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بازخوانی مشکالت تولید

صدای رکود بلندتر از فریاد تولیدکنندگان

 جراحی دوباره نرخ سود بانکی 
هنگامی که ش��ورای پول و اعتبار موضوع کاهش 
نرخ سود بانکی را از تصویب گذراند، یکی از بندهای 
 مه��م آن مرب��وط به زمان بندی بررس��ی نرخ س��ود 

بانکی بود. 

براس��اس این زمان بندی ش��ورای پول و اعتبار هر 
سه ماه یکبار نرخ سود بانکی را دوباره مورد بازبینی 
قرار می دهد و در صورت نیاز این نرخ سود را دوباره 

کاهش خواهد داد. 

اتاق تهران برای حل چالش های پس از تحریم پیشگام شد 

با نزدیک شدن به 3 ماه نخست مصوبه شورای پول و اعتبار قوت گرفت

وامی که نه دادنش می صرفد و نه گرفتنش

 کمیته مشورتی پسا تحریم 
در اتاق هشتم کلید خورد 

 تسهیالت 60میلیونی 
در پاسکاری بین بازار و بانک
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سال گذشته فعاالن صنعتی و معدنی کشور، هفت بند را به عنوان مشکالت 
اساس��ی این بخش اقتصاد کش��ور، در روز صنعت مطرح کردند. امسال نیز 
رییس خانه صنعت و مع��دن ایران به نمایندگی از تش��کل بخش خصوصی 
در روز صنع��ت، آن  هفت بند را م��رور و در ای��ن بین اعالم ک��رد که هنوز 

درباره تعدادی از این موارد تغییر چندانی صورت نگرفته اس��ت. عبدالوهاب 
سهل آبادی، در آن روز تصریح کرد که تغییر وضعیت صنعت به حالت عادی 
فقط بس��تگی به قوه مجریه ندارد، بلکه نیاز به راه ان��دازی یک کمیته نجات 
صنعت متشکل از همه قوا در کشور است. در طول چهار سال اخیر، با تشدید 

فشار اقتصادی ناش��ی از تحریم ها و هزینه های تحمیل شده به بخش تولید 
کشور در اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بخش تولید هر روز ضعیف تر 
ش��د. با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر روش در سیاست های خارجی 
کشور، بارقه های امید برای بخش تولید دیده ش��د. در ادامه نیز دولت برای 

کمک به بخش تولید اق��دام به تدوین الیحه رفع موان��ع تولید کرد. اما حاال 
پس از گذشت دو س��ال از روی کار آمدن این دولت، فعاالن بخش خصوصی 
می گویند که به رغم سیاس��ت های دولت برای خروج از رکود، موانع بزرگی 

همچنان سر راه رونق تولید استوار است. 

گفت وگوی »فرصت امروز« با امین آذریان، کارشناس و تحلیلگر کارگزاری بانک کشاورزی 

بازار سهام شکست مذاکرات هسته ای را 
پیش خور کرده است

مذاکرات هسته ای در وین با شرایط نفس گیر خود مواجه شده است. فابیوس، 
وزیر امور خارجه فرانسه می گوید: همیشه سخت ترین قسمت مسابقه، 100 
متر آخر آن اسـت اما گویا آمریکایی ها ترجیح می دهند این صدمتر را با 
»اسب هایی جدید« ادامه دهند. همین موضوع موجب شده که 

گمانه های مختلفی در مورد نتیجه مذاکرات مطرح شود.
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ظریف اعالم کرد

پایان مذاکرات 
احتماال دوشنبه

یک پایگاه آمریکایی در یادداشتی به قلم رییس یک مؤسسه 
بین المللی در هنگ کنگ، بر لزوم لغو تحریم های ایران که آن را 
به عنوان  »تحریم های بیهوده، بی فایده و غیراخالقی« خوانده، 

تأکید کرد. 
به گزارش فارس، درحالی که طبق گزارش رسانه ها، مسئله 
لغ��و تحریم های ای��ران یکی از مهم ترین موان��ع توافق نهایی 
هسته ای است، یک پایگاه آمریکایی در یادداشتی خواستار رفع 

تحریم ها شده است. 
موس��س و رییس  »بنی��اد جهانی برای فردا« مس��تقر در 
هنگ کنگ در یادداش��تی برای  »هافینگتون پست« با عنوان 
»بیهودگی و غیر اخالقی بودن تحریم های ایران« نوشت:  »یک 
بانکدار محلی در دوبی زمانی که در مسیر سفر به ایران بودم، 
ب��ه من گفت: »ما برای بیش از 500 س��ال ب��ا ایران در حال 
تجارت بوده ایم و تنها مانع ما ب��رای تجارت مقداری آب دریا 
بوده اس��ت. چرا ما اکنون به خاطر اینکه کس��ی در آن سوی 
اقیان��وس از ما می خواهد تجارت مان را با ایران قطع کنیم، ما 

این کار را انجام دهیم؟«

ایران توانسته تحریم ها را مدیریت کند
»چاندران نایر« در ادامه نوشت:  »در تضاد با اعتقاد بسیاری، 
تحریم ه��ای آمریکا ضد ای��ران آن طوری ک��ه آنها می گویند، 
فلج کننده نیس��ت. ایران برعکس بسیاری از همسایگانش که 
تقریباً کاماًل به نفت وابس��ته هستند، یک اقتصاد متنوع است 
که در آن تولید، بخش کشاورزی و خدمات با وجود تحریم ها 

و سرمایه گذاری های ناکافی به صورت کارآمد در حال پیگیری 
اس��ت. بانک جهانی ایران را به عنوان کش��وری با درآمد باالی 
متوس��ط و GDP آن 415.3 میلیارد دالر خوانده اس��ت و از 
این نظر دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه و شمال آفریقا است.«
رییس  »بنیاد جهانی برای فردا« افزود:  »مردم ایران دارای 
ابتکار و منابع زیرزمینی هس��تند. آنها با مش��کل از راه نبوغ و 
اقدام متهورانه برخورد می کنند. البته این بدان معنا نیست که 

تحریم ها آسیب نزده است«. 
  »چان��دران نای��ر« در ادامه از نافعان تحریم ه��ای ایران و 
درخواس��ت های آنان برای ت��داوم آنها این طور گفت:  »نافعان 
تحریم ها بسیارند که از جمله آنان کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس هستند؛ کسانی که تحریم های ایران چه چیزهایی 
ب��ه آنه��ا داده و ب��ه همین خاط��ر از واش��نگتن می خواهند 
تحریم های ایران را کاهش ندهد. انگیزه های آنان بیشتر از آنکه 

فرقه گرایانه باشد، اقتصادی است.«
او ب��ا غیراخالقی خواندن تحریم های ایران از س��وی آمریکا 
و اش��اره به کودتای 28 مرداد اف��زود:  »چقدر این موضوع در 
جهان غیرمنصفانه اس��ت که اجازه بدهیم یک کش��ور مزیت 
تنبیه دیگران را داش��ته باش��د. بیش از س��ه ده��ه از بحران 
گروگان گیری سفارت آمریکا می گذرد اما این اتفاق همچنان 
سیاست خارجی آمریکا را در قبال ایران ساختاربندی می کند. 
برای اغلب آمریکایی ها ایران جایی است که دیپلمات هایشان 
زمان��ی گروگان بودند. اغلب آمریکایی ها یا آگاه نیس��تند یا از 
پذیرش ای��ن موضوع، که آمریکا و انگلی��س برای حفاظت از 

منافع نفتی شان نخستین تالش ها را برای دموکراسی خواهی ها 
در سال 1953 از بین بردند، سر باز می زنند.«

وی ادامه داد:  »اما ایران چیزی بیش��تر از تصویر س��اده ای 
است که بسیاری در غرب از این کشور دارند. ایستادن در وسط 
میدان امام اصفهان مانند ایستادن در هیبت و اعجاب فرهنگی 
است که زمان آن به پیش از ورود نخستین مهاجران به سواحل 
آمریکای ش��مالی برمی گردد. ایرانی ها جایگاه خود را در تاریخ 
می دانند. این یک فرهنگی است که بسیار آموزش دیده و از دل 

ادبیات، هنر و معماری توسعه یافته است.«
رییس  »بنیاد جهانی برای فردا« مس��تقر در هنگ کنگ با 
اش��اره به مذاکرات هس��ته ای، به آمریکا و کشورهای اروپایی 
توصیه کرد که در گفت وگوها برای حصول توافق فرهنگ غنی 

و جایگاه ویژه تاریخی ایران را مدنظر داشته باشند. 

همه گروه های سیاسی ایران 
حامی برنامه هسته ای

»چاندران نایر« با تأکید بر ملی بودن برنامه هسته ای ایران و 
تأکید همه گروه های سیاسی داخلی این کشور بر لزوم حفظ آن 
افزود:  »مذاکره کنندگان آمریکایی و اروپایی اگر خواهان ایفای 
نقش به عنوان بازیگرانی مسئول در مسائل جهانی هستند، پس 
باید با ش��رکای مذاکره با احترام و برابر برخورد کنند.«  وی با 
تأکید بر لزوم رفع تحریم های ایران از س��وی کشورهای غربی 
تصریح کرد:  »اکنون زمان آن اس��ت که تحریم های بیهوده و 

بی فایده و همچنین غیراخالقی کنار گذاشته شوند.«

وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی گفت: لغ��و تحریم ها باعث 
می ش��ود آس��یب پذیری ها و ضعف های��ی را ک��ه در نظ��ام 
اقتصادی کش��ور داریم راحت تر و ب��ا هزینه کمتری اصالح 

کنیم. 
به گزارش ایس��نا، علی طیب نیا در حاشیه راهپیمایی روز 
ق��دس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: لغو تحریم ها موجب 

می شود در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم و به آنچه 
مقام معظم رهبری در این ح��وزه انتظار دارند، جامه عمل 
بهتری بپوش��انیم.  وی با اش��اره به حضور پرشور مردم در 
راهپیمایی روز قدس افزود: خوشبختانه مردم ایران هر سال 
با ش��کوه و پرشور در مراس��م راهپیمایی روز قدس شرکت 
می کنند که این موضوع همبس��تگی و پیوند با ملت مظلوم 

فلسطین را به جهانیان نشان خواهد داد. 
وزی��ر امور اقتص��ادی و دارای��ی در ادامه س��خنان خود 
اظه��ار کرد: انتظ��ار می رود این حضور پرش��ور و با صالبت 
مل��ت مس��لمان ای��ران و در ل��وای همبس��تگی ملت های 
 مس��لمان جهان زوال و اضمحالل رژیم اشغالگر اسراییل را 

میسر کند. 

معاون وزی��ر نیرو با نگران کننده خواندن وضعیت 
منابع آب در برخی استان های جنوب شرقی کشور، 
گفت: فعاًل مجوزی برای افزایش قیمت آب نداریم. 
به گزارش مهر، رحی��م میدانی گفت: درحالی که 
در س��ال 93 مبل��غ ق��رارداد خری��د تضمینی آب 
از بخش خصوص��ی 110 میلی��ارد توم��ان ب��ود، در 
 س��ال 94 این رقم به 400 میلی��ارد تومان افزایش 

یافته است. 
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهارداش��ت: 
با توجه به اینکه بخش خصوصی س��االنه قیمت آب 
را افزای��ش می دهد، خرید تضمین��ی آن برای این 

وزارتخانه دشوار است. 
این مقام مس��ئول در وزارت نی��رو ادامه داد: اگر 
بخواهیم کمبوده��ای اعتباری موجود در حوزه آب 
جبران شود و از محل آن پروژه های نیمه تمام را به 
انجام برس��انیم، باید همانند سایر کشورها به تدریج 
به س��متی حرکت کنیم که مش��ترکان قیمت تمام 
ش��ده آب را پرداخت و در ازای آن خدمات دریافت 

کنند. 
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تأکید کرد: این 

به معنای افرایش قیمت آب نیس��ت و ما هم اینک 
هیچ مجوزی در این زمینه نداریم. 

وی بیان داشت: یکی از کارهایی که این وزارتخانه 
برای به انجام رس��اندن پروژه ه��ای حوزه آب و آبفا 
انجام داده، استفاده از اعتبارات عمومی، بهره گیری 
از تسهیالت داخلی، اس��تفاده از تسهیالت خارجی 
میان م��دت  )فاینان��س( و فروش اوراق مش��ارکت 

است. 
میدانی گفت: در سال 94 - 93 میانگین بارندگی 
در کش��ور نس��بت به درازمدت 2۶ درصد و نس��بت 
به س��ال 93 رقمی معادل 14 درصد کاهش داشته 

است. 
وی اضافه ک��رد: با توجه به کاه��ش بارندگی ها، 
وضعی��ت منابع آب در برخی از اس��تان های جنوب 
شرقی کشور بس��یار نگران کننده است و در شرایط 
کنونی برای ای��ن موضوع نمی توان کاری کرد؛ مگر 
اینک��ه از طریق مدیریت اصول��ی و صرفه جویی در 
مصرف آب به کاهش مش��کالت ناشی از این معضل 
کمک کنیم تا مش��کلی برای تأمین آب آشامیدنی 

مردم به وجود نیاید. 

حجم نقدینگی کش��ور در پایان اردیبهشت ماه با 
23.2 درصد رش��د نسبت به ماه مشابه سال قبل به 

800 هزار و ۶22 میلیارد تومان رسید. 
به گزارش ف��ارس، در جدیدترین آمار محاس��به 
ش��ده توس��ط بان��ک مرک��زی، حج��م نقدینگ��ی 
کش��ور در پای��ان اردیبهش��ت م��اه، 23.2 درص��د 
 رشد نس��بت به اردیبهشت ماه س��ال قبل را نشان 

می دهد. 
رش��د نقدینگی در دو ماهه اول امسال نسبت به 

اسفند 93 رشدی 2.3 درصدی داشته است. 

همچنین حجم اس��کناس و مس��کوک در دست 
اشخاص در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال 
با 3.9 درصد رش��د به 29 هزار و 788 میلیارد تومان 
بالغ ش��ده اس��ت. اس��کناس و مس��کوک در دست 
اش��خاص در دو ماهه اول امس��ال نیز 15.3 درصد 

کاهش نشان می دهد. 
حجم پول ب��ا 1.8 درصد کاهش  )12 ماه منتهی 
به اردیبهش��ت( 111 هزار و 1۶۶ میلی��ارد تومان و 
حجم ش��به پول با 28.4 درصد افزایش ۶89 هزار و 

280 میلیارد تومان است. 

هافینگتون پست: 

تحریم  ایران بی فایده و غیر اخالقی است و باید کنار گذاشته شوند

طیب نیا: لغو تحریم ها آسیب پذیری نظام اقتصادی را کمتر می کند

وضعیت آب برخی استان ها قرمز شد

حجم نقدینگی از 800 هزار میلیارد تومان گذشت

روزنامه مدیران و صاحبان کسب و کار

سازمان آگهی ها
 88896074
88895434



ب��از هم برخی بندهای برنامه 
شش��م توس��عه ش��اهد تأکید 
ب��ر افزای��ش س��هم انرژی های 
تجدیدپذی��ر در س��بد ان��رژی 
کشور است. البته این هدف در 
برنامه پنجم توس��عه هم وجود 
داشت. قرار بود سهم انرژی های 
تجدیدپذی��ر در س��بد ان��رژی 
کشور طی برنامه پنجم به حدود 
8 درصد برسد، اما هیچ گاه این 
هدف محقق نشد. اما حمیدرضا 
صالحی، نایب رییس کمیسیون 
ان��رژی ات��اق به تحق��ق اهداف 
برنامه شش��م خوش��بین بوده و 
می گوی��د: یک��ی از برنامه های 
در  ش��ده  پیش بین��ی  خ��وب 
ای��ن برنام��ه، الزام س��ازندگان 
نیروگاه های حرارتی به ساخت 
نیروگاه های تجدیدپذیر است. 

سیاس��ت های کالن برنام��ه 
شش��م توس��عه، نه��م تیرم��اه 
س��ال جاری توسط مقام معظم 
رهبری به دستگاه های اجرایی 
اب��الغ ش��د. یک��ی از بنده��ای 
برنامه ابالغی به افزایش س��هم 
انرژی های تجدیدپذیر در سبد 
انرژی کش��ور داللت دارد. اما از 
آنج��ا که اه��داف برنامه پنجم 
توسعه در این رابطه نیز محقق 
نش��ده و امروز سهم انرژی های 
تجدیدپذی��ر در س��بد ان��رژی 
ایران کمتر از یک درصد است، 
بنابرای��ن ب��ه نظر می رس��د در 
تحقق اهداف برنامه شش��م نیز 
دچار مش��کل شویم. به همین 
دلی��ل، س��وال اصل��ی گزارش 
پی��ش رو بر این محور اس��توار 
است که آیا اهداف برنامه ششم 
قابل محقق شدن هست یا خیر؟  
در  صالح��ی،  حمیدرض��ا 
گفت وگ��و ب��ا  »فرصت امروز« 
می گوید: مس��ئله افزایش سهم 
در  تجدیدپذی��ر  انرژی ه��ای 
س��بد انرژی کشورهای در حال 
توس��عه، بح��ث مهمی اس��ت. 
بنابرای��ن با همی��ن رویکرد در 
برنام��ه شش��م توس��عه به این 

مسئله توجه شده است. 
وی ک��ه رییس کمیته انرژی 
تجدیدپذی��ر س��ندیکای ب��رق 

اس��ت، اضاف��ه می کند: در حال 
حاض��ر باید ب��رای دس��تیابی 
شش��م،  برنام��ه  اه��داف  ب��ه 
هدف گذاری الزم انجام شود زیرا 
بسیاری از کش��ورهای پیشرو، 
پیش��رفت های قابل مالحظه ای 
در زمینه استفاده از انرژی های 
ن��و به دس��ت آورده اند. مثاًل در 
آلمان 20درصد از س��بد انرژی 
این کش��ور، توس��ط انرژی های 

تجدیدپذیر تأمین می شود. 
صالح��ی با اش��اره ب��ه اینکه 
براس��اس برنامه پنجم توس��عه 
بای��د 8 درصد از انرژی کش��ور 
از مناب��ع تجدیدپذی��ر تأمی��ن 
می ش��د ام��ا امروز س��هم این 
س��بد  در  ان��رژی  از  ش��کل 
تأمی��ن نیازهای کش��ور حدود 
یک درصد اس��ت، بیان می کند: 
این عدد شایس��ته کشور ما که 
دارای برنامه ه��ای توس��عه ای و 
ظرفیت های خدادادی مختلفی 
در این بخش است نبوده و باید 
از ظرفیت ه��ای موجود حداکثر 

استفاده را داشته باشیم. 
وی ادام��ه می دهد: ایران بین 
50 تا 55 هزار مگاوات ظرفیت 
بالق��وه ب��رای بهره  ب��رداری از 
انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر دارد. 
بنابرای��ن بخش خصوص��ی باید 
وارد عرصه س��رمایه گذاری در 
این بخش ش��ود زیرا در برخی 
از کش��ورهای پیش��رو، ان��رژی 
تجدیدپذی��ر 50 درصد س��بد 

انرژی آنها را شامل می شود. 
ب��ه اعتق��اد نای��ب ریی��س 
کمیس��یون انرژی اتاق براساس 

بای��د  دول��ت،  برنامه ه��ای 
سرمایه گذاران داوطلب ساخت 
نیروگاه، به ازای هر هزار مگاوات 
نی��روگاه حرارت��ی، 30مگاوات  
)معادل 3 درصد ظرفیت جدید 
ایجاد شده( نیروگاه تجدیدپذیر 
ایج��اد کنند. این برنامه یکی از 
سیاس��ت های خ��وب دولت در 

برنامه ششم توسعه است. 
وی تأکید می کند: اگر دولت 
قصد دارد که انرژی تجدیدپذیر 
و  ت�وس���عه یافته  کش��ور  در 
س��رمایه گذار وارد عرصه شود، 
باید خوش حس��اب باش��د. زیرا 
در ح��ال حاض��ر، دول��ت بیش 
از 8ه��زار میلی��ارد توم��ان به 
نیروگاه ه��ای حرارت��ی بدهکار 
اس��ت. اگر دولت برای دیرکرد 
پرداخت ه��ا جریم��ه در نظ��ر 
بگیرد، بخش خصوصی بیش��تر 
تمای��ل ب��ه حض��ور در عرص��ه 
سرمایه گذاری را خواهد داشت. 

مشکالت آسیب شناسی 
شود

عض��و  جوانبخ��ت،  مه��ران 
هیأت علمی دانش��گاه امیرکبیر 
ب��ا وجود آنک��ه از اهداف برنامه 
پنجم توس��عه عقب هستیم، بر 
این باور اس��ت که باید برنامه ها 
در زمین��ه ان��رژی تجدیدپذیر 

 بلندپروازانه تر نوشته شود. 
وی می گوی��د: س��هم انرژی 
تجدیدپذی��ر در س��بد ان��رژی 
ای��ران ت��ا اف��ق 1404 ح��دود 
تعیی��ن  م��گاوات  ه��زار   10
شده اس��ت درحالی ک��ه س��هم 
انرژی تجدیدپذیر در بس��یاری 

از کشورها بین 20 تا 50 درصد 
از سبد انرژی آنها است. 

جوانبخت مش��کالت مالی را 
مهم ترین مانع بر سر راه توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر دانسته و 
ب��ر این باور اس��ت ک��ه با تغییر 
قیم��ت خری��د تضمین��ی برق 
تجدیدپذی��ر و س��رمایه گذاری 
س��ازمان هایی نظی��ر حفاظت 
محیط زیس��ت و غیره در بخش 
انرژی ه��ای پ��اک، چالش مالی 
در ای��ن حوزه نی��ز حل خواهد 
ش��د.  وی با نامناس��ب خواندن 
سهم انرژی های تجدیدپذیر در 
سبد انرژی کشور بیان می کند: 
در س��ال 2015 ظرفیت نصب 
 ش��ده ان��رژی در ای��ران حدود 
71 هزار مگاوات اس��ت و سهم 
انرژی تجدیدپذیر از این ظرفیت 
نصب شده 200 تا 250 مگاوات 
اس��ت. استاد دانشگاه امیرکبیر 
تأکی��د می کن��د: ای��ن ظرفیت 
نصب ش��ده قابل دفاع نبوده و 
باید مشکالت پیش روی توسعه 
ان��رژی تجدیدپذیر در کش��ور 

آسیب شناسی شود. 
اشکال مختلفی از انرژی های 
ن��و در ای��ران وجود دارد. انرژی 
ج��زر و م��دی، خورش��یدی، 
ب��ادی، زیس��ت ت��وده و زمین 
گرمای��ی انواع��ی از انرژی های 
ک��ه  هس��تند  تجدیدپذی��ر 
بخش های تحقیقاتی، مطالعات 
مختلف��ی را روی آنه��ا ب��رای 
تأمی��ن نیازهای انرژی کش��ور 
انجام می دهن��د. جوانبخت در 
پاسخ به این پرسش که در دور 

جدی��د فعالیت ها، بهتر اس��ت 
اعتب��ارات بر توس��عه کدام یک 
از اشکال انرژی های نو متمرکز 
ش��ود، تأکید می کند: بیشترین 
پتانس��یل ایران در بخش انرژی 
بادی و خورشیدی است، اما این 
به مفهوم آن نیس��ت که س��ایر 
اش��کال ان��رژی تجدیدپذیر به 

دست فراموشی سپرده شود. 
وی اضافه می کند: اگر س��ایر 
ان��رژی تجدیدپذیر  بخش های 
را به دس��ت فراموشی بسپاریم 
کش��ور از تکنولوژی و تخصص 
س��ایر حوزه ها محروم می ماند. 
ضم��ن اینکه ب��ا توجه به تنوع 
آب و هوایی کشور، ممکن است 
در بخش زیست توده در برخی 
مناطق پتانس��یل های مناسبی 
داش��ته باشیم. در پیل سوختی 
نی��ز مطالع��ات امکان س��نجی 
در  پایی��ن  ظرفیت ه��ای  ب��ا 
نیروگاه های کش��ور آغاز شده و 
باید این پتانسیل ها حفظ شود. 

آیین نامه های اجرایی 
برنامه ششم سه ماه دیگر 

تدوین می شود
محم��د ص��ادق زاده، رییس 
س��ازمان انرژی ه��ای نو نیز در 
گفت وگ��و ب��ا  »فرصت امروز« 
درب��اره ام��کان تحق��ق اهداف 
می گوی��د:  شش��م  برنام��ه 
نمی توان ب��ه این زودی درباره 
تحق��ق برنامه ها س��خن گفت. 
زی��را باید در دول��ت چارچوب 
برنامه ها مش��خص ش��ود.  وی 
ادام��ه می دهد: طی دو تا س��ه 
م��اه آینده تدوی��ن برنامه های 
اجرای��ی در بخش انرژی های نو 

آغاز خواهد شد. 
ص��ادق زاده عن��وان می کند: 
ایران کش��وری با پتانسیل های 
ب��اال در بخ��ش انرژی ه��ای نو 
است. 340هزار مگاوات ظرفیت 
ان��رژی ب��ادی داریم. کل انرژی 
مورد نیاز کش��ور را می توانیم از 
انرژی خورشیدی تأمین کنیم. 
در بخ��ش زیس��ت ت��وده نی��ز 
 پتانس��یل ها بس��یار زیاد بوده و 
را  کش��ور  ب��رق  درص��د   10
می توانی��م از ای��ن بخش تولید 

کنیم. 

در برنامه ششم توسعه پیش بینی شد

 سازندگان نیروگاه های حرارتی 
مکلف به ساخت نیروگاه تجدیدپذیر

شنبه
20 تیر 1394
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لزوم صرفه جویی در ساعت های اوج مصرف 
بی آبی با پول قابل جبران نیست

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کش��ور گفت: مناطقی در کش��ور هست که 
هی��چ منب��ع آبی در آن وجود ن��دارد و بی آبی با پول 

قابل جبران نیست. 
به گزارش ایلنا، »حمیدرضا تش��یعی« با بیان این 
مطلب اظهار داشت: باید توجه کنیم آب قابل تولید 
نیس��ت و در ص��ورت هم��کاری م��ردم و مدیریت در 
مصرف می توان از چالش کم آبی به سالمت گذر کرد. 
وی با بیان اینکه تا 10 تیرماه سال جاری نسبت به سال 
گذشته 15درصد و نسبت به درازمدت 21درصد کاهش 
بارندگی داش��ته ایم و این وضعیت کاهش بارندگی در 
بیشتر استان های کشور مشاهده می شود، گفت: به عنوان 
نمونه، در اس��تان هرمزگان نس��بت به سال گذشته 69 
و نسبت به درازمدت 64درصد کاهش بارش داشته ایم 
و این کاهش بارندگی ها باعث شده که در حال حاضر 
49درصد ظرفیت سدهای کشور خالی باشد.  وی ادامه 
داد: این در حالی است که ورودی سدها نیز نسبت به سال 
گذشته 13 درصد و حجم مخازن 6درصد کاهش داشته 
اس��ت.  معاون نظارت بر بهره برداری ش��رکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور با اشاره به اینکه رتبه روان آب های 
س��طحی در 46س��ال گذشته در رتبه آخر است، افزود: 
 این بدترین وضعیت است و علت اصلی آن نیز کاهش 
66 درصدی سطح پوشش برفی نسبت به سال گذشته 
است. وی با بیان اینکه حجم آب معادل برف نسبت 
به سال گذشته 71درصد کاهش داشته، ادامه داد: این 
در حالی است که متوسط دما نسبت به سال گذشته 
بیش از 1.5 درجه افزایش داشته و به همین نسبت 
نیز س��طح تبخیر باال رفته و از س��وی دیگر مصرف 
کولرهای آبی نیز بیشتر شده است.  تشیعی با اشاره 
به اینکه در حال حاضر 547 ش��هر کش��ور در شرایط 
تنش آبی به س��ر می برند و افزایش دما باعث مصرف 
بیش از حد آب در شبکه های توزیع شده است، بیان 
داشت: در ساعات پیک مصرف برخی شهرها با کاهش 
فش��ار آب مواجه هس��تند.  وی با اش��اره به اینکه سه 
ش��هر کرمان، بوش��هر و بندرعباس از نظر تامین آب 
در وضعیت قرمز به س��ر می برند، افزود: وزارت نیرو و 
ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب کشور تمام تالش 
خ��ود را ب��ه کار گرفته اند تا ب��ا توجه به گرمای بیش 
از ح��د ه��وا و مص��رف مضاعف م��ردم در ماه مبارک 
رمضان قطعی برنامه ریزی ش��ده در ش��هرها نداشته 
باشیم مگر در اثر مصرف بیش از حد یا افت تولید یا 
حوادث که قابل پیش بینی نخواهند بود.  وی از مردم 
خواست در ساعات پیک مصرف بین ساعات 16تا 20 
که بیش��ترین مصرف آب کش��ور است، با مدیریت در 
مصرف آب بکوشند میزان مصرف خود را تقلیل دهند 
تا خود و سایر شهروندان دچار مشکل کم آبی نشوند. 

سدها در آستانه تشنگی اند 

 مدیرعام��ل ش��رکت آب منطق��ه ای تهران گفت: 
باتوجه به قرار گرفتن در فصل تابستان و نبود بارندگی 
میزان ذخایر سد ها کاهش یافته و باید تدابیر اساسی 

در این راستا اندیشیده شود. 
خسرو ارتقایی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه از 
حدود دو هفته پیش، آبی به ذخایر سدها افزوده نشده 
است، اظهار کرد: عالوه بر اینکه میزان ذخایر سدها 
افزایش نیافته بلکه از میزان آنها نیز کم شده، چراکه 

تمامی آب های ذخیره شده در حال مصرف است. 
ب��ه گفت��ه وی اگر در فصل پایی��ز کمبود بارندگی 
داشته باشیم نسبت به وضعیت نرمال مشکالتی ایجاد 
می ش��ود لذا بهتر اس��ت به جای اینکه در نیمه دوم 
سال یا در سال آتی به فکر رفع مشکل باشیم از االن 

ذخیره مناسبی را در سدها نگه داریم. 
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای تهران با اشاره به 
فواید استفاده از چاه های خانگی گفت: در شهر تهران 
به طور خاص برای کسانی که از چاه ها برای مصارف 
شست وشو، فضای سبز، استخرها، کارواش ها استفاده 

می کنند، تشویق هایی در نظر گرفته ایم. 
ارتقایی ادامه داد: به افرادی که از چاه های خانگی 
اس��تفاده می کنند پروانه می دهیم و توصیه مان این 
است که حتی برای ساخت و سازها و مصرف غیر شرب 

از چاه هایی که در سطح شهر است، استفاده شود. 
مدیرعام��ل ش��رکت آب منطق��ه ای تهران تعداد 
چاه های خانگی و دستی را بیش از 10 هزار حلقه 
عن��وان و اظه��ار کرد: در بس��یاری از مجتمع های 
مس��کونی در محوطه ش��ان چاه وجود دارد و افراد 
می توانن��د ب��رای مص��ارف غیرش��رب از این چاه ها 

استفاده کنند. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران درخصوص 
بازچرخانی آب نیز اظهار کرد: آب یک کاالی یک 
ب��ار مص��رف نیس��ت و می توان آن را تصفیه و برای 
مص��ارف صنعتی، خدماتی و کش��اورزی اس��تفاده 
ک��رد. ب��ه گفته ارتقایی در حال حاضر بالغ بر 150 
میلیون مترمکعب س��االنه از پس��اب تصفیه شده در 
تصفیه خانه های جنوب و س��ایر مناطق استان برای 
کارهای کشاورزی و زراعی استفاده می شود و این 

امر نیز در تمام دنیا مرسوم است.

 پایان خاموشی ها 
در گرو واقعی شدن قیمت برق

پارس��ا ب��ا تاکی��د بر لزوم واقعی ش��دن قیمت برق 
و ترغی��ب به س��رمایه گذاری بخش خصوصی در این 
سر می برد، زیرا  صنعت، گفت: دولت در حالت برزخ به 
ب��رق از تولیدکنن��دگان داخلی می خرد اما نمی تواند 

پولشان را پرداخت کند. 
محمد پارس��ا، رییس هیات مدیره س��ندیکای برق 
در گفت وگ��و ب��ا ایلنا درخصوص اقدامات الزم جهت 
جلوگیری از احتمال قطعی و خاموش��ی هرساله برق 
در فصل تابستان گفت: برای اینکه در اقتصاد صنعت 
برق و انرژی وضعیت مطلوبی داش��ته باش��یم باید در 
اقتصاد کالن کش��ور وضعیت خوب باش��د و اش��تباه 
نکنی��م و برنامه ریزی های علم��ی برای اقتصاد کالن 

کشور داشته باشیم. 
وی تصریح کرد: اقتصاد کالن به این معناس��ت که 
تورم و رشد نقدینگی کاهش یابد، تولید داخلی بتواند 
با تولید خارجی رقابت کند، نرخ بهره پایین باش��د و 

رونق و شکوفایی اقتصادی داشته باشیم. 
پارسا اظهار داشت: وقتی وارد اقتصاد برق می شویم 
برنام��ه دول��ت برای واقعی ک��ردن قیمت برق، آب و 
حامل ه��ای ان��رژی ثابت نماند، زیرا برنامه این بود که 
اقتصاد انرژی و قیمت ها به س��مت واقعی ش��دن برود 
لذا اگر اقتصاد برق رعایت شود و قیمت ها واقعی شود 
س��رمایه گذاری های زیادی در تولید، خطوط انتقال، 
ش��بکه توزیع صورت می گیرد زیرا پول برق از مردم 
گرفته می شود و قرار نیست 10 یا 15درصد را مردم 

بدهند و 85درصد را دولت به عنوان یارانه بدهد. 
 وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت طی 10 سال 
گذشته همواره به بخش خصوصی بدهکار بوده است، 
گف��ت: در ح��ال حاض��ر دولت در حالت برزخ به س��ر 
می برد زیرا برق از تولیدکنندگان داخلی می خرد اما 
نمی تواند پول ش��ان را پرداخت کند یا وقتی پروژه ای 
را اج��را می کن��د در نیمه راه متوقف می ش��ود چون 

نمی تواند پول شان را پرداخت کند. 
 رییس هیات مدیره سندیکای برق ادامه داد: دولت 
از ی��ک ط��رف اقتصاد را خصوصی س��ازی می کند تا 
س��رمایه گذاری ها به س��مت بخش خصوصی برود و از 
طرف دیگر زیرساخت هایی برای واقعی کردن قیمت 
آب، برق و بنزین آماده نکرده اس��ت لذا تا زمانی که 

قیمت واقعی نشود ما دچار مشکالت خواهیم بود. 
وی خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر دولت درآمد 
چندانی برای پرداخت یارانه ها ندارد و مجبور اس��ت 
ارز بفروشد یا اسکناس چاپ کند که در نهایت تورم 

وحشتناک در جامعه ایجاد می شود. 
پارس��ا تاکی��د کرد: وقتی دول��ت درآمد واقعی و از 
مس��یر درس��ت مالیات عملکرد و ارزش افزوده ندارد 
یا بنگاه های دولتی مثل ش��رکت گاز یا توانیر درآمد 
واقعی از محل فروش آب، برق، گاز و گازوئیل ندارند 
مش��کالت کماکان ادامه دارد و 30درصد این یارانه 
باید به شرکت های تامین کننده انرژی اختصاص یابد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر دولت به اندازه بودجه 
کل مملک��ت یاران��ه می دهد درصورتی که اگر قیمت ها 
واقعی بود 30درصد از بابت قیمت واقعی حامل ها و 70 
ه��زار میلی��ارد تومان دیگر نیز از طریق مالیات عملکرد 
و ارزش افزوده می توانس��ت درآمدهای خود را افزایش 
دهد به این ترتیب با باال رفتن درآمد مالیاتی مشکالتی 
که برای مردم بر اثر واقعی شدن قیمت ها پیش می آید 
شامل بیمه بیکاری، سالمت و کمک به 9 میلیون نفری 

که زیر خط فقر هستند، پوشش داده می شد. 

کارت های بنزین خانه نشین شدند 
نفس سهمیه بندی به شمارش افتاد

 با آزادسازی قیمت ها و توقف سهمیه بندی، مردم 
تمایلی به استفاده از کارت شخصی برای خرید بنزین 
ندارند تا با خانه نش��ین ش��دن کارت ها، صرفا استفاده 
از کارت جای��گاه داران برای خرید بنزین مش��کالتی 

را ایجاد کند. 
به گزارش مهر، همزمان با آغاز ش��مارش معکوس 
برای اتمام س��همیه های 700 تومانی ذخیره س��ازی 
ش��ده در کارت های هوش��مند س��وخت و آزادسازی 
قیم��ت بنزی��ن ب��ه 1000 و 1200 توم��ان، دوره 
س��همیه بندی و عرضه کارت��ی بنزین هم به روزهای 

پایانی خود نزدیک می شود. 
بر این اساس تا پیش از تک نرخی شدن و آزادسازی 
قیمت بنزین مردم به واسطه واریز سهمیه های ماهانه 
بنزین نیمه یارانه ای از کارت های هوش��مند س��وخت 
خ��ود به دق��ت نگهداری می کردند اما با آزادس��ازی 
قیمت ه��ا و توق��ف رون��د واریز س��همیه های ماهانه 
کارت ه��ای بنزی��ن پس از اتمام ذخیره س��وخت در 
منازل خانه نش��ین ش��ده اند.  بیژن ح��اج محمدرضا 
در گفت وگو با مهر درباره آخرین وضعیت اس��تفاده 
از کارت های هوش��مند بنزین توس��ط مردم پس از 
آزادس��ازی قیمت ه��ا گفت: در ط��ول حدود 40 روز 
گذشته که قیمت بنزین آزاد و تخصیص سهمیه های 
ماهانه سوخت متوقف شده است، مردم کمتر تمایل 
به اس��تفاده از کارت هوش��مند سوخت شخصی خود 
برای خرید بنزین در جایگاه ها دارند.  رییس انجمن 
جایگاه داران س��وخت سراس��ری کشور با اعالم اینکه 
برآورد می شود، هم اکنون حدود 65 تا 70 درصد مردم 
برای خرید بنزین مورد نیاز به جای استفاده از کارت 
هوشمند شخصی خود از کارت سوخت جایگاه داران 
اس��تفاده می کنند، تصریح کرد: در مجموع کمتر از 
30درصد مردم برای خرید بنزین از کارت ش��خصی 

خود در جایگاه های سوخت استفاده می کنند. 

بــرق
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آژان��س بین الملل��ی انرژی روز جمعه 
گذش��ته اع��الم کرد ک��ه تولید مازاد بر 
نیاز بازار احتماال موجب کاهش بیش��تر 
قیم��ت نفت ش��ده و برق��راری تعادل و 
ت��وازن در بازارهای نفتی بین المللی به 
سال 2016 میالدی موکول خواهد شد. 
ای��ن آژانس که وظیفه ارائه مش��اوره 
ب��ه اقتصاده��ای بزرگ دنی��ا در زمینه 
سیاس��ت های انرژی را برعهده دارد در 
گ��زارش خود می گوید: به دلیل ناتوانی 
بازارهای جهانی نفت از جذب نفت مازاد 
موجود در بازار و جلوگیری از تولید نفت 
بی��ش از نی��از ب��ازار، کاهش قیمت این 
محصول در نهایت اجتناب ناپذیر است. 
آژان��س بین المللی انرژی در گزارش 
روز جمعه خود اظهار می دارد: بازارهای 
جهان��ی نفت در س��ه ماهه دوم س��ال 
2015 می��الدی ب��ا تولی��د بیش از نیاز 
بازار مواجه بوده و این مسئله تا به امروز 
نیز ادامه داشته است. در گزارش آژانس 
آمده است: واضح است که توانایی بازار 
در جذب نفت خام تولید ش��ده مازاد بر 
نی��از تا همیش��ه ادامه نیافته و ظرفیت 
انباره��ای ذخیره نفت خام در خش��کی 
نیز محدود اس��ت. ای��ن موضوع بیانگر 
آن اس��ت که در نهایت این نفت مازاد 
موج��ود کاهش بیش��تر قیمت نفت در 

بازار خواهد شد. 
در این رابطه اعضای اصلی اوپک سال 
گذشته و به منظور حفظ سهم خود از 
ب��ازار، با حداکثر ت��وان و ظرفیت خود 
مشغول تولید نفت خام بوده اند. کاهش 
ش��دید قیمت نفت خام در سال 2014 
بهای آن را به 45 دالر در هر بشکه رساند 
ک��ه پایین ترین قیمت این محصول در 
ش��ش سال گذش��ته بوده است. گفتنی 
اس��ت کاهش شدید قیمت نفت خام از 
115 دالر در هربش��که پس از تصمیم 
اوپک مبنی بر عدم کاهش تولید و دفاع 
از س��هم خود در بازار موجب عمیق تر 
شدن این بحران و کاهش بیشتر قیمت 

این محصول در بازارهای جهانی شد. 
آژان��س بین المللی انرژی در گزارش 
خ��ود می افزای��د: تولید نفت خام اوپک 
 ب��ا افزای��ش 340 ه��زار بش��که ای به 
31 میلیون و 700 هزار بش��که در روز 
رس��یده که ای��ن میزان باالترین حجم 
تولید نفت خام این سازمان در سه سال 
گذش��ته اس��ت. کارشناسان افزایش و 
رکورد شکنی در تولید توسط عربستان 
سعودی، عراق و امارات عربی متحده را 
دلیل اصلی این افزایش عنوان می کنند. 
در این رابطه تولید نفت خام عربس��تان 
سعودی با افزایش 50 هزار بشکه ای به 
10 میلیون و 350 هزار بش��که در روز 
رس��یده که این میزان بیشترین حجم 
نفت تولید ش��ده در این کش��ور است. 
ع��راق دیگر عض��و اوپک نیز با افزایش 
470 هزاربش��که ای تولید نفت خود را 
به روزانه 4 میلیون و 120 هزار بشکه 
رسانده که این میزان تولید نفت رکورد 
عراق در تولید نفت خام را شکس��ته و 
به باالترین حجم نفت خام تولید ش��ده 
توسط این کشور بدل شده است.  این 
افزایش تولید در اوپک در حالی اتفاق 
می افت��د ک��ه تقاضا ب��رای نفت خام در 
بازاره��ای جهانی رو به کاهش اس��ت.  
پیش بین��ی آژانس بین المللی انرژی در 
م��ورد کاه��ش تقاضا برای نفت خام در 
حالی اتف��اق می افتد که ارزانی قیمت 
نف��ت در ماه ه��ای اخی��ر تأثی��ر قابل 
توجه��ی ب��ر کش��ورهای تولید کننده 
نف��ت غیر عضو اوپ��ک خصوصا ایاالت 
متحده نداشته اس��ت افزایش بی سابقه 
تولید نفت س��بک شیل طی پنج سال 
گذش��ته بازاره��ای جهان��ی نفت را به 

مرحله جدیدی وارد کرده اس��ت. 

درپی افزایش خوش بینی ها نسبت به 
ح��ل و فصل بح��ران اقتصادی یونان و 
افزای��ش قیمت س��هام در بورس چین، 
قیم��ت نفت خ��ام در بازاره��ای جهانی 
افزای��ش یاف��ت. این افزای��ش درحالی 
اتف��اق افت��اد که نگرانی ها از وجود نفت 
مازاد در بازار و کاهش همچنان بر قیمت 
این محصول تأثیر بسیار زیادی داشته و 
از افزایش بیشتر قیمت نفت جلوگیری 

به عمل آورده است. 
ب��ه گ��زارش رویترز و در راس��تای 
افزایش قیمت نفت در بازار، ش��اخص 
 نفت��ی برن��ت با 31 س��نت افزایش به 
58 دالر و 92 س��نت در ه��ر بش��که 
رس��ید، این در حالی اس��ت که قیمت 
این ش��اخص نفت��ی بین المللی در ماه 
ج��اری می��الدی بی��ش از 7 درصد از 
ارزش خود را از دس��ت داده اس��ت. 
نفت خ��ام ایاالت متحده نیز با افزایش 
33 س��نتی در معام��الت آت��ی خ��ود 
ب��ه قیم��ت 53 دالر و 11 س��نت در 
ه��ر بش��که معامله ش��د، ب��ا این حال 
نگران��ی از وضعی��ت عرض��ه و تقاض��ا 
در ب��ازار موجب کاهش رش��د قیمت 
نفت در بازارهای س��هام ش��ده است.  
یون��ان ب��ا ارائه ی��ک طرح پول نقد در 
مقاب��ل اصالحات مالی ب��ه طلبکاران 
بین الملل��ی خ��ود، امیدها برای حل و 
فص��ل بحران بازپرداخ��ت بدهی های 
این کش��ور را افزایش داده اس��ت. در 
چین ش��اخص بورس اوراق بهادار این 
کشور نیز پس از حمایت های گسترده 
دولت به منظور متوقف کردن کاهش 
30درص��دی ارزش س��هام، 5درص��د 

افزای��ش یاف��ت. 
س��قوط ارزش س��هام در بازاره��ای 
مالی چین به همراه نگرانی های ناش��ی 
از بح��ران بازپرداخ��ت بدهی های این 
کش��ور، نقش بس��یار مهمی در کاهش 
قیم��ت ش��اخص بین الملل��ی برن��ت و 
کاه��ش قیم��ت آن ب��ه 55 دالر و 10 

سنت در هفته گذشته داشته است. 
در همین ارتباط آمریتا سن تحلیلگر 
 Energy Aspects ارش��د مؤسس��ه
می گوی��د: »بازاره��ای مالی چین دلیل 
اصلی کاهش قیمت نفت و اشباع فروش 
ای��ن محصول ب��وده و با ایجاد ثبات در 
این بازارها شاهد بازیابی قیمت نفت خام 

خواهیم بود.«
در این بین فعاالن و معامله گران بازار 
نفت معتقدند کند شدن رشد اقتصادی 
چین و همچنین کاهش فروش خودرو 
در این کشور از جمله دالیلی است که از 
افزایش شدیدتر قیمت نفت خام در بازار 

جلوگیری به عمل آورده است. 
اطالعات منتشر شده از سوی چین نشان 
می دهد که فروش خودرو برای س��ومین 
ماه متوالی در این کشور کاهش یافته و 
این موضوع س��بب شده تا پیش بینی ها 
مبنی بر رش��د 3درصدی صنعت خودرو 
چین در سال جاری میالدی محقق نشود.  
الزم به ذکر اس��ت ک��ه فعاالن بازارهای 
جهان��ی نف��ت در انتظار ش��نیدن اخبار 
مربوط به مذاکرات ایران و ش��ش قدرت 
عم��ده جهانی در وین هس��تند، چرا که 
در صورت دس��تیابی طرفین به توافق و 
لغو ش��دن تحریم های ایران، تولید نفت 
این کشور افزایش یافته و حجم بیشتری 
از نفت خام به بازار س��رازیر خواهد ش��د. 
اگرچه واش��نگتن اعالم کرده اس��ت که 
عجله ای برای دس��تیابی به توافق جامع 
هس��ته ای ندارد.  در این بین عربس��تان 
س��عودی تولید و صادرات نفت خام خود 
را در باالترین سطح ممکن حفظ کرده و 
صادرات خود به خریداران آسیایی را در 
ماه آگوست ادامه داده و به تعهدات خود 

عمل کرده است. 

آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد 

امکان کاهش بیشتر قیمت نفت به دلیل نفت مازاد
درپی افزایش خوش بینی ها نسبت به بحران یونان و بورس چین 

قیمت نفت خام در بازار افزایش یافت
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سال گذشته فعاالن صنعتی 
و معدنی کش��ور، هفت بند را 
به عنوان مشکالت اساسی این 
بخش اقتصاد کش��ور، در روز 
صنعت مطرح کردند. امس��ال 
نی��ز ریی��س خان��ه صنعت و 
معدن ایران ب��ه نمایندگی از 
تشکل بخش خصوصی در روز 
صنعت، آن  هفت بند را مرور 
ک��رد و در این بین اعالم کرد 
که هنوز درباره تعدادی از این 
موارد تغیی��ر چندانی صورت 

نگرفته است. 
س��هل آبادی،  عبدالوه��اب 
در آن روز تصری��ح ک��رد که 
تغیی��ر وضعی��ت صنع��ت به 
بس��تگی  فقط  ع��ادی  حالت 
به ق��وه مجری��ه ن��دارد بلکه 
نیاز ب��ه راه اندازی یک کمیته 
نجات صنعت متشکل از همه 
قوا در کش��ور است. در طول 
چهار سال اخیر، تشدید فشار 
اقتص��ادی ناش��ی از تحریم ها 
و هزینه ه��ای تحمیل ش��ده 
ب��ه بخ��ش تولید کش��ور در 
هدفمندی  قان��ون  اجرای  اثر 
یارانه ه��ا، بخ��ش تولی��د هر 
روز ضعیف ت��ر ش��د. ب��ا روی 
کار آم��دن دول��ت یازدهم و 
تغییر روش در سیاس��ت های 
خارج��ی کش��ور، بارقه ه��ای 
امید برای بخ��ش تولید دیده 
ش��د. در ادامه نیز دولت برای 

کم��ک به بخ��ش تولید اقدام 
ب��ه تدوین الیحه رف��ع موانع 
تولید ک��رد. اما ح��اال پس از 
گذشت دو س��ال از روی کار 
ای��ن دول��ت، فعاالن  آم��دن 
که  می گویند  بخش خصوصی 
دولت  سیاس��ت های  به رغ��م 
ب��رای خروج از رک��ود، موانع 
بزرگی همچنان سر راه رونق 

تولید استوار است. 

رکود همچنان مستدام
س��هل آبادی، در این زمینه 
ب��ه  »فرصت امروز« می گوید:  
»ت��ورم و رکود، از مش��کالت 
اساس��ی بخش تولید اس��ت. 
درس��ت است که تورم کنترل 
ش��ده ام��ا رک��ود همچن��ان 
پابرجاست. س��ال گذشته نیز 
ما از رییس جمهور درخواست 
کردیم که به دلیل اینکه رکود 
آس��یب های زی��ادی را در پی 
دارد، ب��رای برون رفت از این 
ش��رایط اقدامی صورت بگیرد 
امس��ال شاهد  متأس��فانه  اما 
هس��تیم که رکود ش��رایط را 

حادتر کرده است. « 
»تامی��ن  می افزای��د:   او 
نقدینگ��ی و نظام بانکداری از 
دیگر مش��کالت پابرجاس��ت. 
باالخره بای��د دیون واحدهای 
مدیریت  بانک ه��ا  به  صنعتی 
ش��ود تا این واحده��ا هر روز 
بدهکارت��ر از دی��روز نش��وند. 

