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رهبرانقالب اسالمی سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را ابالغ 
کردند. لزوم تحقق متوسـط رشد اقتصادی ۸ درصد، ایجاد شبکه 

ملـی اطالعـات، تدوین راهبـرد ملی مبارزه با فسـاد و 
افزایش توان دفاعی ازجمله این سیاست هاست. 

در نامه به رییس جمهور

رهبر معظم انقالب سیاست های کلی 
برنامه ششم توسعه را ابالغ کردند

رهبرانقالب اسالمی سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 
را ابالغ کردند. لزوم تحقق متوسط رشد اقتصادی ۸ درصد، 
ایجاد شبکه ملی اطالعات، تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد 

و افزایش توان دفاعی ازجمله این سیاست هاست. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفت��ر رهبر معظم انقالب، 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اس��المی در 
نام��ه ای به رییس جمهور، سیاس��ت های کلی برنامه شش��م 

توسعه را ابالغ کردند. 
 ای��ن سیاس��ت های کل��ی ب��ر پای��ه محورهای س��ه گانه 
»اقتصاد مقاومتی«، »پیش��تازی در عرص��ه علم و فناوری« 
و »تعال��ی و مقاوم س��ازی فرهنگ��ی« و ب��ا در نظ��ر گرفتن 
واقعیت های موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده 
است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از 
تفکر اس��المی در زمینه پیشرفت که به کلی مستقل از نظام 

سرمایه داری جهانی است، کمک کند. 
سیاس��ت های کلی برنامه ششم توس��عه دارای ۸۰ بند و 
ش��امل س��رفصل های امور: »اقتصادی«، »فناوری اطالعات 
و ارتباط��ات«، »اجتماعی«، »دفاعی و امنیتی«، »سیاس��ت 
خارج��ی«، »حقوقی و قضایی«، »فرهنگی« و »علم، فناوری 

و نوآوری« است. 
براساس این سیاست ها در حوزه اقتصادی موارد زیر ابالغ 

شده است:
۱- رشد اقتصادی ش��تابان و پایدار و اشتغال زا به گونه ای 
که با بسیج همه امکانات و ظرفیت های کشور، متوسط رشد 

۸ درصد در طول برنامه محقق شود. 
۲- بهبود مس��تمر فضای کس��ب وکار و تقویت س��اختار 

رقابتی و رقابت پذیری بازارها. 
۳- مش��ارکت و بهره گی��ری مناس��ب از ظرفیت نهادهای 
عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق 

اقتصاد مقاومتی. 
۴- توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه ای 
کشور به ویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل 
شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان های پولی دو 
و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای 

۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی. 
۵- گس��ترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای 
آن )بازار پول، بازار س��رمایه و بیمه ها( با مشارکت اشخاص 
حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم موثر بازار 
س��رمایه در جهت توسعه سرمایه گذاری و ثبات و پایداری و 
کاهش خطرپذیری فعالیت های تجاری و اقتصادی کش��ور با 

تاکید بر ارتقای شفافیت و سالمت نظام مالی. 
۶- تامین مالی فعالیت های خرد و متوس��ط به وسیله نظام 

بانکی. 
۷- ارتق��ای کیف��ی و کمی نظ��ام جامع صنع��ت بیمه و 
ابزارهای آن )بازارهای رقابتی، بیمه  اتکایی و...( با مش��ارکت 
اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه 
س��رمایه گذاری و ثب��ات و پای��داری و کاه��ش خطرپذیری 

فعالیت های تجاری و اقتصادی کشور. 
۸- جذب س��رمایه ایرانیان خارج کش��ور و سرمایه گذاران 

خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق های الزم. 
۹- اعم��ال نظارت کامل و فراگی��ر بانک مرکزی بر بازار و 
موسس��ات پولی، بانکی و اعتباری و س��اماندهی موسسات و 
بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت 

و سالمت و کاهش نسبِت مطالبات غیرجاری به تسهیالت. 
۱۰- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از 
منبع تامین بودجه عمومی به »منابع و س��رمایه های زاینده 
اقتصادی« و دائمی ش��دن اساسنامه صندوق توسعه ملی با 
تنفیذ اساس��نامه موجود و واریز س��االنه ۳۰ درصد از منابع 
حاص��ل از صادرات نفت و میعان��ات گازی و خالص صادرات 
گاز به صندوق توس��عه ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد 

ساالنه به آن. 
۱-۱۰- استقالل مدیریت حساب ها از بانک مرکزی. 

۲-۱۰- ارائه تس��هیالت از منابع صندوق توس��عه ملی به 
بخش های غیردولتی به صورت ارزی. 

۳-۱۰- اس��تقالل مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف 
بودجه ای و قوانین عادی. 

۴-۱۰- س��پرده گذاری ارزی حداکث��ر ۲۰درصد از منابع 
ورودی صن��دوق، ن��زد بانک ه��ای عامل در قب��ال اخذ خط 
اعتباری ریالی از بانک های مذکور برای ارائه تسهیالت ریالی 
به بخش کش��اورزی، صنایع کوچک و متوس��ط و تعاونی با 

معرفی صندوق توسعه ملی. 
۱۱- تکمی��ل زنجیره ارزش صنعت نف��ت و گاز و کاهش 

شدت انرژی. 
۱۲- حمای��ت از تاس��یس ش��رکت های غیردولت��ی برای 
س��رمایه گذاری در فعالیت ه��ای اکتش��اف )ن��ه مالکی��ت(، 
بهره برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادین 

مشترك در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴. 
۱۳- افزای��ش س��هم انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر و نوین و 

گسترش نیروگاه های پراکنده و کوچک مقیاس. 
۱۴- تحقق کامل هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش 
تولید، اش��تغال و بهره وری، کاهش ش��دت ان��رژی و ارتقای 

شاخص های عدالت اجتماعی. 
۱۵- واگ��ذاری طرح ه��ای جم��ع آوری، مه��ار، کنترل و 
بهره برداری از گازه��ای همراه تولید در کلیه میادین نفت و 

تاسیسات صنعت نفت به مردم. 
۱۶- افزای��ش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش 
صنعت نفت و گاز و توس��عه تولید کااله��ای دارای بازدهی 

بهینه )براساس شاخص شدت مصرف انرژی(. 
۱۷- دانش بنیان کردن صنایع باالدس��تی و پایین دس��تی 
نفت و گاز با تاس��یس و تقویت شرکت های دانش بنیان برای 
طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری 

به منظور افزایش خودکفایی. 
۱۸- افزایش مس��تمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از 

مخازن و چاه های نفت و گاز. 
۱۹- تقس��یم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان ها، 
نواحی و س��واحل و جزایر کش��ور با رعای��ت الزامات آن در 
چارچوب سیاست های کلِی مربوط، به منظور افزایش تولید 
ث��روت ملی و حمایت دول��ت از س��رمایه گذاری در مناطق 

کمترتوسعه یافته و روستایی. 
۲۰- اتخ��اذ برنامه ه��ا و اقدام��ات اجرایی جهت توس��عه 
روس��تایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به 
مناطق روس��تایی و عش��ایری )کانون تولید و ارزش آفرینی( 
ب��ا برنامه ریزی و مدیریت بهینه در س��طح ملی، منطقه ای و 
محلی، تعیین س��هم واقعی در توزیع منابع و ارتقای ش��أن 
و منزل��ت اجتماعی، ایج��اد فرصت های جدی��د اقتصادی و 
حمایت ه��ای ویژه از فعالیت های کارآفرینی و اش��تغال زایی 

مزیت دار بومی و مقاوم س��ازی تاسیس��ات و زیرس��اخت ها و 
اماکن روستایی با تاکید بر بند۹ سیاست های کلی کشاورزی. 
 ۲۱- توس��عه اقتص��اد دریای��ی جن��وب کش��ور در محور 

چابهار – خرمشهر با تاکید بر سواحل مکران. 
۲۲- برنامه ریزی برای دستیابی به ضریب جینی ۰/۴۳. 

۲۳- توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی 
در زمینه های دارای مزیت. 

۲۴- اولوی��ِت  بخ��ِش ریلی در توس��عه حمل و نقل و ایجاد 
مزیت رقابتی برای آن. 

۲۵- توسعه حمل و نقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه 
و پایانه های باری و اتصال ش��بکه به مراکز بزرگ اقتصادی، 
تج��اری و صنعت��ی و مبادی ورودی و خروجی مهم کش��ور 
 و ش��بکه های ریل��ی منطق��ه ای و جهان��ی به وی��ژه کریدور 

شمال - جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزیت بار. 
۲۶- افزایش نرخ رش��د ارزش اف��زوده بخش های صنعت، 
معدن و صنایع معدن��ی و افزایش صادرات محصوالت آن با 

اجرای سیاست های کلی صنعت و معدن. 
۲۷- دانش بنیان کردن ش��یوه تولید و محصوالت صنعتی 
و خدمات وابسته به آن، نشان سازی تجاری و تقویت حضور 

در بازارهای منطقه و جهان. 
۲۸- اولویت دادن به حوزه های راهبردی صنعتی )از قبیل 
صنایع نفت، گاز، پتروش��یمی، حمل ونقل، مواد پیش��رفته، 
س��اختمان، فناوری اطالعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب 
و کش��اورزی( و افزایش ضریب نفوذ فناوری های پیش��رفته 

در آنها. 
۲۹- اولوی��ت دادن به تامین مواد مورد نیاز صنایع داخلی 
کش��ور با تاکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ارزش افزوده مواد 

معدنی و اجرای بند ۳ سیاست های کلی معدن. 
۳۰- تدوین و اجرای س��ند جامع و نقش��ه راه تحول نظام 

استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت. 
۳۱- استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطالعات کشور. 

امور فناوری اطالعات و ارتباطات
۳۲- کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک 

در بستر شبکه ملی اطالعات. 
۳۳- توس��عه محتوی در فضای مجازی براس��اس نقش��ه 
مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی 

و بومی سازی شبکه های اجتماعی. 
۳۴- ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطالعات و تامین 
امنیت آن، تس��لط بر دروازه ه��ای ورودی و خروجی فضای 
مجازی و پاالیش هوش��مند آن و س��اماندهی، احراز هویت 
و تحول در ش��اخص ترافیکی ش��بکه به طوری که ۵۰درصد 

آن داخلی باشد. 
۳۵- بهره گی��ری از موقعیت ممتاز کش��ور با هدف تبدیل 
ایران به مرکز تبادالت پستی و ترافیکی ارتباطات و اطالعات 

منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین المللی. 
۳۶- حضور موثر و هدفمند در تعامالت بین المللی فضای 

مجازی. 
۳۷- افزایش س��هم سرمایه گذاری زیرس��اختی در حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات تا رس��یدن به سطح کشورهای 

برتر منطقه. 
۳۸- توس��عه فناوری فضایی با طراحی، س��اخت، آزمون، 
پرت��اب و بهره ب��رداری از س��امانه های فضای��ی و حف��ظ و 

بهره برداری حداکثری از نقاط مداری کشور. 

در نامه به رییس جمهور

رهبر معظم انقالب سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را ابالغ کردند

 ما هم قرارداد
برد-برد می خواهیم

بخش خصوصی باید دولت را پس بزند
معاون اول رییس جمهور در مراسم روز صنعت و معدن تاکید کرد

وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت دهم:

بخش خصوصی صنعت نفت:

درگفت وگو با مجری و مشاور طرح احیای بیولوژیک دریاچه ارومیه مطرح شد

 مسکن مهر و یارانه
بودجه کشور را فلج کرد

ریزگردهای نمکی برفراز دریاچه

نوبخت در نشست خبری: 

تنها آمارهای مرکز آمار ایران معتبر است
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قرارداد کارفرمایان با س��ازندگان 
تجهی��زات صنع��ت نفت در کش��ور 
ب��ه دلیل م��وارد متع��دد در ابعادی 
تحمیلی اس��ت و از دید فعاالن نیاز 
ب��ه بازنگری ج��دی دارد ت��ا بخش 
خصوص��ی فع��ال در ای��ن عرصه با 

س��ازندگان خارج��ی ش��رایط برابر 
داشته باشند.  تحریم ها موجب شده 
تا س��ازندگان داخلی در بخش های 
مختلف خودکفا ش��وند، سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت کشور در این 
مدت موفق شدند که ۷۰ درصد از نیاز 

کارفرمایان را تامین کنند. گرچه به 
دلیل خودتحریمی از ظرفیت موجود 
تنها ۳۰ درص��د مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد و همچن��ان عالقه مندی به 
کاالی خارج��ی در میان کارفرمایان 

به شدت احساس می شود. 
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تخفیف های صداوسیما
شمشیری دولبه برای فعاالن سینما

مزایا و معایب پخش تیزرهای سینمایی در گفت و گو با هومن یگانی

سخنگوی دولت با اشاره به مسئله اختالفات آمارهای 
منتشر شده از س��وی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی 
اظهار کرد: تنها مرکز تولید آمارهای رسمی، مرکز آمار 
ایران اس��ت. البته این به معنای این نیس��ت که سایر 
دستگاه ها برای کارهای داخلی خود تولید آمار نکنند 

اما آمار آنها آمار وسیعی نیست. 
محم��د باقرنوبخت تاکید ک��رد: البت��ه در کارهای 
آماری ممکن است نمونه ها تفاوت کند اما نباید تفاوت 
معناداری وجود داشته باشد. به همین جهت درزمینه 
اعالم میزان رش��د اقتصادی یک تقس��یم کار با بانک 
مرکزی انجام ش��د که آنها نظر خ��ود را به مرکز آمار 
بگویند که در نهایت اعالم رشد ۳درصدی مورد تایید 

مرکز آمار ایران نیز بود. 
وی با اشاره به بحث نرخ تورم نیز گفت: در این زمینه 
ی��ک تفاوت بین آمار بانک مرک��زی و مرکز آمار ایران 
وجود داشت که ما در شورای عالی آمار از این دو نهاد 
درخواست کردیم مبانی محاسباتی خود را یکسان کند 

و ترجیحا یک عدد اعالم شود. 
س��خنگوی دولت در ادامه در پاسخ به این سوال که 
درخصوص خبر گم ش��دن یک دکل نفتی توضیحاتی 
ارائه دهید، گفت: آق��ای زنگنه، وزیر محترم نفت یک 
بار در ای��ن خصوص اظهارنظر کردن��د و من از روابط 
عمومی وزارت نف��ت می خواهم که نظر این وزارتخانه 
را به صورت مکتوب منتش��ر کند و در اختیار رسانه ها 
قرار دهد و مش��خص ش��ود که در این مسئله واقعیت 
امر چیست. سخنگوی دولت، تاکید کرد: صرفا به دنبال 
یک توافق خوب هس��تیم و اینک��ه مجددا با یک دوره 
بلند م��دت دیگری برای انجام مذاکرات موافقت کنیم، 

این امر در سیاست  ایران نیست. 
نوبخت از تهیه و تنظیم الیحه بودجه س��ال ۹۵ در 
دولت خب��ر داد و گفت: فعالیت های مربوط به تنظیم 
الیحه بودجه س��ال ۹۵ برای ارائه به مجلس در آذرماه 

امسال آغاز شده است. 
وی گفت: ب��رای زمانبندی این موضوع یک س��تاد 
اصل��ی و یک ش��ورای راهب��ردی مبتنی ب��ر عملکرد 
۵ کارگ��روه هزینه یاب��ی، منابع، منطقه ای، بخش��ی و 

شرکت های دولتی تشکیل شده است. 

2میلیون و 647هزار و 232 نفر جمعیت بیکار 
سخنگوی دولت با اشاره به آخرین وضعیت بازار کار 
ایران اظهار کرد: مرکز آمار ایران اقدام به تهیه و تنظیم 
گزارش��ی درخصوص طرح آمارگیری وضعیت اشتغال 
در ایران در بهار س��ال ۹۴ کرد که طبق این آمار، نرخ 
اشتغال از بهار س��ال ۹۳ تا بهار ۹۴ حدود یک درصد 

افزایش داشت و به ۳۷ درصد رسید. 
وی افزود: یعنی کسانی که در بهار سال ۹۴ آماده به 
کار شدند، یک درصد نسبت به سال گذشته تعدادشان 
افزای��ش پیدا ک��رد و به ۸۷۱هزار و ۷۶۰ نفر رس��ید؛ 
یعنی جمعیت آماده به کار در کش��ور به ۲۴ میلیون و 

۵۰۹هزار و ۶۰۹ نفر افزایش پیدا کرد. 
نوبخت تاکید کرد: از این جمعیت فعال آماده به کار، 
۱۱۷هزار و ۱۶۹ نفر موفق به پیدا کردن کار نش��دند؛ 
بنابراین جمعیت بیکار از ۲میلیون و ۵۳۰هزار و ۶۴ نفر 

در بهار سال ۹۳ به ۲میلیون و ۶۴۷هزار و ۲۳۲ نفر در 
بهار سال ۹۴ رسید. 

برای عدم توافق برنامه داریم
نوبخت با اش��اره ب��ه موضوع مذاکرات هس��ته ای و 
دی��دگاه دولت در قب��ال تعه��دات آمریکایی ها گفت: 
در ارتباط با اینکه دولت نس��بت ب��ه نتیجه مذاکرات 
خوشبین است یا بدبین باید بگویم با توجه به اینکه به 
دفعات مقامات رسمی جمهوری اسالمی اعالم کردند 
ک��ه به طرف مقابل به وی��ژه آمریکایی ها اعتماد ندارند 
بنابراین درخصوص نتیجه مذاکرات ما همواره درصدی 
بدبینی داریم و احتمال می دهیم این موضوع با موفقیت 

انجام نشود. 
وی افزود: به همین جهت خود را آماده کردیم که اگر 
این اتفاق نیفتاد آن وقت با شدت تحریمی که صورت 
خواهد گرفت کش��ور با چه ترتیبی باید اداره شود. ما 
برای این موضوع برنامه داریم و اتفاقا روزگذشته برای 
به روز کردن این برنامه جلس��ه ای داشتیم که در دفتر 
بنده به عنوان س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور 

تشکیل شد. 
سخنگوی دولت با بیان اینکه منطق ما منطق قانونی 
و مطابق با عرف بین الملل اس��ت، گفت: انتظار نداریم 
طرف مقابل خارج از عرف بین الملل اقدامی انجام دهد 
اما احتمال می دهیم که این مذاکرات به نتیجه برسد. 

نوبخت افزود: ما باید آماده باشیم برای ورود قابل توجه 
سرمایه به داخل کشور، چه بخشی از دارایی های عرضه 
بلوکه ش��ده ما و چه بخش��ی از س��رمایه گذاری های 

خارجی و همه این موارد نیاز به برنامه دارد. 
وی با اشاره بر اینکه برای سرمایه گذاری های خارجی 
باید زیرساخت های خود را آماده کنیم، گفت: با توجه 
به نیروی انسانی تحصیلکرده گسترده ای که در کشور 
وجود دارد، با تاس��ف باید بگوییم نرخ بیکاری در این 
مجموعه بسیار باال است، بنابراین می توانیم این افراد را 
در دوره های کوتاه مدت مهارت آموزی و برای همکاری 

با شرکت های خارجی آماده کنیم. 
س��خنگوی دولت گفت: در ای��ن صورت هم افزایش 
سطح اشتغال و هم افزایش بهره وری را خواهیم داشت. 
سخنگوی دولت با بیان اینکه تحریم ها ظلم به ملت 
ماست، خاطرنش��ان کرد: اما اینکه طرف مقابل تصور 
کند ما به علت تحریم ها دست خود را به نشانه تسلیم 
ب��اال می بریم، این گونه نخواهد بود. تحریم ها به اقتصاد 
ما آس��یب وارد می کند اما م��ا تالش می کنیم که این 

آسیب ها را کاهش دهیم. 
نوبخ��ت با اش��اره به نظرس��نجی های انجام ش��ده 
درخصوص موضوع مذاکرات هسته ای در جامعه گفت: 
آنچه که من از نظرسنجی ها در کل کشور مشاهده کردم 
رقم بسیار باالیی از جمعیت ما با مذاکره کنندگان مان 
همانند رهبر معظم انقالب همدل هس��تند و از حقوق 
مسلم هسته ای دفاع می کند.  سخنگوی دولت در ادامه 
با بیان اینکه س��پردن پرونده هسته ای به شورای عالی 
امنی��ت ملی پ��س از واگذاری ب��ه وزارت امور خارجه 
منتفی است، گفت: مصوبه اخیر هسته ای مجلس هیچ 

مغایرتی با اصل ۱۷۶ قانون اساسی ندارد. 

چرا نام های 
 تجاری 

با گذشت زمان 
جرم می گیرند؟ 

امکانات مدرن 
در خدمت 

کسب و کارهای 
سنتی

دست های خالی 
 تولیدکنندگان 
برای تبلیغات 

تجاری

وز|
مر

ت ا
رص

 | ف
شو 

د با
هزا

ب

استفاده از اپلیکیشن های موبایلی 
برای پیشرفت فضای کسب وکار 

گزارشی از وضعیت بازار و 
سرمایه گذاری در آژانس های 

طراحی و تبلیغات

وقتی صحبت از تبلیغات می شود 
نخس��تین چیزی ک��ه در ذهن هر 
کسی می آید چیست؟! پاسخ به این 
سوال شاید به اندازه تمام انسان های 

روی کره خاکی متفاوت باشد...
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ب��ا  کارفرمای��ان  ق��رارداد 
صنعت  تجهیزات  س��ازندگان 
نف��ت در کش��ور ب��ه دالی��ل  
متع��دد در ابع��ادی تحمیلی 
اس��ت و از دید فعاالن نیاز به 
بازنگ��ری جدی دارد تا بخش 
خصوصی فعال در این عرصه 
با س��ازندگان خارجی شرایط 

برابر داشته باشند. 
ش��ده  موج��ب  تحریم ه��ا 
در  داخل��ی  س��ازندگان  ت��ا 
بخش ه��ای مختل��ف خودکفا 
ش��وند، س��ازندگان تجهیزات 
در  کش��ور  نف��ت  صنع��ت 
این م��دت موفق ش��دند که 
70 درصد از نی��از کارفرمایان 
را تامی��ن کنن��د. گرچ��ه به 
دلیل خودتحریمی از ظرفیت 
موجود تنها 30 درصد استفاده 
به  و همچن��ان عالقه من��دی 
می��ان  در  خارج��ی  کاالی 
کارفرمایان به ش��دت احساس 
وج��ود  ای��ن  ب��ا  می ش��ود. 
کنار  در  داخل��ی  س��ازندگان 
صنع��ت نفت حض��ور دارند و 
تالش می کنن��د در مناقصات 

متعدد برنده شوند. 
 فع��االن بخ��ش خصوصی 
به دلیل وجود م��وارد متعدد 
در ن��وع قرارداده��ای نفت��ی 
نارضایتی خ��ود را بارها اعالم 
خواه��ان  از ای��ن رو  کردن��د. 
داخلی  قراردادهای  بازنگ��ری 

وزارت نفت هستند. 
علیرضا درویشی، مدیرعامل 
شرکت مهندسی برق سیستم 
با تاکید ب��ر اینکه بارها اعالم 
قرارداده��ای  ک��ه  کردی��م 
موجود ظالمانه اس��ت و حتی 
بخ��ش داوری ای��ن قراردادها 
نیز مش��کل دارد، به »فرصت 
امروز« می گوی��د: »وزیر نفت 
در دولت یازده��م برای پایان 
بخش��یدن ب��ه ای��ن اجحاف 
ش��یوه نامه حمایت از ساخت 
داخ��ل را تدوین و ابالغ کرده 
درنهای��ت بخش  ام��ا  اس��ت 
کارفرمای��ی وزارت نف��ت ب��ا 
وج��ود قوانین و آیین نامه های 
متعدد کاری که تمایل داشته 

باشند را می کنند.«
براس��اس اعالم نظر فعاالن 
قرارداده��ای  بخ��ش  ای��ن 

کارفرمای��ی وزارت نف��ت ب��ا 
س��ازندگان داخل��ی دو تیپ 
و  س��اخت  ق��رارداد  اس��ت؛ 
ف��روش که ه��ر ک��دام نقاط 
ضع��ف متع��ددی دارد. برای 
نمونه قراردادها با س��ازندگان 
براساس ریال تعریف می شود 
و در آن قی��د می ش��ود ای��ن 
قیمت مقطوع اس��ت و شامل 
تعدیل نمی ش��ود ک��ه با توجه 
به شرایط اقتصادی و سیاسی 
کش��ور این برای سازنده عدم 
سازنده  می کند.  ایجاد  امنیت 
برای تولید کاالهای اساس��ی 
به مواد اولی��ه ای نیاز دارد که 
برای خرید بای��د دالر و یورو 
پرداخ��ت کند ک��ه قیمت آن 
در زم��ان اجرای قرارداد بارها 

تغییر می کند. 

عدم تبعیت کارفرمایان 
نفتی از دستور العمل

درویش��ی در ای��ن زمین��ه 
می گوید: »به دلیل مش��کالت 
موجود با وزیر نفت مذاکراتی 
ص��ورت گرف��ت و قرار ش��د 
قرارداده��ا به ص��ورت ریالی-

درنهای��ت  ام��ا  باش��د   ارزی 
کارفرماها از این دستورالعمل 
نکردن��د و همچنان  تبعی��ت 
قرارداده��ای موج��ود ریال��ی 

است.«
از دیگ��ر م��وارد ضع��ف این 
آن  ن��گارش  ن��وع  قرارداده��ا 
اس��ت. در بنده��ای قراردادها 
برای کارفرم��ا واژه »می تواند« 

و برای پیمانکار »باید« استفاده 
می ش��ود و ای��ن کار را ب��رای 
پیمانکاران س��خت کرده است 
در حقیقت سازندگان خواهان 
قراردادی مش��ابه با سازندگان 
خارجی از نظر حقوقی هستند 
تا کارفرما نی��ز تعهدی معادل 
آنچه را ب��رای پیمانکار تعیین 

کرده است پذیرا باشد. 
موض��وع  بع��دی  مس��ئله 
استاندارد و کیفیت کاال است 
ک��ه کارفرما با پیمانکار درباره 
آن ب��ه تواف��ق می رس��د که 
براس��اس  محصوالت  کیفیت 
باش��د  بین المللی  اس��تاندارد 
یا اس��تاندارد رایج کش��ور یا 
اس��تاندارد وزارت نف��ت. ام��ا 
درنهای��ت ناظر ب��رای اجرای 
این مسئله توسط وزارت نفت 
انتخاب می شود و تنها حقوق 

کارفرما لحاظ می شود. 
چگونگ��ی  می��ان  ای��ن  در 
پرداخت کارفرما به پیمانکار نیز 
در قراردادها تعیین نمی ش��ود. 
درویشی در تشریح بیشتر این 
مس��ئله می افزاید: »در شرایط 
تحری��م س��ازندگان خارج��ی 
ضمانت نامه بانکی برای حسن 
انجام تعهدات ارائه نمی کنند و 
پول خود را صد درصد دریافت 
تحریم ها  درحقیقت  می کنند. 
برای س��ازنده خارجی منفعت 
زی��ادی دارد زی��را چندبراب��ر 
قیم��ت واقعی تجهی��زات را به 
ایران می فروشد. حال اگر همان 
جنس توسط س��ازنده داخلی 

تولید شود ش��رکت های تابعه 
وزارت نف��ت و بدنه کارفرمایی 
از س��ازنده ضمانت نامه شرکت 
در مناقصه، ضمانت نامه حسن 
انجام کار را که معموال 10 درصد 
قرارداد اس��ت در ابتدا دریافت 
می کنن��د. این در حالی اس��ت 
که حداکث��ر پولی که پیمانکار 
دریافت می کند 25 درصد است 
که زمانی برای پرداخت آن نیز 

اعالم نمی شود.«
در حقیق��ت بای��د س��ازنده 
داخل��ی قب��ل از دریافت یک 
ریال از کارفرما حدود 30 درصد 
از کل ق��رارداد را در قالب انواع 
ضمانت نامه و حسن انجام کار 
ب��ه کارفرما تقدیم کند که این 
موضوع چالش جدی سازندگان 
ضمانت های  از س��ویی  اس��ت. 
بانکی تا زمان اتمام گارانتی کاال 
نزد کارفرما باقی می ماند که این 
اقدام کارفرمایی مشکل دیگری 
برای سازندگان ایجاد می کند. 
س��ازندگان در ص��ورت فروش 
محصول به کارفرمایی نفت باید 
9 درصد ارزش افزوده پرداخت 
کند که این موجب شده است 
تا محص��ول نهای��ی گران تر از 

محصول وارداتی شود. 
قرارداده��ای  بخ��ش  در 
سازندگان در تیپ ساخت نیز 
باید 16/7 درصد از کل رقم را 
برای بیم��ه و مالیات پرداخت 
کنند و این موارد هزینه تمام 
شده برای کارفرما و پیمانکار 

را باال می برد. 

چاره ای جز انعقاد قرارداد 
نداریم

توربین  دروی��ش، س��ازنده 
ضم��ن تایی��د م��واد اع��الم 
ش��ده به عنوان م��وارد ضعف 
بدن��ه  داخل��ی  قرارداده��ای 
نف��ت،  وزارت  کارفرمای��ی 
می گوید: »هم اکنون 6قرارداد 
با کارفرمای��ی وزارت نفت در 
بخش ه��ای مختل��ف داری��م. 
ب��رای  کارفرمای��ی  بده��ی 
پرداخ��ت تجهیزات اس��تفاده 
افزایش  نیز روز ب��ه روز  ش��ده 
می یاب��د و هیچ ضوابطی برای 
پرداخت به موقع در قراردادها 
تعیی��ن نمی ش��ود. م��ا ناچار 
هس��تیم با همه مش��کالت با 
وزارت نف��ت وارد کار ش��ویم 
و چ��اره ای نداری��م از ای��ن رو 
تنه��ا چیزی ک��ه می تواند به 
بازنگری  دهد  پایان  مشکالت 

در قراردادهاست.«
رض��ا پدیدار دیگر س��ازنده 
و  نف��ت  تجهی��زات صنع��ت 
مدیرعام��ل گروه آیس��کو در 
ای��ن باره به »فرص��ت امروز« 
قرارداده��ای  »در  می گوی��د: 
فی مابی��ن کارفرمایان نفتی و 
س��ازندگان آنچ��ه وجود دارد 
حاکمیت یک طرفه کارفرمایی 
دلی��ل  همی��ن  ب��ه  اس��ت. 
درخواس��ت بازنگری دادیم و 
تالش ه��ای ما موجب ش��د تا 
داخلی  قیمت  یکسان س��ازی 
و خارج��ی محق��ق ش��ود اما 
قراردادها  داوری  متاسفانه در 
هنوز موفق نش��دیم کاری از 

پیش ببریم.«
وی با اشاره به اینکه شرایط 
س��ازندگان  برای  قرارداده��ا 
روان نیس��ت و حتی تحمیلی 
اس��ت، می افزاید: »سازندگان 
می توانن��د ق��رارداد را امض��ا 
نکنن��د اما وقت��ی آن را امضا 
می کنند یعنی ش��رایط را هر 
چند تحمیلی در تمامی ابعاد 
پذیرفته ان��د در حقیق��ت ب��ه 
توافق رس��یده اند با این حال 
اینک��ه در قراردادها ضوابطی 
کارفرم��ا  پرداخ��ت  ب��رای 
لح��اظ نمی ش��ود مس��ئله ای 
اس��ت که باید اصالح و حتی 
تعیی��ن  نی��ز   بای��د جریم��ه 

شود.«

بخش خصوصی صنعت نفت: 

ما هم قرارداد برد- برد می خواهیم

شرکت های اِنی ایتالیا و کازمونای 
گاز قزاقستان قراردادی را در زمینه 
واگذاری حق بهره برداری در بلوک 
ایساتای قزاقستان به امضا رساندند 
ک��ه این ق��رارداد کمک ش��ایانی 
به هموار ش��دن مس��یر همکاری 
مشترک این دو شرکت در زمینه 
اکتش��اف آب های قزاقس��تان در 
دریای خزر خواهد کرد. مین بایف 
مدیر عام��ل و رییس هیات مدیره 
شرکت کازمونای گاز قزاقستان و 
کلودیو دیس��کالزی مدیر اجرایی 
ش��رکت اِنی ایتالیا این قرارداد را 
در حض��ور نورس��لطان نظربایف 
و  قزاقس��تان  رییس جمه��وری 
همچنین متئم رنزی نخست وزیر 
ایتالی��ا به امض��ا رس��انده و آن 
را نهای��ی کردن��د. الزم ب��ه ذکر 

اس��ت طبق ای��ن ق��رارداد حق 
بهره ب��رداری 50 درص��د از منابع 
بول��ک  در  موج��ود  زیرزمین��ی 
در  واق��ع  قزاقس��تان  ایس��اتای 
دری��ای خ��زر را به ش��رکت اِنی 
ایتالی��ا واگ��ذار کرده و ش��رایط 

بهره ب��رداری از ای��ن مناب��ع در 
قرارداد مذکور ذکر شده است. 

براس��اس تخمین های ش��رکت 
اِنی مقادیر قابل توجهی نفت خام 
قزاقس��تان  ایس��اتای  بل��وک  در 
وجود دارد. گفتنی اس��ت عملیات 

بهره ب��رداری از ای��ن میدان نفتی 
توس��ط  و  مش��ترک  به ص��ورت 
ش��رکتی که کازمون��ای گاز و اِنی 
انج��ام خواهد  تاس��یس کرده اند 
ش��د.  براساس اطالعات ارائه شده 
از س��ئوی ش��رکت اِنی، ش��رکت 

مشترکی که وظیفه انجام عملیات 
بهره ب��رداری ب��ر عهده آن اس��ت 
می توان��د از تکنولوژی انحصاری و 
پیشرو شرکت اِنی ایتالیا در زمینه 
اکتشاف و تجربه بسیار زیاد و غنی 
این ش��رکت در زمینه فعالیت در 
شرایط دشوار جوی و سازگاری با 

محیط زیست بهره مند شود. 
اِنی  قرارداد مش��ارکت شرکت 
ایتالی��ا در پروژه بهره ب��رداری از 
بلوک ایس��اتای قزاقستان در ماه 
ژوئن سال گذشته میالدی میان 
شرکت های اِنی ایتالیا و کازمونای 
گاز قزاقس��تان به عنوان بخشی از 
تواف��ق اس��تراتژیک دو ش��رکت 
ب��ه امضا رس��ید. گفتنی اس��ت 
قراردادی که در س��ال گذشته به 
امضا رسید ش��امل مشارکت اِنی 
در پروژه س��اخت و توس��عه یک 
کارخانه کشتی س��ازی در منطقه 

کوریک قزاقستان نیز می شود. 

همکاری مشترک اِنی ایتالیا و کازمونای گاز قزاقستان

چهارشنبه
10تیر1394
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نیــرونفت

همزمان با ورود به دومین روز بحران یونان
 قیمت نفت به پایین ترین میزان 

خود در 3 هفته گذشته رسید

به گزارش خبرگ��زاری رویترز، قیمت نفت خام 
در روز سه ش��نبه گذشته و در پی ورود یونان به 
دومی��ن روز بحران ع��دم بازپرداخت بدهی های 
این کش��ور که منجر به تعطیلی سیستم بانکی و 
اعمال سیاست های کنترلی آتن روی منابع مالی 
شده اس��ت، به پایین ترین حد خود در سه هفته 

گذشته رسید.
ب��ه نظر می رس��د دلیل اصلی ای��ن کاهش که 
ش��اخص نفتی برنت را ب��رای دومین ماه متوالی 
وارد روند نزولی کرده است، انتظار سرمایه گذاران 
برای مش��خص ش��دن نتیجه مذاک��رات یونان و 
طلبکاران این کشور و همچنین نتیجه همه پرسی 
دولت این کشور از مردم مبنی بر باقی ماندن در 

منطقه یورو یا ترک آن است. 
در همی��ن راس��تا قیمت ش��اخص نفتی برنت 
در معامالت آتی با 9 س��نت کاهش به 61 دالر و 
92س��نت در هر بشکه رسید، این در حالی است 
که قیمت این شاخص نفتی روز دوشنبه گذشته 
به 62 دالر و یک س��نت کاهش یافته بود که این 
رق��م پایین ترین قیم��ت برنت از 5 ژوئن س��ال 

جاری میالدی به این سو  است. 
با توجه به وضعیت قیمت برنت به نظر می رسد 
این ش��اخص نفتی برای دومین ماه متوالی وارد 

رکود شده است. 
در همین رابطه بن لی برون، تحلیلگر بازارهای 
Optio -  ننرژی در ش��رکت کارگزاری آنالین
sXpress  در س��یدنی می گوی��د: »ای��ن روزها 
هم��ه چی��ز تحت تاثی��ر یونان ق��رار گرفته و به 
نظر نمی رسد داستان بازپرداخت بدهی های این 

کشور در آینده نزدیک به پایان برسد.«
شکس��ت مذاک��رات یون��ان و طلب��کاران این 
کش��ور و همچنین تعطیلی سیستم بانکی و عدم 
دسترس��ی مردم این کش��ور به پول های خود به 
دلیل تعطیلی دستگاه های خودپرداز و در نهایت 
افزایش حجم ش��ایعات و تئوری توطئه، 10هزار 
نفر از مردم این کشور را در روز دوشنبه گذشته 

به خیابان ها کشاند. 
در این راستا و پس از اعالم الکسیس سیپراس، 
نخس��ت وزیر یونان مبنی بر رجوع به رأی مردم، 
به نظر نمی رس��د پیش از برگزاری همه پرسی در 
روز یکش��نبه آین��ده و انتخاب بین قبول بس��ته 
کمک های مالی وام دهن��دگان به یونان و اعمال 
سیاست های ریاضتی ش��دید یا خروج از منطقه 
یورو راه حلی برای بح��ران اقتصادی یونان وجود 

داشته باشد. 
لی برون ادامه داد: »با این همه، سرمایه گذاران 
و فعاالن بازار در انتظار انتش��ار گزارش وضعیت 
اش��تغال توس��ط دولت آمریکا در روز پنجشنبه 
بوده و همچنین نیم نگاه��ی به نتیجه مذاکرات 
ای��ران و قدرت ه��ای عم��ده جهان��ی در زمینه 

دستیابی به یک توافق جامع در وین دارند.«
در رابطه با مذاکرات مربوط به برنامه هسته ای 
ای��ران، یک مقام آمریکایی اع��الم کرد مذاکرات 
ای��ران و قدرت ه��ای جهانی بع��د از ضرب االجل 
تعیین ش��ده به منظور دس��تیابی طرفین به یک 
تواف��ق جامع ادام��ه خواهد یافت ت��ا در صورت 
دستیابی طرفین به توافق در ازای لغو تحریم های 
اعم��ال ش��ده بر بخش ه��ای مختل��ف اقتصاد و 
همچنین بخش ان��رژی ایران، برنامه هس��ته ای 
این کش��ور محدود شود و پس از نزدیک به یک 
دهه اختالفات تهران و قدرت های جهانی در این 

رابطه پایان یابد. 
ب��ا این وجود بن ل��ی برون، تحلیلگر ش��رکت 
کارگ��زاری OptionsXpress معتق��د اس��ت 
بحران بازپرداخ��ت بدهی های یونان همه چیز را 
تح��ت تاثیر خود ق��رارداده و موجبات نگرانی در 

بازارهای انرژی را فراهم آورده است. 
لی برون در این ارتباط اظهار داش��ت: »به نظر 
می رسد بحران یونان در کوتاه مدت سرخط اخبار 

را به خود اختصاص دهد.«

 پاسخ وزیر نیرو 
به انتقادها از سد گتوند 

 وزیر نی��رو درباره تش��دید انتقادها از وضعیت 
سد گتوند، گفت: نگرانی این گروه از کارشناسان 

را درک می کنیم. 
 درحالی ک��ه در ماه های اخی��ر انتقادها از تأثیر 
گتون��د بر کیفیت آب کارون ش��دت گرفته بود و 
با علنی شدن انتقادهای سازمان محیط زیست از 
این پروژه پرحاش��یه، برخی منتقدان تندتر حتی 
خواستار تخریب این سد ش��ده  بودند، در نهایت 
دولت تصمیم به تعیین تکلیف این پروژه از سوی 
نه��ادی بی طرف گرف��ت، اما نتایج این جلس��ات 
هنوز به کارفرمای اجرای این طرح ابالغ نش��ده و 

تصمیم نهایی هنوز رسانه ای نشده  است. 
در ای��ن خصوص وزیر نی��رو در گفت وگو با 
ایس��نا در پاسخ به این س��وال که موجی علیه 
سدس��ازی صورت گرفته است و گفته می شود 
نتیج��ه مطالعات برخی س��دها از جمله س��د 
گتوند اش��تباه بوده، آیا شما انتقادهای مطرح 
را  مبنی بر اش��تباه بودن س��اخت سد گتوند 
تأیی��د می کنید،  تصریح کرد: درمورد احداث 
س��دها س��ه دیدگاه در دنیا وجود دارد؛ یک 
دیدگاه این اس��ت ک��ه به طور مطل��ق مخالف 

احداث هرگونه س��دی اس��ت.
 دیدگاه دوم بیانگر این مس��ئله است که هرجا 
که امکان احداث س��د است، س��دها باید ساخته 

شوند. 
دیدگاه سوم، دیدگاه اقتضایی و موردی است و 
معتقد اس��ت ساخت مطلق یا عدم ساخت مطلق 
سدها غلط است و باید مورد به مورد سدها مورد 
مطالع��ه قرار گیرند. ما ب��ا دو دیدگاه اول مخالف 
و معتقد به دیدگاه س��وم هستیم منتها این نکته 
وجود دارد که برای اجرای س��دها باید جنبه های 
زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فنی لحاظ 

شود. 
 حمی��د چیت چیان در ادام��ه گفت: ایران یک 
تجربه بس��یار طوالنی و موفق در احداث س��دها 
داش��ته اس��ت. ما االن صاحب بیش از 140 سد 
بزرگ هس��تیم، البته با شمارش بندهای کوچک 

تعداد آنها به بیش از 600 مورد می رسد. 
همین س��دهای بزرگ که حاص��ل احداث آنها 
ایجاد ظرفیت هایی برای ذخیره سازی 47 میلیارد 
مترمکعب آب بوده اس��ت، خیرات و برکات بسیار 
باالیی برای کش��ور داشته اس��ت که نباید نادیده 
گرفت��ه ش��ود.  وزیر نیرو با تصری��ح این نکته که 
»ممکن است در بین 140 سد بسیار بزرگ یکی 
دو مورد باشد که اگر ما اطالعات و دانش امروز را 
می داش��تیم در آن زمان سدها ساخته نمی شدند 
یا س��د را ب��ا مش��خصات و ویژگی ه��ای دیگری 
می ساختیم«، ادامه داد: بنابراین با هرگونه ساخت 
سد بدون قید مخالفیم، با عدم ساختن سدها نیز 
مخالف و معتقد به روش میانه و منطقی هستیم.   
وی درباره حاش��یه های ادامه دار سد گتوند نیز 
به ایسنا گفت: سد گتوند، سد عظیمی است که 
مطالعه و احداث آن از زمان دولت جناب آقای 
هاش��می شروع ش��د، در دولت اصالحات ادامه 
پی��دا کرد و در دولت گذش��ته ب��ه بهره برداری 
رس��ید. برخی از کارشناسان با احداث این سد 
مواف��ق نبوده و نیس��تند چراک��ه معتقدند یک 
توده نمکی در کنار دریاچه س��د قرار گرفته که 
موجب شورش��دن آب دریاچه شده است و این 
موضوع مخاطرات زیس��ت محیطی برای مناطق 

زیردس��ت به همراه دارد. 
م��ا نگرانی ه��ای این گ��روه از کارشناس��ان 
را درک می کنی��م و تاکن��ون ه��م وزارت نیرو 
راهکارهایی را برای جلوگیری از ش��وری بیش 
از اندازه آب ابالغ کرده و در این سیاس��ت هم 
موفق بوده اس��ت. برای عالج بخشی سد گتوند 
مطالعات��ی انج��ام داده و پیش��نهاداتی را ارائه 

کرده ای��م. 
 ب��ه گفته وزیر نیرو، ب��ا تصمیم دولت کارگروه 
ویژه ای تشکیل شد که دانشگاه تهران هم در آن 
عضویت داش��ته و با اطالعاتی که از سازمان های 
مختل��ف جمع آوری ش��ده بررس��ی هایی صورت 
گرفت��ه و راهکارهای��ی در این خص��وص در نظر 

گرفته شده که به اجرا در می آید. 
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مع��اون اول رییس جمه��ور 
اعالم کرد: بخش خصوصی باید 
میدان دار اصلی اقتصاد کشور 
باش��د و دولت به این موضوع 
باور دارد. بخش خصوصی باید 
آنجا که دولت قصد پیشتازی 

دارد، دولت را پس بزند. 
به گزارش »فرصت امروز«، 
روز گذشته مراسم بزرگداشت 
روز صنعت و معدن در س��الن 
اجالس سران با حضور معاون 
وزی��ر  رییس جمه��ور،  اول 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، 
ریی��س اتاق بازرگان��ی ایران، 
رییس خان��ه صنعت و معدن، 
و  صنع��ت  وزی��ر  معاون��ان 
اقتصادی  فعاالن  از  بس��یاری 
و صنعت��ی کش��ور برگ��زار و 
وزارت  راهب��ردی  برنام��ه  از 
تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت، 

رونمایی شد. 
اس��حاق  مراس��م  ای��ن  در 
جهانگیری با بیان اینکه تاکنون 
درباره مس��ائل صنعتی کشور 
سخن بس��یار گفته شده است، 
اظهار کرد: امیدواریم برنامه ای 
که امروز رونمایی شد به برنامه 

توسعه ای کشور تبدیل شود. 
او ب��ا تأکید ب��ر اینکه فراهم 
کردن رفاه مردم باید در دسته 
مهم ترین سیاست های ما باشد، 
تصری��ح ک��رد: ما ب��رای ایجاد 
رفاه و حل مش��کل بیکاری به 
توس��عه پای��دار و همه جانب��ه 
نیازمندی��م ک��ه پیش��ران آن 
توس��عه صنعتی کش��ور است. 
صنعتی شدن به عوامل متعدد 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی نیاز دارد و تنها عامل 
اقتصادی در آن مؤثر نیست. ما 
باید گذش��ته را آسیب شناسی 
ک��رده و ب��ا رویکرد ب��ه آینده 
عوامل صنعتی ش��دن کش��ور 
را به درس��تی در کنار هم قرار 
دهیم و نقش و س��هم دولت و 
بخش خصوص��ی را مش��خص 

کنیم. 

دهه 80؛ فرصتی که از 
دست رفت

جهانگی��ری ب��ا اش��اره به 
خارجی  سیاس��ت   اگر  اینکه 
متناسب  فرهنگی  سیاست  و 
ب��ا صنعت��ی ش��دن تنظی��م 
نش��ود ما صنعتی نمی شویم، 
بی��ان کرد: ده��ه 80 فرصت 
صنعت��ی  ب��رای  بی نظی��ری 
برخی  اما  بود،  شدن کش��ور 
ش��د  باعث  س��وءمدیریت ها 
حت��ی علی��ه صنعتی ش��دن 
حرکت های��ی انج��ام ش��ود. 
م��ا در ای��ن دهه ع��الوه بر 
ثابت کش��ورمان  ویژگی های 
مث��ل منابع طبیع��ی نیروی 
انسانی در س��ن کار و تولید 
این  متأس��فانه  که  داش��تیم 
فرص��ت را از دس��ت دادیم. 
درص��د   70 ه��م  اکن��ون 
جمعیت ما در س��ن تولید و 
کار هس��تند ک��ه باید از این 

نیرو استفاده کرد. 
مع��اون اول رییس جمه��ور 
از  یک��ی  اینک��ه  بی��ان  ب��ا 
در  ما  اس��تثنایی  فرصت های 
10 س��ال گذشته حجم باالی 
درآمدهای ارزی بوده اس��ت، 
ی��ادآور ش��د: بین س��ال های 
84 تا 92 درآمد ارزی کش��ور 
حدود 950 میلیارد دالر بود، 
البته انس��ان غص��ه می خورد 
که به دلی��ل مدیریت بد این 
درآمدها ما را به س��مت تولید 
نبرد. من وقت��ی گفتم میزان 
واردات کش��ور در س��ال های 
84 تا 92، 700 میلیارد دالر 
ب��وده اس��ت، برخ��ی ناراحت 
ش��دند و گم��ان کردن��د م��ا 
ح��رف منف��ی علی��ه دول��ت 
قبل زدی��م. درحالی که روزی 
که حس��اب ذخی��ره ارزی به 
صندوق توس��عه مل��ی تبدیل 
ش��د، موجودی آن صفر بود. 
برنامه ریزی ه��ا  طب��ق  اگ��ر 
عم��ل می ش��د باید حس��اب 
ای��ن صن��دوق ب��ه بی��ش از 
150 میلیارد دالر می رس��ید. 
ام��ا درآمدهای ارزی کش��ور 
چه ش��د؟  ما ک��ه می گوییم 
ص��رف  دالر  700میلی��ارد 
واردات ش��ده بهترین دفاع را 
از دولت قبل می کنیم. اما اگر 
عده ای اصرار دارند که واردات 
کم ب��وده پس مس��ئوالن آن 
دوره بای��د پاس��خ دهند باقی 

ارزها کجاست؟ 

او با بی��ان اینکه به هرحال 
از دس��ت  فرصت طالیی  این 
فعل��ی  فرص��ت  ام��ا  رف��ت، 
موقعی��ت خوبی برای صنعتی 
ما  اس��ت ، گفت:  شدن کشور 
بای��د بخش خصوص��ی توانا و 
کارآمد را به رسمیت بشماریم 
ت��ا آنه��ا می��دان دار ش��وند. 
دول��ت ای��ن ب��اور را دارد که 
وارد صحنه  را  بخش خصوصی 
کن��د. بخش خصوصی هم باید 
به این باور دولت اعتماد پیدا 
کن��د. ی��ک دول��ت کارآمد و 
چابک باید سیاس��ت گذاری و 
برنامه ری��زی کند. ما گفته ایم 
را  الکترونی��ک  دول��ت  ک��ه 
مس��تقر می کنیم ت��ا از حجم 
و  یابد  کاهش  بوروکراس��ی ها 
در همین راس��تا نیز اقدامات 

زیادی را انجام داده ایم. 
جهانگی��ری که س��خنانش 
پی در پی حاضران  تش��ویق  با 
هم��راه ب��ود، اف��زود: از بین 
بردن اقتصاد سیس��تمی یکی 
از پی��ش ش��رط های صنعتی 
شدن است. نمی شود کسی با 
تالش س��رمایه و ثروت تولید 
کند ولی کسی با زدوبند چند 
برابر آن س��رمایه را به دست 
آورد، این اتفاق انگیزه را برای 

فعالیت از بین می برد. 
ابالغ سیاست های اصل 

44، اقدام شجاعانه رهبری 
بود

مع��اون اول رییس جمه��ور 
ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه اب��الغ 
سیاس��ت های اصل 44 قانون 
اقدام��ات  از  یک��ی  اساس��ی 
ش��جاعانه رهبر انق��الب بود، 
تصریح ک��رد: ما در آن مقطع 
خیلی تردید داش��تیم که آیا 

بخش خصوصی می تواند دارای 
کارخانه و معدن بزرگ، بانک 
و بیمه باشد،  اما رهبری گفتند 
ک��ه باید در همه این زمینه ها 
بخش خصوصی فعال شود. اگر 
سیاست های اصل 44 درست 
اجرا می ش��د، بخش خصوصی 
فع��ال و می��دان دار می ش��د، 
زی��را سیاس��ت های اصل 44 
سقف پرواز بخش خصوصی را 
برداشت. به هر حال این مسیر 

اکنون گشوده شده است. 
او با اش��اره ب��ه اینکه ایران 
اکنون کان��ون ثبات و آرامش 
در منطق��ه اس��ت، گفت: این 
امنیت ب��ا هدایت های رهبری 
و هوشیاری نیروهای مسلح و 

مردم ایجاد شد. 

