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خطرات سرمایه گذاری 
مخاطره پذیر

 بخش خصوصی
و انتخابات مجلس

اواخر امس��ال انتخاب��ات دهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی برگزار می شود.

شرکت های سرمایه گذاری مخاطره پذیر 
دارای پیشینه ای چندین و چندساله ...

دکتر خسرو سلجوقی 
کارآفرین اجتماعی و عضو هیأت عامل فاوا

مهدی خاکی فیروز
دبیر تحریریه
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وزارت اقتص��اد ط��ی نام��ه ای ب��ه کلی��ه 
دس��تگاه های اجرایی از آنان خواست نسبت 
به ارس��ال اطالعات بدهی ها و مطالبات خود 
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. 
در ای��ن نامه ک��ه خطاب به 22 نه��اد دولتی 
و دس��تگاه اجرایی صادر ش��ده اس��ت، با اشاره 
ب��ه م��اده  )1( قانون رف��ع موان��ع رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کش��ور و م��اده  )2( آیین نامه 
 اجرای��ی آن توس��ط هی��أت دول��ت ب��ه تاریخ 
17 مردادماه سال جاری، خواستار انجام اقدامات 
الزم درخص��وص ارس��ال اطالع��ات بدهی ها و 

مطالبات ایشان به وزارت اقتصاد شده است. 
گفتنی است کلیه دستگاه های اجرایی مورد 
اش��اره در نامه، اطالعات مذکور را در مرکز باید 
به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور  
)اداره کل مدیری��ت بدهی ها و تعهدات عمومی 

دولت( و دراستان ها به اداره کل امور اقتصادی و 
دارایی استان ذی ربط ارسال کنند. 

ای��ن نامه تصریح دارد: اتخاذ تمهیدات الزم 
برای اس��تفاده از ابزارهای تس��ویه بدهی ها، 
مق��رر در قوانی��ن ذی رب��ط منوط ب��ه ارائه 
اطالعات م��ورد نیاز در بخش��نامه فوق الذکر 
و س��ایر بخش��نامه های ابالغ��ی وزارت امور 

اقتصادی و دارایی است. 
ش��ایان ذکر اس��ت، معاونت نظارت مالی و 
خزان��ه داری کل کش��ور چن��دی پیش طی 
بخشنامه ای اعالم کرد: تا پیش از فراهم شدن 
بس��تر و اب��زار الزم برای انتق��ال الکترونیکی 
اطالعات، کلیه دستگاه های اجرایی باید آمار 
و ارق��ام مربوط به مان��ده بدهی ها و مطالبات 
خود را براساس بخشنامه مورخ 19 مردادماه 
1394 این معاونت، در قالب لوح فش��رده به 

وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل دهند. 
این گزارش حاکی است، براساس بخشنامه 
صادره ب��ه تاریخ 19 مردادماه س��ال 1394 
از س��وی معاونت نظارت مال��ی و خزانه داری 
کل کش��ور، دس��تگاه های اجرایی، برای تهیه 
گ��زارش اولیه جدول مطالب��ات و بدهی های 
دول��ت و ش��رکت های دولتی، بای��د فرم های 
مرب��وط را براس��اس اطالع��ات مس��تند ب��ه 
دفات��ر مال��ی، تا پای��ان تیرم��اه امس��ال، با 
دق��ت و به ص��ورت کام��ل تکمی��ل و پس از 
امض��ای مقامات مجاز، به همراه لوح فش��رده 
حاوی ف��رم تکمیل ش��ده با فرم��ت مندرج 
در پای��گاه اطالع رس��انی اداره کل مدیری��ت 
 بدهی ه��ا و تعهدات عمومی دولت به نش��انی

"http://iridmo.mefa.ir  ح��داک�ث��ر ت��ا 
سی و یکم مردادماه ارسال کنند. 

وزی��ر امور اقتصادی و دارایی اظهار داش��ت: 
تقریبا تمام پولی که در طول تاریخ کشور چاپ 

شده برای مسکن مهر خرج شده است. 
علی طیب نیا، وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی 
درخصوص مسکن مهر گفت: اصل ایده مسکن 
ارزان قیمت ب��رای گروه ه��ای کم درآمد هدف 

ارزشمند و مورد اعتقاد است. 
وی بابیان اینکه به نحوه اجرای مس��کن مهر 
به ویژه ش��یوه تأمی��ن مال��ی آن ایراداتی وارد 

اس��ت، افزود: یکی از این انتق��ادات چاپ پول 
بدون پشتوانه و اس��تقراض از بانک مرکزی به 

منظور تأمین مالی پروژه بوده است. 
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی اظهار داش��ت: 
تقریباً تمام پولی که در طول تاریخ کشور چاپ 
ش��ده برای مس��کن مهر خرج شده که طبیعتا 
آثار منف��ی این امر در اقتصاد و تش��دید تورم 
مشهود است به طوری که چنین امری بی ثباتی 
در بازار مختلف و از جمله ارز را به وجود آورد. 

وی تصری��ح کرد: یکی دیگر از انتقادات وارد 
به پروژه مس��کن مهر ن��وع مکان یابی آن بوده 
اس��ت به طوری که ساخت وس��ازها می توانست 
در بافت های فرس��وده صورت گیرد که حداقل 

زیرساخت های الزم را دارا بودند. 
طیب نیا اف��زود: تأمین مس��کن ارزان قیمت 

به صورت اصولی مورد تأیید است. 
وی گفت: تعهدات مان درخصوص مسکن مهر 

به طور کامل صورت می گیرد. 

بانک جهان��ی اعالم کرد برای نخس��تین بار 
کمتر از 10 درص��د از جمعیت جهان تا پایان 

سال 2015 در فقر شدید زندگی می کنند. 
این بانک اعالم ک��رد از رقم درآمد جدید 1.9 
دالر در روز ب��رای تعریف فقر ش��دید اس��تفاده 
می کن��د که باالتر از 1.25 دالر درصد درآمد پایه 
قبلی اس��ت.  بانک جهانی پیش بینی کرد درصد 
افرادی که در س��طح جهانی در فقر ش��دید بسر 
می برن��د، از 12.8 درصد در س��ال 2012 به 9.6 
درصد کاهش خواهد یافت، با این همه تراکم فقرا 
در جنوب صحرای آفریقا روند رو به رش��دی دارد 

که مایه نگرانی ش��دید است.  اگرچه پیش بینی 
می شود سهم افرادی که در جنوب صحرای آفریقا 
در فقر بسر می برند، از 42.6 درصد در سال 2012 
به 35.2 درصد تا پایان س��ال 2015 کاهش پیدا 
می کن��د، اما با این همه فقرای این منطقه حدود 

نیمی از فقرای جهان را تشکیل می دهند. 
جیم یونگ کی��م، رئیس بانک جهانی اظهار 
کرد: ما نخستین نسل در تاریخ بشریت هستیم 

که می توانیم به فقر شدید پایان دهیم. 
به گفته رئیس بانک جهانی، این روند نزولی 
به دلیل نرخ رش��د قوی در کشورهای در حال 

توسعه و سرمایه گذاری در آموزش، بهداشت و 
درم��ان و رفاه اجتماعی اس��ت.  اما آقای کیم 
هش��دار داد تداوم پیشرفت در ریشه کنی فقر 
شدید بی نهایت دش��وار خواهد بود، به ویژه که 
در دوران رشد جهانی آهسته تر، بازارهای مالی 
آش��فته، جنگ، بیکاری ب��االی جوانان و تأثیر 

به رشد تغییرات جوی بسر می بریم.  رو 
براس��اس گزارش بی بی س��ی، بانک جهانی 
هشدار داده است که در کشورهایی که درگیر 
جنگ ب��وده یا اتکای زیادی ب��ه صادرات کاال 

دارند، فقرعمیق تر و ریشه دارتر می شود. 

رئیس هی��أت عامل صندوق توس��عه ملی در 
هفتمین اجالس مجمع بین المللی صندوق های 
ث��روت مل��ی، از تمای��ل کش��ورمان ب��ه جذب 
سرمایه گذاری خارجی با مشارکت منابع صندوق 
توس��عه ملی خبر داد.  به گزارش روابط عمومی 
صندوق توسعه ملی، سیدصفدر حسینی ضمن 
معرفی و تش��ریح اهداف صندوق توس��عه ملی، 
گف��ت: تبدیل مناب��ع صندوق توس��عه ملی به 
اهرمی برای تشویق سرمایه گذاران خارجی جهت 
س��رمایه گذاری در ایران در دس��تور کار فعالیت 
صندوق توسعه ملی قرار دارد.  وی افزایش توان 
صادراتی کشور و تالش برای انتقال تکنولوژی به 
کش��ور را از مزایای جذب سرمایه گذاری خارجی 

با مشارکت منابع صندوق توسعه ملی برشمرد. 

حس��ینی س��رمایه گذاری پربازده در خارج از 
کش��ور را از دیگ��ر اهداف صندوق توس��عه ملی 
مطرح و ابراز امیدواری کرد که با گش��ایش های 
صورت گرفته در عرصه روابط بین الملل، صندوق 
توسعه ملی ایران بتواند هرچه سریع تر به جایگاه 
واقعی خود در بازارهای مالی جهانی با ایفای نقش 
فعال در س��رمایه گذاری ها دس��ت یابد.  گفتنی 
اس��ت در حاش��یه این اجالس دکتر حسینی و 
هیأت همراه دیدارهایی با مقامات ارشد اقتصادی 

ایتالیا برگزار کردند. 
س��یدصفدر حس��ینی در دیدار با پیر کارلو 
پ��ادوآن، وزیر دارای��ی ایتالیا، ضم��ن معرفی 
صن��دوق توس��عه مل��ی کش��ورمان مباحثی 
پیرامون زمینه ها و ابعاد همکاری های اقتصادی 

بین صن��دوق توس��عه ملی و س��رمایه گذاران 
اقتصادی ایتالیا مطرح کرد. 

در ادامه دیدارها، رئیس هیأت عامل صندوق 
توس��عه ملی مالقات��ی نیز با فدری��کا گوئیدی 
)Federica Guidi(وزی��ر توس��عه اقتصادی 
ایتالیا داشت که در جریان آن جهت گیری های 
توسعه ای صندوق توسعه ملی در اقتصاد ایران 
و چش��م انداز بین المللی ش��دن آن را تشریح و 
تبیین کرد.  حس��ینی با ه��دف انتقال تجربه 
درخصوص بین المللی شدن صندوق های ثروت 
ملی، گفت وگوهای مبسوطی با رئیس صندوق 
ثروت ملی ایتالیا و برخی از بزرگ ترین بانک ها 
و ش��رکت های مدیریت دارایی و ش��رکت های 

بیمه ایتالیا برگزار کرد. 

ارسال اطالعات بدهی ها و مطالبات دستگاه های اجرایی به وزارت اقتصاد
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کمپین های اجتماعی در همه دنیا از اهمیت خاصی برخوردارند. 
این کمپین ها با توس�عه ش�بکه های اجتماع�ی جایگاه 
خ�ود را تغییر داده و به این م�کان تغییر مکان داده اند.

اثرگذاری کمپین های شبکه های اجتماعی بررسی می شود 

هر ایرانی، یک کمپین 

روحانی:

 دیوارهای غلط
تحریم را
فرو می ریزیم

 دوئل بر سر نرخ سود بانکی
به تعویق افتاد

با انتشار نامه 4 وزیر و صف بندی جدید مردان اقتصادی دولت 

این نخستین باری نیست که اختالف بر سر تغییر سود بانکی، 
نشست شورای پول و اعتبار را با تعویق مواجه می کند. فروردین 
ماه امسال نیز قرار بود این شورا درخصوص کاهش سود بانکی 
تشکیل جلس��ه دهد، اما س��فر رئیس و معاونان بانک مرکزی 
بهانه ای ش��د تا این کار حدود سه ماه به تعویق بیفتد. سرانجام 
نیز بانک مرکزی در نشس��ت با مدی��ران عامل بانک ها تصمیم 

گرفتند نرخ سود را به سقف 20 درصد برسانند. همان زمان وزیر 
امور اقتصادی و دارایی تالش می کرد این سقف 18 درصد باشد 
تا ش��اید از این طریق، تاالر ب��ورس اوراق بهادار بتواند درمقابل 
نظام بانکی، رونقی بگیرد. گویی برخی از مس��ئوالن اقتصادی 
قصد دارند سرمایه ها را از بانک ها به سمت و سوی دیگری کیش 
بدهند.  هفته گذشته فضای تأمین مالی و رسانه های اقتصادی 

کش��ور، دستخوش کارزاری بود که مدافعان کاهش مجدد نرخ 
سود بانکی در پیش گرفتند و امید بستند تا شورای پول و اعتبار، 
آنها را به خواسته شان برساند. با این حال جلسه دیروز این شورا 
به فرصتی دیگر موکول ش��د تا نش��ان داده شود که این قصه، 

سر درازی دارد و کمپین طرفداران وام ارزان بانکی، 
نمی توانند بدون چالش به خواسته خود برسند. 

بـــرای رسمایه گذارانبـــرای مدیـران

اکفه مدیـران

مفهومی که فعاالن بورس آن را نادیده می گیرندرهنمودهایی برای زمانی که مدیر یک تیم مجازی شده اید 

چگونگی کنترل ریسک سرمایه گذاریمدیریت مجازی

ارزش بازار 24 صنعت فرو ریختعدم انعطاف پذیری در مذاکرات فروش
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روزن�امه اقتص��ادی - مدیریت�ی 

اواخر امس��ال انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی برگزار 
می ش��ود و با توجه ب��ه تحوالت داخلی و خارج��ی، مجلس این دوره 
می تواند نقش مؤثری در توس��عه اقتصادی کشور داشته باشد. اما این 
نقش آفرینی، بس��تگی زیادی به ترکیب این مجلس دارد. پیش از این، 
گروه های ش��غلی مختلف در مجلس، سهم غالب را در اختیار داشتند 
و فعاالن اقتصادی همواره س��هم حداقلی در اختیارشان بود. معلمان، 
روحانی��ان، فعاالن جنبش دانش��جویی، نظامیان، فعاالن رس��انه ای و 
طبقات اجتماعی متنوعی، به فراخور تحوالت اجتماعی و سیاسی روز، 
اکثریت نس��بی ترکیب 9 مجلس قبلی را در اختیار گرفتند و هر یک 
به فراخور دلبستگی های صنفی و دغدغه هایی که داشتند، قوانینی را 
به تصویب رس��اندند و روش��ی را در توزیع بودجه های دولتی در پیش 
گرفتند، اما فعاالن اقتصادی بخش خصوصی، عمدتا نقش سیاهی لشکر 
انتخاب��ات مجل��س را بر عهده گرفته و دیگر طبق��ات، به آنها فقط به 
چش��م تأمین کننده هزینه های ستادشان نگاه می کردند. صرف نظر از 
اینک��ه پس از اعالم نتایج، برندگان انتخابات از حامیان خود گریختند 
ی��ا قدردانی از آنها را وظیفه خود دانس��تند، هیچ گاه اکثریت مجلس، 
مس��ئولیت جانب��داری جدی و مس��تمر از مناف��ع بخش خصوصی را 
بر عهده نگرف��ت. حمایت های م��وردی برخی از نماین��دگان مجلس 
از برخ��ی فع��االن اقتص��ادی و تصویب چن��د قانون پراکن��ده به نفع 
بخش خصوصی را نمی توان به حس��اب چت��ر حمایتی مجلس و قانون 

گذاشت. البته در مجلس هشتم قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار 
و ماده 76 قانون برنامه توس��عه به تصویب رسید و مجلس نهم نیز در 
بررسی و تصویب قوانین اقتصادی، از مشورت بخش خصوصی بهره مند 
شد، ولی هنوز گام جدی در پاالیش قوانین مزاحم و مخل کسب وکار 
برداش��ته نش��ده و حتی مهرداد بذرپاش، نماینده ویژه رئیس مجلس 
در کمیته ماده 76 و دبیر این کمیته، باوجود مش��ارکت جدی در این 
کمیت��ه، هیچ گاه طرحی برای پاالیش قوانین مزاحم به همکاران خود 

در مجلس ارائه نکرد. 
مجلس دهم می تواند حامی و یکی از پایه های جهش اقتصادی باش��د، 
به ش��رط آنکه فعاالن اقتصادی از س��ایه بیرون بیایند و مشارکت فعال و 
آگاهانه در انتخابات داش��ته باش��ند؛ برخی را از می��ان خود برای رقابت 
انتخابات��ی کاندیدا کنند و در مواردی که حمایت از دیگران را مناس��ب 
تش��خیص می دهند، میثاق ببندند که ب��ه رونق اقتصادی و الزام های آن 
وفادار باش��ند؛ الزام هایی همچون ثبات اقتصادی، کوچک کردن دولت و 

نهادهای عمومی به نفع بخش خصوصی، خدمت دیپلماسی به اقتصاد. 
رونق اقتصادی چیزی نیس��ت که فقط فعاالن اقتصادی از آن بهره مند 
شوند و پیامدهایی همچون افزایش رفاه عمومی و ارتقای ضریب اشتغال 
را به همراه دارد که هر دو، مطالبه اصلی اکثریت مردم در شرایط کنونی 
اس��ت. به همین دلیل، فعاالن اقتصادی می توانند در صورت برنامه ریزی 

مناسب، به موفقیت این ایده امیدوار باشند. 
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وندورلیس��ت واح��د  صنعت 
نفت هنوز نهایی نش��ده اس��ت 
ام��ا با این حال س��امانه جدید 
تامی��ن کاال ب��ا ه��دف حمایت 
از س��اخت داخل از اس��فندماه 
امس��ال فع��ال خواه��د ش��د،  
مدیرکل س��امانه کاال و حمایت 
از س��اخت داخل وزارت نفت با 
تاکی��د بر اینکه تولیدکنندگان 
داخلی نگران فروش محصوالت 
خود نباشند، اعالم کرد:  سامانه 
به طور سیس��تمی تعریف شده 
است که از تولید داخل حمایت 
کن��د به گون��ه ای که با تعریف 
نف��ت کد برای کاالی داخلی از 
خری��د هرگونه کاالی مش��ابه 
ب��ه طور اتوماتی��ک جلوگیری 

می شود.
»به دس��تور وزیر نفت، کلیه 
ش��رکت های تابعه وزارت نفت 
موظفن��د ت��ا پای��ان بهمن ماه 
امس��ال، تمام معام��الت خود 
را از س��امانه های موج��ود ب��ه 
س��امانه جدی��د تامی��ن کاالی 
ای��ن وزارتخان��ه منتقل کنند و 
معامالت خود را صرفا از طریق 
این سامانه انجام دهند.« استقرار 
س��امانه تامین الکترونیکی کاال 
با هدف شفاف سازی معامالت، 
جلوگی��ری از موازی کاری ه��ا، 
شناس��ایی و دسترسی بهتر به 
س��ازندگان داخل��ی تجهیزات 
و کااله��ای صنع��ت نفت و در 
مجموع، بهب��ود فرآیند تامین 
وزارت  کار  دس��تور  در  کاال 
نفت قرار گرفته است. به دلیل 
اهمی��ت ای��ن موضوع با فریبرز 
گردانی ن��ژاد، مدیرکل س��امانه 
کاال و حمایت از ساخت داخل 
وزارت نف��ت درب��اره جزییات 
بیش��تر مس��ئله ب��ه گفت و گو 

نشستیم. 
آق�ای کردانی ن�ژاد ای�ن 
دس�تور وزیر چه زمانی قرار 
اس�ت به ش�رکت های نفت 

ابالغ شود؟ 
درش��ورای  تصمی��م  ای��ن 
معاون��ان وزارت نف��ت ک��ه ب��ا 
حضور وزیر برگزار ش��ده، اتخاذ 
ش��ده اس��ت و به دلیل اهمیت 
موضوع مصوبه در دو بند برای 
ما ارسال شده تا هرچه سریع تر 
نسبت به ابالغ نهایی به تمامی 
شرکت های اصلی و تابعه وزارت 
نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیش 
و پخش اب��الغ کنیم. مدیریت 

فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات 
ش��رکت ملی نفت ایران موظف 
است برنامه زمانبندی آموزش و 
استقرار سامانه را ظرف دو هفته 
به همه شرکت های تابعه اعالم 
کند و معاونت امور مهندس��ی 
موظف اس��ت ب��ه نمایندگی از 
وزارت نف��ت ب��ا بهره گی��ری از 
اهرم های��ی که به موجب قانون 
وظایف و اختیارات وزارت نفت 
در اختی��ار دارد، ب��ا تش��ویق 
و ایج��اد هماهنگ��ی ب��ر همه 
ش��رکت های تابع��ه در اجرای 
دقیق این فرآیند به طور منظم 
نظارت کند و پیش��رفت کار را 
هر س��ه ماه یک بار به ش��ورای 
معاون��ان ارائه دهد. قرار اس��ت 
در مدت پنج ماه آینده س��امانه 
مستقر شود تا از اول اسفندماه 
امسال تمامی معامالت از طریق 

سامانه باشد. 
واح���د م��ربوط�ه چه 
زمان�ی دس�تور وزی�ر را به 
اب�الغ  تابع�ه  ش�رکت های 

خواهد کرد؟ 
 ب��ا توج��ه به اهمیت موضوع 
دیروز جلس��ه شورای راهبردی 
ب��ا حضور چهار ش��رکت اصلی 
وزارت نفت برگزار شد تا موضوع 
وندورلیس��ت واحد و س��امانه 
کاال ب��ا حضور معاون وزیر نفت 
تش��ریح شود. برنامه زمانبندی 
برای اجرای طرح نهایی ش��ده 
و با ارائه به ش��رکت های اصلی 

اجرایی خواهد شد. 
س�امانه تامی�ن کاال که از 
چند س�ال گذشته در حال 
به روزرسانی است با ایرادات 
و مشکالتی همراه است. آیا 
می ت�وان امیدوار بود که در 
باقیمان�ده،  زم�ان  م�دت 

اصالح شود؟ 

از چهار س��ال پیش کارهای 
مقدمات��ی س��امانه کاال آغاز و 
نرم افزار آن تولید ش��ده اس��ت 
و حتی دوره آزمایش��ی آن در 
ش��رکت کاالی سابق طی شد. 
تمامی ایرادات سایت شناسایی 
و مرتفع ش��ده است. همچنین 
در دو ش��رکت نف��ت مرک��زی 
و مدیری��ت اکتش��اف ش��رکت 
نف��ت ایران مراح��ل آموزش و 
اس��تقرار طی شده است و این 
نرم اف��زار آمادگ��ی کامل برای 
بهره ب��رداری را دارد البت��ه این 
نرم افزار پیش از این نیز قابلیت 
استفاده داشت اما نیاز به حکم 
حکومتی وزیر نفت را داشت که 
خوشبختانه این حکم نیز صادر 
ش��ده است و از تاریخ مشخص 
ش��ده 140 شرکت موجود باید 
به صورت یکپارچه تمامی اقالم 
مورد نیاز را از سامانه کاال خرید 

کنند. 
بسیاری از تولیدکنندگان 
کاال و تجهی�زات نفت�ی نظر 
ش�ما را ندارن�د و معتقدند 
ب�رای  کاال  س�امانه  ک�ه 
بهره برداری آماده نیست، با 
این حال آیا سامانه ظرفیت 
الزم را برای معامالت تمامی 

شرکت های تابعه دارد؟ 
برای اینکه با مش��کل مواجه 
نشویم دو موضوع وندورلیست 
واح��د کاالی نفت��ی و س��امانه 
کاال از هم تفکیک ش��ده است. 
وندورلیس��ت واحد برای کاال و 
تجهی��زات نفتی با خوداظهاری 
تولیدکنن��دگان  و  ش��رکت ها 
انجام شده و کمیته های فنی و 
بازرگانی در حال بررسی منابع 
هس��تند. کار برای وندورلیست 
واح��د انج��ام ش��ده و بع��د از 
نهایی ش��دن منابع هر دو سال 

فرص��ت برای تکمیل این وندور 
لیس��ت فراه��م می ش��ود. اما 
نمی توانی��م منتظ��ر بمانیم تا 
راه ان��دازی س��امانه کاال منوط 
ب��ه تکمی��ل این وندورلیس��ت 
باش��د. با این ح��ال برای اینکه 
مش��کلی برای شرکت ها ایجاد 
براس��اس  ش��رکت ها  نش��ود، 
رویه  گذش��ته ب��رای وندورها و 
خریده��ای خود عمل خواهند 
کرد. ما در سامانه منابع داخلی 
و خارج��ی را اعالم می کنیم اما 
اگر قطعه ای مورد نیاز شرکت ها 
بود که در سامانه وجود نداشت 
می توانن��د خرید خود را انجام 
دهند و رونوشت خرید را برای 
ارزیاب��ی اع��الم کنند از این رو 
هیچ مانعی برای ورودی سامانه 
وجود ندارد و در این مدت نیز 
به موازات وندورلیس��ت واحد را 

نهایی خواهیم کرد. 
چگون�ه انتظار دارید که با 
این وجود نبود وندورلیست 
واحد سامانه کاال تنها منبع 
خری�د اق�الم م�ورد نی�از 
وزارت  تاب�ع  ش�رکت های 

نفت باشد؟ 
تمام��ی منابع م��ورد نیاز در 
صنع��ت نف��ت و ش��رکت های 
نفتی در مدت زمان 10 س��اله 
توسط شورای عالی منابع نفتی 
تهیه شده به طوری که خروجی 
این کار شناس��ایی هزار و 104 
منبع داخلی و  هزار و 662 منبع 
خارجی اس��ت با این حال هزار 
و 500 منبع داخلی به ش��کل 
خوداظه��اری داریم که تمامی 
ای��ن منابع کاالیی در س��امانه 
وجود دارد. اما برای حل شدن 
تمامی مشکالت این امکان را به 
ش��رکت ها دادیم که در صورت 
نیاز به هر کاالیی که در سامانه 

وجود ندارد، ضمن خرید کاالی 
م��ورد نیاز م��ا را از فرآیند کار 
مطلع س��ازند تا م��ورد ارزیابی 

قرار دهیم. 
آی�ا با س�امانه کاال و درج 
تمامی اقالم تولیدی صنعت 
نف����ت، تولیدکنن�دگان 
نس�بت  نگران�ی  داخل�ی 
خ�ود  کاالی  ف�روش  ب�ه 
نخواهند داش�ت؟ و مهم ت�ر 
اینک�ه آی�ا وزارت نفت این 
تضمین را به تولیدکنندکان 
داخل�ی می ده�د که کاالی 
مش�ابه تولی�د داخ�ل وارد 

کشور نخواهد شد؟ 
تولیدکنندگان داخلی نگرانی 
نداش��ته باشند. سامانه به طور 
سیس��تمی تعری��ف ش��ده که 
از تولی��د داخ��ل حمایت کند 
به گون��ه ای که ب��ا تعریف نفت 
کد برای کاالی داخلی از خرید 
هرگون��ه کاالی مش��ابه به طور 
اتوماتیک جلوگیری می ش��ود. 
در حقیقت با مس��کوت کردن 
مسیر خرید خارجی زیرساخت 
حمایت از ساخت داخل فراهم 
ش��ده است اما اگر به هر دلیلی 
نیاز ش��رکت ها ب��ا محصوالت 
داخلی تامین نش��ود با کس��ب 
اجازه از عالی ترین مقام سازمان 
امکان خرید از محصول خارجی 
فراهم خواهد ش��د. در سامانه، 
لیس��ت  خرید کاالهای ممنوع 
خارجی نیز اعمال شده است. 

آیا می توان امیدوار بود که 
از اول اسفندماه امسال هیچ 
خری�دی خ�ارج از ضواب�ط 
تعریف ش�ده در سامانه کاال 

صورت نگیرد؟ 
دارای  ک��اال  س����ام��ان��ه 
پتانس��یل هایی ب��رای حمایت 
از س��اخت اس��ت که ش��اید از 
تمام��ی امکان��ات آن در تاریخ 
یاد شده نتوان استفاده کرد اما 
س��امانه به گونه ای تعریف شده 
که زیرساخت حمایتی دارد که 
درآینده به بهره برداری خواهد 
رس��ید. با این حال با همراهی 
انجم��ن حمایت از س��ازندگان 
داخ��ل، لیس��تی در حال تهیه 
اس��ت تا اقالمی که در داخل با 
کیفیت مورد نیاز تولید می شود 
از خارج خریداری نش��ود. ابزار 
ما س��امانه الکترونیکی کاالیی 
است که فرآیند برای آن تعریف 
شده و اگر خارج از ضوابط باشد 

خرید نهایی نخواهد شد. 

مدیرکل سامانه کاال و حمایت از ساخت داخل وزارت نفت در گفت و گو با »فرصت امروز« :

توقف  خریدکاالی خارجی مشابه ساخت داخل در صنعت نفت 

یروان��د زاخاری��ان، وزیر انرژی 
روز دوش��نبه  صب��ح  ارمنس��تان 
در دی��دار ب��ا بهم��ن صالح��ی، 
ص��ادرات  ش��رکت  مدیرعام��ل 
تجهی��زات و خدم��ات منابع آب و 
ب��رق ایران )صانیر( به خبرنگاران 
گفت: کمیس��یون مش��ترک کلیه 
پروژه ه��ای در دس��ت دو کش��ور 
طی ماه آینده در ایروان بررسی و 

عملیاتی خواهد شد. 
ایران و ارمنس��تان سال 2004 
می��الدی )1383 شمس��ی( یک 
ق��رارداد تهات��ر گاز و ب��رق امضا 
کردند، مدت این قرارداد 20 ساله 
اس��ت.  شرکت صادرات تجهیزات 
و خدمات صنایع آب و برق ایران 
)صانیر( و ش��رکت ارمنی )هاون( 
قرارداد احداث خط س��وم انتقال 
برق از ارمنس��تان به ایران را طی 

ماه گذشته به امضا رسانده اند. 
این قرارداد به ارزش 107 میلیون 
یورو است که میزان مبادله انرژی 
از 350 مگاوات به 1000 مگاوات 
افزای��ش می یاب��د و طی مدت 18 
ماه اجرایی خواهد شد.  زاخاریان 
اضاف��ه ک��رد: امیدواریم پروژه در 
دس��ت انجام صانیر که تجهیزات 
آن به این کش��ور رس��یده، مسیر 
خوب��ی را ط��ی کند.  وی افزود: به 
دلیل مس��اعد ب��ودن آب و هوای 
ارمنس��تان درخواس��ت داریم که 
عملی��ات پس��ت های انتق��ال نیز 
همزم��ان اجرا ش��ود.  وزیر انرژی 
و منابع طبیعی ارمنس��تان اضافه 
کرد: بعد از اتمام خط سوم در سال 
2018 ظرفیت برق ارمنس��تان به 

ایران پنج برابر خواهد شد. 
ب��ه گفته وی، موضوع فاینانس 

ب��ا بانک های ایران��ی به خصوص 
بانک توس��عه تجارت برای انجام 
پروژه ه��ا در این س��فر مذاکرات 
خوب��ی ش��ده اس��ت.  زاخاریان 
تصری��ح ک��رد: 14 اکتب��ر -22 
مه��ر م��اه -جهانگی��ری، معاون 
رئیس جمه��وری اس��المی ایران 
س��فری دو روزه ب��ه ارمنس��تان 
خواهند داش��ت و در این س��فر 
پروژه ها بین دو کش��ور بررسی و 
راه های اجرایی آنها مورد بحث و 

گفت و گو قرار خواهد گرفت. 
زاخاری��ان س��فرش ب��ه ایران 
و دی��دار با مس��ئوالن جمهوری 
اس��المی ای��ران را موفق ارزیابی 
ک��رد و گفت: در ش��رایط موجود 
ارمنس��تان در مرزه��ای خ��ود با 
حساس��یت های ج��دی مواج��ه 
اس��ت و پ��روژه ب��رق ب��رای م��ا 

اهمیت ویژه ای دارد.  وی اش��اره 
کرد: امیدوارم ایران و ارمنس��تان 
در این مقطع از شرایط دشوار به 
خوبی عبور کنند.  وی به س��ابقه 
هم��کاری بین دو کش��ور اش��اره 
ک��رد و گفت: اج��رای این پروژه 
به پیوس��تگی ش��بکه برق به کل 
منطقه می انجامد.  بهمن صالحی، 
مدیرعام��ل صانی��ر در این دیدار 
گف��ت: مجموع��ه پروژه ه��ای در 
دست اقدام صانیر خارج از کشور 
در ح��ال حاضر 657 میلیون دالر 
اس��ت.  وی حس��ن نیت مدیران 
ب��رق ارمنس��تان را تقدیر کرد و 
گفت: این همکاری های پیوس��ته 
باع��ث ش��ده تا صانی��ر وارد بازار 
ارمنس��تان ش��ود.  صالحی اظهار 
امی��دواری کرد که در پروژه های 
دیگر در کشور ارمنستان شرکت 

صانیر حضوری فعال داشته باشد. 
ب��ه گفت��ه وی، پروژه خط 350 
ب��ه 1000 م��گاوات را باق��درت و 
همکاری ش��رکت های ایرانی جلو 
خواهی��م ب��رد ت��ا در زمان بندی 

مشخص شده به نتیجه برسیم. 
ک��رد:  تاکی��د  صالح��ی 
اول  مع��اون  جهانگی��ری، 
ایران نس��بت  رئیس جمه��وری 
به اج��رای پروژه های صانیر در 
ارمنس��تان آگاهی کامل دارند. 
هم��کاری،  رون��د  صالح��ی 
پرداخت ه��ا و هزینه های قرارداد 
در  م��گاوات   1000 ب��ه   350
ارمنس��تان را خوب ارزیابی کرد و 
از وزیر انرژی ارمنس��تان خواست 
در ادامه سفر خود در تهران روند 
پرداخت ه��ای به موقع این قرارداد 

را اجرایی تر کند. 

دردیدار وزیر انرژی ارمنستان با مدیر عامل صانیر مطرح شد

آغاز تهاتر گاز و برق بین دو کشور

انرژی

بینالملل

گاز

موفقیت طرح پیمایش در کنترل قاچاق سوخت
کاهش 15 درصدی مصرف گازوییل

با اجرای طرح عرضه گازوییل به ازای پیمایش، گام 
مهمی برای مقابله با قاچاق س��وخت برداش��ته شد و 
آمارهای غیررسمی نیز از موفقیت این طرح در کاهش 
15 درصدی مصرف گازوییل در کشور حکایت دارد. 
به گزارش ایرنا، طرح اختصاص سهمیه گازوییل به 
ازای پیمایش از اول مهرماه با هدف مقابله با قاچاق و 
بهینه سازی مصرف این نوع سوخت، برای خودروهای 

دیزلی آغاز شد. 
با اجرای این طرح، س��همیه های س��وخت، براساس 
بارنامه و صورت وضعیت جابه جایی مسافر که سازمان 
پایانه ها برای حمل و نقل برون ش��هری اعالم می کند، 
اختص��اص می یابد. همچنین س��ازمان ش��هرداری ها 
خودروه��ای عمومی گازوییل س��وز درون ش��هری را 
س��ازماندهی می کند. پیش از این محس��ن روحانی، 
مدیر س��امانه هوش��مند سوخت ش��رکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفتی با تش��ریح جزیی��ات این طرح به 
ایرن��ا گفت��ه بود: حدود 600 ه��زار خودروی دیزلی از 
یکم تا هش��تم مهرماه حداقل یک بار س��وختگیری 
کرده و سهمیه نیمه اول را دریافت کرده اند. به گفته 
وی، نحوه عرضه س��همیه آن گروه از خودروهایی که 
هنوز س��ازماندهی نشده اند، تفاوت داشته و به میزان 
85 درصد سهمیه ای که قبال دریافت می کردند، خواهد 
بود. آمارها نش��ان می دهد این طرح در هدف اصلی 
خود که کنترل مصرف و کاهش قاچاق سوخت بوده، 
موفق ش��ده به طوری که گفته می ش��ود با اجرای این 
طرح مصرف گازوییل 15 درصد کاهش داشته است. 
عباس کاظمی، مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران در این خصوص گفت: 
جلوگیری از عرضه خارج از شبکه گازوییل را به دلیل 
اختالف قیمت آن در کشور با کشورهای همجوار ایران 
که بخش��ی از آن در حوزه حمل و نقل اتفاق می افتد، 
از جمله ویژگی های مهم طرح تخصیص س��وخت به 
ازای پیمایش اس��ت. وی اظهار داش��ته اس��ت: بنابر 
آمارهای غیر رس��می، اجرای طرح تخصیص س��وخت 
ب��ه ازای پیمای��ش در 10 روز نخس��ت )یک��م تا دهم 
مهرم��اه( مص��رف گازویی��ل را 15 درصد کاهش داده 
و بیانگر کاهش مصرف این بخش اس��ت. وی تصریح 
کرد: با تخصیص واقعی س��وخت )گازوییل(به ناوگان 
دیزلی کشور در بخش های حمل بار و مسافر، می توان 
مابه التف��اوت مص��رف واقع��ی و غیرواقعی را به حوزه 

صادرات این فرآورده اختصاص داد. 

آغاز جراحی بزرگ صنعت برق در سکوت خبری
فعالیت شرکت مادرتخصصی تولید 

برق کلید خورد 

جراحی بزرگ صنعت برق در سکوت خبری کلید 
خورده و ش��رکت مادرتخصصی تولید درحالی متولد 
شده که قرار است توانیر به سه شرکت مجزا تقسیم 

شود. 
به گزارش ایسنا، معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی 
و اقتصادی گفت: به دلیل ارتقای عملکرد صنعت برق، 
قصد داریم شرکت توانیر را به سه بخش مادر تخصصی 
تولید، توزیع و انتقال برق تقس��یم کنیم که در حال 
حاضر شرکت مادر تخصصی تولید برق فعالیت خود را 
آغاز کرده است.  علیرضا دائمی در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه تولید برق در گذشته در شرکتی به نام 
سازمان توسعه برق ایران صورت می گرفت، اظهار کرد: 
این شرکت در احداث نیروگاه ها فعالیت خوبی داشت، 
اما در حال حاضر به یک شرکت مادرتخصصی تولید 

برق حرارتی تبدیل شده است. 
وی ادامه داد: دیروز با اعالم وزیر نیرو این ماموریت 
به عهده طرزطلب که در گذشته معاونت برنامه ریزی 
و نظارت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران را بر 
عهده داشت، واگذار شد؛ همچنین فالحتیان، معاون 
وزیر نیرو در امور برق ریاست هیات مدیره این شرکت  
را عه��ده دار ش��د.  به گفته مع��اون وزیر نیرو در امور 
برنامه ری��زی و اقتص��ادی هدف نهایی وزارت نیرو این 
اس��ت که صنعت برق در س��ه بخش تولید، انتقال و 
توزیع مدیریت شود و با توجه به اینکه انتقال یکی از 
مهم ترین وظیفه های وزارت نیرو اس��ت، بنابراین این 

امر برعهده توانیر گذاشته شده است. 
دائمی با بیان  اینکه در حال حاضر 51 درصد انتقال 
برعهده بخش خصوصی و مابقی برعهده دولت است، 
اظهار کرد: قرار بر این شده که با ایجاد شرکت جدید 
مادرتخصصی توزیع برق، مس��ئولیت این امر توس��ط 
32ش��رکت توزیع در اس��تان های مختلف ساماندهی 
شود.  وی در پاسخ به این سوال که در چه فرجه زمانی 
ش��رکت مادر تخصصی توزیع از توانیر جدا می ش��ود؟ 
گفت: ایجاد چنین ساختاری برای صنعت برق نیازمند 
اخ��ذ مجوز و درج قوانینی اس��ت، ل��ذا باید روند این 

موضوع در مجلس طی شود. 
مع��اون وزی��ر نیرو در ام��ور برنامه ریزی و اقتصادی 
اظهار کرد: امیدواریم تا پایان س��ال بتوانیم س��اختار 

جدید صنعت برق را ساماندهی کنیم. 

پیشنهاد آلمان ها برای خرید گاز 
ال ان جی

آلمان می توان��د گاز ال ان جی ای��ران را به صورت 
مای��ع دریاف��ت و از طریق خط لوله به س��ایر نقاط 

انتقال دهد. 
اوالف لی��س وزی��ر اقتص��اد، حمل ونق��ل و کار 
ایالت نیدرزاکسن آلمان در این باره گفت: »ایالت 
نیدرزاکس��ن بزرگ تری��ن بندر نفتی آلمان اس��ت 
و بزرگ تری��ن محموله های واردات��ی نفت در این 
ایالت تخلیه می ش��وند. م��ا می توانیم در این بندر 
پذیرای کش��تی هایی باشیم که گاز ال ان جی ایران 
را به صورت مایع حمل می کنند و از آنجا از طریق 
خط لوله می توان این گاز را به س��ایر نقاط انتقال 

داد.«
او ک��ه ب��ه همراه ی��ک هی��ات ب��زرگ تجاری 
در ای��ران حض��ور دارد روزگذش��ته در دی��دار با 
مس��عود خوانس��اری، رئیس ات��اق ای��ران افزود: 
»خودروس��ازهای آلمانی عالقه زی��ادی به حضور 
در بازار ایران دارن��د و هم اکنون ارتباطاتی جدی 
بی��ن فولکس واگن و خودروس��ازهای ایرانی برای 
بررس��ی نحوه همکاری برقرار اس��ت. او همچنین 
عنوان کرد که با س��رمایه گذاری در صنایعی چون 
صنعت غذا و موادش��یمیایی که شرکت های ایالت 
نیدرزاکس��ن در آن متخصص هستند، اشتغال هم 
ایج��اد می ش��ود که ب��رای جامعه ایران��ی منفعت 

دارد.«
اوالف لی��س تاکید کرد که عالوه بر گس��ترش و 
توسعه روابط اقتصادی، برای آلمان ها مهم است که 
دو کش��ور ایران و آلمان بیش��تر به یکدیگر نزدیک 
ش��وند. او با اش��اره به روابط دیرینه دو کشور اعالم 
کرد ک��ه آلمان ها ب��رای حضور در ای��ران برنامه ای 
ج��دی و عزمی راس��خ دارند و هم اکن��ون در حال 
بررس��ی ش��رایط به منظ��ور حضور بهت��ر و موثرتر 

هستند. 
ایال��ت  کار  و  حمل ونق��ل  اقتص��اد،  وزی��ر 
نیدرزاکس��ن آلم��ان ب��ا اش��اره به دی��دارش با 
معاون بانک مرکزی ای��ران گفت: »ما در زمینه 
مراودات بانکی و نق��ل و انتقال پول و همچنین 
مس��ئله بیم��ه صحبت کردیم و به نظر می رس��د 
گام ه��ای خوب��ی در زمین��ه برقراری س��وییفت 

برداشته شده است.« 
او عنوان ک��رد که با برقراری مراودات بانکی دو 
کش��ور، حرکت در مسیر توس��عه مبادالت تجاری 
نیز تس��هیل می ش��ود. سرپرس��ت هی��ات تجاری 
آلمان همچنین پیش��نهاد کرد ک��ه نمایندگانی از 
بانک های ایران در کارگاه های مدرن بانکداری در 
آلمان ش��رکت کنند تا با ابزار جدید و فناوری های 
نوی��ن مورد اس��تفاده در بانکداری روز دنیا آش��نا 

شوند. 

وزیر انرژی امارات: 
به سرمایه گذاری نفتی ادامه می دهیم 

 وزی��ر ان��رژی امارات گف��ت: این کش��ور باوجود 
کاهش قیمت نفت به سرمایه گذاری های نفتی خود 

ادامه می دهد. 
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، سهیل بن محمد 
المزروع��ی، وزیر انرژی امارات گفت: این کش��ور در 
حال پیشبرد سرمایه گذاری های خود در بخش نفت 
و گاز باوجود کاهش قیمت نفت اس��ت و انتظار دارد 
تا س��ال 2017 هیچ تاخیری در برنامه های افزایش 

عرضه نفت این کشور رخ ندهد. 
وزیر انرژی امارات در حاشیه یک کنفرانس انرژی 
در ابوظبی به خبرنگاران گفت: س��رمایه گذاری ها در 
جریان است و ما به س��رمایه گذاری های خود ادامه 

خواهیم داد. 
وی ای��ن موضوع را تایید ک��رد که برنامه های این 
عضو اوپک برای افزایش ظرفیت تولید نفت خود به 
3.5 میلیون بش��که در روز تا سال 2017 در جریان 

است. 
نصف ش��دن قیمت نفت در س��ال گذش��ته باعث 
کاهش فعالیت های اکتشاف و تولید نفت در صنعت 
نف��ت جهان ش��ده اس��ت. کاهش قیمت ه��ا به زیر 
50 دالر در هر بش��که به برنامه های س��رمایه گذاری 
ش��رکت های نفت��ی بین المللی، ش��رکت های نفتی 
دولتی و ش��رکت های مس��تقل لطم��ه زده و آنها را 
مجبور به پیدا ک��ردن راه هایی برای صرفه جویی در 

هزینه ها کرده است. 
فاتح بیرول، رئیس آژانس بین المللی انرژی گفت: 
انتظار می رود س��رمایه گذاری نفتی جهانی امس��ال 
20 درصد کاهش پیدا کند که بیش��ترین کاهش در 

تاریخ صنعت نفت است. 
در  عربس��تان  نف��ت  وزی��ر  النعیم��ی،  عل��ی  
روزهای گذش��ته اع��الم کرد که این کش��ور به 
س��رمایه گذاری های خود در صنعت نفت و گاز و 
انرژی های خورش��یدی باوجود س��قوط قیمت ها 

ادامه خواهد داد. 
المزروع��ی همچنی��ن گف��ت: ام��ارات در ح��ال 
س��رمایه گذاری 35 میلیارد دالری برای متنوع کردن 
ترکی��ب انرژی خ��ود و کاه��ش واردات گاز طبیعی 
اس��ت.  وی همچنین افزود: ما باید وابس��تگی خود 
ب��ه گاز طبیعی و واردات آن را به حداقل برس��انیم. 
ما در حال س��رمایه گذاری 35 میلی��ارد دالری برای 
این منظور هستیم. هدف ما کاهش وابستگی امارات 
به گاز طبیع��ی از 100 درصد کنونی به 70 درصد تا 

سال 2021 است. 

سوخت

بـرق

در حالی که گازپروم از افزایش 23 درصدی 
ص��ادرات گاز ب��ه بازارهای گاز اروپا و ترکیه 
در سه ماهه سوم سال جاری خبر می دهد، 
ماروش س��فکوویچ، نایب رئیس کمیسیون 
اروپا بر اهمیت کریدور ش��مال- جنوب در 
اتص��ال بازارهای گاز مرک��ز اروپا و افزایش 

امنیت انرژی در منطقه تاکید کرد. 
در جری��ان دی��دار با رئی��س هیات مدیره 
ش��رکای بازارهای ان��رژی اروپای مرکزی، 
کمیس��یونر اتحادیه اروپا گف��ت: »کریدور 
ش��مال – جن��وب ب��ا توج��ه ب��ه تحوالت 
ژئوپلتی��ک موجود در منطقه یک س��رمایه 
ارزشمند بوده و بخش انرژی از اهمیت بسیار 

زیادی برای صنعت اروپا برخوردار است.«

در این ارتباط س��فکوویچ طی یادداشتی 
اع��الم ک��رد: »م��ا قص��د داری��م صنعت را 
در اروپ��ا حف��ظ ک��رده و ش��رایط را ب��رای 
توس��عه آن تس��هیل کنیم و از این طریق 
رقاب��ت میان صنای��ع را افزایش دهیم. این 
اس��تراتژی در م��ورد صنعت انرژی ش��امل 
نف��ت، گاز و ب��رق نیز مص��داق دارد.« نایب 
رئی��س کمیس��یون اروپا ادام��ه داد: »ما از 
نی��از بخش انرژی به س��رمایه گذاری مطلع 
ب��وده و فرآیند قانون گ��ذاری اتحادیه اروپا 
نی��ز تاثی��ر قابل توجهی بر این موضوع دارد. 
ما به س��ختی کار می کنیم تا از دسترس��ی 
تمام��ی صنایع اروپای��ی به انرژی مورد نیاز 
خود به منظور رشد و توسعه بیشتر اطمینان 
حاص��ل کنی��م.«  در همی��ن راس��تا اخیرا 
ش��رکای بازاره��ای گاز اروپ��ای مرکزی در 

اظهارنظری پیرامون منافع عظیم سیاس��ی، 
اقتصادی و اجتماعی که کریدور ش��مال – 
جن��وب ب��رای کل قاره اروپ��ا به همراه دارد 
س��خن گفته و ب��ر اهمیت این پروژه تاکید 
کردند. گفتنی اس��ت که در هفته گذش��ته 
وزرای  و  نخس��ت وزیران  روس��ای جمهور، 
امورخارجه کش��ورهای اتریش، بلغارستان، 
کرواسی، جمهوری چک، استونی، اسلوونی، 
لهستان و رومانی مدارک ارائه شده از سوی 
ش��رکای بازارهای گاز اروپای مرکزی را به 

بحث و بررسی گذاشتند. 
پی��ش از ای��ن س��فکوویچ، نای��ب رئیس 
کمیس��یون اتحادیه اروپا در اظهاراتی گفته 
بود که خط لوله نورد استریم 2 اثرات منفی 
قابل توجهی بر کشورهای شرق اروپا خواهد 
داشت. وی در روز شنبه گذشته و در منطقه 

س��وپوت لهستان در این باره گفت: »واضح 
اس��ت که در صورت تحقق نورد اس��تریم 2 
قرار اس��ت گاز روس��یه را به آلمان منتقل 
کند، کشورهای شرق اروپا از امنیت انرژی 

کمتری برخوردار خواهند بود.«
در این بین و در روز جمعه گازپروم اعالم 
کرد که 41/4 میلیارد مترمکعب گاز به اروپا و 
ترکیه در سه ماهه سوم سال جاری میالدی 
صادر کرده اس��ت که این میزان نس��بت به 
مدت مش��ابه در س��ال گذش��ته 23 درصد 
افزایش نش��ان می دهد. براس��اس اطالعات 
منتش��ر ش��ده توس��ط خبرگزاری رویترز، 
آلمان با خرید 11/2 میلیارد مترمکعب گاز، 
19 درصد بر حجم واردات گاز طبیعی خود 
از روس��یه افزوده اس��ت، این در حالی است 
که این افزایش برای ایتالیا 69 درصد است. 

سفکوویچ: کشورهای شرق اروپا برای تامین انرژی مورد نیاز خود به کمک نیاز دارند

الهه ابراهیمی

ترجمه: معراج آگاهی
منبع: مجله گازی اروپا



واردات  تعرف��ه  افزای��ش 
خودرو ه��ای بی کیفیت چینی 
ت��ا ه��زار برابر، ط��رح تازه ای 
اس��ت که نماین��دگان مجلس 
ش��ورای اس��امی که تا همین 
چن��د وق��ت پی��ش در مقابل 
صنعت خودروی ایران ایستاده 
بودن��د، این بار برای حمایت از 
این صنعت، در مجلس شورای 

اسامی کلید زده اند. 
تعرف��ه واردات خ��ودرو، در 
طول سال های گذشته همواره 
س��دی ب��رای واردات بی رویه 
خودرو و از سوی دیگر به نوعی 
حمای��ت از صنع��ت خودروی 
داخل��ی ب��ه ش��مار می رفت��ه 
اس��ت. درحالی که کش��ورهای 
صاح��ب نام جه��ان در صنعت 
به وی��ژه کش��ورهای  خ��ودرو 
آس��یای شرقی، س��ال ها برای 
پ��ا گرفت��ن صنع��ت خودروی 
بوم��ی خ��ود، درهای کش��ور 
خ��ود را به روی واردات خودرو 
بس��تند، دولتمردان ایرانی نیز 
س��د تعرف��ه را برای حمایت از 
این صنع��ت در پیش گرفتند. 
ام��ا ب��ا روند صع��ودی قیمت 
خودروه��ای داخ��ل ک��ه در 
ع��رض کمتر از یک س��ال رخ 
داد، کیفیت خودروهای داخلی 
افزایش پیدا نکرد و تنوع برای 
مش��تری خودروه��ای داخلی 
محس��وس نبود، سد تعرفه نیز 
نتوانس��ت جل��وی قامت کوتاه 
چینی های ارزان فروش بایستد 
آس��یای  چش��م بادامی های  و 
ش��رقی ب��ا وج��ود تعرفه 130 
درصدی امروز به شکل رقیبی 
جدی برای خودروسازان ایرانی 

درآمده اند. 
ح��اال مجلس��ی ها ک��ه ت��ا 
همی��ن چن��د وق��ت پیش بر 
طبل انحص��اری بودن صنعت 
خودروی ای��ران می کوبیدند و 
ب��ه همین بهان��ه بارها صنعت 
خ��ودروی داخل را مورد تاخت 
و تاز انتقادات خود قرار دادند، 
از کلید خوردن طرحی به بهانه 
حمای��ت از صنع��ت خودروی 

داخل خبر می دهند. 