از  ناش��ی  بده��کاری  ای��ن 
بهره ه��ا و جریمه ه��ای بانکی 
اس��ت. مقص��ر ای��ن بدهی ها 
تولیدکننده ه��ا  همیش��ه 
نیستند بنابراین ما درخواست 
کردی��م دولت ب��ه بدهکاران 

غیر مقصرکمک کند. « 
رییس خانه صنعت و معدن 
ایران با تأکی��د بر اینکه یکی 
باید  دیگ��ر از م��واردی ک��ه 
مدنظ��ر قرار بگی��رد، آمادگی 
ب��رای  صنعت��ی  واحده��ای 
دوران پساتحریم است، اظهار 
می کن��د:  »مدیریت برمنابع، 
به��ره وری و م��واردی از این 
دس��ت را باید خود واحدهای 
تولی��دی مدیری��ت کنن��د و 
برخی م��وارد رقابت��ی را نیز 
باید دول��ت فراهم کند؛ مانند 

کاهش نرخ بهره بانکی. « 

راهکارهایی برای نجات تولید
آیین نامه ه��ای قان��ون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر که در 
صورت اجرای درست می تواند 
بخ��ش بزرگ��ی از مش��کالت 
تولیدکنندگان را برطرف کند 
به تازگی از سوی دولت ابالغ 
ش��ده اس��ت. اما کارشناسان 
از  بخش��ی  ک��ه  معتقدن��د 
مشکالت تولید حتی با اجرای 
این قانون نیز برطرف نخواهد 
ش��د. بنابراین در این شرایط 
دولت  که  اینجاس��ت  پرسش 

چه راهکاری را می تواند برای 
برطرف کردن این مش��کالت 

در پیش بگیرد؟ 
یوس��فی،  قل��ی  محم��د 
گفت وگ��و  در  اقتص��اددان، 
با  »فرصت امروز« در پاس��خ 
به این پرس��ش بیان می کند:  
»متأس��فانه دول��ت تاکن��ون 
نش��ان داده که نسبت به نظر 
کارشناس��ان بی تفاوت است و 
براس��اس سیاست هایی  صرفاً 
ک��ه از پی��ش تدوین ش��ده، 
اق��دام می کند. ما پیش از این 
بارها گفتیم که سیاس��ت های 
غل��ط در آین��ده بحران��ی را 
ب��رای اقتصاد ایج��اد می کند 
ک��ه غیر قاب��ل جبران اس��ت. 
دولت رقم رش��د اقتصادی را 
اع��الم می کن��د ب��دون اینکه 
توجه داشته باشد چه رشدی 
خوب و چه رش��دی بد است. 
ه��ر رش��دی ک��ه مبتن��ی بر 
بخش های صنعت و کشاورزی 
اس��ت،  ب��د  رش��د  نباش��د، 
متأس��فانه م��ا رش��د مطلوب 
را نداری��م و آنچه ک��ه داریم 
ناشی از گسترش فعالیت های 
واسطه گری و کاذب اقتصادی 
ب��دون توجه ب��ه اش��تغال و 

مشارکت مردم است. « 
ادام��ه  اقتص��اددان  ای��ن 
زمانی ک��ه  »ت��ا  می ده��د:  
مس��ئوالن بخواهن��د هم��ان 
سیاس��ت های قبل��ی را ادامه 

دهند، هیچ راهکاری نمی توان 
به آنه��ا ارائه داد مگ��ر اینکه 
دولت برگردد و سیاس��ت های 
نهادی اقتصادی را اصالح کند 
و نگ��رش تولیدی ب��ه اقتصاد 

داشته باشد. « 
اقتصاددان  ش��قاقی،  وحید 
نی��ز در این باره ب��ه  »فرصت 
»وزارت  می گوی��د:   ام��روز« 
ی��ک  روی  بای��د  صنع��ت 
اس��تراتژی صنعت��ی اجم��اع 
اولویت های  و  باش��د  داش��ته 
کن��د.  مش��خص  را  خ��ود 
همچنین نظ��ام بانکی ما باید 
به حمای��ت از تولی��د پایبند 
باش��د و بانک مرکزی نظارت 
کافی بر عملیات بانکی کشور 
داشته باش��د. نکته دیگر این 
اس��ت که دولت باید بستری 
را فراهم کند تا س��پرده های 
ب��ه س��مت بخش های  مردم 

مولد بیاید. « 
بیان می کن��د:  »فعاالن  او 
اقتص��ادی ما امنیت حقوقی و 
قضای��ی الزم را ندارند از این 
رو دول��ت باید ت��الش کند تا 
این بس��تر امن را ب��رای آنها 
فراه��م کند. کاهش فس��اد و 
رانت از دیگر اقداماتی اس��ت 
که دولت باید انجام دهد زیرا 
در اقتصادی که رانت و فس��اد 
زیاد است، حاشیه سود پایین 
می آید و هزین��ه تولید باالتر 

می رود. « 

بازخوانی مشکالت تولید

صدای رکود بلندتر از فریاد تولیدکنندگان
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وزیر کار خواستار رسیدگی به حادثه 
شرکت ذوب آهن اصفهان شد

وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در پیام تس��لیتی 
به جامعه تولید وکار ضمن ابراز همدردی با خانواده 
کارگ��ران متوف��ی در حادثه ناش��ی از کار ش��رکت 
ذوب آهن اصفهان دس��تور رس��یدگی به موضوع را 

صادرکرد. 
به گ��زارش ایرنا در پیام علی ربیعی آمده اس��ت: 
متاس��فانه در ایام ش��ب های قدر و در آس��تانه اذان 
صبح بر اثر حادثه ناش��ی از کار س��ه نفر از کارگران 
سختکوش کشور که در یکی از سخت ترین مشاغل 
کشور برای تحقق اهداف توسعه ملی در تالش بودند 

جان خود را از دست دادند. 
وی همچنین برای رس��یدگی ب��ه موضوع، معاون 
روابط کار این وزارتخانه را مامور بررس��ی علت بروز 
حادثه کرده و هیاتی را به سرپرس��تی معاون روابط 
کار وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و بازرسان کار 

به استان اصفهان اعزام کرد. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاون روابط کار 
خود را مکلف کرد ظرف مدت س��ه روز دالیل بروز 

حادثه را به وی گزارش کند. 
ربیعی همچنین رییس س��ازمان تامین اجتماعی 
را مکل��ف کرد تا امکانات درمان��ی الزم را در مراکز 
درمانی استان و در صورت لزوم خارج از استان برای 

مصدومان فراهم سازد. 
همچنی��ن مدیرکل تع��اون، کار ورف��اه اجتماعی 
اس��تان اصفهان نیز مکلف شد با مراجعه به خانواده 
درگذش��تگان و مصدومان اقدام��ات الزم را به عمل 

آورد. 
گفتنی است در ساعت چهار بامداد روز پنجشنبه 
س��ه نفر از کارگران ش��رکت ذوب آه��ن اصفهان در 
حادثه انفج��ار کانورتور ش��رکت ذوب آهن اصفهان 
فوت و ش��ش نفر نیز در این حادثه دچار مصدومیت 

شدند. 

الجزایر مایل به خرید 
مس از ایران است 

رای��زن بازرگانی ای��ران در الجزای��ر از تمایل این 
کشور به خرید مس از ایران خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی 
مع��ادن و صنایع معدنی ایران، رایزن بازرگانی ایران 
در الجزایر در گزارشی اعالم کرد: کشور الجزایر برای 
تامی��ن م��واد اولیه صنایع خود به م��س نیاز دارد و 

ایران می تواند بخشی از این نیاز را تامین کند. 
الجزایر به عنوان یکی از کش��ورهای دارنده ذخایر 
معدن��ی ط��ی س��ال 2013 ب��ه اس��تخراج و تولید 
کانی های مختلف معدنی شامل طال )140 کیلوگرم(، 
نق��ره )27 کیلوگ��رم(، آه��ن و فوالد خ��ام )حدود 
800 هزار تن( کائولی��ن )42 هزار و 504 تن(، باریت 
)30 ه��زار و 245 ت��ن(، کلس��یت )267 ه��زار تن(، 
بنتونی��ت )27 هزار و 668 تن(، فلدس��پار )259 هزار 
تن(، سیمان )18 میلیون تن( و نیز برخی سنگ های 

ساختمانی اقدام کرد. 
به گزارش سایت س��ازمان زمین شناسی آمریکا، 
کش��ور الجزایر برای توس��عه صنایع معدنی خود، 
ظرفی��ت تولید س��االنه مواد و محص��والت معدنی 
را در زمینه مس کاتد، باریت، بنتونیت، س��یمان، 
فلدس��پار، نیترات آمونیوم، فس��فات، هلیوم، فوالد 
خ��ام، س��نگ آهن، کائولین و غی��ره افزایش داده 

است. 
به عنوان مثال، این کش��ور جایگاه ویژه ای برای 
صنای��ع آهن و ف��والد در نظر گرفت��ه و به تازگی 
ح��دود 20 میلیارد دالر برای بهره برداری از معدن 
بزرگ س��نگ آهن در اس��تان تندوف ب��ا ذخیره 
2.5 میلی��ارد تن اختصاص داده اس��ت ت��ا هزینه 
واردات س��نگ آهن را- که س��االنه به 10 میلیارد 
دالر می رس��د- کاهش ده��د. طب��ق آمارها، این 
کش��ور حدود 5 میلیون تن در س��ال س��نگ آهن 

تولید و 10 میلیون تن وارد می کند. 
الجزایر همچنی��ن دهمین تولیدکننده و پنجمین 
صادرکننده فسفات جهانی است. اغلب معادن طالی 
این کشور در اس��تان جنوبی متمرکز است و امکان 
استخراج پنج تا شش تن طالی خالص وجود دارد. 
دارای  کش��ور  دو  به عن��وان  الجزای��ر  و  ای��ران 
ظرفیت های معدن��ی و صنایع معدن��ی، زمینه های 

مناسبی برای توسعه همکاری های متقابل دارند. 
جالب اس��ت بدانیم؛ ش��رکت تهیه و تولید مواد 
معدن��ی ای��ران در اوایل دهه 80 شمس��ی از این 
کش��ور کود یا خاک فس��فات خری��داری می کرد 
اما در س��ال های اخیر این خرید ب��ه دلیل قیمت 
رقابتی و تهیه ارزان تر آن از دیگر کشورها متوقف 

شده است. 

کرباسیان: صنعت فوالد نیازمند 
حمایت جدی است 

ریی��س هی��أت عامل ایمیدرو گف��ت: اگر حمایت 
جدی از تولیدکنندگان فوالد نشود مشکالت زیادی 

گریبانگیر این صنعت می شود. 
به گزارش ایمیدرو، مهدی کرباس��یان در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران، درباره ش��رایط تولید فوالد در 
کش��ور افزود: امس��ال با توجه به کاهش شدید قیمت 
فوالد در دنیا و رکود ساخت وساز در کشور، نگرانیم 
اگر حمایت جدی از فوالد نش��ود، مش��کالت زیادی 
گریبانگیر این بخش می ش��ود.  وی گفت: در جهت 
حمای��ت از تولید داخ��ل تعرفه باالتری برای واردات 
وضع شده و قرار است قیمت حقوق دولتی سنگ آهن 
کاهش یابد تا قیمت تمام شده هم کسر نزولی داشته 
باش��د.  وی درباره طرح هایی که قرار اس��ت امسال به 
بهره برداری برس��د گفت: پیش بینی ما این اس��ت که 
دو طرح 5 میلیون تنی سنگ آهن در کرمان و سنگان 

به بهره برداری برسد. 
رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنای��ع معدنی ایران )ایمیدرو( ابراز امیدواری کرد 
که در حوزه سنگ آهن در پایان سال 95 با تکمیل 
طرح های کنس��انتره و گندله س��ازی، خام فروش��ی 
نخواهیم داشت.  وی افزود: اگر در حوزه فوالد منابع 
مالی مورد نیاز تامین ش��ود پیش بینی ش��ده است که 
در سال 1404 به تولید 55 میلیون تن فوالد برسیم. 
کرباسیان در پاسخ به اینکه چه برنامه جدی برای 
جلوگی��ری از خ��ام فروش��ی فوالد برمبن��ای اقتصاد 
مقاومت��ی داری��د؟ گفت: یکی از هدف های ما ترغیب 
بخش خصوصی است تا در این حوزه سرمایه گذاری 
کند و ما باید در آستانه تدوین برنامه ششم براساس 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری، برنامه دقیقی 
تنظی��م کنی��م.  وی صادرات فوالد س��ال گذش��ته را 
2.5 میلیون تن اعالم و اظهار امیدواری کرد که امسال 

صادرات این بخش به 4 میلیون تن افزایش یابد. 

واردات خودرو باالی 200 میلیون 
ضربه ای به تولید نمی زند 

آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی 
کشور گفت: مشکل اصلی تولید، خودروهای ارزان قیمت 
چینی اس��ت که رقیب اصلی محس��وب می شوند. آرش 
محبی نژاد در گفت وگو با ایلنا اظهار داش��ت: تاس��یس 
نمایندگی برای خودروهای وارداتی به کشور قانون خوبی 
است زیرا هم حقوق مصرف کننده رعایت می شود و هم 
خدمات پس از فروش در این نمایندگی ها ارائه خواهد 
ش��د. وی افزود: انجمن ما نیز طرح جامع س��اماندهی 
واردات خ��ودرو و قطع��ات را تدوین کرده که هم اکنون 

هم در دست بررسی قرار دارد. 
محبی ن��ژاد خاطرنش��ان ک��رد: ت��ردد خودروه��ای 
گران قیمت در سطح شهر از نظر صنعتی هیچ ضربه ای 
ب��ه تولی��د داخ��ل نخواهد زد زیرا م��ا خودروهای باالی 
200 میلی��ون توم��ان و در کالس ب��اال در داخ��ل تولید 
نمی کنی��م و مش��کل اصلی م��ا خودروهای ارزان قیمت 
چینی اس��ت که رقیب اصلی ما محس��وب می شوند. وی 
اف��زود: بن��ده با این موضوع که برخ��ی معتقدند واردات 
خودروهای لوکس عدم حمایت از تولید داخل است کامال 
مخالف��م زیرا خودروهای لوکس رقیبی برای خودروهای 
داخلی نیس��تند مش��کل ما خودروهای ارزان قیمت زیر 
200 میلیون تومان هس��تند. دبیر انجمن صنایع همگن 
قطعه سازی کشور در خاتمه گفت: از اواخر سال گذشته 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت اعالم کرد از این پس 
هیچ خودرویی بدون نمایندگی و خدمات پس از فروش 
وارد کشور نخواهد شد و ورود خودرو بدون نمایندگی و 

خدمات پس از فروش تخلف محسوب می شود. 

صادرات 3500 خودرو در بهار امسال
آم��ار ص��ادرات به��اره گمرک حاکی از آن اس��ت که 
مجموعا ایران بیش از 3500 دس��تگاه خودرو به دیگر 
کشورها صادر کرده که البته عمده خریدار این خودروها 
عراق است.  به گزارش ایسنا، در فصل اول سال جاری 
مجموعا 3516 دستگاه اتومبیل صادر کرد که براساس 
آمار گمرک از میزان صادرات اتومبیل و قطعات اتومبیل 
در سه ماهه اول سال جاری، بیشترین خودرو به کشور 

عراق و پس از آن به آلمان صادر شده است. 
برای��ن اس��اس مجموعا 2400 دس��تگاه پژو پارس 
عمدتا به کش��ور عراق صادر ش��ده اس��ت که براین 
اساس قیمت پژو پارس برای صادرات به عراق حدود 
5700 دالر است و با در نظر گرفتن قیمت دالر، ارزش 
ای��ن خودرو حدود 18 میلیون تومان می ش��ود.  پس 
از پژو پارس بیش��ترین صادرات مربوط به خودروی 
پراید بوده اس��ت. بر این اس��اس در فصل بهار حدود 
630 دس��تگاه پراید به کش��ور عراق صادر شده که در 
گمرک حدود 5500 دالر ارزش گذاری ش��ده اس��ت، 
بنابراین با محاس��به آن براس��اس قیمت دالر ارزش 

این پراید ها به بیش از 17 میلیون تومان می رسد. 

صنعت

خودرو

کــار

مس

صنعت��ی  ش��هرک   مدیرعام��ل 
شماره 3 اهواز گفت: یکی از بزرگ ترین 
مشکالت صنعتگران این شهرک، نبود 
ارتباط با صنایع بزرگ اس��تان است و 
این صنای��ع، صنایع کوچک را حمایت 

نمی کنند. 
علیرض��ا طباطبای��ی در گفت وگو با 
ایس��نا، اظهار کرد: صنعتگران مستقر 
در شهرک های صنعتی حدود چند ماه 
اس��ت که بابت فروش محصوالت خود 
به ش��رکت های ملی حف��اری ایران و 
مناطق نفتخیز جنوب هیچ گونه مبلغی 
را دریاف��ت نکرده ان��د و این مس��ئله 
موجب افت سرمایه در گردش در این 

صنایع شده است. 
خری��دار  ش��رکت های  اف��زود:  وی 
بای��د به صورت ماهانه به��ای محصول 
خریداری ش��ده را پرداخت کنند زیرا 
ادامه فعالی��ت صنعتگران وابس��ته به 
همین معامالت و ف��روش محصوالت 

است. 
طباطبای��ی در خصوص تس��هیالت 
بانکی که در اختیار واحدهای صنعتی 
ق��رار می گیرد، عنوان ک��رد: نرخ بهره 
تس��هیالت بانکی بسیار باال است و در 
واحدهای  حالت خوشبینانه سوددهی 
صنعتی و تولیدی تا 10 درصد اس��ت و 

بنابراین پرداخت س��ود باال به بانک ها 
برای آنها امکان پذیر نیست. 

وی ادام��ه داد: اگر چه همواره بحث 
حمایت از صنعت مطرح می ش��ود اما 
اداره های��ی همچ��ون مالی��ات، دارایی 
و بیم��ه ب��رای صنعتگ��ران هیچ گونه 

تخفیفی در نظر نمی گیرند. 
مدیر عامل شهرک صنعتی شماره 3 
اهواز در ادامه به مشکل کمبود آب در 
این شهرک اشاره و خاطرنشان کرد: با 
وجود پیگیری های مکرر ما و قول های 
ش��رکت های متولی تامی��ن آب، هنوز 
اقدام موث��ری برای حل این مش��کل 

انجام نشده است. 
طباطبایی درباره امضای نخس��تین 
واحدهای  بی��ن  هم��کاری  ق��رارداد 
مس��تقر در ش��هرک های صنعت��ی و 
تصریح  اس��تان،  م��ادر  ش��رکت های 
کرد: این قرارداد بین شرکت شهرک 
صنعت��ی ش��ماره 3 و فوالد اکس��ین 
خوزس��تان به امضا رسید و مقرر شد 
محصوالت م��ورد نی��از صنایع بدون 
هیچ گون��ه محدودی��ت و واس��طه ای 
توس��ط فوالد اکس��ین تامین ش��ود. 
این قرارداد موجب حذف واس��طه ها 
و دسترس��ی راح��ت صنای��ع م��ا به 

تولیدات فوالد اکسین ش��ده اس��ت. 

در گفت وگ��و  گ��ودرزی  مصطف��ی 
با ایلن��ا اظهار داش��ت: تولید کاش��ی 
 در س��طح کش��ور بیش از نیاز است و 
در صورت��ی که کاهش تولید داش��ته 
باش��یم بهای تم��ام ش��ده تولید این 

محصول افزایش خواهد یافت. 
وی اف��زود: در صورت��ی که قیمت ها 
افزایش پی��دا کندتولیدکنندگان قادر 
به فروش محصول خ��ود نخواهند بود 

و ورشکست خواهند شد. 
گودرزی تصریح کرد: در حال حاضر 
تولیدکنن��دگان زیر 70 درصد ظرفیت 
تولی��د خ��ود کار می کنند و در س��ال 
ح��دود 600 میلیون مترمربع کاش��ی 

تولید می کنند. 
وی با اشاره به قیمت کاشی در بازار 
گفت: در حال حاضر قیمت کاش��ی در 
بازار در هر متر بین 4 تا 50 هزار تومان 

متغیر است. 
اتحادی��ه کاشی س��ازان و   ریی��س 
کاشی فروشان در پاسخ به این پرسش 
ک��ه آیا در حال حاضر واردات کاش��ی 
نیز ص��ورت می گیرد یا خی��ر؟ گفت: 
ازکش��ورهای چین، اس��پانیا، ایتالیا و 
ترکیه واردات کاش��ی انجام می ش��ود 
اما برخی کارخانجات ما تولیدات ش��ان 
از لحاظ اس��تانداردهای جهانی با این 

کشورها برابری می کند. 
گ��ودرزی تصریح کرد: اس��تفاده از 
ماش��ین آالت م��درن و تکنولوژی های 
روز در بخش لعاب کاشی و رنگ بندی 
آن تولیدات ما را حتی با کش��ور ایتالیا 

رقابت پذیر کرده است. 
وی با بی��ان اینکه صادرات کاش��ی 
نس��بت به س��ال های گذش��ته رش��د 
داش��ته اس��ت، گفت: هم اکنون بیش 
از 80 درصد صادرات کاش��ی به کشور 
عراق انجام می شود البته ممکن است 
گاهی با نوسانات سیاسی در این کشور 

از میزان صادرات کمی کاسته شود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه می��زان 
ساخت وس��از ها در کشور کاهش یافته 
و ساخت مس��کن و پروژه های عمرانی 
به ص��ورت زنجی��ره ب��ا س��ایر حوزه ها 
در ارتب��اط اس��ت، گفت: بس��یاری از 
محصوالت ما هم اکنون در انبارها دپو 
شده و در صورتی که حتی کارخانجات 
تولیدی مان را متوقف کنیم می توانیم 
تا یک س��ال کاش��ی کش��ور را تامین 

کنیم. 
گ��ودرزی در خاتم��ه تصری��ح کرد: 
در صورتی ک��ه وضعیت ساخت و س��از 
بهتر ش��ود مسلما مصرف این محصول 

نیز افزایش خواهد یافت. 
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 صنایع مادر، حامی صنایع کوچک نیستند 
رییس اتحادیه کاشی سازان و کاشی فروشان:  

تولید کاشی بیش از نیاز کشور است 

عسل داداشلو



هنگام��ی ک��ه ش��ورای پ��ول و اعتبار 
موض��وع کاه��ش نرخ س��ود بانکی را از 
تصوی��ب گذراند، یک��ی از بندهای مهم 
آن  مرب��وط ب��ه زمان بندی بررس��ی نرخ 
س��ود بانکی بود. براساس این زمان بندی 
شورای پول و اعتبار هر سه ماه یکبار نرخ 
س��ود بانکی را دوباره مورد بازبینی قرار 
می دهد و در صورت نیاز این نرخ س��ود 

را دوباره کاهش خواهد داد. 
به گزارش »فرصت امروز« در آس��تانه 
نزدیک شدن به نخستین سه ماه کاهش 
نرخ س��ود بانکی، برخی گمانه زنی ها در 
مورد کاهش مجدد آن تقویت شده است. 
در این میان اظهارات وزیر اقتصاد درباره 
لزوم کاهش دوباره نرخ س��ود بانکی این 
گمانه را بیش از پیش تقویت کرده است. 
وی در ای��ن باره در جمع مجلس��ی ها 
گفته بود: کاهش نرخ س��پرده قانونی در 
دس��تور کار ش��ورای پ��ول و اعتبار قرار 
گرفته اس��ت. س��اماندهی نرخ سود باید 
مبتنی بر منطق اقتصادی، قواعد شرعی 
و ش��رایط اقتصادی و بانکی کش��ور باشد 
برهمی��ن اس��اس چند اص��ل و قاعده در 
سیاست های ساماندهی سود مدنظر قرار 
گرفته اس��ت اوالً کاهش نرخ س��ود باید 
تدریجی و منطقی باش��د چراکه کاهش 
یکباره هجوم پول و منابع را به بازارهای 
س��فته گری افزایش می دهد ثانیاً نظارت 
بانک مرکزی بر بازار غیرمتش��کل پولی 
بای��د افزایش یابد ک��ه نیازمند همکاری 
قوه قضاییه و سایر دستگاه هاست و ثالثاً 
نرخ س��ود باال به خاطر اضافه برداش��ت و 

نرخ های بین بانکی است. 
طیب نیا ادامه داد: نرخ سود تسهیالت 
باید توافقی باش��د نه دستوری، بنابراین 
راهب��رد دول��ت س��اماندهی تدریج��ی 
و توافق��ی نرخ س��ود تس��هیالت بانکی 
همزمان با افزایش منابع بانکی و افزایش 

نظارت بانک مرکزی است. 
این اظهارات وزیر اقتصاد نشان می دهد 
که گنجاندن  بند بازبینی س��ه ماهه نرخ 
س��ود بانکی در آخرین مصوبه ش��ورای 
پ��ول و اعتبار مبتنی بر یک اس��تراتژی 

فرسایشی نرخ سود بانکی بوده است. 

نرخ 18 درصد محتمل است
محم��د ایوب��ی، کارش��ناس اقتصادی 
در ای��ن ب��اره به »فرص��ت امروز« گفت: 
کاهش نرخ س��ود بانکی در مرحله قبل 
به اندازه ای نبود که تصور می شد. برخی 
مس��ئوالن از ارقام��ی به مرات��ب پایین تر 
صحب��ت می کردن��د اما در نهایت به نرخ 
سود بانکی 20 درصد رسیدند. علت آن 
هم این بود که شورای پول و اعتبار تالش 
کرد برخالف رویه س��ال های گذشته، از 
تحمیل نرخ س��ود به بانک ها خودداری 
کن��د. نکت��ه مه��م این بود ک��ه بانک ها 
پذیرفتن��د نرخ س��ود بانک��ی باید تابعی 
از تغییرات تورم کش��ور باش��د چون در 
گذشته مقاومت هایی درباره این استدالل 
وجود داشت. بنابراین با این اتفاق بحث 
نرخ س��ود بانکی در ریل درست خودش 
قرار گرفته است و در سال های آینده هم 
می توان برمبنای این پذیرش، نرخ س��ود 

را کاهش یا افزایش داد. 
وی اف��زود: یک��ی از مزای��ای تواف��ق 
ش��ورای پول و اعتبار با بانک ها در مورد 
نرخ سود بانکی تضمین اجرای نرخ سود 
بانکی، توسط بانک بود. چون در گذشته 
تخلفاتی در این زمینه صورت می گرفت. 
بنابراین در این دور از مباحث کاهش نرخ 
س��ود بانکی اگر در دس��تور شورای پول 
و اعتب��ار ق��رار گیرد دوباره مس��یر اقناع 
بانک ها دنبال خواهد شد. بنابراین کاهش 
قابل مالحظه ای را نباید انتظار داشت اما 

روند کاهشی آن محتمل است. 
این کارشناس در پاسخ به این پرسش 
که فکر می کنید نرخ س��ود بانکی به چه 
می��زان کاهش یابد؟ گفت: در دور قبلی 
کاهش نرخ س��ود بانک��ی وزیر اقتصاد از 
نرخ 18 درصدی س��ود بانکی دفاع کرده 
بود که محقق نشد. بنابراین فکر می کنم 
رسیدن به این نرخ در این دور از بازبینی 

نرخ سود بانکی محتمل باشد. 

تبعات کاهش یکباره نرخ سود
عنایت پورس��یف، کارشناس اقتصادی 
در گفت وگ��و ب��ا »فرصت امروز« در این 

باره گفت: کاهش نرخ سود بانکی با وجود 
جذابیت های��ی که ب��رای تولیدکنندگان 
کش��ور دارد اما ممکن اس��ت با کاهش 
ناگهان��ی ن��رخ س��ود بانک��ی ب��ه ض��رر 

تولیدکنندگان تمام شود. 
وی در م��ورد اظه��ارات وزی��ر اقتصاد 
در م��ورد تدریج��ی ب��ودن کاهش نرخ 
س��ود بانکی گفت: م��ا با اقتصاد بیماری 
س��رو کار داری��م. 4ه��زار میلیارد تومان 
از نقدینگی کش��ور در اختیار موسس��ات 
مال��ی و اعتب��اری غیر مجازی اس��ت که 
اصاًل در محاسبات بانک مرکزی در مورد 
نقدینگ��ی جایی ندارد. در دهه گذش��ته 
رش��د نقدینگ��ی در کش��ور توفانی بوده 
اس��ت. آمارها نش��ان می دهد که نسبت 
رش��د نقدینگی در یک دهه گذش��ته با 
تولید ناخالص داخلی 500 برابر اس��ت؛ 
یک نس��بت س��رگیجه آور!  ما با چنین 
اقتصادی طرف هس��تیم و برای جراحی 
ن��رخ س��ود بانک��ی در آن بای��د با نهایت 

احتی��اط عم��ل کنیم.  این کارش��ناس 
تأکی��د ک��رد: در برابر کاهش یکباره نرخ 
س��ود بانک��ی می توان��د م��وج واردات را 
در کش��ور دامن بزن��د. وقتی درآمدهای 
بانک ها از این طریق با تحدید مواجه شود 
آنها ش��روع به تزریق وام هایی که بخش 
بازرگان��ی را تقوی��ت می کن��د و بازدهی 
س��ریع تری دارد می کنن��د. به دنبال آن 
رون��د واردات افزای��ش پی��دا می کن��د و 
ش��رایطی مانن��د دهه 80 ب��رای اقتصاد 

کشور در حوزه واردات رقم می خورد. 
وی اظه��ار کرد: چ��ون بانک ها هم از 
طرف منابع ش��ان تحت فش��ار هستند و 
نمی توانن��د اج��ازه دهند ب��ا کاهش نرخ 
س��ود بانکی، منابع ش��ان بیشتر کاهش 
یاب��د مجبور می ش��وند منابع خود را در 
بخش ه��ای بنگاهداری بیش��تر متمرکز 
کنن��د و از ای��ن طریق دولت که به دنبال 
کاهش بنگاهداری بانک ها اس��ت هم به 

هدفش نمی رسد. 

با نزدیک شدن به 3 ماه نخست مصوبه شورای پول و اعتبار قوت گرفت
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۶ میلیارد »رند« طال از 
آفریقای جنوبی به ایران انتقال یافت

درحالی که بانک مرکزی ایران از انتقال اخیر 1۳ تن 
طال به کشور خبر داده است رسانه های محلی آفریقای 
جنوبی نیز اعالم کردند 1۳ تن طالی تولید این کشور 
به ارزش ۶ میلیارد رند  )واحد پول آفریقای جنوبی( 

به مقصد ایران ارسال شده است. 
 ب��ه گزارش تس��نیم، رس��انه های محل��ی آفریقای 
جنوب��ی اع��الم کردند باوجود تحریم ه��ای غرب در 
زمین��ه تج��ارت با ایران، آفریقای جنوبی 1۳ تن طال 
ب��ه ارزش بی��ش از ۶ میلی��ارد رن��د  )واحد پول ملی 
آفریقای جنوبی( معادل حدود 500 میلیون دالر به 

ایران ارسال کرده است. 
براساس این گزارش ظاهراً ایران این محموله طال 
را از یک مؤسس��ه نامعلوم خریداری کرده و طی دو 
س��ال گذش��ته در آفریقای جنوبی ذخیره کرده بود. 
تحریم ه��ا علی��ه ایران در زمینه تجارت طال در ژانویه 

گذشته اندکی کاهش یافت. 
هفت��ه گذش��ته، بان��ک مرکزی ایران اع��الم کرد:  
»مجموعا 1۳ تن طالی قبال خریداری شده که طی 
دو سال گذشته در آفریقای جنوبی ذخیره شده بود 

به ایران انتقال داده شده است«. 
ولی اهلل سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران گفت: 
بازگرداندن موفق این محموله طال به کش��ور در پی 
انجام یک توافق در حاش��یه مذاکرات هس��ته ای در 
وی��ن ب��وده اس��ت. ایران در حال مذاک��ره گروه 5+1 
در م��ورد برنامه هس��ته ای خ��ود و تحریم های اعمال 
ش��ده از س��وی غرب است. براس��اس این گزارش، نه 
رزرو بانک و نه خزانه داری آفریقای جنوبی هیچ کدام 
هوی��ت مؤسس��ه ای که ای��ن محموله از آن خریداری 
ش��ده را افش��ا نکرده اند. آذر جامین، یک اقتصاددان 
آفریقای جنوبی گفت: این کاماًل محتمل است که یک 
مؤسس��ه مالی آفریقای جنوبی این مقدار طال داشته 
باش��د، اما برای انجام این معامله به چراغ س��بز رزرو 

بانک آفریقای جنوبی نیاز داشته است. 
فومزا ماکاندا، سخنگوی خزانه داری آفریقای جنوبی 
در این خصوص تنها به گفتن این نکته بس��نده کرد 
که در این معامله یک مؤسسه آفریقای جنوبی نقش 
داش��ته و در چارچوب برنامه اقدام مش��ترک که بین 
ایران و گروه 1+5 منعقد شده، انجام گرفته و  »دولت 

نقشی در این انتقال طال نداشته است.«

بلوکه شدن 10 هزار میلیارد تومان 
دیگر از منابع بانک ها در بانک مرکزی

ترازنام��ه بانک ه��ا در س��ال گذش��ته در حال��ی با 
انتقاداتی نس��بت به باال بودن نرخ س��پرده قانونی و 
درخواست برای کاهش آن بسته شد که در مجموع 
ح��دود 10ه��زار میلیارد تومان دیگ��ر از دارایی های 

بانک ها در بانک مرکزی بلوکه شد. 
به گزارش ایس��نا، گرچه سپرده قانونی بانک ها نزد 
بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی 
این بانک  بوده و بخش��ی از منابع آنها عمدتا با هدف 
تأمین امنیت س��پرده های مردم، اعمال سیاست های 
پول��ی، کنترل نقدینگ��ی و تورم و همچنین به عنوان 
پشتوانه ای برای بانک ها در زمان مواجهه احتمالی با 
ورشکس��تگی یا احتیاج به نقدینگی بلوکه می ش��ود، 
ول��ی ب��ا توجه به کاهش منابع بانک ها در س��ال های 
اخیر و بس��ته ش��دن دس��ت آنها در تسهیالت دهی، 
بازنگری در این س��پرده ها به طور ویژه ای در دس��تور 
کار بانک مرکزی قرار گرفت. مدیران بانک ها و فعاالن 
اقتصادی معتقد بودند که با کاهش نرخ سپرده قانونی 
و آزادسازی بخشی از منابع آنها شرایط برای پرداخت 
تس��هیالت در سیستم بانکی بهبود می یابد. درنهایت 
با انتقال موضوع به س��ال جاری، ش��ورای پول و اعتبار 
در اردیبهشت در کنار تصمیم گیری برای کاهش نرخ 
سود بانکی، نرخ سپرده های قانونی را نیز کاهش داد. 
این در حالی است که ترازنامه بانک ها و موسسات 
اعتباری در س��ال گذش��ته نشان می دهد که در حال 
حاضر حدود 89 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها 
در قالب سپرده نزد بانک مرکزی قرار دارد که نسبت 
به س��ال 1۳92 بیش از 12 درصد  )حدود 10 هزار 
میلیارد تومان( افزایش یافته اس��ت. س��پرده هایی که 
از سال 1۳90 تاکنون حدود 50 هزار میلیارد تومان 

بر آن افزوده شده است. 
از مجموع س��پرده های بانک ه��ا نزد بانک مرکزی 
85هزار میلیارد تومان مربوط به س��پرده های قانونی 
اس��ت که با رش��د 25درصدی نسبت به سال 1۳92 
بالغ بر 17هزار میلیارد تومان به آن اضافه ش��د. در 
عین حال که بانک ها حدود ۳900 میلیارد تومان هم 

سپرده دیداری نزد بانک مرکزی دارند. 

بانک بریکس تأسیس می شود
در اجالس چند روز گذشته کشورهای عضو گروه 
بریکس، باالخره اختالفات بر س��ر تأس��یس بانک این 
گروه به پایان رس��ید و این کش��ورها از حصول توافق 

بر سر تأسیس این بانک خبر دادند. 
به گزارش فارس به نقل از دویچه وله، در اجالس 
جاری کش��ورهای عضو گروه بریکس، که در ش��هر 
یوفای روس��یه برگزار شد، سران کشورهای عضو این 
گروه اعالم کردند که بانک بریکس را در آینده نزدیک 
تأسیس خواهند کرد. کشورهای عضو بریکس شامل 
چین، روسیه، هند، آفریقای جنوبی و برزیل می شوند 
در این باره اعالم کرده اند این بانک فعالیت و تأمین 
مالی پروژه ها را از سال آینده آغاز خواهد کرد. بنا به 
توافق بریکس، این بانک با س��رمایه اولیه 50میلیارد 

دالر معادل 45میلیارد یورو تأسیس خواهد شد. 
رییس جمهور روسیه اعالم کرد این بانک می تواند 
جایگزی��ن مناس��بی ب��رای بانک جهان��ی و صندوق 
بین المللی پول که هر دوی آنها توس��ط آمریکا اداره 
می ش��وند، باش��د. تأس��یس این بانک حدود سه سال 
است که در دستور کار این گروه قرار دارد اما تاکنون 
به دلیل وجود اختالف بر سر مکان این بانک، تأمین 
منابع مالی مورد نیاز آن و همچنین مشکالت شخصی 

توافق بر سر تأسیس آن حاصل نشده بود. 

نرخنــامه

دالر 3251 تومان
صراف��ان بازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
۳,251تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 
جدی��د را 882,000 تومان تعیی��ن کردند. هر یورو در 
ب��ازارآزاد ۳,۶۳۳ توم��ان و هر پوند نی��ز 5,00۳ تومان 
قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 44۶,000 تومان 
و هر ربع س��که 250,000 تومان فروخته شد. هر سکه 
یک گرمی 1۶7,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم 
ط��الی 18 عیار 89,947تومان قیمت خورد. هر اونس 

طال هم در بازارهای جهانی 11,۶42دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

۳,251دالر آمریکا

۳,۶۳۳یورو اروپا

5,00۳پوند انگلیس

89۶درهم امارات

1,25۳لیر ترکیه

5۳5یوان چین

27ین ژاپن

2,۶05دالر کانادا

۳,505فرانک سوییس

10,850دینار کویت

880ریال عربستان

2,700دینار عراق

5۳روپیه هند

910رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

11,۶۳4اونس طال

۳82,200مثقال طال

88,148هر گرم طالی 18 عیار

8۶4,000سکه بهار آزادی

872,000سکه طرح جدید

44۶,000نیم سکه

250,000ربع سکه

1۶۶,000سکه گرمی

رییس کل بانک مرکزی از بانک سپه تقدیر کرد
رییس کل بان��ک مرکزی از مدیرعامل 
بان��ک س��په به دلی��ل برنامه ری��زی برای 
تبدیل شدن به یک بانک استراتژی محور 
و اقدامات زیربنایی صورت گرفته در این 

بانک تقدیر کرد. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک س��په، 
ای��ن بانک همزمان با آغ��از به کار دولت 
تدبیر و امی��د، رویکرد  »برنامه محوری« 
را به عنوان اصلی تری��ن راهبرد مدیریتی 
خ��ود مدنظر قرار داده و ب��ا درک عمیق 
از نق��ش و تأثیرگ��ذاری  »برنامه ریزی« 
در بهبود و ارتقای جایگاه بانک، نس��بت 

ب��ه طراح��ی چارچ��وب مناس��ب برای 
اج��رای برنام��ه راهب��ردی، برنامه ه��ای 
ش��اخص های  هدفگ��ذاری  عملیات��ی، 
کلی��دی و همچنی��ن پای��ش عملکرد و 
 نظ��ارت بر پیش��رفت برنامه ه��ا، مبادرت 
کرده است. براس��اس این گزارش برنامه 
راهبردی بانک س��په برمبن��ای مطالعات 
عمی��ق  بررس��ی های  و  علم��ی  دقی��ق 
کارشناس��ی تدوین و همزمان با ش��روع 
دوره جدی��د مدیریت��ی بان��ک در دولت 
یازده��م، در مرداد م��اه 1۳92 تصویب و 

ابالغ شد. 

بانک صادرات ایران در صدر شرکت های فعال 
بورس قرار گرفت

بانک صادرات ای��ران به عنوان بزرگ ترین 
بانک بورس��ی کش��ور در زمره 10 شرکت 

فعال تر بورس انتخاب و معرفی شد. 
به گزارش رواب��ط عمومی بانک صادرات 
ای��ران، تعیی��ن و شناس��ایی ش��رکت های 
فعال ت��ر در ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران 
براس��اس فرآیندی خاص و رعایت ضوابط و 
اص��ول علمی انجام می پذی��رد. این روند بر 
پایه تلفیقی از قدرت نقدش��وندگی سهام و 
میزان دادوس��تد س��هام در تاالر معامالت، 
تناوب دادوستد س��هام در تاالر معامالت و 
معیار تأثیر گذاری شرکت بر بازار برای یک 

دوره یک س��اله محاسبه می ش��ود و هر سه 
ماه یک بار به روز می ش��ود. بانک صادرات 
ایران در ش��مار بانک های فع��ال در بورس 
کش��ور محسوب می ش��ود که در دوره های 
مختلف بررسی شرکت های فعال در جایگاه 
مناسبی قرار دارد. شایان ذکر است با توجه 
به سابقه درخشان، ظرفیت و توانمندی های 
ای��ن بانک انتظار می رود ب��ا رفع تنگناهای 
بین الملل��ی، بانک ص��ادرات ای��ران از نظر 
مب��ادالت و میانگی��ن ارزش جاری س��هام 
پیشتازی خود را ادامه دهد و در آینده بیش 
از پیش برای ذی نفعانش سود کسب کند. 

نسیم نجفی
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نقش بیمه مرکزی در تعیین و احراز 
صالحیت ها باید درست و سازنده باشد

ریی��س کل بیم��ه مرک��زی، اداره کل پذی��رش 
موسس��ات و دفاتر بیمه ای را گل��وگاه صنعت بیمه 
دانس��ت و گفت: همه کس��انی ک��ه می خواهند در 
صنع��ت بیمه ایفای نقش کنند بای��د از این گلوگاه 

عبور کنند. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بیم��ه مرک��زی، 
محمدابراهیم امین ک��ه در دیدار کارکنان اداره کل 
پذیرش موسس��ات و دفاتر بیمه ای سخن می گفت، 
افزود: مردم براساس اعتمادی که به حاکمیت، نظام 
و دولت دارند به دنبال دریافت خدمات از سازمان ها 
ازجمله خرید بیمه نامه از شرکت های بیمه هستند و 
اگر این اعتماد سلب و خدشه دار شود، مردم به همه 

چیز بی اعتماد خواهند شد. 
رییس کل بیمه مرکزی گف��ت: ما در حوزه بیمه 
وظیف��ه داریم کارمان را درس��ت انج��ام دهیم و در 
صدور و اعطای مجوزها طبق ضوابط و مقررات عمل 
کنیم تا آسیبی به این حوزه از فعالیت ها وارد نشود. 
امین تعیی��ن صالحیت ها را در حوزه های مختلف 
صنع��ت بیمه کاری بس��یار عظیم و مهم دانس��ت و 
گفت: اگر مدیران و دس��ت اندرکاران صنعت بیمه از 
فیلت��ر تعیین صالحیت ها عبور کنن��د و افراد واجد 
شرایط سکان امور را در دست بگیرند، صنعت بیمه 
دیگر ش��اهد بحرانی که اخیراً گریبان گیر آن ش��د، 

نخواهد بود. 
وی تصری��ح ک��رد: م��ا نبای��د در ح��وزه تعیین 
صالحیت ها که از حساس��یت باالیی برخوردار است 
توصیه پذیر باشیم و خالف مقررات عمل کنیم و اگر 
به سرنوش��ت مردم بی تفاوت باشیم جای مان اینجا 

نیست. 
رییس کل بیمه مرکزی تأیید صالحیت افرادی را 
که واجد صالحیت نیس��تند امری گناه و آن را ظلم 
به مردم و جامعه دانس��ت و گفت: تأیید صالحیت ها 
باید طبق اصول، ضوابط و مقررات باشد و تخطی در 

این امر قابل قبول نیست. 
امی��ن ادامه داد: اعتماد مردم به بیمه زمانی جلب 
می شود که شرکت های بیمه خسارت بیمه گذاران را 
به موقع، سریع و درست پرداخت کنند و به اصطالح 
هیچ ادعا و خسارت معتبری بدون پرداخت نباشد. 

امضای تفاهم نامه همکاری بیمه دانا 
با سازمان ملل متحد

بیم��ه دانا خس��ارت یک میلی��ارد ریالی مرگ دو 
قالده یوزپلنگ ایرانی را طی مراسمی به دفتر برنامه 

عمران ملل متحد اهدا کرد. 
به گ��زارش روابط عمومی بیمه دانا، مراس��م ایفای 
تعهدات شرکت بیمه دانا در قبال پروژه یوزپلنگ ایرانی 
با حضور دکت��ر بیژن صادق نایب رییس هیات مدیره و 
مدیرعامل، دکتر جعفری رییس هیات مدیره، معاونین 
و مدیران شرکت و گری لوییس هماهنگ کننده مقیم 
سازمان ملل متحد برگزار شد که طی این مراسم بیمه 
دانا و دفتر برنامه عمران ملل متحد، برای حمایت از یوز 
ایرانی، تفاهم نامه جدید همکاری امضا کردند. براساس 
این گزارش، دکتر بیژن صادق در این مراسم با اشاره به 
اینکه شرکت بیمه دانا تالش می کند با انعقاد تفاهم نامه 
جدید قدم دیگری در راس��تای ایفای مس��ئولیت های 
اجتماعی خود بردارد، گفت: در اصل 50 قانون اساسی 
جمهوری اس��المی ای��ران، حفاظت از محیط زیس��ت 
به عنوان یک وظیفه عمومی به صراحت از آن یاد شده 
و در این راستا کلیه فعالیت هایی که به نحوی موجب 
تخریب محیط زیست می شود، ممنوع اعالم شده است. 
وی در ادامه با بیان اینکه طی دو س��ال گذش��ته 
بیم��ه دانا در قالب ش��ش بیمه نام��ه، محیط بانان و 
مجموعه س��ازمان حفاظت از محیط زیست را تحت 
پوش��ش بیمه قرار داد، اظهار داشت: در مرحله اول 
بیمه درمان تکمیلی محیط بان��ان و خانواده آنها در 
دس��تور کار قرار گرفت و در مرحله بعدی پوش��ش 
بیمه ای محیط بانان در قالب بیمه مس��ئولیت حین 

انجام وظیفه اجرایی شد. 
مدیرعامل بیمه دانا افزود: پوشش بیمه ای دامداران 
در زم��ان وارد آمدن خس��ارت از س��وی یوزپلنگ و 
بیمه نامه آتش س��وزی پاس��گاه ها و مراکز موجود در 
محدوده محیط بانان نیز از دیگر پوشش های بیمه ای 

است که از سوی بیمه دانا ارائه شد. 

سال سختی برای اقتصاد در پیش 
است. رییس اتاق تهران در سومین 
نشست اتاق هشتم صحبت هایش را 
با این هشدار آغاز کرد. اقتصاد سال 
1394 در دیدگاه های هیات رییسه 
ات��اق تهران با وج��ود امید به پایان 
یافت��ن تحریم ها در حالی س��خت 
و صعب العبور عنوان ش��د که آنها، 
ثاب��ت قدم مان��دن بخش خصوصی 
در مطالبات ش��ان، همراهی دولت و 
قوای سه گانه را بهترین اتفاق برای 
تغییر و تحوالت در اقتصاد کش��ور 
برشمردند. اتاق تهران در برنامه های 
جدی��دش کمیته ای به ن��ام کمیته 
مشورتی پساتحریم تشکیل داده تا 
با این اقدام شاید هرچند دیر اما در 
پرداختن حرفه ای به مسائل پس از 
تحریم پیشگام شده باشد. هم اکنون 
کاره��ای مقدمات��ی در این کمیته 
انجام شده است و به زودی اقدامات 
اولیه برای بررسی و پیشنهادات در 
اختی��ار اعضای هی��ات نمایندگان 
ق��رار خواه��د گرف��ت. نایب رییس 
ات��اق تهران در س��ومین نشس��ت 
چند و چ��ون کار در این کمیته را 
به اطالع هیات نمایندگان رس��اند. 
مهدی جهانگیری با اشاره به توافق 
احتمالی بین طرفین، گش��ایش در 
نظام بانکی و برق��راری ارتباط بین 
بانک ه��ای داخلی و خارج��ی را از 
احتمالی  توافق  خوش��ایند  اتفاقات 
برشمرد و گفت: بنگاه های اقتصادی 
در کش��ور م��ا زیرفش��ار تحریم ها 
س��ال های س��ختی را گذراندند و با 
پایان یافتن تحریم ها از هزینه های 
س��نگین نجات خواهند یافت. عضو 
افزایش  اتاق ته��ران  هیات رییس��ه 
ص��ادرات نف��ت و  ورود دارایی های 
از دیگ��ر  را  ب��ه کش��ور  خارج��ی 
مزایای پای��ان یافتن غائله تحریم ها 
عن��وان کرد. جهانگی��ری همچنین 
به چالش های اقتصادی پس��اتحریم 
اشاره کرد و گفت: ما باید مشکالت 
اقتصادی پس از تحریم را پیش بینی 
کرده و برای آنها راهکاری داش��ته 
باشیم. به گفته وی هجوم نقدینگی 
از  دول��ت  افزای��ش درآمده��ای  و 
مهم ترین چالش ها و تهدیدها برای 
اقتصاد کشور است چرا که می تواند 
موج��ب ت��ورم ش��ود. به گ��زارش 
نگرانی ها  ای��ن  ام��روز«  »فرص��ت 
تش��کیل کمیته مش��ورتی در اتاق 
ته��ران را رق��م زد. کمیت��ه ای که 
قص��د دارد با ارائه راهکارهایی عبور 
از این مش��کالت را به دنبال داشته 
باش��د. اگر چه مش��خص نیست با 
پای��ان گرفتن مذاکرات و رس��یدن 
به تواف��ق نهایی، ح��ذف تحریم ها 
چ��ه زمانی کلید خواه��د خورد اما 
هیات رییس��ه اتاق تهران امیدوارند 
در زمان��ی هر چند کوت��اه بتوانند، 
تاثیر گذاری  برنامه ها و تصمیم��ات 
در کمیت��ه مش��ورتی پس��ا تحریم 
همایش   برگزاری  باش��ند.  داش��ته 
علم��ی ب��ا حض��ور اعض��ای هیات 
نماین��دگان و نخب��گان اقتصادی و 
نظرات  جمع بندی  برای  کسب و کار 
و راهکاره��ا، تعام��ل و همفک��ری 
اتاق های بازرگانی کش��ور با س��ایر 
اتاق های کشورها برای تعیین نقشه 
راه ورود س��رمایه گذاران خارجی به 
ایران، ارائه نظرات و راهنمایی ها به 
دول��ت برای ح��ذف قوانین مزاحم، 
ارتب��اط با بخش اقتص��ادی وزارت 

امور خارجه و نیز تشکیل دبیرخانه 
ب��ا ه��دف اقتص��اد پ��س از تحریم 
پیش��نهادهای مطرح شده  ازجمله 
نایب رییس اتاق در نشس��ت هیات 

نمایندگان اتاق تهران بود. 

اطالع رسانی به بنگاه های 
کوچک و بزرگ پس از تحریم

فاطمه دانش��ور در این نشس��ت 
شناسایی فرصت های سرمایه گذاری 
را در دوران پسا تحریم پیشنهاد داد 
و تاکید داش��ت اطالع��ات الزم در 
ای��ن زمین��ه در اختی��ار بنگاه های 
کوچک و بزرگ قرار گیرد. صحبت 
محمدرض��ا نجفی من��ش ع��الوه بر 
شناس��ایی س��رمایه گذاری هدای��ت 
ش��رکت های خارجی به سمت انجام 
پروژه های مش��ترک با ایرانی ها بود. 
وی همچنی��ن ض��رورت ایجاد یک 
طرح را برای جلوگیری از موازی کاری 

در دستگاه های دولتی الزم دانست. 
صنعت گ��ر  مه��دی  پور قاض��ی، 
باتجربه ات��اق پیش بینی هایش را از 
شرایط پسا تحریم بیان کرد. کاهش 
قیمت نفت به دنبال افزایش عرضه 
نف��ت ای��ران در بازاره��ای جهانی، 
افزایش درآمد دولت، کاهش قیمت 
ارز ب��ه دنبال افزای��ش عرضه آن و 
در نهای��ت افزایش واردات و تهدید 
تولی��د داخل��ی پیش بینی های وی 
از دوران پ��س از تحری��م بود. وی 
گفت: ساختار اقتصاد ایران به دلیل 
سیستم بوروکراتیک و برخورد های 
پذی��رش حجم  ت��وان  س��لیقه ای، 
باالی س��رمایه گذاری را ندارد. عضو 
هیات نمایندگان اتاق تهران اصالح 
س��اختار اقتصادی کشور و کوچک 
کردن دولت را زمینه الزم برای پس 

ازتحریم عنوان کرد. 
جلوگی��ری ش��کل گیری مج��دد 
رانت ها در دوران پسا تحریم صحبت 
محمد نجفی عرب بود. او همچنین 
بسترس��ازی  و  اش��تغال  برایج��اد 
برای رقابت س��الم با ش��رکت های 
ش��به دولتی در دوران پس��اتحریم 

تاکید قرار داد. 
حس��ن فروزان ف��ر، دیگ��ر عضو 
هی��ات نماین��دگان ات��اق ته��ران 
گفت: در طول 35 س��ال گذش��ته، 
از رتبه ریس��ک  اطالع��ات دقیقی 
اعتب��اری ای��ران منتش��ر نش��ده و 
به همی��ن دلیل س��رمایه گذاران با 
شرایط مبهمی مواجه هستند و در 
چنین ش��رایطی، جذب حوزه هایی 
خواهند ش��د که س��ودآور اس��ت. 
ضرورت تدوین پروفایل مش��خصی 

از توانمن��دی ش��رکت های ایران��ی 
توصی��ه وی ب��ه هیات رییس��ه اتاق 
ب��ود. حمیدرض��ا صالح��ی، دیگ��ر 
عض��و هی��ات نماین��دگان و عضو 
انرژی و  هیات رییس��ه کمیس��یون 
محیط زیس��ت اتاق ته��ران در این 
نشس��ت گفت: با گذشت دو سال از 
عمر دولت یازدهم، هنوز مش��خص 
نیس��ت که سکاندار اقتصادی دولت 
چه کس��ی اس��ت و ات��اق بازرگانی 
و بخ��ش خصوص��ی نمی دان��د که 
ط��رف مذاک��رات و همفکری ها او 
چه عضوی از کابینه اس��ت. افزایش 
واردات، تاکید بر حضور شرکت ها و 
بنگاه های خارجی با محور تولید نه 
فقط بازرگان��ی از دیگر نگرانی های 

نمایندگان پس از تحریم بود. 