در مسیر باز کردن 
زنجیر تحریم ها از پای 
بخش خصوصی هستیم

بخ��ش  در  جهانگی��ری 
دیگ��ری از صحب��ت هایش با 
تأکید ب��ر اینکه بای��د با دنیا 
باش��م، تأکید  تعامل داش��ته 
ک��رد: م��ا بای��د کاری کنیم 
اقتصادی  ش��اخص های  ک��ه 
نکته  باش��د.  پیش بینی پذی��ر 
دیگر این اس��ت که کش��وری 
ک��ه در ان��زوا باش��د صنعتی 
نمی ش��ود اکنون ما در مسیر 
باز کردن زنجی��ر تحریم ها از 

پای بخش خصوصی هستیم. 
مع��اون اول رییس جمه��ور 
ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه وظیفه 
اقتصادی  ثب��ات  ایجاد  دولت 
در کشور اس��ت، گفت: دولت 
بای��د منضبط عم��ل کرده و 
به گونه ای اقدام کند که مردم 
به آینده امیدوار باشند. دولت 

نبای��د در خزانه ملی دس��ت 
بب��رد. اگر این ش��رایط حاکم 
شود در کشور آرامش به وجود 
می آی��د. اکنون مردم چون به 
تیم مدیریت کش��ور و آینده 
امیدوارن��د دیگ��ر به س��مت 
ارز و ط��ال نمی روند.  خری��د 
اکن��ون در کش��ور آرام��ش و 
ثبات حاکم شده است. ما باید 
کاری کنیم که ش��اخص های 
اقتص��ادی قاب��ل پیش بین��ی 

باشد. 
او ادام��ه داد:  م��ا یک تیم 
مذاکره کنن��ده ق��وی داری��م 
م��ا  س��رمایه  بزرگ تری��ن  و 
در مذاک��رات ه��م راهنمایی 
و تدابی��ر رهب��ری اس��ت. در 
مقطع��ی ک��ه فش��ار ب��ر تیم 
ب��ود  زی��اد  مذاکره کنن��ده 
خود  ب��ا صحبت های  رهبری 
موجب ایجاد اعتم��اد به تیم 
مذاکره کننده شد. البته طرف 
مقابل ما دنب��ال زیاده خواهی 
اس��ت اما می توانیم با منطق، 
 اس��تقالل و شجاعت از حقوق 
ملت دفاع کرده و به تحریم ها 

پایان دهیم. 
جهانگیری در بخش دیگری 
از سخنان خود، اظهار کرد: ما 
منابع غنی نف��ت و گاز داریم 
پ��س کان��ون صنعتی ش��دن 
کش��ور باید حول محور نفت 
و گاز باش��د. ما بای��د در این 
بخش س��رمایه گذاری کرده و 
میادین مشترک را فعال کنیم 
و در این حوزه کارخانه سازی 
کنیم. البته م��ا بیش از ده ها 
میلی��ارد دالر ب��رای مس��ئله 
انرژی  بهینه ش��دن مص��رف 
کارخانه ها، گازکشی و مسکن 

ایجاد کرده ایم. 

ب��ه بودج��ه  ب��ا اش��اره  او 
س��ال جاری دولت، بیان کرد: 
به لحاظ بودجه امس��ال یکی 
از سخت ترین سال های دولت 
پس از انقالب است زیرا بودجه 
سال ها با قیمت هر بشکه نفت 
100 دالری بس��ته می شد اما 
اکنون ص��ادرات نف��ت ما به 
نصف رسیده و نفت هم به زیر 
60 دالر رسیده پس به دولت 
فش��ار می آید اما ما با اتکا به 
توانمندی بخش خصوصی باید 
مسیر توس��عه را پیش ببریم. 
دولت  به  باید  بخش خصوصی 
و ملت کمک کرده و به صحنه 
بیای��د، البته می دانیم این کار 
سخت است ولی با کمک هم 
می توانیم این مس��یر را ادامه 

دهیم. 
مع��اون اول رییس جمه��ور 
در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه تهیه 
و اب��الغ سیاس��ت های رون��ق 
اقتصادی گفت: ما از واحدهای 
اقتصادی می خواهیم مطالبه گر 
این سیاس��ت ها باش��ند تا این 
سیاس��ت ها عملیات��ی ش��ود. 
بخشی از سیاست های اقتصادی 
دولت در قانون رفع موانع تولید 
آم��ده اس��ت ک��ه ای��ن قانون 

ظرفیت های خوبی دارد. 
پیمانکاران اولویت دولت 

در پرداخت بدهی ها
جهانگی��ری با بی��ان اینکه 
م��ا دولت��ی را تحویل گرفتیم 
که بدهی های زیادی داش��ت، 
از  یک��ی  ک��رد:  خاطرنش��ان 
مش��کالت این دول��ت بدهی 
به بخش های مختلف اس��ت. 
حج��م  ای��ن  می مان��د  آدم 
درآمد ارزی کش��ور مصرف و 
چگون��ه این همه بدهی ایجاد 
ش��د. باید چه هنری داش��ت 
ک��ه ای��ن دو را با ه��م جمع 
پرداخت  م��ا  اولوی��ت  ک��رد. 
اس��ت  پیمانکاران  ب��ه  بدهی 
که س��رمایه های اصلی کشور 
توسعه  البته صندوق  هستند. 
ملی هم باید منابع خود را در 
اختی��ار بخش خصوص��ی قرار 
دهد، زیرا اگر بخش خصوصی 
از ای��ن منابع اس��تفاده نکند 
دولت برای کمبود منابع خود 
از این منابع بهره می گیرد. ما 
معتقدیم بانک ه��ا هم باید به 

صحنه بیایند. 
او در ادامه بااشاره به اینکه 
ما بای��د راه فاینانس خارجی 
را ه��م باز کنی��م، افزود: اگر 
تحریم ها برداشته شود حجم 
ایران  به  فاینان��س  از  زیادی 
تحریم ها  اگ��ر  ام��ا  می آی��د 
راه  باید  ما  نش��د،  برداش��ته 
فاینان��س را باز کنیم. س��ال 
7میلی��ارد  ح��دود  گذش��ته 
دالر گش��ایش اعتبار کردیم 
ک��ه عمدت��ا از چی��ن بودند 
و متعل��ق ب��ه بخ��ش دولتی 
ب��ود البته م��ن تأکید کرده 
ب��ودم ک��ه اگ��ر طرح��ی از 
دارد  وج��ود  بخش خصوصی 
بای��د در اولوی��ت گش��ایش 

اعتبار قرار بگیرد. 

5میلیارد دالر یوزانس 
برای بخش خصوصی

مع��اون اول رییس جمهور از 
نامه ریی��س کل بانک مرکزی 
خب��ر داد که برمبن��ای آن 5 
میلیارد دالر یوزانس کوتاه مدت 
ب��رای س��رمایه در گ��ردش و 
مواد اولی��ه به بخش خصوصی 
اختصاص می یابد و افزود: برای 
بخش خصوصی سهمیه هایی در 
نظر گرفته ش��ده که برمبنای 
وزارتخانه ه��ای  ب��رای  آن، 
بهداش��ت  و  نی��رو  صنع��ت، 
س��همیه هایی تعیین شده اما 
ب��ه هر حال ریی��س کل بانک 
مرکزی در این زمینه بس��یار 
جهانگی��ری  اس��ت.  مصم��م 
تصری��ح کرد: مناب��ع صندوق 
توس��عه ملی بای��د در اختیار 
بخش خصوص��ی ق��رار گیرد و 
تنها در زمانی اس��تفاده از آن 
ب��رای دول��ت مجاز اس��ت که 
بخش خصوصی متقاضی وجود 

نداشته باشد. 
او در پای��ان گف��ت: س��ال 
گذش��ته ۳40 ه��زار میلیارد 
توم��ان تس��هیالت ب��ه تولید 
اختصاص یافته که بخش��ی از 
آن استمهال بوده و 40 درصد 
آن مناب��ع مال��ی جدی��د به 
بنگاه ه��ای تولیدی اختصاص 

یافته است. 

معاون اول رییس جمهور در مراسم روز صنعت و معدن تأکید کرد 

بخش خصوصی باید دولت را پس بزند
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چه کسانی بیمه بیکاری می گیرند؟ 
 متقاضیان دریافت 

بیمه بیکاری بخوانند 

 مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اشتغال مجدد 14 هزار 
نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری در س��ال گذشته 
خب��ر داده و تعداد مقرری بگی��ران بیمه بیکاری در 
کشور را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری 178هزار 

نفر اعالم کرده است. 
 به گزارش خبرنگار ایس��نا، ایران س��ومین کشور 
خاورمیانه است که بیمه  بیکاری را برای افراد تحت  
پوش��ش قان��ون کار و قانون تأمی��ن اجتماعی خود 

پیش بینی کرده است. 
 ب��ه موجب قان��ون بیمه بی��کاری، آن دس��ته از 
بیمه ش��دگانی ک��ه بدون می��ل و اراده بیکار ش��ده 
و آماده به کار باش��ند از مس��تمری بیم��ه  بیکاری 

برخوردار می شوند. 
به گفت��ه مدیرکل تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
اس��تان تهران، سال گذشته 205 هزار نفر در کشور 
مقرری بیمه بیکاری دریافت کردند و امس��ال بیش 
از 170 هزار نفر در کش��ور از بیمه بیکاری استفاده 

خواهند کرد. 
احمد لطفی نژاد می گوید: براساس قانون، کارگرانی 
ک��ه مش��مول بیم��ه بی��کاری، می ش��وند پرداخت 
بیشترین س��هم بیمه بیکاری 80 درصد حقوق آنها 
اس��ت که این درصد نباید از حداقل مزد کمتر باشد 
و 55 درصد از آن به عنوان حداقل مزدی که در سه 
ماه قبل از بی��کاری دریافت کرده اند، 10درصد حق 

همسر و 10 درصد برای دو فرزند است. 
وی از جمل��ه ش��رایط پرداخت بیم��ه بیکاری را 
اخراج از محل کار، پرداخت حداقل ش��ش ماه حق 
بیمه و داش��تن یک سال قرارداد کار با پرداخت حق 

بیمه عنوان می کند. 

اما مقرری بیمه بیکاری شامل 
چه کسانی می شود؟  

معاون فنی و درآمد س��ازمان تأمین اجتماعی در 
این باره می گوید: بیمه شدگانی که بدون میل و اراده 
بیکار ش��وند، درصورتی که دارای حداقل ش��ش ماه 
سابقه پرداخت حق  بیمه باشند می توانند از مقرری 

بیمه بیکاری استفاده کنند. 
محمد حسن زدا، در مورد آن دسته از بیمه شدگانی 
ک��ه به علت بروز ح��وادث غیرمترقبه مانند س��یل، 
جنگ، زلزله و آتش سوزی بیکار می شوند، می افزاید: 
ب��رای دریافت مقرری بیمه  بیکاری نیاز به داش��تن 
حداقل س��ابقه ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر 
اثر این حوادث بیکار ش��وند، می توانند مقرری بیمه  

بیکاری دریافت کنند. 
وی ای��ن را هم گفته اس��ت ک��ه متقاضیان بیمه 
بیکاری که کار خود را به صورت غیر ارادی از دس��ت 
بدهند برای دریافت مق��رری بیمه  بیکاری حداکثر 
ظ��رف م��دت ۳0 روز از تاری��خ بی��کاری می توانند 
موض��وع را ب��ه واحده��ای اداره تع��اون، کار و رفاه 
اجتماع��ی محل اطالع دهند و آمادگی خود را برای 
اشتغال به کار تخصصی یا کار مشابه آن اعالم کنند. 
طبعا مراجعه متقاض��ی بعد از ۳0 روز با عذر موجه 
و با تأیید هیأت حل اختالف اداره تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی تا ۳ ماه امکان پذیر خواهد بود. 
 آن ط��ور که معاون فنی و درآمد س��ازمان تأمین 
اجتماع��ی گفت��ه م��دت پرداخت بیمه  بی��کاری به 
بیمه ش��دگان واجد شرایط به س��ابقه پرداخت حق  
بیمه از سوی آنان بستگی دارد و مدت آن از ۳6 ماه 
برای بیمه شدگان مجرد و 50 ماه برای بیمه شدگان 

متأهل و متکفل بیشتر نیست.

قطع مقرری بیمه بیکاری 
چه زمانی اتفاق می افتد؟ 

کارگران��ی که از مق��رری بیمه بیکاری اس��تفاده 
می کنن��د در صورت اش��تغال مج��دد، مقرری بیمه 
بیکاری آنان قطع می ش��ود. همچنین درصورتی که 
پس از برقراری مقرری بیمه  بیکاری مش��خص  شود 
که بیکاری بیمه  شده ناشی از اراده شخصی وی بوده 
یا بیمه  شده بیکار اشتغال مجدد خود را اعالم نکرده 
و باوجود اش��تغال همچنان به دریافت مقرری ادامه 
دهد، باید وجوه دریافتی و کمک هزینه بیکاری را به 

سازمان تأمین اجتماعی بازپرداخت کند. 
تنه��ا اس��تثنا در جریان مق��رری بیم��ه بیکاری 
در م��ورد افرادی اس��ت که در ش��روع بیمه بیکاری 
دارای 55 سال س��ن یا بیشتر هستند و مادامی که 
مشغول به کار نشده اند، در صورت دارا بودن شرایط 
می توانن��د تا رس��یدن به س��ن بازنشس��تگی تحت 

پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند. 
به گزارش ایس��نا، در حال حاض��ر کمترین مدت 
پرداخت مقرری بیمه بیکاری ش��ش ماه و بیشترین 
پرداخت 50 ماه است و اداره کل حمایت از مشاغل 
و بیم��ه بیکاری وزارت کار وظیفه حمایت اجتماعی 
و پرداخ��ت مق��رری بیمه بیکاری به اف��رادی را که 

باوجود میل خود بیکار شده اند، برعهده دارد. 
الزم به ذکر اس��ت که ایام استفاده از مقرری بیمه 
بیکاری جزو س��وابق پرداخت حق بیمه کارگران به 
لحاظ بازنشس��تگی، ازکارافتادگی و فوت محس��وب 
می ش��ود. بهره من��دی نی��روی کار از حمایت ه��ای 
اجتماع��ی از جمله ویژگی های جوامع توس��عه یافته 
است و این گونه حمایت ها یکی از کارکردهای اصلی 

نظام های بیمه و تأمین  اجتماعی به شمار می رود. 
ب��ی تردید از دس��ت دادن غی��ر ارادی کار یکی از 
حوادثی اس��ت که نیروه��ای کار را تهدید می کند. 
از این رو برقراری بیمه بیکاری راهکاری مناس��ب و 
مطمئن برای تأمین زندگی در چنین شرایطی است. 

واردات بهاره خودرو نصف شد 
 گزارش گمرک از واردات خودرو و قطعات آن در 
سه ماهه اول سال جاری نش��ان می دهد که واردات 
خودرو به کشور طی این مدت نسبت به مدت مشابه 

سال قبل به نصف کاهش پیدا کرده است. 
به گزارش ایس��نا، بر این اساس واردات خودرو طی 
سه ماهه اول سال جاری معادل 10 هزار و 500 دستگاه 
بوده که نسبت به سال گذشته کاهشی 51 درصدی را 
تجربه کرده است. براین اس��اس ارزش واردات خودرو 
نیز در فصل اول س��ال بیش از 245 میلیون دالر است 
که این میزان نیز نس��بت به همین فصل در سال قبل 

معادل 46درصد کاهش یافته است. 
بر این اس��اس واردات خودرو طی س��ه ماهه اول 
سال گذشته معادل 21 هزار و 400 دستگاه خودرو 
با ارزش 458 میلیون دالر بوده اس��ت. همچنین به 
لحاظ وزنی نیز واردات بهاره خودرو حدود 48درصد 
کاهش داش��ته اس��ت. گزارش گمرک حاکی از آن 
اس��ت که در س��ومین ماه س��ال نیز روند کاهش��ی 
واردات خودرو که از نخس��تین ماه س��ال جاری آغاز 

شده با شدت کمتری ادامه پیدا کرده است. 
بر این اس��اس خرداد ماه سال جاری بیش از 6 هزار 
دس��تگاه خودرو به کشور وارد شد که نسبت به ماه 
مشابه س��ال قبل نزدیک به 1500 دستگاه واردات 

خودرو کمتر شده است. 
در نتیجه واردات خودرو در سومین ماه سال جاری 
به لحاظ تعداد 18 درصد کاهش و به لحاظ ارزش��ی 

حدود 14.5 درصد کاهش داشته است. 
براین اس��اس ارزش واردات خ��ودرو در خرداد ماه 
معادل 1۳۳ میلیون دالر بوده که در ماه مشابه سال 
قبل این میزان به 155 میلیون دالر می رسید. بدین 
ترتیب واردات خودرو در س��ومین ماه سال جاری به 

لحاظ وزنی نیز 15.5 درصد کاهش داشته است. 
گزارش های گمرک از واردات خودرو در سه ماهه 
گذشته نش��ان می دهد که روندی نزولی در واردات 

این محصول در پیش گرفته شده است. 

تشکیل کمیته ملی 
نجات صنعت و معدن

ریی��س خانه صنع��ت و معدن ای��ران گفت: حل 
مش��کالت صنعت و معدن کش��ور نیازمند همکاری 
کل قوای کش��ور و در حقیقت تش��کیل یک کمیته 

ملی نجات برای صنعت و معدن است. 
عبدالوهاب س��هل آبادی که در مراسم روز صنعت 
و معدن س��خن می گف��ت، اظهار ک��رد:  چالش های 
پی��ش روی صنعت و معدن ایران، عمیق و انباش��ته 
شده است. این مش��کالت به تازگی پدیدار نشده اند 
ک��ه به س��ادگی قابل حل باش��ند. گس��تردگی این 
چالش ه��ا به حدی اس��ت که از امکان��ات و توانایی 

وزارت صنعت و قوه مجریه خارج است. 
او ادامه داد: باید کل قوای نظام و بخش خصوصی 
در یک گفت وگوی جدی، به راه حلی فراگیر دس��ت 
پی��دا کنند. صنعت کش��ور ام��روز در چنان بحرانی 
به سر می برد که نیاز به یک کمیته برای نجات دارد. 
س��هل آبادی با اظهار تاس��ف از ترک جلس��ه توسط 
معاون اول رییس جمهور، گفت: این مراس��م متعلق به 
بخش تولید کشور است اما متأسفانه زمانی که نماینده 
این بخش قرار اس��ت درخواس��ت هایش را عنوان کند 
هم جهانگیری و هم عده ای از همکاران جلسه را ترک 
کردند. او با بی��ان اینکه تغییر رفتار و ایجاد آرامش در 
فضای روابط بین المللی ش��اهکار دول��ت یازدهم بود، 
تصریح کرد: پرهیز از تنش در سیاست داخلی از تدابیر 
دیگ��ر دولت یازدهم بود که ه��ر دو این عوامل موجب 
پیدایش افق امیدبخش در جامعه اقتصاد ایران ش��ده 
است. همچنین احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
که راه های فس��اد را محدود می کند اقدام دیگری بود 
که به ثبات اقتصاد ایران کمک کرده است. رییس خانه 
صنع��ت و معدن ایران با اش��اره به اینکه دولت یازدهم 
می توانست دستاوردهای بیش��تری داشته باشد، بیان 
کرد: دولت یازدهم اگر مجموعه بزرگ تری از کارشناسان 
بخش خصوصی را به حلقه سیاست گذاری فرا می خواند 
قطعاً می توانست فراتر از این عمل کند. اگر گفت وگوی 
مستقل و بی پرده را با مردم آغاز می کرد، اعتماد مردم به 
خود را تداوم می بخشید و سرمایه اجتماعی را بازسازی 
می کرد. همچنین اگر دولت از تمام ظرفیت های قانونی 
و مدیریتی خویش در حوزه های مختلف بهره می گرفت، 

نتیجه کار آن بهتر از این بود. 
سهل آبادی افزود: مردم همچنین به دولت یازدهم 
امیدوار هستند به شرط آنکه به مردم اعتماد شود و 
بیش از پیش به همکاری طلبیده شوند و حقوق آنها 

محترم شمرده شود. 
او با تأکید بر اینکه موضوع تسهیالت فقط مختص 
واحدهای بزرگ اس��ت، گف��ت: واحدهای کوچک و 
متوس��ط دارای مش��کالت بس��یار زیادی است که 
کوچک ترین آنها نقدینگی اس��ت. ارزیابی ما نش��ان 
می دهد که الزم اس��ت دولت پس از حل مناقش��ه 
هسته ای، موضوع حل مشکالت صنایع کوچک را در 

دستور کار اصلی خود قرار دهد. 
رییس خانه صنعت و معدن ایران، خطاب به وزیر 
صنع��ت، تصریح کرد: جناب وزی��ر، بخش توزیع به 
هی��چ عنوان حاضر نیس��ت کاالی داخلی را به بازار 
ارائه کند. تا جایی که کاالی قاچاق وجود دارد و این 
بخ��ش را مبرا از پرداخت مالی��ات می کند، مطمئن 

باشید که به سمت تولید داخلی نخواهند آمد. 
س��هل آبادی افزود:  بانک ها پدر م��ا را درآورده اند و 
اکث��ر واحدهای تولیدی کش��ور از نظ��ر نقدینگی در 
عذاب هس��تند. بنابراین نیاز اس��ت که دولت به میان 
آید و مشکل بدهی معوق این واحدها را که خود هیچ 

تقصیری در به وجود آمدن آن ندارند، برطرف کند. 

خودرو

صنعت

اشتغال

همچنین در این مراسم، محمدرضا نعمت زاده، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال بازگشت 
برخی خصوصی س��ازی های دولت قبل خبر داد و 
گفت: بیش از نیمی از واگذاری ها در این هش��ت 
س��ال به صورت رد دیون به دستگاه های دولتی و 
نیمه دولتی بوده که بهتر است برگردد و اصالحات 

الزم روی آن انجام شود. 
او با اش��اره به نصف ش��دن س��رمایه بخش 
صنعت در سال های 1۳85 تا 1۳91 اظهار کرد: 
طی شش سال  عنوان شده، شاهد کاهش سهم 
تشکیل سرمایه صنعت و معدن از 18.2 به 9.1 
درصد از کل تش��کیل س��رمایه ثابت ناخالص 
کش��ور بودیم. به این ترتی��ب منابع از صنعت 
گریخت و به بخش های دیگر رفت، البته اینکه 
بخش های دیگر پیش��رفت کنند بد نیست اما 
نباید اجازه دهیم موتور پیش��ران توسعه کشور 

در حرکت خود با مشکل مواجه شود. 
یازده��م  دول��ت  در  اف��زود:  نعم��ت زاده 
خوش��بختانه دوباره شاهد برگشت سرمایه ها 
به بخش صنعت و معدن هس��تیم؛ به طوری 
که در این مدت بیش از 8000 طرح صنعتی 
کوچک، متوسط و بزرگ تکمیل و راه اندازی 
ش��ده اس��ت. وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
مح��رک اصلی تولید و توس��عه کش��ورهای 
پیشرفته را صنعت و فناوری دانست و گفت: 
اگر بخواهیم پیشرفت جدی در اقتصاد کشور 
داشته باشیم چاره ای نداریم جز اینکه کشور 
را برمبن��ای تولی��د رقابت پذی��ر و با ارزش و 
متکی به فناوری های نوین پایه گذاری کنیم. 
او در ادامه با اش��اره به برنامه های وزارتخانه 
برای توسعه صنعت بیان کرد: نوسازی و روزآمد 
ک��ردن تجهیزات، دانش ها و فناوری های نوین، 
افزایش بهره وری کل، مدیریت بازاریابی، افزایش 
فعالیت های پژوهشی و سرمایه گذاری در صنایع 
نرم افزاری از جمله برنامه هایی اس��ت که برای 
توس��عه اقتصاد کش��ور باید در دستور کار قرار 

گیرد. 
وزی��ر صنع��ت، معدن و تجارت ب��ا تأکید بر 
اهتم��ام بر تکمیل اطالعات ذخای��ر و امکانات 
معدنی کش��ور افزود: این بانک اطالعاتی برای 
نخس��تین ب��ار در حال تهیه و تدوین اس��ت و 

این امید می رود که ظرف یکی، دو سال آینده 
اطالعات پایه کامل از منابع معدنی کشور برای 

بهره برداری در اختیار قرار گیرد. 
نعمت زاده با اش��اره به تقاضای برخورداری 
بخ��ش اکتش��اف و مع��دن از معافیت ه��ای 
مالیاتی گفت: در حال حاضر س��هم معدن از 
فعالیت های اقتصادی کم اس��ت و باید سعی 
ک��رد میزان آن را افزایش داد و خیال فعاالن 
این ح��وزه را از بابت مالیات بر کار حداقل تا 

10 سال راحت کنیم. 

انتقاد نعمت زاده از یوزانس
در حاشیه این مراسم وزیر صنعت در جمع 
خبرنگاران از نامه بانک مرکزی درباره یوزانس 
که معاون اول رییس جمه��ور از آن به عنوان 
یک امتیاز یاد ک��رد، انتقاد کرد و گفت: این 
کار ضدانگیزش��ی است و امضاهای طالیی را 
ب��اب می کند. به نظر من این منابع یوزانس را 
نمی توان س��همیه بندی ک��رد و بانک ها باید 
خود، نس��بت به مشتریان ش��ان عمل کنند، 
البت��ه تاکن��ون تنها در م��ورد اختصاص این 
منابع صحبت ش��ده و هنوز عملیاتی نش��ده 
اس��ت و امیدواری��م بانک مرک��زی به زودی 

اختصاص این منابع را ابالغ کند. 
وزی��ر صنعت اف��زود: س��همیه بندی و این 
نوع مس��ائل ضدانگیزه است و درحالی که ما 
نباید امضاهای  دنبال مقررات زدایی هستیم، 
طالیی را باب کنیم و بگوییم که فالن فرد در 
دریافت این منابع اولویت دارد و فرد دیگری 
از دریافت این منابع محروم اس��ت. باید مثل 
گذشته که یوزانس فعالیت بود، بانک مرکزی 
اجازه دهد که یوزانس همچنان در بخش های 
تولیدی مورد اس��تفاده ق��رار گیرد و امکانات 
مورد نیاز را نیز در اختیار بانک ها قراردهد تا 
به مشتریان شان یوزانس های سه ماهه، شش 

ماهه و 9ماهه ارائه دهند. 
او درباره ش��یوه بازپرداخ��ت منابع یوزانس، 
خاطرنش��ان کرد: بازپرداخت این منابع شیوه 
خاصی ندارد و س��ال ها در کشور برقرار بوده و 
روش ه��ای خاص خ��ود را در بازپرداخت دارد، 

بنابراین کار ویژه ای قرار نیست صورت گیرد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد 
بازگشت برخی خصوصی سازی های دولت قبل



ت��رس، یون��ان را فرا گرفت��ه 
و طم��ع فع��االن ب��ازار طال را 
برانگیخته است. آنها امیدوارند 
با منفجر ش��دن بح��ران یونان 
و احتم��اال فروپاش��ی اتحادیه 
اروپ��ا، ذخایر طالی ش��ان را به 
قیمت��ی دلچس��ب ب��ه فروش 
برس��انند. ظاهراً مس��یر باد هم 
ب��ه بادبان ه��ای آنه��ا افتاده و 
نخس��ت وزیر یون��ان، بحران را 
ب��ه کان��ون داغ و انفج��اری آن 
نزدیک کرده اس��ت. الکسیس 
تس��یپراس، نخست وزیر یونان 
روز شنبه اعالم کرد که آخرین 
پیش��نهادات مربوط به بس��ته 
کم��ک مالی را ب��ه رأی عموم 
خواهد گذاشت. اتحادیه اروپا از 
این تصمیم تسیپراس در بهت 
فرورفته و بازار سهام کشورهای 

اروپایی در حال ریزش است.
 م��ردم یون��ان ه��م ک��ه از 
سرنوش��ت کشورش��ان سخت 
در ه��راس افتاده اند به س��وی 
بانک ه��ا هجوم برده و در حال 
خالی کردن حساب های ش��ان 
هس��تند. ش��دت هج��وم ب��ه 
ان��دازه ای بوده ک��ه بانک های 
از  جلوگی��ری  ب��رای  یون��ان 
ورشکس��تگی خ��ود مجب��ور 
را روز  ش��دند ش��عب خ��ود 
دوش��نبه تعطی��ل کنن��د، اما 
انتظار می رود که با بازگش��ایی 
ش��عب بانک ها برداش��ت پول 
با س��رعت بیش��تری توس��ط 
مردم ص��ورت بگیرد؛ بنابراین 
ورشکس��تگی بانک های یونان 
عن قری��ب خواهد بود. در این 
می��ان آلمان هم ک��ه تاکنون 
کمک ه��ای مال��ی فراوانی به 
یون��ان ک��رده اعالم ک��رد که 
دیگر کمکی به یونان نمی کند. 

چشم انداز دردناک اتحادیه 
اروپا

محمد تقی پور، کارش��ناس 
بازار طال در این باره به »فرصت 
موضع گیری  گف��ت:  ام��روز« 
آلمان نشان می دهد که بحران 
یون��ان به ی��ک مرحله عصبی 
وارد ش��ده است؛ مرحله ای که 
نخست وزیر یونان فشار زیادی 
را روی طرف ه��ای اروپایی اش 
وارد ک��رده و در ای��ن ش��رایط 
احتم��ال هرگون��ه واکنش��ی 
از س��وی کش��ورهای اروپایی 
وج��ود دارد. ش��اید آنه��ا قید 
اتحادیه اروپا را بزنند و خود را 
از دس��ت این وزنه سنگین که 
کل اتحادی��ه را ب��ا خود به زیر 

کشیده راحت کنند. 
ای��ن کارش��ناس ب��ازار طال 
در پاس��خ به این پرس��ش که 
فروپاش��ی اتحادی��ه اروپ��ا چه 
تأثی��ری می توان��د ب��ر قیمت 
ط��ال داش��ته باش��د؟ گف��ت: 
صحب��ت ک��ردن از فروپاش��ی 
اتحادی��ه اروپا هنوز خیلی زود 

اس��ت. مقامات رسمی اتحادیه 
می گوین��د احتمال آن 50-50 
اس��ت. هنوز دالیل کافی برای 
فروپاش��ی وجود ندارد. ممکن 
است نخست وزیر یونان با بازی 
ظریفی بتواند بحران را پیش از 
رسیدن به نقطه انفجار متوقف 
کن��د و ب��ا این بازی کمک های 
مالی بیش��تری را از طرف های 
اروپای��ی اش بگی��رد. باید دید 
که نتیجه همه پرس��ی وی چه 
خواه��د بود و اتحادیه اروپا چه 
واکنشی به آن  نشان خواهد داد. 
الزم به ذکر است که مانوئل 
والس، نخس��ت وزیر فرانسه در 
این باره اعالم کرده: هیچ کدام 
از م��ا از تبع��ات سیاس��ی ی��ا 
اقتصادی خروج یونان از حوزه 
یورو اطالعی نداریم. . . ما باید 
هر کاری می توانیم انجام دهیم 
ت��ا یونان در ح��وزه یورو باقی 
بماند. اما انجام دادن هر کاری 
ب��ه معنی احترام گذاش��تن به 
یونان و دموکراسی و همچنین 
احترام گذاش��تن ب��ه مقررات 
اروپایی اس��ت، بنابراین یونان 

باید به پای میز مذاکره برگردد. 

تأثیرات بحران یونان بر طال
تق��ی پ��وردر ادام��ه ای��ن 
گفت وگو ب��ه »فرصت امروز« 
گفت: تبعات س��قوط اتحادیه 
اروپ��ا ب��رای کش��ورهای عضو 
س��نگین اس��ت. ب��ه نظر من 
نخس��ت وزیر یون��ان ب��ا رندی 
اتحادی��ه اروپ��ا را وارد ب��ازی 
انتخ��اب بین ب��د و بدتر کرده 
است. این انتخاب برای اعضای 
اتحادیه اروپا بسیار دشوار است 
و در کوتاه مدت اتفاق نمی افتد، 
بنابرای��ن انتظار ن��دارم که در 
کوت��اه م��دت ب��ازار طال دچار 
ش��دیدی  افزایش��ی  نوس��ان 
بشود. البته ممکن است نتایج 
همه پرس��ی یونان که احتماال 
بر وفق مراد نخست وزیر یونان 
خواهد بود، واکنشی را در بازار 
ط��ال در پی داش��ته باش��د اما 
نتیجه ای که من از این بحران 
انتظ��ار دارم چیزی بزرگ تر از 
جهش های مقطعی طال است. 
با فروپاشی اتحادیه اروپا شاهد 

رشد بی سابقه طالی جهانی با 
ش��یب تن��دی خواهی��م بود و 
تحق��ق چنی��ن وضعیت��ی در 
چند ماه آینده معلوم می شود. 

چشم انداز بازار طالی ایران
ای��ن فعال بازار س��رمایه در 
م��ورد تأثیرات ای��ن بحران بر 
ب��ازار ط��الی ای��ران گفت: در 
بازار ایران موضوع کمی پیچیده 
اس��ت. ما مذاکرات هسته ای را 
پی��ش رو داریم ک��ه این روزها 
بای��د نتیج��ه آن قطعی ش��ود. 
برخی ه��ا در بازار فکر می کنند 
حصول تواف��ق می تواند به جو 
خوشبینی میان مردم نسبت به 
آینده اقتصادی دامن بزند و این 
تعیین کننده ای  می تواند عامل 
در کش��یدن ترم��ز قیمت ارز و 
طال باش��د. اما من فکر می کنم 
تأثیرات رش��د قیمت جهانی با 
یک تأخیر زمانی در ایران دیده 

خواهد شد. 
ب��ازار جهانی ط��ال بالفاصله 
نس��بت به ای��ن بحران واکنش 
نش��ان می دهد ب��ه دلیل اینکه 
س��ازوکار ای��ن بازار ب��ا اقتصاد 
جهان��ی در ه��م تنیده اس��ت 
آن  در  اطالع��ات  گ��ردش  و 
واکنش های ناگهانی را پی دارد 
اما به دلیل جدا بودن اقتصاد ما 
از اقتصادجهانی این تأثیر دیرتر 
در بازار طالی ما دیده می شود. 
بنابرای��ن فکر می کنم موفقیت 
مذاک��رات هس��ته ای می تواند 
ق��دری از تأثیر افزایش جهانی 
قیمت طال در ایران را کم کند 
اما نمی تواند جلوی آن را بگیرد 
و در صورت فروپاش��ی اتحادیه 
اروپا، سال طالیی قیمت طال در 
بازار های جهانی و با کمی تأخیر 

در ایران رقم می خورد. 

شعله ور شدن آتش طمع در بازار جهانی طال

سال طالیی فلز زرد در راه است

تحلیل بلومبرگ از آثار رفع تحریم ایران
ایران بعد از توافق احتمالی که 
می تواند ب��ار تحریم های غرب را 
از دوش��ش بردارد ش��اهد بهبود 

اقتصادی سریعی نخواهد بود. 
ب��ه گ��زارش اخب��ار بان��ک به 
نق��ل از بلومب��رگ، ب��ا نزدی��ک 
ش��دن آخرین مهل��ت مذاکرات 
تواف��ق ای��ران در وی��ن تحقیقی 
که توس��ط خبرگزاری بلومبرگ 
ص��ورت گرف��ت نش��ان داد ک��ه 
منافع ای��ران از پیامدهای مثبت 
تا نیمه دوم س��ال ۲0۱۶ کشش 

نخواه��د داش��ت، چراکه کاهش 
قیم��ت نف��ت در س��طح جهان، 
احتیاط س��رمایه گذاران خارجی 
و ناپایداری سیاس��ت های دولت 

محدود کننده هستند. 
اگرچه ایران می تواند خیلی زود از 
افزایش واردات س��ود ببرد اما چنین 
کاالهای وارداتی هم با توجه به ضعف 

ریال، گران قیمت خواهند بود. 
احتماال رشد اقتصادی ایران در 
سال مالی ۲0۱۶-۲0۱5 همزمان 
ب��ا افزایش س��رمایه گذاری های 

داخلی بیشتر خواهد شد. 
ایران در س��ال مالی منتهی به 
ماه مارس بعد از دو س��ال فش��ار 
حاصل از کاهش بهای نفت رشد 
تولی��د ناخالص داخلی ۳.۲درصد 

را ثبت کرد. 
ایران از س��ال ۲0۱۴ زمانی که 
توافق موقتی حاصل ش��د ش��اهد 
بهبود اقتصاد بود از آن زمان رشد 
اقتصادی به دلیل امید کمرنگ به 
بهب��ود فوری می��ان مردم، کاهش 
قیمت نفت و ریاضت بیشتر، کند 

شد. 
مال��ی س��ال   GDP  رش��د 

درص��د   ۲.۶  ،۲0۱5-۲0۱۶  
پیش بین��ی ش��ده ک��ه بی��ش از 
پیش بینی ه��ای قبلی اس��ت اما 
کمت��ر از ۳ درص��دی اس��ت که 
مس��عود احم��د، ریی��س بخش 
خاورمیان��ه و آس��یای مرکزی در 
صن��دوق بین الملل��ی پول در ماه 

آوریل انتظار داشت. 
برای س��ال مال��ی بعد با توجه 
ب��ه افزای��ش درآمده��ای نفتی و 

در عی��ن حال ب��ا توجه به ماندن 
سرمایه گذاران در مرحله اکتشاف، 
۴.۱درص��د پیش بینی می ش��ود. 
ش��رکت های  بازگش��ت  ای��ران 
خارجی را به عنوان پیامد کلیدی 

توافق احتمالی می داند. 
و ام��ا شکس��ت در مذاک��رات 
تحریم ه��ای جدیدی ب��ه همراه 
خواه��د داش��ت اگرچ��ه اجرای 
این اقدامات به این بس��تگی دارد 
که شکس��ت مذاکرات چطور در 

جامعه جهانی تعبیر شود. 

وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی 
کش��ورمان از آمادگی ایران برای 
ح��ذف دالر در مب��ادالت تجاری 
خ��ود ب��ا کش��ورهای هم��کار در 
حوزه ه��ای اقتص��ادی و تج��اری 

خبر داد. 
 به گزارش تسنیم، علی طیب نیا 
ک��ه به منظور امضای اساس��نامه 
بانک س��رمایه گذاری توسعه آسیا 
)AIIB( ب��ه چی��ن س��فر کرده 
است، به رسانه ها گفت: جمهوری 
اس��المی ایران آمادگ��ی دارد در 
مب��ادالت اقتص��ادی دوجانب��ه با 
کش��ورهایی که با ایران همکاری 
دارند، از پول رایج همان کشورها 

استفاده کند. 
قب��ال  ای��ران  داد:  ادام��ه  وی 
توافقات��ی ب��رای انج��ام مبادالت 
تج��اری ب��ا پول های ملی با برخی 
کشورها انجام داده است و تمایل 
دارد این روند را با دیگر کش��ورها 

نیز توسعه دهد. 
وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی 
کش��ورمان یادآور ش��د: در همین 
ارتباط با بس��یاری از کش��ورهای 
ط��رف تج��ارت ب��ا م��ا گفت وگو 
صورت گرفته و آمادگی انجام این 
کار نیز به اطالع آنان رسانده شده 
است.  طیب نیا با اشاره به موقعیت 
اس��تراتژیک کش��ورمان و مناب��ع 
طبیع��ی ف��راوان، ضمن دعوت از 
س��رمایه گذاران خارج��ی ب��رای 
س��رمایه گذاری در کشور، ایران را 
کش��وری با پتانسیل های باال برای 

سرمایه گذاری عنوان کرد. 
وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی 
س��رزمین گس��ترده، وجود منابع 
کار  نی��روی  سرش��ار،  طبیع��ی 
تحصیلکرده و آزموده، دسترس��ی 
آس��ان به کش��ورهای همس��ایه 
از  برخ��ورداری  همچنی��ن  و 
مناب��ع ان��رژی ارزان قیم��ت را از 

ویژگی ه��ای منحصربه ف��رد ایران 
اس��المی ب��رای س��رمایه گذاری 
خارجی عنوان کرد.  وی با اش��اره 
به فراهم بودن شرایط ایده آل برای 
س��رمایه گذاری خارجی در ایران، 
افزود: س��رمایه گذاری خارجی در 
ای��ران ب��ا توجه به فراه��م بودن 
امکانات و تسهیالت الزم، از وضع 
بسیار ایده آل و ممتازی برخوردار 
اس��ت.  طیب نیا با اش��اره به ابراز 
عالقه س��رمایه گذاران چینی برای 
اجرای پروژه های س��رمایه گذاری 
ای��ران  در  گف��ت:  ای��ران،  در 
فرصت های قابل مالحظه ای برای 
س��رمایه گذاری وجود دارد و شاید 
بتوان گفت که در س��طح جهانی 
یک��ی از کش��ورهای کم نظی��ر و 
ممت��از در ای��ن حوزه محس��وب 
می ش��ود.  وزیر ام��ور اقتصادی و 
دارایی همچنین درخصوص قانون 
تشویق و حمایت از سرمایه گذاری 

آن  از  کش��ورمان،  در  خارج��ی 
به عن��وان یکی از پیش��رفته ترین 
قوانینی که همه گونه حمایت های 
الزم را از س��رمایه گذاران خارجی 

به عمل می آورد، یاد کرد. 
وی در عی��ن حال خاطرنش��ان 
ک��رد، مجموعه ای��ن عوامل باعث 
ش��ده که ایران به عن��وان یکی از 
بهترین فرصت های سرمایه گذاری 
در عرص��ه بین الملل��ی ش��ناخته 
ش��ود.  وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و 
دارای��ی ی��ادآور ش��د: در ماه های 
اخی��ر س��رمایه گذاران خارج��ی 
اس��تقبال کم نظیری از حضور در 
ایران داش��تند و ب��ه همین دلیل 
است که ما شاهد سفر هیات های 
گوناگ��ون از کش��ورهای غرب��ی و 
آس��یایی به کش��ورمان هس��تیم.  
طیب نیا تصریح کرد: شرایط برای 
س��رمایه گذاری خارجی در ایران 
باتوجه به موارد یاد شده، به صورت 

جدی در حال آماده شدن است. 
وی در بخش دیگری از س��خنان 
خود به افزایش سهم بازار سرمایه از 
طریق تامین فعالیت های اقتصادی 
اش��اره کرد و گفت: در زمان حاضر 
س��هم بازار س��رمایه بسیار اندک و 
ناچیز است و برنامه های گسترده ای 
در ای��ن زمین��ه تنظیم کرده ایم که 
ب��ه مرور زم��ان اجرا خواهد ش��د.  
طیب نیا در عین حال خاطرنش��ان 
کرد که با تدابیر اتخاذ شده، آینده 
مناسبی برای بازار سرمایه ایران رقم 

خواهدخورد. 
وی ادامه داد: برای آنکه بتوانیم 
تامی��ن مالی را در بازار اولیه ارتقا 
دهی��م، قاعدتا بازار ثانوی هم باید 
از رونق مناسبی برخوردار شود که 
مجموعه سیاست های تنظیم شده 
ما در دولت، رونق بازار س��رمایه و 
نیز افزایش تامین سرمایه در بازار 

اولیه است. 

وزیر اقتصاد: 

 ایران برای حذف دالر در مبادالت تجاری آماده است

چهارشنبه
10تیر1394 شماره4262 www.forsatnet.irپول و بانک

گزارش دو

خبرنــامه

بازار سکه و طال به کما رفت
 رییس اتحادیه طال و جواهر وضعیت بازار سکه و 
طال در سه ماه ابتدایی امسال را تحلیل کرد و با اعالم 
اینکه این بازارها به رکود فرورفته اند، گفت: تا یک ماه 
آینده قیمت طال در بازار نوسان زیادی نخواهد داشت. 
محم��د کش��تی آرای در گفت وگ��و با مه��ر درباره 
وضعی��ت خریدوف��روش در بازارهای س��که و طال در 
س��ه ماه ابتدایی امس��ال گفت: قیمت ها پس از عید 
نوروز به طورکلی نس��بت به پایان س��ال گذشته و در 
س��ه ماه ابتدایی امس��ال روند نزولی به خود گرفت؛ 
مگ��ر در ی��ک مقطع کوتاه که آن هم به دلیل کاهش 

ارزش دالر بود. 
رییس اتحادیه طال و جواهر با بیان اینکه در چند 
ماه اخیر چند دلیل باعث کاهش قیمت طال و س��که 
و افت قیمت سکه به حدود ۹00 هزار تومان در بازار 
شده است، افزود: قیمت سکه که حدود ۹۳0 تا ۹۴0 

هزار تومان بود روند نزولی به خود گرفت. 
وی با اشاره به نوسان قیمت طال در بازارهای جهانی 
در سه ماه ابتدایی امسال بیان کرد: پایین ترین قیمت 
هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۲00 دالر بوده است 
و در کل ط��ال در ای��ن م��دت بین ۱۲00 دالر تا ۱۷00 
دالر در نوسان بوده است.  به گفته کشتی آرای، اوضاع 
اقتصادی دنیا تغییرات عمده ای نداش��ته و تغییرات در 
حد نوس��انات معمولی و مرس��وم بوده اس��ت.  وی بیان 
ک��رد در ب��ازار داخلی هم پس از عید بازارهای س��که و 
طال به رکود فرورفتند و خرید س��که و طال به س��مت 
رکود رفته است و علت اصلی به بحث مذاکرات و نتایج 
آن مربوط می ش��ود. قیمت ارز در بازار هم تحت تاثیر 
مذاکرات است.  رییس اتحادیه طال و جواهر، سیاست 
بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز را مثبت ارزیابی کرد 
و افزود: در این مدت نوسانی در بازار ارز نداشتیم و در 
مجموع قیمت های طال و ارز در بازار یک روند مشخص 
و ثابت داش��ته اس��ت و اتفاق خاصی در این بازارها رخ 
نداد.  وی درباره پیش بینی وضعیت بازار س��که و طال 
در ماه مبارک رمضان و پس از آن گفت: همیش��ه در 
فصل تابس��تان بازار س��که و طال رونق می گیرد اما فعال 
باید تا پایان مذاکرات منتظر ماند و بیشتر هم بازار ارز 
در انتظار نتیجه مذاکرات است که بازار سکه و طال هم 

از آن تاثیر می گیرد. 
کشتی آرای پیش بینی کرد تا یک ماه آینده نوسان 
زی��ادی ب��ر قیم��ت ط��ال در بازار رخ نده��د و نرخ ها 

همچنان در حد قیمت های فعلی باشد. 

احتمال کاهش نرخ ارز پس از 
یکسان سازی

رییس کل بانک مرکزی به مردم توصیه کرد منابع 
خود را نزد موسسات مجاز سپرده گذاری کنند و گفت: 
اکن��ون ب��ازار ارز از ثبات برخوردار اس��ت اما احتمال 

کاهش نرخ ارز پس از یکسان سازی وجود دارد. 
ولی اهلل سیف درگفت وگو با خانه ملت، درخصوص 
تاثی��ر راه ان��دازی بورس ارز بر بازار آزاد، گفت: اکنون 
بازار ارز از شرایط باثباتی برخوردار بوده و راه اندازی 
بورس ارز در شرایط فعلی تاثیر چندانی بر بازار آزاد 

نخواهد داشت. 
ریی��س کل بان��ک مرکزی ادام��ه داد: به طورحتم 
یکی از برنامه های ما پس از حل مس��ائل بین المللی، 
یکسان سازی نرخ ارز بوده که پیش نیاز آن، برقراری 

ارتباطات بانکداری بین المللی مناسب است. 
وی همچنین درپاسخ به این سوال خبرگزاری خانه 
مل��ت که پس از یکسان س��ازی ن��رخ ارز، چه بازاری 
به عنوان مرجع مبادالت ارزی تعیین می شود، عنوان 
کرد: یکی از راهکارهای موجود این است که بازار بین 
بانک��ی کفایت می کند، یعن��ی بانک ها، عناصر اصلی 
فعال در بازار ارزی بین بانکی باشند و سایر مجموعه ها 

نیز در ارتباط با بانک ها مشکل خود را حل کنند. 
س��یف تش��کیل ب��ازار بورس را راه��کار دیگر برای 
حفظ یکس��ان بودن نرخ ارز دانس��ت و افزود: در دنیا 
ه��ر دو تجرب��ه وجود دارد، در ایران نیز پس ازتجربه 
یکسان س��ازی ن��رخ ارز در اوایل ده��ه ۸0، بازار بین 
بانک��ی مس��ئله را ح��ل می کرد و به نظر می رس��د که 

همین تجربه مجددا کفایت کند. 
به گفته رییس کل بانک مرکزی؛ البته بازار بورس 
نیز می تواند در معامالت آتی اثرات مثبتی به همراه 
داشته باشد.  وی همچنین درپاسخ به این سوال که 
پس از یکسان سازی نرخ ارز، کدام یک از نرخ های بازار 
آزاد و مرک��ز مب��ادالت مدنظر خواهد بود، ادامه داد: 
ی��ک ن��رخ تعادلی در اقتصاد وجود دارد که نمی توان 

آن را به صورت مصنوعی تغییر داد. 
س��یف تصریح کرد: وظیفه اصلی بانک مرکزی در 
این بحث، جلوگیری از ش��وک های موقت ناش��ی از 
هیجانات است، لذا احساس ما این است که در شرایط 
باثباتی قرار داریم اما ممکن است که نرخ ارز پس از 

یکسان سازی تا حدی کاهش یابد. 

دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
به بانک ها بدهی دارد

وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت ۲00 هزار میلیارد 
توم��ان ب��ه بانک ه��ا بدهی دارد و بای��د برای آن بازار 

بدهی ایجاد شود. 
به گزارش مهر، عباس آخوندی در گردهمایی نقشه 
راه تامین مالی مس��کن اظهار داش��ت: وقتی قدرت 
وام ده��ی بانک ها ۱۲ درص��د GDP )تولید ناخالص 
داخل��ی( کاهش می یابد، چگونه می توان به رش��د ۶ 
درصدی در GDP رسید.  آخوندی با اشاره به اینکه 
اگ��ر ق��درت وام دهی بانک ها به ۸0 درصد هم برس��د 
به توسعه ۶ درصدی نمی رسیم، گفت: باید سازمانی 
برای حل این موضوع ایجاد ش��ود. بوروکراسی اداری 
ایران در س��اختار ادارات دولتی می تواند نظام ایجاد 
کند برای مدیریت خروج از بحران اما الزمه آن اعالم 

وضعیت بازار بدهی است. 
وی با اش��اره به اینکه اگر این نظام ایجاد نش��ود باز 
هم روش پینگ پنگی بین دولت، قوه قضاییه و بانک ها 
ادامه می یابد، افزود: در کش��ورهای پیشرفته ساختار 
مس��تقلی برای این کار ایجاد ش��ده است تا به نحوی 
وضعیت مالی بانک ها بازس��ازی ش��ود اما الزمه اولیه 

آن، اعالم وضعیت فوق العاده است. 

نرخنــامه

بانکنامه

دالر 3,3۰3 تومان
صرافان بازار ارز و س��که نرخ ه��ر دالر آمریکا را۳,۳0۳ 
توم��ان و هر قطعه س��که تم��ام به��ار آزادی طرح جدید 

را۹0۴,000 تومان تعیین کردند. 
هر یورو در بازار آزاد۳,۶۹5 تومان و هر پوند نیز 5,۱۹5 
تومان قیمت خ��ورد. همچنین هر نیم س��که ۴۶۱,000 
تومان و هر ربع س��که۲۶۱,000 تومان فروخته ش��د. هر 
س��که یک گرمی۱۷0,000 تومان خریدوفروش شد و هر 
گرم طالی ۱۸ عیار ۹۲,۲۹۹تومان قیمت خورد. هر اونس 

طال هم در بازارهای جهانی ۱۱,۷۷5دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

۳,۳0۳دالر آمریکا

۳,۶۹5یورو اروپا

5,۱۹5پوند انگلیس

۸۹۹درهم امارات

۱,۲5۲لیر ترکیه

5۴5یوان چین

۲۷ین ژاپن

۲,۷۱۴دالر کانادا

۳,550فرانک سوییس

۱0,۹00دینار کویت

۸۸5ریال عربستان

۲,۶۸0دینار عراق

5۴روپیه هند

۹۲0 رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۱۱,۷۷5اونس طال

۴00,۲00 مثقال طال

۹۲,۲۹۹هر گرم طالی ۱۸ عیار

۹0۳,500سکه بهار آزادی

۹0۴,000سکه طرح جدید

۴۶۱,000نیم سکه

۲۶۱,000ربع سکه

۱۷0,000سکه گرمی

 اقدامات بانک شهر در ارائه تسهیالت
در حوزه نوسازی بافت های فرسوده

مع��اون اعتب��ارات بانک ش��هر با تأکید ب��ر اهمیت 
توجه به نوس��ازی بافت های فرسوده، اقدامات صورت 
گرفت��ه در حوزه ارائه تس��هیالت و همچنین انتش��ار 
اوراق مش��ارکت به این منظور در چند س��ال گذشته 

را تشریح کرد. 
به گزارش روابط  عمومی بانک ش��هر، مرتضی خامی 
با اش��اره به اقدامات انجام شده از سوی بانک شهر در 
حوزه ارائه تس��هیالت در خصوص نوسازی و بهسازی 
س��اختمان های فرسوده ش��هری اظهار کرد: این بانک 
به عنوان بانک پیش��رو در ارائه خدمات شهری تاکنون 
تس��هیالت ویژه ای را به منظور بازس��ازی و نوس��ازی 
بافت های فرس��وده شهری در س��طح کشور ارائه داده 
اس��ت .  خامی افزود : ای��ن اقدام��ات از طریق اعطای 

تسهیالت یا انتشار اوراق مشارکت انجام شده است. 

