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 چشم تولید
به یارانه روشن شد

 پای بزرگ بانک مرکزی
در کفش تنگ بانک ها

قوی شدن تشکل ها، در اولویت اتاق و فعاالن بخش خصوصی قرار می گیرد 

حد و مرز دخالت و نظارت بانک مرکزی کجاست؟ 

گام نخست از تحقق یک وعده

ارزش معامالت کاهش یافت،حجم معامالت افزایش

گذر از موانع زیر چتر سندیکا

روزفراز و فرود شاخص کل
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علی یزدانی، معاون منابع انسانی 
و امور اس��تان های وزی��ر صنعت از 
پرداخت 7/1 درصد از یارانه تولید 
خب��ر داد. رقمی ک��ه گرچه اندک 
است اما در هر صورت نشان از تغییر 
روند دول��ت در مواجه��ه با بخش 
تولید دارد.  مطابق قانون 30 درصد 

از درآمد دولت از محل هدفمندی 
یارانه ها باید به بخش تولید برسد، 
س��همی که از زمان اج��رای قانون 
هدفمن��دی یارانه ه��ا در دول��ت 
دهم به فراموشی س��پرده شد و در 
دولت یازدهم نیز ت��ا دیروز خبری 
از پرداخت یارانه تولید نبود. گرچه 

هیات وزیران در ش��هریور ماه سال 
1393 س��هم هزار و 200 میلیارد 
تومان��ی را ب��رای بخ��ش تولید به 
تصویب رساند اما این سهم به سنت 
دولت قبل به فراموشی سپرده شد 
و در نهایت موجب مواجهه دو مقام 

دولتی با یکدیگر شد. 
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اسـتیضاح وزیر راه وشهرسـازی با »نـه« به مطالبات نماینـدگان مجلس کلید 
خورد و گفته می شـود اسـتیضاح وزیر راه و شهرسـازی تا دو هفته دیگر در 
مجلـس اعالم وصول می شـود؛ اسـتیضاحی که طرح سـوالش بـا امضای 20 
نماینده کلید خورد و هرچند آخوندی تاکنون سـه بار در مجلس حضور یافته 

تا به سـواالت اسـتیضاح کنندگان پاسـخ دهد اما گویا نمایندگان 
خواستار استیضاح با اظهارات وزیر راه و شهرسازی قانع نشدند. 

پشت پرده استیضاح وزیرراه و شهرسازی

آخوندی و دردسر مطالبات بهارستانی ها

سازمان س��رمایه گذاری خارجی و کمک های 
اقتص��ادی و فنی ای��ران گزارش داد، براس��اس 
گزارش آنکتاد، نه تنها آمار مربوط به کش��ورمان 
ارتباط مس��تقیم به بعد ی��ا قبل از مذاکرات ژنو 
ن��دارد، بلکه کاهش س��رمایه گذاری خارجی در 
ای��ران از اواخر س��ال 2012 و قب��ل از فعالیت 

دولت فعلی آغاز شده است. 
ب��ه گزارش ش��ادا، س��ازمان س��رمایه گذاری و 
کمک های اقتص��ادی و فنی ایران در مورد برخی 
برداشت ها از آمار ارائه شده در گزارش اخیر آنکتاد  
)کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل( در مورد 
می��زان س��رمایه گذاری خارجی در کش��ورمان و 
ارتباط کاهش سرمایه گذاری خارجی با عدم توجه 
جدی از س��وی دولت یازدهم، در برخی رسانه ها، 

توضیحاتی ارائه کرد. 
س��ازمان س��رمایه گذاری خارجی و کمک های 
اقتص��ادی و فن��ی ایران گ��زارش داد، براس��اس 
آمارهای ارائه ش��ده در گ��زارش مذکور و جداول 
پیوست آن، نه تنها آمار مربوط به کشورمان ارتباط 
مستقیم به بعد یا قبل از مذاکرات ژنو ندارد، بلکه 
به خوبی مش��اهده می شود کاهش سرمایه گذاری 
خارج��ی در ایران از اواخر س��ال 2012 و قبل از 

فعالیت دولت فعلی آغاز شده است. 
این گ��زارش می افزای��د: توجه ب��ه این نکته 
ض��روری اس��ت که براس��اس همین گ��زارش، 
مجموعه س��رمایه گذاری های مستقیم خارجی 

 ص��ورت پذیرفت��ه در جه��ان در س��ال 2014 
بالغ بر1،23تریلیون دالر بوده که نسبت به سال 
ماقبل 16.4درصد کاهش را به خاطر عدم ثبات 
اقتصاد جهان��ی، عدم اطمینان اس��تراتژی های 
اتخاذ ش��ده توسط کشورها برای سرمایه گذاران 

و ریسک های سیاسی نشان می دهد. 
براس��اس گ��زارش مذکور، کش��ورهای غرب 
آس��یا برای شش��مین س��ال متوالی ب��ه خاطر 
وخیم تر ش��دن وضعیت امنیت منطقه با کاهش 
س��رمایه گذاری مستقیم خارجی روبه رو بوده اند 
که در نتیجه آن، رتبه فدراس��یون روس��یه هم 
از مقام پنجم به شانزدهم )70درصد کاهش در 
جذب سرمایه گذاری خارجی( تنزل یافته است. 
این گزارش می افزاید: عالوه بر کشورهای غرب 
آسیا و روس��یه، کشور آمریکا با بیش از60 درصد 
کاه��ش در جذب س��رمایه گذاری خارجی مواجه 
شده، این درحالی است که  خیلی از این کشورها با 
مشکالتی که  کشورمان در عرصه های بین المللی 

با آنها روبه رو بوده است، مواجه نبوده اند. 
این گزارش حاکی  اس��ت، براس��اس گزارش 
آنکتاد، جمهوری اس��المی ای��ران باوجود کلیه 
مس��ائل و مشکالت ناشی از تحریم های ظالمانه 
بین المللی، به ویژه تحریم های بانکی و همچنین 
باوجود خروج شرکت های خارجی طی سال های 
2012-2009 توانسته در سال 2014، بیش از 
2 میلی��ارد و 105میلیون دالر س��رمایه گذاری 

مستقیم خارجی جذب کند. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، اگرچه ای��ن رقم با 
ظرفیت و توانمندی های اقتصاد کشور متناسب 
نیس��ت اما باید یادآور ش��د که ریشه های اصلی 
کاهش سرمایه گذاری های خارجی طی سال های 
گذش��ته به عواملی برمی گ��ردد که دریک دهه 
اخیر در اقتصاد ایران ش��کل گرفته است؛ عالوه 
بر آن عمده ارقام سرمایه گذاری خارجی جذب 
ش��ده طی س��ال های 2012-2008 مربوط به 
بخش نفت و گاز یا س��رمایه گذاری های مصوب 

سال های قبل از2008 بوده است. 
رون��د  کاه��ش  به رغ��م  اس��اس،  ای��ن  ب��ر 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی 
و همچنین وجود مش��کالت موجود در مس��یر 
تأمی��ن منابع مالی بین المللی برای کش��ورمان، 
دولت یازدهم طی دو س��ال گذشته برای متنوع 
س��اختن اقتصاد ملی و حضور فعاالنه در اقتصاد 
جهانی اقدامات متع��ددی را به ویژه درخصوص 
رفع موانع کس��ب وکار ص��ورت داده که نتیجه 
آن یافتن جایگاه مناس��ب در میان کش��ورهای 
پذیرنده سرمایه گذاری خارجی در سال های آتی 
خواهد بود که البته این امر مس��تلزم هماهنگی 
کلی��ه ارکان کش��ور، رف��ع مش��کالت نهادی و 
قانونی و ایجاد تحول س��اختاری و بهینه سازی 
نظ��ام تأمی��ن منابع مال��ی بین الملل��ی به ویژه 

سرمایه گذاری خارجی درکشور است. 

 مرکز پژوهش های مجلس با ارائه تحلیلی از وضعیت منابع آب کش��ور، 
اعالم کرد: تعداد دش��ت های ممنوعه از 15 دش��ت در س��ال 47 به 319 

دشت در سال 93 افزایش یافته است. 
مرکز پژوهش های مجلس با ارائه گزارش��ی از تحوالت قوانین بخش آب 
و تأثیر آن بر منابع زیرزمینی اعالم کرد: در حال حاضر وضعیت نامناسب 
منابع آب زیرزمینی بر کس��ی پوشیده نیست. وضعیت اقلیمی و منابع آب 
کش��ور حکایت از محدودیت جدی منابع آبی دارد به ترتیبی که بیش از 
دو سوم کش��ور جزء مناطق خشک، نیمه خش��ک و بیابانی است و عمده 
مراکز و قطب های جمعیتی از جمله کالن شهرهای کشور که منابع تأمین 
آب آنها متکی بر منابع زیرزمینی است را در برمی گیرد و کمتر از یک سوم 
کش��ور در س��ایر اقلیم های با وضعیت آب و هوایی مرطوب و نیمه مرطوب 

قرار گرفته است. 
لذا در حال حاضر منابع آب زیرزمینی کش��ور به دلیل برداشت بیش از 
حد ناش��ی از ازدیاد چاه های غیرمجاز و اضافه برداشت های چاه های مجاز، 
همراه با وقوع خشکس��الی های متوالی س��الیان اخیر ب��ه وضعیت بحرانی 

رسیده است. 
تش��دید افت س��طح آب و کس��ری مخ��زن در آبخوان ه��ا، ممنوعیت 
بیش از نیمی از دش��ت های کش��ور را به دنبال داش��ته و روند روبه تزاید 
بهره برداری ه��ای بی روی��ه از منابع آب زیرزمینی و با راندمان های بس��یار 
پایین تر از متوس��ط نرخ جهانی چه در انتقال و مصرف در مزرعه و چه در 
تولید ماده خش��ک به ویژه در 10 س��ال اخیر که حکایت از خسران دارد، 
موجب شده تا روند افت منابع آب زیرزمینی شدت بیشتری به خود گیرد، 
به طوری که در 47 سال اخیر مخازن آب زیرزمینی کشور با کسری مخزن 
بی��ش از 110 میلیارد مترمکعبی مواجه ش��ده اند که ح��دود 95 میلیارد 

مترمکعب آن مربوط به 20 س��ال اخیر اس��ت.  نکت��ه حائز اهمیت دیگر 
نقش مهم منابع آب زیرزمینی در تأمین نیاز آب شرب آحاد جامعه است 
که 63درصد آن از طریق آب های زیرزمینی تأمین شده و آب های سطحی 
س��هم 37 درصدی را به خود اختصاص می دهد. البته در بخش تأمین آب 

شرب روستایی سهم آب های زیرزمینی بالغ بر 80درصد است. 
هم اکنون در کش��ور کسری مخزن و افت شدید سطح آب باعث کمبود 
آب و عدم قطعیت در تأمین آب کالن ش��هرهای کش��ور از جمله تهران و 

حتی تأمین آب بیش از 6 هزار روستای کشور با تانکر شده است. 
در حال حاضر نرخ متوس��ط فرونشس��ت در دشت تهران بین 30 تا 36 
س��انتی متر در سال در مناطق مختلف است که بسیار بیشتر از سایر نقاط 
جهان اس��ت. همچنین تغییرات کیفی آب زیرزمینی در اثر کاهش حجم 
مخزن، ایجاد فروچاله ها و ش��کاف های بزرگ در دش��ت ها و تهدید حیات 
شهرها و روستاها در اثر تخلیه آبخوان ها، از دیگر واقعیت های کشور است. 
تعداد دش��ت های ممنوعه کش��ور از حدود 15 دشت در س��ال 1347 به 
319 دش��ت در سال 1393 افزایش یافته و به دلیل روند صعودی مصارف و 
بهره برداری های بی رویه آب، تعداد دشت های ممنوعه در حال افزایش است. 

کاهش سرمایه گذاری خارجی ایران از اواخر سال 2012 آغاز شد

گزارش مرکز پژوهش ها ازنابودی ذخایر آب

 در وضعیت بحرانی قرار داریم

سرمقاله

 تولید حرفه ای داریم
اخالق حرفه ای نداریم

تقل��ب در صنای��ع غذای��ی تازگی 
ندارد و مختص دیروز و امروز نیست. 
اصوال این داستان واحدهای تولیدی 
دارای پروان��ه و اس��تانداردی اس��ت 
که با نظارت ه��ای قانونی نمی توانند 
به صورت آش��کارا تقل��ب کنند و دور 
از چش��م ناظران وزارت بهداش��ت و 
سازمان اس��تاندارد، دست به تقلب و 
تخلف می زنند. البته این اتفاق به جز 
صنعت آبلیمو ممکن اس��ت در سایر 
بخش ه��ای صنای��ع غذای��ی و حتی 
صنف ها و صنایع دیگر نیز بیفتد. این 
بستگی به فرهنگ، علم و اخالق افراد 

و تولیدکنندگان دارد. 
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بهروز فروتن
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چند و چون فروش رمضانی
نگاهی به استراتژی های اتخاذ شده از سوی کسب و کارهای مرتبط با ماه رمضان

بنیان گذار صنایع غذایی بهروز

 نگاهی به تبلیغات محیطی
بازار چارسو

 گزارش »فرصت امروز«
 از مزایا و معایب روابط غیررسمی

و صمیمی در سازمان

تبلیغاتی کالسیک 
برای مرکزخریدی 

مدرن

تاریک و روشن 
روابط غیر رسمی 

در محیط کار



س��ازندگان تجهیزات صنعت 
نفت، شرکت پشتیبانی ساخت 
و تهی��ه کاالی نفت را ش��رکتی 
غیرض��روری می دانن��د ک��ه در 
حمای��ت از س��اخت داخل کار 
مؤث��ری را انج��ام نداده اس��ت؛ 
باای��ن وج��ود آنچ��ه ب��رای این 
بخ��ش اهمی��ت دارد ع��اوه بر 
خری��د محص��والت تجمیع��ی 
واگذاری کرسی تصمیم گیری در 
مدیریت ایجاد شده است. شرکت 
پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی 
نفت ایران در ابتدای سال جاری 
ب��ا واگذاری ب��ه بخش خصوصی 
منح��ل و به ج��ای آن مدیریت 
پش��تیبانی س��اخت و تأمی��ن 
کاالهای شرکت مالی نفت ایران 
ایجاد می شود. این اقدام از سوی 
نماین��دگان مجلس ب��ا واکنش 
تندی مواجه ش��د ام��ا حمایت 
جدی بی��ژن زنگن��ه، وزیر نفت 
از این اقدام موجب ش��د تا همه 
این انحال را بپذیرند. مهم ترین 
فعالیت این شرکت منحل شده 
در مواجهه با تأمین کاالی مورد 
نی��از و تعامل با بخش خصوصی، 
سازندگان و تجهیزات داخل بود 
که بدون ش��ک ب��ا انحال نحوه 
حمای��ت از این بخ��ش می تواند 
ق��وی و حتی تضعیف ش��ود. از 
این رو نظرهای کارشناسان این 
صنعت را جویا شدیم. حمیدرضا 
طیبی، رییس جهاد دانش��گاهی 
و عضو هی��أت رییس��ه انجمن 
صنعت  تجهی��زات  س��ازندگان 
نفت با بیان اینکه ش��رکت کاال 
زمان��ی می توانس��ت در حمایت 
از تولید مل��ی و بخش خصوصی 
مؤثر باش��د که خرید پروژه های 
در ح��ال بهره ب��رداری و در حال 
ایجاد به صورت متمرکز توس��ط 
این ش��رکت انجام می ش��د، به 
»فرص��ت امروز« می گوی��د: »با 

این کار عاوه بر استانداردسازی 
مناسب و تنوع زدایی در کاهش 
می توانس��ت  محصوالت،  تعداد 
ب��ازار خوبی ب��رای تولید داخل 
برنامه ریزی کند حتی می توانست 
در ص��ورت نی��از ب��ا هم��کاری 
ش��رکت های خارجی ب��ه تولید 
دانش فنی در تجهیزات مورد نیاز 
اقدام کند. البته شرایط اقتصادی 
کش��ور برای قراردادهای داخلی 
نیز مؤث��ر اس��ت. «  وی با تأکید 
بر اینکه وقت��ی کاالی مورد نیاز 
توس��ط کارفرما تهیه می ش��ود 
وجود شرکت کاال ضرورتی ندارد، 
می افزاید: » واگذاری این شرکت 
به بخش خصوص��ی هم معنایی 
ندارد زیرا عموم پروژه های صنعت 
نفت دولتی و غیردولتی اس��ت و 
در این ش��رایط بخش خصوصی 
اثرگ��ذاری الزم را ندارد. « طیبی 
تأکید می کند زمان��ی مدیریت 
پشتیبانی ساخت و تأمین کاال در 
شرکت ملی نفت می تواند موفق و 
مؤثر باشد که قدرت خرید داشته 
باشد و حتی از سازندگان داخلی 
حمایت جدی کند اما در شرایط 
کنونی جزو بدنه نفت شده است 
و می توان با تجمیع محصوالت و 
خرید آن از صنعت داخل حمایت 

ک��رد. به گفته طیب��ی تغییرات 
کنونی در ساخت و تأمین کاال نیز 
اگر با همان سیاست های گذشته 
باشد، مشکات بخش خصوصی را 
حل نمی کند؛ با این وجود تأمین 
10 قلم کاالی اساسی در داخل 

کشور اقدام مؤثری است. 

انحالل شرکت کاالی نفت 
و سردرگمی در قراردادها

ام��ا در ای��ن میان س��یامک 
صمیمی دهکردی، نایب رییس 
هیات مدیره و س��ازنده ش��رکت 
تجهی��زات درون چاهی صنعت 
نفت درباره انحال این ش��رکت 
نگاه متفاوتی دارد و با اش��اره به 
اینکه شرکت پشتیبانی ساخت 
و تهی��ه کاالی نف��ت ای��ران در 
زم��ان وزارت زنگن��ه در دول��ت 
اصاحات ایجاد ش��ده اس��ت به 
»فرصت امروز« می گوید: »هدف 
از ایج��اد این ش��رکت حمایت 
از س��اخت داخل ب��ود و در این 
مدت نیز تجربی��ات زیادی برای 
شناسایی تولیدکنندگان داخلی 
کس��ب کرد ک��ه با انح��ال آن 
تمامی ای��ن تاش ها رها ش��د، 
زی��را س��ال ها مطالعه ش��ده تا 
تولیدات داخل��ی در عرصه نفت 

شناس��ایی ش��ده اس��ت. « وی با 
اشاره به اینکه شرکت پشتیبانی 
ساخت و تهیه کاالی نفت ایران 
به یک باره بدون مطالعه انحال 
و تبدیل به مدیریت پش��تیبانی 
س��اخت و تأمین کاال در شرکت 
مل��ی نف��ت ش��ده و هم اکنون 
زیرمجموعه ش��رکت ملی نفت 
است، می افزاید: »شرکت منحل 
شده روابط خوبی را با سازندگان 
برقرار ک��رده بود و دید مثبت به 
به طوری  داشت  بخش خصوصی 
که نتیجه این تعامات حمایت 
ج��دی و تولید 10 قل��م کاالی 
اساس��ی در صنعت نفت اس��ت 
ب��ه همی��ن دلی��ل قراردادهای 
تولیدکنن��دگان  ب��ا  متع��ددی 
تجهی��زات داخل منعقد ش��ده 
است. « وی با بیان اینکه با انحال 
شرکت قراردادها و توافقات انجام 
شده رها شده اس��ت، می گوید:  
»تصمیم عجوالنه ای گرفته شد 
و ش��رکت های داخلی در شرایط 
کنون��ی نگ��ران وضعی��ت خود 
هستند. بدون ش��ک با توجه به 
عدم انتقال تجربیات این شرکت 
به مدیری��ت جدید س��ازندگان 
داخلی در ش��رایط خ��اص قرار 

می گیرند. « 

واگذاری کرسی به 
بخش خصوصی در 

تصمیم گیری ها
همچنی��ن در این خصوص، 
ف��ارس هاش��م زاده مدیرعامل 
ارتعاش��ات صنعت��ی  ش��رکت 
هیات مدی��ره  عض��و  و  ای��ران 
انجم��ن حمایت از س��ازندگان 
داخ��ل  )اس��تصنا( به »فرصت 
»ب��رای  می گوی��د:   ام��روز« 
نمی کند  فرقی  بخش خصوصی 
که این ش��رکت منحل شده یا 
به معاونت ی��ا مدیریت تبدیل 
ش��ود،  آنچه اهمی��ت دارد این 
اس��ت که چق��در فض��ای کار 
فراهم  ب��رای بخش خصوص��ی 
خواهد ش��د. هم اکنون باوجود 
اعام حمایت از تولیدکنندگان 
داخلی آمارها بیانگر این اس��ت 
که درصد زی��ادی از تجهیزات 
از  خ��ارج  از  نف��ت  صنع��ت 
کش��ور تأمین می شود. «  وی با 
اش��اره به اینکه قضاوت درباره 
پش��تیبانی  مدیریت  عملک��رد 
ساخت و تأمین کاال در شرکت 
مل��ی نفت هن��وز زود اس��ت، 
می افزای��د: » مقاوم��ت در برابر 
ه��ر تغییرات��ی ام��ری طبیعی 
است اینکه این شرکت به جای 
واگذاری منحل شده نیز نشأت 
گرفته از این اصل اس��ت، برای 
اهمیت  آنچ��ه  بخش خصوصی 
دارد ای��ن اس��ت ک��ه نماینده  
بخش خصوصی در تصمیم گیری 
شرکت نفت حضور و اعمال نظر 
داشته باشد. این تصمیمات باید 

در سطح کان و خرد باشد. « 
هاش��م زاده ابراز امیدواری کرد 
که مدیریت جدید در پشتیبانی 
ساخت و تهیه کاالی نفت کارآمد 
باش��د و تصمیم��ات نهایی این 
مدیریت جدید عاوه بر حمایت 
واقع��ی از س��ازندگان تجهیزات 
داخلی از رانت ه��ای موجود نیز 

جلوگیری کند. 

بخش خصوصی به دنبال مدیریت شرکت ساخت و تهیه کاالی نفت نیست

مدیریت تأمین کاال بدون قدرت خرید فاقد ارزش است

بدهی های صنعت ِشیل که روزی 
موجب شکوفایی آن بود هم اکنون به 
تهدیدی برای این صنعت بدل شده 
است. ش��رکت های حفاری بیش از 
هر زمان دیگری بخش قابل توجهی 
از درآمدهای خود را به پرداخت سود 
به بانک ها و موسسات مالی اختصاص 
 می دهن��د. به عنوان مثال ش��رکت 
 .Continental Resources Inc
که در منطقه Bakken  در داکوتای 
شمالی مشغول استخراج نفت ِشیل 
در یکی از بزرگ ترین مناطق نفتی 
 جهان اس��ت به اندازه شرکت نفتی

 Exxon Mobil ک��ه 20 براب��ر 
بزرگ تر از این شرکت است هزینه 
کرده اس��ت. س��قوط 43درصدی 
قیمت نفت خام در س��ال گذش��ته 
میادی اوضاع را برای تولید کنندگان 
نفت ِشیل س��خت تر از پیش کرده 
است. براس��اس اطاعاتی در زمینه 
اکتشاف مس��تقل و شاخص تولید 
در ش��مال آمریکا که در دس��ترس 
خبرگ��زاری بلومبرگ ق��رار گرفته 
است 26شرکت از میان 62 شرکت 
حفاری فعال در صنعت نفت ِشیل 
بی��ش از 10 درص��د از درآمد خود 
را ص��رف پرداخت س��ود می کنند. 
گفتنی اس��ت بدهی ش��رکت های 
حفاری در پایان س��ه ماهه نخست 
سال جاری میادی به 235 میلیون 
دالر رسیده که این میزان 16 درصد 
نس��بت به مدت مش��ابه در س��ال 
گذشته افزایش نشان می دهد. این 
موض��وع در حالی اتفاق می افتد که 
درآمدهای شرکت های حفاری فعال 
در صنعت نفت ِشیل کاهش یافته 

است. 
در ای��ن رابط��ه توم��اس وات��رز، 
تحلیلگ��ر ح��وزه نف��ت و گاز در 
موسسه مالی و اعتباری استنفورد در 
نیویورک معتقد است: »سوال اصلی 
این است که شرکت های تولید کننده 
نفت ِشیل تا چه زمانی می توانند این 
شرایط را تحمل کنند؟ شرکت های 
فعال در این حوزه با پایین ترین نرخ 
اعتبار مالی در ش��رایط مالی بسیار 

دشواری قرار دارند.«
مشکل اصلی و عمده شرکت های 
حف��اری در حال حاضر این اس��ت 
ک��ه این ش��رکت ها پی��ش از آنکه 
درآمد کس��ب کنند اقدام به صرف 
پول می کنند، این ش��رکت ها حتی 
زمانی که نفت به قیمت بش��که ای 
100 دالر معامل��ه می ش��د نی��ز از 

این سیاس��ت پیروی می کردند. در 
اطاعاتی که در اختیار خبرگزاری 
بلومبرگ قرار دارد شرکت هایی که 
در این اطاعات از آنها نام برده شده 
است در ازای هر یک دالر درآمدی 
که از فروش نفت و گاز در سه ماهه 
نخس��ت سال کس��ب کردند 4/15 
سنت هزینه کرده اند که این میزان 
هزینه کرد 2/25 سنت بیش از سال 
گذشته میادی است. این در حالی 
اس��ت که این شرکت ها تولید نفت 
آمریکا را به باالتری��ن میزان آن در 

30 سال گذشته رسانده اند. 
واترز در این رابطه می گوید: »در 
حال حاضر مسئله نقدینگی مطرح 
بوده و این موضوع س��بب می شود 
تا توجه ش��ما نسبت به هزینه های 
ش��رکت های نفتی فعال در صنعت 

نفت ِشیل جلب شود.«
در   Continental ش��رکت 
این بین در مقایس��ه با شرکت های 
کوچک تر همکار خود با نرخ س��ود 
می کن��د  اس��تقراض  پایین ت��ری 
چراک��ه میزان بدهی این ش��رکت 
رابطه مس��تقیمی با حجم و میزان 

سرمایه گذاری این شرکت دارد. 
در همی��ن رابط��ه وارن هنری، 
 Continental سخنگوی شرکت
در اوکاهم��ا می گوی��د: »جری��ان 
نقدینگ��ی موج��ود در ش��رکت ما 
به آس��انی هزینه ه��ای مرب��وط به 
پرداخت س��ود را پوشش می دهد. 
انتظار ما این اس��ت که رتبه اعتبار 
مالی و سرمایه گذاری مان را با توجه 
به بازیابی قیم��ت نفت در بازارهای 
جهانی حف��ظ کنیم.«اطاعاتی که 
در دس��ترس خبرگزاری بلومبرگ 
قرار گرفته اس��ت نش��ان می دهد 
62 ش��رکتی ک��ه در یک ش��رایط 
مالی نامناس��ب فعالی��ت می کنند 
رقمی حدود 20 میلیارد دالر اوراق 

قرضه منتش��ر کرده اند که بازده آن 
10درصد بیش از اوراق قرضه ایاالت 
متحده است. سرمایه گذاران نیز در 
این بین خواهان نرخ بس��یار باالتر 
برای جبران خطر ناشی از پرداخت 
نش��دن مطالب��ات خود هس��تند. 
 آمریتا س��ن تحلیلگر ارشد موسسه 
لن��دن  در    Energy Aspects
که یک شرکت مشاوره ای در حوزه 
انرژی و س��رمایه گذاری به ش��مار 
م��ی رود در این ارتب��اط می گوید : 
»بازارهای مالی نقش بس��یار مهم 
و تعیین کنن��ده ای در زن��ده و پویا 
نگ��ه داش��تن صنعت نفت ِش��یل 
س��ال جاری  کرده ان��د.«در  ایف��ا 
میادی موسس��ه مال��ی و اعتباری  
Standard & Poor’s چشم انداز 
رتب��ه مالی ح��دود 105 ش��رکت 
اکتش��اف و تولید نفت را براس��اس 

گزارش ماه مه  کاهش داده است. 
تخلیه مالی

وات��رز،  توم��اس  عقی��ده  ب��ه 
تحلیلگر ب��ازار انرژی در موسس��ه 
 Standard & Poor’s  مال��ی 
شرکت های فعال در حوزه نفت ِشیل 
هزینه های خود را به منظور تطابق با 
رون��د نزول��ی قیمت نف��ت در بازار 
کاهش داده اند اما این صرفه جویی ها 
در نهای��ت به کاه��ش تولید نفت 
منجر خواهد ش��د. در راستای روند 
نزولی قیمت نفت در بازار، شاخص 
نفتی وس��ت تگزاس اینترمدیت در 
روز جمعه گذش��ته با کاهشی 11 
سنتی در بازار معامات نیویورک به 
قیمت 60 دالر و 34 س��نت در هر 
بشکه معامله شد. براساس اطاعات 
منتشر شده از سوی اداره اطاعات 
انرژی ایاالت متحده، کاهش قیمت 
نف��ت در حالی اتفاق می افتد که به 
دلیل کاهش هزینه های شرکت های 
فعال در صنعت نفت ِش��یل، میزان 

تولی��د نف��ت آمریکا از م��اه جاری 
میادی کاهش خواهد یافت و این 
کاهش تا اوایل سال 2016 میادی 
ادامه خواهد داش��ت. در پی کاهش 
هزینه ه��ای ش��رکت های فعال در 
صنعت نفت ِشیل باید توجه داشت 
که پرداخت هزینه ه��ای مربوط به 
سود بانکی می تواند منابع مالی یک 
شرکت را تخلیه کند. سال گذشته 
 می��ادی در همین موقع ش��رکت

  Quicksilver Resources  
20درص��د از درآمد خ��ود را برای 
پرداخت سود به بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری صرف کرد. گفتنی 
اس��ت که این شرکت به دلیل آنکه 
نتوانس��ت بدهی های خ��ود در ماه 
فوریه را پرداخت کند هم اکنون در 
حال ثبت ورشکستگی خود است. 
  Sabine Oil & Gas LLC شرکت 
نیز دیگر شرکتی است که نتوانسته 
س��ود بانکی خود را در م��اه آوریل 
و همچنی��ن م��اه ج��اری میادی 
 پرداخت کند. نمایندگان شرکت های 
و   Fort Worth /  Sabine
Quicksilver حاضر به گفت وگو 
ب��ا بلومبرگ در زمین��ه بازپرداخت 
بدهی ه��ای بانک��ی خود نش��دند. 
درحالی که ارزش س��هام ش��رکت 
Sabine ب��ا 96 درص��د کاهش به 
8/5 سنت رسیده و اوراق قرضه این 
شرکت به قیمت کمتر از 23 سنت 

خریدوفروش می شوند. 
عدم بازپرداخت بدهی های 

شرکت های نفتی 
موسس��ه  گ��زارش  براس��اس 
  Standard & Poor’s مال��ی 
ش��رکت های نفت و گاز یک سوم از 
36 ش��رکتی را که در سال جاری و 
در سراسر جهان موفق به بازپرداخت 
بدهی های شان نشده اند را تشکیل 
می دهند که ناتوانی این شرکت ها در 

پرداخت سود بانکی مهم ترین دلیل 
قرار گرفتن نام این شرکت ها در این 

لیست به شمار می رود. 
گفتنی اس��ت بدهی های جدید 
اعام ش��ده از س��وی شرکت های 
Halcon و SandRidge با توجه 
به منابع مالی هنگفت این شرکت ها 
قاب��ل پرداخت اس��ت. معنای این 
جمله آن است که خریداران اوراق 
قرضه این شرکت ها سود خود را از 
طریق نکول در بازپرداخت دریافت 
خواهن��د کرد. این در حالی اس��ت 
که طب��ق اطاعات بلومبرگ اوراق 
قرض��ه قدیم��ی این دو ش��رکت 
نامناس��بی  هم اکنون در ش��رایط 
 ق��رار دارن��د. اوراق قرضه ش��رکت

 Halcon ب��ه قیمت 72 س��نت 
ی��ا کمت��ر و اوراق قرضه ش��رکت 
SandRidge به قیمت 62 سنت 
ی��ا کمتر معامله می ش��وند.  با این 
حال اس��تقراض جدید ش��رکت ها 
می تواند بسیار گران باشد. شرکت  
SandRidge  واق��ع در اوکاهما 
اطاع��ات مرب��وط ب��ه بدهی یک 
میلی��ارد و 250 میلی��ون دالری 
این شرکت در ماه جاری را منتشر 
کرد که ن��رخ به��ره 8/5 درصدی 
عام��ل اصلی این بدهی به ش��مار 
م��ی رود. این ش��رکت تاکنون 24 
میلی��ون دالر از هزینه ه��ای خود 
را پرداخ��ت ک��رده و 109 میلیون 
دالر دیگر به پرداخت س��ود بانکی 
اختص��اص خواهد یاف��ت که این 
میزان مع��ادل 29 درص��د از کل 
درآمد این شرکت به شمار می رود.  
جاستین لیولن، سخنگوی شرکت 
رابط��ه  ای��ن  در   SandRidge
می گوید: »این شرایط نقدینگی و 
زمان مورد نیاز ما را تامین می کند 
و م��ا به جز اس��تقراض راه دیگری 
برای تامین منابع مالی موردنظرمان 
نداشتیم.« گفتنی است که ارزش 
سهام ش��رکت SandRidge در 
س��ال گذش��ته میادی کاهش��ی 
84درصدی را تجربه کرد و قیمت 
هر سهم این ش��رکت به یک دالر 
و 8 س��نت رسید. در همین ارتباط 
 آمریتا سن، تحلیلگر ارشد موسسه

Energy Aspects می گوی��د: 
»مشکات مالی بازیگران کوچک تر 
ب��ا کاه��ش قیم��ت نفت خ��ام در 
بازاره��ای جهانی همراه ش��ده و ما 
هنوز منتظر شرایط بدتر و وخیم تر 

از این هستیم.«

صنعت ِشیل ممکن است توسط بدهی های خود بلعیده شود
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قیمت نفت ایران کاهش یافت

قیمت نف��ت ایران در هفته منته��ی به 19 ژوئن 
)جمعه، 29 خردادماه( در بازارهای جهانی 65سنت 

برای هر بشکه کاهش یافت. 
به گزارش ایرنا، قیمت نفت س��بک ایران در هفته 
منته��ی به 19ژوئن با 66س��نت کاهش به 61 دالر 
و19س��نت برای هر بش��که رس��ید. میانگین قیمت 
نفت س��بک ایران از ابتدای س��ال تاکنون 55دالر و 

15 سنت بوده است. 
قیمت نفت س��نگین ایران نیز با 67سنت کاهش 
نس��بت به هفته گذشته به 61دالر و 19سنت برای 
هر بش��که رسید. میانگین قیمت نفت سنگین ایران 
از ابتدای امس��ال تاکنون 52دالر و 98س��نت بوده 

است. 
قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته مورد بررسی 
با 87س��نت کاهش به 60دالر و 21س��نت برای هر 
بش��که رس��ید. میانگین قیمت س��بد نفتی اوپک از 
ابتدای س��ال تاکنون 54دالر و 87س��نت برای هر 

بشکه بوده است. 

موسسه وودمکنزی: 
 تولید نفت ایران بعد از توافق 
120هزار بشکه افزایش می یابد 

 موسس��ه وود  مکنزی برآورد کرد که ایران پس از 
لغو تحریم ها روزانه  تنها 120هزار بش��که به ظرفیت 

تولید نفت خود در سال 2015 خواهد افزود. 
به گزارش ایس��نا به نقل از بلومبرگ، در شرایطی 
که تا ضرب االجل امضای توافق هس��ته ای بین ایران 
و شش قدرت جهانی تنها چند روز دیگر باقی مانده، 
موسس��ه وود مکنزی مس��تقر در ادینبرو با انتش��ار 
گزارش��ی اعام کرد که بازگش��ت ایران به بازار های 

جهانی نفت آسان نخواهد بود. 
در این گزارش آمده است: شرکت های نفت و گاز 
غربی که پس از توافق هس��ته ای به ایران بازخواهند 
گش��ت یا وارد خواهند ش��د با حجم گسترده ای از 
چالش های سیاس��ی و مقرراتی روبه رو خواهند شد. 
این چالش ها از مقررات اداری تا تنش های منطقه ای 

را شامل می شود. 
گفت وگوهای هس��ته ای که طی بیش از 12 سال 
گذش��ته بین ایران و گروه 1+5 متش��کل از آمریکا، 
روس��یه، چین، فرانس��ه، انگلیس و آلمان در جریان 
بوده در مرحله  نهایی خود به سر می برد. در شرایطی 
که ت��ا ضرب االجل 30 ژوئن چند روز بیش��تر باقی 
نمانده، وودمکنزی و موسس��ه وریس��ک ماپلکرافت 
تایید کردند که یک تواف��ق منتهی به لغو تحریم ها 

محتمل است.
وود مکن��زی تحلیل ها و پیش بینی ه��ای خود از 
ب��ازار جهانی نفت و بخش باال دس��تی ایران را با این 
فرض که توافق هسته ای در میانه سال 2015 امضا 
و تحریم ها تا اواس��ط س��ال 2016 به طور کامل لغو 

خواهند شد بنا نهاده است. 
در ای��ن گزارش آمده اس��ت: ایران تا پایان س��ال 
2017 روزانه 600هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت 
خود می افزاید. براس��اس این گ��زارش ایران تا پایان 
س��ال جاری میادی روزانه 120هزار بشکه، تا پایان 
سال 2016 روزانه 260هزار بشکه و تا پایان 2017 
روزان��ه 220هزار بش��که دیگر به تولی��د نفت خود 

خواهد افزود. 
این موسس��ه افزود: انتظار نمی رود رشد تدریجی 
تولی��د نفت ای��ران تاثیر کاهش قاب��ل توجهی روی 

قیمت نفت داشته باشد. 
در این گزارش آمده است: ما انتظار داریم مجموع 
ظرفی��ت تولید نف��ت ای��ران از روزان��ه 2میلیون و 
700هزار بشکه در س��ال 2015 به روزانه 3میلیون 
و 400هزار بش��که در سال 2020 و روزانه 4میلیون 
و 400هزار بشکه در سال 2025 و با سرمایه گذاری 
ای��ران   مس��تقیم خارج��ی در بخ��ش باال دس��تی 

رخ دهد. 
گاز طبیع��ی  تولی��د  ای��ن گ��زارش می افزای��د: 
ای��ران ش��دیدا افزای��ش خواه��د یاف��ت و از روزانه 
19 میلیارد ف��وت مکعب در س��ال 2014 به روزانه 
24 میلی��ارد ف��وت مکعب در س��ال 2017 خواهد 
 رس��ید و ی��ک افزای��ش 24 درص��دی را تجرب��ه 

خواهد کرد. 
براس��اس این گ��زارش، پن��ج فاز جدی��د میدان 
پارس جنوبی در سال 2015 - 2014 به بهره برداری 
می رسد و در نهایت ظرفیت تولید گاز از این میدان 
 بی��ش از 6میلی��ارد ف��وت مکع��ب در روز افزایش 

می یابد.
لینگ س��ی گران، تحلیلگر موسس��ه وود مکنزی 
گفت: م��ا یک رویکرد محافظه کارانه در باره افزایش 
تولید نفت ایران پس از تحریم ها داش��ته ایم که این 
امر به دلی��ل ابهام درباره توان میادی��ن ایران برای 

تولید در سطح قبل از تحریم هاست. 

 نگاهی به قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر

قوانین��ی ک��ه در قالب ط��رح در مجلس مطرح و 
پس از تصویب به دولت اباغ می شود، برای اجرایی 
شدن نیازمند آیین نامه های اجرایی هستند. تا زمان 
تصوی��ب این آیین نامه ها در هی��أت وزیران در واقع 
قانون داریم اما این قوانی��ن قابلیت اجرایی نخواهد 

داشت! 
به طور مثال قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 
مصوب 1390/12/13 توسط مجلس به دولت اباغ 
شد و تا به حال برای مواد 9، 16 و 25 آن آیین نامه 
تهیه و اباغ شده اس��ت اما دول��ت دهم اعتقادی به 
اجرای این قانون نداش��ت؟! بنابراین قانونی که اجرا 
نشود، بود و نبودش برای بخش تولید تفاوتی ندارد. 
مبحث فوق درباره قانون جدید »رفع موانع تولید 
رقابت پذیر« نیز نافذ است. در این قانون به همه چیز 
پرداخته ش��ده  اس��ت و در مورد هر ماده هم دولت 
را موظ��ف به ارائ��ه آیین نامه کرده اس��ت. بنابراین 
پیش بینی می شود به سرنوشت قانون بهبود مستمر 
محیط کس��ب و کار مواجه ش��ود که در حال حاضر 
بس��یاری از مواد آن فاق��د آیین نامه بوده و برخی از 
م��واد آن نیز جنبه توصی��ه ای دارد. البته این قانون 
در ص��ورت اجرا هم تعهدی را ب��رای دولت در برابر 

بخش خصوصی ایجاد نمی کند. 
ایج��اد ال��زام در انضباط مالی دول��ت در فاز ثبت 
وقایع و ارائه گزارش��ات مالی دولت و دس��تگاه های 
اجرای��ی )ش��رکت های دولتی( به مجل��س و وزارت 
اقتص��اد و دارای��ی و الزام ب��ه تفکی��ک بدهی ها از 
محاس��ن ماده 1 قانون رفع موانع تولید اس��ت اما با 
توجه به عدم ال��زام ماده 1 به پرداخت بدهی ها )در 
ماده 2 تکلیف پرداخت تا حدودی مشخص شده آن 
هم نه در قالب وجه نقد؟!( و حتی عدم تعیین سقف 
آنه��ا، این خطر وجود خواهد داش��ت که از این پس 
دس��تگاه های اجرایی تاش کنند فقط برای ارسال 
گ��زارش و پرداخت ها و به ویژه بدهی های گذش��ته 
را از دس��تور کار خ��ارج کنند )در م��اده 1 تاکید بر 
ارائه گزارش اس��ت آن هم گزارش بدهی ها شده اما 
دالیل ایجاد آنها مطالبه نشده اس��ت(. در بند »ب« 
ماده 1 همزمان با ارائه بودجه سنواتی کشور، جدول 
بدهی ها و مطالبات قطعی ش��ده که به تایید سازمان 
حسابرسی کش��ور رسیده اس��ت را مجلس شورای 
اس��امی خواس��ته اس��ت. این مسئله س��ه اشکال 
ایج��اد می کند. اوال بس��یاری از صورت وضعیت ها و 
صورت حس��اب ها که در حال بررس��ی هستند یا به 
فصل حسابرسی نرسیده اند از قلم خواهند افتاد. ثانیا 
شرکت های دولتی در فاز حسابرسی بسیار کند تر و 
دیرتر از ش��رکت های خصوص��ی عمل خواهند کرد. 
مضافا بر اینکه حجم حس��اب های آنها بسیار بیشتر 
اس��ت بنابراین، این م��وارد پرداخت ها را مش��مول 
زمان می کند. ثالثا پرداخت بس��یاری از مطالبات هر 
سال را به س��ال بعد امیدوار می کند و این به معنی 

غیر عملیاتی بودن بودجه هر سال خواهد بود. 
درب��اره تبصره م��اده یک باید گفت ک��ه نماینده 
ام��ور دارای��ی در دس��تگاه های  اقتص��اد و  وزارت 
اجرایی یا همان ذیحس��اب وجود دارد و وظیفه اش 
دس��ته بندی گزارش��ات مالی و کنت��رل و نظارت بر 
عملیات مالی اس��ت. بنابراین ایجاد واحدی جداگانه 
در این وزارتخانه برای احصای بدهی ها که در تبصره 
ماده 1 این قانون درج ش��ده اس��ت، خ��ود به نوعی 
بوروکراس��ی را تش��دید می کند و زم��ان را تمدید 
خواهد کرد )تطویل زمان در مباحث مالی دش��من 
بخش خصوصی اس��ت(. این ماده نیازمند آیین نامه 
اجرایی است و وظیفه تهیه آیین نامه بر عهده وزارت 
اقتصادی و امور دارایی و س��پس تایید هیأت وزیران 
است. بنابراین بعید به نظر می رسد که ماده 1 به این 

زودی ها اجرایی شود. 
ایجاد الزام به تسویه بدهی های قطعی تا پایان سال 
1392 از محاسن ماده 2 قانون رفع موانع تولید است. 
اما لحاظ ک��ردن تعیین تکلیف فقط برای بدهی های 
قطعی، عدم وجود آیین نامه »اوراق صکوک اجاره« و 
الزام به تسویه بدهی های قطعی در چارچوب مقررات 
مربوطه بخشی از مشکات این ماده است. ضمن آنکه 
در ایران سیستم مالی حاکم »بانک محور« است این 
در حالی اس��ت که در ماده 2 تمرکز بر بازار س��رمایه 
شده است )اوراق صکوک اجاره- اوراق تسویه خزانه(. 
در بند الف م��اده 2 تمرکز بر اوراق به جای پرداخت 
نقدی )اس��کناس( برگرفته از سیاس��ت ضد تورمی، 
قابل کنت��رل و نظارت بر اوراق نس��بت به پول بوده  
اس��ت اما اوراق برای بدهی های سنگین شاید کارایی 
داشته باشد و برای موارد کم مثا تا حدود 2 میلیارد 
تومان، وجه نقد در این کشور نسبت به اوراق کارایی 

بیشتری دارد. 
ب��ه عبارتی ای��ن اوراق اگ��ر توس��ط پیمانکاران 
ذی ربط بخش خصوصی قابل پذیرش باش��د، بالطبع 
به درد می خورد در غیر  این صورت هل دادن بخش 
خصوصی به س��مت بورس و وارد معامله ش��دن در 
بازار ثانوی��ه، آن هم برای مطالبات تا س��ال 1392 
 SME برای بخ��ش خصوصی به ویژه ش��رکت های

وضعیت مطلوبی نخواهد بود. 
 شایان ذکر است که در بند ج تبصره قانون بودجه 
سال 1394 هم به دولت اجازه تهاتر داده شده است. 
البت��ه تهاتر عمدتا در مبح��ث بدهی های مالیاتی و 
س��ازمان تامی��ن اجتماعی کاربرد دارد ک��ه البته با 
اس��تقبال این س��ازمان هم مواجه نمی شود. ضمن 
اینکه بخش خصوصی برای فعل و انفعاالت اقتصادی 
خود نیازمند پول و گردش آن اس��ت و با این روش 

)اوراق – تهاتر( صرفا بدهی ها تسویه می شوند. 
در پایان باید بگویم ک��ه روح قانون جدید به ویژه 
در مواد 1 و 2 بر ایجاد نظم و انضباط مالی اس��توار 
اس��ت، ولی تاکید چندانی ب��ر پرداخت مطالبات آن 
ه��م در بازار پولی ندارد. ای��ن قانون بر چرایی ایجاد 
بده��ی به هی��چ وجه تکیه نکرده اس��ت و این خود 
موجبات تداوم یا حت��ی ازدیاد بدهی ها را در آینده 

فراهم خواهد آورد. 
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علی یزدان��ی، معاون منابع 
انسانی و امور استان های وزیر 
صنعت از پرداخت 7/1 درصد 
از یارانه تولید خبر داد. رقمی 
که گرچه اندک اس��ت اما در 
هر صورت نشان از تغییر روند 
دول��ت در مواجه��ه با بخش 

تولید دارد. 
مطاب��ق قان��ون 30 درص��د 
مح��ل  از  دول��ت  درآم��د  از 
هدفمن��دی یارانه ه��ا باید به 
بخش تولید برس��د، س��همی 
ک��ه از زم��ان اج��رای قانون 
هدفمن��دی یارانه ها در دولت 
دهم به فراموشی سپرده شد و 
در دولت یازدهم نیز تا دیروز 
خبری از پرداخت یارانه تولید 
نب��ود. گرچه هیات وزیران در 
شهریور ماه سال 1393 سهم 
هزار و 200 میلیارد تومانی را 
برای بخ��ش تولید به تصویب 
رس��اند اما این سهم به سنت 
دول��ت قب��ل ب��ه فراموش��ی 
سپرده شد و در نهایت موجب 
مواجه��ه دو مق��ام دولت��ی با 

یکدیگر شد. 
ماج��را  س��وی  ی��ک  در 
محمدرض��ا نعم��ت زاده، وزیر 
تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت، 
س��وی  در  و  ب��ود  ایس��تاده 
دیگ��ر محم��د باق��ر نوبخت، 
و  مدیریت  س��ازمان  ریی��س 
برنامه ری��زی. پیگی��ری یارانه 
تولی��د در آخری��ن روزه��ای 
س��ال 93 در نهای��ت به این 
جمل��ه نعمت زاده ختم ش��د 
که »ما ه��ر چه تالش کردیم 
نوبخت  آق��ای  از  نتوانس��تیم 
ای��ن مناب��ع را دریافت کنیم 
و ایش��ان هم که ب��ه ما لطف 
دارند و با لبخند ما را شرمنده 

کرده اند.«
ای��ن روبه رویی اما به س��ال 
93 ختم نش��د و در روزهای 
پایان��ی خرداد مج��ددا رنگی 
جدی به خ��ود گرفت. از یک 
س��و نعمت زاده عنوان کرد که 
یاران��ه تولید هن��وز پرداخت 
نشده و از سوی دیگر نوبخت 
خ��ود،  خب��ری  نشس��ت  در 
اس��نادی را رو کرد که نشان 
از پرداخت یارانه تولید داشت. 
در این شرایط، روز گذشته، 
معاون وزیر صنعت در حاشیه 
نشس��ت خبری روز صنعت و 
معدن، حرف های س��خنگوی 
دول��ت را تایید کرده و خبر از 

پرداخت یارانه تولید می دهد. 
یزدان��ی درب��اره جزیی��ات 
این پرداخ��ت، بیان کرد: »در 
مبلغ  بودج��ه س��ال ج��اری 
5 هزار و 200 میلی��ارد تومان 
تولید پیش بینی ش��ده  یارانه 
که مربوط به بخش کشاورزی، 
گردش��گری،  حمل و نق��ل، 
صنع��ت و مع��دن اس��ت که 
143 میلیارد  مبل��غ  تاکن��ون 
تومان آن دریافت شده است. 
50 میلیارد تومان از این مبلغ 
مربوط به ص��ادرات غیر نفتی 
با اولوی��ت با صادرات خدمات 
محصوالت  و  مهندس��ی  فنی 
با فن��اوری برت��ر، 83 میلیارد 
از آن مرب��وط ب��ه واحدهای 
سیمانی مازوت سوز است که 
هزینه ه��ای تولی��د آنها باالتر 
اس��ت و 10 میلیارد تومان نیز 

مرب��وط ب��ه کارخانه های قند 
از جمل��ه کارخانه قند دزفول 
است که برای اصالح ساختار 

در نظر گرفته شده است.«
افزود:  مق��ام مس��ئول  این 
»تاکن��ون 93 میلی��ارد تومان 
از مبلغ تخصیص داده ش��ده، 
توزی��ع ش��ده اس��ت و مابقی 
مبل��غ نیز مطابق لیس��تی که 
س��ازمان توس��عه تج��ارت تا 
پایان هفت��ه ارائه می کند، در 
اختیار ذی نفعانش قرار خواهد 

گرفت.« 
تخصی��ص  از  یزدان��ی 
مالی  منابع  تومان  50 میلیارد 
از محل هدفمندی یارانه ها به 
بخش صادرات کشور خبرداد 
و گف��ت: »ای��ن مناب��ع مالی 
در اختی��ار س��ازمان توس��عه 
تجارت ایران قرار گرفت تا به 

شود،  پرداخت  صادرکنندگان 
ای��ن در حال��ی اس��ت که آن 
دسته از واحدهای تولیدی که 
در فهرس��ت واحدهای نمونه 
تولیدی و صنعتی قرار دارند، 
در اولوی��ت بهره مندی از این 

یارانه قرار خواهند گرفت.«
او با بی��ان اینکه آقای وزیر 
پرداخ��ت  ای��ن  جری��ان  در 
بودند، اظهار ک��رد: »من فکر 
می کن��م چ��ون نظ��ر آق��ای 
نعمت زاده بلند است، به مبلغ 
اش��اره ای  143 میلیارد تومان 
این  در  هماهنگ��ی  نکرده اند. 
دول��ت کام��ل اس��ت و هیچ 

ابهامی وجود ندارد.«
مع��اون وزیر صنع��ت ادامه 
داد: »تخصی��ص یارانه مطابق 
ب��ا وصولی های دولت اس��ت، 
در سه ماهه نخست وصولی ها 

در حداق��ل خود ق��رار دارد، 
بنابرای��ن امیدواری��م تا پایان 
س��ال ب��ا توج��ه ب��ه افزایش 
دولت،  وصولی ه��ای  می��زان 
یاران��ه تولید نیز به طور کامل 

پرداخت شود.«

یارانه تولید به سیمان 
رسید

در جزییات��ی ک��ه مع��اون 
وزیر صنعت درب��اره پرداخت 
یاران��ه تولید اعالم ک��رد، نام 
دو صنع��ت س��یمان و قن��د 
دیده می شود. اما آیا صاحبان 
این صنایع صاحب نخس��تین 
تولی��د  یاران��ه  از  پرداخ��ت 

شده اند؟ 
دبیر  ش��یخان،  عبدالرض��ا 
کارفرمایان  صنف��ی  انجم��ن 
صنعت س��یمان در گفت و گو 
ب��ا »فرصت امروز« در پاس��خ 
به این پرس��ش بیان می کند: 
»ح��دود دو هفته پیش مبلغ 
یارانه  از  توم��ان  40 میلی��ارد 
تولی��د ب��ه هش��ت کارخان��ه 
س��یمان که س��وخت مازوت 
اس��تفاده می کنن��د، پرداخت 
ش��د و امیدواریم ک��ه مابقی 
آن ظ��رف چند هفت��ه آینده 

پرداخت شود.«
او درب��اره فرم��ول پرداخت 
ای��ن یاران��ه اظه��ار می کند: 
این  »وزارت صنعت مستقیما 
مبلغ را به کارخانه ها پرداخت 
ک��رده و مطاب��ق ب��ا فرم��ول 
خودش ای��ن اق��دام را انجام 

داده است.«
انجمن  اشرف، عضو  علیرضا 
صنفی کارخانه های قند و شکر 
نیز در پاس��خ به این پرس��ش 
ب��ه »فرصت ام��روز« می گوید: 
»متاسفانه سال ها است درباره 
پرداخت یاران��ه تولید صحبت 
می ش��ود ام��ا تاکن��ون بخش 
خصوصی صنعت قند و ش��کر 
ریال��ی از ای��ن یاران��ه دریافت 

نکرده است.«
قن��د  کارخان��ه  درب��اره  او 
می ده��د:  توضی��ح  دزف��ول 
رون��د  در  کارخان��ه  »ای��ن 
خصوصی س��ازی ها واگذار شد 
اما متاسفانه به علت مدیریت 
ش��د.  ورشکس��ته  نادرس��ت 
دولتی  دس��تگاه های  اکن��ون 
به فک��ر احیای ای��ن کارخانه 
هس��تند و ب��ه همی��ن دولت 
یارانه تولی��د را به این بخش 

تزریق می کند.«

گام نخست از تحقق یک وعده

چشم تولید به یارانه روشن شد

رف��اه  و  کار  تع��اون،  وزی��ر   
تدوی��ن  اع��الم  ب��ا  اجتماع��ی 
آیین نامه همکاری دس��تگاه های 
فع��ال در ایجاد مش��اغل خرد و 
نیروی  آم��وزش  گفت:  کوچک، 
انس��انی، بازاریاب��ی و راه اندازی 
بازارچه ه��ا از اهمی��ت بس��زایی 

برخوردار است. 
نخس��تین  در  ربیع��ی  عل��ی 
نشست هم اندیش��ی درخصوص 
سیاس��ت ها و برنامه های اشتغال 
خ��رد و کوچ��ک ک��ه ب��ا هدف 
مناب��ع،  و  اعتب��ارات  تجمی��ع 
هماهنگی س��ازمانی و هم افزایی 
به��ره وری،  افزای��ش  اجرای��ی، 
فراگیری جامعه هدف و افزایش 
مح��ل  در  منطق��ه ای  پوش��ش 
وزارت کار برگ��زار ش��د، افزود: 
ب��ا توجه به مصوب��ه اخیر هیأت 
دول��ت درخص��وص راه ان��دازی 
بازارچه ها الزم است با هماهنگی 
این مه��م پیگیری  اس��تانداران 

شود. 
وی با اشاره به اینکه مدیریت 
مناب��ع و اعتبارات دس��تگاه ها با 

خود آنها باش��د، گف��ت: باید با 
هماهنگ��ی و تعام��ل در جهت 
هم افزای��ی حرکت کنیم. در این 
حرک��ت الزم اس��ت تا ب��ا ایجاد 
هماهنگی طرح ها در یک منطقه 
متمرک��ز نش��ود و ظرفیت ه��ا و 
برنامه ه��ا را به ط��ور عادالنه در 

مناطق تقسیم و اجرا کنیم. 
ربیع��ی ادام��ه داد: طراح��ی 
فرآیندها و پروژه ها مهم اس��ت 
و بای��د ب��ه طراحی ه��ا توج��ه 
خوبی  مطالعات  ش��ود.  ویژه ای 
در زمین��ه آمایش س��رزمین به 

تفکیک استان ها انجام شده که 
الزم اس��ت جه��ت بهره برداری 
مناس��ب در اختیار دس��تگاه ها 

قرار گیرد. 
وی تصریح کرد: برای حمایت 
از خری��د داخلی بای��د آیین نامه 
تنظیم شود، با یک تفاهم ذهنی 
و عموم��ی بتوانیم به یک نتیجه 
مطلوب برسیم و پایان سال آمار 
موفق��ی را از اش��تغال زایی ارائه 

دهیم. 
تدوی��ن  می ش��ود،  ی��ادآور 
آیین نامه همکاری دس��تگاه های 

فعال در مشاغل خرد و کوچک با 
هدف تقسیم کار، ایجاد ظرفیت، 
هم افزایی و تعیین وظایف انجام 

شده است. 
ربیع��ی اضافه ک��رد: آیین نامه 
و یک دس��تور کار مشخص الزم 
اس��ت که بای��د حداکث��ر ظرف 
دوهفت��ه تنظی��م ش��ود. در این 
آیین نام��ه ضروری اس��ت برش 
جغرافیایی برنامه ها مش��خص و 
رسته های فعالیت تعیین و نقش 
سازمان ها و دستگاه های اجرایی 

مرتبط کاماًل شفاف بیان شود. 

