
 رییس س��ازمان بازرسی کل کش��ور با بیان 
اینکه امسال بیش از ۲۴ هزار و ۹۴۸ هشدار به 
ادارات دولتی درخصوص عملکردهای فسادآمیز 
داده شده اس��ت، گفت: اگر هشدارهای سازمان 
بازرس��ی به ثمر نش��یند، حتماً با متخلفان امور 
برخورد خواهی��م کرد و برای فرد خاطی حدود 

۹۰ روز حبس در نظر گرفته خواهد شد. 
ناصر س��راج در برنامه  »تیتر امش��ب« شبکه 
خبر با بیان اینکه س��ازمان بازرس��ی کل کشور 
حق ورود به همه امور مالی و حقوقی سازمان ها 
و دس��تگاه های تابع و تمام دفات��ر زیرمجموعه 
آنها را دارد، افزود: این س��ازمان مصر اس��ت تا 

ساختمان فساد را در کشور از پایه برچیند. 
وی با اش��اره به اینک��ه این س��ازمان از نظر 
کیفیت نظارت در س��ال جاری رتبه هشت را از 
س��ازمان نظارت و بازرس��ی جهانی کسب کرده 
اس��ت، گفت: برای از بین بردن فساد برای تمام 

کشورها نمی توان یک نسخه تجویز کرد. 
س��راج تصریح کرد: اصل فس��اد زیاده خواهی 
اف��راد خ��ارج از چارچوب قوانین اس��ت و هیچ 
کش��وری ع��اری از فس��اد نیس��ت. وی افزود: 
برای ریش��ه کن کردن فساد در یک جامعه باید 

ذهنیت افراد را اصالح کرد. 
رییس سازمان بازرسی کل کشور از رسیدگی 
ب��ه پرون��ده فس��اد بانکی مرب��وط ب��ه درآمد 
۱۰۸ میلی��ارد تومان��ی یک��ی از مدی��ران عامل 

بانک های کشور خبر داد. 
وی درخصوص پرون��ده 3 هزار میلیاردی هم 
اظهار داش��ت: در قس��مت اول ای��ن پرونده که 
دادنامه آن حدود 6هزار برگ اس��ت، 3۲ نفر از 
متخلفان این پرونده محاکمه شدند و تا به حال 
حکم یکی از این 3۲ نفر هم اجرا شده و قسمت 

دوم پرونده هم در حال اجراست. 

دریاخواری روند کند به خود گرفت
رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور با بیان 
اینک��ه زمین خواری، کوه خ��واری و دریاخواری 
در کش��ور روند کن��دی به خود گرفته اس��ت، 
اظهارداشت: در ایران ۱6۵ میلیون هکتار زمین 
وجود دارد که حدود ۱۴۰ میلیون هکتار یعنی 
۸۵ درصد آن متعلق به دولت اس��ت و بیش��تر 
زمین خواری ه��ا ه��م در همه ای��ن ۸۵ درصد 
صورت می گیرد که البته دولت عزم جدی دارد 
تا زمین خواران را محاکمه کند و به جزای ش��ان 

برساند. 
سراج خاطرنشان کرد: در حوزه مالیاتی کشور 
مش��کالت جدی وج��ود دارد که امید اس��ت با 
ورود سازمان نظارت و بازرسی کل کشور به این 
ح��وزه برای فرارهای مالیاتی که تاکنون صورت 

گرفته رسیدگی های مثبتی به عمل آید. 

فرار مالیاتی ۲۹۳ میلیارد ریالی یک 
شرکت

وی در بیان دس��تاوردهای س��ازمان بازرسی 
کل کش��ور در زمینه ح��وزه مالیاتی هم گفت: 
در این رسیدگی ها شرکتی شناسایی شده است 
که از س��ال ۸6 تا ۹۲ حدود ۲۹3 هزار میلیارد 
ریال فرار مالیاتی داشته که در حال حاضر مورد 

بررسی و رسیدگی است. 
س��راج تصریح کرد: امسال حدود ۹/۵میلیارد 
ریال چک وصول نش��ده داشتیم که بعد از ورود 
م��ا به پرونده 7/۵میلیارد ریال آن وصول ش��ده 

است. 

جعلی بودن ۷۷ مورد ضمانتنامه گمرکی
رییس س��ازمان بازرس��ی کل کشور به جعلی 
ب��ودن 77 م��ورد ضمانتنامه گمرک��ی به مبلغ 

ده ها میلیارد تومان اش��اره کرد و اظهارداش��ت: 
گمرک به تازگ��ی با الکترونیکی کردن ورودی و 
خروجی های دفاترش سعی به کمک در نظارت 
و بازرسی بر امور واردات و صادرات کشور کرده 

است. 
س��راج خاطرنش��ان کرد: اکثر واردات کشور 
از مب��ادی غیرقانونی ص��ورت می گیرد که این 
واردات غیررس��می به بدنه تولید داخلی آسیب 

جدی می رساند. 

برداشت متفاوت از نرخ تورم خرداد
درحالی که براساس محاسبات مرکز آمار ایران 
ن��رخ تورم در خردادماه س��ال جاری نس��بت به 
اردیبهش��ت ماه همین سال با افت ۰.۱ درصدی 
مواجه شده، بانک مرکزی از رشد ۰.۱ درصدی 

نرخ تورم در این بازه زمانی خبر داده است. 
به گزارش ایرنا، هرچند ن��رخ تورم خردادماه 
از سوی مرکز آمار ایران ۱۴.۲ درصد اعالم شد 
اما همین مرکز نرخ تورم را برای اردیبهشت ماه 
س��ال جاری معادل ۱۴.3 درصد اعالم کرده بود 
بنابراین نرخ تورم براساس بررسی های این مرکز 
در فاصل��ه زمانی اردیبهش��ت ماه ت��ا خردادماه 
سال جاری معادل ۰.۱ درصد کاهش یافته است. 
البته براس��اس اعالم مرکز آم��ار ایران، تورم 
نقطه به نقطه در خردادماه نس��بت به اردیبهشت 
م��اه )۱3.7( افزای��ش یافته و ب��ه ۱۴.۲ درصد 

رسیده است. 
در همین ح��ال بانک مرکزی ک��ه نرخ تورم 
را برای اردیبهش��ت ماه سال جاری معادل ۱۵.۵ 
درصد اعالم کرده بود این نرخ را برای خردادماه 
۱۵.6 درص��د اع��الم ک��رد، بنابراین براس��اس 
محاس��بات این مرج��ع نرخ تورم با رش��د ۰.۱ 

درصدی مواجه شده است. 
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بازار سهام آبستن 
نوساناتی تاریخی

 فرودگاه هایی که 
جز ضرر چیزی ندارند

درخواست برای افزایش تعرفه واردات فوالد

تجاری سازی، حلقه مفقوده فرودگاه های کشور

هفته ای داغ در پیش است

برای دریافت تسهیالت 60 میلیونی مسکن به کدام بانک ها برویم؟ 

 تعرفه، گارد امنیتی
 در مقابل چینی ها

سال آینده وام های بهتری در راه است
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بورس اوراق بهادار تهران که در دو 
ماه ابتدایی سال با روند نزولی همراه 
ش��ده بود، در خردادماه ب��ا روندی 
رو به رش��د، بازده��ی ۲ درصدی را 
نصیب س��هامداران کرد؛ روندی که 
هفته گذشته و در هفته اول تیرماه 
نیز ادامه پی��دا کرد. عم��ده دالیل 

رشد این روزهای بازار سهام از یک 
طرف انتشار اخبار مثبت سیاسی و 
از سوی دیگر بازگش��ایی نمادهای 
پاالیش��گاهی ب��وده اس��ت. گرچه 
بس��یاری از فعاالن بازار س��هام در 
آخرین روز معامالتی هفته گذشته 
اقدام به عرضه س��هام خود کردند. 

این روند باعث شد تا از شتاب رشد 
ش��اخص کل بورس کاس��ته شود. 
اس��تراتژی عرضه کننده ه��ای این 
روزهای بازار س��هام بیشتر مبتنی 
بر احتیاط و انتظار است تا در صورت 
توافق جامع هس��ته ای، بار دیگر به 

بازار بازگردند.

1۳

گفت وگو با مازیار فتحی، مدیر واحد مشاور سرمایه گذاری کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران

بازار سهام به روند مذاکرات خوش بین است
بازار سـهام روزهای پراضطرابی را تجربه می کند. مذاکرات هسـته ای به آخرین 

روزهای خود نزدیک می شود و همزمان با آن خبرهای ضدو نقیضی در مورد مواضع 
1+5 درباره مسائل پرچالشی چون ابعاد نظامی احتمالی فعالیت های هسته ای 
ایران و مسئله امضای توافقنامه منتشر می شود. با این وجود حجم معامالت 

آخرین روز کاری هفته گذشـته امیدوار کننده بود، نشـان از 
تلقی مثبت بازار سهام از روند مذاکرات دارد. 

رییس کمیس��یون حمای��ت از تولید مجلس 
گفت: واگذاری س��رخابی ها نیاز به قانون جدید 
ن��دارد و طرح��ی در مجلس ب��رای نحوه جدید 

واگذاری این دو تیم در کار نیست. 
حمیدرض��ا فوالدگر در گفت وگ��و با فارس، با 
اش��اره به موضوع واگذاری دو تیم اس��تقالل و 
پرسپولیس اظهار داش��ت: واگذاری این دو تیم 
نی��از به طرح و قان��ون جدید ندارد و قانون طی 
س��ال های اخیر تکلیف را مش��خص کرده است 
این دو ش��رکت دولتی نیز مانند دیگر شرکت ها 

می توانند واگذار شوند. 
عضو کمیس��یون صنایع مجلس با بیان اینکه 
چهار دوره مزایده برای فروش این دو تیم انجام 
ش��ده است، گفت: دارایی های این دو شرکت به 

همراه ساختمان، برند و زمین آنها برای مزایده 
تعیین ش��د اما به بهانه تأیید نش��دن اهلیت و 

صالحیت تاکنون واگذار نشده است. 
این نماینده مجلس تأکید کرد: می خواس��تند 
از طریق خودروس��ازان این مش��کل حل شود و 
این دو تیم به آنها واگذار شود، اما در نهایت این 

کار صورت نگرفت. 
فوالدگر با تأکید ب��ر اینکه طرح جدیدی در 
مجلس برای واگذاری سرخابی ها در کار نیست، 
بیان داش��ت: اینکه گفته می ش��ود مس��ئوالن 
س��ازمان خصوصی س��ازی منتظر طرح مجلس 
هس��تند درست نیس��ت. قانون، نحوه واگذاری 
شرکت ها را مشخص کرده و طرحی در مجلس 
برای س��رخابی ها اعالم وصول نشده و فوریتی 

نی��ز ن��دارد.  این نماینده مجل��س ادامه داد: از 
طریق اصالح س��اختار، ادغ��ام، انحالل، پیمان 
مدیریت، اجاره و مذاک��ره می توان این دو تیم 
را واگذار کرد و غیر از قانون اصل ۴۴، س��ه سال 
اس��ت در قانون بودجه نیز واگ��ذاری آنها مورد 

تأکید است. 
رییس کمیس��یون حمای��ت از تولید مجلس 
گفت: قانون برنامه پنج��م تأکید می کند دولت 
نبای��د در ورزش حرفه ای هزین��ه کند و اکنون 
پرداخ��ت هزینه های این دو تی��م خالف قانون 
اس��ت، همچنین قرار بود تا پایان برنامه چهارم، 
ای��ن دو تی��م تعیین تکلیف ش��وند و مش��اهده 
می شود از سه محل، خالف قانون صورت گرفته 

است. 

رییس کمیسیون حمایت از تولید مجلس: 

واگذاری سرخابی ها نیاز به قانون و طرح جدید ندارد

رییس سازمان بازرسی اعالم کرد 

۲4هزار و ۹48 هشدار به ادارات درباره فساد
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نفوذ در بازار 
با رویکرد متمرکز

بایدهاونبایدهایپیادهسازی
استراتژیتمرکزدرشرکتهایایرانی
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 نگاهی به آگهی محیطی 
تولیدکننده چیپس

در گفت وگو با مشاور ارشد سازمان 
مدیریت صنعتی مطرح شد 

زیبایی
و سادگی

 فقدان رقابت 
 مانع بزرگ 

مدیریت استراتژیک

فرصت خوبی است تا به بهانه یک ساله 
ش��دن روزنامه موفق »فرص��ت امروز« 
مطلبی درباره اقتصاد و بخش خصوصی 

داشته باشم. 
خوش��بختانه ای��ن روزنامه ب��ا رویکرد 
حمای��ت از بخش خصوصی، توانس��ته 
تجربیات خوبی در حوزه توسعه فعالیت 
ای��ن بخ��ش و جریان س��ازی اقتصادی 
فراه��م س��ازد و به جای��گاه خاصی نیز 

دست یافته است. 
در حقیق��ت آنچ��ه موج��ب می ش��ود 
رسانه ها در جامعه پایدار شوند، انعکاس 
اصول کلی سیاست ها، اهداف، برنامه ها، 

تجارب و اندوخته های علمی و 
عملی است. 

تاکید بر ایجاد تعامل 
میان بخش های دولتی 

و خصوصی 

سرمقاله

۲

رضا پدیدار
رییس انجمن حمایت از تولیدکنندگان صنعت نفت
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اداره کل اس��تاندارد استان 
درب��اره  به تازگ��ی  ته��ران 
کم مص��رف  المپ ه��ای  رواج 
غیر اس��تاندارد در ب��ازار ای��ن 
کالنش��هر هش��دار داد و ن��ام 
9 برن��د را به عن��وان کاالهای 
بدون اس��تاندارد معرفی کرد. 
فع��االن بخ��ش خصوص��ی و 
المپ ه��ای  تولیدکنن��دگان 
کم مص��رف بر ای��ن باورند که 
مهم تری��ن تاثی��ر رواج ای��ن 
موضوع در بازار، سلب اعتماد 
ب��ازار  تخری��ب  و  مش��تریان 
محصوالت اس��تاندارد اس��ت. 
از س��وی دیگ��ر المپ ه��ای 
کیفیت الزم  اس��تاندارد  فاقد 
هزینه ه��ای  و  نداش��ته  را 
افزای��ش  را  مصرف کنن��ده 

می دهند. 
اداره کل  اع��الم  براس��اس 
ته��ران،  اس��تان  اس��تاندارد 
در  اداره  ای��ن  کارشناس��ان 
جری��ان بازرس��ی های خ��ود 
از مراک��ز عرض��ه المپ ه��ای 
کم مصرف ی��ا LED، بیش از 
هزار عدد از این نوع المپ های 
غیراس��تاندارد  و  بی کیفی��ت 
را توقی��ف کرده ان��د. به گفته 
کل  مدی��ر  بی��ات،  مس��لم 
ته��ران  اس��تان  اس��تاندارد 
تجارتی  نام های  با  المپ هایی 
گل ن��ور، ی��اس ن��ور، میرال، 
جهان پ��ارس، یارن��ور، آرین 
 AO، MENO ،نور، پایا نور
هستند  غیر معتبری  برندهای 
ک��ه اقدام به عرض��ه کاالهای 
خود در الل��ه زار تهران کرده 
و از اردیبهش��ت م��اه توقیف 

شده اند. 

المپ خارجی با روتوش 
ایرانی

اغلب برندهایی که توس��ط 
موسس��ه اس��تاندارد اس��تان 
کاالی  به عن��وان  ته��ران 
شده اند،  معرفی  غیر استاندارد 

ن��ام ایران��ی دارند ام��ا احمد 
محسنی دبیر انجمن المپ در 
امروز«  با »فرص��ت  گفت وگو 
می گوید: این المپ ها وارداتی 
هستند. این المپ ها از مجاری 
غیر قانونی وارد کشور شده اند 
مجموعه ه��ای  از  برخ��ی  و 
تولیدی روی آن نام می زنند. 
ای��ن مجموعه ها عضو  البت��ه 
زیرا  نیس��تند  انجمن الم��پ 
اعض��ای م��ا بای��د محصول با 
کیفیت مناس��ب تولید کرده، 
آزمایشگاه کامل و خط تولید 

فعال داشته باشند. 
وی تاکید می کند: بسیاری 
از المپ ه��ای متفرق��ه ای که 
روی آنه��ا اس��م فارس��ی هم 
درج می شود، مجوز استاندارد 
را دریاف��ت نک��رده و حت��ی 
مه��ر اس��تاندارد را هم جعل 
ای��ن محص��والت  می کنن��د. 
ایرانی نیس��تند اما با نام های 
ایرانی به بازار عرضه می شوند. 
محس��نی در پاس��خ به این 
پرس��ش ک��ه آی��ا نظارتی بر 
بازار الم��پ وجود ندارد، بیان 
اس��تاندارد  مجموعه  می کند: 
نیروی انسانی کافی در اختیار 
ندارد. بازار هم به قدری بزرگ 
است که کنترل آن کار بسیار 

دشوار است. 
وی با اش��اره ب��ه کمک های 
انجم��ن الم��پ ب��ه مجموعه 
استاندارد کشور برای شناسایی 
کاالهای غیر اس��تاندارد عنوان 
می کند: اگر انجمن به مجموعه 
استاندارد کمک نکند، شناسایی 
محص��والت غیر اس��تاندارد به 
دلیل ضعف در بودجه و نیروی 
انس��انی برای آنه��ا امکان پذیر 
کارشناس��ان  زی��را  نیس��ت، 
شناس��ایی  ب��رای  اس��تاندارد 
کاالهای غیر استاندارد باید اقدام 
به خرید کاال ک��رده و آن را در 
آزمایشگاه بررسی کنند. بالطبع 
چنی��ن بودجه ای در س��ازمان 

استاندارد وجود ندارد. 

البته دبی��ر انجمن المپ از 
صدا و سیما هم گله دارد. زیرا 
معتقد است که این مجموعه 
برای فرهنگ س��ازی و آش��نا 
کردن مردم با مشخصات یک 
المپ با کیفیت و اس��تاندارد، 
می توان��د بس��یار تاثیرگ��ذار 
باشد. اما صدا و سیما برای هر 
اقدامی پول ه��ای کالن طلب 
می کن��د. وی از تبعات منفی 
کم مص��رف  المپ ه��ای  رواج 
غیر استاندارد در منازل بر بازار 

محصوالت داخلی می گوید. 

جایگزین شدن المپ های 
رشته ای با کم مصرف

ب��ه ب��اور محس��نی، مردم 
ارزان  کاالی  دنب��ال  ب��ه 
نتیجه المپ های  در  هستند. 
اس��تانداردهای  ک��ه  داخلی 
می کنن��د  رعای��ت  را  الزم 
المپ های  از  گران ت��ر  -ام��ا 
غیر اس��تاندارد هس��تند- در 
و  مان��ده  باق��ی  مغازه ه��ا 
تولید از این مس��ئله آس��یب 
می بیند. از سوی دیگر مردم 
المپ ه��ای غیر اس��تاندارد را 
ب��ه من��ازل خ��ود می برند و 
چ��ون این المپ ه��ا کیفیت 
الزم را نداش��ته و روش��نایی 
را  مصرف کنن��ده  موردنظ��ر 
تامی��ن نمی کنن��د، اعتم��اد 
المپ های  به  نسبت  مشتری 
کم مص��رف کاهش یافته و به 
ای��ن ترتیب عالوه ب��ر اینکه 
مصرف کنن��ده از نظ��ر ریالی 
تولید  بخش  می بین��د،  زیان 
باز هم دچار آس��یب خواهد 

شد. 
س��لب  ب��ا  می گوی��د:  وی 
اعتماد مشتری، مصرف کننده 
به سمت استفاده از المپ های 
می ش��ود.  متمایل  رش��ته ای 
به دلی��ل مصرف ب��االی این 
المپ ها، ش��بکه برق کش��ور 
دچار مشکل شده و با افزایش 

مصرف روبه رو خواهد شد. 

الم��پ  انجم��ن  دبی��ر 
تاکی��د می کن��د: المپ ه��ای 
وارداتی  اغلب  غیر اس��تاندارد 
هستند و از مجاری غیر قانونی 
به کش��ور وارد می ش��وند. در 
حقوق  واردکنن��دگان  نتیجه 
قانونی دولت را پرداخت نکرده 
و به این ترتیب ساختار دولتی 

هم دچار آسیب می شود. 

ایجاد اعوجاج در شبکه، با 
المپ های غیر استاندارد

ش��اید تصور شود که المپ 
خانگ��ی  بخ��ش  در  بیش��تر 
کارب��رد دارد. ام��ا باید گفت 
س��هم مصرف انرژی توس��ط 
المپ ها در بخش های صنعتی 
و تولی��د قاب��ل توجه اس��ت. 
در نتیج��ه اگ��ر المپ ه��ای 
چنی��ن  ب��ه  غیر اس��تاندارد 
مکان هایی وارد شود، نه تنها 
هزینه انرژی برای این واحدها 
افزایش می یابد، بلکه ش��بکه 
برق کشور هم دچار آسیب و 
خسارات جدی می شود. البته 
رییس  ترابی،  مهذب  س��عید 
انجمن علمی مدیریت مصرف 
میزان  می گوید:  انرژی کشور 
خس��ارات ناش��ی از مص��رف 
غیر اس��تاندارد  المپ ه��ای 
در ش��بکه قاب��ل اندازه گیری 

نیست. 
وی به »فرصت امروز« بیان 
کم مصرف  المپ های  می کند: 
غیر مجاز، مش��ابه ه��ر پدیده 
غیر مجاز دیگری تبعاتی دارد. 
این المپ ها هارمونی هایی در 
شبکه ایجاد می کند و ممکن 
است حتی اثرات ایمنی برای 

مصرف کننده داشته باشند. 
مه��ذب ترابی در پاس��خ به 
این پرس��ش که هارمونی های 
ایجاد ش��ده چه مشکلی برای 
ش��بکه به همراه دارد، عنوان 
می کند: المپ غیر اس��تاندارد 
شبکه را دچار اعوجاج می کند. 
مصرف کننده های��ی که از این 

قرار  می کنند،  استفاده  شبکه 
اس��ت یک برق اس��تاندارد و 
غیر اعوج��اج را دریافت کنند 
ک��ه بازده��ی خوبی داش��ته 
باش��د. اما با استفاده از المپ 
کاهش  بازدهی  غیر استاندارد، 

می یابد. 
علم��ی  انجم��ن  ریی��س 
کشور  انرژی  مصرف  مدیریت 
معتقد اس��ت ک��ه المپ های 
ب��ر  ع��الوه  غیر اس��تاندارد 
آنک��ه طبق نوش��ته های روی 
بس��ته بندی آنها خدمات ارائه 
ن��داده و روش��نایی در محیط 
است  نمی کنند، ممکن  ایجاد 
اث��رات زیس��ت محیطی برای 

مصرف کننده داشته باشند. 
می کن��د:  اضاف��ه  وی 
جی��وه  کارب��رد  خاط��ر  ب��ه 
المپ ه��ای  س��اختار  در 
المپ ه��ا  ای��ن  کم مص��رف، 
را  اس��تانداردهای الزم  بای��د 
از نظر اس��تحکام مکانیکی و 
الکتریکی داش��ته باش��ند. اما 
اگر چنین اس��تانداردی وجود 
نداش��ته باش��د، ممکن است 
مصرف کنن��ده دچار ضایعاتی 

شود. 
مهذب ترابی تاکید می کند: 
برای  کم مص��رف  الم��پ  اگر 
باید  تهیه می ش��ود،  محیطی 
نس��بت ب��ه اس��تاندارد بودن 
آن اطمینان حاص��ل کرده و 
محص��ول از برنده��ای معتبر 
تهی��ه ش��ود. المپ ه��ا دارای 
هولوگرام و برچس��ب کارخانه 
سازنده باشند و زمانی که آنها 
را از کارت��ن در می آورید، اگر 
س��رپیچ را گرفته و قس��مت 
شیشه ای المپ را تکان دهید، 
هیچ لغزشی در المپ مشاهده 

نشود. 
می ده��د:  ادام��ه  وی 
ن��ور  المپ ه��ای اس��تاندارد، 
یکنواخت��ی تولی��د می کنند، 
بنابراین اگر المپی »سو سو« 

بزند، غیر استاندارد است. 

فعاالن بخش خصوصی به »فرصت امروز« از تبعات واردات غیر قانونی می گویند

خرید المپ های غیر استاندارد؛ معامله  دو سر زیان

قیمت  رویت��رز  گ��زارش  ب��ه 
نف��ت در پ��ی انتظ��ار ب��ازار و 
نتیج��ه  ب��رای  س��رمایه گذاران 
مذاک��رات ایران و ش��ش قدرت 
همچنی��ن  و  جهان��ی  عم��ده 
مذاک��رات یون��ان ب��ا صن��دوق 
بین الملل��ی پ��ول و کش��ورهای 
وام دهن��ده به منظور تعیین یک 
پرداخت  مناسب جهت  سازوکار 
در  کش��ور  ای��ن  بدهی ه��ای 
روز جمعه گذشته کاهش یافت. 

گفتنی اس��ت مذاکرات یونان 
و کش��ورهای وام دهن��ده جهت 
جلوگیری از نک��ول )ناتوانی در 
بازپرداخ��ت بده��ی( یون��ان از 
بازپرداخ��ت بدهی ه��ای خود و 
خروج این کش��ور از حوزه یورو 
از جمله اتفاقاتی است که فعاالن 
بازاره��ای نفت به دقت اخبار آن 

را پیگیری می کنند. 
نکول  اقتصاددانان  عقی��ده  به 
بازپرداخت بدهی های  ب��ا  یونان 
خود س��بب کاه��ش ارزش یورو 
در مقاب��ل دالر آمریکا ش��ده و 
دالر قدرتمن��د موجبات کاهش 
قیمت نفت و س��ایر فرآورده های 
نفتی که با دالر معامله می شوند، 

خواهد شد. 
نفت خام برنت ب��رای تحویل 
در م��اه آگوس��ت با 20 س��نت 
کاهش ب��ه قیمت 63 دالر در هر 

بشکه معامله شد، در حالی که در 
جلسه قبلی نیز کاهش 29 سنتی 
را تجرب��ه کرده ب��ود. نفت خام 
آمریکا نیز با کاهش 25 س��نتی 
به قیم��ت 59 دالر و 45 س��نت 
در هر بش��که به فروش رس��یده 
اس��ت. گفتنی اس��ت نفت خام 
آمریکا در روز پنجشنبه گذشته 
نیز کاهش��ی 57 سنتی را تجربه 

کرده بود. 
در همین راس��تا اوله هنس��ن 
 SAXO ارش��د  استراتژیس��ت 
Bank  معتق��د اس��ت: »م��ا به 
معن��ای واقع��ی کلم��ه در این 

وضعیت متوقف شده ایم.«
و  ای��ران  تواف��ق  احتم��ال 

قدرت ه��ای غربی بر س��ر برنامه 
هس��ته ای ای��ن کش��ور و رف��ع 
تحریم های اعمال شده بر بخش 
انرژی موجب کاهش رشد قیمت 
نفت شده و از سر گیری صادرات 
نفت خام ای��ران موجب افزایش 
حج��م نفت م��ازاد موج��ود در 
بازار خواهد ش��د. گفتنی اس��ت 
براس��اس تواف��ق ایران و ش��ش 
ق��درت عم��ده جهان��ی 30 ماه 
ژوئ��ن آخری��ن فرص��ت طرفین 
جهت دس��تیابی به ی��ک توافق 

جامع هسته ای است. 
هنسن در این رابطه می گوید: 
»تواف��ق جام��ع ایران و ش��ش 
ق��درت عم��ده جهان��ی پی��ش 

ش��ده  تعیی��ن  از ضرب االج��ل 
غافلگیر کنن��ده خواهد بود و در 
ص��ورت امض��ا، این تواف��ق نامه 
ممکن است موجب کاهش 5 تا 
10 درصدی قیم��ت نفت خام در 

بازارهای جهانی شود.«
بارب��ارا لمبرچ��ت، تحلیلگ��ر و 
کارش��ناس انرژی در کامرز بانک 
آلمان در ارتباط با مذاکرات ایران 
و شش قدرت عمده جهانی معتقد 
است: »احتمال رسیدن طرفین به 
توافق جامع پیش از ضرب االجل 
تعیین ش��ده چندان زیاد نبوده و 
ش��واهد بیانگر آن اس��ت که این 
مذاکرات برای مدت بیشتری ادامه 

خواهد یافت.«

اثر گ��ذاری نفت م��ازاد دریای 
ش��مال و غرب آفریقا در حوضه 
اقیانوس اطلس بر شاخص نفتی 
برنت در حالی صورت می پذیرد 
که فض��ای کافی ب��رای ذخیره 
نف��ت خامی ک��ه از هفته ها قبل 
در تانکرها بارگیری ش��ده است، 
وجود ندارد. این در حالی اس��ت 
که نفت خام سبک دریای شمال 
ب��ه پایین تری��ن قیم��ت خود از 
بحران اقتصادی جهانی در سال 

2008 میالدی رسیده است. 
اولیوی��ه ژاک��وب، مدیرعامل 
  Petromatrix موسس��ه 
ک��ه در زمینه ارائه مش��اوره ها 
و  تکنیک��ی  تحلیل ه��ای  و 
س��رمایه گذاری در حوزه انرژی 
فعالی��ت می کن��د. در ارتب��اط 
با ش��رایط حاکم ب��ر بازارهای 
ح��ال  »در  می گوی��د:  نفت��ی 
حاضر حجم بس��یار وس��یعی از 
نفت خام در ب��ازار وجود دارد 
که به دنبال مخازن و انبارهایی 
برای خیره ش��دن هستند... این 
موض��وع از افزای��ش احتمال��ی 
کرده  جلوگی��ری  نف��ت  قیمت 
و موجب��ات افزای��ش فش��ار بر 
قیم��ت این محص��ول را فراهم 

خواه��د ک��رد.«
ترجمه: معراج آگاهی
منبع: رویترز
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برای پرداخت بدهی و از سرگیری فعالیت 
مدیران عامل ِشل و اِنی در تهران 

دو ش��رکت ش��ل و اِنی ایتالیا برای نخس��تین بار 
و همزم��ان با افزایش امیدها نس��بت ب��ه مذاکرات 
هس��ته ای ایران و غرب، دیداره��ا و تماس های خود 

با ایران را علنی کرده اند. 
مدی��ران عام��ل دو ش��رکت نفتی ش��ل و اِنی در 
ماه ه��ای ژوئن و می  برای مذاکره درباره فرصت های 

جدید همکاری در ایران به تهران سفر کرده اند. 
شرکت نفتی شل اخیرا گفت وگوهایی را در تهران 
ب��ه منظور مذاک��ره درباره همکاری ه��ای تجاری با 

ایران پس از لغو تحریم ها انجام داده است. 
س��خنگوی ش��ل گفت: مقام��ات ش��رکت نفتی 
هلندی-انگلیس��ی ش��ل اخیرا در ته��ران با مقامات 

ایرانی دیدارهایی داشته اند. 
طرفین درب��اره بدهی هنگف��ت 2 میلیارد و 300 
میلیون دالری ش��ل به ش��رکت ملی نف��ت ایران و 
زمینه های احتمالی همکاری های تجاری پس از لغو 

تحریم ها مذاکراتی داشته اند 
بن ف��ان بوردن، مدیرعامل ش��ل اوایل ماه جاری 
در حاش��یه نشست وزرای نفت اوپک در وین درباره 
مس��ئله بدهی ها با مقامات وزارت نفت ایران دیدار و 

گفت وگو کرد. 
ش��رکت ش��ل اع��الم ک��رد: اگ��ر لغ��و تحریم ها 
س��رمایه گذاری در ای��ران را امکان پذی��ر کند ما  به 
بررسی نقش��ی عالقه مند هس��تیم که می توانیم در 

توسعه ذخایر انرژی ایران داشته باشیم. 
همچنی��ن ش��رکت اِنی اع��الم کرد ک��ه کلودیو 
دس��کالزی مدیرعامل این ش��رکت در ماه مه  برای 
گفت وگو ب��ا بیژن زنگنه وزیر نفت ای��ران به تهران 

سفر کرده است. 
ای��ن ش��رکت اف��زود: دس��کالزی درب��اره امکان 
سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران مذاکراتی 
داش��ته و بر عالقه این ش��رکت به حض��ور در ایران 

تاکید کرده است. 
ایران در حال ارائه قراردادهای جدید نفتی اس��ت 
که می گوید انگیزه بیش��تری را برای سرمایه گذاران 
و ش��رکت های انرژی ب��رای حضور در ای��ران ایجاد 

می کند. 
ایران قصد دارد تولید نفت خود را طی دو ماه پس 
از لغو تحریم ها 500 هزار شبکه و طی شش ماه یک 

میلیون بشکه در روز افزایش دهد. 
یک��ی از مقامات بلندپای��ه وزارت نفت ایران طی 
روزهای گذش��ته اعالم کرد که صنع��ت نفت ایران 
با برنامه ای برای س��رمایه گذاری 200 میلیارد دالری، 
جذاب ترین بازار برای سرمایه گذاران خارجی است. 

مهدی حسینی مس��ئول اصالح قراردادهای نفتی 
ایران با تش��ریح مزیت نس��بی این قراردادها گفت: 
حتی در دوران��ی که بهای نفت کاهش یافته حضور 

در ایران بسیار سودآور خواهد بود. 
ایران قصد دارد مکانیزم حفاری، توس��عه و احیای 
میادین نفتی و همچنین احیای تاسیس��ات نفت را 
در کنفرانس��ی که به زودی در لن��دن برگزار خواهد 

شد، اعالم کند. 
براساس این قراردادهای جدید، شرکت های انرژی 
خارجی باید برای ارائه خدمات، ساخت خطوط لوله 
و حفاری میادین با شرکت های داخلی ایران شریک 

شوند. 
ای��ران قص��د دارد ب��ا ارائه مش��وق های بیش��تر 
ش��رکت های خارج��ی را در ازای تب��ادل فناوری و 
مدیری��ت به حض��ور در پروژه های س��رمایه گذاری 

مشترک در ایران ترغیب کند. 
شش قدرت جهانی شامل انگلیس، فرانسه، آلمان، 
چین، روس��یه و آمریکا امیدوارند تا ضرب االجل 30 
ژوئن درباره برنامه هسته ای با ایران به توافق برسند 
ک��ه می تواند به لغو تحریم ها علیه صنعت نفت ایران 
منجر شود.  شرکت نفتی شل حدود 2 میلیارد دالر 
بدهی نفتی به ایران دارد که در نتیجه دریافت نفت 
و ع��دم پرداخت پول آن به دلی��ل وجود تحریم ها، 
ایجاد ش��ده اس��ت.  تحریم های غرب صادرات نفت 
ای��ران را بی��ش از 50 درصد کاه��ش داده و از 2.5 
میلی��ون بش��که در س��ال 2012 به ح��دود روزانه 
یک میلیون و 100 هزار بشکه رسانده است.  کاهش 
درآمدهای نفتی ایران باعث شده که سرمایه گذاری 
در پروژه های جدید توسعه میادین نفتی و پرداخت 
پول واردات تجهیزات و خدمات مورد نیاز برای فعال 

نگه داشتن پروژه های نفتی دشوار شود. 

مذاکره ایران و افغانستان 
برای صادرات گاز 

مس��ئول بازرگانی سفارت افغانس��تان در ایران از 
مذاکرات افغانس��تان با ای��ران درباره خرید گاز مایع 
خب��ر داد. به گزارش ایس��نا به نق��ل از خبرگزاری 
اس��پاتنیک روس��یه، الح��اج عبداله��ادی فرهنگ، 
مسئول بازرگانی سفارت افغانستان گفت: افغانستان 
بخ��ش عظیمی از گاز طبیعی م��ورد نیاز خود را از 
ترکمنس��تان می خرد اما در صدد است واردات گاز از 
ای��ران را نیز آغاز کند. فرهن��گ گفت: امیدواریم در 

آینده نزدیک در این زمینه به نتیجه برسیم.
این مقام مسئول تاکید کرد: افغانستان امیدوار است 
این معامله تحت شرایط متقابل سودمندی انجام شود. 
پیش تر عزیزاهلل رمضانی، مدیر امور بین الملل شرکت 
ملی گاز ایران بر راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی 
تاکید کرد و گفت: ایران در حال مذاکره و برنامه ریزی 

برای افزایش صادرات گاز است.

تاکید بر ایجاد تعامل میان 
بخش های دولتی و خصوصی 

فرصت خوبی است تا به بهانه یک ساله شدن روزنامه 
موفق »فرصت ام��روز« مطلبی درباره اقتصاد و بخش 
خصوصی داش��ته باش��م. خوش��بختانه این روزنامه با 
رویکرد حمایت از بخش خصوصی، توانسته تجربیات 
خوبی در حوزه توسعه فعالیت این بخش و جریان سازی 
اقتصادی فراهم س��ازد و به جایگاه خاصی نیز دس��ت 
یافته است. در حقیقت آنچه موجب می شود رسانه ها 
در جامعه پایدار شوند، انعکاس اصول کلی سیاست ها، 
اهداف، برنامه ها، تجارب و اندوخته های علمی و عملی 
است. امروز در عصر شتاب به سر می بریم و دنیا حاصل 
جریان پویایی است که در دل آن رقابت فشرده پنهان 
وجود دارد که این رقابت فش��رده، اقتصاد جامعه را در 

ابعاد مختلف به جریان واقعی برساند. 
در ح��ال حاضر، ای��ن رقابت فش��رده بدنه اصلی 
اقتص��ادی کش��ور ما را تش��کیل داده اس��ت و این 
رقاب��ت، گاهی جریان ناس��الم را به خ��ود می گیرد 
ک��ه می تواند تخریب کننده باش��د، زی��را ما در کنار 
بخش خصوصی، بخش ه��ای دولتی، نیمه دولتی یا 
خصولتی و تعاونی را در کشور داریم که این بخش ها 
با یکدیگر در تعامل منطقی نیستند تا بتوانند رقابت 
فش��رده را به موفقیت اقتصادی هدایت کنند بلکه با 
تخریب به موفقیت می رس��اند. ب��ه نظر من یکی از 
رس��الت های بزرگ رس��انه های جمعی این است که 
هدایتگر خوبی برای متولیان امر در اداره امور کشور 
در جهت توسعه فعالیت توسعه ای در کشور باشند. 

اصول و مبانی حاکم در کش��ور ما برگرفته از قانون 
اساسی کشور است که سیاست گذاری آن توسط دولت 
و مجلس انجام می ش��ود تا اقتصاد و بازار را شکل دهد 
و گ��ردش اقتصادی را تعریف می کن��د. معتقدم برای 
اینکه گردش اقتصادی بتواند س��هم واقعی خود را به 
بخ��ش خصوصی بدهد و به تولید ملی کش��ور اضافه 
کند، باید تعامل جریان داش��ته باش��د تا انگیزه ایجاد 
ش��ود. این گردش اقتصادی در کش��ورهای اقتصادی 
موفق توس��ط بخش خصوصی ایجاد می شود که بدنه 
اصلی کشور را تشکیل می دهد حال شاهد هستیم که 
در غیر این صورت وقتی اقتصاد آزاد نباش��د، بحران یا 

اغتشاشات اقتصادی حاصل می شود. 
ب��ه طور کلی امکان��ات و ظرفیت های بالقوه ای در 
اختی��ار داریم ک��ه حاصل توان خالص ی��ا ناخالص 
ملی است. اداره کنندگان امور اجرایی و عملیاتی در 
کش��ور ما می تواند این ظرفیت ها را از طریق آگاهی 
بخشی رس��انه ها به خصوص رس��انه های مکتوب به 
الگوی تعاملی متناس��ب با روند توسعه ای در کشور 
تبدیل کند و نگذارد هر کس��ی س��از خود را بنوازد. 
اقتصاد کش��ور ب��ه موس��یقی همنوا نی��از دارد که 
رس��انه های جمعی به خص��وص مطبوعات می توانند 
ای��ن هارمون��ی را ایجاد کنند ت��ا تمامی بخش های 
اقتصادی در فض��ای تعاملی با یکدیگ��ر بنوازند که 

نتیجه آن توسعه اقتصادی خواهد بود. 
البته نگاه به آینده در کش��ور باید مدنظر باشد که 
تحقق آن نیازمند چند مولفه اس��ت که خوشبختانه 
روزنامه »فرص��ت امروز« به این موض��وع به خوبی 
پرداخته اس��ت. ایجاد تعامل میان فرهنگ و اقتصاد 
موجب رون��ق اقتصادی می ش��ود و ارتباط و تعامل 
بخش اقتصادی با دنیای خارج مسئله دیگری است 
که باید به آن توجه کرد. از س��ویی باید حمایت های 
همه جانب��ه از تولیدکنندگان داخلی وجود داش��ته 
باش��د. امیدوارم در س��ال همدلی دول��ت و ملت با 
خوش بین��ی ایجاد ش��ده ش��اهد تح��ول بزرگی در 

اقتصاد باشیم. 

وزیر نیرو: صرفه جویی برای 
پیشگیری از بروز بحران کم آبی

وزی��ر نیرو با بیان اینکه کش��ور ما در یک منطقه 
خش��ک و نیم��ه خش��ک ق��رار گرفته و ب��ه همین 
منظ��ور از نظر طبیع��ی دچار محدودیت هس��تیم، 
گف��ت: رعایت اصل مهم صرفه جویی و اصالح الگوی 
مصرف به منظور پیش��گیری از بروز بحران کم آبی 
در کش��ور بس��یار مهم و ضروری اس��ت. به گزارش 
ایرن��ا، حمید چیت چیان پنجشنبه ش��ب در جش��ن 
صرفه جوی��ی مصرف آب که در مرک��ز تصفیه خانه 
3 و 4 تهرانپارس برگزار ش��د، افزود: خداوند نعمات 
بزرگی را به ایران اس��المی اعط��ا کرده که از جمله 

آن می توان به ذخایر عظیم نفت و گاز اشاره کرد. 
وی تصریح ک��رد: دراین زمینه م��ا در حوزه منابع 
آب��ی دچار محدودیت و مش��کالتی هس��تیم که باید 
محدودیت این منابع را برای پیشگیری از بروز هرگونه 
مش��کل برای تامین نیازهای مصرف��ی خود به خوبی 
مدیریت کنیم. چیت چیان افزود: بهترین راهکار برای 
رفع مش��کل کم آبی و مدیریت محدود منابع موجود، 
مصرف درست و بهینه آب است که باید به عنوان یک 

اصل مهم مورد توجه مردم قرار گیرد. 
وزیر نیرو با بیان اینکه در طول 35 سال گذشته ایران 
اسالمی پیشرفت های چشمگیری در زمینه استحصال 
منابع آبی، ساخت س��دها و انتقال آب به دست آورده 
گفت: در این سال ها 600 سد در کشور ساخته شده و 

118 سد جدید نیز در حال احداث است. 
وی با اش��اره به اینکه دیگر امکان سدس��ازی در 
کش��ور وجود ن��دارد، تصریح کرد: در روند س��اخت 
س��دها مس��ائل مرتبط با مباحث فن��ی، اقتصادی و 

زیست محیطی به خوبی رعایت شده است. 
چیت چیان ب��ا بیان اینکه در ح��ال حاضر میزان 
بهره وری آب در بخش کش��اورزی کش��ور 40 درصد 
اس��ت، اف��زود: با ت��الش و س��رمایه گذاری بیش��تر 
می توانی��م این میزان را حداقل به 50 درصد افزایش 

دهیم. 
وی مصرف معقول آب در مصارف شهری و خانگی 
را 125 تا 130 لیتر اعالم کرد و گفت: در حال حاضر 
بی��ن 200 تا 250 لیتر به ازای ه��ر نفر آب تولید و 

توزیع می شود که حجم باالیی است. 

نفت

گــاز
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رضا پدیدار
رییس انجمن حمایت از تولیدکنندگان صنعت نفت و عضو اتاق بازرگانی تهران

لیال مرگن



مه��دی  گذش��ته  هفت��ه 
هی��ات  ریی��س  کرباس��یان، 
از درخواس��ت  ایمیدرو  عامل 
ب��رای افزایش تعرف��ه واردات 
ف��والد خب��ر داد؛ موضوع��ی 
که از مدت ها پیش از س��وی 
به عنوان  فوالد  تولیدکنندگان 
مطالب��ه ای ج��دی از دول��ت 

مطرح شده است. 
بازار ف��والد این روزها پر از 
اخباری اس��ت که اگر به آنها 
توجه نش��ود هر یک می تواند 
به عنوان چالش��ی جدی س��ر 
راه صنعت فوالد قرار گیرد. از 
یک س��و کاهش قیمت جهانی 
فوالد و از سوی دیگر واردات 
فوالده��ای چینی ب��ا قیمتی 
کمتر، در ای��ن اوضاع موضوع 
انحصاری ب��ودن فوالد نیز در 
حالی در شورای رقابت مطرح 
ش��ده که این کاال در دس��ته 
نخس��تین کاالهایی قرار دارد 

که در بورس ارائه می شود. 
از  خب��ر  ش��رایط  ای��ن  در 
درخواس��ت افزای��ش تعرف��ه 
گ��وش  ب��ه  ف��والد  واردات 
می رسد؛ درخواستی که مورد 
اس��تقبال فوالدس��ازان ق��رار 
گرفته و شاید تنها خبر خوشی 
باش��د که در صورت تحقق به 

گوش فوالدی ها می رسد. 
بهرام س��بحانی، مدیرعامل 
ف��والد مبارک��ه اصفه��ان، در 
این زمینه به »فرصت امروز« 
تعرفه  این  »افزایش  می گوید: 
ی��ک ضرورت اس��ت ب��ه این 
دلی��ل ک��ه نیاز ف��والد داخل 
کش��ور توس��ط فوالدس��ازان 
تامین اس��ت  قاب��ل  داخل��ی 
بنابراین ضرورتی برای واردات 
وجود ندارد حتی اگر واردات 
به کل ممنوع هم شود اتفاقی 
ب��ازار داخ��ل نخواهد  ب��رای 

افت��اد.« او با اش��اره به دلیل 
درخواس��ت افزای��ش تعرف��ه 
واردات ف��والد، اظهار می کند: 
»قیمت فوالد در بازار جهانی 
افت پیدا ک��رده، در حالی که 
در کشور ما هزینه های تولید 
کاهش پیدا نکرده اس��ت، در 
با  باید  این ش��رایط طبیعت��ا 
افزای��ش تعرفه از تولید داخل 

حمایت کرد.«
دبیر  رسول خلیفه سلطان، 
انجم��ن تولیدکنندگان فوالد 
ایران نیز با بی��ان اینکه همه 
کشورهای دنیا گارد مقاومتی 
در براب��ر چی��ن گرفته اند، به 
می گوی��د:  »فرصت ام��روز« 
تعرفه های  کش��ورها  »هم��ه 
ح��دود  را  ف��والد   واردات 

40 درص��د وض��ع کرده اند تا 
صادرات  مقاب��ل  در  بتوانن��د 
چین امنیت داش��ته باش��ند. 
البته م��ا نیز افزای��ش تعرفه 
واردات را داش��تیم ام��ا ای��ن 
میزان کافی نیس��ت و باید دو 
برابر ش��ود ت��ا تولیدکنندگان 
داخل��ی امنیت خاطر داش��ته 

باشند.«
رضا زائر حیدری، کارشناس 
صنعت ف��والد، در گفت وگو با 
»فرص��ت ام��روز« درب��اره این 
افزای��ش تعرفه، بی��ان می کند: 
»در حال حاض��ر واردات فوالد 
تعرفه ای دارد که بسیار کم است 
و عامل بازدارنده ای برای واردات 
به ش��مار نم��ی رود و به همین 
دلیل واردکنندگان می توانند با 

قیمت کمتری فوالد وارد کنند. 
حال  نکته دیگر این است که در 
حاض��ر ما در کش��ور ب��ا مازاد 
ظرفیت فوالد مواجه هستیم و 
بسیاری از کارخانه ها با ظرفیت 
کامل فعالیت نمی کنند، بنابراین 
با توجه به این م��ازاد ظرفیت، 
واردات ف��والد کار عاقالن��ه ای 
نیس��ت، بنابراین افزایش تعرفه 
واردات ف��والد ی��ک نیاز جدی 

است.«
فوالدس��ازان  اینک��ه  ب��ا 
معتقدن��د هم��ه نی��از داخل 
داخلی  فوالدس��ازان  توس��ط 
قابل تامین است اما نمی توان 
این موض��وع را نادیده گرفت 
که طبیعتا فوالدهای وارداتی 
به هر دلیلی در کشور خواهان 

دارند که وارد می ش��وند. حاال 
پرس��ش اینجاس��ت که آیا با 
افزایش تعرف��ه واردات فوالد، 
کااله��ای  قیم��ت  افزای��ش 
صنایع��ی که از ف��والد تغذیه 
می کنند نیز، رخ خواهد داد؟ 
س��بحانی در پاس��خ به این 
می کن��د:  تصری��ح  پرس��ش، 
»فوالده��ای وارداتی به دلیل 
قیم��ت پایین ش��ان در ب��ازار 
داخ��ل خری��دار دارن��د البته 
ای��ن فوالده��ا ب��رای مصارف 
عمومی اس��ت اما در صنایعی 
مانند خودروسازی که کیفیت 
از فوالده��ای  دارد،  اهمی��ت 
می ش��ود  اس��تفاده  داخل��ی 
ای��ن  بنابرای��ن در صنایع��ی 
چنی��ن تغیی��ری رخ نخواهد 

داد.«
در  نی��ز  س��لطان  خلیف��ه 
می کن��د:  تاکی��د  این ب��اره 
مورد  فوالد  »حدود80 درصد 
نی��از صنای��ع داخلی توس��ط 
داخ��ل  تولی��د  فوالده��ای 
تامی��ن می ش��ود ب��ه همین 
تاثیری  تعرفه  افزای��ش  دلیل 
در قیم��ت تمام ش��ده صنایع 

نخواهد داشت.«
همچنی��ن زائ��ر حی��دری 
این زمینه معتقد اس��ت:  در 
اتف��اق  قیمت��ی  »افزای��ش 
نخواه��د افتاد به ای��ن دلیل 
ک��ه صنایع ب��زرگ ما همگی 
از ف��والد تولی��د داخل تغذیه 
می کنند. در همه کش��ورهای 
جهان نس��بت ب��ه واردات از 
چین تعرفه های سنگین وضع 
ش��ده اس��ت، اما متاسفانه در 
ایران میزان این تعرفه بس��یار 
کم اس��ت که همین موضوع 
موجب می شود چینی ها مازاد 
ظرفیت خود را به کشورهایی 
نظیر ایران که تعرفه کم دارند، 

صادر کنند.«

درخواست برای افزایش تعرفه واردات فوالد

تعرفه،گاردامنیتیدرمقابلچینیها

شنبه
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نمایشگاه فرش دستباف در 
شینینگ چین گشایش یافت

دوازدهمین نمایش��گاه فرش دس��تباف شینینگ 
)چی��ن(، صبح دیروز با حضور اس��تاندار چینگهای، 
رییس اتاق بازرگانی اس��تان و معاون وزارت نساجی 
چی��ن و نمایندگان مرکز ملی فرش ایران در ش��هر 

 شینینگ مرکز استان چینگهای افتتاح شد.  
به گزارش روابط عموم��ی مرکز ملی فرش ایران؛ 
پاوی��ون جمه��وری اس��المی ای��ران در نمایش��گاه 
تخصصی بین المللی فرش چین )ش��ینینگ( توسط 

این مرکز برپا شد. 
این گزارش حاکی اس��ت؛ در بعد از ظهر نخستین 
روز این نمایش��گاه، میزگرد کشورهای شرکت کننده 
با حضور مقامات دولتی برگزار ش��د و نمایندگان هر 
کش��ور مسائل خود را با اس��تاندار چینگهای مطرح 

کردند. 
در این دیدار »س��یدرضا آقازاده« رایزن بازرگانی 
ایران در چین به نمایندگی از کشور ایران با استاندار 
چینگهای صحبت کرده و مسائل موردنظر بازرگانان 

ایرانی را بیان کرد. 
ج��واد رضای��ی، نماین��ده مرکز ملی ف��رش ایران 
در نمایش��گاه چین، فضای نمایش��گاهی مربوط به 
شرکت کنندگان ایرانی را خوب توصیف کرد و افزود: 
غرفه س��ازی، با رعایت مسائل استاندارد نمایشگاهی 
بوده و غرفه های نمایش��گاه در دو س��الن بزرگ قرار 

دارند. 
شایان ذکر اس��ت؛ ١٩ شرکت ایرانی در مساحتی 
به وس��عت ٩٦0 مترمربع در دوازدهمین نمایش��گاه 

فرش دستباف شینینگ مشارکت داشتند. 
رضایی تصریح کرد: ایران در این نمایشگاه دارای 
یک پاویون اختصاصی است که ١٩ شرکت ایرانی در 
مساحتی به وس��عت ٩٦0 مترمربع در آن مشارکت 
دارند که نام شرکت ها و پرچم ایران بر باالی غرفه ها 

قرار دارد. 
وی همچنین در ادامه این گزارش با اشاره بر تنوع 
فرش های موجود در غرفه ه��ا و تفاوت در این دوره 
از نمایش��گاه که فرش کفپوش نیز به جای تمرکز بر 
تابلوفرش ظهور فراوانی دارد، ابراز امیدواری کرد؛ با 
ش��رکت در این نمایشگاه بتوانیم مناسبات خود را با 
کشور چین گسترش دهیم و ضمن تثبیت بازارهای 
گذشته، تبادل و تعامل با بازارهای نو برقرار کنیم. 

گفتنی است، دوازدهمین دوره نمایشگاه شینینگ 
از تاریخ 4 تا 8 تیر ماه ١3٩4 برابر با 25 تا 2٩ ژوئن 

20١5 در حال برگزاری است. 