ن��ادر قاض��ی پ��ور، عض��و 
کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس شورای اسامی، درباره 
این ط��رح به  »فرصت امروز« 
می گوی��د: »م��ن و تعدادی از 
هم��کاران معتقد هس��تیم که 
بای��د از مصرف کننده حمایت 
کنیم. گرچه معتقد هستیم که 
خودروس��ازان داخلی بد عادت 
ش��ده و کاالی ک��م کیفیت به 
دس��ت م��ردم می دهن��د ام��ا 
حمای��ت از س��رمایه و تولی��د 
ایرانی نی��ز باید صورت بگیرد. 
ما نمی خواهیم خودروس��ازان 
ایران��ی از بی��ن بروند و به جای 
آن خودروی بی کیفیت چینی 

وارد کشور شود. «  
او می افزاید: »در همین راستا 
طرح��ی را به ریاس��ت مجلس 
ارائ��ه داده ای��م که در این طرح 
مالیات، عوارض و تعرفه واردات 
خودروهای بی کیفیت چینی با 
تصویب هی��أت وزیران تا هزار 

برابر افزایش پیدا کند. «  

طرحی که به نفع هیچ کس 
نیست

ش��ورای  مجل��س  اهال��ی 
اس��امی به منظ��ور حمایت از 
مصرف کنن��ده و تولیدکنن��ده 
را  طرح��ی  چنی��ن  داخل��ی 
ارائ��ه کرده ان��د. در حالی ک��ه 

کارشناسان معتقدند این طرح 
نه به نفع مصرف کننده است و 
نه به نفع تولیدکننده. در همین 
راس��تا، امیرحس��ن کاکای��ی، 
اس��تاد دانش��کده مهندس��ی 
خودروی دانشگاه علم  وصنعت 
 و کارشناس صنعت خودرو، به  
»فرصت امروز« می گوید: »عدد 
هزار برابر کمی جای تأمل دارد. 
اگ��ر این عدد ه��زار درصد بود 
تعرف��ه واردات به 400 درصد 
می رس��یدو می ش��د درباره آن 
نظ��ر داد اما وقت��ی می گوییم 
هزاربراب��ر به معنی این اس��ت 
ک��ه نمی خواهیم واردات اتفاق 
بیفت��د. ای��ن موض��وع از نظر 
اقتص��اد کان یعن��ی فاجعه و 
بازگش��تن به روس��یه 70سال 
پیش. برقراری چنین تعرفه ای 
شدنی نیست زیرا ما نمی توانیم 
ب��دون تعامات جهانی صنعت 
خ��ود را رش��د دهیم. در اینکه 
باید واردات را تعدیل کرد شکی 
نیست اما اینکه به بهانه حمایت 
از صنع��ت خ��ودرو بخواهی��م 
درهای کش��ور را ببندیم، اصًا 
قابل قبول نیست. مگر کیفیت 
نامناسب خودروهای ما نتیجه 

واردات خودرو است؟«
او می افزاید: »حمایت از صنعت 
خودرو به معنای این است که با 
برقراری تعرفه متناسب، واردات 

را تعدیل کنیم و از س��وی دیگر 
ب��ه این صنع��ت کمک کنیم تا 
ب��ه کیفیت و تنوع الزم برس��د 
در غیر ای��ن ص��ورت با بس��تن 
دره��ای کش��ور فقط مش��تری 
را مح��دود کرده و به آن فش��ار 
می آوری��م. حتی چین که هنوز 
کمونیست است نیز از این روش 
دست برداشته است و این روش 
باعث پیش��رفت صنعت خودرو 
نخواهد ش��د و به زیان مشتری 
نیز هس��ت. «  محمدرضا نجفی 
منش، کارشناس صنعت خودرو 
نی��ز در این ب��اره در گفت وگو با  
»فرصت ام��روز« بیان می کند: 
»م��ن اعتق��ادی ب��ه این گون��ه 
حرکت های هیجانی و دستوری 
ندارم. م��ا باید صنعت خودمان 
را حفظ کنیم و از س��وی دیگر 
هم شرایط را برای رقابتی شدن 
این صنعت فراهم کنیم. حداقل 
انتظار ما از مجلسی ها این است 
ک��ه به جای برقراری تعرفه های 
عجیب به صنعت خودرو نتازند. 
م��ن بعی��د می دانم ک��ه چنین 
طرحی در مجلس رأی بیاورد. «  
او ب��ا بی��ان اینک��ه چنی��ن 
اقداماتی به صنعت خودرو هیچ 
کمک��ی نخواهد ک��رد، تصریح 
»خصوصی س��ازی،  می کن��د: 
ب��ا خودروس��ازان  مش��ارکت 
خارج��ی و ارائه پلتفرم ها تازه، 

اقداماتی هس��تند که باید برای 
بهب��ود وضعیت صنعت خودرو 

در پیش گرفته شوند. «  

امکان ایجاد رانت از پس 
یک طرح

نکته ای که نمایندگان مجلس 
روی آن تأکی��د می کنن��د این 
اس��ت که این تعرفه فقط برای 
خودروه��ای بی کیفیت چینی 
خواه��د ب��ود. حاال ب��ا توجه به 
اینکه کیفیت یک تعریف نسبی 
اس��ت و در ش��رایط کنونی همه 
کااله��ای واردات��ی حداقل های 
اس��تاندارد جهانی را دارند، این 
پرس��ش مطرح است که اجرایی 
ک��ردن چنین طرحی تا چه حد 

امکان پذیر است؟ 
کاکای��ی در این زمینه معتقد 
است: »کیفیت یک مفهوم نسبی 
اس��ت و باید مش��خص شود چه 
کسی قرار است آن را تشخیص 
ده��د؟  ای��ن موضوع فقط باعث 
ایجاد یک رانت بزرگ می ش��ود. 
ای��ن اقدام��ات س��ال های قبل 
در دنیا تس��ت ش��ده و کارنامه 
موفقی هم نداش��ته اس��ت. اگر 
می خواهی��م ب��ه صنعت خودرو 
با تعرفه کمک کنیم بهتر است 
تعرفه خودروهای با حجم موتور 
1500 تا 2000 س��ی س��ی که 
در ایران تولید می ش��ود با تعرفه 
خودروهای 2000 تا 2500 سی 
سی که 55 درصد است جابه جا 

شود. «  
با توجه به آنچه گفته ش��د، 
تعرفه هایی  برق��راری چنی��ن 
واردات  ب��ا  مقابل��ه  ب��رای 
خودروه��ای چینی امکان پذیر 
و منطق��ی نیس��ت. از س��وی 
دیگ��ر س��ابقه تاریخی نش��ان 
می دهد که چنین برخوردهای 
دس��توری و هیجانی نه تنها به 
س��ر من��زل مقصود نرس��یده، 
بلک��ه خاف ه��دف نیز نتیجه 
داده اس��ت. حاال با این شرایط 
بای��د منتظ��ر ماند و دید که آیا 
طرح تازه مجلس��ی ها به بهانه 
حمای��ت از صنع��ت خودروی 
داخل��ی و مصرف کنن��ده، رأی 

می آورد. 

طرح تازه مجلس برای مقابله با چینی ها

سازتعرفهبهکامخودروسازانکوکنمیشود

یک کارش��ناس مس��ائل اقتصادی معتقد 
اس��ت اگر حداقل کارگران خودروس��ازی در 
حد همین تشکل های مورد تأیید قانون کار 
ح��ق انجام فعالیت صنفی را داش��تند امروز 
می شد از طریق نهادهای صنفی این کارگران 
مدیران خودروسازی را به تجدیدنظر در انجام 

سیاست های اشتباه واداشت. 
 حسین راغفر با اعام این مطلب به ایلنا 
گفت: واکنش مردمی که این روزها در قبال 
کیفی��ت خودروهای بیش از اندازه گران و 
نامرغ��وب داخل��ی به وجود آمده اس��ت به 
واسطه سه دهه حمایت تمام قامت دولت از 
مدیران خطاکار صنعت خودرو ایجاد شده 
اما در مقابل استمرار آن باعث شده است تا 
کارگران خودروسازی از بابت تأمین امنیت 

شغلی خود احساس خطر کنند. 
وی اف��زود: غیر منطقی بودن علت گرانی 
خودروه��ای داخل��ی از یکس��و در مقاب��ل 
س��نگین بودن لطماتی که تاکنون از بابت 
کیفیت بس��یار ن��ازل این خودروها متوجه 
جان و مال ش��هروندان ش��ده اس��ت باعث 
ش��ده تح��ت س��رکوب عقده ای ک��ه تمام 
این س��ال ها به وجود آمده اس��ت کمپین 
تحریم خودروهای صفر کیلومتر داخلی با 
استقبال مردمی مواجه شود. این کارشناس 
کارگ��ران  البت��ه  داد:  ادام��ه  اقتص��ادی 
خودروس��ازی نیز حق دارند تا از وضعیت 
به وجود آمده احساس ناامنی کنند چرا که 
ای��ن گروه از مزد بگیران در صف نخس��ت 
آس��یب های کمپین تحریم خرید خودروی 
صفر کیلومتر داخلی هس��تند اما نمی توان 
نادی��ده گرفت که خودروی ش��خصی این 
کارگ��ران نیز همین محصوالت بی کیفیت 
داخل��ی اس��ت. راغفر افزود: ب��رای همین 
جامع��ه از کارگران خودروس��از نمی تواند 
انتظار داش��ته باشد که به راحتی با کمپین 
تحری��م خودروهای داخلی کناربیایند و از 
آن اس��تقبال کنن��د چرا که در کوتاه مدت 
این کارگران هستند که از وضعیت به وجود 

آمده زیان می کنند. 
ای��ن اس��تاد دانش��گاه در توضی��ح این 
مطل��ب افزود: بدون ش��ک مدیران دولتی 
خودروس��ازی که مسبب اصلی راه افتادن 

این کمپین هس��تند در مواجهه با وضعیت 
پی��ش آم��ده آنق��در به حاش��یه های امن 
دسترسی دارند که منافع خود را از تبعات 

منفی این تحریم مردمی دور نگهدارند. 
وی اف��زود: ام��ا اگر ای��ن کمپین بتواند 
هدفمن��د مطالب��ات خود را پیگیری کند و 
در عی��ن ح��ال مدیران خط��اکار دولتی را 
ب��ه عذرخواهی، تغییر رویه غلط وادار کند 
می ت��وان امی��دوار بود که پس از مدتی هم 
مردم به خواسته های قانونی و برحق خود 
دست یابند و هم تهدیدی که متوجه امنیت 
ش��غلی کارگران خودروس��از است خاتمه 
یابد. این مدرس دانش��گاه ادامه داد: بسیار 
دور از ذهن اس��ت که تصور کنیم مدیران 
خودروسازی حاضر شوند در مواجهه با این 
کمپین از حقوق و مزایای خود که حتی در 
بدترین شرایط اقتصادی همواره میزان رو 
به افزایش بوده اس��ت بکاهند، بلکه آنها در 
مواجهه با این کمپین از اعمال سیاست های 
انقباضی در مورد کارگران استفاده می کنند 
و به نوع��ی ب��ا تهدید مزایایی که تا پیش از 
این به آنها پرداخت می ش��ده اس��ت سعی 
می کنن��د هزین��ه مواجهه با این کمپین را 

به کارگران خودروساز محول کنند. 
راغفر با اش��اره به اش��تغال بیش از چند 
ه��زار کارگ��ر در صنع��ت خ��ودرو گفت: 
متأس��فانه مدی��ران دولتی ک��ه تاکنون در 
صنعت خودروی کش��ور حضور داش��ته اند 
از این ظرفیت نیروی انس��انی بهره برداری 
مناسب نکرده اند، در سطح جهانی صنعت 

خودروسازی در مقایسه با سایر صنایع یک 
صنعت روباتیک محس��وب می ش��ود با این 
ح��ال در کارخانه های خودروس��ازی ایران 
هن��وز کارگ��ران نقش مؤثری را در خطوط 

تولید و مونتاژ خودرو ایفا می کنند. 
وی ادام��ه داد: اگ��ر مدیری��ت دولتی در 
این س��ه دهه برای تجهیز خطوط تولیدی 
خود اقدام کرده بود امروز بیش��تر کارگران 
خودروس��از به عن��وان نیروهای متخصصی 
ک��ه بر فعالی��ت روبات های خودروس��ازی 
نظارت دارند در خط تولید حضور داشتند 
و در عم��ل کیفی��ت محص��ول نهای��ی نیز 
افزای��ش پیدا می ک��رد. راغفر افزود: با این 
حال مدیران دولتی خودروس��ازی به جای 
آنک��ه درصدد مدرن کردن خطوط تولید و 
تربیت کارگران ماهر باشند بیشتر بر حجم 
کارکنان س��تادی خود افزوده اند و همین 
باعث شده  تا محیط های خودروسازی برای 

ایجاد فسادهای اقتصادی مساعد شود. 
این کارش��ناس اقتص��ادی با بیان اینکه 
ای��ن وضعی��ت در دولت های نهم و دهم به 
اوج خود رس��یدو در نتیجه شمار زیادی از 
وابس��تگان به دولت وقت در کارخانه های 
خودروس��ازی ج��ذب و مش��غول فعالیت 
ش��دند، اف��زود: به جرات می ت��وان مدعی 
شد که این گروه از مدیران دولتی دغدغه 
صنعتی ندارند و تنها به دنبال آن هستند 
ت��ا از موقعی��ت موج��ود به عنوان س��کوی 
پرشی برای دستیابی به موقعیت اجتماعی 
و سیاسی بهتر در مجلس و دولت استفاده 

کنن��د.  وی گف��ت: برای��ن اس��اس می��ان 
نگ��رش مدیران با کارگران خودروس��ازی 
تفاوت عمده ای وجود دارد؛ گروه نخس��ت 
تنه��ا درصدد اس��ت از موقعیت کنونی اش 
پلی برای پیش��رفت اقتصادی – سیاس��ی 
بسازد اما در دسته دوم که کارگران هستند 
هرگونه پیش��رفت اجتماعی و اقتصادی در 
گروه پیشرفت شغلی خاصه شده است. 

راغف��ر افزود: ب��رای همین وقتی کارنامه 
مدی��ران دولتی خودروس��ازی را می بینیم 
مش��اهده می کنیم که تع��داد مدیرانی که 
آینده شغلی خود را در صنعت خودرو رصد 
می کنند بسیار کم است و چون بیشتر آنها 
دارای وابستگی های جداگانه هستند هرگز 
از اینکه بعدا از بابت عملکرد اش��تباه خود 
مورد بازخواس��ت یا حت��ی نقد قراربگیرند 
نگران��ی ندارن��د. وی اف��زود: این وضعیت 
در حالی اس��ت که در ایده آل ترین حالت، 
کارنام��ه ش��غلی یک کارگر خودروس��ازی 
هم��واره حت��ی در مورد تمدید قرارداد کار 
م��ورد ارزیابی کارفرما قرار دارد و برهمین 
اساس است که در محدوده کارگاه به کارگر 
اجازه پیشرفت شغلی داده می شود. به باور 
راغفر، در سه دهه گذشته در میان مدیران 
دولتی خودروس��ازی انجام اقدامات اشتباه 
آنقدر به عرف تبدیل ش��ده اس��ت که این 
مدیران حاضر نیستند بابت آسیب هایی که 
تبعات اقدامات آنها به مردم وارد کرده است 

عذر خواهی کنند. 
وی اف��زود: ب��رای همین امروز نمی توان 
مردم را به صرف پیوستن به کمپین خرید  
خ��ودروی صفر کلیومتر داخلی س��رزنش 
ک��رد. ای��ن کارش��ناس اقتصادی ب��ا بیان 
اینک��ه بضاعت اقتصادی بیش��تر کارگران 
خودروس��ازی نیز مانند سایر مردم در حد 
خرید خودروی داخلی است، ادامه داد: در 
عم��ل این گ��روه از کارگران از مردمی که 
نسبت به عملکردی که از کمپین یاد شده 
استقبال کرده اند جدا نیستند و تاحدودی 
دارای منافع مش��ترک هس��تند اما تعارض 
آنه��ا زمانی آش��کار می ش��ود ک��ه مدیران 
خودروس��از ب��رای مقابله با ای��ن اعتراض 
مردمی از منافع کارگران هزینه می کنند. 

صنعت خودرو سکوی پرش وابستگان به دولت گذشته بود

ضرورت فعالیت تشکل های صنفی کارگری در صنعت خودروسازی
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خــودرو

رئیس انجمن سنگ آهن ایران مطرح کرد 
 اعالم قیمت جهانی سنگ آهن 

ایران از 15 مهر ماه 

رئیس انجمن س��نگ آهن ایران از اعام نخستین 
شاخص قیمت جهانی سنگ آهن ایران توسط متال 
بولت��ن که بزرگ ترین مرکز قیمت گذاری آهن چین 

است در روز چهارشنبه 7 اکتبر خبر داد. 
به گزارش ایس��نا، قدیر قیافه در نشستی خبری 
با بیان اینکه برخی کس��ب وکارهای سنگ آهن در 
سال گذش��ته به دلیل افت قیمت جهانی ناچار به 
محدود ک��ردن یا توقف واحد خود ش��دند، اظهار 
کرد: در ابتدای س��ال جاری ما در راس��تای کمک 
ب��ه دولت و وزارتخانه پیش��نهاداتی را طی نامه ای 
سرگش��اده اعام کردیم ک��ه در آن حذف حقوق 
دولت��ی، ع��وارض کنس��انتره و گندل��ه و تصحیح 
بخش��نامه جرایم افزایش میزان تولید معادن ذکر 

شده بود. 
وی ب��ا بیان اینکه پیش��نهاد کردیم برای تعیین 
حقوق دولتی معادن کمیته ای چهار نفره متش��کل 
از نماین��ده خانه معدن، س��ازمان نظام مهندس��ی 
مع��دن، انجم��ن مربوط بخش خصوص��ی و معاون 
معدنی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
تش��کیل ش��ود، گفت: پیش از این دس��تورالعمل 
واح��دی برای تعیین حقوق معادن وجود داش��ت 
و تنه��ا ی��ک نفر در دول��ت این حق��وق دولتی را 

تعیین می کرد. 
رئیس انجمن س��نگ آهن ایران ب��ا بیان اینکه 
قرار اس��ت این پیشنهاد با یک تغییر اجرایی شود، 
ادام��ه داد: تعداد اعضای کمیت��ه با حذف نماینده 
انجمن مربوطه به س��ه نفر کاه��ش پیدا کرده که 
ما به دنبال این هس��تیم ک��ه بتوانیم این موضوع 

را اصاح کنیم. 
قیاف��ه همچنی��ن درب��اره پرداخ��ت عوارضی به 
ش��هرداری برای معادن س��نگ آهن گفت: ما مصر 
هستیم که معادن براساس قانون غیر از حقوق دولتی 
نباید هیچ پرداخت دیگری داش��ته باشد؛ به ویژه به 
ش��هرداری ها که اصًا این معادن در حوزه ش��هری 
نیس��تند.وی با بیان اینکه اطاق ماده خام به سنگ 
آهن صحیح نیست، گفت: سنگ آهنی که از معدن 
برداشته می شود عیاری کمتر از 40 درصد دارد که 
به این ترتیب اصًا قابل اس��تفاده در کوره نیست و 
باید فرآوری روی آن انجام شود تا به عیار 60درصد 

برسد.
رئیس انجمن س��نگ آهن ایران اف��زود: می توان 
س��نگ آهن را به عنوان ماده اولیه ب��ا ارزش افزوده 

کمتر تلقی کرد. 
قیاف��ه همچنین درباره احتم��ال ورود دولت به 
قیمت گذاری س��نگ آه��ن اظهار ک��رد: در حال 
حاض��ر ذوب آه��ن اصفه��ان در نهای��ت س��الی 5 
میلیون تن س��نگ آهن مصرف دارد به این ترتیب 
تولی��د س��نگ آهن دانه بن��دی با مصرفش بس��یار 
متفاوت اس��ت و در ش��رایط فعل��ی نیز ذوب آهن 
با کمترین قیمت س��نگ آهن را خریداری می کند 
و دلیل��ی ن��دارد ک��ه دول��ت بخواه��د وارد بحث 

قیمت گذاری ش��ود. 
وی در ادام��ه ب��ا تأکید بر اینک��ه هیچ اختافی 
بی��ن تولید کنن��دگان آهن و فوالد وج��ود ندارد، 
تصری��ح کرد: ش��ورای آهن و فوالد تاکنون س��ه 
جلس��ه تشکیل شده و هیچ اختافی بین ما و آنها 

وجود ندارد. 
به گفته رئیس انجمن سنگ آهن ایران مشکل نه 
در تولید کنندگان س��نگ آهن و در فوالدی هاست، 
بلکه مش��کل فعلی مربوط به بازار مصرف اس��ت که 
اگر حل ش��ود تمام��ی زنجیره تح��ت تأثیر آن قرار 

خواهد گرفت. 
قیاف��ه ادامه داد: حتی اگ��ر 5 درصد دیگر هم در 
این زمینه تخفیف گذاش��ته ش��ود با توجه به اینکه 
تقاضایی وج��ود ندارد اتفاق خاص��ی نخواهد افتاد، 
بنابراین زمانی مشکل حل خواهد شد که طرح های 
متوقف کلی��د بخورد و بازار مس��کن دوب��اره رونق 

بگیرد. 
وی همچنی��ن از احتم��ال تجمی��ع واحد ه��ای 
کنسانتره س��ازی در ه��ر منطقه خب��ر داد و گفت: 
مذاکرات مقدماتی ای��ن موضوع انجام گرفته که در 
هر منطقه س��ه تا چهار شرکت، یک واحد تولیدی با 

ظرفیت باالتر ایجاد کنند. 
رئیس انجمن سنگ آهن ایران درباره اینکه گفته 
 می ش��ود تولید فوالد ایران در سال 1404 باید به 
55 میلی��ون ت��ن برس��د، اظهار کرد: م��ا در حال 
حاضر 17 میلی��ون تن تولید فوالد خام و ظرفیت 
22 میلی��ون تنی برای تولید داریم و این در حالی 
اس��ت که انبار فوالدی ها پر شده و خروجی ندارد. 
قیاف��ه با بیان اینک��ه باید برنامه ریزی مناس��ب 
ب��رای بازار فروش ف��والد انجام ش��ود، ادامه داد: 
کشورهای حاش��یه خلیج فارس، ترکیه و بسیاری 
از کش��ورهای اطراف ایران خودش��ان تولید فوالد 
دارن��د و تنه��ا امید ما به س��وریه، ع��راق، یمن و 
افغانس��تان است که در حال حاضر زیرساخت های 

آنها تخریب ش��ده اس��ت. 
 وی با اش��اره به تولید حداکثر 60 میلیون تن 
س��نگ آهن در وضعیت فعلی گفت: اگر بخواهیم 
ب��ه تولید 55 میلی��ون تن فوالد برس��یم حدود 
100 میلیون تن س��نگ آه��ن کم داریم هرچند 
معادن زیادی هنوز به طور کامل کش��ف نشده اند 
و از لحاظ معدن مش��کلی برای این کار نداریم، 
اما به هرح��ال رقم 55میلیون ت��ن تولید فوالد 
در 10 س��ال آینده عجیب و غریب است و اصًا 

امکان ندارد. 

وزیر صنعت: 
روابط ایران با کشورها براساس 
همکاری های برد - برد است 

ایران خواس��تار تدوین نقش��ه راه برای اس��تفاده 
از ظرفیت ه��ا و همکاری ه��ای بین دو طرف اس��ت 
و به تازگ��ی فهرس��ت 328 اولویت س��رمایه گذاری 
در بخش ه��ای مختل��ف صنع��ت، مع��دن وتجارت 
 معرف��ی ش��ده اند ک��ه می ت��وان در ای��ن زمینه ها 

همکاری داشت. 
به گ��زارش ایلنا از ش��اتا، محمدرض��ا نعمت زاده 
در دیدار س��ر ریچارد دالتون رئی��س اتاق بازرگانی 
انگلی��س و هی��أت هم��راه ب��ا وی، اظهار داش��ت: 
جمهوری اس��امی ایران به همکاری های بلندمدت 
و راهبردی در زمینه های باالدس��تی و پایین دستی، 
نفت و گاز، صنعت، معدن، مواد و تجهیزات، سیمان 

و فوالد عاقه مند است. 
وی ضمن یادآوری بازگش��ایی مجدد س��فارتخانه 
انگلس��تان در ایران، اضافه کرد: تحقیق و توس��عه، 
هم��ه  در  س��رمایه گذاری  و  ص��ادرات  بازاریاب��ی، 
زمینه ه��ای صنعتی و معدنی و تج��اری می تواند از 
دیگر بخش های همکاری های مش��ترک دو کش��ور 

باشد. 
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت اف��زود: ایران 
خواستار تدوین نقشه راه برای استفاده از ظرفیت ها 
و همکاری ه��ای بی��ن دو ط��رف اس��ت و به تازگی 
فهرست 328 اولویت س��رمایه گذاری در بخش های 
مختل��ف صنعت، مع��دن وتجارت معرفی ش��ده اند 
ک��ه می توان در این زمینه ها همکاری داش��ت.  وی 
گفت: انتظار م��ی رود پس از رف��ع تحریم ها، حجم 
 مب��ادالت و همکاری ه��ا بی��ن دو کش��ور افزای��ش 

یابد. 
 براس��اس ای��ن گ��زارش، س��ر ریچ��ارد دالت��ون
)Sir Richard Dalton( رئی��س ات��اق بازرگانی 
انگلی��س در ای��ن دی��دار تعامات دو کش��ور برای 
آماده س��ازی برنامه ای ب��ه منظور ارتب��اط تجاری، 
بازرگانی و صنعتی را خاطرنش��ان س��اخت و گفت: 
لندن عاقه دارد معامات دو کشور واضح، قابل فهم 
و طبق مقررات باش��د. این مقام انگلیسی با اشاره به 
مش��کات ویزا برای تجار و بازرگانان، افزود: انتظار 
م��ی رود در آین��ده روند اخ��ذ ویزا برای دو کش��ور 

تسهیل شود. 
)Alan Rides(  در این دیدار همچنین، آلن رایدز
رایزن بازرگانی بین المللی گفت: تاش داریم تجار و 
بازرگانان انگلیس��ی را برای س��رمایه گذاری به ایران 

تشویق کنیم. 
همچنین طی این نشست مباحث مربوط به انتقال 
فناوری، تحقیق و توس��عه، همکاری در زمینه بیمه، 
حمل و نقل، خدمات بازرگانی، تجهیزات پزش��کی و 
پتروش��یمی مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت. گفته 
می شود، سر ریچارد دالتون در دوره 2006- 2002 
به عنوان س��فیر انگلی��س در تهران فعالیت داش��ته 

است. 

پیرمؤذن خبر داد 
طرح دو فوریتی مجلس برای تزریق 

منابع مالی به واحدهای تولیدی 
افت ش��دید در خرید خودروهای صفر باعث خاک 
خوردن بیش از 100هزار خودرو در انبار کارخانجات 
ش��ده که این موضوع موجب نگرانی مس��ئوالن این 

حوزه شده است. 
کم��ال الدی��ن پیرم��ؤذن در گفت وگ��و ب��ا ایلنا 
درخص��وص خودروهایی که در انبار خودروس��ازان 
باق��ی مانده و هر روز بر تعداد آنها افزوده می ش��ود، 
اظه��ار داش��ت: ض��رورت دارد دولت مناب��ع مالی 
را به عن��وان یاران��ه صنعت برای حمای��ت از بخش 
خودروس��ازی در اختیار دو خودروس��از بزرگ قرار 

دهد. 
وی افزود: در حال حاضر ش��اهد آن هس��تیم که 
بخش��ی از تولیدات خودروس��ازان روی دست ش��ان 
باق��ی مانده و اش��تغال اف��رادی ک��ه در این بخش 
فعالی��ت می کنند نیز در خطر اس��ت!  این در حالی 
اس��ت که دولت بای��د با ارائه وام ه��ای درازمدت به 
اقشار آس��یب پذیر جامعه برای خرید خودرو مشکل 
واحد ه��ای تولی��دی را برطرف کند ت��ا بیش از این 

خودرو ها در انبارها باقی نماند. 
پیرمؤذن تصریح کرد: همچنین با ارائه راهکارهای 
مناس��ب بس��ترها و امکانات خوبی ب��رای صادرات 

خودرو به کشورهای پیرامونی فراهم شود. 
ای��ن عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
خاطرنش��ان کرد: حدود 100 ه��زار میلیارد دالر 
از مناب��ع مالی ناش��ی از توافق هس��ته ای به زودی 
و ظ��رف دو م��اه آین��ده آزاد خواهد ش��د که در 
ط��رح دو فوریتی باید با توجه ب��ه اقتصاد مقاومتی 
در اختی��ار واحدهای تولی��دی داخلی برای رونق 

اقتصادی قرار گیرد. 
وی با اش��اره به درآمد افس��انه ای دولت قبل از 
منابع نفتی کش��ور در دولت نهم و دهم گفت: در 
جلس��ه روز یکش��نبه 12 مهر ماه مجلس شورای 
اس��امی مصوب شد پس از کس��ر بدهی دولت به 
بانک ها که رقمی ح��دود 100 هزار میلیون تومان  
)بابت مقاوم سازی بناهای روستایی، مسکن مهر و 
بنگاه ه��ای زود بازده و نیز ارائه وام به افراد خاص 
در دولت گذشته بوده است( مابقی منابع مالی در 
اختی��ار پروژه های عمرانی و صنعت س��اختمان و 

واحد های تولیدی قرار گیرد. 

صنعت آهــن

عسل داداشلو



ش��ورای پول و اعتب��ار قرار 
بود امروز یکی از حساس ترین 
بگیرد:  را  تصمیم ه��ای خ��ود 
کاه��ش ن��رخ س��ود بانک��ی. 
تصمیمی که قرار بود در برنامه 
خارج از نوبت مورد رس��یدگی 
قرار گیرد و زمزمه هایی که در 
میان مدی��ران بخش خصوصی 
درگرفته حاک��ی از آن بود که 
نرخ س��ود تا س��طح معنا دار و 
مؤثری کاهش خواهد یافت. این 
در حالی اس��ت که انتشار نامه 
چهار وزیر به رئیس جمهور در 
روز یکش��نبه گمانه ها را درباره 
کاهش نرخ سود بانکی تقویت 
کرده است.  اما بعدازظهر دیروز 
در خبر کوتاهی اعالم ش��د که 
بانک مرکزی این نشست را لغو 
کرده اس��ت؛ اتفاقی که به زعم 
تحلیلگران می ت��وان به معنای 
ب��ه تفاه��م نرس��یدن طرفین 
درباره مفاد این نشس��ت تلقی 
ک��رد و آنها قصد دارند در وقت 
اضافه به تحلیل و بررسی بیشتر 

موضوع بپردازند.

تالش طیف طرفدار 
رکود زدایی برای کاهش 

نرخ سود
فرش��اد قربان��ی، کارش��ناس 
اقتص��ادی در ب��اره کاهش نرخ 
س��ود به »فرصت امروز« گفت: 
وزی��ر اقتص��اد و وزی��ر صنعت 
دو چه��ره بارز کابین��ه یازدهم 
هس��تند که هوادار کاهش نرخ 
سود بانکی هستند. وزیر صنعت 
به دلیل اثرات کاهش نرخ سود 
بانکی بر بخش تولید هوادار این 
تصمیم است و وزیر اقتصاد هم 
به دلیل اث��رات ضدرکودی آن. 
اما آنها با این وجود مش��کالت و 
مقاومت هایی را پیش رو دارند که 
عبور از آنها تعیین کننده میزان 

کاهش نرخ سود خواهد بود. 
وی افزود: انتشار نامه چهار 
وزیر در مورد مش��کالت بازار 
س��رمایه و اقتصاد کش��ور از 
ای��ن رو در ای��ن برهه اهمیت 
از  دارد ک��ه درس��ت پی��ش 
نشست ش��ورای پول و اعتبار 
صورت گرفته اس��ت. این نامه 
در ش��هریورماه نوش��ته شده 
و نش��ان می ده��د ک��ه طیف 
طرفدار رکود زدایی از اقتصاد 
مدت هاس��ت که برای آن تقال 
اما رس��انه ای کردن  می کنند 
این نامه به معنای این اس��ت 
که تالش ش��ده تا فش��اری را 
به مخالفان کاهش نرخ س��ود 
بانک��ی وارد کنن��د؛ از این رو 
نشست ش��ورای پول و اعتبار 

اهمیت زی��ادی دارد و ممکن 
اس��ت تصمیم این ش��ورا در 
مورد کاهش نرخ سود بانکی، 
نواختن سوت آغاز برنامه های 
ضد رکود تیم اقتصادی دولت 

باشد. 
اقتصادی  کارش��ناس  ای��ن 
تأکید ک��رد: در صورت کاهش 
نرخ س��ودبانکی ک��ه با کاهش 
ن��رخ س��ود تس��هیالت همراه 
خواه��د ب��ود تولیدکنن��دگان 
فضای مناسب تری برای تولید 
می یابن��د. تولی��د در ش��رایط 
جدی��د می توان��د با به دس��ت 
آوردن تسهیالت بانکی ارزان تر 
هزینه تولید را کاهش دهد و با 
توجه به وضعیت تورمی، کاالی 

رقابتی تری را وارد بازار کند. 
وی اظهار کرد: بازار سرمایه 
گزینه های��ی  جمل��ه  از  ه��م 
خواه��د ب��ود ک��ه در صورت 
کاه��ش ملم��وس و معن��ا دار 
نرخ سود بانکی می تواند تأثیر 
مثبتی از ای��ن تصمیم بگیرد. 
در اردیبهشت ماه که نرخ سود 
بانک��ی به 20درص��د کاهش 
پیدا کرد بازار سرمایه واکنش 
حت��ی  و  داد  نش��ان  منف��ی 
روزه��ای منف��ی را هم تجربه 
ک��رد ام��ا درصورتی ک��ه این 
کاهش نرخ واقعی باشد، بازار 
سرمایه تأثیر مثبتی می گیرد. 
کاه��ش  داد:  ادام��ه  وی 
معن��ا دار ن��رخ س��ود بانک��ی 
ب��ه معن��ای آن اس��ت ک��ه 
س��پرده گذاران از بانک ها باید 
ب��ه بازارهایی مثل مس��کن و 
سرمایه وارد شوند و به همین 
دلیل، ریزش های بازار سرمایه 
همان ط��ور ک��ه در نامه چهار 
وزیر آم��ده می تواند با کاهش 
نرخ سود بانکی متوقف شود. 

بانک ها باید راضی به 
کاهش نرخ سود باشند

س��یروس کرمی، کارشناس 
اقتصادی ب��ا ارزیابی وضعیت 

بانک ه��ا به »فرص��ت امروز« 
مش��کالت  با  بانک ها  گف��ت: 
کمبود منابع روبه رو هس��تند 
و هرگون��ه کاهش نرخ س��ود 
بانک��ی بای��د با لح��اظ کردن 
وضعیت بانک ها صورت گیرد. 
در  بانک ه��ا  اف��زود:  وی 
ش��رایطی قرار دارن��د که اگر 
ب��ا کاهش ن��رخ س��ود بانکی 
سپرده هایشان  سپرده گذاران 
را بیرون بکش��ند، با مشکالت 
بیش��تری مواجه می شوند لذا 
الزم اس��ت که ش��ورای پول 
و اعتب��ار همزم��ان با کاهش 
نرخ س��ود بانک��ی تصمیماتی 
حمایتی درباره بانک ها بگیرد. 
این کارش��ناس اقتصادی با 
تش��ریح این تصمیمات گفت: 
یک��ی از مهم ترین تصمیماتی 
ک��ه باید در این م��ورد گرفته 
ش��ود، تصمی��م درب��اره نرخ 
بانک ها  قانون��ی  س��پرده های 
در ن��زد بانک مرکزی اس��ت. 
کاه��ش ای��ن ن��رخ می تواند 
منابع بانک ها را تجدید کند و 
توان بانک ها را در برابر کاهش 
سپرده گذاری هایش��ان تقویت 
کند. در مقابل بانک مرکزی با 
استفاده از دارایی های خارجی 
بلوکه شده می تواند از بانک ها 
به حمایت بپردازد و پش��توانه 
مالی آنها را تقویت کند.  وی 
در ادامه تأکی��د کرد: هرگونه 
تصمیم��ی ب��رای نرخ س��ود 
بانکی بای��د با هماهنگی نظام 
بانک��ی باش��د اگر ن��ه قابلیت 
اجرای��ی آن زیر س��وال برود 
چ��ون نظام بانک��ی نمی تواند 
تصمیم��ی را ک��ه موج��ب به 
خط��ر افتادن منابعش ش��ود 
به اجرا بگذارد و در عمل این 
تصمیم شورا بال اثر می شود. 

تنها راه نجات بانک ها 
پرداخت بدهی های دولت 

است
بانک��ی  کارش��ناس  ی��ک 

معتقد اس��ت: باید نرخ س��ود 
بانک��ی ب��رای رون��ق تولید و 
حرکت سرمایه به بخش مولد 
اقتص��ادی کاه��ش یاب��د، اما 
متأسفانه در کش��ور به دلیل 
عدم  بانک ها،  معیوب  ساختار 
وجود سرمایه کافی نسبت به 
دارای��ی بانک ها و عدم وصول 
این مهم  بانک ه��ا  مطالب��ات 

عملی نمی شود. 
بها ءالدین حسینی هاش��می 
در گفت و گ��و با اقتصادنیوز، با 
بی��ان اینکه نرخ س��ود ابزاری 
در دس��ت دولت ب��رای رصد 
و کنت��رل رون��ق و رک��ود در 
می ش��ود،  محس��وب  اقتصاد 
گف��ت: در هر اقتص��ادی هر 
فعالیت های  ب��ازده  زمانی که 
س��ود  از  کمت��ر  اقتص��ادی 
بانک��ی باش��د، آن اقتص��اد از 
س��رمایه گذاری در بخش های 
مولد اقتصادی خارج می شود. 
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه در 
ح��ال حاض��ر این اتف��اق در 
ادام��ه داد:  کش��ور رخ داده، 
در چنین ش��رایطی باید نرخ 
سود بانکی برای رونق تولید و 
حرکت سرمایه به بخش مولد 

اقتصادی کاهش یابد.
او ی��ادآور ش��د: 25 درصد 
منابع بانک ها در پی مطالبات 
معوق که بخش قابل توجهی 
از آن ب��ه دلی��ل تس��هیالت 
تکلیفی ایجاد ش��ده، در حال 
حاض��ر قف��ل ش��ده ک��ه اگر 
قفل ش��ده  منابع  شناس��ایی 
احتمال  انج��ام ش��ود،  دقیق 
افزایش این میزان وجود دارد. 
این کارش��ناس بازار پولی و 
بانکی با تأکید بر اینکه در پی 
یخ زدگی منابع بانکی، افزایش 
میزان جذب س��پرده و منابع 
گره گشایی  بانک ها  س��وی  از 
نخواه��د کرد، گف��ت: قدرت 
پ��ی  در  بانک ه��ا  وام ده��ی 
افزای��ش قیم��ت تمام ش��ده 
پ��ول، افزایش هزینه عملیاتی 

و غیر عملیات��ی، قط��ع رابطه 
بین المللی و عدم دستیابی به 
منابع ارزان قیمت دنیا کاهش 

یافته است. 
وی در پاس��خ به این سوال 
ک��ه کاه��ش ن��رخ س��ود در 
ش��رایط فعل��ی چه اث��ری بر 
وضعی��ت بانک ه��ا و اقتص��اد 
خواه��د داش��ت، با اش��اره به 
اینکه کاهش نرخ سود به ضرر 
بانک ه��ا نخواهد ب��ود، گفت: 
هزین��ه عملیات��ی بانک ها در 
پی کاهش نرخ س��ود، کاهش 
پیدا می کن��د زیرا بزرگ ترین 
هزینه بانک ها پرداخت س��ود 

به مشتریان است. 
اف��زود:  حسینی هاش��می 
کاهش نرخ سود برای اقتصاد 
نیز خوب اس��ت، زی��را قیمت 
تم��ام ش��ده کاال کاهش پیدا 
می کند اما پیش بینی می شود 
ب��ا کاهش نرخ س��ود بانک ها 
نیز رویه گذشته خود را ادامه 

دهند. 
او ادامه داد: منابع  بانک های 
خصوص��ی نی��ز ب��ه س��مت 
فعالی��ت س��هامداران عم��ده 
س��وق پیدا کرده عمدتا مردم 
عادی نمی توانند از این منابع 
اس��تفاده کنند. این کارشناس 
ب��ازار پولی و بانک��ی در رابطه 
ب��ا نامه اخی��ر چه��ار وزیر به 
رئیس جمهور و موارد بیان شده 
در رابط��ه با حوزه بانکی گفت: 
بانک ها در ح��ال حاضر منابع 
قابل وام ده��ی ندارند و نتیجه 
فعالیت ه��ای بانک ه��ا در اتاق 
پایاپای قابل مشاهده است، در 
نتیجه عملیات عمدتا بانک ها به 
 بانک مرکزی بدهکار هس��تند، 
از این رو اگر بانک ها پول داشته 
باش��ند بده��ی خود ب��ه بانک 
مرکزی را پرداخت می کنند تا 
جریم��ه 34 درصدی برای آنها 

در نظر گرفته نشود. 
وی با تأکید بر اینکه بانک ها 
اکثرا مناب��ع آزاد برای وام دهی 
ندارند، گفت: بانک ها در صورت 
داش��تن منابع به دلیل ترس از 
رش��د مطالبات معوق آن چنان 
تمایلی برای ارائه تسهیالت به 
متقاضیان عادی ندارند و سعی 
دارن��د، در معامالت بین بانکی 
این منابع را به کار بگیرند و این 
در حالی است که سود عملیات 
بین بانکی نیز بسیار باال است. 

خاطرنشان  حسینی هاشمی 
ک��رد: تنه��ا راه چ��اره ب��رای 
بدهی دولت  پرداخت  بانک ها 
به بانک ها اس��ت ک��ه با توجه 
به کاه��ش قیمت نفت چنین 
امکان��ی ب��رای دول��ت مهی��ا 

نیست. 

با انتشار نامه 4 وزیر و صف بندی جدید مردان اقتصادی دولت 

دوئل بر سر نرخ سود بانکی به تعویق افتاد

رئیس کل س��ابق بانک مرکزی 
معتقد اس��ت تصوی��ب روی کاغذ 
س��ود بانکی ب��رای اج��رای آن از 
س��وی بانک های��ی که ب��ا معضل 
تامین نقدینگی و فعالیت تخریبی 
موسس��ات غیرمج��از مواجهن��د، 

تضمینی ندارد. 
محمود بهمن��ی در گفت وگو با 
ایسنا، درباره احتمال کاهش مجدد 
نرخ س��ود بانکی اظهار کرد: گرچه 
سودهای باالی موجود در سیستم 
بانک��ی به یک��ی از معضالت فعلی 
اقتصاد تبدیل ش��ده و مانعی برای 
رونق تولید محس��وب می شود، اما 
اینک��ه نرخ ه��ا روی کاغذ مصوب 
ولی تضمینی برای اجرای آن وجود 
نداش��ته باشد، منطقی نیست. وی 

با اشاره به برخی چالش های نظام 
بانکی برای ساماندهی سود بانکی، 
کمبود نقدینگی را مورد توجه قرار 
داد و گفت: در حال حاضر حساب 
اغلب بانک ها نزد بانک مرکزی قرمز 
بوده و اضافه برداشت باالیی دارند 
که ای��ن به معنی کمبود نقدینگی 
آنها و الزام دریافت خطوط اعتباری 

از بانک مرکزی است. 
رئیس کل سابق بانک مرکزی با 
بیان اینکه وقتی بانک ها منابعی در 
اختیار ندارند، پایین یا باال بودن نرخ 
سود تاثیری در روند تسهیالت دهی 
آنها ندارد افزود: در این ش��رایط به 
نظر می رس��د باید بانک ها افزایش 
سرمایه داده و در عین حال بدهی 
حدود 100 هزار میلیارد تومانی به 

شبکه بانکی تسویه شده تا منابعی 
برای تامین نقدینگی از سوی آنها 
فراهم ش��ود. وی اش��اره ای هم به 
برگزاری مجامع بانک ها داش��ت و 
یادآور شد: در مدت اخیر که شبکه 
بانکی مجامع خود را برگزار کرده و 
تقسیم س��ود کردند، باید این سود 
تقس��یمی به عن��وان مبنایی برای 
افزایش سرمایه بانک ها قرار گیرد تا 
قدرت نقدینگی آنها تقویت شده و 
بتوانند تقاضای تسهیالت آن هم با 
سود پایین تر را پاسخ دهند؛ چراکه 
در ح��ال حاضر بهای تمام ش��ده 
پول در بانک ها با س��ود تسهیالتی 
که کاهش یافته و قرار است بیش 
از این کاهش پی��دا کند مطابقتی 
ندارد. بهمنی به نحوه انتشار اوراق 

خزانه اس��المی و اوراق مش��ارکت 
نیز اش��اره و بیان کرد: نباید س��ود 
پرداختی از مح��ل این اوراق باالتر 
از س��ود بانکی باش��د چون در این 
صورت منابع از بانک ها خارج شده 
و به سمت خرید این اوراق حرکت 
خواهد ک��رد و عام��ل برهم زننده 
تع��ادل بین منابع و مص��ارف آنها 
خواهد ش��د که در نهایت سیستم 
بانکی را بیش از گذشته با معضالت 
نقدینگ��ی و تامی��ن مال��ی مواجه 

می کند. 
بازار غیر متش��کل پولی و نقش 
مخرب آن در عملیاتی شدن سود 
بانک��ی موضوع دیگر مورد اش��اره 
رئیس کل سابق بانک مرکزی بود. 
بهمن��ی در ای��ن رابطه توضیح 

داد: ت��ا زمان��ی ک��ه موسس��ات 
غیر مجاز آزادان��ه فعالیت کرده و 
درحالی که نرخ س��ود در بانک ها 
ب��ه 20 درصد کاه��ش یافته، آنها 
ن��رخ بال��غ ب��ر 27 درص��د را به 
مش��تریان خود پرداخت می کنند 
چگونه ممکن اس��ت ب��از هم نرخ 
سود بانکی کاهش بیشتری داشته 
و مش��تریان بانک ه��ای مجاز بر 
مان��دگاری س��پرده های خود در 
آنها پافشاری کنند. بر این اساس 
هرگون��ه تصمی��م عجوالنه ای در 
رابطه با کاهش نرخ سود بانکی هر 
چند که ضروری به نظر می رس��د 
موجب سرازیر شدن منابع بانک ها 
ب��ه س��مت موسس��ات غیر مجاز 

می شود. 

یک تحلیلگر اقتصادی با اشاره 
به تعیین ن��رخ 3100 تومانی ارز 
در بودجه س��ال بعد برای مبنای 
تبدیل دالر به ریال، گفت: مطمئنا 
قیمت ارز روی 3100 تومان برای 
سال آینده تک نرخی نخواهد شد 
و اگر هم بش��ود، برای کل س��ال 
ثابت و پایدار نخواهد بود و احتیاج 

به یک نقط تعادل جدی داریم. 
سعید لیالز در گفت و گو با ایرنا با 
تاکید بر اینکه ما نباید منابع ارزی 
را فدای پایین نگاه داشتن قیمت 
ارز بلک��ه باید منابع ارزی را فدای 
ثبات قیمت ارز کنیم، افزود: ثبات 

یا تثبیت یا پیش بینی پذیر شدن 
قیم��ت ارز با پایین آمدن نرخ، دو 

مقوله متفاوت است. 
وی ادامه داد: تردیدی نیس��ت 
که ممکن اس��ت تحت ش��رایط 
فعلی و ب��دون اینکه دولت ناگزیر 
ش��ود ارز گرانبهای خ��ود را برای 
پایین نگه داش��تن قیمت دالر به 

بازار تزریق کند. 
استاد دانش��گاه شهید بهشتی 
ی��ادآور ش��د: چ��ون ی��ک طرف 
مس��ئله این اس��ت که ورودی ارز 
کاهش پیدا ک��رده و طرف دیگر 
آن اس��ت که ما همچنان س��الی 

20 ت��ا 22 درصد رش��د نقدینگی 
یعنی سالی 20 تا 22 درصد رشد 

تقاضای ارز در ایران داریم. 
وی اف��زود: در نتیجه تا زمانی 
ک��ه نتوانیم نرخ تورم ناش��ی از 
این افزایش نرخ رش��د نقدینگی 
را کنت��رل کنیم، صالح نیس��ت 
قیم��ت ارز را پایی��ن نگه داریم 
چ��را که این موضوع هم عملی و 

هم صالح نیست. 
این کارشناس اقتصادی افزود: 
عملی نیست به خاطر اینکه فشار 
بازار فاصله ارز تک نرخی دولتی 
ب��ا غیردولت��ی را دوب��اره برقرار 

می کند و صالح نیس��ت چرا که 
هر مق��دار دول��ت ارز گرانبهای 
خ��ود را ب��ه دالر ارزان بده��د، 
در واق��ع به تولی��د داخل ضربه 
زده چ��ون تولی��د داخل س��الی 

15 درصد تورم دارد. 
وی تاکی��د کرد: ب��ا ادامه این 
رون��د، همان اش��تباه و تناقضی 
پی��ش خواهد آمد ک��ه در دوره 
دول��ت ده��م پیش آم��د؛ یعنی 
تولی��د داخ��ل س��الی 20 درصد 
گران می ش��د و دالر ثابت بود و 
یکباره چشم باز کردیم و دیدیم 
ک��ه در س��ال 1390، ب��ه دلیل 

سیاس��ت های غلط دولت حدود 
100 میلیارد دالر کاال و خدمات 

وارد ایران شده است. 
لی��الز ادام��ه داد: بنابراین در 
ش��رایطی ک��ه ورودی ارز م��ا با 
کاهش همراه ش��ده؛ تثبیت نرخ 
ارز فقط در شرایطی ممکن و به 
صالح است که دولت موفق شود 
نرخ تورم را کنترل کند و تردید 
دارم با دالر 3100 تومان دولت 
بتواند در سال 1395 قیمت ارز 
را با نرخ ه��ای فعلی نفت تثبیت 
کن��د و ن��رخ ارز را روی 3100 

تومان نگه دارد. 

نرخ ارز روی 3100 تومان تک نرخی نخواهد شد

بهمنی: کاهش نرخ سود بدون افزایش سرمایه بانک ها تاثیری ندارد
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خبرنــامه

نمی توان به صعود قیمت طال 
خوش بین بود

یک تحلیلگر برجسته اقتصادی تاکید کرد: گرچه 
قیمت طال پس از انتش��ار گزارش وزارت کار آمریکا 
با افزایش نس��بی روبه رو ش��ده ولی برای خوش بین 
بودن نسبت به افزایش قیمت طال در بلندمدت نیاز 
به شواهد فنی بیشتری در بازارهای بین المللی است. 
به گ��زارش بانک��داران Banker( 24( به نقل از 
کیتکو نیوز، گری واگنر، کارش��ناس ارشد اقتصادی 
تصری��ح کرد: علت اصل��ی افزایش قیمت طال در دو 
روز گذشته انتش��ار آمارهای ناامید کننده نسبت به 

وضعیت بازار اشتغال آمریکا بوده است. 
براس��اس ای��ن گ��زارش وی اف��زود: در حالی که 
بس��یاری از کارشناس��ان اقتصادی پیش بینی کرده 
بودند که طی ماه گذش��ته بیش از 200 هزار فرصت 
ش��غلی جدید در آمریکا ایجاد ش��ده باشد، ولی این 
رقم به کمتر از 142 هزار فرصت شغلی رسیده است. 
واگنر گفت: این آمارها نش��ان می دهد که فدرال 
رزرو در ش��رایط کنونی نرخ بهره را حداقل تا مارس 
2016 افزایش نخواهد داد. این مس��ئله تاثیر زیادی 
بر افزایش قیمت طال داش��ته ولی برای دستیابی به 
ای��ن نتیجه که قیم��ت طال در بلندم��دت نیز روند 
صعودی خود را ادامه خواهد داد نیاز به شواهد فنی 

بیشتری خواهد بود. 

افت نرخ بانکی 9 ارز و رشد قیمت 
22 واحد پولی

بان��ک مرکزی ن��رخ بانک��ی 39 ارز را ب��رای روز 
دوش��نبه اعالم کرد که براین اساس نرخ بانکی 9 ارز 
نسبت به روز های گذشته کاهش و قیمت 22 واحد 
پولی افزایش داش��ته اس��ت البته نرخ هشت ارز نیز 

تغییری نکرد. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، ن��رخ دالر آمریکا ب��ا یک ریال 
اف��ت 29,954 ری��ال، پون��د انگلیس ب��ا 86 ریال 
رش��د45,561 ری��ال و یورو ب��ا 39 ری��ال افزایش 

33,626ریال تعیین شد. 
فران��ک س��وییس 30,844 ری��ال، کرون س��وئد 
3,586ری��ال، ک��رون ن��روژ 3,578 ری��ال، ک��رون 
دانمارک 4,508 ریال، روپیه هند 459 ریال، درهم 
ام��ارات متحده عرب��ی 8,155 ری��ال، دینار کویت 
99,055ریال، یکصد روپیه پاکستان 28,666 ریال، 
یکص��د ین ژاپ��ن 24,949 ری��ال، دالر هنگ کنگ 
3,866 ری��ال، ریال عمان 77,774 ریال، دالر کانادا 
22,807 ری��ال، راند آفریق��ای جنوبی 2,183ریال، 
لیر ترکی��ه 10,021 ریال، روبل روس��یه 454 ریال، 
ریال قطر 8,233 ری��ال، یکصد دینار عراق 2,523 
ریال، لیر س��وریه 159 ریال و دالر استرالیا 21,173 

ریال قیمت خورد. 
همچنین نرخ ریال س��عودی 7,989 ریال، دینار 
بحرین 79,423 ریال، دالر سنگاپور 20,920 ریال، 
ده روپیه س��ریالنکا 2,128ریال، یکصد روپیه نپال 
28,714 ریال، یکصد درام ارمنس��تان 6,331 ریال، 
دینار لیبی 21,905 ریال، یوان چین 4,717 ریال، 
یکصد ب��ات تایلند 82,253 ری��ال، رینگیت مالزی 
6,810 ری��ال، یک هزار وون ک��ره جنوبی 25,567 
ریال، یکصد تنگه قزاقس��تان 11,092ریال، افغانی 
افغانس��تان 467 ریال، من��ات آذربایجان 28,631 
ریال، یک هزار روبل بالروس 1,688ریال، س��امانی 
تاجیکس��تان 4,623 ریال و بولی��وار ونزوئال 4,718 

ریال تعیین شد.

دیدار مدیرعامل بانک توسعه 
صادرات ایران با وزیر انرژی ارمنستان 
مدیرعامل بانک توس��عه صادرات ای��ران با هدف 
توس��عه همکاری ه��ای بانکی دو کش��ور و گفت وگو 
درخص��وص مراحل اجرایی تامین مالی خط س��وم 
انتقال نیرو به ارمنس��تان در ساختمان مرکزی این 

بانک با وزیر انرژی این کشور دیدار کرد. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک توس��عه صادرات 
ای��ران، دکتر عل��ی صالح آب��ادی در این دی��دار با 
استقبال از توسعه همکاری های بانکی بین دو کشور 
دوس��ت ابراز امی��دواری کرد که این پ��روژه هر چه 

سریع تر به مرحله افتتاح و بهره برداری برسد. 
بنابراین گزارش، آقای یرواند زاخاریان، وزیر انرژی 
ارمنستان ضمن اشاره به سابقه طوالنی روابط میان 
دو کش��ور و دعوت از هیات ه��ای بانکی ایرانی برای 
حضور در ای��روان گفت: تجهیزات م��ورد نیاز برای 
طرح انتقال نیرو به ارمنس��تان به این کشور رسیده 
اس��ت و مراح��ل گمرکی را طی می کند و ش��رکت 

ایرانی آماده نصب و مونتاژ این تجهیزات است. 
وی اف��زود: کش��ور ارمنس��تان عض��و اتحادی��ه 
کش��ورهای اوراسیایی اس��ت و آمادگی داریم زمینه 
همکاری و استفاده از امکانات این کشورها را فراهم 

کنیم. 
گفتنی اس��ت براساس قرارداد منعقده در تابستان 
س��ال جاری، این بان��ک تامین 83 میلی��ون یورو از 
107 میلیون و 900 هزار ی��وروی هزینه احداث این 
خط را برعهده گرفته اس��ت تا این پروژه طی 18ماه 
آین��ده برای تب��ادل برق بین ایران و ارمنس��تان به 
بهره برداری برس��د. دولت ارمنس��تان در پایان دوره 
دوساله اجرای طرح، متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد 
به بانک توس��عه صادرات در اقساط شش ماهه و به 

مدت پنج سال خواهد بود. 

نرخنــامه

بانکنامه

دالر3,450 تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را3,450تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 
جدی��د را921,500 تومان تعیی��ن کردند. هر یورو در 
ب��ازار آزاد3,925 توم��ان و هر پون��د نیز5,265تومان 
قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 469,000 تومان 

و هر ربع سکه258,000 تومان فروخته شد. 

قیمتنوع ارز 

3,450دالر آمریکا

3,925یورو اروپا

5,265پوند انگلیس

950درهم امارات

1,183لیر ترکیه

555یوان چین

29ین ژاپن

2,670دالر کانادا

3,570فرانک سوئیس

11,450دینار کویت

925ریال عربستان

284دینار عراق

55روپیه هند

838رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

11,354اونس طال

409,100مثقال طال

94,352هر گرم طالی 18 عیار

922,000سکه بهار آزادی

921,500سکه طرح جدید

469,000نیم سکه

258,000ربع سکه

170,000سکه گرمی

در پی اعطای تسهیالت بانک مسکن
2 هزار واحد مسکن مهر در استان 

ایالم به متقاضیان واگذار شد
در مراس��می با حضور قائم مقام وزیر راه و شهرسازی 
در امور مس��کن مهر، اس��تاندار ایالم و مدیر شعب بانک 
مسکن استان ایالم، 2 هزار واحد مسکن مهر که با اعطای 
تسهیالت بانک مسکن تکمیل شده، به متقاضیان واگذار 
شد. به گزارش روابط عمومی بانک مسکن، احمد اصغری 
مهرآب��ادی، قائم مق��ام وزیر راه و شهرس��ازی با تقدیر از 
عملکرد بانک مس��کن، از تکمیل و افتتاح 80 هزار واحد 
مسکن مهر تا پایان مهرماه خبر داد و افزود: برای تکمیل 
پروژه ها، مشارکت و همکاری سایر دستگاه های اجرایی 
در خدمات زیربنایی ضروری اس��ت و در صورت تحقق 
این امر آمادگی داریم که 400 هزار واحد مسکن مهر را تا 

پایان سال به متقاضیان واگذار کنیم. 