وی گفت: این تعامل ارزشمند 
و ضروری اس��ت و مشابه آن در 
کلیه اس��تان ها انجام شود. توجه 
به توس��عه و حمایت از مش��اغل 
خ��رد و کوچ��ک در حال حاضر 
یک��ی از بهتری��ن راه ه��ا ب��رای 

کاهش مشکل بیکاری است. 
نشست هم اندیشی درخصوص 
سیاس��ت ها و برنامه های اشتغال 
خرد و کوچک به ریاس��ت وزیر 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی و با 
حض��ور قائم مقام وزی��ر، معاون 
توسعه روستایی و مناطق محروم 
ریاست جمهوری، معاون کمیته 
امداد ام��ام خمینی  )ره(،معاون 
س��ازندگی،  بس��یج  س��ازمان 
سرپرس��ت صن��دوق کارآفرینی 
امی��د، رییس س��ازمان آموزش 
فن��ی و حرفه ای کش��ور، معاون 
برنامه ری��زی و سیاس��ت گذاری 
فن��اوری  و  علم��ی  معاون��ت 
رییس جمه��ور و معاون توس��عه 
وزارت  اش��تغال  و  کارآفرین��ی 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی 

برگزار شد. 

فن��ی  ام��ور  کل  مدی��ر   
بیمه ش��دگان س��ازمان تامی��ن 
اجتماعی، ش��رایط بیمه شاغالن 
کسب و کار خانگی را تشریح کرد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، س��یروس 
نصیری گف��ت: در اج��رای بند 
5م��اده 7قان��ون س��اماندهی و 
خانگ��ی  مش��اغل  از  حمای��ت 
مصوب 89.2.22 مجلس شورای 
اس��المی و ماده 9دس��تورالعمل 

اجرایی مربوطه مصوب89.8.23 
حمای��ت  و  س��اماندهی  س��تاد 
ش��اغالن  خانگ��ی  مش��اغل  از 
از  اع��م  خانگ��ی  کس��ب و کار 
مستقل، پش��تیبان و افراد تحت 
پوش��ش در صورتی که مش��مول 
مق��ررات حمایتی خاص دیگری 
ق��رار نداش��ته باش��ند، از تاریخ 
90.1.23 مشمول مقررات بیمه 
صاحب��ان حرف و مش��اغل آزاد 

قرار گرفته اند. 
وی اظهار داش��ت: به اس��تناد 
ماده2 قانون ساماندهی و حمایت 
از مشاغل آزاد صرفا عضو یا اعضای 
خانواده که حائز ش��رایط مقرر در 
قان��ون و آیین نامه ه��ای مذک��ور 
باش��ند و در فضای مس��کونی به 
کسب و کار خانگی اشتغال به کار 
دارند، مشمول این بخشنامه بوده 
و افراد غیر عضو خانواده از شمول 

مقررات مورد اشاره خارج هستند. 
همچنین مشموالن صندوق بیمه 
اجتماعی روس��تاییان و عشایر از 
ش��مول ضوابط م��ورد نظر خارج 
ب��وده و تاب��ع قوانی��ن و مقررات 
مربوط به صندوق یادشده خواهند 

بود. 
نصیری با بی��ان اینکه معرفی 
خانگ��ی  کس��ب و کار  ش��اغالن 
توس��ط وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماع��ی ی��ا واحده��ای تابعه 
انجام می ش��ود، گف��ت: حداکثر 
س��ن برای پذیرش درخواست و 
عق��د قرارداد بیمه برای مردان و 
زن��ان به ترتیب 50 و 45 س��ال 
اس��ت ک��ه در غیر ای��ن صورت 
متقاض��ی بای��د دو براب��ر مازاد 
سنی مقرر دارای سابقه پرداخت 
حق بیمه ن��زد س��ازمان تامین 

اجتماعی باشند. 

تدوین آیین نامه همکاری دستگاه های فعال در ایجاد مشاغل خرد و کوچک

 شرایط بیمه تامین اجتماعی شاغالن کسب و کار خانگی 
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اشتغال

اشتغال

ایجاد مدارس خصوصی و دولتی 
طراحی و مد پوشاک

عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و پوش��اک ایران از ایجاد مدارس دولتی و غیردولتی 

طراحی پوشاک در آینده نزدیک خبر داد. 
س��عید حس��ین زاده در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه کش��ور ما سال های س��ال دور از مد و طراحی 
بوده است، گفت: مسلما در حال حاضر از کشورهای 
دیگر فاصله زیادی داریم و باید برای رسیدن به آنها 

مدارسی را ایجاد کنیم. 
وی با اش��اره به تعداد بیش��تر قش��ر بانوان ایران 
نسبت به آقایان اظهار کرد: می توانیم از این موضوع 
بهترین اس��تفاده را برای طراحی کنیم و خودمان را 

از کپی کاری خارج کنیم. 
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و پوشاک ایران با بیان اینکه کشورهای پیشرفته در 
حوزه پوشاک برای خود صاحب سبک هستند، ادامه 
داد: ما باید به جای اینکه به خارج از کش��ور رفته و 
طرح های کپی برداری شده را به داخل بیاوریم از این 
کشورها نیروهای کارآزموده را وارد کشور کنیم و به 

بچه های خود آموزش دهیم. 
حس��ین زاده با اش��اره به تأثیر برگزاری نمایشگاه 
مد و طراحی در زمینه پوش��اک گفت: باید در حوزه 
پوشاک نمایش��گاه هایی را برگزار کنیم در حالی که 
گویا نمایش��گاه مد برای ما تبدی��ل به یک موضوع 
عجیب و غریب ش��ده اس��ت، درصورتی که می توان 
نمایشگاه های مردانه را به راحتی و نمایشگاه های مد 

زنانه را در محل های خاص خود برگزار کرد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه در آخرین جلس��ه صنعتگران 
حوزه پوش��اک با وزیر صنعت، معدن و تجارت ایجاد 
مدارس خصوصی و دولتی طراحی و مد در دس��تور 
کار قرار گرفته اس��ت، اظهار کرد: متولی ایجاد این 
مدارس وزارت صنعت است و اتحادیه نیز باید پیگیر 
این موضوع باشد و بخواهد که این کار اجرایی شود. 

 اوج کاهش قیمت جهانی 
سنگ آهن و شوک به معادن ایران 

نای��ب رییس خانه معدن اعالم ک��رد: افت قیمت 
س��نگ آهن در بازار جهانی به اوج خود رس��یده که 
در این میان معادن سنگ آهن ایران با شوک مواجه 
ش��ده اند و دولت، حقوق دولتی را به نسبت کاهش 

قیمت محصول، کاسته است. 
محمدرضا بهرامن در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره 
به اینک��ه کاهش جهانی قیمت س��نگ آهن از یک 
س��ال قبل آغاز ش��ده و اکنون به اوج رسیده است، 
اظه��ار کرد: کاهش قیمت با توجه به سیاس��ت های 
موج��ود در جهان ص��ورت گرفته و در پی آن برخی 
از کشورهای صادر کننده سنگ آهن نسبتا وضعیت 
نامطلوبی پیدا کرده اند و معادن ش��ان غیرفعال شده 

است. 
وی با اش��اره به ش��رایط ایران در تولید این ماده 
معدنی گفت: معادن س��نگ آهن در ایران با شوک 
مواجه ش��ده اند. عم��ده تولید مازاد س��نگ آهن به 
کش��ور چین صادر می شد درحالی که اکنون با توجه 
به کاهش قیمت ها و باال ب��ودن هزینه حمل و نقل از 
معادن تا بن��ادر، توجیه اقتصادی صادرات کاس��ته 

شده است. 
نایب رییس خانه مع��دن با تاکید بر اینکه معادن 
کوچک در شرایطی نیس��تند که به راحتی صادرات 
داشته باش��ند، افزود: بس��یاری از معادن در شمال 
غرب و ش��مال ش��رق ایران هس��تند و بای��د هزینه 

زیادی برای حمل سنگ آهن تا بنادر بپردازند. 
بهرامن با اشاره به مشوق های الزم در بخش تولید 
و صادرات سنگ آهن تصریح کرد: یکی از مشوق ها 
در راس��تای نگهداری واحد ها و ادام��ه  فعالیت نیاز 
است و در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت 
که متولی امر اس��ت، در س��ال جاری نسبت به سال 
گذش��ته حقوق دولت��ی معادن را با ن��گاه به بازار و 

قیمت جهانی کاهش داده است. 
وی با اش��اره به اینکه می توانیم مش��وق های قابل 
اجرا در معادن ب��رای ایجاد انگیزه و حرکت در نظر 
بگیریم، گف��ت: می توانیم برخی ابزارهای الزم را در 
قان��ون و در ش��ورای عالی معادن ببینی��م تا ارزش 

افزوده سنگ آهن افزایش یابد. 
نایب ریی��س خانه معدن تاکید ک��رد: با توجه به 
قوانین موجود، درصورتی ک��ه متولیان معدن از این 
ابزارها به خوبی استفاده کنند، توقف فعالیت معادن 

را می توان کنترل کرد. 
بهرامن اظهار کرد: براساس سند چشم انداز باید تا 
س��ال 1404 ظرفیت تولید 55 میلیون تن فوالد را 
داشته باش��یم؛ اگر این هدف را دنبال می کنیم باید 
فرآینده��ا را کامل س��ازیم و با ایج��اد ارزش افزوده 
هزینه ها را کنت��رل کنیم که این کار با هماهنگی و 

همراهی تشکل ها و دولت امکان پذیر است. 
وی با اش��اره به اینکه در شرایط فعلی، نیاز کشور 
به ماده خام سنگ آهن به اندازه تولید نیست، گفت: 
نیاز داخل به راحتی تامین می شود اما مازاد تولید بر 

مصرف که صادر می شد با چالش مواجه است. 

 ساماندهی تعاونی های اعتبار 
شتاب می گیرد

مع��اون ام��ور تع��اون وزارت تع��اون، کار و رف��اه 
اجتماعی از تس��ریع و تس��هیل در روند ساماندهی 
تعاونی های اعتبار خبر داد و گفت: این مهم از طریق 
دفاتر ذی ربط در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی 

به طور مستمر و با جدیت پیگیری می شود. 
به گزارش ایرنا، حمید کالنتری افزود: موسس��ات 
اعتب��اری و تعاونی های اعتبار گروه های ش��غلی در 
چرخه کمک های اقتصادی کارگزاران دس��تگاه های 
دولت��ی و خصوص��ی نق��ش ارزش��مندی دارند اما 
متاسفانه مدتی است که فعالیت ها و کارکردهای این 
قبیل موسسات به چالش کشیده شده و هر از گاهی 

در کانون تبلیغات مسموم و منفی قرار می گیرند. 
وی ادامه داد: موضوع یادشده با قوانین و مقررات 
باالدس��تی به ویژه قانون سیاست های کلی اصل 44 
و سند توسعه بخش تعاونی در تناقض آشکار است. 
وی اف��زود: تعاونی ه��ای اعتبار گروه های ش��غلی 
تعاونی های��ی هس��تند که ب��ا گ��ردآوری و تجهیز 
س��رمایه های اندک اقشار کم درآمد در راستای رفع 
نیازهای اعتباری و مالی اعضای خود تش��کیل شده 
و به گروه های ش��غلی همچون کارمندان، کارگران، 
معلمان و دس��تگاه های دولتی و موسسات خصوصی 

خدمات اعتباری بی بدیلی ارائه می کنند. 
وی گفت: این نوع از تعاونی ها توس��ط افرادی که 
از آنه��ا خدمات می گیرند و عضو آن هس��تند، اداره 
می ش��وند و در آنها کسب س��ود و انتفاع شخصی به 
هیچ عنوان مطمح نظر نبوده و اعضا با حفظ کرامت 
و با کمترین تشریفات اداری و بوروکراتیک از منابع 

خود بهره مند می شوند. 
کالنت��ری اظه��ار داش��ت: از ای��ن رو تعاونی های 
مذکور مصداق عینی قرض الحس��نه و بهترین روش 
اعطای وام های بی بهره بودند که در بسیاری از مواقع 
با نرخ کارمزد کمتر از 2درصد گره گشای مشکالت و 

تنگناهای مالی کارگران و کارمندان هستند. 
معاون امور تعاون وزارت تعاون افزود: در گذش��ته 
تع��داد اندکی از تعاونی های اعتب��اری به دلیل عدم 
نظ��ارت کاف��ی از چارچوب ه��ا و قالب ه��ای اصلی 
فعالیت خود خارج و به ش��کل موسس��ات آزاد فعال 
ش��ده اند که البته این تعاونی ها نیز هم اکنون تحت 
کنت��رل و نظارت جامع بانک مرکزی و وزارت تعاون 

و سایر دستگاه های متولی قرار دارند. 
وی افزود: در قانون اساسی و قوانین توسعه کشور 
بر گس��ترش کم��ی و کیفی بنگاه ها و ش��رکت های 
تعاون��ی برای جامعه و برنامه ری��زی برای آنها تاکید 

شده است. 
کالنتری اظهار داش��ت: وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماع��ی از طری��ق تفاهم نام��ه هم��کاری با بانک 
مرکزی ش��یوه نام��ه اجرای��ی موضوع تس��ریع در 
س��اماندهی ش��رکت های تعاونی اعتب��ار گروه های 
ش��غلی سراس��ر کش��ور و متم��م آن را ب��ه امضای 

مسئوالن دو دستگاه رسانده است. 
ای��ن مقام مس��ئول در وزارت کار گف��ت: معاونت 
نظارتی بانک مرکزی به طور مستمر و با جدیت روند 
اج��رای کار را پیگیری می کند به گونه ای که تاکنون 
نزدیک به 150 تعاونی اعتبار گروه ش��غلی موفق به 
اخذ مجوز دائم ش��ده اند و حدود 600 تعاونی دیگر 
نیز در صدد انطباق عملیات و حس��اب ها و مدارک و 
مصوبات مجامع خود با چارچوب های تعیین شده در 

مقررات نظارتی هستند. 

فوالدسازان درسال جاری با کاهش 
شدید تولید و تقاضا مواجه نمی شوند

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
معتقد است امس��ال فوالدسازان کشور نسبت به سال 
گذشته با کاهش شدید تقاضا و تولید مواجه نمی شوند 
و انتظار می رود افت تولید با شیب مالیم را شاهد باشند. 
به گزارش ایرنا، بهادر احرامیان درخصوص چش��م انداز 
یک ساله بازار فوالد برای تولیدکنندگان کشور، اظهار 
داشت: صنعت فوالد ایران در سال جاری بیشتر بر پایه 
دو عنصر مه��م روند قیمت های جهانی و نیز تحوالت 
داخلی کشور که بیشتر روی سطح تقاضا تاثیر خواهد 
داشت، شکل خواهد گرفت. وی افزود: بررسی شرایط 
مختلف اقتصادی، نشانه آمادگی برای رسیدن سطح 
قیم��ت فوالد به حدود 275 تا 375 دالر )پش��ت در 
گمرک ایران( و نیز س��طح تقاضایی که ممکن است 
با لغو یا دوام تحریم ها تحت تاثیر قرار گیرد و ش��اید 
20 درصد کمتر از س��ال 1393 باشد. به اعتقاد این 
متخصص، حفظ وضعیت موجود در مقابل توس��عه 
واحد، تعدیل هزینه ه��ا در برابر ایجاد ظرفیت برای 
جهش تولید و ع��دم ورود به تعهدات خریدوفروش 
بلندمدت تا مش��خص ش��دن بهتر افق های پیش رو 

شرایطی است که باید مورد توجه قرار گیرد. 
احرامیان گفت: بس��یاری از تحلیلگران که س��ابقه 
تاریخی سنگ آهن را پیگیری می کنند، ریزش قیمت 
ای��ن ماده معدنی از تنی 130 به حدود 50 دالر را در 
واقع بازگشت بهای سنگ آهن به میانگین درازمدت 

خود و پایان دوره اوج قیمت است. 

تعاون نساجی

معدن

علی یزدانی، معاون وزیر صنعت در نشست 
خب��ری روز صنعت و معدن، درباره پیش بینی 
تس��هیالت ویژه برای واحدهای تولیدی، بیان 
ک��رد: »در قانون رفع موانع تولید تس��هیالت 
ویژه ای ب��رای واحدهای تولی��دی پیش بینی 
ش��ده اس��ت، ضم��ن اینک��ه در موضوعات��ی 
همچ��ون مالی��ات، بیم��ه تامی��ن  اجتماعی، 
محدودیت هایی که بانک ها و س��ایر سازمان ها 
برای س��رمایه گذاران ایجاد کرده اند، تدابیری 

اندیشیده شده است.«
او با بی��ان اینکه برخ��ی موانع پیش روی 
دریافت تس��هیالت از صندوق توس��عه ملی 
نی��ز برداش��ته ش��ده اس��ت، تصری��ح کرد: 
 چارچوب پرداخت تس��هیالت ریالی و ارزی 
از سوی بانک های عامل اعالم شده و وزارت 

صنع��ت در ارتب��اط با س��رعت دادن به امر 
س��رمایه گذاری در کش��ور و ارتقای سالمت 
اداری، تصمی��م گرفته ت��ا گلوگاه های پیش 
روی توسعه صنایع را بردارد. بر این اساس، 
دو مرحل��ه دریاف��ت تس��هیالت از صندوق 
توس��عه ملی که دریاف��ت مجوز از دو بخش 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت بوده، حذف 
ش��ده و دیگ��ر نیازی به مراجع��ه به این دو 

بخش نیس��ت.«
یزدان��ی اف��زود: »ب��ر این اس��اس متقاضی 
دریاف��ت وام از صندوق توس��عه ملی می تواند 
با مراجعه مس��تقیم به صندوق توسعه ملی یا 
بانک های عامل، نس��بت به دریافت تسهیالت 
اق��دام کند. البته طرح مذک��ور باید از توجیه 

فنی و اقتصادی الزم برخوردار باشد.«

برخی موانع تسهیالت برداشته شد

فوالد

عسل داداشلو



کار  ای��ران  در  بانک��داری 
س��اده ای نیس��ت. از ابت��دای 
بانک��دار  بان��ک،  تاس��یس 
قوانی��ن  از  مجموع��ه ای  ب��ا 
دس��ت  و پا گیر  خلق الس��اعه 
مواجه می ش��ود که فعالیت را 

برایش واقعا دشوار می کند. 
این گفته س��یروس کرمی، 
اس��ت.  بانکداری  کارش��ناس 
چال��ش  مهم تری��ن  کرم��ی 
پی��ش روی بانکدارها را فضای 
ب��رای  اقتص��ادی  ناهم��وار 
و  بانک��داری  فعالیت ه��ای 
سپس مدیریت نا صحیح بانک 

مرکزی می داند. 
پرس��ش های ما از وی این 
اس��ت ک��ه آیا بان��ک مرکزی 
می توان��د در رون��د کاره��ای 
بانک ه��ا دخال��ت کن��د؟ آیا 
براس��اس قانون بانک مرکزی 
ح��ق مداخل��ه در هم��ه امور 

بانک ها را دارد؟ 

نظارت یا دخالت در کار 
بانک ها؟ 

این  در  کرم��ی  س��یروس 
ابزارهایی  قان��ون  گفت:  باره 
را در اختی��ار بان��ک مرکزی 
قرار داده اس��ت که براساس 
آن بتواند نظام بانکی کش��ور 
را مدیری��ت و کنت��رل کند. 
تعیی��ن نرخ س��ود، نس��بت 
س��پرده قانونی، سپرده ویژه 
بانک ه��ا نزد بان��ک مرکزی، 
اوراق مش��ارکت و... از جمله 
لوازمی اس��ت ک��ه قانون در 
قرار  مرک��زی  بانک  اختی��ار 
داده اس��ت تا به وس��یله آن 
به کنترل نظ��ام بانکی اقدام 
کند و سیاس��ت های پولی و 

مالی مورد نیاز را اجرا کند. 
وی اف��زود: ام��ا چگونگ��ی 
از  بان��ک مرک��زی  اس��تفاده 
ای��ن ابزارها را قان��ون تعیین 
نمی کن��د و در برخ��ی دوره 

بان��ک مرکزی با اس��تفاده از 
این ابزاره��ا عمال پا در حریم 
کار  در  و  گذاش��ته  بانک ه��ا 
آنه��ا دخالت کرده اس��ت و با 
اس��تفاده از این ابزارها تالش 
کرده است بانک ها را به مسیر 

دیگری ببرد. 
وی تاکید کرد: بارها ش��ده 
بانک ها  ش��نیده ایم  م��ا  ک��ه 
به ن��رخ س��ود بانک��ی وفادار 
نیس��تند. البته این س��خنان 
و انتقاده��ا بیش��تر مربوط به 
پیش از مصوبه جدید شورای 
پول و اعتبار درباره نرخ س��ود 
اس��ت. اما هیچ ک��س در این 
میان دق��ت نکرد که چرا باید 
متهم  س��ودجویی  به  بانک ها 
شوند؟ زمانی که بانک مرکزی 
با استفاده از اختیارات قانونی 
خود اوراق مش��ارکتی منتشر 
می کند که س��ودش بیشتر از 
س��ود مجاز بانک هاس��ت، آیا 
بانکدار چ��اره ای جز دور زدن 
قانون و افزایش نرخ س��ود به 
باالی س��ود اوراق مش��ارکت 

بانک مرکزی دارد؟ 
کرمی گفت: براساس قانون 
بانک مرکزی از ابزارهایی مثل 
نسبت سپرده قانونی برخوردار 

است. قانون بانک ها را موظف 
کرده اس��ت که یک نس��بتی 
از س��پرده سپرده گذاران را به 
بان��ک مرکزی واگ��ذار کند و 
در واقع مس��ئولیت نگهداری 
آنه��ا به بانک مرک��زی واگذار 
شده اس��ت. اما بانک مرکزی 
در این م��وارد چه رویه ای در 
پی��ش گرفته اس��ت؟ بارها از 
این اب��زار و ابزارهای مش��ابه 
تا بانک ها  استفاده شده است 

تحت فشار باشند. 

بانک مرکزی در حال 
گسترش دخالت ها

کارشناس  عنایت پور سیف، 
اقتص��ادی در ای��ن ب��اره ب��ه 
»فرص��ت ام��روز« گف��ت: به 
نظر م��ن ب��ه دلیل وابس��ته 
بودن بان��ک مرکزی به دولت 
و دخالت مس��تقیم دولت در 
عزل و نصب رییس آن، بانک 
مرکزی یک جایگاه حاکمیتی 
ب��رای خود قائل اس��ت و این 
برخی  موجب  کاذب  احساس 
رفتارهای آمرانه بانک مرکزی 

با بانک ها می شود. 
وی در پاسخ به این پرسش 
ای��ن رفتارها ش��امل چه  که 

گف��ت:  می ش��ود،  م��واردی 
مهم تری��ن نمون��ه آن موضوع 
اساس��نامه نمونه اس��ت. ما از 
هر جنب��ه ای که ب��ه موضوع 
اساس��نامه نمونه ن��گاه کنیم 
می بینی��م که بان��ک مرکزی 
اج��ازه نداش��ته اس��ت برای 
بانک ه��ا و ب��رای مجامع آنها 
تعیی��ن تکلیف کن��د و آنها را 
اساس��نامه  این  تصویب  برای 
تحت فش��ار بگ��ذارد اما بانک 
مرک��زی ای��ن کار را کرد. در 
حال��ی که مجامع بانک ها آزاد 
هس��تند که یک اساسنامه ای 
را بپذیرند یا نپذیرند اما بانک 
مرکزی با قطع خدماتی که به 
طور معمول ب��ه بانک ها ارائه 
می کند، بانک ها را تحت فشار 
گذاشت و آنها را وادار کرد که 

این اساسنامه را بپذیرند. 
این کارش��ناس تاکید کرد: 
موضوع اساسنامه یک هشدار 
جدی برای نظام بانکی اس��ت 
چرا که نش��ان می دهد بانک 
مرک��زی قص��د دارد محدوده 
نفوذ و دخالت خ��ود در امور 
بانک ها را کامال گسترش دهد. 
اگر تاکنون قانون این اجازه را 
به بانک مرکزی می داد که در 

برخی موارد کار به دخالت در 
کار بانک ها و دس��ت اندازی به 
منابع بانک ها می کش��ید اما با 
اجرایی شدن اساسنامه نمونه 
بانک ه��ا، س��طح دخالت های 
بانک مرکزی در امور بانک ها 

بسیار گسترده می شود. 
وی افزود: براساس ماده 68 
اساس��نامه نمونه »در صورتی 
که به هر دلی��ل، هیات مدیره 
بان��ک  بیفت��د  حدنص��اب  از 
مرک��زی ای��ن ح��ق را برای 
خ��ود قائل ش��ده اس��ت که 
هیات مدیره  اعضای  صالحیت 
بان��ک را س��لب کن��د و برای 
اداره ام��ور بان��ک و تمهی��د 
مقدم��ات برگ��زاری مجم��ع 
عموم��ی، ف��ردی را به عنوان 
سرپرس��ت منصوب کند. چرا 
بانک مرکزی قصد دارد به هر 
عنوانی که شده جای پایی در 
هیات مدیره بانک ها برای خود 

باز کند؟ 
ای��ن ماده ب��ه صراحت حق 
مداخل��ه در ام��ور بانک ها را 
به بان��ک مرک��زی می دهد و 
جای��گاه مدیری��ت بانک ها را 
به ش��دت متزل��زل می کن��د. 
ف��رض بر این اس��ت ک��ه بر 
اث��ر ف��وت فرد ی��ا اف��رادی 
هیات مدی��ره از ح��د نص��اب 
افت��اد، مگ��ر اساس��نامه های 
م��وارد  ای��ن  ب��رای  فعل��ی 
س��از و کار مش��خص نک��رده 
است که بانک مرکزی چنین 
راه حل��ی را پیش پای بانک ها 
می گ��ذارد؟ بانک مرکزی باید 
وظایف نظارتی خود را اعمال 
کن��د و در صورتی که بانک ها 
از مس��یر قانون خارج ش��دند 
اقدامات تنبیه��ی اعمال کند 
ن��ه اینکه خ��ود بانک مرکزی 
وارد فرآیند کار بانک ها شود و 
به جای آنها عزل و نصب کند. 
این ه��ا دخالت در کار بانک ها 
و مخالف فلسفه وجودی بانک 

مرکزی است. 

حد و مرز دخالت و نظارت بانک مرکزی کجاست؟ 

پایبزرگبانکمرکزیدرکفشتنگبانکها

رعایت نکردن نرخ سود مصوب 
شورای پول و اعتبار تنها یکی از 
دغدغه هایی اس��ت ک��ه بانک ها 
و مؤسس��ه های منضب��ط درباره 
فعالی��ت مؤسس��ه های غیر مجاز 
دارن��د زی��را ای��ن مؤسس��ه ها با 
فعالیت های اقتصادی با ریس��ک 
باال، سپرده ها را با نرخ باالتر سود 

به سمت خود جذب می کنند. 
ب��ه گ��زارش واح��د مرک��زی 
هماهنگی  رییس ش��ورای  خبر، 
بانک ه��ای دولت��ی در ای��ن باره 
می گوید: در حالی که نرخ س��ود 
براس��اس  بانک��ی  س��پرده های 
مصوب��ه ش��ورای پ��ول و اعتبار 
20 درصد تعیین ش��ده اس��ت؛ 
برخ��ی بانک ه��ای غیرمنضبط و 
مؤسس��ه های مال��ی غیرمجاز تا 
30 درصد نرخ سود می دهند که 
آسیب جدی برای شبکه بانکی و 

بازار پولی کشور است. 
است  معتقد  عبدالناصر همتی 
ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی 
به اراده س��ه قوه نی��از دارد زیرا 
دارای ابعاد سیاس��ی، اجتماعی و 

امنیتی پیچیده است. 
مدیرعام��ل بانک ملی با تأکید 
ب��ر اراده ج��دی بان��ک مرکزی 
مؤسس��ه های  س��اماندهی  ب��ر 
غیرمجاز مالی، می افزاید: در این 
زمینه مس��ئولیت به عهده همه 
اس��ت و اینکه همه مسئوالن بر 
مالی  مؤسس��ه های  س��اماندهی 
نش��ان  تأکید می کنند  غیرمجاز 
می دهد موضوع بسیار مهم است. 
هماهنگ��ی  ش��ورای  ریی��س 
بانک  می گوید:  دولتی  بانک های 
مرکزی موضوع س��اماندهی بازار 
غیرمتشکل پولی را به طور جدی 
دنب��ال می کن��د اما مؤسس��ه ها 
قدرت ش��ان زیاد است و موفقیت 
در ای��ن زمین��ه ق��درت فرا بانک 

مرکزی می خواهد. 
می کند:  خاطرنش��ان  همت��ی 
مؤسس��ه ها  ای��ن  س��اماندهی 
به راحت��ی ش��دنی نیس��ت اما با 
توج��ه ب��ه م��اده واح��ده ای که 
اخیراً مجلس درباره س��اماندهی 
مؤسس��ه های غیرمج��از تصویب 
کرد امید است انضباط بیشتری 

بر بازار پولی کشور حاکم شود. 

ب��ه گفته یک��ی از مس��ئوالن 
اقتص��ادی، هم اکنون در  ارش��د 
کش��ور مؤسس��ه مال��ی ب��دون 
مج��وزی وج��ود دارد ک��ه 550 
شعبه، 2 میلیون و 500 هزار نفر 
س��پرده گذار و 12 ه��زار میلیارد 
توم��ان س��پرده دارد و ب��ا ن��رخ 
باال س��پرده های م��ردم را جذب 
می کند و این گس��ترش فعالیت، 
برخ��ورد ب��ا آن را پیچیده کرده 

است. 
ک��ه  اس��ت  حال��ی  در  ای��ن 
براس��اس قان��ون پول��ی و بانکی 
س��ال 1351 ایج��اد بانک ه��ا و 
موسس��ات اعتباری باید با مجوز 

بانک مرکزی ایران باشد. 
ای��ن قان��ون هنوز ه��م معتبر 
است و تأس��یس همه بانک ها و 
باید طبق  اعتب��اری  موسس��ات 
ضواب��ط و مجوزه��ای قانونی از 
طرف بانک مرکزی صورت گیرد. 
و  کارشناس��ان  از  بس��یاری 
همچنین مدیران بانکی معتقدند 
اگر نرخ سود سپرده و تسهیالت 
بانک��ی کاهش یاب��د، در صورت 
ادامه فعالیت مؤسس��ه های مالی 
بانک ه��ای  از  پ��ول  غیر مج��از، 
منضبط به سمت این مؤسسه ها 

سرازیر می شود. 
فعالیت این مؤسسه ها در حالی 
ادام��ه دارد که مس��ئوالن بانک 
مرکزی بارها ب��ر برخورد قانونی 
و قضای��ی با مؤسس��ه های مالی 
و اعتب��اری بدون مج��وز تأکید 

کرده اند. 
مرکزی  بانک  نظارت��ی  معاون 
با اش��اره به اینکه حدود 7 هزار 
مؤسسه مالی غیر مجاز در کشور 
تح��ت عناوین مختل��ف فعالیت 
می کنند، می گوید: اطالع دقیقی 
تمام��ی موسس��ات  فعالی��ت  از 
غیر مجاز وجود ندارد و هیچ کسی 
نمی داند که با س��پرده های مردم 

در حال چه کاری هستند. 
حمی��د تهران فر با هش��دار به 
غیرمج��از  مال��ی  مؤسس��ه های 
می افزاید: نهادهای مالی غیر مجاز 
فقط امس��ال مهلت دارند خود را 

با ضوابط قانونی تطبیق دهند. 
بان��ک  ارش��د  ای��ن مس��ئول 
مرک��زی تصریح می کن��د: همه 
قرض الحس��نه،  صندوق ه��ای 
تعاونی های اعتباری،  شرکت های 
لیزین��گ، ش��رکت های صرافی، 
صرافان و س��ایر تشکل هایی که 
فعالی��ت اعتب��اری و پولی انجام 
بان��ک مرک��زی  از  می دهن��د و 
مجوز دریاف��ت نکرده اند، فرصت 
را از دس��ت ندهن��د.  ته��ران فر 
تأکید می کند: این نهادهای مالی 
بای��د برای تطبیق خود با ضوابط 
بان��ک مرک��زی اق��دام کنند که 
پس از این مهل��ت دیگر بهانه ها 
پذیرفتنی نیست.  معاون نظارتی 
بان��ک مرکزی با اش��اره به اینکه 
برخی بانک مرکزی را در برخورد 
با مؤسس��ه های مالی غیر مجاز به 
محافظ��ه کاری مته��م می کنند، 

می گوید: واقعیت این اس��ت که 
در موضوع مؤسسه های غیرمجاز، 

محافظه کاری ضرورت دارد. 
می کند:  خاطرنش��ان  تهران فر 
بان��ک مرک��زی ب��دون هیاهو و 
جنج��ال آفرین��ی ب��ا ارگان های 
نهاده��ای  جمل��ه  از  مرتب��ط 
انتظامی و قضایی هماهنگی های 

الزم را انجام داده است. 
مرکزی  بانک  نظارت��ی  معاون 
اضاف��ه می کن��د: ب��ا ارگان های 
مرتبط جلس��ات متعددی برگزار 
ش��ده اس��ت و سایر دس��تگاه ها 
کمک کرده اند ت��ا بانک مرکزی 

بر بازار غیرمجازها مسلط شود. 
ته��ران فر ب��ا تأکید ب��ر اینکه 
فعالی��ت در ب��ازار پول��ی ب��رای 
غیرمجازها به ش��دت سخت شده 
اس��ت، می گوید: هم اکنون چند 
مؤسسه اعتباری در حال دریافت 
مجوز از بانک مرکزی هس��تند و 
فهرس��ت  به زودی  مرکزی  بانک 

غیرمجازها را اعالم خواهدکرد. 
مرکزی  بانک  نظارت��ی  معاون 
تصریح می کن��د: برنامه ما برای 
غیرمجازه��ا  ب��ازار  س��اماندهی 
منس��جم،  دقیق و ب��دون هیاهو 
 94 س��ال  در  حتم��ا  و  اس��ت 
برنامه های جدی برای ساماندهی 
اجرا  غیرمجاز  مالی  مؤسسه های 

خواهد شد. 
اما به اس��تناد آمار؛ حدود 4 تا 
5 هزار صندوق قرض الحس��نه و 
حدود 1700 ت��ا 1800 تعاونی 

اعتب��ار کارمندی،  اعتبار نظی��ر 
کارگ��ری و صنعت��ی در کش��ور 
فع��ال هس��تند ک��ه ب��ه گفت��ه 
مس��ئوالن بانک مرک��زی حدود 
50 ت��ا 60 تعاون��ی اعتب��ار آزاد 
که م��ورد پذیرش نیس��تند باید 
مراحل انح��الل، تبدیل یا ادغام 

را طی کنند. 
اقتص��اد  دانش��کده  اس��تاد 
دانشگاه تهران نیز درباره اهمیت 
ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی 
معتقد اس��ت اگر از بیمار ش��دن 
اقتصاد کش��ور پیشگیری می شد 

حاال نیاز به درمان نبود. 
درآمدهای  خوش چهره  محمد 
بخ��ش  س��ه  حاص��ل  را  مل��ی 
خدمات  و  کش��اورزی  صنع��ت، 
می افزای��د:  و  می کن��د  عن��وان 
آنچه مهم اس��ت مولد بودن این 

بخش هاست. 
وی ادام��ه می ده��د: نباید در 
بخ��ش خدم��ات کلمات��ی مثل 
دالل��ی و س��وداگری و اقدامات 
فعالیت ه��ای  و  س��ودجویانه 
زیرزمینی گسترش یابد زیرا این 
خدمات غیرمول��د و متنوع اصاًل 

خوب نیست. 
یکی  می افزاید:  چه��ره  خوش 
از دالی��ل ش��کل گیری خدمات 
غیرمولد و س��وداگری در اقتصاد 
ایران باال بودن ضریب سود بخش 
خدمات نس��بت به بخش صنعت 
است که جذابیت همین موضوع 
افسانه ای  ثروت های  ایجاد  سبب 
می شود.  این اس��تاد دانشگاه با 
بیان اینکه بانک ها و موسس��ات 
مالی زیرمجموعه بخش خدمات 
هس��تند، ادام��ه می ده��د: برای 
درمان اقتصاد بیمار، اول باید به 
این پرداخته شود که چرا اقتصاد 

کشور غیرمولد است. 
خ��وش چه��ره در بی��ان علل 
شکل گیری موسسات غیر رسمی 
مالی و اعتب��اری گفت: جذابیت 
س��ودهای باال و نامتعارف، پایین 
بودن ریس��ک و هزینه عملیاتی 
ای��ن موسس��ات، بی معنی بودن 
مالی��ات و پرداخ��ت متع��ارف و 
نامتعارف دلیل اصلی شکل گیری 
در  آنه��ا  دوان��دن  ریش��ه  و 

خیابان های کشور است. 

فعالیت مؤسسه مالی غیرمجاز با جذب ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده
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خبرنــامه

وزیر اقتصاد در پکن:
اساسنامه بانک سرمایه گذاری 
زیرساخت آسیا امضا می شود

 عل��ی طیب نیا در بدو ورود به پکن برای ش��رکت در 
مراس��م امضای اس��ناد بانک جدیدالتاسیس زیرساخت 
آس��یایی گفت: قرار است اساسنامه بانک توسط اعضای 
موس��س امضا ش��ود تا فعالیت این بانک را وارد مرحله 
جدیدی س��ازد و جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی 
از اعض��ای موس��س ت��الش می کند نق��ش مؤثری در 
فعالیت های بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا ایفا کند. 
به گ��زارش مهر، وزیر امور اقتص��ادی و دارایی، بانک 
زیرس��اخت آسیا را بانکی توس��عه ای خواند و افزود: این 
بانک می تواند مکملی برای س��ایر بانک ه��ای فعال در 
زمین��ه تأمین مالی برنامه های توس��عه ای باش��د. بانک 
س��رمایه گذاری زیرس��اخت آس��یا دارای نقش��ی مؤثر 
در تأمی��ن مال��ی طرح ه��ای زیرس��اختی در مجموعه 
کشورهای آسیایی است. بانک سرمایه گذاری زیرساخت 
آسیا نخستین س��اختار جدید بانکی بین المللی در قاره 
آسیاس��ت که کش��ورهایی از جمله چین، هند، مالزی، 
اندونزی، س��نگاپور، تایلند، قزاقستان، عربستان، کویت، 
عمان، قطر، برونئی دارالس��الم، کامبوج، الئوس، میانمار، 
فیلیپین، ویتنام، مغولستان، ازبکستان، نپال، سریالنکا، 
بنگالدش، پاکستان، مالدیو، نیوزیلند، اردن، تاجیکستان، 
لوکزامبورگ، برمه، سوییس، انگلستان، استرالیا، اتریش، 
برزیل، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند و اسپانیا به 

عضویت رسمی آن درآمده اند. 
عضویت جمهوری اسالمی ایران در این بانک حرکتی 
در جه��ت تحقق اصول سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 
مبنی بر استفاده مؤثر و کارآمد از ظرفیت های اقتصادی 
سازمان های بین المللی و منطقه ای همراه با نقش آفرینی 
روزافزون کشورها در عرصه های اقتصادی منطقه ای تلقی 

می شود. 
همچنی��ن بانک س��رمایه گذاری زیرس��اخت آس��یا 
)AIIB( از جمل��ه ترتیب��ات جدی��د التأس��یس بانکی 
بین المللی در قاره آسیا است که ایجاد آن در سال 2013 

از طرف چین مطرح شده است. 
سرمایه اولیه این بانک 50 میلیارد دالر تعیین شده و 
کش��ورهای عضو موظف به تأمین آن شده اند و در وهله 
نخست باید 10درصد آن معادل 10میلیارد دالر را واریز 
کنند. 75 درصد از س��رمایه بانک را کشورهای آسیایی 
و بیست وپنج درصد آن توس��ط کشورهای غیرآسیایی 
تأمین خواهد شد. بر این اساس، سهم کشورها براساس 

GDP تعیین می شود. 
به گفته مقامات چینی، این بانک به دلیل کمبود منابع 
اعتباری برای سرمایه گذاری در زیرساخت های موجود در 
قاره آسیا و منطبق با سیاست ها و راهبردهای اقتصادی 
جدید چین مبنی بر ورود به تعامل با کش��ورهای آسیا 

به ویژه آسیای میانه تأسیس شده است. 
این بانک نه تنها رقیب بانک های منطقه ای و بین المللی 
حاضر نیس��ت، بلک��ه در جهت تأمین مناب��ع مورد نیاز 
تأسیس شده اس��ت تا نیازهای کشورهای منطقه ورای 
امکانات بانک های موجود مثل بانک توس��عه آس��یایی  
)ADB( در ای��ن زمین��ه را برطرف س��ازد. از همین رو 
اس��ت که رؤس��ای بانک جهانی و بانک آسیایی توسعه 
نیز از تأسیس بانک استقبال و برای همکاری با آن ابراز 

عالقه مندی کرده اند.

کاهش ۲۶ دالری قیمت طال در 
هفته ای که گذشت

 قیمت طال روز جمعه پس از رسیدن به پایین ترین رقم 
سه هفته گذشته که ناشی از پیش خریدهای پایان هفته 
خریدهای محتاطانه در آس��تانه مذاکرات جدید بر سر 
بدهی های یونان بود، اندکی تغییر داش��ت اما چشم انداز 
طوالنی مدت بازار، طال را تحت فش��ار نگه داش��ت.  به 
گزارش تس��نیم به نقل از رویترز، یونان که نتوانست در 
روز پنجشنبه با طلبکاران بین المللی اش به توافق برسد، 
این بار روز ش��نبه برای آخرین بار ش��انس خود را برای 

امتناع از نکول در پرداخت بدهی ها می آزماید. 
براساس این گزارش، قیمت هر اونس طال روز جمعه 
پس از رسیدن به 1168 دالر و 25 سنت که پایین ترین 
رقم از 5 ژوئن تاکنون بود، با 0.1 درصد کاهش نسبت به 
جلسه گذشته به رقم 1171 دالر و 55 سنت رسید. طال 
کاهش هفتگی 2.2 درصدی براب��ر با 26 دالر را تجربه 
ک��رد.  یک تاجر آمریکایی گف��ت: پیش خریدهای آخر 
هفته و نبود پیشنهادات همزمان با نزدیک شدن به پایان 
دوره سه ماهه موجب شده که قیمت طال اندکی افزایش 
یابد.  نش��انه هایی از هرگونه توافق احتمالی بین یونان و 
طلبکارانش موجب تثبیت شاخص ها در بازارهای بورس 
شد و ارزش اوراق قرضه آمریکا را به باالترین رقم 9 ماه 

اخیر رساند. 
پیش بینی ه��ا در مورد افزایش نرخ به��ره در آمریکا، 
افزایش ارزش دالر این کش��ور و باال رفتن هزینه فرصت 
سرمایه گذاری در بازار طال، قیمت فلز زرد را تحت فشار 
قرار داده اس��ت.  باوجود تنش ها بر سر بحران یونان که 
اصوالً باید تأثیری مثبت بر بازار داشته باشد، قیمت طال 
از اواس��ط ماه مارس تاکنون عمدتا بین 1160 تا 1230 
دالر باقی مانده اس��ت.  حجم دارایی های اس پس دی آر 
گلدتراس��ت، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری در بازار 
طال روز پنجش��نبه 6.9 تن افزایش یافت که بیشترین 

افزایش یک روزه از دوم فوریه تاکنون بود. 

مدیرعامل بانک پارسیان رییس 
کانون بانک ها و موسسات اعتباری 

خصوصی شد
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از کان��ون بانک ها و موسس��ات 
اعتب��اری خصوصی، مجم��ع عمومی س��االنه کانون 
بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی در تاریخ سوم 
تیر ماه سال جاری تش��کیل شده و عالوه بر رسیدگی 
به صورت های مالی و تصویب آنها، براس��اس انتخاباتی 
که با حضور تمام اعضای کانون به عمل آمد، کوروش 
پروزیان، مدیرعامل بانک پارسیان با اکثریت آرا به عنوان 

رییس دوره ای شورای کانون انتخاب شد. 
البته در این مراس��م از خی��راهلل بیرانوند، مدیرعامل 
بانک س��رمایه که ریاس��ت کانون در دوره قبلی را به 

عهده داشت قدردانی به عمل آمد.

نرخنــامه

بانکنامه

دالر 3,300 تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را3.300توم��ان هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح 
جدی��د را906.000 توم��ان تعیین کردند.  ه��ر یورو در 
بازار آزاد3.700 تومان و هر پوند نیز5.160 تومان قیمت 
خ��ورد. همچنین ه��ر نیم س��که 461.000 تومان و هر 
ربع س��که256.000 تومان فروخته ش��د. هر سکه یک 
گرمی168.000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طالی 
18 عی��ار 92.299تومان قیمت خورد. هر اونس طال هم 

در بازارهای جهانی 11.752دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3.300دالر آمریکا

3.700یورو اروپا

5.160پوند انگلیس

898درهم امارات

1.257لیر ترکیه

535یوان چین

27ین ژاپن

2.705دالر کانادا

3.535فرانک سوییس

10.900دینار کویت

880ریال عربستان

2.580دینار عراق

53روپیه هند

920 رینگ مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

11.752اونس طال

400.200 مثقال طال

92.299هر گرم طالی 18 عیار

907.500سکه بهار آزادی

906.000سکه طرح جدید

461.000نیم سکه

256.000ربع سکه

168.000سکه گرمی

ارائه مشاوره آنالین امور بانکی در 
شعب فرابانک سینا

به گزارش روابط عمومی بانک سینا، شعب فرابانک 
سینا بخش عمده ای از خدمات شعب سنتی بانک ها را 
به صورت آنالین و ب��ا بهره گیری از تکنولوژی های روز 

بانکی به مشتریان و مراجعان ارائه می کنند. 
براس��اس این گزارش، یکی از مشخصه های عمده 
این ش��عب امکان ایجاد تم��اس تصویری و ویدئویی 
آنی و مس��تقیم مش��تریان با کارشناسان و مشاوران 
بانکی اس��ت که از این طریق آنه��ا می توانند ضمن 
اط��الع از آخرین خدمات و محصوالت بانک س��ینا، 
س��واالت و ابهامات خود در مورد مس��ائل بانکی را 

نیز مطرح کنند. 
ای��ن گ��زارش می افزاید: در حال حاضر پنج ش��عبه 
فرابانک س��ینا در ش��هرهای تهران، ک��رج و اصفهان 
به بهره برداری رس��یده و هموطن��ان می توانند ضمن 
اس��تفاده از اینترن��ت wifi رایگان در این ش��عب، از 
خدماتی چ��ون صدور آنی کارت هدی��ه در طرح های 
متن��وع، انتقال وج��ه، دریافت صورت حس��اب، خرید 
شارژ، دسترس��ی به اینترنت بانک و بسیاری خدمات 

دیگر بانکی بهره مند شوند. 
از دیگر خدمات ویژه و بارز ش��عب فرابانک س��ینا، 
ام��کان واریز وجه نقد به حس��اب از طریق دس��تگاه 
خوددریافت مس��تقر در این شعب است که هموطنان 
از این طریق می توانند نس��بت به واریز وجه موردنظر 

به حساب خود اقدام کنند. 

