
یادداشت سرمقـاله

به گزارش س��اعت24، در حالی كه اقتصاد ایران در س��ه 
فصل اول سال ۱۳۹۳ شاهد رشدهای قابل توجه بخش های 
گوناگون اقتصادی- البته نس��بت به فصل های مشابه سال 
۱۳۹2 – بود اما موتورهای رش��د از زمستان پارسال از كار 

افتادند و شرایط ركودی حاكم شد. 
اگرچه بان��ك مركزی اعداد مربوط به رش��د بهار ۱۳۹۳ 
را منتشر نكرده اس��ت اما شرایط بازار حاكی از تداوم رشد 
ضعیف در فصل اول س��ال جاری است. این وضعیت موجب 
ش��ده كه برخی اف��راد مؤثر كه حلقه واس��ط میان دولت و 

بنگاه های بزرگ هستند، به فكر چاره باشند. 

دكت��ر حس��ین عب��ده تبری��زی، از مش��اوران وزی��ر راه 
وشهرس��ازی از چهره های مؤثر در بازار مالی و س��رمایه با 
هدف چاره جویی و رس��اندن ص��دای بخش های مختلف به 
گوش دولت بانی نشس��ت میان مدیران بنگاه های بزرگ در 
بخش های گوناگون با دكتر مس��عود نیلی مشاور اقتصادی 

رییس جمهور شد. 
ساعت 24 خبردار شد كه در این نشست مدیران بنگاه های 
بزرگی مثل مپنا، بیمه ایران، شركت سرمایه گذاری الغدیر، 
گروه بهمن، ش��ركت بیمه ملت، مدیر یكی از هلدینگ های 
س��یمان گالیه خود را از ش��رایط ناراحت كنن��ده به اطالع 

مش��اور اقتصادی رییس جمهور رس��اندند. این خبر حاكی 
است مس��عود نیلی در این نشست فقط س��خنان ناامیدانه 
مدی��ران غول های بزرگ صنعت و س��رمایه گذاری ایران را 
شنیده و خواستار بررسی كارشناسانه بیشتر و مورد به مورد 

شده است. 
ی��ك منبع آگاه به س��اعت 24 خبر داد كه مشاورارش��د 
رییس جمه��ور در اقتصاد از انبوه ش��كایت ها و گالیه های 
مدی��ران 2۰ بن��گاه ب��زرگ ایران��ی ش��وكه ش��ده و ب��اور 
 نمی ك��رده ك��ه وضع كس��ب و كار ت��ا این اندازه دش��وار 

شده باشد. 

حتی اگر توافق هسته ای به تأیید كنگره برسد، جمهوری 
اس��المی باید ۱۱ اق��دام مرتبط و مجموع��ه ای از اقدامات 
فرعی را اجرا كند. هرگونه مناقش��ه بر س��ر هر كدام از آنها 
می تواند همه چیز را به حالت گذشته بازگرداند و این همان 
چیزی اس��ت كه تاجری كه از لندن به تهران س��فر كرده، 

نگران آن است. 
البی ه��ای گران قیمت ترین هتل های ته��ران از هجومی 
بزرگ حكایت می كنند. ش��ش ماه قب��ل، آنها فقط پذیرای 
تجار چین��ی بودند اما اكنون پر از غربی هایی هس��تند كه 
برای معامله كردن شتاب دارند. هیات های تجاری در حال 
رسیدن هس��تند. نخستین مهمان برجس��ته پس از توافق 
هسته ای ایران با قدرت های جهان در اوایل این ماه سیگمار 
گابریل معاون صدراعظم آلم��ان بود كه گروهی از مدیران 

اجرایی را در ۱8 جوالی با خود به تهران برد. 
بازگشت ایران به جریان اصلی تجارت برای مشاوران نیز 
سودمند بوده اس��ت. در ابتدای سال شركت مشاورتی ایلیا 
كه به طور مش��ترک توس��ط یك آلمانی و یك ایرانی اداره 
می ش��ود، هیچ ش��ركت خارجی را در دفاتر خود نداشت. تا 
ماه آوریل ش��مار شركت های خارجی به سه رسید و اكنون 

این تعداد بر ۱8 مورد بالغ شده است. 
با وجود تم��ام فعالیت ه��ا، هجوم اولیه برای شناس��ایی 
فرصت ها در ای��ران به كندی -اما به طور یقین- راه را برای 
رویك��ردی حساب ش��ده برای هم��گان ب��از می كند. ظرف 
چندماه تحریم ها برداش��ته می شوند. اما حتی در آن موقع 

ه��م بس��یاری از بنگاه های خارجی موانعی را بر س��ر انجام 
تجارت خواهند دید. كس��ب سود مشكالت بیشتری خواهد 

داشت. 
با توج��ه به اندازه اقتص��اد خود، ایران ق��ادر خواهد بود 
س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی بیش��تری ج��ذب كند. 
بس��یاری از دیگر كش��ورها كه هدف تحریم ه��ا قرار گرفته 
بودن��د، وضعیتی آش��فته و جمعیت تحصیلك��رده كمتری 
دارن��د. به گفته گری هافبر از مؤسس��ه اقتص��اد بین الملل 
پیترسون  »آن كش��ورها برای رشد پس از تحریم آمادگی 
ندارند.« اقتص��اد بزرگ ایران فرصت ه��ای بزرگ تری ارائه 
می ده��د. به گفته راكی انصاری، وكی��ل تجاری و تحلیلگر 
بازرگان��ی در تهران  »هیچ كش��وری تا ای��ن اندازه الزامات 
س��رمایه گذ اری فوری ندارد«. او ب��رآورد می كند نیاز ایران 
بی��ش از یك تریلیون دالر باش��د. طبق گفت��ه تحلیلگران 
در پن��ج س��ال آینده ایران ب��ه 2۳۰ ت��ا 26۰ میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری در بخش نفت و گاز نیاز دارد. زیرساختارها 
نیازمند بازس��ازی كلی هستند. ایران ایر كه از زمان انقالب 
اسالمی در سال ۱۹7۹ از سرمایه گذاری محروم بوده است، 

قصد دارد چند صد فروند هواپیما بخرد. 
در ح��ال حاض��ر چند م��ورد كس��ب وكار با ریش��ه های 
خارجی در ایران به چش��م می خورد. دبنهامز كه زنجیره ای 
بریتانیایی از فروش��گاه های بزرگ است، چندین نمایندگی 
در ای��ران دارد كه یكی از آنه��ا در خیابانی اصلی در تهران 
قرار دارد. شركت بویینگ در جست وجوی تجارت بازگشته 

اس��ت و پ��س از دور اول رف��ع تحریم ه��ا در نوامبر 2۰۱۳ 
قطعات یدكی به ایران می فروش��د. در وب سایت مك دونالد 
می خوانیم: برای درخواس��ت فرانش��یز در ای��ران، اینجا را 
كلیك كنید. س��از و كار 65روزه برای بازگرداندن تحریم ها 
در ص��ورت هرگونه تخط��ی از توافق، بانك ه��ا را از معامله 
ب��ا همتایان ایرانی خود دلس��رد می كند. اگ��ر بانك ها كنار 
بكش��ند، بخش زی��ادی از ۱۰۰ میلی��ارد دالر درآمد نفتی 

ایران همچنان در خارج كشور باقی می ماند. 
در ای��ران، محمدجواد ظریف وزیر ام��ور خارجه توافق را 
به عنوان یك موفقیت در مجلس مطرح كرد. اما در پش��ت 
خنده های او انبوهی از مشكالت اقتصادی وجود دارد. ایران 
در رتبه بندی سهولت كسب وكار بانك جهانی در مقام ۱۳۰  
ق��رار دارد. عدم حضور این كش��ور در مركز بین المللی حل 
و فصل مناقش��ات سرمایه گذاری  )كه مركز خدمات داوری 
تحت مدیریت بانك جهانی اس��ت( سرمایه گذاران را دچار 
تردید می كند. فس��اد گسترده شده و بازبینی قانون قدیمی 

تجارت در مجلس معطل مانده است. 
ب��ا وج��ود وعده ه��ای انتخابات��ی، رییس جمهور حس��ن 
روحانی نتوانس��ته با منافع موجود در تحریم ها كه به شكل 
حمایت داخلی رقابت را از بازار خارج كرده اند، مقابله كند. 
بخش های بزرگی از اقتصاد در اختیار نظامیان اس��ت. رفع 
تحریم ه��ا دره��ا را به روی س��رمایه گذاران می گش��اید اما 
اقتصاد فقط در صورتی متحول خواهد شد كه اقتصاد ایران 

اصالحاتی را بپذیرد. 

آمارها نش��ان می دهد، بیش از ۱2۰ هزار مقام چینی در 
س��طوح مختلف به جرم فساد مالی از سال 2۰۱2 میالدی 

تاكنون بازداشت و مجازات شده اند. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، در این می��ان فقط ۱۹ ه��زار نفر از 
مقام های چینی در نیمه اول س��ال جاری میالدی  )2۰۱5( 

دستگیر شده اند. 
فس��اد در چین بخش ب��زرگ و ریش��ه داری از معضالت 

كش��وری است كه یك میلیارد و ۳4۰ میلیون نفر جمعیت 
دارد و گروهی از مدیران ارشد آن برای كسب درآمد بیشتر، 
ب��ه درآمدزای��ی غیرقانون��ی روی آورده اند. همین مس��ئله 
موجب شد كه از زمان روی كار آمدن  »شی جین پینگ« 
رییس جمهوری خلق چی��ن، یكی از بزرگ ترین برنامه های 

دولت وی مبارزه با فساد در سراسر كشور باشد. 
مقام��ات قضای��ی چین تاكنون افراد با نف��وذ زیادی را از 

اریكه قدرت به زیر كش��یده اند اما بزرگ ترین و بانفوذترین 
فردی كه آنان موفق به دس��تگیری او ش��ده اند،  »جو یون 

كانگ« رییس دستگاه امنیتی كشور بود. 
دولت��ی،  ام��وال  از  سوء اس��تفاده  خ��ودرو،  مالكی��ت 
خریدوفروش ه��ای غیرقانون��ی مل��ك و برگزاری مراس��م 
مختلف با رش��وه خواری از بزرگ ترین جرائم افراد دستگیر 

شده اعالم شده است. 

ابراز نارضایتی از تداوم ركود توسط مدیران ۲۰بنگاه بزرگ

گزارش خواندنی اكونومیست از ایران پس از تحریم

ازدحام سرمایه گذاران خارجی در تهران

از سال ۲۰1۲ تاكنون صورت گرفت 

بازداشت بیش از 1۲۰ هزار مقام چینی به جرم فساد

مدیریت رفتار س��ازمانی شاخه ای از علم مدیریت اس��ت كه در آن درباره رفتار افراد در 
س��ازمان ها بحث می ش��ود. در واقع به رفتار مدیران با زیرمجموعه خود، رفتار 

زیرمجموعه با خود و مشتریان مدیریت رفتار سازمانی گفته می شود...

در گفت وگو با قاسم انصاری رنانی مطرح شد 

رفتار سازمانی مناسب؛ راهی به سوی رضایت شغلی

مرداد كم كاری های اردیبهشت را جبران می كند؟ 

نخستین موج رونق مسکن 
در دومین ماه 

تابستان

لزوم حمایت نظام حقوقی 
از بخش خصوصی

دانش حقوقی چشم اسفندیار بخش خصوصی صنعت نفت در رقابت با خارجی ها

بخش خصوص��ی صراحت��ا حمای��ت خ��ود را از بازنگری 
قراردادهای جدید نفتی اعالم كرده  است و مسئوالن نفتی 
نی��ز قول داده ان��د كه اولویت با داخلی هاس��ت اما به دلیل 
حرفه ای گری ش��ركت های خارجی در انعق��اد قراردادهای 
نفت��ی و نبود دانش حقوق��ی قراردادها در بخش خصوصی، 

برد خارجی ها دور از انتظار نیست. 
م��دل جدی��د قرارداده��ای نفت��ی  )IPC( در مراحل 

نهایی ق��رار دارد و برای تأیید و تصویب در حال ارس��ال 
به هیأت دولت اس��ت. امیر حس��ین زمانی نیا، معاون امور 
بین المل��ل و بازرگانی وزیر نفت در ای��ن زمینه از رقابتی 
بودن قراردادهای نفتی خبر داده و صراحتا اعالم كرده كه 
در ای��ن قراردادها حمایت از تولیدكنندگان داخلی مالک 
عمل اس��ت. براس��اس اطالعات منتش��ره از قراردادهای 
جدید، تمامی شركت های خارجی برای سرمایه گذاری در 

پروژه ه��ای نفت��ی باید از ظرفیت داخل اس��تفاده كنند و 
حتی تكنولوژی مورد نیاز را انتقال دهند. قرار براین است 
كه حلقه های مختلف صنعت نفت  )اكتش��اف، توس��عه و 
تولی��د( به صورت یكپارچه در این قراردادها واگذار ش��ود 
تا ش��ركت های خارجی، انگیزه ای برای حضور در صنعت 
نفت ایران داش��ته باش��ند و بخش خصوص��ی نیز در كنار 

شركت های خارجی مش��اركت داش��ته باش��د.

بـــرای رسمایه گذارانبـــرای مدیـران

اکفه مدیـران

درگفت وگوی »فرصت امروز« با مدیرعامل شتاب دهنده آواتک مطرح شد اصول به كارگیری استندهای تبلیغاتی

تکمیل اکوسیستم استارتاپ ها تبلیغات کارآمد در نقطه خرید

فعاالن بازار سهام در انتظارهفته ای سبزشگردهای معامله پایاپای
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 نقش بیمه تضمین كیفیت 
در ارتقای كیفیت ساختمان ها

بند 8 از م��اده ۱5 قان��ون نظام مهندس��ی و كنترل 
ساختمان به صراحت یكی از وظایف اصلی...

محمدحسین مسعودی
عضو هیأت رییسه گروه عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران

6

 رهیافتی در باب توسعه
در شرایط پسا تحریم

با تدبیر سیاست خارجی و قواعد عقلی حاكم بر منطق 
دولت یازدهم، تحریم های وضع شده...

محسن آذرگون
مدیر عامل شركت بازرگانی »مسیر تجارت خاورمیانه«

5

6

رییس جمهوری در جلس��ه ستاد هماهنگی اقتصاد 
مقاومتی تأكید كرد: مناطق آزاد باید به جای واردات 
بر توس��عه صادرات تمركز كنند و ش��رایط الزم برای 

استفاده از فرصت پساتحریم فراهم شود. 
رییس جمهور در جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتصاد 
مقاومت��ی، با تأكید بر ض��رورت ادامه روند اصالحات 
ساختاری و مبارزه با رانت و مفاسد اداری در مناطق 
آزاد كشور، خواستار آن شد كه مدیریت مناطق آزاد 
به س��رعت ش��رایط الزم را برای اس��تفاده از فرصت 
پس��اتحریم در جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی 

و گسترش تولید صادرات گرا فراهم كند. 
در ای��ن جلس��ه ك��ه به ریاس��ت حجت االس��الم 
والمس��لمین دكت��ر حس��ن روحانی تش��كیل ش��د، 
گزارش��ی از وضعیت مناطق آزاد كش��ور ارائه ش��د و 
مسائل و مش��كالت تجارت و ترانزیت و سیاست های 
تقوی��ت زمینه ه��ای تخصص��ی هر ی��ك از مناطق و 
تشویق س��رمایه گذاری و تولید در آنها، مورد بررسی 

قرار گرفت. 

روحانی در این جلس��ه تصریح كرد: مناطق آزاد در 
كش��ور باید به جای تمركز بر واردات، به هدف اولیه 
تأس��یس خود كه توسعه صادرات بود نزدیك تر شوند 
و برای ای��ن كار باید بهترین خدمات تجاری الزم در 
ح��وزه خدمات بان��ك، بیمه و حمل و نقل در س��طح 
استانداردهای بین المللی ارائه شود و زمینه های تولید 
ارزش افزوده با اس��تفاده از فناوری های پیشرفته و با 

كمترین بوروكراسی فراهم شود. 

قیمت نفت خام در پی اظهارات دبیركل اوپك در 
روز جمعه گذش��ته مبنی بر عدم كاهش تولید از 
سوی این كارتل نفتی و افزایش نگرانی ها از افزوده 
ش��دن بر حجم نفت مازاد موجود در بازار موجب 

كاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی شد. 
به گزارش فرصت ام��روز به نقل از رویترز، پس از 
اظهارنظ��ر عبداهلل البدری، دبیركل اوپك در رابطه با 
سیاست های این سازمان، قیمت شاخص نفتی برنت 
دریای ش��مال برای پنجمین هفت��ه متوالی كاهش 
یافت. در این راس��تا ش��اخص برنت ب��ا كاهش 5۰ 
س��نتی به قیمت 5۱ دالر و 8۱ س��نت در هر بشكه 
رس��یدو نفت خام س��بك آمریكا نیز با كاهش��ی 6۰ 
 س��نتی به قیمت 47دالر و ۹2 س��نت در هر بشكه 

معامله شد. 
در همی��ن رابط��ه نتای��ج یك نظرس��نجی كه 
توسط رویترز صورت گرفته نشان می دهد اعضای 
س��ازمان كشورهای تولید كننده نفت اوپك در سه 
ماهه دوم سال جاری روزانه ۳۱ میلیون و25۰ هزار 
بش��كه در روز نفت تولید كرده ان��د كه این میزان 
 ۳ میلیون بش��كه بیش از تقاضای موجود در بازار 

است. 
نفت مازاد موج��ود در بازار هم اكنون در مناطق 
مختل��ف جه��ان از مخازن چین گرفته تا ش��یلی 
ذخیره ش��ده و از جمله دالیل اصلی كاهش شدید 
قیمت نفت در ماه های گذش��ته به ش��مار می رود. 
گفتنی اس��ت دلیل كاهش 5۰ درصدی ارزش هر 
دو ش��اخص عمده نفتی طی یك سال گذشته در 
اثر افزایش حجم نفت مازاد موجود در جهان است. 
اطالعات منتشر شده از سوی اداره انرژی آمریكا 

در هفته جاری نش��ان می دهد مخازن ذخیره نفت 
در سراس��ر آمریكا با برخورداری از یك میلیارد و 
۹6۹میلیون بشكه نفت باالترین حجم نفت خام در 
طول تاریخ را در خود ذخیره كرده اند. الزم به ذكر 
اس��ت این آمار بیانگر آن است كه ذخایر نفت خام 
آمریكا نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱47 

میلیون بشكه افزایش یافته است. 
تام��اش وارگا، از كارشناس��ان مؤسس��ه نفت��ی 
London brokerage  در این رابطه می گوید: 
»به نظر می رس��د دوران نزولی نف��ت رو به پایان 
بوده و هم اكنون زمان آن رسیده كه سرمایه گذاران 

نفت خام خود را در بازار به فروش برسانند. 
وارگا اظهار داشت: »خوشبختانه به نظر می رسد 
كه وضعیت بازار به زودی مش��خص می شود، یا به 
سمت اصالح و پایداری پیش خواهد رفت یا اینكه 

به پایین ترین سطح خود خواهد رسید.«
در این میان سرمایه گذاران در انتظار انتشار آمار 
مربوط به وضعیت اشتغال در آمریكا و نشانه ای از 
وضعیت دالر و س��مت و س��وی حركت آن بودند. 
گفتنی اس��ت افزای��ش ارزش دالر و تقویت آن در 
مقابل سایر ارزها تأثیر مستقیم بر قیمت نفت خام 
دارد، چرا كه باال رفتن ارزش دالر س��بب افزایش 
قیمت سوخت برای كشورهای وارد كننده ای است 
كه از واحدهای پولی نظیر پوند، یورو و سایر ارزها 
اس��تفاده می كنند. به عقیده كارشناسان اطالعات 
منتشره در مورد وضعیت اقتصادی آمریكا می تواند 
حاوی نش��انه هایی در مورد احتم��ال افزایش نرخ 
به��ره از س��وی خزانه داری ایاالت متح��ده در ماه 

سپتامبر سال جاری میالدی باشد. 

رییس جمهور: شرایط الزم برای استفاده
 از فرصت پساتحریم فراهم شود

كاهش قیمت نفت خام پس از تأكید اوپک 
مبنی بر عدم كاهش تولید
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صراحت��ا  بخش خصوص��ی 
حمای��ت خ��ود را از بازنگری 
قراردادهای جدید نفتی اعالم 
کرده  اس��ت و مسئوالن نفتی 
نی��ز قول داده اند ک��ه اولویت 
با داخلی هاس��ت ام��ا به دلیل 
ش��رکت های  حرفه ای گ��ری 
خارجی در انعقاد قراردادهای 
نفت��ی و نبود دان��ش حقوقی 
قرارداده��ا در بخش خصوصی، 
از  دور  خارجی ه��ا  ب��رد 
انتظ��ار نیس��ت. م��دل جدید 
 )IPC(  قرارداده��ای نفت��ی
در مراح��ل نهای��ی قرار دارد و 
ب��رای تأیید و تصویب در حال 
ارس��ال به هیأت دولت است. 
امیر حس��ین زمانی نیا، معاون 
امور بین الملل و بازرگانی وزیر 
نفت در ای��ن زمینه از رقابتی 
ب��ودن قراردادهای نفتی خبر 
داده و صراحت��ا اعالم کرده که 
در ای��ن قرارداده��ا حمایت از 
تولیدکنن��دگان داخلی مالک 
عمل اس��ت. براساس اطالعات 
قرارداده��ای  از  منتش��ره 
جدی��د تمام��ی ش��رکت های 
خارجی برای س��رمایه گذاری 
در پروژه ه��ای نفت��ی بای��د از 
ظرفیت داخل اس��تفاده کنند 
و حتی تکنولوژی مورد نیاز را 
انتقال دهند. قرار براین اس��ت 
ک��ه حلقه های مختلف صنعت 
نف��ت  )اکتش��اف، توس��عه و 
تولید( به ص��ورت یکپارچه در 
این قراردادها واگذار ش��ود تا 
شرکت های خارجی، انگیزه ای 
صنع��ت  در  حض��ور  ب��رای 
نف��ت ایران داش��ته باش��ند و 
بخش خصوص��ی نی��ز در کنار 
شرکت های خارجی مشارکت 

داشته باشد. 
در ش��رایطی که دانش اولیه 
صنعت نفت س��ال ها با تأخیر 
ب��ه ای��ران رس��یده از این رو 
دس��تاوردها و توان داخلی در 
ای��ن صنعت اندک اس��ت و با 
اعمال تحریم  ها دس��تیابی به 
دان��ش و تکنول��وژی روز نی��ز 
مقدور نش��د، از این رو س��طح 
اس��تانداردها و ش��اخص های 

تولی��د تجهی��زات م��ورد نیاز 
نف��ت توس��ط داخلی ه��ا در 
س��طح بین المللی ارتقا نیافت. 
حال توافق هسته ای و در کنار 
آن رونمای��ی از نس��ل جدی��د 
 )ioc( نفت��ی   قرارداده��ای 
ای��ن ام��کان را ب��رای فعاالن 
صنع��ت نفت به وجود می آورد 
ک��ه با تالش، دق��ت و درایت 
عقب ماندگی ه��ای خود را در 
تعامل با ش��رکت های خارجی 

به نوعی مرتفع سازند. 
رضا پدیدار، مدیرعامل گروه 
آیسسکو دراین باره به »فرصت 
امروز« می گوید:  »قراردادهای 
جدید نفتی به بخش خصوصی 
کمک خواهد کرد تا با دستیابی 
به دانش فنی و تکنولوژی روز 
در حداقل زمان ممکن توانمند 
شود، به طوری که در چندسال 
آینده بتوانند جایگزین خوبی 
برای شرکت های خارجی شود. 
قراردادها و اجرایی شدن آن به 
بخش خصوصی کمک می کند 
تا قیمت تمام شده محصوالت 
درحقیق��ت  یاب��د  کاه��ش 
دستیابی به استانداردهای روز 
و انتق��ال دانش روز که مدنظر 
قراردادها جدید است می تواند 
کمک شایانی به توانمند شدن 

ساخت داخل کند.«
وی با بیان اینکه قراردادهای 
جدی��د نفت��ی م��ورد تأیی��د 
سازندگان داخل است و از آن 
حمایت می کنی��م، می افزاید: 
»ای��ن قراردادها با وجود اینکه 
به هیأت دولت تقدیم شده در 
حال به روزرسانی است تا نقاط 
ضع��ف آن شناس��ایی و حذف 
ش��ود، زیرا قراردادهای نفتی 
تأمین کننده اصول و سیاست 
حاکم بر کشور و حافظ منافع 
تولی��د مل��ی اس��ت از این رو 
همکاری با شرکت های بزرگ 
بای��د در چارچوب قراردادهای 
جدید ظرفیت داخلی را از بین 

نبرد.«
ب��ه گفته عضو اتاق بازرگانی 
انجم��ن  ریی��س  و  ته��ران 
س��ازندگان تجهی��زات نف��ت 
در قرارداده��ای جدی��د نحوه 
همکاری با داخلی ها تش��ریح 
ش��ده و حتی اعالم ش��ده که 
باید 25 درصد از حجم کاالی 
مورد اس��تفاده از داخل تأمین 
ش��ود ای��ن اقدام در راس��تای 
حمایت از ساخت داخل است. 
به  نس��بت  بخش خصوص��ی 
قراردادهای جدید نفتی امیدوار 
اس��ت زیرا اعتق��اد دارد ایرادات 

آن  در  گذش��ته  قرارداده��ای 
لغو ش��ده اما هداون��د به عنوان 
کارش��ناس قرارداده��ای نفتی 
نظ��ری متف��اوت دارد. وی ب��ا 
اشاره اینکه شرکت های خارجی 
س��ال های متمادی تجربه کار و 
انتقال تکنولوژی را با کشورهای 
در حال توسعه دارند ، به »فرصت 
امروز« می گوید: »ش��رکت های 
خارج��ی ب��رای ورود ب��ه بازار 
کار حرف��ه ای هس��تند و دانش 
کافی برای انعق��اد قراردادهای 
متع��دد را دارند اما متأس��فانه 
بخش خصوصی ما دانش حقوقی 
قرارداده��ا را ندارند و از آنجا که 
نظام حقوقی ملی زمینه س��ازی 
برای حمایت از بخش خصوصی 
در برابر س��رمایه گذاری خارجی 
ن��دارد، قرارداده��ای جدی��د با 
رویکرد حمایت��ی نیز نمی تواند 
از تولیدکنن��ده داخلی حمایت 

کافی داشته باشد.«
در  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
قوانی��ن موج��ود به اس��تفاده  
از دس��تاوردهای داخل��ی در 
ش��راکت با خارجی ه��ا تأکید 
ش��ده اما مورد اس��تفاده قرار 
»در  نمی گی��رد،  می افزای��د: 
اج��رای قان��ون دچ��ار ضعف 
هس��تیم از ای��ن رو قوانی��ن 

موجود نه تنها اجرا نمی ش��ود 
بلک��ه همواره توس��ط عده ای 
ب��ه اصالح دور زده می ش��ود. 
قرارداده��ای جدی��د نفتی که 
به زودی رونمایی خواهد ش��د 
به الزام حضور بخش خصوصی 
و انتقال تکنولوژی تأکید دارد 
ب��ا این وجود این قراردادها در 
بهترین حالت تنها راهگشاست 
و نمی توان��د مش��کالت را حل 

کند.«
خ��واس��ت��ار  ه���داون��د 
قراردادهای  در  مقررات زدای��ی 
نفتی اس��ت و می گوی��د:  »در 
ش��رایط پس��اتحریم و توسعه 
اقتصادی باید سرمایه گذاری ها 
به بخش مولد و ورود تکنولوژی 
روز هدای��ت ش��ود، در غیر این 
صورت تکنولوژی منتقل ش��ده 
بس��یار س��طحی خواهد بود و 
شرایط کنونی حتی با بازنگری 
قرارداده��ا فرص��ت بکری برای 
خارجی ه��ا خواه��د ب��ود ن��ه 
داخلی ه��ا و بازار ایران توس��ط 
ش��رکت های خارجی به غارت 

برده خواهد شد.«
وی با بیان اینکه بسترسازی 
حقوق��ی مناس��ب ب��رای ورود 
تکنول��وژی  و  س��رمایه گذاری 
نداریم، می افزای��د: »ایران نیاز 
به س��رمایه گذاری خارجی دارد 
اما از آنجا که خارجی ها اشتیاق 
زیادی برای سرمایه گذاری دارند 
نباید نگران باش��یم. متأس��فانه 
در کش��ور م��ا مقررات گ��ذاری 
قرارداده��ای نفتی وجود ندارد 
که برای حضور خارجی ها شرط 
ایجاد کند از این رو قراردادهای 
جدید نفتی نیز نمی تواند آینده 
روش��نی را ب��رای توانمن��دی 

بخش خصوصی ترسیم کند. 
البت��ه درب��اره قراداده��ای 
جدید نفت��ی انتقاداتی وجود 
دارد ام��ا با همه این انتقادات، 
بخش خصوصی در حوزه نفت 
ب��ه خص��وص تولیدکنندگان 
داخل��ی ب��ه دلیل حض��ور در 
قراردادهای  زم��ان رونمای��ی 
جدی��د IPC امی��دوار اس��ت 
بتوان��د از فرصت ایجاد ش��ده 
توانمندی هایش  اثب��ات  برای 

استفاده کند. 

دانشحقوقیچشماسفندیاربخشخصوصیصنعتنفتدررقابتباخارجیها

لزوم حمایت نظام حقوقی از بخش خصوصی

چرابخشخصوصیدرصنعت
آبحض�ورکمرنگیداردوبه

بازیگرفتهنمیشود؟
س��وال ش��ما را بای��د این گون��ه 
پاس��خ دهم که بخ��ش خصوصی 
در تصمیم س��ازی ها به بازی گرفته 
نمی ش��ود، اما حضورش در بخش 
آب کم رنگ نیس��ت. به جز بخش 
محدودی از فعالیت ها که توس��ط 
شرکت های دولتی که بعدا خصوصی 
شدند، بقیه کارهای عمرانی صنعت 
آب، توس��ط بخش خصوصی انجام 
می ش��ود. اما باید بخش خصوصی 
تقویت ش��ده و به آن بها داده شود. 
طبیعتا بها دادن به بخش خصوصی 
صرفا در بخش اجرا و بخش عملی 
قضیه خیلی مفید فایده نبوده و این 
راهب��رد موفق نخواهد بود. نباید به 
بخش خصوصی ابزاری نگاه کنیم، 
بلکه باید بخش خصوصی با دولت در 
تصمیم سازی ها تعامل الزم را داشته 
باشد. البته نگاه ابزاری بخش دولتی 
ریشه تاریخی و فرهنگی در کشور 
دارد. در دوران جن��گ و پ��س از آن 
الزم بود دولت نقش حاکمیتی خود 
را به دلیل ش��رایط اجتماعی حفظ 
کند. ام��ا در دوران س��ازندگی این 
قضیه متفاوت ش��د و زمینه تعدیل 
نگاه به بخش خصوصی فراهم شد، 
اما با تمام این مسائل دولت نسبت 
به بخش خصوصی ذاتا یا بی اعتماد 
اس��ت یا اینکه دوست ندارد بخش 
تصمیم س��ازی ها  در  خصوص��ی 
دخالت داده ش��ود و به سمت جلو 

حرکت کند. 
بیاعتمادیدول�تبهفعاالن
خصوصیبخشآب،بیش�تر

است؟

اص��وال دول��ت در مقابل حضور 
بخ��ش خصوصی مقاوم��ت دارد. 
ب��ه نظر من این مس��ئله در تمام 
بخش ه��ا وج��ود داش��ته و درد 
مشترک تمام تشکل هاست. شاید 
نبودن قوانین مش��خص و اهتمام 
جدی بین دولتی ه��ا مانعی برای 
جای��گاه دادن به بخش خصوصی 
باشد. متاس��فانه بخش خصوصی 
جای��گاه روش��ن و مش��خصی در 
قوانی��ن موضوعه کش��ور ن��دارد. 
اگرچه تمام رانندگان تاکسی باید 
تحت پوشش اتحادیه تاکسی داران 
باش��ند –ک��ه این مس��ئله عامل 
س��اماندهی این صنف ش��ده- اما 
تقریبا هیچ تشکلی به ویژه در حوزه 
صنعت س��راغ نداریم ک��ه بتواند 
چنین نفوذی داشته باشد و بگوید 
کس��ی که قرار اس��ت در صنعت 
آب و فاض��الب کش��ور فعالی��ت 
کند، باید یک شناسنامه عضویت 
از تش��کل، اتحادیه یا س��ندیکای 
خاص دریافت کن��د.  البته اخیرا 
با بازس��ازی س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کش��ور یک بخش به 
نام دفتر تشکل های صنفی ایجاد 
شده اس��ت. اما واقعیت این اس��ت 
که تش��کل ها و اصن��اف به عنوان 
مجموعه هایی برای مجتمع شدن 
فع��االن بخش خصوص��ی در یک 
رشته، جایگاه قانونی الزم را ندارند. 
ب�هش�رطتصوی�بقوانی�ن،
اج�رای از بخشهای�ی چ�ه
پروژهه�ایآبرامیتوانبه
بخشخصوصیواگذارکرد؟

مدیری��ت بخش های حاکمیتی 
آب مث��ل مدیری��ت مناب��ع آب 
ی��ا حوضه ه��ای آبری��ز، تامی��ن 

ی��ا  بهداش��تی  زیرس��اخت های 
تامین آب مورد نیاز کش��اورزی و 
غی��ره، جزو وظای��ف دولت بوده و 
بخش خصوصی ت��وان اجرای آن 
را ن��دارد. البت��ه ممکن اس��ت در 
جامعه مهندس��ان مش��اور ایران، 
دس��ته های مش��خصی برای ارائه 
مش��اوره به دولت فعال باشند اما 
به طور کل��ی بخش خصوصی در 
بحث س��اخت س��دها، ساخت و 
اح��داث تصفیه خانه ها، همچنین 
و  تجهی��زات  از  بهره ب��رداری 
تاسیس��ات صنع��ت آب کش��ور، 
ایج��اد خطوط انتقال یا حتی ارائه 
خدمات به حوزه شهری، می توانند 

فعال شوند. 
بخشخصوصیدربرخیموارد
خ�وبعملنکردهوپروژههارا
بهدرس�تیانجامندادهاس�ت،
بازرس�ی زمین�ه در بهوی�ژه
پروژههاضعیفعملکردهاست.

دراینبارهچهنظریدارید؟
بخ��ش خصوص��ی در برخ��ی 
حوزه ه��ای پیمان��کاری، س��اخت 
نک��رده  عم��ل  تولی��د خ��وب  و 
اس��ت. بخش خصوصی ای��ران از 
همسایه  کشورهای  استانداردهای 
ایران ه��م ضعیف تر عمل می کند. 
البته برخی شرکت های توانمند هم 
در این بخش حضور دارند و ضعیف 
عم��ل کردن بخ��ش خصوصی به 
مفه��وم نبود ظرفیت در این بخش 
نیست اما نقاط ضعف زیادی هم در 

این بخش وجود دارد. 
دلیلضعیفعملکردنبخش
غربالگ�ری آب، خصوص�ی
نش�دنش�رکتهایفعالدر
اینبخشتوسطیکصنفیا

اتحادیهاست؟
یک دلیل آن غربالگری نشدن 
شرکت هاس��ت. اما دلی��ل دیگر 
آن این اس��ت ک��ه اصوال بخش 
خصوصی ایران تقویت نش��ده و 
در س��ال های گذشته اصوال نگاه 
توس��عه ای و آمایش��ی به بخش 
خصوصی تزریق نش��ده  است. از 
سوی دیگر نگاه بخش خصوصی 
به مسائل، کامال بنگاه داری است 
در صورتی ک��ه توس��عه ، زمان��ی 
اتفاق می افتد که به تش��کل های 
بخ��ش خصوص��ی و همگرای��ی 
آنه��ا اهمی��ت داده و آنه��ا را در 
برنامه ری��زی حاکمیت��ی دخالت 
دهیم. همچنین از آنها به صورت 
معن��وی و قانونی حمایت ش��ود 
و تع��رض ب��ه بخ��ش خصوصی 
اتف��اق نیفت��د. در حال��ی که در 
قوانی��ن ای��ران و مخصوص��ا در 
بح��ث قرارداده��ای کاری، نگاه 
دولتی به ش��دت حاکم است. در 
تم��ام قراردادهای کاری نوش��ته 
ش��ده کارفرما می تواند، پیمانکار 
و مش��اور باش��د. ت��ا زمان��ی که 
چنین نگاهی در قراردادها وجود 
داش��ته باش��د، بخش خصوصی 
تقویت نمی ش��ود. نگاه دولت به 
بخ��ش خصوص��ی در قراردادها 
اقتدارطلبانه و یک سویه است. 
چرابایددول�تبهرهبرداریاز
تاسیس�اتخ�ودراب�هبخش
خصوصیواگذارکند؟واگذاری
بهرهب�رداریازتاسیس�اتبه
بخ�شخصوصیچ�همزیتی
برایکش�ورایجادمیکند)در
مقایس�هب�اش�رایطفعلیکه
بهرهبرداریازاینتاسیساتبه

عهدهدولتاست(؟
پاس��خ به این س��وال ب��ه نگاه 
ش��ما بس��تگی دارد. اینکه بیشتر 
نگاه ش��ما دولتی، س��رمایه محور 
یا مبتنی بر اقتصاد آزاد اس��ت. در 
تفکر توسعه ای دولت و حاکمیت 
بای��د حتی المق��دور خ��ودش را 
کوچک، چ��االک و توانمند کند. 
حوزه ه��ای تصدی گری به مفهوم 
اجرا و درگیر شدن در امور جزیی 
همه باید دس��ت بخش خصوصی 
باش��د تا دولت بتواند به درس��تی 
کوچ��ک  کن��د.  تصمیم س��ازی 
ش��دن دولت هم بای��د به منظور 
ارائه خدمات بهتر به ش��هروندان 
انجام ش��ود. اجرای امور به دست 
یک دولت بزرگ بس��یار س��خت 
می شود. اگر ارائه خدمات به بخش 
خصوصی واگذار شود، خدماتی با 
م��دت زمان کمتر، کیفیت بهتر و 
هدررف��ت هزینه اقتصادی کمتر، 
ب��ه جامعه ارائ��ه می ش��ود، زیرا 
بخش خصوصی س��رمایه خود را 
هدر نمی دهد. اگر پروژه ای به طور 
واقع��ی به بخش خصوصی واگذار 
شود، این بخش نسبت به هدررفت 
منابع خود حساس است. بنابراین 
تاسیساتی یا تجهیزاتی را انتخاب 
می کند که زمینه هدررفت پول و 
انرژی را در سیس��تم فراهم نکند. 
اما در سیستم دولتی عمر مدیریت 
کوتاه است. بنابراین ممکن است 
یک مدیر دولتی خیلی دلس��وزانه 
کار نکن��د، ی��ا اینکه قب��ل یا بعد 
از یک مدیر کارآمد کس��انی این 
پس��ت را در اختی��ار بگیرند که از 
پس کار برنیایند و زمینه هدررفت 

منابع را فراهم کنند. 

دبیرانجمنصنفیآبوفاضالباعالمکرد
جایگاهمبهمبخشخصوصیدرقوانینکشور

گفتوگو

گازنیرو

جزییاتمصوبهجدیدبرقی
واگذاریشرکتهایتوزیعبرقبه

تعویقافتاد

با توافق وزارت نیرو و س��ازمان خصوصی سازی و 
صدور مصوبه ای توسط هیأت وزیران، سهم دولت در 
ش��رکت های توزیع نیروی برق تا زمان واقعی شدن 

قیمت برق واگذار نخواهد شد. 
به گ��زارش مهر، میرعلی اش��رف عبداهلل پوری 
نح��وه  هماهنگ��ی  نشس��ت  در  حس��ینی، 
قیمت گ��ذاری دارایی ه��ای ش��رکت های توزیع 
نی��روی ب��رق در وزارت نی��رو،  با بی��ان اینکه 
گزین��ه ای ج��ز تعیین قیمت برای ش��رکت های 
توزی��ع و واگ��ذاری آنه��ا ب��ه بخش خصوص��ی 
نداریم، گفت: در اصل ۴۴ قانون اساس��ی آمده 
اس��ت که بخش��ی از امور که ش��امل نیروگاه ها 
و ش��بکه های انتق��ال نیرو اس��ت، در حاکمیت 

دولت باقی خواهد ماند. 
رییس س��ازمان خصوصی  سازی کش��ور افزود: در 
انتهای اصل ۴۴ قید ش��ده که سه بخش خصوصی و 
تعاونی و دولتی باید به صورتی با هم ارتباط داش��ته 
باشند که مزاحمتی برای یکدیگر ایجاد نکنند و مانع 

رشد اقتصادی کشور نشود. 
مع��اون وزی��ر اقتصاد ب��ا بیان اینک��ه قبل از 
وزارتخانه ها  س��ازمان خصوصی س��ازی  تأسیس 
می کردن��د،  اق��دام  خصوصی س��ازی  ب��رای 
اظهار داش��ت: ت��ا قبل از س��ال ۸۴ س��ازمان 
خصوصی س��ازی اج��ازه نداش��ت ش��رکت هایی 
را ک��ه در ص��در قان��ون اصل ۴۴ از آنها اس��م 
برده ش��ده اس��ت، واگذار کند که نیروگاه ها و 
ش��بکه های انتقال نیز جزو این دس��ته بود، اما 
در س��ال ۸۴ مجموعه سیاس��ت هایی در مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام تدوین ش��د که پس از 
تأیی��د مقام معظم رهب��ری بندهای  )الف، ب، 
د، ه( در خ��رداد ۸۴ در زمان دولت هش��تم و 
سیاس��ت بند ج در تیرماه س��ال ۸5 که حدود 
یک سال از ش��روع دولت نهم می گذشت، ابالغ 

ش��د. 
ای��ن مقام مس��ئول ب��ا تأکید بر اینک��ه بر این 
اس��اس دولت اج��ازه پیدا کرد ش��رکت هایی را 
ک��ه در ص��در اص��ل ۴۴ از آنها نام برده ش��ده 
واگ��ذار کن��د، بیان ک��رد: از آن پس س��ازمان 
خصوصی س��ازی مجاز ش��د صنایع مادر و صنایع 
بزرگ و نیروگاه ها، پاالیش��گاه ها و پتروشیمی ها 
و حتی شرکت مخابرات را نیز به بخش خصوصی 

واگ��ذار کن��د. 
رییس سازمان خصوصی  سازی با یادآوری اینکه 
به جز 2۰ درصد سهم دولت در شرکت های بزرگ 
از جمل��ه نیروگاه ها واگذار ش��ده اس��ت یا خواهد 
ش��د، تأکید کرد: ش��رکت های توزیع نیروی برق 
نیز از این امر مس��تثنا نبوده اند، در دولت یازدهم 
مباحث کارشناس��ی واگذاری را با مدیران وزارت 
نی��رو بررس��ی کردیم و پس از جلس��ات مس��تمر 
متوجه س��اختار تاریخچه و مش��کالت شرکت های 
توزی��ع نیروی ب��رق و اش��کاالت آنه��ا در زمینه 

واگذاری ش��دیم. 
پوری حس��ینی با اش��اره ب��ه اینکه س��ازمان 
توزیع  ش��رکت های  درخصوص  خصوصی س��ازی 
نیروی برق اطالعات الزم را کسب کرده است و 
با این ش��رکت ها بیگانه نیس��ت، اضافه کرد: پس 
از برگزاری جلس��ات مکرر ب��ا معاونان وزیر نیرو 
به یک جمع بندی رس��یدیم ت��ا زمانی که قیمت 
برق یارانه ای اس��ت امکان واگذاری شرکت های 
توزی��ع نی��روی برق ب��ه بخش خصوص��ی وجود 

ن��دارد. 
وی ب��ا بیان اینکه هیأت وزیران مصوبه ای صادر 
ک��رده و به س��ازمان خصوصی س��ازی مجوز داده 
تا س��هم دولت در ش��رکت های توزیع نیروی برق 
ت��ا زمان واقعی ش��دن قیمت برق واگذار نش��ود، 
گفت: س��ازمان خصوصی س��ازی موظف به تعیین 
و قیمت گ��ذاری روی ش��رکت های توزی��ع نیروی 

برق است. 
ای��ن مقام مس��ئول با بیان اینک��ه دولت مصمم 
اس��ت اص��ل ۴۴ درخص��وص ش��رکت های توزیع 
نی��رو عملیات��ی ش��ود، از مدی��ران ای��ن بخ��ش 
خواس��ت در ای��ن زمین��ه اهتم��ام بیش��تری ب��ا 
س��ازمان خصوصی س��ازی داشته باش��ند، تصریح 
س��ازمان  در  دادگس��تری  کارشناس��ان  ک��رد: 
خصوصی س��ازی وظیفه کنکاش و بررس��ی دقیق 

اموال ش��رکت ها را به صورت فردی ندارند. 
ب��ه گفت��ه معاون وزی��ر اقتص��اد وظیفه این 
مرتب��ط  مال��ی  به صورت ه��ای  کارشناس��ان 
اس��ت که ش��ما در اختیار آنها ق��رار می دهید 
و چنانچ��ه بخش��ی از دارایی ه��ای خود را در 
لیس��ت اموال نیاورید کارش��ناس م��ا مواخذه 
نخواه��د ش��د، ولی ش��ما به عنوان کارش��ناس 
ش��رکت توزی��ع نی��رو مواخ��ذه خواهید ش��د 
ک��ه چرا لیس��ت دارایی و اموال ش��رکت خود 
و  دارای��ی  کارش��ناس  اختی��ار  در  ش��فاف  را 

دادگستری نگذاشتید. 
وی در پای��ان خاطرنش��ان ک��رد: در برخ��ی 
مواقع کارش��ناس سازمان از باب راستی نمایی 
ممکن اس��ت بخش��ی یا همه اموال و دارایی ها 
را ب��ه چش��م رویت کند ت��ا اطمین��ان حاصل 
کند اما در مجموع کارش��ناس س��ازمان وظیفه 
ب��رآورد دارایی ها را ن��دارد و کار آن بر دوش 

شماست. 

مدیرمالیشرکتانگلیسی-هلندیشل:
شلخواهانبازگشتبهپروژههای

گازیایراناست
مدیر مالی ش��ل از تمایل این شرکت برای حضور 
و مش��ارکت بلندمدت در پروژه ه��ای گازی ایران با 

شرایط قراردادی مناسب خبر داد. 
به گزارش ایرنا از نش��ریه پالتس از لندن، سیمون 
هنری در حاشیه یک نشست خبری در لندن، گفت: 
چنانچه تحریم ه��ای بین المللی علیه صنعت نفت و 
گاز ایران لغو ش��ود که انتظار می رود تا پایان امسال 
نیز این اتفاق رخ دهد، شرکت انگلیسی-هلندی شل 
تمایل دارد به پروژه های توس��عه و برداش��ت گاز از 

ذخایر متعارف ایران بازگردد. 
وی افزود: ش��رکت شل انتظار ندارد که به سرعت 
براس��اس مدل تازه قرارداد نفت ای��ران  )IPC(، با 
ای��ن کش��ور قراردادهای نف��ت و گاز امضا کند و به 
نظر می رسد بازگشت سرمایه از پروژه های باالدستی 

زمان بر باشد. 
مدیر مالی شرکت ش��ل تصریح کرد: ایران ذخایر 
گازی عظیم��ی دارد بنابرای��ن فرصت های مطلوبی 
برای حضور و سرمایه گذاری در پروژه های گازی این 
کشور همراه با شرایط قراردادهای مناسب به طوری 
که هزینه ریس��ک میان دو طرف مشترک یا حداقل 
مقداری از آن برای ش��رکت ها در نظر گرفته ش��ود، 
وجود دارد. ش��ل یکی از چند ش��رکت بزرگ نفت و 
گاز جه��ان بوده که در ماه ه��ای اخیر برای حضور و 
مشارکت دوباره در پروژه های نفت و گاز ایران پیش 
از لغو تحریم ها، با این کشور عضو سازمان کشورهای 
صادر کننده نفت  )اوپک( مذاکره کرده است. هنری 
با بیان اینکه ش��ل- که پیش تر در توسعه پروژه های 
توس��عه می��دان گازی پارس جنوبی حضور داش��ته 
اس��ت- خواهان بازگش��ت به ایران در زمان مناسب 
اس��ت، گف��ت: من متوج��ه ام که ایرانی ه��ا خواهان 
سرمایه گذاری ش��رکت هایی مانند شل هستند. وی 
اف��زود: ایرانی ه��ا مذاکره کنندگان خوبی هس��تند، 
هر ش��خصی که فکر می کند می ت��وان ظرف ١2ماه 
ناگهان یک قرارداد بس��یار بزرگ با ایران امضا کرد، 

ساده لوح است. 
مدیر مالی ش��رکت شل ادامه داد: مذاکرات آسان 
نخواه��د ب��ود، به زمان نی��از دارد، صحب��ت از یک 
مشارکت احتمالی و حضور طوالنی مدت است و این 

همکاری تنها برای دو یا سه سال نخواهد بود. 

گازایرانبا١٠میلیاردیوروبه
اروپامیرسد

مدی��ر بین المل��ل ش��رکت ملی گاز ای��ران گفت: 
صادرات گاز ایران به قاره سبز مستلزم سرمایه گذاری 
١۰میلیارد یورویی در تمام بخش های صنعت گاز در 
طول مسیر است. به گزارش شبکه اطالع رسانی نفت 
و انرژی، عزیز اهلل رمضانی اظهار داش��ت: هم اکنون 
در زمینه صادرات گاز به اروپا اتفاق جدیدی نیفتاده 
و با توجه به حاکم ش��دن شرایط مثبت کنونی باید 
اراده جدی��دی به وج��ود بیاید و طرفی��ن از طریق 

مذاکره موضوع را پیگیری کنند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ای��ن کار مس��تلزم یک کار 
فش��رده ب��وده و فعاًل در ح��د اعالم مواضع اس��ت، 
اف��زود: مطالعات پارلمان اروپا بیانگر این اس��ت که 
ایران پتانس��یل صادرات س��االنه 25 تا ٣۰ میلیارد 

مترمکعب گاز را به اروپا دارد. 

ایرانبهترینمنبعتأمینگازاروپااست
وی ی��ادآور ش��د: در مطالعه ای ک��ه پارلمان اروپا 
انجام داده مش��خص شده امکان صادرات گاز توسط 
١2 کش��ور ب��ه این قاره وجود دارد ک��ه ایران نیز از 
جمله این کشورها و بهترین منبع تأمین گاز است. 
ب��ه گفته وی، اروپایی ها به دنبال تنوع منابع تأمین 
انرژی قاره س��بز هستند و ایران نیز با توسعه فازهای 
جدید پارس جنوبی، ظرفیت مناس��بی برای افزایش 
ص��ادرات گاز پی��دا خواه��د کرد و از هش��ت مس��یر 
می تواند به شبکه گاز اروپا متصل شود. رمضانی اضافه 
کرد: اتحادیه اروپا هم اکنون حدود 22 تا 2٣ درصد از 
انرژی مورد نیاز خود را از گاز طبیعی تأمین می کند. 

سفرهیأتعراقیبهایرانبرایتنظیمقرارداد
عملیاتیصادراتگاز

مدیر بین الملل ش��رکت ملی گاز ای��ران در ادامه 
از س��فر هیأت عراقی ب��ه ایران خبر داد و گفت: این 
هیأت تا ١۰ روز آینده برای تنظیم قرارداد عملیاتی 
صادرات گاز به ایران می آید. رمضانی ادامه داد: این 
هیأت به صورت مش��ترک با امور بین الملل ش��رکت 
مل��ی گاز ایران و ش��رکت ملی ص��ادرات گاز ایران 
دیدار خواهد داش��ت و تمام موارد عملیاتی را نهایی 
می کنند و عملیاتی س��ازی این موارد مقدمه ای برای 

آغاز صادرات گاز به این کشور خواهد بود. 

توقفوارداتگازترکیهبهصورترسمیاعالم
نشدهاست

رمضانی با اش��اره ب��ه توقف واردات گاز ترکی��ه از ایران 
گفت: علت توقف واردات گاز تاکنون به صورت رس��می از 
طرف ترکیه اعالم نش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه مبنای 
موارد فورس ماژور اعالم رسمی خریدار در مورد علت توقف 
و تطبیق آن با قرارداد فی مابین اس��ت، افزود: پس از اعالم 
رسمی از سوی طرفین، این موارد مشمول مفاد قراردادی 
که وجود دارد، می ش��ود. به گفته وی، مرجع تأیید موارد و 
حوادث فورس ماژور نیز اتاق های بازرگانی دو طرف هستند. 
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تحقی��ق و ن��وآوری یک��ی 
از مهم تری��ن عوام��ل رش��د و 
ش��کوفایی هر صنعتی به شمار 
می آید. اما در صنعت نس��اجی 
واحده��ای  حض��ور  ش��اهد 
تحقیق و توس��عه پویا و فعال 
ک��ه بتواند محص��والت جدید 
ب��ه بازار عرضه کند، نیس��تیم. 
کاظم عمید معاون فنی انجمن 
صنایع نساجی بر این باور است 
که صنعت نس��اجی به اهمیت 
تحقیق��ات هنوز پ��ی نبرده و 
حتی پایان نامه های دانشجویی 
نیز ترجمه ای از متون خارجی 
ب��رای رف��ع تکلیف اس��ت به 
همین دلیل تحقیق و توس��عه 
جای��گاه واقع��ی خود را در این 

صنعت پیدا نکرده است. 
رشد و توسعه در هر صنعتی 
به انجام تحقیقات مفصل برای 
معرف��ی محص��والت جدید به 
جامعه هدف، وابس��ته اس��ت. 
این وظیفه را عموما واحدهای 
تحقیق و توسعه در کارخانجات 
صنعت��ی ب��ه عه��ده دارند. در 
کن��ار ای��ن واحده��ا، مراک��ز 
دانش��گاهی نیز در بسیاری از 
کش��ورها به طور گسترده برای 
معرفی دستاوردهای جدید به 
جامع��ه تالش می کنند. نتیجه 
تم��ام ای��ن فعالیت ه��ا، تولید 
محص��والت جدید و مطابق با 
خواس��ت و نیاز روز مش��تری 
اس��ت. کاظ��م عمی��د معاون 
فن��ی انجمن صنایع نس��اجی 
هم بر اهمیت وجود تحقیقات 
گسترده در این صنعت، تاکید 

می کند. 
وی ک��ه س��ابقه مدیری��ت 
یک واحد پژوهش��ی در زمینه 
صنعت نس��اجی را در کارنامه 
خ��ود دارد، به »فرصت امروز« 
می گوی��د: متاس��فانه مراک��ز 

تحقیقاتی صنعت نس��اجی از 
کمب��ود بودجه رن��ج می برند. 
ضمن آنک��ه مراجعه کنندگان 
ب��ه ای��ن مراکز ب��ه دنبال کار 
تحقیقاتی نیستند، بلکه عمده 
کار بخش ه��ای تحقیقات��ی به 
ارائه خدمات مهندسی محدود 

می شود. 

