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 وزیر تعاون از حذف یارانه 2 میلیون و 943 هزار 
نف��ر خبر داد و گف��ت: با هم��کاری اتحادیه امکان، 
تضمینی که کارفرمایان نس��بت به برگش��ت حقوق 
کارگ��ران می دهند و کارت ه��ای اعتباری خرید که 
برای کارگران صادر می کنیم امکان بهره مندی همه 

کارگران از وام خرید کاال فراهم خواهد شد. 
عل��ی ربیعی با اش��اره به آخری��ن جزییات حذف 
یاران��ه غیرنیازمن��دان اظه��ار ک��رد: اگرچ��ه زمان 
زیادی طول کش��ید تا اطالعات مربوط به خانوارها 
را جمع آوری و خطاه��ای احتمالی را کم کنیم اما 
خوشبختانه توانس��تیم نظام رسیدگی به اعتراض ها 
را تقوی��ت کنیم و این امر موجب ش��د کمتر از 80 
درصد نسبت به حذف یارانه اعتراض کنند و افرادی 
ه��م که اعت��راض کردن��د یارانه 66 درصدش��ان را 
برگرداندیم ولی از آنها تضمین گرفتیم که اگر خطا 
نکرده باشیم آن مقدار یارانه های پرداختی را از آنها 

کسر می کنیم. 
وی با اش��اره به وضع معیش��تی کارگران و نظام 
حق��وق و دس��تمزد، درباره عدم تناس��ب بین خط 
فقر و دس��تمزد کارگران ابراز عقی��ده کرد و گفت: 
در بحث دس��تمزد باید طوری برنامه ریزی کنیم که 
جانب کارگر و کارفرما را بگیریم تا هم کرامت کارگر 
و امنیت شغلی او حفظ شود و هم کارفرما به تعدیل 

و اخراج او فکر نکند. 
وی ادامه داد: در شرایط رکودی که به سر می بریم 
و بین تورم و مزد س��ال ها شکاف افتاده و مزد پایین 
مانده و تورم باال رفته اس��ت، لذا در چنین شرایطی 
باید طوری برنامه ریزی کرد که هم به کارفرما فشار 

وارد نشود و هم زندگی کارگر بچرخد. 
وزیر کار به ه��م ریختگی نظام عرضه و تقاضا در 
بازار کار را در اشتغال نیروی کار مؤثر خواند و گفت: 
اگر یک درصد رشد در کشور ایجاد شود 100 هزار 

ش��غل به وجود می آ ید و ایجاد این میزان ش��غل به 
100 هزار میلیارد تومان نیاز دارد. 

ربیعی تصریح کرد: از سال 1384 تا 1392 به طور 
متوسط دستمزد دو درصد از نرخ تورم پایین تر بوده 
اس��ت اما در س��ال اول وزارت خود دس��تمزدها را 
25 درصد افزایش دادیم و س��ال قبل با وجود تورم 

15 درصدی این رقم 17 درصد افزایش پیدا کرد. 
وی با بیان اینکه نمی خواهیم شغل های موجودی 
را که داریم از دس��ت بدهیم، اظهار کرد: در شورای 
عالی کار رقم دس��تمزد برمبنای نرخ تورم و س��بد 
هزین��ه خانوار تعیین می ش��ود، البته در س��ال های 
گذشته بیشتر تمرکز بر نرخ تورم بوده ولی دولت در 
شورای عالی کار مداخله گر اصلی نیست، بلکه بحث 
میان کارگر و کارفرماس��ت و دول��ت به عنوان ضلع 
سوم، دیدگاه خود را براساس نظر کارگر و کارفرما و 
ش��رایط کشور اعمال می کند و رقم دستمزد تعیین 
می ش��ود که ممکن اس��ت تصمیم نهایی تالقی سه 
منحنی کارگر و کارفرما و دولت همه را راضی نکند. 
وی به جزییات آخرین جلسه شورای عالی اشتغال 
اشاره کرد و گفت: در این جلسه بسته سیاستی ویژه 
اش��تغال برای دوره رکود و پس از آن تدوین ش��د 
ک��ه کاهش نرخ بیکاری به زی��ر 10 درصد تا پایان 
س��ال 1396 از مهم ترین رهاوردهای آن به ش��مار 
می رود و ایجاد نظام ملی اطالعات بازار کار، حمایت 
از بنگاه ه��ای دانش بنیان برای افزایش اش��تغال در 
درازم��دت و تثبیت و تقویت اش��تغال روس��تایی از 

دیگر اهداف پیش بینی شده در این بسته است. 
ب��ه گفته وزیر کار، در ح��ال حاضر 18 میلیون و 
100هزار ش��غل در بخش صنایع خ��رد و کوچک، 
سه میلیون و 400 هزار شغل در صنعت کارخانه ای 
و تعداد اندکی ش��غل در حوزه نوآوری و دانش بنیان 

وجود دارد. 

 2میلیون و 943 هزار نفر
از لیست یارانه بگیران حذف شده اند

در حالی که کش��ورمان در س��ال های اخیر به ش��کل جدی با مشکلی به نام 
کمبود آب مواجه بوده است، این اعتقاد در میان برخی از کارشناسان 
و صاحب نظران وجود دارد که توسعه و گسترش بخش کشاورزی در...

مدیریت اصولی و صحیح در بخش کشاورزی بررسی می شود

نقشه راه نداریم 

 در گفت وگو با دکتر سروش مدبری، استاد ژئوشیمی
زیست محیطی دانشگاه تهران مطرح شد

تیغ تیز فلزات سنگین در آب

معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کش��ور 
از آماده ش��دن گزارش اولیه احصای بدهی های دولت خبر 
داد و اعالم کرد: این گزارش به وزیر اقتصاد ارائه ش��د تا او 

آن را به رئیس جمهور تقدیم کند. 
س��یدرحمت اهلل اکرم��ی در همایش  »س��ند راهبردی 
معاون��ت نظارت مال��ی و خزانه داری کل کش��ور، چالش ها 
و تروی��ج فرهنگ مدیریت راهبردی« که به مناس��بت روز 
حس��ابدار در س��الن ش��هید مدرس وزارت اقتصاد برگزار 
ش��د، بحث احصاء مطالبات و بدهی ه��ای دولت را یکی از 
موضوعاتی عنوان کرد که از س��وی دولت یازدهم با جدیت 
مورد توجه ق��رار گرفته و گفت: روز گذش��ته، خزانه داری 
کل کشور، گزارش اولیه بدهی های دولت را در موعد مقرر 
قانونی تعیین ش��ده به وزیر اقتصاد ارائه داد تا وی آن را به 

رئیس جمهور تقدیم کند. 
وی اظهار داشت: دو پروژه از هشت پروژه کلیدی وزارت 

اقتصاد مربوط به خزانه داری کل کشور است. 
مع��اون نظارت مالی وزارت اقتص��اد و خزانه داری کل 
کش��ور گفت: خوش��بختانه پس از حضور عل��ی طیب نیا 
در وزارت اقتص��اد، ضرورت تدوین برنامه در قالب س��ند 

راهبردی از س��وی او مورد تأکید قرار گرفت و قرار ش��د 
هم��ه برنامه های وزارتخانه مطابق با س��ند مذکور انجام 
ش��ود، کما اینکه این معاونت از قبل نیز برنامه ساالنه و 

چند ساله داشت. 
اکرمی با بیان اینکه مش��کل کش��ور ما نداش��تن برنامه 
نیس��ت و اتفاق��ا برنامه برای اجرا داریم، اف��زود: آنچه مهم 

است اجرای برنامه ها و نظارت بر اجرای برنامه ها است. 
معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور 
با تأکید بر ضرورت ش��کل گیری یک فهم مشترک از سند 
راهبردی وزارتخانه، انتشار مقاالت متعدد در ارتباط با سند 
راهبردی در نشریات تخصصی و عمومی، برگزاری جلسات 
آموزش��ی در معاون��ت، به کارگیری مدیری��ت پروژه محور، 
انح��الل برخ��ی کمیته ه��ا و کارگروه های زائ��د، تعمیم و 
تعمی��ق موضوع اتاق فکر و تدوین یک نظام نامه منس��جم 
برای ارزیابی عملکرد کارکنان و پرداخت های انگیزش��ی به 
آنان را از جمله اقدامات انجام شده از سوی معاونت مذکور 

در راستای سند راهبردی وزارتخانه عنوان کرد. 
پی��ش از این، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
در ش��هریورماه امس��ال گفت��ه بود: تا ام��روز هیچ مرجعی 

فهرس��ت جامع��ی از دارایی های دولت ن��دارد، هدف اولیه 
شناس��ایی و س��پس مدیریت این دارایی ها اس��ت که اگر 
این مهم انجام ش��ود از محل آن بس��یاری از نیازهای مالی 
قابل انجام اس��ت. مدیریت بدهی های دولت، یکی دیگر از 
طرح های عمده ای است که دنبال می کنیم، حجم بدهی ها 
مش��خص نیس��ت، حدس های مختلف زده می شود، حال 
آن که در اکثر کش��ورها در سایت های مشخص، بدهی های 

دولت به شکل لحظه ای قابل دسترس است. 
وی افزوده ب��ود: نمی دانیم حجم بدهی دولت چه میزان 
اس��ت، اینکه دولت بدهکار باش��د بد نیس��ت اتفاقا س��هم 
بدهی ه��ای دولت ایران نس��بت به تولی��د ناخالص داخلی 
س��یار پایین اس��ت و به 30 درصد نمی رسد، حال آنکه در 
کشورهای پیشرفته باالی 100 درصد بدهی وجود دارد اما 
بی��ن این دو تفاوت وج��ود دارد، در آنجا دولت اگر بدهکار 

است خوش حساب هم هست. 
در همی��ن حال، برخی اعض��ای کابینه دول��ت تدبیر و 
امید از جمله عباس آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی، حجم 
بدهی های دولت را بیش از 250 هزار میلیارد تومان اعالم 

کرده بودند. 

 مع��اون وزی��ر کار از تصویب آیین نامه اصالح س��اختار 
تش��کل های کارگری و کارفرمایی در شورای  عالی کار خبر 
داد و گف��ت: در قالب طرح طبقه بندی مش��اغل، حق مزد 
و ح��ق کار افزای��ش می یابد.  به گزارش مهر، سیدحس��ن 
هفده تن در دومین جلس��ه گزارش گی��ری از برنامه ده گانه 
معاونت روابط کار گفت: آیین نامه هایی در راس��تای اصالح 
ساختار تشکل های کارگری و کارفرمایی به تصویب شورای 
عالی کار رس��یده که امیدوارم تشکل ها عالوه بر رشد افقی 

از رشد عمودی مناسبی برخوردار شوند. 
وی تأکی��د کرد: با ه��م افزایی با یکدیگر باید به س��وی 
ایجاد نش��اط در محی��ط کار، امحای اس��ترس در محیط 
کار حرک��ت و زمینه های ش��ادی را ب��رای کارگران ایجاد 

کنیم و ای��ن برنامه ملی در صورتی موف��ق خواهد بود که 
هم افزایی بهینه ای بین دستگاه های حوزه وزارتخانه با سایر 

دستگاه ها به وجود آید. 
مع��اون رواب��ط کار وزارت تع��اون، کار و رف��اه ب��ه 
واحدهای مش��کل دار اشاره کرد و از کارفرمایان خواست 
که به س��وی نوآوری در تولیدات شان حرکت کنند تا در 
رابطه با صادرات مش��کلی نداشته باشند و در عین حال 
از س��رمایه گذاری در زمینه هایی که رشد اشتغال پایدار 

ندارد، خودداری کنند. 
هفده تن همچنین از کارفرمایان خواست که در رابطه با 

جذب سرمایه گذار نهایت تالش خود را انجام دهند. 
معاون وزیر کار به حوادث ناشی از کار و مدل خود ایمنی 

اشاره و اظهارکرد: بازرسان کار گزارش های ارزیابی چرخه 
ریس��ک را پیگیری کنند و در رابطه با دعاوی در استان ها 
این کار انجام ش��ود و وحدت رویه در هیات های تشخیص 

حل اختالف می تواند در این خصوص کمک کند. 
وی اف��زود: در زمینه های مختلف باید رویه س��ازی های 
جدیدی داشته باشیم که با همین وحدت در سراسر کشور 
و با کمک دیوان عدالت اداری و وزارت دادگستری به نتایج 

خوبی خواهیم رسید. 
ای��ن مق��ام مس��ئول در وزارت کار همچنی��ن به طرح 
طبقه بندی مشاغل اش��اره کرد و گفت: این طرح از حدود 
یک سال پیش آغاز ش��ده که طرح بسیار ارزشمندی است 
که متناسب با آن حق مزد و حق کار افزایش خواهد یافت. 

عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه و محاس��بات مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت: رئیس جمهوری اسالمی ایران روز 
س��ه ش��نبه الیحه بودجه س��ال 95 کل کش��ور را تقدیم 

مجلس شورای اسالمی خواهد کرد. 
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی با تشریح جلسه عصر روز 
یکشنبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات که با حضور 
محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شد، افزود: بودجه سال 
95 کل کشور روز سه شنبه توسط رئیس جمهوری اسالمی 
ایران به مجلس تقدیم و الیحه برنامه شش��م توسعه نیز در 

هفته آینده به مجلس ارائه خواهد شد. 
وی با اش��اره ب��ه ویژگی های الیحه بودجه س��ال آینده 
کش��ور تصریح کرد: فقط دو تا س��ه صفح��ه احکام در این 
الیح��ه وجود دارد و مابقی آن عدد و رقم اس��ت که با این 

کار آرزوی چندین ساله قانونگذاران تحقق خواهد یافت. 

نماین��ده م��ردم رش��ت در مجل��س ب��ا بی��ان اینکه از 
ویژگی های برنامه شش��م که هفته آین��ده به مجلس ارائه 
می شود وجود بندهایی است که متناظر با آن درباره قانون 
اقتصاد مقاومتی توضیح داده ش��ده است، ادامه داد: یعنی 
هر بند ماده می گوید به استناد کدام حکم اقتصاد مقاومتی 

تنظیم شده است. 
وی ابراز امیدواری کرد که بودجه سال 95 کاماًل عملیاتی 
و الیحه برنامه ششم نیز به صورت کامل در راستای اقتصاد 
مقاومتی باش��د و پیش بینی می شود یکی از بهترین لوایح 

بودجه و برنامه ای پس از انقالب باشد. 
عض��و کمیس��یون برنامه و بودجه مجل��س همچنین در 
پاس��خ به این سوال که ارائه برنامه شش��م دیرتر از الیحه 
بودجه به نگارش آن لطم��ه ای وارد نمی کند، تصریح کرد: 
از نظ��ر قانونی هیچ منافاتی وجود ن��دارد درحالی که هنوز 
برنامه پنجم توس��عه درحال اجرا اس��ت، دول��ت می تواند 

الیحه بودجه س��ال آینده را نیز براساس برنامه پنجم ارائه 
دهد. 

وی با تش��ریح دیگر موارد دستور کار کمیسیون برنامه و 
بودجه تصریح کرد: در این جلس��ه همچنین کلیات الیحه 
تنظیم برخی از احکام دائمی توسعه کشور که یک فوریت 
آن در جلسه علنی به تصویب نرسیده بود در جلسه دیروز 

به تصویب رسید. 
نماینده مردم رش��ت خاطرنش��ان کرد: البته یک سری 
اش��کاالت ش��کلی دارد که باید این اشکاالت برطرف شود، 
ازجمله اینکه آدرس و محل ارجاع قوانین مشخص نیست و 
اگر مواد این قانون به تصویب برسد نمی دانیم قرار است به 
کدام قانون الحاق شود و قرار شد که در جزییات اصالحاتی 
صورت گیرد.  وی ادامه داد: دیگر اشکال این الیحه عنوان 
آن است که نباید در صدر آن کلمه دائمی به کار برده شود 
زیرا قوانین برنامه ای مدت مشخصی دارند و دائمی نیستند. 

طیب نیا به رئیس جمهور گزارش می دهد 

احصای حجم دقیق بدهی های دولت

جزییات طرح جدید افزایش حقوق ها

رئیس جمهوری سه شنبه الیحه بودجه سال 95 کشور را تقدیم مجلس می کند

سرعت واقعی ریزش
بازار سهام چقدر است

معامالت حقیقی و حقوقی+ بلوک های بانکی= افت شاخص کل!

ش��اخص کل ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در جری��ان 
معامالت روز یکشنبه بازار سهام، با 165 واحد کاهش، در 
ارتفاع 62 هزار و 420 واحدی ایستاد و ارزش روز بازار نیز 
به حدود 269 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. بازار سهام 
با افت دسته جمعی شاخص های منتخب خود مواجه بود؛ 
بازاری که زیر سایه معامالت سهامداران حقوقی چند بانک 

بزرگ همچنان درجا زد. بازار سهام در حالی با درجا زدن 
نماگره��ای منتخب خود در دامنه منفی نوس��ان قیمت ها 
مواج��ه بود ک��ه در کلیت ب��ازار همچنان نم��اد معامالتی 
ش��رکت های کوچ��ک و تک س��هم ها نق��ش اول را برای 
بازیگران همچنان وفادار مانده به بازار س��هام ایفا می کنند. 
بورس تهران که در روزهای اخیر با گزارش آژانس هسته ای 

در خصوص پی ام دی مواجه شده بود، روز شنبه مثبت شد 
اما بر خالف انتظار، روز گذشته روند نزولی در پیش گرفت 
و ب��ا کاهش حج��م و ارزش معامالت مواجه ش��د. باوجود 
منتشر شدن اخبار مثبت سیاسی، نگرانی از کاهش مجدد 

قیمت نفت و فلزات اساس��ی، نگاه ها را به سمت 
بازارهای جهانی جلب کرده ...

بـــرای رسمایه گذارانبـــرای مدیـران

گزارشی از چند و چون سرمایه گذاری در رستوران های سیار راهکارهای پینترست )Pinterest(  برای ارتقای جایگاه برند شما

نبض تغذیه جهان با غذاهای خیابانی کسب  و کار خود را اجتماعی تر کنید

تحلیل تکنیکال و تحلیل زمانی شاخص گروه خودروراهکارهایی برای افزایش فیدبک های سازمانی
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م�کان  انتخ�اب  ب�رای 
اح�داث یک س�د آی�ا به 
در  موج�ود  ترکیب�ات 
س�نگ های بس�تر توج�ه 
می شود یا خیر؟ و چرا باید 
به حض�ور ای�ن عناصر در 
زمین شناسی  س�ازندهای 

توجه کرد؟ 
باید در فاز شناخت یک سد 
که گزینه یابی انجام می شود به 
مسئله س��اختار زمین شناسی 
منطق��ه توجه ش��ود. اما توجه 
تامی��ن  طرح ه��ای  مجری��ان 
آب بیش��تر معطوف مس��ائلی 
نظی��ر مقابل��ه با ف��رار آب به 
آهکی  دلیل حض��ور الیه های 
در زمی��ن ی��ا مس��ائلی از این 
وجود  متاس��فانه  است.  دست 
عناصر مختلف در ساختارهای 
زمین شناس��ی، تاکن��ون مورد 
توجه مدی��ران منابع آب قرار 
نگرفته اس��ت. عموما تصور بر 
این است اگر معدنی که منشا 
فلزات س��نگین اس��ت، اگر در 
مجاورت یک س��د قرار داشته 
باش��د، پس از س��اخت س��د 
تبعات منفی  می توان جل��وی 
آن را گرفت. عناصر موجود در 
س��نگ ها عموما با آب ترکیب 
شده و بر کیفیت آن تاثیرگذار 
میزان  نی��رو  وزارت  هس��تند. 
عناصر اصلی ش��امل س��دیم، 
و  منیزیم  پتاس��یم،  کلس��یم، 
چن��د آنی��ون اصل��ی کربنات 
بی کربن��ات کلرید و س��ولفات 
در آب می س��نجد، در صورتی 
که عناصر فرع��ی و جزئی که 
به غلط به نام فلزات س��نگین 
ش��هرت یافته اند، در آب حل 
شده و س��امت آن را به خطر 
می اندازن��د. حضور این عناصر 
آزمایش��ات  در  بای��د  آب  در 

خاص بررسی شود. 
فلزات  ورود  ص�ورت  در 
آب  مناب�ع  ب�ه  س�نگین 
آب  تصفیه خانه ه�ای  در 
اندازه گیری  امکان  ش�رب 
دارد؟  وج�ود  فل�زات  این 
می توان فلزات س�نگین را 

از آب شرب جدا کرد؟ 
فل��زات  س��نجش  ام��کان 
س��نگین در منابع آب ش��رب 
زی��را  ن��دارد.  کش��ور وج��ود 
فلزات  س��نجنده  دستگاه های 
سنگین از دقت کافی برخوردار 
نیس��ت. عملی��ات تصفیه آب 
بس��یار ساده اس��ت و یکسری 
اماح کلی از آن گرفته می شود 
یا با کلرزنی از نبود میکروب در 
آب اطمینان حاصل می ش��ود. 
البته برای حذف عناصر جزئی 
نه تنها در ایران بلکه در س��ایر 
جاهای دنیا هم امکاناتی وجود 
روش ه��ای  یکس��ری  ن��دارد. 
برخ��ی  در  س��اده  فیلت��ری 
نقاط دنیا مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد. برای کنترل آرسنیک 
در هند و بن��گادش دولت به 

اس��ت.  مردم آموزش هایی داده 
مردم در این کش��ورها ظروف 
قیف مانندی تهی��ه کرده و آن 
را پر از ماس��ه های اکسیدآهن 
می کنند. آب در طول ش��ب از 
این فیلتر عبور داده می ش��ود 
و س��پس مورد اس��تفاده قرار 
می گی��رد. البت��ه ت��ا قب��ل از 
ورود س��ازمان مل��ل و کنترل 
می��زان آرس��نیک آب در هند 
و بن��گادش، حدود 600 هزار 
نفر مردند. ح��دود 60 میلیون 
نفر هم دچار ع��وارض مرتبط 
با بیماری های ناش��ی از فلزات 

سنگین هستند. 
ب�ا  مقابل�ه  راه  بهتری�ن 
ورود فل�زات س�نگین ب�ه 
منابع آب کش�ور چیست؟ 
اص�وال چگونه کش�ورهای 
ای�ن مس�ئله را مدیری�ت 

می کنند. 
در ای��ن مناطق ب��رای آب 
کاربری تعیین می کنند. فرض 
کنی��د آبی که مق��دار زیادی 
فلوئور، س��رب یا عناصر سمی 
دیگری داش��ته باشد، کفایت 
الزم را ب��رای مصرف ش��رب 
ندارد اما برای صنعت می توان 
اس��تفاده ک��رد.  ای��ن آب  از 
فلزات  برای حذف  روش هایی 
س��نگین از آب وج��ود دارد. 
با ح��ذف آب سرش��اخه های 
آلوده، احتم��ال حضور فلزات 
س��نگین در منابع آبی کاهش 
می یابد. با اس��تفاده از گیاهان 
فلزات  کاه��ش  ب��رای  خاص 
رسی  سنگین آب یا خاک های 
از آب ج��دا  را  ک��ه عناص��ر 
می کند، می ت��وان تا حدودی 

این مسئله را مدیریت کرد. 
در مطالعات خ�ود آیا به 
حضور فلزات س�نگین در 
مناب�ع آب ای�ران برخورد 

کرده اید؟ 
بس��ته بندی  آب  37برن��د 

ش��ده را مطالعه کردم که در 
یک��ی از ای��ن برنده��ا میزان 
فلزات س��نگین بی��ش از حد 
مجاز بود. فلزات س��نگین در 
س��اختارهای زمین ش��ناختی 
استان های  آتشفشانی  مناطق 
غربی، ش��مال ش��رق و شرق 
کشور وجود دارند. در زاگرس 
بندرعباس  ک��ه  خورده  چین 
را به کرمانش��اه وصل می کند 
کمتر ای��ن عناص��ر را داریم. 
در نوار سنندج-س��یرجان که 
ب��ه م��وازات ن��وار بندرعباس 
اس��ت، مشکل  به کرمانش��اه 
فلزات س��نگین وج��ود دارد. 
در نتیج��ه اس��تان هایی مثل 
همدان یا کردس��تان می تواند 
ک��ه  باش��د  مناطق��ی  ج��زء 
آنه��ا  رودخانه ه��ای  آب  در 
احتماال فلزات س��نگین بیش 
از ح��د مجاز باش��د. یک زون 
دیگ��ر داری��م ک��ه کمربن��د 
آتشفش��انی ایران اس��ت. این 
زون از ارومیه تا بزمان امتداد 
می یابد. بنابراین اگر شهری یا 
روستایی در این منطقه وجود 
دارد و از منابع آب زیرزمینی 
باید  حتما  می کند،  اس��تفاده 
آب آن از نظ��ر وج��ود فلزات 

جزئی رصد شود. 
سدهای  مخازن  وضعیت 
کشور از نظر حضور فلزات 

سنگین چگونه است؟ 
انتظ��ار داری��م در حوض��ه 
دریاچه ارومیه ش��اهد حضور 
فل��زات س��نگین در مخ��ازن 
س��دهای بزرگ باشیم. بیشتر 
سدهای ما در منطقه زاگرس 
چین خورده اس��ت که معدن 
خاصی ندارند و مشکل فلزات 
س��نگین ندارن��د ام��ا اگر در 
رودخانه هایی  سرش��اخه های 
ک��ه در مناط��ق آتشفش��انی 
هستند، سدی ایجاد می شود، 
حتم��ا بای��د از نظ��ر فل��زات 

س��نگین مطالع��ات دقیق��ی 
روی منابع آب انجام شود. در 
استان کرمان هرجا که معدن 
باشد، انتظار داریم که آلودگی 
به فلزات سنگین وجود داشته 
باشد. در یزد هم این آلودگی 
وجود دارد. البت��ه باید بگویم 
که عدم بهره برداری از معدن 
ه��م نمی توان��د س��امت آب 
از نظ��ر نبود فلزات س��نگین 
را تضمی��ن کند. زی��را آب از 
البه الی س��نگ ها عبور کرده 
و به درون زمین نفوذ می کند. 
حد مجاز فلزات سنگین 

در آب چقدر است؟ 
براس��اس  مج��از  ح��د 
 10 جهان��ی  اس��تانداردهای 
پی پی بی )ppb( یا قسمت در 
میلیارد ی��ا 10میکرو گرم در 
دستگاه های  اما  اس��ت.  لیتر( 
س��نجش ایران فق��ط در حد 
100 پ��ی پی ب��ی را می تواند 
تش��خیص دهد. ضم��ن آنکه 
ت��ا س��ه چه��ار س��ال پیش، 
اس��تاندارد ای��ران در زمین��ه 
حضور فلزات س��نگین در آب 
50 پی پ��ی بی  ب��ود اما این 

استاندارد اصاح شد. 
چند درصد رودخانه های 
فل�زات  نظ�ر  از  را  ای�ران 
سنگین بررسی کرده اید؟ 

س��ازمان  در  ک��ه  زمان��ی 
محیط زیست بودم 80 تا 90 
درصد رودخانه ه��ای ایران را 
بررسی کردم. اما در تحقیقات 
ش��خصی خودم مناطق بسیار 

کمتری را مطالعه کرده ام. 
ش�ما  صحبت ه�ای  از 
می ت�وان این گون�ه نتیجه 
گرف�ت ک�ه در 80 ت�ا 90 
کشور  رودخانه های  درصد 
درصد فلزات سنگین بیش 

از حد مجاز است؟ 
ن��ه در سرش��اخه ها معموال 
می��زان فلزات س��نگین بیش 

از حد مجاز ب��ود. نکته ای که 
وجود  رودخانه ه��ا  م��ورد  در 
است.  خود پاالیی  قدرت  دارد 
سرش��اخه ها  در  رودخانه ه��ا 
رس��وبات زی��ادی با خ��ود به 
رس��وبات  می آورن��د  هم��راه 
ریزتر ش��ده و ق��درت جذب 
دارن��د.  را  عناص��ر  بیش��تر 
سرش��اخه های آلوده به فلزات 
س��نگین ب��ه دلی��ل آمیخته 
ش��دن با آب های با کیفیت تر 
و عملک��رد رس��وبات، معموال 

اصاح می شوند. 
درص�د   50 از  بی�ش 
آب  مناب�ع  از  کش�ور  آب 
زیرزمینی تامین می ش�ود. 
به نظر ش�ما درصد فلزات 
س�نگین در آب زیرزمینی 

هم باید پیگیری شود؟ 
البته وزارت نیرو اعام  بله، 
س��نجش های  ک��ه  می کن��د 
دقیق��ی را ب��رای تامی��ن آب 
شرب شهری و روستایی انجام 
داده است. اما این اطمینان کم 
وجود دارد. م��ا در ایران ابزار 
را  س��نگین  فلزات  س��نجش 
نداریم یا اینک��ه دقت ابزاری 

که داریم، کافی نیست. 
آیا عقد قرارداد همکاری 
با کش�ورهایی مث�ل ژاپن 
ای�ن  ک�ه  آب  زمین�ه  در 
نی�رو  وزارت  در  روزه�ا 
پیگیری می شود، می تواند 
تکنولوژی الزم را به ایران 

منتقل کند؟ 
قطع��ا همکاری با کش��وری 
مثل ژاپن ب��ه ما کمک خواهد 
منابع آب  آزمایشگاه های  کرد. 
کشور باید به دستگاه سنجش 
فلزات سنگین مجهز شوند. در 
حال حاضر نمونه های آب برای 
بررس��ی های علم��ی به س��ایر 
برای کشورها ارسال می شوند. 
ای��ران نباید با کش��وری مثل 
چین کار کند. زیرا این کش��ور 
توان سنجش تمام پارامترهای 
مورد نظر در منابع آب کش��ور 
را ن��دارد و از کمک اروپایی ها 
استفاده می کند. در مجارستان 
و اروپای شرقی سنجش  فلزات 
س��نگین در آب با دقت کافی 
انج��ام می ش��ود. ب��ه نظر من 
ش��هرهای باالی 500 هزار نفر 
آزمایش��گاه های  باید  جمعیت 
مجهزی داش��ته باش��ند و این 
ش��هرهای  ب��ه  آزمایش��گاه ها 
ارائه  کوچک ت��ر هم خدم��ات 
کنند. کنترل فلزات سنگین در 
منابع آب محیط های ش��هری 
ب��رای وزارت نیرو ب��ه تنهایی 
امکان پذیر نیس��ت. زیرا مراکز 
غیر مجاز آب کاری یا رنگ رزی 
در نق��اط مختلف ش��هر فعال 
هستند که منابع آب زیرزمینی 
را به راحت��ی آل��وده می کنند. 
سازمان حفاظت محیط زیست 
هم باید در این زمینه به شدت 

فعال شود. 

در گفت وگو با دکتر سروش مدبری، استاد ژئوشیمی زیست محیطی دانشگاه تهران مطرح شد

تیغ تیز فلزات سنگین در آب
آب پش�ت س�دها در ص�ورت ع�دم توجه به 
ترکیبات ش�یمیایی س�نگ های بس�تر مخزن، 
می توان�د محلی برای تجمع فلزات س�نگین در 
منابع آب کش�ور باش�د. آب ب�ه تدریج فلزات 
س�نگین موجود در مخزن س�د را در خود حل 
می کن�د یا اینکه بارش باران این عناصر را وارد 
آب زیرزمینی کرده و س�امت انسان را با خطر 
مواجه می کند. فلزاتی مانند آهن، کبالت، مس، 

منیزیم، مولیبدن، آرس�نیک، جیوه و کادمیوم 
در گروه فلزات سنگین دس�ته بندی می شوند. 
این فلزات از طریق آب به بدن وارد ش�ده و در 
بافت های عضانی یا چربی بدن رسوب می کند. 
فلزات س�نگین را منشا بروز بیماری هایی نظیر 
پارکینس�ون، آلزایم�ر، اس�کیزوفرنی و ان�واع 
س�رطان ها اعام می کنند. حت�ی در موارد حاد 
حض�ور این عناص�ر در بدن می  توان�د منجر به 
مرگ فرد ش�ود. اما متاسفانه در ایران امکانات 

کافی برای س�نجش میزان این فلزات در منابع 
آب وجود ندارد.

مناط�ق  وضعی�ت  از  یافت�ن  آگاه�ی  ب�رای 
پرریسک کش�ور-از نظر میزان فلزات سنگین 
مدب�ری،  س�روش  دکت�ر  ب�ا  آب-  مناب�ع  در 
اس�تادیار زمین شناس�ی اقتصادی و ژئوشیمی 
زیست محیطی دانشگاه تهران که سابقه حضور 
در سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو 

را دارد، به گفت وگو نشسته ایم: 

اوپک دیگر کارتلی نیس��ت که 
بتواند با اس��تفاده از انحصار خود 
در ب��ازار قیمت ه��ا را ب��اال ببرد، 
بلکه اکنون سازمانی است که در 
بازاری پر از رقیب به دنبال حفظ 

سهم بیشتر از بازار است. 
به گزارش تس��نیم ب��ه نقل از 
بلومب��رگ، روز جمع��ه پاری��س 
از  مقامات��ی  حض��ور  ش��اهد 
کشورهای مختلف بود که تاش 
داش��تند دنی��ا را تغییر دهند. در 
همان روز وین ش��اهد اجتماعی 
از مقامات کشورها بود که تاش 
می کردن��د جلوی تغیی��ر دنیا را 
بگیرند. همزمانی این دو نشست 

اتفاقی نیست. 
در حال��ی ک��ه جدیدترین دور 
گفت وگوها در خصوص تغییرات 

آب و هوای��ی دارد به پایان هفته 
نخس��ت خود نزدیک می ش��ود، 
وزرای اوپ��ک روز جمعه در حال 
مذاکره در مورد این مسئله بودند 
که با نفت 40 دالری چه می توان 
کرد. واقعیت این است که آنها در 
حال حاضر کار زیادی نمی توانند 
بکنند و به همین علت نشست روز 
جمعه اوپک به نتیجه ای نرسید. 
اما اگر هیأت های ش��رکت کننده 
در نشس��ت پاری��س از بی عملی 
اوپ��ک به وج��د بیایند، این بدان 
معناست که آنها تمام تبعات این 

مسئله را در نظر نگرفته اند. 
دنیای اوپک رو به افول اس��ت. 
ق��درت ای��ن س��ازمان به عنوان 
ی��ک کارتل نفت��ی از این مفهوم 
ناش��ی می ش��ود که اوپک سهم 

قابل توجهی از عرضه و همچنین 
ظرفی��ت تولی��د ذخی��ره ی��ک 
کاالی بس��یار مه��م ب��ه نام نفت 
را در اختی��ار دارد. ام��ا به ظاه��ر 
دیگر نمی ت��وان اینها را به عنوان 
مفروضات حتمی در نظر گرفت. 
ماهی��ت محدود منابع نفتی به 
می��زان قابل توجهی زیر س��وال 
رفته است. با پیشرفت تکنولوژی، 
تامی��ن مالی و بهره وری عملیاتی 
تولی��د نفت به ش��یوه های مدرن 
افزای��ش یافت��ه اس��ت.  افزایش 
تولید نفت به ش��یوه شیل، روند 
چند دهه گذش��ته کاهش تولید 
نفت آمریکا را در طی چند س��ال 

کاما برعکس کرده است. 
البت��ه تولی��د نف��ت به ش��یوه 
ش��یل مش��کات خود را دارد و 

از جمله موجب بروز آس��یب های 
زیس��ت محیط��ی می ش��ود، اما 
اوپ��ک نمی توان��د ب��رای ح��ل 
مش��کل خ��ود روی این مس��ائل 
تکی��ه کند. نگرانی های زیس��ت 
محیط��ی نمی تواند موجب توقف 
تولی��د نفت ش��یل ش��ود. آمارها 
ت��ا به ام��روز نش��ان می دهد که 
مق��ررات در این زمینه س��فت و 
س��خت تر خواهد شد، اما این به 
معن��ای توقف کام��ل تولید نفت 
به این ش��یوه نخواهد بود. تاریخ 
همچنین نشان می دهد ترکیدن 
حباب ه��ای مالی مطمئنا صنایع 
مختلف را تکان می دهد، اما لزوما 

منجر به نابودی آنها نمی شود. 
بنابرای��ن، اکن��ون اوپ��ک در 
دنیای��ی زندگ��ی می کن��د ک��ه 

ارزش بش��که های نفت��ی اش در 
روی زمی��ن، لزوم��ا با گذش��ت 
زم��ان افزای��ش نخواه��د یافت، 
زیرا همه کش��ورهای دیگر دارای 
ذخایر کافی هستند. بدتر اینکه، 
تولید کنن��دگان رقی��ب اوپک به 
س��ختی در تاشند تا هزینه های 
تولید نفت خود را پایین بیاورند. 
اوپ��ک دیگر کارتلی نیس��ت که 
بتواند با اس��تفاده از انحصار خود 
در ب��ازار قیمت ه��ا را ب��اال ببرد، 
بلکه اکنون سازمانی است که در 
بازاری پر از رقیب به دنبال حفظ 
س��هم بیش��تر از بازار است. این 
بدان معناس��ت که کاهش تولید 
اوپک در مقطع فعلی صرفا منجر 
به باز شدن فضا برای حضور سایر 

تولید کنندگان خواهد شد. 

بلومبرگ گزارش داد 

اوپک، از کارتل نفتی تا سازمانی که برای حفظ سهم خود دست و پا می زند

بینالملل

خبـــر

رئیس انجمن سازندگان صنعت نفت: 
تردید شرکت های ایرانی برای ورود 

به پروژه های ریسک پذیر نفتی
ش��رکت های خارجی در میادینی که ریس��ک باالیی 
دارن��د وارد می ش��وند ام��ا داخلی ها با این ش��رکت ها 
شریک نمی شوند. رضا پدیدار رئیس انجمن سازندگان 
صنع��ت نف��ت ب��ا بیان این مطل��ب در گفت و گو با ایلنا 
در خصوص اس��تفاده از ظرفی��ت داخلی در پروژه هایی 
که توس��عه آنها به خارجی ها واگذار می ش��ود، گفت: در 
شورای سیاست گذاری تکالیف قانونی برای وزارت نفت 
مشخص کرده که چقدر از ظرفیت داخلی استفاده شود 

و شرکت ها موظف هستند که مطابق آن عمل کنند. 
وی افزود: در نشست های تخصصی با مقامات وزارت 
نفت تکلیف قانون حداکثر اس��تفاده از توان داخل و 
مواد 4 و 5 قانون فضای کس��ب و کار مش��خص شده و 
در برنامه وزارت نفت و کمیته بازنگری در قراردادهای 
نفتی ملحوظ و اعام شده که شرکت ملی نفت ایران 

برای واگذاری پروژه ها کارفرما خواهد بود. 
پدی��دار تصری��ح کرد: طرف ق��رارداد که در بخش 
باالدس��تی اصطاحا به آن E&P )اکتش��اف و تولید( 
گفته می شود باید شرکت های ایرانی اعم از تولیدکننده 
سازنده و مشاور را شناسایی و به طرف خارجی معرفی 
کند طرف خارجی نیز باید قرارداد مش��ارکت مبادله 
کند و قرارداد خودش را با طرف خارجی به کار فرما 
می ده��د ک��ه بتواند در مناقصه حضور پیدا کند.  وی 
اظهار داش��ت: روش دیگری که در اجرای طرح های 
"EPC انجام می شود، مدل شرکت خدمات نفتی یعنی 
در  و  اس��ت   OIL SERVICE COMPANY
این مدل قراردادی اگر شرکت خدماتی نیز بخواهند 
استفاده کنند باید با یک شرکت ایرانی جوینت شود و 
به کارفرما اعام کند تا در مناقصه شرکت کند. رئیس 
انجمن سازندگان صنعت نفت همچنین گفت: تعیین 
صاحیت حرفه ای ش��رکت هایی که E&P باش��ند یا 
به ص��ورت EPC و پیمان��کاری باش��ند باید با نظارت 

بخش خصوصی باشد. 
وی ادامه داد: تمام میادینی که اکتش��اف ش��ده و 
عمر میدان از نیمه گذشته در صورت واگذاری الزام 
استفاده از ظرفیت داخلی را دارند منتها این الزام در 
شرایطی است که طرف خارجی ریسک می کند چون 
عمر میدان از نیمه گذشته و در نیمه باقیمانده ضریب 
برداش��ت پایین می آید، مگر اینکه تزریق گاز داش��ته 
باش��یم اینجاست که ریس��ک برای شرکت پیمانکار 
خارجی باال تر می رود و چون میزان برداشت اگر 100 
هزار بش��که در روز باش��د ممکن اس��ت که چاه این 
میزان را ندهد که در این حالت قابل مذاکره می شود. 
پدیدار اظهار داش��ت: در میادینی که س��رمایه گذار 
ابتدا وارد و سرمایه گذاری می کند براساس لرزه نگاری 
که انجام شده حاضر به ورود می شود که در این صورت 
ضریب ریس��ک پایین می آید البته الزام اس��تفاده از 
ظرفی��ت داخ��ل را هم دارد و قانون نیز تعیین تکلیف 
ک��رده اس��ت.  وی گفت: وقت��ی کار به مرحله ای که 
در رتبه دوم و س��وم قرار دارد کش��یده می شود یعنی 
روی بخشی از آن عملیات انجام شده ریسک کار باال 
می رود و شریک داخلی ریسک ورود را نمی پذیرد. 

پدیدار یادآور شد: شرکت های خارجی در میادینی 
که ریسک باالیی دارند وارد می شوند اما داخلی ها با 
این شرکت ها شریک نمی شوند، ریسک در پروژه های 
دس��ت دوم را کس��انی قبول می کنند که تمام اختیار 
پروژه را داش��ته باش��ند هرچند که خارجی الزام دارد 

که جوینت داخلی داشته باشد. 

اردوغان: روسیه و عراق تنها منابع 
تامین کننده انرژی ترکیه نیستند

رج��ب طیب اردوغان رئیس جمه��ور ترکیه گفت: 
روس��یه و ع��راق تنه��ا تامین کنن��دگان منابع انرژی 
ترکیه نیس��تند و ترکیه منابع جایگزین انرژی برای 

این کشورها دارد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از آنکارا اردوغان طی س��خنانی 
در اس��تانبول این مطلب را عنوان کرد. وی با اش��اره 
ب��ه وابس��تگی ترکی��ه به منابع نف��ت و گاز خارجی و 
تامین 98 درصد گاز مورد نیاز این کش��ور از خارج 
گفت: ترکیه در تولید برق نیز به میزان بسیار زیادی 
به گاز وارداتی وابس��تگی دارد و روس��یه بزرگ ترین 
تامین کنن��ده گاز و ع��راق بزرگ تری��ن تامین کننده 
نفت ترکیه است ولی ترکیه جایگزین هایی برای این 
کشورها دارد.  اردوغان با تاکید بر حق حاکمیت ترکیه 
در مح��دوده مرزهای این کش��ور گف��ت: ترکیه قبا 
هش��دارهای الزم را به روس��یه داده بود ولی متاسفانه 

وضعیت فعلی حاصل شده است. 
اردوغان با اش��اره به متوقف ش��دن طرح انتقال گاز 
روسیه به بازارهای جهانی از طریق ترکیه گفت: ترکیه 
این طرح را متوقف کرده است و ادعاهای متوقف کردن 
این طرح از سوی روسیه صحت ندارد. شایان ذکر است 
مدودوف نخست وزیر روس��یه در روزهای گذشته اعام 
کرده بود که روس��یه س��اخت طرح انتقال گاز روسیه از 
خاک ترکیه به بازارهای جهانی را متوقف کرده اس��ت. 
اردوغان واکنش های روسیه به سقوط جنگنده آن کشور 
از سوی ترکیه را واکنش هایی احساساتی خواند و گفت: 
ترکیه با متوقف شدن یک میلیارد دالر واردات به روسیه 
از پ��ای درنمی آی��د و ب��رای خریدن یا نخریدن اجناس 
ترکیه از س��وی روس��یه اهمیتی ندارد.  گفتنی اس��ت، 
در پی ساقط کردن جنگنده روسیه از سوی ترکیه در 
حریم هوایی روسیه با ادعای نقص حریم هوایی ترکیه، 
مسکو تحریم های گسترده ای علیه ترکیه از جمله تحریم 
مواد غذایی وارداتی را اعمال کرد.  باوجود درخواست های 
مکرر مسئوالن ترکیه برای دیدار رهبران دو کشور، مسکو 

تاکنون این درخواست ها را رد کرده است. 

زنگنه: ایران و سوئد در بخش 
پتروشیمی و بهینه سازی مصرف 

انرژی همکاری می کنند

وزیر نفت کشورمان، بهینه س��ازی مصرف انرژی، 
پتروش��یمی و ساخت ماش��ین آالت و تجهیزات را 
مهم تری��ن زمینه های همکاری میان ایران و س��وئد 
بی��ان کرد. بیژن زنگنه صبح روز یکش��نبه در دیدار 
ب��ا میکاییل دامبرگ وزیر امور ش��رکت ها و نوآوری 
س��وئد با اش��اره به همکاری های ایران و س��وئد در 
گذش��ته، گف��ت: امیدواریم بعد از لغ��و تحریم های 
ظالمان��ه اعمال ش��ده علیه ایران، روابط دو کش��ور 

گسترش پیدا کند. 
به گزارش ایرنا وی با بیان اینکه ظرفیت همکاری 
دو کش��ور در بخ��ش انرژی پیش از ای��ن نیز وجود 
داش��ته و قابل گس��ترش اس��ت، اف��زود: در زمینه 
ماش��ین های مورد نی��از صنعت نفت پی��ش از این 
همکاری هایی با شرکت های س��وئدی وجود داشته 
و در دوران پس��اتحریم ای��ن ش��رکت ها می توانن��د 
ب��ا مش��ارکت ش��رکت های ایرانی به س��اخت این 
ماشین آالت اقدام کنند. به گفته زنگنه، ماشین آالت 
ساخته شده مشترک میان دو کشور می تواند عاوه 
بر ایران، در بازارهای منطقه نیز مورد اس��تفاده قرار 
گی��رد. وی بخش پتروش��یمی را از دیگر زمینه های 
هم��کاری میان دو کش��ور بیان ک��رد و گفت: ایران 
ارزان ترین و در دسترس ترین خوراک پتروشیمی را 

در منطقه در اختیار دارد. 
وزیر نف��ت، زمینه دیگر همکاری را بهینه س��ازی 
مص��رف انرژی عنوان کرد و گفت: دو بخش صنعتی 
ولوو و اسکانیا هم اکنون در ایران فعالیت می کنند. 