تسریع در پروژه های عمرانی با ارائه 
تسهیالت ویژه بانک شهر

به گ��زارش مدیری��ت ارتباط��ات و روابط عمومی 
بان��ک ش��هر ، مرتض��ی خامی با اش��اره ب��ه تعامل 
مناسب با شهرداری ها در ایجاد توسعه پایدار گفت: 
ش��هرداری های کالنش��هرها به عن��وان س��هامداران 
عمده بانک ش��هر از یک سو و شهرداری سایر شهرها 
به عنوان متولی اجرای توس��عه و آبادانی ش��هرها از 
س��وی دیگ��ر همواره م��ورد توجه ویژه بانک ش��هر 

بوده اند. 
وی با اش��اره به اختصاص تسهیالت بانک شهر به 
پروژه های عمرانی ش��هری تصریح کرد: در راستای 
توس��عه تعامالت با ش��هرداری ها، بانک شهر با ارائه 
بسته های اعتباری ویژه ش��امل اعطای تسهیالت به 
مؤدیان ش��هرداری ها در سراسر کشور، تأمین منابع 
مال��ی طرح ها و پروژه های ش��هری که در راس��تای 
گس��ترش، عم��ران و بهبود وضعیت کیفی ش��هرها 
دارای توجیه اقتصادی مناسب بوده و منافع شهری 
را در بر دارد، توانسته است گام های مؤثری در روند 
اج��رای طرح های عمرانی در ش��هرها و بهره برداری 
به موقع از این گونه طرح ها توسط شهروندان، بردارد. 
خام��ی در ادامه گف��ت: رعایت دس��تورالعمل های 
بان��ک مرک��زی از جمل��ه اعط��ای تس��هیالت ب��ه 
 اش��خاص مرتبط، به صورت دقیق در بانک ش��هر اجرا

 شده است. 

نسیم نجفی
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چرا سیاست جایگزینی واردات، 
سیاستی شکست خورده است؟ 

ه��دف اصل��ی از »صنعت��ی ش��دن ب��ا ات��کا بر 
جایگزین��ی واردات« ای��ن اس��ت ک��ه تولی��دات، 
به خص��وص تولی��دات صنعتی، در کش��ورهای در 
حال توس��عه تقویت ش��ود. در واقع این سیاس��ت 
بیانگر مجموعه ای از راهبردهایی است که به جای 
واردات و به ویژه واردات کاالهای صنعتی، شرایط 
الزم ب��رای تولی��د داخل��ی کااله��ا و نیز توس��عه 
صنای��ع داخلی فراهم ش��ود. بر این اس��اس تصور 
می ش��ود که با تقویت تولی��دات در داخل، مزایای 
بس��یاری به دست خواهد آمد. به گفته پیتر برنل، 
اقتصاددان و اس��تاد دانش��گاه آکسفورد، این خط 
مش��ی، به کارگی��ری نی��روی کار در داخل را به 
هم��راه دارد و بنابرای��ن بیکاری کاه��ش می یابد. 
همچنین امکان تولی��د کاالهایی صنعتی با بهایی 
پایین ت��ر از بازاره��ای بین المللی فراهم می ش��ود. 
تولید در داخ��ل، واردات را کاهش می دهد و این 
امکان بالقوه را پدید می آورد که بخش��ی از تولید 
ب��ه خارج از کش��ور صادر ش��ود. ضم��ن اینکه به 
کارگیری فناوری های جدید نیز ترغیب می ش��ود. 
ب��ا وجود آنک��ه اه��داف و مقاصد اس��تراتژی 
نگاه��ی  و  اس��ت  مثب��ت  واردات  جایگزین��ی 
توسعه گرا دارد، اما این خط مشی دارای ایرادات 
س��اختاری و تض��ادی درونی اس��ت که س��بب 
شکس��ت در رس��یدن به اهداف خود می ش��ود. 
نبای��د از نظ��ر دور داش��ت که ایجاد، گس��ترش 
و توس��عه صنایع جدید ی��ا نوپا با این روش کار 
س��اده ای نیست. برپا کردن چنین صنایعی بدون 
ش��ک به نیروی انس��انی متخصص و کارشناسان 
ماش��ین آالت و دس��تیابی به دان��ش الزم جهت 
اس��تفاده و نیز تعمیر و نگهداری تجهیزات، نیاز 
مب��رم دارد. نکته مهم دیگر ب��رای عملی کردن 
این خط مش��ی، تامین س��رمایه گزاف مورد نیاز 
اس��ت که به همین جهت اغل��ب، دولت ها برای 
تامین آن نس��بت به دریافت وام های بین المللی 
اق��دام می کنن��د. ب��ر همی��ن مبنا اساس��ا تولید 
کاالهای ارزان تر از بازاره��ای بین المللی حداقل 

در کوتاه مدت انتظار نمی رود. 
در این ش��رایط بازار داخلی ب��رای تولید باید 
تقوی��ت ش��ود. برای ای��ن منظور الزم اس��ت با 
بهره گی��ری از »سیاس��ت های حمایتی« از قبیل 
موان��ع تعرف��ه ای، کاالهای واردات��ی را گران تر 
ک��رد. ع��اوه بر ای��ن، چت��ر حمایت��ی دولت به 
یارانه ه��ا، س��همیه های خاص و م��واردی از این 
قبی��ل جهت پاگیری و بلوغ صنایع نوزاد داخلی، 
گسترش می یابد. مس��ئله مهم در اینجا نقطه ای 
اس��ت که باید سیاس��ت های حمایت��ی کنار رود 
و صنای��ع از وضعی��ت »جایگزینی واردات« گذر 
ک��رده و به ش��رایط »تولید صادراتی« برس��ند. 
م��روری کوتاه بر تاریخ اقتصادی نش��ان می دهد 
که بی میلی نس��بت ب��ه کاهش موان��ع تعرفه ای 
و سیاس��ت های حمایت��ی دولت ه��ا که ب��ر پایه 
آن صنای��ع به رقابت در عرص��ه بین المللی وارد 
ش��وند، از دالیل اصل��ی ناکامی در تحقق اهداف 
ای��ن خط مش��ی اس��ت و در عوض این مس��یر 
ب��ه ایجاد صنای��ع نس��بتا ناکارآم��د در مالکیت 
دول��ت منجر ش��ده اس��ت. فارغ بر ای��ن موارد، 
سیاس��ت های حمایتی خود به ایجاد بوروکراسی 
و رانت و فس��اد می انجامد. نمونه آن کشورهای 
آمری��کای التی��ن از جمل��ه برزی��ل و آرژانتین 
هس��تند ک��ه اس��تراتژی جایگزین��ی واردات در 
دهه های 1940 و 50 میادی از آنجا آغاز ش��د. 
هر کشوری با گزینه های مختلفی درباره موضوعات 
گوناگ��ون مرب��وط به توس��عه خ��ود روبه روس��ت. 
ای��ن گزینه ه��ا ه��ر روزه ب��ا هماهنگ��ی کم و بیش 
دموکرات منش��انه و ب��ا توج��ه ب��ه چش��م اندازهای 
اتخ��اذ می ش��وند و گاه  کوتاه م��دت و دراز م��دت 
خطرهای بزرگی ایجاد می کنند یا فواید عظیمی به 
همراه می آورند؛ گرچه در مورد هر انتخابی مجموعه 
زی��ادی از عدم قطعیت ها وج��ود دارد. با آموختن از 
تجارب تاریخی، چه در س��طح ملی و چه در س��طح 
جهانی، این عدم قطعیت ها را می توان تا حد زیادی 
کاه��ش داد. بنابرای��ن می توان بر اس��تراتژی موفق 
»صنعتی شدن متکی بر صادرات« به عنوان مسیری 
برای توسعه و پیشرفت کشورهای جهان سوم تاکید 

و تکیه کرد. 

رشد تقریبا 2 برابری صادرات ایران 
به ترکیه در اقالم ترجیحی

رییس س��ازمان توسعه تجارت با اشاره به روند رو به 
رش��د صادرات ایران به ترکیه در اقام ترجیحی گفت: 
در س��ه ماهه آخر سال 1393 میزان صادرات ایران به 
ترکیه در اقام ترجیحی با افزایش 19.6 میلیون دالری 
تقریبا دو برابر س��ه ماهه سوم سال شده است. ولی اهلل 
افخمی راد با بیان این مطل��ب افزود: صادرات ایران به 
ترکیه در سه ماه س��وم سال 93 حدود 22.9 میلیون 
دالر بوده ک��ه بعد از اج��رای موافقتنامه ترجیحی به 

42.56 میلیون دالر رسیده است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه در همی��ن م��دت واردات از 
ترکیه نیز در اقام ترجیحی رو به رش��د بوده است، 
خاطرنش��ان کرد: واردات ایران از ترکیه در س��ه ماه 
سوم سال 93 درحدود 101.9 میلیون دالر بوده که 
با افزایش 14.2 میلی��ون دالری به 116.1 میلیون 

دالر در سه ماه آخر سال گذشته رسیده است. 
افخم��ی راد یادآور ش��د: درحالی ک��ه زمان زیادی 
از اج��رای توافقنام��ه تج��ارت ترجیحی ب��ا ترکیه 
نمی گذرد، اما آمارهای منتش��ر شده از زمان اجرای 
رس��می موافقتنام��ه، بیانگ��ر این اس��ت که حجم 
صادرات ایران در سه ماهه پایانی سال 93 نسبت به 
سه ماهه سوم همان سال در اقام ترجیحی، 19.65 
میلیون دالر افزایش داش��ته که در قیاس با افزایش 
14.2 میلی��ون دالری واردات از ترکیه، کفه ترازوی 

تجاری مثبت و به نفع ایران سنگین بوده است. 
وی با تأکید بر نقش توافقنامه ترجیحی در افزایش 
مبادالت تجاری دو کش��ور خاطرنش��ان کرد: مقایسه 
حجم تجارت دو کش��ور در ش��ش ماهه پایانی س��ال 
1393 با ش��ش ماهه نخس��ت گویای آن است که در 
ای��ن بازه زمانی واردات ایران از ترکیه 35 میلیون دالر 
افزایش داشته و صادرات ایران به این کشور نیز در اقام 
ترجیحی معادل 16.43 میلیون دالر رشد کرده است. 
مع��اون وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت به روند 
واردات تخت��ه فیبر تراکمی به عن��وان یکی از اقام 
وارداتی ایران اش��اره کرد و اف��زود: مجموع واردات 
تخته فیبر تراکم��ی از مهر 1393 تا پایان فروردین 
1394، حدود 88 میلیون دالر بوده که پس از اجرای 
توافق ترجیحی 10.5 میلیون دالر نس��بت به هفت 
ماهه قبل  )اسفند 1392 تا شهریور 1393( افزایش 
داشته است. رییس سازمان توسعه تجارت در مورد 
نتایج اجرای تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در بحث 
پوشاک، یادآور شد: اگرچه در ابتدای اجرای تجارت 
ترجیح��ی ایران و ترکیه برخ��ی مخالف آن بودند و 
انتقادات��ی نیز مط��رح کردند، اما نتای��ج اجرای این 
موافقتنام��ه در همین مدت نش��ان داد که با وجود 
تخفیف 40 درصدی در تعرفه اقام مربوط به فصول 
61 و 62، ش��امل 23 ک��د ش��ش رقم��ی مربوط به 
پوشاک، واردات این اقام در شش ماهه اخر 1393 
تنها 300 هزار دالر افزایش داش��ته، یعنی هنوز هم 
پوشاک از راه های غیررسمی به کشور وارد می شود. 
وی ادام��ه داد: اتحادی��ه تولیدکنن��دگان صنایع 
نس��اجی، اذعان دارد که تولیدکنندگان داخلی هیچ 
نگران��ی از بابت موافقتنامه تجاری با ترکیه ندارند و 
همچنان معضل اصلی صنف پوشاک، قاچاق است. 

به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت، 
موافقت نام��ه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه با 
هدف رس��یدن به حجم تجارت دوجانبه 30 میلیارد 
دالری در طول پنج س��ال آین��ده، پس از یک دهه 
مذاک��ره، از ابت��دای ژانوی��ه 2015 اجرایی ش��د و 
براساس این توافق، تعرفه 125 فقره کاالی ایرانی و 

140 فقره کاالی ترکیه ای کاهش پیدا کرد. 

تش��کل ها  تقوی��ت  بح��ث 
در ای��ران به ط��ور جدی ش��اید 
به دنب��ال چرخش ن��گاه دولت 
به بخش خصوصی مطرح ش��د؛ 
نگاه��ی ک��ه از رویک��رد جدید 
ق��وه مجری��ه در برنامه ریزی و 
سیاست گذاری های اقتصادی اش 
نش��ات می گرفت. اگرچه انتقاد 
از اقتصاد دولت��ی در دولت های 
متع��ددی مطرح ش��د ام��ا در 
دوسال اخیر شاید کمتر نشست 
اقتص��ادی بدون مط��رح کردن 
بخش خصوصی به آخر رس��یده 
باش��د. ش��اید به نظر برسد که 
دول��ت هنوز دس��ت ب��ه مهره 
نشده، اما در اغلب مذاکراتش با 
بخش خصوصی و اتاق بازرگانی 
ایران به عنوان پارلمان این بخش 
تمایلش را به واگذار کردن میدان 
به این بخش بیان کرده و از آنها 
برنامه خواسته است. حاال نوبت 
ب��ه بخش خصوصی اس��ت که 
اهرم هایش را شناسایی کند، چند 
انجمن، اتحادیه، تشکل و سندیکا 
و... دارد و این عرصه تا کجاست. 
از به بحث گذاشتن این تصمیم 
ب��زرگ زمان کم��ی نمی گذرد 
اما به نظر می رس��د کار را باید از 
پایه شروع کرد، نکته ای که نایب 
رییس اتحادی��ه صادرکنندگان 
آبزیان ایران به آن اشاره می کند. 
حسن احمدی جزنی بی توجهی 
به چگونگی تأسیس انجمن ها و 
اتحادیه ها را مهم ترین عامل در 
قوی نبودن و بی تأثیر بودن این 
این  نهادهای مردم��ی می داند. 
فعال بخ��ش خصوصی معتقد 
اس��ت توانمندی ای��ن نهادهای 
و  نیس��ت  کوچ��ک متمرک��ز 
ش��اید به همین دلیل است که 

مشکات شان شنیده نمی شود. 
تشکل ها و یک چالش 

بزرگ 
این فعال اقتصادی به »فرصت 
امروز« می گوید: چارچوب و قاعده 
هدفمند و تعریف ش��ده ای برای 
ایجاد اتحادیه ها و انجمن ها وجود 
ندارد و به همین دلیل به صورت 
جزیره ای عمل می کنند. احمدی 
جزنی با بیان اینکه این مس��ئله 
بزرگ تری��ن چال��ش اتحادیه ها 
و اصن��اف اس��ت، ادامه می دهد: 
برای مثال آبزیان کش��ور شاید 
ده ها و ش��اید نزدی��ک به 100 
انجمن، سندیکا محلی و استانی 
داش��ته باش��ند، آیا آنها زیرنظر 
وزارت کش��ور، ات��اق بازرگانی یا 
سازمان دیگری تأسیس شده اند؟  
اساسنامه یا اصولی خاص وجود 
ندارد، ما در سراسر کشور از هم 
بی خب��ر و پراکنده ایم. به گفته 
وی ات��اق بازرگان��ی از دو س��ال 
پی��ش تاش هایی را ب��رای رفع 
این مشکل ش��روع کرده است. 
ماج��را از این قرار اس��ت که این 

اتحادیه تصمیم می گیرد فعالیت 
در این حوزه شکل متمرکز تری 
ب��ه خود گرفت��ه و زیر نظر یک 
سازمان هماهنگ عمل کنند و 
این تصمیم را با اتاق بازرگانی در 
میان می گ��ذارد. احمدی جزنی 
توضیح می دهد: ما می خواهیم 
بخش های کوچک و بزرگ فعال 
در این حوزه اقدامات و عملکرد 
همدیگر را خنثی نکنند، تاش ها 
و پیشرفت ش��ان ه��م جهت با 
یکدیگر باش��د و جوابگو باشند. 
به گفته وی واح��د عمل کردن 
آنها باعث می ش��ود مش��کات 
و مسائل ش��ان بهتر دیده شود. 
نای��ب رییس اتحادی��ه اتحادیه 
صادرکنندگان آبزیان ایران ادامه 
می دهد: در واقع همه تحت یک 
سندیکای سراسری فعالیت مان 
ادام��ه پیدا می کند و س��ندیکا 
به طور متمرکز می تواند پی گیر 

حقوق و مطالبات باشد. 
س��ال  در  بازرگان��ی  ات��اق 
گذشته از این اتحادیه خواست 
ک��ه برای ش��روع مس��ئله را با 
تمامی انجمن ها و اتحادیه های 
مرتبط سراس��ر کشور در میان 
بگذارد. نشس��ت های متعددی 
برگزارشد، اما به گفته احمدی 
جزنی به نتیجه نرس��ید و کار 
متوقف شد. وی ادامه می دهد: 
ما عضو اتاق بازرگانی هستیم و 
یک اساسنامه داریم که توسط 
این نهاد تأیید شده و انتخابات 
م��ا با حض��ور نماین��ده اتاق و 
به طور رس��می انجام می شود، 
اما ش��اید بیش از 30 انجمن، 
اتحادیه یا تش��کل در سراس��ر 
کشور هس��ت که زیر نظر اتاق 
نیس��تند و فعالیت ش��ان رصد 
نمی ش��ود. این فعال اقتصادی 

می افزای��د: به دنب��ال بی نتیجه 
ماندن تاش ما اتاق پیش��نهاد 
داد اتحادیه را منحل کنیم و به 
جای آن سندیکا تشکیل دهیم، 
ام��ا در این س��ندیکا باید همه 
انجمن ها، تشکل ها و مجمع ها 
نماینده داشته باشند و برای ما 
کار تازه و پر ریسکی بود، چون 
ممکن ب��ود اتحادی��ه را هم از 

دست بدهیم. 
قوی شدن نهادهای مردمی، 

کوچک شدن دولت 
ل��وازم  اتحادی��ه  ریی��س 
خانگی ای��ران از نگاهی دیگر 
ب��ه ع��دم تجمیع تش��کل ها 
 می پردازد. محمد طحان پور به 
اگر  امروز« می گوید:  »فرصت 
ق��رار اس��ت تش��کل ها بزرگ 
و ق��وی ش��وند دول��ت بای��د 
کوچک ش��ود. ب��ه گفته وی 
به دنب��ال قول دول��ت مبنی 
ب��ر واگذاری مس��ئولیت ها به 
غیر دولتی ها در بخش اصناف 
تنها بازرس��ی به آنه��ا واگذار 
ش��د که پیش از این توس��ط 
صنعت، مع��دن تجارت انجام 
می ش��د. این فع��ال اقتصادی 
ب��ا بیان اینکه تجمیع و بزرگ 
شدن تشکل ها باید با برنامه و 
هدفمند انجام شود، می افزاید: 
اگر قرار است تشکل ها بزرگ 
موفق��ی  خروج��ی  و  ش��وند 
نداشته باشند، بی فایده است. 
طحان پور اما دولت را مقصر 
در  می گوی��د:  وی  نمی دان��د، 
حال حاض��ر دول��ت در جایی 
ق��رار دارد ک��ه ه��م و غمش 
روی مس��ائل هس��ته ای است 
و ب��ا اختاس های��ی که پیش 
می آید و دلواپس��انی که سنگ 
بر س��ر راه دولت می اندازند ما 

فکر می کنیم که دولت تمرکز 
برای اجرایی کردن این تصمیم 
بزرگ اقتصادی را ندارد و بعد از 
توافقات که ان شاءاهلل درتیرماه 
به نتیجه نهایی می رسد، دولت 
با انگیزه واگذاری بخش هایش 
به بخش خصوصی و تشکل ها، 
یک بازنگ��ری خواهد کرد. وی 
چگونگی تصمیم برای نیروهای 
انسانی حاضر در دولت را یکی 
از نگرانی ه��ای دولت برای این 
تصمی��م عنوان ک��رده و ادامه 
می ده��د: کاری را ک��ه دولت 
به طور مثال ب��ا 35 نفر انجام 
می ده��د ما در اتحادیه با 9 نفر 
انجام می دهیم. به همین دلیل، 
اجرای��ی ک��ردن ای��ن تصمیم 
برای دولت یعن��ی برنامه ریزی 
هم زم��ان برای چن��د تصمیم 
بزرگ که کار دش��واری به نظر 
می رس��د. طحان پور می افزاید: 
تعامل اتاق با دولت بسیار خوب 
اس��ت. به گفته وی نگاه دولت 
به قوی کردن بخش خصوصی، 
اصناف و اتحادیه ها مثبت است 
اما به نظر من بدنه پایین دستی 
که همراه��ی الزم را با دیدگاه 

دولت ندارد، مقاومت می کند. 
لوازم خانگی  اتحادیه  رییس 
ای��ران معتق��د اس��ت، در این 
حوزه متولی مش��خصی وجود 
ن��دارد، واردکنندگان از راه های 
مختل��ف قانون��ی و غیر قانونی 
لوازم خانگ��ی وارد می کنند و 
حقوق مصرف کنن��ده را نادیده 
می گیرن��د. طحان پ��ور با بیان 
اینکه اگر دول��ت کار را به این 
اتحادیه بسپارد توانایی کاهش 
30 درصد قاچاق لوازم خانگی 
را دارن��د، می افزای��د: ب��ه ه��ر 
حال واردکنن��دگان و کاالهای 

وارداتی را کس��ی باید تأیید و 
کارشناسی کند. چرا هر کسی 
می تواند به راحتی کاالی خانگی 
بدون خدمات پس از فروش را 

در حجم وسیعی وارد کند. 
تداوم قوانین ناکارآمد

نای��ب رییس س��ازمان نظام 
مهندس��ی کش��اورزی و منابع 
طبیعی ای��ران تأثیرگذار نبودن 
تش��کل ها را از چش��م دول��ت 
می بیند. هاله یحیی زاده معتقد 
اس��ت س��ازمان ها و ارگان های 
دولت��ی تش��کل ها و نهادهای 
اقتص��ادی مردم��ی را به جمع 
خ��ود راه نمی دهن��د. وی ب��ه 
می گوی��د:  ام��روز«  »فرص��ت 
ما ی��ک ان جی او هس��تیم اما 
وزارت جهاد کشاورزی بهایی به 
تشکل های خصوصی نمی دهد. 
از طرفی دیگر تش��کل ها آنقدر 
پراکن��ده و بی ارتب��اط از ه��م 
فعالیت می کنند که نتوانسته اند 
ب��ه بازویی قوی تبدیل ش��وند. 
مهندس��ی  نظ��ام  س��ازمان 
کشاورزی برای خودش فعالیت 
می کن��د، انجمن صنفی بخش 
کشاورزی هم همین طور و اتفاق 
مشترکی بین این دو نمی افتد. 
یحیی زاده این مشکل را ویژگی 
غالب انجمن ها و اتحادیه می داند 
و می افزای��د: تا زمانی که دولت 
مشکات قانونی را برای فعالیت 
نهاده��ای مردمی برطرف  این 
نکند کاری پیش نم��ی رود. به 
گفته وی اگرچه حضور تشکل ها 
در تصمیم گیری های وزارتخانه 
در قان��ون آم��ده ام��ا ضمانت 
اجرایی ن��دارد و اجباری در آن 
نیس��ت، به همین دلیل اس��ت 
ک��ه وزارتخانه در ابتدا یک تا دو 
بار در جلسات ش��ان از تشکل ها 
و اتحادیه ه��ا دعوت می کنند و 
بعد از آن حض��ور این نهادهای 

مردمی را فراموش می کنند. 
به گزارش »فرصت امروز« اتاق 
بازرگانی در یکی دوسال گذشته، 
با اس��تناد بر وظیف��ه قانونی که 
قانون بهبود فضای کسب وکار و 
مسئولیتی که دولت برای تقویت 
و ادغ��ام تش��کل ها بر دوش��ش 
گذاش��ته، پیش رف��ت. تعریف 
ادبیات تشکلی، شناسایی ساختار 
موف��ق و برگ��زاری کارگاه هایی 
ب��رای تش��کل ها و گام هایی در 
این جهت بود، کمیس��یون امور 
اجتماع��ی و تش��کل ها نی��ز در 
همین راس��تا ش��کل گرفت. اما 
جریان��ی ق��وی که ب��ه تجمیع 
تشکل ها منجر شود، هنوز اتفاق 
نیفتاده است. اگرچه این جریان 
گام ه��ای اولی��ه اش را برمی دارد 
اما کارشناس��ی و آسیب شناسی 
ناموفق بودن فعالیت های اتاق در 
جلب نظر اتحادیه ها و تشکل ها، 
دست کم در پیوستن به اتاق در 

آغاز راه الزم به نظر می رسد. 

قوی شدن تشکل ها، در اولویت اتاق و فعاالن بخش خصوصی قرار می گیرد 

گذر از موانع زیر چتر سندیکا 
صادرات یادداشت

 معاون س��ازمان امور مالیاتی کشور گفت: مودیان برای انجام امور مالیاتی خود از تسلیم 
اظهارنامه ت��ا پرداخت الکترونیکی فقط تا پایان تیر فرصت دارند که در پایگاه الکترونیکی 
این سازمان ثبت نام کنند.  به گزارش ایسنا، حسین وکیلی با اشاره به اینکه تشکیل پرونده 
الکترونیکی نخس��تین گام برای انجام الکترونیکی امور مالیاتی مودیان است، افزود: مهلت 
تس��لیم اظهارنامه های مالیاتی از طریق پای��گاه www.tax.gov.ir طبق قانون 31 تیر و 
غیر قابل تمدید اس��ت و مودیان تا قبل این تاریخ فرصت دارند در س��امانه ثبت نام و شماره 

منحصربه فرد خود را دریافت کنند. 

 پایان تیرماه آخرین فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی 

مینوگلهمحسن آذرگون



راه  وزی��ر  اس��تیضاح 
وشهرسازی با »نه« به مطالبات 
نمایندگان مجلس کلید خورد 
و گفته می شود استیضاح وزیر 
راه و شهرس��ازی ت��ا دو هفته 
دیگر در مجلس اعالم وصول 
می شود؛ استیضاحی که طرح 
سوالش با امضای 20 نماینده 
کلید خورد و هرچند آخوندی 
تاکنون س��ه ب��ار در مجلس 
حض��ور یافته تا به س��واالت 
استیضاح کنندگان پاسخ دهد 
اما گویا نمایندگان خواس��تار 
استیضاح با اظهارات وزیر راه 

و شهرسازی قانع نشدند. 
برخ��ی ناظ��ران معتقدن��د 
تعطی��الت تابس��تانی مجلس 
و نتیج��ه مذاکرات هس��ته ای 
می توان��د رأی نماین��دگان را 
تغیی��ر دهد و احتم��ال اینکه 
اس��تیضاح کنندگان رأی خود 
را پ��س بگیرند، وج��ود دارد. 
هرچن��د ک��ه اغل��ب اعضای 
معتقدند،  عمران  کمیس��یون 
حت��ی  آخون��دی  اس��تیضاح 
در ص��ورت اع��الم وصول هم 
رأی نمی آورد، ع��ده ای دیگر 
ه��م معتقدند به فان��ی، وزیر 
آموزش وپرورش رأی دادند تا 
آخوندی وزیر راه و شهرسازی 

را استیضاح کنند. 
ام��ا اس��تیضاح وزی��ر راه و 
شهرس��ازی از چ��ه زمان��ی و 
چرا ج��دی ش��د؟ وزارت راه 
و شهرس��ازی از عمرانی ترین 
بودجه خوارتری��ن  و 
وزارتخانه ه��ای دولتی اس��ت 
به طوری که ع��الوه بر بودجه 
وزارت راه و شهرسازی دولت 
میلی��ارد  ه��زار   50 بودج��ه 
تومان��ی را ب��رای پروژه ه��ای 
س��ال جاری  ب��رای  عمران��ی 
در نظ��ر گرفت��ه  اس��ت. حال 
پروژه ه��ای  حج��م  اینک��ه 
ناتم��ام عمران��ی کش��ور بالغ 
بر 480 ه��زار میلیارد تومان 

اس��ت بنابرای��ن وزارت راه و 
شهرس��ازی می توان��د مح��ل 
برای  سیاس��ی  البی گری های 
ب��رای  مجل��س  نماین��دگان 
عمرانی  پروژه ه��ای  گرفت��ن 
اس��تانی باش��د اما سیاس��ت 
شهرس��ازی  و  راه  وزارت 
کلنگ زنی های  از  جلوگی��ری 
ادام��ه  س��ری دوزی ش��ده و 
پروژه های نیمه تمام با اولویت 
با  پروژه هایی  ب��ه   بخش��یدن 
70 درصد پیش��رفت فیزیکی 
اس��ت آن ه��م نه ب��ا بودجه 
دولت��ی بلک��ه ب��ا مش��ارکت 
در  ای��ن  بخش خصوص��ی. 
ش��رایطی اس��ت ک��ه چیزی 
انتخاب��ات  جدی��د  دوره  ب��ه 
مجلس نمان��ده و هنوز برخی 
نتوانس��ته اند  نماین��دگان 
کارنام��ه قابل قبول��ی از خود 
به مردم و مخاطبان شان ارائه 
دهن��د و نه پروژه ای به افتتاح 
رسیده و نه کلنگ ساختی بر 
زمین خ��ورده و ن��ه اعتباری 
وارد اس��تان ش��ده است. این 
در حال��ی اس��ت ک��ه همین 
مطالبات ش��خصی نمایندگان 
از وزرای دولت های قبل3هزار 
پ��روژه نیمه تمام روی دس��ت 

دولت گذاشت. 
و  راه  وزی��ر  اس��تیضاح 
به  در ش��رایطی  شهرس��ازی 
اعالم وصول کش��یده شد که 

هیچ یک از اعضای کمیسیون 
تخصصی ترین  یعن��ی  عمران 
وزارت  به  مربوط  کمیس��یون 
راه و شهرس��ازی طرح سوال 
از آخون��دی و اس��تیضاحش 
را امض��ا نکرده ان��د و مخالف 
این عض��و کابینه  اس��تیضاح 

دولت هستند. 

استیضاح آخوندی از کجا 
آب می خورد؟ 

عمده وعده ه��ای انتخاباتی 
در  مجل��س  نماین��دگان 
وعده ه��ای  شهرس��تان ها 
عمران��ی اس��ت. ح��ال اینکه 
آخوندی در مدت وزارت خود 
نه تنها کلن��گ پروژه جدیدی 
را به زمین نزد بلکه س��اخت 
پروژه های نیمه تمام را هم به 
بخش خصوص��ی س��پرد البته 
زمانی  از  آخوندی  اس��تیضاح 
جدی ش��د ک��ه وزیر دس��ت 
به تغییر مدیران اس��تانی زد؛ 
مدیرانی که انتخاب دولت نهم 
و دهم بودند و طرح س��وال از 
آخوندی با بر کناری مدیرکل 
اداره راه و شهرس��ازی استان 
اصفه��ان کلید خ��ورد و این 
در حال��ی ب��ود ک��ه آخوندی 
مدیران  جابه جای��ی  کمترین 
را در طول دو س��ال گذش��ته 

داشت. 
عض��و  الهوت��ی،  مه��رداد 

کمیسیون عمران در گفت وگو 
با »فرصت امروز« درباره علت 
اس��تیضاح آخوندی، وزیر راه 
و شهرس��ازی می گوی��د: تنها 
آخون��دی  اس��تیضاح  دلی��ل 
مطالبات تمام نش��دنی برخی 
نماین��دگان مجل��س اس��ت. 
وی ب��ا بیان اینکه اس��تیضاح 
آخون��دی پ��س از برکن��اری 
مدیرکل اداره راه و شهرسازی 
اس��تان اصفهان ش��روع شد، 
از  س��وال  ط��رح  در  گف��ت: 
آمده است  آخوندی 24سوال 
که وزیر راه و شهرس��ازی در 
دو جلسه حضور غیر علنی در 
کمیس��یون عمران پاسخ های 
قانع کننده ای به این 24 سوال 
داد اما استیضاح کنندگان قانع 
نش��دند و امضای خود را پس 
نگرفتن��د. وی ادامه داد: همه 
استیضاح  مبنای  که  می دانند 
مطالبات  وشهرسازی  وزیرراه 
نمایندگان مجلس اس��ت که 
آخوندی به تمام این مطالبات 
ش��خصی جواب رد داد و زیر 
بار نرفت. الهوتی تاکید کرد: 
ای��ن در ش��رایطی اس��ت که 
قبولی  قابل  عملکرد  آخوندی 
داش��ت و توانس��ت با بودجه 
پروژه ه��ای  مح��دود  بس��یار 
را  توجه��ی  قاب��ل  عمران��ی 
تعری��ف و مدیری��ت کن��د و 
بیش��ترین مش��ارکت دولت و 

دو  دوره  در  بخش خصوص��ی 
س��اله وزارت آخوندی تجربه 

کردیم. 

نمایندگانی که چشم به 
بودجه دوخته اند 

همان ط��ور که گفته ش��د، 
از  شهرس��ازی  و  راه  وزارت 
نهادهایی اس��ت که بیشترین 
اج��رای  ب��رای  را  بودج��ه 
پروژه ه��ای عمران��ی به خود 
اختصاص می ده��د و یکی از 
مهم ترین وعده های انتخاباتی 
ه��م  مجل��س  نماین��دگان 
افتت��اح و کلن��گ پروژه های 
از  ام��ا برخی  عمرانی اس��ت 
س��فرهای  در  نماین��دگان 
اس��تانی هیات دولت دس��ت 
آخون��دی  و  ماندن��د  خال��ی 
و  غیر علم��ی  طرح ه��ای  ب��ا 
عامه پسند نمایندگان موافقت 
نک��رد. الهوت��ی در ای��ن باره 
می گوی��د: بودج��ه وزارت راه 
و شهرس��ازی بس��یار محدود 
و حج��م پروژه ه��ای عمرانی 
بسیار زیاد است به طوری که 
3هزار پروژه عمرانی از دولت 

گذشته به میراث مانده. 
وی ادامه داد: این در شرایطی 
است که سه ماه از سال گذشته 
و هن��وز ی��ک ری��ال از بودجه 
مصوب این وزارتخانه تخصیص 
داده نشده است حال عده ای از 
نمایندگان به این بودجه چشم 
دوخته اند و ادعای سهم خواهی 
این عضو کمیس��یون  دارن��د. 
عم��ران ادام��ه داد: باتوجه به 
کاهش قاب��ل توجه درآمدهای 
نفت��ی بودجه تخصی��ص داده 
ش��ده به این وزارتخانه بس��یار 
کمت��ر از آنچ��ه مصوب ش��ده 
خواهد بود اما آخوندی توانست 
ب��ا ابزاره��ای جدی��د مال��ی و 
مش��ارکت بخش خصوصی این 
بح��ران را مدیری��ت کن��د اما 
ع��ده ای نمی گذارن��د این روند 

ادامه پیدا کند. 

پشت پرده استیضاح وزیرراه و شهرسازی

آخوندیودردسرمطالباتبهارستانیها
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 اولویت بندی انبوه سازان
برای تسهیالت دولتی

مدیرعامل ش��رکت عمران و بهس��ازی شهری در 
پاسخ به این سوال که آیا ابزار قانونی برای آزادسازی 
تمام پالک های بافت فرسوده دارد، گفت: دولت ابزار 
قانونی برای تملک قهری تمام نقاط بافت فرسوده را 
دارد هر چند از این جریان به شدت پرهیز می کنیم. 
به گزارش ایلنا، محمد س��عید ای��زدی، معاون وزیر 
راه و شهرس��ازی اظهار کرد: با تصویب قانون احیا و 
نوسازی بافت فرسوده به این موضوع تاکید کرده ایم 
که اگر مالکی قصد همکاری با انبوه سازان را نداشته 
باش��د و لکه ای از منطقه آزاد نش��ود، انبوه س��ازان 
می توانن��د از طریق قانون اق��دام به تملک آن پالک 

کنند. 
وی ادامه داد: پیش از این هم دولت و شهرداری ها 
می توانستند برای آزادسازی لکه ای از منطقه فوریت 
طرح بگیرن��د تا بتوانند آن پالک خاص مانع اجرای 
یک پروژه عمرانی که منافعش به عام و اقشار مردم 
می رس��ید را تملک کنند، البته به ش��دت از این نوع 

تملک قهری پرهیز می کنیم. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه این 
اختیار به مجریان طرح داده شده که بتوانند ازطریق 
قانون مش��کالت حقوق��ی را برطرف کنن��د، گفت: 
مهم ترین مشکل ساخت و ساز در بافت فرسوده موانع 
و مشکالت حقوقی است که البته اولویت دولت رفع 

این موانع با تفاهم طرفین است. 
ای��زدی ب��ا اش��اره ب��ه وام 50 میلی��ون تومانی 
ب��رای کالن ش��هرها، وام 40 میلی��ون تومانی برای 
ش��هرهای متوس��ط و وام 30 میلیون تومانی برای 
س��ایر شهرها برای نوسازی و احیای بافت فرسوده 
گفت: عالوه بر این تس��هیالت، وام ودیعه مس��کن 
20 میلی��ون تومان��ی ب��رای دوران س��اخت هم به 
مال��کان و انبوه س��ازان داده می ش��ود. وی افزود: 
10 درصد س��ود و نرخ بهره بانکی این تسهیالت را 
دول��ت می پردازد و انبوه س��ازانی که مبحث 19 را 
رعای��ت کنند یارانه دولتی برای پرداخت س��ود به 
آنها 12 درصد افزایش می یابد. مدیرعامل ش��رکت 
عمران و بهسازی ش��هری گفت: انبوه سازان برای 
دریافت این تس��هیالت اولویت بندی می شوند و از 
5 هزار سهم وامی که برای تهران در نظر گرفته ایم 
3 هزار وام به انبوه سازانی که قصد ساخت و ساز در 

بافت فرس��وده دارند، اختصاص می دهیم. 

مهرآباد ماندنی شد
ب��ه گفت��ه مدیرعام��ل ش��رکت فرودگاه ه��ای 
کش��ور، ف��رودگاه مهرآب��اد دو ده��ه دیگ��ر به 
فعالیت ه��ای پ��روازی خود ادام��ه خواهد داد و 
اگر هم پروازهای ای��ن فرودگاه به جای دیگری 
منتقل ش��ود، همچنان در این فرودگاه عملیاتی 
پ��رواز خواهیم داش��ت. این در حالی اس��ت که 
عده ای از کارشناس��ان مهرآب��اد را متهم ردیف 
اول آلودگی پایتخت و گره ترافیکی مرکز ش��هر 

می دانند. 
به گزارش ایلنا، با گس��ترش شهر نشینی، مهرآباد 
در محاصره شهرک های مسکونی قرار گرفته و عالوه 
بر ایجاد آلودگی های صوتی برای همس��ایگان خود، 
استرس خطر س��قوط، جمعیت همس��ایگان را رها 

نمی کند. 
م��ه آب��ادی، مدیرعامل ش��رکت فرودگاه های 
کش��ور ب��ا بی��ان اینک��ه مهرآب��اد پرتردد تری��ن 
فرودگاه کش��ور اس��ت، گفت: مهرآب��اد به عنوان 
پ��ر ترددتری��ن فرودگاه کش��ور روزان��ه بیش از 
350 پ��رواز در آن انجام می ش��ود و پس از 70 
س��ال فعالیت در صنعت هوانوردی کشور جایگاه 

ویژه ای دارد. 
ب��ا افزایش میزان آلودگ��ی هوا و آلودگی صوتی 
ناش��ی از فعالیت مهرآباد، موض��وع جابه جایی این 
ف��رودگاه ی��ا انتق��ال پروازهایش جدی ش��د، اما 
گزینه ای برای جایگزینی پیرترین فرودگاه کش��ور 

پیدا نشد. 
و  راه  وزی��ر  مش��اور  ایلخان��ی،  محمدعل��ی 
شهرس��ازی در ام��ور هوان��وردی با بی��ان اینکه 
انتق��ال مهرآب��اد ممک��ن نیس��ت مگر ف��از دوم 
ف��رودگاه حض��رت امام ب��ه اتمام برس��د، گفت: 
تاکنون راهکارهای زیادی ب��رای کاهش فعالیت 
ف��رودگاه مهرآب��اد و کاهش میزان آس��یب های 
آن ب��ه اج��را رس��ید، از جمل��ه تعطیل��ی ای��ن 
فرودگاه در ش��ب اما این راهکاره��ا نه به عنوان 
 درم��ان، بلکه به عنوان مس��کن های موقتی به کار 

می روند. 
از  بیش��تر  مقاص��د  می ت��وان  داد:  ادام��ه   وی 
500 کیلومت��ر فاصله از تهران را به فرودگاه حضرت 
ام��ام منتقل ک��رد، اما راه ه��ای دسترس��ی به این 
فرودگاه در برابر هزینه بلیت سفرهای داخلی توجیه 
اقتصادی ندارد و در گام اول باید راه های دسترس��ی 
با حمل و نقل عمومی به ف��رودگاه حضرت امام مهیا 

شود. 
ایلخانی ادامه داد: انتقال فرودگاه مهرآباد یا حتی 
کاهش فعالیت های آن بستگی به پیشرفت فیزیکی 
فازهای ف��رودگاه حضرت ام��ام دارد و واقعیت این 
اس��ت که در حال حاضر مهرآب��اد جایگزینی ندارد 
و حداقل تا دو ده��ه دیگر در مرکز پایتخت ماندنی 

است. 

نازیال مهدیانی 



این روزها اخبار تقلب و تخلف 
در صنای��ع غذایی، نقل محافل و 
مجامع اس��ت. کافی است برای 
خری��د به یکی از فروش��گاه ها و 
سوپرمارکت های محله تان سری 
بزنید و ببینید بیشتر کسانی که 
برای خرید آمده اند با دقت همراه 
ب��ا ابه��ام، برخ��ی از محصوالت 
غذایی را ن��گاه می کنند. عده ای 
آن را دوباره در قفسه می گذارند 
و اگر ه��م مورد اطمینان ش��ان 
بود، در س��بد خریدش��ان جای 
می دهن��د. برخ��ی دیگ��ر نیز از 
خرید امتناع می کنند و به دنبال 
محصول جایگزین و البته سالم تر 
می گردند. عده ای هم حین خرید 
لب ب��ه اعتراض می گش��ایند و 
می گویند »پس چ��ی بخوریم؟  
دیگه به هیچ چی نمی شه اعتماد 

کرد!«
یکی از این محصوالت غذایی، 
آبلیمو است که چندسالی است 
حرف و حدیث هایی در سالمت 
آن ب��ه وج��ود آمده و م��ردم را 
در خری��د دچار ش��ک و دودلی 
کرده اس��ت. البته این ش��ک و 
شبهه ها هم زمانی که مسئوالن 
به آن اذع��ان می کنند، به یقین 
تبدیل می ش��ود و حساس��یت 
بیش��تر مصرف کنن��دگان را نیز 
در پ��ی دارد. تولید آبلیمو با کاه، 
اسیدس��یتریک و اسانس، دیگر 
یک ش��ایعه نیست و شوربختانه 
ب��ازار پررون��ق و فریبن��ده آن 
سال هاست در کش��ور به وجود 
آم��ده و عده ای نی��ز از این راه و 
در نبود نظارت های سختگیرانه 
دس��تگاه  های مربوط و مسئول، 
به سودهای کالن رسیده اند. البته 
باید حساب این نوکیسه هایی که 
به بهای س��المت اف��راد جامعه، 
به ن��ان و نوای��ی رس��یده اند را 
از تولیدکنن��دگان و صاحب��ان 
صنایع پاکدست و باوجدان جدا 
کرد. گرچه در هر آتش س��وزی 

»خشک و تر« با هم می سوزند. 

تقلب در حضور ناظران 
فنی و بهداشتی

اواخر خردادماه گذشته، یکی 
از س��ایت های خبری، گزارشی 
از کش��ف 500 ت��ن آبلیم��وی 
تقلبی توس��ط ماموران سازمان 
تعزیرات از چند برند محصوالت 
غذایی را منتش��ر ک��رد. در این 
گ��زارش آمده بود: کارشناس��ان 
س��ازمان حفاظت محیط زیست 
حتی معدوم سازی این آبلیموها 
را در طبیعت به دلیل اس��تفاده 
با تخریب های  از موادشیمیایی، 
ش��دید زیس��ت محیطی همراه 
دانسته اند!  حاال تصورش را بکنیم 
که این محصوالت تقلبی تا چه 
میزان بر سالمت مصرف کنندگان 
تأثی��ر دارد و چ��ه پیامده��ای 
نامطلوب��ی ب��ر جس��م و ج��ان 
می گ��ذارد. افزون بر بیماری های 
بس��یاری که ممکن است برای 
آورد،  ب��ار  ب��ه  مصرف کنن��ده 
هزینه های درمانی و بهداش��تی 
زی��ادی نیز روی دس��ت دولت و 
مردم می گذارد. آنچه مبهم است 
اینک��ه در تمام��ی کارخانه های 
تولی��د مواد غذای��ی حضور یک 
ناظر بهداش��تی که وظیفه دارد 
در صورت روبه رو شدن با تخلف 
موضوع را به وزارت بهداش��ت و 
دانشگاه های علوم پزشکی اطالع 
دهد، ضروری اس��ت. اما چگونه 
تمام��ی این تخلف ه��ا با حضور 
ناظران بهداشتی انجام می شود و 
محصول تقلبی با نشان استاندارد 
و مجوز سازمان غذا و دارو، عرضه 

می شود؟ 

سودهای هنگفت تقلب در 
مواد غذایی

 یک��ی از صاحب��ان کارخان��ه 
تولید مواد غذایی، در پاسخ به این 
پرسش »فرصت امروز«، می گوید: 
ناظران فن��ی مقیم کارخانه های 
غذایی، حقوق شان را از صاحبان 
کارخانه ها می گیرند و به اصطالح 
کارمن��د خودش��ان محس��وب 
می ش��وند. ای��ن اف��راد ظاهرا به 
مراج��ع  از س��وی  نمایندگ��ی 
دولتی در کارخانه ها حضور دارند 
ول��ی رابطه اس��تخدامی و مالی 
با دس��تگاه های نظارت��ی ندارند. 
به همین علت تا جای ممکن به 
س��ود کارفرما گزارش تهیه و به 
نهادهای نظارتی ارسال می کنند. 
این تولیدکنن��ده می افزاید: تا 
زمانی که وضعی��ت همین گونه 
باشد و نظارت ها از سوی مسئوالن 
جدی گرفته نشود، تقلب ها نیز 
وج��ود خواه��د داش��ت. در این 
میان تنها تولیدکنندگان واقعی و 
باوجدان و مصرف کنندگان ضرر 
می کنند. دولت باید تمهیدات و 
راهکاره��ای عملی در این زمینه 
اعمال کن��د. در غیر  این صورت، 
سودهای هنگفت تولیدات تقلبی 
و ضعف های نظارتی که راه گریز 
از اج��رای قوانین را باز می گذارد 
ب��رای ع��ده ای س��ودجو قاب��ل 
چشم پوشی نیس��ت و باز هم به 
تقلب و تخلفات ادامه خواهند داد. 

با متقلبان به شدت برخورد 
می کنیم

براساس قانون اساسی کشور، 
دول���ت  )وزارت ب�ه�داش���ت( 
مسئول بهداشت و سالمت افراد 
جامعه اس��ت. درحالی که تولید 
محصوالت غذایی تقلبی و حاوی 
مواد ش��یمیایی خطرن��اک که 
تهدیدکننده بهداشت و سالمت 
جامعه اس��ت هر روز گسترده تر 

دینارون��د،  رس��ول  می ش��ود. 
ریی��س س��ازمان غ��ذا و داروی 
وزارت بهداش��ت، در گفت وگو با 
»فرصت امروز«، تصریح می کند: 
ما با تخلف ها به ش��دت برخورد 
می کنیم. در همین راستا اسامی 
تع��دادی از متخلفان را اعالم و با 
آنها به ش��دت برخ��ورد کرده ایم. 
تولیدکنندگانی را که ثابت شده 
تولیدی ش��ان  آبلیموهای  ب��ود 
طبیعی نب��وده و تخلفاتی انجام 
داده اند، به دس��تگاه های قضایی 
معرف��ی کرده ای��م ت��ا به صورت 

قانونی با آنها برخورد شود. 

تعریف جدید استاندارد 
آبلیمو

معاون وزیر بهداش��ت با اشاره 
ب��ه راهکاره��ای جدی��دی که 
ای��ن وزارتخان��ه در زمینه تولید 
مواد غذای��ی مانند آبلیمو گرفته، 
می گوی��د: قرار اس��ت کاری را با 
همکاری سازمان ملی استاندارد 
اس��تاندارد  و  دهی��م  انج��ام 
جدیدی را ب��رای آبلیمو تعریف 
کنیم. در اس��تانداردهای جدید، 
آبلیم��وی طبیعی ب��ا آبلیمویی 
که با کنس��انتره تولید می شود 
استانداردهای جداگانه و متفاوتی 
دارد. ب��ه این ترتی��ب آبلیموی 
طبیعی و غیر طبیعی از هم جدا 
می ش��وند و روی محصول درج 
 شده تا مصرف کننده از محتوی 

داخل آن آگاه شود. 
دیناروند می افزاید: ش��اید این 
کار کمکی باشد برای نظارت های 
بهت��ر و دقیق تر ت��ا متخلفان به 
آسانی شناسایی شوند. سازمان 
غذا و دارو این موضوع را در دست 
پیگیری دارد و جمع بندی ها اگر 
به نتیجه برس��د ب��ا هماهنگی 
و همکاری س��ازمان استاندارد، 
تعاری��ف جدیدی از اس��تاندارد 
آبلیمو ارائه خواهد شد. البته این 

موضوع دارای فرآیند چند ماهه 
است و امیدواریم هر چه سریع تر 
اجرایی شود. وی اظهار می کند: 
تخلف در هر صنفی ممکن است 
وجود داش��ته باش��د. در صنعت 
آبلیم��و هم گاه��ی تخلف هایی 
انجام می شود که باید جلوی آن 
را بگیری��م. تقلب در محصوالت 
غذای��ی ک��ه با س��المت جامعه 
به صورت مستقیم سروکار دارد، 
قابل چشم پوشی نیست. ناگفته 
نماند که انعکاس خبر یک تقلب 
در این زمینه ممکن است تمامی 
صنع��ت را تحت تأثیر قرار دهد. 
معاون وزیر بهداشت با اطمینان 
می گوید: ما مطمئن هستیم که 
ای��ن تقلب ه��ا در صنایع غذایی 
همه گیر نیس��ت و بس��یاری از 
صنایع غذایی تولیدات باکیفیتی 
دارند و با رعایت مسائل و موازین 
بهداشتی و کامالً سالم، محصول 
تولید و به بازار عرضه می کنند اما 
حساب متقلبان از آنها جداست. 

تولید آبلیمو با آب و کاه 
کذب است

دبیر  جعفری ش��اهی،  روی��ا 
کارفرمای��ی  صنف��ی  انجم��ن 
صنعت آبلیمو ب��ا ابراز گالیه از 
دستگاه های  مس��ئوالن  برخی 
نظارت��ی و صداوس��یما، از جو 
به وجود آم��ده در این صنعت 
ناراضی است. وی در گفت وگو 
با »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
تقل��ب در صنع��ت آبلیمو که 
چن��د وقت��ی اس��ت در جامعه 
ش��ایعه ش��ده، ک��ذب اس��ت. 
نمی دانیم این شایعات از جانب 
چه کس��انی است؟  شوربختانه 
صداوس��یما نیز بر این شایعات 
دام��ن می زن��د و ب��رای تهیه 
گزارش از یک کارخانه  تنها به 
نشان دادن تفاله لیمو به بیننده 

اکتفا می کند. 

وی می افزای��د: اگر هم تخلف 
و تقلب��ی در تولی��د محصوالت 
وجود داشته باش��د، این ضعف 
دس��تگاه های نظارت��ی دولت��ی 
است نه تولیدکننده. چرا وزارت 
بهداش��ت و سازمان اس��تاندارد 
برای این محص��والت گواهی و 
مجوز بهداشتی و نشان استاندارد 
صادر می کنن��د؟  این خبرها و 
شایعات بیش��تر از همه نشان از 
ضعف دستگاه های نظارتی دارد 
و عملک��رد تمام��ی ارگان های 
مس��ئول و مربوط را زیر س��وال 
می برد. امکان ن��دارد که صنایع 
آبلیم��و آب کاه به خ��ورد مردم 
بدهند. ما دو سه کارخانه خطاکار 
داش��تیم ام��ا هم��ه صنایع که 

خطاکار نیستند. 