تعطیلی واحدهای 
تحقیقاتی

عمید با اش��اره به سابقه اش 
در مدیری��ت ی��ک مجموع��ه 
تحقیقاتی که پروانه فعالیتش 
را از وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تج��ارت دریاف��ت ک��رده بود، 
بیان می کند: در این ش��رکت 
بیش��تر ب��ه انج��ام پروژه های 
تکمیلی شامل بررسی خطوط 
تولی��د و عارضه یابی آن، تهیه 
ط��رح ب��رای رفع کمب��ود در 
خط��وط تولید ی��ا جایگزینی 
ماش��ین آالت مش��غول بودیم. 
البت��ه این پروژه ها به هیچ وجه 
ش��رکت  وظای��ف  ش��رح  در 
نب��ود و در نهای��ت ناگزی��ر به 
تعطیل��ی این واحد پژوهش��ی 
ش��دیم. وی تاکی��د می کن��د: 
بای��د مجموعه های تحقیقاتی 
کارهای صرف��ا تحقیقی انجام 
دهند. محققان باید پش��تیبان 
مالی ش��وند و این تفکر وجود 
نداش��ته باشد که صرف بودجه 
برای تحقیقات، منطقی نیست. 
زی��را اگر حتی یک تحقیق در 
نهایت به نتیجه نرس��د، نتایج 
تحقیقات به سایر واحدها اعالم 
می شود تا آنها این مسیر را بار 
دیگ��ر طی نکنند. اما در ایران 
حتی اگر واحدی درخواس��ت 
انج��ام تحقی��ق روی پ��روژه 
خاصی را داش��ته باش��د، این 
تحقیقات در یک فضای بس��ته 

از نظر اطالعاتی انجام می شود. 
معاون فن��ی انجمن صنایع 
نس��اجی ادام��ه می ده��د: در 
ایران نه تنه��ا کارخانه ها مایل 
به س��رمایه گذاری برای انجام 
بلک��ه  نیس��تند،  تحقیق��ات 
دانش��جویان  که  پروژه های��ی 
تهی��ه  پایان نام��ه  به عن��وان 
می کنند نیز بیش��تر برای رفع 
تکلی��ف بوده و این پروژه ها در 

کتابخانه خاک می خورند. 
وی با اش��اره به بازدیدی که 
از مراک��ز تحقیقات��ی نیوزیلند 
ای��ن  داش��ته، می گوی��د: در 
کش��ور واحده��ای تحقیقاتی 
صرفا یک آزمایش��گاه نیستند، 
بلک��ه مراحل مختلف تولید در 
این واحدها شبیه س��ازی شده 
و مطالعات به ش��کل گسترده 
در این واحدها انجام می ش��ود. 
هزینه چنین واحدهایی را نیز 
کارخانه داران یا دولت پرداخت 
می کنن��د. بودجه تحقیقات در 
این کش��ور بس��یار زیاد است. 
بودجه هایی که ایران به بخش 
تحقیق اختصاص می دهد قابل 
مقایسه با سایر کشورها نیست. 

محققان تاجر
عمید در پاسخ به این پرسش 
که چرا در ایران از چنین الگویی 
استفاده نمی شود و کارخانه ها 
اعتباری برای انجام پروژه های 
تحقیقات��ی در دانش��گاه ها یا 
واحدهای تحقیقاتی اختصاص 
نمی دهن��د، عنوان می کند: در 
ایران برای کارفرما و کارآفرین 
اهمیت این مس��ئله جا نیفتاده 
اس��ت. مدیران صنعت نساجی 
به قدری درگیر مسائل روزمره 
هس��تند ک��ه ب��ه واحده��ای 
تحقیقاتی رسیدگی نمی کنند. 
وی اضافه می کند: واحدهای 

تحقیقاتی در ایران بیش��تر کار 
تجاری انجام می دهند. اگرچه 
واحده��ای تحقیق و توس��عه 
در کارخانه ه��ای ای��ران وجود 
دارن��د اما این واحدها بیش��تر 
ص��وری ب��وده و فقط در مواقع 
بروز مش��کل در صنعت، سراغ 
این واحده��ا می روند.  معاون 
فن��ی انجمن صنایع نس��اجی 
اضاف��ه می کن��د: تحقیق باید 
نو باش��د. کار تحقیقی با انجام 
تعمیرات و غیره متفاوت است. 
اما متاسفانه اصل تحقیقات در 
ایران شناخته ش��ده نیس��ت و 
شرح وظایف تشکیالت درنظر 
گرفته ش��ده برای این مسئله 

نیز مشخص نیست. 

اجرای ساالنه 5 پروژه
علی اکب��ر مرات��ی، ریی��س 
پژوهشکده مواد و فناوری های 
پیشرفته نساجی عدم استقبال 
صنع��ت  در  تحقیق��ات  از 
نس��اجی را طبیع��ی می داند. 
زی��را ماش��ین آالت الزم برای 
تولی��د بخش��ی از محصوالت 
تحقیقات��ی نظیر الیه های نانو 
الی��اف ک��ه در س��اخت فیلتر، 
ماس��ک یا محصوالت پزشکی 
کارب��رد دارند، هنوز به کش��ور 
وارد نشده است. البته اقداماتی 
ب��رای ورود این ماش��ین آالت 
انج��ام ش��ده ام��ا به ص��ورت 
مح��دود اس��ت.  وی اضاف��ه 
می کن��د: تحقیق��ات مرتب��ط 
ب��ا »تکمیل ه��ای نانویی« که 
فق��ط ب��ا اص��الح فرآیندها در 
تولی��د  ام��کان  کارخانج��ات 
محصول جدید فراهم می شود، 
بیش��تر مورد توجه واحدهای 
تولی��دی و صنعت��ی قرار دارد. 
ای��ن دس��ته از تحقیق��ات در 
رأس سفارش��ات ارائه شده به 

پژوهش��کده پیشرفته نساجی 
قرار دارند. 

ریی��س پژوهش��کده مواد و 
فناوری های پیش��رفته نساجی 
در تش��ریح س��خن خود اضافه 
می کن��د: برخ��ی کارخانجاتی 
ک��ه برای داخ��ل هواپیما پتو 
تولید می کنند، به دلیل تغییر 
اس��تانداردها ناگزی��ر به تولید 
محصول ضد آتش هستند زیرا 
پتوهای معمولی در س��ازمان 
هواپیمایی خریداری ندارد. در 
نتیج��ه این واحدهای تولیدی 
ب��ا مراجعه به پژوهش��کده، از 
محققان م��ا می خواهند که با 
ارائ��ه طرح پژوهش��ی، امکان 
تولی��د محص��ول موردنظر را 
ب��رای آنها فراهم کنند. چنین 
پروژه هایی از ابتدا به س��فارش 
صنعت انجام می شوند و بودجه 
آنها مشخص است.  وی تعداد 
پروژه ه��ای انج��ام ش��ده در 
ای��ن مجموع��ه پژوهش��ی را 
پن��ج تا ش��ش پ��روژه کوچک 
و ب��زرگ در س��ال اعالم کرده 
و می گوی��د: پن��ج س��ال قبل 
س��االنه فقط یک پروژه انجام 
می دادی��م. اگ��ر ش��رایط را با 
پنج س��ال قبل مقایسه کنیم، 
می توان گفت رونقی در بخش 
تحقیق ایجاد شده است.  مراتی 
مهم ترین دالیل بیش��تر شدن 
تع��داد پروژه های کاربردی در 
پژوهش��کده پیشرفته نساجی 
مرک��ز  ی��ک  راه ان��دازی  را 
مستقل برای انجام تحقیقات، 
تغیی��ر اس��تانداردها و ذائق��ه 
مصرف کنن��ده می دان��د.  وی 
ادامه می دهد: این پژوهشکده 
با دریاف��ت موافقت اصولی، از 
سال 85 کار خود را آغاز کرده و 
از سال 90 موافقت قطعی خود 

را دریافت کرده است. 

فعاالن صنعت نساجی از کمبود تحقیقات می گویند

حرکت الک پشتی تحقیق و توسعه درصنعت نساجی

وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت گفت: 
ب��ا ایج��اد برندس��ازی داخل��ی در صنعت 
خودروی کشور باید اهداف صادراتی مدنظر 
ب��وده و از ای��ن پس نباید برند داخلی فقط 

برای بازار ایران منظور شود. 
ب��ه گ��زارش ش��اتا، ساس��ان قربان��ی 
سخنگوی ش��ورای سیاست گذاری خودرو 
گفت:  در س��ی و دومین نشس��ت ش��ورای 
سیاس��ت گذاری خ��ودرو که با حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و اعضای این شورا 
برپا ش��د، مهندس نعم��ت زاده تاکید کرد: 
ب��ازار م��ا ی��ک بازار جهانی اس��ت و ما هم 

بخشی از آن بازار هستیم. 
وی گف��ت: وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در ای��ن جلس��ه تصری��ح کرد ک��ه اگر یک 
س��رمایه گذار خارجی تولی��د خودرو را در 
ایران انجام دهد می تواند تا صددرصد سهام 

آن شرکت را دارا باشد. 
مهندس نعمت زاده، در ادامه با اشاره به 
اینکه باید به دنبال تکنولوژی روز باش��یم 
اف��زود: تفک��ر CKD کاری را از ذهن مان 

حذف کنیم. 
سیاس��ت گذاری  ش��ورای  س��خنگوی 
خ��ودرو گف��ت: در ای��ن جلس��ه گ��زارش 
تحلیلی از صنعت خودروی ایران با صنایع 
خودروس��ازی کش��ورهای اروپایی به ویژه 
آلمان توس��ط دکتر واورا مش��اور ش��رکت 
ایران خودرو ارائه ش��د که وی برداش��ت ها 
و مش��اهدات خود را در قالب 10 س��وال و 

جواب مطرح کرد. 
قربان��ی اف��زود: دکت��ر واورا س��ابقه کار 
در ش��رکت مرس��دس بنز آلمان را داشته 
همچنی��ن مدی��ر پلتفرم های ش��رکت یاد 

ش��ده ب��وده اس��ت.  س��خنگوی ش��ورای 
سیاست گذاری خودرو در ادامه جمع بندی 
گ��زارش دکت��ر واورا به نق��ل از وی گفت: 
در ای��ن گزارش به رعایت اس��تانداردهای 
خارجی، توجه به کاهش آالیندگی، مصرف 
س��وخت کمتر و توجه به مراکز صادرات و 
تولید در کالس جهانی، توسعه محصول و 
اعطای حق انتخاب به مش��تری در زمینه 
مش��خصات فنی و آپشن موردنظر مشتری 

اشاره شد. 
قربانی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت 
پس از استماع گزارش دکتر واورا خاطرنشان 
کرد: این گزارش واقعیت و در برخی موارد تلخ 
است، برای دستیابی به اهدافی که داریم باید 
خالقیت داشته و به طراحی اهمیت دهیم و 
 در ی��ک جمله صنع��ت خودرو را رقابت پذیر 

کنیم. 
وی اف��زود: مهن��دس نعم��ت زاده تاکید 
ک��رد ک��ه ایجاد واحد تس��ت یک ضرورت 

اس��ت و به س��رعت گرفتن س��اخت واحد 
آزمون خودرو نیز تاکید کرد.  س��خنگوی 
ش��ورای سیاس��ت گذاری خ��ودرو گف��ت: 
مهن��دس نعمت زاده در ادامه یادآور ش��ده 
م��ن اطمینان دارم خودروس��ازی ما توان 
الزم را ب��رای ایج��اد واحد آزمون داش��ته 
و نبای��د منتظ��ر حرک��ت دیگران باش��یم. 
چ��را ک��ه صنعت خودروی ای��ران صنعتی 
 پیش��رو اس��ت و بای��د از تکنول��وژی روز 

استفاده کند. 
قربان��ی اف��زود: وزی��ر تاکی��د داش��ت 
خودروس��ازی بدون طراحی و توسعه معنا 
ندارد و همه خودروسازان و مدیران مربوط 

در این میان مسئول هستند. 
سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو 
گفت: مهندس نعمت زاده با تاکید بر اینکه 
اگر صنعت خودروی کش��ور حرکت کند، 
 گف��ت در واقع صنعت کش��ور کند حرکت 

می کند. 

وضعیت تولید خودرو در 4 ماهه 
امسال

ساس��ان قربانی گفت: در این جلسه آمار 
تولید خودرو در چهار ماهه امس��ال اعالم 
ش��د. وی گفت: طی چهار ماهه نخس��ت 
امس��ال تع��داد 329ه��زار و 55 دس��تگاه 
خودروی س��واری در کش��ور تولید شد که 
این میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال 
قبل رش��د17.6درصدی داشته همچنین 
ای��ن می��زان تولید نس��بت ب��ه پیش بینی 
برنام��ه تولی��د س��ال 94 حکایت از تحقق 

رشد 84درصدی دارد. 
سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو 
افزود: در این نشست تاکید شد شرکت های 
خودروسازی برنامه جبرانی برای باقیمانده 
س��ال تهیه و به اجرا بگذارند. س��خنگوی 
ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو با اش��اره 
به ادامه جلس��ه توس��ط س��یدرضا مفیدی 
مدی��ر صنایع خودروی ایدرو گزارش��ی از 
راهنم��ای پیگی��ری اه��داف، راهکارهای 
اجرای سیاس��ت ها همچنین شاخص های 
پای��ش صنعت خودروی کش��ور را در این 
جلس��ه ارائه داد. به گفته قربانی به نقل از 
س��یدرضا مفیدی اعم گزارش مورد اش��اره 
به ارائه راهکارهایی در زمینه اجرای س��ند 
اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو 
در افق 1404 تمرکز داش��ت که در س��ال 
گذشته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ابالغ شد. سخنگوی شورای سیاست گذاری 
خودرو در پایان گفت: در این نشست مقرر 
شد تعیین مسئوالن مختلف برای پیشبرد 
اه��داف ای��ن صنعت در جلس��ات آتی این 

شورا بررسی شود. 

ایجاد برند داخلی در صنعت خودرو باید هدف صادراتی داشته باشد

رشد بیش از 17درصدی تولید خودرو در 4ماهه امسال
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خودرو

مدیرکل صنایع معدنی مطرح کرد
سیاست های حمایتی دولت در 

توسعه صادرات محصوالت معدنی 
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت سیاست های حمایتی دولت در توسعه صادرات 
را تشریح کرد و گفت: صادرکنندگان به ویژه کسانی 
ک��ه ب��ا ظرفیت  100درصد تولی��د می کنند، حمایت 

خواهند شد. 
محمد فاطمیان در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
باید به صورت مستقیم و غیرمستقیم حمایت و قوانین 
آسیب رسان به صادرکنندگان را اصالح کنیم یا تعریف 
جدیدی از آنها داشته باشیم تا صادرات توسعه یابد. 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت ب��ا توجه به ضعف 
ش��دید مکانیزم ساختار صادراتی، در بخش خصوصی 

در راستای حمایت از این بخش گام برمی دارد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه هر کاالیی برای داش��تن 
وضعی��ت مطلوب باید ش��اخصه های الزم را داش��ته 
باشد، گفت: برای تسخیر و ورود به بازارهای مختلف 
باید به کیفیت، کمیت، قیمت، تعرفه ها و سیاست های 

حمایتی توجه کرد. 
فاطمی��ان ب��ا اش��اره ب��ه کیفیت  به عن��وان یکی از 
مولفه ه��ای اصلی در بحث صادرات گفت: متناس��ب 
با نوع کاال و خدمات باید استانداردها تعریف شوند و 
برای داشتن شاخصه های مطلوب باید به بازار هدف 
و شاخصه های بازار توجه کرد. بازاریاب ها باید ویژگی 
پذیرش محصوالت را بررس��ی کنند و تولید براساس 

آن ویژگی ها صورت گیرد. 
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با اشاره به کمیت به عنوان دیگر مولفه تولید 
و صادرات تصریح کرد: باید توجه داش��ته باش��یم که 
بازار هدف چه حجمی از کاال را نیاز دارد تا براساس 
آن نیاز بتوانیم طبق زمان بندی مناس��ب آن کاال را 

تامین کنیم. 
او همچنی��ن ب��ا تاکید ب��ر اهمیت قیمت گذاری در 
تسخیر بازارهای داخلی و بین المللی گفت: باید دید 
که قیمت کاال رقابتی است یا خیر. چه در حوزه قیمت 
تمام شده و چه در زمان رقابت در بازار مشترک. باید 
ط��وری برنامه ری��زی کنیم که هم به بازار ورود کنیم 
و هم سهم بازار را هر روز بیشتر از آن خود سازیم. 
فاطمی��ان ب��ا تاکید بر اینک��ه برای صادرات باید به 
تعرفه ه��ای ترجیحی و تجاری فی مابین کش��ورهای 
هدف توجه داش��ته باش��یم، اف��زود: بخش خصوصی 
می تواند تقاضای خود را در این زمینه به دولت ارائه 
دهد تا دولت در نشست های سیاسی بین المللی بین 
کش��ورهایی که قرار اس��ت تبادالت اقتصادی با آنها 
داش��ته باش��یم، ترجیحات الزم را تعریف کند. بستر 
این کار از طریق اتاق های بازرگانی و جلسات مشترک 

بین دولت و بخش خصوصی فراهم است. 
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت اف��زود: هدف نشس��ت های اقتصادی باید 
روش��ن باش��د و به صورت برنامه ریزی ش��ده و مداوم 
جلسات برگزار شود. همچنین باید از شرایط موجود 
و تفاهم نامه ها بین گروه های کاری و اقتصادی فعال 
مانند کش��ورهای عضو دی هش��ت و کشورهای عضو 

اکو استفاده کنیم. 
وی با اش��اره به سیاس��ت های حمایتی دولت در 
توس��عه صادرات اظهار کرد: صادرکنندگان به ویژه 
کس��انی که با ظرفی��ت  100درصد تولید می کنند، 
حمای��ت خواهن��د ش��د. مش��وق های صادراتی نیز 
ب��ه کم��ک بخش خصوصی برای ص��ادرات می آید 
و برگ��زاری نمایش��گاه های بین الملل��ی، پرداخ��ت 
یارانه های هدفمند می تواند به صادرات کمک کند. 
بای��د دید چه تس��هیالت ک��م بهره ای را می توان به 
صادرکنن��دگان و تولیدکنن��دگان دهیم و به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم از آنها حمایت کنیم. 

خالی ماندن 70درصد کارخانه های 
روی به دلیل کمبود خوراک 

 عضو هیات مدیره انجمن معدنکاران سرب و روی 
با اشاره به کاهش ذخایر معدن سرب و روی انگوران 
گف��ت: در مقاب��ل نیاز 3 میلی��ون تنی صنعت روی، 
فق��ط 700ه��زار ت��ن توانس��تیم روی تامین کنیم و 
کارخانه های روی به دلیل کمبود خوراک با 30درصد 

ظرفیت مشغول کار هستند. 
محم��د کش��انی در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، اظه��ار 
ک��رد: درصورتی ک��ه از صنایع معدنی حمایت ش��ود 

اشتغال زایی بسیاری صورت می گیرد. 
وی ب��ا اش��اره به اینکه مش��کل صنع��ت مربوط به 
صنایع باالدس��تی اس��ت، افزود: صنایع پایین دس��ت 
روی توس��عه پیدا کرده اما صنایع باالدس��تی که در 
دس��ت دولت هس��تند، محدودند. عضو هیات مدیره 
انجمن معدنکاران سرب و روی با اشاره به مشکالت 
کارخانه های س��رب تاکید کرد: کارخانه سرب زنجان 
تنه��ا تولید کنن��ده ای که از زنجیره کنس��انتره بهره 
می ب��رد و ب��ا تکنولوژی س��رب تولی��د می کرد اما به 

دلیل مشکالت محیط زیستی تعطیل شده است. 
کش��انی با تاکید بر ظرفیت تولید 40هزار تنی در 
صنعت سرب و روی خاطر نشان کرد: در حال حاضر، 
کارخانه ها با ظرفیت 18هزار تن در حال تولید هستند 
و صنعت سرب و روی از کمبود خوراک به شدت رنج 
می برد و همه این موارد به خاطر سیاست گذاری های 
نادرست در این حوزه است. عضو هیات مدیره انجمن 
معدنکاران س��رب و روی در پایان با اش��اره به اینکه 
صنعت س��رب و روی پتانس��یل باالیی دارند و پس از 
حذف تحریم می توانند به اروپا صادرات داشته باشند، 
گفت: در حال حاضر بازارمان کوچک شده و به هند، 

ترکیه و کره بسنده کرده ایم. 

آغاز بهره برداری از عمق 240 متری 
معدن باستانی نخلک 

بهره ب��رداری از عم��ق 240متری معدن س��رب و 
روی نخل��ک با حضور رییس هی��ات عامل ایمیدرو، 
اس��تاندار اصفهان، نماینده مردم شهرستان نایین و 
جمعی از مسئوالن محلی، به طور رسمی آغاز شد. 
به گزارش ایمیدرو، در حال��ی که پیش تر، ذخایر 
باقی مانده این معدن حدود 100هزارتن بود براساس 
اکتش��افات صورت گرفته و بازگشایی افق جدید در 
عم��ق 240متر، 400هزارتن به ذخی��ره این معدن 

اضافه شده است. 
از این معدن ساالنه 25 تا 30هزارتن ماده معدنی 
با عی��ار متوس��ط 6درصد اس��تخراج می ش��ود که 
کارخان��ه تغلیظ این مجتمع، س��االنه ظرفیت تولید 
دوهزارتن کنسانتره سرب را دارد که عمدتا محصول 

آن روانه بازارهای صادراتی می شود. 
مهدی کرباس��یان در مراسم آغاز عملیات اجرایی 
این ط��رح، گفت: با اجرای برنام��ه جدید در معدن 
باس��تانی نخلک که از س��ابقه فعالیت دوهزار س��اله 
برخوردار اس��ت، موضوع معاش، تولید و اشتغال در 

این منطقه، در حد ممکن تامین شده است. 
کرباسیان به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و ایمیدرو در ش��رایط تحریم های کشور اشاره کرد و 
گفت: ایمیدرو از دو سال پیش کار وسیعی در حوزه 
اکتش��اف در کشور آغاز کرده که استان اصفهان نیز 
در این زمینه ظرفیت های باالیی از خود نشان داده، 
این در ش��رایطی اس��ت که معدن و صنایع معدنی، 
نم��ود اقتص��اد مقاومتی ب��وده و ای��ن موضوع جزو 

محوری ترین کارهای ما است. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه 
به تاکیدات رهبری، ریاس��ت جمهور و دولت در این 
زمینه امیدواریم در برنامه شش��م توس��عه، حمایت 
بیش��تری از بخش معدن صورت گیرد و پیش بینی 
می شود، بخش معدن در رشد اقتصادی کشور، نقش 

بسزایی داشته باشد. 
رسول زرگر، اس��تاندار اصفهان نیز در این بازدید 
اظهار داشت: معدن نخلک برای ما در استان اصفهان 
اهمیت دارد بارزترین اهمیت آن میزان اش��تغال آن 
است به این دلیل که در حال حاضر حدود 200نفر 

به طور مستقیم در آن مشغول فعالیت هستند. 
زرگر افزود: از مس��ئوالن وزارتخانه می خواهیم که 
یک هدف گذاری اش��تغال یک هزار نفری برای این 
معدن و صنایع وابسته به آن در منطقه شرق استان 
پیش بینی کنند، چرا که در شرق استان عمده محور 
توسعه بر مبنای معدن است. وی یادآور شد: استان 
اصفهان وضعی��ت خوبی در زمینه معدن داش��ته و 

رتبه دوم کشور بعد از استان کرمان را داراست. 
استاندار اصفهان ادامه گفت: با توجه به سابقه دو 
سه هزار س��اله ای که در این معدن است، می توان با 
استفاده از س��ابقه تاریخی این معدن و ثبت جهانی 
آن، زمین��ه گردش��گری معدن��ی را در ای��ن معدن 

باستانی فراهم کرد. 
وی با اش��اره به اینکه در ش��رق اس��تان با توجه 
به محدودیت آب، نمی توان به کش��اورزی اتکا کرد 
افزود: با فعال شدن موزه معدنی این معدن و فراهم 
شدن زمینه گردشگری، این معدن به نخستین موزه 

معدنی کشور تبدیل خواهد شد. 
علیرضا ساعی، مدیر مجتمع معدنی نخلک نایین 
نی��ز در این برنامه گزارش��ی درباره ش��رایط تولید، 
اکتشافات انجام شده و وضعیت جدید معدن نخلک 

ارائه کرد. 

ارائه نسل جدید آموزش های مهارتی
ایجاد نظام مهارت آموزی مجازی

قائم مقام وزیر کار با تاکید بر اینکه هر ایرانی باید 
بتواند در هر زمانی که نیاز داش��ت، خدمات آموزش 
مجازی دریافت کند، گفت: نسل جدید آموزش های 

مهارت شغلی ارائه می شود. 
به گزارش مهر، ابوالحسن فیروزآبادی بیان داشت: 
با ارائه خدمات از سوی یکی از شرکت های خدمات 
ارتباط��ی، آموزش��گاه های آزاد فن��ی و حرفه ای هم 

می توانند به آموزش های مجازی بپردازند. 
قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید 
بر نقش مهم س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
در ارائه آموزش های مهارتی در کش��ور، بیان داشت: 
با توجه به تحوالت جهانی در نظام آموزش��ی که از 
تکنولوژی در آموزش بهره گیری می ش��ود، سازمان 
فنی و حرفه ای در این راس��تا از فناوری نس��ل دوم 

مخابراتی استفاده کرده است. 
وی بیان داشت: این س��ازمان تاکنون 78 میلیون 
پیامک آموزش��ی را برای افرادی که با این س��ازمان 

ارتباط دارند، ارسال کرده است. 
فیروز آبادی با اش��اره به نیازهای جدید آموزشی 
در فض��ای مجازی افزود: برای توس��عه آموزش های 

مجازی به اپراتورهای نسل سوم نیاز داریم. 
این مقام مس��ئول در وزارت کار اظهار داشت: هر 
ایران��ی باید در هر ج��ا و هر زمانی بتوان��د از نظام 

آموزشی مجازی استفاده کند. 
وی با اشاره به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای 
بیان داش��ت: 13 هزار و 500 آموزش��گاه خصوصی 
با بس��تری ک��ه فراهم ش��ده، می توانن��د در زمینه 

آموزش های مجازی مشارکت داشته باشند. 
فیروزآب��ادی گف��ت: تاکنون از طریق این بس��تر 
320 هزار نفر آموزش کس��ب کرده اند که 65 هزار نفر 

موفق به دریافت گواهینامه شده اند. 
قائم مقام وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار 
امیدواری کرد از سال آینده اعطای گواهینامه نیز از 

طریق این نظام آموزشی صورت گیرد. 

اخبــار معــدن
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برخ��ورد با موسس��ات مالی 
و اعتب��اری غیر مج��از پس از 
ماج��رای موسس��ه می��زان و 
چالش ه��ای ب��ه وج��ود آمده 
پیرام��ون این موسس��ه مالی و 
اعتب��اری صاحب ن��ام، به طور 
محسوس��ی کاهش پیدا کرده 

است. 
ب��ه گزارش »فرص��ت امروز« 
س��اماندهی موسس��ات مالی و 
اعتب��اری غیر مج��از، موضوعی 
اس��ت ک��ه در یک ده��ه اخیر 
باره��ا از دهان مس��ئوالن بانک 
مرکزی ش��نیده شده است. این 
موسسات که در فضای غبار آلود 
ابت��دای انق��اب با اس��تفاده از 
ش��رایطی مانن��د دوران جنگ 
تحمیلی شکل و رشد پیدا کردند 
رفته رفته در دهه 80 تبدیل به 
بازار غیر نظارت پذیر گسترده ای 
در م��وازی بازار رس��می پولی و 

مالی شدند. 

مزیت های نسبی موسسات 
مالی و اعتباری غیر مجاز

سهراب ثابت قدم، کارشناس 
اقتص��ادی در ای��ن ب��اره ب��ه 
»فرصت امروز« گفت: متاسفانه 
این از زمانی بوده اس��ت که در 
خأل فعالیت بانک های خصوصی 
در دوره ای از حی��ات اقتصادی 
کش��ور، مس��ئوالن تصمیم به 
بازس��ازی و گس��ترش فعالیت 
صندوق ها و موسسات کوچکی 
می گیرن��د ک��ه پیش از این در 
مس��اجد  صندوق های  قال��ب 
ی��ا صندوق ه��ای تعاونی ها به 
فعالیت می پرداختند. در ابتدای 
ده��ه 70برای نخس��تین بار با 
پیگیری ه��ای دکت��ر محم��د 
حس��ین عادل��ی، رییس وقت 
بان��ک مرک��زی، قانون فعالیت 
موسس��ات مال��ی و اعتب��اری 
تدوین شد و به تصویب رسید. 

ای��ن قانون زمینه گس��ترش و 
بس��ط فعالیت های موسس��ات 
غیر مج��از را به وجود آورد و به 
دنبال آن با توجه به سود آوری 
این موسس��ات برخ��ی نهادها 
تش��ویق شدند تا در این عرصه 
وارد ش��وند و با توجه به حجم 
نقدینگ��ی ک��ه در دس��ت این 
نهادها اس��ت، این موسسات به 
سرعت تبدیل به رقبایی بزرگ 
برای نظام بانکی کشور شدند. 
وی افزود: نظارت پذیر نبودن، 
ام��کان مانور های غیر قانونی در 
ارائه سودهای بیشتر از مصوبات 
ش��ورای پول و اعتب��ار و امکان 
فعالیت در حوزه های داللی مانند 
بازار مسکن در قالب شرکت های 
تابعه این موسس��ات، مهم ترین 
دالیل سودسازی این موسسات 
ب��وده اس��ت.  این کارش��ناس 
اقتصادی با اشاره به مشکاتی 
که موسس��ات مالی و اعتباری 
بازپرداخ��ت  در  غیر مج��از 
س��پرده های مردم��ی دارن��د 
تاکید کرد: این طور نیست که 
این موسس��ات قادر نباشند به 
تعهدات خود عمل کنند. اما به 

دلیل قرار نداشتن فعالیت های 
آنه��ا در چارچوب های قانونی، 
س��ازو کاره��ای الزم برای این 
کار پیش بینی نش��ده اس��ت. 
بانک مرکزی در ش��رایط فعلی 
سازوکاری برای بانک ها دارد و 
درصورتی که هر یک از بانک ها 
با مشکاتی در این باره مواجه 
ش��ود بانک مرکزی مسئولیت 
آن را می پذی��رد و پاس��خگوی 
مردم اس��ت اما درخصوص این 
موسس��ات چنین س��ازوکاری 

وجود ندارد.
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
ادام��ه داد: از نظر صورت های 
مال��ی به گفته مس��ئوالن این 
موسس��ات دارایی های الزم را 
جهت بازپرداخت تعهدات شان 
دارند اما به دلیل زمان بر بودن 
تبدی��ل ای��ن دارایی ها به پول 
نقد، با مشکل مواجه هستند. 

دارایی های این موسسات 
پاسخگوی تعهدات است

محمد کهن دژ، کارش��ناس 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
»فرص��ت ام��روز« در این باره 

گف��ت: بانک مرک��زی در یک 
سال گذش��ته قدم های مهمی 
موسس��ات  س��اماندهی  برای 
مال��ی و اعتب��اری غیر مج��از 

برداشته است. 
پ��س از غیر فعال بودن بانک 
مرک��زی در دوره پیش��ین و 
گسترش این موسسات، در این 
دوره بان��ک مرک��زی قدم های 
مثبتی برداش��ت. از یک طرف 
بان��ک مرکزی و وزارت اقتصاد 
حجم فش��ارهای س��نگینی را 
به موسس��ات مالی و اعتباری 
غیر مجاز برای پذیرش فعالیت 
قانون��ی  چارچوب ه��ای  در 
آغ��از کردن��د و ب��ه دنبال آن 
فشارهای سنگینی را در قالب 
اطاع رسانی رسانه ای به مردم 
در مورد موسس��ات غیر مجاز و 
خطرات سرمایه گذاری در این 

موسسات وارد کردند. 
وی اف��زود: این اس��تراتژی 
فعالی��ت موسس��ات مال��ی و 
اعتباری غیر مجاز را با مشکات 
و موانع فراوانی روبه رو کرد اما 
با س��ر ب��از کردن مش��کات 
موسس��ه میزان در این برهه از 

زم��ان، بانک مرکزی چند گام 
از راه آمده را عقب نشینی کرد. 
این کارش��ناس تاکید کرد: 
از  یک��ی  می��زان،  موسس��ه 
مهم تری��ن موسس��ات مالی و 
اعتباری بود که به دلیل انتساب 
به یکی از دس��تگاه ها، توانسته 
بود س��پرده های فراوانی را در 
میان مردم جمع آوری کند اما 
ب��ه دلیل تمرکز بر دارایی های 
برخی  نتوانس��ت  غیر نق��دی، 
از چک های��ی را که در دس��ت 
مشتریان خود داشت پرداخت 
کن��د و ب��ه دنب��ال آن هجوم 
س��پرده گذاران ب��رای دریافت 
سپرده های شان تبدیل به یک 

بحران شد. 
وی ادام��ه داد: تبع��ات این 
ماج��را و تحص��ن و اعت��راض 
س��پرده گذاران شرایطی را به 
وج��ود آورد ک��ه بانک مرکزی 
را وادار کرده اس��ت که بخشی 
از فش��ارهای اج��رای برنام��ه 
س��اماندهی را از روی خ��ود 
بردارد و این برنامه را با سرعت 
کمت��ری دنبال کند. به همین 
دلی��ل فکر می کنم جمع بندی 
و بس��تن پرون��ده غیر مجازها 
آن گونه که بانک مرکزی وعده 
داده اس��ت تا پایان سال جاری 

ممکن نباشد. 
وی اظهار داشت: پس از دو 
دهه آزمون فعالیت موسس��ات 
مال��ی و اعتب��اری غیر مج��از، 
آس��یب های ای��ن موسس��ات 
کاما ش��فاف و روش��ن ش��ده 
اس��ت و بان��ک مرک��زی نباید 
ب��ه خاطر تبعات و مش��کات 
فرا رو از س��اماندهی آنها عقب 
بنش��یند. ای��ن موسس��ات از 
دارایی ه��ای کافی برخوردارند 
و باید با استفاده از دارایی های 
آنه��ا تعهدات ش��ان را به مردم 
بازپرداخ��ت کرد و پرونده آنها 

را برای همیشه بست. 

کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با »فرصت امروز« هشدار دادند

تبعات ورشکستگی موسسه میزان
برخورد با غیر مجازها را کند کرد

اگر تا به حال متقاضیان دریافت 
تس��هیات خ��رد و کان از جمله 
منتق��دان بانک ه��ا بودن��د از این 
پس بای��د س��هامداران آنهارا نیز 
در صف ناراضیان به حس��اب آورد. 
کاهش س��ود تقسیمی در مجامع 
بانک ها این پرسش را مطرح کرده 
که آیا دوران س��ودهای باال تمام 

شده است.
ب��ه گ��زارش تس��نیم، در پایان 
فصل برگزاری مجامع شرکت های 
بورس��ی و بررسی مصوبات مجامع 
ب��ورس،  در  حاض��ر  بانک ه��ای 
مش��خص ش��د که ای��ن بنگاه ها 
نتوانس��تند ب��ه هیچ وجه رضایت 
سهامداران شان را به دست آورند. 
مقایسه سودهای تقسیمی برای 
س��ال مالی 93 با آنچه برای سال 
مالی 92 تقس��یم ش��د از کاهش 
س��ود تمامی بانک ها تا حد نصف 

حکایت دارد. 
از میان 20 بانک حاضر در بازار 
سرمایه 12 بانک اطاعات مرتبط 
با سود تقسیمی خود را به صورت 
کامل منتشر کرده اند. در این میان 
متوسط سود تقسیم شده 147.7 
ریال اس��ت. مقایس��ه این رقم با 
س��ال گذشته نش��ان می دهد که 
بانک ها به طور متوس��ط 14 ریال 
کمتر به ازای هر س��هم س��ود به 
سهامداران شان پرداخت کرده اند. 
کارشناسان افت سود تقسیمی 
بانک ه��ا را تحت تاثی��ر دو عامل 
می دانن��د؛ ش��رایط کل��ی حاکم 
ب��ر اقتص��اد کش��ور خصوص��ا در 
بخ��ش واقع��ی اقتص��اد و دیگری 
س��خت گیری های خاص��ی ک��ه 

بان��ک مرک��زی امس��ال در مورد 
صورت های مال��ی بانک ها اعمال 

کرده است. 
پس از آنکه رییس پژوهش��کده 
پول��ی و بانک��ی چندی پیش عدم 
برگ��زاری مجامع برخی بانک ها را 
پیش بینی کرد، زمزمه ها در مورد 
تصمیم��ات خ��اص بانک مرکزی 
درب��اره صورت های مال��ی بانکی 

قوت گرفت. 
ماج��را ه��م از ای��ن ق��رار بود 
ک��ه ب��ه اعتق��اد بان��ک مرکزی، 
بانک ه��ا مطالب��ات خ��ود را اعم 
از مش��کوک الوصول و. . . ج��زو 
دارایی های خود حساب می کنند 

و ب��ر همین اس��اس نی��ز درآمد و 
سود شناسایی و تقسیم می کنند. 
درحالی ک��ه بخش زی��ادی از این 
مطالبات اصا قابل وصول نیس��ت 
و در واقع بانک ها س��ود موهومی 
توزیع می کنن��د. به همین خاطر 
هم بانک مرکزی عزم خود را برای 
پایان دادن به این روند اشتباه جزم 
کرد و با فراخواندن حسابرسان به 
ساختمان میرداماد، تذکرات الزم 
ب��ه آنه��ا داده ش��د. بانک ه��ا هم 
موظ��ف ش��دند صورت های مالی 
خ��ود را پی��ش از مجامع به بانک 

مرکزی ارائه کنند. 
ای��ن تصمی��م بان��ک مرک��زی 

هیچ گاه به صورت علنی بیان نشد 
ول��ی اخب��ار جس��ته و گریخته از 
س��خت گیری ها حکایت داشت تا 
اینکه با برگزاری مجامع و کاهش 
تقس��یمی  س��ودهای  معن��ادار 
مشخص شد که صورت های مالی 
بانک ها امس��ال به ش��دت زیر ذره 
بی��ن بان��ک مرکزی قرار داش��ته 

است. 
رییس کل بانک مرکزی نیز پس 
از پای��ان فصل مجامع توضیحاتی 
در این زمینه داد. ولی اهلل سیف با 
اش��اره به برنامه های بانک مرکزی 
به منظور شفاف س��ازی اطاعات 
بانک ه��ا گف��ت: »بان��ک مرکزی 

براس��اس اصول و اس��تانداردهای 
حس��ابداری و اصول بازل یک، دو 
و سه که اخیرا در سطح بین المللی 
در حال پیاده س��ازی است، شروع 
به شفاف س��ازی اطاعات بانک ها 
کرده است. بر این اساس، بانک ها 
و موسس��ات مال��ی مل��زم به ارائه 

اطاعات خود هستند. 
س��ال  در  مرک��زی  بان��ک 
و  ارس��ال  را  بخش��نامه ای   93
حداقل هایی را برای ارائه اطاعات 
در صورت های مالی بانک ها تعیین 
کرد و حسابرسان مکلف شدند که 
براساس آن حداقل ها عمل کنند.« 
وی با اش��اره به همکاری بانک 
مرک��زی و س��ازمان حسابرس��ی 
شفاف س��ازی  درخص��وص 
صورت ه��ای مال��ی بانک ها اظهار 
داش��ت: »حسابرس��ی برخ��ی از 
بانک های دولتی توس��ط سازمان 
حسابرس��ی انجام می شود و بانک 
مرک��زی با این س��ازمان همکاری 
خوبی داش��ته اس��ت و با مجموعه 
این هماهنگی ها، این کار با انضباط 
انجام می شود. همه مجامع بانک ها 
که در سال 94 برگزار شد، از این 
فیلتر عبور کرد. یعنی در حقیقت 
بان��ک مرک��زی اقدامی را ش��روع 
کرده که ظرف مدت س��ه تا چهار 
سال پایه مالی بانک ها را به چنان 
استحکامی برساند که شبهات در 
صورت های مالی آنها کاما از بین 

برود«. 
این اقدام به مذاق س��هامداران 
بانک ه��ا خوش نیامده و در برخی 
م��وارد نی��ز تنش هایی در مجامع 

بانک ها ایجاد کرده است.

کاهش سود تقسیمی بانک ها در مجامع؛ صورت های مالی زیر ذره بین بانک مرکزی
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گزارش 2

بازارهای جهانی

فقدان خبرهای تکان دهنده 
نوسان »دالر« را کاهش داد

به گزارش تس��نیم، نتایج بررس��ی بانک مرکزی از 
تح��والت بازار ارزه��ای عمده در هفته منتهی به 26 
ژوییه 2015 )4 مرداد 94( نشان می دهد که در این 
هفته به دلیل فقدان انتش��ار آمار مناس��ب و اخباری 
ک��ه بتوان��د بازار را تکان دهد بیش��تر در اثر تغییرات 

تکنیکال، نوسانات باال و پایین داشت. 
ام��ا هن��وز این انتظار وج��ود دارد که نرخ بهره در 
ایاالت متحده تا پایان سال افزایش یابد و این امر به 
معنای چش��م اندازی مناس��ب تر برای دالر آمریکا در 
برابر س��ایر ارزهاست.  براساس این گزارش، متوسط 
ارزش دالر نس��بت ب��ه متوس��ط ارزش آن در هفته 
 ماقب��ل در براب��ر ین، یورو، فران��ک و پوند به ترتیب

0.16، 0.01، 0.81 و 0.28 درصد تقویت شد. 
عوام��ل تقوی��ت دالر در مقاب��ل اس��عار عبارتند از 
احتم��ال افزای��ش نرخ به��ره آمریکا تا پایان س��ال، 
افت چش��مگیر قیمت طا، عوامل تکنیکی و کاهش 
متقاضی��ان بیمه بیکاری در آمریکا. همچنین عوامل 
تضعیف دالر در مقابل اسعار عبارتند از افت بدبینی 
نس��بت به مس��ئله یونان، انتشار صورت جلسه بانک 

مرکزی انگلستان و افت بازار سهام وال استریت. 
دوش��نبه، با تداوم انتظ��ارات در مورد افزایش نرخ 
بهره فدرال رزرو تا پایان سال، نرخ بازدهی اوراق این 
کشور باال رفت و به همین علت، ارزش دالر در برابر 
سبدی از ارزها به باالترین سطح سه ماهه خود رسید. 
همچنین افت بهای طا به زیر س��طح 1100دالر در 
ه��ر اونس و ثبت س��طوح حداقلی پنج س��اله، ضمن 
افزایش تقاضای دالر، تقویت آن را به دنبال داش��ت. 
شاخص دالر آمریکا در این روز با 0.2درصد افزایش 
ب��ه 98.035 واحد رس��یدکه باالترین س��طح از 23 

آوریل بود. 
روز س��ه ش��نبه، ارزش دالر آمری��کا در برابر یورو 
تضعیف ش��د و بدین ش��کل یورو از س��طوح پایین 
س��ه ماهه باالتر رفت. علت آن بود که با کم ش��دن 
بدبینی نسبت به یونان، فعاالن بازار بیشتر روی یورو 
سرمایه گذاری کردند. همزمان با رویکرد مثبت بانک 
مرکزی ژاپن نس��بت به تورم، ارزش ین نیز در برابر 
دالر آمریکا تقویت ش��د. البته از منظر کارشناس��ان 
هرگونه تضعیف دالر آمریکا به خصوص در برابر یورو 
ام��ری موقت��ی در دوران کنون��ی اس��ت. در این روز 
ش��اخص دالر آمریکا با 0.7درصد کاهش روبه رو شد 
که بزرگ ترین افت یک روزه در یک ماه گذش��ته اش 

بود. 
روز چهارش��نبه، با وجود افت چش��مگیر روز قبل، 
دالر آمریکا در برابر اغلب ارزها تقویت ش��د. در نبود 
آمار و تحول خاصی در س��رخط اخبار، بیش��تر علل 
تکنیکال باعث ش��کل گیری رون��د قیمتی بود. البته 
در این روز پوند انگلیس نیز از صورت جلس��ه بانک 
مرک��زی انگلیس که نش��ان دهنده احتمال بیش��تر 
افزای��ش ن��رخ بهره ب��ود، منفعت برد. ش��اخص دالر 
آمری��کا در ای��ن روز با 0.3درصد افزایش به س��طح 

97.595واحد رسید. 
روز پنجش��نبه، با تصویب مجموعه دوم اصاحات 
الزم ب��رای دریافت وام توس��ط مجل��س یونان برای 
جلوگیری از ورشکس��تگی، یورو در برابر دالر آمریکا 
تقویت ش��د و برای نخس��تین بار در هفته، هر یورو از 

سطح 1.10دالر آمریکا فراتر رفت. 
با وجود این برخی کارشناس��ان معتقدند که هنوز 
خطر یونان در بلندمدت بر سر یورو سنگینی می کند 
زیرا معلوم نیست که با بسته نجات فعلی، این کشور 
ب��ار دیگ��ر به وضعیت یک ماه پیش خود برنگردد. از 
همین رو تقویت چش��مگیر یورو در برابر س��ایر ارزها، 
در چند س��ال آتی، نمی تواند بروز یابد. شاخص دالر 
آمریکا در این روز با 0.5درصد افت به سطح 97.094 
واحد رس��ید. روزجمع��ه، ارزش دالر آمریکا در برابر 
س��ایر ارزها افزایش یافت زی��را آمارها حکایت از آن 
داش��ت که احتمال دارد در نقاط دیگر جهان، رش��د 
اقتصادی به قوت رشد اقتصادی ایاالت متحده نباشد. 
این امر نیز به تقویت انتظارات برای افزایش نرخ بهره 
کلیدی آمریکا تا پایان س��ال جاری میادی دامن زد. 
شاخص دالر آمریکا در این روز با 0.2درصد افزایش 

به سطح 97.274 واحد رسید. 

طال دیگر جذاب نیست
نتایج بررسی بانک مرکزی از تحوالت بازار جهانی 
طا در هفته منتهی به 26ژوئیه 2015 )4 مرداد 94( 
نش��ان می دهد که در این هفته کمبود نقدینگی در 
بازارهای آسیایی به افت شدید قیمت طا منجر شد. 
به گزارش تس��نیم، نتایج بررس��ی بانک مرکزی از 
تحوالت بازار جهانی طا در هفته منتهی به 26ژوئیه 
2015 )4 مرداد 94( نشان می دهد که در این هفته 
کمبود نقدینگی در بازارهای آس��یایی به افت شدید 
قیمت طا منجر ش��د.  پس از آن نیز تقویت دالر و 
احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا، از افت قیمت طا 
حمایت کردند. اگرچه سودگیری و افت در بازارهای 
س��هام در برخی روزهای هفته توانس��ت تا حدودی 

کاهش قیمت طا را جبران کند. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، نوس��انات هفته گذش��ته 
مح��دوده در  نیوی��ورک  ب��ازار  در  ط��ا   قیم��ت 

1102.05-1089.34 دالر برای هر اونس در نرخ های 
پایانی ثبت ش��د. متوس��ط بهای طا در هفته گذشته 
نس��بت به متوس��ط آن در هفته ماقب��ل، 4.51درصد 
کاهش یافت.  به گزارش تس��نیم، طی روز دوش��نبه، 
به��ای طا ب��ا بیش از 4درصد افت کمترین س��طح 
پنج س��ال گذش��ته را به ثبت رس��اند. موج ناگهانی 
فروش در بازارهای شانگهای و نیویورک، اصلی ترین 
دلی��ل اف��ت ارزش طا بود. در س��اعات ابتدایی این 
روز بازارهای آس��یایی با کمبود نقدینگی مواجه شد 
و توانس��ت موج گس��ترده ای از فروش طا را به ثبت 
برساند. معامله گران دیگر جذابیتی در بازار طا نیافته 
و در پی خروج از این بازار نیاز به نقدینگی داش��تند 
و اق��دام ب��ه فروش کردند. گفتنی اس��ت روز جمعه، 
مقام��ات چینی اع��ام کردند که درنظر دارند ذخایر 
طای خود را کمتر از آنچه در ش��ش س��ال گذشته 

انتظار داشتند، افزایش دهند. 

نرخنــامه

بانکنامه

دالر3.300تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را3.300تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را870.000 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد3.650 توم��ان و ه��ر پون��د 
نیز5.140توم��ان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
476.000 تومان و هر ربع سکه269.000 تومان فروخته 
شد. هر سکه یک گرمی170.000 تومان خریدوفروش 
شد و هر گرم طای 18 عیار 89.209تومان قیمت خورد. 
هر اونس طا هم در بازارهای جهانی 10.812دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3.300دالر آمریکا

3.650یورو اروپا

5.140پوند انگلیس

900درهم امارات

1.215لیر ترکیه

538یوان چین

27ین ژاپن

2.570دالر کانادا

3.425فرانک سوییس

10.850دینار کویت

880ریال عربستان

2.000دینار عراق

54روپیه هند

895رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

10.812اونس طا

386.800مثقال طا

89.209هر گرم طای 18 عیار

873.000سکه بهار آزادی

870.000سکه طرح جدید

476.000نیم سکه

269.000ربع سکه

170.000سکه گرمی

۲۵درصد تقاضای وام مسکن متعلق 
به تهران است

مدی��رکل رواب��ط عمومی بانک مس��کن اعام کرد: 
25درص��د از ثبت نام کننده های وام خرید مس��کن در 
صندوق پس انداز مس��کن یکم، س��اکن ش��هر تهران 
هس��تند و حدود نیمی دیگر جزو متقاضیان شهرهای 

باالی 200هزار نفر جمعیت محسوب می شوند. 
مس��عود ایزدی افزود: این صندوق با هدف پرداخت 
تس��هیات خرید مس��کن به متقاضیان حائز ش��رایط 
خانه اولی، در 19خرداد ماه سال جاری در کلیه شعب 
بانک مس��کن رسما تاسیس شد و از آن زمان تاکنون 
یعن��ی طی 42 روز اخیر، نزدیک به 8 هزار نفر در این 

صندوق افتتاح حساب کرده اند. 
وی در ادام��ه اخبار برخی رس��انه ها مبنی بر اینکه 
»ضوابط پرداخت تس��هیات خرید مسکن خانه اولی 
تغییر پیدا کرده اس��ت« را تکذیب و اعام کرد: امکان 
پرداخت تس��هیات هم برای خری��د خانه و هم برای 
ساخت خانه وجود دارد و ضوابط ثبت نام متقاضیان در 
حس��اب صندوق پس انداز مسکن یکم نسبت به آنچه 
در روز اول توس��ط بانک مرکزی و بانک مسکن اعام 
ش��د، هیچ تغییری نکرده اس��ت و کماکان همه افراد 
متقاضی ش��امل متاهل ها و مجردها می توانند افتتاح 
حساب انجام دهند اما در زمان سررسیدسپرده گذاری 
و موعد پرداخت وام، فرد سپرده گذار حتما باید ازدواج 
کرده باشد و در عین حال فاقد سابقه اخذ تسهیات و 
یارانه در بخش مسکن باشد. در ضمن، این تسهیات 
فقط به آپارتمان هایی که حداکثر هفت س��ال از تاریخ 
ص��دور پروانه س��اختمانی آنها گذش��ته باش��د، تعلق 

می گیرد. 

تخفیف های ویژه  خدمات رزرو بانک 
سامان

بان��ک س��امان به  منظور ارائ��ه خدمات��ی متمایز به 
مش��تریان برتر )ویژه و خ��اص(و افزایش رضایتمندی 
آنها، تخفیف های ویژه ای را برای اس��تفاده از خدمات 

مرکز رزرو سامان درنظرگرفته است. 
رضا حیدری، مدیر بانکداری اختصاصی و مشتریان 
وی��ژه با بیان این خبر، تصری��ح کرد: در طرح تخفیف 
مسافرتی تابس��تانه، مشتریان برتر بانک تا 23 مهرماه 
94 مهلت دارند با خری��د بلیت هواپیما، رزرو هتل یا 
خرید تور برای خود و همراهان شان در سفرها، ازمرکز 
رزرو خدم��ات س��امان، از مزایای این ط��رح بهره مند 
شوند. حیدری گفت: برای برخورداری از تخفیف های 
این طرح، ت��ور، بلیت پرواز یا هتل باید پیش از تاریخ 
23 مه��ر ماه خریداری و رزرو ش��وند، اما تاریخ س��فر 

می تواند تا پایان سال جاری باشد. 

سود تقسیمی برای بانک
سال9۲)ریال(

سود تقسیمی برای 
سال93)ریال(

تغییر )ریال(

110-330220اقتصاد نوین
487-687200سینا

70-170100تجارت
240-33090ملت

45-9045صادرات
30-310280انصار
120-220100دی

6-7670حکمت ایرانیان
---98پست بانک
90-300210کارآفرین
-تنفس100سامان
---10آینده

-تنفس320پاسارگاد
15016010خاورمیانه
-عدم حدنصاب100 )سال های 90 تا 92(ایران زمین

---350 )سال های 91 و 92(سرمایه
-عدم تصمیم گیری150گردشگری

14015010شهر
-عدم اعام220قوامین
-عدم تصمیم گیری250پارسیان

ریی��س کل بانک مرک��زی، درباره رقم 
دقیق ارزهای بلوکه شده ایران، گفت: باید 
توجه داشت معادل ریالی 23میلیارد دالر 
از دالرهای بلوکه ش��ده وارد خزانه شده و 
در صورت آزادسازی 6میلیارد دالر دیگر، 
متناسب با س��هم دولت به حساب خزانه 

واریز شود. 
ولی اهلل س��یف درباره رقم دقیق ارزهای 

بلوکه ش��ده ایران گفت: حدود 30میلیارد 
دالر رقم دالرهای بلوکه ش��ده ایران است 
که ازاین میزان 23میلیارد دالرمنابع بانک 
مرک��زی بوده که بعد از رفع تحریم ها آزاد 
می ش��ود و 6 میلیارد دالر دیگر نیز سهم 
دولت از دالرهای بلوکه شده است. سیف 
بااشاره به جدیت بانک مرکزی دربرخورد 
با موسسات مالی غیرمجاز، افزود: در رابطه 

با موسسات مالی غیرمجاز باید بگوییم که 
مردم به هیچ وج��ه نباید تحت تاثیر چند 
درص��د س��ود اضافه ک��ه این موسس��ات 
پرداخت می کنند، ق��رار گرفته و منابع و 

سرمایه های خود را به آنها بسپارند. 
س��پرده گذاری  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
درموسس��ات مال��ی غیرمجاز ب��ا توجه به 
ریس��ک ها و خطراتی که مناب��ع را تهدید 

می کند به صاح نیس��ت، تاکی��د کرد: لذا 
تاکی��د می کنیم م��ردم منابع خ��ود را نزد 
موسسات مجاز سرمایه گذاری کنند.  رییس 
کل بانک مرکزی با اش��اره به اقدامات انجام 
ش��ده درخصوص برخورد با موسسات مالی 
غیرمجاز، گفت: تخلفات این نوع موسسات 
ب��ه دادگاه منعکس و نی��روی انتظامی هم 

به صورت قانونی با آنها برخورد می کند. 