مدیریت تعرفه و تعدیل واردات 
رییس س��ازمان توسعه و تجارت 
ای��ران و عض��و دولتی ات��اق تهران 
در ای��ن نشس��ت از دو راهکار برای 
کاهش واردات انبوه نام برد. ولی اهلل 
افخمی راد گفت: اتخاذ سیاست های 
مطلوب در اقتص��اد کالن می تواند 
زمینه ای را ایجاد کند که واردات را 
بر تولید مقدم ندانیم. وی همچنین 
به استفاده از ابزارهای قانونی برای 

مدیریت واردات که شامل تعرفه ها 
و ابزاره��ای موان��ع فنی می ش��ود، 
اش��اره کرد و وجود آن را برای رفع 
این نگرانی ها مفید دانس��ت. معاون 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت ادامه 
داد: س��رمایه گذاران خارج��ی برای 
ورود به بازار ای��ران صرفا به داخل 
کش��ور اکتفا نمی کنند و در اندیشه 
آن هستند که بخش��ی از نیاز بازار 
منطق��ه را نیز از طریق ایران تامین 
کنن��د. بنابراین آنها اطالعات جامع 
و  فعالیت ه��ا  رش��ته  از  کامل��ی  و 
زمینه های س��رمایه گذاری در ایران 
دارند. به گ��زارش »فرصت امروز«، 
ارائه گزارش تحلیلی توسط دبیرکل 
اتاق ته��ران از مهم ترین بخش های 
س��ومین نشس��ت اتاق تهران بود. 
ابراهی��م بهادران��ی در این گزارش 
ب��ه تح��والت اقتصادی گذش��ته و 
چالش ه��ای بخ��ش خصوص��ی در 
پرداخ��ت. وی عوام��ل  س��ال 94 
موث��ر بر کاهش نرخ تورم در س��ال 
93 را در بهب��ود نس��بی مدیری��ت 
اقتصادی کش��ور، ثبات ب��ازار ارز و 
کنترل رش��د پایه پول��ی و انضباط 
مالی دولت دانس��ت.  براساس این 
گزارش ضری��ب فزاین��ده پولی در 
س��ال 93 حدود ش��ش بوده است. 

همچنین رش��د پایه پولی در سال 
91 مع��ادل 27.6 درصد ب��وده که 
در س��ال 93 به 10.6 درصد رسیده 
که حدود 17 واح��د درصد کاهش 
داشته و بنابراین اثر خود را در پایه 
پولی گذاش��ته و باعث کاهش تورم 
شده است. به گفته بهادرانی، شرط 
رس��یدن به تولی��د ناخالص داخلی 
س��ال 1390، دس��تیابی به حداقل 
رش��د اقتصادی 6.2 درصد در سال 
94 است. وی افزود: اگرچه به لحاظ 
آماری از رکود خارج شده ایم اما در 
بس��یاری از بخش ه��ای اقتصادی و 
صنعتی کش��ور هنوز رک��ود حاکم 

است. 
صادرات غیرنفتی کشور در سال 
93 نیز به گفته دبیرکل اتاق تهران 
14.1 درصد نس��بت به س��ال پیش 
از آن رش��د داش��ته که محصوالت 
پتروش��یمی از رش��د قابل توجهی 
در مقایسه با سایر کاالها برخوردار 
ب��وده اس��ت. ای��ن گزارش نش��ان 
می دهد رش��د اقتص��ادی ایران در 

سال 93، 0/6 بوده است. 

راه دشوار بخش خصوصی در 
سال 94

دبی��رکل ات��اق ته��ران در ادامه 

اف��زود: به نظر می رس��د در س��ال 
1394 در م��واردی از جمل��ه عدم 
افزایش قابل توج��ه در درآمدهای 
بودج��ه  در  محدودی��ت  نفت��ی، 
عمرانی، ت��داوم کاه��ش واردات و 
به خص��وص واردات م��واد اولی��ه و 
واس��طه ای و مسئله تنگنای مالی و 
مش��کالت نظام بانکی با نیمه دوم 
س��ال 1393 مش��ترک باشد که به 
معنای دشواری مسئله رشد در این 

سال است. 
بازگشت تورم به روند افزایشی و 
بر هم خوردن ثب��ات اقتصادی کالن 
چالش ه��ای بخ��ش خصوص��ی در 
امسال اس��ت که فضای کسب و کار 
را دچ��ار اخت��الل خواهد ک��رد. به 
گفت��ه وی اقتص��اد مج��ددا رکود 
را تجرب��ه خواه��د ک��رد و درآم��د 
پی��ش  در  کاهش��ی  رون��د   مل��ی 

خواهد داشت. 
چالش ه��ای  ط��رح  از  پ��س 
پیش روی فعاالن اقتصادی در سال 
ج��اری، دبیرکل اتاق تهران به بیان 
راهکارهای گ��ذر از آن پرداخت. به 
گفت��ه بهادرانی، تحریک غیرتورمی 
تقاض��ا بای��د م��ورد توج��ه جدی 
کش��ور  اقتصادی  دس��ت اندرکاران 
ق��رار بگی��رد ک��ه می تواند ش��امل 
اعطای وام ه��ای خرد برای تحریک 
بخش های ه��دف و افزایش تحرک 

در بخش مسکن باشد. 
استفاده بهینه از امکانات موجود 
از طریق افزای��ش بهره وری، اصالح 
هزینه  کاه��ش  بنگاه ها،  مدیری��ت 
مبادل��ه، اج��رای صحیح و س��ریع 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کش��ور و پیگیری 
از  خصوص��ی  بخ��ش  مطالب��ات 
نهادهای دولتی از دیگر راهکارهای 
پیشنهادی در گزارش دبیرکل اتاق 
تهران ب��ود که وی به تش��ریح آن 

پرداخت. 
ب��ه گ��زارش »فرص��ت ام��روز« 
نمایندگان  نشس��ت هیات  سومین 
ات��اق تهران درصبح روز سه ش��نبه 

15 تیر در اتاق تهران برگزار شد. 

اتاق تهران برای حل چالش های پس از تحریم پیشگام شد 

کمیته مشورتی پسا تحریم در اتاق هشتم کلید خورد 
بیمه



با تکمیل شدن قطعات پازل مسکنی 
آخون��دی، ح��اال بس��یاری از بانک ها، 
بازارهای مال��ی و حوزه های مرتبط با 
مس��کن فعال شده یا الاقل برای آینده 

نزدیک با بار مسئولیت مواجه اند. 
در بی��ن تم��ام گزینه ه��ای مطرح 
ش��ده برای تس��هیل خان��ه دار کردن 
مردم اما آنچه بی��ش از دیگر گزینه ها 
اهمیت دارد، وامی است که در اختیار 
خری��داران خانه قرار خواه��د گرفت. 
مانن��د  طرح های��ی  پیچیدگی ه��ای 
اوراق مس��کن ی��ا لیزینگ مس��کن و 
البت��ه نبود زیرس��اخت های الزم برای 
ب��ازار پیش ف��روش باعث ش��ده بخش 
از متقاضیان مس��کن که  قابل توجهی 
نیاز ب��ه حمای��ت دولت��ی دارند روی 

وام های خرید حساب باز کنند. 
ح��اال و ب��ا گذش��ت چن��د هفته از 
نهای��ی ش��دن مصوبه ش��ورای پول و 
اعتب��ار و تصوی��ب دو وام مجزای 80 
و 60 میلی��ون تومانی به نظر می رس��د 
وضعیت استقبال از آنها قدری متفاوت 

است. 
وام 80 میلیونی که شرط هایی چون 
خانه اولی، نوساز و باالی 70 متر بودن 
خان��ه را دارد در عم��ل جز برای گروه 

خاصی از مردم قابل دسترس��ی نیست. 
س��رمایه گذاری  ل��زوم  آن  کن��ار  در 
40 میلی��ون توم��ان ی��ک س��اله نیز 
قدری ای��ن حلقه را تنگ ت��ر می کند. 
با این وج��ود اما طبق اعالم وزارت راه 
اس��تقبال از این وام تاکنون مطابق با 
پیش بینی ها بوده و تعداد قابل توجهی 
از واجدین ش��رایط ب��رای دریافت وام 

پرونده جدید تشکیل داده اند. 
تس��هیالت  وام،  ای��ن  کن��ار  در 
60 میلیون��ی خانه نیز از آن رو تصویب 
ش��ده که افراد و متقاضی��ان عادی را 
در بر گی��رد. وامی که ت��ا پیش از این و 
با استفاده از اوراق به 45 میلیون تومان 
می رس��ید و پیش بینی ای��ن بود که با 
توجه به نبود ش��رط هایی چون متراژ 
خانه و لزوم سپرده گذاری در بانک ها از 
سوی مردم با اقبال زیادی روبه رو شود. 
پیش بینی که خیلی زود رنگ باخت. 

متقاضیان خانه خیلی زود با واکنشی 
که نش��ان دادند، احتمال تاثیر گذاری 
رس��اندند.  حداق��ل  ب��ه  را  وام  ای��ن 
واکنشی که دالیل چندگانه ای داشت. 
زم��ان بازپرداخت کوتاه م��دت یکی از 

اصلی ترین این دالیل بود. 
با توج��ه به کوتاه م��دت بودن زمان 
باز پرداخت این وام، یکی از اصلی ترین 

دغدغه ها مبلغ قس��ط این وام اس��ت. 
هرچند هنوز تعداد زیادی از بانک های 
عامل زمان بازپرداخت این وام را نهایی 
نکرده اند اما احتم��ال اینکه این زمان 
حول محور پنج تا ش��ش س��ال بگردد 
زیاد است و این مسئله مساوی  است با 

مبلغ باالی اقساط ماهانه. 
در کنار آن سود باالی 20درصد این 
وام ها باعث ش��ده حتی با مبلغ باالی 
وام نیز نتوان روی س��ود پایین حساب 
ب��از کرد و ای��ن یعن��ی متقاضیان وام 
60 میلیون��ی باید رقمی نزدیک به رقم 
بازپرداخت وام 80میلیونی را پرداخت 

کنند. 
ای��ن دو عامل مه��م عمال مردم را از 
ورود پرقدرت به این عرصه بازداش��ته 
و بازار را چش��م انتظار تحوالت جدید 
باق��ی گذاش��ته اس��ت. در آن س��وی 
ماج��را اما بانک های عام��ل قرار دارند 
بانک های��ی که پس از عدم اس��تقبال 
از ارائ��ه وام ه��ای نوس��ازی بافت های 
فرس��وده، حاال به نظر می رسد چندان 
ب��ه ارائ��ه وام 60 میلیونی نی��ز راغب 

نیستند. 

رغبت بانک ها به عقود مبادله ای 
پایین است

س��یدبهاالدین حس��ینی هاش��می، 
مدیرعام��ل س��ابق بانک ص��ادرات در 
گفت و گو با »فرصت امروز« به ش��رایط 
اعتباری محدود بانک ها اشاره می کند 
و معتقد اس��ت، همان ط��ور که از قبل 
نیز مش��خص بود بانک ه��ا چندان به 
ارائه تسهیالت مس��کن راغب نیستند 
زیرا س��ودی که از محل این تسهیالت 
ارائه می ش��ود بس��یار پایین تر از دیگر 

گزینه های موجود است. 
به گفته وی بر خالف وام مش��ارکت 
در س��اخت که به دلیل ق��رار گرفتن 
در چارچ��وب عقود مش��ارکتی س��ود 
قابل قبول��ی دارد و از س��وی بانک ها 
با مطلوبیت دنبال می ش��ود، وام خرید 
مس��کن به دلیل جا گرفت��ن در عقود 
مبادله ای کار را س��خت می کند و سود 
پایی��ن اقبال الزم را برای ارائه این وام  

ممکن نمی کند. 
هاش��می ب��ا بی��ان اینکه ارائ��ه وام 
مسکن نیاز به منابع اعتباری بلندمدت 

دارد، اظهار ک��رد: در منابع کوتاه مدت 
سود حرف اول را می زند و بانک ها حق 
دارند از ارائ��ه این پول ها در طرح های 

پر ریسک پرهیز کنند. 
حت��ی  ک��رد:  نش��ان  خاط��ر  وی 
کوتاه م��دت ش��دن زم��ان بازپرداخت 
وام نی��ز نمی تواند به این حوزه کمکی 
کن��د زی��را یا بای��د بانک ها ب��ه منابع 
طوالنی مدت دسترس��ی پی��دا کنند یا 
قطعا اقب��ال چندانی به ارائه این وام ها 

صورت نخواهد گرفت. 
اش��اره مدی��ر عام��ل س��ابق بانک 
ص��ادرات ب��ه ای��ن موض��وع ک��ه وام 
مش��ارکت در س��اخت ب��ا مطلوبی��ت 
بیشتری روبه روس��ت و در بین فعاالن 

عرصه مسکن نیز نگاهی مثبت دارد. 
محم��ود مرتض��وی، فع��ال صنعت 
س��اختمان در گفت و گ��و ب��ا »فرصت 
ام��روز« تاکید کرد: قطعا در ش��رایط 
امروز جامعه، خانه سازان نیاز بیشتری 
ب��ه حمایت دارن��د. ش��رایط غیر قابل 
تحمل اقتصادی باعث ش��ده بس��یاری 
از س��رمایه گذاران ب��ازار را ترک کنند 
و دود ای��ن ام��ر در آین��ده به چش��م 

مصرف کنندگان می رود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه ل��زوم همکاری 
بانک ه��ا ب��ا عرضه کنندگان مس��کن 
گفت: وام مش��ارکت در ساخت قطعا 
می توان��د گره گش��ا باش��د. البت��ه به 
ش��رط اینکه سود این وام ها متناسب 
ب��ا ش��رایط باش��د و البت��ه موجبات 
رونق در بازار نیز فراهم ش��ود. قطعا 
تس��هیالت بانکی مورد استقبال قرار 
می گیرند و می ت��وان به آنها به عنوان 

گزینه ای مهم فکر کرد. 
با وجود تالش های گس��ترده وزارت 
راه ب��رای رس��اندن وام 60 میلیون��ی 
مس��کن، ب��ه نظر می رس��د ش��رایط 
نه چن��دان مطلوب بازار در س��ال های 
گذش��ته مردم را بی��ش از آنچه تصور 
می شد ترسانده و فعال فنر بازار مسکن 
قصد رها شدن ندارد، بانک ها نیز متاثر 
از این ش��رایط ترجیح می دهند منابع 
خ��ود را در عرصه ای دیگر صرف کنند 
و واحده��ای مس��کونی مانند آنچه در 
سال های گذشته بر آنها رفته حتی در 
روزهای پس از تصویب وام های جدید 

نیز خاک می خورند. 

وامی که نه دادنش می صرفد و نه گرفتنش
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نابودی ۴ هزار هكتار از باغات 
تهران در ۱۰ سال گذشته

دبی��ر ش��ورای معماری و شهرس��ازی وزارت راه و 
شهرس��ازی گفت: سیاست های غلط ساخت و ساز در 
۱0 س��ال گذش��ته، 4 هزار هکتار از باغات تهران را 

به نابودی کشید. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی وزارت راه و 
شهرسازی، پیروز حناچی، دبیر شورای عالی معماری 
و شهرس��ازی و معاون معماری و شهرس��ازی با تاکید 
بر سیاس��ت های غلط گذش��ته که باغات بس��یاری را 
به نابودی کش��اند، گفت: طبق بررس��ی های ش��ورای 
عالی معماری و شهرس��ازی و بنا به اظهارات رییس 
کمیس��یون محیط زیست شورای شهر تهران تخمین 
زده می شود که چیزی بین 4 تا 6 هزار هکتار باغات از 
بین رفته  و بررسی ها حاکی است که تخریب حدود 4 
هزار هکتار باغات در تهران حتمی است. اینکه کیفیت 
هوای کالنشهر تهران کاهش پیدا می کند بی ارتباط با 

تخریب ها و ساختمان سازی های اخیر نیست. 
دبیر ش��ورای عالی معماری و شهرس��ازی با ارائه 
نمونه ای از باغات در کالنشهر تهران که طی دهه اخیر 
به دلیل سیاست های غلط چیزی از آنها باقی نمانده 
است، افزود: در ابتدای دهه ای که پشت سرگذاشتیم 
بسیاری از باغات در منطقه ازگل تهران بود که نقش 
بس��زایی در کیفیت هوای این منطقه داش��ت و از آن 
باغات در حال حاضر تقریباً چیزی باقی نمانده است 
و همه تبدیل به س��اختمان های بلندمرتبه ش��ده اند. 
س��رعت تخریب ها از دو دهه پیش آغاز ش��د اما در 

دهه اخیر رشد چشمگیری یافت. 
حناچ��ی تاکید کرد: به ط��ور طبیعی باغاتی که در 
محدوده شهرها قرار می گیرند در معرض خطر هستند 
اما ۱0 س��ال اس��ت که بنا به پیش��نهاد ش��ورای دوم 
پیشنهادی ارائه شد و براساس آن با حفظ ۳0 درصد 
از مساحت باغ و دادن تراکم مسکونی به آن در این 
سطح اشغال به عنوان برج باغ مابقی آن را حفظ کنیم. 
در حال حاضر، پس از یک دهه از اجرای این ضابطه 
که بعدها مصوب ش��د اثری از بس��یاری از باغاتی که 

با این ضابطه پروانه صدور گرفتند، موجود نیست. 
معاون معماری و شهرس��ازی وزیر راه و شهرسازی 
ادام��ه داد: در عم��ل قوانین مصوب در ش��ورای عالی 
معماری و شهرس��ازی اجرایی نش��دند و باغات از بین 
رفتند زیرا آنقدر بارگذاری زیاد و بدون کنترل انجام 
ش��د که مجبور ش��دند برای تأمین خدماتی ازجمله 
پارکینگ حتی به عمق زمین نیز نفوذ کنند و سطح 
اِشغال را در زیرزمین تا حدود 80 و حتی در برخی 
از موارد ۱00 درصد افزایش دادند و در نهایت از آن 
70 درصدی که برای باغات در نظر گرفته شد چیزی 
باقی نماند. با این تصمیمات هم فضای سبز را از دست 
دادیم و هم تراکم بیش از اندازه به شهرها تحمیل شد. 

اعالم آمادگی 7۰ شرکت فرانسوی 
برای سرمایه گذاری در ایران

پس از س��فر چند روزه عباس آخوندی به فرانس��ه و 
مذاک��رات و گفت وگوه��ای مقدماتی وزیر راه با آنها به 
نظر می رس��د، فرانس��وی ها با سرعت و قدرت بیشتری 
نسبت به دیگر کشورهای اروپایی حرکت خود را برای 

رسیدن به بازار ایران آغاز کرده اند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، هرچند به دلی��ل در جریان بودن 
مذاکرات هسته ای، وزیر راه ترجیح داد پس از پایان سفر 
خود به فرانس��ه از ارائه جزییات درباره توافقات احتمالی 
انجام شده خودداری کند اما با این صحبت که خبرهای 
خوش��ی در راه اس��ت، نشان داد در روزهای آینده صنعت 
حمل و نقل ایران و فرانسه ارتباط قوی تری با یکدیگر برقرار 
خواهند کرد.  مذاکره با مدیران ارشد چند شرکت بزرگ 
و کش��ورهای عضو منطقه یورو در این س��فر نش��ان از آن 
داشت که سرمایه گذاران اروپایی از هم اکنون خود را برای 
روزهای پس از تحریم در ایران آماده کرده اند.  با گذشت 
چند روز از این سفر یک شرکت بزرگ فرانسوی به ایران 
آمد تا با امضای قراردادی بزرگ کار بازس��ازی و نوس��ازی 
چند ایستگاه مهم راه آهن را بر عهده بگیرد.  این قرارداد 
که امکان تبدیل آن پس از طراحی به یک قرارداد چند 
مرحله ای در فرآیند ساخت و بهره برداری نیز وجود دارد 
نخستین حضور قدرتمند شرکت های اروپایی در عرصه 
ریلی ایران در طول سال های گذشته به حساب می آید. 
از این رو می توان امید داش��ت با توجه به این صحبت ها 
حضور این شرکت ها در دیگر عرصه های ریلی ایران نیز 
گسترش پیدا کند.  این مسئله دستمایه یک گزارش از 
سوی وزارت راه و شهرسازی نیز شده که نشان از عالقه و 
میزان اهمیتی است که فرانسوی ها برای بازار ایران قائلند.  
برمبنای این گزارش، حدود 70 شرکت فرانسوی در یک 
نشست همزمان با سفر وزیر راه به فرانسه اعالم آمادگی 
کرده اند که سرمایه گذاری الزم در عرصه حمل و نقل ایران 

را انجام دهند. 
این حجم از س��رمایه که در نوع خود بی س��ابقه خواهد 
بود می تواند از یک سو در تعریف رابطه اقتصادی دو کشور 
فصل جدید را باز کند و از سوی دیگر صنعت حمل و نقل 
ایران را بهبود بخش��د.  برمبنای این گزارش ها، تنها در 
بخش ریلی فرانسوی ها به 25 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
فک��ر می کنند و همی��ن رقم در عرصه جاده ای نیز بیش 
از ۳0 میلی��ارد دالر ارزیاب��ی می ش��ود. در کنار آن بخش 
مهمی از همکاری های دو طرفه می تواند به صنعت هوایی 
ایران مربوط شود که از رشد و توسعه فرودگاه های کشور 
گرفته تا خرید و وارد کردن هواپیماهای جدید را شامل 
می شود.  هرچند با توجه به گمانه زنی های فراوان مبنی 
بر کنار رفتن تحریم ها و باز شدن فضای اقتصادی ایران 
به روی کشورهای اروپایی، بسیاری از شرکت ها در طول 
ماه های گذشته اعالم آمادگی کرده اند که کار را در ایران 
آغاز کنند اما با سفر آخوندی به فرانسه و البته عالقه ای 
که بازرگانان فرانسوی برای حضور در ایران از خود نشان 
می دهند به نظر می رسد در بین تمام کشورهای اروپایی 

فرانسه گوی سبقت را ربوده است. 

نیاز 57 هزار میلیارد تومانی 
حمل و نقل ایران به سرمایه گذاری 

مع��اون برنامه ری��زی و اقتص��اد حمل و نق��ل وزارت 
راه و شهرس��ازی با اش��اره به 49 هزار میلیارد تومان 
س��رمایه گذاری های توس��عه و بهس��ازی طرح ه��ای 
حمل و نق��ل در پنج س��ال اخیر گف��ت: جمع نیازهای 
س��رمایه گذاری طرح های حمل و نقل س��االنه 57 هزار 

میلیارد تومان است. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، امیر امینی با اش��اره ب��ه نیازهای 
س��رمایه گذاری اهداف چش��م انداز افزود: اگرچه توسعه 
زیرساخت ها نقش چندانی در افزایش میزان مطلق رشد 
اقتصادی ندارد، اما نبود این زیرس��اخت ها به ش��دت مانع 
رسیدن به توسعه است.  وی ادامه داد: ایران تنها کشوری 
نیست که با تقاضاهای ناتمام برای توسعه زیرساخت های 
حمل و نقل مواجه است. مقایسه نیازهای سرمایه گذاری 
اه��داف اف��ق ۱404 با اعتبارات عمومی محقق ش��ده در 
سال های اخیر هیچ شکی برجا نمی گذارد که اتکا به منابع 
بودجه ای کافی نیست و باید به فکر تأمین مالی از منابع 
دیگر بود.  وی افزود: با رجوع به ارقام مشخص می شود که 
5۱ درصد سرمایه گذاری های توسعه و بهسازی طرح های 
حمل و نقل مربوط به منابع بودجه ای، ۱8 درصد مربوط 
به منابع داخلی دس��تگاه ها و ۱4 درصد مربوط به اوراق 
مشارکت و ۱7 درصد مربوط به مشارکت غیردولتی بوده 
اس��ت.  مع��اون برنامه ریزی و اقتص��اد حمل و نقل وزارت 
راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینکه، عدد س��رمایه گذاری که 
از منبع مالی فوق طی پنج س��ال اخیر به دس��ت آمده 
49میلیارد تومان با قیمت های انتهای 9۳ اس��ت، افزود: 
البته ارقام تسهیالت مربوط به وجوه اداره شده و تسهیالت 
صندوق توسعه ملی که به توسعه ناوگان اختصاص پیدا 
کرده اند و همچنین هزینه های نگهداری غیر از طرح های 
تمل��ک دارای��ی راه و راه آه��ن و اعتبارات اس��تانی لحاظ 
نشده اند.  وی اضافه کرد: طرح های بسیاری نیز از طریق 
استقراض داخلی و خارجی و تسهیالت صندوق توسعه 
ملی و س��ایر منابع در حال پیگیری هس��تند که هنوز به 
نتیجه نهایی نرس��یده اند.  وی ادامه داد: جمع نیازهای 
سرمایه گذاری طرح های حمل و نقل ساالنه بالغ بر 57 هزار 
میلیارد تومان است که سهم توسعه زیربناهای جاده ای، 
بهره برداری و نگهداری جاده ها، توسعه زیربناهای ریلی و 
بهره برداری و نگهداری راه آهن به ترتیب ۱۱ هزار، 8 هزار، 
6 هزار و 2 هزار میلیارد تومان با قیمت های انتهای سال 9۳ 
است.  وی خاطرنشان کرد: همچنین سرمایه گذاری مورد 
نیاز تأسیسات و عملیات بندری و تأسیسات فرودگاهی 
ب��ه ترتی��ب ۳ ه��زار و 2 هزار میلیارد تومان بوده اس��ت.  
امینی با بیان اینکه سه مانع اصلی بهبود فضای کسب وکار 
در ای��ران به ترتیب دسترس��ی ب��ه منابع مالی، ناپایداری 
سیاست ها و تورم دورقمی هستند، گفت: درباره دسترسی 
به منابع مالی برای کشوری که تولید ناخالص داخلی آن 
920 هزار میلیارد تومان است، ۱20هزار میلیارد تومان 
مانده تس��هیالت اعطایی ش��بکه بانکی معادل ۱4 درصد 
تولید ناخالص داخلی اس��ت در ش��رایطی که این نسبت 
در کشورهای توسعه یافته ضریب 4 یا 5 از تولید ناخالص 
داخلی است که نشان دهنده مشکل ریشه ای نظام تأمین 

مالی بانک محور کشور ماست. 

جواد هاشمی

رییس س��ازمان هواپیمایی پنجش��نبه 
هفته گذش��ته اس��تعفای خ��ود را روی 
می��ز وزی��ر راه و شهرس��ازی گذاش��ت 
و عب��اس آخون��دی ه��م ب��ا اس��تعفای 
ک��رد.  موافق��ت  علیرض��ا جهانگیری��ان 
حال گفته می ش��ود این استعفا به دلیل 
فش��ار نماین��دگان مجل��س و مطالبات 
نماین��دگان از آخون��دی ب��وده، هرچند 
جهانگیریان هم کارنامه موفقی در طول 
دو سال گذشته در س��ازمان هواپیمایی 

نداشت. 
به گ��زارش »فرص��ت ام��روز«، پس از 
اینک��ه اس��تیضاح آخون��دی در مجل��س 
جدی ش��د، آخون��دی اقداماتی در جهت 
جلب رضای��ت اس��تیضاح کنندگان انجام 
داد که گفته می شود س��فارش به رییس 
س��ازمان هواپیمایی برای اس��تعفا یکی از 

این اقدامات وزیر راه و شهرسازی است. 
قاسم بی نیاز، رییس مرکز روابط عمومی 
وزارت راه و شهرس��ازی با بیان اینکه بعد 
از اس��تعفای علیرض��ا جهانگیریان معاون 
وزیر و رییس سازمان هواپیمایی کشوری، 
وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا اس��تعفای او 
موافقت کرد، گفت: رییس جدید سازمان 
هواپیمایی کش��وری با پیشنهاد وزیر راه و 
شهرسازی به هیات دولت معرفی می شود 
و در صورت موافقت حکم ریاست برای او 

صادر خواهد شد. 
وظای��ف س��ازمان هواپیمایی کش��وری 
ک��ه ب��ه مثابه نماین��ده دول��ت در جهت 
اعم��ال حاکمیت در صنع��ت حمل و نقل 
هوایی کش��ور است شامل سیاست گذاری 
و برنامه ری��زی و تعیی��ن خط مش��ی های 

بین الملل��ی  بازرگان��ی  اقتص��ادی،  ف��ن، 
حمل و نقل هوای��ی کش��ور، تع��دد جایگاه 
دس��تگاه های ناوب��ری و کم��ک ناوب��ری 
و ارتباط��ی در فرودگاه ه��ا و نظ��ارت بر 
عملک��رد فرودگاه ه��ا، آم��وزش و تربیت 
پرسنل متخصص هواپیمایی و تهیه طرح 
موافقتنامه ه��ا و قراردادهای بین المللی و 
مبادله آنه��ا و تایید انواع هواپیماهایی که 
می توانند در ای��ران به فعالیت حمل و نقل 

هوایی بپردازند، است. 
همچنین تدوین استاندارد پرواز، نظارت 
بر ش��رکت های هواپیمای��ی از نظر تایید 
صالحیت و رعایت نکات و اس��تانداردهای 
ایمن��ی و صدور گواهینامه ه��ا و تدوین و 
تنظی��م مقررات مربوطه، ص��دور، تمدید، 
تعلیق و لغو مجوز تاس��یس دفاتر خدمات 
مسافرت هوایی، نظارت و ارزیابی مستمر 
نح��وه فعالی��ت دفاتر خدمات مس��افرت 
هوای��ی، تهیه و تدوین دس��تورالعمل های 
امنیت��ی، حفاظت��ی با رعای��ت مقررات و 
استانداردهای بین المللی و داخلی مربوط 
و نظارت بر اعمال آنها و عضویت و ارتباط 
با س��ازمان بین المللی هواپیمایی کشوری 
)ICAO( و س��ایر س��ازمان های جهانی 
ذی ربط ب��ا رعایت مق��ررات مربوط  دیگر 

وظایف این سازمان است. 
بناب��ر ای��ن گزارش بررس��ی س��وانح و 
حوادث هواپیمای��ی و اعمال مجازات های 
الزمه طبق مقررات مربوط بررسی و ارائه 
طرح های فرودگاه��ی و نظارت بر رعایت 
اس��تانداردهای بین المللی مرب��وط نیز از 
دیگر وظایف س��ازمان هواپیمایی کشوری 

است. 

آخوندی زیر فشار مطالبات نمایندگان مجلس: 

رییس سازمان هواپیمایی استعفا کرد



دوب��اره  افزای��ش  زمزم��ه 
قیم��ت برخ��ی مواد غذای��ی 
پ��س از م��اه رمضان به گوش 
می رس��د و در ص��ورت اجرا، 
تب بازار تابس��تان سوزان 94 
را داغ ت��ر خواهد کرد. برخی 
از فع��االن و صاحب��ان صنایع 
غذایی کش��ور که سال هاست 
خواس��تار بازار آزاد و رقابتی 
هس��تند، دل خوش��ی از این 
افزای��ش قیمت ه��ا ندارن��د و 
معتقدن��د دول��ت بای��د طرح 
پایلوت آزادس��ازی اقتصادی 
را از صنای��ع غذایی آغاز کند. 
ط��رح آزادس��ازی اقتصادی 
گرچ��ه از ابت��دای ده��ه 70 و 
در دولت س��ازندگی در کشور 
اج��را ش��د اما ب��ا مقاومت ها و 
حاش��یه هایی مواج��ه ش��د و 
ن��اکام ماند. پایه ه��ای اقتصاد 
نئولیبرالیس��تی درست زمانی 
در کش��ور بن��ا نهاده ش��د که 
اوج وابس��تگی بودجه جاری و 
عمرانی به نفت و اقتصاد دولتی 
آغاز و در س��ال های پس از آن 
و دولت های بعدی ادامه یافت. 
کش��ورهای  تمام��ی  در 
پیشرفته و دارای اقتصاد آزاد، 
دولت ه��ا نقش بس��یار کمی 
در قیمت گ��ذاری محصوالت 
دارن��د و تولیدکنن��دگان در 
ی��ک بازار رقابتی س��الم و با 
نظ��ارت دول��ت محص��والت 
عرض��ه  را  خ��ود  تولی��دی 
می کنن��د. در چنی��ن بازاری 
تولیدکنن��دگان برای کس��ب 
مش��تری  ج��ذب  و  درآم��د 
می کنن��د  س��عی  بیش��تر، 
کااله��ای با کیفیت باالتر و با 
قیم��ت پایین تر عرضه کنند. 
یعن��ی هم تولیدکننده در این 
ب��ازار رقابتی به س��ود واقعی 
می رس��د و هم مصرف کننده 
کاالی مورد نیازش را با قیمت 

مناسب می خرد. 
می��ان  رقاب��ت  همچنی��ن 
تولیدکنن��دگان ب��ر کیفی��ت 
محص��والت و تنوع و جذابیت 

آن می افزاید. 

سیاست تثبیت قیمت ها 
کارساز نیست

هفته گذش��ته وزی��ر جهاد 
کش��اورزی به ات��اق بازرگانی 
تهران رفت اما مورد اس��تقبال 
ریی��س اتاق قرار نگرفت. کاوه 
رییس کمیس��یون  زرگ��ران، 
کشاورزی اتاق بازرگانی تهران 
در همی��ن حی��ن در گفت و گو 
ب��ا یک��ی از خبرگزاری ه��ا، از 
سیاست های دولت در افزایش 
قیمت کاالها و خدمات دولتی 
و عموم��ی و تثبی��ت قیم��ت 

تولیدات بخش خصوصی ابراز 
گالیه ک��رد. زرگران می گوید: 
دولت هر ساله نرخ دستمزدها، 
حامل های انرژی و سایر کاالها 
و خدم��ات دولت��ی را افزایش 
می دهد اما به بخش خصوصی 
اج��ازه افزای��ش قیمت ه��ا را 
نمی ده��د و انتظ��ار تثبی��ت 

قیمت ها را دارد. 
ابوالحسن خلیلی، دبیر کانون 
صنایع غذایی ایران نیز در گفت 
و گو با »فرصت امروز«، با انتقاد 
از این رویه، می گوید: سیاس��تی 
ک��ه دولت ها در پیش گرفته اند، 
سیاس��ت تثبیت قیمت هاست 
و حمای��ت از مصرف کنن��ده را 
صرف��ا از نظر قیمت مورد توجه 
ق��رار می دهند. در حالی که اگر 
تولیدکننده به سود واقعی نرسد، 
تولید کاهش یافته و در پی آن 
اش��تغال نیز کم می ش��ود. این 
یعن��ی مصرف کنن��ده نیز ضرر 
می کند و اگر به یکی از این سه 
ضلع توجه کافی نشود، دو ضلع 
دیگر زیر تاثیر آن قرار می گیرد. 

به گرانی های دولت 
نمی رسیم

وی می افزای��د: دو س��ال 
اس��ت که صنایع در شرایط 
و  می برن��د  به س��ر  رک��ود 
ب��ه دلی��ل نب��ود نقدینگی 
واحدهای تولیدی با مشکل 
روب��ه رو  س��رمایه  تامی��ن 
هس��تند. تولیدکنن��ده باید 
کاالی تولی��دی خ��ود را به 
پ��ول تبدی��ل کند اما با این 
سیاس��ت های دولت و رکود 
حاک��م، تولیدکنن��دگان به 

س��مت تخفیفات می روند. 
خلیل��ی تصری��ح می کن��د: 
سیاس��ت های تثبی��ت قیمت 

ک��ه از س��وی دول��ت اعم��ال 
نمی ده��د  اج��ازه  می ش��ود، 
ک��ه تخفیفات قیمت��ی نیز به 
مصرف کننده واقعی برسد. در 
ش��رایط رکود اقتصادی حاکم 
ک��ه مصرف کننده هم افزایش 
درآم��دی ن��دارد، تولیدکننده 
می دان��د ک��ه نباید قیمت ها را 
افزایش دهد و به نفعش نیست. 
ام��ا جاهایی ه��م تولیدکننده 
بای��د قیم��ت محصول��ش را 
به گرانی ه��ای دولت برس��اند. 
در شرایطی که دولت یک سر 
معادل��ه را تغیی��ر می دهد باید 
سر دیگر را نیز در نظر بگیرد. 

ایجاد سازوکارهای بازار 
رقابتی

پیم��ان فروه��ر، دبی��رکل 
معدن��ی  آب ه��ای  انجم��ن 
و آش��امیدنی، ب��ا اش��اره به 
آزاد  اقتص��اد  س��ازوکارهای 
ب��ه »فرصت امروز« می گوید: 
دیگ��ر زم��ان آن فرارس��یده 
که دولت این س��ازوکارها را 
فراه��م کن��د و باید به جایی 
برس��یم ک��ه اقتص��اد آزاد و 
رقابتی ایجاد ش��ود تا کیفیت 
و قیم��ت کااله��ا در ب��ازار 

تعیین کننده باش��د. 
وی پیش��نهاد می ده��د که 
دول��ت ب��رای اج��رای اقتصاد 
ب��ا  را  پایل��وت  ط��رح  آزاد، 
محصوالت غیر اساس��ی مانند 
آب های بس��ته بندی آغاز کند 
و می افزای��د: این الفبای حذف 
قیمت های دس��توری است که 
دولت باید ابتدا از آب ش��روع 
کند. ای��ن محصول ضربه پذیر 
نیس��ت و افزای��ش قیمت آن 
تاثی��ری بر س��بد غذایی مردم 

نمی گذارد. 

کیفیت تعیین کننده 
قیمت هاست

و  کااله��ا  قیمت گ��ذاری 
درج قیم��ت روی بس��ته بندی 
محصوالت تولید شده، موضوع 
دیگری است که تولیدکنندگان 
نس��بت به آن معترض هستند. 
فروه��ر، می گوی��د: در هی��چ 
محص��ول  روی  دنی��ا  ج��ای 
قیم��ت ب��رای مصرف کنن��ده 
در  تنه��ا  نمی ش��ود.  درج 
فروشگاه ها  و  س��وپرمارکت ها 
روی شلف کاال قیمت می خورد 
ت��ا مصرف کننده زمان خرید از 
به��ای محصول اطالع داش��ته 
باش��د. در اقتصاد آزاد، کیفیت 

تعیین کننده قیمت هاست. 
وی تاکی��د می کن��د: دول��ت 
هرساله افزایش قیمت انرژی، کاال 
و خدمات دولتی را در دستور کار 
دارد. برای نمونه امسال به یک باره 
قیمت بنزی��ن 40 درصد افزایش 
یافت و تاثیر آن روی محصوالتی 
مانن��د آب های بس��ته بندی که 
توزیع مویرگی در سراس��ر کشور 
دارد، بسیار است اما دولت هر ساله 
از ما می خواهد در ماه های نخست 
سال افزایش قیمت نداشته باشیم. 
در حالی که بهترین زمان فروش ما 
در نیمه نخست سال است.  فروهر 
ادامه می دهد: در بخش های دیگر 
و  ان��رژی  دس��تمزدها،  مانن��د 
مالیات ه��ا نی��ز دولت قیمت ها را 
افزای��ش داده اس��ت ک��ه تمامی 
محص��والت و کااله��ا را زیر تاثیر 
خ��ود ق��رار می ده��د. در چنین 
فضایی تولیدکننده ها نمی توانند 

نفس بکشند و سرپا باشند. 

درج قیمت روی 
بسته بندی، قانونی نیست

خلیل��ی، دبی��ر کل کان��ون 

صنای��ع غذای��ی ای��ران ه��م 
در ای��ن خص��وص می گوی��د: 
براس��اس قانون، عرضه کننده 
کاال یا فروش��نده موظف است 
قیمت محص��ول را در معرض 
دی��د خری��دار و مصرف کننده 
بگذارد و تولیدکننده نیز طبق 
فاکتور، کاالها را به فروش��نده 
ارائ��ه دهد. ه��رگاه با تغییرات 
قیمت��ی )افزایش ی��ا کاهش( 
مواجه ش��د، در فاکتورها درج 
شود و فروشنده نیز آن را روی 

شلف درج کند. 
وی با اشاره به تخفیف هایی 
که تولیدکنندگان در ش��رایط 
قائ��ل  اقتص��ادی  نامطل��وب 
می ش��وند، اظهار می کند: این 
تخفیف ها در سوپرمارکت های 
کوچک ارائه نمی شود و بخش 
گسترده ای از مصرف کنندگان 
بهره ای از آن نمی برند. در این 
میان تنها فروشندگان هستند 

که سود می کنند. 

نگاه پوپولیستی برای 
راضی نگه داشتن مردم

دبی��ر کل کان��ون صنای��ع 
غذای��ی ای��ران، ادامه می دهد: 
ب��ه ب��اور م��ن دولت ه��ای ما 
هی��چ تغییر نگاه��ی به تولید 
و تولیدکنن��ده ندارند. تا زمانی 
که بازار رقابتی و قیمت ها آزاد 
نشود، وضعیت تغییر نمی کند. 
دولت هم برای حمایت از اقشار 
آس��یب پذیر باید س��بدکاال و 
یاران��ه به آنها اختصاص دهد و 

این بخش را تقویت کند. 
می کن��د:  تاکی��د  خلیل��ی 
دول��ت باید اج��ازه دهد بازار 
تعیی��ن  در  را  خ��ود  نق��ش 
قیمت ه��ا بازی کند و کیفیت 
تعیین کنن��ده باش��د. در این 
ش��رایط ما تضمین می دهیم 
که قیمت ه��ا نه تنها افزایش 
نیابد بلکه رقابت ایجاد ش��ده 
میان تولیدکنندگان قیمت ها 
را کاه��ش ده��د. به هر روی 
دول��ت بای��د برای یک بار هم 
ش��ده این کار را انجام دهد. 

می ده��د:  ادام��ه  وی 
دول��ت در ای��ن زمین��ه نگاه 
پوپولیستی دارد و می خواهد 
م��ردم را راضی نگه دارد. این 
ن��گاه به وی��ژه در محصوالت 
غذای��ی و کااله��ای اساس��ی 
چش��مگیرتر اس��ت. اکن��ون 
بهتری��ن زم��ان ب��رای دولت 
است تا آزادسازی اقتصادی را 
به طور کامل اجرا کند و بازار 
را در اختی��ار تولیدکنندگان 
ق��رار دهد. ب��ا رکودی که در 
بازار محصوالت حاکم اس��ت، 
بی تردید بازار رقابتی منجر به 
کاهش قیمت ها خواهد ش��د.

صنایع غذایی خواستار آزادسازی قیمت ها

کاهشقیمتهاراتضمینمیکنیم

شنبه
207 تیر 1394 www.forsatnet.irشمــاره 268 آب و غـذا

گزارش 2

قیمت های هنجارشکن یا 
عادت های نابهنجار؟ 

قیمت، یکی از مهم ترین عواملی اس��ت که تصمیم 
ب��رای خری��د ی��ا عدم خرید ی��ک کاال را رقم می زند. 
هرچند که این مقوله در مورد موادغذایی اصلی مانند 
نان یا گوش��ت از نقش کمتری برخوردار اس��ت اما 
وقتی نوبت به این مواد می رسد، حساسیت ها افزایش 
می یابد. به عبارتی شاید مردم برای خرید غذایی که 
گرسنگی شان را از بین می برد و نقشی تعیین کننده 
در رشد آنها دارد، کمتر برای تصمیم گیری در خرید، 
آیتم قیمت را مدنظر داش��ته باش��ند و برای پرداخت 
پول به منظور اخذ کاالهای اساسی، تعلل نکنند ولی 
در عین حال، باال رفتن قیمت در این کاالها اعتراض 

و نگرانی جامعه را در پی خواهد داشت. 
متاس��فانه هرس��اله در جامعه ما وقتی به ایام خاص 
مانن��د اعی��اد مختلف، ماه رمضان و ماه محرم نزدیک 
می شویم، زمزمه افزایش قیمت موادخوراکی به گوش 
می رسد. گویا این موضوع به اصلی اساسی تبدیل شده 
ک��ه ع��دول از آن، به منزله نقض قانون اس��ت. جالب 
اینجاست که در عین حال چند روز مانده به شروع این 
ایام، مس��ئوالن دولتی و نمایندگان بخش خصوصی، 
خود بر طبل افزایش نرخ کاالها می کوبند و آمدن آن 
را نوید می دهند. برخی از مس��ئوالن با گفت وگوهای 
اینچنینی با برخی رس��انه ها اعالم می کنند که مثال 
محصول��ی مانن��د مرغ که از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است در ماه رمضان افزایش قیمت خواهد داشت؛ آن 

هم به دلیل افزایش تقاضای مردم. 
ام��ا نکته قاب��ل توجهی در مورد کاالیی مانند مرغ 
وج��ود دارد ک��ه باز ه��م به صحبت های مس��ئوالن 
برمی گ��ردد. باره��ا و بارها در زمان های عادی از زبان 
آنها شنیده ایم که تولید مرغ در کشور با مازاد همراه 
اس��ت و تولیدکنندگان اکثرا با قیمت های پایین تر از 
آنچه که باید، محصول شان را به بازار عرضه می کنند. 
خب اگر چنین اتفاقی برای گوشت سفید افتاده، چرا 
ب��ازار به گونه ای تنظیم نمی ش��ود که دیگر نگرانی از 

بابت باال رفتن قیمت ها وجود نداشته باشد؟ 
به نظر می رس��د برای پاس��خ به چنین سوالی، باید 
رفتاره��ای م��ردم و جو روانی موجود در بطن بازار را 
مورد کنکاش قرار داد. سال هاست که در ایام خاص، 
چنین اتفاقی افتاده و گویا این افزایش های مقطعی، 
به نوعی جزو عادت های مردم شده است؛ عادت هایی 
که جامعه آن را به عنوان یک اصل پذیرفته و اگر این 
هنجارش��کنی قیمتی اتف��اق نیفتد، تعجب می کنند. 
یعن��ی م��ردم خود در ایامی ک��ه مصرف باال می رود، 
افزایش قیمت ها را به انتظار می کشند و چنین عادت 

نابهنجاری را به شکل یک هنجار پذیرفته اند. 
کار ب��ه جای��ی می رس��د ک��ه وقت��ی در همین ماه 
رمض��ان، قیمت م��رغ تا 25درصد نزول می کند، این 
اتفاق را ناشی از شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
می دانن��د و کمتر کس��ی چنین حالت��ی را به عرضه 
بیش از تقاضا نسبت می دهد. یکی از مسئوالن وزارت 
جهادکش��اورزی معتقد بود تجربه ای که در روزهای 
پایانی س��ال پیش برای وزارتخانه مهیا ش��د، بهترین 
مبنا برای تصمیم گیری قبل از ماه رمضان به حساب 
آمد. اگر خاطرتان باش��د در آن روزها )که نخس��تین 
س��ال اجرای قانون انتزاع بود( قیمت مرغ در برخی 
از فروشگاه ها تا بیش از 10هزارتومان در هرکیلوگرم 
افزای��ش یاف��ت. به همین دلیل، وزارتخانه در س��ال 
جاری دس��ت تولیدکنندگان را باز گذاش��ت و با این 

کار، جوجه ریزی رونق گرفت. 
از نظر این مقام مسئول، افزایش تولید و باال رفتن 
عرض��ه نس��بت به تقاض��ا آن هم در ماهی که مصرف 
به اوج خود می رس��د، مهم ترین دلیل کاهش قیمت 
م��رغ ب��ود. برخی تولیدکننده ها هم ب��ر این موضوع 
صحه گذاشتند و معتقد بودند عاملی که قیمت ها را 
کاهش داد، چیزی نبود به جز افزایش عرضه نسبت 
به تقاضا. آیا به نظر شما مصرف مرغ در روزهای اخیر 
کم شده است؟ مسلما اگرچه موجی از نگرانی ایجاد 
شد اما باز هم این موضوع نتوانست گوشت سفید را 

از سفره من و شما حذف کند. 
م��ورد دیگری ک��ه پرداختن به آن خالی از لطف 
نیس��ت، مقاوم��ت جامعه و حتی دول��ت در مقابل 
صعود قیمتی است که شاید سود ناچیز تولیدکننده 
در آن نهفت��ه باش��د. به عبارت��ی اکثر مردم تنها به 
جی��ب خ��ود نگاه می کنن��د و مایلند جریان بازار را 
طبق حساب خودشان تنظیم کنند اما ضرر و زیان 
آن طرف که تولیدکننده قرار دارد، زیاد برای شان 
مه��م نیس��ت؛ البت��ه ناگفته نماند که ش��انتاژهای 
رس��انه ای نیز در این میان بی تاثیر نبوده و بر این 

اعتقاد دامن می زنند. 
برچس��ب قیم��ت روی یک ماده غذایی، نش��ان از 
نرخ تولید به عالوه س��ودی معقول برای صاحب آن 
کس��ب وکار اس��ت. از آنج��ا که هزینه ه��ای تولید در 
اکث��ر خوراکی ها بس��یار باالس��ت، بنابرای��ن به ناچار 
قیمت نهایی نیز س��یر صعودی به خود می گیرد اما 
مصرف کنن��ده دوس��ت ندارد با قیمتی مواجه ش��ود 
که خارج از توان خریدش باش��د. بنابراین در چنین 
مواردی قشر متوسط یا ضعیف جامعه تصور می کنند 
که در حق شان اجحاف شده است. در صورتی که شاید 
ای��ن قیم��ت، حق تولیدکنن��ده را نیز به جا نیاورده و 
رضای��ت او را جل��ب نکرده باش��د. البت��ه نباید وجود 
واسطه ها در این میان را نادیده گرفت که این عامل 

به شدت بر نارضایتی دو طرف بازار افزوده است. 
ب��ه هرترتی��ب، همان ط��ور ک��ه ی��ک تولیدکننده 
پوش��اک یا کابینت، به س��ودی عادالنه فکر می کند، 
ی��ک مرغ��دار یا گاودار نیز در قب��ال کاری که انجام 
می ده��د، انتظ��ار درآمد دارد. اینکه مردم نس��بت به 
افزایش قیمت محصوالت خوراکی در زمان هایی غیر از 
ایام خاص، سرس��خت و مقاوم باش��ند، دور از عدالت 
است. افزایش نرخ موادخوراکی باید متناسب با تورمی 
باشد که در کف بازار جریان دارد، درست مانند همان 
اتومبیل س��ازی که بدون کس��ب سود، دست از تولید 
می کشد. حال این بستگی به سیاست های دولت دارد 
که برای کمتر شدن فشار مالی بر مردم، یارانه ای برای 

غذای مردم در نظر بگیرد یا نه. 

قیمت گذاری دستوری، راه مناسبی 
برای از کار انداختن صنایع! 