پای آبلیموهای وارداتی و 
چینی در میان است؟! 

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی 
صنعت آبلیمو، با طرح پرسشی از 
مسئوالن وزارت بهداشت، ادامه 
می دهد: آیا وزیر بهداشت یا سایر 
مسئوالن این وزارتخانه تاکنون 
پروسه تولید آبلیمو را از نزدیک 
دیده ان��د؟  آی��ا از مراحل تولید 
آن آگاه��ی دارند یا تخصصی در 
زمینه این صنعت دارند که این 
چنین صنعتی را با هجمه مواجه 
می کنن��د؟  چ��را صدا و س��یما 
مراح��ل کامل تولید آبلیمو را به 
مردم نشان نمی دهد؟  چرا تنها 
به پخش گوشه ای از تولید آبلیمو 
می پردازد که تفاله است؟  پخش 
چنین گزارش��ی مانند این است 
که گزارشی از تولید شیر در یک 
دامداری پخش کنن��د و در آن 
به جای محصول ش��یر، فضوالت 

حیوان را نشان مردم دهند!  
اظه��ار  ج�ع�ف�ری ش��اهی، 
می کن��د: م��ا نس��بت ب��ه این 
ک��ذب  و  نادرس��ت  مس��ائل 
اعتراض و اطالعی��ه ای نیز در 
ای��ن خصوص ص��ادر کرده ایم. 
صاحبان  و  تولیدکنندگان  چرا 
صنایعی که در بدترین شرایط 
اقتص��ادی س��رپا مانده اند و به 
تولی��د ادامه می دهن��د باید با 
ش��ایعاتی  و  هجمه ها  چنی��ن 
و  و س��رمایه  روب��ه رو ش��وند 
آبرو و اعتبارش��ان را از دس��ت 
بدهند؟  چ��را مصرف کنندگان 
باید ب��رای خرید هر محصولی 
دچار ش��ک و تردید ش��وند و 
در یک وضعیت س��ردرگمی به 
س��ر ببرند؟  چه کسی باید به 
این پیامدهای ناگوار پاس��خگو 

باشد؟  

این همه حساسیت، منطقی 
نیست! 

وی می افزاید: آبلیمو مانند مرغ 
و گوش��ت و برنج، غ��ذای اصلی 
مردم نیست و نمی دانم این همه 
حساس��یت برای چیست و چه 
معنایی دارد؟  در پروس��ه تولید 
هر یک از کارخانه ها و صنایع اگر 
تخلفی س��ر بزند و موارد خالف 
سندیت داشته و محرز باشد، باید 
به صورت قانونی ب��ا آن برخورد 
کرد. دیگ��ر این هم��ه جنجال 
برای چیست؟  چرا کسی جلوی 
لیموه��ای وارداتی که با ظاهری 
قش��نگ اما خش��ک و بی آب از 
چین می آیند را نمی گیرد؟  این 
واردات باغ های لیموی جنوب را 
نابود کرده اس��ت، دیگر به دنبال 
چه چیزی هستند؟  کارخانه های 
آبلیمو و باغداران لیمو ضربه های 
سختی از این شایعات خورده اند 
که جبران ناپذیر است. کسی اصاًل 
به فک��ر کش��اورز و تولیدکننده 
نیس��ت و گوی��ا واردات تنها راه 

چاره است! 

تولید آب کاه از ضعف نظارتی مسئوالن است نه صنایع
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  مع�اون امور آب وزارت نی�رو: هزینه تولید 

ی��ک لیتر آب زیرزمینی یک میلیارد تومان در ثانیه 
است 

  مدیرکل توسعه پایدار سازمان حفاظت از 

محیط زیس�ت: ایران از نم��ره 100 مدیریت منابع 
آب کمتر از 3 گرفت 

  مع�اون ام�ور آب وزی�ر نی�رو: تعرف��ه آب 

مشترکان پرمصرف افزایش می یابد 
دوره های خشکسالی از طرف نهاد های بین المللی 
به راحتی پیش بینی می شود. میزان آب در اختیار از 
طریق منابع س��طحی و زیرزمینی کامال برآورد شده 
و مشخص است، میزان نزوالت آسمانی )برف، باران 
و تگرگ( کامال ش��فاف پیش بینی می ش��ود. میزان 
برف موجود روی ک��وه و یخچال های طبیعی دقیقا 

قابل اندازه گیری است. 

مردم صرفه جویی نمی کنند! 
هرکجا دلمان خواس��ت برای مردم آپارتمان سازی 

می کنیم تا جوابگوی افزایش جمعیت باشد! 
مراک��ز صنعتی را هر کجا که آب کم دارد احداث 
می کنیم و از حقابه مردم ب��رای چرخاندن کارخانه 
اس��تفاده می کنی��م! آب ارزان اس��ت و بای��د آن را 
گران کنی��م و تعرفه ه��ا را افزایش دهی��م تا مردم 
ما را درک کنند! ساخت و س��از بی روی��ه در مناطق 
غیر مجاز می کنیم و به حرف هیچ کارشناسی توجه 
نمی کنی��م. اهمیتی برای چگونگی اس��تفاده از آب 
برای کش��اورزان قائل نیس��تیم و هنوز از روش های 
س��نتی برای آبیاری استفاده می کنیم. هدرروی آب 
و اصالح شبکه های آب فرسوده را فراموش کرده ایم. 
هر کجا که دلمان خواس��ت در هر منطقه ای فضای 
س��بز ایجاد می کنیم و با آب مورد نیاز برای مصرف 

ضروری مردم، آن را آبیاری می کنیم. 
رودخان��ه زاینده رود را خش��ک می کنیم. تاالب ها 
را از بین می بری��م. دریاچه ارومیه را نابود می کنیم. 
سد س��ازی می کنیم چون می توانی��م افتتاح کنیم و 

آب های سطحی را بخار می کنیم. 
البته نباید این خوبی ها را به حس��اب مس��ئوالن 
جدید گذاش��ت زیرا نزدیک به سه دهه است به ویژه 
در دول��ت نه��م و ده��م هر چ��ه ساخت و س��از بود 
و ه��ر کجا که آب نب��ود آنجا را آب��اد کردیم. چرا؟ 
چ��ون ما برنامه ری��زی می دانیم و م��ردم نمی دانند! 
و در کش��ور، کارش��ناس بهتر از خودم��ان نداریم. 
خودم��ان کارشناس��ان خبره هس��تیم و حرفی که 
ب��ر زبان می رانی��م کامال علمی اس��ت و باید آب را 
گ��ران کنیم تا مردم معن��ی صرفه جویی در مصرف 
آب را با تمام وج��ود خود حس کنند. زیرا میانگین 
مص��رف اس��تاندارد جهانی 180 لیتر در روز اس��ت 
و نی��ازی نیس��ت و نیاز نداری��م به س��ایر ارگان ها 
 بگوییم چرا هر کاری دل ش��ان خواست بدون مجوز 

انجام می دهند. 

مهم این اس��ت که مردم بای��د صرفه جویی کنند! 
و گرنه آب را گران ت��ر می کنیم و اگر گوش نکردند 
آب را قطع می کنیم. زیرا در شهرهای بزرگ مصرف 
س��رانه در روز بیش از 320 و حتی 400 لیتر است و 
زیاد اس��ت پس باید آب را گران کنیم. واقعا یک بار 
چگونگی این مصرف را محاس��به کرده ایم! به عنوان 
مث��ال در تهران که جمعیت ح��دود 10میلیون نفر 
است و روزانه حدود 3میلیون متر مکعب آب مصرف 
می کنی��م آیا چگونگی محاس��به خ��ود را به آگاهی 

مردم رسانده ایم. 
80 درصد م��ردم تهران الگوی مص��رف را رعایت 
می کنن��د و فقط 20 درص��د باالی الگ��وی مصرف 

هستند، بنابراین آب را گران می کنیم؟ 
ب��ه طور میانگین 3میلیون مترمکعب آب از منابع 
س��طحی زیرزمین��ی در تهران مصرف می ش��ود که 
ش��امل فضای س��بز، حمام ها، نانوایی ها، قصابی ها، 
س��ازمان ها،  و  ش��رکت ها  کارخانه ه��ا،  صنای��ع، 
بیمارس��تان ها، مدارس و... در کن��ار آن مصرف آب 
شرب مردم نیز هست که اگر هدر روی شبکه انتقال 
و توزیع را که به نظر می رسد بیش از 30 درصد است 

به آن اضافه کنیم کامل می شود. 
اش��کالی ندارد اگر می خواهی��م آب را گران کنیم 
چ��را بهانه درس��ت می کنیم! مگر بنزین گران ش��د 
اشکالی داش��ت؟ مگر برق، گاز، تلفن، ارزاق عمومی 
و نان را گران کردیم مش��کلی ایجاد ش��د؟ این آب 
را ه��م که زمان��ی متر مکعب��ی 5 ریال بود )س��ال 
1370( یعن��ی همین 20س��ال پیش چه اش��کالی 
دارد ب��ه متر مکعبی بیش از هزارتومان رس��انده ایم. 
البته با اس��تاندارد جهانی فاصله داری��م و باید نرخ 
آب را افزایش دهیم وگرنه با قیمت پایه خلیج فارس 
بای��د اس��تانداردها را   مش��کل پی��دا می کنی��م و 

رعایت کرد. 
یادش بخیر گاری های آب در تهران که به آبشاهی 
معروف ش��ده بود و س��طلی و گالنی 2 ریال از مردم 
می گرفتن��د و وقتی لوله کش��ی آب در تهران انجام 
شده بود مردم از آن استفاده نمی کردند و می گفتند 
ای��ن آب پاک نیس��ت. باالخره با کل��ی گرفتاری به 
مردم گفته شد این آب جاری است و آبی که جاری 
می ش��ود نجس نیست و پاک است و این آب موجب 
می شود دیگر انواع بیماری در تهران نباشد. هر چند 
مادران و مادربزرگ های ما بعد از شستن ظروف آنها 
را در منبع یا حوض که به قول خودش��ان »کر« بود 

آبکش می کردند تا نجس نباشد. 
شوخی کردم، جدی نگیرید. 

تولید حرفه ای داریم اما اخالق 
حرفه ای نداریم

تقل��ب در صنای��ع غذایی تازگی ن��دارد و مختص 
دیروز و امروز نیس��ت. اصوال این داستان واحدهای 
تولی��دی دارای پروان��ه و اس��تانداردی اس��ت که با 
نظارت ه��ای قانون��ی نمی توانن��د به صورت آش��کارا 
تقلب کنند و دور از چشم ناظران وزارت بهداشت و 
س��ازمان استاندارد، دست به تقلب و تخلف می زنند. 
البته این اتفاق به جز صنعت آبلیمو ممکن اس��ت در 
س��ایر بخش های صنایع غذایی و حت��ی صنف ها و 
صنایع دیگر نیز بیفتد. این بس��تگی به فرهنگ، علم 

و اخالق افراد و تولیدکنندگان دارد. 
 ش��وربختانه برخی تولیدکنندگان ما کاسبکارانه 
رفت��ار می کنن��د و ب��دون رعایت اص��ول اخالقی و 
فرهنگ��ی، تقل��ب را هم چاش��نی محصوالت ش��ان 
می کنن��د. مانند کس��انی که ربا می خورند، رش��وه 
می گیرن��د و س��ایر سوءاس��تفاده های اخالق��ی را 
در جامع��ه رواج می دهن��د. در س��وی دیگ��ر نی��ز 
تولیدکنن��دگان پاکدس��ت و با ش��رفی هس��تند که 
می خواهند با تولید محصوالت سالم و بهداشتی، نام 
و اعتبارش��ان را با افتخار در جامعه بلندآوازه کنند. 
گروه نخس��ت ممکن اس��ت همه ج��ا و در هر زمان 
حضور داش��ته باشند و باید جلوی تخلف های شان را 
گرفت و اجازه سوءاستفاده به آنها نداد. گرچه وزارت 
بهداش��ت حامی مناف��ع تولیدکنندگانی اس��ت که 
قوانین را رعایت می کنند اما دستگاه های نظارتی نیز 
خود از این مشکالت و مس��ائل مبرا نیستند. گاهی 
نیز کار از دست شان درمی رود و در نظارت ها خطاها 

و اشتباهاتی به وجود می آید. 
ب��ه ه��ر روی، وقت��ی تقلب��ی در صنای��ع غذایی 
ص��ورت می گیرد، تقلب از برند یا مهر اس��تاندارد و 
مجوز بهداش��ت اس��ت و این حتما به معنای تخلف 
دس��تگاه های نظارتی یا ناظران وزارت بهداش��ت و 
س��ازمان استاندارد نیس��ت. در صنعت غذا بیشتر از 
آرم و نشان این سازمان ها سوءاستفاده می کنند، اما 
ناظران هم مصون و معصوم نیس��تند. همان گونه که 
در هر حرفه ای سوءاس��تفاده  و تخلف ها وجود دارد، 

در این حرفه نیز وجود تخلف دور از ذهن نیست. 
به باور من، در جامعه ای که پایه های آن بر مبنای 
علم، دانش و فرهنگ بنا ش��ده باشد، کمتر تخلف و 
بی اخالقی انجام می ش��ود. عده ای تنها کار حرفه ای 
انج��ام می دهن��د اما اخ��الق حرف��ه ای ندارند و در 
کارشان تقلب و سوءاس��تفاده می کنند. این مشکل 
در خان��واده، آموزش و پرورش، نهادهای آموزش��ی 
و دانشگاه ها، پزش��کان، صنایع، سازمان ها و تمامی 
بخش های جامعه وجود دارد و قابل مش��اهده است. 
بنابرای��ن اگر بتوانیم اخالق حرفه ای را در هر صنف، 
دسته و رده ای که هستیم رعایت کنیم، نیاز چندانی 

به نظارت ها نداریم. 

کاهش صادرات 35 درصدی برنج 
هند به ایران

مناب��ع هندی با اش��اره ب��ه اینکه ص��ادرات برنج 
باس��ماتی هند به ایران در س��ال مالی 2014-15، 
ح��دود 35درصد کاه��ش یافته اس��ت، پیش بینی 
کردن��د، با کاهش صادرات به ایران س��ال کم رونقی 

در پیش خواهند داشت. 
به گ��زارش فارس به نقل از اوری��زا، منابع هندی 
اع��الم کردند صادرکنندگان برنج باس��ماتی هند به 
دنبال به تأخیر افت��ادن انعقاد قرارداد صادرات برنج 
ب��ه ایران -بزرگ ترین مش��تری برنج باس��ماتی این 
کش��ور- به علت قیمت جهانی پایین برنج، سال کم 

رونقی را پیش بینی می کنند. 
آمارهای نهاد توس��عه صادرات محصوالت غذایی 
کش��اورزی و ف��رآوری ش��ده هند نش��ان می دهد، 
 ص��ادرات برن��ج باس��ماتی هن��د در س��ال مال��ی 
15-2014 کاهش یافته و به 3/7 میلیون تن رسیده 
اس��ت که این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن 
3/76میلیون تن بوده اس��ت. این امر بیش��تر ناشی 
از کاه��ش محموله های برنج باس��ماتی صادراتی به 

ایران است. 
ایران که بیش از یک سوم برنج باسماتی صادراتی 
هن��د را خریداری می کن��د، به طور موق��ت واردات 
برن��ج از این کش��ور را از نوامبر 2014 ممنوع کرده 
 اس��ت. صادرات این نوع برنج هندی در س��ال مالی 
15-2014 ح��دود 35 درص��د کاه��ش یافته و به 
حدود 935 هزار و 568 تن رسیده است. این میزان 

در سال پیش از آن 1/44 میلیون تن بوده است. 
تاکنون هیچ نشانه ای مبنی بر ازسرگیری واردات 
برنج از س��وی ایران دیده نش��ده حتی س��فر هیأت 
نمایندگ��ی وزارت بازرگان��ی هند نیز هن��وز نتایج 

مثبتی در بر نداشته است. 
به گفته مدیرعامل فدراسیون سازمان های صادرات 
هن��د،  »دولت ایران تصمیم در م��ورد واردات برنج را 
براساس برداشت کنونی شالیزارها می گیرد. از آنجا که 
س��پتامبر، فصل برداشت محصول ایران است، هرگونه 
تصمیمی در مورد واردات برنج تنها در آن زمان گرفته 
خواهد شد.« از این رو ما مجبوریم دو ماه صبر کنیم تا 

توافقی برای خرید با هند به امضا برسد. 

یادداشت آب

تجارت

بهروز فروتن
مشاور عالی صنایع غذایی و بنیان گذار صنایع غذایی بهروز

ملی  ریی��س ش��ورای  نای��ب 
زعف��ران از افزایش مجدد قیمت 
ای��ن محص��ول در ب��ازار خب��ر 
داد و گف��ت: هم اکن��ون قیمت 
حداق��ل  زعف��ران  هرکیلوگ��رم 
6میلی��ون و 400ه��زار تومان و 
حداکثر 7 میلیون تومان است. 

در گفت وگو  می��ری  غالمرضا 
با مهر از افزای��ش مجدد قیمت 
ب��ازار خب��ر داد و  زعف��ران در 
اظهارداشت: قیمت این محصول 
که چن��دی پیش بی��ن 200 تا 

250 هزار توم��ان کاهش یافته 
ب��ود، از هفت��ه گذش��ته روندی 
و  گرفت��ه  پی��ش  در  صع��ودی 
هم اکن��ون قیمت ای��ن محصول 
حداق��ل 6میلی��ون و 400هزار 
تومان و حداکثر 7میلیون تومان 

است. 
29درص��دی  افزای��ش  وی 
صادرات زعفران در فروردین ماه 
س��ال جاری نس��بت به فروردین 
سال قبل را مورد اشاره قرار داد 
و گفت: صادرات طالی سرخ در 

اردیبهش��ت ماه امسال نسبت به 
اردیبهش��ت 93، 41درصد رشد 

داشته است. 

می��ری با بیان اینک��ه تاکنون 
گمرک آماری از میزان صادرات 
زعفران در خردادماه ارائه نکرده 
می شود  پیش بینی  افزود:  است، 
ب��ا توجه به ش��رایط پیش آمده 
در  محص��ول  ای��ن  ص��ادرات 
خردادماه با کاهش همراه باشد. 
این مقام مس��ئول با اشاره به 
اینک��ه نوس��انات قیمت��ی، بازار 
صادرات زعفران ایران را از بین 
می برد، اظهارداشت: این موضوع 
باع��ث می ش��ود که خری��داران 

محصول مان را از دس��ت بدهیم 
و صادرکنن��دگان ایرانی از بازار 
خارج ش��وند که در نتیجه تولید 

ضربه می خورد. 
میری اضافه کرد: درصورتی که 
بازار زعفران ثبات داش��ته باشد 
نه تنها می توان می��زان صادرات 
در  بلک��ه  داد  افزای��ش  را  آن 
کن��ار آن، ام��کان ورود ایران به 
بازارهای��ی فراه��م می ش��ود که 
بازارها  تاکنون نتوانس��ته به آن 

وارد شود. 

بازگشت قیمت زعفران به 7 میلیون تومان

حسین کوچکی

مولود غالمی

یک کارخانه محصوالت غذایی معروف تعطیل شد 
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از تعطیلی کارخانه محصوالت غذایی 

دست چین به دلیل تخلفات متعدد بهداشتی خبر داد. 
 به گزارش طبنا، جمش��ید س��الم زاده درباره تعطیلی و پلمب خط تولید ش��رکت آبلیموی 
دس��ت چین عنوان کرد: طی بازدیدی که دو و س��ه هفته قبل با کارشناسان سازمان غذا و دارو 
از این کارخانه داش��تیم، تخلفات بهداش��تی متعددی مالحظه ش��د که پرونده این تخلفات در 

کمیسیون تعزیرات دانشگاه تأیید و کارخانه تعطیل شد. 
سالم زاده درباره مدت تعطیلی این کارخانه گفت: ما باید از سالمت محصوالت مطمئن شویم 
و تضمینی در این باره ارائه شود. بنابراین زمان تعطیلی نیز بستگی به رأی کمیسیون تعزیرات 
دارد، اما انتظار است با توجه به تخلفاتی که از گذشته نیز درباره محصوالت این کارخانه گزارش 
ش��ده بود برخورد جدی صورت پذیرد. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
درباره نوع محصوالتی که این کارخانه در بهداشت آن متخلف شناخته شده بود، خاطرنشان کرد: 
ای��ن محصوالت از جمله آبلیمو و همچنین موارد دیگری را نیز دربر می گیرد. چندی پیش نیز 
تسنیم در مطلبی عنوان کرده بود که بهمن ماه سال 93 اکیپ گشت مشترک اداره کل تعزیرات 
حکومتی اس��تان تهران در بازدید از ش��رکت صنایع غذایی دست چین بهمن واقع در شهرستان 
پاکدشت، متوجه تولید و پخش آبلیموهای تقلبی با نام های تجاری دست چین، گلدست، نوشن 
آگین و دادلی ش��ده بودند. براس��اس این گزارش، رییس شعبه 54 اداره کل تعزیرات حکومتی 
استان تهران در همان روز، حکم به امحای 264 تُن و 400 کیلوگرم آبلیموی تقلبی این شرکت 
که غیرقابل مصرف انسانی بودند و در آزمایشات تأیید شده بود، داد. همچنین60 تُن سرکه و 30 
تُن مربا و خیارشور این شرکت که بدون مجوز ساخت و تولید شده بود به نفع دولت ضبط شد. 



وزی��ران امور خارجه ای��ران و آمریکا برای س��ومین 
ب��ار پ��س از بیانیه لوزان در چارچ��وب مذاکرات جامع 
هس��ته ای و در آس��تانه پایان ضرب االج��ل 10 تیرماه 

دیدار کردند. 
محمدج��واد ظری��ف و ج��ان ک��ری روز ش��نبه به 
هیات های مذاکره کننده شان پیوستند که مذاکرات آنها 
از حدود 20 روز پیش تاکنون در س��طح کارشناسی و 
معاونان به طور فش��رده ادامه داشته است. با وجود آنکه 
دیپلمات ه��ای ایرانی با زب��ان روزه نگارش پیش نویس 
تواف��ق را دنب��ال می کنن��د، مذاک��رات به ط��ور جدی 
و ب��دون وقفه و مس��تمر در جریان اس��ت. این دور از 
مذاکرات که قرار اس��ت تا پایان ضرب االجل 10 تیرماه 
ادام��ه یابد احتم��اال با توجه به ض��رورت ادامه مباحث 
در برخ��ی موضوعات با چن��د روز تمدید مواجه خواهد 
شد؛ احتمالی که کشورهای هر دو طرف مذاکره به آن 

اذعان داشته اند. 
هرچن��د ب��ا ورود وزیران خارج��ه ای��ران و 1+5 به 

مذاکرات، فضای س��رد هتل کوبورگ گرمای بیش��تری 
به خود گرفت، اما برخی منابع معتقدند هنوز بحث های 
جدی و اختالف نظرهای مهم بر س��ر برخی موضوعات 

وجود دارد. 
محمدجواد ظریف وزیر خارجه کش��ورمان صبح روز 
ش��نبه بعد از ورود به وین در جم��ع خبرنگاران گفت: 
با هدف رس��یدن به یک توافق که منافع و حقوق مردم 
ایران در آن رعایت ش��ده و برای همه دنیا توافق خوبی 
باش��د، به وین آمده ایم. مطمئن هس��تیم که اگر طرف 
مقابل آمادگی این را داشته باشد که حقوق مردم ایران 
را به رس��میت بشناس��د، وظایف خودش را انجام دهد، 
یعن��ی تحریم ها را بردارد و همزمان ب��ا اقدامات ایران، 
اقدام��ات خ��ودش را انجام ده��د و زیاده خواهی نکند، 
حتم��ا به یک توافقی می رس��یم که به نفع همه خواهد 
ب��ود. البته زمان مهم نیس��ت و تنها رس��یدن به توافق 
خوب مهم است و اینکه به یک نتیجه مناسب برسیم. 
وزیر خارجه ایران در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه 

ج��ان کری، وزی��ر خارجه آمریکا گفته اس��ت ش��رط 
رس��یدن به توافق خوب آن اس��ت که ایران به تعهدات 
بیانی��ه لوزان پایبند باش��د، گفت: در لوزان نس��بت به 
راه حل ه��ا تفاهم کردیم و در م��ورد آن راه حل ها کار را 
ادامه می دهیم. آنچه ضروری هست آن که طرف مقابل 
واقعیت ه��ا را بپذیرد و براس��اس واقعیت ها پیش برود 
و بر همان اس��اس تعهدات خ��ودش را انجام دهد. این 
تعهدات شامل برداشتن کلیه تحریم ها و متوقف کردن 
همه قطعنامه های ش��ورای امنیت است و ما نیاز داریم 
به صورت ج��دی این تعهد را در ط��رف مقابل ببینیم. 
جمهوری اسالمی ایران کامال به تعهدات خودش پایبند 

است و کار را به پیش می برد. 
در دی��دار ک��ری و ظریف که ظهر روز ش��نبه با نیم 
ساعت تأخیر از زمان اعالم شده قبلی انجام شد معاونان 
آنها، ارنس��ت مونیز، وزیر انرژی آمریکا و هلگا اش��مید 
معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حضور 

داشتند. 

هاشمی رفسنجانی: 

مقابله با تروریسم در جهان، عزم جدی بین المللی می خواهد
بررس��ی و تدوین سیاس��ت های کلی محیط زیست، در 
جلس��ه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام که به 
ریاست آیت اهلل هاشمی رفسنجانی تشکیل شد در دستور 
کار قرار گرفت و چهار بند از این سیاس��ت ها به تصویب 
رس��ید. در ابتدای این جلسه، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
در س��خنانی، ای��ام ماه مب��ارک رمضان، م��اه رحمت و 
خودس��ازی معنوی را تبریک گفت و افزود: روزه داری از 
لحاظ روحی و مس��ائل اجتماعی می تواند تأثیرات بسیار 

مثبتی بر روزه داران و جامعه داشته باشد. 
آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی، با ابراز تأسف از جنایات 
تروریس��تی اخیر گروهک داعش در کش��ورهای کویت، 
تون��س و محکومیت ش��دید ای��ن اقدام��ات گفت: جای 
نگرانی و تأس��ف بس��یار اس��ت که گروهکی که به دروغ 
ادعای مس��لمانی و حکومت اسالمی دارد، دستور العملی 
جدید مخصوصا در ماه رمضان برای تشدید خشونت علیه 
تشیع، گروه خاصی از تس��نن و مسیحیان صادر می کند 
که نمونه  تأس��فبارش را در انفجار مسجد امام صادق )ع( 
کویت ش��اهد بودیم. نمازگزاران این مسجد مظلومانه در 
حال سجده مورد حمله تروریستی قرار گرفتند که حدود 
30 نفر ش��هید و 200 نفر زخمی شدند. متأسفانه دامنه 
ای��ن جنایت ها به تونس و حتی فرانس��ه هم رس��ید که 
البته در فرانسه ابعاد کوچک تری داشت، ولی سروصدای 
سیاس��ی آن نسبت به کش��ورهای اسالمی بلندتر بود که 

خواستار همکاری غرب، اعراب و مسلمان ها شدند. 
رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام، خطر گسترش 
و تعمیق اقدامات تروریس��تی را تهدیدی جدی برای کل 
جهان ذکر کرد و هش��دار داد باید برای کنترل، مقابله و 
نابودی پدیده ش��وم تروریسم، عزم بین المللی و همکاری 

همه جانبه ایجاد ش��ود ت��ا دنیا از ش��ر و مضرات مخرب 
تروریست ها در امان باشد. 

هاشمی رفس��نجانی، جمهوری اسالمی ایران را قربانی 
اول تروریس��م در جه��ان ذک��ر کرد و با اش��اره به هفتم 
تیرم��اه س��الگرد انفجار دفتر حزب جمهوری اس��المی و 
ش��هادت 72 نفر از بهترین ش��خصیت های کشور اعم از 
وزیر، نماینده مجلس و قاضی، ش��خصیت های روحانی و 
مسؤوالن، یاد و خاطره سید این شهدا شهید مظلوم دکتر 
بهشتی و یارانش را گرامی داشت و گفت: هرچند شهادت 
مظلومانه این عزیزان و سایر شهدای قربانی ترورهای کور 
در کش��ور سخت و سنگین بود ولی ضربات مؤثر و کاری 
که بعد از این ش��هادت ها به گروه های تروریستی به ویژه 
گروهک منافقین وارد شد، آنها را رسوا و برای همیشه در 

اذهان مردم منفور و منزوی کرد. 
ریی��س مجمع تش��خیص مصلحت نظام، با اش��اره به 
آغاز بررس��ی و تدوین سیاست های کلی محیط زیست در 
مجمع گفت: امروزه خطر بین المللی نابودی محیط زیست 
و منابع طبیعی کمتر از تروریس��م نیس��ت و متأس��فانه 
تهدید منابع زیس��ت محیط��ی، به صورت خاموش و آرام، 
دنیا را به تدریج به س��مت نابودی و تخریب پیش می برد 

و در واقع خطرناک تر از تروریسم است. 
او تهدیدات زیس��ت محیطی از جمله گرم شدن زمین 
و تلفات انس��انی را که اخیرا در برخی کش��ورها از جمله 
هندوس��تان ش��اهد نمونه های��ی از آن بودی��م خطرناک 
توصیف کرد و افزود: گرم ش��دن آب اقیانوس ها و شرایط 
اقلیمی و آلودگی منابع آب، خاک و هوا می تواند از جمله 

دالیل این تلفات باشد. 
هاشمی رفس��نجانی، نابودی منابع آب، خاک، جنگل، 

هوا و آلودگی محیط زیس��ت در جهان به ویژه ایران را به 
دلیل تعرض نابجا و کنترل نش��ده بسیار خطرناک خواند 
و گفت: این منابع متعلق به نسل امروز و فرداهای کشور 
اس��ت. او اب��راز امیدواری کرد با دق��ت و همکاری جدی 
اعضای مجمع و تصویب سیاست های کلی محیط زیست، 
بتوانی��م اقدام مؤثری برای کاه��ش و کنترل آثار مخرب 

زیست محیطی انجام دهیم. 
در ای��ن جلس��ه ک��ه عالوه ب��ر اکثری��ت اعض��ا، وزیر 
نی��رو، معاون رییس جمه��ور و رییس س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت، مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی، رییس 
پژوهش��کده ملی اقیانوس شناس��ی و علوم جوی، رییس 
کمیته محیط زیس��ت ش��ورای عالی امنی��ت ملی، عضو 
هیأت علمی و رییس دانش��کده محیط زیس��ت دانش��گاه 
ته��ران و جمعی دیگر از کارشناس��ان مربوطه نیز حضور 
داشتند پس از بحث و بررس��ی های مبسوط، موارد ذیل 
به عن��وان سیاس��ت های کلی محیط زیس��ت ب��ه تصویب 
رس��ید: 1- مدیریت جامع، هماهن��گ و نظام مند منابع 
حیات��ی  )از قبی��ل ه��وا، آب، خ��اک و تنوع زیس��تی( 
مبتنی بر توان و پایداری زیس��ت ب��وم به ویژه با افزایش 
ظرفیت ها و توانمندی های حقوقی و س��اختاری مناسب 
هم��راه ب��ا رویکرد مش��ارکت مردم��ی. 2- ایج��اد نظام 
مل��ی، هماهن��گ و یکپارچ��ه مدیریت محیط زیس��ت از 
جمل��ه با تقوی��ت ش��ورای عالی حفاظت محیط زیس��ت. 
3- اصالح ش��رایط زیس��تی به منظور برخوردار ساختن 
جامعه از محیط زیس��ت س��الم و رعایت عدالت و حقوق 
بی��ن نس��لی. 4- پیش��گیری و ممانعت از انتش��ار انواع 
 آلودگی ه��ا و جرم ان��گاری تخری��ب غیر قاب��ل جب��ران 

محیط زیست. 

در آخرین روزهای مانده به پایان ضرب االجل مذاکرات

احتمال تمدید چند روزه قوت گرفت

ب��ه گزارش المس��له، مقتدی ص��در، رهب��ر جریان صدر 
ع��راق در بیانیه ای خطاب به ابوبکر بغ��دادی، رهبر گروه 
تروریس��تی داعش گفت: یا از خدا بخواه که به تو حکمت 
عط��ا کند یا اینکه م��ا کار تو و حامیانت را با شمش��یر و 
س��الح فیصله خواهیم داد و تو را سنگس��ار می کنیم و تو 
و تروریس��ت هایی را که خردهای عقب مان��ده دارند و به 
اس��الم به عنوان دین کش��تار و ترس و وحشت می نگرند، 
طرد خواهیم کرد. او خطاب به رهبر داعش عنوان داشت: 
شما با این کارهای تان، سه قطب نحس اسراییل، آمریکا و 
انگلیس را شاد و تحت نظارت آنها عمل می کنید و دستور 
کارهای آنها را چه دانس��ته و چه ندانس��ته اجرا می کنید. 
چه کس��ی ای��ن حق را به تو داده مس��جد امام صادق)ع( 

در کوی��ت و نمازگزاران نماز جمع��ه را هدف بگیری؟ تو 
مس��اجد و نمازگزاران را منفجر می کنی اما تل آویو را رها 
کرده ای تا در امنیت باش��د و این شکست آشکار است. تو 
و حامیان��ت در کویت و تونس و حتی در فرانس��ه فس��اد 
کردید و دش��من واقعی را پشت سر رها کردید.  ای نادان، 
صرفا بازیچه ای به دست استعمار ظالم شده ای. ما تمامی 
اقدامات تروریس��تی باالخص اقدام ش��ما داعش��یان علیه 
نمازگزاران در کشور همس��ایه کویت را محکوم می کنیم 
و ب��ه ب��رادران مجاهد خ��ود در عراق س��فارش می کنیم 
تا اقدام��ات جهادی را علی��ه پیروان تو تش��دید کنند تا 
 توب��ه کنید ام��ا گمان نمی کن��م که خداوند امثال ش��ما 

را ببخشد. 

مقتدی صدر به ابوبکر بغدادی: خدا تورا نمی بخشد

  به دنب�ال حمل�ه تروریس�ت های 

مسلح داعش به مسجد امام صادق)ع( 
در کویت و کشته و زخمی شدن ده ها 
نفر در این حمله، آیت اهلل سیس�تانی 
در پیامی به خانواده های قربانیان این 

حمله تروریستی تسلیت گفت. 
  حس�ین س�بحانی نیا، نایب رییس 

اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس، با بیان اینکه دستگاه 
دیپلماسی باید نس�بت به روابط ما با 
عربس�تان س�عودی واقع بینانه عمل 
کند، بر پیگیری حقوقی اسناد جدید 

»ویکی لیکس« تاکید کرد. 

مقام هایی از کش�ورهای مختلف و نهادهای بین المللی سه حمله تروریستی 
روز جمعه در تونس، کویت و فرانسه را محکوم کردند

تیتر اخبار

حجت االس��الم محسنی اژه ای در حاش��یه تجدید میثاق 
مس��ئوالن قوه قضایی��ه با آرمان های ام��ام راحل با حضور 
در جم��ع خبرن��گاران ضمن تکذیب بازداش��ت ملک زاده 
و زریباف��ان در م��ورد بازداش��ت مجتبی س��روش پور- از 
 نزدیکان دولت احمدی ن��ژاد- گفت: در این مورد اطالعی 

ندارم. 
او در پاس��خ ب��ه س��والی درخص��وص انتقاد ه��ا و بعض��ا 

هجمه هایی که پس از بازداشت حمید بقایی به قوه قضاییه 
وارد می ش��ود، خاطرنش��ان کرد: کسانی که نسبت به این 
موض��وع انتقاد می کنند، در واقع خودش��ان ضرر خواهند 
ک��رد. اژه ای با بیان اینکه قوه قضاییه در هر پرونده ممکن 
است با توجه به مستندات هر حکمی را صادر کند، گفت: 
با افرادی که بخواهند اس��تقالل قوه قضاییه را زیر س��وال 

ببرند، برخورد خواهد شد. 

تکذیب خبر بازداشت ملک زاده و زریبافان

    رییس جمه�ور در پیام�ی تاکید کرد: 
امیدواریم همس�و با رویک�رد اجتماعی 
ش�دن مبارزه با موادمخدر که از س�وی 
ایران در حال اجراس�ت، با همت عمومی 
ب�رای  اساس�ی تری  گام ه�ای  بتوانی�م 
 داش�تن جهان�ی ع�اری از م�واد مخدر 

برداریم. 
    س�یداصغر تق�وی، بخش�دار خاوران 
می�زان نیت�رات آب در مناط�ق جنوبی 
تهران را بس�یار باالتر از حد اس�تاندارد 

عنوان کرد. 
باران های شدید موسمی در ایالت غربی گجراِت هند تاکنون دست کم 81 کشته 

برجای گذاشته است

تیتر اخبار

قس��مت س��وم مجموع��ه فیلم های س��فر س��تاره ای این 
هفت��ه در ونک��وور کان��ادا کلی��د می خ��ورد. ب��ه گزارش 
هالی��وود ریپورتر، کمپانی »پارامونت« و »اس��کای دنس« 
س��رمایه گذار فیلم پ��س از آخرین مذاکرات ب��ا بازیگران 
 فیل��م رقم بودجه فیلم را 10 ت��ا 15 میلیون دالر افزایش 

داده اند. 
بعد از فروش 4۶7 میلیون دالری قسمت دوم این مجموعه 
به نام »سفر س��تاره ای به سوی تاریکی« در سال 2013، 
پارامونت آماده شد تا قسمت سوم آن را نیز تولید کند اما 

به دلیل آماده نشدن فیلمنامه، این پروژه به تعویق افتاد. 
مش��کل دیگری ک��ه بعد از اتمام فیلمنامه س��ر راه تولید 
آن پیش آمد مس��ئله ق��رارداد بازیگران این مجموعه بود. 
بازیگران این مجموعه در زمان تولید قسمت اول برای دو 
قسمت بعدی آن نیز قرارداد امضا کرده بودند ولی با توجه 
به گذش��ت هفت سال از زمان قرارداد بر طبق قانون باید 
قرارداد جدیدی با آنها بس��ته ش��ود. در این میان مسئله 
افزای��ش رقم قرارداد چالش دیگری در راه تولید قس��مت 

سوم آن شد. 

»سفر ستاره ای ۳« کلید می خور د

والیب�ال  بازی ه�ای  زن�ده  پخ�ش      

ب�ا  آن  همزمان�ی  و  جهان�ی  لی�گ 
ای�ن  پخ�ش  رمضان�ی،  س�ریال های 
 مجموعه ه�ا را ب�ا اختالل مواج�ه کرده 

است. 
    پ�س از گذش�ت ح�دود ی�ک ماه و 

نی�م از اخت�الل در س�ایت بالگفا- یکی 
ارائه دهندگان س�رویس  بزرگ تری�ن  از 
وب�الگ ش�خصی در ای�ران- س�رانجام 
کار  ب�ه  آغ�از  مج�ددا  س�ایت   ای�ن 

کرد. 
تصویربرداری س�ریال »تعبیر وارونه یک روی�ا« - کاری از فریدون جیرانی - 

اواخر ماه جاری به پایان می رسد

تیتر اخبار

اختری، معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر اس��تان 
گلس��تان گفت: س��ردارآزمون فوتبالیست گنبدکاووسی با 
حضور در »کمپین نه ب��ه اعتیاد« ضمن همراهی در اجرا 
و عملیاتی ش��دن کمپین، عضو س��ازمان جوانان جمعیت 

هالل احمر شد. 
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر اس��تان گلستان 
با اش��اره به شعار این کمپین گفت: »کمپین نه به اعتیاد« 
با ش��عار »احتیاط کنیم اعتیاد نزدیک اس��ت، به تندرسی 
بیندیش��یم نه اعتی��اد« با حضور اعضای ج��وان جمعیت 
هالل احم��ر گنب��د کاووس با هدف اعتراض به اس��تعمال 
دخانی��ات و اعالم آثار مخرب و خانمان س��وز اعتیاد میان 
خانواده ها در مرکز شهر و میدان 17شهریور گنبدکاووس 

در شرق گلستان، انجام شد. 
بنابر اع��الم روابط عمومی جمعیت هالل احمر، س��ردار 
آزمون درباره عضویت خود در جمعیت هالل احمر گفت: از 
مدت ها قب��ل به فکر عضویت در جمعیت هالل احمر بودم 
که در ماه مبارک رمضان و در یک اجتماع بس��یار حساس 
و مهم که با موضوع آگاه سازی اثرات مخرب اعتیاد ترتیب 
داده ش��ده اس��ت، حضور یافته و با عضویت در س��ازمان 
جوانان جمعیت هالل احمر در این کمپین شرکت کردم. 

بازیکن تیم ملی فوتبال جمهوری اسالمی ایران در ادامه 
گفت: حضور ورزشکاران به عنوان پرچمداران اصلی مبارزه 
با مواد مخدر و اعتیاد در کنار جوانان موجب فرهنگ سازی 

موثر در سطح جامعه است. 

سردار آزمون هالل احمری شد

    رامین رضاییان، مدافع فصل گذشته 
راه آه�ن پ�س از تواف�ق با مس�ئوالن 
باشگاه پر سپولیس به جمع سرخپوشان 

پیوست. 
    بیست و شش�مین دوره رقابت ه�ای 
لیگ جهانی والیب�ال با حضور تیم های 
۳2 کش�ور جهان و در سه سطح برگزار 

می شود. 
ایس�نا: حدود 60 نفر از هو اد ا ران باش�گاه پر س�پولیس مقابل ساختمان این 
باش�گاه تجمع کردند. آنها نس�بت ب�ه عملکرد پر س�پولیس در فصل نقل و 

انتقاالت اعتراض دارند

تیتر اخبار
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سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

عبدالرضا رحمانی فضلی دبیرکل ستاد 
مب��ارزه با م��واد مخدر و وزیرکش��ور در 
مراس��م روز جهانی مبارزه با مواد مخدر 
که در س��الن همایش های صدا و س��یما 
برگزار ش��د، با اشاره به اینکه در این  روز 
بی��ش از 100 تن مواد مخدر در کش��ور 
امحا می ش��ود، گفت: تالش می کنیم در 
حوزه ه��ای مختلف مبارزه، پیش��گیری، 
درمان، مقابل��ه و صیانت کاری کنیم که 
آثار ش��وم این بالی خانمان س��وز را در 
جامع��ه به حداق��ل برس��انیم. در جامعه 
ما بیش از 97 درصد افراد پاک و س��الم 
هس��تند و ش��یوع در ای��ران 50 درصد 
متوسط ش��یوع در دنیاست، با این حال 

همین رقم برای ما باالست. 
دبیرکل س��تاد مبارزه با م��واد مخدر با 
اش��اره به همجواری ایران با افغانستان که 
بیش از 80 درصد مواد مخدر س��نتی در 

آنجا تولید می ش��ود، اظهار کرد: به علت 
قرار گرفتن ایران در مس��یر ترانزیت مواد 
مخدر، در معرض بیشترین تهدیدهاست 
و بیش��ترین مب��ارزه را انج��ام می ده��د 
درحالی که کمتری��ن همراهی و همکاری 
بین المللی را با خود دارد. رحمانی فضلی 
ادام��ه داد: ما این اقدامات را در چارچوب 
اعتقادات دینی، مصالح انس��انی و حقوق 
بش��ر انجام می دهی��م و هرچق��در دامنه 
مبارزه را گس��ترش دهیم، خیر آن به همه 
انسان ها می رسد. در این مسیر اگر همکاری 
مس��تمر، مؤثر و مفید از سوی کشورهای 
مختل��ف به وی��ژه نهاده��ای بین المللی و 
به خصوص س��ازمان ملل را داشته باشیم، 
قطعاً می توانیم امر مبارزه را توس��عه دهیم 
و با سیاس��ت هایی چون کشت جایگزین و 
تأمین معیش��ت در افغانستان و همچنین 

پیشگیری آثار مبارزه را قطعی تر کنیم. 

سردار حس��ین اشتری، فرمانده نیروی 
انتظامی کشور ش��نبه در حاشیه مراسم 
روز جهان��ی مبارزه ب��ا موادمخدر با بیان 
اینکه جمهوری اس��المی ایران با جدیت 
تم��ام برای مقابله با ش��بکه ها و باندهای 
موادمخ��در ایس��تاده و مب��ارزه می کند، 
گفت: متأسفانه س��ازمان های بین المللی 
ای��ن جدیت را ندارن��د و اقدامات آنها در 
حد شعار است و سیاسی رفتار می کنند. 
الزم اس��ت کش��ورهایی ک��ه به نوعی در 
خطر ورود موادمخدر و اعتیاد هس��تند، 
ب��ا ایران همکاری داش��ته باش��ند. ما در 
مرزها و هرکجا که باش��د، حتما اقدامات 

مقابله ای را انجام می دهیم. 
فرمانده نیروی انتظامی کش��ور با بیان 
اینک��ه بن��ای نظ��ام جمهوری اس��المی 
ایران، ناجا و س��تاد مب��ارزه با موادمخدر 
این اس��ت که با این پدی��ده با همکاری 

و حضور م��ردم و خانواده ها مقابله کنند، 
گفت: اقدامات پیش��گیرانه ضرورت دارد 
و امیدواری��م نتایج اقدامات��ی که در این 
مدت در دس��ت انج��ام ب��وده، به زودی 
مشخص ش��ود. از مردم و س��ازمان های 
مردم نهاد درخواس��ت داریم با اراده وارد 
 موض��وع پیش��گیری و مقابله ب��ا اعتیاد 

شوند. 
به گفته اش��تری، س��ه ماهه اول سال 
94، میزان کش��فیات موادمخدر نس��بت 
به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته بیش از 
30درصد رش��د داش��ته و ش��مار آن به 
135 ت��ن رس��یده اس��ت. او ادام��ه داد: 
بحث انس��داد مرزه��ا را دنبال و س��عی 
می کنیم امس��ال آن را ادامه دهیم البته 
باید حمایت های مالی و معنوی داش��ته 
باشیم که بتوانیم بحث انسداد مرزها را با 

سرعت بیشتری انجام دهیم. 

وضعیت امنیتی مرزها در برابر داعش مناسب است۳ درصد ایرانیان معتادند
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 تاکتیک های روانشناسی 
در عصر تبلیغات

آن دس��ته از صاحبان کس��ب و کار که حقیقتا به 
دنب��ال اص��ل موفقیت هس��تند، معموال ب��ه دنبال 
راه های متنوع��ی می گردند تا بتوانن��د تاثیرگذاری 
برن��د خ��ود را در نزد مشتریان ش��ان ارتق��ا دهند. 
یک��ی از تازه تری��ن راه های��ی که این س��رمایه داران 
و البت��ه طراح��ان تبلیغاتی را مج��ذوب خود کرده، 
علم روانشناسی است. بیش��تر کسانی که در عرصه 
تبلیغات فعالیت می کنند نسبت به علم روانشناسی 
آگاه��ی ندارند اما بس��یاری از ش��رکت های بزرگ 
تبلیغاتی اقدام به اس��تخدام حداقل یک روانشناس 
کرده اند تا این گونه بتوانند گامی صحیح و مثبت به 

سوی موفقیت بردارند. 
در اینجا به بررس��ی پنج ش��یوه ای می پردازیم که 
علم روانشناس��ی برای طراحان تبلیغاتی پیش��نهاد 

می کند. 

1- ایده های هیجان انگیز مطرح کنید
مطالعاتی که در سال های اخیر در زمینه تبلیغات 
و شیوه های کارآمد و مفید در این زمینه انجام شده 
اس��ت، نش��ان می دهد که وقتی ایده های تبلیغاتی 
براس��اس حس های هیجان��ی مخاطبان ب��ه وجود 
می آی��د به نس��بت تبلیغاتی که براس��اس مس��ائل 
متعارف عامیانه ش��کل گرفته باشد تاثیر بیشتری بر 
مشتریان می گذارد. به طور مثال، فکر کنید که شما 
به عنوان یک طراح تبلیغاتی قرار اس��ت یک دستگاه 
کامپیوتر را بفروشید. به نظر شما چه شیوه ای برای 
فروش بهتر اس��ت؟ اینکه برای مش��تری تان تصویر 
کنید که با این دستگاه جدید کامپیوتری تا چه حد 
سطح زندگی اش ارتقا پیدا خواهد کرد یا اینکه برای 
آن مش��تری در تبلیغات خ��ود توضیح دهید که آن 

دستگاه چطور کار می کند؟ 
کسانی که سال هاست در عرصه فروش محصوالت 
فعالیت می کنند کامال به ایده های هیجان انگیز برای 

تاثیرگذاری بیشتر بر مشتری معتقد هستند. 

2- معایب خود را صادقانه بیان کنید
هیچ شکی نیس��ت که مش��تریان در نگاه اول به 
برند ش��ما با بدگمانی نگاه خواهند کرد. ش��ما هنوز 
برای آنها قابل اعتماد نیستید و یکی از بهترین راه ها 
برای آنک��ه بتوانید اعتماد آنها را جلب کنید در این 
اس��ت که بتوانید صادقانه معایب محصول خود را به 

آنها اعالم کنید. 
اگ��ر بخواهم مثال��ی را در این زمین��ه ذکر کنم، 
می توان به تبلیغ فولکس واگن که مربوط به چندین 
س��ال پیش است، اشاره کرد. در زیر آن تبلیغ بعد از 
ویژگی های مختلفی که برای آن محصول ذکر شده 
بود، در داخل پرانتز نوشته بودند که جعبه داشبورد 
این فولکس چندان خوب نیس��ت و بهتر اس��ت یک 

جعبه داشبورد دیگر جایگزینش کنید. 
همین تبلیغ ش��رکت فولکس را در جایگاه بسیار 
خوبی قرار داد، چراکه این شرکت توانست به اعتبار 

بسیار خوبی نزد مشتریانش دست یابد. 

3- موقعیت خود را در رقابت تغییر دهید
تغییر موقعیت نوعی نبرد ذهنی ایجاد می کند که 
در روانشناسی مصرف کنندگان نکته مهمی به شمار 
می آید. تغییر در یک کسب و کار ذهن مصرف کننده 

را به خود مشغول می کند. 

4- ایجاد پیشرفت در زمینه ویژگی ها
در نزدیک تری��ن بخش به رأس ه��رم مازلو، عزت 
نف��س قرار دارد. مردم به ش��دت عالقه مند هس��تند 
ک��ه مهم جلوه کنند و حت��ی گاهی جای دادن آنها 
در یک گروه و دس��ته ای خاص موجب می ش��ود تا 
این احس��اس مهم بودن، اعتماد به نفس بیش��تری 
را در آن��ان ایج��اد کن��د. به همین دلیل اس��ت که 
گاه��ی در برخ��ی از تبلیغات می بینیم که نوش��ته 
می شود: »ما برای هر کسی نیستیم« و در واقع آنها 
 با این جمله احس��اس خاص بودن را به مش��تریان 

خود می دهند. 

5- با ترس ها، عدم اطمینان و شک ها روبه رو 
شوید

ت��رس، عدم اطمینان و ش��ک از جمله نکته هایی 
هس��تند که طراحان تبلیغات و صاحبان کسب و کار 
معموال از آنها اس��تفاده می کنند تا بتوانند مشتریان 
خ��ود را مجب��ور به توق��ف، فکر ک��ردن و تغییر در 
ایده آل هایشان کنند. قدرت این سه عنصر به حدی 
زیاد اس��ت که در موارد مختلف دیده شده که قادر 
هس��تند دیگر رقبای بازار را به س��رعت از میدان به 
در کنن��د و محصول موردنظر را در ذهن مش��تریان 

بر صدر بنشانند. 