معادل ریالی ۲3میلیارد دالر از دالرهای بلوکه شده وارد خزانه شده است 

نسیم نجفی



شنبه
105 مرداد 1394 www.forsatnet.irشمــاره 284 خدمات و تجارت

رییس اتاق ایران: 
موقعیت فراهم شده برای اقتصاد 

ایران بی نظیر است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
ایران با اش��اره به نتایج مذاکرات هس��ته ای ایران و 
گ��روه 1+5 گفت: موقعیتی که ام��روز برای اقتصاد 
کش��ور فراهم ش��ده، در نیم قرن گذش��ته موقعیت 
بی نظیری است و شاید در دهه های آینده این چنین 

شرایطی برای کشور به وجود نیاید. 
به گزارش ایرنا، محس��ن جالل پ��ور در همایش 
بزرگداش��ت روز صنعت، مع��دن و صنایع کوچک 
و تجلی��ل از صنعتگران و معدنکاران برتر اس��تان 
کرم��ان اف��زود: از ی��ک عرصه مت��روک و فضای 
گلخان��ه ای، وارد عرص��ه بین الملل��ی و ارتباط در 

سطح جهانی شده ایم. 
وی خاطرنش��ان کرد: فضایی که بعد از تفاهمنامه 
ایجاد شده چندان نخواهد پایید و به عقیده من پنج 
یا ش��ش ماهی برای اس��تفاده از این موقعیت برای 

کشور پیش رو داریم. 
وی ادام��ه داد: دول��ت یازدهم، مجلس ش��ورای 
اس��المی و از همه مهم تر مقام معظم رهبری تدبیر 
بسیار نیکی را اندیش��یدند تا امروز در این جریان و 

فضا قرار بگیریم. 
وی تصریح کرد: بر هیچکس پوش��یده نیست که 
تصمیم گی��ری و برنامه ری��زی برای اس��تفاده از این 
موقعیت وظیفه همه ارکان نظام و آحاد ملت است و 

این موضوع را نباید نادیده بگیریم. 
جالل پور بیان کرد: اگر شرایط را برای بهره برداری 
الزم فراهم کردیم و وضعیت را به س��مت و س��وی 
درست و صحیح برای اقتصاد ایران پیش بردیم، آن 

وقت می توان گفت که کاری انجام داده ایم. 
وی خط��اب به مدی��ران بخش ه��ای خصوصی 
اظه��ار ک��رد: به خ��ود بپردازی��م و از فرصتی که 
ایجاد شده اس��تفاده کنیم و در تاریخ کشور ثبت 
خواهد ش��د که ما به عنوان فعاالن بخش خصوصی 
بع��د از گ��ذر از این دوران س��خت چگونه خود را 
در ش��رایط قرار دادیم و چگون��ه مدیریت کردیم 
که اقتص��اد ایران را به یک اقتص��اد تولید  محور و 

مردمی س��وق دهیم. 
وی همچنین گفت: راه کامال مش��خص اس��ت و 
بایس��تی به س��مت تولید و به سمت کار زیربنایی و 

اقتصاد متکی بر مردم و تولید محور پیش رفت. 
وی بی��ان ک��رد: دوران پنه��ان کاری، دورزدن ها، 
بی ثباتی، عدم برنامه ریزی، روزمرگی و دوران دوری 
از دادن اطالع��ات در بنگاه ها و در اقتصاد ایران باید 

به فراموشی سپرده شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: باید بنگاه ها با س��رافرازی، 
شفاف س��ازی، حضور در عرص��ه بین المللی و تعامل 
ب��ا اقتصاد جهانی، زمینه های حض��ور خود را فراهم 

کنند.

 تفویض اختیارات وزارتخانه ها
به مناطق آزاد الزامی است

مدیرعامل س��ازمان منطق��ه آزاد تجاری-صنعتی 
ارس گف��ت: با توجه به تغییر نگ��رش دنیا به ایران 
اجرای قانون تفوی��ض اختیار وزارتخانه ها به مناطق 

آزاد الزامی است. 
به گ��زارش س��ازمان منطقه آزاد ارس، محس��ن 
خادم عرب باغی در جمع س��رمایه گذاران و اعضای 
دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
کشور گزارش داد: شاهد تغییر نگرش دنیا نسبت به 
ایران و توس��عه روابط اقتصادی کشور هستیم و در 
این بین اجرای قانون تفویض اختیارات وزارتخانه ها 
و س��ازمان های دولتی به مدیران عامل مناطق آزاد 
سرعت پیش��رفت و سرمایه گذاری ها را چندین برابر 

می کند. 
وی با اش��اره به بند الف ماده 27 قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد تج��اری و صنعتی و بند الف ماده 
112 قانون برنامه پنجم توس��عه افزود: براساس این 
قانون مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی 
از ط��رف دول��ت باالتری��ن مقام منطقه محس��وب 

می شوند. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی 
ارس زیرس��اخت ها را یک ض��رورت حیاتی برای 
تامی��ن نیازهای س��رمایه گذاران عن��وان و بیان 
کرد: عدم اجرای قانون تفویض اختیار به مدیران 
عامل موجب افزایش بوروکراسی های اداری شده 

است. 
وی گفت: یک��ی از اهداف مهم مناطق آزاد کمک 
به اقتصاد ملی اس��ت که با شرایط فعلی تحقق این 

موضوع دور از انتظار است. 
ه��م این��ک 10 منطق��ه آزاد و 33 منطق��ه ویژه 

اقتصادی در سطح کشور فعالیت دارند. 

 رهیافتی در باب توسعه
در شرایط پسا تحریم

ب��ا تدبیر سیاس��ت خارجی و قواع��د عقلی حاکم 
بر منط��ق دولت یازده��م، تحریم های وضع ش��ده 
علیه ایران ملغی ش��د و اکنون کش��ور در شرایطی 
ق��رار گرفته که کارشناس��ان و متخصصان امر از آن 
به عنوان دوران »پس��اتحریم« ی��اد می کنند. در این 
وضعیت جدی��د ابزار و ملزوم��ات الزم برای اقتصاد 
ای��ران وج��ود دارد ت��ا از رکود و مس��ائل حاصله از 
تاثیر تحریم ه��ای اقتصادی ب��ر بخش های مختلف 
از جمله بانکی، تجاری، کش��تیرانی و. . . خارج شده 
و به تحرک و پویایی و رش��د اقتصادی الزم برس��د. 
اما س��والی که عنوان می شود این است که باید چه 
سیاس��تی در پیش گرفت؟ کدام یک از رهیافت های 
موجود می تواند برای اقتصاد ایران س��ازنده باش��د و 
موتور اقتص��اد را بچرخاند؟ کدام الگو آینده ایران را 

روشن ترسیم می کند؟ و سواالتی از این قبیل. 
وقتی از دید توس��عه آینده نگ��ری می کنید، تمام 
م��وارد اعم از مباح��ث تجاری، مال��ی، فناوری های 
روز و پیچیدگی های مربوط به تجارت و توس��عه به 
ش��کل اجتناب ناپذیری مطرح می ش��ود و لزوما در 
رویکردی که انتخاب می ش��ود بای��د تکلیف خود را 
با س��ه موضوع روشن کنیم. یکی از این سه موضوع 

»تعامل با جهان« است.
 بای��د تکلی��ف ی��ک کش��ور ب��ا دنی��ا و تحوالت 
بین المللی مش��خص ش��ود؛ با در نظر داش��تن همه 
واقعیت ه��ای موجود، جه��ان خارج اع��م از اروپا و 
آس��یا و آمریکا در کجای برنامه ما جای دارند؟ این 
ارتباط باید به ش��کل دقیق تعریف ش��ود. نکته دوم 
به »بخش خصوصی« مربوط می ش��ود. برای بخش 
خصوص��ی در تولید، رونق و پویای��ی در اقتصاد چه 

نقش و جایگاهی در نظر گرفته می شود. 
با یک بررس��ی در کش��ورهای پیش��رفته جهان، 
به ش��کلی واضح درمی یابیم اساس��ا بازیگر اصلی و 
تعیین کنن��ده در بخش های متن��وع اقتصاد، بخش 
خصوص��ی اس��ت و دول��ت در کوچک ترین ش��کل 
موج��ود در این عرص��ه نظارت و فعالی��ت می کند. 
بنابراین این خیلی مهم اس��ت که تعیین شود مالک 
نهاد های اقتصادی، مانند صنعِت کش��ور چه کس��ی 

است؟ دولت یا بخش خصوصی. 
س��وال س��وم هم مربوط به نهاد »دولت« می شود 
و اینک��ه وظیفه او چیس��ت؟ دولت کارفرماس��ت یا 
پیمان��کار. مجری طرح های اقتصادی اس��ت یا ناظر 
و ارائه کننده زیرس��اخت های الزم. اصوال در تدوین 
راهبرد توس��عه اقتصادی ما باید دنیا را به چشم یک 
فرصت نگاه کنیم و نیز راه بهره گیری از فرصت های 
موجود جهانی را هم در نظر داش��ته باش��یم. بدون 
ش��ک راه آن توس��عه دانش و عل��م و آموختن این 
مسئله اس��ت که راندمان پتانس��یل های اجتماعی، 

اقتصادی، انسانی، ژئوپلیتیک و... را باال ببریم.
ما بای��د »مزیت ه��ای مختلف اقتص��ادی« خود و 
جهان را بشناسیم. اگر بخواهیم اقتصادمان قوی شود، 
باید از سیاس��ت های قوی استفاده کنیم که الزمه آن 
شناس��ایی همین مزیت هاست. امروز ثابت شده است 
تجارت، به معنای رواب��ط صادراتی و وارداتی با دنیا، 
موتور رش��د است و اگر تجارت را نفی کنید، در واقع 
رش��د پایدار و بلند مدت را نف��ی کرده اید. در نتیجه 
آنچ��ه واضح و مبرهن در افق دید م��ا قرار می گیرد، 
نیاز ش��دید ایران به »تعامل« با جهان است. موقعیت 
جغرافیایی ما چنین ادعایی را اثبات و اقتضا می کند، 
اما اگر هم در نظام فکری و تحلیلی کس��ی تردیدی 
باقی می ماند، کافی اس��ت به این سوال اساسی پاسخ 
دهی��م که آیا نهاد دولت و کش��ور ما مس��ئولیتی در 
قبال تامین رفاه و آسایش بلند مدت مردم کشورمان، 
به گونه ای که آسیب پذیری آنها از نوسانات قیمت نفت 

به حداقل برسد، دارند یا خیر؟ 

ط��ی چن��د م��اه گذش��ته 
مایکروس��افت  مس��ئوالن 
باره��ا در مراس��م مختل��ف از 
ویژگی ه��ای جدید ویندوز 10 
س��خن گفتند و این نس��خه را 
متفاوت ترین نس��خه از ویندوز 

عنوان کردند. 
یکی از مهم ترین تغییرات در 
ویندوز جدید اضافه شدن منوی 
اس��تارت و مرورگ��ر اینترنت��ی 
جدید اس��ت، اما افزوده ش��دن 
تقوی��م هجری شمس��ی یکی 
دیگ��ر از ویژگی هایی اس��ت که 
می تواند دل بسیاری از ایرانی ها 
و فارسی زبانان دنیا را شاد کند. 

امن ترین نسخه ویندوز
ش���رک��ت  م�س���ئ�والن 
مایکروس��افت مان��ور زی��ادی 
روی امنی��ت سیس��تم عام��ل 
جدید خود داده اند و معتقدند 
و  امکان��ات  ب��ا  وین��دوز 10 
نرم افزاره��ای امنیت��ی متعدد 
خ��ود می تواند ت��ا حد زیادی 
جل��وی بدافزار ه��ا و هکرها را 

بگیرد. 
این نس��خه از ویندوز دارای 
 Windows بخش هایی به نام
 Hello، SmartScreen،
و    Family features
 Windows Defender
اس��ت ک��ه هرک��دام وظایف 
مختلف��ی در برق��راری امنیت 

سیستم برعهده دارند. 
Windows Hello: ای��ن 
بخش وظیفه دارد با اس��تفاده 
پیش��رفته،  الگوریتم ه��ای  از 
دسترس��ی اف��راد غیرمجاز به 
محیط ویندوز را مسدود کند. 
طبق آزمایش��ات انجام ش��ده، 
درص��د خطای این سیس��تم، 

یک به 100 هزار است. 
حمالت   :SmartScreen
فیش��ینگ ک��ه روز ب��ه روز در 
ب��ه  ح��ال گس��ترش اس��ت 
یک��ی از دغدغه ه��ای اصل��ی 
کاربران و ش��رکت های امنیتی 
تبدیل ش��ده اس��ت. در بخش  
SmartScreen سعی شده تا 
درصد نفوذپذیری به اطالعات 
آنالی��ن کاربران به پایین ترین 
حد خود برسد. این قسمت که 
در آن توجه زیادی به حمالت 
فیشینگ شده از فناوری ابری 

)cloud( به��ره می ب��رد و از 
سرقت اطالعات حساس مانند 
پس��وردها و اطالع��ات الگین 

جلوگیری می کند. 
 :Windows Defender
وین��دوز دیفن��در ک��ه به طور 
نس��خه های  در  پیش ف��رض 
پیش��ین فع��ال ب��ود ای��ن بار 
ب��ا امنی��ت بس��یار باالت��ر به 
ویندوز آمده اس��ت و مسئوالن 
مایکروس��افت به کاربران این 
اطمین��ان را داده ان��د که دیگر 
آنتی وی��روس در  ب��ه نص��ب 

ویندوز 10 نیازی نیست. 
 :Family  features
این ابزار ب��رای محدود کردن 
دسترسی افراد خانواده به ویژه 
کودکان اس��ت. با اس��تفاده از 
گزینه های این بخش می توانید 
ک��ودکان خ��ود را در محی��ط 
اینترنت و ویندوز کنترل کنید. 

جست وجوی سریع تر 
فایل ها 

 File Explorer نرم اف��زار
در ویندوز 10 هوش��مند شده 
اس��ت و پوش��ه هایی که ش��ما 
بیش��تر به آنها س��ر می زنید را 
به خاطر می سپارد و در صورت 
پوشه های  فایل،  جست وجوی 
پربازدی��د را در رأس عملی��ات 
جست وجو قرار می دهد. با این 
کار احتمال سریع تر پیدا شدن 
فایل نیز افزایش خواهد یافت. 
ع��الوه بر این در نس��خه آتی 
  File Explorer ویندوز شاهد
جدی��د خواهیم بود که روی آن 

دکمه  »خان��ه« قابلیت تعریف 
دکمه های��ی  همچنی��ن  دارد. 
س��هولت  به منظ��ور  آن  روی 
در اش��تراک گذاری فایل ه��ا و 
صفحات ب��دون نیاز به نرم افزار 

خاصی تعبیه شده است. 

امکان استفاده از چند 
دسکتاپ

س��ال ها اس��ت ک��ه کاربران 
نس��خه های مختلف لینوکس و 
م��ک ای��ن ام��کان را دارند تا از 
چند محیط جداگانه دس��کتاپ 
در سیس��تم عامل خود استفاده 
کنن��د حاال مایکروس��افت این 
ویژگ��ی را ب��ه ویندوز هم آورده 
اس��ت. اگ��ر صفحه  دس��کتاپ 
وین��دوز ش��ما ب��ا آیکون های 
مختلف ش��لوغ ش��ده باش��د یا 
چندی��ن نف��ر از یک سیس��تم 
اس��تفاده کنن��د و هر ش��خص 
خواه��ان قرار دادن نرم افزارهای 
دلخواه روی دس��کتاپ باش��د، 
در وین��دوز 10 امکان اس��تفاده 
از چندی��ن دس��کتاپ و قابلیت 
س��وییچ بین آنها فراهم ش��ده 

است. 

قالب بندی متفاوت
وین��دوز جدید ای��ن امکان 
را می ده��د ک��ه به صورت هم 
زمان از چهار نرم افزار استفاده 
کنی��د و تمام آنها را به صورت 
کام��ل مش��اهده کنید. در این 
ط��رح جدید، صفح��ه به یک 
مربع تقس��یم می شود. ویندوز 
نرم افزارهایی  همچنین  جدید 

ک��ه به ط��ور پنه��ان در حال 
فعالی��ت هس��تند را ب��ه کاربر 
اط��الع می دهد و حتی به طور 
هوش��مند پیشنهادهایی برای 
اس��تفاده از نرم افزاره��ا و پ��ر 
ک��ردن فض��ای خال��ی صفحه 

ارائه می کند. 
ع��الوه ب��ر این وین��دوز 10، 
به ط��ور خ��ودکار در ش��رایط 
وص��ل و اس��تفاده از م��وس و 
کیب��ورد، نرم افزاره��ا را برای 
اس��تفاده از آنها آماده می کند 
و در صورت استفاده از صفحه 
لمس��ی محی��ط را با این رابط 

کاربری تطبیق خواهد داد. 
آنطور که مش��خص اس��ت، 
مایکروسافت حسابی به جزییات 
طراح��ی در ویندوز 10 اهمیت 
داده و برای آن انرژی بس��یاری 
صرف کرده اس��ت. حال و هوای 
آخری��ن سیس��تم عامل  ای��ن 
از  مایکروس��افت  محص��ول 
آیکون ها و نمای کلی گرفته تا 
سایر جزییات دچار تحول شده 
است. این اتفاق برای ویندوز 10 
روی تلفن ه��ای هوش��مند نیز 
رخ داده و ب��ا رج��وع به معرفی 
اپلیکیشن پیام رسان ادغام شده 
با اسکایپ و البته کیبورد قابل 
سفارشی سازی جدید، به وضوح 
مشخص است که مایکروسافت 
زمان زیادی را برای باز طراحی 
ظواه��ر وین��دوز درنظر گرفته 

است. 
ایکس باک��س گیمین��گ در 
وین��دوز 10 بهتر و جذاب تر از 
گذش��ته شده است. اپلیکیشن 

ایک��س باک��س قابلیت ضبط 
ویدئوها و اش��تراک گذاری آنها 
را درون ش��بکه ایک��س باکس 
الی��و می ده��د و از این طریق 
دارن��دگان ایک��س باکس وان 
ه��م حتی می توانند ویدئوهای 
ش��ما را تماشا کنند. با قابلیت 
Cross-Play نی��ز یک کاربر 
وین��دوزی می توان��د با طرف 
مقابل��ش در ایکس باکس وان 

بازی کند. 

سخت افزار مورد نیاز
ای��ن ط��ور ک��ه از ش��واهد 
پیداس��ت س��خت افزار م��ورد 
نی��از وین��دوز جدی��د تفاوت 
چندان��ی یا ویندوز 8 ندارد و با 
ی��ک پردازنده یک گیگاهرتزی 
و یک گیگابای��ت حافظ��ه رم 
نس��خه  از  اس��تفاده  )ب��رای 
64 بیت��ی دوگیگابای��ت( مورد 
نیاز اس��ت. ویندوز جدید روی 
سیستم های پشتیبانی کننده 
از directX9 نصب می ش��ود 
و فضای��ی برابر 16 گیگابایت را 
در هارددیسک اشغال می کند. 

عرضه متفاوت
شرکت مایکروسافت سیستم 
عام��ل جدی��دش را ای��ن ب��ار 
متفاوت ت��ر از همیش��ه راه��ی 
ب��ازار می کن��د. این سیس��تم 
عامل ب��ه دارندگان ویندوز 7 و 
8 به صورت رایگان و به  ش��کل 
یک بس��ته به روزرسانی عرضه 

می شود. 
وین��دوز 10 آخرین نس��خه 
سیس��تم عامل های  س��ری  از 
وین��دوز خواهد بود و کاربرانی 
ک��ه آن را روی سیس��تم خود 
نص��ب کنند برای همیش��ه از 
به روزرس��انی و پشتیبانی آن 

بهره مند خواهند بود. 
اگر ش��ما هم روی سیستم 
خ��ود، دارای وین��دوز 7، 8 یا 
8/1 قانونی و فعال هس��تید و 
ویندوز 10 را نیز از قبل رزرو 
کرده اید، رایانه ش��ما به زودی 
و  دریاف��ت  را  وین��دوز10 
نص��ب خواه��د ک��رد. البت��ه 
وین��دوز 10 هن��وز به صورت 
گس��ترده منتشر نشده است 
اما مایکروس��افت به زودی آن 
را در دس��ترس همه کاربران 

قرار خواهد داد. 

رونمایی از نسخه نهایی ویندوز 10

پنجره مجانی مایکروسافت باز شد

 رییس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و 
ایتالی��ا گفت: نبای��د در مقابل هیات های 
تجاری که اسامی بزرگی دارند و به ایران 
سفر می کنند، دچار دستپاچگی شویم. به 
هیچ عنوان نباید اجازه دهیم این کشور ها 
بازار ما را مورد تاخت و تاز خود قرار دهند 
و اجناس شان را به ما بفروشند؛ بلکه باید 
به دنبال س��رمایه گذاری مش��ترک با این 

کشور ها باشیم. 
احمد پور فالح در گفت وگو با ایس��نا، با 
ارزیابی س��فر هیات های اقتصادی اروپایی 
به ایران اظهار ک��رد: هیات های اقتصادی 
اروپای��ی از زمان��ی که مذاک��رات در وین 
آغاز ش��ده بود خود را برای سفر و مذاکره 
ب��ا ایرانی ها آماده ک��رده بودند و در حال 
حاض��ر که ای��ن گروه ها و هیات ها س��فر 
خود را به ایران آغاز کرده اند باید چندین 

شاخص در روابط با آنها درنظر بگیریم.
وی ب��ا بیان اینک��ه بای��د در مذاکره با 
ای��ن هیات ها با برنامه عم��ل کنیم، ادامه 
داد: اینک��ه هیات ها صرفا در ایران حضور 
پیدا کنند و بخواهند از چند پروژه بازدید 
کنند کافی نیس��ت، بخش دولتی و بخش 
خصوص��ی بای��د تیم های مختلف��ی را در 
حوزه های مختلف از یکدیگر تفکیک کنند 
و در بخش های��ی چ��ون صنع��ت، معدن، 
نف��ت، پتروش��یمی، خودرو، س��اختمان، 
درم��ان و... کارگروه ه��ای جداگان��ه ای را 

تشکیل دهند. 
ریی��س اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و 
ایتالی��ا افزود: باید در مذاکره با هیات های 
خارج��ی حداقل ب��رای پنج س��ال آینده 
پ��روژه تعریف کنیم. ما در ای��ن زمینه با 
ضعف های��ی مواج��ه هس��تیم و در مقابل 
هیات های��ی که ب��ه ای��ران می آیند دچار 
کاستی هایی خواهیم شد. در این خصوص 
مقامات عالی رتبه دولتی نیز هش��دار هایی 
را مط��رح و تاکی��د کردن��د ک��ه باید در 
مذاکرات با هیات ه��ای خارجی به صورت 

سیستماتیک عمل کنیم. 
ای��ن عضو پیش��ین هی��أت نمایندگان 

ات��اق بازرگانی تهران با بیان اینکه باید با 
نگاه واقع بینانه با هیات های خارجی وارد 
مذاکره ش��ویم، گفت: موضوع مهم دیگر 
این است که در مذاکره با این هیات های 
خارجی دچار دستپاچگی نشویم و تحت 
تاثی��ر اس��امی ب��زرگ ق��رار نگیریم. در 
دوره ای که هنوز تحریم ها جدی نش��ده 
بود بعضی ش��رکت ها به س��رعت ایران را 
ت��رک کردند، امروز فرصتی اس��ت که به 
این ش��رکت ها اولویت کمتری بدهیم. در 
آن مقطع زمانی ایرالینی در ایران حضور 
داشت که بلیت هایش در دست مسافران 
بود اما خیلی س��ریع ای��ران را ترک کرد. 
بنابراین در حال حاضر نباید به هیچ وجه 
در مقابل چنین ش��رکت هایی فرش قرمز 

پهن کنیم؟ 
وی در بخش دیگری از صحبت هایش با 
بیان اینکه ای��ران امروز هجدهمین حجم 
بازرگان��ی در دنیا را در اختیار دارد، ادامه 
داد: ای��ن موضوع برای دنی��ا حائز اهمیت 
اس��ت و به همین دلیل است که می بینیم 
کشور های مختلف پش��ت سر هم منتظر 
ورود ب��ه ای��ران هس��تند. بع��د از هیأت 
آلمان��ی، هیاتی از ایتالیا هم��راه با معاون 
وزی��ر اقتصاد این کش��ور به ایران س��فر 
کردند. طی روز های آینده قرار است وزیر 
صنعت و وزی��ر امورخارجه ایتالیا به ایران 
سفر کنند، همچنین هیات های بزرگی از 

فرانسه در راه هستند. 
پورفالح همچنین با بیان اینکه برداشته 
ش��دن تحریم ها تمام مشکالت اقتصادی 
را ح��ل نمی کند، تصریح کرد: برداش��تن 
تحریم ه��ا تمامی مش��کالت بخش مولد 
کشور را حل نمی کند، باید در مدیریت ها 
و برنامه ریزی های م��ان بازنگ��ری کنی��م 
ضمان��ت  برنامه ریزی های م��ان  ب��رای  و 
اج��را قائل ش��ویم. ب��ه دلیل انح��راف  در 
برنامه ریزی ه��ا ش��اهد ای��ن هس��تیم که 
بخش زیادی از منابع مان به هدر می رود؛ 
به عنوان نمونه بودج��ه عمرانی را تعریف 
می کنیم اما تا پایان س��ال یک ریال برای 

آن در نظ��ر نمی گیری��م، چ��را ب��ا چنین 
اقدامی جامع��ه مصرف را متوقع می کنیم 
که بعد باعث ناامیدی و بی انگیزگی  شود. 
ریی��س اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و 
ایتالیا خاطرنش��ان کرد: کشور های دیگر 
که ب��ه دنبال رواب��ط اقتصادی ب��ا ایران 
هس��تند ارزیاب��ی و تحلی��ل درس��تی از 
وضعیت ما دارند. ایران کش��ور ثروتمندی 
اس��ت که یک درصد جمعیت و مساحت 
جهان را در اختیار دارد اما امروز کشور ما 
با این ظرفیتی ک��ه در اختیار دارد حدود 
0.02 درصد در اقتصاد دنیا س��هم دارد و 

این موضوعی اس��ت که کش��ور های دیگر 
آن را می دانند و برای همین اس��ت که به 

دنبال حضور در بازار ایران هستند. 
وی اضاف��ه ک��رد: نباید اج��ازه بدهیم 
کشور های دیگر بازار ما را مورد تاخت و تاز 
خود ق��رار دهند و اجناس ش��ان را به ما 
بفروش��ند. اگر نمی توانیم به این کشور ها 
صادرات��ی داش��ته باش��یم حداق��ل باید 
به دنبال س��رمایه گذاری مش��ترک با آنها 
باش��یم؛ به هیچ عنوان نباید اجازه دهیم 
این کشور ها به ما قطعه، موتور و تجهیزات 

بفروشند.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا تاکید کرد

 اجازه تاخت وتاز به هیات های تجاری بزرگ ندهیم 

تجـارت

اتاق بازرگانی

مناطق آزاد

یادداشت

محسن آذرگون
مدیر عامل شرکت بازرگانی »مسیر تجارت خاورمیانه«

محمد ممتازپور



پیش بینی ها  همزمان شدن 
ب��رای خ��روج فض��ای کل��ی 
اقتص��اد ایران از رکود با پایان 
یافتن یخ معامالت مسکن در 
فروردین باعث شد بخش قابل 
توجهی از کارشناسان رسیدن 
اردیبهش��ت را ب��ا پایان رکود 
چند س��ال مس��کن همزمان 

بدانند. 
از کارشناس��ان  کار حت��ی 
نیز جدی تر ش��د و مس��والن 
وزارت راه هرچند غیر رس��می 
س��خن از آغ��از م��وج جدید 
معامالت مس��کن در ماه دوم 
به��ار گفتن��د؛ موضوع��ی که 
بازار مس��کن مانن��د آنچه در 
س��ال های قبل از خود نشان 
داده بود در مقابلش ایس��تاد 
ت��ا کار رک��ود از آنچه بود نیز 

پیچیده تر شود. 
هرچن��د در گوش��ه و کنار 
ب��ازار صحبت ها از آغاز دوباره 
معام��الت، هرچند با ش��یبی 
مالیم خبر می داد، اما عملکرد 
قطع��ی فص��ل نش��ان داد نه 
خری��داران و نه فروش��ندگان 
اقبالی به بازار مسکن در بهار 

94 نداشته اند. 
گزارش رسمی وزارت راه و 
شهرسازی نشان می دهد »در 
گذشته  س��ال  زمستان  فصل 
تع��داد معام��الت واحده��ای 
مس��کونی افزای��ش و در پی 
آن در فص��ل بهار )ب��ه دلیل 
تعطیالت فروردین ماه( تعداد 
معام��الت تاح��دودی کاهش 
می یابد. بر این اس��اس تعداد 
معامالت ثبت ش��ده در شهر 
ته��ران در بهار س��ال جاری 
نسبت به فصل زمستان سال 
قبل ح��دود 19 درصد کاهش 
تعداد  اس��ت. همچنین  یافته 
معامالت در فصل بهار س��ال 
جاری نس��بت به بهار س��ال 
1393 نی��ز ح��دود 22 درصد 
کاه��ش داش��ته و ب��ه ع��دد 

34696 رسیده است.«
هرچند بخش��ی از این آمار 
ب��ا توجه به تعطیل��ی نوروز و 
ای��ام نزدیک ب��ه آن طبیعی 
به نظر می رس��د ام��ا عملکرد 
مربوط  پیش بینی های  با  بازار 
به بازگش��ت رونق ب��ا قدرت 

امیدها  ت��ا  خ��ورد  شکس��ت 
به  فصل  جابه جای��ی  هم��راه 

تابستان منتقل شود. 
اختص��اص  ش��دن  نهای��ی 
ب��ازار  به  تس��هیالت جدی��د 
تواف��ق  کن��ار  در  مس��کن 
هس��ته ای در روزهای ابتدایی 
تابس��تان باعث ش��د بسیاری 
ب��ه ای��ن امی��د ببندن��د که 
ش��اید بازگش��ت خریداران و 
فروشندگان به بازار مسکن با 

تابستان همزمان شود. 

مراجعات به بنگاه ها 
افزایش یافته است

هرچند مصادف ش��دن تیر 
ب��ا ماه رمضان که همه س��اله 
به طور سنتی به بازار مسکن 
اس��تراحت می ده��د ق��دری 
آمار این فص��ل را نیز محدود 
می کند، اما باز هم نشانه هایی 
وج��ود دارد که م��رداد را به 
ماه خ��روج از رک��ود نزدیک 

می کند. 
عقبای��ی،  حس��ام الدین 
مش��اوران  اتحادی��ه  ریی��س 
امالک ته��ران در گفت و گو 
با »فرصت ام��روز« از افزایش 
ت��ردد م��ردم در بنگاه ه��ای 
معامالت مس��کن خب��ر داد و 

گفت:  هرچن��د هنوز این رقم 
با آنچه برای خ��روج از رکود 
نیاز اس��ت فاصله دارد اما در 
نوع خود نش��ان از یک تغییر 
مثبت اس��ت ک��ه می تواند در 
آینده تاثیراتی جدی داش��ته 

باشد. 
به اعتق��اد وی، این افزایش 
تقاض��ا در ب��ازار ب��ا توجه به 
پای��ان یافتن ماه رمضان و فاز 
نشانه ای  می تواند  اس��تراحت 
باش��د برای بازگش��ت بخشی 
از خریداران و فروشندگان به 
بازار. البته ب��رای ارائه ارزیابی 
دقی��ق از ای��ن موض��وع باید 
تا پایان تابس��تان و رس��یدن 
آماره��ای دقی��ق صب��ر کرد، 
ول��ی ت��ا همین ج��ا می توان 
با اطمینان گف��ت که حضور 
م��ردم در بنگاه های مس��کن 
در روزه��ای پ��س از رمضان 

افزایش یافته است. 
ب��ه  پاس��خ  در  عقبای��ی 
این س��وال ک��ه آی��ا می توان 
سرنوش��ت  داش��ت  انتظ��ار 
پیش بینی ه��ای امیدوارکننده 
و عملک��رد منف��ی ب��ازار در 
اردیبهش��ت برای م��رداد نیز 
اتف��اق بیفتد، اظه��ار کرد: در 
اردیبهش��ت ماه ب��ا توجه به 

مثب��ت ش��دن ش��رایط کلی 
اقتصاد ایران بس��یاری به این 
امی��د بس��تند ک��ه تاثیر آن 
در عرصه مس��کن نی��ز قابل 
مش��اهده ش��ود، اما به دالیل 
مختل��ف ای��ن موض��وع ب��ه 
تعویق افت��اد.  رییس اتحادیه 
انتظار  تهران  امالک  مشاوران 
اقتصاد برای به نتیجه رسیدن 
مذاکرات هس��ته ای را یکی از 
اصلی تری��ن دالیل ب��ه تعویق 
افت��ادن رونق عن��وان کرد و 
با  انتظار داش��تیم  گفت: م��ا 
نهایی ش��دن مذاکرات لوزان 
این امید به بازار تزریق ش��ود 
سرمایه گذاری های  امکان  که 
جدید وج��ود دارد، اما در دو 
طرف ب��ازار چه خری��داران و 
چه فروشندگان ترجیح دادند 
ب��ه جای ورود ب��ه این عرصه 
س��رمایه گذاری های  بهار،  در 
جدید را به نهایی شدن توافق 
موکول کنند که در تیر ماه به 

نتیجه رسید. 
تس��هیالت  نرس��یدن  وی 
دولت��ی ب��ه متقاضی��ان فعال 
از  دیگ��ر  یک��ی  را  ب��ازار  در 
دالی��ل تاخی��ر در خ��روج از 
رکود دانس��ت و تصریح کرد: 
 ب��ا توجه به ش��رایط س��ختی 

که در س��ال های گذش��ته بر 
ب��ازار گذش��ته قطع��ا بخش 
قابل توجهی از خریداران خانه 
برای حضور فعال در بازار نیاز 
ب��ه حمایت  و پش��تیبانی های 
دولتی دارند. ب��ا وجود اینکه 
ط��رح تخصی��ص ای��ن وام ها 
در ماه های پایانی س��ال قبل 
نهایی ش��د، اما بنا به دالیلی 
اختصاص آنها به تعویق افتاد. 
عقبایی ادامه داد: نبود اقبال 
الزم بین بانک ها از یک سو و 
زمان بر ب��ودن دریافت برخی 
وام 80 میلیونی  مانن��د  وام ها 
ک��ه نخس��تین حواله های آن 
در سال 95 به بازار می رسند 
از س��وی دیگر وقوع تغییرات 
ج��دی را ب��ه ماه ه��ای آینده 

موکول کرد. 
ب��ه اعتق��اد وی، یکی دیگر 
از عوامل��ی که به تمدید زمان 
رکود کمک کرده نبود قدرت 
خرید الزم بین مردم اس��ت. 
هرچن��د تح��والت مثبتی در 
این زمین��ه اتفاق افت��اده اما 
برای بهب��ود یافتن این قدرت 
خری��د بای��د به بازار مس��کن 

زمان بیشتری داد. 
عقبایی معتقد است هرچند 
هنوز ب��رای پیش بینی بهبود 
اوض��اع در تابس��تان ج��اری 
زود خواه��د بود ام��ا با توجه 
متقاضیان  مراجعه  افزایش  به 
به بنگاه ه��ای معامالت ملکی 
در سراس��ر کشور شاید بتوان 
انتظار داش��ت که ی��خ رکود 

کم کم آب شود. 
ای��ن صحبت ها ک��ه بر پایه 
اطالع��ات دریاف��ت ش��ده از 
در  خریدوف��روش  وضعی��ت 
نوید  اس��ت  سراس��ر کش��ور 
ب��ه  را  س��رمایه ها  بازگش��ت 
عرصه ای می دهد که چند ده 
شغل مس��تقیم و غیرمستقیم 
با آن در ارتباطند. با توجه به 
درک وزارت راه و شهرس��ازی 
از این موضوع ش��اید سرانجام 
مقدمات خ��روج اقتصاد ایران 
از رک��ود در س��ایه تحرک در 
مسکن به وجود آید؛ خروجی 
که بنا بود اردیبهش��ت بار آن 
را ب��ر دوش بکش��د ام��ا حاال 
مس��ولیتش بر عه��ده دومین 

ماه تابستان است. 

فخریه کاش��ان، مش��اور وزیر و رییس 
ش��ورای هماهنگی و سیاس��ت گذاری 
تامی��ن مالی خارجی پروژه های وزارت 
راه و شهرس��ازی با بیان اینکه تاکنون 
فرانس��ه،  کش��ورهای  از  هیات های��ی 
آلم��ان و ترکمنس��تان به ای��ران برای 
سرمایه گذاری در حوزه های حمل و نقل 
س��فر کردن��د گف��ت: نمایندگان��ی از 
کش��ورهای ایتالی��ا و اتری��ش نیز قرار 

است به ایران سفر کنند. 
اصغ��ر فخریه کاش��ان در گفت وگو با 
پای��گاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی 
درب��اره وضعیت جذب س��رمایه گذاری 
خارجی برای پروژه های راه و شهرسازی 
با بیان اینکه قبل از لغو تحریم ها اتفاق 
خاص��ی در ح��وزه س��رمایه گذاری رخ 
نمی ده��د، اظه��ار ک��رد: وزارت راه و 
شهرس��ازی ب��رای تأمین نیازهای خود 
در صورت لغو تحریم ها از س��ه مس��یر 
س��رمایه گذاری، تأمی��ن مالی از طریق 
اعتبار صادراتی و اجاره به شرط تملیک 
ی��ا به اصط��الح لیزین��گ برنامه ری��زی 
می کن��د. وی گفت: ب��ا توجه به حضور 
هیات های سیاسی و اقتصادی کشورها 
و نمایندگان ش��رکت های خارجی بعد 
از توافقات هس��ته ای امیدواری بسیاری 
برای جذب س��رمایه های خارجی وجود 
دارد ک��ه در همی��ن زمین��ه تاکن��ون 
فرانس��ه،  کش��ورهای  از  هیات های��ی 
آلمان و ترکمنس��تان به ایران آمدند و 
نمایندگانی از کشورهای ایتالیا و اتریش 

نیز قرار است به ایران سفر کنند. 
مش��اور وزیر راه و شهرس��ازی با بیان 
اینک��ه پروژه هایی مانن��د تأمین واگن، 
لکوموتی��و، کامیون و خودروهای مورد 
نی��از کش��ور در قال��ب لیزینگ تعریف 
می شود، افزود: بخشی از پروژه ها مانند 
قط��ار تهران - قم - اصفهان - مش��هد 
به صورت اعتبار صادراتی تعریف خواهد 
شد و بخشی از پروژه ها مانند فرودگاه ها 
در قالب جذب س��رمایه گذاری خارجی 

بعد از تحریم اجرا می شوند. 
فخریه کاش��ان با اشاره به اولویت های 
وزارت راه و شهرسازی برای پروژه های 
قابل س��رمایه گذاری ب��ه پایگاه خبری 
نخس��ت  اولوی��ت  گف��ت:  راه  وزارت 
وزارت راه و شهرس��ازی ب��رای ج��ذب 
س��رمایه گذاری پروژه های ریلی اس��ت 
که تهران- مش��هد، چابه��ار- زاهدان، 
همدان- کرمانش��اه و میان��ه- تبریز از 

مهم ترین پروژه های ریلی هستند. 
مشاور وزیر راه و شهرسازی بازسازی 
فرودگاه ه��ا و ارتقای سیس��تم ناوبری 
هوای��ی را اولوی��ت بع��دی وزارت راه و 
شهرسازی در جذب سرمایه گذاری های 
خارج��ی عن��وان کرد و درباره توس��عه 
فرودگاه ه��ای مناطق محروم نیز گفت: 
واقعی��ت این اس��ت ک��ه فرودگاه های 
محروم به هیچ وجه اقتصادی نیستند و 
تعداد مس��افرانی که در این فرودگاه ها 
ت��ردد می کنن��د هزینه ه��ا را پوش��ش 

نمی دهد.

رییس کمیته عمران ش��ورای شهر 
ته��ران اعالم ک��رد: شناس��نامه فنی 

ساختمان ها در حال تبیین است. 
به گزارش ایس��نا، اقبال شاکری در 
بازدید از سازمان مدیریت بحران شهر 
تهران با بیان اینکه با توجه به حوادث 
اخیر در شهر تهران این بازدید را انجام 
دادم، گفت: امیدوارم با تکمیل برنامه و 
امکانات مورد نیاز این سازمان، بتوانیم 
وظایف این مجموعه را عملیاتی کنیم. 
وی با بیان اینکه ریاس��ت س��ازمان 
مدیری��ت بح��ران ته��ران را قالیباف 
برعهده دارد اظهار کرد: انصافاً اقدامات 
خوبی در این سازمان انجام شده است 
ام��ا هنوز عزم مدیریت کالن به تبیین 
جایگاه این سازمان ایجاد نشده است و 
به رغم تمامی تالش ها باز هم عملیات 

به سایر دستگاه ها سپرده می شود. 
رییس کمیته عمران ش��ورای شهر 
با بی��ان اینک��ه این س��ازمان فناوری 
پیش��رفته دارد و می توان��د خدم��ات 
بیشتری ارائه کند افزود: پیشگیری از 
بحران بس��یار بااهمیت تر است و باید 
این س��ازمان بر ساخت و سازهای شهر 

نیز نظارت داشته باشد. 
ش��اکری ب��ا بی��ان اینکه س��ازمان 
مدیریت بحران بای��د از اقدامات خود 
دفاع کرده و اس��امی کوتاه کنندگان را 
معرفی کند تا مورد مواخذه قرار گیرد 
عنوان کرد: این س��ازمان با جان و مال 
مردم در ارتباط اس��ت و امیدواریم در 

ح��وزه پیش��گیری و پیش بینی نیز به 
مانند پاسخگویی به خوبی وارد شود. 

وی با بیان اینکه الزم اس��ت تمامی 
مسئوالن از این سازمان بازدیدکنند تا 
بح��ران را جدی تر بگیرند ادامه داد: ما 

به دنبال رفع کاستی ها هستیم. 
رییس کمیته عمران ش��ورای ش��هر 
تهران در بخش دیگری از سخنان خود 
در مورد وضعیت ساختمان های پایتخت 
در مورد اینکه مقررات ملی س��اختمان 
قانون حاکم بر ساخت و س��ازهای ش��هر 
اس��ت، گف��ت: در حال حاض��ر در حال 
تدوی��ن شناس��نامه فنی س��اختمان ها 
س��اختمان ها  کیفی��ت  ت��ا  هس��تیم 
مشخص شده و ساختمان های پایتخت 

درجه بندی شوند. 
شاکری در بخش دیگری از سخنان 
خود با اش��اره به اهمیت آموزش بیان 
کرد: هنوز هم نتوانسته ایم بین آموزش 
و زندگی روزمره ارتباطی ایجاد کنیم و 
الزم است کارگروه های مختلف در این 

خصوص بهتر عمل کنند. 
رییس کمیته عمران ش��ورای شهر 
ته��ران در ادام��ه ب��ا بی��ان اینکه در 
شناسنامه فنی س��اختمان های بخش 
تش��ویق و تمدید سازندگان نیز مطرح 
است، گفت: قطعاً با اجرایی شدن این 
طرح، ساختمان ها از لحاظ ساخت و ساز 
سطح بندی ش��ده  و مشتریان متوجه 
می ش��وند که چه س��اختمانی را با چه 

قیمتی خریداری کنند. 

مرداد کم کاری های اردیبهشت را جبران می کند؟ 

نخستین موج رونق مسکن در دومین ماه تابستان
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عمران

نقش بیمه تضمین کیفیت در 
ارتقای کیفیت ساختمان ها

بند 8 از ماده 15 قانون نظام مهندس��ی و کنترل 
س��اختمان به صراحت یکی از وظایف اصلی اعضای 
هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان را 
جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صالحیت در امور 
فنی می داند که متأس��فانه در اعضای مسئول به ویژه 
در اس��تان تهران، کمتر دیده ش��ده به جای انداختن 
توپ در زمین دیگران، بتوانند راهکارهای مؤثری در 

این زمینه جست وجو و ارائه کنند. 
ب��ه اش��تباه از برخ��ی نهاده��ا و ارگان های دخیل در 
ساخت و س��از انتظاراتی داریم که در ش��رح وظایف آنها 
نیست. به عنوان مثال شهرداری هیچ وظیفه  ای در مورد 
کنترل کیفیت ساخت ندارد و نباید هم داشته باشد چون 
منافع مالی اش سنخیتی با کیفیت ساخت ندارد و شاید 
بتوان گفت حتی در تعارض با آن اس��ت، چرا؟  چون 
بخشی از درآمد شهرداری حاصل تخریب و بازسازی و 
نوسازی است. حتی در مورد طراحی و نظارت تا زمانی 
که اصولی وجود نداش��ته باش��د نمی  توان تضمینی در 
مورد کیفیت داد؛ درحالی که اگر بیمه  های فعال به این 
چرخه وارد شوند، عمالً بزرگ ترین دغدغه، بیمه تضمین 
کیفیت خواهد بود و به تبع آن، از مداخله اشخاص فاقد 
صالحیت در امور فنی به دلیل نداشتن کیفیت عملکرد، 

جلوگیری می شود. 
 بیم��ه در زمین��ه کیفیت مصالح ه��م وارد خواهد 
ش��د و مباحث مربوط به بهینه س��ازی مصرف انرژی 
ه��م در همی��ن تضمین کیفیت مس��تتر خواهد بود. 
در حال حاضر س��ازمان اس��تاندارد و مرکز تحقیقات 
راه و شهرسازی در بازدیدهایی که به صورت تصادفی 
و چندی��ن ب��ار در س��ال و س��رزده از کارخانه  ه��ای 
تولیدکنن��ده انجام می ش��ود، اقدام ب��ه نمونه  برداری 
می کنن��د و نمونه  ه��ا را مورد آزمایش و بررس��ی قرار 

می  دهند که چندان مؤثر و فراگیر نیست. 
تجرب��ه ای ک��ه از بحث کنترل س��اختمان توس��ط 
ش��رکت های بیمه ای در فرانس��ه وجود دارد، نش��ان 
می  دهد که بیمه با چه دقتی می تواند همه قسمت ها 
را چ��ک کن��د و قب��ل از اینک��ه تأیی��د نهایی را برای 
بهره ب��رداری بده��د، به مستندس��ازی مصالح مورد 
اس��تفاده بپردازد چون در صورت بروز مشکل مجبور 
اس��ت که خس��ارت پرداخت کند و همین امر عامل 

انجام کاری باکیفیت خواهد شد. 
در هیچ کجا بیمه به صورت اختیاری نیس��ت، بلکه 
در اکثر کشورها یک قانون اجباری محسوب می شود 
که در جهت حمایت از مصرف کننده مورد اس��تفاده 
قرار می   گیرد و باید فرهنگ آن نهادینه ش��ود؛ مثل 
بیمه خودرو که به صورت قانون تصویب شده و شاید 
اگ��ر اجبار قانون��ی آن را برداریم افراد زیادی از بیمه 
کردن خودرو سر باز بزنند. بنابراین اگر بیمه ساختمان 
هم به صورت قانونی و اجبار انجام شود بهره برداران با 

آرامش خاطر از آن استفاده می کنند. 
در ح��ال حاض��ر هی��چ ضمانت��ی ب��رای کیفیت 
س��اختمان ها وجود ندارد که این نقیصه برای افراد 
فاق��د صالحیت و س��ودجو جوالنگاهی ایجاد کرده 
اس��ت ول��ی چنانچ��ه بیمه وارد این چرخه ش��ود و 
نواقص را ببیند، مجوز الزم برای پایان کار و بیمه 
شدن تا رفع نقایص و عدم انطباق با مباحث قانونی 
را صادر نمی کند. ش��اید در یک دوره  هایی به علت 
شتاب  زدگی این اجبار وجود داشت که به سرعت 
و به تعداد باال ساخت و س��از انجام ش��ود و در این 
بین کیفیت فدای س��رعت ش��د، اما در حال حاضر 
فرصت خوبی حاصل آمده که این خسارات را ترمیم 
کنیم، هرچند کار سختی خواهد بود اما باتوجه به 
اهمی��ت موضوع، باید زمینه کیفی س��ازی را فراهم 
کرد تا سرمایه های ملی حفظ شود. البته در این راه 
نیازمند فرهنگ س��ازی عمومی از یک سو و آموزش 
الزم به مهندسان و دیگر عوامل دست اندرکار حوزه 
س��اخت هس��تیم تا ای��ن باور و اعتق��اد عمومی به 

وجود آید. 

فرانسه، الگوی شهرسازی ایران 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه در حوزه 
شهرسازی فرانسه الگوی بسیاری از کشورها بوده است، 
گفت: یکی از تجربیات بسیار خوب فرانسوی ها در تأمین 
مسکن محرومان نهادسازی است که البته این موضوع 

در طرح جامع مسکن پیش بینی شده است. 
به گزارش ایلنا، حامد مظاهریان با اشاره به مذاکره 
با فرانس��وی ها درباره حوزه های مختلف شهرسازی و 
طرح مس��کن محرومان، اظه��ار کرد: طبق مذاکرات 
انجام شده قرار است از تجربیات دو کشور در زمینه 
تهی��ه طرح های ش��هری و طرح آمایش س��رزمین و 
تجربه هایی در مورد مس��کن محرومان استفاده شود 

و دو طرف مذاکرات خوبی در این زمینه داشتند. 
معاون امور مسکن و ساختمان ادامه داد: فرانسه نمونه 
جهانی بسیار خوبی در حوزه توجه به مسکن محرومان 
تلقی می شود و حوزه تجربه چند دهه ای دارد و آزمون و 
خطاهای متعددی درباره تأمین مسکن محرومان داشته 
است.  وی تأکید کرد: همچنین فرانسه الگوی بسیاری از 
کشورها در حوزه شهرسازی بوده و قرار است دو کشور 
تجربیات خود را در این حوزه ها تبادل کنند البته واقعیت 
این اس��ت که هیچ کش��وری نمی تواند به طور مستقیم 
بر فرآیندهای یک کش��ور دیگر تکیه کند.  مظاهریان 
ادامه داد: موضوعاتی مانند تأمین مسکن کم درآمدها و 
مسکن اجتماعی و مسائل اقتصادی موضوعات لوکال و 
منطقه ای است اما باید این تجربیات را شنید و برخی 

از آنها را تطبیق داد. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به یکی از 
موفق تری��ن تجربه ه��ای فرانس��ه در تأمین مس��کن 
محروم��ان گف��ت: یک��ی از این تجربی��ات خوب این 
کش��ور نهادس��ازی است که البته ما هم نهادسازی را 

در طرح جامع پیش بینی کرده ایم. 

آمادگی برای جذب ساالنه 25میلیارد 
دالر سرمایه گذاری خارجی

مع��اون برنامه ری��زی و اقتص��اد حمل و نقل وزیر 
راه و شهرس��ازی در آن��کارا اع��الم ک��رد: ای��ران 
آمادگی دارد که س��االنه 20 ت��ا 25 میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری خارجی ج��ذب کند که 45 درصد 
ای��ن س��رمایه گذاری ص��رف س��رمایه گذاری های 
زیرس��اختی و 55 درص��د ص��رف خری��د و تجهیز 

ناوگان حمل و نقلی کشور شود. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 
امیر امینی که در سفر به ترکیه با تشریح طرح های 
ایران در زمینه توس��عه بزرگراه های ایران و طرح 
16 هزار کیلومتری احداث شبکه بزرگراهی ایران 
برای اتص��ال پایانه های مرزی جمهوری اس��المی 
ایران با همس��ایگان گفت: ه��دف از این پروژه ها 
ارتباط مرز به مرز با هفت کش��ور همس��ایه است. 
ایران 25 مرز با کش��ورهای همسایه دارد که این 
شبکه را به شکلی توسعه خواهد داد که دسترسی 
بین مرزها آس��ان شده و ش��مال و جنوب و شرق 
و غرب کش��ور برای توس��عه همکاری ها و استفاده 
کش��ورهای همس��ایه در عبور ترانزیتی آن آسان، 

سریع و کم هزینه شود. 
امین��ی گفت: پ��روژه 16هزار کیلومت��ری احداث 
ش��بکه بزرگراهی بین پایانه های م��رزی جمهوری 
اس��المی ایران براس��اس اش��تراکات منطق��ه ای به 
نحوی طراحی ش��ده که با تأمین دسترسی آسان و 
صرفه جویی در زمان و هزینه های حمل و نقل، بخش 
حمل و نقل را که اصل جداناپذیر بازرگانی بین المللی 
است، اقتصادی کرده و به توسعه دامنه اشتراکات و 
همکاری های منطقه ای که سیاست دولت جمهوری 

اسالمی ایران است، کمک کند. 
وی با اش��اره به طرح 1400 کیلومتری بزرگراهی 
بی��ن بازرگان تا بن��در امام در خلیج ف��ارس و طرح 
توس��عه ش��بکه ریلی کش��ور گفت: ه��م اینک 14 
ه��زار کیلومتر مس��یر ریلی در ایران فعال اس��ت و 
طرح اضاف��ه کردن 11 هزار کیلومت��ر دیگر به این 
ش��بکه نیز در دس��تور کار وزارت راه بوده و اجرایی 
خواهد ش��د. به همین خاطر آماده اس��تفاده از توان 
فنی و اقتصادی کشورهای جهان، به ویژه کشورهای 

همسایه از جمله ترکیه هستیم. 
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل اعالم کرد: 
ایران آمادگی دارد که ساالنه 20 تا 25 میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری خارجی جذب کن��د. 45 درصد این 
زیرساختی  سرمایه گذاری صرف سرمایه گذاری های 
و 55 درصد صرف خرید و تجهیز ناوگان حمل و نقلی 

کشور خواهد شد. 

صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی 
حمل و نقل تسهیالت می دهد 

عضو کمیس��یون عمران با اشاره به بودجه محدود 
دولتی در ح��وزه حمل و نقل گفت: بودجه وزارت راه 
و شهرس��ازی در بخش حمل و نقل 6 ه��زار میلیارد 
تومان اس��ت که این رقم باید بین زمین، هوا، دریا و 
ریل تقس��یم ش��ود که تاکنون هم یک ریال از مبلغ 

تخصیص داده نشده است. 
مهرداد الهوت��ی در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه 
چاره ای جز تش��ویق بخش خصوصی ب��رای ورود به 
پروژه های حمل و نقلی نداریم، گفت: قطعاً وزارت راه 
و شهرس��ازی ب��ا این 6 هزار میلی��ارد تومان بودجه 
دول��ت نمی توان پروژه های متع��داد ریلی، جاده ای، 
دریایی و بندری و فرودگاهی و توسعه ناوگان هوایی 

را به سر انجام برساند. 
وی با اشاره به حمایت های دولت از بخش خصوصی 
در حوزه حمل و نقل گفت: در تبصره 5 قانون بودجه 
امسال ذکر شده است که اگر بخش خصوصی تمایل 
به همکاری و مش��ارکت در پروژه های حمل و نقلی را 
داشته باش��د دولت می تواند تس��هیالتی را از محل 
صن��دوق توس��عه مل��ی در اختیار عالقه من��دان به 

سرمایه گذاری در این بخش قرار دهد. 
الهوت��ی افزود: طب��ق مصوبه دول��ت از این پس 
تعه��دات و وثیقه م��ورد نیاز برای اخذ تس��هیالت 
هم باید از طریق س��ازمان ها ی تابعه و شرکت های 
دولت��ی تأمین ش��ود و ای��ن اقدام بخش��ی از موانع 

بخش خصوصی را رفع می کند. 
این عضو کمیس��یون عمران درپاسخ به این سوال 
که گفته می ش��ود هزینه تملک اراضی برای ساخت 
آزادراه ها از هزینه س��اخت هم بیش��تر است، گفت: 
مصوبه ای وجود دارد که برمبنای آن عوارض مربوط 
ب��ه آزادراه ها پس از اینکه تعه��دات اجرا در اختیار 
وزارت راه ق��رار بگیرد بنابرای��ن وزارت راه می تواند 
بخش��ی از منابع مورد نیاز خ��ود در این بخش را با 

همان عوارضی ها تأمین کند. 
وی افزود: قطعاً مجم��وع مبلغ این عوارضی ها 
در آینده دست وزارت راه را برای سرمایه گذاری 
بیش��تر در آزادراه ها باز می کن��د و این منابع را 
می توان��د در توس��عه و نگه��داری از آزادراه ه��ا 

هزینه کند. 