پرداخت خالص عواید حاصل از 
فروش حق تقدم استفاده نشده به 

سهامداران بانک سینا
پرداخت خالص عواید حاصل از فروش حق تقدم استفاده 

نشده بانک سینا به سهامداران این بانک آغاز شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک س��ینا، تمام اشخاص 
حقیقی و حقوقی که در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۳ س��هامدار 
این بانک بوده یا از طریق شرکت های کارگزاری عضو 
بورس اوراق بهادار نس��بت به خری��د حق تقدم اقدام 
کرده و در افزایش س��رمایه مصوب در تاریخ یاد شده 
ش��رکت نکرده اند، می توانند با مراجعه به شعب بانک 
س��ینا در سراسر کشور نسبت به دریافت خالص عواید 
حاص��ل از فروش حق تقدم اقدام کنند.  س��هامداران 
حقیق��ی الزم اس��ت با هم��راه داش��تن کارت ملی یا 
شناسنامه به همراه تصویر آن  )وکالی سهامداران نیز 
با ارائه اصل و رونوش��ت وکالتنامه خود( و سهامداران 
حقوقی با درخواس��ت کتبی، اعالم ش��ماره حس��اب، 
آخری��ن آگه��ی روزنامه رس��می مربوط ب��ه آخرین 
تغیی��رات مدیران و صاحبان امضای مجاز ش��رکت به 

یکی از شعب بانک سینا مراجعه کنند. 

تقدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی از 
بانک ملی ایران

 بنیاد مس��کن انقالب اسالمی با اهدای لوحی از بانک 
ملی ایران به جهت پرداخت تس��هیالت و پش��تیبانی از 
اجرای طرح ویژه بهس��ازی و نوسازی مسکن روستایی و 
بازسازی مناطق سانحه دیده تقدیر کرد. به گزارش روابط 
عمومی بانک ملی، علیرضا تابش، رییس بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی و سیدهاشم رسولی محالتی، نماینده ولی فقیه در 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی، در این لوح از تالش های دکتر 
عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی ایران در این حوزه 

تقدیر کردند. 

مدیرعامل بانک مس��کن گفت: 
این بانک برای نوسازی و بهسازی 
۶ ه��زار واح��د مس��کونی واقع در 
بافت ه��ای فرس��وده تس��هیالت 

پرداخت کرده است. 
ب��ه گزارش ایرنا، محمدهاش��م 
ب��ت ش��کن دی��روز در حاش��یه 
علم��ی،  نشس��ت های  سلس��له 
بررس��ی چالش ه��ا، عملک��رد و 
چش��م انداز نظ��ام تأمی��ن مالی 
کشور در گفت وگو با خبرنگاران، 
اف��زود: بانک مس��کن هم اکنون 
پرداخت تس��هیالت به بافت های 

فرس��وده ش��هری را آغاز کرده و 
طبق برنامه ریزی و سهمیه تعیین 
ش��ده، درصدد است برای ۶ هزار 
واحد مسکونی بافت های فرسوده 
تس��هیالت پرداخت کند.  وی با 
اشاره به استقبال خوب جوانان از 
حساب صندوق پس انداز مسکن 
یکم، اظهار داشت: خوشبختانه از 
این حس��اب استقبال خوبی شده 
و هم اکنون به طور متوسط روزانه 
۳00 نفر برای افتتاح این حساب 
به ش��عب بانک مس��کن مراجعه 
بان��ک  مدیرعام��ل  می کنن��د.  

مس��کن با بی��ان اینکه این بانک 
در پرداخت تسهیالت ۸0 میلیون 
تومانی صندوق پس انداز مس��کن 
یکم هیچ مشکلی نخواهد داشت، 
اف��زود: زوجین جوان می توانند با 
برنامه ریزی مالی و سپرده گذاری 
از  پ��س  تومان��ی  میلی��ون   ۴0
یک سال از تسهیالت ۸0 میلیون 
تومانی اس��تفاده کنند که در آن 
ص��ورت ب��رای خری��د خانه قادر 
خواهند بود معادل ۱۲0 میلیون 
تومان از بانک تس��هیالت دریافت 
کنند.  بت ش��کن افزایش سرمایه 

را ب��رای بان��ک مس��کن ضروری 
دانست و گفت: درصورتی که بانک 
مس��کن بتواند به نقش توسعه ای 
خود عمل کند باید سرمایه خود 
را افزای��ش دهد و تمام مطالبات 
خ��ود را از دول��ت دریاف��ت کند.  
مدیرعام��ل بانک مس��کن اظهار 
داشت: بانک های توسعه ای برای 
خود وظیفه خاصی دارند و نباید 
س��پرده های قانون��ی این بانک ها 
ن��زد بانک مرکزی همانند س��ایر 
بانک ها بماند.  وی افزود: ش��یوه 
نظارت بانک مرکزی بر بانک های 

توس��عه ای نیز باید متفاوت باشد 
تا براس��اس آیین نامه های مرتبط 
بان��ک مرک��زی بتوان��د در ای��ن 
ن��وع بانک ه��ا نظ��ارت کند.  وی 
خاطرنش��ان کرد: افزایش سقف 
تس��هیالت سبب شد سازندگانی 
ک��ه طرح های خ��ود را به صورت 
نیمه تمام رها کرده بودند بار دیگر 
نسبت به تکمیل آنها اقدام کنند 
ت��ا بتوانن��د به متقاضیان خرید با 
استفاده از تسهیالت بانک مسکن 
واحده��ای خ��ود را از خرداد ماه 

سال آینده واگذار کنند. 

بانک مسکن برای نوسازی و بهسازی 6 هزار واحد بافت فرسوده تسهیالت پرداخت کرد

نسیم نجفی
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مدیر بیمه های درمان بیمه دانا خبر داد 
واگذاری بخشی از اختیارات مدیریت 

درمان به پزشکان منتخب شعب
طرح پزش��کان منتخب برای اجرا به ش��عب بیمه 

دانا در کل کشور ابالغ شد. 
به گ��زارش روابط عموم��ی بیمه دان��ا، دکتر تدینی، 
مدیربیمه های درمان با اعالم این خبرافزود: این طرح در 
راس��تای اصل تمرکززدایی و با هدف آسان سازی فرآیند 
دس��تیابی به اطالعات موردنظر پزشکان معتمد شعب 
کش��ور اجرا شد.  وی خاطر نش��ان کرد که در این طرح 
مدیریت درمان بخشی از اختیارات خود را درخصوص امور 
مشورتی و آموزشی پزشکان سراسر کشور به هشت منطقه 
یا به عبارتی به هشت نفر از پزشکان منتخب واگذار کرده 
و بر این اساس، پزشکان شعب می توانند امور آموزشی و 
سایر موارد مش��ورتی را با آنها در میان بگذارند.  تدینی 
اجرای این طرح را ابتدا در بخش خس��ارت ذکر کرد و 
افزود: این طرح به دلیل حساسیت های موجود در بحث 
خسارت اجرا می ش��ود که پس از بررسی نتایج آن به 
سایر قسمت ها از جمله صدور و امور قراردادها گسترش 

خواهد یافت. 

معاون گردشگری تاکید کرد  
تقویت تعامل میان بخش خصوصی 

گردشگری و اتاق بازرگانی
مع��اون گردش��گری س��ازمان می��راث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری تقویت تعامل و ارتباط 
دوس��ویه میان بخش خصوصی صنعت گردش��گری 
ب��ا ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن و کش��اورزی را 

زمینه ساز دستاوردهایی شایسته خواند. 
ب��ه گ��زارش مرکز رواب��ط عمومی و اطالع رس��انی 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
مرتضی رحمانی موحد در جلسه کمیسیون گردشگری 
و خدم��ات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
اس��تان تهران که با هدف فعال سازی ظرفیت های این 
حوزه تشکیل شده بود؛ گفت: امروزه صنعت گردشگری 
کش��ور با حمایت های همه جانبه دولت تدبیر و امید و 
اثرگذاری گس��ترده، مورد استقبال س��رمایه گذاران و 
فعاالن این حوزه قرار گرفته اس��ت.  وی با بیان اینکه 
بخش خصوصی صنعت گردشگری کشور هم اکنون از 
ظرفیت های اجرایی قابل توجهی برخوردار است؛ افزود: 
کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کش��اورزی به عنوان حلقه ارتباط��ی قوی میان بخش 
خصوصی و دولتی می تواند همانند تکیه گاهی مطمئن 

در این حوزه نقش آفرینی کند. 

مدیرکل مرکز واردات گمرک تشریح کرد
ماجرای واردات میوه از سوی مرزنشینان 

ب��ا طرح موضوع واردات میوه های آلوده، انگش��ت 
اتهام به س��مت واردات مرزنش��ینی نش��انه رفت، با 
این حال رییس کل گمرک کش��ور مس��ئله واردات 
پرتقال ه��ای آلوده از طریق پیل��ه وران را رد کرده و 
تصری��ح کرد که واردات پیله وران کنترل می ش��ود، 
بنابراین ای��ن میوه ها از طریق مبادی رس��می وارد 

نشده  است. 
ف��رود عس��گری، مدی��رکل مرک��ز واردات و امور 
مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اس��المی ایران 
در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره به حجم مجاز واردات 
از طری��ق مرزنش��ینان، درباره واردات می��وه از این 

طریق توضیحاتی را ارائه داد. 
وی با اش��اره به قانون س��اماندهی مبادالت مرزی 
مص��وب س��ال 1384، اظهار ک��رد: در ای��ن قانون 
ش��رایط ورود کاال ب��رای پیل��ه وران، مرزنش��ینان و 
ملوانان مش��خص و برای هر ک��دام از آنها مقرراتی 

لحاظ شده  است. 
عس��گری افزود: مثال برای خانوار مرزنشین تعداد 
افرادی که می توانند از تسهیالت مرزنشینی استفاده 
کنند حداکثر پنج نفر اس��ت و باید سه سال ساکن 
منطقه مرزی بوده و کارت مرزنشینی دریافت کنند. 
مدیرکل مرکز واردات و ام��ور مناطق آزاد و ویژه 
گمرک همچنین عنوان کرد: همین طور نوع و اقالم 
و می��زان معافیت توس��ط وزارت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت تعیین و پ��س از تایید کار گ��روه ماده 12 
قانون مذکور به تصویب هیات وزیران رسیده و ابالغ 

می شود. 
عس��گری با تاکید ب��ر اینکه واردات مرزنش��ینان 
موکول به صادرات است، افزود: اقالم غذایی وارداتی 
تا 100درصد و لوازم خانگی تا 50 درصد از معافیت 

گمرکی برخوردارند. 
وی با اش��اره به اینکه س��قف واردات مرزنش��ینی 
توس��ط گمرک محاسبه و نگهداری می شود، تصریح 
کرد: واردات در قالب 75 قلم و براس��اس فهرس��ت 

توسط مرزنشینان صورت می گیرد. 
 عس��گری درباره می��زان واردات مبادالت مرزی 
اظهار کرد: کل سقف موضوع این قانون برای واردات 
3درصد کل واردات به ماخذ سال قبل است که این 

درصد شامل کل مرزنشینان می شود. 

ارائه اینترنت پرس��رعت در 
کش��ور ما همیش��ه با شکوه و 
ش��کایات مش��ترکان روب��ه رو 
ب��وده و به گفته وزیر ارتباطات 
بیش��ترین ثب��ت ش��کایت ها 
در ای��ام نوروز امس��ال مربوط 
ب��ه کندی س��رعت و اختالل 
در اینترن��ت بوده اس��ت. این 
درحالی است که طی سال های 
گذش��ته قوانین زی��ادی برای 
س��رویس های  ب��ر  نظ��ارت 
اینترن��ت پرس��رعت درنظ��ر 
گرفت��ه ش��ده و ش��رکت های 
ارائه دهن��ده اینترن��ت ملزم به 
اجرای آنها هس��تند. اخیرا هم 
سامانه 195 که زیر نظر وزارت 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات 
اس��ت راه اندازی ش��ده و آماده 
رس��یدگی به شکایات مردمی 

در حوزه ارتباطات است. 
ام��ا با هم��ه ای��ن قوانین و 
نظارت ها مش��ترکان اینترنت 
پرس��رعت کش��ور همچنان از 
س��رویس های دریافت��ی خود 
گله من��د هس��تند و معتقدند 
کیفی��ت پهن��ای باند دریافتی 
آنه��ا کمت��ر از آن اس��ت ک��ه 
اینترنتی  توسط ش��رکت های 

اعالم می شود. 
دوروز پی��ش نی��ز مع��اون 
مق��ررات  اعم��ال  و  نظ��ارت 
س��ازمان تنظی��م مق��ررات و 
ارتباطات رادیویی از راه اندازی 
س��امانه تجمیع��ی س��نجش 
س��رعت و کیفی��ت خدم��ات 
اینترنت در پایگاه اطالع رسانی 
این س��ازمان خبر داد و گفت: 
»ب��ا توجه ب��ه اهمیت موضوع 
اندازه گیری و کنترل سرویس 
ارائه شده به مشترکان اینترنت 
پرس��رعت، تمامی اپراتورهای 
WiMAX، PAP و شرکت 
مخاب��رات ایران ملزم ش��دند 
س��نجش  معتب��ر  ابزاره��ای 

سرعت و کیفیت را روی پورتال 
خود نصب و راه اندازی کنند«. 
ب��ا  داداش زاده  غالمرض��ا 
اشاره به اینکه لینک تجمیعی 
دسترس��ی ب��ه ای��ن س��امانه 
در س��ایت رگوالت��وری ایجاد 
ش��ده اس��ت، افزود: »کاربران 
می توانند  پرس��رعت  اینترنت 
ب��ا اس��تفاده از ای��ن ابزارها و 
انجام تس��ت سرعت و کیفیت، 
ضم��ن اطمین��ان از وضعیت 
خ��ود،  دریافت��ی  س��رویس 
براساس تست های انجام شده 
در فرآین��د نظ��ارت و ارزیابی 
اپراتورها مش��ارکت  کیفی��ت 

کنند«. 
مع��اون نظ��ارت و اعم��ال 
تنظی��م  س��ازمان  مق��ررات 
مق��ررات و ارتباطات رادیویی 
تصری��ح ک��رد: »س��امانه های 
س��نجش س��رعت و کیفی��ت 
اینترنت پرس��رعت براس��اس 
ابالغیه ه��ای رگوالت��وری و با 
ه��دف احق��اق حق��وق مردم 
ایجاد ش��ده است و مشترکان 
درصورت مشاهده عدم تطابق 
مش��خصات س��رویس خود با 
نتایج تس��ت های انجام ش��ده 
در س��امانه مربوط ب��ه اپراتور 

خود می توانند با ذکر ش��ماره 
پیگی��ری تس��ت انجام ش��ده، 
شکایت خود را در سامانه 195 
ثبت کنند تا موضوع از س��وی 
رگوالتوری در سریع ترین زمان 
رسیدگی شود.« معاون نظارت 
و اعم��ال مق��ررات س��ازمان 
تنظی��م مقررات در حالی خبر 
از راه ان��دازی س��امانه تجمیع 
س��نجش س��رعت وکیفی��ت 
اینترن��ت می ده��د ک��ه پیش 
از ای��ن س��ایت های داخل��ی و 
خارج��ی زیادی در این زمینه 
فعالیت داشته اند و کارشناسان 
معتقدند که اطالعات ارائه شده 
توس��ط این س��ایت ها چندان 

دقیق نیستند. 
ف���رامرز ک��رم��انش�اه�ی 
کارشناس ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات درباره س��ایت های 
تس��ت س��رعت اینترن��ت ب��ه 
»فرص��ت امروز« گف��ت: این 
خدمات سال های زیادی است 
که وجود دارند و عالوه بر آنها 
نرم افزار های��ی نیز ارائه ش��ده 
اس��ت ک��ه اطالعاتی در زمینه 
سرعت و کیفیت پهنای باند در 

اختیار مشترکان می گذارند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 

اطالعات ارائه شده توسط این 
س��ایت ها دقیق نیستند اظهار 
کرد: فاصله س��رور مرکزی این 
سایت ها تا دس��تگاه مشترک 
عامل بسیار مهمی در سنجش 
س��رعت اینترن��ت محس��وب 
می ش��ود و ب��ه همی��ن خاطر 
نمی ت��وان گفت ک��ه اطالعات 
ارائه ش��ده توسط این سایت ها 

دقیق هستند. 
کرمانش��اهی افزود: عالوه بر 
این بس��یاری از این س��ایت ها 
از الگوریتم هایی در محاسبات 
خود استفاده می کنند که ارزش 
چندان��ی ندارند و خروجی آنها 

اطالعات صحیحی نیست. 
این کارش��ناس اظهار کرد: 
ب��ا جس��ت وجو در اینترن��ت 
مش��اهده خواهی��د ک��رد که 
س��ایت های بس��یاری در این 
زمینه فعالیت دارند که هرکدام 
از آنه��ا خروجی متفاوتی دارند 
و این نشان دهنده آن است که 
نمی توان این خدمات را مالکی 
برای سنجش کیفیت و سرعت 

اینترنت دانست. 
مرتض��ی یزدی، کارش��ناس 
درباره  رایان��ه ای  ش��بکه های 
س��امانه ایجاد ش��ده توس��ط 

س��ازمان تنطی��م مق��ررات به 
»فرص��ت امروز« گفت: طی دو 
روز گذش��ته اغلب لینک هایی 
ک��ه در این س��امانه قرار دارند 
مخت��ل ش��ده اند و نمی توانند 

پاسخگوی کاربران باشند. 
وی اف��زود: ب��ا مراجع��ه به 
ای��ن س��امانه نام 13 ش��رکت 
ارائه دهنده اینترنت پرس��رعت 
نش��ان داده می شود که کاربر 
با کلیک روی هریک از آنها به 
سایتی که متعلق به آن شرکت 
اس��ت ارجاع داده می شود که 
به نظر من این ش��یوه سنجش 
سرعت چندان مطمئن نیست 
چ��ون س��ایتی که قرار اس��ت 
سرعت پهنای باند را تست کند 
متعلق به خود اپراتور اس��ت و 
طبیعت��ا اطالعات واقعی را در 

اختیار کاربران نمی گذارد. 
یزدی با اش��اره به اینکه این 
خدم��ات اع��داد پیچیده ای را 
در اختی��ار کاربران می گذارند 
گفت: طراحی این سایت ها باید 
به گونه ای باشد تا کاربرانی که 
از  ه��م  چندان��ی  اطالع��ات 
دنیای فن��اوری ندارند بتوانند 
کیفیت سرویس خود را تست 
کنند اما متاس��فانه بیشتر این 
خدمات طوری ارائه می ش��وند 
که کاربران کمتری از اطالعات 

ارائه شده، سردر می آورند. 
وی درباره نرم افزار هایی که 
در این زمینه عرضه ش��ده اند 
نی��ز اظهار ک��رد: این برنامه ها 
ی��ک  هس��تند،  دس��ته  دو 
دس��ته از آنها س��رعت انتقال 
اطالع��ات از س��رور خاصی را 
بررس��ی می کنن��د که همانند 
ای��ن  در  فع��ال  س��ایت های 
زمینه عمل می کنند و دس��ته 
دوم فقط سرعت نقل و انتقال 
دیتا از دس��تگاه کاربر را رصد 
می کند که این دسته را به هیج 

وجه نمی توان معتبر ش��مرد. 

دوربین های کنترل سرعت به بزرگراه شبکه دیتای کشور آمد

سامانه سنجش کیفیت اینترنت؛ راه گریزی برای اپراتورها

شرکت بیمه پاسارگاد براساس اعالم مدیریت نظارت مالی بیمه مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران رتبه دوم را از نظر تع��داد بیمه نامه های صادره 

بیمه عمر و تأمین آتیه  )انفرادی( در کشور کسب کرد. 
طب��ق گزارش های دریافتی از  اداره کل روابط عمومی و امور  بین الملل 
بیمه مرکزی، ش��رکت های بیمه دارای تعداد حدود 4 میلی�ون بیمه نامه 
عم��ر و س��رمایه گذاری هس��تند و نس��بت بازخریدی ای��ن بیمه ها طی 
شش سال اخیر ساالنه 2.4 درص�د بوده است. بررس�ی ها نش�ان می ده�د 
تعداد بیمه نامه های عمر ش��رکت های بیمه طی س��ال های 1388 تا آذر 
1393 بال��غ ب��ر 3,919,4۶3 فقره بوده که این میزان نس��بت به س��ال 
1388 حدود 180 درصد رش��د داشته است. بر این اساس، طی دو سال 
گذشته براساس بررسی های انجام شده از نظر تعداد بیمه نامه های صادره 
ش��رکت های بیمه، بیمه ایران رتبه اول  )تأسیس1314(، بیمه پاسارگاد 
رتبه دوم  )تأس��یس1385( و بیمه کارآفرین رتبه سوم  )تأسیس1382( 

را کسب کرده اند. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، بیمه نام��ه عمر و تأمی��ن آتی��ه از ترکیب 
بیمه ه��ای به ش��رط فوت و بیمه های به ش��رط حیات تش��کیل یافته 
اس��ت. در این بیمه نام��ه، بیمه گذاران با پرداخ��ت مبلغی تحت عنوان 

حق بیمه  )به صورت اقس��اط(، عالوه بر تأمین منابع الزم برای تشکیل 
س��رمایه ای در آتیه، امکان برخورداری از پوش��ش بیمه عمر در مقابل 

خطر فوت را نیز خواهند داش��ت. 
س��رمایه تشکیل ش��ده در این بیمه نامه عالوه بر پش��توانه مالی در 
دوران پی��ری و بازنشس��تگی می تواند برای تأمین م��واردی از قبیل: 
تهی��ه مس��کن، هزین��ه ازدواج، هزین��ه تحصیل فرزن��دان و. . . مورد 
اس��تفاده قرار گیرد. همچنین از پوش��ش های تکمیل��ی بیمه نامه عمر 
و تأمی��ن آتیه می توان به پوش��ش فوت در اثر حادثه، پوش��ش نقص 
عض��و و از کارافتادگی در اثر حادثه، پوش��ش هزینه های پزش��کی در 
اثر حادثه، پوش��ش معافی��ت از پرداخت حق بیمه، پوش��ش پرداخت 
س��رمایه از کارافتادگی، پوشش بیمه بیماری های خاص و پوشش بیمه 

آتش س��وزی منزل مس��کونی اش��اره کرد. 
یکی از ش��رایط قرارداد بیمه عمر این اس��ت ک��ه چنانچه بیمه گذار از 
ادامه قرارداد بیمه انصراف دهد، می تواند ارزش بازخرید بیمه نامه خود را 
براس��اس ارقام مندرج در جدول پیش بین��ی تعهدات بیمه گذار و بیمه گر 
دریافت کند. طبق مقررات ش��رط بازخرید صرفاً برای بیمه نامه های عمر 

از نوع تشکیل سرمایه قابل اعمال است. 

 کسب رتبه دوم بیمه پاسارگاد 
در فروش بیمه نامه عمر و تأمین آتیه در صنعت بیمه کشور

بیمه

گردشگری

گمرک

تعداد کل صادره از ابتداحق بیمه وصولیتعداد بیمه نامه های صادرهسال های مورد گزارش

225672223,219,673,000580446سال 1392

241843286,862,739,000822289سال 1393

آمار بیمه نامه های صادره عمر و تأمین آتیه بیمه پاسارگاد

محمد ممتازپور 



به اذعان مسئوالن دولتی و 
اقتصادی، دولت  کارشناس��ان 
نه��م و دهم در اوج درآمدهای 
نفت��ی، اقتصادی بح��ران زده 
در ش��رایط رک��ود تورم��ی و 
ب��ا بیش��ترین ن��رخ بدهی به 
دول��ت یازدهم تحوی��ل دادند 
ح��ال اینکه به گفت��ه وزیر راه 
و شهرس��ازی، طب��ق آخرین 
برآورده��ا بدهی دول��ت تنها 
 ب��ه بانک ه��ا چی��زی ح��دود 
200 هزار میلیارد تومان است. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، 
عب��اس آخون��دی وزی��ر راه و 
در  گذش��ته  روز  شهرس��ازی 
نخس��تین همایش نقش��ه راه 
تأمین مالی مس��کن، دو طرح 
مس��کن مهر و یارانه را دو عامل 
اقتصادبران��داز در دول��ت دهم 
دانس��ت به طوری که هنوز هم 
ردپای آثار مخرب این دو طرح 
اقتص��اد کش��ورمان وجود  در 
دارد و ع��اوه ب��ر پیامده��ای 
منفی مسکن مهر در پایه پولی 
و افزایش نرخ تورم در کش��ور. 
این دو طرح که در دولت دهم 
علمیاتی شدند، بودجه کشور را 
فلج کرده اند. به گفته آخوندی، 
دول��ت از س��ال اول پرداخ��ت 
یاران��ه با کمب��ود منابع مواجه 
می ش��د و هر زمان که پول کم 
می آورد به بانک مرکزی رجوع 
می کرد که از اثرات این سیستم 
س��اده انگارانه نظام مالی دولت 

دهم رکود تورمی امروز است. 

کاهش پس انداز 
بخش خصوصی در 

سیاست های مالی مسکن 
عب��اس  وزارت  دوره  در 
برگ��زاری  ش��اهد  آخون��دی 
نشس��ت های علمی در حوزه 
مس��کن هس��تیم، چیزی که 
در دولت های گذشته به ندرت 
اتف��اق می افت��اد ام��ا یکی از 

وزارت  هدای��ت  خاصیت های 
راه و شهرس��ازی در این دوره 
ورود نظ��رات و مش��اوره های 
کان  اقتصادی  کارشناس��ان 
به حوزه بازار مس��کن اس��ت؛ 
بازاری که ب��دون نظام بانکی 
تعادل ندارد بنابراین این دوره 
مسکن  سیاست گذاری های  از 
بانک ها  پش��تیبانی  با  همواره 
تخصصی  بان��ک  به خص��وص 

مسکن جلو می رود. 
از  نشس��ت  نخس��تین  در 
علم��ی  سلسله نشس��ت های 
بررس��ی چالش ها، عملکرد و 
چش��م انداز نظام تأمین مالی 
کش��ور که با عنوان »نقش��ه 
راه تأمین مالی مس��کن« که 
با حضور مس��ئوالن اقتصادی 
کش��ور ازجمله معاون وزارت 
اقتصاد، معاون سازمان بورس 
و مدیران بانک مسکن برگزار 
ش��د، عباس آخوندی با بیان 
اینک��ه بخش مس��کن چه در 
حوزه اقتص��اد خان��وار و چه 
در ح��وزه اقتص��اد عموم��ی 
نیازمند تأمین مالی بلند مدت 
واقع��ه  مهم تری��ن  و  اس��ت 
متوس��ط  قش��ر  خانواده های 
ایرانی خانه دار ش��دن اس��ت، 
ب��ازار تس��هیات  گف��ت: در 
وام خری��د مس��کن معم��والً 
وام بلند مدت اس��ت. بنابراین 
استراتژی های  تدوین  نیازمند 
بلند مدت هس��تیم اما در ۳۵ 
استراتژی  یک  سال گذش��ته 
بتوان��د  ک��ه  را  مش��خص 
ایران  نظام پای��دار مال��ی در 

پایه گذاری کند، نداشته ایم. 
شهرس��ازی  و  راه  وزی��ر 
با اش��اره ب��ه س��هم پس انداز 
بخش خصوصی در سیاست های 
مالی مس��کن گف��ت: پس انداز 
بخش خصوصی در سیاست های 
مال��ی ما ب��ه جای آنکه رش��د 
داشته باشد از ۷۳ درصد به ۶۴ 
درصد کاهش یافته اس��ت و از 

س��ال 81 تا 8۶ سهم پس انداز 
بخش خصوصی ۷۳ درصد بوده 
که این سهم در سال 8۷ تا 90 
به ۶۴ درصد کاهش پیدا کرده 
با این حال اعتب��ارات بانکی از 
22درصد به ۳1درصد افزایش 
یاف��ت که رش��د آن مربوط به 
همان منابعی است که به سمت 

بانک مرکزی رفته است. 
اینکه  بی��ان  ب��ا  آخون��دی 
واح��د مس��کونی 8۳ میلیون 
تومانی در س��ال 8۳ به ۴1۳ 
میلی��ون تومان در س��ال 9۳ 
رس��یده اس��ت، اظه��ار کرد: 
میانگی��ن قیمت مس��کن در 
ش��هرهای منتخب در س��ال 
میلیون تومان است   280 ،9۳
این در حالی است که در سال 
1۳8۵ متوس��ط قیم��ت یک 
واحد مس��کونی در شهرهای 
منتخ��ب کش��ور ۳۷ میلیون 

تومان بود. 

شاخص های اقتصادی 
بحران مالی را نشان 

می دهند
وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا 
شاخصه های  تمام  اینکه  بیان 
اقتص��ادی نش��ان می دهد که 
در ش��رایط بح��ران مالی قرار 
داریم، گفت: قطعاً اگر کش��ور 
دیگری در ای��ن اقتصادی که 
دولت یازده��م از دولت دهم 
تحوی��ل گرف��ت قرار داش��ت 
حتم��اً وضعیت بح��ران مالی 
و وضعی��ت فوق الع��اده اعام 
می کرد و وقتی حجم معوقات 
 gdp بانک��ی ب��ه 12درص��د
کاه��ش پیدا ک��رده و بودجه 
خاصی��ت اهرم��ی خ��ود را از 
دس��ت داده و بده��ی دولت 
بس��یار قابل توجه است همه 
اینها نش��ان دهنده این اس��ت 
که در ش��رایط بحران مالی و 

اقتصادی قرار گرفته ایم. 
اینکه در  با بی��ان  آخوندی 

این سنت  کشورهای خارجی 
بسیار خوبی اس��ت که وقتی 
دول��ت در بحران مال��ی قرار 
می گی��رد ش��رایط و وضعیت 
اقتص��ادی را به م��ردم اعام 
پرداخت  کرد:  تأکید  می کند، 
یارانه ها از همان س��ال اول با 
کس��ری منابع روبه رو ش��د و 
امس��ال کل بودجه کش��ور را 
فل��ج کرده اس��ت به طوری که 
در  بودج��ه  اهرم��ی  ق��درت 
تضعیف  به ش��دت  سال جاری 
ش��ده اس��ت ام��ا اگ��ر همان 
س��ال اول در دول��ت یازدهم 
بح��ران مالی اعام می ش��د، 
می توانس��تیم جامعه را آماده 
تغییرات بنیادین جهت خروج 
از وضع مخرب آن زمان کنیم. 

بدهی 200 هزار میلیارد 
تومانی دولت به بانک ها 

وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا 
اش��اره به بدهی های دولت به 
بانک ه��ا گفت: در حال حاضر 
طبق آخرین برآوردهای انجام 
ش��ده میزان بده��ی دولت و 
چیزی  دولت��ی  ش��رکت های 
ح��دود 200 ه��زار میلی��ارد 
تومان اس��ت حال اگر دولتی 
200 ه��زار میلی��ارد توم��ان 
بدهی داشته باش��د باید بازار 
بده��ی ایج��اد کن��د ت��ا این 
بدهی ها دادوس��تد ش��ود اما 
اعام بازار بده��ی 200 هزار 
میلیارد تومانی تصمیم بزرگی 
اس��ت که دولت باید مقدمات 

اجرای آن را بیندیشد. 
وی با اش��اره به پینگ پنگ 
بان��ک مرک��زی و قوه قضاییه 
در چند س��ال گذشته بر سر 
بانک��ی گفت: چنین  معوقات 
وضعی در کره جنوبی و آمریکا 
هم پیش آمده بود اما ساختار 
مس��تقلی از وزارت دارای��ی و 
بانک مرک��زی طراحی کردند 
تا ساختار بانک ها را بازسازی 

کنند. برای تدوین س��اختارها 
ه��م الزمه آن این اس��ت که 
وضع فوق العاده و بحران مالی 

اعام شود. 
آخوندی با بی��ان اینکه اگر 
مردم ش��ناخت کامل از وضع 
فوق الع��اده اقتصادی آن زمان 
کش��ور نداشته باشند احتمال 
سیاس��ت گذاری های  تک��رار 
غل��ط در آینده وج��ود دارد، 
تأکید کرد: اگر وضعیت بحران 
اقتصادی اع��ام نکنیم دولت 
سیاس��ت گذاری های  بدهکار 
غل��ط پیش��ین هم می ش��ود 
ک��ه این ب��رای دولت بس��یار 

دردناک تر است. 

هند را الگوی تأمین 
مسکن قرار دهیم 

وزی��رراه و شهرس��ازی ب��ا 
بیان اینک��ه هند نمونه موفق 
ب��ازار مس��کن اس��ت و این 
کش��ور در 20 س��ال گذشته 
در توس��عه مس��کن موف��ق 
پهناور  گف��ت:  ک��رده،  عمل 
ب��ودن و فقی��ر ب��ودن ای��ن 
کش��ور از ویژگی هایی اس��ت 
ک��ه می توانی��م آن را الگ��و 
ق��رار دهی��م و از مهم تری��ن 
راهکاره��ای دولت هند برای 
تأمین مس��کن اقشار مختلف 
تأس��یس بانک ملی مس��کن 
بود بانکی که نه رقیب س��ایر 
بانک ه��ا بلکه رهب��ر بانک ها 
در تدوین سیاس��ت های بازار 
مس��کن اس��ت و معتقدم در 
کش��ور ما هم بانک مس��کن 
لی��در عمل  به عن��وان  بای��د 
کن��د و از بان��ک تج��اری به 
بانک توس��عه ای تبدیل شود. 
وی ادام��ه داد: بای��د ب��رای 
تغیی��ر،  ای��ن  اجرایی ش��دن 
سیاس��ت های مال��ی را نی��ز 
تغییر دهیم که شامل تدوین 
سیاست های مالی و اعتباری 
ناظر بر بانک توسعه ای است. 

طرح مسکن مهر و یارانه بودجه کشور را فلج کرد
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حمل و نقلخبر

 قانون پیش فروش تضمینی 
برای معامالت مسکن نیست

رییس اتحادیه مشاوران اماک استان تهران با بیان 
اینکه قانون پیش فروش ساختمان ایرادات زیادی دارد، 
گفت: این قانون گره از کار مردم باز نمی کند و نمی تواند 

تضمینی برای معامات مسکن باشد. 
به گزارش مهر، حس��ام عقبایی با بیان اینکه امکان 
اجرایی ش��دن قانون پیش فروش س��اختمان در کشور 
وج��ود ن��دارد و باید در آن بازنگری صورت گیرد، ادامه 
داد: مجموعه هایی مانند سازمان نظام مهندسی، وزارت 
راه و شهرس��ازی، س��ازمان نظام کاردانی، انبوه سازان و 
مش��اوران ام��اک در تدوین این قان��ون نظر دادند اما 
دوس��تان نگذاش��تند نظرات این مجموعه ها در مجلس 
ش��ورای اس��امی مطرح ش��ود. عقبایی با بیان اینکه 
براس��اس قانون نظام صنفی، ما س��اماندهی مش��اوران 
اماک را در سطح کشور انجام داده ایم گفت در سطح 
شهر تهران حدود 11هزار و ۶00 مشاور اماک دارای 
پروانه کسب و در کل کشور نیز حدود 119هزار و ۴۷0 
مشاور اماک دارای پروانه کسب داریم. وی یادآور شد: 
در سطح شهر تهران ما کمتر از ۳۵0واحد فاقد پروانه 
کس��ب داریم و آن هم افرادی هس��تند که مش��کات 
ثبت��ی دارن��د و نمی توانند تغییر کاربری دهند تا پروانه 

کسب بگیرند
عقبای��ی دوب��اره تایی��د ک��رد: قان��ون پیش فروش 
س��اختمان سراس��ر ایراد اس��ت و نظر بخش خصوصی 
در آن لح��اظ نش��ده و باید م��ورد بازنگری قرار گیرد، 
ای��ن قانون تضمینی در بحث پیش فروش س��اختمان 
نخواهد بود و راندمان این کار را شما می توانید شش ماه 
دیگر مورد ارزیابی قرار دهید. رییس مش��اوران اماک 
تهران با بیان اینکه زیرس��اخت های الزم برای اجرای 
این قانون باید فراهم ش��ود، گفت: زیرساخت های الزم 
برای عملیاتی ش��دن این قانون در کش��ور وجود ندارد. 
عقبایی افزود: پیش فروش مس��کن از یک س��و می تواند 
برای مردم تهدید به حس��اب آید و از س��وی دیگر هم 

نیز فرصتی برای خانه دار شدن محسوب شود. 
وی با اش��اره به ماده 2۴ این قانون ادامه داد: انجام 
مذاکرات مقدماتی از س��وی مش��اوران اماک می تواند 
به ص��ورت مکت��وب باش��د بنابراین بای��د حق و حقوق 
مشاوران اماک محفوظ باشد. رییس مشاوران اماک 
تهران با اشاره به اینکه باید رویکرد های صنفی را کنار 
بگذاریم، خاطرنشان کرد: برخی از مناطق شهر تهران 

مانند مرادآباد پونک یا خیابان سئول سند ندارد. 
عقبایی با اش��اره به اینکه در مناطق ش��مالی تهران 
س��اختمان هایی به س��بک مدرن س��اخته می شود که 
شناس��نامه فنی ندارد، گفت: برای اجرایی ش��دن این 
قانون باید زیرساخت های الزم وجود داشته باشد. وی 
با بیان اینکه پنج س��ال از تصویب این قانون می گذرد، 
افزود: ۵9هزار و 89۳قرارداد پیش فروش در سال 9۳ 

در کشور نوشته شده است. 

دادگاه های تخصصی برای تخلفات 
شهری ایجاد شود

عضو ش��ورای اس��امی ش��هر تهران گفت: باتوجه به 
تخلفات در ساخت و س��ازها، مس��ائل زیس��ت محیطی، 
جرائ��م ترافیک��ی و. . . که در ش��هر ته��ران وجود دارد 

دادگاه های تخصصی در این خصوص تشکیل شود. 
 ب��ه گ��زارش ف��ارس، در تذک��رات پیش از دس��تور 
یکصد و شصت و ششمین جلسه علنی شورای اسامی 
ش��هر ته��ران عباس جدیدی ضم��ن تبریک هفته قوه 
قضاییه، اظهار داش��ت: قوه قضاییه باید برای مشکات 
آینده ای که شهر با آن مواجه است برنامه ریزی کند و 
آینده پژوهی داش��ته باش��ند.  وی ادامه داد: تخلفات در 
ساخت و سازها مسائل زیست محیطی، ناامنی اقتصادی 
و جرای��م علی��ه اموال و اش��خاص و جرایم ترافیکی در 
ش��هر تهران موجود اس��ت که قوه قضاییه در این موارد 
باید به دنبال ایجاد دادگاه های تخصصی باش��د. عضو 
ش��ورای اس��امی شهر تهران گفت: شورای شهر تهران 
باید بیش از پیش همراهی با قوه قضاییه داشته باشد. 

هنوز گزارش سقوط ایران 140 
نهایی نشده است

ریی��س س��ازمان هواپیمایی کش��وری اع��ام کرد: 
 بعد از گذش��ت نزدیک به یک س��ال از حادثه س��قوط 
ایران 1۴0، شرکت سازنده موتور این هواپیما هنوز به 

بعضی سواالت پاسخ نداده است. 
به گزارش ایس��نا، علیرض��ا جهانگیریان با بیان این 
مطلب تصریح کرد: پس از س��قوط هواپیما س��واالت و 
مسائلی که در رابطه با علت اصلی از کار افتادن موتور 
و قطع��ات کنترل��ی موتور مطرح ش��د باعث رفت و آمد 
یک گروه از کارشناسان ایرانی به روسیه و گروهی از 
کارشناس��ان روس��ی به ایران شد که این مسئله جواب 

بعضی از سواالت در این رابطه را نهایی کرد. 
وی ادامه داد: با وجود این هنوز سواالتی در رابطه با 
علت اصلی از  کار  افتادن موتور این هواپیما به شرکت 
س��ازنده روس��ی این موتور ارائه کرده ایم که با وجود 
گذش��ت حدود یک س��ال از این حادثه هنوز به بعضی 

از سواالت ما پاسخ نداده اند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، یک فرون��د هواپیم��ای ایران 
1۴0 شرکت هسا روز یکشنبه 19 مرداد ماه سال گذشته 
در حوالی فرودگاه مهرآباد تهران س��قوط کرد که این 
حادثه منجر به کش��ته ش��دن ۴0 نفر از سرنشینان این 
هواپیم��ا ش��د. با وجود اینک��ه در روزهای پس از این 
حادثه بسیاری از نهادهای ذی ربط اعام کردند گزارش 
مربوط به دالیل این سقوط در کوتاه ترین زمان ممکن 
نهایی شده و به اطاع مردم می رسد اما در عمل هرگز 

گزارش نهایی در این رابطه اعام نشد. 
در ای��ن بی��ن یکی از اصلی ترین س��واالتی که پیش 
آم��ده ب��ود بحث اصالت این هواپیما و اینکه هواپیمای 
س��قوط کرده ایران 1۴0 بوده یا آنتونوف 1۴0، مطرح 
ش��د که هر چند در این رابطه تردیدهای مختلفی به 
وجود آمد اما س��رانجام نام ایران 1۴0 تایید ش��د. در 
شرایطی که نزدیک به یک سال از این حادثه سقوط 
می گذرد حاال رییس س��ازمان هواپیمایی رس��ما تایید 
ک��رد موت��ور و قطعات کنترل کننده موتور این هواپیما 

ساخت کشور روسیه بوده است. 

آغاز ساخت پروژه تبریز-  بازرگان 
تا دی  ماه

عملی��ات اجرای��ی پ��روژه تبری��ز-  مرند-  ب��ازرگان 
به عنوان نخس��تین پروژه مش��ترک آزادراهی ایران و 

ترکیه حداکثر تا دی ماه امسال آغاز می شود. 
ب��ه گ��زارش مهر، در جریان س��فر هی��أت دولت به 
آذربایجان ش��رقی پروژه آزادراه تبریز- مرند-بازرگان 
کلید خورد تا نخستین پروژه مشترک آزادراهی میان 
ایران و ترکیه در این محور س��اخته ش��ود که در حال 
حاضر شرکت ترکیه ای با همکاری دولت ایران مشغول 
انجام مراحل ابتدای کار هستند تا به زودی کار ساخت 
ای��ن آزادراه را ش��روع کنن��د.  البته مش��کاتی که در 
خصوص تامین سهم ۳۵ درصدی دولت وجود دارد اما 
براساس مصوبه دولت، ساخت این آزادراه باید حداکثر 
تا دی ماه امس��ال آغاز ش��ود، بنابراین عملیات اجرایی 
این پروژه که از مهم ترین پروژه های آزادراهی کش��ور 

است در چندماه آینده شروع می شود. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، آزادراه تبریز-  مرند-  بازرگان 
به عن��وان یکی از مس��یرهای احیا کننده جاده ابریش��م 
بخش��ی از آزادراه تهران – بازرگان به ش��مار می رود که 
مسیر میان تهران و مرز بازرگان را کوتاه تر کرده و با اتصال 
به مرز کشور ترکیه و پس از آن کشورهای اروپایی، شبکه 

ترانزیتی شرق به غرب را تکمیل می کند. 
مح��ور تبری��ز – بازرگان از نظر ترافیک بین المللی در 
مس��یر آس��یا – اروپا قرار گرفته که از نظر رشد ترانزیت 
و حمل و نقل بین المللی کاال اهمیت زیادی دارد. آزادراه 
تبریز – مرند – بازرگان به طول 2۵۳ کیلومتر، نخستین 
آزاد راهی است که از سوی سرمایه گذار خارجی در کشور 
اجرا می شود که براساس قرارداد، ۳۵ درصد از منابع مالی 
طرح به اضافه استماک اراضی از سوی دولت و ۶۵ درصد 

از سوی سرمایه گذار انجام می شود. 
دوران مش��ارکت این پروژه 2۳ س��ال، شامل ۵ سال 
مطالعه و س��اخت و 18 س��ال بهره برداری اعام ش��ده 
است که براساس برآوردها از سال 1۳9۶ بهره برداری 

از پروژه به صورت تدریجی آغاز خواهد شد. 
پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت که با اتمام س��اخت 
ای��ن آزادراه، ت��ردد روزان��ه در مح��ور تبریز- مرند در 
س��ال 1۳98، 1۷ه��زار و برای مح��ور مرند- بازرگان، 
۶ هزار و800 خودروی س��واری خواهد بود. همچنین 
میزان تردد روزانه برای خودروهای س��واری در محور 
تبری��ز- مرن��د در س��ال 1۴08، 20 ه��زار خودرو و در 
مح��ور مرند- ب��ازرگان در همان س��ال تردد 12 هزار 
خودرو پیش بینی ش��ده اس��ت؛ همچنین این میزان 
تردد روزانه در س��ال 1۴18 برای محور تبریز- مرند، 
2۳ هزار خودروی سواری و برای محور مرند- بازرگان، 

20 هزار خودروی سواری برآورد شده است. 
براین اساس، آمارها حاکی از آن است که با ساخت 
این آزادراه طول مس��یر 1۷ کیلومتر کاهش می  یابد و 
زمان س��فر برای وس��ایل نقلیه سبک به 1۳0 دقیقه و 

برای وسایل نقلیه سنگین به 110 دقیقه می رسد. 

مع��اون س��اخت راه آه��ن با بی��ان اینکه خط آهن 
قزوین-رش��ت به عن��وان بخش��ی از حلق��ه مفقوده 
کری��دور ترانزیتی ریلی ش��مال-جنوب تا پایان 9۵ 
تکمیل ش��ده و رش��ت به خطوط ریلی کشور وصل 
می ش��ود، از تهیه اس��ناد و انجام مطالعات راه آهن 
رشت-انزلی خبر داد و گفت: هزینه اجرای کل پروژه 

تا آستارا ۳۳00 میلیارد تومان است. 
 به گزارش فارس، سیدمسعود نصر آزادانی با تاکید 
ب��ر اینکه توس��عه حمل و نقل ریل��ی  یکی از نیازهای 
زیربنایی کش��ور اس��ت، اظهار داش��ت: ب��ا توجه به 
موقعیت جغرافیایی و اس��تراتژیک کش��ور در منطقه 
یک��ی از ظرفیت ه��ای قابل توجه برای تولید ثروت و 
ایجاد نقش کلیدی در محورهای ترانزیتی، توس��عه 
ریلی است.  وی افزود: ایران تنها پل خشکی بین شرق 
و غرب اس��ت که بین دو دریای عمان و خلیج فارس 
در جنوب و دریای خزر در ش��مال قرار دارد. تقریبا 

تمام کشورهای شرق دریای خزر و شرق دنیا مجبور 
هس��تند از دو کریدور زمینی که امکان دسترس��ی به 
کش��ورهای غرب را دارد عبور کنند، که یکی از آنها 
محور سیبری در شمال دریای خزر  و دیگری محور 

عبور از کشور ایران است.  
معاون س��اخت و توسعه راه آهن بیان کرد: منطقه 
س��یبری منطقه ای سردس��یر  و راه آهن آن قدیمی و 
فرس��وده اس��ت و عمده عاقه من��دی  صاحبان کاال   
اس��تفاده از کریدور ترانزیتی راه آهن ایران از س��مت 

سرخس تا مرز رازی است.
نصر آزادانی به جزییات فنی راه آهن قزوین-  رشت-  
انزلی-  آس��تارا اش��اره کرد و گفت: راه آهن قزوین-  
رشت-  انزلی-  آستارا سه پروژه مجزا است که شامل 
قزوین تا رشت، رشت تا انزلی و انزلی تا آستارا است.  
معاون ساخت و توسعه را ه آهن بیان کرد: قطعه قزوین 
تا رش��ت حدود 1۷0 کیلومتر اس��ت که 8۴ درصد 

پیش��رفت فیزیکی در زیرس��ازی دارد؛ در این پروژه 
عملیات روس��ازی مس��یر نیز در برخی قطعات آغاز  و 

حدود ۳0 کیلومتر ریل گذاری شده است. 
وی اضاف��ه ک��رد: در خ��ط ریلی قزوین تا رش��ت 
عملیات اجرایی احداث چهار ایس��تگاه آغاز ش��ده 
اس��ت. تاش می کنیم تا پایان امسال زیرسازی این 
خط ریلی تکمیل شود و با تامین منابع تا پایان سال 
9۵ خط آهن قزوین- رشت تکمیل شود و رشت به 

خطوط ریلی کشور وصل شود. 
معاون ساخت و توسعه را ه آهن بیان کرد: رقمی که 
برای تکمیل این پروژه در فاز 1 از قزوین تا رشت الزم 
است ۷00 میلیارد تومان اعتبار است. وی ادامه داد: 
امس��ال در بودجه س��ال 9۴ رقم 2۴0 میلیارد تومان 
پیش��نهاد م��ا برای اجرا بود که ب��ا توجه به اهمیت 
مس��یر، این رقم در س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور  به بیش از 2۵0 میلیارد تومان افزایش  یافت . 