تمرکز بر اهداف
آیا می دانس��تید اگر مدیران هدف خود را ندانند، 
نمی توانند برای رسیدن به آن تغییر کنند؟  اگر آنها 
ندانند در حال حاضر کجا هستند، نمی توانند مسیر 
درس��ت را آغاز کنند. این نقاط ابتدایی و انتهایی را 
به عنوان اولین قدم در شناسایی موارد نیازمند تغییر 
معین کنید. نقاط قوت و ضعف س��ازمان خود را به 
ش��یوه ای واقع بینانه مورد ارزیابی ق��رار دهید. برای 
بیان دورنمای کاری خ��ود از یک یا دو جمله کوتاه 
استفاده کنید. همیشه سعی کنید فرهنگ سازمانی 

را از طریق افراد تغییر دهید و نه بر عکس. 
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ایستگاه تبلیغات

طراحی آگهی های تبلیغاتی برای مراکز خرید، 
پیچیدگی خاص خود را دارد. در تبلیغات چنین 
مراکزی باید به مش��تریان نکاتی یادآور ش��ود 
که آنها را ب��ه خرید از آن مکان ها ترغیب کند. 
پس عن��وان کردن مزیت های رقابتی در چنین 
آگهی هایی از اهمیت باالتری برخوردار اس��ت. 
بازار چارسو، از آن دسته  مراکز خریدی است که 
این روزها تبلیغات گسترده ای را به راه انداخته 
اس��ت. تبلیغاتی با محوریت اینکه بازارچارس��و 
فقط بازار موبایل نیست و خدمات دیگری را نیز 
به مش��تریان ارائه می دهد. به نظر این هدف به 
خوبی در طرح موشکافی نشده تا مخاطب بداند 
که چارس��و عالوه بر موبای��ل چه خدماتی را به 
مشتریان ارائه می کند. در طرح آگهی تبلیغاتی 
چارسو، طراح از المان چند گوشی تلفن که در 
هوا معلق است، استفاده کرده است. به نظرطراح 
ب��ا اس��تفاده از این المان می خواس��ته س��ردر 
ورودی این بازار را برای مشتریان همانندسازی 
کند. عالوه بر این ط��راح با ایده ای متفاوت و با 
استفاده از تابلوهای خیابانی، محل قرارگیری یا 
به نوعی آدرس این بازار را به مشتریان یادآوری 
کرده اس��ت. به منظور بررسی بیشتر این طرح 
تبلیغاتی به سراغ دوتن از کارشناسان این حوزه 
رفته ایم. مهدی علی فرد، کارش��ناس تبلیغات و 
مش��اور استراتژیک و نوید ش��ریفی، کارشناس 
تبلیغات و طراح گرافیک در این بررسی »فرصت 

امروز« را همراهی می کنند. 

گروه هدفی که باید مشخص شود 
مه��دی علی فرد، درباره ط��رح تبلیغاتی بازار 
چارسو می گوید: براس��اس اطالعات وب سایت 
بازارچارسو؛ این بازار نخستین کمپین تبلیغاتی 
خود را با ش��عار »بازارچارس��و تنها ی��ک بازار 
موبایل نیس��ت. . .« به مدت ی��ک ماه از طریق 
رسانه هایی مانند بیلبوردهای شهری، آگهی های 
روزنامه و مجالت، بنر وب س��ایت های خبری و 
پخش آگهی تلویزیونی جهت اطالع رس��انی به 
مردم تهران و شهرس��تان ها از اول خردادس��ال 
94 اکران کرده اس��ت. عالوه براین کمپین های 
تبلیغات��ی این بازار تا آبان س��ال 94 با توجه به 
کاربری های مختلف این بازار برنامه ریزی و ادامه 
پیدا خواهد کرد. براین اساس؛ برای شروع سعی 
خواه��م کرد با توجه به متن فوق از س��ه زاویه، 
یعنی مخاطب هدف این برند، زیبایی شناس��ی 
بصری و تأثیر آن ب��ر اقدام مخاطب و درنهایت 
اس��تراتژی بازاریاب��ی قابل ح��دس در کمپین 
بازار چارس��و به مجموعه س��واالت شما پاسخ 
دهم. علی فرد می گوید: عموما وقتی صحبت از 
گرافیک محیطی یا تبلیغات محیطی می شود، 
باید به دو نکته اساس��ی توجه ویژه ای داش��ت، 
اول اینکه جغرافیای اکران موردنظر کجاست و 
چه مواردی آن محیط را متمایز می کند و دوم 
اینک��ه مخاطب و به تعبیری در تبلیغات مدرن 
»مخاطب هدف« کیس��ت و چ��ه خصوصیاتی 
دارد. به هرحال مخاطب می تواند در بازه س��نی 
کودک تا مس��ن، زن یا مرد، بالغ یا نابالغ، سالم 
ی��ا معلول یا ده ه��ا و صد ها دس��ته بندی دیگر 
تقسیم بندی شود. در واقع هر مخاطبی با توجه 
به نوع نگاه کمپین و اهداف درنظرگرفته ش��ده 
در آن، دارای ویژگی های منحصر بفردی اس��ت 
که نیازها و خواسته ها، عالیق و سالیق ویژه ای 
را طلب می کند. مدیر و استراتژیست کمپین تا 
طراح کانسپت اگر بدون تقسیم بندی مخاطب 
و ش��ناخت ویژگی های مخاطب هدف، اقدام به 
برنامه ریزی کند، قطعاً در مسیری اشتباهی گام 
برداش��ته اس��ت. در کمپین موردنظر متأسفانه 

ط��رح گرافی��ک محیطی اکران ش��ده از حیث 
مخاطب شناس��ی و زیبایی شناس��ی به ش��دت 
ضعیف عمل کرده و طرح نه تنها ایده ای درست 
و متناسب با کارکرد موضوع هدف ندارد، بلکه از 
نظر گرافیک و محتوای آگهی نیز به شدت دچار 

ضعف است. 

نشانه  برند کارکردی شبیه یک عکس 
پرسنلی دارد 

 ای��ن کارش��ناس درب��اره تایپوگراف��ی ن��ام 
بازارچارس��و می گوید: لوگو یا نش��انه سازمانی، 
کارکردی ش��بیه به عکس پرسنلی برای برندها 

دارند. زمانی که ش��خصی قصد ارائه عکس را 
برای الصاق روی مدارک شناسایی خود دارد 
تمام س��عی خود را می کند تا آراسته و موجه 
جلوی دوربین عکاس��ی رفته و عکسی حتی 
فرات��ر از واقعیات خود ثب��ت و ارائه کند. چرا 
که عکس شناسایی؛ بخش زیادی از اطالعات 
فرد را حتی در زمان نبود ش��خص به دیگران 
انتقال می دهد. اطالعاتی از جنبه های ظاهری 
و حتی پنه��ان فرد مانند، طبق��ه اجتماعی، 
آراستگی، نوع پوشش، ایرادات یا نکات مثبت 
ظاهری، خصوصیات اخالقی و مواردی دیگر. 
هرچند که ش��اید نتوان به هی��چ یک از این 
موارد عنوان شده استناد کرد و حتی می تواند 
طراح��ی نام، متف��اوت از پیش بینی های ذکر 
ش��ده نیز باشد اما به هر حال آرم ها و نشانه ها 
نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آرم می تواند 
نشانه ای از طبقه اجتماعی و اقتصادی، جایگاه 
و کارکرد برند، نوع محصوالت یا خدمات قابل 

ارائه و ده ها موضوع دیگر باشد.
 این درحالی اس��ت که لوگوی بازار چارسو 

نشانه ای نازیبا، نا خوانا و مخدوش از نظر بصری 
و ابتدایی از حیث کانس��پت است که شاید تنها 
فاکتور قابل اش��اره در طراحی لوگو سادگی آن 
باشد که طراح می خواس��ته طرح را به نوعی به 
دیجیتالی بودن خدم��ات و کاالهای این مرکز 
مرتبط کن��د. ذکر این نکته ب��ه نظرم ضروری 
است که یک لوگوی خوب می تواند باعث رشد 
یک برند شود یا رش��د یک برند در طول زمان 
می تواند باعث جا افتادن و انتقال حس مثبت از 

یک لوگوی بد شود. 

یک طرح کلی برای مخاطب عام و نه 
مخاطبان هدف

این مش��اور درباره ترکیب بن��دی المان های 
اس��تفاده ش��ده در آگه��ی تبلیغاتی چارس��و 
می گوید: مخاطب این اث��ر می تواند با توجه به 
کارکرد این مرکز خرید از هر س��ن و سال، قشر 
و جایگاه شغلی و تحصیلی، از هر رده اجتماعی 
و اقتصادی باشد. در نتیجه وقتی شما یک طرح 
کل��ی را برای مخاطب عام و نه مخاطبان هدف 
در نظر می گیرید، باید به موارد بیشتری در ارائه 
محتوای آگهی و طراحی بصری اشاره کنید. در 
ابتدای صحبتم به این نکته اش��اره کردم هرچه 

گستردگی مخاطبان بیشتر باشد سطح توجه به 
سالیق، عالیق، نیازها و خواسته های مخاطبان 
نیز بیش��تر خواهد ش��د. در این اثر، ساختمان 
چارس��و در اولوی��ت تأثیر گ��ذاری و معرفی به 
مخاطب نیست چرا که کوچک ترین بخش کادر، 
بدترین زاویه نمایش��ی از س��اختمان و ترکیب 
بس��یار بی محتوای ابرها روی آن، باعث خدشه 
وارد ش��دن به آگهی شده است. از طرف دیگر؛ 
تصاویر گوشی های معلق تلفن ثابت در آسمان 
با توجه به کارکرد آنالوگ و ارتباطات کابلی آنها، 

ارتباط��ی با ماهیت خدمات و فروش دیجیتالی 
ای��ن مرکز ندارد و حت��ی در تضاد با آن خواهد 
بود و از طرفی شعار »این تنها یک بازار موبایل 
نیست« و ذکر عناوین »رایانه، صوتی و تصویری، 
فودکورت و پردیس سینمایی« باعث می شود، 
استفاده از چنین عناصر تصویری موجب انحراف 
ذهنی مخاطب از هدف موردنظر تبلیغ ش��ود. 
البته این گوش��ی ها نماد هایی هس��تند که در 
جلوی در ورودی س��اختمان چارسو نیز نصب 
شده اند و قطعاً طراح این اثر سعی در پر رنگ تر 
کردن این المان ها به نفع برند را داش��ته است. 
اما س��وال اینجاس��ت که چرا و به چه قیمت؟!  
چارس��و در زمینه دنی��ای دیجیتال و فروش 
کاال و خدمات دیجیتالی فعالیت می کند ولی 
آدرس وب س��ایت این مرک��ز در بدترین جا، 
بدترین رنگ و بدترین اندازه در طرح قرار داده 
ش��ده است. همه این موارد باعث می شود که 
نگاه به این تبلیغ و تأثیر گذاری آن بر مخاطب 

نگاه مثبتی نباشد. 

رقابت درطراحی استراتژی های بازاریابی
علی فرد می گوید: شاید یکی از نکات مثبت 
ای��ن تبلیغ، درکنار چندی��ن نکته منفی آن، 
ش��یوه خالقانه نمایش آدرس در طرح باشد. 
به نظرم ب��رای یک طرح بیلبورد این ش��یوه 
می تواند ساده، خالقانه و کاربردی از نظر ارائه 
س��ریع اطالعات به مخاطب باش��د. بازارها و 
مراکز خرید با ارائه خدمات و فروش کاالهایی 
که دارند تعریف و دس��ته بندی می شوند. هر 
ب��ازاری به فراخور اهداف و مخاطبان هدفش، 
استراتژی برندینگ یا فروش مختص به خود 
را خواهد داش��ت. در تبلیغات مدرن برخالف 
تبلیغات کالسیک، اس��تراتژی های اجرایی نیز 
دستخوش تغییرات اساسی در رویکرد بازاریابی 
می شوند. در واقع زمان تجویز یک نسخه ثابت 
برای حتی یک موضوع واحد به سر آمده و برای 
کسب موفقیت در ارائه یک برنامه استراتژیک در 
جهت معرفی یا توس��عه برند باید عناصر خاص 
منطقه ای، مخاطب شناس��ی، جایگاه محصول، 
رقبا، مواد اولیه، حوزه های تحقیق و بررس��ی و 
ده ها پارامتر دیگر را در برنامه وارد کرده و آنها را 
نیز در تصمیم گیری نهایی مورد ارزیابی قرار داد. 

به هرحال در دنیای تبلیغات مدرن امروز، جنگ 
رقابت در بازار، از رقابت مستقیم در صحنه بازار 
به رقابت در طراحی اس��تراتژی های بازاریابی و 
تبلیغات پرنفوذ و مؤثر در اتاق های فکر کشیده 
شده و این یعنی کم رنگ شدن نقش بازاریابی 

کالسیک و تبلیغات سنتی. 

طراحی هایی که باید تغییر کنند
نوی��د ش��ریفی درب��اره ط��رح آگهی ب��ازار 
چارس��و می گوید: به نظرم این بیلبورد یکی از 
ضعیف ترین طراحی هایی اس��ت ک��ه تابه حال 
دی��ده ام. به طورکلی فضاس��ازی و ترکیب بندی 
طرح مش��کل دارد. هرچند این بیلبورد با کمی 
خالقیت می توانست به مراتب بهتر از این طراحی 
ش��ود. عالوه بر طراحی آگهی، تایپوگرافی نام و 
لوگ��وی این بازار خرید نی��ز فاقد جذابیت الزم 
اس��ت و از اس��تانداردهای یک لوگوتایپ خوب 
برخ��وردار نیس��ت. براین اس��اس اگ��ر به این 
لوگوتای��پ دق��ت کنید، بخش��ی از آن ضخیم 
و بخش��ی دیگر باریک اس��ت. همچنین چنین 
لوگو تایپی برای اس��تفاده در یک بیلبورد گویا 
و خوانا نیس��ت. به هرحال وقتی طراحی شروع 
به طراحی آگهی   می کند، اگر هدف مش��خصی 
را دنبال نکند، مطمئناً نتیجه خوبی نیز به دست 
نخواهد آورد. عالوه برموارد گفته شده، استفاده 
از المان های س��اختمان و گوش��ی تلفن نیز به 
درس��تی در این طرح اس��تفاده نش��ده اس��ت. 
شریفی می گوید: تنها فاکتور جالب این طرح به 
نظرم ایده اجرای آدرس دادن در آگهی اس��ت. 
هرچند این ایده نیز به خوبی اجرا نش��ده است. 
به هرحال این ایده نی��ز به خاطر قرارگیری در 
پس تصویر ساختمان آنچنان به چشم نمی آید. 
این کارش��ناس در پایان می گوی��د: به نظرم 
طراحان ای��ن گروه از بازار بهتر اس��ت س��راغ 
ایده های م��درن  و س��اده تری بروند. مخاطبان 
آگهی ه��ای ام��روزی دیگر طرح های ش��لوغ و 
غیرحرفه ای را نمی پس��ندند. اگر طراحان شیوه 
خ��ود را تغییر ندهن��د، از دنیای تبلیغات عقب 
خواهند ماند. به هرحال در این زمینه نمونه های 
جالبی وج��ود دارد که طراحان از ترکیب بندی 
ساده تری استفاده کرده اند؛ نمونه هایی تک رنگ 
که المان های کمتری در آنها استفاده شده است. 

آیا می دانستید

 روشی هولناک برای فروش
دستگاه تصفیه هوا

آلودگی در چین یک مش��کل بسیار واقعی و جدی 
اس��ت که باعث مرگ زودرس تقریبا 750 هزار نفر در 
سال می ش��ود. این رقمی ترسناک است. یک شرکت 
چینی به نام Xiao Zhu  که به فروش دستگاه های 
تصفیه ه��وا می پ��ردازد، فکر می کند باید مس��ئله را 

هولناک تر و جدی تر نشان دهد.
برای نیل به این هدف، ش��رکت فوق تصمیم گرفته 
اس��ت تا خط��رات آلودگی را با طراح��ی تصاویری از 
گریه بچه ها میان دودهای متصاعد شده از کارخانه ها 
برجس��ته کن��د. به گ��زارش  ام ب��ی ای نی��وز، کمپین 
تبلیغات��ی »دوباره نفس بکش��ید« کار یک کارگردان 
آمریکایی به اس��م »دیوید لینچ« در کشور چین است 
ک��ه در آن، تصاوی��ر بزرگی از فری��اد بچه ها با حالتی 
تهدید کننده در آسمان شب پدیدار می شود. احتماال، 
دس��ت زدن به چنین اقدامی موجب اعمال تغییر در 

ساختار چند فیلتر هوا نیز خواهد شد. 

نرگس فرجی

زهره زاهدی 

لوگوی بازار چارسو نشانه ای نازیبا، نا خوانا 
و مخدوش از نظر بصری و ابتدایی از 

حیث کانسپت است که شاید تنها فاکتور 
قابل اشاره در طراحی لوگو سادگی آن 

باشد که طراح می خواسته طرح را به نوعی 
به دیجیتالی بودن خدمات و کاالهای این 

مرکز مرتبط کند

کافه تبلیغات

نگاهی به تبلیغات محیطی بازار چارسو

تبلیغاتی کالسیک برای مرکزخریدی مدرن



عناصر یك لوگوی خوب كدامند؟ 

در طراحی یك لوگوی خوب معموال عناصر مختلفی 
نقش دارند كه در ادامه به آنها اشاره می كنیم. 

1- فونت ها: مهم ترین عنصر در لوگوی شما معرفی 
یك فونت منحصر به فرد اس��ت. ب��رای انجام این كار 
حتی الزم نیس��ت كه یك تصوی��ر گرافیكی یا آیكون 
را در لوگوی خود داش��ته باشید بلكه مصرانه از طراح 
بخواهید ت��ا از فونت های منحصر به فرد به ش��یوه ای 
غیر منتظره استفاده كند. فونت های بارگذاری شده در 
Microsoft Word كامپیوتر خود را بررسی كنید. 
در صورت بارگذاری فونت در آنجا، از آن استفاده نكنید. 
شاید شما نیاز به خرید یك فونت داشته باشید اما این 

فونت ها آنقدر گران نیستند. 
2- عناص�ر گرافیكی/ آیكون: اج��ازه ندهید كه 
عنصر گرافیكی لوگوی ش��ما تحت اللفظی باش��د. برای 
مثال، یك شركت فعال در زمینه خریدوفروش امالك و 
مستغالت نباید تصویر یك خانه را در لوگوی خود داشته 
باش��د، یك فروش��گاه مبلمان الزم نیست به استفاده از 
تصویر یك نیمكت در لوگوی خود روی بیاورد. چرا؟ زیرا 
این همان چیزی است كه مردم انتظارش را می كشند. 
چیز های غیر منتظره دیده می شوند و چیز های پیش بینی 

شده مورد توجه قرار نخواهند گرفت. 
3- تعهد و ش�عار برند: تعهد و شعار برند شاید 
در لوگوی ش��ما جای داده نشود. این عناصر نسبت 
به تعریف برند از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. 
به یاد داش��ته باش��ید كه لوگوی ش��ما تصویری به 
نمایندگی از برندتان است. قبل از دریافت یك لوگو 
ابتدا تعهد برند را تعریف كنید و ش��عاری را بسازید. 
س��پس ببینید كه شعارتان چه اندازه با لوگوی شما 

تناسب دارد. 
4- گرای�ش و رویك�رد لوگ�و: نحوه اس��تفاده از 
لوگوی خود را تعیین و سپس بر این اساس رویكردش 
را مشخص كنید. برای مثال، چنانچه لوگوی تان به طور 

عمده در باالی وب س��ایت ش��ما مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد، برخورداری از یك لوگوی افقی اولویت خواهد 
داشت. عالمت بیرونی فروشگاه شما چه شكلی است؟ 
ش��اید ش��ما به چیزی مربع، دایره ای شكل یا عمودی 
نیاز داشته باشید. قبل از دست زدن به هرگونه اقدامی 

شكل آن را شناسایی كنید. 
5- رنگ ها: جلوی استفاده از لوگو های چند رنگی 
را بگیری��د. ی��ك یا دو رن��گ را در طراحی لوگو لحاظ 
كنی��د. تولید مجدد آنها ارزان تر و آس��ان تر اس��ت. با 
انجام یكسری تحقیقات پیرامون رنگ لوگو، رنگ های 
درخواس��تی خود را مشخص كنید. رنگ در برندینگ 
اهمیت فراوانی دارد؛ بنابراین براساس جامعه مشتریان 

و تعهد برندتان رنگ ها را برگزینید. 
www.themarketingpost.com

دستگاه موبایلی، مهم ترین اولویت 
۷3 درصد سازمان های جهانی

ش��ركت Red Hat از بزرگ تری��ن ارائه دهندگان 
راهكارهای متن ب��از در بازار جهانی مطالعه جدیدی 
انجام داده اس��ت تا نقش اینترنت اشیا )IoT( را در 

سازمان ها مشخص كند. 
 براس��اس یافته ه��ای ای��ن ش��ركت گفته ش��د 
دستگاه های موبایلی مهم ترین نقش را در این زمینه 
برعهده دارن��د و ۷۳ درصد س��ازمان ها فعالیت های 
خود را مبتنی بر آنها جلو می برند. به گزارش رایورز، 
عالوه برای��ن، ۴۵ درصد س��ازمان ها اعالم كردند كه 
سیستم امنیتی تشخیص هویت كارمندان برای آنها 
اهمیت فراوان دارد و ۴۳ درصد هم توسعه ابزارهای 

موبایلی را مهم ترین اولویت خود دانستند. 
 این بررسی نش��ان داد كه ابزارهای همكاری های 
درون س��ازمانی برای ۳۴ درصد كسب و كارها اهمیت 
دارد و در ۲۴ درص��د م��وارد هم كاه��ش هزینه ها 

مهم ترین اولویت سازمان ها بوده است. 
 كات��ال مك گلوئی��ن، مدی��ر مرك��ز پلتفورم های 
موبایلی در شركت Red Hat  گفت: »از آنجایی كه 
س��ازمان های امروزی با تمركز بیشتر بر دستگاه های 
موبایلی اهداف خود را پیش می برند، بسیاری از آنها 
رفع مش��كالت پی��ش رو در این زمین��ه را مهم ترین 
اولوی��ت خود دانس��ته اند و البته باید توجه داش��ت 
كه امنی��ت همچنان یك��ی از مهم ترین دغدغه های 

سازمانی بوده است.«
 او در ادامه توضیح داد: »به منظور حل مش��كالت 
موبایلی، سازمان ها باید میزان كارآمدی خود را برای 
استفاده از پلتفورم های موبایلی به حداكثر برسانند و 
با توس��عه ابزارهای كاربردی مربوطه، پیچیدگی های 

موجود در این زمینه را برطرف كنند.«

4 عنصری كه باید در كمپین بازاریابی 
آنالین تان موردنظر قرار دهید 

موفقیت در بازاریابی دیجیتال

امروزه برای مالكان كسب وكار روشن شده است كه 
داش��تن یك برنامه بازاریابی برای محصول یا خدماتی 
كه به مش��تری ارائه می دهند، چه میزان حائز اهمیت 
است. بیشتر كس��ب وكارها به طور مداوم در حال كار 
روی یافت��ن روش های جدید ب��رای تقویت آگاهی از 
برندش��ان و ایجاد رابطه با مش��تریان جدید و تقویت 
رابطه با مش��تریان موجود برای رساندن آنها به سطح 
وفاداری هستند. شاید شما برنامه های بازاریابی زیادی 
ب��رای اجرا داش��ته باش��ید اما خودت��ان را محدود به 
چارچوب های سنتی مانند تلویزیون، رادیو و رسانه های 
چاپی كرده اید. بسیاری از كسب وكارها این اشتباه را 
انج��ام می دهند كه گزینه های انتخاب��ی خود را برای 
رسیدن به یك كمپین بازاریابی مؤثر بررسی نمی كنند. 
در حقیقت یك برنام��ه بازاریابی آنالین باید مكمل و 
در كن��ار دیگر تالش های تبلیغاتی باش��د. روش های 
مختلفی برای بازاریابی آنالین كس��ب وكار شما وجود 
دارد اما یك��ی از موفق ترین اس��تراتژی های بازاریابی 
اینترنتی، اجرای دستورالعمل های ذیل است كه اجازه 

اجرای سطح كامل كمپین را می دهد. 

1- طراحی سایت 
در دنیای امروز تردیدی درباره اهمیت كسب وكارها 
برای حضور در فضای آنالین و دارا بودن یك وب سایت 
خوش ساخت وجود ندارد. اگر شما طراحی وب سایت تان 
را به عنوان روشی برای تالش های بازاریابی آنالین تان 
می بینید، ایده درس��تی در ذهن دارید. هرگونه تبلیغ 
و محتوایی كه شما در وب سایت تان منتشر می كنید، 
مش��تری را ترغیب به خرید می كن��د و این پایه های 
كمپین كلی شما را می س��ازد. وب سایتی كه طراحی 

می كنید باید به اندازه كافی كاربرپسند و جذاب باشد 
و در كنارش از مقاالت جدید وبالگی، طراحی س��ایت 
برای موبایل و دیگر روش های بهینه س��ازی اس��تفاده 

كنید تا موجب پایداری مشتری شود. 

2- بهینه سازی موتورهای جست وجو
بهینه سازی موتورهای جست وجو ابزاری برای كمك 
به كس��ب وكارها برای باال بردن رتبه ش��ان در گوگل، 
بینگ و یاهو اس��ت. بدون بهینه سازی، صفحات شما 
الب��ه الی میلیون ه��ا صفحه دیگر گم می ش��ود. همه 
می دانیم كه اكثر مردم هنگام جست وجو تنها صفحه 
اول و دوم را می خوانند و در جس��ت وجوی اطالعاتی 
خاص هس��تند و اگر به آن اطالعات نرس��ند س��ایت 
را ت��رك می كنند. باید س��عی كنید ب��ه صفحات اول 
جس��ت وجو در سایت نائل ش��ده و ترافیك تان را باال 
ببرید. استفاده از بهینه س��ازی موتورهای جست وجو 
می تواند اثر زیادی بر چگونگی نفوذ بر رقبای ناشناخته 

داشته باشد. 

3- رسانه های اجتماعی 
تعامل رس��انه های اجتماعی در برنامه های بازاریابی 
آنالین ایج��اد ارزش می كند خصوصاً زمانی كه بودجه 
تبلیغات اندك باش��د. ش��ما می توانید با درگیر كردن 
افراد زیادی در چارچوب رسانه های اجتماعی مختلف 
در پروفایل تجاری تان به حیطه وس��یعی از مشتریان 
برس��ید. رس��انه های اجتماعی نه تنها به شما اجازه به 
اش��تراك گذاری اطالعات درباره محصول و برندتان را 
از طریق پست ها، توئیت ها و تصاویر و ویدئوها می دهد، 
بلكه به شما فرصت توسعه پیوندی عینی با مشتریان و 

حس خوب خرید از شما را می دهد. 

4- تبلیغات بنری / كلیكی
اجرای تبلیغ��ات تجاری ك��م در تلویزیون و تبلیغ 
در روزنامه های محل��ی برای رقابت در دنیای پیچیده 
امروز كافی نیست. اكثر جمعیت دنیا از اینترنت برای 
دریاف��ت اخبار، خرید و. . . اس��تفاده می كنند. در این 
حالت تبلیغات كلیكی و بنری به مورد اجرا در می آید. 
استفاده از نام كمپانی و تبلیغات پاپ آپ در موتورهای 
جست وجو می تواند به ش��ما در به رسمیت شناختن 
بیشتر برندتان در نظر مشتری كمك كند، مشتری ای 
كه برای خرید انواع محصول و خدمات نیازمند تعامل 

و كسب اطالعات از روش های مختلف است. 

شروع ارسال خبرنامه
آیا می دانس��تید یكی از تكنیك های موثر بازاریابی با 
ایمیل، ارسال خبرنامه به اعضای وب سایت است؟ شما 
می توانید خبرنامه خودتان را با موضوعی كه در زمینه 
كاریتان اس��ت، شروع كنید. خبرنامه می تواند هفتگی، 
ماهانه یا فصلنامه باشد. یك خبرنامه خوب می تواند این 
موقعیت را برای شما ایجاد كند كه ارتباط نزدیكی را با 
مخاطبان وب سایت خودتان برقرار كنید. شما می توانید 
در خبرنامه های خودتان كاربران را با آخرین محصوالت 
و خدمات تان آش��نا كنید. مرحله بعدی این اس��ت كه 
افرادی كه ایمیل خودشان را در اختیار شما قرار داده اند، 
عضو س��ایت خودتان كنید. در ای��ن مرحله می توانید 
پیش��نهادی رد نش��دنی به كاربر بدهی��د و در مقابل 
كاربران را عضو س��ایت خودتان كنی��د. در این مرحله 

كاربران وفاداری خودشان را به سایت نشان داده اند. 
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کافه بازاریابیبازاریابی مجانی

از میان خبرها

آرین طاهری

ای��ن روزه��ا با رس��یدن ماه 
اس��ت  كافی  رمضان،  مب��ارك 
نزدیك افطار چند دقیقه ای قدم 
بگذارید.  در خیابان های ش��هر 
شور و ش��وق عجیبی در میان 
م��ردم روزه دار و كس��ب و كارها 
مش��اهده می كنی��د. نانوایی ها، 
آش��كده ها، قنادی ها و مشاغل 
مختل��ف را فعال ت��ر از پی��ش 
ب��ه  خدمت رس��انی  مش��غول 
از  روزه داران می بینید. بسیاری 
فعاالن مش��اغل مختلف برنامه 
وی��ژه ای را برای این ماه تدارك 
می بینن��د. مثال مدی��ر یكی از 
غذاه��ای بیرون بر ب��ه ازای هر 
پنج ش��له زردی كه می فروشد 
یك ظرف كوچك نیز به عنوان 
اشانتیون به مش��تری می دهد. 
می تواند  استراتژی هایی  چنین 
مشتریان روزه دار را در این ایام 
به سمت این كس��ب وكارهای 
بعض��ا كوچ��ك بكش��اند. برای 
اینكه از دیگر رویكردهای مفید 
مشاغل در این ماه اطالع حاصل 
كنیم، در ادامه پای صحبت های 
امیر صالحی، كارش��ناس ارشد 
مدیری��ت MBA ب��ا گرای��ش 

بازاریابی نشستیم. 

هوشیاری كسب وكارها 
نسبت به شیوه تبلیغات در 

ماه رمضان
 صالحی س��ه بعد مختلف را 
برای برنامه ریزی استراتژی های 
بازاریاب��ی فعاالن كس��ب وكار 
 در ماه رمض��ان مطرح می كند: 
1- شیوه تبلیغات كسب و كارها 
ارزیاب��ی   -۲ ای��ام،  ای��ن  در 
و  خودش��ان  از  كس��ب و كارها 
۳- كس��ب حداكثری س��ود در 

این ایام.

تبلیغ�ات  ش�یوه    -1
كسب و كارها در ایام رمضان

رمض��ان ماه��ی اس��ت ك��ه 
در آن در رون��د زندگ��ی مردم 
تغیی��ر مثبتی دیده می ش��ود. 
ب��ه دلی��ل تغییر رون��د زندگی 
در این م��اه، میزان تاثیرگذاری 
كامال  كس��ب و كارها  تبلیغ��ات 
متف��اوت خواه��د ب��ود. ب��رای 
بعدازظهر ه��ای  در  مث��ال 
م��اه مب��ارك رمض��ان ترجیح 
عموم��ی ای��ن اس��ت ك��ه اگر 
فعالیت��ی بیرون من��زل ندارند 
داخ��ل خانه اس��تراحت كنند، 
بنابرای��ن در این ای��ام تبلیغات 
محیطی در س��طح شهر مانند 
بیلبورد و... چ��ون عده كثیری 
از مش��تریان هدف را پوش��ش 
نمی ده��د گزینه خوب��ی برای 
تبلیغات محس��وب نمی ش��ود. 
از  همچنی��ن در عین حال ك��ه 
تبلیغات  ن��وع  این  تاثیرگذاری 
كاسته می ش��ود، تاثیر تبلیغات 
در رادی��و و تلویزی��ون بیش��تر 
می ش��ود بنابراین كسب و كارها 
باید نس��بت به ش��یوه تبلیغات 
خ��ود در این ماه هوش��یاری به 

خرج دهند. 

كسب و كارها  ارزیابی    -2
از خودشان

برای  رمضان فرص��ت خوبی 
كسب و كارها است كه به ارزیابی 
عملكرد خودشان در طول سال 

بپردازند و نق��اط ضعف و قوت 
حرفه خ��ود را باتوج��ه به نیاز 
بازار به دست آورند. برای مثال 
ی��ك شیرینی فروش��ی، در این 
ایام به طور میانگین فروش��ش 
ب��ه دو برابر ماه قبل می رس��د؛ 
در ای��ن حال��ت صاح��ب ای��ن 
كس��ب و كار باید ببین��د در چه 
زمان هایی مشتریان بیشتری به 
او مراجعه می كنند. مثال فرض 
كنید ساعت 10 شب بیشترین 
مش��تریان را دارد. حال صاحب 
این كس��ب و كار باید با ماه قبل 
از م��اه رمضان ف��روش خود را 
بس��نجد كه آیا اوج ف��روش او 
در همی��ن زم��ان بوده اس��ت؟ 
اگ��ر ج��واب مثبت باش��د، این 
باید روی س��اعت  كس��ب و كار 
طالیی مغ��ازه خود ك��ه اینجا 
همان 10 ش��ب اس��ت تمركز 
كن��د و راهكار ه��ای بازاریاب��ی 
پیش��برد های  مانن��د  خاص��ی 
ف��روش )تخفی��ف، دادن نمونه 
رای��گان و...( را ب��ه كار گیرد. با 
این حساب پیش بینی می شود 
فروش��ش در ماه ه��ای آتی نه 
تنها در این ساعت بلكه تا چند 
س��اعت قبل و بعد از این زمان 
طالیی به حداكثر خواهد رسید. 
حال اگر پاس��خ به س��وال فوق 
منفی بود یعن��ی زمان های اوج 
مشتریان در این ایام با ماه های 

قب��ل متف��اوت بود كه 
غالبا نیز این گونه است، 
این كس��ب و كار با یك 
تكنیك پیشبرد فروش 
مثال ارائ��ه بن تخفیف 
در خرید آت��ی در عید 
فط��ر و چن��د هفت��ه 
پ��س از آن، می توان��د 
همین مش��تریان فعلی 
خ��ود را به مش��تریان 
وف��ادار تبدی��ل كند و 
نیز  آت��ی  در ماه ه��ای 

ای��ن س��ودآوری را حفظ كند. 
ای��ن را نیز در نظ��ر بگیرید كه 
اغلب كس��ب و كارها در این ماه 
دس��تخوش تغیی��رات زمان��ی 
رجوع مشتریان به آنها خواهند 
ب��ود بنابراین توضیح��ات فوق 
برای همه كس��ب و كارها صدق 
نمی كند و هر كسب و كاری باید 
متناسب با عملكردش به صورت 
ویژه بررسی شود تا به حداكثر 

سود آوری برسد. 

3-  كسب حداكثری سود 
در این ایام

اگر شركت ها در این ایام برای 
فروش ی��ا ارائه خدمات خود به 
اصط��الح جش��نواره ای مانن��د 
جشنواره ماه رمضان یا هر اسم 
دیگری متناسب با حال و هوای 
این ایام راه بیندازند و در فروش 
یا ارائه خدمات خود در این ماه 
با توجه به تكنیك های بازاریابی 

تغییری ایج��اد كنند می توانند 
سود خوبی به دست آورند. برای 
مثال یك تكنیك این است كه 
مغازه های خواربار فروشی؛ اقالم 
م��ورد نیاز م��ردم در این ماه را 
به صورت یك سبد كاال معرفی 
كنند. مثال برن��ج، خرما، روغن 
و... را در یك س��بد قرار داده و 
قیمت مجموع آنه��ا را كمتر از 
قیمت كل كاالهای موجود ارائه 

دهند. 

استفاده از پیشبردهای 
فروش خاص با توجه به نیاز 

مشتری 
 صالح��ی در م��ورد اقدامات 
ش��ركت ها در س��ال گذشته و 
اج��رای خالقان��ه بازاریابی این 
می دهد:  ادام��ه  كس��ب وكارها 
اغل��ب  گفتی��م  همان طورك��ه 
م��اه  ای��ن  در  كس��ب و كارها 
دس��تخوش تغیی��رات زمان��ی 
بود،  خواهند  مش��تریان  رجوع 
ش��یوه ای  هرك��دام  بنابرای��ن 
متناس��ب ب��ا كس��ب و كار خود 
ول��ی  می كنن��د  انتخ��اب  را 
روش��ی را ك��ه اكثر ش��ركت ها 
اس��تفاده  می گیرند  پی��ش  در 
از پیش��بردهای ف��روش خاص 
باتوج��ه ب��ه نیاز مش��تریان در 
این ایام اس��ت. یكی از اقداماتی 
كه سال گذش��ته درخور توجه 

بود اقدام جالب مس��ئوالن یك 
اس��تخر بود كه از افطار تا سحر 
برای پیش��برد ف��روش خود از 
تكنیكی اس��تفاده ك��رده بودند 
كه ط��ی آن در ازای ورود یك 
مشتری، آن شخص یك نفر را 
نیز به رایگان می توانست همراه 
خود بی��اورد و از این طریق آن 
استخر مش��تریان زیادی جذب 

كرده بود. 

آمیخته بازاریابی،راهكاری 
در رسیدن به سود 

م��ورد  در  كارش��ناس  ای��ن 
استراتژی های استفاده شده در 
این ماه می افزاید: كسب و كارها 
ب��ا توج��ه ب��ه اینك��ه نیازهای 
م��ردم در ای��ن م��اه متف��اوت 
می ش��ود و همچنین زمان های 
رجوع یا خرید مش��تریان تغییر 
كرده اس��ت، از اجزای آمیخته 
بازاریابی )1- محصول ۲-قیمت 

۳-پیش��برد ف��روش ۴-توزیع( 
می توانن��د یك ی��ا توامان چند 
مورد را انتخاب كنند و با تغییر 
آنها به س��ود برس��ند كه در هر 
مورد برای روش��ن شدن بحث 
از كس��ب و كارهای  یك مث��ال 

كوچك بیان می كنیم: 
1-  محص��ول: ب��رای مث��ال 
رستوران ها در این ایام محصول 
نهایی عرضه شده به مشتریان را 
تغییر داده اند كه عالوه بر روال 
سابق خود در این ماه آش رشته 

و حلیم نیز می فروشند. 
۲-  قیم��ت: جش��نواره ای كه 
كس��ب و كارها به مناس��بت ماه 
رمضان ایجاد می كنند، معموال 
با كاهش قیم��ت محصوالت و 

خدمات شان همراه است. 
۳-  پیش��برد ف��روش: ارائ��ه 
نمونه های رایگان محصوالت و... 

جزو این طبقه است. 
توزی��ع  ش��یوه  توزی��ع:    -۴
محصوالت در این ماه می تواند 
متف��اوت باش��د ب��رای مث��ال 
كسب و كارها در فروش اینترنتی 
ب��رای رس��اندن كاال های ش��ان 
به دس��ت مش��تریان می توانند 
با حداق��ل قیم��ت دریافتی از 
را  محصوالت ش��ان  مش��تریان 

پست كنند. 
صالح��ی به كس��ب و كارهای 
پیش��نهاد  و متوس��ط  ب��زرگ 
می كند كه اس��تراتژی 
بازاریاب��ی هر ش��ركت 
باید همسو با استراتژی 
كلی شركت باشد و هر 
كدام از اجزای آمیخته 
متناس��ب  بازاریاب��ی 
ب��ا اس��تراتژی اصل��ی 
ش��ركت متغیر اس��ت. 
ش��ركتی  مثال  ب��رای 
ب��رای نفوذ در ب��ازار تا 
ی��ك مدت مح��دودی 
ب��ازار هدف خود  بنابر 
مجب��ور ب��ه ارائ��ه قیمت هایی 
پایین ت��ر از رقبای موجود حتی 
به قیمت نگرفتن هیچ س��ودی 
اس��ت. بنابرای��ن در ماه رمضان 
اگ��ر رقب��ای موج��ود تخفیفی 
اعمال كنند، این ش��ركت طبق 
استراتژی قبلی خود اگر قیمت 
محصوالت��ش را از قیمت فعلی 
پایین ت��ر بی��اورد حتم��ا ضرر 
می كند. پس برای حفظ جایگاه 
رقابتی خود در سه مورد دیگر از 
اجزای آمیخته بازاریابی )توزیع، 
محصول و پیشبرد فروش( باید 

تغییراتی اعمال كند. 

3 استراتژی در موقعیت 
رقابتی

به گفته صالحی، به طور كلی 
ش��ركت ها در موقعی��ت رقابتی 
س��ه نوع اس��تراتژی را در پیش 
می گیرند: تمایز، رهبری هزینه 
و تمرك��ز ك��ه با توج��ه به س��ه 

استراتژی فوق و اجزای آمیخته 
و وسعت كسب و كارها  بازاریابی 
)بزرگی و كوچك��ی( جدولی را 
پیشنهاد می كنیم كه به ما كمك 
می كند دریابیم شركت ها كدام 
یك از اج��زای آمیخته بازاریابی 
را در ای��ن م��اه تغیی��ر دهند تا 
بتوانند سود بیشتری بگیرند. از 
آنجا ك��ه غالب مثال های مان در 
حد كس��ب و كار های خ��رد بوده 
اس��ت، این مرتبه ش��ركت های 
بزرگ را تحلیل می كنیم كه اگر 
با توجه به استراتژی خود موارد 
عالم��ت دار جدول را در آمیخته 
بازاریابی در این ایام تغییر دهند 
س��ود زی��ادی را نصی��ب خود 

خواهند كرد. 

قناعت یكی از المان های 
مورد استفاده در تبلیغات 

در ادام��ه گفت وگو صالحی از 
قناعت به عنوان یكی از المان های 
لحاظ شده در تبلیغات و بازاریابی 
ش��ركت ها برای ماه رمضان یاد 
می كند و می گوید: در تبلیغات 
ماه رمض��ان باید به اصل قناعت 
اشاره كرد، خاصیت این ماه ارائه 
درس های��ی برای بهت��ر زندگی 
كردن هم��راه با قناعت اس��ت. 
قناعت به معنای كم خواس��تن 
از زندگی نیست، بلكه به معنی 
درس��ت خواس��تن و اس��تفاده 
بهینه و پرهی��ز از تجمل گرایی 
افراطی اس��ت. ب��ه همین دلیل 
اگر تبلیغی مصرف گرایی بیهوده 
را ترویج دهد اساس��ا برای خود 
یك ضد تبلیغ ایجاد كرده است. 
س��ال ها تجرب��ه كاس��ب ها در 
بازار این م��ورد را به ما یادآوری 
می كند كه اگر یك كار نادرست 
را در ی��ك زمان درس��ت انجام 
دهیم نتیجه اش این نیست كه به 
هدف خود نمی رسیم، بلكه عالوه 
بر نرس��یدن به هدف، درد و رنج 
ناشی از هدررفت وقت و سرمایه 
را نی��ز بای��د تحمل كنی��م. لذا 
كس��ب و كارها نه تنها در این ماه 
بلكه در تمامی ایام س��ال باید از 
تبلیغات كذب بپرهیزند و در ماه 
مبارك رمضان اش��اره بیشتری 
به موض��وع قناع��ت در زندگی 
و پرهی��ز از تجمل گرایی ه��ای 

افراطی داشته باشند. 

منوی ویژه و امور خیریه 
ای��ن كارش��ناس در انتها از 
اس��تراتژی سه ش��ركت بزرگ 
بازار كش��ورهای  برای  خارجی 
ن��ام  م��اه  ای��ن  در  اس��المی 
می ب��رد: 1- م��ك دونال��د در 
بعض��ی از ش��عبه های خود در 
كشورهای اسالمی به مناسبت 
ماه رمض��ان منوی وی��ژه ای را 
طراحی می كند و ب��رای افطار 
در اختیار مش��تریان خود قرار 
می ده��د. ۲- كوكاكوال معموال 
آگهی های تبلیغاتی مناس��بتی 
را ب��رای م��اه رمض��ان در نظر 
می گیرد و در این ماه بر همدلی 
بین م��ردم تاكی��د دارد. برای 
مث��ال در یك��ی از تبلیغ هایش 
شخصی كه كوكاكوال می خورد 
یك��ی از نوش��ابه ها را نی��ز ب��ه 
می ده��د.  هدی��ه   دوس��تش 
۳- پپس��ی نی��ز همه س��اله در 
بعضی از كشور ها مثال پاكستان 
به میزان خرید مشتریان، مبلغی 
را صرف كارهای خیریه می كند. 

آیا می دانستید

نگاهی به استراتژی های اتخاذ شده از سوی كسب وكارهای مرتبط با ماه رمضان

چند و چون فروش رمضانی

کسب و کارها با توجه به اینکه نیازهای 
مردم در ماه رمضان تفاوت می شود 
و همچنین زمان های رجوع یا خرید 

مشتریان تغییر کرده است، از اجزای 
آمیخته بازاریابی )1- محصول 2-قیمت 
3-پیشبرد فروش 4-توزیع( می توانند 
یک یا توامان چند مورد را انتخاب کنند 

و با تغییر آنها به سود برسند

مترجم: مرضیه فروتن

هدی رضایی 

استراتژی شركت های بزرگ

اجزای آمیخته بازاریابی

توزیع پیشبرد فروشقیمت محصول

استراتژی تمایز

استراتژی رهبری هزینه

استراتژی تمركز



یک��ی از مقوله ه��ای مهم در 
س��ازمان های ام��روزی بح��ث 
ارتباط��ات س��ازمانی اس��ت و 
وجود این س��ازمان ها وابسته به 
ارتباطات آنهاست. این وابستگی 
در حدی است که مدیران ارشد 
یک سازمان معموال وقت زیادی 
را ص��رف برق��راری ارتباط��ات 
می کنند. از طرفی یکی از عوامل 
موثر در اثربخش��ی سازمان های 
ام��روزی بحث ارتباط��ات افقی 
اس��ت که بین اعضا و گروه های 
مختل��ف داخل س��ازمان برقرار 
می ش��ود و این ارتباط می تواند 
در ایج��اد هماهنگی س��ازمان 
بسیار موثر باش��د. در این میان 
کارکنان یک س��ازمان براساس 
عالیق، همفکری ها و... ارتباطات 
برق��رار  باه��م  را  غیررس��می 
می کنند و این ارتباط غیررسمی 
در بعضی از سازمان ها به اندازه ای 
گس��ترده اس��ت ک��ه ارتباطات 
رس��می در آن محو می ش��ود و 
فعالیت ها و هماهنگی ها معموال 
از طریق ارتباطات غیررس��می 
کارمندان ب��ا یکدیگر حل وفصل 
می شود. اما در سازمان هایی که 
دارای رس��میت باالیی هستند و 
ارتباطات رسمی در آنها به دقت 
زیادی تعریف شده است، ممکن 
است وجود ارتباطات غیررسمی 
برای س��ازمان اخالل ایجاد کند. 
مس��ئله اینجاس��ت ارتباط��ات 
غیررس��می و صمیمیت در بین 
کارکن��ان تا چه ان��دازه می تواند 
برای یک س��ازمان مفید باشد؟ 
ارتباط��ات  درصورتی ک��ه  و 
غیررسمی تعارض هایی را برای 
سازمان ایجاد کند، مدیران ارشد 
در راستای رفع این تعارضات چه 

اقداماتی را باید انجام دهند؟ 
در همی��ن راس��تا دکتر نغمه 
ارش��د  کارش��ناس  عب��ادی، 
مناب��ع انس��انی در گفت و گ��و با 
»فرصت ام��روز« می گوید: افراد 
نه تنه��ا با دست های ش��ان بلکه 
با قلب های ش��ان کار می کنند. 
آن هن��گام ک��ه افراد ب��ا قلب ها 
ی��ا روح ش��ان کار می کنن��د، به 
ه��دف و نوعی کامیابی دس��ت 
می یابند که به معنای آن اس��ت 
ک��ه محی��ط کاری می توان��د 
مکانی باشد که در آن افراد تمام 
قابلیت های خ��ود را ب��روز داده 
و کامیاب ش��وند. ای��ن جمالت 
گویای آن اس��ت که در سازمان 
ضمن حاکم بودن روابط رسمی، 
رواب��ط غیررس��می نیز ش��کل 
می گیرد که در پس س��اختارها، 
سیس��تم ها و فرآینده��ای یک 
سازمان پنهان است. در حقیقت 
یک س��ازمان س��رزنده حاصل 

ت��وازن بین س��اختار رس��می 
قواعد، نقش ها، مس��ئولیت ها و 
فرهنگ غیررس��می، خالقیت، 
پویایی ه��ای روابط و مش��ارکت 
اس��ت. ی��ک درخ��ت را در نظر 
بگیرید س��اختار رسمی به مثابه 
تنه و شاخه هاس��ت درحالی که 
فرهنگ غیررس��می به برگ ها، 
ش��کوفه ها و میوه هایی می ماند 
ک��ه از همان س��اختار رس��می 
رش��د می کن��د. عب��ادی ادامه 
می دهد: در حقیق��ت تاریخچه 
موض��وع روابط غیررس��می در 
س��ازمان به پژوهش های التون 
مایو در سال 1933 بازمی گردد. 
آن��ان دریافتند می��زان رضایت 
اجتماع��ی کارکن��ان از محیط 
کار تاثیرگذارتری��ن عام��ل ب��ر 
بهره وری آنان است. به دنبال آن 

مازلو در نظریه کالسیک 
نیازها،  سلس��له مراتب 
نیازهای اجتماعی مانند  
احترام و امنیت را بعد از 
نیازهای زیستی مطرح 

کرد. 

شمشیر دولبه روابط 
غیررسمی 

کارش����ناس  ای��ن 
مناب��ع انس��انی درباره 
رواب��ط غیررس��می در 
س��ازمان بیان می کند: 

از روابط غیررس��می در سازمان 
هن��وز به عنوان شمش��یر دو لبه 
یاد می ش��ود، به این معن��ا که از 
یک سو ویژگی دلگرم کنندگی را 
برای فرهنگ سازمان به ارمغان 
می آورد و از سوی دیگر به عنوان 
عل��ت ع��دم کارایی و آس��یب 
شناخته می شود. منطقی است 
ک��ه ارتباطات دوس��تانه منبعی 
اس��ت که با فراهم کردن محیط 
حمایتگر و امکان جامعه پذیری 
فضای سازمان را غنی سازند. این 
ارتباطات فض��ای کاری مفرحی 
را در س��ازمان ایجاد ک��رده که 
درنتیجه آن احساسات مثبتی در 
بین کارکنان شکل می گیرد. این 
احساسات ضمن آنکه خود یکی 
از عوامل سنجش کیفیت زندگی 
کاری در سازمان است، می تواند 
هم افزای��ی و درنهای��ت افزایش 
کارایی و اثربخش��ی را به دنبال 

داشته باشد. 

 روابط غیر رسمی
 سرمایه اجتماعی

او خاطرنش��ان می کند: وجود 
رواب��ط غیررس��می بی��ن افراد 
س��ازمان، ایجادکننده س��رمایه 
اجتماعی اس��ت که ب��ه معنای 
منابع بالق��وه و بالفع��ل موجود 
درون ش��بکه رواب��ط ی��ک فرد 
ی��ا واح��د اجتماع��ی اس��ت. با 

ش��کل گیری این نوع از سرمایه 
تمایل افراد برای انجام رفتارهای 
نقش و فرانقش افزایش می یابد 
که پیامده��ای مثبت��ی را برای 
عملکرد کارکنان و س��ازمان به 
دنب��ال دارد. به بیان دیگر روابط 
غیررسمی و س��رمایه اجتماعی 
چرخه ای را ش��کل می دهند که 
به طور مس��تمر در جهت تقویت 

یکدیگر عمل می کنند. 

فضای دوستانه در روابط 
غیررسمی

عب��ادی ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن 
موضوع ک��ه »در حقیق��ت اگر 
کارکن��ان فضای دوس��تانه را در 
محیط کار تجرب��ه کنند نگرش 
مثبت تری برای حضور در محل 
کار خواهند داش��ت« می افزاید: 

رواب��ط غیررس��می در محی��ط 
کاری می توان��د ب��ه ارتباط بین 
کارکنان کمک کرده و تس��هیم 
اطالع��ات و دریاف��ت بازخ��ورد 
را تس��هیل کند. پژوهش��گران 
دریافته ان��د ک��ه دوس��تی در 
محیط کار بر خروجی س��ازمان 
و عملک��رد کارکنان، اس��ترس 
ش��غلی، نگرش کارکنان، تفکر 
خالقان��ه و انتقادی، مش��ارکت 
کارکنان، رضایت شغلی، تعهد و 
تمایل به ت��رک خدمت تاثیرات 
مثبتی دارد و س��بب احس��اس 
امنیت و راحت��ی در محیط کار 
کاری  محیط ه��ای  می ش��ود. 
غیررسمی خودجوش، سرزنده، 
خ��الق و منعطف هس��تند. در 
این محیط ها به دلی��ل ارتباط و 
اعتماِد بهبودیافت��ه راه حل های 
جدی��دی برای مس��ائل قدیمی 
توسعه داده شده و مسائل جدید 

به سرعت حل می شود. 