محمدحسین مسعودیجواد هاشمی
عضو هیأت رییسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران

حمل و نقل

 ۳ منبع جذب سرمایه های خارجی
بعد از لغو تحریم ها 

رییس کمیته عمران شورای شهر تهران: 

ساختمان های پایتخت درجه بندی می شوند



چن��د روز قب��ل در یک��ی 
ش��بکه های  گروه ه��ای  از 
اجتماع��ی، یک��ی از کاربران 
چند عکس فرستاد که سینه 
م��رغ را به نمایش گذاش��ته 
بود و ی��ک رگه س��بز رنگ، 
در وسط قفسه س��ینه توجه 
مخاط��ب را ب��ه خ��ود جلب 
می کرد. این کارب��ر، با اینکه 
به شدت عصبانی بود و چنین 
ناکارآم��دی  از  را  موضوع��ی 
دس��تگاه دامپزشکی کشور و 
می دانست،  پرورش دهندگان 
در گروه عنوان کرد: »11عدد 
خریداری  فروشگاهی  از  مرغ 
کردم ک��ه مدعی فروش مرغ 
س��بز است اما متاسفانه الشه 
یکی از این مرغ ها به صورتی 
است که در عکس می بینید.«

وی،  از  بع��د  بالفاصل��ه 
کارب��ر دیگری ب��ا تایید این 
جدیدی  عکس های  موضوع، 
به گروه فرس��تاد که الش��ه 
آنه��ا نی��ز همین مش��کل را 
داش��ت. از آنج��ا ک��ه بحث 
م��ورد نظ��ر کمی مش��کوک 
و س��وال برانگیز بود، بیش��تر 
ش��خصی  نظرهای  کارب��ران 

خ��ود را اعم��ال کردن��د. 
می گف��ت  آنه��ا  از  یک��ی 
از ضعف دس��تگاه های  ای��ن 
با  نظارت��ی اس��ت و دیگری 
ابراز نگرانی از سالمت مردم، 
برای آنچه ک��ه می خوریم با 
نگریس��ت  تردیدآمیز  نگاهی 
و معتق��د بود ک��ه این مواد 
باید  و  اس��ت  آلوده  خوراکی 
رس��انه ای  موضوعی  چنی��ن 

شود. 

باید قضیه روشن شود
ما هم وظیفه خود دانستیم 
در این ارتباط با شما صحبت 
کنیم. اگر قرار است رگه های 
س��بز رنگ موجود در گوشت 
م��رغ، ی��ک عام��ل عفونی یا 
بیم��اری زا و خطرناک باش��د، 
پس باید جلوی تولید و پخش 
چنی��ن مرغ هایی را گرفت اما 
اگر مش��کل از ج��ای دیگری 
است، پس جای نگرانی وجود 
ن��دارد و موض��وع قاب��ل حل 

است. 
انتش��ار  روز  هم��ان  از 
عکس ه��ا تحقیق خبرنگار ما 
هم آغاز ش��د. با کارشناسان 
و دامپزش��کان متع��ددی در 
ارتب��اط صحبت کردیم.  این 
یک��ی از متخصص��ان طی��ور 
گفت:  ام��روز«  »فرص��ت  به 
دالیل  الش��ه  رنگ  »تغیی��ر 
به  متعددی دارد و نمی توان 
طور دقیق در این باره اظهار 

نظر کرد.«
علیرض��ا کس��یانی معتق��د 
اس��ت در یک دوره پرورش��ی 
تنش ه��ای  48روزه،  ت��ا   42
متعددی به طیور وارد می شود 
ک��ه ممکن اس��ت ویروس��ی، 
باکتریای��ی، انگل��ی ی��ا موارد 
دیگری از این دس��ت باش��د. 
اما در این میان، بیماری های 
اه�م�ی��ت  از  م�ش���ت�رک 
زیرا  برخوردارند  فوق العاده ای 
به طور مس��تقیم با س��المت 
انس��ان ها در ارتب��اط اس��ت. 
قابل  بیماری های  خوشبختانه 
انتق��ال ب��ه انس��ان از طریق 
الش��ه طیور بس��یار محدود و 
اندک است مگر اینکه عفونت 
ثانوی مانند سالمونال باشد که 

آن هم س��ریعا توسط ناظران 
دامپزش��کی در کش��تارگاه ها 
تش��خیص داده ش��ده و مانع 
ورود آن به بازار خواهند شد. 
ای��ن دامپزش��ک،  از نظ��ر 
در  س��بزرنگ  رگه  مش��اهده 
سینه مرغ می تواند مربوط به 
واکسیناس��یون  محل  عفونت 
یا نشستن طوالنی مدت  باشد 
مرغ روی زمین. به هر ترتیب، 
بهتری��ن کار ای��ن اس��ت که 
چنین الشه هایی در کشتارگاه 

حذف شوند. 

نگران نباشید
یک��ی دیگر از دامپزش��کان 
معتق��د ب��ود تا عک��س مورد 
نمی توان  نشود،  مشاهده  نظر 
گف��ت.  س��خنی  آن  درب��اره 
بنابرای��ن عکس ها را برای وی 
ارسال کردیم و منتظر شدیم 
تا ج��واب قطعی را بش��نویم. 
به گفت��ه زلیخا تات��اری، این 
عارض��ه به نام عضله س��بز یا 
DPM معروف اس��ت و هیچ 
مش��کلی از نظر بهداش��تی و 

سالمتی ندارد. 
»ای��ن  می گوی��د:  تات��اری 
وضعی��ت زمان��ی ب��ه وج��ود 
می آید که اکس��یژن کافی به 
عبارتی  به  نرس��د.  ماهیچه ها 
باف��ت م��ورد نظ��ر ب��ه دلیل 
کمبود اکسیژن نکروز شده و 
بنابراین  می میرد.  اصطالح  به 
مصرف کننده می تواند قسمت 
سبز شده را از الشه جدا کرده 
و ب��ا خیال راحت گوش��ت را 

مصرف کند.«
این دامپزش��ک با اشاره به 
مشکالت مدیریتی که ممکن 
اس��ت در برخ��ی واحده��ای 

پرورش��ی وجود داشته باشد، 
عنوان می کند: »سنگین بودن 
مرغ هنگام کش��تار، س��رعت 
رش��د باال و در مواردی حمل 
نامناس��ب مرغ تا کش��تارگاه، 
ممکن اس��ت باع��ث به وجود 
آم��دن ای��ن عارضه ش��ود و 
عفونت،  ب��ا  ارتباط��ی  هی��چ 
باکت��ری یا وی��روس ندارد. به 
عبارت��ی وقتی حجم مرغ های 
فرس��تاده ش��ده به کشتارگاه 
فش��ار  امکان  می ش��ود،  زیاد 
قف��س به س��ینه م��رغ وجود 
دارد ک��ه این عام��ل، کمبود 
خون رس��انی و در نهایت افت 
اکس��یژن در بافت را به همراه 
گفتنی  البته  داش��ت.  خواهد 
است که خروس ها در ابتال به 
عضله سبز، مستعدتر هستند. 
هرچند بازرس��ان کش��تارگاه 
نباید اجازه ورود این الش��ه ها 

به بازار را بدهند.«
یک��ی از مقام��ات بلندپایه 
در  دامپزش��کی  س��ازمان 
امروز«  با »فرص��ت  گفت وگو 
چگونگ��ی بازرس��ی ناظران را 
که  تش��ریح می کند  این گونه 
تیم دو یا س��ه نفره بازرس��ان، 
ممکن اس��ت در هشت ساعت 
بس��ته  کش��تارگاه  در  کاری 
 ب��ه حج��م خ��ط م��ورد نظر 
2 ت��ا 4ه��زار الش��ه را در هر 
س��اعت بازدید کنند؛ یعنی به 
عبارتی حداقل 16هزار الش��ه 
در روز. بنابرای��ن مواردی که 
از طریق ح��واس بازرس قابل 
دارد  امکان  اس��ت  مش��اهده 
ی��ا دیده نش��ده یا ب��ه دلیل 
بی اهمیت بودن، قابل اغماض 

تلقی شود. 
این مس��ئول که نخواس��ت 

نامش منتش��ر شود، می گوید: 
»اگ��ر تغیی��ر رنگ ناش��ی از 
عوام��ل بیم��اری زا نباش��د و 
الش��ه ب��وی تعف��ن نده��د، 
مش��کلی نخواهد داشت اما به 
ه��ر ترتیب، وظیفه بازرس��ان 
این اس��ت ک��ه گوش��ت را از 
نی��ز  زیبایی ش��ناختی  نظ��ر 
البت��ه عوامل  بررس��ی کنند. 
متعددی مانع تشخیص موارد 
از  اینچنینی خواهد ش��د که 
آن جمل��ه می توان خس��تگی 
بازرس، کمبود نور و باال بودن 

حجم کار را نام برد.«
ب��ا توج��ه ب��ه گفته ه��ای 
دامپزش��کان  و  کارشناس��ان 
ب��ه جرات  خب��ره، می ت��وان 
ادعا کرد که وجود رگه س��بز 
در گوشت س��فید مشکلی از 
نظر سالمت الش��ه نداشته و 
مصرف کنن��ده با ج��دا کردن 
می تواند  ش��ده  نک��روز  بافت 
از بقی��ه قس��مت ها اس��تفاده 
کن��د. البته ناگفت��ه نماند که 
تقریب��ا تمام��ی کارشناس��ان 
ب��ر ای��ن عقی��ده بودن��د که 
ناظران س��ازمان دامپزش��کی 
در کش��تارگاه ها نبای��د اجازه 
ورود ای��ن ن��وع گوش��ت ها را 
به ب��ازار بدهن��د. این موضوع 
نه از منظر س��المتی، بلکه از 
لحاظ ظاهری مش��کل دارد و 
مصرف کننده را نس��بت به آن 
بدبین می کند. به این ترتیب 
الزم اس��ت دقت بیشتری در 
محص��والت فرس��تاده ش��ده 
ب��ه ب��ازار ص��ورت گی��رد تا 
مصرف کننده ه��ا ک��ه اغلب از 
آگاه��ی چندانی  این موضوع 
ندارند، نس��بت به این صنعت 

با نگاه تردید ننگرند. 

رفع نگرانی از سالمت گوشت مرغ

سینه مرغ با رگه سبز
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تامین یارانه شیر از مالیات 
نوشابه های مضر

مدیرعام��ل اتحادیه تولیدکنن��دگان فرآورده های 
لبن��ی گفت: افزایش قیمت لبنی��ات به این صنعت، 
دامداران، مصرف کنندگان و حتی به کشاورزانی که 
تولی��د نهاده و خ��وراک دام را انجام می دهند، زیان 

می رساند. 
محمدرض��ا اس��ماعیلی در گفت وگ��و ب��ا مهر در 
واکنش به پیشنهاد اخیر مرکز پژوهش های مجلس 
مبنی بر اینکه دولت از نوش��ابه  مالیات بگیرد و این 
مالیات را به صورت یارانه به شیر و لبنیات اختصاص 
دهد، اظهارداشت: اخذ مالیات از نوشیدنی های مضر 
برای س��المتی و اختصاص آن ب��ه لبنیات که الزمه 
زندگی افراد و س��المتی آنهاست، اتفاق بسیار خوبی 

است. 
وی با بیان اینکه در اکثر نقاط جهان چنین کاری 
انجام می شود، گفت: در بیشتر کشورهای دنیا، اعالم 
می کنند نوشابه نباید کمتر از یک قیمت مشخص به 
فروش برسد و در مقابل قیمت شیر هم نباید از یک 
عدد مش��خص باالتر باشد. اس��ماعیلی تصریح کرد: 
اگر این کار در کش��ور انجام شود به سالمت مردم و 

جامعه کمک خواهد کرد. 
این مقام مس��ئول همچنین با اش��اره به دس��تور 
اخیر دولت در مورد شیرخام و مکلف کردن سازمان 
حمایت ب��ه اجرای مصوب��ه خرید ش��یرخام با نرخ 
144۰ توم��ان، گفت: ما بارها اع��الم کرده ایم که با 
هرگونه افزایش قیمت لبنیات با توجه به توان خرید 
مردم مخالف هس��تیم، چراکه ب��اال بردن قیمت این 
محصوالت در ش��رایط فعلی مساوی با کاهش خرید 

آنها توسط مردم است. 
اسماعیلی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت لبنیات 
به این صنعت، دامداران، مصرف کنندگان و حتی به 
کش��اورزانی که تولید نهاده و خ��وراک دام را انجام 
می دهند، زیان می رس��اند، اضافه ک��رد: باید راهکار 
دیگری غیر از گران ک��ردن لبنیات، برای جلوگیری 
از زی��ان کارخانجات، دامداران و کش��اورزان در نظر 

گرفته شود. 

افزایش خودسرانه قیمت شیر 
کم چرب با ترفند امگا3! 

درپ��ی افزایش خودس��رانه قیمت ش��یر کم چرب 
و تع��دادی از فرآورده ه��ای لبن��ی از س��وی برخی 
کارخانه ه��ا، س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و 
تولیدکنندگان اعالم ک��رد که ترفند در نحوه توزیع 
شیر کم چرب از سوی یکی از کارخانه های لبنی به 
اسم شیر کم چرب امگا 3 و افزایش خودسرانه قیمت 
توس��ط یکی از دیگر از ش��رکت ها منجر به افزایش 

قیمت موقت در بازار شد.
حمای��ت  س��ازمان  س��خنگوی  کاوه،  غالمرض��ا 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان در گفت وگو با 
ایس��نا، اظهار کرد: یکی از کارخانه های تولیدکننده 
لبنی��ات با ترفن��د در نح��وه توزیع ش��یرکم چرب 
ویتامینه  )که قیمت باالتری نسبت به شیرکم چرب 
معمولی دارد( به جای شیرکم چرب معمولی منجر 
ب��ه افزایش قیمت موقت آن در بازار ش��د و در بین 
مردم این طور القا ش��د که شیرکم چرب امگا3 همان 
ش��یرکم چرب معمولی اس��ت، بنابراین مردم تصور 

کردند که قیمت ها افزایش یافته است. 
وی گفت: یکی دیگ��ر از کارخانه های لبنی از روز 
شش��م مردادماه اقدام به افزایش خودس��رانه قیمت 
شیر کم چرب کرده بود که بازرسان سازمان حمایت 
ای��ن موض��وع را متوجه ش��دند و به س��رعت با آن 
کارخانه برخ��ورد کردند و قیمت ها به روال س��ابق 

خود بازگشت. 
س��خنگوی س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان تأکید ک��رد: هیچ افزایش قیمتی در 
ن��رخ لبنیات از طرف کارگ��روه تنظیم بازار تصویب 
و ابالغ نشده و براساس مصوبه 18 ستاد هدفمندی 
یارانه ها، از طرف س��ازمان حمایت نیز هیچ افزایش 

قیمتی در این زمینه مصوب و ابالغ نشده است. 
کاوه با بیان اینکه هیچ افزایش قیمتی را در رابطه 
با محصوالت گ��روه اول لبنی نداریم، گفت: هرگونه 
افزای��ش قیمتی در رابطه با لبنیات تخلف بوده و در 

صورت مشاهده اعمال قانون می کنیم. 

 مصرف گوشت بوقلمون در اروپا 
11 برابر ایران

مدیرعام��ل تعاون��ی  پرورش دهن��دگان بوقلمون 
متوسط مصرف گوشت بوقلمون در اروپا را 11 برابر 
ایران عنوان کرد و گفت: قیمت هر کیلوگرم گوشت 
بوقلمون در بازار مصرف حدود 12 هزار تومان است. 

مه��دی آذرموید در گفت وگو با ایس��نا، به وضعیت 
تولید گوش��ت بوقلمون در کشور اش��اره و اظهار کرد: 
مزرع��ه پرورش بوقلمون مادر به منظور جوجه کش��ی 
فعال ش��ده و همچنین تخم نطفه دار از فرانس��ه برای 
تولید جوجه یک روزه وارد می ش��ود. وی درباره مقدار 
گوشت به دست آمده از هر قطعه بوقلمون گفت: الشه 
بوقلمون با کم کردن استخوان، حدود 75 درصد گوشت 
خال��ص دارد. بوقلمون تنها پرنده ای اس��ت که دو نوع 
گوشت قرمز و سفید دارد و گوشت قرمزش قابل قیاس 
با گوشت گوسفند اس��ت و گوشت سفید آن گوشتی 
رژیمی با 28درصد پروتئین اس��ت. آذرموید گوش��ت 
بوقلمون را گوشت کامال اقتصادی خواند و اظهار کرد: 
در حال حاضر مصرف کنندگان بوقلمون در کش��ور را 
اقشار متوس��ط و رو به پایین تش��کیل می دهند. این 
درحالی است که در گذش��ته این محصول پروتئینی 

گوشت اعیانی به شمار می رفت. 

هشدار رییس سازمان حفظ نباتات 
نسبت به طغیان مگس زیتون

رییس س��ازمان حف��ظ نباتات کش��ور با هش��دار 
ب��ه کش��اورزان اس��تان های زنجان، گی��الن و قزوین 
درخصوص طغیان آفت مگس زیتون افزود: بهره برداران 
این سه استان هر چه سریعتر با مراجعه به مراکز جهاد 

کشاورزی، عملیات کنترل این آفت را اجرا کنند. 
به گزارش »فرصت امروز«، محمدعلی باغستانی در 
بازدی��د از طرح کنترل آفت ک��رم خراط که به صورت 
پایل��وت کش��وری در 2۰ هکت��ار از باغ��ات گردوی 
شهرستان آذرشهر آذربایجان شرقی در حال اجراست، 
اف��زود: این آفت چوب خ��وار در تمامی باغات گردوی 
کش��ور در حال گسترش اس��ت به طوری که در استان 

کرمان به مرحله طغیان رسیده است. 
وی گف��ت: اج��رای طرح مب��ارزه با ک��رم خراط 
درآذرشهر می تواند الگوی مناسبی برای کنترل این 

آفت درتمامی استان ها باشد. 
باغستانی مهم ترین علت ش��یوع این آفت را بروز 
خشکس��الی های اخیر درکش��ور اعالم کرد و گفت: 
مؤثرتری��ن روش کنترل آفت کرم خ��راط یا همان 
پروانه فری اس��تفاده از سم های فرمونی برای ایجاد 

اختالل در روند جفت گیری این حشره است. 
رییس س��ازمان حفظ نباتات کش��ور اظهار کرد: 
ط��رح آفت زدای��ی از باغات زیتون هفت��ه آینده از 
استان قزوین آغاز می ش��ود. گفتنی است هم اکنون 
آفت کرم خراط 35۰۰ هکت��ار از باغات گردو را در 
شهرستان های آذرشهر، اسکو، شبستر و عجب شیر 
در آذربایجان ش��رقی آلوده کرده اس��ت. شهرستان 
آذرش��هر با تولید ساالنه 2 هزار و 75۰ تن گردو در 
11۰۰ هکتار باغ، از قطب های تولید این محصول در 

شمال غرب کشور محسوب می شود. 

وزارت کشاورزی مسئول مصرف 
سموم غیرمجاز نیست

معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات 
با بیان اینکه مصرف س��م د.د.ت از دهه های گذش��ته 
در کشور ممنوع شده، گفت: سازمان، مسئول واردات 

قاچاق و مصرف غیرمجاز این سم نیست. 
 یحیی ابطالی در گفت وگو با فارس در مورد مطالب 
مطرح شده درباره استفاده از سم غیرمجاز د. د. ت در 
مزارع کشور، گفت: پرونده مصرف سموم کلره تقریبا در 
کشور بسته شده و بیش از چند دهه است که در مزارع 

و باغات کشور از سم د.د.ت استفاده نمی شود. 
وی با بیان اینکه سم د. د. ت سال ها پیش در مزارع، 
دامداری ها و خانه ها استفاده می شد، افزود: از آنجا که 
این سم در طبیعت از بین نمی رود، محو کامل آن شاید 

1۰۰ سال به طول بینجامد. 
ابطالی تصریح کرد: بنابراین ممکن است اثرات سم 
مذک��ور هنوز هم ب��ر اثر به کارگی��ری آن در مزارع در 
دهه های گذشته در اکوسیستم و زنجیره غذایی جامعه 

مانده باشد. 
معاون کنترل و مبارزه با آفات س��ازمان حفظ نباتات 
کشور با انتقاد از واردات برخی سموم غیرمجاز بیان داشت: 
اگرچه سازمان حفظ نباتات مصرف سم لیندین را غیرمجاز 
اعالم کرده اما به رغم این موضوع وزارت بهداشت و درمان 
مجوز مصرف این س��م را در شامپو های مربوط به از بین 

بردن شپش موی سر در انسان ها داده است. 
ابطالی بیان داش��ت: بنابراین جای این س��وال باقی 
اس��ت که چرا به رغم اعالم غیرمجاز و مضر بودن سم 
لیندین در مزارع، وزارت بهداش��ت اجازه اس��تفاده آن 
را در محصولی که به طور مس��تقیم به مصرف انسانی 

می رسد، داده است. 
وی با بیان اینکه س��موم کلره و سم د.د.ت بعد از 
جنگ جهانی دوم کاربرد ویژه ای یافت، تصریح کرد: 
مدتی این سموم در بخش کشاورزی استفاده می شد 
اما به دالیل زیست محیطی و بهداشتی مصرف آنها 
ممنوع ش��د. معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان 
حف��ظ نباتات با بیان اینکه دوام س��موم در طبیعت 
متفاوت اس��ت، اظهار داش��ت: س��م د. د. ت یکی از 
سموم سرطان زاس��ت که در چرخه طبیعت سال ها 
باق��ی می ماند و زمان دقیقی در مورد حذف آثار آن 
وجود ندارد. ابطال��ی تصریح کرد: به عنوان مثال اگر 
این س��م روی بدن یک موش ریخته ش��ود و عقابی 
آن م��وش را بخورد و بعد عقاب بمیرد و آب حاصل 
از ب��ارش باران روی بدن عقاب ب��ه رودخانه یا دریا 
برس��د، نمی توان سم د. د. ت را از بدن ماهی که در 

آن آب بوده جدا کرد. 
وی افزود: س��م د. د. ت در ب��دن موجوداتی که در 
قطب شمال هم زندگی کرده اند یافت شده درحالی که 

در آن مناطق هیچ گونه سمومی استفاده نمی شود. 
معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات 
کش��ور با بیان اینکه گفته می ش��ود این سم به صورت 
غیرمج��از در برخی مزارع اس��تفاده می ش��ود، گفت: 
سازمان حفظ نباتات متولی مصرف سموم غیرمجاز و 

واردات قاچاق نیست. 
ابطالی با اشاره به اینکه مواد اولیه تولید سم در کشور 
از طریق واردات تامین می ش��ود، گفت: ساالنه حدود 
3۰ هزار تن س��م در کش��ور تولید و 5 هزار تن صادر 
می ش��ود، اما هرگز برای تولید اجازه واردات مواد اولیه 

غیرمجاز را نمی دهیم. 
گفتنی اس��ت، حسین رس��تگار، رییس آزمایشگاه 
مرجع کنترل غذا و داروی وزارت بهداش��ت گفته که 
مصرف س��م د.د.ت در همه جای دنیا منسوج شده و 
استفاده از آن عوارض مخربی بر سالمتی انسان دارد اما 
گزارش های غیر رسمی نشان می دهد که هنوز این سم 
خطرناک در برخی مزارع کشاورزی کشور به عنوان یک 

آفت کش قوی استفاده می شود. 

خبر پروتئین

وحید زندی فخر

 الیحه توقف بهره برداری از جنگل ها 
به زودی به مجلس می رود

رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
با اشاره به بررسی تدوین الیحه حفاظت 
از جنگل ها در دولت گفت: الیحه توقف 
بهره ب��رداری از جنگل ها در دولت آماده 
است و به زودی تقدیم مجلس می شود. 

به گزارش ایس��نا، معصومه ابتکار در 
جمع سمن های محیط زیست مازندران 
با اش��اره به اقدامات اساس��ی س��ازمان 
محیط زیس��ت ب��ا هم��کاری س��ازمان 
جنگل ها و مراتع و صداوسیما و نامگذاری 
روز هش��تم مرداد به عنوان »جنگل رمز 
حیات، نگذاریم بمیرد جنگل، که جهان 
خواهد مرد«، گفت: در راستای حفاظت 
و بهره برداری پایدار از جنگل ها در سال 
92 مصوب��ه ای در دول��ت تح��ت عنوان 
تنفس جنگل ها به تصویب رسید که در 
راستای آن هرگونه قطع و بهره برداری از 
درختان جز درختان آسیب دیده ممنوع 
اعالم ش��د. رییس سازمان محیط زیست 
اظهار کرد: طرح تنفس جنگل ها مراحل 
پایانی خود را طی می کند و به زودی در 
مجلس ارائه می ش��ود. به گفته وی، این 
الیحه در راس��تای توقف بهره برداری از 
جنگل ها بوده و خوشبختانه نظر سازمان 
جنگل ه��ا و مرات��ع و جهاد کش��اورزی 
نسبت به این الیحه مثبت بوده و رییس 
مجلس نیز موافقت خود را با این الیحه 

اعالم کرده است. 
رییس س��ازمان محیط زیست تصریح 
ک��رد: البته در این راس��تا نق��ش مردم، 
دامداران و عش��ایر به ویژه در جنگل های 
غ��رب کش��ور در راس��تای حفاظت از 
جنگل ها موثر است. ابتکار همچنین به 
نقش س��من ها در حفاظت از جنگل ها 
اش��اره کرد و افزود: ایجاد حساس��یت، 
آگاهی و جلب مش��ارکت مردم به ویژه با 
جوامع محلی و روستاییان با سازمان های 

مردم نهاد تاثیرگذار است. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه در راس��تای 
مدیریت مس��ائل محیط زیست می توان 
گام های اساس��ی برداشت، تصریح کرد: 
ما از ش��نیدن صدای س��من ها و نقد و 
پرسشگری آنها استقبال می کنیم و این 

نقدها و پرسش ها کمک کننده است. 
رییس سازمان محیط زیست به وجود 
زباله ها در جنگل نیز اشاره کرد و یادآور 
ش��د: وجود زباله ها در جنگل ها و غرب 
کشور مسئله اساسی است که اخیرا نیز 
در اس��تان مازندران در راستای مدیریت 
زباله ها در جنگل جلساتی تشکیل شده 
و برنامه هایی در دست اقدام است. به ویژه 
اینکه با سرمایه گذاران خصوصی و دولتی 
و ب��ا برنامه ه��ای مدیریت پس��ماند نیز 
می توان در این راس��تا اقدامات اساس��ی 
ص��ورت داد. وی در ادام��ه تصریح کرد: 
در مورد حل مشکل جنگل های هیرکانی 
که در کشور ایران و آذربایجان قرار دارد، 
با مدیر یونسکو برای معرفی جنگل های 
میراث فرهنگ��ی  به عن��وان  هیرکان��ی 
صحبت های��ی ش��ده اس��ت ت��ا به طور 
مشترک به عنوان میراث فرهنگی برای هر 
دو کشور ثبت شود البته بخش مهمی از 

این جنگل ها در ایران قرار دارد. 

 کاهش تعرفه صادرات میگو به چین 
درحال پیگیری است

استاندار بوشهر گفت: موضوع کاهش 
تعرفه ص��ادرات میگوی پرورش��ی این 
استان به کش��ور چین در حال پیگیری 
اس��ت. به گزارش ایرنا، مصطفی ساالری 
در نشست ش��ورای گفت  و گوی دولت و 
بخش خصوصی افزود: ب��ه منظور رونق 
گرفتن صادرات میگوی پرورشی استان 
بوش��هر رفع موانع صادرات این محصول 

را با جدیت دنبال می کنیم. 
وی با اش��اره به اینکه اس��تان بوشهر 
قطب تولید کننده میگوی پرورشی کشور 
اس��ت، ادامه داد: برخی از ش��رکت های 
صادرکننده آبزیان نیز که برای صادرات 
با مشکل نداشتن کد اتحادیه اروپا روبه رو 
هس��تند باید برای گرفتن این کد تالش 
کنند. س��االری تصریح ک��رد: با رعایت 
اس��تاندارد مورد نیاز اتحادیه اروپا برای 
صادرات میگو کیفیت این محصول ارتقا 
یافته و موجب رونق بازار میگوی کشور و 

به ویژه استان بوشهر خواهد شد. 
وی با اشاره به اینکه مدت زمان اعتبار 
کد اتحادیه اروپا شش ماهه است، یادآور 
شد: هزینه باالی گرفتن کد اتحادیه اروپا 
فقط برای بار نخست صدور مجوز دریافت 
می شود و تمدید آن هزینه زیادی ندارد. 
استاندار بوشهر گفت: به منظور ارتقای 
رقابت پذی��ری میگ��و و کیفیت خوراک 

میگو نیز شیالت استان بوشهر می تواند 
با گرفتن مش��اور یا راه اندازی آزمایشگاه 
این مه��م را پیگیری کند. س��االری در 
ادام��ه با تاکید بر رفع حل موانع فراروی 
تولیدکنندگان میگوی پرورش��ی استان 
بوش��هر گفت: ب��ه منظور تامی��ن برق 
سایت های پرورش میگو حمایت الزم را 
انج��ام می دهیم ولی این حمایت تنها تا 
رسیدن شبکه برق سایت پرورش دهنده 
ب��وده و هزینه راه اندازی ب��رق در داخل 
واح��د ب��ر عه��ده مال��کان واحده��ای 
پرورش دهنده میگو است. وی در ارتباط 
با مشکل آب ش��رب سایت های پرورش 
میگ��و نیز گفت: در ح��ال حاضر تامین 
آب ش��رب برخی از نقاط استان بوشهر 
با مش��کل حادی روبه رو است و چنانچه 
بخواهی��م آب م��ورد نی��از س��ایت های 
پرورش میگو نیز از محل شبکه آبرسانی 
به مردم تامین شود این مشکل دو چندان 
خواهد ش��د. س��االری عنوان کرد: باید 
با نیازس��نجی آب مورد نی��از واحدهای 
یاد ش��ده زمینه تامی��ن پکیج های آب 
شیرین کن متناس��ب با هرواحد پرورش 
میگو تامین شود. وی درارتباط با مشکل 
بیمه کارفرمایان حوزه پرورش میگو نیز 
بی��ان کرد: نرخ بیمه کارفرما که در حال 
حاضر در ش��ش ماه از سال 3۰ درصد و 
در ش��ش ماه نیز 1۰ درصد است باید از 
س��وی مس��ئوالن بیمه پیگیری و اقدام 
الزم صورت بگیرد. س��االری یادآور شد: 
همچنی��ن با توج��ه به اینک��ه برخی از 
وظایف س��ازمان دامپزش��کی به منظور 
چابک سازی دولت به اتحادیه های تولید 
میگوی پرورش��ی واگذار شده است باید 
نظ��ارت الزم از س��وی این س��ازمان بر 

فعالیت اتحادیه ها انجام شود. 



ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی مجلس ش��ورای 
اس��المی، علی اکبر صالحی، با اش��اره به ارائه متن دوم 
ترجم��ه برجام به مجلس و انتق��اد برخی از نمایندگان 
مجلس نس��بت به ترجمه نخس��ت این متن، گفت: در 
این رابطه متن برجام به چند بخش تقس��یم و هر یک 
از دس��تگاه های متول��ی وظیفه ترجم��ه آن را برعهده 
گرفتند، به طور مثال س��ازمان ان��رژی اتمی بخش های 
فن��ی و وزارت خارج��ه بخش های حقوق��ی مربوط به 

برج��ام را ترجم��ه کردن��د. او ب��ا اعالم اینک��ه متولی 
مس��ائل مرب��وط به برجام و حت��ی ترجمه آن وزارت 
امور خارجه اس��ت، گفت: کارشناسان سازمان انرژی 
اتم��ی در چند وقت اخیر تالش بس��یاری کردند که 
در بخش فنی ترجمه فارس��ی عین متن برجام باشد، 
حال اگر وزارت خارجه اعالم کرده که متن انگلیسی 
برجام مبنا و اصل اس��ت، باید ب��ه این موضوع توجه 

ک��رد و آن را مدنظ��ر ق��رار داد. 

رییس سازمان انرژی اتمی، در واکنش به درخواست 
نماین��دگان مجل��س مبنی بر تصویب مت��ن برجام در 
پارلم��ان به عنوان ی��ک موافقت نام��ه بین المللی گفت: 
این متن هن��وز موافقت نامه، کنوانس��یون ی��ا معاهده 
بین المللی تلقی نمی ش��ود، از این رو است که این متن 
را برنامه جامع اقدام مش��ترک نام گذاری کرده اند، حال 
در ه��ر صورت وزارت خارجه متول��ی این حوزه بوده و 

باید در این رابطه تصمیم گیری کند. 

بعد از انفج��ار در قطار آنکارا - تهران، 
قطار دیگری که از ایران برای برگرداندن 
مسافران قطار س��انحه دیده عازم ترکیه 
ش��ده بود مج��ددا دچار انفجار ش��د. در 
حالی روز پنج ش��نبه، قطار مسیر آنکارا 
- تهران بر اثر انفجار مین دچار س��انحه 
شد که این انفجار خسارت جانی نداشت 
و طب��ق اعالم ش��رکت حمل و نقل ریلی 
رجا قرار بر این شد تا مسافران این قطار 

سانحه دیده، جمعه وارد ایران شوند. 
ام��ا توضیح��ات مدیر رواب��ط عمومی 
ش��رکت راه آهن به ایسنا حاکی از انفجار 
دیگ��ری در قطار اعزامی ای��ران به آنکارا 
برای برگرداندن مس��افران قطار س��انحه 

دیده است. 
س��کری با بی��ان اینکه ب��رای حصول 
اطمینان از تردد ایم��ن قطارها، حرکت 
قطار ته��ران - آنکارا در روز پنجش��نبه 
-هش��تم مرداد - لغو ش��د، گف��ت: بنابر 
دس��تور مدیرعامل راه آهن قرار شد برای 
برگردان��دن مس��افران، قط��ار خالی به 
ترکی��ه اعزام ش��ود، از این رو قطاری که 
عازم ترکیه ش��ده بود در ایس��تگاه رازی 

متوقف و مسافران آن برگردانده شدند تا 
قطار خالی از مسافر اعزام شود. متأسفانه 
قطار اعزامی به ترکیه حدود س��اعت دو 
بامداد در خاک این کشور مورد عملیات 
خرابکاری قرار گرفت و دچار انفجار شد 
که اگر با خود مسافر حمل می کرد بعید 
نبود که دچار آس��یب شوند. بمب گذاری 
در ری��ل راه آهن انجام ش��ده بود و واگن 
لکوموتیو در اثر این انفجار آس��یب دیده 
است که البته مامورین قطار ایرانی هیچ 

آسیبی ندیده و سالم هستند. 
مدیر روابط عمومی راه آهن این را هم 
گفت که مس��افران قط��ار آنکارا - تهران  
)قط��ار س��انحه دی��ده روز پنجش��نبه( 
همچنان در »کاپی ک��وی« حضور دارند 
و در ص��ورت تضمی��ن امنیت از س��وی 
اس��تانداری وان، این مسافران با اتوبوس 
ب��ه رازی اع��زام خواهن��د ش��د. او در 
رابط��ه با اقدام��ات ص��ورت گرفته برای 
پیگی��ری انفجارهای اخی��ر در قطارهای 
ایران��ی گفت: ب��ه هر ح��ال وزارت امور 
پیگی��ری  را  موض��وع  قطع��ا   خارج��ه 

خواهد کرد. 

زلزل��ه ای به بزرگی 5.5 ریش��تر حوالی 
ساعت 15 روز جمعه کرمان را لرزاند. این 
زمین لرزه در س��اعت 14:36:29 در عمق 
هشت کیلومتری زمین در  »سیرچ« کرمان 
رخ داد. ساعاتی پس از حادثه - در ساعت 
16 - مدیرکل بحران استان کرمان با اعالم 
گزارش مصدومیت پن��ج تن در زلزله 5.5 
ریشتری کرمان گفت: مصدومیت این افراد 
ب��ه علت ریزش آوار و تخریب بنا نیس��ت، 
بلکه این افراد حین فرار دچار شکستگی و 
آسیب دیدگی از ناحیه دست و پا شده اند. 
محس��ن صالحی، در گفت وگو با ایسنا در 
بیان گزارشی از زلزله منطقه سیرچ کرمان 
گفت: تیم ه��ای ارزیاب همچنان در محل 
هس��تند و بالگرد مدیریت بح��ران نیز به 
منظور بررسی مناطق زلرله زده پرواز خود 
را آغاز کرد. گزارش های اولیه حاکی از این 
است که زمین لرزه تخریب واحد مسکونی 
و. . . نداشته است. به گفته مدیرکل بحران 
استان کرمان، بیشترین شدت زمین لرزه 
ظهر جمع��ه کرمان، در مناطق س��یرچ و 
گلباف بوده است. حسین درویش، معاون 
عملیات س��ازمان امداد و نجات در ساعت 

15:30 دقیقه - حدود یک س��اعت پس از 
زلزله - در گفت و گو با ایس��نا با بیان اینکه 
سه شهرستان و 13 روستا از این زمین لرزه 
متاثر شدند، اظهار داشت: تیم های ارزیاب 
به محل اعزام شده و گزارش های دریافتی 
از سه روستا نشان می دهد که زلزله در این 

روستاها خسارتی در پی نداشته است. 
صالحی، مدیرکل بحران اس��تان کرمان 
نی��ز پیش از این و درحالی که تنها دقایقی 
از وقوع زلزله گذش��ته بود، در گفت وگو با 
ایس��نا از اعزام تیم های ارزی��اب به محل 
حادث��ه خبر داد و اظهار ک��رد: با توجه به 
اینکه زمین لرزه دقایقی قبل رخ داده، هنوز 
گزارش های رس��می به دس��ت ما نرسیده 
است. البته با توجه به عمق کم زمین لرزه به 
نظر می رسد خساراتی در پی داشته باشد. 
زمین لرزه در بخش هایی از شهر کرمان نیز 
احس��اس شده است. کمال جوانمرد، عضو 
ش��ورای ش��هر کرمان نیز در همان دقایق 
اولی��ه رخداد زلزله ب��ا بیان اینکه وضعیت 
در شهر کرمان عادی است، گفت: گزارشی 
مبنی بر خسارات در سیرچ تاکنون مخابره 

نشده است. 

زلزله 5.5 ریشتری در کرمانانفجار مجدد در راه آهن ترکیه

ایران در رتبه سوم جهان 
در اهدای عضو

روسای دادسراها برای اعطای مرخصی 
به زندانیان سخت گیری نکنند

خبر سقوط شهاب سنگ 
کذب است

هنوز خبر س��قوط ش��هاب س��نگ تکذیب می ش��ود 
و تأیی��د. در آخرین واکنش ابوالقاس��م باقری مدیرکل 
بحران اس��تانداری الب��رز در گفت وگو با ایس��نا ضمن 
تکذیب خبر سقوط ش��هاب سنگ در این استان گفت: 
خبر منتشر شده در رسانه ها مبنی بر سقوط شی نورانی 
در منطقه اش��تهارد و نظرآباد، تنها متکی به اظهارات و 
شواهد مردمی بوده و تاکنون در این استان هیچ شهاب 
سنگی رویت نشده است. اگر شهاب سنگ سقوط کرده 
بود باید شاهد خس��ارات ناشی از آن بودیم که تاکنون 
نیز گزارشی اعالم نشده است. خبر سقوط شهاب سنگ 

در استان البرز را تکذیب می کنم. 
مدی��رکل بح��ران اس��تانداری البرز در پای��ان گفت: 
برخی رس��انه ها از قول این جانب اقدام به تأیید سقوط 
شهاب س��نگ در البرز کرده اند که این اقدام آنها بسیار 

ناشایست بوده و قابل پیگیری است. 

اول  مع��اون  جهانگی��ری  اس��حاق 
رییس جمهور مصوبه هی��أت وزیران درباره 
طرح ها و پروژه های مصوب کارگروه نجات 
دریاچه ارومیه در س��ال 1394 را برای اجرا 
به وزارتخانه های نیرو، کشور، جهادکشاورزی 

و صنعت، معدن و تجارت ابالغ کرد. 
برهمین اساس، هیات   وزیران به پیشنهاد 
وزارت کش��ور و تایید س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یک صد 
و سی  و هش��تم قانون اساس��ی جمهوری 
اسالمی ایران تصویب کرد: اعتبارات موردنیاز 
طرح ه��ای ای��ن تصویب نامه پس از کس��ر 
اعتبار مصوب س��ال 1394 و اعتبار مربوط 
به طرح ه��ای مرزی ک��ه از محل صندوق 
توس��عه ملی تأمین می شود، برای عملیات 
اجرایی در حوض��ه آبریز دریاچه ارومیه، به 
میزان 11 هزار و 203 میلیارد و 20 میلیون 
ری��ال از محل اعتبارات م��اده  )10( قانون 

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده  
)12( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران 
کشور  )به نسبت مساوی( موضوع بند  )م( 
ماده  )2۸( قانون الحاق برخی مواد به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  )2( � 
مصوب 1393� تأمین می شود. دستگاه های 
اجرایی موظفند آن بخش از اعتبارات را که 
از محل منابع عمومی اختصاص می دهند، 
در اولویت تخصی��ص و پرداخت خود قرار 
داده و س��هم حوضه آبری��ز دریاچه ارومیه 
را در موافقت نامه ه��ای مربوط اعمال کنند. 
همچنین دس��تگاه های اجرای��ی موظفند 
به منظ��ور هماهنگی در اج��رای طرح های 
موض��وع این تصویب نامه، برنامه عملیاتی و 
اولویت  های اجرای��ی و مکانی خود را ظرف 
ی��ک ماه از تاریخ اب��الغ این تصویب نامه به 

دبیرخان��ه کارگ��روه ارائه کنند ت��ا پس از 
تأیید توس��ط کارگروه و س��ازمان مدیریت 
و برنامه ری��زی کش��ور در موافقت نامه های 
تخصی��ص  توزی��ع  ش��ود.  درج  مرب��وط 
کلی��ه اعتب��ارات طرح ه��ا و پروژه های این 
تصویب نامه با نظر دبیرخانه کارگروه و تأیید 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور به 
تفکیک هر یک از طرح ها صورت می پذیرد. 
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف اس��ت 
پرداخت اعتب��ارات تخصیص یافته طرح ها 
و پروژه ه��ای احیای دریاچ��ه ارومیه را در 

اولویت قرار دهد. 
ای��ن  موض��وع  اجرای��ی  دس��تگاه های 
تصویب نامه مکلفند به استناد مواد 34 و 35 
قانون برنامه  و بودجه گزارش عملکرد خود 
از طرح ها و پروژه ها را در مقاطع س��ه ماهه 

به دبیرخانه کارگ��روه ارائه کنند تا گزارش 
تلفیقی توس��ط آن کارگ��روه که متضمن 
میزان اثربخش��ی اقدامات اجرایی است، به 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه 
شود. براس��اس این مصوبه، هرگونه توسعه 
اراضی کش��اورزی اعم از تبدیل اراضی ملی 
منابع طبیعی به کش��اورزی، دیم به آب�ی، 
زراعی به باغی در سطح حوضه آبریز دریاچه 
ارومی��ه و هرگونه عملیات منجر به افزایش 
برداش��ت از منابع آب حوض��ه اعم از ایجاد 
و بهسازی ایس��تگاه های پمپاژ آب، احداث 
آب بندان و س��دهای معیش��تی در سطح 
حوضه آبری��ز دریاچه ارومی��ه ممنوع بوده 
و وزارت خانه ه��ای نیرو و جهاد کش��اورزی 
موظفند ضمن ممنوعی��ت صدور مجوز در 
این خصوص، ب��ا متخلفین برخورد کرده و 
گزارش عملکرد ماهانه خود را به دبیرخانه 

کارگروه ارائه کند. 

توسعه اراضی کشاورزی کنار دریاچه ارومیه ممنوع شد

صب��ح جمعه در هش��تمین کنگره بین المللی پزش��کان 
مسلمان جهان در مشهد مقدس علی اکبر والیتی مشاور مقام 
معظم رهبری در امور بین الملل گفت: خوش��بختانه جایگاه 
ایران در زمینه اهدای عضو به مرتبه سوم در جهان ارتقا یافته 
است. والیتی در هشتمین کنگره بین المللی پزشکان جهان 
اسالم که در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر بیش 
از یک میلیون ایرانی دارای کارت اهدای عضو هس��تند. این 
پزشکان و اساتید که اکنون در جمع آنها هستیم، سال هایی 
را در کشور های مغرب زمین زیسته اند، ولی اعتقادات خود را 
از دست نداده اند و همت داشته اند. این ارتباطات باید نهادینه 
ش��ود و به طور مستمر ادامه یابد و این آمادگی وجود دارد که 
همکاری هایی در این زمینه با دیگر کشور های اسالمی فراهم 
شود. متأسفانه اکنون شاهد برخی از تنش ها از سوی بیگانگان 
بای��د کمک هایی انج��ام دهیم و این اقدامات توس��ط وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت خواهد گرفت. 

عب��اس جعف��ری دولت آبادی دادس��تان ته��ران روز 
پنجشنبه در جلسه شورای معاونین دادسرای عمومی و 
انقالب تهران از رؤسای دادسراها خواست تا در مراحل 
اعطای مرخصی به زندانیان واجدالش��رایط سخت گیری 
نکنند. او با اش��اره به بالتکلیفی پرونده برخی زندانیان، 
از معاونین خود خواس��ت به این پرونده ها ورود کرده و 

وضعیت این دست زندانیان را تعیین تکلیف کنند. 
دادس��تان تهران همچنین با تأکید ب��ر آموزش های 
تخصصی ب��رای بازپرس ها تصریح ک��رد: بازپرس هایی 
ک��ه در زمینه ه��ای تخصصی کار می کنن��د، حتماً باید 
آموزش ه��ای الزم را ببینن��د. در ابت��دای این جلس��ه، 
رؤس��ای دادس��راهای چندگانه تهران به بیان مس��ائلی 
درخصوص قانون آیین دادرس��ی کیف��ری جدید که از 
تیرماه سال 94 اجرایی شده است، پرداختند و نکاتی را 
در این زمینه به سمع و نظر دادستان تهران رساندند. 

برجام معاهده نیست که در مجلس به تصویب برسد

اصغر زارعان، معاون و دبیر کمیته امنیت فناوری هسته ای 
سازمان انرژی اتمی در مراسم تودیع و معارفه رییس نیروگاه 
اتمی بوشهر، گفت: تفاهم هسته ای ایران و گروه 1+5 موجب 
افزایش سطح عزت و اقتدار ملی شد. به گزارش ایسنا، اصغر 
زارع��ان با بیان اینکه با تفاهم هس��ته ای توطئه بیگانگان در 
موضوع ایران هراس��ی با تمرکز بر ایمن نبودن نیروگاه اتمی 
بوش��هر در منطقه خلیج فارس، شکست خورد، تصریح کرد: 
نیروگاه اتمی بوش��هر یکی از ایم��ن و امن ترین نیروگاه های 
هس��ته ای جهان اس��ت. زارعان با اش��اره به قطعنامه 2231 
ش��ورای امنیت، تصریح کرد: ش��ورای امنیت سازمان ملل با 
این قطعنامه حق غنی س��ازی ایران را به رس��میت شناخت 
و برای نخس��تین بار غنی سازی یک کش��ور در حال توسعه 
م��ورد پذیرش قرار گرفت و ایران از بند 7 منش��ور س��ازمان 
ملل خارج و باعث برانگیخته شدن خشم دشمنان جمهوری 

اسالمی ایران و در رأس آن رژیم صهیونیستی شد که نشانه 
اقتدار ما در دنیاست. وی افزود: با این تفاهم ایران هراسی رنگ 
باخت و ما در اجرای برجام پایبند خواهیم بود. انتظار می رود 
طرف مقابل نیز به تعهدات خود پایبند باشد. زارعان در ادامه 
با بیان دالیل ایجاد س��ایت ف��ردو تصریح کرد: فردو ضامن و 
پش��تیبان سایت نطنز بوده و همچنان خواهد بود. وی افزود: 
در برنامه های جدید سایت فردو از 1000 ماشین سانتریفوژ 
در این محل بهره برداری خواهد شد. از مجموع 1000 ماشین 
دو زنجی��ره آن به تولید ایزوتوپ های پایدار اختصاص خواهد 
داش��ت و مابقی نیز حفظ زیرس��اخت های ف��ردو را برقرار و 
تأمین می کنند. معاون و دبیر کمیته امنیت فناوری هسته ای 
س��ازمان انرژی اتمی پیرامون آخری��ن وضعیت فعالیت های 
صلح آمیز صنعت هسته ای از اکتشافات، استخراج، غنی سازی 
و سایر برنامه های هسته ای سازمان انرژی اتمی سخن گفت. 

دبیر کمیته امنیت فناوری هسته ای: به اجرای برجام پایبند خواهیم بود

نش�ریه   »خ�ط    ش�ماره جدی�د 

ح�زب اهلل« -رس�انه مکت�وب پایگاه 
 KHAMENEI. IR- اطالع رس�انی

منتشر شد. 
روس�یه  رییس جمه�ور  پوتی�ن    

در گفت وگ�و ب�ا نخس�ت وزیر رژی�م 
صهیونیستی از توافق هسته ای ایران و 

صبح جمعه مردان مس�لح به مقر فرماندهی پلی�س ترکیه در  »آدانا« حمله گروه 1+5 دفاع کرد. 
کردند که در نتیجه آن چهار نفر کشته شدند

تیتر اخبار

محمدحس��ن زدا معاون فن��ی و درآمد س��ازمان تأمین 
اجتماع��ی با بیان اینکه »ما در زمینه اجرای قانون مرخصی 
زایم��ان مکاتبات زیادی با دولت انج��ام دادیم«، گفت: برای 
امس��ال حدود 320 میلیارد توم��ان منابع مالی برای اجرای 
مرخصی زایمان نیاز است. اگر دولت امروز این مبلغ را برای 
ما واری��ز کند از فردا می توانیم مرخص��ی زایمان را 9 ماهه 
اعالم کنیم اما تاکنون حتی ی��ک ریال اعتبار برای افزایش 
مرخصی زایمان به سازمان تخصیص نیافته است. به گزارش 
ایسنا، محمدحسن زدا گفت: عالقه زیادی داریم که مرخصی 
زایمان اجرا ش��ود ولی براساس ماده 29 قانون برنامه پنجم 
توسعه، سازمان تأمین اجتماعی اجازه ندارد طرحی را بدون 

آنک��ه از قبل منابع مالی آن تأمین ش��ده باش��د، اجرا کند. 
براس��اس این ماده ابتدا باید منابع مالی در اختیار س��ازمان 
تأمین اجتماعی قرار بگیرد سپس این سازمان طرحی را اجرا 
کند. حدود 160 هزار نفر می توانند ساالنه از مرخصی زایمان 
9 ماهه بهره مند ش��وند، به شرط آنکه منابع مالی به تأمین 
اجتماعی تخصیص داده ش��ود. زدا گفت: براساس مطالعات، 
47 هزار زن از 145 هزار زنی که در کشور در یک بازه زمانی 
1۸ ماهه از مرخصی ش��ش ماهه زایمان استفاده کردند، در 
بازگش��ت به کار اخراج شدند، چراکه در حال حاضر به علت 
شرایط بازار کار، افراد زیادی با تحصیالت عالی حاضر هستند 

با دستمزد کم مشغول به کار شوند.

اخراج 47 هزار زن، پس از مرخصی زایمان!  

حفاظ�ت  س�ازمان  ریی�س  ابت�کار    

از محیط زیس�ت ب�ا اش�اره ب�ه بررس�ی 
جنگل ه�ا  از  حفاظ�ت  الیح�ه  تدوی�ن 
توق�ف  الیح�ه  گف�ت:  دول�ت  در 
دول�ت  در  جنگل ه�ا  از  بهره ب�رداری 
 آماده اس�ت و ب�ه زودی تقدی�م مجلس 

می شود. 
  محمد رستگاری معاون پایش و نظارت 

محیط زیس�ت اس�تان ته�ران کیفی�ت 
 ه�وای تهران را در وضعیت س�الم اعالم 

کرد. 

محمد بخش�نده، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به دستگیری چهار 
قاچاقچی مواد مخدر در محدوده افسریه، گفت: در بازرسی از خودروی متهمان 

بیش از 15۰ کیلوگرم هروئین کشف شد

تیتر اخبار

داریوش مهرجویی با اش��اره به اینکه نمایش  »هامون بازها« 
بیشتر به مخاطب خاص سینما اختصاص دارد، گفت: خوشحالم 
که فیلم  »هامون« هنوز پس از سال ها زنده است. کارگردان فیلم  
»هامون« که شامگاه هشتم مردادماه به همراه تعدادی دیگر از 
عوامل فیلم  »هامون« برای تماشای نمایش  »هامون بازها« به 
کارگردانی محمد رحمانیان به تاالر وحدت رفته بود، درباره این 
اثر به ایس��نا گفت: واقعیت این اس��ت که این نمایش را کمی 
مغش��وش دیدم و این کار به ش��کلی ک��ه  »هامون« محوریت 
آن باش��د، پدیدار نشد. مهرجویی که خود در تدارک به صحنه 
ب��ردن یک نمایش در آینده ای نزدیک اس��ت، ادامه داد: به نظر 
می رس��د  »هامون بازها« فقط برای آن عده ای که اهل س��ینما 

هستند،  »هامون« را دیده اند و دیالوگ هایش را می شناسند معنا 
پی��دا می کند، چون در تمام طول نمایش تالش کردم خودم را 
جای مردم عادی بگذارم و دیدم به جز چند دیالوگ خوب، بقیه 
حرف ها بی مورد و بی ارتباط با هم اس��ت. مهرجویی گفت: این 
نمایش می توانس��ت تاریخی از سینما باش��د یا یک داستان 
محوری داش��ته باش��د که در آن صورت ب��رای عموم مردم 
بیش��تر معنا پیدا می کرد.  »هامون بازها« یک نمایش 100 
دقیقه ای است و زندگی هفت نفری را روایت می کند که فیلم  
»هامون« داریوش مهرجویی به نحوی وارد زندگی آنها شده 
اس��ت؛ هفت نفری که یا عالقه ش��دیدی به  »هامون« دارند 

یا از آن متنفرند. 

واکنش مهرجویی به نمایش  »هامون بازها«

  محمدرضا اصلی س�رانجام پس از چند 
س�ال نمایش،  »نگاه مان می کنند« را روی 

صحنه می برد. 
  نامزدهای مرحله اول جایزه معتبر ادبی  

»من بوکر« 2۰15 معرفی شدند. 
  »دوران عاش�قی«جدیدترین س�اخته 

علیرضا رییس�یان پ�س از دو روز نمایش 
در سینما های تهران به فروش 115 میلیون 

تومانی رسید. 

»دن هیش�فلد« خبرنگار  »دویچه  وله« اندکی پس از انجام توافق هس�ته ای 
راهی ایران ش�د و شگفتی خود را از آنچه مشاهده کرده در قالب گزارشی از 

ایران منتشر کرده است

تیتر اخبار

 مهدی تاج، رییس س��ازمان لیگ فوتبال با اشاره به انتشار 
مفاد تفاهم نامه با صداوس��یما در آینده گفت: این تفاهم نامه 
برای حق پخش تلویزیونی نیس��ت، بلکه برای کسب عواید از 
حقوق IPTV  )برنامه های دیجیتال تلویزیونی( اس��ت. تاج 
درباره تفاهم نامه س��ازمان لیگ فدراس��یون فوتبال و صدا و 
س��یما اظهار کرد: این تفاهم نامه ناظر به حق پخش نیس��ت 
بلکه به عنوان حقوق IPTV است؛ به این معنا که از مشارکت 
سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال و صداوسیما عوایدی حاصل 
می شود که این سازمان ها براساس طرح و تفاهم نامه مذکور از 
عواید آن بهره برداری می کنند. رییس سازمان لیگ فوتبال با 
بیان اینکه هنوز تفاهم نامه مذکور در مرحله کلیات اس��ت، از 
تشکیل هیاتی برای رسیدگی به این موضوع و تعیین سهم ها 
و درصدهای هر دس��تگاه خب��ر داد. وی درخصوص صحبت 

رییس س��ازمان صداوسیما مبنی بر اینکه صداوسیما چیزی 
به نام حق پخش نمی شناس��د، گفت: همان طور که گفتم این 
تفاهم نامه ناظر بر حق پخش نیست، بلکه صرفاً مشکل مالی 
فدراسیون را تا حدودی حل می کند. تاج در پاسخ به پرسشی 
درباره میزان عواید فدراسیون فوتبال از این تفاهم نامه گفت: 
مزایده ای برای اپراتورها برگزار می شود که پنج اپراتور از پنج 
ش��رکت پیشقدم شده اند؛ صدا و سیما آنها را گزینش کرده و 
به زودی برنده را اعالم می کند و برنده مزایده، مجری این کار 
خواهد شد. وی به خبرگزاری خانه ملت گفت: مبلغ دقیق آن 
مشخص نیست؛ اپراتوری که در این طرح برنده شود مبلغی را 
براساس پیش پرداخت به فدراسیون فوتبال می دهد که عواید 
آن به باشگاه ها هم می رسد، ولی اینکه چند در صد حق پخش 
باشد و دیگر مفاد این طرح را در روزهای آینده اعالم می کنیم. 