خط آهن قزوین-رشت را تا پایان سال ۹۵ تکمیل می کنیم

نازیال مهدیانی



منطقه و روس��تای جبل، در 
کیلومت��ر 17 ج��اده ارومیه به 
س��لماس واقع ش��ده است. از 
س��ر دوراهی آس��فالته حدود 
1/4 کیلومت��ر به س��مت غرب 
یعن��ی ب��ه ط��رف دریاچه که 
پی��ش می روی��م، ب��ه کان��ون 
فعالیت  می رس��یم.  ریزگردها 
منطق��ه  روس��تاییان  عم��ده 
جبل، از قدیم االیام کشاورزی 
و دام��داری ب��وده. باغ ه��ای 
و  س��یب، درخت��ان س��نجد 
گی��اس صادرات��ی معروف��ی 
دارد که امروز کمتر اثری از آن 
می بینید. با کاهش آب دریاچه 
و پس��رفت آب، تنها چیزی که 
روی زمین مانده نمک است و 
ماس��ه و تل ماسه که روزبه روز 
روس��تا و محیط زیست منطقه 
را بیش��تر تهدید می کند. تا از 
نزدیک از منطقه بازدید نکنید، 
نمی توانی��د به عمق فاجعه پی 
ببری��د!  بنابرای��ن برای نجات 
این منطقه الزم است اقداماتی 
ص��ورت گیرد ت��ا بیش از این 
ش��اهد از بین رفتن دریاچه و 

زمین های اطراف نباشیم. 
ک�ارش���ن��اس مس���ئ�ول 
اداره  خش��ک  زیس��تگاه های 
محیط زیس��ت  کل حفاظ��ت 
آذربایج��ان غربی پیش از این 
گفت��ه ب��ود:  »می��زان اراضی 
کش��اورزی در مع��رض خطر 
ش��ن های روان در این منطقه 
58هزارهکتار است.« به گفته 
حج��ت جب��اری، تصمیم های 
گرفته ش��ده بیانگ��ر این نکته 
اس��ت ک��ه اراض��ی مرتعی به 
کش��ت گز و قره داغ اختصاص 
یاب��د ک��ه ب��رای ای��ن منظور 
30میلیارد ریال اعتبار در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت. در همین 
رابط��ه ب��ا وحیدرضا ش��ادفر، 
حاتم��ی،  مجی��د  و  مش��اور 
مجری طرح احیای بیولوژیک 
دریاچه ارومیه منطقه جبل به 

گفت وگو نشسته ایم. 
چرا کار احیای دریاچه از 

منطقه جبل آغاز شد؟ 
جب��ل  منطق��ه  ش�ادفر: 
به عن��وان یک��ی از کانون های 
فعال ریزگرد ش��ناخته ش��ده. 
هرچه به س��مت دریاچه پیش 
می رویم، فرسایش بادی خاک 
به عینه مشهودتر و کانون فعال 
ریزگرد در منطقه به شکل تل 
ماس��ه های روان، خودنمای��ی 
می کنند. ن��وع تخریب، عاوه 
بر فرس��ایش ش��دید بادی، از 
بی��ن رفتن پوش��ش گیاهی و 
فع��ال بودن کان��ون ریزگرد و 
شوری زایی است که در نتیجه 
پس��روی آب دریاچه تش��دید 
ش��ده است. همه این معضات 
زیس��ت محیط��ی اولویت را به 

این منطقه داد. 
شدید  فرس�ایش  گفتید 
بادی، لطفا بیش�تر توضیح 

دهید؟ 
جهت بادهای غالب منطقه، 
پیرام��ون  از  دریاچ��ه،  روی 
همگرا شده و در جهت جنوب 
کانالی��زه می ش��وند، مناط��ق 
جن��وب و جنوب غربی دریاچه 
ک��ه حاصلخیزترین زمین های 

در  منطقه ان��د،  کش��اورزی 
تهدی��د  بیش��ترین  مع��رض 

پراکنش نمک هستند. 
آق�ای حاتم�ی به عنوان 
بگویی�د  ط�رح  مج�ری 
جه�ت اجرای طرح از چند 
نف�ر نی�روی انس�انی بهره 

می گیرید؟ 
 روزان��ه بی��ن 100ت��ا150 
کارگ��ر بوم��ی با م��ا همکاری 
دارن��د و ش��ناخت این افراد از 
کش��اورزی منطقه و داش��تن 
تجربه ارزنده س��بب ش��د که 
از افراد بومی و محلی استفاده 

کنیم. 
فع�ال  کان�ون  وس�عت 
ریزگ�رد منطقه جبل چقدر 
اس�ت؟  و شما از چه زمانی 

کار را آغاز کردید؟ 
وس��عت کانون فعال ریزگرد 
جب��ل به ط��ور میانگی��ن بالغ 
ب��ر 15 ه��زار هکت��ار اس��ت. 
ش��هرک صنعت��ی همجوار در 
چه��ار کیلومت��ری روس��تای 
جب��ل واقع ش��ده که ش��دیدا 
متأث��ر از باده��ای منطقه ای و 
ریزگردهای ماسه ای قرار دارد 
و تل ماس��ه ها ت��ا 600متری 
ضلع ش��مالی شهرک صنعتی 
پیش��رفت داش��ته اند. ط��رح 
کان��ون  بیولوژی��ک  تثبی��ت 
مل��ی  پ��ارک  در  ریزگرده��ا 
دریاچ��ه ارومیه ب��ا گونه های 
درخت��ی و درختچه ای اس��ت 

ک��ه از مح��ل کارگ��روه دولت 
ب��رای نجات دریاچ��ه ارومیه 
تأمی��ن اعتب��ار ش��ده و جمعا 
مس��احت اولی��ه 400 هکت��ار 
اس��ت. از فروردین سال جاری 
ب��ا عقد ق��رارداد ب��ا اداره کل 
محیط زیست استان آذربایجان 

غربی کار را شروع کردیم. 
نظر شما به عنوان مجری 
ط�رح، درخص�وص راهکار 

اجرایی دریاچه چیست؟ 
آنچه امروزه ش��اهد هستیم 
تغییر روند طبیعی و از دس��ت 
رفت��ن یکپارچگ��ی ی��ا توالی 
ذاتی سیس��تم است که باعث 
از بی��ن رفت��ن بخش عظیمی 
از دریاچ��ه ش��ده، برهمی��ن 
اس��اس طرح احیای پوش��ش 
گیاه��ی دریاچه با اس��تفاده از 
فل��ور طبیع��ی آن  )هالوفیت( 

به عن��وان یک��ی از گام ه��ای 
اساس��ی اولیه در دس��تور کار 
قرار گرفت. به ناچار درخصوص 
احداث کمربند س��بز پیرامون 
دریاچ��ه بای��د ب��ا گونه ه��ای 
درخت��ی و درختچه ای بومی، 
مق��اوم ب��ه ش��وری و کم آب، 
مانن��د گونه ه��ای گز و قره داغ 

اقدام می شد. 
از احیای پوش�ش گیاهی 
منطق�ه جبل، به عنوان یک 
طرح نفس گیر و طاقت فرسا 
ی�اد می کنن�د، نظ�ر ش�ما 

چیست؟ 
ب��ا توجه به خش��ک ش��دن 
از  وس��یعی  نس��بتا  بخ��ش 
دریاچه و کاهش سطح آب های 
دش��ت های  در  زیرزمین��ی 
منش��اء  آن،  حاش��یه ای 
پایان ناپذی��ر خ��اک نمکداری 
را فراه��م ک��رده ک��ه مناطق 
اط��راف خ��ود را آلوده کرده و 
س��بب تخریب خاک و بیابانی 
ش��دن منطقه شده و با انتشار 
از س��طح، به راحت��ی م��زارع و 
دشت های اطراف خود را آلوده 
کرده است. شدت ریزگردها در 
مناطق حاشیه ای شدیدتر بوده 
و لذا مدیریت کاشت، نگهداری 
و حفظ و تقویت پوشش گیاهی 
در ای��ن منطق��ه کار بس��یار 

دشواری است. 
اه�داف نهایی از کاش�ت 

هالوفیت ها چیست؟ 

- مهار و کنترل بیابانی شدن 
منطقه و تثبیت شن و ماسه در 

منطقه جبل 
- مقابله با اثرات س��وء ناشی 
از ریزگردها و توفان های نمکی

- افزای��ش س��طح پوش��ش 
گیاه��ی و جلوگیری از تبخیر 

آب و رطوبت
 - اص��اح خاک با توس��عه 

کاشت هالوفیت ها. 
ط�ی ای�ن دو م�اه چ�ه 
فعالیتی داشتید و پیشرفت 
فیزیکی طرح تاکنون چقدر 

بوده است؟ 
جاده دسترس��ی نداش��تیم. 
قب��ل از تجهیز کارگاه نس��بت 
به احداث جاده کارگاهی اقدام 
و س��پس با تجهیز کارگاه کار 
اصلی آغاز شد. نقشه برداری از 
400 هکتار انجام شده، طراحی 

کاش��ت انج��ام و روی عرص��ه 
100 هکت��ار ه��م میخکوبی و 
جانمایی ش��ده اس��ت. نزدیک 
ب��ه 60 هکتار کاش��ت و غرس 
نهال به پایان رسیده و بیش از 
80 هکتار اقدام به گودبرداری 
و حفر چاله کردیم و از طرفی 
با احداث نهالستان برای آینده 
مبادرت به تولید نهال کردیم. 
آبیاری نهال های غرس ش��ده 
نیز توس��ط تانکرهای پش��ت 

تراکتوری انجام می شود. 
آقای ش�ادفر نظر شما در 

این خصوص چیست؟ 
اول اینک��ه همیش��ه س��عی 
داریم از وسط بیابان به مقابله 
ب��ا بیابان بپردازیم که این کار 
را س��خت می کند. ابتدا بیاییم 
آنچ��ه را داری��م حفظ کنیم یا 
حداق��ل به موازات با هم پیش 
ببریم. ش��نیده اید کویر ساالنه 
یک س��انتی متر پیشروی دارد.  
الزم اس��ت م��ا از روس��تاها و 
مناط��ق آباد حاش��یه دریاچه 
کار را آغ��از کنی��م و س��االنه 
200مت��ر بادش��کن را اطراف 
مراتع و روس��تاها احداث و به 

سمت دریاچه پیش ببریم. 
نزدی��ک  از  عزی��زان  اگ��ر 
از منطق��ه بازدی��دی داش��ته 
باش��ند، بیشتر به عمق فاجعه 
پی خواهن��د برد، واقعیت این 
اس��ت که ب��ا انج��ام این گونه 
کاره��ای مقطع��ی راه به جایی 

نمی بری��م. م��ردم دو اس��تان 
آذربایج��ان غربی و آذربایجان 
شرقی و حتی مردم کل کشور 
و جامع��ه بین المل��ل از دولت 
توقعات بیش��تری داش��تند و 

دارند. 
اح��داث  ت��ا  اینک��ه  دوم 
کمربنده��ای س��بزنواری ی��ا 
بادش��کن در بین کش��اورزان، 
و  مرت��ع داران  باغ��داران، 
دامپ��روران و حت��ی اط��راف 
اس��تان  دو  روس��تاهای 
آذربایج��ان غربی و آذربایجان 
شرقی به یک فرهنگ عمومی 
تبدیل نش��ود، در بخش منابع 
طبیعی و محیط زیست دریاچه 
و احیای پوشش گیاهی اطراف 
دریاچه به هدف اصلی دس��ت 
نخواهی��م یاف��ت و بهتر بگویم 
مش��کل مص��رف نادرس��ت و 

بی رویه آب در بخش کشاورزی 
منطقه حل نمی ش��ود. بنده از 
محترم جهادکش��اورزی  وزیر 
تقاضا دارم، درخصوص معرفی 
و نقش بادشکن ها دستور ویژه 
صادر کند و به آموزش و ترویج 
هرچه بیش��تر بین کشاورزان 
دو اس��تان آذربایج��ان غربی 
و ش��رقی و حتی اس��تان های 
همج��وار از جمل��ه اردبی��ل، 
کردس��تان و. . . پرداخته شود، 
زیرا بادش��کن های نواری، نیاز 
پنهان کشاورزی، محیط زیست 
و مناب��ع طبیع��ی منطق��ه در 
حمای��ت از احی��ای پوش��ش 
گیاه��ی دریاچ��ه ارومی��ه، در 
راس��تای افزای��ش تولی��دات 
و  زراع��ی  و  باغ��ی  مرتع��ی، 
راهکاری اساس��ی برای مقابله 
با پدیده گرد و غبار، کم آبی و 
خشکسالی هاست. البته فقط و 
فقط با مشارکت افراد بومی نه 

ادارات دولتی. 
آی�ا برای اجرایی ش�دن 
س�بز  کمربن�د  اح�داث 
پیرامون مراتع، روس�تاها و 
باغ های هر دو استان زمان 
داری�م؟  آی�ا ب�رای چنین 
امکان�ات  عظیم�ی  ط�رح 

وجود دارد؟ 
ب��ا دو مث��ال مش��ابه عرض 
کنم، در مغولس��تان سرزمین 
کوبوج��ی ب��ا 400 کیلومت��ر 
ط��ول و 5 کیلومت��ر عرض از 
س��ال 1994 میادی توس��ط 
22 س��رباز به مدت پنج س��ال، 
درختچه ه��ا و درختان مقاوم 
ب��ه خش��کی و ش��وری خاک، 
غ��رس ش��د که س��بب تغییر 
محیط زیست و میکروکلیمای 

این صحرا شد. 
یا برنامه احداث کمربندسبز 
در ش��وروی سابق، پیش بینی 
ش��د که 34 میلی��ارد نهال به 
مدت ش��ش سال کاشته شود. 
بدین منظور تعداد نهال هایی 
که در س��ال اول طرح، یعنی 
س��ال 1949 می��ادی تهیه و 
تولید ش��د بالغ ب��ر3 میلیارد 
اصل��ه نه��ال بود. پ��س موارد 
مش��ابه بوده و البت��ه با توجه 
به نقش��ه طبقه بندی استان ها 
براس��اس شاخص پایش منابع 
آذربایج��ان  اس��تان  دو  آب، 
غربی و آذربایجان ش��رقی در 
مرحل��ه قاب��ل تحمل آبی قرار 
دارند اما هنوز به مرحله تنش 
شدید آبی و مرحله کمبود آبی 
نرس��یدیم و ت��ا بحران حادث 
نش��ده، بای��د کاری انجام داد. 
طبق بررسی های به عمل آمده 
نجات و حفظ مراتع دو استان 
خصوص��اً در منطقه پیرامونی 
دریاچ��ه ارومیه در یک زمان 

پنج س��اله امکان پذیر اس��ت. 
دس��تگاه های  اگ��ر  البت��ه 
دولت��ی فق��ط نق��ش نظارتی 
خود را اعمال کنند و به جامعه 
محلی اعتماد داش��ته باشند و 
اج��ازه دهند که با مش��ارکت 
م��ردم بومی این اتفاق بیفتد، 
قطعاً احیای بیولوژیک دریاچه 
با س��رعت بیشتری انجام و در 
بخ��ش کش��اورزی منطقه نیز 
ش��اهد انقابی س��بز خواهیم 

بود. 

درگفت وگو با مجری و مشاور طرح احیای بیولوژیک دریاچه ارومیه مطرح شد

ریزگردهای نمکی برفراز دریاچه

چهارشنبه
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سموم غذاهای مانده، بیماری 
کشنده بوتولیسم را در پی دارد

دبی��ر س��تاد مرکزی اطاع رس��انی دارو و س��موم 
س��ازمان غذا و دارو به تش��ریح بیماری بوتولیس��م و 
راه های پیشگیری از آن پرداخت و گفت: این بیماری 
یکی از انواع بوتولیس��م غذایی اس��ت که با خوردن 

غذاهای حاوی سم ایجاد می شود. 
طلعت قانع، درخصوص مس��مومیت و مرگ ناشی 
از بوتولیسم به ایفدونا گفت: در این بیماری باکتری 
در حالت غیرفعال زنده می ماند تا اینکه در ش��رایط 
مناس��ب رش��د قرار گیرد، سپس در روده رشد کرده، 
از خود سم آزاد می کند.  وی با بیان اینکه بوتولیسم 
به عنوان اورژانس های پزشکی در نظر گرفته می شود 
و بس��یار کش��نده اس��ت، عنوان کرد: در اثر مصرف 
غذا های آلوده ای مثل کشک غیر پاستوریزه، غذاهای 
کنسروی که قبل از مصرف حرارت مناسب ندیده اند 
وهمچنین سوسیس و کالباس آلوده بروز می کند.  این 
مقام مسئول در پایان یکی از آسان ترین راه حل های 
پیش��گیری از خطر مس��مومیت کشنده بوتولیسم را 
تهیه غذا به مقدار استفاده و سعی در عدم نگهداری 
غ��ذا ب��ه مدت زیاد و جوش��اندن کنس��روهای مورد 

استفاده به مدت 20 دقیقه اعام کرد. 

اعالم گزارش تخلف مجموعه ای از 
دستگاه ها در قاچاق میوه

ریی��س س��تاد مرکزی مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز، 
واردات می��وه  ب��ا وجود ممنوعیت را به دلیل تخلف و 
تخطی مجموعه ای از دس��تگاه ها عنوان و اعام کرد: 
گزارش��ات مربوط در حال جمع آوری اس��ت و تا چند 

روز آینده منتشر می شود. 
حبیب اهلل حقیقی، در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: 
ورود میوه های قاچاق از طریق مرزها و توسط افرادی 
به اصطاح پیله ور صورت می گیرد ولی موضوع مهم 
این اس��ت که این افراد، پیله ور واقعی نیس��تند بلکه 
با سوءاستفاده از این عنوان و بدون رعایت قوانین و 
ضوابط مربوط در این حوزه فعالیت می کنند.  وی با 
تأکید بر اینکه متأس��فانه قاچاق به اس��م پیله ور ولی 
به کام دیگری انجام می ش��ود، گفت: در رابطه با این 
موضوع می توان گفت که تخلف و تخطی مجموعه ای 
از دستگاه ها به این امر دامن می زند و گزارشات مرتبط 

در حال جمع آوری است و به زودی اعام می شود. 
حقیقی درعین حال بیان کرد: باید روی پیله وری 
حداقل نظارت و کنترل قانونی الزم صورت گیرد ولی 
پیل��ه وری فق��ط در حد عنوان باقی مانده بدون اینکه 
حداقل قوانین و ضوابط مربوط به آن رعایت شود. 

گفتنی اس��ت، باوجود هش��دار مس��ئوالن وزارت 
کش��اورزی نس��بت ب��ه مص��رف میوه ه��ای خارجی 
ک��ه واردات ش��ان ممنوع اس��ت و به ص��ورت قاچاق 
وارد می ش��وند، ب��ازار میوه و تره ب��ار پایتخت مملو از 
میوه های��ی اس��ت با ش��کل ها و قیمت های عجیب و 
غریب که به گفته رییس سازمان حفظ نباتات، وزیر 
جهادکش��اورزی طی نامه ای به اس��تانداران مناطق 
مرزی کش��ور، خواس��تار جلوگیری از واردات هرگونه 
میوه و محصول کش��اورزی ش��ده اس��ت. همچنین با 
توجه به جلسات متعددی که با ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز برگزار کردیم، امیدواریم دیگر شاهد واردات 

غیرقانونی میوه به کشور نباشیم. 

 500شناور استان بوشهر 
مجوز صید میگو گرفتند

معاون صید شیات استان بوشهر گفت:  برای فصل 
صید میگو در س��ال جاری 500 ش��ناور این استان با 

10هزار صیاد مجوز گرفته اند. 
عب��اس آهنگ��ر مقدم در گفت وگ��و با ایرنا افزود:  
گش��ت تحقیقاتی ش��یات استان بوشهر از 15 تیر 
در دو نوب��ت چه��ار روزه به منظور نظارت و کنترل 
به دریا اعزام می شوند و در این مدت هیچ شناوری 
حق تردد در دریا نخواهد داشت.  وی اضافه کرد:  
میگوهایی که در این روزها به بازار اس��تان بوش��هر 
وارد ش��ده توسط ش��ناورهای بی هویت و به صورت 
قاچاق صید شده است.  عوامل صید میگوی قاچاق 
در سطح استان بوشهر شناسایی و برخورد شدیدی 

با آنها ش��ده اس��ت. 
وی در ارتب��اط با میزان تولید میگوی پرورش��ی 
در اس��تان بوش��هر گف��ت:  ای��ن اس��تان ب��ا تولید 
70درصد میگوی کش��ور رتبه اول تولید این آبزی 
را داراس��ت.  معاون صید ش��یات اس��تان بوش��هر 
بیان کرد:  پیش بینی ش��ده میزان میگوی پرورشی 
تولید اس��تان بوش��هر در س��ال جاری به 17 هزار و 

500 تن برس��د. 

آغاز صادرات مرغ به بازارهای منطقه

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در روزهای اخیر 
به علت ش��یوع آنفلوآنزا در یکی از روس��تاهای استان 
مازندران، صادرات گوش��ت مرغ به بازارهای منطقه 
کاه��ش یاف��ت که پس از توقف کوتاه مجددا صادرات 

انجام می شود. 
به گزارش مهر، حس��ن رکنی با اش��اره به اینکه در 
10 روز گذش��ته پس از کاهش قیمت گوش��ت مرغ، 
مازاد تولید خریداری و ذخیره سازی شده است، افزود: 
شرکت پشتیبانی امور دام گوشت مرغ مازاد تولید را 
به هر میزان و در هر جای کشور که باشد خریداری 

و ذخیره سازی می کند. 
وی با بیان اینکه امسال برخاف سال های گذشته 
تقاضا برای گوش��ت مرغ کاهش یافته اس��ت، گفت: 
امسال برخاف سال های گذشته به علت مازاد تولید 
و کاهش قیمت گوش��ت گرم مرغ، شرکت پشتیبانی 

امور دام مرغ منجمد توزیع نکرد. 
رکنی اضافه کرد: میزان ذخیره مرغ در سردخانه های 
ش��رکت پش��تیبانی امور دام 120 هزار تن اس��ت که 
براس��اس مصوبه س��تاد تنظیم بازار به عنوان ذخیره 
اس��تراتژیک در زمان هایی که با کمبود تولید مواجه 

شویم ذخایر را وارد بازار خواهیم کرد. 
وی اف��زود: براس��اس گ��زارش گمرک در س��ه ماه 
نخست امسال 22 هزار و 300 تن تخم مرغ صادر شده 
که این عدد در مدت مشابه سال گذشته 12هزارتن 
ب��وده بنابرای��ن ص��ادرات تخم مرغ 85 درصد رش��د 

داشته است. 
معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی درباره میزان 
صادرات گوشت مرغ در دو ماه نخست امسال گفت: 
در این مدت 7500 تن گوشت مرغ صادر شد که در 
مدت مشابه به سال گذشته 10 هزار تن بوده است. 

میگوپروران همچنان در انتظار 
دریافت تسهیالت بانکی

ریی��س اتحادی��ه میگوپروران خوزس��تان گفت: با 
گذشت دو ماه از آغاز دوره پرورش اما هنوز تسهیات 

مصوب به میگوپروران پرداخت نشده است. 
محمد معلم، در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: سال 
گذش��ته نیز با عدم پرداخت تس��هیات روبه رو شدیم 
و این مس��ئله موجب کمبود نقدینگی تا پایان دوره 
پ��رورش ش��د و حتی تع��دادی از میگوپروران میزان 
تولی��د خ��ود را کاهش دادند و تعدادی دیگر از چرخ 

تولید خارج شدند. 
وی افزود: براساس مصوبه کارگروه کشاورزی مقرر 
ش��د به ازای هر مزرعه پرورش میگو 4میلیارد ریال 
تس��هیات پرداخت شود.  معلم تصریح کرد: تاکنون 
33مزرعه بچه میگوها را ذخیره سازی و دوره پرورش 
را آغاز کردند و اگر تسهیات به موقع پرداخت می شد، 
قطع��ا واحدهای بیش��تری فعال می ش��دند.  رییس 
اتحادی��ه میگوپ��روران خوزس��تان بیان کرد: س��ال 
گذش��ته 30مزرعه پرورش میگو در آبادان فعال ش��د 
که یک هزار و 470تن تولید داش��تند و امس��ال نیز 
پیش بینی می ش��ود تولید ای��ن واحدها به 1600تن 

تولید برسد. 

 گسترش همکاری  کشاورزی
ایران و هلند

در دیدار وزیر جهاد کشاورزی و سفیر هلند در ایران، 
زمینه های توسعه و اولویت های همکاری دو کشور در 

بخش کشاورزی بررسی شد.
 ب��ه گزارش مهر، محمود حجتی در دیدار با س��فیر 
هلن��د در ای��ران، بر س��رعت گرفت��ن همکاری های 
کش��اورزی دو کش��ور تأکید کرد و اظهارداشت: هلند 
در بخش کش��اورزی به خصوص کش��ت های متراکم 
و گلخان��ه ای برای تولی��د گل های زینتی، س��بزی و 
صیفی ظرفیت های خوب��ی دارد و با توجه به اینکه ما 
طرح توسعه کش��ت های متراکم را به دلیل محدویت 
مناب��ع آبی در برنامه های خود داریم، در این زمینه دو 
کش��ور می توانند همکاری های شان را گسترش دهند.  
وی اف��زود: ما برنامه راهب��ردی برای تولید محصوالت 
کش��اورزی تنظیم کرده ایم که براساس آن قصد داریم 
بخش عمده ای از تولید س��بزی و صیفی که هم اکنون 
در فضای باز صورت می گیرد به گلخانه ها منتقل شود.  
وی از آمادگی ایران برای شروع همکاری های علمی و 
آموزشی از جمله گل و گیاه و مبادله ژرم پاسم با هلند 
خبر داد و خواس��تار سرمایه گذاری های مشترک میان 
فعاالن و تجار دو کشور در حوزه کشاورزی شد و گفت: 
ایران آماده حمایت از سرمایه گذاری های مشترک میان 

فعاالن تجاری ایرانی و هلندی است. 

خبر امید به موفقیت محیط زیستخبـــر
عیسی کالنتری

دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه
ط��رح احیای بیولوژیک دریاچ��ه ارومیه در 
منطق��ه جبل، از س��ال جاری ش��روع ش��ده و 
امی��د می رود که اجرای آن  توس��ط س��ازمان 

محیط زیست نتیجه مثبتی داشته باشد. 

تکرار تجربه مثبت کویر مرکزی
عبدالمجید مهدوی دامغانی

استاد دانشگاه و کارشناس کشاورزی
بیولوژیکی  خوشبختانه همیش��ه روش های 
در ایران برای تثبیت ش��ن های روان و مبارزه 
با ریزگرده��ا مطلوب بوده، همان طور که برای 

کویر مرکزی نیز مثبت بوده است. 

طرح شکست می خورد
پیمان یوسفی آذری

 مدیرکل روابط عمومی 
و امور بین الملل سازمان جنگل ها

س��ازمان محیط زیس��ت ک��ه یک دس��تگاه 
نظارتی است، نمی تواند کار اجرایی کند و باید 
اجرای این طرح به دس��ت  س��ازمان جنگل ها 

باشد، بنابراین طرح شکست می خورد. 

وحید زندی فخر

   عکس ماهواره ای فوق نشان از عمق فاجعه دارد. دومین دریاچه شور دنیا طی 17 سال 
گذشته شش متر کاهش سطح داشته و تراز آبی آن 3/5 متر پایین تر از تراز اکولوژیک 

است. کارشناسان معتقدند یکی از راه های اصلی احیا مقابله با ریزگردهاست.    



مراس��م اک��ران ویژه فیل��م »از رییس جمه��ور پاداش 
نگیرید« ساخته کمال تبریزی شامگاه ٨ تیر ماه با حضور 
عوامل فیلم و جمعی از هنرمندان و مسئوالن در پردیس 
ملت برگزار شد. در ابتدای این مراسم قبل از نمایش فیلم، 
کمال تبریزی گف��ت: یادی می کنم از مرحوم احمد آقالو 
که مرد نازنینی بود، اما سال هاست که در کنار ما نیست. 
آنهایی که با او کار کردند می دانند که شخصیت مهربان و 
بزرگی داش��ت. ما هم در کنار مرحوم آقالو روزهای خوبی 
را گذراندیم، امیدوارم روح ایش��ان بعد این سال ها امشب 
کنار ما باش��د و مثل همه ما که از اکران ش��دن این فیلم 

خوشحالیم در دنیای دیگری شاد باشد. 
او با اش��اره به اکران این فیلم بعد از هفت سال افزود: 
ما باالخره توانس��تیم بعد از هفت سال دست اندرکاران 
را ب��رای اکران این فیل��م قانع کنیم. عوام��ل این فیلم 

زحم��ات زی��ادی برای تولی��د از رییس جمه��ور پاداش 
نگیرید کش��یدند؛ زیرا در همان زمان هم مسئوالنی در 
ایران و عربس��تان بودند که با کار ما مخالفت کردند. این 
روزها اتفاقی افتاده که وقتی ش��ما پیش دکتر می روید 
و معاینه می ش��وید بعد از آن احساس می کنید که قبال 
سالم تر بودید. فیلم ما هم شبیه همین است. این اثر بعد 
از هفت س��ال قرنطینه، جراحان و متخصصان در ارشاد 
تصمی��م گرفتند که کار ما را جراحی کنند. انگار بچه ای 
ک��ه ما متولد کردیم بیماری دارد و آنها فکر می کنند که 
نباید با دیگران ارتباط برقرار کند. چرا که ممکن اس��ت 
بیماری اش س��رایت کند. اما این فیلم از همان بدو تولد 
انرژی زیادی داش��ت و قصدش این بود که س��المتی به 
جامعه بیاورد اما مورد جراحی های مختلفی قرار گرفت. 
اما دس��ت به قلب بچه ما نزدند و قلبش س��الم اس��ت و 

امیدوارم بتواند رابطه خوب و عاطفی برقرار کند. 
تبریزی در پایان گفت: من آرزو می کنم جراحان مختلف 
در جاهای دیگر جامعه دست به جراحی نزنند و فیلم های 

سینمایی ما به همان شکل معقول به نمایش درآید. 
در این مراس��م احمد مس��جد جامعی، رخشان بنی 
اعتماد، رضا کیانیان، جهانگی��ر کوثری، مجتبی راعی، 
محم��د آفریده، محس��ن ش��اه ابراهیم��ی، محمدرضا 
دلپاک، محمد حس��ین حقیقی، بهمن زرین پور، جعفر 
دهق��ان، دکتر س��ریر، نازنی��ن بیاتی، رض��ا مقصودی، 
مهرداد غفارزاده، اردش��یر رس��تمی، مه��دی رحمانی، 
محمدرضا غف��اری، فتانه ملک محم��دی، بیتا بادران، 
حبیب اسماعیلی، مهدی کریمی، رؤیا جاویدنیا، ، علی 
تبریزی، غالمرضا رمضانی، امیر عابدی، احسان کرمی، 

نازنین فراهانی، علی احمدزاده و... حضور داشتند. 

عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی 
از نامه رییس جمهور به مقام معظم رهبری 
درب��اره قانون حمایت از آم��ران به معروف 
و ناهی��ان از منکر خب��ر داد. رادیو ایران در 
مصاحبه ای با آیت اهلل محم��د یزدی، عضو 
ش��ورای نگهب��ان قانون اساس��ی و رییس 
مجل��س خبرگان رهبری ب��ه موضوع طرح 
حمایت از آم��ران به مع��روف و ناهیان در 

مجلس شورای اسالمی پرداخت. 
آیت اهلل یزدی با اش��اره به اهمیت قانون 

حمای��ت از آمران به مع��روف و ناهیان از 
منک��ر گف��ت: قانون��ی اخی��راً در مجلس 
ش��ورای اسالمی تصویب ش��د که پس از 
آن به ش��ورای نگهبان آم��د و مورد تأیید 
ش��ورا نیز قرار گرف��ت؛ البته اش��کاالتی 
وجود داش��ت که یکی دوب��ار رفت وآمد و 

اشکاالتش اصالح و در نهایت تأیید شد. 
او با اش��اره ب��ه ابالغ این قانون از س��وی 
رییس مجلس به رییس جمهور اظهارداشت: 
رییس جمه��ور از نظر اجرا یک مش��کالتی 

به نظرش��ان رس��یده بود و به همین دلیل 
نام��ه ای خدم��ت مق��ام معظ��م رهب��ری 
می نویس��د و معظم له نیز نام��ه را به هیأت 
حل اختالف قوا که فعالً در سیس��تم قانون 
موظف به بررسی موارد اختالفی بین قوای 
سه گانه اس��ت، ارجاع می دهند و در نهایت 
نتیجه بررس��ی این هیأت م��ورد ابالغ قرار 
می گیرد. این قانون هم اش��کاالتی اجرایی 
دارد که به نظر رییس جمهور محترم وجود 
داشته اس��ت. در جلسه هیأت حل اختالف 

بعض��ی از موارد اص��الح و بعضی  دیگر حل 
می ش��ود و پس از ابالغ، قانون است و اجرا 
می ش��ود. امربه معروف ونهی ازمنکر وظیفه 
هرمسلمانی است و دولت محترم در درجه 
اول باید از درون خودش ش��روع کند؛ یعنی 
بیمارستان ها، دادس��راها، گردشگری ها،  از 
بوستان ها، فرودگاه ها و مکان هایی که زن و 
مرد به طور طبیعی رفت وآمد دارند و مربوط 
به دولت اس��ت باید از کارمن��دان خودش 

شروع کند. 

محم��د جواد ظریف روز گذش��ته در بدو 
ورود ب��ه فرودگاه وین با اش��اره به این نکته 
که گفت و گوها در مرحله حساسی قرار دارد، 
گف��ت: بدون یک تفاهم خوب، رس��یدن به 

توافق بلندمدت امکان پذیر نیست. 
وزیر خارجه کش��ورمان با بی��ان اینکه 
مردم ایران خواس��تار ی��ک توافق عادالنه 
و متوازن ک��ه برای آنها ع��زت ملی را به 
همراه داشته باشد، هس��تند، تاکید کرد: 
می خواهی��م در مذاک��رات هس��ته ای به 
نتیج��ه ای منطق��ی و جامع دس��ت پیدا 

کنیم. ط��رف مقاب��ل می داند ک��ه بدون 
پذیرفتن حقوق ملت ایران، توافقی خوب 
حاصل نمی ش��ود، ل��ذا نتیج��ه مذاکرات 
هس��ته ای باید توازنی منطقی باش��د. این 
واقعیت را طرف مقابل هم درک کرده که 
بدون یک توافق خوب و محترم ش��مردن 
حقوق مردم ایران دستیابی به یک توافق 

بلندمدت امکان پذیر نیست. 
او ب��ا بی��ان اینک��ه مذاک��رات در حال 
پیشرفت اس��ت، تاکید کرد: توافق پایدار، 
نیازمند اراده سیاس��ی است و ایران توافق 

عادالن��ه و متوازن را می پذی��رد. ظریف با 
بیان اینک��ه همه مس��ئوالن ایرانی اعالم 
کردند که خواستار یک دادوستد معقول و 
براساس فرمایش های رهبر معظم انقالب 
هس��تند، در مورد بازگش��تش ب��ه ایران 
گفت: در س��فر ب��ه تهران مش��ورت هایی 
صورت گرفت. وزیر امور خارجه کشورمان 
درخص��وص حضور علی اکب��ر صالحی در 
مذاک��رات وین گفت: حضور آقای صالحی 

در وین مفید خواهد بود. 
او ب��ا تاکید بر این نکته ک��ه اگر توافق 

براس��اس تفاهم دو طرف ص��ورت بگیرد، 
ما ه��م می پذیریم؛ یادآور ش��د که امکان 
رس��یدن به راه ح��ل براس��اس تفاهم نامه 
لوزان اس��ت. ظریف در پایان با بیان اینکه 
تمام��ی موارد برای دس��تیابی ب��ه توافق 
نهای��ی بای��د مورد بررس��ی ق��رار بگیرد، 
خاطرنش��ان ک��رد: ش��رکت کنندگان در 
مذاکرات هس��ته ای در حال بررسی تمام 
موارد هستند و اگر توافق براساس مواردی 
باشد که غرب بپذیرد٬ ما هم می پذیریم تا 

مذاکرات به سرانجام برسد. 

نامه روحانی به رهبری درباره قانون امر به معروف

ظریف در بدو ورود به فرودگاه وین: 
در سفر به تهران مشورت هایی انجام شد

نامه علی مطهری به آملی الریجانی 

گام دوم را هم با صالبت بردارید

قانون دسترسی آزاد به اطالعات اجرایی شد

عل��ی مطهری در نامه سرگش��اده ای خط��اب به آملی 
الریجان��ی، ریی��س قوه قضاییه، س��خنان اخی��ر وی در 
همایش بزرگداش��ت هفته قوه قضاییه درباره حوادث بعد 
از انتخابات سال ٨٨ را گشودن راهی برای پایان دادن به  

»ماجرایی تلخ« دانست. 
در نام��ه علی مطه��ری خطاب به رییس ق��وه قضاییه 
آمده است: آیت اهلل صادق الریجانی دامت برکاته، رییس 
محترم قوه قضاییه. با اهدای سالم و آرزوی توفیق بیشتر 
برای جنابعالی و هم��کاران محترم تان، در نطق اخیرتان 
در همایش بزرگداش��ت هفته قوه قضایی��ه نقاط مثبت، 
ف��راوان بود از جمل��ه تأکید بر اصال��ت فرهنگی انقالب 
اسالمی و اقامه شریعت اس��الم و احکام الهی در جامعه، 
ام��ا آن چه که توجه اینجانب را به خود جلب کرد تحلیل 
منطقی تر جنابعالی درباره فتنه سال ٨٨ بود که می تواند 
فت��ح بابی ب��رای حل و فصل این معضل اجتماعی باش��د. 
فرموده اید:  »م��ن نمی خواهم بگویم که آنها که اعتراض 
را شروع کردند قصد کودتا و براندازی داشتند اما بستری 
را فراه��م کردند تا اف��راد ضدانقالب که علیه والیت فقیه 
فریاد می زدند بر این بس��تر س��وار شوند.« در جای دیگر 
فرموده اید:  »من نمی خواهم اتهام کودتا را متوجه کسانی 
کن��م که اعتراض کردن��د یا مردم را ب��ه اعتراض دعوت 

کردند. آنها شاید دنبال اعتراض صرف بودند، اما داشتند 
می دیدند که روی این اعتراضات یک جریان فاسد کشور 
را به آش��وب می کش��اند.« اگر این س��خنان جنابعالی را 
در کنار اظهارات برخی دوس��تان ن��ادان انقالب بگذاریم 
که اساس��اً هیچ گون��ه اعتراضی را در جمهوری اس��المی 
به رس��میت نمی شناس��ند و هر اعتراض��ی را مخالفت با 
اصل نظام جمهوری اس��المی تلقی می کنند و می گویند 
اعتراضات س��ال ٨٨ برای براندازی نظام بود و با آمریکا و 
انگلیس و اس��راییل هماهنگ شده بود، می بینیم سخنان 
شما نوری است در ظلمت بی انصافی ها و کینه جویی ها و 
گش��ودن راهی است برای پایان دادن به این ماجرای تلخ 

که کیان انقالب اسالمی را تهدید می کند. 
جنابعالی در واقع همس��و با قانون اساسی حق اعتراض 
مدنی را به رس��میت شناخته اید و س��ران معترضان را به 
قصور یا تقصیر در بهره برداری کس��انی متهم کرده اید که 
اساس��اً اعتقادی به نظام جمهوری اسالمی ندارند و از هر 
فرصتی برای براندازی آن اس��تفاده می کنند. این مطلبی 
است که مورد اتفاق اکثریت قاطع سیاسیون و ملت ایران 
است و می تواند گام اول و پایه ای برای خاتمه دادن به این 
پدیده ناهنجار اجتماعی باشد. گام دوم و پایه دیگر حل و 
فصل این موضوع این است که به مقدمات و علل قصور یا 

تقصیر آن دو نفر بپردازیم. چه شد و چه رفتارهایی از طرف 
مقابل سر زد که دو شخصیت باتجربه سیاسی و عالقه مند 
به انقالب و نظام و رهبری دچار آن قصور یا تقصیر شدند؟  
اگر س��هم همه اطراف فتنه س��ال ٨٨ مش��خص و عدالت 
بدون هرگونه مصانعه و مالحظه کاری اجرا ش��ود، ش��اهد 
خواهی��د بود که آن دو محصور نیز ب��ه خطاهای خود در 
آن فضای هیجانی اعتراف خواهند کرد و گام بلندی برای 
حل این مش��کل برداش��ته خواهد شد. اما اگر همه را مبرا 
از خطا بدانیم و خطای افراد و نهادهایی را که زمینه فتنه 
را فراهم کردن��د نادیده بگیریم و فقط آن دو نفر را مقصر 
بدانیم و بگوییم تنها راه حل این اس��ت که آنها توبه کنند، 
قطعاً چنین اتفاقی نخواهد افتاد و فرضا اتفاق بیفتد وجدان 
جامعه را آرام نخواهد کرد؛ زیرا براس��اس عدالت نیس��ت. 
آنچه که روح و وجدان جامعه را قانع و آرام می کند اجرای 
عدال��ت درباره همه طرف های آن ماجراس��ت و البته جرم 

این طرف ها متساوی نیست. 
از آن مق��ام محترم انتظار داریم که این گام دوم را نیز 
با صالبت بردارند و افتخار حل این معضل را که نیروهای 
اجتماع را هدر داده و می دهد به نام خود ثبت نمایند. از 
خدای متعال توفیق الهی برای جنابعالی مسئلت می کنم. 

با تقدیم احترام علی مطهری

س��خنگوی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی از اجرایی 
ش��دن قانون دسترسی آزاد به اطالعات خبر داد. حسین 
نوش آبادی روز گذش��ته در نشستی با خبرنگاران گفت: 
قانون دسترسی آزاد به اطالعات پس از تصویب در دولت 

و طی تشریفات قانونی اجرایی شد. 
دول��ت، آبان ماه س��ال گذش��ته آیین نامه اجرایی 

قان��ون انتش��ار و دسترس��ی آزاد ب��ه اطالع��ات را 
تصوی��ب ک��رد. او ادام��ه داد: این قان��ون چند ماه 
قبل در دولت تصویب ش��ده و زمینه اجرایی آن در 
کمیس��یونی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
درحال پیگیری اس��ت. براس��اس این قانون هر فرد 
ایران��ی می تواند به همه اطالعات طبقه بندی نش��ده 

دسترسی داشته باشد. 
سخنگوی وزارت ارش��اد، دسترسی به اطالعات را حق 
مردم و تکلیف دولت دانس��ت و گفت کمیسیون تشکیل 
شده بر حس��ن اجرای این قانون نظارت می کند و با رفع 
اختالفات درصدد ایجاد وحدت رویه برای اجرایی ش��دن 

این قانون است. 

تبریزی در شب اکران فیلم رفع توقیف شده اش: 

دست به قلب بچه ما نزدند و قلبش سالم است

ب��ه گزارش پای��گاه النهری��ن، ریبوار عب��داهلل تحلیلگر 
سیاس��ی ُک��رد از فعالی��ت بزرگ ترین مرکز جاسوس��ی 
بین المللی س��یا در خاورمیانه در اس��تان اربیل عراق خبر 
داد و گفت: سازمان سیا بزرگ ترین مرکز جاسوسی شعبه 
منطق��ه خاورمیانه ای را نزدیک فرودگاه اربیل در ش��مال 
عراق دایر کرده اس��ت. دولت اقلیم کردستان عراق مدعی 
است که این ایستگاه برای مستشاران آمریکایی اختصاص 
یافته اما واقعیت این است که این یک ایستگاه جاسوسی 

بین المللی اس��ت. دولت کردستان عراق با این ایستگاه با 
هدف کسب حمایت از آن و نیز رصد تحرکات و اطالعات 

محرمانه از برخی کشورها موافقت کرده است. 
رهبران کرد در اقلیم، اطالعات این ایس��تگاه جاسوسی 
را لو دادند و از وجود افسران برجسته سیا در این ایستگاه 
و نیز دستگاه های بس��یار پیشرفته ماهواره ای در آن خبر 
دادن��د. این ایس��تگاه هدفش جاسوس��ی از ایران، عراق و 

سوریه است. 

احداث بزرگ ترین مرکز جاسوسی خاورمیانه ای سیا در اربیل عراق

  ارنس�ت مونیز، وزیر انرژی آمریکا 
پس از ورود علی اکبر صالحی، رییس 
س�ازمان انرژی اتمی به هتل کوبورگ 

به عیادت او رفت. 
  شورای امنیت ملی ترکیه به ریاست 
مس�ئوالن  و  اردوغ�ان  رجب طی�ب 
بلندپایه نظامی برای بررس�ی اوضاع 

سوریه تشکیل جلسه داد. 
به گزارش خبرآنالین روز گذش�ته در حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای 

مطلبی در صفحه فیس بوک خامنه ای دات آی آر منتشر شده است

تیتر اخبار

سیدحس��ن هاشمی، وزیر بهداش��ت شب دوشنبه در 
مراس��م افطاری جمعی از خیرین و س��ازمان بهزیستی 
کش��ور که در شیرخوارگاه آمنه برگزار شد، ضمن اشاره 
به بازدید س��رزده خ��ود از دو بیمارس��تان لبافی نژاد و 
ش��هدای تجریش در ماه رمض��ان، گفت: در حال حاضر 
3درصد از اعتبارات عمرانی را به س��اخت بیمارستان ها 
و کلینیک ها اختصاص داده ایم، اما همچنان با ش��رایط 
مطل��وب فاصله زی��ادی داش��ته و حتی با کش��ورهای 
همس��ایه خود نی��ز فاصله چش��مگیری داری��م. از نظر 
تعداد تخت و امکانات بیمارستانی با کمبودهای زیادی 

مواجه هس��تیم. 
او در رابط��ه با ط��رح تحول نظام س��المت نیز عنوان 

ک��رد: با اجرای این طرح در وزارت بهداش��ت، بس��یاری 
از مش��کالت شناس��ایی و حل شده اس��ت، زیرا در واقع 
ح��ل مش��کالت مردم دغدغ��ه هر روز و هر ش��ب من و 
دیگر اعضای هیات وزیران است. وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در پایان ضمن بیان اینکه کمک خیرین 
و توجه آنان به مش��کالت مردم در دنیای سیاس��ت زده 
امروز باعث افتخار دولت اس��ت، گفت: دولت تا جایی که 
توانس��ته تالش کرده و در وزارت رفاه هم اقدامات خوبی 
برای حل مش��کالت مردم صورت گرفته اس��ت. شخص 
رییس جمهوری نیز تاکید بسیار ویژه ای بر حل مشکالت 
م��ردم دارد و در کنار تاکید ایش��ان، حل این مس��ائل، 

دغدغه روز و ش��ب هیات وزیران نیز اس��ت. 

ابراز تاسف وزیر بهداشت از وضعیت بیمارستان ها

  پروی�ز فت�اح، ریی�س کمیت�ه ام�داد 
مس�تمری  افزای�ش  از  امام خمین�ی)ره( 
مددجویان کمیته ام�داد در قالب افزایش 
یاران�ه مددجویان خب�ر داد و گفت: دولت 
و مجلس مواف�ق افزایش مس�تمری های 

نهادهای حمایتی هستند. 
 سیدحسین هاشمی، استاندار تهران با 

اش�اره به محرومیت استان تهران از لحاظ 
فضاهای آموزشی گفت: 50 درصد مدارس 
کالنشهر تهران نیاز به نوسازی و بازسازی 

دارد. 
محسن شوکتی، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری از تحویل یک 

جوجه پیغو توسط شهروند دوستدار محیط زیست به این اداره خبر داد 

تیتر اخبار

در جری��ان برگ��زاری نمایش��گاه قرآن کریم توس��ط 
س��ازمان فرهن��گ و ارتباط��ات اس��المی، 12 هنرمند 
ش��اخص از کش��ورهای بوسنی ، فرانس��ه، کویت، عراق، 
سوریه، پاکستان، افغانس��تان، ترکیه، عراق، نیوزیلند و 
اندونزی انتخاب ش��ده اند تا آثارش��ان را در رش��ته های 
خوشنویس��ی، نقاش��ی خط، عکس و کاش��ی کاری ارائه 
کنند. برای برگزاری بخش هنری نمایش��گاه قرآن کریم، 
60 هنرمن��د معرف��ی ش��ده بودند ک��ه از می��ان آن ها، 
12 هنرمن��د انتخاب ش��دند ت��ا آثارش��ان را به نمایش 
بگذارن��د. در این می��ان، هنرمندان افغان از ش��هرهای 
ه��رات و کابل و هنرمندان پاکس��تان نیز از ش��هرهای 

اس��الم آباد و الهور به تهران می آیند. 
با توجه به فضایی که در اختیار بخش هنری نمایش��گاه 
ق��رآن کریم قرار گرفته، ح��دود ٨0 اثر از این هنرمندان، 
یعن��ی هر نفر بین ٨ تا 10 اثر، ارائه می ش��ود. نمایش��گاه 
یادش��ده تا پایان ماه مبارک رمضان برپا خواهد بود، البته 
هنرمندان دعوت ش��ده به ایران فقط در هفته نخس��ت در 
نمایشگاه حضور خواهند داشت. این نمایشگاه 10 تیرماه 
س��اعت 19 در »باغ کتاب« واق��ع در محدوده باغ - موزه 
دفاع مقدس به نشانی میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، 
انته��ای خیابان س��رو، روب��ه روی پارک طالقان��ی افتتاح 

می شود. 

12 هنرمند شاخص به تهران می آیند

اع�الم  فهرس�تی  در  خبرآنالی�ن   
ک�رد ک�ه 230 فیل�م ایرانی در 34 س�ال 
گذش�ته فرصت اکران عمومی به دس�ت 

نیاورده اند. 
  محمد رحمانیان، نمایش »هامون بازها« 
را همزمان با س�الروز درگذش�ت خس�رو 
ش�کیبایی از 29 تیر ماه در تاالر وحدت به 

خانه  مارلون براندو که روزگاری میزبان بزرگ ترین مهمانی های هالیوود بود، صحنه می برد. 
در لیست فروش قرار گرفت

تیتر اخبار

براس��اس اع��الم ریی��س باش��گاه بارس��لونا، زالت��ان 
ابراهیموویچ در دوران حضورش در بارس��لونا قصد داشت 
پپ گواردیوال را کتک بزند. دوران حضور یک ساله زالتان 
در باش��گاه بارس��لونا به هیچ وجه برای او خوب نبود. این 
مهاجم س��وئدی با مبلغ گزافی از اینتر ایتالیا راهی ایالت 

کاتاالن شد تا زیر نظر جوزپه گواردیوال فعالیت کند. 
در ازای حضور زالتان در بارسلونا، ساموئل اتوئو، مهاجم 
کامرونی بارس��ا که با گواردیوال به مش��کل خورده بود نیز 
به عنوان بخش��ی از مبلغ قرارداد راهی اینتر ش��د. اتوئو به 
همراه خوزه مورینیو که در آن سال هدایت نرآتزوری را به 
دس��ت داشت توانست سه گانه معروف اینتر را کسب کند 
اما زالتان نیز همانند اتوئو با گواردیوال مشکل پیدا کرد و 

سال بعد هم به میالن فروخته شد. 

ج��وزپ ماری��ا بارتومئو ک��ه اکنون یک��ی از نامزدهای 
ریاس��ت بارسلونا است و س��خنرانی های زیادی هم انجام 
می ده��د، در یکی از س��خنرانی هایش به صحبت در مورد 
رابطه زالتان و گواردی��وال پرداخت. او از قول مینو رایوال، 
مدیر برنامه های زالتان گفت که او قول داده اس��ت روزی 
گواردیوال را به خاط��ر رفتاری که دارد کتک بزند. زالتان 
در کتاب خاطرات خود نیز نوش��ته ب��ود گواردیوال تصور 
می کند فوتبال را اختراع کرده است! ابراهیموویچ به هیچ 
وجه با تاکتیک های گواردیوال کنار نیامد و دوست داشت 
کارهایی که از او بر می آید را در زمین مسابقه انجام دهد 
اما گواردیوال بیش��تر روی کار تیمی تاکید داشت و همین 
مس��ئله موجب شد شکاف عمیقی بین آنها به وجود بیاید 

تا در نهایت ایبرا از بارسلونا برود. 

ابراهیموویچ از گواردیوال می گوید

س�ابق  ریی�س  دادکان،  محم�د    
فدراسیون فو تبا ل با انتقاد از وضعیت 
فوتب�ال ای�ران و تیم های اس�تقالل و 
پرس�پولیس تاکید کرد که اگر شرایط 
مس�اعد باش�د به فوتب�ال بازخواهد 

گشت. 
  بیس�ت و شش�مین دوره رقابت های 
لیگ جهانی والیب�ال با حضور تیم های 
32 کش�ور جهان و در سه سطح برگزار 

می شود. 
 هواداران چلس�ی واکنش ش�دیدی به پیوس�تن دروازه بان س�ابق تیم خود 

پتر چک به باشگاه رقیب و لندنی یعنی آرسنال از خود نشان دادند

تیتر اخبار
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 طعم فراموش شده غذاها 
در مسابقات آشپزی تبلیغاتی

بازار عکس گرفتن از غذاها و به اشتراک گذاشتن آن 
در ش��بکه های اجتماعی داغ داغ است. به نظر ایرانیان 
به این شیوه عالقه زیادی پیدا کرده اند و مانند هزاران 
روش دیگ��ری که به س��رعت در کش��ور م��ا اپیدمی 
می شود، این فعالیت نیز مورد استقبال گروه کثیری از 
هموطنان قرار گرفته است. اگر به شبکه هایی اجتماعی 
مانند اینستاگرام یا فیس بوک سر بزنید متوجه حضور و 
شکل گیری گروه های زیادی به این منظور خواهید شد. 
این روش آنقدر پرطرفدار ش��ده که بسیاری درباره آن 
لطیفه و کاریکاتور س��اخته و در فضای مجازی منتشر 
کرده اند. برخی افراد می گویند علت گرایش خانم ها به 
پخت غذاهای مختلف نیز همین موضوع اس��ت یعنی 
خانم ها ت��الش می کنند طرز تهیه غذاهای مختلف را 
یاد بگیرند تا با اشتراک عکس آنها از دوستان و نزدیکان 
عقب نمانند. حال با تمام این توصیفات، همین موضوع، 
ایده تبلیغاتی یکی از برندهای حوزه مواد غذایی در ماه 
مبارک رمضان ش��ده است. این برند حوزه موادغذایی 
از مخاطبانش خواسته براس��اس طرز تهیه دسرهایی 
که این برند به وسیله محصوالتش در صفحه اجتماعی 
خود به اش��تراک گذاش��ته، دس��رهایی تهیه کرده و 
از آنها عکس بگیرند و برای ش��رکت موردنظر ارس��ال 
کنند. بعد از این کار، عکس های خوب به وسیله سامان 
گلریز، کارش��ناس غذایی این برند انتخاب و درصفحه 
اینس��تاگرام به اشتراک گذاشته می ش��ود. افرادی که 
عکس  دسرهای شان به اشتراک گذاشته شده باید برای 
آنه��ا الیک جمع کنند تا از این طریق به جایزه نهایی 
این برند دس��ت یابند. درواقع این برند به عکس هایی 
که بیش��ترین الیک را به دس��ت آورده جایزه نهایی را 

خواهد داد. 