عدم تمرکز با روابط 
غیررسمی 

ارش��د  کارش��ناس  ای��ن 
مناب��ع انس��انی درب��اره معایب 
روابط غیررس��می در س��ازمان 
می گوی��د: مخالف��ان معتقدند 
توس��عه ارتباط��ات صمیمان��ه 
منجر به از دس��ت رفتن تمرکز 
ب��ر وظایف رس��می ش��ده و به 

آسیب پذیری عملکرد کارکنان 
و س��ازمان منجر می ش��ود. این 
ارتباط��ات غیررس��می ممکن 
اس��ت ارتباطات شخصی منفی 
را در پی داش��ته باش��د، زیرا هر 
چ��ه کارکنان احس��اس راحتی 
بیش��تری ب��ا یکدیگر داش��ته 
باش��ند و بیش��تر درباره زندگی 
شخصی همکاران ش��ان بدانند، 
محملی ب��رای ش��ایعه پراکنی و 
س��خن چینی ایجاد خواهد شد. 
این امر در مقابل، رضایت شغلی 
و بهره وری کارکن��ان را کاهش 
می دهد. همچنین وجود روابط 
غیررس��می نادرس��ت س��بب 
می ش��ود هنجارهایی بین افراد 
ش��کل گیرد که آنها را تبدیل به 
یک گ��روه غیر کارک��ردی کند. 
در این گروه ها اعضا طبق توافق 
ب��ا یکدیگر یا ب��ه دلیل 
فش��ار گروهی تصمیم 
به کارش��کنی هایی در 
س��ازمان می گیرند که 
را  س��ازمان  عملک��رد 

مختل می سازد. 

مدیریت دشوار با 
روابط دوستانه

او تاکید می کند: اگر 
به عنوان مدی��ر، روابط 
غیررس��می مثبتی را با 
کارکنان تان ایجاد کنید 
آنها تعهد بیشتری به کسب وکار 
شما خواهند داشت. اما نکته حائز 
اهمیت آن است که اگر کارکنان 
یکدیگر را بیشتر از آنکه همکاران 
حرفه ای در نظر بگیرند دوس��ت 
قلمداد کنن��د، مدیری��ت موثر 
آنان بس��یار دش��وار خواهد شد. 
کارکنان ش��ما ممکن اس��ت در 
پیروی از دستورات شما به عنوان 
ی��ک »رییس دوس��ت« کاهلی 
کنن��د. بنابراین ضمن تش��ویق 
روابط غیررس��می، بای��د به طور 
واضح مرزهای رسمی را مشخص 
کنید در غیر این صورت بهره وری 
سازمان دچار آسیب خواهد شد. 

ب��رای جب��ران ریس��ک های 
تدوی��ن  ضم��ن  اشاره ش��ده 
خط مش��ی هایی در ارتب��اط ب��ا 
فض��ای دوس��تانه )مث��ل اینکه 
همکارانی که ب��ا یکدیگر ازدواج 
می کنند باید در ادارات متفاوتی 
کار کنند( بای��د آموزش هایی را 
تدارک دی��د که افراد را نس��بت 
به تعارض های بالقوه منافع آگاه 

می سازد. 

استقبال مدیر از روابط 
صمیمی

عب��ادی ادام��ه می ده��د: به 
بیانی دیگر مدیر باید با استفاده 
از س��ازوکارهایی مانن��د ترتیب 
دادن جلساتی برای گفت وگو با 

کارکنان، گوش دادن هوشمندانه 
به نظرات آن��ان، فراه��م کردن 
کارکن��ان،  فع��ال  مش��ارکت 
درخواس��ت ارائه راهکار از سوی 
آنان و ش��رح رخداده��ای درون 
س��ازمان به طور ش��فاف اعتماد 
کارکنان را جل��ب کند. کارکنان 
باید این احساس را داشته باشند 
که مدی��ر از روابط غیررس��می 
آنها اس��تقبال می کن��د و خود 
گام آغازین را برای ش��کل گیری 

چنین ارتباطی برمی دارد. 

راهکارهای ایجاد روابط 
غیررسمی در سازمان

این کارش��ناس ارش��د منابع 
انسانی درباره راهکارهای ایجاد 
رواب��ط غیررس��می و صمیمی 
بی��ان می کن��د: یکی دیگ��ر از 
مورداس��تفاده  راهکاره��ای 
برای ایج��اد روابط غیررس��می 
شکل دهی تیم های کاری است. 
کارتیم��ی مانن��د ب��ذری برای 
دوس��تی عمل می کن��د چراکه 
اغلب اف��راد را وادار می س��ازد تا 
در ارتباط نزدیک تری با یکدیگر 
کارکرده و تجربیات گذشته را با 

یکدیگر تسهیم کنند. 

برگزاری مراسم  دوره ای
او می افزای��د: ع��الوه ب��ر این 
می توان به مدی��ران آموزش داد 
تا جوس��ازمانی باز و دوستانه ای 
را در بین کارکن��ان ایجاد کنند 
و مثال هایی را از تعامالتی مطرح 
کنند که س��ازمان  آنها مترصد 
ارتقای آنهاس��ت. مثال برگزاری 
مراس��م هایی که به طور دوره ای 
از تم��ام اعضای س��ازمان برای 
حضور دعوت به عم��ل می آید 
س��الگرد  جش��ن های  مانن��د 
تاس��یس س��ازمان، جشن های 
پایان سال و. . . یا امکانات رفاهی 
دیگ��ری )مانن��د مجموعه های 
تفریحی و ورزش��ی( ک��ه برای 
کارکنان تدارک دیده می ش��ود 
محملی برای شکل گیری روابط 
غیررسمی موثر فراهم می سازد. 

ارتباط، قلب مدیریت
عبادی در پایان خاطرنش��ان 
می کن��د: ارتباط��ات موثر قلب 
مدیریت اس��ت. از س��وی دیگر 
هدف اصلی هر سازمان حصول 
مأموریت تعریف شده اش است. 
بنابراین باید تمام ارکان سازمان 
به گونه ای سیستمی و نظام مند 
ش��کل گرفته و هماهنگ شوند 
که متناس��ب با ای��ن مأموریت 
باش��ند. در همی��ن راس��تا نیز 
محی��ط کاری و ارتب��اط بی��ن 
کارکنان باید به گونه ای تعریف 
ش��ود که متضمن تحق��ق این 

مأموریت باشد. 

فقط بیک مثل بیک می نویسد! 

بیک نام شرکتی اس��ت که در کلیشی فرانسه واقع و 
در سال 19۴۵ توسط مارس��ل بیک پایه گذاری شده 
است. شهرت این ش��رکت به خاطر تولید محصوالت 
یک بارمص��رف از قبیل فن��دک، آهن ربا، خ��ودکار و 
ریش تراش اس��ت. مدیر اجرایی این ش��رکت در حال 

حاضر ماریو گوارا است. 

تاریخچه شرکت 
 Marcelدر س��ال 19۴۵، در فرانس��ه فردی به نام
Bich  که مدی��ر تولید یک کارخانه جوهر فرانس��وی 
بود کارخان��ه ای را در خارج از پاری��س خریداری کرد 
و به عنوان س��ازنده قطع��ات خودکاره��ای مغزدار و 
مدادهای مکانیکی ُس��ربی همراه با شریکش تجارتی 
را شروع کرد. پس از کس��ب حق انحصاری قلم جدید 
)خ��ودکار امروزی( از مخترع مجارس��تانی، مارس��ل 
بیک در دس��امبر 19۵0 قل��م خود را معرف��ی کرد. با 
جمع کردن مش��تری برای محصوالتش به عنوان یک 
  Bic خودکار مطمئن با یک قیمت مناس��ب، او آن را
نامید که ب��رای به خاطر س��پردن ن��ام خانوادگی اش 
 Bic خالصه و آس��ان ب��ود. بدی��ن ترتیب خ��ودکار
Cristal مش��هور متولد ش��د. او ب��ا تبلیغ��ات موثر 
و به یادماندنی ش��روع ب��ه فعالیت کرد و ف��روش این 
خودکار حتی از انتظارات خود وی نیز پیش��ی گرفت. 
قیم��ت پایی��ن و روان ب��ودن ای��ن خودکاره��ا برای 
نوش��تن مورد توجه عامه مردم قرار گرف��ت. بنابراین 
در س��ال 196۵ وزارت آموزش فرانس��ه اج��ازه داد تا 
دانش آموزانی که تا آن زمان با خودنویس تکالیف شان 
را می نوشتند با خودکار بیک تکالیف خود را بنویسند. 
به ای��ن ترتیب خ��ودکار بیک می��ان دان��ش آموزان 
به عنوان یک وس��یله نوش��تاری اصلی ش��ناخته و به 

سراسر جهان صادر شد. 

مراحل توسعه و تکامل بیک و ورود به ایران 
بیک در اوای��ل دهه 60 می��الدی بازار خ��ود را در 
خاورمیان��ه و آفریقا توس��عه داد و در س��ال 196۵ به 
بازارهای ژاپن و مکزیک وارد ش��د. در اواخر این دهه 
نیز بی��ک گرافی��ک را به ب��ازار عرضه ک��رد. در اوایل 
دهه 70 میالدی بیک بازاریاب��ی فندک های تولیدی 
خودش را آغاز کرد و توانس��ت برای چندین هزار عدد 
از آن مشتری پیدا کند. 1972 سال ورود بیک به بازار 
بورس پاریس ب��ود و در س��ال 197۵ محصول جدید 
خود یعنی تیغ بیک را ب��ه بازار جهان��ی معرفی کرد. 
در سال 1979 بیک با خرید ش��رکت تابورمارین وارد 
بازار ورزشی ش��د که این مارک در سال 198۵ تبدیل 
به برند بیک اسپورت ش��ده بود. دهه 90 میالدی دهه 
پرکاری از نظ��ر ورود بیک به دیگ��ر بازارهای جهانی 
مانند بازار اروپای مرکزی و ش��رقی و بازار آس��یا بود. 
1997 س��ال تاس��یس و آغ��از تولید عط��ر بیک در 
کش��ورمان و به عنوان تنه��ا تولید کننده عط��ر با این 

نشان تجاری در دنیا بود. 

خرید برندهای دیگر 
 با آغاز قرن جدید بیک ش��روع به خری��د برندهای 
دیگر و ارائه محص��والت جدید کرد ک��ه از نمونه های 
آن می توان ب��ه ورود بیک به ب��ازار الک غلط گیر اروپا 
با خرید کارخانه Tippex آلم��ان، ورود بیک به بازار 
خودنویس مدرس��ه ای با خرید برند استایپن فرانسه و 
ورود بیک به بازار کاغذ های پش��ت چسب دار با خرید 
کارخانه پریماکوی برزیل اش��اره کرد. در سال 2006 
بیک یک��ی از ش��رکت های تابع��ه خ��ود را در ترکیه 
فعال کرد و در س��ال 2007 با خرید کارخانه هدایای 
تبلیغات��ی آتچیس��ون در آمری��کا تن��وع محصوالت 
بیک گرافیک خود را توس��عه داد. س��ال 2009 سال 
نفوذ بی��ک در ب��ازار دیگر کش��ورهای آس��یا و اروپا 
مانند مجارس��تان و هندوس��تان بود. این شرکت در 
مشارکت و خرید سهام در هندوس��تان و فعال سازی 
یکی از ش��رکت های تابعه خود در مجارس��تان فعال 
بود. همچنین توانس��ت دومین تامین کننده هدایای 

تبلیغاتی در آمریکا به نام نوروود را بخرد. 

آمار و ارقام 
بیک روزانه 22 میلیون عدد لوازم التحریر و خودکار 
در سراسر جهان تولید و می فروش��د و سازنده شماره 
یک خودکار در جهان اس��ت و در تولید لوازم التحریر 
پیشرو است. این شرکت دامنه تولید خود را گسترش 
داد و با ایجاد ش��عبات به بازارهای خارجی وارد ش��د. 
بیک که در ده��ه 60میالدی اسپانس��رینگ یک تیم 
دوچرخه س��واری در توردو فرانس را عهده دار ش��ده 
بود، بار دیگر در سال 2011 حامی رسمی این بازی ها 

شد و تا سال 201۴ به این همکاری ادامه داده. 
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پاسخ کارش�ناس: انتخاب رسانه مش��کل بسیاری از 
شرکت هایی اس��ت که با توجه به کسب و کار کوچک خود 
و بودجه محدودی ک��ه دارند، برای ای��ن موضوع اهمیت 
ویژه ای قائل هستند. س��ازمان ها برای انتخاب یک رسانه 
مطلوب باید ابتدا بازار هدف خود را مشخص کرده باشند، 
چون این موضوع بس��یار حائز اهمیت اس��ت که سازمان 
محصول یا خدمات را برای چه کس��انی ارائه می دهد و با 
توجه به مشخص شدن بازار هدف، می توانند رسانه هایی 
را مناس��ب برای گروه هدف خود انتخاب کنند. از طرفی 

این موضوع را باید س��ازمان ها در نظر داش��ته باشند که 
گروه هدف سازمان کدام رس��انه محلی را مورد توجه قرار 

می دهند. 
ممکن است گروه هدف س��ازمان به تابلو های تبلیغاتی 
در سطح شهر توجه می کنند و برای سازمان ها مناسب تر 
باش��د که از تابل��وی تبلیغاتی اس��تفاده کنن��د. در میان 
س��ازمان ها باید هزینه نمایش آگهی به ازای هر مشتری 
را اندازه گی��ری کنن��د و با توج��ه به این موض��وع هزینه 
س��رمایه گذاری نس��بت به تع��داد ارائه آگهی مش��خص 
می ش��ود و س��ازمان ها می توانند به این صورت هزینه ای 
را که برای تبلیغات به ازای هر نفر در رس��انه های مختلف 

صرف  می ش��ود به دس��ت آورن��د و رس��انه های مختلف 
را از نظ��ر قیمتی با یکدیگر مقایس��ه کنند. پ��س از آنکه 
سازمان ها رس��انه ها را با یکدیگر مقایس��ه کرده و رسانه  
مناسبی را از نظر قیمتی انتخاب کردند، باید توجه داشته 
باش��ند رس��انه ای که از نظر قیمتی ارزان تر و مناس��ب تر 
اس��ت ممکن است رس��انه مناس��بی از جهت مؤثر بودن 
تبلیغات نباشد، چون هر یک از رسانه ها اثربخشی خاص 
خود را دارند. از طرفی باید به این نکته هم توجه داش��ت 
رسانه هایی که امکان اندازه گیری عکس العمل مشتریان 
را به س��ازمان ارائه می دهند، قطعاً رسانه خوبی محسوب 

می شوند. 

انتخاب رسانه اثربخش

پرسش: به تازگی کسب و کاری را راه اندازی کرده ام و بودجه ای را برای تبلیغات ش�رکت تخصیص داده ام. به نظر شما برای انتخاب 
یک رسانه مناسب چه اقداماتی را باید انجام داد و کدام یک از رسانه ها می تواند تبلیغات اثربخشی را ایجاد کند؟  انتخاب استراتژی متناسبکلینیک کسب و کار

 با تیپ سازمانی

 س��ازمان ها برمبنای تیپ خ��ود )متالش��ی، متزلزل، 
متعادل، متعال��ی( می توانند اس��تراتژی های مختلفی را 
براساس ساختار، شرایط محیطی، تیپ سازمانی و... اتخاذ 
کنند. یکی از این استراتژی ها، استراتژی بنیادی/ هسته ای 
است که می تواند اقداماتی را در جهت بقا و حفظ خود انجام 
دهد. مانند این است که  سازمانی در یک بخش از بازار، خود 
را کنار کش��یده و گوشه گیر شده اس��ت و می تواند خود را 
در بازار حفظ کن��د و حاضر به ورود به فض��ای رقابتی بازار 
نیس��ت. در حالت کلی نزدیک به 100 نوع استراتژی برای 
س��ازمان های مختلف وجود دارد اما انتخاب هر استراتژی 
مستلزم این موضوع است که س��ازمان به شناخت کامل از 
خود رسیده و اهداف خود را مش��خص کرده باشد، در این 
صورت می تواند استراتژی س��ازگار و مفید با سازمان خود 

را انتخاب کند. 

سازمان متالشی، عقربی بدون زهر 
س��ازمان هایی که دارای تیپ سازمانی متالشی بوده و با 
واریانس باالیی همراه هس��تند در این حالت فقط به بقای 
خود فکر می کنند. این نوع سازمان ها مانند عقربی ضعیف 
و بدون زهر هس��تند که فقط به فکر زنده ماندن است. این 
سازمان ها هیچ گونه تمایزی ندارند و به تغییرات محیطی 
هم پاسخ نمی دهند. در این میان سازمان های متزلزل که 
دارای ساختار قوی تری نسبت به س��ازمان های متالشی 
هستند، روی محیط هم تاثیر اندکی دارند اما با ورود به بازار 
رقابتی حذف خواهند شد. به صورت کلی از استراتژی کژدم 
یا عقرب می توان در سازمان های متعادل و متعالی استفاده 
کرد که دارای تمایزات خوبی هس��تند و جزو سازمان های 
نوآور محسوب می شوند و در راستای وفادار سازی مشتری 

اقدامات موثری را انجام می دهند. 
هنگامی که ماهیت و جایگاه س��ازمان ش��ناخته شود، 
باید با توجه به ماهیت و جایگاه، »سناریوس��ازی« صورت 
پذیرد و استراتژی متناسب با ماهیت خود را انتخاب کند. 
ممکن است سازمان ها براساس شناختی که از خود دارند، 
رویکردهای کالن استراتژی های سه گانه بنیادی، دفاعی 
و تهاجمی در نظر بگیرند. به عنوان نمونه وقتی س��ازمانی 
متعادل و متعالی باش��د، می تواند اس��تراتژی تهاجمی را 
در پیش بگیرد و این موضوع مس��تلزم این است که واحد 
تحقیقات و توس��عه در این رابطه تحقیقات نوآور را انجام 
داده و شناختن س��ازمان را برای مدیر مهیا کرده باشد. از 
طرفی اس��تراتژی  بنیادی برای س��ازمان های متالشی و 
متزلزل به کار م��ی رود. البته س��ازمان های معتبر و موفق 
دنیا که جزو س��ازمان های متعالی محسوب می شوند هم 
ممکن است همزمان هر سه بعد استراتژی بنیادی، دفاعی 

و تهاجمی را سرلوحه حرکت کسب وکار خود قرار  دهند.
در صورت عدم تشخیص یا تشخیص نادرست ماهیت و 
تیپ سازمانی، ممکن است استراتژی اشتباهی را انتخاب 
کنند و این موضوع باعث شکس��ت اس��تراتژی در فضای 
رقابتی می شود. به عنوان نمونه چند سال گذشته شیر سویا 
وارد بازار داخلی شد و استراتژی ش��رکت واردکننده شیر 
سویا این موضوع بود که قصد گسترش محصول در تمامی 
دهک های بازار را داش��ت و هدف این ش��رکت جایگزینی 
شیر سویا به جای شیر معمولی اس��ت. درصورتی که شیر 
سویا محصول لوکسی محسوب می ش��ود و در دهک های 
باالی جامعه باید این شیر به فروش می رسید و استفاده از 
شیر سویا به جای شیر معمولی عمال امکان پذیر نبود. این 
ش��رکت واردکننده شیر س��ویا را در تمامی فروشگاه های 
زنجیره ای و خرده فروشی های دیگر وارد کرد که با شکست 
سنگینی مواجه شد، چون این ش��رکت ماهیت محصول، 
تیپ مشتریان، برندینگ و. . . را به اشتباه تشخیص داده بود 

و به همین دلیل با شکست مواجه شد. 
در سازمان های متالش��ی، واحدهای مختلف سازمانی 
کار می کنند و با عملکرد ضعیفی همراه هس��تند که بین 
واحد ها هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد و تعارضات شدیدی 
وجود دارد اما سازمان های معتبر متعالی دارای عملکرد باال 
و پیکره منسجمی هس��تند. در این نوع سازمان ها انسجام 
باالیی وجود دارد و اگر هم تعارضی وجود داش��ته باش��د، 
کارکردی اس��ت و تعارضات منفی در این سازمان ها زیاد 

وجود ندارد. 
پیش��نهاد این است که س��ازمان ها به منظور حرکت در 
مس��یر ترازمندی )از حالت متالش��ی و متزلزل به سمت 
متعادل و متعالی( الزم اس��ت ابتدا در پلتفرم کس��ب وکار 
خود، پس از ش��ناخت، اتالف ها را شناس��ایی و به صورت 
تدریجی آنها را حذف کنند. س��پس برنامه ه��ا را از حالت 
پراکنده به سمت یکپارچه س��ازی و ادغام حرکت دهند و 
درنهایت با رویکردهای خالق نسبت به محیط کسب وکار 
خ��ود، راهکارهای ن��وآور را ب��ه پلتفرم کس��ب وکار خود 
اضافه کنند در این سه حالت سیس��تم رفته رفته واریانس 
کمتری پیدا می کند و انسجام آن باال رفته و شاخص های 
کلیدی عملک��رد )KPI( آن در س��طح ت��راز باالیی قرار 
می گیرد. مطمئن باش��یم با به کارگیری این س��ه منطق 
)اتالف زدایی، ادغام و نوآوری( تحولی در کس��ب وکارهای 
ما ش��کل خواهد گرفت و با اطمینان ع��رض می کنم که 
س��ازمان ها قابلیت رقابت و تمایز را در محیط پویای بازار 
پیدا خواهند کرد در غیر این صورت به زودی ش��اهد طیف 
گسترده ای از سازمان های متالشی و متزلزل خواهیم بود 
که به دلیل ش��اخص های ضعیف KPI چاره ای جز بقا در 
محیط نخواهند داشت و نکته بس��یار اشتباه سازمان های 
ما در ایران، اس��تفاده از ه��ر برنامه یا راه��کار در بازار برای 
ارتقای خود است و این غلط است چراکه هر برنامه و راهکار 
براساس تراز س��ازمانی موثر اس��ت و درصورتی که سطح 
تراز برنامه با تراز س��ازمان تفاوت معنا داری داش��ته باشد 
احتمال موفقیت و ریس��ک آن باال خواه��د رفت و اجرایی 
نخواهد شد. برای زنده ماندن و رشد و حرکت در بازار پویا، 
رقابتی و بی رحم چاره ای جز توانمندسازی KPI نداشته 
و در صورت قوی تر ش��دن این ش��اخص ها مثل عقرب یا 
کژدم با زهر کشنده عمل خواهیم کرد و این منطق تمایز 
و رقابت در چنین فضایی اس��ت پس از تجرب��ه دیروزمان 
خوب بهره برداری کرده و در حال حاضر براس��اس منطق 
کژدم از فرصت ها و تهدیدهای خ��ود خوب بهره ببریم و با 
امید موفقیت و ترازمندی در این اکوسیس��تم کسب وکار، 
نوآورانه فکر کنیم. به امید روزی که شرکت های ما این گونه 

بیندیشند، سخن بگویند و عمل کنند. 

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  .

کارکنان یک سازمان براساس عالیق، 
همفکری ها و... ارتباطات غیررسمی 
را باهم برقرار می کنند و این ارتباط 
غیررسمی در بعضی از سازمان ها 

به اندازه ای گسترده است که ارتباطات 
رسمی در آن محو می شود و فعالیت ها 

و هماهنگی ها معموال از طریق 
ارتباطات غیررسمی کارمندان با 

یکدیگر حل وفصل می شود

دکتر محمد آقایی
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

حکایت برندها

امیر کاکایی

گزارش »فرصت امروز« از مزایا و معایب روابط غیررسمی و صمیمی در سازمان

تاریک و روشن روابط غیر رسمی در محیط کار

هدی رضایی 

دیدگاه BRAND



 64,812,20شاخص کل
(45,40)میزان تغییر
B 2,832,063,629ارزش بازار

B 944,199ارزش معامالت
M 410,537حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(52,42)5,072پااليش نفت بندرعباس

(23,34)18,421پتروشیمي  خارك 
2,40715,56بانك ملت

1,74212,32بانك پارسیان 
2,87211,09پتروشیمي مبین

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 9,32018,640صنعتی پاکشو
B 3,5959,561حفاري شمال
B 1,7931,723بانك پارسیان

B 5,6001,634ريخته گری ايران
B 20,5461,027گلوکوزان

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 1,36631,789نورد آلومینیوم
B 36,0003,600ح. گلوکوزان
B 28,4212,622سیمان قائن

B 5,4402,117فوالد خراسان
B 4,0971,794سیمان خزر

درصد قیمتنام کامل شرکت
6,1535کیمیدارو

3,5954,99حفاري شمال
9,3164,99پتروشیمی فارابی

1,7834,94لعابیران
1,4584,59بیمه ملت

درصدقیمتنام کامل شرکت
(4,97)9,760سیمان هرمزگان

(4,8)5,726پارس خزر
(4,8)8,968جوشکاب يزد

(4,24)1,106لوله و ماشین سازی
(4,23)1,607س. توسعه ملی

ارزشحجمنام کامل شرکت
M53,197 B 56,314بانك صادرات ايران

M22,756 B 23,989پارس  خودرو
M6,965 B 15,508ح.خوارزمي
M14,714 B 14,294سايپا ديزل 

M13,163 B 8,498زامیاد

ارزشحجمنام کامل شرکت
M53,197 B 56,314بانك صادرات

M38,737 B 7,638نفت بندرعباس
M37,365 B 4,859ايران  ترانسفو

M24,808 B 4,791پااليش نفت اصفهان
M22,756 B 23,989پارس  خودرو

 735,10شاخص کل
0,30میزان تغییر

B 717,144ارزش معامالت
M 81,342حجم معامالت

تعدادقیمتنام کامل شرکت
(2,17)5,649پااليش نفت تهران

8,7691,98پتروشیمی جم
(0,99)2,948هلدينگ خاورمیانه
12,2000,62پتروشیمی زاگرس
2,3370,49ذوب آهن اصفهان

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین تعداد

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

ب��ورس اوراق بهادار تهران در 
هفته  معامالتی  روز  نخس��تین 
در حالی ب��ه کار خود پايان داد 
که با حاکم شدن جو احتیاط تا 
مشخص شدن نتیجه مذاکرات 
هسته ای، ارزش معامالت نسبت 
به روزهای گذشته کاهش پیدا 
کرد اما با توجه به مورد اقبال قرار 
گرفتن گروه هايی با قیمت سهام 
پايین مانند گروه خودرو و گروه 
بانك، حجم معام��الت افزايش 
پیدا کرد. در روزی که ش��اخص 
کل آغازی منفی داشت، در میانه 
معامالت تا بازه مثبت هم پیش 
رفت اما در نهايت به درصدهای 
منف��ی افت ک��رد. همزم��ان با 
اظهارنظرهای گوناگون پیرامون 
توافق هس��ته ای، ش��اخص کل 
ب��ورس اوراق به��ادار که هفته 
پیش روزهای س��بزی داش��ت 
 در پايان معامالت روز گذش��ته 
با 45,4 واحد کاهش دوباره قرمز 
ش��د. از س��وی ديگ��ر برگزاری 
مجامع ش��رکت های بورس��ی با 
توجه ب��ه گزارش های گوناگون 
تاثیرات متفاوتی را بر گروه های 
بورس��ی می گ��ذارد. چنان ک��ه 
مجام��ع ش��رکت های داروي��ی 
به نس��بت مطل��وب ب��وده اما 
دلیل  به  شرکت های س��یمانی 
رک��ود موجود درح��وزه عمران 
و ساخت و س��از و افزايش حجم 
موج��ودی انبار اين ش��رکت ها 
سبب ش��ده در نزديکی مجامع 
ب��ا  P/E مع��ادل چه��ار مرتبه 
معامله شوند. در عین حال و در 
شرايطی که بسیاری از شرکت ها 
در ح��ال حاض��ر  P/Eکمتر از 
چه��ار دارن��د و احتمال کاهش 
س��ود با توجه به شرايط بنیادی 
آنها بسیار کم است، قیمت سهام 
اين شرکت ها در کف قیمتی قرار 
داشته و برای خريداران جذابیت 

دارد. ام��ا ب��ا توجه به ريس��ك 
اصلی بازار سهام، تمامی شرايط 
بنیادی شرکت ها زير سايه اخبار 
مرب��وط به مذاکرات هس��ته ای 
خواه��د ب��ود و اي��ن مذاکرات 
جهت گیری آينده اي��ن بازار را 

مشخص خواهد کرد. 

 19 صنعت سودده
16 صنعت زیان ده

طبق آمار منتش��ر ش��ده با 
بهب��ود نس��بی اوض��اع بورس 
در خردادم��اه، 19 صنع��ت با 
بازده��ی مثبت مواجه ش��دند 
در  همچن��ان  صنع��ت   16 و 
فاز زيان دهی حرک��ت کردند. 
سهامداران بورس در اين مدت 
بازده��ی 14 درص��دی و زيان 
17 درص��دی را را ب��ا خ��ود به 
خان��ه بردند. بر اين اس��اس در 
يك ماه اخیر صنعت محصوالت 
کاغ��ذی با در اختیار داش��تن 
چه��ار ش��رکت کارت��ن ايران، 
کاغذ سازی کاوه، کارتن مشهد 
و بس��ته بندی پارس توانس��ته 
بیشترين سودآوری را در میان 
ساير صنايع بورسی کسب کرده 

و سهامداران خود را با بازدهی 
14,3 درصدی خوش��حال کند. 
انبارداری  و  صنعت حمل و نقل 
و نی��ز صنع��ت کش��اورزی و 
دامپ��روری از ديگ��ر صنايعی 
هستند که با کسب بازدهی 13 
و 9,4 درصدی رتبه های دوم و 
س��وم را به خود اختصاص داده 
و از ساير صنايع پیشتاز شدند. 

صنایع سود ده بازار سهام 
در خردادماه

در اين میان بهبود نسبی روند 
بورس تهران و رش��د قیمت ها و 
افزايش تقاضا که در سايه انتشار 
برخی اخبار مثب��ت از مذاکرات 
روی داد موج��ب ش��د صنايعی 
همچون خودرو س��ازی و بانك ها 
به جمع صنايع س��ودآور بورسی 
بپیوندند چنان که صنعت خودرو 
با بازدهی 8,4 درصدی و بانك ها 
با بازدهی 6 درصدی س��هامداران 
خود را خوشحال کردند. صنعت 
منسوجات با بازدهی 7 درصدی، 
صنعت ابزار پزش��کی با بازدهی 
6,7 درصدی و بانك ها و موسسات 
اعتباری ب��ا بازدهی 6,1 درصدی 

از صنايع س��ودآور بورس در يك 
م��اه اخی��ر بودند که ب��ا همین 
س��ود آوری اندك درصدد جبران 
زيان ه��ای هنگفت س��هامداران 
خود در ماه های گذشته برآمدند 
در اي��ن می��ان صنع��ت س��اير 
واس��طه گری های مال��ی و پولی، 
س��اير واس��طه گری های مال��ی، 
س��اخت محصوالت فلزی و مواد 
داروي��ی از صنايع��ی بودن��د که 
ترتی��ب بازدهی 5,4، 5، 4,2 و  به 
4 درصدی را نصیب س��هامداران 
خود کرده و در ش��رايط رکودی 
ب��ورس در ص��در س��اير صنايع 
ايس��تادند. عالوه ب��ر اين صنعت 
خدمات فنی و مهندسی با بازدهی 
ماش��ین آالت  4 درصدی، س��اير 
و دس��تگاه های برقی ب��ا بازدهی 
3,8 درصدی، فرآورده های نفتی با 
بازدهی 3,6 درصدی، محصوالت 
شیمیايی با بازدهی 3 درصدی و 
س��اير محصوالت کانی غیر فلزی 
ب��ا بازدهی 2,9 درصدی به همراه 
بازده��ی  ب��ا  س��رمايه گذاری ها 
2,5 درص��دی از صنايع��ی بودند 
که توانس��تند بازدهی باالتری از 
بازدهی بورس کس��ب ک��رده و 

س��هامداران خود را با دس��ت پر 
نسبت به ساير صنايع روانه خانه 

کنند. 

صنایع زیان ده بازار سهام 
در خردادماه

صنع��ت  می��ان  اي��ن  در 
محص��والت چوبی با در اختیار 
داش��تن دو ش��رکت بدتري��ن 
عملکرد يك ماهه خ��ود را در 
میان صنايع بورسی کسب کرد 
و با زيان 17 درصدی در يك ماه 
اخیر در قعر ج��دول اين گروه 
قرار گرفت و س��هامداران خود 
را ناراضی و نگران کرد. صنعت 
الس��تیك و پالس��تیك نیز با 
تحمی��ل زي��ان 15,8 درصدی 
به س��هامداران در رتبه بعدی 
قرار گرفت و موجب نارضايتی 
همراه��ان خود ش��د. صنعت 
انتش��ار با زي��ان 7,8 درصدی، 
زي��ان  ب��ا  دباغ��ی  صنع��ت 
استخراج  5,6 درصدی، صنعت 
زغال سنگ با زيان 3,8 درصدی 
و صنع��ت س��یمان ب��ا زي��ان 
3 درصدی از ديگر صنايع بورس 
با بازدهی منفی بودند. کاشی و 
س��رامیك، قند و شکر، فلزات 
اساس��ی، دس��تگاه ها و وسايل 
ارتباطی، امالك و مس��تغالت 
هر ک��دام ب��ا 2 درص��د زيان، 
محصوالت غذايی و آشامیدنی، 
اس��تخراج س��اير مع��ادن ب��ا 
يك درص��د زيان و اس��تخراج 
کانه ه��ای فلزی، ش��رکت های 
و  صنعت��ی  رش��ته ای  چن��د 
ماشین آالت و تجهیزات با کمتر 
از ي��ك درص��د زي��ان از ديگر 
صنايعی هس��تند که با زيان به 
کار خود پاي��ان دادند. عالوه بر 
اين صنايعی همچون مبلمان، 
س��اير تجهی��زات حمل و نقل و 
پیمان��کاری صنعت��ی تغییری 

نسبت به ماه گذشته نداشتند.

ارزش معامالت کاهش یافت،حجم معامالت افزایش

روزفراز و فرود شاخص کل

تشويق مردم به سرمايه گذاری 
در بازار س��هام، هم��واره يکی از 
س��ازمان  رسمی  سیاس��ت های 
بورس اوراق بهادار ايران اس��ت. 
تولید و پخش برنامه های متنوع 
از ش��بکه های مختلف  آموزشی 
مج��وز  اعط��ای  صدا و س��یما، 
آموزش به موسس��ات خصوصی، 
راه ان��دازی تاالر مج��ازی بورس 
ابزاره��ای  طراح��ی  و  اي��ران 
متنوع مالی گام هايی اس��ت که 
مس��ئوالن اي��ن س��ازمان برای 
جذب مش��ارکت عمومی عنوان 
فارس  گ��زارش  ب��ه  می کنن��د. 
اقدامات انجام ش��ده توسط نهاد 
ناظر بر بازار س��هام در سال های 
اخی��ر، افزاي��ش تع��داد کدهای 
صادر ش��ده در ب��ورس را در پی 
داش��ته  است. براس��اس آخرين 
گزارش ارائه شده توسط مطهره 
مروج، مدير امور ناشران شرکت 
اوراق  مرک��زی  س��پرده گذاری 
به��ادار، تع��داد اي��ن کدها طی 
هشت  س��ال اخی��ر از 3 میلی��ون 
ک��د به بی��ش از 8 میلی��ون کد 
افزاي��ش يافته  اس��ت. البته اگر 
کده��ای س��هامداری حقوقی و 
افرادی که مدت هاس��ت از بازار 
خ��ارج ش��ده اند، از اي��ن تعداد 
کاسته شود، نتیجه ای که حاصل 
می ش��ود، فاصله قابل توجهی با 
اين آم��ار 8 میلیون نفری خواهد 
از اي��ن رو کارشناس��ان  داش��ت. 
ب��ازار س��هام معتقدند ب��ا توجه 
به جمعیت بی��ش از 78 میلیون 
نفری کش��ور، فاصله مش��ارکت 
مردم در اين بازار با آنچه انتظار 
می رود، بس��یار است. سوال اين 
اس��ت که چه عواملی باعث عدم 
به حضور  اقبال س��رمايه گذاران 
در بورس ش��ده اس��ت و چگونه 
می ت��وان جايگاه بازار س��هام را 
در اقتص��اد کش��ور تقويت کرد. 
سابقه کوتاه بازار سهام در ايران 

نخس��تین عاملی است که برخی 
کارشناسان در بررسی علت بروز 

اين فاصله به آن می پردازند. 

نقش بازار سهام در توسعه 
اقتصادی کشور

عضو  پور ابراهیمی،  محمدرضا 
ش��ورای عالی بورس در تشريح 
اين عام��ل، تاريخ فعالیت بورس 
در ايران را به چهار دوره تاريخی 
تقس��یم ک��رد. وی در تش��ريح 
دوره نخس��ت، سرمايه گذاری در 
بورس را در س��ال های 1346 تا 
1357 منحصر به طبقه اش��راف 
پور ابراهیمی  دانست.  درباريان  و 
به تعطیل��ی اين ب��ازار در دوره 
 1357 س��ال های  ش��امل  دوم 
ت��ا 1368 اش��اره ک��رد و افزود: 
هرچن��د در برنامه اول توس��عه، 
بر نقش بازار س��هام در توس��عه 
اقتصادی کش��ور تاکید شد، اما 
ب��ه دلی��ل تمرک��ز فعالیت های 
اقتص��ادی در بخش دولتی، اين 
نقش تا سال 1384 مغفول ماند. 
اي��ن عضو هیات علمی دانش��گاه 
شهید بهشتی از آذر سال 1384 
و تصويب قانون جديد بازار اوراق 
بهادار به عنوان نقطه عطف تاريخ 
بورس اي��ران ياد ک��رد و گفت: 
پ��س از تصويب اي��ن قانون بود 
ک��ه نخس��تین اقدام��ات عملی 
در راستای رش��د و توسعه بازار 
سهام انجام شد، بنابراين از بازار 
بورس با عمر 10 سال نمی توان 
انتظ��ار عملکرد در ت��راز جهانی 
را داش��ت. البت��ه کارشناس��ان، 
سرمايه گذاری  عادت های  برخی 
مرس��وم در میان مردم را نیز در 
اين زمینه موثر می دانند. نگرش 
سرمايه ای مردم به برخی کاال ها 
مانن��د مل��ك و ارز ازجمله اين 

عادت های غلط است. 
صف��ری، کارگ��زار ب��ورس در 
تاکید بر نق��ش اين عامل گفت: 

نرخ ت��ورم ب��اال گاه��ی موجب 
ب��رای  توج��ه  قاب��ل  بازده��ی 
سرمايه گذاران در اين گونه بازارها 
شده  است و اين، تضعیف جايگاه 
بورس را که به عنوان بازاری برای 
کس��ب بازده بلند م��دت در پی 
اس��ت. وجیه اهلل ساعدی  داشته  
ديگر کارشناس��ی اس��ت که بر 
س��رمايه گذاری  بلند مدت  اف��ق 
از  يک��ی  به عن��وان  ب��ورس  در 
بازار  اي��ن  اساس��ی  ويژگی های 
اشاره داشت. وی تاثیر اين عامل 
را در عدم اقبال سرمايه گذاران به 
بازار سهام، با استداللی متفاوت 
از صفری تش��ريح ک��رد و گفت: 
عالوه ب��ر بازدهی، ريس��ك نیز 
رکنی اساس��ی در تصمیم گیری 
برای س��رمايه گذاری است. عدم 
ثبات در ش��رايط و سیاست های 
اقتصادی کشورمان ايران، موجب 
س��رمايه گذاری  ريسك  افزايش 
ب��رای بازارهايی با ديد بلندمدت 
از جمله بورس شده و از جذابیت 
آنها کاس��ته اس��ت. اي��ن عضو 
کارگزاری  هیات مدي��ره  س��ابق 
آريا ب��ورس از بازار س��هام ايران 
به عنوان اقیانوس��ی با عمق يك 
بن��د انگش��ت ياد ک��رد و افزود: 
100 میلی��ارد  از  کمت��ر  ارزش 
دالری بورس تهران قابل مقايسه 
با بورس های توسعه يافته نیست، 
بنابراي��ن نباي��د انتظار داش��ت 
مش��ارکت مردم در بورس��ی که 
به دلی��ل حضور پررن��گ دولت 
در فض��ای اقتص��ادی، از تعداد 
کم��ی فعال خصوص��ی میزبانی 
اس��تاندارد  با س��طح  می کن��د، 
جهان��ی رقاب��ت کند. س��اعدی 
اص��الح سیاس��ت های اقتصادی 
و تقوي��ت بخ��ش خصوص��ی را 
ب��رای ترغیب  نخس��تین گام ها 
سرمايه گذاران به حضور در بازار 
س��هام برش��مرد و تصريح کرد: 
افزايش تنوع و تعداد شرکت های 

عرض��ه ش��ده در ب��ورس، امری 
ض��روری برای جلب مش��ارکت 

مردم در اين بازار است. 

رویکرد کشورهای توسعه یافته 
نسبت به بازار سهام

کارش��ناس  تراب��ی،  احس��ان 
ب��ورس نیز ب��ا تاکید ب��ر نقش 
برخ��ی نهادهای مال��ی همچون 
س��رمايه گذاری،  صندوق ه��ای 
س��بدگردانی،  ش��رکت های 
توس��عه اي��ن نهاده��ای مالی را 
پیش ش��رط دعوت از مردم برای 
معرفی  بورس  در  سرمايه گذاری 
کرد و گفت: حتی در کشورهای 
توس��عه يافته، بخش��ی از جامعه 
که عالقه مند به س��رمايه گذاری 
ت��وان  ام��ا  ب��ازار س��هام اند  در 
ي��ا فرص��ت تحلی��ل را ندارند، 
مسئولیت مديريت و حفاظت از 
سرمايه ش��ان را به اين نهادهای 
مالی می س��پارند. چه بس��ا غالب 
توسعه يافته  در کشورهای  مردم 
با استفاده از خدمات اين  نهادها 
به سرمايه گذاری در بورس اقدام 
از  می کنند. برخی کارشناس��ان 
جمل��ه محمدرض��ا پور ابراهیمی 
توس��عه  بدون  معتقدن��د، حتی 
نی��ز  آن  ارکان  و  ب��ازار س��هام 
می توان مش��ارکت م��ردم را در 
اي��ن بازار بهبود داد. اين دس��ته 
از کارشناس��ان، توزي��ع س��هام 
عدال��ت را اقدام��ی می دانند که 
به بار نشس��تن نتاي��ج آن منجر 
ب��ه تقوي��ت جايگاه بازار س��هام 
در می��ان م��ردم خواه��د ش��د. 
پور ابراهیمی جمعیت 45 میلیون 
نفری س��هامداران سهام عدالت 
را يك اس��تعداد بالقوه برای اين 
منظور توصیف ک��رد و گفت: با 
يك تصمیم گیری صحیح درباره 
س��هام عدال��ت، می ت��وان اي��ن 
45 میلی��ون نف��ر را صاحب کد 
س��هامداری کرد و اين به معنای 

باالترين ضريب حضور مردم در 
بازار سهام يك کشور است. 

ظرفیت های ناشناخته بورس
ک��د س��هامداری را می ت��وان 
دروازه ورود سرمايه گذار به بورس 
خواند و انتظار داشت سهامداران 
عدالت، ب��ا تصمیم گیری درباره 
س��هام خود و خريدوفروش آن، 
طعم حض��ور در بازار س��هام را 
تجربه کنند و چه بس��ا رضايت از 
اين تجربه به حضور فعال  آنها در 
بازار منتهی ش��ود. پور ابراهیمی 
وضعیت امروز بورس را مش��ابه 
سال های نخس��ت ورود بانك به 
اي��ران می داند و معتقد اس��ت: 
زمان��ی بان��ك در می��ان م��ردم 
ناش��ناخته بود، اما امروز و پس 
از س��ال ها ارائه خدم��ات بانکی 
کمتر کسی را می توان يافت که 
حساب بانکی فعال نداشته باشد، 
ل��ذا بايد فرص��ت تجربه صحیح 
اس��تفاده از خدمات بازار س��هام 
را نی��ز ب��رای م��ردم فراهم کرد 
انتقال مالکیت س��هام عدالت  و 
می توان��د اين فرصت را به وجود 
آورد. بنابراي��ن می ت��وان نتیجه 
گرفت تاکتیك هايی مانند تولید 
تلويزيونی  و  راديويی  برنامه های 
به تنهاي��ی ق��ادر به جل��ب نظر 
مردم ب��رای س��رمايه گذاری در 
بازار سهام نیست و عالوه بر اين 
شايسته اس��ت، در اين برنامه ها، 
از تبلی��غ فانتزی بر س��ودآوری 
ب��ورس  در  س��رمايه گذاری 
کاسته ش��ده و فرهنگ صبر در 
داده  شود.  ترويج  سرمايه گذاری 
از سوی ديگر الزم است پیش از 
دعوت رسمی مردم برای فعالیت 
در بازار س��هام، با تقويت ارکان 
بورس و حمايت از ش��رکت های 
پذيرفته شده در آن، زمینه الزم 
را برای صیانت از س��رمايه مردم 

فراهم آورد. 

بورس تهران اقیانوسی با عمق یک بند انگشت
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بخش خصوصی 65درصد واگذاری ها 
را از طریق بورس تصاحب کرد

از سال 80 تاکنون بالغ بر 771هزار و 756میلیارد 
ريال سهم دولتی به بخش خصوصی واگذار شده که 
از اين میزان 508ه��زار و 498میلیارد ريال معادل 
65,9درص��د واگذاری ها از طريق بورس اوراق بهادار 

انجام شده است. 
همچنی��ن در اين مدت، 135ه��زار و 68میلیارد 
ري��ال از طريق فرابورس، 126 ه��زار و 322میلیارد 
ري��ال از طري��ق مزاي��ده و 1868میلی��ارد ريال از 
طريق مذاکره به فروش رس��یده است که به ترتیب 
17,5،16,4 و 0,2درصد کل واگذاری های س��ازمان 
خصوصی س��ازی ب��ه بخش خصوص��ی از س��ال 80 

تاکنون را شامل می شود. 

نخستین عرضه بلوکی دولت در تیرماه
نخس��تین عرضه بلوکی س��ازمان خصوصی سازی 
در حال��ی در تیرم��اه امس��ال رق��م می خ��ورد که 
49درصدی س��هام شرکت گس��ترش صنعت علوم 
زيستی – لیدکو به قیمت پايه هر سهم 8144ريال 
در روز سه شنبه 9تیرماه در فرابورس واگذار خواهد 

شد. 
اين بلوك که تعداد 26 میلیون و 705هزار س��هم 
اين ش��رکت را شامل می ش��ود قرار است به وکالت 
از س��وی شرکت مادرتخصصی س��ازمان گسترش و 
نوسازی صنايع ايران و ارزش کل پايه 217میلیارد و 
485میلیون و 520هزار ريال به صورت نقد و اقساط 

در بازار سوم فرابورس عرضه شود. 

»تدان« رسما آغاز به کار کرد
نهاده��ای  کان��ون  دبی��ر  خدارحم��ی،  به��روز 
س��رمايه گذاری اي��ران از آغاز به کار رس��می کدال 
پ��الس يا همان »تدان« خب��ر داد و قدم بعدی اين 
امکان را با 24 شرکت مش��اور سرمايه گذاری اعالم 

کرد. 
وی با اش��اره ب��ه انج��ام هماهنگی ه��ای الزم با 
س��ازمان بورس و شرکت های مشاور سرمايه گذاری، 
اظهار داش��ت: در پی نهايی شدن اين هماهنگی ها، 
از روز ش��نبه 6 تیرم��اه ام��کان اس��تفاده رايگان از 
نظرات تحلیلی مش��اوران س��رمايه گذاری در مورد 
اطالعیه های مستقیم شرکت ها در کدال فراهم شده 
و ش��رکت های مشاور می توانند نظرات خود را اعالم 

عمومی کنند. 

از سرگیری عرضه های اولیه در 
بورس با روش جدید

حس��ن قالیباف اصل، مديرعامل ش��رکت بورس 
از آغ��از عرضه ه��ای اولیه به روش جدي��د خبر داد 
و گف��ت: از اين پس قرار اس��ت عرضه های اولیه در 
بازار سرمايه حتما به روش ثبت دفتری انجام شود، 
بنابراي��ن به زودی ش��اهد اس��تفاده از اين روش در 

عرضه های اولیه خواهیم بود.  

سقوط شاخص های بورس آسیایی
ارزش سهام آسیا در بازارهای ژاپن و چین به روند 
نزولی خود ادامه داد. ش��اخص سهام شانگهای چین 
(SSE) نی��ز با کاه��ش 7,40درصدی به 4192,88 

واحد رسید. 
ب��ورس هنگ کنگ معروف به SEHK متش��کل 
از ش��رکت هايی اس��ت که در قال��ب بازارهای اوراق 
به��ادار فعالیت می کنند و ب��ا افت 1,53 درصدی به 

26731,23واحد رسیده است. 

عرضه 160هزار تن انواع کاال 
در نخستین روز هفته

روز ش��نبه 6 تیرم��اه بازار فیزيک��ی بورس کاالی 
ايران شاهد عرضه حدود 160هزار تن انواع کاال بود. 
در اين روز و در تاالر محصوالت کشاورزی، 11هزار 
تن شکرسفید، 3هزار تن گندم دروم، 3500تن برنج 
واردات��ی، 3هزار تن کنجاله کل��زا پرك و 2090تن 

ذرت دانه ای عرضه شد. 
در تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی، 31هزار 
ت��ن انواع ماده پتروش��یمی چون اس��یدکلريدريك، 
آمونی��اك،  س��نگین،  آروماتی��ك  اس��یدنیتريك، 
پارازايلین، پلی اتیلن، پلی بوتادين رابر، پلی پروپیلن، 
پلی وينیل کلرايد، تولوئن دی ايزوس��یانات و س��ود 
کاس��تیك روی تابل��وی رقابت رف��ت. در گروه قیر، 
ح��دود 80هزار ت��ن ان��واع قی��ر 6070، 85100، 
MC250  و امولوس��یون روی تابلوی عرضه رفت. 
تاالر صادراتی نیز شاهد عرضه 23 هزار تن انواع قیر 

و 300 تن عايق رطوبتی بود. 

معامله بالغ بر یک هزار و 300 تن 
کاال در بورس منطقه آزاد انزلی

امین افقی، مدي��ر روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان منطقه آزاد انزلی از معامله يکهزار و 309تن 
کاال طی هفته گذش��ته در تاالر ب��ورس اين منطقه 
خبر داد. وی اف��زود: ارزش اين حجم کاالی معامله 
ش��ده در ب��ورس کاالی منطق��ه آزاد انزلی مختص 
محصوالت شیمیايی مجتمع های پتروشیمی کشور 

15میلیارد و 20میلیون ريال است. 