هر یک صد کیلومتر 
یک کارخانه سیمان 

سازمان زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی کشور 
اع��الم کرد: ذخای��ر غنی آه��ک در اس��تان تهران 
ای��ن ام��کان را فراهم می س��ازد ک��ه در فاصله هر 
یکصد کیلومتر، یک کارخانه س��یمان احداث شود و 
اکنون نیز این استان بزرگ ترین تولیدکننده سیمان 

کشور محسوب می شود. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، کارخانه های س��یمان تهران، 
فیروزک��وه )کیلومتر ١2 جاده قائمش��هر(، ش��مال 
)کیلومتر 3٦ جاده آبعلی( و فراز فیروزکوه )کیلومتر 
پنج س��ه راه سمنان( در این اس��تان واقع شده اند و 
در مجم��وع بیش از 5.3 میلی��ون تن ظرفیت تولید 

سیمان دارند. 
س��یمان ترکیبی از اکسیدکلسیم )آهک( با سایر 
اکسیدها مانند اکس��یدآلومینیوم، سیلیسیم، آهن، 
منیزیم و اکس��یدهای قلیایی که میل ترکیب با آب 
داشته و در مجاورت هوا و در زیر آب به مرور سخت 

و دارای مقاومت می شود. 
معادن مواد اولیه سیمان به ویژه سنگ آهک، خاک 
رس، مارل، سنگ گچ و امثال آن است که به صورت 

معادن روباز است. 
دس��ت اندرکاران بخش معدن برای��ن باورند یک 
معدن مناس��ب باید از نظر کیفیت مواد قابل قبولی 
داش��ته باش��د و از لحاظ کمی حداقل ١00 تا ١50 
س��ال ماده اولیه کارخانه را تامی��ن کند، درغیر این 
صورت احتم��ال اینک��ه کارخانه از نظ��ر اقتصادی 

مقرون به صرفه نباشد، وجود دارد. 
براس��اس آمارهای منتش��ر شده، اس��تان تهران 
ب��ا ٦00 معدن فعال آبرفت��ی، رودخانه ای و کوه در 
جایگاه دوم کش��ور قرار دارد و شمار صنایع معدنی 
آن 727 واحد ذکر ش��ده اس��ت، وجود 400 معدن 
مخلوط کوهی فعال در اس��تان تهران موجب ش��ده 
این استان به عنوان قطب معدنی کشور نامیده شود. 
آماره��ای وزارت صنعت، مع��دن و تجارت حاکی 
اس��ت، ش��مار معادن فعال کش��ور بالغ بر پنج هزار 
و 400 معدن اس��ت که س��ال گذش��ته ب��ه میزان 
400 میلیون تن مواد معدنی از آنها اس��تخراج شد 
و برای امس��ال دس��تیابی به رق��م 450 میلیون تن 
هدف گذاری ش��ده است. میزان اش��تغال در معادن 
کوهی و آبرفتی اس��تان تهران ١0 هزارنفر ذکر شده 
و بی��ش از 30 درصد معادن آن مش��خصه کوهی و 
افزون بر 37 درصد آبرفتی و بقیه رودخانه ای است. 

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت: 
آسیب دیدگی در صنعت ناشی از 

سیاست گذاری در دولت های گذشته است
افرادی در گذش��ته ب��ا تندروی هایی که در بخش 
اقتص��ادی دول��ت داش��تند، از تس��هیالت دولتی و 
وام ه��ای کالن در بخش ه��ای دیگر غی��ر از صنعت 

استفاده کردند
س��هیال جل��ودار زاده در گفت وگ��و با ایلن��ا اظهار 
داشت: ضرورت پرداخت یارانه تولید در کارخانجاتی 
که دچار آسیب دیدگی شده اند وجود دارد البته این 
آسیب دیدگی ها ناش��ی از سیاست گذاری های غلط 
دولت ها در گذش��ته بوده ک��ه امروزضرورت کمک 

دولت به این واحدها حس می شود. 
وی افزود: یارانه ای هم که از سوی دولت و مجلس 
ب��رای این گونه کارخانج��ات در نظ��ر گرفته بودند 
پرداخت نشد. این در حالی است که بخش خصوصی 
باید بتواند در این ش��رایط تعادل خود را حفظ کرده 

و مسیر خود را تغییر دهد. 
مشاور وزیر صنعت تصریح کرد: همچنین ضرورت 
بازگشت اعتماد مجدد به س��رمایه گذاری در کشور 
با توجه به ش��رایط اقتصاد مقاومتی وجود دارد. این 
در حالی است که افرادی در گذشته با تندروی هایی 
که در بخش اقتصادی دولت داش��تند از تس��هیالت 
دولتی و وام ه��ای کالن در بخش ه��ای دیگر غیر از 
صنعت اس��تفاده کردن��د. اما با گس��ترش نظارت ها 
می ت��وان از این گونه آثار مخ��رب و افزایش رانت که 

برای اقتصاد کشور مخرب است، جلوگیری کرد. 

رییس مرکز تایید ملی صالحیت ایران خبر داد
 سودجویی شرکت های غیرمعتبر 
برای صدور گواهینامه ایزو 9001 

رییس مرکز تایید ملی صالحیت ایران در رابطه با 
فعالیت شرکت های غیرمعتبر صادر کننده گواهینامه 

ایزو ٩00١ هشدار داد. 
علیرضا خاکی فیروز در گفت وگو با ایس��نا، با بیان 
اینکه ما در کش��ور با جعل گواهینامه های سیس��تم 
مدیریتی کیفیت مواجهیم، اظهار کرد: س��ایت هایی 
در کش��ور فعالی��ت می کنند که ب��ا دریافت 500 تا 
700 ه��زار توم��ان از اف��راد بدون انج��ام ممیزی، 
گواهینامه کیفیت تا تایید صالحیت صادر می کنند. 
وی افزود: بعضا دیده شده این سایت ها بدون مراجعه 
حض��وری این کار را انج��ام داده و گواهینامه جعلی را 
با پیک موتوری برای مش��تری ارس��ال می کنند و این 
باعث می ش��ود که اعتبار کیفی کشور زیر سوال برود. 
ریی��س مرکز مل��ی تایید صالحیت ایران با اش��اره به 
فعالیت ١٩ نهاد معتبر در زمینه صدور گواهینامه ایزو 
٩00١ گفت: تعداد زیادی نهاد در این زمینه وجود دارد 
که هویت شان مشخص نیست و تنها با شماره موبایل 
فعالیت کرده و با استفاده از نرم افزارهایی مثل فتوشاپ 

اقدام به جعل گواهینامه می کنند. 
خاکی فیروز با بیان اینکه جلوگیری از فعالیت این 
نهادها بس��یار سخت اس��ت، ادامه داد: متاسفانه به 
دلی��ل مجهول بودن هویت این افراد نمی توانیم آنها 
را تح��ت پیگرد قرار دهیم اما چندین بار در س��ایت 
مرک��ز ملی تایید صالحیت ایران نس��بت به فعالیت 
این گون��ه نهاده��ا هش��دار داده ایم. وی اف��زود: نام 
نهادهای مورد تایید مرکز ملی صالحیت در س��ایت 
این مرکز درج ش��ده و هر شرکت دیگری که در این 

سایت درج نشده باشد، مورد تایید ما نیست. 
ب��ه گفته رییس مرکز مل��ی تایید صالحیت ایران 
اطالعیه های��ی ب��رای هش��دار در ای��ن موض��وع به 
انجمن های صنعتی و استانی، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، وزارت جهاد کش��اورزی، وزارت ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات و انجمن های تخصصی ارس��ال 
ش��ده اس��ت. خاکی فیروز تصریح کرد: شرکت های 
تایید شده باید با ایجاد انجمن های تخصصی جلوی 
این تخلف��ات را در کش��ور بگیرن��د. وی ادامه داد: 
شرکت های تولید کننده می توانند عالوه بر نهادهای 
م��ورد تایید مرکز ملی تایی��د صالحیت از نهادهای 
معتبر خارجی نیز گواهینامه خود را دریافت کنند. 

سهم بازار واردکنندگان خودرو 
کمتر از یک درصد 

سهم بازار ش��ش ش��رکت  فعال در حوزه واردات 
خودرو به کشور کمتر از یک درصد است. 

به گزارش ایس��نا، در شش ماهه دوم سال گذشته 
)١3٩3( شش ش��رکت واردکننده خودرو به کشور 
مجموع��ا ح��دود 0.8 درصد )کمت��ر از یک درصد( 

سهم بازار خودروی کشور را در اختیار داشته اند. 
برای��ن اس��اس طب��ق ارزیابی ش��رکت بازرس��ی 
کیفیت و استاندارد ایران از وضعیت خدمات فروش 
خودروهای سواری در شش ماهه دوم سال گذشته، 
س��هم بازار ش��رکت آرین موت��ور پوی��ا )واردکننده 

میتسوبیشی( 0.2 درصد بوده است
شرکت آسان موتور )واردکننده هیوندای( نیز ١.0 
درصد سهم بازار را در اختیار داشته است. سهم بازار 
مدیا قش��م )واردکننده ام جی( نیز 0.2 درصد بوده 
است. شرکت اطلس خودرو )واردکننده کیا( نیز ١.0 

درصد سهم بازار را در اختیار داشته است. 
در بازه زمانی ش��ش ماهه دوم سال گذشته سهم 
بازار پرش��یا خودرو )واردکننده بی ام دبلیو( کمتر از 
یک دهم درصد بوده اس��ت. در این مدت سهم بازار 
آلفا موت��ور )واردکننده آلفارمئو( نی��ز کمتر از یک 

دهم درصد بوده است. 

صنعت

استاندارد

خودرو

فرش

سیمان

 عض��و هیات مدی��ره انجمن صنایع 
چ��رم گف��ت: ارزش اف��زوده صادرات 
پوس��ت به ش��کل س��االمبور بس��یار 
پایین است اما به دلیل برگشت سریع 
س��رمایه و جمع آوری این محصول با 
هزینه اندک، س��االمبور به کشورهای 
ایتالی��ا، پاکس��تان، ترکی��ه، چین و... 

صادر می شود. 
حس��ن نصیری��ان در گفت وگ��و با 
ایس��نا، با اش��اره به آخرین آمار تولید 
پوس��ت دام که از س��وی معاونت امور 
دام وزارت جهاد کش��اورزی منتش��ر 
شده است، گفت: براس��اس این آمار، 
س��االنه ١8 میلی��ون جل��د پوس��ت 
گوس��فندی اعم از کش��تار صنعتی و 

غیرصنعتی تولید می شود. 
وی افزود: همچنین 8 میلیون جلد 
پوست بزی و 2.4 میلیون جلد پوست 
گاو، گاومیش، گوساله و شتر در طول 

سال در کشور تولید می شود. 
عض��و انجمن صنایع چ��رم ایران با 
بی��ان اینکه حدود 85 تا ٩0 درصد از 
پوست گوسفندی تولید شده به شکل 
ساالمبور و وت بلو صادر می شود، اظهار 
کرد: صادرات پوس��ت به این دو شکل 
ارزش افزوده پایینی دارد، به طوری که 
اگ��ر ارزش افزوده محص��ول نهایی را 
صددرصد در نظر بگیریم ارزش افزوده 
صادرات س��االمبور ١0 درصد و وت بلو 

١5 درصد است. 
به گفته نصیریان در بخش پوس��ت 
بزی و گاوی کل محصول تولید ش��ده 
در کش��ور ساالنه مورد اس��تفاده قرار 
می گی��رد و در بخ��ش پوس��ت گاوی 

کمبود نیز وجود دارد. 
وی با بیان اینکه س��اختارهای الزم 
برای تبدیل پوست به چرم یا محصول 
نهایی فراهم نش��ده اس��ت، ادامه داد: 
با توج��ه به اینکه صادرات س��االمبور 
برگشت سرمایه سریعی دارد بسیاری 

از افراد عالقه مند هستند در این حوزه 
فعالیت کنند. 

این عض��و انجمن صنایع چرم ایران 
اف��زود: برای مثال س��االمبور با هزینه 
اندکی جمع آوری می شود و به ایتالیا، 
پاکس��تان، ترکی��ه، چی��ن و... صادر 
می شود و برگشت س��رمایه آن بسیار 
سریع اس��ت درحالی که اگر بخواهیم 
پوس��ت را به محص��ول نهایی تبدیل 
کنیم مش��کالت زیادی سر راه وجود 
دارد و برگشت سرمایه نیز دیرتر انجام 

می گیرد. 
نصیریان با بی��ان اینکه تبدیل چرم 
به محصول نهایی نیاز به ماشین آالت، 
نیروی انسانی و بازاریابی فروش دارد، 
اظهار کرد: باید سیاست کلی برای این 
صنعت تدوین ش��ود ت��ا بتواند ارزش 
اف��زوده را ب��ه اندازه محص��ول نهایی 

افزایش دهد. 
وی صنعت چ��رم را یکی از صنایع 
اش��تغال زا در کش��ور دانست و گفت: 
مس��ئوالن همیش��ه از حمایت از این 
صنع��ت صحبت کرده ان��د اما هیچ گاه 
ای��ن حمایت ه��ا جنبه عم��ل به خود 
نگرفت��ه اس��ت و ب��ه دلیل رس��یدن 
ب��ه منافع س��ریع در بح��ث صادرات 
س��االمبور، فعاالن در چرم بیش��تر به 

این سمت پیش رفته اند. 
به گفت��ه عضو انجم��ن صنایع چرم 
ای��ران، براس��اس آخرین آم��ار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت فقط در صنعت 
چرم به جز پوشاک و محصوالت چرمی 
ح��دود 5 تا ٦ هزار نفر مش��غول به کار 
هس��تند. نصیری��ان همچنی��ن درباره 
صادرات چرم محصوالت چرمی، گفت: 
ص��ادرات در ح��وزه چ��رم بس��یار کم 
اس��ت اما در بخش محص��والت چرمی 
فروشگاه هایی در خارج کشور داریم که 
محصوالت داخلی را در این کشورها به 

فروش می رسانند.

رییس هیات عامل س��ازمان توسعه 
و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدنی 
ایران )ایمیدرو( گفت: دعوای حقوقی 
و تاریخ��ی مربوط ب��ه مالکیت پروانه 
بهره برداری معادن چادرملو و گل گهر 

همچنان دارد. 
ب��ه گ��زارش مای��ن نی��وز، مهدی 
کرباس��یان در برنامه تلویزیونی بورس 
با اش��اره به اینکه مع��ادن بزرگ جزو 
انفال هس��تند و متعلق به همه کشور 
و قانونگذار نیز برای آنها حقوق دولتی 
تعیی��ن ک��رده اس��ت، اف��زود: حقوق 
دولت��ی فقط مربوط ب��ه ایران نبوده و 
سایر کشورهای دنیا نیز چنین قانونی 
را دارن��د و در ایران نیز ش��ورای عالی 
معادن می تواند براساس شرایط کشور 
میزان حقوق دولتی را کم و زیاد کند. 
وی با اش��اره ب��ه دع��وای تاریخی 
مربوط به مالکی��ت پروانه بهره برداری 
معادن چادرملو و گل گهر توضیح داد: 
برخی از این معادن خصوصی ش��ده و 
وارد بورس ش��ده اند و دعوا بر سر این 
است که مالک پروانه بهره برداری این 
معادن در ش��رایط کنونی چه کس��ی 
است. مدیران و س��هامداران چادرملو 
و گل گه��ر اعتقاد دارن��د از روزی که 
سهام این ش��رکت ها وارد بورس شده 
پروان��ه بهره ب��رداری آنها نی��ز به این 
شرکت واگذار ش��ده است درحالی که 

ما چنین اعتقادی نداریم. 
کرباس��یان افزود: ای��ن یک دعوای 
تاریخ��ی و حقوقی اس��ت و س��ازمان 
بازرس��ی و دی��وان محاس��بات نیز به 
صراح��ت اع��الم کردن��د ک��ه پروانه 
بهره ب��رداری ای��ن مع��ادن متعلق به 
ایمی��درو اس��ت. در همی��ن حال در 
دولت جدید مجددا این موضوع مطرح 
ش��د و اعالم ش��د که در روز نخست 
قیمت گ��ذاری ارزش ای��ن ش��رکت ها 
ب��رای ورود ب��ه بورس قیم��ت پروانه 

بهره ب��رداری مع��دن در قیمت گذاری 
انج��ام ش��ده در بورس لحاظ نش��ده 
است. با این وجود این دعوای حقوقی 

همچنان وجود داشته و دارد. 
ایمی��درو  عام��ل  هی��ات  ریی��س 
درب��اره تاثی��ر حق انتفاع ب��ر عملکرد 
ش��رکت های معدنی نی��ز توضیح داد: 
حق انتفاع عددی اس��ت که از س��وی 
مجلس تعیین می ش��ود و در دو سال 
گذش��ته باال ب��ود، اما امس��ال کاهش 
یاف��ت. البته باید در نظ��ر بگیریم که 
هزینه ناش��ی از حق انتفاع در قیمت 
تمام شده شرکت های معدنی محاسبه 
شده و این ش��رکت ها سال هاست که 
س��ود هم داده اند. اما امسال  به دلیل 
بحث حق انتفاع بلک��ه به دلیل رکود 
بازار و کاهش ش��دید بهای سنگ آهن 
دچار مشکل ش��ده اند. در حال حاضر 
این شرکت ها طرح های توسعه زیادی 
را در دس��ت اج��را دارن��د و به همین 
دلیل پول آنها زمین گیر ش��ده اس��ت 
و ش��اید نتوانند به همین دلیل س��ود 
کاف��ی بدهن��د. در چنین ش��رایطی 
س��هامداران باید یکی دو س��ال صبر 
کنند تا ب��ا بهره ب��رداری از طرح های 
توسعه، این شرکت های معدنی نیز به 

سودآوری مناسبی برسند. 
از  انتق��اد  ب��ا  همچنی��ن  وی 
برخ��ی رویکردها نس��بت ب��ه جذب 
س��رمایه گذاری خارج��ی گف��ت: مگر 
چی��ن و هن��د ک��ه در زمین��ه جذب 
س��رمایه گذاری خارجی رکورد زده اند 
اس��تقالل آنها از بین رفته اس��ت. ما 
در دول��ت قب��ل هش��ت س��ال دچار 
عقب افتادگ��ی ش��دیم و ح��اال وقت 
جبران اس��ت. برای رس��یدن به رشد 
اقتصادی ١2 درصدی و تبدیل ش��دن 
به قدرت اول اقتصادی منطقه چاره ای 
ج��ز ج��ذب س��رمایه گذاری خارجی 

نداریم. 

به دلیل برگشت سریع سرمایه صادرات صورت می گیرد
 ساالمبور به چرم مهلت نمی دهد

کرباسیان مطرح کرد
ادامه دعوای حقوقی بر سر چادرملو و گل گهر

عسل داداشلو



 چن��د هفته پ��س ازمصوبه 
ش��ورای پ��ول و اعتب��ار درباره 
تس��هیالت  س��قف  افزای��ش 
مس��کن، تقریب��ا اکثر قریب به 
اتف��اق بانک ه��ا از پرداخت وام 
مس��کن س��ر باز می زنند و در 
ای��ن میان متقاضیان وام بانکی 
در مراجعه به بانک ها سر گردان 

مانده اند. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
خ��ودداری اغل��ب بانک ه��ا از 
پرداخ��ت تس��هیالت مس��کن 
درحالی اس��ت که بس��یاری از 
بانک ه��ا دالیل خ��اص خود را 
دارند و حاضر نیس��تند با وجود 
ن��رخ 21 درص��دی )با توجه به 
تورم 15 درصدی( به متقاضیان 
تس��هیالت مسکن پاسخ مثبت 
دهند. از ط��رف دیگر وضعیت 
پرداخت تس��هیالت بافت های 
فرس��وده هم حال و روز خوبی 

ندارد. 

دالیل اینکه بانک ها زیر بار 
نمی روند

ام��ا چ��را بانک ه��ا از امکان 
پرداخ��ت تس��هیالت مس��کن 
ب��ا س��ود 21 درص��دی طفره 

می روند؟ 
رامین ش��یری، کارش��ناس 
اقتص��ادی در ای��ن ب��اره ب��ه 
»فرص��ت ام��روز« گف��ت: این 
رون��د پرداخ��ت تس��هیالت با 
توج��ه به فش��اری که به منابع 
بانک ها از ناحیه مطالبات معوق 
دولتی و محدودیت های اعمال 
ش��ده برای فعالیت بانک ها در 
بخ��ش اقتص��ادی و تولی��دی 
اعمال می ش��ود، شاید چندان 
دور از انتظ��ار نباش��د. بانک ها 
در س��ال های اخیر با مشکالت 
فعالیت ه��ای  ب��رای  زی��ادی 
خ��ود روبه رو ش��ده اند و دولت 
ب��رای  را  محدودیت های��ی 
آنه��ا در نظ��ر گرفت��ه که این 
محدودیت ه��ا به منابع بانک ها 

فشار وارد می کند. 
وی اف��زود: اگ��ر قرار باش��د 
طری��ق  از  فق��ط  بانک ه��ا 
ب��ه  بانک��داری  عملیات ه��ای 
کس��ب س��ود بپردازند، س��ود 
21درصدی تس��هیالت مسکن 

ب��رای آنه��ا جذابی��ت نخواهد 
داش��ت و به همی��ن دلیل هم 
زمزم��ه آن ش��نیده می ش��ود 
ک��ه برخ��ی بانک ها قصد دارند 
تسهیالت مسکن را با سود 24 
درصد بپردازن��د. یعنی چیزی 
حدود 9 درصد بیشتر از سطح 
ت��ورم. البت��ه ای��ن کار خالف 
قان��ون اس��ت ول��ی اگر صحت 
داش��ته باشد نشان می دهد که 
بانک ه��ا از مح��ل منابع، تحت 
فش��ار هس��تند و از این طریق 
می خواهند بخشی از فشارها را 

روی منابع خود کم کنند. 
ای��ن کارش��ناس تاکید کرد: 
برای افزایش سطح توان بانک ها 
برای تس��هیالت مسکن، دولت 
باید به بانک ها منابع تزریق کند 
و با افزایش توان تسهیالت دهی 
بانک ها رونقی در بازار مس��کن 
ایجاد ش��ود، اگر ن��ه نمی توان 
انتظ��ار داش��ت که ب��ا مصوبه 
فعل��ی ش��ورای پ��ول و اعتبار 
اتفاق خاصی به نفع متقاضیان 

تسهیالت مسکن رخ بدهد. 

چه بانک هایی وام مسکن 
می پردازند؟

در چنی��ن ش��رایطی رقابت 
برای دریافت تسهیالت مسکن 
ه��م افزایش می یاب��د. بنابراین 
اط��الع از اینکه ک��دام بانک ها 
در چنین ش��رایطی تسهیالت 
60 میلی��ون تومان��ی پرداخت 
می کنن��د از اهمی��ت فراوان��ی 

برخوردار است. 
در این باره سایت اخبار بانک، 
و  راه  وزارت  از  را  گزارش��ی 

شهرس��ازی منتش��ر کرده که 
نش��ان می دهد هم اکنون تنها 
پن��ج بان��ک ب��رای پرداخ��ت 
تسهیالت مسکن اعالم آمادگی 
کرده ان��د و هنوز س��ایر بانک ها 
در ای��ن زمین��ه اقدام��ی انجام 
نداده اند. البته براس��اس اعالم 
بانک مرکزی پرداخت وام خرید 
مسکن توس��ط بانک ها الزامی 
نیس��ت و ه��ر بانک��ی می تواند 
براساس توازن منابع و مصارف 
خود و درصورتی که منابع الزم 
را در اختیار داش��ته باش��د در 
ای��ن زمینه اقدام کن��د. برپایه 
ای��ن گ��زارش بانک پارس��یان 
پرداخت وام 40 میلیون تومانی 
خرید مسکن را از یکی دو هفته 
آین��ده آغ��از می کند. این وام با 
س��ود مص��وب ش��ورای پول و 
اعتبار برای تس��هیالت »عقود 
مش��ارکت مدن��ی« 24درصد 
و بازپرداخ��ت پن��ج س��اله به 

متقاضیان ارائه می شود. 
اعط��ای این تس��هیالت نیاز 
)س��پرده  س��رمایه گذاری  ب��ه 
کوتاه م��دت( یا داش��تن گردش 
مال��ی و همچنین بلوکه ش��دن 
مبلغ��ی از تس��هیالت ن��دارد و 
متقاضیان ب��ا ارائه مدارک مورد 
نیاز ش��امل سند واحد مسکونی، 
مدارک استخدامی )از قبیل فیش 
حقوقی، حکم کارگزینی و...( پس 
از افتتاح حساب )قرض الحسنه( 
در ش��عبه نزدیک به محل واقع 
ش��دن ملک، می توانند یکی دو 
هفت��ه پس از تش��کیل پرونده، 
تس��هیالت موردنظر را دریافت 

کنند. 

ب��ه گفت��ه یک��ی از مدیران 
ای��ن بان��ک، مبلغ اقس��اط این 
وام ماهان��ه کمت��ر از ۸00 هزار 
توم��ان خواهد ب��ود. همچنین 
بانک تجارت با پرداخت وام 60 
میلیون تومانی خرید مس��کن 
موافقت کرده اس��ت. پرداخت 
ای��ن وام ب��ا موافقت مدیرعامل 
و اعض��ای هیات مدی��ره بانک 
تجارت روبه رو شده و این بانک 
منتظ��ر دریافت دس��تورالعمل 
بانک مرکزی درخصوص نحوه 
پرداخت وام 60میلیون تومانی 
خرید مس��کن است تا براساس 
آن، تس��هیالت خرید مسکن را 

به متقاضیان اعطا کند. 
س��یدکامل  همچنی��ن 
بانک  مدیرعام��ل  تقوی ن��ژاد، 
س��په نی��ز از موافقت این بانک 
ب��ا پرداخ��ت وام 60 میلیون��ی 
خرید مس��کن خبر داد و گفت: 
دس��تورالعمل بانک مرکزی در 
حال تدوین نهایی است تا برای 

اجرا به شعب ابالغ شود. 

کدام وام به درد ما 
می خورد؟ 

در چنین شرایطی مهم ترین 
پرس��ش و دغدغ��ه متقاضیان 
تس��هیالت این اس��ت که کدام 
نوع از تسهیالت موجود در بازار 
در روند خرید مس��کن می تواند 

برای آنها مفید باشد؟ 
رحیم س��نگلجی، یک مشاور 
خری��دو فروش مس��کن و ملک 
در مح��دوده خیابان ولی عصر در 
گفت وگو ب��ا »فرصت امروز« در 
این باره گفت: برای اینکه ببینیم 

کدام یک از این نوع تس��هیالت 
ب��رای متقاضی��ان مفید اس��ت 
باید ببینی��م توان مالی و میزان 
پس انداز آنها نس��بت به محله و 
ساختمانی که می خواهند اقدام 
به خریداری کنند چقدر اس��ت. 
فکر می کنم برای افرادی با توان 
مالی نس��بی و ق��درت پرداخت 
قسط متوس��ط درصورتی که از 
پس انداز مناسبی برخوردار باشند 
یا در مناطقی اقدام به خرید کنند 
که قیمت کمتری دارد، دریافت 
وام های 40 میلیون تومانی بانک 
پارسیان و 60 میلیون تومانی به 

صرفه تر باشد. 
وی اف��زود: ع��الوه ب��ر اینکه 
هنوز بانک مس��کن تس��هیالت 
45 میلی��ون تومان��ی مس��کن 
را که همان وام اوراق مس��کن 
است و در بورس عرضه می شود 
پرداخت می کند. به نظر من این 
تس��هیالت از جذابیت بیشتری 
بگی��ر  اقش��ار حق��وق  ب��رای 
برخوردار اس��ت، اما کسانی که 
توان پرداخت اقس��اط بیشتری 
دارند بهتر اس��ت  پول ش��ان را 
سپرده گذاری کنند و تسهیالت 
۸0 میلی��ون تومان��ی دریافت 
کنند که البته با توجه به میزان 
اقساط آن توصیه ای در این باره 

به مردم نمی کنم. 
وی درب��اره چرای��ی این نظر 
خود گفت: دولت نمی تواند برای 
همیش��ه بازار مسکن را در رکود 
نگه دارد. این تس��هیالت هم که 
اعالم شده آن اقدام اصلی و نهایی 
که دولت باید برای بازار مس��کن 
کند نیس��ت. اخی��را مدیرعامل 
بانک مس��کن اعالم کرده است 
که تالش می کنیم در س��ال 95 
تسهیالت مسکن را تا 50درصد 
ارزش مل��ک افزای��ش دهی��م. 
بنابراین در سال 95 یا در نهایت 
در سال 96 دولت این کار را انجام 
خواهد داد و قیمت ملک افزایش 
می یابد. به اعتقاد من کسانی که 
ب��رای خری��د مس��کن عجله ای 
ندارن��د بهت��ر اس��ت از دریافت 
این تسهیالت خودداری کنند و 
امتیاز دریافت تسهیالت مسکن 
خ��ود را نس��وزانند ت��ا بتوانند از 
تسهیالتی که طی دو سال آینده 

به بازار می آید بهره مند شوند. 

برای دریافت تسهیالت 60 میلیونی مسکن به کدام بانک ها برویم؟ 

سال آینده وام های بهتری در راه است، عجله نکنید

افزایش هش��ت براب��ری بدهی 
دولت به بانک ها طی هش��ت سال 
فعالیت دولت نهم و دهم، رکوردی 
بی س��ابقه است که کمتر می توان 

نظیری برای آن سراغ گرفت. 
به گزارش خبرآنالین بررس��ی 
مقایس��ه ای مقدار بدهی دولت به 
بانک ه��ا پیش و پس از دولت های 
نه��م و ده��م نش��ان می دهد این 
بدهی با جهشی ۸00 درصدی در 
پایان سال 92 به حدود 75۸ هزار 
و 564 میلیارد تومان رسیده است. 
سال 85 و رشد 11درصدی 

بدهی دولت به بانک ها
در پای��ان س��ال دوم روی کار 
آمدن دولت نهم اعداد رش��د 11 
درصدی داشته و کل بدهی بخش 
دولتی به سیس��تم بانکی به عدد 
124 هزار میلیارد تومان رس��ید. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه از این 
مبل��غ 6۸ ه��زار میلیارد تومان را 
ش��رکت ها و مؤسسات دولتی به 
بانک ها بدهکار شدند و 56 هزار و 
174 میلیارد تومان را خود دولت 
از شبکه بانکی دریافت کرده بود. 
در پایان س��ال ۸5 مؤسسات و 
ش��رکت های دولتی توانس��تند با 
کاه��ش 11.9- درص��دی بدهی 
خ��ود را به ش��بکه بانکی کاهش 
دهن��د اما بدهی دولت افزایش��ی 

حدود 6.6 درصد داشت. 
سال 86 و افزایش 19.3 

درصدی بدهی دولت
در پای��ان این س��ال کل بدهی 
بخ��ش دولتی به بانک ها به مبلغ 
14۸ ه��زار و ۸76 میلیارد تومان 
رس��یدکه از این مبلغ حدود 90 
ه��زار میلیارد توم��ان آن را خود 
دولت و بیش از 57 هزار میلیارد 
تومان هم ش��رکت ها و مؤسسات 
دولتی به شبکه بانکی بدهکار شد. 

بدهی ش��رکت ها در پایان این 
س��ال -15.5 درصد کمتر ش��د، 
اما بدهی دولت به بانک ها رش��د 

61.۸درصدی داشت. 
سال 87 و افزایش 
بدهی های دولت نهم

در اس��فند ماه س��ال ۸7 دولت 
نهم با افزایش ۸.3 درصدی نسبت 
به س��ال قب��ل، میزان بدهی های 
خود را به سطح 161 هزار و 2۸0 
میلی��ارد تومان رس��اند که بخش 
اعظم��ی از آن ح��دود 115هزار 
میلی��ارد توم��ان را خود دولت از 
بانک ه��ا دریافت ک��رده و مبلغی 
بی��ش از 45 هزار میلیارد تومان 
را شرکت ها و مؤسسات دولتی به 

شبکه بانکی بدهکار شدند. 
در این س��ال بدهی ش��رکت ها 
نسبت به سال قبل 21.1- درصد 
کاه��ش پیدا کرد اما بدهی دولت 
همچن��ان روند افزایش��ی حدود 

27.1 درصد داشت. 
سال 88 پایان کار دولت نهم 
با 42.4 درصد رشد در بدهی 

بخش دولتی به بانک ها
در این س��ال که دولت نهم به 
اتمام رسیدو دولت دهم روی کار 
آمد میزان بدهی دولت به شبکه 

بانکی افزایش چشمگیری داشت. 
به طوری ک��ه از بدهی 229هزار 
و 674 میلی��ارد تومان��ی بخ��ش 
دولت��ی مبلغی بیش از 192هزار 
میلیارد تومان را دولت به ش��بکه 
بانک��ی بده��کار ب��ود و مبلغ��ی 
ح��دود 36هزار میلی��ارد تومان 
را ش��رکت ها و مؤسس��ات دولتی 

بدهکار بودند. 
در پایان س��ال ۸۸ شاهد ادامه 
روند کاهش��ی بدهی ش��رکت ها 
در ح��دود 19.2- درص��د و روند 
افزایش��ی بده��ی خ��ود دولت به 
بانک ه��ا به می��زان 66.۸ درصد 

بودیم. 
سال 89، دولت دهم و 

افزایش روزافزون بدهی 
دولت به بانک ها

دولت دهم در حالی آغاز به کار 
ک��رد که بدهی 229هزار و 600 
میلیاردی به بانک ها داش��ت. اما 
نه تنها تالش��ی ب��رای کاهش این 
بده��ی و بازپرداخ��ت بده��ی به 
بانک ها نداشت بلکه در پایان سال 
اول از این دولت رقم بدهی بخش 
دولتی افزایش 44درصدی داشته 
و ب��ه 330 ه��زار و 75 میلی��ارد 
تومان رس��ید. این در حالی است 

که بدهی ش��رکت ها و مؤسسات 
دولتی در پایان این س��ال باز هم 
ب��ا کاهش روبه رو ب��وده و به 34 
ه��زار میلی��ارد تومان رس��ید اما 
بدهی دولت به بانک ها نسبت به 
س��ال قبل افزایش داشته از 192 
هزار میلیارد به 295 هزار و ۸96 
میلی��ارد تومان رس��ید.  کاهش 
رقم بدهی ش��رکت ها و مؤسسات 
دولتی به بانک ها در پایان س��ال 
۸9 باز هم کاهش داشته و 5.۸- 
اف��ت ک��رد ام��ا بده��ی دولت به 

بانک ها 53.6 درصد رشد کرد. 
پایان دهه 80 و بدهی تاریخی 

دولت به شبکه بانکی
در س��ال 90 بخ��ش دولت��ی 
همچن��ان ب��ا روند رش��د بدهی 
خ��ود به بانک ه��ا پیش رفت تا 
بدانج��ا که ای��ن بدهی در پایان 
س��ال 419 هزار و 567 میلیارد 
تومان ش��د. از این رقم نجومی 
بیش از 394 هزار میلیارد تومان 
بده��ی دول��ت و حدود 24 هزار 
میلیارد تومان بدهی ش��رکت ها 
و مؤسس��ات دولت��ی ب��ود.  در 
ای��ن س��ال بدهی مؤسس��ات و 
شرکت ها باز هم کاهش داشته و 
درصد کاهش آن 2۸.4 - درصد 

بود اما بدهی دولت 33.4 درصد 
افزایش پیدا کرد. 

آغاز دهه 90 با کاهش 
560هزار میلیارد تومانی 
منابع بانکی توسط دولت

س��ال 91 در دولت دهم س��ال 
پافش��اری ب��ر برداش��ت از منابع 
بانک ه��ا و اص��رار ب��رای افزایش 
بدهکاری دول��ت به بانک ها بود. 
در سال 91 بدهی بخش دولتی به 
بانک ها به رقمی بیش از 596هزار 
میلیارد تومان رس��ید. از این رقم 
تنها 2۸ هزار میلیارد تومان بدهی 
شرکت ها و مؤسسات بود اما سهم 
دول��ت از ای��ن بدهی 567 هزار و 

375 میلیارد تومان بود. 
س��ال 91 س��ال آغ��از رون��د 
افزایش��ی بده��ی ش��رکت ها و 
مؤسسات دولتی به بانک ها بود. 
در س��ال 91 بده��ی این بخش 
از دول��ت ب��ا 15 درصد افزایش 
روبه رو بود و دولت نیز با رش��د 
بده��ی به می��زان 43.۸ درصد 

مواجه شد. 
آخرین سال از دولت دهم 
با میراث گذاشتن بدهی 
758هزار میلیارد تومانی

دولت دهم در شهریور ماه سال 
92 از دست اندازی بیشتر به منابع 
بانکی محروم شد و پست خود را 
با 75۸ هزار میلیارد تومان بدهی 
به دولت یازدهم سپرد.  در پایان 
سال 92 بدهی های بخش دولتی 
75۸ ه��زار و 564 میلیارد تومان 
بود که مؤسس��ات و ش��رکت ها از 
این مبلغ 31 هزار میلیارد تومان 
و دولت بیش از 727 هزار میلیارد 

تومان از آن را به عهده داشت. 
بدهی ه��ای دول��ت در پای��ان 
ای��ن س��ال 2۸ درص��د و بدهی 
شرکت ها و مؤسسات 9.1 درصد 

رشد داشت.

گزارشی تکان دهنده از بدهی های دولت احمدی نژاد به بانک ها

 اجرای طرح هایی که منابع بانک ها را بلعید
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گزارش 2

خبرنــامه

بانک مرکزی به اعالم آمار ادامه داد
 تورم خرداد به 15.6 درصد رسید

ب��ا وج��ود مصوبه اخیر ش��ورای عالی آمار مبنی بر 
محدود شدن انتشار آمار اقتصادی به مرکز آمار، بانک 
مرکزی با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه اعالم 
را متوق��ف نک��رد و از ت��ورم 15.6 درصدی خردادماه 

خبر داد. 
به گزارش ایسنا، آن طور که اخیرا عادل آذر-رییس 
مرک��ز آم��ار- اعالم کرد: ش��ورای عالی آمار به منظور 
تأکید بر ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه در رابطه 
با تعیین مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی انتشار آمار 
در کش��ور، تصویب کرد که انتشار آمارهای اقتصادی 
به این مرکز محدود خواهد ش��د، مصوبه ای که البته 

با واکنش هایی نیز همراه بود. 
اما همان طور که سیف -رییس کل بانک مرکزی- 
عنوان کرده بود: »حذف آمار بانک مرکزی نه مطرح، 
نه ممکن و نه مثبت است و با استناد به قانون برنامه 
پنجم، بانک مرکزی در آینده نیز به فعالیت های آماری 
خود ادامه خواهد داد«، این جریان نیز ادامه دار شد و 
بانک مرکزی رشد اقتصادی سال 1393 که مرکز آمار 
تاکن��ون هی��چ رقمی از آن را اعالم نکرده و همچنین 
تورم خرادماه را به عنوان دو آمار مهم اقتصادی منتشر 

کرد. 
البت��ه آن ط��ور که بانک مرک��زی هم در این رابطه 
توضی��ح داده ای��ن بان��ک در چارچوب بند »ج« ماده 
54 قان��ون برنام��ه پنجم ک��ه در بند »الف« آن مرکز 
آمار مرجع رسمی انتشار آمار تعیین شده، نسبت به 
اع��الم آم��ار اقتصادی اقدام کرده اس��ت. در بند »ج« 
این ماده قانونی به سایر دستگاه های اجرایی نیز اجازه 
داده شده است تا در حدود وظایف قانونی و در حیطه 
ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار 
نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه خود اقدام کنند. 
براساس آمار منتشره بانک مرکزی، شاخص بهای 
کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در 
خرداد ماه امس��ال به عدد225.5 رس��یدکه نسبت به 

ماه قبل1.7 درصد افزایش یافت. 
ای��ن در حالی اس��ت که ت��ورم 12ماهه منتهی به 
خردادم��اه برخالف ماه های گذش��ته اندکی افزایش 
یافته و با رش��د 0.1 درصدی نس��بت به ماه قبل به 
15.6 درصد رسیده است. این درحالی است که مرکز 
آمار در روزهای گذشته تورم ماه قبل را با 0.1 کاهش 

14.2 درصد اعالم کرده بود. 
همچنین تورم نقطه به نقطه  )تغییر شاخص نسبت 
به ماه مشابه سال قبل(مورد گزارش بانک مرکزی در 
خرداد نسبت به اردیبهشت ماه در 16.2 درصد ثابت 
مانده و تغییری نداشته است؛ شاخصی که مرکز آمار 
آن را با کاهش 0.5 درصدی 14.2 درصد اعالم کرد. 

قیمت طال افزایش یافت
قیم��ت جهان��ی طال در معامالت دی��روز پنج دالر 
افزای��ش یاف��ت و ه��ر اونس فل��ز زرد در برابر 117۸ 

دالر معامله شد. 
 به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، درحالی که یونان 
نتوانس��ت با طلبکاران بین المللی اش به توافق دس��ت 
یاب��د، قیم��ت طال دیروز افزایش یافت و از پایین ترین 
رقم بیش از دو هفته اخیر فاصله گرفت، با این حال، 
احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا موجب ش��د که 

افزایش قیمت محدود باشد. 
پ��س از آنک��ه یونان بار دیگر نتوانس��ت به توافقی 
با طلبکارانش دس��ت یابد، ارزش س��هام های آسیایی 
کاه��ش یافت. این در حالی اس��ت ک��ه اکثر ارزهای 
معتبر جهانی نظیر یورو و دالر با کاهش مواجه بودند. 
براس��اس ای��ن گزارش، قیمت ه��ر اونس طال روز 
گذش��ته با پنج دالر افزایش به 117۸ دالر رس��ید. 
قیم��ت فل��ز زرد دیروز به پایین ترین رقم از هش��تم 
ژوئن تاکنون  )1171 دالر و دو سنت( رسیده بود. 
جیمز استیل، تحلیلگر اچ اس بی سی در یادداشتی 
نوشت:  »پس از آنکه سه مؤسسه طلبکار یونان یک 
پیشنهاد نهایی در مورد کمک مالی در برابر اصالحات 
مطرح کردند، وزرای دارایی حوزه یورو نشست خود را 
بدون هرگونه توافق پایان دادند. . . باوجود پیامدهای 
مثبت احتمالی نکول یونان در پرداخت بدهی هایش 
بر بازار طال، قیمت فلز زرد تغییر اندکی را شاهد بود.«

فلز زرد که اغلب از آن به عنوان یک سرمایه گذاری 
جانش��ین در هنگامه بروز وضعیت های مبهم مالی و 
اقتصادی یاد می ش��ود، طی پنج جلس��ه گذش��ته به 
دلیل امیدواری ها به توافق بر سر بحران بدهی یونان 
کاهش یافته است. پیش بینی افزایش نرخ بهره توسط 
فدرال رزرو آمریکا در حال افزایش دادن هزینه فرصت 
سرمایه گذاری در بازار طالست و موجب شده که در 
س��ال جاری فلز زرد تحت فش��ار قرار بگیرد و نوسان 

چندانی را شاهد نباشد. 
قیمت طال از اواسط ماه مارس تاکنون بین 1160 
و 1230 دالر در نوس��ان بوده و باوجود انتش��ار اخبار 
نامساعد از بحران بدهی یونان، رشد قابل توجهی را 

شاهد نبوده است. 

طرح بانکداری بدون ربا به دنبال 
رفع نواقص قانون موجود است

یک عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با اش��اره به 
مطرح شدن طرح بانکداری بدون ربا آن را در جهت 
اصالح و رفع نواقص قانون موجود دانست وگفت که 
ب��ا اج��رای آن تحوالت زیادی در نظ��ام بانکی اتفاق 

می افتد. 
محمد رجایی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: قانون 
فعل��ی بانکداری ب��دون ربا از همان ابتدا هم یک قانون 
موقت بود، یعنی بنا بود چند س��الی اجرا ش��ود و بعد 
کاستی های آن مشخص و اصالح شود اما متأسفانه این 
چند سال قدری طوالنی شد.  وی افزود:  در حال حاضر 
سیستم بانکی ما از دو جهت مشکل دارد. یکی اینکه به 
قانون عمل نمی شود مثاًل اسم عقد را مضاربه یا جعاله 
می گذارن��د اما در عمل کار دیگری یعنی ظاهرس��ازی 
می کنند، مشکل دیگر این است که تسهیالت بیشتر به 
سمت کارهای واسطه گری می رود زیرا آنها زودبازده تر 
هستند و احیانا سودآورترند، بنابراین بخش تولید معموالً 

مورد حمایت واقع نمی شود. 

نرخنــامه

بانکنامه

دالر 3.285 تومان
صراف��ان بازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
3.2۸5تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را 90۸.000 تومان تعیین کردند.
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد 3.700 توم��ان و ه��ر پون��د 
نیز5.160 توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
459.000 تومان و هر ربع سکه 256.000 تومان فروخته 
شد. هر سکه یک گرمی 167.000 تومان خریدوفروش شد 
و هر گرم طالی 1۸ عیار 92.415تومان قیمت خورد. هر 

اونس طال هم در بازارهای جهانی 11.746دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3.2۸5دالر آمریکا

3.700یورو اروپا

5.160پوند انگلیس

۸94درهم امارات

1.260لیر ترکیه

535یوان چین

27ین ژاپن

2.697دالر کانادا

3.530فرانک سوییس

10.۸50دینار کویت

۸75ریال عربستان

2.570دینار عراق

53روپیه هند

920 رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

11.746اونس طال

400.700 مثقال طال

92.415هر گرم طالی 1۸ عیار

909.000سکه بهار آزادی

90۸.000سکه طرح جدید

459.000نیم سکه

256.000ربع سکه

167.000سکه گرمی

تجلیل بانک مهراقتصاد خراسان 
رضوی از قاری بین المللی قرآن

در محف��ل انس با قرآن کارکن��ان بانک مهراقتصاد 
استان خراسان رضوی از قاری بین المللی قرآن تجلیل 

شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد خراسان 
رضوی، در مراس��م محفل انس با قرآن کارکنان بانک 
مهر اقتصاد خراسان رضوی، از محسن حاجی حسنی 
کارگر، نفر اول رشته قرائت قرآن در پنجاه و هفتمین 
دوره مس��ابقات بین المللی قرآن کریم کش��ور مالزی 

تجلیل شد.
در این مراس��م که در نمازخانه س��تاد سرپرس��تی 
بانک مهر اقتصاد خراس��ان رضوی برگزار شد، محسن 
حاجی حس��نی کارگر، ضمن اشاره به فضای برگزاری 
مسابقات بین المللی در کشور مالزی گفت: به حضرت 
فاطم��ه زهرا)س( و ائمه اطهار به ویژه حضرت رضا)ع( 
توس��ل جستم و از ایش��ان خواستم تا تالوتی در شأن 

یک شیعه و یک ایرانی ارائه کنم. 
حاجی حس��نی اظهار داش��ت: با توجه به استقبال 
و تشویق حاضران در مس��ابقات که به اذعان مسئول 
برگزاری مس��ابقات بی س��ابقه بوده است، حمایتی که 
استاد طاروتی از قراء ایرانی و شیعیان داشت، به عنوان 
یک قاری غیر شیعه و در یک کشور غیر شیعه، در نوع 

خود جالب توجه بود. 

بانک کارآفرین نیز به سامانه وام 
ازدواج پیوست

متقاضیان دریافت تسهیالت ازدواج می توانند از روز 
شنبه 6 تیرماه جاری نسبت به انتخاب بانک کارآفرین 

در سامانه ازدواج اقدام کنند. 
ب��ه گزارش روابط عمومی بان��ک مرکزی، باتوجه به 
هماهنگی  ه��ای به عمل آمده  از س��وی بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران، بان��ک کارآفرین هم به این 
س��امانه متصل ش��د و متقاضیان دریافت تس��هیالت 
ازدواج می توانند از روز شنبه 6 تیرماه جاری نسبت به 

انتخاب آن بانک اقدام کنند. 

مشتریان بانک صادرات 11 میلیون 
تراکنش اینترنتی انجام دادند

بیش از 423 هزار مشتری ضمن عضویت در سامانه 
بانک��داری اینترنت��ی بانک ص��ادرات ای��ران بیش از 
11 میلیون تراکنش بانکی خود را از طریق این سامانه 

انجام دادند. 
به گزارش روابط عموم��ی بانک صادرات ایران، این 
بانک در راستای ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت 
مش��تریان همگام با پیشرفت فناوری های جدید، ارائه 
خدمات بانکداری اینترنتی متنوع را بر پایه بسترهای 

اینترنتی امن در دستور کار قرار داده است. 

نسیم نجفی

مریم یعقوبی
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رییس اتاق بازرگانی تهران: 
رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی 

استراتژی می خواهد 
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
تهران در مراسم تقدیر از واحدهای نمونه صنعتی و 
معدنی استان تهران رشد صنعتی را از پایه های رشد 
اقتصادی کش��ور ارزیابی کرد و به برخی مش��کالت 

کالن صنعتی و اقتصادی کشور پرداخت. 
مس��عود خوانس��اری، ریی��س ات��اق بازرگان��ی، 
صنای��ع، معادن و کش��اورزی ته��ران در گردهمایی 
خان��ه صنعت و مع��دن ایران گفت: ب��ا وجود اینکه 
مولفه های مختلفی در توس��عه ی��ک جامعه دخیل 
هس��تند ام��ا تجربه نش��ان داده که ش��اهراه اصلی 
توسعه از صنعت می گذرد. این استراتژی های توسعه 
صنعتی بوده که در دوره های مختلف زمانی، مس��یر 
توس��عه اقتصادی کش��ورها را هموار کرده است. از 
انق��الب صنعتی اروپ��ا گرفته تا جهش کش��ورهای 
 جنوب شرق آسیا، توسعه مدیون پیشرفت و نوآوری 

صنعت است. 
او با اش��اره به وضعیت رش��د صنعت��ی و تاثیرش 
بررش��د اقتصادی گف��ت: تحقیقات نش��ان می دهد 
اقتصادهایی که رشد س��ریع تری را تجربه کرده اند، 
دارای رشد صنعتی سریعی بوده اند و تجارت خود را 
در زمین��ه کاالهای صنعتی هدایت کرده اند که خود 

موجب رشد اقتصادی بیشتری شده است. 
ریی��س ات��اق تهران ب��ه »تقوی��ت رابط��ه بنگاه 
ب��ا نظ��ام تصمیم گیری« هم اش��اره ک��رد و گفت: 
ای��ن مولفه همواره به عنوان یک مش��کل از س��وی 
کارشناس��ان ارش��د اقتصادی بیان ش��ده است. در 
واق��ع تنظی��م رابطه بنگاه و دولت مدت هاس��ت که 
در کش��ور ما دچار مش��کل شده اس��ت و نتیجه آن 
را می ت��وان در انباش��ت مطالب��ات پیمان��کاران از 
 دول��ت و بدهی ه��ای معوق به نظ��ام بانکی به عینه 

مشاهده کرد. 
رییس اتاق تهران به فقدان اس��تراتژی برای رشد 
و توس��عه بنگاه های اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: 
مس��ئله دیگر فقدان اس��تراتژی برای رشد و توسعه 
بنگاه اقتصادی اس��ت. برابر مطالعات انجام شده، در 
کش��ور ما، خالف رون��د معمول جهان��ی، بنگاه های 
کوچ��ک به بنگاه ه��ای ب��زرگ تبدیل نمی ش��وند. 
بنگاه های بزرگ صنعتی از ابتدا بنگاه بزرگ بوده اند. 
بنگاه ه��ای کوچ��ک و متوس��ط هم��واره در همین 
س��طح می مانند و بنگاه های بزرگ نیز اغلب دولتی 
هستند و از همان ابتدا بزرگ تاسیس می شوند. این 
مس��ئله ای اس��ت که باید برای توسعه هرچه بیشتر 
صنعت و مع��دن با کمک متفک��ران و صاحبنظران 

اقتصادی حل شود. 
خوانس��اری با اش��اره به ش��رایط کالن اقتصادی 
کش��ور گفت: در کش��ور ما رش��د اقتصادی س��ال 
گذش��ته توس��ط بانک مرکزی 3 درصد اعالم شده 

اس��ت که بخش صنعت و معدن در این رشد سهمی 
1/2 درصدی دارد. مجموع ارزش افزوده بخش های 
صنع��ت و معدن در س��ال 1393 معادل 36/2 هزار 
میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال پیش از 
آن تقریبا 7 درصد رش��د داشته است. این دو بخش 
تقریبا 18 درصد تولید ناخالص داخلی س��ال 1393 
را تش��کیل داده اند. رییس اتاق تهران رشد صادرات 
کاالهای صنعتی در کش��ور را به عنوان یک پیشرفت 
ارزیابی کرد و گفت: گرچه در کشور ما هنوز واردات 
کاالهای صنعتی بیش از صادرات آن است که البته 
با توجه به فاصله صنعت داخلی ما با صنعت جهانی 
کامال قابل درک اس��ت اما آمار نشان می دهد فاصله 
بین صادرات و واردات کاالهای صنعتی در کشور در 
حال کمتر و کمتر ش��دن است که این اتفاق نتیجه 
رش��د تولیدات و صادرات کاالهای صنعتی در کشور 

است. 
در ح��ال حاضر س��هم کااله��ای صادراتی از کل 
صادرات کش��ور بی��ش از 20 درصد اس��ت که باید 
امیدوار باش��یم روند صعودی خود را همچنان تداوم 
دهد. ضمن اینک��ه روند واردات کاالهای صنعتی به 
کش��ور نیز از س��ال 2009 تاکنون روندی کاهشی 
داشته است که البته در مورد علل آن باید مطالعات 
دقیق ت��ری صورت گی��رد که این کاهش نش��ان از 
افزایش ت��وان داخلی در تولیدات صنعتی اس��ت یا 
اینکه عل��ت مهم تر آن تحریم های اقتصادی یا رکود 
داخلی است. در هر صورت اینکه بیشترین سهم در 
بین صادرات کااله��ای غیرنفتی مختص محصوالت 

صنعتی است جای امیدواری دارد. 
وی به دسترسی به بازارهای بین المللی هم اشاره 
کرد و بیان داشت: دسترسی به بازارهای بین المللی 
که از یک س��و به منظور دستیابی به تکنولوژی های 
جدید و از س��وی دیگر از حیث س��هولت صادرات و 
واردات دارای اهمیت اس��ت، نیز یکی دیگر از نکات 
مهم مورد توجه ما به ش��مار می آی��د. عالوه بر این 
دسترس��ی ب��ه بازاره��ای بین المللی دسترس��ی به 
س��رمایه های خارجی و تجهیز سرمایه داخلی را نیز 

میسر می سازد. 
مس��ئله دسترس��ی م��ا ب��ه تکنول��وژی م��درن، 
فناوری ه��ای جدی��د و ماش��ین آالت پیش��رفته که 
در س��ال های اخیر به واس��طه تحریم های اقتصادی 
مسدود شده بود، اکنون امید زیادی به گشایش دارد 
و فعاالن حوزه صنعت و معدن کش��ور امیدوارند که 
با باز ش��دن دسسترس��ی ها به بازارهای جهانی هم 
مس��ئله ورود فناوری و تجهیزات صنعتی به کش��ور 
رونق بگیرد و هم صادرات تولیدات صنعتی ایران به 

بازارهای جهانی جهش یابد. 