در جوامع مترقی و کش��ورهای پیش��رفته پایه های 
اقتص��ادی ب��ر مبنای رقابت س��الم قرار دارد و تعیین 
قیمت کاالها و خدمات بر عهده اجتماع اس��ت. این 
درس��ت نیس��ت که دولت قیمت کاال و خدمات خود 
را گ��ران کند و هر س��اله بر ن��رخ مالیات ها، خدمات 
اجتماعی، رفاهی، شهرداری ها، انرژی و غیره بیفزاید 
ام��ا تولیدکنن��دگان و صنای��ع اج��ازه افزایش قیمت 

نداشته باشند. 
البت��ه م��ا مخالف افزایش قیمت ها از س��وی دولت 
نیس��تیم و دول��ت باید از ای��ن راه هزینه های خود را 
تامین کند اما صنایع هم از این قاعده مستثنا نیستند 
و ب��رای تامی��ن هزینه های تولید چاره ای جز افزایش 
قیمت ندارند. دولت باید در این زمینه عدالت را رعایت 
کند و به اصطالح ظلم بالس��ویه، عدل اس��ت. اما اگر 
دولت مبنایش این است که هر چه دلش بخواهد انجام 
دهد و بگوید کس��ی حق ندارد حرفی بزند، این یک 
روش بسیار عالی برای از کار انداختن صنایع است. 
صنع��ت ی��ک موجود زنده اس��ت و نی��از به پویایی 
دارد. تع��ادل ی��ک مبن��ای علم��ی دارد و ت��وازن نیز 
مبن��ای اجتماع��ی می خواهد. افزای��ش قیمت ها نیز 
باید متناس��ب با نوع کاالها، کیفیت، جذابیت و تنوع 
تولید باشد. نخستین شرط تعیین کننده برای قیمت 
محصول، کیفیت آن است و موضوعاتی مانند سالمت، 

تنوع و غیره در جایگاه بعدی قرار دارند. 
ش��وربختانه درباره ش��یر دیدیم ک��ه تصمیم های 
نادرس��ت در س��ال های اخیر چه بر س��ر این صنعت 
آورد و به بهانه کنترل قیمت ها انواع بیماری ها مانند 
تب مالت در جامعه شیوع یافته است. کنترل قیمت 
ش��یر تنها بهانه ای برای نابودی این صنعت بزرگ و 
تاثیرگذار شد. سهم مردم باید بر اقتصاد کشور حاکم 
ش��ود، دولت سیاس��ت مرگ یک بار، شیون یک بار را 
تجربه کند و اجازه دهد تعادل در بازار برقرار شود. 

دولت به همان دالیلی که بنزین و حامل های انرژی 
را گران می کند و معتقد اس��ت که قیمت های قبلی 
برایش به صرفه نیست به همان دالیل نیز باید بپذیرد 
که برای تولیدکنندگان نیز ادامه تولید با این روش ها 
و قیمت ه��ا صرف��ه اقتصادی ن��دارد. این نگاه به دور 
از اخالق حرفه ای اس��ت و شایس��ته جامعه متعالی و 

پیشرفته ما نیست. 
 تعادل در هر جامعه ای الزم است و برای پیشرفت 
باید قانون مس��اوی اجرا ش��ود. هر تولیدی باید دارای 
کیفیت، س��المت، تنوع و جذابیت باش��د و قیمت را 
جامعه مصرفی و مردم تعیین کنند. نمونه دیگر قیمت 
گذاری های دستوری و نادرست، در بخش نان اتفاق 
افتاده و قیمت این کاالی گرانبها و ارزشمند را از سکه 
انداخته اس��ت، در حالی که در کش��ورهای پیشرفته 
300 نوع نان تولید می شود با قیمت و کیفیت متفاوت 
و این مصرف کننده است که تعیین و انتخاب می کند. 
م��ردم حاضرن��د ب��رای کاالی باکیفی��ت و س��الم 
هزینه های آن را بپردازند به شرط اینکه دولت اجازه 
دهد این روش در کش��ور اجرا ش��ود. تولید با کیفیت 
نیاز به طراحی مطلوب، مهندسی، کیفیت و مواد اولیه 
مناسب دارد اما تولید به روش های کنونی در کشور 

نادرست است که باید اصالح شود. 
در س��ال های گذشته دولت ها برای اینکه قیمت ها 
افزای��ش نیاب��د اق��دام ب��ه تولی��د و واردات کاالهای 
ارزان قیمت کردند. برای نمونه در بخش کش��اورزی 
با واردات بذر و س��موم ارزان و بی کیفیت، افزون بر 
هدر  رفت س��رمایه های کش��ور، تولیدات داخل را نیز 

از بین بردند. 
 باید اجازه داده ش��ود تا اندیش��ه سالم اقتصاد آزاد 
در جامعه ایجاد ش��ود و اگر ما تولیدکنندگان عرضه 
داشته باشیم در رقابتی آزاد و سالم کاالهای با کیفیت 
و قیمت مناسب تولید خواهیم کرد. تولیدکننده باید 
هر چیزی که تولید می کند از آن سود ببرد و به سود 

واقعی برسد؛ این یک اصل است. 
ما تولیدکنندگان صنایع غذایی از دولت می خواهیم 
اجازه دهد تا جامعه خودش توازن در قیمت و کیفیت 
کاالها را تعیین کند و دولت نیز برای احیای اقتصاد 

از واحدهای تولیدی کمک بگیرد. 

 صادرات مرغ دیگر نیازی 
به مجوز ندارد

مدیر کل دفتر توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی 
از افزایش بیش از 50 درصدی صادرات گوشت مرغ در 
بهار امس��ال خبر داد و گفت: از این به بعد صادرات 
گوش��ت مرغ در راستای تسهیل بوروکراسی اداری و 
تنظیم مازاد موجود در بازار، بدون نیاز به اخذ مجوز 

از وزارت جهاد کشاورزی امکانپذیر است. 
جمال مدرسی در گفت وگو با ایسنا ، اظهار کرد: طی 
س��ه ماهه نخس��ت امسال بیش از 10 هزار و 100 تن 
گوشت مرغ و خروس به کشورهای مختلف صادر شده 
که نسبت به بهار سال گذشته رشد 50 درصدی دارد. 
وی افزود: مقصد مرغ صادراتی ایرانی کش��ورهایی 
از جمله عراق، افغانس��تان ، ترکیه  و برخی کشورهای 

حاشیه خلیج فارس هستند . 
مدیرکل دفتر توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی 
ادامه داد: ارزش صادراتی هر کیلوگرم گوش��ت مرغ 
به طور متوسط دو دالر بوده است که البته در برخی 
از موارد نیز قطعات کوچک تر الشه مرغ برای برخی 
س��الیق خاص به قیمت حدود 9/1 دالر صادر ش��ده 

است. 
وی گفت: با توجه به مازاد موجود گوشت مرغ در 
بازار داخلی و در راس��تای تس��هیل صادرات گوش��ت 
و م��رغ و حمای��ت از تولیدکنندگان داخلی ، صادرات 
گوش��ت مرغ بدون نیاز به اخذ مجوز از وزارت جهاد 

کشاورزی امکانپذیر است. 

یادداشت نگـاه

 مشاور عالی کانون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران 
و بنیانگذار صنایع غذایی بهروز

بهروز فروتن

براس��اس گ��زارش جدی��دی 
ک��ه به صورت مش��ترک توس��ط 
»س��ازمان خوارب��ار جهانی ملل 
متحد« و »سازمان همکاری های 
اقتصادی و توسعه« تهیه و منتشر 
شده است، پیش بینی می شود که 
میانگی��ن قیمت مواد غذایی طی 
10 س��ال آین��ده رو ب��ه کاهش 

گذارد. 
به گزارش ایانا، افزایش تولید در 
واحد سطح، افزایش تولید و رشد 
ک��م تقاضای جهانی باعث خواهد 
ش��د قیمت مواد غذای��ی تدریجا 
کاه��ش یابد، اما به احتمال زیاد 
هنوز نس��بت به قیمت های اوایل 
دهه 2000 در سطح باالتری قرار 
خواهد داش��ت.  براساس گزارش 
کشاورزی  محصوالت  »دورنمای 
2024-2015«، ب��ا کاهش بهای 
نفت خ��ام قیمت نهاده های انرژی 
و کودهای شیمیایی نیز در بخش 
کشاورزی کاهش یافته که این امر 
تنزل قیمت محصوالت کشاورزی 
و مواد غذای��ی را در پ��ی خواه��د 

داش��ت. این گ��زارش همچنین 
پیش بینی ک��رده تجارت جهانی 
محصوالت کش��اورزی طی دهه 
آینده از نرخ رشدی کمتر نسبت 
ب��ه دهه قب��ل برخوردار ش��ده، 
ولی س��هم آن از تولید و مصرف 
جهان��ی ثابت باق��ی خواهد ماند. 
این گزارش همچنین اش��اره دارد 
که طی سال های پیش رو، میزان 
تمرک��ز تولید عم��ده محصوالت 
کش��اورزی در تعداد محدودتری 
از کش��ورها افزای��ش یافت��ه و از 

س��وی دیگر بازاره��ای صادراتی 
نیز گس��ترد گی بیشتری خواهد 
یافت که مسئله نظارت و کنترل 
تجارت جهانی را مشکل تر خواهد 
س��اخت.  نق��ش فزاین��ده گروه 
کوچک تری از کش��ورها در تولید 
محصوالت عمده کشاورزی، خطر 
ب��روز بح��ران  غذای��ی در صورت 
روبه رو ش��دن ب��ا حوادث طبیعی 
ی��ا ایج��اد وقف��ه در روند تجارت 

جهانی را افزایش خواهد داد. 
گ��زارش پیش بین��ی کرده که 

طی س��ال های آینده و همگام با 
رش��د جمعیت و شهر نش��ینی و 
همچنین افزایش س��رانه درآمد 
در کش��ورهای پیشرفته، شاهد 
افزای��ش تقاضا برای مواد غذایی 
کش��اورزی  محص��والت  و 
خواهی��م ب��ود.  افزای��ش درآمد، 
تش��ویق  را  مصرف کنن��دگان 
ک��رده ت��ا رژی��م غذای��ی خود را 
تنوع بخش��یده و از رژی��م مبتنی 
بر نشاس��ته ب��ه رژی��م پروتئین 
حیوان��ی گرایش پی��دا کنند. در 

نتیج��ه انتظار می رود قیمت انواع 
گوش��ت و لبنیات نس��بت قیمت 
غ��الت و محصوالت کش��اورزی 
مشابه، افزایش پیدا کند. در بین 
محصوالت کش��اورزی نیز قیمت 
غ��الت دان��ه درش��ت و دانه های 
روغن��ی، ب��ه دلیل کاربردش��ان 
در تولی��د خوراک دامی، نس��بت 
ب��ه س��ایر محص��والت افزای��ش 
بیش��تری خواهد یافت.  به اظهار 
دبیرکل OECD در هنگام ارائه 
گ��زارش در پاری��س، دورنم��ای 
کش��اورزی جهان اکن��ون آرام تر 
و ب��ا ثبات ت��ر از چند س��ال قبل 
است.  وی اعتقاد دارد: »دولت ها 
از هم اکنون باید از امتیاز فرصتی 
که به وجود آمده اس��تفاده کرده 
و بر سیاس��ت های توسعه ای خود 
تمرکز کرده، نوآوری را ارتقا داده، 
مدیریت بحران را بهبود بخشیده 
و اطمین��ان یابن��د ک��ه مزای��ای 
سیستم کشاورزی کارآمد عادالنه 
بین کشاورزان و مصرف کنندگان 

توزیع خواهد شد.«

ش��رکت  ی��ک  مدیرعام��ل 
خ��وراک دام گفت: متاس��فانه در 
مواردی مش��اهده شده که برخی 
ازکارخانه ه��ا، در تولی��د خوراک 
دام و طی��ور از پودر خون به جای 
س��ویا و در تولید خ��وراک طیور 
از ضایعات نئوپ��ان به جای فیبر 

استفاده می کنند. مهدی آل ا براهیم 
مدیرعامل ش��رکت خ��وراک دام 
پارس وابسته به سازمان اقتصادی 
کوثر اظهار ک��رد: در حال حاضر 
بیش از 570 کارخانه مجوز تولید 
خ��وراک دام و طیور دارند اما این 
کارخانه ها با ظرفیتی در حدود 20 

تا 30 درصدی مشغول به فعالیت 
هستند. 

به گزارش تس��نیم، وی افزود: 
متاس��فانه در مواردی مش��اهده 
شده که برخی از تولیدکنندگان 
در تولی��د خوراک دام و طیور از 
پ��ودر خون به جای س��ویا و در 

خوراک طیور از ضایعات نئوپان 
به جای فیبر استفاده می کنند. 

ادام��ه درب��اره  آل ابراهی��م در 
گف��ت:  طی��ور  بیماری ه��ای 
تولید کنن��دگان در برخ��ی موارد 
مدیریت فارم را به درس��تی انجام 
نمی دهند و با انتخاب راحت ترین 

راه ب��رای اعالم مش��کالت خود، 
بی کیفی��ت  را  م��رغ  خ��وراک 
می دانند.  وی در پایان بیان کرد: 
استفاده از پودر خون، آسیبی برای 
مرغ ن��دارد اما این آس��یب برای 
مصرف کننده نهایی یعنی انسان، 

مشکل زا خواهد بود. 

دورنمای 10 ساله قیمت جهانی مواد غذایی و محصوالت کشاورزی

مولود غالمی

تجـارت

وحیدزندی فخر

پودر خون و نئوپان در خوراک دام و طیور



ب��ا   راهپیمای��ی ق��دس امس��ال ته��ران همزم��ان 
770 ش��هر دیگر کش��ور با ش��عار  »روز جهانی قدس، 
تجلی آرمان فلس��طین، فریاد وحدت امت اس��ام علیه 
جاهلیت مدرن و کودک کش��ی از غزه تا یمن «  برگزار 
ش��د. روز جهانی قدس در س��ال 1358 از س��وی امام 
خمینی  )ره( نامگذاری ش��د. امس��ال، سی و هفتمین 
راهپیمایی قدس از مساجد بزرگ آغاز شد و مقصد آنها 
مصاها و میعادگاه های نماز جمعه بود و در پایان مراسم 
که مقارن با اذان ظهر بود، قطعنامه پایانی این مراس��م 
قرائت ش��د. در این مراس��م پاکاردهایی با شعارهایی 
از قبیل »مس��ئله اول جهان اس��ام، مس��ئله فلسطین 
اس��ت«،  »روز قدس روز هشدار به ابرقدرت هاست« در 

دستان راهپیمایان به چشم می خورد. 

حضور مسئوالن، کنار مردم در راهپیمایی روز قدس
روحانی  وال�م�س���لمین حس��ن  ح�ج�ت االس���ام 
رییس جمهور کش��ورمان با حضور در جمع راهپیمایان 
ب��ا تأکید بر اینکه آینده بس��یار روش��ن اس��ت، گفت: 
ب��ا وح��دت، انس��جام، مقاوم��ت، ایس��تادگی، جهاد و 
ف��داکاری، همه مس��لمانان از جمله ملت فلس��طین به 
اهداف بلندشان می رس��ند. آیت  اهلل هاشمی رفسنجانی 
ریی��س مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام در حاش��یه 
راهپیمای��ی روز قدس با اش��اره به توطئه انگلیس برای 
تش��کیل وطن یه��ود گفت: امروز مظلوم ت��ر از همه در 
دنیا، فلس��طینی های ستم دیده از دس��ت اسراییلی ها 
هس��تند. معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور و رییس 
سازمان حفاظت محیط زیست نیز در جمع راهپیمایان 
ب��ه خبرنگاران گف��ت: روز قدس در حال��ی به نمایش 
بزرگ اتحاد و یکدلی همه مس��لمانان تبدیل ش��ده که 
دش��منان بیش��ترین سعی و تاش ش��ان را معطوف به 

ایجاد تفرقه در میان صفوف ملت های مسلمان کرده اند. 
وی درباره مذاکرات هس��ته ای نی��ز گفت: طرف مقابل 
می دان��د که تیم مذاکره کننده ایرانی تا چه اندازه س��ر 
اصول و خطوط قرمز خود ایستاده است. کمال خرازی، 
وزیر خارجه پیشین کشورمان نیز در مسیر راهپیمایی 
روزقدس با حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: 
تیم مذاکره کننده هسته ای کش��ور نماینده ملت ایران 
هستند، به نظام و مقام معظم رهبری وفادارند و تاکنون 
ایس��تادگی خود را در براب��ر زیاده خواهان داش��ته اند. 
همچنین اس��حاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور 
ب��ا حضور در جم��ع راهپیمایان روز ق��دس و با تأکید 
بر اینک��ه در روزهای پایانی مذاکرات هماهنگ ش��دن 
طرف ه��ا با یکدیگر کار دش��واری اس��ت، گفت: ما فکر 
می کنیم که اگر غرب از زیاده خواهی های خود دس��ت 
بردارد حتماً می توانیم به یک توافق خوب برس��یم. این 
راهپیمایی از س��وی 800 خبرنگار، فیلمبردار و عکاس 
داخلی و 100 خبرنگار خارجی پوش��ش داده ش��د. به 
گزارش ایس��نا، همچنین حجت االس��ام و المسلمین 
علی اکب��ر ناطق نوری، عضو مجمع تش��خیص مصلحت 
نظ��ام، محمدرض��ا عارف ریی��س بنیاد امی��د ایرانیان، 
حجت االس��ام والمسلمین س��یدمحمود دعایی مدیر 
مس��ئول روزنامه اطاعات، آیت اهلل هاشمی ش��اهرودی 
نای��ب ریی��س مجلس خب��رگان رهب��ری و... از جمله 
حاض��ران در مراس��م راهپیمایی روز ق��دس بودند. در 
پایان مراس��م راهپیمایی و در محل های برگزاری نماز 
جمعه در تهران و سراسر کشور قطعنامه این راهپیمایی 
قرائت شد. در این قطعنامه محو غّده سرطانی اسراییل 
به عن��وان اولویت اول جهان اس��ام اعام و بر ضرورت 
پایبندی تیم مذاکره کننده به خطوط قرمز تأکید شده 

است. 

در حاشیه  راهپیمایی 
*تعدادی از یمنی های حاضر در راهپیمایی دیروز که 
تصاویر شهدای کشته شده در حمات آل سعود به این 
کشور را در دس��ت داشتند، حمایت خود را از مقاومت 
مردم یمن، ملت ایران و مردم فلس��طین در راهپیمایی 

روز قدس اعام کردند. 
* در مقاب��ل این تعداد از یمنی ه��ا که با راهپیمایان 
روز ق��دس همگام ش��ده بودند، ف��ردی تصویر رییس 
انصاراهلل یمن را در دس��ت داشت و سایرین نیز تصاویر 

شهدای یمنی را با خود همراه داشتند. 
* عاوه بر حضور مس��ئوالن و اقش��ار مختلف مردم، 
حضور پرش��ور جوان��ان و نوجوان��ان در راهپیمایی روز 
قدس امس��ال که لباس های مشکی بر تن و پرچم های 
فلس��طین در دس��ت دارند بیش از هر چیز دیگری به 

چشم می خورد. 
*در راهپیمایی امس��ال نیز مانند س��ال های گذشته 
ش��اهد حضور اقلیت های دینی و مذهبی، دانش��جویان 
و هنرمندان، ورزش��کاران و خانواده های شهدا، از جمله 

خانواده شهدای هسته ای و مدافعان حرم بودیم. 
*خانواده ها ب��ه همراه فرزندان ش��ان و گروه هایی از 
جوانان و س��المندان مسیر راهپیمایی روز قدس را طی 
می کردند و ش��عارهایی مانند  »تا زنده ایم رزمنده ایم«،  
»لبخند بزن رزمنده«،  »مرگ بر اسراییل«، »مطیع امر 
رهبریم«،  »ما می آییم «  و  »قدس زنده اس��ت«، روی 
پاکاردهایی که در دستان مردم بود به چشم می خورد. 
*عاوه بر این عده ای از مردم برای کاس��تن از گرمی 
هوا روی راهپیمایان روزه دار آب و گاب می پاشیدند. 

*همچنین ش��عارهایی مانند  »مرگ بر تکفیری« و 
»امروز روز وحدت ملت اس��ت«،  »وحدت امت، باعث 

رحمت است« از سوی راهپیمایان سر داده می شد. 

محم��د ج��واد ظری��ف، وزی��ر خارج��ه 
کش��ورمان صبح دی��روز پ��س از مذاکره با 
همت��ای آمریکایی خود ک��ه به گفته منابع 
آمریکایی موگرینی نیز در این دیدار حضور 
داش��ته اس��ت در بالکن هتل ظاهر ش��د و 
در پاس��خ به خبرن��گاران که ب��ه او گفتند 
چ��را پایی��ن نمی آیی��د؟  گف��ت: من فقط 
برای هوا خ��وری چند دقیقه ای بیرون آمدم. 
ظریف در پاس��خ به خبرن��گاری ژاپنی که 
 پرس��ید مذاک��رات تا پایان هفت��ه میادی

)تا روز دوشنبه( به طول می انجامد گفت: به 
نظر این طور اس��ت. داود محمدنیا، حسین 
فریدون و س��یدعباس عراقچ��ی در بالکن 
همراه ظریف بودند. به گزارش ایسنا، دیروز 
رفت و آمدهای ظریف و همراهانش به بالکن 
افزای��ش و او به فاصله کمی دوباره به همراه 
علی اکبر صالحی به بالکن آمد و باز در برابر 

سواالت خبرنگاران قرار گرفت. وی در پاسخ 
ب��ه این پرس��ش که مهم تری��ن موضوعات 
باقیمانده چیست؟  گفت: رسیدن به   » بله «  
ب��رای موضوع��ات مهم. ظریف ک��ه به نظر 
می آید از دیروز    »دیپلماسی بالکن «  را پیش 
گرفته اس��ت مذاکراتش ب��ا کری که صبح 
دیروز انجام ش��د را »س��ازنده «  خواند. وی 
گفت که اگر اراده سیاس��ی باشد مشکات 
حل می ش��ود. ظریف گفت: هنوز مهم ترین 

موضوعات حل نشده است. 

تخت روانچی: مذاکرات تا دوشنبه 
ادامه دارد

در همی��ن حال مجید تخت روانچی، عضو 
تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان گفت: 
بررسی اسناد و ضمائم در مذاکرات هسته ای 
به پایان رسیده است و تنها چند نکته کلیدی 

باق��ی مانده که اگ��ر روی این ن��کات نیز به 
تفاهم برس��یم می توانیم تفاهم نامه پایانی را 
داشته باشیم. تخت روانچی در حاشیه مراسم 
سومین روز درگذشت مادر همسرش در جمع 
خبرنگاران گفت: ما با منطق مذاکره می کنیم 
و براس��اس عزت ملی پیش می رویم و بر سر 
عزت و مصالح ملی م��ان معامله نمی کنیم و 
فکر می کنم در همین مسیر بتوانیم به توافق 

برسیم و توافق شاید شدنی باشد. 
ما هی��چ ضرب االجل��ی را در مذاکرات 
نمی پذیری��م بلک��ه آمریکایی ها خود یک 
ضرب االج��ل داش��تند ک��ه براس��اس آن 
زمان��ی  می خواس��تند در آن چارچ��وب 
مذاکرات به اتمام برسد و ما هم مشکلی با 
آن نداشتیم. اما اگر بعد از آن ضرب االجل 

نیز به تفاهم برسیم مشکلی نیست. 
مذاکرات فرازونش��یب زی��ادی دارد و در 

شرایطی شما می بینید که به تفاهم رسیده 
و در بعضی مس��ائل طرف ه��ای مذاکره نیز 
ه��م نظر ش��ده اند اما می بینی��م که طرف 
مقابل خواس��ته هایش را تغیی��ر می دهد و 
زیاده خواهی می کند و البته ما نیز مقاومت 
می کنی��م و ام��روز )دیروز( نی��ز مذاکرات 
در چارچ��وب خ��ود در حال انجام اس��ت. 
امیدواریم اگر طرف مقابل حسن نیت الزم 
را داش��ته باشد و بتواند تصمیمات سیاسی 

مناسب بگیرد به تفاهم برسیم. 

تعلیق تحریم ها تمدید شد
خب��ر دیگری حاکی اس��ت اتحادی��ه اروپا 
تحریم ها علیه ایران را س��ه روز دیگر تعلیق 
ک��رد. اتحادیه اروپا با انتش��ار بیانیه ای اعام 
کرد: به منظور ادامه مذاکرات هسته ای تعلیق 

تحریم های ایران تا دوشنبه تمدید می شود.

ظریف اعالم کرد

پایان مذاکرات احتماال دوشنبه

رشد نرخ بی سوادی در استان های مرزی
سیدابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق 
محروم ریاس��ت جمه��وری با بیان اینکه متأس��فانه نرخ 
بی س��وادی در برخی اس��تان های مرزی رو ب��ه افزایش 
بوده اس��ت گفت: براساس آمار رسمی نرخ بی سوادی در 
کش��ور در حال حاضر 11درصد اس��ت. رضوی در تبیین 
سیاس��ت های دولت به منظور انس��داد مبادی بی سوادی 
به ویژه در مناطق محروم گفت: متأس��فانه ش��ورای عالی 
مبارزه با بی س��وادی حتی یک بار هم در دولت های نهم 
و دهم تشکیل نش��د. خوشبختانه این شورا سال گذشته 
برای نخس��تین بار به ریاس��ت معاون اول رییس جمهور 
تش��کیل جلس��ه داد و به صورت جدی برای این موضوع 
برنامه ری��زی ش��د. مع��اون توس��عه روس��تایی و مناطق 

محروم ریاس��ت جمهوری گفت: در حال حاضر ش��ورای 
آموزش وپ��رورش  وزارت  در  س��وادآموزی  برنامه ری��زی 
تشکیل ش��ده که هدف آن رفع محرومیت های تحصیلی 
است. ریاست این ش��ورا بر عهده وزیر آموزش وپرورش و 
دبیری آن بر عهده معاونت توس��عه روس��تایی و مناطق 

محروم ریاست جمهوری است. 
متأس��فانه نرخ بی س��وادی در برخی استان های مرزی 
ما رو به افزایش بوده اس��ت. البت��ه علل مختلفی در این 
باره وج��ود دارد. وی بااش��اره به تمهی��دات دولت برای 
س��وادآموزی در مناطق مح��روم و دورافت��اده گفت: در 
حال حاض��ر در برخی اس��تان ها مراک��ز حمایتی وجود 
دارن��د که موازی ب��ا آموزش وپرورش مدارس��ی را دایر و 

برخ��ی ک��ودکان را تحت آموزش ق��رار می دهند. معاون 
توسعه روس��تایی و مناطق محروم ریاس��ت جمهوری با 
بیان اینکه اکنون در حال برنامه ریزی برای رفع مش��کل 
تردد و رفت وآمد دانش آموزان مناطق محروم به مدارس 
هستیم گفت: تعداد محصان به ویژه بعد از مقطع ابتدایی 
و در دوره دبیرس��تان در برخی روس��تاها اندک اس��ت و 
ناچارند به مناطق مجاور بروند. درصدد هس��تیم مشکل 
س��رویس رفت و آمد دانش آم��وزان را در این مناطق حل 
کنیم. رضوی همچنین گفت: س��ال گذشته در سیستان 
و بلوچس��تان اقدام خوبی ص��ورت پذیرفت و طرح خرید 
خدمات آموزش��ی از م��دارس غیردولت��ی در آن به اجرا 

درآمد که بخشی از مشکات را حل کرد. 

سی و هفتمین راهپیمایی روز قدس برگزار شد

مسئله اول جهان اسالم، مسئله فلسطین است

علی مطهری گف��ت: به نظر، مواضع اخی��ر آمریکایی ها 
بیشتر نمایشی است. نماینده تهران در مجلس در گفت وگو 
با ایس��نا گفت: اگر توافق به دس��ت  آید طبیعتا بیش��تر به 
نفع ما اس��ت؛ معتقدم تیم مذاکره کننده باید روی مواضع 
خود اس��توار باش��د، البته در این مورد موضع آمریکایی ها 
به نظر بیش��تر نمایش��ی است یعنی اهرم فش��ار بر ایران، 
در حالی که آنها بیش��تر از ما احتیاج ب��ه توافق دارند. فکر 

می کنم در نهایت آمریکایی ها عقب نش��ینی می کنند و اگر 
هم عقب نشینی نکنند و به فرض مذاکرات هم به بن بست 
برسد آنها بیشتر از ما ضرر می کنند چون به هر حال ایران 
در اثر مذاکرات موقعیت خوبی در دنیا پیدا کرده است. وی 
با بیان اینکه وضعیت بعد از مذاکرات یا قبل از مذاکرات را 
اگر مشاهده کنیم با یکدیگر متفاوت است گفت: اگر توافق 

به دست  آید طبیعتا خیلی بیشتر به نفع ما است. 

مطهری: توافق به دست  آید به نفع ما است

 »ج��ان م��ک ک�ی�ن «،  س�ناتور 

در  آمری�کا  کنگ�ره  جمهوریخ�واه 
مصاحبه ای ب�ا  ام اس ان گف�ت: ایران 
مذاکره کنن�ده بهت�ری اس�ت و این 

مسئله روشن شده است. 
 س�عودالفیصل که به م�دت قریب 
به ۴۰ س�ال عهده دار ریاست دستگاه 
دیپلماسی عربستان سعودی بود، روز 

پنجشنبه درگذشت. 
 مناب�ع فلس�طینی از مش�ارکت حدود 
۳۰۰ نف�ر از س�اکنان غزه در نم�از جمعه 
مسجداالقصی در بیت المقدس خبر دادند. 

باوجود تأکید س�ازمان ملل بر آغاز آتش بس انس�انی در یمن از س�اعت 12 
جمعه ش�ب به وقت محلی یمن، منابع میدانی از تداوم حمالت جنگنده های 

عربستان به مناطقی در خاک یمن خبر می دهند 

تیتر اخبار

ناصر محم��ودی فرد، فرماندار دماوند از مش��اهده یک 
م��ورد آنفلوآن��زای مرغ��ی در این شهرس��تان خبر داد و 
گفت: تمام تمهیدات الزم برای جلوگیری از گسترش این 
بیماری در سطح شهرستان و سایر شهرستان های همجوار 
در نظر گرفته ش��ده است. محمودی فرد گفت: اخیراً یک 
مورد آنفلوآنزای مرغی در دماوند مش��اهده ش��ده بود که 
با بررس��ی انجام ش��ده مشخص ش��د این مورد از ورامین 
به دماوند منتقل ش��ده اس��ت. پس از شناس��ایی، سریعا 
نس��بت به پاکس��ازی محدوده و امحای این م��ورد اقدام 
شد. همچنین ش��بکه بهداشت و درمان تمهیدات الزم از 

جمله برگزاری جلسات آموزشی، آماده باش بیمارستانی و 
تجهیز به ماسک مخصوص و داروهای ویژه، معاینه عوامل 
کشتارگاه و تهیه مطالب جهت اطاع  رسانی عمومی را در 
دس��تور کار داشته اس��ت. فرماندار دماوند گفت: در حال 
حاضر این بیماری تحت کنترل اس��ت و مشکلی در جهت 
شیوع آنفلوآنزای مرغی وجود ندارد. دامپزشکی شهرستان 
نیز با استقرار قرنطینه سیار در کشتارگاه، اطاع رسانی به 
مرغداران و تشکیل رده های آموزشی و تشدید بازرسی ها 
از مرغداری ه��ا پیش بینی ه��ای الزم را در برخورد با این 

بیماری انجام داده است. 

مشاهده یک مورد آنفلوآنزای مرغی در دماوند

 حسین دزفولی، مدیر روابط عمومی اداره 
کل انتقال خون استان تهران با اعالم اینکه 
در ش�ب اول 1۰۰1 واح�د خون، ش�ب دوم 
1۳۳۵ واحد و در شب سوم لیالی قدر شاهد 
اه�دای 1۳۴۶ واحد خ�ون بودیم، گفت: در 
مجموع مردم عزیز و ایثارگر استان تهران، 

۳ هزار و ۶۸2 واحد خون اهدا کردند. 
 قاسم سبزعلی، فرمانده یگان حفاظت 
 س�ازمان جنگل ه�ا و مرات�ع از افزای�ش 
2۰ درصدی تعداد فقرات آتش س�وزی در 
جنگل ها و مراتع کش�ور طی سه ماه بهار 
امس�ال نس�بت به مدت مش�ابه در سال 

گذشته خبر داد. 

 از ساعت ۶ بعد از ظهر چهارشنبه گذشته، رانندگان و کارکنان قطارهای زیرزمینی 
لندن در اعتراض به برآورده نشدن خواسته های شان توسط کارفرما، دست از کار 

کشیدند و این اعتصاب تا پنجشنبه  )9 ژوییه 2۰1۵( ادامه داشت 

تیتر اخبار

فیل��م  »میزانس��ن ب��ا آرتور پن« س��اخته امی��ر نادری 
در جش��نواره فیلم کارل��ووی واری نمایش داده می ش��ود. 
 فیلم مس��تند  »میزانس��ن با آرتور پن« که ن��ام دیگر آن  
»یک مکالمه «  اس��ت، توس��ط امیر نادری س��اخته شده و 
یک گفت و گوی حدودا چهار س��اعته ب��ا کارگردان مطرح 
آمریکایی اس��ت که ساختاری متفاوت با ایده های سنتی و 
مرس��وم یک مصاحبه دارد. این فیلم که حجم فیلمبرداری 
آن دو ساعت بیشتر از زمان نمایش است، شنبه،  20تیرماه 
در نهمی��ن روز از جش��نواره فیل��م کارل��ووی واری و برای 
دومین بار به نمایش درخواهد آمد. در سایت این فستیوال با 
اشاره به نمایش این مستند در جشنواره فیلم   » ونیز «  سال 
قبل، آمده اس��ت:  »در جش��نواره ونیز تماشاگران با اثری 
بی نظیر از امیر نادری روبه رو شدند؛ فیلمی که کارگردانش 
می گوید آن را فقط برای خودش س��اخته اس��ت. بیشتر از 

10 س��ال قبل بود که   » جاناتان ِدم «  امیر نادری را به آرتور 
پن افس��انه ای معرفی کرد، کس��ی که نادری کارهای او را 
به شدت تحسین می کرد. نادری سال 2005 برای نخستین 
ب��ار دوربین خود را مقابل این کارگ��ردان معروف گرفت و 
در یک گفت و گوی چندساعته، س��وال هایی را از آرتور پن 
با محوریت فیلم ها، زندگی ش��خصی و نظ��رات پن درباره 
فیلم هایی که هردو دوست داشتند پرسید. این فیلم نه فقط 
به واسطه نبوغ استثنایی و کاریزمای آرتور پن، بلکه به خاطر 
س��واالت غیرقابل پیش بینی نادری، به یک اثر ویژه تبدیل 
شده است. «  این فیلمس��از که به عنوان یکی از فیلمسازان 
تأثیرگ��ذار موج نو س��ینمای ایران معرفی ش��ده اس��ت و 
س��ال 2012 فیلم  »کات «  را در جش��نواره کارلوو ی واری 
داشت، آثاری همچون  »دونده«،  »سازدهنی«، »ماراتن«،  

»خداحافظ رفیق« و. . . را در کارنامه کاری خود دارد. 

 »یک مکالمه «  از امیر نادری در کارلووی واری

نویس�ندگان  دالری  ه�زار   1۰ جای�زه   
آفریقایی که به بوکر آفریقایی شهرت دارد، 
امسال به داستان  »درخشان مطلق« نوشته 

نامویل سرپل از کشور زامبیا اهدا شد. 
 طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر تولید 
تئاتر موزیکال  »جیمزباند« منتش�ر ش�د 
اما کمپان�ی MGM و Danjaq به عنوان 
صاح�ب امتیاز آث�ار  »جیمزبان�د« اعالم 
کردند ک�ه مجوزی برای تولی�د این تئاتر 

موزیکال صادر نکرده است. 
 مراسم بزرگداش�ت  »شب مهر «  به یاد 
گوین�ده و هنرمند فقید مهران دوس�تی 
یکش�نبه 21 تیر س�اعت 22 در بوس�تان 

گفت وگو برگزار می شود. 

کمپانی فیلمسازی دیزنی اعالم کرده است که فیلم مستقلی درباره پیشینه 
هان سولو، قاچاقچی دغل کار فیلم های  »جنگ ستارگان «  خواهد ساخت 

تیتر اخبار

س��پ باتر در گفت وگوی��ی که با مجل��ه هفتگی فیفا 
داش��ت برخورد منصفانه و عدالت آمیز با خود را خواستار 
شد و تأکید کرد که نباید کسی او را سرزنش کند چرا که 
او مس��ئول تخلفات دیگر همکارانش نیست. وی گفت: در 
این چند هفته اخیر بس��یاری به انتقاد از من پرداخته اند 
و خش��م و انزجار خود را آش��کارا و نهان بیان داش��ته اند. 
من هیچ مش��کلی با این موضوع ن��دارم چرا که به خوبی 
می توان��م از خودم دفاع کنم و جواب هر انتقادی را بدهم. 
از همه شما می خواهم که با عدالت و انصاف با من برخورد 
بکنید. من را به خاطر اشتباهاتی که دیگران انجام داده اند 
سرزنش نکنید چرا که من مسئول تخلفات اعضای کمیته 

اجرایی فیفا نیستم و باید خود آنها جواب بدهند. او ادامه 
داد: االن همه درباره انتخابات ریاست فیفا سخن به میان 
می آورند ام��ا من براین باورم که ای��ن موضوع نباید زیاد 
جدی گرفته شود بلکه باید تنها همچون یک قضیه جانبی 
به ای��ن موضوع نگاه کرد. االن مهم ت��ر از هر چیز اجرای 
اصاحات در فیفاست که مدتی است دست به آنها زده ایم 
و بای��د این روند ادامه یابد. ب��رای اینکه فیفا را از هرگونه 
ش��بهات دور کنیم نیازمند تغییرات زیادی در هیکل این 
نهاد بین المللی هس��تیم. باید اعضای کمیته اجرایی فیفا 
به دقت هرچه تمام تر انتخاب ش��وند تا پاکی سرلوحه هر 

کاری در فیفا قرار بگیرد. 

بالتر: منصفانه و عادالنه با من برخورد کنید

 تیم ملی فوتبال ایران در جدیدترین 
رده بندی فدراس�یون جهانی فوتبال در 
مکان نخست آسیا و ۳۸ دنیا جای دارد. 
وزن  تکوان�دوکار  رجب�ی،  س�عید   
۸۰- کیلوگرم چهارمی�ن طالی کاروان 
دانش�جویان ای�ران را در یونیورس�یاد 

2۰1۵ به دست آورد. 
 تیم مل�ی فوتبال س�احلی ایران در 
جام جهانی 2۰1۵ ، اسپانیا نایب قهرمان 

جهان را با نتیجه ۶-۵ شکست داد.

برانک�و ایوانکووی�چ درب�اره برگ�زاری اردوی پرس�پولیس در ترکیه گفت: 
امیدواریم در آنجا تیم مان کامل بشود. حداقل در دوره اردو تیم کاملی را در 

اختیار داشته باشیم تا بازیکنان هر چه سریع تر با تیم هماهنگ شوند 

تیتر اخبار

 ش�نبه   2۰ تیر1۳9۴    ش�ماره 2۶۸   صفحه۸  

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی

شورای سردبیری:
محمدرضا قدیمی،حمیدرضا اسالمی، شهریار شمس مستوفی

چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: نشر گستر امروز روزنامه اقتصادی - مدیریتی
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تاثیر موسیقی
 بر آگهی های تلویزیونی

اگرچه شخصا اس��تفاده بیش از حد ترانه و شعر را 
در آگهی ه��ای تلویزیونی به صالح نمی دانم و معتقدم 
تاثیرات بصری را باید در آگهی ها بیشتر در نظر گرفت 
اما بد نیست مدیران تبلیغات که عالقه مند هستند در 
آگهی های خود از موارد این چنینی استفاده کنند به 
نکاتی پیرامون تاثیرات موسیقی بر مغز و رفتار انسان 

نیز توجه داشته باشند. 
من معتقدم آگهی های ایرانی مدت هاست دچار یک 
بیماری ش��ده اند؛ بیماری ای که اص��رار دارد برای هر 
آگهی یک ترانه بسازد یا شعر بگوید بدون آنکه تغییر 
و تح��والت اجتماع��ی را رصد کرده باش��د و ببیند و 
بداند که هر روز ذائقه ها عوض می شود. بی آنکه توجه 
داش��ته باشد تاثیر آهنگ بر تصویر و تصویر بر آهنگ 
تا چه حدی است یا اینکه بداند موسیقی چه تاثیری 
روی مخاطب خواهد گذاشت. در اغلب موارد ترانه ها 
ریتمیک و آهنگ ها تکراری است و این موضوع زمانی 
بدتر می ش��ود که در آگهی هایی که هرازگاهی خوب 
می درخش��د، باز نقش موس��یقی اصال جدی گرفته 
نمی ش��ود و موجب می شود کیفیت کلی کار آنچنان 
که باید مطلوب نباشد. این نکته را از این جهت نگفتم 
که من با موسیقی یا ترانه مشکلی داشته باشم بیشتر 
ب��ه این جهت عرض می کنم که س��ازندگان آگهی ها 
متاس��فانه از موسیقی درست اس��تفاده نمی کنند و 
این موجب می ش��ود موسیقی های ساخته شده برای 
آگهی های تلویزیونی تکراری، سطحی و بی تاثیر بوده 

و حتی گاهی تاثیر منفی داشته باشد. 
بی ش��ک نقش موس��یقی و آهنگ را نمی توان در 
تبلیغات نادیده گرفت مثال هم اکنون که این نوش��ته 
را می خوانید اگر به ش��ما بگویند صدای گوشی های 
»نوکیا« چگونه بوده اس��ت؟! س��ریعا تص��وری از آن 
به مغز ش��ما وارد خواهد ش��د حتی ب��ا علم به اینکه 
»نوکیا« ب��ازار بزرگ خود را از دس��ت داده و امروزه 
»اپل« و »سامس��ونگ« هس��تند که یکه ت��از میدان 
هس��تند. اما با این حال س��خن از آهنگی اس��ت که 
نزدیک 20 س��ال هم بر گوش��ی ها و هم بر گوش ها 

حکمرانی کرده است. 

در یک تحقیق که توس��ط دانشمندان انجام شده 
ابتدا برای تعدادی از افراد 20 موسیقی پخش می شود 
و سپس از آنها پرسیده می شود که دوست دارید برای 
کدام یک از آهنگ های که ش��نیده اید پول پرداخت 
کنید؟ نتیجه این بود که ش��رکت کنندگان که حاضر 
به پرداخت پول برای شنیدن یک آهنگ شده بودند 
قسمتی از هسته »آکومبنس« در مغزشان فعال شده 
بود. این هس��ته در حقیقت مربوط به »شگفتی های 
خوش��ایند« در مغز اس��ت یا به اصطالح متخصصان 

اعصاب مربوط به »پیش بینی مثبت خطاها« است.
 به تعبیری اگر آهنگ بیش از حد انتظار خوشایند 
باشد شما حاضرید بابت آن پول پرداخت کنید و نیز 
تحقیقات دیگری نشان داده که بین رفتار انسان ها و 
موسیقی که می شنوند ارتباط مستقیمی وجود دارد و 

هر یک دیگری را تقویت می کند. 
مثال بررس��ی ها نش��ان داده که بین مغز نوازندگان 
پیانو و دس��ت آنها ارتباط مستقیم وجود دارد به این 
ش��کل که وقتی آنها قطعه ای را می شنوند ناخودآگاه 
انگش��تان دست شان به حرکت در می آید و بر عکس 
وقتی دست شان حرکت می کند آن قسمت از مغز که 

مسئول کنترل موسیقی است فعال می شود. 
اگرچه این تجربه را بیش��تر افراد داش��ته اند؛ وقتی 
آهنگی را گ��وش می کنند که مورد عالقه آنهاس��ت 
واکنش مخصوص به خود را نش��ان می دهند اما باید 
گفت این ارتباط خیلی بیش��تر از آن اس��ت که شما 

تصورش را می کنید. 
ب��ا ای��ن توصیف بای��د بگوی��م آنچ��ه در تبلیغات 
تلویزیونی ش��اهد هس��تیم صرفا آهنگ هاس��ت که 
قصدشان پر کردن فضای خالی تبلیغات است نه آنکه 
محرکی باش��د که بخواهد مخاطب را تحت تاثیر قرار 

دهد. 
با کمال تعجب گاهی آهنگ هایی را در آگهی های 
تلویزیونی شاهدیم که آنقدر ریتم تند و گوش خراشی 
دارد که کل تصویر را به حاشیه می برد بی آنکه بدانیم 
تصاوی��ر و آهنگ  چنانچه در یک پیوس��تار نباش��ند 
می توانن��د روی هم تاثیر منفی بگذارند.چندی پیش 
در ی��ک جمع درخص��وص یک بازیگ��ر تلویزیونی از 
دوستان س��وال پرسیدم و خواس��تم بدانم بازی این 
بازیگ��ر را چگونه ارزیابی می کنند. با کمال ش��گفتی 
اکثر حاضران اذعان داشتند که بازی این بازیگر خیلی 
خوب اس��ت اما صدای او آنقدر قوی است که ما بازی 
او را نمی بینیم و بیشتر محو صدایش می شویم.با این 
توصی��ف این مدیران تبلیغات هس��تند که باید برای 
برون رفت از این س��طحی نگری آگهی های تلویزیونی 
تمهیدی بیندیش��ند و نگاه ویژه ای به موسیقی متن 
آگهی های ساخته ش��ده بیندازند. من شخصا توصیه 
می کنم کمک گرفتن از آهنگسازان باتجربه و مشورت 
با آنها می تواند در این خصوص راهگشای خوبی باشد. 
 اینک��ه بتوانید یک موس��یقی و آهنگ اختصاصی 
که هویت داش��ته باش��د تولید کنید؛ آهنگی که مال 
ش��ما باش��د و مردم با آن ارتباط برقرار کنند و حتی 
زمزمه کنند می تواند نقش بسیار ارزنده ای در کیفیت 

آگهی هایی که ساخته اید ایفا کند. 

تبلیغات خالق

آگهی:نوشابه Pepsi - شعار:جفت های ایده آل وجود دارند!
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تصوی��ر محص��ول روی بیلبورد چش��م نواز 
است، محصولی در حوزه نوشیدنی ها که قرار 
است با ورودش به بازار، رقابتی تازه را در این 
عرصه ایجاد کند. با ورود این نوش��ابه گازدار 
س��بک؛ ش��رکت آب  معدنی دماوند نیز وارد 
بازار نوش��یدنی هایی غیر از آب معدنی ش��ده 
است. این شرکت به تازگی به منظور النچ این 
محصول تبلیغات محیطی را اجرا کرده است. 
آگهی تبلیغاتی محیطی این محصول، خانمی 
را با در دست داش��تن چند بادکنک لیمویی 
به نمایش کش��یده اس��ت. البته عالوه بر این 
تصویر طرح آگهی های دیگری از این محصول 
در فضاهای مجازی منتش��ر شده که در آنها 
به جای کاراکتر خانم؛ س��امان گلریز آش��پز 
مع��روف، بادکنک ه��ای لیمویی را به دس��ت 
گرفته  اس��ت. به نظر گلریز قرار اس��ت سفیر 
این محصول تازه دماوند باشد و به وسیله این 
محصول، طرز تهیه نوش��یدنی های مختلفی 
را آماده و به مش��تریان دماون��د ارائه کند. به 
هرحال این آشپز از ش��خصیت های معروفی 
اس��ت که برندهای حوزه غذایی از حضورش 
برای تبلیغ محصوالت ش��ان به وفور استفاده 
می کنن��د، حض��وری ک��ه البت��ه در نتیج��ه 
نظرس��نجی از مخاطبان اتفاق نیفتاده است. 
در ادامه برای بررس��ی بیشتر آگهی  تبلیغاتی 
دماوند و شیوه النچ این محصول سراغ نازنین 
پری بخت، مدیر ارش��د برند ش��رکت آب های 
معدن��ی دماوند و مصطفی مرادی مدیرهنری 

و کارشناس تبلیغات رفته ایم. 

آگهی درلحظه اول نگاه را جلب می کند
مصطفی مرادی، مدیر هنری و کارش��ناس 
تبلیغات درباره آگهی محیطی شرکت دماوند 
می گوی��د: این آگهی محیط��ی در لحظه اول 
ن��گاه را به خود جلب می کن��د. رنگ لیمویی 
ای��ن آگهی که روی پس زمینه  آبی اس��تفاده 
ش��ده ب��ه خوب��ی خ��ود را در طرح نش��ان 
می ده��د. رنگ آبی مکمل رنگ زرد اس��ت و 
همی��ن موضوع باعث ش��ده، تصویر محصول 
بهتر دیده ش��ود. ان��دازه تصویر محصولی هم 
ک��ه در طرح آگه��ی به منظور الن��چ کردن، 
نش��ان داده شده، اس��تاندارد است اما با تمام 
این توصیفات این طرح تبلیغاتی مش��کالتی 
را ه��م دارد، برای مثال وقت��ی طرح را دیدم، 
احس��اس کردم، کاراکتر خانم درحال اسپری 
کردن چیزی در هوا اس��ت. در واقع تصویر نخ 
بادکنک در ذهنم تداعی نشد. نکته بعدی در 
این طرح نافرم یا به نوعی کج بودن بادکنک ها 
در طرح اس��ت. اگر این بادکنک ها قرار است، 
س��بکی محصول را در ذه��ن مخاطب تداعی 
کند، چرا باالی سر کاراکتر آگهی قرار نگرفته 
است. این ش��یوه اجرا تا حدودی منطق ایده 
آگهی را دچار مش��کل کرده است. هرچند که 
به نظر اجراکنندگان آگهی با مشکل استاندارد 
نبودن رسانه تبلیغاتی داخلی مواجه شده اند و 
نتوانس��ته اند بادکنک ها را در طرح جا بدهند 
و به ناچار به این ش��کل درآمده اس��ت. البته 
باید بگویم این آگهی به نسبت آگهی هایی که 
این روزها در سطح شهر می بینیم، نمره قابل 

قبولی را به خود اختصاص می دهد. 

سبک زندگی کن یا نکن؛ مسئله این 
است 

مرادی درباره شعار این آگهی می گوید: در 
ه��ر فرهنگی برخی واژه ه��ا و جمالت دارای 
بار معنایی هس��تند که شاید در فرهنگ های 

دیگر آن ب��ار معنایی بی مفهوم باش��د. برای 
مثال، ش��عار این آگهی »سبک زندگی کن« 
ش��اید در ن��گاه اول ب��رای مخاط��ب ایرانی 
آنچنان خوش��ایند نیاید. معموالً در فرهنگ 
ما س��بک زندگی ک��ن در براب��ر در زندگی 
مثل سرو س��نگین باش؛ قرار می گیرد. البته 
ش��اید طراح این اسلوگان نتوانسته واژه ای را 
مترادف با س��بکی بیابد ک��ه از این کلمه در 
شعار اس��تفاده کرده است. از طرفی مطمئناً 
طراح به خاطر درصد کم قند این محصول و 
س��الم بودن آن از این واژه استفاده کرده که 
باز به نظرم درس��ت نیس��ت که سبکی را با 
کم وزن بودن مترادف بدانیم. در مورد نحوه 

اکران این آگهی هم باید بگویم دماوند 
باید از رس��انه های قوی تری برای النچ 
این آگهی اس��تفاده کند، رس��انه هایی 
مانند تلویزیون رادی��و و. . . و نباید به 
ش��بکه های اجتماعی به خصوص با آن 
تعداد بازدیدکنن��ده ای که صفحه های 
این ش��رکت را دنبال می کنند، بسنده 
کند. اگر این ش��رکت خواهان استفاده 
از ش��بکه های اجتماعی برای تبلیغات 
خود اس��ت بهتر اس��ت برای ش��روع 
بازدیدکنندگان خ��ود را افزایش دهد. 
فض��ای دیجیت��ال به خاط��ر تعامل با 
مشتریان نیاز به خالقیت بیشتری دارد. 
فضای مجازی قدرت مان��ور تبلیغاتی 
بیش��تری را در اختی��ار ش��رکت های 
مختلف می گذارد. به هرحال تبلیغات 
در زم��ان النچ محصول ب��ا زمان های 
دیگر متفاوت است و شرکت ها باید در 
زمان النچ، تبلیغات فشرده و قوی تری 
داشته باش��ند. بنابراین به نظرم برای 
شروع حجم تبلیغات دماوند تاحدودی 

کم است. 