ریزش 45 واحدی شاخص کل بورس 
در نخستین روز هفته

شاخص کل بورس اوراق بهادار در پايان معامالت روز 
ش��نبه با 45 واحد کاه��ش به 64 ه��زار و 812 واحد 
عقب نش��ینی کرد. ش��اخص قیمت (هم وزن) و شاخص 
کل (ه��م وزن) با 6 و 7 واحد کاهش به ترتیب به 8665 
 و 9884 واح��د رس��یدند. همچنی��ن ش��اخص قیمت 
(وزنی - ارزش��ی) 19 واحد اف��ت يافت تا عدد 26874 

واحد را ثبت کند. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی

شمــاره 259 www.forsatnet.irمدیریت سهام

بورس بین الملل

بورس کاال



در ماه ه��ای گذش��ته ب��ازار 
سرمایه و اصلی ترین قسمت آن 
یعنی ب��ورس اوراق بهادار دچار 
افت ش��دید و محسوس��ی شده 
است. اتفاقی که از دی ماه سال 
92 تاکنون ادامه داشته و باعث 
ریزش26هزار واحدی ش��اخص 
طی یک سال و نیم گذشته شده 
اس��ت. پیش از آن اما دماس��نج 
اقتصاد ایران یک روند صعودی 
را با ش��یبی تند تجربه می کرد 
ک��ه از مرداد ماه س��ال 91 آغاز 
شده و شاخص بورس را از عدد 
23700با 65800 واحد رش��د 
ب��ه ع��دد 89500 در دی م��اه 
سال92 رساند. نمودارهای یک 
تا 3 نش��ان دهنده میزان حجم، 
ارزش و تع��داد معامالت در این 

بازه زمانی است.
ای��ن رش��د دالی��ل مختلفی 
و  اصلی تری��ن  ک��ه  داش��ت 
به زعم بس��یاری  آنها  مهم ترین 
از کارشناس��ان، افزایش نرخ ارز 
بود که در جهش��ی بی س��ابقه 
و رش��دی 300 درص��دی ب��ه 
قیمت3800توم��ان در باالترین 
قیمت خود رس��ید. این افزایش 
نرخ اما روی صنعت پتروشیمی 
بیشترین تاثیر را داشت زیرا اکثر 
ش��رکت های این گ��روه فروش 
صادراتی بیشتری داشتند، البته 
صنایع پاالیش��گاهی، فوالدی و 
برخ��ی از دارویی ها نی��ز از این 
امر منتفع ش��د. صنعت سیمان 
نی��ز در آن دوران رش��د خوبی 
را تجرب��ه ک��رد ک��ه از جمل��ه 
دالی��ل آن می ت��وان ب��ه رونق 

گرفت��ن و افزای��ش چش��مگیر 
ساخت و س��ازهای پروژه مسکن 
مهر و همچنین افزایش صادرات 
آنها به بازارهای هدفشان اشاره 
کرد. دلیل دیگر رشد شاخص و 
قیمت سهام شرکت ها را می توان 

افزایش نرخ تورم دانست.
ب��ه دالی��ل مذکور  باتوج��ه 
می ت��وان به این نتیجه رس��ید 
که رشد ش��اخص با این شیب 
تند را نمی توان همگی به رش��د 
شرکت ها و عوامل بنیادی مربوط 
به زیرساخت ها و صنایع مختلف 
وابسته دانست و عوامل هیجانی 
تغیی��رات  از  ناش��ی  و گاه��ی 
این  باعث  اقتصادی  فاکتورهای 
موضوع شده اند. البته نباید نقش 
رسانه را در جذب هر چه بیشتر 
اف��راد به ب��ازار س��رمایه نادیده 
گرفت. اما این روند صعودی در 
آخرین روز معامالتی هفته دوم 
دی ماه 1392 یعنی چهارشنبه 
11 دی ماه، شروع به ریزش کرد 
و پ��س از افت و خیز های فراوان 
27هزارواحد  ح��دود  تا کن��ون 
سقوط داشته است. نمودارهای 
4 ت��ا 6 میزان حج��م، ارزش و 
تعداد معامالت را نشان می دهد. 
در این م��دت اتفاقات زیادی 
در بازار س��رمایه ایران روی داد 
و مس��ئوالن وقت سعی کردند 
ب��ا دس��تکاری در روند ب��ازار از 
ریزش هر چه بیش��تر شاخص 
جلوگیری کنند ام��ا در این امر 
توفیقی نداشتند. نمونه اینچنین 
تصمیماتی ایج��اد محدودیت و 
تعیین سقف فروش توسط ناظر 
ب��ازار از تاریخ 25 بهمن ماه 92 
بود که البته در تاریخ 21 اسفند 
هم��ان س��ال ای��ن محدودیت 

لغو شد. با بررس��ی شاخص در 
این ب��ازه زمانی ب��ه این نتیجه 
می رس��یم که ای��ن تصمیم در 
کوتاه م��دت باعث رش��د 2050 
واحدی شاخص شده اما با ادامه 
بررس��ی روند ش��اخص تا تاریخ 
لغ��و محدودیت عدد ش��اخص 
به رق��م 76580 واحد رس��ید. 
هرچند این نزول پس از لغو این 
محدودیت نیز ادامه داشته است. 
همان طور که پیداست دخالت در 
ب��ازار و دس��تکاری آن به هدف 
خود یعنی  جلوگی��ری از ادامه 
نزول شاخص و حمایت از حقوق 
س��هامداران خرد نرسید. با این 
مقدمه به بررسی میزان کارایی 
ب��ازار س��رمایه کش��ور و موانع 
رس��یدن به کارایی می پردازیم. 
البته در ابتدا باید تعریفی از بازار 
کارا ارائه کنیم. بازار کارا بازاری 
اس��ت ک��ه در آن قیمت ه��ای 
اوراق بهادار به سرعت نسبت به 
اطالعات جدید تعدیل می شود. 
به عبارت دیگر، اطالعات جهت 
تعیین قیمت مورد استفاده قرار 
گرفته و به سرمایه گذار اطمینان 
می دهد که اوراق بهادار مورد نظر 
ب��ه ان��دازه قیمت ب��ازاری خود 
دارای ارزش اس��ت. در تعریفی 
دیگر عنوان می شود که در بازار 
کارا، اطالعات مالی به سرعت در 
بازارهای مالی انتش��ار می یابد و 
ف��ورا بر قیمت اوراق بهادار تاثیر 
کارایی  کارشناس��ان  می گذارد. 
را ب��ه دو ن��وع درونی)عملیاتی( 
تقس��یم  بیرونی)اطالعات��ی(  و 
می کنند ک��ه هر ک��دام دارای 
شرایطی هس��تند. در شرایطی 
ب��ازار کارایی عملیات��ی دارد که 
کارگ��زاران و معامله گ��ران ب��ا 

هزین��ه کم و با س��رعت معامله 
را برای مش��تریان انجام دهند. 
در کارای��ی بیرون��ی ف��رض بر 
سریع و همه جانبه بودن انتشار 
اطالعات اس��ت. در واقع قیمت 
سهام همزمان با ورود اطالعات 
جدید به سرعت تغییر می کند. 
در خص��وص بررس��ی کارای��ی 
بازار س��رمایه کش��ور  درون��ی 
با توجه ب��ه اینک��ه کارمزدها از 
ح��دود 2 درصد ب��ه 1/5درصد 
کاهش پی��دا کرد)هزینه پایین 
معامالت( و ایجاد زیرساخت های 
معامالت آنالین)برخط( و امکان 
تمامی  ب��رای  معامالت  انج��ام 
افراد)سرعت معامالت( طبق این 
تعریف ایجاد ش��ده است. اما در 
این سطح از کارایی نیز نواقصی 
بای��د برط��رف ش��ود، همچون 
تقویت زیر ساخت های نرم افزاری 
س��امانه های  س��خت افزاری  و 
معامالت برخ��ط کارگزاری های 
مختلف ک��ه مخصوصا در زمان 
عرضه های اولیه به دلیل هجوم 
کارب��ران ب��ه س��رورهای اصلی 
دچ��ار اخت��الل می ش��وند. اما 
سطح دیگر از کارایی)اطالعاتی( 
دارای دو ویژگ��ی اس��ت ک��ه 
عن��وان می کند اطالع��ات هم 
باید س��ریع انتش��ار یابند و هم 
فراگی��ر و به ص��ورت گس��ترده 
در اختیار دیگران ق��رار گیرند. 
این مورد ش��اید بیشترین جای 
بح��ث را در بازار س��رمایه ایران 
داشته باش��د. اخیرا اداره نظارت 
بر ناش��ران بورس نیز قانونی را 
تصویب کرد ک��ه به موجب آن 
اطالعات و صورت های شرکت ها 
به س��رعت و بدون واسطه روی 
س��امانه کدال قرار می گیرد که 

ای��ن طرح به افزایش  اول یعنی 
سرعت انتش��ار اطالعات کمک 
خواهد ک��رد اما اصل دیگر عدم 
وجود اطالعات نهانی در س��طح 
بازار اس��ت هرچند در بسیاری 
از کش��ورها از جمل��ه آمری��کا 
معامله کردن بر اس��اس چنین 
اطالعاتی جرم محس��وب شده 
و با خاطی برخورد خواهد شد 
اما متاسفانه هنوز هم اطالعات 
نهانی یا رانت��ی در بازار وجود 
دارد ک��ه اف��راد کم��ی به این 
دارن��د  دسترس��ی  اطالع��ات 
و از ای��ن طریق کس��ب س��ود 
می کنن��د. ب��ه ص��ورت کلی و 
با توجه به معیارهای فوق برای 
س��نجش کارایی بازار ایران در 
س��طح عملیاتی همان طور که 
اش��اره ش��د می توان با بهبود 
زیرساخت های سخت افزاری به 
عملکرد فع��االن بازار در حوزه 
انجام معامالت سرعت بیشتری 
بخشید اما در خصوص کارایی 
اطالعات��ی هنوز نواقصی وجود 
دارد ک��ه باید همچ��ون دیگر 
بازارهای مالی دنیا برای انجام 
معام��الت بر اس��اس اطالعات 
نهانی مجازاتی تعیین ش��ود تا 
ش��فافیت بیشتری حاکم شود. 
در ابتدا باید راه های درز کردن 
چنین اطالعاتی را پیدا کرده و 
ب��ا تمامی افرادی که در انتقال 
ای��ن اطالعات نق��ش دارند، به 
عن��وان خاطی برخورد ش��ود. 
البته برای چنی��ن اقداماتی به 
تصویب و ایج��اد قوانین دقیق 
و س��خت گیرانه  و همچنی��ن 
تقویت و بهبود ساختار نظارت 
بر ب��ازار س��رمایه در خصوص 

اینچنین مواردی نیاز است.

کارایی بازار سهام در ترازوی نقد

کارنامه 3 ساله بورس تهران

یکی از سهم هایی که این چند 
وقت مورد توجه قرار گرفته است، 
س��هم تایدواتر با نم��اد »حتاید« 
اس��ت. س��همی ک��ه در ح��وزه 
حمل و نقل دریای��ی فعالیت دارد 
یک��ی از ش��رکت هایی اس��ت که 
در صورت امضای توافق هسته ای 
می تواند رشد چشمگیری داشته 
و س��ود آن متحول ش��ود. در این 
نوشته سعی داریم از دیدگاه منظر 
تکنیکال این سهم را مورد بررسی 

قرار دهیم. 
س��هم در انتهای سال گذشته 
توانس��ته بود با ورود به یک کانال 
صعودی با شیب منطقی تا حوالی 

600توم��ان رش��د کن��د. پس از 
شکسته ش��دن کانال صعودی از 
سمت پایینی کانال، وارد یک فاز 
اصالحی شد و تا 88.6 درصد موج 
قبلی را اصالح کرد. س��هم از نظر 

زمانی نتوانست در صددرصد زمان 
رشد قبلی، قیمت 393 تومانی را 
که کف س��هم بود بشکند. از این 
رو این رفتار س��هم به یک اصالح 

قیمتی شباهت داشت. 

تصوی��ر  در  ک��ه  همان گون��ه 
مشخص اس��ت، آغاز رشد سهم 
پس از تکمیل شدن ظرف زمان 
صددرصدی س��هم آغاز و پس از 
آنک��ه واگرایی معمول��ی مثبتی 

اندیکاتوره��ای  بی��ن قیم��ت و 
کوتاه م��دت و میان مدت مکدی 

تشکیل شد. 
در راه این صعود دو اتفاق مهم 
بای��د می افتاد که یکی شکس��ته 
ش��دن خط روند نزولی آبی رنگ 
بود و دیگری شکسته شدن سقف 
قیمتی کوتاه مدت 485 تومانی که 
برای قیمت نقش مقاومت را بازی 

می کرد. 
در معامالت هفته گذشته این 
دو اتفاق رخ داد و سهم توانست 
وارد فاز صعودی ش��ود. سهم در 
نزدیکی تارگت قیمتی اول خود 
به س��ر می برد و حص��ول توافق 
هس��ته ای می تواند این س��هم را 
تا قیمت های 750تومانی رش��د 

دهد. 

تحلیل تکنیکال تایدواتر خاورمیانه
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تحلیل

نسبت هایی که به درد می خورند
)بخش دوم و پایانی(

دوره وص�ول مطالبات: به دلیل ش��رایط خاص 
اقتصادی کش��ور ای��ران، اغلب ش��رکت های ایرانی 
با مش��کل بزرگی به نام مطالبات دس��ت وپنجه نرم 
می کنن��د که در س��ال 1393 این موضوع بیش��تر 
خود را در صورت های مالی ش��رکت ها نمایان کرد. 
شرکت هایی که طرف حساب آنها دولت و شرکت های 
دولتی هستند، اغلب همیشه با این مشکل درگیرند 
و مطالبات آنها به موقع وصول نمی شود. شرکت هایی 
نظیر مپن��ا که پروژه های نیروگاه��ی را برای دولت 
اجرا می کند، پتروشیمی های اوره ساز که به شرکت 
خدمات حمایتی کش��اورزی محصول می فروش��ند، 
داروس��ازهایی نظیر جابرابن حی��ان که محصوالت 
آنها عمدتا روانه بیمارس��تان ها و اورژانس ها می شود 
و ش��رکت های زیادی از این قبیل، به ندرت مطالبات 
خ��ود را به موقع دریاف��ت می کنند. از س��وی دیگر 
ش��رکت هایی که طرف حساب خصوصی دارند نیز با 
چرخه های اقتصادی وضعیت آنها نیز تغییر می کند. 
در دوران رکود، نقدینگی کافی به منظور بازپرداخت 
مطالبات این ش��رکت ها وجود ندارد و این شرکت ها 
را دچار مش��کل نقدینگی کرده آنها را ناچار به اخذ 
تسهیالت به منظور تامین سرمایه در گردش می کند. 
بنابراین بررسی دوره وصول مطالبات حقایق زیادی 
را در مورد وضعیت نقدینگی شرکت ها برای ما آشکار 
خواهد کرد. به طور مثال توجه به روند 4س��اله دوره 
وصول مطالبات ش��رکت های دارویی نشان می دهد 
که اغلب این ش��رکت ها موفق ش��ده اند دوره وصول 
مطالبات خود را تا قبل از سال 1393، به طور ساالنه 
کاه��ش دهند. اما در س��ال 1393 ب��ه دلیل رکود 
حاکم بر کشور، دوره وصول مطالبات این شرکت ها 
و میزان مطالبات آنها به طور محسوسی افزایش یافته 
اس��ت که نشان می دهد داروس��ازها در سال 1393 
س��ال سختی را پشت سر گذاشته و در سال 1394، 
س��ال پرچالشی را پیش رو دارند. البته همان طور که 
در قسمت قبلی بارها تاکید شد، نسبت های مختلف 
برای صنایع مختلف متفاوتند و بررسی آنها به صورت 
مقایس��ه درون صنعت و همچنین مقایس��ه روندی، 
کمک زیادی به قدرت تحلیلی کارشناسان می کند. 
نس�بت مطالب�ات ب�ه ف�روش: این نس��بت را 
می توان یک نس��بت ابداعی و ابت��کاری خواند زیرا 
تقریب��ا در هیچ کتابی نش��انی از آن نخواهید یافت. 
بررسی نسبت مطالبات به فروش، وضعیت مطالبات 
شرکت را تا حد زیادی روشن می کند که آیا شرکت 
مذکور در دریافت مطالبات خود دچار مش��کل است 
یا به ص��ورت مرتب و کامل مطالبات خود را دریافت 
می کند. باال بودن این نس��بت و روند افزایش��ی آن، 
خبر خوبی برای وضعیت نقدینگی ش��رکت نیس��ت 
و نش��ان از ضعف ش��رکت در دریافت مطالبات خود 

دارد. 

نس�بت هزینه مالی به س�ود عملیاتی: هزینه 
مالی را می توان به عنوان یکی از نماگرهای وضعیت 
نقدینگی شرکت به شمار آورد. بررسی روندی هزینه 
مالی و نس��بت های مربوط ب��ه آن همراه با برخی از 
اق��الم ترازنامه می تواند به خوب��ی وضعیت نقدینگی 
ش��رکت را روشن کند. هزینه مالی منطقی و معقول 
هزینه ای است که در راستای عملیات شرکت ایجاد 
ش��ده و در مورد اینکه س��ود ایجاد ش��ده به وسیله 
تس��هیالت، بی��ش از هزین��ه مالی پرداخت  ش��ده 
باب��ت آن اس��ت، اطمین��ان کاف��ی و معقولی وجود 
داش��ته باش��د. بنابراین هزینه مالی در مقابل س��ود 
عملیاتی قرار می گیرد. نس��بت هزینه مالی به سود 
عملیاتی نش��ان دهنده این اس��ت که چه بخشی از 
س��ود عملیاتی ش��رکت، صرف هزینه های مالی آن 
می شود. باال بودن این نسبت، در صورت ثبات سایر 
عوامل، نش��ان از این دارد که شرکت برای عملیات 
خود وام بیشتری گرفته و در نتیجه استفاده شرکت 
از مناب��ع جهت ایج��اد درآمد، بهینه نبوده اس��ت. 
تاکید بر این نکته همچنان ضروری است که تفاسیر 
ارائه شده از نس��بت های مالی، در کنار هم معنا پیدا 
می کنن��د و باال و پایین بودن یک نس��بت نمی تواند 
به تنهایی راهگشا باشد. شرکت هایی که هزینه مالی 
بخش زیادی از س��ود عملیاتی آنها را در برمی گیرد، 
در صورت عدم وجود مشکل جدی در سایر بخش ها، 
ش��رکت ها مستعد رشدی هس��تند و سودآوری این 
شرکت ها می تواند افزایش چشمگیری را تجربه کند. 
به طور مثال، بخش زیادی از س��ود س��االنه شرکت 
ایران خ��ودرو، صرف پرداخت هزینه مالی س��نگین 
این ش��رکت می شود که در صورت حل این معضل، 
ایران خودرو می تواند جهش چش��مگیری را در سود 
خود تجربه کند. جهش��ی ک��ه در صورت عدم تغییر 
روند عملیات شرکت طی سال های مختلف، می تواند 
تثبیت شود. شرکت داروسازی زهراوی مثال دیگری 
از ای��ن شرکت هاس��ت که در صورت ح��ذف هزینه 
مالی، می تواند جهش بیش از 70 درصدی را در سود 

خود تجربه کند. 
نسبت هایی که معرفی و تشریح شدند تنها بخش 
کوچکی از نس��بت های زیادی هس��تند که می توان 
آنها را برای صنایع و ش��رکت های مختلف به کاربرده 
و از آنها اس��تفاده کرد. انتخاب چند نس��بت مهم و 
شاخص در یک صنعت و بررسی شرکت های موجود 
در آن صنع��ت با اس��تفاده از این نس��بت ها و برگ 
خریدهای انتخاب ش��ده، می تواند به کارشناس��ان و 
تحلیلگران در انتخاب س��هم مناس��ب برای تحلیل 
عمیق، کمک بس��یار زیادی کرده و به این شکل در 

زمان آنها صرفه جویی شود. 

افزایش عرضه ها تحت تاثیر 
مذاکرات هسته ای

معامالت پ��ر تنش اما کم ارزش ب��ازار بورس اوراق 
بهادار تهران در نخس��تین جلسه معامالتی هفته دوم 
تیر ماه، ش��اخص کل این بازار را با 45.4 واحد کاهش 
همراه کرد. طی جلس��ه معامالتی روز قبل، ش��اخص 
کل 0.07 از ارتفاع خود کاس��ت و بدین ترتیب به رقم 
64812.2 واحد رسید. توزیع این کاهش در نوع خود 
جالب بود؛ با شروع معامالت شاهد عرضه نسبی در بازار 
بودیم و بدین ترتیب شاخص کل در جهت نزولی قرار 
گرفت. طی مدت زمان 45 دقیقه، این نزول 22 واحد 
از ارتفاع ش��اخص کل کاس��ت. با گذشت زمان، تقاضا 
در بازار قدرت گرفته و رنگ س��بز را در بازار گستراند. 
ش��اخص کل در مسیر صعودی قرار گرفت و تا ساعت 
11 به بیش��ترین ح��د خود در رق��م 64894.2 واحد 
رسید. پس از آن باری دیگر هیجان خرید از میان رفته 
و شاخص کل در مسیر نزولی قرار گرفت و این روند تا 
پایان معامالت ادامه داشت. ارزش معامالت این بازار به 
رقم 94.5 میلیارد تومان محدود شد و تعداد معامالت 
آن 42235 بود. بدین ترتیب ارزش میانگین هر معامله 
برای روز گذشته 2.24 میلیون تومان محاسبه می شود. 
در گشایش بازار ارزش میانگین هر معامله حدود 1.7 
میلیون تومان بود و با رس��یدن به ساعت 11 این رقم 
به 1.8 افزایش یافت. پس از آن بر س��رعت رش��د این 
فاکتور افزوده ش��د تا در پایان بازار رقم مذکور به ثبت 
برسد. این مهم می تواند بیانگر قدرت گرفتن عرضه در 
نیمه دوم بازار و رش��د بازار براساس کمبود عرضه در 
نیمه نخست آن باشد. بازار فرابورس ایران در این جلسه 
عمومیتی شبیه بازار بورس داشت، اما شاخص کل آن 
با 0.3 واحد رشد همراه بود و ارزش معامالت این بازار 

حدود 71 میلیارد تومان به ثبت رسید. 
در جلس��ه معامالتی پیش رو اگر بازار با عرضه نسبی 
نیمه دوم جلسه معامالتی پیشین گشوده شود، می توان 
انتظار داش��ت افزایش��ی ملم��وس در ارزش معامالت و 
کاهش��ی جزئی در ارزش میانگین هر معامله را ش��اهد 
باشیم. در این سناریو که محتمل ترین شرایط بازار را در 
روز جاری گزارش می دهد، گشایش بازار با عرضه نسبی 
همراه خواهد بود. با گذشت زمان می توان انتظار داشت 
در میانه های بازار اوضاع به نفع تقاضا تغییر کرده و روند 
کاهش شاخص کل متوقف شود. در یک سوم پایانی بازار 
باری دیگر عرضه در بازار سرمایه شدت گرفته و شاخص 

کل در روند نزولی خود قرار خواهد گرفت. 
با عنایت به نزدیک بودن تاریخ ضرب االجل مذاکرات 
کشورمان با 1+5 انتظار می رود در روزهای میانی هفته 
جاری شاهد عرضه نسبتا قوی در بازار باشیم. با توجه 
به رشد نس��بی قیمت ها در هفته گذشته، بسیاری از 
اف��راد از پذیرش ریس��ک خرید خ��ودداری می کنند 
و س��هامداران دست به شناسایی س��ود می زنند. این 
موض��وع در روزهای آتی اجتناب ناپذیر بوده و بهترین 
واکنش به آن بررس��ی س��هم های منتخب و انتخاب 
بهترین زمان برای خرید آنها در کمترین قیمت ممکن 
و با دید حصول توافق هسته ای است. لذا اگر شما از آن 
دسته افراد هس��تید که نسبت به این دور از مذاکرات 
بدبین ان��د، بهترین عم��ل برای ش��ما می تواند خروج 

منطقی از بازار باشد. 

شنیده ها و شایعات بازار

- ش��نیده ها حکایت از خروج دانایان پارس از نماد 
فاذر دارد. 

- شنیده ها از نماد خاور حاکی از افزایش سرمایه در 
این نماد اس��ت. گفته می شود افزایش سرمایه از محل 
تجدید ارزیابی دارایی ها و به میزان 240 درصد خواهد 
بود و مدارک و مس��تندات آن اواخر تیرماه به سازمان 

بورس اعالم خواهد شد. 
- گفته می شود سرود موفق به دریافت مطالبات خود 
شده است و به زودی افزایش سرمایه 50 درصدی آن به 

روی کدال خواهد نشست. 
- ش��نیده ها حکایت از اصالحیه تاپیکو دارد. گفته 
می ش��ود در ای��ن اصالحی��ه تاپیکو درآمد ها و س��ود 
عملیاتی س��ال 94 خود را 3 درص��د کاهش داده که 
منجر به کاهش 5 درصدی در سود هرسهم شده است 
 و با توجه به افزایش س��رمایه در سال 95 اعالم کرده 

10 درصد از سود خود را تقسیم می کند. 
- شنیده ها حکایت از اتمام فاز نزولی شاخص دارد و 
گفته می شود باتوجه به اخبار مثبت مربوط به مذاکرات 
ای��ران با گروه 1+5 ش��اهد بازار صع��ودی با حجم باال 
خواهیم بود. عالوه بر تحلیل سیاس��ی از لحاظ تحلیل 

تکنیکالی نیز شاخص در انتظار روند صعودی است. 
- گفته می شود یک هیأت از تجار آفریقایی مهمان 

این روزهای شرکت زامیاد است. 
- در روزهای آتی ش��اهد فروش بلوک 8 درصدی و 

زمین توسط ثشاهد خواهیم بود. 
- ش��نیده ها حکایت از تقسیم س��ود 20تومانی در 

مجمع وساپا دارد. 
- گفته می ش��ود مدیرعامل ش��رکت ذوب ش��ایعه 

افزایش سرمایه را تأیید کرده است. 
- ش��نیده ها حکایت از توقف فروش ثمس��کن دارد. 
گفته می شود س��هم این شرکت طی روزهای اخیر به 

دلیل وثیقه وام بودن در بازار به فروش رفته است. 
- ش��نیده ها حکایت از افزایش سود هر سهم شبریز 

نزدیک به 50 درصد دارد. 
- گفته می شود ولبهمن در مجمع خود، سود 350 

ریالی را تقسیم خواهد کرد. 
- ش��نیده می ش��ود در هفته بعد مجم��ع عمومی 
فوق العاده صاحبان س��هام در نماد سهرمز را خواهیم 
داشت. گفته می شود کارهای مربوط به افزایش سرمایه 
100 درصدی آن پس از اخذ مجوز از س��ازمان بورس 

به پایان رسیده است. 

عمق بازار

حرف های درگوشی

دریچه

علیرضا روحانی
کارشناس بازار سرمایه

علی زالی 
تحلیلگر بازار سرمایه

نمودار 1

نمودار 3

نمودار 5

نمودار 2

نمودار 4

نمودار 6

فرشید شجاع
کارشناس بازار سرمایه

ملیحه کریم شاهی 
معامله گر

ابوالفضل جعفری ماهوک
کارشناس سرمایه گذاری شرکت کاتوز آرمان پارس
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کارخانه زیر 120 هزار تن صرفه 
اقتصادی ندارد

در ح��ال حاض��ر ح��دود 120 
ش��رکت مختلف در زمینه بازیافت 
کاغذ در کشور فعالیت می کنند که 
بیشتر این شرکت ها به تولید انواع 
مق��وا و کاغذ هایی ک��ه در صنعت 
بس��ته بندی به کار می روند اشتغال 
دارند که در این فرآیند حدود 750 
ت��ا 800 هزار تن کاغذ بازیافتی در 
کشور تولید می ش��ود. عالوه براین 
دو کارخانه چوب و کاغذ مازندران 
و کاغذ پارس نیز به تولید کاغذ در 
کشور اشتغال دارند که در مجموع 
120 ه��زار ت��ن دیگر ب��ر این رقم 
می افزای��د که این دو ش��رکت هم 
س��رمایه گذاری  اخیر  سال های  در 
خوب��ی در کاغذ های بازیافتی انجام 

داده اند. 
در ح��ال حاض��ر بیش��تر حجم 
کاغذ های وارداتی کاغذ های روزنامه 
و کاغذ های تحریر اس��ت که سطح 
تولید ای��ن نوع کاغذ ها در کش��ور 
کمت��ر از تقاضای بازار اس��ت. این 
در حالی است که به گفته شبیری، 
تولیدکنندگان  اتحادی��ه  دبی��رکل 
کاغذ و مقوای کش��ور امکان تولید 
این نوع کاغذ ها در صنعت بازیافت 
و از کاغذ ه��ای بازیافتی در کش��ور 
وج��ود دارد ام��ا ب��ه دلی��ل حجم 
س��رمایه گذاری باالیی که نیاز دارد 
و حمایت هایی که از س��وی دولت 
ص��ورت نمی گیرد در ح��ال حاضر 
سرمایه گذاری خاصی در این حوزه 
صورت نگرفته اس��ت. در شرایطی 
که امروزه در استاندارد های جهانی 
تولید زیر یک میلیون تن درس��ال 
تولی��دات  کل  نیس��ت  اقتص��ادی 
کاغذ ما در کشور هنوز به این رقم 
نرس��یده اس��ت. درخصوص میزان 
س��رمایه گذاری این موضوع تا حد 
زیادی بس��تگی به ن��وع، کیفیت و 
مقیاس تولید دارد؛ بنابراین میزان 
سرمایه گذاری شما تا حد زیادی به 
ن��وع کاغذ تولی��دی، مقیاس تولید 
و ن��وع ماش��ین آالت تجهیزاتی که 
در فرآین��د تولید به کار می گیرید، 
بس��تگی دارد. از ای��ن رو می توانید 
تا  میلیاردی  باس��رمایه گذاری یک 
100 میلی��اردی وارد ای��ن صنعت 
ش��وید. اما به اعتقاد کارشناس��ان 
ای��ن حوزه کارخانه ه��ای زیر 120 
ه��زار تن تولید با توجه به ش��رایط 
 فعلی اقتصاد کشور صرفه اقتصادی 

ندارد.
ای��ن  در  س��رمایه گذاری  ب��رای 

صنعت ی��ک اصل مهم و اساس��ی 
مکان یابی مناس��ب اس��ت. احداث 
کارخانه ه��ای تولید کاغ��ذ باید در 
مناطقی باشد که دسترسی مناسبی 
به مواد اولیه و آب داش��ته داش��ته 
باش��ند از ای��ن رو مناطق ش��مالی 
و جنوب��ی کش��ور ک��ه دسترس��ی 
مناس��بی به آب دارند مناسب ترین 
س��رمایه گذاری  ب��رای  م��کان 
اس��ت. درخصوص دوره بازگش��ت 
س��رمایه بس��ته به حجم و س��طح 
سرمایه گذاری می توانید روی چهار 
تا هشت س��ال حس��اب باز کنید. 
برای گرفتن مجوز ها هم باید سراغ 
ادارات متبوع وزارت صنعت، معدن 

و تجارت بروید. 

منافع اقتصادی و غیر اقتصادی 
صنعت بازیافت 

دبی��رکل  ش��بیری،  س��یدطاهر 
کاغ��ذ  تولیدکنن��دگان  اتحادی��ه 
و مق��وای ای��ران درگفت وگ��و ب��ا 
»فرصت ام��روز« درخصوص منافع 
ای��ن صنع��ت می گوی��د: صنع��ت 
بازیاف��ت پتانس��یلی اس��ت که از 

طری��ق آن می ت��وان پس��ماند های 
ش��هری، صنعتی و. . . را به کاالیی 
قابل اس��تفاده تبدیل کرد و از این 
حی��ث ارزش افزوده ای رادر اقتصاد 
به وجود می آورد و از س��وی دیگر 
بخشی از مواد اولیه تولید در کشور 

را فراهم می کند. 
از ط��رف  ادام��ه می ده��د:  وی 

دیگر در صنع��ت بازیافت از فرآیند 
جم��ع آوری و تفکی��ک ت��ا تولید 
محص��ول حجم��ی از نی��روی کار 
کشور وارد جریان اشتغال می شوند 
که با وجود مش��کالتی که در بحث 
اشتغال در کش��ور وجود دارد یک 
امتی��از مثبت ب��رای ای��ن صنعت 

محسوب می ش��ود، از این رو توجه 
ب��ه صنعت بازیاف��ت امری ضروری 
اس��ت. از ط��رف دیگر بخش��ی از 
ارزش پول کش��ور که در پس��ماند 
کاالی مصرفی بلوکه ش��ده مجددا 

به جریان اقتصاد باز می گردد. 
منافع  کارشناس درخصوص  این 
زیس��ت محیطی صنع��ت بازیاف��ت 

عنوان می کند: نقش��ی که صنعت 
بازیاف��ت در حف��ظ محیط زیس��ت 
دارد در هی��چ صنعت دیگری قابل 
مش��اهده نیس��ت، بنابراین از این 
حی��ث هم می توان ب��ه این صنعت 
به عنوان یک صنعت سبز و طرفدار 

محیط زیست نگاه کرد. 

توصیه های کارشناسی 
شبیری می گوید: همواره شرایط 
اقتصادی کش��ور ما به نفع تجارت 
ب��وده از این رو ش��رایط رقابتی که 
تولیدکنن��دگان بتوانن��د ب��ا ی��ک 
حج��م س��رمایه گذاری وس��یع در 
یک ت��وازن رقابتی با واردکنندگان 
کاغذ در کشور قرار گیرند، هیچ گاه 
میس��ر نش��ده اس��ت. از ای��ن رو 
سیاست گذاری های کالن اقتصادی 
ش��رایطی را رقم زده تا تجارت این 
بخ��ش بیش��تر از س��رمایه گذاری 
در تولی��د صرفه اقتصادی داش��ته 
باش��د بنابراین برای سرمایه گذاری 
در تولی��د با ش��رایط دش��واری به 
لحاظ گرفتن تس��هیالت، ش��رایط 
قیمت گ��ذاری ان��رژی، فش��ار های 
دولت��ی و... س��ر و کار داری��د ولی 
در زمینه ه��ای تجارت این بحث ها 

مطرح نیست. 
بزرگ ترین  می کن��د:  عنوان  وی 
مش��کل صنع��ت کاغذ در کش��ور 
کوچک بودن کارخانه های تولیدی 
در ای��ن زمینه اس��ت. از این حیث 
در ش��رایطی که م��ا در یک فضای 

رقابت��ی دراقتص��اد جهان��ی ق��رار 
بگیری��م باید ببینیم ک��ه وضعیت 
این تولیدکنندگان در کشور به چه 

صورت خواهد شد. 
دبیرکل اتحادی��ه تولیدکنندگان 
کاغ��ذ و مق��وای ایران با اش��اره به 
موضوع توافق هس��ته ای و شرایط 
قرار گیری  می افزای��د:  پس��اتحریم 
در فض��ای رقاب��ت جهان��ی یعنی 
حذف بس��یاری از محدودیت هایی 
دارد.  واردات کاال وج��ود  در  ک��ه 
در چنین ش��رایطی س��وال اصلی 
این اس��ت که آیا س��رمایه گذاران 
داخل��ی امکان رقابت ب��ا غول های 
تولی��د و س��رمایه گذاری دنیا مثاًل 
تولیدکنن��دگان چین��ی به عن��وان 
بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده کاغذ در 
جهان ی��ا تولیدکنن��دگان اروپایی 
تولیدکنندگان  کیفی ترین  به عنوان 
کاغذ در جهان را دارند. قطعاً پاسخ 

منفی است. 
ب��ه  توصی��ه  در  ش��بیری 
می گوید:  حوزه  این  سرمایه گذاران 
افرادی که قصد س��رمایه گذاری در 
این صنع��ت را دارند بای��د در گام 
اول اطالعات دقیق و کارشناس��ی 
و  تولی��د  مختل��ف  جنبه ه��ای  از 
ای��ن صنع��ت  در  س��رمایه گذاری 
به دس��ت آورن��د و در این مس��یر 
می توانند از کمک های مش��اوره ای 
کارشناس��ان ای��ن ح��وزه بهره مند 
ش��وند. در گام دوم بای��د به دنبال 
حوزه ه��ای جدی��د و فرصت ه��ای 
ت��ازه در صنعت کاغذ باش��ند چرا 
ک��ه انتخاب کردن کاالی مناس��ب 
ب��رای تولید که م��ورد تقاضا و نیاز 
بازار باشد از تولید و سرمایه گذاری 
مهم تر اس��ت. در گام س��وم باید به 
دنب��ال کیفی��ت در کار باش��ند تا 
بتوانن��د محصول خ��ود را در بازار 
و در رقابت ب��ا کاالهای خارجی به 

فروش برسانند. 
وی مکان یاب��ی را یک اصل مهم 
ب��رای راه اندازی یک کارخانه تولید 
کاغ��ذ می دان��د و می افزای��د: قرار 
گرفتن ای��ن کارخانه ها در مس��یر 
ترانزی��ت می توان��د مزیتی نس��بی 
برای س��رمایه گذاری در این بخش 

باشد. 
این کارش��ناس در پایان از تولید 
کاغ��ذ روزنام��ه، کاغ��ذ تحری��ر و 
کاغذ فیلتراس��یون به عنوان فرصت 
ای��ن صنع��ت  در  س��رمایه گذاری 
ی��اد می کند که امکان اس��تفاده از 
 م��واد بازیافتی در هم��ه آنها وجود 

دارد. 

سرنخ

3D  خانه های
کالف اول

ش��روع فصل تابس��تان همیش��ه با تعداد زیادی از 
جابه جایی من��ازل و نقل مکان اف��راد از خانه قبلی به 
خانه جدیدش��ان همراه اس��ت. در این بین بنگاه های 
س��اختمان یا به اصطالح مشاوران امالک در دهه های 
اخیر تنها مکان هایی هستند که افراد برای پیدا کردن 
خانه مورد نظرش��ان به آنها مراجعه کرده و با پرداخت 
مبلغی به عنوان حق مشاوره امالک، بنگاه مذکور واسطه 

بین صاحب خانه و مستاجر قرار می گیرد. 
اما پروس��ه پیدا کردن خانه به همین سادگی ها هم 
که فکر می کنید نیست و در این گرمای 40درجه رفتن 
به بنگاه های مختلف و بازدید از خانه های متفاوت واقعا 
کار زمانبر و حوصله س��ربری است. بسیاری از کشورها 
برای برطرف کردن این مسئله هم به دنیای تکنولوژی 
متوسل شده اند و این موضوع را به راحتی حل کرده اند، 
در واق��ع بنگاه های مس��کن با عکس ب��رداری از منزل 
 3D  ی��ا فیلمب��رداری از آن، برای هر خان��ه یک فایل
می س��ازند و به راحتی در س��ایت خود همراه با قیمت 
و تمام مشخصات خانه قرار می دهند، مستاجر هم در 
حالی که به راحتی در خانه نشسته به سایت بنگاه ها سر 
میزند و خانه مورد نظر خود را انتخاب کرده و در نهایت 

برای بستن قرارداد به بنگاه مراجعه می کند. 
ما هم در این کالف به مش��اوران امالک پیش��نهاد 
می دهی��م ب��ا مکانیزه کردن سیس��تم های دس��تی و 
طراحی سایت های مناسب سرمایه گذاری مطمئنی را 
انج��ام دهند تا هم از اتالف وقت افراد جلوگیری کرده 

و هم هزینه های نیروی انسانی خود را کاهش دهند. 

کالف دوم

کالف دوم امروز هم مربوط به توس��عه یکی دیگر از 
بخش های غیر نفتی اس��ت، در واقع س��ازمان توسعه و 
نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران در تالش است 
با حمای��ت از بخش خصوصی و عالقه من��دان به این 
عرصه، معادن کوچک و متوسط را هرچه بیشتر توسعه 
دهد و بر تعداد آنها بیفزاید.   دکتر مهدی کرباس��یان، 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس س��ازمان 
توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران طی 
خبری گفته است: حمایت از معادن کوچک و متوسط 
و کمک به بخش خصوصی برای توس��عه فعالیت های 
معدنی از سیاس��ت ها و وظایف دولت و ایمیدرو است.  
صندوق بیمه از صندوق هایی بود که در دولت گذشته 
در فهرس��ت واگذاری قرار گرفته بود و باتوجه به نقش 
حاکمیتی آن، سال گذشته به جایگاه سابق بازگردانده 
ش��د و با اصالح ساختار قرار ش��د با حمایت از معادن 
کوچک و متوسط بخش خصوصی، پرداخت اعتبارات 
و حمایت های الزم را در حوزه اکتش��اف، اس��تخراج و 

فرآوری آغاز کند. 
م��ا هم در این کالف پیش��نهاد می دهی��م با توجه به 
اعالم این حمایت از طرف سازمان، برای راه اندازی معادن 
کوچک و متوسط سرمایه گذاری و اقدام کنید، همچنین 
الزم اس��ت در خصوص مکانی��زم حمایت صندوق بیمه 
از معادن کوچک و متوس��ط بدانید که بخش خصوصی 
بعد از بررسی های کارشناس��ی، وجوه در اختیار خود را 
با نرخ پایین تر از تسهیالت بانکی در اختیار فعالیت های 
اکتش��افی می گذارند. در این روش صندوق بیمه، معدن 
را به عن��وان تضمی��ن می پذیرد و با ضمان��ت نزد بانک، 

خطرپذیری بانک وام دهنده را به صفر می رساند. 

خبر

گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری در تولید کاغذ بازیافتی

حمایتهاییکهصورتنمیگیرد

در صنعت بازیافت از فرآیند جمع آوری و تفکیک تا تولید 
محصول حجمی از نیروی کار کشور وارد جریان اشتغال 

می شوند که با وجود مشکالتی که در بحث اشتغال در کشور 
وجود دارد یک امتیاز مثبت برای این صنعت محسوب می شود، 
از این رو توجه به صنعت بازیافت امری ضروری است. از طرف 
دیگر بخشی از ارزش پول کشور که در پسماند کاالی مصرفی 

بلوکه شده مجددا به جریان اقتصاد  باز می گردد 

سرمایه های آموختنی

تجربه ه�ای کارآفرین�ان و س�رمایه گذاران باس�ابقه و موفق همیش�ه 
می تواند چراغ روش�نی برای ش�روع راه پرتالطم س�رمایه گذاری باش�د، 
 از ای�ن رو از کارآفرین�ان موف�ق دنی�ا این س�وال مهم پرس�یده ش�ده: 
»آرزو می کردید قبل از ش�روع کسب و کار تان چه تجربه هایی کسب کرده 

بودید؟«
در این بخش هر روز پاس�خ یکی از این کارآفرینان را نقل می کنیم تا 

سرمشق راه تان قرار دهید...

من همیش�ه آدم ه�ای تنبل را برای کارهای س�خت انتخاب می کن�م چون آنها 
راحت ترین راه را برای انجامش پیدا می کنند.

بیل گیتس
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کل  اداره  طرح ه��ای  و  س��رمایه گذاری  مع��اون 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری سمنان از 
افزایش دو برابری سرمایه گذاری در زمینه ایجاد تاسیسات 
گردش��گری در این استان پس از س��ال 1388 تا کنون 
و در مقایس��ه با مدت مش��ابه قبل خب��ر داد. به گزارش 
رواب��ط  عمومی اداره کل میراث  فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری اس��تان س��منان، محمد طاهریان، معاون 
سرمایه گذاری و طرح های این اداره کل با بیان اینکه این 
امر در زمینه جذب گردشگر و توسعه فضاهای گردشگری 
استان نقش مؤثری دارد، گفت: بر این اساس در سال های 
اخیر تعداد پنج واحد گردشگری اعم از هتل، مهمان پذیر 
و اقامتگاه بوم گردی بهره برداری ش��ده و 20 واحد بزرگ 
گردش��گری دیگر با حجم سرمایه گذاری بیش از 27 هزار 
و 300 میلی��ارد ریال در دس��ت احداث اس��ت. وی ابراز 
امیدواری کرد: کار احداث واحدهای گردش��گری تا پایان 
س��ال 1396 تکمیل و این واحدها به س��ایر تأسیس��ات 
گردشگری استان اضافه شود.  طاهریان پرداخت تسهیالت 
کم بهره را به عنوان یکی از اصلی ترین سیاست های تشویقی 

دولت در رش��د می��زان س��رمایه گذاری بخش خصوصی 
دانست و گفت: پرداخت تسهیالت، سرمایه گذاری و ایجاد 
تاسیس��ات گردش��گری را تا چند برابر نرخ فعلی افزایش 
می ده��د. وی یکی از سیاس��ت های تش��ویقی س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را برای حمایت 
از بخش خصوص��ی پرداخ��ت یارانه تس��هیالت دریافتی 
سرمایه گذاران و تأمین بخشی از زیرساخت های تأسیسات 
گردشگری عنوان کرد و افزود: از سال 1388 تاکنون برای 
11 پروژه بخش خصوصی گردشگری، زیرساخت های مورد 
نیاز اعم از راه دسترس��ی، برق، گاز و آب به ارزش تقریبی 

51 هزار و 141 میلیون ریال تأمین شده است. 
کل  اداره  طرح ه��ای  و  س��رمایه گذاری  مع��اون 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از جمله 
پروژه های مهم در زمینه ایجاد تاسیسات بخش خصوصی 
در سمنان را »مجموعه گردش��گری-تجاری ققنوس« و 
»هتل و مجموعه پارک آبی« سمنان عنوان کرد و گفت: 
با بهره برداری از این پروژه ها ظرفیت اقامتی اس��تان رشد 

چشمگیری پیدا می کند. 

ای��ران بندری چندمنظ��وره ب��ا 700 میلیون یورو 
س��رمایه گذاری خارجی نزدیک تنگه هرمز در جزیره 

قشم احداث می کند. 
ب��ه گزارش ایران اس��المی،؛ فرزی��ن حقدل معاون 
اقتصادی و سرمایه گذاری س��ازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: »این بندر چندمنظوره در سواحل شهر سوزای 

در جزیره قشم احداث خواهد شد.«
وی با اش��اره به اینکه بندر جدید س��وزای قشم به 
دلی��ل مزیت هایی همچ��ون آبخور ح��دود 50 متر، 
می توان��د به »یکی از بزرگ تری��ن و مطرح ترین بنادر 
بین المللی جهان تبدیل ش��ود«، افزود: »عمق آبخور 
این منطق��ه به گونه ای اس��ت که به ص��ورت طبیعی 

ظرفیت پهلو گرفتن کشتی های غول پیکر را دارد.«
حق��دل با اش��اره به اینکه جزیره قش��م در کریدور 
حمل و نقل ش��مال-جنوب واقع ش��ده است، تصریح 
کرد: »به طور قطع با راه اندازی بندر جدید، این منطقه 
به عنوان ی��ک مرکز )هاب( اصلی کش��تیرانی منطقه 
به ویژه در بخش تجارت و حمل ونقل بین المللی مورد 

توجه کشورهای مختلف قرار می گیرد.«
تنگه هرمز مهم ترین مس��یر حمل و نقل نفت جهان 
به شمار می آید و بیش از 33 درصد از تجارت دریایی 
نفت از طریق این تنگه اس��تراتژیک صورت می گیرد. 
بیش از 17 میلیون بش��که نفت و فرآورده های نفتی 

روزانه از طریق این تنگه حمل و نقل می شود. 
وی در ادام��ه اف��زود: »مجموع ش��رایط یادش��ده 
فرصت مناسبی برای س��رمایه گذاری در جزیره قشم 
از جمله در حوزه س��اخت اس��کله و نقل وانتقال کاال 
به کش��ورهای اروپایی و جنوب ش��رق آسیا را فراهم 
 ک��رده اس��ت و باید به نح��و مطل��وب از این ظرفیت 

استفاده کرد.«
معاون اقتصادی و س��رمایه گذاری منطقه آزاد قشم 
گفت: »ظرفیت ها و مزیت های قشم در بخش صنعت 
و تج��ارت موجب جذب س��رمایه گذاران کش��ورهای 
خارجی در بخش های مختلف زیرساختی این منطقه 
ش��ده اس��ت و می تواند چهره این جزیره را در آینده 

نزدیک متحول کند.«

افزایش 2برابری سرمایه گذاری 
ایجاد تاسیسات گردشگری در سمنان

سرمایه گذاری برای احداث
 بندری چندمنظوره در تنگه هرمز 

پرداخت تسهیالت به 23 طرح 
پشتیبان گردشگری گیالن

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گیالن از پرداخت تس��هیالت به 23 طرح پش��تیبان 
گردشگری و صنایع دس��تی گیالن از طریق صندوق 

کارآفرینی امید گیالن خبر داد. 
به گزارش روابط عموم��ی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری گیالن، رضا علیزاده مدیرکل 
میراث فرهنگی این اداره کل در جلسه کارگروه اشتغال 
و سرمایه گذاری گیالن با اشاره به اختصاص 2 میلیارد 
و 50 میلیون تومان تسهیالت به طرح های گردشگری 
استان از طریق صندوق کارآفرینی امید گیالن در سال 
93 اظهار کرد: تاکنون 2 میلیارد و 300 میلیون تومان 
تسهیالت از طریق صندوق مذکور پرداخت شده است. 
وی ب��ه پرداخت تس��هیالت به 23 طرح پش��تیبان 
گردشگری و صنایع دس��تی گیالن از طریق صندوق 
کارآفرینی امید گیالن اش��اره کرد و افزود: هر کدام از 
طرح های مذکور 200 نفر اش��تغال زایی دارد. علیزاده 
از پرداخ��ت تس��هیالت ب��ه 30 طرح خوداش��تغالی 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری گیالن از 
طریق صندوق کارآفرینی امید اس��تان خبر داد و بیان 
کرد: تعداد 25 طرح از 53 طرح معرفی شده به صندوق 
مذکور موفق به دریافت تس��هیالت ش��دند. مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری گیالن 
با بیان اینکه تفاهم نامه گردش��گری بومی برای انعقاد 
ق��رارداد به صندوق کارآفرینی امید گیالن ارائه ش��ده 
است، تصریح کرد: اجرای طرح مذکور در اشتغال زایی 

بسیار تأثیرگذار است. 

عباس نعیم امینی

پیش�تر درخص�وص صنع�ت بازیاف�ت و ل�زوم 
س�رمایه گذاری در ای�ن بخ�ش گزارش های�ی در 
همی�ن صفحه ارائه ش�ده اس�ت. ای�ن صنعت که 
یکی از جنبه های مختلف س�رمایه گذاری سبز به 

حس�اب می آید عالوه بر تأثیرات زیست محیطی، 
امروزه ب�ه یکی از بخش های مه�م اقتصادی بدل 
شده است. گردش مالی فزاینده در این صنعت در 
سال های اخیر نشانگر اهمیت و جایگاه این حوزه 

در اقتصاد است.
در گزارش پایانی س�ال گذشته صنعت بازیافت 

را به عن�وان یک�ی از بخش ه�ای اولوی�ت دار در 
سرمایه گذاری در سال 94 مطرح کردیم. از این رو 
در نظر داریم به طور جداگانه به بخش های مختلف 
ای�ن صنع�ت و فعاالن آن س�ری بزنی�م و از کم و 
کیف س�رمایه گذاری در این حوزه ها گزارش هایی 
ارائه دهیم که تا حدی مشخص کننده فرصت های 

س�رمایه گذاری در بخش های مختلف این صنعت 
است. 

در ای�ن گزارش بنا داریم ب�ه جنبه های مختلف 
تولی�د  و  کاغ�ذ  بازیاف�ت  در  س�رمایه گذاری 
 کاغذ های بازیافت�ی بپردازیم که در ادامه پیش رو 

دارید. 



به گفته س��قاء رضوی، از فعاالن بخش 
صنعت، با توجه به س��ابقه ای که در مورد 
پرداخت اعتبار در دولت گذش��ته موجود 
اس��ت، صنعتگران ب��ه دریاف��ت منابع از 

صندوق توسعه ملی امیدوار نیستند.
به نظر ش�ما اعطای مناب�ع از صندوق 
توس�عه مل�ی ب�ه بخش صنع�ت چه 
تاثیری در رش�د و توسعه این بخش و 

حل مشکالت آن خواهد داشت؟
البته حدود سه سال پیش نیز وعده ای 
در مورد اعطای منابع از صندوق توس��عه 
ملی به بخ��ش صنعت ارائه ش��د و حتی 
برخ��ی از واحدهای صنعت��ی به مدت دو 
س��ال در نوبت دریافت این تسهیالت قرار 
داش��تند اما بانک عامل هم به بهانه اینکه 
پولی دریافت نکرده است از پرداخت آن به 
واحدهای صنعتی خودداری می کرد و در 
نهای��ت هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. بنابراین 

هم اکنون نیز صنعتگران خوشبین نیستند 
که بتوانند اعتبارات��ی را از محل صندوق 

توسعه ملی دریافت کنند.
البته اگر این منابع چه در گذشته و چه 
هم اکنون اختصاص می یافت، می توانست 
کمک بس��یار بزرگی ب��رای بخش صنعت 
باش��د. اگر در دو س��ال گذش��ته نیز این 
منابع به بخش صنعت اختصاص می یافت، 
می توانس��ت رمقی به صنای��ع بدهد و اگر 
در ح��ال حاضر هم این منابع ارائه ش��ود 

می تواند بسیار کمک کننده باشد.
نظر ما این اس��ت که به بانک ها تکلیف 
ش��ود که به هر واح��د صنعتی چه میزان 
اعتب��ار اختص��اص پیدا کن��د و تضامین 
الزم نی��ز از صاحبان واحده��ای صنعتی 
اخذ شود. اما متاس��فانه سیاست هایی که 
در م��ورد اعطای منابع ب��ه بخش صنعت 
اعمال می شود، با یکدیگر همخوانی ندارد 

و همین موضوع مش��کالتی را پیش  پای 
صنعتگران قرار می دهد.

مش��کل دیگر صنعتگران این است که 
بعض��ا مس��ئوالن موضوعات��ی را در مورد 
کمک به واحدهای صنعتی بیان می کنند 
اما معموال در بس��یاری موارد در حد یک 
ش��عار باقی می ماند و عملیاتی نمی ش��ود 
متاس��فانه در دولت گذشته بخش صنعت 
موفق به دریافت کمک و تسهیالتی نشد و 
متاسفانه این روحیه همچنان ادامه دارد.