ذائقه مشتریان را نباید از یاد برد
ایده تبلیغاتی اجرا ش��ده توس��ط ای��ن برند حوزه 
موادغذایی ناب نیس��ت و بارها برندهای دیگر از این 
روش اس��تفاده کرده اند اما به نظر این برند به نسبت 
س��ایر رقبایی که از این روش استفاده کرده اند، زمان 
مناسبی را برای اجرای ایده خود انتخاب کرده است. 
به هرحال م��اه رمضان عالوه ب��ر فضایی معنوی  که 
دارد، فضای دوستی و صمیمیت نیز در آن پررنگ تر 
می ش��ود. اکثر خانواده های ایرانی مانند روزهای اول 
س��ال در این ماه به دید و بازدی��د از هم می پردازند 
و درواقع تالش ش��ان پهن کردن س��فره  های رنگین 
افطاری برای دوس��تان و نزدیکان شان است. دسر نیز 
که در حال حاضر با توجه به تبلیغات گسترده ای که 
درباره آن ش��ده به یک��ی از وعده های غذایی ایرانیان 

تبدیل شده اس��ت. پس مخاطبان این مسابقه عالوه 
ب��ر تهیه دس��ر به راحتی می توانند ب��رای خود الیک 
جم��ع آوری کنند اما به نظر ج��ای یک موضوع مهم 
میان این مسابقه دوس��تانه خالی است. طعم دسرها 
از موضوعات مهمی است که معموال درهمه مسابقات 
غذایی به آن اهمیت داده می شود ولی در این مسابقه 
به آن توجهی نشده است. در واقع برند فقط به ظاهر 
دسرها نمره می دهد و شاید همه افراد با خود بگویند 
که وقتی قرار اس��ت عکس ارسال ش��ود چگونه این 
برند می تواند برای طعم نیز امتیازی قائل ش��ود. برند 
باید توجه داش��ته باش��د که طعم خوشمزه است که 
مش��تری را وادار خواهد کرد دوباره سراغ تهیه دسر 
به وس��یله محصوالت برند برود یعنی اگر دسری زیبا 
ب��دون طعم خوب تهیه ش��ود، خرید از آن برند فقط 
یکبار صورت خواهد گرفت. این موضوع به این دلیل 
اس��ت که آشپزهایی که دس��تور این دسرها را آماده 
می کنند بدون درنظر گرفتن ذائقه غذایی ایرانیان آن 
را تهی��ه می کنند. این اتفاق بارها در برنامه آش��پزی 
تبلیغاتی که از طریق تلویزیون پخش می شود، افتاده 
اس��ت. آش��پز به منظور گنجاندن محصول اسپانسر 
برنامه در طرز تهیه غذای موردنظر، هر کاری می کند 
حتی برنامه را به جهتی می چرخاند که برند اسپانسر 
می خواه��د، همی��ن موضوع باعث کاه��ش جذابیت 

برنامه آشپزی در تلویزیون شده است. 
اجرای این مس��ابقه توس��ط این برند جذاب است، 
چون به هر حال با مشتریان ارتباط صمیمانه تری برقرار 
می کند، عالوه براین استفاده از شبکه های اجتماعی نیز 
جالب اس��ت، چ��ون به راحتی و مس��تقیم می تواند با 
مشتریانش ارتباط برقرار کند و با مشکالت آنها روبه رو 
شود و با اس��تفاده از این مسابقه مشتریان تازه تری را 
به دس��ت بیاورد ولی برند نباید به این برنامه تبلیغاتی 
خود لحظه ای نگاه کند و باید کاری کند مخاطبانی که 
در این مسابقه شرکت می کنند، به برند وفادار شوند و 
بعد از این طرز تهیه دس��ر را به دوستان شان آموزش 
دهند و رفته رفته مشتریان بیشتری برای برند به دست 
آی��د. این نکته فقط از طریق طعم برای ایرانیان اتفاق 
خواهد افتاد. چون مخاطب ایرانی به سختی محصولی 
را امتحان می کند و اگر محصول را امتحان کند و از آن 
خوشش نیاید، به طورکلی آن را کنار می گذارد، درحالی 
که شاید در شرایط عادی محصول برند خوشمزه باشد 
ولی وقتی با دس��ری مخلوط می ش��ود، کیفیت اصلی 
خود را از دست بدهد. همین موضوع باعث خواهد شد 
که مش��تری اگر برنده مسابقه نشود، احساس کند که 
پول و ماده غذایی اش هدر رفته و دل آزرده ش��ود. این 
کار فق��ط از طریق یک تحقیقات س��اده اتفاق خواهد 
افتاد یعنی برند بعد از طرز تهیه دسر، طعم آن را میان 
گروهی از مخاطبان بسنجد و بعد طرز تهیه را رسانه ای 
کند. براین اس��اس اگر برندها ب��رای برگزاری چنین 
مس��ابقاتی نگاه بلند مدت داشته باش��ند، بهتر از یک 
شیوه ساده تبلیغاتی می توانند از آن بهره برداری کنند. 

تبلیغات خالق

Germanwings آگهی:شرکت هواپیمایی
Germanwings یک شرکت هواپیمایی ارزان در آلمان است که کلیه سهام آن به شرکت لوفت هانزا تعلق دارد.
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ایستگاه تبلیغات

 ب�ا توج�ه ب�ه مصاحب�ه اخی�ر رییس 
صداوس�یما، ظاهراً این سازمان در مورد 
تیزرهای فیلم های سینمایی تخفیفاتی 
را برای فیلم های مختلف در نظر گرفته 
اس�ت. چقدر پخش تیزرهای فیلم های 

سینمایی می تواند اثربخش باشد؟ 
بدون ش��ک در کش��ور ما تلویزیون یکی 
از پربیننده تری��ن رس��انه ها بوده و هنوز هم 
تبلیغات پخش ش��ده از این رسانه با ضریب 
دیده ش��دن باال، جزو مهم تری��ن ابزارها در 
باهدف اطالع رس��انی  ارتباطی  برنامه ه��ای 
اس��ت. تکثر و تنوع مخاطب، اعتباربخش��ی 
و دریافت س��ریع نتایج به عنوان اصلی ترین 
مزایا باعث شده تا این رسانه جایگاه ویژه ای 
در برنامه ریزی متخصصان تبلیغات بازکند. 
پس با رویکرد معرفی و ترغیب به استفاده، 
همانن��د هر محصول ی��ا خدمت دیگری در 
حیطه تجاری و فرهنگی، س��ینما نیز از این 
رسانه سود خواهد برد. این نکته را هم باید 
در نظر گرفت که فیلم از حیث چرخه مالی 
توان رقابت با سبدهای تجاری دیگر بازار را 
ندارد و نمی توان توقع داش��ت که مثل یک 
کاال یا خدمت برای صداوس��یما درآمدزایی 
داشته باشد و نگاه حمایتی مدیران سازمان 
برای این صنعت می تواند راهگش��ای مهمی 
باش��د. ام��ا درخص��وص اثربخش��ی، قضیه 
کم��ی متفاوت اس��ت و با توجه ب��ه وجود 
فاکتوره��ای بی ش��مار دیگ��ر، قطع��اً وعده 
رییس س��ازمان در این ح��وزه مؤثر خواهد 
ب��ود و نقش تس��هیل کننده خوبی به همراه 
خواهد داش��ت اما الزاماً نمی توان گفت این 

موض��وع منجر به اثربخش ش��دن تبلیغات 
تلویزیونی برای فیلم ها می شود. ممکن است 
در صورت عدم وجود یک نگاه درس��ت، این 
تخفیف ها به مثابه یک شمش��یر دولبه عمل 
کن��د و به دلیل هزینه پایین پخش، اهمیت 
کمتری برای محت��وای اثربخش تیزرها در 

نظر گرفته ش��ده و کار س��اخت به افراد 
غیرمتخصص واگذار شود. 

در تیزرس�ازی فیلم های س�ینمایی 
چ�ه نکاتی بای�د مدنظر ق�رار گیرد 
چ�ه  تیزره�ا  پربیننده تری�ن  و 

ویژگی هایی دارند؟ 
م��ا در ایران هن��وز س��ازوکار و ابزار 
درس��تی برای اندازه گیری میزان دیده 
ش��دن یا س��نجش می��زان اثربخش��ی 
تیزره��ای تلویزیونی نداری��م و با توجه 
ب��ه ع��دم ام��کان تفکی��ک مؤلفه های 
مختل��ف در افزایش یا کاه��ش تقاضا، 
بررس��ی با مت��ر فروش ه��م غیراصولی 
اس��ت. اما از حیث ش��اخص های تولید 

ساختار و محتوای پیام، جذابیت، خالقیت، 
رابطه مناس��ب پیام با نیاز مخاطب، انتقال 
مزیت های رقابت��ی و م��واردی ازاین قبیل، 
می توان با روش ه��ای تحقیقی روی جامعه 
آم��اری نمونه، اطالعاتی اس��تخراج کرد که 
میزان تطابق اس��تراتژی های در پیش گرفته 
شده با اهداف س��نجیده شود و در کنار آن 
میزان ارتباط مؤثر ب��ا مخاطب اندازه گیری 
ش��ود. اصول تولید تیزر فیلم های سینمایی 
نیز غیر مرتبط با ویژگی ها در س��اخت دیگر 
تیزره��ای تجاری نیس��ت و مخاطب و نیاز 

او، مرک��ز تم��ام فعالیت ها ق��رار می گیرد، 
گرچ��ه ریزه کاری هایی در انتق��ال مفاهیم، 
به عنوان وجه تمایز تی��زر یک فیلم با دیگر 
تیزرها در نظر گرفته می ش��ود. تفاوت های 
تی��زر و آنونس ه��م باید مدنظر ق��رار داده 
ش��ود. به خص��وص موضوع زم��ان را که در 

تی��زر فوق العاده کوتاه تر اس��ت باید در نظر 
گرفت که تیزر فیلم ش��اید اهداف مشترکی 
ب��ا آنونس ی��ا تریلر داش��ته باش��د و بتوان 
شباهت هایی هم برای آن قائل شد اما ازنظر 
محتوا و فرم الزامی ب��ه حفظ آن چارچوب 
نیس��ت. همچنین باید همانن��د برنامه های 
ارتباطی ب��رای ورود و معرفی یک محصول 
یا خدمت تحلیل مس��ئله، تعیین مخاطبان، 
تعیی��ن اس��تراتژی های ارتباطی مناس��ب، 
تعیی��ن نکات کلیدی پی��ام و درنهایت ایده 
ناب تدوین و تماماً هم راستا با استراتژی های 

بازاریابی فیلم تعریف ش��ود. قطعاً نباید بُعد 
فن��ی و نرم افزاری س��اخت و دانش تدوین 
جایگزین استراتژی های تبلیغات و بازاریابی 
فیلم ش��ده و متدهای س��اخت همانند مچ 
گرافیک یا کات زدن روی ریتم و ضرباهنگ 
موس��یقی پررنگ تر از پیام مس��تتر در تیزر 
ش��ود. حضور اف��راد متخص��ص حوزه 
تبلیغ��ات در این هم��کاری می تواند از 
این آس��یب جلوگیری کن��د. همچنین 
دادن اطالعات بیش  از حد از داس��تان 
یا برعکس مبهم بودن بیش  از حد تیزر 
که باعث بی اطالع��ی مخاطب از فضای 
کلی فیلم می شود، کارکرد ترغیبی تیزر 

را تحت الشعاع قرار خواهد داد. 
آیا هدف از س�اخت تیزر فقط جذب 
حداکثری مخاطب و فروش باال است 
یا می تواند جایگاه فیلم و سازندگان 

آن را در ذهن مشتری ارتقا دهد؟ 
قطعاً تمرکز در تبلیغات فیلم روی باال 
بردن ف��روش در یک زمان کوتاه خواهد 
بود و به دلیل نبود قانون کپی رایت و انتشار 
سریع فیلم از طریق نسخه های کپی، خیلی 
برای برنامه های فروش شبکه های خانگی و 
دیگ��ر ظرفیت های بعد از اکران برنامه ریزی 
ویژه وجود ندارد و جایگاه سازی برای اهداف 
بلندم��دت اولویت کمتری پیدا خواهد کرد. 
البت��ه ذک��ر این نکت��ه هم الزم اس��ت که 
برنامه های جایگاه س��ازی با تنوع موضوع و 
رسانه و در قالب کمپین قابل حصول است. 
آیا سطح تیزرسازی در کشور ارتقا پیدا 

کرده است؟ 

ب��ه دلیل نب��ود س��ازوکار الزم در ایران، 
تحقیقات و بررس��ی قابل استناد درخصوص 
محتوای��ی  کیفی��ت  و  اثربخش��ی  می��زان 
تیزره��ای تلویزیون��ی در برهه ه��ای زمانی 
مختلف وجود ندارد و بیشتر نتایج شهودی 
اس��ت و نمی توان ش��روع واقعی تغییرات را 

مشخص کرد. 
ام��ا در م��ورد کیفی��ت س��اخت و اج��را 
می توان با قاطعیت گفت که این پیش��رفت 
محس��وس بوده و این روند روبه رشد ادامه 
دارد. موضوعات��ی همانند اس��تراتژی تولید 
پی��ام، ای��ده و تمرکز ب��ر مخاط��ب نیز در 
نگاه اکث��ر فعاالن و متخصص��ان این حوزه 
اهمیت ویژه ای پیداکرده که افزایش آگاهی 
مش��تریان ی��ا س��فارش دهندگان تیزرهای 
تلویزیونی باعث ش��ده این مفاهیم بیشتر از 

قبل مورد توجه قرار گیرد. 
چه پیشنهاد هایی در این زمینه دارید؟ 

امیدوارم با نگاه تخصص��ی به این مقوله، 
تیزرها به عنوان جزئی از یک بسته ارتباطی 

برای معرفی فیلم دیده شود. 
گاه��ی ی��ک  لحظه ن��اب در فیل��م، یک 
دیالوگ تأثیرگذار یا یک برش از ش��خصیت 
بازیگ��ران اصلی، به تنهایی می تواند کل ایده 
تی��زر را مدیریت کند و نی��از به فریاد زدن 
چندی��ن پی��ام مختل��ف در تیزر ی��ا روایت 
کل داس��تان نباش��د. در واق��ع اصالت ایده 
که یکی از مهم تری��ن فاکتورهای باال بردن 
تأثیرگذاری است با شناخت الگوهای فکری 
مخاط��ب و تمایز ترغیب کننده فیلم حاصل 

می شود.   

شیرهای طالیی کن 
نصیب آژانس های خاورمیانه

آژانس ه��ای خاورمیان��ه در دور دوم جوایز جش��نواره 
بین المللی خالقیت کن،  پنج ش��یر طالیی را به دس��ت 
آوردن��د. برنده اصلی در س��واحل جنوب فرانس��ه آژانس 
تبلیغاتی Leo Burnett  بیروت بود که در پی راه اندازی 
کمپین  » Lebanon4Sale« خود به کارگردانی »ساکر 
الدکنه«،  جایزه شیر طال را در حوزه رسانه ها کسب کرد.  
به گزارش  ام بی ای نیوز،  این آژانس همچنین شیر طال را 
 Vote for«  در مراسم افتتاحیه به خاطر برگزاری کمپین
 »We’ll vote for you «  .ب��ه خود اختصاص داد »us
کاری برای NGO لبنان��ی  »Kafa« )با هدف مبارزه با 
خشونت جنسی( بود.  همین کمپین یک جایزه شیر برنزی 
نیز در بخش روابط عمومی به دست آورد. آژانس تبلیغاتی 
Impact BBDO نیز با راه اندازی کمپین س��ازمان ملل 
 »Give mom her name back« متحد ویژه زنان موسوم به
یک ش��یر شیشه ای را کس��ب کرد.  در حوزه تبلیغات در 
 » Confusing « فضای محیطی،  کویت به لط��ف کار
ش��رکت تبلیغاتی  »Impact & Echo« برای شرکت 
خودروس��ازی »الغنیم موتورز« زیرمجموعه هوندا،  اولین 
جایزه ش��یر طالی این کش��ور را به خ��ود اختصاص داد. 
  Geometry در عرص��ه روابط عمومی،  آژانس تبلیغاتی
دوبی جایزه ش��یر طال را به دلیل ساخت آگهی تبلیغاتی   
»The lucky Iron Fish Project« از آن خ��ود کرد.  
این آژانس همچنین یک جایزه شیر نقره ای و یک جایزه 
 شیر برنزی را در حوزه رسانه ها برای تولید آگهی تبلیغاتی

 »Back off radio« ب��ا س��فارش اداره خودگ��ردان 
 RTA راه و ترافی��ک ام��ارات عرب��ی متح��ده ب��ه ن��ام 

کسب کرد. 

نرگس فرجی

امیر کاکایی

به دلیل نبود سازوکار الزم در ایران، 
تحقیقات و بررسی قابل استناد درخصوص 

میزان اثربخشی و کیفیت محتوایی 
تیزرهای تلویزیونی در برهه های زمانی 

مختلف وجود ندارد و بیشتر نتایج شهودی 
است و نمی توان شروع واقعی تغییرات را 
مشخص کرد. اما در مورد کیفیت ساخت 

و اجرا می توان با قاطعیت گفت این 
پیشرفت محسوس بوده و این روند روبه 

رشد ادامه دارد

کافه تبلیغات

مزایا و معایب پخش 
تیزرهای سینمایی 

در گفت و گو با هومن یگانی

تخفیف های 
صداوسیما 
شمشیری 

دولبه  برای 
فعاالن سینما

امروزه قدرت تبلیغات به حدی بر همگان نمایان شده 
که تهیه کنن�دگان بعضی از فیلم های س�ینمایی معموالً 
بودجه هنگفتی را برای تبلیغات تیزر های فیلم های خود 
در نظر می گیرند و شبکه های تلویزیونی همواره به عنوان 
یک رس�انه   مناس�ب برای نمایش  تبلیغات مورداستفاده 
ق�رار می گیرند. به دلیل رابطه دیرینه تیزرهای تبلیغاتی 
فیلم های س�ینمایی با ش�بکه های تلویزیون�ی، معموالً 
تیزر های فیلم های س�ینمایی تأثی�رات خوبی را از لحاظ 
تبلیغات�ی در ذهن مخاطب می گ�ذارد و در جهت اقناع 
و جلب توجه مخاطبان می تواند بس�یار تأثیرگذار باشد. 
هرچند تیزرهای فیلم های سینمایی در سینما نیز نمایش 
داده می شود اما در شبکه های تلویزیونی کاربرد بیشتری 
دارد و ای�ن تیزر های فیلم های س�ینمایی را می توان در 
بین برنامه های مختلف تلویزیونی نمایش داد اما با توجه 
به هزینه سرس�ام آور تولید و تبلیغ تیز ر های تلویزیونی، 

بعضی از فیلم ها می توانن�د با تیزرهای تلویزیونی همراه 
 ش�وند و از این طریق تبلیغاتی را انجام دهند. در همین 
راستا چندی پیش محمد سرافراز، رییس صداوسیما قول 
تخفیف های ویژه ای را برای تیزرهای فیلم های سینمایی 
داد. به گفته سرافراز صداوس�یما بخش زیادی از بودجه 
خ�ود را از راه آگهی ه�ا تأمین می کند ام�ا بااین حال این 
سازمان قصد دارد از پخش تیزرهای فیلم های سینمایی 
حمایت کند و تخفیف های زیادی را در این راستا در نظر 
گرفته است. سرافراز بر این باور است که باید این حمایت 
دوطرفه باش�د، یعنی سینما هم باید معیارهای خود را به 
معیارهای پخ�ش در تلویزیون نزدیک کند. اینکه چقدر 
این تخفیف ها می تواند برای اهالی س�ینما مفید باشد و 
سطح تیزر های فیلم های س�ینمایی را ارتقا بدهد، بهانه 
گفت و گو با هوم�ن یگانی، مدیرعام�ل آژانس برندینگ 
361 درجه ش�د. او یکی از کارشناسان حوزه برندینگ و 
تبلیغات است و به عنوان مشاور در پروژه های برند سازی 

با شرکت ها و سازمان های مختلف همکاری دارد. 

وز|
مر

ت ا
رص

 | ف
شو 

د با
هزا

ب



 پیش بینی فروش و اهمیت آن 
در تصمیم گیری مدیران

پیش بینی فروش یکی از مولفه های مهم و ضروری 
در برنامه ریزی ه��ای کوتاه م��دت و میان مدت در هر 
کسب و کاری است. یک پیش بینی دقیق می تواند در 
مدیریت جریان های نق��دی و تخصیص منابع نقش 
موثری داشته باش��د و به شما این امکان را می دهد 
ک��ه در ی��ک بازه زمانی مش��خص )مثال یک س��ال( 
حدود درآمد کسب و کار خود را تخمین بزنید. میزان 
ورودی های مالی در کس��ب و کارچه قدر خواهد بود؟ 
می��زان خروجی ها باید چه قدر باش��د که تناس��ب 
متعادل��ی برقرار ش��ود؟ س��رمایه گذاری های متعدد 
پیش رو چه میزان باش��د؟ و چندین سوال دیگر که 
بدون دانش پیش بینی تش��خیص آنه��ا عمال کاری 

بسیار دشوار است. 
نخس��تین اش��تباه در مس��یر پیش بین��ی فروش، 
مبالغه کردن در مورد فروش آتی )بدون محاس��بات 
دقی��ق و تنه��ا به ص��ورت ح��دس و گمان( اس��ت. 
همچنین س��طح پایین گرفتن بی��ش از حد آن نیز 
می توان��د مش��کالت فراوانی ایجاد کن��د. اگر فروش 
شرکت ش��ما خیلی بیش��تر از آنچه تخمین زده اید 
ش��ود، یکی از مش��کالت می تواند عدم وجود منابع 
کافی )مواد اولیه، ت��وان تولید یا واردات و. . .( برای 
تکمیل فرآیند فروش باش��د. همچنین درصورتی که 
پیش بینی فروش ش��ما خیلی کمتر از فروش واقعی 
باش��د، مش��تریان ش��ما به دلیل عدم وجود کاال )یا 
خدم��ات( و دش��واری دسترس��ی به آنه��ا ناراضی 
 خواهند ش��د و به مرور مش��تریان خود را از دس��ت 

خواهید داد. 
پس همواره یک پیش بینی فروش حس��اب ش��ده 
و دقیق، گامی حس��اس در موفقیت کسب و کار شما 

خواهد بود. 
در ادام��ه به بررس��ی چند نکته کلی��دی خواهیم 
پرداخت که در فرآیند پیش بینی فروش تاثیر زیادی 

خواهند داشت: 
1- جم�ع آوری اطالع�ات مرتبط ب�ا فروش: 
پیش بینی ف��روش با درصد خطای بس��یار کم، کار 
س��اده ای نیست و به کس��ب اطالعات فراوان از بازار 
نیاز دارد. فراموش نکنید پیش بینی فروش وابستگی 
زیادی به س��اختار کسب و کارشما دارد. )به طور مثال 
در بنگاه های تولیدی-صنعتی، برنامه ریزی فروش و 
برنامه ری��زی تولید تاثیر فراوانی بر پیش بینی فروش 

دارد.(
اگر شما دارای یک کسب و کار با کانال های فروش 
گس��ترده و فرآینده��ای ف��روش پیچیده هس��تید، 
بی شک برای دس��تیابی به گزارش های مهم از رفتار 
مش��تریان خود، به یک سیس��تم مدیری��ت ارتباط 
ب��ا مش��تری)CRM(  نی��از دارید ک��ه قابلیت های 
پیش بینی فروش را داش��ته باش��د و در اختیار شما 
ق��رار دهد. در جم��ع آوری اطالعات م��ورد نیاز باید 
دقت کافی داش��ته باش��ید تا بتوانید تمام عواملی را 
که ممکن است در پیش بینی ش��ما تاثیرگذار باشد 
در نظ��ر بگیرید. برای مثال عوامل��ی مانند اخراج یا 
اس��تخدام نیروهای ف��روش، ایجاد ش��عب جدید یا 
تاس��یس دفاتر منطقه ای، ورود رقبای جدید به بازار 
یا تغییر در قیمت های محصوالت )یا خدمات( رقبا، 
همگی از جمله عواملی است که بر پیش بینی فروش 
شما بسیار تاثیرگذار اس��ت و باید پیوسته اطالعات 

کافی در مورد آنها جمع آوری شود. 
2- بررس�ی وضعیت فروش در سال گذشته: 
هم��واره کار پیش بین��ی را با بررس��ی فروش س��ال 
گذش��ته شروع کنید. اگرچه هر سال تفاوت هایی در 
بازار حاصل می شود و نوسان های اقتصادی نسبت به 
سطح استاندارد فراتر اس��ت اما همچنان این امکان 
وجود دارد که روند س��ال گذش��ته ب��ا چند درصد 
تغیی��رات مثبت یا منفی بازهم تکرار ش��ود. )عموما 
ش��رکت هایی که در مرحله بلوغ س��ازمانی خود قرار 

دارند، بازه تغییرات مشخصی دارند.(
 تمام جزییات فروش س��ال گذش��ته خ��ود را در 
نظر داشته باش��ید. برای مثال، تعداد مشتریانی که 
از دس��ت داده ای��د و تعداد مش��تریان جذب ش��ده، 
بررسی محصوالت س��ال گذشته و بررسی این نکته 
که در س��ال جدید کدام یک به اصالح نیاز دارد، اگر 
در س��ال گذش��ته یک ماه بس��یار خوب یا بسیار بد 
داش��ته اید، دلیل آن چه بوده و آیا امسال نیز ممکن 
اس��ت اتفاق بیفتد یا خیر. به طورکل��ی هر آنچه در 
س��ال گذش��ته اتفاق افتاده را در نظر بگیرید، دالیل 
 آن را بیابی��د، س��پس ب��ا توجه به آنس��ال جدید را 

پیش بینی کنید. 
3- بازار هدف خ�ود را به خوبی درک کنید: 
به طورکل��ی پیش بینی فروش برای کس��ب و کار های 
نوپ��ا چالش برانگیز اس��ت. آنچه مهم اس��ت، انجام 
تحقیقات بازار مناس��ب برای درک درست از بازار و 
اجزای مختلف آن اس��ت. کس��ب اطالعات کافی در 
مورد مش��تریان بالقوه و مشتریان فعلی و تاثیر رقبا 
ب��ر روند بازار از جمله عوام��ل کلیدی در پیش بینی 

فروش کسب و کارهای نوپاست. 
4- واقع بینان�ه پیش بینی کنید نه براس�اس 
تمای�الت و آرزوه�ای ش�خصی: یک��ی از نکات 
مه��م که در ابتدا نیز اش��اره ای مختصر به آن ش��د، 
پیش بینی های واقع بینانه و به دور از امیال ش��خصی 
است. از پیش بینی های آرمانی که توانایی دسترسی 
به آن را ندارید یا دسترس��ی به آن بس��یار دش��وار 
اس��ت، پرهیز کنید. اگر پیش بینی های شما منطبق 
بر توانایی ها و پتانس��یل های فعلی کس��ب و کار شما 
نباش��ند، نمی توانید برنامه ریزی منس��جمی داشته 
باش��ید. بهتر اس��ت همیش��ه پیش بینی های ش��ما 
کمی سطح پایین تر باش��ند تا اینکه پیش بینی های 
مبالغه آمیز داش��ته باش��ید و منابع موج��ود را هدر 

دهید. 
 به طورکل��ی پیش بینی فروش، اب��زاری قدرتمند 
برای تس��هیل فرآیند تصمیم گیری در س��طح کالن 
اس��ت که خطرهای ناشی از تصمیم گیری به واسطه 

داده های محدود را کاهش می دهد. 

ایده های بزرگ برای برندآفرینی )1(
داشتن درک صحیح از برندینگ 

اغلب افراد چنین می اندیشند که معنای برندینگ 
را دانسته و آن را به خوبی درک می کنند درحالی که 
در بیشتر موارد این طور نبوده و افراد درک صحیحی 
از موضوع برندینگ ندارند. ش��نیده ایم که برخی از 
صاحبان کسب و کار می گویند تشکیالت تجاری شان 
ی��ک برند نیس��ت و آنها صرفا یک ش��رکت تجاری 
را اداره می کنن��د. از س��وی دیگر خری��داران لباس 
و کف��ش می گویند م��ا از برند های مش��هور خرید 
نمی کنیم چرا که محصوالت آنها بسیار گران قیمت 
بوده و آنها ترجیح می دهند به فروش��گاه هایی نظیر 

Next، Gap یا Uniqlo  مراجعه کنند. 
محص��والت ی��ک برن��د یا نش��ان تج��اری اغلب 
گران قیمت و غیر قابل خرید برای ما نیس��تند، بلکه 
این کااله��ا مربوط به برندهای لوکس هس��تند که 
بس��یار گران قیمت بوده و عموم م��ردم توان خرید 
آنه��ا را ندارند. یک برند یا نش��ان تجاری مربوط به 
یک محصول یا خدمات اس��ت که به دلیل موقعیت، 
ش��خصیت ی��ا کیفی��ت آن در جای��گاه متفاوتی از 
دیگران قرار می گیرد. تمام س��ازمان ها و ش��رکت ها 
چه مایل باشند چه نباشند به نوعی مالک برند خود 
بوده و مس��ئول جایگاه آن در میان مخاطبان خود 
هستند. مهم ترین نکته برای این برندها آن است که 
بتوانند با تکیه بر مش��خصات و ویژگی های منحصر 
به فرد خود در بازار حضور یافته و به رقابت بپردازند. 

ایده
یک برند یا نش��ان تجاری بسیار بیشتر و مهم تر از 
یک لوگو یا اسم است و ویژگی های اصلی یک نشان 
تج��اری نظیر رنگ و مکانی که در آن واقع ش��ده را 
دربرمی گیرد. یک برند ساخته و پرداخته احساساتی 
اس��ت که در ذهن مردم تداعی می ش��ود. هر فردی 
براس��اس تجربه ش��خصی خود احس��اس متفاوتی 
نس��بت به یک برند تجاری دارد و این چیزی است 

که مالک یک برند نمی تواند آن را کنترل کند. 
با این وجود ش��ما باید تمام تالش خود را به کار 
ببندید. به عنوان مالک یک برند این مسئولیت شما 
اس��ت تا بر دیدگاه مردم و نوع نگاه آنها نس��بت به 
نشان تجاری تان اثرگذار باشید و بهترین راه ممکن 
برای دس��ت یابی به این هدف حساس بودن نسبت 
به تجربه مشتریان در تعامل با تشکیالت تجاری تان 

است.
تقس��یم یک نام تجاری به موقعیت و ش��خصیت 
آن برگرفت��ه از یک کتاب بس��یار عالی آکادمیک با 
نام برندینگ در عمل نوش��ته گراهام هانکینسون و 

فیلیپا کاوکینگ است. 
زمان��ی که در این کتاب از موقعیت و جایگاه برند 
صحبت می ش��ود منظور از آن جایگاه برند شما در 
مقایسه با سایر برندهایی است که در حال رقابت با 
آنها هس��تید. اینکه شما در مقیاس قیمت در مقابل 
کیفی��ت در چه موقعیتی قرار داری��د؟ مردم به چه 

دلیل برند شما را خریداری می کنند؟ 
در زمینه شخصیت، کتاب هانکینسون و کاوکینگ 
شامل نکاتی نظیر س��بک حروف و رنگ هایی است 
که ش��ما در لوگوی خود از آن اس��تفاده می کنید و 
اساس کار ش��ما و اینکه مردم از کجا به سوی شما 
مراجعه کرده و مخاطب برند ش��ما می ش��وند. نکته 
مش��ترک همه این نکات آن اس��ت که شما قادر به 

کنترل آنها هستید. 
ش��خصیت یک برند ناش��ی از درکی اس��ت که از 
آن برن��د در میان مردم وج��ود دارد که کنترل این 
موضوع برای صاحبان برند بس��یار دشوار است. دید 
مردم نس��بت به شما چگونه اس��ت؟ آیا شما سنتی 
به نظر می رس��یدیا مدرن؟ آیا ش��ما در حاشیه امن 
بوده یا ضریب خطرپذیری تان باال اس��ت؟ آیا مردم 
برند شما را ارزشمند قلمداد می کنند یا آن را بسیار 
چی��پ و فاقد ارزش می دانند؟ آیا مردم معتقدند که 
ش��ما محصوالت بس��یار باکیفیت تولید می کنید یا 

بسیار گران قیمت یا هردو؟ 
وقتی ش��ما ارزیابی صحیحی از وضعیت و شرایط 
برند خود داش��ته باشید، این موضوع کمک می کند 

تا درک صحیحی از گام بعدی خود داشته باشید. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
 به موقعی��ت و جای��گاه برن��د خود توج��ه کنید.

 از لح��اظ قیمت درمقایس��ه با س��ایر برندهایی که 
در حال رقابت با آنها هس��تید در چه موقعیتی قرار 

دارید؟ 
با نگاه به کلمه اس��تفاده، منظور هانکینس��ون و 
کاوکین��گ آن اس��ت که چه زمان��ی، کجا و چگونه 
مردم برند ش��ما را به جای یک نش��ان تجاری دیگر 
انتخاب می کنن��د. اگر مردم بخواهن��د یک فنجان 
قهوه س��فارش دهند در مقایس��ه با وقتی که برای 
صحبت با دوس��تان خود یک قهوه آماده در خیابان 
خریداری می کنند، آیا از یک برند متفاوت در خانه 
اس��تفاده می کنند؟ مشتریان شما چرا از محصوالت 
و برن��د ش��ما اس��تفاده می کنند؟ جایگاه ش��ما در 
مقایسه با سایر رقبای تان در بازار کجا است؟ چگونه 
می توانید ش��انس خود را برای انتخاب شدن توسط 

مشتریان افزایش دهید؟ 
در زمینه ش��خصیت برندتان، کلماتی را که گمان 
می کنید مردم برای تعریف هویت نشان تجاری شما 

از آنها استفاده می کنند گردآوری کنید. 

آب معدنی ه��ای تولید ش��ده 
توسط برندهای مختلف از لحاظ 
نوع محصول تقریبا به هم شبیه 
هستند و فقط برندینگ خالقانه 
و نوآورانه اس��ت که آنها را از هم 
متمایز می کند. در ادامه به پنج 
بس��ته بندی  برتر  طراحی  نمونه 

آب معدنی اشاره می کنیم. 

 Ty Nant

 بط��ری آب معدن��ی م��وج دار 
Ty Nant  با ورود خود به بازار 
در ده��ه 1990 میالدی توفانی 
را ب��ه پا ک��رد و کنترل آن را در 
دس��ت گرفت. برای این طراحی 
تحسین برانگیز تالش و کوشش 

فراوانی صورت گرفته است. 

برندین��گ ضعیف هیچ جایگاه 
خوبی را نصیب کس��ی نمی کند 
و فقط یک حیله و فریب است. 

البته واقعا، این نوع برابری در 
ش��کل بطری و نه در قالب یک 
آن  معمولی،  کاغذی  بسته بندی 
را از دیگر رقب��ا متمایز می کند. 
به اعتقاد طراح این بس��ته بندی، 
راس الوگراو، شما نیاز دارید که 
هر چیزی را از نو شروع کنید، به 
همین علت طراحی بس��ته بندی 
ش��کل  ب��ه  ف��وق  محص��ول 
 زیبای��ی ب��ا نمونه ه��ای متداول 

فرق دارد. 

 Kirin

در حال��ی ک��ه Ty Nant با 
برندسازی براس��اس یک برابری 
صرفا ساختاری از اجرای قوانین 
موج��ود ش��انه خال��ی می کند، 
معدن��ی  آب  بس��ته بندی های 
Kirin از اتخ��اذ ی��ک رویکرد 

فرمول��ی  کمت��ر  و  تزئینی ت��ر 
ش��امل لوگو و تصوی��ر یک کوه 
س��ود می برد. ای��ن کار عجیب، 
شگفت انگیز، بی پروا و غیر عادی 
اس��ت. به طور کل��ی بطری های 
کس��ل کننده آب معدنی به این 

ترتیب آرایش می شوند. 

 Fiji

این برن��د آب معدنی به عنوان 
لوازم جانبی بیشترین توجه را از 
سوی چهره های مشهور هالیوود 
 Fiji اس��ت.  ک��رده  دریاف��ت 
بس��ته بندی  عجیب ترین  جایزه 
را ب��ه دس��ت آورد. ای��ن بطری 
مربع شکل با تصاویری رنگ و رو 
رفته از جو اقیانوس آرام جنوبی، 
ب��ه نح��وی طنین ان��داز صدای 
افراد خس��ته از آب چشمه های 

فرانسه و چشمه های  آتشفشانی 
یخ زده ایسلند است. 

 Aquapax

آب معدنی بدون گاز به واسطه 
خلوص خود فروخته می شود، به 
بسته بندی  دلیل طراحی  همین 
ای��ن محصول جس��ورانه اس��ت 
اما بس��ته های مقوایی سازگار با 
ب��ا   Aquapax محیط زیس��ت 
زیبای��ی غن��ی و حداکثری خود 
این احس��اس را به انسان تلقین 
می کن��د که انگار در مقایس��ه با 
آب معدنی های معمولی از لحاظ 
مش��ترک  نقاط  سبک شناس��ی 
فراوانی با برند های نوشیدنی های 
دارد.  ایتالیای��ی  غ��ذای  پی��ش 
ای��ن برند با احس��اس خوبی که 
به وس��یله آن به انس��ان دس��ت 
می ده��د، چ��را نباید شایس��ته 

عاشق شدن باشد؟ 

بطری قطره ای آب معدنی 
 Evian

بطری  ی��ک  می تواند  چق��در 
آب معدن��ی دوس��ت داش��تنی 
باش��د؟ بطری کوچ��ک قطره ای 
آب معدن��ی Evian ب��ا حج��م 
200 میل��ی لیت��ر عرضه و همه 
اطالعات حقوق��ی و اجباری آن 
روی برچس��ب در بطری نوشته 
شده است. منحنی های برجسته 
موج��ود روی بطری به زیبایی با 
دندانه ه��ای زاوی��ه دار الگویی از 
کوه Evian هماهنگ هس��تند. 
ای��ن بطری ب��ا وج��ود کوچکی 
هوش��مندانه ای  طراحی  از  خود 
برخوردار اس��ت: ل��ه کردن و در 

نتیجه بازیافت آن آسان است. 
www.thedrum.com
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مترجم: معراج آگاهی

اقتص��ادی کنونی،  در عصر 
موفقیت در کس��ب و کار و در 
نهای��ت تبدیل ش��دن به یک 
نام تجاری قدرتمند و محبوب 
در میان ان��واع رقبای تجاری 
دش��وار،  ب��س  اس��ت  کاری 
س��ترگ و در بعض��ی م��وارد 
رویا و آرزویی دس��ت نیافتنی. 
بدیهی اس��ت پس از کامیابی 
رقاب��ت  ای��ن  در  پی��روزی  و 
نفس گیر و رسیدن به جایگاه 
رفی��ع ن��ام تجاری ی��ا برند و 
درنهای��ت س��ال ها حضور در 
بازار و ارائه خدمات و محصول 
مناسب به مش��تریان، چگونه 
اس��ت که ب��ا گذش��ت زمان 
بعضی از این نام ها و برندهای 
مطرح به کهنگی و فرسودگی 
و به تعبیری »جرم گرفتگی« 
در ب��ازار دچ��ار می ش��وند و 
برخالف میل ش��ان جای خود 
جدی��د  ش��رکت های  ب��ه  را 
می س��پارند؟ ریشه و علل این 
ضع��ف در کجای دنی��ای پر 
رمز و راز تجارت نهفته است؟ 
رقبا قوی تر ش��ده اند ی��ا آنها 
ضعیف تر؟ چ��را رقبای جدید 
و تازه نفس موجب می ش��وند 
جای��گاه آنان هر روز محدود و 
محدودتر شود؟ آسیب شناسی 
این پدی��ده هولناک را از کجا 
باید آغاز کرد؟ با رعایت کدام 
یک از اصول علمی می توان از 
»جرم گرفتگی«  ش��وم  پدیده 
برندها جلوگیری کرد؟ فرمول 
واکسیناس��یون ای��ن بیماری 

خطرناک چیست؟ 
پاس��خ ب��ه این س��وال ها و 
ده ها سوال دیگر منوط به این 
واقعیت اس��ت که با مطالعه و 
م��رور علمی تاری��خ تجارت و 
بازارها بت��وان علل اصلی این 
پدی��ده را کش��ف ک��رد و در 
جه��ت رهای��ی از آن هرچ��ه 
سریع تر اقدامی عاجل به عمل 
آورد. ل��ذا با تجرب��ه و تحقیق 
نگارنده، عوام��ل مهم کهنگی 
برنده��ا در س��ال های اخی��ر 

عبارتند از: 
1-  عدم توانایی در ایجاد 

جذابیت های ملموس 
مشتری پسند و مستمر در 

ارائه محصول 
 با کمی تام��ل پی می بریم 
همچ��ون  ب��زرگ  برنده��ای 
اس��تقامت  دوی  دونده ه��ای 
مس��ابقه  زم��ان  از  هرچ��ه 
می گ��ذرد توان و بنی��ه اولیه 
خ��ود را از دس��ت داده و در 
دوره��ای نهای��ی و حس��اس، 
لحظ��ه ب��ه لحظه نس��بت به 
رقبای قدر، قوای ش��ان تحلیل 
م��ی رود و این زن��گ خطری 
اس��ت جدی در مسیر مسابقه 

کسب و کار. 
 در نتیجه چاره ای نیست جز 
اینکه قوای خود را برای لحظات 
نفس گی��ر رقابت حف��ظ کنند. 
فراموش نکنیم دنی��ای تجارت 

دنیای بی رحمی اس��ت 
و با مراجعه به قبرستان 
برندها مشاهده می کنیم 
که س��نگ قبر نام های 
ب��زرگ در آنج��ا ک��م 
نیس��تند لذا ب��ا عنایت 
و توج��ه ب��ه نیازه��ای 
مصرف کننده،  جدی��د 
افزایش  محصول،  تنوع 
کیفی��ت، خل��ق ایده و 
ن��وآوری، تاکید بر اصل 
زیبایی و ظرافت، سرعت 

و ایجاد تسهیل در خرید و تحویل 
کاال با قیمت مناسب می توان به 
ماندگاری و اقتدار برند در عرصه 
تجارت و قرار گرفتن درلیس��ت 

بهترین ها امیدوار بود. 

2-  اصرار در پیروی از 
روش های قدیمی و سنتی 
مدیریت به جای روش های 

جدید و سیستماتیک
با مطالعه ف��راوان در عرصه 
تولید مش��خص می ش��ود که 
در بس��یاری از نمونه هایی که 
نگارنده ب��ه تجرب��ه در طول 
س��ال ها همکاری با شرکت ها 
و مطالعه به آن دس��ت یافته 
بین کهنگی  رابطه مستقیمی 
محصول و برند و کهنگی تفکر 

مدیریت برقرار اس��ت بنابراین 
دمی��دن روح تازه به مجموعه 
ب��ا ج��ذب نیروه��ای جدید، 
کارآم��د و خ��الق و اج��رای 
نوی��ن می توان  سیس��تم های 
از خطر کهنگ��ی رهایی یافت 
و به تثبی��ت برن��د پرداخت. 
یادمان باش��د در بعضی مواقع 
اگر تجارب و عل��وم مدیریتی 
مدیران به روز نش��ود همچون 
س��اختمان های مان،  و  امالک 
کهنگ��ی  و  خطرکلنگ��ی 
ش��دن ذهن ه��ا، امری اس��ت 

اجتناب ناپذیر. 
جرج بال می گوید: »نام های 
تجاری که به درستی مدیریت 
ش��ده اند، همواره ب��ه زندگی 
خ��ود ادامه می دهن��د و تنها 
نات��وان  و  ضعی��ف  مدی��ران 
نام ه��ای تج��اری، ب��ه مرگ 

محکوم خواهند شد.« 

3-  عدم گرایش به 
بازاریابی نوین با اتکا به 

وجود و کثرت مشتری های 
فعلی

ع��دم گرای��ش ب��ه بازاریابی 
نوین روندی اس��ت که در عصر 
کنونی بیشتر به خود شیفتگی 
ش��رکت ها برمی گردد. تراژدی 
متاس��فانه  ک��ه  غم انگی��زی 
بنگاه ه��ای اقتصادی بس��یاری 
پ��س از ق��رار گرفت��ن در این 
گرداب غرور به ناچار و با سرعت 
از دور مسابقه خارج می شوند و 
جای خود را به نام های تجاری 
جدیدی که ب��ا انگیزه تصاحب 
مش��تری های فعل��ی و ش��کار 
مش��تریان آت��ی پا ب��ه عرصه 
وجود گذارده اند، می س��پارند و 

این همان تجربه تلخی است از 
برند هایی که در طول سال های 
متمادی بارها و بارها ش��اهد از 
میدان بیرون رفتن شان بوده ایم. 

4-  عدم توانایی در 
پیش بینی شرایط جدید 

بازار
مدی��ران برنده��ای معروف 
باید برای اثب��ات جایگاه خود 
همواره قدرت درک امکانات و 
احتماالت را داشته باشند. آنها 
بای��د از ویژگی ه��ا، توانایی ها، 
امکانات، نقاط ضعف و قدرت 
مجموع��ه تح��ت مدیری��ت و 
برنامه های  موفقی��ت  احتمال 
برن��د اطالع  طراح��ی ش��ده 
کامل داشته و ضمن استفاده 
از مش��اوران قوی و فرهیخته 
قادر باش��ند به لح��اظ علمی 
و تخصصی، فع��ل و انفعاالت 
لحظ��ه،  در  را  ب��ازار 
تا  کنن��د  پیش بین��ی 
ارزش برند خود را در 
خطرناک  التهاب های 
اقتصادی حفظ کنند. 

5-  عدم توجه به 
حس کارآفرینی، 

مشارکت و 
انگیزه جمعی در 
تصمیم گیری های 
بزرگ و استراتژیک

بعض��ی از مدیران بنگاه ها و 
برندهای قدیمی شاید بیش از 
دو یا س��ه دهه ای است که در 
سمت خود باقی مانده اند چرا 
که در کشور ما گویی داشتن 
س��مت به یک ل��ذت کاذب و 
مالکیت ش��خصی تبدیل شده 
ک��ه همچ��ون زالو ب��ه پیکر 
نحی��ف اقتص��اد چس��بیده و 
گویا قصد جداش��دن از آن را 
ن��دارد. کم نیس��تند مدیرانی 
دارای چندی��ن س��مت  ک��ه 
مدیریتی، مشاوره ای و اجرایی 
عوام��ل  همی��ن  و  هس��تند 
موج��ب ش��ده روح غالب این 
ش��رکت ها با شیب وحشتناک 
 به س��مت بی انگیزگی س��وق 

داده شود. 

با ش��رایط  اس��ت  بدیه��ی 
ب��ا معجزه  موج��ود نمی توان 
برن��د  جادوی��ی،  عص��ای  و 
و محبوب  همیش��ه مع��روف 
بازار باقی مان��د چرا که دیگر 
فرصتی باقی نیست تا به اصل 
کارآفرینی، نوآوری و مشارکت 
جمعی پرداخ��ت و به عقیده 
تصمیم های  اتخ��اذ  نگارن��ده 
ف��ردی در فرآین��د مدیریتی 
مهم ترین  از  یک��ی  بنگاه ه��ا، 
عواملی اس��ت ک��ه موجب از 
بین رفتن برندها در بازار های 
داخلی و بین المللی می ش��ود 
از  جلوگیری  جه��ت  بنابراین 
س��قوط برند، بای��د با تفویض 
اختیار و توزیع مسئولیت بین 
اف��راد با صالحی��ت، باهوش و 
مبتکر، ب��ه تثبیت هرچه بهتر 

آن پرداخت. 

6-  رقابت و تالش در کسب 
بازارهای داخلی به جای 
عرصه های بزرگ جهانی

دسترسی راحت و آسان به 
بازار داخل��ی و بیان مصائب و 
مش��کالت حضور در بازارهای 
وس��یع جهان��ی و در نتیج��ه 
گری��ز از رقاب��ت ب��ا برندهای 
برای  بهان��ه  بهترین  مط��رح، 
نام های تج��اری در  فعالی��ت 
بازار داخلی است و این یعنی 
تغییر در دیدگاه بلند مدت به 
کوتاه م��دت در فرآیند تثبیت 
و  رای��گان  خدم��ت  و  برن��د 
ناآگاهان��ه به رقیب و به تعبیر 
دیگر، انحراف از مس��یر اصلی 
و حرکت به س��مت بازارهای 
بی خطر و دارای ریسک پایین 
داخل��ی، بنابرای��ن کمرنگ تر 
شدن انگیزه میان کارکنان در 
خلق ایده و در نهایت ممانعت 
از رش��د برند در سطح وسیع، 
از عوارض چنی��ن تصمیماتی 

است. 
ی��ادآوری می کن��م همواره 
تاکتیک ه��ای خوب می توانند 
بدترین اس��تراتژی ها را نجات 
دهن��د و تاکتیک ه��ای بد نیز 
بهتری��ن اس��تراتژی ها را ب��ه 

نابودی بکشانند. 

کافه بازاریابی

5 طراحی برتر بسته بندی آب معدنی

برندهای بزرگ همچون دونده های دوی 
استقامت هرچه از زمان مسابقه می گذرد 
توان و بنیه اولیه خود را از دست داده و 
در دورهای نهایی و حساس، لحظه به 
لحظه نسبت به رقبای قدر، قوای شان 
تحلیل می رود و این زنگ خطری است 

جدی در مسیر مسابقه کسب و کار

علیرضا جعفری
کارشناس ارشد مارکتینگ 

مرضیه فروتن

حسین بهبودی 
کارشناس ارشد علوم ارتباطات و تبلیغات 

 چرا نام های تجاری 
با گذشت زمان 

جرم می گیرند؟ 
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در دنیای امروز هر فردی یک 
گوشی هوش��مند یا تبلت دارد 
که همیش��ه همراهش اس��ت. 
این ابزارهای دیجیتالی زندگی 
روزم��ره م��ا را تغیی��ر داده اند. 
درحالی که بیش��ترین توجهات 
به اپلیکیشن هایی برای جوانان 
و مصرف کنندگان عادی است، 
برنامه های��ی نی��ز وج��ود دارند 
که ب��ه ش��ما کم��ک می کنند 
شغل تان را بهتر مدیریت کنید. 
در گزارش ام��روز مجموعه ای از 
اپلیکیش��ن های مختلف را گرد 
ه��م آوردیم ت��ا ش��ما را در کار 
خود س��تاره کنیم. صرف نظر از 
اینک��ه در کس��ب و کاری مدرن 
فعالی��ت می کنی��د یا س��نتی، 
این اپلیکیش��ن ها به شما کمک 
می کنند بهترین بهره برداری را 
از حوزه کاری خود داشته باشید. 
اپلیکیش��ن های کس��ب و کاری 
را می توانی��د از فروش��گاه های 
آنالی��ن APPSTORE ی��ا 
GOOGLEPLAY  دانلود 

کنید. 

با SignEasy امضای 
دیجیتالی بسازید 

در بس��یاری از س��ازمان ها و 
ش��رکت ها امض��ای دیجیتال 
هن��وز نتوانس��ته اس��ت جای 
امض��ای س��نتی را بگی��رد. به 
 signeasy کمک اپلیکیش��ن
ک��ه  را  اس��نادی  می توانی��د 
ب��ه امض��ای ش��ما نی��از دارد 
خیلی س��ریع اس��کن کنید و 
امضای تان را به آن بچس��بانید 
و ارس��ال کنید. این اپلیکیشن 
می توان��د ب��ه اکث��ر فضاهای 
مانن��د  اب��ری  ذخیره س��ازی 
دراپ باک��س ی��ا باکس نت نیز 

متصل شود. 

عدد، ایجاد درآمد از طریق 
تبلیغات موبایلی 

توس��عه دهندگان و صاحبان 
برنامه ه��ای پربازدی��د موبایل 
در کافه بازار می توانند از طریق 
عضوی��ت و نمای��ش تبلیغات 
س��امانه عدد درآم��د خوبی از 
طریق تبلیغات موبایلی داشته 
باش��ند. عدد یک سامانه واسط 
نمایش تبلیغات و پرداخت در 

ازای بازدید است، با این تفاوت 
که در بس��تر موبایل و خصوصا 
برنامه های منتشرشده در کافه 
بازار فعالیت می کند. اس��تفاده 
از خدم��ات ع��دد منحص��ر به 
توس��عه دهندگان و صاحب��ان 
برنامه های موبایلی نمی ش��ود، 
تحت  تم��ام کس��ب وکارهای 
وب ام��کان ایج��اد کمپی��ن 
تبلیغات��ی در ای��ن س��امانه را 
دارن��د، از مزیت ه��ای مه��م 
تبلیغ��ات اینترنت��ی، ام��کان 
تعامل، ب��رآورد و تحلیل روند 
ارتب��اط ب��ا مخاطبان اس��ت. 
برای نمای��ش تبلیغات در یک 
برنامه ابتدا نیاز است که برنامه 
موردنظر در فروشگاه کافه  بازار 

منتشرشده باشد. 