النچ محصولی خنک و سالم برای 
مخاطبان روزه دار 

در  دماون��د  کارش��ناس می گوی��د:  ای��ن 
زمان نس��بتاً مناس��بی این محصول را النچ 
کرده، چ��ون به هرحال تابس��تان فصل داغ 
نوش��یدنی ها اس��ت و همین موضوع شانس 
بیش��تری ب��ه دماوند ب��رای امتح��ان کردن 
محصول توسط مش��تریان خواهد داد. عالوه 
بر این محصول حاوی لیمو است که مطمئناً 
برای رفع عطش در این فصل مناس��ب است. 
هرچن��د اگر دماون��د اجازه م��ی داد که ماه 

رمضان طی می ش��د و این محص��ول را ارائه 
می ک��رد، خیلی بهتر می ش��د. ش��اید برای 
مخاطب��ی که با ده��ان روزه ای��ن آگهی را 
می بیند، تصویر نوش��ابه ای ک��ه به خوبی در 
آگهی تازگی اش نش��ان داده شده، خوشایند 
نباش��د. به هرحال برندها ب��ا رعایت همین 
نکات ظریف می توانن��د محبوبیت برند خود 
را افزایش دهند. به مانند بیلبوردی که یکی 
از برندها در اندونزی اکران کرده بود. در این 
بیلبورد ظرف هایی به نمایش گذاش��ته شده 
بود که قبل از افط��ار در نظر مخاطب خالی 
و بع��د از افطار پر دیده می ش��د. در واقع آن 
برند با این ش��یوه به قش��ری از مخاطبانش 

احترام گذاش��ته بود. ع��الوه براین نکاتی که 
گفتم به نظرم اس��تفاده از یک خانم در این 
طرح تبلیغاتی نیز جالب توجه اس��ت، چون 
به هرحال ای��ن موضوع ب��ا محدودیت هایی 
در کش��ور ما مواجه اس��ت که ان��گار دماوند 
توانسته، محدودیت ها را کنار بگذارد. مرادی 
در پایان می گوید: در مجموع به نظرم دماوند 
با این آگهی محیطی توانسته پیام اصلی خود 
را به مخاطب نش��ان دهد و آن حسی را که 

انتظار داشته در مشتری خود ایجاد کند. 
این کارش��ناس درباره حضور سامان گلریز 
در النچ محصول تازه و تبلیغات نوش��ابه های 

دماوند می گوی��د: تبلیغات فقط ایجاد ارتباط 
با مخاطب نیست. بلکه باید به ساختن جایگاه 
برند کمک کند. اس��تفاده از ش��خصیت های 
معروف و مرتبط با محصول شیوه ای است که 
می تواند به جایگاه سازی یک برند کمک بزرگی 
باشد. این روش با وجود محدودیت های بسیار، 
در ایران هم استفاده می شود، اما نکته اساسی 
همین جاست که حضور گلریز چه کمکی به 
ساخت جایگاه دماوند می کند؟  در این شکی 
نیست که حضور ایشان می تواند مخاطب را تا 
حدودی ترغیب به خرید کند اما اس��تفاده از 
ایشان در شرایطی که در حال ترویج و تبلیغ 
انبوهی از محص��والت خوراکی و غذایی و. . . 
هستند و لطیفه هایی که در شبکه های 
اجتماع��ی و حت��ی در برنامه های طنز 
تلویزیون از ایش��ان س��اخته ش��ده، به 
نظر تصمیم درس��تی نمی آید. البته در 
نهایت این موضوع به شخصیت و هویت 

تعریف شده برای برند بستگی دارد.

ادعایی که باید اثبات شود 
نازنی��ن پری بخت مدیر ارش��د برند 
ش��رکت آب های معدنی دماوند درباره 
محصول تازه  ش��رکت دماوند و ادعای 
س��بک و س��الم ب��ودن ای��ن محصول 
در آگه��ی  محیطی اخیر این ش��رکت 
می گوی��د: دماوند به عن��وان عضوی از 
گروه دن��ون فرانس��ه خ��ود را موظف 
می دان��د که از ماموریت ش��رکت مادر 
پیروی کند. ماموریت دنون وارد کردن 
غذای سالم به دنیاس��ت. در این راستا 
دماون��د نیز مأموریت خ��ود را »دعوت 
از ایرانی ها به نوش��یدن مایعات سالم« 
تعری��ف ک��رده اس��ت. همان ط��ور که 
می دانید پیش از این دماوند سالم ترین 
نوش��یدنی یعن��ی آب را ب��ه مش��تریان ارائه 
می کرده اس��ت، نوش��یدنی که فاقد هرگونه 
کال��ری اس��ت و مش��تریان هن��گام گرما از 
نوش��یدن آن لذت زی��ادی می برند. اما گاهی 
مش��تریان تمایل دارند که نوشیدنی هایشان 
مزه دار باشد، مزه ای که موقع نوشیدن مایعات 
لذتی مضاعف به مصرف کننده بدهد. به همین 
دلی��ل ایده محص��ول نوش��یدنی های گازدار 
س��بک لیمویی دماوند، دیالیت شکل گرفت. 
درنتیج��ه برمبنای تحقیقات انجام ش��ده بر 
مصرف کنن��ده س��راغ ارائه محصول س��المی 
رفتی��م که عالوه بر پایین بودن درصد ش��کر  

)نصف میزان شکر س��ایر نوشیدنی ها( مزه ای 
باب طبع ایرانیان داش��ته باش��د. دماوند باور 
دارد که دیالیت محصول کاماًل سالمی اس��ت، 
ب��اوری که به راحت��ی قابل اثبات اس��ت، زیرا 
تولید این محصول با استفاده از طعم دهنده ها 
و رن��گ 100درصد طبیعی و همچنین بدون 
اس��تفاده از هیچ مواد نگهدارن��ده ای صورت 
گرفته اس��ت. مش��تریان، این محصول را هم 
به تنهایی و هم برای تهیه کوکتل های مختلف 

می توانند استفاده کنند. 
پری بخ��ت درباره حضور س��امان گلریز در 
آگهی ه��ای تبلیغاتی ای��ن محصول می گوید: 
س��امان گلریز در کنار گروه ما برای توسعه و 
عرضه بهتر این محصول مطابق با ذائقه ایرانی 
کمک کرده است. ایش��ان برای این محصول 
دفترچه غذایی تهیه کرده که در آن دس��تور 
تهیه غذاهایی وجود دارد که با مصرف دیالیت 
لذیذتر ش��ده و حس سبکی بعد از صرف غذا 
را به ارمغان می آورد، همچنین دس��تور تهیه 
نوش��یدنی های مختلفی را به کمک محصول 
جدی��د دماوند آماده و عرضه کرده اس��ت. به 
هرحال ایش��ان شخصی شناخته شده در این 
حوزه اس��ت و علت حضورش در تبلیغات این 
محص��ول همین موضوع آش��نایی ایش��ان با 

سلیقه و ذائقه ایرانی است. 

سبکی به خاطر درصد شکر پایین 
پری بخت درباره ش��عار این آگهی »س��بک 
زندگ��ی ک��ن« و همچنین تأکی��د روی واژه 
س��بک در این ش��عار می گوید: این نوشیدنی 
همان طور که گفتم، درصد پایینی شکر دارد، 
همین موضوع باعث ش��ده که توسط سازمان 
استاندارد در طبقه بندی نوشیدنی های سبک 
قرار بگی��رد، یعنی مجوز اس��تاندارد ما برای 
نوش��یدنی س��بک اس��ت. عالوه بر این وقتی 
در تحقیقات ب��ازار از مصرف کنندگان درباره 
نوشیدنی ایده آل سوال می کردیم همین واژه 
را ب��ه کار می بردن��د و می گفتند محصولی که 
بعد از مصرف احس��اس س��بکی را القا  کند و 
عذاب وجدانی به همراه نداش��ته باشد. البته 
این احساس سبکی هم به خاطر درصد شکر 
و ه��م به خاطر متعادل ب��ودن میزان گاز این 
نوش��یدنی اس��ت. تمامی محصوالت دماوند 

دیالیت از پایه لیمو است. 
پری بخت درباره آگهی ه��ای تبلیغاتی این 
محصول می گوی��د: المان اصلی ب��ه کار رفته 
در این آگهی بادکنک های زرد رنگ به شکل 
لیمو است، علت استفاده از رنگ زرد به خاطر 
این اس��ت که پایه تمامی نوشیدنی هایی این 
گروه از لیمو است، بادکنک نیز به خاطر ایجاد 
حس سبکی استفاده شده است. الزم به ذکر 
است که این محصول دقیقاً یک هفته قبل از 
شروع ماه مبارک رمضان به بازار عرضه شد. 

پری بخ��ت درباره کج ب��ودن بادکنک ها در 
دست کاراکتر آگهی می گوید: این امر به دلیل 
افقی ب��ودن فضای بیلبوردهاس��ت به همین 
خاطر اس��ت که بادکنک ها دقیقا باالی س��ر 
کارکتر قرار نگرفته اند. عالوه براین برای به کار 
بردن تصویر خانم با مش��کلی روبه رو نشدیم 
چون قوانین ارش��اد به تازگ��ی تغییر کرده و 
مادامی که اصول و ضوابط رعایت شود، در این 
زمینه ممانعتی وجود ندارد. پری بخت درباره 
استفاده از شبکه های اجتماعی و صفحه هایی 
که در این ش��بکه ها به نام شرکت دماوند در 
جهت معرفی اقدامات ت��ازه دماوند راه اندازی 
شده اند، می گوید: چنین شبکه هایی از طرف 
دماون��د س��اماندهی نمی ش��وند و طرفداران 

دماوند آن را اداره می کنند. 

دشمنی با بوی بد دهان! 

Pedigree Dentastix تولیدکنن��ده  ش��رکت  
غذاهای حیوانات برای محصوالت خود که غذاها ویژه 

سگ هاست، از آگهی جالبی رونمایی کرده است. 
در ای��ن آگه��ی س��گی را می بینی��م ک��ه ب��ا ب��از 
ک��ردن ده��ان خ��ود و ب��وی ب��دی ک��ه از دهانش 
 متصاع��د می ش��ود، موجب مرگ پرن��ده ای در قفس 

شده است. 
این ش��رکت ب��رای آگهی خود از ش��عار »دش��من 
بوی بد دهان سگ ها« اس��تفاده کرده و ادعا می کند 
محصوالتش سالم و متنوع است و سالمت حیوانات را 

تضمین می کند. 
دست اندرکاران: 

آژانس تبلیغاتی: TBWA، میالن، ایتالیا
مدیر خالقیت: فابریزیو روسو

مدیر هنری: روسانا تاچی
کپی رایتر: مارا ریزتو

اکرم آزادیان

نرگس فرجی

کافه تبلیغات

نگاهی به آگهی محیطی محصول جدید شرکت دماوند

تبلیغ نوشیدنی سبک در فصل داغ 

در هر فرهنگی برخی واژه ها و جمالت دارای 
بار معنایی هستند که شاید در فرهنگ های 
دیگر آن بار معنایی بی مفهوم باشد. برای 
مثال، شعار این آگهی »سبک زندگی کن« 

شاید در نگاه اول برای مخاطب ایرانی 
آنچنان خوشایند نیاید. معموالً در فرهنگ ما 

سبک زندگی کن در برابر در زندگی مثل سرو 
سنگین باش؛ قرار می گیرد

 



چکش بصری

ح��دود 40 س��ال پیش موض��وع جایگاه س��ازی 
»تمرکز بر ذهن مشتری« به عنوان اصلی ترین روش 
برند س��ازی و توس��عه بازار توس��ط ال ریس و جک 
تروت در دنیا مطرح ش��د. بعد از گذشت چهار دهه 
این استراتژی همچنان اثربخشی خودش را به عنوان 
مؤثرترین ابزار ساخت برند و توسعه بازار حفظ کرده 

است. 
ولی اس��تراتژی جایگاه س��ازی از یک نقطه ضعف 

رنج می برد. 
در اس��تراتژی جایگاه یابی، برند جهت یافتن جای 
خالی در ذهن مشتری تالش می کند ولی این روش 
کاماًل ش��فاهی اس��ت. درصورتی که بهترین راه نفوذ 
به ذهن روش بصری یا دیداری اس��ت. تصاویر نقش 
بس��یار مهمی را در بازاریابی ب��ازی می کنند و یکی 
از مهم تری��ن این نقش ها تحریک کردن احساس��ات 

مخاطبان است. 
در سال 1973 پروفسور لیونل استندینگ تحقیقی 
را درخصوص بررس��ی قدرت بص��ری انجام داد. او از 
داوطلبان خواس��ت تا 10 هزار عکس را در یک دوره 
5 روزه نگاه کنند، هر عکس فقط 5 ثانیه به داوطلب 
نشان داده می شد. بعد از اتمام عکس ها از داوطلبان 
خواس��ته ش��د بین جفت عکس هایی ک��ه همزمان 
به آنها نش��ان داده می شود مش��خص کنند کدام ها 
را دیده ان��د و کدام ه��ا را ندیده ان��د، آنه��ا 70درصد 
عکس های��ی را که دیده بودند، به خاطر آوردند. حال 
س��وال اینجاس��ت که بین 10 هزار شعار سازمانی یا 

ایده ای که می شنوید چندتا را به خاطر می آورید؟ 
س��ازمان سوزان جی کومان توسط نانسی برینکر به 
یاد خواهرش ب��ا دارایی معادل 200 دالر در س��ال 
1982 تش��کیل ش��د. چیزی که این مؤسسه خیریه 
با آن ن��ام طوالنی را تبدیل به بزرگ ترین مؤسس��ه 
غیرانتفاعی دنیا کرد و آنها توانستند در زمانی اندک 
س��رمایه ای نزدیک به 2میلی��ارد دالر را جمع آوری 
کنند همان روبان صورتی  )چکش بصری مؤسس��ه( 
اس��ت؛ روبان صورتی المان بصری مبارزه با سرطان 
س��ینه اس��ت. خیلی ها ممکن اس��ت نام مؤسس��ه 
را ندانن��د ولی  )حت��ی در ایران( روب��ان صورتی را 

می شناسند. 
این الم��ان بص��ری را چکش بص��ری می نامیم و 
آن ش��عار یا ایده س��ازمان را میخ گفت��ار. برای یک 
برن��د، میخ گفت��ار مهم ترین اب��زار و چکش بصری 
قوی ترین ابزار در دس��ت مدیران سازمان است تا با 
ایجاد ترکیبی مناس��ب از این دو بتوانند برند خود را 

راحت تر در ذهن مشتری ثبت کنند. 
اگر بخواهیم نمون��ه ایرانی برای آن چکش بصری 
مثال بزنیم، ش��اید بهترین مث��ال ضربدرقرمز رنگ 

ش��رکت پاک باش��د با میخ گفتار »پاک یادت نره«، 
اگرچه ای��ن دو ابزار بعد از مدتی توس��ط پاک کنار 
گذاش��ته شد و علت کنار گذاشته شدن این دو آیتم 
را از طرف ش��رکت نمی دانم. در انتها باید بدانیم که 
اکثر برندهای دنی��ا میخ گفتار را دارند ولی کمتر از 
ی��ک درصد آنها از چکش بصری اس��تفاده می کنند. 
خصوصیات چکش بصری چیست؟  آیا هر تصویری 
می تواند چکش بصری ش��رکت باش��د؟  آیا لوگوی 
ش��رکت چکش بصری است؟  پاس��خ این پرسش ها 

را در مباحث بعدی خواهیم داد. 

ایکیا فروشگاه هایش را کوچک تر و 
ساده تر می کند

غ��ول مبلمان س��وئدی در حال برنامه ری��زی برای 
س��اخت فروش��گاه های بیش��تر با متراژ کوچک تر در 
استرالیاست تا حضورش را در این کشور پررنگ تر کند. 
 ب��ه گ��زارش مارکتینگ نی��وز، ایکی��ا می خواهد 
12 فروش��گاه کوچک تر با فرمت ساده تر در استرالیا 
راه اندازی کند. مس��احت این فروش��گاه ها یک سوم 
کوچک تر از هایپرمارکت های فعلی ایکیا خواهد بود. 
 گفت��ه می ش��ود تعداد ای��ن فروش��گاه طی چند 
س��ال آینده سه برابر خواهد ش��د و فروشگاه آنالین 
ایکیا برای نخس��تین بار در سال 2017 در استرالیا 
راه ان��دازی خواه��د ش��د.  ایکی��ا پی��ش از این هم 
فروش��گاه هایی با مس��احت کم را در آلمان، انگلیس 

و اسپانیا ساخته بود. 
انتظ��ار می رود با ای��ن اقدام درآم��د برند از 733 
میلیون دالر در س��ال 2014 به حداقل 1.8 میلیارد 

دالر در سال 2020 برسد. 

 روش هایی ساده 
برای افزایش فروش 

اگر افزایش فروش یکی از اهداف بازاریابی شرکت 
ش��ما باش��د، باید درک کنید که چرا مشتریان تان 
به ج��ای رقبا به خرید از ش��ما رومی آورند. ش��ما با 
راهکارهایی ساده می توانید به هدف افزایش فروش 

خود برسید. 

ایجاد یک برنامه فروش منحصر به فرد 
یک برنامه فروش منحصر به فرد برای رسیدن به 
فروش باالتر برای هر کسب وکاری مورد نیاز است. 
ای��ن برنامه فروش به صورت ای��ده آل باید در یک یا 
دو جمله جمع بندی ش��ود. مثال پیتزا دومینو برنامه 
فروش منحصر به فردش را چنین خالصه کرده بود: 
»انتق��ال پیتزای گرم و تازه ب��ا تضمین در کمتر از 

30 دقیقه«. 
توج��ه کنید که آنها در ای��ن برنامه چیزی درباره 
کیفیت خوب پیتزای ش��ان نیاورده بودند. آنها تنها 
ادعا کرده بودند که پیتزا گرم و تازه اس��ت و انتقال 
آن ب��ه س��رعت انج��ام می پذیرد. این ی��ک عبارت 

سودمحور و واضح است. 
اگر ش��ما خواهان انتقال بهینه و گرم غذای خود 
ش��وید و کیفیت برای تان اهمیت نداش��ته باش��د، 
پ��س این عبارت بهترین گزینه اس��ت. اما در حالت 
کلی اگر خواهان نوش��تن یک برنامه فروش مناسب 
هس��تید بهتر اس��ت با توجه به محصول��ی که ارائه 
می کنی��د، بر م��وارد زیر تاکید کنی��د: کیفیت باال، 
س��هولت استفاده، خدمات بهتر برای مشتری، زمان 

انتقال سریع تر و تضمین بهتر. 

ترغیب خرید و افزایش شمار مشتری
عالوه بر زیاد کردن ش��مار مشتریان، می توانید به 
مش��تریان فعلی خود فروش بیشتری داشته باشید. 
هزینه های جلب مش��تری می تواند بس��یار سنگین 
باش��د. وقتی مش��تری بخصوصی را جلب می کنید، 
دنبال راه هایی بگردید که او از ش��ما بیش��تر خرید 
کند. عالوه بر افزایش فروش، این فروش سودمندی 

بیشتری هم نصیب شما می کند. 
برای مثال ش��خصی یک کارخانه بزرگ شیرینی 
و کیک پزی داش��ت. کارش س��ودمند ب��ود و فایده 
داشت، اما س��طح فروش او در حد یک میلیون دالر 
در سال متوقف ش��ده بود و نمی توانست از این حد 

فرا تر رود. 
مش��تریان او اغلب خانواده ها بودند و در مراس��م 
و اعی��اد خاص ب��ر فروش کی��ک افزوده می ش��د. 
ای��ن ش��خص درحالی ک��ه هزار مش��تری داش��ت، 
تصمی��م گرف��ت با اج��رای برنام��ه تبلیغاتی کاری 
 کن��د ک��ه مش��تریانش در دفع��ات بیش��تری به او 

مراجعه کنند. 

او ع��الوه برتاکید گذاش��تن بر برخ��ی از روزهای 
تعطیل رس��می، روی جنبه هایی مانند جش��ن های 
تولد، ازدواج، س��الگرد ها وغیره تبلیغ کرد. سال بعد 
او توانس��ت 5 درصد بر خری��داران خود بیفزاید، اما 

فروش او به دو برابر افزایش یافت. 

کنترل موجودی
هنگامی که به مشتری می گویید کاالی موردنظر 
وی را تم��ام کرده ای��د، پیام��ی مش��خص در مورد 
بی مسئولیتی خود به او مخابره کرده اید. وعده هایی 
مانند اینکه تا هفته آینده آن کاال دوباره در قفس��ه 
ش��ما خواهد بود نیز چن��دان دردی را دوا نمی کند. 
وقتی کاالیی را ندارید، مشتری آن را از جای دیگری 
تهیه می کند و در این صورت او دیگر مش��تری شما 

محسوب نمی شود. 
ب��ه ج��ای اینکه به کس��ب و کار رقبای ت��ان رونق 
ببخش��ید، بهتر اس��ت توجه بیش��تری به انبارداری 
خود داش��ته باشید. سیس��تم های کنترل موجودی 
بس��یاری هستند که می توانید با بهره گرفتن از آنها 
جل��وی کمبود جن��س را بگیرید. نامش��خص بودن 
بازار، بدقولی توزیع کننده و افزایش ناگهانی فروش، 
بهانه های خوبی برای توجیه ضعف ش��ما در کنترل 

موجودی نخواهند بود. 

درج صحیح و القای روانی قیمت
بسیاری از مردم میل دارند کاالهای موردنظر خود 
را به قیمت پایین تر خریداری کنند به همین دلیل 
می توان روی بر چسب قیمت کاالهای یک فروشگاه 
بزرگ موارد خاصی را مش��اهده کرد. به عنوان نمونه 
با درج رقم 99/9 دالر روی یک کاال، مشتری تصور 
می کند که آن کاال را با تخفیف دریافت کرده است 
در حال��ی ک��ه در واقع 10 دالر ب��رای آن پرداخته 

است. 
اگرچ��ه این روش ی��ک از قدیمی تری��ن راه های 
افزای��ش فروش کاال به حس��اب می آید؛ لیکن هنوز 
کارب��رد فراوانی دارد و تاثیر آن بر کس��ی پوش��یده 
نیس��ت. همچنی��ن ارائ��ه نمون��ه کاال ی��ا خدمات 
به صورت رایگان نیز بسیار موثر بوده و در کشورهای 
خارجی نیز بس��یار معمول است. اس��تفاده مجانی 
از ی��ک س��رویس برای مدت��ی محدود ی��ا مصرف 
ی��ک کاالی جدی��د به ص��ورت رای��گان می  توان��د 
 خریداران بالقوه را به مشتریان دائم یک کسب و کار 

تبدیل کند. 

امروزه، خالقیت و نوآوری یکی 
از نکات حائز اهمیت در موفقیت 
هر کس��ب و کاری است و به وسیله 
طراح��ی خالقان��ه دکوراس��یون 
داخلی، فروشگاه های خرده فروش 
می توانند در جذب مشتری موفق 

باشند. 
در همین راس��تا به تازگی یک 
فروش��گاه تنقالت، به نام گامی لند 
در یک��ی از مراک��ز خری��د تهران 
فعالی��ت  خود را آغاز کرده اس��ت. 
یکی از مزیت های این فروش��گاه، 
طراحی متمایز و جدید آن اس��ت 
ک��ه می توان��د ک��ودکان را ب��رای 
خری��د تنقالت��ی مانند پاس��تیل 
و ش��کالت ب��ه خود ج��ذب کند. 
تنقالت،  فروش��گاه های  معم��وال 

دارای دکوراسیون داخلی ساده 
هستند و همین موضوع باعث 
می ش��ود که نتوانن��د کودکان 
را به خوبی ج��ذب کنند و اگر 
صاحبان این فروشگاه ها بتوانند 
مطابق  داخل��ی  دکوراس��یون 
عالقه و نیاز ک��ودکان طراحی 
کنند، قطعا در جذب مش��تری 
می توانند بس��یار موفق باشند؛ 
چون در فروشگاه های تنقالتی 
معموال کودکان صرفا به دلیل 
جذاب بودن خود تنقالت جذب 
می ش��وند اما اگر بتوان فضای 

جذاب��ی را هم برای آنها ایجاد کرد 
راحت تر می توان آنها را جذب کرد. 
مهدی نصیری، مدی��ر اجرایی 
ای��ن فروش��گاه در گفت و گ��و با 
»فرصت امروز« بیان می کند: این 
مجموعه در طبقه ای که مختص 

کودکان اس��ت، راه اندازی شده و 
چون کودکان معموال اس��تقبالی 
خوبی از تنقالتی مانند پاستیل و 
شکالت می کنند، این کسب و کار 
برای کودکان طراحی ش��ده است 
و به طورکل��ی، گ��روه ه��دف این 
کس��ب و کار کودکان هس��تند اما 

به واس��طه جذابیت��ی که این 
تنقالت برای والدین دارد، آنها 
هم بخشی از گروه هدف این 
کسب و کار محسوب می شوند. 
نصیری اظهار می کند: نوع 
طراحی که در دکوراس��یون 
کس��ب و کار  ای��ن  داخل��ی 
انجام ش��ده، به ثبت رسیده 
و صاحب��ان این کس��ب و کار 
تمای��ل دارند ای��ن مجموعه 
را گس��ترش دهند. از طرفی 
پاستیل  فروشگاه های  بیشتر 
در مراک��ز خری��د ای��ران از 
دکوراس��یون خالقانه ای استفاده 
نمی کنند و معم��وال در طراحی 
 MDF بیشتر این فروشگاه ها از
استفاده شده است و بسیار ساده 
هس��تند؛ به همین دلیل ممکن 
اس��ت جذابی��ت زی��ادی ب��رای 

کودکان نداش��ته باش��د. طراحی 
که مناس��ب با خلقیات کودکان 
باشد معموال در ایران به آن توجه 
نمی ش��ود و باید طراحی صورت 
بگیرد ک��ه جذابیت بصری خوبی 

را برای کودکان ایجاد کند. 
او ادامه می دهد: ستون هایی از 
شکالت برای طراحی دکوراسیون 
داخل��ی این کس��ب و کار در نظر 
گرفت��ه ش��ده و از طرفی فضای 
فانتزی با رنگ های ش��اد و براق 
برای کودکان ایجاد ش��ده است. 
باتوج��ه ب��ه اینک��ه معم��وال در 
در  داخلی  طراحی دکوراس��یون 
ای��ران الگوب��رداری رایج اس��ت، 
در طراح��ی ای��ن مجموع��ه نیز 
الگوبرداری ه��ای کل��ی ص��ورت 
گرفته اما ایده اصلی این طراحی 

از جایی گرفته نشده است. 
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از میان خبرها

آرین طاهری

تایلن��د کش��وری اس��ت که 
جاذبه های گردش��گری بسیاری 
دارد و ه��ر س��اله گردش��گران 
زیادی از سراس��ر دنیا و خصوصا 
ایران را به خ��ود جذب می کند. 
با عل��م ب��ر اینکه گردش��گری 
ارزنده تری��ن  س��وم  ه��زاره  در 
صنعت پولس��از در جهان است، 
مدی��ران گردش��گری تایلند نیز 
سرمایه هنگفتی را صرف تبلیغ 
جاذبه های گردشگری این کشور 
می کنند و کمپین های مختلفی 
را جهت آش��نایی بیش��تر مردم 
آس��یا برگزار کرده اند. مسئله ای 
که در این می��ان وجود دارد این 
است که بسیاری از مردم کشور ما 
جاذبه های تفریحی و گردشگری 
گوناگون تایلند را نمی شناس��ند 
و ب��ا توج��ه ب��ه صحبت ه��ای 
دهان به دهان دوستان و آشنایان، 
خ��ود را مح��دود به ش��هرها و 
مراکز تفریحی خاص این کشور 
می کنند. در همین راستا کمپین 
مشترک گردشگری و هواپیمایی 
ماهان برای تغییر دیدگاه ایرانیان 
نسبت به تایلند قابل توجه است. 
برای اینک��ه از کم و کیف ماجرا 
مطل��ع ش��ویم با هوم��ر برقانی، 
نماینده وزارت گردشگری تایلند 
در ایران مصاحبه ای ترتیب دادیم 

که در ادامه می خوانید. 

شبکه های اجتماعی، رسانه 
اصلی کمپین گردشگری 

تایلند
برقانی در مورد جزییات کمپین 
مش��ترک گردش��گری تایلند با 
 )TAT( ماه��ان  هواپیمای��ی 
می گوید: با توجه به سیاست های 
در  تایلن��د  گردش��گری  نه��اد 
کش��ورهای خاورمیانه ک��ه بازار 
ای��ران هم یکی از بازارهای تحت 
پوش��ش آن اس��ت و در راستای 
فعالیت برای رونق گردش��گری، 
این نهاد برنامه ای برای بازگشایی 
جشن خرید تایلند از 15 ژوئن تا 
15 آگوست به مدت 2 ماه در 7 
تایلند )مانند  مقصد گردشگری 
بانک��وک و پاتایا و...( برگزار کرده 
است. رسانه اصلی این پروژه که با 
همکاری هواپیمایی ماهان ترتیب 
داده ش��ده، شبکه های اجتماعی 
اس��ت. با توجه به دسترسی باال 
ب��ه اینترنت و اینکه قش��ر جوان 
از ش��بکه های اجتماعی استفاده 
می کردند، تصمی��م گرفتیم که 
بحث اطالع رس��انی را در حالت 
عمده بدین صورت در ایران انجام 
دهیم، ام��ا کانال ه��ای بازاریابی 
دیگری چ��ون ارس��ال و دعوت 
خبرنگار، چاپ و پخش بروشور، 
پوسترها و بنرهایی در آژانس های 
مسافرتی سه شهر تهران، شیراز و 

مشهد نیز داشتیم. 

همکاری با ایرالین ها 
بسترساز دوستی ایران و 

تایلند 
این کارش��ناس نحوه شرکت 
در ای��ن کمپی��ن را ب��ه ای��ن 
صورت می داند، اف��رادی که این 
اطالع رس��انی را در اکانت ه��ای 
رسمی به اش��تراک می گذارند و 
به اطالع رسانی ما کمک می کنند 
با گذاش��تن ایمیلش��ان به قید 
 economic قرع��ه یک بلی��ت

class  رف��ت و برگش��ت ب��ه 
بانک��وک دریاف��ت می کنن��د و 
 Bussiness class یک بلی��ت
برای افرادی که در اطالع رس��انی 
شرکت می کنند، در نظر گرفته 
ش��ده که قبل از اتم��ام کمپین 
این جای��زه را دریافت می کنند. 
ما در کمپین های مختلف دیگری 
همانن��د بازدیدهای تج��اری در 
بازاره��ای ه��دف گوناگ��ون ب��ا 
همکاری  متف��اوت  ایرالین های 
کرده ایم. همکاری ب��ا ایرالین ها 
می تواند بسترساز مراودات تجاری 

دو کشور باشد. 

برگزاری جشنواره های 
فرهنگی مختلف 

برقان��ی در مورد جش��ن های 
برگ��زار ش��ده در ای��ن 
رویداد از جشن سونکان 
یا سال نوی تایلندی یا 
جشن آب نام می برد که 
7تا12 تیرماه در تایلند 
برگزار می ش��ود. بعد از 
ایام  هجوم مسافران در 
عی��د و پس از س��پری 
ش��دن ای��ن تعطیالت، 
تقاض��ا ب��رای س��فر به 
تایلن��د ک��م می ش��ود. 
برگزاری این جشنواره ها 
سبب می ش��ود که بازار 

ورشکسته تایلند بتواند در جذب 
گردشگر موفق باشد. 

جش��نواره دیگر ل��ی تنگ یا 
جش��نواره فانوس اس��ت که در 
آبان ماه در ش��مال تایلند برگزار 
می ش��ود. جش��نواره خری��د که 
هم اکنون در حال برگزاری است، 
از 25 خ��رداد تا 24 مرداد به طول 
می انجام��د. ب��ا توجه ب��ه اینکه 
نخستین بازارهدف ما خانواده ها 
هس��تند بح��ث خرید در س��فر 
خانواده های ایرانی اهمیت زیادی 

دارد. البت��ه این جش��نواره تنها 
نیست، گردشگری  خرید صرف 
س��المت، ماس��اژ و بس��یاری از 
برنامه های دیگر همچون جشن 
 Honeymoon ماه عس��ل یا
را در ب��ر دارد که زیرمجموعه ای 
از همین جش��نواره است و طی 
آن زوج ه��ای ج��وان از امکانات 
گردش��گری در نق��اط س��احلی 
تایلن��د ب��رای ماه عس��ل خود 
استفاده می کنند. این برنامه های 
خاص  تخفیفات  زیرمجموعه ای 
خ��ود را دارد و می توان��د ب��رای 
گردشگر جذاب باشد. دلیل عمده 
برگزاری این جشن ها، آشنایی با 
فرهنگ کش��ور تایلند و افزایش 
تعداد مسافران است. هر ایرانی که 
قصد سفر به کشورهای خارجی 
را دارد، نخس��تین سودآوری اش 

به ایرالین های داخلی برمی گردد. 
این امر به رش��د ناخالص داخلی 
کشور تایلند هم کمک می کند. 
مضاف بر اینکه هر ایرانی به عنوان 
یک س��فیر فرهنگی برای کشور 
خود است و تبادل فرهنگ باعث 
ش��ناخت دو کش��ور از یکدیگر 

می شود. 

کنسرت تلفیقی و برگزاری 
نمایشگاه عکس 

او ادام��ه می ده��د: یک��ی از 

بزرگ ترین استراتژی های ما این 
است که وجهه تایلند را به واقعیت 
نزدیک کنیم. یکی از حرکت هایی 
که بدین منظور به انجام رسیده، 
فرس��تادن خبرن��گار به کش��ور 
تایلند برای کش��ف زیرساخت ها 
و انتقال ایده ه��ا به صورت واقعی 
به مردم است. یکی از بازوانی که 
در فرهنگ سازی چهره تایلند به 
ما کمک می کنن��د، خبرنگاران 
هس��تند. هزینه در این امر برای 
تغییر چهره مردم کش��ور تایلند 
الزم اس��ت. تایلند دارای مردمی 
اصیل با 7میلیون مسلمان است 
و درصدد هس��تیم سوء تفاهمات 
را از چه��ره این کش��ور برداریم. 
این قبیل جش��نواره ها، فرهنگ 
غنی تایلند در زمینه فرهنگی و 
مذهبی را بیشتر به مردم 
همچنین  می شناس��د. 
الزم به یادآوری است که 
س��ال 2015 شصتمین 
رواب��ط  آغ��از  س��ال 
دیپلماتیک ایران و تایلند 
است که به همین منظور 
چند حرکت انجام دادیم 
که بازخورد خوبی داشت 
که از آن جمله می توان 

به موارد زیر اشاره کرد. 
1-  کنس��رت تلفیقی 
سنتی دو گروه موسیقی 
از ای��ران و تایلند در تاالر وحدت 
ک��ه 9 خ��رداد به رهب��ری آقای 
خلعتبری برگزار ش��د و توانست 
به چهره سازی تایلند کمک کند. 
2-  برگزاری نمایشگاه عکس از 
عکاسان ایرانی که از تایلند عکس 
گرفته بودند و همین طور عکاسان 
تایلندی که از ایران عکس گرفته 

بودند. 
3-  رونمایی از کتاب مشترک 
نویسندگان و اس��اتید ایرانی و 
تایلن��دی که ن��گارش آن تمام 

شده است. 
اینها حرکت هایی است که نهاد 
گردشگری و س��فارت تایلند به 

انجام رسانده اند. 

تایلند را کشف کنید! 
ای��ن کارش��ناس بازخوردها را 
مثب��ت ارزیاب��ی ک��رده و اضافه 
می کند: بازخورده��ای زیادی از 
این رویداد به ما رس��ید که یکی 
از بزرگ تری��ن آنها افزایش تعداد 
گردش��گر از تایلند به ایران بود. 
تاثی��ر آن هنگام��ی دو چن��دان 
می شود که قشری مانند عکاسان 
و خبرنگاران به تکمیل این روند 
کمک کردند. در ایران هم با توجه 
به انتقال نظرات قش��ری که در 
کنسرت و نمایش��گاه عکس و... 
ش��رکت می کردند، تغییر تفکر 
مخاط��ب مش��هود ب��ود. چون 
قب��ل از آن زیاد در م��ورد دیگر 
جاذبه های فرهنگ��ی و مذهبی 
تایلند ندیده و نشنیده بودند. در 
ش��عار این رویداد نیز بر کش��ف 
تایلن��دی بودن تاکید می ش��ود. 
  DiscoverThainess ش��عار 
هفت الم��ان دارد که تلفیقی از 
احس��اس، هنر، فرهنگ و حتی 
نمادهای ورزشی و صنایع دستی 
و... اس��ت. تمام ای��ن آیتم ها زیر 
نظر وزارت گردش��گری است. از 
جمله حرکت های آکادمیکی که 
انجام شد، ارسال دانشجو و آشنا 
ش��دن با فرهنگ روزم��ره مردم 
این کشور از نزدیک و آشنایی با 
نحوه احترام گذاشتن، نوع زندگی، 
صنایع دستی و غذای تایلندی و... 

است. 

گردشگری حالل، شعار 
جدید وزارت گردشگری 

تایلند
برقان�����ی ش��عار جدی����د 
خاورمیانه ای وزارت گردش��گری 
تایلند را بحث گردشگری حالل 
می داند ک��ه در جنوب ش��رقی 
آس��یا و خاورمیانه به عنوان بازار 
هدف این ش��عار مطرح ش��د و 
اپلیکیش��نی نیز برایش ساخته 
شد. از جمله تمهیداتی که برای 
این کمپین اندیشیده شد، تطبیق 
دادن امکانات فرودگاه بانکوک با 
مسافران مسلمان  )مانند نمازخانه، 
رستوران های حالل، سرویس های 
بهداشتی مناسب مسلمانان و...( و 
در داخل تایلند افتتاح هتل های 
مسلمان پذیر و نخستین رستوران 
اختصاصی مسلمانان با کارمندانی 

دارای پوشش اسالمی بود. 
او در انته��ا در مورد همکاری 
هواپیمایی ماهان با این کمپین 
می گوی��د: یکی از پیش��روترین 
ایرالین هایی که پرواز به بانکوک 
را ش��روع کرد، هواپیمایی ماهان 
بود. این هواپیمایی در پروژه هایی 
ک��ه به ج��ذب گردش��گر منجر 
می ش��ود با ما هم��کاری زیادی 
داش��ته است. مس��لما ایرالین ها 
جزو نخستین واحدهای تجاری 
هس��تند که نفع و سود زیادی از 
مشارکت در این برنامه ها عاید آنها 
می شود و از هرگونه برنامه ای که 
آنها را به جذب مسافر تشویق کند 
اس��تقبال می کنند. این ایرالین 
پروموشن هایی را تا 14 تیر ماه به 
مسافران می دهد که اطالع رسانی 
آن در وب س��ایت ای��ن ش��رکت 

موجود است. 

بازاریابی به سبک ایرانی

خالقیت در طراحی پاستیل فروشی

از جمله تمهیداتی که برای کمپین 
گردشگری تایلند اندیشیده شد، تطبیق 

دادن امکانات فرودگاه بانکوک با مسافران 
مسلمان  )مانند نمازخانه، رستوران های 
حالل، سرویس های بهداشتی مناسب 
مسلمانان و...( و در داخل تایلند افتتاح 

هتل های مسلمان پذیر و نخستین رستوران 
اختصاصی مسلمانان با کارمندانی دارای 

پوشش اسالمی بود

بهروز لطفیان
کارشناس ارشد بازاریابی

هدی رضایی 

امیر کاکایی

نگاهی به استراتژی های بازاریابی متفاوت تایلند برای جذب گردشگر

کشف دوباره تایلند توسط گردشگران
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چ��ه کارمن��د باش��ید چ��ه 
نباش��ید حتماً چند باری وارد 
یکی از ش��عب بانک ه��ا برای 
عملی��ات پرداخت ی��ا دریافت 
مبل��غ ش��ده اید. اگ��ر ه��م در 
ب��ازار آزاد فعالی��ت می کنی��د 
حتماً مدام با بانک ها س��رو کار 
دارید و ممکن اس��ت هر روز با 
کارمن��دان یک بان��ک خاص 
در ارتب��اط باش��ید. معطل��ی 
در برخ��ی بانک ها ب��رای همه 
مش��تریان عادی ش��ده و همه 
آنه��ا می دانند که ب��رای انجام 
یک خدمت س��اده حداقل باید 
15 دقیقه زمان بگذارند. شاید 
ش��ما نیز مدیر یکی از ش��عب 
بانک ه��ای در س��طح کش��ور 
باش��ید. آن موق��ع چ��ه کاری 
انج��ام خواهی��د داد؟  تنها به 
نظ��ارت در بان��ک می پردازید 
یا حس��اب ها و بیالن ها را چک 
می کنی��د ت��ا مش��کلی پیش 
نیاید؟  اگر در س��مت مدیریت 
یک بانک هس��تید لطف��ا این 
گ��زارش را بخوانی��د و ب��رای 
خدمات بیشتر و معروف شدن 
ش��عبه و همچنی��ن خودت��ان 
کارهای��ی را انج��ام دهید. این 
کارها خاص نیس��ت ام��ا نیاز 
ب��ه برنامه ریزی های��ی دارد که 
بس��یاری از اف��راد از انجام آن 

غافل هستند. 

آماده خدمتگزاری باشید 
در ابت��دا بای��د بدانی��د ک��ه 
فعالی��ت ش��ما ب��ه دو دس��ته 
یک��ی  می ش��ود؛  تقس��یم 
بان��ک  وارد  ک��ه  مش��تریانی 
می شوند و درخواست دریافت 
خدمات دارن��د و دیگری افراد 

دارای س��رمایه هس��تند ک��ه 
ش��ما باید س��راغ آنه��ا بروید. 
برای مشتریانی که وارد شعبه 
شما می ش��وند حتماً قوانینی 
را تعری��ف کنید. ای��ن قوانین 
باید شامل س��رعت در خدمت، 
احترام ارب��اب رج��وع، تعبیه 
صندلی برای انتظار و همچنین 
کارمندان  مناس��ب  برخ��ورد 
باش��د. ممکن اس��ت مدتی از 
روزها تع��داد مش��تریان زیاد 
ش��ود و کارمندان باید آمادگی 
هرنوع خدمت را داشته باشند. 
اگر کارمندی از دستورات این 
بخش امتن��اع می کن��د حتماً 
از بخ��ش کارگزین��ی کارمند 

چابک تری درخواست کنید. 
س��رعت و دقت کارمندان در 
ثبت اس��ناد از اهمی��ت باالیی 
برخ��وردار اس��ت در نتیجه باید 
کارمن��دان زب��ده را انتخ��اب 
کنید. مس��ئوالن اگر نمی توانند 
کاری انجام بدهن��د و آن کار از 

آنها درخواس��ت ش��ده 
ب��ا مالیم��ت و لحن��ی 
دهن��د  توضی��ح  آرام 
ک��ه از توانای��ی این کار 
نبای��د  و  برنمی آین��د 
خیلی س��ریع بروند سر 
اصل مطلب. اگر مشتری 
به دلیل اینکه از قوانین 
بانکی اطالع ندارد کاری 
را از شما می خواهد که 
خارج از قوانین است به 
آرامی برای وی توضیح 
دهید و سعی کنید او را 

در همان حال��ت متقاعد کنید. 
اگر ای��ن کار پاس��خ نداد ش��ما 
دست بردار نباش��ید و سعه صدر 
داشته باشید. برای مشتریانی که 
وارد بانک می شوند حتماً صندلی 
تعبی��ه کنید ت��ا ه��م در زمان 

اج��رای خدمات پش��ت باجه و 
هم در زمان انتظار برای دریافت 
به راحت��ی  بتوانن��د  خدم��ات 
بنش��ینند و نفس��ی تازه کنند. 
همچنین می توانید با قرار دادن 
یک آبس��ردکن و یک دس��تگاه 
آب جوش، یک کاسه بیسکویت 
و یک بسته چای یکبار مصرف از 
مشتریانی که در انتظار دریافت 

خدمات هستند پذیرایی کنید. 

همیشه حق با مشتری است
این موضوع را برای کارکنان 
خود شفاف کنید که کارمندان 
بان��ک تنه��ا در نق��ش ی��ک 
ارائه دهن��ده خدمات هس��تند 
و در موضع باالتری نس��بت به 
مش��تری قرار ندارند. اگر پول 
م��ردم نباش��د بانک ه��ا وجود 
خارج��ی ندارن��د و مش��تری 
ح��رف اول و آخ��ر را می زن��د. 
چه مشتریانی که سرمایه خود 
را در بان��ک می گذارن��د و چه 

مش��تریانی که ب��رای دریافت 
وام اق��دام می کنن��د. برخورد 
مناس��ب ب��ا مش��تری در همه 
مراح��ل ارائ��ه خدم��ات باید 
سرلوحه کار باش��د در غیر این 
ص��ورت این مش��تری اس��ت 

ک��ه ناراضی می ش��ود و ممکن 
اس��ت دیگر سراغ ش��عبه شما 
نیاید. برخی مش��تریان ممکن 
اس��ت ب��رای دریاف��ت وام به 
شعبه ش��ما مراجعه کنند. در 
این خص��وص باید ف��ردی که 
در بخ��ش تس��هیالت فعالیت 
می کن��د اخالقی آرام داش��ته 
باش��د. ای��ن روزها بس��یاری 
از بانک ه��ا ب��ه دلیل��ی فقدان 
نقدینگ��ی از اعط��ای وام های 
خ��رد خ��ودداری می کنند اما 
در عی��ن ح��ال حقیق��ت را به 
مش��تری نمی گویند و با لحنی 
تند پاس��خ می دهند که بانک 
مرکزی هنوز این دستورالعمل 
را ابالغ نکرده اس��ت، شما نیز 
می توانید با لحنی آرام توضیح 
دهی��د ک��ه اکنون بان��ک پول 

ندارد و حقیقت را بگویید. 

شخصا وارد عمل شوید
گاهی اوقات الزم اس��ت که 
مانن��د ی��ک ویزیتور 
ب��ه  را  خ��ود  کی��ف 
دس��ت بگیرید و سراغ 
سرمایه داران بروید. به 
ارائه  پیشنهاداتی  آنها 
دهید که حاضر شوند 
س��رمایه در گ��ردش 
کارخان��ه یا ش��رکت 
خود را در بانک ش��ما 
به عن��وان  بگذارن��د. 
مثال ارائه تس��هیالت 
می توان��د ی��ک امتیاز 
ب��رای انجام  ای��ن کار 
باشد یا اینکه سرمایه وی را در 
حساب روز ش��مار قرار دهید و 
براس��اس ابالغیه بانک مرکزی 
به آنها سود بپردازید. با افرادی 
که دارای سرمایه هستند حتماً 
به صورت ش��خصی  خودت��ان 

مالقات داشته باش��ید و آنها را 
متقاعد کنید که ش��عبه ش��ما 
خاص تر از شعب دیگر بانک ها 

است. 
ع��الوه ب��ر قوانی��ن کل��ی 
بانکداری هرچن��د مدت یکبار 
قوانین مش��تری مداری را برای 
کارمندان مرور کنی��د تا هیچ 
زمانی فراموش نکنند مشتریان 
بان��ک  اصل��ی  س��رمایه های 
هستند. یک صندوق انتقادات 
مس��ئول  از  و  دهی��د  ق��رار 
خدماتی بان��ک بخواهید که در 
این مسئله به شما کمک کند. 
حتماً از مش��تریان نح��وه ارائه 
خدمات و میزان رضایت ش��ان 
را در زمانی که در ش��عبه شما 
بوده اند جویا ش��وید. در پایان 
ماه به کارمندی که بیش��ترین 
امتیاز را کسب کرده بود پاداش 
بپردازی��د. ب��ا ای��ن کار س��ایر 
کارمن��دان ترغیب می ش��وند 
که خدمات خوب ارائه دهند تا 

پاداش دریافت کنند. 
ب��ه  مدیرعامل ه��ا  اغل��ب 
س��ختی ب��ا مدی��ران میانی و 
پایی��ن دس��تی خ��ود ارتباط 
همی��ن  می کنن��د،  برق��رار 
کار باع��ث می ش��ود برخ��ی 
صحبت ها به درس��تی منتقل 
نشود. ش��ما نیز به دلیل اینکه 
در چنین س��مت مهم��ی قرار 
داری��د هرچند م��دت یکبار با 
کارمن��دان پایین دس��تی خود 
جلس��ات خودمانی بگذارید تا 
صحبت های ش��ان را به راحتی 
بگوین��د. ارتب��اط نزدی��ک و 
صمیمانه ش��ما ب��ا کارمندتان 
رضای��ت ش��غلی آنه��ا را ب��اال 
می برد و رضایتمن��دی آنها به 
رضایتمندی مش��تریان منجر 

می شود. 

 سان سیلک
برندی که درخشندگی می آورد

سان سیلک، برند محصوالت ش��وینده و نگهدارنده مو و 
انواع مختلف شامپوس��ت که بازار هدفش متمرکز بر زنان 
بوده و توس��ط گروه یونیلور تولید می ش��ود. این ش��رکت 
اکنون به عنوان یکی از شرکت های برتر تولید کننده شامپو 
و محصوالت حف��ظ و نگهداری م��و و دومین تولیدکننده 
ش��امپو در دنیاس��ت. سان س��یلک در لیس��ت برندهای 
میلیارد دالری قرار گرفته است. شامپوهای سان سیلک و 
و دیگر محصوالت مراقبت از مو در 69 کش��ور در سراس��ر 
دنیا فروخته می ش��ود. این برند در بازارهای مختلف دنیا 
به نام های مختلفی چون الیدور، س��دا و س��دال به فروش 
می رس��د. سان س��یلک یکی از قوی ترین برندها در آسیا، 
آمریکای التین و خاورمیانه است و نخستین برند مصرفی 
در کشورهای پاکس��تان، هند، برزیل، آرژانتین، بولیوی، 
بنگالدش، سریالنکا، اندونزی و تایلند است. از محصوالت 
این برند می توان به انواع شامپو برای موهای چرب و خشک 
و معمولی، شامپوی مخصوص موهای رنگ کرده، موهای 
خشک و آسیب دیده، حجم دهنده مو، شامپوی ضدریزش 

مو و... اشاره کرد. 

تاریخچه شرکت 
شرکت سان سیلک در س��ال 1954 در بریتانیا آغاز به 
کار کرد و پس از پنج سال یعنی در س��ال 1959 در 18 
کش��ور مختلف در سراس��ر دنیا موجود بود. در آن زمان 
مزیتی که سان سیلک نسبت به دیگر شامپوهای موجود 
در بازار داش��ت این بود که با شست وش��و پوس��ت سر را 
خشک نمی کرد. همچنین محصول جدیدی با نام شامپو 
کرمی سان سیلک در سال 1956 به بازار آمد. سال 1958 
تیوب پلی تنی ش��فاف برای نوعی از شامپوهای مایعش 
استفاده شد که جایگزین بسته بندی از نوع بطری بود. از 
آن زمان تاکنون سان سیلک در شکل چنین تیوب هایی 
موجود است. در س��ال 1960 شامپو تونیک سان سیلک 
ش��امل نگهدارنده موی آالنتوین برای تمیزی مو و ضد 

عفونی کننده کف سر به بازار عرضه شد. 

عرضه شامپو برای موهای مختلف 
س��ال 1962 س��الی بود که بازاریابی برای شامپوهای 
مختلف برای انواع مو  شروع ش��د و در سال 1966 فرمول 
اولیه تولید شامپو بهبود یافت. بدین صورت که شامپویی 
حاوی روغن زیتون ب��رای نرمی و لطافت پذیری بیش��تر 
مو و ش��امپویی برای موهای زبر که درخش��ندگی را به مو 
بازمی گرداند و ش��امپوی لیمو برای موه��ای چرب با مواد 
پاکسازی عمیق تولید شد. سه س��ال بعد این شامپوها در 
بطری های PVC جدید بس��ته بندی ش��د که بزرگ تر از 
بطری های پالستیکی س��نتی در همان قیمت بود. اوایل 
دهه 70 کارخانه تولید این ش��امپو در 27 کشور دنیا دایر 
شد و به جهانی شدن نام این برند کمک کرد. بدین ترتیب 
در سال 1975، سان سیلک بزرگ ترین نام در محصوالت 
نگهداری مو با یک میلیون بسته فروش در هر هفته شد. در 
سال 2001 نیز این شامپو وارد بازار مو های رنگ کرده برای 

بازار آسیا شد و محصوالتی را برای این طیف تولید کرد. 