وی تصریح کرد: ناوگان حمل و نقل ایران به نوسازی 
نی��از دارد و ده ها هزار کامی��ون و اتوبوس باید از مدار 
خ��ارج و جایگزین ش��وند. زنگنه مصرف س��وخت در 
کامیون ها و اتوبوس ها در ایران را باال بیان کرد و افزود: 
با همکاری سوئد می توان مصرف سوخت در کامیون ها 
و اتوبوس ه��ا را کاه��ش داد که در ای��ن زمینه ایران 
می تواند بازار بزرگی برای ش��رکت های سوئدی باشد. 
وی با بیان اینکه ش��رکت های سوئدی باید جایگزینی 
این ماش��ین آالت را فاینانس کنند تا مشتریان رغبت 
به خریداری داش��ته باش��ند، تصریح ک��رد: ایران نیز 
مابه التفاوت حاصل از صرفه جویی ناشی از جایگزینی 

خودروها را در اختیار خریداران قرار خواهد داد. 

ایران آماده صادرات 3000 مگاوات 
برق به پاکستان است

مع��اون وزیر نیرو از آمادگی ای��ران برای صادرات 
3 ه��زار مگاوات برق به پاکس��تان خبر داد و افزود: 
برنامه ریزی های الزم برای انجام این کار انجام شده 
اما تاکنون هیچ درخواس��ت رس��می از س��وی این 

کشور به ما نشده است. 
هوشنگ فاحتیان، در گفت وگو با ایسنا ادامه داد: 
اخیرا براس��اس مصاحبه ای که مس��ئوالن پاکستانی 
انجام داده بودند، گفته ش��ده که آماده خرید 1000 
مگاوات برق از ایران هستند، اما باید گفت که تاکنون 
هیچ تقاضای رس��می از طرف آنها برای عقد قرارداد 
ب��ا ما صورت نگرفته اس��ت. وی با اش��اره به موازین 
اص��ل قرارداد گفت: اگر قرار باش��د که برق حتی در 
حد 1000مگاوات به این کش��ور فروخته ش��ود باید 
قرارداده��ای آن منعقد ش��ود، چرا که م��ا باید برای 
این مس��ئله برنام��ه ریزی ه��ای الزم را انجام دهیم. 
وی با بی��ان اینکه تاکنون این موضوع تنها به صورت 
رسانه ای مطرح شده اما به صورت رسمی هیچ چیزی 
بین دو کش��ور رد و بدل نشده است، گفت: در حال 
حاضر تنها 74 مگاوات برق ازایران به پاکستان صادر 

می شود که این عدد قابل توجه نیست. 

اتمام عملیات تسطیح مسیر خط 
کرمانشاه-سنندج

عملیات تس��طیح مس��یر 86 کیلومتر از خط لوله 
کرمانشاه- سنندج به اتمام رسید. 

رئیس تعمیرات خ��ط با اعام این خبر گفت: این 
اق��دام به دلیل بی��رون افتادن بخش��ی از خط لوله 
در جری��ان بارندگی ه��ای فصلی و س��یاب ها و به 
منظور ایمن س��ازی خطوط و دسترس��ی آسان تر به 
خط در زمان انجام عملیات ها و بازدیدهای مس��تمر 
و روتی��ن صورت گرفت. مهندس بهزاد خدادوس��ت 
 اظه��ار داش��ت: طول مس��یر خ��ط لول��ه 10 اینچ 
کرمانشاه-سنندج129 کیلومتر و سنندج تا نیروگاه 
س��یکل ترکیبی این شهر 21 کیلومتر است. با توجه 
به اینک��ه ح��دود 64کیلومتر از طول خ��ط انتقال 
فرآورده کرمانشاه-س��نندج شن ریزی شده و نیاز به 
تسطیح نداشت؛ لذا عملیات یاد شده از کیلومتر 64 
تا 129 این خط و خط 10اینچ سنندج تا نیروگاه از 

کیلومتر صفر تا 21 انجام شد. 
وی تصریح کرد: همزمان با اجرای این اقدام عاوه 
بر تس��طیح، جاده های فرعی و آبردگی ها حریم خط 
از نخال��ه و درختان بریده ش��ده در طول مس��یر و 

احیای گرده ماهی نیز انجام شد. 

انرژی

لیا مرگن
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از  معدن��ی  م��واد  واردات 
چین در ش��رایط فعلی صدای 
اعتراض اکثر فع��االن معدنی 
را بلند ک��رده و آنها به دنبال 
دالی��ل ای��ن اتفاق هس��تند. 
و  تولیدکنن��دگان  انجم��ن 
از  صادرکنندگان س��نگ آهن 
معترضان به این روند هستند. 
مه��رداد  راس��تا  همی��ن  در 
هیات مدیره  رئی��س  اکبریان، 
این انجمن به واردات فوالد از 
چین انتقاد دارد و به »فرصت 
امروز« می گوید: چین کش��ور 
پهناوری اس��ت و یک مرتبه با 
نرخ رش��دی مواجه ش��د که 
برای ایران و س��ایر کش��ورها 
تعجب برانگیز بود به گونه ای که 
در کوتاه مدت با رشدی عظیم 
مواجه شد و با توجه به اینکه 
یکی از آیتم های توس��عه یک 
کش��ور مصرف فوالد است که 
ب��ا افزایش مصرف فوالد چین 
به این نتیجه رسید که عالوه 
برع��دم تامین ای��ن حجم از 
ف��والد و هزین��ه زی��ادی آن 

امکان پذیر نیست. 
وی ادامه می دهد: در همین 
راستا چین تولید کارخانجات 
فوالد خود را افزایش داد و به 
حدی این اقدام سریع صورت 
گرف��ت ک��ه تولیدکنن��دگان 

بزرگ جهان مثل هند، برزیل، 
استرالیا و... فرصت تامین این 
میزان خواسته اضافه چین را 
نداش��تند و همین میزانی که 
اینها باید برای تامین ظرفیت 
نی��از چی��ن آماده می ش��دند 
ی��ک فرص��ت ح��دود پن��ج، 
شش س��ال به ایران، اندونزی 
و آفریق��ای جنوبی ایجاد کرد 
که سنگ آهن خود را در کنار 
قرارداده��ای النگ ت��رم و ب��ا 
قیمتی باال بفروش��ند اما این 
دوران کوتاه بود و اس��ترالیا و 
برزیل خیلی زود با اکتش��اف 
با راه ان��دازی معادن جدید  و 
و فراهم کردن ابزارهای مورد 
نیاز، قیمت های تمام ش��ده را 
کاه��ش دادند و ب��ازار را از ما 

گرفتند. 
انجمن  هیات مدی��ره  رئیس 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
محصوالت  کیفیت  سنگ آهن 
برزیل را ب��اال و دارای کمترین 
ناخالصی ممکن ارزیابی می کند 
اما معتق��د اس��ت محصوالت 
اس��ترالیا هم پ��ای محصوالت 
ایران اس��ت و کیفیتی متوسط 

دارد. 
ب��ه گفت��ه او طی س��الیان 
گذش��ته تنها واردات از چین 
مربوط ب��ه فوالد خوزس��تان 
اس��ت زیرا خط تولیدی که به 

کار برده اند براساس تکنولوژی 
روز دنیاست. 

اکبریان ادامه می دهد: برای 
آنه��ا س��نگ آهن 53 درص��د 
صرفه اقتص��ادی ندارد و بهتر 
64 درصد  س��نگ آهن  اس��ت 
برزی��ل را وارد کنند و هزینه 
زی��اد آن در نهای��ت در درآمد 
نهایی آنها جبران خواهد شد. 
الباق��ی نیز ی��ا مصرف داخلی 

است یا صادر خواهد شد.
 

مشکل اصلی قیمت تمام 
شده فوالد داخلی است

علیرضا سیاسی راد، دبیرکل 
و  تولیدکنن��دگان  انجم��ن 
س��نگ آهن  صادرکنن��دگان 
ایران نیز معتقد اس��ت، چین 
ج��زو چن��د کش��ور ب��زرگ 
در  س��نگ آهن  تولید کنن��ده 
دنیاس��ت اما ایران رتبه دهم 
جهان را دارد در حالی که چین 
حدودا سالی 800 میلیون تن 
ف��والد تولید می کن��د اما کل 
تولی��د ای��ران امس��ال حدود 

15 میلیون تن است. 
دالی��ل  از  ادام��ه  در  وی 
واردات از چی��ن می گوید: اگر 
از چین ف��والد وارد می کنیم 
به این دلیل اس��ت که قیمت 
تمام شده فوالد تولید داخلی 
از  باالس��ت و واردات ف��والد 

خارج به صرفه تر است. 
سیاس��ی راد با بی��ان اینکه 
ب��ه ای��ن دلی��ل ک��ه اغل��ب 
ش��رکت های ف��والدی دولتی 
هستند و به عنوان مثال تعداد 
پرس��نل اضاف��ه آنها بس��یار 
بیش از حد نیاز و اس��تاندارد 
آنهاس��ت، می افزاید: به دنبال 
تا  راهکاری هس��تیم  یافت��ن 
قیم��ت تمام ش��ده ف��والد را 
کاه��ش دهیم. چی��ن از نظر 
فوالد صاحب س��بک است و 
در دنی��ا در برخی محصوالت 

حرف اول را می زند. 

عدم اتحاد سنگ آهنی ها 
مانع پیشرفت شد

مس��عود رازفر، معدن دار که 
به رون��د معرفی س��نگ آهن 
ایران ب��ه جهان انتق��اد دارد 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
چی��ن در چن��د س��ال اخیر 
و   2006 س��ال  از  خصوص��ا 
2007 ب��ه بع��د چ��ه از نظر 
مص��رف داخلی و چ��ه از نظر 
اول  مباحث صادرات��ی حرف 
را در تولید فوالد دنیا می زند. 
با توجه ب��ه اینکه تولید فوالد 
نیازمند س��نگ آهن اس��ت و 
باید از منابع قابل دسترس از 
برزیل و استرالیا و مابقی را از 
ای��ران و هند و... برای تکمیل 

ظرفیتی که ب��رای واردات در 
نظر دارد، تامین کند. 

به گفته وی س��نگ آهن در 
تم��ام دنیا می تواند با کیفیتی 
متفاوت و خاص وجود داشته 
باش��د. ای��ران می توانس��ت از 
این فرصت اس��تفاده کرده و 
س��نگ آهن خ��ود را به عنوان 
یک برند به جهان معرفی کند 
اما ب��ه دو دلیل از جمله عدم 
س��نگ آهنی های  میان  اتحاد 
ایران و سهم کم ایران از بازار 
سنگ آهن چین باعث شد این 

اتفاق صورت نگیرد. 
رازفر اعتق��اد دارد، منابعی 
ک��ه در اختی��ار چی��ن وجود 
دارد،  وسعت کش��ور، مصرف 
داخل��ی، رش��د اقتص��ادی و 
بس��یاری از فاکتورهای مثبت 
دیگر اس��ت که موجب ش��ده  
بس��یار  کش��ور  دو  ش��رایط 

متفاوت از هم قرار گیرد. 
براساس دیدگاه های باال اگر 
کمی  داخلی  تولید کنن��دگان 
در جهت حمایت از سنگ آهن 
و ف��والد داخلی ت��الش کنند 
از  واردات  ب��ه  نی��از  نه تنه��ا 
س��ایر کش��ورها مث��ل چین 
کاهش می یاب��د بلکه می توان 
س��نگ آهن ایران را تبدیل به 
برند کرده و در حد توان خود 

به جهان عرضه کنیم.

سایه سنگین چین بر بازار مواد معدنی ایران

معدنی ها در حق سنگ آهن ایران کوتاهی کردند

از  ای��ران  نس��اجی  صنای��ع 
یک س��و ب��ا کمب��ود نقدینگی و 
س��رمایه گذاری دست به گریبان 
اس��ت و از س��وی دیگر مشکل 
واردات بی روی��ه و رقابت نابرابر 
با کاالهای خارج��ی را پیش رو 
ماش��ین آالت  فرس��ودگی  دارد. 
تمام  قیم��ت  افزایش  نس��اجی، 
ش��ده محصول، ضعف در قوانین 
و اجرای آن، عدم دسترس��ی به 
مواد اولیه مناس��ب، کاهش توان 
مالی مصرف کنندگان، نرخ باالی 
بی رویه  واردات  بانکی،  بهره های 
ناکارآم��د  مدیری��ت  و  پارچ��ه 
از جمل��ه مش��کالتی اس��ت که 
صنع��ت نس��اجی با آن دس��ت 
و پنج��ه ن��رم می کن��د. کیفیت 
تولی��د پارچه ه��ای ایرانی که تا 
س��ه، چهار دهه پیش زبانزد بود 
اکنون و با وجود این مش��کالت 
ارزش و اعتبار گذشته خود را از 
دست داده و بازار داخل مملو از 

پارچه های خارجی است.
 

هزینه های سربار صنایع زیاد 
است

مدی��ر  گرجی��ان،  ابراهی��م 
در  خ��وی،  نس��اجی  کارخان��ه 
گفت و گو با »فرص��ت امروز«، با 
اش��اره به رکود صنای��ع تولیدی 
به ویژه صنعت نس��اجی کش��ور، 
می گوی��د: ب��ا توجه ب��ه کاهش 
توان مال��ی و قدرت خرید مردم 
در س��ال های اخی��ر، محصوالت 
نس��اجی در اولویت س��ه و چهار 
خرید خانوارها قرار گرفته است. 
در ش��رایطی هس��تیم  اکن��ون 
به عنوان  غذای��ی  که محصوالت 
اصلی تری��ن نیازهای م��ردم نیز 
بازار مناس��بی ندارند و در رکود 

به سر می برند. 
در خص��وص  همچنی��ن  وی 
هزینه ه��ای س��ربار کارخانه ه��ا 

تولیدی  واحده��ای  می افزای��د: 
و صنای��ع در چنی��ن وضعی��ت 
نامناس��بی با هزینه های س��ربار 
دیگ��ری ک��ه ناش��ی از اج��رای 
دستگاه های  در  قوانین  نادرست 
هس��تند.  مواجه  اس��ت،  دولتی 
کارخانه نس��اجی خوی در سال 
81 حدود 380 میلیون تومان به 
شرکت ملی گاز پرداخت کرد اما 
پس از گذش��ت 13 س��ال هنوز 
انشعاب گاز کارخانه را نداده اند. 
با یک حساب سرانگشتی اگر این 
مبلغ را در بانک س��رمایه گذاری 
می توانس��تیم  چقدر  می کردیم، 
تسهیالت یا سود دریافت کنیم؟ 

قانون کار ضد تولید 
نس��اجی خوی  کارخانه  مدیر 
ادام��ه می ده��د: ای��ن در حالی 
اس��ت که قوانین کار هم بر ضد 
تولید است. برای نمونه در بخش 
مشاغل سخت و زیان آور 4 درصد 
سهم کارفرما را یواشکی و چراغ 
خاموش به 8 درصد می رس��انند. 
در حالی ک��ه کارگران پس از 20 
س��ال کار، دوب��اره به کارش��ان 
برمی گردند. اگر کارش��ان سخت 
و زی��ان آور اس��ت چگون��ه توان 

دوباره کار کردن را دارند. 
اینه��ا  می گوی��د:  گرجی��ان 

گوش��ه ای از ضعف قوانین است 
ک��ه باید اص��الح ش��وند. قانون 
کار افتضاح اس��ت و شوربختانه 
کار  وزارت  در  ک��ه  کس��انی 
مسئولیت داشته اند، هیچ اطالع 
و تجرب��ه درس��تی از تولی��د و 
صنای��ع تولی��دی نداش��تند. به 
همین دلیل بس��یاری از قوانین 

ضد کار و تولید است. 

واردات باید مدیریت شود
وی همچنی��ن اظهار می کند: 
برخ��الف ع��ده ای ک��ه مخالف 
واردات پارچ��ه هس��تند، به نظر 
من اگر واردات نباش��د صنایع ما 
رشد نمی کنند و هر نوع تولیدی 
را ب��ه م��ردم حقن��ه می کنن��د. 
خودروس��ازی  صنای��ع  مانن��د 
گمرک��ی  تعرفه ه��ای  ب��ا  ک��ه 
200درص��دی، ه��ر محصولی را 
که خودشان بخواهند روانه بازار 
می کنن��د. بنابراین مدیران نباید 
از واردات بترس��ند، بای��د آن را 

مدیریت کنند. 
مدیر کارخانه نس��اجی خوی، 
تاثی��ر تحریم ه��ا ب��ر صنای��ع را 
کمت��ر از تاثی��ر مس��ائل داخلی 
دانس��ته و می افزاید: مش��کل ما 
در تحریم ها انتقال ارز اس��ت که 
با کمک صراف��ان و البته هزینه 

می ش��ود.  انج��ام  30 درص��دی 
تولیدکنن��ده چ��اره ای ندارد جز 
اینکه تمامی هزینه های تولید را 
روی قیمت کاال محاسبه کند. به 
این ترتیب هزینه تولید در کشور 
ما باالتر از س��ایر کشورهاست و 
قدرت رقابت پذیری در بازار را از 

دست می دهیم. 

بهره 27 درصدی دردی از 
صنایع دوا نمی کند

امیر قدیمی نژاد، رئیس اتحادیه 
پارچه،  تاقه فروش��ان  بنکداران و 
ب��ه »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
تکنولوژی صنایع نس��اجی ما در 
سال های اخیر پیشرفت نکرده و 
منتظر حمایت های دولتی اس��ت 
که شوربختانه دولت هم حمایتی 
از آن نمی کند. تس��هیالت با نرخ 
به��ره 26 و 27 درصدی نه تنها به 
درد صنای��ع نس��اجی نمی خورد 
بلکه مشکالت ش��ان را بیشتر هم 

می کند. 
وی می افزای��د: واردات پارچه 
هم به ص��ورت رس��می و قانونی 
جری��ان دارد و دولت نیز حقوق 
و ع��وارض خ��ود را می گی��رد. 
البت��ه در موض��وع واردات باید 
اذعان ک��رد که کیفی��ت برخی 
محصوالت نساجی به دلیل نبود 

دس��تگاه های مناسب و پیشرفته 
از پارچه ه��ای واردات��ی پایین تر 

است. 

بهره های بی دردسر بانکی 
مقابل تولید

و  بنک��داران  اتحادیه  رئی��س 
تاقه فروش��ان پارچه می گوید: با 
نرخ ارز ب��اال و نبود حمایت های 
تمایلی  دیگ��ر کس��ی  دولت��ی، 
ب��ه س��رمایه گذاری و تولی��د در 
بخ��ش صنایع نس��اجی ن��دارد. 
سرمایه های شان  سرمایه گذاران، 
را ب��ه س��مت بانک ه��ا س��وق 
می دهن��د ک��ه س��ودهای بدون 
دردسر می دهند و خود را درگیر 
تولید و مس��ائل و مش��کالت آن 
نمی کنن��د. ب��ا این رک��ود بازار، 
ارتقای  ت��وان  نی��ز  کارخانه ه��ا 
ترجی��ح  و  ندارن��د  را  صنع��ت 
می دهن��د با همین مق��دار توان 

ادامه دهند. 
محمد مروج حس��ینی، رئیس 
صنای��ع  انجم��ن  هیات مدی��ره 
نس��اجی ایران نیز ب��ه »فرصت 
در وضعیت  ام��روز« می گوی��د: 
کنونی ک��ه رکود اقتص��ادی بر 
کش��ور حکمفرم��ا ش��ده، دیگر 
کسی تمایل به سرمایه گذاری در 
بخش تولید ندارد. س��رمایه گذار 
تا از بازار فروش و س��ود منطقی 
و معقول حاصل از تولید مطمئن 
نباشد حاضر به س��رمایه گذاری 

نمی شود. 
وی می افزاید: در این ش��رایط 
دول��ت باید ب��ه کم��ک صنایع 
ب��ا  را  بیای��د و س��رمایه گذاران 
بس��ته های حمایتی ب��ه تولید و 
ترغیب  بیش��تر  س��رمایه گذاری 

کند. 
ب��ا این تفاس��یر، آی��ا می توان 
همچنان به قول و قرارهای وزیر 
صنعت مبنی ب��ر احیای صنعت 

نساجی ایران امیدوار بود؟ 

صنعت نساجی در رقابتی نابرابر با واردات

گزارش 2

معاون وزیر صنعت: 
2 هزار میلیارد ریال یارانه صنعت 

در استان ها توزیع می شود
مع��اون امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت 
گفت: بخ��ش صنعت از مناب��ع درآمدی هدفمندی 
یارانه ه��ا می توان��د از اعتبار20هزار میلی��ارد ریالی 
برخوردار باش��د که تاکن��ون 2هزار میلیارد ریال آن 

تحقق یافته است.
به گزارش ایرنا، محس��ن صالحی نیا شامگاه شنبه 
در کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید شهرس��تان 
اقلید اس��تان فارس افزود: این منابع در س��ال های 
آینده و حتی سال جاری می تواند افزایش یابد و در 
صورت دریافت اعتبارات جدید براساس شاخص ها و 
نیازمندی ها به توزیع اعتبارات میان اس��تان ها اقدام 

خواهیم کرد. 
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
یادآوری کرد: اعتبار مورد نیاز برای حیات بخشیدن 
به صنایع و تولید کش��ور اف��زون بر یک هزار و 600 
هزار میلیارد ریال اس��ت که تاکن��ون تنها 32 درصد 
آن از محل اعتبارات و تس��هیالت بانکی تامین شده 

است. 
صالحی نی��ا در ادام��ه با اش��اره به تدوین بس��ته 
حمایت��ی دولت برای خروج صنایع کش��ور از رکود 
گفت: در این بس��ته حمایت��ی، مجموعه راهکارهای 
مال��ی، حمایتی و قوانین به صورت��ی در نظر گرفته 
ش��ده است که تحریک تقاضا و عرضه صورت گیرد، 
اما تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت در تحریک 
تقاضا، ب��ر بازارهای صادراتی و رون��ق صادرات کاال 

است. 
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تج��ارت با تاکید بر 
ممنوعیت واردات کاالهای مورد مصرف تولید داخل 
گف��ت: ای��ن تصمیم از سیاس��ت هایی اس��ت که به 
منظور رون��ق تولیدات داخلی به صورت جدی به آن 
توجه داریم و با ارتق��ای کیفیت تولید باید مصارف 
عم��ده داخلی به ج��ای واردات با تولی��دات داخلی 

پوشش داده شود. 
وی ادام��ه داد: ب��ا س��اماندهی واردات از طری��ق 
مجاری رس��می در راس��تای فراهم کردن ش��رایط 
مطلوب به گونه ای حرکت می کنیم که ضمن رضایت 
مصرف کنن��ده، حمایت از تولید کنن��ده داخلی هم 

مورد توجه است. 
رئی��س س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت فارس 
ه��م ب��ا اش��اره ب��ه در اولوی��ت قرارگرفت��ن حفظ 
واحدهای موجود گفت: عارضه یابی و آسیب شناسی 
کارشناسانه واحدهای تولیدی، بررسی علل معوقات 
بانکی، الیحه خ��روج از رکود، قان��ون بهبود فضای 
کس��ب وکار، ایجاد س��تاد کارگروه رفع موانع تولید 
و... از جمل��ه اقدام��ات انجام ش��ده دول��ت تدبیر و 
امید در رفع مش��کالت تولید کنندگان و صنعتگران 
در بازگش��ت به چرخه واقعی تولید با اشتغال پایدار 

است. 
عل��ی همتی اف��زود: همه مس��ئوالن با جدیت 
تم��ام پیگیر این مهم هس��تند تا رونق همه جانبه 
در اس��تان و کش��ور ایجاد ش��ود. رئیس سازمان 
صنع��ت، مع��دن و تجارت اس��تان ف��ارس گفت: 
برآیند 23 جلس��ه کارگروه رف��ع موانع تولید در 
چه��ار م��اه اخیر بررس��ی مش��کالت 110 واحد 
صنعتی با 168 مصوبه است که از این تعداد، 82 
مصوبه اجرایی ش��ده، 46 مصوبه در دست اقدام 
و نی��ز 40 مصوبه اجرا نش��ده اس��ت که درحال 

پیگیری آنها هستیم. 

بانک مرکزی توقف اجرای طرح 
کارت اعتباری را اعالم کند

صنف��ی  انجمن ه��ای  ک�ان��ون  ن�ای�ب رئ�ی���س 
تولیدکنندگان لوازم خانگی با انتقاد از سکوت بانک 
مرک��زی در زمینه اجرای طرح کارت اعتباری خرید 
لوازم خانگی گفت: اگر بانک مرکزی نمی خواهد این 
ط��رح را اجرای��ی کند، آن را اع��الم عمومی کند تا 

اندک خریداران لوازم خانگی به بازار بازگردند. 
به گزارش ایرنا، محمدرضا درافشار روز یکشنبه در 
نشس��ت خبری با بیان اینکه، تعداد اندک خریداران 
ب��ازار لوازم خانگی پس از اع��الم اجرای طرح کارت 
اعتبار منتظر خرید قسطی هستند و به همین دلیل 
تولید قفل شده است، افزود: اگر این طرح به سرعت 
اجرایی نش��ود واحده��ای تولی��دی در بازپرداخت 
تعهدات ش��ان با مشکل مواجه شده و معوقات بانکی 

افزایش می یابد. 
وی ب��ا تاکید براینکه حرک��ت رو به جلوی اجرای 
طرح کارت اعتباری متوقف ش��ده اس��ت، ادامه داد: 
ب��رای خروج از رک��ود در ابتدا قرار ب��ود 10میلیون 
توم��ان تس��هیالت خرید به زوج ها ارائه ش��ود اما از 
آنجا که این طرح دارای اشکاالتی بود از دستور کار 

خارج شد. 
درافشار افزود: در بررسی های بعدی قرار شد طرح 
کارت اعتباری 10میلیون تومانی جایگزین ش��ود تا 
از طری��ق آن، کاالها از انب��ار و واحد های تولیدی از 

رکود خارج شوند. 
صنف��ی  انجمن ه��ای  کان��ون  نایب رئی��س 
تولیدکنن��دگان لوازم خانگی گفت: از آنجا که بعداز 
پذی��رش قطعنام��ه 598، قیم��ت ارز و کاالها برای 
مدت محدودی با افت مواجه ش��د بس��یاری انتظار 
داشتند بعد از برجام نیز این اتفاق دوباره رخ دهد. 

وی ب��ا بی��ان اینکه، ش��رایط با توج��ه به کاهش 
قیمت جهان��ی نفت و افزایش ن��رخ ارز تغییر کرده 
اس��ت، ادامه داد: با توجه به این شرایط، امکان افت 
قیمت ها وجود ندارد بنابراین برای خروج از رکود به 
محرک نیاز است تا قدرت خرید مردم افزایش یابد. 
درافش��ار با بیان اینکه، برای اجرای طرح کارت 
اعتباری بررس��ی های زیادی انجام و قرار ش��د از 
محل آزادسازی سپرده قانونی بانک ها منابع مورد 
نیاز آن تامین ش��ود تا بار تورمی نداش��ته باش��د، 
افزود: ت��ورم زمانی رخ می دهد ک��ه قدرت خرید 
وجود داش��ته باش��د اما کاالیی برای فروش وجود 

نداشته باشد. 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
اعالم کرد

کاهش 7 درصدی تولید فوالد 
نسبت به سال گذشته

عض��و هیات نماین��دگان اتاق بازرگان��ی تهران به 
تشریح مهم ترین دالیل کاهش تولید فوالد در سال 
ج��اری پرداخت و از کاهش 7 درصدی تولید صنایع 

فوالد نسبت به سال گذشته خبر داد. 
به��ادر احرامی��ان در گفت وگ��و با ایس��نا، درباره 
وضعیت تولیدات صنایع فوالد در نیمه س��ال جاری 
و دالیل کاهش تولید در این صنعت گفت: در شش 
ماهه ابتدایی امس��ال نرخ رش��د تولی��دات صنعتی 
منف��ی بوده اس��ت که بخش��ی از منفی ش��دن این 
شاخص به کاهش تولید در صنایع فوالد بر می گردد 
چرا ک��ه صنعت فوالد س��هم قابل توجه��ی در میان 

صنایع مختلف دارد. 
وی با اش��اره به برخ��ی دالیل کاه��ش تولید در 
صنایع فوالد ادامه داد: کاهش تولید در صنایع فوالد 
به افت تقاض��ا و کاهش فعالیت های س��اختمانی و 
عمرانی بر می گردد. از حدود س��ه سال پیش کاهش 
بودجه های عمرانی دولتی ش��روع ش��د و ظرف یک  
سال گذشته این مس��ئله به ساخت و ساز های بخش 
خصوصی هم کش��یده شد. طبیعتا اثر آن در کاهش 
صنعت فوالد مش��خص ش��د و به دنبالش تولیدات 

فوالد کاهش یافت. 
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی درباره 
اینکه بس��ته خروج از رکود تا چه میزان در بهبود 
تولی��دات فوالد تاثیر گذار خواهد بود گفت: بس��ته 
خ��روج از رکود اث��ر مس��تقیمی در صنعت فوالد 
نخواه��د داش��ت، ام��ا می تواند از طری��ق کاهش 
ذخیره مس��کن به فروش نرفت��ه در مصرف فوالد 
اثرگذار باش��د تا س��رمایه گذاری ب��رای واحد های 
تولید کمی تغییر کند. اما سیاس��ت های خروج از 
رکود اثر مس��تقیم قابل لمس��ی در مصرف صنایع 

فوالد نخواهد داشت. 
احرامی��ان درباره وضعیت تولی��دات صنایع فوالد 
درمقایسه با سال گذشته گفت: برآورد ها از تولیدات 
فوالد متفاوت اس��ت، اما براساس آمارها تولید فوالد 
در ش��ش ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه 
7 درصد کاهش داش��ته اس��ت و به نظر می س��د در 
س��ه ماهه پایانی سال تولید در صنایع فوالد کاهش 

بیشتری پیدا کند. 
وی ادامه داد: نکته حائزاهمیت این است که پیش 
از کاهش تولید فوالد کارخانه ها با انباشت بی سابقه 
محصول مواجه شدند و بعد ازآن وارد مرحله کاهش 
تولی��د ش��دند البته بس��یاری از کارخانه ه��ا به ویژه 
کارخانه ه��ای نیمه دولت��ی به راحتی حاضر نش��دند 
تولید خود را کاهش دهن��د اما زمانی که موجودی 
افزایش قابل توجهی پیدا کرد به کاهش تولید روی 

آورند. 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح 
ک��رد: اکن��ون با بزرگ تری��ن مازاد فوالد در س��طح 
جهانی مواجه هس��تیم و تمام تولیدکنندگان فوالد 
در نقاط مختلف دنیا تحت فش��ار هستند. به دنبال 
ای��ن اتفاق بازار های داخلی تح��ت تاثیر قرار گرفت. 
اما آنچه این بحران را برای ما ش��دید تر کرد این بود 
که برای نخس��تین بار در تاریخ کشور با مازاد تولید 

روبه رو شدیم. 
وی اضاف��ه کرد: هیچ زم��ان در تاریخ ایران وجود 
نداش��ته اس��ت که ایران در مصرف ف��والد به طور 
کامل خودکفا باش��د. اما برای نخستین بار است که 
از ظرفی��ت تولید فوالد از نیاز داخل پیش��ی گرفته 
اس��ت. به همین دلیل اس��ت در زمینه فوالد به یک 
صادرکنن��ده خالص تبدیل ش��ده ایم. اینها از جمله 
دالیلی اس��ت که باعث ش��ده تولیدات صنایع فوالد 
کاه��ش یاب��د و در چنین وضعیتی بس��ته خروج از 

رکود چندان موثر نخواهد بود. 

نان باید تک نرخی شود
مدیر عامل ش��رکت بازرگانی دولتی ایران با اعالم 
این مطلب که »ساالنه 2 هزار میلیارد تومان از منابع 
مالی کش��ور تبدیل به ضایعات نان می شود«، گفت: 
ب��ا در نظرگرفتن اقش��ار آس��یب پذیر کش��ور، برای 
جلوگیری از رانت و فساد اقتصادی ناشی از دونرخی 

بودن، قیمت نان باید آزاد شود. 
به گزارش تس��نیم، علی قنبری در مراسم افتتاح 
نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان کشور، 
در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران، با 
اع��الم این مطلب، اظهار کرد: برای رفع ضایعات نان 
باید از ماشین آالت پیشرفته روز دنیا استفاده کرده و 
کیفیت پخت نان، مواد اولیه و سطح آموزش نانوایان 

کشور را ارتقا داد. 
وی با اعالم اینکه »ساالنه 2 هزار میلیارد تومان از 
منابع مالی کش��ور تبدیل به ضایعات نان می شود«، 
افزود: با در نظرگرفتن اقشار آسیب پذیر کشور برای 
جلوگیری از رانت و فساد اقتصادی ناشی از دو نرخی 
بودن قیمت نان الزم اس��ت که به سمت آزاد سازی 

قیمت نان حرکت کنیم. 
مدیرعام��ل ش��رکت بازرگانی دولتی ای��ران ادامه 
داد: در ص��ورت حذف یاران��ه آرد مبلغی نزدیک به 
5 هزار میلیارد تومان را برای آموزش بهداشت تولید 
نان و کمک ب��ه افراد نیازمند و آس��یب پذیر به کار 

گرفته می شود. 
این مقام مس��ئول کیفیت ن��ان را در حال حاضر 
خوب دانس��ت و گف��ت: این کیفیت بای��د به حالت 

مطلوب برسد.

خبر صنعت

ساناز کالهدوز

مولود غالمی



ارز  ب��ورس  راه ان��دازی 
درحالی ک��ه بانک مرکزی نرخ 
ارز را به بیش از 3 هزار تومان 
افزایش داده اس��ت و از سوی 
دیگ��ر ارز آزاد هم در مس��یر 
پرش��تاب صعودی قرار گرفته 
اس��ت، در هاله ای از ابهام قرار 
دارد. درحالی ک��ه پیش از این 
بانک مرکزی اعالم کرده است 
قصد دارد ت��ا ارز را تک نرخی 
کند، این سوال مهم در محافل 
اقتصادی مطرح شده که ارز با 
چه نرخی تک نرخی می ش��ود 
و ب��ا چه نرخ��ی در بورس ارز 

کشف قیمت خواهد شد؟ 

تورم موتور محرکه قیمت 
ارز

فرش��اد قربانی، کارش��ناس 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
اش��اره  با  ام��روز«  »فرص��ت 
به پیش��ینه نوس��انات قیمت 
ارز گف��ت: ب��ازار ارز یک��ی از 
بازاره��ای پرمناقش��ه ای بوده 
اس��ت که در سه دهه گذشته 
را  فراوانی  چالش های  همواره 
به اقتصاد کشور تحمیل کرده 
است. بررسی س��ابقه تاریخی 
تکانه های ارزی نشان می دهد 
ک��ه در دوران جنگ همزمان 
با تش��دید ی��ا فروکش کردن 
جنگ، سفته بازان با در اختیار 

نقدینگی و  گرفت��ن جری��ان 
ب��ازی ب��ا قیمت ها نوس��انات 
شدیدی را به این بازار تحمیل 
کردند به گونه ای که قیمت ارز 
در دوران جن��گ از 17 تومان 
ابتدای جن��گ به 135 تومان 
افزایش پی��دا کرد. این میزان 
رش��د دقیقا به دلیل دستاویز 
ق��رار دادن ش��رایط جنگ��ی 

کشور توسط دالالن بود. 
دوره ه��ای  در  اف��زود:  وی 
بعدی هم این روند پرش��تاب 
ادام��ه یافت و در س��ال های 
مختلف همزمان با رشد تورم، 
قیمت ارز افزایش یافته است. 
 76 س��ال  در  به گونه ای ک��ه 
که س��ال آغاز ب��ه کار دولت 
هفتم بود ارز ح��دود 370 تا 
400 تومان قیمت داش��ت اما 
در دول��ت ده��م ارز به 4هزار 
توم��ان هم رس��ید و ش��وک 
س��نگینی را به اقتصاد کشور 

وارد کرد. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
تاکی��د ک��رد: ب��رای روش��ن 
شدن مسئله ای ابتدا باید یک 
س��وال کلیدی را طرح کرد و 
آن این اس��ت که چرا قیمت 
ارز افزای��ش پیدا می کند؟ در 
پاس��خ بای��د گف��ت دو عامل 
مهم محرک رش��د قیمت ارز 
است، از یک س��و قیمت ارز با 
رشد تورم در ارتباط است و از 

سوی دیگر با سفته بازی. 

بررس��ی  داد:  ادام��ه  وی 
پیش��ینه ن��رخ ت��ورم نش��ان 
می ده��د ک��ه در دوره های��ی 
که اش��اره ک��ردم قیمت تورم 
ه��م پابه پای قیمت ارز رش��د 
یافته است و به تعبیر دقیق تر 
قیم��ت ارز پابه پای آن رش��د 
ک��رده اس��ت. آمارها نش��ان 
می دهد که ما در پایان دوران 
جنگ ت��ورم حدود 30 درصد 
را ش��اهد بودیم. یک دهه بعد 
برای  تورم 49.5درصدی  نرخ 
اقتصاد کش��ور رق��م خوردکه 
البت��ه در پایان دولت شش��م 
ت��ا 23 درصد نیز کاهش پیدا 
کرد. ام��ا در پایان دولت دهم 
دوباره نرخ تورم به 31 درصد 
رس��ید. بنابراین می بینیم که 
در همه این سال ها نرخ تورم 
یک��ی از عوامل تحریک کننده 
اصلی قیمت ارز است. بنابراین 
این انتظ��ار که ب��ا راه اندازی 
دس��ت  قط��ع  و  ارز  ب��ورس 
دالالن ن��رخ ارز کنترل ش��ود 
انتظار باطلی اس��ت چون این 
تورم اس��ت که نقش اساسی 
را در رش��د قیمت ارز دارد و 
سفته بازی عاملی ثانویه است. 
وی در ادامه گف��ت: اما در 
کن��ار تورم ش��اهد هس��تیم 
که س��فته بازی در قیمت ارز 
و  ش��رایط  تش��دید  موج��ب 
التهاب های قیمتی بوده است. 
در هم��ه دوره ها س��فته بازان 

در  تعیین کنن��ده ای  نق��ش 
رش��د قیمت ها داش��ته اند. در 
واقع س��فته بازی نقش مکمل 
رش��د قیمت دالر را دارد و با 
اس��تفاده از ش��رایط حساس 
به  اق��دام  اقتص��ادی کش��ور 

کسب سود در بازار می کند. 
وی تاکید کرد: این شرایط 
موج��ب ش��ده ت��ا پیش بینی 
قیم��ت ارز ب��رای بخش مولد 
اقتص��اد و ب��رای برنامه ریزان 

اقتصادی کشور دشوار شود. 

بانک مرکزی دست از 
قیمت گذاری بردارد

س��یروس کرمی، کارشناس 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
»فرص��ت ام��روز« گف��ت: در 
شرایط فعلی با رفع تحریم های 
اقتص��ادی گفته می ش��ود که 
س��رمایه گذاران خارجی قصد 
ورود ب��ه اقتص��اد کش��ور را 
دارند. اما یک��ی از مولفه های 
مهم تجارت و س��رمایه گذاری 
خارج��ی در کش��ور ن��رخ ارز 
ش��فاف اس��ت. این س��اختار 
دونرخی و دالل پرور نمی تواند 
برای س��رمایه گذاران خارجی 
جذاب باشد و از موانع مهمی 
برنامه ریزی  قدرت  که  اس��ت 

اقتصادی را از آنها می گیرد. 
وی اظه��ار کرد: ب��ورس ارز 
باید بتوان��د این نی��از مهم را 
در اقتصاد کش��ور برآورده کند 

و ش��رایطی را رقم بزند که در 
آن قیم��ت ارز ب��رای فع��االن 
اقتص��ادی قاب��ل پیش بین��ی 
باشد. شما به شرایط بودجه ای 
کشور نگاه کنید، همواره یکی 
از چالش های مهم مجلس این 
است که چه نرخی را باید برای 
ارز در بودج��ه در نظر بگیرد. 
راه اندازی ب��ورس ارز می تواند 
این شفافیت را در اختیار همه 

بخش ها قرار بدهد. 
وی در پای��ان گفت: برخی 
معتقدند ک��ه قیمت ارز باید 
با ای��ن س��طح از ت��ورم در 
حدود 4 هزار تومان باش��د، 
بانک مرکزی  برنامه ای که  با 
ارز  قیم��ت  افزای��ش  ب��رای 
دولت��ی دارد تص��ور می کنم 
اگر قرار باش��د ارز تک نرخی 
ش��ود در ح��دود 3700 ت��ا 
3800 تومان باشد. اما کشف 
قیم��ت ن��رخ ارز در ب��ورس 
بستگی به ش��رایط و فعاالن 
ای��ن بازار دارد ام��ا محدوده 
4 هزار توم��ان فرض مثبتی 
مرکزی  بان��ک  البته  اس��ت. 
باید توجه داش��ته باش��د که 
ارز زمان��ی می تواند  قیم��ت 
در بورس کشف شود که این 
بان��ک از مداخالتش در روند 
بردارد  دس��ت  قیمت گذاری 
و این رون��د قیمت گذاری را 
واقعا ب��ه روند عرضه و تقاضا 

بسپارد. 

آیا بورس ارز می تواند از نوسانات قیمتی ارز پیشگیری کند؟  

توپ قیمت ارز زیر پای تورم

کارت ه��ای  ارائ��ه  حال��ی  در 
اعتباری 10 میلیونی برای خرید 
کاالی داخل��ی ب��ه تعویق افتاده 
ک��ه در کنار چال��ش تورم زایی، 
اکن��ون بحث افزایش نرخ س��ود 
بازپرداخ��ت این تس��هیالت نیز 
مطرح اس��ت. این گون��ه به نظر 
می رس��د ک��ه سیاس��ت بان��ک 
کارت ه��ای  ارائ��ه  از  مرک��زی 
اعتباری با بازپرداخت تسهیالت 
با س��ود 12 درصد تغییر خواهد 
ک��رد و س��ودی باالتر ب��رای آن 

تعیین می شود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، از اعالم 
سیاس��ت بان��ک مرک��زی برای 
به  اعتب��اری  کارت های  توزی��ع 
منظ��ور تحریک تقاض��ا، فروش 
بیش��تر کااله��ای داخل��ی و در 
نهای��ت کمک ب��ه رون��ق تولید 
ح��دود دو ماه می گ��ذرد. اواخر 
مهرماه ب��ود که رئیس کل بانک 
مرکزی از س��ه سیاست اعتباری 
این بانک در بس��ته تسریع رونق 
اقتص��ادی خبر داد ک��ه در کنار 
تومانی  25 میلی��ون  تس��هیالت 
خرید خودرو و فروش اقس��اطی 
کاال، توزیع کارت های اعتباری تا 
سقف 10 میلیون تومان نیز مورد 

توجه قرار گرفت. 
آنطور که س��یف اع��الم کرد 
و در ادام��ه هم از س��وی س��ایر 
مقام��ات بان��ک مرک��زی مورد 
تاکید قرار گرفت بانک ها مجازند 
با درخواس��ت اعالمی از س��وی 
دستگاه ها و سازمان های ذی ربط 
کارت اعتباری را برای مشتریان 
خود از جمله کارمندان دولت و 

بخش خصوصی یا افراد با درآمد 
مش��خص صادر کنند تا حداکثر 
10 میلیون تومان ش��ارژ شده و 
دریافت کنن��ده بتواند با مراجعه 
به فروش��ندگان کاالهای بادوام 
داخلی نس��بت به خری��د اقدام 

کند. 
در کن��ار تم��ام ابع��اد کارت 
اعتباری که س��یف از آن سخن 
گفت��ه بود قرار ش��د ب��ا اعطای 
خ��ط اعتب��اری از س��وی بانک 
مرکزی نرخ س��ود منابع موجود 
در کارت ه��ای اعتب��اری ب��رای 
صاحبان کارت 12 درصد تعیین 
ش��ود و بانک مرکزی هم منابع 
خرج ش��ده در این بخ��ش را با 
سود 10درصد در اختیار بانک ها 

قرار دهد. 
ام��ا با اینکه نوع کاالها و اقالم 
آن همچنی��ن محل های فروش 
از س��وی وزارت صنع��ت، معدن 
حت��ی  و  مش��خص  تج��ارت  و 
دستورالعمل اجرای این سیاست 
هم از سوی س��ازمان مدیریت و 
ابالغ  به دس��تگاه ها  برنامه ریزی 
ش��ده اس��ت، هن��وز اقدامی در 
رابط��ه ب��ا ثبت ن��ام و توزیع این 
کارت ه��ا انجام نش��ده و در این 
مدت زم��ان ارائه آنها از هفته ای 
به هفته دیگر وعده داده می شود. 
گرچه بان��ک مرکزی تاکنون 
درب��اره ای��ن تاخی��ر توضیحی 
ارائ��ه نک��رده اما بح��ث تورم زا 
بودن توزیع کارت های اعتباری 
ک��ه می توان��د موجب��ات ورود 
حج��م باالی��ی از نقدینگ��ی به 
چرخ��ه اقتصادی را فراهم آورد 

در این مدت هم��واره به عنوان 
عاملی برای این دیرکرد عنوان 
شده اس��ت. این در حالی است 
که در کنار این موضوع آخرین 
خبرهای اعالم ش��ده از س��وی 
بانکی  ارش��د  مدیران  از  یک��ی 
ب��ه ایس��نا حاکی از آن اس��ت 
ک��ه بان��ک مرک��زی تصمیم به 
افزای��ش نرخ س��ود بازپرداخت 
اعتباری  کارت های  تس��هیالت 
دارد ب��ه طوری که نرخ س��ود 
از 12 درص��د اعالمی در ابتدای 
طرح افزای��ش خواهد یافت که 
هنوز نرخ سود مورد نظر نهایی 

نشده است. 
ب��ه گفته این مدیر بانکی یکی 
از دالیل افزایش نرخ سود کارت 
اعتباری به کاهش سطح تقاضا و 
توزی��ع کمتر نقدینگی به منظور 

کنترل تورم باز می گردد. 
به هر حال اگرچه وزیر اقتصاد 
اخی��را از رس��انه ها خواس��ته از 
تس��هیالت خ��ودرو و کارت های 
اعتب��اری و امثال آن در بس��ته 
اقتص��ادی عب��ور کرده و س��ایر 
ابع��اد آن را بررس��ی کنند ولی 
بای��د ی��ادآور ش��د ک��ه تمرکز 
اول سیاس��ت گذاران در بس��ته 
اقتص��ادی ب��ر پای��ه اعتب��ارات 
بانک��ی قرار گرفته بود و از س��ه 
سیاست تسهیالت خودرو، کارت 
اعتباری و فروش اقس��اطی کاال 
به عنوان ش��رایط خاص و جذاب 
یاد ش��ده بود. از س��وی دیگر با 
اینکه طیب نیا تاکی��د کرده بود 
بس��ته اقتصادی تورم زا نیس��ت 
ام��ا در حال حاضر بانک مرکزی 

برای کنت��رل تورم و حفظ آنچه 
در دوس��ال گذشته برای کاهش 
ت��ورم پیش ب��رده اس��ت، توان 
ورود یکب��اره به این سیاس��ت ها 
و ارائ��ه خطوط اعتب��اری آنها را 
ندارد. موضوعی که موجب ایجاد 
ناهماهنگی در اجرای س��ه طرح 
مورد نظر و تغییر رویکرد در آنها 

را فراهم آورد. 