تفاهم نامه فدراسیون فوتبال با صداوسیما ناظر به حق پخش نیست

  امیر قلعه نویی س�رمربی تیم ملوان 
انزلی ب�ه خاطر ص�ادر نش�دن کارت 
مربیگ�ری اش نمی توان�د روی نیمکت 

ملوان بنشیند. 
  ش�ورای تأمین با برگزاری جلسه ای 

خواستار حل مش�کل بدهی استقالل 
و پرس�پولیس و حضور ای�ن تیم ها در 

لیگ برتر شد. 
جان تری مدافع تیم فوتبال چلس�ی اصرار دارد که باشگاه های رقیب دوست 

دارند او را در تیم های شان داشته باشند

تیتر اخبار
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6 نکته مهم برای طراحی 
پوسترهای تبلیغاتی

می خواهی��د بدانی��د ک��ه چط��ور می توانید یک 
پوس��تر تبلیغاتی طراح��ی کنید که بتواند ش��ما را 
ب��ه اهداف تان برس��اند؟ آنچه در ادام��ه می خوانید 
پیش��نهادات دو طراح بزرگ تبلیغاتی برای کمک به 
شماست تا بتوانید پوستری هنرمندانه و تبلیغاتی را 

طراحی کنید. 

1- نقطه تمرکز را پیدا کنید
ی��ک ایده خوب برای یک پوس��تر یا یکس��ری از 
پوس��ترها پیدا کنید. اگر ای��ن کار را انجام دادید در 
نیمه راه طراحی یک پوس��تر بس��یار خوب هستید. 
همیش��ه این نکته مهم را به خاطر داش��ته باش��ید 
که »همیش��ه در پشت یک پوس��تر خوب یک پیام 
و ی��ک ایده خ��وب وجود دارد«. این نکته ای اس��ت 
که »جیس��وس پرودنس��یو« یک��ی از طراحان مهم 
تبلیغات��ی به آن اش��اره می کن��د و می افزاید: »من 
شخصا عالقه مندم که یک گرایش را در کارم دنبال 
کن��م، اما هیچ گاه تم��ام ش��یوه هایم را به طورکامال 
واض��ح به کارم وارد نمی کنم. با تجربه ای که در این 
سالیان کس��ب کرده ام امروزه به این درک رسیده ام 
که پوسترهای تبلیغاتی هرچقدر موجزتر باشند، در 
مقابل تاثیرگذارتر هم خواهند بود. من معموال تالش 
می کن��م آنچ��ه در ذهن دارم را با اس��تفاده از چند 
اِلمان س��اده در کارهایم ب��ه مخاطب منتقل کنم تا 
تاثیرگذاری کارم هم بیش��تر ش��ود.« به بیان دیگر 
پیش از آنکه طراحی یک پوس��تر را شروع کنید اول 
از ذهنیت خود و اینکه ایده مناسبی برای آن پوستر 
داری��د، اطمینان حاصل کنی��د. طراحان نباید فقط 
به زیبایی شناس��ی طرح خود بیندیشند بلکه باید به 
مفهومی که قرار است منتقل کنند و نقاط تاثیرگذار 

در ذهن مخاطب هم فکر کرده باشند. 

2- در بیان جزییات ثابت قدم و استوار باشید
در ای��ن کار مهم ترین نکته آن اس��ت که بتوانید 
توجه خ��ود را بر جزیی��ات باال ببرید. »جیس��وس 
پرودنس��یو« در این ب��اره می گوید: »من پیش از هر 
چی��ز خود را یک طراح گرافی��ک می دانم و بیش از 
ه��ر چی��ز روی فونت ها در پوس��تر کار می کنم. اگر 
پوسترهای تبلیغاتی سریالی طراحی می کنید حتما 
به ثاب��ت بودن فونت آنها دقت کنی��د. البته در این 
ش��رایط بهتر اس��ت ب��رای بیان اطالع��ات جزئی تر 
پوسترتان از فونت های متضاد استفاده کنید و فقط 
عنوان اصلی را با فونت ثابت نگاه دارید. عالوه بر این 
رنگ پس زمینه هم از جزییات بس��یار مهم است که 
باید به آن دقت کنید چراکه حس طراح نس��بت به 

موضوع را به مخاطب القا می کند«. 

3- منابع را با دقت انتخاب کنید
اگر قرار است به طور مثال برای یک فیلم سینمایی 
پوستری را طراحی کنید، یک المان مهم از آن فیلم 
که س��وژه اصلی آن اس��ت را بردارید و روی همان 
کار کنید. در این ش��رایط منبع ش��ما برای طراحی 
پوس��ترتان هم��ان فیلم اس��ت. بیش از حد س��راغ 
جزیی��ات نروید. مثال به یک برچس��ب کوچکی که 
روی ماش��ین »مستر بین« چسبانده شده است گیر 
ندهید. کلیت کار برای تان مهم باش��د. اضافه کردن 
هریک از جزییات روی پوس��تر باید تفسیر مناسبی 

برای خود داشته باشد. 

4- از کاری که انجام می دهید لذت ببرید اما 
در بیان جزییات هم سرسخت باشید

س��م گیلبی، ک��ه او هم یک��ی از طراح��ان مهم 
تبلیغات��ی اس��ت، درباره ش��یوه خ��ود در تبلیغات 
می گوید: »احس��اس لذت و توج��ه به جزییات یک 
ترکیب قدرتمند در کار طراحی پوسترهای تبلیغاتی 
است. روزی به من سفارش طراحی یک پوستر داده 
ش��د که قرار بود در آن چند فیلم اکش��ن سینمای 
جهان مثل »جان سخت«، »سرعت« و غیره باشند. 
معموال مهم تری��ن ابزار صحنه در هم��ه آن فیلم ها 
تفنگ کاراکترهاس��ت که من ه��م از آن در ترکیب 
فضای این پوس��تر استفاده کردم. عالوه بر این چون 
قرار بود فضایی فانتزی داش��ته باش��د، از نکته هایی 
طنز در طراحی استفاده کردم تا توجه مخاطب را به 

خود جلب کرده و او را به خنده وادارد.«

5- در ترکیباتی که انجام می دهید تعادل را 
رعایت کنید

مهم ترین نکته ای که باید در طراحی پوستر تبلیغاتی 
ی��اد بگیرید این اس��ت که مه��ارت ایجاد تع��ادل در 
ترکیبات تصاویر خود را به دست آورید و بتوانید تصور 
کنید که وقتی مخاطب به تصویری که ساخته اید نگاه 
می کند چشمانش چگونه روی این تصویر می چرخد. 
این ش��یوه به شما کمک می کند بتوانید سبک کاری 
خود را به دست آورید و آن را در ذهن دیگران به اثبات 
برس��انید و در ادامه س��عی کنید داستانی را که سعی 

دارید در این تصویر بیان کنید. 

6- بین نوشته ها و تصاویر تعادل ایجاد کنید
مه��م این اس��ت که ب��ه قوانین آگاه باش��ید. اگر 
این گون��ه باش��د هر وقت ک��ه خواس��تید می توانید 
قوانین را بش��کنید. زمانی که می خواهید در لحظه 
اول توجه مخاطبان را به پوس��تر تبلیغاتی تان جلب 
کنید، بس��یار مه��م، الزم و ضروری اس��ت که بین 
نوش��ته ها و تصاویرت��ان تعادل ایج��اد کنید. اما اگر 
خود س��وژه توانایی ایجاد جذابیت داشت می توانید 
در این بخش کمی هم به شکس��تن قوانین طراحی 
پوس��تر فکر و برای خودت��ان خالقیت های جدیدی 

روی طرح اصلی پیاده کنید. 

تبلیغات خالق
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این طور به نظر می رسد که با وجود 
اس�تفاده مکرر برنده�ای مختلف 
داخلی از استندهای تبلیغاتی، این 
برندها تعریف درستی از این رسانه 
ندارند و نمی دانن�د چه زمانی باید 
سراغ آن بروند، به نظرشما چرا این 

اتفاق می افتد؟ 
استند رس��انه تبلیغاتی است که در 
ایران کمتر برندی اس��ت که س��راغش 
نرفته باشد. اکثر برندها تمایل به استفاده 
از این رسانه دارند و اهمیت آن را درک 
کرده اند ولی زمان درستی از آن استفاده 
نمی کنند. برندها باید زمانی سراغ استند 
بروند که می خواهند محصول شان را به 
مشتریان شان معرفی کنند یعنی زمانی 
ک��ه کمپینی با رس��انه های محیطی و 
تلویزیونی اک��ران کرده اند باید همزمان 
اس��تند را نیز جزء رس��انه های خود در 
نظر بگیرند. چون از طریق این رس��انه 
به شکل مستقیم  و ملموس تر می توانند 
با مخاطبان ارتب��اط برقرار کنند و پیام 
تبلیغات ش��ان را به آنه��ا منتقل کنند. 
این درحالی است که کمتر از 20درصد 
برندهای داخل��ی در این مرحله از ارائه 
محصول شان به بازار سراغ رسانه استند 
می روند. اکثر مواقع برندها زمانی از این 
رسانه استفاده می کنند که تحت فشارند 
و فروش ش��ان به نس��بت مابق��ی رقبا 
پایین تر آمده است. برندها در این زمان  
چشم شان به عملکرد رقباست و وقتی 
متوجه می ش��وند که رقبای شان سراغ 
اس��تند رفته اند، آنها نیز از آن استفاده 
می کنن��د. هنوز نگاهی علم��ی به این 
رسانه در کشورمان شکل نگرفته است. 
این نگاه علمی را باید مشاوران تبلیغاتی 
در برنده��ا ایج��اد کنند که متاس��فانه 
خیلی از برندها از داشتن این مشاوران 
بی بهره اند و معموال مدیرعامالن برندها 

در این موارد تصمیم گیری می کنند. 
چ�را در اکث�ر مواقع مح�ل نصب 
استندهای تبلیغاتی سوپرمارکت ها 
و فروش�گاه ها اس�ت، آی�ا با هدف 

خاصی این اتفاق می افتد؟ 
خری��د  نقط��ه  در  تبلیغ��ات 
 P i o n t o f p u r c h a s e (
فروش��گاه ها  در  ک��ه   )advertising
و مراک��ز خرید صورت می گی��رد و به 
اختص��ار POP خوان��ده می ش��ود، در 
س��ال های اخی��ر اهمیت زی��ادی پیدا 
کرده اس��ت، به طوری که در بسیاری از 
آژانس های تبلیغاتی و مشاوره کشورهای 
توسعه یافته دپارتمان مخصوصی برای 
ارائه خدمات POP-AD ایجاد ش��ده 
تا به خل��ق ایده های جدید تبلیغات در 
نقط��ه خرید بپردازن��د. انجمن تجاری 
بین المللی تبلیغات در نقطه خرید پیامی 
تحت عنوان سه چهارم دارد، بدین معنا 
که سه چهارم تصمیمات مشتریان برای 
خری��د کاال یا خدم��ت در نقطه خرید 
ش��کل می گیرد، پس می ت��وان گفت، 

مشتریان 75درصد در فروشگاه تصمیم 
می گیرند خری��د کنند. یکی از بهترین 
نمونه های رسانه های تبلیغاتی برای این 
مراکز استندها هستند که دقیقا در محل 
خرید ق��رار می گیرند و در لحظه خرید 
مش��تری را به ش��دت ترغیب خواهند 
کرد. این استند ها بیانگر مفهوم تازه ای 
ب��ه نام مغازه هایی درون مغازه اس��ت و 
عده ای نیز از این پدیده با عنوان ش��هر 
کارتنی یاد می کنند. ب��ه هرحال روند 
کنونی حاکی از این اس��ت که ابزارهای 
تبلیغ در نقط��ه خرید تا ح��دودی به 
پدیده ابزارهای تبلیغی دائمی در نقطه 
خرید تبدیل شده و خرده فروشان هم از 
بحث صرف درباره قیمت فاصله گرفته 
و دریافته ان��د که ف��روش آنها از طریق 
تبلیغات در نقطه خرید تامین می  شود 
به همین دلیل در کنار هر کاالیی ابزار 
تبلیغات��ی جهت ارتقای ف��روش را نیز 
مطالبه می کنند. مطالعات نش��ان داده 
است که تبلیغات در جذب مشتری به 
فروش��گاه موثر است اما استراتژی هایی 
که در نقطه خرید هستند مشتری را به 
سمت خرید محصول هدایت می کنند. 
تمامی مواردی که به آنها اش��اره کردم، 
نشان از اهمیت استفاده از استندها در 

محل فروشگاه دارد. 
چرا طراحی اکثر استندهای ایرانی 

شبیه به هم است؟ 
 دالیل مختلفی باعث بروز این اتفاق 
می ش��وند. اس��تندها به دو گروه کلی 
کات اس��تندها و پلی اس��تندها تقسیم 
می شوند که در کات استندها برش و فرم 
مطابق طرح گرافیک سفارش دهندگان 
اس��ت، به همین دلیل تنوع آنها برابر با 
تعداد مش��تری ها اس��ت ولی در مورد 
پلی اس��تندها چند دلیل باعث شده که 
تع��داد فرم ه��ا به ح��دود 20 فرم کلی 
محدود شود، مهم ترین دلیل هم فضای 
سوپرمارکت هاس��ت که پرش��مارترین 
جایگاه استندها به شمار می روند و باعث 
می شوند مش��تریان به سمت فرم های 
س��اده تر و گویا تر سوق پیداکنند. دلیل 

دیگ��ر، طراحی س��اده اس��تندها برای 
ساده تر ش��دن مونتاژ آنهاس��ت که در 
90درصد موارد در فروشگاه ها و توسط 
کارگر س��اده انجام می گیرد و سوم هم 
محدودیت های متریال هاست که البته 
درحال حاضر با کمک گرفتن از متریال 
و یراق ه��ای دیگ��ر تنوع بیش��تری به 

پلی استندها داده شده است. 
کار طراحی اس�تندها توس�ط چه 
آی�ا  می گی�رد،  ص�ورت  کس�انی 
آژانس ها خودش�ان مس�تقیما این 
کار را انجام می دهند یا اینکه توسط 
شرکت سازنده استندها این اتفاق 

می افتد؟ 
آژانس ها طراحی کلی فرم و گرافیک 
اس��تند ها را انجام می دهن��د که البته 
ب��ا توجه به عدم ش��ناخت کافی آنها از 
متریال رسانه اس��تند، در بیشتر موارد 

کلیه مراحل طراحی صنعتی، گرافیک و 
نمونه سازی های اولیه و تهیه نقشه های 
مونتاژ در ش��رکت س��ازنده  این رسانه 
تبلیغاتی انجام ش��ود ضم��ن آنکه در 
راستای برنامه های بازاریابی شرکت های 
س��ازنده در بس��یاری موارد استندهای 
پیش��نهادی از طرف آنها به مش��تریان 
بالق��وه ارائه می ش��ود و در ط��ول روند 
طراحی، این ش��رکت ها سعی می کنند 
به خواسته های مشتریان نزدیک شوند. 

درب�اره مزای�ا و معایب این رس�انه 
تبلیغاتی توضیح بفرمایید؟ 

ماندگاری اس��تندها مزی��ت اول آنها 
اس��ت که در برخی م��وارد از عیوب آن 

نیز به ش��مار می آید. در مواقعی که به 
اس��تند ها به عنوان جایگاه فروش نگاه 
می ش��ود، ماندگاری حس��ن است ولی 
اگر استندها در یک کمپین تبلیغاتی با 
مدت محدود به کار گرفته  شوند، دیگر 
ماندگاری حسن محس��وب نمی شود، 
چون زم��ان مح��دودی برای اس��تند 
تعری��ف ش��ده و باید برند اس��تندها را 
جمع و طرح ت��ازه ای را اکران کند ولی 
گاهی چون رنگ اس��تند ثابت است و 
شاید تا 12س��ال هم عمر کند، برندها 
از خی��ر طراحی جدی��د می گذرند، در 
ای��ن حال��ت مان��دگاری اس��تند روند 
تبلیغاتی برندها را دچار اخالل می کند. 
استندها در بسیاری موارد باید نو شوند 
و اگر دوره شان به پایان رسیده، طراحی 
مجدد ش��وند. گاهی برندها محصولی 
تابس��تانی به بازار داده اند و استندی در 

این رابطه طراح��ی کرده اند ولی وقتی 
می بینند استند تا پایان تابستان سالم 
مان��ده، از خیر کنار گذاش��تن اس��تند 
تابس��تانی می گذرند و در زمستان نیز 
همان استند را استفاده می کنند. در این 
حالت استند از فرم اولیه خارج می شود و 
دیگر قابلیت اصلی را ندارد و این موضوع 
باعث کاهش اثربخشی این رسانه خواهد 
شد، برای مثال کات استند های تبلیغاتی 
یکی از برندهای روغن موتور از سال 81 
تاکنون هنوز در اکثر تعویض روغنی ها 
ج��ای دارد، این موض��وع به هیچ وجه 
خوب نیست. همچنین از دیگر مزایای  
این رسانه می توان به سرعت باالی تولید 

اس��تندها در برخی از شرکت ها سازنده 
که حدود 5هزار اس��تند در روز است و 
وزن و حج��م ک��م آن در حمل و نقل و 
انب��ارداری و همچنین قیمت پایین آن 
در مقایسه با سایر رسانه های تبلیغاتی 
دیگر اشاره کرد. عالوه بر این، محدودیت 
در فرم و عدم امکان تولید در تیراژهای 

پایین نیز از معایب استندهاست. 
جنس اس�تندها از چیس�ت و چرا 
گاهی از فرم اصلی خارج می شوند 
و برنده�ا به این موض�وع توجهی 

نمی کنند؟ 
جنس اس��تند ها از پالست شیت با 
مواد اولیه پلی پروپلین )PP(  است که 
تعداد محدودی از ش��رکت های سازنده 
این اس��تندها قابلیت ای��ن را دارند که 
کلیه مراحل تولید شیت، چاپ اسکرین، 
طراحی و نمونه س��ازی، دای��کات و... را 
انج��ام بدهند. پلی اس��تندها باید برای 
هم��ه محصوالت با وزن ه��ای متنوع و 
مقاومت های مختلف تولید شوند که از 
آن جمله استند برای اسنک و چیپس 
با کمترین وزن ها و اس��تند برای روغن 
موتور و باتری خودرو با باالترین وزن ها 
را پوش��ش دهن��د که ای��ن اتفاق فقط 
با تغییر در ضخامت پالس��ت شیت ها 
و نح��وه طراحی مقاوم س��ازی صورت 
می گیرد و از لحاظ قیمت هزینه تولید 
1000 عدد پلی اس��تند، تقریبا معادل 
هزینه تولید 200 عدد اس��تند فلزی یا  
ام دی اف یا متریال ها مشابه دیگر است 
و هزینه تولید 10هزار  عدد پلی استند، 
معادل هزینه تولید 1500 عدد استند با 
متریال دیگر است که نشان می دهد این 
اس��تندها از قیمت پایینی برخوردارند. 
ساخت استندها کارگاهی نیست بلکه 
کارخانه ای اس��ت و در تولید با تیراژ باال 
اس��ت که قدرت مانور بیش��تری دارند، 
تامین  چون هزینه های ش��ان راحت تر 
می شود، اگر تعداد استندها پایین باشد، 
ناخوادگاه هزینه تولید آنها نیز افزایش 
می یابد. ش��رکت هایی که از این رسانه 
استفاده می کنند باید حتما بعد از قرار 

دادن اس��تندها در محل فروش به آنها 
رسیدگی کنند. چون استفاده نادرست 
از این رسانه گاهی باعث نتیجه معکوس 
برای برندها می ش��ود. امکان دارد، روی 
استندی که توانایی تحمل سه کیلوگرم 
وزن را دارد، 10کیلوگرم وزن قرار بگیرد، 
خوب در این حالت استند از فرم اصلی 
خارج می ش��ود و دیگ��ر قابلیت قبل را 
ندارد یا گاهی مش��اهده می ش��ود که 
فروش��گاه ها محصولی غیر  از محصول 
اصلی که اس��تند برای آن طراحی شده 
در آن ق��رار می دهند. تمامی این موارد 
اثربخشی این رس��انه را کاهش خواهد 
داد. گاهی اس��تندها به خاطر استفاده 
طوالنی م��دت، به علت آلودگی محیط 
کثیف و زش��ت می شوند که اگر برندها 
نظارت درستی در این باره داشته باشند، 

مانع از این اتفاقات خواهند شد. 
گاهی مشاهده شده که برندی برای 
محصوالت همراس�تا با محصوالت 
خ�ودش اس�تند طراحی ک�رده یا 
محص�والت ی�ک برند در اس�تند 
برند دیگر قرار گرفته است، آیا این 
روش ه�ا به جایگاه برندها آس�یب 

می زنند؟ 
برندها گاهی روی استفاده لوگوی شان 
در طراحی اس��تند تاکید می کنند که 
جلوی قرارگی��ری محصول دیگری بر 
استندش��ان را بگیرند ولی این موضوع 
فقط به شرکت تولیدکننده برنمی گردد 
و در این موضوع شرکت های پخش نیز 
مسئول هستند. اگر شرکت ها خودشان 
مسئولیت پر کردن استندهای شان را 
به عهده بگیرند، وقتی با محصولی غیر 
 از محصول خودشان مواجه شوند، فورا 
با صاحب فروش��گاه برخورد می کنند. 
برخی از برندها باالی 600 هزار استند 
برای برندشان طراحی و توزیع کرده اند 
یعن��ی در کوچک ترین روس��تاها هم 
استند آنها توزیع ش��ده  است، اگر این 
برندها به نحوه اس��تفاده درس��ت این 
استندها نظارت داشته باشند، مطمئنا 
نتیجه خوب��ی دریاف��ت خواهند کرد. 
البته خود شرکت های سازنده استندها 
نی��ز می توانند به برنده��ا کمک کنند 
و گاه��ی با تهیه گزارش��اتی آنها را در 
نح��وه نگهداری و اس��تفاده راهنمایی 
کنن��د. ولی برندهایی ه��م بوده اند که 
از این ش��یوه استفاده درستی کرده اند 
برای مث��ال برن��دی در ح��وزه تولید 
محصوالت منجمد مانند جوجه کباب 
آماده فعالیت می کند، چون نمی تواند 
محصول خود را خارج از یخچال یا روی 
استند قرار دهد می آید برای محصوالت 
حاشیه محصول خودش استند طراحی 
می کند مثال برای محل فروش زغال یا 
س��یخ اس��تند طراحی می کند و طرح 
لوگوی خ��ود را روی این رس��انه قرار 
می دهد. درحالی ک��ه هیچ کدام از این 
محص��والت را عرضه نمی کند. این نیز 
ش��یوه ای از تبلیغات است که برند به 

درستی آن را اجرا کرده است. 

مقابله مک دونالد با خورشید! 

زمین در حال گرم ش��دن است و این گرما هر سال 
بیشتر از سال پیش می شود. برای نخستین بار گرمای 
هوا در آمس��تردام به مرز ۳8 درجه رس��یده و همین 
امر ایده ای شده است برای برگزاری کمپینی خالقانه 

توسط برند مک دونالد. 
به گ��زارش آیمارکت��ور، چالش مقابل��ه مک دونالد 
ب��ا خورش��ید ب��ه این ش��کل طراحی ش��ده اس��ت 
که اس��تندی طراح��ی ش��ده ک��ه در آن لیوان های 
 بس��تنی McFLurry ق��رار گرفت��ه اس��ت و در آن 

بسته است. 
چنانچه درجه حرارت هوا به ۳8,7 برس��د و رکورد 
گرمای هوا زده ش��ود، به ش��کل اتوماتیک در استند 
 McFLurry باز می ش��ود و مردم مشتاق به بستنی
خود می رس��ند. مردم باید لیوان های خود را بردارند و 
به ش��عبه روبه روی آن بروند تا بستنی خود را از آنجا 

دریافت کنند. 

زهره زاهدی کرمانی

نرگس فرجی

کافه تبلیغات

برخی از برندها باالی 600 هزار استند برای برندشان 
طراحی و توزیع کرده اند یعنی در کوچک ترین روستاها 

هم استند آنها توزیع شده  است، اگر این برندها به 
نحوه استفاده درست این استندها نظارت داشته باشند، 

مطمئنا نتیجه خوبی دریافت خواهند کرد. البته خود 
شرکت های سازنده استندها نیز می توانند به برندها 
کمک کنند و گاهی با تهیه گزارشاتی آنها را در نحوه 

نگهداری و استفاده راهنمایی کنند

اصول به کارگیری استندهای تبلیغاتی

تبلیغات کارآمد در نقطه خرید
تبلیغ�ات در نقط�ه خری�د، یک�ی از ش�یوه های 
پرطرفدار تبلیغاتی در س�ال های اخیر اس�ت. برای 
به کارگیری این ش�یوه تبلیغاتی، رسانه های مختلف 
طراحی شده و مورد اس�تفاده برندها قرار می گیرد. 

حتما استندها را به عنوان یکی از رسانه های مهم این 
ش�یوه تبلیغاتی در فروش�گاه ها و سوپرمارکت های 
محل دیده اید. در کش�ور ما بسیاری از برندها سراغ 
اس�تفاده از این رس�انه  رفته اند و در حال حاضر در 

مقابل هر سوپرمارکتی انبوهی از این استندها چیده 
شده اس�ت اما به نظر نمی رس�د که برندهای ایرانی 
ش�ناخت درستی از این رسانه مهم تبلیغاتی داشته 
باش�ند و دقیق و علمی بدانند که چ�ه مواقعی باید 

س�راغ اس�تفاده از آن بروند. در ادامه برای بررس�ی 
این رسانه و تحلیل مزایا و معایب آن سراغ مهندس 
مس�عود کریمی، مدیرف�روش یکی از ش�رکت های 

بزرگ تولیدکننده استندهای تبلیغاتی رفته ایم. 



نگاهی به یک بسته بندی متفاوت پودر لباسشویی
 پودری در یک 

ماشین لباسشویی کوچک! 

ک��ه  می ش��ود  س��بب  ام��روز  رقابت��ی  دنی��ای 
تولیدکنندگان محص��والت از روش های مارکتینگ 
گرفته تا بس��ته بندی و نحوه فروش دس��ت به ابداع  
روش ه��ای خالقانه که برای ش��ان مزی��ت رقابتی به 
همراه داش��ته باشد بزنند. یکی از این روش ها تغییر 
بس��ته بندی موجود اس��ت که از طریق تمایز در آن 
می توان به مزیت رقابتی در بازار رس��ید. اخیرا یکی 
از تولیدکنن��دگان پودر لباسش��ویی از طریق تولید 
بس��ته بندی فلزی به ش��کل ماش��ین لباسش��ویی، 
به نوعی دس��ت به سنت ش��کنی در بازار بس��ته های 
کاغذی زده تا در جذب مخاطب موفق عمل کند. در 
ادامه برای اینکه بدانیم این تولیدکننده تا چه حد به 
هدف موردنظر خود رسیده، نظر یکی از کارشناسان 

باتجربه بسته بندی، فواد تجلی را پرسیده ایم. 

تقویت تصویر برند 
»تجل��ی« این ش��کل اج��را را فاق��د خالقیت بکر 
دانس��ته و اعتقاد دارد نمونه های مشابه خارجی آن 
نیز وج��ود دارند. او در این باره ب��ه »فرصت امروز« 
می گوید: در نظر گرفتن این بسته بندی به این شکل 
نوعی هدف بازاریابی را دنبال می کند. در واقع هدف 
آنه��ا تقویت تصویر برند )Brand Image( اس��ت 
و تاثیری بر آگاه��ی )Awarness( برند ندارد. این 
محصول عمر طوالنی نخواهد داشت. البته نمی توان 
منکر فروش خوب این محصول ش��د اما این فروش 
نیز به صورت مقطعی است. بدین صورت که مشتری 
وقتی با این نوع بس��ته بندی مواجه شود، قطعا یکبار 
تهی��ه اش می کند. مش��تری در این حال��ت در ازای 
بسته بندی فلزی پول پرداخت می کند، بنابراین پس 
از اتمام پ��ودر داخلش به منظور مص��ارف دیگر آن 
را نزد خود نگه می دارد. چون ذات این بس��ته بندی 
ماندگار اس��ت منج��ر به خرید دوم نمی ش��ود. عمر 
فروش این بسته بندی حداکثر شش ماه است و پس 
از آن شرکت باید به فکر تغییر و تنوع باشد. چون هر 
خریداری با توجه به تجربه خرید بسته بندی مقوایی 
می دان��د ک��ه دارد هزینه بس��ته فل��زی را پرداخت 
می کن��د و اگ��ر ب��رای او خیلی جذاب باش��د خرید 
بعدی اش را از نمونه ه��ای مقوایی انجام می دهد اما 
ظرف فلزی آن را خالی خواهد کرد که البته این نوع 
بس��ته بندی خاص در انتخاب بعدی خریدار بی تاثیر 
نب��وده و او را ترغی��ب به خرید بس��ته بندی مقوایی 

همین برند خواهد کرد. 

البت��ه او از تقویت تصویر برن��د به عنوان نفعی که 
این برند می ب��رد یاد کرده و ادامه می دهد: این برند 
خود را به عنوان برند خالقی که به مش��تری احترام 
می گذارد، معرفی می کند. مثالی از این دست شرکت 
کاله اس��ت که حدود ش��ش س��ال پی��ش در حالی 
محصول بس��تنی قیفی فلفل��ی را وارد بازار کرد که 
بازارش را تا قبل این تنها با لبنیات می ش��ناختند، با 
اینکه تنوع محصول بس��یار خوبی در بستنی داشت. 
این محصول جدید طعم ش��کالتی تند داش��ت. در 
کشور ما ذائقه مردم به گونه ای است که طعم شیرین 
را برای بستنی دوست دارند. این بستنی اوایل فروش 
خوبی داشت و نخستین دستاوردش هم این بود که 
مردم ب��ا تبلیغات دهان به دهان یکدیگ��ر را از تولید 
بس��تنی توس��ط کاله باخبر می کردند. بدین ترتیب 
کلمه بس��تنی کاله میان مخاطب��ان رواج پیدا کرد. 
اما حقیقت این بود ک��ه با اینکه اوایل فروش خوبی 
داش��ت اما عمر چند ماهه ای بیش نداش��ت. ممکن 
اس��ت برندها کارهای خاصی انجام دهند تنها برای 
اینکه اسم ش��ان سر زبان ها بیفتد. سافتلن نیز همین 
کار را کرده است. بس��ته بندی فلزی از نظر ریالی با 
توجه به هزینه های تولید پودر به صرفه نیست. شاید 
گفته ش��ود ک��ه آنها برای فرار از رس��وخ رطوبت در 
پ��ودر ای��ن کار را کرده اند اما در تم��ام دنیا نیز این 
مسئله وجود دارد و ش��رکت های خارجی برای رفع 
آن از کیس��ه های نایلون��ی پودر اس��تفاده می کنند. 
بای��د قبول کرد که این حرکت ش��رکت یعنی تولید 
پودر در بس��ته های فلزی بیش��تر حرکتی در جهت 
مارکتینگ است نه بس��ته بندی. آنها با ارائه حرکتی 
جدید توانس��ته اند نام ش��ان را با موفقیت سر زبان ها 
بیندازن��د. ای��ن حرک��ت در کل از بع��د مارکتینگ 
حرکت مثبتی بوده اس��ت ن��ه از بعد فروش و تولید 
که البت��ه در فروش و تولید آتی این برند و موفقیت 
بیش��تر آن بی تاثی��ر نخواهد ب��ود. از ضعف های این 
بس��ته بندی هم می توان به این مورد اش��اره کرد که 
نام برند در جای خوب��ی قرار نگرفته، اما ایده خاص 
این بس��ته بندی این ضعف را جبران کرده اس��ت. از 
دیگ��ر ضعف های آن نیز می ت��وان از به صرفه نبودن 
هزین��ه در این ش��کل بس��ته بندی نام ب��رد چرا که 
بسته بندی گران سبب گران شدن محصول می شود 
و ع��ده کمتری ت��وان خرید آن را خواهند داش��ت. 
درصورتی که مخاطب این ن��وع محصوالت مخاطب 
عام است باید به هزینه تمام شده محصول توجه کرد 
هرچند بس��ته بندی خاص آن منجر به یک بار خرید 
این محصول خواهد ش��د و تاثی��ری که آن در ذهن 
مخاطب دارد، آینده روش��نی را برای فروش هر چه 
بیشتر این محصول با همین برند البته با بسته بندی 

مقوایی ترسیم خواهد کرد. 

شگردهای معامله پایاپای

در فرهنگ های لغت معامله پایاپای به معنای یک 
نوع روش معامله اس��ت که در آن کاالها یا خدمات 
به صورت مس��تقیم و بدون هیچ واسطه ای با کاال یا 
خدمات دیگر مبادله می شود و از هیچ نوع وسیله ای 
برای مبادله اس��تفاده نمی شود. به عنوان مثال هیچ 
ن��وع پولی دریافت نمی ش��ود. این ن��وع مبادله یک 
حال��ت دوجانبه دارد البته احتمال س��ه جانبه بودن 
و چندجانب��ه بودن نیز وجود دارد و در کش��ورهای 
پیشرفته به صورت همس��ان و متشابه در کنار نظام 
پولی آن کش��ور ق��رار می گیرد. البت��ه معموال این 
حال��ت وج��ود دارد و کاربرد آن به ص��ورت محدود 
اس��ت. مبادله کاال به کاال به عنوان روش دادوس��تد 

جایگزین پول می شود. 
ب��ا این مقدم��ه و کمی تفکر در م��ورد این روش 
معامل��ه می ت��وان ب��ه نتای��ج مفی��دی در جه��ت 
بازاریاب��ی ک��م هزین��ه پ��ی ب��رد. به عن��وان مثال، 
ش��رکت یا کس��ب و کار ما می تواند به اعضای برخی 
باش��گاه ها، گروه های حرفه ای و سازمان ها در مقابل 
تبلی��غ محص��والت و خدمات ما به ط��رق مختلف 
تخفیف های مناس��بی بدهد. به این ترتیب، شرکت 
بزرگ یا حتی کارگاه کوچک تولید کننده محصوالت 
تبلیغ خود را به صورت مناسبی در معرض دید افراد 
ق��رار داده اس��ت و اف��راد و اعضای آن گ��روه نیز با 
تخفیف مناسبی می توانند به محصوالت آن شرکت 

دسترسی داشته باشند. 
تبلیغ ریش��ه در زندگی اجتماعی انسان ها دارد و 
عملی اس��ت که در آن فروشنده یا تولید کننده ای با 
انجام اموری س��عی می کند که خری��دار بالقوه را از 
تولید این محصول آگاه کند. این عمل با روش های 

گوناگونی انجام می شود. 
به عنوان مثال اغلب گروه ها و باشگاه های حرفه ای 
ش��ناخته ش��ده و دارای وبالگ یا وب س��ایت های 
پربیننده هستند. هر گروه یا سازمان با تبلیغ یک 
محصول در وبالگ یا وب س��ایت خود می تواند هم 
ب��ه افزایش بازدید خود کم��ک و هم آن محصول 
را تبلیغ کند و تس��هیالتی را به اعضای خود ارائه 

دهد. 
یا اگر آن سازمان دارای وب سایت نیست می تواند 
در محل کار اعضای خود از محصوالت استفاده کند. 
ی��ا به عنوان مثال یک گروه کوهنوردی می توانند در 
ازای دریافت تس��هیالت از صاحب��ان یک محصول، 
تبلی��غ ش��رکت تولیدکننده را بر ف��راز قله هایی که 
صعود می کنند به نمایش درآورند. یا انتش��ار تبلیغ 

در نشریات دوره ای س��ازمان ها نیز می تواند یکی از 
روش های مناسب برای تبلیغ یک محصول به شمار 

آید. 
ای��ن ن��وع تبلیغات، تبلیغاتی اس��ت ک��ه مزایای 
بس��یاری در خود دارد، ارزان اس��ت، فراگیر اس��ت، 
ماندگار اس��ت، هوشمندانه است، شبانه روزی است و 
هر زمان که صاحبان یک کسب و کار بخواهند، قابل 
تغییر اس��ت. کارکرد این ن��وع تبلیغات به خصوص 
زمانی که شرکت ها از لحاظ منابع مالی با مشکالتی 
مواجه هس��تند کامال پ��ر رنگ تر می ش��ود. به این 
ص��ورت که هم فروش محصوالت را با س��ود کمتر، 
باال می برد و هم اینکه کماکان تبلیغ محصوالت در 

حال نمایش است. 
همچنین در اینجا می توان به واژه هم افزایی اشاره 
ک��رد. این مفهوم یکی از مهم ترین عناصر معیارهای 
تش��کیل استراتژی های مختلف را ش��کل داده و به 
شکل ویژه ای برای بر انگیختن رشد جمعی استفاده 

شده است. 
وج��ود ویژگی به نام س��ینرژی یا ه��م افزایی در 
فعالی��ت گروهی می توان��د منجر به نتای��ج دلخواه 
برای ش��رکت تولید کنن��ده محصول ش��ود. به این 
ترتی��ب که اف��رادی ک��ه از این محصول اس��تفاده 
می کنند نتیجه را به اطالع س��ایرین می رس��انند و 
ای��ن امر باع��ث نوعی تبلیغ درون گروه می ش��ود و 
 نتیجه تبلیغ محصول را از آنچه انتظار می رود باالتر 

خواهد برد. 

مدیران منبع تغییر
آی��ا می دانس��تید در بیش��تر س��ازمان ها مدیران 
در زم��ره طالی��ه داران پدیده  »تغییر« به حس��اب 
می آیند؟  آنان از مج��رای تصمیماتی که می گیرند 
و رفتار الگومآبانه خود به فرهنگ تغییرات سازمانی 
ش��کل می دهند. به طور مث��ال، تصمیمات مدیر در 
مورد طرح س��اختار، عوامل فرهنگی و سیاست های 
منابع انس��انی براس��اس می��زان نوآوری س��ازمانی 
خواهد بود. به همین شیوه تصمیمات، سیاست ها و 
روش ه��ای مدیریت، تعیین کننده میزان یا درجه ای 
است که س��ازمان می تواند عوامل محیطی را درک 
کن��د و خود را ب��ا تغییراتی که در ای��ن عوامل رخ 

می دهد، سازگار کند. 
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عطیه عظیمی

ش��اید  اول  ن��گاه  در 
ی��ک  به عن��وان  وقت��ی 
مخاط��ب بش��نویم ک��ه 
ارائه دهنده  ش��رکت  یک 
اقدام  اینترنتی  خدم��ات 
مس��ابقات  برگ��زاری  به 
هنرمندان  برای  نقاش��ی 
کرده، تعجب کنیم. خود 
هنرمندان هم این انتظار 
را ندارن��د ک��ه ش��رکتی 
پارس آنالی��ن  همچ��ون 
در راس��تای حمای��ت  از 
آنه��ا کمپینی را برگزار و 
هزینه های زیادی را برای 
ای��ن کمپین صرف  اجرا 
کند. با تمام این اوصاف، 
پارس آنالی��ن  ش��رکت 
اخیرا مس��ابقاتی را برای 
کرده  طراحی  هنرمندان 
هنرمن��دان  آن  در  ک��ه 
ج��وان آثار هنری خود را 
برای این ش��رکت ارسال 
می کنن��د و ای��ن آثار از 
طری��ق داوره��ای هنری 
و  ارزش گذاری می ش��ود 
درنهایت به هنرمندی که 
اثر هنری او ارزش��مندتر 
داده  هدایای��ی  اس��ت 

می شود. 
کارشناس��ان  از  برخی 
اق��دام  ای��ن  بازاریاب��ی 
پارس آنالی��ن را اقدام��ی 
و  می دانند  غیرهدفمن��د 
برخی دیگر ب��ر این باور 
هس��تند که پارس آنالین 
حداقل بای��د از این ایده 
جانب��ی  اس��تفاده های 
بیشتری  و حمایت  کرده 
انج��ام  هنرمن��دان  از  را 

ده��د. با تم��ام ای��ن اوصاف، 
در دورانی ک��ه خالقیت اکثر 
سازمان ها در حوزه مسئولیت 
اجتماعی فقط ب��ه حمایت از 
محیط زیست خالصه می شود، 
کمپین های��ی مث��ل کمپی��ن 
پارس آنالی��ن که در راس��تای 
حمای��ت از هنرمندان اس��ت، 
می تواند اقدام متفاوتی باش��د 
که س��ازمان های ایرانی در آن 
ورود نکردند و همین موضوع 
ممکن است برای پارس آنالین 

وجه تمایزی محسوب شود. 
گل حس��ینی،  حس��ین 
کارش��ناس ارش��د بازاریاب��ی 
»فرص��ت  ب��ا  گفت و گ��و  در 
امروز« بی��ان می کند: کمپین 
پارس آنالی��ن بیش��تر درصدد 
مس��ئولیت  دادن  نش��ان 
اجتماعی اس��ت و این کمپین 
می تواند به ص��ورت کلی برای 
را  خوش��نامی  پارس آنالی��ن 
بااینکه  بی��اورد و  ارمغ��ان  به 
ای��ن کمپی��ن بی��ان و ظاهر 
مس��ئولیت اجتماع��ی را دارد 
اما در عملک��رد و واقعیت این 
راستای مسئولیت  موضوع در 
اجتماع��ی نیس��ت و بیش��تر 
شبیه یک نمایش تبلیغاتی با 
الهام از کمپین اخیر شهرداری 
درصدد  کمپی��ن  این  اس��ت. 
هنرمندان  قش��ر  از  حمای��ت 
جوان اس��ت و هزین��ه  زیادی 
برای این کمپین خرج شده و 
خواهد شد و به عنوان حداقل 
ای��ن هنرمندان  آثار  حمایت، 
جوان در ای��ن کمپین مطرح 
می شود و حمایت های مالی از 
پنج نفر ص��ورت می پذیرد اما 
این کمپی��ن می تواند عملکرد 
بهت��ری داش��ته باش��د، چون 
هنرمن��دان تمای��ل دارند آثار 
آنه��ا خریداری ش��ود و حتی 
هنرمندان��ی که از قش��ر مرفه 
جامع��ه هس��تند نی��ز تمایل 
تلقی  ارزشمند  آثارشان  دارند 
شود و کس��ی حاضر باشد در 
ازای آن مبلغ��ی را پرداخ��ت 

کند. 

کمک به هنرمندان
گل حس��ینی ادامه می دهد: 
بهتر اس��ت در این کمپین به 
فروش آث��ار هنرمندان کمک 
ش��ود و صرفا به مطرح ش��دن 
آثار این هنرمندان اکتفا نکنند 
به عن��وان نمون��ه پارس آنالین 
می تواند گال��ری آنالین برای 
ای��ن هنرمن��دان ایج��اد کند 
و از هنرمن��دان حمایت ه��ای 
مال��ی کن��د که ای��ن موضوع 

باع��ث ترویج آث��ار هنری این 
هنرمندان می ش��ود و در این 
گال��ری پارس آنالین می تواند 
تخفیف��ی را ب��رای آثار هنری 
این هنرمندان در نظر بگیرد و 
مبلغ تخفیف را پرداخت کند 
که از هنرمندان و مش��تریان 
حمای��ت کند ت��ا ب��ه ترویج 
ف��روش آثار آنه��ا کمک کند؛ 
از  پارس آنالین  کلی  به صورت 
طری��ق این موض��وع می تواند 
ارتب��اط خوبی با جامعه برقرار 
کند و هزینه ای که قرار است 
بیلبورد ها  ب��رای  پارس آنالین 
و تبلیغات ای��ن موضوع خرج 
کن��د، می توان��د در راس��تای 
تخفیف به مش��تری و حمایت 

از هنرمندان صرف شود. 
ارش��د  کارش��ناس  ای��ن 
امروزه  اظهار می کند:  بازاریابی 
ش��رکت های معتب��ر دنی��ا از 
طریق روش ه��ای بازی پردازی 
در فض��ای کس��ب و کار ب��دون 

هزین��ه ای  پرداخ��ت 
را  زی��ادی  مخاطب��ان 
جذب می کنند به عنوان 
کمپین صبحانه  نمونه 
دن��ت ب��دون پرداخت 
هزینه زیادی مخاطبان 
زیادی را ج��ذب کرد. 
ه��م  پارس آنالی��ن 
تبلیغات  روی  می تواند 
دیجیتال سرمایه گذاری 
هزینه های  به ج��ای  و 
از  تبلیغات��ی  گ��زاف 

هنرمندان حمایت های بیشتری 
کند. 

ایجاد یک حس خوب برای 
مخاطب

گل حس��ینی درباره حمایت 
خاطر نش��ان  پارس آنالی��ن 
پارس آنالین می تواند  می کند: 
ای��ن حمای��ت از هنرمندان را 
تروی��ج و آن را دائمی تر کند 
و از ای��ن طریق ارتباط خوبی 
را ب��ا مخاط��ب ایج��اد کند و 
همی��ن موضوع ح��س خوبی 
را برای مش��تریان ب��ه همراه 
دارد. به ص��ورت کلی اقداماتی 
ک��ه در راس��تای مس��ئولیت 
می ش��ود،  انج��ام  اجتماع��ی 
معموال خیرخواهانه است و از 
توجه  مالی،  طریق کمک های 
ب��ه محیط زیس��ت، حمای��ت  
از ام��ور خیری��ه و... میس��ر و 
روح برند از طریق مس��ئولیت 
ایجاد  جامع��ه  در  اجتماع��ی 
می ش��ود. به طور کلی می توان 
گفت اقداماتی که در راستای 
انجام  اجتماع��ی  مس��ئولیت 
می ش��ود تیغ دولبه ای اس��ت 

و اگر این اقدامات مس��ئولیت 
اجتماع��ی به درس��تی انج��ام 
نش��ود عواق��ب ب��دی را برای 
سازمان به همراه دارد. باتوجه 
ب��ه این موض��وع پارس آنالین 
می توانس��ت کمک هزینه ای را 
برای هنرمندان در نظر نگیرد 
اما در راس��تای حمایت مردم 
از هنرمن��دان گامی را بردارد 
ک��ه ماندگارت��ر ه��م خواهد 
پارس آنالین  از طرف��ی  ب��ود. 
می توان��د اقدام��ات دیگری را 
نی��ز در راس��تای مس��ئولیت 
اجتماع��ی انجام ده��د، یکی 
از ای��ن اقدامات، ارائه اینترنت 
رای��گان ب��ه م��دارس مناطق 
محروم اس��ت یا در راس��تای 
رشد تکنولوژی برای قشرهای 
ضعی��ف جامع��ه اقدامات��ی را 

انجام دهد. 
ارش��د  کارش��ناس  ای��ن 
بازاریاب��ی می افزای��د: از دیگر 
اقدامات پارس آنالین در حوزه 

مس��ئولیت اجتماعی می تواند 
فرهن��گ اس��تفاده از اینترنت 
نهاده��ای  هم��واره  باش��د. 
درب��اره  دولت��ی  و  فرهنگ��ی 
خط��ری که اینترن��ت ممکن 
است برای خانواده ها به همراه 
باشد هش��دار داده  اند؛  داشته 
به عن��وان نمونه ای��ن خطرها 
ش��امل عدم اعتماد ب��ه افراد 
در فضای مجازی، عدم انتشار 
ناصحیح در شبکه های  عکس 
اس��ت ک��ه   .  . و.  اجتماع��ی 
پارس آنالین می تواند با دست 
گذاش��تن بر ای��ن موضوعات 
و تولی��د محت��وای آموزش��ی 
کانال ه��ای  در  آن  انتش��ار  و 
مختلف، مس��ئولیت اجتماعی 
خود را نس��بت به خانواده در 

فضای اینترنت نشان دهد. 

ایجاد مزیت رقابتی 
»نحوه  درباره  گل حس��ینی 
کار ش��رکت های معتب��ر دنیا 
ک��ه اقداماتی را در راس��تای 
انجام  اجتماع��ی  مس��ئولیت 
می کن��د:  بی��ان  می دهن��د« 
س��ازمان های معتبر دنیا اتاق 

فکری منس��جم و ق��وی برای 
مختلف  کمپین ه��ای  ایج��اد 
دارن��د اما به ص��ورت کلی در 
جای  کمپین های  ای��ن  ایران 
و  دارد  زی��ادی  بس��یار  کار 
بسیاری از شرکت های در این 
آزمون وخطا  به صورت  راس��تا 
جلو می رون��د و اجرای خوب 
راس��تای  در  کمپین های��ی 
مس��ئولیت اجتماع��ی ب��رای 
س��ازمان ها مزی��ت رقابتی را 
نسبت  به رقبا ایجاد می کند و 
هویت برند روی ذهن مخاطب 
تاثیرات بسزایی را می گذارد. 

ایجاد نگرشی مثبت در 
ذهن مشتری

تورج تاج، کارش��ناس ارشد 
ب��ا  گفت و گ��و  در  بازاریاب��ی 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
به ص��ورت کل��ی ای��ن نکت��ه 
بس��یار حائز اهمیت است که 
س��ازمان ها بای��د برنامه ریزی 
راس��تای  در  دقیق��ی 
داش��ته  خود  تبلی��غ 
سازمان هایی  و  باشند 
ک��ه بالغ می ش��وند و 
تبلیغات  راس��تای  در 
را  زیادی  هزینه ه��ای 
به  می کنند،  پرداخت 
اجتماعی  مس��ئولیت 
توج��ه زی��ادی دارند. 
مانن��د  ش��رکت هایی 
ک��ه  پارس آنالی��ن 
بل��وغ خ��ود  در دوره 
هس��تند باید در ای��ن زمینه 
اقدامات��ی را انج��ام دهند این 
کمپی��ن پارس آنالی��ن نیز در 
اجتماعی  راستای مس��ئولیت 
تعریف می شود و هدف از این 
اقدامات ایجاد نگرش��ی مثبت 

در ذهن مشتری است. 
ت��اج می افزای��د: در ای��ران 
به عل��م نشانه شناس��ی توجه 
زیادی نمی ش��ود ام��ا با توجه 
به علم نشانه شناس��ی می توان 
اقدامات��ی را انج��ام داد ک��ه 
مش��تری در هن��گام خری��د 
ذهنی��ت مثبت��ی نس��بت به 
س��ازمان داشته باشد و همین 
تمایزی  وج��ه  مثبت  ذهنیت 
ب��رای او باش��د و مش��تری از 
طری��ق این وج��ه تمایز اقدام 
به خرید کن��د. حداکثر تعداد 
هنرمندان��ی که از این کمپین 
نفر  اس��تفاده می کنند 2هزار 
می ش��ود و در حقیق��ت ای��ن 
افراد ه��م نمی توانند با توجه 
به هزینه ای ک��ه پارس آنالین 
صرف این کمپین کرده است، 
ب��رای  را  س��ودآوری خوب��ی 
سازمان داشته باشد اما همین 

ذهنیتی که ممکن است 
ای��ن کمپی��ن در ذه��ن 
افراد جامعه ایجاد کند، با 
جذابیت و محبوبیت برند 

همراه است. 

خرید آثار هنری 
توسط پارس آنالین

او ادام��ه می دهد: ایده 
به  پارس آنالین  کمپی��ن 
ای��ن دلیل که توانس��ته 
فضای خالی را شناسایی 
و از آن اس��تفاده کن��د، 
ای��ده جدیدی اس��ت. در 
ای��ن کمپی��ن در ابت��دا 
هنرمندان  ب��ه  فراخوانی 
داده می ش��ود ک��ه آث��ار 
هنری خ��ود را برای این 
کمپین ارسال کنند و از 
طری��ق پن��ج داور هنری 
دارد  پارس آنالی��ن  ک��ه 
به هر ی��ک از ای��ن آثار 
امتیازی داده می ش��ود و 
نمایشگاهی  پارس آنالین 
آث��ار  بازدی��د  ب��رای 
می گذارد که مردم از این 
آثار هنری دیدن کنند و 
درنهایت به هنرمندی که 
آثار او از نظر کارشناسان 
دارد،  بیش��تری  ارزش 
هدیه ای داده می شود اما 
پارس آنالین می توانس��ت 
هنرمن��دان  ای��ن  آث��ار 
ای��ن  از  و  خری��داری  را 
طریق حمایت بیش��تری 
از هنرمن��دان کند، چون 
حرف��ه ای  نقاش ه��ای 
ش��رکت  دوره  ای��ن  در 
نمی کنن��د و نقاش ه��ای 
ج��وان نیز تمای��ل دارند 
آث��ار آنه��ا دیده ش��ود و 
درنهای��ت این آث��ار به فروش 

برسد. 
ارش��د  کارش��ناس  ای��ن 
اقدام��ات  درب��اره  بازاریاب��ی 
ش��رکت هایی ک��ه در ح��وزه 
کاری پارس آنالی��ن هس��تند 
خاطرنش��ان می کن��د: بی��ش 
از 70 درص��د س��ازمان هایی 
ک��ه تمای��ل دارن��د در حوزه 
مس��ئولیت اجتماعی اقداماتی 
را انج��ام دهند، روی مس��ائل 
س��رمایه گذاری  محیط زیست 
می کنن��د و ای��ن س��ازمان ها 
تمای��ل دارن��د ب��ه مخاطبان 
نشان دهند که سالمت جامعه 
ب��رای آنها اهمیت زیادی دارد 
و بسیاری از سازمان هایی که 
پارس آنالین  در ح��وزه کاری 
مس��ائل  روی  هس��تند 
س��رمایه گذاری  محیط زیست 
می کنن��د و از این طریق قصد 
دارند ذهنیت خوبی را نسبت 
به خود در جامعه ایجاد کنند. 

گروه هدف پارس آنالین
ت��اج درباره »گ��روه هدفی 
انتخ��اب  پارس آنالی��ن  ک��ه 
بی��ان می کند:  کرده اس��ت« 
اول  دهک های  پارس آنالی��ن 
اس��ت.  داده  ق��رار  ه��دف  را 
به صورت کلی کس��انی که به 
س��مت ورزش ه��ای لوکس یا 
هنری مانند نقاشی می روند از 
دهک های اول جامعه هستند 
و پارس آنالین هم در راستای 
این  روی  اجتماعی  مسئولیت 
از جامعه سرمایه گذاری  گروه 

کرده است. 
او درب��اره تبلی��غ کمپی��ن 
پارس آنالی��ن اظه��ار می کند: 
بیش��تر گالری ه��ای نقاش��ی 
که در کش��ور هستند، سایت 
دارن��د و در س��ایت های خود 
خبر های گالری ها را پوش��ش 
در  پارس آنالی��ن  می دهن��د؛ 
راستای تبلیغات خود می تواند 
از س��ایت های ای��ن گالری ها 
استفاده کند. اقدام دیگری که 
پارس آنالین در راستای تبلیغ 
کمپی��ن خ��ود می تواند انجام 
دهد، تبلی��غ در قالب رپورتاژ 
آگه��ی در مجله ه��ای هنری 
پارس آنالین  از طرفی  اس��ت. 
از  اس��تفاده  ب��ا  می توان��د 
مکان های��ی  در  تراکت های��ی 
مانند موزه هنر ه��ای معاصر، 
خانه هنرمن��دان و. . . کمپین 
خود را تبلیغ کند؛ این دست 
هزین��ه  می توان��د  اقدام��ات 
را  پارس آنالی��ن  تبلیغ��ات 

کاهش دهد. 