رییس اتاق اصناف، مردمی نبودن را 
از مشکالت اقتصادی کشور دانست

رییس اتاق اصناف ایران گفت: باوجود تاکیدات مقام 
معظم رهبری، نتوانستیم اقتصاد ایران را مردمی کنیم 
و این مشکلی است که ساختار اقتصادی کشور به آن 

مبتالست. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، علی فاضلی در س��خنان پیش از 
خطبه ه��ای این هفته نماز جمعه تهران، با بیان اینکه 
یکم تیر مص��ادف با روز ملی اصناف اس��ت، افزود: به 
اعتقاد کارشناس��ان کشورهای توسعه یافته، بنگاه های 
کوچک و متوسط موتور دستیابی به توسعه در اقتصاد 
هس��تند و جهان امروز به این جمع بندی رس��یده که 
بنگاه های کوچک و متوس��ط ساختار اصلی اقتصاد در 

دنیا هستند. 
وی با بیان آنکه یک سوم اشتغال متعلق به بنگاه های 
کوچک و متوس��ط است و یک چهارم سرمایه جهانی 
در این بخش وجود دارد، اظهار داشت: 3 میلیون بنگاه 
صنفی در ایران در بخش های مختلف وجود دارد ضمن 
آنکه 380 خوش��ه اقتصادی درکشور فعال هستند که 

70 درصد آنها متعلق به بخش اصناف است. 
ریی��س اتاق اصناف ایران ب��ا تاکید بر اینکه اصناف 
در چهار بخش عمده، تاثیرگذار مس��تقیم هس��تند، 
خاطرنشان کرد: اصناف دربخش های مختلف اقتصادی 
7 میلیون شغل بدون بار مالی به دولت ایجاد کرده اند 
و این در حالی است که هزینه ایجاد یک شغل حداقل 
160 میلیون تومان است که این رقم در بخش صنفی 

به حدود 40 تا 50 میلیون تومان می رسد. 
فاضلی تاکید کرد: ع��الوه بر این 24 میلیون خانوار 
ایران��ی به صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم به اصناف 
متصل هس��تند و برهمین اس��اس اصن��اف در بخش 

فرهنگی یکی از تاثیرگذارترین نهادهاست. 
وی ب��ا بیان آنک��ه اصناف در بخش ه��ای امنیتی و 
سیاس��ی نیز دارای نقش فوق العاده ای هستند، گفت: 
اصناف عالوه بر ایجاد ش��غل در ایجاد توازن منطقه ای 
)جلوگیری از مهاجرت به ش��هرهای بزرگ( نیز نقش 
بس��زایی دارند ضمن آنکه اصناف تنها شبکه مویرگی 
نظام تولید، توزیع و به عنوان آخرین حلقه نظام با مردم 

و مصرف کننده هستند. 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت با توسعه 
بازارچه های مرزی موافق نیست. ولی اهلل 
افخمی راد رییس سازمان توسعه و تجارت 
در نشست اخیر کارگروه ارتقای معیشت 
مرزی ای��ن بازارچه ها را مخ��ل مبادالت 
تج��اری دانس��ته و توس��عه بازارچه ها را 
اقدامی خالف روال جاری تجارت کش��ور 
عنوان کرده است. این مقام مسئول دولتی 
تأکید کرده که نه تنها نباید به توسعه آنها 
فکر کرد، بلکه باید به دنبال اش��تغال زایی 
برای مرزنش��ینان در نقاط دیگر بود. وی 
بازارچه ه��ای تأثیر گذار را ب��ا رعایت عدم 
توسعه آنها از این قاعده مستثنی دانست. 

بازارچه های مرزی زمانی صدای اعتراض 
مرزنش��ینان، برخی فع��االن اقتصادی و 
تج��ار را بلند کرد که متخلف��ان آنها را از 
اهداف اصل��ی اش دور کرده بودند. اهدافی 
که بر پایه معیشت مرزنشینان، اشتغال و 
ارتق��ای مرزها تعریف ش��ده بود. اما دیگر 
تأثیر اقتصادی و اجتماعی آن محس��وس 
نبود و م��راوده کاال به خص��وص واردات، 
طبق مقررات و به قدر نیاز مرزنش��ینان و 
متناسب با آن نبود. مرزنشینان کولبرهای 
تجاری شده بودند که بازارچه های مرزی 
را به عنوان کانالی برای واردات گس��ترده 
کش��ف کرده بودند و حاال سازمان توسعه 
و تجارت می خواهد برای س��اماندهی این 
مراکز تجاری م��رزی برنامه ریزی کند. اما 
عضو هیات رییس��ه اتاق ایران ساماندهی 
این مراکز را تنها در حیطه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نمی داند. کیوان کاش��فی 
معتقد است وزارتخانه های امور خارجه و 
چندین دستگاه دیگر نیز در این خصوص 
باید مش��ارکت کنن��د. وی در توضیحات 
بیش��تری به »فرصت ام��روز« می گوید: 
وزارت کش��ور، وزارتخانه ها و دستگاه های 
متعددی در فعالیت این بازارچه ها دخالت 

دارند که نمی توان آنها را نادیده گرفت. 

سیاست دوگانه و عدم مدیریت 
واحد

رییس اتاق کرمانشاه سیاست گذاری و 
برنامه ریزی در مرزها را دوگانه عنوان کرده 
و می افزاید: دو بحث امنیتی و تجاری در 
مرزها مطرح است که وزارتخانه های کشور 
و صنع��ت، معدن، تج��ارت در این مورد 
برنامه ریزی دارند، یکی دیدگاه امنیتی در 
مرزه��ا دارد و دیگری اقتصادی و تجاری، 
هم می خواهیم مرزنشینان را در مرز نگه 
داریم و به فکر معیش��ت و اشتغال آنها و 
حفاظ��ت از مرزها هس��تیم و هم در پی 
چاره جویی برای ثبات و امنیت هستیم. به 
گفته کاشفی کمبود اعتبارات و امکانات در 
مرزها و در نتیجه کمک به ارتقای معیشت 

مرزنشینان دلیلی شد تا با مشارکت آنها، 
تجارت مرزی ش��کل گرفت. عضو هیات 
رییسه اتاق ایران معتقد است این راهکار 
اگرچه برای کمک به مرزنش��ینان به کار 
گرفته ش��د، از آنجا ک��ه از کانال مقررات 
گمرکی عبور نمی کند به نوعی شبه قاچاق 
تعریف می شود. کیوان کاشفی می گوید: 
به نظر من تصمیم اخیر س��ازمان توسعه 
تجارت برای تعطیلی برخی بازارچه های 
غیر فعال و ساماندهی بازارچه های سودده 
تصمیم درس��تی اس��ت و بهتر است هر 
چ��ه زودتر ای��ن کار انجام ش��ود. رییس 
اتاق کرمانش��اه س��ود ای��ن بازارچه ها را 
برای مرزنش��ینان ناچیز عنوان می کند و 
می افزاید: سود نامعلوم کاالهای وارداتی از 
بازارچه ت��ا آخرین حلقه پیش از آنکه به 
دست مصرف کننده برسد، در حال حاضر 
مسئله بغرنج این بازارچه ها است.  کاشفی 
با بیان اینکه صادرات از بازارچه های مرزی 
در کش��ور رقم قابل توجهی ن��دارد، ادامه 
می دهد: مرز گمرکی پرویزخان در استان 
کرمانش��اه یکی از فعال ترین بازارچه های 
مرزی در کشور است اما انتقادات از شرایط 
این بازارچه کم نیست و اغلب فرمانداران 
اس��تان از وضعی��ت موج��ود در بازارچه 
ناراضی اند.  اگرچه راه اندازی این بازارچه ها 
در ایجاد اش��تغال برای برخی مرزنشینان 
و ارتق��ای وضعی��ت مرزها و م��راودات با 
کشورهای همس��ایه س��ودمند بوده، اما 
کار از جای��ی دیگر می لنگد. عضو هیئت 
نمایندگان اتاق اهواز عدم مدیریت واحد و 
جزیره ای عمل کردن را بزرگ ترین مشکل 
ای��ن بازارچه ها عنوان می کن��د. همایون 
کوت زاده معتقد است نوع برخورد گمرک، 
هنگ مرزی و دیگر سازمان های مرتبط نیز 

چالش ایجاد کرده است. 

درآمدزایی بدون مشارکت 
درزیرساخت ها 

این ب��ازرگان خوزس��تانی به »فرصت 
ام��روز« می گوید: هنگ م��رزی یک روز 
س��اعت 8 م��رز را روی مرزنش��ینان باز 
می کن��د و روز دیگر نیم��ه روز، عملکرد 
گمرک هم دس��ت کمی از هنگ مرزی 
ندارد. به گفته کوت زاده استانداری برای 
س��اماندهی بازارچه ها مس��ئولیت را به 
شهرداری ش��هرمرزی واگذار کرده است. 
کوت زاده ادامه می دهد: شهرداری ها هم 
معموالً ضعیف هستند و به فکر درآمدزایی 
برای خودش��ان هستند، اداره های دولتی 
هم می خواهند هزینه های خودشان را از 
درآمد بازارچه ها کسب کنند، بدون آنکه 
در زیرساخت ها مشارکت کنند و این طور 
می شود که بازارچه ها یا زیرساخت ندارند 
با زیرساخت هایشان خیلی زود مستهلک 

می شوند. عضو کمیسون توسعه تجارت 
ات��اق اهواز با بیان اینکه ت��ا به حال آمار 
دقیق��ی از درآم��د بازارچه ها در دس��ت 
نیست، ساماندهی این مراکز و پیش گیری 
از تأسیس بازارچه های بدون زیرساخت را 
ضروری می دان��د.  تغییرهویت و کاربری 
بازارچه ه��ای مرزی از کانال��ی برای رفع 
مایحتاج مرزنشینان به محلی برای واردات 
کاالهای پر تقاضا و پرفروش مس��ئله ای 
است که علیرضا راشدی اشرفی، کارشناس 
و مشاور اقتصادی نیز از آن به عنوان یک 
عامل مخرب اقتص��ادی یاد می کند. این 
استاد دانشگاه به »فرصت امروز« می گوید: 
به نظر من برخی مق��ررات قانونی هم به 
آس��یب در مرزها دامن زده است. راشدی 
با بیان یک نمونه قانونی ادامه می دهد: در 
قانون آمده است اگر فردی در یک بازارچه 
بیشتر از سقفی که تعیین شده صادرات 
داشته باشد، می تواند با همین ارزش کاال 
وارد کند. این مس��ئله به بازارچه ها ابعاد 
تج��اری وس��یع و کالن داد. درحالی که 
صادر کننده آنقدر باید تس��هیالت داشته 
باش��د که برای ص��ادرات ب��ه بازارچه ها 
متوسل نشود.  این متخصص بوروکراسی 
دست و پاگیر را برای صادرکنندگان یکی 
از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در منحرف 

کردن مس��یر ای��ن بازارچه ه��ا از اهداف 
اصلی ش��ان می داند و رفع این مشکالت 
را کارآمد تر از مدیریت تعرفه ها می داند. به 
گفته وی با پایین آمدن تعرفه ها و دشواری 
بوروکراسی وضعیت برای صادرکنندگان 
مطلوب ت��ر نخواهد ش��د و آنها همچنان 
به دنب��ال راه های راحت ت��ر می روند. وی 
همچنین معتقد اس��ت آمار بازارچه های 
فعال بس��یار کمتر از آن چیزی است که 
اعالم می ش��ود و بازارچه های مرزی فعال 
هم وضعیت نامطلوب��ی دارند.  به گزارش 
»فرص��ت ام��روز« گم��رک در برخی از 
بازارچه ها فعال اس��ت و این بازارچه ها به 
مبادی رسمی کشور پیوستند و برخی هم 
نظارت گم��رک را ندارند. به گفته رییس 
س��ازمان توس��عه تج��ارت هم اکنون 26 
بازارچه در کش��ور وجود دارد و به تعداد 

آنها افزوده نخواهد شد.
افخم��ی راد تأکید ک��رده، بازارچه های 
مرزی باید مجددا مورد ارزیابی دقیق قرار 
گیرن��د و اقدام��ات الزم در جهت ارتقای 
آنها به مرز رس��می صورت بگیرد. تعداد 
بازارچه های مرزی تاس��یس شده بیش از 
40 و گاهی بیش از 50 واحد عنوان شده 
و آمار دقیقی از بازارچه های تعطیل، فعال، 

بیمه فعال در دست نیست. 

نوبت به ساماندهی بازارچه های مرزی رسید 

سایه روشن غربال بازارچه های مرزی

تجارتواردات

مینوگله



در می��ان تم��ام امکان��ات 
درآم��دی ک��ه می ت��وان برای 
فرودگاه ه��ای فعال در فضای 
بین الملل��ی تص��ور کرد، قطعا 
اس��تفاده از امکان��ات تجاری، 
صدرنشین است. طبق آخرین 
برآورده��ا، فرودگاه های بزرگ 
جه��ان در فضای��ی ک��ه ارائه 
خدمات هوانوردی با دش��واری 
روب��ه رو بوده یا تعرفه خدمات 
آنها نسبت به درآمدی که برای 
ی��ک مجموع��ه عظی��م تصور 
می ش��ود به شدت پایین است، 
نس��بت به اس��تفاده از فضای 
خ��ود ب��رای امکان��ات تجاری 

برنامه ریزی می کنند. 
مجتمع ه��ای  راه ان��دازی 
تج��اری، حوزه ه��ای بازرگانی 
ش��هرهای  حت��ی  و  ب��زرگ 
فرودگاهی در نزدیکی محوطه 
فرودگاه ه��ای بین المللی، همه 
و همه حاکی از آن اس��ت که 
اداره کنن��دگان فرودگاه ه��ای 
ب��زرگ جه��ان، راه حل تامین 
هزینه ها و کس��ب حداقل سود 
در س��رمایه گذاری های کالن 
صورت گرفته در فرودگاه ها را 

به دست آوردند. 
در ای��ران ام��ا اوض��اع کامال 
متفاوت اس��ت. با وجود سابقه 
چندی��ن ده��ه ای راه ان��دازی 
فرودگاه های مس��افرتی و البته 
برق��راری پروازهای متعدد به 
نق��اط مختل��ف جه��ان، هنوز 
آنچ��ه در فرودگاه های کش��ور 
اتف��اق می افت��د ب��ا آنچ��ه در 
اهداف ابتدایی ش��کل دهی به 
فرودگاه ها مدنظر بوده، تفاوتی 

چشمگیر دارد. 
خدم��ات  ارائ��ه  کن��ار  در 
هوان��وردی ب��ه ایرالین ه��ا و 
دریاف��ت تعرف��ه از آنها و البته 
درآمدی که شرکت فرودگاه ها 
از محل پروازهای عبوری برای 
خود دس��ت و پا کرده یکی از 
اصلی تری��ن حوزه های��ی ک��ه 
می توان��د هزینه ه��ا را به کف 
س��ود نزدیک کند، اس��تفاده 
اس��ت.  تج��اری  از خدم��ات 
واحده��ای  س��رمایه گذاری 
تجاری و بازرگانی در فرودگاه ها 
که می تواند حوزه های مختلفی 
را ش��امل شود، باید با حداقل 
اعتم��ادی باش��د که از س��وی 

بخش خصوصی به وجود آمده 
و باعث می ش��ود در کنار یک 
محیط هوان��وردی به فرودگاه 
نگاه��ی اقتص��ادی حیات پیدا 

کند. 
ب��ا وج��ود اینک��ه برخی از 
قوانی��ن تالش ک��رده با لحاظ 
کردن ش��رایط فرودگاه ها این 
مسئله مهم را در ایران نیز مانند 
دیگر کش��ورها جا بیندازد، اما 
در عرص��ه عمل آنچه آمارهای 
وزارت راه و شهرس��ازی نشان 
می ده��د با دیگر ش��اخص ها 
ارتباط چندانی برقرار نمی کند. 
ب��ر مبنای آخرین گزارش های 
ش����رک��ت ف��رودگ��اه های 
کش����ور، از می��ان بی��ش از 
50ف��رودگاه مس��افرتی فعال 
در ای��ران تنها چه��ار فرودگاه 
هس��تند که هزینه های ش��ان 
ب��ا درآمدهای ش��ان همخوانی 
حداق��ل  توانس��ته اند  و  دارد 
س��وددهی را به وج��ود آورند. 
مابق��ی فرودگاه ه��ا ب��ا وجود 
در اختی��ار داش��تن امکانات و 
زیرساخت های کالن در سطح 
اس��تانداردهای بین الملل��ی و 
البت��ه تجهیزات��ی ک��ه هزینه 
نگهداری آنها بس��یار باالست، 
هرگ��ز ت��وان اینک��ه از عهده 
مخارج شان بربیایند را نداشته 
و عمال این شرایط را به وجود 
آورده ان��د که دولت برای بقای 
آنه��ا مجبور به در نظر گرفتن 

بودجه ای جداگانه شود. 
فرسودگی باال، آمار رفت و آمد 
ک��م و البت��ه هزینه های��ی که 
مشخص نیس��ت تا چه زمانی 

بای��د روی دوش وزارت راه و 
شهرس��ازی باش��د باعث شده 
اوض��اع فرودگاه ه��ا در ایران با 
آنچ��ه در کش��ورهای خارجی 
اتف��اق افت��اده فاصله ای جدی 
داش��ته باش��د، فاصل��ه ای که 
آخون��دی را ب��ر آن داش��ته 
شخصا برنامه ریزی برای حضور 
س��رمایه گذاران فرودگاهی در 
عرص��ه داخلی و بین المللی را 

بر عهده بگیرد. 

2 عامل تعیین کننده در 
بهبود اوضاع فرودگاه ها

مشاور وزیر راه و شهرسازی 
در امور هوانوردی معتقد است 
تا زمانی که تحوالت جدی در 
دو ح��وزه مهم به وجود نیاید، 
نمی ت��وان امی��دوار ب��ود ک��ه 
شرایط فرودگاه ها بهبود یافته 
و تجاری س��ازی در آنها شکل 

بگیرد. 
در  ایلخان��ی  محمدعل��ی 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
تصریح کرد: نخس��تین عاملی 
ک��ه تمام مس��ائل جانبی را با 
خ��ود همراه می کن��د، اصالح 
ت��ا  GDP اس��ت.  ش��اخص 
زمان��ی ک��ه اوض��اع اقتصادی 
کش��ور درست نش��ده و مردم 
از نظ��ر اقتص��ادی پیش��رفت 
نکنند، نمی توان انتظار داشت 
س��رمایه های جامعه به سمت 
فعالیت های��ی چون حضور در 
محیط فرودگاهی و رش��د آن 

جذب شود. 
ب��ه گفته وی، م��ردم زمانی 
س��رمایه گذاری های  فک��ر  به 

بلن��د مدت در عرص��ه ه��ای 
ک����الن اقتص���ادی می افتند 
ک��ه دیگر درگی��ری اقتصادی 
نداش��ته باش��ند. اگر بخواهیم 
از  را  ف��رودگ��اه ه��ای م��ان 
سرمایه گذار پر کنیم قطعا باید 
به فکر این باش��یم که شرایط 
کلی اقتصاد، بهبود پیدا کند. 
سرپرس��ت س��ابق ش��رکت 
فرودگاه ه��ای کش��ور دومین 
فض��ای  احی��ای  در  عام��ل 
وارد  را  ای��ران  فرودگاه ه��ای 
کردن هواپیماهایی با ظرفیت 
و  دانس��ت  پایی��ن  مس��افر 
عنوان ک��رد: همان طور که در 
س��ال های گذش��ته نیز سابقه 
ب��رای فرودگاه هایی  داش��ت، 
ک��ه در نق��اط مختلف کش��ور 
ق��رار گرفت��ه و از نظ��ر تعداد 
مس��افر متقاضی��ان کمت��ری 
را در خ��ود ج��ای می دهن��د، 
بای��د هواپیماهایی متناس��ب 
ب��ا ش��رایط آنه��ا نی��ز تامین 
ک��رد. وارد ک��ردن فوکر27 در 
س��ال های گذشته که ظرفیتی 
کمتر از 30 نفر را در خود جای 
می داد با این هدف دنبال شد و 
حتی پیگیری واردات یا ساخت 
هواپیمایی مانند آنتونوف 140 

نیز با این هدف اجرایی شد. 
وی ادام��ه داد: آنچ��ه امروز 
ب��رای ما مس��جل اس��ت، این 
موضوع اس��ت که ناوگان ما به 
هی��چ عنوان ش��رایط مدیریت 
سفرها در هواپیماهای کوچک 
را ندارد. از یک س��و نمی توان 
از ایرالی��ن توق��ع داش��ت که 
هواپیماه��ای غول پیکر خود را 

ب��رای پروازی با تعداد مس��افر 
کمت��ر از 50 نف��ر آم��اده کند 
و از س��وی دیگ��ر نمی ت��وان 
فرودگاه هایی را که هزینه های 
چن��د ده میلیاردی داش��ته اند 
بدون هیچ دلیل قانع کننده ای 

تعطیل کرد. 
ایلخانی راهبرد اصلی خروج 
از ای��ن ش��رایط را حرک��ت به 
سمت تهیه هواپیماهای جدید 
و حتی س��اخت آنها دانست و 
گف��ت: ب��رای کش��وری مانند 
کان��ادا که ش��رایط فرودگاهی 
ش��بیه به ما را داش��ته اس��ت، 
تامی��ن هواپیماه��ای کوچک 
ب��ه حدی مهم ب��وده که برای 
آن ب��ه تاس��یس کارخانه های 
مختلف اقدام کرده اس��ت. این 
موض��وع در ایران نیز می تواند 
پیگیری ش��ود زیرا هزینه وارد 
ک��ردن این هواپیماها به ایران 

به شدت باال خواهد بود. 
ایلخانی در مقایسه وضعیت 
تجاری ایران ب��ا فرودگاه های 
دیگ��ر کش��ورها اظه��ار کرد: 
در ح��ال حاضر س��هم تجاری 
تنه��ا  ای��ران  فرودگاه ه��ای 
10 درصد تخمین زده می شود 
و این در ش��رایطی اس��ت که 
همی��ن رق��م در جهان حدود 
45 درصد اس��ت. ما نمی توانیم 
فرودگاه های خود را رها کرده و 
توقع داشته باشیم تنها با هزینه 
عملی��ات هوانوردی که آن نیز 
با تاخیرات طوالنی  مدت واریز 

می شود، خود را اداره کنند. 
پیگی��ری طرح های��ی مانند 
شهر فرودگاهی یا ساخت بندر 
خشک در کنار فرودگاه بزرگ 
ام��ام خمینی)ره( این موضوع 
را نش��ان می ده��د که وزارت 
راه و شهرس��ازی ب��رای بهبود 
وضعی��ت تج��اری فرودگاه ها 
دارد.  وی��ژه ای  برنامه ری��زی 
هرچن��د در ای��ن بین ش��اید 
اوض��اع ف��رودگاه امام از دیگر 
پروژه ها بس��یار بهتر باش��د و 
اگ��ر بناس��ت روزی ش��اخص 
تجاری س��ازی فرودگاه ه��ا در 
ایران رو به مثبت حرکت کند، 
بای��د به فکر فرودگاه هایی بود 
ک��ه در مناط��ق مختلف ایران 
تاسیس شده و در حال حاضر 
حت��ی یک پرواز در روز را نیز 

ثبت نمی کنند. 

تحلیلگ��ر بازار مس��کن گف��ت: راه حل 
جلوگی��ری از افزای��ش جهش��ی قیمت 
مس��کن در پایان امس��ال و ابتدای س��ال 
آین��ده، کمک به طرف عرضه مس��کن با 
اس��تفاده از حمای��ت از س��رمایه گذاران 
نیمه تمام با اعطای تسهیالت برای تکمیل 

ساختمان های نیمه تمام آنهاست. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت 
راه و شهرسازی، پروانه اصالنی در خصوص 
آینده بازار مسکن اظهار کرد: بازار مسکن 
ش��امل دو مولفه عرضه و تقاضاس��ت که 
ب��رای پیش بین��ی آینده این بازار باید هر 

دوی آنها را همزمان بررسی کرد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه س��رمایه گذاری در 
ساخت مس��کن، شامل س��رمایه گذاری 
در س��اختمان های شروع شده، نیمه تمام 
و تکمیل ش��ده اس��ت، اف��زود: منظور از 
س��رمایه گذاری شروع شده، پایان مرحله 
اخ��ذ پروان��ه س��اخت و اج��رای پروژه تا 
مرحله فونداسیون است که البته در این 
بخش نیز رشد کاهشی را شاهد بوده ایم. 
س��رمایه گذاری  از  منظ��ور  همچنی��ن 
نیمه تمام س��اختمانی، سرمایه گذاری در 
س��اخت مسکن و س��پس رها کردن آن 
در مرحل��ه ن��ازک کاری ب��ه دلیل کمبود 
منابع مالی س��ازنده یا سرمایه گذار است 
که در این بخش رشد فزاینده ای را شاهد 
بوده ای��م.  اصالنی ادام��ه داد: بنابراین با 
لحاظ کردن این شاخص ها، کاهش عرضه 
مسکن در امسال و سال آینده پیش بینی 
می ش��ود و از طرفی ه��م با موج فزاینده 
تقاضای مس��کن روبه رو خواهیم بود که 
بخش��ی از آن نیاز انباش��ته سال گذشته 
اس��ت.  وی با اش��اره به احتمال افت یا 
ثب��ات بازارهای رقیب و موازی مس��کن 
در پ��ی توافق هس��ته ای گف��ت: بازار ارز 
)دالر( در دوران پساتحریم ثابت مانده و 
از نوس��ان شدید دور می شود. بازار سهام 
)ب��ورس( نی��ز جذابیت خود را از دس��ت 
داده که با تداوم افت ش��اخص کل بازار 
بورس، بسیاری از سرمایه گذاران در بازار 
سهام، سرمایه خود را خارج کرده اند. سود 

س��پرده های بانکی نیز با احتمال کاهش 
مجدد در امس��ال یا س��ال آینده روبه رو 

خواهند بود. 
تحلیلگ��ر اقتص��اد کالن اف��زود: با این 
تفاصیل، س��رمایه های س��رگردان مردم 
و بورس بازان و دالالن به س��مت مس��کن 
س��رازیر می ش��ود که باتوج��ه به کاهش 
عرض��ه در صورت عدم برنامه ریزی ممکن 
اس��ت از نیمه دوم س��ال ۹4 با افزایش 

قیمت ملک مواجه شویم. 
وی با اش��اره به افزایش قیمت مس��کن 
در اردیبهشت و خرداد امسال خاطرنشان 
کرد: با این وجود به دلیل افتتاح حساب 
پس انداز مس��کن یکم و اس��تقبال مردم 
از وام ۸0 میلیون تومانی خرید مس��کن، 
شتاب این افزایش کنترل شد.  کارشناس 
اقتصاد مس��کن با بی��ان اینکه متقاضیان 
سپرده گذاری در حساب پس انداز مسکن 
یکم باید یک سال پس از افتتاح حساب 
و س��پرده گذاری 40 میلی��ون تومان��ی، 
تس��هیالت ۸0 میلیون تومان��ی دریافت 
کنن��د گف��ت: مقدار زی��ادی از نقدینگی 
س��رگردان مردم در بانک مسکن ذخیره 

شد و همین امر زهر تورم را گرفت. 
اصالن��ی در پاس��خ به این پرس��ش که 
م��ردم خان��ه بخرند یا مغازه و س��وددهی 
کدام نوع ملک بیش��تر اس��ت؟ گفت: قطعا 
س��ودآوری در بخش مس��کن بیشتر است. 
چون امالک تجاری در حال حاضر در همه 
شهرهای ایران بیشتر از نیاز مردم ساخته 
ش��ده و از س��ویی نیز تورم به هسته سخت 
خود رس��یده که به کاهش قدرت خرید و 
درآمده��ای مردم دامن می زند و درنتیجه 
کس��ب و کارهای فروشندگی رونق کمتری 
یافته ان��د. بنابراین امالک تجاری با کاهش 
اقب��ال در خری��د یا اجاره روبه رو هس��تند 
ام��ا م��ردم از راه های مختل��ف برای خرید 
مس��کن ت��الش می کنن��د.  وی ادامه داد: 
عمده سودآوری، سرمایه گذاری در مسکن 
مصرفی کوچک اس��ت و سرمایه گذاران به 
س��مت خریدوفروش واحدهای مسکونی 

کمتر از 70 متر جذب می شوند. 

وزیر راه و شهرسازی از اتصال راه آهن 
ایران و عراق تا اربعین س��ال آینده خبر 
داد و ب��ا اعالم اینکه »پس از 3۶ س��ال 
اجازه پرواز هواپیماه��ای عراقی بر فراز 
ایران را دادیم« پیش بینی کرد عملیات 

الیروبی اروند به زودی آغاز شود. 
به گزارش تسنیم، عباس آخوندی در 
سفر یکروزه خود به عراق عالوه بر دیدار 
با فواد معصوم رییس جمهور این کش��ور 
مذاکرات��ی در حوزه ه��ای حمل و نقل در 
جهت تس��هیل ت��ردد زوار ایرانی از مرز 
مهران، اتصال راه آهن دو کشور، الیروبی 
اروندرود و توس��عه حمل و نقل هوایی دو 

کشور داشت. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی در تش��ریح 
جزییات مذاکرات خ��ود در حوزه های 
بع��د  گف��ت:  حمل و نق��ل  و  مس��کن 
از مالق��ات ب��ا رییس جمه��ور ع��راق، 
دیدارهای��ی با وزیر آبادانی  و مس��کن 
و همچنین وزیر حمل و نقل این کش��ور 
در ارتباط با همکاری های همس��ایگی 
حمل و نق��ل  زمین��ه  در  دو جانب��ه  و 
زمین��ی، ریل��ی، هوای��ی و دریای��ی و 
پاکس��ازی اروند ک��ه در جهت افزایش 
به��ره وری اقتصادی از ای��ن رود برای 
م��ردم خرمش��هر ک��ه در دوره جنگ 
جانفش��انی ها کردن��د، م��ردم آب��ادان 
و همچنی��ن اهال��ی بص��ره در ع��راق 

می تواند موثر باش��د، انجام ش��د. 
وی گفت: در همین راس��تا جلسه ای 
ب��ا آقای طارق الخیکان��ی وزیر آبادانی 
و مس��کن عراق داش��تم که طرح های 
توس��عه جاده ها و همچنین موضوعات 
مرب��وط ب��ه مس��کن ب��ر عه��ده این 

وزارتخانه است. 
اف��زود:  شهرس��ازی  و  راه  وزی��ر 
ش��ده  مط��رح  موض��وع  نخس��تین 
ب��رای  الزم  زیرس��اخت های  تامی��ن 
زائ��ران  م��رور  و  عب��ور  تس��هیل 
ب��ه  ای��ران  از  اباعبداهلل الحس��ین)ع( 
ع��راق به ویژه در اربعین امس��ال بود. 
در این زمینه سال گذشته تصمیمات 

بس��یار مهمی برای بهسازی و توسعه 
ظرفیت جاده ای ایران به س��مت مرز 
این  مهران گرفته ش��د که بهس��ازی 
مح��ور از ای��ران به س��مت مهران به 

س��رعت در حال انجام اس��ت. 
اینکه جاده مهران  بیان  با  آخوندی 
ب��ه س��مت بغ��داد وضعیت مناس��بی 
س��فر  ای��ن  در  داد:  ادام��ه  ن��دارد، 
درخص��وص ای��ن محور نی��ز صحبت 
ش��د که این محور در سمت عراق نیز 
به منظ��ور افزایش ایمن��ی، امنیت و 
بهسازی  ایرانی  زائران  تردد  تس��هیل 

و دوبانده ش��ود. 
وی اف��زود: البت��ه عراقی ه��ا مس��یر 
دیگ��ری را برای تس��هیل ت��ردد بین 
ای��ران و ع��راق پیش��نهاد کردن��د که 
اجرای این مس��یر نیازمند منابع مالی 
بسیار زیاد است که عراقی ها اعتبارات 
الزم را برای اجرای آن نداشتند و باید 
زمان��ی که از این ش��رایط مالی خارج 
ش��دند درباره اجرایی شدن این مسیر 
تصمیم گی��ری ش��ود. محور پیش��نهاد 
ش��ده، ایج��اد آزادراهی از س��ومار به 
س��مت بغداد به ط��ول 175 کیلومتر 
بود که مس��یر بس��یار خوبی است اما 
به س��رمایه میلی��ارد دالری نیاز دارد 
اما مناب��ع مالی دولت ع��راق در حال 
حاضر برای س��اخت این مسیر کفایت 

نمی کند. 
وزیر راه و شهرسازی افزود: در این سفر 
درب��اره اتصال راه آهن ای��ران به عراق نیز 
بحث و تبادل نظر ش��د. البت��ه در ارتباط 
با این موضوع در گذش��ته جلسات متعدد 
کارشناسی با هیات عراقی در ایران برگزار 
ش��د و جزییات نحوه اتصال ریل ایران به 
عراق و نح��وه انجام کارهای مرزی و فنی 

آن مورد بررسی قرار گرفت. 
اتمام عملیات  آخوندی درباره زم��ان 
اتصال ایران به ع��راق گفت: اقدامات ما 
در این راستا ادامه دارد و تالش می کنیم 
تا اربعین س��ال آینده این امکان فراهم 

شود. 

وزیر راه و شهرسازی: 

اتصال ریلی ایران و عراق تا اربعین سال آینده
 صندوق پس انداز مسکن

کلی از زهر افزایش قیمت مسکن را گرفت

تجاری سازی، حلقه مفقوده فرودگاه های کشور

فرودگاه هایی که جز ضرر چیزی ندارند

شنبه
6 تیر 1394 شمــاره 6258 www.forsatnet.irعمران و مسکن

حمل و نقلمسکن

خانه ها ماست مالی شده اند! 
یک معمار شهرس��ازی معتقد است: بزک کاری در 
ساختمان، معماری نیست بلکه چیزی است که بساز 
و بفروش ها از خودشان درآورده اند و متاسفانه آن را 
به عن��وان نقطه قوت س��اختمان ها به اذهان عمومی 

القا کرده اند. 
به گزارش ایسنا، ابوالحسن میرعمادی اظهار کرد: 
در ساختمان سازی کارهای اضافی مبتذل و هزینه بر 
زیاد ص��ورت می گیرد. به جای اینکه به اس��تاندارد 
پله ها، راهروها، اتاق ها، س��رویس ها، آش��پزخانه و... 
بپردازیم به س��مت تزیینات می روی��م؛ چون مردم 
ظاه��ر قضی��ه را می بینند. ای��ن بزک کاری ها اضافه 
اس��ت. اگر از ابتدا با یک تناسب زیبا خانه را بسازیم 
نی��ازی به بزک کردن و تحمی��ل هزینه های اضافی 

نیست. 
وی اف��زود: ام��روزه در 30 درص��د س��اختمان ها 
زیباس��ازی از پایه رعایت نمی ش��ود، لذا سازندگان 
مجب��ور به تحمل هزینه های اضافی هس��تند که به 
هدررف��ت منابع و کوتاه ش��دن عمر س��اختمان ها 
می انجام��د؛ درصورتی که اگ��ر از ابتدا از مصالح زیبا 
اس��تفاده کنند نیازی به پوش��اندن مصالح از طریق 

بزک کاری نخواهد بود. 
را  روک��ش س��اختمان ها  تزیی��ن  میرعم��ادی، 
نوعی ماس��ت مالی در ساخت وساز دانست و گفت: 
ای��ن هزینه ه��ا نه تنه��ا زیبا نیس��تند بلک��ه بعضا 
ضدفرهنگ ما هس��تند. چش��م ما کم ک��م به این 
س��اختمان ها عادت می کند و ب��ه مرور از زیبایی، 
برازندگ��ی و نجابتی که در س��اختمان های ایرانی 

بود دور می شویم. 
وی اظه��ار ک��رد: در گذش��ته تم��ام زندگی ما 
تعریف داش��ت و از اس��تاندارد برخ��وردار بود. در 
هن��ر معم��اری و قالی بافی که با زندگ��ی ایرانیان 
س��ر و کار داشت تناس��ب حاکم بود. خوشبختانه 
ه��وز تم��ام تناس��ب های قالی به هم نخ��ورده اما 
استاندارد خانه س��ازی و شهرسازی ایران قدیم به 
کلی فراموش ش��ده است. ما در هنر معماری جزو 
یک��ی از مراکز دنیا هس��تیم که بای��د از این هنر 

حفاظت کنیم. 
این کارش��ناس مسکن با اشاره به معماری شهر 
اصفهان خاطرنش��ان کرد: ریت��م معماری اصفهان 
در تمام بناها کامال مشخص است. پل ها، مساجد، 
می��دان نقش جهان و به طورکلی سیس��تم ش��هر 
اصفهان ریتم دارد و چشم را نوازش می دهد. قبال 
ب��ه هر جای ای��ران می رفتیم با توج��ه به وحدت 
ف��رم، تص��ور می کردی��م یک نف��ر تم��ام بناها را 
ساخته اس��ت. درست مثل دس��تگاه موسیقی که 
هر دس��تگاه برای خودش یک مناس��بتی داش��ته 
و ملودی ها تعریف ش��ده بوده اس��ت، معماری هم 

موسیقی جامد است. 
میرعمادی یادآور شد: اگر بخواهیم یک مجموعه 
زیبا داش��ته باش��یم بای��د تعاریف م��ان را بازنگری 
و اص��ول معم��اری قدیم را به روز کنی��م. ما از دوره 
پهلوی اول به دنبال تقلید از اروپا، سیستم معماری 
را ب��دون تفکر کنار گذاش��تیم و وارد یک سیس��تم 
شهرس��ازی ش��دیم که هیچ تناس��بی ن��دارد. یک 
س��اختمان به س��بک رومی اس��ت، یک ساختمان 
سبک مدرن است، یکی سبک انگلیسی است، یکی 
سبک فرانسوی است. اینها نه تنها تناسبی با فرهنگ 
ایرانی اسالمی ندارند بلکه اصول زیبایی شناسی را به 

هم ریخته است. 

خانه های ارزان باال شهر 
پایتخت مرکز ش��کاف طبقاتی در کش��ور اس��ت، 
تهران ش��هری ک��ه در وس��عت 720 کیلومتری اش 
از هر قش��ری در آن زندگ��ی می کنند و درحالی که 
خانه های باال ش��هر هر مت��رش حتی به 30 میلیون 
تومان هم می رس��د، در جایی از کالن شهر  به ازای 
قیمت کمتر از 10 متر از خانه های باال شهر می توان 

خانه دار شد. 
به گزارش ایلنا، به غی��ر از خانه هایی که با مصالح 
خاصی س��اخته شده اند و معماری و امکانات ویژه ای 
دارند؛ در س��ایر آپارتمان های باالی ش��هر بیشترین 
سهم قیمت خانه به زمین تعلق دارد، به طوری که به 
گفته فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن 
درحالی که در سال ۸4 سهم زمین در تولید مسکن 
و هزینه آن 4۸ درصد بود این عدد در س��ال ۹1 به 
54 درص��د در ش��هرهای میانی و ب��ه ۶0 درصد در 

کالن شهرها رسید.
حال اینکه در همین کالن شهر تهران خانه هایی 
در مناط��ق باال نش��ین وجود دارد که نس��بت به 
خانه ه��ای آن منطقه ارزان تر هس��تند، این ارزانی 
البته چند عامل دارد که از مهم ترین آن س��ن بنا 
است. در جدول زیر قیمت خانه های ارزان باالشهر 

آمده است. 

مذاکره با 6 کشور برای ترانزیت ریلی 
کاال و هدفگذاری رشد ۱۵۰درصدی

مع��اون س��یر و حرک��ت راه آهن ب��ه هدفگذاری 
رش��د 150 درصدی حمل ریلی کاالی ترانزیتی  در 
س��ال جاری اش��اره کرد و گفت: راه آهن به صاحبان 
بار که به طور مداوم و بیش از ش��ش ماه بار خود را 
از طریق ریل جابه جا کنند متعهد می ش��ود  با اعمال 
تخفی��ف و زمان بندی مش��خص بار آنه��ا به مقصد 

برسد. 
عاشوری به مشوق های راه آهن جمهوری اسالمی 
ای��ران برای صاحبان کاال اش��اره ک��رد و ادامه داد:  
هدفگذاری س��ال ۹4 رش��د 1۸ درصدی حمل کاال 
توسط راه آهن اس��ت که برای تحقق این هدف باید 
در حوزه بازاریابی تالش بیش��تری کنیم ضمن آنکه 

سیاست های تشویقی را تداوم می دهیم. 
وی اظهار داش��ت: در راس��تای حفظ روند توسعه 
ترانزی��ت ریلی هم در س��ال جاری  ت��الش می کنیم  
ارتباطات و حل مس��ائل اجرای��ی مربوط به ترانزیت 

را کماکان تداوم بخشیم. 
عاش��وری بی��ان ک��رد: جلس��ات مختلف��ی با 
ازبکس��تان،  ترکمنس��تان ،  راه آه��ن  مس��ئوالن 
و  پاکس��تان  ترکی��ه،  تاجیکس��تان،  قزاقس��تان، 
دیگر کشورها داش��ته ایم تا مشکالت اجرایی در 
این ب��اره و نگران��ی صاحبان کاال ب��رای عبور از 

ایران رفع شود. 
معاون بهره برداری و س��یر و حرکت راه آهن بیان 
کرد: در س��ال ۹4 هدف گذاری رش��د ترانزیت ریلی 
این اس��ت که به رش��د 150 درصدی دست یابیم و 

این البته رقم باالیی است. 
وی اظه��ار داش��ت: امکاناتی که کم��ک می کند 
موضوع ترانزیت ریلی رشد کند، اتصال ریلی ایران با 
سایر کشورهاست. در آذر ماه ۹3 شاهد اتصال نقطه 
مرزی اینچه برون در گلس��تان به کشور ترکمنستان 
بودی��م که این خ��ط ریلی نه تنها ب��رای جابه جایی 
کاال بین ایران و ترکمنس��تان بلکه برای جابه جایی 
کاال در کل آس��یای میانه موثر اس��ت و به خصوص 
کشورهایی مثل روسیه و قزاقستان از این خط ریلی 

استراتژیک بهره می برند. 
معاون بهره برداری و س��یر و حرکت راه آهن افزود: 
امیدواریم تا پایان امس��ال اتصال ریلی نقطه مرزی 
 خواف با کش��ور افغانس��تان  عملیات��ی و خط ریلی

ایران - افغانستان برقرار شود. 

ماجرای چکه کردن تونل توحید
رییس کمیس��یون عمران ش��ورای اسالمی شهر 
تهران گفت: تَرک های تونل  توحید، تَرک روی سازه 

بتونی برخی از ستون هاست. 
ب��ه گزارش مه��ر، احم��د دنیامالی ک��ه در زمان 
مس��ئولیت وی در معاونت فنی و عمرانی شهرداری 
ته��ران، تونل توحید احداث ش��د و ب��ه بهره برداری 
رس��ید درخص��وص برخ��ی از تصاویر که نش��ان از 
ت��رک در تونل توحی��د می دهد، گف��ت: این ترک، 
ترک روی س��ازه نیس��ت، مگر می ش��ود ترک روی 
برخی ش��مع های میانی باش��د و روی بقیه نباش��د. 
این شمع ها دو وضعیت دارند، یک وضعیت سازه ای 
دارن��د که آن زم��ان که تونل ه��ای کوچک حفاری 

می شد، این شمع ها هم اجرا شد. 
وی در توضیح بیشتر افزود: تونل توحید به صورت 
حف��اری غیر قالبی انجام ش��ده و در این روش وقتی 
آرماتوربن��دی و بتون ریزی می کنیم، س��ازه احداث 
می ش��ود و وضعیت دوم آن اس��ت ک��ه وقتی آن را 
حفاری می کنیم، س��ازه اش در می آید که این سازه 
ظاهر مناسبی ندارد، بنابراین یک پوسته بتونی چند 
س��انتی روی آن می کش��ند که احتمال دارد همین 

پوسته به مرور زمان ترک بخورد. 
رییس کمیس��یون عمران شورای ش��هر تهران با 
انتقاد از اینکه این ترک ها را به س��ازه عظیمی مانند 
کل تونل توحید نسبت می دهند، گفت: نباید افرادی 
که در این رابطه متخصص نیستند، درخصوص این 
ن��وع اتفاقات، اظهارنظر کنند. ای��ن نوع اظهارنظرها 
مانند این می ماند که من که مدرک مهندسی دارم، 
درخصوص س��رطان اظهارنظر کنم، دوستان باید در 

حد جایگاه خودشان به موضوعات وارد شوند. 
دنیامال��ی تاکید کرد: ترک در پوس��ته های بتونی 
اتفاق غیرمترقبه ای نیس��ت و ممکن است در آینده 
نیز دیده شود.  وی در پاسخ به پرسشی درباره چکه 
کردن این تونل که از زمان بهره برداری آن آغاز شده 
اس��ت، گفت: تونل توحید چکه می کرده و چکه هم 
خواه��د کرد. وقت��ی تونلی در داخل ش��هر تهران با 
انواع و اقس��ام چاه های فاضالب، قنات ها، آب انبارها 
و. . . احداث می ش��ود، این نوع مشکالت را نیز دارد. 
اینکه م��ا بگوییم این تونل را واترپروف می کنیم که 
یک قطره آب هم از آن نیاید، حرف غیرکارشناس��ی 

زده ایم. 
رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران اضافه 
کرد: در تونل ها برای جلوگیری از بحث نفوذ آب، در 
الیه دوم و س��وم تونل ها را واتراستاپ می کنند یا با 
تزریق، آب آن را مهار می کنند. همچنین بس��یاری 
از شبکه ها که مورد شناسایی قرار می گیرند، در زیر 
یا باالی تونل به هم متصل می ش��وند تا آب در یک 

بخش دپو نشود. 
دنیامال��ی با بی��ان اینک��ه لوله ه��ای مختلفی در 
الیه های تونل ها وجود دارد که ممکن است پوسیده 
یا شکس��ته ش��وند، گفت: چکه ک��ردن تونل اتفاقی 

عادی است. 
رییس کمیس��یون عمران ش��ورای شهر در پاسخ 
به این پرس��ش که چرا تونل نیایش چکه نمی کند؟ 
گفت: بگذارید چند سالی بگذرد، این تونل همچنین 
اتفاقات عادی برای��ش رخ می دهد. چکه کردن یک 
تونل به معنای داش��تن مشکالت سازه ای نیست. در 
ح��ال حاضر وقت��ی باران می آید، مش��کالتی در پل 

صدر ایجاد می شود که ربطی به سازه پل ندارد. 

جواد هاشمی

قیمت )تومان(محدودهمتراژ

4۰۰ میلیوندزاشیب 63 متر -۱۰ سال ساخت

4۵۰ میلیوناقدسیه8۰ متر-7 سال ساخت

24۰ میلیونتجریش4۰ متر-۱۱ سال ساخت

3۰۰ میلیونتجریش7۵ متر-۱۵سال ساخت

37۰ میلیوناوین7۵ متر- ۵ سال ساخت

47۰ میلیوناوین9۰ متر-7 سال ساخت

32۵ میلیونپاسداران9۰ متر- 2۰ سال ساخت

34۰ میلیوندولت7۰ متر-۵ سال ساخت

۱9۰ میلیونظفر4۰ متر



وقت��ی صحب��ت از آبمی��وه 
می ش��ود بیش��تر مغازه ه��ای 
پراکنده اطراف شهر را به یاد 
می آوریم که عالوه بر آبمیوه، 
بستنی، نوش��ابه و آب معدنی 
چیزه��ای دیگری را به فروش 
می رسانند. اما در این گزارش 
با آنه��ا کاری نداری��م. امروز 
می خواهیم درباره بخش��ی از 
نوش��یدنی ها با ش��ما صحبت 
به خودی خ��ود  ک��ه  کنی��م 
ی��ک صنع��ت بزرگ اس��ت؛ 
صنعتی که ب��ا انواع میوه های 
سردس��یری  و  گرمس��یری 
ارتباط دارد و عص��اره آنها را 
در بس��ته بندی های شکیل به 
می فروش��د.  مصرف کنندگان 
به همین خاطر س��راغ ولی اهلل 
داوودآب��ادی، دبی��ر و عض��و 
هیات مدی��ره انجم��ن صنایع 
صادرکنن��دگان  و  تولی��د 
کنسانتره و آبمیوه ایران رفتیم 
تا درباره بازار و وضعیت حال 
حاضر این صنعت، گپ بزنیم. 
می خوانید،  ادام��ه  در  آنچ��ه 
گفت وگ��وی  »فرصت امروز« 

با این کارشناس است. 
لطفا کمی درب�اره وضعیت 
مصرف آبمی�وه در ایران و 

جهان توضیح دهید. 
بای��د اعت��راف کنی��م ک��ه 
فرهن��گ نق��ش بس��زایی در 
ع��ادات و رژیم ه��ای غذای��ی 
م��ردم ی��ک س��رزمین دارد. 
و  اروپای��ی  کش��ورهای  در 
آمریکای��ی، مص��رف آبمی��وه 
یک��ی از ع��ادات خوراکی آنها 
محس��وب ش��ده و س��ر میز 
صبحان��ه و همچنین پذیرایی 
از مهم��ان، از این محصوالت 
ام��ا در  اس��تفاده می کنن��د. 
مردم  نیس��ت.  چنین  ای��ران 
ب��ه  ای��ن س��رزمین بیش��تر 
مصرف تازه خ��وری میوه جات 
ع��ادت کرده اند و اگر به عنوان 
مث��ال، ب��رای پذیرای��ی میوه 
نداش��ته باش��ند، کمتر از آب 
ب��ه  اس��تفاده می کنن��د.  آن 
عبارت��ی نمی توانن��د پذیرایی 
را ب��دون میوه، کام��ل تلقی 
البت��ه در س��ال های  کنن��د. 
اخیر ب��ه واس��طه تالش های 
انجم��ن و فرهنگس��ازی هایی 
ک��ه انجام گرفت��ه آبمیوه هم 
در برخ��ی مهمانی ه��ا کن��ار 
میوه سرو می ش��ود. اما هنوز 
برای رس��یدن به ی��ک نقطه 
زی��ادی  فاصل��ه  اس��تاندارد 
داریم. همین است که مصرف 
س��رانه در ایران، 11لیتر برای 

هر نفر در س��ال تخمین زده 
می ش��ود درحالی که این عدد 
ب��رای کش��ورهای پیش��رفته 
بین 35 تا 40لیتر است. ولی 
همان طور ک��ه گفتم، هر چه 
جلوتر می رویم مصرف آبمیوه 
در ایران رشد می کند. مثاًل تا 
همین چند س��ال پیش مردم 
برای مالقات با بیماران ش��ان 
اس��تفاده  کمپ��وت  از  فق��ط 
ش��اید  اکنون  اما  می کردن��د 
بی��ش از 95درص��د آبمیوه را 
ترجیح دهند. زیرا هم مصرف 
آن راحت تر اس��ت و هم همه 
از  گروه های س��نی می توانند 

آن بهره مند شوند. 
به خصوص  آبمی�وه  صنعت 
در ایران نس�بت ب�ه دیگر 
خبرس�از  کمت�ر  صنای�ع، 
ب�وده و تقریباً در حاش�یه 
ق�رار گرفته اس�ت. آیا این 
دلیلی  می توان�د  موض�وع 
باش�د برای اینک�ه صنعت 
شما بدون مشکل روزگار را 

سپری می کند؟ 
اتفاقا در این صنعت خبرها 
و مشکالت زیادی وجود دارد 
اما ش��اید کمتر در رس��انه ها 
منتش��ر ش��ود و مانند دیگر 
صنایع مهم جلوه نکند. همین 
یک��ی از دالی��ل مظلومی��ت 
کس��ب وکاری اس��ت ک��ه ما 
می گذرانی��م.  روزگار  آن  ب��ا 
ب��ه ه��ر ح��ال ه��ر صنعتی 
مش��قات خاص خ��ود را دارد 
ام��ا صنعت آبمی��وه به دلیل 
ارتب��اط تنگاتن��گ ب��ا میزان 
تولید میوه، با نوسانات زیادی 
نه تنها  بوده. کشاورزی  همراه 
در ای��ران بلکه در تمام جهان 
ب��ا ش��رایط ج��وی و اقلیمی 
باال و پایین می ش��ود. اکنون 
هم که موض��وع بحران آب و 
کمب��ود آن در برخی مناطق 
و باغ ه��ا به میان آم��ده، بیم 
آن می رود که در آینده تولید 
میوه در ای��ران با چالش های 
زیادی همراه باش��د و به تبع 
آن، صنعت آبمیوه هم درگیر 
دیگر،  خواهد ش��د. مش��کل 
کمبود نقدینگی است. درحال 
حاض��ر این صنع��ت از رکود 
رنج می ب��رد و وام های بانکی 
باش��د.  کمک کننده  می تواند 
اما طب��ق معم��ول قوانین و 
دراز،  و  بوروکراسی های طول 
موانعی اس��ت که پروس��ه را 
به تعوی��ق می اندازد. به عنوان 
مثال، ت��ا صاحب کارخانه وام 
قبلی را تس��ویه نکرده باشد، 
ب��رای وام جدی��د نمی توان��د 

اقدام کند. شاید در وهله اول 
این ی��ک قانون کاماًل منطقی 
باش��د اما باید فص��ل به ثمر 
رسیدن میوه ها را هم در نظر 
داشت. مثاًل اکنون فصل آلبالو 
است و صاحبان کارخانه ها تا 
دیر نش��ده باید ب��رای خرید 
عمده این میوه دس��ت به کار 
شوند. بنابراین به مبلغ زیادی 
اگر  احتی��اج دارند.  نقدینگی 
بان��ک در چنین زمانی به داد 
تولیدکننده نرسد، دست او از 

بازار کوتاه خواهد ماند. 
البته اینها مش��کالتی است 
صنع��ت  از  بی��رون  در  ک��ه 
داخل  متأس��فانه  دارد.  وجود 
آزار دهنده  مسائل  صنعت هم 
دیگ��ری هس��تند. در چن��د 
س��ال اخیر تع��داد کارخانه ها 
بی��ش از اندازه ش��ده و گویا 
قبل از صدور موافقت اصولی، 
هیچ حس��اب و کتاب��ی برای 
تولید نش��ده اس��ت. از طرفی 
هم برخی از فعاالن چش��م و 
هم چش��می های بی موردی با 
هم دارند که دیگر نمی ش��ود 
نامش را رقابت گذاشت، اجازه 
دهید بیش از این جلو نروم! 