بانک توسعه صادرات عضو 
انجمن توسعه موسسات مالی 

در آسیا و اقیانوسیه شد
بانک توس��عه ص��ادرات ایران 
و  تخصص��ی  بان��ک  به عن��وان 
توس��عه ای کش��ور در امر تامین 
مالی و تس��هیل ص��ادرات، عضو 
موسس��ه های  توس��عه  انجم��ن 
اقیانوس��یه و  آس��یا  در   مال��ی 

)ADFIAP(  شد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی 
بان��ک توس��عه ص��ادرات ایران، 
کاظم دوست حس��ینی، مش��اور 
ادفیاپ  اف��زود:  بانک  مدیرعامل 
تمرک��ز  نقط��ه   )ADFIAP(
بانک ه��ای توس��عه ای و دیگ��ر 
موسسه های مالی فعال در زمینه 
تامی��ن مالی توس��عه در منطقه 
آس��یا و اقیانوس��یه اس��ت ک��ه 
صادرات  توس��عه  بانک  عضویت 
ای��ران، نقش مهم��ی در افزایش 
ارتباط��ات و تعامالت بین المللی 

بانک خواهد داشت. 
وی افزود: س��ازمان غیردولتی 
»ادفی��اپ« در س��ال 1976 ب��ا 
ه��دف تحق��ق توس��عه پای��دار 
تاسیس ش��ده و در حال حاضر 

131 موسسه از 45 کشور جهان 
در آن عضویت دارند. 

حس��ینی خاطرنش��ان ک��رد: 
بان��ک توس��عه آس��یایی، اگزیم 
بانک کش��ورهای هند و مالزی، 
موسسه ضمانت اعتبار صادراتی 
عمان )SAOC(، موسسه اعتبار 
و  فیلیپی��ن  واردات  ص��ادرات- 
موسس��ه بیم��ه و تامی��ن مالی 
صادرات استرالیا از دیگر اعضای 

ادفیاپ هستند. 
دوس��ت حس��ینی با تش��ریح 
وظایف و مس��ئولیت های ادفیاپ، 
گفت: ماموریت اصلی این موسسه، 
س��رعت بخش��یدن ب��ه توس��عه 
پای��دار از طری��ق تقویت عملکرد 
موسسه های توسعه مالی، افزایش 
ظرفی��ت اعض��ا و پش��تیبانی از 

ابداعات توسعه مالی است. 
وی اف��زود: برگزاری دوره های 
ارائه  حرفه ای،  آموزش��ی  متنوع 
خدم��ات مش��اوره تخصص��ی و 
از  فن��ی  گزارش ه��ای  انتش��ار 
خدمات��ی اس��ت ک��ه ادفیاپ به 
موسسه های عضو ارائه می دهد. 

بازدید  فرصت ه��ای  تس��هیل 
موسس��ه های عض��و از نهاده��ا 
پیش��رو  مال��ی  و موسس��ه های 
بین الملل��ی، آموزش حین کار و 
امکان تب��ادل دانش با بانک های 
عضو و موسس��ه های وابسته، از 
دیگر خدمات انجمن محس��وب 
می ش��ود ک��ه با قب��ول عضویت 
بان��ک توس��عه ص��ادرات ایران، 
امکان بهره ب��رداری از آنها برای 
توسعه خدمات مالی بانک فراهم 

شده است. 

دلیل تاخیر در ارائه تسهیالت خرید کاال

احتمال افزایش نرخ سود کارت اعتباری 10 میلیونی
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گزارش دو

خبرنــامه

 قیمت تسهیالت اوراق مسکن 
افت کرد

 قیم��ت اوراق تس��هیالت مس��کن ک��ه در هفته 
گذش��ته در قیمت های باالی 70 هزار تومان معامله 
می شد، روند نزولی به خود گرفت و مجددا به کمتر 

از 70 هزار تومان رسید.
به گزارش ایس��نا، اوراق تس��هیالت مس��کن که 
در ماه های گذش��ته دچار نزول ش��ده و تا محدوده 
60 ه��زار توم��ان افت ک��رده بود، با مطرح ش��دن 
موضوع افزایش وام مس��کن جان دوباره گرفت و به 

قیمت های باالی 70 هزار تومان رسید.
البته انتش��ار این خب��ر در طوالنی م��دت تاثیر 
چندان��ی ب��ر روند حرکت��ی این اوراق نداش��ت و 
قیم��ت اوراق بعد از فروکش کردن هیجان ناش��ی 
از افزایش می��زان وام، به کمتر از 70 هزار تومان 
رس��ید که علت آن ابالغ نکردن رسمی وام مسکن 
از س��وی بان��ک مرکزی و ابهام در ش��رایط جدید 

اوراق تس��هیالت مس��کن بود.
در این میان انتش��ار خبرهایی مبنی بر ابالغ وام 
مسکن 60 میلیون تومانی از سوی بانک مرکزی به 
بانک مسکن در روزهای ابتدایی آذرماه، تحرکاتی 
را در قیمت ای��ن اوراق ایجاد کرد و قیمت برخی 
قرارداده��ا را ب��ه 75 هزار تومان رس��اند، اما این 
رون��د نیز دوام چندانی نداش��ت و منجر به تقویت 
س��مت عرضه و بازگشت قیمت به سطح 71 هزار 
تومان ش��د، به طوری که ادامه ای��ن روند در هفته 
ج��اری موجب قرار گرفتن قیمت اوراق در س��طح 
68 هزار تومان ش��د. بر این اساس در حال حاضر 
تسه های شهریور و مهرماه از قیمت های 72 هزار 
توم��ان فاصله گرفته و در محدوده 69 هزار تومان 
در حال معامله هستند. تسه اردیبهشت در قیمت 
67 هزار تومان و تس��ه م��رداد در قیمت 68 هزار 
تومان معامله می شود. تسه های اسفند 1393 نیز 
که هفته گذش��ته در قیمت ه��ای 75 هزار تومان 
دادوستد می شد، اکنون به 69 هزار تومان رسیده 
و تسه دی ماه برخالف هفته گذشته در قیمت 66 

هزار تومان دادوس��تد می ش��ود.
تس��ه مهر و آبان نیز همانند سایر قراردادها روند 
نزول��ی به خ��ود گرفتند و تا س��طح 68 هزار تومان 
افت کردند. تسه مرداد و شهریور به قیمت 70 هزار 
تومان و تسه های فروردین، اردیبهشت و خرداد نیز 
به ترتی��ب در قیمت های 69 ، 68 و 67 هزار تومان 

معامله می شوند.

انتقاد کیتکو نیوز از افزودن یوان 
به ذخایر ارزی

درحالی ک��ه صندوق بین المللی پول اعالم کرد که 
یوان چین به زودی به ذخایر ارزی بین المللی موسوم 
به »اس دی آر« خواهد پیوس��ت برخی کارشناسان 

اقتصادی به شدت با این تصمیم مخالفت کرده اند. 
ب��ه گزارش ایس��تانیوز به نقل از پای��گاه اینترنتی 
کیتکونیوز، صندوق بین المللی پول اعالم کرده است 
که یوان چین به زودی در کنار دالر آمریکا، یورو، ین 
ژاپ��ن و پوند انگلیس ق��رار خواهد گرفت و از جمله 
ارزه��ای معتب��ر بین المللی خواهد ش��د که اقتصاد 

جهانی را تشکیل خواهد داد. 
براس��اس این گ��زارش بنیامین کوهن، اس��تاد 
اقتصاد سیاس��ی دانش��گاه کالیفرنی��ا ضمن انتقاد 
ش��دید از این تصمیم تأکید کرد: تصمیم صندوق 
بین المللی پول کامال یک تصمیم سیاس��ی است و 
براس��اس زمینه های فنی و تکنیکال گرفته نش��ده 

است. 
وی در ادام��ه تصریح کرد: از زم��ان ایجاد ذخایر 
ارزی بین الملل��ی در دهه 1960 می��الدی تاکنون، 
س��بد تش��کیل دهنده ارزه��ای معتب��ر بین المللی 
براس��اس واقعیت های ب��ازار و اقتصاد جهانی تعیین 
و مش��خص می ش��ده و یوان چین در شرایط کنونی 
قابلی��ت و ویژگی های الزم برای پیوس��تن به ذخایر 
ارزی بین المللی را ندارد. کامال روش��ن است که این 
تصمیم سیاس��ی و بدون توجه ب��ه زمینه های فنی 

بوده است. 
به گزارش سایت طال، وی افزود: دولت چین همه 
ت��الش خود را انج��ام داده تا قدرت ه��ای جهانی را 
متقاعد کند و یوان خود را در ذخایر ارزی بین المللی 
جای دهد. بی ش��ک جای تعجب نیست که انگلیس 
به خاط��ر مناقع اقتصادی و سیاس��ی که در روابط با 
چی��ن دارد، از این تصمیم صن��دوق بین المللی پول 

حمایت کرده است. 

آمادگی ایران برای توسعه 
مناسبات بانکی با سوئد

 رئی��س کل بان��ک مرک��زی به ارتباط��ات بانکی 
ایران و س��وئد اش��اره کرد و گفت: در شرایط جدید 

پساتحریم باید این مناسبات را توسعه بخشیم. 
به گزارش مهر، ولی اهلل سیف در دیدار با وزیر امور 
شرکت ها و نوآوری سوئد با بیان اینکه نظام بانکی ما 
ارتباطات خیلی خوبی با سیستم بانکی سوئد داشته 
اس��ت، گفت: در شرایط جدید پس��اتحریم باید این 
مناسبات را توس��عه بخشیم و آن را فعال تر کنیم تا 
بتوانیم افزایش مبادالت تجاری دو کشور را عملیاتی 

کنیم. 
رئی��س کل بانک مرکزی اف��زود: عالقه دیرینه ای 
بین دو کشور وجود داشته و اجناس سوئدی معموال 

در ایران از حسن شهرت برخوردارند. 
وی با بیان اینکه سیاس��ت های جمهوری اسالمی 
ای��ران ایجاد ارتباط اقتصادی مناس��ب با ش��رکای 
تجاری گذش��ته خود اس��ت، اظهارداشت: در دوران 
جدی��د عالقه من��د هس��تیم فعالیت های مش��ترک 
تولی��دی از طریق س��رمایه گذاری در ایران داش��ته 

باشیم تا در بازار وسیع منطقه عرضه شود. 
سیف گفت: ایجاد ارتباط با ثبات اقتصادی مناسب 
نیاز به بستر مناس��ب خدمات بانکی دارد و ما برای 
آماده شدن این بستر اقدامات زیادی انجام داده ایم. 

نرخنــامه
دالر 3,607 تومان

صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را 3.607 
تومان و هر قطعه تمام بهار س��که آزادی طرح جدید را 

918.500 تومان تعیین کردند. 
هر یورو در بازار آزاد 3.930 تومان و هر پوند نیز 5.475 
تومان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 466.000 
تومان و هر ربع س��که 258.000 تومان فروخته شد. هر 
سکه یک گرمی 168.000 تومان خریدوفروش شد و هر 
گرم طالی 18 عیار93.710 تومان قیمت خورد. هر اونس 

طال هم در بازار های جهانی 10.873 دالر بود. 

قیمتنوع ارز 
3.607 دالر آمریکا

3.930 یورو اروپا

5.475 پوند انگلیس

993 درهم امارات

1.270 لیر ترکیه

580 یوان چین

29ین ژاپن

2.740 دالر کانادا

3.640فرانک سوییس

11.900دینار کویت

965ریال عربستان

300دینار عراق

57 روپیه هند

865 رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان
10.873 اونس طال
406.300 مثقال طال

93.710هر گرم طالی 18 عیار
917.000سکه بهار آزادی
918.500سکه طرح جدید

466.000نیم سکه
258.000ربع سکه

168.000سکه گرمی

روند صعودی قیمت طال موقتی است
باوجود افزایش نسبی قیمت طال در روزهای گذشته 
به خصوص پس از انتشار آمارهای اشتغال آمریکا هنوز 
برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که قیمت طال 
در ماه های آینده با افت بیشتری روبه رو خواهد شد. 

به گزارش س��ایت طال به نقل از سی ان بی س��ی، پس از 
اعالم نتایج نشست بانک مرکزی اروپا شاخص ارزش دالر 
روز پنجشنبه با افت 2 درصدی روبه رو شد که این میزان 

کاهش از سال 2009 میالدی بی سابقه بوده است. 
براس��اس این گزارش اندریو برکلی، تحلیلگر ارش��د 
مؤسس��ه اوپن هایمر تأکید کرد: افزایش قیمت جهانی 
طال در شرایط کنونی موقتی است و کاهش ارزش دالر 

در برابر یورو عامل اصلی آن بوده است. 
وی در ادام��ه تصری��ح کرد: افزایش قیمت طال ادامه 
نخواهد یافت و با نزدیک شدن به زمان برگزاری نشست 
فدرال رزرو قیمت طال بار دیگر با کاهش روبه رو خواهد 
شد. کاهش قیمت نفت و عدم افزایش نرخ تورم آمریکا 

نیز فشار زیادی بر قیمت طال وارد خواهد کرد. 
مؤسس��ه  ارش��د  کارش��ناس  جانس��ون،  کری��اج 
سرمایه گذاری پایپر جافری نیز تأکید کرد: روند نزولی 
قیم��ت ط��ال ادامه خواهد یافت و ب��ه زودی به کمتر از 

900 دالر خواهد رسید. 
س��ایت ط��ال خبره��ای پیش بینی را به درخواس��ت 
کاربران قرار داده و خود هیچ گونه اعتقادی به پیش بینی 

قیمت ها ندارد. 

نرخ بانکی 3۹ ارز ثابت ماند
 بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را برای روزیکشنبه 
اعالم کرد که بر این اس��اس نرخ همه ارزها نس��بت به 

روز شنبه ثابت ماند. 
ب��ه گ��زارش مهر، بر این اس��اس قیم��ت دالر آمریکا 
30 ه��زار و 93 ری��ال، یورو 32 هزار و 732 ریال و پوند 

انگلیس 45 هزار و 474 ریال قیمت خورد. 
فرانک سوییس 30.197 ریال، کرون سوئد 3.546 
ری��ال، ک��رون ن��روژ 3.541 ریال، ک��رون دانمارک 
4.390 ری��ال، روپیه هن��د 452 ریال، درهم امارات 
عرب��ی متح��ده 8.194 ری��ال، دینار کویت 99.104 
ری��ال، یکصد روپیه پاکس��تان 28.531 ریال، یکصد 
ی��ن ژاپ��ن 24.442 ری��ال، دالر هنگ کنگ 3.884 
ریال، ریال عمان 78.245 ریال، دالر کانادا 22.523 
ری��ال، ران��د آفریقای جنوبی 2.095 ریال، لیر ترکیه 
10.406 ری��ال، روبل روس��یه 444 ریال، ریال قطر 
8.265 ری��ال، یکص��د دینار ع��راق 2.724 ریال، لیر 
س��وریه 160 ری��ال و دالر اس��ترالیا 22.093 ری��ال 
است. همچنین نرخ ریال سعودی 8.020 ریال، دینار 
بحرین 79.759 ریال، دالر سنگاپور 21.530 ریال، 
ده روپیه س��ریالنکا 2.104 ریال، یکصد روپیه نپال 
29.097 ریال، یکصد درام ارمنس��تان6.210 ریال، 
دینار لیبی 22.047 ریال، یوان چین 4.701 ریال، 
یکص��د ب��ات تایلن��د 84.164 ری��ال، رینگت مالزی 
7.141 ری��ال، یک ه��زار وون کره جنوب��ی 25.844 
ری��ال، یکص��د تنگه قزاقس��تان 9.803 ریال، افغانی 
افغانس��تان 455 ری��ال، من��ات آذربایجان 28.758 
ریال، یک هزار روبل بالروس 1.666 ریال، س��امانی 
تاجیکس��تان 4.450 ری��ال و بولیوار ونزوئال 4.773 

ریال تعیین ش��د. 

دریچه

نسیم نجفی
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عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی مطرح کرد
فرصت اقتصادی مطلوب برای ایران 
در پی تنش های اخیر روسیه و ترکیه

عض��و هیأت رئیس��ه اتاق بازرگان��ی تهران معتقد 
اس��ت: تنش های اخیر بین روسیه و ترکیه می تواند 
فرصت مناس��بی باشد که ایران بازار های جدیدی را 

در ارتباطات تجاری خود با روسیه تعریف کند. 
س��یده فاطمه مقیمی در گفت وگو با ایس��نا، درباره 
تنش های اخیر بین روسیه و ترکیه و تأثیر آن بر روابط 
اقتصادی و تجاری ایران با روسیه گفت: همواره استفاده 
کردن از فرصت های مطلوب می تواند راهکار مناسبی 
برای توسعه اقتصادی باشد. در حال حاضر مسائلی که 
بین روس��یه و ترکیه پیش آمده از فرصت های بسیار 
مناسبی است که نصیب کشور ما شده است. وی افزود: 
مطمئناً اگر به ش��کل مطلوب از این فرصت اس��تفاده 
کنیم می تواند نتایج مثبتی برای ما دنبال داشته باشد. 
ب��ا توجه به جمعیت باالی روس��یه در فصل س��رما و 
یخبندان تأمین میوه و تره بار در این کش��ور با مشکل 
روبه رو اس��ت و ایران می تواند در ای��ن زمینه در بازار 

روسیه حضور داشته باشد. 
عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه ادامه داد: 
بنابراین فرصت مناسبی به وجود آمده که در این مقطع 
زمانی ایران بازار ه��ای جدیدی را در ارتباطات تجاری 
خود با روسیه ایجاد کند. براساس صحبتی که اخیرا با 
سفیر روسیه داشتم، سفیر روسیه تأکید کرد که صدور 
روادید راحت برای ایرانیان در دس��تور کار قرار گرفته 
است. همچنین از طرف دیگر در ابتدای ژانویه 2016 
قرار اس��ت لغو روادید برای ترک ه��ا از بین برود و این 
فرصت مطلوبی دیگر برای حضور ای��ران در بازار های 

روسیه است. 
مقیم��ی در بخ��ش دیگ��ر صحبت های��ش درباره 
آخرین وضعیت پیمان  پولی دوجانبه ایران و روسیه 
گف��ت: براس��اس این پیمان قرار ب��وده روبل و ریال 
جایگزین دالر در مبادالت تجاری دو کش��ور ش��ود 
که این موضوع به توافق بانک مرکزی دو کش��ور در 
ای��ن زمینه برمی گردد. تاکنون این پیمان بین ایران 
و روسیه به صورت قطعی و رسمی اعالم نشده است، 
اما به نظر می رس��د ب��ه زودی می توان در این زمینه 
شاهد تحوالتی در روابط اقتصادی دو کشور باشیم. 

کارت های بازرگانی
 قابل واگذاری نیست

 وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد براساس 
آیین نامه اجرایی قان��ون مقررات صادرات و واردات، 
دارن��دگان کارت بازرگانی حق واگذاری به غیر  برای 

استفاده از مزایای آن را ندارند. 
ب��ه گزارش مه��ر، وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
در اطالعی��ه ای اعالم کرد: از آنج��ا که کارت بازرگانی 
مجوز فعالیت تجارت خارجی اس��ت و قانون گذار برای 
دارندگان آن حقوق و وظایفی را قائل ش��ده است که 
باید شخصاً از آن استفاده کنند، واگذاری اختیارات یا 
اس��تفاده از منافع آن به هر صورت،  پیگرد قانونی را به  
همراه خواهد داشت.  درصورتی که پس از صدور کارت، 
 برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که 
دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت 
کارت اس��ت یا پس از صدور،  فاقد شرط مذکور شود، 
 ضمن ابط��ال کارت، با  برخورد قانونی با صاحب کارت 
و کاال مواجه خواهند شد که این مهم باید مورد توجه 
فعاالن حوزه تجارت،  تجار و بازرگانان،  تولیدکنندگان و 

صاحبان مشاغل قرار گیرد. 
این گ��زارش حاکی اس��ت صاحب��ان کارت باید از 
هرگونه واگذاری حق اس��تفاده از مزایای کارت به غیر  
ج��دا خودداری کنند و متقاضیان واردات کاال در ابعاد 
تج��اری یا غیرتجاری ضمن رجوع ب��ه قانون مقررات 
ص��ادرات و واردات و آیین نامه ه��ای مربوطه، از رجوع 
به سایرین جهت اس��تفاده از اختیارات صاحب کارت 

بازرگانی در تأمین کاالی مورد نیاز خودداری کنند.

دکتر واعظی خبر داد 
دفتر تجاری سوئد تا پایان ماه در 

ایران فعال می شود

وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالع��ات در دیدار با 
میکایی��ل دامب��رگ، وزیر امور ش��رکت ها و نوآوری 
سوئد، با تأکید بر توس��عه همکاری ها در حوزه های 
مختل��ف از جمل��ه آم��وزش، پژوه��ش و تحقی��ق 
خاطرنش��ان کرد: دفتر تجاری سوئد تا پایان ماه در 

ایران فعال می شود. 
به گزارش مرک��ز روابط عموم��ی و وزارت ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات، دکتر واعظ��ی در این دیدار روابط 
ایران و س��وئد را دارای قدمت دیرینه برش��مرد و گفت: 
دو کش��ور دارای روابط گسترده در بخش های مختلف 
به وی��ژه بخش ه��ای صنعتی هس��تند، و انش��اءاهلل در 
زمینه های مختلف همکاری ها ادامه یابد. وی با اشاره به 
دیدار دکتر روحانی، رئیس جمهور ایران در سازمان ملل 
متحد با نخست وزیر سوئد گفت: در این مالقات دو طرف 
توافق کردند روابط دو کشور به ویژه در زمینه اقتصادی و 
صنعتی توسعه پیدا کند. وی اظهار داشت: حضور بخش 
دولتی و خصوصی دو کشور، نشانه عزم جدی دو طرف 

بر گسترش روابط به ویژه در حوزه ict است. 
وی حض��ور بخش ه��ای مختلف از جمل��ه آژانس 
توس��عه و تضمین صادرات و بانک ها در هیات سوئدی 
را مثب��ت ارزیابی کرد و گفت: اگ��ر مذاکرات همراه با 
گشایش خط اعتباری و فاینانس باشد کارهای بعدی 
س��رعت می گیرد. دکتر واعظی با بیان اینکه اریکسون 
یک شرکت س��وئدی و دارای سابقه طوالنی حضور و 
همکاری در ایران اس��ت، اف��زود: در ماه های اخیر نیز 
شرکت اریکسون مذاکرات خوبی را با اپراتورهای ایرانی 
یی��ل  میکا تلفن همراه و های وب شروع کرده است.  
دامبرگ، وزیر امور ش��رکت ها و نوآوری س��وئد با ابراز 
خرسندی از حضور در ایران گفت: ایران و سوئد رابطه 
دیرین��ه خوبی با هم داش��ته اند و ما به دنبال جهش و 
ایجاد فرصت همکاری در بخش های مختلف هستیم. 
وی با ابراز امیدواری نسبت به روابط جدید در صنعت

ICT دو طرف گفت: در ICT سرمایه گذاری بیشتری 
کنیم. وی با اشاره به روابط خوب اقتصادی شرکت های 
س��وئدی با ش��رکت های ایرانی گفت: این سفر شروع 
خوبی برای ادامه کار و نقطه شروعی برای آینده است. 

ارتباطاتبازرگانی

اتحادی��ه  اع��الم  طب��ق 
در حال  مخاب��رات  بین المللی 
حاض��ر 3.2 میلی��ارد نف��ر در 
جه��ان به اینترنت دسترس��ی 
دارن��د و ای��ن در حالی اس��ت 
ک��ه جمعی��ت ک��ره زمین در 
س��ال 2015 م��رز 7 میلیارد 
نفر را رد کرده اس��ت. براساس 
این گزارش، رتبه ایران نیز در 
بین کشورهای آنالین جهان با 
هش��ت رتبه صعود نس��بت به 
س��ال 2010 میالدی از 99 به 

91 رسیده است. 
آمارها و ارقام در این گزارش 
نش��ان می ده��د که ب��ا اینکه 
جای��گاه کش��ورمان در اتصال 
ب��ه اینترنت نس��بت ب��ه پنج 
س��ال گذش��ته روند صعودی 
داش��ته، اما در میان کش��ور ها 
در خاورمیان��ه وضعیت چندان 
مناسبی ندارد و رتبه چهاردهم 
را به خود اختصاص داده است. 
طب��ق گ��زارش ی��اد ش��ده 
ایسلند،  دانمارک،  کره جنوبی، 
لوکزامبورگ،  س��وئد،  بریتانیا، 
س��وییس، هلن��د، هنگ کنگ 
و ن��روژ در رتبه ه��ای اول ت��ا 
دهم شاخص توس��عه فناوری 
اطالع��ات و ارتباط��ات ق��رار 
دارن��د. در می��ان همس��ایگان 
ای��ران، بحری��ن در رتب��ه 27، 
قط��ر در رتب��ه 31، امارات در 
رتبه 32، عربستان سعودی در 
رتبه 41، کوی��ت در رتبه 46، 
عم��ان در رتبه 54، آذربایجان 
در رتب��ه 67، ترکی��ه در رتبه 
69، ارمنس��تان در رتب��ه 76، 
143و  رتب��ه  در  پاکس��تان 
افغانس��تان در رتبه 156 قرار 

دارند. 
بیانگر   ITU اخی��ر  گزارش 
آن اس��ت که تع��داد کاربران 
اینترن��ت تلفن همراه روزبه روز 
در حال افزایش است و آمارها 

نش��ان می دهد در حال حاضر 
از  ح��دود47 درصد کارب��ران 
طری��ق تلفن همراه به اینترنت 
می کنن��د،  پی��دا  دسترس��ی 
کاربرانی که  میزان  درحالی که 
از طریق تلفن ثابت به اینترنت 
متص��ل می ش��وند، 46 درصد 

است. 
گرچ��ه آمار ه��ای اعالمی از 
رون��د روبه رش��د کش��ورمان 
در تأمی��ن پهن��ای بان��د برای 
کاربران ایرانی حکایت دارد اما 
کارشناس��ان این روند را بسیار 
آهس��ته می دانن��د و معتقدند 
کشور ما باید در جایگاهی بهتر 

قرار گیرد. 
کارشناس  زاهدانی،  مرتضی 
ب��ه   ب��اره  درای��ن  ارتباط��ات 
»فرصت امروز« گفت: طی دو 
سال گذشته میزان پهنای باند 
کش��ور افزایش نس��بتا زیادی 
داش��ته و من فکر می کنم این 
امر باعث ارتقای وضعیت ایران 
در میان کشورهای آنالین شده 

است. 
امی��دوارم  اف��زود:  وی 
افزایش پهنای باند در کش��ور 
در س��ال های پی��ش رو رش��د 
سریع تری به خود بگیرد چون 

جایگاه ما در ارائه دسترسی به 
پهنای باند در شأن مردم کشور 

ما نیست. 
زاهدان��ی در پاس��خ به این 
سوال که چرا روند توسعه ایران 
در ح��وزه ارتباط��ات آهس��ته 
است؟  گفت: توسعه ارتباطات 
در کش��ور ما با زیرساخت های 
به  نامناس��بی مواج��ه اس��ت 
همین دلیل ب��ه روز کردن این 

زیرساخت ها زمانبر است. 
البته ارائه  وی اظهار ک��رد: 
خدمات ارتباطی امروزه کمتر 
دارد  تکی��ه  زیرس��اخت ها  به 
چون ارتباط��ات در این حوزه 
ان��واع فناوری های  از طری��ق 
بی س��یم برقرار می شود و نیاز 
زیرس��اخت های  به  چندان��ی 

بنیادی ندارند. 
 حسین مش��تاق، کارشناس 
فن��اوری اطالعات نی��ز معتقد 
است سال های گذشته افزایش 
وسیعی در توس��عه روستاها و 
ش��هرهای الکترونیک��ی انجام 
شده بود که کمبود پهنای باند 
در این گونه پروژه ها نتوانس��ت 
توس��عه  در  زی��ادی  تأثی��ر 

اقتصادی کشور داشته باشد. 
وی ب��ا اعالم اینک��ه ارتقای 

می��زان پهن��ای بان��د در حال 
حاض��ر پاس��خگوی نیازه��ای 
کش��ور نیس��ت، گف��ت: نباید 
فرام��وش ک��رد که حت��ی اگر 
دسترسی به اطالعات 100 برابر 
هم ش��ود بازهم از پهنای باند 
دسترسی ش��هروندان بسیاری 
از کشورهای توسعه یافته فاصله 

چشمگیری داریم. 
فن��اوری  کارش��ناس  ای��ن 
اطالعات با مقایس��ه سرعت و 
قیمت دسترس��ی ب��ه اینترنت 
کش��ور  چن��د  در  بین المل��ل 
جه��ان گف��ت: هم اکن��ون در 
امارات متحده عربی دسترسی 
ب��ه اینترن��ت ب��ا پهن��ای باند 
16مگابی��ت در ثانیه به قیمت 
50 ه��زار تومان در ماه ممکن 
اس��ت و ای��ن در حالی اس��ت 
که در کش��وری مانند فرانسه 
پهنای باند حدود 100 مگابیت 
در ثانیه را ب��ا قیمت 30 هزار 
تومان در ماه به شهروندان ارائه 

می دهند. 
مش��تاق اظهار کرد: ما باید 
برای  مناسبی  برنامه ریزی های 
ارتق��ای وضعی��ت اینترنت در 
کشور داش��ته باشیم تا بتوانیم 
حداق��ل با کش��ورهای منطقه 

رقابت کنیم. 
اینترنت  قیم��ت  درباره  وی 
در ایران گف��ت: البته افزایش 
پهن��ای بان��د باید ب��ر قیمت 
ف��روش اینترن��ت ب��ه کاربران 
تأثیر داشته باشد چون کاربران 
ایرانی در کشور ما هزینه نسبتا 
زی��ادی را ب��رای خرید پهنای 

باند صرف می کنند. 
دانش��گاه  م��درس  ای��ن 
ادام��ه داد: م��ا دانش��جویان و 
محقق��ان زی��ادی داری��م که 
ب��رای تب��ادل اطالع��ات نیاز 
پرس��رعت  اینترنت  به  مبرمی 
دارن��د ولی می��زان پهنای باند 
و کم فروش��ی هایی که در حال 
حاضر در کش��ور وج��ود دارد 
باعث می ش��ود تا دسترسی به 
اینترنت پرسرعت به سختی و 
با هزینه باال امکان پذیر ش��ود 
که همی��ن امر باع��ث کاهش 
توسعه و رش��د علمی در میان 

جوانان می شود. 
وی با اشاره به اینکه اینترنت 
مهم ترین عامل توزیع و نش��ر 
دانش در جهان اس��ت، گفت: 
درحالی ک��ه یک دانش��گاه در 
یکی  از روستاهای سوئد دارای 
حداقل یک ترابیت پهنای  باند 
اینترنت اس��ت، دانشجویان ما 
حتی در بهترین دانشگاه ها به 
دلیل س��رعت پایین به زحمت 
آموزش  امکانات  از  می توانن��د 
استفاده  الکترونیکی  و  مجازی 

کنند. 
مشتاق گفت: اینترنت مانند 
یک ج��اده اس��ت ک��ه تبادل 
اطالعات از آن صورت می گیرد 
و صرف ادعای ایجاد کردن این 
جاده نمی تواند به معنای فراهم 
کردن پهنای باند مناسب برای 
کارب��ران باش��د و اکن��ون که 
دولت تأمی��ن پهنای باند را در 
انحصار خ��ود دارد باید پهنای 
باند مناسبی در شأن کشورمان 

تأمین کند. 

ایران نود و یکمین کشور آنالین جهان شد

توسعه پهنای باند هنوز کند است

 USO مسئول راهبری و پیگیری امور
اینترنت پرس��رعت  تأمی��ن  درخص��وص 
25 هزار روس��تا گفت: در فاز نخست این 
طرح، تا پایان آذرماه، اینترنت پرس��رعت 

3هزار روستا نصب و راه اندازی می شود. 
حس��ن رضوان��ی، مس��ئول راهب��ری و 
پیگی��ری امور USO، تکمی��ل این طرح 
را من��وط ب��ه ورود و ترخی��ص تجهیزات 
دانس��ت و افزود: در فاز نخس��ت پوشش 
حدود 3هزار روس��تا صورت می گیرد و به 
محض ورود و ترخیص تجهیزات، تا پایان 
بهمن م��اه هم حدود 17 هزار روس��تا و تا 
پایان س��ال مالی، پوشش 25 هزار روستا 

انجام می شود. 
وی ب��ا اش��اره به انج��ام مناقصه تأمین 
اینترنت پرسرعت  )حداقل 512 کیلوبیت 
ب��ر ثانیه( ب��رای 25 هزار روس��تا، گفت: 
در اس��فند س��ال 93، کنسرسیوم شرکت 
داده گستر عصر نوین )های وب( و آواسل 
به عنوان پیمانکار انتخ��اب و قراردادی به 
منظور تأمین اینترنت پرسرعت  )حداقل 
512 کیلوبی��ت بر ثانیه( ب��رای 25 هزار 
روس��تا و یک میلی��ون پورت ب��رای 40 
مشترک در روس��تاهای باالی 30 خانوار 

منعقد ش��د. رضوان��ی از انج��ام طراحی 
25 هزار روس��تا خبر داد و گفت: اولویت 
نخس��ت جهت ارائه اینترنت پرسرعت به 
روس��تاها، نقاط باالی 30 خانوار اس��ت، 
ام��ا اگر ظرفیت��ی باقی ماند، روس��تاهای 
ب��االی20 خانوار ب��ه اولویت های��ی که از 
قبل تعیین ش��ده، اضافه می شود. مشاور 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیوی��ی ادامه داد: روس��تاهایی که قبال 
ADSL واگ��ذار ش��ده ش��امل این طرح 
نمی ش��وند و قرار نیس��ت از این ش��بکه 
س��رویس بگیرن��د چراک��ه دارای ارتباط 

اینترنتی هستند. 
رضوان��ی با بی��ان اینکه بخ��ش عمده 
تجهی��زات ترخیص و آماده نصب اس��ت، 
گفت: تنها یکسری از تجهیزات جانبی در 
گمرک مانده است که به محض ترخیص، 
عملی��ات نصب آغاز می ش��ود. مس��ئول 
راهب��ری و پیگی��ری ام��ور USO اظهار 
داشت: خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات 
اصلی شبکه مرکزی شامل روتر و سوئیچ 
در ته��ران و تم��ام مراکز اس��تان ها انجام 
ش��ده و تنها نص��ب و راه اندازی تجهیزات 

پوشش روستاها باقی مانده است. 

تاپایان امسال
اینترنت پرسرعت به 25 هزار روستا می رسد

خبر

محمد ممتازپور
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صدور مجوز ساخت و سازهای غیرمجاز 
توسط صاحبان امضاهای طالیی

مع��اون قضایی دادس��تان کل کش��ور ب��ا بیان اینکه 
برخی از مجوزهای ساخت و س��ازهای غیرمجاز توس��ط 
صاحبان امضاهای طالیی صادر شده است، گفت: پس 
از فرمایش��ات رهبری، سیاس��ت های راهبردی شورای 
حفظ حقوق بیت المال در گستره بیشتری انجام شد و 
به زودی اراضی تصرف شده و ساخت و سازهای غیرمجاز 

به وضعیت سابق خود بازمی گردد. 
ب��ه گ��زارش ایلن��ا، حس��ین ذبح��ی با بی��ان اینکه 
عده ای مدعی اند از بخش��داری ها و ش��هرداری ها مجوز 
ساخت و ساز گرفتند، اظهار کرد: در پرونده های مبارزه 
ب��ا زمین خواری و ساخت و س��از غیر مجاز می بینیم که 
صاحبان ملک مدعی هس��تند که مجوز س��اخت را از 
ش��هرداری ها و بخش��داری ها دریاف��ت کرده اند و باید 
تکلیف این موضوعات مش��خص ش��ود. وی تاکید کرد: 
تصور عده ای این اس��ت که نظام باید پاس��خگوی این 
موضوع��ات و ادعاه��ا باش��د اما نظام بی تقصیر اس��ت. 
معاون قضایی دادس��تان کل کش��ور با تاکید بر اینکه 
هر کدام از مس��ئوالن که مجوز غیرقانونی و خالفی را 
صادر کرده اند باید از لحاظ حقوقی و مدنی پاسخگوی 
خسارت های وارد آمده باشند، گفت: کسانی که اختیار 
و توان مجوز ساخت در اراضی خاص ملی و طبیعی را 
صادر می کنند صاحبان امضاهای طالیی هس��تند که 
نباید خود را مصون از قانون بدانند. ذبحی با اشاره به 
ساخت و س��از هایی که در بستر رودخانه ها شکل گرفته 
اس��ت، گفت: برخی از این ساخت و س��ازها با استفاده از 
صاحبان امضاهای طالیی احداث شده است و در حال 
حاض��ر ب��ا معضل تجاوز به بس��تر و حریم رودخانه ها، 

 جنگل ها، دریا و کویر مواجه هستیم. 

معرفی ۲ هزار بنگاه معامالت 
به تعزیرات حکومتی

در ش��ش ماه��ه اول امس��ال بی��ش از ۲ ه��زار واحد 
معامالت ملکی و مش��اور امالک متخلف سراسر کشور 
به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان ها معرفی شد. 
به گزارش مهر، در ش��ش ماهه اول امس��ال از س��وی 
بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت، ۳۵ هزار و 
۹۳۶ بنگاه مشاور امالک در سراسر کشور مورد بازرسی 
ق��رار گرف��ت.  از ای��ن تعداد ۲ ه��زار و ۱۳۹ مورد واحد 
صنفی متخلف شناسایی و پرونده های مربوط با ارزش 
بی��ش از ۵ میلی��ارد و ۶۵۷ میلی��ون و ۴۱۹ ه��زار و ۹۹ 
ریال برای رس��یدگی و صدور رأی به مراجع ذی صالح 
ارسال شد. براساس آمار اعالم شده در این بازه زمانی، 
استان تهران با ۷ هزار و ۳۲۵ مورد بازرسی انجام شده 
و همچنین ۷۴۲ میلیون و ۵۱ هزار و ۵۰۰  مورد ارزش 
ریالی تخلفات، باالترین سهم را در کل کشور به خود 

اختصاص داده است. 

 سرعت گیر نفتی 
برای پروژه های عمرانی 

کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت به طور قطع 
بر سرعت پروژه های عمرانی تاثیر گذار است. در شرایطی 
که دولت نمی تواند نرخ جهانی نفت را که در حال حاضر 
هر بش��که چیزی حدود ۴۰ دالر به فروش می رس��د را 
افزای��ش ده��د، باید به فکر راهکارهای جبران کس��ری 
بودجه باشد که معتقدم مالیات می تواند بخشی از کسری 
بودجه را پوشش دهد. هنوز بخش قابل توجهی از بودجه 
وزارتخانه های عمرانی پرداخت نشده این در حالی است 

که کمتر از پنج ماه دیگر سال تمام می شود. 
براس��اس آماری که اعالم می ش��ود، چیزی حدود ۶۰ 
ت��ا ۸۰ ه��زار میلیارد تومان ف��رار مالیاتی در بخش های 
مختلف کشور وجود دارد که با این مقدار درآمد دولت 
می توان��د چن��د صد کیلومتر آزاد راه و بزرگراه و راه های 
ترانزیتی احداث کند و به پروژه های عمرانی نیمه تمام 

سر و سامان بخشد. 
گفته می شود باالی ۵۰ درصد فعاالن اقتصادی کشور 
مالیات نمی دهند یا معاف از مالیات هستند این در حالی 
است که منابع دولت بسیار محدود شده است بنابراین 
معتقدم دولت نباید با موضوع مالیات مماش��ات کند و 
باید بخش��ی از طرح های عمرانی را از درآمد حاصل از 

اخذ مالیات به اجرا برساند. 
اگر این پروژه های عمرانی نیمه تمام در بخش عمومی 
بوده طبیعتا باید در بخش عمومی هم باقی بماند اما اگر 
پروژه های عمرانی از پروژه هایی هستند که قابل واگذاری 
به بخش خصوصی هس��تند، از ابتدا باید توس��ط بخش 
خصوصی ش��روع می ش��د اما نکته ای که وجود دارد این 
اس��ت که وزارت راه و شهرس��ازی که عمده پروژه های 
عمران��ی به این ح��وزه بر می گردد در واگذاری پروژه ها 
به بخش خصوصی باید به تبعات آن یا پیامد هایش توجه 
داش��ته باش��ند که واگذاری پروژه ها به س��رمایه گذاران 

بخش خصوصی باعث افزایش قیمت خدمات نشود. 
همان طور که گفتم با کاهش قیمت نفت، دولت چاره 
دیگ��ری جز جل��ب توجه بخش خصوصی برای ورود به 
پروژه ه��ا و طرح ه��ای عمران��ی و اس��تفاده از ظرفیت و 
س��رمایه بخ��ش خصوص��ی در ای��ن حوزه را ن��دارد. در 
این ش��رایط دولت باید فضای کس��ب و کار را به س��مت 
فعال سازی بخش خصوصی هدایت کند و اوضاع را بهبود 
دهد.  معتقدم کش��ورمان از فرصت های س��رمایه گذاری 
استثنایی برخوردار است بنابراین قطعا بخش خصوصی 
عالقه مند به سرمایه گذاری در فرصت های به وجود آمده 
در داخل کشور است البته از این نکته نباید غافل شویم 
که در ش��رایط کنونی اقتصاد کش��ورمان، فعالیت های 
غیر مولد برای س��رمایه گذاران بس��یار سودآور تر است و 
دولت شرایط را باید برای سرمایه گذاری بخش خصوصی 

در فعالیت های مولد فراهم آورد. 
قطعا راه های ارتباطی و به ویژه راه های ترانزیتی و سایر 
ش��قوق حمل و نقل س��هم قابل توجهی در اقتصاد کشور 
و تولی��د ناخال��ص داخل��ی دارد. معتقدم یکی از دالیلی 
که در برخی از مناطق کش��ور س��رمایه گذاری نمی شود 
به دلیل همین فقدان زیرس��اخت ها اس��ت به ویژه نبود 
جاده ه��ای ترانزیت��ی و حمل و نقل ریل��ی. این در حالی 
اس��ت که این زیرس��اخت ها می توانند در رش��د اقتصاد 
مناطقی که این زیرساخت ها در آنجا شکل گرفته، تاثیر 
فوق العاده ای داشته باشند.  کشور چین در حال حاضر 
به دنبال این اس��ت که مس��یر ریلی ترانزیتی را تحت 
عنوان »اروپا- آس��یا« ایجاد کند که این مس��یر از چین 
آغ��از می ش��ود و از بخش هایی از ای��ران هم می گذرد و 
در   نهایت به اروپا می رس��د. اگر کش��ور چین برنامه ریزی 
بلند مدت��ی را در ای��ن ح��وزه انجام می دهد به این دلیل 
اس��ت که از منابع و ظرفیت موجود در کل این مناطق 
می تواند به نفع ظرفیت های اقتصادی خودش اس��تفاده 
کند و دولت ما هم باید در ش��کوفا کردن ظرفیت های 
اقتصاد کش��ور برنامه جدی داش��ته باش��ند چراکه قطعا 
چینی ها بس��یار بیش��تر از آن چیزی که برای این مسیر 
هزینه می کنند را در کوتاه مدت برداش��ت خواهند کرد.  
معتقدم بخشی از ناکارآمدی ها در این حوزه که به نیمه 
تمام ماندن بیش از ۲ هزار پروژه عمرانی منجر شده، به 
عدم مدیریت صحیح اقتصاد کالن و عمومی بر می گردد 
که نتوانسته ظرفیت های اقتصادی کشور را با این منابع 
عظیم انسانی، مستقل از درآمدهای نفتی محقق کند. 
قطعا ظرفیت های بس��یار بزرگی در حوزه حمل و نقل 
برای سرمایه گذاری وجود دارد، ایران به لحاظ موقعیت 
استراتژیکی که دارد می تواند چهارراه ارتباطی و ترانزیت 
کاال و خدمات در منطقه باشد و این یک فرصت بسیار 
استثنایی است که تنها کشور ما از آن برخوردار است. 