با Expensify روی 
هزینه های تان نظارت 

داشته باشید 

هزینه ه��ای  روی  اگ��ر 
کس��ب و کارتان نظارت نداشته 
باش��ید، مدیریت آنها می تواند 
ب��ه کار طاقت فرس��ایی تبدیل 
ش��ود. اجازه ندهید دور بودن 
از دفتر کار، ش��ما را از پیگیری 
حس��اب و کتاب ه��ا و دیگ��ر 
دور  کس��ب و کار  هزینه ه��ای 
کند. با Expensify  به راحتی 
می توانی��د رس��یدهای خود را 

آپل��ود و آنها را ذخیره س��ازی 
کنی��د و تنه��ا با لم��س دکمه 
ماوس، گزارش��ی از هزینه های 
خود داشته باش��ید. به محض 
اینک��ه این اپلیکیش��ن را روی 
گوش��ی خ��ود نص��ب کنی��د، 
رس��یدهای  از  به س��ادگی 
دریافتی خود عکس می گیرید 
و Expensify آن را ب��ه ی��ک 
گزارش مرتب تبدیل می کند. 
با اس��تفاده از این اپلیکیش��ن 
می توانید ب��ا کارت اعتباری و 
حس��اب بانکی خود هماهنگ 
شوید تا حساب خریدهای تان 

را پیگیری کنید. 

FreshBooks  مراحل 
مختلف فرآیند فاکتورنویسی 

را اتوماتیک می کند

فاکتورنویس��ی کاری مش��ابه 
نوش��تن گزارش هزینه ها است. 
چه خودت��ان فاکت��وری را تهیه 
کنی��د، چ��ه آن را دریافت کنید 
یا هر دو، نگه داش��تن فاکتورها 
در ی��ک قال��ب یکپارچ��ه ک��ه 
دسترس��ی به آن آس��ان باشد، 
دردس��ر بزرگی اس��ت. نرم افزار 
را  کار  ای��ن    FreshBooks
برای صاحبان کس��ب و کارهای 
کوچ��ک و مش��اوران مال��ی، با 
اتوماتیک سازی مراحل مختلف 
فرآیند فاکتورنویس��ی تس��هیل 

کرده است.

پیاده سازی ایده ها

اپلیکیش��ن  ی��ک  الویت��ر 
خالقان��ه ب��رای دس��تگاه های 
مخت��ص  ک��ه  اس��ت   ios
نوش��تن، تحلیل و پیاده سازی 
ایده هاست. شما در این برنامه 
می توانید ب��ا نوش��تن ایده ها، 
کردن  دسته بندی، مش��خص 
و…  مارکت س��ازی  لینک ها، 
به ایده خ��ود جان ببخش��ید. 
بس��یاری از ایده ه��ا زمانی به 
فکر ما خطور می کند که شاید 
ب��ه قل��م و کاغ��ذ و کامپیوتر 
دسترس��ی نداش��ته باش��یم. 
به وس��یله این برنامه کاربردی 
مه��م در ه��ر زمان به وس��یله 
موبایل یا آی پد خود می توانید 
روند تحلی��ل ایدهاه های خود 
را پیگی��ری ک��رده و آن را ب��ه 

سرانجام برسانید. 
داش��تن ی��ک ای��ده خوب 
می توان��د ی��ک نقطه ش��روع 
بس��یار مناس��ب ب��رای ی��ک 
اس��تارتاپ عالی باش��د، نکته 
مهم این است که بس��یاری از 
ایده های ناب و پخته ش��ده از 
دل یک ای��ده س��اده تر و پس 

از تحلی��ل به دس��ت می آید. از 
نکات جال��ب و برجس��ته این 
برنامه ام��کان ارتب��اط برقرار 
کردن بین ایده ه��ای مختلف 
است که به تولید ایده های بهتر 
و دور از ذهن می انجامد. برنامه 
الویت��ر براس��اس همی��ن نیاز 
طراحی ش��ده اس��ت، از امکان 
ساده،  یادداش��ت برداری های 
تخصص��ی،  جس��ت وجو های 
درج لینک و تصوی��ر گرفته تا 
مدل سازی پیشرفته برای ایده 
ش��ما در این برنامه پیش بینی 

شده است. 

اپلیکیشن فروش 
 TradeGecko

ف����روش   اپ�لیک��یش���ن 
 TradeGecko ب��ا امکانات 
زیادی که در اختی��ار کاربران 
قرار می ده��د پروس��ه فروش 
را ب��رای فروش��ندگان عمده و 
خرده فروش ه��ا بس��یار راحت 
می کن��د و دس��ت مس��ئوالن 
ف��روش را برای عملک��رد بهتر 
باز می گذارد. ای��ن قابلیت این 
امکان را ب��رای فروش��ندگان 
فراهم می کند تا کاتالوگ تمام 
محصوالت خ��ود را ب��ه همراه 
تصویر و جزیی��ات همراه خود 
داش��ته باش��ند و در هر لحظه 
و ه��ر زمان��ی بتوانن��د آنها را 
به ف��روش برس��انند و هنگام 
بازگشت به محل کار آنها را در 
موجودی ثبت کنند. مجموعه 
کاتالوگ ه��ا همیش��ه هم��راه 
فرد ب��وده و می تواند به صورت 
آنالی��ن به روز رس��انی ش��ود. 
همی��ن قابلیت به روز رس��انی 
کاتال��وگ و تع��داد محصوالت 
موجود در انبار قابلیت بس��یار 
مه��م و اساس��ی بوده ک��ه به 
فروش��ندگان برای فروش بهتر 

و بهینه کمک زیادی می کند. 

عالوه بر قابلیت های موجود، 
از  لیس��تی  اپلیکیش��ن  ای��ن 
مش��تریان ش��ما تهیه می کند 
و تاریخچ��ه خری��د آنه��ا را نیز 
به صورت خالصه نشان می دهد. 
کارب��ران می توانند مش��تریان 
جدید را هم که مالقات می کنند 
به لیس��ت موردنظر خود اضافه 
کنند. همان طور که اشاره شد از 
طریق همین لیست می توانید با 
مشتریان در تماس باشید، با آنها 
قرار مالقات تنظیم و به فاکتورها 
و پرداخت های آنها رس��یدگی 

کنید. 

لری پِیج؛ مدیر فیلسوف! 

ل��ری پی��ج )Larry Page( موس��س یک��ی از 
شناخته شده ترین موتورهای جست وجو در دنیا یعنی 
گوگل اس��ت. البته جای تعجب ندارد ک��ه چرا لری به 
کامپیوتر عالقه مند و یک��ی از کارآفرینان این صنعت 
شد. پدر و مادر لری هر دو اس��تاد علوم کامپیوتری در 
دانشگاه میشیگان بودند. لری پیج بسیار خوش شانس 
بود که چنین پیش زمینه  محکمی داشت. او مدرکش 
را در علوم کامپیوتری از دانشگاه اس��تنفورد دریافت 
کرد. در س��ال 1955 لری با س��رگئی برین که او هم 
در استنفورد درس می خواند، آشنا شد. آنها دوستانی 
صمیمی ش��دند و در س��ال 1998 با هم کسب وکاری 
را آغ��از کردند که همان تأس��یس گوگل ب��ود. در آن 
زمان ل��ری فکر نمی ک��رد این کمپان��ی چگونه چهره 
صنع��ت کامپیوتر را تغیی��ر خواهد داد. پی��ش از این 
کاربران از طریق پرتال هایی مثل Yahoo به اینترنت 
دسترس��ی پیدا می کردند، اما لری پیج، گوگل را فراتر 
از ی��ک موتور جس��ت وجو پیش ب��رد، به ط��وری که 
در حال حاضر ای��ن کمپانی به عنوان یک��ی از بهترین 
ارائه دهن��د گان نرم افزاره��ا با محصوالت��ی همچون 
جی می��ل و گ��وگل درایو ش��ناخته می ش��ود. در این 
مطلب قصد داریم ش��ما را با چند توصی��ه مهم از این 

مدیر موفق آشنا کنیم. 

نوآوری بدون تبلیغات بی فایده است
لری پی��ج از روش��ی صحب��ت می کند ک��ه در آن 
کمپان��ی بیش��تر از رقابت کردن ب��ا رقب��ا، روی ارائه 
محصوالت و س��رویس دهی کامل تمرک��ز می کند. او 
معتقد اس��ت تجارتی کردن یک محصول، یعنی روند 
و چرخ��ه معرفی یک محص��ول جدی��د و وارد کردن 
آن به بازار، اهمیت بس��یار زیادی دارد و بخش مهمی 
از معادله را تش��کیل می ده��د. حتی مثالی از تلس��ا  
)Telsa(- کمپانی آمریکایی تولید، طراحی و فروش 
ماش��ین های برقی- می زند. طبق گفت��ه او،  »اعضای 
این کمپانی خالقند اما احتماال 99 درصد تالش شان 
این اس��ت که چگونه محصول ش��ان را به دست مردم 

برسانند.«

روی رقبای تان تمرکز نکنید
پیج معتقد است مشکل اساسی این است که چگونه 
کمپانی ه��ا اداره می ش��وند. البته رس��انه ها هم نقش 
مؤثری در ای��ن میان دارن��د:  »اخبار طوری نوش��ته 
می ش��وند که گویی یک رویداد ورزش��ی را پوش��ش 

می دهند. « 
همین مس��ئله دو مش��کل بزرگ ایج��اد می کند؛ 
نخس��تین مش��کل انگیزه اس��ت. کار خارق العاده ای 
انجام نخواهید داد یا هیج��ان زده نخواهید بود، زمانی 
ک��ه روی شکس��ت دادن رقبای��ی کار می کنی��د که 

کسب وکارشان مشابه شماست. 
دومین مش��کل این اس��ت که اگر هم��ه کاری که 
می کنید ایجاد تغییرات کوچک در کار است تا جلوتر 
از رقبا باقی بمانید، همه چیزی ک��ه دریافت خواهید 
کرد، فقط پیش��رفت تدریجی اس��ت. پی��ج می گوید:  
»پیش��رفت تدریجی در طول زم��ان کارآیی نخواهد 
داش��ت. «  تمرکز روی رقب��ای کاری، کمپانی هایی را 
ایجاد می کند که در طول زمان قدرت شان را از دست 

می دهند و کارشان بدتر می شود. 

به ایده های جسورانه تان توجه کنید
 »درباره آینده ح��رف بزنید«. لری پی��ج از اعضای 
تیمش می خواهد که به ایده های جسورانه ش��ان باور 
داش��ته باش��ند؛ »با ایده های بزرگ می توان واقعاً دنیا 
را تغییر داد. «  ایده موتور جس��ت وجوی گوگل زمانی 
به ذهن پیج رس��ید که او رویای دانل��ود کل وب و نگه 
داشتن لینک ها را در سر داش��ت:  »وقتی هیچ کس به 
اندازه کافی دیوانه نیس��ت تا کاری انجام دهد، رقابت 

کمتری خواهید داشت. « 

تیم تان را خودتان بسازید
س��ال های زی��ادی، پی��ج اص��رار داش��ت در ه��ر 
اس��تخدامی حضور داش��ته باش��د. تعداد زی��ادی از 
نخس��تین کارکنان��ش، فارغ التحصی��الن دانش��گاه 
میش��یگان یا اس��تنفورد بودند. حتی بعض��ی از آنها 
گوگل را ترک و شرکت خودش��ان را تأسیس کردند، 
اما بس��یاری از آنه��ا هم هس��تند که به دلیل ش��یوه 
مدیریت��ی اش به پیج وف��ادار مانده اند. ای��ن کارکنان 
به ان��دازه کاف��ی ثروتمند هس��تند تا ه��ر چیزی که 
می خواهند بخرند اما هنوز کار می کنند و سال هاست 

که متعهدند. « 

گوگل فقط بخش کوچکی از تکنولوژی است
طبقه گفت��ه لری پیج، گ��وگل فق��ط 1/0 درصد از 
آنچ��ه را که تکنول��وژی می تواند ب��رای بهبود زندگی 
مردم ارائه دهد، عرض��ه کرده اس��ت و در واقع بخش 
تکنولوژی در سراس��ر دنیا فقط ب��ه همین یک درصد 
دس��ت یافته اس��ت.  »و این بدان معناس��ت که یک 
قلم��روی 99 درصدی دس��ت نخ��ورده باق��ی مانده 

است. « 
مدیرانی که از غول هایی همچون گوگل می ترس��ند، 
تفکر اش��تباهی دارند. هن��وز کار زی��ادی در تکنولوژی 
ب��رای انج��ام دادن وج��ود دارد. س��رمایه داران اغل��ب 
سرمایه گذاری های بزرگ و پرریسک را ناامید می کنند، 
اما چیزی که آنها درب��اره گوگل دوس��ت دارند، همین 
س��رمایه گذاری های بزرگ و پرخطر اس��ت. پیج اعتقاد 
دارد:  »اگ��ر کارهای��ی را ک��ه دیوانگی هس��تند انجام 

نمی دهید، پس در حال انجام کار اشتباهی هستید. « 

چهارشنبه
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پاس�خ کارش�ناس: معم��وال به ص��ورت کل��ی ب��ه 
کسب و کارهای کوچک پیشنهاد می شود که از استراتژی 
تمرکز اس��تفاده کنند تا بتوانند جایگاه خوبی را در بازار و 
ذهن مش��تری ایجاد کنند و اگر قصد توسعه محصول را 
دارند حتما تحت برند دیگری وارد ب��ازار کنند، چون اگر 
با برند قبلی، محصول جدید وارد بازار ش��ود و مشکالتی 

داش��ته باش��د، به کل برند ضرب��ه وارد می ش��ود و برند 
شناخته ش��ده را زیر س��وال می برد. از طرفی بهتر است، 
سعی شود در انتخاب اس��م برند جدید دقت بسیار زیادی 
صورت پذیرد و ارتباط معنایی بین برند ها ایجاد ش��ود که 
وقتی نام برند جدید مطرح می ش��ود ناخودآگاه مشتری 

حس کند که این برند با برند قبلی ارتباط معنایی دارد. 
در این می��ان می توان از لح��اظ هویت بص��ری، لوگو، 
بس��ته بندی و. . . ابتکارات جدیدی را انج��ام داد. با توجه 

به این موضوع پیشنهاد می شود از مش��اوران برند که در 
این ح��وزه فعالیت می کنن��د، کمک بگیریدت��ا که نقاط 
ضعف برند جدید مشخص شود. در این میان از بستر های 
تبلیغاتی که برند قبلی برای کس��ب و کار ب��ه وجود آورده 
است هم می توان در راستای تبلیغ برندی جدید استفاده 
کرد. به عنوان نمونه اگر از اینستاگرام برای تبلیغات خود 
استفاده می کنید، می توانید در همان صفحه اینستاگرام 
هم تبلیغات برند جدید خود را در ابتدای کار انجام دهید. 

ثبت برند زیورآالت

پرس�ش: تولید کننده زیورآالت استیل هس�تم و چند س�الی اس�ت که تحت عنوان یک برند محصوالت خود را وارد بازار می کنم. 
به تازگی قصد دارم زیورآالتی از جنس ط�ا تولید کنم. با توجه به این موضوع پیش�نهاد می کنید که آیا تح�ت برند قبلی که برای 

محصوالت استیل بود، محصوالت جدید را وارد بازار کنم یا برند جدیدی را برای آن ثبت کنم؟ 
مهم ترین ابزار مذاکره ناب کلینیککسبوکار

مذاکره ناب  )Lean Negotiation( مذاکره ای است 
که هر دو طرف م�ذاکره را صاحب ارزش هایی بنیادی�ن و 
پای�دار می کند و از طرف دیگ��ر در جریان مذاکره تلفات و 
ضایعات زمانی، مالی، سیاس��ی و فرهنگی به صفر نزدیک 
می شود. خواه مذاکره خانوادگی باش��د، خواه برای کسب 
و کار و تجارت و ش��غل باش��د، خواه مذاکره ای در س��طح 
بین المللی باشد و ابعاد بزرگ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی داش��ته باش��د. این نوع مذاکره ابزاری دارد که 

به طور خالصه در این نوشته به آن اشاره می شود. 

مذاکره بهره ور جامع 
کسانی که عازم جلس��ه مذاکره می شوند اگر به ابزار 
مذاکره بهره ور جامع یا TPN تجهیز ش��ده باش��ند، 
مذاکره ش��ان نتایج بیش��تری را دربرخواهد داش��ت و 
هر چقدر از ابزار TPN بیش��تر و بهتر اس��تفاده شود 
به مذاکره ناب نزدیک تر خواهیم ش��د. زیر بخش های 

مهم TPN به شرح زیر است. 

)Self Leadership( 1- رهبری بر خود
 شامل خود شناس��ی، خودس��ازی، خود نگهداری و 
خود کنترلی است. در این مبحث حتی حفظ سالمتی 

روح و جسم بسیار حائز اهمیت است. 

2- آموزش و یادگیری مستمر 
در یک مذاک��ره خانوادگی در صورت��ی که طرفین 
مذاکره آموزش دیده باشند و در یک فرآیند یادگیری 
مستمر موضوعات ظریف و ریش��ه ای موضوع مذاکره  
)رواب��ط خانوادگی( را آموخته باش��ند قطعاً می توانند 
مذاکره ارزش��ی تر و بهره ورتری داش��ته باش��ند. این 
موضوع قابل تعمیم ب��ه مذاکرات ش��غلی، اجتماعی، 

تجاری و حتی سیاسی و بین المللی است. 

3- برطرف کردن مشکات جزئی با تمرکز بر 
موضوعات مشترك 

در جریان مذاکره، اگر طرف یا طرفین مذاکره کننده 
ب��ر موضوع��ات مش��ترک تمرک��ز کنند و براس��اس 
ارزش هایی ک��ه برای ه��ر دو طرف قابل قبول اس��ت 
هدایت مذاکره را به دس��ت گیرند بهره وری مذاکره از 
نظر زمانی افزایش خواهد یافت. چه بس��یار مذاکراتی 
که ب��ا نادیده گرفت��ن این مش��ترکات س��بب اتالف 

هزینه های مالی و زمانی کالن شده است. 

4- برنامه ریزی همه جانبه
مذاکره کنندگان حرفه ای، برنامه ری��زی را از ارکان 
بس��یار با اهمیت مذاکره می دانند و اذع��ان می کنند 
که برنامه ریزی جزء الینفک مراحل مذاکره است ولی 
به ندرت مش��اهده شده اس��ت که رویکرد برنامه ریزان 
مذاکره بهره وری و کاهش تلفات باش��د. TPN برای 
مذاکره کنندگان ی��ک پارادایم ایج��اد می کند که در 
کلی��ه برنامه ریزی های خود اع��م از زمان��ی، مکانی، 
نی��روی انس��انی، ت��دارکات و پش��تیبانی ها مفه��وم 

بهره وری را مدنظر داشته باشند. 

5- آشنایی و تسلط کامل بر فرهنگ ها و خرده 
فرهنگ های طرف مقابل

یکی از ابعاد حائز اهمیت TPN آشنایی با فرهنگ ها 
و حتی خرده فرهنگ های طرف مقابل اس��ت. براساس 
تجربه نگارنده در مذاکرات س��ازمانی و حتی بین المللی 
ناهنجاری های بس��یار زیادی به واس��طه عدم آشنایی 
مذاکره کننده با ارزش  )Value(های حاکم بر فرهنگ 
طرف مقابل به وجود آمده است که این ناهنجاری ها روند 
مذاکره را بسیار کند و هزینه های هنگفت زمانی و مالی را 

به تیم مذاکره کننده وارد کرده است. 

6- کیفیت همه جانبه
کیفیت  )Quality( بعد دیگری از TPN اس��ت که 
می توان گفت هدف نهایی اس��تفاده از این ابزار اس��ت. 
کیفیت و خل��ق کیفیت در جنبه ه��ای مختلف مذاکره 
کاربرد دارد. کیفیت گاه می تواند اس��تفاده از »کلمات« 
مناسب در »زمان« مناسب به »شخص« مناسب باشد و 
مناسب می تواند گاه به معنای »َدّل«  )مستدل و مفصل( 
باشد و گاه به معنای »َقّل «  )خالصه(. کیفیت می تواند به 
معنای استفاده مناسب از زبان بدن باشد به نحوی که این 

زبان بدن تا مدت ها در ذهن طرف مقابل ماندگار شود. 

 TPN مدل نموداری

ارتباط با نویسنده: 
mohsen.taba@gmail.com

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  .

تقوی��ت  به منظ��ور  گ��وگل 
مهارت ه��ای روزنامه ن��گاری یک 
تحریری��ه خبری راه ان��دازی کرده 
است.  استیو گراو، مدیر تحریریه در 
یک پست وبالگ چنین اظهار کرده 
که هدف تحریریه خبری همکاری 
با روزنامه نگاران و کارآفرینان جهت 
به کار گرفتن طرح های فناوری در 

گزارش اخبار است. 
گراو گفت: »از بخش نقشه های 
گوگل تا یوتیوب، ج��داول فیوژن، 
گوگل ارت و جست وجو، ابزار های 
متع��ددی را ارائ��ه داده ای��م ک��ه 
اتاق های خبری می توانن��د از آنها 

در گزارش ها و داستان سرایی های 
خود اس��تفاده کنن��د.« وی افزود: 
»در ح��ال حاض��ر، روزنامه نگاران 

در سراس��ر جه��ان می توانن��د به 
آموزش این محصوالت که به طور 
خاص ب��رای اتاق های خب��ر ایجاد 

شده دسترس��ی داش��ته باشند.« 
ب��ه گ��زارش ش��ارا، پیش��نهادات 
موجود در صفحه نخست تحریریه 

خبری آنالین ش��امل دروس��ی در 
خصوص تحقیق، گزارش، توزیع و 
به کارگیری ابزارهای تحلیلی است. 
گراو همچنی��ن می گوید: »مادامی 
که چش��م انداز و فناوری رس��انه ها 
به تحول ادام��ه می دهد، معتقدیم 
چنانچه متخصص��ان تکنولوژی و 
روزنامه نگاران با هم همکاری کنند 
می توانیم جهان آگاهانه تری ایجاد 

کنیم.« 
تحریری��ه خبری به عن��وان یک 
کوشش جهانی معرفی و با تیم هایی 
در بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایاالت 

متحده راه اندازی شد. 

از میان خبرها

تحریریه خبری گوگل راه اندازی شد

مدیران ماندگار

هدی رضایی 

استفاده از اپلیکیشن های موبایلی برای پیشرفت فضای کسب وکار 

امکانات مدرن در خدمت کسب و کارهای سنتی

مونا اشرف زاده

مدیریت امروز

سید محسن علیزاده طباطبایی
دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار 
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بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

تاثیر در شاخص

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

در چهارمی��ن روز معامالتی 
هفته بورس اوراق بهادار تهران 
با رشد حجم و ارزش معامالت 
همراه بود به طوری که بیش از 
793 میلی��ون س��هم به ارزش 
150 میلیارد تومان دادوس��تد 
ش��د و ارزش ب��ازار س��هام تا 
سطح 282 هزار میلیارد تومان 
رش��د کرد و باعث شد شاخص 
کل نی��ز با رش��د 589 واحدی 
ت��ا ارتف��اع 64 ه��زار و 922 
واحدی صعود کن��د. چنان که 
بازار س��هام با پیشروی قیمت 
س��هام گروه های پیشرو به ویژه 
در نماگرهای خودرویی، بانکی 
و پاالیشی روبه رو بود. بیشترین 
تأثیر در روند مثبت بازار سهام را 
می توان در احتمال مثبت شدن 
مذاکرات هس��ته ای دانست که 
میل س��هامداران را برای خرید 
افزایش داد تا س��رمایه گذاران 
ریسک پذیر در صورت به نتیجه 
رس��یدن این دور از مذاکرات، 
بتوانند از رش��د سهام بهره مند 
را  خ��ود  زیان ه��ای  و  ش��ده 
جبران کنند. این س��هامداران 
نمی خواهن��د پ��س از افزایش 
خوش بینی ه��ا ب��ه مذاک��رات 
از قیمت ه��ای کنونی س��هام 
جا بمانن��د. در حال حاضر نماد 
حاضر  ش��رکت های  معامالتی 
در گ��روه بانک��ی، خودروی��ی، 
حمل ونق��ل دریای��ی و حت��ی 
پاالیش��ی و پتروش��یمی مورد 
اقب��ال خریدارانی ق��رار گرفته 
که اغل��ب حقیقی هس��تند و 
بیشترین تأثیر را از لغو تحریم ها 
دیگ��ر  س��وی  از  می بینن��د. 
شرکت های حقوقی این روزها 
با انگیزه ترمیم و بهینه س��ازی 
سبد دارایی  س��رمایه گذاری ها، 
ترجیح می دهند بیشتر بیننده 
بازار باشند و با اندک شناسایی 
م��ورد  س��هم های  از  س��ود، 
حمایت خود خارج می ش��وند. 
طی روزه��ای گذش��ته تعداد 
دیگ��ری از حقوقی ه��ا نی��ز به 

دنبال جابه جای��ی دارایی ها در 
پرتف��وی خود برای دس��تیابی 
به سود بیشتر بودند. این مهم 
در  تیرم��اه  اول  روزه��ای  در 
حالی اتف��اق افتاده اس��ت که 
در س��ومین ماه بهار امس��ال، 
و  درص��د   59.2 حقیقی ه��ا 
حقوقی ها 40.8 درصد سهم و 
حق تق��دم در بورس خریداری 
کرده اند. در اردیبهشت ماه برای 
س��هم حقیقی ها 60.8 درصد 
و س��هم حقوقی ه��ا 9 ه��زار و 
578 میلیارد ریال39.2 درصد 
س��هم و حق تقدم بوده است. 
عالوه بر این در خرداد امس��ال 
حقیقی ها 9هزار و 133 میلیارد 
ریال )44.6 درصد( و حقوقی ها 
11 ه��زار و 338 میلیارد ریال 
)55.4 درصد( سهم و حق تقدم 

در بورس فروخته اند. 

افت 3.3 درصدی آیفکس 
طی یک ماه

معام��الت 9 تیرم��اه 1394 
ب��ازار فرابورس با خریدوفروش 
ه��زار  و 490  میلی��ون   144
ورقه بهادار در 20 هزار و 280 
نوب��ت به ارزش 684 میلیارد و 
310 میلیون ریال پایان یافت. 

روز گذشته آیفکس با افزایش 
10.9 واحدی به رقم 732.58 
واحد رسید و شرکت های گروه 
س��رمایه گذاری  پتروش��یمی 
تهران  نفت  پاالی��ش  ایرانیان، 
و هلدینگ معدن��ی خاورمیانه 
بیش��ترین تأثیر مثب��ت را در 
شاخص کل فرابورس داشتند. 
بان��ک گردش��گری ب��ا معامله 
17 میلیون و 460 هزار س��هم 
بیش��ترین حجم و پتروشیمی 
ایرانی��ان  س����رم�ای�ه گذاری 
بیش��ترین ارزش معامالت را با 
رقم 27 میلیارد و 660 میلیون 
ریال به نام خ��ود ثبت کردند. 
این در حالی است که آیفکس 
در پایان خ��رداد با 3.3 درصد 
کاهش در مقایس��ه با آخرین 
روز معامالتی اردیبهشت، عدد 
703 را نش��ان داد و ارزش کل 
بازار فرابورس 847 هزار و 53 
میلیارد ریال شد. گفتنی است، 
گروه محصوالت ش��یمیایی با 
29 درصد سهم در صدر جدول 
معامالت  در  پیش��رو  صنای��ع 
و  ایران  فراب��ورس  خردادم��اه 
فلزات اساس��ی و فرآورده های 
نفتی با سهم 10 و 9 درصدی 
در رده دوم و سوم قرار گرفتند. 

رونق معامالت در گروه 
بیمه

انبوه س��ازی  گروه  معامالت 
کامال صع��ودی و مثبت انجام 
ش��هری  توس��عه  و  گرف��ت 
 توس  گس��تر تنها نم��اد منفی 
گروه در پایان معامالت است. 
روز گذشته معامالت پرحجمی 
در گ��روه انبوه س��ازی انج��ام 
گرفت و سرمایه گذاری مسکن 
ب��ا حجمی اس��تثنایی  )149 
میلیون سهم( بیشترین حجم 
معامالت کل بازار بورس را به 
خود اختص��اص داد. معامالت 
مؤسس��ات  و  بان��ک  گ��روه 
اعتب��اری با رون��دی صعودی 
اما با ش��یب کم آغاز ش��د. دو 
س��اعت پس از آغاز معامالت 
شاهد روندی صعودی با شیب 
تند بر تمام بازار بورس و گروه 
بان��ک بودی��م. به طوری که در 
نمادهای  تمام  معامالت  پایان 
گروه به جز بانک کارآفرین در 
بازه مثب��ت قرار گرفتند. طبق 
ش��ایعات بازار که از نماد بانک 
می ش��ود،  ش��نیده  کارآفرین 
گروه بانک تات و س��هامداران 
حقیق��ی آنها قصد خ��روج از 
سهم را دارند. همچنین بانک 

دی قص��د افزای��ش س��رمایه 
صددرص��دی را دارد که ظاهراً 
از محل س��ود انباشته است و 
مدارک آن را به سازمان بورس 
ارس��ال کرده اس��ت. در گروه 
بیمه، بیمه پارسیان تنها نماد 
منفی گروه در پایان معامالت 
ب��ود و ب��ا معامل��ه 2 میلیون 
س��هم، بیمه دانا پرحجم ترین 
بود.  نم��اد معامالت��ی گ��روه 
وزارت نیرو ق��رارداد بیمه های 
درم��ان تکمیلی ش��رکت های 
زیرمجموعه خود را با محوریت 

بیمه دانا منعقد خواهد کرد. 

شتاب صعودی گروه ها در 
ساعت آخر معامالت

در گروه خودرو و س��اخت 
بازار  با روند  قطعات همس��و 
و ب��ا توج��ه به رون��د مثبت 
مذاک��رات، معام��الت مثبت 
آغاز ش��د و دو س��اعت پس 
از آغاز معامالت ش��اهد رشد 
اکث��ر نمادهای  یک ب��اره در 
اکثر  به طوری که  بودیم  گروه 
نماده��ای پربینن��ده گروه با 
صف خرید همراه شدند. این 
توسط  به شدت  زامیاد  روزها 
حقوقی حمایت می ش��ود. در 
شاهد  س��رمایه گذاری  گروه 
رون��دی صع��ودی بودی��م و 
دماوند  آتیه  س��رمایه گذاری 
و س��رمایه گذاری بهم��ن دو 
نم��اد منفی گ��روه در پایان 
معام��الت بودن��د. در گ��روه 
فرآورده ه��ای نفت��ی روندی 
در  صف خری��د  و  صع��ودی 
شاهد  را  پاالیش��ی  نمادهای 
بودی��م که همس��و ب��ا روند 
ای��ن   11 در س��اعت  ب��ازار 
رش��د قیمت با ش��یب تندی 
قندی  گ��روه  گرفت.  انج��ام 
مدت ها  آنه��ا  معام��الت  که 
انج��ام  منف��ی  و  کم حج��م 
س��ومین  ب��رای  می گرف��ت 
توجه  نی��ز مورد  روز متوالی 
قرار گرفتند  س��رمایه گذاران 

و مثبت معامله شدند. 

تنور داغ مذاکرات هسته ای شاخص کل را صعودی کرد

تابستان گرم بازار سهام

س�نا - ب��ا توج��ه به ش��رایط 
اقتص��ادی و رک��ود همه گی��ر در 
بازاره��ا و بافت س��هامداران عمده 
ش��رکت ها، امس��ال انتظار س��ود 
تقسیمی بیشتری از مجامع می رود. 
درخصوصDPS ه��ای س��ال 93 
انتظ��ار می رود س��هامداران عمده 
برای تقسیم سود بیشتر در مجامع 

پافش��اری داشته باش��ند تا امسال 
نسبت به سال گذشته سود بیشتری 
تقس��یم کنند. احتم��اال میانگین 
سود تقس��یمی در مجامع بیش از 
50درصد اس��ت اما زمان پرداخت 
سود نسبت به سال گذشته دیرتر 
اس��ت. به عنوان مثال هم��راه اول 
در س��ال های گذش��ته به سرعت 
س��ود را توزیع می کرد اما امس��ال 
با وقفه توزیع می کن��د به عبارتی 

س��ود شرکت های س��رمایه گذاری 
مشخص می ش��ود اما از نظر زمان، 
ممکن اس��ت کمی دیرتر از س��ال 
گذش��ته باشد. ش��رکت ها در سال 
94 با محافظه کاری سود پیش بینی 
ش��ده خود را اعالم کردند بنابراین 
باید منتظ��ر عملکرد واقعی 3ماهه 
ش��رکت ها بود. با توجه به شرایط 
اقتص��ادی و محدودیت های��ی که 
در عرص��ه بین المللی وج��ود دارد 

چنانچه شرکت ها عملکرد ویژه ای 
باشند تعدیل های عمومی  نداشته 
وج��ود نخواهد داش��ت. از س��وی 
دیگ��ر بح��ث P/E  ب��ازار متاثر از 
EPS شرکت هاست و چون سودها 
اعالم می ش��ود  با محافظ��ه کاری 
بنابراین از نظ��ر EPS تغییری در 
P/E  ب��ازار نخواهیم داش��ت مگر 
اینکه با گشایش در حوزه های دیگر 
شبیه کاهش ریسک سیستماتیک، 

در  بخ��ورد.  رق��م   P/E افزای��ش 
صورت گش��ایش هسته ای، شرایط 
ش��رکت های صادرات��ی توانمند و 
ش��رکت های پیمانکاری از گذشته 
بهتر می ش��ود و همچنین بخشی 
از هزینه ش��رکت هایی که واردات 
س��نگین دارن��د نیز کاه��ش پیدا 
می کن��د و اگر ای��ن کاهش قیمت 
به امسال برسد ش��اهد تعدیل در 

سودها خواهیم بود. 

ایرن�ا - بازاره��ای اقتص��ادی 
این روزها کم��اکان منتظر اعالم 
اخب��ار ح��ول محور  مهم تری��ن 
مذاکرات هسته ای هستند تا آینده 
خود را ترس��یم کنند و البته بازار 
س��هام نیز از این قاعده مس��تثنا 
نیس��ت. هرچند بورس تهران در 
دو هفته گذشته صعود 4درصدی 
را تجرب��ه کرده بود اما در روزهای 
اخیر روند نوسانی منفی و مثبت 
را تجرب��ه ک��رد و به ای��ن ترتیب 
در روزه��ای پایان��ی ضرب االجل 
مذاکرات هسته ای نماگر شاخص 
کل بورس پ��س از چند روز افت 
در پای��ان معامالت روز دوش��نبه 
با 31واح��د افزایش ب��ه 64هزار 
و 333واحد رس��ید. نوس��انات و 
افت وخیزهای نماگرهای بورس��ی 
در روزه��ای اخی��ر و حرک��ت در 
کانال 64هزار واحدی نش��ان داد 
ب��ازار س��هام بیش از ه��ر عاملی 
تح��ت تاثیر جو روان��ی مذاکرات 
هسته ای قرار دارد. در همین حال 

کارشناس��ان بازار سهام معتقدند، 
نااطمینان��ی به ش��رایط ب��ازار در 
بی��ن س��هامداران، کاه��ش قابل 
توج��ه حجم معامالت را به همراه 
داش��ته اس��ت. با این حال به نظر 
می رسد بازار سهام تحت تاثیر این 
امر به ش��رایط نزولی رسیده و تا 
حصول اخبار درخصوص مذاکرات 
هسته ای همچنان این روند ادامه 
داش��ته باش��د. البت��ه در همین 
ب��ازه زمانی نیز گروه��ی با خرید 
در قیمت ه��ای پایی��ن و فروش 
در قیمت ه��ای باالت��ر در تالش 
هستند س��ودهای کوتاه مدتی را 
کس��ب کنن��د و این موض��وع در 
معامالت ضعیف کنونی در بورس 
به نوسانات منجر می شود. در این 
میان درخصوص رون��د مذاکرات 
هس��ته ای در ش��رایطی همچنان 
ابهاماتی وجود دارد که بس��یاری 
از صنایع مهم کش��ور، پتانس��یل 
رش��د قابل توجهی را برای دوران 

پساتحریم دارا هستند. 

م��ورد  در  کارشناس��ان  البت��ه 
واکن��ش ب��ازار ب��ه ه��ر ی��ک از 
س��ناریوهای مثب��ت ی��ا منف��ی 
مذاکرات معتقدند که با انجام توافق 
هس��ته ای بازار نیز واکنش مثبت 
نشان می دهد البته کیفیت توافق، 
تاریخ اجرای آن و اثرات آن نیز به 
نوبه خ��ود اثرگذار خواهد بود. یک 
کارشناس بازار سهام در گفت وگو 
با ایرنا درخصوص تاثیر اعالم نتایج 
مذاکرات هس��ته ای بر بازار سهام، 
گفت: بازار سهام در صورت مثبت 
ی��ا منفی بودن نتیجه مذاکرات دو 
اتفاق را پیش رو دارد. حامد ستاک 
با بیان اینکه با اعالم این خبر بازار 
س��هام دچار رفتار هیجانی خواهد 
ش��د، اظه��ار داش��ت: پیش بینی 
می شود تاثیر رفتار هیجانی بر بازار 
حداکثر 15 تا 20درصد در شاخص 
باش��د. وی ادام��ه داد: در صورت 
مثب��ت بودن نتیج��ه مذاکرات در 
مرحل��ه اول تقریب��ا تمام س��هام 
پذیرفته شده با رشد قیمتی مواجه 

خواهند ش��د اما در مرحله بعدی 
که همراه با عرضه در س��هام است 
به صورت مس��تقیم از توافق تاثیر 
نمی پذی��رد و بازار وارد فاز منطقی 
می ش��ود که به نظر می رس��د کل 
زمانی که ب��ازار به صورت هیجانی 
رفتار خواهد کرد یک هفته تا 10 
روز است. این کارشناس بازار سهام 
تصریح ک��رد: بعد از ای��ن مرحله 
بازار دقت بیش��تری به صورت های 
مال��ی و اطالع��ات صادر ش��ده از 
شرکت ها خواهد داشت به نحوی که 
ش��رکت هایی با وضعی��ت بنیادی 
مناس��ب همزمان ب��ا تاثیر گرفتن 
از کاه��ش تحریک ها و گش��ایش 
اقتصادی در وضعیت کلی کشور با 
رشدی منطقی و همراه با نوسان به 
کار خود ادامه خواهند داد. ستاک 
تصری��ح کرد: بنابرای��ن گروه هایی 
که بیش��ترین آس��یب را از تحریم 
دیده ان��د و مراودات خارجی آنها با 
محدودیت هایی به خصوص در نقل 
و انتق��ال ارز و همچنین صادرات 

محص��والت یا واردات م��واد اولیه 
مواجه بوده اند با اس��تقبال مواجه 
می شوند. وی پیش بینی کرد سهام 
برخ��ی از صنای��ع حمل و نقلی که 
فعالیت آنها ب��ا تحریم مواجه بوده 
نیز با اس��تقبال خری��داران مواجه 
ش��ود. این کارش��ناس بازار سهام 
نتایج  ب��ودن  درخص��وص منفی 
مذاکرات هس��ته ای بر بازار سهام 
نی��ز گف��ت: در این ص��ورت بازار 
به صورت عکس عمل خواهد کرد. 
همچنین یکی دیگر از کارشناسان 
بازار سهام گفت: مشخص است که 
در صورت توافق بازار یک جهش 
احتم��اال 15 ی��ا 20درصدی که 
جنبه روانی دارد، خواهد داشت و 
بعداز آن باید دید که آثار توافق در 
رفع تحریم ها، افزایش س��ودآوری 
س��رمایه های  ورود  ش��رکت ها، 
خارج��ی، تغیی��ر سیاس��ت های 
اقتص��ادی دولت و غی��ره چگونه 
اثر می گ��ذارد و این اثرات در بازار 
سهام چطور خود را نشان می دهد. 

سهامداران عمده انتظار تقسیم سود باال دارند

جهش 15 تا 20درصدی شاخص بورس با مثبت بودن مذاکرات هسته ای

چهارشنبه
10تیر1394 12

از نگاه کارشناسان

دریچه

خبر

در مجامع امسال سود بیشتری 
توزیع شد

به گفته رییس اداره نظارت بر ناش��ران بورسی مجامع 
امس��ال با نظم همیشگی و بدون حاشیه برگزار شده اند و 
80 درصد از تقسیم سود شرکت ها به درستی پرداخت شده 
است. علی بیک زاده دراین خصوص گفت: روند تقسیم سود 
در مجامع به درس��تی در حال اجراست و براساس مقررات 
قانون تجارت شرکت باید سود را ظرف هشت ماه پرداخت 
کند یا افزایش سرمایه بدهد. سهامداران خرد هم به راحتی 
سود خود را دریافت می کنند. شایعاتی که پیرامون تقسیم 
نشدن سود به علت کمبود نقدینگی بیان می شود، بی پایه 
و اس��اس اس��ت. رییس اداره نظارت بر ناش��ران بورسی 
س��ازمان بورس افزود: در مجامعی که امسال برگزار شده 
اس��ت انحرافات چندانی را در رابطه با عملکرد شرکت ها 
نس��بت به آخرین بودجه اعالمی مشاهده نکرده ایم. ارقام 
سودهایی که تاکنون توزیع شده نیز به نسبت سال گذشته 
بیشتر بوده است. او درباره شبهاتی که درخصوص برگزاری 
مجامع بانکی مطرح می شود، خاطرنشان کرد: هنوز هیچ 
بانکی مجمع برگزار نکرده، اما تا 31 تیرماه فرصت برگزاری 

دارند و حتماً برگزار می شود. 

ابزارهای جدید دیگری در راهند
ابوالفضل شهرآبادی، معاون تأمین مالی تأمین سرمایه 
لوتوس پارس��یان، درخص��وص اوراق مرابحه مبتنی بر 
س��هام که به تازگی در کمیته تخصصی فقهی س��ازمان 
بورس به تصویب رسیده است، گفت: این ابزار در تأمین 
س��رمایه لوتوس پارس��یان طراحی و به سازمان بورس 
پیش��نهاد ش��د و پس از بررس��ی ها و جلسات مختلف 
کارشناسان این شرکت و سازمان بورس، در سوم تیرماه 
به تصویب کمیته فقهی سازمان بورس رسید. وی گفت: 
اوراق مرابحه مبتنی بر س��هام، اوراق بهاداری هس��تند 
ک��ه بانی برای تأمین مالی کل یا بخش��ی از منابع الزم 
جهت خرید مقدار مشخصی از سهام یک شرکت سهامی 
منتشر می کند. درواقع این اوراق، همان اوراق مرابحه ای 
است که دارایی پایه آن  »سهام« است. شهرآبادی افزود: 
پس از انتش��ار اوراق مرابحه توسط نهاد واسط، این نهاد 
به وکالت از دارندگان اوراق، وجوه حاصل از عرضه اوراق 
را صرف خرید نقدی س��هام شرکت موردنظر از شخص 
ثالث کرده و سپس اوراق سهام را در قالب قرارداد مرابحه 
به بانی واگذار می کند. بانی نیز در سررس��یدهای معین 
نسبت به تسویه ثمن سهام خریداری شده اقدام می کند. 

 ETF پذیره نویسی هشتمین
فرابورس ایران

پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری ETF سپهر 
خبرگان نفت به عنوان هش��تمین ETF فرابورس از 
13 تا 20 تیرماه در بازار س��وم فرابورس ایران انجام 
می ش��ود. پذیره نویس��ی این صندوق سرمایه گذاری 
مختل��ط با نماد »س��خنم« از روز ش��نبه 13 تیر به 
م��دت پن��ج روز کاری انج��ام می ش��ود ضمن آنکه 
کارگ��زاری خبرگان س��هام مدیر صن��دوق و تأمین 
سرمایه سپهر به عنوان بازارگردان تعیین شده است. 
مبلغ اس��می هر واح��د این صندوق قاب��ل معامله، 
10 ه��زار ریال بوده و از مجم��وع 50 میلیون واحد 
سرمایه گذاری قابل انتشار این صندوق، یک میلیون 
به ص��ورت ممتاز پذیره نویس��ی ش��ده و 49 میلیون 
واحد به طور عادی پذیره نویس��ی خواهد ش��د. این 
گزارش حاکی  است، گروه توسعه مالی مهر آیندگان 
دارنده 80 درصد واحدهای ممتاز بوده و 20 درصد 

مابقی متعلق به کارگزاری خبرگان سهام است. 

عرضه  پتروشیمی خارج از بورس 
دیگر به صرفه نیست

روند قیمت محصوالت پتروشیمی در بازارهای جهانی با 
ثبات شده و روند کاهشی در اکثریت گریدها متوقف شده 
است، اما برای تصمیم گیری درست باید روند قیمت های 
جهانی در هفته آتی را نیز بررس��ی کرد. جواد موسوی، 
مدیرکاالیی کارگزاری اطمینان س��هم دراین باره گفت: 
در مجموع کاهش مجدد نرخ های پایه برای بازار مناسب 
است، زیرا حق فعاالن بازار است که کاال را با قیمت واقعی 
خریداری کنن��د، از طرف دیگر وقتی قیمت ها به صورت 
رسمی کاهش می یابد دیگر برای مجتمع صرفه اقتصادی 
ندارد که مواد خود را با قیمت کمتر از بورس بفروش��د و 
بنابراین با این کاهش رسمی از جذابیت فروش با قیمت 

کمتر در بازار آزاد کاسته می شود. 

عرضه 6 هزار تن فلز نقره ای در 
بورس کاال

سه تولیدکننده عمده آلومینیوم کشور کاالهای خود 
را در ت��االر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی 
ای��ران عرضه کردن��د. همچنین 73 گرید ان��واع مواد 
پلیم��ری روانه تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی 
ش��د. در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی، 2هزار تن 
شمش هزارپوندی 99.75 شرکت آلومینیوم المهدی و 
2هزار تن شمش هزار پوندی 99.75 مجتمع آلومینیوم 
هرم��زگان  )هرمزال(، با قیمت پای��ه 63 هزار و 610 
ریال برای هر دو محموله روانه تاالر معامالت می شود. 
شرکت آلومینیوم ایران )ایرالکو( نیز یک هزار تن بیلت 
7-6063 را ب��ا قیمت پای��ه 68 هزار و 65 ریال عرضه 
کرد. دیگر عرضه های ش��رکت ایرالکو در این روز یک 

هزار تن انواع شمش آلیاژی بود. 

صعود شاخص کل بورس به چند 
قدمی کانال 65 هزار واحد

ش��اخص کل ب��ورس اوراق بهادار در پای��ان معامالت روز 
سه شنبه با 589 واحد افزایش به 64 هزار و 922 واحد صعود 
کرد و به این ترتیب در آس��تانه فتح کانال 65 هزار واحدی 
قرار گرفت. شاخص قیمت  )هم وزن( و شاخص کل )هم وزن( 
ب��ا 84 و 96 واح��د افزایش ب��ه ترتیب ب��ه 8689 و 9923 
 واحد رس��یدند. همچنین ش��اخص قیمت )وزنی - ارزشی( 

243 واحد رشد یافت تا عدد 26806 واحد را ثبت کند.
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 64,922,60شاخص کل
589,68میزان تغییر
B 2,824,818,895ارزش بازار

B 1,615,250ارزش معامالت
M 794,105حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
)91,4(1,757ملی صنایع مس
5,01672,05کشتیراني ایران

5,10666,02پاالیش نفت بندرعباس
5,33250,82پاالیش نفت اصفهان
2,45846,8 پتروشیمي تأمین

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 1,48812,631بانک سینا

B 9,5549,554صنعتی پاکشو
B 9596,739پارس خودرو
B 2,8586,104ایران خودرو

B 5,1414,745پاالیش نفت بندرعباس

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 1,32815,689نورد آلومینیوم

B 5,3825,517صنایع ریخته گری
B 1,0305,365بانک تجارت
B 37,0005,180ح. گلوکوزان
B 28,4212,308سیمان قائن

درصد قیمتنام کامل شرکت
10,2555پتروشیمی فارابی

6,0434,97پارس خزر
2,3244,92لیزینگ خودرو غدیر

2,3504,91چینی ایران
1,9944,89لعابیران

درصدقیمتنام کامل شرکت
)5(8,782شیشه رازی

)4,98(1,757ملی صنایع مس
)4,92(5,386صنایع ریخته گری

)4,56(3,812صنعتی آما
)4,1(5,713المپ پارس شهاب

ارزشحجمنام کامل شرکت
M224,775 B 149,245سرمایه گذاري  مسکن 
M134,443 B 138,990بانک صادرات ایران

M43,544 B 42,942بانک تجارت
M17,600 B 37,612ح. س. خوارزمي

M28,746 B 30,287پارس  خودرو

ارزشحجمنام کامل شرکت
M224,775 B 149,245سرمایه گذاري  مسکن 
M134,443 B 138,990بانک صادرات ایران

M63,165 B 26,192بانک ملت
M57,004 B 7,854گروه مپنا 
M53,227 B 18,730ایران  خودرو

 732,60شاخص کل
10,90میزان تغییر

B 466,798ارزش معامالت
M 117,783حجم معامالت

تاثیرقیمتنام کامل شرکت
1,6951,89پتروشیمي س. ایرانیان
5,5421,89پاالیش نفت تهران
3,0021,02هلدینگ خاورمیانه
2,2841ذوب آهن اصفهان
8,8420,55پاالیش نفت الوان

محمد اصولیان
مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران



در این م��اه 1,689,155 تن 
انواع محصوالت کشاورزی عرضه 
ش��د )در ماه قبل 1,198,485 
تن محصول کشاورزی در بورس 
کاالی ایران عرضه شده بود( که 
244,020 ت��ن از آن ب��ه ارزش 
بی سابقه 2,536/4 میلیاردریال 
دادوستد شد. بدین ترتیب حجم 
و ارزش معام��ات ب��ه ترتی��ب 
140/7 و 160 درص��د رش��د را 
نس��بت به ماه گذش��ته از خود 
نش��ان داد که به جرأت می توان 
این امر را دستاورد مهمی برای 

بورس کاالی ایران تلقی کرد. 
این در حالی اس��ت که بیش 
از 88 درصد محصوالت عرضه 
شده در رینگ کشاورزی انواع 
ذرت دان��ه ای بود که معامات 
ای��ن محص��ول ب��ه تنهایی به 
ترتی��ب 58 و 87/5 درص��د از 
ارزش و حجم کل معامات این 
رینگ را به خود اختصاص داد. 
همان گون��ه که در نم��ودار زیر 
نش��ان داده ش��ده، پ��س از ذرت 
دانه ای معامات برنج و شکر سفید 
بیشترین ارزش معامات را به خود 
اختصاص داده اند. بررسی ها نشان 
داده در ای��ن ماه 64،830 تن انواع 
برنج در رینگ کش��اورزی عرضه 
ش��د که در مجموع 13،220 تن 
از آن دادوس��تد ش��د. از این مقدار 
برنج معادل 47،815 تن انواع برنج 
داخلی و مابقی )17،015تن( برنج 
خارجی )عمدتا تایلندی و هندی( 
بود که به این ترتیب 12،005تن 
از برن��ج ایران��ی )عمدتا ط��ارم( و 
1215 ت��ن برن��ج وارداتی )عمدتا 
برنج آمریکایی( معامله  ش��د.  در 
این م��اه 38،705تن انواع ش��کر 
سفید عرضه شد که 15،775 تن از 
آن معامله شد و محصوالت عرضه 
ش��ده کش��ت و صنعت دهخدا، 
فاراب��ی و دعب��ل پرطرفدارترین 

عرضه های شکر بودند. 
در ای��ن م��اه یک��ی دیگر از 

پروژه ه��ای مه��م و راهبردی 
مرتبط با رینگ کش��اورزی در 
ب��ورس کاالی ای��ران تعریف و 
اجرایی ش��د که متاس��فانه با 
توج��ه ب��ه تقارن ب��ا برگزاری 
بورس  انتخاب��ات هیات مدیره 
کاال، اطاع رس��انی دقیقی در 
این مورد انجام نشد. در این ماه 
مکانی��زم قبض انبار یا گواهی 
س��پرده کاالیی راه اندازی شد. 
از ای��ن مکانیزم می توان برای 
ف��روش محص��والت در بورس 
و نی��ز به عن��وان وثیق��ه برای 
تامین مالی اس��تفاده کرد. این 
مکانیزم س��ال ها اس��ت که در 
بورس های معتبر کش��ورهای 
صنعت��ی و در ح��ال توس��عه 
مورد اس��تفاده قرار می گرفت 
و یکی از ارکان توس��عه بخش 
کش��اورزی بوده ک��ه به دلیل 
سنتی بودن بخش عمده ای از 
معامات کشاورزی، تاکنون در 

کشورمان اجرایی نشده بود. 
صنع��ت کش��اورزی ای��ران 
سال هاس��ت که با مش��کات 
عدیده ��ای دس��ت و پنجه نرم 
می کند. بهره  وری پایین، عدم 
حمایت  ه��ای مکفی و نیز نبود 
س��اختار بازرگان��ی مناس��ب 
از اصلی  تری��ن مش��کات این 
صنعت اس��تراتژیک است. نگاه 
بخش��ی به این مشکات باعث 

شده تا با وجود بار مالی زیادی 
که هر ساله دولت برای حمایت 
از این بخ��ش تحمل می کند، 
نه تنها این مشکات حل نشده 
بلکه بیش از پیش در س��اختار 
این صنعت نهادینه ش��وند. از 
سوی دیگر بحران فزاینده آب 
نیز به چالش��ی مهم پیش پای 
بخش کش��اورزی تبدیل شده 
که ادامه وضعیت کنونی را برای 
سال های آتی ناممکن می کند. 
وج��ود بازار ش��فاف و رقابتی 
ب��رای محصوالت کش��اورزی 
باعث افزایش بهره  وری شده و 
از این رهگذر می  تواند در بهبود 
سایر مشکات این بخش نظیر 
مشکات مالی کشاورزان و نیز 

کمبود آب اثربخش باشد. 
 از ای��ن رو، چندی��ن س��ال 
اس��ت ک��ه مس��ئله اجرای��ی 
ش��دن ماده 33 قانون افزایش 
بهره وری محصوالت کشاورزی 
مط��رح ش��ده که س��رانجام با 
حمایت های دولت و از مجرای 
ب��ورس کاالی ایران، این ماده 
به صورت آزمایش��ی و در چند 
اس��تان در حال عملیاتی شدن 
است. مس��ئله خرید تضمینی 
هر ساله بار مالی بسیار زیادی 
را ب��ر دوش دول��ت می  گذارد 
که با اجرایی ش��دن این ماده 
و جایگزین��ی قیمت تضمینی 

به ج��ای خرید تضمینی، عاوه 
ب��ر کاهش چش��مگیر بار مالی 
دول��ت، اثرات مثب��ت زیادی 
می توان��د ب��ر بهب��ود کارایی 
صنعت کشاورزی داشته باشد 
ک��ه در زیر به ص��ورت خاصه 

اشاره خواهد شد. 
در فرآین��د قیمت تضمینی، 
کش��اورز محص��ول خود را پس 
از برداش��ت به یکی از انبارهای 
مورد تایید بورس کاال سپرده و 
قبض انبار دریافت می کند. این 
قبض انبار در س��امانه معاماتی 
ب��ورس کاال ب��ه ش��کل گواهی 
س��پرده کاالی��ی قاب��ل فروش 
است. چنانچه قیمتی که کشاورز 
کاالی خ��ود را در ب��ورس ب��ه 
فروش می  رساند کمتر از قیمت 
اعام��ی تضمینی دولت باش��د 
ماب��ه التفاوت آن با تایید بورس 
توس��ط وزارت جهاد کشاورزی 
به کش��اورز قابل پرداخت است. 
آنگونه که مش��خص اس��ت این 
روش به نسبت خرید تضمینی 

مزیت های زیر را دارد: 
- کاهش چش��مگیر بار مالی 

دولت
- کش��ف عادالنه و ش��فاف 
قیمت ها براس��اس مکانیس��م 

واقعی عرضه و تقاضا
- جلوگی��ری از زیان ه��ای 
اجب��اری  ف��روش  از  ناش��ی 

محصوالت به دلیل مش��کات 
مالی

- حذف بس��یاری از دالالن 
و سفته بازان

- جمع آوری اطاعات شفاف 
و مناسب برای تولیدکنندگان 

و مصرف کنندگان
-استانداردسازی محصوالت 
و افزای��ش کیفیت محصوالت 

کشاورزی
-کاهش چشمگیر مشکات 
حقوقی بین خریدار و فروشنده.