کمی ه�م راج�ع به ب�ازار 
محص�والت آبمیوه صحبت 

کنید. 
درس��ت اس��ت که در این 
زیرپل��ه ای  تولی��د  صنع��ت، 
نداریم اما الاق��ل برای خودم 
خیلی جالب است که هر وقت 
ب��ه منطق��ه ای از ایران س��فر 
می کن��م، برنده��ای جدیدی 
ب��ه چش��مم می خ��ورد که تا 
آن روز نام��ش را نش��نیده ام. 
البت��ه هس��تند کارخانه هایی 
تنها  را  ک��ه محصوالت ش��ان 
در محدوده منطقه خودش��ان 
به هرحال  می کنن��د.  توزی��ع 
واحدهای تولیدی کنس��انتره، 
ت��ا یک��ی، دو س��ال اخیر به 
35ع��دد می رس��ید ام��ا ب��ه 
خاطر مش��کالتی که پیش از 
این اش��اره کردم، متأس��فانه 
اکنون ح��دود 10 ت��ا از آنها 
تعطیل شده و تولید کنسانتره 
پرتقال، فقط ب��ه دو کارخانه 
محدود شده است؛ طعمی که 
مردم بیش��تر از دیگر میوه ها 
می پسندند و باالترین مصرف 

را دارد.
کنسانتره چیست؟ 

ب��ه دلیل اینکه همه میوه ها 
را نمی ت��وان در تم��ام فصول 
تدبیری  داش��ت،  اختی��ار  در 
اندیش��یده ش��ده تا ش��رایط 
نگه��داری عص��اره می��وه که 

بس��یار غلی��ظ ش��ده اس��ت، 
میوه  بنابرای��ن  ش��ود.  فراهم 
موردنظ��ر بعد از شست وش��و 
و آبگی��ری ط��ی فرآیندهای 
خاص بسیار تغلیظ شده و در 
نگهداری می شود.  س��ردخانه 
دم��ای مخص��وص ه��ر میوه 
ه��م متفاوت اس��ت. به عنوان 
مثال، برای س��یب دمای پنج 
تا ش��ش درجه ب��االی صفر و 
برای پرتق��ال منفی 18درجه 
س��انتی گراد مناسب است. به 
خاطر همین کنس��انتره است 
که آبمی��وه تم��ام میوه ها در 
همه فص��ول در ب��ازار وجود 

دارد. 
از پرتقال گفتی�د. در چند 
ماه اخی�ر به خص�وص ایام 
خ�اص، قیمت این محصول 
کمی به هم ریخت و دالالن 
و فرصت طلبان با باال بردن 
ایجاد  قیمت ه�ا س�عی در 
تش�ویش در بازار داشتند. 
ای�ن  در  آبمی�وه  صنع�ت 

تالطم چه می کند؟ 
قصه پرتقال با بقیه میوه ها 
به کلی متفاوت است. سیب، 
انگ��ور، آلبال��و و دیگر میوه ها 
را ب��ا کیفیت ه��ای مختل��ف 
می ت��وان آبگی��ری ک��رد اما 
پرتقال ش��رایط خاصی دارد. 
تا چند س��ال پیش که هنوز 
به  کش��ور  ش��مال  باغ ه��ای 
کش��ت کیوی و وی��ال تبدیل 
پرتقال شهسواری  بود،  نشده 
در بازار به وفور یافت می ش��د 
که هم قیمت مناسب داشت 
و هم برای آبگیری عالی بود. 
اما متأسفانه اکنون تولید این 
پرتقال بس��یار کاه��ش یافته. 
از آن ط��رف ه��م نمی ت��وان 
ه��ر پرتقالی را ب��رای صنعت 
مصرف کرد. بنابراین نوس��ان 
قیم��ت ای��ن محص��ول برای 
چندانی  تأثی��ر  مصرف کننده 
ب��ر صنعت نداش��ت. ام��ا اگر 
وضعی��ت ب��ه همی��ن منوال 
ادام��ه داش��ته باش��د، آینده 
کمی نگران کننده اس��ت. این 
در حالی است که کشور چین 
با ی��ک برنامه ریزی 15س��اله 
دنیا را تس��خیر کرده و بیش 
از 600هزارت��ن س��االنه  تنها 
کنسانتره سیب تولید می کند. 
درصورتی که تولید کنس��انتره 
در کش��ور کمتر از 80هزارتن 

تخمین زده می شود. 
نظ�ر ش�ما درب�اره تولی�د 

آبمیوه در ایران چیست؟ 
130هزارت��ن  ح��دود  م��ا 
ظرفی��ت تولی��د با بی��ش از 

20کارخانه فعال داریم اما به 
دالیلی که گفته شد، نمی توان 
اس��تفاده  ظرفی��ت  تم��ام  از 
ک��رد. بس��یاری از کارخانه ها 
ه��م به خاط��ر کمب��ود میوه 
تعطی��ل ش��دند. واردات میوه 
تجارت  نباش��د،  ممن��وع  اگر 
توجی��ه  آبگی��ری  ب��رای  آن 
بنابرای��ن  ن��دارد.  اقتص��ادی 
از میوه ه��ای داخل��ی  فق��ط 
استفاده می شود. البته واردات 
میوه های  برخی  در  کنسانتره 
گرمسیری مانند آناناس، انبه، 
موز و بلوب��ری  وجود دارد که 
متأسفانه باز هم آمار دقیقی از 
مقدار آن در دسترس نیست. 
به طورکل��ی اگر مش��کلی در 
تهی��ه مواد اولی��ه یعنی میوه 
نداشته باشیم، می توانیم یکی 
از صادرکنندگان کنسانتره در 

جهان باشیم. 
برخی از مردم نگاه مشکوکی 
به آبمیوه های توزیع شده در 
بازار دارند و فکر می کنند که 
اینها چیزی به جز آب و شکر 
و اسانس نیس�ت. نظر شما 

چیست؟ 
به نظر م��ن تخلف در تمام 
اصناف وج��ود دارد. نمی توان 
را  بی کیفی��ت  آبمیوه ه��ای 
کتمان کرد ام��ا در این میان 
که  دارد  وج��ود  معیارهای��ی 
باعث تمایز است؛ یکی قیمت 
و دیگ��ری برن��د. اعتبار یک 
برند، تضمین��ی برای کیفیت 
آن محسوب ش��ده و هیچ گاه 
ای��ن اعتب��ار را  صاح��ب آن 
خدش��ه دار نمی کند. در ثانی 
بیش��تری  پول  م��ردم هرچه 
بهت��ری  جن��س  بپردازن��د، 
تحویل می گیرند. مثاًل کس��ی 
ک��ه 300توم��ان ب��رای یک 
پاکت 200سی سی می پردازد، 
نبای��د توقع کیفیت��ی برابر با 
داش��ته  4هزارتومانی  پاک��ت 
باش��د. مس��لما پاکت گران تر 
ب��ه خلوصی ب��االی 90درصد 
می رس��د. به هر ترتیب، تمام 
کارخانه ها زی��ر نظر نهادهای 
فعالیت  استاندارد  و  بهداشتی 
دارند و س��االنه ی��ک میلیارد 
پاک��ت 200سی س��ی آبمیوه 
در بازار ایران توزیع می شود و 
مردم از آنها استفاده می کنند. 
همینجا اعالم می کنم که مواد 
تشکیل دهنده آبمیوه صنعتی، 
به ج��ز آب خود می��وه، کمی 
نگهدارن��ده، آنزی��م و ژالتین 
آن ه��م طب��ق چارچ��وب و 
اس��تانداردها چی��ز دیگ��ری 

نیست. 

گفت وگوی »فرصت امروز« با دبیر انجمن صنایع آبمیوه

11 لیتر آبمیوه، سرانه مصرف هر ایرانی

شنبه
67 تیر 1394 www.forsatnet.irشمــاره 258 آب و غـذا

نهاده

ایران بیست وهشتمین واردکننده 
بزرگ غذا در جهان

براساس برآوردهای فائو میزان واردات محصوالت 
کش��اورزی توس��ط ایران 12 میلیارد دالر در س��ال 
اس��ت و تنها 2۷ کش��ور در جهان واردات بیشتری 

نسبت به ایران دارند. 
 به گزارش تس��نیم، آمارهای منتشر شده از سوی 
سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد نشان 
می دهد ایران در میان کش��ورهای بزرگ واردکننده 
محص��والت کش��اورزی قرار دارد. چی��ن با توجه به 
جمعیت ب��زرگ خود بیش��ترین واردات محصوالت 
واردات  می��زان  و  دارد  جه��ان  در  را  کش��اورزی 
محصوالت کشاورزی توسط این کشور 144 میلیارد 
دالر در س��ال برآورد شده اس��ت. آمریکا با واردات 
106 میلی��ارد دالری در رتب��ه دوم و آلم��ان با 90 
میلی��ارد دالر واردات در رتبه س��وم از این نظر قرار 

گرفته اند. 
کشورهای ژاپن با 66 میلیارد دالر و انگلیس با 60 
میلیارد دالر در رتبه های چهارم و پنجم بزرگ ترین 
واردکنندگان محصوالت کش��اورزی قرار گرفته اند. 
ای��ران نیز با واردات س��االنه 12 میلی��ارد دالر انواع 
محصوالت کش��اورزی در رتبه 28 جهان قرار گرفته 

است. 

مردم با خیال راحت محصوالت 
دامی صنعتی مصرف کنند

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: مردم با 
خیال راحت محصوالت دامی صنعتی و مرغ کشتار 
صنعت��ی را خری��داری و مص��رف کنن��د و در مورد 

آلودگی این محصوالت نگرانی نداشته باشند. 
عب��اس رجای��ی در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، افزود: 
بیماری های دامی به دو دس��ته تقس��یم می ش��وند، 
برخ��ی از ای��ن بیماری ها ب��ا کنت��رل قرنطینه ای و 
سرکش��ی به مزارع قابل کنترل اس��ت اما برخی از 
بیماری ها به خصوص در م��ورد طیور قابل مدیریت 
نیس��ت به نحوی که ممکن اس��ت پرندگان مهاجر با 

پرواز به سمت ایران ناقل این بیماری ها باشند. 
وی اظه��ار کرد: در م��ورد آنفلوآن��زای فوق حاد 
پرن��دگان ای��ن موض��وع ص��دق می کن��د و اینکه 
دامپزش��کی کوتاهی در این باره کرده اس��ت کاماًل 
قابل استناد نیس��ت اما موضوع کنترل این بیماری 
از اهمی��ت باالیی برخوردار اس��ت و در این باره نیز 
دامپزش��کی یکی از س��ازمان هایی است که تاکنون 
خوب عمل کرده اس��ت. سازمان جهانی دامپزشکی 
نی��ز به این موض��وع اذعان داش��ته درحالی که تمام 
کشورهای همسایه ما کانون های بیماری های زیادی 
هس��تند و در برخی از آنه��ا دولت ها توانایی کنترل 

آن را ندارند. 
وی با اش��اره به شیوع آنفلوآنزا در استان مازندران 
تأکید کرد: این بیماری در حال کنترل است و طبق 
اخباری که به کمیس��یون کش��اورزی واصل ش��ده 
حاکی از س��المت مرغ صنعتی اس��ت. همچنین در 
مورد ت��ب کریمه کنگو نیز نگران��ی خاصی با توجه 
به کنترل واردات گوشت و کاهش آن وجود ندارد. 

آغاز عرضه گوشت سرد از امروز
یک مقام مسئول با بیان اینکه از امروز )شنبه( در 
تهران و البرز الشه های سرد شده گوسفندی به بازار 
عرضه می ش��وند، گفت: امعا و احش��ای دام ازجمله 
کله پاچه و سیراب ش��یردان باید فرآیند سرد و ترد 

شدن را طی کنند. 
مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی 
سازمان دامپزش��کی در گفت وگو با مهر با بیان اینکه 
طرح پیش س��رد کردن الش��ه های گاوی مهرماه سال 
قبل در تمامی کش��تارگاه های دو استان  تهران و البرز 
انجام شد، اظهارداشت: قرار شد به دنبال این اقدام در 
اردیبهشت ماه 94 این طرح برای الشه های گوسفندی 
اجرا شود اما چون تجهیزات پیش سرد چند کشتارگاه 
در موعد مقرر کامل نشده بود، به درخواست آنها اجرای 
طرح دوماه به تعویق افتاد. عباس عباس��ی با اشاره به 
اینکه هم اکنون تقریباً تمامی کش��تارگاه های تهران و 
البرز به تجهیزات مورد نیاز مجهز شده اند، اضافه کرد: 
از دیروز )جمعه( کش��تار پیش نیاز انجام شد و از امروز 
الشه های سرد شده گوسفندی به بازار عرضه می شوند. 
وی اضافه کرد: در طرح مذکور الشه دام در پیش سرد 
کش��تارگاه ها به مدت 24 ساعت در دمای صفر تا چهار 
درجه س��انتی گراد نگهداری می ش��ود و س��پس توسط 
ماشین های سردخانه دار به قصابی ها یا مراکز بسته بندی 
حمل می شوند. عباسی درباره مباحث مطرح شده از سوی 
برخی مس��ئوالن مبنی بر اینکه اجرای طرح پیش سرد 
کردن گوشت باعث افزایش قیمت آن در بازار خواهد شد، 
گفت: چنین اتفاقی رخ نمی دهد. کسانی که این مباحث را 
مطرح می کنند، مدعی هستند الشه هایی که در پیش سرد 
قرار می گیرند، وزن آنها کاهش پیدا می کند اما این موضوع 

صحت ندارد. 
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه قرار گرفتن 
الش��ه در پیش س��رد س��بب از میان رفت��ن عوامل 
بیماری زایی خواهد شد که ممکن است در آن وجود 
داشته باش��ند، گفت: عالوه بر این، طی این فرآیند 

گوشت تردتر و خوش طعم تر خواهد شد. 

5 سال مدیریت 
برای خروج از بحران آب

رییس کمیس��یون کشاورزی، آب و صنایع غذایی 
اتاق بازرگانی ایران معتقد اس��ت اگر در پنج س��ال 
آینده بتوانیم میزان مصرف آب در بخش کشاورزی 
و مص��ارف خانگ��ی را مدیریت کنی��م می توانیم از 

بحران آب خارج شویم. 
کاوه زرگ��ران در گفت وگ��و با ایس��نا، درباره هدر 
رفت��ن و مصرف ب��االی آب در بخش  کش��اورزی و 
همچنین مصارف خانگی گفت: وضعیت آب کش��ور 
با شرایط بحرانی روبه رو است. کمیسیون کشاورزی 
صرفاً جایگاه مشورتی دارد که می تواند زنگ خطرها 

را در این بخش مطرح کند. 
وی افزود: با توجه به اینکه میزان برداشت ها بسیار 
بیش��تر از مقداری بوده ک��ه باید صورت می گرفته و 
میزان سطح آبی در تمام نقاط کشور به میزان قابل 
توجه��ی پایین رفته، این موضوع نش��انگر ش��رایط 

بحرانی است. 
رییس کمیس��یون کشاورزی، آب و صنایع غذایی 
اتاق بازرگانی ایران گفت: ش��رایط کم آبی  به حدی 
رسیده است که باید اقدامات بنیادی انجام دهیم تا 
مص��رف آب را کنترل کنیم. ب��ه همه افرادی که در 
حوزه های مختلف مصرف آب دارند باید توصیه شود 
و فرهنگ سازی مصرف کمتر آب در خانواده ها ایجاد 
ش��ود و برای س��اختارهای صنعتی و کشاورزی باید 

الگو تعریف شود تا مصرف آب مدیریت شود. 
وی در بخش دیگری از صحبت هایش به محورهای 
مورد بحث در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اشاره 
کرد و گفت: در جلسه اول به همفکری و تعیین نقشه 
راه چهار س��اله و دستور جلسات سال اول پرداخته ایم 
اما ساختار کمیسیون تشکیل شده است و با توجه به 
آیین نامه جدید، برای تعامل بیشتر اتاق با تشکل ها قرار 
است تعدادی از تش��کل های کشاورزی به کمیسیون 
به عنوان عضو اصلی و دارای حق رأی اضافه شوند. وی 
اظهار کرد: با تمام تشکل های ذی نفع و واحدهای مجاز 
کشاورزی مکاتبه کرده ایم و از آنها خواستیم مهم ترین 
مس��ائل و مش��کالتی که در کارش��ان وج��ود دارد را 
به صورت مکتوب به کمیسیون اعالم کنند تا در جلسه 

بعدی اهم موضوعات مورد بررسی قرار گیرد.

جمع آوری روزانه 800تن 
مرغ مازاد از مرغداری ها

معاون بازرگانی داخلی ش��رکت پشتیبانی اموردام 
ب��ا بیان اینک��ه روزانه حدود 800 ت��ن مرغ مازاد از 
بازار جمع آوری می ش��ود، گف��ت: نصف حجم خرید 
در کش��ور متعلق به اس��تان مازندران اس��ت. ضمن 
اینکه ارزانی مرغ سبب شده تقاضا برای مرغ منجمد 

محدود باشد. 
عباس وال��وزی در گفت وگ��و با مهر با اش��اره به 
کاهش قیمت مرغ در بازار، اظهار داش��ت: در همین 
راستا و برای کمک به تثبیت قیمت در بازار، شرکت 
پش��تیبانی امور دام حجم خرید مرغ مازاد مرغداران 

را افزایش داده است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه ب��ه دلیل عدم کش��ش بازار، 
تولیدکنن��دگان مرغ بیش��تری را ب��ه دولت تحویل 
می دهند، گف��ت: در حال حاضر حج��م خرید مرغ 
مازاد تولیدکنندگان روزانه تقریباً بین ۷00 تا 800 
تن است و این میزان نسبت به حدود یک هفته قبل 
ک��ه حجم خرید روزانه 300 تن بوده، نزدیک به 80 

درصد رشد داشته است. 
وی با اشاره به شیوع آنفلوآنزای مرغی در مازندران 
و ش��رایط ایجاد شده در این اس��تان، اظهارداشت: 
بهترین کاری که در شرایط فعلی شرکت پشتیبانی 
امور دام می توانس��ت انجام ده��د، این بود که حجم 
خرید مرغ مازاد در مازندران را افزایش چش��مگیری 
بدهد. امکانات ذخیره س��ازی در این استان محدود 
اس��ت اما م��ا تالش می کنی��م مرغ ه��ای خریداری 
ش��ده را پس از انجماد و بس��ته بندی با س��رعت به 
اس��تان های دیگر انتقال دهیم و بدین ترتیب کمک 

کنیم که در مازندران کشتار بیشتری انجام شود. 
این مقام مسئول، میزان خرید روزانه مرغ مازاد در 
مازندران را حدود 400 تن عنوان کرد و افزود: نصف 
حجم خرید مرغ مازاد در کش��ور متعلق به اس��تان 
مازندران اس��ت. والوزی با بیان اینکه نمایندگی های 
شرکت پشتیبانی امور دام در استان ها به اندازه نیاز 
مرغ منجمد دریافت کرده اند و آمادگی توزیع آن را 
دارند، گفت: مراجعات عوامل توزیع به نمایندگی های 
ما به دلیل تقاضای کم در بازار، محدود بوده است. 

وی اضاف��ه کرد: با توجه به گرایش مردم کش��ور 
ب��رای مصرف مرغ گرم و پایین بودن قیمت این نوع 
مرغ در بازار، اس��تقبال از خرید مرغ منجمد محدود 
اس��ت. ضم��ن اینکه ما م��رغ منجم��د را به قیمت 
5100 تومان عرضه می کنیم و قیمت این کاال برای 
مصرف کنندگان بین 5400 تا 5500 تومان است. 

ای��ن مقام مس��ئول، ذخایر مرغ منجمد ش��رکت 
پش��تیبانی را 110 ه��زار ت��ن اعالم ک��رد و افزود: 
از ابت��دای س��ال تاکنون ح��دود 40 هزارتن مرغ از 

تولیدکنندگان خریداری شده است. 

آب

طیور

خبـــر

مدیرکل دفتر مدیریت کنترل 
سازمان  بیولوژیک  و  ش��یمیایی 
حف��ظ نبات��ات از کیف��ی بودن 
س��موم و آفت کش های مصرفی 
وارداتی خبر داد و گفت: با توجه 
به اس��تاندارد بودن تولید سموم 
و آفت کش ه��ای فرمول��ه ش��ده 
 در کشور س��االنه بین 1200 تا 
2 هزار ت��ن از این محصوالت به 
کشورهای هدف صادر می شود. 

ف����رزاد ک�النت��ر ه�رم���زی 
درگفت وگ��و با ایرنا درباره پایین 
بودن کیفیت و اثربخشی سموم، 
اف��زود: صنع��ت تولید س��م در 
کش��ور به لحاظ م��اده مؤثره یا 
کامل  به ط��ور  تکنی��کال  همان 
وابس��ته ب��ه واردات اس��ت و با 
توجه به ش��رایط حاضر نزدیک 

80 درص��د از چی��ن، 15 درصد 
از هندوس��تان و بقی��ه از برخی 
کش��ورهای اروپایی، اس��ترالیا و 

ژاپن تأمین می شود. 
وی اظهار داشت: سموم آماده 
مصرف نی��ز ترکیبی مش��ابه به 
لحاظ منش��ا تأمین دارند که در 
حال حاضر ۷5 تا 80 درصد سم 
مورد نیاز در داخل کشور فرموله 
می ش��ود و پس از ح��ذف یارانه 
س��موم با توجه ب��ه ایجاد عرصه 
رقابتی، روند مطلوبی را در بهبود 
کیفیت سموم داخلی داشته ایم. 
به گفت��ه کالنتر هرمزی، مالک 
عمل اس��تانداردهای تعریف شده 
س��ازمان خواربار و کشاورزی ملل 
متح��د  )فائ��و( اس��ت. مدیرکل 
دفتر مدیریت کنترل شیمیایی و 

بیولوژیک افزود: در فرموالس��یون 
س��موم س��ازندگان اصل��ی ک��ه 
ص��رف  میلی��اردی  هزینه ه��ای 
تحقیق��ات و تولی��د می کنن��د با 
داشتن تکنولوژی پیشرفته، مازاد 
بر رعایت اس��تاندارد از مواد همراه 
و افزودنی ه��ای مجاز مطلوب تری 
اس��تفاده می کنن��د. ای��ن م��واد 
می تواند در جذب بهتر، دوام بیشتر 
روی گیاه، عدم آس��یب پذیری از 
اش��عه خورشید و بسیاری از دیگر 

ویژگی ها مؤثر باشد. 
به گفته وی، به دالیل مختلف 
بهره ب��رداران  غالب  اقتص��ادی، 
به دنبال س��مومی هس��تند که 
ع��الوه ب��ر قیمت پایی��ن دارای 
اس��تانداردهای اروپایی باش��د و 
این درحالی اس��ت که استاندارد 

بیانگ��ر حداق��ل کیفیت مطلوب 
است. 

مدی��رکل دفتر مدیریت کنترل 
شیمیایی و بیولوژیکی درخصوص 
نارضایت��ی کش��اورزان از کارایی 
سموم به دلیل نوع مصرف، افزود: 
کیفیت یک آفت کش فقط یکی از 
عوامل اثرگذار و البته عاملی مهم 

در کنترل جمعیت آفات است. 
وی عوام��ل اثرگ��ذار در مؤثر 
بودن س��موم را عالوه بر کیفیت 
نگه��داری  ش��رایط  س��اخت، 
آفت ک��ش در انب��ار ت��ا زم��ان 
مص��رف، انتخ��اب صحیح س��م 
ب��ا توجه به آفت ه��دف، رعایت 
ش��رایط و زمان دقیق و مناسب 
مص��رف آنها، کارب��رد در مرحله 
حس��اس زیس��تی آف��ت هدف، 

و  مناس��ب  سمپاش��ی  ادوات 
تنظیم آنها، کیفیت آب مصرفی 
در تهیه محلول سمی به خصوص 
به لحاظ اسیدیته و سختی آب، 
وضعی��ت رطوبت و دم��ای هوا 

عنوان کرد. 
وی افزود: بس��یاری از عوامل 
در  می توانن��د  دیگ��ر  اثرگ��ذار 
حص��ول نتیجه مطل��وب یا عدم 
رضای��ت از کاربرد یک آفت کش 

مؤثر باشند. 
در ح��ال حاض��ر تع��دادی از 
جدیدترین آفت کش های معرفی 
شده جهانی را در کشور به ثبت 
رسانیده ایم و این سموم جدید از 
حساسیت ها و ظرافت های بسیار 
بیش��تری در مص��رف و کاربرد 

برخوردارند. 

صادرات ساالنه 2 هزارتن سموم فرموله شده

وحید زندی فخر



حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای در 
س��خنرانی پیش از خطبه های ای��ن هفته نماز جمعه تهران، 
گفت: متأس��فانه فردی که صاحب قدرت و منصب است، به 
ما می گوید قاضی را باید من تعیین کنم و من باید نظر دهم 
که قاضی چه کس��ی باش��د، اگر این گونه باشد پس استقالل 
قوه قضاییه چه می ش��ود؟  در س��ال های 92 و 93 برخورد با 
دانه درشت ها و برخورد بدون تبعیض با صاحبان قدرت یکی 
از مسائل مورد توجه ما در دستگاه قضایی بود. باید بدانید که 
بعضی از پرونده هایی که در سال های اخیر داریم و مربوط به 
صاحبان قدرت و ثروت است، بر ما فشار فوق العاده ای می آورند، 
تهدید می کنند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم سعی دارند 
ق��وه قضاییه را تخریب کنند اما ما به وظیفه قانونی مان عمل 
می کنی��م و ب��ه دلیل همین فش��ارها گاهی اوق��ات بیش از 
200ساعت برای رسیدگی به پرونده ای وقت صرف می کنیم. 

محس��نی اژه ای گفت: قانون پنجم برنامه اج��ازه داده که 
کارمندان بیشتری استخدام شوند، اما متأسفانه به قوه قضاییه 
اجازه استخدام کارمندان الزم را نداده است، ما حتی در حقوق 
قضات��ی که جذب کرده ایم، مانده ایم و بودجه الزم برای انجام 
ماموریت مان نداریم. محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به عملکرد 
دستگاه قضاییه در سال های اخیر به ویژه در سال 93 گفت: قوه 
قضاییه احساس کرد که باید به نفع مردم و نظام وارد شود و 
نباید بنش��یند که فقط سیستم بانک مرکزی اقدامات الزم را 
انجام دهد. خوش��بختانه نتایجی که در این زمینه به بار آمد 

تا حدود زیادی مثمرثمر بود و معوقات بانک ها به میزان قابل 
توجهی کاهش یافت. قوه قضاییه و بانک مرکزی با بس��یاری 
از بدهکاران صحبت کردند و پس از صحبت آنها بدهی ش��ان 
را تس��ویه کردند؛ همچنین قوه قضاییه ب��ا بعضی از آنها که 
بدهکاران بانکی بوده و تسهیالتی را همراه با اقدامات غیرقانونی 
اخذ کرده بودند، برخورد کرد و بعضی از آنها بازداشت شدند و 
طلب بانک ها وصول شد یا در حال وصول شدن است. محسنی 
اژه ای گفت: سازمان ثبت فعال تر شد و در سال 93 نزدیک به 
4ه��زار میلیارد تومان از معوقات و مطالبات بانک ها را وصول 
کرد. وی با اشاره به فعالیت موسسات و شرکت های اعتباری 
و لیزینگ و صرافی ها که در مس��ائل پولی دخالت می کنند و 
غیرمجاز هستند، گفت: قوه قضاییه به کمک بانک مرکزی آمد 
و نس��بت به ساماندهی این موسسات، کارگروهی متشکل از 
قوه قضاییه، دولت، بانک مرکزی و نیروی انتظامی تشکیل شد 
تا این موسسات ساماندهی شوند که یا این بنگاه ها خود را با 
قانون تطبیق دهند یا باید بساط ش��ان را جمع کنند. در این 
زمینه حدود یک هزار شرکت لیزینگ و حدود 500 شرکت 
تعاونی اعتباری داریم که بدون مجوزند. معاون اول قوه قضاییه 
با اش��اره به اینکه یکی دیگر از مس��ایلی که موجب اختالف 
طبقاتی و باعث ثروت های بادآورده شده بود و مشکالتی برای 
منابع زراعی به وجود آورده بود، مس��ئله زمین بود و بسیاری 
از افراد با دس��ت اندازی به منابع طبیعی ثروت های هنگفتی 
را به دس��ت آورده بودند، گفت: این ثروت فسادی را در ادارات 

ایجاد کرده و منابع طبیعی را تخریب کرده بود؛ برهمین اساس 
قوه قضاییه وارد شد. در سال های 92 و 93 به همه دادستان ها 
و رؤسای کل ماموریت داده شد که از ظرفیت مدعی العمومی 
استفاده کنند و با تمام کسانی که در راستای تخریب جنگل 
و محیط زیست و تصرفات غیرمجاز فعالیت می کنند، برخورد 
کنند که بحمداهلل توفیقات مؤثری در این رابطه به دست آمد. 
محسنی اژه ای گفت: در سال 93، 43 هزار هکتار زمین هایی 
که به ناحق تصرف شده بود، رفع تصرف شد و در اختیار دولت 
قرار گرفت و در سال 93، 44هزار سند رسمی توسط سازمان 
ثبت به نام دولت صادر شد. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به 
ماموریت دیگر قوه قضاییه که به گفته وی توجه به مس��ائلی 
اس��ت که مربوط به ناهنجاری های جامعه اس��ت، گفت: قوه 
قضاییه تا آنجا که برایش مقدور بود با کسانی که در نشریات 
مکتوب و دیجیتال به صورت گس��ترده یا موردی به مقدسات 
توهی��ن می کردند و تهمت و افترا می زدند و با نش��ر اکاذیب 
ذهن جامعه را مشوش می کردند، برخورد کرد. وی با طرح این 
سوال که چرا اول تا هفتم تیرماه را هفته قوه قضاییه نامگذاری 
کرده اند؟  گفت: عالی ترین مقام قضایی یعنی آیت اهلل شهید 
بهشتی در سال 60 در جهت تحقق اهداف این نظام به خیل 
شهدا پیوست و به همین مناسبت از یکم تا هفتم تیرماه را هفته 
قوه قضاییه می نامند. این هفته فرصتی برای قوه قضاییه و مردم 
است که با عملکرد دستگاه قضایی و نکات مثبت و ضعف این 

قوه آشنا شوند. 

روحانی در افطار با روحانیون و ائمه جمعه و جماعات: 

روحانیت برای جامعه وحدت بخش و امیدآفرین باشد
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی پنجشنبه شب در 
ضیاف��ت افطاری با حضور جمعی از روحانیون و ائمه جمعه و 
جماعات، گفت: امروز بیش از همیش��ه ب��ه اعتدال در داخل 
کش��ور و منطقه و برای وظیفه مهم معرفی اسالم، نیاز داریم. 
چرا که چش��م های بس��یاری به ویژه از س��وی مسلمانانی که 
در نق��اط مختل��ف و از جمله در منطقه، تحت فش��ار و ظلم 
هس��تند به ایران اسالمی دوخته شده است. رییس جمهوری 
با اظهار خشنودی از اینکه توفیق دیدار با روحانیونی را یافته 
که امروز مسئولیت بس��یار سنگینی در حفظ انقالب و نظام 
اس��المی بر عهده دارند، گفت: روحانیت تا دهه های 30 و 40 
مس��ئولیت های فرهنگی و اجتماعی داش��ت اما از آن سال ها 
مس��ئولیت سنگین دیگری در عرصه سیاسی و در حمایت از 
نهضت امام خمینی)ره( بر عهده گرفت و روحانیون پشت سر 
امام راحل ایس��تادند تا نهضت به پیروزی رس��ید. روحانی با 
بیان اینکه روحانیت مصادف با همین دوره مسئولیت سنگین 
دیگری را با توجه به فراگیر شدن آشنایی نسل جوان با تمدن 
جدید بر عهده گرفت، گفت: پیشگامانی چون شهیدمطهری، 
شهیدبهشتی و ش��هیدمفتح در همین سال ها و شاید اندکی 
پیش تر از آغاز نهضت اسالمی، مسئولیت سنگین دیگری برای 
برقراری ارتباط بین حوزه های علمیه و سنت با نسل جوانی که 

با تمدن جدید آشنا شده بود، بر عهده گرفتند. رییس جمهوری، 
برق��راری و اس��تقرار نظام اس��المی به عن��وان آرزوی دیرین 
مس��لمانان و روحانیون را مسئولیت س��نگین دیگری نامید 
که روحانیت با پیروزی انقالب اس��المی بر عهده گرفت. همه 
این مسئولیت ها از مسئولیت های فرهنگی و اجتماعی، تداوم 
مس��یر نظام و انقالب اسالمی و حفظ و استقرار نظام در ابعاد 
مختلف همچنان بر عهده روحانیت است و در کنار همه اینها 
شرایط خاص امروز مسئولیت های جدیدی نیز برای روحانیون 
ب��ه ارمغ��ان آورده اس��ت. رییس جمهوری گف��ت: روزگاری 
دغدغه ما این بود که چه کنیم تا جوانان در مس��یر استفاده 
از رادیو و تلویزیون به انحراف کش��یده نشوند، اما امروز انبوه 
شبکه های اجتماعی و ماهواره ها و دسترسی به فضای مجازی، 
دغدغه های جدیدی را برای ما ایجاد کرده تا در انتقال فرهنگ 
صحیح اس��المی به نس��ل های جوان دچار مشکل نشویم. در 
کنار موج گسترده اسالم هراسی متأسفانه باید گفت که امروز و 
توسط عده ای نیز موج روحانیت  هراسی در حال به راه افتادن 
اس��ت و این مس��ئولیت روحانیون را س��نگین تر از گذش��ته 
می کند. رییس جمه��وری در ادامه با بیان اینکه دولت نیز در 
این زمینه مسئولیت های سنگینی دارد و البته با شرایط سخت 
و پیچیده ای روبه روست، خاطرنشان کرد: همه شاهد بودید که 

این دولت کار خود را در چه شرایط سختی آغاز کرد اما همه 
تالش های خود را به کار گرفته ایم تا از عمل به مسئولیت های 
خود عقب نمانیم. روحانی با اش��اره به مذاکرات هسته ای که 
تقریباً از آغاز به کار دولت یازدهم به صورت فش��رده و جدی 
در حال انجام بوده است، گفت: قدم های بسیار مهمی در این 
زمینه برداشته ایم اما با توجه به شرایط منطقه و افراطی گری 
و خشونتی که شاهد هستیم به نام دین در منطقه و جهان به 
اسالم ضربه می زند، همچنان مسئولیت های سنگینی پیش رو 
داریم. رییس جمهوری حضور مردم و حمایت ها و هدایت های 
مقام معظم رهبری را پش��توانه و راهگش��ای دولت در ایفای 
مس��ئولیت های خود عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری 
همواره در تمام عرصه ها هدایتگر و یاری گر دولت بودند و اگر 
حمایت ها و هدایت های ایش��ان نبود قطعاً آنچه امروز حاصل 
شده است، میسر نبود. روحانی در بخش پایانی سخنان خود 
با بیان اینکه همواره روحانیت در کنار مردم بوده است، گفت: 
امروز نیز روحانیت باید همچنان در کنار مردم باشد و از سوی 
دیگر وظیفه خطیری در دفاع از نظام و حکومت اسالمی دارد 
و این کار را برای روحانیت سخت تر از گذشته می کند و برای 
عمل صحیح به مس��ئولیت های خود در این شرایط باید همه 

دست به دست هم بدهیم. 

حمله تروریس��تی یکی از اعضای داعش 
در شهر لیون فرانسه منجر به کشته شدن 
ی��ک نفر و زخمی ش��دن چن��د نفر دیگر 
ش��ده است. به گزارش ش��بکه اسکای نیوز 
عربی، به دنبال حمله تروریس��تی در شهر 
لیون فرانس��ه یک نفر کش��ته شده و چند 
نف��ر دیگر زخمی ش��دند. عامل این حمله 
تروریس��تی پرچم گروه تروریستی داعش 
را در دس��ت داش��ته اس��ت. گفته می شود 
این حمله در یک مجتمع گازی انجام شده 
اس��ت. در این میان برخی رسانه ها از پیدا 
شدن یک جسد بی سر در محل حادثه خبر 
می دهن��د. خبرگزاری فرانس��ه از قول یک 

منب��ع قضایی خبر داده که یک یا چند نفر 
سوار بر خودرویی به داخل کارخانه رانده اند 
و سپس انفجاری رخ داده است. جسد بدون 
س��ر فردی نیز در کنار کارخانه پیدا ش��ده 
اس��ت اما مشخص نیس��ت که آیا جسد از 
جای��ی دیگر به آنجا منتقل ش��ده یا نه. در 
کنار جس��د، پرچمی با کلمات عربی یافت 
شده است. برنار سزانوو، وزیر کشور فرانسه 
بالفاصل��ه عازم محل ش��ده و رس��انه های 
فرانس��ه از دستگیری یک نفر خبر داده اند. 
گفته می شود فرد دستگیر شده یکی از دو 
مهاجم است. جزییات دیگری از این حادثه 

تاکنون منتشر نشده است. 

ریابکوف: 90 درصد متن توافق هسته ای آماده استحمله تروریستی داعش در جنوب شرق فرانسه
ریابکوف معاون وزیر خارجه روس��یه از 
نگارش 90درصد از متن توافق هس��ته ای 
میان ای��ران و1+5 خب��ر داد. به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی ریابکوف، 
مع��اون وزیر ام��ور خارجه روس��یه اعالم 
 ک��رد ک��ه 90درصد مت��ن تواف��ق آماده 

شده است. 
اگرچه این 90درصد ش��امل س��واالت 
مهم مطرح ش��ده در مذاکرات هس��ته ای 
نیس��ت ام��ا مرب��وط ب��ه محت��وای متن 
توافق اس��ت. مع��اون وزیر ام��ور خارجه 
روس��یه که در مذاکرات هس��ته ای ایران 
و 1+5 سرپرس��تی هی��أت روس��ی را در 

وین ب��ر عه��ده دارد، چند روز گذش��ته 
نیز در جمع خبرن��گاران اعالم کرده بود 
که باید طرف های مذاکره کننده س��ازنده 
وارد مذاکرات ش��وند و بر مس��ائل اصلی 
مذاکرات متمرکز ش��وند.  براساس بیانیه 
مطبوعاتی ایران و 1+5 در لوزان سوییس 
دو ط��رف تواف��ق کردند ت��ا 30 ژوئن به 

توافق نهایی دست یابند. 
در حال حاض��ر مذاکرات می��ان ایران 
و1+5 ادام��ه دارد و ق��رار اس��ت ام��روز 
محمدج��واد ظری��ف، وزیر ام��ور خارجه 
تی��م  ب��ه  هیات��ی  رأس  در  کش��ورمان 

مذاکره کننده در وین بپیوندد. 

نخستین کش��تی از مجموعه ناوگان آزادی 3 که متعلق 
به س��وئد اس��ت، با هدف شکس��تن محاصره غزه از جزیره 
ک��رک یونان به س��وی غزه به راه افتاد. به گزارش ش��بکه 
خبری الجزیره، کش��تی ماریان س��وئد که حامل 20 فعال 
بین المللی از جمله منصف المرزوقی، رییس جمهور س��ابق 
تونس و باسل غطاس عضو عرب پارلمان رژیم صهیونیستی 
است با هدف لغو محاصره غزه از جزیره کرت یونان به سوی 
س��واحل غزه به حرکت درآمده است. انتظار می رود چهار 
کش��تی دیگر نیز از جزایر یونان به س��مت غزه به حرکت 
درآمده و در آب های بین المللی به کشتی ماریان بپیوندند. 
همچنی��ن قرار اس��ت در این ناوگان نزدی��ک به 80 نفر از 
جمله نمایندگان پارلمان های اروپایی و کشورهای عربی نیز 
حضور داشته باشند. حرکت نخستین کشتی ناوگان آزادی 
3 پس از کارش��کنی ها و روزهای پرفشار انجام شد. دولت 

یونان به ش��دت از س��وی مقامات رژیم صهیونیستی برای 
لغو حرکت این کش��تی تحت فشار بود اما در نهایت مرکز 
فلسطین در یونان پیروز شد و توانست کشتی را روانه غزه 
کند. مازن کحیل، رییس کمپین اروپایی لغو محاصره غزه 
در این باره اظهار داشت: این کشتی  حامل کمک هایی چون 
لوح های خورش��یدی برای تولید برق است و همان گونه که 
مش��خص است هدف اولیه این کمپین تنها امدادرسانی به 
مردم غزه نیست، بلکه هدف ما آن است که مسئله محاصره 
غ��زه در اولویت برنامه های سیاس��ی بین المللی قرار گیرد. 
فعاالن بین المللی در قالب »ناوگان های آزادی« تاکنون دو 
مرحله کش��تی های حامل کمک را روان��ه غزه کرده اند که 
اسرائیل مانع پهلوگرفتن آنها در غزه شده است و در حمله 
به کشتی مرمره آبی ترکیه در سال 2010 میالدی 9 فعال 

را به شهادت رساند. 

حرکت نخستین کشتی »ناوگان آزادی 3« به سوی غزه

  پلی�س ایتالیا از بازداش�ت یکی از 

متهمان بمبگذاری سال ۲009 پیشاور 
پاکس�تان که منجر به کش�ته شدن 
بیش از ۱00 نفر شد، در فرودگاهی در 

شهر رم خبر داد. 
  ش�ورای امنیت سازمان ملل متحد 

با اعالم هشدار درباره قحطی گسترده 
در یمن از عربستان خواست تا اجاره 
رفت و آمد کش�تی های غیر نظامی به 

بنادر یمن را صادر کند. 

ش�بکه المیادین با انتش�ار خبری فوری از وقوع انفجار انتحاری در مسجد امام 
صادق )ع( در منطقه الصوابر کویت خبر داد. طبق گزارش های اولیه ش�ماری از 

نمازگزاران این مسجد بر اثر این انفجار انتحاری شهید و زخمی شدند

تیتر اخبار

دو هفت��ه پیش بود که رییس س��ازمان پدافند غیرعامل از 
ممنوعیت استفاده از تلفن های همراه هوشمند برای مسئوالنی 
که با اطالعات طبقه بندی شده سروکار دارند خبر داد و گفت 
که دس��تورالعمل آن در حال تصویب اس��ت و به زودی ابالغ 
خواهد ش��د. س��ردار محمد جواد زاده کمند، جانشین معاون 
هماهنگ کننده نیروی انتظامی در گفت وگو با ایس��نا، در این 
باره گفت: این موضوع به تازگی مطرح ش��ده و هر ابالغی که 
در این باره ش��ود ناجا بدون ش��ک آن را خواهد پذیرفت و به 
آن عم��ل خواهیم کرد. وی درب��اره اینکه آیا در ناجا به عنوان 

س��ازمانی که اطالعات طبقه بندی ش��ده وجود دارد، چنین 
ممنوعیتی لحاظ ش��ده یا خیر نیز گفت: م��ا از مدت ها قبل 
چنین محدودیتی را در یکسری از مراکزمان و برای یکسری 
از فرماندهان و پرسنل مان اعمال کرده بودیم و این یک بحث 
منطقی و صحیح است که حتماً باید رعایت شود و اگر کسی 
ه��م بوده که تاکنون آن را رعایت نمی کرده باید رعایت کند. 
جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا در عین حال تأکید کرد 
که در ناجا توج��ه ویژه ای به این موضوع وجود دارد و تمامی 

مسئوالن نیز باید نسبت به آن توجه الزم را داشته باشند. 

ممنوعیت استفاده از تلفن های همراه هوشمند در ناجا

  بیش از ۱000 نفر طی چند روز گذش�ته 
در پاکس�تان به دلیل گرما جان خود را از 

دست داده اند. 
  س�رهنگ مراد م�رادی مع�اون آموزش و 

فرهنگ ترافیک پلیس راهور با اشاره به اجرای 
طرح خط س�فید، از جریم�ه ۴0 هزار تومانی 

رانندگانی که بین خطوط نمی رانند، خبر داد. 
  مح�رم نوروزی مس�ئول کمیت�ه واحد 

آموزش، توانمندس�ازی و ظرفیت س�ازی 
جوامع محلی ستاد احیای دریاچه ارومیه، 
گفت: موفقیت طرح احیای دریاچه ارومیه 

بدون همراهی جوامع محلی بعید است. 

اعتصاب سراسری راننده های تاکسی باعث بروز اختالل های جدی در چندین 
ش�هر فرانس�ه ش�د. این راننده ها به ادامه فعالی�ت  »اوبرپ�اپ«، ارائه دهنده 

خدمات حمل و نقل شهری از طریق اینترنت، معترض هستند

تیتر اخبار

فیلم  »پاداش« یک مخالف جدی دیگر هم دارد، این مخالف 
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی است که اجازه اکران این 
فیلم را در سینماهایش نداده است. ماجرا از بیلبورد تبلیغاتی این 
فیلم در تقاطع خیابان های ش��هید مطهری و میرزای شیرازی 
تهران آغازشده، جایی که تا غروب پنجشنبه میزبان تبلیغی از 
فیلم کمال تبریزی بود، اما حاال خبری از این بنر تبلیغاتی نیست. 
به گزارش خبرآنالین، یکی از سایت های سینمایی گزارش داده 
فیلم سینمایی  »از رییس جمهور پاداش نگیرید« بعد از مدت ها 
در ش��رایطی از دیروز در س��ینماها اکران خود را آغاز کرد که 
در اقدام��ی غیرمنطقی یک��ی از بیلبوردهای فیلم هدف حمله 

افرادی ناشناس قرار گرفت و پایین کشیده شد. کمال تبریزی 
رییس جمهور پاداش نگیرید« را سال 1387 و در دولت  فیلم  »از
اول محمود احمدی نژاد ساخت، اما این فیلم که فیلمنامه آن را 
محمد رحمانیان نوشته بود، در محاق توقیف گرفتار شد و رنگ 
اکران را ندید. فیلم تبریزی بانام  »پاداش« مجوز ساخت گرفت و 
تولید شد، اما حاال برای اکران عمومی نام آن به  »از رییس جمهور 
پاداش نگیرید« تغییریافته است. این نخستین بار نیست که یکی 
از فیلم های کمال تبریزی دچار چنین حاشیه هایی می شود، او 
دو سال پس از ساخت فیلم  »پاداش« فیلم  »خیابان های آرام« 

را ساخت که پس از اکران در جشنواره فیلم فجر توقیف شد. 

بیلبورد فیلم کمال تبریزی شبانه پایین آمد 

  پرون�ده خبرگزاری مه�ر و مجله بخارا 

یکشنبه هفتم تیرماه در دادگاه مطبوعات 
بررسی می شود. 

ت�ورج دریای�ی  ایس�نا  ب�ه گ�زارش    

به عنوان مدیر جدید مرکز ایران شناس�ی  
»سموال جردن« در دانش�گاه کالیفرنیای 

آمریکا معرفی شد. 
  »ج�ی. کی رولین�گ« از اجرای نمایش  
»هری پاتر و فرزند و ملعون« در تابس�تان 
س�ال آینده میالدی و در شهر لندن خبر 

داد. 
»لو لومنیک« منتقد س�ینمایی نشریه نیویورک تایمز با اشاره به  نژادپرستانه 
بودن فیلم معروف  »برباد رفته« خواستار عدم نمایش این فیلم در سینماهای 

سراسر جهان شد

تیتر اخبار

امیر خوش خبر سرپرس��ت تیم ملی والیبال ایران با تکذیب 
هرگون��ه اخت��الف و درگیری در اردوی تیم ملی و با اش��اره به 
تغییر قوانین فدراس��یون جهانی، در اهمیت تعداد بردهای یک 
تیم در جدول رده بندی گفت: با این شرایط محکوم به پیروزی 
بر لهستان هستیم و نباید در بازی های خانگی بازنده باشیم. امیر 
خوش خبر با تکذیب هرگونه درگیری و اختالف در اردوی تیم 
ملی گفت: من 10 س��ال اس��ت که سرپرست تیم ملی هستم. 
هیچ گاه این همدلی بین بازیکنان وجود نداشت. من قویا هرگونه 
اختالف و درگیری بین بازیکنان یا کادر فنی را تکذیب می کنم. 
نمی دان��م چرا برخی به این مس��ائل می پردازن��د، اما اطمینان 
می دهم که هیچ اختالفی در اردوی تیم ملی نیست. خوش خبر 

درباره شایعات منتشر شده مبنی بر جدایی فرهاد ظریف از تیم 
ملی گفت: ظریف قبل از شروع مسابقه ها به شدت از ناحیه مچ 
دست احساس درد می کرد. حتی در آمریکا برای او وقت  ام آرآی 
گرفتیم. در جریان مسابقه ها هم خودش با درد بازی می کرد و 
ش��اید همین موضوع باعث شد که نتواند آن ظریف همیشگی 
باشد. حاال هم به آسیب دیدگی اش پرداخته و همچنین از نظر 
ش��رایط روحی اعتماد به نفسش را بازیافته است. قرار نبود که 
کسی جایگزین ظریف باشد اما وقتی در شرایط اضطرار مرندی 
به زمین آمد عملکرد بسیار خوبی داشت و کواچ متقاعد شد که 
فعالً از او بهره ببرد. مرندی بازیکن بسیار خوب و باانگیزه ای است 

که در بازی های لیگ برتر نیز بسیار قابل قبول کار کرد. 

رد شایعه اختالف و درگیری در اردوی تیم ملی والیبال ایران

  ب�ا توجه ب�ه رضای�ت کادر فنی تیم 
داالس از تمرین ه�ای صم�د نیکخ�واه 
بهرام�ی، احتم�اال کاپیت�ان تی�م ملی 
 NBA بسکتبال ایران در لیگ تابستانی

به میدان برود. 
  هادی نوروزی مهاجم تیم پرسپولیس 

می گوید مس�ئوالن باشگاه پرسپولیس 
هیچ تماس�ی برای تمدید ق�رارداد با او 

نگرفته اند. 