عمران

ب��ازار   برنامه ری��زی ب��رای آین��ده 
مس��کن این روزها از س��وی وزارت راه 
و شهرس��ازی بی محابات��ر از قبل دنبال 
می شود. اگر تا چند ماه قبل گزینه های 
دولت برای خروج از رکود تنها به چند 
گزینه قدیمی و کوچک محدود می شد، 
حاال صحبت از فضاهای جدیدی اس��ت 
ک��ه حتی عملیاتی ش��دن یکی از آنها 
می تواند به طور کلی اوضاع مس��کن در 
ای��ران را متحول کند، هرچند عملیاتی 
کردن آنها به برنامه ای دقیق نیاز خواهد 

داشت. 
وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در 
دو سال ابتدایی حضورش در ساختمان 
دادمان طرح های تحول بازار مس��کن را 
محافظه کارانه و با استفاده از روش های 
گذشته دنبال کرد. بازگرداندن ثبات به 
بازار، عمل به تعهدات دولت گذش��ته و 
سامان دادن دوباره به تسهیالت مسکن 
بخشی از این برنامه ها بود، برنامه هایی 
ک��ه هرچند کم و بیش موفق بودند اما 
در عم��ل نتوانس��تند تحرک الزم را به 
بازار بدهند. ثبات به اقتصاد بازگش��ت، 
طرح مسکن مهر با وجود تمام انتقادات 
موجود پیگیری ش��د و مبلغ وام نیز به 

۸۰ میلیون تومان افزایش یافت. 
در این بین هرچند در ماه های ابتدایی 
دولت تالش کرد از ظرفیت بخش هایی 
مانند بازار سرمایه نیز استفاده کند اما 
با توجه به ثابت ماندن شاخص و درجا 
زدن بورس عمال فضایی برای مس��کن 

باقی نماند تا از آن بهره ببرد. 
با گذش��ت چند ماه از اجرایی ش��دن 
تس��هیالت جدید و ع��دم تاثیر آنها در 
بازار، این بار آخوندی با رویکردی جدید 
آمده تا اس��اس مناسبات فعلی در بازار 
را ه��دف قرار ده��د. گام اول این طرح 
به تغییر در مبنای بانک مسکن و بدل 
کردن آن به بانکی توسعه ای اختصاص 
یافته و به نظر می رس��د، ضلع دوم این 

طرح را خارجی ها خواهند ساخت. 
چن��د م��اه پ��س از آغ��از مذاکرات 
فش��رده خارجی ها با طرف های ایرانی 
برای س��رمایه گذاری در امور زیربنایی 
کش��ور و البته برگزاری همایشی که با 

هدف معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
طراح��ی ش��ده ب��ود، ح��اال طرح های 
مشارکتی در آستانه لغو تحریم ها نهایی 
می ش��وند تا صحبت از س��رمایه گذاری 
چن��د میلیاردی خارجی ها در مس��کن 
ایران از هدفی دور از دسترس به امری 

قابل پیگیری تبدیل شود. 
پس از مطرح ش��دن نام کش��ورهای 
نوب��ت  ب��ار  ای��ن  اروپای��ی  مختل��ف 
ایتالیایی هاس��ت که پیش قدم ش��وند 
و پیش��نهادی دندان گیر برای صنعت 
ساختمان ایران ارائه کنند. این پیشنهاد 
از س��وی ای��ران اما با ش��رایطی خاص 
همراه ش��ده تا نیاز کش��ور به خصوص 
در حمایت از س��رمایه گذاران داخلی را 

تامین کند. 
قائم مق��ام وزیر راه و شهرس��ازی در 
ام��ور بین الملل در دی��دار با قائم مقام 
وزیرتوس��عه ایتالی��ا که در رأس هیاتی 
اقتص��ادی ب��ه ایران آمده بود، از س��ه 
ش��رط اصلی ایران برای سرمایه گذاری 

گفته است. 
»وجود شریک های داخلی و استفاده 
از س��ایر بازارها عالوه ب��ر بازار ایران«، 
»انتق��ال تکنول��وژی در علوم طراحی، 
مهندس��ی، ساخت و انتقال دانش نحوه 
مدیری��ت و بهره ب��رداری در پروژه های 
انج��ام ش��ده« و »تامین مال��ی کامل 

پروژه ها توس��ط ش��ریک خارجی« سه 
ش��رط همکاری ایران با ش��رکت های 
ایتالیایی اس��ت که اصغر فخریه کاشان 
ب��ر آن تاکی��د کرده و نش��ان می دهد 
در  و شهرس��ازی  راه  وزارت  راهب��رد 
این زمینه فعال کردن س��رمایه گذاران 

داخلی در سایه ورود خارجی هاست. 

ورود خارجی ها، سرمایه گذاران 
داخلی را دلگرم می کند

یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد 
اس��ت در ش��رایطی که اقتصاد ایران 
در تمام بخش ها رکودی گس��ترده را 
تجرب��ه ک��رده و با مش��کالتی رو به رو 
س��رمایه گذاران  ورود  اس��ت،  ب��وده 
خارج��ی می توان��د در قال��ب طرحی 

میان مدت گره گش��ا باش��د. 
ش��هریار ش��قاقی، در گفت و گ��و ب��ا 
»فرص��ت ام��روز« تصری��ح ک��رد: در 
سال های گذش��ته اوضاع اقتصاد ایران 
به دلیل رکود دامنه دار سخت شد و این 
موضوع به بازار مسکن نیز سرایت کرد. 
ب��ه دنبال آن خطر تهدیدات منطقه ای 
و باق��ی ماندن تحریم ها نیز باعث ش��د 
بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح دهند 
ی��ا از ورود به بازار خ��ودداری کنند یا 
حتی به سمت کشورهایی مانند امارات 

رهسپار شوند. 

به گفته وی در ش��رایط امروز کشور 
ک��ه صحب��ت از لغ��و تحریم هاس��ت، 
بازگردان��دن س��رمایه گذاران ب��ه بازار 
مسکن نیاز به اعتمادسازی های مجدد 
دارد و ورود خارجی ها می تواند دلگرمی 

خوبی باشد. 
این کارش��ناس مس��کن با اش��اره به 
مذاک��رات صورت گرفت��ه میان ایران و 
طرف های خارجی برای سرمایه گذاری 
ک��رد:  تاکی��د  مس��کن  عرص��ه  در 
سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی ها در 
این حوزه می تواند برای بسیاری بشارت 
این باش��د که خط��ری اقتصاد ایران را 
تهدید نمی کند و تحریم ها به طور قطع 

لغو شده اند. 
ش��قاقی با بی��ان اینکه طرف ایرانی 
بای��د در بس��تن قرارداده��ای جدید 
ب��ا خارجی ه��ا ب��ا دقتی بس��یار زیاد 
را  کش��ور  اقتص��ادی  اولویت ه��ای 
مدنظ��ر ق��رار دهد، گفت: متاس��فانه 
در گذش��ته بعضا قراردادهایی بس��ته 
ش��ده که چندان به نفع اقتصاد ایران 
نبوده ان��د. اما اگر در طرح های جدید 
به طور خاص بر تش��کیل کنسرسیوم 
خارج��ی و داخل��ی تاکید ش��ود و به 
ط��رف ایران��ی این امکان داده ش��ود 
که همکاری مش��ترک ب��ا خارجی ها 
را تجرب��ه ک��رده و از توانایی های آنها 
اس��تفاده کند قطعا این موضوع امری 
مثب��ت خواهد بود. البته اثرات آن در 
میان مدت خود را نشان می دهد زیرا 
رک��ود چندین س��اله را نمی توان طی 

چند ماه برطرف کرد. 
این صحبت ها نشان از اهمیت باالی 
اجرایی شدن شرط نخست ایران یعنی 
به کارگیری س��رمایه گذاران داخلی در 
طرح هایی است که با حضور خارجی ها 
اجرای��ی خواه��د ش��د. هرچن��د هنوز 
مش��خص نیس��ت ایتالیایی ها یا دیگر 
طرف ه��ای خارج��ی در ک��دام ط��رح 
ایرانی مش��غول خواهند ش��د اما ورود 
آنه��ا در کنار به کارگیری طرف ایرانی 
می تواند بار دیگر تزریق س��رمایه جدید 
به بازار خانه را سرعت بخشد. فرآیندی 
که دیوار س��نگین رکود را با پتک لغو 

تحریم ها می شکند.  

خارجی ها در کنار سرمایه گذاران ایرانی خانه می سازند 

شکستندیواررکودمسکنبالغوتحریمها
جواد هاشمی

حسین راغفر
کار شناس اقتصادی

نماینده وزارت راه و شهرسازی در شورای 
حفظ بیت المال با بیان اینکه در هشت ماه 
گذش��ته توانس��تیم ۵میلیون و ۲۰۰ هزار 
مترمرب��ع از اراضی تصرف ش��ده تهران را 
رفع تصرف کنیم، گفت: در این مدت هزار 
م��ورد پرونده تصرف زمین و زمین خواری 

قلع و قمع شد. 
به گزارش ایلنا، حس��ین معصوم با بیان 
اینک��ه ب��ه نتایج خوب��ی در بحث مبارزه با 
زمین خ��واری دس��ت یافته ایم، اظهار کرد: 
تاکنون توانس��ته ایم ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار 
مترمربع از زمین های تصرف شده تهران را 
آزاد کنی��م و ه��زار پرونده به اجرای حکم 

رسیده است. 
وی ادام��ه داد: همچنی��ن تع��دادی از 
مجرم��ان پرونده های تصرف اراضی تهران 

در بازداشت به سر می برند. 
در  شهرس��ازی  و  راه  وزارت  نماین��ده 
ش��ورای حفظ بیت المال با تأکید بر اینکه 
باید خود را برای جرایم پیچیده آماده کنیم 
و تمهیداتی را بیندیشیم، ادامه داد: در ابتدا 
جرای��م ت��ازه بود و قوانینی هم برای جرایم 
انف��رادی وجود داش��ت ام��ا در حال حاضر 

تخلف ها به صورت باندی انجام می شود. 
وی ب��ا بیان اینکه درباره مجرمان انفرادی 

قوانی��ن پراکنده ای وج��ود دارد که می تواند 
مؤثر باشد، گفت: توانایی برخورد با مجرمان 
باندی را نداریم و باید برای این تخلفات باندی 
قانون گذاری ش��ود. وی با اش��اره به پروس��ه 
رسیدگی به پرونده های تخلف و تصرف اراضی 
گفت: دقیقا در زمانی که پرونده ها به نتیجه 
می رسند شکایت های متعددی از افرادی که 
این پرونده ها را بررسی می کنند می شود که 
این موضوع مس��یر رس��یدگی به پرونده ها و 

تخلفات را منحرف می کند. 
نماینده تام االختیار وزیر راه و شهرس��ازی 
در ش��ورای عالی حف��ظ حقوق بیت المال با 
تأکی��د براینکه زمین خواری جرم س��اده ای 
نیست، گفت: امروز با پدیده های مختلفی از 
زمین خواری مواجه هس��تیم و هر چه خود 
را برای مبارزه با این پدیده تجهیز می کنیم 
مجرم��ان وضعیت و پدیده جدیدی را ایجاد 
می کنند. معص��وم با تأکید براینکه اقدامات 
امروز در مس��یر جدیدی قرار گرفته اس��ت، 
گفت: زمین خواری در نقاط مختلف کش��ور 
مانند بندرعباس، کیش وقش��م هم اپیدمی 
شده اس��ت و در ح��ال حاض��ر معاونت ه��ا و 
بخش های مختلف درگیر این موضوع شده اند 
تا تقاضای حقیقی مقام معظم رهبری درباره 

مبارزه با زمین خواری تحقق یابد. 

 رفع تصرف 5 میلیون و ۲00 هزار مترمربع
از اراضی تهران



نیسان به دنبال پایان سلطه رنو 

به ظاهر مدیران ش��رکت نیس��ان از شراکت ش��ان 
با خودروس��از دولتی فرانس��ه یعنی رنو راضی نبوده 
و براس��اس گزارش ه��ا این ش��رکت ژاپنی به منظور 
کاهش نفوذ دولت فرانس��ه در ش��راکت و اتحاد خود 
با رنو، به دنبال خروج از زیر س��لطه این خودروس��از 

فرانسوی است. 
درخواس��ت تجدیدنظر در ش��راکت ب��ا رنو زمانی 
مطرح ش��د که دولت فرانس��ه در ماه آوریل اقدام به 
افزایش س��هام خ��ود در رنو ک��رد. در همین رابطه، 
امانوئ��ل ماکرون وزیر اقتصاد فرانس��ه س��هام دولت 
فرانس��ه در شرکت رنو را با 15 درصد به 19/7 درصد 
افزایش داد و به این ترتیب دو حق رأی را برای خود 
به دس��ت آورد. حال مدیران ش��رکت نیسان به دنبال 
آن هس��تند تا با تجدید نظر در ش��راکت خود با رنو 

اقدام اخیر دولت فرانسه را بی اثر کنند. 
در س��ندی که بیانگر جایگاه نیس��ان اس��ت، این 
ش��رکت خواه��ان اعمال محدودیت های��ی در زمینه 
ح��ق رأی در ش��رکت رنو ب��وده و همچنین خواهان 
تضمین کتبی جهت عدم دخالت خودروساز فرانسوی 
در عملیات اجرایی این ش��رکت اس��ت. به گفته یک 
منبع نزدیک به رنو این شرکت 43/4 درصد از سهام 
ش��رکت نیس��ان را در اختی��ار دارد. همچنین منبع 
مذکور گزارش روزنامه فرانس��وی لوفیگارو را نیز در 

این رابطه تایید کرد. 
براس��اس ط��رح جدید، هرگونه نق��ض تعهدات از 
س��وی طرف فرانس��وی این امکان را برای نیس��ان 
فراهم می کند تا سهام شرکت رنو را خریداری کرده 
و اتحاد خود با این خودروس��از فرانس��وی را لغو کند. 
گفتنی اس��ت انتش��ار این گزارش ها در حالی صورت 
می پذیرد که شرکت رنو – نیسان و دولت فرانسه از 
هرگونه اظهار نظر در این رابطه خود داری می کنند. 
ب��ا ای��ن حال انتظار م��ی رود، رویاروی��ی کارلوس 
گوس��ان مدیر اجرایی نیسان و رنو و امانوئل ماکرون 
وزی��ر اقتص��اد فرانس��ه در 11 دس��امبر، زمان��ی که 
هیات مدیره ش��رکت رنو برای تصمیم گیری در رابطه 
با افزایش س��هم دولت فرانس��ه در رنو تشکیل جلسه 

خواهد داد، ادامه خواهد یافت. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات دو ش��رکت 
نیسان و رنو به مدت دو ماه مذاکرات محرمانه خود را 
جهت حل مشکل ایجاد شده ادامه دادند و در جریان 
این مذاکرات شرکت نیسان تهدید کرده که با افزایش 
سهام خود در شرکت رنو و رساندن آن به 25 درصد، 
به نفوذ و س��لطه این شرکت فرانسوی خاتمه خواهد 
داده و ح��ق رأی خ��ود را اعمال خواهد کرد. گفتنی 
است که شرکت نیسان ژاپن در حال حاضر 15 درصد 

از سهام رنو را بدون حق رأی در اختیار دارد. 
رویترز در ماه گذشته میالدی گزارش داد که دولت 
فرانس��ه به منظور حل و فصل مش��کل ایجاد ش��ده، 
پیشنهاد کرده تا محدودیت هایی بر حق رأی خود در 
شرکت رنو اعمال کند. براساس قوانین جدید فرانسه، 
قرار اس��ت تا قدرت رأی دولت این کش��ور در شرکت 
رن��و از 18 ب��ه 28 درصد افزایش یابد که این موضوع 
دولت فرانس��ه را به اقلیتی قدرتمند در هیات مدیره 

رنو بدل خواهد کرد. 

ب��ا این وجود ی��ک منبع نزدیک به مذاکرات اخیرا 
اعالم کرد که طرفین در حال کار روی یک توافق بوده 
و جهت دس��تیابی به آن حاضرند با یکدیگر س��ازش 
کنند. همچنین منبع مذکور اظهار داشت که در حال 
حاضر درخواس��ت های نیسان به پیشنهادهای دولت 

فرانسه بسیار نزدیک شده است. 
به عقیده کارشناس��ان و تحلیل گران حوزه خودرو، 
مش��کالت اخیر میان رنو و نیس��ان بیانگر فاصله دو 
ش��رکت در س��اختار رسمی شان است. طوری که رنو 
کنترل کامل امور اجرایی را در دست گرفته است. از 
س��ال 1999 که رنو شرکت نیسان را از ورشکستگی 
نجات داد، ش��رکت ژاپنی موجبات رش��د و توس��عه 
سرپرس��ت فرانس��وی خود را در بس��یاری از حوزه از 

جمله مهندسی فراهم آورده است. 
براساس اطالعات ارائه شده از سوی منابع نزدیک 
به مذاکرات، نیسان تا حدودی از تقاضای اولیه خود 
در زمینه در اختیار داش��تن حق رأی به س��هامداری 
متقابل تغییر یافته است. در مقابل مدیران خودروساز 
ژاپنی به دنبال کاهش کنترل رنو بر نیسان از طریق 
تعهدات کتبی هستند. گفتنی است قرارداد اتحاد دو 
شرکت در سال 2002 این امکان را به رنو می دهد تا 
عالوه بر سایر امتیازاتی که در اختیار دارد، سه مدیر 

ارشد نیسان را انتخاب کند. 
براس��اس گزارش منتشر شده در روزنامه لوفیگارو، 
نیس��ان به دنبال آن اس��ت تا رنو به عدم دخالت در 
اداره ام��ور و عملیات اجرایی آن اس��ت. این موضوع 
در نهایت می تواند به محدود شدن امتیازات و سلطه 

رنو در شرکت نیسان منجر شود. 
در همین راستا اتحادیه کارگران شرکت نیسان نیز 
در ارتباط با به خطر افتادن اتحاد 16 ساله رنو- نیسان 
در پی اقدام دولت فرانس��ه در افزایش سهام خود در 
ش��رکت رنو، هش��دار داد. این اتحادیه در بیانیه خود 
اظهار داشت که افزایش سهم دولت فرانسه و قوی تر 
ش��دن حق رأی آن در هیات مدیره رنو مغایر با روح 

همکاری دو شرکت رنو و نیسان است. 
در بخ��ش پایانی بیانیه اتحادیه کارگران ش��رکت 
نیسان آمده است: »امیدواریم با حل و فصل مشکالت 
ایجاد شده، زمینه های همکاری های موفق دو شرکت 
همزمان با حفظ اس��تقالل ش��رکت نیس��ان، مجددا 

ایجاد شود.«

دریافت ضمانت از خریدار برای 
شرکت خودروسازی بالمانع است

س��یدهادی حس��ینی، عضو کمیس��یون صنایع و 
معادن در خصوص شرایط جدید برخی خودروسازان 
و انص��راف متقاضی��ان گفت: به هرحال خودرو س��از 
می خواهد به پول خود برسد، اگر شروطی را در ابتدا 
ضمن فروش برای خریدار گذاش��ته باش��د نمی تواند 
آن را تغییر دهد و این اش��کال دارد، اما اگر موضوع 
تضمین از خریداران برای خودروسازان باشد ایرادی 
ن��دارد، چون فردی که قصد خرید خودرو دارد مبلغ 
25 میلی��ون آن را نظ��ام بانک��ی پرداخت می کند و 

منطقی نیست که هیچگونه تضمینی ارائه ندهد. 
ب��ه گ��زارش عصر خ��ودرو، حس��ینی ادام��ه داد: 
خودروس��از هزینه ای را متقبل ش��ده اس��ت که باید 
ت��الش کن��د آن را برای خود برگرداند. اگر ش��رکت 
خودروسازی هم با دلیل و مستندات شروطی جدید 
را در اختی��ار خریدار ق��رار دهد، ایرادی ندارد. چون 
برخی از افراد با دست خالی وام 25میلیونی دریافت 
کرده ان��د و خ��ودرو خریده اند، اما هیچ ضمانتی برای 
پرداخت خود به ش��رکت خودروسازی ارائه نداده اند 
که این قضیه دارای اش��کال اس��ت و خودروساز باید 
این اش��کال را برطرف کن��د.  وی افزود: کمک مالی 
برای تولید صورت گرفته و از آنجا که خودروس��ازی 
هم یک صنعتی تولیدی به حساب می آید شامل حال 
این صنعت هم شد. کمک باید در جهت ارتقای تولید 

و تثبیت و عدم ضربه به صنعت تولید باشد. 
حس��ینی در پایان خاطر نش��ان کرد: اگر عدم ارائه 
ضمان��ت از س��وی خریدار رخ ده��د و خریداران در 
پرداخت اقس��اط خود اهم��ال و کوتاهی کنند، طی 
چند ماه شاهد آسیب جدی به صنعت تولید خواهیم 
ب��ود. باید تعادل برقرار باش��د که هم خودرو س��از و 
تولید کنن��ده ب��ه تولید خود دس��ت پیدا کند، ضمن 
اینکه اش��تغال تعطیل نش��ود و هم خریدار از فرصت 

تولید استفاده کند. 

رئیس اتحادیه نمایشگاه های اتومبیل مطرح کرد
ساماندهی نمایشگاه های اتومبیل 

بدون مجوز

رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه های اتومبیل به مردم 
هش��دار داد، از خرید خودرو از نمایش��گاه های بدون 
مجوز خودداری کنند، چون این موضوع تبعات بدی 
برای آنها به همراه دارد و بعضا ش��اهدیم که در این 
نمایشگاه ها خودرو با دیرکرد به خریدار تحویل داده 
شده یا زدن سند با تاخیرات زیادی مواجه می شود. 
غالمحس��ین قاس��میان در گفت وگو با ایسنا اظهار 
ک��رد: در نمایش��گاه های اتومبیل ب��دون مجوز بعضا 
شاهدیم بعد از خرید خودرو، سند با تاخیرات زیادی 
به نام خریدار زده می شود یا خودرویی که رنگ شده 
ب��ه جای خودروی بدون رنگ به فروش می رس��د یا 

خودرو به موقع تحویل داده نمی شود. 
وی با بیان اینکه در حال س��اماندهی نمایشگاه های 
اتومبی��ل بدون مجوز هس��تیم، گف��ت: در حال حاضر 
حدود 800واحد مجوزدار در این حوزه فعالیت می کنند 
و ح��دود 1000 واح��د نیز بدون مجوز هس��تند که در 
حال ساماندهی آنها هستیم.  قاسمیان در بخشی دیگر 
از س��خنان خود با بیان اینکه در حال حاضر صنف ما 
در حال رکود به سر می برد، تاکید کرد: همین موضوع 
موجب شده تعدادی از نمایشگاه ها تعطیل شده یا عده ای 
نیز از این شغل کناره گیری کنند، این در حالی است که 
هم چنان باید مالیات های گزاف بپردازند.  رئیس اتحادیه 
نمایش��گاه های اتومبیل، مش��کالت مالیات بر درآمد و 
مالیات بر ارزش افزوده را از مهم ترین معضالتی دانست 

که این صنف را با مشکل مواجه کرده است. 
وی ادامه داد: صنف ما حدود 9 ماه اس��ت که در 
رک��ود ب��ه س��ر می برد و این در حالی اس��ت که باید 
مالیات بر درآمد چندین برابری بپردازد و هر سه ماه 
یکب��ار نیز مالیات ب��ر ارزش افزوده پرداخت کند که 

این موضوع منصفانه نیست. 
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خودروس�ازی ما در طول 
ای�ن زمان چه کرده اس�ت 
که هنوز نتوانسته به معنای 

واقعی خودروساز شود؟ 
به نوعی  م��ا  خودروس��ازی 
توس��عه  و  پرچم��دار تحقیق 
در کش��ور اس��ت. ام��ا آیا این 
توس��عه  ب��رای  پیش��تازی 
کفای��ت می کن��د؟  طبیعت��ا 
نه. روند وضعیت خودروس��از 
ش��دن تا س��ال 80 مناس��ب 
ب��ود چ��را که ما تا س��ال 57 
س��ی ک��ی دی کار بودیم. از 
س��ال 57 تا 70 درگیر جنگ 
و بازس��ازی بودی��م، به طوری 
ک��ه خودروس��ازها در ده��ه 
60 بی��ش از 6500 نف��ر نیرو 
بازخری��د کردند، زیرا تولیدی 
نب��ود. در ده��ه 70 به عل��ت 
ع��دم وج��ود دانش س��اخت 
داخ��ل پ��س از قط��ع ارتباط 
ش��رکت های خودروسازی که 
با ارس��ال قطعات منفصله در 
ایران محصوالت خود را تولید 
می کردند خودروسازان داخلی 
جه��ت ادامه حیات ب��ا ایجاد 
ش��رکت های مهندسی ساپکو 
و سازه گستر شروع به ساخت 
قطعات و قطعه سازی در داخل 
کردند. زیرساخت قطعه سازی 
دان��ش اس��ت و در آن زم��ان 
چنین دانش��ی ک��ه به صورت 
اس��تاندارد براساس معیارهای 
جهانی خودروس��ازی باید در 
اختی��ار خودروس��از به عنوان 
زیرس��اخت وجود داشته باشد 
دیده نمی ش��د، بلکه با حضور 
مهندس��ان و مدیران توانمند 
این مرز و بوم با دش��واری های 
بسیار و در بس��یاری از موارد 
نقش��ه های  نب��ود  به دلی��ل 
طراحی و مهندس��ی به شیوه 
مهندس��ی معک��وس ش��روع 
ب��ه قطعه س��ازی کردند، برای 
مث��ال از اف��ردی که به صورت 
س��نتی تولید لوازم داش��تند 
جهت س��اخت قطعات خودرو 
دعوت به عم��ل می آمد تا در 
کنند.  مش��ارکت  قطعه سازی 
در همان دهه خودروسازان ما 
با شرکت هایی مثل پژو و کیا، 
سیتروئن ش��روع به همکاری 

و محص��والت جدی��د تولی��د 
کردن��د در همی��ن جا بود که 
به واسطه  کش��ور  قطعه سازی 
زمین��ه  در  ش��رکا  دان��ش 
استانداردهای  تولید و  فرآیند 
موردنظر آنها توس��عه و رش��د 
مناسبی در زمینه قطعه سازی 

پیدا کرد.
خودروسازی،  بعدی  مرحله 
طراحی خودرو و پلتفرم است. 
نخس��تین طراح��ی خ��ودرو 
ب��ا خ��ودروی س��مند صورت 

پذیرفت.
وقتی سمند تولید شد توقع 
می رف��ت که با نگرش طراحی 

ب��ه روزآوری  و  نوی��ن 
براس��اس نیاز مشتریان 
به صورت  خالقیت  روند 
یاب��د  ادام��ه  مس��تمر 
در  تغیی��ر  و  تح��ول  و 
خودروس��ازی  صنع��ت 
با س��رعت مناس��ب به 
این روند  ام��ا  پیش رود 

ادامه پیدا نکرد. 
دلیل این توقف چه 

بود؟ 
ما در تولی��د موتور و 
طراح��ی اولیه خودرو با 
کمک مشاوران خارجی 
مس��یر خوبی را ش��روع 
به دالیل  ول��ی  کردی��م 
زی��ر ادامه رون��د دچار 
چالش ه��ا و مش��کالت 

فراوان��ی ش��د: 1- مدیری��ت 
2- دان��ش  )ارتب��اط صنعت 
با دانش��گاه( 3- قیمت گذاری 
دولتی 4- ش��رایط سیاسی و 

اقتصادی.
1- اف��رادی که در مس��ند 
ق��درت صنعت خودروس��ازی 
ق��رار می گیرند با اس��تراتژی 
فعالیت  به  مش��خص ش��روع 
برخ��ی  در  ول��ی  می کنن��د 
انتصاب��ات  )تغییر در مدیران 
ارش��د در برهه ه��ای زمان��ی 
دلیل  ب��ه  مختلف(متأس��فانه 
عدم اعتق��اد و باور به مدیران 
قبل��ی مس��یر حرک��ت تغییر 
کرده و صنع��ت خودرو را اگر 
به عقب بازنگردانند، به سکون 
وامی دارند و این هزینه گزاف 
این  افتادگ��ی  باع��ث عق��ب 

صنعت می شود. 
2- از دهه هش��تاد تاکنون 
و  خ��ودرو  صنع��ت  ارتب��اط 
ب��وده  س��مبلیک  دانش��گاه 
م��وارد  برخ��ی  در  به ج��ز  و 
خ��اص هم��کاری ملموس��ی 
ص��ورت نپذیرفته اس��ت، اگر 
به کش��ورهای توس��عه یافته و 
خودروس��ازهای جهانی سری 
بزنی��م مش��اهده می کنیم که 
ای��ن دو ب��دون یکدیگ��ر در 
زمینه ارتقا، خالقیت و نوآوری 
معنایی ندارند و تولید دانش و 
نشر آن که همان تبدیل دانش 
ب��ه خدمات اس��ت براب��ر نیاز 

مشتریان و خواست خودروساز 
وج��ود ندارد، البت��ه نمی توان 
صرف��ا صنعت یا دانش��گاه را 
مقصر قلمداد کرد، بلکه هر دو 
به عنوان مکمل یکدیگر مکلف 
به پیگیری در حوزه های مورد 
نیاز هس��تند، دانشگاه در بروز 
دادن دان��ش خ��ود براس��اس 
نی��از صنع��ت و صنعت با بروز 
کردن استاندارها و دانش های 
مورد نیاز مشتریان با پشتوانه 

دانشگاه. 
3- تا زمانی که قیمت گذاری 
دس��توری باش��د خالقی��ت و 
ن��وآوری با توجه به اینکه نیاز 
در  دارد  س��رمایه گذاری  ب��ه 
صنعت خودروسازی قابل اجرا 
نیست و چنانچه قابل اجرا نیز 
باش��د در زمان های طوالنی و 

ب��ا هزینه های گ��زاف صورت 
می پذیرد. 

و  سیاس��ی  ش��رایط   -4
اقتصادی نیز تأثیر بسزایی در 
روند روش��د و توسعه صنعت 
خودروسازی دارد که از جمله 
می ت��وان از ش��رایط تحریمی 
و عدم همکاری ش��رکت های 

جهانی با ایران یاد کرد. 
آی�ا تمام این مراحلی که 
برای توسعه صنعت خودرو 
ش�کل بگی�رد ب�ر عه�ده 

خودروساز است؟ 
کش��ورهای  در  خی��ر. 
بی��ن  پیون��د  توس��عه یافته 
دانش��گاه و صنعت سبب 
رش��د و ارتق��ای هر دو 
طیف می ش��ود، بنابراین 
هر دو باید جهت ارتباط 
بهینه و فعالیت مشترک 
تالش کنند. تیم صنعتی 
با حمایت از دانش��گاه و 
تیم دانش��گاهی با به روز 
کردن خود در حوزه های 
مختلف دانش براس��اس 
نی��از مش��تریان صنعت 
متأس��فانه  که  خ��ودرو. 
در کش��ور م��ا هیچ کدام 
از ای��ن م��وارد به صورت 
ملموس عملیاتی نش��ده 
ما در حوزه های  اس��ت. 
مختلف در زمینه دانش 
بس��یار خوب پیش��رفت 
کرده ایم اما در صنعت خودرو 
چنین اتفاق��ی رخ نداده و هر 
دانش��ی که در صنعت خودرو 
وج��ود دارد دس��تاورد خ��ود 
صنعت اس��ت درست که افراد 
داخل صنعت فارغ التحصیالن 
دانشگاه هستند ولی اکثر این 
افراد عمدتا دانش خود را طی 
دوران حض��ور در صنعت بروز 
کردن��د. . . . ب��رای مث��ال، در 
طراحی خودرو یکی از عوامل 
مه��م طراح��ی قالب اس��ت، 
وقتی دانش طراحی و ساخت 
در کش��ور  موردنظ��ر  قال��ب 
موج��ود نباش��د ی��ا پرهزینه 
باش��د، صنعت خودرو مجبور 
اس��ت از کش��ورهای خارجی 
اس��تفاده کند در نتیجه جهت 
ی��ک تغیی��ر در داخل خودرو 

موجود حداقل دو س��ال زمان 
صرف می شود که هیچ یک از 
معیارهای رشد سریع توسعه، 
ارتقا و خالقیت در محصوالت 

تولیدی تطبیق ندارد. 
چرا؟ 

هم��ه اینها به ی��ک زنجیره 
ارزش وابسته است. نقدینگی، 
دانش و ش��رایط کس��ب وکار. 
خودروس��ازان در زمینه تولید 
جه��ت  نقدینگ��ی  نیازمن��د 
تحقی��ق و توس��عه و حت��ی 
ش��رایط جاری خود هستند، 
در صورتی ک��ه ای��ن نقدینگی 
در اختیار خودروس��ازها حتی 
با نرخ باالی 36 درصد هم قرار 
نمی گیرد )جز مورد کنونی( و 
چنانچ��ه برای خودروس��ازان 
ب��ا این نرخ ها تأمین ش��ود آیا 
ی��ک خودروس��از قادر اس��ت 
ب��ا تولی��د محص��ول جدی��د 
براساس شرایط بازار یا رقابتی 
البت��ه  قیمت گ��ذاری کن��د؟ 
دانش روز نیز با کمک دانشگاه 
در حوزه ه��ای مختل��ف قابل 
دسترس است و این به طرفین 
برمی گردد و در آخر ش��رایط 
کس��ب وکار نی��ز ب��ه حمایت 
و  تولیدکنن��دگان  از  دول��ت 

سرمایه گذاران باز می گردد. 
اش�کال در ک�دام یک از 
دو تیم صنعت و دانش�گاه 

است؟ 
صنعت و دانشگاه می توانند 
ش��رکت های  تش��کیل  ب��ا 
حوزه ه��ای  در  دانش بنی��ان 
تخصصی به عنوان مثال قوای 
)دس��تی  گیربکس  محرک��ه، 
و اتوماتی��ک( و طراح��ی نه با 
دانش امروز دانش��گاه ها بلکه 
با ب��روز ک��ردن دان��ش خود 
در زمینه ه��ای ی��اد ش��ده با 
مطالع��ه موردی از ش��رکت ها 
و دانش��گاه های موف��ق دنی��ا 
انتق��ال آن تجربی��ات ب��ه  و 
شرکت های دانش بنیان جهت 
شروع همکاری، شروع مؤثری 
جهت این پیوند باشد و کشور 
نی��ز نتای��ج آن را در کمترین 
زمان با ارائه خدمات از س��وی 
خودروس��از احس��اس خواهد 

کرد. 

 »فرصت امروز« دالیل توسعه نیافتگی صنعت خودرو را بررسی می کند  

چرا ایران خودروساز نمی شود؟ 

مدی��ر بازاریابی و فروش ش��رکت 
DS از آغ��از واردات محصوالت این 

شرکت به ایران خبر داد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، آرن��و ریبو در 
بازدی��د خبرن��گاران ایران��ی از این 
شرکت در فرانس��ه اظهار کرد: گروه 
پژو-س��یتروئن بعد از دو برند پژو و 
س��یتروئن، برن��د دی اس را به عنوان 
خ��ود  لوک��س  محص��والت  برن��د 

ر اه اندازی کرده است. 
وی با بیان اینکه تولید محصوالت 
دی اس از س��ال 1955 در فرانس��ه 
آغاز شد، خاطرنشان کرد: محصوالت 
دی اس در دو کش��ور فرانسه و چین 

تولید می شود و صادرات به ایران نیز 
از این خط��وط تولید صورت خواهد 

گرفت. 
مدی��ر بازاریابی و فروش ش��رکت 
دی اس ادام��ه داد: فعالی��ت مرک��ز 
فروش این شرکت به زودی در ایران 
آغاز می ش��ود و چهار مدل خودروی 
 ،cross back 4 دی اس 4، دی اس
در   6 دی اس  و  ال  اس   5 دی اس 

ایران عرضه خواهد شد. 
راه ان��دازی خط��وط  درب��اره  وی 
تولی��د در ایران، اظهار ک��رد: ما در 
مرحل��ه اول تنها ب��ه دنبال صادرات 
محصوالت خود به ایران هس��تیم و 

فعال برنامه ای ب��رای راه اندازی خط 
تولید نداریم. 

ریبو همچنین درباره اثرات تحریم 
بر روند فعالیت این شرکت در ایران، 
گفت: ثبت نمایندگی ما در ایران به 
ن��ام گروه آرین ص��ورت گرفته و در 
حال ایجاد زیرس��اخت ها برای آغاز 
فعالی��ت ف��روش در ایران هس��تیم، 
بنابراین نگرانی در این رابطه نداریم. 
وی با بی��ان اینکه 29 درصد بازار 
خودروه��ای لوکس فرانس��ه مربوط 
به محصوالت دی اس اس��ت، تصریح 
ک��رد: 25 درصد محصوالت تولیدی 
ما نیز در کشور چین عرضه می شود. 

در گام اول در ایران در س��ال 2016 
ای��ن  از  از 1000 دس��تگاه  کمت��ر 

محصوالت عرضه خواهد شد. 
در ای��ن بازدی��د داری��وش بی ریا، 
اظهارکرد:  آرین موت��ور  مدیرعام��ل 
توافقنامه همکاری با شرکت دی اس 
امضا ش��ده و اوایل بهمن ماه شعبه 
ای��ن ش��رکت در ای��ران راه ان��دازی 

خواهد شد. 
اینک��ه نخس��تین  بی��ان  ب��ا  وی 
نمونه ه��ای خ��ودروی دی اس 5 نیز 
وارد ایران ش��ده اس��ت، خاطرنشان 
محصوالت  این  قیمت گ��ذاری  کرد: 
در زمان عرضه صورت خواهد گرفت. 

برند جدید پژو سیتروئن وارد ایران شد
بــــازار

عسل داداشلو

تازمانیکهقیمتگذاریدستوری
باشدخالقیتونوآوریباتوجهبه
اینکهنیازبهسرمایهگذاریدارددر
صنعتخودروسازیقابلاجرانیست

حدود 50 سال پیش، سوت آغاز خودروسازی 
در ایران زده ش�د. زمانی که کش�ورهای آسیای 
ش�رقی حتی داش�تن صنعت خ�ودرو را هم به 
خواب نمی دیدند. حاال بعد از گذش�ت نیم قرن، 

ای�ران هنوز برای خودروسازش�دن دس�ت و پا 
می زن�د و نتوانس�ته ب�ه نقطه ایده آل�ی در این 
حوزه برس�د اما همان کشورهای آسیای شرقی 
در طول 20 س�ال توانس�تند صنع�ت خودروی 
خ�ود را ب�ه جرگ�ه خودروس�ازان مط�رح دنیا 
پیوند بزنند. اما چه بر س�ر خودروس�ازی ایران 

آم�ده که با فاصله بس�یار زیاد نس�بت به آنچه 
که باید باش�د، حرکت می کند؟  عبداهلل بابایی، 
کارش�ناس صنعت خودرو معتقد اس�ت که درد 
اصل�ی جامعه برای خودروس�از ش�دن، نبود یا 
کمب�ود ارتباط بی�ن صنعت خودرو و دانش�گاه 
است. با او در این زمینه به گفت وگو نشسته ایم. 



بارش ب��رف و یخبندان، روز یکش��نبه مدرس��ه های 
برخی شهرهای اس��تان های غرب و شمال غرب کشور 
را تعطیل کرد. براس��اس گزارش س��ازمان هواشناسی 
اس��تان های آذربایج��ان غرب��ی، آذربایج��ان ش��رقی، 
کردس��تان و کرمانش��اه با کاهش ش��دید دم��ای هوا، 
یخبندان و لغزندگی معابر همراه بوده اس��ت. دمای هوا 
در شهرس��تان خوی در آذربایج��ان غربی به 18 درجه 
س��انتیگراد زیر صفر و ارومیه به 9 درجه سانتیگراد زیر 

صفر رس��ید. با بارش برف، در شهرهای مختلف استان 
کرمانشاه دمای هوا پنج تا 10 درجه کاهش یافت. 

در س��نندج مرکز کردستان دمای هوا به صفر رسیده 
است. به علت دشواری رفت و آمد و به منظور پیشگیری 
از آس��یب دیدگی دانش آموزان، اداره های کل آموزش و 
پرورش این اس��تان ها برخی مدرسه های نوبت صبح و 

بعد از ظهر روز یکشنبه را تعطیل اعالم کردند. 
و  پیش بین��ی  مدی��رکل  وظیف��ه  اح��د  همچنی��ن 

هشدارس��ریع س��ازمان هواشناسی کش��ور با اشاره به 
نخس��تین برف در ش��هر تهران در روز یکش��نبه گفت: 
آس��مان تهران در روز دوش��نبه، ابری، در پاره ای نقاط 
ب��ارش باران و ب��رف و وزش باد ش��دید، در بعدازظهر 
کاهش ابر با بیشینه و کمینه دمای 5 و منفی 3 درجه 
سانتیگراد و در روز سه شنبه، کمی ابری گاهی وزش باد 
با بیشینه و کمینه دمای 8 و منفی 1 درجه سانتیگراد 

خواهد بود. 

س��ردار حس��ین س��اجدی نیا، رئی��س 
پلی��س پایتخ��ت به اجرای م��داوم طرح 
ش��هر  مح��الت  در  آرام��ش  و  امنی��ت 
ته��ران و نی��ز برخ��ورد وی��ژه پلیس در 
تقابل با حامالن س��الح س��رد اشاره کرد 
و اظهارداش��ت: از ابت��دای س��ال جاری 
تاکنون، با اجرای ۲۴ مرحله طرح امنیت 
و آرامش در محالت شهر تهران، یک هزار 
و 8۷۷ متهم نوامیس، دستگیر شدند که 
پس از بازجویی ها و نیز تحقیقات پلیسی 

تعدادی به مرجع قضایی معرفی و برخی 
از آنها نیز با اخذ تعهد آزاد ش��ده اند. در 
همین راس��تا با هماهنگ��ی مقام قضایی 
مبنی بر برخورد ب��ا دارندگان و حامالن 
سالح س��رد، از جمله چاقو، قمه، چماق 
و. . . در محالت ش��هر تهران، 1۷ مرحله 
ط��رح به اج��را درآمد که ط��ی آن 3۷9 
متهم دس��تگیر و از آن��ان قریب به 939 

قبضه سالح سرد کشف شد. 
رئیس پلیس پایتخت گفت: زورگیران، 

س��ارقان، اراذل و اوباش به صورت مداوم 
ضمن حمل س��الح س��رد از این وسایل 
تهدید ش��هروندان و  ب��رای س��رقت ها، 
نی��ز جرائم خ��ود اس��تفاده می کنند. با 
توجه ب��ه اینکه برخورد با پدیده ش��وم 
س��رقت، زورگیری و مبارزه با سارقان از 
دغدغه ها و مطالبات به حق ش��هروندان 
اس��ت، پلیس تهران ب��زرگ نیز توجه به 
ای��ن مهم را در دس��تور کار ق��رار داده 
اس��ت. در هش��ت ماهه امس��ال، با انجام 

چندی��ن عملیات اطالعات��ی ضمن رصد 
اقدام��ات مجرمانه س��ارقان و زور گیران 
در مناطق جرم خی��ز تعداد قابل توجهی 

متهم در این رابطه دستگیر شدند. 
او از دس��تگیری ۲ هزار و 9۲8 س��ارق 
و  5 ه��زار  نی��ز  و  زورگی��ر  و  کیف ق��اپ 
۷5۶ س��ارق لوازم خودرو از سوی ماموران 
پلیس پیش��گیری، آگاهی و ی��گان امداد 
فاتب در هش��ت ماه نخست سال جاری با 

اجرای طرح امینت محله محور خبر داد. 

دکتر علی اکبر سیاری، معاون بهداشت 
وزی��ر بهداش��ت در حاش��یه همایش روز 
جهانی از شناس��ایی ۶5 مورد آنفلوآنزا در 
کشور خبر داد و آمار فوت شده های ناشی 
از این بیماری را 1۶ نفر در استان کرمان 
و چهار نفر در سیستان و بلوچستان اعالم 

کرد. او همچنین در پاسخ به سوالی درباره 
ش��یوع آنفلوآنزا در کرم��ان گفت: در دنیا 
۲00 وی��روس س��رما خوردگی وجود دارد 
که س��ه آنفلوانزای نوع A، B و C شامل 
آنها می شود. آنفلوآنزای نوع A همه ساله 
در کش��ور اتفاق می افتد. معاون بهداشت 

وزیر بهداش��ت ب��ا تاکید بر ل��زوم تزریق 
واکس��ن به وی��ژه افراد در مع��رض خطر، 
گف��ت: افراد در معرض خطر، س��المندان 
و کسانی هس��تند که بیماری زمینه ای و 
مزمن دارند. اگر کس��ی از این گروه دچار 
آنفلوآن��زا ش��ود، ویروس آنفلوان��زای او با 

عفونت بیماری زمینه ای اش همراه شده و 
احتم��ال مرگ و می��ر را افزایش می دهد. 
بنابرای��ن باید اقدام��ات الزم مانند تزریق 
واکس��ن و مصرف دارو انجام ش��ود. افراد 
اگر عفونت میکروبی پیدا کردند به مصرف 

دارو نیاز دارند. 

اس��فندیار چهاربند، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران 
در نشست خبری اش با اشاره به ثبت نام دانش آموزان در سال 
تحصیل��ی 95- 9۴ گفت: یک میلیون و 80 هزار دانش آموز در 
۴۲00 مدرسه مشغول تحصیل هس��تند. از این تعداد ۲۷00 
دانش آموز در مدرس��ه دولتی و 1500دانش آموز در مدرس��ه 
غیردولتی مشغول تحصیل هستند. مدیرکل آموزش و پرورش 
ش��هر تهران با بیان اینکه 19 درصد دانش آم��وزان تهرانی در 
مدارس غیر دولت��ی درس می خوانند، تصریح کرد: پیش بینی 
می کنیم تهران تا پایان برنامه ششم توسعه، یعنی تا پایان سال 
1399، می تواند به مرز 30 درصد دانش آموز در بخش غیردولتی 
برس��د، مش��روط بر اینکه نظام عرضه و تقاضا و قیمت گذاری 

بخش غیردولتی متناسب با توان مردم تعیین شود. 
چهاربن��د درباره اعتیاد دانش آموزان بی��ان کرد: در رأس 

آس��یب های اجتماعی، اعتیاد جامع��ه را تهدید می کند که 
این موض��وع محدود به محیط مدارس نیس��ت. رویکرد ما 
در بحث مقابله با اعتیاد در سطح مدارس، پیشگیری است. 
برای این پیشگیری، خانواده، دانش آموزان و کارکنان مدارس 
تحت آموزش قرار می گیرند که محتواهایی تهیه شده و در 
ارتب��اط با روش های پیش��گیرانه توصیه هایی ب��ه آنها ارائه 
شده است. آس��یب های اجتماعی در برخی موارد به فاصله 
نزدیکی از محیط مدرس��ه در محالت وجود دارند، بنابراین 
ط��ی هماهنگی با نیروی انتظامی برای پاکس��ازی محله ها 
اقدام می کنیم. تعداد ۲۶0 مدرس��ه مکان یابی شده و نقشه 
خطرپذیری شهر تهران آماده شده  است که این مدارس در 

اولویت نظارت و پایش قرار گرفته اند. 
مدی��ر کل آموزش و پرورش ش��هر تهران درب��اره وجود 

دانش آموزان معتاد در مدارس گفت: دو گزارش در این باره 
وجود دارد؛ در بخش نخس��ت که گزارش های اعالم شده از 
س��وی مراجع قانونی و متولی اس��ت، آمارهای رسمی ارائه 
نشده اس��ت، چرا که شیوع این پدیده در میان دانش آموزان 
و بزرگس��االن متفاوت است. آمارهای دیگری هم که در این 
زمینه از سوی برخی نهادها اعالم می شود غیررسمی است 
اما در آم��وزش و پرورش با نگاه خوش بینانه به این موضوع 
نگاه نمی کنیم چرا که قش��ر نوجوان آس��یب پذیر است و در 
صورت لزوم برخی موارد به مراکز مش��اوره ارجاع می دهیم 
تا مشخص ش��ود دانش آموز معتاد است یا به صورت تفننی 
مبتال شده است. اگر مارک اعتیاد به دانش آموزی که به علت 
کنجکاوی ناآگاهانه به سوی مصرف تفننی مواد مخدر رفته 

است بچسبانیم، تنها مشکالتش را زیاد می کنیم. 