غالمحسین نتاج، مدیرعامل بانک 
قوامین شد

در مراسمی که با حضور سردار اشتری، فرمانده نیروی 
انتظامی جمهوری اس��المی ایران، جمعی از فرماندهان 
ناجا و مدیران بانک قوامین برگزار شد، دکتر غالمحسین 
نتاج به عنوان مدیرعامل جدید بانک قوامین منصوب شد. 
 س��ردار اشتری در این مراس��م با تقدیر و قدردانی از 
تالش ه��ا و مجاهدت های احمدرض��ا خطیبی طی یک 
ده��ه خدمت در بان��ک قوامین، دکتر نتاج را ش��خصی 
شایسته، علمی و دارای تجربیات ارزنده در سیستم بانکی 
کشور برشمرد و اظهار امیدواری کرد موفقیت های بانک 
قوامین با حضور وی همچنان تداوم یابد. فرمانده نیروی 
انتظام��ی در ادامه با تاکید بر ض��رورت رعایت ضوابط و 
مقررات قانونی گفت: قوامین از جمله بانک هایی است که 
بیش��ترین خدمات را در مجموعه اقتصادی کشور انجام 
داده است. وی افزود: رعایت مقررات و دستورالعمل های 
بانک مرکزی یک اصل اس��ت و باید در دس��تور کار قرار 
گیرد و تخطی از قوانین به هیچ عنوان قابل قبول نیست. 

بانک صادرات ایران 4٧ میلیون 
کارت الکترونیکی صادر کرد

بانک صادرات ایران به منظور افزایش سطح دسترسی 
مش��تریان به خدمات بانکداری نوین تا پایان مردادماه 
امسال حدود 47 میلیون کارت الکترونیکی بانکی صادر 
کرده اس��ت. به گزارش روابط عموم��ی بانک صادرات 
ایران، این بانک در راس��تای جلب رضایت مش��تریان، 
ارتقای کیف��ی خدمات، تنوع بخش��ی به محصوالت و 
توس��عه بانکداری الکترونیک، نسبت به صدور و تحویل 
انواع کارت بانکی به مشتریان و متقاضیان دراسرع وقت 
اقدام می کند. بر این اس��اس تا پایان مردادماه امس��ال 
47 میلیون و 569 هزار و 880 کارت الکترونیکی بانکی 
صادر و تحویل مشتریان کرده که از این تعداد، بیش از 
31 میلیون و 429 هزار کارت مربوط به سپهر کارت های 
ص��ادره اس��ت. این گ��زارش حاکی اس��ت از بین انواع 
کارت های الکترونیکی، کارت های سپهر به دلیل قابلیت 
ام��کان دریافت و انتق��ال وجه از طریق دس��تگاه های 
خودپ��رداز، خرید آنالین از طریق بس��ترهای اینترنتی 
و خرید با اس��تفاده از دستگاه های پایانه فروش، بیشتر 

مورد استقبال قرار گرفته است. 

نسیم نجفی
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رئیس خانه اقتصاد ایران 
در گفت وگو با فرصت امروز: 

دولت پرچم حرکت اقتصادی را
به اهتزار دربیارود 

ابراهیم جمیلی به عنوان یک کارش��ناس اقتصادی 
ب��ر این باور اس��ت به جای انتقاد ک��ردن از وضعیت 
اقتصادی حاکم در کشور که منشا داخلی و خارجی 
دارد باید راهکار پیش��نهاد کرد. از جمله راهکارهای 
پیش��نهادی وی در سمت رئیس خانه اقتصاد ایران، 
به اهت��زار درآمدن پرچم حرکت اقتصادی توس��ط 

وزیر امور خارجه است. 
وی در گفت وگو با خبرنگار »فرصت امروز« درباره راه 
برون رفت از بحران اقتصادی کشور،  گفت: امروز باید از 
دیپلماسی سیاسی به دیپلماسی اقتصادی روی بیاوریم 
و همان گون��ه ک��ه هیات هایی از کش��ورهای مختلف 
اروپایی و آس��یایی به ایران سفر می کند، هیات های از 
ایران به کشورهای مختلف سفر کنند تا اقالم و اجناس 
تولیدی در کش��ور صادر ش��ود. هر هیاتی که به ایران 
سفر می کند برای فروش اجناس تولیدشده خود رایزنی 
می کند نه تولیدات ایران. جمیلی همچنین اعالم کرد: 
ام��روز باید وزیر امور خارجه دولت تدبیر و امید پرچم 
حرکت اقتصادی را در دست بگیرد تا با افزایش تولید و 
افزایش صادرات از رکود خارج شویم در این مسیر نیز 

نباید از گرانی بترسیم. 
رئی��س خانه اقتصاد ایران با بی��ان اینکه به دنبال 
جذب کارشناسان و افراد متخصص در خانه اقتصاد 
ایران هس��تیم تا راهکارهای مناسب برای برون رفت 
از بح��ران اقتصادی را ارائه کنیم، افزود: تا زمانی که 
فق��ط انتقاد کنیم کاری پیش نخواهد رفت. کش��ور 
در ش��رایط خاصی قرار دارد ک��ه عالوه بر آغاز دوره 
جدی��د اقتص��ادی با رک��ود اقتصادی مواجه ش��ده. 
از س��ویی اقتصاد جهان��ی نیز وارد مرحل��ه تازه ای 
ش��ده اس��ت به طوری شاهد هس��تیم اقتصاد کشور 
چین ن��زول می کند و با وجود رف��ع بحران در اکثر 
کش��ورهای اروپایی،  اتحادیه اروپا در حال لغزش از 

نظر اقتصادی و حتی سیاسی است. 
وی با اش��اره ب��ه کاهش قیمت نف��ت و فلزات در 
بازارهای جهانی، تصریح کرد: خطر جدی در کمین 
بازارهای جهانی اس��ت و این خطر تنها برای کشور 
ایران نیس��ت. در این فضا الزم اس��ت کارشناس��ان 
با بررس��ی ش��رایط داخلی و خارجی راهکاری الزم 
ب��رای برون رف��ت از بحران اقتص��ادی را به دولت و 
مجلس پیش��نهاد کنند. رئیس خان��ه اقتصاد ایران 
در پاس��خ به این پرس��ش که کارشناسان این خانه 
با توجه به شرایط کنونی چه راهکاری را به دولت و 
مجلس پیش��نهاد می دهند، گفت: در دیداری که با 
وزیر اقتصاد داشتیم اعالم کردیم خانه اقتصاد ایران 
دارای تیمی کارشناس��ی اس��ت و این تیم در حال 
رصد ظرفیت های قانونی هس��تند ک��ه تاکنون اجرا 
نشده تا از این ظرفیت ها برای حل بحران اقتصادی 
استفاده شود. نمی توان انتظار داشت که تولیدکننده 
با وام 24 درصدی واحد تولیدی افتتاح کند. شرایط 
کنونی به گونه ای اس��ت که دریافت تسهیالت بانکی 

برای پرداخت بدهی ها صرف می شود. 
جمیلی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در فضای 
کنون��ی اقتصادی ت��وان رقابت ن��دارد، تأکید کرد: 
باید شفاف س��ازی در بازار مالی و پولی ایجاد ش��ود، 
 متأس��فانه بانک ها به بنگاه ه��ای اقتصادی خود وام 
می دهند. در شرایط کنونی باید ظرفیت های قانونی 
شناسایی و از آنها استفاده بهینه شود. به دلیل عدم 
نظارت بانک مرکزی معوقات بانکی ایجاد شده است 

و باید این بانک مسئولیت خود را بپذیرد. 
وی با بی��ان اینکه در هر تصمیم گیری باید منافع 
ملی مدنظر باش��د با اش��اره به نگارش برنامه ششم 
توس��عه، افزود: اگر این برنامه منطبق بر چشم انداز 
20 ساله نباش��د و در نگارش بودجه سال 95 دقت 
کافی نداش��ته باش��یم، نمی توانی��م از بحران خارج 
شویم. معتقدم باید تولید اولویت اصلی کشور باشد. 
در بودجه نویس��ی تمرکز اصلی بر تخصیص بودجه 
به بخش تولید باش��د و محرک های الزم برای تولید 

شناسایی شود. 
رئیس خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه از تمامی 
ظرفیت های تولید در کش��ور اس��تفاده نمی ش��ود، 
تصریح کرد: به دلی��ل ناتوانی در تولید، قیمت تمام 
ش��ده افزایش یافته است. از س��ویی خریداری برای 
تولیدات محدود نیز وجود ندارد و تولیدکننده امروز 

با کمبود نقدینگی مواجه شده است. 
 

به همت سازمان توسعه تجارت
موضوع برند ساماندهی می شود

س��ازمان توس��عه تجارت در راس��تای ساماندهی 
موض��وع برن��د و جلوگی��ری از سوءاس��تفاده های 
احتمال��ی همایش انتخاب و معرف��ی برندهای برتر 

ملی را برگزار می کند. 
س��ازمان توس��عه تجارت که به تازگی براس��اس 
مصوبه هیأت وزیران متولی برند ملی اس��ت، س��عی 
دارد با ساماندهی موضوع برند به بحث رقابت آزاد و 
پایدار ب��ر مبنای ادبیات برند کمک کند و بر همین 
اس��اس در فرآیندی برندهای برتر ملی را انتخاب و 

معرفی خواهد کرد. 
ه��دف اصل��ی از برگ��زاری همای��ش معرف��ی و 
انتخ��اب برند مل��ی جلوگیری از سوءاس��تفاده های 
افراد و ش��رکت ها از اعتماد بخش صنعت اس��ت که 
در سال های گذش��ته بدون مجوزهای قانونی اقدام 
به برگزاری همایش ه��ا و کنفرانس های غیرعلمی و 
دریافت مبالغ کالن کرده و نش��ان ها و جوایز بی پایه 

و اساسی را نیز اعطا کرده اند. 
س��ازمان توس��عه تجارت به منظ��ور جلوگیری از 
چنی��ن رویدادهایی همواره ابالغیه ه��ای غیرقانونی 
ب��ودن این فعالیت های غیرعلم��ی و غیرقانونی را به 
اطالع عمومی رس��انده و اکنون این سازمان درصدد 
ایج��اد فضای علم��ی و قانون��ی انتخ��اب و معرفی 

برندهای برتر است. 

با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس و 
معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت تـهران آغاز به کار کرد

پانزدهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت تهران با 
حضور رئیس کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس 
ش��ورای اس��المی و معاون��ان وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت دی��روز در مح��ل دائمی نمایش��گاه های 

بین المللی تهران آغاز به کار کرد. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت، 
در این نمایش��گاه که با حضور رضا رحمانی، محسن 
صالح نیا، حس��ین اسفهبدی و تنی چند از مقامات و 
مسئوالن کشور گشایش یافت، 477 شرکت داخلی 

و 315 شرکت خارجی مشارکت دارند. 
مش��ارکت کنندگان از 19 کش��ور جهان از جمله 
تای��وان، هلن��د، انگلیس، آمری��کا، فرانس��ه، ایتالیا، 
اس��پانیا، لهس��تان، ایرلند، مال��زی، ژاپ��ن، آلمان، 
کره جنوب��ی، ام��ارات متحده ع�ربی، چین، س��وئد، 
ترکیه، رومانی و هند به همراه صنعتگران کشورمان 
تولیدات و دس��تاوردهای خ��ود را به معرض نمایش 

می گذارند. 

جوایز صادراتی به منظور پشتیبانی 
از تولید و حمایت از صادرات 
غیرنفتی از سرگرفته می شود

رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی ومهندسی 
اتاق ای��ران گفت: دولت یازدهم برنامه احیای جوایز 
صادراتی را به منظور پشتیبانی و حمایت از صادرات 
غیرنفت��ی در دس��تور کار دارد و انتظار می رود این 
سیاس��ت همانند گذش��ته آثار مؤثر خود را برجای 
گ��ذارد. محمد امیرزاده در گفت وگو ب��ا ایرنا، اظهار 
داش��ت: هیأت وزیران روز یکش��نبه دس��تورالعمل 
حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی به 
کشور عراق را مورد تصویب قرار داد که براساس آن 
تسهیالت ارزی به مبلغ 200 میلیون دالر پیش بینی 
ش��د. وی با بیان آنکه مطابق مصوبه یادش��ده مبلغ 
مذک��ور در قال��ب اعتبار فروش��نده تح��ت ضمانت 
صن��دوق ضمانت ص��ادرات ای��ران پرداخت خواهد 
ش��د، افزود: سیاست اعطای جوایز صادراتی چنانچه 
پایدار شود، به نفع فعاالن اقتصادی و تجاری کشور 
از یک س��و و پیاده ش��دن اهداف صادراتی دولت در 

چارچوب برنامه های صادراتی است. 
وی گف��ت: ام��روز ش��رکت های ایران��ی در بی��ن 
کش��ورهای منطق��ه از نظر ص��ادرات خدمات فنی 
ومهندسی توانمندی باالی خود را نشان داده و این 
قابلیت به گونه ای اس��ت که توان س��االنه 15 تا 20 

میلیارد دالر فعالیت در این بخش را دارند. 
امیرزاده خاطرنش��ان س��اخت: فعالیت در س��طح 
بیش از 60 کش��ور جهان در زمینه صادرات خدمات 
فنی ومهندسی نشان داد ایران در این زمینه امکان 

گسترش فعالیت را دارد. 
وی حضور گس��ترده ش��رکت های ایرانی در بازار 
عراق را به منظور اجرای پروژه های عمرانی، ناش��ی 
از سیاس��ت های تحریم ذکر کرد و گفت: امروز سهم 
اصلی صادرات خدمات فنی ومهندسی ایران را عراق 

به خود اختصاص داده است. 
ارزش  دقی��ق  می��زان  ک��رد:  ب��رآورد  امی��رزاده 
قراردادهای ش��رکت های ایرانی در عراق به درستی 
ذکر نش��ده اما حدود 8 میلیارد دالر قرارداد به امضا 
رس��یده بود که ب��رای اجرای آنها مش��کالتی وجود 
داشت. به گفته وی، سفر اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهور به عراق منجر به توافق های خوبی 
ش��د که انتظار می رود با برنامه ه��ای بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران، روند همکاری ها تس��هیل 

شود. 

م��ی ت��وان پیش بینی کرد 
تا چند س��ال آینده تلفن های 
هوش��مند ج��ای لپ تاپ ها و 
رایانه های دس��کتاپ رابگیرند 
بالطبع سیس��تم عامل های  و 
موبایلی نیز جایگزین همتایان 
خ��ود در رایانه های ش��خصی 

شوند. 
کارشناس��ان  گفت��ه  ب��ه 
امنیت��ی، افزایش اس��تفاده از 
تلفن های هوش��مند می تواند 
ع��الوه ب��ر هم��ه مزیت هایی 
که دارد مش��کالت بزرگی را 
از نظر امنیتی ب��رای کاربران 
ایج��اد کن��د. آمار ه��ای ارائه 
ش��ده نش��ان دهنده آن است 
ک��ه مجرم��ان س��ایبری هم 
تلفن ه��ای  ب��ه  عالقه من��د 
آم��ار  و  ش��ده اند  هوش��مند 
بدافزار ه��ای مخ��رب در این 
دس��تگاه ها روزبه روز در حال 

افزایش است. 
طب��ق اع��الم ش��رکت های 
حاض��ر  ح��ال  در  امنیت��ی 
درص��د   80 از  بی��ش 
خرابکاری های سایبری در حوزه 
تلفن ه��ای  سیس��تم عامل های 
همراه مربوط به اندروید است 
و در مقابل دستگاه های مجهز 
به سیستم عامل شرکت بلک 
ب��ری امن ترین ه��ای جه��ان 

هستند. 
البته این آمار نش��ان دهنده 
ضعف سیس��تم عامل اندروید 
براس��اس  چ��ون  نیس��ت 
 IDC مرک��ز  گزارش ه��ای 
بی��ش از 85 درصد تلفن های 
هوش��مند در جهان مجهز به 
سیستم عامل اندروید هستند. 
حاج��ی زاده  علیرض��ا 
درب��اره  ش��بکه  کارش��ناس 
اهمیت امنی��ت در تلفن های 
هوش��مند به »فرصت امروز« 
گفت: این دس��تگاه ها همیشه 

و هم��ه جا همراه افراد اس��ت 
اطالعات  بیش��تر  کارب��ران  و 
حس��اس خود مانند عکس ها، 
شماره تلفن ها و گفت وگو های 
ای��ن  در  را  اینترنت��ی خ��ود 
دس��تگاه ها ذخیره می کنند و 
همراه خود به این طرف و آن 

طرف می برند. 
ب��ه گفت��ه وی، از ای��ن رو 
امنیت در تلفن های هوشمند 
به مرات��ب مهم ت��ر از رایانه ها 
اس��ت و طبق آمار ه��ای ارائه 
ش��ده نی��ز م��ردم امنیت در 
موبایل های خ��ود را مهم تر از 

رایانه ها می دانند. 
حاج��ی زاده ب��ا اش��اره ب��ه 
اینک��ه اندروی��د محبوب ترین 
سیس��تم عامل ت��لفن ه����ای 
هوش��مند اس��ت، اظهار کرد: 
خراب��کاران س��ایبری از ای��ن 
محبوبیت سوءاستفاده کرده اند 
و همان طور ک��ه می بینیم این 
سیس����تم عامل بیش����ترین 
بدافزاره��ای امنیتی را به خود 

اختصاص داده است. 
وی اف��زود: البته ب��ا توجه 

به اینک��ه اندروی��د متعلق به 
ش��رکت پرآوازه گوگل اس��ت 
ب��ه خوب��ی توانس��ته از پس 
بدافزار ه��ا و ویروس ه��ا بر آید 
و ش��اید یک��ی از مهم تری��ن 
ای��ن  محبوبی��ت  علت ه��ای 
سیس��تم عامل همین موضوع 

باشد. 
 این کارش��ناس ش��بکه در 
پاس��خ به اینکه چ��را امنیت 
در تلف��ن هوش��مند مهم تر از 
دیگر دستگاه هاس��ت؟  گفت: 
تلفن های همراه امروزی مجهز 
به دوربی��ن، GPS و اینترنت 
هستند به همین علت هکر ها 
هم می توانند از طریق دوربین 
اطراف شما را مشاهده کنند، 
هم از طریق میکروفن صداها 
را گوش دهند و هم از طریق 
 )GPS(  ردی��اب ماه��واره ای
محل دقیق شما را در هرجای 
جه��ان ک��ه باش��ید بدانند و 
این طبیعی اس��ت که نگرانی 
ای��ن  در  امنی��ت  فق��دان  از 
دس��تگاه ها به مراتب بیشتر از 

دیگر دستگاه ها باشد. 

حاج��ی زاده گف��ت: البت��ه 
ب��ه همینج��ا خت��م  ماج��را 
نمی ش��ود و حتی شرکت های 
ب��زرگ و صاح��ب ن��ام ه��م 
می توانند اطالعات کاربران را 
بدون اینکه آنها متوجه شوند 
از گوشی آنها به سرقت ببرند 
و در س��رورهای خود ذخیره 

کنند. 

چگونه امن شویم؟ 
حاجی زاده  گفته ه��ای  این 
نش��ان دهنده آن اس��ت ک��ه 
تلفن های  طریق  از  جاسوسی 
حس��اس تر  به مراتب  هم��راه 
و البت��ه بیش��تر از رایانه های 
اینکه  اما برای  خانگی اس��ت 
گوش��ی خود را امن کنیم چه 

کار باید کرد؟ 
ایرانپ��ور  محمدحس��ین 
کارشناس امنیت اطالعات در 
پاسخ به این سوال به »فرصت 
ام��روز« گف��ت: خ��ود اف��راد 
بزرگ ترین نقش را در امنیت 
گوشی های خود ایفا می کنند 
و باید اطالعات خود را در این 

زمینه باال ببرند. 
به گفت��ه وی، همه کاربران 
تلفن های هوشمند باید حتماً 
یک آنت��ی ویروس قدرتمند و 
البته به روز روی دستگاه خود 
نصب کنند و هر هفته آپدیت 

بودن آن را چک کنند. 
ایرانپ��ور گفت: یک نرم افزار 
امنیت��ی خ��وب می توان��د تا 
حد زی��ادی امنیت کاربران را 
برقرار کن��د اما می توان گفت 
در بهتری��ن حال��ت هم وجود 
یک نرم افزار امنیتی مناس��ب 
 80 ح��دود  می توان��د  تنه��ا 
درص��د امنی��ت در تلفن های 
هوش��مند را برقرار کند و 20 
درصد باقیمانده اطالعات باید 
توس��ط خود کاربران مراقبت 
ش��وند و اطالعات خود را در 
نگذارند.  سودجو  افراد  اختیار 
این کارش��ناس امنیتی افزود: 
برای س��یم کارت گوشی خود 
 Pin Code کلمه رم��ز ی��ا
ایج��اد کنی��د ت��ا اگ��ر تلفن 
همراه ش��ما گم ش��د ی��ا به 
نتواند  هیچ کس  رفت،  سرقت 
از س��یم کارت ش��ما استفاده 
کند. وی اظهار کرد: همیش��ه 
از فروش��گاه ها و س��ایت های 
اپلیکیش��ن های خود  معتب��ر 
را تهی��ه کنی��د و بدانی��د که 
رس��ان  پیام  اپلیکیش��ن های 
آن طور که گفته می شوند امن 
نیستند. ایرانپور گفت: حداقل 
یک بار در ماه دستگاه خود را 
از طریق آنتی ویروس اس��کن 
کنید ت��ا فایل ه��ا و بدافزار ها 

شناسایی و ازبین بروند. 
کرد:  اظه��ار  درپای��ان  وی 
از طریق  اینترنت های��ی ک��ه 
وای ف��ای در اختیار همه قرار 
می گیرن��د می توانن��د هم��ه 
اطالع��ات کاربران را س��رقت 
کنند به همین دلیل دستگاه 
خود را ب��ه هر منبع وای فای 

متصل نکنید. 

اندروید همچنان ناامن ترین سیستم عامل موبایلی دنیاست

تلفن هوشمند خود را امن کنید

مش��اور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و وی��ژه اقتصادی تأکید کرد: 
ایران و آلمان در آینده نزدیک به س��طح 
جدیدی از روابط و همکاری های دوجانبه 

دست می یابند. 
به گزارش فرینا، اکبر ترکان در نشست 
هیأت اقتصادی آلمان با مسئوالن مناطق 
آزاد و وی��ژه اقتصادی کش��ور که در هتل 
هم��ای تهران برگزار ش��د، اف��زود: عالوه 
ب��ر مزیت ه��ای اصل��ی ش��امل موقعیت 
جغرافیای��ی و ذخای��ر نف��ت و گاز ایران، 
صنعت ای��ران در پنج رش��ته دارای رتبه 

جهانی اس��ت. دبیر ش��ورای عالی مناطق 
آزاد و وی��ژه اقتص��ادی گف��ت: صنای��ع 
پتروش��یمی، خودرو، برق، فوالد و سیمان 

از جمله این صنایع هستند. 
ت��رکان اف��زود: در صنعت پتروش��یمی 
ظرفی��ت تولی��د س��االنه 60 میلیون تن 
محص��ول وج��ود دارد ک��ه 70 درص��د 
آن صادرات��ی اس��ت و بیش��تر واحدهای 
پتروشیمی کش��ور با خوراک گاز طبیعی 

کار می کنند. 
دبیر ش��ورای عال��ی مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتص��ادی درخص��وص توس��عه صنع��ت 

 خ��ودرو هم گفت: ای��ران با تولید س��االنه 
یک ونیم میلیون دستگاه خودرو رتبه 12 را 
به لحاظ تولید و تعداد خودرو در جهان دارد 

و ظرفیت باالیی برای همکاری داریم. 
دبیر ش��ورای عالی مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتص��ادی همچنی��ن درب��اره مزیت های 
صنعت برق ایران نیز گفت: این صنعت در 
همه حلقه های مرتبط دارای ظرفیت های 

چشمگیر است. 
دبی��ر ش��ورای عال��ی مناط��ق آزاد و 
ویژه اقتص��ادی صنعت ف��والد را از دیگر 
مزیت ه��ای صنعتی و اقتصادی ایران ذکر 

کرد و گف��ت: ذخایر غنی س��نگ آهن و 
قیم��ت ارزان انرژی، صنعت ف��والد را به 
یک��ی از مزیت ه��ای خوب تبدی��ل کرده 

است. 
مش��اور رئیس جمهور گفت: در صنعت 
س��یمان هم که متک��ی به انرژی اس��ت 

مزیت های صنعت فوالد وجود دارد. 
ت��رکان ب��ا دع��وت از س��رمایه گذاران 
خارج��ی ب��رای حض��ور در مناط��ق آزاد 
ایران گفت: ای��ن مناطق هم دارای مزیت 
اقتص��ادی و ه��م نزدی��ک ب��ه بازارهای 

کشورهای همسایه هستند. 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد: 
ایران و آلمان وارد سطح جدیدی از همکاری ها می شوند 

منطقه آزاد

گفت وگو

واردات

نمایشگاه

صادرات

بیس��ون، مس��ئول رواب��ط بین المل��ل 
ایتالی��ا  اتحادی��ه ش��رکت های صنعت��ی 
بارباری��ا،  آن��دره آ   ،)confindustria(
رایزن اقتصادی س��فارت ایتالیا در تهران 
و مارتینیاگ��و، رئی��س موسس��ه تجارت 
خارجی ایتالی��ا )ایچه( در دیدار با ولی اهلل 
افخمی راد، رئیس س��ازمان توسعه تجارت 
کش��ورمان از حض��ور یک هی��ات بزرگ 
اقتص��ادی ایتالیای��ی در ای��ران در اوایل 
آذرم��اه خب��ر دادن��د. به گ��زارش روابط 
عمومی س��ازمان توس��عه تجارت، در این 
نشس��ت که به منظ��ور برنامه ریزی برای 
حضور مفید و س��ودمند این هیات بزرگ 
و ایجاد شرایط خوب برای دیدار و رایزنی 
میان بازرگانان، تج��ار و فعاالن اقتصادی 
ایران و ایتالیا برگزار ش��ده بود، دو طرف 
بر گس��ترش روابط در زمینه های مختلف 

اقتصادی و تجاری تاکید کردند. 
 مس��ئوالن ایتالیای��ی حاض��ر در ای��ن 
نشست با تش��ریح جایگاه اتحادیه صنایع 
ایتالی��ا و اینک��ه ای��ن اتحادی��ه بی��ش از 
150 ه��زار ش��رکت عض��و دارد و حدود 
5 میلی��ون نفر را تحت پوش��ش قرار داده 
است، اظهار داش��تند: در قالب این هیات 
ب��زرگ، فع��االن اقتص��ادی بخش ه��ای 
صنعت، محیط زیست، خودروسازی، نفت 
و گاز، لوازم پزشکی، ماشین آالت مختلف 

و معدن و... راهی تهران خواهند شد. 
براس��اس  اینک��ه  ب��ه  اش��اره  ب��ا  آنه��ا 
برنامه ریزی ه��ای صورت گرفت��ه این هیات 
ب��زرگ اقتصادی هفتم تا نهم آذرماه س��ال 
ج��اری )28 تا 30 نوامبر 2015( متش��کل 
از 150 فع��ال اقتص��ادی ایتالی��ا ب��ه تهران 

س��فر می کنند، اظهار داش��تند: معاون وزیر 
اقتص��اد ایتالیا نیز در قالب ای��ن هیات وارد 
ایران خواهد ش��د تا با همتایان خود دیدار و 
گفت وگو کند. ولی اهلل افخمی راد، معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت نیز در این دیدار به 
مسئوالن اتحادیه صنایع ایتالیا پیشنهاد داد: 
در قال��ب این هیات، نمایندگان��ی برای ارائه 
مدل های توس��عه خوشه ای در حوزه صنایع 
کوچک و متوس��ط حضور داش��ته باشند و 
تجربیات ایتالیا در حوزه شرکت های کوچک 
و متوس��ط به ایران منتقل شود. وی با اشاره 
به حض��ور هیات های اقتصادی کش��ورهای 
مختل��ف در ای��ران پ��س از توافق ب��ا گروه 
1+5 ب��ا بیان اینکه زمینه ه��ای زیادی برای 
س��رمایه گذاری در بخش های نف��ت و گاز، 
پتروش��یمی، حمل و نقل و صنایع و معادن و 
س��ایر حوزه ها در ایران وجود دارد، گفت: ما 
عالقه مندیم که ش��رکت های برتر ایتالیایی، 
در کنار سرمایه گذاری، انتقال فناوری داشته 
باشند و روی تولید مشترک با همتایان ایرانی 
خود تمرکز کنند تا شاهد تولید محصوالتی 
برای صادرات از ایران به سایر کشورها باشیم. 
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه با اشاره 
به فرهنگ غنی ایران و ایتالیا ابراز امیدواری 
کرد: دو کشور در حوزه های مختلف فرهنگی، 
علمی و آموزشی بتوانند همکاری های خود را 

گسترش دهند. 
وی در پایان اظهار امیدواری کرد حضور 
هیات اقتص��ادی ایتالیا در تهران در قالب 
نشس��ت های رودررو بین فعاالن اقتصادی 
ایران و ایتالیا به عقد قراردادهای همکاری 
با در نظ��ر گرفتن اولویت ه��ای دو طرف 

بینجامد. 

تجربیات شرکت های کوچک و 
متوسط ایتالیا به ایران منتقل شود

محمد ممتازپور



در  ک��ه  از مس��ائلی  یک��ی 
طول هفته های گذش��ته بخش 
قابل توجه��ی از انرژی و تمرکز 
فع��االن عرصه س��اختمان در 
ای��ران را گرفته برگ��زاری دور 
جدی��د انتخاب��ات هیات مدیره 
نظام مهندسی کشور است. این 
سازمان که از سال های گذشته 
و با توجه به اختیاراتی که دولت 
و وزارت راه و شهرسازی به آن 
داده به عن��وان اصلی ترین نهاد 
ناظر بر نحوه ساخت واحدهای 
مس��کونی جدید و کیفیت آنها 
ش��ناخته می ش��ود، در ط��ول 
به عنوان  گذش��ته  هفته ه��ای 
مرکز توجهات و گمانه زنی های 
فعاالن این عرصه مطرح ش��ده 

است. 
یکی از اصلی ترین عواملی که 
بر این موضوع تاثیر داشت نگاه 
دقیق و حساب شده وزیر راه و 
شهرس��ازی به فرآیند برگزاری 
ای��ن انتخاب��ات در دور جدید 
ب��ود. آخوندی ت��اش کرد در 
چارچ��وب اختیارات��ی که دارد 
بتوان��د مان��ع از ورود برخی از 
گروه ها به عرصه انتخابات نظام 
مهندسی شود که احتمال دارد 
با توجه به ش��رایط کاری شان 
نس��بت ب��ه نظ��ارت دقیق بر 
ناتوان  س��اختمان ها  کیفی��ت 

باشند. 
قرار دادن قید نبود دو شغله ها 
یا کسانی که به شکل مستقیم 
شهرس��ازی  و  راه  وزارت  در 
یا ش��هرداری ها مش��غول کار 
هس��تند، اصلی تری��ن قید در 
این قرارداد بود. با ایس��تادگی 
آخون��دی در براب��ر فش��ارها و 
مذاکرات��ی ک��ه در ط��ول این 
هفته ه��ا ص��ورت گرفت عما 
بخش قاب��ل توجهی از افرادی 
ک��ه بنا به ه��ر دلیلی جزو این 
دس��ته ها بودند کن��ار رفتند تا 
گروه جدیدی که رس��ما تایید 
صاحیت شدند افرادی جدیدتر 
و با سابقه کمتر باشند. هرچند 
این موضوع در روزهای ابتدایی 
از س��وی برخی از کهنه کاران با 
تردید مواجه شد اما بسیاری از 
کارشناس��ان ای��ن موضوع را با 
توجه به ورود افراد جدید که از 
نظر تخصص ش��رایط قوی تری 

دارند، تایید کردند. 
ش��اید این راهب��رد وزیر راه 
و شهرس��ازی ریش��ه در ی��ک 

برنامه ری��زی کان تر به منظور 
ارتقای کیفیت ساختمان داشته 
باش��د که در طول س��ال های 
گذش��ته یا فراموش شده یا به 
ش��کل دقیقی ب��ه آن پرداخته 

نشده است. 
مظاهری��ان مع��اون وزیر راه 
و شهرس��ازی در طول ماه های 
گذش��ته بارها اعام کرده این 
وزارتخانه موضوع افزایش عمر 
س��اختمان ها و نزدیک ش��دن 
استانداردهای خانه سازی کشور 
را ب��ا طرف ه��ای بین المللی به 
شکلی جدی پیگیری می کند. 
از ای��ن رو می ت��وان ب��اال بردن 
نظارت ها روی انتخابات جدید 
را بخش��ی از این نقشه دانست. 
چن��دی قب��ل ای��ن موضوع به 
ش��کلی خاص مطرح ش��د که 
حضور دو شغله ها یا کسانی که 
ب��ه هر نحوی فعالیتی دولتی و 
رس��می دارند نه تنها نمی تواند 
ب��ه نظارت کمک کند که حتی 
در برخ��ی حوزه ه��ا ب��ه دلیل 
اخت��ال در مس��ئولیت باعث 

بر هم خوردن نظم می شود. 
در کن��ار آن یک��ی دیگ��ر از 
مس��ائلی که در طول سال های 
معض��ل  به عن��وان  گذش��ته 
غیر قاب��ل ح��ل مطرح ش��ده و 
بسیاری از کارشناسان در رابطه 
با آن اظهار نظر کرده اند موضوع 
امضا فروشی در ساختمان های 

جدی��د ایران اس��ت. ب��ا وجود 
قوانین و مقررات کامل و جامعی 
که درباره قواعد ساخت و س��از 
در ای��ران وج��ود دارد و البت��ه 
ارگان ه��ای چندگانه ای نیز به 
منظور نظ��ارت بر کیفیت این 
شده اند،  تعریف  س��اختمان ها 
اما هنوز در کانش��هری مانند 
تهران زیادند س��اختمان هایی 
ک��ه پای��ان کار می گیرند اما از 
نظر کیفی بس��یاری از ضوابط 

را رعایت نکرده اند.
به اعتقاد وزیر راه و شهرسازی 
و تیم مش��اورانش ب��رای حل 
کردن این معض��ل باید از یک 
س��و فضای فعالی��ت تخصصی 
در نظ��ام مهندس��ی را باال برد 
تا ناظران ساختمان یک شغله 
بوده و تنها دغدغه شان بررسی 
وضعیت س��اختمان باش��د. در 
نگاه کان تر یا شاید در گام دوم 
این ماج��را نیز موضوع دیگری 
مطرح است و آن افزایش درآمد 
یا بهب��ود وضعی��ت اقتصادی 
ناظرانی اس��ت که باید در برابر 
پیش��نهادات برای امضا فروشی 

مقاومت کنند. 

حذف دو شغله ها کمک 
شایانی به نظام مهندسی 

می کند
یک کارشناس عرصه عمران 
و مس��کن معتقد است حرکت 

وزیر راه و شهرسازی در حذف 
گروه هایی که در این وزارتخانه 
یا شهرداری ها مشغول به کارند 
از فهرس��ت نامزده��ای نظ��ام 
مهندس��ی ی��ک حرکت بزرگ 
ب��وده و البته می تواند در آینده 
و با یک بخشنامه جدید و حذف 
تمام دو ش��غله ها و کسانی که 
کار رسمی دارند، به شکل قاطع 
ش��رایط را ب��رای یک انتخابات 

مناسب فراهم آورد. 
محمد عدالتخواه در گفت وگو 
با »فرصت امروز« تصریح کرد: 
کس��انی ک��ه ج��دا از کار نظام 
مهندس��ی ش��غل های مرتبط 
دولت��ی دارند، قطعا در عملکرد 
نهای��ی خ��ود دچ��ار اختاط 
و مش��کل ش��ده و در نهای��ت 
نمی توانن��د نظارت��ی دقی��ق و 
جدی روی ساختمان ها داشته 
باش��ند. در کش��ور ما متاسفانه 
ایج��اد مانع بر س��ر ای��ن افراد 
س��ریعا فضا را به سمت رقابت 
سیاس��ی و فش��ار روی وزی��ر 
می آورد که این امر قطعا درست 
نیس��ت و بخشنامه جدید وزیر 
حت��ی می تواند ب��ا یک تبصره 
بزرگ تر به تمام دو شغله ها نیز 

سرایت کند. 
وی ب��ا بیان اینکه س��ازمان 
نظام مهندسی از لحاظ بررسی 
کیفیت س��اختمان ها سازمانی 
بس��یار مهم و پراهمیت است، 

تاکید کرد: در کنار قواعدی که 
دولت گذاش��ته شاید بهتر بود 
روی گروه ها و ش��اخه هایی که 
در این انتخابات رأی می دهند 
نی��ز قیدهای جدید گذاش��ته 
می ش��د. در ح��ال حاضر هفت 
گ��روه مختلف در این انتخابات 
رأی می دهند که ش��اید تعداد 
قاب��ل توجهی از آنها جز صنف 
خود از دیگر بخش ها اطاعاتی 
ندارن��د. از ای��ن رو ش��اید بهتر 
است برای مثال مهندسان تنها 
به گروه مهندسی رأی دهند و 
معمارها نیز به صنف خودشان 

توجه داشته باشند. 
درب���اره  ع��دال��ت خ���واه 
جوان گرای��ی و ق��درت گرفتن 
ای��ن  در  خصوص��ی  بخ��ش 
انتخاب��ات گف��ت: هرچن��د با 
توج��ه ب��ه قواع��د جدی��د در 
نظام مهندس��ی،  انتخاب��ات 
بخش��ی از قدیمی ها جای خود 
را ب��ه نیروهای ج��وان داده اند 
اما نمی ت��وان این موضوع را از 
پایه مثبت دانست زیرا کیفیت 
م��دارک و تحصیات در برخی 
دانش��گاه ها پایین آمده و البته 

ماک تجربه نیز مهم است. 
وی اب��راز امی��دواری ک��رد 
ب��ا نهایی ش��دن ش��رایط این 
انتخابات، مجلس نیز ش��رایط 
را ب��رای اص��اح قان��ون نظام 
مهندس��ی فراهم کن��د و این 
کارشناسان  تشکیات  موضوع 
و ناظران بازار مسکن را تقویت 
کرده و پس از 20 س��ال قانونی 
که ب��ا نیازهای فعل��ی بخواند 

تصویب شود. 
هرچند رقابت های گس��ترده 
و گ��اه���ی ت�ی�م کش��ی های 
غیر تخصصی در این انتخابات، 
ق��دری فض��ا را غبار آلود کرده 
اما ص��رف افزایش نظ��ارت بر 
انتخابات نهادی که خود وظیفه 
نظارت بر کیفیت ساختمان را 
دارد ای��ن امید را زنده می کند 
تا اوضاع ب��رای ارتقای کیفیت 
ساختمان ها فراهم شود؛ آرزویی 
که سال هاست محقق شدن آن 
به تاخیر افتاده است. به گزارش 
»فرصت امروز« هفتمین دوره 
انتخابات سازمان نظام مهندسی 
16مهرماه)جمعه( در سراس��ر 
و  می ش��ود  برگ��زار  کش��ور 
120ه��زار عض��و ای��ن نه��اد 
غیردولت��ی ح��ق حض��ور در 

انتخابات را دارند.

»فرصت امروز« یکی از پرسروصداترین انتخابات نظام مهندسی را بررسی می کند

در رویای ارتقای کیفیت ساختمان

سهشنبه
14مهر1394 شماره6339 www.forsatnet.irعمران و مسکن

حمل و نقل

جزییات وام ۱۰۰ میلیونی خرید مسکن
مدیرعام��ل بان��ک مس��کن از بررس��ی پرداخ��ت 
وام 100 میلی��ون تومانی خرید مس��کن ش��امل وام 
۸0 میلی��ون تومانی صندوق پس انداز مس��کن یکم و 
تسهیات 20 میلیون تومانی جعاله مسکن در شورای 

پول و اعتبار خبر داد. 
محمدهاش��م بت ش��کن، در گفت وگو با پایگاه خبری 
وزارت راه وشهرس��ازی درب��اره وام 100 میلیون تومانی 
خری��د مس��کن اظهار ک��رد: وام جعاله مس��کن به طور 
طبیعی از سوی بانک مسکن دو برابر بانک های تجاری 
پرداخت می شود و چون جعاله مسکن بانک های تجاری 
در حال حاضر 10 میلیون تومان اس��ت ما هم به بانک 
مرکزی پیشنهاد دادیم به همین سیاق وام جعاله مسکن 
بانک مس��کن به 20 میلیون تومان افزایش یابد که اگر 
این پیش��نهاد در ش��ورای پول و اعتبار تصویب شود وام 
۸0 میلیون��ی خرید مس��کن صندوق پس انداز مس��کن 
یک��م به همراه این 20 میلیون تومان جعاله مس��کن به 
100 میلی��ون تومان افزایش می یاب��د. مدیرعامل بانک 
مس��کن ادامه داد: این وام با وام 100 میلیونی س��اخت 
مس��کن وی��ژه انبوه س��ازان متفاوت اس��ت، آنچه هفته 
گذش��ته تکذیب ش��د شرایط اعام شده از سوی رئیس 
کانون سراس��ری انبوه س��ازان درباره وام 100 میلیونی 
س��اخت مس��کن بود که در آن مصاحبه گفته شده بود، 
سود این وام 1۴ درصد است. در حالی که وام انبوه سازی 
با س��ود 2۴ درصد مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت 
می ش��ود. وی در تش��ریح این موضوع به پایگاه خبری 
گفت: ما در بانک مس��کن بس��ته ای برای بخش تولید و 
س��اخت مس��کن طراحی کرده ایم که ویژه انبوه سازان و 
شرکت های ساختمانی است؛ این افراد حقوقی با فرض 
اینکه بتوانند رسوب حساب ها و گردش مالی خود را به 
بانک مس��کن منتقل کنند، ما نیز در این بانک به آنها 
بابت هر واحد مسکونی 100 میلیون تومان تسهیات با 
دوره زمانی مش��خص و نرخ های مصوب ش��ورای پول و 
اعتبار می دهیم؛ تقسیط این وام نیز براساس حدودی که 
بانک مرکزی به ما داده اس��ت انجام می شود؛ این بسته 
در حال تدوین نهایی اس��ت که پس از موافقت قطعی 

بانک مرکزی آن را نهایی خواهیم کرد.

رکود مسکن، نتیجه سیاست های 
غلط دولت های گذشته است

کارش��ناس اقتص��ادی، درباره تاثی��ر تزریق منابع 
بدون پشتوانه به مسکن مهر بر اقتصاد کشور،  گفت: 
رکود مس��کن نتیجه به کار گیری سیاس��ت های غلط 
در دولت نهم و دهم است و خروج بازار از رکود با این 
بودجه محدود در توان وزارت راه و شهرسازی نیست. 
بیت اهلل ستاریان در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه 
ریخت و پاش های صورت گرفته در دولت نهم و دهم 
در کنار مطالعات مکان یابی نادرست، مسکن مهر را از 
مسیر اصلی اش منحرف کرد، اظهار کرد: رکود مسکن 
با اقتصاد کان در ارتباط و درگیر اس��ت و باید ابتدا 
اقتصاد کش��ور از وضعیت رکود خارج ش��ود تا بخش 
مس��کن و ساخت و س��از بتواند از این وضعیت خارج 
شود.« وی با بیان اینکه نمی توان نسخه یا راهکاری 
کل��ی برای موضوع تامین مالی پروژه های نیمه تمام 
عمران��ی ارائ��ه داد، گفت: برای هر پ��روژه به صورت 
مستقل راهکاری مستقل و جداگانه اندیشید چراکه 
هر یک از این پروژه ها در نتیجه سوء مدیریت مدیران 
دولت های گذش��ته شرایط و مشکات خاص خود را 
داراست. ستاریان تاکید کرد: پرداخت اعتبار و تامین 
منابع پیامدهایی زودگذر و موقت خواهد داشت و این 
اقدام��ات نمی تواند در بلندمدت برای خروج از رکود 
تاثیرگذار باشد هر چند می توان طرح خروج از رکود 
را از کانال مس��کن آغاز کرد اما این مس��ئله نیازمند 

برنامه ریزی کارشناسی و عزم جدی است. 
وی در خصوص اینکه با توجه به شرایط پساتحریم، 
سرمایه گذاران خارجی چه نقشی می تواند در حل این 
مشکل داشته باشد، گفت: استفاده از سرمایه گذاری 
خارجی نیازمند بسترس��ازی قانونی اس��ت. متاسفانه 
دست و پای بخش خصوصی به علت محدودیت های 
قانونی برای اس��تفاده از سرمایه گذاری خارجی بسته 
اس��ت. این در حالی اس��ت که در دیگر کش��ورهای 
منطقه زمینه از طریق امکانات وسیعی که در اختیار 
سرمایه گذاران خارجی قرار می گیرد برای این مسئله 
فراهم و مهیا اس��ت، حال آنکه در کش��ور ما فروش 

زمین به خارجی ها ممنوع است. 

عمر مفید ساختمان در تهران کمتر 
از ۳۰ سال است

عضو هیات مدیره انجمن شرکت های ساختمانی با 
بیان اینکه نبود مصالح ساختمانی استاندارد و مناسب 
و نبود برنامه مناسب که از وظایف دولت است باعث 
 ش��ده عمر مفید س��اختمان ها در تهران حداکثر به 
30 س��ال برس��د، گفت: عدم به کارگی��ری کارگران 
ذی ص��اح و عدم اجرای پروژه های توس��ط مجریان 
ذی صاح باعث ش��ده تا عمر مفید س��اختمان ها در 
کش��ور کاهش یابد.  به گزارش ف��ارس، عبدالمجید 
نائینی در مجمع تش��کل های مهندس��ی س��اختمان 
گفت: عدم وجود مصالح س��اختمانی مناس��ب و نبود 
برنامه مش��خص از س��وی دولت باعث ش��د تا عمر 
مفید ساختمان ها در کشور و در تهران کاهش یابد، 
بنابراین این روزها می بینیم و شاهد هستیم که عمر 
مفید س��اختمان ها در تهران یا در کشور بیش از 30 

سال نیست. 
وی ادام��ه داد : عدم به کارگیری کارگران ذی صاح و 
فنی و عدم اجرای پروژه ها توس��ط مجریان ذی صاح 
باع��ث ش��ده تا هر ف��رد یا هر گروهی خ��ود را مجری 
ساختمان معرفی کند؛ همین موضوع باعث می شود تا 
ضربه بزرگی به بیت المال وارد شود.  وی با اشاره به اینکه 
عدم حضور مجریان ذی صاح باعث شده تا همه خود را 
مهندس و سازنده مسکن معرفی کنند، گفت: گسترش 
این موضوع باعث شده تا وضعیت ساخت و ساز در کشور 
مناس��ب نباشد، پس اگر می خواهیم ساختمان هایی با 
عمر باال داشته باشیم باید از مجریان ذی صاح و افراد 

متخصص استفاده کنیم. 

 آزادراه های دولتی
به بخش خصوصی واگذار می شود

رئیس س��ازمان راه��داری و حمل ونق��ل جاده ای 
گفت: برنامه ریزی کرده ایم، دو آزادراه دولتی کش��ور 
ک��ه آزادراه ک��رج - قزوین و تهران - قم اس��ت به 
بخش خصوصی برای بهس��ازی واگذار شود و تأمین 
اصل و سود سرمایه از محل اخذ عوارض خواهد بود. 
به گزارش فارس، داوود کش��اورزیان اظهار داشت: 
در ح��ال حاضر ن��اوگان ج��اده ای عمومی کش��ور 
متوس��ط س��ن باالیی دارد و برنامه ری��زی کرده ایم 

نسبت به نوسازی آن اقدام شود. 
وی با بیان اینکه در شرایط تحریم امکان نوسازی 
ناوگان وجود نداش��ت، اف��زود: امیدواریم در فضایی 
جدید شرایط حضور کمپانی های غربی برای ساخت 

ناوگان در کشور فراهم شود. 
رئیس س��ازمان راه��داری و حمل ونق��ل جاده ای 
ادامه داد: نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای کشور 
چند وجهی اس��ت که در یک س��و س��ازندگان و در 

سوی دیگر کمپانی های داخلی قرار دارند. 
و  راه��داری  س��ازمان  اف��زود:  کش��اورزیان 
و  رگوالت��ور  به عن��وان  ج��اده ای  حمل ونق��ل 
تدوین کنن��ده مق��ررات عم��ل می کن��د. وی به 
اح��داث مجتمع های بین راهی رفاهی - خدماتی 
اش��اره کرد و گفت: سیاست ما در زمینه توسعه 
تیرپارک ه��ا و مجتمع ه��ای خدمات��ی - رفاهی، 
اس��تفاده از س��رمایه گذاری بخش خصوصی است 

تا این مجتمع ها توسعه یابند. 
رئیس س��ازمان راه��داری و حمل ونق��ل جاده ای 
گف��ت:  واگ��ذاری  آزادراه هایی که به ص��ورت دولتی 
مدیریت می شوند در دس��تور کار سازمان راهداری 

به عنوان اولویت بعدی قرار داد. 
کش��اورزیان ادامه داد: در این راستاها آزادراه های 
ته��ران - ق��م و ک��رج - قزوین که در ح��ال حاضر 
صددرصد دولتی هس��تند، به بخش خصوصی واگذار 
می شوند تا بهسازی آنها انجام شود، ضمن آنکه اصل 
و س��ود س��رمایه  گذاری از محل اخذ عوارض تأمین 

خواهد شد. 
وی بیان ک��رد: در حال حاضر۴هزار ش��رکت 
حمل کاال و 2 هزار و200 ش��رکت حمل مسافر 
در کش��ور وجود دارد که اغل��ب کوچک  مقیاس 
هس��تند، اما برنامه ری��زی کرده ایم تعداد ناوگان 
افزای��ش یاب��د و از ش��رکت های ب��زرگ مقیاس 

اس��تفاده کنیم. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی گف��ت:  در ایران از 
حدود 20 س��ال پی��ش قانونی تصویب ش��د مبنی 
براینکه بانک ها و مؤسس��ات خصوص��ی در احداث 
آزادراه ها ش��رکت کنن��د؛ در حال حاض��ر غیر از دو 
آزادراه ته��ران - قم و ک��رج - قزوین بقیه آزادراه ها 
با مشارکت بانک ها ساخته شده است. کشاورزیان با 
بیان اینکه نرخ گ��ذاری عوارضی آزادراه ها در اختیار 
وزارت راه و شهرس��ازی اس��ت، گفت:  تاش کردیم 
معیارهای کارشناسی مبنای تعیین قیمت عوارضی 

و تعیین تعرفه قرار گیرد. 
وی اف��زود: در دو س��ال اخیر گام های مناس��بی 
برای واقعی س��ازی تعرفه عوارض آزادراهی برداشته 
شده اس��ت. رئیس س��ازمان راهداری و حمل ونقل 
ج��اده ای گفت: قطعا با واگ��ذاری دو آزاد راه مذکور 
به بخش خصوصی در کنار اجرای عملیات بهس��ازی 
عملیات مس��یر موضوع تعریض آزادراه نیز توس��ط 

بخش خصوصی بررسی خواهد شد. 
وی بی��ان کرد: در واقع فروش ن��اوگان که از این 
محل تأمین می ش��ود به صورت نقد ی��ا لیزینگ در 

اقساط پنج ساله خواهد بود. 

استقبال شرکت های خارجی از 
سرمایه گذاری در حوزه بنادر 

مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریان��وردی و معاون 
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به زمان بر بودن فرآیند 
س��رمایه گذاری بین المللی از پیش بینی عقد قرارداد 
هم��کاری در برخ��ی از پروژه های بن��دری تا پایان 

سال جاری خبر داد. 
به گزارش ایرنا، محمد س��عیدنژاد در بیان اهمیت 
معرف��ی س��رمایه گذاری بین الملل��ی گف��ت: فضای 
موجود گویای اس��تقبال ف��راوان از همایش به ویژه 
برای سرمایه گذاران بین المللی بوده است. در همین 
راستا، ش��رکت های فراوانی از کشورهای مختلف به 
همای��ش آمده اند تا ظرفیت و ش��رایط ای��ران را از 
نظ��ر پروژه های قابل اجرا با جزیی��ات مورد ارزیابی 
ق��رار دهن��د و از قوانین حقوقی ک��ه در ایران برای 
س��رمایه گذاری بین المللی وجود دارد کسب اطاع 

کنند. 
ب��رای  اف��زود:  مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی 
س��رمایه گذاران بین المللی قوانی��ن حقوقی، خروج 
س��رمایه و ورود مناب��ع به ایران حائز اهمیت اس��ت 
که قطعا در این همایش به پاس��خ بخش عمده ای از 

سواالت خود دست پیدا می کنند. 
س��عیدنژاد در بی��ان پیش بین��ی خ��ود از میزان 
استقبال شرکت های بین المللی برای عقد تفاهم نامه 
همکاری با ش��رکت های ایرانی در حوزه حمل و نقل 
دریای��ی گفت: ارزیابی ما طی س��ه ماه گذش��ته با 
مذاکرات��ی که با ش��رکت های بین المللی داش��تیم 
افزایش میزان مش��ارکت شرکت های خارجی است، 
به ویژه که در حوزه بنادر این اس��تقبال گسترده بود. 
همچنین ش��رکت های مختلف بین المللی از اروپا و 
آس��یا مراجعه کرده اند و برای س��رمایه گذاری اقدام 

جدی کرده اند. 
مدیرعام��ل س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی اظهار 
امیدواری ک��رد: تعیی��ن پروژه ها، انج��ام مذاکرات 
مقدماتی و عقد قرارداد در برخی از پروژه ها انتظاری 
است که تا پایان سال جاری تحقق آن دور از دسترس 
نیس��ت. اخذ مجوزهای الزم، ارائه توضیحات فنی و 
اقتصادی و تصویب در مراجع مختلف سرمایه گذاری 
کش��ورهای عاقه من��د بین الملل��ی زمانبر اس��ت و 
طبیعی اس��ت که انجام این فرآین��د نیازمند زمانی 

حداقل چندماهه است. 