فدراس�یون ملی ورزش های دانشگاهی نقاش�ی روباه ترکمن را که به تازگی 
به عن�وان نم�اد این فدراس�یون انتخاب ش�ده اس�ت به رییس فدراس�یون 

بین المللی ورزش های دانشگاهی اهدا می کند

تیتر اخبار
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معاون اول قوه قضاییه خبر داد 

در برخی پرونده ها 
فشار مضاعفی بر دستگاه قضا وارد می شود

   بعضی از پرونده هایی که در سال های اخیر داشتیم و مربوط به صاحبان قدرت و ثروت بود

  به دلیل فشارها گاهی اوقات بیش از 200 ساعت برای رسیدگی به آنها وقت صرف می کنیم 

   یک هزار شرکت لیزینگ و حدود 500 شرکت تعاونی اعتباری داریم که بدون مجوزند

   در سال 93، 43هزار هکتار زمین هایی که به ناحق تصرف شده بود

رفع تصرف شد و در اختیار دولت قرار گرفت
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اصرار وزارت بهداشت 
و انکار صدا و سیما

»چیپس بخورید و یک دستگاه خودرو برنده شوید«، 
»پفک بخورید تا کلید آپارتمان تان را تحویل بگیرید«و... 
اینها نمونه هایی نچسب از آگهی های رنگارنگی است که 
از رس��انه های مختلف هر لحظه به خورد مخاطبان داده 
می شود و البته از تاثیرات آنها نیز نمی توان چشم پوشی 
کرد، چ��را که اس��تفاده از جذابیت های انیمیش��نی یا 
موزیکال در پربیننده ترین ساعات پخش برنامه ها چه در 
رادیو و چه در تلویزی��ون و حتی بیلبوردهای تبلیغاتی 
ش��هری باعث روآوردن کودکان به مصرف هرچه بیشتر 
این محصوالت شده است. این محصوالت به طور خزنده 
راه خود را در وعده های غذایی روزانه کودکان باز کرده و 
باعث بروز عوارض متعددی از جمله ابتال به فشار خون 
ب��اال، بیماری ه��ای قلبی - عروقی و آل��رژی در کودکان 
می ش��ود.  این تبلیغات در حالی از س��وی رس��انه های 
مختلف منتش��ر می ش��ود که طبق مس��تندات قانونی 
مجلس شورای اسالمی، 10 درصد برنامه های صدا وسیما 
باید به موضوع سالمت اختصاص داشته باشد. ممنوعیت 
تبلیغ خوراکی های آسیب رس��ان به س��المت، تکلیفی 
قانونی اس��ت که هم در برنامه چهارم توسعه آمده و هم 
در ماده 37 برنامه پنجم توسعه بر این ممنوعیت تاکید 
و حتی برای آن جریمه هم در نظر گرفته شده به گونه ای 
که مطابق تبصره ای قانونی، چنین تخلفی از 10 میلیون 
تا یک میلیارد ریال جریمه دارد و تکرار آن هم جریمه ها 

را 20 درصد نسبت به قبل افزایش می دهد. 
از چندی پیش وزارت بهداشت عزم خود را به منظور 
محدود کردن تولید و مصرف کاالهای آسیب رس��ان به 
جامعه جزم کرد و انتشار فهرست اسامی این محصوالت 

را در دستور کار خود قرار داد. 
رییس س��ازمان غ��ذا و دارو از تش��کیل کارگروهی با 
عضویت دس��تگاه های ذی ربط خب��ر داد و گفت: »این 
کارگروه به منظور ارتقا و بهبود سالمت جامعه برای وضع 
عوارض و افزایش مالیات کاالهای آسیب رسان به سالمت 
تصمیم گیری می کند. آسیب رس��ان بودن برخی از این 
کاالها از جمله دخانیات و نوشابه های گازدار قطعی است 
و در حال حاضر مالیات و ارزش افزوده برخی از کاالهای 
آسیب رسان حدود 8 درصد است که این عوارض باید به 

2 برابر یعنی تا 16 درصد افزایش یابد.«
پس از اظهارات رییس سازمان غذا و دارو، وزیر بهداشت 
طی نامه ای به مسئوالن دستگاه ها و سازمان های ذی ربط 
خواستار حرکت فرهنگی برای تامین سالمت مردم شد 
و طی نامه ای به معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رس��انی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی درخواس��ت کرد که 
ب��ه منظور همراهی ب��ا اهداف کالن س��المت جامعه و 
پیشگیری از سوء استفاده برخی از سودجویان، طی یک 
حرکت فرهنگی همراه کمپین ایجاد شده برای سالمت 
مردم، تمامی مطبوعات و نشریات کشور از چاپ تبلیغات 
کاالهای آسیب رس��ان به س��المت مانن��د فرآورده های 

غذایی پرچرب و با نمک باال خودداری کنند. 

مدیرکل نظارت س��ازمان نظام پزشکی با بیان اینکه 
وزارت بهداش��ت در ابتدای هر س��ال کمیته ای تشکیل 
می دهد و در مورد کاالهای آسیب رس��ان تصمیم گیری 
می کند، گفت: »تبلیغ غالت حجیم شده شامل چیپس و 
پفک که در زمره مواد غذایی سالم نیستند و در رده کمتر 
سالم طبقه بندی می شوند، ممنوع است اما متاسفانه صدا 
و س��یما تاکنون به دالیلی که خودش��ان می دانند این 

محصوالت را تبلیغ کرده اند.«
وی با اشاره به اینکه قسمتی از محصوالت این لیست 
مربوط به نظام پزشکی است، خاطر نشان کرد: »خدمات 
مربوط به مش��اوره تغذیه و روش های مختلف الغری و 
چاقی، داروهای الغری و مکمل های چاقی، قسمت های 
مختل��ف مربوط به خدم��ات مداخل��ه ای افزایش قد و 
خدمات بدنس��ازی از جمله این موارد است که متولیان 
آنها مراجعات زیادی به س��ازمان مبنی بر گرفتن مجوز 
تبلیغ��ات در صدا و س��یما می کنند که ت��ا این لحظه 
هیچ گونه مجوزی از سوی سازمان ارائه نشده است، چرا 
ک��ه تالش ما این بوده که جایگاه و برند نظام پزش��کی 
را س��الم و ارزش��مند نگه داریم.« وی ضمن جدا کردن 
بحث تبلی��غ از تولید تصریح کرد: »گاهی دارویی تولید 
می شود تحت عنوان کپس��ول الغری که واقعا کپسول 
الغری اس��ت و از وزارت بهداشت نیز مجوز گرفته. این 
دارو در حال تولید اس��ت و قری��ب به 2 هزار نفر نیز در 
کارخانه تولید کننده آن مش��غول به کارند. این کپسول 
می تواند در جامعه پخش، به وس��یله پزشک تجویز و به 
مصرف برس��د اما اگر ما به این دارو اجازه تبلیغ بدهیم، 
باعث می ش��ود افرادی که به دالیل مختلف دچار چاقی 
هستند به اشتباه سراغ مصرف این دارو بروند.« وی ادامه 
داد: »بعضی مواد خوراکی از رس��ته غالت حجیم شده 
مانند چیپس جزو مواد غذایی کمتر سالم هستند، یعنی 
این محصوالت برای سالمت مضر نیستند به شرط آنکه 
درست و به اندازه مصرف شوند اما با تبلیغ، ما این نکته 
را القا می کنیم که فرزندان ما بیش��تر از این محصوالت 
مص��رف کنند، پس در واقع تبلیغ آنها ممنوع اس��ت نه 

تولید آنها.«

تبلیغات خالق
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ایستگاه تبلیغات

برخ��ی از ش��رکت ها به منظ��ور یادآوری 
نامش��ان از طرح بس��ته بندی محصوالتشان 
در آگهی های تبلیغاتی مختلف خود استفاده 
نس��بت  موادغذای��ی  برنده��ای  می کنن��د. 
به مابقی برندها بیش��تر س��راغ این ش��یوه 
می روند. در این شیوه برند طرح بسته بندی 
خود را ساده یا با تغییراتی به همراه شعاری 
تبلیغاتی در رس��انه های تبلیغاتی به نمایش 
می گذارد؛ ش��یوه ای ک��ه برند مزم��ز نیز از 
آن ب��رای ط��رح آگهی ه��ای محیطی خود 
اس��تفاده کرده اس��ت. مزم��ز در آگهی های 
اخیر خ��ود از ط��رح بس��ته بندی محصول 
چیپس خود که چندان از حضورش در بازار 
نمی گذرد، اس��تفاده کرده است. این شرکت 
ک��ه چندوقتی اس��ت تبلیغات گس��ترده ای 
را ب��رای محص��والت متفاوت خ��ود اجرا و 
ازطری��ق رس��انه های مختلف اطالع رس��انی 
کرده، در آگهی  اخیر خود طرح بس��ته بندی 
خ��ود را بدون هیچ تغییری به همراه ش��عار 
»م��زه خوب س��المتی« به مع��رض نمایش 
گذاشته اس��ت. طرح این آگهی ساده اس��ت 
و ش��اید همین موض��وع آن را میان تمامی 
بیلبوردهای ش��لوغ و درهمی که این روزها 
در س��طح شهر مش��اهده می ش��ود، متمایز 
می کن��د و همی��ن تمایز باعث دیده ش��دن 
آن می��ان آگهی ه��ای محیطی شده اس��ت. 
در ادامه با س��امان کاش��ی، کارشناس ارشد 
بازاریابی و تبلیغات و مازیار علی یاری، مدیر 
هنری و طراح گرافیک به بررسی این آگهی 

می پردازیم. 

طرح مواج و چشم نواز آدمک
سامان کاش��ی درباره آگهی محیطی  برند 
مزمز می گوید: به نظ��رم عناصر طراحی در 
فضای خلوت و زمینه سفید این آگهی عرض 
اندام می کن��د و از فاصله دور نظر بینندگان 
را ب��ه خوب��ی جل��ب می کن��د؛ به خصوص 
لوگوی قرمز و ش��عار مش��کی ک��ه بر زمینه 
سفید بس��یار خوب دیده می شود. چیدمان 
ش��عار هم به گونه ای اس��ت که چشم پس از 
خواندن جمله به س��مت طرح؛ س��مت چپ 
کادر هدایت می ش��ود. طرح آدمک س��مت 
چ��پ بیلبورد ب��ا خطوط منحن��ی و رقص 
خط��وط داخل هم، حرکت زیبا در قس��مت 
بخار و حرکت موج روغ��ن هنگام هم زدن، 
بس��یار چش��م نواز اس��ت. ضمنا ذه��ن را از 
پروس��ه تهی��ه چیپ��س به ص��ورت مکانیزه 
در کارخان��ه به س��مت روش پخت س��نتی 
و دس��تی س��وق می دهد. با توج��ه به اینکه 
طرح اصلی و آدمک آشپز از بسته بندی های 
چیپس آمریکایی کپی ش��ده است، به نظرم 
باید به باقیمانده کار که لوگو و ش��عار است، 

بپردازیم. 
کاش��ی در ادامه می گوی��د: به نظرم طرح 
مواج و چش��م نواز آدمک س��مت چپ هیچ 
همخوانی با فونت نوش��تاری شعار که خیلی 
ضخی��م، ایس��تا و ب��ا رنگ مش��کی نگارش 
ش��ده اس��ت ندارد و لوگوی قرمز روی شعار 
س��نگینی می کند. چیدمان عناصر در کنار 
هم و در فضای س��فید خوب انجام نش��ده و 
به جز حرکت چش��م  به س��مت چپ مزیتی 
ندارد. به هرحال به نظر برداشت غیر حرفه ای 
از گفتار معروف )زیبایی در سادگی است( را 

در این طرح شاهد هستیم. 

آگهی فقط در حد یادآوری طرح 
بسته بندی 

کاش��ی درباره استفاده از طرح بسته بندی 
محص��ول مزم��ز در آگه��ی  محیط��ی آن 
می گوید: با توجه ب��ه زیبایی و پویایی طرح 
بس��ته بندی و به خصوص آدمک آشپز، قرار 
دوران  در  آن ه��م  بیلب��ورد  روی  آن  دادن 

فروش موفق محصول، به ماندگاری طرح در 
ذهن مش��تریان کمک می کند و مشتریان با 
دیدن محصول در فروش��گاه راحت تر اقدام 
به خری��د آن می کنند. البته ب��از هم تاکید 
می کن��م، این موضوع ب��ه دلیل زیبایی خود 
ط��رح آدم��ک و تداعی روش پخت س��نتی 
محصول اس��ت نه ب��ه دلی��ل زیبایی طرح 
بیلبورد و اجرای آن. این کارشناس می گوید: 
خود طرح اصلی و زیبایی بسته بندی در این 
کار موثر اس��ت و بخش غم انگیز موضوع این  
است که تنها یک شعار و یک لوگو به طرح 
اضافه شده و آن هم حرفه ای از کار درنیامده 
است. کل تبلیغ بیلبورد قدمی رو به جلو به 
لحاظ تبلیغاتی برنداش��ته است؛ این طرح 
فقط در این حد اس��ت که طرح بسته بندی 
را به مزمز نس��بت بدهد و نکته بیشتری را 

به مخاطب منتقل نمی کند. 

سنتی یا مدرن؛ مسئله این است
کاشی درباره ش��عار این آگهی  می گوید: 
مزم��ز در تولی��د این محص��ول و محصول 
SANSATIONS جمع��ی از تناقض ها و 

اضداد را به کار برده اس��ت. از کپی کاری های 
مو به مو و پی در پی در بس��ته بندی محصول 
تا بیان آنچه هس��ت ولی نیست. با حدس و 
گمان و احتمال باید بیان کرد شعار سالمتی 
شاید اشاره به س��المت بیشتر این محصول 
نسبت به س��ایر چیپس های موجود در بازار 
باشد و به دلیل اینکه طرح بسته بندی روش 
پخت س��نتی را ی��ادآور می ش��ود، کمی در 
جذب مخاطب تاثی��ر مثبت می گذارد. البته 
ب��ه نظرم ای��ن موضوع انتخاب ب��د به جای 
بدتر اس��ت. چون چیپس ذاتا یک محصول 
کامال ناس��الم نیس��ت و روش پخت و میزان 
نمک و ن��وع روغن و درجه ح��رارت و... در 
می��زان س��المت آن تاثی��ر می گ��ذارد. این 
م��وارد با خرید محصول و بررس��ی آنچه در 
شناس��نامه محصول اظهار شده، کامال قابل 
مشاهده است. عالوه براین مزمز در تبلیغات 
خود ادعا دارد که این محصول با به روز ترین 
فناوری تولید چیپس دنیا تولید ش��ده است 

ولی سوالی برای مصرف کننده باقی می ماند؛ 
پس روش پخت سنتی اظهار شده چیست؟ 
این کارش��ناس درپایان می گوید: به چنین 
ش��رکت هایی پیش��نهاد می کنم کال از یک 
گرافیس��ت یا آژانس حرفه ای برای طراحی 
محص��والت و بالطب��ع فض��ای بیلبوردهای 
خ��ود اس��تفاده کنن��د. همچنی��ن ذکاوت 
مصرف کننده و مشتری را در عصر ارتباطات 

و اینترنت دست کم نگیرند. 

تبلیغات ساده و یادآوری کننده 
از  اس��تفاده  درب��اره  علی ی��اری  مازی��ار 
ط��رح بس��ته بندی چیپس مزم��ز می گوید: 
به نظ��رم اس��تفاده از طرح بس��ته بندی در 
آگهی ه��ای تبلیغات��ی هم ب��رای برندهایی 
که ت��ازه به بازار وارد ش��ده اند و هم آنهایی 
که سال هاس��ت دربازار حضور دارند و قصد 
یادآوری برندشان را در ذهن مخاطب دارند، 
شیوه مناس��بی است اما شیوه به کارگیری و 
خالقیتی که باید در مورد آن اجرا شود، مهم 

و تاثیرگذار است. 
به هرح��ال آگهی مزم��ز را می توان جزء 
تبلیغ��ات یادآوری کننده ق��رار داد، تبلیغات 
یادآوری کنن��ده در رس��انه های بیلبورد باید 
س��اده در حد تبلیغات مزمز باش��د، اگر این 
آگهی ب��ه این س��ادگی طراحی نمی ش��د، 
اش��تباه بزرگ��ی صورت می گرف��ت. درمورد 
طرح بس��ته بندی مزمز بارها صحبت ش��ده 
و ب��ه نظ��رم دیگر همه مخاطب��ان می دانند 

که طرح بس��ته بندی مزمز کپی است، پس 
نمی ت��وان درب��اره طرحی که کپی اس��ت، 
صحبتی کرد ول��ی به هرحال در مورد نحوه 
به کارگیری طرح بس��ته بندی این شرکت در 
طرح ه��ای تبلیغاتی آن می ت��وان گفت این 
طراح��ی عجوالن��ه و با س��هل انگاری هرچه 
تمام ت��ر صورت گرفته اس��ت، یعن��ی گروه 
طراحی تالشی نکرده اند که حداقل خالقیتی 
درمورد نحوه استفاده از طرح بسته بندی در 
آگهی تبلیغاتی این ش��رکت ب��ه کار ببرند یا 
برای استفاده از این شیوه تغییری در طرح 
بس��ته بندی اصلی ایجاد کنند؛ یعنی طرح 
بسته بندی را بدون هیچ تغییری و مو به مو 
به کار برده اند. از ش��رکت های بزرگی مانند 
مزم��ز بعید اس��ت که اجازه اک��ران چنین 
تصاویری را به شرکت های تبلیغاتی بدهند. 
با دی��دن این تصویر س��واالت زیادی در 
ذهن هر فردی ایجاد می ش��ود، س��واالتی 
مانن��د اینک��ه آی��ا نمی ت��وان به ش��یوه ای 
متفاوت ت��ر؛ ای��ده این آگه��ی را اجرا کرد، 
آی��ا نمی ت��وان از رس��انه ای بهت��ر و تازه تر 
ب��رای اک��ران ای��ن آگهی کم��ک گرفت و 
تاثیرگ��ذاری تبلیغ را باالتر ب��رد، چرا برای 
اج��رای این آگه��ی از ش��یوه های تبلیغاتی 
دهه 60 یا 50 اس��تفاده ش��ده است. رسالت 
رس��انه های تبلیغات��ی با یکدیگ��ر متفاوت 
 اس��ت و ه��ر ک��دام از آنها ب��رای موضوعی 

تعریف شده اند.  
گروه طراحی این آگهی تبلیغاتی آیا نباید 
تبلیغاتی  رسانه  بادرنظرگرفتن سمت وسوی 
که قرار است، طرح در آن اکران شود، اقدام 
به طراحی می کردند تا به این شکل ابتدایی 

درنمی آمد. 
به هرحال باید ط��رح تبلیغاتی بیلبوردها 
ب��ا زمانی که هنوز چ��اپ دیجیتال وارد این 
صنعت نش��ده بود، متفاوت باشد، باید طرح 
بیلبوردها تفاوتی با تابلوهای سردرسینما ها 
داش��ته باش��د. به نظر برخی از افراد در این 
صنع��ت به ج��ای توج��ه به کیفی��ت چاپ 
دیجیتال فقط روی سرعت این چاپ تمرکز 

کرده اند. 

اجرای بدون خالقیت ایده ای خوب 
علی  یاری در پاسخ به این سوال که اگر این 
ایده درست استفاده می شد، آیا می توانست به 
یادآوری نام برند در ذهن مخاطب کمک کند، 
می گوید: اگر نگاهی به شیوه استفاده برندهای 
معتبر از این روش بیندازید، به راحتی پاس��خ 
خ��ود را دریافت خواهید کرد. برندهای زیادی 
از این شیوه اس��تفاده کرده اند، شیوه ای که با 
کم��ی خالقیت به یادآوری ن��ام برند در ذهن 
مخاطب کمک بسزایی خواهد کرد برای مثال 
حتم��ا بارها دیده اید ک��ه مک دونالد چگونه از 
طرح بسته بندی سیب زمینی یا غذاهای خود 
در رسانه های مختلف استفاده کرده است. این 
برند از طرح بسته بندی خود روی زمین، روی 
تس��مه نقاله  وس��ایل نقلیه و بس��یاری رسانه 
دیگر اس��تفاده می کند، نکته جالب این است 
که برای هر رس��انه طرح��ی متفاوت و خالق 
ب��ه کار می برد. علی یاری می گوید: به هیچ وجه 
قصد ندارم طراح این آگهی را زیرس��وال ببرم، 
چون در بیشتر موارد تصمیم گیرندگان نهایی 
مقصر خلق آگهی هایی این چنینی هس��تند. 
در بس��یاری موارد همکارانم در ش��رکت های 
مختلف طرح های خالقانه ای را به کارفرمایان 
ارائه می کنند که از طرف مسئوالن برند و حتی  

صاحبان شرکت های تبلیغاتی رد می شود. 
این کارش��ناس در پایان می گوید: درمورد 
نح��وه  قرارگیری لوگو و ش��عار در تصویر این 
آگهی نمی ت��وان با قاطعیت نظ��ر داد، چون 
ش��اید بخش��ی از آن علم��ی و بخ��ش دیگر 
سلیقه ای و در مورد برندهای مختلف متفاوت 
باشد. درمورد شعار این آگهی نیز باید بگویم 
مطمئن��ا محصولی که درحال حاضر توس��ط 
شرکت ها تولید می ش��ود با 10 سال گذشته 
متفاوت اس��ت. همه  می دانن��د، محصوالتی 
مانن��د چیپ��س، پف��ک و نوش��ابه س��رآمد 
محص��والت غیرس��الم در جامعه هس��تند، 
محصوالتی که ش��رکت های تولیدکننده آنها 
ت��الش می کنند که کیفیت خود را باال ببرند 
پس به نظرم شیوه ای اشتباهی نیست که این 
شرکت ها در شعار خود روی این مزیت خود 

تاکید کنند. 

نسکافه پشت چراغ قرمز
 قهوه رایگان می دهد

هرچن��د تکنول��وژی این روزها باعث ش��ده اس��ت که 
ارتباط��ات کمرنگ ش��ود اما ای��ده نس��کافه ارتباطات را 
نزدیک تر می کند!  نس��کافه که در راس��تای کمپین های 
اجتماعی خ��ود همچنان از ایده ه��ای تعاملی و ارتباطی 
برای بازاریابی خود استفاده می کند این بار سراغ چراغ های 
انتظار عابران پیاده رفته و کمپین »ارتباط از نوع نسکافه« 

را اجرایی کرده است. 
یکی از س��خت ترین کاره��ا برای عابران پی��اده انتظار 
کش��یدن پشت چراغ قرمز اس��ت. این موضوعی است که 
برند نس��کافه هم به آن رس��یده است و برای آن دست به 
اجرای یک کمپین خالقانه زده است. به گزارش آیمارکتور، 
عابران پیاده که پشت خط عابر می ایستند و باید با کلیک 
چراغ در انتظار سبز شدن آن باشند به جای آن با دستگاه 
قهوه ساز نسکافه روبه رو می شوند که به یک مانیتور کوچک 
مجهز است. در تصویر، فردی که آن سوی خیابان ایستاده 
است نشان داده می شود و اگر هر دو با هم کلید دستگاه را 
فشار بدهند یک فنجان قهوه رایگان دریافت خواهند کرد. 

نرگس فرجی

محمد نفر
کارشناس حقوق

استفاده از طرح بسته بندی در آگهی های 
تبلیغاتی هم برای برندهایی که تازه 
به بازار وارد شده اند و هم آنهایی که 

سال هاست دربازار حضور دارند و قصد 
یادآوری برندشان را در ذهن مخاطب 
دارند، شیوه مناسبی است اما شیوه 

به کارگیری و خالقیتی که باید در مورد آن 
اجرا شود، مهم و تاثیرگذار است

آیین نامه

نگاهی به آگهی محیطی تولیدکننده چیپس

زیبایی و سادگی



عكس، وسیله ای برای امور خیریه

هر کدام از ما ش��اید ه��ر روز عكس های جدیدی 
را بگیری��م، اما ایده ای برای کار ب��ا آنها به ذهن مان 
نمی رس��د. چه اتفاقی رخ می داد اگر عكس های شما 
به یك دلیل خوب یعنی کمك کردن به سازمان های 
خیریه سرتاس��ر جهان اهدا می ش��د؟  سلطه موبایل 
به م��ا اجازه می دهد تا خود را از طریق تصاویر بیان 
کنیم. به این ترتیب تالش ما همیش��ه در راس��تای 
عكس ب��رداری بی عیب و نقص و با وس��واس فراوان 
خواهد بود. س��وژه ما خواه غ��ذا، طبیعت، حیوانات، 
اماکن یا دوس��تان مان باش��د، همیش��ه بهانه خوبی 
برای گرفتن یك عكس دیگر داریم. بر همین اساس 
ش��بكه اجتماعی مخصوص اش��تراك گذاری عكس 
Flickr حتی یك دلیل بهتر از این را پیدا کرده که 

این بار هدفی بزرگ تر را دنبال می کند. 
 » Pic Aid «  که توسط Flickr به وجود آمده 
اس��ت، راهی به منظور رش��د آگاهی اجتماعی ما در 
مسیری به شمار می رود که از روال زندگی روزمره ما 
دور نیست. شما الزم نیست کاری به جز فعالیت های 
همیش��گی خود انجام دهید بلكه فقط با فشار دادن 
یك دکمه کوچك حین آپلود کردن عكس هایتان در 

Flickr، Pic Aid  فعال می شود. 

Pic Aid  چگونه كار می كند؟ 
پ��س از گرفتن ی��ك عكس و تمایل ب��رای آپلود 
کردن آن روی Flickr، شاید شما بخواهید تا امكان 
خرید ای��ن عكس را به وجود بیاورید. س��ود حاصل 
از انج��ام ای��ن کار به س��ازمان های خیریه بزرگ در 
سرتاس��ر جهان اهدا می ش��ود. بنابراین قبل از آپلود 
کردن عكس خود، ش��ما دکم��ه Pic Aid را فعال 
می کنی��د. در ادامه با انتخاب س��ازمان خیریه ای که 
قصد کمك به آن را دارید )مانند یونیس��ف، سازمان 

عفو بین المل��ل و بنیاد مردمی رعایت اصول اخالقی 
در براب��ر حیوانات PETA(، ح��اال دیگر عكس تان 
از طری��ق Flickr  به مبل��غ فقط 1 دالر در معرض 

فروش گذاشته شده است. 
ب��ا هر ب��ار خری��د عكس تان، ش��ما ی��ك ایمیل 
اطالع دهنده را دریافت می کنید که به شما از اهدای 
فقط 1 دالر به س��ازمان خیری��ه منتخب خود خبر 
می ده��د. در ضمن از ش��ما به خاطر مش��ارکت تان 
تشكر خواهد شد. سپس پیشنهاد به اشتراك گذاری 
رفتار خوبتان روی آن دس��ته از شبكه های اجتماعی 
که عضو آنها هس��تید، به عنوان راهی برای تش��ویق 
افراد بیش��تر به کمك رسانی در راستای نیل به یك 

هدف بزرگ داده می شود. 
ب��ه ای��ن ترتیب، کارب��ران احس��اس می کنند که 
بخش��ی از یك جنبش اجتماعی بزرگ تر هستند که 
به مساعدت برای مبارزه با فقر، محافظت از پاندا ها، 
نج��ات یك جنگل انبوه یا کمك به بچه های نیازمند 
می پردازد. در دورانی که رس��انه های اجتماعی شاید 
توجه ما را به س��وی خودش��یفتگانی معطوف کنند 
که همچنان به شمردن الیك ها به عنوان راهی برای 
تایید جامعه ادامه می دهند، Pic Aid  این نكته را 
به ش��ما یادآوری می کند که مسائل مهم تری خارج 
از دنیای شما در شبكه های اجتماعی وجود دارد که 
در صورت مشارکت همه افراد در این مسیر، سریع تر 

حل می شوند. 

Flickr  با انج��ام این کار یك نوع خدمات جالب 
را به وجود آورده اس��ت که شما را نسبت به استفاده 
پای��دار از ای��ن پلتفرم محب��وب و همچنین در عین 
ح��ال، کمك به یك س��ازمان خیریه ب��ا انجام یك 
کار خ��وب تش��ویق می کند. مس��ئوالن این ش��بكه 
اجتماعی به مدیریت حفظ  )یا حتی افزایش( سطح 
عالقه مندی خود می پردازند و در همین حین دست 
به نمایش طرف دیگر ماجرا، یعنی آگاهی اجتماعی، 
خواهن��د زد. ب��رای کاربران نیز، آمات��ور یا حرفه ای 
بودن ش��ما به عنوان یك عكاس، جلوی آپلود کردن 
م��داوم عكس های ت��ان در Flickr  را نمی گیرد. در 
ادامه ش��ما حتی احساس می کنید که بخشی از یك 
کار بزرگ هستید که همیشه موفق به لمس پاداش 

کارتان به نوبه خود می شوید. 
دست اندرکاران
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راهكارهایی برای اینكه در رقابت 
بازاریابی پیروز شویم

رقابت یكی از اصول مهم در دنیای بازاریابی است. 
ش��رکت هایی که بهت��ر بازاریابی کنن��د بهتر رقابت 
کرده و به س��ود بیشتری می رس��ند. رقابت انواع و 
اقس��ام مختلف دارد: رقابت در صنعت، رقابت بر سر 
نام و نش��ان تجاری، رقابت بر سر محصول و... برای 
مثال امكان دارد ش��رکتی همه ش��رکت هایی را که 
کااله��ا و خدماتی مش��ابه تولی��د و عرضه می کنند 

رقیب خود بداند. 
امكان دارد شرکت فولكس واگن در صحنه رقابت 
خود را در برابر ش��رکت هایی ببیند که وسیله نقلیه 
مانن��د موتورس��یكلت، دوچرخ��ه و کامی��ون تولید 
و عرض��ه می کنند. ب��رای اینكه در رقابت س��ربلند 
 بی��رون آیی��د بهتر اس��ت به ان��واع رقیب��ان توجه 

کنید. 

رقبای مستقیم 
رقیب مستقیم شرکتی است که محصول یكسان 
با ش��رکت ش��ما با همان فرآیند تولید کند. آنها از 

همان کاری که شما می کنید، پول درمی آورند. 

رقبای غیرمستقیم 
رقبای غیرمس��تقیم همان کاال یا خدمت را اما با 
هدفی متفاوت می فروش��ند. آنها درآمدشان را از راه 

مشابه شما کسب نمی کنند. 

رقبای جایگزین 
رقیب جایگزین فردی اس��ت که یك مش��تری به 
جای ش��ما کاالی مورد نیازش را از او می خرد. این 
رقبا از همان منابعی اس��تفاده می کنند که ش��رکت 
شما آنها را برای تولید محصوالتش به کار برده است. 

شناس��ایی این مشتریان بسیار چالش برانگیز است. 
باید به یاد داشت که این مشتریان هستند که رقابت 
را برای م��ا تعریف می کنند. پس باید با مش��تریان 
صحب��ت ک��رده و به مكالم��ات آنها در رس��انه های 
اجتماعی گوش دهی��م و روش انتخاب آنها را برای 

خرید درك کنیم. 
برای اینكه بتوانید برتر از رقبا باش��ید بهتر است 
اصولی را مدنظر قرار دهید. راهكارهای زیر می تواند 

مفید باشد: 

غیر ق���راردادی،  بازاریاب�ی  روش ه�ای  از 
غیر كلیشه ای و نامتعارف استفاده كنید

متاس��فانه در بیشتر کس��ب و کارها از روش های 
بازاریابی مش��ابه آنچه س��ایر رقبا ب��ه کار می برند، 
اس��تفاده می ش��ود. س��عی کنی��د، از روش ه��ای 
جدید و غیر کلیش��ه ای ب��رای متمایز ک��ردن خود 
از رقب��ا اس��تفاده کنید. اگ��ر روش  بازاریابی ش��ما 
منحصر به فرد باش��د، به طور قطع توجه بیش��تری 
 را ب��ه خود جل��ب می کنید و فروش ش��ما افزایش 

خواهد یافت. 
برای نمونه، بیشتر کسب و کارهای اینترنتی فقط 
از روش ه��ای بازاریابی online برای ایجاد ترافیك 
روی وب سایت هایشان استفاده می کنند. با استفاده 
از بعضی روش ه��ای بازاریابی offlineمی توانید در 
رقابت س��نگین و تنگاتنگ online پیروز ش��وید 
و ترافیك بیش��تری را روی وب س��ایت خود ایجاد و 

فروش تان را بیشتر کنید. 

در جست و جوی بازارهای ناب و دست نخورده 
باشید 

وقتی برای تسخیر مشتریان یا بازارهایی مشخص 
هدف گذاری بازاریابی می کنید، به یاد داشته باشید 
که رقبای ش��ما هم همین عمل را انجام می دهند، 
در این حالت ش��ما هرگز نمی توانید از رقابت دوری 
کنید. س��عی کنید در جست وجوی بازارهای ناب و 
دس��ت  نخورده ای باشید که هنوز مورد توجه رقبای 
شما قرار نگرفته اند. شما می توانید با کمترین تالش 
یا حتی بدون دردسر در رقابت این بازارهای ناب را 

تسخیر کنید. 

حرفه ای باشید
یكی از موثرترین روش های پیروزی در یك رقابت 
این اس��ت ک��ه در زمین��ه کاری خ��ود متخصص و 
حرفه ای باشید و این امر را به مخاطب تان ثابت کنید. 
مش��تریان آینده ش��ما یك فرد حرفه ای را به چشم 
یك کارش��ناس خبره می نگرند و اطمینان دارند که 
او دان��ش و آگاه��ی الزم را در زمینه کاری موردنظر، 
برای کمك به مشتریان دارد. البته باید اضافه کرد که 
شما مجبور نیستید که نظام بازاریابی فعلی خود را به 

اثبات حرفه ای بودن خود محدود کنید. 
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هدی رضایی

س��ازمان های امروزی برای 
فض��ای  در  بتوانن��د  اینك��ه 
رقابتی بازار ماندگار باش��ند، 
اس��تراتژی  از  نوع��ی  بای��د 
بازاریابی را اتخ��اذ و انتخاب 
کنند که همس��و ب��ا اهداف 
کالن  اس��تراتژی های  و 
با مشخص  باش��د.  س��ازمان 
ش��دن اس��تراتژی بازاریابی، 
ش��رکت ها می توانند نیازها و 
در خواس��ت های مش��تری را 
شناس��ایی کنند و در جهت 
ارضای این نیاز ها، محصوالت 
و خدمات��ی را به مش��تریان 
ارائه دهند. این اس��تراتژی ها 
ی��ا  توس��عه  ه��دف،  گ��روه 
تمرک��ز محصول و خدمات را 

مشخص می کند. 
اس��تراتژی ها،  این  از  یكی 
اس��تراتژی تمرکز اس��ت که 
در ای��ن حالت ش��رکت روی 
تمرکز  خاص��ی  محص��والت 
ک��رده و گس��تره محصوالت 
خ��ود را مح��دود می کن��د. 
اس��تراتژی  این  از  اس��تفاده 
به علت اس��تفاده از تخصص 
تبلیغ��ات  توزی��ع و  تولی��د، 
ب��رای  را  صرفه جویی های��ی 
دارد  هم��راه  ب��ه  ش��رکت 
ام��ا یك��ی از تهدی��دات این 
اس��تراتژی این موضوع است 
که رشد شرکت فقط به وضع 
ی��ك قس��مت بازار بس��تگی 
دارد و اگ��ر آن محص��ول با 
اقب��ال عمومی مواجه نش��ود 
کل س��ازمان را ب��ا تهدیدات 
جدی مواجه می کند. مسئله 
اینجاس��ت که این استراتژی 
چ��ه فرصت ه��ا و تهدیداتی 
را برای س��ازمان ها به همراه 
و ش��رکت هایی ک��ه  دارد؟  
قص��د ورود به ب��ازار را دارند 
ای��ن  از  می توانن��د  چگون��ه 

استراتژی استفاده کنند؟ 

تصمیم گیری ذهن مشتری
در رابط��ه با ای��ن موضوع 
کارش��ناس  لطفیان،  به��روز 
ارشد بازاریابی در گفت و گو با  
»فرصت امروز« بیان می کند: 
ایده جایگاه سازی و استراتژی 
تمرکز توسط ال ریس و جك 
در  پی��ش  ت��روت 40س��ال 
دنی��ا مطرح ش��د. موضوع از 
آنجا ش��روع ش��د که شرکت  
IBM به عن��وان تولیدکننده 
رایانه ه��ای ب��زرگ ش��هرت 
جهانی داش��ت و شرکت های 
  RCA جن��رال الكتری��ك و
)تولیدکننده مدیا( وارد حوزه 
تولید رایانه ها ش��دند؛ این دو 
شرکت برای اینكه بتوانند در 
این بازار موفق باش��ند هزینه 
بس��یار زی��ادی را پرداخ��ت 

کردند. 
ری��س  ال  زم��ان  آن  در 
و ج��ك ت��روت با تكی��ه  بر 
تئوری جایگاه سازی و تمرکز 
خ��ود پیش بین��ی کردند که 
ای��ن دو ش��رکت در زمین��ه 
کامپیوت��ر شكس��ت خواهند 
خ��ورد. بااینك��ه در آن زمان 
ب��ا مخالفت ه��ای ج��دی از 
صاحب نظران  دیگ��ر  ط��رف 

از  اما پ��س  مواج��ه ش��دند 
کوتاهی  مدت زمان  گذش��ت 
ای��ن پیش بین��ی ب��ه وق��وع 
پیوس��ت و دو شرکت جنرال 
بخ��ش   RCA و  الكتری��ك 
را جم��ع  رایانه ه��ای خ��ود 
 IBM کردن��د. س��ال ها بعد
نیز همین اش��تباه را مرتكب 
شد و با تصور اینكه شهرتش 
در تولید کامپیوترهای بزرگ 
درفروش  آنه��ا  به  می توان��د 
کامپیوتره��ای خانگی کمك 
کن��د وارد ای��ن ب��ازار ش��د 
که آنه��ا نی��ز ب��ا میلیاردها 
دالر ضرر مجب��ور به فروش 
شخصی  کامپیوترهای  بخش 
 Lenovo خ��ود به ش��رکت 

شدند. 
 Positioning در کت��اب
نوشته این دو نخبه بازاریابی، 
این  به  اساس جایگاه س��ازی 
می ش��ود:  تعری��ف  ص��ورت 
»برعك��س تص��ور بس��یاری 
و  کاال  ارائه دهن��دگان  از 
خدم��ات، در حقیق��ت ای��ن 
کاال یا خدمات س��ازمان آنها 
فروخته می شود  نیس��ت که 
بلكه این مش��تری اس��ت که 
برندهای��ی را ک��ه در ذهنش 
دارن��د خریداری  جایگاه��ی 
زی  ه س����ا یگا می کند.«ج��ا

فرآین��دی اس��ت که 
نفوذ  جهت  شرکت ها 
در ذهن مش��تری در 

پیش می گیرند. 
می گوید:  لطفی��ان 
در  نمون��ه  به عن��وان 
خارجی  کش��ورهای 
ک��وکا به عن��وان یك 
ژنریك محسوب  اسم 
می شود و هنگامی که 
به فروشگاه  مشتریان 
می کنن��د،  مراجع��ه 

می خواهیم  ک��وکا  می گویند 
و منظ��ور مش��تریان واقع��اً 
کوکاکوال نیست اما کوکاکوال 
را  جای��گاه  ای��ن  توانس��ته 
به عن��وان نوش��ابه در ذه��ن 
مش��تری ایجاد کند حال اگر 
بازار  در  می خواه��د  پپس��ی 
نوشابه پیشرو باشد باید برای 
نوشابه خود جایگاهی جدید 

به وجود آورد. 

ایجاد جایگاهی جدید
او ادام��ه می ده��د: وقت��ی 
فردی می خواه��د آب معدنی 
به عن��وان  کن��د  خری��داری 
نمونه ممكن است در ذهنش 
آب معدنی دماوند شكل گرفته 
و به عنوان برند اول ش��ناخته 
اینجاست  مسئله  باشد.   شده 
ک��ه اگ��ر ش��رکت دیگ��ری 
بخواه��د در مقوله آب معدنی 
وارد بازار شود، مستلزم اتخاذ 
چ��ه اس��تراتژی اس��ت؟  در 
حقیقت این شرکت فقط دو 
راه برای ورود ب��ه بازار دارد؛ 
بای��د این ش��رکت جدید  یا 
به عن��وان برن��د دوم در بازار 
فعالیت های خود را آغاز کند 
یا اینكه یك جایگاه جدید را 
برای خ��ود ایجاد کند؛ یعنی 
در آن جای��گاه جدی��دی که 
ب��رای کاال یا خدم��ات خود 
ایجاد کرده اس��ت، برند خود 

را به عن��وان برن��د اول مطرح 
کن��د که بیش��تر ش��رکت ها 
مسیر اول را انتخاب می کنند 
درصورتی که پیش��نهاد ما راه 
دوم است. به عنوان نمونه، در 
یكی از کشورهای توسعه یافته 
یكی از برند ه��ای آب معدنی 
ب��رای ایجاد جای��گاه جدید، 
کودکان  ب��رای  را  آب معدنی 
تولی��د ک��رده اس��ت؛ یعنی 
حتی بس��ته بندی آب معدنی 
را هم مختص کودکان تولید 
کرده است. از طرفی مقداری 
افزودنی های مجاز و بی خطر 
را به آب معدن��ی اضافه کرده 
که خصوصی��ات آب را تغییر 
اما مزه خوشایندی  نمی دهد 
را ب��رای کودکان ب��ه همراه 
دارد که از این طریق کودکان 
آب  نوش��یدن  ب��ه  ترغی��ب 
می شوند. با این استراتژی در 
حقیقت ش��رکت تولیدکننده 
آب معدنی جایگاه جدیدی را 
برای خود ایج��اد کرده و در 
آن جایگاه خ��ود را به عنوان 
برن��د اول در ذهن مش��تری 

نهادینه کرده است. 

جایگاه جدید با استراتژی 
تمركز

ارش��د  کارش��ناس  ای��ن 

بازاریابی تأکی��د می کند: در 
هر صنعتی، برند اول معموالً 
40درصد به باالی سهم بازار 
برن��د  و  دارد  اختی��ار  در  را 
دوم تقریب��اً 20درصد س��هم 
همان بازار را شامل می شود. 
ش��رکت هایی موفق ترن��د که 
به عنوان برن��د دوم وارد بازار 
نش��وند و به جای آن جایگاه 
و  کاال  ب��رای  را  جدی��دی 
خدمات خود در ذهن مشتری 
ایجاد کنند و سپس در همان 
جای��گاه برند اول محس��وب 
شوند. س��ازمان ها در راستای 
ایجاد جایگاه جدید و نفوذ در 
استراتژی  باید  ذهن مشتری 
کنن��د؛  انتخ��اب  را  تمرک��ز 
یعنی به جای اینكه س��ازمان 
فعالیت های خود را گس��ترده 
اس��تراتژی  از  بای��د  کن��د، 
تمرکز اس��تفاده و فعالیت ها 
را متمرک��ز کند؛ از طرفی در 
باید  اس��تراتژی  این  راستای 
دامن��ه فعالیت ه��ای خود را 
کمتر کند تا س��ازمان بتواند 
جای��گاه مناس��بی را باتوجه 
ب��ه خصوصی��ات محصول و 
خدم��ات ایجاد کند؛ س��پس 
ای��ن س��ازمان ها می توانن��د 
توس��عه بازار مناسبی داشته 

باشند. 
در توس��عه بازار، شناسایی 
بخش ه��ای جدی��د ب��ازار یا 

ب��رای  جدی��د  کاربرده��ای 
گرفت��ه  نظ��ر  در  محص��ول 
اما استراتژی توسعه  می شود 
ب��ا  س��ازمان  در  محص��ول 
اس��تراتژی تمرکز در تناقض 
س��ازمان هایی  در  و  اس��ت 
که به دنبال داش��تن برندی 
قدرتمند هستند، نباید دامنه 
محصوالت خود را گس��ترش 

دهند. 
اس��تراتژی  درباره  لطفیان 
توسعه محصول بیان می کند: 
از  می توانن��د  س��ازمان هایی 
اس��تراتژی توس��عه محصول 
اس��تفاده کنن��د و ب��ا توجه 
به درآم��د باالیی ک��ه دارند 
تن��وع و گس��تره محصوالت 
خ��ود را افزای��ش  دهن��د اما 
نبای��د  س��ازمان ها  ای��ن  در 
عنوان  توسعه محصول تحت 
ی��ك برن��د وارد بازار ش��ود. 
به عن��وان نمونه ش��رکت اپل 
ی��ك کمپانی برن��دی به نام 
اپ��ل دارد ام��ا هیچ ک��دام از 
محص��والت آن تحت عنوان 
اپ��ل نام گ��ذاری نش��ده اند و 
خرید  قص��د  ک��ه  مش��تری 
گوشی های هوش��مند اپل را 
دارد، می گوید من می خواهم 
گوش��ی آیفون بخ��رم؛ یعنی 
هر گروه محصولی از شرکت 
اپل نام گذاری تجاری 
و  دارد  را  خاص��ی 
این ش��رکت توس��عه 
تح��ت  را  محص��ول 
مختل��ف  برند ه��ای 
ایجاد کرده اس��ت. از 
طرف��ی ه��ر محصول 
جایگاه  ش��رکت  این 
وی��ژه ای را در ذه��ن 

مشتری دارد. 

برند های مختلف 
برای محصوالت مختلف

ارش��د  کارش��ناس  ای��ن 
می کند:  پیش��نهاد  بازاریابی 
توس��عه  اگر س��ازمانی قصد 
محص��ول خ��ود را دارد، این 
اقدام تحت برند های مختلف 
انجام ش��ود؛ یعنی برند خود 
برای محصول  باید  س��ازمان 
اصلی س��ازمان باش��د و برند 
دوم را برای محصول دیگری 
انتخ��اب کنن��د و برند ه��ای 
سازمان  زیرمجموعه  متفاوت 
باش��د. البته اگر ای��ن امكان 
باش��د ک��ه  وج��ود داش��ته 
برند های بع��دی زیرمجموعه 
س��ازمان نباش��ند و ارتباطی 
بهتر است.  باش��ند  نداش��ته 
کمپان��ی  نمون��ه  به عن��وان 
تویوتا در ح��ال حاضر دارای 
اس��ت  متفاوت  برند  چندین 
ک��ه عبارتن��د از لكس��وس، 
تویوت��ا و. . . و هر یك از این 
برند ها جایگاه خود را دارند و 
این جایگاه در ذهن مشتری 

مشخص است. 

سهم بازار خرده فروش ها
او درب����اره اس��ت���راتژی 
خ��رده فروش ه��ای داخل��ی 
می کن����د:  خاطرنش�����ان 
فروشگاه اتكا 29 درصد، رفاه 
6درصد  ش��هروند  27درصد، 
و هایپر اس��تار 4درصد سهم 

دارن��د.  ای��ران  در  را  ب��ازار 
خرده ف��روش  فروش��گاه های 
در س��ال 92 ح��دود 1266 
ف��روش  توم��ان  میلی��ارد 
داش��ته اند. از طرفی فروشگاه 
اتكا 23 هزار کاال و فروشگاه 
ش��هروند 60 ه��زار کاال را به 
مش��تریان ارائ��ه می دهد که 
فروش��گاه ش��هروند بااینك��ه 
به  را  بیش��تری  محص��والت 
بازار ارائه می کند، سهم بازار 
کمت��ری دارد؛ ای��ن موضوع 
فروشگاه  که  می دهد  نش��ان 
اتكا تمرکز بیشتری را نسبت 

به فروشگاه شهروند دارد. 

تمركز، دلیل سودآوری 
فروشگاه تارگت

دو  می افزای��د:  لطفی��ان 
و  م��ارت  وال  خرده ف��روش 
معتبر  برنده��ای  از  تارگ��ت 
 در کش��ور آمریكا محس��وب 
می ش��وند که برند وال مارت 
معروف تر از تارگت است. در 
فروش  می��زان  تمرکز،  بحث 
کاالهای فروش��گاه وال مارت 
بس��یار بیش��تر از فروش��گاه 
تارگ��ت اس��ت و تارگ��ت با 
توج��ه به اس��م آن خ��ود را 
مح��دود ک��رده اس��ت و زیر 
10 هزار کاال را به مش��تریان 
ارائ��ه می ده��د درصورتی که 
باالی  فروش��گاه وال م��ارت 
40 ه��زار کاال ب��رای ارائه به 

مشتریان دارد. 
ط��ی 10 س��ال گذش��ته 
س��ودی که ش��رکت تارگت 
داش��ته ح��دود 4.3 درص��د 
ب��وده و وال م��ارت در حدود 
3.5 درص��د ب��وده اس��ت. با 
توج��ه ب��ه این موض��وع، در 
ایران هم فروش��گاه شهروند 
تصور می کند ک��ه چون 60 
ه��زار کاال را ب��ه مش��تریان 
ارائه می دهد، پس مش��تریان 
بیش��تری دارد اما با توجه به 
شهروندی  فروش��گاه  آمارها، 
که توس��عه محص��ول زیادی 
داش��ته با فروش و سهم بازار 
فروشگاه  به  نس��بت  کمتری 
اس��ت.  ب��وده  ات��كا هم��راه 
به طورکلی هرچقدر گسترش 
محصول بیش��تر باش��د، این 
گس��ترش محصول، فروشگاه 
را از تخصصی شدن و تمرکز 
همی��ن  و  می کن��د  خ��ارج 
موض��وع باعث کاهش فروش 

می شود. 
ای��ن کارش��ناس بازاریابی 
استراتژی  پایان می گوید:  در 
راه  موفق تری��ن  تمرک��ز 
برند س��ازی برای ش��رکت ها 
البت��ه  می ش��ود  محس��وب 
نمونه ه��ای  اس��ت  ممك��ن 
دیگ��ری موج��ود باش��د که 
تمرک��ز،  اس��تراتژی  ب��دون 
عملكرد موفقی داش��ته اند اما 
را  مختلف  شرکت های  وقتی 
با یكدیگر مقایس��ه می کنید، 
متوجه این موضوع می شوید 
که تع��داد ش��رکت هایی که 
اس��تراتژی تمرکز را دنبال و 
به موفقیت های چش��مگیری 
دس��ت پیدا کرده اند، بس��یار 
بیش��تر از ش��رکت های دیگر 

است. 

بایدها و نبایدهای پیاده سازی استراتژی تمركز در شركت های ایرانی

نفوذ در بازار با رویکرد متمرکز

در هر صنعتی، برند اول معموالً 
40درصد به باالی سهم بازار را در 

اختیار دارد و برند دوم تقریباً 20درصد 
سهم همان بازار را شامل می شود. 
شرکت هایی موفق ترند که به عنوان 

برند دوم وارد بازار نشوند و به جای آن 
جایگاه جدیدی را برای کاال و خدمات 

خود در ذهن مشتری ایجاد کنند

مرضیه فروتن

امیر كاكایی



ش��ما به عنوان یک مدیر چه 
زمان های��ی از روز قادرید کارها 
را به بهترین شیوه انجام دهید؟  
همین طور ب��ر عکس چه زمانی 
از روز احس��اس تهی ب��ودن از 
ان��رژی و خس��تگی می کنید؟  
بسیاری از مدیران فکر می کنند 
که زم��ان کاف��ی ب��رای انجام 
کارهای شان ندارند. اگر بدانید 
که چگونه زمان تان را مدیریت 
کنید، می توانید ورودی هایی را 
که به دس��ت می آورید، کنترل 
کنید. بسیاری از مدیران نسبت 
به روزهای بدون بهره وری خود 
بی تفاوت هس��تند، درحالی که 
همگی مایل هس��تند کارهای 
بس��یاری را در ی��ک روز انجام 
دهن��د ول��ی معل��وم نیس��ت 
کارهای مان چقدر ارزش داشته 
و بر چه اساس��ی اولویت بندی 
شده اند و چقدر وقت باید برای 

آنها صرف  کنیم. 

نکاتی درباره مدیریت 
زمان 

 منظ��ور از مدیری��ت زم��ان 
متوقف ک��ردن زم��ان و تحت 
کنت��رل درآوردن آن نیس��ت، 
بلکه مدیریت زمان به این معنا 
اس��ت که بیاموزیم تا بتوانیم از 
زمانی که هم اکن��ون در اختیار 
داریم، به بهتری��ن نحو ممکن 
اس��تفاده کنی��م و ب��ه اهدافی 
که در زندگی داری��م، از جمله 
موفقیت تحصیلی دست یابیم. 
مدیریت زمان یعنی، اس��تفاده 
مطل��وب از زمان ب��رای اجرای 
برنامه ها و فعالیت ها، متناسب با 
اهدافی که داریم. گاهی اوقات، 
ممکن است احساس کنیم که 

حج��م فعالیت ها زیاد اس��ت و 
نمی دانیم که بهتر اس��ت کدام 
را به نفع کدام کن��ار بگذاریم یا 
کدام را در اولویت ق��رار دهیم. 
شبیه همین ماجرا برای مدیری 
پیش می آید که هم می خواهد 
جلس��ه ها برون س��ازمانی را با 
دق��ت و کیفیت خ��وب برگزار 
کن��د، ه��م اص��رار دارد ک��ه 
بازدیدهای منظم و دوره ای در 
داخل شرکت داشته باشد وهم 
عالقه مند اس��ت برای همس��ر 
و فرزندان��ش وق��ت بگ��ذارد 
و از س��وی دیگ��ر، از دان��ش و 
تکنولوژی روز ه��م عقب نماند. 
ضروری  مهارتی  اولویت بندی، 
اما بسیار دشوار و چالش برانگیز 
است که در بسیاری از مواقع، ما 
را ترغیب می کند که با استفاده 
از مدیریت زم��ان و مهارت های 

و  ظرفی��ت  مش��ابه، 
را  خ��ود  توانمن��دی 
افزای��ش داده و صورت 

مسئله را پاک کنیم. 

کارها را 
اولویت بندی کرده و 

واگذار کنیم
زم��ان  کمب�����ود 
ممکن اس��ت ناشی از 
واگ��ذار نک��ردن کارها 
به دیگ��ران باش��د. ما 
در  وقت ه��ا  خیل��ی 
واگ��ذار ک��ردن کارها 
ب��ه دیگ��ران، ضعیف 

عمل می کنی��م یا کاره��ا را به 
ش��کل نامطلوب��ی ب��ه دیگران 
واگذار می کنیم ک��ه در نهایت 
زحم��ت خودم��ان دوچن��دان 
می ش��ود. واگذاری نادرس��ت و 
غیرحرفه ای کاره��ا به دیگران، 
باعث می ش��ود ک��ه در نهایت 

بس��یاری از م��ا به ای��ن نتیجه 
روش  بهتری��ن  ک��ه  برس��یم 
صرفه جوی��ی در زم��ان، ای��ن 
اس��ت ک��ه کاره��ا را خودمان 
انج��ام دهی��م و از آنج��ا که به 
هر ح��ال، ظرفیت م��ا در انجام 
کارها محدود اس��ت، در نهایت، 
احس��اس می کنی��م مدیریت 
زم��ان، آن کلیدطالیی اس��ت 
که می تواند چنین مش��کلی را 
برای م��ا حل کند. ب��رای اینکه 
بدانید آی��ا در مدیری��ت زمان 
مهارت دارید یا خیر، آزمون زیر 
می تواند به ش��ما کمک کننده 

باشد. 