مشارکت و همکاری 
از س��ال 2009 سان س��یلک با تعدادی متخصص مو 
برای توس��عه محصوالت جدید و بهبود یافته ش��روع به 
همکاری کرد. هر مشکل مو به متخصصان مربوط ارتباط 
داده می شود تا برایش فرمولی تهیه شود. برای مثال دکتر 
فرانچسکا فوسکو، متخصص و دکترای پوست نیویورک، 
نوعی فرمول ب��رای ریزش مو برای ای��ن برند تولید کرد. 
همان طور که گفته شد شامپوهای سان سیلک اکنون در 
بیش از 60 کش��ور موجود بوده و در وب سایتش لیست 
کش��ورهایی که محصول این ش��رکت به آنجا فرستاده 

می شود، وجود دارد. 

شامپویی برای خانم های محجبه
در سال 2013، شامپو سان سیلک رتبه هفتم برترین 
ش��امپوها را از آن خود کرد. سان سیلک با تنوع محصول 
باالیی که دارد نی��از اکثر خانم ها را برآورده کرده اس��ت. 
محصول تازه وارد سان سیلک شامپویی است مخصوص 
موهای پوش��یده که طرفداران بیش��ماری خصوصا در 
خاورمیانه پیدا کرده است، چرا که خانم ها در کشورهای 
اس��المی با سر کردن روس��ری و پوش��اندن موها به این 

شامپو نیاز بیشتری دارند. 

عوامل مخرب زمان
آیا می دانس��تید زم��ان با س��ه ن��وع از عوامل مخرب 
روبه روس��ت که در ای��ن می��ان، عادت ه��ای غلط فرد 
مهم ترین عام��ل مخرب زمان به ش��مار می آید؟  تجربه 
نشان داده اس��ت که با کنترل چند نوع از عوامل مخرب، 
می توان س��ایر آفت ها را نیز محدود کرد. برای شناسایی 
عوامل تخریبی زمان، باید به بررس��ی و مطالعه منش ها 
و روش های خ��ود پرداخت و آفات موجود را شناس��ایی 
کرد. برای شناس��ایی آفت های زمان، بررس��ی عملکرد 
روزان��ه یکی از راه های مناس��ب به ش��مار می آید که در 
این راستا فرد می تواند با یادداش��ت عملکرد روزانه خود 
و تجزیه و تحلی��ل آن در طول روزها، هفته ه��ا و ماه ها، 
اش��کاالت موجود را دریابد. چنانکه گفته شد، شناسایی 
آفت های تخریبی زمان، یک گام اساس��ی در راه مبارزه 
به شمار می آید و نکته اینکه، شناسایی این عوامل برخی 

راه حل های مناسب را نیز روشن خواهد کرد. 
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پاسخ کارش�ناس: به صورت کلی هر س��ازمانی برای 
ش��ناخت نیاز ها و خواس��ته های مش��تری بای��د واحدی 
را برای تحقیق��ات بازار در نظر بگیرد اما در ش��رکت های 
تازه تاس��یس راه ان��دازی و جم��ع آوری اطالع��ات بازار 
هزینه زیادی را برای س��ازمان به هم��راه دارد و از طرفی 
ش��رکت های معتبر داخلی قب��ال این تحقیقات ب��ازار را 

انجام داده اند و در این حوزه س��رمایه گذاری های زیادی 
کرده اند؛ به همین دلیل می ت��وان از اطالعات جمع آوری 

شده سازمان های دیگر استفاده کرد. 
نکته بس��یار حائز اهمی��ت در این موضوع این اس��ت که 
سازمان  تازه تاسیس باید روی نقاطی از بازار سرمایه گذاری 
کند که ش��رکت های معتبر وارد آن قس��مت بازار نش��ده 
و محصول��ی را ب��رای آن تولی��د نمی کنند. س��ازمان های 
تازه تاس��یس بیش��تر از اینک��ه روی تحقیق��ات ب��ازار 
س��رمایه گذاری کنند، باید استراتژی ش��رکت های معتبر 
بازار را بررس��ی کنند، چون این ش��رکت ها قبال تحقیقات 

بازار را انجام داده و روی قس��مت هایی از بازار سرمایه گذاری 
می کنند که برای آنها س��ودآوری خوبی را داش��ته باش��د؛ 
به همین دلی��ل از طرفی می ت��وان نیاز ها و خواس��ته های 
مشتریان و بازار را براساس عملکرد سازمان های معتبر بازار 
شناسایی کرد و روی این نیازها و خواسته ها سرمایه گذاری 
کرد. از طرفی ممکن اس��ت س��ازمان های معتبر بازار روی 
قسمت هایی از بازار به دلیل این موضوع سرمایه گذاری نکرده 
باشند که ارزش سرمایه گذاری را برای آنها نداشته باشد اما 
سازمان های تازه تاس��یس می توانند این قسمت های بازار را 

شناسایی و روی آن سرمایه گذاری کنند. 

تحقیقات بازار برای سازمان 
تازه تاسیس

پرس�ش: تولید کننده لوازم یدکی هس�تم که به تازگی واحد تولید خود را راه اندازی و محصوالت خود را وارد بازار کرده  ام. با توجه 
به اینکه سازمان تازه تاس�یس اس�ت و تحقیقات بازار هزینه باالیی را برای ما همراه دارد، در راستای ش�ناخت نیاز و خواسته های 

مشتری و بازار چه پیشنهاداتی برای ما دارید و چه استراتژی را باید اتخاذ کرد؟ 
آیا مدیریت زاده غرب است؟کلینیک کسب و کار

مدیری در خاطرات خود نوشته بود: سال ها پیش وقتی 
که مدیریت یکی از کارخانجات بزرگ خراسان را برعهده 
داشتم روزی کارگر جوانی از واحد جوشکاری نزد من آمد 
و چند تا از شعرهایم را خواس��ت. با تعجب از سرپرست او 

پرسیدم فالنی از کجا می داند که من اهل شعرم؟
سرپرست پاس��خ داد: آخر این جوان خودش اهل دوتار 
است اما چند ماه پیش بند اول انگش��ت دست چپ او زیر 
قیچی رفته و بعد از آن چون دیگر نتوانس��ته با آن انگشت 
دوتار بنوازد از ش��دت ناراحتی دوتارش را شکسته و آن را 

سوزانده. 
اما حاال مدتی است که بند انگشتش ترمیم شده و اکنون 

می تواند دوتار بنوازد اما دوتار ندارد. 
چند روز بعد جوان را خواس��تم. چند ش��عر به او دادم و 
متوجه شدم که او به علت مش��کالت اقتصادی نمی تواند 
دوتار بخرد. او به من گفت که این س��از را س��ال ها پیش از 
اس��تاد محمد یگانه در قوچان به شکل س��ینه به سینه 
آموخته است. من که مدت ها می خواستم دوتاری داشته 
باشم از او کمک خواستم و به او گفتم یک روز جمعه بیا با 
هم به قوچان برویم، او هم پذیرفت و در آن جمعه بس��یار 
خاطره انگیز من یک دوتار برای خودم و یکی هم به رس��م 

هدیه برای او تهیه کردم. 

اتفاق عجیب
هفته بعد سرپرست او که از این ماجرا بی خبر بود پیش 
من آمد و گفت اتفاق عجیبی افتاده و گروه جوش��کاری و 
تولید که آن جوان هم در آن بود اس��تاندارد و رکود تولید 
را شکسته است و همه به جای روزی 300 واحد محصول 
370 واحد محصول تولید می کنند و ای��ن کاری بوده که 
نتوانس��ته بودیم از راه زمان س��نجی آنها را متقاعد به این 
اس��تاندارد تولید کنیم. روز بعد من آن جوان را خواستم و 
از این کار او اظهار نارضایتی کردم و گفتم من سفر قوچان 
و هدیه دوتار را ب��رای افزایش تولید نکردم و تنها برای دلم 
کردم و آن جوان نیز در پاسخ گفت: مگر ما دل نداریم پس 

من هم این کار را برای دلم می کنم. 

نقش دل در مدیریت 
این خاطره نوش��ته ای بود که یکی از مدیران خوش��نام 
صنعت ایران استاد مجتبی کاشانی در کتاب ارزنده »نقش 
دل در مدیریت« آورده اس��ت و در آن ب��ه بیان تجربیات 
س��ال های کاری اش پرداخته و جالب است که اگر همین 
گفتار را نویسنده ای خارجی بیان کرده بود آن را در بهترین 
مجالت مدیریت دنیا به چاپ می رس��اندند و ب��ر پایه آن 
عنوانی تحت نام آخرین یافته تحقیقاتی مدیریت سال به 

کتاب های مدیریتی اضافه می شد. 

آیا مدیریت، زاده غرب است؟
برخی از دوس��تداران مدیریت ایران یا دانش��جویان 
و مدیران س��رزمین ما گم��ان می کنند ک��ه مدیریت، 
زاییده قرن بیس��تم و تماما غربی اس��ت و اصوال الف تا 
یای آن وارداتی و ساخته غرب است و از آنجا که معموال 
زحمت مطالعه و بررس��ی تاریخ در ابعاد و اس��ناد قابل 
اس��تناد آن را به خود نمی دهند، مدیریت و بسیاری از 
زیرمجموعه های علوم انس��انی را در چارچوب ترجمه 
می پذیرن��د و گاه بدیهی تری��ن گفته مدیریت��ی را تا از 
گفتار ترجم��ه حاصل نیای��د، نمی پذیرن��د. البته جدا 
از نظرات گوناگ��ون و گاه متضاد در این باره اس��تفاده 
از عقل س��لیم در این میان بس��یار کاربردی و پرفایده 
اس��ت. هرچند در این راس��تا نمی توان ان��کار کرد که 
بس��یاری از بحث های ح��وزه مدیریت را نویس��ندگان 
زحمت ک��ش غرب��ی و البت��ه اخیرا آس��یای ش��رقی 
به  خوبی م��دون و گ��ردآوری کرده اند ک��ه در این باره 
زحمت س��الیان س��ال آنها را در یک کتاب یا یک مقاله 
می توان خواند. اما به نظر نویس��نده جز در مسائل کمی 
و محاسباتی مدیریت در سایر موارد یا بهتر است گفته 
ش��ود در بس��یاری از موارد یافته های مدیریت مفاهیم 
چندان تازه ای به حس��اب نمی آید و بس��یاری از آن در 
گوشه و کنار تاریخ ش��فاهی و کتبی ایران )نظم و نثر( 
به وضوح قابل مشاهده و جس��ت وجو است با این شرط 
که با حوصله نخست به تئوری ها و متون مدیریت نوین 
آشنا باشیم و دوم سر فرصت به جست وجو و واکاوی در 
متون کهن نظم و نثر و تاریخ ها و ش��رح حال ها و  غیره 

بپردازیم. 

چند پیشنهاد از مدیر دوتار نواز
مدیر دوتار نواز معرفی ش��ده در آغاز نوش��ته در کتاب 
گرانبهای خود با نام نقش دل در مدیریت توصیه هایی به 

مدیران دارد که به برخی از آنها اشاره می شود او می نویسد:
قاطع اما مهربان باشید.
جدی اما لطیف باشید. 

حتی اگر جوان هستید در مقام مدیر – پدر باشید.
همواره معلم باشید و یادتان باش��د که همکاران شما از 

رفتار شما بیشتر از گفتار شما می آموزند. 
صمیمی و با صداقت باش��ید و سعی کنید رفتار شما بر 

گفتارتان منطبق   باشد. 
زودتر از دیگران بیایید و دیرتر از دیگران بروید. 

حتما نظم را در محی��ط کار برقرار کنید. در یک محیط 
بی نظم همه طلبکار و مدعی اند اما در یک محیط منظم و 

مبتنی بر اصول مدعیان احساس بدهکاری خواهند کرد. 
آراستگی و پیراستگی را که ش��امل پاکیزگی، زیبایی، 
ایمنی ، بهداشت و انضباط می ش��ود در محیط کار اعمال 
کنید. ای��ن پدیده موجب ب��اال رفتن روحی��ه و در نتیجه 

افزایش بهره وری و کیفیت می شود. 
به اصول،  قول ها و تعهدات خود و همکارانتان در مدیریت 

پایبند باشید. 
تا جای ممکن ش��ما ی��ا نماینده ش��ما بای��د در همه 

صحنه های شادی و غم همکارانتان حضور پیدا کنید. 
در امور رواب��ط با دیگران احساس��اتی، هیج��ان زده و 

شتاب زده عمل نکنید. 
در قضاوت عجله نکنید. 

به هنگام خشم تصمیم نگیرید. 
بیش از آنچه می گویی��د عمل کنید و به یاد داش��ته 
باشید نتیجه عمل شما سخنگوی اعتقادات و دیدگاه ها 

و ادعاهای شماست. 

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  .

این موضوع را برای کارکنان خود شفاف 
کنید که کارمندان بانک تنها در نقش 
یک ارائه دهنده خدمات هستند و در 

موضع باالتری نسبت به مشتری قرار 
ندارند. اگر پول مردم نباشد بانک ها 
وجود خارجی ندارند و مشتری حرف 
اول و آخر را می زند. چه مشتریانی که 

سرمایه خود را در بانک می گذارند و چه 
مشتریانی که برای دریافت وام اقدام 

می کنند

س��االنه  گ��زارش  براس��اس 
 منتش��ر ش��ده از س��وی مرک��ز

 ،D i m e n  s i o n D a t a
سازمان ها در حال کوچک سازی 
سیس��تم های ش��بکه ای هستند 
و ش��بکه های داخلی که چهار تا 
پنج سال از عمر آنها می گذرد، در 
اولویت اصلی برای این اصالحات 

قرار گرفته اند. 

ب��ه گ��زارش رای��ورز، در ای��ن 
گزارش آمده اس��ت 53 درصد از 
70 هزار دس��تگاه الکترونیکی که 
مرکز Dimension Data آنها 
را مورد مطالعه قرار داد، دس��تکم 
عم��ر 4 یا 5 س��اله دارن��د که این 
رقم نسبت به س��ال گذشته رشد 
2 درصدی را نش��ان می دهد. این 
گزارش همچنین نش��ان داد سال 

دس��تگاه های  11 درصد  گذشته 
س��ازمانی منس��وخ و از کارافتاده 
بودند ک��ه ای��ن رقم برای س��ال 
ج��اری 9 درصد محاس��به ش��ده 

است. 
 در مقابل گفته می شود امسال 
تع��داد دس��تگاه های س��ازمانی 
که عم��ر زیادی از آنه��ا می گذرد 
4 درص��د افزایش یاف��ت و تعداد 

دستگاه های باکیفیت سازمانی به 
کمترین میزان خود در س��ه سال 
گذشته رسید. این مطالعه به طور 
ویژه بر شبکه های سازمانی تمرکز 
داش��ت و ط��ی آن س��ازمان های 
کوچک، متوس��ط و بزرگ در 28 

کشور جهان بررسی شدند. 
»آن��دره ش��الکویک«، مدی��ر 
س��ازمانی  ش��بکه های   واح��د 

)Dimension Data( در این 
خصوص گفت: »طی هفت س��ال 
گذش��ته که این گزارش س��االنه 
منتشر شد، به طور میانگین سهم 
دستگاه های منسوخ و فرسوده در 
س��ازمان ها 10 درصد بوده است. 
البته در م��وارد نادر دیده ش��ده 
است که این رقم تا 11 درصد هم 

افزایش یافته است.«

از میان خبرها

10درصد دستگاه های سازمانی در جهان فرسوده هستند

حکایت برندها

غزال بابایی

هدی رضایی 
بابک بهی

کارشناس بازاریابی

گزارش »فرصت امروز« از چند و چون مدیریت شعبه بانک

جذب نقدینگی با چند ترفند ساده

آیا می دانستید

دیدگاه BRAND



بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

افزایش ارزش بازار

رشد 19.35 واحدی شاخص فرابورس
16 تیرم��اه 1394 در بازار فراب��ورس، در حالی که 
آیفکس ب��ا رش��د 19.35 واحدی ب��ه 788.68 واحد 
رس��ید، بیش��ترین حجم و ارزش معامالت مربوط به 
خریدوف��روش 22 میلی��ون و 800 هزار ورق��ه بهادار 
بان��ک دی به ارزش 47 میلی��ارد و 570 میلیون ریال 
ب��ود. در جریان معامالت فراب��ورس ایران، 27 هزار و 
435 دفعه معامل��ه به ارزش یک هزار و 268 میلیارد و 

950 میلیون ریال انجام ش��د. 

روزنامه مدیران و صاحبان کسب و کار

سازمان آگهی ها
 88896074
88895434

بسیاری از فعاالن بازار سهام 
چش��م انتظار مش��خص شدن 
وضعی��ت پرون��ده هس��ته ای 
ای��ران در وی��ن هس��تند ت��ا 
تصمیم های خ��ود را بر بنیان 
آن در نظ��ر گیرن��د. چنان که 
در آخرین روز معامالتی هفته 
و ب��ا افزایش امیدواری به روند 
مذاکرات هسته ای میان ایران 
کل  ش��اخص  گ��روه 5+1،  و 
ب��ورس اوراق به��ادار تهران با 
رشدی چش��مگیر همراه شد. 
از منظر بسیاری از کارشناسان 
تحریم ها،  لغ��و  ب��ا  اقتصادی، 
بس��یاری از صنای��ع بورس��ی 
سودآور شده و وضعیت تولید 
بهبود پیدا می کند. در روزهای 
گذش��ته نیز اقبال سهامداران 
ب��ه خری��د س��هم هایی که از 
رفع تحریم ها بیش��ترین سود 
را می برند بیش��تر ش��ده است 
و گروه ه��ای بان��ک و خودرو 
بیش��ترین توجه ه��ا را به خود 

جلب کردند. 
ام��ا ب��ا افزای��ش خبرهای 
منفی از وین، احتمال دارد که 
در هفته پیش رو بازار س��هام 
ش��رایط س��ختی را پی��ش رو 
داش��ته باش��د. از غروب روز 
آمریکایی  ط��رف  پنجش��نبه 
با اع��الم ش��رایطی جدید در 
در  نیس��ت  مذاک��رات حاضر 
با  تحریم محص��والت  م��ورد 
کاربرد دوگانه کوت��اه بیاید و 
در مورد برداش��ته شدن سایر 
تحریم ه��ا هم حاض��ر به ارائه 
تضمین های ش��فاف نیس��ت. 
همی��ن موضوع موجب ش��ده 
مذاک��رات هس��ته ای به نوعی 
دچ��ار ایس��ت ش��ود. اگرچه 
برخ��ی تحلیلگ��ران معتقدند 
که ای��ن وقفه جدی نیس��ت 
و صرفاً فش��ار بیش��تری برای 
گرفتن امتیاز بیش��تر است. با 
ای��ن وجود این کش��مکش ها 
بدی  روانی  ش��رایط  می تواند 
را در ب��ازار س��هام ب��ه وجود 
بی��اورد و هفت��ه پرتناقضی را 
در معامالت بازار شاهد باشیم. 

گروه بانک و خودرو در 
شرایط پساتحریم

انتظ��ار  بانک��ی  گ��روه  در 
م��ی رود ب��ا رف��ع تحریم ه��ا 
توسعه شبکه شعب بانک های 
ایرانی در دیگر کش��ورها جان 
تازه ای بگی��رد. همچنین رفع 
تحریم ه��ا و حض��ور در ی��ک 
ب��ازار رقابت کام��ل داخلی و 
خارج��ی می توان��د ب��ه ورود 
ب��ه  خارج��ی  س��رمایه های 
اقتص��اد ای��ران منجر ش��ود. 
صنعت خ��ودرو نی��ز در بازار 
رکودی 1388 ت��ا 1392 در 
پی فشار تحریم ها که منجر به 
پرداخ��ت هزینه های مضاعف 
تولیدکنندگان  ب��رای  مال��ی 
و قطعه س��ازان داخلی ش��د، 
افزای��ش واردات خودروه��ای 
خارجی و عدم توانایی رقابت 
تولیدات  با  داخلی  محصوالت 
تمای��ل  ع��دم  بین الملل��ی، 
س��رمایه گذاران خارجی برای 
معامل��ه با ش��رکت های تولید 
وابس��تگی  ایرانی،  خ��ودروی 
به واردات قطع��ات از چین و 
هند و مهم تر از آن ناتوانی در 
ایجاد حس��اب های بین المللی 
بانک��ی   اعتبارنام��ه  اخ��ذ  و 

بی رونق��ی  س��ال های   )LC(
ب��رای صنع��ت خ��ودرو رقم 
زد ک��ه با رف��ع تحریم ها و از 
میان رفتن م��وارد فوق، نوید 
روزه��ای پررونق��ی در ای��ن 
صنعت و در بازار س��هام داده 
باید در نظر  می ش��ود. گرچه 
گرفت تواف��ق و رفع تحریم ها 
کلی��د حل تمامی مش��کالت 
ب��رای  و  نیس��ت  اقتص��ادی 
رس��یدن به رش��د در اقتصاد 
ملی و در پی آن بازار س��هام، 
باید راه حل ب��از کردن برخی 
گره ه��ا را در م��واردی چون 
مدیری��ت کارآم��د و تکیه بر 
تولی��د ملی جس��ت وجو کرد. 
با این وجود گروه های بورسی 
دیگری چون گروه حمل و نقل 
و پتروشیمی در کوتاه مدت از 
رف��ع تحریم ها س��ود خواهند 
ب��رد و ب��ا دو گ��روه بان��ک و 
خ��ودرو، آین��ده بازار س��هام 
در دوران پس��اتحریم را رق��م 

خواهند زد. 

رشد 741 واحدی شاخص 
کل در آخرین روز هفته

در آخری��ن روز معامالت��ی 
هفته بورس اوراق بهادار تهران، 

ش��اخص کل ب��ا 741 واح��د 
افزایش  )12.1درصد( به رقم 
66761 واحد رسید. بیشترین 
تأثی��ر مثبت بر ش��اخص کل 
را کش��تیرانی ایران، مخابرات 
ای��ران، س��رمایه گذاری نف��ت 
و گاز و پتروش��یمی تأمی��ن، 
بندرعب��اس،  نف��ت  پاالی��ش 
ش��رکت ارتباطات سیار ایران، 
گ��روه مپنا، گس��ترش نفت و 
گاز پارس��یان، مل��ی صنای��ع 
پتروش��یمی مبی��ن  و  م��س 
به خ��ود اختص��اص دادند. از 
بیش��ترین حجم  سویی دیگر 
معام��الت را بانک ص��ادرات، 
ملت، حق  بانک  پارس خودرو، 
تقدم سرمایه گذاری خوارزمی، 
بان��ک تجارت، ایران ترانس��فو، 
ایران خ��ودرو دی��زل، زامیاد و 
ن��ورد آلومینیوم به ن��ام خود 

ثبت کردند. 

رشد 46 درصدی ارزش 
فرابورس

ط��ی چه��ار روز معامالتی 
هفته گذشته، ارزش معامالت 
در فرابورس ای��ران 46 درصد 
افزایش یافت و آیفکس رش��د 
7.1 درص��دی را تجرب��ه کرد. 

در هفت��ه معامالتی منتهی به 
16 تیر 1394 حجم معامالت 
در مقایس��ه با هفت��ه قبل از 
آن 3درصد کاه��ش یافت اما 
46 درص��د  معام��الت  ارزش 
افزایش نشان داد و در مجموع 
در  بهادار  ورق��ه  848 میلیون 
100 ه��زار نوب��ت ب��ه ارزش 
4 ه��زار و 13 میلی��ارد ری��ال 
در بازاره��ای فراب��ورس ایران 
درحالی که  شد.  خریدوفروش 
آیفکس در روز پایانی هفته با 
افزای��ش 7.1 درصدی و 52.5 
واحدی نس��بت به چهارشنبه 
قب��ل، ع��دد 789 را نش��ان 
فراب��ورس  ب��ازار  ارزش  داد، 
هم ب��ا رش��د 4.6 درصدی به 
رقم 925 ه��زار و 146 میلیارد 
ری��ال رس��ید. ب��ازار اول در 
هفته ای که گذش��ت، ش��اهد 
معامل��ه 176 میلی��ون ورق��ه 
ب��ه ارزش 484 میلی��ارد ریال 
ه��م  دوم  ب��ازار  در  و  ب��ود 
409 میلی��ون ورق��ه بهادار به 
ارزش یک هزار و 259 میلیارد 
ری��ال خریدوفروش ش��د که 
ای��ن وضعی��ت در قی��اس با 
هفت��ه قب��ل از آن، حکایت از 
حجم  318 درصدی  افزای��ش 
در  ارزش  253 درص��دی  و 
ب��ازار اول و کاهش 3 درصدی 
حج��م و 33 درص��دی ارزش 
در ب��ازار دوم دارد. در ب��ازار 
پای��ه 254 میلیون ورقه بهادار 
ب��ه ارزش 172 میلی��ارد ریال 
دادوس��تد ش��د و 8 میلیون و 
400 هزار ورقه بهادار به ارزش 
2 ه��زار و 97 میلی��ارد ری��ال 
در بازار ابزاره��ای نوین مالی 
ایران م��ورد معامله  فرابورس 
قرار گرفت. همچنین در چهار 
شانزدهم  هفته  معامالتی  روز 
ب��ا  بانک ه��ا  س��ال جاری، 
20 درصد سهم به صدر جدول 
صنای��ع پیش��رو در معامالت 
رس��یدند  فرابورس  هفتگ��ی 
و  ش��یمیایی  محص��والت  و 
حمل و نقل به ترتیب با س��هم 
15 و 11 درصدی در رده دوم 

و سوم جای گرفتند. 

هیچ چیز قابل پیش بینی نیست

هفته پرتناقض در بازار سهام

ارکان  از  انتظ��ارات  س�نا - 
باید در چارچوب  بازار س��رمایه 
وظایفی باش��د که به آنها محول 
ش��ده اس��ت در غیر این صورت 
ب��ا برداش��ت اش��تباه مجری و 
قانون گ��ذار امکان خارج ش��دن 
از مس��یر اصلی وجود دارد و در 
این ص��ورت ظرفیت ه��ای بازار 
س��رمایه گذار  برای  نه  س��رمایه 
داخل��ی بلکه برای س��رمایه گذار 
نمی ش��ود.  آزاد  ه��م  خارج��ی 
تعریفی ک��ه از بورس ها در دنیا 
مناسب  بس��تری  ایجاد  هس��ت 
ب��رای س��رمایه گذاری و معامله 
به ص��ورت روان و ب��دون موانع 
دس��ت و پاگیر ب��رای بازیگران 
بازار اس��ت. به جز نظارت، نقش 
دیگ��ری ب��رای س��ازمان بورس 
تعری��ف نمی ش��ود چ��ون ای��ن 
نه��اد به عنوان ی��ک رکن اصلی 
نظارت��ی باید در حس��ن اجرای 
برنامه ه��ای دولت دق��ت کند و 
نقش اصلی اش ارائه و پیش��نهاد 
آیین نامه ه��ا و مق��ررات و طرح 

به ش��ورای ب��ورس و قوه مقننه 
اس��ت تا فعالیت ه��ای بازارهای 
مالی تسهیل شود. برخی اوقات 
انتظارات بیش از حد از بورس ها 
پی��ش می آی��د به عن��وان مثال 
پاس��خگویی  بر  انتظاراتی مبنی 
س��ازمان در زمان کاهش قیمت 
اس��ت،  نادرس��ت  ش��اخص  و 
درحالی ک��ه تحمیل مس��ئولیت 
این گونه افت و خیزها و نوسانات 
به ارکان بازار سرمایه یا سازمان 
بورس اش��تباه است و حتی قوه 
مقننه م��ا هم بعضی وقت ها این 
انتظ��ار را دارد و مبن��ا را بر این 
س��ازمان  رییس  ک��ه  می گذارد 
بورس یا هیات مدیره س��ازمان یا 
شورای بورس برای عادی شدن 
معامالت و روند روبه رش��د بازار 
س��رمایه باید اقدام��ی کنند که 
نمی کنن��د. بعض��ا انتظ��ار بیش 
از حد از متولی��ان و ارکان بازار 
س��رمایه م��ی رود. بورس ه��ا در 
راس��تای نقش نظارتی خود، سه 
نقش کلیدی و اساس��ی کش��ف 
قیم��ت درس��ت، شفاف س��ازی 
اطالعات و عادالنه انجام گرفتن 

معامالت را به عهده دارند و باید 
س��ازمان ب��ورس و ارکان اصلی 
بازار اجرای درست این سه اصل 
را ب��ر دوش بگیرند. اگر بورس ها 
این س��ه نقش��ی که برای ش��ان 
تعریف ش��ده را اجرا کنند همه 
انتظارات��ی که از ی��ک بورس در 
ه��ر برنام��ه ای اع��م از بودجه، 
برنام��ه پنج  س��اله و چش��م انداز 
می ش��ود  تعری��ف  20 س��اله 
رعایت  می ش��ود.  ایفا  به درستی 
این س��ه اصل، احس��اس امنیت 
و اطمین��ان را به س��رمایه گذار 
بازار سرمایه  و دس��ت اندرکاران 
می ده��د و نه تنها رش��د بازار را 
ب��ه ارمغان م��ی آورد بلکه زمینه 
را ب��رای بین المللی ش��دن بازار 
و نقش برون م��رزی بازار تقویت 
می کن��د بنابراین برای توس��عه 
ب��ازار انتظ��ار بیش از این س��ه 
مورد معنی ندارد. چنانچه توافق 
ص��ورت بگی��رد رعای��ت همین 
س��ه مطلب می توان��د انتظارات 
اصل��ی س��رمایه گذاران خارجی 
را پوش��ش دهد. مهم ترین نکته 
برای جذب سرمایه گذار خارجی 

ایجاد احساس امنیت کامل است 
به طوری که سرمایه گذار خارجی 
مطمئن باش��د می تواند هر وقت 
اراده کند از بازار س��رمایه ایران 
خ��ارج ش��ود درنتیج��ه امنیت 
ای��ن س��رمایه گذاری و جری��ان 
عادی ورود و خروج س��رمایه به 
ایران تضمین ش��ده است. قانون 
حمایت از س��رمایه گذار خارجی 
وجود دارد. مشکل قانونی وجود 
ندارد اما اینکه این قانون درست 
اجرا می ش��ود یا خی��ر موضوعی 
است که باید برای جلب اطمینان 
و اعتم��اد س��رمایه گذار خارجی 
س��رمایه گذار  ش��ود.  تضمی��ن 
خارجی انتظار دارد به طور کامل 
و شفاف از ش��رایط شرکت هایی 
ک��ه قصد س��رمایه گذاری در آن 
را دارد، مطلع شود بنابراین الزم 
است تمام اقالم صورت های مالی 
ش��فاف باشد و قیمت های واقعی 
را نمایندگی کند. به عنوان مثال 
حس��ابداری، حس��ابداری جاری 
باش��د نه قیمت های تاریخی. به 
عبارت��ی اگر ش��رکتی 40 س��ال 
پیش زمین��ی را متری 10 ریال 

خری��داری ک��رده یا س��وله های 
ساخته ش��ده متری 100 تومان 
برای ش��رکت تمام ش��ده نه تنها 
بلک��ه  خارج��ی  س��رمایه گذار 
دنبال  ب��ه  داخلی  س��رمایه گذار 
این اس��ت اع��داد و ارق��ام دفاتر 
و صورت ه��ای مال��ی قیمت های 
واقع��ی را نمایندگ��ی کند و در 
چارچوب این اطالعات احس��اس 
امنی��ت کن��د ک��ه س��رمایه اش 
حمایت ش��ده و حفاظت ش��ده 
اس��ت. خیلی از س��رمایه گذاران 
اروپای��ی موافقت نامه های اصولی 
را با گروه ه��ای مختلف در ایران 
امض��ا کردند تا بع��د از توافق در 
ممکن شروع  زمان  س��ریع ترین 
س��رمایه گذاری ها آغ��از ش��ود و 
س��ریعا وارد ای��ران ش��وند. بازار 
س��رمایه یک موجود زنده است 
و موج��ود زنده به سرپرس��تی و 
نگه��داری نیاز دارد و متناس��ب 
ب��ا ش��رایط الزم اس��ت مقررات 
اصالح ش��ود و این اصل نه فقط 
در بازاره��ای نوظه��ور بلک��ه در 
آمریکایی  اروپای��ی و  بازاره��ای 

وجود دارد. 

انتظارات بیش از حد از ارکان بازار سرمایه، بورس را از ریل خارج می کند
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از نگاه کارشناسان

خبر

حذف سفارش پس از پایان 
معامالت تخلف است

معامالت روز سه ش��نبه ب��ورس تهران در حالی 
پایان یافت که پس از پایان س��اعات معامالتی در 
برخی نمادها دس��تورهای خریدوفروش س��هام بر 
مبنای قیمت های روز شنبه وارد سامانه معامالت 
ش��ده و این احتمال وج��ود دارد که طی آن روز 
این دس��تورها پیش از ش��روع معامالت از سامانه 
حذف ش��ود. به نظر می رس��د ای��ن اقدام که پس 
از پای��ان معام��الت ص��ورت گرفته ب��ه این دلیل 
اس��ت که هر اتفاقی در جهت مثبت یا منفی طی 
س��ه روز آتی که بازار بس��ته اس��ت، در مذاکرات 
روی ده��د، این گ��روه از س��رمایه گذاران بتوانند 
در ابتدای صف های احتمالی روز ش��نبه باش��ند. 
ح��ال آنکه چنین اقدام��ی نه تنها می تواند به بازار 
ظاهری گم��راه کننده القا کن��د، بلکه در صورت 
ح��ذف یا اص��الح می توان��د تخلف نیز محس��وب 
ش��ود. در همین ارتب��اط علی صحرایی، ناظر بازار 
ب��ورس اظه��ار داش��ت: در حال حاض��ر درصدد 
بررسی این دس��تور های خریدوفروش هستیم که 
حتی برخی کده��ای معامالتی به صورت همزمان 
دستور خریدوفروش یک س��هم را صادر کرده اند 
که باالخره باید در یکی از این دس��تورهای خرید 
یا ف��روش خ��ود متعه��د باش��ند. وی ادامه داد: 
چنانچ��ه این اردرها طی معامالت روز ش��نبه چه 
در جه��ت حذف، کاهش قیمت یا حجم س��فارش 
و هر اقدامی از ای��ن قبیل که مدل آن با ظاهری 
قانونی برای فرار از قانون اس��تفاده ش��ود، تغییر 
یاب��د می تواند تخلف باش��د. به ط��وری که بورس 
محت��وی آن را در تصمیم گیری در نظر می گیرد، 
اما ش��کل آن مهم نیس��ت، بلکه رجحان محتوی 
بر ش��کل مهم است. این مقام مسئول تاکید کرد: 
البته در حال حاض��ر نمی توان پیرامون این اقدام 
اظه��ار نظ��ر دقیقی داش��ت؛ چراکه باید س��ایز و 
حجم این کار اعم از اینکه س��هامدار خرد در این 
امر حضور داش��ته یا س��هامداران عم��ده و اینکه 
حج��م و ابع��اد آن به چه میزان ب��وده، باید مورد 
بررس��ی قرار گیرد. پ��س از آن از طریق پیغامی 
اعالم خواهد ش��د که اگر این دس��تورها طی روز 
ش��نبه حذف ش��ود یا اینکه اقداماتی که باالتر به 
آن اشاره شد، صورت گیرد، مشمول برخوردهای 

قانونی و انضباطی خواهد بود. 

مهلت ثبت نام کنکور بازار سرمایه 
تا یکشنبه تمدید شد

برابر اع��الم اداره آموزش و ام��ور گواهی نامه های 
حرفه ای، ثبت نام بیست و پنجمین دوره آزمون های 
حرفه ای بازار س��رمایه که از بام��داد 13تیرماه آغاز 
ش��ده تا بیس��تم و یکم تیرماه تمدید ش��د. رییس 
اداره آم��وزش و ام��ور گواهی نامه ه��ای حرفه ای در 
خص��وص ش��رایط ش��رکت در این آزمون ه��ا اعالم 
کرد: فارغ التحصیالن رش��ته های دانش��گاهی مورد 
تایید وزارت علوم، تحقیق��ات و فناوری و همچنین 
افرادی که حداکثر تا پایان اس��فندماه س��ال جاری 
فارغ التحصیل می ش��وند، می توانن��د در این دوره از 

آزمون ها شرکت کنند. 

بورس مصر در آشوب قیمت ها
ب��ورس مصر در آخرین س��اعات معامالتی با ریزش 
ش��دید شاخص ها همراه شد در حالی که قیمت سهام 
شرکت امالک و مس��تغالت EmmarMisr  که در 
روز یکش��نبه پذیرش شده بود با سقوط شدید قیمت 
مواجه ش��د. در پی افت چشمگیر قیمت سهام شرکت 
ام��ار مصر، به عنوان لیدر ب��ازار، دیگر قیمت ها در این 
ب��ازار به ترتیب ب��ا روند نزولی همراه ش��دند. در بازار 
عربس��تان نیز افت قیمت نفت و بحران یونان موجب 
کاهش ش��اخص های معامالتی ش��د. در ب��ازار مصر، 
ش��اخص اصلی این کشور در ابتدای ساعات معامالتی 
و پس از گذش��ت چند دقیقه از ش��روع ب��ازار با افت 
2.3 درصدی رو به رو ش��د و نس��بت به ماه دسامبر و 
مه، بیشترین افت را از آن خود کرد. بازار مصر در چند 
روز گذش��ته نگرانی های زیادی را متحمل شده است. 
کمبود منابع انرژی در این کش��ور و نوس��انات ارزی، 
آشوب های خونین در صنعا و در آخر هم تصمیم بانک 
مرکزی این کشور در خصوص پوند مصر، موجب به هم 
ریختن بازار در روزهای اخیر ش��د. این در حالی است 
که، کاهش اعتماد به ش��رکت امالک و مستغالت آمار 
مصر، به عنوان یکی از بازوهای اجرایی ش��رکت اصلی 
امار دوبی، موجب افت شدید قیمت سهام این شرکت 
ش��د. عرضه اولیه سهام شرکت امار مصر به قیمت هر 
س��هم 3.8پوند در بورس مصر با جنجال بسیار زیادی 
در هفته گذشته به سرانجام رسید در حالی که فروش 
بسیار سنگین این شرکت موجب شد قیمت این سهم 
در آخرین روز معامالتی به 3.7 پوند مصر معامله شود. 

نماگر فرابورس

سیدمحمد صدرالغروی
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بازار س�هام تح�ت تأثیر 
روزهای  هس�ته ای  اخب�ار 
س�ر  پش�ت  را  حساس�ی 
می گ�ذارد. آیا ب�ا این ایده 
مواف�ق هس�تید که ب�ازار 
س�هام در ح�ال پیش�خور 

کردن خبر توافق است؟ 
بازار سرمایه در این روزهای 
داغ ب��ورس در حالی در کانال 
66 ه��زار واح��دی در ح��ال 
نوس��ان است که س��هامداران 
در انتظار توافق نهایی هستند 
و بعض��اً رفتاره��ای هیجان��ی 
از خ��ود بروز می دهن��د. باید 
مدنظ��ر داش��ته باش��یم ک��ه 
برداش��ته ش��دن تحریم ه��ا و 
ورود س��رمایه گذاران خارجی 
ب��ه مح��ض حص��ول تواف��ق 
هس��ته ای، دوراز ذهن است و 
این مسئله زمانبر خواهد بود. 
اگرچ��ه، انتظار م��ی رود بازار 
مثبت  نوس��انات  دس��تخوش 
ش��ود که مقطعی خواهد بود. 

در حال حاضر، س��هامداران 
ش��اهد 18 ماه اف��ت پی در پی 
بازار بودن��د. از روند مذاکرات 
هس��ته ای در ص��ورت تمدید 
چند روزه از رشد بازار توقعاتی 
دارند که ش��اید بازار با رشد 5 
الی 10 درصدی روبه رو خواهد 
ش��د آن ه��م فقط ب��ه دلیل 
پایین بودن قیمت س��هام ها با 
ارزش ب��ازار و توقعات��ی که از 
آن ش��رکت ها هست و در این 
ماه که فصل مجامع شرکت ها 
اس��ت ش��رکت ها نمی توانن��د 
س��ودهای خوبی را از عملکرد 
یک سال گذشته خود با وجود 

تحریم ها اعالم کنند. 
در ش��رایط فعلی بازار حتی 
اگ��ر تواف��ق م��ورد انتظار هم 
حاصل نش��ود، بدون بررس��ی 
جزیی��ات صورت ه��ای مال��ی 
ش��رکت ها می توان گفت بازار 
به دلیل پیشخور کردن نتیجه 
نامطلوب مذاک��رات و با توجه 
به افت قیمت اکثر سهام ها در 
این روزها نوسانات مثبت حتی 
کم حجم را تجربه خواهد کرد. 
 در ح��ال حاض��ر، درب��اره 
اخب��ار  مذاک��رات،  نتیج��ه 
ضدونقیض منتشر می شود، اما 
تجربه نشان داده تا وقتی خبر 
قطعی از مذاکرات بیرون نیاید، 
هیچ ک��دام از ای��ن اخبار منبع 
درس��تی ب��رای تصمیم گیری 
نیس��ت. س��هامداران با توجه 
به ش��رایط فعلی باید نس��بت 
خ��ود  ریس��ک پذیری  ب��ه 
س��رمایه گذاری کنن��د و چون 
مذاک��رات  از  قطع��ی   خب��ر 
در دست نیست باید با احتیاط 

الزم به خرید اقدام کنند. 
موافق��ت  مذاک��رات  اگ��ر 

حاص��ل ش��ود، ب��ا توج��ه به 
نتای��ج رفع تحریم ها بر کلیت 
صنای��ع بورس��ی و انتظ��ار از 
ورود س��رمایه گذاران خارجی 
انتظار رشد  نزدیک  آینده  در 
خواهی��م  را  س��هام  قیمت��ی 
داش��ت و ب��ا از بی��ن رفت��ن 
دارایی های  و  پول ه��ا  تحریم 
بلوکه ش��ده، دی��ون دولت به 
بانک  ب��ه  بانک ها  و  بانک ه��ا 
مرک��زی کاه��ش یافته و در 
نتیج��ه ش��اهد کاهش س��ود 
بانک��ی و همچنین گس��ترش 
از  ناش��ی  خوش��بینی  ج��و 
اگر  ب��ود.  خواهی��م  تواف��ق، 
مذاکرات مثبت باشد که بازار 
با رشد بهتری روبه رو می شود. 
درصورت حص�ول توافق 
ش�اخص کل ب�ورس تا چه 
ان�دازه ای می تواند افزایش 

پیدا کند؟ 
توافق هس��ته ای  در صورت 
نمی توان به درستی پیش بینی 
کرد که بازار تا چه اندازه رشد 
می کن��د. ام��ا در کوتاه م��دت 
ب��ازار  ک��ه  م��ی رود  انتظ��ار 
رش��دی ح��دود 10درص��د را 
تجربه کن��د. اگر مقدار تعادلی 
ش��اخص برابر با 66هزار واحد 
در نظر گرفته ش��ود، شاخص 
می تواند به حدود71هزار واحد 
برس��د. ای��ن می��زان می تواند 
ب��رای ش��اخص در نخس��تین 
گام و در کوتاه م��دت، مق��دار 
معقولی باشد، زیرا هنوز رکود 
اقتص��ادی وجود دارد و س��ود 
ش��رکت ها کاهش یافته است. 
از طرف��ی نیروه��ای بازدارنده 
نیز ب��رای جلوگیری از رش��د 

وجود خواهند داشت. 
در ش��رایط حاض��ر ب��دون 
دیگ��ر  از  نقدینگ��ی  ج��ذب 

بخش ه��ای اقتص��ادی، انتظار 
ش��اخص 71 ه��زار واحدی با 
اع��الم توافق دور از دس��ترس 
نیس��ت؛ اما مقدار باالتر از آن 
از  نقدینگی  ج��ذب  نیازمن��د 
دیگر بخش های اقتصاد و ورود 

نقدینگی خواهد بود. 
مذاکرات  بح�ث  از  ج�دا 
هسته ای، از نظر بنیادی آیا 
ش�رکت های بورس�ی توان 
آن را دارند که به یک رشد 

با ثبات ادامه دهند؟ 
بنی��ادی  تحلی��ل  در 
س��رمایه گذاران ابت��دا اقتصاد 
و ب��ازار را به عن��وان یک کل، 
تجزی��ه و تحلی��ل می کنند تا 
برای  مناس��ب  زمان  بتوانن��د 
تش��خیص  س��رمایه گذاری 
دهن��د. س��پس ب��ه تحلی��ل 
از  بخش های��ی  ی��ا  صنای��ع 
اقتصاد می پردازن��د که دارای 
مناسبی  آتی  چش��م اندازهای 
هستند. در خاتمه اگر تحلیلگر 
به این نتیجه برس��د که زمان 
سرمایه گذاری مناسب است و 
صنایع مناسبی با بازده باالیی 
در چرخ��ه اقتص��اد فعالی��ت 
می کنند، به تحلیل ش��رکت ها 
حاضر،  ح��ال  در  می پ��ردازد. 
بازار  در  حاض��ر  ش��رکت های 
س��رمایه با مشکالت عدیده ای 
روبه رو هس��تند، گروه نفتی ها 
ب��ه دلیل کاه��ش قیمت نفت 
به  بانکی ه��ا  گ��روه  جهان��ی، 
دلیل بس��ته ش��دن منابع آنها 
و گ��روه دارویی ه��ا ب��ه دلیل 
خرید ه��ای گ��ران مواد ه��ای 
روی  بس��زایی  تأثی��ر  اولی��ه 
شرکت ها می گذارد و شرکت ها 
ظرفیت ه��ای  از  نمی توانن��د 
کامل  به ص��ورت  خ��ود  تولید 

بهره الزم را ببرند. 

مولفه های تأثیر گذار مثل 
قیم�ت نف�ت و تصمیم های 
چ�ه  دول�ت  اقتص�ادی 
دورنمای�ی را در برابر بازار 

سهام قرار می دهد؟ 
بازار جهانی نفت سریع ترین 
واکنش را میان بازارها نش��ان 
می ده��د، به صورت��ی ک��ه به 
بیانیه ل��وزان  مح��ض اع��الم 
قیمت جهان��ی نفت با کاهش 
2درص��دی مواج��ه ش��د. ب��ا 
اجرای��ی ش��دن بیانی��ه لوزان 
روند نزولی قیمت نفت تشدید 
می ش��ود. اما با تعلیق یا توقف 
تحریم ه��ا ایران می تواند نقش 
بیش��تری در بازار جهانی نفت 
ایف��ا کن��د.  در ح��ال حاضر 
میزان تولید نفت ایران حدود 
2.7 میلیون بش��که اس��ت که 
یک میلی��ون بش��که آن صادر 
می شود. این رقم فاصله زیادی 
با رقم صادراتی ایران در زمان 

پیش از تحریم ها دارد.
بازار نفت ب��ازاری در انتظار 
اس��ت، ن��ه می تواند ش��رکای 
جدی��دی را بپذی��رد و ن��ه در 
زمان حال  توان ایستادن روی 

نقطه فعلی را دارد.
پیش بینی های  سال گذشته 
مختلف��ی در مورد ای��ن بازار 
ش��اید  ام��ا  می ش��د،  اع��الم 
ای��ن  ب��ا  مهم تری��ن  ش��رط 
پیش بینی ها، رس��یدن به یک 
توافق هسته ای ارتباط با ایران 

و کشورهای غربی بود. 
هرچن��د که تفاه��م حاصل 
ش��ده میان ایران و1+5 هنوز 
ب��ار حقوقی به خود نگرفته اما 
به نظر می رس��د که بازار نفت 
بیش از هر زمان دیگری تحت 
تأثیر قرار گرفته است. شرایط 
فعل��ی ب��ازار نفت را ش��رایط 

انتظار میان دو وضعیت قبلی و 
بیشترین  اما  می دانند  پیش رو 
پیش بین��ی ک��ه ای��ن روزه��ا 
در م��ورد این بازار می ش��ود، 

نوسانات افزایشی است. 
نکت��ه مهم دیگ��ر مربوط به 
زمان رس��یدن به توافق قطعی 
و برداشته شدن کامل تحریم ها 
است که در تفاهم لوزان نیز به 
آن اشاره شده است. بازار نفت 
ایران س��عی دارد سهم خود را 
در بازار جهانی به دس��ت  آورد 
و در چنین ش��رایطی، قیمت 
نفت دوباره ب��ه قیمت های رو 

به افزایش بازمی گردد. 
 مس�کن: در س��ال 94 ای��ن 
ب��ازار با رون��د خیل��ی کند و 
آهس��ته پیش رفت به صورتی 
که به صورت ساده از معامالت 
بنگاه های معامالتی قابل رویت 
ب��ود تاریخچه بازار مس��کن با 
ف��راز و فرودهای قابل توجهی 
همراه بوده اس��ت. با یک نگاه 
دقی��ق می ت��وان نتیجه گرفت 
ک��ه بازار مس��کن از یک رفتار 
تک��راری پی��روی می کن��د و 
البته مذاکرات نیز از آشفتگی 
بی تأثیر  نی��ز  دیگر  بازاره��ای 
دوره ای  به ص��ورت  و  نیس��ت 
وارد فازهای رکود و رونق شده 
اس��ت. رونق و رک��ود در بازار 
مسکن مانند س��ایر بازارها در 
نیروهای  متقابل  کنش  نتیجه 
عرضه و تقاضا ش��کل می گیرد 
که در صورت توافق نیز گمان 
بر این اس��ت ک��ه نقدینگی به 
س��مت بازار های دیگر س��وق 
پی��دا می کند. قطع��اً رونق در 
مس��کن  تولی��د  و  معام��الت 
خواهیم داش��ت اما این رونق 
امکان پذی��ر  س��ال جاری  در 
نخواه��د ب��ود و امس��ال بازار 
مصرف است نه سرمایه گذاری، 
بازار برای کس��ب سود از قبال 
نیست  مناس��ب  خریدوفروش 
این ب��ازار برای کس��انی مفید 
اس��ت که ب��ا دی��د بلند مدت 
خری��د کنن��د چون قطع��اً در 
و  رشدخوب  آینده  س��ال های 

بسزایی خواهد داشت. 
پی��ش ف��روش  خ���ودرو: 
خودروه��ای خارج��ی با مدل 
یک س��ال باالت��ر در روزهای 
پایانی س��ال93 تا حدی رونق 
را ب��ه بازار خ��ودرو بازگرداند. 
در همی��ن رابط��ه آمار ه��ا از 
رش��د تولید خودرو در س��ال 
93 حکای��ت دارد و از س��وی 
دیگ��ر ثبات نس��بی قیمت در 
بازار ساکن شد. از طرف دیگر، 
ورود خودروساز های خارجی و 
مخصوصا چینی در ایران بازار 
را به س��مت خود س��وق داده 

است. 