آمار دخانیات کشور در سال 93 منتشر شد

رمزی: واردات سیگار رشد 40درصدی داشته است

دستگیری ۸000 سارق در پایتخت

مرگ 20 نفر به دلیل آنفلوآنزا در کشور

تشریح وضعیت اعتیاد در مدارس از سوی مدیرکل آموزش و پرورش 
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ج��ان کری، وزیر خارجه آمری��کا تاکید کرد: در صورت 
ادامه حمایت مسکو و تهران از بشار اسد واشنگتن مجبور 

می شود اقدامات سختی را اتخاذ کند. 
ب��ه گزارش الجزی��ره، جان کری، وزی��ر خارجه آمریکا در 
س��خنرانی خود در همایش آمریکا و اس��راییل در واشنگتن 
گفت: اگر روسیه و ایران به بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه 
اجازه دهند که روند سیاسی را به شکست بکشاند و اگر انتقال 
سیاسی در سوریه اتفاق نیفتد ما همچنان به گزینه های خود 
پایبند خواهیم بود و در نهایت مجبور خواهیم شد تصمیمات 
س��ختی بگیریم. دور دوم مذاکرات سوریه پیش از پایان ماه 
ج��اری می��الدی در نیویورک برگزار خواهد ش��د. مخالفان 
سوریه اعضای هیأت خود را برای شرکت در مذاکرات انتخاب 

کرده اند و آماده نشستن بر سر میز مذاکرات در کنار روسیه و 
ایران هستند؛ دو کشوری که با پیشنهاد ما درباره لزوم انتقال 
سیاسی در سوریه توافق کردند. هدف از این انتقال تشکیل 
دولت فراگیری است که ظرف شش ماه شکل گرفته و طی 
این دوره قانون اساس��ی جدید و مکانیزم��ی برای برگزاری 
انتخابات ظرف 18 ماه ب��ا نظارت بین المللی تدوین خواهد 
شد. کری تاکید کرد که جامعه جهانی همچنان به تالش های 
خود برای حل بحران سوریه ادامه می دهد و تمامی طرف ها 
برای توقف درگیری ها به عنوان مرحله اول حل بحران پیش 
از آغاز روند سیاسی تالش می کنند. او درباره اوضاع آوارگان 
نیز تاکید ک��رد: ما باید از اردن، لبنان و ترکیه درباره بحران 

آوارگان حمایت کنیم. 

تهدید تازه آمریکا درباره گذار سیاسی در سوریه

 طالبان افغانس�تان با انتش�ار پیامی 
که مدعی ش�ده از سوی رهبر این گروه 
ش�به نظامی  است، ش�ایعات درخصوص 

مرگ مال اختر منصور را رد کرد. 
  نورس�لطان نظربای�ف، رئیس جمهور 
قزاقستان در سازمان ملل گفت: پس از 
حادثه تروریستی پاریس نقطه ای جدید 
از تاریخ در روابط کش�ورها و اتحاد آنها 
ش�روع خواهد ش�د، به صورتی که اکثر 
رفتاره�ای سیاس�ی و اقتص�ادی میان 
کش�ورها را با تغییر مواجه خواهد کرد 
چ�ون همه به این نتیجه رس�یده اند که 

باید متحد علیه تروریسم اقدام کنند.

پلی�س ش�هر لندن اعالم ک�رد: در یک حمله تروریس�تی در روز ش�نبه در 
ایس�تگاه مترویی در شرق این ش�هر مردی با چاقو سه نفر را مضروب کرد و 

نیروی پلیس توانست مهاجم را دستگیر کند
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سیدحس��ن قاض��ی زاده هاش��می )وزیر بهداش��ت( در 
حاشیه س��مینار پزش��ک پژوهشگر در پاس��خ به سوالی 
مبنی بر اینکه ش��نیده شده؛ شب ش��نبه در بیمارستانی 
در خمینی ش��هر اصفهان مادری فرزند خود را برای بخیه 
صورتش به اورژانس این بیمارس��تان می برد، اما پزش��ک 
اورژانس پس از اینکه متوجه می ش��ود؛ این خانواده پولی 
ن��دارد، بخیه ص��ورت این بچه را باز می کن��د؛ گفت: بله، 
متاس��فانه من هم شنبه شب از این موضوع باخبر شدم و   
همان آخر شب دستور دادم حتما روز یکشنبه یک تیم به 
آن بیمارس��تان برود و تحقیقات الزم را انجام دهد. رئیس 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز ضمن عذرخواهی، افراد 
متخلف در اتفاق شنبه شب را از جمله مسئول شیفت به 
دس��تگاه قضایی معرفی کرد و اگر کسانی در این موضوع 

متخلف باشند حتما با آنها برخورد می شود. 
او همچنین در پاسخ به این سوال که مگر بیمارستان های 
دولتی پولی می گیرند که این بیمارس��تان درخواست پول 
داش��ته، گفت: خیر، ب��رای من هم جای س��وال بود و به 
همین علت تیم بازرسی را به این بیمارستان فرستادم و تا 
ظهر روز یکش��نبه این ماجرا مشخص می شود و امیدوارم 

به عدالت با افراد برخورد شود. 

وزیر بهداشت خبر اقدام غیرانسانی بیمارستان دولتی را تایید کرد

 طبق آخری�ن گزارش ه�ا از آلوده ترین 
ش�هرهای جهان، غیر از ش�هرهای چین، 
ش�هرهای هند و پاکس�تان نیز رتبه های 
نخست را در فهرس�ت آلوده ترین مناطق 

جهان اشغال کرده اند. 
  ارزیاب�ی هفتگی کیفیت هوای ش�هر 

تهران نشان می دهد در فاصله روزهای ۷ 
تا ۱3 آذر، هوای تهران 3 روز در وضعیت 
ناسالم برای گروه های حساس و 4 روز در 

شرایط سالم و پاک قرار داشته است. 
ایلنا در گزارشی وضعیت یک معلول 22 ساله را منتشر کرده است که از مسئوالن 

درخواست دارد تا شرایط کار برای معلوالن را فراهم کنند 
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انتخاب بهترین شرکت ایرانی برای کار کردن به انتخاب 
مردم توس��ط برنامه تلویزیونی رتبه از ابتدای آذرماه سال 
جاری آغاز ش��ده است. در این برنامه به صورت نظرسنجی 
پیامک��ی از مخاطبان پرس��یده می ش��ود: »به نظر ش��ما 
بهترین شرکت ایرانی برای کار کردن کدام است؟« برنامه 
تلویزیونی »رتبه« با هدف تبیین مفهوم رتبه و رتبه بندی 
به عنوان یکی از ابزارهای مهم و کارآمد توس��عه عدالت در 
س��طح اقتصاد ملی به صورت زنده از طریق »ش��بکه دوم 

سیما« در حال تهیه و پخش است. 
زمان پخش برنام��ه روزهای فرد و پیش از خبر ۲0:30 از 
شبکه دو است. در فصل اول این برنامه )10 قسمت( از اول آذر 
شروع شده و آرای مردمی از طریق پیامک )5000۴0۴0( در 

رابطه با انتخاب بهترین شرکت ایرانی برای کار کردن دریافت 
می ش��ود. پس از این مرحله با دعوت مرکز ملی اندازه گیری 
رضایت کارکنان و در ص��ورت تمایل متقاضی، اندازه گیری 
رضایت کارکنان در 1۴ حوزه برای ش��رکت های پیشنهادی 
توسط مردم انجام خواهد شد. انتخاب نهایی شرکت کنندگان 
براس��اس ترکیب متوازن نظرات مردمی و رضایت کارکنان 
خواه��د بود. همچنین در پایان فص��ل اول برنامه، 10 نفر از 
شرکت کنندگان به قید قرعه در شرکت ها استخدام خواهند 
ش��د. عالقه مندان به ش��رکت در این نظرس��نجی و کسب 
اطالعات بیشتر درباره این برنامه و نتایج آخرین نظرسنجی 
به س��ایت Rotbehtv. ir یا کانال تلگرامی برنامه به نشانی 

@myrate مراجعه کنند. 

در یک برنامه تلویزیونی بهترین شرکت ایرانی انتخاب می شود

 مورگان فریمن که در راه هیوس�تون 
برای حضور س�ر صحنه فیلمبرداری بود 
از یک سانحه هوایی جان سالم به در برد 

و آسیبی ندید. 
 لخ مایوفسکی، رئیس آکادمی هنرهای 
زیب�ای لهس�تان در ضیافت ش�امی که از 
سوی سازمان فرهنگی - هنری شهرداری 
تهران برگزار شد، تاکید کرد تبلیغاتی که 

در کشورمان دیده، استایل ایرانی ندارد. 

محمد صفار، مدیر مس�ئول مجل�ه الکترونیکی »ایما انیمیش�ن« بیان کرد 
این مجله به عنوان یک رس�انه مس�تقل در حوزه انیمیشن فعالیت خود را از 

مردادماه آغاز کرده است
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طبق گزارش های منتش��ر ش��ده، س��پ بالتر و میشل 
پالتینی روز شانزدهم دسامبر مقابل قاضی کمیته  اخالق 
فیف��ا به صورت جداگانه محاکمه خواهند ش��د. به  گزارش 
Inside the games، میشل پالتینی و سپ بالتر هر دو 
در م��اه اکتبر به مدت 90 روز از فعالیت مربوط به ورزش 
محروم ش��دند. بالتر متهم ش��ده که ۲ میلیون فرانک به 
پالتینی پرداخت کرده اس��ت. آنها مدعی شده اند که این 
پول مربوط به س��ال های 1999 تا ۲00۲ بوده اس��ت، اما 
این پول در س��ال ۲011 پرداخت ش��ده اس��ت. مشخص 

نیست چرا 9 سال این پرداخت به تعویق افتاده است. 
گفته ش��ده ب��ود که ممکن اس��ت این دو نف��ر به صورت 
مادام العمر از فعالیت های مربوط به ورزش محروم ش��وند. با 

این حال آنها هرگونه عمل خ��الف قانونی را رد کرده اند. هر 
دو این افراد روز شانزدهم دسامبر با هرگونه شواهد قانونی و 
وکالی خود در دادگاه کمیته  اخالق فیفا حاضر می شوند. در 
صورتی که دوباره این دو نفر محکوم و محروم شوند، می توانند 
به دادگاه عالی ورزش شکایت کنند. بالتر هنوز معتقد است 
که تنها ۲09 نفر عضو فیفا می توانند او را برکنار کنند. بالتر 
در مصاحب��ه خود با روزنام��ه  »تاگس آنزگر« گفت: دو هفته  
دیگر می توانم نظر خود را اعالم کنم. کمیته  اخالق باید اثبات 
کن��د که من غیراخالقی عمل ک��رده ام. آنها آنچه را حقیقت 
ندارد نمی توانند ثابت کنند. پالتینی که هنوز امیدوار اس��ت 
جانشین بالتر شود، درخواست اضطراری را برای رسیدگی به 

محرومیتش به دادگاه عالی ورزشی فرستاده است. 

بالتر و پالتینی روز ۱6 دسامبر محاکمه می شوند

 مورینی�و، س�رمربی چلس�ی بع�د از 
شکست برابر بورنموث گفت که چلسی 
س�قوط نمی کند و در پای�ان فصل جزو 

چهار تیم نخست خواهد بود. 
 رونالدو ستاره پرتغالی رئال مادرید با 
گلی که در دیدار ختافه به ثمر رس�اند، 
تع�داد گل های�ش را در لی�گ فوتب�ال 

اسپانیا به عدد 235 رساند.
تصاویر منتش�ر شده از س�وی روزنامه مارکا نش�ان می دهد که گل سوارس 
مهاجم تیم بارس�لونا در بازی مقابل والنسیا آفساید بوده است، پاس این گل 

را لیونل مسی داده بود
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علی اصغر رمزی، رئیس مرکز برنامه ریزی 
و نظ��ارت ب��ر دخانیات کش��ور اعالم کرد: 
در س��ال گذش��ته 1۴میلیارد نخ س��یگار 
وارد کش��ور ش��د که این رقم نس��بت به 
س��ال قبل از آن رش��د ۴0درصدی داشته 
اس��ت. به گ��زارش »ش��اتا«، رئیس مرکز 
برنامه ری��زی و نظارت بر دخانیات کش��ور 
با اش��اره به اطالعات متناقض منتشر شده 
در رس��انه ها پیرام��ون آخری��ن وضعیت و 
آمارهای مربوط به صنعت دخانیات کشور 
گفت: دس��ت اندرکاران صنع��ت دخانیات 
متعدد هستند و درسال گذشته دو انجمن 
از فعاالن این صنعت تش��کیل شده است. 
کشت توتون و تنباکوی کشور در مجموع 
حدود 9 هزار تن اس��ت ک��ه عمدتا در پنج 
اس��تان کش��ور صورت می پذیرد. در حال 
حاضر، تقریبا 30 هزار تن توتون مورد نیاز 

صنایع دخانی کش��ور اس��ت و انواع توتون 
»بارلی«، »باسما« و »ویرجینیا« در کشور 
کشت می ش��ود. استان گلستان با برداشت 
حدود ۴5درصد توتون در بین اس��تان های 
کشور مقام اول را دارد. آمار کشت توتون و 
تنباکو در کشور در بخش آمار و نمودارهای 
درگاه )س��ایت( مرکز برنامه ریزی و نظارت 

بر دخانیات کشور قرار دارد. 
رییس مرک��ز برنامه ری��زی و نظارت بر 
دخانیات کش��ور گفت: مطابق قانون مقرر 
ش��د کش��ت توتون با مج��وز و تحت نظر 
دول��ت انجام پذیرد و از س��ه س��ال قبل 
که وظایف حاکمیتی از ش��رکت دخانیات 
ایران گرفته شد و به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )مرک��ز برنامه ریزی و نظارت بر 
دخانی��ات کش��ور( منتق��ل ش��د، مطابق 
دستورالعمل های این مرکز تمام کشاورزان 

و خریداران توت��ون الزام به تکمیل فرم ها 
و تعهدنامه ه��ای مربوطه دارند و س��پس 
می توانن��د اقدام به کش��ت و خرید توتون 
کنند. در واقع تا سه سال قبل تنها خریدار 
توتون و تنباکو از کشاورزان کشور شرکت 
دخانی��ات ایران بود ول��ی مطابق قانون از 
سخ س��ال قبل کشاورزان توانس��ته اند با 
اخذ مجوز از مرک��ز برنامه ریزی و نظارت 
بر دخانیات کش��ور اقدام به کشت توتون 
و تنباک��و کنند. خریداران توتون و تنباکو 
که عمدت��ا کارخانه های سیگارت س��ازی 
و صادر کنندگان هس��تند با اخذ مجوز از 
این مرکز اقدام به خرید یا صادرات توتون 
می کنن��د. با منتفی ش��دن انحص��ار امر 
خرید توتون ازکش��اورزان توسط شرکت 
دخانیات ایران و امکان خرید توسط سایر 
تولیدکنندگان س��یگار یا صادرکنندگان، 

رقابتی ایجاد می ش��ود که منجر به ایجاد 
ش��رایط مطلوب برای کشاورزان در بحث 

فروش محصوالت شان خواهد شد. 
رم��زی در خصوص تولید گف��ت: تولید 
سیگار در کش��ور فعال توسط 10 شرکت 
داخلی و خارجی ش��امل دخانیات قش��م، 
آوای ش��رق طوس، دخانیات ایران، آرین 
توتون صنعت، ش��قایق درخشان رنگین، 
پیشرو تک پارس��یان، کی تی اند جی پارس 
)خارج��ی( و بی ای تی پ��ارس )خارجی(، 
ت��ی دی آر )خارج��ی(، جی ت��ی ای پارس 
)خارج��ی( انجام می پذیرد. ش��رکت هایی 
نیز در راس��تای اج��رای تبص��ره 3 ماده 
10۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، در 
حال راه اندازی هس��تند تا واردات سیگار 
ب��ا همان برن��د اصلی را ب��ه تولید داخلی 

تبدیل کند. 

برف در تهران

انتخاب��ات دهمین دوره مجلس ش��ورای اس��المی در 
سراسر کش��ور در تاریخ ۷ اسفند برگزار می شود و زمان 
ثبت ن��ام از داوطلبان نمایندگی از تاری��خ ۲8 آذرماه به 

مدت یک هفته تعیین شده است. 
سیدش��هاب الدین چاوش��ی، رئیس س��تاد انتخابات 
اس��تان تهران گف��ت: زمان قابل توجهی ب��رای آمادگی 
برگزاری انتخاب��ات باقی نمانده و برگ��زاری الکترونیک 
انتخابات مس��تلزم آموزش مجریان انتخابات است. او با 
اش��اره به وجود آمادگی نس��بی برای برگزاری انتخابات 
الکترونیک در اس��تان تهران اظه��ار کرد: در حال حاضر 
در انتظار اعالم نظر نهایی شورای نگهبان برای برگزاری 
الکترونی��ک انتخاب��ات هس��تیم. گروه های سیاس��ی و 
جناح ه��ای مختلف باید به گون��ه ای رفتار کنند تا اخالق 

انسانی و اس��المی در جریان برگزاری انتخابات مراعات 
شود. 

 سیدش��هاب الدین طباطبایی، رئیس ستاد انتخابات 
حزب ندای ایرانی��ان از تعیین رئوس و محور برنامه های 
ای��ن حزب برای انتخابات دهمین دوره مجلس ش��ورای 
اس��المی خبر داد. طباطبایی »اشتغال با تاکید بر تولید 
ملی«، »حقوق ش��هروندی ب��ا تاکید بر حق��وق زنان«، 
»بح��ران آب«، »س��المت ب��ا تاکید بر محیط زیس��ت« 
و »امنی��ت داخل��ی ب��ر مبن��ای ق��درت بازدارندگی در 
منطقه« را پنج محور اصل��ی برنامه های این حزب برای 

کاندیداهای مورد حمایت این تشکل اعالم کرد. 
منتجب نی��ا  رس��ول  حجت االسالم والمس��لمین،   
قائم مقام حزب اعتماد مل��ی درباره برنامه های انتخاباتی 

حزب اعتماد ملی گف��ت: در رابطه با انتخابات، ما به دو 
ش��کل پیگیریم، اول آنک��ه درون حزبی کارها را پیگیری 
کنیم و دیگ��ری درون اصالحاتی. ما تالش کردیم جبهه 
اصالح طلب��ان را به وحدت برس��انیم. به توفیق الهی و با 
تالشی که انجام ش��د اصالح طلبان زیر یک سقف جمع 
هستند و شورای عالی سیاست گذاری کل اصالح طلب ها 

هر یکشنبه، به ریاست دکتر عارف برگزار می شود. 
 همچنین به مناس��بت سالروز ش��انزدهم آذر دکتر 
مصطفی معین به دعوت جمع دانش آموختگان اس��تان 
مرک��زی برای س��خنرانی ب��ه اراک رف��ت و در دو نوبت 
س��خنرانی کرد. گروه های تندرو نیز پیش تر اعالم کرده 
بودن��د که در ص��ورت برگزاری این س��خنرانی نظم این 

جلسه را به هم خواهند ریخت. 

اخبار انتخاباتی
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کودکان و تبلیغات مضر

انگار نه انگار مجلس قانونی تصویب کرده که تبلیغ 
مواد مضر س��امت ممنوع اس��ت. مس��ئول اجرای 
آیین نام��ه دولتی آن هم معلوم نیس��ت. آنچه معلوم 
اس��ت تبلیغات چیپس و پفکی اس��ت که هر روز از 
صفحه جادویی پخش می شود. تبلیغ کاالهای مضر 
از سوی رسانه ها براساس ماده37 قانون برنامه پنجم 
توس��عه و آیین نامه تبلیغات س��ازمان صداوس��یما، 
ممنوع اس��ت. اما با وجود اباغ این قانون، س��ازمان 
صداوس��یما به واسطه اینکه حجم باالیی از مخاطب 
را در بر می گیرد و تاثیرگذاری برنامه های آن بر مردم 
باالست، همچنان به تبلیغ این کاالها اقدام می کند 
و به دلیل اینکه بسیاری از شرکت ها و کارخانه های 
تولیدی این اقام، صداوسیما را برای تبلیغ کاالهای 
خ��ود انتخاب می کنن��د، درآمد خوب��ی نصیب این 
رس��انه می شود. در بخش نظارت بر تبلیغات بررسی 
می شود که چه تبلیغاتی در فاصله بعد، قبل و حین 
یک برنامه تلویزیونی ویژه کودکان پخش می ش��ود 
چرا ک��ه در ای��ن صورت مصرف ای��ن کاالها افزایش 
می  یاب��د. برنامه ه��ای پرمخاطب در ف��از مطالعاتی 
دبیرخان��ه قرار دارن��د چرا که بعض��ی از برنامه های 
پرمخاطب کودکان یا پخش زنده مس��ابقات ورزشی 
از برنامه هایی اس��ت که نبای��د در کنار آن کاالهای 
غیرمج��از تبلی��غ ش��وند. مجلس زمانی ک��ه قانون 
ممنوعیت تبلیغ کااله��ای غیرمجاز را تصویب کرد 
در بند »ج« آن تاکید کرد که تبلیغات مضر سامت 
از سوی تمام رس��انه ها ممنوع است اما باید پرسید 

آیا این قانون اجرا می شود؟ 
ب��ه نظر می رس��د اه��رم قدرتمند صدا و س��یما بر 
وزارت بهداش��ت و حتی قانون برتری دارد؛ سازمان 
صدا و سیما همانند س��ازمان هایی مثل تربیت بدنی 
زیرمجموعه وزارتخانه ای نیس��ت. سازمانی مستقل 
اس��ت که نمی توان به آن ورود پیدا کرد بنابراین به 
نظر می رسد باید از صداوسیما پرسیدکه چرا نسبت 

به اجرای قانون بی تفاوت است. 

تغییر ذائقه کودکان به سمت غذاهای شور

نمک موجود در چیپس، پفک و تنقات پرحجم ذائقه 
کودکان را به سمت غذاهای شور و پرنمک در بزرگسالی 
می کشاند به طوری که فشار خون و بیماری های قلبی از 
مشکاتی است که آینده این کودکان را تهدید می کند. 
بیماری های قلبی که نخس��تین عامل مرگ ومیر پس 
از تصادفات اس��ت ب��ه دلیل مصرف غذاهای ناس��الم 
افزای��ش می یابد. این در حالی اس��ت که یک مورد از 
هر 11 س��کته قلبی با کاهش مص��رف 1.8 گرم نمک 
به صورت روزانه قابل پیشگیری است. همچنین کاهش 
مصرف سه گرم نمک در روز باعث کاهش 50 درصدی 
بیماری های قلبی می شود. هر چقدر کارهای زیربنایی 
کنی��م، تخت های ویژه و بخش های مراقبت های قلبی 
ایجاد کنیم باز هم در مقابله با اقدامات پیش��گیرانه ای 
ک��ه می توانیم با تغییر س��بک زندگی ایجاد کنیم کم 
اس��ت. باید کاهش مصرف این اقام غذایی مضر را در 

خانواده ها تقویت کنیم. 

برخی افراد مخفیانه قانون را دور می زنند
بارها شاهد تصویب قانون های جدید از سوی مجلس 
بوده ایم اما بنا به دالیلی که خود نمایندگان مجلس هم 
از آن بی خبرند اجرایی نمی ش��ود و اهرم بازدارنده نیز 
در ای��ن خصوص وجود ن��دارد و ماده 37 قانون برنامه 
پنجم توسعه نیز از آن مستثنا نیست. باید از صدا و سیما 
پرسیدکه چرا به رغم قانونی شدن منع تبلیغات باز هم 
این کاالهای مضر س��امت را تبلیغ می کنند. با وجود 
اینکه برنامه های مفیدی در حوزه س��امت از س��وی 
صدا و س��یما ساخته و پخش می ش��ود اما در تبلیغات 
و عرض��ه کااله��ای غیرمجاز به دلی��ل درآمدزایی آن 
توجهی نمی شود. هنگامی که می گوییم تبلیغ کاالی 
مضر نباید باش��د باید به جای آن تعریف شود که چه 
منبعی جایگزین آن شود چرا که منابع درآمدزایی این 
س��ازمان محدود ش��ده و این سازمان مجبور به تبلیغ 

کاالهای مضر می شود. 

مجلس به عملکرد صدا و سیما معترض است
متاسفانه برخی افراد مخفیانه قانون را دور می زنند 
که این نباید اتف��اق بیفتد اگر قانون برای هر گروه، 
شخص یا سازمانی نقص دارد باید با کار کارشناسی 
برطرف ش��ود که این کار مجلس است. هنگامی که 
تبلیغ کاالهای مضر سامت ممنوع است باید ممنوع 
باشد اگر در اجرای این قانون محدویت وجود دارد و 
سازمان صدا و سیما به دنبال بودجه باشد و به تبلیغ 
کاالهای مضر س��امت دست بزند یعنی یک مشکل 
درونی وجود دارد. بای��د روی تبلیغات کاالهایی که 
بر س��امت تاکید دارند توجه بیشتری کنیم چرا که 
س��امت مردم از اصول قانون اساسی و دین ماست 
و نباید در اقتصاد از س��امت مایه بگذاریم بلکه باید 

تاش خود را بیشتر کنیم. 

9
محمد نفر

 کارشناس حقوق

نرگس فرجی

آییننامه

 نیاز به برنامه ریزی منسجم برای اکران 
آگهی های هدفمند

مصطف��ی مرادی، درب��اره آگهی محیطی 
ش��رکت نیوشانیک می گوید: تقریبا از همان 
س��ال اول شروع فعالیت این برند با آن آشنا 
هستم و به نوعی روند حرکتی آن را در بازار 
دنبال می کن��م. این برن��د محصوالت خود 
را از طریق ش��یوه ش��بکه محور به مشتریان 
ارائ��ه می کند و تاجایی که م��ن اطاع دارم، 
هیچ برنامه خاصی تابه ح��ال برای تبلیغات 
محیطی اجرا نکرده  اس��ت. البت��ه به نظرم 
ش��یوه توزیع محص��والت این ش��رکت نیز 
به گون��ه ای ب��وده ک��ه تابه ح��ال در زمینه 
برنامه ری��زی و اک��ران  آگهی  ه��ای محیطی 
احساس نیاز نکرده اس��ت. با این توصیفات 
این ش��رکت بعد از مدت ها فعالیت در بازار 
ش��روع به تبلیغات و اک��ران آگهی محیطی 
کرده  اس��ت. مرادی می گوید: به نظرم طرح 
آگهی ای که این شرکت برای شروع فعالیت 
تبلیغاتی خود در نظر گرفته جذابیت الزم را 
ندارد یا به نوعی این ش��رکت شیوه درستی 
را برای حضور در عرص��ه تبلیغات در پیش 

نگرفته  است. 

نام برند در وسط طرح آگهی 
 ای��ن مدیرهن��ری درب��اره ط��رح آگهی 
تبلیغاتی این ش��رکت می گوید: نخس��تین 
الم��ان یا فاکتوری ک��ه مخاطب در مواجهه 
ب��ا این آگهی مش��اهده می کن��د، نام بزرگ 
شرکت در وس��ط طرح آگهی اس��ت. البته 
ن��ام این ش��رکت، نامی تازه نیس��ت و قبل 
از ای��ن یکی از بانک ها آن را برای سیس��تم 
تلفن بانک خود انتخ��اب کرده  و بانک مورد 
نظر در راس��تای معرفی سیستم تلفن بانک 
خود بارها نام نیوش��ا را در تبلیغات مختلفی 
اس��تفاده کرده  بود. درنتیجه نام نیوشا برای 
مخاطب، می توان��د تداعی گر و یادآور همان 
خدم��ت بانک��ی باش��د. م��رادی می گوید: 
عاوه براین، رن��گ و گرافیک این آگهی نیز 
آنچنان جذاب و دلنش��ین نیست که بتواند 
مخاط��ب را جذب کرده و درنهایت منجر به 
فروش محصول ش��ود. نوارهای رنگی به کار 
رفته در باالی طرح نیز نتوانسته از سنگینی 
طرح کم کن��د. درواقع به نظر می رس��د که 
استراتژی و برنامه ریزی منسجمی برای این 
آگهی تبلیغاتی در نظرگرفته نش��ده  اس��ت. 
در نظ��ر گرفتن گروه هدف مش��خص برای 
طراح��ی فرم آگهی و انتخاب رس��انه ای که 
قرار اس��ت آگهی از طریق آن اکران ش��ود، 
مهم است. به هرحال وقتی برندی می خواهد 
برای نخس��تین بار وارد عرصه تبلیغات شود، 
باید برای خود اهداف مش��خصی را در نظر 
بگیرد یعنی باید مشخص کند که آگهی را با 
چه هدفی اکران کرده  است. به نظرم برندی 
مانند نیوش��ا که تابه ح��ال تبلیغات در این 
وس��عت را تجربه نکرده است، بهترین هدف 
تبلیغاتی اش آگاهی دادن به مخاطب باشد. 

هدف آگهی نوع رسانه تبلیغاتی را 
مشخص می کند

مرادی در مورد رس��انه  ای که برای اکران 
این آگهی استفاده شده می گوید: محصولی 
که در ای��ن آگهی معرفی ش��ده، چای های 
دم نوش��ی اس��ت که به صورت کیس��ه ای به 
مش��تریان ارائه می ش��ود. محصول��ی که به 
عل��ت راحتی در اس��تفاده نس��بت به روش 
معم��ول دم کردن چای، معم��وال در بیرون 
از منزل توسط مشتریان مورد استفاده قرار 
می گیرد. در نتیجه به نظرم رس��انه  استفاده 
ش��ده برای این آگهی مناس��ب است، چون 
می تواند گروه مخاطبان مختلفی را پوش��ش 
دهد. مرادی در مورد المان استفاده شده در 
آگهی نیوش��ا می گوید: در این آگهی تصویر 
یک  تی بگ ترس��یم شده  اس��ت. تی بگی که 
در گوش��ه ای از ط��رح قرار گرفت��ه و نخ آن 
به س��مت دیگر طرح کش��یده  ش��ده است. 
طرح استفاده شده نامفهوم است و مخاطب 

باید دقت زی��ادی برای فهمیدن آن کند. 
درواقع به گمانم استفاده محصول به این 
ش��کل به گنگی تبلیغ افزوده است. شعار 
آگهی یعنی »از نوشیدن لذت ببرید« نیز 
با فونتی ری��ز در پایین طرح جای گرفته 
و گویای��ی الزم را ندارد. حت��ی می توان 
گفت ش��عار هم کمکی ب��ه فهمیدن پیام 
تبلیغ نکرده  اس��ت. طراح این آگهی باید 

در نظ��ر بگیرد که این طرح قرار اس��ت در 
زمانی حدود سه تا پنج ثانیه توسط مخاطب 
ارزیابی و فهمیده ش��ود، درنتیجه باید همه  
المان ها آنقدر گویا باشد که بیننده به راحتی 
آن را درک کن��د و به س��رعت متوجه پیام 
آگهی ش��ود؛ موضوعی ک��ه در این آگهی به 

آن توجه نشده اس��ت. البته این موضوع در 
مورد آگهی های خاقانه کمی متفاوت است 
و امکان دارد طرح به خاطر کنکاش و ایجاد 
سوال در ذهن مخاطب با کمی زمان بیشتر 

فهمیده شود. 

مخاطبان به طریقی باید آگهی تبلیغاتی 
را به یاد بیاورند

مرادی در پای��ان می گوید: وقتی برندی با 
هدف معرفی خود و آگاهی دادن به مخاطبان 
وارد عرصه تبلیغات می شود، باید از روش های 
مشخص و شناخته شده این صنعت استفاده 
کند. عاوه براین امکان دارد هدف برند معرفی 
محصوالت خود در تبلیغات باشد. نکته ای که 
نقش تعیین کننده ای در موفقیت این دس��ت 
آگهی ه��ا یعنی الن��چ و معرف��ی محصول یا 
برن��دی جدی��د دارد ق��رار دادن تصویری از 
محص��ول در آگهی اس��ت ک��ه مخاطبان با 
دیدن طرح بس��ته بندی یا شکل محصول با 

برند ارتب��اط بهتری برقرار  کنند. به کارگیری 
این ش��یوه باعث خواهد ش��د ک��ه مخاطب 
حین خرید محصول تصویر آگهی را به ذهن 
بیاورد. اهدافی که به نظر هیچ کدام در آگهی 
محیطی برند نیوش��ا به کار گرفته نشده اند و 
می توانند از ضعف های این آگهی محس��وب 

ش��وند. درنهایت با توجه به ش��ناختی که از 
کیفیت محصوالت این برند دارم، امیدوارم در 
زمینه تبلیغات نیز حساب شده تر عمل کند. 

در ادامه گزارش نظر چند نفر از مخاطبان 
عادی را می خوانید. 

 احساس کردم نخ محصول چای 
تی بگ، نخ یک کالف کامواست

لیا الف، حس��ابدار، درباره آگهی تبلیغاتی 
برند نیوشا می گوید: وقتی تصویر این آگهی را 
دیدم، متوجه موضوع نشدم و احساس کردم نخ 
محصول چای تی بگ، نخ یک کاف کامواست 
که در طرح کشیده  ش��ده  است. درواقع اصا 

متوجه موضوع و مفهوم آگهی نشدم. 

آگهی گنگ و نامفهوم است
عل��ی م، دارای ش��غل آزاد، درب��اره آگهی 
محیطی برند نیوشا می گوید: آگهی  را ندیده ام 
و وقتی تصویر آگهی مس��تقیما به من نشان 
داده شد هر چقدر تاش کردم، متوجه 

مفهوم و منظور تبلیغ نشدم. 

موس و کیف لپ تاپ
ن��گار خ، کارمن��د، در م��ورد آگهی 
محیط��ی برند نیوش��ا می گوید: وقتی 
آگه��ی را دی��دم در ابتدا فک��ر کردم 
که م��وس و کیف لپ تاپ در دو طرف 
تصویر قرار گرفته است و نخ محصول تی بگ 
همان س��یم م��وس اس��ت. در مجموع این 

آگهی از نظر من جذابیتی ندارد. 

متوجه مفهوم شکلک وسط شعار نشدم
رض��ا ن، فرهنگی، درب��اره آگهی محیطی 

ش��رکت نیوش��انیک می گوید: ندیده ام ولی 
وقتی آگهی را مش��اهده کردم، خیلی سریع 
متوجه ش��دم ک��ه مربوط به یک ش��رکت 
تولیدکننده چای کیس��ه ای است و به خاطر 
بزرگی نام نیوشا در وسط طرح متوجه شدم 
که نام ش��رکت چیس��ت ولی متوجه مفهوم 
شکلک وسط شعار نشدم، به نظرم جمله ای 
که قس��مت پایین طرح آگه��ی قرار گرفته، 
جنبه طنز ندارد که ش��رکت از این شکلک 
اس��تفاده کرده اس��ت، بنابراین این حرکت 
برای��م آزار دهنده بود. عاوه براین ش��کلک 
وس��ط جمله باعث شد که به سختی بتوانم 
جمل��ه را بخوانم. همچنی��ن رنگ آگهی نیز 
ترغیب کنن��ده نبود. درمجم��وع این آگهی 
آنق��در تحریک کنن��ده نب��ود ک��ه بخواهم 
براس��اس آن اقدام به خری��د محصول مورد 

نظر بکنم. 

چرا شکلک؟ 
فاطم��ه ال��ف، دانش��جو، درب��اره آگه��ی 
محیطی ش��رکت نیوشانیک می گوید: آگهی 
را در مس��یری که ه��ر روز از آن رفت و آمد 
می کن��م، دیده ام. بار اولی ک��ه آن را دیدم، 
متوجه ماجرا نشدم ولی در دفعه های بعدی 
با چش��م نخ را دنبال کردم و به چای تی بگ 
رس��یدم، این نوع طراحی برای��م جالب بود 

ولی ترغیب کننده نبود.
نی��ز  پس زمین��ه  رن��گ  عاوه برای��ن،   
آنق��در تیره انتخاب ش��ده که ط��رح آگهی 
تش��خیص  قاب��ل  آن  س��ختی روی  ب��ه 
اس��ت. همچنی��ن متوجه نش��دم ک��ه چرا 
 در پایی��ن تصوی��ر یک ش��کلک اس��تفاده

 شده است. 

باره�ا در مناب�ع مختلف علم�ی تبلیغات خوانده ای�م که آگهی 
تبلیغات�ی باید آنقدر گویا باش�د ک�ه مخاطب در چن�د ثانیه اول 
متوجه مفهوم اصلی پیام تبلیغاتی ش�ود. این مفهوم باید مخاطب 
را وادار به گرفتن تصمیم در جهت خرید محصول تبلیغ شده کند. 
اتفاقی ک�ه درواقع هدف اصلی آگهی تبلیغاتی اس�ت. آگهی های 
بس�یاری در حال حاضر ت�الش می کنند که مفهوم درس�تی را به 

مخاطبان خود منتقل کنند اما به نظر در میان هزاران آگهی اکران 
ش�ده در کش�ور، تعدادی کمی از آنها به این هدف بزرگ دس�ت 
پیدا می کنند. اینکه چرا این اتفاق می افتد به دفعات مختلف مورد 
بررس�ی و تحلیل قرار گرفته ولی به نظر نه شرکت ها و نه طراحان 
تبلیغ�ات به ای�ن تحلیل ه�ا توجهی ندارن�د. یک�ی از آگهی های 
تبلیغاتی که این روزها در تالش است مفهوم اصلی پیام تبلیغاتی 
خود را به مخاطبان منتقل کند، آگهی تبلیغاتی شرکت نیوشانیک 
با برند نیوش�ا است. ش�رکتی که محصوالتی را در حوزه نوشیدنی 

به بازار ارائه می کند. آگهی محیطی این ش�رکت در جهت معرفی 
چای ه�ای تی ب�گ آن طراحی و اکران ش�ده اس�ت. آگهی ای که 
از ش�کل و شمایل س�اده ای برخوردار اس�ت و در آن تصویری از 
چای تی بگ این ش�رکت به کار رفته  است. برای بررسی این آگهی 
محیطی سراغ مصطفی مرادی، مدیرهنری و فعال عرصه تبلیغات 
رفته ای�م. در ای�ن گزارش عالوه بر نظر ای�ن مدیرهنری، نظر چند 
مخاط�ب ع�ادی را نیز جویا ش�ده ایم ک�ه در ادامه گزی�ده آن را 

می خوانید. 

تبلیغاتخالق

آگهی : Vodafon - شعار: با وودافون دیگر قطعی در مکالمات نخواهید داشت 

ایستگاهتبلیغات

KitKat  راه خود را به سوی شلوغی  
جمعه سیاه   باز می کند

در حالی که اغلب ش��یفتگان  جمعه سیاه  برای دریافت 
تخفیف ه��ای ارائه ش��ده در زمینه خرید پوش��اک و لوازم 
الکترونیک��ی تقا می کنند، KitKat  هوش��مندانه با یک 
آگهی تبلیغاتی جدید و اس��تفاده از ماهیت مصرف گرایانه 

و جامع این روز وارد  جمعه سیاه می شود. 
آژانس تبلیغات��ی J.Walter Thompson لندن این 
آگهی تبلیغاتی را ساخته و آگهی جدید KitKat را با یکی 
از نمادهای جهانی خرید یعنی بارکد خود تطبیق می دهد. 
در ادامه دو انگشت شکاتی با خطوط بارکد ترکیب می شود. 
به گزارش  ام بی ای نی��وز، این آگهی تبلیغاتی در کانال های 
اجتماع��ی و روزنام��ه  Metro  چاپ ش��د. کمپین فوق 
همچنی��ن تبلیغ��ات در مرکز خری��د  Westfield  را در 
بر می گیرد. تصمیم KitKat مبنی بر انتش��ار یک آگهی 
تبلیغاتی به مناس��بت فرا رس��یدن جمعه سیاه، محبوبیت 
فزاینده ای��ن رویداد آمریکایی خری��د را منعکس می کند. 
فروشگاه های شلوغ در س��ال گذشته شاهدی بر این مدعا 
اس��ت. امسال بسیاری از خرده فروشان وارد دنیای اینترنت 
ش��ده اند و در عوض یک تجربه تمام عی��ار را در یک دوره 

فروش طوالنی تر کسب می کنند. 

نگاهی به آگهی محیطی برند نیوشا

سرنخ گمشده در آگهی تبلیغاتی

نخستینالمانیافاکتوریکهمخاطبدرمواجهه
بااینآگهیمشاهدهمیکند،نامبزرگشرکتدر
وسططرحآگهیاست.البتهناماینشرکت،نامی
تازهنیستوقبلازاینیکیازبانکهاآنرابرای

سیستمتلفنبانکخودانتخابکردهبود
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قانون ششم برندسازی: اعتبار

اگر به تبلیغ��ات تلویزیونی، آگهی های روزنامه و 
بیلبوردهای محیطی توجه کنید متوجه می ش��وید 
که اکثر آنها پر اس��ت از ادعاهای��ی مانند مزه اش 
عالی اس��ت، در پول ت��ان صرفه جوی��ی می کند، با 
کیفیت ترین و صدها عبارت دیگر و البته خالق آن 
تبلیغ یا شرکت س��فارش دهنده آن معتقد هستند 
ای��ن ادعاها از نظر مخاطب مهم اس��ت؛ قطعا! ولی 
بی اعتبارند لذا اثربخشی خیلی کمی دارند یا اصال 
اثربخش نیس��تند. مخاطب��ان معتقدند، »همه آنها 

همین ادعا را دارند.«
در دنیای پر از تبلی��غ امروز که مخاطبان به همه 
چیز ش��ک دارند دیگ��ر ادعا کاربردی ن��دارد و این 
اعتبار است که باعث موفقیت برندها می شود. خوب 

سوال این است اعتبار چگونه به دست می آید؟ 
پیش��گام بودن اصلی ترین راه کس��ب اعتبار برای 
یک برند اس��ت و اگر برندی در صنعت خود پیشگام 
نب��ود چه باید کرد؟ باید با خل��ق طبقه جدید برای 
کاال یا خدماتش در آن طبقه نخستین باشد. ممکن 
است پرس��یده ش��ود مگر برای یک کاال یا خدمات 
چند طبقه می توان درس��ت ک��رد؟ با متمرکز کردن 
اه��داف برند، می توان ده ها طبقه ب��رای یک کاال یا 
خدمات ایجاد کرد. به عنوان نمونه به طبقه نوش��ابه 
توجه کنید، نوش��ابه کالس��یک )کوکاکوال(، نوشابه 
الیت )پپسی الیت(، نوشابه بدون قند )زیرو(، نوشابه 
غیر کوال )سون آپ(، نوشابه پرتقالی )مانند فانتا( و از 
طرف دیگر نوش��ابه های انرژی زا، نوشابه های ورزشی 
و ده ها طبقه دیگر را باید به این رسته کاالیی اضافه 

کرد. 
متاس��فانه در ایران تقریبا تمامی برندها پیش��گام 
بودن خود را فراموش و روی فروش تمرکز کرده اند، 
در صورتی که مناف��ع اصلی در درازمدت روی دوش 
پیشگامی اس��ت. این موضوع برای کاالها و خدماتی 
ک��ه رش��د س��ریعی دارند )مانن��د کلی��ه خدمات و 
محصوالت در صنعت IT( بس��یار حیاتی تر است. به 

چند نمونه زیر توجه کنید: 
اتوماسیون اداری

برندهای بس��یاری در این رسته در حال فعالیت 
هس��تند که نخستین آنها از س��ال 1368 فعالیت 
خود را آغاز کرده اند؛ از جمله همکاران سیس��تم با 
عن��وان بزرگ ترین ش��رکت خصوصی فعال در این 
طبقه، مش��اورین پارس سیستم، رایورز و بسیاری 
دیگر از برندهای فعال بدون هیچ مش��خصه خاص 
معرفی ش��ده از طرف شرکت های شان در حال کار 

هستند. 

صنعت پوشاک چرمی 
نوین چرم با ش��عارهایی مانند چون مهم هس��تید 
ی��ا انتخاب به��رام رادان )البته اس��تفاده از آقای بهرام 
رادان به عن��وان چکش بصری توانس��ت این برند را در 
بین مابقی رقبا شناخته شده تر کند(، چرم درسا، چرم 
مشهد، چرم مارال و ده ها برند دیگر بدون هیچ مشخصه 
خاص جهت معرفی فعالیت می کنند. نکته قابل توجه 
این اس��ت که در همین دو مثال دو شرکتی که به هر 
حال با مشخصه ای خاص اعتبار برند خود را باال برده اند 

توانسته اند برند اول صنعت خود باشند. 
ش��اید به جرات بتوان گفت بانک س��په جزو معدود 
برندهایی است که روی اول بودن خود همیشه متکی 
بوده ولی متاسفانه ساختارهای مدیریتی اجازه استفاده 
از این امکان بالقوه را به این بانک نمی دهد اگرچه زنده 
ماندن این بانک را می توان به جرات مدیون همان اول 
بودنش دانس��ت. به یک نمونه از چالش های این بانک 
توجه کنید، نخس��تین ATM بعد از انقالب توس��ط 
بانک س��په نصب ش��د و این بانک می توانست رهبر و 
سیاست گذار برای یکپارچه شدن کارت های بانکی در 
ایران باش��د ولی تقریبا جزو آخرین بانک هایی بود که 

کارت هایش به شبکه شتاب متصل شد! 
س��خن آخر اینکه، چند بار از کنار رستوران خالی 
رد ش��ده اید و در صف رستوران دیگر که شلوغ بوده 
برای ص��رف ناهار یا ش��ام ایس��تاده اید؟ اکثر مردم 
دوس��ت ندارن��د غذای خ��ود را در رس��توران خالی 
صرف کنند چون همه فکر می کنند اگر آن رستوران 
خوب است پس چرا مشتری ندارد. چون اعتبار برای 

مخاطبان اهمیت دارد. 