در حال�ی که قرار ب�ود از محل اجرای 
قان�ون هدفمندی یارانه ه�ا منابعی به 
بخ�ش صنعت اختص�اص پی�دا کند، 
تاکن�ون ای�ن اتفاق نیفتاده اس�ت. به 
نظر ش�ما این منابع به کدام س�مت و 
س�و رفت و چ�را بخش صنع�ت از آن 

بهره مند نشد؟
اگر خوش��بینانه نگاه کنیم ش��اید 70 

ت��ا 80 درصد مردم یاران��ه نقدی دریافت 
می کنن��د. اما حرف دولت این اس��ت که 
ام��روز به 75 میلیون نف��ر یارانه پرداخت 
می کن��د و در عمل یارانه بخش تولید و از 
جمله صنعت پرداخت نمی ش��ود در حالی 
ک��ه در قان��ون هدفمن��دی یارانه ه��ا بر 
پرداخت منابع ب��ه صنایع از محل اجرای 
این قانون تاکید شده است. یا باید موضوع 
را ب��ه بی تدبیری و ع��دم توانایی دولت ها 
در اداره ای��ن موض��وع مربوط دانس��ت یا 
موضوع��ات دیگری در جریان اس��ت که 
در نهایت برای بخش صنعت مشکل س��از 
شده اس��ت. در حالی که اگر یارانه نقدی 
به بخش های تولی��دی و از جمله صنعت 
اختصاص می یافت هم تورم در جامعه به 
این ش��دت بروز نمی کرد و هم واحدهای 
صنعتی در آستانه تعطیلی و ورشکستگی 

قرار نمی گرفتند.

چندی پیش یکی از مسئوالن وزارت صنعت، 
مع�دن و تج�ارت از مصوب�ه ای خب�ر داد که به 
موجب آن قرار اس�ت از منابع صندوق توس�عه 
مل�ی 20 ه�زار میلیارد تومان ب�ه بخش صنعت 
اختص�اص پی�دا کند. ای�ن تس�هیالت با هدف 
بهینه س�ازی مص�رف ان�رژی، اصالح س�اختار 
ماش�ین آالت و توسعه صادرات کاالها به صنایع 
پرداخت می شود. این در حالی است که فعاالن 

عرصه صنع�ت معتقدند که این مصوبه نباید در 
حد یک وعده و ش�عار باقی بماند و دولتمردان 
به ش�کل ج�دی پیگیر اختصاص ای�ن منابع به 
بخ�ش صنعت باش�ند تا حداقل به این وس�یله 
هم قسمتی از مش�کالتی که در سال های اخیر 
گریبانگیر صنایع شده است، رفع شود و هم به 

اقتصاد کشور کمک شود.
 در عین حال ای�ن اعتقاد درمیان صنعتگران 
وج�ود دارد ک�ه باید ی�ک اولویت بن�دی برای 
پرداخ�ت ای�ن اعتب�ارات ص�ورت بگی�رد ت�ا 

صنای�ع مادر و دارای مش�کالت بیش�تر امکان 
برخورداری از این منابع را داش�ته باش�ند و در 
عین حال آس�یبی که به لح�اظ عدم اختصاص 
درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
ب�ه بخ�ش صنع�ت وارد آم�ده اس�ت، جبران 
ش�ود.  »فرصت ام�روز« در گفت وگو با تعدادی 
از فع�االن عرص�ه صنع�ت تأثی�رات اختصاص 
اعتبار از صندوق توس�عه ملی به بخش صنعت 
 و ش�رایط اعط�ای آن را م�ورد بررس�ی ق�رار 

داده است. 

بررسی اختصاص منابع از صندوق توسعه ملی به بخش صنعت

این وعده را عملی کنید

فرام��رز م��رادی، عضو هیات رییس��ه 
انجم��ن مدیران صنایع خراس��ان رضوی 
معتقد اس��ت ک��ه اگر اعتب��ار پیش بینی 
شده تحت عنوان کمک به صنعت به امور 
دیگری اختصاص پیدا کند، مشکالت این 

بخش را مضاعف خواهد کرد. 
اخیرا مقرر ش�ده که از محل صندوق 
توس�عه ملی، منابعی به بخش صنعت 
اختص�اص پی�دا کن�د. به نظر ش�ما 
تخصیص منابعی از صندوق توس�عه 
ملی به بخش صنعت می تواند تاثیری 
در رش�د صنای�ع و ح�ل مش�کالت 

عدیده این بخش داشته باشد؟
اگر آنچه پیش بینی شده پرداخت شود 
و دقیقا این منابع به دست صنعت برسد، 
قطعا بس��یار موثر خواهد بود. زیرا یکی از 
مشکالت اصلی صنایع نداشتن سرمایه  در 
گردش کافی اس��ت و این اقدام می تواند 
تا حدود زیادی س��رمایه در گردش مورد 
نیاز بخش صنعت را تامین کند. همچنین 
برخی از واحدهای صنعتی نیاز به بازسازی 
دارند و برای بازس��ازی این واحدها که از 
ضروریات نیز است، باید اعتباراتی به آنها 

تزریق شود. 
اما اگر این اعتبار پیش بینی شده تحت 
عن��وان کم��ک به بخش صنع��ت به امور 
دیگری اختص��اص پیدا کند، متاس��فانه 
عالوه ب��ر اینکه مش��کالت صنایع را حل 
نخواه��د کرد، مش��کالت ای��ن بخش را 
مضاعف خواهد کرد. این بدان معناس��ت 
ک��ه پولی تزریق می ش��ود، ب��دون اینکه 
تولی��دی اتف��اق بیفتد و این ب��ه معنای 

افزایش تورم است. 
فکر می کنید اختصاص این منابع باید 
تحت چه ش�رایطی ص�ورت بگیرد تا 
هم مس�ائلی که ش�ما عنوان کردید، 
ب�روز نکن�د و ه�م صنایعی ک�ه نیاز 
بیش�تری دارند، بتوانند از این اعتبار 

استفاده کنند؟
ب��ه نظ��ر م��ن در درجه نخس��ت باید 
منابعی به قطعه سازان اختصاص پیدا کند، 
زیرا با تولیدات قطعه س��ازان، بس��یاری از 
واحدهای تولی��دی دیگری فعال خواهند 

شد. همچنین واحدهایی که تولیدات آنها 
مزیت صادراتی دارند، باید تقویت شوند تا 
از کانال آنها ارزآوری برای کش��ور صورت 
بگیرد. به عب��ارت دیگر این منابع باید به 
واحدهایی تخصیص پی��دا کند که آن را 
در جهت بازس��ازی خود و تولید کاالهای 
با کیفیت و صادراتی به کار بگیرند. نهادی 
که می تواند یک س��ازماندهی را در مورد 
شرایط و نحوه اختصاص این منابع انجام 
 دهد، وزارت صنعت، معدن و تجارت است 
اما تش��کل ها و بخش خصوصی می توانند 

در این رابطه با دولت همفکری کنند. 
همانط�ور که می دانی�د در زمان آغاز 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مقرر 
شد که از محل درآمد ناشی از اجرای 
این قان�ون منابعی ب�ه بخش صنعت 
اختصاص پیدا کن�د، اما در عمل این 
اتفاق نیفتاده اس�ت. به نظر شما چه 
دالیلی موجب ش�د که بخش صنعت 

نتواند از این اعتبارات استفاده کند؟
البت��ه دولت مدعی اس��ت ک��ه منابع 
پیش بین��ی ش��ده از مح��ل هدفمن��دی 
یارانه ها به بخش صنعت اختصاص یافته، 
ام��ا این را بین واحده��ای صنعتی توزیع 
نکرده اس��ت. ب��ه عنوان مثال مس��ئوالن 
عنوان می کنند که سوبسیدهای مختلفی 
را ب��رای بخش صنع��ت در نظر گرفته اند. 
همچنین صحبت دولتمردان این نیس��ت 
ک��ه دول��ت اعتب��ار ناش��ی از هدفمندی 
یارانه ها را به اندازه کافی و پیش بینی شده 
دریافت نکرده اس��ت تا به ط��ور کامل در 

اختیار صنایع قرار دهد. 
البت��ه دول��ت باید ای��ن کار را با دقت 
بیش��تری انجام دهد و واحدهای صنعتی 
را ب��ه ص��ورت گروهی ببیند. ب��ه عنوان 
مث��ال اگر دول��ت قص��د دارد به صنعت 
نس��اجی کمک کن��د، این کم��ک باید 
به گونه ای باش��د که مناف��ع آن به تمام 
واحدهای نس��اجی برسد و نه اینکه فقط 
چند واحد خاص از ای��ن کمک و منافع 
آن برخ��وردار ش��وند. بنابراین باید دقت 
و مشاوره بس��یاری در مورد این موضوع 

انجام شود.

جلیل افش��ار نژاد، عض��و هیات مدیره 
انجم��ن مدی��ران صنایع ای��ران معتقد 
است در ش��رایطی که تمام کارخانه های 
صنعت��ی بده��کار هس��تند و ق��ادر به 
پرداخ��ت بده��ی خ��ود نیز نیس��تند، 
اعتبارات صندوق توس��عه ملی می تواند 
صنع��ت را ک��ه بخش��ی از آن در حالت 
رکود به س��ر می برد، به تکاپو و فعالیت 

بیندازد. 
اختص�اص مناب�ع از مح�ل صندوق 
توس�عه مل�ی ب�ه بخش صنع�ت تا 
چ�ه اندازه در توس�عه صنایع و رفع 
مش�کالت فعل�ی آنها موث�ر خواهد 

بود؟ 
از آنجا که در دو سال گذشته دولت به 
دنب��ال کنترل تورم بود، وضعیت اقتصاد 
کش��ور نه تنها بهبود نیاف��ت، بلکه بدتر 
هم ش��د و می توان گفت که تقریبا تمام 
صنایع به بن بست خوردند. این در حالی 
اس��ت که اگر میان عرضه و تقاضا تعادل 
وجود داش��ته باش��د، تورم کاهش پیدا 
می کن��د اما دولت ت��الش کرد که بدون 
توجه ب��ه این موض��وع میزان ت��ورم را 
کاهش دهد که نتیجه ای به جز بیکاری 
و تعطیلی کارخانه ها و بن بس��ت اقتصاد 
نداشت و صنایع را با مشکالت عدیده ای 

مواجه کرد. 
این در حالی اس��ت که در کشورهایی 
مانند ژاپن، انگلس��تان و آلمان به دلیل 
کمک ه��ا و حمایت های دول��ت، صنایع 
به ش��کل قابل توجهی رشد کرده است. 
اگر بنا باش��د که در کشور ما نیز چنین 
روی��ه ای در پیش گرفته ش��ود، باید در 
ابتدا یک جمع بندی ش��ود که ما قادریم 

کدام صنایع را در ایران رشد دهیم. 
البته در شرایطی که تمام کارخانه های 
صنعتی بدهکار هستند و قادر به پرداخت 
بدهی خود نیز نیس��تند و از سوی دیگر 
50 تا 60 درص��د کارخانه های ایران نیز 
تعطیل ش��ده و عده ای بیکار ش��ده اند، 
اگر ب��رای پرداخ��ت بدهی ه��ای معوق 

فرصت بیش��تری به صنایع داده شود و 
از طریق منابعی مانند صندوق توس��عه 
ملی به بخش صنعت کمک ش��ود، رشد 
همه جانبه صنایع اتفاق خواهد افتاد. در 
مجموع مسلم است که اعتبارات صندوق 
توسعه ملی می تواند بخش صنعت را که 
بخش��ی از آن در حال��ت رکود به س��ر 

می برد، به تکاپو و فعالیت بیندازد. 
با توجه به مشکالتی که برای بخش 
صنع�ت برش�مردید، فک�ر می کنید 
اختص�اص ای�ن منابع بای�د در چه 
ش�رایطی صورت بگیرد ت�ا بهترین 

نتیجه را به دنبال داشته باشد؟ 
ب��ه نظر م��ن صنایع��ی ک��ه بیش از 
بقی��ه به تقوی��ت و حمایت نی��از دارند، 
بای��د در اولویت ق��رار بگیرند. همچنین 
صنایع م��ادر که پویای��ی و فعالیت آنها 
به اقتصاد کش��ور کمک می کند، باید در 
اولویت تخصیص این منابع قرار بگیرند. 
در مجموع اگر یک تقسیم بندی صحیح 
و هدفمن��د انجام ش��ود، می تواند اثرات 
بس��یار بهت��ری را برای بخ��ش صنعت 
و به ط��ور کلی اقتصاد کش��ور به دنبال 

داشته باشد. 
همان طور که می دانید بخش صنعت 
نتوانس�ت از درآم�د ناش�ی از محل 
هدفمندی یارانه ها اس�تفاده کند. به 
نظر ش�ما چه موضوع�ی موجب این 
مسئله ش�د و منابع پیش بینی شده 

به کدام سمت رفت؟ 
در حال حاضر دول��ت بودجه کافی را 
برای پرداخت یاران��ه نقدی به مردم در 
اختیار ندارد چه برس��د به اینکه بخواهد 
از درآمد ناش��ی از هدفمندی منابعی را 
ب��ه بخش صنع��ت اعطا کن��د.  در واقع 
می توان گفت اش��تباه پیاده ش��دن این 
سیس��تم از ابتدا و مش��خص نبودن این 
موضوع که دقیقا باید چه کس��انی یارانه 
نقدی دریافت کنند، موجب شد تا بخش 
صنعت هم به��ره ای از منابع پیش بینی 

شده نبرد. 

سقاء رضوی:
صنعتگران به دریافت اعتبار خوشبین نیستند
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بخش صنعت و مشکل بزرگ 
نقدینگی 

اخیرا از س��وی مس��ئوالن س��خنانی مبنی بر این 
مطرح ش��ده که قرار اس��ت از صندوق توسعه ملی، 
منابعی به بخش صنعت اختصاص پیدا کند. چندی 
پیش یک��ی از مس��ئوالن وزارت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت عن��وان کرد مقرر ش��ده امس��ال 20 هزار 
میلیارد ریال اعتبار از س��وی صندوق توسعه ملی به 

بخش صنعت کشور اختصاص پیدا کند. 
البته باید به این نکته توجه داش��ت که بین بیان 
ای��ن موض��وع که قرار اس��ت اعتبارات��ی از صندوق 
توس��عه ملی به بخش صنعت اختصاص پیدا کند تا 
عم��ل به این موضوع فاصله ای وجود دارد. در بعضی 
س��نوات اعالم شده که از محل صندوق توسعه ملی 
یا س��ایر منابع، اعتباراتی به بخش صنعت تخصیص 
می یابد و زمانی که این مس��ائل به صورت رسانه ای 
اعالم می ش��ود، بار روانی و مال��ی منفی را برای این 
بخش به وجود م��ی آورد و زمانی ک��ه این اعتبارات 
وعده داده ش��ده، پرداخت نمی ش��ود این بار منفی 
مضاعف می شود و مسائل و مشکالتی را برای فعاالن 

بخش صنعت به وجود می آورد. 
از همی��ن رو نکته مهم این اس��ت که مس��ئوالن 
و دولتم��ردان از ارائه وعده هایی ک��ه قابلیت تحقق 
ندارد، اجتناب کنند تا به این وس��یله بار منفی برای 
بخش صنعت و همچنین س��ایر بخش های تولیدی 

به وجود نیاید. 
البته قطعا اگر اعتبار پیش بینی ش��ده از صندوق 
توس��عه ملی به بخش صنعت اختص��اص پیدا کند، 
تاثیرات بس��یار مثبتی را در توس��عه این بخش و به 
کار انداخت��ن صنایع راکد و دارای مش��کل خواهد 

داشت. 
تمام صنایع که غیرفعال هس��تند ی��ا دچار رکود 
ش��ده اند،  یکی از مش��کالت اصلی آنها س��رمایه  در 
گردش اس��ت. به هر ترتیب اگر چنی��ن منابعی در 
اختیار بخش صنعت قرار بگیرد، موجب رونق تولید 
می ش��ود و تاثیر بس��یار مثبتی را در روند توس��عه 
صنایع مختلف در کشور خواهد داشت. اما اختصاص 
منابع از صندوق توسعه ملی به بخش صنعت زمانی 
تاثیرات الزم را خواهد داش��ت که برخی ش��رایط و 
اقدامات برای آن در نظر گرفته  شود. به نظر می رسد 
اولین قدم، شناسایی صنایع نیازمند به این اعتبارات 
است؛ صنایعی که با دریافت این اعتبارات از رونق و 

رشد برخوردار شوند. 
پس از مرحله شناس��ایی، اولوی��ت در دریافت این 
منابع باید با صنایعی باشد که در مناطق محروم قرار 
گرفته اند، اش��تغال زایی بیشتری دارند و تولیدات آنها 
می تواند پایه ای برای س��ایر صنایع مستقر در کشور 
باشد. به عبارت دیگر اولویت باید با صنایعی باشد که 
زنجیره تولید را تکمیل می کنند تا در نهایت به توسعه 
روند اش��تغال در کشور کمک کند. اما نکته ای  که در 
این میان نباید از آن غافل ش��د این اس��ت که مقرر 
بود از محل درآمد ناش��ی از اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها منابعی به بخش های تولیدی و از جمله بخش 
صنع��ت اختصاص پیدا کند. ای��ن موضوع روی کاغذ 
پیش بینی و نوشته ش��ده بود ولی متاسفانه در عمل 
اتفاق دیگری افتاد. کما اینکه مسئوالن دولت یازدهم 
هم مانند مس��ئوالن دولت قبل این موضوع را عنوان 
می کنند که قرار بود از محل اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها منابعی به بخش صنعت اختصاص پیدا کند و 
این منابع به شکل غیرمستقیم به این بخش تخصیص 
یافته اس��ت. البته این موضوع نمی تواند توجیه کننده 
باش��د، زی��را در حال حاض��ر اغلب صنایع مش��کل 
نقدینگی و سرمایه در گردش دارند و اگر این موضوع 
به ش��کلی حل شود، بخش قابل توجهی از مشکالت 

صنایع مرتفع می شود. 
این موضوع در بودجه آمده اس��ت که رقم 5 هزار 
و 200 میلی��ارد تومان از مح��ل هدفمندی یارانه ها 
به صنایع اختصاص پیدا کند که متاس��فانه به دلیل 
عدم پیگیری مسئوالن ارش��د دولتی، به شکلی که 
پیش بینی ش��ده ب��ود، تخصیص نیاف��ت. در همین 
راس��تا رقمی که ب��ه صنایع کش��ور اختصاص پیدا 
کرده، مبلغ بس��یار ناچیزی است و حدود 10 درصد 
از رقم پیش بینی شده در قانون به صنایع تخصیص 

یافته است. 
اما دلیل عدم تخصیص منابع پیش بینی ش��ده این 
بود که متاسفانه آن طور که دولت برای پرداخت یارانه 
نق��دی به مردم اولویت قائل اس��ت در مورد پرداخت 
یارانه به تولید اهمیت قائل نیست. به عبارت دیگر در 
شرایطی که باید تولید مهم تر از سایر مسائل در نظر 
گرفته شود، در کشور ما چنین نیست. زمانی که یک 
نفر در عرصه تولید شاغل است به این معنی است که 
ب��ا این فعالیت، معاش خ��ود و خانواده خود را تامین 
می کن��د اما زمانی که 45 ه��زار و 500 تومان یارانه 
نقدی را که مبلغ قابل توجهی هم نیست به یک فرد 
اختص��اص می دهیم نمی تواند تاثیر زیادی در اقتصاد 
یک خانوار داش��ته باشد اما اگر این رقم های کوچک 
یکجا جمع شود، می تواند یک یا چند کارخانه و واحد 
تولی��دی را فعال کند که تاثیر این موضوع در اقتصاد 
و تولید ناخالص ملی کش��ور و سایر شاخص ها بسیار 
مش��خص و هویدا خواهد بود. این در حالی است که 
یارانه نقدی هم به ایجاد تورم بیشتر در جامعه کمک 
می کند و هم به کاهش تولید و اش��تغال در کش��ور  
با توجه به موضوعات ذکر ش��ده، در مجموع می توان 
به این نتیجه رس��ید که به ج��ای پرداخت منابعی از 
صندوق توسعه ملی به بخش صنعت، راهکار مناسب 
اختصاص اعتباراتی از محل اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ه��ا ب��ه این بخش اس��ت. به عب��ارت دیگر اگر 
30 درصد درآمد ناش��ی از اجرای این قانون به بخش 
تولید اختصاص پیدا کند، دیگر نیازی نخواهد بود که 
از صندوق توس��عه ملی منابعی به صنایع داده شود و 
به این ترتیب مشکالت پیش روی واحدهای تولیدی 
حل خواهد شد. بنابراین تصور من این است که باید 
اولویت با درآمد ناش��ی از اج��رای قانون هدفمندی 

یارانه ها باشد. 

گذر یارانه از فیلتر اولویت ها 

سیس��تم پرداخ��ت یاران��ه و اولویت بندی های 
آن در هر کش��ور، بنا بر صالحدید کارشناس��ان و 
دولتمردان متفاوت است. مورد مهم در این میان، 
میزان اثربخش��ی و کاربردی بودن این یارانه ها در 
توسعه و رش��د اقتصادی هر کشور است. مدیریت 
توزی��ع یاران��ه و تش��خیص اینکه ک��دام بخش از 
زیرس��اخت های کش��ور نیاز بیش��تری به دریافت 
یارانه و حمایت های دولتی دارد، از اساس��ی ترین 
نکات سیس��تم توزیع یارانه محس��وب می ش��ود. 
کشورهای اتحادیه اروپا مدت هاست برای پرداخت 
یاران��ه، اولویت های مش��ابهی را در نظر گرفته اند، 
بنابر گزارش مالی سال گذشته کمیسیون اتحادیه 
اروپا، اولویت های بخش یارانه در اغلب کشورهای 
این اتحادیه، بدین ترتیب اس��ت: دانش، نوآوری، 
گسترش جامعه دیجیتال، سوخت و انرژی، صنایع 
و کش��اورزی. هر کش��ور بنا بر پتانسیل های خود 

روی یک یا چند بخش تمرکز ویژه تری دارد. 

یارانه بخش انرژی، اولویتی جهانی 
آنچه در س��ال های اخی��ر در مباحث مربوط به 
ان��رژی اهمیت وی��ژه ای پیدا کرده اس��ت، مبحث 
استفاده از انرژی های تجدید پذیر یا تجدید ناپذیر 
اس��ت، دولت های مختلف به ویژه در کش��ورهای 
توس��عه یافته، ت��الش دارند تا انرژی ه��ای پاک و 
تجدی��د پذی��ری مانند انرژی خورش��یدی، بادی، 
آب��ی و. . . را جایگزی��ن انرژی ه��ای تجدیدناپذیر 
کنند، بر این اس��اس بس��یاری از دولت ها، بودجه 
و یارانه ه��ای وی��ژه ای ب��رای این بخ��ش در نظر 
گرفته ان��د. م��اری دنلی، ریاس��ت بخ��ش تامین 
بودجه انرژی ه��ای تجدید پذیر انگلس��تان، اخیرا 
اع��الم کرد ه��ر 40 درص��د تخصی��ص بودجه و 
اعطای یارانه، به بخ��ش انرژی های تجدید پذیر تا 
70درصد در کاهش اتالف ان��رژی و صرفه جویی 
در هزینه ه��ا موث��ر اس��ت. انگلس��تان از جمل��ه 
کش��ورهایی اس��ت که یارانه و بودجه های ویژه ای 
در بخش انرژی ه��ای تجدید پذیر در نظر گرفته و 
ت��الش دارد، میادین بهره ب��رداری از این انرژی ها 
را توس��عه دهد. این حمایت، شامل اعطای یارانه 
ب��ه بخش های خصوصی که روی پروژه های تامین 
انرژی تجدیدپذیر کار می کنند هم می ش��ود. یکی 
از جدیدترین حمایت های دولتی در این بخش به 
حمایت از طرح ش��رکت س��بز است که قصد دارد 
ان��رژی مورد نیاز 13هزار خانوار را از طریق انرژی 

پاک تامین کند. 

یارانه بخش تولید، دغدغه ای همیشگی 
تولید و صادرات، نیاز به حمایت و پش��توانه های 
دولت��ی دارد، یکی از بهترین روش های حمایت از 
بخش تولید اعطای یارانه اس��ت. بخش کشاورزی 
در اغلب کش��ورها جزو اولویت ه��ای بخش تولید 

محسوب می شوند. 
فیلیپی�ن: به گزارش نیوی��ورک تایمز، یکی از 
کش��ورهای در حال توسعه که مدت هاست تالش 
دارد ب��ا اعط��ای یارانه، این بخ��ش را تقویت کند 
فیلیپین اس��ت. به تعبیر برخی کارشناسان، یارانه 
همواره شاهرگ حیات و ادامه تولید برنج هیبرید 
)برنج محلی فیلیپین(بوده است. اما فارغ از دغدغه 
تولید، یک��ی از دالیلی که دولتمردان فیلیپینی را 
به حمایت از بخش کشاورزی و به ویژه برنج کاری 
تش��ویق می کند، میزان واردات برنج در این کشور 
اس��ت، واردات برنج از دیگر کشورها، در فیلیپین 
معضلی است که با رکورد 1.7 میلیون تن در سال 
گذشته، فشار اقتصادی زیادی را به بخش واردات 
اعمال می کند. وابستگی قشر متوسط و ضعیف به 
برنج، نیز باعث ش��ده حمای��ت از تولیدات داخلی 
ضروری تر به نظر برسد، بر این اساس اعطای یارانه 
و حمایت از بخش کش��اورزی، فواید بی ش��ماری 

برای دولت خواهد داشت. 
 آلمان: در بین کش��ورهای اتحادیه اروپا، آلمان 
مق��ام نخس��ت را در حمایت از بخش کش��اورزی 
ب��ه دس��ت آورده اس��ت، اعطای یاران��ه به بخش 
کش��اورزی، در آلم��ان، تحت ل��وای طرحی با نام 
»امنیت تولید کش��اورزی« طی یک دهه گذشته 
رقم صعودی داشته است. این برنامه تا پایان سال 
2020 و در دوبخ��ش نق��دی و کاال ادامه خواهد 

داشت. 
یارانه بخش صنعت و معدن 

ک�ره جنوبی: بنا بر گ��زارش بلومبرگ، در بین 
کش��ورهای جهان، ک��ره جنوبی رک��ورد باالترین 
میزان اعطای یارانه در بخش تولیدات الکترونیک 
را از آن خ��ود کرده اس��ت. این دس��ت و دلبازی 
دول��ت، البت��ه مزیت های بی ش��ماری را به دولت 
کره تقدیم کرده که مهم ترین آن، میزان صادرات 
باالی کاالهای الکترونیک این کشور به سایر نقاط 

جهان است. 
اس�ترالیا: دولت اس��ترالیا، سال هاس��ت روی 
دو بخ��ش صنایع و معادن تمرکز ویژه ای داش��ته 
اس��ت، رشد خودروس��ازی و تولید قطعات داخلی 
در این کش��ور طی س��ال های اخیر از یک س��و و 
بهره برداری موفق از معادن از س��وی دیگر، باعث 
شده استرالیا جزو کشورهایی طبقه بندی شود که 
بهتری��ن اولویت بندی را ب��رای اعطای یارانه انجام 
داده است. بنابر گفته ریچارد دنیس، مدیراجرایی 
بخ��ش اعطای یاران��ه صنایع در اس��ترالیا، حدود 
60درصد از هزینه های بهره ب��رداری از معادن در 
ایاالت کوئیزلند و اس��ترالیای غرب��ی با یارانه های 
دولتی تامین شده است که تقریبا بی سابقه است. 
چی�ن: بر طبق گ��زارش وال اس��تریت ژورنال، 
چین از کش��ورهایی اس��ت که در بخش صنعت، 
به ش��دت ب��ه یارانه ه��ای دولتی متکی اس��ت، به 
نظر می رس��د این اتکا، تاثیر مثبتی نیز داش��ته و 
برتری��ن ش��رکت های صنعتی که در ب��ازار بورس 
چی��ن حضور دارند، از یارانه ه��ای هنگفت دولتی 

بی نصیب نبوده اند. 

آزموده دیدگاه

سیدمحمد بیاتیان
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت

فرامرز مرادی:
مشکالت بخش صنعت مضاعف نشود

جلیل افشارنژاد: 
اعتبار صندوق توسعه کمکی برای کارخانه های بدهکار است

المیرا اکرمی 

وز|
مر

ت ا
رص

 | ف
شو 

د با
هزا

ح: ب
طر



مبارزه  آلمان با سلفی ها در دنیای 
مجازی

تش��دید  پ��ی  در 
گ��روه  تبلیغ��ات 
اینترنت  سلفی ها در 
برای جلب جوانان، وزارت کش��ور آلم��ان اعالم کرد که 
طرحی گس��ترده جه��ت مبارزه با ای��ن تبلیغات تدارک 
دیده اس��ت. این طرح، »برنامه های روشنگرانه« را نیز در 

برمی گیرد. 
وزارت کشور آلمان برای مقابله با افزایش شمار افرادی 
که از این کش��ور به گروه های افراطی در س��وریه و عراق 
می پیوندند، طرحی موسوم به »سرکوب و پیشگیری« را 
در نشست وزیران داخلی ایالت های این کشور به تصویب 
رساند.توماس دو مزیر، وزیر کشور آلمان، در این نشست 
گفت که این طرح بیش از هر چیز با روشنگری و اقدامات 
پیشگیرانه از پیوستن زنان و مردان جوانی که تحت تأثیر 
تبلیغ��ات »داعش« به صفوف این س��ازمان تروریس��تی 

می پیوندند، جلوگیری خواهد کرد. 
ب��ه گ��زارش دویچه وله، بناب��ر تازه تری��ن گزارش های 
نهاده��ای امنیتی آلم��ان، تاکنون بی��ش از ۷۰۰ مرد و 
زن جوان از این کش��ور راهی مناطق جنگی در س��وریه 
و عراق ش��ده اند. حدود ۲۲۵ نف��ر از آنان دوباره به آلمان 
برگشته اند. شمار زنان و دخترانی که به گروه های مسلح 
افراطی پیوس��ته اند، یکصد نفر ارزیابی می شود اما منابع 
غیر رسمی با اس��تناد به گزارش های محرمانه تعداد این 

زنان را »به مراتب بیشتر« تخمین می زنند. 

یونان توافق با وام دهندگان را 
به رفراندوم می گذارد

یونان،  اعالم نخس��ت وزیر  براساس 
رفراندوم ملی بر س��ر شرایط توافق 
بازپرداخ��ت بدهی ب��ا وام دهندگان 
بین الملل��ی در پنج��م ژوییه  )14 
تیر( برگزار می ش��ود. الکسیس س��یپراس، نخست وزیر 
یونان اعالم کرد که مردم یونان باید تصمیم سرنوشت ساز 
برای تمامیت ارضی، اس��تقالل و آینده کشورشان اتخاذ 
کنند. سیپراس در یک س��خنرانی تلویزیونی گفت: این 
پیش��نهادها که علناً قوانین اروپایی و حقوق اساسی کار، 
برابری و شرافت را نقض می کند، نشان می دهد که هدف 
برخی از شرکا و نهادها انعقاد قراردادی با ثبات برای تمام 

طرف ها نیست، بلکه هدف آنها تحقیر تمام مردم است. 
قرار است پارلمان یونان در یک نشست ویژه، برگزاری 
این همه پرس��ی را به رأی بگذارد. در صورت رأی مثبت 
نماین��دگان پارلمان یونان، این همه پرس��ی پنجم ژوییه 

برگزار خواهد شد. 
به گفته س��یپراس، ای��ن رفراندوم در پنج��م ژوییه و 
چند روز پ��س از ضرب االجل 3۰ ژوئن انجام می ش��ود. 
مذاکرات دولت یون��ان و اعتباردهندگان بین المللی این 
کش��ور به منظور جلوگیری از اعالم ورشکستگی یونان و 
خروج احتمالی این کشور از منطقه اقتصادی یورو صورت 
می گیرد. دول��ت یونان تا پایان 3۰ ژوئ��ن  )4روز دیگر( 
باید 1.۷ میلیارد دالر از اقساط بدهی های خود را بپردازد. 

تشخیص آسیب مغزی با هدفون
ی��ک  محقق��ان، 
آزمایش فش��ار مغز 
را با اس��تفاده از یک 
هدف��ون ویژه طراحی کرده اند ک��ه می تواند عفونت ها و 
آسیب های خطرناک سر را شناسایی کند. این هدفون که 
تحلیل کننده فشار مایع مغزی و حلزونی  )CCFP( نام 
گرفته، به اندازه گیری مایع بین گوش و مغز می پردازد. 

در این رویک��رد جدید، بیمار، هدفون CCFP را روی 
سر گذاشته و گوشی های آن را که از سوی دیگر به رایانه 
متصل اس��ت، درون گوش��ش قرار می ده��د. این کار به 
پزشکان اجازه می دهد تا فشار مایع درون جمجمه را بدون 
نیاز به جراحی یا فرآیندهای دردناک نخاعی اندازه گیری 
کنند. این دستگاه در حال حاضر در بیمارستان عمومی 
 CCFP س��اوت همپتون مورد استفاده اس��ت.  هدفون
همچنین توس��ط ناس��ا برای بررس��ی س��طوح فشار در 
فضانوردان به منظور کمک به رفع مشکالت بینایی مرتبط 
با فضا و بیماری ها مورد استفاده قرار گرفته است. پزشکان 
معتقدند از این روش می توان برای تمایز قائل شدن بین 
آس��یب سر و اختالل استرس پس از سانحه در سربازانی 

که از جنگ بازگشته اند، استفاده کرد. 

در س��ه ماهه اول سال جاری حجم تجارت خارجی ایران به ۲1 میلیارد و ۲14 میلیون 
دالر رسید. 

در این مدت، 1۰ میلیارد و 86۷ میلیون دالر انواع کاال از ایران به سایر کشورها صادر و 
در مقابل 1۰میلیارد و 34۷ میلیون دالر نیز وارد کشور شده است. 

همچنی��ن می��زان وزنی کاالهای صادراتی کش��ورمان در مدت یادش��ده ۲۵ میلیون و 
61 هزار تن و میزان وزنی کاالهای وارداتی نیز 8 میلیون و 84۵ هزار تن بوده است. 

بررس��ی تحلیلی تجارت خارجی ایران در بهار امس��ال نش��ان می دهد که همچنان تراز 
بازرگانی جمهوری اس��المی ایران مثبت و حجم صادرات بیش��تر از واردات بوده است اما 
صادرات کش��ورمان 9 و 96صدم درصد و واردات نیز 1۵ و 48 صدم درصد کاهش داش��ته 
اس��ت.  همچنین مقایس��ه میزان وزنی صادرات نس��بت به واردات حاکی از آن است که 
صادرکنندگان ایرانی همچنان به صادرات مواد خام عالقه مندند و کاالهای س��اخته شده 

سهم کمتری را همچون سال های پیش به خود اختصاص داده است. 
کارنام��ه تجارت خارجی ایران در بهار امس��ال حاکی از آن اس��ت ک��ه با وجود کاهش 
3۲ درص��دی ص��ادرات میعان��ات گازی، جای��گاه محصوالت پتروش��یمی بهتر ش��ده و 
صادرکنندگان توانسته اند ارزش صادرات این محصول را در مدت یادشده 1۲ درصد نسبت 

به مدت مشابه سال قبل افزایش دهند. 

آنچه در زیر می آید جدول قیمت معامالت انجام شده انواع خانه ویالیی در مناطق بیست ودوگانه شهرداری تهران است؛ 

خانه های ویالیی تهران چند؟ 

سالم خوانندگان گل گالب! خوبید؟ امروز می خواهیم راجع به... بگذارید قصه را تعریف 
کنم خودتان متوجه می شوید: 

زیر پل صدر برای کاری ایس��تاده بودم. پس��ر جوانی روبه روی من ایستاده بود. تلفنش 
زنگ خورد. به طرفی که پشت تلفن بود گفت: »سالم حاجی! نه نه خیالت راحت من االن 
میدون شوش��م! اومدم سراغ همون یارو که فرمودید. حلش می کنم نگران نباشین.« قطع 
کرد. دوباره تلفنش زنگ خورد گفت: »سالم پدر جان. خوبین؟ نه دیگه نیستم، گفتم برای 
کار اومدم عس��لویه یه هفته ای اینجام. باید به مرتضی بگ��ی بره دنبال اون ماجرا!« دوباره 
تلفنش زنگ خورد، گفت: »مخلص داش نادر! چطوری؟ نه داداش شهرستانم یکی دو روز 
دیگه میام!« بعد گویا طرف چیزی گفته بود که به نفعش بود. جواب داد: »جدی میگی؟ 
باشه امشب میام می گیرم ازت! من گفتم شهرستانم؟ نه نه! گفتم یکی دو روزه شهرستانم، 
امش��ب برمی گردم.« یکی دیگر زنگ زد و سریعا گفت: »سالم عزیززززمممم! االن زیر پل 
صدرم. میام سمت تجریش می بینمت.« قطع که کرد پرسیدم: »فقط به این آخری دروغ 
نگفتی ها!« خندید و گفت: »این آخری فکر می کنه من یه ماشین مدل باال دارم، به خاطر 

طرح ترافیک نمیارم!«
یک مدل دیگر هم داریم. توجه کنید: »حاال بذار اینو برات بگم!« این مقدمه چینی برای 
نوعی از دروغ به نام »خالی بندی« اس��ت! خالی بندی دس��ته ای از دروغ هاست که معلوم 
نیست چرا آن را می گوییم! مثل این جیب برهایی که دستشان هرز شده، جیب پدرشان را 
هم می زنند، بعضی از ما هم از سِر اعتیاد خالی می بندیم! دست خودمان نیست! خالی بندی 
دروغی خنثی ا ست. نه چیزی به آدم اضافه می کند، نه کم می کند! تنها خاصیتش این است 
که روح، خود به خود به آرامش می رسد! مثال یک مثال خالی بندی این است که وقتی سگ 
به طرف حمله کرده، این بابا هم مثل میگ میگ فرار کرده، برای اینکه روحش به آرامش 
برسد به بقیه می گوید: »جاتون خالی دیروز یه شیر آفریقایی بهم حمله کرد، منم با کمربند 

دست و پاشو بستم تا می خورد زدمش!« 
یک جور دروغ دیگر هم داریم. دقت کنید: »اگه راستشو می گفتم ناراحت می شد!«، »بابا 
راستش��و می گفتم آبروم می رفت«، »اخراجم می کردن اگه راستشو می گفتم!«، »چی کار 
می کردم خب مجبور بودم!« آن دس��ته از دروغ هایی که پش��تش این جمالت بیاید، اصال 
اشکال ندارند. اصال  ها! چون مصلحت حکم می کرده که دروغ بگوییم! دروغ مصلحتی که 
از قدیم گفتند اشکالی ندارد. ولی نکته اینجاست که هر دروغی قابلیت این را دارد که یک 
دروغ »مصلحتی« باشد! باالخره هر دروغی را به یک دلیلی می گوییم دیگر. دروغی هم که 
دلیل پشتش باشد، می شود دروغ مصلحتی! حاال سوال حاشیه ای و بی خودی هم به وجود 
می آید: »کی گفته دروغ مصلحتی اشکالی ندارد؟« که اصال چیز مهمی نیست. از این سوال 

چشم پوشی می کنیم! 
امروز هم راجع به دروغ صحبت کردیم. البته دروغ خوش��بختانه از جامعه ایرانی رخت 
بربس��ته، و دیگر چیزی به این نام در آن نمی بینیم. جان؟ نه نه! اینی که گفتم مصلحتی 

بود، مصلحتی اشکالی ندارد! 

یک رستوران زنجیره ای مشهور برای حل مشکل استفاده از تلفن همراه در زمان صرف غذا، یک پد مجهز بلوتوث دار درون سینی غذا طراحی کرده که از یک صفحه کلید داخلی 
برخوردار اس�ت. این فناوری رس�توران  »KFC« به جای کاغذی که معموالً روی س�ینی غذاها گذاش�ته می ش�ود، قرار گرفته و عالوه بر خاصیت ضد آب بودن، توس�ط یک پورت 

یو اس بی قابل شارژ است. 

همه مصلحتی اش را دوست دارند

در هفته ه��ای اخیر موضوع مقابله با مهاجرت های غیرقانونی به یکی از موضوعات مهم 
اتحادیه اروپا به ویژه کش��ورهای جنوب اروپا تبدیل شده است. طبق تصویب وزرای دارایی 
اتحادیه، پیش��نهاد مطرح شده در مورد افزایش هزینه ها به عنوان اولویتی سیاسی و فوری 
به منظور واکنش به فش��ارهای مهاجرت در مدیترانه در نظر گرفته خواهد شد. کشورهای 
اتحادیه متعهد شدند  کشتی و هواپیمای کافی برای آغاز مرحله اول عملیات که جمع آوری 
اطالعات اس��ت، فراهم کنند. رهبران اتحادیه اروپا در اظهارات اخیر خود خواستار افزایش 
عملیات جست وجو و نجات شدند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا نیز بر استفاده از گزینه نظامی 
برای مقابله با قاچاقچیان انسان، جمع آوری اطالعات، عملیات حمله به قایق ها و بازداشت 

مهاجران تاکید کرده اند. 
در ای��ن میان حت��ی دولت های کوچک اروپایی که در مقایس��ه با کش��ورهای ایتالیا و 
یونان مش��کالت کمتری در ای��ن زمینه دارند، بر مقابله ب��ا ورود مهاجران خارجی تاکید 
دارند. مجارس��تان اعالم داشته است قصد دارد ضمن تشدید قوانین مربوط به مهاجرت و 
پناهجویان، اخراج آن دس��ته از افرادی که به صورت غیرقانونی وارد این کشور می شوند را 
تسهیل کند. به گفته وزارت کشور مجارستان، از ابتدای امسال بیش از ۵3 هزار درخواست 
پناهندگی دریافت کرده و این در حالی اس��ت که س��ال قبل تعداد درخواس��ت ها حدود 
4۲ هزار و ۷۰۰ مورد بود. بیشتر پناهجویان سریعا و قبل از اینکه ادعاهای شان مورد بررسی 
قرار گیرد به سمت غرب یا آلمان و سوئد حرکت می کنند. مجارستان در مرز جنوبی خود با 
صربستان، دیواری به ارتفاع چهارمتر را با هدف مقابله با ورود مهاجران به این کشور احداث 

خواهد کرد که هنوز بودجه تقریبی احداث این دیوار اعالم نشده است. 
کمیسیون اروپا برای اجرای طرح خود برای کنترل هجوم مهاجران و حل این پدیده، به 
جلب نظر اکثریت کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیاز دارد. کمیسیون از اعضا خواسته برای 
پذیرش بیش از 4۰هزار مهاجر که بیشتر آنان سوری و اریتره ای هستند و در یونان و ایتالیا 
به س��ر می برند، وارد عمل ش��وند. مهاجران غیرقانونی، ایتالیا، یونان و مالت را با مشکالت 
زیادی روبه رو کرده اند. این س��ه کش��ور معتقدند بودجه در نظر گرفته شده برای مقابله با 

مهاجرت ها کافی نیست. 
موج هجوم مهاجران غیرقانونی به اروپا در س��ال جاری در مقایسه با سال ۲۰14، بیش 
از 1۷۰ درصد افزایش داش��ته است. بروکسل طرح اضطراری برای مواجهه با این پدیده را 
در دس��تور کار خود قرار داد. آوراموپولوس، کمیس��ر اروپایی در امور مهاجرت تاکید کرده 
اس��ت 4۰۰هزار متقاضی مهاجرت که از کشورهای س��وریه و اریتره هستند و در ایتالیا و 
یونان مس��تقر شده اند، در دو سال به سایر کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا منتقل خواهند 
شد. کمیسیون اروپا مدعی است برای حل مشکل مهاجرت، قصد سهمیه بندی مهاجران 
را ندارد، اما خواس��تار همبستگی برای جلوگیری از بروز مشکل برای برخی کشورهاست. 
طبق طرح اولیه توزیع مهاجران در کشورهای اروپایی، آلمان باید 8۷63 متقاضی مهاجرت، 
فرانس��ه 6۷۵۲ و اسپانیا 4۲88 متقاضی مهاجرت را بپذیرند. کمیسیون اروپا قصد تقسیم 
۲۰هزار مهاجر بین کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا، را در نظر دارد. اتحادیه اروپا برای سال 

۲۰14 تا ۲۰۲۰ مبلغ 9 میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو اختصاص داده است. 

اروپا و هزینه های مهاجرت های غیر قانونی
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محمود فاضلی
کارشناس مسائل اروپا

دانشجویان معموال برای زندگی در نزدیکی 
دانش��گاه خود باید از خانواده جدا زندگی و در 
پایان هر س��ال تحصیلی آپارتمان یا اتاق خود 
را تخلیه کنند. از این رو، تابس��تان فقط فصل 
تعطیالت نیس��ت، بلکه موس��م جابه جایی و 
اثاث کشی نیز است. آمارهای رسمی حاکی از 
آن است که ساالنه ۵/ ۲ تا 3 میلیون جابه جایی 
و اثاث کشی در کشور فرانسه انجام می شود که 
اغلب آنها در فصل تابس��تان صورت می گیرد.  
هزینه جابجایی و حمل بار بس��یار سرسام آور 
اس��ت. به عنوان مث��ال در ش��هر پاریس برای 
اثاث کش��ی از ی��ک خانه دو طبق��ه باید 6۰۰ 
تا 1۲۰۰ یورو به ش��رکت های باربری پرداخت 
ش��ود. از این رو، بهتری��ن راه حل برای کاهش 
هزینه ها این اس��ت که اثاث کش��ی را اعضای 
خانواده به کمک دوس��تان و آش��نایان انجام 

دهند. 
را  اسباب کش��ی ها  از  8۰ درص��د  ح��دود 
موجران به ش��خصه انجام می دهند. بسیاری 
از آنها برای انج��ام این کار یک کامیون اجاره 
می کنند. س��ایت های مختلفی وجود دارند که 
تخفیفات��ی ب��رای اجاره کامی��ون و همچنین 

ل��وازم دیگر به مردم ارائ��ه می کنند. برخی از 
ای��ن ارائه کنندگان خدمات موفق ش��ده اند با 
ارائ��ه خدماتی مبتکرانه از دیگر رقبا س��بقت 
بگیرند. اغلب آنها با انجام فرآیند اثاث کش��ی 
در طول یک هفته تخفیف هایی به مش��تریان 
خود می دهند. همچنین قیمت اجاره کامیون 
در روزه��ای میانی هفته ۲۰ ت��ا 3۰ درصد از 
روزهای آخر هفته کمتر اس��ت.  اگر دوستان 
نزدیک و صمیمی زی��ادی دارید، بهترین کار 
این اس��ت که از آنها درخواس��ت کمک کنید. 
البته خودتان به تنهایی نیز می توانید این کار 
را انجام دهید، یگانه کاری که باید بکنید این 
اس��ت که از فردی کاربلد برای حمل وس��ایل 
س��نگین ی��ا رانندگی خودرو کم��ک بگیرید. 
توافقی خوب و راضی کننده می تواند از آسیب 
دیدن وسایل شما جلوگیری کند. فرید الهلو، 
از مدیران یکی از س��ایت های خدمات دهنده 
در زمینه اثاث کش��ی می گوید: »ما بس��ته ای 
۲۷۵ یوروی��ی به مش��تریان مان ارائه می کنیم 
که ش��امل یک کامیون با توان حمل 1۲ متر 
مکعب بار اس��ت و اثاث کشی که طی یک نیم 
روز به ط��ور کامل انجام می ش��ود.« این توان 
حمل ب��ار برای خان��ه ای ۵۰ متری مناس��ب 
اس��ت.  البته برای خانه های بزرگ تر یا رفتن 
به شهرهای دور، کمک گرفتن از فردی کاربلد 

اجتن��اب ناپذیر اس��ت. س��ایت های مختلفی 
وجود دارند که از طریق آنها می توانید بهترین 
تخفیف های رقابتی را پیدا کنید. با وجود این، 
بای��د آنه��ا را از قبل رزرو کنی��د و از رفتن به 
سراغ پیشنهادهایی که س��یل مشتریان را به 
خود جذب کرده است، خودداری کنید.  البته 
هزینه شما به حجم اثاث، ارزش وسایل، فاصله 
بین دو خانه، دسترسی آنها و همچنین بسته 
انتخابی بس��تگی دارد. البته ممکن است بین 
بس��ته پای��ه )حم��ل کارتن ها بر عه��ده خود 
مشتری است( و بسته کامال راحت )اثاث کشی 
به ط��ور کامل توس��ط خدمات دهن��ده انجام 
می شود( بیش از ۵۰ درصد تفاوت قیمت وجود 
داشته باش��د. البته سازمان حمایت از خانواده 
در فرانس��ه حق العمل اثاث کش��ی را حداکثر 
9۲4  ی��ورو تعیین ک��رده اس��ت. این قیمت 
برای خانواده هایی اس��ت که حداقل سه فرزند 
دارند و ممکن اس��ت هنوز فرزندان آنها آنقدر 
کوچک باشند که وسایل اضافه زیادی داشته 
باشند. در مقابل، در سال ۲۰14، یک شرکت 
کاریابی در فرانس��ه هزینه اثاث کشی را حذف 
کرده اس��ت و در عوض به اف��راد جویای کار 
برای یافتن کار در ش��هرهای دیگر و مهاجرت 
به آنجا کمک می کند و از این طریق به نوعی 

می تواند این هزینه را جبران کند. 

اثاث کشی با حداقل هزینه

دور دنیا

مترجم: ایمان حبیبی
منبع: لوموند
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ساخت پل عابر پیاده در آمستردام به کمک یک چاپگر سه بعدی

یک س��ازه فل��زی ک��ه دو کن��اره یکی از 
کانال های آمس��تردام را ب��ه یکدیگر متصل 
خواهد کرد به وس��یله یک روبات که ش��ش 
بازو دارد و به ش��یوه چاپ س��ه بعدی ساخته 

خواهد شد. 
ساخت و س��ازها در آین��ده می توانند بدون 
نیاز به پیچ و مهره به وس��یله چاپ سه بعدی 

انجام شوند. 
ژوری��س الرمن، ط��راح هلن��دی، پل عابر 
پیاده ای را طراح��ی کرده که از روی یکی از 
کانال های بی ش��مار آمستردام عبور می کند. 
تحول این طرح در س��اخت س��ازه به وسیله 

یک روبات است. 
این روبات به کمک ش��ش بازوی همه کاره 
این س��ازه فلزی که وزن دس��تگاه را تحمل 
می کند به صورت س��ه بعدی چ��اپ می کند. 

س��نگینی این دس��تگاه اتوماتی��ک روی پل 
در حال احداث اس��ت و همزمان با پیشروی 
س��اختمان پل، دس��تگاه نیز به جلو حرکت 
می کند. بدین ترتیب دس��تگاه کار خود را از 
ی��ک طرف رودخانه آغ��از می کند و آن را به 
س��مت دیگر متصل می کند؛ی��ک فناوری که 
گوس��تاو ایفل ب��ه خاطر دو س��ال زمانی که 
صرف س��اخت برج آهنی ایفل کرد مسلما به 

آن غبطه می خورد. 
 dezeen.com ژوریس الرمن در س��ایت
توضی��ح می دهد: »س��اخت این پل نش��ان 
خواهد داد که چگونه چاپ سه بعدی باالخره 
به دنیای اجس��ام ب��زرگ راه پی��دا می کند 
و همه اینها را به وس��یله م��واد پایدار انجام 
می ده��د.« ای��ن هنرمند کم��ی فراتر از یک 
ش��اهکار تکنولوژی این سازه را مصداق یک 
شعر واقعی می داند: »این پل نماد و استعاره 
زیبایی اس��ت از ارتباط تکنول��وژی آینده با 

شهری قدیمی.«

فراتر از چاپ سه بعدی کنونی
توس��عه ای��ن پ��روژه توس��ط آزمایش��گاه 
MX3D که روی چگونگی چاپ س��ه بعدی 
س��ازه هایی با ابعاد بزرگ و پیشرفته مطالعه 
می ک��رد، انج��ام گرفته و بر پای��ه فناوری ای 
اس��ت که ژوری��س الرم��ن آن را ابداع کرده 
اس��ت. این فن��اوری به روبات ه��ای صنعتی 
ام��کان ترس��یم س��ازه های فل��زی را در هوا 

می دهد. 
از نظ��ر مدیران موسس��ه، این پیش��رفت 
می تواند به ای��ن تکنولوژی امکان نقل مکان 
کردن به کارگاه ها و کارخانه ها را بدهد.  تیم 
گرتژن، مدیر فنی MX3D می گوید: »آنچه 
ما را از چاپ سه بعدی سنتی متمایز می کند 
این است که این فناوری به ما اجازه می دهد 
از جعبه مربع ش��کل معمول که اش��یا در آن 
ساخته می شود خارج شویم.« انتظار می رود 
جای گیری و س��اخت این پل تا سال ۲۰1۷ 

تحقق یابد.
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3۰۰31۲/۰۰۰/۰۰۰3/6۰۰/۰۰۰/۰۰۰شهرک راه آهن- خ باغستان
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