نحوه تکمیل 
لطفا به سواالت آنگونه پاسخ 
دهید که هس��تید نه آنگونه که 
می خواهید باشید. با استفاده از 

مقیاس موردنظر، گزینه ای که 
ویژگی های مهارتی شما را بهتر 
تشریح می کند، عالمت بزنید و 
در انتها امتیازات را جمع بزنید. 

1- ابدا 
2- به ندرت 

3- گاهی اوقات 

4- بیشتر مواقع 
5- همیشه

سواالت
1- کارهایی که روی آنها تمرکز 
می کنم به ترتیب اولویت هستند. 
2- س��عی می کن��م کارهایم 
را دقیقه نود انجام ده��م یا زمان 

انجامش را تمدید کنم. 
3- م��ن زم��ان کاف��ی ب��رای 
برنامه ریزی و زمان بندی کارهایم 

کنار می گذارم. 
4- می دان��م ک��ه چ��ه میزان 
زمان برای ه��ر فعالیتی که انجام 

می دهم کنار بگذارم. 
5- همیشه میان کارهایم وقفه 

می افتد. 
6- از برنام��ه ب��رای اهداف��م 
استفاده می کنم تا تصمیم بگیرم 
که کدام وظیف��ه و فعالیت را باید 

انجام دهم. 
7- همیشه یک زمان 
احتمالی ب��رای مواجهه 
با ام��ور ناخواس��ته کنار 

می گذارم. 
8- ارزش باال، متوسط 
و پایین کارهای��ی را که 
رویش تمرک��ز می کنم، 

می دانم. 
ک��ه  هنگام��ی   -9
ب��ه  جدی��د  وظایف��ی 
من مح��ول می ش��ود، 
از نظ��ر اهمی��ت آنها را 
اولویت بن��دی ک��رده و 

انجام می دهم. 
اس��ترس  همیش��ه   -10
ضرب االجل ها و تعهدات کاری ام 

را دارم. 
11- گاهی اوق��ات هنگام کار 
روی وظایف اساسی حواسم پرت 

می شود. 
12-  بعض��ی مواق��ع بقی��ه 

کارهای��م را در خان��ه تکمی��ل 
می کنم. 

13- م��ن ب��رای اقدام��ات و 
برنامه هایی که بای��د انجام دهم، 

اولویت بندی خواهم کرد. 
14- م��ن اولویت های��م را ب��ا 

زیردستانم بررسی می کنم. 
15- قبل از اینک��ه وظیفه ای 
را انج��ام دهم، بررس��ی می کنم 
که ببینم نتایجی که از آن عایدم 
می ش��ود، ارزش زمان گذاشتن 

دارد یا خیر. 

نتایج
اگر امتیاز شما 30-15 باشد:  

امتی��از ش��ما ک��م اس��ت اما 
خوش��بختانه فرصت مناسب را 
برای بهب��ود اثربخش��ی در کار و 
رس��یدن به موفقی��ت بلند مدت 
دارید، اگرچه برای رسیدن به این 
موقعیت شما باید به طور پایه ای 
مهارت های مدیریت زمان تان را 
بهبود بخش��ید. باید برنامه ریزی 
برای انجام کارها داش��ته باشید و 

زمان تان را اولویت بندی کنید. 
اگر امتیاز شما 45-31 است: 

ش��ما در بعضی نق��اط خوب 
هستید، اما در بعضی جاها ضعف 
دارید. بر مس��ائل ج��دی تمرکز 
کنید و کم ک��م درخواهید یافت 
که اس��ترس کاری تان کم شده و 
می توانید بسیاری از برنامه هایتان 
را طب��ق اولوی��ت پیش ب��رده و 
مدیریت زمان را بهتر انجام دهید. 

اگر امتیاز شما 75-46 است: 
شما بس��یار عالی و مؤثر زمان 
خود را مدیریت می کنید. ش��ما 
می دانید ک��ه کدام کاره��ا را اول 
انجام دهی��د. همچنین می دانید 
که ک��دام وظایف طب��ق اولویت 
مهم تر است و باید زمان بیشتری 

به آنها اختصاص دهید. 

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )100(
تصمیم سازی و تناقض در انتخاب 

)بخش دوم(

با در نظ��ر گرفت��ن نقص ه��ای موج��ود در تفکر و 
الگوهای مقابله، دو مش��کل بالقوه که حاصل فرهنگ 
و جو حاکم بر س��ازمان یا ش��رکت تجاری است بروز 

می کند: فکر گروهی و گوناگونی اندیشه ها. 
گوناگونی اندیشه ها

 زمانی بروز می کند که اش��خاص با اف��راد هم طراز 
یا مافوق خود دچار اختالف نظر می ش��وند. معموال از 
بیان مخالفت استقبال نش��ده و به محض بروز و ظهور 
آن سرکوب می ش��ود اگرچه این موضوع ممکن است 
نوعی خش��ونت غیر فعال ب��ه نظر برس��د. نظر مخالف 
اغلب در پس زمینه پنهان باق��ی مانده و به جای طرح 
رس��می آن در موقعیت مناس��ب نظیر جلسات اداری 
رس��می، به صورت غیر رس��می در مباحث��ات روزانه 

مطرح می شود. 
گوناگونی افکار و آرای افراد بس��یار مضر بوده و مانع 
از تجزیه و تحلیل موثر و تصمیم گیری می شود، زمانی 
که نظرات یک گروه بر دیگران مس��لط می ش��ود این 
موضوع حاد تر ش��ده و اوضاع بدتر می شود. این تشتت 
آرا عموم��ا خود را در ی��ک چرخه به ص��ورت خودکفا 
تغذیه کرده و هرگونه تالش ب��رای تغییر این وضعیت 
به عنوان تالش از س��وی گروهی به منظور تس��لط بر 
دیگر گروه ها ارزیابی می ش��ود، بنابرای��ن این موضوع 
می تواند موجب ایجاد یک بن بس��ت در یک س��ازمان 
ش��ده که ایجاد تغییر و اصالح آن عملی بسیار دشوار 

به نظر می رسد. 

تفکر گروهی
تفکر گروهی در نقطه مقابل تش��تت آرا و گوناگونی 
افکار ق��رار دارد. ای��ن حالت زمانی اتف��اق می افتد که 
گ��روه ایده های بس��یار مه��م و همچنی��ن ایده هایی 
را ک��ه در مس��یر حرکت گروه ق��رار ندارند س��رکوب 
می کند. در این شرایط گروه بس��یار قاطع و در اجماع 

کامل به نظر می رس��د اما در واقع هیچ ی��ک از این دو 
موضوع وجود ندارد. این موضوع دالیل بس��یار زیادی 
نظیر موفقیت های گذش��ته در یک تیم کاری و راضی 
ب��ودن از ش��رایط دارد. تفکر گروهی ممکن اس��ت به 
دلیل عدم پذیرش اطالعات توس��ط اعض��ای گروه و 
همچنین عدم وج��ود اعتماد به نف��س و توانایی های 
 الزم جهت به چالش کش��یدن افکار مس��لط در گروه 

ایجاد شود. 
ممکن اس��ت به دلی��ل اتفاقاتی که در گذش��ته رخ 
داده اس��ت افراد از اب��راز مخالفت ب��ا موضوعی نگران 
شده یا از اتفاقاتی که ممکن اس��ت در آینده رخ دهد، 
بترس��ند بنابراین در چنین ش��رایطی اعضای گروه به 
حفظ امنیت خود بیش از هر موضوع دیگری خواهند 

اندیشید. 
تفکر گروهی ممکن اس��ت به واس��طه این واقعیت 
ک��ه گروه های منس��جم ب��ه توجیه آس��یب ناپذیری 
تصمیمات و استراتژی های ش��ان می پردازند تش��دید 
ش��ود. این موضوع به نوبه خود از بروز تجزیه و تحلیل 
انتقادی و بی��ان ایده های مخال��ف جلوگیری به عمل 
می آورد. بررس��ی ناق��ص و نیمه تم��ام از گزینه های 
موج��ود و شکس��ت در بررس��ی خط��رات ناش��ی از 

تصمیم گیری از جمله آثار این تفکر به شمار می رود. 
تفکر گروهی در س��ازمان هایی ک��ه کار گروهی در 
آنها بسیار جدی و قوی بوده و همچنین در تشکیالتی 
که در آن به کار گروهی اهمیت چندانی داده نمی شود 
می تواند بروز کند. تفکر گروهی یک نقطه مش��ترک با 
تشتت آرا داشته و آن این اس��ت که این تفکر خودکفا 
بوده و خ��ود را تغذی��ه می کند و هرچقدر بیش��تر در 
تاروپود یک س��ازمان رسوخ کند بیش��تر و سریع تر به 
یک موضوع ع��ادی و نرمال بدل می ش��ود طوری که 
اصالح یا از بین بردن آن به موضوعی بس��یار دش��وار 
و طاقت فرسا بدل خواهد ش��د. ما تا اینجا از مشکالت 
و مضرات این دو موضوع صحب��ت کردیم اما راهکار ها 
و راه حل ه��ای مواجه��ه با این مش��کالت چیس��ت؟ 
راهکارهای بسیار موثری در این رابطه ارائه شده است 

که در بخش سوم به آنها اشاره خواهیم کرد. 

مصمم و قاطع باشید
آیا می دانس��تید توانایی رهبری و مدیریت، تنها به 
این معنا نیست که عنوان مدیریت، سرپرست یا مدیر 

گروه را یدک بکشید؟ 
ش��غل ش��ما باید همواره مراحل رش��د و پیشرفت 
م��داوم را برای تان فراهم آورد. در مورد ندانس��ته های 
خود س��وال بپرس��ید، تمام گزینه ها را در نظر بگیرید 
و تمام مناب��ع موجود را چندین مرتب��ه ارزیابی کنید، 
به ط��ور م��داوم از توانایی ه��ای خود کم��ک بگیرید، 
هم��واره اس��تعدادهای خ��ود را افزایش دهی��د و به 
نداهای درونی تان گ��وش فرا دهید. اگ��ر می خواهید 
شما را به عنوان فردی بشناسند که دارای خصوصیات 
غریزی مدیریتی اس��ت باید یک شخصیت شکوهمند 
را در خ��ود پ��رورش دهی��د و خ��ود را ب��ه س��الح 
اس��تعدادهای ویژه تجهیز کنید ت��ا بتوانید روی افراد 
مختل��ف، تاثیر بگذاری��د و در مقابل ش��ما فرمانبردار 

باشند. 

شنبه
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پاسخ کارش�ناس: کاهش قیمت برای افزایش تقاضا 
در میان اهالی کس��ب و کار روش��ی کامال مرس��وم است، 
اما بی ثباتی در قیمت گذاری مش��تری را نس��بت به شما 
بی اعتماد می کن��د. در این میان باید ب��ه چند نکته توجه 
داشته باش��ید. نخستین نکته این اس��ت که تغییر قیمت 
باید دقیق و حس��اب ش��ده باش��د و نمی توانی��د هر قدر 
می خواهید قیمت را کاهش دهید، چ��ون در این صورت 

ارزش محصول تان را در ذهن مش��تری پایین می آورید. 
اگر محصول بیش از حد ارزان باش��د، مش��تری آن را به 

حساب کاهش کیفیت می گذارد. 
نکت��ه بعدی آن اس��ت ک��ه بای��د تصمیم بگیری��د آیا 
می خواهی��د برای همیش��ه قیم��ت محص��والت خود را 
کاهش دهید یا فقط یک کاهش قیمت موقتی برای شما 
کافی است. در نظر داشته باشید که اگر قیمت محصول را 
بدون اطالع رسانی به مش��تری و اعالم بازه زمانی کاهش 
دهید، دیگ��ر نمی توانید ب��ه قیمت قبل��ی برگردید؛ مگر 

اینکه کیفیت خود را افزایش بدهید. 
نکته آخر و مهم تر این است که باید روش مبارزه رقبای 

خود را هم کام��ال در نظر بگیرید. گاه وارد ش��دن به نبرد 
قیم��ت می تواند به بهای نابودی کس��ب و کار ش��ما تمام 
ش��ود. چرا که اگر رقیب ش��ما هم سیاست کاهش قیمت 
را اتخاذ کند، ممکن اس��ت به جایی برسیدکه تمام سود 
شما صرف رقابت شود و به زیان آوری برسید. اگر تصمیم 
نهایی ش��ما پایین آوردن قیمت محصول اس��ت، با دقت 
میزان سود حاصل از این کار را در وضعیت جدید بررسی 
کنید؛ چرا که ممکن اس��ت در ابتدا فروش ش��ما افزایش 
پیدا کند، اما بعد از مدتی احتماال به ثبات خواهید رسید. 
پس باید تمام جوانب امر را بررس��ی کنی��د و بی گدار به 

آب نزنید. 

کاهش قیمت 
برای افزایش فروش

پرس�ش: دو س�ال اس�ت که در حوزه تولید ظروف آش�پزخانه فعالیت می کنم. چند وقتی اس�ت به ای�ن نتیجه رس�یده ام که در 
قیمت گذاری دقت کافی نداش�ته ام و قیمت باالیی را برای محصوالتم در نظر گرفته ام. آیا ب�رای افزایش فروش، کاهش قیمت را به 

من پیشنهاد می کنید؟ 
موانع انسانیکلینیککسبوکار

موانع همواره هس��تند. هیچ کاری بدون مانع نمی شود. 
هیچ کاری بدون زحمت و صرف وق��ت و نیرو و عرق ریزی 
انجام نمی شود. فقط موانع هس��تند که معموال بدون آنکه 
وقت و هزینه ای صرف آنها شود به وجود می آیند! یعنی به 
نظر می رسد اصال خصلت جبری این دنیا همین است که 
تخریب و از بین بردن و مانع تراش��یدن وقت و نیرو و هزینه 
نمی خواهد. رفع کردن این موانع و برداشتن گیرها یکی از 
وظایف اصلی افراد درگیر در هر کاری است و به طریق اولی 
مدیران زحمت کش در این راستا مسئولیت سنگین تری بر 
دوش دارند. در حالت درس��تش معموال پروژه قرار است که 
فقط موانع و گیرهای فنی و مهندسی و فیزیکی و محیطی 
و اقلیمی داش��ته باش��د. یعنی همه ارکان انجام پروژه دور 
هم جمع می شوند تا با همکاری و تعاملی سازنده، در عین 
نیک نفسی و رفاقت، بر این موانع اجرایی و فنی و محیطی 
غلبه کرده و پ��روژه ای را به انجام رس��انده و دل هموطنانی 
را ش��اد س��ازند. اما نیک می دانیم که در عمل موانع اصلی 
نه موانع فنی و اجرای��ی و اقلیمی که اغلب موانع انس��انی 
هس��تند. درنتیجه در یک چرخش غری��ب بخش عمده 
ش��رح وظایف یک مدی��ر جان برکف اینجای��ی، از غلبه بر 
گرما و س��رما و بی برقی و بی آبی و زلزله و توفان و... به غلبه 
بر کارمندان، مدیران و مدیران ارشد مانع تراش و کارشکن 
تبدیل می شود. شاید در نگاه اول حل این موانع زیاد سخت 
به نظر نرسد اما به یک دلیل ساده غلبه بر موانع انسانی بسیار 
سخت تر از غلبه بر موانع طبیعی است و آن دلیل ساده این 

است که موانع انسانی هوشمند هستند. 
فرض بفرمایید قرار اس��ت روی رودخانه ای پلی ساخته 
ش��ود، رودخانه طغیان فصلی دارد و در بعض��ی از زمان ها 
سطح آب و شدت و قدرت عبور آن افزایش می یابد. در چنین 
شرایطی الزم است یک طرح تحقیقاتی و مطالعاتی جهت 
ثبت شدت و قدرت و نیز زمان طغیان های این رود  طی چند 
سال انجام ش��ده و این داده ها در امر طراحی استقامت پل 
لحاظ شوند و در هنگام اجرای آن هم مطابق موارد به دست 
آمده در طول طراحی عمل ش��ود. پس از احداث پل دیگر 
بعید است که رودخانه مثال جهت لجبازی کردن با مجریان 
طرح یا مثال برای روکم کنی و زدن پوز)!( مهندسان طراح، 
طغیان علیحده ای ترتیب دهد، یا تغییر جهت ناگهانی را در 
دس��تور کار خود بگذارد! اما گمان می کنم همگی اینگونه 
طغیان های علیح��ده و تغییر جهت دادن ه��ای ناگهانی را 
در مورد موانع انسانی به کرات مشاهده کرده ایم. فلذا به نظر 
می رسد که داشتن مهارت های غلبه بر موانع انسانی از قبیل 
قدرت شخصیتی، صبر و حوصله و س��عه صدر زیاد، قدرت 
چانه زنی و اقناع، حضور ذهن و حافظه قوی، نظم و ترتیب 
و مستندسازی مطلوب و از همه مهم تر قدرت تحمل نظر 
مخالف و نقدپذیری باال و... را نیز باید بر فهرست مهارت های 

موردنیاز برای مدیر موفق اینجایی افزود. 

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  .

واگذاری نادرست و غیرحرفه ای 
کارها به دیگران، باعث می شود که 

در نهایت بسیاری از ما به این نتیجه 
برسیم که بهترین روش صرفه جویی 

در زمان، این است که کارها را 
خودمان انجام دهیم و از آنجا که به 
هر حال، ظرفیت ما در انجام کارها 
محدود است، در نهایت، احساس 

می کنیم مدیریت زمان، آن کلیدطالیی 
است که می تواند چنین مشکلی را 

برای ما حل کند

ی��ک ق��رن از تایی��د طراح��ی 
کوکاک����والی  بطری ه�����ای 
 دیزای��ن ش��ده توس��ط ش��رکت

می گ��ذرد   »Root Glass«  
و از آن زم��ان تاکن��ون عالم��ت 
تج��اری ای��ن برن��د تولیدکننده 
نوش��یدنی های غیر الکلی به تدریج 
ش��کل امروزی را به خ��ود گرفته 
اس��ت. بنابراین به منظور یادآوری 
گذش��ته، کوکاک��وال ب��ا همکاری 
Tru - ایتالیای��ی  م��د  »اان��ه 

sardi« دست به ارائه مجموعه ای 
و  آلومینیوم��ی  قوطی ه��ای  از 
بطری ه��ای شیش��ه ای ش��یک و 
مطابق م��د روز در تع��داد محدود 

زده اس��ت. ش��اید به خاطر گرانی 
 بی��ش از ح��د قیم��ت محصوالت

را  آن  ن��ام  قب��ال   ،Trussardi
نیز نش��نیده باش��ید اما یکس��ری 

افراد مش��هور مثل کتی هولمز، از 
لباس ها، کیف ه��ا و محصوالت این 

برند استفاده می کنند.
 ق����وط��ی های ن���وش����ابه

Trussardi به ط��ور رس��می در 
نمایشگاه اکس��پوی میالن 2015 
به مردم جهان معرفی خواهد شد. 
شاید قوطی های نوش��ابه بهترین 

م��ورد ب��رای نش��ان دادن ح��س 
زیبایی شناس��ی موجود در زمینه 
طراحی مد و لباس خانم ها به شمار 
ن��رود اما به ه��ر حال ای��ن طرح ها 
تاثیرگذار ت��ر از هنر های خیابانی یا 
تصاویر الهام گرفته از نقاش��ی های 
گرافیتی اس��ت ک��ه در گذش��ته 
کوکاکوال برای تبلی��غ محصوالت 
خ��ود ب��ا به کارگیری آنه��ا تالش 

می کرد. 
احتماال الهام گرفتن از ش��لوار 
و پیراهن هایی با فض��ای هاوایی، 
برخی افراد را بیش��تر از این موارد 

تحت تاثیر قرار دهد. 
www.adweek.com

اخبار برندها

قوطی های کوکاکوال مد روز می شود

آیا می دانستید

الگوهای طالیی

هدی رضایی

مترجم: سارا گلچین

وقتی جعبه پیتزا هات
 فیلم پخش می کند

برای بس��یاری از م��ردم جهان کن��ار هم ق��رار گرفتن 
پیتزاخوری و فیلم دیدن تفریحی لذت بخش است. به تازگی 
پیتزا هات، برند مشهور دنیای فست فود، با طراحی جعبه ای 
تازه برای پیتزاهای خود به فراهم ش��دن شرایط این تفریح 
کمک کرده است. آنها جعبه ای مقوایی برای پیتزاهای خود 
طراحی کرده اند که می تواند با کمک یک گوشی هوشمند 
به پروژکتوری برای پخش فیلم تبدیل ش��ود. نام این جعبه 
را »جعبه فیلم های پرفروش« گذاشته اند. طراحی این جعبه 
مقوایی فیلم پخش کن در یک شرکت تبلیغاتی هنگ کنگی 
انجام شده اس��ت؛ کاری که می توان از آن به عنوان شاهکار 
بازاریابی یاد کرد. راز این جعبه ها در نگهدارنده پیتزاس��ت 
که داخل جعبه قرار می گی��رد. این نگهدارنده ها که معموالً 
در همه دنیا از جنس پالس��تیک هس��تند، مانع چسبیدن 
پیتزا به در جعبه می شوند. در جعبه های هنگ کنگی پیتزا 
هات اما این نگهدارنده در واقع یک لنز است. خریداران پیتزا 
می توانند این لنز را درون جعبه و در کنار حفره ای که در کناره 
جعبه پیتزا تعبیه شده قرار دهند. البته تنها قرار دادن لنز در 
جعبه کافی نیست و باید یک گوشی هوشمند هم برای این 
تجربه هیجان انگیز در اختیار داشته باشید. پس از قرار دادن 
گوشی هوش��مند در وس��ط جعبه، لنز فیلم دانلود شده در 
گوشی هوش��مندتان را بزرگنمایی کرده و روی دیوار پخش 
می کند. این جعبه ها در چهار مدل ارائه شده اند، به این صورت 
که هر مدل ژانری از فیلم ها را پوشش می دهد و عالقه مندان 
به فیلم های اکشن، ترس��ناک، عاشقانه و علمی- تخیلی هر 
یک باید جعبه مرتبط با عالقه شان را بخرند. فیلم های پخش 
شده روی دیوار با این روش، طبیعتا کیفیت باالیی ندارند، اما 
هیجان فوق العاده ای برای مخاطبان خود به ارمغان می آورند. 
همچنین برای شنیدن حرف هایی که در فیلم زده می شود 
باید مجهز به ی��ک کابل صوتی یدکی باش��ید. این ابتکار در 
بازاریابی و تبلیغات اگرچه دردسر بزرگ کثیف شدن گوشی 
هوش��مند را با خود دارد، اما به امتحان کردنش می ارزد. این 
ش��انس البته فعالً فقط ب��رای هنگ کنگی ها وج��ود دارد و 
عالقه مندان این برند زنجیره ای نامدار در سراس��ر دنیا باید 
منتظر تصمیم مدیران آن برای جهانی شدن این ابتکار باشند. 
businessinsider.com :منبع

از میان خبرها

آزمونی برای سنجش مهارت مدیریت زمان مدیران سازمان

مدیریت سرمایه طالیی! 

ترجمه: معراج آگاهی

علی معروفی

چرک نویس های یک مدیر اینجایی
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بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

افزایش ارزش بازار

کاهش ارزش بازار

ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
که در دو ماه ابتدایی س��ال با 
رون��د نزولی همراه ش��ده بود، 
در خردادم��اه ب��ا روندی رو به 
رش��د، بازده��ی 2 درصدی را 
نصیب سهامداران کرد؛ روندی 
ک��ه هفته گذش��ته و در هفته 
اول تیرماه نیز ادامه پیدا کرد. 
عمده دالیل رشد این روزهای 
بازار سهام از یك طرف انتشار 
اخبار مثبت سیاسی و از سوی 
بازگش��ایی نماده��ای  دیگ��ر 
پاالیشگاهی بوده است. گرچه 
بس��یاری از فعاالن بازار سهام 
در آخرین روز معامالتی هفته 
گذش��ته اقدام به عرضه سهام 
خود کردند. این روند باعث شد 
تا از ش��تاب رشد شاخص کل 
بورس کاس��ته شود. استراتژی 
روزهای  این  عرضه کننده های 
بازار س��هام بیش��تر مبتنی بر 
احتی��اط و انتظار اس��ت تا در 
توافق جامع هسته ای،  صورت 
بار دیگ��ر به بازار ب��از گردند. 
هفت��ه  می ش��ود  پیش بین��ی 
پی��ش رو با توجه ب��ه احتمال 
حضور وزرای خارجه گروه 5+1 
و ای��ران در وین جهت تکمیل 
مت��ن توافق نهایی هس��ته ای، 
هفته ای پرافت وخیز باشد. چرا 
اظهارنظری  که کوچك تری��ن 
مذاک��رات  ب��ا  رابط��ه  در 
 هس��ته ای، بازار سهام را دچار 

فراز و نشیب خواهد کرد. 
از سوی دیگر هفته پیش رو 
می تواند تعیین کننده وضعیت 
بازار س��هام در ادامه سال 94 
باش��د. چنان که اگر مذاکرات 
هس��ته ای با موفقی��ت همراه 
باش��د و در ادامه تحریم ها لغو 
از سرمایه های  بسیاری  شوند، 
پارک ش��ده ب��ه بازار س��هام 
ب��از می گردن��د و رون��د آتی 

مثبت می ش��ود.  بازار س��هام 
ام��ا از دیگر س��و اگر مذاکرات 
هس��ته ای موفقیت آمیز نباشد 
و حتی تمدید ش��ود، بار دیگر 
ج��و ناامی��دی بر بازار س��هام 
حاکم شده و سرمایه گذاران به 
بازاره��ای موازی روی خواهند 
آورد. از این حیث بازار س��هام 
را پیش  هفته سرنوشت سازی 
رو دارد و وضعی��ت مهمترین 
ریسك سیستماتیك این بازار 
در هفته آتی مشخص خواهد 

شد.

بازگشت امید به بازار 
سهام در خردادماه

ش��اخص ب��ورس ته��ران از 
ابتدای سال تاکنون رشد هزار 
و 279 واح��دی را تجربه کرد. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در 
خردادماه باوجود رش��د نسبی 
قیمت ها و بهبود تقاضا، ارزش 
و حج��م معامالت نس��بت به 
پیدا  کاه��ش  اردیبهش��ت ماه 
کرد به طوری که ط��ی 21 روز 
معامالتی خرداد 9 هزار و 297 
میلیون سهم به ارزش 18 هزار 

و 275 میلیارد تومان دادوستد 
شد. همچنین در این ماه تعداد 
دفعات معامالت 24 درصد افت 
کرد و به 782 هزار دفعه رسید. 
همچنین از تعداد خریداران به 
دلیل انتظار آنها برای مشخص 
شدن نتیجه مذاکرات هسته ای 
39 درصد کاس��ته شد و تعداد 
آنها به 191 هزار نفر رسید. در 
خردادماه باوجود روند محتاطانه 
بورس تهران، معام��الت اوراق 
مش��ارکت رش��د کرد و ارزش 
و حجم معام��الت این اوراق با 
رشد مواجه شد به طوری که در 
این ماه 5میلیون برگه دادوستد 
شد که نسبت به ماه گذشته با 
رشد هزار درصدی روبه رو شد. 

رشد 31 درصدی ارزش 
معامالت بورس

ب��ا  ب��ورس  کل  ش��اخص 
در  افزای��ش  درص��د   2.04
پانزدهمی��ن هفت��ه معامالتی 
امس��ال، پنجمین هفته مثبت 
خود در س��ال 94 را س��پری 
کرد. در هفته ای که گذش��ت 
تع��داد 3991 میلیون س��هم 

و حق تق��دم ب��ه ارزش 7334 
میلی��ارد ری��ال در 247 هزار 
دفعه م��ورد معامله قرار گرفت 
که به ترتیب 54، 31.4 و 54.2 
درصد افزایش داشته است. در 
پانزدهمی��ن هفت��ه معامالتی 
تاالر شیش��ه ای در سال جاری 
ش��اخص کل ب��ا 1298 واحد 
افزایش ب��ه رقم 64857 واحد 
رسید تا پنجمین هفته مثبت 
بورس در س��ال 94 را رقم زده 
باش��د. ش��اخص بازار اول هم 
در ای��ن مدت ب��ا 1029 واحد 
افزایش ب��ه رقم 46768 واحد 
و ش��اخص بازار دوم با 2096 
واحد افزایش به عدد 133996 
واحد رسید که به ترتیب 2.25 
و 1.59 واحد رش��د را نش��ان 
می ده��د. گ��روه فرآورده های 
نفتی، کك و سوخت هسته ای 
نیز با 9.22 درص��د، زراعت و 
خدمات وابسته با 6.85 درصد، 
قطع��ات  و س��اخت  خ��ودرو 
ب��ا 5.67 درص��د و اس��تخراج 
نف��ت گاز و خدم��ات جنب��ی 
جز اکتش��اف ب��ا 5.01 درصد 
بیش��ترین تغیی��ر مثب��ت در 

ش��اخص صنایع را نس��بت به 
سایر گروه ها در هفته گذشته 

به خود اختصاص دادند. 

افزایش حجم معامالت 
هفتگی فرابورس

روز  پن��ج  درحالی ک��ه طی 
معامالتی هفته گذشته، حجم 
و ارزش معامالت در بازارهای 
فرابورس ای��ران افزایش یافت، 
حج��م و ارزش معامالت بازار 
پای��ه با رش��د 1926 درصدی 
و 2600 درص��دی نس��بت به 
هفت��ه قبل از آن روبه رو ش��د. 
در هفت��ه معامالتی منتهی به 
سوم تیر 1394، حجم و ارزش 
معامالت فرابورس ایران با رشد 
قاب��ل مالحظه ای همراه ش��د 
به طوری که در مقایسه با هفته 
قب��ل از آن ب��ه ترتیب 824 و 
172 درصد افزایش یافت و 4 
هزار و 56 میلیون ورقه بهادار 
در 118 ه��زار نوبت به ارزش 
16 ه��زار و 310 میلیارد ریال 
در بازاره��ای فراب��ورس ایران 
خریدوفروش ش��د. درحالی که 
آیفک��س در روز پایان��ی هفته 
با افزای��ش 34.7 واحدی و 5 
درصدی نس��بت به چهارشنبه 
قبل، عدد 735 را نش��ان داد، 
ارزش ب��ازار فراب��ورس هم با 
افزایش یك درص��دی به رقم 
884 هزار و 145 میلیارد ریال 
رس��ید. در پنج روز معامالتی 
هفت��ه چهاردهم س��ال جاری، 
جای  ش��یمیایی  محص��والت 
خود را ب��ه فرآورده های نفتی 
ب��ا 21 درصد س��هم در صدر 
در  پیش��رو  صنای��ع  ج��دول 
معامالت هفتگی فرابورس داد 
و محصوالت شیمیایی و فلزات 
اساس��ی به ترتیب با سهم 16 
و 12 درص��دی در رده دوم و 

سوم جای گرفتند.

هفته ای داغ در پیش است

بازار سهام آبستن نوساناتی تاریخی

مدیرعام��ل فراب��ورس ای��ران 
به  برنامه ری��زی  اع��الم  ضم��ن 
فعالیت ه��ای  تطبی��ق  منظ��ور 
فرابورس با بنده��ای قانون رفع 
موانع تولی��د گفت: ظرفیت های 
مناس��بی در »قان��ون رفع موانع 
تولی��د رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کش��ور« ایجاد شده که از 
طری��ق ب��ازار س��رمایه می توان 
بهره ب��رداری الزم را از این محل 
صورت داد. به گزارش سنا، امیر 
فرابورس  مدیرعام��ل  هامون��ی، 
ای��ران، ب��ا بی��ان اینک��ه تامین 
مالی بخ��ش تولید از طریق بازار 
س��رمایه یا همان تامی��ن مالی 
بورس محور، راهگش��ای بسیاری 
از مسائل اقتصادی کشور است، 
گف��ت: ظرفیت ه��ای مناس��بی 
در »قان��ون رف��ع موان��ع تولید 
رقابت پذی��ر و ارتقای نظام مالی 

کش��ور« ایجاد شده که از طریق 
بازار سرمایه می توان بهره برداری 
الزم را از ای��ن محل صورت داد. 
ب��ه گفت��ه هامونی بس��یاری از 
بنده��ای این قان��ون معطوف به 
بازار س��رمایه است و حضور بازار 
پذیرفته  سرمایه و ش��رکت های 
ش��ده در فراب��ورس و بورس در 
این قانون پررنگ تر دیده ش��ده 
که این مسئله نشان دهنده نگاه 
وی��ژه دول��ت و مجلس ب��ه بازار 
س��رمایه و تالش ب��رای اقدامات 

حمایتی از آن است. 
هامون��ی ادامه داد: س��ازوکار 
تامی��ن مال��ی ب��رای دول��ت در 
فراب��ورس فراهم اس��ت و کافی 
ب��ه  دول��ت  از  نام��ه ای  اس��ت 
فرابورس در این خصوص ارسال 
باید آیین نامه آن  ش��ود. اگرچه 
به پیش��نهاد س��ازمان مدیریت 

ام��ور  وزارت  برنامه ری��زی،  و 
اقتصادی و دارایی و بانك مرکزی 
باش��د و پس از آن ب��ه تصویب 
هیات وزیران برسد اما فرابورس 
آمادگی خود را برای انتشار این 
اوراق اع��الم می کند. ب��ه گفته 
وی، س��االنه مبلغ قابل توجهی 
از منابع مالی با مکانیسم تقسیم 
سود نقدی از بازار سرمایه خارج 
می ش��ود که نش��ان دهنده نبود 
بین س��هامداران  بلندمدت  نگاه 
شرکت های پذیرفته شده است و 
در ای��ن خصوص ماده 27 قانون 
رف��ع موانع تولی��د رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کش��ور مزیت 
س��رمایه  افزایش  مالیاتی جهت 
شرکت های پذیرفته شده و عدم 
خروج منابع از شرکت را در نظر 
گرفته اس��ت. هامون��ی در ادامه 
تصریح ک��رد: حفظ ثب��ات بازار 

ازجمله مواردی است که همواره 
دستگاه نظارتی بازار سرمایه باید 
به آن توجه کافی داش��ته باشد 
که در همین راس��تا و به منظور 
و کاه��ش مخاط��رات  کنت��رل 
بازار  فرادس��تگاهی  یا  سامانه ای 
سرمایه کش��ور در شرایط وقوع 
بحران ه��ای مال��ی و اقتص��ادی 
و اج��رای سیاس��ت های عمومی 
حاکمیت��ی در ش��رایط مذکور و 
به منظور حفظ و توسعه شرایط 
رقاب��ت منصفانه در ح��وزه بازار 
س��رمایه، صندوق تثبی��ت بازار 
سرمایه به موجب ماده 28 قانون 
رف��ع موانع تولی��د رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کشور با هیات 
امنای��ی متش��کل از وزی��ر امور 
اقتصادی و دارای��ی، رییس کل 
بان��ك مرکزی، رییس س��ازمان 
مدیری��ت و برنامه ریزی کش��ور، 

ریی��س هی��ات عام��ل صندوق 
توس��عه ملی و رییس س��ازمان 
توس��ط  به��ادار  اوراق  ب��ورس 
هیات عامل تش��کیل می ش��ود. 
مدیرعام��ل فراب��ورس ایران در 
پایان شرایط کنونی بازار را کامال 
مرتب��ط ب��ا وضعی��ت اقتصادی 
کش��ور دانس��ت و با بیان اینکه 
برآیند تمام ارکان و شرکت ها و 
تصمیمات آنها در بازار محسوس 
اس��ت گفت: مجموعه سودهای 
پیش بینی شده سال 94 نسبت 
ب��ه س��ال 93 محق��ق ش��ده و 
هم اکنون شرکت هایی که مجمع 
دارن��د کاهش 8 ت��ا 9 درصدی 
داش��تند که این رق��م طبیعی و 
قابل پیش بینی بود به این دلیل 
که قطعا شرایط حاکم بر اقتصاد 
بر بازار سرمایه تاثیرگذار است. 

پ��س از گذش��ت ی��ك هفته 
از تصمی��م عربس��تان مبنی بر 
آغاز س��رمایه گذاری خارجی در 
بورس اصلی این کشور- تداول- 
ش��اخص ها بدون رشد و سقوط 
چش��مگیری هفت��ه کاری را به 

پایان رساندند. 
از مدی��ران صندوق های  یکی 
س��رمایه گذاری آمریکای��ی ک��ه 
به عنوان یك سرمایه گذار خارجی 
وارد بورس تداول ش��ده بود در 
این خصوص اظهار داش��ت: بازار 
عربس��تان برای س��رمایه گذاری 
جذاب اس��ت اما ای��ن جذابیت 
در بزرگ ترین اقتصاد خاورمیانه 
ب��ه اندازه ای نیس��ت ک��ه بتوان 
خارجی  س��رمایه گذاران  گف��ت 
برای ورود به این کش��ور هجوم 

آورده اند. 

جری��ان س��رمایه خارجی در 
ای��ن کش��ور نس��بت ب��ه هفته 
گذشته بس��یار کمتر شده است 
و نه��اد ناظ��ر بازار عربس��تان با 
وضع قوانینی موانع زیادی برای 
مدیران س��رمایه گذاری خارجی 
مث��ل Harding Loevner و 
Fidelity  ب��رای ورود ب��ه بازار 

عربس��تان  دالری  میلیون   575
وضع کرده اس��ت. آدام کوتاس، 
مدیر س��رمایه گذاری خاورمیانه 
و آفریق��ای ش��رکت مدیری��ت 
در    Fidelity س��رمایه گذاری 
داش��ت:  اظهار  ای��ن خص��وص 
هنوز  خارج��ی  س��رمایه گذاران 
در مرحل��ه آم��وزش و یادگیری 

هس��تند و هن��وز ب��ه مرحل��ه 
س��رمایه گذاری وارد نش��ده اند و 
به نظر می رس��د تالش عربستان 
س��رمایه گذاران  ورود  ب��رای 
ب��ه  ش��بیه  بیش��تر  خارج��ی 
ی��ك مرحل��ه تکاملی اس��ت تا 
ی��ك انق��الب اقتص��ادی. با این 
اظهارنظر آدام کوت��اس، به نظر 

می رس��د روند ورود س��رمایه از 
ش��رکت های خارجی تا چندین 
نگی��رد.  ص��ورت  آین��ده  م��اه 
خرید  برای  خارجی  شرکت های 
س��هام باید گواهی نامه ای از نهاد 
داشته   )CMA( عربستان  ناظر 
باش��ند و تنها ش��رکت هایی که 
س��رمایه ای باالت��ر از 5 میلیارد 
در  پن��ج س��اله  و س��ابقه  دالر 
کش��ورهای  در  س��رمایه گذاری 
خارجی را داش��ته باشند امکان 
دریاف��ت این گواهینامه را دارند. 
خارج��ی  س��رمایه گذار  هی��چ 
به تنهای��ی نمی توان��د بی��ش از 
5درصد از س��هام یك کش��ور را 
داشته باشد و کل سرمایه گذاری 
ی��ك ش��رکت خارج��ی در یك 
شرکت عربی بیش از 49 درصد 

نخواهد بود. 

مدیرعامل فرابورس ایران: 
قانون رفع موانع تولید نشان دهنده نگاه ویژه دولت و مجلس به بازار سرمایه است
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رشد کمتر از یک واحدی شاخص فرابورس
طی معامالت چهارش��نبه، س��وم تیرماه در بازارهای 
فرابورس ایران، 160 میلیون و 380 هزار ورقه بهادار به 
ارزش 3 هزار و 559 میلیارد ریال طی 24 هزار و 388 
دفعه دست به دست شد و ش��اخص فرابورس با کمتر از 
یك واحد رش��د به رقم 734.83واحد رسید. بیشترین 
حجم معامالت فرابورس ایران را ش��رکت پتروش��یمی 
س��رمایه گذاری ایرانیان و بیش��ترین ارزش را معامالت 

پاالیش نفت تهران رقم زدند.

نماگر فرابورس

سیدمحمد صدرالغروی

شمــاره 258 www.forsatnet.irمدیریت سهام

پیش بینی 25 درصدی اثر لغو 
تحریم ها بر بورس

نماینده مجلس و عضو ش��ورای عالی بورس اثر لغو 
تحریم ها بر بازار س��هام و ش��اخص بورس را حداکثر 
25 درص��د اعالم ک��رد. محمدرض��ا پورابراهیمی در 
گفت وگویی رادیویی، اظهار داش��ت: بورس کش��ور در 
بلندمدت به طور میانگین سودآوری بیشتر و حتی چند 
برابری نس��بت به دیگر بازارها نظیر مسکن و ارز دارد 
و این روند ادامه خواهد داش��ت. در این میان افزایش 
ش��اخص بورس در سال های 91 و 92 به دلیل جهش 
نرخ ارز بود درحالی که نرخ رش��د اقتصادی کشور روند 
خوبی نداش��ت. وی اف��زود: حمایت دولت و مجلس از 
بازار س��رمایه به این معنی نیست که قیمت ها به طور 
مصنوعی افزایش داده ش��ود. بلکه همه کارشناسان و 
اهالی بازار س��رمایه می دانند نوس��ان شاخص ها جزو 
ذات بازار س��رمایه اس��ت. پورابراهیمی درب��اره تأثیر 
لغو احتمالی تحریم ها در بازار س��رمایه هم افزود: این 
تأثیرگ��ذاری حداکثر 25 درصد خواهد بود و این طور 
نیست که با لغو تحریم ها همه مسائل و چالش های بازار 
سرمایه برطرف ش��ود بلکه حداکثر مانند سال 1391 
خواهد بود. وی گفت: قیمت س��هام برخی شرکت ها و 
صنایع به کف رسیده و این گونه سهام از ظرفیت باالیی 

برای سودآوری برخوردار هستند. 

مهم ترین عرضه های بورس کاال در 
نخستین روز کاری هفته آتی

در روز ش��نبه مورخ 1394/04/06، 10.790 تن انواع 
محصوالت کش��اورزی شامل کنجاله کلزای پرک، شکر 
سفید، برنج وارداتی، گندم دورم و ذرت دانه ای، 12 هزار 
تن سود کاستیك تولید مجتمع های پتروشیمی اروند و 
بندر امام، 58.100 تن انواع قیر ش��رکت های متین ساز 
فعال، نفت جی، آذر قیر تبریز و نفت پاسارگاد و 19.413 
تن انواع مواد پتروشیمی تولید مجتمع های پتروشیمی 
بوعلی سینا، بندر امام، اروند، کارون، مهر، برزویه، شازند و 
خراسان راهی رینگ داخلی تاالر معامالت بورس کاالی 
ایران خواهند ش��د. در رینگ صادراتی نیز 17.500 تن 
انواع قیر شرکت های مهر پارسیان، عایق بام باستان، قیر 
آکام، پاالیش و انرژی شمالغرب آرکا، قیران پخش ستاره 
ایرانیان، آذربام عایق کار و فومن شیمی گستر به مشتریان 

خارجی عرضه می شود. 

شبکه اجتماعی سرمایه گذاران 
بورس لندن راه اندازی شد

 ELITE شبکه اجتماعی بازار بورس لندن با اختصار
به ش��رکت ها امکان ارتباط با سرمایه گذاران و مشاوران 
را به ص��ورت آنالین می دهد. هم��ه کاربران باید صفحه 
پروفایل شخصی داش��ته باشند و بتوانند از طریق پیام 
و چت مش��ابه فیس بوک ارتباط برقرار کنند. همچنین 
شرکت ها می توانند مثل توییتر دیگر شرکت ها را دنبال 
یا به اصطالح »فالو« کنند و گروه و فعالیت های شرکت را 
ببینند که مشابه ویژگی های لینکدین است. این امکان 
در حال حاضر برای برخی از ش��رکت های برتر اروپایی 
فعال شده اما در اواخر سال میالدی جاری در دسترس 
عموم ق��رار خواهد گرفت. مدی��ر ELITE در رابطه با 
این امکان جدید می گوید: »سرعت تغییر بازار سرمایه 
جهانی، فناوری و مقررات در س��ال های اخیر دگرگون 
شده است. می دانیم که حدود 90درصد از شرکت های 
فهرست بورس دور دنیا را سفر می کنند تا با شرکت های 
مدیری��ت دارایی مالقات کنند و تا یك ماه در س��ال را 
برای مالقات رودررو صرف می کنند. با ELITE رابطه 
سرمایه گذاران نزدیك تر، جهانی و ارزشمندتر می شود. 

شاخص سهام اروپا سقوط کرد
در معام��الت روز جمع��ه در بازارهای ب��ورس اروپا، 
ش��اخص سهام FTSE 100 که بخش��ی از بازار بورس 
لن��دن  )LSE( اس��ت، ب��ا کاه��ش 0.76 درصدی به 
6756.01 واحد رسید. شاخص سهام یورو استاکس 50 
که متعلق به شرکت های مستقر در منطقه یورو است و 
توسط شرکت استاکس  )Stoxx Ltd( طراحی شده، با 
افت 0.63 درصدی به 3588.28 واحد رسید. همچنین 
شاخص سهام داکس آلمان در بازار بورس فرانکفورت با 
افت 0.37 درصدی به 11430.49 واحد رسید. از سوی 
دیگر، شاخص CAC40  که مهم ترین شاخص سهام 
در فرانس��ه به شمار می رود، با کاهش 0.59 درصدی به 
5011.96 واحد رس��ید. این شاخص به عنوان میانگین 
موزون سهام 40 شرکت از بزرگ ترین شرکت های فعال 

در بازار بورس فرانسه است.  

مهلت استفاده از حق تقدم 
»شتران« مشخص شد

ب��ا صدور مج��وز افزای��ش س��رمایه 117 درصدی 
پاالیشگاه تهران توسط سازمان بورس، هیات مدیره این 
شرکت فرابورسی به استناد مصوبات مجمع فوق العاده 
22 آبان س��ال گذش��ته، روز سه ش��نبه 19خ��رداد با 
تشکیل جلسه ای رأی به نهایی شدن این تصمیم داد تا 
سرمایه اسمی بیش از 368 میلیارد تومانی »شتران«از 
محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به 
800 میلیارد تومان برسد. با این رویداد، زمان استفاده 
از س��هام حق تقدم این ش��رکت از چه��ارم تیر تا اول 

شهریور تعیین شد. 

بورس کاال

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع



بازار س�هام روزه�ای پراضطرابی را تجربه می کند. مذاکرات هس�ته ای به 
آخرین روزهای خود نزدیک می شود و همزمان با آن خبرهای ضدو نقیضی 
در مورد مواضع 1+5 درباره مس�ائل پرچالش�ی چون ابع�اد نظامی احتمالی 

فعالیت های هسته ای ایران و مسئله امضای توافقنامه منتشر می شود. 

ب�ا ای�ن وج�ود حج�م معام�ات آخری�ن روز کاری هفت�ه گذش�ته 
رون�د  از  س�هام  ب�ازار  مثب�ت  تلق�ی  از  نش�ان  ب�ود،   امیدوار کنن�ده 

مذاکرات دارد. 
با مازیار فتحی، مدیر واحد مش�اور س�رمایه گذاری کارگزاری راهنمای 
س�رمایه گذاران درباره وضعیت کنونی بازار سهام و پیوند آن با مذاکرات 

هسته ای به گفت وگو نشستیم. 