تبلیغات شفاهی مشتریان
آیا می دانس��تید تبلیغات ش��فاهی مشتریان یکی 
از راه های مؤثر برای پیش��رفت فروش و کس��ب وکار 
اس��ت؟  به همین دلیل مدیران و صاحبان هوشمند 
کس��ب وکار عالقه مند هستند که بدانند مشتریان در 
مورد ش��رکت یا محصول یا خدمات آنها چگونه فکر 
می کنن��د و آیا آنها را به دوس��تان و آش��نایان خود 
معرفی می کنند یا نه. معموالً مشتریان شرکت هایی 
ک��ه محصول یا خدمات عالی ارائه می دهند آن را به 
دیگران توصیه می کنند. تبلیغات ش��فاهی برای هر 
کسب وکار امر با ارزشی است اما اندازه گیری آن کار 
آس��انی نیس��ت و باید با کمک روش های تحقیقاتی 
به بررس��ی و اندازه گیری می��زان وفاداری و تبلیغات 

شفاهی پرداخت. 

عالئمی که نشان می دهد داده ها و 
اطالعات موبایلی تبدیل به روش 

جدید بازاریابی شده است 

گوش��ی های هوش��مند ب��ا ایج��اد ی��ک پلتفرم 
تکنولوژی جهانی، طرز اس��تفاده ما از تکنولوژی را 
ب��ه کل تغییر داده اند اما برای بازاریابان، این انقالب 
موبایلی تنها محدود به دستگاه تلفن همراه نشده و 

اطالعات را نیز شامل می شود. 

کامپیوتری کوچک با دریایی از اطالعات
تلفن های همراهی که امروزه در دست هر فردی در 
هر کجای دنیا دیده می ش��ود، به مثابه یک کامپیوتر 
کوچک قابل حمل اس��ت که به راحتی نزد هر فردی 
وجود دارد. این کامپیوتر کوچک دریایی از اطالعات را 
در خود جای داده که می تواند برای بازاریابان به مثابه 
منبع اطالعاتی خوبی تلقی ش��ود. طبق گزارش یک 
مجله تکنولوژی، امروزه حدود 4 تا 5 میلیارد دستگاه 
IOS و اندروید در دست مصرف کنندگان است، رقمی 
که در مقابل 1.6 میلیارد کامپیوتر شخصی، رقم باالیی 
اس��ت. تخمین زده شده که در سال 2020، 80درصد 
بزرگس��االن در سراس��ر دنیا دارای گوش��ی هوشمند 
خواهند بود. گوشی های هوشمند جریان ارزشمندی از 
اطالعات رفتاری را برای بازاریابان از لوکیشن )مکان( 
گرفته تا عادات جس��ت وجو فراهم می کنند. این ابزار 
پارادایمی فراهم کرده که موبایل را به کانالی ارزشمند 
برای بازاریابی تبدیل کرده و به کارگیری نکاتی می تواند 

در موفقیت مدیران بازاریابی حائز اهمیت باشد. 

ایجاد یک استراتژی بازاریابی چندابزاری 
تخصیص بودجه بازاریابی و تبلیغاتی به بخش هایی 
خ��اص مانن��د آگهی ه��ای چاپ��ی ی��ا تلویزیونی به 
تخصیص بودجه به دنیای دیجیتال تغییر کرده است. 
مصرف کنندگان آنالین قب��ل از خرید محصول مورد 
نظر خود ابتدا از طریق گوش��ی همراهش��ان در مورد 
آن تحقیق کرده و س��پس پش��ت میز کامپیوتر خود 
می نش��ینند تا خرید قطعی را انجام دهند. این یعنی 
استفاده از چند ابزار برای بازاریابی به صورتی که اندکی 
از فرآیند خرید توسط موبایل و بقیه توسط کامپیوتر 
انجام خواهد ش��د. توجه ب��ه رفتارهای مصرف کننده 
کمک می کند که ش��رکت ها بودجه تبلیغاتی خود را 
در جای مناس��ب مصرف کنند. مسئله بازاریابی چند 
ابزاری یکی از مسائلی است که در دنیای امروزی باید 
بیشتر به آن توجه ش��ود. تحقیقات نشان داده که در 
س��ال جاری، هر فرد روزانه س��ه س��اعت از وقتش را 
صرف س��روکله زدن با تلفن شخصی اش کرده است، 
در حالی که ش��رکت ها تنها 15درص��د بودجه خود را 
صرف برنامه های تبلیغات��ی از طریق تلفن های همراه 

کرده اند بنابراین نیاز اس��ت که آنها با برقراری ارتباط 
میان اطالعات ابزاره��ای دیجیتالی مصرف کنندگان، 
دیدگاه��ی عظیم از رفتاره��ای آنها بس��ازند. هویت 
اس��تراتژی چند ابزاری و اطالع داشتن از حس کاربر 

یکی از مسائل مهم در این نوع بازاریابی است. 

اطالعات مکانی، دنیای فیزیکی و دیجیتال را 
به یکدیگر مربوط کرده است 

مردم به طور متداول گوشی همراه خود را با دیگران 
به اشتراک نمی گذارند )در بعضی فرهنگ ها حتی در 
خانواده ها افراد اجازه دس��ت زدن به گوشی یکدیگر را 
ن��دارد( اما آنها محتوای موجود در گوش��ی خود را با 
دیگران به اش��تراک می گذارند. گاهی اوقات اشخاص 
اپلیکیشن هایی را دانلود و در آنها از مکان یاب استفاده 
می کنند و این فرصتی برای کسب وکارهاست که حتی 
از موقعیت مکانی و مقی��اس حضور مصرف کنندگان 
خود نیز اطالع داشته باش��ند. برای مثال از اطالعات 
مکانی برای ارسال مشوق هایی برای ترغیب خریداران 
اس��تفاده می کنند. هدایت کاربران موبایل از پیام های 
تبلیغاتی به س��مت وب س��ایت های تحت موبایل این 
امکان را به مدیران و صاحبان کس��ب و کار می دهد که 
عالوه بر اطالع رس��انی، ام��کان خرید کاال را در لحظه 
تبلیغ��ات افزایش دهند. این اطالع��ات می تواند برای 
هدف قرار دادن مخاطبینی خاص مورد اس��تفاده قرار 
گی��رد بنابراین بعضی س��ازمان ها، از چنین اطالعاتی 
ب��رای بهتر اجرا ک��ردن امور بازاریابی خود اس��تفاده 
می کنند بنابراین از ویژگی های بازاریابی موبایل امکان 
اطالع رسانی به مخاطب در هر مکانی است که مخاطب 
حضور دارد. برخالف بازاریابی های سنتی که یا مخاطب 
بای��د در محل تبلیغات ش��ما قرار گیرد یا ش��ما باید 
تبلیغات خود را به دست او برسانید تلفن همراه امروزه 
عضو جدانشدنی از وسایل همراه افراد بوده و تبلیغات 
شما در هر شرایطی در دسترس مخاطب قرار می گیرد. 

اپلیکیشن های موبایل قواعد جست وجو را 
تغییر داده است

امروزه کاربران موبایل جست وجو از طریق فیس بوک، 
اینستاگرام و اوبر را به استفاده از مرورگرهای وب سایتی 
ترجیح می دهند. اپلیکیشن ها بر خالف صفحات سنتی 
وب س��ایت ها، کاربردی تر هس��تند و بعضی اطالعاتی 
که در آنهاس��ت، هنوز توس��ط موتورهای جست وجو 
شناسایی نشده اس��ت. جریان داده های موبایلی رفتار 
انس��انی را دیجیتالی کرده و به بازاریابان فرصتی برای 
هدف گی��ری مصرف کنندگان با دق��ت بهتر می دهد. 
اطالعات موبایلی س��نگ بنای بازاریابی مصرف کننده 

مدرن و در حیطه و حوزه علم داده ها است.
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آیا می دانستید

هدی رضایی 

بهروز لطفیان
کارشناس ارشد بازاریابی

جنبه بصری پینترست یکی از دالیل 
مهمی است که عالقه بسیاری از 

برند ها را برای فعالیت در آن جلب 
کرده است من جمله خرده فروشان، 
عکاسان و طراحان و... که از آن 

به عنوان نمایش گذاشتن نمونه کارها 
و حتی کاتالوگ خود استفاده می کنند

ام��روزه بحث ش��بکه های 
خص��وص  در  اجتماع��ی 
ب��رای صاحب��ان  برندین��گ 
کس��ب و کار  و  مش��اغل 
بس��یار حائز اهمیت ش��ده و 
مهم تر اینکه کدام ش��بکه ها 
برای آنها مناس��ب اس��ت و 
چ��ه خصوصیات��ی دارن��د و 
چگون��ه می توانن��د ب��ه آنها 
کم��ک کنن��د. تا ب��ه امروز 
آشنایی بس��یاری از مردم و 
بیشتر  کس��ب و کار  صاحبان 
اینس��تاگرام،  ش��بکه های  با 
فیس ب��وک و توییت��ر ب��وده 
اس��ت. خب از طرفی این امر 
قابل درک اس��ت چرا که در 
کش��ور ما زمینه اس��تفاده از 
این شبکه ها فقط در راستای 
مقاصد شخصی بوده و اندک 
سالی اس��ت که جنبه تبلیغ 
و کس��ب درآمد از آنها حائز 
اهمی��ت ش��ده و از ای��ن رو 
ش��بکه های اجتماع��ی دیگر 
ک��ه راهکاره��ای منحصر به 
ف��رد خود را ب��رای برندینگ 
ارائه می دهند، ب��ه روی کار 
می آیند که بیش��تر بازاریابان 
اس��تفاده  آنها  از  می توانن��د 

کنند. 
اجازه بدهید که یکراس��ت 
ب��ه معرف��ی یک��ی دیگ��ر از 
ش��بکه های اجتماعی و نحوه 
کم��ک آن با خصوصیاتی که 
در خود دارد، ب��رای پر رنگ 

کردن برند شما بروم. 
  )Pinterest( پینترس��ت 
اجتماع��ی  ش��بکه  ی��ک 
پر کارب��رد و محب��وب تحت 
قال��ب وب س��ایت و برنام��ه 
موبایل اس��ت که ام��کان به 
اش��تراک گذاری عکس ه��ا و 
فیلم ه��ا و مطالب گوناگون با 
محتوای عالی را دارد و دارای 
یک موتور جستوجوگر کامل 
و ق��وی و بس��یار کارب��ردی 
اس��ت که در م��ارس 2010 
راه اندازی و با رش��د سریعی 
موفق شد که در سال 2011 
در مجل��ه تایم به عنوان یکی 
از 50 وب س��ایت و همچنین 
 Webby( برنده جایزه وبی 
بهترین  Awards( به عنوان 
اس��تارت آپ در همان سال 
ش��ود و هم اکن��ون نی��ز در 
س��ایت Alexa رتبه 32 در 

دنیا را دارد. 
برخ��الف  مبن��ای کار آن 
مانن��د  ش��بکه ها  دیگ��ر 
فیس ب��وک  اینس��تاگرام، 
مطال��ب  ک��ه  توییت��ر  و 
شخصی ش��ما را به اشتراک 
می گذارند، به این گونه است 
ک��ه محتوا و مطالب��ی را که 
شما در دیگر سایت ها جالب 
و دارای ارزش می بینی��د به 
شکل س��ازمان یافته و مرتب 
به اش��تراک می گ��ذارد. این 
ش��بکه دو کلمه  Board و 
Pin را در خ��ود ج��ای داده 
ک��ه Board هم��ان آلب��وم 
اس��ت و Pin نیز همان کار 
الیک را انجام می دهد. جالب 

اس��ت بدانید این شبکه تنها 
در م��دت 10 ماه توانس��ت 
13 میلی��ون کارب��ر را درگیر 
خ��ود کن��د و در تاریخ ثبت 
ش��ود و همچنی��ن بی��ش از 
صده��ا برند مط��رح در حال 
و  هس��تند  آن  از  اس��تفاده 
از دیگ��ر  نی��ز  ترافی��ک آن 
لینکداین،  مانن��د  ش��بکه ها 
گوگل پالس و... باالتر اس��ت 
)البت��ه این ش��بکه در ایران 
هن��وز جای��گاه خ��ود را ب��ه 
درس��تی پیدا نک��رده و این 
یک��ی از دالیل��ی اس��ت که 
  Pinterest ای��ن مقاله ب��ه

اختصاص یافته است(. 

پینترست چگونه کار 
می کند؟ 

ب��ه  هنگام��ی ک��ه ش��ما 
س��ایتی مراجع��ه می کنی��د 
و در آنج��ا عکس ی��ا فیلم یا 
حتی مقاله ای توجه ش��ما را 
به خ��ود جل��ب می کند که 
مفی��د و دارای محتوای قابل 
قبول برای به اش��تراک قرار 
دادن ب��ا دیگ��ر دوس��تان و 
افراد اس��ت، روی ن��وار ابزار 
مخصوصی که پینترس��ت در 

جس��ت وجو گر  موتور 
 ،)Browser( ش��ما 
ک��ردن  ب��از  از  پ��س 
قرار  کاربری  حس��اب 
می ده��د، رفت��ه و ب��ا 
آیک��ون  روی  کلی��ک 
پینترس��ت  قرمزرنگ 
صفح��ه  در  را  آن 
خود به اش��تراک قرار 
دهید یا اگ��ر در خود 

پینترس��ت هس��تید و قصد 
به اش��تراک گذاشتن مطلب 
دیگ��ران را دارید به اصطالح 
ش��ما آن را repin کرده اید. 
ح��ال ای��ن تصور را داش��ته 
همین  دیگ��ران  که  باش��ید 
کار را روی حس��اب کاربری 
ش��ما یا محتوای وب س��ایت 
ش��ما انجام دهن��د که با این 
کار ب��ه نوعی پ��ل ارتباطی 
بین س��ایت و محتوای شما 
ایجاد می کنند. همین جنبه 
بص��ری پینترس��ت یک��ی از 
دالیل مهمی است که عالقه 
بس��یاری از برند ه��ا را برای 
فعالی��ت در آن جل��ب کرده 
است من جمله خرده فروشان، 
عکاسان و طراحان و... که از 
آن به عنوان نمایش گذاشتن 
نمونه کارها و حتی کاتالوگ 

خود استفاده می کنند. 
همان ط��ور که گفته ش��د 
یکی از مزیت ه��ای مهم آن 
وب س��ایتی و برنامه موبایلی 
موت��ور  و  اس��ت  آن  ب��ودن 
جس��ت وجوگری ک��ه در آن 
است به قدری کاربردی است 
که هنگام جس��ت وجوی یک 
جمله در آن، تمام کلمه های 
تش��کیل داده آن جمل��ه را 
مانند یک تگ )Tag( مورد 
جست وجو قرار داده و نتایج 
جس��ت وجو را نشان می دهد 
ک��ه در آن موق��ع ب��ا کلیک 
روی آنها ش��ما مس��تقیما به 
وب س��ایت مرج��ع و اصل��ی 

آن مطلب هدایت می ش��وید 
که پس از مدت��ی کار با آن، 
بس��یار  آن  در  گش��ت و گذار 

لذت بخش خواهد بود. 

پینترست چگونه به کمک 
برند شما می آید؟ 

در ادامه به مواردی اش��اره 
خواه��م ک��رد که ب��ا رعایت 
آنه��ا می توانید برن��د خود را 
و  هدای��ت   Pinterest در 

کنترل کنید: 
*  قب��ل از ه��ر چیز ش��ما 
احتی��اج ب��ه س��اخت ی��ک 
حساب کاربری در آن دارید. 
در اینجا دقت داش��ته باشید 
که ن��ام آن را همس��و با نام 
برند خود و حتی ش��بیه آن 
ثب��ت کنی��د. آرم برند خود 
را به عن��وان لوگوی حس��اب 
کارب��ری خ��ود در آن ق��رار 
تمامی  همچنی��ن  و  دهی��د 
اطالع��ات و توضیحات اولیه 
در خص��وص برند خود را در 
وارد  آن  توضیحات  قس��مت 
کنید ت��ا کاربر با برند ش��ما 
آش��نا ش��ود. برند ها نکته ای 
رعای��ت  اینج��ا  در  بای��د  را 
کنند و آن این اس��ت هنگام 

س��اخت حس��اب کارب��ری، 
ف��رم مخصوص ب��ه صاحبان 
کس��ب و کار را پ��ر کنند تا از 
پینترس��ت  که  مزیت های��ی 
ب��رای این دس��ته از کاربران 
اختصاص داده است استفاده 
گ��زارش  جمل��ه  از  کنن��د 
آنالیتی��ک که برای بازاریابان 
اس��ت.  کارب��ردی  بس��یار 
گزارش��ی که به آنه��ا اعالم 
کلیک  تع��داد  چ��ه  می کند 
فیلم ه��ا  و  عکس ه��ا  روی 
و... خ��ورده اس��ت و آنه��ا را 
به وب س��ایت اصل��ی هدایت 
کرده است و چه محتوایی را 
کاربران دنبال می کنند و... . 
*   ای��ن را در نظر داش��ته 
باش��ید ک��ه هرچ��ه مطالب 
بیشتری را ش��ما قرار دهید، 
ب��ه همان می��زان نیز ش��ما 
وب س��ایت برند خ��ود را در 
مع��رض دی��د کارب��ران قرار 
داده ای��د که ه��ر دوی اینها 
در کن��ار هم باعث محبوبیت 
برند ش��ما می شود و موجب 
باال رفتن ترافیک شماس��ت 
که البته به همان س��ادگی ها 
نیست و باید تالش فراوان و 
خاص  بازاریابی  سیاست های 
را با توجه به شناخت کاربران 

خود لحاظ کنید. 
*  خیلی خوب می شود اگر 
ش��ما مطال��ب و عکس هایی 
می کنی��د  اس��تفاده  ک��ه  را 
دارای کیفیت باال و محتوای 
ارزش  و  باش��د  کارب��ردی 

خوان��دن را در خود داش��ته 
برگشت  باعث  باش��د چرا که 
کارب��ران ب��ه صفحه ش��ما و 
اس��تفاده از مطالب شما و به 
اش��تراک قرار دادن آن برای 
دوستانش��ان می ش��ود. پس 
مهم اس��ت که محتوای شما 
واقعیت  براس��اس  و  واقع��ی 
برند ش��ما باشد و خیلی هم 
در آن زی��اده روی نکنید و از 
خ��ود تعری��ف و تمجید نیز 
نکنید چراکه باعث می ش��ود 
فکر کنند بس��یار خود شیفته 

و غیر واقعی هستید. 
*  خصوصیت خیلی خوب 
دارد  پینترس��ت  که  دیگری 
این اس��ت ک��ه قس��متی را 
ب��رای Pin ک��ردن ویدئو ها 
برای ش��ما اختص��اص داده 
است که حتی شما می توانید 
ویدئو ه��ای خ��ود را ک��ه در 
ق��رار  و...   YouTube
  Pin داده اید، در صفحه خود
کنی��د و آنه��ا را در معرض 
دید ق��رار دهید. در خصوص 
ن��ام Board  ه��ای خود که 
همان آلبوم های ش��ما است 
دقت باالیی را داش��ته باشید 
ت��ا از ای��ن طری��ق هن��گام 
جس��ت وجوی کاربران 
بتوانند  در پینترس��ت 
به صفحه ش��ما برسند 
که این امر مستلزم آن 
است آنقدر شما در این 
شبکه به گشت و گذار 
پرداخته  جست وجو  و 
باش��ید ت��ا بتوانی��د با 
جس��ت وجوی  نح��وه 
کارب��ران و کلماتی که 
آنها اس��تفاده می کنند آشنا 

شوید. 
ش��د  گفت��ه  پیش ت��ر    *
که هن��گام انتش��ار مطلبی، 
را  آن  مفی��د  توضیح��ات 
فراموش نکنید و دقت باالیی 
را در نوش��تن آنه��ا ب��ه کار 
بگیرید چراکه به عنوان مثال 
عک��س ش��ما و توضیحات��ی 
را ک��ه ب��ه هم��راه آن ق��رار 
داده اید، در دنیای رو به رشد 
س��ریع پینترست در حال به 
اش��تراک قرار گرفتن و دیده 
ش��دن و خواندن است. فکر 
کن��م ب��رای ش��ما بازاریابان 
اهمی��ت این موضوع بس��یار 

آشکار باشد. 
مناس��بت های  ب��رای    *
تقوی��م  در  ک��ه  مختلف��ی 
رس��می ی��ا تقویم ش��رکت 
  Board داری��د،  خ��ود 
متناس��ب ب��ا آنه��ا درس��ت 
کنی��د. مانن��د جش��نواره ها، 
تخفیف��ات  افتتاحیه ه��ا، 
وی��ژه، کلکس��یون جدید و... 
مراجعه کنندگان  و  کارب��ران 
هرچ��ه کان��ال را مرتب تر و 
سازمان یافته تر ببینند بیشتر 
مشتاق و متمایل به بازگشت 
ب��ه آن و دنبال کردن آن، به 
دلیل وجود محتوای مفید و 

متنوع هستند. 
*  یکی دیگر از خصوصیاتی 
که پینترس��ت می تواند با آن 
به برندینگ شما کمک کند 
این است که یک کانال آماده 

برای قرار دادن محتوا در آن 
اس��ت، فقط کافی اس��ت که 
شما در آن عکس ها و فیلم ها 
و مق��االت و... که امکان قرار 
را  خ��ود  س��ایت  در  دادن 
نداری��د یا جای آنها نیس��ت 
را در پینترست قرار دهید تا 
با تنوع موجود ش��ما کاربران 
را به س��مت وب سایت خود 
هدای��ت کنید ت��ا برند خود 
را ارتقا بخشید. از طرفی نیز 
شما باید مراجعه کنند گان به 
وب س��ایت خود را به دنیای 
راهنمایی  پینترس��ت خ��ود 
کنی��د ک��ه در اینج��ا نی��ز 
را  ام��کان  ای��ن  پینترس��ت 
داده ک��ه وب نویس��ان لینک 
ارتباط��ی آن را ب��ه هم��راه 
لوگ��وی خود درون س��ایت 
خود ق��رار دهن��د و اگر هم 
اس��تفاده   WordPress از 
می ش��ود باز چنین امکانی را 
ق��رار داده تا دنیای خود را با 

برند شما ارتباط دهد. 
*  هم��کاران خود را نیز به 
پینترس��ت برند خود دعوت 
کنید. با ای��ن کار آنها را نیز 
در ارتقا بخش��یدن برند خود 
در این شبکه همراه کرده اید 
که ب��رای آنه��ا لذت بخش و 
خوش��ایند ب��وده و همچنین 
سرعت باال رفتن ارتقای برند 

شما نیز افزایش می یابد. 
م��وردی  مهم تری��ن    *
را  آن  اس��ت  بهت��ر  ک��ه 
فرام��وش نکنی��م، ارتباط با 
مراجعه کنن��دگان اس��ت. به 
این ص��ورت که اگ��ر آنها از 
نوش��تن  ب��رای  خ��ود  وقت 
نقد و بررس��ی و... اس��تفاده 
می کنن��د، ش��ما نی��ز برای 
آنها وقت گذاش��ته و به آنها 
جواب دهید. شما با این کار 
اعتماد آنها را جلب کرده اید 
و بیش��تر ب��ه واقع��ی بودن 
 صفحه شما و برند شما ایمان 

می آورند. 
*  از کلمات کلیدی و موثر 
در Pin  های خود اس��تفاده 
کنی��د تا با ای��ن کار مطالب 
ش��ما به راحتی در دسترس 
عموم ق��رار گی��رد. فراموش 
نکنید که ق��رار دادن آدرس 
مهم ترین  ش��ما  وب س��ایت 
بخ��ش در قس��مت انتش��ار 
مطالب خود است تا آنها را به 
وب س��ایت خود و سایت های 

مرجع هدایت کنید. 
*  بهتری��ن دنبال کنندگان 
خ��ود را شناس��ایی کنید و 
از آنه��ا بخواهید که ش��ما را 
ب��ه دیگران معرف��ی کنند. با 
این کار ش��ما آنها را در این 
کار س��هیم ک��رده و ح��س 
مهم بودن را ب��ه آنها انتقال 

می دهید. 
پیش��نهاد م��ن ب��ه ش��ما 
این اس��ت ک��ه در خصوص 
خصوصی��ات  و  پینترس��ت 
فراوان و قابل توجهی که در 
آن است تحقیق کنید و آن را 
به عنوان یک اس��تراتژی برای 
مط��رح ک��ردن بیش��تر برند 
 خ��ود و امور بازاریابی قلمداد 

کنید.

BRAND

راهکارهای پینترست )Pinterest(  برای ارتقای جایگاه برند شما

کسب  و کار خود را اجتماعی تر کنید
سامان سنندجی

متخصص شبکه های اجتماعی هاکوپیان



برای مطالعه 351 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت forsatnet.ir مراجعه و روی همین بخش کلیک کنید.
توصیه هایی کاربردی برای مدیران روابط 

عمومی )30(
تالیف خبرنامه

افراد این توانای��ی را دارند که در مواق��ع الزم برای 
ایجاد موقعیت و اعتباری مناس��ب از حرکت رو به جلو 
دس��ت بکش��ند. جدا از نیاز کارکنان به ایجاد انگیزه 
برای انجام بهتر کارهای ش��ان، آنان از اهمیت بسزایی 
برخوردارند به علت آنکه بی��رون از محیط کار با مردم 
درارتباط هس��تند و از این منظر نمایندگان ش��رکت 
به حس��اب می آیند به همین خاطر رفتار ناشایست با 

کارکنان عمال به وجهه شرکت ضربه می زند. 
مطالعات نش��ان می دهد که مردم زم��ان زیادی از 
عمر خود را نه فقط ب��ا انگیزه مادی )که در این صورت 
سراغ کارهای خالف قانون می رفتند( به کار اختصاص 
می دهن��د. انگیزه های دیگ��ری نظی��ر آبرومند بودن 
شغل، کس��ب احترام متقابل، موقعیت اجتماعی بهتر 

و خود شکوفایی در این امر موثر است. 
راه های بسیاری برای ارتباط کارکنان با هیات مدیره 
وج��ود دارد. خبرنامه یکی از مناس��ب ترین و احتماال 
بهترین این راه ها است که نوعی دلگرمی و ارزش برای 

کارکنان محسوب می شود. 

ایده
خبرنامه مختص��ر توضیح��ی از آخری��ن تحوالت 
شرکت اس��ت که به دو صورت دس��تی و کامپیوتری 
بر حسب شرایط منتشر می ش��ود. کارکنان باید برای 
فعالی��ت در این زمینه تش��ویق ش��وند. در ن��گاه اول 
شاید این گونه به نظر برس��د که اخبار منتشره توسط 
کارکنان چندان ارتباط��ی با کار و مدیریت ش��رکت 
نداش��ته باش��د اما درنهایت به همبس��تگی بیش��تر 
می انجام��د ک��ه در ش��رکت های بزرگ تر ای��ن اتفاق 
به ش��کلی حرفه ای تر و گس��ترده تر رخ می دهد. این 
طرح منبعی با ارزش برای مدیران در جهت ش��ناخت 
بهتر کارکنان خود اس��ت. در آخر باید گفت که اخبار 
منتشره توس��ط مدیریت باید چیزهایی را شامل شود 
که ب��رای کارکنان خوش��ایند اس��ت مانن��د دریافت 
سفارشی جدید، موفقیت در یک طرح، راه اندازی خط 
تولید جدید، افزای��ش حقوق و امثال ای��ن. نکته مهم 
در این بخش آن است که از انتش��ار اخبار ناخوشایند 

به شدت باید پرهیز کرد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
-خبرنام��ه را به طور منظم هفته ای ی��ا ماهی یکبار 

منتشر کنید. 
-اجازه ندهید خبرنامه جنبه تبلیغاتی به خود گیرد. 
-اخبار را براساس یک اولویت بندی مناسب منتشر 

کنید تا خبرنامه ای کارآمد داشته باشید. 
-در خبرنام��ه فق��ط از جم��الت امیدوار کنن��ده و 
روحیه بخش استفاده کنید و بحث پیرامون مشکالت 

را به زمانی دیگر موکول کنید. 

دوشنبه
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 پاسخ کارشناس: کس��ب وکارهای آنالین باید درنظر 
بگیرن��د که مش��تریان امروزی س��اعت های زی��ادی را در 
فضای مجازی به س��ر می برند. پس در واقع وسیله مراجعه 
آنها به فضای مجازی و اس��تفاده از وبس��ایت های مختلف، 
گوش��ی های همراه شده است. بیشتر مش��تریان امروزی از 
طریق موبایل به جس��ت وجو در فضای مجازی می پردازند 
و درصد آمارهای این مش��تریان روزبه روز بیشتر می شود. 
درنتیجه کس��ب وکارهای آنالین باید ابزاره��ا و لوازم الزم 

را برای بهینه س��ازی وبس��ایت خود به کار برند تا مشتریان 
هنگام مراجعه به وبس��ایت  آنها از طریق موبایل به راحتی 
بتوانن��د اطالعات الزم را به دس��ت بیاورند. چنین کس��ب 
وکارهای��ی باید وبس��ایت های خود را برای جس��ت وجوی 
موبایلی تغییر دهن��د و راهکارهای مختلف��ی را اجرا کنند 
که مش��تریان به آس��انی بتوانن��د از طریق موبای��ل از این 
کس��ب وکارها خرید کنند. تولی��د محتوا و ایج��اد ارتباط 
آس��ان تر از طریق جس��ت وجوگرهای موبایل��ی به چنین 
کس��ب وکارها در جهت جذب مش��تریان بیش��تر کمک 
خواهد کرد. اگر مشتریان متوجه ش��وند که با موبایل خود 

به آسانی به وبسایت کسب وکار دسترس��ی خواهند یافت 
وفاداری و تعهد بیشتری پیدا می کنند. البته کسب وکارها 
می توانند از این طریق مش��تریان گروه ه��دف خود را هم 
بیابند و متوجه ش��وند که چه کس��انی از کدام مکان ها به 
آنها مراجعه کرده اند. اگر کسب وکارها به چنین اطالعاتی 
دس��ت بیابند می توانند خدمات ویژه ت��ری را برای گروه 
مورد نظ��ر ارائه دهند ت��ا آنها را به مش��تریان دائمی خود 
تبدیل کنند. به هرحال کسب وکارهای آنالین باید به طور 
مرتب خود را با تکنولوژی ها روز همراس��تا کنند تا بتوانند 

مشتریان بیشتری به دست بیاورند. 

ناکارآمدی فروش اینترنتی

پرسش: مدیر یک کسب وکار در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی هستم. کسب وکارم آنالین است و محصوالتم را از طریق 
وبس�ایت به فروش می رس�انم. در این رابطه تمام تالش�م این بوده که وبسایتی برای کس�ب وکارم طراحی کنم که کاربران 
هنگام رجوع به آن به راحتی بتوانند خرید خود را انجام دهند و اطالعات الزم را به دست بیاورند اما با این حال همچنان با 
مشکالتی در این رابطه مواجهم و روز به روز تعداد مشتریانم کمتر می شود. به نظرتان آیا کاهش مشتریانم به خاطر وبسایت 

و طراحی آن است؟ در این رابطه راهنمایی بفرمایید.

کلینیک کسب و کار

شرافت حرفه ای

از دیرباز شرافت روش خاص انس��ان های بزرگ بوده که 
همواره باعث محبوبیت، مقبولیت، احت��رام، جایگاه ویژه و 
خاص و البته ماندگاری آنها در نزد هر جامعه ای شده است. 
قطعا در تاریخ و فرهنگ ما نیز این انس��ان ها کم نیس��تند. 
شرافت ویژگی بسیار مهمی است که درنتیجه بینش عالی و 
تفکری واگرا نصیب هر فردی می شود و بدیهی است که این 
مزیت در تمامی مراحل زندگی و خصوصا حرفه ای هر فردی 
باعث رشد و ارتقای مس��تمر وی خواهد شد. مسلما افراد و 
سازمان هایی که اصول اساسی شرافت را سرلوحه زندگی و 
فعالیت های خویش قرار می دهند همواره با دارا بودن نامی 
نیک در ذهن مخاطب خویش، از جایگاه��ی واال و متمایز 

برخوردار خواهند بود. 
شرافت اصلی است اساسی و مهم که در تجارت نیز باعث 
ماندگاری طوالنی و پایدار هر فرد، سازمان و برندی خواهد 
شد. اما در قرن حاضر مدیران ارشد با نگرشی واال و اهمیت 
به مقوله شرافت حرفه ای نقشی اساسی در پیشبرد اهداف 
استراتژیکی مستمر در درون و خارج س��ازمان ها و برندها 
خواهند داش��ت. پس در ابتدا به تعاریف عمومی ش��رف و 

شرافت اشاره ای مختصر خواهم کرد. 
شرافت چیست؟ 

معنی لغوی شرف، باال رفتن، بلند شدن و استوار گشتن 
است. برترین و افتخار پیدا کردن در زندگی نیز معنی شرف 

گفته شده است. 
همچنین ش��رافت به معنای بزرگی، بزرگ��واری، بزرگ 
مقداری، مج��د، رفعت، قدر، نجابت، اصال��ت، بلندقدری و 

بزرگ مرتبگی است.    )ناظم االطباء( 
در نهایت شرافت انسان به این است که خود را آن گونه که 
هست بشناسد. تردیدی نیست هر کس که  به نقطه مناسب 
در حرفه خویش رسیده- چه مقامات معنوی، چه مادی- از 

شاهراه همت و اراده قوی رسیده است. 
اما شرافت حرفه ای چه جایگاهی در زندگی ما دارد؟ 

بدیهی است جهت نیل به ش��رافت حرفه ای مهم ترین 
عامل توج��ه دقیق ب��ه ارزش ها و اخالق حرفه ای اس��ت.  
اخالق از نظر جامعه شناسی یعنی رعایت حقوق و انتظارات 
اجتماعی از روی میل و اختیار، ای��ن انتظارات اجتماعی 
شامل تأمین نیازها و رعایت حقوق مردم می شود. ارزش ها، 
رتبه بندی ها یا اولویت بندی هایی هستند که یک شخص 
برای هنجاره��ا و عقاید  )باورهای( خ��ود تعیین می کند. 
مجموعه هنجارها، عقاید و ارزش های یک فرد او را تشکیل 
می دهند که ابزاره��ای قضاوت هس��تند. در هر حرفه ای 
داشتن دیدگاه فلسفی و تفکری اس��تراتژیک از اهمیتی 
چش��مگیر برخوردار اس��ت و از این منظر رعایت اصول و 
ضوابط اخالق و رفتار حرفه ای، کامال منطقی خواهد بود. 
مبحث اعتماد و بی اعتمادی از اساسی ترین اصول اخالق 
حرفه ای است. در صورت عدم رعایت اخالق حرفه ای، دیر 
یا زود از گردونه خارج می شوید زیرا این  یک قانون دیرپای 
جهانی اس��ت، دنیای حرفه ای مش��اغل، دنیای کوچکی 
اس��ت و نتیجه رفتار ش��ما خیلی زود به ش��ما منعکس 
می شود. بدیهی است برای داشتن اخالق حرفه ای، وجدان 
کاری که همان پایبندی درونی به منظور رعایت الزام های 
کمی و کیفی کار است که از س��وی فرد  )گروه( انجام آن 
تقبل ش��ده،  در درجه مهم��ی قرار خواه��د گرفت. نباید 
فراموش کرد که وجدان کاری قبل از هر چیز تحت تأثیر 

نظام اعتقادی حاکم بر فرد است. 
توجهی ویژه به تعادل در هر حرفه ای باعث می شود که 
نه تنها اصول اخالق حرفه ای بلکه س��ایر عوامل نیز دچار 
رشد و توسعه ش��ود. اخالق و اصول اخالق حرفه ای باید 
جایگاهی باالتر از قانون داش��ته باش��د کمااینکه قوانین 
جاری هر کش��وری نیز از اخالق نش��أت می گیرد و خود 
اخالق، هیچ گاه به متن قانونی تبدیل نمی شود. در تمام 
حوزه های کاری درجه ای از اعتماد در روابط بین طرفین 
به چشم می خورد و اعتماد نقش��ی کلیدی را در توسعه 

همکاری های اثربخش، ایفا می کند. 
پی ریزی، حفظ و ارتقای س��طح اعتماد در روابط کاری و 
تجاری امروز، سنگ بنای موفقیت س��ازمان ها و شرکت ها 
در قرن بیست ویکم به حس��اب می آید. مدیریت برمبنای 
اعتماد، راهکاری را به دست می دهد که می توان با کمک آن 
جایگاه شایسته ای را در بازار رقابتی امروز برای جلب، جذب 
و نگهداری مشتری به دس��ت آورد. اهمیت این موضوع در 

حرفه ما به مراتب بیشتر است. 
اخالق و انتظارات اجتماعی درکلی ترین حالت خ����ود 

شامل چه�����ار ارزش زیر می شود: 
1- صداقت و راستگویی

2- انصاف و برابری 
3- امانت داری

4- وفاداری و احساس مسئولیت اجتماعی
تداوم حی��ات این حرفه ها منوط ب��ه کیفیت خدماتی 
که ارائه می کنند و اعتماد و اعتباری اس��ت که درنتیجه 
ارائه این خدمات به دست می آورند. این اعتماد و اعتبار، 
سرمایه اصلی هر حرفه است و وظیفه هر حرفه و اعضای 
آن، حفظ سرمایه به دست آمده اس��ت. ضوابط رفتاری و 
اخالقی، مهم ترین خط مشی هر حرفه را تشکیل می دهد 
و دربرگیرن��ده م��واردی ازجمله ویژگی ه��ای اصلی هر 
حرفه و روابط اعض��ای حرفه با جامعه و یکدیگر اس��ت. 
این ضوابط در حرفه حس��ابداری عموم��ی  »آیین رفتار 

حرفه ای« نامیده می شود. 
اینکه ما چگونه به خودکنترلی برس��یم، هیچ راهی جز 
اخالق ن��دارد. این اخ��الق در حوزه ه��ای مختلف تعاریف 
متفاوتی دارد. گاهی از طریق دین و گاهی از طریق فرهنگ و 

گاهی به عنوان یک ضرورت اجتماعی مطرح می شود. 
یک��ی از اه��داف اصل��ی در تدوی��ن اص��ول اخالقی 
حرفه ای در بطن حرفه های گوناگ��ون در جامعه، ایجاد 
رضایتمن��دی در نیروی انس��انی و درنهایت مش��تریان 
در جامعه اس��ت. اهمیت دادن به اص��ول اخالقی باعث 
می ش��ود فرد یا گروه دارای جایگاه مناس��بی در جامعه 
باش��ند و ای��ن دقیقا همان ش��رافت حرفه ای اس��ت که 
همواره ش��الوده ها برایش��ان مهم تر از شمایل هاست که 
باعث می شود بسیاری از سازمان ها یا افراد خاص دارای 
موقعیتی مناسب و ویژه نزد مخاطبان خود باشند و این 
شروع عمر باشرافت حرفه ای آنان بوده و هست، زیرا برای 
حفظ بازار هدف خوی��ش راه پرپیچ وخم��ی را در پیش 
خواهند داشت و در نهایت تفکری عمیق و استراتژیک در 
جهت نیل به اهداف شان همواره آنها را یاری خواهد کرد. 

انتقاد مدیرعامل سابق 
 مایکروسافت از سیاست های 

مدیر فعلی
اس��تیو بالمر، مدیرعامل س��ابق مایکروس��افت که 
کماکان بزرگ ترین  س��هامدار این ش��رکت اس��ت به 
تندی از سیاس��ت های س��اتیا نادال، مدیر عامل فعلی 
این ش��رکت انتقاد ک��رده و برخی از آنه��ا را مزخرف 

توصیف کرده است. 
به گزارش فارس، وی که در جلسه ای با سهامداران 
مایکروس��افت ش��رکت کرده بود پس از ارائه گزارش 
مالی این ش��رکت تصریح کرد: بخش��ی از اس��تراتژی 
مایکروس��افت »ب��ه درد نمی خ��ورد.« او همچنی��ن 
گزارش مربوط به عملکرد خدمات کلود مایکروسافت 
و اعداد ارائه ش��ده در این گزارش را مزخرف دانس��ته، 
زیرا در این گزارش تنها نرخ رش��د ذکر ش��ده و میزان 

درآمد به دست نیامده است. 
 بخش عم��ده نارضایتی بالمر مربوط به اس��تراتژی 
مایکروس��افت در ارتب��اط با سیس��تم عام��ل همراه 
ویندوزف��ون ب��وده، زی��را وی معتق��د اس��ت هن��وز 
برنامه ه��ای همراه طراحی ش��ده برای نس��خه همراه 
ویندوز بس��یار محدود اس��ت و این ی��ک نقطه ضعف 
جدی است که موجب می ش��ود کاربران تمایل زیادی 
به مهاج��رت به سیس��تم عامل همراه مایکروس��افت 
نداش��ته باش��ند. در جلس��ه مذک��ور از س��اتیا نادال 
پرس��یده ش��ده که وی چه برنامه ای برای رفع کمبود 
برنامه های همراه مهم و متن��وع برای پلت فرم موبایلی 
کمپانی مایکروس��افت دارد و وی در پاسخ، به توضیح 
برنامه های خ��ود برای تش��ویق توس��عه دهندگان به 
منظور س��اخت برنامه های فراگیر که قابل اس��تفاده 
روی کامپیوترهای ش��خصی، موبای��ل و ایکس باکس 
هستند، پرداخته اس��ت. اما بالمر ضمن رد این راهکار 
افزوده که سیستم عامل ویندوزفون باید امکان اجرای 
برنامه های اندرویدی را داش��ته باش��د. مایکروسافت 
فع��ال قابلی��ت بهره گی��ری از برنامه ه��ای اندروی��د 
گوگل در ویندوز موبایل را کنار گذاش��ته اما کماکان 
 برنام��ه ای مش��ابه را در م��ورد برنامه ه��ای iOS اپل 

دنبال می کند. 

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  .

ترجمه: امیر آل علی

مدیریت امروز

مدیران امروزی ب��ه اهمیت 
بازخوردهای منطقی از س��وی 
کارکن��ان خ��ود و همین طور 
عکس العم��ل آنه��ا نس��بت به 
بازخورده��ای ارائ��ه ش��ده از 
س��وی مدیر پ��ی برده ان��د اما 
هم��واره یک��ی از دغدغه های 
مهم آنها عدم دریافت بازخورد 
از اعض��ای تی��م و همین ط��ور 
پذیرش بازخوردهای ارس��الی 
از س��وی مدیر است. گاهی آنها 
از ارائ��ه ی��ا پذی��رش بازخورد 
خ��ودداری ک��رده و ب��ه دلیل 
ت��رس یا ه��ر عام��ل دیگ��ر از 
فیدبک دادن طف��ره می روند. 
مدی��ران از بازخ��ورد گرفت��ن 
اس��تقبال می کنند، ام��ا اینکه 
چگونه فضای��ی ایجاد کنند که 
زیردس��تان به راحتی بازخورد 
ارائ��ه ک��رده و در شغلش��ان 
موض��وع  کنن��د،  پیش��رفت 

گزارش امروز است. 

ایجاد فضا برای ارائه و 
پذیرش بازخورد 

لیس��ت  ک��ه  »هنگام��ی 
گ��زارش عملک��رد از یک��ی از 
کارکنان��م می خواه��م ناراحت 
می ش��ود«. »من نی��از دارم که 
فیدبک ه��ای تیم  آی ت��ی را در 
خص��وص مهارت های ارتباطی 
داش��ته باش��م، اما هربار که از 
آنها چنین چی��زی می خواهم 
با عکس العم��ل تدافع��ی آنها 
اینه��ا  می ش��وم«.  روب��ه رو 
نمون��ه ای از گالیه مدی��ران از 
عدم ارائه بازخورد زیردس��تان 
اس��ت. در چنین موقعیت هایی 
پیش��نهاد می ش��ود ک��ه مدیر 
فعاًل انتظار بازخ��ورد مرتبط با 
عملکرد را نداش��ته باش��د و به 
جای آن ابتدا فضایی ایجاد کند 
که کارمندان بتوانند به راحتی 
بازخورد داده و چگونگی انجام 

ای��ن کار را بیاموزن��د. عالوه بر 
آن در فض��ای متغی��ر امروزی، 
به تعهد به بهبود و پیش��رفت، 
به عنوان یک شایس��تگی مهم 
همانن��د تفک��ر اس��تراتژیک و 
ارتباطات و همکاری نگریسته 
می ش��ود. خ��ود ای��ن مبحث 
می تواند س��وژه ای برای بحث 
و تب��ادل نظ��ر می��ان ش��ما و 
کارمندان ت��ان باش��د، کاف��ی 
اس��ت زمان و انرژی کافی روی 
آن بگذاری��د تا بتوانی��د موانع 

عدم باخ��ورد را از میان 
برداری��د. روش های زیر 
می توان��د در انجام این 

مهم مؤثر باشد. 

یک کیس سازمانی 
ایجاد کنید 

مدی��ران و کارمندان 
باید بدانند که بخشی از 
شغل شان ارائه بازخورد 
اس��ت اما ممکن اس��ت 
بس��یاری از کارمن��دان 
نکنن��د  درک  ش��ما 

ک��ه قس��متی از وظای��ف آنها 
پذیرش بازخورد دریافت شده 
از س��وی ش��ما به عنوان مدیر 
اس��ت. تأثیرات مقاومت آنها بر 
خود، تی��م، س��ازمان و زندگی 
حرفه ای و مس��یر شغلی ش��ان 
را ترس��یم کنید و همانند یک 
کیس س��ازمانی عواق��ب عدم 
 اجرای آن را برایش��ان توضیح 

دهید. 

کنجکاو باشید 
ممکن است شما بازخوردی 
به کارمندانت��ان ارائه کنید که 
انتظار داش��ته باش��ید آن را در 
وظیفه ش��ان اعمال کنن��د. از 
طرف دیگر ش��اید ابت��دا برای 
دریافت کننده بازخورد دش��وار 
باش��د ک��ه بخواه��د از این به 
بعد کارش را درس��ت به همان 
شیوه ای که ش��ما انتظار دارید 

انجام ده��د و اب��راز نارضایتی 
کند بنابراین به ج��ای هدایت 
خط��ی او ب��ا جمالت��ی مانند 
»همان طور ک��ه می دانید من 
برای ارزیابی عملکرد و وظایف 
شما به بازخوردتان نیاز دارم و 
از شما می خواهم لیستی از آن 
تهیه کنید«، بهتر است بگویید 
»پیش��اپیش از ش��ما به خاطر 
مش��ارکت در بیان نظرات تان 
تش��کر می کن��م. این لیس��ت 
عملکرد کارکنان اس��ت که به 

دس��ت من رس��یده، نظر شما 
درباره آن چیست؟« 

از زبان خنثی استفاده 
کنید

اگ��ر می خواهی��د ش��خصی 
در مقابل ش��ما جبه��ه بگیرد، 
ب��ه او بگویی��د ک��ه رفت��ارش 
تدافعی اس��ت! از ب��ه کار بردن 
کلمات��ی ک��ه مفه��وم منفی و 
سرزنش��ی دارند پرهی��ز کنید. 
برای مثال به زیردس��تان خود 
نگویی��د ک��ه »از ش��ما انتظار 
دریاف��ت بازخ��ورد دارم« ی��ا 
»هنگامی که م��ن بازخوردی 
در خص��وص عملک��رد ش��ما 
می دهم، شما به حرف های من 
توجه نمی کنی��د.« چراکه واژه 
توجه نک��ردن بار منف��ی دارد. 
به ج��ای آن بگویی��د وقتی که 
در مورد عملکرد ش��ما صحبت 

می کن��م، احس��اس می کن��م 
به جای توجه به م��ن، نگاه تان 
جای دیگری اس��ت. کنجکاوم 
بدانم چه چیزی در ذهن ش��ما 
می گ��ذرد؟« در ای��ن حال��ت 
ب��دون پی��ش داوری و قضاوت 
بهتر می توانید تصمیم بگیرید 
و زیردس��تانتان را راهنمای��ی 

کنید. 