گفت وگوی »فرصت امروز« با امین آذریان، کارشناس و تحلیلگر کارگزاری بانک کشاورزی

بازار سهام، شکست مذاکرات را پیشخور کرده است
مذاکرات هس�ته ای در وین با ش�رایط نفس گیر خود مواجه ش�ده اس�ت. 
فابیوس، وزیر امور خارجه فرانس�ه می گوید: همیش�ه س�خت ترین قسمت 
مس�ابقه، 100 متر آخر آن اس�ت اما گویا آمریکایی ه�ا ترجیح می دهند این 
صدمتر را با »اس�ب هایی جدید« ادامه دهند. همین موضوع موجب شده که 
گمانه های مختلفی در مورد نتیجه مذاکرات مطرح ش�ود. اگرچه جو غالب با 
خوشبینی نسبت به مذاکرات است اما احتمال به بن بست رسیدن مذاکرات 

هم دور از ذهن نیس�ت. در این میان بازار سهام شرایط ناهمواری را پیش رو 
دارد احتم�اال این هفته با بازخورد منفی بازار در م�ورد مذاکرات هم روبه رو 
باش�یم؛ مگر اینک�ه اخبار جدیدی از باز ش�دن گره مذاکرات مطرح ش�ود. 
امین آذریان، مس�ئول ارتباطات و روابط عموم�ی و آموزش کارگزاری بانک 
کشاورزی معتقد است که بازار سهام آثار منفی مذاکرات را در 18 ماه گذشته 
پیشخور کرده و در صورت شکست مذاکرات ریزش سنگینی در انتظار بازار 

نیست. گفت وگوی ما را با وی بخوانید: 

تحلیل فعلی قیمتی برای سکه نقدی: در 
بازار س��که نقدی دو س��طح حمایت و مقاومت 
ق��وی داری��م. س��طح حمایتی، ناحی��ه قیمتی 
888000-885000 توم��ان ب��وده و تازمان��ی 
که قیمت ها باالی این س��طح ق��رار دارد امکان 
رش��د قیمت ها در کوتاه مدت وج��ود دارد ولی 
اف��ت قیمت زیر این س��طح قیمت��ی به معنی 
کاه��ش بیش��تر در قیمت های س��که نقدی تا 
حمایت بسیارمهم 860000 تومان خواهد بود. 
س��طح مقاومت قیمتی مهم نیز س��طح قیمتی 
970000 توم��ان بوده و تازمان��ی که قیمت ها 
زیر این س��طح قرار دارد همچن��ان امکان افت 
قیمت ه��ا را در بازار خواهیم داش��ت ولی عبور 
قیمت از این سطح به معنی ادامه رشد قیمتی 
در بازار سکه نقدی خواهد بود و انتظار داریم تا 
هفته آینده وضعیت صعود یا نزول در بازار سکه 
نقدی مشخص شود که بازار آتی نیز به تناسب 

با این قیمت ها حرکت خواهد کرد. 
حباب در بازار س�که:  تحلیل قیمت ها در 
سر رس��ید های آتی س��که معموال در دوره های 
رش��د و رکود متفاوت خواه��د بود، به طوری که 
در دوره های رش��د، فاصله قیمتی و سود مورد 

انتظار در سررس��ید ها باالتر از سود بانکی بوده 
و در دوره های رکود، این فاصله به س��ود بانکی 
نزدیک شده و حتی ممکن است پایین تر از این 
رقم نیز قرار گیرد. در حال حاضر س��ود بانکی 
را معادل با س��ود اوراق مشارکت و سود ساالنه 
بدون ریسک در نظر می گیریم که معادل با 20 
درصد ساالنه خواهد بود. در ضمن بنا به دالیل 
بنیادی در بس��یاری مواقع حباب قیمتی مثبت 
یا منفی در س��که نقدی نس��بت به قیمت های 
جهانی در بازار مش��اهده می ش��ود که این رقم 
معم��وال حداکث��ر بی��ن )10000 ت��ا 15000 

تومان( خواهد بود. 
در ب��ازار آتی س��که نیز ش��رایط فعلی ادامه 
دوران رک��ود را نش��ان می دهد چ��را که بازده 
فعلی در بیش��تر سر رس��ید ها بازده مورد انتظار 
بس��یار کمتر از بازده بدون ریسک )20درصد( 
اس��ت درحالی که این فاصله به رقم بی س��ابقه 
حدود 5درصد در سال کاهش پیدا کرده است. 

در ضم��ن در حال حاضر، س��که دارای حباب 
منفی اس��ت چرا که با توجه به فرمول محاسبه 
ارزش س��که که معادل با )قیمت دالر * قیمت 
اونس / 4.25( که با دالر 3292 تومانی و قیمت 
جهانی اونس ط��ال در قیمت 1169دالر قیمت 
س��که معادل با 905000 تومان خواهد بود که 
با توج��ه به رکود فعلی حب��اب منفی 18000 
تومان��ی را ش��اهد هس��تیم که مع��ادل با دالر 
3220 تومانی خواهد بود.  در جدول زیر س��ود 
مورد انتظار در هر یک از س��ر رس��ید های آتی 
س��که براس��اس آخرین قیمت های تسویه روز 
یکش��نبه )1394/04/14( و ن��رخ جهانی طال 

معادل با 1169 دالر محاسبه شده است: 
فرص�ت معامالت�ی مناس�ب در فاصل�ه 
سررس�یدها در ب�ازار قرارداد ه�ای آت�ی 
س�که:   همان طور که گفته شد در دوره رونق 
ب��ازار طال، فاصله سررس��ید ها در معامالت آتی 
س��که افزایش می یابد و این رقم تا حدود حتی 

2.5درص��د در ماه هم محتم��ل خواهد بود که 
ب��ا ش��رایط فعلی مث��ال فاصله قیمت��ی در حد 
44000 تومان بین سررس��ید های با فاصله دو 
ماه��ه )مثال ش��هریور و آبان م��اه( خواهد بود. 
درحالی که ای��ن فاصله در ح��ال حاضر به طور 
میانگی��ن 11000 تومان اس��ت ک��ه می تواند 
به عن��وان فرص��ت تلق��ی ش��ود و در ص��ورت 
کوچک ترین تثبیت قیمتی در س��که نقدی این 
فاصله قیمتی به سود بانکی که معادل با حدود 
29000 توم��ان بین سررس��ید های ب��ا فاصله 
دوماه اس��ت افزایش خواه��د یافت و این یعنی 
س��ود تضمین ش��ده حدود 18000 تومانی در 
هر قرارداد آتی، فق��ط از فاصله قیمتی و کامال 
بدون ریس��ک به دس��ت می آید. به عنوان مثال:  
در ح��ال حاضر وجه تضمین ب��رای هر قرارداد 
1900000 تومان اس��ت و ب��رای 100 قرارداد 
این رقم معادل خواهد بود با 190میلیون تومان 
ک��ه می توان 100 قرارداد خرید و 100 قرارداد 

فروش به طور همزم��ان باز کرد. به عنوان نمونه 
فروش در ماه شهریور و خرید در ماه دی سپس 
منتظ��ر تحرک در بازار خواهی��م ماند تا فاصله 
سررس��ید ها افزایش یابد ک��ه می توان در زمان 
مناسب هر دو موقعیت خریدوفروش را همزمان 
افس��ت کرد. اگر به فرض ای��ن فاصله فقط 10 
هزار تومان افزایش یاب��د با تعداد 100 قرارداد 
این رقم س��ودی معادل با 10 میلیون تومان را 
فراهم خواهد ساخت )فرض کنیم این سود در 
دو م��اه تحقق پی��دا کند!( و البت��ه با کمترین 

ریسک و کوچک ترین نگرانی خاص! 
با توجه به جدول ارائه ش��ده، در حال حاضر 
فاصل��ه در سررس��ید ها بین دوم��اه معامالتی 
متوال��ی، به رقم بس��یار پایین ح��دود11000 
تومانی رسیده است. انتظار رشد قیمت ها باعث 
ایجاد فاصله قیمتی مناس��ب بین سررسید های 
بازار آتی س��که می ش��ود و این فاصله می تواند 
به عنوان فرص��ت معامالتی برای فع��االن بازار 
آتی س��که طال باش��د و اگر هم حتی قیمت ها 
دوباره به افت خود ادامه دهد این فاصله خیلی 
کوچک ت��ر از این ارقام نخواهد بود. حال اگر به 
هر میزان این فاصله به سود بانکی نزدیک شود 
امکان افزایش س��ود حتی تا 30000 تومان در 

هر قرارداد آتی، نیز مورد انتظار است. 

فرصتی کم نظیر در بازار قرارداد های آتی سکه بورس کاال 
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تحلیل

کاهش تب مذاکرات؛ حاکم شدن 
جو منطقی در بازار سهام

ش��اخص بورس تهران در هفته گذش��ته مطابق هفته 
ما قبل آن س��وار بر موج رش��د بود و از عدد 64862 در 
ابتدای نخس��تین جلس��ه معامالتی هفته با طی کردن 
رون��دی صع��ودی با رش��دی 1899 واحدی و صعود به 
کانال 66هزار واحدی به عدد 66761 رسید تا از ابتدای 
تیرماه س��ال جاری ش��اهد رشدی تقریبا 2000 واحدی 
باش��د. در حالی که در مدت مش��ابه س��ال قبل شاخص 
از کان��ال 72 ه��زار واحدی با 984 واحد س��قوط به عدد 
71917 رسیده بود که می توان انتظار داشت روند فعلی 
اتمامی بر یک سال ونیم نزول و رکود بورس باشد. ارزش 
معامالت هم همچون ش��اخص کل روند روبه رش��دی را 
تجربه می کند، به طوری که از عدد 151 میلیارد در آغاز 
روز شنبه به عدد 290 میلیارد در جلسه معامالتی پایانی 
هفته رسید، هرچند روز یکشنبه با افت روبه رو شد و تا 
عدد 133 میلیاردتومان نزول پیدا کرد، اما مجددا در مدار 
صع��ود ق��رار گرفت و پس از دو ماه به عدد 300 میلیارد 
ارزش معامالت که هش��تم اردیبهش��ت ماه بوده نزدیک 
شده است که البته در رسیدن به چنین رقمی حقوقی ها 
با عرضه سهام خود در بازار و تعدیل پرتفوی شان نقش 
بسیار موثری را ایفا می کنند. در هفته گذشته بیشترین 
تاثیر مثبت بر روند صعودی شاخص را صنعت حمل و نقل 
و ش��رکت کش��تیرانی بر عهده داش��تند که با خبر روند 
مثب��ت مذاک��رات و قریب الوق��وع بودن توافق به رش��د 
ش��اخص کمک ش��ایانی کرد، البته شبندر نیز برخالف 
هفته های ابتدایی تیرماه تاثیر بسزایی در سبز  پوش بودن 
شاخص در هفته گذشته ایفا کرد، هرچند در این صنعت 
ش��پنا نقش��ی منفی در تاثیرگذاری بر شاخص داشت و 
نبای��د از تاثی��ر منفی ف��والد مبارکه و همچنین کگل بر 
شاخص گذشت. در گزارش های هفتگی قبل، از معامله 
شدن خارج از زمان بازار شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان 
گفتیم این هفته نیز سهمی در زمانی که بازار بسته بود 
معامل��ه ش��د. طبق تابلوی بازار آخری��ن معامله خودرو 
مربوط به ساعت 12:31 دقیقه است که به نظر می رسد 
نیاز به نظارت بیشتر وجود دارد.  هفته گذشته نمادهای 
دوقل��وی معدن��ی چادرمل��و و گل گهر ب��ه دلیل تعدیل 
پیش بینی هر س��هم متوقف ش��دند که به نظر می رس��د 
نام��ه وزی��ر صنع��ت و معدن باعث تاثیر منفی در این دو 

شرکت یا حتی سایر شرکت های معدنی شده باشد. 
طی این نامه از ش��رکت های معدنی خواس��ته شده 
از این پس به جای محاس��به نرخ فروش 23 درصدی 
گندله و شمش، نرخ 20 درصدی اعمال شود. به همین 
دلی��ل و ب��ا توجه به اثر منفی این نامه مدیران این دو 
ش��رکت از س��ازمان بورس درخواست کردند تا روشن 
ش��دن موضوع و به نتیجه رس��یدن اعتراضات این دو 
نماد متوقف شوند. از شرکت مخابرات نیز خبر رسید، 
گروه ش��رکت های شاتل قصد خرید 100 درصد سهام 
مالک اصلی مخابرات را دارد. همچنین تولیدکنندگان 
ف��والد ای��ران نیز تقاضای تعرف��ه 40 درصدی را برای 

واردات ای��ن محص��ول کردن��د. 
از گروه حمل و نقل نیز خبر می رسد که شش شرکت 
بزرگ کش��تیرانی بزرگ بین المللی به ایران بازگشته اند 
و پنج ش��رکت نیز در راه بنادر کش��ور هس��تند که این 
اتفاق می تواند به تس��هیل روابط تجاری کش��ور کمک 
شایانی کرده و باعث شود محصوالت شرکت های داخلی 
به راحتی به دس��ت مصرف کنندگان بین المللی برسد و 
کاه��ش هزین��ه حم��ل کاال را برای آنه��ا در پی خواهد 
داشت اما نکته ای که تقریبا یک ماه است بازار سرمایه 
را تح��ت تاثی��ر ق��رار داده، مباحث مرب��وط به مذاکرات 
هس��ته ای اس��ت که می توان به جرات گفت از تمامی 
جهات موثر اس��ت؛ از گمانه زنی ها در خصوص وضعیت 
بنیادی صنایع و شرکت ها در صورت توافق یا عدم توافق 
گرفت��ه ت��ا رفتارهای س��هامداران و نحوه ورود و خروج 
آنه��ا از س��هام مختلف. در هرص��ورت بحث مذاکرات و 
هیجان��ات مرب��وط به آن نیز می توان��د تا مدتی بر روند 
بازار تاثیرگذار باشد و پس از آن باید وضعیت اقتصادی 
و ش��رایط بنی��ادی ش��رکت ها و سیاس��ت های دول��ت 
درخص��وص نح��وه قیمت گذاری نرخ ه��ای مواد اولیه و 
محصوالت تولیدی ش��رکت ها بررس��ی شود و براساس 
این موارد س��رمایه گذاران و س��هامداران اقدام به تحلیل 
ش��رکت ها کرده و تصمیم به خرید یا فروش بگیرند. به 
نظر می رسد با کاهش تب مذاکرات در بازار، واقع بینی 
افزای��ش یافت��ه و بازار متعادل تر ش��ده و به روند مثبت 

خود ادامه دهد. 

با اصالح چند دستورالعمل  اعالم شد: 
نخستین اقدامات یک مسئول 

جدید سازمان بورس در بازار اولیه
مس��ئول جدید نظارت بر بازار اولیه س��ازمان بورس 
نخستین اقدامات انجام شده در این حوزه را اعالم کرد 

و از اصالح چند دستورالعمل  خبر داد. 
به گزارش بورس پرس، غالمرضا ش��اکری که اخیرا 
به عنوان جانش��ین بهروز زارع در واحد نظارت بر بازار 
اولیه س��ازمان بورس معرفی شده، نخستین اظهارنظر 
و اقدام��ات انج��ام ش��ده را اعالم کرد و به س��نا گفت: 
دس��تورالعمل های انتشار اوراق اجاره، مرابحه، سفارش 
ساخت و رویه اجرایی انتشار اوراق مشارکت اصالح شد. 
وی ادامه داد: در راس��تای تس��هیل ضوابط و مقررات 
مندرج در دستورالعمل های انتشار اوراق بهادار، افزایش 
ظرفیت انتش��ار اوراق  بهادار با رویکرد توس��عه تامین 
مال��ی در ب��ازار اولی��ه و با در نظر گرفتن پیش��نهادات 
ارائه ش��ده توسط ش��رکت های مشاور عرضه، براساس 
مصوبات ش��ورای عالی بورس و هیات مدیره س��ازمان 
بورس، اصالحاتی در دس��تورالعمل های انتش��ار اوراق 
اجاره، مرابحه، س��فارش س��اخت و رویه اجرایی انتشار 

اوراق مشارکت اعمال شد. 
وی در مورد اصالحات انتش��ار اوراق اجاره، مرابحه 
و سفارش ساخت توضیح داد: در صورتی که پرداخت 
مبالغ مربوط به اوراق ش��امل اصل و س��ود و نیز س��ایر 
وجوهی که بانی ملزم به پرداخت آن به ناش��ر باش��د، 
توسط بانک ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز 
از بانک مرکزی تعهد و تضمین ش��ده باش��د و به شرط 
آنک��ه تایی��د بانک مرکزی در خصوص ضمانت بانک یا 
موسسه مالی اعتباری دارای مجوز پیش از انجام تعهد 
و تضمین گرفته ش��ده باش��د، رعایت نسبت های مالی 
تعیین شده در دستورالعمل ها برای احراز شرایط بانی 
جهت تامین مالی )حداکثر نسبت مجموع بدهی ها به 
دارایی های آن 90 درصد باشد و مجموع جریان نقدی 
حاص��ل از عملی��ات آن در دو س��ال مال��ی اخیر مثبت 

باشد( الزامی نخواهد بود. 
ای��ن مق��ام مس��ئول ادام��ه داد: در ص��ورت اح��راز 
ش��رایط توس��ط بانی، وجود ضامن الزامی نخواهد بود 
و پذیره نویس��ی اوراق صرفا باید به روش ثبت س��فارش 

صورت گیرد. 
شاکری توضیح داد: نخستین شرط این است که بانی 
جزو ش��رکت های پذیرفته ش��ده در بورس یا فرابورس 
ایران باش��د. دومین ش��رط این اس��ت که امتیاز نهایی 
اطالع رسانی بانی براساس آخرین گزارش واحد نظارت 
بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار مساوی یا بیشتر 

از 75 باشد. 
ب��ه گفت��ه وی دیگر ش��روطی که بانی بای��د به آنها 
توجه داش��ته باش��د، این اس��ت که با تایید س��ازمان و 
با رعایت دس��تورالعمل توثیق اوراق بهادار نزد ش��رکت 
س��پرده گذاری مرک��زی ب��ا ش��رایط تعیین ش��ده در 
دستورالعمل های انتشار اوراق به نفع نهاد واسط برای 

پشتیبانی از تعهدات ناشر وثیقه شده باشد. 
سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس 
با بیان اینکه امکان تبدیل اوراق اجاره به س��هام برای 
ش��رکت های س��هامی عام فراهم ش��ده گفت: شرایط و 
ترتیبات تبدیل ورقه اجاره به سهام باید در مستندات 
انتشار اوراق اجاره قید شود و تبدیل ورقه اجاره به سهم 

منوط به  درخواست دارنده ورقه اجاره است. 
شاکری ادامه داد: در اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام 
بانی، حق تقدم س��هامداران بانی در خرید س��هام ناشی 
از افزایش سرمایه، با تصویب مجمع فوق العاده شرکت 
منتفی خواهد بود. مجمع بنا به پیش��نهاد هیات مدیره 
و  گزارش خاص بازرس یا بازرس��ان بانی اجازه تامین 
مالی از طریق انتشار اوراق اجاره را می دهد و شرایط و 
مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند 
توانست اوراق خود را  به سهام بانی تبدیل کنند تعیین 
و اجازه افزایش سرمایه را به هیات مدیره خواهد داد. 
وی افزود: هیات مدیره بانی براساس تصمیم مجمع 
عموم��ی در پای��ان مهل��ت مقرر معادل مبلغ اس��می 
بازپرداخت نش��ده اوراق  اج��اره ای که جهت تبدیل به 
س��هام ش��رکت عرضه ش��ده است، س��رمایه شرکت را 
افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت 

شرکت ها سهام جدید صادر  خواهد کرد. 
ش��اکری خاطرنش��ان کرد: با توجه به ماده 26 قانون 
ب��ازار اوراق به��ادار و تفوی��ض وظای��ف و اختیارات به 
سازمان بورس در خصوص موضوع ماده 4 قانون نحوه 
انتش��ار اوراق مشارکت مصوب 30 شهریور 76 حداکثر 
مبلغ مجاز انتش��ار اوراق مشارکت، حداکثر مبلغ مجاز 
انتش��ار اوراق مش��ارکت توسط هر ناشر به میزانی است 
ک��ه بدهی های ناش��ر به ع��الوه مبلغ اوراق مش��ارکت 
حداکثر س��ه برابر جمع حقوق صاحبان س��هام شرکت 
ش��ود. درصورتی که اصل و س��ود علی الحس��اب اوراق 
مش��ارکت توس��ط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
تحت نظارت بانک مرکزی تعهد و تضمین شده باشد، 
رعایت نسبت های مذکور برای ناشر الزامی نخواهد بود. 

شنیده ها وشایعات بازار 

ش��نیده شده که ش��رکت گس��ترش صنایع پیام 
قصد فروش زمین تهران را دارد که عواید آن صرف 
پرداخت بدهی ها و تجهیز کارخانه مرودشت خواهد 
ش��د. همچنین این ش��رکت مش��مول بخش��ودگی 

مالیاتی و بانکی شده است. 
غش�هد: شنیده می ش��ود دلیل توقف نماد انجام 
معام��الت یکی از ش��رکت های زیرمجموع��ه به نام 
ش��رکت قند ارومیه در فرابورس ب��وده که می تواند 
باعث تعدیل مثبت س��ود هر س��هم تا مبلغ 1200 

ریال شود.
خریخت: اعالم موافقت مجمع فوق العاده شرکت 
ریخته گ��ری ای��ران  )خریخت( با موض��وع افزایش 
س��رمایه700درصدی و ارتق��ای ارزش س��هام این 

شرکت به مبلغ 400 میلیارد ریال.
سدور: گویا ش��رکت افزایش سرمایه 50درصدی 

را از محل سود انباشته در برنامه های خود دارد.

دریچه

حرف های درگوشی

گزارش هفته

قیمت ها )تومان(اختالف با سکه نقدیاختالف با سررسیدقبلسود ساالنه درصدارزش دالرروزباقیمانده تا سر رسید
سکه نقدی3225887000

سر رسیدتیر ماه926302630889630. 113,23484
سر رسیدشهریور ماه452647894894894. 743,25339
سر رسیدآبان ماه4825316147903147. 1353,28392
سر رسیددی ماه61459830745917745. 1983,33739

رحمت اهلل توکلی یرکی
فعال بازار سرمایه

علیرضا روحانی 
مهال فرازمندکارشناس بازار سرمایه

علیرضا سلیمانی
تحلیلگر آتی سکه کارگزاری تامین سرمایه نوین
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دیگ��ر  ک��ه  سال هاس��ت 
و  آبگوش��ت  خان��واده  م��ادر 
قورمه سبزی اش را روی شعله 
کم از شب پیش بار نمی گذارد 
ت��ا عطر و بوی آن تمام فضای 
خان��ه را پ��ر کند. ای��ن روزها 
زندگ��ی ماش��ینی به ش��کل 
فزاین��ده ای رو ب��ه گس��ترش 
اس��ت و اگر چه کارشناس��ان 
تغذیه همچنان به اس��تفاده از 
غذاهای خانگی با مواد طبیعی 
و س��بزیجات توصیه می کنند 
ام��ا عوام��ل زیادی دس��ت به 
دس��ت ه��م داده تا اس��تفاده 
هرچه بیشتر از غذاهای آماده 
ب��ا نیاز ب��ه زمان کمت��ر برای 

پخت رواج پیدا کند. 

اهمیت استراتژیک 
محصول در دنیای امروز

زن��ان  اس��تقبال  واق��ع  در 
کارمن��د،  جوان��ان  و  ش��اغل 
عالقه کودکان به فس��ت فودها 
و تبلیغات روزافزون رس��انه ها 
باعث ش��ده تولی��د و مصرف 
غذاهای آم��اده بین خانواده ها 
مخصوصا قشر کودک، نوجوان 
و ج��وان رواج زیادی پیدا کند 
و همین مس��ائل نشان از این 
اس��ت که س��رمایه گذاری در 
تولی��د ای��ن غذاه��ا می تواند 
سودآور باش��د. البته این فقط 
ش��امل کش��ور ما نمی ش��ود 
و در بس��یاری از کش��ورهای 
دنی��ا از این محصوالت چه در 
من��زل و چه در رس��توران ها 
و فس��ت فودها در حجم ه��ای 
از  اس��تفاده می ش��ود،  بزرگ 
ام��روز  گ��زارش  در  رو  ای��ن 
س��عی داری��م ت��ا چند و چون 
سرمایه گذاری در یک کارخانه 
تولیدکننده انواع ناگت مرغ و 

گوشت را بررسی کنیم. 

ناگت یک نوآوری با 
حمایت یک برند

ف��رد  ی��ک   1950 س��ال 
بار  نخس��تین  برای  آمریکایی 
فرموالس��یون تهی��ه ناگت را 
از م��رغ ارائ��ه ک��رد و نزدیک 
به س��ال 1980 ب��ود که مک 
دونال��د به ص��ورت رس��می و 
گس��ترده مک ناگ��ت م��رغ را 
در رس��توران های خود س��رو 
کرد و همین باعث ش��د از آن 

پس اس��تفاده از ان��واع ناگت 
در سراس��ر دنیا به اش��کال و 

طعم های مختلف رایج شود. 
اگ��ر بخواهیم ی��ک تعریف 
کل��ی از ناگت ارائ��ه دهیم در 
واقع ناگت ه��ا عبارتند از انواع 
گوش��ت چرخ کرده و فرآوری 
ش��ده که به اش��کال مختلف 
ش��کل داده ش��ده و با نمک، 
ادویه، آرد س��وخاری، پوشیده 
نیمه پخته،  خ��ام،  به صورت  و 
نیمه س��رخ ی��ا پخت��ه تهی��ه 

می شود. 
ای��ن گوش��ت چ��رخ کرده 
می تواند ش��امل گوشت مرغ، 
گوش��ت قرمز، انواع ماکیان و 
حتی میگو باشد. در واقع انواع 
گوشت حالل در کشور قابلیت 
تبدیل شدن به ناگت را دارند 
اما بیش��ترین تولید در زمینه 
تهیه ناگت در ایران مربوط به 
مرغ است، بنابراین می توان در 
سایر گوشت ها مانند بوقلمون 
یا میگو سرمایه گذاری کرد تا 

با تمایز، وارد بازار شوید. 

مزایای نسبی، معایب 
ناگزیر

سرمایه گذاری در هر شغلی 
دارای مزای��ا و معای��ب خ��ود 
اس��ت. در خص��وص کارخانه 
آماده  غذاه��ای  تولیدکنن��ده 
هم می ت��وان مزای��ا و معایب 
بسیاری را برش��مرد، از جمله 
مزای��ای این کس��ب و کار این 

اس��ت ک��ه اس��تفاده از 
ان��واع غذاه��ای آماده در 
کش��ور رو به فزونی است 
و م��ردم هر روز بیش��تر 
به س��مت این گونه غذاها 
تمای��ل نش��ان می دهند 
برخی  از  چون  همچنین 
در  مس��ن  گوش��ت های 
تهیه این ناگت ها استفاده 
می ش��ود به عالوه برخی 
و گوش��ت  مرغ  ضایعات 

را ه��م به کار می گیرند قیمت 
تمام شده این محصول نسبت 
به مرغ و گوشت کمتر برآورد 
می ش��ود و مردم قدرت خرید 
بیش��تری دارن��د. همچنی��ن 
ماش��ین آالت ای��ن کار عموما 
تولید داخل است و به راحتی 
می توان آنها را طراحی و تهیه 

کرد. 
ام��ا اساس��ی ترین عیبی را 
که در این کار اس��ت می توان 

از م��ردم  ذهنی��ت بس��یاری 
نس��بت به این غذاها به سبب 
اخبار منفی که در چند س��ال 
اخیر در خصوص سوس��یس و 
کالباس ها در ایران منتشر شد 
به عالوه ممنوعیت استفاده از 
خمیر مرغ دانس��ت، هر چند 
الگوریت��م  و  روش  براس��اس 
تولید و م��واد اولیه ناگت ها با 
سوس��یس و کالباس متفاوت 
است اما چون همگی در دسته 
غذاهای آماده قرار می گیرند با 
یک نگاه از سوی مردم قضاوت 
می ش��وند ک��ه ب��رای برطرف 
کردن این ذهنی��ت تنها باید 
کیفیت کار را باال برد و اعتماد 
از دس��ت رفت��ه را از طری��ق 
تبلیغ��ات و کیفی��ت محصول 

برگرداند. 

ماشین آالت مورد نیاز
برای راه ان��دازی کارخانه ای 
ک��ه توانای��ی تولی��د ناگت را 
داشته باشد اصلی ترین بخش 
ماش��ین آالت  تهیه  و  طراحی 
و تجهی��زات اس��ت. حداق��ل 
تجهیزات مورد نیاز برای بحث 
تولید شامل چرخ گوشت های 
اتوماتی��ک، ترازوهای صنعتی، 
دس��تگاه مخلوط کن، ماساژور 
اس��تیل  ترول��ی  گوش��ت، 
حمل و نقل، دستگاه فرم دهنده 
محصول، آردزنی اولیه، ماشین 
دستگاه  پودر س��وخاری پاش، 
س��رخ کن، سیس��تم پخ��ت و 

دستگاه انجماد سریع می شود 
دس��تگاه ها  این  مجم��وع  که 
ب��رای تولی��د محص��ول مورد 
نیاز است اما بحث بسته بندی 
محصول که پروس��ه ای مکمل 
محس��وب می ش��ود هم خود، 
تجهی��زات جداگان��ه ای نی��از 
دارد. ای��ن تجهی��زات ش��امل 
دستگاه بس��ته بندی، دستگاه 
اس��ت  برچس��ب زن  و  چاپگر 
و در نهای��ت ب��رای نگهداری 

محصول و حم��ل و توزیع آن 
هم به سردخانه و ماشین های 

سرد خانه دار نیاز دارید. 
همچنی��ن به دلی��ل اینکه 
این محص��ول جزو مواد غذایی 
فاسدشدنی است و نیاز به کد 
بهداشتی و سالمت دارد وجود 
یک آزمایشگاه کوچک در کنار 
کار ج��زو ملزومات محس��وب 
می ش��ود؛ آزمایش��گاهی ک��ه 
توانای��ی تش��خیص س��المت 
محص��ول نهای��ی ب��ه ع��الوه 
پ��روتئی��ن،  ان���دازه گی��ری 
اندازه گیری چربی، اندازه گیری 
اندازه گیری  و  نم��ک  درص��د 
میزان کربوهیدرات را داش��ته 

باشد. 

مراحل تولید
ان��واع  ی��ا  م��رغ  گوش��ت 
گوشت های دیگر برای این کار 
در یک پروس��ه چندمرحله ای 
برای تولی��د قرار می گیرند که 
نخس��تین مرحله، آماده سازی 
اس��ت. آماده س��ازی در واق��ع 
ب��ه کلی��ه عملیاتی ک��ه روی 
گوشت تازه یا منجمد صورت 
می ش��ود.  گفت��ه  می گی��رد 
ترتی��ب  ب��ه  عملی��ات  ای��ن 
قطعه بندی  شاملپوست گیری، 
اس��تخوان گیری،  ک��ردن، 
شست وش��و، آب چکان شدن 
و چرخ کردن، اس��ت. س��پس 
در مرحل��ه ف��رآوری اختالط 
گوش��ت تکه ای یا چرخ شده 
ب��ا مواد  مرغ گوش��تی 
پرکنن��ده، اتصال دهنده 
و عط��ر و طعم دهن��ده، 
ک��ه آم��اده قالب گیری 

هستند انجام می شود. 
مرحله بعد شکل دهی 
است که به شکل دادن 
گوش��ت  دادن  و حالت 
با  مرغ ف��رآوری ش��ده 
ابزار مناسب  از  استفاده 
ب��ه روش درس��ت و  و 
می ش��ود،  گفت��ه  بهداش��تی 
به گون��ه ای که گوش��ت مزبور 
به صورت قطعه های ناگت مرغ 
به شکل های مختلف و به وزن 
و ضخام��ت و قط��ر معین، به 
دس��ت آمده باشد، سپس این 
ناگت ها به مرحله پوشش دهی 
آردزنی،  مراح��ل  که  می روند 
سوخاری پاش��ی  و  لعاب زن��ی 
ناگت اس��ت. در نهایت فرآیند 
حرارتی آغاز می شود که برای 

س��رخ کردن، تثبیت شکل و 
بهبود رن��گ محصول و پخت 
با بخار برای انجام کامل پخت 
محصول اس��ت تا آن را آماده 
مصرف کن��د. در نهایت وقتی 
محصول آماده ش��د به سرعت 
دم��ای آن را کاهش می دهند 
می کنن��د.  بس��ته بندی  و 
بای��د  محص��ول  بس��ته بندی 
به گونه ای باشد که که درخالل 
از  نگه��داری،  و  جابه جای��ی 
آلودگی و فساد محفوظ باشد. 
برای بسته بندی ناگت مرغ از 
یک الی��ه نفوذ ناپذیر داخلی و 
یک روکش جعبه های مقوایی 
وی��ژه  و  بهداش��تی مناس��ب 

مواد غذایی استفاده می شود. 

سرمایه های مورد نیاز
برای راه ان��دازی کارخانه ای 
که توانای��ی تولید حدود هزار 
ت��ن از ای��ن محص��ول را در 
س��ال داش��ته باش��د به تمام 
ماش��ین آالتی که در باال گفته 
ش��د نیاز داری��م، هزینه تهیه 
این ماش��ین آالت حدودا یک 
میلی��ارد و 500 میلیون تومان 
برآورد می ش��ود به عالوه برای 
تجهیز آزمایش��گاه و وس��ایل 
دفت��ری 300میلی��ون دیگ��ر 
س��رمایه مال��ی نی��از دارید و 
200 میلیون هم برای سرمایه 
در گ��ردش و خرید مواد اولیه 
نیاز اس��ت یعن��ی در مجموع 
ب��رای ش��روع کار ح��دودا به 
2 میلیارد تومان س��رمایه نیاز 
دارید. این مقدار روزانه حدود 
4000 کیل��و از محصول را که 
می توان��د ش��امل بس��ته های 
تولی��د  باش��د،  یک کیلوی��ی 

می کند. 
همچنی��ن ب��رای راه اندازی 
جاگ��ذاری  و  کارخان��ه 
ماش��ین آالت ف��وق در کمینه 
مت��راژ 4ه��زار متر فض��ا الزم 
اس��ت که بهتر است این فضا 
خ��ارج از فضای ش��هری واقع 

شده باشد. 
مجوزه��ای  خص��وص  در 
الزم برای ش��روع کار هم باید 
یک پروانه بهداش��ت از وزارت 
بهداشت و یک مجوز از صنایع 
غذای��ی و وزارت صنای��ع اخذ 
کنید که معموال پروسه گرفتن 
مجوزها و سرکشی به محل و 
تایید ماش��ین آالت و... حدودا 

شش ماه طول می کشد. 

سرنخ

توسعه گردشگری روستایی با 
منابع طبیعی

کالف اول

تهران به عنوان پرجمعیت ترین ش��هر ایران، دارای 
برخی مکان های تفریحی و گردشگری است اما این 
مناطق به نس��بت جمعیت شاید کافی نباشد از این 
رو ب��ه دلیل نزدیکی به ش��مال ایران غالبا س��اکنان 
تهران در تعطیالت و به منظور گردش به این شهرها 
س��فر می کنند، درحالی که در اطراف تهران مناطق 
گردشگری بس��یاری وجود دارد که مغفول مانده اند 

و توجهی به آنها نمی شود. 
یکی از این مناطق، الریجان اس��ت که روس��تایی 
ییالق��ی و خ��وش آب وهوا به نام آب گ��رم در دامنه 
قل��ه دماوند دارد. این منطقه ک��ه در 60 کیلومتری 
شمال ش��رق تهران واقع شده به علت شرایط خاص 
زمین ش��ناختی در دامنه های البرز به ویژه اطراف قله 
دماون��د، آب های معدنی با خ��واص مختلف درمانی 
تولی��د می کند. ای��ن منطقه هم از نظر گردش��گری 
و هم تفریحی دارای جاذبه های بس��یاری اس��ت اما 
متأسفانه به دلیل عدم سرمایه گذاری های مناسب و 
توجه کافی، بسیاری از ساکنان تهران حتی اسم آن 

را هم نشنیده اند. 
پیش��نهاد کالف ام��روز س��رمایه گذاری در زمینه 
توس��عه و راه اندازی هتل های مناسب با حوض های 
آب گرم معدنی هم به منظور جاذبه های گردش��گری 
و هم درمانی است و متعاقب آن تبلیغ و معرفی این 
منطقه به ش��یوه های مختلف تبلیغاتی اس��ت تا این 
منطقه ناش��ناخته به همه س��اکنان تهران به عالوه 
سایر توریست ها شناسانده و به عنوان یکی از مناطق 
پربازدید با توس��عه گردشگری روس��تایی هم باعث 

درآمدزایی شود. 

کالف دوم

توس��عه یافتگی امروزه در دنیا به عنوان کمترین 
فاکتور س��نجش برای کش��ورها به ش��مار می آید. 
این توس��عه یافتگی می تواند نمودهای مختلفی در 
جامعه داشته باش��د که زیرساخت های حمل و نقل 
یکی از همین المان ها به ش��مار می آید. متأسفانه 
در ای��ران تنه��ا 17درصد توس��عه زیرس��اخت ها، 
مربوط به مش��ارکت غیردولتی اس��ت درحالی که 
تجربه کش��ورهای توس��عه یافته و در حال توسعه 
برای تأمین مالی طرح های زیرس��اخت حمل و نقل 
نش��ان می دهد این کش��ورها از محل تجهیز منابع 
مال��ی پای��دار با کم��ک بخش خصوص��ی به عالوه 
بهب��ود فضای کس��ب وکار ب��ا قوانین تش��ویقی و 
اص��الح فرآینده��ای درون س��ازمانی و قانون��ی و 
حقوق��ی نس��بت به اص��الح فضای تأمی��ن مالی و 

س��رمایه گذاری اقدام کرده اند. 
ط��ی خبری ه��م مع��اون برنامه ری��زی و اقتصاد 
حمل و نق��ل وزارت راه و شهرس��ازی ب��ا اش��اره به 
توس��عه  تومان س��رمایه گذاری های  49هزارمیلیارد 
و بهس��ازی طرح های حمل و نقل در پنج س��ال اخیر 
گف��ت: جم��ع نیازه��ای س��رمایه گذاری طرح های 

حمل و نقل ساالنه 57هزار میلیارد تومان است. 
به گ��زارش ایرنا، امیر امینی با اش��اره به نیازهای 
سرمایه گذاری اهداف چشم انداز افزود: اگرچه توسعه 
زیرس��اخت ها نقش چندانی در افزایش میزان مطلق 
رش��د اقتصادی ن��دارد ام��ا نبود این زیرس��اخت ها 

به شدت مانع رسیدن به توسعه است. 
وی ادام��ه داد: ای��ران تنها کش��وری نیس��ت که 
ب��ا تقاضاهای ناتمام برای توس��عه زیرس��اخت های 
نیازه��ای  مقایس��ه  اس��ت.  مواج��ه  حمل و نق��ل 
سرمایه گذاری اهداف افق 1404 با اعتبارات عمومی 
محقق ش��ده در س��ال های اخیر هیچ ش��کی برجا 
نمی گ��ذارد. اتکا به منابع بودجه ای کافی نیس��ت و 

باید به فکر تأمین مالی از منابع دیگر بود. 

خبر

گلخانه 100 هکتاری در دامغان 
فرماندار دامغان در نشست برنامه ریزی توسعه این 
شهرس��تان با حضور س��رمایه گذار خارجی، گفت: با 
مشارکت س��رمایه گذار هلندی، گلخانه هیدروپنیک 
ِکش��ت مدرن بدون خ��اک و ارگانیک، در زمینی به 

مساحت 100 هکتار در دامغان ساخته می شود. 
علی اصغر مجد افزود: ش��رکت کارا س��ازه متین و 
یک ش��رکت هلندی در ساخت این گلخانه همکاری 

می کنند. 
وی گفت: این گلخانه با سرمایه اولیه 200 میلیارد 
ریال احداث می شود و تأمین زیرساخت های آن آغاز 

شده است. 
فرمان��دار دامغان افزود: این گلخانه در س��ه بخش 
صیفی، س��بزی و انواع گل ساخته می شود و زمینه 
اش��تغال بیش از هزار نفر را به طور مس��تقیم فراهم 

می کند. 
در کش��ت هیدروپنیک، گیاه ب��دون وجود خاک 
رش��د می کن��د و ریش��ه های آن در آب ق��رار داده 

می شود. 

گزارشی از وضعیت سرمایه گذاری در یک کارخانه تولید ناگت

ورودبهدنیایغذاهایآماده

استقبال زنان شاغل و جوانان کارمند، 
عالقه کودکان به فست فودها و 

تبلیغات روزافزون رسانه ها باعث 
شده تولید و مصرف غذاهای آماده 

بین خانواده ها مخصوصا قشر کودک، 
نوجوان و جوان رواج زیادی پیدا کند 
و همین مسائل نشان از این است که 
سرمایه گذاری در تولید این غذاها 

می تواند سودآور باشد

یک کارش��ناس معدن، بی توجهی به مع��ادن را علت 
مسئله خام فروشی سنگ های قیمتی دانست و دانشگا ه ها 
را یک��ی از کانال های اصلی س��رمایه گذاری س��نگ های 

قیمتی برشمرد. 
داریوش اسماعیلی، رییس کمیته معدن مجلس شورای 
اس��المی و نماینده مازن��دران درخصوص خام فروش��ی 
س��نگ های قیمتی در ایران گفت: مش��کل خام فروشی 
س��نگ های قیمتی  )گوهری( یک��ی از معضالت بزرگی 
اس��ت که کل کشور به آن مبتالست و در شهرهایی مثل 
خراس��ان، فارس، کرمان و برخی اس��تان های دیگر این 
مش��کل وجود دارد و در کرمان هم این مش��کل به شدت 
احساس می شود. اسماعیلی ادامه داد: متأسفانه تا به حال 
اکتشافات جامعی روی مسئله سنگ های قیمتی در کشور 
صورت نگرفته اس��ت به همین خاطر شناخت زیادی در 

مورد آنها وجود ندارد. 
وی اظهار داش��ت: در حال حاضر س��نگ های قیمتی، 
پس از استخراج به خارج کشور صادر می شود و یک بازار 
اش��تغال برای آن کش��ورها ایجاد کرده، ارزش افزوده اش 

را باال ب��رده، دوب��اره به عنوان جواه��رات و گوهر ها و 
شبه گوهر ها و... به داخل کشور برمی گردد. 

رییس کمیت��ه معدن مجلس، علت خام فروش��ی 
سنگ های قیمتی را بی توجهی به کل مجموعه معادن 
عن��وان و ابراز امیدواری کرد وزارتخانه های مربوط یک 

برنامه حس��اب شده و منس��جم برای این معضل در نظر 
بگیرند. 

وی درخص��وص راهکار پیش��گیری از این مس��ئله و 

ساماندهی آن بیان کرد: باید مجموعه گوهر ها )سنگ های 
قیمتی( را به طور کامل شناسایی کنیم که در چه نقاطی 
از کشور قرار دارند و چه نوعی هستند و پس از آن بیاییم 
با ایجاد کارگاه ه��ای کوچک به عنوان صنایعی کوچک یا 
صنایع خانگی اقدام به تراش آنها در نقاط زیادی از کشور 
کنیم. اس��ماعیلی ادامه داد: این برنامه ای است که قاعدتاً 
وزارت صنعت، معدن و تجارت باید شروع کننده آن باشد و 
مشوق های الزم برایش تعریف و ایجاد کند تا به دنبال آن 
بخشی خصوصی برای سرمایه گذاری دراین زمینه رغبت 

نشان دهد. 
وی مطرح کرد: خام فروش��ی خسارت زیادی به اقتصاد 
کشور وارد می کند، اگر این مشکل رفع شود از لحاظ تأمین 
ارز و ایجاد اش��تغال و ارزش افزوده موفقیت های بس��یار 
زیادی خواهیم داشت، به همین دلیل سیاست های ما در 

مجلس مخصوصا در بودجه سال 94 و نیز قانون رفع موانع 
تولید، روی بحث فرآوری موادمعدنی یا به عبارتی ممانعت 

از خام فروشی متمرکز بود. 
اسماعیلی خاطرنش��ان کرد: برای فراهم سازی اشتغال 
فعال در صنعت سنگ های قیمتی، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و ادارات کل  آنها، پس از شناسایی این سنگ ها 
باید برای بخش خصوصی مشوق هایی گذاشته و تسهیالت 
بانکی برای آن فراهم کرده و بازار فروش ش��ان را تضمین 
کنند یعنی اینکه ای��ن وزارتخانه تا مدتی تضمین خرید 
بخش تراش داده شده این گوهرها را برای داخل کشور و 

صادرات برعهده بگیرد. 
وی ادامه داد: زمانی که بخش خصوصی وارد کار ش��د و 
آن را مق��رون به صرفه دید، قطعاً به صورت جدی تر کار را 
دنبال می کند و آن وقت وزارتخانه کار را به بخش خصوصی 

واگذار می کند. 
اس��ماعیلی در پایان دانش��گاه ها را یک��ی از کانال های 
اصلی س��رمایه گذاری بخش خصوصی روی س��نگ های 
قیمتی که وارد بازار شده دانست و عنوان کرد: اگر وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و س��ازمان های تابعه و ادارات 
کل اس��تان  ها، دانشگا ه ها را برای کار روی این موضوع 
حمایت و دانشجویان را در مقاطع مختلف برای انجام 
پایان نامه های ش��ان در این حوزه تشویق کنند و نیز 
بخشی از کارهای دانشگاه، روی موضوع سنگ های 
قیمتی متمرکز شود، معرفی های عمومی و تخصصی 
این س��نگ ها صورت گرفت��ه و بخش خصوصی به نحوی 

مطلوب می تواند وارد این بازار شود. 

یکی از کانال های اصلی سرمایه گذاری سنگ های قیمتی دانشگاه ها هستند

شکوفه میرزایی

دور از ذهن اما قابل تأمل 

همه افراد در ط��ول روز زمانی را برای پرداختن 
به ایده های احمقانه صرف می کنند. زمانی که شما 
رویای��ی را در ذهن می پرورانی��د و تصور می کنید 
شاید ایده شما بسیار احمقانه و غیر قابل اجرا باشد 
درست همان زمانی است که فردی به دنبال اجرایی 
کردن ایده هایی است که تا چند قرن گذشته، چند 
س��ال گذشته یا حتی چند ماه قبل از آن احمقانه، 

بعید و دور از ذهن به نظر می رسیده است. 
هم��ه پیش��رفت ها و تکنول��وژی بش��ر مدیون و 
مرهون افرادی اس��ت که در زمان خود انسان های 
احمق��ی ب��ه نظ��ر می رس��یدند و از ن��گاه دیگران 
ایده های احمقانه ای در ذهن داش��تند. ش��اید اگر 
100س��ال پیش در رابط��ه با ایده تلف��ن همراه با 
کس��ی صحبت می کردید ش��ما را انس��ان احمق و 
خیال پ��ردازی می دانس��ت اما این ایده و بس��یاری 
از ایده ه��ای دیگر که زمانی بعی��د، احمقانه و دور 
از ذهن به نظر می رس��ید امروزه ب��ه فرصتی برای 
س��ودآوری ش��رکت های بزرگ چندملیتی تبدیل 

شده است. 
ستون ایده های احمقانه حاصل تجربه چند سال 
گذش��ته ام ناش��ی از فعالیت در زمینه ایده پردازی 
در دنی��ای کس��ب وکار و س��رمایه گذاری اس��ت. 
ای��ن روش که در برخی ش��رکت های ب��زرگ دنیا 
به عنوان ش��یوه ای نو برای جریان سازی در فرآیند 
خالقیت و نوآوری در س��ازمان و زیر نظر واحدهای 
ایده پردازی در ش��رکت ها طراحی و اجرایی ش��ده 
جریان مستمری از ایده های احمقانه و دور از ذهن 
را به س��ازمان ارائه می دهد که حتماً برخی از آنها 
قابلیت تفکر و تأمل بیشتر و قرار گرفتن در جریان 

تجاری سازی و سودآوری را دارند. 
در این ستون بنا داریم  یک گفتمان ایده پردازی 
از ایده ه��ای عجی��ب، دور از ذهن ام��ا قابل تأمل 
ب��رای مخاطب��ان صفح��ه فرصت س��رمایه گذاری 
روزنامه فرصت ام��روز راه اندازی کنیم. فرصتی که 
می توان��د افکار ش��ما مخاطبان را ب��رای پرداختن 
به دغدغه های ذهنی تان ک��ه زمینه های اقتصادی 
دارد قلقلک دهد. از سوی دیگر این ستون فرصتی 
اس��ت برای افرادی که دنبال ایده های خاص برای 
سرمایه گذاری و شروع کسب وکار یا حتی ایده هایی 

برای بهبود کسب وکار خود هستند. 

بالن رستوران های پرنده
امروز با یکی از دوس��تانم ک��ه دکترای مدیریت 
کس��ب وکار دارد، راجع به ستون ایده های احمقانه 
صحبت می ک��ردم کلی ایده برای��م مطرح کرد که 
همه آنها جالب بودند ولی ایده ای که بیشتر از همه 
نظ��رم را ب��ه خود جلب کرد و فک��ر می کنم بتواند 
پولس��از باش��د ایده راه اندازی یک بالن رس��توران 
بود خیلی جالب اس��ت اینکه بتوانی غذا را در بالن 
س��رو کنید و مش��تریان ش��ما هم یک ساعت هم 

بالن سواری کنند و هم غذا میل کنند 
ای��ده بال��ن رس��توران ی��ک ای��ده اجرای��ی و 
منحصر به ف��رد برای ش��هر های با جمعی��ت باال یا 
شهرهای توریستی و گردشگری به حساب می آید. 
تصور کنید در کنار پرواز و لذت بالن سواری امکان 
خوردن غذا و تفریحات دیگر را هم داش��ته باشید، 
این ایده می تواند برای جشن های تولد یا عروسی و 
س��الگرد ازدواج و. . . بسیار جذاب باشد که در بالن 
فضایی برای سرو غذا یا کیک و نوشیدنی به همراه 
عکس برداری و فیلم برداری وجود داش��ته باش��د تا 
مش��تری برای هزینه باالیی که صرف می کند لذت 
دوچندانی برده و خاطره ماندگاری در ذهنش ثبت 

شود. 
در مباحث گردش��گری و کس��ب درآمد از آن ها، 
بحث بالن س��واری و راه اندازی سایت پرواز جایگاه 
وی��ژه ای دارد چراک��ه برخ��الف هواپیما و س��ایر 
ابزارهای پرواز دارای فضای باز اس��ت و بیش��تر به 
ظرفیت گردشگری و تفریحی آن پرداخته می شود 

تا ظرفیت های حمل و نقل و رسیدن به مقصد.
forsatcrazyideas@yahoo.com :ایمیل ما

ایده یه نشریه احمقانه 

سالم، ستون ایده های احمقانه!  چه ایده جالبی!  
من چند وقت پیش یه ایده به ذهنم رس��ید اینکه 
چ��ه جالب می ش��د اگ��ه یه نش��ریه ای ب��ود مثل 
هفته نامه که فقط و فقط اخبار خوب و امید دهنده 
منتشر می کرد. یه نشریه کاماًل مثبت. فکر می کنم 
اگه همچین نش��ریه ای بود که اخبار خوب دنیا رو 
گلچی��ن می کرد من واقعاً یکی از طرفدارهای پر و پا 

قرصش می شدم. 
با تش�کر از: س��یدمحمد تقی فضل هاش��می، 
مجید مددیان، حس��ین مراد زاده، صادق الجوردی 
مهرداد جلیل��ی، صفورا تاتاری، اعظم س��لیمانی و 
تمامی دوس��تانی که در گروه لینکدین ما نظر ایده 

دادند. 