جواد هاشمی

عمران

یک کارشناس اقتصاد مسکن، پروژه 
مس��کن مهر در دولت گذشته را مانند 
چاه بزرگی دانس��ت ک��ه تمامی منابع 

کشور را جذب کرده است
عب��اس اکبرپور در گفت وگو با ایلنا 
با اش��اره به اینکه هدف مس��کن مهر 
برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد 
مثبت بوده اس��ت، اف��زود: این پروژه 
تمام��ی منابع بنزی��ن مصرفی، نفت، 
برق و آب و حتی بخش��ی از صادرات 
را در خ��ود فروب��رده و اکنون کار به 
جایی رس��یده ک��ه به نظر می رس��د 
اتم��ام و تکمیل آن برای وزارت راه و 
اقتصادی مملکت  شهرسازی و بخش 
مش��کل باشد. از این رو منطقی است 
که جلوی ضرر گرفت��ه و تدبیری در 

نگرش ها باید داده ش��ود. 
اعم��ال  ل��زوم  ب��ر  تأکی��د  ب��ا  وی 
تکمی��ل  در  س��نجیده  راهکاره��ای 
مس��کن مهر ادامه داد: اگر س��نجیده 
عمل نشود نفس عمل که ارائه مسکن 
مناس��ب ب��رای اقش��ار ک��م درآمدتر 
بود اتف��اق نمی افتد.  این کارش��ناس 
اقتصاد مس��کن درخصوص راهکارهای 
برون رفت از ای��ن وضعیت افزود: باید 
تمهیداتی اندیش��یده ش��ود که برخی 
تعاونی های  ب��ه  نیمه تمام  پروژه ه��ای 
مسکن در مناطق واگذار شوند و مردم 

سهامدار شوند. 
اکبرپ��ور ادام��ه داد: ممکن اس��ت 
آنهای��ی که مس��کن مه��ر خریداری 
کردند مایل به واگذاری مسکن خود 
باش��ند. بای��د در عرضه مس��کن مهر 
به اش��خاص حقوق��ی و تعاونی ها که 
تسهیاتی  هس��تند  خرید  خواس��تار 
اعطا ش��ود تا این ب��ار از روی دوش 

دولت برداشته شود. 
ای��ن کارش��ناس اقتص��اد مس��کن 

بای��د ب��ه س��مت  اینک��ه  ب��ا بی��ان 
خصوصی س��ازی واقعی حرکت کنیم، 
کار را ب��ه مردم بس��پاریم و از بزرگ 
ش��دن بدنه دولت جلوگی��ری کنیم، 
گفت: باید از واگذاری مسئولیت های 
مالی ب��ر دول��ت اجتن��اب کنیم آن 
وقت اقتصاد رقابتی خواهیم داش��ت، 
دولت ه��م نقش نظارت��ی و هدایتی 
را ایف��ا خواه��د ک��رد اما اگ��ر دولت 
وارد مقوله ه��ای ساخت و س��از ش��ود 
و تأمی��ن مال��ی کن��د مش��کل ادامه 
خواه��د داش��ت، درصورتی که دولت 
نبای��د مس��تقیم درگیر این مس��ائل 
ش��ود، باید به مردم اعتم��اد کنیم و 
بخش خصوص��ی را به معن��ای واقعی 
فع��ال کنیم. ه��ر چه زودت��ر به این 
هدف نزدیک تر ش��ویم، نفع بیشتری 

عاید مردم می ش��ود. 
وی ش��روع پ��روژه مس��کن مهر را 
احساسی عنوان کرد و افزود: در اجرای 
این طرح جای برنامه ریزی های مرحله 
ب��ه مرحل��ه و ارزیابی کیف��ی و تأمین 
مال��ی متناس��ب در هر مرحل��ه خالی 
ب��ود و اکنون به همین دلیل بس��یاری 
از پروژه های مس��کن مهر ناتمام مانده 

است. 
کارشناس مسکن گفت: باید تمامی 
پروژه های ناتمام مس��کن مهر ارزیابی 
ش��ود و با توجه ب��ه اولویت بندی نیاز 
مناطق به مس��کن و میزان پیش��رفت 
پ��روژه مناب��ع اختص��اص یاب��د. وی 
درخصوص میزان تورمی که بر اثر این 
پ��روژه اقتصاد را متاثر ک��رده، توضیح 
داد: البت��ه بانک مرک��زی وظیفه دارد 
که این آمارهای رس��می را بررس��ی و 
اعام کند اما به نظر می رس��د حداقل 
یک سوم تورم کش��ور وابسته به پروژه 

مسکن مهر باشد. 

وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا تأکید بر 
جذب سرمایه خارجی و سرمایه گذار 
داخل��ی در راس��تای تأمی��ن اقتصاد 
زیربنایی  پروژه های  به  اتکا  مقاومتی، 
را از دس��تاوردهای همای��ش معرفی 
فرصت ه��ای س��رمایه گذاری خواند و 
معرفی  پروژه های  از  بس��یاری  گفت: 
عملیات��ی  همای��ش  ای��ن  در  ش��ده 

می شوند. 
به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی 
عب��اس آخون��دی ب��ا بی��ان اینک��ه 
مهم تری��ن دس��تاورد ای��ن اج��اس 
ب��ه  واقع��ی  پ��روژه   121 معرف��ی 
م��ردم و بخش خصوصی ب��ود، گفت: 
س��رمایه گذاران داخلی و خارجی در 
ای��ن همایش توانس��تند ب��دون هیچ 
واس��طه ای و به ص��ورت چهره به چهره 
با مس��ئوالن پروژه ها مس��تقیما وارد 

مذاکره شوند. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی ادام��ه داد: 
ای��ن  حاش��یه  در  س��رمایه گذاران 
همایش پاسخ پرس��ش های خود را از 
مدیران دس��تگاه های تابعه وزارت راه 
و شهرس��ازی درباره جزییات پروژه ها 
دریاف��ت کردند. به نظ��ر من برگزاری 
این همایش برداش��تن ی��ک گام مهم 
در توسعه سرمایه گذاری در ایران بوده 

است. 
آخوندی س��پس برخی از پروژه های 
مهم معرفی ش��ده در این کنفرانس را 
برش��مرد و افزود: ترمینال ش��ماره 2 
فرودگاه بین المللی امام خمینی، اتصال 
شبکه راه های ایران به راه های آسیایی، 
س��اخت 3 هزار کیلومتر آزادراه، برقی 
ک��ردن راه آهن تهران- مش��هد، فاز 3 
توس��عه بندر ش��هید رجایی، س��اخت 
راس��ته ب��ازار 2 هزار میلی��ارد تومانی 
 پرند و نوسازی بافت کریم خانی شیراز

از جمل��ه این پروژه ها هس��تند که در 
این همایش به س��رمایه گذاران داخلی 

و خارجی معرفی شدند. 
وی ب��ا بی��ان اینکه جذب س��رمایه 
خارجی و س��رمایه گذار داخلی یکی از 
مهم ترین راه های دس��تیابی به اقتصاد 
مقاومتی است، اظهار کرد: با برگزاری 
ای��ن همایش و ج��ذب س��رمایه های 
خصوص��ی بودجه کش��ور را از اتکا به 
نفت خارج کرده و س��اخت پروژه های 
زیربنایی و مس��کن و شهرس��ازی را با 
کمک بخش خصوصی انجام می دهیم. 

آخون��دی ب��ا بی��ان اینکه ات��کا به 
خ��روج  ب��ه  بخش خصوص��ی  مناب��ع 
اقتص��اد  در  غیرت��ورم زا  رک��ود  از 
می انجامد درخص��وص تضمین دولت 
ب��ه س��رمایه گذاران خاطرنش��ان کرد: 
تضمین پروژه های مختلف به شکل های 
گوناگون انجام می شود، به عنوان مثال 
پروژه های مسکنی ساخت وسازها تابع 
قوانین دولت اس��ت و س��رمایه گذار از 
مح��ل ف��روش پروژه ها اصل و س��ود 
س��رمایه خ��ود را برم��ی دارد. ولی در 
وجه حمل و نقل مانند ساخت ترمینال 
یا آزادراه ها که یک پروژه زیرس��اختی 
است، سرمایه گذاران درخصوص انتقال 
مالکیت تضمین هایی از دولت دریافت 
 می کنن��د. بنابرای��ن ماهی��ت پروژه ها 

تک به تک متفاوت است. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی درخصوص 
اجرایی ش��دن قرارداده��ا ب��ا تأکید بر 
واقعی بودن تک تک پروژه ها ادامه داد: 
هم��ه پروژه ها اقتصادی بوده و ش��امل 
توجیه ه��ای مال��ی، فن��ی و اقتصادی 
هس��تند که از حالت ایده خارج شده و 
صاحبان منافع کامًا مش��خصی دارند. 
امی��دوارم تمام��ی پروژه ه��ا عملیاتی 

شوند. 

اتکا به منابع بخش خصوصی
به خروج از رکود غیرتورم زا می انجامد

مسکن مهر 
چاهی که منابع کشور را می بلعد



نظام تضمین سللامت غذا 
در هللر کشللوری بلله عوامل 
تولید و سیسللتم های نظارتی 
زمینلله  ایللن  در  پایشللی  و 
دارد. در  تنگاتنگللی  ارتبللاط 
دهه های اخیر همزمان با رشد 
جمعیللت و همچنیللن رشللد 
صنایع غذایی در کشور، نظام 
تضمین سللامت غذا با ورود 
برخللی تولیدکنندگان متقلب 
و در نبللود نظارت های کافی 
آسللیب های  سللختگیرانه،  و 
فراوانللی دیللده اسللت. ایللن 
آسللیب ها تا بدانجللا بوده که 
انفجللار تکنولوژی و  در عصر 
صنعت، بخش گسللترده ای از 
مصرف کنندگان مواد غذایی به 
اسللتفاده از محصوالت سنتی 
و غیرصنعتللی روی آورده اند. 
فراوانی فروشللگاه های لبنیات 
سللنتی، آبلیمللو و آبغوره های 
تازه و غیللره نمونه های بارز و 
آشکار این رویکردها در بخش 

مواد غذایی کشور است. 
سللامت  از  اطمینللان   
در  غذایللی  محصللوالت 
و  نظام منللد  سیسللتم  گللرو 
و  نظارتللی  سللخت گیرانه 
پایشی است. این کار با انجام 
آزمون هللای تخصصی کنترل 
کیفی محصوالت قابل کنترل 
بللوده و در صللورت هرگونلله 
تخلللف و تقلبی قابل پیگیری 
است. یکی دیگر از ضعف های 
تولیللد  بخللش  در  نظارتللی 
محصوالت غذایی در کشللور، 
وابستگی مالی مسئوالن فنی 
صنایع غذایی کارفرمایان است 
که برخی از آنهللا تخلف های 
تولیللد را نادیللده می انگارند، 
این صاحبان کارخانه ها  چون 
 هسللتند کلله حقوق شللان را 
می پردازند. در چنین شرایطی 
مواد غذایی  تولیللد  وضعیللت 
با اشکاالتی  به صورت صنعتی 
تولیدات  و  می شللود  مواجلله 
محصوالت  به نللام  زیرپللله ای 
سللنتی به بللازار مصللرف راه 
می یابند و سامت و بهداشت 
جامعه را به خطر می اندازند. 

اعتماد عمومی به صنایع 
غذایی در سایه تقلب ها

بلله  عمومللی   اعتمللاد 
صنایللع غذایی در سللال های 
برخللی  ورود  بللا  اخیللر 
تولیدکننللدگان سللودجو که 
نلله تخصصللی در تولید دارند 
و نه تعهللدی به مصرف کننده 
و تنها هدف شللان رسیدن به 
سودهای آنی و آنچنانی است، 

تخریب شده است. 
این تخریب ها هر روز شکل 
تازه ای به خللود می گیرد و با 
انتشللار خبرهایللی مبنللی بر 
آلودگللی و بی کیفیللت بودن 
برخللی محصللوالت غذایی و 
مهلکی  ضربه های  آشامیدنی، 
به صنایع غذایی کشللور وارد 

می شود. 
پس از اعام خبر بی کیفیت 
نکللردن  رعایللت  و  بللودن 
اسللتانداردهای تولید از سوی 
آب هللای  برندهللای  برخللی 
معدنللی و آشللامیدنی، حللاال 
نوبللت آبلیموهللای صنعتللی 
اسللت. اسللتفاده از چاشللنی 
آبلیمو  به صللورت  لیموتللرش 
یللا لیمو خشللک )عمانی( در 
کشور ما از دیرباز مرسوم بوده 

است. 
این  در  خبرهللا  تازه تریللن 
زمینه به پلمللب 17 کارخانه  
مهر  با  تقلبللی  آبلیموسللازی 
اسللتاندارد مربوط می شود که 
از سللوی جمشللیدی، رئیس 
سللازمان تعزیللرات حکومتی 
وی  اسللت.  شللده  اعللام 
می گوید: در ادامه بازرسللی ها 
17 کارخانه آبلیموسازی مورد 
بررسی قرار گرفتند که حتی 
یللک قطره آبلیمللوی طبیعی 

هم یافت نشد. 

آبلیموهای تقلبی با مهر 
استاندارد؟ 

تعزیرات  سللازمان  رئیللس 
نکتلله جالب ماجللرا را ممهور 
بودن ایللن محصوالت به مهر 
استاندارد می داند و می افزاید: 
در این خصوص نباید مسامحه 
کرد، بلکه باید به صورت جدی 
 برخورد کرد. بر همین اساس

400 تللن آبلیمللو امحا شللد 
کلله امحللای آن نیللز باعللث 
زیسللت  محیللللط   تخریللب 

می شود. 
بللا ایللن وضعیت تللو خود 
از  بخللوان  مفصللل  حدیللث 
ایللن دفتر کلله مصللرف این 
آبلیموهللای تقلبی چه بایی 
بر سللر دسللتگاه گللوارش و 
انسان  بدن  بخش های  سللایر 
مللی آورد! حال پرسللش مهم 
این اسللت کلله مقللدار قابل 
توجهللی از ایللن آبلیموهللا و 
محصوالت دیگر مضر و سمی 
را که مورد مصرف مردم قرار 
گرفته چه کسی باید پاسخگو 
باشد؟ این سازمان های عریض 
و طویللل نظارتللی و قضاوتی 
کجا بوده اند کلله تنها در یک 
مرحللله 17 کارخانه غیرمجاز 
تولید آبلیمو در کشللور پیدا و 

اعام می شود؟ 

اعالم تخلف ها براساس 
کدام آزمایش! 

در سوی دیگر، رؤیا جعفری 
شللاهی، دبیر انجمللن صنفی 
آبلیمو،  صنعللت  کارفرمایللی 
ضمن دفللاع از تولیدکنندگان 
و برندهللای برتللر آبلیمو، به 
»فرصللت امللروز« می گویللد: 
از  گذشللته  مللاه  یللک  در 
تمامللی کارخانه هللای آبلیمو 
نمونه گیری کرده اند و نمونه ها 
در دست بررسللی قرار دارند. 
هنللوز پاسللخی در این زمینه 
به انجمن اعام نشللده است. 
نتایللج ایللن آزمایش هللا تللا 
پایان همین ماه به دسللت ما 
می رسللد. تاش ما این است 
که نتایج را در رسانه ها منتشر 
کنیللم تا مردم هللم ببینند و 

قضاوت کنند. 
وی تاکید می کند: نمی دانم 
کدام  براسللاس  نتایللج  ایللن 
مرجع اعام می شللود؟ برخی 
صددرصللد  می گوینللد  هللم 
آیا  تقلب می کنند!  کارخانه ها 
چنیللن چیزی امللکان دارد؟ 
اگر چنین باشللد که عملکرد 
دسللتگاه های نظارتی هم زیر 
سللوال می رود. هیللچ یک از 

این ادعاها براساس مستندات 
نابجایی  و حرف های  نیسللت 
است. در گذشللته نیز چنین 
و  بدون سللند  تخریب هایللی 
مللدرک در صنعللت صللورت 
گرفته بود. آیا این گونه رفتارها 

برازنده مسئوالن است؟ 

سهم ناچیز آبلیمو در 
سفره خانوارها

صنفللی  انجمللن  دبیللر 
کارفرمایللی صنعللت آبلیمللو 
اداملله می هللد: ایللن ظلم به 
مسللئوالن  و  اسللت  صنایللع 
بلله جللای اینکه مللردم را به 
استفاده از آبلیموهای استریل 
و بهداشتی ترغیب کنند آنها 
را به سمت مصرف آبلیموهای 
قارچی و کپک زده در میادین 
تره بار و میوه فروشللی ها سوق 
می دهنللد و نگرانی های مردم 
را افزایش می دهند. بهتر است 
مسئوالن به فکر قوت الیموت 
مردم باشند نه آبلیموهایی که 
سللر جمع جللای ناچیزی در 

سبد خانوارها می گیرد. 

اعالم تخلف ها بی پایه و 
اساس است

وی همچنیللن به سللخنان 
دیناروند، رئیس سللازمان غذا 
و دارو اشللاره و اظهار می کند: 
ایشللان در صحبت های شللان 
صددرصد  نگفته انللد  هیچ گاه 
تقلبی  تولیللدی  آبلیموهللای 
ادعایی  چنیللن  اگللر  اسللت. 
هللم صحللت داشللته باشللد، 
کار دسللتگاه های مسللئول و 
متولللی زیر سللوال مللی رود. 
نیسللت که  حللاال مشللخص 
مسللئوالن سللازمان تعزیرات 
بر چه اساسللی چنین ادعایی 
می کننللد! آیا ایللن آقایان از 
پروسلله تولیللد آبلیمللو خبر 
دارند؟ آیا مراحللل تولید این 
محصول را از نزدیک دیده اند؟ 
از دیللدگاه مللا تمامللی ایللن 
مسائل بدون مستندات است. 
در  امللا  دینارونللد  رسللول 
سللخنانی وضعیت آبلیموهای 
صنعتی را نامناسللب می داند 
و می گویللد: آنچلله سللازمان 

غللذا و دارو در مورد بررسللی 
آبلیموهای صنعتی انجام داده 
و نتایجی که به دسللت آمده 
نشللان می دهد که این قبیل 
وضعیت  آبلیموهللای صنعتی 
خوبللی ندارنللد. قبللا نیز در 
مللورد آبلیموهللای صنعتللی 
هشللدار داده بودیللم و ایللن 

هشدار کماکان پابرجاست. 

آبلیموهای صنعتی با طعم 
مواد شیمیایی

وی تاکید می کند: بسیاری 
از آبلیموهللای صنعتللی اصا 
آبلیموهای  نیسللتند.  طبیعی 
صنعتللی عمدتللا یللک نللوع 
در  که  هسللتند  فرموالسیون 
آنها از مواد شیمیایی استفاده 
شده است. البته این به معنای 
آبلیموهای  کلله  نیسللت  این 
و  سللمی  مللواد  از  صنعتللی 
خطرنللاک اسللتفاده کرده اند، 
بلکه موادی که در آنها به کار 

رفته شیمیایی است. 
رئیس سللازمان غذا و دارو 
از معرفی شرکت های مختلف 
در تولیللد آبلیموهای صنعتی 
بلله سللازمان تعزیللرات خبر 
حللال  در  می افزایللد:  و  داده 
حاضر می خواهیم با همکاری 
سازمان ملی استاندارد دو نوع 
اسللتاندارد بللرای آبلیموهای 
طبیعللی و کنسللانتره تعریف 
کنیم تللا بتوانیم این آبلیموها 
را دسللته بندی کنیللم. ایللن 
اقللدام باعث خواهد شللد که 
شللرکت های تولیدکننللده در 
تولیللد آبلیموهللای صنعتللی 

دچار تخلف نشوند. 
در این بحبوحه ای که برای 
صنایللع غذایی ایجاد شللده و 
نظام سللامت غذا در کشللور 
بللا ابهاماتی روبه روسللت باید 
دید کلله آیا جریللان تقلب ها 
و تخلف هللا تا آخر از سللوی 
و  پیگیری  مربوط  مسللئوالن 
ردیابی می شود و به سرانجام 
می رسد یا اینکه مانند گذشته 
تنهللا هر از چند گاهی خبری 
در رسللانه ها منتشر و سپس 
فراموشللی سپرده  به دسللت 

می شود! 

تقلب های غذایی با نشان استاندارد

آبلیمو در صف ورود به سبد کاالهای تقلبی

سهشنبه
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دارچین، گیاهی خوراکی با خواص 
دارویی فراوان

دارچیللن یکللی از قدیمی ترین ادویه هللای دنیا با 
عطری خوش و خواص مفید برای سللامتی اسللت. 
این ادویلله از پوسللت درختچه دارچین به دسللت 
می آید. درختچه دارچین کوچک، همیشلله سللبز، 
به ارتفاع پنج تا هفت متر اسللت. تمام قسللمت های 
این درختچه معطر اسللت. دارچین بومی سللریانکا 

و جنوب هند است. 
جنللس  مختلللف  گونه هللای  از  دارچیللن   
Cinnamomum  بلله دسللت می آیللد شللامل 
دارچین اصل یا دارچین سللیانی که پوست داخلی 
آن مصرف دارد و لطیف و نرم است، دارچین چینی 
که پوسللت آن نازک ولی سخت است، عطر و طعم 
آن تند تللر از انواع دیگر اسللت، دارچیللن اندونزی و 
دارچیللن ویتنامی. عاوه بر این ها، گونه های دیگری 
هللم موجودنللد کلله از پوسللت آنها دارچیللن تهیه 
می شود. به طور کلی به این دارچین های غیر سیانی 

کاسیا گفته می شود که ارزان تر است. 
 میزان تولیللد جهانی دارچین حللدود 27 هزار و 
500 تللا 35 هزار تن در سللال اسللت. دارچین اصل 
7 هللزار و 500 تا 10 هزار تن از این تولید را شللامل 
شللود و باقیمانده مربوط به سایر گونه های دارچین 
اسللت. بین 80 تا 90 درصد دارچین اصل در کشور 
سللریانکا تولیللد می شللود. ایللن نللوع دارچین در 
ماداگاسللکار و سیشلللز هم به صورت تجاری کشت 
و کار می شللود. تولید سایر گونه های دارچین حدود 
20 تا 25 هزار تن در سللال اسللت که حدود دو سوم 
این تولید متعلق به اندونزی است. کشور های چین، 
هند و ویتنام نیللز از دیگر تولید کنندگان این ادویه 

هستند. 
دارچین به کمللک پاجوش افزایش می یابد. تولید 
به این صورت است که هر درختچه را برای دو یا سه 
سللال نگه می دارند و سپس درختچه ها را در سطح 
زمین قطع می کننللد. پاجوش های جدید جایگزین 
درختچه قدیمی می شللود. ساقه دارچین را می توان 
بافاصله پس از برداشللت و زمانی که قسمت درونی 
پوست ساقه هنوز  تر است فرآوری کرد. ساقه درونی 
را از قسللمت خارجللی )با بریدن و حذف قسللمت 
خارجی سللاقه( جللدا می کنند و این سللاقه درونی 
بللا قطر نیللم میلیمتللر را به صورت رول هللای دراز 
جمع آوری و برای چهار تا شللش ساعت در محیطی 
گرم با تهویه خوب، خشللک می کنند. این رول ها به 
قسمت های کوچک تر پنج تا 10 سانتیمتری که قلم 
دارچین هم نامیده می شللود، تقسللیم شده و برای 
فروش عرضه می شوند. طعم دارچین به علت وجود 
اسللانس معطری اسللت که بین نیم تا یک درصد آن 

را تشکیل می دهد. 

ترکیب سللینامیک آلدهاید یا سللینامالدهاید که 
90 درصد اسانس پوست دارچین را تشکیل می دهد 
عنصر اصلی تشللکیل دهنده عطر دارچین اسللت و 
یللک ترکیب ضد قارچللی و باکتریایی. این ادویه در 
پخت و پز و بیشتر برای طعم دار کردن غذا ها استفاده 
می شللود. در تهیه شکات، به ویژه در کشور مکزیک 
استفاده دارد. درتهیه انواع دسر ها شامل پای سیب، 
دونات، کیک و شیرینی های دارچینی و نوشیدنی ها 
مورد اسللتفاده قرار می گیرد. در خاورمیانه در تهیه 
خوراک های مرغ و انواع کباب ها اسللتفاده می شود. 
در کشور آمریکا برای طعم دار کردن غات صبحانه، 
نللان و میوه هللا مثل سللیب دارچینللی از این ادویه 
استفاده می شود.  در ایران کاربرد زیادی در قنادی ها 
به صورت عصاره، اسللانس و َگرد دارد. َگرد دارچین 
در تزییللن شللله زرد و هلیم و به ویللژه غذای نذری 
اسللتفاده می شود. از زمان های دور دارچین عاوه بر 
استفاده در آشللپزی به علت خواص دارویی اش هم 
کاربرد داشللته است. در داروسللازی سنتی چین از 
دارچین کاسیا برای سرماخوردگی، نفخ شکم، حالت 
تهوع، اسللهال و درد عادت ماهانه استفاده می شده 
اسللت. همچنین باور بر این بوده که دارچین انرژی، 
سللرزندگی و گردش خون را تقویت کرده و به طور 
خاص برای افرادی که در باالتنه خود احساس گرما 
اما در پاهای شان احساس سرما می کنند مفید است. 
دارچین می تواند سللطح قنللد و چربی را در افراد 
مبتللا به دیابللت نللوع دو بهبود بخشللد. محققان 
معتقدند مصرف روزانه شللش گرم دارچین می تواند 
به کاهش گلوکز سرمی، تری گلیسیرید و کلسترول 
خللون در افراد مبتا به دیابت نللوع دو کمک کند. 
وجود دارچین در رژیم غذایی افراد دیابتی می تواند 
به کاهش اثرات جانبللی دیابت و بیماری های قلبی 

منجر شود. 
 براسللاس پژوهش هللای جدید، مللواد موجود در 
دارچین می تواند از ابتا به بیماری آلزایمر پیشگیری 
کللرده یا سللرعت پیشللرفت این بیمللاری را کاهش 
دهد. دارچین می تواند به صللورت بالقوه ضد ویروس 
اچ آی وی، مفیللد باشللد. دارچین می تواند پیشللرفت 
بیمللاری  ام اس را کاهللش داده و به جللای بعضی از 
داروهللای گران قیمت که برای این بیماری اسللتفاده 
می شللوند، مصرف شللود. رژیللم غذایللی پر دارچین 
می تواند اثرات منفی خوراکی های پرچربی را کاهش 
دهد. به عنوان رنگ موی طبیعی اسللتفاده می شللود 
و بلله موها رنگ قهوه ای روشللن می دهللد. بعضی از 
محققللان مصرف روزانه دو تا چهار گرم پودر دارچین 
را توصیلله می کنند و بعضی دیگر معتقدند این مقدار 
باید بین یک تا شش گرم دارچین باشد. مصرف بیش 

از اندازه دارچین می تواند مسموم کننده هم باشد. 

وعده سخنگوی دولت به کشاورزان: 
 نرخ خرید تضمینی گندم

 افزایش می یابد

همایللش روز روسللتا با حضور ریاسللت جمهوری، 
رئیس سللازمان مدیریت و برنامه ریزی کشللور، وزیر 
جهاد کشللاورزی و برخی از مسللئوالن این وزارتخانه 
روز گذشللته برگزار شللد. محمدباقر نوبخت، در این 
همایش خبر از افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در 
سال آینده داد و گفت: اعتبارات خرید تضمینی گندم 
از 3200 میلیارد تومان در سال 92 به بیش از 9 هزار 
میلیارد تومان در سللال جاری رسللید. همچنین نرخ 
خرید تضمینی گندم درسال آینده هنوز نهایی نشده 
و با وزارت جهاد کشللاورزی تاش می کنیم به زودی 
ایللن نرخ نهایی و به دولت ارائه شللود؛ قطعاً افزایش 

خواهد داشت اما میزان افزایش مشخص نیست. 
وی تصریح کرد: نرخ خرید تضمینی گندم متناسب 
با شللرایط اقتصادی و عوامل دیگر تعیین خواهد شد 
تللا هللم به موقللع قابل تأمین باشللد و هللم در میان 
گنللدم کاران انگیزه و تحرک خوبی برای تولید ایجاد 
کند و هیأت وزیران منتظر جمع بندی نهایی است. 
نوبخت با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه به 
بخش اقتصاد روستایی توجه جدی خواهیم داشت و 
باید اقتصاد کشاورزی و روستایی تقویت شود، افزود: 
در الیحه بودجه سال آینده هم که تا آذر ماه نهایی 
خواهد شللد به اقتصاد روستایی و توسعه این مناطق 

توجه جدی خواهیم داشت. 
رئیللس سللازمان مدیریللت و برنامه ریزی کشللور 
همچنین دربللاره افزایش اعتبارات طرح های آبیاری 
نوین و تحت فشار گفت: اعتبارات خوبی در نظر گرفته 
شللد اما میزان پرداخت ها به شللرایط درآمدی دولت 
بسللتگی دارد و هنوز در شللرایط تحریم قرار داریم. 
هرچند مذاکرات پیشللرفت خوبی داشللته و مجلس 

نیز همچنان در حال رسیدگی است. 
وی افزود: درآمدهای نفتی کشللور کاهش یافته و 
هنوز با محدودیت فروش روبه رو هسللتیم اما توسعه 
روش های نوین آبیاری در اولویت است و امسال بیش 
از هزار میلیارد تومان اعتبار تعیین کردیم و متناسب 

با همه محدودیت ها، پرداخت خواهیم کرد. 
سخنگوی دولت در ادامه تأکید کرد: رویکرد دولت 
یکسان سللازی نرخ ارز است تا مانند همه کاالها یک 
قیمت داشته باشد اما باید شرایط آن هم فراهم شود. 
سیاسللت دولت در دو سال اخیر تک نرخی شدن ارز 
بوده اسللت اما باید بانک مرکزی بتواند همه تقاضاها 
را متناسللب بللا آن قیمت تأمیللن کند که با توجه به 
ادامه شللرایط تحریم و مشللکات انتقال ارز، این کار 

به تأمل بیشتری نیاز دارد. 
وی افللزود: کاهللش درآمدهللای نفتی هم ظرفیت 
عرضلله ارز در اقتصللاد ایران را کاهش داده اسللت اما 
دولللت و بانک مرکزی رویکللرد تعیین قیمت واقعی 
برای ارز را دارند تا همه تقاضاها در آن سطح قیمتی 
قابل تأمین باشد و این موضوع در اولویت دولت است. 

صرفه جویی درمصرف۳میلیارد مترمکعب آب 
با توسعه کشت گلخانه ای

 در ایللن همایللش، محمللود حجتللی، وزیر جهاد 
کشاورزی در سخنانی با اشاره به اینکه باید حلقه های 
تولید در روسللتاها تکمیل شللود، گفت: برای توسعه 
پایدار روسللتاها و بهره برداری صحیح از منابع تولید 
ضروری است زنجیره تولید تا توزیع در روستا متمرکز 
شود و روستاییان بتوانند محصوالت خود را با قیمتی 
مناسب به بازار عرضه کنند.  وی گفت: با انتقال کشت 
خیللار و گوجه فرنگللی از مزارع به گلخانه ها، عاوه بر 
اینکه شللاهد افزایش تولیللد خواهیم بود، در مصرف 
3میلیارد مترمکعب آب نیز صرفه جویی خواهد شد. 
حجتی اظهار کرد: ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی، 
توسللعه صنایللع غذایی و دسللتی و توسللعه صنایع 
روسللتایی از جمله اقداماتی اسللت که برای توسللعه 
پایدار روسللتا ضروری اسللت و باید در برنامه ریزی ها 
به آنها توجه شود. با توسعه صنایع روستایی و ایجاد 
زنجیره های تولید تا توزیع می توانیم شللاهد افزایش 

اشتغال فارغ التحصیان روستایی باشیم. 
وی همچنیللن بللر افزایش بهللره وری از منابع پایه 
تولید تأکید کرد و افزود: در برنامه های ششم توسعه و 
اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، طرح هایی برای 
افزایش بهره وری از منابع پایه تولید به منظور مصرف 
کمتر و تولید بیشللتر تدوین شللده که از جمله این 
طرح ها می توان به پرورش ماهی در قفس و توسللعه 
کشللت گلخانه ای اشللاره کرد.  وزیر جهاد کشاورزی 
گفت: برای مدیریت مصرف آب باید ظرفیت هایی که 
کمتر شللناخته شللده را در تولید به کار بگیریم چون 
در شللرایطی نیسللتیم که آب را برای کشت سبزی و 
میوه در فضای باز هدر دهیم. اگر کشت خیار و گوجه 
فرنگللی را از مزارع بلله گلخانه ها منتقل کنیم، عاوه 
بر اینکه شاهد افزایش تولید خواهیم بود در مصرف 
3 میلیارد مترمکعب آب صرفه جویی خواهد شللد که 
این میزان 10 برابر حجم سللد کرج اسللت.  حجتی 
افزود: در بخش کشللت محصوالت اساسی، برای سه 
محصول شکر، برنج و چغندرقند نیز طرح هایی تهیه 
شده که با اجرای این طرح ها شاهد افزایش بهره وری 
در منابللع پایلله تولید و افزایش میزان تولید خواهیم 
بللود. همچنین ظرفیت های خوبی در بخش توسللعه 
تولیدات روستایی در اختیار داریم که تاکنون از این 

ظرفیت ها استفاده نشده است. 
وی ادامه داد: برای مدیریت مصرف آب و جلوگیری 
از افت آب های زیرزمینی نیز براساس توافق هایی که 
با وزارت نیرو انجام شده قرار است طرح های مدیریت 
مصرف آب در تمام دشللت های کشللور اجرا شللود تا 

سطح آب در یک دوره پنج ساله به تعادل برسد. 

خبر نگاه

اگرچلله مازندران با بحللران آب درگیر 
نیسللت اما تا زمان از دست نرفته باید به 
فکر ذخیره سللازی آب های سللطحی در 
این اسللتان بللود.  دالور حیدرپور، رئیس 
سازمان جهادکشاورزی استان مازندران در 
گفت و گو با موج با بیان این مطلب گفت: 
به خاطر عدم مدیریللت صحیح در مهار 
آب های سطحی، بخش بزرگی از بارش ها 

هدر رفته یا به دریا می ریزد. 
وی افزود: اگرچه با توجه به بارش بیش 
از 650میلیمتر در سال، وضعیت بحرانی 
در اسللتان وجود ندارد اما تنها 8درصد از 
این آب ها ذخیره می شللود. این در حالی 
اسللت که میانگین ذخیره سللازی در کل 
کشور، حداقل 40درصد است.  حیدرپور 
معتقد اسللت بایللد برای مهللار آب ها در 
بلندمللدت و کوتاه مدت به فکللر احداث 
سللد و احیای آب بندان ها بود. متاسفانه 
هم اکنون در برخی استان ها که با بحران 
شللدید آب دسللت و پنجه نرم می کنند، 
سدهایی بااستفاده بنا شده و در استانی 
مانند مازندران کلله ظرفیت خوبی برای 
ذخیره سللازی دارد، راهللکاری برای این 
منظور اندیشیده نشللده است. به همین 

دلیل در برخللی از فصول با کمبود آب و 
در بعضی مواقع با سیاب مواجه می شویم. 
وی با اشاره به تعداد کم سدها در مازندران 
عنللوان کرد: ذخیره ای کلله بعد از احیای 
آب بندان ها در حالت خوشبینانه می تواند 
 وجود داشللته باشللد، تنها 300میلیون 
متللر مکعب اسللت و ایللن مقللدار برای 
کشللاورزی اسللتان کافی نیست.  رئیس 
سازمان جهادکشللاورزی استان مازندران 
اضافه کرد: چند سللال اسللت که احداث 
سد هراز در دسللتور کار وزارت نیرو قرار 
گرفته امللا با این روند کنللدی که پیش 
می رود، مطمئنا هشللت تا 10 سال دیگر 
به بهره برداری خواهد رسید. با این حال، 
بیش از 120هزار هکتار از 200هزارهکتار 
اراضی برنج در شش شهرستانی که مراکز 
اصلی تولید این محصول هسللتند، تحت 
پوشللش همین سللد قرار می گیرند و در 

صورت بهره برداری، 
ن  ا ر نللللج کا بر
آب  می تواننللد 
بلللرای  را  الزم 
و  دوم  کشت های 
سوم تامین کنند. 

 عضو شللورای ملی زعفللران با بیان 
اینکه پیش بینی می شللود میزان تولید 
زعفران در سللال جاری حللدود 90 تن 
افزایللش یابد، گفت: تا حللدود 10 روز 
آینللده قیمت این محصللول در بازار به 

ثبات خواهد رسید. 
علی حسللینی در گفت وگو با مهر با 
بیان اینکه برداشللت انبللوه زعفران در 
کشللور هنوز آغاز نشده است و از اواخر 
مهرماه شروع خواهد شد، اظهارداشت: 
در برخللی مناطللق به شللکل محدود 
برداشللت آغاز شللده و محصول نوبرانه 

وارد بازار می شود. 
حسینی با اشللاره به وضعیت نسبتا 
مطلوب بارندگی ها در اواخر سللال 93 
و اوایل سال جاری، گفت: بر این اساس 
پیش بینی می شود میزان تولید طای 
سرخ نسللبت به سال  گذشللته با رشد 
همراه باشد.  عضو شورای ملی زعفران، 
میزان تولید این محصول را در دو استان 
خراسللان رضوی و خراسان جنوبی در 
سللال گذشللته، 210 تن عنوان کرد و 
اظهارداشت: پیش بینی ما این است که 
میزان تولید زعفران در سللال جاری به 

حدود 300 تن افزایش یابد. 
حسللینی با بیللان اینکه سللال قبل 
میانگیللن تولید زعفللران در هر هکتار 
حدود دو کیلو و 500 گرم بوده اسللت، 
افزود: این میزان در سالیان گذشته بین 
سه کیلو و 500 گرم تا سه کیلو و 700 
گرم بوده است، ضمن اینکه انتظار داریم 
در سال جاری حداقل به سه کیلو و 500 

گرم در هر هکتار برسیم. 
عضو شللورای ملی زعفران، وضعیت 
بازار این محصللول را بی ثبات توصیف 
کرد و گفللت: تا حللدود 10 روز آینده 
قیمت ایللن محصول به ثبللات خواهد 
رسید. حسینی با اشاره به اینکه امیدوار 
هسللتیم قیمت ها  در روزهای آینده  به 
تعادل برسد، اضافه کرد: در حال حاضر 
قیمت ها نوسللان زیادی دارد. به عنوان 
مثال، یک روز قیمت زعفران 7 میلیون 

تومان اسللت اما 
روز بعد با اندکی 
افزایللش عرضه، 
نرخ این محصول 
تومان  200 هزار 
کاهش می یابد. 

بازار بی ثبات زعفران با افزایش ۹۰ تنی تولید آب های سطحی مازندران هدر می روند

مولود غالمی

دکتر بابک جمالی
کارشناس کشاورزی



مته��م اصلی پرونده موس��وم به نفتی س��اعت 8:30 
صبح دوش��نبه 13 مهرماه، با تدابی��ر ویژه امنیتی وارد 
دادگاه انقالب ش��د. س��ومین جلسه رس��یدگی به این 
پرونده در دادگاه انقالب و با حضور س��ه متهم پرونده و 
وکالی مدافع و دو نماینده دادستان بعد از قرائت قرآن 
کریم و تذکر به رس��انه ها مبنی بر عدم انتشار مطالبی 

که خالف قانون است، آغاز شد. 
به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه، قاضی صلواتی 
با اش��اره به اینکه وکالی خارجی متهم ردیف اول روز 

یکش��نبه نامه ای را به دادگاه ارسال کرده بودند، گفت: 
براساس پیش نویس ضمانت نامه ای که تنظیم شده وکال 
اعالم کرده اند که ب-ز تمام بدهی ش��رکت ملی نفت را 
پرداخت می کند که این پرداخت به شرکت HK واریز 
می ش��ود، از این رو مدیرکل امور حقوقی ش��رکت ملی 
نفت ایران اعالم کرده که با همکاری وکالی متهم طی 

روز جاری این مهم انجام می شود. 
در ای��ن جلس��ه از دادگاه وکالی س��ه مته��م از 
موکلش��ان در محض��ر دادگاه دف��اع کردن��د و قاضی 

صلواتی نیز در این جلس��ه متن کیفر خواس��ت متهم 
را قرائ��ت کرد. قاضی صلواتی اع��الم کرد با توجه به 
درخواس��ت وکالی پرون��ده مبنی بر اس��تمهال برای 
جلوگیری از تضییع حقوق متهمان با این درخواس��ت 
موافقت می شود. براساس این درخواست و هماهنگی 
با دفتر ریاس��ت دادگاه، جلس��ه بعدی دادگاه ساعت 
8:30 صب��ح روز نهم آبان ماه 13۹۴ در ش��عبه 1۵ 
دادگاه انق��الب ب��ا حضور متهم��ان و به صورت علنی 

برگزار خواهد شد. 

حس��ن  المس��لمین  و  حجت االس��الم 
روحانی در همایش ملی روس��تا با اش��اره 
ب��ه اینکه در مذاک��رات اخیر کار بس��یار 
عظیمی ش��ده اس��ت، گفت: اگر صد سال 
اخی��ر و تاری��خ همه کش��ورهای در حال 
توس��عه را بررسی کنیم، س��راغ نخواهیم 
داشت که ش��ش قدرت دنیا در برابر یک 
کشور در حال توس��عه قرار گرفته باشند، 
اما جمهوری اس��المی ایران دو س��ال در 
مذاکرات پیاپی به سندی دست یافت که 
در نهایت هیچ کس نمی گوید ایران در این 

مذاکرات ناموفق بوده است. 
او با اش��اره به اینکه هم��ه دنیا اعتراف 
دارند ای��ران به توفیق بزرگی در مذاکرات 
دس��ت یافته اس��ت، افزود: پی��روزی در 
مذاک��رات افتخ��ار مل��ت ای��ران اس��ت، 
همان طور که اگر کش��اورزان و روستاییان 
در س��ال جاری توانس��تند به باالی هشت 
میلی��ون ت��ن تولید گن��دم برس��ند، این 
افتخ��ار متعلق به همه مردم اس��ت و اگر 
ورزش��کاران و دانشمندان ما در مسابقات 
به پیروزی دست پیدا می کنند، افتخارش 

برای همه ایران است. 
روحانی با تأکید بر اینکه ما ملتی واحد 
هستیم خاطرنشان کرد: ما به حرکت های 
پرش��تابی ک��ه در راه پیش��رفت و تعالی 
خود برداش��تیم و خواهیم برداشت افتخار 

می کنیم. 
رئیس جمهور با اش��اره ب��ه اینکه امروز 
در ش��رایط بعد از برج��ام و بعد از تحریم 
هس��تیم، تصریح کرد: به حول و قوه الهی 
در هفته های آینده و ماه های پیش رو همه 

دیوارهای غلط تحریم  را فرومی ریزیم. 
او با اش��اره به اینکه امروز کش��ورهای 
دنیا ب��ا هیات ه��ای ۵0 ت��ا 1۵0 نفره از 
کارآفرین��ان س��رمایه گذاری و فناوری به 
ایران می آیند، خاطرنش��ان کرد: ما امروز 

نیازمند فناوری هستیم. 

روحانی همچنین با تسلیت به مناسبت 
درگذش��ت تعدادی از حج��اج در فاجعه 
منا به ملت ایران، ملل اس��المی و به ویژه 
خانواده ه��ای جان باخت��گان تصریح کرد: 
واقعه بس��یار تاثر انگی��ز و غم آوری بود و 
حاجیانی ک��ه در روز عرفه در س��رزمین 
عرف��ات بودند و به س��رزمین منا آمدند با 
بی کفایتی، بی تدبیری و عدم برنامه ریزی و 
تقصیرهای دیگری که باید بررس��ی شود 

در شرایط بسیار دردآور جان باختند. 
رئیس جمه��ور ب��ا اش��اره ب��ه اینکه در 
خیابان ه��ای منا دوربین های مدار بس��ته 
وجود دارد و لحظه به لحظه تمام خیابان ها 
قابل رویت است و حتی می توان تصویر و 
فیلم یک فرد را دید، گفت: چطور ممکن 
اس��ت در سرزمینی با این همه امکانات با 
پول نفت چنین اتفاقی بیفتد، درحالی که 
در روز عید قربان حتی مش��خص اس��ت، 
 چ��ه س��اعتی حجاج ک��دام کش��ور برای

رمی جمرات می آیند. 
او با اش��اره به اینکه بی تدبیری در آغاز 
حادثه و ادامه مس��ئله و تشنه ماندن برای 
س��اعت های متمادی حجاج در کش��وری 
که این همه ثروت و تجهیزات دارد، قابل 
قبول نیس��ت، ادامه داد: م��ن به یاد دارم 
در س��ال 63 که به حج مش��رف شدم در 
آسمان عرفات هلی کوپترها در پرواز بودند 
و وضعیت را بررسی می کردند و قابل قبول 
نیس��ت که این حادثه در کش��وری با این 

همه امکانات اتفاق بیفتد. 
روحان��ی با اش��اره ب��ه اینک��ه دولت به 
مس��ئولیت خود در مورد حادثه منا واقف 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: ندای مظلومیت 
مردم در حضور س��ران کش��ورهای جهان 
در س��ازمان ملل متحد به گوش جهانیان 
رس��انده ش��د و وزیر خارجه ک��ه یکی از 
قهرمان��ان ملی م��ا در تاریخ اس��ت، همه 
تالش خ��ود را ب��رای رس��اندن این صدا 

ب��ه گوش مس��ئوالن جهانی و مس��ئوالن 
س��ازمان ملل انج��ام داد. رئی��س دولت 
تدبیر و امید به تالش های وزیر بهداش��ت 
و درم��ان در امر س��المت و اقدامات وزیر 
کشور و دیگر مسئوالن که زیر نظر معاون 
اول انجام ش��ده است، اشاره کرد و گفت: 

دولت باید اقدامات خود را ادامه دهد. 
روحانی با اش��اره ب��ه اینکه بیش از 20 
کش��ور در ای��ن حادثه عزی��زان خود را از 
دس��ت داده اند، خاطرنش��ان ک��رد: ایران 
نخس��تین کش��وری اس��ت که توانس��ت 
جنازه ها و اجس��اد مطهر را شناسایی کند 
و به کش��ور بازگرداند و بیشترین تالش را 
برای شناس��ایی انجام می دهد و بیشترین 
تحرک را در س��طح دنیا برای این فاجعه 
داش��ته و زیباترین کلمات را رهبر معظم 

انقالب در این حادثه بیان کرده اند. 
او همچنین به صب��ر و حضور مردم در 
تجلی��ل از اجس��اد مطهر ج��ان باختگان 
حادثه منا اش��اره ک��رد و گفت: هر یک از 
اجس��اد که به شهرستان ها می آید، شاهد 
حضور گسترده مردم هستیم که عالوه بر 
دلداری  خانواده های آن عزیزان، نش��ان از 
انسجام و وحدت ملی و یکپارچگی کشور 
دارد و اینک��ه هم��ه ما به ایران��ی بودن و 

مسلمان بودنمان افتخار می کنیم. 
روحانی با بیان اینکه هر چه داریم و در 
این دو سال به دس��ت آورده ایم، در سایه 
امید و حضور و مشارکت و فعالیت و تالش 
م��ردم بوده اس��ت، افزود: اگر توانس��تیم 
در مذاکرات هس��ته ای ب��ه افتخار بزرگ 
تاریخی برسیم از حضور مردم است؛ البته 
از برخی  حرف ه��ا بگذریم که من به موقع 
جواب می دهم. من رهبری از رهبران دنیا 
را در س��ازمان ملل ندیدم ک��ه اعتقاد به 
موفقیت ایران در مذاکرات نداش��ته باشد، 
به غیر از یک استثنا و آن هم رژیم غاصب 

اشغالگر قدس که عصبانی است. 

روحان��ی در همایش ملی روس��تا با بیان 
اینکه من خود روس��تا زاده ام و به روستایی 
بودن خ��ود افتخار می کن��م، تصریح کرد: 
روس��تا محور فرهنگ این مرز و بوم اس��ت 
و همه بزرگان گذش��ته و ام��روز این دیار از 
روستا هستند و روستا همان نقطه ای است 
که از نام آن به جز صفا و صداقت و مهربانی 
و سخت کوش��ی به ذهن نمی رسد. روحانی 
در ادامه به مش��کالت روستاییان و وظایف 
دولت در برابر روس��تاها اشاره کرد و گفت: 
روس��تاییان ما بس��یار آگاه هستند و کسی 
تصور نکند که در فکر سیاس��ی ش��هری با 
روستایی فرقی وجود دارد، چون روستاییان 
هم وزن ش��هری ها می فهمن��د و تجزیه و 
تحلیل می کنند و این موضوع را در انتخابات 
۹2 نشان داده اند که چطور با دقت به تجزیه 
و تحلیل ش��رایط می پردازند و ان شا اهلل در 

انتخابات پیش رو نیز چنین خواهد بود. 
رئیس جمهور با بیان اینکه روس��تاییان 
م��ا ب��ه کس��انی رأی خواهن��د داد ک��ه 
الیق ترین ها برای خدمت به مردم هستند، 
گفت: م��ا دلمان می خواهد یک حماس��ه 
دیگ��ر و افتخاری دیگر را در اس��فند ماه 
ش��اهد باشیم و روس��تاییان ما همان طور 
که در رش��د تولید ناخال��ص ملی، حضور 
در انقالب و دفاع مق��دس و عرصه تولید 
تأثیرگ��ذار بوده اند، در عرصه انتخابات نیز 
که یکی از صحنه های افتخار ملی اس��ت 

حضور فعال داشته باشند. 
روحان��ی در پایان با بی��ان اینکه دولت 
در زمینه اقدامات خدمات عمومی در حد 
توانش در این دو سال حرکت کرده است، 
گفت: 6 هزار کیلومتر جاده آسفالته برای 
روس��تاییان طی دو سال ایجاد شده که از 
اول انق��الب تا به حال 10۴ هزار کیلومتر 
جاده آس��فالته روستایی داشته ایم و برای 
امس��ال نیز ۴ ه��زار کیلومتر دیگر مدنظر 

داریم. 

روحانی: دیوارهای غلط تحریم را فرو می ریزیم

اعالم آمادگی کمیته بین المللی صلیب سرخ برای همکاری با ایران
مهندس علی اصغر احمدی، دبیرکل جمعیت هالل احمر 
در دیدار با اولیویر مارتین، رئیس دفتر نمایندگی کمیته 
بین الملل��ی صلیب س��رخ در تهران با اش��اره ب��ه فاجعه 
دردناک منا که جهان اسالم را به سوگ نشاند، گفت: در 
کن��ار همه تبعات فاجعه منا آنچه برای ایران به هیچ وجه 
قابل قبول نخواهد بود، مفقود ش��دن تع��دادی از زائران 
ایرانی اس��ت و به طور قطع عربستان باید در این زمینه به 

کمیته پاسخگو باشد. 
دبی��رکل جمعیت هالل احمر با اش��اره ب��ه اینکه آنچه 
هالل احمر ایران در این حادثه با عربستان سعودی مواجه 
ش��د، ممنوعیت  در امدادرس��انی و شناس��ایی مصدومان 
و اجس��اد جان باختگان حادثه منا ب��ود، اظهار کرد: همه 
تالش هالل احمر ایران این بود تا دست کم بتواند در ارائه 
خدمات ام��دادی به مصدومان خود که به زبان عربی نیز 
مس��لط نبودند، ارائ��ه خدمت کند که متأس��فانه در این 
زمین��ه با محدودیت روبه رو ش��دیم و البته خوش��بختانه 
ب��ا پیام قاطع مق��ام معظم رهبری و س��پس ورود هیأت 

ایرانی به سرپرس��تی وزیر بهداشت بسیاری از موضوعات 
در مس��یر عادی قرار گرفت. عالوه بر این برای شناسایی 
جان باختگان فاجعه منا نیز با محدودیت بسیاری روبه رو 
ش��دیم تا جایی که چهار روز پس از فاجعه، فقط با نشان 
دادن تعدادی عکس اجازه شناسایی را دادند و در نهایت 
پس از س��خنان رهب��ر معظم انقالب، مذاک��رات به نحو 
خوب��ی پیش رفت و در نهایت رون��د انتقال جان باختگان 

فاجعه به کشور روال عادی به خود گرفت. 
احمدی با اش��اره به اینکه هم اکن��ون پیکر 2۴۷ نفر از 
جان باختگان ایرانی حادثه منا در مکه باقی مانده اس��ت، 
تصریح کرد: نگرانی کنونی، دش��واری شناس��ایی اجساد 
پ��س از گذش��ت 11 روز از وقوع فاجعه اس��ت و لذا در 
تالش��یم تا بتوان با سرعت بیش��تری به شناسایی مابقی 

جان باختگان پرداخت. 
احمدی همچنین با اشاره به تصمیم کمیته بین المللی 
صلیب سرخ برای تبدیل ایران به مرکز لجستیکی قوی در 
منطق��ه، عنوان کرد: هالل احمر ای��ران نقش تأثیرگذاری 

در این زمینه داش��ته و ب��ا توجه به تأثیرگذاری بس��یار 
در منطق��ه می تواند ش��ریک خوبی برای کمیته و س��ایر 

جمعیت ها باشد. 
اولیوی��ر مارتی��ن ضم��ن ع��رض تس��لیت ب��ه دولت 
و هالل احم��ر ای��ران در پ��ی جان باخت��ن تع��دادی از 
هموطنان م��ان در فاجع��ه منا، گفت: کمیت��ه بین المللی 
صلیب س��رخ از ابتدای این حادثه اعالم ک��رده که آماده 
هرگونه همکاری با هالل احمر و مقامات کش��وری در این 

زمینه است. 
وی ب��ا اش��اره به اینکه پ��س از دریاف��ت نامه رئیس و 
دبیرکل جمعیت هالل احم��ر، نگرانی ایران درباره حادثه 
منا از س��وی رئیس کمیت��ه بین المللی صلیب س��رخ به 
وزیر امور خارجه عربس��تان اطالع داده شده است، عنوان 
کرد: واکنش مقامات س��عودی در این زمینه این بود که 
ضرورت��ی ندارد کمیته بین المللی صلیب س��رخ در زمینه 
انتقال اجساد مداخله کند، اما در زمینه شناسایی اجساد 
قول داده  است تا با مقامات ارشد کشور خود مذاکره کند. 

ط��ی چن��د روز گذش��ته چهار فلس��طینی به ش��هادت 
رس��یده اند که آخرین آنها یک نوجوان فلسطینی است. در 
پی عملیات قهرمانانه فلسطینی ها در قدس، حذیفه عثمان 
علی سلیمان، جوان 18 ساله فلسطینی که شامگاه یکشنبه 
به ضرب گلوله نظامیان صهیونیس��ت مجروح شده بود، به 
خاطر وخامت وضعیت س��المتش به شهادت رسید. در این 

درگیری ها سه فلسطینی دیگر نیز زخمی شدند. 
 همچنین روز دوش��نبه عب��د الرحمان عبی��د، نوجوان 
13 س��اله فلسطینی ساکن اردوگاه »عایده« در بیت لحم 
به ضرب گلوله ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. 
نظامیان رژیم اش��غالگر قدس روز گذشته در شهر اشغالی 

قدس حالت آماده باش کامل اعالم کردند. 
به گزارش مرکز اطالع رس��انی فلس��طین به نقل از منابع 
قدس اش��غالی، هزاران نفر از شهرک نش��ینان صهیونیست 
قصد دارند برای برگ��زاری آیین های مذهبی تلمودی وارد 

صحن براق مس��جد االقصی ش��وند. پلی��س و گارد مرزی 
رژیم صهیونیس��تی در همین راس��تا صدها نف��ر از عناصر 
خود را در نقاط مختلف قدس مس��تقر کرده است تا امنیت 
صهیونیست ها به هنگام ورود به این مسجد را تأمین کنند. 
از س��وی دیگر، کابینه امنیتی رژیم صهیونیس��تی شامگاه 
دوشنبه برای اتخاذ برخی تصمیمات برای مقابله با خیزش 
مردمی در کرانه باختری و قدس اش��غالی تش��کیل جلسه 
می دهد. ش��هرک نش��ینان صهیونیس��ت نیز قص��د دارند 
ش��امگاه دوشنبه تظاهرات چند هزار نفری در مقابل منزل 
نتانیاهو برگزار کرده و خواس��تار تأمین امنیت ش��ان و نیز 
صدور مجوز برای شهرک س��ازی بیشتر شوند. این در حالی 
اس��ت که در درگیری های روز یکشنبه در مناطق مختلف 
ق��دس و کرانه باختری ده ها فلس��طینی به ض��رب گلوله 
نیروهای صهیونیس��تی زخمی شده و عده زیادی نیز بر اثر 

استنشاق گاز اشک آور دچار حالت خفگی شدند. 