بازخورد را از خودتان 
شروع کنید 

ممکن اس��ت کارمند 
ش��ما نداند ک��ه چگونه 
باید بازخورد را شنیده، 
درک کن��د و بپذی��رد. 
شاید مش��کل از سبک 
ارتباطی کاماًل مستقیم 
ش��ما در س��ازمان ی��ا 
پیام ه��ای  ارس��ال 
پیچی��ده ب��ا ترکیبی از 
و  مثبت  بازخورده��ای 
منفی اس��ت. بهتر است 
آنقدر ش��جاع باشید که 
را  عملک��رد  بازخ��ورد 
ابت��دا از خودتان ش��روع کنید 
و از اعض��ای تیم ت��ان بخواهید 
در خص��وص عملک��رد ش��ما 
نظرات خ��ود را ب��دون نگرانی 
ارائه کنند و س��پس چگونگی 
دریافت بازخورد را ب��رای آنها 

مدل سازی کنید. 

یک داستان شخصی 
بگویید

عواق��ب و تج��ارب ناگ��وار 
گوش نکردن ب��ه بازخوردهای 
مدی��ر را با به اش��تراک گذاری 
یک داستان ش��خصی برایشان 
آش��کار کنید. از زمانی بگویید 
که خود ش��ما به عنوان کارمند 
ب��ه بازخورده��ای ارس��الی از 
مدیرت��ان گ��وش نکرده ای��د و 
اینکه چ��ه نتیج��ه ای برایتان 
داشته است. نتیجه این تجربه، 
چیزی که از آن ی��اد گرفته اید 

و چگونگی تغیی��ر نتیجه اش را 
برای اعضای تیم بازگو و به آنها 
کمک کنید ای��ن تجربه را بهتر 

درک کنند. 

اطمینان از تعهد 
درخواس��ت خاص��ی ب��رای 
تغییر رفتار داش��ته باشید و از 
نظرات مخالف استقبال کنید و 
در خصوص هدف به یک توافق 
برس��ید. بازخورد عملکرد اعضا 
را به تیم ت��ان انتقال دهید و در 
ص��ورت مخالفت آنه��ا، اندکی 
تغییر نگرش داده و سعی کنید 
از جانب آنها نیز ب��ه قضیه نگاه 
کنید. برای ای��ن کار می توانید 
یک قرار رو در رو ترتیب دهید 
تا علت مخالفت کارمند خود را 
دریابید. به او بگویید که زمانی 
را ب��رای ای��ن کار اختص��اص 
داده اید و خوش��حال می شوید 
برنامه گفت وگویی با هم داشته 

باشید. 

از تغییرات مثبت قدردانی 
کنید 

هنگام��ی ک��ه در مکالمه دو 
نف��ره، بازخ��ورد در خص��وص 
عملکرد کارمند را ب��ه او بازگو 
کردید، به ش��واهدی که نشان 
را  س��خنان تان  او  می ده��د 
پذیرفته اس��ت توجه کنید. در 
طول زم��ان تغیی��رات او را در 
نظر بگیرید و از تغییرات مثبت 
او قدردان��ی ک��رده و تغییرات 
منفی را جهت دهی��د. در آخر 
اینکه توجه داشته باشید انتظار 
تغییر آنی عملکرد کارمند پس 
از دریافت بازخورد را نداش��ته 
باشید، بلکه هر تغییری نیاز به 
پذیرش، درونی شدن و سپس 
اج��را دارد. چگونگ��ی پذیرش 
بازخورد یک��ی از گام های مهم 
در سازماندهی تغییرات فردی 

است. 
منبع: هاروارد بیزینس ریویو

از میان خبرها

تریبون

هدی رضایی 

راهکارهایی برای افزایش فیدبک های سازمانی

چرا کارمندان از ارائه و پذیرش بازخورد 
خودداری می کنند؟ 

مجید نمکی نوش آبادی
 مشاور مدیریت استراتژیک برند، بازاریابی و تبلیغات

عواقب و تجارب ناگوار گوش 
نکردن به بازخوردهای مدیر 
را با به اشتراک گذاری یک 

داستان شخصی برای کارکنان 
آشکار کنید. از زمانی بگویید که 

خود شما به عنوان کارمند به 
بازخوردهای ارسالی از مدیرتان 

گوش نکرده اید و اینکه چه 
نتیجه ای برایتان داشته است



ارزآوری 10 برابری زعفران، با 
صادرات هدفمند از بورس کاال

ابوالقاسم خس��روی س��هل آبادی، نماینده مجلس 
گفت: ارزآوری زعفران طی سال گذشته 500 میلیون 
دالر بوده که بررس��ی ها نش��ان می دهد اگر بتوانیم با 
برنامه ریزی دقیق، بسته بندی و برندسازی، این محصول 
را از بورس کاال صادر کنیم می توانیم تا 10برابر میزان 
ارزآوری زعف��ران را باال ببریم. وی با بیان اینکه حدود 
95 درصد تولید زعفران دنیا به ایران تعلق دارد، افزود: 
در بورس عالوه بر شفاف سازی قیمت زعفران، نسبت 
به عرضه و تجارت و بسته بندی محصول تصمیم گیری 
جهانی می ش��ود، به طوری که می توان در بازار تولید 
و مص��رف جهانی قرار گرفت. ای��ن نماینده مجلس با 
تاکی��د بر اینکه با صادرات زعفران از طریق بورس کاال 
می توان به مرجع قیمت زعفران دنیا تبدیل شد، افزود: 
براساس اظهار نظر مس��ئوالن وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، عمده ص��ادرات زعفران به صورت فله ای انجام 
می ش��ود. به عبارت دیگر ما به دلیل صادرات پراکنده، 
هنوز نتوانس��ته ایم حتی یک بس��ته بندی مناس��ب با 
اس��تانداردهای جهانی برای این محصول ارزشمند در 
نظ��ر بگیریم که م��وارد از این دس��ت، عرضه هر چه 
س��ریع تر زعفران در بورس کاال و حمایت دولت از این 

موضوع را ضروری می کند. 

تداوم رونق معامالت برق بورس 
انرژی ایران

در جری��ان معام��الت روز ش��نبه 14 آذر 94، در 
تابلوی س��لف موازی اس��تاندارد برق بازار مش��تقه، 
27 هزار و 788 قرارداد در قالب 326 معامله و معادل 
با 599 هزار و 304 مگاوات س��اعت به ارزشی بیش از 
222 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. در ابتدای 
جلس��ه معامالتی این روز نمادهای بار پایه، کم باری، 
میان باری و بار پیک روزانه 11 دی 94 تا 14 دی94 
گش��ایش یافته و در پایان جلس��ه نی��ز نمادهای بار 
پایه، کم ب��اری، میان باری و بار پی��ک روزانه 18 آذر 
94 متوقف ش��دند. همچنین در ای��ن روز روی اکثر 
نماده��ای فعال بارپایه معامله انج��ام گرفت. الزم به 
ذکر است طی معامالت نخستین روز هفته، در سمت 
عرض��ه، 14 نیروگاه و در س��مت تقاضا 30 ش��رکت 
توزیع نیروی برق حضور داشتند. همچنین شنبه در 
بازار فیزیکی بورس انرژی ایران نیز کاالهای آیزوفید، 
آیزوریس��ایکل، حالل 402 پاالیش نفت تبریز، حالل 
402 پاالیش نفت کرمانش��اه و متانول پتروش��یمی 
زاگرس در رینگ داخلی مورد عرضه قرار گرفتند که 
کل معامالت صورت گرفته روی این کاالها معادل 3، 
772 تن به ارزش 41 میلیارد و 661 میلیون ریال بوده 
اس��ت. در بخش عرضه های مازاد نیز کاالهای حالل 
402 پاالیش نفت شیراز و تبریز و متانول پتروشیمی 
زاگ��رس مورد معامله قرار گرفتن��د که کل معامالت 
صورت گرفت��ه روی این کاالها مع��ادل 1، 344 تن 
به ارزش 14 میلیارد و 898 میلیون ریال بوده است.  

پوشش مناسب دو شرکت بیمه ای 
در نیمه نخست سال

بیمه س��امان 181 ریال س��ود برای هر سهم سال 
مال��ی 94 پیش بینی کرده و طی ش��ش ماه 98 ریال 
معادل 54 درصد بودجه را پوش��ش داده اس��ت. بیمه 
پارس��یان برای س��ال مالی 94 مبلغ 561 ریال سود 
پیش بینی کرده و طی شش ماه 312 ریال سود برای 
هر س��هم محقق کرده و 56 درصد بودجه را پوش��ش 
داده اس��ت. سرمایه گذاری توس��عه صنعتی ایران 22 
آذرم��اه به مجم��ع فوق العاده ب��رای تصمیم گیری در 
خصوص افزایش س��رمایه می رود. این شرکت برنامه 
افزایش س��رمایه 17.6 درصدی از محل انباشته دارد. 
کشتیرانی جنوب خط ایران در گزارش شش ماهه 21 
ریال س��ود برای هر سهم شناس��ایی کرده که نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل 77 درصد کاهش را نشان 
می ده��د. س��رمایه گذاری مس��کن زاین��ده رود برای 
س��ال مالی 95 مبلغ 306 ریال س��ود پیش بینی کرد 
که نسبت به س��ال مالی 94 حدود 13 درصد کاهش 
داشته است. پیش بینی افزایش 25 درصدی فروش به 
دلیل افزایش تع��داد واحدهای قابل فروش مربوط به 
پروژه های صفائیه یزد، باران، بهارآزادی است. گسترش 
 س��رمایه گذاری  ایران  خودرو برای سال مالی 94 مبلغ 
232 ریال س��ود پیش بینی کرد و طی شش ماه 119 
ریال معادل 51 درصد پیش بینی را پوشش داده است. 
مهندس��ی صنعت��ی روان فن آور بار دیگر پیش��نهاد 
افزایش سرمایه 50 درصدی از محل آورده و مطالبات 
به منظور اصالح س��اختار مالی را ارائه کرده است. این 
شرکت پیش از این افزایش سرمایه 100 درصدی را از 
محل انباشته و اندوخته داش��ته است. پارس سوییچ 
برای س��ال مالی 94 مبلغ 537 ریال سود پیش بینی 
کرده و طی ش��ش ماه274 ریال س��ود برای هر سهم 
شناس��ایی کرده و 51 درصد از بودجه را پوشش داده 
است. قند اصفهان برای سال مالی 94 مبلغ 230 ریال 
سود پیش بینی کرده و طی شش ماه 226 ریال زیان 
برای هر سهم شناسایی کرده است. زامیاد در هفت ماه 
نخست سال تعداد 14 هزار و 207 دستگاه تولید کرده 
و تعداد 13 هزار و 311 دستگاه را فروخته است. گفته 
می شود برنامه تولید اتوبوس را بار دیگر در برنامه خود 
قرار داده است. پتروشیمی  آبادان  برای سال مالی 94 
مبلغ 331 ریال سود پیش بینی کرده و طی شش ماه 
مبلغ 75 ریال معادل 23 درصد را پوشش داد. کاهش 
خوراک دریافتی از پاالیش��گاه آبادان به دالیل اورهال 
خارج از برنامه بخش های مختلف در ش��ش ماهه اول 
1394، کمبود مواد اولیه EDC در بازارهای داخلی و 
همچنین عدم امکان تهیه از بازارهای خارجی به دالیل 
تحریم با قیمت های پیش بینی شده مطابق با بودجه و 
کاهش قیمت جهانی PVC نسبت به بودجه در شش 
م��اه اول 1394 با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت 
مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر پیش بینی س��ود شرکت 

شده است. 

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
جری��ان  در  ته��ران  به��ادار 
معام��الت روز یکش��نبه بازار 
سهام، با 165 واحد کاهش، در 
ارتفاع 62 هزار و 420 واحدی 
ایستاد و ارزش روز بازار نیز به 
حدود 269 هزار میلیارد تومان 
کاهش یافت. بازار سهام با افت 
ش��اخص های  جمعی  دس��ته 
منتخ��ب خ��ود مواج��ه بود؛ 
بازاری که زیر س��ایه معامالت 
سهامداران حقوقی چند بانک 
بزرگ همچنان درجا زد. بازار 
س��هام در حالی ب��ا درجا زدن 
نماگره��ای منتخ��ب خود در 
دامنه منفی نوس��ان قیمت ها 
مواجه بود ک��ه در کلیت بازار 
معامالت��ی  نم��اد  همچن��ان 
و تک  ش��رکت های کوچ��ک 
س��هم ها نق��ش اول را ب��رای 
بازیگران همچنان وفادار مانده 
به بازار س��هام را ایفا می کنند. 
بورس تهران ک��ه در روزهای 
اخیر با گزارش آژانس هسته ای 
در خصوص پ��ی ام دی مواجه 
شده بود، روز شنبه مثبت شد 
اما بر خالف انتظار، روز گذشته 
روند نزولی در پیش گرفت و با 
کاهش حجم و ارزش معامالت 
باوجود منتش��ر  مواجه ش��د. 
ش��دن اخبار مثبت سیاس��ی، 
نگرانی از کاهش مجدد قیمت 
نفت و فلزات اساس��ی، نگاه ها 
را به س��مت بازارهای جهانی 
جل��ب ک��رده اس��ت. بنابراین 
با نزدیک ش��دن ب��ه زمان لغو 
تحریم ه��ا، ب��ورس ته��ران به 
ای��ن خبرها واکنش��ی نش��ان 
ن��داده و ادامه رک��ود حاکم بر 
اقتصاد و ابهامات اقتصادی در 
قیمت های  از  نگرانی ه��ا  کنار 

جهانی موجب ش��ده اس��ت تا 
س��هامداران بورس ته��ران از 

خریدوفروش دست بکشند. 

معامالت بلوکی گروه بانکی 
هم بازار را مثبت نکرد

س��هام،  بازار  معامالت  طی 
معام��الت بلوک��ی در گ��روه 
چش��مگیر  بس��یار  بانک ه��ا 
بود. در نم��اد معامالتی بانک 
پارسیان بیش از 102 میلیون 
س��هم از سوی سهامدار عمده 
ب��ه ک��د ش��رکت های درون 
گروهی در بازار خرده فروشی 
ب��ورس روی قیمت صفر تابلو 
پایانی( جابه جا ش��د.  )قیمت 
بان��ک  معامالت��ی  نم��اد  در 
میلیون  نی��ز 100  ص��ادرات 
س��هم از سوی سهامدار عمده 
روی سقف دامنه نوسان مثبت 
قیمتی س��هام به ارزش بیش 
از 9 میلی��ارد توم��ان منتقل 
ش��د. در نماد معامالتی بانک 

و سرمایه گذاری  نوین  اقتصاد 
صنع��ت بیمه نیز ه��ر یک به 
می��زان 15 میلیون س��هم به 
ارزش تقریب��ی 2 میلی��ارد و 
400 میلیون تومان از س��وی 
س��هامدار عمده انتقال یافت. 
بان��ک  معامالت��ی  نم��اد  در 
ملت ام��ا بازارگردانی س��هام 
به حج��م 28 میلیون و 796 
این  معام��الت  هزار س��همی 
س��هم ب��ه ارزش بی��ش از 5 
میلیارد و 600 میلیون تومان 
انجامی��د. در نم��اد معامالتی 
گروه مدیریت س��رمایه گذاری 
امی��د نیز 5 میلیون س��هم به 
ارزش کمت��ر از ی��ک میلیارد 
تومان از س��وی حقوقی سهم 
منتقل شد. در نماد معامالتی 
همراه اول اما 675 هزار سهم 
به ارزش کمت��ر از 2 میلیارد 
تومان از سوی سهامدار عمده 
انتق��ال یافت. در ایران خودرو 
نیز ب��ازی س��هامدار حقیقی، 

معامالت  ب��ه  متعادل  روندی 
این س��هم در دامنه نوس��ان 
منف��ی قیمت ها حاک��م کرد. 
نم��اد معامالت پلی اکریل نیز 
با عنوان تنها س��هم پرنوسان 
ای��ن روزه��ای ب��ازار ام��روز 
رون��دی متع��ادل از معامالت 
این س��هم در دامنه نوس��ان 
بود.  قیمت ها ش��اهد  منف��ی 
ای��ن نم��اد دو طرفه های  در 
نتوانست  حقیقی  معامله گران 
قیمت این س��هم را روی صفر 
تابل��و تثبیت کن��د. در دیگر 
نمادهای معامالتی بازار سهام 
بازار دادوستد حق تقدم خرید 
همچون  ش��رکت هایی  سهام 
فوالد مبارکه، بانک پاسارگاد، 
ایران خودرو، گسترش نفت و 
و سرمایه گذاری  پارسیان  گاز 
غدیر بسیار داغ بود. حقیقی ها 
تالش کردند با خرید بیش از 
50 میلیون از اوراق حق تقدم 
خرید س��هام فوالد مبارکه به 

قیمت پایانی 80 ریال به ازای 
هر س��هم، س��هم پررنگ تری 
نسبت به حقوقی این سهم در 

بازار داشته باشند. 

افت 4 واحدی شاخص کل 
فرابورس

پانزدهمی��ن روز  معام��الت 
فراب��ورس  در  آذرم��اه 1394 
ب��ا خریدوف��روش 64  ای��ران 
میلی��ون و 840 ه��زار ورق��ه 
به��ادار ب��ه ارزش یک ه��زار و 
72 میلی��ارد و 460 میلی��ون 
ریال به پایان رس��ید و شاخص 
کل ه��م ب��ا اف��ت 4 واح��دی 
در جای��گاه 687.42 واح��دی 
متوقف ش��د. س��رمایه گذاران، 
بیشترین حجم معامالت خود 
را به خریدوف��روش 6 میلیون 
بان��ک  س��هم  ه��زار   330 و 
گردش��گری اختص��اص دادند 
و بیش��ترین ارزش معام��الت 
هم ب��ه می��زان 19 میلیارد و 
720 میلیون ری��ال مربوط به 
بهمن دیزل بود. ش��رکت های 
آرم��ان، س��رمایه گذاری  بیمه 
اقتصاد نوین و عمران و توسعه 
ش��اهد بیش��ترین افزای��ش و 
لیا، سرمایه گذاری  شرکت های 
مس��کن زاین��ده رود و پاالیش 
نفت تهران بیش��ترین کاهش 
قیم��ت را تجرب��ه کردند و هر 
ورقه تسهیالت مسکن 670 تا 
701 هزار ریال دست به دست 
شد. نماد شرکت های ذوب آهن 
پتروش��یمی  گ��روه  اصفهان، 
بانک  ایرانیان،  سرمایه گذاری 
بان��ک  دی��زل،  بهم��ن  دی، 
دی، پاالی��ش نف��ت تهران و 
به عنوان  الوان  نف��ت  پاالیش 
نماده��ای  پربیننده تری��ن 

فرابورسی معرفی شدند. 

افت شاخص کل! معامالت حقیقی و حقوقی+ بلوک های بانکی=

سرعت واقعی ریزش بازار سهام چقدر است؟

تسنیم - پوری حسینی، رئیس 
سازمان خصوصی س��ازی بر لزوم 
حف��ظ رابطه دولت ب��ا بنگاه های 
اقتصادی پس از خصوصی س��ازی 
درب��اره  تاکی��د ک��رد. وی ک��ه 
بهره برداری  پروان��ه  بازپس گیری 
و  چادرمل��و  ش��رکت های  از 
گل گه��ر پ��س از واگ��ذاری این 
شرکت ها سخن می گفت، با بیان 
اینک��ه س��لب دارایی و ام��وال از 
شرکت ها پس از خصوصی سازی، 
منجرب��ه بی اعتم��ادی ب��ه روند 
خصوصی سازی می شود، از سازمان 
بورس و اوراق بهادار خواس��ت که 
تمام تالش خود را برای حمایت از 
سهامداران شرکت های خصوصی 
پروانه های  بازپس گیری  با  ش��ده 
بهره ب��رداری آنه��ا ب��ه کار بندد. 
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی 
در ادام��ه ب��ه واگ��ذاری س��هم 
س��نگ آهن مرکزی اش��اره کرد 
که در س��ال 92 از سوی سازمان 
خصوصی س��ازی به فروش رسید 
و اظه��ار داش��ت: قیمت گذاری و 
فروش سهام این شرکت دولتی به 
واسطه صورت های مالی و لیست 
دارایی های آن از س��وی سازمان 

خصوصی س��ازی ص��ورت گرفت، 
بنابراین این س��ازمان در برابر هر 
گونه اقدامی از سوی دولت مبنی 
بر باز پس گیری دارایی و اموال این 
شرکت، خود را مکلف به حمایت 
از سهامداران این شرکت می داند. 
وی با بیان اینکه دو شرکت معدنی 
و صنعت��ی چادرمل��و و  گل گهر از 
س��وی س��ازمان خصوصی سازی 
قیمت گذاری و عرضه نشده است، 
امیدنامه این شرکت های معدنی و 
صنعتی را مورد اشاره قرار داد که 
در امید نامه این شرکت ها لیست 
ام��وال و دارایی آنها آورده ش��ده 
است و س��ازمان بورس با استناد 
ب��ه اطالعات مندرجه در امیدنامه 
آنها، مبادرت به عرضه س��هام این 
دو ش��رکت در بورس کرده است. 
با  رئیس سازمان خصوصی سازی 
توجه به س��لب پروانه بهره برداری 
از شرکت های س��نگ آهنی، این 
پرس��ش را مط��رح ک��رد که چرا 
امروز پس از گذش��ت چند س��ال 
از خصوصی سازی این دو شرکت 
معدنی و صنعتی، ای��ن امیدنامه 
فاق��د اعتبار ش��ده اس��ت؟ پوری 
حسینی همچنین مراجعه به امید 

نامه شرکت های چادرملو و گل گهر 
را راهگشا دانست که به این واسطه 
موضوع از طریق سازمان بورس و 
اوراق به��ادار به عنوان متولی بازار 
س��هام قابل پیگیری است. معاون 
وزیر اقتصاد با اظهار نگرانی از بروز 
روند خصوصی سازی  به  خدش��ه 
و واگ��ذاری س��هام ش��رکت های 
دولت��ی به مردم، عن��وان کرد: در 
واگذاری س��هام از سوی بورس یا 
سازمان خصوصی سازی به مردم، 
بای��د به ای��ن نکته توجه داش��ته 
باش��یم که سهام این شرکت ها به 
موجب لیست اموال و دارایی ها و 
صورت های مالی میان دوره ای آنها، 
بنابراین  می ش��ود،  قیمت گذاری 
نبای��د این اج��ازه داده ش��ود که 
پس از عرضه و خصوصی س��ازی، 
دارایی های این ش��رکت ها از آنها 
بازپ��س گرفته ش��ود. وی با بیان 
اینک��ه در ای��ن زمینه، س��ازمان 
نیس��ت  مقصر  خصوصی س��ازی 
اضاف��ه کرد: ای��ن س��ازمان تنها 
متول��ی آماده س��ازی ش��رکت ها 
برای واگ��ذاری یا عرضه از طریق 
بورس اس��ت و عدم تغییر فضای 
کس��ب و کار یا حف��ظ دارایی ها و 

اموال بعضا به سیاست گذاری های 
کالن و ن��وع ن��گاه ب��ه فرآین��د 
خصوصی س��ازی ب��از می گ��ردد. 
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: 
عرضه سهام شرکت های چادرملو 
و گل گهر در زم��ان مدیریت من 
بر این س��ازمان ص��ورت نگرفته 
اس��ت اما در هر حال اگر براساس 
امیدنامه، این ش��رکت ها صاحب 
پروانه بهره ب��رداری بوده اند، نباید 
ای��ن  خصوصی س��ازی  از  پ��س 
پروانه به عنوان ی��ک دارایی مهم 
و در اختیار از آنها س��لب می شد؛ 
بنابرای��ن ح��ق پیگی��ری ای��ن 
برای سهامداران صنعت  موضوع 
س��نگ آه��ن و س��ازمان بورس 
محفوظ اس��ت. وی ب��ا تاکید بر 
خصوصی سازی  س��ازمان  اینکه 
هم در این مس��یر مدافع اجرای 
قانون است، تصریح کرد: در این 
میان س��ازمان خصوصی س��ازی 
از ارائ��ه ه��ر گون��ه حمایتی که 
ب��ه رعای��ت حقوق س��هامداران 
ش��ود،  منتج  س��رمایه گذاران  و 
دری��غ نخواه��د ک��رد. گفتن��ی 
اس��ت چندی پیش ی��ک عضو 
ب��ورس  س��ازمان  هیات مدی��ره 

موض��وع  ش��دن  قضای��ی  از 
بازپس گی��ری پروانه بهره برداری 
از شرکت های چادرملو و گل گهر 
خبر داده ب��ود و در همین حال 
اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور 
نی��ز در این خصوص و همچنین 
ورود دول��ت ب��ه قیمت گ��ذاری 
سنگ آهن شائبه دخالت دولت 
در فض��ای کس��ب و کار صنایع و 
حمای��ت از صنایعی خاص را رد 
کرده بود. این گزارش می افزاید: 
وزارتخانه معادن و فلزات س��ابق 
در تاری��خ 18آبان ماه 74، پروانه 
بهره برداری از معدن چادرملو را 
برای ش��رکت معدنی و صنعتی 
چادرملو صادر ک��رد. این پروانه 
ب��ه امض��ای عباس��علی اقبال��ی 
زارچ، مدی��ر کل وق��ت مع��ادن 
و فل��زات اس��تان یزد رس��یده و 
در ای��ن مج��وز ذخی��ره معدن 
398 میلی��ون و 900 ه��زار ت��ن 
تن  و 300 میلیون  زمین شناسی 
قابل بهره برداری اعالم شده بود. 
همچنین سنگ آهن گل گهر نیز 
در امیدنامه خود از داشتن پروانه 
بهره برداری معدن خبر داده بوده 

است. 

از  پ��س  ارز  ب��ورس  س�نا - 
موافق��ت ش��ورای عال��ی بورس 
در قالبی جدید و با اس��تفاده از 
ظرفیت فعلی بورس اوراق بهادار 
تهران به زودی دایر می ش��ود که 
معام��الت آن در بس��ته هایی با 
ب��ازه زمانی 3، 6 و 9 ماهه انجام 
خواه��د گرف��ت. چن��دی پیش 
اوراق مشتقه آتی ارز در سازمان 
ب��ورس طراحی و ن��کات اصلی 
آن مورد بررس��ی ق��رار گرفت. 
همچنی��ن از نظ��ر فقه��ی نی��ز 
معض��الت و موان��ع ایجاد بورس 
ارز برطرف ش��د تا به سرعت در 
مسیر اجرایی ش��دن قرار گیرد. 
تالش مس��ئوالن و متولیان بازار 
س��رمایه این اس��ت که مدیران 
و صاحب��ان صنای��ع و بنگاه های 
مختلف بر تولیدات خود متمرکز 

ش��وند و نوس��انات نرخ ارز را به 
بازار بسپارند، بنابراین راه اندازی 
نظام من��د پوش��ش ن��رخ ارز در 
قال��ب معام��الت آت��ی، فرصتی 
اس��ت که به س��رمایه گذاری در 
کشور داده شده است. راه اندازی 
موفقیت آمی��ز بورس ارز نیازمند 
همچون  الزام��ات  برخی  اجرای 

تک نرخی شدن ارز است. 
ت��ک نرخ��ی ش��دن ارز، رفع 
از  ناش��ی  محدودیت ه��ای 
تحریم ه��ا در انتقال و خروج ارز 
و س��اماندهی صرافی ها از جمله 
مواردی است که برای راه اندازی 
موفقیت آمیز بورس ارز الزم است 
که بخشی از این الزامات پس از 
اجرا ش��دن برجام به س��رانجام 
می رسد. بورس ارز ریسک پذیری 
در  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
کش��ور را پوش��ش خواهد داد و 
از جمله  جمیع س��رمایه گذاران 
فارغ  خارج��ی،  س��رمایه گذاران 

نگرانی های��ی چ��ون خ��روج  از 
منابع و دارایی ه��ای ارزی خود 
از کش��ور خواهند بود که بدون 
شک این موضوع اهمیت ویژه ای 
ب��رای آم��اده ش��دن بازار ه��ای 
مالی و پولی کش��ور برای دوران 
پس��اتحریم دارد؛ زی��را از طریق 
بورس ارز می توان بازار غیرشفاف 
ارز را کنترل کرده و بازار شفافی 
برای ارزها ایجاد کرد. بورس ارز 
ب��ه منزله یکسان س��ازی )آنی و 
س��ریع( نرخ ارز نیست و توام با 
ارز، یکسان س��ازی  بورس  ایجاد 
 ن��رخ ارز در مقط��ع فعل��ی رخ 

نخواهد داد. 
در واق��ع بورس ارز برای ایجاد 
تع��ادل در ب��ازار ارز و پوش��ش 
ریس��ک معامالت ارزی است. با 
راه اندازی بورس ارز مناس��بات و 
تبادالت ارزی بین المللی افزایش 
می یاب��د و همچنی��ن مقدم��ات 
اوراق مش��تقه ارزی نی��ز فراهم 

می ش��ود. بنابراین باید ابتدا بازار 
نقدی ارز وجود داش��ته باشد تا 
بع��د از آن بازار مش��تقات ارزی 
نی��ز راه بیفت��د. انتظ��اری که از 
راه ان��دازی این ب��ورس می رود، 
این اس��ت ک��ه در گام نخس��ت 
س��رمایه گذاری  ریس��ک پذیری 
خارجی در کشور را پوشش دهد 
ابزارهای مشتقه  که به واس��طه 
که در این بورس ارائه می ش��ود، 
می توان این ریس��ک و نگرانی از 
خروج ارز را برای سرمایه گذاران 
موض��وع  ای��ن  داد.  کاه��ش 
آماده  ب��رای  وی��ژه ای  اهمی��ت 
ش��دن بازار ه��ای مال��ی و پولی 
 کش��ور برای دوران پس��اتحریم 

دارد. 
بورس ارز دستاوردهایی چون 
افزایش ش��فافیت در ب��ازار ارز، 
امکان پیش بینی آینده نرخ ارز و 
پوشش ریسک )hedge(  برای 
س��رمایه گذاران )اعم از داخلی و 

خارج��ی( را به هم��راه دارد. به 
عبارت��ی، از آنجا ک��ه هر بازاری 
بر مکانیس��م عرض��ه و تقاضا بنا 
ش��ده، بنابرای��ن ب��ورس ارز نیز 
می توان��د باع��ث ایج��اد چنین 
وضعیتی ش��ود که شفافیت هر 
چه بیش��تر معامالت را به همراه 
داش��ته باش��د. پس از راه اندازی 
بورس ارز، معامله گران می توانند 
با استناد به روند سابق قیمت ها، 
مسیر آینده نرخ ارز را پیش بینی 

کنند. 
این ق��درت پیش بین��ی برای 
چشم انداز سرمایه گذاری مناسب 
اس��ت زیرا پوش��ش ریس��ک به 
معن��ای آن اس��ت ک��ه برخ��ی 
س��رمایه گذاران به منظور حفظ 
حاش��یه س��ود س��رمایه گذاری 
خ��ود، با خری��د اوراق مش��تقه 
)اختیار خرید یا فروش( ریسک 
را کاهش  ای��ن س��رمایه گذاری 

می دهند. 

معاون وزیر اقتصاد: 

خصوصی سازی خود را مکلف به حمایت از سهامداران می داند

بورس ارز تبادالت ارزی بین المللی را افزایش می دهد
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بیشترین درصد افزایش
کربن ایران در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین 
درصد افزایش روز گذش��ته را از آن خود کرد که پش��م 

شیشه ایران در جایگاه  دوم این گروه قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت
3.0514.31کربن ایران
7.0104.16پشم شیشه

4.5113.96الیاف مصنوعی
2.2833.63دوده پارس
7.6343.37پگاه اصفهان

1.3282.71بیمه دانا

5.8952.2شیمیایی فارس

بیشترین درصد کاهش
قند هکمت��ان صدرنش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش روز گذش��ته ش��د. بین المللی محصوالت پارس 
در رده دوم ای��ن گروه ایس��تاد. کارتن ایران و س��رمایه 
گذاری صنعت بیمه هم در میان سهم هایی با بیشترین 

کاهش قیمت جای گرفتند.
درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.93(2.796قند هکمتان

)4.86(4.873محصوالت پارس
)4.81(1.978کارتن ایران

)4.54(1.597س. صنعت بیمه
)4.28(1.655نوسازی تهران

)4.23(1.425ملی سرب و روی
)4.2(1.596ذغال سنگ طبس

پرمعامله ترین سهم
روز گذش��ته بانک پارسیان  پرمعامله ترین سهم بازار 
ش��ناخته شد. حق تقدم بانک پاسارگاد در رده دوم این 
گروه ایس��تاد. حق تقدم ف��والد مبارکه اصفهان و بانک 

ملت در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.
تعداد دفعهقیمتنام

105.808 1125بانک پارسیان 

52.988 149ح.بانک پاسارگاد
50.374 80ح . فوالد مبارکه

28.796 1946بانک ملت
22.875 860بانک صادرات

14.332 565ح . ایران  خودرو
14.224 1011ح. نفت و گاز پارسیان

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیشترین ارزش معامله را روز گذشته 
بانک پارسیان به خود اختصاص داد. بانک ملت هم رتبه 
دوم را به دس��ت آورد. پتروشیمی پردیس نیز در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامله قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

119.069 1125بانک پارسیان 
56.025 1946بانک ملت

40.142 10013پتروشیمي پردیس
24.955 2292نفت اصفهان
19.673 860بانک صادرات

19.125 2309ماشین  سازي  اراک 
17.958 1581ایران  خودرو

بیشترین سهام معامله شده
ح. ای��ران خ��ودرو در حال��ی رتب��ه نخس��ت جدول 
بیشترین س��هام معامله شده را به دست آورد که ایران 
خودرو در این گروه دوم ش��د و پ��ارس خودرو در رده 

ششم جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

5651522ح. ایران خودرو
15811487ایران خودرو

801314ح. فوالد مبارکه
8601160بانک صادرات

10111058ح. نفت و گاز پارسیان
826958پارس خودرو

2309773ماشین سازی اراک

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
پس��ت بانک ایران به دس��ت آورد. تکنوت��ار و الکتریک 

خودرو شرق در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.
P/Eقیمتنام شرکت
1040520پست بانک

1422142تکنوتار
1920128قند قزوین

1110101الکتریک خودرو شرق
255167کابل البرز

451144الیاف مصنوعی
108043پگاه آذربایجان غربی

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری اعتبار ای��ران در صدر 
جدول کمترین نس��بت P/E ایس��تاد. س��رمایه گذاری 
پردیس و سرمایه گذاری صنعت نفت در رده های بعدی 

قرار گرفتند.
P/Eقیمتنام شرکت

10241.90سرمایه گذاری اعتبار
7382.21سرمایه گذاری پردیس

19733.26س. صنعت نفت
33513.27گروه صنعتی بارز

10113.28سرمایه گذاری شاهد
37643.30س. گروه توسعه ملی

52153.35کیمیدارو

شرکت ها و مجامع

بورس انرژی

حافظ عزیزی
مدیر گروه مطالعات اقتصادی و تحلیلی 
کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
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گزارش عملکرد ب��ازار اوراق بهادار طی آبان 
ماه س��ال جاری با محوریت بررسی متغیر هایی 
همچون روند شاخص کل بورس، حجم و ارزش 
معامالت، ارزش بازار س��هام، تع��داد نماد های 
متوقف و بازگشایی شده، میزان افزایش سرمایه 
ش��رکت ها، میزان و ارزش معامالت سهامداران 
حقیقی و حقوقی و نیز نماگر های بازار سرمایه 
در کنار برخی دیگر از فاکتور ها منتش��ر ش��ده 
تا می��زان افزایش یا کاهش ای��ن متغیر ها طی 

معامالت ماه گذشته مشخص شود. 
کاهش 286 واحدی شاخص کل و افزایش 

یک درصدی ارزش بازار سهام
براساس اطالعات موجود، شاخص کل بورس طی 
20 روز معامالتی آبان ماه سال جاری نسبت به مهر 
ماه همان سال با کاهش حدود 286 واحدی مواجه 
ش��ده و در نهایت از 63 هزار و 175 واحد به 62 هزار 
و 889 واح��د کاهش یافته ک��ه این روند طی دوره 
مذکور بازدهی کمتر از یک درصدی را برای شاخص 
کل بورس به ثبت رسانده است. همچنین ارزش بازار 
سهام طی آبان ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از 
آن حدود یک درص��د افزایش یافته و از 271 هزار و 
436 میلیارد تومان به 272 هزار و 980 میلیارد تومان 

رسیده است. 
کاهش حجم و ارزش معامالت

حجم سهام دادوس��تد شده نیز در مدت مورد 
بررسی با افت 11 درصدی از 9 هزار و 212 میلیون 
س��هم به 8 هزار و 235 میلیون سهم تقلیل یافته 
و در پ��ی آن ارزش معام��الت س��هام با کاهش 
10 درصدی به 14 هزار و 535 میلیارد ریال رسید. 
همچنین دفعات معامالت سهام در آبان ماه امسال 
معادل 585 هزار دفعه محاس��به می شود که این 
رقم نس��بت به مهر ماه س��ال ج��اری با کاهش 
8درصدی همراه بوده است.  حال آنکه از ابتدای 
سال جاری تا پایان آبان ماه متوسط حجم و ارزش 
معامالت روزانه به ترتیب برابر با 660میلیون سهم 

و یکهزار 286 میلیارد ریال بوده است. 
ارزش معامالت خرد و بلوکی سهامداران 

حقوقی و حقیقی
براساس معامالت خرد و بلوکی در ماه گذشته 
نیز در حالی ارزش س��هام خریداری شده توسط 
اش��خاص حقوقی حدود 12 هزار و 993 میلیارد 
ری��ال معادل 64 درصد از کل خرید ها محاس��به 
می شود که ارزش سهام فروخته شده توسط این 
گروه از سهامداران حدود 12 هزار و 542 میلیارد 
ریال معادل 61درصد از کل س��هام فروخته شده 

است. از این رو، سرمایه گذاری خالص سهامداران 
حقوق��ی طی معام��الت آبان ماه س��ال 94مبلغ 
452 میلیارد ریال محاس��به می ش��ود. حال آنکه 
میزان خرید س��هام توس��ط اش��خاص حقیقی 
35 درص��د از کل ارزش خرید ها و میزان فروش 
س��هام توس��ط آنها حدود 38 درصد از کل ارزش 

سهام فروخته شده، است. 
تعداد روز های معامالتی

تعداد روزه��ای معامالتی در آبان ماه امس��ال 
20 روز و در عین ح��ال تعداد روز های معامالتی 

آبان ماه سال گذشته 18 روز بوده است. همچنین 
طی آبان ماه امس��ال تعداد روز های معامالتی که 
شاخص کل بورس روند مثبتی را سپری کرده اند، 
12 روز ب��وده ک��ه ای��ن رقم طی آبان ماه س��ال 

گذشته نیز به همین تعداد بوده است. 
افزایش ارزش اسمی و نسبت پی بر ای 

بازار سهام
بررس��ی روند نماگر هایی همچون ارزش بازار، 
ارزش اسمی، ارزش بازار به ارزش اسمی، متوسط 
نسبت پی بر ای بازار سهام و گردش معامالت طی 

آبان ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
حاکی از آن اس��ت که ارزش اس��می و متوسط 
نس��بت پی بر ای بازار در مدت مذکور با افزایش 
هم��راه ب��وده و در مقابل آن ارزش ب��ازار، ارزش 
بازار به ارزش اسمی و گردش معامالت با کاهش 

مواجه شده اند. )جدول 1(
توقف و بازگشایی نماد ها

92 نم��اد معامالتی فعال در بورس طی آبان 
ماه امس��ال متوقف ش��ده و 91نم��اد نیز مورد 
بازگش��ایی قرار گرفته اس��ت. ح��ال آنکه طی 

مدت مشابه سال گذشته تعداد52 نماد متوقف 
و 64 نم��اد معامالتی نیز ب��ه تابلوی معامالت 

بورس بازگشته اند. 
وضعیت نماد ها به تفکیک بازار

طی ماه گذش��ته در ب��ازار اول بورس تعداد 109 
نماد در حال معامله بودند و در مقابل 11 نماد بسته 
اس��ت. همچنی��ن در بازار دوم نی��ز 178 نماد باز و 
20نماد بس��ته بودند. براین اساس در مجموع 287 
نماد فعال در بازار بورس مورد معامله قرار می گرفتند 

و 31نماد نیز ممنوع المعامله بودند. 

مقایسه شاخص کل، ارزش بازار و معامالت 
آبان نسبت به مهر ماه سال 94

بررس��ی متغیر های��ی همچون ش��اخص کل 
بورس، ش��اخص قیمت )مالی(، شاخص قیمت 
)صنع��ت(، حج��م کل معامالت س��هام و حق 
تقدم، ارزش کل معامالت س��هام و حق تقدم، 
دفع��ات کل، حج��م و ارزش معام��الت نرمال، 
ارزش ب��ازار و نس��بت پی ب��ر ای بازار س��هام 
طی آبان ماه امس��ال نس��بت به ماه قبل از آن 
بیانگ��ر این موضوع اس��ت که ش��اخص قیمت 
)صنعت(، ارزش بازار و نسبت پی با رشد حدود 
یک درصدی هم��راه بوده و مابقی متغیر ها طی 
این مدت روند کاهشی را پشت سر گذاشته اند. 

روند ماهانه افزایش سرمایه شرکت ها
از ابتدای س��ال 94 تا پای��ان آبان ماه همان 
س��ال ش��رکت های فعال در بورس در مجموع 
ح��دود 96 ه��زار و 805 میلیارد ری��ال افزایش 
س��رمایه دادن��د ک��ه ح��دود 77 هزار میلیارد 
ری��ال آن از محل مطالبات حال ش��ده و آورده 
نق��دی س��هامداران و مابق��ی آن یعن��ی مبلغ 
20 هزار میلیارد ریال از محل س��ود انباش��ته و 
اندوخته ها و صرف س��هام تامین ش��ده است. 
همچنی��ن از 36 هزار میلی��ارد ری��ال افزایش 
س��رمایه مجموعه های بورس��ی ط��ی آبان ماه 
امسال حدود 86 درصد از آن از محل مطالبات 
حال شده و آورده نقدی سهامداران فراهم شده 

است. 
روند معامالت نرمال به تفکیک حقیقی 

و حقوقی
از ابتدای امس��ال تا ماه گذشته ارزش سهام 
خریداری ش��ده توس��ط س��هامداران حقوقی 
ح��دود 105 هزار و 796 میلی��ارد ریال و ارزش 
س��هام ف��روش رفت��ه از س��وی این گ��روه از 
سهامداران مبلغ 108 هزار و 617 میلیارد ریال 
محاسبه می شود. همچنین سهامداران حقیقی 
طی این مدت ح��دود 102 هزار و 290 میلیارد 
ری��ال س��هم خری��داری کرده ان��د و در مقابل 
فروش سهام توس��ط آنها ارزشی به مبلغ بیش 
از 99هزار میلی��ارد ری��ال را در بورس رقم زده 
است. بر این اساس طی این مدت ارزش فروش 
حقیقی ه��ا بیش از فروش آنها بوده و از ابتدای 
امس��ال تنه��ا در معامالت ماه ه��ای فروردین، 
اردیبهش��ت و تی��ر ارزش خری��د س��هامداران 
حقیق��ی بیش از فروش آنها بوده و این گروه از 
فعاالن بازار س��رمایه فقط در ماه های مذکور به 
خرید سهام نسبت به فروش آن تمایل بیشتری 

داشتند.  
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کاهش ارزش خرید سهام در مقابل فروش آن توسط سهامداران حقیقی
در بررسی گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار طی آبان ماه سال جاری مشخص شد 

در چارت مقابل شاهد وضعیت شاخص صنعت خودرو در بازار بورس اوراق 
بهادار تهران هستیم. همان طور که مشاهده می کنیم صنعت خودرو در قاعده 
پنج موج صعودی در دوران رونق به محدوده 15200رسیده و سپس همگام 
با بازار، ش��رایط نزول و رکود را تجربه کرده اس��ت. طبق این تحلیل شاخص 
  A.B.C صنعت خودرو در دوره رکود و نزول دو ساله بازار با تشکیل سه موج
 B که س��اختاری پنج موجی داشته است وارد موج A پس از اصالح در موج
ش��ده اس��ت که در آن موج  Bپیچیده و طوالنی را ش��اهد هستیم و سپس 
وارد فاز اصالحی موج C ش��ده اس��ت، در موج C که در ش��کل نشان داده 
ش��ده است شاهد یک سیکل نزولی پنج موجی مانند موج A نزولی هستیم 
که س��اختاری ش��بیه به هم دارند، بنا  بر این تحلیل می توان تصور روزهای 
 S2 و S1 پایانی این اصالح را داشت. با توجه به چارت می توان حمایت های
را پای��ان احتمالی این فاز اصالحی دانس��ت که در ادامه محدوده این حمایت ها 
توضیح داده شده است که حمایت اولیه S1=9200 و سپس حمایت بسیار مهم 

S2=8850-9000 را منتظر هستیم، حمایت S2 از این جهت مهم است که 
منطقه همپوشانی فیبوی اکسپنش��ن و یکی از مهم ترین خط روندهای این 
شاخص محسوب می شود که با خط مشکی در چارت نمایش داده شده است. 
در کنار این دالیل شاهد تشکیل واگرایی مثبت اندیکاتور MACD هستیم 
که می تواند نشان دهنده روزهای پایانی اصالح شاخص این صنعت باشیم که 
می تواند در کنار سایر صنایع موتور محرکی برای بازار باشد که اگر در صورت 
عدم شکس��ته شدن این حمایت ها و تغییر رفتار این قیمت ها در این صنعت 
و ش��روع استارت این ش��اخص برای صعود باشیم و پس از رشد این شاخص 
مقاومت های R1=10000-1250  و R2=10650-10850 را شاهد باشیم که در 
این صورت تحلیل های بعدی ارائه خواهد ش��د. در ضمن در شکل همان طور 
که نش��ان داده شده، دوره نزول شاخص این صنعت حدود 480 روز بوده که 
در ح��ال حاضر نزدیک به این تایم زمانی هس��تیم که می تواند نقطه امیدی 
برای پایان این فاز نزولی باشد. )خطوط عمودی مشکی رنگ در دو برهه زمانی 
نزولی ش��اخص نشان دهنده همان دوره 480 روزه نزولی شاخص این صنعت 

است که در چارت رسم شده است(. 