آیا می دانستید

بااینکه کمپین اینستاگرامی پارس آنالین 
بیان و ظاهر مسئولیت اجتماعی را دارد اما 

در عملکرد و واقعیت این موضوع در راستای 
مسئولیت اجتماعی نیست و بیشتر شبیه 

یک نمایش تبلیغاتی با الهام از کمپین اخیر 
شهرداری است. این کمپین درصدد حمایت 
از قشر هنرمندان جوان است و هزینه  زیادی 

برای این کمپین خرج شده و خواهد شد

امیر کاکایی

هدی رضایی

نگاهی به کمپین بازاریابی اینستاگرامی پارس آنالین 

شاید خوشنامی بیاورد...
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از  یك��ی  خان��ه  نم��ای 
بخش هایی اس��ت كه بس��یار 
مورد توج��ه خری��داران قرار 
می گی��رد؛ در ن��گاه اول و در 
هم��ان ب��دو ورود ب��ه نوعی 
زیبایی خانه را به رخ می كشد 
و باعث می شود تا افراد هنگام 
مش��اهده به آن واكنش نشان 
دهند. حتی اگر وسایل داخل 
منزل ی��ا محل كار ش��یك و 
منحصر به فرد باش��ند اما اگر 
نمای س��اختمان چش��مگیر 
نباش��د، بنا جلوه خاصی پیدا 
نمی كند. این مس��ئله اهمیت 
خطیری را بر دوش كس��انی 
كه در شغل عرضه سنگ های 
ساختمانی فعالیت می كنند، 
قرار می دهد. اگر ش��ما هم در 
این ش��غل فعالیت دارید، بد 
نیس��ت نگاهی به این گزارش 
بیندازید تا ب��ا ریزه كاری های 
آن برای كس��ب س��ود بیشتر 

آشنا شوید. 
در ابت��دا بای��د بدانی��د كه 
ش��غل ش��ما چندان آس��ان 
دردس��رهایی  و  نیس��ت 
دارد. ش��غل عرض��ه س��نگ 
س��اختمانی یكی از مش��اغل 
پردرآمدی است كه دورنمای 
خوب��ی دارد اما كافی اس��ت 
یكبار مش��غول بریدن سنگ 
ش��وید تا خاك س��نگ همه 
وجودت��ان را فرا بگی��رد. برای 
فعالی��ت در ای��ن ش��غل باید 
به چن��د نكته اساس��ی توجه 
ویژه داشته باش��ید؛ نكته اول 
این است كه مش��تریان شما 
مخاطبانی س��اده نیستند كه 
هر روز به ش��ما نیاز داش��ته 
باش��ند. ممكن اس��ت نمای 
یك خان��ه بی��ش از پنج دهه 
روی ی��ك س��اختمان باق��ی 
بماند اما ش��ما باید با افرادی 
رابطه برقرار كنید كه كارشان 
ساخت و ساز مسكن است. در 
آن ص��ورت می توانید س��ود 
خ��ود را افزایش دهی��د. نكته 
بع��دی درخص��وص تع��داد 
مش��تریان و نح��وه خدمات 
آنهاس��ت. ب��رای خری��داران 
حتم��ا  س��اختمان  س��نگ 
قیمت گ��ذاری مناس��ب ب��ه 

هم��راه ارائ��ه خدم��ات ویژه 
اهمی��ت دارد و ای��ن موضوع 
باید به صورت جدی پیگیری 

شود. 

طراحی نمای سه بعدی 
ساختمان 

برای اینكه بتوانید به تعداد 
مشتریان خود بیفزایید كافی 

انج��ام  كاری  اس��ت 
دهی��د ك��ه خ��اص و 
باش��د.  انحص��اری 
به عنوان مثال، سنگی 
كه توس��ط مش��تری 
انتخاب می ش��ود، در 
قال��ب یك طرح س��ه 
بع��دی نمای��ش داده 
شود تا مشتری بتواند 
انتخ��اب آس��وده تری 
برای  باش��د.  داش��ته 
این كار كافی است به 
محل موردنظ��ر برای 
انجام خدمات مراجعه 
كنی��د و چن��د عكس 
بگیرید. بعد از مشتری 

بخواهید ك��ه گزینه های مورد 
نظ��ر خ��ود را ب��رای انتخاب 
به ش��ما معرفی كن��د. بعد از 
ای��ن كار می توانی��د از طریق 
نرم افزاره��ای كامپیوتری نوع 
س��نگ انتخابی را روی نمای 
خانه ق��رار دهی��د و در اختیار 
بگذارید. همچنین  مش��تری 
از  اس��تفاده  ب��ا  می توانی��د 
یك ط��رح س��ه بع��دی برای 

خانه هایی ك��ه نم��ای آنها از 
چن��د جه��ت قابل مش��اهده 
اس��ت مانند خانه ه��ای دوبر 
اس��تفاده كنید و پیشنهاداتی 
مانن��د س��نگ های دو رن��گ 
بدهید تا خانه متفاوت به نظر 
برسد. در این روش دقت كنید 
كه كار خود را ب��ا ریزه كاری و 
وس��واس فراوان انجام دهید تا 

هیچ مش��كلی به وجود نیاید. 
حتی اگر خانه قدیمی اس��ت 
و نیاز به بازس��ازی دارد حتماً 
مشتری را برای عرضه خدمات 
مناس��ب تر راهنمای��ی كنید. 
ممكن اس��ت یك خانه عالوه 
ب��ر نمای س��اختمان نی��از به 
تعویض پنجره هم داشته باشد 
و مال��ك بخواه��د پنجره های 
خود را دو ج��داره كند. در این 

ص��ورت از افرادی كه با ش��ما 
به صورت نزدیك كار می كنند 
بهره ببرید تا مشتری خیالش 
راحت باش��د كه نباید برای هر 

كاری مسافتی را طی كند. 

تبلیغات مناسب و 
کم هزینه

برای تبلیغات بای��د بدانید 
كه در كج��ا و چگونه 
تبلیغات خود را انجام 
دهی��د تا بیش��ترین 
تاثیر را داشته باشید. 
طراحی یك س��ایت و 
معرف��ی آن در فضای 
می توان��د  مج��ازی 
در  بس��زایی  نق��ش 
معرفی شما ایفا كند. 
فعالیت ه��ای  هم��ه 
ش��ما باید در س��ایت 
قرار گی��رد. حتی هر 
خدمات��ی را كه برای 
انج��ام  س��اختمانی 
می دهی��د، در داخل 
كاری خ��ود  كازی��ه 
بگذارید تا همه اف��راد بتوانند 
نمونه كار ش��ما را مش��اهده 
كنن��د. برخ��ی فع��االن بازار 
بر ای��ن اعتق��اد هس��تند كه 
تبلیغات مناس��ب ب��ه همراه 
عرضه كاالی درجه یك روی 
كار بس��یار مؤث��ر خواهد بود. 
س��عی كنی��د از محصوالتی 
بهره ببرید كه نامدار هستند. 
به عنوان مثال، سنگ اصفهان 

بسیار مشهور اس��ت و تالش 
ش��ما بر این باش��د كه تنها از 
این ش��هر ب��رای محصوالت 

خود استفاده كنید. 
مش��تری  ج��ذب  ب��رای 
بیش��تر در دنی��ای تبلیغ��ات 
نظ��ر  در  را  گزینه های��ی 
بگیرید. این گزین��ه می تواند 
موضوع��ی مانن��د این باش��د 
ك��ه اگ��ر از طری��ق تبلیغات 
سایت سفارش می دهید پنج 
درصد تخفیف برای خود رقم 
زده اید. این نوع خدمات باعث 
می ش��ود تا تعداد مش��تریان 
ش��ما افزای��ش یاب��د و دیگر 
كسی به دنبال تخفیف نباشد. 
از سوی دیگر افرادی را كه به 
شما مشتری معرفی می كنند 
باید در لیست مشتریان ویژه 
قرار دهید و با هر معرفی یك 
هدی��ه نق��دی در قال��ب یك 
كارت هدیه ی��ا هدایای دیگر 

در نظر بگیرید. 

شست و شوی نما، سكوی 
پرتاب

برای اینكه ش��غل خ��ود را 
جذاب كنید، خدمات خاصی 
ارائ��ه دهی��د. ای��ن خدمات 
می تواند شامل شست وشوی 
نمای س��اختمان باش��د. این 
كار در ش��غل عرض��ه س��نگ 
نیس��ت  ع��رف  س��اختمانی 
و معم��وال كس��ی ای��ن كار را 
برعه��ده نمی گی��رد ام��ا اگر 
ش��ما زحمت چنین كاری را 
برعهده بگیرید، یقینا شهرت 
زیادی پیدا خواهید كرد. برای 
این كار باید از سیس��تم های 
فش��ار ق��وی اس��تفاده كنید. 
یك��ی از مواردی ك��ه پیش تر 
ب��ه آن درخص��وص معرف��ی 
مش��تری اشاره ش��د می تواند 
شست وشوی نمای ساختمان 
به صورت رایگان با معرفی هر 
مشتری باش��د. در این صورت 
است كه شمار مشتریان شما 
هر روز افزای��ش خواهد یافت 
و مش��تریان ش��ما ب��ه دنبال 
معرفی مشتری برای دریافت 
خدمات بیش��تر خواهند بود، 
همی��ن كار هزین��ه تبلیغات 
ش��ما را نی��ز ت��ا ح��د زیادی 

كاهش می دهد. 

توردوفرانس، برندی مشهور برای 
مسابقات دوچرخه سواری 

ماه جوالی در كش��ور فرانس��ه یك ماه استثنایی 
اس��ت. در ای��ن م��اه بزرگ تری��ن و مش��هورترین 
مس��ابقه دوچرخه س��واری جهان برگزار می ش��ود. 
تور دو فران��س یا تور فرانس��ه معتبرترین مس��ابقه 
دوچرخه س��واری جاده دنیاست كه هرساله به مدت 
س��ه هفته در جاده های كش��ور فرانس��ه و در فصل 
تابستان برگزار می  شود. این مس��ابقه از مركز شهر 
پاریس شروع ش��ده و در همان جا به پایان می رسد. 
البته این مسیر از كشورهای همس��ایه مانند ایتالیا، 
اس��پانیا، س��وییس، بلژیك، آلمان، لوكزامبورگ و 

انگلستان را نیز عبور می كند. 
مس��ابقات ۲۰۱۵ توردوفران��س نیز تی��ر و مرداد 
۱۳۹۴ برگزار ش��د. این ت��ور اصوال ش��امل ۲۱ روز 
مسابقه و ۲ روز استراحت اس��ت كه مسافت ۳۵۰۰ 
كیلومتر را پوش��ش می دهد. شركت های بزرگ دنیا 
این مس��ابقه را كه نوعی برند ورزشی است، مكان و 
زمانی مناسب برای تبلیغ محصوالت شان می دانند 
و در طول مسیر طوالنی این مس��ابقه، كنار جاده و 
روی بیلبوردهای منتهی به مسیر، تبلیغات فراوانی 

برای شركت شان انجام می دهند. 

تاریخچه مسابقات
نحوه ش��كل گیری این مس��ابقه بزرگ به س��ال 
  Henri Desgrang۱۹۰۳ بازمی گردد. زمانی كه
ب��رای افزایش خوانندگان نش��ریه خ��ود تصمیم به 
برگزاری مس��ابقه ای گرف��ت كه یك م��اه به طول 
انجامید. اكثر ش��ركت كنندگان در نخس��تین دوره 
مس��ابقات برخالف امروز آماتوره��ا و ماجراجویان 
بودن��د. مس��ابقه ش��امل ش��ش  مرحله و ب��ه طول 
۴۰۰ كیلومت��ر برگزار ش��د. عنوان اصلی مس��ابقه 
  »LE TOUR DE FRANCE CYCLIST«
ب��ود و در آن زمان بس��یار م��ورد توجه واقع ش��د و 
همان طوری كه هن��ری می خواس��ت، خوانندگان 

نشریه او را دو برابر و فروشش را زیاد كرد. 

روزنامه ایتالیایی اسپانسر مسابقه فرانسوی 
ش��دن  برن��ده  خواه��ان  ش��ركت كنندگان 
در رده بن��دی كل��ی هس��تند ولی س��ه مس��ابقه 
دیگ��ر ه��م وج��ود دارد: رده بن��دی امتی��ازی، 
دوچرخه س��وار جوان.  بهتری��ن  و  كوه پیمای��ی 
خ��اص  معن��ی  مختل��ف  توره��ای  رنگ ه��ای 
 Tour ،خودش��ان را دارن��د. به عن��وان مث��ال
لباس ه��ای زرد، س��بز و خ��ال   of Britain
 خال��ی ب��ا معان��ی هم��ان ت��ور را دارد. ولی در
 Giro d’Italia ب��ه برن��دگان لب��اس صورتی 
رنگ را اه��دا می كند، ب��ه دلیل اینك��ه از طریق 
روزنامه گاتزتا دلو اس��پورت تامین مالی می شود 
ك��ه ای��ن برن��د دارای صفح��ات صورت��ی رنگ 
اس��ت. پیراهن طالیی تور دوفران��س كه در واقع 
»پیراهن زرد« نام دارد، مخصوص كس��ی اس��ت 
كه كمترین زم��ان را در كل زمان های طی كرده 

در مراحل مختلف به دست آورده است. 

کاروان های تبلیغاتی کنار جاده 

در كنار مس��یرهایی ك��ه دوچرخه س��واران از آن 
می گذرن��د، خودرو ه��ای تبلیغاتی كه به ش��یوه ای 
خاص تزیین و طراحی ش��ده اند ب��رای جلب توجه 
مخاطب��ان تلویزیونی و گردش��گرانی ك��ه به خاطر 
دیدن ای��ن مس��ابقات به فرانس��ه س��فر می كنند، 

خودنمایی می كند.
 ش��ركت هایی مانند زیمنس، آلكات��ل، بنت و... با 
ارائه تبلیغات غول پیك��ر روی خودروها و رژه مقابل 
چشم بینندگان فرصتی برای بازاریابی شركت های 

خود پیدا می كنند. 

افراد مشهور در مسابقه دوچرخه سواری 
الرن��س آرمس��ترانگ، مش��هور ترین دوچرخه 
سوار ش��ركت كننده در تور دوفرانس است كه علت 
ش��هرت او فقط به علت برنده ش��دن در هفت سال 
متوالی )از س��ال ۱۹۹۹ ت��ا ۲۰۰۵( نیس��ت، بلكه 
به این دلیل اس��ت كه او نخس��تین پیروزی را تنها 
سه سال بعد از تشخیص بیماری س��رطان كه به او 
گفته شده بود، ۵۰درصد شانس زنده ماندن دارد، 

به دست آورد. 

رویدادی با مخاطبان زیاد 
این رویداد ورزش��ی در طول یك م��اه برگزاری 
خ��ود تمام فرانس��ه را تحت الش��عاع ق��رار داده و 
تیتر تمام اخبار اس��ت. این مس��ابقه از كانال های 
معتبر ورزشی هرساله پخش می شود و بینندگان 

زیادی دارد. 
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پاس�خ کارش�ناس: در نظر داش��ته باش��ید كه این 
چال��ش در بس��یاری از س��ازمان ها رخ می ده��د و چون 
معموال ویزیتورها با س��ازمان مرك��زی ارتباطی ندارند از 
این درصد های تش��ویقی نیز مطلع نیس��تند و بسیاری از 
نمایندگی ها درصد تش��ویقی را به ویزیتورها نمی دهند. 

در راس��تای رفع این چالش باید كارش��ناس های فروش 
س��ازمان، نظارت ه��ای خ��ود را در اس��تان ها بیش��تر و 
به صورت نامنظم به اس��تان های مختلف سركشی كنند و 
در هر استان باید با ویزیتورها و به طور كلی با تیم فروش 
آن اس��تان جلس��ه ای برگزار كنند كه هم از مش��كالت 
ویزیتورها و فروش مطلع شوند و هم تخفیفاتی را كه برای 
ویزیتورها در نظر گرفتند برای آنها ش��رح دهند. از طرفی 
این طرح های تش��ویقی برای خ��ود نمایندگی ها نیز باید 

در نظر گرفته ش��ود كه س��ود خوبی را برای نمایندگی به 
همراه داشته باش��د و نمایندگی ها به طرح های تشویقی 

ویزیتورها طمع نكنند. 
در این میان از طریق ش��بكه های مج��ازی و اجتماعی 
می ش��ود ی��ك ش��بكه  سراس��ری را طراح��ی ك��رد كه 
كارش��ناس های ف��روش و بازرس های س��ازمان مركزی 
بتوانند ب��ه راحتی ب��ا ویزیتور های اس��تان های مختلف 

ارتباط برقرار و از بروز چنین مشكالتی جلوگیری كنند. 

مدیریت پورسانت ویزیتورها

پرسش: کارشناس فروش و بازاریابی شرکتی در حوزه محصوالت مواد غذایی هس�تم که در تمام مراکز استان ها نمایندگی دارد 
و هر یک از این نمایندگی ها وظیفه فروش محصوالت را بر عهده دارند. به صورت کلی 18 درصد حاش�یه سود برای هر نمایندگی 
در نظر گرفته شده است و سازمان برای تش�ویق ویزیتورها نیز 2 درصد عالوه بر درصدی که از نمایندگی به آنها می رسد، در نظر 
گرفته اس�ت اما به تازگی متوجه ش�دیم که بعضی از نمایندگی ها 2درصد تش�ویقی را به ویزیتورها نمی دهند و همین موضوع 

کاهش شدیدی را در فروش به همراه دارد. با توجه به این موضوع در راستای مدیریت این چالش چه پیشنهاد هایی دارید؟ 

کلینیککسبوکار

تناسب بین فرد و فرهنگ سازمان

فرهنگ س��ازمانی مجموعه ای از ارزش ه��ا، باورها 
و اص��ول زیربنایی اس��ت ك��ه مبنایی برای سیس��تم 
مدیریت سازمان شكل می دهد. به بیان دیگر فرهنگ 
س��ازمانی به عنوان پیش فرض ها، ارزش ها و باورهای 
اساسی مشتركی تعریف می شود كه متمایزكننده یك 
س��ازمان از دیگری بوده، به تازه واردان به عنوان شیوه 
صحیح تفكر و احس��اس آموخته می ش��ود و از طریق 
اسطوره ها و داستان ها به سایرین منتقل می شود. این 
تعریف فرهنگ س��ازمانی كه توسط شاین مطرح شده 
ناظر بر هر س��ه الیه فرهنگ یعنی مفروضات اساسی 

مشترك، باورها و ارزش ها و مصنوعات است. 
در س��ازمان های ام��روزی هنگامی ك��ه از بهترین 
تناس��ب صحبت به میان می آید تناس��ب بی��ن فرد، 
نیازمندی های ش��غل و محیط سازمانی هر سه مدنظر 
قرار می گیرد. ب��ه بیان دیگر از یك س��و بای��د دانش، 
توانایی ه��ا، مهارت ه��ا و به طوركلی شایس��تگی های 
افراد با نیازمندی های ش��غل یعن��ی وظایف و نقش ها 
همراس��تا باش��د و از س��وی دیگ��ر باید چش��م انداز، 
سیس��تم باورها و ارزش های آنها با مجموعه ارزش ها 

و هنجارهای سازمان متناسب باشد. 
به بیان دیگر عالوه بر تناس��ب ش��اغل با شغل باید 
ارزش ه��ا و انتظ��ارات افراد ب��ا ویژگی ه��ای موقعیت 
ش��غلی مانند هنجارها و سیس��تم های انگیزش��ی در 
ارتباط باش��د تا پاس��خ های رفتاری و نگرش��ی افراد 
را به گونه ای تح��ت تأثیر قرار دهد ت��ا اقدامات فرد در 

راستای مأموریت و چشم انداز سازمان قرار بگیرد. 
وجود این تناسبات حداكثر عملكرد، انگیزه و تعهد 
را برای سازمان به ارمغان می آورد. در چنین سازمانی 
افراد خود را با سازمان ش��ان تعیین هوی��ت كرده و به 
آن افتخار می كنند. عالوه بر این، همراستایی متضمن 
تحقق مفهوم فرهنگ س��ازمانی قوی اس��ت. فرهنگ 
سازمانی ای قوی تلقی می ش��ود كه تعداد بیشتری از 
اعضای س��ازمان و با تعهد قوی به آن پایبند باش��ند. 
زمانی كه بین سیستم ارزش��ی اعضا و سازمان تناسب 
وجود دارد، اعضا پذیرای فرهنگ غالب سازمان بوده و 

به شدت به آن متعهد هستند. 
در این میان یكی از مدل های فرهنگ س��ازمانی كه 
بررس��ی این تناس��ب می پردازد مدل نیم رخ فرهنگ 
سازمانی اس��ت. در این مدل مجموعه ای از ارزش های 
كلیدی فهرست ش��ده اند و از اعضای ارشد سازمان كه 
ش��ناخت عمیقی از فرهنگ س��ازمان دارند خواسته 
می ش��ود این ارزش ها را ب��ا توجه ب��ه فرهنگ موجود 
اولویت بن��دی كنند. همچنین اف��راد متقاضی نیز این 
اولویت بندی را براساس باورها و مفروضات خود انجام 
می دهند، اگر بین این اولویت بندی ها تناس��ب وجود 

داشته باشد، تحقق فرهنگ قوی تسهیل خواهد شد. 
یك��ی دیگ��ر از ش��یوه هایی ك��ه ب��ه بررس��ی این 
تناس��ب كمك می كند دق��ت به موض��وع فرهنگ در 
مصاحبه های استخدامی است. این مصاحبه ها عمدتاً 
باید توسط افراد قدیمی سازمان كه بیشترین شناخت 
را از فرهنگ سازمانی دارند صورت گیرد. آنها با مطرح 
كردن ارزش های كلیدی سازمان كه عمدتاً در فرآیند 
برنامه ریزی استراتژیك نیز مشخص می شوند، نگرش 
فرد را نسبت به این ارزش ها جویا می شوند. افرادی كه 
پذیرای این ارزش ها بوده و بتوانند در راس��تای تحقق 
آنها تالش كنند، پتانس��یل باالیی برای محقق كردن 

چشم انداز و مأموریت سازمان دارند. 

اگر شما هم د  ر کس�ب و کار خود   با چالش�ی روبه رو هس�تید  ، د  ر صورت تمایل مش�كل خود   را از طریق ایمیل business@ forsatnet.ir با ما د  ر میان بگذارید   و 
پاسخ خود   را د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

مشتریان شما مخاطبانی ساده نیستند 
كه هر روز به شما نیاز داشته باشند. 

ممكن است نمای یك خانه بیش از پنج 
دهه روی یك ساختمان باقی بماند اما 
شما باید با افرادی رابطه برقرار كنید 

كه كارشان ساخت و ساز مسكن است. 
در آن صورت می توانید سود خود را 

افزایش دهید. نكته بعدی درخصوص 
تعداد مشتریان و نحوه خدمات آنهاست. 

برای خریداران سنگ ساختمان حتما 
قیمت گذاری مناسب به همراه ارائه 

خدمات ویژه اهمیت دارد و این موضوع 
باید به صورت جدی پیگیری شود 

حكایت  برندها

افزایش درخواست های کوکاکوال 
از فیفا

با دس��تگیری ۱۴ نفر در پی رس��وایی های مالی، به 
نظر می رس��د بدشانس��ی فیفا در ماه های اخیر تمامی 
ندارد. س��پ بالتر كه چند روز پ��س از انتخاب مجدد 
به عنوان ریاست فیفا، اعالم كرده بود قصد كناره گیری 
از مقام خ��ود را دارد، پس از آن به كار خ��ود ادامه داد 
و متعاقباً اعالم ك��رد بالفاصله قصد انج��ام این كار را 
ندارد. گاردین گ��زارش داد انتخابات برای مش��خص 
كردن جانش��ین بالتر تا ماه فوریه آینده انجام نخواهد 
شد و پس از آن نیز بالتر تا واگذاری كامل مسئولیت ها 

در كار مشاركت خواهد داشت. 
به نظر می رس��د فیف��ا ب��رای اصالح تصوی��ر خود 
در اذه��ان عمومی، راه��ی طوالنی در پی��ش دارد. به 
گزارش  ام بی ای نیوز، كوكاكوال، یكی از اسپانس��رهای 
مالی بزرگ فیفا، درخواست تش��كیل یك كمیسیون 
مستقل را برای نظارت بر روند اصالحات این مجموعه 
 دارد. آنه��ا امیدوارن��د این مجموعه بی طرف، توس��ط 
ش��خص خوش��نامی چون كوفی عنان، دبیركل سابق 
س��ازمان ملل رهب��ری ش��ود. اما بی بی س��ی گزارش 
می دهد با توجه ب��ه اینكه مدیریت فیفا ب��اور دارد كه 
پاسخ مشكالت سازمان را در دست دارد، ممكن است 

نادیده گرفته شود. 
به گزارش بی بی سی، كوكاكوال اوایل این ماه به فیفا 
اعالم كرده بود:  »ما معتقدیم كه ایجاد این كمیسیون 
مس��تقل، برای فیفا، معتبرترین راه نزدیك ش��دن به 
روند اصالحات و از نو س��اختن اعتم��اد از میان رفته 
به آن اس��ت. این درخواست، ناش��ی از تعهد عمیق ما 
به اصول اخالقی و حقوق بش��ر و با امی��د به موفقیت 

فیفاست.«

از میان خبرها

هدی رضایی
دکتر نغمه عبادی

 کارشناس منابع انسانی

گزارش »فرصت امروز« از چگونگی مدیریت شغل عرضه سنگ ساختمانی

مدیریت خواسته های ظاهر پسندها 

غزال بابایی

مدیریت امروز BRAND



شرکت ها و مجامع

ب��ورس اوراق بهادار تهران 
در هفت��ه گذش��ته ابت��دا با 
کاه��ش و س��پس افزای��ش 
ش��اخص کل مواج��ه ش��د. 
رفت��ار  در  دوگانگ��ی  ای��ن 
قابل مشاهده  نیز  سهامداران 
ب��ا  آنه��ا  چنان ک��ه  اس��ت، 
اتفاق ه��ای ضد  س��ردرگمی 
را  س��هام  ب��ازار  نقی��ض  و 
بیش��ترین  می کنند.  نظ��اره 
س��هامداران  س��ردرگمی 
ب��ه روزه��ای پ��س از توافق 
ک��ه  برمی گ��ردد  هس��ته ای 
باعث از دس��ت رفتن اعتماد 
بسیاری و خروج آنها از بازار 
س��هام شده اس��ت. برگزاری 
بورسی  ش��رکت های  مجامع 
و ب��ه دنبال آن بسته ش��دن 
نماد ه��ای  از  بس��یاری 
روزه��ای  در  تأثیر گ��ذار 
گذشته ش��رایطی را در بازار 
س��هام به وج��ود آورد که به 
حرکت منفی ب��ازار انجامید. 
دلیل  ب��ه  نقدینگی  کمب��ود 
بس��ته ب��ودن نماد ه��ا دلیل 
دیگری اس��ت ک��ه منجر به 
منفی ش��دن بازار س��هام در 
ابت��دای هفته ش��د. در عین 
اقتصاد  تورم��ی  حال رک��ود 
و نی��ز ابهام��ات موج��ود در 
همچن��ان  بورس��ی  صنای��ع 
س��هامداران را ب��ه احتی��اط 
بیش��تر س��وق داد. در میانه 
ب��ه  ته��ران  ب��ورس  هفت��ه 
هیأت ه��ای  ورود  اخب��ار 
واکنش  به کش��ور  خارج��ی 
از روز  و  مثب��ت نش��ان داد 
به خص��وص  و  سه ش��نبه 
چهارش��نبه وارد ف��از مثبت 
هفت��ه  در  چنان ک��ه  ش��د. 
گذش��ته گروه ه��ای خودرو، 
بانک ها و دس��تگاه های برقی 
در ص��در برتری��ن گروه های 
و  گرفتن��د  ق��رار  صنعت��ی 
ش��اخص های انتشار و چاپ، 

فنی مهندسی و سایر معادن 
بیشترین رشد را ثبت کردند. 

حمایت یکپارچه بازار 
سهام از گروه خودرو

براین اساس گروه خودرو و 
ساخت قطعات با حمایت بازار 
س��هام مواجه ب��ود و نزدیک 
ب��ه تمامی نماده��ای گروه با 
افزایش قیمت هم��راه بودند. 
پارس خودرو که با وجود خبر 
مذاک��ره رن��و با این ش��رکت 
برای خرید بخش��ی از س��هام 
آن، همچن��ان ص��ف ف��روش 
خود را حف��ظ کرده بود، پس 
80 میلیون  ح��دود  معامله  از 
ریال   1033 قیمت  در  س��هم 
رس��ید.  خری��د  ص��ف  ب��ه 
زر  فنرس��ازی  نماد  همچنین 
بازگش��ایی ش��د و در قیمت 
1384 ری��ال ص��ف ف��روش 
بود. این ش��رکت با س��رمایه 
200 هزار میلی��ون ریالی در 
جدیدتری��ن پیش بین��ی خود 
براس��اس عملک��رد س��ه  ماهه 
س��ود هر س��هم س��ال مالی 
94 را بدون تغییر نس��بت به 

گزارش قبل��ی 20 ریال اعالم 
ک��رد و ط��ی دوره به ازای هر 
سهم 37 ریال زیان شناسایی 
بهمن  گ��روه  به ع��الوه،  کرد. 
گزارش جدید خود را براساس 
عملکرد س��ه ماهه ارائه داد و 
سود نقدی سال مالی 94 را از 
مبل��غ 316 ریال به 274 ریال 
کاه��ش داد و ط��ی س��ه ماه 
توانس��ت هش��ت ریال از این 
مبل��غ را محقق کند، در گروه 
نفت��ی و پاالیش��ی، معامالت 
تمام��ی نماده��ا در محدوده 
منف��ی دنبال ش��د. همچنین 
پاالی��ش نفت تبری��ز گزارش 
12ماه��ه س��ال مال��ی 93 را 
منتش��ر کرد و طبق آن 372 
ریال به ازای هر س��هم س��ود 
محق��ق کرد. در گ��روه فلزات 
اساسی، فوالد مبارکه اصفهان 
در جدیدترین پیش بینی خود 
براساس عملکرد سه ماهه سود 
هر سهم س��ال مالی 94 را با 
تعدی��ل منف��ی 162درصدی 
مبلغ 173ریال اعالم کرد که 
ش��رکت دالیل ای��ن تغییرات 
را کاه��ش درآمد ف��روش به 

دلیل کاهش نرخ محصوالت و 
کاهش بهای تمام شده کاالی 
ف��روش رفته عمدت��ا به دلیل 
کاهش نرخ س��نگ آهن بیان 
کرده است. گفتنی است لوله 
و ماشین سازی ایران اصالحیه 
پیش بین��ی درآم��د خ��ود را 
براس��اس عملکرد س��ه ماهه 
منتشر کرد. طبق این گزارش 
سود هر سهم سال مالی 94 را 
با تعدی��ل مثبت 37 درصدی 
مبل��غ 48 ری��ال اع��الم کرد. 
ش��رکت دلیل ای��ن تعدیل را 
افزایش نرخ فروش لوله چدن 
نش��کن ب��ه بخش خصوص��ی 
قرارداده��ای  از  برخ��ی  در 
منعقد شده در سال 94 اعالم 
کرد که از جمله خبرهای مهم 

گروه ها است. 

کاهش حجم و ارزش 
معامالت 

هفت��ه  در  و  مجم��وع  در 
و  2 میلی��ارد  گذش��ته، 
537 میلیون سهم و حق تقدم 
به ارزش 4 هزار و 923 میلیارد 
ری��ال در ب��ورس اوراق بهادار 

خریداری ش��د. تعداد 54 هزار 
و 260 خری��دار در این هفته، 
اقدام به دادوستد در 188 هزار 
و 575 دفعه کردند که از نظر 
تع��دادی در قی��اس ب��ا هفته 
پیش از آن، 80 درصد رش��د 
داش��ت. در این مدت، تمامی 
معام��الت به ص��ورت خ��رد و 
بلوک انج��ام ش��د. نگاهی به 
از  آمار معامالت هفت��ه پیش 
آن نش��ان می ده��د که حجم 
و ارزش معام��الت در هفت��ه 
منتهی ب��ه هفتم مردادماه، به 
ترتیب 37 و 28 درصد کاهش 
داش��ته اس��ت. در عین حال، 
حجم و ارزش معامالت نرمال 
80 درصد رش��د را ثبت کرده 
اس��ت. این در حالی است که 
تعداد یک میلیون و 275 هزار 
س��ال  ابت��دای  از  س��هامدار 
تاکن��ون، بی��ش از 70 میلیارد 
و 556 میلی��ون س��هم را ب��ه 
ارزش 133 هزار و 303 میلیارد 
کرده ان��د.  خری��داری  ری��ال 
این معام��الت در 4میلیون و 
857 ه��زار و 258 دفعه انجام 
ش��ده اس��ت. نگاهی به روند 
ش��اخص ها در هفت��ه منتهی 
ب��ه هفت��م مردادم��اه، حاکی 
از آن اس��ت که ش��اخص کل 
بورس اوراق بهادار در هفته ای 
که گذش��ت با کاه��ش 1.28 
درص��دی به 66 ه��زار و 780 
واح��د رس��ید. در عی��ن حال 
شاخص صنعت در آخر هفته، 
و 815  54 ه��زار  ع��دد  روی 
واحد ایس��تاد. ش��اخص بازار 
اول به 47 هزار و 843 واحد و 
شاخص بازار دوم به 139 هزار 
و 891 واحد رس��ید. شاخص 
صنعت 1.20 درصد کاهش و 
شاخص بازار اول 1.30 درصد 
کاهش در قیاس با هفته پیش 
ب��ه ثبت رس��اندند. ش��اخص 
بازار دوم هم کاهش��ی 1.23 

درصدی را تجربه کرد. 

فعاالن بازار سهام در انتظارهفته ای سبز هستند

گروه خودرو، محور چرخش صعودی شاخص کل

بازاره��ای  معام��الت  س�نا - 
چی��ن باز ه��م نش��ان داد اوضاع 
اقتص��ادی ای��ن کش��ور همچنان 
در م��دار نزول��ی پیش م��ی رود. 
بازارهای جهانی در آخرین ساعات 
معامالتی با روند افزایش��ی همراه 
ف��درال رزرو  ش��دند درحالی ک��ه 
آمریکا، نرخ به��ره را بدون تغییر 
نگه داش��ت و گزارش های مثبت 
پذیرفته  از عملکرد ش��رکت های 
شده در بورس های آمریکا، نشان 
از تغییرات اقتصادی س��ودمند در 
این بازار است. این در حالی است 
که بازارهای چین وارد دومین روز 
س��قوط خود ش��دند، درحالی که 
دیگ��ر بازارهای آس��یایی روند رو 
به رش��د را از س��ر گرفتند. رشد 
اقتصادی سه ماهه دوم در آمریکا 
به ص��ورت کام��اًل واضح، نش��ان 
می دهد که اقتصاد این کش��ور رو 

به پیشرفت است. اما در بازارهای 
آسیایی، ش��اخص شانگهای چین 
ب��ا افت 1.2 درصدی همراه ش��د 
و کاس��پی کره جنوب��ی نیز با افت 
0.3 درص��دی معامالت را خاتمه 
داد در ای��ن بین نیک��ی ژاپن نیز 
بدون تغییر باقی ماند درحالی که 
بورس هنگ کنگ ش��اهد رش��د 
0.4 درصدی شاخص هنگ سنگ 
بود. در ادامه، اس��ترالیا و نیوزیلند 

بازارهای جنوبی آس��یا  همپ��ای 
بیش��ترین میزان رشد شاخص را 
به ثبت رس��اندند. بر این اس��اس، 
ب��ورس ش��انگهای و ش��ن ژن که 
در هفته گذش��ته س��قوط بسیار 
س��نگینی را متحمل شده بودند 
ب��ا راهکارهای دولت این کش��ور 
مبنی بر تقویت ب��ازار، با افزایش 
نسبی همراه شدند درحالی که این 
بازار در روز چهارش��نبه با افزایش 

تقریب��ی روبه رو ش��د ام��ا در روز 
پنجش��نبه دوباره وارد روند نزولی 
ش��د. تحلیلگران در این خصوص 
اعالم داشتند، زیربناهای اقتصادی 
نمی توانند در این مرحله از قیمت 
سهام شرکت های چینی حمایت 

کنند. 
اما در آن سوی دنیا، بورس یونان 
نیز با رأی منفی اعضای کمیسیون 
اقتص��ادی ای��ن کش��ور ت��ا هفته 

دیگر امکان بازگش��ایی را نخواهد 
داش��ت. براس��اس این گ��زارش، 
ریی��س کمیس��یون اوراق به��ادار 
بوتوپولوس  کنس��تانتین  یون��ان، 
در مصاحب��ه ای تلویزیون��ی اعالم 
داش��ت: براساس تصمیمات هیأت 
کمیس��یون اوراق به��ادار، بورس 
آت��ن تا هفته آین��ده به تعطیالت 
خ��ود ادامه می ده��د. بوتوپولوس 
در این خصوص ادام��ه داد: هدف 
کمیس��یون، بازگشایی بازار در روز 
دوش��نبه بود اما تصمیمات اداری 
و بان��ک مرک��زی اروپ��ا، مبنی بر 
این ب��ود که هفته آین��ده نیز این 
بازار بازگش��ایی نش��ود. وی ادامه 
داد: مش��کالت تکنیکالی و آی تی 
بازار نیز باید حل ش��ده و سیستم 
معامالت این کش��ور به روز شود و 
پ��س از آن بازار یون��ان می تواند با 
قدرت فعالیت خود را از سر بگیرد. 

ایس�نا - طب��ق پیش بین��ی 
تحلیلگ��ران صنایع پتروش��یمی 
و  ف��والد  صنع��ت  دو  از  پ��س 
س��یمان می توان��د پ��س از کنار 
رفتن س��ایه تحریم ها پیرو توافق 
ایران  نهایی مذاکرات هس��ته ای 
از صنایع خوش آتیه بازار س��هام 
باشد. عملکرد صنعت پتروشیمی 
به دلیل ارتباط تنگاتنگ با صنایع 
دیگر همچون صنای��ع غذایی از 
بس��ته بندی گرفته تا به نوعی در 
صنعت توریس��م در بازار س��هام 
به خوب��ی قابل مش��اهده اس��ت. 
هم اکنون 17 شرکت پتروشیمی 
از میان 30 ش��رکت ش��یمیایی 
فراب��ورس  و  ب��ورس  ب��ازار  در 
حضور دارن��د. ارزش بازار صنعت 
پتروش��یمی در خردادماه امسال 
ب��ه 643 ه��زار و 934 میلیارد و 
589 میلیون ریال رسید و صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس، شرکت 
پتروش��یمی مبین و پتروشیمی 
تأمین جزو ش��رکت های فعال تر 
بورس اوراق بهادار در بهار امسال 
بودند و تاکنون پتروشیمی ها در 

جمع شرکت های پرمتقاضی بازار 
حضور دارند. نوار قلب این صنعت 
تپنده ایرانی طی معامالت س��ه 
س��ال اخیر با نوس��انات شدیدی 
همراه بوده تا جایی که در س��ال 
1391 ب��ه دلیل ب��روز ابهاماتی 
در مورد زمان اجرای مرحله دوم 
قانون هدفمن��دی و نرخ دالر در 
بودجه، س��هام این ش��رکت ها و 
در نتیجه ش��اخص بورس با افت 
روبه رو ش��د. در آن س��ال حدود 
ب��ازار  روز  ارزش  از  درص��د   16
سهام کش��ور در اختیار سومین 
صنعت پرمتقاض��ی پس از بانک 
و خ��ودرو بود. ای��ن درحالی بود 
پتروشیمی  برای شرکت های  که 
پیش بین��ی   1391 س��ال  در 
سودآوری بهتری نسبت به سال 
1390 اعالم شد، به طوری که در 
پی گزارش ش��ش ماه��ه نفت و 
گاز پارس��یان تعدیل سودی نیز 
لحاظ شد و ش��رکت پتروشیمی 
آب��ادان پیش بین��ی درآم��د هر 
س��هم س��ال مالی منتهی به 30 
اس��فندماه 1391 را با س��رمایه 

160 میلیارد و 737 میلیون ریال 
اعالم کرد. اما در س��ال 1393 با 
آنکه صنعت پتروش��یمی در برابر 
موضوعات��ی از قبیل نرخ خوراک 
و  صادرات��ی  محدودیت ه��ای  و 
همچنین تحریم ها با چالش های 
مهم��ی روب��ه رو بود و براس��اس 
پیش بینی ه��ا 26 درص��د ارزش 
بازار سهام اوراق بهادار در اختیار 
این گروه قرار داش��ت، اما کمبود 
تأمین خوراک بخش پتروشیمی 
در س��ال گذش��ته منجر به افت 
تولید و در نهایت تأثیر منفی در 

بورس شد. 
اما امس��ال فازه��ای 14 تا 18 
پارس جنوب��ی ب��ه بهره ب��رداری 
می رس��ند ک��ه تأثی��ر خوبی در 
خواهد  پتروش��یمی ها  خ��وراک 
داشت که به نظر می رسد با اثرات 
مثب��ت خ��ود در بازار س��هام به 
افزایش شاخص کل بورس کمک 
خواهد کرد. در سال گذشته وزیر 
نف��ت از افزایش میزان تولید این 
بخش تا 100 میلیون تن در سال 
و تأمین مالی در برخی پروژه های 

جدی��د از طری��ق فاینانس ه��ای 
چینی خبر داد و به نظر می رس��د 
ک��ه می��زان ص��ادرات نی��ز ب��ه 

50 میلیارد دالر برسد. 

پتانسیل های صنعت 
پتروشیمی در بازار سهام

کارشناس��ان ظرفیت ه��ای این 
می دانند.  امیدوار کننده  را  صنعت 
ثب��ات  کن��ار  در  موض��وع  ای��ن 
ن��رخ خ��وراک تا 15 س��ال آینده 
پتانس��یل های ای��ن بخ��ش را در 
تولید، صادرات و بازار سهام افزایش 
به طوری که مجموع  داد،  خواه��د 
کل تولید مجتمع ه��ای موجود و 
واگذار ش��ده صنعت پتروش��یمی 
در خردادماه بالغ بر 307 میلیون 
تن بوده اس��ت. از طرفی مجموع 
ف��روش کل محص��والت تولیدی 
پتروش��یمی  صنعت  مجتمع های 
در خردادماه امسال 207 میلیون 
تن بود که س��هم ف��روش داخلی 
یک میلیون تن و س��هم صادرات 
نی��ز 107 میلیون تن بوده اس��ت. 
هم اکنون س��ه شرکت پتروشیمی 

پردی��س، فن��اوران و آب��ادان در 
پرمتقاضی  ش��رکت های  فهرست 
دارن��د.  ق��رار  شیش��ه ای  ت��االر 
)شپدیس(  پردیس   پتروش��یمی 
با قیم��ت پایانی 19 ه��زار و 184 
ری��ال در آخرین معامله به قیمت 
19 هزار و 230 ریال معامله ش��د. 
EPS این نماد در تاالر شیش��ه ای 
سه هزار و 975 واحد و نسبت سود 

به درآمد آن 4.83 مرتبه است. 
پتروش��یمی فناوران  )شفن( 
با قدمت کمتر از هش��ت سال 
متقاضی  پ��ر  ش��رکت  دومین 
صنایع پتروش��یمی اس��ت که 
در آخری��ن معامله ب��ه قیمت 
16 ه��زار و 670 ریال فروخته 
شد و ش��اخص P/E آن نیز به 
4.55 مرتبه رسید. سومین نماد 
برتر شرکت های پتروشیمی در 
این لیس��ت، پتروشیمی آبادان 
با بیش��ترین نس��بت س��ود به 
درآم��د 5.65 مرتبه ای در بازار 
ب��ورس اوراق به��ادار به قیمت 
2 ه��زار 900ری��ال در تیرم��اه 

معامله شد. 

گشتی در بازارهای بین المللی

صنعت خوش آتیه بورسی که باید در پساتوافق بشناسید! 

شنبه
10 مرداد 1394 12

قاب

دریچه

خبر

موج سواری بر نوسان قیمت، 
بزرگ ترین آسیب امروز بازار سهام

نهاد ه��ای  کان��ون  دبی��ر  خدارحم��ی،  به��روز 
س��رمایه گذاری، ب��ا انتق��اد از حاکم ش��دن دیدگاه 
کوتاه مدت و مبتنی بر نوسان گیری بر معامالت کل 
بورس، عنوان کرد: بزرگ ترین آس��یب بازار سرمایه 
ای��ن روزها حرکت بازار روی محور نوس��ان گیری و 
انتظار از حقوقی ها به عنوان قیم بازار برای حمایت از 
نوسان گیران است. وی در این خصوص بیان داشت: 
از واقعیت امروز مبنی بر اینکه بازار س��هام با مشکل 
نقدینگی مواجه شده، گریزی نیست، اما اینکه رفتار 
معامله گران با وجود ارزان ش��دن قیمت سهام صرفاً 
به س��مت موج س��واری و نوسان گیری س��وق یابد، 
بزرگ ترین آسیبی اس��ت که می تواند بازار سهام را 

از مسیر واقعی خود خارج کند. 

سهم نمی فروشیم مگر به اضطرار
علی حی��دری، نایب ریی��س هیات مدی��ره تأمین 
اجتماعی درباره معامالت بورسی این سازمان گفت: 
یک بخش از سهم هایی که بابت دیون توسط دولت 
به ما پرداخت ش��ده یا در دولت قبل خریداری شده 
در س��بد بهینه س��ازمان نیس��ت بنابراین به دنبال 
بهبود پرتفوی س��ازمان هس��تیم. عل��ی حیدری با 
تأکی��د بر زی��ان ده بودن برخی ش��رکت های تأمین 
اجتماعی خاطرنشان کرد: مجموعه ای از شرکت های 
ریز و درش��ت از دامداری های کوچک تا شرکت های 
بزرگ نفتی در پرتفوی س��ازمان وجود دارد که باید 
در جهت بهینه سازی آن اقدامات الزم صورت بگیرد 
که ای��ن کار به طور مداوم انجام می گی��رد اما برای 
رس��یدن به این هدف سازمان تأمین اجتماعی قطعاً 

بورس را خراب نخواهد کرد. 

استقبال خریداران 
از ۳ محصول شیمیایی

معام��الت محصوالت ش��یمیایی ب��ا رقابت برای 
جوش ش��یرین ش��یراز، اسیداس��تیک ف��ن آوران و 
دی اتیل��ن گالیکول مارون و فرساش��یمی از س��وی 
مصرف کنندگان خریداری ش��دند. عرضه 500 تنی 
جوش ش��یرین پتروش��یمی ش��یراز، یک هزار و 90 
تن تقاضا داش��ت، این کاال با قیمت پایه یک هزار و 
195 ت��ن عرضه و با میانگین قیمت یک هزار و 320 
تومان خریداری ش��د. علی جوانمردی، کارش��ناس 
بازار ش��یمیایی با اش��اره به اینکه همچنان با توجه 
به فصل مصرف جوش ش��یرین تقاضا برای این کاال 
باال است، خاطرنشان کرد: بازار محصوالت شیمیایی 
همچنان آرام اس��ت و به جز چن��د محصول، مابقی 

کاالها با قیمت پایه معامله می شوند. 

 انجام نخستین معامله پروپیلن
در بورس انرژی ایران

رینگ داخل��ی بازار فیزیکی بورس انرژی ش��اهد 
نخستین معامله کاالی پروپیلن شرکت پاالیش نفت 
امام خمینی)ره( ش��ازند عرضه  ش��ده توسط شرکت 
ملی پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفتی ایران بود. 
ای��ن معامله با حجم 400 تن و به ارزش16 میلیون 
 و 980 ری��ال ب��ه ازای هر ت��ن و ب��ه ارزش حدود 
7میلیارد ریال انجام ش��ده اس��ت. شیوه تسویه این 
معامل��ه به صورت اس��ناد خ��ارج از پایاپ��ای بوده و 
خری��داران مل��زم ب��ه پرداخت 10درص��د از ارزش 

تقریبی معامله به عنوان پیش پرداخت بوده اند. 

تفاهم نامه همکاری بین بورس 
چندکاالیی هند و بورس کاالی 

شیکاگو امضا شد
بورس کاالی ش��یکاگو و ب��ورس چندکاالیی هند 
تفاهم نام��ه هم��کاری جهت فعالیت های مش��ترک 
و فرصت ه��ای تج��اری بالق��وه ازجمل��ه مطالع��ه 
امکان س��نجی راه ان��دازی یک مرک��ز خدمات مالی 
بین الملل��ی در هند را امضا کردن��د. این تفاهم نامه 
دربرگیرنده طرح های ابتکاری بس��یاری بین بورس 
کاالی ش��یکاگو و بورس چندکاالی��ی هند از قبیل 
تأسیس یک گروه کاری مشترک جهت جست وجوی 
فرصت ه��ا ب��رای توس��عه و بازاریاب��ی محصوالت و 
خدمات جدید برای بازاره��ای ایاالت متحده و هند 
و همچنین همکاری جهت آموزش مشتریان خواهد 

بود. 

»ونیکی« طی یک ماه هم خریدار و 
هم فروشنده بود

ش��رکت س��رمایه گذاری مل��ی ای��ران در تیرماه 
سال جاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با 
بهای تمام ش��ده 39 میلیارد و 591 میلیون ریال و 
مبل��غ 75 میلیارد و 437 میلیون ریال واگذار کرد و 
از ای��ن بابت معادل 35 میلیارد و 846 میلیون ریال 

سود شناسایی کرد. 

کاهش 87 میلیارد ریالی ارزش 
بازار »وسکاب« در یک ماه

بازنشس��تگی  س��رمایه گذاری صندوق  ش��رکت 
کارکنان بانک ها در ابتدای دوره یک ماهه منتهی 
به 31 تیرماه 94 تعدادی از س��هام چند ش��رکت 
بورسی را با بهای تمام شده 3 هزار و 727 میلیارد 
و 241 میلی��ون ریال و ارزش ب��ازار 3هزار و یک 
میلیارد و 498 میلیون ریال در س��بد سهام خود 

داشت. 

نماگر فرابورس

سیدمحمد صدرالغروی

شمــاره 284 www.forsatnet.irمدیریت سهام

 784.40شاخص کل
5.80میزان تغییر
B 585.904.771ارزش بازار

B 459.707ارزش معامالت
M 83.619حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
7.4033.92پتروشیمي جم

2.0250.71ذوب آهن اصفهان
)0.57(34.386پتروشیمي مارون

15.8900.33نفت پاسارگاد
14.1290.3پتروشیمي زاگرس

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 1.7732.660س. مسکن تهران

B 7322.505ح. س. مسکن تهران
B 1.9501.118صنعت روی زنگان

M 6.000900.000توسعه و عمران کرمان
M 11.102444.080تولید و برق عسلویه 

ارزشفروشنام کامل شرکت
M 10.682940.101پاالیش نفت الوان

M 1.180406.665بانک حکمت ایرانیان
M 2.169325.350بانک دی

M 3.036266.394هلدینگ خاورمیانه
M 16.249243.735نفت پاسارگاد

درصد قیمتنام کامل شرکت
9.3118.27مهندسی روان فن آور

7.4034.3پتروشیمی جم
1.9374.25صنعت روی زنگان
1.8743.88س. مسکن شمالغرب
7.9823.73کشتیرانی دریای خزر

درصدقیمتنام کامل شرکت
)4.64(5.983معدنی شمال شاهرود

)3.45(3.726افرانت

)3.36(1.238بیمه دی

)3.3(1.643س. تدبیرگران فارس

)3.1(5.133بازرگانی مرجان کار

ارزشحجمنام کامل شرکت
M24.725 B 12.210ذوب آهن اصفهان
M8.988 B 7.752بانک حکمت ایرانیان
M10.595 B 6.192پتروشیمي س. ایرانیان
M8.637 B 5.533بانک گردشگري
M9.255 B 5.230س. مسکن تهران

ارزشحجمنام کامل شرکت
M24.725 B 12.210ذوب آهن اصفهان
M12.029 B 3.952هلدینگ خاورمیانه
M10.595 B 6.192پتروشیمي ایرانیان

M9.950 B 1.430قاسم ایران
M9.255 B 5.230س. مسکن تهران

ارزشحجمنام کامل شرکت
B2.928.000 B 71.068.800پتروشیمي جم

B527.183 B 15.933.521ذوب آهن

B246.600 B 9.534.000نفت پاسارگاد

B220.800 B 33.909.600زاگرس

B176.000 B 66.968.000ه. خاورمیانه

ارزشحجمنام کامل شرکت
B2.750 B 492.800 دارویي البرز بالک

B4.669 B 310.006 غذایي مینو شرق

B6.000 B 1.482.800پخش البرز

B7.110 B 93.110مهندسي فن آور

B7.650 B 656.030فناوري خوارزمي

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

افزایش ارزش معامله

کاهش ارزش معامله

ارزش معامالت هفتگی 
فرابورس افزایش یافت

طی پنج روز معامالتی هفته گذش��ته، تعداد دفعات 
و ارزش معام��الت در فرابورس ایران با افزایش همراه 
ب��ود. در هفت��ه معامالتی منتهی ب��ه 7 مرداد 1394 
تعداد و ارزش معامالت فرابورس ایران در مقایس��ه با 
هفته قب��ل از آن به ترتیب 102 و 9 درصد افزایش و 
حجم معامالت 24 درصد کاه��ش یافت و در مجموع 
652 میلیون ورقه به��ادار در 62 هزار نوبت به ارزش 
4 ه��زار و 252 میلی��ارد ریال در بازاره��ای فرابورس 

ایران خریدوفروش ش��د. 

بورس کاال

بورس انرژی

بورس بین الملل
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ب���ا توج�ه ب�ه انتش�ار 
گزارش های سه ماهه اغلب 
شرکت ها، این گزارش ها را 

چطور ارزیابی می کنید؟ 
ــــرکت ها  ــیــاری از ش بس
ــود  ــی خ ــتین پیش بین نخس
ــال  ــهم س ــر س ــود ه را از س
ــر  ــی 1394 زمانی منتش مال
ــه 3 آوریل 2015  ــد ک کردن
ــته ای  مهلت اعالم توافق هس
ــور  ــا تص ب ــرکت ها  ــود. ش ب
ــن 1394  ــه 13فروردی اینک
ــو  ــا لغ ــده و تحریم ه توافق ش
ــای  بودجه ه ــد،  ش ــد  خواه
خوش بینانه ای منتشر کردند؛ 
ــه اینکه بحث  ــی با توجه ب ول
ــته ای آن طور که  ــق هس تواف
ــد  ــار می رفت محقق نش انتظ
ــی  ــل داخل ــی از عوام و برخ
ــارات  ــا انتظ ب ــق  ــز مطاب نی
ــا جایی که  ــد ت ــر نکردن تغیی
ــه ماهه را  بنده گزارش های س
مالحظه کردم، گزارش اغلب 
ــوده و از  ــرکت ها ضعیف ب ش
ــبی برخوردار  ــش مناس پوش
پتروشیمی  شرکت های  نبود. 
ــوراک خود را  ــرخ خ گازی ن
ــرآورد  ــنت ب ــه 8س در بودج
ــن در حالی  ــد، ای ــرده بودن ک
ــت که در سه ماهه ابتدایی  اس
ــال جاری صورتحساب آنها  س
ــاب 3445  ــا نرخ علی الحس ب
ــنت و  ریال، یعنی نرخ 13 س
دالر رسمی سال 1393، برای 
ــت. این  ــده اس آنها ارسال ش
موضوع بدین معنا است که در 
ــدن نرخ 13  صورت قطعی ش
ــنت، صورتحساب قطعی با  س
ــمی سال جاری برای  دالر رس
ــده و وضع را از  آنها ارسال ش
ــد کرد.  ــز بدتر خواه ــن نی ای
ــیمان  ــرکت های صنعت س ش
ــز با توجه به رکود  ــوالد نی و ف
ــکن و افت  ــازار مس ــدید ب ش
ــی  ــت جالب ــا، وضعی قیمت ه
ندارند و گزارش های ضعیفی 
را روانه کدال کرده اند. در این 
ــان صنعت دارو کمی بهتر  می

از سایر صنایع بوده است. 