شهادت چهارمین فلسطینی توسط صهیونیست ها

 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 

سیاس�ت خارجی مجلس از تصویب 
کلی�ات طرح یک فوریت�ی برجام در 
جلسه این کمیسیون خبرداد و گفت: 
این طرح یکش�نبه آینده در دستور 

کار جلسه علنی قرار می گیرد. 
 الوروف وزیر خارجه روس�یه با بیان 
اینکه حمالت کش�ورش علیه داعش 
در س�وریه به خواس�ت نظام س�وریه 
و اس�د ص�ورت می گیرد تأکی�د کرد: 
هماهنگی های مان با آمریکا ادامه دارد. 

با نزدیک شدن به ماه محرم، دولت کویت تدابیر امنیتی خود را برای حمایت از 
حسینیه ها و مقابله با حمالت احتمالی افراد مسلح در روز عاشورا تشدید می کند

تیتر اخبار

سردار اس��کندر مومنی، جانش��ین فرمانده ناجا در مراسم 
صبحگاه مشترک نیروهای یگان ویژه ناجا با بیان اینکه فاجعه 
منا به دلیل ناکارآمدی و بی کفایتی آل سعود رخ داد، گفت: من 
این فاجعه را به مردم و به ویژه خانواده جان باختگان تس��لیت 
عرض می کنم. او یگان ویژه را یگانی راهبردی و انقالبی برای 
دفاع از انقالب اسالمی دانست و گفت: این یگان با انگیزه و با 
ایمان آماده اجرای مأموریت های خود در سراسر کشور است. 
جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه یگان ویژه آموزش دیده و 
آشنا به آخرین تکنیک های روز دنیاست، خاطرنشان کرد: این 
نیرو دارای تجهیزات به روز اس��ت و آخرین تجهیزات را برای 
دف��اع از انقالب در اختیار دارد. مومن��ی با بیان اینکه قدرت 

تحرک باال و آمادگی در اجرای مأموریت ها از ویژگی های یگان 
ویژه است، اظهار کرد: سال گذشته مأموریت بزرگی از سوی 
یگان ویژه برگزار ش��د و آن تأمی��ن امنیت زائران عتبات بود. 
امسال نیز این وظیفه به بهترین شکل انجام می شود و عالوه 
بر آن ما آماده می ش��ویم که نظ��م و امنیت برای برگزاری دو 
انتخابات پرش��ور در زمستان امسال را برگزار کنیم. جانشین 
فرمان��ده ناجا با بیان اینکه یگان ویژه با انجام آموزش و مانور 
به قانون ش��کنان نشان می دهد که ما آماده ایم گفت: با وجود 
ش��ما دش��من جرأت ایجاد ناامنی در کشور را نمی کند و اگر 
هم چنین اتفاقی بیفتد به بهترین شکل ممکن پاسخ مناسبی 

به آنان داده خواهد شد. 

آماده باش انتخاباتی ناجا

 به گزارش رویترز تیم مذاکره کنندگانی 
که به توافق وین رسیدند جزو نامزدهای 
دریاف�ت جایزه صلح نوبل هس�تند. این 
جای�زه را کمیته متش�کل از نمایندگان 
مجلس نروژ اه�دا می کند و برنده جمعه 

صبح اعالم می شود.
رئی�س  محس�نی بندپی،  انوش�یروان   
س�ازمان بهزیستی کش�ور گفت: در حال 
حاضر آمار معتادان سرگردان در خیابان ها 

حدود 120 هزار نفر در کشور می شود. 

بارش شدید باران و جاری شدن سیل در منطقه  »آلپ ماریتیم« در جنوب شرقی 
فرانسه، خسارات قابل توجهی بر جای گذاشته است

تیتر اخبار

در دومین حراج ملی هنرهای سنتی کشور آثار هنرمندان 
برجس��ته ای چون محم��ود فرش��چیان، آیدین آغداش��لو، 
کمال الدین بهزاد، قوللر آغاس��ی، میرعماد، هروی و میرزاآقا 
امامی به فروش می رسد. از این رو پیش بینی می شود در این 
حراج که روز جمعه 1۷ مهر در تهران برگزار می شود، رکورد 
فروش دوره پیش��ین این رویداد شکسته شود. در نخستین 
حراج ملی ۴۴ اثر ش��اخص هنری ب��ا مبلغ 6 میلیارد تومان 
ب��ه فروش رف��ت. در دومین دوره حراج ملی، بیش��تر نگاه ها 
به س��وی گران ترین آثار اس��ت. برای نمونه اثر سوخت چرم 
میرزاآقا امامی ۷۵0 میلیون تومان قیمت پایه دارد. پیش بینی 
می شود قیمت پیش��نهادی برای خرید این اثر به باالی یک 
میلیارد تومان برس��د. وی استاد هنرمندان برجسته ای چون 
 محمود فرش��چیان بود. در حراج گذش��ته  »بزم ش��اهانه«

می��رزا آقا امام��ی 1۵0 میلیون تومان ف��روش رفت. یک اثر 
مینیاتور اس��تاد محمود فرش��چیان نیز 3۵0 میلیون تومان 
قیمت پایه دارد. تابلوی نقاشی آیدین آغداشلو 1۵0 میلیون 
توم��ان و یک اثر مینیاتور کمال الدین بهزاد نیز 100 میلیون 
تومان قیمت گذاری شده است. در این حراج دو اثر از حسین 
قوللر آغاسی با قیمت های پایه ۵0 و 80 میلیون تومان عرضه 
ش��ده است. همچنین یک اثر از فتح اهلل قوللر آغاسی نیز ۷0 
میلیون تومان قیمت  دارد. در نخستین حراج ملی یکی از آثار 
حسین قوللر آغاسی با قیمت پایه ۵0 میلیون تومان در نهایت 
1۷۵ میلیون تومان فروخته شد. میرعماد و میرعلی هروی نیز 
هر کدام یک اثر در این حراج دارند که تابلوی خوشنویس��ی 
میرعماد ۴0 میلیون تومان و تابلوی خوشنویس��ی میرعلی 

هروی 30 میلیون تومان قیمت پایه دارند. 

جدیدترین اطالعات از دومین حراج ملی آثار تجسمی

 »پل جاس�وس ها« فیلم جدید استیون 
اسپیلبرگ یکشنبه ش�ب برای نخستین 
بار در جش�نواره فیلم نیویورک به نمایش 

درآمد. 
 ارکس�تر سمفونیک تهران فصل هنری 
خ�ود را با اجرای ویژه ای با عنوان  »یادبود 
برای درگذشتگان حادثه منا« آغاز خواهد 

پیکر زنده یاد هما روستا از آمریکا به تهران منتقل شدکرد. 

تیتر اخبار

سرمربی جدید باشگاه لیورپول بعد از اخراج برندان راجرز 
به زودی اعالم خواهد شد. به گزارش ساکرنت، پس از تساوی 
یک بر ی��ک لیورپول مقابل اورت��ون در لیگ برتر انگلیس، 
برندان راجرز، سرمربی این تیم بعد از سه سال نشستن روی 
نیمکت قرمزها، از هدایت این تیم کنار گذاشته شد. لیورپول 
با این نتیجه، از هش��ت دیدار گذش��ته خود تنها 12 امتیاز 
کسب کرده اس��ت و در رده دهم رده بندی لیگ قرار گرفته 
است. پیشتر، سران باش��گاه به سرمربی اهل ایرلند شمالی 
تیم ش��ان فرصت 10 روزه ای داده بودند تا به اوضاع این تیم 
س��ر و س��امان بدهد. با پایان یافتن این مهلت و نتیجه های 
بدی که این تیم گرفت و حتی مقابل تیم ناش��ناس سیون 

سوییس در لیگ اروپا هم مساوی کرد، سران باشگاه متقاعد 
شدند او را از نیمکت مربیگری لیورپول کنار بگذارند. برخی 
از رس��انه های انگلیسی اعالم کردند به زودی سرمربی جدید 
این تیم انتخاب می شود. براساس زمان اعالم سرمربی جدید 
لیورپ��ول، پیش از بازی خارج از خانه این تیم مقابل تاتنهام 
در تاری��خ 1۷ اکتب��ر  )2۵ مهر( خواهد بود. از یورگن کلوپ 
آلمانی، سرمربی پیش��ین بوروسیا دورتموند به عنوان گزینه 
نخست مربیگری در لیورپول نام برده می شود. البته از کارلو 
آنچلوتی، سرمربی ایتالیایی و پیشین تیم های رئال مادرید، 
میالن و چلسی نیز نام برده شده که پیشتر این مربی اعالم 

کرده بود عالقه ای به مربیگری در آنفیلد ندارد. 

سرمربی جدید لیورپول چه زمانی معرفی می شود؟ 

 کی روش س�رمربی تیم ملی فوتبال ایران 
در بیانی�ه  ت�ازه خ�ود از برخ�ورد و حمالت 
سیس�تماتیک ب�ه فض�ای تیم ملی س�خن 
گفت؛ برخورد و حمالتی که به گفته کی روش 
تنه�ا یک ه�دف دارد و آن نیز مختل کردن 
آماده سازی و همین طور نتایج تیم ملی است. 
 براس�اس گفته حراس�ت فدراسیون 
فوتب�ال پرویز مظلوم�ی، امیر مظلومی 
و علی نظری جویب�اری برای توضیحات 
درب�اره پرون�ده »ریوالدو باربوس�ا« در 

فدراسیون فوتبال حاضر شدند
زالتان مهاجم سوئدی پاری سن ژرمن در لیگ فوتبال فرانسه رکورد جدیدی 

به جا گذاشت

تیتر اخبار
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اف سی بی، یک و نیم قرن تبلیغات 
و بازاریابی

در ای��ن قس��مت از مطالب س��تون »س��تاره های 
 )FCB( تبلیغ��ات« به معرفی ش��رکت اف س��ی بی
می پ��ردازم. این ش��رکت ک��ه یک��ی از بزرگ ترین 
مجموعه ه��ای تبلیغات��ی و بازاریابی اس��ت، یکی از 
بخش های مهم گروه  )IPG( اس��ت. حدود 8600 
پرس��نل این شرکت در 90 کش��ور به ارائه خدمات 
گوناگون مش��غولند و این آمار نشانگر نقش غیرقابل 

انکار اف سی بی است. 
ن��ام  ب��ا  دور  گذش��ته های  در  ک��ه  اف س��ی بی 
 )Lord & Thomas(  بنیانگذارانش، لرد و توماس
ش��ناخته می شد، س��ومین ش��رکت کهن تبلیغاتی 
اس��ت. این شرکت تبلیغاتی در سال 1873 به وجود 
آمد. آلبرت الس��کر  )Albert Lasker( در س��ال 
1898 به عن��وان کارمن��د ب��ه این ش��رکت آمد اما 
میزان تالش او به قدری شگفت آور بود که در نهایت 
ش��رکت را به تملک خود درآورد. میزان نبوغ السکر 
در ای��ن حرفه به حدی بود ک��ه او را »پدر تبلیغات 
مدرن« می خوانند. حضور افرادی چون او در عرصه 
تبلیغات و فعالیت این ش��رکت تا 1942 در شیکاگو 
در کنار دیگر بزرگان باعث ش��د که شیکاگو در کنار 
نیوی��ورک به عن��وان مرکز صنع��ت تبلیغات معرفی 
شود. این درخش��ش به حدی بود که بعدا لئو برنت 
مدیر و موس��س شرکت برنت، ش��یوه های تبلیغاتی 
اجرا شده در این شهر را با عنوان »مکتب شیکاگو« 
خطاب ک��رد. از مهم ترین اقدامات الس��کر به عنوان 
مدیر ش��رکت لرد و توماس، به خدمت گرفتن تولید 
محتوا  )Copy Writing( به شیوه نوین و ورود به 

روانشناسی مخاطب برای نخستین بار بود. 

پ��س از واگذاری این ش��رکت در س��ال 1942 به 
س��ه مدیر ارشدش، این شرکت به اف سی بی  تغییر 
نام داد. سیر درخش��ان پیشرفت شرکت ادامه یافت 
و در س��ال 1958، میزان فروش این شرکت به رقم 
100 میلیون دالر رس��ید. خوش��نامی این شرکت و 
حضور موفق در عرصه تبلیغات و بازاریابی باعث شد 
که برای نخس��تین بار در سال 1963یک کسب وکار 
تبلیغاتی بزرگ به یک ش��رکت سهامی عام تبدیل و 
س��هام آن عرضه شود. در سال 1965 نیز سهام این 
شرکت در بورس معتبر نیویورک عرضه شد. دهه 70 
میالدی را ش��اید بتوان یکی از بهترین دوران حیات 
این ش��رکت نامید، زیرا عالوه بر کسب درآمد 250 
میلیون دالری در طول س��ه سال، توانست 10 دفتر 
دیگر نیز خارج از ایاالت متحده افتتاح کند و سیطره 
کاری بین المللی خود را گس��ترش دهد. در دهه بعد 
نیز این موفقیت ها ادامه یافت و صورت حس��اب های 
ارائه شده به مش��تریان در سال 1980 رقم غیرقابل 
ب��اور یک میلیارد دالر را نش��ان می دادند. همچنین 
در این س��ال ش��رکت های مهم مزدا و ای تی اند تی  
)AT&T( نی��ز ب��ه جمع مش��تریان اف س��ی  بی  
پیوس��تند و در س��ال 1987 نیز این شرکت توسط 
نش��ریه معتبر AD Age به عنوان شرکت تبلیغاتی 
برگزیده در سراس��ر جهان انتخاب شد و دوسال بعد 
نی��ز این افتخار توس��ط AD Week ب��ه آنها داده 
ش��د. موفقیت این شرکت تبلیغاتی تا سال های اخیر 
نیز ادامه یافت. برای مثال در س��ال 2013 میالدی 
دریاف��ت 36 ش��یر جش��نواره ک��ن توانایی های این 
مجموعه را به رخ رقیبان کش��ید. این همه موفقیت 
و کسب قدرت میسر نمی ش��د، مگر با ارائه خدمات 
تبلیغات��ی کارا، جذاب و اثربخ��ش برای کمپانی های 

بزرگ و ستاره های درخشان صنعت جهان. 

تبلیغ منتخب

تبلی��غ منتخ��ب این هفت��ه  مربوط به ش��رکت 
مخابرات��ی ووداف��ون  )Vodafone( اس��ت. خط 
روایی ساده و دلنشین این تبلیغ از زاویه احساسی، 
ذه��ن مخاط��ب را نش��انه رفته اس��ت. روابط رقیق 
انسانی که همواره مورد تأیید فطرت پاک بوده است 
دس��تمایه اصلی ساخت این تیزر است. دلبستگی به 
یک موجود زنده توس��ط یک مرد میانسال که شاید 
در چهره اش نشانی از احساس��ات نیست، بیننده را 
با خود تا آخر ماجرا می کش��اند. شاید این تیزر یک 
یادآوری مهم به ما تبلیغاچی ها باشد: »تبلیغات ارائه 
یک فضای حسی خوش��ایند برای مخاطب و سپس 

وسیله ای برای انتقال پیام آن است.«
www.alijah.ir :ارتباط با نویسنده

تبلیغات خالق

Clayton آگهی:هتل های
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ایستگاه تبلیغات

هوندا روی كاغذ

هوندا آگه��ی تبلیغاتی 2 دقیق��ه ای جدید خود 
ب��ه نام »کاغذ« را پخش کرد. با اس��تفاده از قدرت 
 PES تخی��ل کارگ��ردان مع��روف ب��ازی فوتب��ال
و تیم��ی از انیماتور ه��ا، ه��زاران تصوی��ر کش��یده 
 ش��ده ب��ا دس��ت ب��ه ی��ک جه��ان 3D دیجیتال

 تبدیل شدند. 
به گ��زارش  ام بی ای نی��ور، این تصاویر داس��تان 
موسس شرکت، س��ویچیرو هوندا را بیان می کنند 
که با اس��تفاده از ی��ک ژنراتور رادی��و به دوچرخه 

همسرش قدرت بخشید. 
پیش��رفت  و  توس��عه  رون��د  از  تصاوی��ری 
موتور س��یکلت هون��دا، ضم��ن نمایش گذش��ته و 
ح��ال خودرو ه��ای این ش��رکت، یکس��ری عکس 
نی��ز  را  آن   2016  pilot جدی��د  اتومبی��ل   از 

در بر می گیرد. 

علیجاه شهربانویی
 مشاور كسب وكار

 لبنیات یكی از اركان مهم ِهَرم تغذیه در جامعه سالم و رو به رشد 
است و از همین حیث، شیر به عنوان مهم ترین و اصلی ترین رأس 

این هرم باید همراه با ذكر تاثیرهای مثبت و سالمتی بخش به 
شكلی آموزشی معرفی شود تا تحت تاثیر مزیت های محصول، خرید 

شكل گیرد

ستاره های تبلیغات

رویکردی آموزشی در تبلیغات 
شركت های لبنی 

عل��ی منف��رد درب��اره تبلیغ��ات 
ش��رکت های لبن��ی می گوی��د: ش��یر 
اس��تراتژیک در هم��ه  محصول��ی 
بازارهاس��ت. یک��ی از مهم ترین منابع 
تامی��ن کلس��یم، پروتئی��ن و دیگ��ر 
ریز مغذی هاست. ش��یر تنها محصولی 
اس��ت که دولت ها همیش��ه بر توزیع 
رایگان آن در مدارس تاکید داشته اند. 
پس با همی��ن دالیل ان��دک اما مهم، 
متوجه اهمیت موضوع و نقش پُر رنگ 
ش��یر در جامعه خواهیم ش��د. حال با 
توجه به این نقش مهم، نمی توان مسئله 
مهم فرهنگ سازی و رویکرد آموزشی 
برای این فرهنگ سازی را نادیده گرفت. 
لبنیات یکی از ارکان مه��م ِهَرم تغذیه 
در جامعه س��الم و رو به رشد است و از 
همین حیث، ش��یر به عنوان مهم ترین 
و اصلی تری��ن رأس این هرم باید همراه 
با ذک��ر تاثیره��ای مثبت و س��المتی 
بخش به ش��کلی آموزشی معرفی شود 
تا تحت تاثیر مزیت های محصول ، خرید 
شکل گیرد. منفرد در پاسخ به این سوال 
که آیا به دلیل پایین بودن سرانه مصرف 
ش��یر در ایران است که ش��رکت های 
لبنی هیچ گاه روی مزیت رقابتی تاکید 
نمی کنند، می گوید: نه، اینطور نیست. 
در س��ال های اخیر ش��رکت های لبنی 
توجه ویژه ای ب��ه مزیت ه��ای رقابتی 
نش��ان داده اند و در معرف��ی کیفیت و 
سالمت محصوالت خود تالش زیادی 
کرده اند. البته این روند حرکتی دلیلی 
بر این نیس��ت که پایین بودن س��رانه 
مصرف لبنیات و هزینه ه��ای افزاینده 
این محصوالت باع��ث کاهش تقاضا در 
بازار نشده و جالب اس��ت که بدانیم در 
ایران روزانه بیش از 2 هزار تُن شیر مازاد 
مصرف جهت تبدیل به ش��یر خش��ک 
تولید می شود که قیمت تمام شده این 
شیر خشک از قیمت جهانی به مراتب 
باالتر اس��ت و ب��ه همین دلی��ل ارزش 
صادراتی چندانی نیز ندارد البته ناگفته 
نماند که بعد از شروع طرح هدفمندی 
یارانه ها، وضعیت سرانه مصرف لبنیات 
در ایران به شکل کاهنده ای رو به افول 
است. اواخر دولت هشتم سرانه مصرف 
لبنیات به باالترین س��طح خود بعد از 
انقالب دست یافته بود که در پایان دولت 
دهم رقم این سرانه نه تنها با نُرم جهانی 
بلکه با رقم هش��ت س��ال قبل خود نیز 
فاصله فاحشی پیدا کرد و قطعا نمی توان 
تمام این دالیل برای کاهش مصرف را 
نادی��ده گرفت اما تالش ب��رای گرفتن 
سطح بازار و رقابت در صنایع لبنی ایران 

به وضوح پیداست. 

بی توجهی به تبلیغات به دلیل 
حضور قدرتمند در بازار 

منفرد درباره تبلیغات تازه ش��رکت 
لبنی پگاه می گوید: شرکت صنایع شیر 

ای��ران به عنوان یک س��ازمان با قدمت 
طوالنی و دارا بودن 20 کارخانه تولیدی 
و پخش در سطح ایران، همیشه یکی از 
قدرت های اصلی صنایع لبنی به حساب 
آم��ده  ام��ا از آنجایی  که ش��رکت های 
دولتی و نیمه دولت��ی تحت تاثیر تغییر 
سیاس��ت های دولت ها قرار می گیرند، 
باعث ش��ده که پ��گاه نی��ز از این عدم 
انسجام و بی نظمی مصون نماند. عالوه 
براین، توجه ویژه این برند به دهک های 
پایین تر جامعه توس��ط رقابت قیمتی 
و حضور قدرتمند در بازار، باعث ش��ده 
که هیچ گاه صنایع ش��یر ای��ران توجه 
ویژه ای به تبلیغات خود نداشته باشد. 
این مقدمه را به این دلیل گفتم که شاید 
برای نخستین بار اس��ت که نوع نگاه و 
س��طح کیفی تبلیغات پگاه، متفاوت و 
جدید شده اس��ت. بیان س��اده و گویا، 
نگاه جدید و تاثیر گذارتر بر جامعه امروز، 
شعارهای معمولی اما بهتر از همیشه و 
دقت در زمان آغاز ای��ن کمپین همه و 
همه دست در دست یکدیگر می دهند 
که با تن  پوش تبلیغاتی خارج از عادتی از 
صنایع شیر مواجه شویم. البته نظر دادن 
در این زمان در خصوص اینکه این سری 
از تبلیغات تا چه حد موثر بوده، حرکتی 
هیجانی و غیر حرفه ای به نظر می رسد 
و باید براساس متر و معیارهای موجود 
توسط شرکت های تحقیقات بازار این 

مهم صورت پذیرد. 

آغاز سال تحصیلی، بهترین زمان 
برای شروع تبلیغات 

منف��رد در پاس��خ به این س��وال که 
آیا آغاز س��ال تحصیلی زمان مناسبی 
ب��رای ورود دوب��اره پگاه ب��ه تبلیغات 
اس��ت، می گوید: آغاز س��ال تحصیلی 
بهتری��ن زمان ممک��ن ب��رای این کار 
است. شروع مدارس دلیلی برای توجه 
بیشتر خانواده ها به س��المت فکری و 
جس��می کودکان اس��ت و ای��ن توجه 
بدون تغذیه سالم میس��ر نیست. البته 
در این نوع تبلیغ��ات باید هر دو گروه را 
تحت تاثیر ق��رار داد یعنی هم کودکان 
و هم خانواده ها را متوج��ه حضور این 
محصوالت کرد و ایجاد رغبت و کششی 

دو طرفه جهت خری��د این محصوالت 
به وجود آورد. منفرد می گوید: هنوز نگاه 
غالب جامعه بر این اس��ت که شیرهای 
پاکتی م��واد نگهدارن��ده دارند و چون 
احیانا برای طعم دار کردن از اسانس های 
مصنوعی و ش��کر نیز استفاده می شود 
این باور رایج است که شیرهای طعم دار 
صرفا بهانه ای اس��ت برای کودکانی که 
از مصرف ش��یر س��اده به دلیل طعم و 
عطر یا وجود دل پیچ��ه حاصل از عدم 
تحمل الکتوز اجتن��اب می کنند و آنرا 
محصولی س��الم و مقوی نمی دانند اما 
در مقام قیاس با س��ایر نوش��یدنی ها، 

ترجیح به مصرف این گونه محصوالت 
بیش��تر نمایان اس��ت. در همین راستا 
برخی از برندهای لبنیات اقدام به تولید 
ش��یر های طعم دار با زم��ان ماندگاری 
کوت��اه کرده اند و همچنی��ن درب این 
بطری ه��ای پالس��تیکی را به ش��کل 
رزوه ای )پیچشی( طراحی کرده اند زیرا 
اطالعات حاصل از تحقیق��ات بازار در 
این خصوص نتیجه ای را اطالع داده که 
کودکان در مدرسه طی دو زنگ تفریح 

یک ش��یر کوچک را مصرف می کنند 
و محصوالت فاقد درب قابل بس��تن و 
مدل های پاکتی در ای��ن جایگاه توجه 
پایین تری را در سطح متوسط و پایین تر 

جامعه به خود اختصاص داده اند. 

واژگونی محصوالت، بزرگ ترین 
عیب آگهی هاست 

این مش��اور تبلیغاتی درب��اره طرح  
آگهی ه��ای پ��گاه می گوی��د: حال��ت 
واژگ��ون این محص��والت بزرگ ترین 
عیب ای��ن مجموع��ه کار اس��ت، زیرا 
تجس��م مصرف کننده با وجود نی در 

آن، دیدن محصول به صورت عمودی 
اس��ت. کما اینک��ه بهتر ب��ود نمایش 
محصول در طرح آگهی به شکل اصلی 
که در شلف یا یخچال قرار می گیرد به 
نمای��ش در می آمد. البت��ه این نقیصه 
مقدار زیادی در مورد شیر توت فرنگی 
و ش��یر هویج وجود ندارد، چرا که نام 
محصول به صورت موازی با دید بیننده 
کمک زیادی به تاثیر بیش��تر مخاطب 
در ش��ناخت ای��ن محص��ول می کند. 

همچنین با درنظر گرفتن این موضوع 
که بخش��ی از مخاطبان ای��ن کمپین 
کودکان محصل هس��تند و محصالن 
بع��د از کالس اول ابتدای��ی تمایل به 
خواندن هر نوشته در هر جایی را دارند، 
بهتر ب��ود که س��بک طراح��ی قرابت 
زیادی با خاس��تگاه فک��ری آنها پیدا 
می کرد. درنتیجه اگر توجه بیشتری بر 
نوشته ها و سایز بندی فونت ها می شد، 
آگهی ها چشم نواز تر می شدند اما توجه 
به اِلمان های تصوی��ری مرتبط و دقت 
در انتخ��اب رنگ ه��ا و چیدمان خوب 
طراحی در مجموع کاری قابل قبول و با 

ارزش را رقم زده  است. 

»دفتر و كتاب، لبخند و پگاه«
منفرد درباره ش��عار ای��ن آگهی ها 
می گوید: آهنگین بودن این اسلوگان 
به نوعی هم مزیت و هم عیب محسوب 
می شود. مزیت به لحاظ راحت به ذهن 
س��پاردن و ی��ادآوری و عی��ب در نوع 
نگارش و نزدیک و ری��ز بودن ویرگول 
به نوشته اس��ت، زیرا از فاصله دور در 
بیلبورد ها به اش��تباه ام��کان خواندن 
به این ش��کل نیز وجود دارد  »دفتر و 
کتاب و لبخند و پ��گاه«. عالوه براین، 
میان بی��ان »دفتر و کتاب« در ش��عار 
آگهی و نمایش تراش و کوله پش��تی 
نیز به نظرم تناسبی وجود ندارد. در هر 
صورت عنوان می کنم که همین چند 
کالم را هم خارج از محدوده تخصصی 
بیان کردم چون در حوزه کپی رایتری 
تخصص الزم را ندارم. منفرد در پاسخ 
به این سوال که آیا تبلیغات پگاه در این 
مناس��بت با جایگاه برندش همخوانی 
دارد؟ می گوید: اگ��ر هدفش ادامه این 
مسیر باش��د و اکنون آغازگر انسجام و 
پیوس��تگی و تعریف جدیدی از هویت 
برند پگاه اس��ت، می تواند با این سری 
از تبلیغات، مخاطبان جدیدی را جلب 
و بالطبع س��هم بازار بیشتری را کسب 
کند اما ناگفته نماند که سپردن اختیار 
اجرای تبلیغات کارخانه های مختلف 
پگاه به خودشان و عدم یکپارچگی این 
تبلیغات هیچ گاه نمی تواند این نقیصه 
را به صورت کامل در صنایع شیر مرتفع 

کند و به همین دلیل نمی توان پاسخی 
شفاف برای این پرسش ارائه کرد. 

به جنبه بصری بیشتر از جنبه 
مفهومی در آگهی ها توجه شده 

است
نوی��د ش��ریفی درب��اره آگهی های 
تبلیغات��ی پگاه می گوی��د: آگهی های 
پگاه از لحاظ بصری جالب توجه است 
و اجرای خوبی دارد ولی به نظرم ایده 
جذابی را طراح ب��رای انتقال پیامش 
به کار نبرده اس��ت. این نکته را از این 
جه��ت می گویم ک��ه به هرح��ال در 
طراحی درس��ت باید می��ان المان ها 
در آگهی ارتباط منطقی وجود داشته 
باش��د. ارتباطی که در ای��ن آگهی ها 
به چش��م نمی خ��ورد. به نظ��ر طراح 
خواسته چند هدف را در آگهی دنبال 
کند یعن��ی هم خواس��ته محصوالت 
جدی��د را معرفی کند و ه��م ارتباطی 
میان محصوالت و مناسبت آغاز سال 
تحصیلی برقرار کن��د. وقتی طراح در 
این ش��رایط قرار گرفته به ناچار سعی 
کرده با محصوالت پگاه، المان هایی را 
که یادآور دوران مدرسه است، بسازد. 
درنتیجه همین رون��د حرکتی باعث 
نامفهوم ش��دن پیام آگهی شده است. 
شریفی می گوید: با اینکه حضور پگاه 
همیشه در تبلیغات کمرنگ بوده ولی 
این ش��رکت هر گاه تبلیغ یا حرکتی 
در جه��ت بازاریابی خ��ود انجام داده 
با رویکرد آموزش��ی همراه بوده است 
یعنی به نوعی خواس��ته مخاطبانش 
با دیدن آگه��ی گرایش بیش��تری به 
مصرف داشته باش��ند پس مطمئنا در 
این س��ری از آگهی ها نی��ز این هدف 
را دنبال کرده است. هدف این شرکت 
مثبت اس��ت و ط��رح  آگهی ه��ای با 
اینکه زیباس��ت ول��ی ترغیب کننده 
مصرف کنن��ده ب��ه افزای��ش مصرف 
محصوالت لبنی نیست. یعنی طرح ها 
دنب��ال رو هدف همیش��گی ش��رکت 
صنایع ش��یر ایران نیس��ت. این طراح 
گرافی��ک درب��اره ط��رح آگهی های 
پگاه می گوید: تاکی��د می کنم، طرح 
آگهی های پگاه جذاب و قوی اس��ت و 
استفاده از رنگ نیز به آن قدرت زیادی 
داده اس��ت. طرح هایی که ه��ر بار در 
خیابان دیده ای��م، به راحتی جذب آن 
شده ام اما چون ارتباطی میان شعار و 
المان و طرح پیدا نکردم، به نظرم گنگ 
و نامفهوم آمده اند. به نظرم طراح بهتر 
از این می توانس��ت پیام را به مخاطب 
منتق��ل کن��د. درمجموع این س��ری 
آگهی ها میان هزاران آگهی  که هر روز 
شاهد آن هستیم، متفاوت است و این 
موضوع را می توان ب��رای این آگهی ها 
امتیاز محس��وب کرد. امتیازی که اگر 
کمی به آن دقت می شد، می توانستیم 
این آگهی ها را جزو آگهی های ماندگار 

طبقه بندی کنیم. 

نگاهی به تبلیغات مناسبتی شركت پگاه

تبلیغ محصول استراتژیک با زمان بندی استراتژیک
نرگس فرجی

معم�وال وقتی برندهای قدیمی اقدام ب�ه تبلیغات می كنند، فورا به 
چش�م می آیند و بسیاری درباره عملکرد آنها صحبت می كنند، چون 
در اكث�ر مواقع برندهای قدیمی در كش�ور ما حض�ور آنچنان فعالی 
در عرص�ه تبلیغ�ات ندارند و همی�ن موضوع نیز دلیل�ی برای توجه 

بیش�تر به تبلیغات شان ش�ده است. این روزها ش�ركت صنایع شیر 
ایران -پ�گاه- اقدام به اكران آگهی های محیط�ی كرده كه بوی مهر 
از آنها به مش�ام می رس�د. بویی كه این روزها كل كشور را فراگرفته 
و ه�ر طرف ك�ه می روی�د، خانواده هایی را می بینید ك�ه در پی تهیه 
تغذیه مدارس و لوازم التحریر برای كودكان شان هستند. در طراحی 
آگهی ه�ای محیطی پ�گاه از المان های مختلفی مانن�د لوازم التحریر 

و محصوالت خود این برند اس�تفاده شده اس�ت. »فرصت امروز« به 
منظور بررس�ی ابعاد مختل�ف اقدام تبلیغاتی اخیر پگاه س�راغ علی 
منفرد، مش�اور بازاریابی و تبلیغاتی و نوید ش�ریفی، طراح گرافیک 
و كارش�ناس تبلیغات رفته اس�ت. در این گزارش به بررس�ی زوایای 
مختلف�ی از فعالیت های تبلیغاتی ش�ركت های لبنی به خصوص پگاه 

پرداخته شده است. 



مطالعه موردی برای درك بیشتر 
 نقشه سفر و مدیریت 

تجربه مشتری)1(

در مباحث پیش��ین در مورد نقش مدیریت تجربه 
مش��تری، چارچوب های آن، چگونگی طراحی نقشه 
سفر مشتری و تجارب بی تنش، موضوعاتی مطرح شد 
و مورد بررس��ی قرار گرفت. به عبارت��ی پیش از این 
دریافتیم برای بهبود تجارب مش��تری ابتدا باید نقشه 
س��فر را طراحی و تجربه مش��تری را در هر مرحله از 

نقشه و هر نقطه تماس ارزیابی کنیم. 
به فاکتورهایی نیز در خصوص خلق تجربه بی تنش 
اش��اره کردی��م. در ای��ن مطلب س��عی خواهیم کرد 
به صورت موردی یك نقش��ه سفر را ترسیم، ارکان آن 

را توضیح داده و به نكات عملیاتی آن اشاره کنیم. 
پیش از این توضیح دادیم یك سفر مشتری زمانی 
ش��روع می شود که مش��تری به سمت یك خدمت یا 
محصول می رود و زمانی این س��فر به پایان می رس��د 
که مش��تری از خدمت یا محصول مذکور خارج شود، 
لذا سفر مشتری شامل هر چیزی در این بین است از 
این رو به صورت کلی مراحل سفر مشتری عبارت است 
از: آگاهی، توجه و تامل، ارزیابی، خرید و استفاده. در 
نهایت آنچه از سفر مشتری به عنوان خروجی حاصل 

خواهد شد تجربه مشتری خواهد بود. 
س��پس برای رس��م این نقش��ه مراحل��ی را نیز بر 
ش��مردیم که برای پرهیز از تكرار مطالب در یك نگاه 

به صورت ذیل نمایش داده شده است: 

حال برای شفاف ش��دن زنجیره مطالب ارائه شده، 
وارد یك مطالعه موردی می شویم: 

مرحله اول- انتخاب یك سفر مشتری برای ترسیم 
نقش��ه: پیش از این اش��اره کردیم، مسیر سفری که 
انتخ��اب می کنیم باید در اندازه ای کوچك باش��د که 
بتوان جزئیات آن را در نظر گرفت و ترسیم کرد و در 
عین حال هم تجربه بخش قابل توجهی از مش��تریان 

سازمان را مورد بررسی قرار داد. 
فرض کنید ش��ما در ش��رکت خود با کفش های 
مش��تری خود گام بر می داری��د یعنی به عنوان یك 
مش��تری قصد دارید برای خ��ودروی خود بیمه نامه 
بدن��ه تهیه کنید، مراحل س��فر ش��ما بدین صورت 

خواهد بود: 
-  کس��ب آگاهی اولیه در زمین��ه بیمه نامه: در این 
مرحل��ه ش��ما اطالعاتی را ب��ا مراجعه به س��ایت ها، 
دوس��تان و آش��نایان، دیدن تبلیغات، بروش��ور ها و... 
کس��ب می کنید که در افزایش آگاهی شما تاثیر گذار 

خواهد بود. 
-  برقراری ارتباط با شرکت های بیمه ای: شما برای 
تعیین ش��رایط و کسب اطالعات از روش های فروش، 
قیمت ها، تس��هیالت، آپشن ها و... با بیمه گر ها ارتباط 

برقرار خواهید کرد. 
-  ارزیابی خدمت بیمه: در اینجا ش��ما برداشت های 
خ��ود را از ش��رایط، قیمت ها، امكانات و تس��هیالت 
بیمه گرهای مختلف طی یك فرآیند ارزیابی، بررسی 
کرده، ارزش دریافتی به ازای پول پرداختی در خدمت 
هر یك از بیمه گران را سنجیده و محصول مورد نظر 

خود را انتخاب می کنید. 
-  خرید خدمت: براساس تصمیم گرفته شده شما با 
بیمه گر انتخاب شده از طریق یكی از کانال های تعامل 
ارتباط برقرار کرده و اقدام به خرید خدمت و پرداخت 

وجه آن می کنید. 
-  استفاده از خدمت: اتفاقی که پیش بینی می کردید 
و به��ای این پیش بینی را به منظور جبران خس��ارات 
وارده با خرید یك بیمه نامه پرداخت کرده بودید روی 
می دهد، ش��ما مجبور به استفاده از بیمه نامه خویش 
شده اید. در اینجا باید به یكی از مراکز جبران خسارت 

مراجعه کنید. 
مرحل��ه دوم – تهی��ه فهرس��تی از نق��اط تم��اس 
)Touch Point(   مشتری با سازمان : نقطه تماس 
مشتری با س��ازمان جایی است که مشتری به تعامل 
با س��ازمان می پردازد. به راحتی می توان نقطه تماس 
مشتری را شناسایی کرد، چرا که نقطه تماس معموال 

با عبارت »من قصد دارم که...« شروع می شود. 
به این نكته دقت کنید بهترین راه برای شناس��ایی 
تمام نق��اط تماس مرتبط با فرآیند خرید مش��تری، 
تش��كیل یك کارگاه متش��كل از کارمن��دان آگاه از 
عملكرده��ای بخش ه��ای مختلف و فرآین��د تعامل 

مشتریان با سازمان است. 
در مرحله اول از مسیر سفر، به »کسب آگاهی اولیه 
در زمینه بیمه نامه« اش��اره کردیم با توجه به تعریف 
اشاره شده برای یك Touch Point، برخی از نقاط 

تماس در این مرحله به شرح ذیل خواهد بود: 
*  جمع آوری اطالعات از خدمت

*  پرسش از دوستان
*  مطالعه مستندات خدمات بیمه

*  جست وجو در وب
در مطال��ب آینده، نقاط تماس یكی دیگر از مراحل 
سفر مش��تری در خرید بیمه خودرو را بررسی و ارائه 
خواهیم کرد و به س��ایر مراحل اساسی ترسیم نقشه 
س��فر با توجه به مطالعه موردی اش��اره شده خواهیم 

پرداخت. 
ارتباط با نویسنده: 

payam.navi@gmail.com

ایده های بزرگ برای برندآفرینی )31(
سبز باشید 1: استفاده از 

بسته بندی های قابل بازیافت

دو دلیل برای طراحی بسته بندی قابل بازیافت 
برای کاالها وجود دارد. دلیل اول این است که دیگر 
بسته بندی محصوالت تان را در محل دفن زباله ها 
نمی بینی��د چرا که مردم به دلیل قابل اس��تفاده 
بودن، آن را نگه می دارند، همچنین بس��ته بندی 
کاالی تولیدی ش��ما با برند و لوگوی ش��رکت تان 
 برای م��دت طوالن��ی در معرض دید اف��راد قرار 

خواهد داشت. 

ایده
ژاپنی ه��ا به اس��تفاده از بس��ته بندی های زیبا 
و جذاب ب��رای کاالها معروف هس��تند، تاکتیك 
اس��تفاده از بسته بندی های زیبا می تواند تا حدود 
زیادی گران قیمت ب��ودن کاالی موجود در آن را 
توجیه پذی��ر کند. برای مثال ممكن اس��ت ش��ما 
با مقداری ش��یرینی که درون یك س��لفون زیبا 
پیچیده شده و جعبه آن نیز با کاغذی زیبا تزیین 
شده و شیرینی های درون آن نیز با دوالیه سلفون 

پیچیده و محافظت شده اند مواجه شده باشید. 
ای��ن نوع بس��ته بندی بدون ش��ك یك حرکت 
بس��یار مدرن و رو به جلو در صنعت بس��ته بندی 
اس��ت. ژاپنی ه��ا پیش تر و براس��اس س��نت های 
قدیم��ی خ��ود هدایای ش��ان را درون یك لباس 
ب��ه ف��رد م��ورد نظ��ر خ��ود تقدی��م می کردند، 
س��پس آن ش��خص هدی��ه را باز ک��رده و ضمن 
 تش��كر از ف��رد هدیه دهن��ده لباس را ب��ه وی باز 

می گرداند. 
ش��رکت تولید لوازم آرایشی Lush به ساخت 
و ارائه محصوالت مقاوم مش��هور بوده و به همین 
دلی��ل محصوالت این ش��رکت نی��از چندانی به 
بس��ته بندی نداش��ته و ش��رکت Lush به جای 
ص��رف بودجه کالن ب��رای بس��ته بندی تولیدات 
خ��ود می تواند روی اس��تفاده از م��واد طبیعی و 
 مفید در محصوالت آرایش��ی خود سرمایه گذاری 

کند. 
آرایش��ی  ل��وازم  تولی��د  ش��رکت های  اکث��ر 
80درص��د از بودج��ه خ��ود را ص��رف طراحی و 
س��اخت بس��ته بندی و 20درص��د از آن را ب��ه 
تولی��د ل��وازم آرای��ش اختص��اص می دهن��د در 
 حالی ک��ه این موضوع در ش��رکت Lush کامال 

برعكس است. 
همزمان ب��ا موفقیت ش��رکت Lush در ژاپن، 
کارمندان ژاپنی این شرکت از فروش محصوالتی 
بدون بس��ته بندی یا کمترین بس��ته بندی ممكن 

به مش��تریان خود خجال��ت زده بودن��د چرا که 
آنها معتقدند ارائه هدیه بدون بس��ته بندی بسیار 
ناشایس��ت و دور از ادب است. همزمان با سبقت 
گرفتن بازار ژاپن از بازار انگلس��تان در اس��تفاده 
از ل��وازم آرای��ش Lush ای��ن مس��ئله )ناراحتی 
کارمن��دان از فروش محصوالت فاقد بس��ته بندی 
در ژاپ��ن( به یك موضوع جدی بدل ش��د که در 
کوتاه ترین زمان ممكن باید حل و فصل می ش��د. 
یك تیم طراحی ژاپنی استفاده از یك بسته بندی 
مناس��ب هدی��ه را به عنوان راه حل به مس��ئوالن 

شرکت Lush ارائه کرد. 
هم اکنون ش��ما می توانید محصوالت ش��رکت 
Lush  را در ی��ك بس��ته بندی مخصوص ژاپنی 
دریافت کنید. از این بس��ته بندی جدید می توانید 
مج��ددا جهت هدیه دادن اس��تفاده ک��رده یا به 
 دلیل پارچه ای بودن از آن به عنوان شال استفاده 

کنید. 
این نوع بس��ته بندی در انگلستان به پیچیدنی 
معروف ش��ده و این موضوع به ش��عار این شرکت 
با عنوان »ما هدایای ش��ما را می پیچیم« معروف 
شده اس��ت. این بسته بندی توس��ط رود آندراده 
طراح برزیلی و پیا النگ از فنالند طراحی شده که 
 Lush این موضوع بسته بندی های جدید شرکت
را ب��ه یك کارزار بین الملل��ی بدل کرده و موجب 
ارتق��ای جایگاه این ش��رکت در زمینه موضوعات 

زیست محیطی می شود. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
*  ارائ��ه محصوالت ب��ا حداقل بس��ته بندی یا 
بس��ته بندی قابل اس��تفاده بای��د در اولویت قرار 
داش��ته باش��د. تنها چند دقیقه طول کش��ید تا 
ش��رکت Lush تصمیم به استفاده از بسته بندی 
مع��روف ژاپنی خ��ود بگیرد. بنابراین بهتر اس��ت 
به چن��د ط��راح مراجعه ک��رده و به آنه��ا زمان 
 کاف��ی جهت طراحی بس��ته بندی م��ورد نظرتان 

بدهید. 
*  به یاد داشته باشید که به نیازهای مشتریان 
توجه کنید اما اجازه ندهید این موضوع ش��ما را 
از پیش رفت��ن باز دارد. احتیاجات آنها را در نظر 
بگیرید و س��عی کنید بهتر از آنچه از شما انتظار 

دارند عمل کنید. 
*اس��تفاده از بسته بندی های قابل استفاده یك 
چیز است و متقاعد کردن مردم به استفاده از آن 
موضوع دیگری اس��ت. بنابراین مشتریان خود را 
با در نظر گرفتن مش��وق های الزم به اس��تفاده از 

بسته بندی های خود ترغیب کنید. 

سهشنبه
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مشتریان ابدیایده های طالیی

پیام ناویترجمه: معراج آگاهی
مدرس و مشاورCRM ، CEM  و باشگاه مشتری

در طول تاریخ معاصر، کش��ور 
ایران همواره سرمایه هایی داشته 
ک��ه به دلیل ع��دم توجه به آن، 
ی��ا آنه��ا را به کلی ازدس��ت داده 
یا آن قدر محو ش��دند که دیگر 
نمی ت��وان نام��ی از آنه��ا را در 
ذهن مخاطب��ان ج��وان ایرانی 
جست و جو کرد. هنگامی که افراد 
میانسال نام  این سرمایه ها را بر 
زبان می آورند، حس نوس��تالژی 
همراه با افسوس برایشان تداعی 
می شود. یكی از این سرمایه های 
ملی، برند کفش ملی اس��ت که 
اکثر مخاطبان ایرانی نام این برند 
را روی س��ردر فروشگاه هایی در 
نقاط پررفت وآمد شهر می بینند. 
روزگاری ای��ن برن��د 25 میلیون 
جفت کفش در طول یك س��ال 
تولید می کرد و در همان زمان ها 
بود ک��ه برخی از س��ازمان های 
بین الملل��ی ارزش ای��ن برند را 
حدود 110 میلی��ون دالر برآورد 
کرده بودند اما ای��ن روزها گویا 
کفش ملی دیگر  مانند گذش��ته 
تب و تابی ن��دارد و آن برندی که 
ه��م پا با م��د روز زمان خودش 
ق��دم م��ی زد، مدت هاس��ت که 
دیگ��ر قدم های خود را آهس��ته 
ک��رده و  مانن��د گذش��ته دیگر 
فیل��ی را ه��وا نمی کن��د. برند 
کفش ملی در طول عمر خویش 
را  زی��ادی  پس��تی وبلندی های 
تجربه کرده اس��ت. اینكه کفش 
 مل��ی در راس��تای فعالیت های 
ارتباطاتی برند چ��ه اقداماتی را 
می توانس��ت انجام دهد بهانه ای 
ش��د تا »فرصت امروز« س��راغ 
دکتر علیرضا صفاری، مدیر ارشد 
کلینیك برند و معاون استراتژی 
آژان��س تبلیغات��ی تمام خدمت 
بادکوب��ه ب��رود. آنچ��ه در ادامه 
می خوانید نظرات این کارشناس 
درباره لوگو، شعار، مدل معماری 
برند و... اس��ت که در سه بخش 

مجزا تنظیم شده است. 

قبرستان برند های ایرانی
کف��ش ملی درگذش��ته یك 
برند ملی بوده ام��ا امروزه دیگر 
نمی توان گفت که ملی اس��ت و 
 مانند یك فیل غمگین می ماند. 
ای��ن برند توس��ط محمدرحیم 
متق��ی ایروانی در س��ال 1336 
فعالیت خود را با 35 کارگر آغاز 
کرد و بعد از چند س��ال در سال 

1356 وی 52 کارخان��ه با بیش 
از 11 ه��زار پرس��نل در صنعت 
کفش و چرم زیرمجموعه کفش 
ملی تاسیس کرد و حدود 430 
فروشگاه در سطح کشور داشت 
و می ت��وان گفت ک��ه در تاریخ 
صنعت کش��ور بزرگ ترین بنگاه 
تجاری در زمان خود بوده است 
ک��ه در س��ال 25 میلیون جفت 
کفش تولید می کرد. به گزارش 
در س��ال   Business Week
1976 ارزش دالری برند کفش 
مل��ی 110 میلی��ون دالر برآورد 
ش��ده بود و این در حالی اس��ت 
که چندی پیش گمرک چین از 
صادرات 110 میلیون دالر کفش 
در پنج ماه نخس��ت سال 2015 

به ایران خبر داد. 
کفش مل��ی در حال حاضر با 
نزدی��ك به 600 پرس��نل به کار 
خ��ود ادامه می ده��د و صاحب 
فعلی آن نیز سازمان بازنشستگی 
کل کشور اس��ت که این برند را 
جای طلبش از دولت خریداری 
کرده اس��ت. از طرف��ی از 430 
فروش��گاهی که کف��ش ملی در 
سال 1356 داش��ت فقط 230 
فروشگاه آن در 150 شهر ایران 
باقی مانده است و آن فیل شادی 
که در سال 56 نماد کفش ملی 
بود ام��روز دیگر غمگین ش��ده 
اس��ت و نفس ه��ای آخ��ر خود 
را می کش��د و همان اتفاقی که 
متاس��فانه برای برند هایی مانند 
ارج، نساجی مازندران، آزمایش، 

کفش بال، کفش وین، عالءالدین 
و... افتاد، ب��رای برندی همچون 
کف��ش ملی ه��م در ح��ال رخ 
دادن اس��ت و دیگر اثری از این 
برندها در بازار موجود نیس��ت و 
در قبرستان برند های ایرانی باید 

به دنبال آنها گشت. 

انقراض برند های دایناسوری
کف��ش مل��ی در چند س��ال 
گذش��ته اقداماتی را در راستای 
احی��ای برند خود انج��ام داد که 
متاسفانه استمرار و سازمان یافتگی 
در آن مشاهده نشد و از هیچ کدام 
از قوانی��ن برند س��ازی تبعی��ت 
نمی کرد. به ص��ورت کلی نظریه 
کس��ب وکاری در س��طح کالس 
جهانی تحت عنوان شرکت های 
دایناس��وری موج��ود اس��ت که 
به این موض��وع اش��اره دارد که 
دایناس��ورها به ای��ن دلیل که با 
تغییرات زیست محیطی خود را 
س��ازگار نكردند، منقرض شدند 
چون محیط خارجی آنها تغییر 
یافت و آنها نس��بت به این تغییر 
مقاومت نش��ان دادن��د و تغییر 
نیافتند، دچار انقراض شدند. این 
موضوع ب��ه  ظاهر خیلی س��اده 
اس��ت اما عمل به آن و سازگاری 
با محی��ط خارجی اص��ال راحت 
نیست؛ بزرگ ترین برندهای دنیا 
مانند نوکیا، کداک و... ورشكست 
ش��دند؛ چون  با تغیی��ر محیط 
خارجی، جامعه، سبك زندگی و... 
سازگار نبودند و به این تغییرات 

پاسخ مناسبی ندادند. برندی مانند 
کداک چون   به شكل سنتی قصد 
مدیریت خود را داشت از صحنه 
بازار محو شد. دنیا تغییر کرده بود 
و به سمت دیجیتال شدن پیش 
رفته ب��ود و نیاز مخاطبان تغییر 
ک��رده بود اما این ش��رکت دیگر 
مخاطبانش  نیاز های  پاسخگوی 
نبود؛ به ص��ورت کلی علت محو 
ش��دن بس��یاری از این برندهای 
معتب��ر ضعف در عدم ش��ناخت 
نیازهای مخاطبان، سبك زندگی 
و بازار شناسی است و شرکت هایی 
که بر این ب��اور بودند که همین 
هستم که هستم، چون 50 سال 
اس��ت که به این س��بك در بازار 
حضور دارند، مانند دایناس��ورها 
منق��رض می ش��وند؛ اتفاق��ا در 
صنع��ت کش��ور ما ازاین دس��ت 
برند ها ک��م نداریم و کفش ملی 

متاسفانه یكی از آنها است. 

عدم پذیرش شوك 
الکتریکی برای احیای برند

دالی��ل کوچك دیگ��ری که 
اتفاقا بس��یار هم حائ��ز اهمیت 
هستند و باعث ش��ده برند های 
قدیم��ی مانن��د کف��ش ملی از 
صحنه بازار محو ش��وند عبارتند 
از عدم یكپارچگی هویت بصری، 
جانمایی در فروش��گاه ها، فروش 
محص��والت برند ه��ای دیگر در 
ای��ن فروش��گاه ها و... که باعث 
ش��ده برندی مانن��د کفش ملی 
نفس ه��ای آخر خود را بكش��د. 

گاه��ی مواقع ب��رای احیای آنها 
تنها نیاز به یك شوک قوی است 
که به نظر نمی رسد حتی کفش 
ملی توانایی پذیرش این شوک را 

نیز نداشته باشد. 
کفش ملی قبل از سال 1356 
به ش��دت فعالیت های ارتباطاتی 
ق��وی داش��ته و ش��عار معروف 
این برند »ما میریم به مدرس��ه/ 
ب��ا الفانتن ش��وهه« ب��ود که در 
ح��ال حاضر هم افراد میانس��ال 
به ب��اال این ش��عار را در حافظه 
خ��ود دارن��د. قب��ل از انق��الب، 
مخاطب��ان ایران��ی ای��ن برند را 
به عنوان یك برند ملی که اتفاقا 
ب��ه روز هم بوده، می ش��ناختند؛ 
کفش مل��ی درگذش��ته خود را 
ب��ا مده��ای روز اروپ��ا و صنعت 
فش��ن هم��راه می دانس��ته و در 
تمام��ی فعالیت ه��ای ارتباطاتی 
خ��ودش اتفاقا به این نكته به روز 
بودن خود اشاره داشته است اما 
متاسفانه بعد از انقالب چند سالی 
فعالیت های آن متوقف می شود و 
پس از شروع دوباره فعالیت های 
خود، س��بك آن تغییر می کند 
و همین موض��وع منجر به محو 
ای��ن برن��د در بازار می ش��ود. از 
یكپارچگی هویت  طرفی ع��دم 
بصری به خصوص در فعالیت های 
ارتباطات��ی خ��ود، ضع��ف برند 
به عن��وان  می ده��د؛  نش��ان  را 
نمون��ه درگذش��ته بس��ته بندی 
محصوالت این برند بسیار ساده 
ب��ود و به مانند بس��ته بندی مواد 
شوینده می ماند. در فعالیت های 
ارتباطات��ی ای��ن برن��د به مدت 
طوالنی تبلیغی از این برند نبود 
ت��ا اینك��ه اواخر س��ال 1392 و 
اوایل س��ال 1393 دوباره تبلیغ 
در ش��بكه های تلویزیونی را آغاز 
کرد و اتفاقا آگهی ساخته ش��ده 
خیلی خوب بر پلتفرم پیام سوار 
ش��ده بود و به این موضوع اشاره 
داشت که »درگذر زمان ما به هم 
گره خورده ایم«. پیام از گره زدن 
بند کفش الهام گرفته بود و کنایه 
به قدمت برند داشت؛ این موضوع 
بسیار هوش��مندانه انتخاب شده 
ب��ود و روی ح��س نوس��تالژی 
مخاطبان ایرانی دس��ت گذاشته 
بود اما این تبلیغات متوقف شد، 
می توانست شوکی  درصورتی که 
برای احی��ای برن��د کفش ملی 

باشد که ادامه دار نشد. 
ارتباط با کارشناس
saffary@badkoobeh.com

امیر کاکایی

استراتژی برندینگ »کفش ملی« زیر ذره بین »فرصت امروز«

فیل غمگین، معلق میان زمین و آسمان! 