ع��اوه بر مزیت  ه��ای فوق 
گواهی سپرده کاالیی به عنوان 
به��ادار می توان��د  ی��ک ورق 
کمک ش��ایانی به تامین مالی 

کشاورزان کند. 
کشاورز با سپردن محصوالت 
خ��ود به انباره��ای مورد تایید 
ب��ورس کاال، به س��پرده گذاری 
مراجع��ه و درخواس��ت توثیق 
می کن��د. س��پرده گذاری ه��م 
متعاقب��ا نس��بت ب��ه ص��دور 
اطاعی��ه توثیق اق��دام کرده و 
م��وارد را به انبار اعام می دارد. 
پ��س از انج��ام اقدامات الزم از 
س��وی انب��ار، س��پرده گذاری 
موارد را به بانک/ موسسه مالی 
موردنظ��ر اعام کرده تا متعاقبا 
مبلغ درخواس��تی به کش��اورز 
)یا فردی که کاالی کش��اورزی 
را در انب��ار به وثیقه گذاش��ت( 
اعطاء شود. به این ترتیب، مشکل 
وثیقه ای که بهره برداران بخش 
کش��اورزی با آن روبه رو بودند، 

حل خواهد شد. 
 اجرای ماده 33 از خرداد94 
به ص��ورت آزمایش��ی برای دو 
اس��تان کش��ور عملیاتی شده 
اس��ت. در ح��ال حاض��ر ج��و 
دامی اس��تان کرمانش��اه و نیز 
در آینده نزدیک با ذرت دامی 
اس��تان خوزس��تان نی��ز قابل 
معامله اس��ت. در صورت موفق 
بودن ای��ن مرحله، بورس کاال 
می  تواند در اس��تان  های دیگر 
و روی محص��والت دیگ��ر این 

مکانیسم را عملیاتی کند. 

 وضعیت معامالت محصوالت کشاورزی
در بورس کاالی ایران

بازه خرداد 94 بررسی شد در

خط��وط حمل و نق��ل دریای��ی 
ای��ران 49 س��ال قب��ل و در بدو 
تاس��یس کشتیرانی فعالیت خود 

را آغاز کرد. 
اروپایی  خط��وط حمل و نق��ل 
مهم تری��ن خط��وط حمل و نق��ل 
دریایی کشور بود که به مرور زمان 
خطوط حمل و نقل به کش��ور های 
آسیای شرق نیز برقرار شد. خط 
دریای��ی ایران-آمری��کا نیز که از 
مهم ترین خط��وط دریایی ایران 
به ش��مار می آمد با وقوع انقاب 

اسامی ایران غیر فعال شد. 
ب��ا توج��ه ب��ه ص��ادرات نفتی 
کش��ور، صنعت حمل و نقل دریایی 
را می توان به عنوان ش��ریان حیات 
اقتص��اد کش��ور در نظ��ر گرف��ت. 
به ط��وری که بی��ش از 90 درصد 
تجارت کش��ور از طریق دریا انجام 
می شود اما هنوز نتوانسته ایم از این 
ظرفیت به طور کامل استفاده کنیم. 
با ش��روع تحریم ه��ای جهانی 
علیه ایران که صنعت حمل و نقل 
دریایی را نیز در برمی گرفت، این 

صنعت رو به افول رفت. 
چند نمونه از تحریم های وضع 
ش��ده علیه صنعت کشتیرانی به 

شرح زیر بوده اند: 

تحریم شرکت های ملی حامل 
پرچم ایران 

این تحریم در واقع دو ش��رکت 
کش��تیرانی جمهوری اس��امی و 
هواپیمای��ی جمهوری اس��امی 
ای��ران را در بر می گرفت. حاصل 
این تحریم عدم تایید بارنامه های 
این دو ش��رکت توس��ط بانک ها و 

شرکت های خارجی بود. 
تحریم های بانکی 

تحریم ه��ای بانک��ی نیز باعث 
از  انتق��ال مال��ی  ام��کان  ش��د 
ش��رکت های گ��روه حمل و نق��ل 
گرفت��ه ش��ود. ب��ا توجه ب��ه نیاز 
مب��رم این گروه از ش��رکت ها به 
مبادل��ه ارز، تحریم ه��ای بانک��ی 

نقشی فلج کننده تر از تحریم های 
مستقیم کشتیرانی ایفا کردند. 
منع حمل کانتینر به بنادر 

ایران
تحری��م من��ع ورود خط��وط 
کشتیرانی کانتینری به بندرهای 
ایران باعث شد شرکت های زیادی 
در ای��ن زمین��ه با ورشکس��تگی 
مواجه شوند و شرکت کشتیرانی 
جمه��وری اس��امی تنه��ا عامل 

حمل کانتینر در کشور شود. 
اگرچ��ه ای��ران در دادگاه های 
مختل��ف بین المللی طرح دعاوی 
کرد و موفقیت هایی نیز به دست 
آورد، ام��ا پیوس��تگی زنجی��روار 
تحریم ه��ا کمکی به بهتر ش��دن 

اوض��اع این صنعت نکرد. چرا که 
ش��رکت های فعال در این زمینه 
به طور میانگین 40 درصد از سود 
خ��ود را از حمل و نقل های خارج 
از کش��ور به دست می آوردند. به 
بیانی دیگر 40درصد از سود این 
ش��رکت ها درآمد ارزی با منش��اء 

خارجی بود. 
در وضعی��ت فعلی بس��یاری از 
ش��رکت های بین الملل��ی بیمه از 
تعامل با ش��رکت های حمل و نقل 
دریایی ایرانی خودداری می کنند. 
ب��ا کاهش ن��رخ کرایه ها که تا 
حدودی مربوط به افت ارزش پول 
ملی در مقابل ارزهای خارجی در 
سال های گذشته بود حاشیه سود 

ش��رکت های کشتیرانی با کاهش 
مواجه شد. ازطرفی دیگر افزایش 
نرخ س��وخت نیز ته مانده س��ود 
شرکت ها را تحت تاثیر قرار داد. 
عدم ارائه وام های با سود مناسب 
توس��ط بانک ها، عدم وجود ناوگان 
کافی و عدم وجود قوانین حمایتی 
الزم از صنعتی که تحت تحریم های 
بین المللی قرار دارد، این صنعت را 
عاوه بر تحریم های خارجی مورد 
تحریم ه��ای داخلی نی��ز قرار داده 

است. 
ب��ا نگاهی به روند س��ود آوری 
ش��رکت کش��تیرانی جمه��وری 
اس��امی ایران به وضوح می توان 
تاثی��ر تحری��م های بی��ن المللی 
را مش��اهده کرد.این ش��رکت که  
س��ال 87 را ب��ا س��ود عملیات��ی 
5.018.005 میلی��ون ریالی ثبت 
ک��رده بود، از س��ال 90 تا 93 به 
ص��ورت متوال��ی زی��ان عملیاتی 

شناسایی کرده است.
مبلغ فروش ش��رکت نیز که در 
س��ال 87 براب��ر با 15.280.249 
میلیون ریال بوده ،در س��ال 93 
به 157.230 میلیون ریال رسیده 

است.
در صورت توافق هسته ای و لغو 
تحریم ه��ا می توان به احیای این 

صنعت حیاتی امید داشت.

848790919293سال
1.576962969256سود ساالنه
8.998.57315.280.2491.167.050128.330157.046157.230مبلغ فروش

280.116 -222.285 -275.322 -539.565 -2.799.5355.018.005سود عملیاتی
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سرمایه گذار خارجی در راه بورس

جذب سرمایه خارجی یکی از برنامه های اقتصادی 
است که دولت یازدهم نیز گذشته از نتایج حاصله، در 
دو سال خدمتگزاری خود تمرکز ویژه ای بر آن داشته 
است. مسئوالن بازار سرمایه نیز در مصاحبه های خود 
بارها از تمایل سرمایه گذاران خارجی برای حضور در 
ب��ورس ای��ران خبر داده و افزایش روزافزون تعداد کد 

سهامدار خارجی را گواه آن دانسته اند. 
به گزارش فارس، حس��ن قالیباف اصل، مدیرعامل 
ش��رکت ب��ورس، 24 فروردین، با اش��اره ب��ه بازدید 
ی��ک گ��روه مال��ی خارجی از بورس ته��ران بر تمایل 
س��رمایه گذاران خارجی متعدد برای حضور در بازار 

سهام ایران تأکید کرد. 
حام��د س��لطانی نژاد، مدیرعام��ل س��پرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه  )س��مات(، نیز 
چن��د روز پ��س از اظهارنظ��ر قالیباف اصل، تعداد کد 
سهامداری خارجی صادر شده توسط بورس در سال 
1393 و فروردین 1394 را 128 کد ش��مرد و ش��عار 
سال 1394 را ایجاد زیرساخت های بین المللی شدن 

بازار سرمایه معرفی کرد. 
کمیت��ه  عض��و  س��لطان زاده،  رض��ا  همچنی��ن 
سرمایه گذاری خارجی سازمان بورس و اوراق بهادار از 
ماقات مدیران 9 شرکت بزرگ سرمایه گذاری اروپایی 
 با رییس س��ازمان بورس خبر داد و س��رمایه گذاری 
300 میلی��ون یوروی��ی این گ��روه در ایران را قطعی 
دانس��ت. این موارد و اظهارنظرهایی از این دس��ت که 
به ص��ورت متن��اوب در چند ماه اخیر تکرار ش��ده اند، 
از ع��زم جزم مس��ئوالن بورس برای جذب س��رمایه 
خارج��ی حکای��ت می کند. از س��وی دیگر، هر روز بر 
تعداد سرمایه گذاران خارجی که تمایل خود را برای 
حضور در بازار س��رمایه ایران اعام می کنند، افزوده 

می شود. 
هرچند عاقه زیاد مسئوالن به جذب سرمایه گذار 
خارجی، نش��ان   از مس��ئولیت پذیری ایش��ان در امر 
توس��عه بازار دارد، اما امید اس��ت این عاقه، مانع از 
مداق��ه در چگونگ��ی حضور س��رمایه گذاران خارجی 
نش��ده و تجربه تلخ بحران 1997 بازارهای س��رمایه 

را از نظر ایشان دور نسازد. 
ارزش اندک بورس تهدیدی برای سرمایه گذار 

خارجی
ارزش اندک بورس تهران و کاهش ارزش پول ملی 
کش��ورمان عواملی هس��تند که موجب تشدید تأثیر 
جریان سرمایه خارجی در بورس می شوند. این تأثیر 
در زمانی که جریان س��رمایه گذاری به س��مت بازار 
اس��ت می تواند باعث افزایش نقد شوندگی بازار، رشد 
تقاضا برای س��هام و افزایش س��طح عمومی قیمت ها 
در بازار  )رش��د P/E( ش��ده و بازار را با خطر حباب 

قیمتی مواجه سازد. 
براساس اطاعات مندرج در سامانه بورس، امروز هر 
سهم بانک صادرات 97 تومان و بانک ملت 241 تومان 
اس��ت که براس��اس دالر 3200 تومانی بازار تهران، 
 هر س��هم بانک صادرات برای س��رمایه گذار خارجی 
3 س��نت  )3 درصد یک دالر( و هر س��هم بانک ملت 
7.5 س��نت ارزش دارد و جذابی��ت ای��ن س��هام برای 

خارجی ها خیلی باال است. 
از سوی دیگر اگر به هر دلیل، حتی ترجیحات سیاسی 
یا ش��رایط اقتصادی کشور متبوع سرمایه گذار خارجی 
یا منافع ش��خصی وی، جریان س��رمایه گذاری وارونه و 
س��رمایه از بازار خارج ش��ود، بازار سرمایه و اقتصاد ملی 
به شدت ضربه خواهد خورد. این شرایط، عاوه بر اینکه 
عرضه سنگین سهام از سوی سرمایه گذار خارجی را در 
پی خواهد   داش��ت، موجب تحریک س��هامداران داخلی 
به خروج از بازار نیز می ش��ود. بنابراین می توان گفت 
با حضور اش��خاص حقیقی خارجی در بازار س��رمایه، 
ضربه پذیری اقتصاد ملی از عوامل سیاسی و اقتصادی 
بین الملل��ی نی��ز افزایش می یابد. از این رو، با توجه به 
اینکه صدور کد س��هامداری به معنای جذب سرمایه  
خارجی در س��بد مالی اس��ت، الزم اس��ت نهادهای 
نظارت��ی و اجرای��ی ب��ازار س��رمایه، تمهیدات الزم را 
برای حمایت از بازار در برابر این خطرها بیندیشند. 
البت��ه در آیین نام��ه س��رمایه گذاری خارج��ی در 
بورس ه��ا و بازاره��ای خ��ارج از بورس مصوب 1389 
هی��أت وزی��ران، ش��رایطی پیش بینی ش��ده تا تعداد 
س��هام در مالکی��ت مجموع س��رمایه گذاران خارجی 
غیر راهب��ردی از 20 درص��د  مجم��وع تعداد س��هام 
ش��رکت های پذیرفته ش��ده در بورس یا بازار خارج از 
بورس یا 20 درصد  تعداد سهام هر شرکت پذیرفته 
ش��ده در بورس یا بازار خارج از بورس بیش��تر نباشد. 
در ای��ن تعری��ف، س��رمایه گذار خارج��ی راهبردی، 
سرمایه گذاری است که قصد تملک بیش از 10درصد  
س��هام یک ش��رکت را دارد.  براس��اس این آیین نامه، 
سرمایه گذار خارجی راهبردی مجاز نیست تا دو سال 

پس از خرید سهام، آن را به فروش رساند. 
ام��ا دیگر کش��ورهای در حال توس��عه، روش های 
دیگری را برای پوش��ش این ریس��ک به کار گرفته اند. 
روش هایی که احتماال مؤثرتر از تدوین مقررات کامًا 
محدود کننده ان��د. یک��ی از متداول ترین این روش ها، 
آزادسازی تدریجی بازار سرمایه است. در این روش، 
ابتدا فعالیت سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه، 
تنها از طریق صندوق های سرمایه گذاری مجاز شمرده 
می ش��ود و در مراحل بعدی به اش��خاص حقیقی نیز 
مج��وز س��رمایه گذاری اعطا می ش��ود. صندوق های 
سرمایه گذاری عاوه بر اینکه با محدودیت قانونی در 
فروش ناگهانی دارایی و خروج از بازار مواجهند، ذاتا 

رفتار پایدارتری از خود بروز می دهند. 
آزادس��ازی تدریجی یا هر روش دیگر، مس��ئله این 
نیس��ت. مهم تر از روش مورد اس��تفاده، پیش بینی و 
تحلیل تمام س��ناریوهای ممکنی اس��ت که می تواند 
س��هامداران ایرانی را به هوانگ بوهایی مبدل س��ازد 

که رویای شیرین توسعه را به تلخی تجربه کنند. 
در نهای��ت پاس��خ به این دو پرس��ش ک��ه آیا بازار 
س��رمایه در جذب بهینه س��رمایه داخلی موفق عمل 
کرده اس��ت و آیا س��رمایه داخلی تکافوی نیاز بازار 
س��رمایه را نمی ده��د، می تواند نی��از واقعی بورس به 

سرمایه گذار خارجی را به وضوح روشن سازد. 

روز حساس

هیجان مطلق بازار س��رمایه در جلس��ه گذش��ته به 
رش��د 0.92درصدی ارتفاع ش��اخص کل ب��ازار بورس 
اوراق بهادار تهران منجر شد. طی جلسه معاماتی روز 
گذش��ته، ش��اخص کل در روند صعودی قرار گرفته و با 
افزایش 589.68 واحدی به رقم 64922.6 واحد رسید. 
این ارتفاع شاخص با نقل و انتقال مالکیت 794.1میلیون 
برگه سهم با ارزشی بیش از 161.5میلیارد تومان و در 
62729 معامله به وقوع پیوست. ارزش کل معامات این 
روز افزایش��ی 57درصدی را نس��بت به روز پیشین خود 
تجربه می کرد. همچنین، فاکتور تعداد معامات نسبت 
به روزگذشته رشدی 88درصدی را تجربه کرد تا ارزش 
میانگین معامات این جلسه بازار نسبت به روز پیشین 
خود کاهشی 17درصدی را احساس کند. بازار فرابورس 
ایران نیز در این جلسه افزایش 10.9واحدی شاخص کل 
خود بس��ته ش��د. در این جلسه معاماتی، شاخص کل 
این بازار به رقم 732.6واحد رسید و ارزش کل معامات 
این بازار حدود 68.4واحد به ثبت رسید. در این جلسه 
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل توسط گروه »گروه 
بانک ها و موسسات اعتباری« با 168 تاثیر مثبت و پس 
از آن »فرآورده های نفتی، کک و س��وخت هس��ته ای« و 
»خودرو و ساخت قطعات« با 120 و 90واحد اعمال شد. 
در این جلسه گروه فلزات اساسی توانستند تاثیری منفی  

معادل 79واحد بر شاخص کل ایجاد کنند. 
چهار واقعیت مهم در مورد معامات روزگذشته وجود 
دارد: ارزش میانگین هر معامله روز گذش��ته نس��بت به 
روز پیش��ین آن ب��ا کاهش��ی ح��دود 17درصد همراه 
ب��ود. اگر بخواهیم ای��ن فاکتور را به صورت ایزوله آنالیز 
کنیم، گزاره ای همچون »کاهش جزئی ریس��ک پذیری 
معامله گران« )ریس��ک خرید یا ریس��ک فروش( را در 
جلسه گذشته می توان استنباط کرد. نکته دوم در مورد 
معامات روز گذشته افزایش ارزش معامات است که 
به صورت منفرد، از رونق گرفتن معامات خبر می دهد. 
سومین نکته در مورد معامات روز گذشته، افزایش رشد 
ش��اخص اس��ت؛ در جلسه گذشته شاخص کل، رشدی 
ح��دود 19برابر نس��بت به روز پیش��ین خود داش��ت. 
این موضوع می تواند به خوبی افزایش ریس��ک پذیری 
خریداران را نش��ان دهد. آخرین واقعیت روز گذش��ته 
نیز مش��ارکت 60درصدی کدهای حقیقی در س��مت 
خریدار و 40درصدی در س��مت فروش��نده اس��ت. این 
مهم نشان دهنده عاملیت این نوع کدها در یک هیجان 
خرید است. در جمع بندی  ساده می توان بیان کرد، در 
جلسه روز گذشته، کدهای حقیقی با پول محدود خود 
و با دید به وقوع پیوس��تن توافق هس��ته ای کشورمان با 
1+5 در روز جاری، دس��ت به خریدهای هیجانی زده 
و بخ��ش عم��ده ای از ان��رژی خود را برای این کار صرف 
کردند. بنابراین اگر تا پایان زمان معامات در جلس��ه 
امروز خبری مبنی بر تعویق یا تمدید مذاکرات منتشر 
شود، شاهد فروپاشی بازار خواهیم بود. همچنین، در بازار 
روز جاری انتظار می رود هیجان خرید در زمان ش��روع 
معامات رویت ش��ود؛ با گذش��ت زمان می توان شاهد 
کاهش نسبی این هیجان و تبدیل شدن آن به تقاضای 

منطقی یا حتی قدرت گرفتن عرضه در بازار باشیم. 

شنیده ها و شایعات بازار

- ش��نیده ها حکایت از تقس��یم سود 30 تومانی در 
مجمع ساراب را دارد. 

-  شنیده ها از پترول حکایت از قطعی شدن عرضه 
5درصد س��هام پتروشیمی پردیس را برای سه شنبه 

آینده دارد. 
- ش��نیده ها حکایت از راه اندازی بورس مس��کن در 
زیرمجموع��ه ب��ورس کاال را دارد. گفته می ش��ود عضو 
ناظر مجلس ش��ورای اس��امی در ش��ورای عالی بورس 
اوراق بهادار از مدیریت بازار عرضه و تقاضا و در نتیجه 
کاهش سودهای غیر متعارف برخی فعاالن بازار مسکن 
در بورس مسکن خبر داد. همچنین این نکته را یادآور 
شد که به زودی این بورس راه اندازی می شود. محمدرضا 
پورابراهیم��ی در گفت وگ��و با پایگاه خبری وزارت راه و 
شهرس��ازی گفت: در بحث بورس کاال گزارش��ی تهیه 
ش��ده ب��ود که بتوان در زیرمجموع��ه این بورس، بحث 

خریدوفروش اماک و مسکن نیز مطرح شود. 
-  گوی��ا دول��ت تصمیم به حمایت از وصول مطالبات 
برخی از شرکت های ایرانی گرفته است. شنیده ها حکایت 
از راه اندازی یک خط اعتباری بین ایران و ونزوئا را دارد. 
در این صورت بخش��ی از مطالبات ش��رکت های ایرانی 
ازجمله تراکتورسازی ایران، وصول خواهد شد. در واقع 
با برقراری این خط اعتباری، این شرکت می تواند برای 
وصول طلب خود اقدام کند که سود شرکت را به صورت 

قابل ماحظه ای افزایش می دهد. 
-  این روزها اخبار تعدیل مثبت لپارس به گوش خواهد 
رس��ید. گفته می ش��ود شرکت پارس الکتریک ملکی را 
به فروش رسانده است و همچنین قراردادی با شرکت 

هایسنس برای تولید تلویزیون امضا کرده است. 
- ش��نیده ها حاکی از پذیره نویس��ی یک  ای تی اف 

جدید را دارد. 
- شنیده ها حاکی از افزایش سرمایه 100 درصدی 
در نماد سدور است. گفته می شود می توان این نماد 
را از سایر نمادهای ضررده صنعت خود جدا ساخت. 
- چهارش��نبه نماد خپارس بسته می شود. بسیاری 
از س��هامداران این ش��رکت میان دو راهی نگهداری 
یا فروش س��هم مانده اند. افراد خوش��بین به نتیجه 
مذاک��رات معتقدند خپارس ارزش ریس��ک کردن را 
دارد و س��هامدار باقی می مانند. البته این نکته قابل 
توج��ه اس��ت ک��ه خپارس هیچ گاه پس از باز ش��دن 
س��هامداران خود را ناامید نکرده اس��ت حتی زمانی 
ک��ه تعدی��ل منف��ی داد پس از باز ش��دن در آن روز 
صف خرید چند میلیونی را در این نماد شاهد بودیم. 
- ش��نیده ها حکایت از حضور فایبوس در پایتخت 

پس از امضای توافقات را دارد. 
- ش��نیده ها حکای��ت از آماده بودن ش��رکت های 

فرانسوی برای حضور در بازار ایران را دارد. 

عمق بازار

حرف های درگوشی

دریچه

سود شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران قبل و بعد از تحریم ها
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وقت��ی صحب��ت از تبلیغات 
نخس��تین چیزی که  می شود 
در ذه��ن ه��ر کس��ی می آید 
چیست؟! پاس��خ به این سوال 
شاید به اندازه تمام انسان های 
روی کره خاکی متفاوت باشد. 
چرا که ه��ر فردی یک برند یا 
تصوی��ر را به دلیلی در ذهنش 
حک کرده که شاید برنده این 
ب��ازی صاحب آن برن��د یا نام 
تجاری باش��د چرا که صاحب 
با تبلیغی موثر توانس��ته  برند 

ملکه ذهن مخاطب شود. 
یک ض��رب المث��ل عامیانه 
اگ��ر  می گوی��د  ک��ه  هس��ت 
در  پنج توم��ان  داری��د  قص��د 
کنی��د  س��رمایه گذاری  کاری 
چهارتومان آن را صرف تبلیغ و 
یک تومان باقی مانده را صرف 
تولید کنید! می��زان اثرگذاری 
تبلی��غ در ف��روش محصول یا 
ارائه خدم��ت را می ت��وان در 

همین جمله خالصه کرد. 
البت��ه ما در صفح��ات دیگر 
روزنامه در خصوص بحث های 
ب��ه  بازاریاب��ی  و  تبلیغ��ات 
تفصیل به موضوعات بس��یاری 
می پردازیم و در گزارش امروز 
بن��ا نداری��م از مزای��ای تبلیغ 
و تاثیرگ��ذاری آن در دنی��ای 
مدرن بگویی��م، بلکه هدف از 
ارائه این گزارش بررسی شرایط 
و بازار کار متولیان تبلیغات یا 
طراحی  ش��رکت های  هم��ان 
به گونه ای  تبلیغ��ات اس��ت.  و 
بازار  که ببینی��م فعالی��ت در 
تبلیغاتچی��ان چگونه بررس��ی 
می شود و آیا با وضعیت بازارها 
و ش��رایط اقتص��ادی کنون��ی 
تولیدکنندگان، این کسب و کار 
می تواند کسب و کاری درآمد زا 

و سودآور باشد یا خیر؟ 

دنیای تودرتوی تبلیغات
در دنی��ای ام��روز ک��ه ه��ر 
س��متی س��رتان را بچرخانید 
ردپایی از تبلیغات را می بینید 
ورود به ب��ازار تبلیغات اصولی 
و  مش��کل  کار  تاثیرگ��ذار،  و 
حرفه ای به نظر می رس��د، در 
واقع به س��رانجام رساندن یک 
تبلی��غ خوب ب��ا اس��تفاده از 
مجرای مناسب به آن، کار هر 
کسی نیس��ت و همین جاست 
که نق��ش تبلیغاتچیان نمایان 
می ش��ود و در بی��ن صدها یا 
ش��اید هزاران آژانس تبلیغاتی 
تنه��ا تع��داد کم��ی از آنه��ا 

به ص��ورت حرف��ه ای فعالی��ت 
مجم��وع  در  ام��ا  می کنن��د 
صاحبان ش��رکت های طراحی 
بزرگی  مس��ئولیت  تبلیغات  و 
را ب��ه عه��ده دارند، بررس��ی 
مخاطب شناس��ی،  و  ب��ازار 
داشتن یک تیم حرفه ای برای 
طراحی، ش��ناخت رس��انه ها و 
در دست داش��تن آنها همگی 
ب��ه عهده آژانس��ی اس��ت که 
تولیدکنن��دگان خود را به آنها 

می سپارند. 

مجراهای درآمدزایی 
شرکت های طراحی و 

تبلیغات
ش��رکت های تبلیغاتی از سه 
مج��رای اصلی درآم��د خود را 
تامی��ن می کنند ک��ه مختصرا 

می توان از آنها یاد کرد. 
مش��اوره تبلیغات��ی و ارائ��ه 
راهکار ب��رای انجام روش های 
از  نخس��تین بخش  تبلیغ��ی، 
تبلیغاتی  شرکت های  خدمات 
به ش��مار می آید ک��ه می تواند 

با ارائه نظرات کارشناسی 
و اثربخش به خوبی برای 
درآمدزا  شرکت  صاحبان 
باش��د. مخاطب شناس��ی، 
نیازس��نجی ب��ازار و ارائه 
راهکار و روش برای تبلیغ 
آژانس  توس��ط  تاثیر گذار 
شده  داده  تولیدکننده  به 
و باب��ت آن حق مش��اوره 
بخش  می ش��ود.  دریافت 
دوم خدمات��ی ک��ه ای��ن 
آژانس ها ارائ��ه می دهند، 

طرح،  طراح��ی  در خص��وص 
لوگ��و ی��ا تی��زر و آگهی های 
تبلیغات��ی اس��ت ک��ه یکی از 
اصلی ترین مجراها برای کسب 
درآمد این شرکت ها به حساب 
می آید. در واقع مس��ئله ای که 
در دنی��ای امروز بس��یار مورد 
توج��ه صاحبان کاال و خدمات 
اس��ت همی��ن بح��ث طراحی 
خالقان��ه لوگ��و و طرح اس��ت 
که روز ب��ه روز هم به اهمیت 
و تاثیرگ��ذاری آن پی می برند 
و حاضرن��د هزین��ه بیش��تری 
کنن��د.  پرداخ��ت  آن  ب��رای 
به گونه ای که حتی در س��طح 
دنیا برخی شرکت های طراحی 
جزو گران ترین و درآمدزا ترین 
کسب و کارها به شمار می آیند. 
ش��رکت های طراح��ی بعض��ا 
به صورت مس��تقل از آژانس ها 

فعالیت می کنند. 
بخش سوم خدماتی که این 
اجاره  ارائه می دهند  شرکت ها 

تولیدکنندگان  به  رسانه  دادن 
است، این رس��انه ها که شامل 
رسانه های محیطی، رسانه های 
تصویری  رسانه های  و  مکتوب 
آژان��س  توس��ط  هس��تند 
و  نش��ریات  زیباس��ازی،  از 
و  می شوند  اجاره  صداوس��یما 
سپس در اختیار صاحبان برند 

قرار می گیرند. 

سرمایه های اصلی 
انسانی اند

اله��ام نورس، مدیر ش��رکت 
تبلیغ��ات س��یما ش��هر که در 
محیط��ی  تبلیغ��ات  ح��وزه 
س��ال های زیادی است که در 
س��طح تهران فعالیت می کند، 
در خص��وص تاثی��ر تبلیغ��ات 
محیط��ی به »فرص��ت امروز« 
می گوید: به نظر من بازار امروز 
تبلیغات در تهران اشباع شده 
و اگر سرمایه گذار جدید حرف 
نداش��ته  گفتن  ب��رای  تازه ای 
باش��د و بخواهد دنباله رو سایر 
آژانس ه��ای تبلیغات��ی دیگ��ر 

سرمایه گذاری  نمی تواند  باشد 
مطمئ��ن و درآمد زای��ی انجام 
ده��د. وی معتقد اس��ت تاثیر 
تبلیغ��ات محیطی ب��ه مراتب 
از س��ایر روش ه��ای تبلیغاتی 

بیشتر است. 
همچنین نورس در خصوص 
در  س��رمایه گذاری  بح��ث 
تبلیغات  آژانس  راه اندازی یک 
راه اندازی  می گوی��د:  محیطی 
از  بیش��تر  ش��رکتی  چنی��ن 
اینک��ه به س��رمایه مال��ی نیاز 
داشته باشد، به نیروی انسانی 
کارش��ناس و خدمات مناسب 
به مش��تریان نی��از دارد. یعنی 
ش��ما ب��رای راه ان��دازی ی��ک 
ش��رکت تبلیغاتی تنها به یک 
مج��وز از وزارت ارش��اد و یک 
دفت��ر کار 50 متری نیاز دارید. 
اما هنر اینکه بتوانید طرح های 
مناسبی به مشتری ارائه کنید 
برای  بیلبوردهای بیش��تری  و 
مش��تری در اختی��ار داش��ته 

باشید، کار مشکلی است. 
مدیر این شرکت در خصوص 
حداق��ل نیروی مورد نیاز برای 
ی��ک دفتر تبلیغات��ی این گونه 
می گوید: در کوچک ترین حالت 
شما به یک نفر طراح حرفه ای، 
ی��ک  بازاریاب، یک حس��ابدار، 
یک مس��ئول دفتر و در نهایت 
یک مدی��ر کاربلد نیاز دارید تا 

بتوانید وارد بازار کار شوید. 

چرخ های اقتصاد باید 
بچرخد

ن��ورس در خص��وص آین��ده 
ب��ازار ش��رکت های تبلیغات��ی 
می گوید: همه چیز بس��تگی به 
وضعیت اقتصادی کش��ور دارد 
چ��را که صاحب برند باید تولید 
و فروش داش��ته باشد و درآمد 
کس��ب کن��د ت��ا از درآمدهای 
حاصله به فک��ر رقابت و تبلیغ 
بیفت��د. اگر چرخ ه��ای اقتصاد 
بچرخد صاحبان برند به میزاِن 
واقف اند  تبلیغ��ات  تاثیرگذارِی 
و خود به س��مت تبلیغاتچیان 
ای��ن رکود  اما  می آین��د 
اقتص��ادی که ط��ی این 
دامنگی��ر  س��ال  چن��د 
بازارهای ایران بوده بالطبع 
باعث پیش��رفت و توسعه 

بازار تبلیغات نمی شود. 

گشایش درها شاید با 
ورود سرمایه گذاران 
خارجی تحقق یابد

اس��الم پناه،  رض��ا 
و  تبلیغ��ات  کارش��ناس 
مدیر خالقیت ش��رکت پالس 
آژانس های  ب��ازار  در خصوص 
تبلیغات��ی در ای��ران می گوید: 
در ح��ال حاض��ر، ب��ا توجه به 
کش��ور  اقتص��ادی  وضعی��ت 
داخل��ی،  تولیدکنن��دگان  و 
فعالیت ه��ای تبلیغاتی کاهش 
وضعی��ت  ش��اید  و  یافت��ه 
مناس��ب  چن��دان  کنون��ی 
جدی��د  س��رمایه گذاری های 
آژانس ها نباشد. اما به هر حال 
زمزمه های��ی از رونق اقتصاد و 
خارجی  س��رمایه گذاران  ورود 
ش��نیده می ش��ود که می تواند 
کنونی  وضعیت  خروج  موجب 
تبلیغات در کشور باشد. اسالم 
پناه تصری��ح می کند: با فرض 
اینک��ه این تولیدکنن��دگان با 
آژانس ه��ای تبلیغات��ی خ��ود 
وارد کشور شوند برای مباحث 
اجرای��ی به نیروه��ای بومی و 
فع��االن باتجرب��ه ای��ن عرصه 
نی��از دارند که می توان��د بازار 

آژانس ها یا فع��االن داخلی را 
رونق ببخشد. 

فروش رسانه، سودآورترین 
فعالیت آژانس

وی معتقد است بخش اصلی 
س��رمایه گذاری  و  درآمدزای��ی 
آژانس ه��ای تبلیغاتی در بحث 
فروش رس��انه اس��ت و مباحث 
ارائ��ه مش��اوره و طراح��ی در 
آژانس ها چندان پررنگ نیست 
و سرمایه اصلی صاحبان آژانس 
در بح��ث خرید و اجاره رس��انه 
صرف می ش��ود که می��زان این 
س��رمایه تعیین کننده جایگاه و 
ق��درت آژانس اس��ت، بعضا هم 
برخی آژانس ها با هم پکیج های 
رسانه ای را خریداری می کنند و 
به صورت مشارکتی با هم فعالیت 
خص��وص  در  وی  می کنن��د. 
مش��کالت آژانس های تبلیغاتی 
می گوید: تولیدکنندگان ما هنوز 
به معج��زه تبلیغ��ات حرفه ای 
ایمان ندارند و س��عی می کنند 
از منابع در دسترس خود برای 
فعالیت های ش��ان بهره بگیرند، 
تولیدکنندگان  روآوردن  مث��ال 
ب��ه گرفتن مش��اوره حرفه ای از 
آژانس ها تقریبا وج��ود ندارد و 
معدود شرکت هایی هستند که 
از این مشاوره ها بهره می گیرند. 
همچنی��ن یکی از مش��کالتی 
ک��ه در بازار ام��روز تبلیغات در 
ای��ران وج��ود دارد این اس��ت 
تولیدکنندگان در ش��رایط  که 
بحرانی یا نامعلوم اقتصادی اول 
از هم��ه بودجه تبلیغات خود را 

حذف می کنند. 
بررس��ی های »فرصت امروز« 
مبین این مس��ئله اس��ت که با 
وضعی��ت کنونی ب��ازار و تعدد 
آژانس های تبلیغاتی که بیشتر 
ه��م در کالنش��هرها فعالی��ت 
می کنند، سرمایه گذاری با روند 
س��ایر فعاالن ح��وزه نمی تواند 
سودآور باشد اما در صورت ورود 
س��رمایه گذاران خارجی و ورود 
کاالهای جدید، بازار رقابت بیش 
از پیش رونق می گیرد و همین 
گردونه رقابت بین تولیدکننده 
داخلی و خارجی موجب افزایش 
توجه آنه��ا به مباحث تبلیغاتی 
می ش��ود و ب��ازار آژانس ها هم 
رون��ق می یاب��د. همچنین در 
که  هن��ری  کاره��ای طراحی 
خالقیت ح��رف اول را می زند 
اگ��ر س��رمایه گذاری بتواند در 
ای��ن مباح��ث حرف ت��ازه ای 
بزند گوی سبقت را از سایرین 

ربوده است. 

سرنخ

گردشگری آموزشی، هم تفریح و 
هم یادگیری

کالف اول

توسعه فاکتورهای گردشگری و جذب توریست امروزه 
یکی از مهم ترین راه های کسب درآمد برای کشورهاست 
که متولیان آن به ش��یوه های مختلفی از گردش��گری با 
چاش��نی خالقیت دست می زنند تا س��االنه درآمد های 
میلیاردی را وارد کشورش��ان کنند. گردشگری آموزشی 
یک��ی از ان��واع این گردشگری هاس��ت که م��ورد توجه 
خانواده ها و قش��ر جوان و نوجوان قرار گرفته اس��ت در 
واقع برگزاری تورهای تفریحی-آموزش��ی در بسیاری از 
نقاط دنیا امروزه یکی از انواع گردش��گری اس��ت که در 
کنار تفریح و خوشگذرانی به آموزش موضوع مشخصی 

هم دست می زند. 
مثال تور گردش��گری س��احل النگ بیچ ب��ا دوره های 
آموزشی و نمایشگاهی شش ماه در سال میزبان گردشگران 
است. به گونه ای که در جریان تور، جرثقیل ها به بارگیری 
و خالی کردن کشتی ها کمک می کنند، سپس همگی از 
جمله گردشگران و کاپیتان و افسران کشتی از طریق پل 
موقت قدم بر ساحل می گذارند. کشتی های یدک بر کار 
خود را برای سرویس های دوره ای و تعمیرات کشتی آغاز 
می کنند، در همین حال گردشگران هم از چشم اندازها 
و مشاهده فعالیت های اقتصادی لذت می برند و بسیاری 
از فعالیت ها را از نزدیک مش��اهده می کنند.  به عالوه در 
آمریکا برای دانش آموزان دبیرستانی، دوره هایی عملی از 
اقتصاد و تجارت بین المللی برگزار می ش��ود، درس های 
ریاضی و فیزیک هم با اس��تفاده از مثال های واقعی و در 
س��احل به دانش آموزان آموزش داده می شود. در همین 
راستا لنگرگاه لس آنجلس هم اقدام به برگزاری تورهای 
تفریحی-آموزشی برای گروه های دانش آموزان می کند. 
س��ایر مردم هم می توانند بلیت هایی به قیمت یک دالر 
را بخرند و س��وار بر اتوبوس ه��ای برقی از لنگرگاه دیدن 
کنند. این اتوبو س ها جذابیت گردشگری دارند و از روی 

مدل های دهه 1920 میالدی کپی شده اند. 
در کش��ور ما هم پتانس��یل های بس��یاری در زمینه 
گردش��گری آموزش��ی وجود دارد که به خوبی می توان 
روی آنها س��رمایه گذاری ک��رد و باعث رونق این برگ از 
گردش��گری شد. ما هم در این کالف پیشنهاد می دهیم 
با وجود دو دریا در ش��مال و جنوب کشور و کشتی های 
حم��ل یا بازدی��د از غواص��ی و ماهیگیری بس��یاری از 
فعالیت های اقتصادی کش��ور را از نزدیک به کودکان یا 
حتی س��ایر اقشار جامعه نش��ان دهید و در این بین هم 
یک درآمد معقول از راه گردشگری آموزشی کسب کنید. 
در واقع گرش��گری آموزش��ی در دنیا روز به روز در حال 
گسترش اس��ت که خانواده ها هم به دلیل وجود مسائل 
آموزش��ی و یادگیری برای فرزندان ش��ان در کنار تفریح 
بس��یار استقبال می کنند اما در ایران توجهی به این نوع 
از گردشگری نشده و نخستین سرمایه گذار حرفه ای در 
این راستا می تواند آن را ترویج دهد و درآمد خوبی هم از 

این راه به دست آورد. 

کالف دوم

با گس��ترش شهرها و پیش��رفت خدمات شهری در 
کالنشهرها، انسان امروز رفاه و سهولت بیشتری برای 
زندگی شهری در اختیار دارد اما نیاز است برای رشد 
اقتصاد شهری بخش خصوصی هم سرمایه گذاری هایی 
را انج��ام دهد تا ه��م فعالیت بخ��ش خصوصی رونق 
بگی��رد و ه��م اقتصاد ش��هری به پایداری برس��د، در 
این خصوص مس��ئوالن برخی ش��هرها از بخش های 
خصوصی حمایت بیش��تری می کنند و امنیت را برای 
س��رمایه گذاران بخش خصوصی تامین می کنند. مثال 
به تازگی رییس کمیس��یون برنامه و بودجه ش��ورای 
اس��المی ش��هر کرج با تاکید بر ضرورت رشد اقتصاد 
شهری در این کالنشهر با استفاده از روش های متعدد 
س��رمایه گذاری، گفته اس��ت: اقتصاد شهری با جذب 
سرمایه های بخش خصوصی فعال و در صورت استمرار 

به پایداری می رسد. 
رضا شریفی، عضو پارلمان شهری کرج با عنوان اینکه 
تاکنون در خصوص چگونگی دس��تیابی به سرمایه های 
بخش  خصوصی برنامه ریزی های متعددی صورت گرفته 
اس��ت، بیان کرد: الزم است از همه پتانسیل های موجود 
در بخش سرمایه گذاری به منظور رسیدن به راهکارهای 
جدید و کارآمد در راستای رونق این بخش مهم استفاده 
کرد. از جمل��ه آیتم های کارا در خصوص تحقق این امر 
گسترش س��طح مشارکت های بخش خصوصی است که 

پیش از این نیز مطرح بوده است. 
شریفی گفت: سرمایه گذار باید برای امر سرمایه گذاری 
دلیل و توجیه منطقی داشته باشد و از برگشتن سودی 
منطقی ناشی از آورده مالی خود مطمئن باشد. رییس 
کمیس��یون برنامه و بودجه ش��ورای اسالمی شهر کرج 
با مطلوب خواندن ظرفیت های س��رمایه گذاری در این 
کالنشهر به آمادگی مجموعه مدیریت شهری در جذب 
س��رمایه های بخش خصوصی اش��اره ک��رد و گفت: با 
برنامه ریزی برای جذب این س��رمایه ها می توان زمینه 
را برای تقویت زیرس��اخت های اقتصاد ش��هری فراهم 
کرد.ما ه��م در این کالف پیش��نهاد می دهیم با توجه 
به اعالم آمادگی ش��هر کرج برای ورود س��رمایه گذاران 
بخش خصوص��ی مخصوص��ا در بحث زیرس��اخت های 
شهری، وارد عمل ش��ده و زمینه ساز بالندگی، رشد و 

توسعه اقتصادی این شهر باشند. 

گزارشی از وضعیت بازار و سرمایه گذاری در آژانس های طراحی و تبلیغات

 دست های خالی تولیدکنندگان 
برای تبلیغات تجاری

بخش اصلی درآمدزایی و سرمایه گذاری 
آژانس های تبلیغاتی در بحث فروش 
رسانه است و مباحث ارائه خدمات 

مشاوره و طراحی در آژانس ها چندان 
پررنگ نیست و سرمایه اصلی صاحبان 

آژانس در بحث خرید و اجاره رسانه صرف 
می شود که میزان این سرمایه تعیین کننده 

جایگاه و قدرت آژانس است

در تکاپوی ایده پردازی

ایده پردازی و نوآوری از جمله موضوعاتی اس��ت که 
به عنوان زیربنای تحرک جامعه در مسیر رشد و تعالی 
از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار اس��ت. ش��اید برای 
برخی افراد پرداختن به چنین مباحثی در فضای امروز 
اقتصاد ایران محلی از اعراب نداش��ته باش��د ولی برای 
امث��ال بنده که به صورت جدی ای��ن مباحث را دنبال 
می کنیم، مهم ترین رکن حرکت جامعه و به ویژه اقتصاد 
در مس��یر رشد و توس��عه، اهمیت دادن و الزام عملی 
سیاس��ت گذاران، فعاالن اقتصادی و اصحاب رسانه به 

چنین موضوعاتی است. 
طی یک س��ال گذش��ته بارها و باره��ا تالش کردم 
جای��ی برای پرداختن به موضوع ایده و ایده پردازی در 
صفحه فرصت سرمایه گذاری در روزنامه باز کنم، از این 
رو در مباح��ث مختلفی به ص��ورت پراکنده به موضوع 
ایده پردازی در س��رمایه گذاری و شروع کسب وکار در 
این صفحه پرداخته شد: طرح ستون ایده های احمقانه 
البته نه به این ش��کل و با این عن��وان بیش از 10 ماه 
است که دنبال ش��ده و مورد ارزیابی قرار گرفته است 
تا اینکه باالخره س��تون ایده ه��ای احمقانه از یک ماه 
گذش��ته به عنوان یک س��تون ثابت هر هفته شنبه ها 
در همین صفحه تعریف شد. بگذریم که در این مدت 
واکنش های مثبت و منفی زیادی از س��وی دوستان و 
مخاطبان مطرح ش��د اما آنچه اهمیت دارد و بیش از 
همه مرا نسبت به اهدافی که دنبال می کنم مصمم تر از 
گذش��ته کرد لطفی است که بسیاری از دوستان آن را 
در قالب پیامک ها و ایمیل های تبریک برای راه اندازی 
چنین ستونی ابراز داش��تند. طی 10روزی که ستون 
»ایده های احمقانه« صاح��ب گروهی با همین عنوان 
در فضای لینکدین ش��د ح��دود 500 نفرعضویت در 
این گ��روه را پذیرفتند که یک موفقیت نس��بی برای 
این ستون به حساب می آید و به نظر می رسد حرکتی 
برای توجه بیشتر به مبحث ایده و ایده پردازی در حال 
شکل گیری است. این حرکت حتی بین همکاران ما در 
سرویس های دیگر روزنامه حرکتی قابل ستایش است 
چون به نوعی سعی در پرداخت و حمایت از موضوعاتی 
حول محور ایده و ایده پردازی دارند که برای مخاطبان 
روزنامه فرصت امروز هم این جریان قابل مشاهده است. 
به طور مش��خص براین باورم در طول سال هایی که 
در حوزه اقتصادی فعالیت داش��تم و به عنوان مشاور یا 
ایده پرداز در جریانات کسب وکاری حضور و همکاری 
داش��تم همیشه برای موفقیت و رشد یا عدم رشد یک 
بنگاه اقتصادی پای یک ای��ده یا نوآوری در میان بود. 
تغییری که انجام ش��د و به موفقی��ت یک برند، بنگاه 
تجاری یا اقتصادی منجر ش��د و ای��ده ای که هرگز به 
آن زمینه های ظه��ور و بروز داده نش��د تا زمینه های 
شکس��ت در دنیای کسب وکار برای بس��یاری از افراد 
فراهم شود البته که ایده و نوآوری همواره با ریسک باال 
در فعالیت های اقتصادی همراه بوده اس��ت و از این رو 
درصد شکست در کار را افزایش می دهد اما این چالش 
هم می تواند با اقداماتی برنامه ریزی ش��ده در رابطه با 
زمان بندی و تحلیل ریس��ک برطرف ش��ود که در این 
مجال فرصت پرداخت و تبیین چنین موضوعی نیست. 
هرچند نوآوری و ایده پردازی و توجه به آن، بیش از 
آنکه خاستگاه اقتصادی داشته باشد موضوعی فرهنگی 
و اجتماعی اس��ت اما به لحاظ آثاری که در جامعه به 
دنبال خواهد داش��ت بیش از هر چی��ز بعد اقتصادی 
ماجرا برجسته می شود و تأثیر آن بر وضعیت اقتصادی 
و س��طوح درآمدی و میزان رفاه جامعه از طریق تأثیر 
و تاثر بر موض��وع بهره وری و کارایی امری انکار ناپذیر 

است.
آنچه ما به آن اعتقاد داریم و برایش تالش می کنیم 
پرداختن و توجه بیش��تر به مباحثی اس��ت که کمتر 
توس��ط س��رمایه گذاران مورد توجه ق��رار می گیرد و 
در برنامه های اقتصادی صاحبان س��رمایه به حس��اب 
نمی آید و این رویکرد در طول یک س��ال گذش��ته با 
رون��دی تکاملی در پیش گرفته ش��د و قطعاً جا برای 

کار بسیار دارد. 