بازار سهام از چهارشنبه 
27 خ�رداد م�اه، رون�دی 
صع�ودی ب�ه خ�ود گرفته 
است. برخی از تحلیلگران 
ای�ن روند صع�ودی را یک 
حرکت زود هنگام ارزیابی 
می کنند و برای آن اصالتی 
قائل نیس�تند. نظر شما در 

این باره چیست؟ 
پیش بینی های��ی  براس��اس 
ک��ه ش��ده ب��ود م��ا محتمل 
می دانس��تیم ک��ه از روزهای 
تا ده��م تیرماه  آخر خ��رداد 
ک��ه آخرین مهل��ت مذاکرات 
نوس��انات  اس��ت  هس��ته ای 
ش��اخص زیاد باش��د و سهام 
دنبال  تالط��م  پر  ش��رکت ها 
ش��ود و ارزش معام��الت باال 
برود. این امری طبیعی اس��ت 
زیرا بس��یاری از افراد دیدگاه 
مثبتی نس��بت ب��ه مذاکرات 
دارند و ای��ن را فرصتی برای 
خرید سهام می دانند و به نظر 
م��ن اینکه م��ا افزایش حجم 
معامالت را ش��اهدیم می توان 
گفت تا ح��دی به صورت آرام 
ب��ازار ش��ده  وارد  نقدینگ��ی 
و بالطب��ع قیمت ه��ا در ای��ن 
اس��ت.  یافته  افزایش  روزه��ا 
این امری طبیعی اس��ت و به 
نظر می رس��د که این روند تا 
دهم تیر م��اه ادامه دار خواهد 
بود. در دو هفته اخیر با توجه 
به اخباری که از منابع داخلی 
و خارج��ی درب��اره مذاکرات 
رس��یده امیدواری ه��ا ب��رای 
حصول نتیجه تا تاریخ تعیین 
شده کمی افزایش یافته است 
درصورتی که دو هفته گذشته 
اخب��ار چن��دان مناس��بی از 
مذاک��رات دریافت نمی کردیم 
ول��ی در ح��ال حاض��ر اخبار 
امیدوارانه تر شده است. از نظر 
سیاسی برداشت من این است 
ک��ه احتماال مذاک��رات با یک 
تمدید کوتاه مدت می تواند به 
یک نتیجه برسد که می تواند 
نتیج��ه نس��بتا مطلوبی برای 
بازار سرمایه باش��د. این امید 
باعث  در میان سرمایه گذاران 
شده است که حجم معامالت 
افزایش یابد اما ادامه این روند 
تا حد بس��یار زیادی به نتیجه 
مذاکرات وابس��ته اس��ت. اگر 
دهم تیر م��اه اخب��ار مثبتی 
از مذاکرات ش��نیده شود و با 
یک تمدید کوتاه مدت امید به 
نتیجه مثبت مذاکرات باش��د 
این روند ادامه خواهد داش��ت 
و پ��س از تواف��ق نی��ز بورس 
در ی��ک رون��د کام��ال مثبت 
ق��رار خواهد گرف��ت. اما اگر 
مذاک��رات به نتیج��ه مطلوبی 
نرس��د و ت��ا مدت��ی طوالنی 
تمدی��د ش��ود ک��ه امیدها را 
کاهش ده��د، مج��ددا رکود 
با قدرت بیشتری به  می تواند 

بورس بازگردد. 
با توجه به اینکه تاکنون 
بسیار  ریزش های  شاخص، 
زی�ادی را تجربه ک�رده و 
تکنیکالیس�ت ها  ق�ول  به 
اصاح�ات خ�ود را انج�ام 
داده اس�ت، به نظر شما باز 
هم ش�اخص افت بیشتری 

را تجربه خواهد کرد؟ 
درست یا غلط، بورس ما تا 
حد زیادی ب��ه مذاکرات گره 
خورده. این قابل قبول اس��ت 
باعث  می تواند  مذاک��رات  که 
رفع تحریم ها ش��ود و یکی از 
بزرگ ترین مشکالت کشور ما 
تحریم است اما به نظر من به 
این ش��کل گره خ��وردن بازار 
سرمایه با مذاکرات غیر منطقی 
است و در واقع می توان گفت 
خود سهامداران نیز عامل این 
مسئله هس��تند و بسیاری از 
نوس��انات بازار را به مذاکرات 
وابس��ته کرده ان��د. ولی به هر 
ح��ال واقعیت این اس��ت که 
تاثیرگذارترین پارامتر بر بازار 
س��رمایه ما ریس��ک سیاسی 
اس��ت و با وج��ود اصالحاتی 
از  انج��ام ش��ده قیمت ها  که 

نظر بنیادی بسیار پایین است 
و ش��اید برخی از قیمت ها در 
برخ��ی صنایع و نس��بت های 
P/E منط��ق ندارن��د؛ ولی با 
توج��ه به اینکه بازار س��رمایه 
بسیار  همبستگی  مذاکرات  با 
زی��ادی پیدا کرده اس��ت، اگر 
مذاک��رات ب��ه نتیجه نرس��د 
ی��ا نتیج��ه نامطلوبی داش��ته 
باش��د ی��ا تمدی��د بلند مدتی 
اتف��اق بیفتد که البته من این 
احتمال را بسیار کم می دانم، 
در این حالت باز هم ش��اخص 
کل ری��زش خواهد داش��ت و 
رکود بسیار شدیدی را دربازار 

بورس شاهد خواهیم بود. 
 تمدی��د مذاک��رات نیز دو 
حالت می تواند داش��ته باشد. 
یکی تمدید کوتاه مدت اس��ت 
ک��ه ش��اید کمتر از ی��ک ماه 
طول بکش��د و روندی که در 
ای��ن روزهای هفته مش��اهده 
پیشرفت  از  نش��ان  می ش��ود 
به صورت��ی  و  باش��د  داش��ته 
باشد که به نظر برسد در این 
مدت قطع��ا نتیجه مطلوبی از 
مذاکرات حاصل خواهد ش��د 
که این تمدید مس��لما تمدید 
مثبتی اس��ت و می تواند طی 
ای��ن مدت ب��ازار ه��م مثبت 
باشد اما ممکن است تمدیدی 
اتفاق بیفت��د که مانند تمدید 
قبل، ش��ش ماه طول بکش��د 
و دی��ده می ش��ود ک��ه ای��ن 

تمدی��د حاص��ل ع��دم 
نتیجه گیری از مذاکرات 
تمدیدی  اس��ت، چنین 
می توان��د تمدی��د بدی 
باشد  بازار سرمایه  برای 
و اگر قرار باش��د چنین 
در  مجددا  بیفتد  اتفاقی 
این مدت در بازار رکود 

خواهیم داشت. 
در صورتی که مذاکرات 
به نتیجه برس�د رشد 
ب�ازار س�رمایه را در 
تا چه حد  کوتاه مدت 

پیش بینی می کنید؟ 
مذاکرات  رسیدن  نتیجه  به 
ب��رای ب��ازار س��رمایه معانی 
اگ��ر مذاکرات  دارد.  مختلفی 
با این تعبیر به نتیجه برس��د 
که تحریم ه��ای مهم ما مانند 
تحری��م بانک��ی و تحریم نفت 
که مهم ترین تحریم های مالی 
و اقتصادی ما اس��ت برداشته 
ش��وند، در بازار و در صنایعی 
که لیدر و پیش��رو هس��تند و 
شده اند  مذاکرات  به  وابس��ته 
بانک،  مانند صنعت خ��ودرو، 
حمل و نق��ل و لیزین��گ، ب��ه 
احتم��ال زی��اد در ی��ک بازه 
زمانی چند روزه رشد شارپی 
و صف های خرید سنگینی را 
ش��اهد خواهیم ب��ود. اما پس 
از ای��ن ب��ازه زمانی ب��ازار به 
رس��ید  مثبت خواهد  تعادلی 
و می توان گف��ت بازار در یک 
م��دار صع��ودی ق��رار خواهد 
گرفت. صنایع��ی که در حال 
حاضر پیشرو هستند همچون 
صنع��ت خودرو، پ��س از این 
صعود با افزایش قیمت مواجه 
خواهند ش��د و احتماال در آن 
زمان خ��روج نقدینگ��ی را از 
صنای��ع لیزینگ و خ��ودرو و 

حمل و نقل خواهیم داش��ت و 
این پ��ول به س��مت صنایعی 
ک��ه قابلیت ج��ذب نقدینگی 
را دارند و می توانند سهم های 
بزرگی باش��ند خواهد رفت و 
پس از این دوره کوتاه مدت به 
نظر من ای��ن صنایع بزرگ تر 
و س��هم های بزرگ ت��ر با یک 
شیب مالیم در مسیررشد قرار 
خواهند گرف��ت. البته الزم به 
ذکر است که این رشد شارپی 
در صورتی رخ خواهد داد که 
درهفته ای که پیش رو داریم و 
تا پیش از توافق، رش��دی که 
قرار است حاصل شود در بازار 
پیش خور نشود که در صورت 
پیش خور ش��دن این رشد از 
شدت آن پس از توافق کاسته 

خواهد شد. 
ب��ا توجه ب��ه اخب��اری که 
تی��م  و  مذاکره کنن��دگان  از 
مس��ئوالن  و  مذاکره کنن��ده 
باالی نظام ش��نیده می ش��ود 
و از صحبت ه��ای آنه��ا به نظر 
می رس��د موض��ع آنه��ا نی��ز 
موضعی نیس��ت که غیر از این 
حالت را بپذیرد ام��ا اگر قرار 
باش��د توافقی حاصل شود که 
درآن توافق، ب��ر فرض محال 
نباش��د ک��ه تحریم های  قرار 
مهم ما که بر صنایع بورس��ی 
ش��ود  برداش��ته  تاثیر گذارند 
یا ب��ا ام��ا و اگره��ای زیادی 
همراه باش��د که لغو تحریم ها 

را مشکل س��از کن��د، در این 
س��رمایه  بازار  ش��اید  صورت 
واکن��ش مثبتی نش��ان ندهد 
البت��ه باز ه��م ب��ازار واکنش 
مثب��ت نش��ان می ده��د ام��ا 
ب��ا ق��درت بس��یار کمت��ر و 

نرم ترخواهد بود. 
تحلیلگ�ران  از  بعض�ی 
اعتق�اد دارن�د ک�ه ب�ازار 
س�هام عدم حصول توافق 
هسته ای را پیش خور کرده 
است و در صورت شکست 
ریزش  ش�اهد  مذاک�رات، 
سنگینی نخواهیم بود. نظر 

شما در این باره چیست؟ 
اگ��ر از نظر بنیادی بررس��ی 
پارامتره��ای  طب��ق  کنی��م، 
بنیادی این درس��ت اس��ت که 
ب��ازار س��هام حتی شکس��ت 
مذاکرات را نیز در ریزش��ی که 
داش��ت پیش خور کرده بود اما 
واقعیتی که در بازار وجود دارد 
این اس��ت که حجم نقدینگی 
و حج��م گ��ردش معامالت و 
می��زان کارای��ی ب��ازار و رفتار 
حقوقی ها و حتی حقیقی های 
بازار ما به صورتی نیست که ما 
بخواهیم بازار را فقط براس��اس 
تحلیل  بنی��ادی  پارامتره��ای 

کنی��م. به نظرمن ب��ا توجه به 
وابستگی ای که بازار با مذاکرات 
هس��ته ای پیدا کرده بیشتر از 
اینکه ب��ا پارامتره��ای بنیادی 
حرکت کند، از آنجا که بورس 
بازار کوچکی نسبت به اقتصاد 
می شود،  محس��وب  کشورمان 
خیلی براساس هیجانات عمل 
می کند. بنابراین اگر قرار باشد 
مذاک��رات با شکس��ت مواجه 
شود بازار باز هم می تواند جای 
ریزش داشته باشد، زیرا ما رفتار 
هیجانی سرمایه گذار حقیقی و 
حتی حقوقی را به این ش��کل 
برای  دیدیم که چش��م اندازی 
ب��ازار قائل نمی ش��وند و به هر 
قیمت��ی به فکر خ��روج از بازار 
هس��تند و ب��ه هیچ وج��ه دید 
ماندگاری در بازار ندارند و شاید 
وزنی که به پارامترهای بنیادی 
سهم ش��رکت ها می دهند وزن 
کمی باش��د. به همین دلیل به 
نظر من اگر مذاکرات شکست 
بخ��ورد ب��ازار باز ه��م ریزش 
خواهد داش��ت. در مورد میزان 
عدد شاخص، از آنجا که با دید 
تکنیکالی باید گفت نمی توانم 
نظری بدهم اما در مورد قیمت 
سهام شرکت ها به طورکلی اگر 
توافق انجام شود، درصورتی که 
در روزه��ای آینده که تا توافق 
مانده است صعود شاخص کل 
پیش خور نشود، در بازه زمانی 
چن��د روز بعد از توافق ش��اهد 
صف خری��د خواهیم بود 
با  قیمت ها  به طوری ک��ه 
هیجان حدود بیش از20 
حقیقی  کاه��ش  درصد 
داش��ته باشد. به خصوص 
در صنایع پیش��رو و لیدر 
همچون خودرو و لیزینگ 
و حمل و نقل��ی و پس از 
آن هم با شیبی مالیم تر 
قیمت ها در مسیر صعود 
قرار می گیرند و می توان 
گفت ش��اخص می تواند 
حتی ت��ا پایان س��ال یا 
حتی تا اواسط س��ال آینده به 
رقم های��ی که قب��ال زده بود و 
حت��ی ب��االی 84 ه��زار واحد 
نیز برس��د. اما اگر قرار باش��د 
مذاک��رات به نتیج��ه مطلوبی 
نرسد یا با شکست مواجه شود 
یا تمدید بلند مدتی داشته باشد 
که نشانه خوبی نباشد در همین 
صنایع پیشرو که اخیرا هم رشد 
خوبی داشتند قیمت ها باز هم 
می توانن��د بی��ش از 20 درصد 

کاهش داشته باشند. 
نم�اد  بازگش�ایی  ب�ا 
ای�ن  پاالیش�گاهی ها، 
گروه تبدیل ب�ه لیدر بازار 
کل  ش�اخص  و  ش�ده اند 
به پش�توانه آنها و س�پس 
گروه بانک و خودرو رش�د 
اس�ت. درصورتی که  یافته 
آیا  تواف�ق حاص�ل ش�ود 
پاالیش�گاهی ها همچن�ان 
نقش لی�در ب�ودن خود را 

حفظ خواهند کرد؟ 
را  تواف��ق  از  پ��س  دوران 
می توان به دو دس��ته تقسیم 
کرد؛ یک��ی دوران کوتاه مدت 
دو هفت��ه ای تا یک ماهه پس 
دوران  دیگ��ری  و  تواف��ق  از 
بلند م��دت. به نظ��ر من برای 

دوره کوتاه مدت پس از توافق 
لیزین��گ،  خ��ودرو،  صنای��ع 
حمل و نق��ل و بانک پیش��رو و 
لیدر ب��ازار خواهند ب��ود زیرا 
بیش��ترین تاثیر را این صنایع 
به خص��وص بانک ه��ا از توافق 
می پذیرن��د. اگ��ر قرار باش��د 
تحریم ه��ای مالی و بانکی لغو 
ش��ود و مش��کالت س��وئیفت 
برط��رف ش��ود اث��رات خوبی 
و خودروسازان  داشت  خواهد 
ه��م به خاط��ر بح��ث واردات 
ازش��رکت های  قطعات ش��ان 
می توانند  خودروسازخارجی، 
اثرات خوبی بر این ش��رکت ها 
ب��ه  وابس��ته  بالطب��ع  ک��ه 
خودرویی ها هس��تند به جای 
بگذارن��د و زمانی که وضعیت 
خودرو بهتر شود عمال فروش 
آنها نیز بیش��تر می ش��ود و از 
طرف��ی صنعت حمل و نقل هم 
به دلیل تبادالت با کشورهای 
از  خارج��ی می توان��د یک��ی 
لیدرهای بازار باش��د. اما برای 
دوران بلند مدت پس از توافق 
خودرویی ها ی��ا لیزینگی ها یا 
گذشت  از  پس  حمل و نقلی ها 
پتانس��یل  کوتاه م��دت،  دوره 
ج��ذب نقدینگ��ی زی��ادی را 
که قرار اس��ت وارد بازار شود 
ندارن��د و ای��ن ی��ک واقعیت 
اس��ت. بنابراین باید نقدینگی 
به سمت صنایع بزرگ جذب 
ش��ود و چش��م انداز صنای��ع 
بزرگ کشور خوب خواهد شد 
و چشم انداز صنایعی همچون 
پتروشیمی ها و پاالیشگاهی ها 
قطعا  خ��وب خواهد بود. زیرا 
و  هس��تند  بزرگ��ی  صنای��ع 
نقدینگی را می توانند به خوبی 
ج��ذب کنند و س��رمایه گذار 
خارج��ی نی��ز قطع��ا در این 
صنایع س��رمایه گذاری خواهد 
ک��رد و اگ��ر س��رمایه گذاران 
خارج��ی بخواهن��د وارد بازار 
س��رمایه ما ش��وند با توجه به 
اینکه ایران مزیت نس��بی در 
صنای��ع نفت��ی دارد، مطمئنا 
ج��ذب  را  سرمایه های ش��ان 
بزرگی خواهند  چنین صنایع 
کرد و در کوتاه مدت یا حداقل 
میان مدت و بلند مدت، صنایع 
پتروش��یمی و پاالیش��ی لیدر 
ب��ازار خواهن��د بود و س��ایر 
صنایع همچون فوالد، س��نگ 
آهن و سیمان و غیره را باید با 
دید بلند مدت به آنها نگریست 
زیرا مش��کالت بسیاری دارند 
که ای��ن مش��کالت باید حل 
شود و این صنایع درآینده ای 
دورت��ر می توانند چش��م انداز 

بهتری داشته باشند. 
گذشته  روز چهارش�نبه 
)3 تی�ر م�اه( بازار س�هام 
متع�ادل ب�ود )با ش�اخص 
ه�م وزن منف�ی( ب�ا ای�ن 
را  آین�ده  هفت�ه  رخ�داد 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
ط��ی هفته ای که گذش��ت 
ش��اخص کل حدود 2 درصد 
رشد داش��ت که بنا بر شرایط 
فعلی بازار ای��ن 2 درصد رقم 
بسیار خوبی بود که طی چهار 
رشد  ش��اخص  معامالتی  روز 
کرد. این طبیعی بود و با توجه 
به معام��الت آخر وقت س��ه 
شنبه هم مشخص می شد که 
شاخص کمی باید اصالح کند 
ولی این اصالح، اصالحی نبود 
که بد باش��د به این دلیل که 
روز چهارشنبه حجم معامالت 
واقعی بسیار بیشتر از روزهای 
قبل بود و ای��ن اصالح همراه 
با یک افزایش خوب در حجم 
واقع��ی معامالت ب��ازار همراه 
بود که این نش��انه مثبتی بود 
وبه نظر من روند بازار تا دهم 
تیر ماه، حتی اگر یک تمدید 
مذاکرات  در  ه��م  کوتاه مدت 
داش��ته باش��یم، روند مثبتی 
خواهد ب��ود و خری��داران در 
این بازه زمانی موفق خواهند 
بود و در لحظات آخر نیز باید 
نگاه س��رمایه گذاران به اخبار 

مذاکرات باشد. 

گفت وگو با مازیار فتحی، مدیر واحد مشاور سرمایه گذاری کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران
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نقش مهم پاالیشگاهی در افزایش 
شاخص کل

تاالر شیشه ای بورس در هفته گذشته نیز همچون 
هفته انتهایی خرداد ماه رش��دی هزار و 200واحدی 
را تجربه کرد و از عدد 63560 در ابتدای نخس��تین 
جلس��ه معامالتی هفته با 1298 واحد صعود به رقم 
64858 واحد در روز چهارش��نبه رسید و وارد کانال 
جدیدی ش��د و با توجه ب��ه افزایش ارزش معامالت 
امیدواری ه��ا را نس��بت ب��ه ادام��ه رون��د صعودی 
دوچن��دان کرد اما در روز پایانی نتوانس��ت با قدرت 
روز قب��ل به حرکتش ادامه دهد. ارزش معامالت نیز 
به رقم 190 میلیارد در روز سه ش��نبه رس��ید. حجم 

معامالت با افزایش روبه رو بوده است.
در این هفته بیش��ترین تاثیر را در مثبت ش��دن 
شاخص، نمادهای پاالیش��گاهی برعهده داشتند که 
پس از بس��ته ش��دن، در سومین جلس��ه معامالتی 
هفته ب��ا پیام ناظر بازار بازگش��ایی ش��دند. در این 
بین نماد ش��تران که در گذش��ته با قیمت های باال 
بین فعاالن بازار س��رمایه شناخته می شد این بار نیز 
بدون محدودیت بازگش��ایی ش��د و تا م��رز بازدهی 
45درصدی در زمان بازگش��ایی نیز رسید که البته 
این درصد به عدد 37  تعدیل شد و البته با صف های 
خرید س��نگینی نیز مواجه بود. بقی��ه نمادهای این 
گ��روه از جمله ش��بندر، ش��اوان و پاالیش��گاه های 
اصفهان و ش��یراز و تبریز هم با لباسی به رنگ مورد 

عالقه سهامداران شان به بازار بازگشتند.
البت��ه اتفاق جالبی نیز در مورد نماد ش��پنا اتفاق 
افتاد که باعث تعجب همگان ش��د. در پی این اتفاق 
در س��اعت12:33 دقیقه و در زمانی که بازار بس��ته 
اس��ت تعداد 2میلیون س��هم این نماد فروخته شد 
البته آنچه باعث شگفتی شد طرفیت معامله بوده اند 
که صندوق توس��عه و حمایت از بازار س��رمایه این 
تعداد س��هام را ب��ه یک کد حقیقی فروخته اس��ت 
البته صحرایی طبق اظهارنظری گفت که درخواست 
خرید این فرد قبل از بس��ته ش��دن بازار ثبت شده 

است. 
هفت��ه گذش��ته تغییرات��ی در مدیران س��ازمان 
بورس اوراق بهادار نیز ایجاد ش��د و با ش��ش تغییر 
در تاالر شیش��ه ای خانه تکانی صورت گرفت که طی 
آن عیس��ی حس��ین پناه، مدیر نظارت بر بورس ها و 
بازارهای س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار و جانش��ین 
خواجه نصیر شد؛ حس��ین پناه از مدیران مالی سایپا 
بود. محمدعلی زاده نیز مدیر نظارت ناشران سازمان 
بورس ش��د و محمدرضا معتمد، رییس س��ابق اداره 
نظارت بر ناش��ران س��ازمان بورس، مدیر نظارت بر 

نهادهای مالی سازمان بورس شد. 
براس��اس این تغییرات رؤس��ای ادارات نظارت بر 
ناشران بورسی و اداره نظارت بر ناشران فرابورسی و 
همچنین مدیر نظارت بر بازار اولیه مش��خص شدند. 
در این هفته خبرهای بس��یار مهمی نیز درخصوص 
تعیی��ن نرخ خوراک پتروش��یمی منتش��ر ش��د که 
چارچوب ه��ای تعیین نرخ خوراک پتروش��یمی در 
حال نهایی شدن اس��ت. به گفته مسئوالن این نرخ 
برای تمامی شرکت ها یکسان خواهد بود البته برای 
مناطق محروم تخفیفات��ی تاحدود 30 درصد اعمال 
می ش��ود. این نرخ ب��رای س��رمایه گذاران داخلی و 

خارجی یکسان وضع می شود. 
ب��ا توج��ه ب��ه نزدیک تر ش��دن ب��ه موع��د مقرر 
ضرب االج��ل 30 ژوئن که در هفته جاری نشس��ت 
نهایی برگزار می شود و با توجه به گفته های طرفین 
به نظر می رس��د توافق قرن صورت بگیرد. بر همین 
اس��اس و با توجه به رسیدن بس��یاری از سهم ها به 
منطقه حمایت خود، می ت��وان ایجاد یک جو روانی 
مثبت و صعودی را ب��رای قیمت ها متصور بود البته 
به ش��رط اینکه افزایش های ارزش معامالت و رشد 
ش��اخص کل در دو هفت��ه اخی��ر پیش خ��ور توافق 

هسته ای نبوده باشد. 

تحلیل داده های ناشران – تدان

www. از روز پنجشنبه در وب سایت کدال به آدرس
codal.ir که اطالعیه های ش��رکت های بورسی نظیر 
گزارش های دوره ای س��ه، ش��ش، 9 و 12 ماهه در آن 
منتش��ر می ش��ود و مرجع تصمیم گیری تحلیلگران 
بنی��ادی و کلیه فعاالن بازار س��رمایه اس��ت، تغییر 

مهمی مشاهده شد. 
مراجعه کنندگان به این س��امانه، در مقابل نام هر 

نماد که گزارشی از آن منتشر شده است، 
آیکون جدیدی به شکل مقابل می بینند 
که با کلیک روی آن به س��امانه جدیدی 

هدایت می شوند. 
از زمانی که شرکت ها اطالعات مالی خود را به طور 
مس��تقیم و بدون واس��طه به س��امانه کدال ارسال 
می کنند، توس��ط س��ازمان بورس وع��ده راه اندازی 
س��ایتی داده شد که در آن تحلیلگران این اطالعات 
ارائه ش��ده را تجزیه و تحلی��ل کنند و این تحلیل ها 
برای کلیه سهامداران و عالقه مندان قابل دسترسی 

باشد. 
سامانه »تدان« که مخفف عبارت »تحلیل داده های 
ناش��ران« اس��ت ب��ه آدرسtedan.ir  ب��ه همین 
منظور راه اندازی ش��ده اس��ت. از امروز عالقه مندان 
می توانن��د با مراجعه به این وب س��ایت، تحلیل های 
بنیادی تحلیلگ��ران درخصوص گزارش های مختلف 
منتش��ر ش��ده در س��امانه کدال را مطالعه کنند تا 
بتوانند س��هام با پتانسیل های باالتر را انتخاب کرده 
 یا درخصوص س��هم خود اطالعات بیش��تری کسب 
کنند. این گونه حرکات باعث رش��د و پویایی بیشتر 
ب��ازار س��رمایه خواهد ش��د و امید اس��ت گام های 

بیشتری در این زمینه برداشته شود. 

 برنده ها و بازنده های بازار 
در هفته گذشته

در نخستین هفته از تیرماه سال جاری و در آستانه 
به پایان رسیدن ضرب االجل مذاکرات هسته ای ایران و 
1+5، شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران رشدی 
1300 واحدی را تجربه کرد. در این هفته که با قدرت 
نس��بی عرضه آغاز ش��د، ش��اخص کل در روز ابتدایی و 
بر خالف جهت اصلی بازار، از رشدی 275 واحدی بهره 
برد. در دومین روز معامالتی این هفته شاخص کل در 
جهتی همسو با بازار قرار گرفته و اصالحی مختصر را در 
ارتفاع خود اعمال کرد. در روز میانی هفته تقاضا قدرت 
گرفته و جامه ای س��بز بر بازار پوش��اند. بدین ترتیب، 
طی روزهای دوش��نبه و سه ش��نبه شاخص کل حدود 
1000 واحد افزایش یافت. در روز پایانی هفته هیجان 
خرید جای خود را به تعادل داده و ش��اخص کل تنها 
چند واحد افزایش ارتفاع را تجربه کرد. همچنین در این 
هفته ارزش معامالت با رشدی چشمگیر نسبت به هفته 
پیشین خود همراه بود. رشد قیمت ها و همچنین رشد 
ش��اخص کل در این هفته را می توان به ریس��ک پذیری 

بعضی افراد و فرصت طلبی برخی دیگر نسبت داد. 
ب��ا فرض حصول توافق، ب��ازار روند صعودی بلند مدت 
خود را آغاز کرده است و بدین ترتیب فرصت های زیادی 
برای خرید را به تمام معامله گران عرضه خواهد داش��ت. 
در این بین، بعضی از افراد با قبول ریس��ک منفی ش��دن 
بازار پس از شکست احتمالی مذاکرات، دست به خریدهای 
هیجانی زدند. برخی دیگر از معامله گران با قناعت به سود 
چند درصدی و برای گریز از مس��ئله پذیرفتن ریس��ک از 
صعود به وجود آمده در بازار استفاده کامل بردند و سهام 
خود را در دو روز پایانی هفته فروختند. شاید نتوان برنده 
یا بازنده ای را در این میان تعریف کرد اما قدر مس��لم، با 
عنایت به س��نگین تر بودن ترازو به س��مت حصول توافق 
هسته ای ایران و 1+5، فروش در قیمت های کنونی و خرید 
هیجانی توجیه ناپذیر است. از سوی دیگر، نوسانات شدید 
بازار سرمایه یکی از خاصیت های معمول است که پیش 
از رخدادهای بزرگ سیاسی به وقوع می پیوندد. لذا برای 
مصون ماندن از این نوسانات و جلوگیری از متضرر شدن 
در ای��ن ب��ازه زمانی نقد بودن منطقی ترین گزینه و عدم 

معامله دومین انتخاب معقول است. 
ب��ا توجه به قرار گیری تاری��خ ضرب االجل مذاکرات 
اتم��ی ای��ران و 1+5 در آخرین روز کاری بازار در هفته 
جاری و با در نظر داش��تن احتمال قوی حصول توافق 
در ای��ن دور از مذاک��رات نباید انتظارات زیادی را برای 
هفته پیش رو تعریف کرد. به صورت کلی، منطقی ترین 
س��ناریو ب��رای هفته جاری ش��روع معام��الت با عرضه 
نس��بتا قوی و پس از آن تعادل بازار اس��ت. در دو روز 
پایانی هفته می توان انتظار داشت بار دیگر خریدهای 
هیجانی در بازار پدیدار شده و شاخص کل افزایش یابد. 
بدی��ن ترتی��ب برای روز معامالتی جاری انتظار می رود 
بازار با عرضه نسبی گشایش یافته و یک سوم نخست 
بازار بدین منوال پیگیری شود. در یک سوم دوم بازار 
می توان انتظار داش��ت از ش��دت عرضه ها کاسته شده، 
ش��اهد تعادل نس��بی در روند معامالت باش��یم. پس از 
آن انتظ��ار م��ی رود بار دیگر عرضه قدرت گرفته و بازار 
و شاخص کل در مسیر نزولی قرار گیرند. انتظار می رود 
می��زان تغییرات ش��اخص کل ب��رای روز جاری به رقم 

100 واحد محدود شود. 

نوسان قیمت ها افزایش می یابد

بی اعتم��ادی س��رمایه گذاران ب��ه بازار ب��ورس یکی از 
مهم ترین عوامل موجود و تشدید کننده روند نزولی بازار 
اس��ت که یکی از پر رنگ ترین این بی اعتمادی ها وجود 
ریسک سیستماتیک سیاسی کشور و سیاست های دولت 
در بخ��ش اقتصاد اس��ت. در حال حاض��ر، آینده اقتصاد 
کشور به جریان مذاکرات گره خورده و این مسئله بر بازار 
سرمایه به عنوان نماگر اقتصاد تأثیر مستقیم و بسیار زیادی 
گذاشته است.  همچنین تداوم روند نزولی موجب شده تا 
پتانسیل هایی که بازار سرمایه در صورت دستیابی به توافق 
جامع هسته ای برای حرکت در مسیر رشد داشته، کاهش 
یابد. از این رو انتظار می رود در صورت گشایش ارتباطات 
سیاسی با رشد 10 تا 15 درصدی قیمت سهام شرکت های 
بورسی مواجه شویم و در این شرایط درصورتی که حمایتی 
از ای��ن بازار نش��ود، بار دیگر ب��ورس با روند نزولی همراه 
می ش��ود.  به عالوه اگر نتیجه مذاکرات برای اهالی تاالر 
به هر دلیلی خوش نیاید، قیمت س��هام ش��رکت ها دوباره 
جای اصالح دارند و اگر نتیجه مثبت باش��د جاده کس��ب 
بازدهی برای اهالی تاالر باز خواهد شد و شاید پیش بینی 
میزان آن اندکی مشکل باشد ولی آنچه مسلم است قطعاً 
بازدهی قابل توجهی در انتظار سهامداران خواهد بود که 

در صنایع مختلف متفاوت است. 
پس به نظر می رس��د با در نظر گرفتن این نکته فعاًل 
خریداران سهام آینده روشن تری نسبت به فروشندگان 
پی��ش چشمان ش��ان ق��رار دارد چون تا روز موعود تنها 
چن��دروز باقی مان��ده، مضاف ب��ر اینکه تا به اینجا اخبار 
رس��یده از مذاکرات هس��ته ای بیشتر به توافق و حصول 
نتیج��ه نزدیک تر اس��ت تا تمدید ی��ا عدم توافق، با این 
حال توصیه می شود اندکی محتاطانه تر در شرایط فعلی 
عمل کنید چراکه اصل مهم، میزان رشد قیمت سهام 
شرکت ها و ارزش معامالت است. با توجه به افت قابل 
توجه سهام در ماه های گذشته، باوجود رشد قابل توجه 
این روزهای ش��اخص کل، نمی توان انتظار روند اصالح 
قیمتی س��هام ش��رکت ها را داش��ت و افزایش شاخص 
ب��ورس نبای��د به هیجان و جوزدگی س��رمایه گذاران به 
جهت فروش س��هام و بزرگنمایی در کس��ب سود منجر 
شود.  به طور کل و در پایان، هر چه به تاریخ دهم تیر ماه 
نزدیک شویم نوسانات قیمت ها افزایش خواهد یافت و در 
یک بازه زمانی کوتاه با یک شوک مثبت همراه خواهد 
شد اما با توجه به لغو تدریجی تحریم ها، بعد از آن بورس 
به تعادل خواهد رسید و به دلیل وجود چشم انداز مثبت، 

احتمال روند کاهشی وجود ندارد. 

عمق بازار

نگاه کارشناس

گزارش بازار

دریچه

فرحناز یارمحمدی
کارشناس بازار سرمایه

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار

علیرضا روحانی
کارشناس بازار سرمایه

علی زالی
 تحلیلگر بازار سرمایه

مها فرازمند

درست یا غلط، بورس ما تا حد زیادی 
به مذاکرات گره خورده. این قابل قبول 
است که مذاکرات می تواند باعث رفع 
تحریم ها شود و یکی از بزرگ ترین 

مشکالت کشور ما تحریم است اما به 
نظر من به این شکل گره خوردن بازار 
سرمایه با مذاکرات غیر منطقی است و 
در واقع می توان گفت خود سهامداران 
نیز عامل این مسئله هستند و بسیاری 

از نوسانات بازار را به مذاکرات 
وابسته کرده اند
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زبان بدن
زبان بدن از جمله مفاهیمی 
است که در چند سال گذشته 
بس��یار درباره آن صحبت شده 
اس��ت. زبانی ک��ه در آن بدون 
اینکه کالمی رد و بدل ش��ود، 
پیام ه��ای زی��ادی انتقال داده 
می ش��ود. برای اینک��ه بتوانید 
با زبان بدن بر س��رمایه گذارها 
تاثیر بگذارید و سرمایه شان را 
جذب کس��ب و کار خود کنید، 
به این چند نکته بس��یار توجه 

کنید: 
اجازه دهید سرمایه گذار 

اشتیاق شما را ببیند
زب��ان بدن نخس��تین کانال 
ارتباطی برای ابراز احساس��ات 
است. الزم به گفتن نیست که 
ای��ن زبان پاس��خ از پیش مهار 
نشده احساسات به طرف مقابل 
اس��ت و با آمار و ارقام چندان 
انس��ی ن��دارد. بهترین کار این 
اس��ت که حرف ه��ای عادی و 
حس��اب و کتاب دارت��ان با تن 
صدای مش��تاق، انرژی مثبت 
درون��ی و حال��ت چهره ت��ان 
هماهنگ باش��د. توجه داشته 
باشید که روی بیان احساسات 
خ��ود کنترل داش��ته باش��ید. 
وقت��ی دس��ت تان را حرک��ت 
می دهید آن را به سمت باالی 
ش��انه ها و سر نبرید چون این 
نوعی سردرگمی را به مخاطب 
منتق��ل می کن��د. همچنی��ن 
وزن تان را به طور مساوی روی 
دو پای یتان بیندازید و ش��ق و 

رق بایستید. 
در نگاه تان گرما و 

اعتماد به نفس داشته باشید
ب��دن،  زب��ان  جنب��ه  از 
تاثیرگذارتری��ن اف��راد آنهایی 
هس��تند که دو نوع س��یگنال 
غیرکالمی را برای طرف مقابل 
می فرس��تند. ی��ک مجموعه از 
سیگنال ها حاالت، میزان نفوذ 
را  اعتماد به نف��س ش��خص  و 
نش��ان می دهد. این سیگنال ها 
زمان��ی به طرف مقابل نش��ان 

داده می ش��ود ک��ه بلند ب��اال 
ایس��تاده و شانه ها و سرتان را 
کمی به عقب داده باش��ید و با 
صدای رس��ا و کمی پایین تر از 
رنج اصلی صدای خود صحبت 

کنید. 
مجموعه دیگر سیگنال های 
غیرکالم��ی ش��امل مالیمت، 
داشتن همدلی و رفتار دوستانه 
اس��ت. دست دادن، کمی بدن 
را به جلو دادن، ارتباط چشمی 
برقرار کردن در هنگام صحبت، 
لبخن��د زدن و واکنش نش��ان 
دادن به حرکات و ژس��ت های 
ط��رف مقاب��ل از جمل��ه این 

سیگنال ها است. 
مش��کل خیلی ها این اس��ت 

داش��تن  مالیم��ت  ک��ه 
در  را  اعتماد به نف��س  و 
تض��اد با هم می بینند. به 
نظر این اف��راد، آدم های 
مالی��م ب��ه ان��دازه افراد 
دارای نف��ود، باه��وش یا 
ماهر نیس��تند. حال آنکه 
وقتی موازنه میان این دو 
باشد هر س��رمایه گذاری 
تسلیم سرمایه گذاری در 
خواهد  ش��ما  کسب و کار 

شد. 
  اطمینان بیابید که پیام های 
غیرکالمی ت�ان  و  کالم�ی 

همسو هستند
وقتی زب��ان بدن تان با آنچه 
می گویی��د هماهنگ نباش��د، 
پی��ام کالم��ی ش��ما کام��ال 
نادیده گرفته می ش��ود. وقتی 
آنچه می گویید با آنچه نش��ان 
نباش��د،  یکس��ان  می دهی��د 
حس از کالم و غیرکالم ش��ما 
م��ی رود و م��ردم عموما طبق 
پیش فرض��ی که در ذهن دارند 
غی��رکالم یا همان زبان بدن را 

باور می کنند. 
تص��ور کنی��د ک��ه یک��ی از 
س��رمایه گذارانی که پشت میز 
نشس��ته نگران��ی ج��دی خود 
درباره خدمات یا محصول شما 
را ابراز کرده است. اگر با لبخند 
واکنش نش��ان دهی��د، طرف 
مقاب��ل احس��اس می کند که 
ب��ه او طعنه می زنید یا برخورد 

فکرش��ده و اندیشمدانه نسبت 
به نگرانی او ندارید. این موضوع 
به وی��ژه برای خانم ها که تمایل 
ب��ه لبخن��د زدن زی��اد دارند، 
مه��م اس��ت، اغل��ب زمانی که 
خبری می ش��نوند که احتمال 

استرس زا بودنش زیاد است. 
به گرمی دست دهید

لمس کردن و به ویژه دس��ت 
دادن نخستین و قدرتمندترین 
راهنم��ای غیرکالم��ی اس��ت. 
مطالع��ات نش��ان داده اس��ت 
ک��ه دس��ت دادن احتم��ال به 
ی��ادآوردن اف��راد را تا دو برابر 
افزایش می دهد. براس��اس این 
مطالعات مردم با کسانی که به 
گرمی دست شان را می فشارند 

رفت��اری گرم تر و دوس��تانه تر 
از دیگ��ران نش��ان می دهن��د. 
حتما دس��ت راست تان را آزاد 
نگ��ه دارید )یا اگر چپ دس��ت 
هستید، دست چپ تان را خالی 
کنید( تا با طرف مقابل دس��ت 
بدهی��د. آنقدر محکم دس��ت 
ندهید که شخص روبه رو دنبال 
فرصتی برای کشیدن دستش 
از میان دس��تان ش��ما باشد و 
به یاد داش��ته باشید که هنگام 

دست دادن لبخند بزنید. 
خوش تیپی

بسیار از کارآفرینان و صاحبان 
کسب و کارهای کوچک ساعات 
بی م��رزی را ص��رف آم��وزش، 
ارتباطات، نوش��تن، جمع آوری 
و...  کارگاه  برگ��زاری  اعتب��ار، 
می کنن��د، اما درص��د باالیی از 
آنها از ظاهر و س��ر و وضع خود 

چشم می پوشند. 
هرگ��ز نبای��د ظاهر و تیپ و 

قیافه تان را دس��ت کم بگیرید. 
وقتی به ش��کلی لباس بپوشید 
ک��ه دیگ��ران ح��س امنی��ت 
کنن��د و خود را به ش��کل یک 
آدم حرف��ه ای نش��ان دهید در 
قضاوت س��رمایه گذارها نسبت 
به خود به ش��دت تفاوت ایجاد 

خواهید کرد. 
ح��ال ب��رای اینک��ه ببینید 
چگونه لباس بپوشید تا سرمایه 
س��رمایه گذارها را جذب کنید، 

این نکات را بخوانید: 
لباس ه�ای  پوش�یدن  از 
چ�روک، ژولی�ده و ب�دون 

دکمه پرهیز کنید
همیش��ه لباس های ت��ان را 
وارس��ی کنید تا مرتب باشند. 
وقت��ی آنه��ا را از تن در 
می آوری��د بالفاصل��ه به 
آویزان  رخت��ی  چ��وب 
کنی��د. اگ��ر دکمه ای از 
لباس تان کنده شده بود 
بی برو برگردد یا خودتان 
آن را بدوزید یا به کسی 
بس��پارید که این کار را 

بلد باشد. 
لباس های تان 

تمی�ز  همیش�ه  را 
و  کش�یده  ات�و  و 
هم�واره  را  کفش های ت�ان 
ب�راق و واک�س زده ن�گاه 

دارید
و  خیاط��ی  خشکش��ویی، 
ازجمله ش��غل هایی  واکس��ی 
اس��ت ک��ه ی��ک کارآفرین یا 
صاح��ب کس��ب و کار کوچک 
خوش تی��پ همواره باید با آنها 
س��ر و کار داشته باشد. همین 
جزییات هس��تند که آن فرد را 
از همکارانش متفاوت می کند. 
حواس تان به ناخن های تان 

باشد
چه بخواهید و چه نه، همه به 
می کنند.  توجه  دست های تان 
ناخن های ت��ان را تمیز و مرتب 
نگاه دارید. ناخن های تان نماد 
توجه ش��ما ب��ه جزییات کاری 
هستند. اگر ناخن ها و رسیدگی 
ب��ه آنها برای تان مهم باش��د، 
حتما جزئی نگری هم برای تان 

اهمیت دارد. 

در مورد کفش های تان 
خساست به خرج ندهید

شما تنها یک جفت پا دارید و 
نه بیشتر. بنابراین بهترین کفشی 
را که از پس خرجش برمی آیید 
برای خود بخرید. کفش های تان 
را همیشه واکس زده نگه دارید 
و نگذارید فرس��وده ش��وند. اگر 
پاشنه های شان صدای ناهنجار 
می دهد، حتما تعمیرشان کنید. 
مراقب زین�ت آالت و لوازم 

خود باشید
ه��ر وقت ی��ک کت یا ژاکت 
می پوش��ید، کام��ال مش��خص 
اس��ت ک��ه خ��ود را آماده یک 
کس��ب وکار کرده اید. کت تان 
را همیش��ه ب��ه همراه داش��ته 
باش��ید ک��ه برای جلس��ه های 
مهم و رس��می به شدت به کار 
می آی��د. این کت همچنین در 
دیدار سرمایه گذارها  و قرارهای 
از پی��ش تعیی��ن نش��ده نقش 

مهمی بازی می کند. 
راحت�ی  خاط�ر  ب�ه 
خوب  لباس  سرمایه گذارها 

بپوشید و نه خودتان
از پوش��یدن لباس های��ی که 
خیل��ی تنگ و ج��ذب، زیادی 
کوتاه، بیش از اندازه ش��ل و ول 
یا بیش از حد جیغ و تابلو هستند 
به شدت بپرهیزید. اگر به خوب 
بودن لباس شک دارید، بنا را بر 
بد بودنش بگذارید و از پوشیدن 
آن صرف نظ��ر کنید. اگر لباس 
مناس��بی نیس��ت یا آن را دور 
بیندازید یا به کس��ی ببخشید. 
همیش��ه در لباس پوشیدن یک 
پله باالتر از تصور سرمایه گذار و 
لباس هایی باشید که او می پوشد. 
تاثیر زبان بدن و خوش تیپی 
راز پنهانی اس��ت که بس��یاری 
و  کس��ب و کار  صاحب��ان  از 
کارآفرینان به س��ادگی از کنار 
آن می گذرن��د. در حالی ک��ه در 
خیل��ی مواق��ع ای��ن دو نکت��ه 
مهم یعنی اس��تفاده درس��ت از 
زب��ان ب��دن و لباس پوش��یدن 
به س��امان می توان��د گره ه��ای 
س��رمایه گذاری را بس��یار بهتر 
از نشست های کش دار و آمار و 
ارقام سردرگم کننده باز گشاید.

سرنخ

سرمایه گذاری در استعدادیابی 
ورزشی

کالف اول
س��رمایه گذاری در ح��وزه ورزش هم��واره یک��ی از 
س��رمایه گذاری های مفرح و پاس��خگو در کش��ور ما 
بوده اس��ت. راه اندازی سایت های اسکی، مدرسه های 
فوتبال، زمین های بازی و ورزش، باشگاه های بدنسازی 
و غیره همه از جمله س��رمایه گذاری هایی هس��تند که 

مورد استقبال جوانان بسیاری قرار گرفته است. 
پی��ش از ای��ن ه��م در ای��ن صفح��ه گزارش هایی 
درخصوص راه اندازی بسیاری از این سرمایه گذاری ها 
ارائه شد که می تواند چراغ راهی برای سرمایه گذاری 
ش��ما باش��د، به تازگی هم خبری مبنی بر راه اندازی 
نخستین مدرسه تخصصی فوتبال در عسلویه منتشر 
ش��د که فرماندار عس��لویه در افتتاحیه این مدرسه با 
بی��ان اینکه س��رمایه گذاری در ح��وزه ورزش را نباید 
هزینه تلقی کرد، بر نهایت سعی و تالش برای ایجاد 

جامعه ای توانمند و پویا تاکید کرد. 
عب��داهلل ن��ادری با برش��مردن برخ��ی از اقدامات و 
فعالیت های زیرس��اختی در حوزه ورزش شهرس��تان 
ب��ه سیاس��ت ها و اه��داف دولت تدبی��ر و امید در امر 
س��رمایه گذاری برای جوانان به ویژه در عرصه مسائل 
ورزش��ی اشاره کرد و اظهار داشت: مسئوالن ذی ربط 
بای��د تم��ام ت��الش خود را برای توس��عه همه جانبه و 

اساسی ورزش شهرستان به کار گیرند. 
وی در بخش دیگری از س��خنانش ضمن تقدیر از 
متولیان راه اندازی مدرس��ه فوتبال در ش��هر عسلویه 
خاطرنش��ان کرد: جوانان عس��لویه نیازمند امکانات و 
تجهیزات بیشتر ورزشی هستند که باید فراهم شود. 
ما هم در این کالف پیش��نهاد می دهیم با توجه به 
کمبودهایی که در حوزه ورزش در سراسر کشور وجود 
دارد به خصوص در مناطق محروم، به سرمایه گذاری 
در ای��ن ح��وزه بیش��تر فکر کنید. راه ان��دازی چنین 
امکاناتی اقدامی مناس��ب برای پرکردن اوقات فراغت 
دانش آم��وزان و قش��ر ج��وان و نوج��وان به حس��اب 
می آی��د به عالوه چنین فضاهایی می تواند گامی بلند 
در راس��تای شناسایی اس��تعدادهای نوجوانان عرصه 
ورزش باشد و باید از این ظرفیت استفاده بهینه را برد. 

کالف دوم
مسئله دفع یا بازیافت زباله های شهری در سال های 
اخیر تبدیل به مس��ئله ای جدی و مهم ش��ده اس��ت 
به گونه ای که حتی از زباله های تفکیک ش��ده با عنوان 
طالی کثیف یاد می شود. بسیاری از کشورها از زباله ها 
در گردونه صنعت و بسیاری دیگر برای تولید برق از آنها 
بهره می گیرند اما در بسیاری از شهرهای ایران مسئله 

زباله همچنان یک عامل مزاحم و دست و پا گیر است. 
مثال مدیرکل دفتر امور شهری و شورای استانداری 
مازندران در خصوص زباله های این اس��تان می گوید: 
این اس��تان به وس��یله و دریا از دو طرف بس��ته شده 
اس��ت و مش��کل دفع زباله دارد. وی معتقد اس��ت: 
سرمایه گذاری در مدیریت پسماند شهرهای مازندران 
ضروری است.  محمد محمدی تاکامی با بیان اینکه 
موض��وع زبال��ه در این اس��تان از دیرباز به طور جدی 
در دس��تور کار مس��ئوالن اس��تانی قرار گرفته است، 
می افزاید: در روزهای پربازدید حدود 3هزار تن زباله 
توس��ط مردم و مس��افران تولید می شود، مازندران به 
لحاظ مراکز مس��کونی به هم چس��بیده و نزدیک با 
دیگر مراکز استان های کشور متفاوت است به همین 
دلیل تاکنون در جذب سرمایه گذار موفق نبوده است. 
محمدی تاکامی با بیان اینکه در این زمینه جذب 
س��رمایه گذار باید به طور متمرکز انجام ش��ود، تصریح 
کرد: برای ش��هرهای مرکزی مناس��ب خواهد بود با 
توجه به اینکه آمل نیز در امر دپوی زباله در عمارت با 
مشکل مواجه شده است.  ما هم در این کالف پیشنهاد 
می دهیم با توجه به ش��رایط کنونی اس��تان مازندران 
و نیاز این اس��تان به یک مرکز دفع یا بازیافت زباله 
در این اس��تان س��رمایه گذاری کنید و از حمایت های 

مسئوالن این استان هم بهره مند شوید. 

خبر

 اتصال 1۲۹ دستگاه اجرایی
به سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری

رییس س��ازمان امور اقتص��اد و دارایی آذربایجان 
ش��رقی از اتصال ۱۲۹ دس��تگاه اجرایی اس��تان به 

سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری خبر داد. 
به گزارش مهر، رضا حسینی در شورای گفت وگوی 
بخش خصوصی و دولت اظهار داش��ت: س��امانه پنجره 
واحد س��رمایه گذاری در س��ال ۸۸ به عنوان یک ایده 
مطرح شده و در سال ۹۱ حالت رسمی به خود گرفت 
که در این زمینه مکاتباتی با دس��تگاه ها شکل گرفته 
و کارشناس��ی های الزم درخصوص جزییات این طرح 

عملی شد.
حس��ینی ادامه داد: در این میان از تمامی دستگاه ها 
می خواهیم نس��بت به اجرای کامل این طرح احساس 
تکلیف کنند زیرا برخی مقاومت ها از سوی دستگاه ها 
دیده می شود و متأسفانه در برخی ادارات راهنمایی های 

خوبی به متقاضیان ارائه نمی شود. 

جذبسرمایهبازبانبدنوخوشتیپی!
 ج�ذب س�رمایه به جز دان�ش تخصصی و آنچه 
در می�ان اهال�ی دنی�ای س�رمایه گذاری بهنجار 
ش�ناخته می ش�ود، ف�وت و فن ه�ای دیگری هم 

دارد. این فوت های کوزه گری در نگاه اول عجیب 
و ش�گفت آور اس�ت اما دقت بیش�تر در آن لزوم 

وجودشان را تایید می کند. 

درواق�ع در فرآین�د ج�ذب س�رمایه توجه به 
مهارت هایی که بیش�تر رنگ و بوی روانشناختی 

دارند، بسیار با اهمیت به نظر می رسد. 

زبان بدن از جمله مفاهیمی است که 
در چند سال گذشته بسیار درباره آن 
صحبت شده است. زبانی که در آن 
بدون اینکه کالمی رد و بدل شود، 

پیام های زیادی انتقال داده می شود. با 
زبان بدن می توانید بر سرمایه گذارها 
تاثیر بگذارید و سرمایه شان را جذب 

کسب و کار خود کنید

دور از ذهن اما قابل تأمل 

هم��ه افراد در طول روز زمان��ی را برای پرداختن 
به ایده های احمقانه صرف می کنند. زمانی که ش��ما 
رویایی را در ذهن می پرورانید و تصور می کنید شاید 
ایده شما بسیار احمقانه و غیر قابل اجرا باشد درست 
همان زمانی است که فردی به دنبال اجرایی کردن 
ایده هایی اس��ت که تا چند قرن گذشته، چند سال 
گذشته یا حتی چند ماه قبل از آن احمقانه، بعید و 

دور از ذهن به نظر می رسیده است. 
همه پیشرفت ها و تکنولوژی بشر مدیون و مرهون 
افرادی است که در زمان خود انسان های احمقی به 
نظر می رسیدند و از نگاه دیگران ایده های احمقانه ای 
در ذهن داشتند. شاید اگر ۱00سال پیش در رابطه 
با ایده تلفن همراه با کسی صحبت می کردید شما را 
انس��ان احمق و خیال پردازی می دانست اما این ایده 
و بسیاری از ایده های دیگر که زمانی بعید، احمقانه 
و دور از ذهن به نظر می رس��ید ام��روزه به فرصتی 
برای سودآوری شرکت های بزرگ چندملیتی تبدیل 

شده است. 
س��تون ایده های احمقانه حاصل تجربه چند سال 
گذش��ته ام ناش��ی از فعالیت در زمین��ه ایده پردازی 
در دنیای کس��ب وکار و س��رمایه گذاری اس��ت. این 
روش که در برخی ش��رکت های بزرگ دنیا به عنوان 
ش��یوه ای نو برای جریان سازی در فرآیند خالقیت و 
نوآوری در سازمان و زیر نظر واحدهای ایده پردازی 
در شرکت ها طراحی و اجرایی شده جریان مستمری 
از ایده ه��ای احمقان��ه و دور از ذهن را به س��ازمان 
ارائه می دهد که حتم��اً برخی از آنها قابلیت تفکر و 
تأمل بیشتر و قرار گرفتن در جریان تجاری سازی و 

سودآوری را دارند. 
در این س��تون بنا داریم  یک گفتمان ایده پردازی 
از ایده ه��ای عجیب، دور از ذهن اما قابل تأمل برای 
مخاطب��ان صفحه فرص��ت س��رمایه گذاری روزنامه 
فرصت امروز راه اندازی کنی��م. فرصتی که می تواند 
افکار شما مخاطبان را برای پرداختن به دغدغه های 
ذهنی تان که زمینه های اقتصادی دارد قلقلک دهد. 
از س��وی دیگر این ستون فرصتی است برای افرادی 
ک��ه دنبال ایده ه��ای خاص برای س��رمایه گذاری و 
ش��روع کس��ب وکار یا حتی ایده هایی ب��رای بهبود 

کسب وکار خود هستند. 

پهپادهای نجات دهنده اما 
دردسرساز

ای��ن روزه��ا در خبره��ا مرتب اخب��اری در مورد 
کاربرده��ای مختل��ف پهپادها می ش��نویم. ش��اید 
فیلمب��رداری از باال با هزینه بس��یار کمتر از بالگرد 
ای��ده اولی��ه س��اخت این وس��ایل پرکاربرد باش��د. 
امروزه از این وس��ایل حتی ب��رای داخل منازل هم 
استفاده می کنند. انواع کوچکی وجود دارد )به اندازه 
س��اعت مچی( که هم��راه کاربر حرک��ت می کند و 
عکس��برداری و فیلم برداری انج��ام می دهد. اما من 
زمانی ب��ه این پدیده عالقه مند ش��دم که خبری از 
ش��رکت پست دی اچ ال را مطالعه کردم. استفاده از 
پهپاد برای رس��اندن نامه ها و بسته های پستی نوعی 
بلندپ��روازی به نظر می رس��د. نکته ای که در خبرها 
به آن اشاره نمی شود روش های قانونی و فنی حفظ 
امنیت پهپادهاس��ت. می دانیم که این وسایل کمکی 
باعث دردسرهایی برای خطوط هوایی و بالگردهای 
پلیس و امداد می ش��وند. به نظر می رس��د وقت آن 
رسیده که قوانین جامعی برای استفاده از آنها وضع 
ش��ود. اگر پهپادی که بسته پستی را حمل می کند 
به هر روشی به س��رقت برود )مثال سیستم راهبری 
آن هک ش��ود( به غیر از خود پهپاد )که قطعا ارزش 
کمی ندارد( بسته هایی که به امانت نزد پست سپرده 

شده از حساسیت باالیی برخوردار هستند. 
فرض کنی��م در نقطه ای دورافتاده و کوهس��تانی 
کس��ی نیاز به امداد داشته باشد. یک پهپاد می تواند 
قب��ل از رس��یدن گروه های امداد بعضی از وس��ایل 
کمک ه��ای اولیه را ت��ا محل حادثه حم��ل کرده و 
در اختی��ار حادثه دیدگان ق��رار دهد. اگر افراد محل 
دقیق را با اس��تفاده از جی پی اس به دس��ت آورند و 
به ش��ماره های امداد اطالع دهند کار بس��یار ساده 
خواهد بود و شاید حتی نیاز به اعزام پرهزینه بالگرد 

امداد نباشد.
اگر شما هم ایده ای دارید که شاید از دید دیگران 
احمقانه به نظر برس��د با ما در میان بگذارید ش��اید 
همی��ن روزها همی��ن ایده های س��اده بتواند دنیا را 
تغیی��ر دهد و ما دریچه ای باش��یم ب��رای ایجاد این 

تغییر.
forsatcrazyideas@yahoo.com :ایمیل ما

ایده های احمقانه

عباس نعیم امینی

مترجم: سارا گلچین
forbes.comt"
entrepreneur.com 

ایده امروز

سیدسعید میر ابراهیمی

رق��م س��رمایه گذاری خارجی در ایران 
در س��ال گذش��ته میالدی به ۲ میلیارد و 
۱0۵ میلیون دالر رس��یده که نس��بت به 
سال ۱3۹۲ حدود 3۱ درصد و نسبت به 
سال پایانی دولت قبل یعنی سال ۱3۹۱ 
بیش از ۵0 درصد کاهش نشان می دهد. 
 به گزارش تسنیم، براساس جدیدترین 
گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه 
سازمان ملل )آنکتاد( که معتبرترین مرجع 
اعالم آمار سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

در کش��ورهای جهان است، سرمایه گذاری 
خارجی در ایران در دو سال اخیر با کاهش 

چشمگیر مواجه شده است. 
 مطابق این آمار، رقم س��رمایه گذاری 
خارجی در ایران در سال گذشته میالدی 
)مع��ادل س��ال ۱3۹3( ب��ه ۲ میلیارد و 
۱0۵ میلیون دالر رس��یده که نس��بت به 
س��ال ۱3۹۲ حدود 3۱ درصد و نس��بت 
ب��ه س��ال پایانی دولت قبل یعنی س��ال 
۱3۹۱ بیش از ۵0 درصد کاهش نش��ان 

می دهد. این درحالی اس��ت که ایران در 
س��ال ۲0۱3 نیز با کاهش 3۵ درصدی 
جذب س��رمایه گذاری خارجی نسبت به 

سال پیش از آن مواجه شده بود. 
 همچنی��ن رتب��ه ای��ران در رده بندی 
جهان��ی از لح��اظ رق��م جذب س��رمایه 
خارجی طی س��ال گذش��ته با نزول ۲۵ 
پله ای همراه شده و به 74 رسیده است. 
هرچن��د رق��م ج��ذب س��رمایه گذاری 
خارجی در کش��ورمان که در اوج خود به 

۵ میلیارد دالر هم نرسیده، نسبت به کل 
تولی��د ناخالص داخلی ایران، رقم ناچیزی 
محس��وب می ش��ود اما به هر حال این آمار 
به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی درباره 
مطلوبیت یک اقتصاد برای سرمایه گذاران 

خارجی به حساب می آید. 
 افت ش��دید س��رمایه گذاری خارجی در 
ای��ران در دو س��ال اخیر با وجود تبلیغات 
دولت مبنی بر گشایش در سیاست خارجی 

و کاهش تحریم ها رقم خورده است. 