کفش ملی دو دارایی ارزشمند دارد 
که مزیت رقابتی برای این برند نسبت 
به برند ه��ای دیگر ایران��ی و خارجی 
ایج��اد می کن��د؛ نخس��تین موضوع و 
بزرگ تری��ن مزیت رقابت��ی خود برند 
کفش ملی اس��ت که به عنوان دارایی 
ناملموس، جزو س��رمایه های ملی این 
کشور قلمداد می ش��ود و به مانند چاه 
نفتی می ماند که برای شخص و ارگان 
خاصی نیس��ت. دومین مزیت رقابتی 
 Competitive Advantage ی��ا 
تع��داد زیاد فروش��گاه های ای��ن برند 
در سراس��ر کشور اس��ت که به صورت 
زنجی��ره ای در 150 ش��هر مختلف در 
سرتاس��ر ایران حضور دارند. در حال 
حاض��ر به ج��رات می ت��وان گفت که 
کمت��ر برندی امروزه توانایی داش��تن 
این چنین ش��بكه توزیع گس��ترده ای 
را دارد. نكت��ه قابل توج��ه این اس��ت 
ک��ه مالكیت اغل��ب این فروش��گاه ها 
ب��رای خود برند کفش ملی اس��ت که 
به عنوان یك دارایی باارزش ملموس از 
مزیت رقابتی های کفش ملی محسوب 
می شود. کفش ملی متاسفانه تا امروز 
از هیچ یك از دارایی های اس��تراتژیك 

خود استفاده بهینه نكرده است. 
المان های بصری برند کفش ملی در 
فروش��گاه های این برند بسیار ضعیف 
هستند و در متقاعد کردن مخاطب و 
جذب بصری نتوانسته موثر واقع شود. 
جوان امروزی هرگز پا در فروش��گاهی 
با وضعیت بصری فروشگاه های کفش 
مل��ی نمی گذارد. این دقیق��ا از عالئم 
بیم��اری دایناس��وری در برند اس��ت؛ 
به عن��وان نمونه 40 س��ال اس��ت که 
ش��عبه 7 تیر فروش��گاه کف��ش ملی 
تغیی��ر نكرده و المان ه��ای بصری آن 
به مانند گذشته اس��ت و تنها تغییری 
که این فروش��گاه داش��ته این موضوع 
اس��ت که محصوالت برند های دیگری 
در این فروش��گاه به نمایش گذاش��ته 

و به مش��تریان عرضه می ش��ود. برند 
کف��ش ملی نتوانس��ته به درس��تی از 
که  خود  فروش��گاه های  پتانسیل های 
در استراتژیك ترین مناطق جغرافیایی 
ش��هرها به خص��وص در ش��هر تهران 
است، اس��تفاده کند. به واسطه همین 
بیماری دایناس��وری بیشتر مخاطبان 

خود را ازدست داده است. 
برند دچار یك گم گش��تگی هویتی 
و دوگانگ��ی ش��خصیتی ش��ده و این 
در حالی اس��ت که این برند در س��ال 
فعالیت های  به صورت هدفمند   1356
ارتباطی خ��ود را پیش می برد و گروه 
ه��دف مش��خصی را در ب��ازار دنبال 
می ک��رد. خانم ه��ا و آقای��ان ج��وان 
به عن��وان تارگ��ت و مخاط��ب اولیه و 
کودکان دبس��تانی به عن��وان مخاطب 
ارتباطی  ثانویه در تم��ام فعالیت های 
آن دوران کام��ال مش��هود ب��ود؛ ام��ا 
امروزه هیچ یك از ای��ن گروه هدف ها 
را دنب��ال نمی کند و حت��ی مخاطبان 
میانس��ال را نیز دنبال نمی کند؛ چون 
مخاطبان میانس��ال دغدغه سالمتی و 
کفش ه��ای طبی را دارن��د که به این 
دغدغ��ه و چالش ه��م در فعالیت های 
ارتباطات��ی این برند پرداخته نش��ده 
اس��ت. از طرفی تصویر کفش ملی در 
ذهن مخاطب ایرانی یك تولیدکننده 
کفش س��المت محور نیست؛ به همین 
دلی��ل می ت��وان اظهار کرد ک��ه برند 
کفش ملی ش��خصیت واح��دی ندارد 
و مخاطب واحدی را برای خود هدف 

قرار نداده است. 

لوگوی کفش ملی یكی از قدیمی ترین 
ای��ران  در  ک��ه  اس��ت  نش��انه هایی 
  )Awarness( طراحی شده و از آگاهی
باالیی برخوردار اس��ت و می توان گفت 
بیش از 80 درصد از جامعه هدف لوگوی 
کفش ملی را شناسایی می کنند. در این 
میان رنگ های سازمانی برند کفش ملی 
زرد و آبی است و برای گروه هدف زمان 
خودرنگ های مناسبی بوده است؛ چون 
رنگ بسیار شاد انتخاب شده است، اما در 
حال حاضر به این دلیل که گروه هدف 
خاصی را دنبال نمی کن��د، این رنگ ها 
زیاد جوابگو نیستند. در این میان اندک 
مخاطبانی که کفش ملی دارد، مخاطبان 
سازمانی هستند که آن سازمان با کفش 
مل��ی ق��راردادی دارد و محصوالت این 
برن��د را خریداری می کنند و در غیر این 
صورت به نظر می رسد اندک مخاطبان 
عامی دارد که به فروشگاه های این برند 
مراجعه و محصوالتی را خریداری کنند. 
بس��ته بندی کف��ش ملی به ش��دت 
به تازگ��ی  ام��ا  اس��ت  ضعی��ف 
بسته بندی هایی را طراحی کردند که در 
آن از رنگ های س��ازمانی استفاده شده 
است اما درگذش��ته بسته بندی کفش 
ملی به مانند کارتن های چیپس، پفك 
و مواد شوینده بود. این در حالی است 
که در حال حاضر برند های معتبر دنیا 
در صنعت کفش، بسته بندی را طراحی 
و به مش��تریان خود عرض��ه می کنند 
که در حدود پنج ت��ا 10 درصد قیمت 
محصول برای آنها هزینه بردار اس��ت؛ 
چراک��ه امروزه بس��ته بندی مناس��ب 
می تواند نیاز شعف مشتری را به عنوان 
ی��ك delight factor مرتف��ع کند. 
مخاطب امروزه بس��ته بندی مناس��ب 
را به عن��وان فاکت��ور تكریم مش��تری 
طبقه بندی می کند که اتفاقا در فرآیند 
انتخاب به ش��دت موثر است. مشتریان 
دیگر به مانند گذش��ته تمای��ل ندارند 
کفشی را که خریداری کردند در درون 

کیسه ای نایلونی دریافت کنند. به گفته 
فیلیپ کاتل��ر در کتاب اصول بازاریابی 
سال 2015، خلق ارزش برای مشتری 
منج��ر ب��ه دریافت ارزش از مش��تری 

خواهد شد. 
ش��خصیت  از  برخ��ورداری  ع��دم 
یكس��ان را می توان به صورت مش��هود 
در نق��اط ف��روش ای��ن برن��د دی��د. 
به هیچ عنوان هویت بصری یكپارچه ای 
مش��اهده نمی ش��ود، از طرفی سردر 
فروش��گاه ها هرکدام یك رنگ است و 
حتی برند کفش ملی ناظری به عنوان 
پلیس برند ندارد اینكه این موضوع ها 
را بررس��ی کند و همی��ن موضوعات 
رفته رفته به تصویر برند کفش ملی در 
ذهن مخاطب ایران��ی لطمه می زند و 
در ضمی��ر ناخودآگاه مخاطب تاثیرات 

منفی را می گذارد. 
در راس��تای فعالیت های مس��ئولیت 
اجتماع��ی برن��د کفش ملی، در س��ال 
1343 بنیانگذار کفش ملی 22 کودکی 
را که در زلزل��ه بوئین زهرا خانواده خود 
را ازدس��ت داده بودند، جمع آوری کرده 
و در دهك��ده ملی فضای��ی را برای آنها 
اختص��اص می دهد و آنه��ا را نگهداری 
می کند و تمام��ی هزینه های زندگی و 
تحصیلی  آنه��ا را تقبل می کند تا اینكه 
آنها تحصیالت دانشگاهی خود را سپری 
کنن��د و به مدیرانی ب��رای این مرزوبوم 
تبدیل شوند؛ این اقدام به شدت فعالیت 
خوبی بوده و متاس��فانه از این  دس��ت 
اقدامات در طول 50 سال گذشته بسیار 

به ندرت در کشور رخ داده است. 

بسته بندی های کارتونی کفشدارایی های استراتژیک برند ملی
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جک دورسی، مدیری که قابل 

پیش بینی نیست

ج��ک دورس��ی )Jack Dorsey(، برنامه نوی��س 
توییت��ر  اجتماع��ی  ش��بکه  موس��س   آمریکای��ی، 
  )Square( بنیانگذار و مدیرعامل اسکوئر ،)Twitter(
اس��ت. اس��کوئر یک کمپانی »پرداخت همراه« است؛ 
کمپانی خدم��ات مالی، تج��اری و پرداخ��ت از طریق 
تلفن همراه که نرم افزارها و س��خت افزارهای پرداختی 
را عرضه می کند. این کمپانی توس��ط جک دورس��ی و 
جیم مک کلوی )Jim McKelvey( تاس��یس ش��ده 
است. در س��ال 2012، »جایزه مخترع سال« در زمینه 
تکنولوژی توسط وال اس��تریت ژورنال به جک دورسی 
اهدا شد. عالقه دورسی به کامپیوتر خیلی زود و از زمان 
دبیرستان آغاز ش��د. او مجذوب چالش های تکنولوژی 
به خص��وص در زمین��ه حمل و نقل بود. در 15 س��الگی 
نرم افزار ارسال پیامی را نوشت که هنوز هم توسط برخی 
از کمپانی های تاکسیرانی استفاده می شود. دورسی یک 
 دوره کوتاه را در دانش��گاه علوم و تکنولوژی میس��وری 
)Missouri University(  گذران��د و مانن��د برخی 
مدیران بزرگ مثل بی��ل گیتس، اس��تیو جابز و مارک 
زاکربرگ پیش از آنکه مدرکش را دریافت کند، دانشگاه 
را ترک کرد. درس های بسیاری از این مدیر موفق برای 

یادگیری وجود دارد. 

مدیر باشید، نه تصمیم گیرنده
از نظ��ر دورس��ی، یک مدیر خوبی کس��ی اس��ت که 
کارکنانش را در ش��رکتش راهنمایی می کند تا بتوانند 
تصمیمات بزرگ بگیرند، نه کس��ی که از باال تصمیمات 
را صادر می کند. دورس��ی می گوید: »اگ��ر من تصمیم 
بگیرم، ما یک شکس��ت س��ازمانی خواهیم داشت.« با 
چنین نگرش��ی، موفقیت س��ازمان به ق��درت مدیرش 
بستگی نخواهد داشت، بلکه به نیروی اعضایش وابسته 

خواهد بود. 

شفافیت را در کارتان گسترش دهید
دورس��ی موس��س اس��کوئر و توییتر ب��ه کارکنانش 
دسترسی بی س��ابقه ای به اس��تراتژی های شرکت داده 
است. مثال در توییتر یادداش��ت های جلسات مهندسی 
در تمام شرکت به اشتراک گذاشته می شود. در اسکوئر، 
کارکنان به اسناد جلسات هیات مدیره دسترسی دارند، 
پرسش هایی را مطرح می کنند و بازخوردشان را انتقال 
می دهند. چنین شفافیت و فراگیری باعث می شود که 
کارکنان احس��اس کنند در جهت رس��یدن به اهدافی 

مشترک کار می کنند. 

 به ضعف های تان اقرار و سپس بر آنها 
غلبه کنید

وقتی دورسی، اس��کوئر را راه اندازی کرد، می دانست 
که م��ردم منتظر شکس��ت این کس��ب وکار هس��تند. 
دورسی تصمیم گرفت با این شک و تردید مواجه شود. 
او در یک حرکت نامتعارف، سرمایه گذاران را دعوت کرد 
و لیستی متشکل از 140 دلیل که چرا اسکوئر شکست 
خواهد خورد، ارائه داد و با هر کدام از این دالیل خودش 
مقابله کرد. این راهکار نتیجه داد؛ س��رمایه گذاران وارد 
کسب وکار ش��دند و در حال حاضر اس��کوئر پیش رو در 
صنعت پرداخت از طریق تلفن همراه اس��ت. دورس��ی 
با همان لیس��ت اولیه ای که ارائ��ه داد نش��ان داده بود 
که از ای��ن زمین��ه کاری آگاه��ی دارد و پتانس��یل ها و 
محدودیت های ایده اش را می شناسد. درسی که مدیران 
می توانن��د از او بیاموزند این اس��ت که خالق باش��ند، 
شجاعانه رفتار کنند و همیشه نشان دهند که می دانند 

چگونه بر ضعف های شان غلبه کنند. 

 به دنبال ایده ای جدید در زندگی 
 روزمره تان باشید

دورس��ی معتقد اس��ت: »هرکس��ی می توان��د در هر 
زمانی ایده ای را ارائه دهد. همه م��ا روش های متفاوتی 
در مدیری��ت داریم ک��ه می خواهیم آنها را در ش��رکت 
پیاده کنیم و این ایده ها و روش ه��ا می توانند زمانی که 
دوش می گیری��م، قدم می زنی��م و حت��ی هنگامی که 
ب��ا کارکنان م��ان در یک کاف��ه صحب��ت می کنیم، به 
سراغ مان بیاید.« جک دورس��ی زمانی که در دبیرستان 
بود، به عنوان س��روکننده قهوه در کافی ش��اپ  مادرش 
کار می کرد و می دید که چقدر کسب وکارهای کوچک 
می توانن��د از پرداخت از طری��ق کارت ه��ای اعتباری 
بهره مند ش��وند. ب��ا توجه ب��ه همین نگرش، دورس��ی 
در زندگی روزمره اش ب��ه دنبال ایده و اله��ام گرفتن از 

اطرافش است. 

غیرقابل پیش بینی باشید
در پ��س غیرقاب��ل پیش بین��ی بودن جک دورس��ی 
ش��یوه ای وجود دارد. ه��ر کاری که او انج��ام می دهد 
از برنام��ه  صبحان��ه اش ک��ه هرگ��ز تغیی��ر نمی کند تا 
تاکیدش بر داش��تن »مدل مویی زیبا« و سایر عادت ها 
و نگرش هایش ستون فقرات موفقیت ادامه دارش است. 

بعضی از این خصوصیات عبارتند از: 
-  همیشه صداقت داشته باشید.

-  متواضع و فروتن باشید.
-  به رویاهای دیگران احترام بگذارید.

-  نادان نباشید.
-  از لحظه های تان لذت ببرید.

-  مدل مویی فوق العاده داشته باشید.

سهشنبه
1411مهر1394 www.forsatnet.irشمــاره339  کار مدیریت کسب و

پاسخ کارشناس: به صورت کلی شما به عنوان سرپرست 
فروش س��ازمان باید به تکنیک های مذاکرات مسلط باشید 
و این تکنیک ها را به ویزیتورهای سازمان آموزش دهید که 
آنه��ا در فرآیند فروش بتوانند راحت تر محصوالت س��ازمان 
را به مش��تریان معرفی کنند. در این میان می توانید به جای 
توسعه محصول برای همان محصوالت سازمان که با قیمت 

باالیی به مشتریان عرضه می شود، خدماتی تعریف کنید که 
این خدمات در کنار محصوالت شما مزیت رقابتی برای آنها 
ایجاد کند و همین موضوع باعث می ش��ود مشتری راحت تر 
اقدام به خری��د محصول کند؛ البته این اس��تراتژی هنگامی 
که خدم��ات موازی محص��ول تضعیف ش��ود باعث کاهش 
فروش شده و به همین دلیل پیشنهاد می شود این خدمات 
را به صورت مرتبط در کنار محصول خود به مشتریان عرضه 
کنید. از طرفی تبلیغاتی را در راس��تای خدماتی که در کنار 
محصول خود به مش��تریان عرضه می کند، داشته باشید که 

مشتریان از خدمات شما مطلع شوند. سازمان شما می تواند 
محصوالت ارزان تری تحت برن��د دیگری به بازار عرضه کند؛ 
البته در راس��تای این موضوع باید تحقیقات بازاری در حوزه 
گروه هدف س��ازمان انجام دهید و براس��اس نی��از آن گروه 
هدف، محصوالت ارزان ت��ری را با برند دیگ��ری اما با همان 
شبکه توزیع قبلی به بازار عرضه کنید؛ این موضوع می تواند 
قدرت بیش��تری را در مذاکرات به ویزیتورهای سازمان ارائه 
دهد تا ویزیتورها در فرآیند فروش محصوالت متعددی را با 

قیمت های مختلف به مشتریان عرضه کنند. 

عدم انعطاف پذیری در مذاکرات فروش

پرس�ش: سرپرس�ت فروش برندی در حوزه مواد غذایی هس�تم. مدتی اس�ت برخی از ویزیتورهای ش�رکت از قیمت باالی 
محصول و عدم انعطاف پذیری در مذاکرات گالیه می کنند و در همین راستا پیشنهاد تولید محصوالت جدیدی با قیمت پایین 
را دارند؛ همین موضوع باعث شده این پیشنهاد ها به مدیر سازمان انتقال پیدا کند. به نظر شما تولید محصوالت ارزان قیمت می تواند به حل مشکل ما کمک کند؟ 

کلینیککسبوکار
پوزش

به نظرم ه��ر آدم باهوش دیگری ه��م که جای بنده 
بود به همین اشتباه می افتاد. 

چندین مورد پی درپی اتفاق افت��اده که ظن مرا در 
مورد موضوع مذکور کام��ال تقویت کرده و نهایتا باعث 

ایجاد چنین افتضاحی شده است.
اول – از کنار میز این نفر به خصوص گروه تخصصی 
تحت مدیریت عبور می کردم که کلمه قرقره )آن هم با 
صدایی بسیار آهسته و به ش��کلی مشکوک( به گوشم 
خورد. بن��ده ه��م از تجربیات پروژه ه��ای قبلی خوب 
به خاطر داش��تم که کلمه قرقره برای کابل اس��تفاده 
شده و به نوعی اسم رمز برای پیمانکارانی است که در 
انجام تعه��دات خود در بخش تامین و کش��یدن کابل 
گول شیطان را خورده، دس��ت به لفت و لیس زده و از 
سختی حس��اب و کتاب این بخش برای یک شیطنت 
حساب شده بهره می برند. کال در حساب و کتاب کابل 
کلمه قرقره زیاد به می��ان می آید و ربط چندانی هم به 

کار این شخص به خصوص ندارد. پس چرا؟
دوم- تبدیل به احس��ن شدن خودروی شخصی این 
نفر به خصوص. آدمی که بن��ده از باال و پایین حقوقش 
و کم و کی��ف زندگانی مال��ی اش اط��الع دارم چطور 
می تواند با این س��رعت حیرت انگی��ز از یک خودروی 
کف قیم��ت به یک خ��ودروی نه چن��دان کف قیمت 

صعود کند؟ آن هم به شکلی ساکت و بی سروصدا؟
س��وم- ابراز نگرانی کارفرم��ای کل در مورد مصرف 
کابل این پروژه که ظاهرا درصد قابل توجهی بیش��تر 
از حالت های مشابه ش��ده و چنین امری به نظر ایشان 

بی سابقه است. 
چهارم- ی��ک پرس وج��وی تخصص��ی و ماهرانه و 
نامحس��وس با یکی دو ت��ا از هم��کاران نزدیک به آدم 
به خصوص که رفتارهای مشکوک و به ویژه تماس های 
تلفنی بیش از حد ایش��ان را تایید می کند. نتیجه آن 
می ش��ود که بنده در ابتدا موضوع را مخفیانه پیگیری 
ک��رده و در یک لحظ��ه تاریخ��ی قضیه را رس��انه ای 
می کنم. منظ��ورم از رس��انه ای کردن اعالم مس��ئله 
به رئیس اس��ت. رئیس ب��ا عصبانی��ت و ناراحتی وارد 
قضیه ش��ده و افراد درگیر را به طرفه العینی زیر اخیه 
می کش��د. با بازجویی های حرفه ای و قدرتمند رئیس 
خیلی س��ریع س��ر و ته قضیه هم آمده و اصل موضوع 
معلوم می شود. ظاهرا در بخش کابل پروژه یک خرده 
شیطنتی صورت گرفته و خاطیان نیز خیلی سریع در 
چنگال قانون گرفتار می ش��وند. اما مسئله اصلی چیز 
دیگری اس��ت. فرد به خصوص که کل ماجرا از ش��ک 
بنده به ایش��ان شروع ش��ده بود، س��ریعا تبرئه شده و 
مشخص می شود ایشان کال در قضیه دخیل نبوده اند، 
ماجرای قرقره و خودروی ش��خصی و الباقی هم فقط 
بدشانس��ی این حقیر بوده که ظاهرا ق��رار بوده در این 
غائله، ضایع بش��وم. حاال من می مانم و یک شرمندگی 
بزرگ. یک عذرخواهی اساسی که قطعا چیزی را حل 

نخواهد کرد. 

حقیقت پشت عکس های 
اینستاگرام چیست؟ 

هر روز هزاران نفر در اینس��تاگرام به منظ��ور ابداع یک 
هویت جدید برای خود عک��س می گذارند. یک عکاس به 
نام »چومپو باریتون« با انتشار یکسری عکس های عجیب 
گرفته شده در بانکوک قصد انتقال این پیام را دارد که نشان 
دهد عکس های اینس��تاگرام تا چه ح��د می توانند جعلی 
باش��ند. هنرمندان متعدد مثل این عکاس ناشناس که از 
عروسک های » Hipster Barbie « عکس می گیرد، از 
روش استفاده مردم از اینستاگرام با هدف شگفت انگیز تر 
نشان دادن زندگی خود در مقایسه با زندگی واقعی و تعیین 
یکس��ری اس��تاندارد های غیر واقعی برای فالوورهایشان 
انتقاد کرده اند. دقت فراوان در ح��ذف زواید و فیلتر کردن 
می تواند جل��وه ای خارق الع��اده به زندگی حقیق��ی افراد 
ببخش��د. تیلدا لیندم، یک مدل با حس شوخ طبعی بسیار 

زیاد نیز روی غرور ذاتی افراد جاعل عکس تاکید کرد. 
باریتون فارغ التحصیل رش��ته عکاس��ی از مؤسس��ه 
آم��وزش فن��اوری King Mongkut تایلند اس��ت. 
امیدواریم این آخرین پروژه درخشان او در حوزه تفسیر 

اجتماعی نباشد. 
www.boredpanda.com

اگر شما هم د  ر کسب و کار خود   با چالشی روبه رو هستید  ، د  ر صورت تمایل مشکل خود   را از طریق ایمیل business@ forsatnet.ir با ما د  ر میان بگذارید   و پاسخ 
خود   را د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

مدیران ماندگار

مونا اشرف زاده

تیم های پراکنده، مجازی و جهانی، 
متشکل از افرادی شبیه دیگر 

تیم هاست. هرچه شما و تیم تان بهتر 
این مسئله را در ذهن بسپارید، نتایج 
بهتری خواهید گرفت. به عنوان مدیر 
سعی کنید نقش خود و کارمندان را 
در ذهن تان برعکس کنید و ببینید 
اگر جای آنها بودید دوست داشتید 

مدیرتان چگونه باشد

در گذش��ته بیش��تر مدیران 
خواه��ان برگ��زاری جلس��ات 
س��نتی در قال��ب گروه ه��ای 
مش��ارکت کننده بودن��د؛ بدین 
ترتیب که گروه��ی از کارکنان 
همراه مدیر دور میز ی��ا در اتاق 
کنفرانس می نشینند تا آنچه را 
در جلسات در ذهنشان می گذرد 
به دیگران منتق��ل کنند. امروزه 
به دلی��ل افزای��ش محیط های 
کاری جهان��ی و وج��ود دفات��ر 
اداری در ش��هرها یا کشورهای 
جلس��ات  برگ��زاری   دیگ��ر، 
رو در رو با کارکنان عمال دش��وار 
است. بسیاری از مدیران خود را 
در موقعیتی می یابند که طی آن 
باید مدیر تیمی مجازی باشند، 
بدین ترتیب که در فاصله دورتر 
از دفتر مرکزی باید اعضای تیم 

خود را هدایت کنند. 
مدیریت ی��ک تی��م پراکنده 
نیازمن��د هدای��ت جنبه ه��ای 
مختلف فاصله از قبیل مس��افت 
جغرافیای��ی، فرهنگ��ی، زبانی 
تع��داد  )یعن��ی  موقعیت��ی  و 
اعضای مرتب��ط در ه��ر مکان( 
اس��ت. هرکدام از ای��ن جنبه ها، 
پویایی ه��ای تی��م را تحت تاثیر 
قرار می ده��د و بر اثربخش��ی و 
عملکرد نی��ز تاثیرگذار اس��ت. 
درس��ت اس��ت که ای��ن کار در 
وهل��ه اول دله��ره آور می نماید، 
ام��ا ش��یوه مدیریتی مناس��بی 
ب��رای ش��رکت های ب��زرگ با 
پروژه های تحقیقاتی زیاد است 
که می تواند احتم��ال موفقیت 
را دوچندان کند. اما بهتر اس��ت 
ابتدا دریابی��د که ک��دام جنبه 
پویایی های تیمی که تحت تاثیر 
مسافت قرار نمی گیرد، برای تان 
اهمیت دارد. برای آگاهی بیشتر 
از نحوه مدیریت یک تیم مجازی 

گزارش زیر را دنبال کنید. 

تاثیرات مسافت در مدیریت 
در حالی که همه انواع مختلف 
مسافت های ش��رح داده شده در 
باال بر مدیریت تاثیرگذار اس��ت، 
مدی��ران می توانند توس��ط دو 
مکانیزم مرکزی، ای��ن تاثیرات 
را به حداق��ل برس��انند: هویت 
مش��ترک و زمین��ه مش��ترک. 

درک این موارد به ش��ما کمک 
می کن��د برنام��ه ای هدفمندتر 
ب��رای مدیری��ت خود توس��عه 
دهید. ابت��دا بهتر اس��ت درک 
کنید مسافت چگونه بر احساس 
ش��ما نس��بت به کارمندان تان 
تاثیرگذار است. نخستین حس 
به وج��ود  آم��ده در ارتب��اط با 
انواع مس��افت های لیست شده 
در ب��اال )که اغلب تح��ت عنوان 
مسافت های موقعیتی شناخته 
می ش��وند(، فاصل��ه اجتماعی و 
حس هویت غیرمشترک است. 
مطالع��ات انج��ام ش��ده در این 

زمین��ه نش��ان می دهد 
که هویت غیرمش��ترک 
ناشی از فاصله اجتماعی، 
مش��کالت هماهنگ��ی 
می ده��د.  افزای��ش  را 
و  چش��م اندازها  ای��ن 
چالش ه��ای ت��ازه  را در 
جهان��ی  کس��ب وکار 
خود پذیرا باشید. درک 
اینک��ه جه��ان درواقع 
از  بزرگ ت��ر  بس��یار 
فرهنگ و کشور مادری 

شماست، نش��انه فروتنی است. 
هم��ه کارکن��ان ش��رکت تان را 
برای ساخت کسب وکاری موفق 
به یک چش��م ببینید و تفاوتی 
قائل نش��وید. اگر ش��ما مشتاق 
و در برق��راری ارتب��اط عدال��ت 
داشته باشید، به موفقیت دست 

خواهید یافت. 

ایجاد رابطه نزدیک تر با 
زیردستان

مس��افت بر آنچه شما 
درباره زیردس��تان تان فکر 

می کنی��د تاثی��ر 
می گذارد. 

می ت��وان  را  مش��کل  ای��ن 
دوطرف��ه«  درک  »مش��کل 
دانس��ت. ع��دم درک می تواند 
ناش��ی از تفاوت ه��ای فرهنگی 
یا زبانی باش��د و به ای��ن معنی 
است که آنچه شما می دانید آنها 
نمی دانند و برعکس. این مشکل 
از عدم درک مش��ترکی ناش��ی 
می شود که محرک کلیدی برای 
هماهنگی و مش��ارکت اس��ت. 
تیم هایی که درک مشترک دارند 
کارا تر هستند. آنها زمان را هدر 
نمی دهند و هر فرد مس��ئولیت 
خ��ود را می داند و مش��کالت به 

وجود آم��ده در ارتباط با س��وء 
درک کمت��ر اس��ت. در خاط��ر 
داش��ته باش��ید هنگام ارزیابی 
اثر مس��افت ب��ر تیم ت��ان، باید 
احساس��ی را که داری��د و آنچه 
درب��اره کارکنان ت��ان می دانید 
مدنظر داش��ته باش��ید. س��عی 

کنید ب��ه فرهنگ 

کارکنان نقطه مقص��د خود در 
نقطه دیگ��ر نزدیک تر ش��وید. 
زندگ��ی ک��ردن در جغرافیایی 
دورتر، ب��ه این معنی اس��ت که 
ش��ما باید برای حف��ظ روابط با 
کارکنان و مشتریان بیشتر تالش 
کنید. برای تماس تلفنی هفتگی 
با کارکنان برنامه ری��زی کنید. 
خیل��ی  وقت ها ارزیابی ش��رایط 
کار از طریق ایمیل مشکل است 
و می توان با شنیدن صدای افراد 
بینش بیشتری پیدا کرد. وقتی 
نیازمند کمک هس��تید، غرور را 
کنار بگذارید و از دیگران کمک 
بگیری��د. همکاری های 
مفی��د دوطرف��ه، برای 
یک کسب وکار، فراملی 
یا بین المللی موفق الزم 

است. 

دقت در انتخاب 
کارمندان مجازی

به عنوان ی��ک مدیر 
بهتر اس��ت بر استخدام 
و آم��وزش کارمن��دان 
خود نظ��ارت داش��ته 
باش��ید و اف��رادی را انتخ��اب 
کنید ک��ه خصوصی��ات بهتری 
برای اجرای پروژه ه��ای راه دور 
ش��ما دارند. آنان باید نسبت به 
شناخت اعضای تیم اقدام کنند. 
خصوصیات کارکن��ان مجازی 
موفق ش��امل، خود انگیزش��ی، 
توانای��ی  و  اعتماد به نف��س 
تحمل ابهام است. آنها 
می توانند مستقل از 
دیگران کار کنند اما 
انزواطلب نیس��تند، 
اعضای خوبی در تیم 
در  و  ب��وده 

برق��راری ارتب��اط بس��یار قوی 
هس��تند. رهبران مج��ازی کارا 
و تاثیرگ��ذار ای��ن را ب��ه خوبی 
فق��دان  ک��ه  کرده ان��د  درک 
تعامالت حض��وری در تیم های 
مجازی، ممکن است در فرآیند 
اعتماد سازی مش��کل به وجود 
آورد و ای��ن وظیفه مهم بر دوش 

آنهاست.
 رهب��ران ای��ن تیم ه��ا ب��ه 
فراس��ت دریافته اند که دریافت 
بازخورده��ای منظم، مش��اوره 
و هدایت بی��ن اعضا، ب��ه ایجاد 
ارتباطات مناسب و اعتماد میان 
اعضای تیم کم��ک می کند. در 
تیم های موفق، رهب��ران تیم به 
دقت پیشرفت پروژه را به وسیله 
ابزاره��ای نرم اف��زاری و س��ایر 

تکنولوژی ها پیگیری می کنند. 

مدیریت تاثیرات فاصله 
برای مدیری��ت بهتر تیم های 
مج��ازی خ��ود بهتر اس��ت این 
موارد را به یاد داشته باشید. اول 
اینک��ه از هراس و دس��تپاچگی 
بپرهیزی��د. تیم ه��ای پراکنده، 
مج��ازی و جهانی متش��کل از 
افرادی ش��بیه دیگر تیم هاست. 
هرچه ش��ما و تیم تان بهتر این 
مسئله را در ذهن بسپارید، نتایج 
بهتری خواهید گرفت. به عنوان 
مدیر س��عی کنید نقش خود و 
کارمندان را در ذهن تان برعکس 
کنید و ببینی��د اگر ج��ای آنها 
بودید دوس��ت داشتید مدیرتان 
چگونه باشد. به یاد داشته باشید 
که همکاری ب��ا یک تیم مجازی 
کار هراس انگیزی نیست و تنها 
نیازمند تالش است. ثانیا اینکه 
اص��ول اولی��ه و قواع��د را به یاد 

داشته باشید. 
با مدلی که با س��اختار ذهنی 
شما هماهنگ و تاثیرگذاری اش 
ثابت ش��ده باشد ش��روع کنید. 
این م��دل باید مدلی باش��د که 
بر اهداف تیم متمرکز، چالش��ی 
و شفاف باش��د. در انتها اینکه از 
هر مدلی که ب��رای رهبری تیم 
مجازی خ��ود انتخاب می کنید، 
حمای��ت ک��رده و آنچ��ه را که 
به عن��وان نتیجه باق��ی می ماند 
ارزیابی کنید تا میزان رس��یدن 
به اهداف و سطح موفقیت خود 

را بسنجید.

رهنمودهایی برای زمانی که مدیر یک تیم مجازی شده اید 

مدیریت مجازی

ایستگاه مدیریت

هدی رضایی 

چرک نویس های یک مدیر اینجایی

علی معروفی



روز  معامللات  جریللان  در 
گذشللته بازار سللهام، شاخص 
کل بللورس رشللد 69 واحدی 
همللراه بللا احتیللاط داشللت. 
شاخص کل بورس تحت تاثیر 
خبر منتشر شللده درخصوص 
نامه چهللار وزیر دولت یازدهم 
رئیس جمهللور  از  آن  در  کلله 
درخواسللت شللده برای نجات 
بازار سهام تصمیم ضرب االجل 
اقتصللادی اعللام کند، رشللد 
محتاطانه 69 واحد را به خود 
دید و در کانال 61 هزار و 233 
واحد قرار گرفت. بازار سهام در 
حالی با تحرک نوسللان گیران 
قیمتی  بازده  برای شناسللایی 
در کانللال نزولللی نماگرهللای 
بللورس روبه رو بود کلله انتظار 
می رفت با توجه به انتشار نامه 
چهار وزیر بلله رئیس جمهور و 
عزم جدی وزارت اقتصاد برای 
تدوین بسللته خللروج از رکود 
و احتمللال کاهش نرخ سللود 
بانکی، با تقویت حجم و ارزش 
شللود،  همراه  روزانه  معامات 
اما بلله نظر می رسللد با توجه 
اوضللاع وخیم کسللب و کار  به 
این موضللوع آرزویی برباد رفته 
بللرای بازار سللهام اسللت. این 
بازار  وضعیت در شللرایطی بر 
سللهام حاکم شده است که در 
روزهای اخیر شاهد سیر منفی 
در بازار سهام بودیم و این روند 
مثبت زمانی می تواند اعتماد از 
دسللت رفتلله سللهامداران را 
باز گرداند کلله ادامه دار بوده و 
با حمایت مسللئوالن و دولت 
همراه باشد. در غیر این صورت 
ناچیللز  رشللدهای  این گونلله 
شللاخص کل، مشللکات بازار 

سهام را رفع نخواهد کرد. 

نگرانی 4 وزیر از کاهش 
شدید ارزش بازار سهام

کاهللش شللدید ارزش بازار 
سهام و در کنار آن افت ارزش 

بازار شللرکت های بورسللی به 
دلیل تعمیللق رکود حاکم در 
بورس به قللدری نگران کننده 
شده اسللت که در نامه چهار 
وزیر به رئیس جمهور نیز مورد 
اشللاره قرار گرفته و نسبت به 
آن هشدار داده شده است. در 
شرایطی که اقتصاد دچار رکود 
شده و همه منتظر فاز اجرایی 
توافق و رفع تحریم ها هستند 
تا با این اتفللاق معجزه ای در 
اقتصاد کشور رخ دهد. نگرانی 
از وضعیللت کنونللی موجللب 
شللدت یافتن ریسللک  گریزی 
معامله گللران در بورس شللده 
ریزش دسته جمعی سهام  که 
بازار  مختلللف  گروه هللای  در 
سللهام در ماه هللای گذشللته 
را بلله دنبال داشللته اسللت. 
مسللئله ای کلله در نامه چهار 
وزیللر بلله رئیس جمهللور نیز 
انعللکاس یافته و بلله کاهش 
بازار سهام  ارزش  42 درصدی 
در 19 ماه گذشته و همچنین 
افت شللدید ارزش بازار سهام 
و صنایع مطرح بورسی اشاره 
شده است. بررسی ارزش بازار 
شللرکت های بورسللی نشللان 
صنایع  وضعیللت  که  می دهد 
مطللرح نامطلوب بللوده و این 

دسللت و پنجه  رکود  با  صنایع 
نللرم می کننللد، وضعیتی که 
بلله گفته چهللار وزیر صنعت، 
اقتصللاد، دفللاع و کار، باعللث 

ایجاد بحران می شود. 

افت چشمگیر ارزش بازار 
صنایع مطرح بورسی

طبللق آمللار منتشللر شللده 
بازار  بررسللی وضعیللت ارزش 
نشللان می دهد  بورسی  صنایع 
کلله از ابتللدای سللال تاکنون 
بللا  صنعللت   24 بللازار  ارزش 
افت هللای چشللمگیری مواجه 
صنعللت  به طوری کلله  شللده 
اسللتخراج نفللت و گاز بللا دارا 
بودن تک شرکت حفاری شمال 
با بیشللترین کاهش ارزش بازار 
نسللبت به ابتدای سال مواجه 
شللده و بللا افللت 38 درصدی 
درصدر سایر صنایع قرار گرفته 
اسللت. دومین صنعتللی که با 
بازار نسبت به  بیشترین ارزش 
ابتدای سال مواجه شده صنعت 
السللتیک و پاسللتیک اسللت 
کلله ارزش بللازار این شللرکت 
افت 36 درصللدی را در کارنامه 
خود ثبت کرده است. استخراج 
کانه هللای فلزی از دیگر صنایع 
مطرح بورسللی اسللت کلله با 

بازار  ارزش  30.5 درصدی  افت 
نسللبت به ابتدای سال در مقام 
سللوم جدول قرار گرفته است؛ 
ارزش بللازار ایللن صنعللت که 
سنگ آهنی  مهم  شللرکت های 
و معدنللی همچللون چادرملو و 
گل گهللر را در اختیار دارد و به 
دلیل اخذ بهللره مالکانه معادن 
بللا افت شللدید قیمللت مواجه 
شللده اسللت. فلزات اساسی از 
دیگر صنایع مطرح بورس است 
که بیشللتر از افللت قیمت های 
جهانللی تاثیللر پذیرفتلله و بللا 
ریللزش 30.1 درصللدی ارزش 
اسللت.  شللده  مواجلله  بللازار 
صنعت سللیمان افتللی معادل 
22 درصللدی را تجربلله کللرده 
است. شرکت های چند رشته ای 
صنعتی که اغلب شللرکت های 
اختیللار  در  را  سللرمایه گذاری 
دارد نیللز با افللت 21 درصدی 
ارزش بازار نسللبت بلله ابتدای 
سال رو به رو شده است. صنعت 
خودرو نیز که از ابتدای سللال 
تاکنللون فللراز و فللرود زیادی 
ابهامللی  بللا  و  تجربلله کللرده 
همچون تعرفه خودرو و کمپین 
نخریللدن خودرو مواجه شللده 
اسللت، افت 20 درصدی ارزش 
بازار را مشاهده کرده است. در 

این میللان صنعت فرآورده های 
نفتللی کلله شللرکت های مهم 
اختیللار  در  را  پاالیشللگاهی 
دارد نیز بلله دلیل ابهامات این 
شللرکت ها با پاالیللش و پخش 
ریللزش 12.6 درصللدی، ارزش 
بللازار خللود را مشللاهده کرده 

است. 

صنایع مثبت در روزهای 
منفی بازار سهام

در مقابل افت شللدید ارزش 
بللازار صنایللع مطرح بورسللی، 
برخی صنایع کوچک در غیاب 
سللایر صنایللع با رشللد مواجه 
شللدند و در شللرایط رکللودی 
مورد اقبال اهالی تاالر شیشه ای 
قللرار گرفتنللد؛ در ایللن میان 
صنعت ساخت رادیاتور با رشد 
62 درصدی ارزش بازار بیشترین 
رشد ارزش بازار صنایع بورسی 
را به خللود اختصاص داده و در 
صدر جدول این گروه ایسللتاده 
اسللت. صنعللت حمل و نقل به 
دلیللل رفللع تحریم هللای این 
گروه با دارا بودن پنج شللرکت 
رشد 49 درصدی ارزش بازار را 
تجربه کرده و در رتبه دوم قرار 
گرفته است؛ صنعت منسوجات 
با رشللد 44 درصدی و صنعت 
رایانه بللا رشللد 24 درصدی از 
دیگللر صنایعی هسللتند که با 
افزایللش ارزش بللازار مواجلله 
شللده اند. همچنین صنعت قند 
و شکر به دلیل احتمال افزایش 
نرخ شکر مورد توجه اهالی بازار 
قرار گرفته و رشد 19.4 درصدی 
ارزش بازار را تجربه کرده است. 
وسایل اندازه گیری با 19 درصد، 
انتشللار و چللاپ بللا 9 درصد، 
محصوالت شیمیایی با 8 درصد، 
برقی  دستگاه های  ماشین آالت 
با 7 درصللد، دباغی با 6 درصد و 
محصوالت دارویللی و خدمات 
فنی و مهندسللی هر کللدام با 
5 درصللد افزایش در ارزش بازار 

سهام مواجه شده اند.

شرکت حفاری شمال پیشتاز بود

ارزش بازار 24 صنعت فرو ریخت

فارس - شللرایط کنونی بازار 
سهام نشللانگر واقعیات اقتصادی 
کشور است و اتفاقات کنونی در 
بازار سللهام، ناشللی از انتظارات 
در فرآیند محاسللبه شاخص کل 

بورس اسللت و در حللال حاضر 
شاخص قیمتی بهترین جایگزین 
برای شللاخص کل بورس است. 
اندازه گیللری نوسللان های بللازار 
سللهام براساس شللاخص قیمت 
و کنللار گذاشللتن شللاخص کل 
بورس یکبللار برای همیشلله به 
ریسللک همه بازار مللی ارزد. در 

شللرایطی کلله سللایه سللنگین 
رکود بر فضای کسللب وکار ادامه 
دارد، نمی توان انتظار داشت که 
شرایط بازار سهام از آنچه اکنون 
در آن قللرار دارد، بهتللر شللود. 
رشد قیمت سللهام در بورس در 
گرو رشللد تولیللد و به کارگیری 
ظرفیت های کامل تولید اسللت. 

با افزایللش ظرفیت های تولیدی 
از طریللق  موجللود در صنایللع 
از  مجللدد  سللرمایه گذاری های 
سللوی دولت، بخش خصوصی و 
سللرمایه گذار خارجللی می توان 
بازار سللهام را تقویت و باثبات تر 
از آنچه امروز شاهد آن هستیم، 
شللدن  سیاسللی  دوران  کللرد. 

شاخص کل بورس دیگر گذشته 
اسللت و آنچه در بازار سهام رخ 
داده ناشللی از نزدیللک کللردن 
نماگرها به واقعیت های اقتصادی 
اسللت. بر این اساس انتظار برای 
تللداوم افت قیمت ها نیز شللاید 
وجود  معامله گران  برخللی  برای 

داشته باشد. 

نیاز به افزایش ظرفیت تولید در شرایط کنونی بازار سهام
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واگذاری 2 میلیارد ریال سهم 
دولتی در بورس طی شهریور

در ششمین ماه امسال تعداد یک میلیون سهم دولتی 
به ارزش 2 میلیارد ریال توسط سازمان خصوصی سازی 
در بورس اوراق بهادار فروخته شللده اسللت. همچنین 
براساس آمار شللرکت بورس، سازمان خصوصی سازی 
در مرداد، تیر و فروردین امسللال به ترتیب فروشللنده 
3 میلیللون سللهم دولتی به ارزش 17 میلیللارد ریال، 
 یک میلیون سهم دولتی به ارزش یک میلیارد ریال و
80 میلیون سللهم دولتی به ارزش 144 میلیارد ریال 
در بورس بوده و در خرداد و اردیبهشت ماه نیز سهمی 

توسط این سازمان در بورس واگذار نشده است. 

عرضه 20 کیلوگرم شمش طال در 
تاالر محصوالت صنعتی و معدنی

20 کیلوگرم شمش طای معدن موته در تاالر محصوالت 
صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران عرضه شد. تاالر مذکور 
همچنین شاهد عرضه سه تن کنسانتره فلزات گرانبها شرکت 
ملی صنایع مس ایران بود. در ایللن روز و در تاالر صادراتی 
نیللز 10 هزار تن قیر 6070 شللرکت های پاالیش و انرژی 
شللمالغرب آرکا، معماران تجارت آفتاب، توت ال قیر ارس، 
پاالیش نگین سیاه آذربایجان، آذر دوام یول و فومن شیمی 
گستر به همراه 800 تن عایق رطوبتی شرکت های پیروز بام 
گلبهار، عایق رطوبتی سللتاره شرق و پاسارگاد عایق پارس 
روی تابلللوی عرضه رفت. در مجموع، 122 هزار و 702 تن 

انواع کاال روانه تاالرهای معاماتی بورس کاالی ایران شد. 

معامله حالل 402 پاالیش نفت 
اصفهان در رینگ بین الملل

در جریان معامات بورس انرژی، تابلوی سلف موازی 
اسللتاندارد برق بازار مشللتقه با معامله 11 هللزار و 20 
قللرارداد در قالب 214 معامله و معادل بللا 264 هزار و 
480 مگاوات ساعت به ارزش 92 میلیارد و 513 میلیون 
ریال روز پررونقی را پشللت سرگذاشت، این میزان رشد 
قابل توجهی نشللان می دهد. در بللازار فیزیکی نیز 996 
مترمکعللب حال 402 پاالیش نفللت اصفهان با قیمت 
0.37 دالر در هر لیتر با استقبال خریداران روبه رو شده و 
مورد معامله قرار گرفت. درمجموع ارزش معامات بورس 

انرژی ایران به 146 میلیارد و 411 میلیون بالغ شد. 

»کروی« در شهریورماه 
نه خریدار و نه فروشنده بود

شللرکت توسللعه معادن روی ایران صللورت وضعیت 
پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 
شهریورماه 94 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. 
این شللرکت اعام کرد در ماه گذشته با سرمایه 2 هزار و 
413 میلیارد و 950 میلیون ریال هیچ گونه خریدوفروش 

بورسی نداشت. 

سود 37 میلیارد ریالی بابت 
واگذاری های گروه دارویی البرز

شللرکت گروه دارویی البرز صورت وضعیت پرتفوی 
سللرمایه گذاری ها در دوره یللک ماهلله منتهی به 31 
شللهریورماه 94 را به صورت حسابرسللی نشده منتشر 
کرد. شللرکت گللروه دارویی البللرز در دوره یک ماهه 
 از بابت واگذاری تعدادی از سللهام بورسللی خود مبلغ
37 میلیارد و 671 میلیون ریال سود شناسایی کرد. 

»وبوعلی« هم خریدار 
و هم فروشنده بود

شللرکت سللرمایه گذاری بوعلی صللورت وضعیت 
پرتفوی سللرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی 
به 31 شللهریورماه 94 را به صورت حسابرسی نشده 
منتشر کرد. شرکت سللرمایه گذاری بوعلی در دوره 
یللک ماهه هم خریدار و هم فروشللنده بود و از این 

بابت معادل 320 ریال سود کسب کرد. 

نگاهی بر عملکرد 
یک ماهه »سغدیر«

شللرکت توسللعه سللرمایه و صنعت غدیر در دوره 
یک ماهه منتهی به 31 شهریورماه 94 از بابت واگذاری 
تعدادی از سللهام بورسللی خللود هیچ سللود و زیانی 
شناسللایی نکرد. این شرکت اعام کرد در ماه گذشته 
تعدادی از سللهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام 
شده 78 میلیارد و 384 میلیون ریال خریداری کرد و 
تعدادی از سهام چند شرکت بورسی با بهای تمام شده 
18 میلیون ریال و مبلغ 18 میلیون ریال واگذار کرد و 

از این بابت هیچ سود و زیانی شناسایی نکرد. 

نماگر بازار سهام

از نگاه کارشناسان

دلگرمی فعاالن بازار سهام از نامه 4 وزیر به رئیس جمهور

ایرنا - نامه چهار وزیر کابینه به رئیس جمهوری و این گونه اقدامات از جانب مسللئوالن 
کشوری بیشتر جنبه دلگرم کننده برای فعاالن بازار سهام دارد. این نامه باعث شد تا فعاالن 
احسللاس کنند که موضوع مهم بازار سهام در اولویت های مسئوالن کشور و در عالی ترین 
سللطح اجرایی قرار دارد. در این نامه دغدغه سللرمایه گذاران که نزدیک به دو سال است با 
شرایط بازار نزولی مواجه بوده اند، مورد توجه قرار گرفته است. آنچه موجبات رشد بازار سهام 
را فراهم می کند واقعیت های اقتصادی است که در سطح صنایع و شرکت های پذیرفته شده 
در بورس رخ می دهد البته بازار سللهام به تناسب آن سطح از کارایی که دارد برخی مواقع 
دچار اشللتباه می شود و به درستی منعکس کننده واقعیات اقتصادی نیست. از آنجا که بازار 
سهام آینده نگر بوده و همواره با توجه به پیش بینی هایی که از روند سودآوری شرکت ها در 
سللال های آینده دارد و از طرفی گشللایش های سیاسی که رخ داده و برجام به مرحله اجرا 
نزدیک شللده به نظر می رسللد بازار سهام واکنش مناسب را به این اتفاقات مطلوب نداشته 
و سللرمایه گذاران با توجه به زیان هایی که در 20 ماه گذشته داشته اند هنوز شرایط جدید 
را باور نداشته و همچنان بازار سهام با تقاضای مناسبی که موجبات رشد قیمت ها را دارد، 
مواجه نشده است. بازار سهام و پول از مهم ترین رقیبان یکدیگرند و جذابیت در هر کدام از 
دو بازار رکود را بر بازار دیگر رقم خواهد زد به نحوی که در صورت کاهش نرخ سللود بانکی 
منطقا باید حجم نقدینگی به سمت بازار سهام روانه شود که این تقاضای ایجاد شده باعث 

رونق بازار سهام خواهد شد. 

بازار سهام، نیازمند حمایت دولت

س�نا - مهم ترین مشکل این روزهای بازار سهام کمبود نقدینگی است. بر همین اساس 
اگر بتوان نقدینگی های جدیدی را به بازار تزریق کرد بازار با رشللد شللاخص ها و همچنین 
رشد حجم و ارزش معامات مواجه می شود. تزریق نقدینگی به بازار سهام در شرایطی که 
رکود حاکم بر این بازار مزمن شده است، فقط از طریق حمایت های دولتی امکان پذیر است. 
دولت باید برای حمایت از بازار سهام وارد شود و نامه چهار وزیر به رئیس جمهوری نیز بیانگر 
همین امر است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته هنگامی که بازار سهام با بحران روبه رو 
می شللود، دولت ها وارد بازار شده و مانع تشدید بحران می شوند اما پس از برقراری آرامش، 
آن را رها می کنند تا براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، بازار سهام به تعادل برسد. با توجه 
به ادامه دار شللدن رکود و افت در بازار سللهام، سللرمایه گذاران اعتماد خود را به این بازار از 
دسللت داده اند و ترجیح می دهند از بازار سللهام خارج شوند. در حال حاضر بسیاری از افراد 
به خصوص حقیقی ها برای کاهش زیان، اقدام به فروش سهام خود کرده اند، اما بسیاری از 
افراد منتظر اقدام عملی مثبت از سللوی دولت هسللتند تا به این بازار ورود پیدا کنند. زیرا 
قیمت سهام بسیار ارزنده است و در صورت رونق بازار سهام از رشدهای بسیاری برخوردار 
خواهد شد. بازار سهام ویترین اقتصاد است و به نظر می رسد که ارزش هزینه کردن در این 
مقطع زمانی را دارد. درصورتی که دولت از بازار سهام حمایت کند، این بازار از رشد خوبی 
برخوردار خواهد شد، اما بی توجهی دولت به این بازار تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت و 

باعث خروج سرمایه ها از بازار سهام می شود. 

سیدمحمد صدرالغروی
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بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

رشد بی رمق شاخص کل 
بورس با 69 واحد

شللاخص کل بورس اوراق بهادار در جریان معامات 
سللومین روز کاری هفته بللا 69 واحد رشللد به ارتفاع 
61 هزار و 233 واحدی رسللید. اکثرشللاخص های بازار 
سللهام مثبت بودند به نحوی که شاخص قیمت  )وزنی 
- ارزشی( 27 واحد، شللاخص کل )هم وزن( 14 واحد، 
شللاخص قیمت )هم وزن( 12 واحد، آزاد شللناور 167 
واحد و بازار اول 83 واحد رشللد کردند در همین حال 
شاخص بازار دوم با 40 واحد افت مواجه شد. ارزش روز 

بازار نیز حدود 261 هزار میلیارد تومان است. 

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

امین دلیری
معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی

حامد ستاک
کارشناس بازار سهام

ابوالقاسم آقادوست
رئیس هیات مدیره کارگزاری آثل



مفهومی که فعاالن بورس آن را نادیده می گیرند  - بخش اول

چگونه ریسک سرمایه گذاری را کنترل کنیم ؟

ماهیت بازار س��رمایه در تمامی 
کشورهای دنیا به گونه ای است که 
از آن به عنوان دماس��نج اقتصادی 
ی��اد می ش��ود، به طوری ک��ه ب��ا 
در  تغیی��ری  کوچک تری��ن 
چش��م انداز اقتصادی هر کش��ور 
بورس تح��ت تأثیر قرار می گیرد 

و واکنش نشان می دهد. 
ش����رکت  م���دی���رع��امل 
س��رمایه گذاری ن��ور همدانی��ان 
ضمن بیان این مطلب در گفت وگو 
با بورس نیوز اظهار داشت: برخی 
فع��االن بازار س��رمایه ب��ا تغییر 
چش��م انداز اقتص��ادی واکن��ش 
نش��ان داده و برخی دیگر بعد از 
وقوع، آن را به آینده تعمیم داده 
و عکس العمل نشان می دهند. در 
شرایط فعلی هم که بازار سرمایه 
با روندی نزولی همراه شده شاهد 
وضعیت رکود اقتصادی در صنایع 

فعال در این بازار هستیم. 
محمد معتضدی در ادامه افزود: 
در حال حاضر که بورس ایران به 
یک بازار نوسان گیری و سفته بازی 
تبدیل شده، با تزریق نقدینگی به 

صنایع و رش��د قیمت س��هام این 
ش��رکت ها، س��هامدار عمده اقدام 
ب��ه ف��روش س��هام خود ک��رده و 
نوس��ان گیری می کند، درحالی که 
ب��ورس بای��د ب��ازار خریدوفروش 
انتظارات آینده و چش��م انداز آتی 

اقتصاد و صنایع باشد. 
وی ادامه داد: تصمیمات دولت 
نی��ز در چند وقت اخیر در رابطه 
با صنایع مختلف کار س��از نبوده. 
به ط��ور مث��ال هن��وز ابهامات در 
صورت ه��ای مالی و نرخ خوراک 
پتروش��یمی ها رف��ع نش��ده، ب��ا 
اف��ت قیمت جهانی ش��کر تعرفه 
واردات ش��کر را به عن��وان یک��ی 
از کااله��ای ض��روری و مورد نیاز 
مردم افزایش داده اس��ت، اما این 
در حالی اس��ت که با افت قیمت 
جهان��ی فوالد تعرفه های گمرکی 
ای��ن محصوالت تغییری نکرده و 
ای��ن تصمیمات و سیاس��ت های 
دولت ب��ه همراه رکود در تمامی 
صنایع آش��کار شده و بازار بورس 
هم به دنبال این چالش ها با افت 

همراه شده است. 