از  پیش بین���ی ش�م�ا 
س�ایر گزارش ه�ای فصلی 

چیست؟ 
با توجه به اینکه بنده تا اواخر 
سال انتظار وقوع اتفاق خاصی 
را در اقتصاد کشور ندارم، تصور 
می کنم گزارش های شش ماهه 
و تا حدی 9 ماهه نیز به همین 
ــر روند برنامه  ــد. اگ منوال باش
ــته ای طبق برنامه  ــق هس تواف
ــی رود بخش  ــد، انتظار م باش
کوچکی از تأثیر آن در سه ماهه 
چهارم سال جاری نمایان شود. 
ــی  ــر، پیش بین ــال حاض در ح
ــرکت های دارویی  ــم ش می کن
ــبتا  گزارش های بعدی آنها نس
ــت. اما در  ــد یاف ــود خواه بهب
ــرکت های پتروشیمی  مورد ش
ــه به افت قیمت نفت و  ــا توج ب
نرخ خوراک در بودجه آنها، اگر 
ــش  بتوانند بودجه خود را پوش
دهند، کار بزرگی انجام داده اند. 
ــرکت های سیمانی  در مورد ش
ــوالدی با قطعیت نمی توانم  و ف
ــم اما معتقدم تا  ــر کن اظهارنظ
ــال نباید از آنها انتظار  اواخر س
ــت. در این میان از  خاصی داش
ــرکت های پیمانکاری نباید  ش
ــد. درصورتی که طبق  غافل ش
برنامه پیش بینی شده پول های 
ــت دولت  ــه دس ــده ب بلوکه ش
ــی رود ابتدا  ــار م ــد، انتظ برس
ــرکت های  ــی دولت به ش بده
خصوصی تسویه شود که در این 
صورت شرکت های پیمانکاری 
نخستین شرکت هایی خواهند 
ــه از نتایج توافق منتفع  ــود ک ب

می شوند. 
وضعی�ت گ�روه بانکی و 
پتروش�یمی در سال جاری 
را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
ــدام از آنها  ــه نظرم هیچ ک ب
ــد.  ندارن ــبی  مناس ــت  وضعی
بسیاری از سرمایه گذاران تصور 
ــتین صنعت  می کنند که نخس
ــس از توافق صنعت  ــرو پ پیش
ــد بود.  ــودرو خواه ــک و خ بان
من منکر تأثیر مثبت توافق بر 
ــتم اما به نظرم  این صنایع نیس

بازار در مورد این صنایع کمی 
اغراق می کند. به این دلیل که 
با برداشته شدن تحریم بانک ها 
و اتصال آنها به سوییفت، ابتدا 
ــع تولیدی و  ــد چرخ صنای بای
خدماتی به راه بیفتد و تجارت 
آنها با خارج از ایران توسعه یابد 
تا منافع ناشی از نقل و انتقاالت 
ــد. از  وجوه آنها به بانک ها برس
ــود حاکم بر  ــر رک ــوی دیگ س
ــامان  ــت نابس ــور و وضعی کش
ــود سپرده و تسهیالت  نرخ س
ــاالی  ــات ب ــن معوق و همچنی
ــده تا بهبود  ــا باعث ش بانک ه
ــخت تر  ــت آنها کمی س وضعی
ازآنچه به نظر می رسد، باشد. 
ــیمی  در مورد صنعت پتروش
ــر توافق بر  ــدم تأثی ــز معتق نی
ــه کار  ــرمایه ب ــزات و س تجهی
ــیمی  گرفته واحدهای پتروش
ــتر از تأثیر بر فروش آنها  بیش
ــه این دلیل که  ــد بود. ب خواه
ــرایط  ــرکت ها در ش ــن ش ای
و  ــادرات  ص ــز  نی ــی  تحریم
مبادالت بین المللی داشته اند. 
هرچند که با رفع تحریم ها این 
مبادالت راحت تر انجام گرفته و 
هزینه های آن به شدت کاهش 
خواهد یافت، اما اثر بزرگ تر آن 
آزاد شدن تجهیزات بلوکه شده 
ــرای  ــرای اج ــا ب ــن واحده ای
طرح های توسعه و اورهال آنها 
است. با توجه به اینکه به تصور 
بنده اجرایی شدن مفاد توافق 
ــتان سال جاری  زودتر از زمس
ــد، وضعیت  ــد ش ــاز نخواه آغ
ــیمی در  ــرکت های پتروش ش
ــال جاری تغییر چشمگیری  س

نخواهد داشت. 
ک�دام  ش�ما  نظ�ر  ب�ه 
صنای�ع عملکرد بهتری در 
سال جاری خواهند داشت؟ 
ــن صنایع دارویی  ــه نظر م ب
ــت  وضعی از  ــکاری  پیمان و 
ــبت به سایر صنایع  بهتری نس
ــا توجه به  ــند. ب برخوردار باش
ــه ماهه  ــه گزارش های س اینک
ــرکت های دارویی نسبت به  ش
اغلب صنایع بهتر بوده و به دلیل 

ــایر  ماهیت صنعت، کمتر از س
ــع تحت تأثیر چرخه های  صنای
اقتصادی قرار می گیرند، تصور 
می کنم عملکرد بهتری نسبت 
ــته و در  ــایر صنایع داش به س
تحقق بودجه خود با مشکالت 
ــوند. از سوی  کمتری مواجه ش
ــد اولویت  دیگر، به نظر می رس
ــن  تأمی ــورت  ص در  ــت  دول
ــب  ــت طل ــی، پرداخ نقدینگ
شرکت های خصوصی و در پی 
ــن پروژه های  ــر گرفت آن از س
ــور باشد  ناتمام عمرانی در کش
ــرکت های  که در این صورت ش
ــت بهتری  ــکاری وضعی پیمان
ــد کرد. کما اینکه  پیدا خواهن
ــی و روانی توافق  ــرات ضمن اث
ــده تا فعالیت این  نیز باعث ش
شرکت ها در عرصه بین المللی 
ــتر همراه  ــی توفیق بیش باکم
ــد دریافت پروژه  ــود و فرآین ش
ــی کمی  ــورهای خارج در کش

تسهیل شود. 
با توجه به برگزاری مجمع 
اغلب شرکت ها، جو مجامع 
را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
ــتر  ــه نظرم چیزی که بیش ب
ــع خودنمایی  ــه در مجام از هم
ــی  ــود نقدینگ ــرد، کمب می ک
ــما با حضور  ــرکت ها بود. ش ش
ــتید  ــد مجمع می توانس در چن
ــاًل حس  ــوع را کام ــن موض ای
ــرکت ها به شدت از  کنید که ش
ــود نقدینگی رنج می برند.  کمب
ــا  ــوع در هلدینگ ه ــن موض ای
ــرمایه گذاری  و شرکت های س
ــود.  ب ــوس تر  محس ــزرگ  ب
به طوری که این شرکت ها برای 
جبران این موضوع، شرکت های 
ــرمایه پذیر خود را نیز دچار  س
مشکل کرده و از آنها سودهای 

باال طلب کرده اند. 
ــه  ــکل هزین ــرم مش ــه نظ ب
ــال  ــه در س ــی ک ــی باالی مال
ــرکت ها  1393 گریبان گیر ش
ــال جاری  س در  ــود،  ب ــده  ش
ــتر نمایان خواهد  خود را بیش
ــرکت ها برای تأمین  ــرد و ش ک
ــرمایه در گردش  نقدینگی و س

ــور به تحمل هزینه  خود مجب
ــد. این  ــی باالتر خواهند ش مال
ــرکت هایی که  ــکل در ش مش
ــه نهادهای  ــته ب به نوعی وابس
ــتر به  ــتند، بیش ــی هس دولت

چشم می خورد. 
به نظر ش�ما عل�ت رفتار 
چن�د هفته اخیر حقوقی ها 
چیس�ت؟  چ�را ب�ا وج�ود 
برگزاری جلس�ات مختلف 
مبن�ی ب�ر حمای�ت از بازار 
و عدم ف�روش بی رویه، باز 
هم برخ�ی حقوقی ها را در 
برخی س�هم های فروشنده 

می بینیم؟ 
ــم  مه ــای  علت ه از  ــی  یک
ــت که  ــن امر، موضوعی اس ای
ــرض کردم،  ــوال قبل ع در س
ــیاری از  ــود نقدینگی. بس کمب
ــرکت ها طی یک سال اخیر  ش
ــته ای  ــه دلیل مذاکرات هس ب
آینده بسیار مبهمی پیش روی 
ــد. بنابراین در  ــود می دیدن خ
سرمایه گذاری بلندمدت کمی 
ــا تردید عمل کرده و مترصد  ب
ــود از هیجانات بازار  ــب س کس
ــد تا  ــن امر باعث ش ــد. ای بودن
ــای چندگانه  ــل از مهلت ه قب
ــیدن مذاکرات  ــه نتیجه رس ب
ــه این امید که  ــد کنند، ب خری
ــده و  ــس از مهلت تعیین ش پ
ــق، آن را به قیمت  ــالم تواف اع
ــانده و  ــروش رس ــه ف ــر ب باالت
ــایی کنند. اما این  سود شناس
موضوع طبق انتظار آنها پیش 
نرفت. بنابراین بهای تمام شده 
ــیاری از سهم ها در پرتفوی  بس
ــت. به  ــرکت ها باالس اغلب ش
ــل در حال حاضر  ــن دلی همی
ــته ای  هس ــق  تواف ــئله  مس
ــده و پایان یافته  ــخص ش مش
ــدک فرصت های  ــت، از ان اس
ــدن بازار  ــت ش ــود و مثب موج
ــتفاده کرده و سهام خود را  اس
ــای باالتر به فروش  در قیمت ه
ــانند تا بتوانند آن را با  می رس
قیمت پایین تر خریداری کرده 
ــن طریق زیان حاصل را  و از ای

پوشش دهند. 

ــی نمودار قیمت نماد  در بررس
ــارزم در بازار اول  ــی و خ معامالت
ــوی اصلی ( بورس می توان  ) تابل
ــاهد رفتارهای پرنوسان قیمت  ش
ــده از ابتدای  ــخص ش در بازه مش
ــال 1392 تا به امروز  آذر ماه س

باشیم.
ــکل هم  ــور که در ش همان ط
ــاد وخارزم  ــده نم ــخص ش مش
ــا  ــود را ب ــاکان خ ــته کم توانس
ــتانداردهای مشخص شده در  اس
جهت قرارگیری در روند صعودی 
) بلند مدت ( هم سو ساخته و به 
ــیار کم  ــیب بس حرکت خود با ش
ادامه دهد. در تحلیل بلند مدت 
ــرمایه گذاری می توان  و با دید س
محدوده قیمتی 1950 ریال را به 
ــرمایه گذاری  عنوان هدف این س
در نظر داشت. در این بازه زمانی 
بهترین قیمت را برای شروع این 
رشد می توان در محدوده 1300 

ــرد. این در  ــت وجو ک ریال جس
ــی های  ــت که در بررس حالی اس
ــای زمانی  ــازه ه ــر در ب جزئی ت
ــب  کوتاه مدت که می تواند مناس
نوسان گیران بازار سرمایه باشد، 
ــد تا  ــی میل به رش ــاهد اندک ش

محدوده مقاومتی مشخص شده 
ــتیم.  در قیمت 1600 ریالی هس
پس از برخورد نمودار به مقاومت 
ــازی نو از  ــار ف ــده انتظ ــر ش ذک
اصالح قیمت را در ریز موج های 
ــت. با توجه  وخارزم خواهیم داش

ــه وضعیت موجود در معامالت  ب
ــرمایه  ــازار س ــای ب ــن روزه ای
پیشنهاد می شود مباحث مربوط 
ــرمایه و مدیریت  ــه مدیریت س ب
ــیت بیشتری  ــک با حساس ریس
ــع بندی  ــوند. در جم ــت ش رعای

ــه بگوییم  ــت ک ــایان ذکر اس ش
ــدی  ــاهد رش ــار می رود ش انتظ
ــدت ، نیاز به  ــدک در کوتاه م ان
ــتر در میان مدت و  ــالح بیش اص
ادامه دار بودن روند صعودی در 

بلند مدت باشیم.
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بازتاب شرایط بد اقتصادی در 
گزارش های سه ماهه 

در هفته ابتدایی مرداد ماه شاخص بورس تهران نیز 
همچون هفته پایانی تیر ماه دچار افت و خیز بود، بدین 
ــاخص نخستین جلسه معامالتی هفته را  ترتیب که ش
ــاند، اما در ادامه  با ثبت عدد 67036 واحد به پایان رس
ــته خود تا رقم 66441 کاهش  روند نزولی هفته گذش
یافت تا با نزولی 595 واحدی مواجه شود اما در دو روز 
ــدی 49 و 291 واحدی  پایانی هفته و به ترتیب با رش
ــزار وارد و به عدد 66781 واحد  ــه کانال 67 ه ــددا ب مج
ــایی بانک صادرات را  ــد که البته نمی توان بازگش برس
ــاخص نادیده گرفت هرچند اخبار  ــدن ش در مثبت ش
مربوط به خودرو سازها و زمزمه های آغاز همکاری های 
ــی این صنعت و همچنین خبرهایی از  ــای آلمان غول ه
ــهام پارس خودرو توسط شرکت  ــمتی از س خریدن قس
فرانسوی رنو در ایجاد صف های خرید برای این دو نماد 
بی تاثیر نبود اما از نکته های جالب توجه درمورد گروه های 
تاثیر گذار بر شاخص می توان به گروه بانکی اشاره کرد که 
در سه روز ابتدایی هفته گذشته بیشترین تاثیر منفی 
ــا در دو روز پایانی  ــال کردند ام ــاخص کل اعم ــر ش را ب
دقیقا برعکس عمل کرده و بیشترین تاثیر مثبت را بر 
ــاخص گذاشتند. البته گروه دارویی نیز در سبز  پوش  ش
شدن دماسنج اقتصاد ایران نقش زیادی برعهده داشت 
هرچند نمی توان از تالش های دو نماد مپنا و حکشتی در 
دو روز پایانی غافل شد که مپنا هفته گذشته قراردادی 
2/5 میلیارد دالری با عراق بست که از فروش تجهیزات 
نیروگاهی ساخته این شرکت به همسایه غربی ما حکایت 
دارد. همچنین بیشترین تاثیر منفی را در هفته ابتدایی 
مردادماه گروه پتروشیمی بر شاخص گذاشتند که این 
ــن اتفاقی که افتاد خبرهایی از  ــی با وجود ای ــر منف تاثی
بازگشت بزرگ ترین شرکت پتروشیمی جهان به ایران 
یعنی BSSF آلمان منتشر شد که البته هنوز هم ابهام 
در نرخ گذاری خوراک گاز برای تاثیرگذاری بر این گروه 
ــت. همچنین  ــیار قدرتمند تر از چنین اخباری اس بس
ارزش معامالت نیز در این هفته روندی تقریبا صعودی 
را تجربه کرد و از رقم 85 میلیارد تومان در ابتدای هفته 
به 136 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. هرچند نسبت 
ــر تیرماه افت زیادی را تجربه می کند و یکی از  ــه اواخ ب
مواردی که باعث نگرانی کارشناسان شده میزان کم ارزش 
ــت. همچنین خبری که می تواند بر گروه  معامالت اس
سنگ معدنی تاثیرگذار باشد جبران کاهش درآمدهای 
این شرکت ها به دلیل تخفیف در فروش گندله از محل 
ــنگ آهن است که رییس  ــانتره س تعدیل قیمت کنس
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
ــرد. در گروه دارویی نیز از قول مدیرکل  ــوان ک آن را عن
ــذا و دارو خبر از افزایش  ــازمان غ ــر داروی س ــارت ب نظ
ــود این شرکت ها منتشر  ــیه س 10 تا 15 درصدی حاش
شد. وی اظهار داشت: در شرایط تحریمی شرکت های 
وارداتی 10 تا 15 درصد هزینه اضافی به بانک های واسط 
می پرداختند که حذف این هزینه ها باعث افزایش حاشیه 
سود شرکت ها خواهد شد. اما نامناسب بودن وضعیت 
بنگاه های اقتصادی و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد موجب 
شده تا پیش بینی سود شرکت های بورسی در تیرماه با 
کاهش قابل توجهی مواجه شده و به کمترین میزان خود 
در چند سال اخیر برسد، به طوری که کاهش نقدینگی و 
وضعیت نامناسب این شرکت ها باعث این کاهش شده و 
با افت 22 هزار میلیارد تومانی روبه رو شده است. یعنی 
از بین 36 صنعت حاضر در بورس، پیش بینی سود 17 
صنعت با کاهش و 11 صنعت نیز با افزایش روبه رو شده 
ــت صنعت نیز بدون تغییر مانده  ــود هش و پیش بینی س
ــود و زیان پیش بینی  ــاس در حالی س ــت. بر این اس اس
شده شرکت ها در پایان تیر ماه برابر با 477هزار میلیارد 
ــبت به خرداد ماه معادل  ــوده که این میزان نس ــال ب ری

22هزار میلیارد تومان کاهش را نشان می دهد. 
به طور کلی، با توجه به شرایط سخت اقتصادی که در 
سال گذشته صنایع کشور با آن رو به رو بوده اند که انتشار 
صورت های سه ماهه از طرف شرکت ها و کاهش میزان 
پوشش سودهای پیش بینی شده در سه ماه ابتدایی بیانگر 
اثرگذاری منفی بر وضعیت بنگاه های اقتصادی است. به 
نظر می رسد، سال 94 سال بسیار سختی برای اقتصاد 
کشور باشد زیرا از یک طرف تاثیرات بد سال گذشته بر 
شرکت ها نمایان می شود و از طرف دیگر نیز تاثیر لغو 
تحریم ها را درصورت وارد نشدن خلل در تعهدات طرفین 
در سال آینده می توان مشاهده کرد، پس کاهش سود 
شرکت های بورسی و افت بازدهی آنها بی دلیل نیست، 
اما با توجه به خبرهایی که از تعدیل نرخ های مواد اولیه 
مورد نیاز شرکت ها و افزایش قیمت محصوالت تولیدی 
ــرگیری همکاری ها  آنها و همچنین ایجاد رابطه و از س
ــد شرکت های بورسی  در صنایع مختلف، به نظر می رس

بتوانند سودآوری خود را در سال 95 افزایش دهند. 

شنیده ها و شایعات بازار

رکیش: خبرها از رکیش این گونه به گوش می رسد که 
سازمان در خصوص شفاف سازی وجوه حمایتی شاپرک 
از رکیش جهت تصمیم گیری و اعمال اثر وجوه حاصل 
ــه هیات مدیره  ــته و جلس از حمایت کتبا توضیح خواس
ــود. با توجه به  ــده فردا انجام می ش برابر برنامه اعالم ش
قطع مقطعی وجوه حمایتی شاپرک هیات مدیره با کمی 

احتیاط تعدیل را اعمال خواهد کرد. 
ــنیده هایی مبنی بر فروش نیمی  خپارس: در پی ش
ــر آقامحمدی، مدیرعامل  ــارس به رنو، ناص ــهام خپ از س
پارس خودرو این خبر را تکذیب و اعالم کرده که گروه 
ــهام  ــایپا به هیچ وجه قصد فروش س ــازی س خودرو س

پارس خودرو را ندارد. 
ــد که  وبانک: خبرها از وبانک این گونه به گوش می رس
در حالی سرمایه وبانک طی چند دوره افزایش سرمایه به 
650 میلیارد تومان رسیده که نسبت به شرکت های رقیب 
همچنان سرمایه پایینی دارد. بنابراین افزایش سرمایه به 

2 هزار میلیارد تومان در دستور کار شرکت قرار دارد. 

انتظار رشد بیش از 300 واحد 
شاخص کل در معامالت امروز

در هفته ای که گذشت، شاخص کل بازار بورس اوراق 
بهادار تهران نزولی در حدود 850 واحد را تجربه کرد. 
در نخستین روز این هفته، بازار عرضه نسبی گشایش 
یافت و این روند تا پایان معامالت آن روز ادامه داشت. 
در روز یکشنبه، معامالت با عرضه نسبی گشایش یافتند 
و پس از مدت کمی این روند به سود تقاضا تغییر کرد. 
ــدی سریع را در قیمت های خود  ــیاری از نمادها رش بس
تجربه کردند، اما شاخص کل تا پایان این جلسه منفی 
باقی ماند. در روز میانی هفته تقاضای به وجود آمده در 
بازار به سرعت جای خود را به عرضه داد و بار دیگر شاهد 
کاهش قیمت ها و شاخص کل بودیم. در روز سه شنبه 
همزمان شدن کاهش عرضه و افزایش یافتن تقاضا در 
ــاخص کل داد که  ــت بازار این اجازه را به ش نیمه نخس
برای نخستین بار بعد از گذشت تقریبا دو هفته، رنگی 
سبز به خود ببیند. در روز پایانی هفته نیز شاهد حضور 
پر رنگ تر از همیشه تقاضا در بازار بودیم و بدین ترتیب 
ــدی بیش از 290واحد را تجربه کرد.  ــاخص کل رش ش
همچنین در این روز برای نخستین بار پس از دو هفته، 
میزان خرید حقیقی ها بیشتر از فروش شان بود، که این 
مسئله با استراتژی معامالتی صحیح حقوقی ها محقق 
شد. ارزش معامالت این روز از میانگین ارزش معامالت 
سایر روزهای هفته بیشتر بود و ارزش میانگین هر معامله 
آن تفاوت چندانی با میانگین ارزش میانگین هر معامله 

سایر روزهای هفته نداشت. 
ــته به صورتی پایان یافت که  معامالت در هفته گذش
ــادی از معامله گران را متقاعد به پایان  ــد تعداد زی بتوان
یافتن نزول کند. مصنوعی بودن رفتار حقوقی های بازار، 
ــن موضوع بود. از این رو نمی توان  ــن قرینه ای بزرگ تری
ــر صعودی را متصور  برای هفته پیش رو روندی سرتاس
شد. در هفته گذشته، حقیقی ها پایان یافتن روند نزولی 
را باور نکردند؛ بلکه این حقوقی ها بودند که این ایده را 
در ذهن حقیقی ها به وجود آوردند. لذا نمی توان انتظار 
داشت حقیقی ها بار دیگر تمام توان خود را برای خرید 
ــاده روی  ــباتی س صرف کنند. از طرفی دیگر، با محاس
ــا در روزهای مثبت و منفی  ــالت حقوقی ه ارزش معام
اخیر در می یابیم که خرید این کدها برای شروع روند 
صعودی  دیگر کامل نشده است. لذا آنچه انتظار می رود در 
روزهای پیش رو اتفاق بیفتد، صعود بازار در نیمه نخست 
ــت. به  ــدن بازار در نیمه دوم هفته اس هفته و منفی ش
عبارتی دیگر، انتظار می رود در روزهای شنبه و یکشنبه 
شاهد خریدهای حقیقی باشیم و در انتهای روز یکشنبه 
ــویم. بدین ترتیب در  ــبتا قوی روبه رو ش با عرضه ای نس
روزهای باقی مانده هفته می توان انتظار عرضه ای سنگین 
از سوی حقیقی ها داشته باشیم. این عرضه مانند همیشه 
ــرعت زیاد به تشکیل  ــت که با س ــت اس از جنس وحش

صفوف فروش ختم می شود. 
ــار می رود با  ــایش بازار انتظ ــا گش ــاری ب در روز ج
ــده و سپس از  ــبتا قوی در بازار روبه رو ش تقاضای نس
ــرعت معامالت کاسته شود. در نیمه دوم معامالت  س
ــرعت گرفته  انتظار می رود بار دیگر روند معامالت س
و میزان معامالت در سمت مثبت تابلو افزایش یابد. 
ــاخص کل  ــت، ش ــن ترتیب می توان انتظار داش بدی
ــی بیش از  ــه معامالتی پیش رو افزایش در پایان جلس

300واحد را تجربه کند. 

کوتاه با کدال

-در اطالعات و صورت های مالی میان دوره سه ماهه 
منتهی به 93/03/31 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 
)وبانک( )حسابرسی نشده( درآمدها 71 درصد و سود 
ــال 93 کاهش داشته  ــبت به س خالص 79 درصد، نس
ــده برای این دوره سه  ــود در نظر گرفته ش ــت. س اس
ــرکت سود  ــت. در واقع این ش ماهه مبلغ 22ریال اس

سه ماهه خود را 2 درصد پوشش داده است. 
ــه  - در اطالعات و صورت های مالی میان دوره س
ــده( قند  ــی نش ماهه منتهی به 93/03/31 )حسابرس
نقش جهان )قنقش( می خوانیم که این شرکت نسبت 
به سال قبل خود 30درصد در فروش افزایش داشته 
و سود ناخالص آن 19درصد افزایش اما سود خالص 
8درصد کاهش داشته است. سود شناسایی شده این 
نماد برای هر سهم در سه ماهه 73ریال عنوان شده 
ــود سه ماهه را پوشش  ــت. به عبارتی 16درصد س اس
ــل منفی 28درصدی در  ــت. همچنین تعدی داده اس

سود پیش بینی شده داشته است. 
ــهامداران در  ــه به کاهش نرخ لوبکات، س ــا توج - ب
انتظار روز های سبز شرانل بودند و امیدوار به تعدیل 
ــه ماهه این نماد  ــن نماد. اما گزارش س ــت در ای مثب
بسیار ضعیف بود و این موجب صف فروش این سهم 
شد. نفت ایرانول تنها 9درصد از سود پیش بینی شده 
خود را به مبلغ 326ریال محقق کرده است. همچنین 
ــد کاهش در فروش  ــات، 34درص ــا توجه به گزارش ب
داشته است. شرانل سهامداران خود را با زیان حدود 
17درصدی طی تنها 7 روزکاری مواجه کرده است. 
ــه  ــای مالی میان دوره س ــات و صورت ه - در اطالع
ــده(  ــی نش ــی به 93/03/31 )حسابرس ــه منته ماه
خبهمن آمده که این نماد تعدیل منفی 13 درصدی 
داشته است. سود اعالم شده برای هر سهم 274 ریال 
ــده بود.  ــت که رقم قبلی آن 316 ریال اعالم ش اس
ــود سرمایه گذاری ها و  ــود، کاهش س دلیل کاهش س

هزینه های مالی عنوان شده است. 
ــه  - در اطالعات و صورت های مالی میان دوره س
ماهه منتهی به 93/03/31 )حسابرسی نشده( فوالد 
ــرکت در فروش  ــتان )فخوز( می خوانیم این ش خوزس
کاهش 12درصدی را تجربه کرده است. سود ناخالص 
و خالص آن به ترتیب 53 و 72درصد کاهش داشته 
است. سود هر سهم در این سه ماه 110 ریال شناسایی 

شده است. 

عمق بازار

دریچه

گزارش هفته

حرف های درگوشی

 گفت وگوی »فرصت امروز« با
ابوالفضل جعفری ماهوک 

 گزارش های 
3ماهه برخالف 
انتظارات بازار 

سهام بود

مهلت یک ماهه شرکت ها 
برای انتشار گزارش های 

سه ماهه و همچنین مهلت 
چهار ماهه آنها برای برگزاری 

مجمع عمومی ساالنه در 
پایان تیرماه به پایان رسید 
و عالوه بر برگزاری مجمع 

اغلب شرکت ها، گزارش های 
سه ماهه آنان نیز روانه کدال 

شد. سهامداران بورس که 
بازار انتظارات آنان را پس 

از اعالم توافق هسته ای 
برآورده نکرده بود، حال 

توجه خود را بیشتر به سمت 
گزارش های میان دوره ای 

معطوف کرده اند. 
گزارش هایی که چندان 

مطلوب به نظر نمی رسند. 
گفت وگوی »فرصت امروز« 
با ابوالفضل جعفری ماهوک 

کارشناس سرمایه گذاری 
شرکت کاتوز آرمان پارس 
را در این خصوص در ادامه 

می خوانید: 

علیرضا روحانی
کارشناس بازار سرمایه

مهال فرازمند

رحمت اهلل توکلی یرکی 
فعال بازار سرمایه

ملیحه کریم شاهی
معامله گر

نادر گلشن مقدم
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه 

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار
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باتوجه به اتفاقات اخیری که در 
اقتصادی  عرصه های سیاسی و 
کش�ور رخ داده اس�ت عده ای 
قائل به شکل گیری فرصت های 
استارتاپ ها  پیش روی  جدیدی 
و کارآفرینان این حوزه اند، نظر 

شما در این زمینه چیست؟ 
ببینی��د واقعیت این اس��ت که 
توافق صورت گرفته و شکل گیری 
این فضای جدید می تواند مزایایی 
را برای کارآفرینان به همراه داشته 
باشد. ورود س��رمایه های جدید و 
س��رمایه گذاران خارجی، تس��هیل 
مس��ئله  و  پرداخت ه��ا  رون��د  در 
س��رعت  در  می توان��د  س��وییفت 
بخش��یدن به رشد این روند که در 
چند س��ال اخیر در کش��ور شکل 
گرفته کمک شایانی داشته باشد، 
طبیعت��ا بخش��ی از س��رمایه هایی 
که وارد کش��ور می ش��ود در حوزه 
اس��تارتاپ ها ظه��ور و ب��روز پیدا 
می کن��د. از طرف دیگر این فضای 
جدید می تواند برای استارتاپ ها و 
کارآفرینان مهارت و دانش فنی را 
به همراه داش��ته باشد و دسترسی 
ی��ا ش��رکای  پارتنرش��یپ ها  ب��ه 
تج��اری جدید مهیا خواهد ش��د، 
از طرف دیگر ورود سرمایه گذاران 
جدید می توان��د مضراتی هم برای 
باشد.  داشته  اس��تارتاپ ها  توسعه 
در ش��رایطی ک��ه ب��ا تحریم ه��ا 
یک ب��ازار کاماًل بس��ته در اختیار 
کارآفرینان ما قرار داش��ت با ورود 
س��رمایه گذاران جدید یک فضای 
رقابتی ش��کل خواه��د گرفت که 
این موضوع می تواند به عنوان یک 
تهدید ب��رای کارآفرین��ان داخلی 

مطرح باشد. 
در بسیاری از حوزه ها اگرچه ما 
باید ش��اهد یک بازار باز و رقابتی 
باش��یم اما فض��ای فعلی ب��ه این 
صورت نب��وده لذا خواهیم دید که 
با ورود مس��تقیم بازیگران خارجی 
به این بازار ها بازی سرمایه گذاری 
به نوعی وارد ی��ک رقابت ناعادالنه 
خواهد ش��د که ب��رای کارآفرینان 
داخلی مشکالتی را به همراه خواهد 
داش��ت بنابراین بای��د برنامه ریزی 
دقیق��ی صورت گیرد ت��ا مدیریت 
این جریان به نفع کارآفرینان رقم 
باید س��رمایه های  ازاین رو  بخورد. 
خارجی را به گونه ای وارد بازار کرد 
تا با جوینت ش��دن ب��ا کارآفرینان 
ی��ک  داخل��ی  ش��رکت های  و 
برای سرمایه گذاران  پشتوانه سازی 

داخلی صورت گیرد. 

نمون��ه بارز س��رمایه گذاری های 
مش��ترک و موف��ق را می توان در 
کشور هایی نظیر هند و چین یافت 
بنابرای��ن با توجه ب��ه ویژگی های 
کسب وکاری کش��ور ما و شرایطی 
که در آن قرار داریم باید مدیریت 
درس��تی در ورود س��رمایه گذاران 
خارجی به کش��ور ص��ورت گیرد. 
س��رمایه گذاران خارج��ی مثل هر 
با  باید  اس��تراتژیک  س��رمایه گذار 
خود دان��ش فنی و مهارت را برای 
کارآفرینان داخلی به همراه داشته 

باشند. 
در مورد اس�تارتاپ ها خأل هایی 
اس�تارتاپ های  زمین�ه  در 
تخصص�ی و صنعتی در کش�ور 
وج�ود دارد، فک�ر می کنی�د با 
ورود س�رمایه گذاران خارج�ی 
در بح�ث انتقال دان�ش فنی و 
مهارت ه�ای کس�ب وکاری چه 

اتفاقاتی رخ خواهد داد؟ 
به نظ��رم باید ب��ا برنامه ریزی و 
ارائه ابزار های تش��ویقی زمینه های 
ورود این مه��ارت و دانش فنی را 
فراهم کرد. در سرمایه گذاری هایی 
ک��ه در حوزه اس��تارتاپ ها صورت 
می گیرد معموالً جنس ش��ان فراتر 
از پ��ول و س��رمایه های فیزیک��ی 
اس��ت. در این حوزه بیش��تر بحث 
اس��تراتژیک  س��رمایه گذاری های 
مطرح اس��ت بنابراین باید با ورود 
س��رمایه های جدی��د دان��ش فنی 
و مه��ارت کس��ب وکاری هم وارد 
کشور شود که بخشی از آن به طور 
طبیعی و ناخواس��ته اتفاق خواهد 
افت��اد اما برای احصای بیش��ترین 
بهره وری از این جریان باید دولت 
برنامه ریزی های  بخش خصوصی  و 

خاصی داشته باشند. 
بی��ن  بح��ث  ای��ن  همیش��ه 
سرمایه گذاران داخلی مطرح است 
که برای امنیت سرمایه گذاری های 
داخل��ی بخواهیم موانع��ی را برای 
خارج��ی  س��رمایه گذاران  ورود 
داش��ته باش��یم ت��ا تنها ش��رایط 
بهره ب��رداری از بازار اتفاق نیفتد و 
فن��اوری و تکنولوژی هم به داخل 
انتق��ال یابد به نظ��رم بحث موانع 
خیلی نمی تواند کارساز باشد. باید 
مدیریت و هدایت درس��تی در این 

بخش صورت گیرد. 
در  ک�ه  اس�تارتاپ هایی  چ�را 
مبتنی  ایران ش�کل می گی�رد 
ب�ر فض�ای آی ت�ی اس�ت و در 
زمینه های صنعتی کش�اورزی، 
نانو، داروس�ازی و. . . ما ش�اهد 

شکل گیری استارتاپ های قوی 
نیستیم. به نظر شما مشکل کار 

کجاست؟ 
ب��ه لحاظ درصدی در همه جای 
دنی��ا اس��تارتاپ هایی که در حوزه 
آی ت��ی و نرم افزار ش��کل می گیرد 
از اس��تارتاپ های حوزه های دیگر 
مانن��د داروس��ازی، نان��و و س��ایر 
حوزه هایی که مثال زدید بیش��تر 
اس��ت و این یک روند کلی اس��ت 
هزین��ه  آن  عل��ت  اصلی تری��ن  و 
پایین س��رمایه گذاری ب��رای ورود 
به این حوزه اس��ت لذا هزینه های 
راه ان��دازی ی��ک کس��ب و کار در 

حوزه آی ت��ی و مبتنی بر اینترنت 
و موبای��ل به مرات��ب پایین ت��ر از 
سایر حوزه هاس��ت اما اینکه ما در 
حوزه ه��ای صنعتی، کش��اورزی و 
این  نوآوران��ه در  کس��ب وکار های 
حوزه ه��ا ضعی��ف عم��ل می کنیم 
حرف درستی است و دالیل خاص 

خودش را دارد. 
باید راهکارهای تشویقی در این 
حوزه ها را بیشتر کرد و فاصله بین 
صنعت و دانشگاه را کاهش داد اما 
در کل این موضوع مختص کش��ور 

ما نیست. 
اتف��اق خوب��ی ک��ه در یکی دو 
س��ال گذشته در مورد شکل گیری 
داس��تان موفقیت شرکت هایی در 
ح��وزه آی تی مانن��د دیجی کاال و 
کاف��ه بازار و. . . رخ داده اس��ت به 
اجتماعی مناس��بی  ظرفیت ه��ای 
برای توسعه استارتاپ ها در جامعه 
دس��ت پیدا کردی��م و رویداد های 
در کش��ور   اس��تارتاپی مختلف��ی 
در ح��ال برگ��زاری اس��ت و این 
موض��وع به ویژه در دانش��گاه های 
کشور مورد اس��تقبال قرار گرفت 
که  ای��ن روند می توان��د در ادامه 
ب��ا اس��تارتاپ های تخصص��ی در 
حوزه های دیگر دنبال ش��ود. ورود 
کارآفرینان جدید در این حوزه به 
ش��کل گیری و تکمیل اکوسیستم 
استارتاپ ها در کشور کمک زیادی 
داشته و این روند رو به رشد است 

که می تواند شکاف های موجود در 
حوزه کارآفرینی را کاهش دهد که 
این ام��ر هم بای��د در جریان های 
ظرفیت ه��ای  تقوی��ت  واقع��ی، 
اجتماع��ی و در دل جامع��ه دنبال 
ش��ود و ب��ا اتفاق��ات فرمایش��ی و 
به صورت دس��توری میسر نخواهد 

بود. 
 همان ط�ور ک�ه مس�تحضرید 
طبیعت اس�تارتاپ ها با ریسک 
همراه است و استارتاپ ها جزو 
سرمایه گذاری های مخاطره پذیر 
محسوب می ش�ود. به نظر شما 
چ�ه راهکارهایی ب�رای کاهش 

ریسک س�رمایه گذاری در این 
بخش وجود دارد؟ 

مس��ئله مهم��ی ک��ه می توان��د 
دسترس��ی به س��رمایه گذاری های 
ونچ��ر را در ای��ن زمینه تس��هیل 
کند همین بحث کاهش ریس��ک 
است که نخست می تواند از طریق 
محیط س��ازی مث��ل محیط ه��ای 
ش��تاب دهنده اتف��اق بیفت��د. این 
حمایت ه��ا لزوم��ا در رابط��ه ب��ا 
فراه��م ک��ردن امکان��ات فیزیکی 
و س��خت افزاری مطرح نیس��ت و 
می تواند از جنس نرم افزاری باشد و 
باید آموزش های مناسب و امکانات 
ب��ه روز فراهم باش��د و در فاز دوم 
هم باید فرهنگ س��ازی مناس��بی 
برای توس��عه س��رمایه گذاری های 

مخاطره پذیر اتفاق بیفتد. 
س��رمایه گذاری  فرهن��گ   
سرمایه گذاری های  با  مخاطره پذیر 
در  دارد؛  تف��اوت  دیگ��ر 
سرمایه گذاری مخاطره پذیر عموما 
اصالت به کارآفرین داده می شود تا 
به سرمایه؛ به همین دلیل در دنیا 
ه��م می بینید که س��رمایه گذاری 
در ای��ن حوزه در ی��ک دوره کوتاه 
منجر به خل��ق ارزش زیادی برای 
ش��رکت می ش��ود و کارآفرین به 
مرور زمان س��هام خود را از دست 
می دهد. اینکه ش��ما به عنوان یک 
سرمایه گذار س��رمایه خود را وارد 
یک ش��رکت نوپا کنید درحالی که 

هنوز س��هامدار اقلیت هستید نیاز 
به فرهنگ سازی دارد. 

ب�ه نظ�ر ش�ما داش�تن ی�ک 
بیزینس پالن مش�خص و دقیق 
کاه�ش  در  می توان�د  چق�در 

ریسک مؤثر باشد؟ 
ک��ردن  مل��زم  نظ��رم  ب��ه 
کس��ب وکاری که نوپاست و هنوز 
مدل کسب وکار خود را پیدا نکرده 
نوش��تن  اس��ت.  احمقان��ه ای  کار 
پ��الن مش��خص ب��رای ای��ن نوع 
بیشتر شبیه  نوپا  کس��ب وکارهای 
نوشتن یک رمان اسطوره ای است. 
در ش��رکت های بالغ پیشینه ای از 
کار وجود دارد و فضای بازار کاماًل 
در دس��ترس است از این رو نوشتن 
ط��رح کس��ب وکار و برنامه ری��زی 
ب��رای آینده ای مثاًل پنج س��اله یا 
سه ساله کار درست و دقیقی است 
اما درکسب وکار های نوپا نمی توان 
توقع چنین پالنی را داش��ت و در 
دنی��ا ه��م روند به همی��ن صورت 
است و بیشتر تمرکز روی شناخت 
ب��ازار، ارتباط با مش��تریان و پیدا 
کردن و تشخیص مدل کسب وکار 
و س��اختار کلی کار اس��ت لذا این 
مهم است که هم س��رمایه گذاران 
و ه��م س��ایر بازیگران ای��ن حوزه 
باید بدانن��د که چه چیز هایی را از 
نوشتن  آیا  بخواهند.  اس��تارتاپ ها 
ی��ک بیزینس پالن فای��ده ای برای 
ای��ن تیم دارد؟  به نظرم داش��تن 
به  بیزینس پ��الن مش��خص لزوما 
موفقی��ت ی��ک کس��ب وکار نوپ��ا 

کمکی نخواهد کرد. 
داش�تید  اش�اره  که  همان طور 
س�رمایه گذاری های  در 
مخاطره پذی�ر اصال�ت ب�ه ایده 
و کارآفری�ن داده می ش�ود. از 
نظر ش�ما فضای ایده پردازی و 
شکل گیری کسب وکار ها از این 
ایده ها در کش�ور چقدر رش�د 
داش�ته و آیا در سطح مطلوبی 

قرار دارد؟ 
به ه��ر ح��ال ایده ها بای��د وارد 
بازار شوند و نوآوری ها باید بر پایه 
بازار های موجود ی��ا بازار هایی که 
می توانند بس��ازند شکل می گیرند. 
ب��ه نظر من در کش��ور ما مس��ئله 
اصل��ی در ن��وآوری و خل��ق ایده 
نیس��ت بلک��ه نگران��ی اصل��ی در 
کش��ور م��ا ش��کل گیری تیم های 
کاری و فرآیند تجاری س��ازی ایده 
اس��ت. به نظرم باید بیشتر در این 
زمینه ها کار کنیم چراکه تیم های 
خوب عموما ایده های خوب را پیدا 

می کنن��د درصورتی ک��ه ایده های 
خ��وب لزوما به تش��کیل تیم های 

خوب منجر نمی شوند. 
به لحاظ س�اختاری آیا این فضا 
برای ش�کل گیری تیم ها وجود 

دارد؟ 
در رابطه ب��ا مهارت های موجود 
به لحاظ فرآیند ارتباط مؤثر فنون 
مذاک��ره و ش��کل گیری کاره��ای 
گروه��ی ای��ن آموزش ه��ا در پایه 
به دانش آموختگان ما داده نش��ده 
است و سیستم آموزشی ما بر پایه 
مهارت ه��ای فردی طراحی ش��ده 
است به همین دلیل افرادی که در 
حال حاضر وارد فضای کسب وکار 
شده اند خیلی قائل به کار گروهی 
نیستند، البته در س��ال های اخیر 
اتفاق��ات بهت��ری رخ داده اما باید 
برنامه ریزی دقیقی در این موضوع 

صورت گیرد. 
 در رابطه با ساختار های موجود 
و  کس��ب وکار  فض��ای  بح��ث  در 
الزامات قانونی هم مشکالتی داریم 
که به ویژه در کس��ب وکار های نوپا 
بس��یار بیشتر به چش��م می آیند، 
به عنوان مثال فرآیند ثبت شرکت 
و ش��کل گیری ی��ک کس��ب وکار 
در کش��ورما بس��یار دش��وار است 
و ش��اید به چن��د ماه زم��ان نیاز 
دارد درحالی که در کش��وری نظیر 
س��نگا پور این فرآیند طی سه الی 
چهار روز اتفاق می افتد یا در قانون 
تجارت ما مشکالتی وجود دارد که 
بحث های بیم��ه و مالیات از جمله 
موضوعات و مش��کالتی اس��ت که 
کس��ب وکار های نوپا به شدت با آن 

دست وپنجه نرم می کنند. 
در بحث اتصال سرمایه گذار به 
کارآفرین خأل هایی وجود دارد، 
به نظر شما این حلقه مفقوده را 

چطور می توان پوشش داد؟ 
 در این زمینه راهکار های زیادی 
وجود دارد. بخش��ی از آن می تواند 
باطراح��ی ابزار های مناس��ب برای 
جذب س��رمایه باشد به هر حال در 
بحث س��رمایه گذاری مخاطره پذیر 
در کش��ور ما همچنان ساختار های 
قانونی برای آن شکل نگرفته است. 
می توان این فرآیند را تس��ریع کرد 
ت��ا ابزار های بیش��تری را در اختیار 
تیم ه��ای ارزش آفرین ق��رار دهیم. 
سرمایه گذاران  تشویق  مهم  مسئله 
خصوصی ب��رای ورود به این حوزه 
است چراکه تمام اتفاق هایی که تا به 
حال رخ داده ورود تسهیالت دولتی 
به این حوزه بوده که نمی تواند اتفاق 
خوبی باش��د و معم��والً در دنیا هم 
 به طور ج��دی از این موضوع پرهیز 

می شود. 
ب��ا ای��ن کار کس��ب وکار نوپایی 
که در حال ش��کل گیری اس��ت و 
در حال یافتن مدل کس��ب وکاری 
خود اس��ت به یک بدهکار تبدیل 
می ش��ود که مش��کالتی را برایش 
ب��ه همراه خواهد داش��ت و تیم را 
با بحران مواجه می کند درحالی که 
در مکانیزم درس��ت ب��ا راه یافتن 
ب��ه  خصوص��ی  س��رمایه گذاران 
ای��ن ح��وزه و جوین��ت ش��دن با 
گروه های کارآفرینی این ریس��ک 
با سرمایه گذار تقسیم می شود که 
اگر شرکت موفق باشد در موفقیت 
کار شریک خواهد شد و در صورت 
شکس��ت هم بخشی از ریسک کار 

به عهده سرمایه گذار خواهد بود. 
را  اس�تارتاپ ها  رون�د  آین�ده 

چطور ارزیابی می کنید؟ 
 در یک س��ال آینده قطعاً روند 
رش��د س��ریع تری در ای��ن زمینه 
اتف��اق خواهد افتاد و اکوسیس��تم 
استارتاپ ها با ورود سرمایه گذاران 
و کارآفرین��ان بیش��تر به وی��ژه در 
حوزه های تخصصی دیگر تکمیل  و 
بازار های جدیدی ایجاد خواهد شد 
که با خود فرصت هایی را به همراه 

خواهد آورد. 

سرنخ

خبر

دست حمایت بخش خصوصی در 
سالمت جامعه

کالف اول
مسئله سالمت جسمی 
و روانی در جامعه همواره 
دغدغه ه��ای  از  یک��ی 
اصل��ی هم��ه مس��ئوالن 
دنیاس��ت، به گون��ه ای که 
همواره تالش می کنند بیشترین توجه را به این قسمت 
داشته باش��ند، در این بین ساخت بیمارستان و تهیه و 
تدارک تجهیزات و زیرس��اخت های الزم برای س��المت 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت اما ایران مخصوصا در 
شهرس��تان ها و روس��تاها اغلب با مشکالت زیرساختی 
بسیاری روبه روس��ت و همواره مسئوالن از نبودن تعداد 
کافی تخت های بیمارستانی معترضند. چندی پیش وزیر 
بهداشت درباره کمبود تخت های بیمارستانی و رفع آن 
از سوی وزارت بهداش��ت گفت: 50 هزار میلیارد تومان 
ب��رای تامین کمبود تخت های بیمارس��تانی نیاز داریم. 
قاضی زاده هاش��می افزود: اگر بخواهیم برای تامین این 
رقم ب��ه منابع دولتی فکر کنیم، تصوری خیالی اس��ت. 
م��ا ب��رای تامین ای��ن رقم به کم��ک بخش خصوصی و 
س��رمایه گذاری های بین المللی نیاز داریم. وی با اش��اره 
ب��ه بهبود وضعیت صنعت برق، آب، کش��اورزی و دام با 
حضور و فعالیت بخش خصوصی گفت: از بودجه عمومی 
سوبسیدهایی تعریف شد و این بخش ها بهره مند شدند. 
الزم بود بخش سالمت در این زمینه دیده شود به نحوی 
که بتوانیم سرمایه س��رمایه گذاران را نیز برگردانیم چرا 
که سرمایه گذاران در این بخش به فکر بازگشت سرمایه 
خود نیز هستند. وی افزود: ما با بودجه دولتی می توانیم 
ساالنه تنها 2 هزار تخت تامین کنیم و با این روند تامین 

تخت های بیمارستانی 40 سال طول می کشد. 
م��ا هم در این کالف به عالقه مندان حوزه س��المت و 
سرمایه گذاران این بخش پیشنهاد می دهیم با راه اندازی و 
تاسیس بیمارستان های خصوصی و تامین تخت های الزم 

برای این بخش، وارد عمل شوند. 

کالف دوم
در کالف دوم می خواهیم 
س��رمایه گذاری  پیشنهاد 
ش��هرهای  از  یک��ی  در 
ایران را با توجه به دعوت 
مس��ئوالن این شهر برای 
س��رمایه گذاری بدهیم. میرعلی محم��دی، در گفت وگو 
با خبرنگار تس��نیم با اش��اره به فراهم شدن فرصت های 
سرمایه گذاری برای همش��هری ها، هم استانی ها و حتی 
س��رمایه گذاران خارجی در بافت فرس��وده ش��هر اظهار 
داشت: ش��هرداری ارومیه در نظر دارد در محدوده بافت 
قدیمی ش��هر ارومیه فرصت های س��رمایه گذاری جدید 
برای س��اماندهی این منطقه ارزش��مند شهری با توجه 
ب��ه ضواب��ط قانونی موج��ود از دی��دگاه میراث فرهنگی 
مش��ارکت کند. محمدی افزود: در این باره فرصت های 
س��رمایه گذاری در این حوزه توس��ط سازمان بهسازی و 
نوسازی ش��هرداری ارومیه احصاء شده و توسط معاونت 
سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری ارومیه نیز بسته های 

مشارکتی در دست تهیه است. 
بررس��ی ها نش��ان می ده��د در روزهای گذش��ته نیز 
س��رمایه گذارانی از کش��ور مال��زی و نیز ش��رکت های 
س��اختمانی و انبوه س��ازان مس��کن نیز آمادگی خود را 
برای مشارکت در این منطقه ارزشمند قدیمی که مبین 
هویت فرهنگی و میراث ماندگار شهر ارومیه است اعالم 
کرده اند، ما هم در این کالف به عالقه مندان به این شهر 
و این حوزه پیشنهاد می دهیم با توجه به حمایت های این 
شهر زودتر از سرمایه گذاران خارجی وارد این عرصه شوند 
و با حمایت های شهرداری این شهر، یک سرمایه گذاری 

فرهنگی و درآمدزا به دست آورند. 

عباس نعیم امینی 

شهر هوشمند در ایران
معاون س��ازمان فن��اوری اطالعات با تاکی��د بر لزوم 
آماده س��ازی زیرس��اخت ها برای ایجاد شهر هوشمند، 
چالش ه��ای پیاده س��ازی این ط��رح در ای��ران و موانع 

سرمایه گذاری در این زمینه را تشریح کرد. 
خس��رو س��لجوقی در نشس��ت خبری »زیرساخت و 
فرصت های سرمایه گذاری شهر هوشمند«، اظهار داشت: 
برآورد ش��ده که س��ال 2045 میالدی حدود ۳ درصد 
اشتغال کشور در بخش کش��اورزی، 4 درصد در بخش 

صنعت و ۹۳ درصد در بخش خدمات خواهد بود. 
وی ب��ا تاکید بر اینکه عدم توجه به زیرس��اخت های 
فن��ی موجود به عنوان زیرس��اخت اصلی کش��ور، تمام 
س��رمایه گذاری ها در ای��ن زمینه را بالاس��تفاده خواهد 
کرد، گفت: باید به دنبال شناسایی مشکالت، چالش ها، 
فرصت ها و همچنین برنامه ریزی برای فراهم کردن بستر 
قانون��ی و بودجه الزم به منظور ایجاد ش��هر هوش��مند 
باشیم. معاون س��ازمان فناوری اطالعات، با بیان اینکه، 
ذی نفعان اصلی ش��هر هوش��مند به خصوص در بخش 
محتوا بخش خصوصی کش��ور خواهند ب��ود، افزود: این 
درحالی اس��ت که در پذیرش فن��اوری از ابتدا با نوعی 
مقاومت از سوی مردم مواجه هستیم و پس از آن شاهد 

استفاده افراطی از ابزارهای تکنولوژی خواهیم بود. 
وی با تاکید براینکه، امروز با یک نگاه فناوری افراطی و 
نیز یک مقاومت در سرمایه گذاری در بخش ICT مواجه 
هستیم، گفت: بسیاری منتظرند تمامی سرمایه گذاری ها 
از طری��ق دولت انجام ش��ود، درصورتی که بخش اصلی 
این س��رمایه گذاری باید از طریق بخش خصوصی انجام 
گیرد و دولت تنها تسهیل و فراهم کننده این اتفاق باشد. 
معاون س��ازمان فناوری اطالعات گفت: متاسفانه نوعی 
ترس، مانع س��رمایه گذاری به خصوص س��رمایه گذاری 
خارجی در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات کش��ور 
شده اس��ت. سلجوقی ادامه داد: در حال حاضر، بیش از 
۷0 درصد تولید ناخالص ملی دنیا در دو بخش ارتباطات 
و رسانه نهفته است و این الزام است که ما در این بخش 
س��رمایه گذاری کرده و زیرساخت های شهر الکترونیک 
را توس��عه دهیم. وی یکپارچه سازی سرمایه گذاری های 
انجام شده در ایجاد زیرساخت های ارتباطی کشور را از 

جمله اولویت های اجرای این طرح عنوان کرد. 