 کاهش سرمایه گذاری خارجی در کشور 



مدیریت اس�تراتژیک چیست و به طور 
مشخص چه مفاهیمی را در برمی گیرد؟ 
مدیریت استراتژیك عبارت است از تلفیق 
هنر و علم کش��ف و تدوین سیستماتیك و 
ساختارمند گزینه های استراتژیك، ارزیابی 
و اج��رای تصمیمات همه جانب��ه به منظور 
توانمندس��ازی یك سازمان در دستیابی به 
اهداف اساس��ی موردنظر در صحنه رقابت. 
مدیریت استراتژیك مقوله ای است که بعد 
از جنگ جهانی دوم و به خصوص در اواخر 
دهه 60 میالدی ش��كل گرف��ت. مدیریت 
اس��تراتژیك در ط��ول زم��ان دس��تخوش 
تغییرات بنیادی ش��د. پس از جنگ جهانی 
دوم، فرصت های جدیدی برای شرکت ها در 
جهت سیاست های بازسازی و احیای مجدد 
اقتصاد کش��ورها به وجود آمد. در آن زمان 
مدیریت اس��تراتژیك در قالب برنامه ریزی 
برای شناس��ایی بازاره��ا و تولید حداکثری 
برای رفع نیازهای روزمره مش��تریان مطرح 
ب��ود اما بعد از دهه 60 میالدی با رش��د و 
رون��ق اقتص��ادی، ش��رایط و چالش ه��ای 
جدیدی برای ش��رکت های چندملیتی که 
به ص��ورت گزینه ای در بازاره��ای گوناگون 
حضور داش��تند، به وجود آمد. از یك طرف 
نیازهای مش��تریان متنوع ش��د و از طرف 
دیگر رقابت با دیگر شرکت های چند ملیتی 
مباحث مرتب��ط را دگرگون ک��رد. در این  
زمان توجه به ویژگی ه��ای بازارهای هدف 
و تخصی��ص منابع اس��تراتژیك و عملیاتی 
در صدر سیاس��ت های راهبردی قرار گرفت 
اما از دهه 80 می��الدی با افزایش رقابت و 
بخش بندی بازاره��ای هدف، رویكرد تولید 
محوری به مشتری محوری تغییر کرد. این 
امر سبب شد که ماهیت و سطح برنامه های 
استراتژیك توجه خود را بر کسب و کارهای 
منطبق با بازارهای هدف متمرکز کند و به 
تدوین سیاس��ت و راهبردهای کالن سوق 
داده شود، اما بعد از فروپاشی دیوار برلین، 
جهان��ی ش��دن فعالی��ت اقتص��ادی، نقش 
روزاف��زون دانش و ن��وآوری در محصوالت 
و زنجی��ره ارزش و افزای��ش ائتالف ه��ای 
اس��تراتژیك برای ارائه محص��والت جدید 
به ب��ازار، رویكرده��ای کام��ال جدیدی به 
ن��ام مناب��ع مح��وری و توانمندی های پویا 
در مدیریت اس��تراتژیك ش��كل گرفت که 

مفاهیم گذشته را کامال دگرگون کرد. 
در این تعریف از مدیریت اس�تراتژیک 

چه عناصری وجود دارد؟  
در تعریف فوق از مدیریت اس��تراتژیك، 
عناصری وجود دارد که به اختصار تش��ریح 
می شود. عنصر علم در این تعریف به شیوه 
و متدهای علمی و هویرسیتیك در کشف، 
پردازش و درك اطالعات از محیط کسب و 
کار س��روکار دارد. این امر به طور مرسوم با 
روش های شكست و تحلیل انجام می گیرد. 
مبح��ث هن��ر، نقش عنصر خالقی��ت را در 
ترکیب و س��نتز داده ه��ا را مطرح می کند. 
تلفیق دو عنصر هنر و علم نه تنها در خدمت 
درك مش��اهدات ما از عالم هستی بلكه به 
شكل گیری بصیرت منتج از آن اشاره دارد. 
عنصر گزینه های استراتژیك در این تعریف 
ب��ه توان و ق��درت مان��ور در صحنه رقابت 
اشاره دارد. با توجه به رقابت شدید، از بین 
رفتن مزیت رقابتی در کمترین زمان ممكن 
و کم شدن چرخه عمر محصول در بسیاری 
از صنای��ع در حال ظه��ور، نمی توان تنها با 
ی��ك گزینه اس��تراتژیك به مزی��ت رقابتی 
دس��ت یافت. در این راستا، س��ازمان های 
خصوص��ی و حت��ی نهاده��ای دولت��ی و 
س��ازمان های ماموریت محور باید با ارتقای 
توانمندی و شایستگی های محوری بتوانند 
پرتفوی از گزینه ه��ای ممكن و محتمل را 
ایجاد و توس��عه دهند تا بتوانند با دس��تی 
باز با ش��وك های اس��تراتژیك در محیطی 
غیرقاب��ل پیش بینی مقابل��ه کنند. در این 
مرحله عنصر دیگری در تعریف فوق به نام 
توانمندسازی سازمان مطرح می شود. بنا به 
س��یر تحول جوامع از محیط س��اده و قابل 
پیش بینی به محی��ط پیچیده و پرتالطم، 
یك��ی از وظای��ف مدیری��ت اس��تراتژیك، 
ظرفیت ه��ای  ایج��اد  و  س��رمایه گذاری 
اس��تراتژیك با هدف رش��د و ارتقای منابع 
و توانمندی ه��ای کلیدی ب��ه منظور ایجاد 
انعطاف پذیری در مقابله با تحوالت محیطی 
اس��ت که بخش��ی از آن در درون سازمان 
و بخش��ی دیگر با مش��ارکت و همكاری در 
یك ش��بكه بزرگ تر صورت می پذیرد. این 
ام��ر برای مقابله با عوام��ل غیرقابل کنترل 
در محیط کسب و کار است. در این راستا، 
مناب��ع مجموعه ای از دارایی ه��ای بالقوه و 
بالفعل که س��ازمان را در راس��تای تدوین 
و اجرای اس��تراتژی های کارایی و اثربخشی 
توانمن��د می س��ازد، تعریف می ش��ود ولی 

چگونگ��ی مهندس��ی در ترکی��ب منابع را 
توانمندی می نامند ک��ه باید از ویژگی های 
خاصی برخوردار باش��د. توانمندی سازمانی 
بیانگر ظرفیت ه��ا و مهارت ها در ترکیب و 
انس��جام منابع موجود به منظور دس��تیابی 
ب��ه اهداف و استراتژی هاس��ت ولی این امر 
ب��ه مرور زمان بر اث��ر تعامل پیچیده و پویا 
مابی��ن منابع ملموس و ناملموس توس��عه 
می یابد. باید توجه داشت که توانمندی های 
سازمانی را باید ساخت و نمی توان آن را از 
بازار خریداری کرد. مطالب فوق را می توان 
ح��ول چه��ار محور اساس��ی دس��ته بندی 
کرد. مدیریت اس��تراتژیك باید موضوعات 
اس��تراتژیك را در محیط سازمان شناسایی 
و ارزیابی کن��د، برای کنترل اس��تراتژیك 
محی��ط متغی��ر، مناب��ع و توانمندی ه��ای 
کلی��دی را ایج��اد و توس��عه ده��د، برای 
کس��ب و دف��اع از مزیت رقابت��ی به ایجاد 
ارزش آفرینی منحص��ر به فرد مبادرت کند 
و به صورت مس��تمر در ایج��اد ائتالف های 
تجاری و یافتن ش��بكه های همكاری تالش 

کند. 
مدیری�ت  از  اس�تفاده  ضرورت ه�ای 
اس�تراتژیک چیس�ت و به چ�ه میزان 
س�ازمان ها و ش�رکت های ایران�ی این 

ضرورت ها را احساس کرده اند؟ 
نتایج قابل انتظار از به کارگیری مدیریت 
استراتژیك را می توان پرداختن به چالش ها 
و موضوعات اساس��ی در ح��ال و آینده به 
منظ��ور تعیی��ن نق��ش و جایگاه س��ازمان 
در صحن��ه رقابت و آینده صنعت دانس��ت. 
در این راس��تا، کس��ب بصی��رت در محیط 
کسب وکار با هدف افزایش توان پاسخگویی 
به تغیی��رات محیطی به منظ��ور تمرکز بر 
فعالیت های منحصر بفرد و ارزش آفرین، از 
اهمیت بس��زایی برخوردار است. برای نیل 
به این هدف، معماری س��ازمانی و تدوین و 
طراحی مدل کسب وکار با توجه به اکولوژی 
محیطی در صدر اهداف یك س��ازمان قرار 
دارد. برای مدیران استراتژیك یك شرکت، 
این موضوع که نباید وارد یك بازی از پیش 
طراحی ش��ده ش��وند بلكه خود باید طراح 
ب��ازی جدید بوده و قواعد آن را خودش��ان 
سیاس��ت های  ص��در  در  کنن��د،  تعیی��ن 
راهب��ردی آن��ان ق��رار می گیرد. س��واالت 
کلیدی این منظ��ور می تواند درباره تعریف 
ارزش آفرینی آینده س��ازمان و ویژگی های 
آن باش��د اینك��ه این ارزش آفرین��ی با چه 
زنجی��ره ای و ب��ا کمك کدامی��ن همكاران 

تجاری در آینده شكل می گیرد. 
کاربرد مدیریت اس��تراتژیك در ایران به 
علت قدرت بخ��ش دولتی و ضعف تاریخی 
بخ��ش خصوص��ی مح��دود اس��ت. فقدان 
رقاب��ت و جذابی��ت س��رمایه های تج��اری 
عم��اًل مانعی عمده بر س��ر این راه اس��ت. 
همچنی��ن در ح��ال حاضر ب��ه علت وجود 
تحریم ه��ا، بازارهای ایران بیش��تر به طرف 
تامین نیازهای اولیه س��وق داده ش��ده اند. 
وجود تورم طوالنی م��دت در اقتصاد ایران 
باعث ش��د که بیشترین س��رمایه گذاری ها 
به صورت کوتاه م��دت انجام گیرد، در حالی 
که س��رمایه گذاری های مدنظر در مدیریت 

اس��تراتژیك ماهیتی طوالنی م��دت دارند. 
س��ایر ش��رایط الزم و کافی ب��رای ایجاد و 
رش��د ن��وآوری در زمینه ه��ای گوناگون و 
عدم جذابیت برای انجام آن باعث شده که 
اقتب��اس جای نوآوری را پ��ر کند. بنابراین 
وج��ود عوامل گوناگون باعث می ش��ود که 
برخالف تظاهر ب��ه عالقه مندی به موضوع 
مدیریت استراتژیك، اقدامی جدی در این 

راه صورت نگیرد. 
مزایای به کارگیری مدیریت استراتژیک 
ایران�ی  در س�ازمان ها و ش�رکت های 

چیست؟ 
مزایای به کارگیری مدیریت اس��تراتژیك 
بس��تگی به ن��وع فعالیت صنعت��ی، مرحله 
چرخ��ه عمر صنعت، ش��دت و عمق رقابت 
و میزان اثرگذاری نوآوری گوناگون اس��ت. 
البت��ه ش��رکت های ایرانی ه��م از این امر 
مس��تثنا نیس��تند اما به ص��ورت تئوریك و 
همچنی��ن تجارب در دس��ت در این زمینه 
می توان به مزایای��ی مانند تدوین اهداف و 
اس��تراتژی های متناس��ب، ارزیابی مستمر 
س��ازمان و محیط، یافتن راهكارهای خالق 
و نوآور، داش��تن ابتكار عم��ل، توان اعمال 
نفوذ بر محیط س��ازمان، افزایش ش��ناخت 
ش��رایط محیطی و سازمان، بسیج و اجماع 
س��ازمانی و ایجاد آمادگی در سازمان برای 

درك تحوالت آینده اشاره کرد. 
اما باید توجه داش��ت که جهانی ش��دن 
فعالیت ه��ای اقتصادی و صنعتی به ش��دت 
ادامه دارد و بازارها و س��لیقه ها روزبه روز به 
یكدیگر نزدیك تر می ش��وند. در این راستا 
باید  ایران��ی هم  دیدگاه های ش��رکت های 

همس��ان با فعالیت های کل نگر و آینده نگر 
باشد چون صحنه بازی امروزه جهانی است. 
تجارب تلخ در صنعت خودرو س��ازی گواه 

این امر است. 
به عنوان مثال حذف یارانه انرژی از زمان 
ریاس��ت جمهوری  آقای هاشمی رفسنجانی 
مطرح ش��د و در زمان دولت اصالحات هم 
هش��ت س��ال مطرح ب��ود و در نهایت، در 
دولت احمدی نژاد این قانون اجرایی شد. به 
عبارت دیگر، دیر یا زود قابل پیش بینی بود 
که حذف یارانه ها در کشور عملی می شود. 
حال سوال این است که چرا مدیران ایرانی 
به این فك��ر نبودند که در فرآیندهای خود 
باز مهندسی کنند تا به دام تله استراتژیك 
نیفتند؟  بسیاری از ش��رکت های ایرانی از 
ح��ذف یارانه ه��ای انرژی ناله و فغان س��ر 

می دهن��د درحالی که اگر به س��یگنال های 
آن از زم��ان ی��اد ش��ده توج��ه داش��تند، 
می توانس��تند با وقت کافی به فرصت های 
نهفت��ه در این اقدام دس��ت یابن��د و برای 
خود مزیت رقابتی نس��بت به رقبای دیگر 
تدارك ببینند اما به دلیل بی اهمیت جلوه 
دادن ب��ه مباحثی مانند تفك��ر و مدیریت 
اس��تراتژیك ی��ا به دنب��ال بهانه جویی هایی 
مانند بومی سازی این شیوه، به عارضه های 

گوناگون عملیاتی دچار شدند. 
فرآیند مدیریت استراتژیک شامل چه 
مراحلی است و سازمان ها از چه ابزاری 
ب�رای اج�رای اس�تراتژی ها اس�تفاده 

می کنند؟ 
مدیریت اس��تراتژیك به صورت کالسیك 
آن گون��ه ک��ه در ادبیات مربوط��ه از زمان  
»آندرو« و  »آنس��وب« قید ش��ده است، از 
س��ه مرحله تدوین برنامه های استراتژیك، 
اجرا و درنهایت کنترل برنامه های عملیاتی 
تشكیل شده اس��ت. اما این نوع رویكرد با 
مكات��ب ده گانه که  »میس��زبرگ« تعیین 
کرده اس��ت، ب��رای صنایع و س��ازمان های 
گوناگ��ون کارب��رد و تبع��ات مختلفی دارد 
ام��ا ذکر ای��ن نكته هم ضروری اس��ت که 
ب��ا افزای��ش رقاب��ت و پیچیدگ��ی محیط 
کس��ب وکار، ش��ك و تردید های زیادی در 
سال های گذش��ته مابین محافل آکادمیك 
و مدیران ارش��د شرکت ها راجع به اجرایی 
بودن برنامه های اس��تراتژیك شكل گرفت 
و متون ه��ای علمی فراوانی در این راس��تا 
تحریر ش��د. این امر سبب شد که به مرور 
زمان تفكر اس��تراتژیك ظه��ور کند که در 

آن پیش بینی آین��ده برای تدوین برنامه ها 
عرص��ه را ب��ه تدوین خواس��تگاه و جایگاه 
مطل��وب واگذار کرد ک��ه به طور خالصه به 

بخشی از ویژگی های آن اشاره می شود. 
تفكر اس��تراتژیك عبارت است از تلفیق 
فعالیت  هایی که در کنار هم برای مش��تری 

و سازمان مزیت رقابتی می آفریند. 
 تفكر استراتژیك عبارت است از معماری 
هنرمندانه اس��تراتژی ب��ر مبنای خالقیت، 
کشف و فهم ناپیوستگی های کسب و کار. 

 تفكر اس��تراتژیك، طرح ری��زی اقدامات 
براساس یادگیری های جدید است. 

 تفك��ر اس��تراتژیك نم��ای یكپارچ��ه از 
کسب وکار را در ذهن ایجاد می کند. 

تفكر اس��ت��راتژیك منابع س��ازمان را بر 
فعالیت های ارزش آفرین متمرکز می کند. 

 تفكر اس��ت��راتژیك از پرداختن به همه 
امور اجتناب می کند. 

نی��ت  اس��تراتژیك،  تفك��ر  تبیی��ن  ب��ا 
اس��تراتژیك ظهور می کند که خواس��تگاه 
و جایگاه اس��تراتژیك ش��رکت را به صورت 
ش��فاف و عملی ترس��یم می کند. با تعیین 
مولفه ه��ای نیت اس��تراتژیك و رجعت آن 
به فعالیت های اجرایی در ش��رایط موجود، 
استراتژیك  برنامه های  عملیاتی  زمینه های 
مشخص و این برنامه ها به صورت برنامه های 
اجرایی کوتاه مدت تدوین می ش��ود. مزیت 
این گون��ه برنامه ریزی در آن اس��ت که هر 
لحظ��ه می تواند انحراف��ات اجرایی را بدون 
هدردادن منابع کلیدی شناسایی و اقدامات 
اصالح��ی را ب��رای آن مدون کن��د، بدون 
آنكه از مس��یر اصلی منحرف ش��د. این به 
معنی آن است که برنامه های استراتژیك از 
ماهیت بلند مدت به کوتاه مدت تبدیل و به 
میزان قابل توجهی به مرحله اجرا و کنترل 

نزدیك شده است. 
موانع اجرای مدیریت اس�تراتژیک در 

سازمان ها و شرکت ها چیست؟ 
 قبل از پرداختن به این سوال، به صورت 
تئوریك و از تجارب اندوخته در این زمینه 
به چند عامل اساس��ی در این مورد اش��اره 
می کنم که از آنها به عنوان دام های مدیریت 
استراتژیك یاد می ش��ود. تدوین استراتژی 
به بهانه پاسخگویی به مقام مافوق، حرکت 
شتابزده از ماموریت به تدوین استراتژی ها 
و برنامه آن، فقدان حمایت مدیران ارش��د، 
عدم مش��ارکت افراد کلیدی سازمان، عدم 
توفی��ق در ایجاد جو مش��ارکت و همدلی، 
واگذاری کار به کارشناسان ستادی به جای 

مدیران ارشد از جمله این دام هاست. 
اس��تقرار و اجرای مدیریت استراتژیك و 
تعمق آن به س��طوح های مختلف سازمانی 
بای��د یكی از باورها و اعتق��ادات بنیادین و 
ش��غلی مدیران ارشد سازمان باشد. دومین 
مس��ئله مربوط به تفكر رهبران استراتژیك 
می ش��ود ک��ه ب��ا پافش��اری ب��ر مدل های 
موفقیت گذش��ته، س��ازمان را در محیطی 
کام��ال متف��اوت رهب��ری می کنن��د. ولی 
درنهایت با عدم کارایی ش��یوه های گذشته 
مواجه می ش��وند. س��ومین عامل به بلوغ و 
توس��عه یافتگی مدیران ارش��د و س��ازمان 
برمی گردد. باید دید ک��ه آنان تا چه اندازه 
به آینده س��ازمان و کارکن��ان خود متعهد 

هستند. 
ولی مدیران ایرانی باید بتوانند س��ریع تر 
از گذش��ته ب��ه س��مت اس��تقرار مدیریت 
اس��تراتژیك حرک��ت کنن��د زی��را اقتصاد 
ای��ران دیر ی��ا زود از ش��رایط کنونی مانند 
ح��ذف یارانه های انرژی خارج می ش��ود و 
ش��رایط رقابتی جدیدی ب��ه وجود می آید 
که مختص��ات آن با ش��رایط کنونی کامال 
متفاوت است. در این ش��رایط دولت ایران 
مانند خیلی از دول دیگر مجبور می ش��ود 
که از سیاس��ت های حمایتی کناره بگیرد و 
آرام بازاره��ا را واگذار کن��د. زیرا برای هیچ 
دولتی تامین این همه سوبسید و حمایت ها 
قابل تحم��ل و اجرا نیس��ت و هیچ دولتی 

نمی تواند زیر این قضیه کمر راست کند. 
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استراتژی هایی مخصوص برای 
مدیران موفق 

برنامه ریزی اس��تراتژیك فعالیتی است که عموما 
توس��ط مدیریت س��ازمان، برای تعیی��ن اولویت ها، 
انرژی ها، منابع و توجه به کارکنان و مس��ائل مربوط 
به آنها انجام می ش��ود. برنامه های استراتژیك مانند 
یك پل بین خواس��ته ها و اهداف سازمان و اقداماتی 
که باید برای رس��یدن به این خواسته ها انجام شود، 
عمل می کنند. با وجود قدمت برنامه های استراتژیك 
اما توجه به برنامه ریزی اس��تراتژیك در س��ازمان ها، 
از اواخ��ر دهه 80 میالدی و در دانش��كده بازرگانی 
ه��اروارد آغاز ش��د، بعد ها و از دهه 90 اس��تفاده از 
متد مدیریت استراتژیك در سازمان ها به تدریج باب 
شد و رونق بیشتری گرفت. با وجود آنكه برنامه های 
استراتژیك هر سازمان تفاوت هایی با دیگری دارند، 
ام��ا اغلب ای��ن برنامه ها الگوهای خاص��ی را پیروی 

می کنند، برای مثال: 
*تجزی��ه، تحلی��ل و ارزیاب��ی؛ ب��ر پای��ه، درك 
درس��تی از منابع و عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر 

استراتژی های سازمانی صورت می گیرد 
*تدوین اس��تراتژی؛ در آن استراتژی در باالترین 
سطح توضیح داده می شود و هماهنگی های عمومی 

برای اجرای این طرح ها انجام می شود 
*اج��رای اس��تراتژی؛ ش��امل آیتم ه��ای اعم��ال 

استراتژی در سازمان است
*ارزیاب��ی و نگهداری؛ ش��امل بررس��ی و پاالیش 
بندهای اثرگذار مدیریت اس��تراتژیك و نگهداری و 

ابقای فرصت های ایجاد شده است.

مدیریت استراتژیک در سایه تداوم 
ش��اید یكی از مهم ترین عوام��ل مؤثر بر مدیریت 
اس��تراتژیك، اس��تمرار و حف��ظ ت��داوم آن اس��ت. 
بررس��ی مرتب داده ها، تجزی��ه و تحلیل اطالعات و 
گاه��ی تجدیدنظر در تصمیم های��ی که پیش از این 
گرفته ش��ده، کمك می کنند مدیریت اس��تراتژیك 
موفق ت��ر عمل کند. راب��رت نورت��ون و اس کاپالن 
از پژوهش��گران برجس��ته حوزه مدیری��ت در مقاله 
اخی��ر خ��ود ب��ه نكت��ه ای مه��م در زمین��ه تداوم 
مدیریت استراتژیك اش��اره کرده اند. طبق نظر آنها 
ی��ك برنامه اس��تراتژیك تا زمانی ت��داوم دارد که با 
روند کلی س��ازمان تداخل نداش��ته باشد. طبق این 
پژوه��ش برنامه ری��زی اس��تراتژیك بای��د متوازن و 
هماهنگ با س��اختار س��ازمان طراحی شود و هیچ 
برنامه اس��تراتژیكی قابلیت تعمیم به س��ازمان های 
دیگر را ندارد. برنامه اس��تراتژیكی که برای ش��رکت 
خودروسازی طراحی شده نمی تواند در یك سازمان 
بیمه هم کاربرد داشته باشد، این مسئله ای است که 
اخیراً در سایه تقلید و روش های غیر علمی و نامعتبر 
نادی��ده گرفت��ه ش��ده و باعث شكس��ت برنامه های 
اس��تراتژیك می ش��ود. بر این اساس نخستین سوال 
پیش از اجرای یك طرح استراتژیك پرسش در این 
مورد است که اساس��اً چه نوع برنامه ای نیاز داریم؟  
پرس��ش دوم به ظرفیت های مالی و اجرایی مربوط 
می شود، تعجب آور است ولی شرکت جنرال موتورز 
یكی از ش��رکت های مشهوری است که در نخستین 
طرح ریزی اس��تراتژیك خود شكس��ت خورد. علت 
اساس��ی شكست به مس��ائل مالی مربوط می شد که 
از سوی برنامه ریزان استراتژیك این شرکت، نادیده 
گرفته ش��ده بود. پرس��ش س��وم به بخش موفقیت 
بازمی گردد، روش معمول، رجوع به آمارها و ارقامی 
است که به بازدهی مربوط می شود، برخی سازمان ها 
که با مردم و ارباب رجوع ارتباط مستقیم تری دارند، 
به نظرس��نجی مردم��ی نی��ز می پردازند. بررس��ی 
چش��م انداز رش��د و آموزش، مورد آخری اس��ت که 
باعث می ش��ود برنامه های اس��تراتژیك تداوم داشته 

باشند و هرگز متوقف نشوند. 

بهره گیری از تم استراتژیک 
اخیراً روشی در سازمان های بزرگ مورد استفاده قرار 
می گیرد که گرچه در مرحله اجرا کمی س��خت اس��ت، 
ول��ی بس��یار پویا و پرب��ازده خواهد بود. در این س��بك 
مدیری��ت، چندی��ن س��ازمان روش های متف��اوت ولی 
متوازن را به عنوان استراتژی های خود برگزیده و به طور 
همزمان پیش می برند، سپس یك نمودار کلی از وضعیت 
برگزاری این تم رسم می شود که شامل سه ستون اصلی 
اس��ت. ستون اول اهداف و چشم انداز سازمان ها را نشان 
می دهد، س��تون دوم روش های اجرا و اقداماتی که برای 
تحقق برنامه ها اعمال شده را بررسی می کند و در ستون 
پایان��ی، هزینه ه��ای مختلف و منابعی که هر س��ازمان 
برای تحقق اهداف خود صرف کرده مش��خص می شود. 
پژوهش ها نشان داده اجرای تم استراتژیك روشی بسیار 

کارآمد در افزایش بهره وری و توسعه سازمانی است. 

شکست استراتژی ها دلیل دارد 
بس��یاری از س��ازمان ها، طرح ه��ای اس��تراتژیك 
بس��یار خوبی دارن��د اما در مرحله اج��را با رقم های 
ناامید کننده 14 تا 20درصدی موفق به پیاده سازی 
این طرح ه��ا می ش��وند. مجله فورچون لیس��تی از 
مهم تری��ن دالی��ل شكس��ت در اج��رای طرح های 

استراتژی سازمانی منتشر کرده است: 
*عدم رهبری انگیزش��ی: رهبری انگیزشی نوعی 
رهبری اس��ت که پویای��ی افراد حاضر در س��ازمان 
را به رس��میت ش��ناخته و بهبود می بخشد. اجرای 
طرح های سازمانی، رابطه ای مستقیم با چنین سبك 

رهبری دارند.
*ضعف در مراحل تبدیل استراتژی به عمل: اغلب 
مدیران در روند اجرای طرح ها دچار خطا می شوند، 
نادیده گرفتن این ضرورت که طرح ها باید مرحله به 
مرحله اجرا ش��وند و ارتباط بین افراد و مراحل مورد 

بررسی قرار گیرد یك ضرورت است. 
ساخت و س��ازها،  عملك��رد؛  مدیری��ت  *فق��دان 
فرآیندهای س��ازمانی و بررس��ی میزان توانایی های 
س��ازمان را مدیریت عملك��رد می نامند. نبود چنین 
اصل��ی در س��ازمان مانعی بر س��ر راه پیش��رفت در 

طرح های استراتژیك است. 

آزموده

ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت 

المیرا اکرمی 

نتای�ج قاب�ل انتظ�ار از ب�ه کارگی�ری مدیری�ت 
اس�تراتژیک را می ت�وان پرداختن ب�ه چالش ها و 
موضوعات اساسی در حال و آینده به منظور تعیین 
نقش و جایگاه س�ازمان در صحن�ه رقابت و آینده 
صنعت دانس�ت. در این راس�تا، کس�ب بصیرت در 
محیط کسب و کار با هدف افزایش توان پاسخگویی 
به تغییرات محیطی به منظور تمرکز بر فعالیت های 

منحص�ر بف�رد و ارزش آفرین، از اهمیت بس�زایی 
برخوردار اس�ت. ب�رای نیل به این ه�دف، معماری 
س�ازمانی و تدوی�ن و طراح�ی مدل کس�ب و کار با 
توج�ه ب�ه اکولوژی محیط�ی در ص�در اهداف یک 
س�ازمان قرار دارد. به گفته مش�اور ارشد سازمان 
مدیریت صنعتی، کاربرد مدیریت اس�تراتژیک در 
ای�ران به علت قدرت بخش دولتی و ضعف تاریخی 
بخ�ش خصوص�ی محدود اس�ت. فق�دان رقابت و 
جذابیت س�رمایه های تجاری عمال مانعی عمده بر 

س�ر این راه است. همچنین در حال حاضر به علت 
وج�ود تحریم ه�ا، بازارهای ایران بیش�تر به طرف 
تامی�ن نیازهای اولیه س�وق داده ش�ده اند. وجود 
ت�ورم طوالنی مدت در اقتصاد ایران باعث ش�د که 
کوتاه مدت  به صورت  بیش�ترین س�رمایه گذاری ها 
انجام گیرد، در حالی که سرمایه گذاری های مدنظر 
در مدیری�ت اس�تراتژیک ماهیت�ی طوالنی م�دت 
دارن�د. همچنین س�ایر ش�رایط الزم و کافی برای 
ایج�اد و رش�د ن�وآوری در زمینه ه�ای گوناگون و 

عدم جذابیت برای انجام آن باعث شده که اقتباس 
جای نوآوری را پر کند. بنابراین در کش�ور ما وجود 
عوامل گوناگون باعث می ش�ود که بر خالف تظاهر 
به عالقه مندی ب�ه موضوع مدیریت اس�تراتژیک، 
اقدامی ج�دی در این راه ص�ورت نگیرد. »فرصت 
ام�روز« در گفت وگ�و با مهدی ب�رادران فالح خیر، 
مش�اور ارش�د س�ازمان مدیریت صنعت�ی جوانب 
مختل�ف مدیریت اس�تراتژیک در جهان و ایران را 

مورد بررسی قرار داده است. 

در گفت وگو با مشاور ارشد سازمان مدیریت صنعتی مطرح شد 

فقدان رقابت در ایران مانع بزرگ مدیریت استراتژیک

كاربرد مدیریت استراتژیك در ایران 
به علت قدرت بخش دولتی و ضعف 

تاریخی بخش خصوصی محدود است. 
فقدان رقابت و جذابیت سرمایه های 

تجاری عمالً مانعی عمده بر سر این 
راه است. همچنین در حال 

حاضر به علت وجود تحریم ها، 
بازارهای ایران بیشتر به طرف 
تامین نیازهای اولیه سوق داده 
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کاهش ۹۰۰ میلیون نفر از جمعیت 
فقیر دنیا

براساس آمار سازمان 
کسانی  تعداد  ملل، 
فقر ش��دید  در  که 
زندگی می کنند، از ی��ک میلیارد و ۹۰۰ میلیون نفر 
در س��ال ۱۹۹۰ میالدی به یک میلیارد نفر در سال 

۲۰۱۵ میالدی کاهش پیدا کرده است. 
این در حالی است که همچنان ۴۷ درصد از این 
افراد زیر ۱۸ س��ال هس��تند و بیش از ۴۶ میلیون 
نف��ر از آنها دانش آموزان دبس��تانی و همچنین ۵۸ 
میلی��ون نفر از آنها ب��ه دور از محیط آموزش قرار 
دارند. ای��ن بدان معناس��ت که میلیون ه��ا نفر در 
سرتاس��ر جهان با فقر دس��ت وپنجه ن��رم می کنند. 
همچنی��ن ای��ن وضعی��ت در هن��د با وجود رش��د 
اقتص��ادی باثب��ات این کش��ور در یک ده��ه اخیر 
از آم��ار قاب��ل تاملی برخوردار اس��ت و از جمعیت 
یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفری این کش��ور، ۵۰ 
درص��د کس��انی که زیر ۲۴ س��ال هس��تند، از فقر 
برخوردار هس��تند و حدود ۶۰ درصد از آنها دارای 

درآمد روزانه کمتر از ۲ دالر هس��تند. 

واشنگتن چین را مظنون اصلی 
حمالت سایبری علیه آمریکا دانست 
جامع��ه  ریی��س 
آمری��کا  اطالعات��ی 
اعالم کرد، واشنگتن 
معتقد است که چین مظنون اصلی حمالت سایبری 

اخیر به اداره مدیریت کارکنان آمریکا است. 
اوایل ژوئ��ن ۲۰۱۵ اداره مدیریت کارکنان آمریکا 
اع��الم کرد که ش��بکه رایانه ای این اداره هک ش��ده 
و احتمال م��ی رود اطالعات ش��خصی میلیون ها تن 
از کارکن��ان کنونی و س��ابق دولت ف��درال آمریکا به 

سرقت رفته باشد. 
براساس اعالم این نهاد آمریکایی، افرادی که دست 
ب��ه این حمل��ه س��ایبری زده اند احتماال از دس��امبر 
۲۰۱۴ تا آوریل ۲۰۱۵ به ش��بکه دسترس��ی داخلی 
داشته اند. جیمز کلپر، رییس جامعه اطالعاتی آمریکا 
در پاس��خ به پرسش��ی درباره نق��ش احتمالی چین 
در این حمله س��ایبری وس��یع گفت: از نظر ما چین 
اصلی ترین مظنون در این حمالت به شمار می رود. 

این در حالی اس��ت که کاخ سفید درباره عامل این 
حمله س��ایبری اظهارنظری نداشته و اعالم کرده که 

بررسی ها در این خصوص همچنان ادامه دارد. 

انگشتری که بر خواب و سالمتی 
کاربر نظارت می کند 

دانشمندان فنالندی 
انگش��تر  نخس��تین 
را  س��المتی  رهگیر 
ارائه داده اند که بر فعالیت و خواب کاربر نظارت می کند. 
این انگشتر Ōura نام دارد و یک طراح صنعتی فنالندی 
به نام  »هاری کوشینکن« و موسس شرکت Ōura آن 
را ارائه داده اس��ت. این انگشتر با استفاده از نوعی رایانه 
مستقل بر تعادل، خواب، فعالیت، تمدد اعصاب و بازیابی 
نظارت می کند. انگش��تر Ōura از سرامیک زیرکونیوم 
ساخته ش��ده، ضدآب بوده و سخت تر از فوالد است اما 
پوشیدن آن راحت است. سیستم ابداعی دارای مانیتور 
س��طوح خواب، ردیاب فعالیت، مانیت��ور ضربان قلب و 
همچنین اکسیژن س��نج خون اس��ت. این سامانه دارای 
یک بات��ری داخلی اس��ت که ظرف 3۰ س��اعت تا ۶۰ 
دقیقه ش��ارژ می شود و در هر بار ش��ارژ حدود سه روز 
کار می کند. انگشتر Ōura به برنامه  نرم افزاری اندروید 
یا iOS متصل می شود و برای عملکرد نیازی به گوشی 
هوشمند ندارد. به جای این، انگشتر دارای نوعی حافظه 
میانگیر اس��ت و به تلفن همراه نزدیک دانلود می شود. 
این برنام��ه نرم افزاری ش��بانه روز خوانش هایی از قلب، 
فعالیت مغ��ز و دمای بدن را ارائ��ه می دهد و همچنین 
ب��رای ارتقای خواب توصیه هایی ب��ه کاربر می کند. این 
انگش��تر به بهای ۲۵۰ دالر در آمریکا در دسترس است 
و در رنگ های سفید، مش��کی براق و مشکی مات ارائه 
می شود. عرضه این انگشتر برای ماه اکتبر در نظر گرفته 

شده است. 

نرخ اجاره بهای آپارتمان 1۰۰ متری در تهران به طور میانگین حدود سه میلیون تومان در ماه است. قیمت اجاره بهای واحدهای 1۰۰ 
متری در نقاط مختلف تهران به شرح زیر است:

نرخ اجاره بهای آپارتمان 1۰۰متری در پایتخت

س��الم خوانندگان عزیز. امروز داشتم یک فیلمی نگاه می کردم. البته فیلم ایرانی نه. 
از این فیلم های خارجی اجنبی س��از!  بعد ب��ه نکته ای پی بردم. دیده اید توی خیلی از 
فیلم های خارجی زمانبندی چگونه اس��ت؟  طرف س��اعت ۵:۲۰ صبح از خواب بیدار 
می ش��ود، به م��دت ۲۰ دقیقه در تراس یا حیاط نرمش می کن��د، بعد ۱۲ دقیقه روی 
تردمی��ل می دود. س��پس به مدت ۱3دقیقه دوش می گیرد، برای صبحانه هم ش��یر و 
عس��ل و کره و مربا و آب پرتقال و تخم مرغ آب پز میل می کند. رأس س��اعت مقرر از 
درب خانه خارج می ش��ود. دقیقا لحظه  رسیدنش به ایستگاه، اتوبوس هم فرامی رسد و 
طرف س��وار می ش��ود. تازه ماشین شخصی هم نیاورده، دقت کردید؟  وقتی از اتوبوس 
پیاده می شود، خاک شلوار و کفشش را می تکاند، به ساعتش نگاه می کند. رأس ساعت 

هشت می رود داخل ساختمان. 
حاال ما روزمان را چطور شروع می کنیم؟ 

باید س��اعت ۸ س��ر کار باش��یم. زنگ گوش��ی را برای س��اعت۶:3۰ صبح تنظیم 
می کنیم. گوشی را هم می گذاریم آن گوشه اتاق زیر مبل که دستمان به آن نرسد 
و با تالش برای یافتنش خواب مان بپرد. گوش��ی آنقدر زنگ می خورد که همس��ایه 
پایین��ی از پنج��ره داد می زند  »اون نکب��ت رو خاموش کنین! « دوبار اس��نوزش 
می کنیم. در نهایت س��اعت ۷:۱۰ بیدار می شویم، ۲۰ دقیقه توی دستشویی چرت 
می زنی��م، بعد ناگه��ان به خودمان می آییم و می بینیم س��اعت هفت و نیم اس��ت.  
موها را ش��انه نکرده، دندان ها را نشسته، پیراهن نصفش توی شلوار نصفش بیرون، 
همین جوری می دویم و می رویم س��رکار. آخر بعد از کلی ترافیک و له ش��دن توی 
اتوبوس س��اعت ۹ و ربع می رسیم!  تازه قش��نگی اش این است که می بینیم رییس 

خودش هنوز نیامده! 
نمون��ه دیگر از زمانمندی ما ایرانی ها این اس��ت که اکثر ما وقت��ی توی اتاقمان در 
منتهی علیه شرق تهران خوابیم، بعد دوستمان از منتهی علیه غرب تهران زنگ می زند 
و می گوید:  »کجایی بابا عالفمون کردی؟ « یک جواب واحد می دهیم:  »توو راهم!  دو 
دقیقه دیگه اونجام! « یعنی فرق نمی کند ما کجای این کهکش��ان راه ش��یری هستیم!  
فرقی نمی کند با چه وسیله نقلیه ای می  رویم!  فرقی ندارد که ترافیک هست یا نه!  در 
همه شرایطی  »دو دقیقه دیگه اونجاییم! « حاال این دو دقیقه اش دو دقیقه خورشیدی 

است، دو دقیقه اتمی است، یا دو دقیقه نوری، ا. . . اعلم! 
ی��ا مثاًل ای��ن فیلم خارجی ها را دیده ای��د که می خواهند دزدی کنند، طرف نقش��ه 
می ریزد که ساعت ۷:۲۷ دقیقه دوتایی می رویم توی بانک. ساعت ۷:3۴ ماشین بانک 
می رس��د و پول ه��ا را می آورند تا س��اعت ۷:۵۶ دقیقه تخلیه اش طول می کش��د. بین 
زمانی که پول ها را بگذارند توی گاوصندوق تا زمانی که س��رباز پست را تحویل بدهد، 
۴ دقیقه زمان داریم. سرباز هر روز رأس ساعت ۷:۵۹ می رود دستشویی. اسلحه اش را 

هم می برد. در آن چند لحظه باید اقدام کنیم. 
حاال فرض کنید در ایران بخواهند از بانک دزدی کنند!  نقشه این است: ساعت هفت 
و نیم، یه ربع به هشت اینها، دم بانک باشید. همان موقع ها پول را می آورند، می ریزیم 
می دزدیم دیگر. بعد فردایش موقع دزدی چهارتایش��ان خواب می مانند. ساعت ۹:3۰ 
می رسند سر قرار!  آن وقت اگر فکر می کنید که دیر کرده اند سخت در اشتباهید چون 

ترافیک بوده و ماشین بانک تازه ساعت ۱۰ می رسد!  
این االن وضعیت زمانبندی و زمانمندی در ایران ماس��ت. این االن اوضاع ماس��ت، 
 این��م اعص��اب منه!  بروی��د بگذارید دو دقیقه اس��تراحت کنم از صب��ح توی ترافیک 

خشک شدم! 

حراج�ی ویدل�ر در نورمبرگ 1۴ نقاش�ی از دیکتاتور بزرگ را در مجموع به مبلغ ۳۹1 هزار یورو به فروش رس�اند. طرحی از قصر نوی شوان اش�تاین واقع در جنوب اس�تان باواریا 
گران ترین اثر این مجموعه بود که به مبلغ 1۰۰هزار یورو فروخته شد. این نقاشی و دیگر آثار ارائه شده در این مجموعه عموما بین سال های 1۹۰۲ تا 1۹۲۲ به تصویر کشیده شده اند. 

هیتلر در این آثار ساختمان هایی در وین، پراگ در مه و زنی برهنه را نقاشی کرده است. 

اندر احواالت زمانبندی ایرانی

اوق��ات فراغت بچه ها در ایام تعطیالت تابس��تانی یکی از دغدغه های والدین اس��ت. 
بچه ها دوس��ت دارند بیش��تر برنامه های تفریح و س��رگرمی داش��ته باش��ند و والدین 
می خواهند فرزندان ش��ان را کم��ک کنند که از این فرصت ب��رای آموزش و یادگیری 

مهارت های تازه، بیشترین استفاده را ببرند. 
انواع کالس های آموزشی و کمپ های ورزشی و هنری از طرف مدرسه یا موسسه های 
خصوصی برپا می شود که تقریبا همه بسیار خوب و مفید هستند، اما بعضی از والدین 
وقتی به قس��مت پرداخت شهریه می رسند، منصرف می ش��وند. ثبت نام دریک کالس 
ورزش��ی یا آموزشی به تنهایی روزهای طوالنی تابس��تان بچه ها را پرنمی کند، از سوی 

دیگر، هزینه بعضی از کالس ها از حقوق یک ماه یک کارمند بیشتراست. 
بعضی بچه ها وضعیت درس��ی خوبی ندارند و بای��د در ایام تعطیالت در کالس های 
تقویت��ی ش��رکت کنند، والدین هم مجبور می ش��وند به علت باال ب��ودن هزینه ها تنها 

کالس آموزشی و نه ورزشی یا هنری را انتخاب کنند. 
 قسمتی از وظیفه والدین، تعلیم و تربیت بچه هاست. هرچقدر کار و مسئولیت شغلی 
والدین زیاد و س��نگین باشد، بهانه ای برای نداشتن وقت، به خصوص در ایام تعطیالت 

تابستان، برای فرزندان نیست. 
اگ��ر می خواهید وقت بچه ها بیهوده نگذرد و بودجه خانواده هم محدود اس��ت، باید 
بیش��تر خالقیت به خرج داده، وقت بیشتری را به بچه ها اختصاص دهید و برنامه های 

تفریحی و ورزشی یا هنری را که هزینه زیادی ندارد برای آنها درنظر بگیرید. 
برای مثال، وقتی امکان س��فررفتن وجود ندارد، در هر ش��هر موزه یا گردش��گاهی 
وج��ود دارد که یا س��ال ها نرفته اید ی��ا تا امروز خودتان هم آنج��ا نرفته اید. می توان از 
بچه ها خواس��ت مکان های دیدنی، فرهنگی و تفریحگاه های ش��هر را به کمک اینترنت 
پی��دا کنند و درباره مکان دیدن��ی تحقیق کرده و نقش یک راهنم��ای تور را برعهده 
بگیرند. یادمان باش��د که هزینه یک روز در س��فر با مخارج یک روز گردش در شهر یا 

شهرستان های اطراف یکسان نیست. 
از فرزند خود بخواهید در این تابس��تان معلم زبان یا ورزش ش��ده به ش��ما، آموزش 
بده��د. او باید با کمک س��ی دی یا کتاب و فیلم های آموزش��ی، آنچ��ه را در طول روز 
خ��ودش یاد گرفته به ش��ما یا بچه دیگری آم��وزش دهد یا مثال هفت��ه ای دو روز به 
پدربزرگش اس��تفاده از کامپیوتر یا تلفن هوش��مند را آموزش بده��د. می توانید برای 
تش��ویق فرزند برای ساعت های کارآموزشی، برای او مزد تعیین کنید. قطعا اگر پول یا 
کارت هدیه ای به ازای دس��تمزد به فرزند خود بدهید، او در آنجام کارهایش مسئول تر 

و منظم تر می شود. 
ب��ا بچه ها بازی و ورزش کنید. والیبال یا بازی کامپیوتری دلخواه او را بگذارید. یا به 
آنها مهارتی مثل موسیقی یا خیاطی، نقاشی و خط را خودتان آموزش دهید. یک روز 
در هفته در ایام تابستان را، در خانه و برای بچه ها اضافه کاری کنید، روز تعطیلی یا یک 

روز در ایام هفته زودتر به خانه آمده وقت خود را صرف بچه ها کنید. 
دوس��تان و بچه های فامی��ل را به خانه خودتان دعوت کنید و س��ینمای خانگی راه 
بیندازید. یک ظرف بزرگ پاپ کورن یا بستنی خانگی قیمت زیادی ندارد. نباید حتما 

مهمانی پرهزینه ای به راه انداخت. 
کم��ک کنید تا فرزند ش��ما با بچه های دیگ��ر دوره کتاب خوان��ی بگذارند. کتابی را 
بخوانند و درباره آن باهم در روز و س��اعتی مش��خص در هفته، بحث کنند. می توانید 
داس��تانی را به ص��ورت نمایش باهم یا دیگر بچه ها تمرین کرده و آخر تابس��تان آن را 
برای همس��ایه یا اقوام اجرا کنید. مهم داش��تن برنامه های متنوع ام��ا با فاصله زمانی 

منظم و ثابت است. 
اگرچه اوضاع خوب مالی والدین می تواند ش��رایط بهتر یا امکانات بیش��تری را برای 
فرزن��دان فراهم آورد، اما پول به تنهایی کافی نیس��ت. ش��رط الزم برای داش��تن یک 
تابس��تان خ��وش، خالقیت والدی��ن برای یافتن راهی برای خوش��حال ک��ردن بچه ها 

)درکنارتعلیم و تربیت( و البته حوصله و اخالق خوش است. 

تابستان، وقت اضافه کاری والدین

جدول امروز

فرصت سوزی
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احسان ابراهیمی

از  توییت��ر  س��هم  ج��اری،   درس��ال 
۱۴۵ میلی��ارددالری که در ح��وزه تبلیغات 
دیجیت��ال خرج ش��د، تنها ی��ک درصد بود. 
توییت��ر در روز جمعه ۱۹ ژوئن از س��رویس 
جدی��د تبلیغاتی خ��ود خبر داد که ش��امل 
آگهی های مس��کن و کاال می ش��ود. امارلیس 
فاک��س، رییس بخ��ش کاال و خدم��ات این 
ش��بکه اجتماعی، برای شروع از انتشار تعداد 
محدودی آگهی در زمینه کاال و مسکن اطالع 
داد. وی همچنین اع��الم کرد که همزمان با 
اجرای این طرح، کاربران در صفحات خود با 

چنین تبلیغاتی روبه رو خواهند شد. 

اضافه شدن گزینه »خریدکردن«
این ابتکار، ب��ا ارائه دادن اطالعات تکمیلی 
در مورد کااله��ا و اضافه کردن گزینه خرید، 
ام��کان گس��ترش دادن پیام ه��ای تبلیغاتی 
فراه��م  س��اده  توییت ه��ای  طری��ق  از   را 

می آورد. 
ش��ما این ام��کان را خواهید داش��ت، تا به 
مجموعه های معرفی ش��ده توس��ط اشخاص 
مورد عالقه خودتان دسترسی داشته باشید و 
اطالعات کافی را در مورد کاال ها و مکان های 

دلخواه خود کسب کنید. 

در جست وجوی راه های جدید پیشرفت
بعد از اس��تعفای دیک کاس��تولو در تاریخ 
۱۱ ژوئ��ن، توییت��ر ب��رای بهب��ود وضعی��ت 

اقتصادی خ��ود به دنبال مدی��رکل جدیدی 
اس��ت. کاس��تولو از پنج س��ال پیش از سوی 
سرمایه گذاران که بر افزایش میزان معامالت 
این ش��بکه اجتماعی تاکید داش��تند، تحت 
فش��ار بود. ب��ر طب��ق آخرین آم��ار موجود، 
توییت��ر تقریباً 3۰۰ میلیون کاربر فعال دارد، 
درحالی که میزان رشد اقتصادی آن، از زمان 
ش��روع به کار در س��ال ۲۰۰۶، در مقایس��ه 
 ب��ا دیگر ش��بکه های اجتماعی بس��یار پایین 

بوده است. 
  ,eMarketer طبق آمارشرکت خصوصی
این ش��بکه اجتماعی در س��ال ج��اری، تنها 
یک درصد از ۱۴۵ میلی��ارد دالری را که در 
زمینه تبلیغات دیجیتال خرج ش��د، به خود 

اختصاص داد. 

توییتر هم از آگهی های تبلیغاتی بهره خواهد برد
ترجمه: سیدمصطفی موسوی

منبع: لوموند
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سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومانپارکینگ، انباری و آسانسورقیطریه۱۰۵

دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومانپارکینگ، انباری و آسانسورسهروردی - آپادانا۱۰۴ متر

چهارمیلیون و ۲۰۰ هزار تومانپارکینگ، انباری و آسانسورسعاد ت آباد۱۰۵ متر

سه میلیون و۱۰۰ هزار تومانانباری، آسانسورجردن۱۰۵ متر

دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومانپارکینگ، انباریپونک۱۰۲ متر

دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومانپارکینگ، انباری و آسانسورفرجام - تهرانپارس۱۰۵ متر

سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومانپارکینگ، انباری و آسانسورفلسطین۱۰۴

کاله هوشمند برای پیداکردن کودکان گمشده

یک مبتکر اس��ترالیایی به نام  »جاس��تین 
میتلهوور«، کالهی ابداع کرده  که با استفاده از 
آن والدین می توانند فرزندان گمشده خود را در 

میان جمعیت شلوغ پیدا کنند. 
این کاله ک��ه Tappy نام دارد، نگرانی های 
والدین را زمانی که کودکان ش��ان به مکان های 
شلوغی مانند پارک، موزه و جشنواره ها می برند، 
رف��ع می کند. کاله ابداعی با اس��تفاده از نوعی 
برچس��ب ضدآب مجهز به فن��اوری ارتباطات 
می��دان نزدیک  )NFC( عمل می کند که این 
برچسب از ماده آکریلونیتریل بوتادین استایرن 
ساخته شده و در لبه کاله کار گذاشته می شود. 
فناوری NFC ش��امل ارتباطات دوطرفه با 
اس��تفاده از امواج رادیویی بین تراشه NFC و 

ی��ک ابزار NFC مانند گوش��ی هوش��مند یا 
تبلت اس��ت. با وج��ود بلوتوث، ای��ن فناوری 
نیازی به جفت ش��دن و اتصال ندارد و از طریق 

نزدیک بودن قابل دسترس است. 
برچس��ب NFC متعلق به کاله Tappy با 
ش��ماره تلفن همراه والدین رمزگذاری شده و 
 NFC با استفاده از گوشی هوشمند مجهز به
می توان این رمز را باز کرد. ایده مطر ح شده این 
است؛ زمانی که کودکی در میان یک جمعیت 
گم می ش��ود، هر کاربر دارای گوشی هوشمند 
می تواند این برچس��ب را رمزگش��ایی کرده و 

والدین را از مکان کودک گمشده آگاه سازد. 
سازندگان می توانند این کاله را با شماره تلفن 
همراه والدین رمزگذاری کرده یا اینکه والدین 

در منزل آن را از طریق برنامه نرم افزاری اندروید 
Tappy رمزگذاری کنند. برچسب های مزبور 
عمری ۱۰ س��اله دارند. ش��رکت تولیدکننده 
برچس��ب های NFC در س��طح جهان به نام 
کاله  ای��ن  از   NFC Wireless Pty Ltd
حمایت کرده است. این کاله  صددرصد از کتان 
تولید شده  و با استفاده از ماشین لباسشویی نیز 
می توان آن  را شست وشو داد. برچسب ضدآب 
آن بدین معناس��ت که هیچ نوع خطری برای 
س��خت افزار برچسب از طریق شست وشو، شنا 

و باران وجود ندارد. 
ای��ن کاله  در دو طرح ارائه ش��ده  و س��ازنده 
امیدوار است در ماه سپتامبر آن را به بهای ۲۲ 

دالر عرضه کند. 
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