شرایط ایده آل برای سرمایه گذاران 
خارجی در ایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی کش��ورمان اعالم کرد که 
س��رمایه گذاری خارجی در ایران با توجه به فراهم بودن 
امکانات و تسهیالت الزم، از وضع بسیار ایده آل و ممتازی 

برخوردار است. 
ب��ه گزارش ایرنا،  علی طیب نی��ا که به منظور امضای 
اساس��نامه بانک سرمایه گذاری توسعه آسیا  )AIIB( به 
چین سفر کرده بود، پیش از ترک پکن اظهار داشت: در 
ایران فرصت های قابل مالحظه ای برای س��رمایه گذاری 
وجود دارد و شاید بتوان گفت که در سطح جهانی یکی از 
کشورهای کم نظیر و ممتاز در این حوزه محسوب می شود. 
وی سرزمین گس��ترده، وجود منابع طبیعی سرشار، 
نیروی کار تحصیلکرده و آزموده، دسترس��ی آس��ان به 
کشورهای همسایه و همچنین برخورداری از منابع انرژی 
ارزان قیمت را از ویژگی های منحصربه فرد ایران اسالمی 

برای سرمایه گذاری خارجی عنوان کرد. 
وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی همچنین در پاس��خ به 
پرسشی درخصوص وضع قانون سرمایه گذاری خارجی در 
کشورمان، از آن به عنوان یکی از پیشرفته ترین قوانینی که 
همه گونه حمایت های الزم را از سرمایه گذاران خارجی به 

عمل می آورد، یاد کرد. 
وی خاطرنشان کرد: مجموعه این عوامل باعث شده که 
ایران به عنوان یکی از بهترین فرصت های سرمایه گذاری در 

عرصه بین المللی شناخته شود. 
او یادآور ش��د: در ماه های اخیر سرمایه گذاران خارجی 
استقبال کم نظیری از حضور در ایران داشتند و به همین 
دلیل اس��ت که ما ش��اهد س��فر هیات های گوناگون از 

کشورهای غربی و آسیایی به کشورمان هستیم. 
طیب نیا تصریح کرد: چنین به نظر می رسد که شرایط 
برای سرمایه گذاری خارجی در ایران با توجه به موارد یاد 

شده، به صورت جدی در حال آماده شدن است. 

یادداشت

خبر

عباس نعیم امینی

شکوفه میرزایی

  نایب ریی��س هیات مدیره و مدیرعامل 
بیم��ه دانا گفت: در ص��ورت مثبت بودن 
نتیجه مذاکرات هس��ته ای، ش��رکت های 
بیمه در کشور روند مثبت و رو به جلویی 

را تجربه خواهند کرد.  
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازارهای 
مال��ی  )ایس��تانیوز(، دکتر بی��ژن صادق، 
وضعیت شرکت های بیمه را پس از دوران 
تحریم مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد و با 
اش��اره به اینکه سرمایه گذاران و بازرگانان 
اروپایی می توانند در دوران »پساتحریم« 
ب��رای حضور در عرصه اقتص��ادی به ویژه 

صنعت بیمه در ای��ران برنامه ریزی کنند، 
اف��زود: بازار کش��ورمان طی چند س��ال 
گذشته بازار مناس��ب و دست نخورده ای 
باقی مانده که به دلیل تحریم های ظالمانه 
کش��ورهای غربی، فرصت سرمایه گذاری 
در صنعت بیمه برای این کش��ورها عماًل 
از دس��ت رفته اس��ت.  دکتر صادق اظهار 
داشت: در دوران تحریم که اروپاییان بازار 
بک��ر بیمه ایران را از دس��ت دادند، برخی 
کشورها مانند امارات و عربستان بیشترین 
بهره ب��رداری  و  س��رمایه گذاری  حج��م 
اقتصادی را داشتند، درحالی که در دوران 

ایران می تواند جانش��ین  »پس��اتحریم« 
مناس��بی برای این کش��ورها محسوب و 
سرمایه های عظیم اقتصادی آنها به طرف 
ایران س��رازیر شود.  مدیرعامل بیمه دانا با 
اش��اره به بیمه های باربری گفت: بسیاری 
از ش��رکت های بین المللی بیمه به دلیل 
نگران��ی از تحریم های آمری��کا، از تعامل 
با ش��رکت های حمل و نق��ل کاالی ایرانی 
خ��ودداری می کنند که ای��ن امر موجب 
کاهش سود شرکت های کشتیرانی شده 
اس��ت.  دکتر صادق با بی��ان اینکه حجم 
زی��ادی از ترددها از طری��ق خط اروپایی 

ص��ورت می گیرد، افزود: ب��ا لغو تحریم ها 
تجارت خارجی کشور به روال عادی خود 
بازمی گردد و پس از مدت کوتاهی میزان 
تجارت خارجی نیز افزایش خواهد یافت.  

وی ب��ا جمع بندی مطالب ارائه ش��ده، 
اظهار داش��ت: پیش بینی می ش��ود پس 
از مذاکرات هس��ته ای و رسیدن به توافق 
احتمالی، وضعیت اقتصادی کشور بهبود 
یابد و ش��رکت های بیمه نیز می توانند با 
توانای��ی و ظرفیت ه��ای آزاد ش��ده خود، 
س��هم بیشتری در تولید حق بیمه و رشد 

اقتصادی ایفا کنند.  

پس از رفع تحریم ها  

فرصت سرمایه گذاری در صنعت بیمه احیا می شود 
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ورزش های هوایی از کجا آمدند؟ 
همه چیز درباره پرواز در قرن بیس��تم ش��روع شد. 
زمانی که پیش��روان پرواز از جمله برادران رایت تالش 
کردند در آس��مان معلق بمانند. بع��د این تالش ها به 
مرحل��ه پروازهای ب��ا مقصد مش��خص و البته رقابت 
تفریحی در هوا رس��ید. پرواز ب��ا هواپیماهای کوچک 
و مانورهای هوایی به س��مت تفریحی تر شدن رفت تا 
جایی که گروهی از دوس��تداران پ��رواز به این نتیجه 
رس��یدند که توس��عه این فعالیت ها به یک فدراسیون 
جهانی برای س��اماندهی و هدفمند کردن و کمک به 

رشد آن نیاز دارد. 
فدراسیون جهانی ورزش های هوایی یا FAI در سال 
1905 به عنوان یک س��ازمان غیرانتفاعی و غیردولتی 
بنیان گذاری ش��د. هدف اصلی این س��ازمان گسترش 
فعالیت های هوایی در سراس��ر جهان، تصویب قوانین 
و ثبت رکورده��ای جهانی و برگزار کردن مس��ابقات 
بین المللی بود. یک قرن از تأسیس FAI گذشته است 

و در حال حاضر 100 کشور عضو این نهاد شده اند. 
فعالیت ه��ای این نه��اد بین المللی ش��امل تصویب 
 FAI .قانون و کنترل ورزش های هوایی در دنیاس��ت
رقابت های منظم��ی را میان کش��ورهای عضو برگزار 
می کند، مدال و دیپلم و جایزه برای ش��رکت کنندگان 
تهیه و برای پیش��رفت مهارت ها و امنیت در این رشته 
ت��الش می کند. در چارچ��وب FAI هر ورزش هوایی 
یک کمیته جهانی دارد که مس��ئولیت تدوین قوانین 
رقابت ها و رصد رویدادهای آن ورزش را بر عهده دارد. 
این فدراس��یون بعد از 100 سال به اهداف اولیه اش 
وف��ادار مانده اما ب��ا تغییرات در تکنول��وژی و اختراع 
ابزاره��ای جدید پ��رواز، عرصه فعالیت این س��ازمان 
هم گس��ترده تر شده اس��ت و به توسعه ادامه می دهد. 
فدراس��یون به طور مرتب رده بندی کشورهای عضو را 
منتش��ر می کند. این رده بندی ها با برگزاری هر رقابت 
و تغیی��ر در امتیازه��ا تغییر می کن��د. در حال حاضر 
سباس��تین کاوا ورزش��کاری از لهس��تان در رتبه اول 
جهان قرار گرفته اس��ت، میش��ائیل سومر آلمانی دوم 
اس��ت و کارل ستاریزاک رتبه س��وم را هم به لهستان 

داده است. 
دس��ته بندی ان��واع ورزش ه��ای هوایی در س��ایت 
فدراسیون شامل 12 مورد است. از جمله آیروباتیکس، 
آیرومدلین��گ، پ��رواز تجربی، پرواز با بال��ون، گالیدر، 

هنگ گالیدینگ، پاراشوت و. . . 

در ای��ن می��ان پاراگالی��در یک��ی از محبوب تری��ن 
ورزش های هوایی در جهان اس��ت. س��بکی و احساس 
رهایی در پاراگالیدر و پرواز با بال های مصنوعی بزرگ 
باع��ث محبوبیت آن در جهان ش��ده اس��ت. گرچه در 
پاراگالیدر از موتور اس��تفاده نمی شود اما پرواز با این 
وس��یله می تواند س��اعت ها طول بکشد و کیلومترهای 
زیادی طی ش��ود. البت��ه پروازهای یک و دو س��اعته 

بیشترین طرفدار را دارند و کافی به نظر می رسند. 
هنگ گالیدینک هم فعالیت محبوب دیگری اس��ت 
که ب��ه پاراگالیدینگ ش��باهت دارد. ام��ا گالیدرهای 
موت��وری هم که نیازی ب��ه ارتفاع اولی��ه ندارند جای 
خود را بین دوس��تداران پرواز باز کرده اند. این وسیله 
مسابقه های س��رعت بین گالیدرها را هم ممکن کرده 

است. 
در بس��یاری از نقاط کوهس��تانی گالیدرها به عنوان 
وس��یله تفریحی رایج مورد اس��تفاده ق��رار می گیرند. 
حتی در بعضی از کشورها که چنین ورزش هایی رواج 
بیش��تری دارد مدارس دوره هایی ب��رای دانش آموزان 
برگ��زار می کنن��د و آنه��ا را ب��رای ای��ن تفری��ح ب��ه 

کوهستان ها می برند. 
ماجرای پاراگالیدر از حدود سال 1952 شروع شد. 
دومینا جالبرت چترهایی را ساخت که قابلیت هدایت 
داش��تند و ش��بیه پاراگالیدرهای ام��روزی بودند. در 
1954 والتر نومارک پیش بینی کرد که چه زمانی یک 
خلبان گالیدر می تواند با دویدن بر فراز قله یا صخره یا 
پری��دن از بلندی خودش را به پرواز در بیاورد. باالخره 
در 1961 پیر لموین یک طراحی پیشرفته تر را ساخت 
که امکان هدایت گالیدر را در هوا فراهم کرد. همزمان 
دیگرانی هم مشغول ساختن نمونه های مشابه بودند و 
تالش می کردن��د راز بهترین طراحی را پیدا کنند. در 
1978 سه دوست فرانس��وی همه این طراحی ها را با 
هم تلفیق کردند و به نتیجه جدیدی رس��یدند. از آن 
زم��ان هنوز هم لوازم پرواز و پاراگالیدر در حال تغییر 
و پیشرفت بوده است. اروپا پیشرفت زیادی در این کار 
داش��ته و اکنون به روزترین مدل های پاراگالیدر انواع 
اروپایی آن هس��تند. البته این رش��د فقط در ساخت 
وس��یله این ورزش نبوده، بلکه اروپا خلبان های زیادی 
را هم تربیت کرده و اکنون تنها در کشور فرانسه بیش 

از 25هزار خلبان پاراگالیدر وجود دارد. 
چتربازی، اسکای دایوینگ و انواع سقوط های هوایی 
هم در جهان طرفداران زیادی دارد. پریدن از هواپیما 
و تسلیم شدن به نیروی جاذبه زمین البته به شجاعت 
و مه��ارت باالیی نیاز دارد. در آخرین لحظات س��قوط 
چتر باز می شود و بر نیروی جاذبه غلبه می کند. آندره 
جاکوز گارنرین نخس��تین کسی بود که این سقوط را 
موفقیت آمیز تجربه کرد. بعد از آن، این شیوه به نجات 
جان بس��یاری از مبارزان در جنگ های دنیا منجر شد. 
کس��انی که وسیله ش��ان در پروازها آسیب می دید و با 
یک چتر یا بالون سالم به زمین می رسیدند. در 1952 
ای��ن فعالیت هم تبدیل به یک��ی از ورزش های هوایی 

جهانی شد. 
بعدها حرکات تازه تری به این ورزش ها اضافه شد و 
جنبه های نمایش��ی آنها را به یکی از جلوه های قدرت 
بش��ر در آس��مان تبدیل کرد. حرکات آکروباتیک در 
هوا ه��م این روزها یکی از ورزش ه��ای هوایی جذاب 

شناخته می شود. 

تجربه س�قوط آزاد و پ�رواز با بال های مصنوعی ش�اید برای همه 
جذاب نباشد؛ روحیه ای هیجان دوست می خواهد و آمادگی پذیرش 
دلهره!  اما این دلهره خوش�ایند بس�ته به نوع�ش هزینه هایی دارد. 

در ایران ورزش های هوایی قابل اس�تفاده برای عموم چندان متنوع 
نشده است. هنوز ورزش هایی هستند که دوستداران آنها باید برای 
تجربه کردن شان پا به کشوری دیگر بگذارند یا به معدود نقاط ایران 

که این ورزش ها در آن شناخته شده و برقرار است سفر کنند. 
پاراگالیدر از شناخته شده ترین ورزش های هوایی تفریحی است و 

عده ای برای پرش های گاه به گاه س�راغ پیست های پیش بینی شده 
برای آن می روند تا از ارتفاع بپرند و برای دقایقی احس�اس پرواز را 
تجربه کنند. اما ش�اید کمتر کسی سراغ سقوط آزاد از هواپیما رفته 
باش�د.  این ورزش هم برای مس�افران تفریحی آسمان ایران برقرار 

است و هر کسی با سالمت بدنی نسبی می تواند سراغ آن برود.

دریچه

مینا عینی فر

 پاراگالیدر در سال های اخیر محبوبیت 
بیشتری به دست آورده و عده زیادی را به 
خود جلب کرده است. ابوالفضل خدایاری، 
مربی پاراگالیدر درباره شرایط پرواز با این 
وس��یله به »فرصت امروز« می گوید:  »در 
پرواز تفریحی پاراگالیدر ش��رایط خاصی 
وجود ندارد و هر کس��ی ب��دون گذراندن 
آموزش خاص��ی می تواند پرواز کند، البته 
به عنوان نف��ر دوم و به همراه یک خلبان. 
م��ا از بچه 5 س��اله تا پیرمرد 80 س��اله 
مراجعه کننده داریم ک��ه می خواهند این 
پ��رواز را تجربه کنن��د.« او می گوید این 
پرواز تفریح��ی در تهران 150هزار تومان 
هزین��ه دارد و فرد بدون نی��از به لوازم و 
تجهیزات و آمادگی بدنی خاصی می تواند 
آن را تجربه کند. فیلمبرداری با کیفیت از 
پرواز هم 20هزار تومان ناقابل خرج دارد. 

او درب��اره پرواز دو نفره ک��ه در بعضی 
از تبلیغ��ات پاراگالی��در دیده می ش��ود، 
می گوید:  »منظور از دو نفره، حضور یک 
خلبان و یک مس��افر است. چرا که دو نفر 
مبتدی مهارت��ی در پرواز ندارند. البته در 
گذش��ته پرواز س��ه نفره هم داشتیم که 
ب��رای دو نفر زیر 70 کیلو انجام می ش��د 
اما االن این نوع پرواز ممنوع شده است و 
تنها مسافر به همراه یک خلبان می پرد.«

جدا از پروازهای تفریحی، برای آموزش 
پاراگالیدر امکانات دیگری هم الزم است. 
خرید گالی��در و آموزش منظم آن هزینه 
بیش��تری را تحمیل می کن��د. این مربی 
می گوید:  »دختر یا پسر تفاوتی نمی کند. 
هم��ه می توانند از 14-13 س��الگی برای 
ش��رکت در کالس های آموزشی مراجعه 
کنن��د و پرواز به تنهایی را یاد بگیرند. من 

هنرجوی 70 س��اله هم دارم که به تنهایی 
پ��رواز می کن��د و مش��کلی ن��دارد. دوره 
آموزش��ی اول 20 روز ت��ا ی��ک ماه طول 
می کش��د که برای مبتدی هاست و دوره 
تکمیل��ی بعد از آن هم حدود 3 ماه زمان 
می ب��رد.« به گفته او هزینه دوره اول یک 
میلی��ون و 500 هزار تومان اس��ت و اگر 
شخص بخواهد گواهینامه پرواز مستقل را 
دریافت کن��د و بتواند بدون نیاز به مربی 
کار کن��د، برای دوره دوم آموزش��ی باید 
2میلیون تومان هزین��ه کند. کالس های 
تئوری ه��م که هزین��ه ای جداگانه دارند 
و در صورت تمایل پاس می ش��وند شامل 
هواشناس��ی  و  آیرودینامی��ک  آم��وزش 

می شود. 
البته ای��ن تمام هزین��ه الزم برای یک 
پرواز حرفه ای نیست. خلبان های حرفه ای 

به بال های باکیفی��ت اختصاصی هم نیاز 
دارند؛ وسیله ای که تمام نمونه های به روز 
آن اروپایی هس��تند. خدای��اری می گوید: 
برای خرید یک گالیدر آکبند 12 میلیون 
توم��ان باید کنار گذاش��ت. داش��تن یک 
گالیدر دس��ت دوم هم چی��زی حدود 6 

میلیون تومان خرج دارد. 
درحالی ک��ه برخ��ی تص��ور می کنن��د 
مردان باید مش��تری اصلی این پروازهای 
هیجان انگیز باش��ند، ای��ن مربی می گوید 
خانم ه��ا هم مش��تاق پ��رواز در آس��مان 
هس��تند و ای��ن ورزش مخت��ص آقای��ان 
نیس��ت. البته نس��بت آقایان کمی بیشتر 

است.
 ب��ا این ح��ال اکنون نزدی��ک به 100 
خلب��ان زن در ته��ران پ��رواز می کنند و 
مس��افران تفریحی گالیدر را با خودشان 

همراه می کنند. 
به گفته او، این رشته از سال 1370 در 
ایران سابقه دارد و نخستین بار دو نفر آن 
را از اس��ترالیا به ای��ران آوردند. بعد از آن 
آموزش ها گسترده تر ش��د و بعضی مربی 

شدند و شروع به آموزش کردند. 
خدای��اری درباره گالیدره��ای موتوری 
هم این طور توضیح می دهد:  »پاراموتور 
نیاز ب��ه ارتفاع ندارد و برخالف پاراگالیدر 
که پ��رواز در آن باید از روی ارتفاع انجام 
ش��ود، لب س��احل و جای تخت هم قابل 

استفاده است.«
گرچه پاراگالیدر به عن��وان یک ورزش 
هوایی ش��ناخته می ش��ود ام��ا این مربی 
معتقد اس��ت چن��دان به آمادگ��ی بدنی 
باالیی نیاز ندارد، بلکه بیش��تر وابسته به 

تکنیک و آشنایی با وسیله است. 

ورزش های تفریحی هوایی چقدر هزینه دارند؟ 

پرواز با بال های 12 میلیونی

شاید نخس��تین تصویر از س��قوط آزاد 
در ذه��ن برخ��ی تصویر س��کوی بانجی 
جامپینگ باش��د؛ پرش تنها با یک طناب 
و معل��ق مان��دن در هوا و فری��اد زدن با 
تمام وجود. ورزش��ی تفریحی که در ایران 
مخصوص آقایان است و از یک سکوی 40 

متری انجام می شود.
 ام��ا این تنه��ا گزینه س��قوط آزاد در 
ایران نیس��ت. پرش ب��ا چتر را هم باید به 
س��قوط های آزاد اضافه ک��رد. این ورزش 
نس��بت به پرواز با گالیدر نی��از به صرف 
هزین��ه بیش��تری دارد و ای��ن ب��ار باید 
 مبل��غ بیش��تری را هم به بودج��ه تفریح 

اضافه کرد.
 دوره آموزش��ی سقوط آزاد و چتر بازی 
که گروه��ی برگزار می ش��ود، 4 میلیون 
و 500 ه��زار توم��ان خ��رج دارد. البته با 
600ه��زار تومان می ش��ود یک س��قوط 
تفریحی داش��ت و برای یک بار سقوط از 
ارتف��اع 3000 تا 3500 مت��ری را تجربه 
کرد. پرش با هلی کوپت��ر و هواپیما انجام 

می شود. 
سقوط آزاد با چتر قواعدی سختگیرانه تر 
دارد. مراجعه باید همراه با لباس اسپورت 
و کف��ش کوهنوردی باش��د و براس��اس 
اعالم س��ایت های آموزشی س��قوط آزاد، 
پرش های اولی��ه همراه با بن��د و اتومات 
انجام می ش��ود و بعد از تسلط هنرجو به 
تش��خیص مربی، از پرش چه��ارم به بعد 
بند برداش��ته می شود و سقوط کامال آزاد 
می ش��ود. بعضی از باشگاه ها برای سقوط 
آزاد محدودیت سنی دارند و افراد زیر 17 

سال در آنها مجاز به پرش نیستند. 
 »اگ��ر چتر باز نش��د؟« س��وال رایجی 
اس��ت که به محض تصمیم گرفتن برای 
س��قوط آزاد ممکن اس��ت ب��ا آن روبه رو 
ش��وید. برای همی��ن برای س��قوط آزاد 
قبل از آم��وزش هوایی، آم��وزش زمینی 
الزم اس��ت تا نحوه بس��تن چت��ر قبل از 
پرواز آموزش داده ش��ود و چتر به موقع و 
درست باز ش��ود. این آموزش های زمینی 
که ش��امل آیرودینامیک و. . . هم می شود 
برای آموزش پیشرفته تا 40 ساعت زمان 

می برد.بقی��ه مدت آموزش ش��امل س��ه 
ساعت شبیه س��ازی با فیلم های آموزشی 
و سیمالتور، دو س��اعت تمرین حالت در 
اس��تخر و باالخره پرش و س��قوط آزاد از 
وسیله پرنده است. بعد از آن شخص باید 
توانای��ی پرش س��قوط آزاد ب��دون بند را 
به دس��ت بیاورد تا چتر ب��دون دخالت او 
باز ش��ود. در نهایت مدرک پایان دوره از 

هواپیمایی کشور اعطا می شود. 
ابوالفضل ناصری از مربیان س��قوط آزاد 
درب��اره س��ابقه ای��ن ورزش در ای��ران به 
»فرص��ت امروز« می گوی��د:  »این ورزش 
تقریب��ا به ص��ورت ج��دی و تخصصی از 
حدود سال 1378 وارد ایران شد. قبل از 
آن تنها متولی سقوط آزاد یک آموزشگاه 
یعنی مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی 
ب��ود، اما امروز با گذش��ت زمان و افزایش 
عالقه من��دان به این ورزش، باش��گاه های 
دیگری ه��م به صورت خصوص��ی و نیمه 
دولتی تاسیس ش��ده اند که این ورزش را 

آموزش می دهند.«
او درب��اره برگزاری مس��ابقات س��قوط 
آزاد در ای��ران این ط��ور توضیح می دهد:  
»مسابقات در ایران بیشتر در رشته دقت 
و هدف زنی برگزار می ش��ود. یعنی چترباز 
از وس��یله پروازی خارج می ش��ود و باید 
در یک نقطه پیش بینی ش��ده بنش��یند. 
مس��ابقه ای که در ایران برگزار نش��ده یا 
حداقل م��ن خبر ندارم که برگزار ش��ده 
باش��د، پرش ایستگاهی اس��ت که در آن 
چترب��از بای��د از ارتفاع ثابت��ی مثل یک 
ساختمان یا یک پل بپرد و بسته به ارتفاع 

باز شدن چتر یا هدف امتیاز می گیرد.«
این مربی س��قوط آزاد درب��اره آمادگی 
بدن��ی الزم و ش��رایط ض��روری س��قوط 
می گوی��د:  »س��المت کامل جس��می و 
روحی ب��رای این کار الزم اس��ت. ممکن 
است به فردی با س��المت جسمی نسبی 
ه��م اجازه س��قوط آزاد داده ش��ود. مثال 
بعضی از نقص عضوه��ا یا بیماری ها مانع 

ای��ن فعالیت نیس��ت، اما ب��رای بیماران 
صرع��ی و قلبی نمی توانی��م کاری بکنیم. 
برای پ��رش محدودیت س��نی هم وجود 
ن��دارد. افراد از 12 تا 70 س��ال می توانند 

این کار را انجام دهند.«
تف��اوت هزینه های س��قوط آزاد با انواع 
دیگر پرواز و ورزش های هوایی کمی زیاد 
اس��ت. ناصری در توضیح علت هزینه های 
باالت��ر می گوی��د:  »در پاراگالیدر نهایت 
هزینه شما پولی اس��ت که بابت یک بال 
می پردازی��د. ب��ا یک ماش��ین از زمین به 
س��مت بلندی می روید و پ��رواز را انجام 
می دهید اما در س��قوط آزاد جدا از هزینه 
خرید چتر، به وس��یله پرنده نی��از دارید. 
یعنی هواپیمایی که شما را به ارتفاع ببرد 
و از آن پایین بپری��د. هواپیما هزینه های 
جانب��ی زی��ادی دارد از جمل��ه هزین��ه 
سوخت، اس��تهالک، ش��ارژ فرودگاهی و 
هزین��ه خلبان. برای همی��ن هر پرش در 
ای��ران حدود 150هزار تومان هزینه دارد. 

مث��اًل اگ��ر بخواهید در س��ال 100 پرش 
داشته باشید باید 15-10 میلیون تومان 

کنار بگذارید.«
در س��قوط آزاد هم ج��دا از پرش های 
تفریح��ی، امکان آموزش و پرش حرفه ای 
وج��ود دارد. ناصری هزینه های آموزش را 
هم این طور توصی��ف می کند:  »ما برای 
آموزش 4 میلی��ون و 300 هزار تومان از 
هنرجویان دریافت می کنیم. هر پرش آزاد 
150هزار تومان اس��ت که م��ا از اعضای 
باش��گاه خودمان 130هزار تومان دریافت 
می کنی��م. کمتری��ن ارتفاع ب��رای پرش 
3000 متر و هزین��ه اش 560هزار تومان 
است. اگر بخواهید چتر بخرید، قیمت آن 
از حدود 25 تا 45 میلیون تومان بسته به 
نوع و کیفیتش متغیر است. البته در طول 
دوره ما چتر را در اختیار افراد می گذاریم 
و برای پرواز تفریحی هم خودمان به آنها 

چتر می دهیم.«
او خط��رات احتمالی باز نش��دن چتر و 
س��قوط ناموفق را رد می کن��د و توضیح 
می دهد:  »همه هنرجویان در طول دوره 
و پرش ها بیمه هستند و چترها ساالنه به 
مجمع اس��تاندارد می رود و چک می شود. 
اگر چتر باز نش��ود چتر بک آپ هس��ت و 
سیس��تمی وجود دارد ک��ه در صورت باز 
نک��ردن به موق��ع چت��ر، آن را به ص��ورت 
خ��ودکار باز می کند. بنابراین پروازها را با 

نهایت ایمنی انجام می دهیم.«
دوره آموزشی مقدماتی شامل 16 پرش 
س��قوط آزاد است که 6-5 تای آنها بدون 
دخالت مس��افر برای باز کردن چتر انجام 
می ش��ود.  با ش��رایط خوب آب و هوایی 
می ش��ود در هفته دو پ��رش انجام داد تا 
کالس ه��ا ظرف هش��ت هفته ب��ه پایان 
برسد. اما اگر شرایط آب و هوایی مناسب 
نباش��د این کالس ها بیش از این به طول 
می انجام��د. ناص��ری می گوید: ب��ه دلیل 
امکان مح��دود پرش ها در طول هفته در 
ایران، بعضی از هنرآموزان به کش��ورهایی 
مث��ل دوبی و تایلند می روند تا از امکانات 
پروازی بیش��تر استفاده کنند و آموزش را 

سریع تر به پایان برسانند. 

سقوط آزاد از هواپیما چه شرایطی دارد؟ 

سقوط 600هزار تومانی در آسمان شهر



کانادا تحریم های روسیه را تشدید 
کرد

دولت کانادا اعالم 
ک��رد تحریم ه��ای 
جدیدی را علیه ۱۴ 
موسسه و شرکت و ۳ شهروند روسیه اعمال کرده است. 

دفتر نخس��ت وزیری کانادا با انتشار بیانیه ای در پایگاه 
اطالع رس��انی دولت این کشور فهرستی منتشر کرده که 
براساس آن ش��رکت هایی مانند گازپروم، گازپروم نفت و 
ترنس نفت از جمله ش��رکت هایی هستند که نام شان در 
فهرس��ت جدید تحریمی کانادا علیه روس��یه قرار گرفته 

است. 
دولت کانادا عالوه بر اعمال تحریم علیه ۱۴ موسس��ه 
و ش��رکت و ۳ فرد روس همچنین تحریم هایی را درباره 
خریدوفروش هرگون��ه کاال به منطقه کریمه وضع کرده 

است.
 

جزییات جاسوسی آمریکا از 
شرکت های فرانسوی

اسنادی که به تازگی افشا شده اند 
نش��ان می دهن��د آژان��س امنی��ت 
مل��ی آمریکا عالوه بر جاسوس��ی از 
رؤس��ای جمهور فرانسه تماس های 
دیگر مقامات ارش��د و بنگاه های اقتصادی این کش��ور را 

هم شنود کرده است. 
پس از افشای جاسوس��ی  های آمریکا از سه وزارتخانه 
فرانس��وی، سایت افش��اگر ویکی لیکس اسنادی رو کرده 
که نش��ان می دهد آژانس امنیت ملی آن کش��ور دامنه 
جاسوس��ی ها از پاری��س را به وزرا و ش��رکت های اصلی 

فرانسه گسترش داده است. 
جولیان آسانژ، مدیر سایت ویکی لیکس گفت: »آمریکا 
ب��رای بیش از یک ده��ه در حال انجام جاسوس��ی های 
اقتصادی علیه فرانسه بوده است. آمریکا عالوه بر جاسوسی 
از وزیر دارایی فرانسه، دستور شنود از تمامی تماس های 
شرکت های فرانسوی به ارزش باالی 200 میلیون دالر را 

صادر کرده است.«
آس��انژ اضافه کرده بانک بی ان پی پاریبا و شرکت های 
پژو، رنو و ش��رکت های کش��اورزی فرانسه تنها برخی از 

شرکت هایی بوده اند که هدف جاسوسی واقع شده اند. 

تولید نخستین عینک با قابلیت 
تنظیم فاصله کانونی

ش��رکت انگلیسی 
Adlens موف��ق به 
نخس��تین  س��اخت 
عینک قادر به تنظی��م فاصله کانونی برای افراد مبتال به 

نارسایی عدسی چشم شد. 
شرکت Adlens چند سال قبل نمونه ابتدایی عینک 
قابل تنظیم را برای کشورهای در حال توسعه که خدمات 

چشم پزشکی محدودی دارند، تولید کرده بود. 
در نمونه جدید این عینک، با استفاده از فناوری روز و 
به کمک فناوری سیلیکون مایع می توان میدان دید را در 

سه فاصله تنظیم کرد. 
به گفته شرکت س��ازنده، هدف از ساخت این عینک، 
تولی��د محصولی جدی��د و کارآمد به ج��ای عینک های 

دوکانونی موجود است. 
عینک های مجهز به دوکانونی یا bifocals همیش��ه 
مشکالتی را برای استفاده کننده ایجاد می کنند، به عنوان 
مثال برای مشاهده تصاویر دور یا نزدیک شخص باید سر 
خود را عقب یا جلو برده یا مرتب عینک را با دس��ت جلو 

و عقب ببرد. 
ش��رکت س��ازنده در مورد فناوری به کار رفته در این 
عینک افزود: در عینک جدید از دو شیشه مجزا برای هر 
چشم استفاده شده اس��ت، به نحوی که لنز تجویز شده 
توسط چشم پزش��ک در جلو قرار داده ش��ده و لنز قابل 
انعطاف در پشت آن نصب شده و فضای بین دو لنز نیز با 

روغن سیلیکون کامال شفاف پر شده است. 
تنظیم خ��ودکار عینک نی��ز تنها با فش��ار دادن یک 
دکمه روی دس��ت امکان پذیر اس��ت. در این حالت با هر 
بار فش��ردن دکمه عینک در س��ه حالت از پیش تعیین 
ش��ده یعنی فاصله زیاد، فاصله متوس��ط و فاصله نزدیک 
تنظیم می شود.  شرکت Adlens، این فناوری انحصاری 
را »VPO« ی��ا لنز قابل انطب��اق نام گذاری و قیمت هر 

عینک را حدود ۱000 دالر تعیین کرده است. 

در طول ۳7 س��ال گذشته تاکنون قیمت بنزین ۱000 تومان افزایش قیمت داشته 
اس��ت؛ به عبارتی، در طول کمتر از چهار دهه گذش��ته تاکنون 99 هزار و 900 درصد 
قیمت بنزین گران ش��ده اس��ت. هر لیتر بنزین در سال ۱۳57 با قیمت یک تومان به 

فروش می رفت که این رقم در ماه گذشته به ۱000 تومان افزایش یافت. 
هر لیتر بنزین در س��ال ۱۳57 با نرخ یک تومان به فروش می رسیدکه دو سال بعد، 
یعنی در س��ال ۱۳59 دولت وقت قیمت بنزین را س��ه تومان افزایش داد و این نرخ تا 
س��ال ۱۳68 ثابت بود. در س��ال ۱۳69 و در دولت سازندگی قیمت بنزین به 5 تومان 
در ه��ر لیتر افزایش پیدا کرد. در س��ال ۱۳7۴ قیمت بنزی��ن به دو برابر افزایش یافت 
و با قیمت ۱0 تومان عرضه ش��د. در س��ال ۱۳76 قیمت بنزین به هر لیتر ۱6 تومان  
)60 درصد افزایش( و چهار س��ال بعد در دولت اصالحات و در س��ال ۱۳80 به تدریج 
این رقم به هر لیتر ۳8 تومان  )۱۳7.5 درصد افزایش( رس��ید. در س��ال ۱۳8۳ قیمت 

بنزین به 80 تومان برای هر لیتر افزایش یافت. 
رون��د صعودی قیمت بنزین در دولت احمدی نژاد نی��ز ادامه پیدا کرد؛ به طوری که 
قیمت بنزین از 80 تومان به ۱00 تومان در س��ال ۱۳86 افزایش یافت. پنج سال بعد 
و در دولت دوم احمدی نژاد، افزایش قیمت بنزین کاماًل ش��وک گونه بود؛ به طوری که 
با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و در روزهای آخر آذرماه س��ال ۱۳89 هر لیتر 
بنزی��ن آزاد در ف��از اول هدفمن��دی یارانه ها به 700 تومان افزای��ش قیمت پیدا کرد. 
بنزین س��همیه ای که از میانه های س��ال ۱۳86 ش��کل گرفته بود در آذرماه ۱۳89 به 

۴00 تومان افزایش پیدا کرد. 

تابس�تان در هم�ه ج�ای دنی�ا فصل س�فر اس�ت، فصل 
جنب وج�وش و ماجراجوی�ی و ایده ه�ای هیجان انگیز. اما 

تورهای ابتدای تابس�تان امس�ال به دلی�ل همزمانی با ماه 
رمضان، تخفیف هایی دارند. 

هزینه سفر داخلی در میانه تابستان و ماه رمضان

س��الم خوانندگان جان. حال شما خوب است؟ اوضاع و احوال به سامان است؟ الهی 
که س��نگ جلوی پای تان نباشد. الهی که تحریم از زندگی تان برداشته شود. ان شاءاهلل 
س��انتریفیوژ زندگی تان بچرخد. عرض کنم که یک��ی از رفقایم تعریف می کرد چندی 
قبل با دوستش در مترو نشسته بوده، پسری هم روبه روی شان نشسته. اینها داشتند با 
هم حرف می زدند و می خندیدند! ناگهان پسر روبه رویی قاطی می کند و می آید محکم 
می کوبد تخت س��ینه این رفیق ما! یقه اش را می گیرد و وس��ط مترو فریاد می زند: »به 
م��ن دارید می خندید آره؟ من حس شش��مم قویه! من چه ج��وری ام مگه، دارید بهم 

می خندید؟!«
رفی��ق ما همین طوری می ماند که بابا چرا حال عصب داری؟! چه کارت کردم مگر؟! 
اصال مگر ما تو را می شناسیم که بخواهیم راجع به تو حرف بزنیم؟! طرف هم بی خیال 

نمی شده که نمی شده! اال و بال گیر داده که دارید راجع به من حرف می زنید! 
اینطوری اس��ت دیگر. بعضی از آدم ها توهم دارند. مدام فکر می کنند دور و برش��ان 

همه می خواهند علیه شان توطئه کنند. 
توهم توطئه فقط مخصوص انس��ان ها هم نیست. گویا موجودات دیگر هم درگیرش 
هستند. مثال گربه همین طور است. به رفتار گربه ها دقت کرد ه اید؟ مخصوصا گربه های 
خیابان��ی. عطس��ه که می کنند بعدش با اس��ترس مدام این ط��رف و آن طرف را نگاه 
می کنند. نگرانند که در آن چند صدم ثانیه که عطسه کردند و چشم شان بسته شده، 

کسی بهشان حمله کرده باشد! 
بعضی ها هم که همیش��ه اس��ترس دارند. همیش��ه نگرانند. همیش��ه دلشوره دارند. 
ه��ی می گویند من می دانم فالن اتفاق می افتد. دلم ش��ور می زند. مادرها معموال زیاد 
اینطوری می ش��وند. نگران بچه های شان می شوند. فکر و خیال می کنند. مادرند دیگر، 
از روی محبت و مهربانی شان است. ولی بعضی ها هستند که الکی نگرانند. از همه چیز 
می ترسند. اینها اعتماد به نفس کافی ندارند. خودشان را ضعیف می بینند. از طرفی هم 

عجولند و صبوری پیشه نمی کنند. فاضل نظری شعری دارد که می گوید: 
»بی قرار تو ام و در دل تنگم گله هاست

آه! بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست«
اگ��ر حوصله بیش��تری ب��ه خرج بدهی��م، دیگر بی ت��اب و دلواپس نمی ش��ویم. اگر 
اعتماد به نفس داش��ته باش��یم و باور کنیم که ما موضع برتری داریم، دیگر دل نگران 
نمی ش��ویم. چقدر فضا ادبی- عرفانی شد. )کجایش عرفانی بود؟ دیدم حرف های بودار 

زدم، خواستم رد گم کنم(. 
ولی کال شما اگر اعتماد به نفس داشته باشید و به صحت و سالمت کاری که می کنید 
ایمان داشته باشید، اگر خودتان را ضعیف ندانید و مطمئن باشید که حرف های زیادی 
برای گفتن دارید و کارهای زیادی هست که از عهده آنها بر می آیید، صبور و منطقی 
باش��ید و از طرفی هم دل تان به وجود خدا، به حمایت خدا گرم باش��د، دیگر دلواپس 
نمی شوید. دیگر دلشوره نمی گیرید. دیگر از غریبه ها و از اتفاقات نمی ترسید. آقا حالم 
دارد از خ��ودم ب��ه هم می خورد! چقدر موعظه طور ش��د مطلب ام��روز! ولی چه کنم؟ 
نگران دِل دل نگرانان هستم. می خواهم کمی آرام شوند. خدای نکرده می افتند سکته 

می کنند، بیا و درستش کن. 

قصر 1000 اتاقه اردوغان، رییس جمهور ترکیه در ش�هر آنکارا که پیش از این عظمت و هزینه های آن محور گزارش بس�یاری از رس�انه های جهان قرار گرفت، از این پس از طریق 
س�ایت اینترنتی قابل بازدید خواهد بود. طراحی دکوراس�یون داخل این قصر با در نظر گرفتن امنیتی ترین نکات صورت گرفته اس�ت، به گونه ای که هرگونه امکان ش�نود را از بین 

برده و به صفر می رساند. 

دلواپسم نباش، من مرد حادثه ام

این روزها، یا شاید همیشه وقتی در میان مردم شهرت بگردی، می توانی حرفی تازه 
از داغ های جا مانده در دلش��ان بش��نوی. همین که این کالنشهر تهران وجب به وجب 
کش می آید و بزرگ تر می شود دردهای مردمش هم با آن کشیده می شود و سختی های 
زندگی ش��ان پر رنگ تر می شود. یک روز هوای شهر سیاه است و آلوده و روز دیگر دل 
زمین خش��ک و بی آب. همه مشکالت مثل شهاب س��نگ به زندگی مردم می خورد و 
پودرش��ان می کند و می رود ولی صدایی از کس��ی بلند نمی شود. شاید همین سکوت 
طوالنی باعث ش��ده ما فکر کنیم هیچ کس در هیچ کجای این ش��هر نیازمند کمک ما 
نیس��ت. بالهایی که سال ها از سر انسان های این س��رزمین گذشت آنقدر بزرگوارشان 
کرده که دیگر صدای ش��ان در گلو بمیرد و بار س��نگین گرفتاری ها را در خودشان کور 
کنند. مدت هاس��ت ش��هر به چندین محله قسمت شده. در یک سوی شهر رفاه سر به 
فلک کش��یده و حتی اس��تخرهای خصوصی به در اتاق خواب ها رسیده و ماشین های 
چند صد  میلیونی در پارکینگ ها خاک می خورد و در محله ای دیگر خانواده هایی نفس 
می کش��ند که برای خرید روزانه ش��ان بدهکار همه مغازه های محل اند. نه اینکه با این 
حرف ها چیزی درست می شود یا ما آنقدر مسئولیم که می توانیم دستی برای همسان 
کردن این فاصله ها بلند کنیم. ما فقط می توانیم یک نظاره گر س��اده نباشیم. می توانیم 
از یاد نبریم که هنوز در این شهر خانواده هایی هستند که خرید نسیه و بدهکاری های 
ماهانه شان سر به فلک زده و نمی دانند کی و کجا توان پرداخت آن را دارند. این روزها 
قش��ر متوسط تقریبا معنای خودش را گم کرده مردم یا مرفه اند یا فقیر یا خیلی فقیر. 
همین که نگاه می کنیم و می بینیم هنوز خیلی فقیر نش��ده ایم نفس��ی از س��ر راحتی 
می کشیم و لقمه نان و مرغمان را می خوریم و دیگر به هیچ چیز فکر نمی کنیم. اما یک 
روز اگر به س��رمان زد از این الک بیرون بیاییم و برای دل خودمان کمکی به انس��انی 
کرده باشیم نباید خیلی زحمت بکشیم و راه دوری برویم. باید به محله های فقیرنشین، 
یا همان محله هایی که مردم خیلی فقیر زندگی می کنند سر بزنیم. به سراغ مغازه های 
محل برویم و نگاهی گذری به دفتر حس��اب و کتاب آنها بیندازیم ببینم چند خانواده 
برای مبالغی خیلی اندک به آنها بدهکارند. حجم بدهی آنها برای ما خیلی ناچیز است 
و برای آنها خیلی سنگین. همان وقت دست در جیبمان کنیم و این بدهی را پرداخت 
کنیم. مهم نیس��ت که آنها بدانند کی و چرا این کار را کرده همین که ما یک ش��ب را 
برای خانواده ای که غم نان دارد ش��اد کنیم کافی  اس��ت. ش��اید ما نتوانیم همه بدهی 
آنها را بدهیم اما همان مردمی که رفاه تا البه الی نفس هایش��ان باال آمده اگر یک روز 
هوس شاد کردن دل کسی را بکنند گذر به این محله ها برایشان ارمغان خوبی است. 

زندگی نسیه

فرصتسوزی

سودوکو

قــاب

کیوسـک
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دوردنیا

 10 فناوری نوآورانه در جدیدترین خودروها
خودروس��ازان م��دام در ح��ال اف��زودن 
امکانات فناوری جدید در خودروها هستند 
و حت��ی این تمای��ل را ب��رای خودروهای 
ارزان قیمت هم نشان می دهند، با این همه 
ق��رار گرفتن در ص��در اخب��ار کار راحتی 

نیست. 
پایگاه اینترنتی کامپیوترورلد به بررس��ی 
۱0 فن��اوری نوآورانه جدی��د در خودروها 
پرداخته است که ایمنی و راحتی بیشتری 

را برای راننده فراهم می کنند. 

1- نخستین خودروی پشتیبانی کننده 
از اندروید اتو و اپل کارپلی؛ کیا اپتیما 

2016
این سدان نخس��تین خودرویی است که 
از جدیدتری��ن خدم��ات یکپارچگی تلفن 
هوش��مند پش��تیبانی می کند و به راننده 
اجازه می ده��د تلفن اندروی��دی یا آیفون 
خود را به اتصال یو اس بی  در خودرو وصل 
کن��د و اندرویدات��و ی��ا اپل کارپلی در یک 
نمایش��گر هش��ت اینچی به طور اتوماتیک 
فعال می ش��ود و به رانن��ده امکان می دهد 
برای اجرای آهنگ، مشاهده نقشه و گرفتن 
تماس تلفنی از گوش��ی خود استفاده کند. 
کی��ا همچنین ام��کان دسترس��ی به این 
قابلیت ه��ا در خ��ودرو را از طری��ق فرمان 

صوتی فراهم کرده است. 

2- پیکاپی که کمک می کند به طور 
ایمن یدک بکشید؛ فورد اف-150 

2015
پیکاپ ها معموالً در به کارگیری امکانات 
فناوری جدیدتر مانند سیس��تم حرکت در 
خط��وط کند عمل می کنن��د اما اف-۱50 
نه تنه��ا ب��ا مرتعش کردن فرم��ان خودرو، 
درباره خارج ش��دن از خط هشدار می دهد 
بلک��ه در صورتی ک��ه رانن��ده در نقطه ای 
با س��رعت زی��ادی حرکت کن��د، می تواند 
س��رعت را ک��م کند. س��رعت ب��اال در هر 
ش��رایطی خطرناک است به ویژه زمانی که 

وسیله دیگری یدک کشیده می شود. 

3- عینکی که به رانندگی کمک 
می کند؛ مینی کوپر

اطالع��ات اندکی مربوط ب��ه این نوآوری 
وجود دارد اما فناوری واقعیت افزوده برای 
مینی کوپ��ر می توان��د یک تحول اساس��ی 
باشد. این عینک درحالی که راننده خودرو 
را می ران��د ی��ک صفحه نمای��ش واقعیت 
افزوده نمایش می دهد ک��ه به عنوان مثال 
زمانی ک��ه می خواه��د پ��ارک کند نش��ان 
می ده��د تا چ��ه فاصل��ه باید عق��ب رود. 
همچنی��ن در بزرگراه ه��ا فلش هایی ظاهر 

می ش��وند که نش��ان می دهند راننده باید 
به کدام سمت حرکت کند. هنوز جزییاتی 
درباره قیمت این فناوری یا زمان عرضه آن 

وجود ندارد. 

4- نمایشگر لمسی که مانند یک  
آی پد کارمی کند؛ جگوار ایکس اف 

2016
جگوار به بهبود نمایشگر لمسی در سدان 
لوک��س جدید ایکس اف پرداخته اس��ت و 
این نمایش��گر اکنون مانند یک آی پد کار 
می کند. نمایش��گر ۱0.2 اینچ��ی به کاربر 
امکان می دهد با ضربه و حرکات اش��اره ای 
دیگ��ر زوم کن��د و میانبرهای��ی را ب��رای 
قابلیت ه��ای پرکاربرد ایج��اد کند و حتی 
تصویر پس زمینه دس��کتاپ را تغییر دهد. 
این نمایش��گر یک پردازنده چهار هسته ای 

و یک هارد SSD دارد. 

5- خودرویی که در تقاطع ها ترمز 
XC90 T6 2016 می کند؛ ولوو

این خودرو که تابس��تان امس��ال به بازار 
عرض��ه می ش��ود امکانات��ی دارد ک��ه در 
هی��چ خ��ودروی دیگری یافت نمی ش��ود. 
همچنان ک��ه راننده به س��مت یک تقاطع 
حرک��ت می کن��د، ای��ن خ��ودرو مراق��ب 
خودروهای��ی اس��ت که از س��مت مخالف 
می آین��د و اگر به نظر برس��د که خودروی 
مقابل ممکن اس��ت مقابل خ��ودرو بپیچد 
یا با آن تصادف کن��د، به صورت اتوماتیک 

ترمز می کند.
 

6- ساعت هوشمندی که خودرو را 
استارت می زند؛ هیوندای جنسیس 

2015
ب ام دبلیو تنها شرکتی نیست که امکان 
می دهد با یک س��اعت هوشمند از خودرو 
اس��تفاده کنید. برنامه تلفن هوش��مند بلو 
لینک ک��ه در حال حاضر با مدل هیوندای 
جنس��یس 20۱5 کار می کن��د ب��ه راننده 
ام��کان می دهد خودرو را اس��تارت بزند یا 
دره��ای خودرو را قفل ک��رده یا باز کند و 
حتی خ��ودرو را در یک پارکینگ بس��یار 
ش��لوغ پیدا کن��د. ای��ن برنامه با بیش��تر 
ساعت های اندرویدی مانند موتو ۳60 کار 
می کند و احتماال نس��خه مخصوص ساعت 

اپل را هم خواهد داشت. 

7- رایانه کنترل شونده با چشم که 
مراقب جاده است؛ سوبارو لگسی 

2015
خودروهای زیادی از حسگرهایی استفاده 
می کنند که به نگه داشتن خودرو در میان 

خطوط کم��ک کرده و با ترم��ز اتوماتیک 
از برخ��ورد با خودروه��ای دیگر جلوگیری 
می کنند. س��وبارو لگسی از حسگری به نام  
این سایت اس��تفاده می کند که در شیشه 
جلوی خ��ودرو تعبیه ش��ده و خودروهای 
دیگ��ر و موانع احتمال��ی را رصد می کند و 
ب��رف و یخ زدگی هم مان��ع کار کردن آن 
نمی شود. این حس��گر تنها حسگری است 
 )IIHS(  که مؤسس��ه بیمه ایمنی بزرگراه
در تس��ت هایش به عنوان عال��ی رتبه بندی 

کرده است. 

 4G 8- اشتراک گذاری سیگنال
در یک خودروی ارزان قیمت؛ شوی 

تراکس 2015
این خ��ودرو اندک��ی بی��ش از 20 هزار 
دالر قیم��ت دارد ب��ا این هم��ه ب��ا وجود 
قیمت ارزانش، مجهز به یک هات اس��پات 
4G اس��ت و به سرنش��ینان خودرو امکان 
می دهد از سیگنال های 4G استفاده کنند. 
این س��رویس به مدت س��ه ماه یا حداکثر 
س��ه گیگابایت رایگان اس��ت و پس از آن 
اس��تفاده از آن با پرداخت ماهانه پنج دالر 

آغاز می شود. 

9- سیستم مونیتور دقت که رانندگی 
را کنترل می کند؛ نیسان ماکسیما 

2016
نیس��ان ماکس��یمای 20۱6 ک��ه انتظار 
می رود امس��ال روان��ه بازار فروش ش��ود، 
ی��ک ویژگی ایمنی جالب دارد که بیش��تر 
در مدل ه��ای لوک��س گران قیمت��ی مانند 
می ش��ود.  دیده  مرس��دس بنز  خودروهای 
همچنانکه راننده خودرو را می راند، خودرو 
الگ��وی رانندگی او را مونیتور می کند و در 
صورت تش��خیص نش��انه های خستگی، با 
نمای��ش یک فنجان قهوه در نمایش��گر، از 
راننده می پرس��د نیاز به اس��تراحت دارد و 

دقت بیشتر را یادآوری می کند.
 

10- چهار چرخ متحرکی که لیز 
خوردن چرخ را پیش بینی می کند؛ 

مزدا سی ایکس تری 2016
سیس��تم های چهار چرخ متحرک زمانی 
عمل می کنند که خودرو لیز خوردن چرخ 
را احس��اس می کند. مزدا س��ی ایکس تری 
20۱6 نخستین خودرویی است که از یک 
سیستم لمسی هوشمندتر استفاده می کند. 
این خودرو می داند چه زمانی جاده یخ زده، 
پوش��یده از برف یا لغزنده است و به عنوان 
مثال یک ترموستات می تواند دما را بخواند 
و خودرو پیش از اینکه چرخ لیز بخورد، از 
سیستم چهار چرخ متحرک استفاده کند. 

احسان ابراهیمی
طنزنویس

جدولامروز

مشخصات توردرصد تخفیفنرخ واقعیمقصد

200  تا ۴00 600 هزار تومانکیش
هزار تومان

هتل 5 ستاره و تعطیالت آخر هفته

۱00 هزار تومان700 تا 800 هزار تومانمشهد
تور 2 شب و ۳ روز و هتل 5 ستاره است. 

تعطیالت پایان هفته معموالً تخفیف ندارد و در سایر روزها 50 هزار 
تومان ارزان تر می شود. 

۱00 تا ۳00 5۴0هزار تومانشیراز
هزارتومان

هتل 5 ستاره و این قیمت برای تعطیالت پایان هفته است.
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