ایده های احمقانه

عباس نعیم امینی

ایده امروز

بازخورد مخاطبان

نسیم بزرگمهر
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زنان و سهمی که آسان به دست 
نمی آید 

تا چند دهه پیش، م��ردان به عنوان نان آوران خانه 
نقش پررنگی داش��تند و اش��تغال زن��ان، به پس از 
ازدواج و خانه داری آنها خالصه می شد. اما با گذشت 
زمان این مفاهیم تغییر کرد و بیش از نیمی از زنان 
امروزی ، چه متاهل و چه مجرد ش��اغل هستند. اما 
سهم زنان از مش��اغل به عنوان بخش قابل توجهی از 
منابع انس��انی، تا چه حد استاندارد است و اساسا در 
طول تاریخ روند تثبیت زنان به عنوان منابع انس��انی 

اثرگذار چگونه بوده است؟ 

نگاهی کوتاه به اشتغال زنان در تاریخ معاصر
کارخانه ها نخس��تین مب��داء برای اش��تغال زنان 
در پای��ان ق��رن 19 میالدی محس��وب می ش��وند، 
کارخانه های��ی ک��ه به دنب��ال نیروی س��ختکوش و 
ارزان قیمت می گشتند و در شرایطی نامناسب بخش 
بزرگی از منابع انسانی خود را از زنان شاغل تکمیل 
می کردند. اس��تخدام دختران جوان در کارخانه های 
انگلس��تان با مدت زمان طاقت فرس��ای 60 س��اعت 
در هفته برای 80 س��نت و حت��ی کمتر، نمونه ای از 

همین شرایط در آن دوره زمانی است. 
ام��ا از اوایل ق��رن 20 می��الدی، تالش های زنان 
برای دستیابی به مشاغلی با شرایطی بهتر، از طریق 
تش��کیل اتحادیه های صنفی و انجمن ها، نتیجه داد 
و ن��گاه س��ازمان ها و کارخانه ه��ا به زن��ان به عنوان 
منابع انس��انی تا حدودی تغییر ک��رد، ورود زنان به 
رده های باالتر، از همین دوره آغاز ش��د و مش��اغلی 
که به زنان پیش��نهاد می ش��د، تنوع بیش��تری پیدا 
کرد. با وجود اینکه در دوره حاضر، مش��کالتی مثل 
تبعیض ش��غلی، دس��تمزدهای پایین تر از مردان در 
ازای مش��اغل برابر با م��ردان و... هنوز هم در بحث 
زنان به عنوان منابع انسانی مطرح است، اما وضعیت 
 زنان ش��اغل نسبت به گذش��ته پیشرفتی چشمگیر 

داشته است. 

زنان هند، سهمی که در خطر است 
هند از جمله کشورهای آسیایی است که فرهنگ 
پیچی��ده ای دارد، ای��ن فرهن��گ تاثیر مس��تقیمی 
بر س��هم زن��ان به عنوان مناب��ع انس��انی دارد. بین 
س��ال های 1994 ت��ا 2010، دولت هند تالش هایی 
گس��ترده برای احق��اق حق بان��وان در بخش منابع 
انس��انی صورت داد. تالش هایی که در پایان س��ال 
2013 منج��ر به س��هم نزدیک ب��ه 40درصد زنان 
در بخش های مختلف س��ازمان ها و ادارات هند شد. 
به نظر می رس��د باید هند را مورد تش��ویق قرار داد، 
اما این پایان ماجرا نیس��ت، متاس��فانه س��هم زنان 
 در مناب��ع انس��انی هن��د، جایگاهی بس��یار متزلزل

 دارد. 
بس��یاری از زن��ان هن��دی که در شهرس��تان ها و 
روس��تاها شاغل هس��تند در بخش های کشاورزی و 
صنعت��ی کار می کنند، این بخش ه��ا، اغلب زنان را 
قربانی تبعیض و دستمزدهای نابرابر کرده و درنهایت 
بس��یاری از زنان را از اشتغال ناامید می کنند. ریزش 
گاه و بیگاه ش��اخصه های اش��تغال زنان در هند، به 
س��بب همین مسئله اس��ت. با این حال دولت هند 
تالش می کند این ن��وع نگاه را تغییر دهد. برگزاری 
کارگاه های بین المللی حقوقی و آموزشی برای زنان، 
که چندی پیش در دهلی نو برگزار شد، نمونه ای از 

این تالش هاست. 

زنان آلمان، سهمی ایمن و امیدوارانه 
اهمی��ت حض��ور زن��ان به عن��وان بخ��ش مهمی 
از نی��روی انس��انی در آلم��ان از س��ال های پس از 
جنگ ه��ای جهانی، در این کش��ور پررنگ تر ش��د، 
آلم��ان با کمک سخت کوش��ی منابع انس��انی خود 
توانس��ت از بحران های اقتصادی پس از دو جنگ، با 
موفقیت عبور کند و این روزها به یک قدرت جهانی 
تبدیل ش��ود. در واقع فرهنگ حضور زنان به عنوان 
منابع انس��انی موثر در اقتصاد آلم��ان تا حد زیادی 
متاثر از تبعات جنگ است. اما اوج گیری حضور زنان 
در عرصه اقتصاد آلمان از س��ال های میانی دهه 90 

میالدی شروع شد. 
طبق آمارها، بین سال های 1995 تا 2014 سهم 
زنان در منابع انسانی، رشدی بی سابقه داشته است. 
نکته مهم در این میان، پس��ت و مقام هایی است که 
زنان آلمانی موفق به دس��تیابی به آنها می شوند، به 
نظر می رس��د نگاه های جنسیتی در آلمان معتدل تر 
از پیش ش��ده و دیدن زنان در پس��ت های رده باال 
به امری متداول بدل ش��ده اس��ت. حض��ور زنان در 
عرصه های صنعتی و آموزش و پرورش بیش از باقی 

بخش ها به چشم می خورد. 

ارتقای سهم زنان به عنوان نیروی انسانی 
در طول سال، کنفرانس ها و کارگاه های متعددی 
در سراس��ر دنیا به بررس��ی روش های ارتقای سهم 
زنان به عنوان نیروی انس��انی برگزار می شود. در این 
میان، برخی مولفه ها بارها تکرار و تاکید می شوند: 

*اس��تعدادیابی: در بس��یاری از نق��اط محروم و 
کمتر توس��عه یافته، عدم اطالع از س��طح استعداد و 
مهارت های زن��ان مانعی ب��رای ورود آنان به بخش 
مناب��ع انس��انی می ش��ود. اس��تعدادیابی و کش��ف 
پتانس��یل های زنان یکی از راهکارهای ارتقای سهم 

زنان است. 
*تغییر نگ��رش: تغییر نگرش مدی��ران و افرادی 
ک��ه در بخش تامی��ن نیروی انس��انی کار می کنند، 
اهمیت زی��ادی دارد، در بس��یاری از موارد، نگرش 
س��وگیرانه و ضد زن، باعث می ش��ود، س��هم زنان، 
 ب��ه ط��ور مش��خصی تح��ت تاثی��ر ق��رار گرفته و 

کاهش یابد. 
*حمایت ه��ای دولت��ی: دولت ه��ا می توانن��د ب��ا 
فرهنگ س��ازی و ایج��اد فرصت ه��ای براب��ر بی��ن 
زن��ان و م��ردان س��هم زن��ان را ارتقا دهن��د. نقش 
 دولت ه��ا به وی��ژه در بخش ه��ای اش��تغال دولت��ی 

پررنگ تر است. 

آزموده

ترجمه و گردآوری: رویا پاک سرشت

سارا برومند 

برخ�ی  گذش�ته  هفت�ه  در 
نقش سرمایه های  ش�اخص های 
انسانی در توس�عه اقتصادی را 
مورد بحث ق�رار دادیم. موضوع 
آموزش نی�ز در این میان مقوله 
مهمی اس�ت. وضعیت کشور ما 

در این حوزه چگونه است؟ 
اکنون  آم��وزش کارکن��ان  بحث 
بحث بس��یار مهمی است که نقش 
مهمی در توس��عه اقتصادی دارد و 
متاسفانه در کشور ما مغفول مانده 
مدیریتی  م��دارس  کیفیت  اس��ت. 
و دانش��گاه های مدیریت��ی م��ا در 
بین 148 کش��وری که در گزارش 
س��االنه س��ازمان اقتصاد جهانی در 
یک مقیاس مقایس��ه ای رتبه بندی 
ش��ده اند، در جایگاه 108 ق��رار دارد 
که بس��یار رتبه پایینی است. حتی 
ای��ن رتب��ه نش��ان می ده��د، ما از 
س��ال 2013 که در جای��گاه 103 
قرار داش��ته ایم، پنج رتبه س��قوط 
کرده ایم. این امر نش��ان می دهد، ما 
هیچ توجهی به این موضوع نداریم و 
قدمی در جهت بهبود کیفیت مراکز 
آموزش��ی مان برنداش��ته ایم. ح��ال 
ورای کیفیت دانش��گاه ها و مدارس 
مدیریت��ی ما، مقوله بس��یار مهم تر 
در ح��وزه آموزش کارکنان اس��ت 
که در آن نیز دچار ضعف هس��تیم. 
ما در ای��ن رتبه بندی در بین 148 
کشور رتبه 135 را داریم که نشان 
می دهد ما پایین ترین رتبه بندی را 
دارا هس��تیم. همه جا شعار آموزش 
سرمایه گذاری س��رداده می شود اما 

کسی به اجرای آن توجه ندارد. 
در همی��ن زمینه بح��ث کارایی 
نیروی کار نیز اهمیت دارد. کارایی 
نیروی کار ش��اخصی اس��ت که در 
بحث ج��دول رقاب��ت جهانی مورد 
بحث سازمان اقتصاد جهانی بسیار 
اهمیت دارد. این ش��اخص در س��ه 
حیط��ه انتخ��اب مدیران براس��اس 
شایس��تگی، ظرفیت جذب نخبگان 
و ن��رخ مش��ارکت اقتص��ادی زنان 
بررسی می ش��ود. در حوزه انتخاب 
مدیران براس��اس شایستگی، ما در 
جهان رتبه 132 را داریم. این نشان 
می دهد که ما با حداقل شایس��تگی 

از مدیران مان استفاده می کنیم. 
دولتی  بررسی سازمان های  این 
را مدنظ�ر قرار داده اس�ت، این 

طور نیست؟ 
نه تلفیق س��ازمان های خصوصی 
و دولت��ی در این رتبه ج��ای دارد. 
ای��ن گ��زارش براس��اس گ��زارش 
اتاق بازرگانی ارائه ش��ده اس��ت. در 
ح��وزه جذب نخب��گان نیز وضعیت 
بس��یار تاس��ف بار اس��ت و ما رتبه 
125 را در این میان دارا هس��تیم. 
جامع��ه  اف��راد  از  بخش عم��ده ای 
اگ��ر نخبه تلق��ی ش��وند مهاجرت 
می کنند یا کنار گذاش��ته می شوند 
و بقی��ه می مانند. بحث مش��ارکت 
زن��ان نیز در این میان بس��یار مهم 
است. این میزان مشارکت در جهان 
رتبه 143 را داراست که رقم بسیار 

پایینی است. 
حت�ی گوی�ا در ای�ن رتبه بندی 
وضعی�ت افغانس�تان از ما بهتر 

است؟
مش��ارکت  اخی��ر  گ��زارش  در 
اقتص��ادی که به تازگ��ی مرکز آمار 
ارائ��ه داده، تنها 10 درص��د از زنان 
آماده به کار وارد حیطه حرفه ش��ان 
می شوند و بقیه خانه نشین هستند. 

ک��ه ای��ن ام��ر در بح��ث توس��عه 
اقتص��ادی قابل تامل اس��ت. یعنی 
ش��ما اگر 50 درص��د جامعه را زنان 
در نظ��ر بگیرید، در اص��ل نیمی از 
جامعه نقش��ی در فعالیت اقتصادی 
ندارن��د که این بحث بس��یار مهم و 

قابل تاملی است. 
ح�ال ب�ا توجه ب�ه ای�ن جدول 
وضعی�ت  جهان�ی  رقاب�ت 
توس�عه اقتص�ادی ما براس�اس 
چگون�ه  انس�انی  س�رمایه های 

است؟ 
این موضوع دو بحث اس��ت؛ یک 
زمانی ما درباره روند رش��د کش��ور 
خودم��ان صحب��ت می کنی��م، که 
ای��ن ی��ک روند صعودی و مس��ئله 
خوشحال کننده ای است. اما موضوع 
دیگر ش��یب این رش��د نس��بت به 
اهداف کالن مش��خص شده است. 
طبیعتا ما می دانیم که از برنامه های 
توس��عه عق��ب هس��تیم و رقم این 
عقب افتادگی مش��خص است. ولی 
اگ��ر بتوانی��م محرک های��ی را که 
مطرح است تقویت کنیم، می توانیم 
امید داشته باشیم که رشد خوبی را 
تجربه کنیم. در سیاس��ت های کلی 
ک��ه از س��وی رهبری ب��رای برنامه 
ششم توسعه ابالغ شده، بحث منابع 
انس��انی نیز مورد توجه قرار گرفته 
است. در حوزه امور اقتصادی، بحث 
بهبود مس��تمر فض��ای کار مطرح 
ش��ده و پیش بینی ش��ده که رشد 
اقتص��ادی طی برنام��ه باید چیزی 
حدود 8 درصد باش��د. در حیطه علم 
و فناوری نیز به سرمایه های انسانی 
توجه ش��ده که س��هم آم��وزش و 
مهارت را باید در کش��ور باال ببریم 
ک��ه ای��ن ق��دم مهم��ی در جهت 
توسعه و رشد س��رمایه های انسانی 
و به دنبال آن رشد اقتصادی ماست. 
همان طور که در بحث شاخص ها به 
آموزش کارکنان اشاره شد که رتبه 

135 را در جهان داش��ته ایم، نشان 
از س��هم پایین کش��ور ما در حوزه 
آموزش دارد که این نشان می دهد 
این قدم کلی��دی و عاقالنه ای برای 
رشد سرمایه های انسانی است. نظام 
ن��وآوری و حمای��ت از پژوهش ه��ا 
نیز در این برنام��ه مورد توجه قرار 
گرفته ک��ه در جدول رقابت جهانی 
ما در جایگاه 110 قرار داش��تیم و 
میزان ن��وآوری ما یکی از مهم ترین 
مش��کالت کس��ب و کار از دی��دگاه 
فع��االن اقتصادی بوده اس��ت. این 
پیش بینی ه��ا در این برنامه بس��یار 
مهم اس��ت و امیدواری��م که بتواند 
اجرایی شود. اگر در حوزه فرهنگی 
تغییرات��ی ایج��اد ش��ود می ت��وان 
امید داش��ت ک��ه این سیاس��ت ها 
عملیاتی ش��وند. در پرسش��نامه ای 
که به کارآفرینان کش��ور داده اند و 
نگرش س��نجی کردند که مشکالت 
کس��ب و کار چیس��ت، چند موردی 
ک��ه در ای��ن نگرش س��نجی مطرح 
ش��ده اس��ت به حوزه منابع انسانی 
مقررات   )4 )نم��ودار  بر می گ��ردد. 
دس��ت و پاگیر یک��ی از این موارد 
اس��ت که نش��ان می ده��د قوانین 
کار نی��از ب��ه اص��الح دارد. یکی از 
دغدغه های اهالی کسب و کار تعامل 
و جذب نیروی کار است. بحث دیگر 
عدم رعایت اخ��الق، کمبود نیروی 
ماه��ر و در نهایت ظرفی��ت پایین 
برای نوآوری اس��ت ک��ه اینها همه 
به حوزه منابع انسانی بر می گردد و 
الزم اس��ت که گام های الزم جهت 

رفع این مشکالت برداشته شود. 
درب�اره کمب�ود نی�روی ماهر 
درحالی ک�ه  کردی�د،  صحب�ت 
گفته می ش�ود م�ا نی�روی کار 
ماهر نداریم و یکی از مشکالت 
کش�ورمان این مقوله است، اما 
ش�اهد هس�تیم که مقوله ای به 
ن�ام صادرات نی�روی کار مطرح 

است. اگر ما کمبود نیروی ماهر 
داریم، صادرات نیرویی که خود 
دچار کمبود آن هستیم، چگونه 

اتفاق می افتد؟ 
این صادرات در برخی حوزه های 
تخصص��ی اتف��اق می افت��د. فک��ر 
می کنم بیشتر شامل حوزه خدمات 
مهندسی باش��د. بله، ما در بسیاری 
از پروژه ه��ای خ��ارج از کش��ور که 
داریم، نی��روی کارم��ان را از ایران 
می بریم. شرکت هایی مانند کیسون 
و دیگر شرکت های مهندسی که در 
خارج کش��ور در حال اجرای پروژه 
هستند، نیروی کار خود را از ایران 
می برن��د. بنابراین ممکن اس��ت که 
در برخ��ی حوزه ها م��ا نیروی ماهر 
زیاد داش��ته باشیم که بخواهیم آن 
را ص��ادر کنیم. ولی این به آن معنا 
نیس��ت که در همه حوزه ها نیروی 

کار ماهر داریم. 
در  تغییرات�ی  اگ�ر  بنابرای�ن 
سیاس�ت های کالن اعمال کنیم 
می توانیم به س�مت رشد منابع 

انسانی قدم برداریم؟ 
و  کار  تقس��یم  بخواهی��م  اگ��ر 
مس��ئولیت کنی��م. چی��زی حدود 
60 درصد مس��ئولیت ب��ه حاکمیت 
در  اس��ت  الزم  و  بر می گ��ردد 
برنامه ه��ای کالن تغییرات��ی ایجاد 
شود. اما نمی توان سهم سوی دیگر 
را نادی��ده گرفت. همان طور که در 
بحث درمان، مقول��ه خودمقاومتی 
مطرح می شود؛ بحث توسعه منابع 
انس��انی نیز تا حدی خود حکومتی 
اس��ت. به ای��ن معنا ک��ه اگر همه 
اف��راد مس��ئولیت کاری را ک��ه بر 
عه��ده گرفته ان��د، بپذیرند و آن را 
به نحو احس��ن انجام دهند جامعه 
کم کم به سوی همان مدینه فاضله 
ق��دم بر می دارد. اما برای رس��یدن 
به این مدین��ه فاضله حکومت باید 
یکس��ری زیرس��اخت ها را فراه��م 

کن��د. در بح��ث به��ره وری نیروی 
کار چن��د مقوله اهمیت دارد. یکی 
میزان ساعت کار مفید است که در 
کش��ور ما چیزی حدود 20 تا 25 
دقیقه اس��ت. چه اتفاق��ی می افتد 
که نیروی کار م��ا چنین بهره وری 
دارد. ای��ن بح��ث دلیلی داش��ته و 
این میزان بهره وری معلول اس��ت. 
نیروی کار ما در کش��ور نیروی کار 
سالمی نیس��ت. از نظر جسمانی و 
روان��ی نیروی کار م��ا در وضعیت 
براس��اس  دارد.  ق��رار  نامناس��بی 
اطالعات و آماری که ما به سازمان 
جهانی داده ایم، این وضعیت مورد 
مقایس��ه ق��رار داده ش��ده اس��ت. 
س��ازمان اقتصاد جهانی در گزارش 
خ��ود ک��ه ش��اخص های س��رمایه 
انسانی را مطرح کرده، رکنی تحت 
عنوان سالمت دارد. در این گزارش 
BMI افراد که ب��ه میزان چاقی و 
وضعی��ت بدن��ی افراد می پ��ردازد 
بررسی می شود که رتبه ما در بین 
122 کش��ور مورد بررسی رتبه 71 
است که نشان می دهد افراد جامعه 
ما کم تحرک هس��تند و اضافه وزن 
دارن��د. وقتی ما می گوییم که افراد 
اضاف��ه وزن دارند این امر بر میزان 
بهره وری آنها تا حد زیادی اثر گذار 
اس��ت. ش��اخص دیگری که مطرح 
می شود، شاخص خوشبختی است. 
اس��ترس  براس��اس  این ش��اخص 
و افس��ردگی نی��روی کار جامع��ه 
س��نجیده می ش��ود. نگاهی به این 
جدول نش��ان می دهد چه می شود 
که بهره وری نی��روی کار ما روزی 
20 دقیق��ه اس��ت. م��ا در ح��وزه 
اس��ترس رتبه 117 از 122 کشور 
و در مقوله افسردگی رتبه 108 را 
در میان 122 کش��ور دارا هستیم. 
)جدول 6( این به معنی آن اس��ت 
که م��ا در کش��ورمان ب��ا تعدادی 
افس��رده استرسی  انس��انی  نیروی 

روبه رو هستیم. همین آمارها نشان 
می دهد که ما برای رشد بهره وری 
بای��د برنامه مدون��ی در حوزه رفع 
افسردگی و استرس نیروی کارمان 
پی��اده کنی��م ت��ا بتوانی��م میزان 
بهره وری م��ان را افزای��ش دهی��م. 
رس��انه های ملی نی��ز می توانند در 

این حوزه وارد ش��وند. 
عالوه بر دو رکن اساسی سالمت 
مش��ارکت  رک��ن  خوش��بختی،  و 
نیروی کار بس��یار اهمیت دارد. 50 
درص��د جامعه ما را بانوان تش��کیل 
می دهن��د. براس��اس گ��زارش آمار 
س��ال 93 نرخ مش��ارکت اقتصادی 
کال 37 درص��د اس��ت و از این 37 
درصد س��هم م��ردان 62.7 درصد و 
س��هم زنان 11.7 درصد است. این 
نشان می دهد میزان مشارکت زنان 
تنه��ا 10 درصد اس��ت. بنابراین اگر 
ما به فکر توس��عه اقتصادی و رشد 
ش��اخص های مناب��ع انس��انی خود 
هستیم الزم است تا مشارکت زنان 

را افزایش دهیم. 
مثال  زنان  حداقل تحصی�الت  
لیسانس اس�ت، آیا زنی که این 
داراس�ت  را  تحصیالت  می�زان 
حاضر اس�ت مشاغل خانگی که 
اکن�ون وج�ود دارد را بپذیرد؟ 
هر چن�د در حوزه جامعه مدرن 
بح�ث کار مجازی مطرح اس�ت 
و می ت�وان زنان را در این حوزه 
فعال کرد. چرا کش�ور ما در این 

حوزه وارد نمی شود؟ 
اینه��ا  از  پی��ش  موض��ع  ای��ن 
مط��رح ش��د. در ح��وزه صنای��ع 
نی��ز ای��ن موضوع مطرح ش��د. اما 
عم��ال نتوانس��تیم آن را اجرای��ی 
کنیم. کش��ور ما از لحاظ اینترنت 
زیرس��اخت ندارد. حت��ی مدیریت 
عملک��رد ه��م در این ح��وزه مهم 
آن  ش��دن  دی��ده  چ��ون  اس��ت. 
مدیری��ت عملکرد س��خت اس��ت. 
بح��ث امنیت اطالع��ات هم بحث 
بسیار مهمی اس��ت که مانع شده 
کاری  دور  و  مج��ازی  کار  ام��ر 

عملیاتی ش��ود. 
در انته�ا هر چند ش�اخص های 
مناب�ع انس�انی و نق�ش آنها در 
توس�عه اقتص�ادی مطرح ش�د. 
ام�ا در کل در س�ازمان های م�ا 
بخش منابع انس�انی یک بخش 
مغفول و س�نتی اس�ت. چگونه 
می توان بحث منابع انس�انی را 

در سازمان ها پر رنگ کرد؟ 
این بحث به س��طح بلوغ مدیریت 
س��ازمان بر می گ��ردد. بس��یاری از 
س��ازمان ها مدیریت منابع انس��انی 
همچن��ان  اص��ل  در  و  ندارن��د 
کارگزینی هستند. برای رسیدن به 
این امر باید چند گزینه اجرا ش��ود. 
اول م��ا باید به بل��وغ مدیران توجه 
کنیم و سیستم های مدیریتی را در 
سازمان پیاده کنیم. در این شرایط 
مدیران به مدیریت سیستمی توجه 
می کنن��د.  در ح��وزه دوم همی��ن 
جوای��ز تعالی مطرح ب��ه مدیران ما 
کمک می کن��د که چارچوب ذهنی 
بگیرند. جایزه تعالی منابع انس��انی 
به مدی��ران کمک می کند در حوزه 
منابع انس��انی به طور خاص جدی 
عم��ل کنند. م��ا نباید چ��رخ را در 
اخت��راع  اول  از  مدیری��ت  ح��وزه 
کنیم و به جای اس��تفاده از آزمون 
و خط��ا از تجربه ه��ای جهان��ی و 
مشاوران بهره ببریم، اگر این اتفاق 
بیفت��د می توانیم در یک بازه زمانی 

پنج ساله به بلوغ الزم برسیم. 

نقش سرمایه های انسانی 
در توسعه اقتصادی بررسی می شود )بخش دوم(

برای توسعه اقتصادی 
باید مشارکت زنان را 
افزایش دهیم 

در هفته گذش�ته در گفت و گو با سیدمحمد اعظمی نژاد، مشاور 
و مدرس مدیریت، تالش کردیم تا ش�اخص های موثر سرمایه های 
انس�انی در توس�عه اقتص�ادی را بررس�ی کنیم. در این ش�ماره 
ش�اخص های دیگر مطرح شده در گزارش سازمان اقتصاد جهانی 
را در گفت و گو با او مورد بررسی قرار دادیم. در میان شاخص های 
مطرح ش�ده، ش�اخص مش�ارکت اقتصادی بس�یار اهمیت دارد؛ 
موضوعی که اکنون بس�یاری از کشور های جهان را به خود درگیر 
کرده است. بحث مشارکت اقتصادی یک پای مهم دارد که درباره 
نیمی از جمعیت کش�ور صحبت می کن�د که عمال تنها یک نقش 
10درصدی را در مش�ارکت اجتماعی بازی می کنند. این مشارکت 

پایین س�بب ش�ده تا جامعه ما تقریبا 40 درصد توان مش�ارکت 
اقتص�ادی خود را از دس�ت بدهد که برای ای�ن امر باید تمهیدی 
اندیش�ید. این امر فقط ش�امل کش�ور ما نمی ش�ود و بسیاری از 
کش�ورهای پیش�رفته برای آنکه در رتبه های جهان�ی در جایگاه 
پایینی قرار دارند به مسئله مشارکت زنان اهمیت ویژه ای می دهند. 
ژاپ�ن نمون�ه ای از این کشورهاس�ت که به دلیل عدم مش�ارکت 
اقتصادی زنان بر خالف گذش�ته که رش�د رو به بهبودی را تجربه 
ک�رده بود، اکنون روند نزولی را طی می کند که در تالش اس�ت با 
تغییرات ساختاری، مشارکت زنان را نیز به دست بیاورد. در ادامه 

مشروح بررسی شاخص ها را پیش رو دارید. 
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 سود فرانسه
از المپیک 2024 

 پاری��س همزم��ان ب��ا روز جهانی المپیک، رس��ما 
نام��زدی خ��ود را برای میزبان��ی از بازی های المپیک 
س��ال ۲۰۲۴ اعالم کرد و قرار اس��ت در قالب پیامی 
رس��می، به کمیته بین المللی المپیک ابالغ ش��ود.  در 
این زمینه س��وال هایی درباره سوددهی اقتصادی این 
بازی ه��ا مطرح ش��د.  هزینه میزبان��ی برای بازی های 
المپیک، بودجه ای حدود ۶ میلیارد یورو برآورد شده 
ک��ه نیم��ی از این بودجه را برای هزینه زیرس��اخت ها 
در نظر گرفته اند.  در س��ال ۲۰۰۴، حدود ۶ میلیارد 
دالر ص��رف میزبان��ی بازی های المپیک آتن ش��د که 
تاثیر منفی و بسیار مخربی بر اقتصاد کشورش داشت. 

 هزینه های صرف شده برای پکن
به 40 میلیارد دالر رسید 

 »امانوئ��ل ف��ورت« در ای��ن باره گف��ت: »بازی های 
المپی��ک از لح��اظ اقتصادی س��ودآور نیس��تند؛ این 
بازی ها برای کش��ور میزبان، می تواند جنبه های منفی 
و مثبت به دنبال داشته باشد.«  »آن هیدالگو«، شهردار 
پاریس، ابتدا با میزبانی پاریس برای بازی های المپیک 
دچار شک و تردید شد. وی با در نظر گرفتن آخرین 
اس��ناد و نس��خه ها، به این نتیجه رسیدکه هیچ بودجه 
اولی��ه ای نب��وده که در نهایت به افراط مالی نرس��یده 
باشد. نمونه چنین رویدادی را در میزبانی پکن می توان 
مش��اهده کرد که به افراط مالی بی س��ابقه ای رس��ید؛ 
بازی ه��ای المپی��ک اکثر اوقات با افزایش درصد تورم 
همراه بوده اند.  به طورکلی پیش بینی کردن هزینه های 
نهایی میزبانی، امری غیر ممکن اس��ت و ده س��ال قبل 
از المپیک، این رویداد بر وضعیت اقتصادی کشورش 
تاثیر می گذارد.  بنا به نظر مشاوران، سازماندهی کردن 
بازی های المپیک با س��رمایه ای کمتر از ۱۰ میلیارد 
یورو، مسئله مورد بحث است، که آیا این امر امکان پذیر 
اس��ت یا خیر.  بودجه ای که برای میزبانی پاریس در 

نظر گرفته شده، به چهار حوزه اختصاص می یابد: 
۱. هزینه زیرساخت ها )ساخت استخر برای بازی های 
المپیک، ایجاد مراکز میزبانی مختلف برای رس��انه ها 
و ورزشکاران( ۲. هزینه تجهیزات و امکانات )افزایش 
خطوط مترو( ۳. ساخت اماکنی مناسب برای جشن ها 
و تش��ریفات و هزینه های مربوط به آن ۴. هزینه هایی 

که صرف امنیت می شود
پاری��س منافع اجتماع��ی خود را نیز در نظر گرفته 
و قص��د دارد یک��ی ازشهرس��تان هایش را، ب��ه ن��ام 
»س��ن_دنی«، برای استقرار ورزش��کاران مهیا سازد.  
پایتخت فرانس��ه، در انتخاب��ات برای میزبانی المپیک 
س��ال ۲۰۱۲، مغل��وب لن��دن ش��د.  پاری��س یکی از 
پربازدیدترین ش��هرهای جهان اس��ت و آخرین بار در 

سال۱۹۲۴ میزبان المپیک بوده است. 
سال هاست که فعاالن گردشگری در اقصی نقاط دنیا 
می گویند، برگزاری یک رقابت بین المللی ورزشی مانند 
جام جهانی و بازی های المپیک، باعث رونق گردشگری 
و رشد اقتصادی کشور میزبان می شود. اما در سال های 
اخیر، برخی اقتصاددانان، از ضرر مالی میزبانی رقابت های 
بین المللی می گویند. آنان نظرشان بر این است که سرمایه 
کشور میزبان، صرف ساخت تجهیزات و اماکنی می شود 
که در آینده بدون استفاده خواهد ماند؛ آنان در این باره 
می گویند، تجربه سال های گذشته نشان داده که لزوما 
برگزاری المپیک یا جام جهانی به افزایش توریست و رشد 
صنعت گردشگری منجر نمی شود.   »دنیس ماسگیال«، 
ریی��س کمیت��ه ملی المپیک فرانس��ه در مورد میزبانی 
پاریس گفت: »میزبانی پاریس، بازتاب واقعی تنوع، پویایی 
فرهنگی و اجتماعی، سنت ورزشی پاریس و مردم فرانسه 
خواه��د بود.« با حمایت مقام های فرانس��وی از نامزدی 
پاری��س ب��رای میزبانی بازی ه��ای المپیک و پارالمپیک 
۲۰۲۴، پایتخت فرانسه یک گام به میزبانی این بازی ها 
نزدیک تر شد. »فرانسوا اوالند«، رییس جمهور فرانسه و 
»آن هیدالگو«، شهردار پاریس، که پیش از این نسبت به 
هزینه های میزبانی المپیک دچار تردید بودند، از میزبانی 

پاریس برای برگزاری این بازی ها حمایت کردند. 
 »فرانسوا اوالند« در این خصوص گفت: »تمام تالش 
خود را می کنیم تا از این میزبانی حمایت کنیم، این رویداد 
از نظر اقتصادی و اجتماعی نمونه خواهد شد و فرصت 
خوبی اس��ت که مردم فرانس��ه با یکدیگر همراه شوند و 
کشور فرانسه را به بهترین شکل به جهانیان نشان دهند.«

سالم خوانندگان محترم. خیلی از ما هستیم که آنقدر مهربانیم، آنقدر ماهیم، آنقدر 
مردمداریم که نمی توانیم به آدم ها جواب منفی بدهیم. نمی توانیم »نه« بگوییم! یعنی 
از م��ا بخواهند کاری برای ش��ان انج��ام دهیم، یا اگر چیزی ازمان ق��رض بخواهند، ما 
امکان ندارد بتوانیم بگوییم »نه!« طرف خودش بدون اکس��یژن نفس��ش باال نمی آید، 
همس��ایه اش می گوید فالنی اکس��یژنت را می دهی خواهرزاده ام بازی کند حوصله اش 
س��ر رفت��ه؟ طرف حاضر اس��ت از بی هوایی بمیرد، ولی »نه« نگوی��د! حاال یک درصد 
کم��ی از ما هم هس��تیم که نه ب��ه خاطر مهربانی و مردمداری، که به خاطر نداش��تن 
»صراحت لهجه« است که نمی توانیم حرف بزنیم. یعنی مثال وقتی از آدم ها پول قرض 
می خواهیم، هیچ کسی پیدا نمی شود بگوید »دارم ولی نمیدم!« همه یا »ای داد بیداد 
ندارن به جان عزیزش��ون«، یا »داشتن همین دیروز قرض دادن به کسی! کاش یه روز 
زودتر زنگ می زدی!« یا »خدا شاهده خودم در به در دنبال پولم!« بابا خب دروغ برای 
چی می گویی؟ یک کلمه بگو »نه! نمی خواهم پول قرض بدهم.« »نمی خواهم این کار 

را بکنم«، »نمی خواهم درخواستت را اجابت کنم.« 
مهم��ان می آید خانه مان، بچه اش می زنه گلدان قاج��اری که خیلی قیمت دارد و از 
جهاز مادر مادربزرگ پدرمان بهمان رس��یده را خرد و خاکشیر می کند! بعد مادر بچه 
هه می گوید: »ای وای خدا مرگم بده چی کار کردی پدرسوخته؟!« جواب ما چیست؟ 
»عیب نداره مامانش فدای سر این فسقلی! چه اشکالی داره؟ یه گلدون الکی بود دیگه 
قضا بال بود!« آن وقت از ثانیه ای که مهمانان می روند، همین طور فحش و نفرین اس��ت 
که نثار آن بنده خدا می کنیم! »بچه پدرسوخته اش زد گلدون نازنینمو شکوند! کمرت 
بش��کنه فرنگیس با این بچه بزرگ کردنت! دیوونه مون کرد انقدر ورجه وورجه کرد!« 
چرا راستش را نمی گوییم؟ چه اشکالی دارد بدانند خیلی ناراحت شده ایم؟ چه اشکالی 

دارد بدانند یک یادگاری قدیمی بوده؟ 
وقتی صراحت لهجه نداریم، وقتی راس��ت و حسینی حرف مان را نمی زنیم، می دانید 
نتیجه اش چه می ش��ود؟ نتیجه اش می شود اینکه پشت سر ملت حرف می زنیم. یعنی 
جل��وی رویش قربان صدقه اش می رویم، ولی پش��تش فح��ش می دهیم. یا مثال وقتی 
ازمان می خوان کاری برای شان انجام بدهیم و مطمئنیم که وقت نمی کنیم یا از پسش 

برنمی آییم، می گوییم چشم و بعدش بدقول می شویم. 
آخر ماجرا اگر خدای ناکرده این تعداد کم از ما که صراحت لهجه نداریم، بیشتر شوند و به 
جامعه تسری پیدا کنند، با مردمی مواجهیم که دیگر نمی توانند روی قول همدیگر حساب 
کنند و مثل بنز پشت همدیگر را خالی می کنند. دیگر نمی توانند همدیگر را باور کنند و 
عبارت رایج می شود: »خالی می بنده مرتیکه بزغاله.« از کجا معلوم حرفی که طرف در روی 
ما می گوید، پشت سرمان هم بگوید؟ از کجا معلوم وقتی در روی ما می خندد پشت سرمان 
هم همین طور باش��د؟ ما چیزهایی مثل عدم صراحت لهجه را گاهی مردمداری و اخالق 
معن��ی می کنیم، غافل از اینکه بدانیم چه اتفاقات ب��دی را رقم می زند. آیا تصور اینکه در 
چنین جامعه ای زندگی کنیم امکان پذیر است؟... بله! همکاران از اتاق فرمان اشاره می کنند 
تص��ور نیاز ندارد، همین االن داریم در چنین جامعه ای زندگی می کنیم. با اجازه ش��ما ما 
مرخص ش��ویم. خیلی آقایید به جان خودم. خیلی دوس��تتان دارم. نوکرم. عزیزید! فدایی 
دارید اصال... خدا نگهدار... }بابا اینا دیگه کی بودن؟ دو س��اعته دارم فک می زنم نشس��تن 

گوش می کنن الم تا کام حرف نمی زنن. انگار من نوکرشونم. اه اه حالم به هم خورد...{

نخستین محصوالت مزارع زیرزمینی لندن به زودی به فروش گذاشته می شوند. طبق اعالم مسئوالن شهرداری لندن، به زودی همه تونل های فراموش شده یادگار جنگ جهانی دوم 
که در عمق 33 متری زیر خیابان های شهر لندن حفر شده اند، به کشاورزی زیرزمینی اختصاص داده می شوند. شیوه پرورش گیاهان در زیرزمین برای نخستین بار توسط ریچارد 

باالرد و استیون درینگ، دو کارآفرین بریتانیایی به کار گرفته شده است. 

لهجه صریح اش قشنگه

در تابس��تان خانواده ه��ای زی��ادی به س��فرمی روند ی��ا آخر هفته را خارج از ش��هر 
می گذرانن��د. می ت��وان اوقات بسیارخوش��ی را به خصوص خارج از منزل س��پری کرد، 

به شرط آنکه حس نگرانی و دلشوره برای نبودن هیچکس در خانه مانع نباشد. 
س��اکنین هیچ شهری در دنیا وحتی کسانی که در مجتمع های مسکونی و آپارتمان 
زندگی می کنند، از خطر دس��تبرد و س��رقت خانه های شان صددرصد در امان نیستند. 
هیچ سیستم دزدگیری، هرچقدر پیشرفته و مجهز باشد، دزد را نمی گیرد! و در بهترین 
حالت، باعث فراری دادن یا انصراف س��ارق می ش��ود. تنها بعد از سرقت، با استفاده از 
اطالعات ذخیره  ش��ده در دزدگی��ر می توان به پلیس برای پیدا کردن و جلب س��ارق 

کمک کرد. 
نرده های فلزی، دیوارهای بلند، آژیریا دوربین های مداربس��ته، هیچ کدام ضدسرقت 

نیستند و فقط می توانند کار سارق را سخت تر یا او را از دزدی منصرف کنند. 
عامل »زمان« برای س��رقت رکن اصلی و مهمی به شمار می رود. ممکن است دزدی 
که به قصد بردن فرش آمده، بعد از برداش��تن پول نقد روی میز بعد به س��راغ قالیچه 
روی زمین برود، اما درس��ت برعکس، یک قفل محکم و مناس��ب در ورودی یا روبه رو 
ش��دن با یک گاوصندوق می تواند دزد را معطل یا از ترس رس��یدن یک نفر شاید او را 

منصرف کند. 
 با دانستن و پیدا کردن نقطه ضعف های خانه می توانیم از ورود احتمالی دزد تاجای 
ممکن جلوگیری کنیم و با باال بردن میزان امنیت محل زندگی خود، جلوی ضررهای 

مالی و دلواپسی های ناشی از شکسته شدن حریم خانه خود را بگیریم. 
یک��ی از راه های کمک ب��ه باال بردن امنیت منزل، انتخاب و نصب دزدگیر مناس��ب 

است. 
بعضی دزدگیرها با ایجاد صدای بلند آژیر س��عی در جلب توجه همسایه ها دارند، اما 
تجربه نشان داده آنها آن قدر به دلیل های بی مورد به کار افتاده اند که با شنیدن صدای 
آژیر کمتر کس��ی به پلیس اطالع می دهد یا شنیدن صدای آژیرخانه همسایه را جدی 
می گیرد. سارق معموال از همین نقطه ضعف استفاده کرده، با چند بار به صدا انداختن 

آژیر، اهمیت صدا و توجه را از خانه موردنظر کم می کند. 
دزدی منازل فقط در تاریکی ش��ب اتفاق نمی افتد، بس��یاری از دستبردها در اواسط 
روز، تنه��ا ب��ه دلیل آنکه هیچ ک��س به باز بودن در خانه همس��ایه، یا ص��دای آژیر یا 
رفت وآمد آدم های ناش��ناس توجهی نمی کند پیش آمده اس��ت. البته تاریکی و کم نور 
بودن فضا کار س��ارق را آس��ان تر می کند. چراغ هایی با سنس��ورهای حرکتی و روشن 

شدن ورودی خانه و محوطه اطراف می تواند کار سارق را مشکل تر  کند. 
بعضی از دزدگیرها مستقیم به کالنتری محل متصل هستند و به محض فعال شدن، 
از طریق تلفن پیغام اخطار به کالنتری یا ش��ماره های ذخیره شده در دستگاه فرستاده 
می ش��ود. این نوع دزدگیرها برای کس��انی که مدت طوالنی در سفر هستند مناسب تر 

است. 
با اس��تفاده از گوشی های هوش��مند و اینترنت و نصب دوربین های بی سیم در خانه، 
می توان از راه دور، درون خانه را کنترل کرد. درصورتی که ِسنس��ورهای حرکتی روی 
در ورودی یا پنجره ها نصب ش��ده باشد، با فعال ش��دن یا تکان خوردن یا باز شدن در 
یا پنجره، فورا پیغامی به تلفن همراه صاحب خانه و پلیس ارس��ال می ش��ود وهم زمان 
بالفاصله دوربین ها فعال شده، می توان به صورت آنالین داخل ساختمان را مشاهده کرد 

یا از سارق فیلم گرفت و آن را ذخیره کرد. 
یک اش��تباه رایج درخرید دزدگیر بی توجهی ب��ه امکانات موجود درمنزل و امکانات 
دزدگیر است که باهم سازگار نیستند. بعضی ازدزدگیرها باید به صورت دائمی به شبکه 
اینترنت وصل باشند. بعضی دزدگیرها احتیاج به نصب دوربین های متعدد و سیم کشی 
داش��ته، همچنین تعداد ورودی یا تعداد در و پنجره ها و موقعیت خود س��اختمان در 
انتخاب دزدگیر و البته در قیمت و دستمزد نصب و نگهداری و راه اندازی آن به صورت 

مستقیم موثر است. 
گاهی استفاده از روش های قدیمی خبر دادن به همسایه یا داشتن حفاظ های محکم  
کمک بیش��تری به اطمینان خاطر ما می کند، چرا که در دنیا تنها دزدگیر واقعی هنوز 

هم نیروی پلیس است. 

خانه امن 
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چگونه در محل کارمان قدرت و نفوذ داشته باشیم؟ 

راهکارهای مفید برای داشتن قدرت و تسلط در محیط های کاری

مشتری های آبشاری

 از هم رنگ شدن با محیط دوری کنید
همرنگ شدن با محیط موجی از ضعف و کمبود 
اعتماد به نف��س را به دیگران منتقل می کند. در 
مس��یر دیگران حرکت کردن نشان از عدم وجود 
خالقیت در فرد است. در مسیر مشخص و منحصر 
به خودتان حرکت کرده و به دنبال رهبری نباشید 
تا پشت س��ر اوحرکت کنید. یک سبک و شیوه 
ش��خصی در شغل تان داشته باش��ید تا به فردی 
بدون ش��خصیت خاص و منحصر به فرد یا یک 
کپی از دیگران تبدیل نش��وید. اما الزم اس��ت با 
محیط، فرهنگ و قوانین حاکم بر محیط کار خود 

هماهنگ شوید. 
از خود رسیدگی و توجه نشان دهید

رس��یدگی و توجه نکته انکارناپذیری است که 
امکان تشکیل گروه ها، ایجاد همبستگی و افزایش 
و تحکیم قدرت را می دهد. در محیط های کاری 
که زندگی شخصی و حرفه ای افراد کامال جداست 
توجه و رس��یدگی هم امکان پذیر نیس��ت. توجه 
نش��ان دادن ب��ه برخی امور روزم��ره کوچک نیز 
می تواند در ایجاد این همبستگی تاثیر گذار باشد. 
این توجه می تواند حتی با بیان چند کلمه یا جمله 
کوچ��ک مثل خبر گرفتن از خانواده و فرزندان یا 
س��وال کردن درباره برنامه تعطیالت همکاران و 
مسافرت باشد. و هنگامی که از آنها سوال کردید 
با توجه کامل به پاسخ آنها گوش کنید. اگر مدیر 
هستید بدانید یک کارمند همیشه قدرت و تسلط 

کسی که او را می فهمد، می پذیرد. 
مثل یک مربی باشید

یک مدی��ر برای آنکه بتواند ق��درت خود را به 
کرسی بنشاند باید تصمیمات سختی بگیرد، اما 

این تصمیمات را نباید به تنهایی بگیرد و برای آنکه 
تنه��ا نمانده و مورد انتقاد قرار نگیرد باید دیگران 
را از تصمیمات خود باخبر کند. گفت وگو و بیان 
نیازه��ا به او این ام��کان را می دهد تا قدرت خود 
را تثبیت کند. نخستین کاری که باید انجام دهد 
طراحی یک  چش��م انداز برای آینده و توضیح این 
است که چرا رس��یدن به این چشم انداز ضروری 
اس��ت. به این ترتیب دغدغه ها، کش��مکش ها و 
تالش ها را تقسیم کرده و تقسیم وظایف و افزایش 

بازدهی را به دنبال دارد. 
دوست صمیمی کارمندان خود نباشید

مدیری که می خواهد صاحب قدرت و نفوذ باشد 
نباید کارمندان و عوامل خود را دوس��ت خودش 
فرض کند. یک مدیر اگر تنها دنبال دوست داشته 
شدن است، نیاز ندارد به کارمندانش خدماتی ارائه 
کند. تنها الزم است با آنها احساس نزدیکی کند 
زیرا هدف یک مدیر مسئولیت پذیر ارائه خدمات 
نیس��ت. این احس��اس نزدیکی هم باید به شدت 
کنترل ش��ده و دارای مرز مشخصی باشد. به طور 
مثال الزم نیس��ت در س��اعت هایی که کارمندان 
ب��رای اس��تراحت و ص��رف ناه��ار دور هم جمع 
می شوند، مدیر هم درمیان آنها حضور داشته باشد. 

تنها باید فضای آزادی را برای آنها فراهم کند. 
در زمینه شغلی خود تبحر داشته باشید

برای داشتن قدرت باید قابل اعتماد باشیم و برای 
قابل اعتماد بودن الزم است حرفه و حوزه فعالیت 
خود را به طور کامل بشناسیم. تکنسین هایی که در 
کادر ریاست قرار می گیرند اغلب مهارتی دارند که 
قدرت آنها را تشدید می کند. یک مدیر می تواند از 
حوزه متفاوتی وارد یک حرفه شود اما باید قبل از 
آن در این زمینه و همچنین درباره محیط کاری اش 
اطالعاتی به دس��ت آورد. یک مدیر تنها به وسیله 
تس��لط به حرفه و حوزه موردنظر می تواند قدرت 

و نفوذ خود را در محل کارش به کرسی بنشاند. 
حالت و ژست مناسب خود را پیدا کنید

اگر جمالت و کلماتی که بیان می ش��ود مهم 
اس��ت حالت و ژستی که آن را بیان می کنیم نیز 
به همان اندازه مهم اس��ت. مدیر بای��د در انجام 
کارهای خود احس��اس راحتی کن��د به عبارتی 
تسلط و قدرت یعنی صدای مناسب، ژست وحالت 
و فکر مناسب موقعیت. برای مثال اگر در جلسه ای 
همه افراد نشسته صحبت می کنند و شما احساس 
می کنید با ایس��تادن دیگران حرف شما را بهتر 
متوجه ش��ده و بیش��تر توجه می کنند بایستید. 
داشتن ژست مناس��ب حالتی از اعتماد به نفس 
را نشان می دهد که باعث افزایش قدرت می شود. 

انصاف را رعایت کنید
اگر یک عامل مخرب قدرت وجود داشته باشد 
آن بی عدالتی در رهبری یک گروه است. نباید از 
کسی جانبداری کرده یا سرسختی نشان دهیم. 
تمامی افراد باید در مسیر عدالت قدم بردارند. اگر 
بین مدیر و اعضا روابط شخصی وجود دارد نباید 
آن را به محیط کاری وارد کنند. مدیری می تواند 
قدرت و نفوذ خ��ود را در محیط کاری اش حاکم 
کند که در امور روزمره نیز جانب عدالت و انصاف 
را رعایت کند. به این ص��ورت در افراد اعتماد به 
نفس ایجاد کرده و تمام استعدادهای افراد گروه را 

به کار خواهد گرفت. 
مراقب نوع پوشش خود باشید

در دنیای مدیریت نوع پوش��ش اهمیت زیادی 
دارد. وقتی طرز پوش��ش یک مدیر با س��مت او 
تفاوت دارد نمی تواند صاحب قدرت و نفوذ باشد. 
مدیر با پوش��ش مناس��ب به طور خودکار نفوذ و 
سلطه بیشتری بر زیر دس��تانش خواهد داشت. 
اینکه بخواهی��م لباس طبقه ضعی��ف جامعه را 

بپوشیم، کاری عوام فریبانه است. 

ما بیش��تر از آن چه فک��رش را می کنیم از 
دیگران تاثیر می پذیریم. خیلی وقت ها دچار 
این توهم می ش��ویم که این خودمان بوده ایم 
که تم��ام و کم��ال تصمیم گی��ری کرده ایم 
ام��ا چ��ون نیک بنگری��م متوجه می ش��ویم 
ک��ه به صورت ناخ��ودآگاه دنبال��ه رو دیگران 
بوده ایم. انسان های کمی هستند که جسارت 
تصمیم های شخصی را داشته باشند و بتوانند 
خارج از جریان اصلی شنا کنند. حتی در آنها 
هم به درجاتی این تاثیرپذیری دیده می شود. 
در نظر بگیرید اول ش��ب که رستوران ها تازه 
باز ش��ده اند برای ش��ام می خواهی��د بین دو 

رس��توران کنار ه��م یکی را انتخ��اب کنید. 
هر دو رس��توران از نظ��ر ظاهری خوب و در 
یک سطح هستند و هیچ برتری چشمگیری 
هیچ کدام بر دیگری ندارد. این دو رس��توران 
آن قدر شبیه هم هستند که احتمال انتخاب 
هرک��دام برای ش��ما 5۰ درصد اس��ت. حاال 
ف��رض کنی��د در رس��توران A چن��د نفری 
قبل از ش��ما نشس��ته باش��ند و در رستوران 
B هنوز کسی وارد نش��ده باشد. این جاست 
ک��ه به احتمال بس��یار بیش��تری ش��ما هم 
رس��توران A را انتخ��اب می کنید. این مثال 
به خوبی یک��ی از پدیده های اقتصاد رفتاری 
 را نشان می دهد که به آن »آبشار اطالعاتی«

یا information cascade گفته می شود. 
فقط کافی اس��ت چند مشتری اول غروب در 

یک رس��توران باش��ند تا به صورت آبش��اری 
مش��تریان دیگر هم وارد رس��توران شوند و 
تا آخر ش��ب نسبت به رس��توران های دیگر 
ش��لوغ تر شود. ما همیش��ه به صورت منطقی 

فکر نمی کنیم. 
ذه��ن تمای��ل دارد راه های س��اده تر برای 
حل مس��ئله را پیدا کند و یکی از آنها پدیده 
»آبش��ار اطالعاتی« است. همیش��ه دنباله رو 
بودن س��اده تر از این است که خودمان برای 
ه��ر چیزی فک��ر کنیم. از ای��ن ویژگی ذهن 
در علم اقتصاد رفتاری اس��تفاده های زیادی 
می ش��ود. علم اقتصاد رفتاری به ما می آموزد 
انسان موجودی اس��ت که ویژگی القاپذیری 
زیادی دارد و آن قدر که ادعا می کند منطقی 

نیست.

احسان ابراهیمی
طنزنویس

نوشین پیروز
روزنامه نگار و جهانگرد

قیمت خرید خانه  مبله در تهران
در میان واحدهای مبله ای که برای فروش گذاشته شده، گران ترین 
خانه مربوط به واحدی 15 سال ساخت و 270متری در منطقه نیاوران 
و ارزان ترین مربوط به واحدی دو سال ساخت و 40متری در محله 

شاپور است. در شهر بزرگ تهران، بسیاری از خانه ها به صورت مبله 
اجاره داده می شوند، همچنین برخی افراد نیز که قصد فروش ملک 

خود را دارند، آنها را به صورت مبله می فروشند. 
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