معتض��دی در رابط��ه ب��ا نامه 
چهار وزی��ر ب��ه رئیس جمهور در 
راستای انتقاد از برخی تصمیمات 
ناهماهن��گ  سیاس��ت های  و 
وضعی��ت  گف��ت:  دس��تگاه ها 
اقتصادی صنایع مختلف امروز به 
جایی رس��یده که این چهار وزیر، 
وضعیت بورس را به عنوان ش��اهد 
رک��ود اقتصادی در نظر گرفته و 
از رئیس جمهور درخواست اتخاذ 
تصمی��م ضرب االج��ل اقتصادی 
دارن��د، همچنین وقت��ی در این 
نامه امضای وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح هم وجود دارد از 
بحران اقتصادی، اهمیت موضوع 

و امنیت ملی خبر می دهد. 
معتض��دی با اش��اره ب��ه آمار و 
اطالعاتی که از بازار س��رمایه در 
این نامه وجود دارد، گفت: با توجه 
به این آمار و اطالعات که از افت 
ارزش ب��ورس و کاهش ش��اخص 
قیمت��ی خب��ر می دهند، می توان 
دریافت که این ارقام و محاسبات 
مرب��وط به دو ماه گذش��ته بوده، 
چرا که اگر قرار باشد کارشناسی 

ب��رای وزی��ر گزارش��ی تهیه کند 
قطع��ا اطالعات ب��ه روزی در آن 
لح��اظ خواهد ک��رد و با توجه به 
فاصل��ه ای ک��ه ای��ن اطالعات با 
آم��ار امروز بازار س��رمایه دارد، به 
نظر می رس��د بررسی این گزارش 
حدود یک تا دو ماه طول کشیده و 
پس از آن در تاریخ 18 شهریور ماه 
برای شخص رئیس جمهور ارسال 
ش��ده اس��ت که این موضوع خود 
نش��ان دهنده مه��م ب��ودن ای��ن 
بح��ران و رکود اقتصادی اس��ت 
و همان طور که مش��خص اس��ت 
عنوان ش��د در این نامه در رابطه 
با راه نجات بورس حرفی به میان 
نیام��ده و ای��ن وزرا تنها بورس را 
ش��اهدی برای رکود اقتصادی در 

نظر گرفته اند. 
این کارش��ناس بازار س��رمایه 
ادام��ه داد: حال با توجه به اینکه 
ای��ن نام��ه و درخواس��ت، نیم��ه 
رئیس جمه��ور  ب��رای  ش��هریور 
ارس��ال شده و با گذشت بیش از 
سه هفته به نظر من دولت به دو 
دلی��ل آن را در دس��تور کار قرار 

نداده، اول اینکه ش��اید دولت در 
انج��ام هرگونه کم��ک به اقتصاد 
ناتوان است یا دوم اینکه تا زمان 
اجرایی شدن برجام مردم را سپر 

رکود اقتصادی قرار داده است. 
معتضدی در خاتمه پیش��نهاد 
داد: وقت��ی اقتص��اد کش��ورمان 
ب��ا رک��ود همراه ش��ده به صورت 
م��وردی برای ب��ورس نمی توان 
کاری انج��ام داد ولیک��ن دول��ت 
می توان��د از اف��راد متخصص هر 
صنعت بخواهد تا با تش��کیل تیم 
اقتص��ادی قوی هم��راه با تغییر 
سیاس��ت های خ��ود، مش��کالت 
ه��ر گ��روه را شناس��ایی کن��د و 
در جه��ت رف��ع آنها برآی��د تا با 
بهب��ود این چالش ه��ا روند بازار 
س��رمایه نیز صعودی ش��ود، چرا 
که در حال حاضر سیاس��ت های 
اقتصادی دولت مثل باال بودن نرخ 
بهره بانک ها و انتشار اسناد خزانه 
ب��رای باز پرداخت بدهی خود به 
پیمان��کاران ب��ه پس انداز ه��ای 
کوچک که در بازار س��رمایه قرار 

دارند، رجوع کرده است. 

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان :

برای نجات بورس باید اول اقتصاد را از رکود نجات داد
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گزارش 2

تحلیل گروه قند و شکر و دالیل 
افزایش قیمت آنها در ماه اخیر 

گ��روه قندی را می توان یک��ی از مهم ترین صنایع 
کوچک بازار س��هام در کنار گروه دارویی دانس��ت، 
صنعت قند و ش��کر دس��ت کم از دو س��ال گذشته 
تاکنون همواره برای س��رمایه گذاران بازار س��رمایه 
صنعتی پرنوس��ان بوده است. نکته مهم این گروه در 
حال حاضر افزایش ارزش آنها در ش��رایط افت بازار 

سهام است. 
طی ی��ک ماه گذش��ته، در کنار ریزش ش��اخص 
بورس ش��اهد رش��د ش��رکت های تولید کننده قند 
و ش��کر هس��تیم و این صنعت طی هفته های اخیر 
س��بز  پوش بود که ش��اید یکی از دالیل آن اخباری 

درخصوص افزایش قیمت قند و شکر بود.
از دیگ��ر دالیل افزای��ش قیمت س��هام نمادهای 
این گروه را می توان در قیمت بس��یار پایین س��هام 
شرکت های قندی جست وجو کرد که شاید ریشه در 
افت بس��یار بزرگ آنها در دوسال قبل دارد و اکنون 
این قیم��ت پایین موجب افزای��ش تقاضا در بورس 
برای نمادهای این گروه و نیز افزایش قیمت س��هام 

شرکت های قندی و شکری شده است.
اما رون��د مثب��ت هفته های گذش��ته این صنعت 
حاکی از آن اس��ت که شرایط بنیادی این شرکت ها 
به خوبی رش��د قیمت س��هام آنها نیس��ت و بررسی 
وضعیت بنیادی آنها نش��ان می دهد که اتفاق جدید 
و بنیادی که موجب افزایش س��ودآوری شرکت های 

قند و شکری شود، رخ نداده است.
به هر حال در دورانی که شاخص کل دچار نوسان 
و روندی منفی می ش��ود نوس��ان گیران ب��ه صنایع 
کوچ��ک روی می آورند و این گروه ها به رش��دهای 
قیمتی دست می یابند که این امر رشد هیجانی این 
صنایع همانند صنعت قند و ش��کر را منجر می شود. 
بنابراین س��هامداران این دسته از صنایع باید مراقب 
سفته بازی در این نمادها و همچنین سودهای کاذبی 

که نوسان گیران عمده دلیل آن هستند باشند. 
اما در هفته ای که گذش��ت قندی ها در چرخشی 
کامل نسبت به هفته های اخیر فشار فروش باالیی را 
تجربه کردند و بیشتر نمادهای گروه به صف فروش 
رسیدند و قش��رین، قزوین و قصف ها تنها نمادهای 
مثب��ت گروه بودند.  ش��ایان ذکر اس��ت که با توجه 
ب��ه اینکه در فصل پاییز و ش��روع فصل س��رما قرار 
داریم به دلیل کاهش مصرف ش��کر احتماال س��هام 
ش��رکت های این گروه با کاهش تقاضا مواجه شده و 

این رشدها مقطعی است. 

شنیده ها و شایعات بازار

گروه پاالیش نفت: ش��نیده ش��ده ها حکایت 
۲۰۰ پم��پ بنزی��ن  از ص��دور مج��وز س��اخت 
جدی��د برای ش��رکت های خارجی توتال و ش��ل 
در ته��ران و نق��اط دیگ��ر ای��ران دارد گویا این 
مجوز برای»احداث 1۰۰ جایگاه جدید س��وخت 
برای هر یک از ش��رکت های توتال فرانسه و شل 

انگلیس« صادر ش��ده اس��ت. 
گروه خودرو: ش��نیده ش��ده نمایندگی رس��می 
قطعات کلیه محصوالت رنو در ایران رسماً به شرکت 

نگین خودرو واگذار شده است. 
گروه مخابرات: شنیده ها از ورود اپراتور ماهواره  
به بازار ارتباطات کش��ور برای نخس��تین بار حکایت 

دارد. 
عرض�ه اولی�ه: ش��نیده ها از عرض��ه یک��ی از 
زیرمجموعه های حتاید در فراب��ورس حکایت دارد. 
گوی��ا حتای��د قص��د عرضه س��هام ش��رکت رهیاب 
رایانه گس��تر در فرابورس را دارد ام��ا هنوز میزان و 

زمان دقیق عرضه مشخص نیست. 
گ�روه داروی�ی: ش��نیده ش��ده از س��ال آینده 
ش��رکت های داروی��ی از پرداخت مالی��ات بر ارزش 
افزوده معاف خواهند ش��د. مالی��ات بر ارزش افزوده 
ش��رکت های دارویی براساس ماده 1۲ قانون مالیات 
بر ارزش اف��زوده به قیمت تمام ش��ده تولید اضافه 
می ش��ود ولی در قیمت فروش لحاظ نمی ش��ود این 
مالیات از ابتدای وضع این قانون به عهده ش��رکت ها 
ب��وده و معافی��ت با تغیی��ر آن در بهای تمام ش��ده 

اثر گذار است. 
حکش�تی: ظاهرا حکش��تی از س��ال 88 حدود 
۲۰1۲ میلی��ارد ریال در قب��ال دریافت خدمات به 
شرکت های س��ازنده کش��تی کره ای پرداخت کرده 
که قرار اس��ت تا چند ماه دیگر این مبلغ به شرکت 

بازگردانده شود. 
سش�رق: ش��نیده ش��ده افت ۲۲ درصدی سود 
نس��بت ب��ه دوره قبل به دلیل کاه��ش 16درصدی 

درآمد سرمایه گذاری های غیر عملیاتی است. 
بازار نفت خ�ام: خبر ها حاک��ی از اعالم آمادگی 
مس��کو برای مالقات با کش��ورهای عضو و غیر عضو 
اوپک برای بحث و بررس��ی درباره شرایط بازارهای 

جهانی نفت خام است. 
وپست: خبرها از تبدیل پست بانک ایران به بانک 

تخصصی حوزه ICT کشور حکایت دارد. 
س�مگا: خبرها از تکذیب شایعه همکاری سمگا با 

شاندیز حکایت دارد. 
خ�ودرو: گوی��ا ای��ران خ��ودرو با چند ش��رکت 
قطعه س��از بی کیفی��ت قطع همکاری کرده اس��ت و 
قص��د عرضه خ��ودروی ایکس 411 تا پایان س��ال 
و خ��ودروی ایک��س 5۰۲ در س��ال آین��ده را دارد 
همچنین زمزمه هایی از قصد همکاری با شرکت های 

ایتالیایی و کره ای به گوش می رسد. 
شاوان: شنیده ها از طرح گوگردزدایی نفت الوان 

از نیمه دوم امسال حکایت دارد. 

 کاهش 40درصدی
ارزش معامالت

تقاضای به وجود آمده در اواخر زمان معامالت روز 
یکش��نبه، گش��ایش بازار در جلسه معامالتی پیشین 
را در ب��ر گرفت��ه و چه��ره ش��اخص کل بازار بورس را 
صعودی کرد. در جلس��ه معامالتی گذش��ته، شاخص 
کل ب��ا 69.91 واحد رش��د به رق��م 61۲33.6 واحد 
رس��ید. با آغاز معامالت در جلس��ه روز میانی هفته، 
باری دیگر تقاضای نس��بی در بازار رویت ش��ده و این 
موض��وع ش��اخص کل را در مح��دوده حمایتی خود 
حفظ کرد. ش��یب تند رش��د ش��اخص تنها 3۰دقیقه 
پایدار بود و پس از آن، این صعود به روندی فرسایشی 
تبدیل ش��د. ش��اخص کل در س��اعت 1۲ به باالترین 
مقدار خود در رقم 61۲64.9 واحد رس��ید و پس از 
آن در مدت زمان 3۰ دقیقه، متحمل کاهش��ی بیش 
از 3۰ واح��د ش��د. ارزش معام��الت این جلس��ه بازار 
با کاهش��ی حدود 4۰ درصد نس��بت به جلسه پیشین 
خود در رقم 49.9 میلیارد تومان گزارش ش��د. تعداد 
معامالت نیز در این جلس��ه با کاهش��ی 3۰ درصدی 
هم��راه ب��ود و بدین ترتیب ارزش میانگین هر معامله 
در این جلسه بازار در رقم ۲.3 میلیون تومان محاسبه 
می شود. بازار فرابورس ایران اما در این جلسه شرایط 
متفاوتی را تجربه کرد. در این جلسه شاخص کل این 
بازار با کاهش��ی در حدود ۰.7 واحد به رقم 658.8 
واح��د رس��ید ارزش معامالت ای��ن بازار حدود 8۰.7 
واحد گزارش شد.  صنعت »پتروشیمی« چهره زشت 
معام��الت روز گذش��ته در میان تم��ام گروه های بازار 
ب��ود. ب��ا این وجود، صنعت خودرو در هفته گذش��ته 
بدون شک چهره زشت بازار و فضاهای مجازی بوده 
است. اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان از یارانه تولید به 
خودروسازها در هفته گذشته، حداقل لطفی در حق 
شرایط سهام این شرکت ها نکرده و در طرف مقابل، 
صدای مردم را درآورده است. این موضوع در روزهای 
گذش��ته، با نقدها و انتقادات ش��دید اقش��ار مختلف 
مردم رو به رو ش��ده اس��ت. در پایان جلس��ه گذشته 
نی��ز، اکث��ر نمادهای اصلی این صنعت در بخش قرمز 

خود قرار داشتند. 
چهره خوب جلس��ه معامالتی گذش��ته »بانک ها و 
موسسات اعتباری« بودند که به تنهایی 33.۲۲ واحد 
تاثیر مثبت را در ش��اخص کل اعمال کردند. پس از 
آن، گروه ه��ای »فرآورده های نفتی، کک و س��وخت 
هس��ته ای« و »فلزات اساس��ی« به ترتیب با ۲4.56 و 
16.91 واحد تاثیر مثبت در رده های دوم و سوم این 
فهرس��ت قرار داش��تند. نرخ خرید به فروش کدهای 
حقیقی در این جلس��ه در رقم یک قرار داش��ت. به 
کالمی دیگر ارزش خریدوفروش معامله گران حقیقی 
در این جلسه هم ارز بود. با توجه به شرایط سخت بازار 
در دقایق پایانی جلسه گذشته، این موضوع می تواند 

محل آسیب برای جلسه معامالتی جاری باشد. 
در جلسه معامالتی پیش رو، انتظار می رود گشایش 
بازار با رشد نسبی عرضه همراه باشد. بدین ترتیب، در 
دقایق نخست این جلسه، انتظار می رود شاخص کل در 
جهت نزولی قرار گیرد. این روند مدت زمان زیادی ادامه 
نخواهد داشت و به زودی جای خود را به آرامشی نسبی 
خواهد داد. پس از آن با رشد نسبی تقاضا، شاخص کل 
بازار بورس اوراق بهادار تهران در مس��یر صعودی قرار 
خواهد گرفت. در پایان این جلسه انتظار می رود شاخص 
کل تغییر چندانی را در مقادیر خود احساس نکند. بر 
هم خوردن تعادل این جلسه می تواند به وخیم تر شدن 

اوضاع بازار سرمایه کمک بسزایی کند. 

عسگر اوالدی: 
رییس جمهور باید وضع اضطراری 

اقتصادی اعالم کند
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره 
به اینکه رئیس جمهور باید وضع اضطراری اقتصادی 
اعالم کند، گفت: چهار وزیر کابینه دولت با ارس��ال 
این نامه در واقع وضعیت بحرانی اقتصاد کشور را به 

رئیس جمهور گزارش دادند. 
به گزارش بورس پرس، اسداهلل عسگراوالدی با اشاره 
ب��ه اینکه نامه مش��ترک چه��ار وزیر به رئیس جمهور 
درباره وضعیت اقتصادی کشور نوعی درددل بود، به 
تسنیم گفت: به اعتقاد بنده اگر مسئله رکود برطرف 
نشود اقتصاد کشور زمستان سختی را خواهد داشت 
حت��ی برخ��ی از صنایع به مرز ورشکس��تگی خواهند 
رفت.  وی با بیان اینکه در حال حاضر فقط 4۰ درصد 
صنایع کش��ور فعال هس��تند، افزود: امروز تولید در 
شرایط بدی قرار دارد و در بخش خودرو عدم خریدار 
باعث شده انبارهای کارخانجات پر از محصول باشد و 
این موضوع برای صنعت خودرو اصال مناسب نیست. 
ای��ن عضو هی��أت نمایندگان ات��اق بازرگانی ایران 
اضافه کرد: این گونه که نمی توان تورم را کاهش داد؛ 
نباید فقط صورت مس��ئله را پاک کنیم. در ش��رایطی 
ک��ه خری��داری در بازار وجود ندارد، کاهش نرخ تورم 
طبیعی است، این را نمی توان یک موفقیت دانست. 
عسگراوالدی با اعالم اینکه چهار وزیر کابینه دولت 
با ارس��ال این نامه وضعیت بحرانی اقتصاد کش��ور را 
به رئیس جمهور گزارش دادند، تصریح کرد: به اعتقاد 
بنده اگر این نامه به صورت محرمانه به رئیس جمهور 

ارسال می شد زیبایی بیشتری داشت. 
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه رئیس جمه��ور باید وضع 
اضط��راری اقتص��ادی اع��الم کند، گف��ت: باید بانک 
مرکزی سیاس��ت انبس��اط تزریق نقدینگی را انجام 

و به تولیدکنندگان کمک کند. 
عس��گراوالدی اضافه کرد: در حال حاضر مشکالت 
نقدینگی صادرات محصوالت را هم با مشکل روبه رو 
ساخته است زیرا صادرکننده پولی برای خرج کردن 
ن��دارد و کن��ار آن نقل و انتق��ال پول هم همچنان با 
موانعی مواجه است.   این عضو هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران گفت: به نظر می رس��د ظرف امروز یا 
فردا یک تیم اقتصادی برای حل مشکالت اقتصادی 

کشور تشکیل خواهد شد. 

عمق بازار

دریچه

تحلیل صنعت

حرف های درگوشی

یکی از مواردی که از س��وی 
فعاالن بازار سرمایه معموالً کمتر 
به آن اهمیت داده شده یا حتی 
نادیده گرفته می ش��ود، مفهوم 
ریس��ک یک سرمایه گذاری در 
کن��ار بازده م��ورد انتظار از آن 
است. در این نوشتار سعی شده 
س��رمایه گذاران ابتدا با مفهوم 
ریس��ک آشنا ش��ده و سپس با 
تش��ریح رابطه آن با بازدهی هر 
دو مفهوم ریس��ک و بازده برای 
سرمایه گذاران ملموس تر باشد. 
در یک تعریف بس��یار س��اده، 
ریس��ک، احتمال محقق نشدن 
مثال،  برای  پیش بینی هاس��ت. 
فرض کنید قیمت سهام شرکت 
)الف( در حال حاضر 1۰۰ تومان 
اس��ت. شما پیش بینی می کنید 
که قیمت س��هام این شرکت در 
ماه آینده به 1۲۰ تومان برس���د 
و براس��اس این پیش بینی، اقدام 
به خرید سهام می کنید. در اینجا 
دو حالت ممکن اس��ت رخ دهد: 
یا س��هام مزب��ور در ماه آینده به 
1۲۰ تومان یا باالتر از آن می رسد 
که در این صورت ش��ما ریسک 
س��رمایه گذاری را ب��ا موفقی��ت 
پشت سر گذاشته اید و به اصطالح 
ریسک سرمایه گذاری شما صفر 
بوده اس��ت ی��ا اینکه پیش بینی 
ش��ما محقق نمی ش��ود و سهام 
آن ش��رکت با قیمت��ی کمتر از 
آنچ��ه پیش بینی کرده بودید، به 
فروش می رسد. مثال در ماه آینده 
قیمت سهام مزبور به 11۰تومان 
ص��ورت  ای��ن  در  می رس��د. 
پیش بینی ش��ما ب��ا 5۰ درصد 
عدم موفقیت همراه بوده اس��ت. 
بنابراین، تعریف دیگر ریس��ک، 
احتم��ال عدم موفقیت اس��ت. 
ه��ر اندازه احتمال عدم موفقیت 
در س��رمایه گذاری بیشتر باشد، 
اصطالحا ریسک سرمایه گذاری 

بیشتر خواهد بود. 
بنابراین، ب��ا دقت در مفهوم 
ریس��ک می توان ب��ه دو نکت�ه 

اساسی پی برد: 
1- پیش بین��ی صحیح نقش 
بسیار زیادی در کاهش ریسک 

سرمایه گذاری دارد. 
هم��واره  لزوم��ا  چ��ون   -۲
پیش بینی ه��ا به ط��ور کام��ل 
منطبق بر واقعیت نخواهد بود، 
لذا فردی که قصد دارد با خرید 
سهام در بورس سرمایه گذاری 
کن��د، بای���د توانای��ی پذیرش 

ریسک را داشته باشد. 
ام��ا در کنار مفهوم ریس��ک، 
مفه��وم دیگ��ری نی��ز همواره 
س��رمایه گذاری  ادبی��ات  در 
مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد؛ 
مفهوم��ی به نام ب��ازده. منظور 
از ب��ازده، درآم��د حاص��ل از 
سرمایه گذاری است. فردی که 
سهامی را خریداری می کند، از 
دو محل، کسب درآمد می کند: 

اول دریافت س��ود نقدی ساالنه 
و دوم، درآمد ناش��ی از افزایش 
قیم��ت س��هام. مجموع این دو 
را ب��ازده می گویند. مثال فرض 
کنید فردی، س��هام شرکتی را 
به قیمت 15۰ تومان خریداری 
می کن��د. اگ��ر این ش��رکت در 
پایان س��ال، به ازای هر س��هم، 
15 توم��ان س��ود نق���دی به 
س��هامدارانش بده�د و قیمت 
س��هم ه��م در پایان س��ال، به 
195 توم��ان برس��د، بنابراین 
ب��ازده س��رمایه گذاری فرد در 
مجموع 4۰درصد بوده اس��ت، 
1۰ درصد بازده ناشی از دریافت 
س��ود نق��دی و 3۰درصد بازده 
ناشی از افزایش قیمت سهام. 

ف��رض کنی��د ش��ما به جای 
خرید سهام یک شرکت، اوراق 
مش��ارکت را از بانک خریداری 
کرده ای��د و نرخ س��ود س��االنه 
اوراق مش��ارکت هم ۲۰ درصد 
تعیین ش��ده، مش��خص است 
که بازده س��رمایه گذاری ش��ما 
در ی��ک س��ال از طری��ق اوراق 
مش��ارکت ۲۰ درص��د خواهد 
بود. در واقع، در اوراق مشارکت، 
برخ��الف س��هام، قیمت خود 
اوراق مش��ارکت ثابت اس��ت و 
س��رمایه گذار، فقط سود ثابتی 

را در فواصل زمانی تعریف شده 
دریافت می کند. 

سوالی که مطرح می شود این 
است که چرا باید یک نفر سهامی 
را خری��داری کند که 4۰ درصد 
ب��ازده دارد ول��ی فرد دیگری به 
۲۰درصد بازده راضی می ش��ود؟  
اگ��ر از ش��ما چنی��ن س��والی را 
بپرس��ند، چ��ه جواب��ی دارید؟  

احتماال پاسخ می دهید: 
 از کج��ا معل��وم که س��هام 
حتم��اً  موردنظ��ر،  ش��رکت 
داش��ته  بازده��ی  4۰درص��د 
باش��د؟ - اگ��ر قیم��ت س��هم 
برخالف پیش بینی ها، به 195 
تومان نرس��ید، چه می شود؟ - 
اگر شرکت سود نقدی کمتری 
از مقدار پیش بینی ش��ده توزیع 
کرد، تکلیف چیس��ت؟ - خرید 
اوراق مش��ارکت، حداق��ل این 
تضمی��ن را دارد ک��ه قطعاً ۲۰ 
درصد بازدهی به دست خواهد 
آمد و پاسخ هایی از این دست. 
اما با وجود همه این تردیدها، 
بس��یارند س��رمایه گذارانی که 
به ج��ای  می دهن��د  ترجی��ح 
دریاف��ت بازده��ی ۲۰درصدی 
بدون تحمل ریس��ک، ریس��ک 
بیش��تری را متحمل ش��وند و 
در ازای پذی��رش این ریس��ک، 

بازدهی بیشتری به دست آورند. 
به همین علت است که به بازده، 
پاداش ریس��ک هم می گویند؛ 
یعنی کسب بازدهی بیشتر، در 
ازای پذیرش ریس��ک بیشتر و 
کس��ب بازدهی کمتر، در ازای 

پذیرش ریسک کمتر. 

رابطه ریسک و بازده
بین ریس��ک و ب��ازده، رابطه 
مس��تقیمی وجود دارد، به این 
معنا که پذیرش ریسک بیشتر 
از س��وی یک س��رمایه گذار، به 
معنای انتظار وی برای کس��ب 
بازدهی باالتر است و در مقابل، 
پذیرش ریس��ک کمتر از سوی 
س��رمایه گذار، ب��ه معن��ای آن 
است که وی، به کسب بازدهی 

پایین تر نی�ز رضایت دارد. 
توجه داش��ته باشید که همه 
س��رمایه گذاری  تصمیم��ات 
براس��اس روابط میان ریسک و 
بازده ص��ورت می گیرد؛ زیرا از 
یک سو سرمایه گذاران به دنب�ال 
حداکث���ر  ک��ردن بازده خود از 
از  و  س��رمایه گذاری هس��تند 
سوی دیگر، به  علت شرایط عدم 
اطمین�ان که بر بخش عمده ای 
از فضای س��رمایه گذاری حاکم 

است، با ریسک مواجه اند. 

ب��ا این اوصاف، آنچه بس��یار 
اهمی��ت دارد، ای��ن اس��ت که 
س��رمایه گذار براس��اس میزان 
ریسک پذیری خود، گزینه های 
مناس��ب را برای سرمایه گذاری 
انتخاب کند. افرادی که تحمل 
دارن��د،  را  ریس��ک  پذی��رش 
می توانن��د مس��تقیما  اقدام به 
خری��د س��هام کنن��د ول��ی به 
کس��انی ک��ه تحم��ل پذیرش 
ریس��ک را ندارن��د، توصی���ه 
نمی ش��ود که مس��تقیماً سهام 
بخرن��د، چ��ون قیمت س��هام 
همواره در حال نوس��ان است و 
سود تضمین شده ای به آن تعلق 
نمی گی��رد. برای چنین افرادی 
س��رمایه گذاری بدون ریس��ک 
مناس��ب اس��ت ک��ه نمونه آن 
می تواند خرید اوراق مش��ارکت 
باش��د. س��ود اوراق مش��ارکت 
ب��ه ف��رد پرداخت می ش��ود و 
هیچ گونه ریس��کی نس��بت به 
کاهش س��ود یا از دست رفتن 

اصل سرمایه وجود ندارد. 
بنابراین ش��اید بت�وان گفت 
اولی��ن و مهم تری��ن گام ب��رای 
ب��ورس،  در  س��رمایه گذاری 
ش��ناخت کاف��ی از ویژگی های 
فردی و تصمیم گیری براساس 
این ویژگ�ی هاست. نمودار زیر 
رابطه بین ریسک و بازده مورد 
انتظ��ار ی��ک س��رمایه گذار را 
نش��ان می دهد.  دایره س��ب�ز، 
بیانگ��ر زمانی اس��ت ک��ه این 
سرمایه گذار، تمایل به پذیرش 
هیچ میزان ریس��کی ندارد. این 
نم��ودار نش��ان می دهد که فرد 
مذکور در ش��رایط عدم پذیرش 
ریس��ک، انتظ��ار دارد حداقل 
۲۰ درص��د بازدهی به دس��ت 
آورد. ف��رد در این حالت ممکن 
اس��ت به خرید اوراق مشارکت 
روی بی���اورد. دای��ره نارنجی، 
ش��رایطی را نشان می دهد که 
فرد مذک��ور، حاضر به پذیرش 
مقداری ریس��ک شده است، در 
این حال��ت، وی انتظار خواهد 
داش��ت که حداق��ل 4۰ درصد 
بازدهی، به دس��ت آورد، یعنی 
۲۰ درص��د بازدهی بیش��تر از 
حالت��ی که هیچ گونه ریس��کی 
متحمل نش��ده ب���ود. اما دایره 
قرم��ز، بیانگر ش��رایطی اس��ت 
ک��ه ف��رد مذکور حاضر ش��ده 
اس��ت ریسک بسیار بیشتری را 
بپذیرد، در چنین شرایطی، وی 
انتظار دارد پاداش مناس��بی در 
ازای پذیرش این میزان ریسک 
دریافت کن��د، بنابراین حداقل 
بازده��ی م��ورد انتظار وی، 6۰ 
درصد خواهد بود. این نمودار به 
خوبی نشان می دهد که چگونه 
اف��راد پ��س از درک کام��ل و 
واقع بینانه نسبت به ویژگی های 
فردی و میزان ریس��ک پذیری 
خود، می توانند ش��یوه مناسب 
را برای س��رمایه گذاری انتخاب 

کنند. 

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

رحمت اهلل توکلی یرکی
فعال بازار سرمایه

محمدرضا گیوکی
مدیر مالی و اداری کارگزاری بانک شهر

محمد مهدی جمشیدیان
کارشناس بازار سرمایه
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فقط باید میان زنبورها باشی تا بدانی این 
موجودات نازنین با چه مهارتی شهد گیاهان 
را ب��ا ظراف��ت تبدیل ب��ه ف��رآورده غذایی 
می کنند تا در وعده های غذایی ما جا دهند. 
»محس��ن بافکر لیالس��تانی« دانش آموخته 
تاریخ دانش��گاه مش��هد اس��ت و در گیالن 
و الهیج��ان هم��ه او را ش��اعری اهل ذوق 
می شناس��ند اما وی در کن��ار کارهای ادبی 
بسیاری که انجام می دهد به زنبورداری نیز 
می پردازد. او که یک دوره ناموفق زنبورداری 
را از سر گذرانده، حاال با پشتکار فراوان چند 
سالی است کسب و کار موفقی را راه اندازی 
ک��رده و عس��ل تولید می کند و مش��تریان 
بس��یاری دارد. با هم گفت و شنود »فرصت 

امروز« را با این تولید کننده می خوانیم. 
از چه س�الی و چرا زنبورداری را شروع 

کردید؟ 
اولین بار در س��ال 1369 که دنبال شغلی 
جانبی بودیم، زنبورداری را با دو کندو شروع 

کردیم. 
یادتان هست با چه مبلغ این دو کندو را 

خریداری کردید؟ 
بل��ه دقیقا، ما در آن س��ال دو کندو را به 
مبلغ 14 هزارتومان )هر کدام 7 هزار تومان( 

خریده بودیم. 
االن هر کندو را چقدر می توان خرید؟ 

قیمت امس��ال حدودا 300 ه��زار تومان 
است. 

و بعد؟ 
به 50 کندو هم رس��ید. اما این سرمایه ای 
که م��ا می گذاش��تیم، برگش��ت نداش��ت. 
نمی توانس��تیم عس��ل تولید کنی��م، چون 

علمش را نداشتیم. 
این علم را چگونه کسب کردید؟ 

بار اول نتوانس��تیم کسب کنیم و زنبورها 
از بین رفت. 

یعن��ی در فاصل��ه 70 ت��ا 78 دیگر هیچ 
زنبوری نداش��تیم. یعن��ی در این فاصله 50 
کندوی م��ا تدریجا از بین رفت. س��ال 88 
تصادفا دوس��تی در تهران )پونک( دو کندو 
داش��ت و آنها را به »لیالستان« آورد و به ما 
س��پرد. وقتی زنبورها از تهران رسید، دیگر 

عالقه پیدا کردم و مطالعه کردم. 
دوکندویی که آورده بودند کامل بود؟ 

بله! از ملکه تا زنبور و هر چیز که ملزومات 
بود، داشت و می شد با آن کار کرد. سال اول 
را بیشتر صرف تکثیر کندو ها کردیم و به 30 

کندو رساندیم. 
دوره ک�وچ دادن زنبوره�ا چندم�اه به 

چندماه است؟ 
ک��وچ دادن زنبوره��ا به عوام��ل محیطی 

بس��تگی دارد. بعض��ی از زنبورداره��ا ب��ه 
مازندران کوچ می کنند، به خاطر »کلزا«یی 
که آن جا هس��ت. بعضی ها به دشت قزوین 
می رون��د، به خاطر یونجه کاری هایی که آن 
جا هس��ت. به ه��ر حال، هر زنب��ورداری در 
منطق��ه گیالن به خصوص دو کوچ یا س��ه 

کوچ ساالنه انجام می دهد. 
 اولی�ن عس�ل س�االنه را چ�ه زمان�ی 

برداشت می کنید؟ 
معم��والً در اواخر خرداد اولین عس��ل را 
برداش��ت می کنیم، یعنی پی��ش از رفتن به 

ییالق. 
االن یک ج�وان می خواهد زنبورداری 

کند، برای شروع باید چه کار کند؟ 
اوالً در این زمینه باید عشق و عالقه کافی 
باشد. نزدیک شدن به زنبور یکسری هول و 

هراس دارد که باید به آن غالب شد. 
خب! این از جنبه احساسی، جنبه مالی 

قصه را هم بگویید. 
زنبور شاید از موجوداتی است که نیاز به 
سرمایه گذاری زیادی ندارد. البته در ابتدای 

امر اما بعد نیاز به س��رمایه گذاری بیش��تری 
دارد، البته پیش از این باید کالس آموزشی 

را گذرانده باشند. 
سازمان جهاد کشاورزی می تواند به این 

افراد کمک کند؟ 
کالس هایی در جهاد سازندگی وجود دارد 
و ش��رکت تعاونی زنبورداران که نهاد فعالی 

است، حمایت می کند. 
این کالس ها هزینه ای هم دارد؟ 

بل��ه! البته مبلغ آن بس��یار ناچیز اس��ت. 
چیزی در ح��دود 30 هزارتومان و دوره آن 

هم سه روز است. 

 حاال من می خواهم ش�روع به کار کنم. 
مشکالت اولیه زنبورداری چیست؟ 

مشکل خاصی نیس��ت. یک زنبوردار تازه 
کار بر خالف مش��اغل دیگر )به عنوان مثال 
گاوداری که مبلغ بیشتری نیاز دارد( با 1 تا 
2 میلیون تومان می تواند ش��روع کند اما به 
مرور برای گس��ترش کار باید به سرمایه اش 

بیفزاید. 
 با این 2 میلیون چقدر در سال می تواند 

برداشت کند؟ 
نبای��د توقع داش��ت با 2میلیون س��ودی 

در س��ال ببرید. مبلغ اولی��ه ای را که هزینه 
می کنید صرفاً خرج این می ش��ود تا شما با 

زنبورداری آشنا شوید. 
زنب�ورداران  اینک�ه می گویند  ماجرای 
ب�ه زنبوره�ا ش�کر می دهند و عس�ل 

می گیرند چیست؟ 
همه زنبوردارها در فصل های به خصوصی 
زنبورهای ش��ان را با ش��کر تغذیه می کنند. 
زمان��ی که زنبور در قش��الق اس��ت و فصل 
گل و گیاه نیست، ملکه را با تحریک )تغذیه 
با ش��کر( وادار به تخم ریزی می کنند و این 
اتف��اق در مهرماه صورت می گی��رد. تفاوت 

کس��انی که از تغذیه مصنوعی دائم استفاده 
می کنند با دیگران همین جاست. آنها در حد 
اش��باع از تغذیه مصنوعی استفاده می کنند 
برای تولید بیشتر و حتی این کار را در بهار 
و تابستان که شهد گل ها فراوان است، ادامه 

می دهند. 
پس واقعی�ت دارد البته فک�ر نمی کنم 

همه زنبوردارها این کار را بکنند. 
بله واقعیت دارد و کسانی که چنین کاری 

می کنند به صراحت می گویند. 
خ�ب! م�ا دو کن�دو گرفتی�م، معای�ب 
ح�اال  دیدی�م،  ه�م  را  محاس�نش  و 
می خواهیم منفعت مال�ی ببریم؛ چقدر 
پول نیاز داریم که حداقل تولید عس�ل 

را داشته باشیم؟ 
فرض می کنیم اساساً شما این کار را بلدید 
و می خواهید به اندازه ای برس��ید که حداقل 
100 کیل��و برای فروش عرضه کنید. در این 
صورت شما حداقل نیاز به سرمایه ای حدود 

5 تا 6 میلیون تومان دارید. 
برای چند کندو؟ 

حدودا 10کندو که می ش��ود حدود 5/ 2 
میلیون توم��ان، اینها طبق می خواهند، نیاز 
اس��ت تکثیر کنید، 10 تا 15 کندوی خالی 
هم می خواهید تا تکثیر شده ها را در آن جا 
دهید. موم هم باید بخرید که مجموع همین 
اقالم هم 2 ت��ا 3 میلیون نیاز دارد که با در 
نظ��ر گرفتن آن 10 کن��دو در حدود 5 تا 6 

میلیون سرمایه گذاری الزم است. 
با همین تعداد کندو در س�ال چه مقدار 

عایدی خواهیم داشت؟ 
به موقع بردن زنبورها به کوچ، طوری که 
دیر و زود نباشد بسیار مهم است. اگر جایی 

مناس��ب برده باشیم هر کندویی بین 15 تا 
20 کیلو در سال عسل خواهد داد. 

کسی را به این کار تشویق می کنید؟ 
به کس��ی که می خواهد زنب��ورداری کند 
توصیه می کنم ش��غل اول ش��ان نباشد. این 

شغل معموالً تأمین  کننده نیست. 
 ب�ا ف�رض اینک�ه می توانی�م از پ�س 
زنبورداری به عنوان ش�غل اول برآییم، 
چند کندو می تواند خواسته ما را تأمین 

کند؟ 
ب��ا 40 تا 50 کندو م��ا 400 تا 500 کیلو 
عس��ل خواهیم داشت که البته میانگین 10 
کیلو را در نظر گرفته ایم. حاال تصور کنید با 
همین تعداد کندو 600 تا 700 کیلو عس��ل 

برداشت کنیم، این ایده آل خواهد بود. 
میانگین قیمت عسل ش�ما االن چقدر 

است؟ 
امس��ال م��ا عس��ل را ب��ه قیم��ت 40 تا 

45 هزارتومان فروخته ایم. 
قیمت ه�ای باالتری هم در ب�ازار وجود 
دارد، حت�ی ت�ا 90 و 100 هزارتوم�ان، 

جریان آنها چیست؟ 
به ج��رات می گوی��م آنها ه��م تفاوتی با 
عس��ل تولیدی م��ا ندارند، حاض��رم در هر 
آزمایش��گاهی ک��ه می توان��د آزمایش کند 
محصوالت  مان را ارائه دهیم تا مشخص شود. 
گران ت�ر  ک�ه  آنه�ا  ب�ا  ش�ما  تف�اوت 
می فروشند و مدعی اند دیگران با شکر 

تغدیه می کنند در چیست؟ 
 ش��ما کندوهای ما را دیدی��د، می توانید 
گواه��ی بدهی��د در فضای��ی ق��رار دارد که 
هم��گان می توانند بازدید کنن��د اما بعضی 
از ای��ن آقای��ان کندو های ش��ان را در ی��ک 
چهاردیواری محصور کرده اند و حتی ییالق 

و قشالق نمی برند. 
به نظر شما دولت می تواند کمکی کند؟ 
بله! ب��ا پرداخت یارانه تولی��د و وام برای 

گسترش کار. 
 چه خطری زنبورها را تهدید می کند؟ 

یک��ی از بزرگ ترین تهدیدها کنه اس��ت. 
سرایت آن از دیگر زنبورداری ها بسیار آسان 

است. 
 نیازی ب�رای اخذ مج�وز از ارگان هایی 

نظیر وزارت صنایع یا امثالهم داریم؟ 
ن��ه نیازی نیس��ت، حت��ی می توانید عضو 
تعاون��ی نباش��ید اما ب��رای بهره من��دی از 
تسهیالت باید عضو تعاونی باشید تا بتوانید 

از وام استفاده کنید. 
تا به حال ش�ده با خراب�کاری افراد در 

کندوهای تان مواجه شوید؟ 
ب��رای من اتف��اق نیفتاده اما ب��رای دیگر 
دوس��تان اتف��اق افتاد. گاهی س��رقت اتفاق 
افتاده؛ هم عسل و هم خود کندو را برده اند.

گفت وشنودی با یک تولید کننده عسل

رودر رو با شاعر زنبورها

شرکت های س��رمایه گذاری مخاطره پذیر 
چندس��اله  و  چندی��ن  پیش��ینه ای  دارای 
ایاالت متح��ده  همچ��ون  کش��ورهایی  در 
آمری��کا ب��وده و تج��ارب موفقیت آمی��ز و 
پرمخاطره ای را پش��ت سر گذاشته اند. این 
بنگاه ه��ای اقتص��ادی که از آنه��ا به عنوان 
یک��ی از پرکاربردترین مکانیزم های رش��د 
کسب وکارها یاد می شود، امروزه در سراسر 
دنیا با رش��دی روزافزون مش��غول فعالیت 
هستند. در کش��ور ما نیز این پدیده، مانند 
س��ایر پدیده هایی که مد می شوند، در حال 
ش��کل گیری و ظهور اس��ت. طی چند ماه 
گذشته شرکت فرابورس ایران متولی تهیه 
و تنظیم اس��ناد و م��دارک الزم برای ثبت 
این ش��رکت ها بوده و نهادهای مختلفی در 
انتظار دریافت مجوزهای الزم هس��تند؛ اما 
مانند سایر پدیده های جدید این پدیده نیز 
با فراز و نش��یب های متع��ددی همراه بوده 
است. مسائلی همچون کمک های بالعوض 
دولتی، ق��رار گرفتن اوراق به��ادار، گواهی 
س��پرده و... در س��بد س��رمایه گذاری این 
ش��رکت ها و امثالهم دغدغه هایی در مقابل 

فعاالن این حوزه قرار داده است. 
Vc ها تیغی دولبه برای سرمایه گذاری 
درحالی که اش��خاص حقیق��ی و حقوقی 
متعددی با شور و اشتیاق درصدد تخصیص 
توانمندی ه��ای مال��ی و دانش��ی خ��ود به 
کس��ب وکارهایی موف��ق هس��تند و رویای 
موفقیت ه��ای بزرگ را همچ��ون همتایان 
خارجی خود در س��ر دارند، عده ای با تکیه 
ب��ر حمایت های بالعوض دولتی که به امید 
اشتغال زایی و حل مس��ائل اساسی جامعه 
همچون فقر و بیکاری به گونه ای دلس��وزانه 
در نظر گرفته  ش��ده اند، درصدد راه اندازی  
»ش��کلی« و نه  »محتوایی« این شرکت ها 
هستند. شرکت هایی که مانند تیغی دولبه 
ب��وده و می توانند مح��ل ریخت وپاش های 
برخ��ی اش��خاص حقیق��ی و حقوق��ی ی��ا 

محل خیروبرکت و رش��د اقتصادی باشند. 
ای��ن ش��رکت ها در دنی��ا عمدتا ب��ا هدف 
پرمخاطره  فعالیت های  در  س��رمایه گذاری 
تشکیل ش��ده و درصدد اس��تفاده از شم و 
دانش اقتصادی در کنار س��رمایه، به منظور 
کس��ب س��ودهایی باالتر از س��ود عرف در 
بازار هس��تند. لذا تأمین مالی آنها از طریق 
س��هامداران ش��رکت ب��وده و کمک ه��ای 
آنه��ا  درخص��وص  امثاله��م  و  بالع��وض 
موضوعیت ندارد. از طرف دیگر، کمک های 
بالعوض به دلیل عدم نظارت الزم در نحوه 
مصرف و تعقیب مس��یر پول��ی می تواند در 
این خصوص منجر به فسادهای مالی شده 
و مکانیزم های طبیعی بازار را مختل کند. 

تیم بررسی فرصت های سرمایه گذاری 
قلب تپنده vc ها 

نح��وه تخصی��ص س��رمایه مخاطره پذیر 

چال��ش دیگری اس��ت که پی��ش روی این 
شرکت هاس��ت. ای��ن ب��دان معناس��ت که 
در مواجه��ه با فرصت های س��رمایه گذاری 
مخاطره پذیر، س��رمایه گذاران با گزینه های 
متفاوت��ی مواج��ه هس��تند ک��ه ه��ر یک 
ویژگی ه��ای خاص خ��ود را دارند. چنانچه 
تی��م متول��ی بررس��ی فرص��ت از تجربه و 
دان��ش کاف��ی در ای��ن زمین��ه برخ��وردار 
نباش��د می تواند خطرپذیری باالیی را برای 
سرمایه ش��رکت به دنبال داش��ته باشد. از 
ط��رف دیگر، ای��ن چالش در کن��ار چالش 
پیش��ین می تواند منجر به بروز فساد مالی 
ش��ود. ب��رای مثال تص��ور کنی��د متولیان 
یک ش��رکت س��رمایه گذاری مخاطره پذیر 
درص��دد س��رمایه گذاری در چن��د پ��روژه 
هس��تند. ازآنجاکه س��رمایه تأمین  شده از 
محل کمک های بالعوض دولتی اس��ت این 

س��رمایه به س��ادگی می تواند به پروژه های 
غیر س��ودآوری اختص��اص یابد ک��ه صرفاً 
محل مصرف کمک مذکور بوده و س��وخت 
می ش��ود. ازآنجاکه احتمال سوخت سرمایه 
در فعالیت های مخاطره پذیر باالس��ت، این 
امر می توان��د کامال طبیعی جل��وه کرده و 
س��رمایه ش��رکت را به خطر بیندازد اما در 
حالتی ک��ه مح��ل تأمین س��رمایه، منابع 
بیشتری  دلس��وزی  باشد،  س��رمایه گذاران 
ص��ورت گرفته و منابع با دقت نظر باالتری 
تخصیص خواهد یافت. ش��اید این امر یکی 
از دالیل ماندگاری این شرکت ها در شرایط 
مختلف اقتصادی کش��ورهای دارای تجربه 

باالتر است. 
چال��ش دیگ��ر، ق��رار دادن اوراق بهادار، 
گواهی ه��ای س��پرده بانک��ی و امثالهم در 
موضوع س��رمایه گذاری در اساس��نامه این 

شرکت هاس��ت. ای��ن اقدام ک��ه احتماال با 
ه��دف کاه��ش ریس��ک س��رمایه گذار در 
شرکت س��رمایه گذاری مخاطره پذیر لحاظ 
ش��ده اس��ت، می توان��د فلس��فه وج��ودی 
صن��دوق را زیر س��وال بب��رد. ای��ن بدان 
معناست که این شرکت ها با فلسفه وجودی 
سرمایه گذاری در فعالیت های مخاطره پذیر 
و نه س��رمایه گذاری های متداول، تش��کیل  
ش��ده اند و هرگونه فعالیت دیگری، هرچند 
با هدف کاه��ش مخاطره س��رمایه گذاری، 
می توان��د موض��وع فعالی��ت ش��رکت را به 
خطر بیندازد. ب��رای مثال تصور کنید یک 
شرکت س��رمایه گذاری مخاطره پذیر درصد 
قابل توجهی از منابع خود را به اوراق بهادار 
م��دت دار تخصیص ده��د. در این صورت، 
قدرت مانور ش��رکت برای س��رمایه گذاری 
در فرصت های جدید کاهش یافته و فلسفه 
وجودی آن با مش��کل مواجه می  شود. لذا، 
متولی��ان ح��وزه باید درخص��وص موضوع 
فعالی��ت این ش��رکت ها دقت نظ��ر الزم را 
داش��ته باشند تا از گذاش��تن  »خشت اول 

کج« جلوگیری شود. 
چالش دیگ��ر، اختصاصی ش��دن برخی 
از اجزای اساس��نامه این شرکت هاست که 
از جان��ب فرابورس در حال تدوین اس��ت. 
ش��اید این دغدغه بیش��تر ب��ه دلیل جدید 
بودن موضوع این ش��رکت ها در کشور بروز 
پیداکرده اس��ت که ذهن متولیان حوزه را 
نی��ز معطوف به خود ک��رده اما درمجموع، 
باید به خاطر داشت که این مسیر پر چالش 
می توان��د دس��تاوردهای گوناگونی را برای 
کش��ور در پی داش��ته و معضالت متعددی 
را حل وفصل کند. لذا خوش��بختانه با بهبود 
روزاف��زون فض��ای کس��ب وکار، دلس��وزی 
مس��ئوالن و متولی��ان و س��عی و ت��الش 
فعاالن حوزه کس��ب وکار، آینده روشن تری 
برای کش��ور متصور است که در این آینده 
روشن، نقش نهادهایی همچون شرکت های 
سرمایه گذاری مخاطره پذیر، شتاب دهنده ها 

و... روزبه روز پررنگ تر می  شود. 

چالش های روبه روی vc ها در کشور 

خطرات سرمایه گذاری مخاطره پذیر  واگذاری آزادراه ها به بخش خصوصی

کالف اول

به گفته کارشناسان حوزه حمل و نقل، در حال حاضر 
ناوگان جاده ای عمومی متوس��ط س��ن باالی��ی دارد و 
برنامه ریزی ش��ده تا نس��بت به نوس��ازی آن با کمک 
بخش های خصوصی اقدام ش��ود. همچنین درخصوص 
مجتمع های خدماتی و رفاهی بین راهی گفته می ش��ود 
که در کشور فرصت های بسیاری وجود دارد و می توان 
در جاده های پرتردد، مجتمع ها و استراحتگاه های زیادی 
راه ان��دازی کرد. در این خصوص داوود کش��اورزیان در 
همایش معرف��ی فرصت های س��رمایه گذاری در حوزه 
راهداری و حمل ونقل جاده ای اظهار داش��ت: امیدواریم 
در فضایی جدید شرایط حضور کمپانی های غربی برای 

نوسازی ناوگان عمومی در کشور فراهم شود. 
رئی��س س��ازمان راه��داری و حمل ونقل ج��اده ای 
ادامه داد: نوس��ازی ناوگان حمل ونقل جاده ای کش��ور 
چند وجهی است که در یک س��و سازندگان و در سوی 

دیگر کمپانی های داخلی قرار دارند. 
رئیس س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: 
سیاس��ت ما در زمینه توسعه تیرپارک ها و مجتمع های 
س��رمایه گذاری  از  اس��تفاده  رفاه��ی،   – خدمات��ی 

بخش خصوصی است تا این مجتمع ها توسعه یابد. 
کشاورزیان ادامه داد: در این راستا آزادراه های تهران – 
قم و کرج – قزوین که در حال حاضر صددرصد دولتی 
هستند، به بخش خصوصی واگذار می شوند تا بهسازی 
آنها انجام شود، ضمن آنکه اصل و سود سرمایه  گذاری از 

محل اخذ عوارض تأمین خواهد شد. 
س��رمایه گذاری در حوزه ناوگان و مس��افر از س��وی 
بخش خصوص��ی بدین گونه اس��ت که س��رمایه گذاری 
توس��ط بخش خصوصی انجام می ش��ود، منابع مالی در 
اختیار س��ازنده قرار می گی��رد و از آن مح��ل اتوبوس 
و کامیون س��اخته ش��ده و در دوره پنج ساله بازگشت 
اصل و س��ود س��رمایه تضمین می ش��ود. از ای��ن رو ما 
ه��م ب��ه س��رمایه گذاران بالق��وه این بخش پیش��نهاد 
می دهی��م که با خصوصی س��ازی آزادراه ها و همچنین 
راه اندازی مجتمع های رفاهی بین راهی در این مس��یر 

سرمایه گذاری کنند. 

کالف دوم

استارتاپ ویکند شهر هوش��مند یکی از رویدادهایی 
اس��ت ک��ه م��ورد توج��ه بس��یاری از اف��راد در حوزه 
هوشمندسازی قرار می گیرد و امسال هم این رویداد تا 
15 مهر م��اه مهلت دارد تا عالقه مندان برای حضور در 
برگزاری آن شرکت کنند. استارتاپ ویکندها یک رویداد 
آموزش��ی-تجربی در سراسر دنیا هستند که در سه روز 

متوالی برگزار می شوند. 
استارتاپ ویکند شهر هوشمند امسال، چهارشنبه 15 
مهرماه تا جمعه 17 مهرماه 1394 برگزار می شود. در این 
برنامه شرکت کنندگان پرانگیزه ای شامل برنامه نویسان، 
مدیران تجاری، عاشقان استارتاپ، بازاریاب های حرفه ای 
و طراحان گرافیک گرد هم می آیند تا طی 54 س��اعت 
ایده هایش��ان را مطرح کنند، گروه تشکیل دهند و هر 

گروه ایده ای را اجرا کند. 
این دوره از اس��تارتاپ ویکند، به صورت تخصصی به 
موضوعات شهری اختصاص دارد و در دانشکده اقتصاد 

دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد. 
 اف��رادی که در اس��تارتاپ ویکند ش��هر هوش��مند 
ش��رکت می کنند، به دنب��ال یافت��ن راهکارهایی برای 
هوش��مند ساختن ش��هرها هس��تند و در این مسیر از 
فناوری هایی مثل تلفن های هوش��مند و اینترنت اشیا 
کم��ک می گیرند ک��ه می توانند نقش مؤث��ری در حل 
مشکالت شهری ایفا کنند. ما هم در این کالف پیشنهاد 
می دهیم تا عالقه مندان به حوزه هوشمند سازی شهری 
و س��رمایه گذاران این بخش با حض��ور در این رویداد و 
دریافت س��وژه ها و ایده های هوشمندسازی شهری، در 

این عرصه نوپا فعالیت خود را آغاز کنند. 

دکتر خسرو سلجوقی 

سرنخ

خبر

افشین معشوری

دعوت از سیستم بانکی برای 
سرمایه گذاری در بخش سالمت

همایش مدیران عامل سیستم بانکی با هدف کمک 
به بهداشت و سالمت جامعه، بررسی دستورالعمل های 
صادره از سوی بانک مرکزی و ارائه راهکار برای اجرایی 

کردن آنها به میزبانی بانک قوامین برگزار شد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، در این همای��ش دانش جعفری، 
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام ضمن دعوت از 
سیستم بانکی کشور در سرمایه گذاری در بخش سالمت 
و بهداش��ت خواستار حمایت بانک ها از این بخش شد. 
وی افزود: بخش بهداشت و سالمت یک بخش عمومی 
است و ظرفیت های بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری 
سیس��تم بانکی دارد که نتایج معنوی آن نیز در حوزه 
مس��ئولیت اجتماعی بانک ه��ا کامال مش��هود و قابل 
برنامه ریزی است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
تحقق سالمت جامعه را در گرو همکاری و مشارکت تمام 

نهاد ها و سازمان ها به خصوص سیستم بانکی دانست . 