 برای مطالعه بیش از     سرنخ و فرصت سرمایه گذاری منتشر شد   ه د   ر این صفحه
می توانید    به forsatnet.ir/investors مراجعه کنید   

500

نوشتن پالن مشخص برای نوع کسب وکارهای نوپا بیشتر 
شبیه نوشتن یک رمان اسطوره ای است. در شرکت های بالغ 
پیشینه ای از کار وجود دارد و فضای بازار کاماًل در دسترس 
است از این رو نوشتن طرح کسب وکار و برنامه ریزی برای 

آینده ای مثاًل پنج ساله یا سه ساله کار درست و دقیقی است اما 
درکسب وکار های نوپا نمی توان توقع چنین پالنی را داشت و در 

دنیا هم روند به همین صورت است

درگفت وگوی »فرصت امروز« با مدیرعامل شتاب دهنده آواتک مطرح شد 

شکل گیری و تکمیل اکوسیستم استارتاپ ها در ایران 
یک سال آینده فرصت هایی طالیی پیش روی استارتاپ ها قرار دارد 

روند رو به رشد استارتاپ ها در یکی دو سال اخیر و شکل شتاب دهنده ها 
و سرمایه گذاران جدید به حوزه سرمایه گذاری های مخاطره پذیر باعث 
ش�د تا به اعتقاد برخی از کارشناس�ان این حوزه، شکل گیری و تکمیل 

یک اکوسیس�تم در فضای اس�تارتاپ ها اتفاق بیفتد. ای�ن روند که در 
نهای�ت منجر به ورود کارآفرینان حوزه های صنعت، کش�اورزی و. . . به 
فضای اس�تارتاپ ها خواهد شد درشرایط فعلی در حالت  گذار از مرحله 
مقدماتی و ورود به فازی جدید از جریانات کارآفرینی در کشور است. از 
این رو با اتفاقات اخیر در عرصه های سیاسی و اقتصادی کشور و توافق 

صورت گرفته ورود سرمایه گذاران خارجی می تواند در تسریع این روند 
بسیار مؤثر باشد البته مشکالت پیش روی سرمایه گذاری مخاطره پذیر و 
استارتاپ ها در کشور کم نیستند که باید مرتفع شوند. برای بررسی این 
مسائل گفت وگویی را با محسن مالیری، مدیرعامل شتاب دهنده آواتک 

انجام دادیم که در ادامه پیش رو دارید. 
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مدیریت رفتار سازمانی؛ اکسیری 
برای سازمان ها 

تعاریف متعددی از رفتار سازمانی وجود دارد که هریک 
به نوبه خود صحیح و اصولی هس��تند. رفتار سازمانی را 
می توان رش��ته ای مرتبط ب��ا درک، توصیف، پیش بینی 
و کنترل رفتار انس��ان در محیط سازمانی دانست. رفتار 
سازمانی گس��تره و زیر شاخه های وسیعی دارد و بر این 
اس��اس توصیف رفتار س��ازمانی در چند جمله خالصه 
نخواهد شد. رفتار سازمانی متاثر از چندین رشته است: 

*روان شناسی )یادگیری، انگیزش، شخصیت، ادراک، 
رضایت شغلی و...(

*جامعه شناس��ی )ارتباطات، پویایی گروه، تکنولوژی 
سازمانی، بوروکراسی اداری و...(

*مردم شناس��ی )تجزیه و تحلی��ل متقابل فرهنگ ها، 
محیط سازمان، رفتارهای قیاسی و...(

*علوم سیاسی )تعارض، سیاست های درون سازمانی، 
قدرت و...(

گرچه به نظر می رسد این رشته، جدید و نوظهور است 
و قدمت آن به اوایل قرن بیستم باز می گردد، اما پایه های 
شکل گیری این رش��ته در شیوه های مدیریت کالسیک 
وجود داشته است. در س��ال 1911، فردریک دی تیلور، 
کتابی تحت عنوان، »اصول مدیریت کالس��یک« منتشر 
کرد که نخستین تالش علمی معتبر برای ایجاد انگیزه در 
کارکنان و توجه به انسان در سازمان محسوب می شد. در 
طول سال های بعد، به مرور آزمایش ها و پژوهش هایی در 
این حوزه انجام شد، شاید یکی از مهم ترین آزمایش های 
ای��ن دوره، آزمای��ش هارتون بود که در س��ال 1924 به 
بررس��ی تاثیر میزان نور در محیط کار بر نحوه عملکرد 
کارکن��ان پرداخت. یکی از برجس��ته ترین نظریه پردازان 
و فع��االن ح��وزه رفتار س��ازمانی در دوره ه��ای آغازین 
ش��کل گیری این رشته، ماری پارکر فالت، فارغ التحصیل 
دانش��گاه کمبریج و فعال در حوزه های مدیریت اس��ت. 
نظریه های پارکر، در حوزه های: سلس��له مراتب سازمان، 
روابط متقابل و... اس��اس کار بس��یاری از نظریه پردازان 

معاصر مدیریت رفتار سازمانی را شکل داده است. 
فرصت ها و چالش های مدیران رفتار سازمانی 

انقالب صنعتی باعث ش��د توجه بس��یاری از مدیران 
و رهبران س��ازمانی، به س��مت چگونگی افزایش کارایی 
نی��روی انس��انی جلب ش��ود. مدیریت رفتار س��ازمانی، 
سرش��ار از روش ه��ا، ایده ها، تئوری ها و نظریاتی اس��ت 
که برای نجات س��ازمان از بحران طرح ریزی ش��ده اند. از 
رویکردهای انگیزشی گرفته تا رویکردهای تیمی. اما برای 
ارتقای سطح سازمان یا بهبود وضعیت، عاملی مهم به نام 
»تغییر« الزم اس��ت. گاه، تغییر در سازمان با مقاومت و 
حتی شکس��ت رو به رو می شود و این یک چالش بزرگ 
برای مدیریت رفتار سازمانی محسوب می شود اما منشأ 

این مقاومت در برابر تغییرات چیست؟ 
مقاومت فردی: گاه منش��أ مقاوم��ت در برابر تغییرات 
سازمانی، فردی است. کارکنان سازمان به دالیل مختلف 

در برابر تغییرات سازمانی مقاومت می کنند 
ترس از شکس��ت: فرد به س��بب ضع��ف در اعتماد به 
خویشتن، از تغییر در وظایف محوله یا ساختار سازمان و 

به طور کلی هرگونه تغییر سازمانی هراس دارد. 
ترس از دس��ت دادن ش��غل: گاه اف��راد به غلط تصور 
می کنند هر تغییر با تعدیل و تعویض نیرو هم معناست. 

ترس از کاهش دس��تمزد: گاه افراد این گونه استنباط 
می کنند که در صورت تغییر ش��رایط، دستمزد آنان نیز 

کاهش خواهد یافت. 
ترس از مجهولیات: بسیاری از افراد به سبب ریسک پذیر 
نبودن، از ورود به ش��رایطی که چن��دان اطالعاتی از آن 

ندارند می هراسند. 

مقاومت سازمانی 
اغلب س��ازمان ها ب��ه طور طبیعی، محافظ��ه کارند و 
تغییرات را به راحتی نمی پذیرند. بس��یاری از سازمان ها 
سال ها و حتی دهه هاس��ت، براساس متدی خاص رفتار 
می کنند و هرگونه تغییر در این رفتار ناخوش��ایند تلقی 
می ش��ود. در برخی م��وارد که تغییرات در س��بک های 
رهبری الزامی است، رهبران سازمان تغییرات را به منزله 
تهدید برای قدرت شان تلقی کرده و در برابر این تغییرات 

مقاومت می کنند. 

جایگاه رفتار سازمانی در جهان
با توجه به زادگاه غربی رفتار س��ازمانی، بدیهی اس��ت 
کش��ورهایی مثل ای��االت متحده، انگلس��تان و آلمان از 
موفق ترین کش��ورها در حوزه رفتار س��ازمانی باشند. از 
سوی دیگر، به نظر می رس��د کشورهای در حال توسعه 
افزون بر چالش های درون سازمان ها، با چالش هایی مثل 
آشنا کردن س��ازمان ها با مفهوم رفتار سازمانی درگیرند 
اما کش��ورهای توسعه یافته، در اصول و متدی که به کار 

می گیرند تفاوت هایی اساسی دارند. 

آزموده

دریچه

ترجمه و گردآوری: رویا پاک سرشت
المیرا اکرمی

در گفت وگو با قاسم انصاری رنانی مطرح شد 

رفتارسازمانیمناسب؛راهیبهسویرضایتشغلی

هنر مدیریت رفتار سازمانی این است 
که با هزاران ترفند رضایت کارکنان را 
افزایش دهد و به این طریق ظرفیت  

باالتری از افراد را به کار بگیرد و 
میزان بهره وری را افزایش و کیفیت 

تولیدات و خدمات را ارتقا دهد

گفته  می ش�ود مدیریت رفتار سازمانی به 
رضایت ش�غلی، طرز تلقی اف�راد از کار و 
محل کارشان و ارتقای عملکرد توجه دارد 
و در صورت اجرای صحیح می تواند نقش 
قابل توجهی در موفقیت سازمان ها داشته 
باشد. به نظر شما مدیریت رفتار سازمانی 
معطوف به چه مواردی است و چه نقشی در 

موفقیت سازمان ها دارد؟ 
مسائل مدیریت در سازمان ها به صورت عام 
در چهار حوزه کلی تعریف می شود. یک حوزه 
مدیریت اس��تراتژیک ک��ه در آن برنامه ریزی 
کوتاه م��دت، میان م��دت و درازم��دت برای 
س��ازمان ها انجام می ش��ود. یک ح��وزه دیگر 
مدیریت منابع انس��انی اس��ت ک��ه قوانین و 
مقررات مربوط به منابع انسانی در آن می گنجد 
و موضوعات��ی مانند تش��ویق، تنبیه، آموزش، 
حقوق و مزایا، استخدام و نظام پیشنهادات در 
آن قانونمند می شود. اما این موضوع که چگونه 
مدیران با خود، با کارکنان و با س��ازمان رفتار 
کنند تحت عن��وان مدیریت رفتار س��ازمانی 
مطرح می شود. مدیریت رفتار سازمانی درباره 
رفتار افراد در سازمان ها بحث می کند. در واقع 
به رفتار مدیران ب��ا زیرمجموعه خ��ود، رفتار 
زیرمجموعه با خود و مشتریان مدیریت رفتار 
سازمانی گفته می شود. یک حوزه دیگر اصول 
و مبانی مدیریت است که مفاهیم اولیه و اصول 
را مانند هدف گذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، 
ایجاد انگیزه، هدایت، رهبری، کنترل و ارزیابی 

عملکرد در برمی گیرد. 
اما در دنیا س��ازمان هایی موفق هس��تند 
که در تم��ام این چهار حوزه ع��ام و در عین 
ح��ال در ح��وزه خاص��ی ک��ه کار می کنند 
عملکرد موفقی داشته باشند مانند مدیریت 
تولید، مدیریت فروش و مدیریت خرید. در 
واقع باید ای��ن موض��وع را بپذیریم که هیچ 
س��ازمانی نمی تواند موفق باش��د مگر اینکه 
در حوزه رفتار سازمانی به طور صحیح عمل 
کند و رعایت موازین رفتاری را داشته باشد. 
زیرمجموعه ای ترین مبحث رفتار ارزش های 
اولیه ای اس��ت که هر انس��انی، س��ازمانی و 
مجموعه ای به آنها باور دارد و براس��اس آنها 

با دیگران تعامل می کند. 
اش�اره کردید که هیچ سازمانی نمی تواند 
موفق باش�د مگر اینکه در مدیریت رفتار 
سازمانی صحیح عمل کند. در حال حاضر 
سازمان ها و ش�رکت های ایرانی به لحاظ 
مدیری�ت رفتار س�ازمانی چ�ه وضعیتی 
دارند و این ن�وع از مدیریت چه جایگاهی 

در سازمان های ایرانی دارد؟ 
اگ��ر س��ازمان ها را تفکیک کنیم به ش��کل 
بهتری می توان درباره این موضوع صحبت کرد. 
بعضی از سازمان ها بردرآمدشان متکی هستند 
و اگر درآمد نداشته باش��ند، بقایی ندارند. در 
مقابل برخ��ی از س��ازمان ها، درآم��د چندان 
اهمیتی برای ش��ان ن��دارد و از ج��ای دیگری 
بودجه خود را تامین می کنند ک��ه نمونه بارز 
آن سازمان های دولتی هستند. سازمان هایی 
هم وجود دارند که درآمد برای ش��ان اهمیتی 
ندارد اما برای آنها ارتباط با زیرمجموعه اهمیت 
دارد مانند نهادهای فرهنگی و س��ازمان های 
مردم نه��اد که اف��راد الزام��ی ندارن��د در این 
س��ازمان ها کار کنند و برای آنه��ا درآمدزا هم 
نیس��ت اما اگر با افراد فعال در این سازمان ها 
به درستی رفتار نشود مس��لما این سازمان ها 
موفقیتی نخواهند داش��ت. بنابراین در ایران 
مدیریت رفتار س��ازمانی می تواند به س��ه نوع 
مختلف عمل کند. همان طور که گفته ش��د از 
آنجا که درآمد س��ازمان های دولتی از بودجه 
دولت تامین می شود، شاهد عملکرد خوبی در 
رابطه با مدیریت رفتار سازمانی نیستیم. البته 
سازمان های دولتی نیز در این زمینه متفاوت 
هس��تند اما به طورکلی خیل��ی توجهی به این 
موضوع وجود ندارد. به خصوص اینکه برخی از 
مدیران سازمان های دولتی براساس تخصص 
و توانمندی ه��ای ف��ردی انتخاب نمی ش��وند 
و معموال عزل و نصب ها سیاس��ی اس��ت و لذا 
خیلی مقول��ه مدیریت رفتار س��ازمانی مورد 
توجه ق��رار نمی گیرد. به طورکلی مش��اهدات 
من نشان می دهد که در س��ازمان های دولتی 
به دالی��ل متعددی مانن��د نوع انتخ��اب و به 
کار گماش��تن مدیران، موضوع مدیریت رفتار 
س��ازمانی و ارتباط بی��ن مدی��ران و کارکنان 

کارکرد باالیی ندارد. 
اما در س��ازمان های خصوص��ی اگر مدیران 
توج��ه و رضای��ت کارکن��ان خ��ود را جل��ب 
نکنن��د، نمی توانند انتظار داش��ته باش��ند که 
آنها دارای کارایی الزم باش��ند. ب��ا این وجود 
مشاهده می کنیم که در برخی از سازمان های 
خصوصی و به خصوص س��ازمان های تولیدی 
رفتار سازمانی خیلی رعایت نمی شود و معموال 
در این سازمان ها فرماندهی صورت می گیرد. 
بعضا در این س��ازمان ها مدیر مستبدی وجود 
دارد که حک��م می کند و بقیه باید دس��تورات 
وی را اجرا کنن��د و ابزار این مدی��رت تنبیه و 
اخراج اس��ت. بنابراین در چنین سازمان هایی 
با توجه به دلیل بیکاری حاکم در جامعه، افراد 
از اخراج ش��دن یا س��ایر تنبیه ها واهمه دارند 

و لذا در این س��ازمان ها ام��کان اینکه بتوان از 
ظرفیت های افراد به طور کامل اس��تفاده کرد، 
کمت��ر وج��ود دارد. البته مدیران بس��یاری از 
س��ازمان های خصوصی متوجه ش��ده اند که 
اگر رفتار درس��تی ب��ا زیرمجموعه های خود 
داشته باشند و آموزش های الزم را ارائه دهند، 
می توانند از ظرفیت ه��ا و توانمندی کارکنان 
خود بهت��ر اس��تفاده کنند. در س��ازمان های 
مردم نهاد ه��م اگر مدی��ران رفت��ار خوبی با 
زیرمجموعه خود نداش��ته باشند، افراد در آنها 
تجمع نخواهند کرد. س��ازمان های مردم نهاد 
و انجمن های زیادی وجود دارن��د که ناموفق 
هستند و کارکردهای ضعیفی دارند و در مقابل 
انجمن های بس��یار موفقی هم وج��ود دارند. 
زمانی که درون ای��ن س��ازمان ها و انجمن ها 
می رویم متوجه می شویم که انگیزه های خوبی 
در آنه��ا وج��ود دارد و رفتار مس��ئوالن آنها با 
زیرمجموعه خود رفتار مورد انتظار و مناسبی 
است. بنابراین مشاهده می کنیم که به صورت 
تئوریک اگر رفتار س��ازمانی ب��ا زیرمجموعه 
مناس��ب و ب��ه تناس��ب باش��د، موفقیت آن 

سازمان ها بسیار بیشتر خواهد بود. 
گفته می شود بعضا مدیران ایرانی آگاهی 
چندان�ی از مدیری�ت رفت�ار س�ازمانی 
ندارند و فاقد اشراف الزم بر این شاخه از 
مدیریت هستند. این موضوع چه تاثیری 

بر عملکرد سازمان ها برجا می گذارد؟ 
خوش��بختانه طرح تشکیل س��ازمان نظام 
مدیریت کش��ور به تصویب مجلس رس��یده 
اس��ت و در صورت اجرا به این مفهوم خواهد 

بود که یک پزش��ک یا یک مهندس نمی تواند 
بدون اینک��ه تخصص الزم را داش��ته باش��د، 
مدیریت س��ازمان هایی مانند س��ازمان نظام 
مهندسی و سازمان نظام پزش��کی را بر عهده 
بگیرد مگ��ر اینکه دوره ه��ای الزم مدیریت را 
گذرانده باشد و از طریق سازمان نظام مدیریت 
مورد قبول واقع ش��ده باشد. در حال حاضر در 
یک بیمارستان یک پزش��ک به صرف پزشک 
بودن مدیریت را برعهده می گیرد. در واقع اگر 
سازمان نظام مدیریت پا بگیرد، مدیران باید از 
بین افرادی انتخاب ش��وند که قبال مورد تایید 
این س��ازمان قرار گرفته ان��د و از حداقل های 
مدیریت آگاه باشند. به عبارت دیگر در صورت 
تشکیل س��ازمان نظام مدیریت، سازمان های 
دولتی و خصوصی و سایر س��ازمان ها چنانچه 
عالقه مند به موفقیت باش��ند می توانند تایید 
مدیر خود را از این سازمان اخذ کنند. نتیجه ای 
که می خواهم از این مبحث بگیرم در پاسخ به 
سوال شماست که مدیریت یک تخصص است 
و صرفا یک شغل نیس��ت و این گونه نیست که 
بتوانیم هر کسی را در این ش��غل بگماریم. در 
حقیقت مدیریت تخصصی است که افراد باید 
دانش، فهم و مهارت های الزم را داشته باشند 
تا بتوانند وظیفه خود را به خوبی انجام دهند. 
قاعدتا اگر مدی��ران س��ازمان ها دارای چنین 
ویژگی هایی باش��ند، اشراف و تس��لط الزم را 
بر مدیریت رفتار سازمانی نیز خواهند داشت. 

قاعدتا مدیریت رفتار س�ازمانی بر تولید 
کاال یا ارائه خدمات مطل�وب تاثیر دارد و 
موجب بهبود به�ره وری و ارتقای کیفیت 
می شود. توجه به مدیریت رفتار سازمانی 
می تواند چه نتایج مثبتی را برای سازمان ها 
در رابطه با بهبود بهره وری و ارتقای کیفیت 

در پی داشته باشد؟ 
باید این موض��وع را بپذیریم که انس��ان ها 
ظرفی��ت و اندوخته ه��ای دانش��ی، مهارتی و 
تجربی خاص خود را دارند و هر چقدر مدیران 
بتوانند از این اندوخته، دانش و مهارت بیشتر 
استفاده کنند، در س��ازمان موفق تر خواهند 
بود. ی��ک تحقی��ق در آمریکا نش��ان می دهد 
که افراد ب��ا به کارگیری 30 درص��د ظرفیت 
مهارتی و دانش��ی خود می توانن��د نظر مدیر 
سازمان را به میزان حداقل جذب کنند. همین 
تحقیق نشان داده که مدیران می توانند 80 تا 
90درصد ظرفیت دانش��ی، تجربی و مهارتی 
افراد را به کار بگیرند. به عبارت دیگر برخی از 

مدیران می توانند از ظرفیت زیرمجموعه خود 
به هر ش��کلی و با هر انگیزه ای استفاده کنند. 
بنابراین مدیریت می تواند بین 30 تا 90درصد 
ظرفیت افراد را ب��ه کار گی��رد. آن عاملی که 
می تواند موج��ب به کار گرفت��ن این ظرفیت 
شود، رضایت شغلی اس��ت. بدین معنا که اگر 
کارمند از سازمان خود و از رفتار مدیر و محیط 
و توجهی که دیگران به وی می کنند، رضایت 
داشته باشد و در س��ازمان دیده شود، به جای 
اینکه از 30 درصد ظرفیت کاری خود استفاده 
کند تا حدود 90 درصد ظرفیت خود را به کار 
می گیرد. پ��س یکی از هنرهای��ی که مدیران 
می توانن��د ب��ا اس��تفاده از آن از ظرفیت های 
کارکنان خود بیش��تر اس��تفاده کنند، جلب 
رضایت آنهاس��ت. ح��اال هنر مدیری��ت رفتار 
سازمانی این است که با هزاران ترفند از جمله 
ارائه آموزش، کارک��ردن روی انتظارات افراد، 
توجه به آنها، ایجاد انگیزه، مش��ارکت دادن و 
رعایت عدالت و سایر روش ها رضایت کارکنان 
را افزایش دهد و به این طریق ظرفیت  باالتری 
از افراد را ب��ه کار بگیرد و می��زان بهره وری را 
افزایش و کیفیت تولی��دات و خدمات را ارتقا 

دهد. 
در س�ازمان های ایرانی چنین روش هایی 
ب�رای اس�تفاده حداکث�ری از ظرفی�ت 

کارکنان به کار گرفته می شود؟ 
در ایران بسیاری از سازمان ها را می شناسم 

که همپای س��ازمان های موف��ق دنیا حرکت 
می کنن��د و در عین ح��ال س��ازمان هایی هم 
وجود دارند که هرچه تالش و هزینه می کنند، 
موفقیت��ی به دس��ت نمی آورند. مدی��ران این 
س��ازمان ها گاهی اوقات تا 18 ساعت هم کار 
می کنند ولی از ای��ن موضوع آگاهی ندارند که 
انرژی گ��ذاری باید در راس��تای جلب رضایت 
کارکنان و تحقق اهداف س��ازمان و حرکت به 
سمت تعالی سازمانی باشد و در غیر این صورت 

خیلی نتیجه بخش نخواهد بود. 
این تلقی در می�ان برخی از صاحب نظران 
وجود دارد ک�ه مدیریت رفتار س�ازمانی 
لزوما در تمام س�ازمان ها کاربرد ندارد. به 
نظر شما مدیریت رفتار سازمانی در تمام 

سازمان ها قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ 
ب��دون کوچک تری��ن تردی��دی مدیری��ت 
رفتار س��ازمانی از یک مغازه  تا خانه، مسجد، 
س��ازمان دولتی، تعاونی، س��ازمان خصوصی 
و. . . تاثی��ر دارد، البت��ه این تاثیر ک��م و زیاد 
دارد. در یک جاهایی س��اختارها بیشتر تاثیر 
دارد چون رفت��ار در آنها نهادینه ش��ده و در 
جاهایی رفتار بیشتر تاثیر دارد اما چون هنوز 
در س��ازمان های ایران��ی قوانی��ن و مقررات 
قطعی وجود ن��دارد، بنابرای��ن رفتارها تاثیر 
خ��ود را بیش��تر از قوانی��ن و مقررات��ی که 
مدیران می گذارند و دیگران باید اجرا کنند، 
می گیرند. اما در مجم��وع نباید در مورد این 
موضوع تردید کرد که یکی از پایه های اصلی 
موفقیت سازمان ها رفتار س��ازمانی مناسب 

است. 
به ظاهر مدیریت رفتار سازمانی هم مانند 
س�ایر ش�اخه های مدیریت با چالش ها و 
مش�کالتی مواجه اس�ت. در دنیای امروز 
عمدتا چه چالش هایی پیش روی مدیریت 

رفتار سازمانی قرار دارد؟ 
برای پاسخ به این سوال از چند واژه استفاده 
می کنم. یک واژه اعتماد است؛ هر چقدر اعتماد 
بین مدی��ران و کارکن��ان و کارکنان نس��بت 
ب��ه یکدیگر و مدیران نس��بت ب��ه یکدیگر در 
سازمان ها بیش��تر باش��د، احتمال استفاده از 
ظرفیت های آنها بیش��تر اس��ت. بنابراین باید 
به س��مت جلب اعتماد برویم. اعتم��اد با زور، 
حاکمی��ت و فرمانده��ی حاصل نمی ش��ود و 
بنابراین بای��د آرام آرام مدیریت ه��ا را تبدیل 
به رهبری کنی��م. تفاوت رهبری س��ازمان با 
مدیری��ت این اس��ت که رهب��ری در دل های 
کارکن��ان نف��وذ و آنه��ا را از درون ب��ه خود 
جلب می کند و مدیریت با اس��تناد به جایگاه 
مدیریتی و قدرت س��ازمانی و قانونی که دارد 
با حاکمی��ت، تش��ویق و تنبیه و اس��تفاده از 
قدرت اعم��ال می ش��ود. ام��روز در دنیا این 
موضوع به اثبات رس��یده زمانی که سازمان ها 
در رقابت کامل هس��تند جز از طریق رهبری 
یعنی نف��وذ مدی��ران در دل ه��ای کارکنان 
نمی توانند رقابت پذیری خ��ود را ادامه دهند. 
بنابراین مفه��وم دومی ک��ه می خواهم بر آن 
تاکید کنم این است که س��ازمان ها به سمت 

رهبری سازمان بروند نه اینکه صرفا مدیریت 
و فرماندهی. 

بنابراین تلقی شما این است که اگر رهبران 
س�ازمان ها صرفا فرمانده و مدیر نباشند، 
می توانند از ایجاد چال�ش در زمینه رفتار 

سازمانی جلوگیری کنند؟ 
بله، این موضوع بدان معناس��ت که رهبران 
سازمان ها بتوانند اعتماد کارکنان را به دست 
آورند و خود نیز به کارکنان شان اعتماد کنند و 
از طریق تفویض اختیار بتوانند از ظرفیت های 
بیشتر کارکنان اس��تفاده کنند. در این زمینه 
مفهوم دیگری که ب��ر آن تاکید دارم ارتباطات 
موثر است. سازمان ها باید روی ارتباطات موثر 
بس��یار کار کنند و فضای ش��اد و بانشاطی را 
ایجاد کنند؛ به طوری که کارکنان با رغبت وارد 
سازمان شوند و در پایان کار روزانه با احساس 
نشاط به خانه بروند. اما در مورد ارتباطات موثر 
قبل از اینکه مدیران این ارتباط را برقرار کنند 
الزم است که به سه پیشران توجه کنند؛ اینکه 
ارتباطات آنها با زیرمجموعه شان و کارکنان در 
چه فضایی برقرار می ش��ود و اگر نوع این فضا 
مشخص شود مدیر سازمان می تواند ابزار الزم 
برای ارتباط را مشخص کند. پیشران دوم این 
است که مدیر از چه بیان و استداللی استفاده 
کند. س��وم اینکه قصد دارد ب��رای ارتباطات 
موثر از چه زبانی استفاده کند. زبان های مورد 
استفاده در ارتباطات بس��تگی به این موضوع 
دارد ک��ه مدیر در چ��ه فضایی و با چ��ه بیانی 
ارتباط برقرار می کند. قاعدتا اگر زبان درستی 
استفاده شود، تاثیرگذاری ارتباط زیاد خواهد 
ش��د که به آن ارتباط موثر می گوییم. یکی از 
محصوالت ارتباط موثر اعتماد است و دیگری 
این اس��ت که فرد به مجموعه سازمان جذب 
می ش��ود و می توان از ظرفیت های وی به نحو 

احسن استفاده کرد. 
گفته می شود شناسایی توانایی های بالقوه 
افراد از چالش های مدیران است. یک مدیر 
چگونه باید متوجه شود که فرد یا افرادی 
که اس�تخدام می کند، دارای ویژگی های 
رفتاری و توانایی های مدنظر وی هس�تند 

یا خیر؟ 
ب��رای تش��خیص ای��ن م��وارد نی��از ب��ه 
تخصص های��ی اس��ت و از همی��ن رو امروزه 
مدیران نبای��د خیلی ب��ه ن��گاه و تجربه های 
خود بس��نده کنند. در حال حاضر رشته های 
روانشناس��ی صنعتی، روانشناسی سازمانی و 
روانشناسی اجتماعی و بسیاری از رشته های 
بینابینی ایجاد ش��ده که بهتر اس��ت مدیران 
سازمان ها برای تشخیص توانمندی ها و نقاط 
ضعف افرادی که می خواهن��د در درازمدت با 
آنها همکاری داش��ته باش��ند، با بهره گیری از 
دانش متخصصان رشته های مذکور وارد عمل 
ش��وند تا بتوانند تشخیص درس��تی در مورد 
رفتارها و توانمندی های افراد داش��ته باشند 
و نیروهای کارآمدی را برای س��ازمان انتخاب 
کنند. البته مدیرانی هس��تند که مهارت هایی 
در این زمین��ه دارند ام��ا همچن��ان نباید به 
مهارت خود بس��نده کنند و باید در کنار خود 
از مشاوران و متخصصان استفاده کنند که در 
نهایت موفق به جذب نیروهای بهتری شوند. 

اگر ی�ک مدیر نتوانس�ت کارکنان مدنظر 
خود را با رفتار و توانایی های الزم انتخاب 
کن�د، در ای�ن ش�رایط عملک�رد ضعیف 
کارکن�ان ی�ا س�وء برداش�ت های آنها از 
دس�تورات مدیران چه تاثی�رات منفی بر 

مدیریت رفتار سازمانی خواهد داشت؟ 
اگر بخواهم مقداری فنی به این سوال پاسخ 
دهم بای��د بر این نکت��ه تاکید کن��م که برای 
جلوگیری از این موضوع بای��د مدیریت ها به 
رهبری تبدیل ش��ود. زمانی که در س��ازمان 
مدیری��ت اعمال می ش��ود یک نف��ر از آن باال 
دس��تور می دهد و بقیه هم باید اج��را کنند و 
اگر اجرا نکنند، تنبیه یا اخراج می ش��وند. اما 
اگر مدیریت تبدیل به رهبری شود، دیگر این 
فرمول حاکمیت ندارد. در س��ازمان یک رهبر 
و پیروان��ی وجود دارد و رهبر بای��د در پیروان 
نفوذ کند و پیروان هم براس��اس اعتمادی که 
به رهبر دارند باید از او تبعیت کنند. زمانی که 
این سیکل ادامه پیدا می کند، ارتباط تنگاتنگ 
و قلبی بین رهبران سازمانی و پیروان به وجود 
می آید. موضوعی ک��ه می تواند این موضوع را 
مخدوش کند، رفتار سیاسی و دروغ گفتن های 
آشکار و پنهان و پنهان کاری ها و از بین بردن 
شفافیت هاس��ت. البته توصی��ه نمی کنم هر 
آنچه مدی��ر و رهبر می داندبه بقی��ه بگوید اما 
باید نوعی ش��فافیت بین رهبر و پیروان وجود 

داشته باشد. 
در واقع اگر رهبر س�ازمان روی�ه ای را که 
اشاره کردید داش�ته باشد مدیریت رفتار 
سازمانی هم تحت تاثیر عوامل منفی قرار 

نمی گیرد؟ 
بله، اصوال دلی��ل اینکه ی��ک کارمند دچار 
یأس، بی انگیزگ��ی و نارضایتی می ش��ود این 
اس��ت که باالدس��تی ها نمی توانن��د برای وی 
فضای الزم یا محیط مناس��ب را ایجاد کنند و 
این موضوع می تواند از طریق رهبری سازمانی 

به نحو احسن هدایت شود. 

 
مدیریت رفتار س�ازمانی شاخه ای از علم مدیریت است که در آن 
درب�اره رفتار افراد در س�ازمان ها بحث می ش�ود. در واقع به رفتار 
مدی�ران با زیرمجموعه خود، رفتار زیرمجموعه با خود و مش�تریان 
مدیریت رفتار س�ازمانی گفته می ش�ود. اعتق�اد صاحب نظران این 

اس�ت که هیچ سازمانی نمی تواند موفق باش�د مگر اینکه در حوزه 
رفتار س�ازمانی به طور صحیح عمل کند و رعایت موازین رفتاری را 
داشته باش�د. در مدیریت رفتار س�ازمانی این موضوع مورد تاکید 
اس�ت ک�ه رهبران س�ازمان ها با روش ه�ای مختل�ف از جمله ارائه 
آموزش، کارکردن روی انتظارات افراد، توجه به آنها، ایجاد انگیزه، 
مش�ارکت دادن و رعایت عدالت و س�ایر روش ها رضایت کارکنان 

را افزای�ش دهد و ب�ه این طریق ظرفیت  باالت�ری از افراد را به کار 
بگی�رد و میزان به�ره وری را افزایش و کیفی�ت تولیدات و خدمات 
را ارتق�ا دهد. »فرص�ت امروز« در گفت وگو با قاس�م انصاری رنانی 
ک�ه متخصص در زمینه مدیریت رفتار س�ازمانی اس�ت،  مس�ائل و 
موضوع�ات مرتب�ط با این ش�اخه از مدیریت را مورد بررس�ی قرار 

داده اس�ت. 

برگزاری کرسی های آزاد اندیشی 
توسط انجمن مدیریت ایران

انجمن مدیریت ایران با همکاری دانش��گاه خاتم و با 
هدف توس��عه و گس��ترش تفکر و ایده پردازی و تعامل 
بین اساتید، صاحب نظران و دانشجویان، اقدام به برگزاری 

کرسی های آزاداندیشی کرده است. 
به گ��زارش روابط عموم��ی انجمن مدیری��ت ایران، 
نخس��تین کرس��ی آزاد اندیش��ی ب��ا عن��وان الزامات و 
چالش های فرهنگ سازمانی دوازدهم مرداد ماه از ساعت 
16 الی 18 با حضور و سخنرانی دکتر ناصر میرسپاسی و 

دکتر محسن آشوری برگزار خواهد شد. 
براساس این گزارش محل برگزاری کرسی آزاد اندیشی 
الزامات و چالش های فرهنگ سازمانی دانشگاه خاتم واقع 
در خیابان مالصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان حکیم 
اعظم، پالک 30 اس��ت و اساتید و دانشجویان متقاضی 
حض��ور در ای��ن برنام��ه می توانند مراتب را به ش��ماره 
تلفن ه��ای 88824886 و 88827878 اع��الم کنن��د. 
شایان ذکر است حضور در این کرسی آزاداندیشی برای 

کلیه عالقه مندان با اعالم قبلی آزاد است. 



چراغ های خودرو که خاطرات جاده 
را به یاد می آورند! 

خودروسازی  شرکت 
سیس��تمی  »فورد« 
ارائ��ه داده ک��ه ب��ه 
خودروه��ا امکان ب��ه یادآوردن ویژگی ه��ای جاده ای 
ک��ه قبال از آن عبور کرده اند را می دهد. این ش��رکت 
نوعی »سیستم چراغ جلویی پیشرفته دوربین محور« 
ارائه داده ک��ه از دوربین مادون قرمز، س��یگنال های 
جی پ��ی اس و فناوری ویژه تش��خیص عالئم ترافیک 
اس��تفاده می کن��د تا حرکت در جاده ه��ای تاریک را 
آسان کند. این سیستم همچنین به رانندگان درباره 
عاب��ران پیاده، موتورس��واران و حیوان��ات موجود در 
خیابان هشدار می دهد. س��امانه مزبور مشخصه های 
جاده ای که قبال در آن حرکت کرده را به یاد می آورد 
و چراغ های خود را برای مش��اهده بهتر پیچ وخم ها و 

خطرات بالقوه مسیر سازگار می کند. 

کشف متراکم ترین کهکشان های جهان
دانش��جویان دانشگاه 
سن خوزه در کالیفرنیا 
دو کهکش��ان کشف 
کرده اند که متراکم ترین کهکشان های شناخته  شده در 
جهان به شمار می آیند. این اجرام آسمانی به خوشه های 
ستار ه ای کروی معمولی شباهت دارند اما یکصد تا هزاران 
برابر ش��فا ف تر از آنها هس��تند. این سیستم های جدید 
دارای ویژگی هایی هس��تند که از لحاظ شفافیت و اندازه 
بین کهکش��ان های معمولی و خوشه های ستاره ای قرار 
 M59-UCD3 دارند. نخس��تین کهکشان کشف شده
نام دارد و عرض آن 200 برابر کوچک تر از کهکش��ان راه 
شیری است. همچنین تراکم ستاره ای این جرم کیهانی 
10 هزار برابر بزرگ تر از منطقه خورش��یدی است.  برای 
تماش��اچی واقع در هس��ته M59-UCD3، آس��مان 
ش��ب با داشتن میلیون ها س��تاره روشن مانند نمایشگر 

گیج کننده ای به نظر می رسد. 
ن��ام ب��ه  کهکش��ان  دومی��ن  س��تار ه ای   تراک��م 

M85-HCC1  حت��ی باالتر و ح��دود یک میلیون 
برابر منطقه خورش��یدی اس��ت. هر دوی این اجسام 
آس��مانی به گ��روه  جدی��دی از کهکش��ان ها به نام 

کوتوله های فوق فشرده )UCDs(  تعلق دارند. 

رشد تعداد کاربران توییتر کند شد
مدیران سایت توییتر 
باوجود  می گوین��د 
رش����د درآم��دی 
61 درصدی هنوز هم بس��یاری از کاربران این سایت 
نمی دانند چگونه و چرا باید از این س��ایت اس��تفاده 
کنند و همین امر رشد تعداد کاربران آن را کند کرده 
است.  حتی در میان کاربران عادی این سایت تعداد 
افرادی که آن را به طور روزانه کنترل می کنند کمتر 
از کل تعداد اعضای آن اس��ت و این امر زنگ خطر را 

برای توییتر به صدا درآورده است. 
س��ایتی  توییت��ر  س��ایت  معتقدن��د  کارشناس��ان 
س��هل الوصول برای استفاده نیست و کاربران با یک بار 
نگاه متوجه نحوه اس��تفاده از آن نمی ش��وند، بنابراین 
بای��د طراحی توییتر به گونه ای تغیی��ر کند که هر فرد 
تازه واردی به س��رعت به کارکرد آن پی ببرد. با افزایش 
درآمد توییتر میزان زیان آن نس��بت به یک سال قبل 
به میزان قابل توجهی کاهش یافته اس��ت. با این حال 
میزان فعالیت کاربران در توییتر نسبت به ابتدای سال 
2015 کاه��ش قابل مالحظه ای نش��ان می دهد. تعداد 
کاربران توییتر هم در س��ه ماه قبلی تنها 2میلیون نفر 
افزایش یافته و به 304 میلیون نفر در کل جهان رسیده 
اس��ت. البته 12 میلیون نفر هم در کش��ورهای در حال 
توس��عه از خدمات پیامک تلفن همراه برای ارسال پیام 
بهره می گیرند. درآمد سه ماهه دوم سال 2015 توییتر 
هم 502 میلیون دالر بوده که نسبت به رقم 312 میلیون 
دالر در مدت مشابه سال قبل رشد خوبی داشته است. 
با این حال این درآمد به معنای زیان 137 میلیون دالری 
اس��ت. به خصوص که توییتر در بازار سهام هم عملکرد 
خوبی نداشته و در س��ه ماهه دوم سال جاری میالدی 
به ازای هر س��هم 21 س��نت ضرر کرده است. این ضرر 
در مدت مش��ابه سال قبل 24 س��نت به ازای هر سهم 

بوده است. 

قیمت رهن آپارتمان متراژ باال در تهران

به دلیل ازدیاد جا گذاش��تن کودکان روی صندلی ماشین در پارکینگ فروشگاه های 
زنجیره ای وال مارت و مرگ ناش��ی از گرمای کشنده، صندلی هوشمندی برای مبارزه 

با این فراموشی مرگبار اختراع شده است. 
در فص��ل تابس��تان گرمای موج��ود در پارکینگ ه��ای روباز در وال م��ارت معضل 
 بزرگی اس��ت و اغلب مادران فرام��وش کار موجب مرگ اندوه ناک کودک خود به دلیل 

جاگذاشتن آنها در اتومبیل می شوند. 
اما راه حل جدید، صندلی هوش��مندی است که از ترکیب حسگرها، فناوری بی سیم 
و صدای زنگ قابل ش��نیدن ایجادشده تا مانع از این اندوه شود. وال مارت این صندلی 
جدید س��اخت Evenflo را در فروش��گاه های خود به قیم��ت 149 دالر برای فروش 

گذاشته است. 
 )Evenflo Advanced SensorSafe Embrace Infant Car Seat( صندل��ی
از طریق امواج بی س��یم و پورت موس��وم به OBD داخل اتومبیل کنترل می ش��ود و 
قس��مت قفسه س��ینه و پایین تنه کودک متصل به حسگرهای تعریف شده است که با 

دریافت کننده اصلی بی سیم خود را در تماس دائمی، سینک/سازگار می کند. 
در واقع بندی روی صندلی عقب از روی قفسه سینه و پایین تنه کودک عبور می کند 
که حس��گرهای بی س��یم آن با گیرنده اصلی همگام سازی می شود و درست زمانی که 
ماش��ین خاموش می ش��ود؛ صدای زنگ بلند می ش��ود و مادر را از وجود کودک آگاه 
می سازد. این صدای زنگ به ظاهر محکمه پسند است چراکه اغلب مادران در دادگاه در 
برابر قاضی گفته اند فراموش کرده اند کودک خود را از ماشین بیرون ببرند و به همین 

خاطر گرما آنها را کشته است. 
ای��ن معض��ل که جنجال های رس��انه ای نیز به دنبال داش��ته، باعث ش��د تا مدیران 
وال م��ارت ب��ا صرف هزینه زیاد جلوی بهانه های احتمالی از س��وی والدین را بگیرند و 
مانع از مرگ کودکان معصوم ش��وند. حتی اگر بند موردنظر نیز بس��ته نباشد به محض 

روشن شدن ماشین با زدن آالرم راننده می فهمد که بند دور کودک باز است. 
گفتنی است تمام اتومبیل های تولید 2008 به بعد دارای پورت OBD است و این 

صندلی هوشمند از طریق آن وصل می شود. 
منبع: سی ان ان

یک شرکت نوبنیان در بوستون ابزاری به نام Nourish  ارائه داده که وضعیت سالمتی کاربر را رهگیری کرده و مکمل های غذایی وی را به صورت روزانه تهیه می کند. این 
سامانه که توسط شرکت FitNatic ارائه شده، با استفاده از وای فای قادر به متصل شدن به ردیاب های سالمتی معمول و برنامه های نرم افزاری بهداشتی است. 

مردی 39 س��اله در دادگاه کیفری نانتر به 
علت ربودن مبل��غ 113000 یورو پول نقد از 
دس��تگاه های اتوماتیک قهوه، محاکمه ش��د. 
دادگاه او را ب��ه جرم 27 فق��ره دزدی در ماه 

اخیر محکوم کرد. 
ای��ن ش��خص، کارمند یک ش��رکت توزیع 
 محصوالت غذایی و آش��امیدنی مس��تقر در 
در  )شهرس��تانی   les Hautsde-Seine

شمال فرانسه( بود. با اینکه اواخر سال 2014 
از آنجا اخراج ش��د ام��ا یونیف��ورم، اتومبیل 
مخصوص ارائه خدمات و از همه مهم تر، رمز 
عبور برای باز کردن دس��تگاه ها را پیش خود 

نگه داشته بود. 
او با در دست داشتن کد مخفی دستگاه ها 
به شرکت مش��تریان می رفت و دستگاه های 
اتوماتی��ک را از قهوه و قوطی های نوش��یدنی 

پرمی کرد. 
مدیرعامل شرکت که در ماه آوریل شکایتی 
را مبن��ی بر کاهش درآمد دریاف��ت کرده بود، 

بالفاصله دسترسی به دستگاه های توزیع کننده 
را مسدود کرد، اما این موضوع مانعی برای ادامه 

دزدی آن شخص ایجاد نکرد. 
کارمند س��ابق ش��رکت توزیع��ی، به طور 
اتفاق��ی 27آوری��ل در پاری��س در حالی ک��ه 
می خواس��ت به دو مامور پلیس بازرس��ی در 

خیابان حمله ور شود، دستگیر شد. 
وی پ��س از آنکه توس��ط پلی��س  به دلیل 
دزدی های س��ریالی اش م��ورد بازجویی قرار 
گرفت، ب��ه حبس در زندان اوس��نی محکوم 

شد. 

سرقت 113 هزار یورو از دستگاه های اتوماتیک نوشیدنی

ابداعی جالب برای جلوگیری از مرگ کودکان در 
پارکینگ فروشگاه های زنجیره ای وال مارت

شصتمین سال تاسیس دیزنی لند

 »لطفا ِکرم ضد آفتاب بمالید!«
ای��ن درخواس��ت، عن��وان مت��ن س��خنرانی مش��هور »ک��رت ونه گات« در جش��ن 

فارغ التحصیلی دانشجویان بود که شاید شما هم آن را خوانده باشید. 
اگرچه معلوم ش��د اشتباه ش��ده و نویسنده اصلی متن مری اش��میت بوده، اما متن 
سخنرانی مهم تر از نام واقعی نویسنده بود. موضوع این بود که اگر قرار باشد جوانان را 

برای زندگی آینده راهنمایی کرد، به آنها چه باید گفت؟ 
مهم ترین و بهترین و درس��ت ترین پیش��نهاد این بود که »از کرم ضدآفتاب استفاده 
کنید!« چراکه هر پیش��نهاد یا نصیحت دیگری می تواند با تغییر شرایط عوض شود یا 
هنوز تاثیر یا خاصیت چیزی صددرصد ثابت نش��ده و در حد حدس و گمان یا تجربه 
ش��خصی است، اما خاصیت و مفید و الزم بودن اس��تفاده از کرم ضد آفتاب صددرصد 

ثابت  شده است. 
اثر پرتوهای ُمضر موجود در نور خورشید روی پوست انسان ثابت  و قطعی شده است 
و می دانیم که باعث تغییرات پوست، ایجاد چین وچروک، لک و خال و پیر شدن پوست 

می شود، بدتر آنکه اشعه مضر خورشید می تواند باعث ابتال به سرطان پوست شود. 
در بی��ن خانم ها، عده ای هزینه زیادی را صرف خرید کرم های زیبایی کرده، یا برای 
طراوت و ش��ادابی پوس��ت خود به دکتر پوس��ت مراجعه می کنند یا وقت خود را در 
س��الن های زیبایی جهت آب رس��انی و جوان سازی پوس��ت صرف می کنند. نه فقط در 
ایران بلکه در همه جای دنیا، بیماری و درمان هایی که به پوس��ت مربوط شوند، اغلب 
ش��امل بیمه درمانی نمی شوند و معموال بسیار گران هستند. اما نکته اصلی و قدم اول 
و مهم ترین اصل برای داش��تن پوست سالم و جوان، اس��تفاده از کرم ضدآفتاب است. 
خرید و استفاده از کرم و محلول های گران بدون استفاده از کرم هایی که جلوی جذب 
پرتوهای مضر خورشید را بگیرند، تنها دور ریختن پول بلکه صددرصد بی فایده است. 
درس��ت برعکس، معموال آقایان خطر آفتاب س��وختگی پوس��ت ب��دن خود را جدی 
نگرفته، استفاده از کرم ضد آفتاب را کاری زنانه یا تجملی می دانند. آنها با دیدن لک یا 
خال روی پوس��ت خود حاضر به مراجعه به دکتر پوست نیستند درحالی که به خصوص 
افرادی که ساعت بیشتری در معرض آفتاب هستند، خطر ابتال به سرطان پوست برای 
آنها جدی اس��ت. پوست هیچ انس��انی آن قدر ضخیم نیست که مانع از جذب پرتوهای 

مضر نورخورشید شود و بدن هیچکس به اشعه مضر عادت نمی کند! 
در کش��وری مثل ایران که درتابس��تان روزها بلند و طوالنی است، به خصوص برای 
بچه ها که پوست لطیف تری دارند و در زیر آفتاب بازی یا شنا می کنند می تواند بسیار 
خطرناک باشد. حتما باید برای جلوگیری از آفتاب سوختگی از کرم هایی که ضد اشعه 
UV گروه Aو B باشند استفاده کرد. کرم هایی که در آن از »اکسیددو زنگ« به کاررفته 
مثل یک الیه مانع نفوذ اشعه فرابنفش می شود. کرم های ضد آفتاب معمولی در بازار که 
براساس معیار SPF شناخته می شوند، تنها محافظ پوست در برابر اشعه ماورای بنفش 

B هستند و نه اشعهA که عامل اصلی ابتال به سرطان پوست است. 
به طور متوسط پوست بعد از 20 دقیقه در زیر آفتاب می سوزد. عدد کنار  SPFنشان 
می دهد که بعد از اس��تفاده ازکرم، چند برابر این زمان طول می کش��د تا پوست دوباره 
دچار آفتاب س��وختگی شود. یک بار استفاده از کرم ضدآفتاب برای ساعت های طوالنی 

زیر آفتاب ماندن کافی نیست. 
اگر می خواهید مدت طوالنی زیر آفتاب باشید، حتما از کاله و عینک و کرم مناسب 
با ش��دت آفتاب و پرتوهای ماورای بنفش استفاده کرد. پارچه و لباس هایی ضد اشعه، 
مخصوص کارگران و ورزشکاران و افرادی که باید مدت طوالنی زیر آفتاب کار کنند با 
استاندارد  UPF وجود دارد که مخصوص جلوگیری از نفوذ اشعه ماورای بنفش است. 
برداش��تن خال، سوزاندن لک و رفتن به دکتر پوست یا برداشتن قسمتی از پوست، 
و به طورکلی درمان پوس��ت، هزینه و زمان بیش��تری را نسبت به خرید کرم ضدآفتاب 

و استفاده از آن نیاز دارد. 

زیرآفتاب سوزان... 

جدول امروز

نگاه آخر

قــاب

کیوسـک
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نوشین پیروز
روزنامه نگار و جهانگرد
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دور دنیا

کوله پشتی

پارک های دیزنی لند، 60 امین سال تاسیس 
خود را جشن می گیرند. 

والت دیزنی طی سالیان دراز یک تولید کننده 
بس��یار موفق بوده است. این شرکت طی دهه 
50 می��الدی تصمی��م به اح��داث پارک هایی 
گرفته اس��ت که دارای مضمون شخصیت های 
کارتونی فیلم  هایش بوده و طی این 60 س��ال 

موفق به نظر می رسد. 
در سال 1955 نخس��تین دیزنی لند، پارک 
تفریحی الهام گرفته ش��ده از ش��خصیت های 

کارتون��ی والت دیزن��ی، در ش��هر 
ش��هر  نزدیک��ی  در  »آناهی��م« 
لس آنجلس در های خود را به روی 
مردم گشود. زمانی که والت دیزنی 
تصمیم به اح��داث این پارک های 
گرفت،  ش��گفت انگیز  و  تفریح��ی 
این ش��هر نخس��تین جایی بود که 
میزب��ان این فعالیت ه��ای در حال 
ش��کوفایی ب��ود. در دهه 40 و 50 
پیش��رفت  ش��اهد  مردم  میالدی، 
روز اف��زون و موفقیت های تجاری 
ای��ن تولید کننده و تعداد زیادی از 
ش��خصیت های بزرگ و اسطوره ای 
پینوکیو )1940(، سیندرال  بودند: 
س��رزمین  در  آلی��س   ،)1942(

عجای��ب )1951( و پیترپن )1953(. البته در 
ای��ن مطلب تنها نام برخی از مش��هورترین ها 
در این دوره پر ش��کوه ذکر ش��ده اس��ت. در 
اوایل دهه 50 میالدی این ش��خصیت ها برای 
والت دیزن��ی منابعی برای خل��ق مکانی برای 

تفریح کودکان به همراه والدین شان بودند. 
از خری��د زمین ه��ای  والت دیزن��ی، پ��س 
کش��اورزی در کالیفرنیا، احداث پارک را آغاز 

کرد. افتت��اح این پارک یک روی��داد تاریخی 
مهم بود. ش��بکه NBC آمری��کا، حامی مالی 
والت دیزن��ی در ای��ن پروژه بود و ب��رای ارتقا 
بخش��یدن ب��ه این ط��رح بزرگ، ی��ک برنامه 
تلویزیون��ی زن��ده مخصوص افتتاحی��ه را که 
مجری آن یک هنرپیشه مشهور آمریکایی بود 
و همچنین 90 میلیون بیننده آمریکایی داشت 

روی آنتن برد. 
آیا افتتاحیه این پارک آغازی عالی داشت؟ 
در واق��ع اصال این گونه نش��د. ای��ن پارک بنا 
ب��ه دالیل��ی ک��ه در ادامه ذکر خواهند ش��د، 
توانای��ی حصول به چنی��ن موفقیت حتمی را 
نداشت: جذابیت های بسیار کم، کمبود غذا و 

نوشیدنی و وجود بلیت های جعلی. هزاران نفر 
در مراسم افتتاحیه با کارت دعوت های تقلبی 
حض��ور داش��تند، اما والت دیزنی، با نوس��ازی 
جذابیت ه��ای این پارک و افزایش رویداد های 
وی��ژه، تصمیم به گس��ترش بازاریابی زیرکانه 
خود گرف��ت. )این جذابیت ها می توانس��ت از 
شخصیت های فیلم های جدیدش الهام گرفته 
ش��ود(. هدف این بود که م��ردم بیش از یک 

ب��ار برای بازدید به این پ��ارک بروند و همین 
موضوع، کلید موفقیتش بود. 

نخستین چشم انداز یک ابر قدرت
این پارک با یک استقبال چشمگیر از سوی 
مردم روبه رو ش��د. اگ��ر میزان بازدی��د از این 
پارک در س��ال 1955 و طی پنج ماهه نخست 
بهره ب��رداری پارک، 1/2 میلی��ون بازدید کننده 
بوده باش��د، امروزه س��ومین پ��ارک پر بازدید 
با میانگین 16.7 میلی��ون بازدید کننده  جهان 
خواه��د ب��ود. البت��ه درون این پ��ارک، پارک 
»کالیفرنیا ادونچر« با 8/7 میلیون بازدیدکننده 
در س��ال 2014 و باغ وح��ش »دیزن��ی« نی��ز 
اح��داث ش��ده اند ک��ه در مجموع، 
میزان بازدی��د از دیزنی لن��د را به 
25/5 میلیون نفر رس��انده اند. پس 
از کس��ب موفقیت توسط نخستین 
پارک والت دیزنی تصمیم به احداث 
دومین پارک خود ب��ه نام »دنیای 
والت دیزن��ی« در ایال��ت فلوریدای 
آمری��کا گرفت. او هرگز نتوانس��ت 
ای��ن پ��ارک را ببین��د و در س��ال 
1966 ف��وت ک��رد و در های پارک 
دوم در س��ال 1971 به روی مردم 
گش��وده ش��د و ب��ا 51/5 میلیون 
بازدید کننده، بزرگ ترین موفقیت 
وی و پربازدیدتری��ن پ��ارک دنی��ا 
به شمار می آید. سپس این پارک ها 
احداث ش��د: »دیزنی لند توکی��و« در ژاپن در 
سال 1983، »دیزنی لند اروپا« در شهر پاریس 
در س��ال 1994 و »دیزنی لن��د هنگ کن��گ« 
در س��ال 2005. در س��ال 2016 »دیزنی لند 
شانگهای« افتتاح خواهد شد. تا سال 2014 و 
طبق محاسبات انجام شده شرکت والت دیزنی 
از طری��ق پارک ه��ا و اس��تراحتگاه ها خ��ود، 

15/1 میلیارد دالر درآمد داشته است. 

ترجمه: سارا دهقان آزاد
منبع: لوفیگارو

ترجمه: شکیبا شاملو رضایی
AFB :منبع 

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور می گوید: کسری معیشتی و درآمدی 
خانواره��ای کارگری و اقش��ار ضعیف، تبعات اجتماعی به همراه خواهد داش��ت. با وجود 
اینکه بیش از 94 درصد کل کارگران کش��ور در حال حاضر قرارداد موقت هس��تند، حتی 
درآمد درصد قابل توجهی از آنها در س��ال 94 کمتر از 16میلیون تومان خواهد بود، چون 
بیش از 70 درصد کارگران قراردادی کشور، تنها حداقل دستمزد 712 هزارتومانی را در هر 
ماه دریافت می کنند. رحمت اهلل پورموسی می گوید: در بسیاری از موارد حتی کارفرمایان 
پرداخت حداقل دستمزد 712 هزارتومانی را نیز رعایت نمی کنند، بنابراین نمی توان تصور 
کرد بیشتر کارگران بتوانند ماهانه درآمدی باالتر از یک میلیون تومان داشته باشند. دستکم 
یک سوم کارگران حقوق و مزایای واقعی را دریافت نمی کنند. زمانی که حقوق کارگر به 
اندازه کافی نباشد، قطعا ضرر و زیان آن به جامعه بازخواهد گشت، چون حداقل مزدهای 
فعلی تامین کننده هزینه های زندگی نیس��ت. هم اکنون کارگرانی که در حاش��یه شهرها 
زندگ��ی می کنند، باید بیش از 50 درصد درآمدهای خود را تنها به هزینه اجاره مس��کن 

اختصاص بدهند. عالوه بر این، افراد هزینه های دیگری نیز دارند که باید تامین شود. 

سودوکو
آنچه در زیر می آید جدول قیمت معامالت انجام ش�ده رهن آپارتمان متراژ باال در مناطق ش�هری تهران است. بنابر عرف بازار، 
در ازای کم کردن یک میلیون تومان از ودیعه، 30 هزار تومان به اجاره بهای ماهانه اضافه می شود. الزم به ذکر است که این ارقام 

مربوط به اعالم سامانه رسمی امالک است. 
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اجازه ماهیانه)تومان(ودیعه)تومان(سن بنا)سال(متراژ بنا)مترمربع(منطقه

1561140.000.0002.800.000 کاووسیه، خیابان یزدان پناه

65.000.0001.000.000کلنگی150فاطمی، خیابان سیندخت

150.000.000200.000کلنگی152گیشا، خیابان یوسفی

18712100.000.0002.700.000شهید عراقی، کوچه شهناز

1828200.000.0003.000.000قلهک، خیابان یخچال

20.000.0002.700.000کلنگی175شریعتی، 4راه قصر
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