کارآفرین اجتماعی و عضو هیأت عامل فاوا

یکی از بزرگ ترین تهدیدها 
کنه است. سرایت آن از دیگر 
زنبورداری ها بسیار آسان است
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شهرآشوبان خیال پرداز 

موض��وع این مقال��ه درباره پدی��ده اى اجتماعى و 
سیاس��ى است كه به نظر مى رس��د دامن گیر ما نیز 
ش��ده اس��ت.  »شهرآش��وبان خیال پ��رداز« افرادى 
هس��تند كه فكر مى كنن��د مى توانند با اراده خویش 
تغییرات عمده اى در س��اختار سیاس��ى و اجتماعى 
ایجاد كنن��د. رادیكالیس��م و اراده گرایى دو ویژگى 
عموم��ى این گ��روه اف��راد اس��ت.  »شهرآش��وبان 
خیال پرداز« در جوام��ع در حال گذار به وفور یافت 
مى شوند و حتى در جوامع صنعتى در شرایط خاص 
ممكن است به صورت فرقه ها و جمعیت هایى دست 

به اعمال اراده گرایانه بزنند.
 در ای��ران نیز چه پیش از انقاب اس��امى و چه 
پس از آن ما ش��اهد تش��كیل فرقه ها و جنبش هاى 
شهرآش��وب بوده ایم كه عمدتاً از این زاویه كه رابطه 
و تناسبى میان هدف و وسیله برقرار نمى كنند دچار 
نوعى  »ناعقانى گرى« هستند. عقانیت در عمل به 
معناى تناس��ب هدف و وسیله اس��ت، اما اگر كسى 
تصمیم بگیرد كه با وس��یله ان��دك به اهداف بزرگ 

برسد، مورد مذمت عقا واقع خواهد شد. 
امروزه هم كم و بیش ما با مش��كل ناعقانى گرى 
سیاسى روبه رو هستیم. مثًا در سال گذشته فردى 
ادع��ا مى كند كه مى توان��د با ان��رژى درمانى مردم 
را به صحن تحوالت سیاس��ى و اجتماعى بكش��د و 
انقاب��ى بر پا كن��د، بدون آن كه بدان��د انقاب چه 
پی��ش نیازهای��ى دارد و با فرم��ان دادن به مردم از 
پش��ت تلویزیون و تجمع ماهواره اى مقابل دانشگاه 
تهران ب��ذر بهمن انقاب پاش��یده نمى ش��ود. بلكه 
تنها غائله اى به پا مى ش��ود كه با س��ركوب آن یأس 
و ناامیدى ایجاد مى شود. دیگر آن كه گروهى در پى 
تغییر سیاس��ى از طریق اینترنت و كمپین هستند و 
طرح��ى و گفتمانى را به نام رفراندوم مطرح كردند. 
البته موض��وع رفراندوم قبًا هم در مجلس شش��م 
طرح ش��ده بود اما آن رفراندوم به اتكاى راى مردم 
ب��ه پارلمان و براى هدف��ى پایین تر از حد مقدورات 
بود یعنى ابزار بزرگ ت��ر از هدف بود، اما رفراندومى 
كه در س��ال۸۳ مطرح ش��د، هدفى بزرگ تر از ابزار 

خود داشت. 

بدین ترتیب این كمپین هاى بى خاصیت و خیالى 
ب��ه توهمات م��ردم دام��ن مى زنند اینجاس��ت كه 
باید گفت خیال پرورى آفت سیاس��ت ورزى اس��ت. 
نف��ى اراده گرایى البته به معناى جبرگرایى نیس��ت. 
پلخانف اصطاح خوب��ى دارد. او مى گوید:  »اختیار 
همان آگاهى از جبر  )یا آگاهى از ضرورت( اس��ت« 
یعنى به محض آنكه ما از جبر  )جبر تاریخى و جبر 
اجتماعى( آگاه شویم، مى توانیم دایره امكان خود را 

فراخ تر كنیم.
 ب��ا آگاهى ف��ردى و جمعى ام��ور ممتنع، ممكن 
مى ش��ود و آگاهى حوزه امكان را توس��عه مى دهد. 
مش��كل كنون��ى م��ا ناآگاهى م��ا و خیال پ��ردازى 
سیاس��تمداران ماس��ت كه گوی��ى در عال��م توهم 
ب��ه س��ر مى برند. اذع��ان ب��ه مناس��بات تاریخى و 
اجتماعى جبرگرایى نیس��ت، جبرگرا كسى است كه 
نمى خواه��د آگاهى اش را باال بب��رد و با صرف اراده 

خویش اهدافش را پیش ببرد. 
كار خیال پردازان مش��ت زدن به دیوار اس��ت. در 
زندان كس��ى كه از وس��عت و مقاومت س��لول خود 
و س��اختمان زندان آگاهى نداش��ته باشد، در دایره 
جبر گرفتار مى ش��ود حتى اگر مش��ت به در و دیوار 
بكوبد. اما آن كه مى داند كجا مى توان نقب زد و كجا 
مى توان فرار كرد برنده اس��ت نه كسى كه كله اش را 

به دیوار مى كوبد. 
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ویراژ کمپین ها، در خط سرعت 
دنیای مجازی 

تش��كیل كمپین هاى مختلف، نیاز به بس��ترهایى 
براى دیده ش��دن دارد. س��ال ها پیش، كمپین ها، به 
شكل حضورى و مس��تقیم )با حضور فیزیكى اعضا( 
تشكیل مى شد اما در س��ال هاى اخیر، كمپین هایى 
ك��ه در رس��انه هاى اجتماعى تش��كیل مى ش��وند، 
موفق تر عمل مى كنند. كمپین ها در سه شكل اصلى 
و س��ه بازه زمانى مش��خص فعالیت مى كنند. قبل، 
در ط��ول و بعد از یک رخداد یا موضوع مش��خص. 
ب��راى مث��ال كمپین هایى براى پیش��گیرى از قطع 
درختان ی��ک جنگل )پیش از رخداد(، كمپین هایى 
ب��راى حمای��ت از یک ش��خص در انج��ام حركتى 
خیر خواهانه، براى جمع آورى مبالغ خیریه )در طول 
رخ��داد( كمپین هایى علیه یک كارخانه مواد غذایى، 
پ��س از آن كه محصولى ناس��الم تولید كرده اس��ت 

)بعد از رخداد(. 
در بین این س��ه ن��وع روش، كمپین هاى پیش از 
رخ��داد، معم��وال در بخش متقاعد س��ازى مخاطب 
راهى دشوار را طى مى كنند اما نكته مهم اینجاست 
كه در صورت موفقی��ت، در مراحل بعدى مخاطبان 
وفادارت��ر و همراه ت��رى خواهند داش��ت. تش��كیل 
كمپین ه��اى مختل��ف )از كمپین ه��اى انتخابات��ى 
گرفت��ه تا كمپین هاى اعتراض��ى و جنجالى( نیاز به 

برنامه ریزى و هدف گذارى دارد: 
* انتخاب اهداف اولیه كمپین 

م��ورد  به وی��ژه در  زمان��ى،  * تاس��یس ج��دول 
كمپین هایى كه اهداف پیشگیرانه دارند 
* تعیین راهبردهاى رسیدن به اهداف 

* تشخیص و تعیین مخاطبان اصلى و احتمالى 
* انتخاب ش��عار یا برچس��ب هاى اتح��اد اعضاى 

كمپین 
* تعامل با رسانه ها و خبرگزارى ها 

* تعیین مناسب ترین شبكه یا برنامه اطاع رسانى 
براى ارتباط با مخاطبان و عضو گیرى.

بهترین شبکه های اجتماعی کدامند؟ 
نش��ریه فورب��س اخی��را مقال��ه اى منتش��ر كرده 
ب��ا تیتر »ك��دام ش��بكه هاى اجتماعى در تش��كیل 
كمپین محبوب تر هس��تند؟« در این مقاله بیش��تر 
به بررس��ى كمپین هاى حمایتى از تولید محصوالت 
مش��خص پرداخته شده اس��ت. با وجود شبكه هاى 
اجتماع��ى متع��دد و نرم افزاره��اى ارتباطى موجود 
در گوش��ى هاى تلفن همراه، تش��خیص اینكه كدام 
یک موفق تر هس��تند كمى سخت اس��ت اما به نظر 
مى رس��د نرم افزارهاى نصب شده روى تلفن همراه، 
نس��بت به شبكه هاى اجتماعى دیگر، اقبال بیشترى 
دارن��د. درواق��ع تبلیغات یا ش��عارهایى كه از طریق 
گوشى هاى همراه به دست كاربران مى رسد، سریع تر 
از پیام ه��اى ایمیل��ى و تبلیغات��ى دیده مى ش��وند. 
براس��اس این گزارش، یكى از بهترین روش ها براى 
ج��ذب مخاطب��ان و همراه��ى در كمپین ها، پخش 
ك��ردن پیام ها در فضاهایى اس��ت كه از طریق تلفن 

همراه قابل مشاهده باشند. 

پیام های ویدئویی اثرگذار تر هستند 
تش��كیل كمپین ه��اى متعدد در دنی��اى مجازى 
باعث ش��ده اس��ت برخى از ای��ن كمپین ها چندان 
موفق نباشند، بسیارى از عدم موفقیت ها در تشكیل 
كمپین ها، ناش��ى از عدم اطمینان افراد نس��بت به 
صح��ت و موثق ب��ودن اخبار یا اطاعاتى اس��ت كه 
توس��ط كمپین ها منتشر مى ش��ود. تا چندى پیش، 
به نظر مى رس��ید ارائه آم��ار و اطاعات تصویرى در 
كنار اخبار و اطاعات كمپین ها، تا حدودى به جلب 
اعتم��اد كمک مى كند ام��ا اخیرا تصاوی��ر نیز جزو 
موارد غیر قابل اطمینان هستند، بنابراین استفاده از 
ویدئوها در كمپین ها متداول شد. به غیر از ویدئوهاى 
اتفاقى یا به عبارتى مستند كه در مورد یک موضوع 
منتشر مى شود، برخى كمپین ها ویدئوهاى تبلیغاتى 
یا از پیش تعیین ش��ده ضب��ط مى كنند، ویدئوهایى 
كه گاه بس��یار پربیننده نیز هس��تند. براى مثال در 
حوزه كمپین ه��اى مربوط به خوراكى ها، در س��ال 
جارى ویدئویى آموزش��ى توس��ط كمپین »استیک 
خوردن را محدود كنیم« س��اخته ش��د كه در طول 
م��دت یک دقیقه به زوای��اى پنهان و منفى خوردن 
مداوم استیک مى پرداخت. جالب است كه این ویدئو 
در مدتى كوتاه جزو پربیننده ترین ویدئوهاى فضاى 
مجازى ش��د و تنه��ا در محیط فیس ب��وك، 6 هزار 
بار به اش��تراك گذاش��ته شد. اما ش��اید بتوان یكى 
از شناخته ش��ده ترین كمپین ه��اى تبلیغاتى مثبت 
در بخ��ش ویدئویى را كمپین چالش س��طل آب یخ 
دانست كه بس��یارى از چهره هاى ورزشى، فرهنگى، 
هنرى و حتى سیاس��ى را به چالش كش��ید. ش��اید 
اگر این كمپین، تنها به ش��كل نوش��تارى یا انتشار 
عك��س فعالیت مى كرد، تا این حد دیده نمى ش��د و 
مورد توجه عام قرار نمى گرفت. جالب اس��ت كه این 
روزها، حتى كمپین هاى انتخاباتى و سیاس��ى نیز به 
ویدئو سازى روى آورده اند، نمونه این نوع فعالیت در 
كمپین تبلیغاتى دیوید كامرون، نخست وزیر بریتانیا 

انجام شده است. 

کسب و کار موفق و کمپین های تبلیغاتی 
خواس��ته یا ناخواس��ته، كمپین هاى تبلیغاتى این 
روزها جایگاه خ��ود را در ذهن مخاطبان مجازى به 
دست آورده اند. بر این اساس راه اندازى كمپین هاى 
تبلیغاتى و حمایتى از سوى مدیران ضرورى به نظر 
مى رس��د. گرچه راه اندازى كمپین هاى حمایتى باید 
براس��اس اصول منطقى و استاندارد انجام گیرد و به 
كار گی��رى تكنیک هاى خاقانه براى جذب مخاطب 
اهمیت زی��ادى دارد. یك��ى از تكنیک هاى متداول 
براى جذب مخاطبان، راه اندازى كمپین هاى خیریه 
ب��ا حمایت مجموعه هاى مالى بزرگ اس��ت. درواقع 
ی��ک مجموعه تولیدى یا خدمات��ى با راه اندازى یک 
كمپین خیریه، هم توجه مخاطبان را جلب مى كند 

و هم وجهه تجارى خود را ارتقا مى بخشد. 

آزموده دیدگاه

ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت 

سعید حجاریان 

سارا برومند 

دریچه

محمد سلطانى فر، استاد ارتباطات معتقد 
اس��ت كه كمپین ها مطالبات مردم را ارائه 

مى كنند و كاما اثرگذار هستند. 
در ابتدا باید به این سوال پاسخ داد كه این 
كمپین ها مجازى یا واقعى هس��تند. از نظر 
من این كمپین ها واقعى هستند. شاید این 
كمپین ها در فضاى مجازى اتفاق مى افتند، 
اما نمى ت��وان گفت كه مجازى هس��تند و 
واقعى نیستند. بنابراین این كمپین ها در زیر 
پوست جامعه وجود دارند و در همان جا در 
حال شكل گیرى و حركت هستند. بنابراین 
این كمپین ها كه خواس��ته هاى مردم است 
باید جدى گرفته شود. شاید این كمپین ها 
نتوانسته اند خواس��ته هاى خود را عملیاتى 
كنند، اما به هرحال خروجى هاى معنادارى 
از این كمپین ها اس��تخراج شده است. این 
كمپین ها به نوعى نیاز و خواس��ته مردم را 
بازتاب مى دهند كه الزم است نسبت به این 

خواسته ها واكنش نشان داده شود. 
درست اس�ت که این کمپین ها مطالبات 
م�ردم را بازت�اب می دهد، اما احس�اس 
نمی ش�ود که این مطالبات جدی گرفته و 
به آنها توجه شود و بر اثر شکل گیری این 
کمپین ها تغییرات مورد انتظار پیش بیاید؟ 
اصا این گونه نیست كه كاركردى نداشته 
اس��ت. بس��یارى از این كمپین ه��ا در بین 
تولید كننده ه��ا ایجاد تكاپ��و كرده اند. مثا 
در ح��وزه خودرو و كمپینى ك��ه در رابطه 
با آن اتفاق افتاد بس��یارى از قطعه سازها به 
تكاپو افتادند تا كیفیت قطعات خود را ارتقا 
دهند. در اصل كمپین خودرو، خودروسازان 
را به چالش كش��یده اس��ت. چرا مى گویید 
اثر گذار نبوده اند. كاما این كمپین ها اثرگذار 

بوده اند. 
با توجه به صحبت ش�ما، آیا در شرایط 
فعلی ک�ه با م�وج کمپین های مختلف 
و تعددگرای�ی در ح�وزه ایجاد کمپین 

روبه رو هس�تیم ک�ه هر ف�ردی در هر 
جای�گاه اجتماع�ی کمپین�ی ب�ه راه 
می ان�دازد همچنان می ت�وان همه این 

کمپین ها را مؤثر دانست؟ 
طبیعى است كه تعدد كمپین ها آنها را از 
اعتبار الزم مى اندازد. بنابراین این هوشیارى 
باید وجود داش��ته باش��د تا هر فردى خود 
را در جای��گاه ایجاد كنن��ده كمپین محق 
نبیند تا به این ترتیب كمپین هاى درس��ت 
توسط افرادى كه كارشناس هستند و پایگاه 
اجتماعى مناس��بى در میان م��ردم دارند 
ش��كل داده ش��ود. كمپین هاى درست در 
میان تعدد كمپین هاى بى پایگاه و بى هدف 
گم نمى شود و كارایى شان از بین نمى رود. 
به هرحال این نظر درست است كه افزایش 
كمپین ه��ا اعتبار آنه��ا را از بین مى برد اما 
به هرحال در هر ش��كلى ای��ن كمپین ها را 

نمى توان بى اثر قلمداد كرد. 
برخی معتقدند این کمپین ها تنها حرف 
اس�ت و عمگرای�ی را در جامعه از بین 
می ب�رد، با توجه به اینکه ش�ما معتقد 
به کارایی کمپین ها هستید این نظر را 

چطور ارزیابی می کنید. 
حداقل كمپین »خودروى داخلى نخرید« 
خاف نظر س��عید حجاری��ان را ثابت كرد. 
اما حقیقت امر این اس��ت كه یک كمپین 
صرف نمى تواند تغییرات الزم را ایجاد كند 
و همیشه كمپین ها یک نوع تكمیل كننده 
شرایط به نفع مطالبات مردم هستند و مثا 
در بح��ث خودرو توان خری��د مردم نیز در 
عملیاتى شدن آن مؤثر بود. رسانه، حال هر 
رسانه اى نمى تواند به تنهایى عملى را پیش 
ببرد. رسانه در اصل در نقش كاتالیزور عمل 
مى كند تا یک جریان را تكمیل تثبیت كند 
یا بازدارنده باش��د. بنابراین در حوزه خودرو 
ش��اهد بودیم ك��ه كمپین و رس��انه نقش 

كاتالیزور را بازى كرد. 

آلبرت بغزیان، اقتصاددان معتقد است 
این كمپین ها صداى مشترى هستند و 
به نوع��ى خ��أ بازاریاب��ى در واحدهاى 

تولیدى را نشان مى دهند. 
با توجه به رواج کمپین هایی که در 
ارتباط با حوزه تولید در شبکه های 
اجتماعی شکل گرفت، مانند کمپین 
خودروی داخلی نخرید یا سوسیس 
و کالباس نخرید، ش�ما کارکرد این 
کمپین ها را چطور ارزیابی می کنید، 
آی�ا چنی�ن کمپین های�ی در حوزه 
تولی�د می توانن�د س�بب ارتق�ای 
کیفی�ت ش�وند ی�ا نه تنها ش�کلی 

نمایشی دارند؟! 
درباره اینكه این كمپین ها نمایش��ى 
اس��ت ی��ا خی��ر م��ن نمى توان��م نظر 
كمپین��ى  خ��ودرو  ح��وزه  در  ده��م. 
ك��ه اتفاق افتاد س��بب ش��د ب��ه جاى 
خودروى  واردكننده هاى  مصرف كننده، 
چین��ى منافع ش��ان تأمین ش��ود. عمًا 
خودروسازان حركتى نكردند و اعتنایى 
به این كمپین و خواس��ته اش نداشتند. 
هرچند به هر حال بحث كمپین خودرو 
شاید در جهت خواسته اصلى اش حركت 
نكرد اما اثرگ��ذار نیز نبود. اما در حوزه 
مواد غذای��ى این كمپین ه��ا نمى توانند 
مؤثر واقع ش��وند و س��ازمان هایى چون 
س��ازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد 
مى توانن��د فض��ا را به س��متى ببرند تا 
كیفی��ت مواد غذای��ى افزای��ش یاب��د و 
س��امت مردم تضمین ش��ود. بنابراین 
شاید در حوزه صنعت صداى مردم را به 
گوش مسئوالن رسانده اما در حوزه هاى 

دیگر مؤثر نبوده است. 
بنابرای�ن در حوزه صنع�ت تا حدی 
می توان ای�ن کمپین ه�ا را اثر گذار 

دانست؟ 

بله! ش��اید در ابتدا ش��ک بود كه این 
كمپین ها س��اختگى باش��د اما حداقل 
این ویژگى را دارد كه مردم را هوش��یار 

مى كند. 
با توجه به این نظر فکر می کنید ادامه 
این کمپین ها می تواند در حوزه تولید 

و صنعت مؤثر عمل کند؟!  
ای��ن كمپین ها ب��ه هر ح��ال به نفع 
اس��ت.  تولید كنن��ده  و  مصرف كنن��ده 
در چنی��ن ش��رایطى ای��ن فض��ا براى 
تولید كنن��ده مح��دود مى ش��ود كه هر 
كاالی��ى ب��ا ه��ر كیفی��ت و قیمتى به 
مردم ارائ��ه كند. نباید ای��ن كمپین ها 
را یک مقول��ه ناامن كننده فضاى تولید 
دانس��ت، بلكه این كمپین ه��ا به نوعى 
ص��داى مش��ترى اس��ت؛ مش��ترى كه 
مدت ها س��كوت كرده و اكنون صدایش 
بلند ش��ده اس��ت. ای��ن كمپین ها خأ 
واحدهاى بازاریاب��ى واحدهاى تولیدى 

را پر كرده اند. 
برخی معتقدند ای�ن کمپین ها تنها 
در  را  عملگرای�ی  و  اس�ت  ح�رف 
جامع�ه از بین می برد، نظر ش�ما در 

این زمینه چیست؟ 
همه م��ردم به ش��بكه هاى اجتماعى 
دسترس��ى ندارن��د. ش��كل كل��ى این 
كمپین ه��ا توس��ط م��ردم ی��ک بازى 
س��رگرم كننده اس��ت. در حوزه خودرو 
ش��اید س��روصداهایى اتفاق افت��اد اما 
دیدی��م در عم��ل كارى از پیش نبرد و 
حتى ش��وراى رقابت كه وارد شد، مردم 
متقاضى خودرو خواس��تند كه س��ریعا 
تكلیف شان مشخص ش��ود تا خودروى 
مورد نیازش��ان را تهیه كنند؛ اتفاقى كه 
تا تعطیلى شوراى رقابت نیز پیش رفته 
اس��ت. بنابراین در عمل این كمپین ها 

اثرگذار نبوده اند. 

امان اهلل قرائى مقدم، جامعه شناس 
معتقد است كمپین هاى موجود در 
به  اجتماعى متعلق  ش��بكه هاى 
جوامع نامجاور اس��ت كه این امر 
س��بب عدم هماهنگى و اثرگذار 

بودن خواسته آنان مى شود. 
با توجه به م�وج کمپین هایی 
که در شبکه های اجتماعی از 
س�وی افراد فاقد اعتبار رواج 
پیدا کرده اس�ت، به نظر شما 
می ت�وان این کمپین ه�ا را در 
ساختار اجتماع مؤثر دانست؟ 
م��ردم م��ا و از جمل��ه جوانان 
اساساً به این كمپین ها نپیوستند، 
بنابراین این كمپین ها نمى توانند 
كارایى الزم را داش��ته باش��ند و 
منظور و ه��دف آنه��ا را برآورده 
كند. به دلیل آنك��ه كمپین ها از 
سوى مردم، بیگانه فرض مى شوند 
نمى توانند اعتماد عمومى را جلب 
كنن��د. این م��وج كمپین ها تنها 
یكسرى توهمات در جامعه ایجاد 
مى كند و به همین دلیل است كه 

تاثیر مثبتى ندارد و نمى تواند مؤثر 
عمل كند. 

در گذش�ته اما برخ�ی از این 
حوزه ه�ای  در  کمپین ه�ا 
سیاس�ی و اجتماعی اثر گذار 
بوده  و توانس�ته اند تغییراتی 
در جامع�ه و روند سیاس�ی و 
اجتماعی ایجاد کنند. با توجه 
به س�اختار گذشته کمپین ها 
که در فضایی به جز شبکه های 
اجتماعی موفق عمل کرده اند، 
اساسا کمپین از نظر شما مؤثر 
نیست یا شکل تازه آن که در 
فضای مجازی اتفاق می افتد؟ 

به  در گذش��ته كمپین های��ى 
فراخور نی��از روز جامعه ش��كل 
مى گرفت��ه اس��ت. در آن زم��ان 
هدف از ایجاد كمپین رس��اندن 
صداى مردم به گوش مس��ئوالن 
بوده اس��ت. كمپین هایى كه در 
این ساختار ش��كل گرفته اند در 
موفق  توانس��ته اند  اس��تثناهایى 
عمل كنند. اما افرادى كه در این 

كمپین ها شركت و از آن حمایت 
كرده اند اف��راد خاص��ى بودند و 
همه جامعه را در بر نمى گرفتند. 
شاید این كمپین ها صدایى را به 
گوش مس��ئوالن رس��انده باشد، 
اما باید بررس��ى ك��رد كه همان 
كردند  كمپین هایى كه سروصدا 
توانس��ته اند ب��ه ه��دف مدنظ��ر 
خود برس��ند؟  به نظر مى رس��د 
هیچ كدام از این كمپین ها موفق 
عمل نكرده اند، زیرا نتوانس��ته اند 
تغیی��رى را در س��اختار مدنظر 
ایج��اد كنند. پس درب��اره همان 
بگوییم  نمى توانیم  نیز  كمپین ها 

موفق عمل كرده اند. 
حال که کمپین  محمل خوبی 
برای برآوردن خواس�ته مردم 
نیست، مردم چگونه می توانند 
نیازها و خواس�ته های خود را 

ابراز کنند؟ 
این كمپین ها به دلیل آنكه توده 
عظیمى را درگیر كرده است موفق 
نیس��تند. این كمپین ه��ا در یک 

فض��اى مجازى و به ش��كل ارزان 
اتف��اق مى افتد و هر ف��ردى با هر 
جای��گاه اجتماعى ب��راى خودش 
كمپی��ن ب��ه راه مى ان��دازد. علت 
اینكه مردم خواسته هایشان را در 
قالب كمپین ها در شبكه اجتماعى 
ابراز مى كنند ناشى از آن است كه 
كنترلى بر این ش��بكه ها نیست و 
كس��ى آنها را براى به راه انداختن 
كمپین بازخواس��ت نمى كند. در 
اصل این فضا یک فضاى بى هزینه 
براى خالى كردن قشرهاى مختلف 
مردم است. كمپین زمانى مى تواند 
اثرگذار باشد كه مجلس و رسانه از 
آن حمایت كنن��د و آن را بازتاب 
دهند. بنابراین روند ایجاد كمپین 
در آینده نیز گسترش پیدا مى كند 
ام��ا از آنجا كه فض��اى الزم مهیا 

نیست نمى تواند اثر گذار باشد. 
برخی معتقدند این کمپین ها 
تنها حرف اس�ت و عمگرایی 
را در جامعه از بین می برد، شما 
این مقوله را چطور می بینید؟ 

من كامًا با این حرف موافقم. 
اینگون��ه كمپین ها كه  م��ا ب��ه 
در ش��بكه هاى اجتماع��ى اتفاق 
مى افتد عقاید عام��ه مى گوییم. 
در اص��ل عقاید عام��ه به جوامع 
نامج��اور اطاق مى ش��ود. یعنى 
این اف��راد نمى توانن��د در یكجا 
جم��ع ش��وند. ع��دم هماهنگى 
این گروه ها س��بب مى ش��ود كه 
عملگرایى در آنها ضعیف باش��د. 
وقتى كمپینى س��بب ایجاد یک 
جم��ع ش��ود مى توانی��م منتظر 
عملگرایى باش��یم. این جماعت 
مث��ل جوام��ع س��ینمارو ها ی��ا 
در  كه  هس��تند  روزنامه خوان ها 
یک جا گ��رد هم نمى آیند. اینها 
جماع��ت نامجاورند كه عقایدى 
دارند و چون وسیله آسانى چون 
ش��بكه اجتماعى در اختیارشان 
است، این عقاید را ابراز مى كنند. 
بنابراین من معتقدم كه در شكل 
این كمپی��ن عملگرای��ى وجود 

ندارد. 

کمپین های اجتماعی در همه دنیا از اهمیت خاصی 
برخوردارن�د. ای�ن کمپین ها با توس�عه ش�بکه های 
اجتماعی جایگاه خود را تغیی�ر داده و به این مکان 
تغییر م�کان داده اند. براس�اس بررس�ی های انجام 
شده توس�ط ایجاد کنندگان این کمپین ها که اغلب 
NGOها در کش�ورهای توس�عه یافته هستند تا 80 

درص�د می توانند در رفت�ار اجتماعی م�ردم تغییر 
ایجاد کنند و مردم و مس�ئوالن را به چالش بکشند 
و آنه�ا را نس�بت به موض�وع مورد بح�ث کمپین ها 
حس�اس کنند. اما در ایران چنی�ن تحقیقاتی انجام 
نش�ده است و س�اختار ش�کلی ایران قابل قیاس با 
کشورهای پیش�رفته نیست. اس�اس ان جی او ها در 
ایران یک س�اختار معیوب اس�ت که نتوانسته مؤثر 
عمل کند و بنابراین کمپین هایی که در ش�بکه های 

اجتماعی فارس�ی زبان ب�ه راه می افت�د اغلب فاقد 
پایگاه اجتماعی و اعتبار هس�تند و تنها به تقلید از 
کمپین های کش�ورهای پیش رفته شکل می گیرند. 
کمپین هایی که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود 
و چون هدف مشخصی را دنبال نمی کنند تنها در حد 
یک تقلید کورکوران�ه و در نتیجه محدود مانده اند. 
در گفت وگو با کارشناس�ان حوزه های مختلف تالش 

شده تا اثرگذاری کمپین های داخلی بررسی شود. 

محمد سلطانی فر: 
کمپین ها کاتالیزور هستند 

آلبرت بغزیان: 
کمپین ها صدای مشتری هستند 

امان اهلل قرائی مقدم: 

کمپین ها اثر گذار نیستند  گردهمایی فصلی اعضای انجمن 
مدیریت ایران برگزار شد

گردهمای��ى اعض��اى انجمن مدیریت ای��ران روز 
یكش��نبه 12 مهرم��اه در محل باش��گاه ش��ماره 2 
ش��ركت نفت ایران ب��ا حضور اعض��اى هیات مدیره 
 و تع��دادى از مدی��ران و اس��اتید عض��و انجم��ن

 برگزار شد. 
براساس این گزارش، در این جلسه مجید قاسمى، 
رئی��س هیات مدیره انجمن مدیری��ت ایران به نقش 
اعض��اى انجم��ن در دوره پ��س از لغ��و تحریم هاى 
اعمال ش��ده علیه ایران اش��اره كرد و بر شناس��ایى 
توانمندى ه��ا و ظرفیت ه��اى اعض��ا و بهره گی��رى 
از فرصت ه��اى موج��ود جه��ت ارائه پیش��نهادها و 

راهكارهاى الزم تاكید كرد. 
گفتنى اس��ت پس از سخنرانى رئیس هیات مدیره 
انجمن مدیریت ایران، اعضاى انجمن پیش��نهادهاى 
خود در مورد موضوع مطرح ش��ده در جلس��ه را در 

تریبون آزاد مطرح كردند.
 پس از سخنان ارائه ش��ده توسط اعضاى انجمن 
مدیریت ایران، مقرر ش��د با توجه به موارد مطروحه 

جلسات تخصصى ترى در این زمینه برگزار شود. 
الزم به ذكر اس��ت در پایان این گردهمایى نیز در 
مراس��مى لوح عضویت اعضاى طایى توسط اعضاى 

هیات مدیره انجمن اهدا شد. 

اثرگذاری کمپین های شبکه های اجتماعی بررسی می شود 

هر ایرانی، یک کمپین 



 شبیه سازی ببر بنگال و 
یوزپلنگ آسیایی

دانشمندان آرژانتینی 
موفق شده اند جنین 
گونه های در معرض 
خط��ر انقراض همچون یوزپلنگ آس��یایی، ببر و گربه 
بن��گال را از س��لول های پوس��ت منجمد ش��ده تولید 
کنند که این دس��تاورد می تواند به حفظ تنوع زیستی 
سیاره کمک کند. دانسل س��االمونه، دانشیار دانشگاه 
بوینوس آی��رس اظهار کرد: ما به عنوان نخس��تین گام 
روی گونه های غیربوم��ی کار می کنیم. هدف اصلی ما 
جلوگیری از انقراض گونه های بومی مانند پلنگ خالدار 

آمریکایی است. 
وی اف��زود: باغ وحش بوینوس آیرس دارای یک بانک 
داده ژنتیکی اس��ت ک��ه در آن، همه گونه های بومی و 
غیربومی حفظ شده اند. اما این دانشمندان نتوانسته اند 
این پروژه را از مرحله جنینی فراتر ببرند، زیرا قرارداد آنها 
با باغ وحش به این شکل است که باید از استانداردهای 
اخالقی انجمن آکواریوم ه��ا و باغ وحش های آمریکای 
التین پیروی کنند. طبق این قوانین، آزمایش��ات این 

چنینی تنها تا مرحله جنینی امکان پذیر است. 

راهی برای جلوگیری از انفجار هواپیما
دانشمندان موسسه 
کالیفرنیا  فن��اوری 
موفق به تولید یک 
افزودنی سوخت جدید شده اند که در زمان برخورد شدید 
منفجر نمی شود. محققان به رهبری جولی کورن فیلد، 
استاد مهندسی شیمی موسسه فناوری کالیفرنیا با الهام 
گرفتن از حمالت 11 س��پتامبر 2001 که طی آن دو 
هواپیما به بمب های پر از س��وخت تبدیل شده و مرکز 
تج��ارت جهانی آمریکا را منفج��ر کردند، یک افزودنی 
س��وخت ویژه طراحی کرده اند که از شکل گیری غبار 
ری��ز بخار در زمان برخورد جلوگیری می کند. این غبار 
ریز اس��ت که باعث انفجارات مرگبار می شود. افزودنی 
جدید، سوخت را به قطرات اندازه باران تبدیل می کند 
که بدون خطر در هوا پخش می شوند. کورن فیلد، مولف 
 Science ارش��د این تحقیق که جزییات آن در مجله
منتشر ش��ده، اظهار کرد: اگر تروریست ها می دانستند 
سوخت هواپیما منفجر نمی شود، هیچ گاه چنین اتفاقی 
نمی افتاد. فرمول جدید از نوعی پلیمر برخوردار است که 
شامل یک مولکول بلند ساخته شده از چندین زیرواحد 
تکرارش��ونده اس��ت و در انتهای هر ک��دام، واحدهایی 
قرار گرفته که مانند ی��ک پیوند اصلی در یک زنجیره 

دوچرخه عمل می کنند. 
هر پلیمر به طور خودبخود به یک زنجیره بس��یار نازک 
موس��وم به »م��گا ابرمولک��ول« متصل می ش��ود. این 
مگاابرمولکول ها دارای ویژگی های بسیار دقیقی هستند 
و بسیار بهتر از نس��خه های اولیه افزودنی پلیمر عمل 

می کنند. 

حل مشکل زباله های پالستیکی با کرم 
اس��تنفورد  دانش��گاه  محقق��ان 
ب��ه هم��راه محقق��ان چینی در 
دریافته ان��د که  کش��ف جالب��ی 
عاش��ق  کرم ه��ا  از  گونه های��ی 
خ��وردن پالس��تیک هایی هس��تند که ب��رای برخی 
حیوانات سمی اس��ت. زباله های پالستیکی در حال 
حاض��ر از کنت��رل خارج ش��ده اند و اس��تیروفورم یا 
پلی اس��تیرین از بدترین انواع زباله های پالس��تیکی 
هس��تند. آمریکایی ها در هر س��ال 25 میلیارد ظرف 

استیروفورمی را دور می اندازند. 
ح��دود 2 میلیون تن از این م��واد به زباله گاه ها راه 
پیدا می کند و تقریبا هرگز تجزیه زیستی نمی شوند. 
کش��ف جدید محققان مبنی ب��ر اینکه برخی کرم ها 
می توانن��د به طور انحصاری از این مواد پالس��تیکی 
تغذی��ه کنن��د بس��یار ش��گفت آور و مبهوت کننده 
اس��ت. این کرم ه��ا عالوه ب��ر اینک��ه می توانند این 
نوع پالس��تیک ها را هض��م کنند، قادرن��د آنها را به 
دی اکسیدکربن و ضایعاتی تبدیل کنند که به عنوان 

خاک محصوالت زراعی قابل کاربرد هستند. 
استفاده از این روش باعث کاهش ضایعات پالستیکی 
موجود در طبیعت می شود و همچنین می تواند به تولید 
پالستیک های زیستی جدیدی منجر شود که در زمین 

و دریاها انباشته نمی شوند. 

در حالی بیش��ترین اقالم میوه و تره بار با ثبات نسبی قیمت  همراه بوده اند که برخی 
میوه ه��ای نوبرانه پاییزی از جمله نارنگی و پرتقال در مقایس��ه با روز های گذش��ته با 

مقداری کاهش قیمت روبه رو شده اند. 
اغلب میوه های فصل جدید از جمله نارنگی و پرتقال در مقایس��ه با هفته گذش��ته تا 
حدودی کاهش قیمت داش��ته اند. به عنوان نمونه هر کیلوگرم میوه های نوبرانه پاییزی 
اعم از نارنگی، پرتقال و انار حدود 6000 تومان در میوه فروشی های سطح شهر عرضه 

می شود. 
در میان س��ایر میوه ها هر کیلوگرم س��یب درجه یک 6000 تومان، سیب درجه دو 
2500 توم��ان، خیار درجه یک 3500 تومان و خی��ار درجه دو 1800 تومان فروخته 
 می ش��ود. همچنی��ن هر کیلوگرم م��وز 3700 تومان، گالب��ی 5000 تومان و هندوانه 

300 تومان عرضه می شود. 
در بین میوه های تابستانی که همچنان عرضه شان در بازار مصرف ادامه دارد، شلیل 

کیلویی 4800 و هلو کیلویی5000 تومان فروخته می شود. 
 در می��ان اق��الم مختل��ف تره بار نیز ه��ر کیلوگرم س��یب زمینی و پی��از به ترتیب 
1300 و 1200 تومان عرضه می ش��ود که در مقایسه با ماه های گذشته افزایش حدود 
200 تومانی قیمت را نشان می دهد. همچنین هر کیلوگرم کلم بروکلی 5000 تومان، 
فلفل دلمه ای 1500 تومان، کدو 2000 تومان و بادمجان 2200 تومان عرضه می شود. 

قرار اس��ت وزرای صنعت و رقابت ایاالت متحده آمریکا، به موضوع رسوایی به بار آورده 
موتورهای دیزلی اتومبیل های شرکت فولکس واگن رسیدگی کنند. فولکس واگن در پی 
دستکاری و تغییر در داده های مربوط به آزمون انتشار گازهای گلخانه ای  )دودخودرو( که 

توسط شرکت آلمانی انجام گرفته بود، رسوایی بزرگی به بارآورد. 
ب��ه گزارش منابع اتحادیه اروپا، ای��ن وزرا موضوعات پیش آمده را در لوکزامبورگ مورد 
بحث و گفت وگو قرار خواهند داد که البته انتظار نمی رود این موضوع در دستور کار رسمی 

باشد. 
در این نشت، آقای »خوزه مانوئل سوریا« وزیر صنعت و گردشگری و انرژی اسپانیا نیز 
حضور پیدا خواهد کرد. وی در روزهای گذش��ته تأکید کرده بود: از ایاالت متحده آمریکا 
تقاضا خواهد کرد که بررسی موتورهای اتومبیل هایی را که پس از مدل های مورد استفاده 

خود ایاالت متحده به بازار آمده است، گسترش دهد. 
همچنی��ن او گف��ت: از آزمایش ک��ردن اتومبیل ها قب��ل از فروش دف��اع خواهد کرد، 
همان طوری که تاکنون در اروپا این کار انجام شده است. اتومبیل ها این تست ها را یک بار 
هم در حال حرکت می گذرانند. از س��وی دیگر »کمیس��یون اروپا«  )CE( نیز کشور های 
عضو سازمان را دعوت کرده که تحقیقات و بررسی های الزم را در سطح کشور انجام دهند 
و اطالعات حاصل شده را به بروکسل برسانند.  »کمیسیون اروپا« تأکید کرد: اگرچه این 
نهاد ها دارای چارچوب قانونی برای اجرای آزمون اندازه گیری میزان ورود گازهای گلخانه ای 
به اتمس��فر هستند، ولی این کشورهای عضو کمیسیون هس��تند که باید موارد آزمون را 

مشخص کرده و بر آنها نظارت کنند. 
کمیس��ر بازارهای داخلی اتحادیه اروپا برای صنعت و کارآفرینی شرکت های کوچک و 
متوس��ط نیز برای جمع آوری توضیحات بیشتر، با رئیس و اعضای هیات مدیره نام تجاری 

فولکس واگن اتومبیل های سواری مالقات کرد. 
هفته گذشته زمانی که رسوایی در ایاالت متحده برمال شد، بروکسل از همه اعضای خود 
درخواست کرد تعداد اتومبیل ها با موتور دستکاری شده و دارای تأییدیه کنترل در داخل 
کشور را بررسی کنند؛ نه تنها اتومبیل های فولکس واگن، بلکه دیگر تولیدکنندگان و دیگر 
مارک ها. »کمیسیون اروپا« از ابتدا بیان می کرد که کارشناسان اروپایی درباره خطر تقلب 
در اندازه گیری ورود گازهای گلخانه ای تولید ش��ده اتومبیل ها در سال 2013 هشدار داده 

بودند. این گزارش توسط مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون منتشر شده است. 
آنها همچنین، در مورد تس��ت های آزمایش��گاهی خود ش��رکت ها، عدم تطابق ارقام 
واقعی انتشار گاز های گلخانه ای در بزرگراه ها به نسبت تست های انجام شده و استفاده 
از اب��زاری که دس��تگاه های کنترل کننده را غیر فعال می کنند، هش��دار داده بودند. به 
همین دلیل، در حال حاضر روش های جدیدی برای انجام تست ها مطابق با محدودیت 
انتش��ار گازهای گلخانه ای ارائه می شود، احتماال قرار است از سال آینده اصالحاتی در 

آزمون ها اعمال شود. 

داستان رسوایی فولکس واگن

احس��اس راحتی در محی��ط کار ترکیبی 
از عوام��ل انس��انی و مادی اس��ت. همه ما 
س��اعت ها از وق��ت خ��ود را در مح��ل کار 
می گذرانیم. زندگی حرفه ای ما می تواند ما 
را خوشحال، شاداب و بشاش کرده یا باعث 

رنج و ناراحتی مان شود. 

احترام به زندگی شخصی و خانوادگی
اگر اداره یا شرکتی تصمیم دارد محیطی 
باشد که کار کردن در آن لذت بخش است، 
بهتری��ن کار احترام به زندگی ش��خصی و 
خانوادگی همکاران اس��ت. اصولی که الزم 
است برای این کار دنبال کنیم توسط همه 
ش��ناخته ش��ده است: جلس��ات را طوالنی 
برگزار نکنید، از تش��کیل جلس��ات و جمع 
ک��ردن کارمن��دان خارج از س��اعت کاری 
خودداری کنید. هرچن��د که این توصیه ها 
ب��ه نظ��ر ابتدای��ی می آید اما ش��رکت ها و 
 ادارات اغل��ب مرتک��ب دو خط��ای بزرگ 
می ش��وند. نخس��تین خطا این اس��ت که 
کارفرمایان بیش��تر روی زنان متمرکز شده 
و زندگی خانوادگی را مختص آنها می دانند 
درحالی که م��ردان نیز به همان میزان حق 
زندگ��ی خانوادگ��ی دارند. دومین اش��تباه 
واگذاری بیش��تر کارها به کسانی است که 
یا صاحب فرزند نبوده یا فرزندان مس��تقلی 
دارن��د. این کار باعث ایج��اد عدم تعادل و 
نابراب��ری ش��ده و فرد در چنی��ن محیطی 

احساس راحتی نخواهد کرد. 

امکان مجزا شدن محیط کاری
اکث��ر حق��وق بگی��ران درج��ه س��ه در 
فض��ای ب��از کار می کنند. ای��ن کار باوجود 
نقص های��ی ک��ه دارد در ذهن م��ا اینطور 
نق��ش بس��ته و بزرگ ترین نق��ص آن هم 
ایجاد سروصداس��ت. محیط های کاری که 
در آن می توان احس��اس راحتی کرد برای 
کارمن��دان خود فضایی ایج��اد می کند که 
می توانن��د به صورت مج��زا کار کنند مانند 
ایجاد س��الن های کوچک که در آن افراد با 
هم کار می کنند. این ایجاد نظم کار گروهی 
 را مس��اعد و مناس��ب می کن��د، از ایج��اد 
سر وصدای بیش از حد جلوگیری می کند، 
این امکان را می ده��د تا افراد در آرامش و 
به شیوه ای غیر رسمی کار کنند وهمچنین 
بهتری��ن راه ب��رای جلوگی��ری از تحرک و 

انزواست. 
بهتری��ن کار برای ایج��اد چنین فضایی 

اس��تقرار اتاقک ها و فضاهایی هایی است که 
می توان به صورت مجزا کار کرد و این همان 
شیوه ای است که شرکت گوگل که صاحب 
یک��ی از بهتری��ن و آرام تری��ن محیط های 

کاری است، انجام داده است. 

 پاسخ مثبت به تحوالت
زمانی که فرد احساس می کند می تواند در 
مح��ل کارش بماند و رش��د کند در چنین 
محیط��ی می تواند احس��اس راحتی کرده 
و بهت��ر کار کند. بنابراین داش��تن امکانات 
پیش��رفت در کار می تواند محرک باش��د و 
احس��اس لذت را در فرد ایجاد کند. محیط 
کاری ک��ه در آن اعض��ا احس��اس راحتی 
می کنن��د بای��د ب��ه روی همه تح��والت و 
جهت یابی ها باز باش��د. در این فضا تک تک 
اف��راد باید یکدیگ��ر را در کاره��ا همراهی 

کنند. 

 رئیس محوری
هیچکس دوس��ت ندارد رئیس��ی داشته 
باش��د ک��ه دائم��ا در تعقی��ب و نظ��ارت 
کارهای او باش��د. خودمختاری رئیس مانع 
آزادی اعض��ای گ��روه ش��ده و در پ��ی آن 
کاه��ش اعتماد به نفس را ب��ه دنبال دارد. 
در محیط کاری که افراد احس��اس راحتی 
می کنن��د رئیس به هیچ عن��وان نقش یک 
کنترل کنن��ده را ایفا نمی کند. دیگر باید از 
تفک��ر ضد رئیس بودن که پ��س از انقالب 
صنعتی به وجود آمده و ما نیز آن را به ارث 
برده ای��م بیرون آمده و رئیس را هم عضوی 
از یک گروه با اهداف مش��ترک بدانیم زیرا 
در آینده نس��ل جدید س��مت ریاست را به 

عهده خواهند گرفت. 

تعویض و رفت و آمد زیاد کارمندان
اگر به تازگی در شرکتی استخدام شده اید 
که هر روز با افراد جدیدی همکار می شوید 
و کارمن��دان همین ط��ور در رفت و آمدن��د 
تردید نکنید و س��ریع تر استعفا بدهید. در 
چنین محیط کاری هرگز احس��اس راحتی 

نخواهید کرد. 
تجدی��د روز به روز نیروهای کار نش��انه 
مش��خصی از ی��ک محی��ط کار نامناس��ب 
است که مدیریت مستبدانه و حقوق پایین 
نسبت به رقیبان و دیگر شرکت ها می تواند 
از عوامل عمده آن باشد. محیط های کاری 
که در آن اعضا احس��اس راحتی بیش��تری 
می کنند بس��یار راحت تر موفق می ش��وند 
اعتماد کارمندان خود را به دست آورند و از 

آنها افرادی فعال و پرکار بسازند. 

پاداش دادن
یکی از عالمت های یک محیط مناس��ب 
برای کار این اس��ت ک��ه رئیس به کارکنان 
خ��ود با ه��ر موقعیت اجتماعی ک��ه دارند 
پ��اداش می دهد. ای��ن پ��اداش تنها مادی 
نیس��ت و کار بسیار ساده ای است که کمتر 
دیده می ش��ود. برای مثال همین که رئیس 
ب��ه کارمند خود به وس��یله ایمیل یا حتی 
یک لبخند س��اده خوش آمدگویی می کند 

دیدگاه او را نسبت به کار تغییر می دهد. 
پاداش ه��ای مادی باید ب��ه مرور زمان به 
کارمندان اعطا ش��ود، به ای��ن صورت فرد 
احس��اس می کن��د در کار و برنام��ه مهمی 
ش��رکت کرده و تنها یک حلقه ساده از یک 
زنجیر نیس��ت. این امر ثابت شده است زیرا 
شرکت های موفق آنهایی هستند که در آن 
رابط��ه مدیر و کارمن��دان رابطه ای نزدیک 
و متعادل اس��ت زی��را ای��ن کار بازدهی را 
افزایش داده و باعث می ش��ود فرد احساس 

مفید بودن کند. 

تقویت روحیه اعضا
شرکت های بزرگ موفق همواره کارکنان 
خود را تش��ویق به همکاری می کنند و این 
به معن��ی ایج��اد رقابت نیس��ت. موفقیت 
جمعی اس��ت، اه��داف به ص��ورت جمعی 
حاصل می شود و فرهنگ محیط به گونه ای 
نیس��ت که هر فرد به فکر منافع ش��خصی 
خ��ود بوده و موفقیت ها را از آن خود بداند. 
مزیت دیگر کار گروهی فعالیت بیشتر افراد 
و اس��ترس کاری کمتر اس��ت. در حقیقت 
مدیریت باید جمعی بوده و به گونه ای نباشد 
که یک نفر رئیس بوده و به دیگران دستور 
بده��د و هرکس وظیفه خ��ود را به تنهایی 

انجام دهد. 

چشم انداز طوالنی مدت
طبق آمار ش��رکت هایی که عملکرد آنها 
براساس پیشرفت در طوالنی مدت پایه ریزی 
ش��ده است بهترین مکان برای کار کردن و 
احساس راحتی هستند. شرکت ها و اداراتی 
که برنامه مالی کوتاه مدت دارند اس��ترس و 
فش��ار خاصی را روزانه ب��ه کارمندان خود 

وارد می کنند. 
ب��رای ایج��اد همکاری و فعالیت بیش��تر 
گ��روه الزم اس��ت اف��راد ه��دف خاصی را 
دنب��ال ک��رده و درص��دد تحق��ق آن در 
آین��ده باش��ند. ب��ه ای��ن ص��ورت ف��رد از 
ن��وع کار و ه��دف همکاری خ��ود با گروه 
 اطالع داش��ته و احس��اس راحتی بیشتری 

خواهد کرد. 

راه های ساده اما کاربردی برای افزایش بازدهی در محیط کار

چگونه برای کارمندان محیطی راحت فراهم کنیم؟ 

با توجه به مطالعات انجام ش��ده توس��ط س��ازمان فعالیت ها و جنبش های شرکت های 
فرانس��وی و کمیته المپیک، به نفع کارفرمایان اس��ت که کارکنان خود را به انجام دادن 

ورزش در مدت زمانی که در شرکت حضور دارند تشویق کنند. 
آیا مدیر ش��ما هنگامی که می خواهید از شرکت برای ورزش کردن خارج شوید، شما را 

چپ چپ نگاه می کند؟! 
باید به او بگویید سخت در اشتباه است تا خیرخواهانه تر عمل کند!  شما با ورزیدن بدن 
خود، به مراتب بیش��تر و از طریق ش��یوه بهتری به نفع ش��رکت کار کرده اید و از مدیرتان 
که روی صندلی خود، بی تحرک نشس��ته است مؤثر تر واقع خواهید شد. این بیانیه توسط 
س��ازمان شرکت مدیران فرانسه تأیید شده است. سازمان کارفرمایان همراه با کمیته ملی 
المپیک ورزش فرانسه متحد شده بود که تحقیقاتی را درباره تأثیر فعالیت ورزشی کارکنان 
روی عملکرد اقتصادی شرکت ها انجام دهد. با جمع آوری داده های 150 مطالعه علمی و با 
نظرسنجی از 200 شرکت، توانستند میزان راندمان یک کارمند ورزشکار را ارزیابی کنند. 
یک فرد بی تحرک که ش��روع به فعالیت منظم جسمانی کند حدود 6 تا 9 درصد افزایش 
راندمان را در کارش مش��اهده خواهد کرد و این مسئله ای نیست که به راحتی بتوان ازآن 
چشم پوش��ید. باالترین امتیاز در بین کارمندانی که در نظرسنجی شرکت کردند کسانی 

کسب کردند که بیشترین فعالیت بدنی را داشتند. 
افزایش انگیزه در بهره وری ایفای نقش می کند

کارمندانی که آغاز به ش��نا کردن، پیاده روی کردن، دویدن و فعالیت های ورزشی دیگر 
کنند، خود را در مناس��ب ترین حالت جسمانی خواهند یافت. این سالمت جسمانی روی 
ذهن شان با ایجاد انگیزه بیشتر وآرامش بیشتر، تأثیر مستقیم و عملکرد بهتری را به دنبال 
خواهد داش��ت. فعالیت های جس��مانی به طور ناخودآگاه، توانایی ه��ای ذهنی کارمندان را 
افزای��ش داده و س��رعت کار را باال خواه��د برد و با کاهش غیبت ها، حضور بیش��تری در 
محل کار خواهند داشت. مزایای بسیاری شامل حال کارفرمایان خواهد شد زیرا اقتصاد و 
سودآوری را افزایش می دهد. با توجه به محاسبات تشکل مدیران و شرکت ها، بهره مازاد بر 

سودآوری خالص بین 1 تا 14 درصد است. 
فعالیت های ورزشی در زمان کار

اگر 10 درصد از کارکنان ش��روع به فعالیت س��بک ورزش��ی کنند، ب��ا افزایش میزان 
بهره وری ش��ان می توانند س��ود خالص خود را ت��ا 4درصد افزایش دهند. آنه��ا با افزایش 
سیاست های تشویقی ورزشی، از جمله اجازه دادن به کارکنان که در مدت زمان کاری خود 

به انجام ورزش بپردازند، سود بیشتری را عاید شرکت می کنند. 
اگر یک س��وم کارکنان به مدت یک س��اعت، کار خود را رها کنند و به ورزش بپردازند، 
99هزار یورو در سال هزینه خواهد داشت. اما عاملی که مدیران را تشویق می کند تا ورزش 
کنند این است که سود فعالیت های تولیدی تا 14 درصد افزایش به دنبال خواهد داشت. 

چرا شرکت ها باید کارکنان خود را به انجام 
ورزش تشویق کنند؟ 

منطقه آزاد

سودوکو

قــاب

کیوسـک
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دور دنیا

ترجمه: شکیبا شاملو رضایی
BFM :منبع

ترجمه: رضا فدایی
eldia :منبع

 ترجمه: مریم قاسمی
journal du net :منبع

جدول امروز

قیمت انواع ساعت رومیزی

گوگل پیش تر از هدست های عینکی شکلی رونمایی کرده بود که تصاویر دو بعدی معمولی را در اختیار کاربر قرار می دهد. اما حاال گفته می شود با نسل جدید این فناوری، عمق 
را هم در نظر داشت تا دنیایی متفاوت در اختیار کاربران قرار گیرد. 

قیمت )تومان(مدل

CRE850WR06 مدل Rhythm 70.000ساعت رومیزی

CRE814NR19 مدل Rhythm 60.000ساعت رومیزی

LCT073NR02 مدل Rhythm 146.000ساعت رومیزی

A523LF مدل camar45.000ساعت رومیزی

A316L مدل camar 30.000ساعت رومیزی

Thomas Kent 70.000قیمت ساعت رومیزی

Arabic 120.000ساعت رومیزی مدل

20.000ساعت رو میزی با صفحه LCD فلزی
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