تحلیل تکنیکال و تحلیل زمانی شاخص گروه خودرو

درصد تغییر 94 به 3093 آبان ماه سال گذشته30 آبان ماه امسالشرح
 )20.7(27298073440601ارزش بازار )میلیارد ریال(

107650689432020.4ارزش اسمی )میلیارد ریال(
 )34.1(2.53.8ارزش بازار به ارزش اسمی )مرتبه(

5.795.583.8متوسط نسبت پی بر ای )مرتبه(
 )2.7(10.610.9گردش معامالت )درصد(

محمد رستمی
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

شهربانو جمشیدی
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

مهدیس توکلی
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

برنامه عرضه اولیه س��هام شرکت ها در 
بازار سرمایه همواره یکی از پرطرفدارترین 
برنامه هایی اس��ت که توسط شرکت های 
ب��ورس و فراب��ورس انجام می ش��ود و با 
اس��تقبال قابل توجه فعاالن بازار سرمایه 
مواج��ه می ش��ود. چراک��ه س��هامداران 
به واس��طه عرضه اولیه سهام شرکت هایی 
همچون پاالیش نفت بندر عباس، پاالیش 
نفت تهران و سایر شرکت ها طی سال های 
نه چن��دان دور و روند قیمتی مناس��ب و 
حائز اهمیتی که س��هام آنها پس از ورود 
ب��ه بازاره��ای بورس و فرابورس س��پری 
کرده اند، خاطره خوش��ی از اجرای چنین 
برنامه هایی دارند و اغلب به منظور کسب 
بازدهی مناسب در روز عرضه اولیه سهام 
شرکت های تازه وارد اقدام به خرید سهام 

می کنند. 
این در حالی است که در شرایط کنونی 
که بازار س��رمایه روند نزولی متداومی را 
در پی��ش گرفته و هی��چ اتفاقی در حوزه 
سیاس��ی و اقتص��ادی نتوانس��ته مانع از 
حرکت آن در مسیر نزولی شود، موجی از 
ناامیدی و بی اعتمادی فضای بازار سرمایه 
را در بر گرفته که به موجب آن نقدینگی 
به تدریج از بازار س��رمایه خارج شده و در 
عین حال برنامه عرضه اولیه با اس��تقبال 

اندک شرکت ها مواجه شده است. 
چرا که از یکس��و ش��رایط کل��ی بازار 
س��رمایه و کمبود نقدینگی مانع از رشد 
حداقلی قیمت سهام پس از ورود به بازار 
سرمایه می شود و از سوی دیگر عملکرد 

مدیران ش��رکت در نح��وه گزارش دهی 
صورت های مالی و نیز رفتار س��هامداران 
عم��ده آن درخص��وص رون��د معامالت 
سهام شرکت، چالش اساسی این روزهای 
فعاالن بازار سرمایه درخصوص سهام یک 

شرکت تازه وارد شده است. 
به طوری که در حالی س��ال جاری سهام 
مبین،  پتروشیمی  شرکت هایی همچون 
فوالد هرمزگان جنوب، سیمان هرمزگان، 
شیر پاستوریزه پگاه فارس، صنایع نسوز 
توکا فوالد، مواد ویژه لیا و مورد آخر یعنی 
بهمن دیزل در بازارهای بورس و فرابورس 
عرضه شده اند که روند قیمتی سهام آنها و 
نیز عملکرد مدیران و سهامداران حقوقی 
آنها به خوبی موید این مطلب است. چراکه 
نح��وه انج��ام برنامه عرضه اولی��ه و روند 
قیمتی آنها در ش��رایط کنونی به گونه ای 
بوده که خاطره خوش س��ال های گذشته 
س��هامداران از عرضه های اولیه را تبدیل 
به کابوسی کرده که در شرایط فعلی بازار 
سرمایه نه تنها مرهمی بر زخم سهامداران 
نیس��ت و بازدهی مثبت حتی اندک را به 
سهامداران اعطا نمی کند، بلکه به کابوسی 
تبدیل شده که ضررهای قابل توجهی را 

به سهامداران آنها تحمیل می کند. 
گ��واه این موضوع روند قیمتی س��هام 
ش��رکت فوالد هرمزگان جن��وب و نحوه 
ارس��ال گزارش��ات آن روی سامانه کدال 
اس��ت. به طوری که   » هرمز «  در حالی طی 
19 فروردین ماه سال جاری با برآورد سود 
یک ریالی برای سال مالی جاری با قیمت 
120 تومان پا به فرابورس گذاشت که در 
همان روز ابتدایی ورود به فرابورس مورد 
بی مهری فعاالن بازار سرمایه و سهامداران 

قرار گرفت و تعداد زیادی از سهام تازه وارد 
فرابورس توسط س��هامداران حقوقی آن 
خریداری ش��د. این در حالی بود که روند 
قیمتی   » هرمز «  پ��س از روز عرضه اولیه 
و رش��د قیمت��ی قابل توج��ه آن به مدد 
حمایت سهامدار عمده آن، شرکت فوالد 
هرمزگان را به یکی از جنجالی ترین و به 
یادماندنی ترین سهم بازار سرمایه تبدیل 
کرد و به موجب آن بسیاری از سهامداران 
را از اینکه در روز اول عرضه دس��ت رد به 

سینه   » هرمز «  زدند، پشیمان کرد. 
براس��اس این گزارش، ش��رکت فوالد 
هرم��زگان در حال��ی در 19 فروردین ماه 
س��ال جاری 120 تومان قیمت خورد که 
با حمایت س��هامدار عمده خ��ود و انجام 
مصاحبه ه��ای مثب��ت متفاوت توس��ط 
مدیران مجموعه با رس��انه های مختلف، 
10 روز پ��س از روز عرض��ه اولی��ه یعنی 
اول اردیبهش��ت ماه س��ال جاری با رشد 
قیمت��ی ح��دود 50 درص��دی، باالترین 
قیمت یعنی 1798 ریال را به خود دید تا 
طی این مدت بازدهی قابل توجهی را به 
سهامداران خود آن هم در شرایط اسفبار 
بازار س��رمایه اعطا کند و بار دیگر فعاالن 
بازار سرمایه را حسرت به دل بگذارد. حال 
آنکه این روند مثبت در حالی تا روز مذکور 
ادامه داش��ت که روز بعد از آن یعنی دوم 
اردیبهشت ماه همان سال،   » هرمز «  حدود 
188 میلیون س��هم معامله شد که البته 
بخش��ی از آن مربوط به معامالت بلوکی 
ب��وده و 36 درصد از حجم فروش س��هام 

توسط سهامداران حقوقی بوده است. 
ای��ن رون��د قیمت��ی در ش��رایطی در 
معامالت سهام ش��رکت فوالد هرمزگان 

اتفاق افتاد که از هم��ان روز عرضه اولیه 
سهام بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران 
معتقد بودند که   » هرمز «  با برآورد س��ود 
ی��ک ریالی و وضعیت بنی��ادی که از آن 
برخوردار اس��ت، به قیم��ت 120 تومان 
نم��ی ارزد. با این حال   » هرمز «  طی مدت 
کوتاه روند قیمتی را سپری کرد که هیچ 
نهادی اعم از س��ازمان بورس و ش��رکت 
فرابورس نظارت دقیقی بر آن نداش��ت و 
هیچ مقام مس��ئولی از این مجموعه علت 

رشد قیمتی سهام را جویا نشد. 
در این ش��رایط شرکت فوالد هرمزگان 
گزارش عملکرد س��ه ماهه نخست سال 
مال��ی جاری خ��ود را روانه ک��دال کرد و 
به یکباره س��ود برآوردی ی��ک ریالی که 
ابتدای س��ال پیش بینی کرده ب��ود را با 
رش��د چشمگیر چند صد درصدی به 49 
ریال س��ود به ازای هر سهم تغییر داد تا 
به موج��ب آن بهانه ای برای رش��د مجدد 
قیمت سهام شرکت ایجاد کند. حال آنکه 
این گزارش این س��وال را در ذهن مطرح 
می کند که طی سه ماهه ابتدایی سال چه 
اتفاقی در روند س��ودآوری   » هرمز «  اتفاق 
افتاد که مدیران ش��رکت از آن بی اطالع 
بودند و در ابتدای تدوین بودجه سال 94 
نتوانسته بودند آن را پیش بینی کنند؟ در 
این ش��رایط گزارش مناسب   » هرمز «  هم 
نتوانست تأثیر مثبت قابل توجهی بر روند 
معامالت س��هام آن اعم��ال کند و حربه 

مدیران شرکت این بار کارساز نشد. 
بر این اساس، درحالی   » هرمز «  از اواسط 
اردیبهشت ماه سال جاری روند نوسانی رو 
به نزولی را طی کرد و پل های سقوط در 
قیمت های کمت��ر را یکی پس از دیگری 

سپری کرد تا جایی که قیمت سهام طی 
بازه زمانی حتی به زیر 100 تومان یعنی 
ارزش اس��می آن رس��ید که در این بین 
انتشار گزارش عملکرد شش ماهه نخست 
آن از برآورد زیان 89 ریالی و پوشش 40 
درصدی آن حکایت داش��ت، گزارشی که 
مهر تأییدی شد بر تحلیل و نظر بسیاری 
از کارشناس��ان بازار سرمایه که این سهم 
با قیمت��ی بیش از ارزش ذات��ی آن پا به 
بازار سرمایه گذاشته و سهامداران عمده 
آن با گران فروش��ی س��هام زیرمجموعه 
خود موجب ض��رر و زیان هنگفت بخش 
عظیمی از س��هامداران   » هرمز «  ش��دند. 
به طوری که سهام شرکت فوالد هرمزگان 
جنوب از 19فروردین یعنی روز ورود آن 
ب��ه فرابورس ت��ا 10آذر ماه ج��اری زیان 
حدود 20 درصدی را به سهامداران خود 
تحمیل کرد و س��همی ک��ه در روز های 
ابتدایی معامالت خ��ود در فرابورس طی 
10روز معامالتی بازدهی 50درصدی را به 
سهامداران خود اعطا کرد اکنون به دالیل 
عنوان ش��ده موجب کاهش 20 درصدی 

سرمایه سهامداران خود شد. 
در این شرایط این سوال مطرح می شود 
که چه کس��ی یا چه نهادی پاس��خگوی 
ضرر و زیان سهامداران   » هرمز «  هستند؟  
مدیرانی که در بدو ورود س��هام ش��رکت 
اق��دام به مصاحبه ه��ای جنجال��ی و پر 
سروصدا کردند یا سهامدار عمده ای که با 
روش های گوناگون موجبات رشد قیمتی 
قابل توجه سهامدار شرکت را فراهم کرد 
یا نهاد ناظر در س��ازمان بورس و شرکت 
فراب��ورس ک��ه ب��ا غفلت خ��ود و ضعف 
عملکرد موج��ب سوء اس��تفاده برخی از 

افراد سود جو شدند. چرا در شرایط فعلی 
س��هامدار عمده که بر ارزنده بودن سهام 
زیرمجموعه خود معتق��د بود، اکنون که 
سهام ش��رکت به محدوده قیمت اسمی 
یعن��ی 100 تومان رس��یده و در قیمت 
حدود 103تومان معامله می شود اقدامی 
ب��رای حمای��ت از س��هام زیرمجموعه و 

سهامداران خود نمی کند؟  
آیا این عملکرد و نحوه رفتار س��هامدار 
حقوقی جز این است که آنها با روش های 
گوناگونی موجب رشد قیمتی سهام شدند 
و سپس با فروش سهام در قیمت های باال، 
سودهای قابل توجهی را شناسایی کردند 
و اکنون تنها نظاره هستند و سهام شرکت 
را به حال خود رها کرده اند و اقدامی برای 
حمایت از سهام زیرمجموعه و سهامداران 

خود نمی کنند؟ 
 در نهای��ت تم��ام س��واالت پیرام��ون 
شرکت فوالد هرمزگان جنوب که ابهامات 
و سواالت بسیاری از فعاالن بازار سرمایه 

است، بی پاسخ ماند. 
براس��اس این گزارش، موارد ش��بیه به 
روند قیمتی و س��ودآوری ش��رکت فوالد 
هرمزگان در بازار س��رمایه به وفور یافت 
می ش��ود که سهام ش��رکت پس از ورود 
ب��ه بازار های بورس و فرابورس از س��وی 
مدیران و س��هامداران عمده ش��رکت به 
حال خود رها ش��ده اس��ت و بسیاری از 
ابهامات موجود درخصوص روند قیمتی و 
سودآوری آنها بدون هیچ پاسخی به قوت 

خود باقی مانده است. 
چراکه شرکت قاسم ایران نیز روندی 
مشابه به شرکت فوالد هرمزگان جنوب 
س��پری ک��رد. به گونه ای ک��ه در حالی  

 » قاس��م «  طی 21آبان ماه س��ال 93 با 
قیم��ت 1000 توم��ان پا ب��ه فرابورس 
گذاشت که به لطف مصاحبه های مکرر 
مدیران ش��رکت و صحبت ه��ای فراوان 
از رشد س��ودآوری   » قاسم «  در آینده و 
اجرای برنامه افزایش سرمایه، این سهم 
تازه وارد فرابورس طی 16 روز معامالتی 
پ��س از روز عرضه اولیه با رش��د حدود 
100 درصدی قیمت سهام مواجه شد و 
خیلی زود باالترین قیمت یعنی 2042 

ریال را به خود دید. 
ح��ال آنکه دی��ری نپایید که ش��رکت 
قاسم ایران پس از اعالم تعدیل های منفی 
پی در پی و انتش��ار گزارشات نامناسب از 
عملکرد میان دوره ای خود طی حدود یک 
س��ال معامله در فرابورس به قیمت 300 
تومان رس��ید تا سهامداران   » قاسم «  طی 
این مدت با کاهش 70 درصدی س��رمایه 
خود مواجه شوند و زیان قابل توجهی بر 

آنها تحمیل شود. 
همان ط��ور که عنوان ش��د ای��ن روند 
قیمت��ی و رفت��ار س��هامداران حقوق��ی 
شرکت های تازه وارد به فرابورس به دفعات 
زیادی در بازار سرمایه مشاهده می شود و 
در این بین هیچ مقام مسئولی پاسخگوی 
سواالت بس��یاری از فعاالن بازار سرمایه 
نیس��ت. به نظر می رس��د متولی��ان بازار 
سرمایه در ش��رایط فعلی که سهامداران 
ضرر و زیان هنگفتی را طی حدود 20 ماه 
اخیر متحمل شده اند، نظارت بیشتری بر 
نحوه رفتار سهامداران حقوقی شرکت های 
ت��ازه وارد اعمال کنند تا از ض��رر و زیان 
بیشتر آنها و تش��دید بی اعتمادی شکل 

گرفته در بازار سرمایه جلوگیری کنند. 

بررسی روند قیمتی و سودآوری شرکت های تازه وارد در بورس

 برنامه عرضه اولیه در بازار سرمایه، نماد گران فروشی سهامداران عمده است 

جدول 1
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گزارشی از چند و چون سرمایه گذاری در رستوران های سیار 

نبض تغذیه جهان با غذاهای خیابانی 
گلخانه و سازه های آن

کالف اول
چند س��الی است 
به عل��ت بحران آب 
و فرس��ایش بیش از 
انتظار خاک، دولت ها 
ب��رای کش��ت و کار 
کشاورزی تمهیداتی 
می اندیش��ند ت��ا ب��ا 
اس��تفاده از تکنولوژی و علم و توان خود، به بازدهی 
بیشتری در خصوص محصوالت کاشتنی برسند. برای 
مث��ال ب��رای تولید خیار در فضای ب��از، یک میلیارد و 
۱۰۰ میلی��ون مت��ر مکع��ب آب مص��رف می ش��ود اما 
اگ��ر کش��ت این میوه به داخ��ل گلخانه برود، بیش از 
یک میلیارد مترمکعب در حجم آب مصرفی برای تولید 

این محصول صرفه جویی می شود. 
در کشور ما هم با توجه به محدودیت های آبی حرکت 
کشت سبزی و صیفی به سمت کشت گلخانه ای امری 
ضروری و اجتناب ناپذیر تلقی می ش��ود، به گونه ای که 
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه های دولت برای 
تبدی��ل تولید س��بزیجات و صیفی جات به گلخانه ای، 
اظهار داش��ته اس��ت: دولت تسهیالت الزم را در اختیار 
کلیه کشاورزانی که محصول خود را به این روش تولید 

کنند، قرار می دهد. 
وی همچنی��ن با اش��اره به وج��ود بیش از یکهزار و 
۲۰۰ هکتار زمین برای کشت سبزی در فضای باز در 
قم، اعالم می کند: اگر این مقدار به داخل گلخانه برود 
همان مقدار محصولی که در این مساحت زمین تولید 

می شد، در کمتر از ۷۰هکتار تولید می شود. 
ما هم در این کالف به کشاورزان پیشنهاد می دهیم 
ک��ه از ای��ن فرص��ت پیش آمده بهره گی��ری کنند و با 
حمایت ه��ای جه��اد کش��اورزی ب��ه س��مت کش��ت 

سبزی جات و صیفی جات در گلخانه رو بیاورند. 

کالف دوم
و  گلخان��ه  ب��ازار 
کشت های گلخانه ای 
این روزها به شدت داغ 
شده است، همان طور 
که در کالف قبل هم 
کردیم جهاد  اش��اره 
کش��اورزی ب��ه یاری 
کش��اورزان رفته تا بتوانند با تعاملی دو طرفه، کش��ت 
هرچه بیش��تر در گلخانه را رواج دهد و همین مس��ئله 
خود فرصتی برای کس��انی اس��ت که در تولید سازه های 

گلخانه ای فعالیت می کنند. 
به عالوه امروزه حدود ۷۰درصد از گلخانه های کشور 
در حالت سنتی و چوبی فعالیت می کنند که دولت در 
تالش اس��ت این گلخانه ها را به س��مت هرچه صنعتی 
ش��دن پیش ببرد. در خبری که توس��ط وزارت جهاد 
کش��اورزی منتشر شده،  اس��تفاده از سازه های چوبی 
در گلخانه ها به دلیل اثرات بهداشتی و محیطی روی 
محصوالت زراعی ممنوع شده است که بر این اساس 
کلی��ه کش��اورزانی ک��ه از اینگونه گلخانه ها اس��تفاده 
می کنند باید گلخانه چوبی خود را به فلزی تغییر دهند. 
در واقع ما در این کالف به افرادی که در حوزه تولید 
سازه های گلخانه ای کار می کنند یا به این عرصه عالقه 
دارند پیشنهاد می دهیم با توجه به این تغییر حالتی که 
وزارت جهاد کش��اورزی برای گلخانه ها در نظر گرفته 
اس��ت با تولید گلخانه های اس��تاندارد و مناسب فلزی 
و مکانیزه، به هرچه بهتر ش��دن وضعیت گلخانه های 
کش��ور کمک کنند تا هم برای خود س��رمایه گذاری 
مناس��بی به راه بیندازند و هم به تحقق اهداف دولت 

و خواسته های کشاورزان کمک کنند. 

ش��اید ش��ما ه��م تجرب��ه دی��دن 
خودروه��ای س��یار ف��روش غ��ذا در 
س��طح ش��هر یا نزدیک��ی یک محل 
عمومی را داشته باشید که البته این 
اتفاق در کشور ما چندان رایج نیست 
و احتماال ش��ما هم در سفرهای خود 
به کش��ورهای دیگر ی��ا در فیلم های 
خارجی این تصویر در ذهن تان نقش 
بسته است؛ کسب و کار جذاب و بسیار 
کارآمدی که مزیت های بیشماری هم 
برای س��رمایه گذار و هم مشتریان به 

دنبال دارد. 
درواق��ع ای��ن کامیون های حمل و 
فروش غذا به صورت سیار در سطوح 
مختلف شهر و در اماکن پرتردد دست 
به فروش انواع غذاهای س��رد و گرم 
می زنن��د و همچنی��ن به دلیل وجود 
تجهیزات سرمایش��ی توانایی فروش 
انواع بستنی ها و نوشیدنی های خنک 

را هم خواهند داشت. 
در گزارش امروز قصد داریم این نوع 
کس��ب و کار را با چگونگی ورود به آن 
و ش��رایط سرمایه گذاری و همچنین 
ان��واع این ش��غل را از نظر بگذرانیم. 
نسل نویی از رستوران ها که با عنوان 
»غذاهای خیابانی« یا »کترینگ های 
س��یار« معرفی می شوند زیر ذره بین 

»فرصت امروز« است. 

کسب و کاری رو به رشد در دنیا
در ن��گاه اول ش��اید این ش��غل یا 
س��رمایه گذاری در آن ب��رای اف��راد 
کوچک به نظر بیاید اما حقیقت این 
اس��ت که این کس��ب و کار پرسود اگر 
براس��اس نیاز بازار و تحقیقات کافی 
ش��روع به کار کند می تواند به ش��کل 
زنجیره ای و در اماکن مختلف ش��هر 
توزیع شده و به شکل یک کسب و کار 
وسیع با حجم زیادی از سرمایه و سود 

دنبال شود. 
بررس��ی ها نش��ان می دهد در حال 
حاض��ر بی��ش از 3 میلی��ون کامیون 
غ��ذای س��یار در آمری��کا فعالی��ت 
می کنند، جالب اینکه این کسب و کار 
فقط در قالب کامیون نیست و حدود 
۷میلیون چرخ دس��تی  غذای سیار و 
کیوس��ک غذایی هم در همین قالب 

فعالیت می کنند. 
توس��ط  ک��ه  مطالع��ات   ای��ن 
فاصل��ه  در   »IBSI WORLD«
زمان��ی بی��ن س��ال های ۲۰۰۷ ت��ا 
۲۰۱۲ انجام ش��ده نشان می دهد در 
طول این پنج سال تعداد فعاالن حوزه 
غذاهای سیار معادل 8.4درصد رشد 
داشته اند که این یک آمار کارآفرینی 

بسیار باالست. 
جال��ب اس��ت بدانی��د 8۷درصد از 
کارآفرینان��ی ک��ه وارد ای��ن عرص��ه 
ش��ده اند و ی��ک رس��توران س��یار 
راه ان��دازی کرده ان��د با حداکثر چهار 
نی��رو به ای��ن کار پرداخته اند که این 
یک��ی از مهم تری��ن مزیت ه��ا در این 
ش��غل به ش��مار می آید. این آمارها 
نش��ان می دهد که این شغل در حال 

پیشرفت روزافزون است و در آینده ای 
نه چندان دور حضور این کامیون ها و 
کیوسک ها در سطح شهر به مقداری 
افزایش می یابد که ممکن است بازار 
رس��توران ها و فست فودهای کوچک 

به شدت تحت شعاع قرار بگیرد. 

کجا کامیون سیار خود را 
مستقر کنیم؟ 

اغل��ب این کامیون ه��ا که قابلیت 
جابه جایی راحتی دارند می توانند در 
اماکن مختلف ش��هری مستقر شوند 
اما بهتر است برای این کار یک یا در 
نهایت دو نقطه ثابت و البته پرتردد در 
سطح شهر را برای خود در نظر بگیرید 
تا مش��تری های ثابت خود را داش��ته 
باشید و فروش روزانه تان تامین شود. 
ای��ن م��کان می توان��د در نزدیکی 
مراک��ز خرید، ایس��تگاه های قطار و 
اتوبوس در محوطه یا سالن فرودگاه و 
در پارک ها و فضای های سبز و پرتردد 
باشد. اماکن گردشگری و تفریحی هم 
می تواند نقطه مناسبی برای استقرار 
کامی��ون ش��ما باش��د. همچنین در 
محل ورزش��گاه ها و استادیوم ها برای 
زمان هایی که بازی ها انجام می ش��ود 
می ت��وان کامی��ون را مس��تقر کرد و 

فروش بسیار خوبی داشت. 

مزایای بی شمار برای 
سرمایه گذار

نخستین مزیتی که این کسب و کار 
می تواند داش��ته باشد جذابیت هایی 
است که برای مشتریان ایرانی دارد، 
درواق��ع ب��ه دلیل اینک��ه این کار در 
ایران تقریبا وجود ندارد در نگاه اول 
می توان��د مش��تری را به خوبی جذب 
کن��د. در ادامه س��یار ب��ودن این کار 
موجب ش��ده تا پتاسیل های نوآوری 
و خالقیت در آن بس��یار زیاد باش��د 
به گون��ه ای ک��ه ش��ما می توانی��د به 
راحتی دیزاین کامیون خود را تغییر 
دهی��د و ب��ا ابتکارات��ی در جلب نظر 
مشتری فعال باشید، حتی می توانید 

از شرکت های تهیه مواد غذایی آگهی 
بگیری��د و ب��ا نصب بر بدنه خودروی 
خود برای آنها تبلیغ کرده و کس��ب 

درآمد کنید. 
دومی��ن مزیت این کار نس��بت به 
رستوران داری کمتر بودن هزینه های 
س��ربار اس��ت، درواق��ع هزینه اجاره 
م��کان، هزینه ه��ای مربوط به انرژی 
و همچنی��ن مالی��ات و. . . همگی به 
بی��ش از نص��ف کاهش می یابد و این 
می تواند کمک زیادی به س��ودآوری 
کار شما کند. همچنین تعداد نیروی 
مش��غول به کار و کارگر در این کار 
پایین است و با دو یا سه نفر می توان 
یک کامیون را به خوبی اداره کرد که 
همین مس��ئله موجب کاهش هزینه 

نیروی انسانی می شود. 

از دیگ��ر مزیت های ای��ن کار این 
اس��ت که محدودیت مکانی ندارد و 
اغلب پیش می آید که رستوران داران 
از ک��م بودن می��زان فروش و پاخور 
نبودن رس��توران خود گله و شکایت 
دارند اما در این کار این مش��کل به 
کل حل شده است به گونه ای که در 
هر منطقه ای که مش��تری کم باش��د 
به راحت��ی می ت��وان ب��ا جابه جایی 
کامیون خود و رفتن به مکانی پرتردد 

این مسئله را حل کرد. 
چهارمین مزیتی که می توان برای 
ای��ن کار در نظ��ر گرفت، عدم نیاز به 
هزین��ه بازاریاب��ی و تبلیغات اس��ت، 
مارتین اس��تیانتوکو نخستین کسی 
ک��ه ای��ن کار را در مالزی راه اندازی، 

کرد در این خصوص می گوید: خوبی 
کامیون های غذای سیار همین است. 
ش��ما احتیاج به بازاریاب��ی ندارید و 
کامیون سیار با بوی مطبوع و طراحی 

جالب خود جاذب مشتری است.«

2 مدل اصلی این کسب و کار
برای راه اندازی این کس��ب و کار دو 
مدل اصلی تعریف ش��ده است، مدل 
اول رس��توران های غذای آماده سیار 
ک��ه تهی��ه غذا در منزل، آش��پزخانه 
یا هرجای دیگر مثل رس��توران و.... 
انجام ش��ده و در این کیوس��ک ها و 
چرخ دس��تی ها فقط غذا را گرم نگه 
داش��ته و بس��ته بندی ک��رده و ب��ه 
مش��تری ارائ��ه می کنن��د و در مدل 
دوم که رس��توران های غذای س��یار 

هس��تند، طبخ غذا در همان کامیون 
یا تریلر صورت می گیرد و این تریلرها 
می توانند یک یا دو اتاق داشته باشند 
تا غذا در آنجا طبخ و نگهداری شود. 

مجوزهای مورد نیاز برای شروع 
کار

کس��ب مجوز برای فعالیت در این 
ح��وزه زی��ر نظ��ر دو مجموعه انجام 
می ش��ود، اول بای��د ب��رای گرفت��ن 
پروانه بهداش��ت به وزارت بهداش��ت 
مراجع��ه کرده و با ارائه درخواس��ت 
خ��ود برای راه ان��دازی یک مجموعه 
رس��توران س��یار برای اخ��ذ پروانه 

بهداشت منتظر ماند. 
 مسئوالن این امر با بازرسی از کل 

مجموعه و کنترل تجهیزات، وسایل 
و سیس��تم تهوی��ه و دف��ع پس��ماند 
بهداشتی به عالوه تمام موارد مربوط 
ب��ه تهیه آب و مواد اولیه بهداش��تی 
یک پروانه یک ساله برای فرد صادر 
می کنند. س��پس ه��ر یک ماه یکبار 
از مجموعه بازرسی به عمل می آید. 
همچنی��ن تهی��ه و عرضه غذاهای 
بالق��وه خطرناک توس��ط واحدهای 
س��یار غ��ذا ممنوع اس��ت و موجب 
ابط��ال مج��وز فرد خواهد ش��د، در 
تعاریف بهداش��تی غذاهای خطرناک 
آن دس��ته از مواد غذایی هس��تند که 
پ��ی اچ آن 4/6 ی��ا پایین تر باش��د و 
همچنین دارای فعالیت آب 85درصد 
یا کمتر باشند از جمله آنها مواد لبنی 

و تخم مرغ است. 
مرحل��ه دوم مجوز برای اس��تقرار 
در م��کان باید توس��ط ش��هرداری و 
پلیس راهنمایی و رانندگی با کسب 
اجازه از نیروی انتظامی صادر ش��ود 
ک��ه با مراجعه به این اماکن و تعیین 
مکان های��ی ک��ه توانایی اس��تقرار را 
دارن��د از ش��هرداری ی��ا ارگان های 
مربوطه مجوز فوق دریافت می شود. 

کسب و کاری که موانع شدید 
قانونی دارد

در ادام��ه س��راغ یک��ی از فعاالنی 
رفته ای��م که پ��روژه ای بزرگ در این 
زمینه تعریف کرده و نزدیک به س��ه 
س��ال این پروژه را دنبال کرده و در 
نهایت با شکست بزرگی مواجه شده 
است، وی معتقد است فعالیت در این 
کسب و کار اگرچه در دنیا یکی از انواع 
مشاغل کارآفرین و سودآور است اما 
در ایران موانع قانونی بس��یاری دارد 
که موجب ضرر و زیان چند میلیاردی 

به وی و شرکتش شده است. 
ای��ن فع��ال توضی��ح می دهد که 
قیمت این کامیون ها بس��ته به اینکه 
چ��ه تجهیزاتی در آنها تعریف ش��ود 
بین 4۰تا۷5میلیون تومان اس��ت که 
ب��ا خودرو حدود ۱۲۰میلیون تومان 

تمام می شود اما مشکل اساسی برای 
این کار نه مبلغ س��رمایه بلکه موانع 
قانون��ی این کار و س��نگ اندازی های 
ش��هرداری، نیروی انتظامی و وزارت 
بهداش��ت است که موجب شده هیچ 
ک��س تاکنون نتوان��د در این عرصه 

فعالیتی داشته باشد. 
وی معتق��د اس��ت ت��ا زمان��ی که 
قوانین مربوط به این حوزه تس��هیل 
نش��ود و ارگان ه��ای مربوط��ه با هم 
هماهنگ نباش��ند ورود به این بازار 
اش��تباه محض است و جز ضرر برای 
سرمایه گذاری چیزی به دنبال ندارد. 

شهرداری باید توجیه شود
در ادام��ه ب��رای کس��ب اطالعات 
بیشتر درخصوص خرید کامیون های 
ف��روش غذا س��راغ ش��رکت »ویونا« 
رفته ایم. این شرکت که تنها شرکت 
تولیدکنن��ده این تجهیزات در ایران 
است اذعان می کند که تمام قطعات 

و تجهیزاتش داخلی است. 
مهن��دس  روزخ��وش،  جمش��ید 
بخ��ش طراحی و تولید این ش��رکت 
درخص��وص اخذ مج��وز و چگونگی 
انج��ام روال قانونی این کار می گوید: 
و  ش��هرداری  مدی��ران  متأس��فانه 
ارگان ه��ای ذیرب��ط آش��نایی کافی 
ب��ا این نوع کس��ب وکار و مزیت های 
فراوانی را که می تواند داش��ته باش��د 
ندارند و همواره با بهانه های مختلف 
درخواس��ت کنندگان را رد می کنند، 
بخ��ش زیادی از تغذیه مردم در دنیا 
ح��ول مح��ور این غذاه��ای خیابانی 
درگی��ر  هن��وز  م��ا  و  می چرخ��د 
گرفت��ن مجوز هس��تیم، به نظر من 
ش��هرداری ها بای��د در این خصوص 

کاماًل توجیه شوند. 
البت��ه در شهرس��تان ها ای��ن کار 
راه اندازی ش��ده و بس��یار خوب هم 
پاس��خگو بوده اس��ت، یک��ی از این 
ش��هرها کیش اس��ت که م��ا به آنها 
کامی��ون تولید فس��ت ف��وت را ارائه 
کرده ای��م و ه��ر روز در حال فعالیت 

هستند. 
روزخوش درخصوص سرمایه های 
م��ورد نی��از ب��رای ش��روع ای��ن کار 
می گوی��د: بس��ته ب��ه اینک��ه ش��ما 
ای��ن سیس��تم را ب��رای ف��روش چه 
محصول��ی می خواهی��د و نیازمن��د 
وج��ود چه امکاناتی در آن هس��تید 
از ۱8میلیون تومان ش��روع ش��ده و 
تا 9۰میلیون تومان هم ادامه دارد. 

مثاًل در یک کامیون چهاردر۲.4۰ 
4۰۰پ��رس  تولی��د  توانای��ی  ک��ه 
فس��ت فود را در ط��ول یک روز دارد 
ح��دود 85میلی��ون تومان س��رمایه 
اولی��ه می خواهید که در این کامیون 
تجهی��زات کامل مانند ژنراتور تولید 
ب��رق، کول��رگازی، یخچ��ال، فریزر، 
مخ��زن آب، مخ��زن پس��آب و تمام 
م��واردی را ک��ه در ی��ک فس��ت فود 
وجود دارد موجود است. برای فروش 
بستنی و نوشیدنی اما اندازه دو ونیم 
متر در ۱.6۰ کافی اس��ت که هزینه 

۲۰ میلیونی دارد. 

خبر

سرنخ

شکوفه میرزایی

 برای مطالعه بیش از     سرنخ و فرصت سرمایه گذاری منتشر شد   ه د   ر این صفحه
می توانید    به forsatnet.ir/investors مراجعه کنید   
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سرمایه گذاری برای تحقق ایده و 
اختراع از اولویت های دولت است

مشاور بنیاد ملی نخبگان کشور گفت: سرمایه گذاری 
برای تحقق ایده و اختراع از اولویت های دولت تدبیر 

و امید است. 
ی��داهلل اردوخان��ی در آیی��ن گش��ایش جش��نواره 
منطق��ه ای اختراع��ات رویش در اراک افزود: تکیه بر 
اختراعات نوین و تحقق ایده پردازی تا عمل به عنوان 
ش��عار دولت تدبیر و امید تعیین ش��ده و در راس��تای 

اقتصاد مقاومتی پیگیری می شود. 
وی ادامه داد: بنیاد ملی نخبگان کش��ور برای کمک 
مخترعان کش��ور و تحقق ش��عار دولت تدبیر و امید و 
کیفی س��ازی اختراع��ات، تغییرات��ی را در آیی��ن نامه 
اختراعات ایجاد کرده است.  اردوخانی گفت: در آیین نامه 
جدید، حذف نگاه کمی و ایجاد زیرساخت های مناسب 
و توانمند س��ازی مخترعان دیده ش��ده و آنان می توانند 
پس از یک سال با ایجاد شرکت و تکمیل اختراع خود 
به سطح دو ارتقا یابند.  مشاور بنیاد ملی نخبگان کشور 
بیان کرد: رونق بخشیدن به اقتصاد، انگیزه بخشیدن به 
جوانان، شناسایی اختراعات برگزیده، تسهیل در مسیر 
حرکت آنان برای رسیدن به محصول های دانش بنیاد، 
تبدیل نوآوری به ثروت، اعطای سطح سه به مخترعان 
برگزیده و ایجاد زمینه حمایت مالی غیرمستقیم مالی 
بنیاد ملی نخبگان برای ایجاد شرکت های دانش بنیان 
از جمل��ه اه��داف برگزاری جش��نواره منطقه ای رویش 
اس��ت.  وی ادام��ه داد: مخترع��ان می توانند با ش��رکت 
در این جش��نواره ها اختراعات خود را در رقابت س��الم 
م��ورد ارزیاب��ی قرار دهن��د و در صورت تایید و انتخاب 
هیأت داوران به رتبه اختراع سطح سه دست یافته و از 

تسهیالت بنیاد نخبگان بهره مند شوند. 
مش��اور بنیاد ملی نخبگان کشور بیان کرد: اعطای 
جای��زه، پش��تیبانی مال��ی ب��رای تکمی��ل اختراع و 
مستندسازی، ارائه خدمات مشاوره ای و فناورانه برای 
ش��رکت در نمایش��گاه های داخلی و خارجی، استقرار 
در پارک های علم و فناوری، تاس��یس شرکت مرتبط 
با اختراع و کمک برای ارتقا به س��طح دو اختراعات 

از جمله حمایت های بنیاد ملی نخبگان است. 

بررسی های»IBSI WORLD« در فاصله زمانی 
بین سال های 2007 تا 2012 نشان می دهد در 

حال حاضر بیش از 3 میلیون کامیون غذای سیار در 
آمریکا فعالیت می کنند و حدود 7میلیون چرخ دستی  

غذای سیار و کیوسک غذایی هم در همین قالب 
فعالیت می کنند.  در طول این پنج سال تعداد فعاالن 
حوزه غذاهای سیار معادل 8.4درصد رشد داشته اند

تداک��س تهران جمعه گذش��ته در س��الن 
بین الملل��ی همایش ه��ای رازی ب��ا موض��وع 
پارادایم نو برگزار ش��د، در میان ۱۰ سخنران 
این رویداد که هر یک داس��تان زندگی خود 
را ب��رای مخاطب��ان تعریف کردن��د، علیرضا 
BLOCKS طهماس��ب زاده موسس شرکت
و یکی از کار آفرینان موفق ایرانی هم حضور 
داش��ت. این کارآفرین جوان ایرانی که ساعت 
ماژوالرش به یکی از رقبای اصلی ساعت های 
هوش��مند گوگل تبدیل شده می گوید: دنیای 
فناوری به سمت و سوی شخصی سازی پیش 
م��ی رود و معتق��د اس��ت کارش یک طراحی 
خالقانه برای تولید کاالیی عمومی است و به 
همین دلیل است که توانسته در پیش فروش 
آن موفق باشد و بیش از یک میلیون و 6۰۰ 

هزار دالر بفروشد. 
لی��ال عراقی��ان ط��راح پل طبیع��ت هم از 
ن��وآوری و تغیی��ر صحبت می کن��د و اعتقاد 
دارد پل طبعیت یک پارادایم نو برای تعریف 

و طراح��ی پل اس��ت و 
به جای رساندن مفهوم 
پل به عنوان وس��یله ای 
ب��رای عب��ور از جایی 
ب��رای مان��دن صحبت 
عراقی��ان  می کن��د. 
می گوی��د: پل طبیعت 
توانس��ته مفهوم پل را 
در ته��ران از نو تعریف 
کند و همین امر باعث 
موفقیتش در کار شده 
اس��ت.  در این رویداد 
ی��ک روزه همه و همه 
از ن��و آوری و ایجاد یک 
ن��و صحبت  پارادای��م 

کردن��د و اینک��ه چگونه ی��ک تغییر در تفکر 
و طرزنگاه جدید باعث موفقیت ش��ان ش��ده 
است از کیانا شفعی که معتقد است موسیقی 
کالسیک با چاشنی ایرانی توانسته جذابیت در 
کارش ایجاد کند تا ماش��اءهلل نقی لو که پس 

از س��کته قلبی و انجام عمل باز قلب توانس��ته 
پنج بار قله دماوند را فتح کند. آزیتا هوش��یار 
که غذا را به عنوان ابزاری برای انتقال فرهنگ 
می داند و این موضوع را در شبکه های اجتماعی 
دنبال کرده است. یا دکتر ناصر اقدمی که باور 
دارد دانشمندان با عقاید، تخصص ها و تفکرات 

مختل��ف وقتی در یک 
گ��روه گرد هم می آیند 
از مرز های  می توانن��د 

دانش عبور کنند. 
گیل�����دا گ�����ازر 
ی��س  نو گ  بال و (
ایرانی(،   داس��تان های 
محم��د عل��ی اینانل��و 
)طبیعت گرد(، ساسان 
به��زادی )فع��ال حوزه 
تبلیغ��ات و طراحی( و 
آزاده یاس��من نبی زاده 
)ط��راح پارچه و لباس 
اجدادی(  هنر ه��ای  با 
از دیگر سخنرانان این 
رویداد بودند که هر کدام به نوعی در موضوع 
ن��وآوری و ایج��اد پاردایم نو در زندگی ش��ان 

صحبت کردند. 
تداک��س ته��ران ۲۰۱5 ک��ه ب��ا تاکی��د بر 
نوآوری بر گزار شد بیش از هر چیز بر دو اصل 

اساس��ی تاکید داشت: نوآوری و شبکه سازی. 
ای��ن گردهمای��ی عالقه مندان ب��ه نوآوری و 
خالقیت که س��ومین دوره خود را پش��ت سر 
گذاش��ت از امس��ال پایه گذار یک اتفاق تازه 
ه��م بود؛ Citizen x، فردی که توانس��ته با 
تغییر در جامعه به اشتغال، نوآوری و خالقیت 
در اقتص��اد ایران کمک کند. بنابراین تداکس 
تهران از این پس هر س��ال یک فرد موفق از 
می��ان کارآفرینان و فعاالن حوزه کس��ب و کار 
را به عن��وان citizen x انتخاب می کند. این 
عنوان که برای نخستین بار در تداکس امسال 
تهران رونمایی ش��ده به غالمعلی س��لیمانی 
کارآفری��ن ایران��ی، مدی��ر و موس��س گ��روه 
س��ولیکو اعطا شد. فرخ ش��هابی، مدیر عامل 
eventbox به عن��وان مجری این رویداد در 
پایان تداکس تهران موس��س گروه سولیکو را 
به عنوان نخستین citizen x انتخاب کرد و 
اضاف��ه ک��رد از این پس این رویداد هر س��ال 
ی��ک نف��ر را به این عنوان انتخاب می کند که 

با انتخاب مردم خواهد بود. 

انتخاب نخستین citizen x در تداکس تهران 2015  

نوآوری عامل موفقیت و کارآفرینی 

گزارش 2

عباس نعیم امینی



در حالی که کشورمان در سال های اخیر به شکل 
جدی با مش�کلی به ن�ام کمب�ود آب مواجه بوده 
اس�ت، این اعتقاد در میان برخی از کارشناس�ان 
و صاحب نظران وجود دارد که توس�عه و گسترش 
بخش کشاورزی در تمام ابعاد ضروری نیست. این 
گروه بر ای�ن باورند که می توان از کش�ت و تولید 
برخ�ی از محص�والت کش�اورزی ک�ه آب فراوانی 

مص�رف می کنند، صرفنظ�ر کرد و سیاس�ت های 
بخ�ش کش�اورزی را ب�ر تولید محص�والت دارای 
توجیه اقتصادی معط�وف کرد. البته قاعدتا چنین 
موضوع�ی نیازمن�د مدیریت صحی�ح و اصولی در 
بخش کش�اورزی اس�ت و در صورت اعمال چنین 
مدیریتی که همواره مغفول مانده اس�ت و نقش�ه 
راه�ی در مورد آن وجود ن�دارد، می توان از اتالف 
منابع و سرمایه های کشور جلوگیری کرد و از وارد 

آمدن خسارت به اقتصاد ممانعت به عمل آورد. 

در عین حال به نظر می رسد یکی از راهکارهای 
بخ�ش  در  اصول�ی  و  مدیری�ت صحی�ح  اعم�ال 
کش�اورزی این اس�ت ک�ه در م�ورد واردات تمام 
محصوالت کش�اورزی، ی�ک نگاه حاکم نباش�د و 
اگر تولی�د برخی از محصوالت فاقد توجیه پذیری 
اس�ت، واردات آنه�ا در دس�تور کار ق�رار بگیرد. 
»فرصت ام�روز« در این گ�زارش چگونگی اعمال 
مدیری�ت اصولی و صحیح در بخش کش�اورزی را 

مورد بررسی قرار داده است. 

دوشنبه
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ضرورت های تجدیدنظر در استفاده 
از منابع آبی 

در مورد توس��عه همه جانبه یا عدم توس��عه بخش 
کش��اورزی دیدگاه های متفاوتی در کشورمان وجود 
دارد. درحالی ک��ه برخ��ی معتقدند ب��ه دلیل کمبود 
منابع آبی نباید اصراری بر توس��عه همه جانبه بخش 
کش��اورزی وجود داش��ته باش��د، برخی دیگر بر این 
باورند که به دلیل بحث امنیت غذایی نباید از توسعه 
بخش کشاورزی غافل بود. در این میان در سال های 
اخی��ر کمبود آب موجب ش��ده این تأکی��د در میان 
برخی از کارشناسان و صاحب نظران به وجود بیاید که 
نباید منابع آبی کشور و زمین های مرغوب کشاورزی 
را صرف کشت و تولید هر محصولی کرد و باید در این 

رابطه به شکل منسجم تر و برنامه ای تری عمل کرد. 
البت��ه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم نمی توانیم به 
دلیل کمبود آب بخش کش��اورزی را فراموش کنیم. 
کشور ما در یک منطقه خشک و نیمه خشک جهان 
قرار دارد و همواره مردم ما با مسئله کمبود آب مواجه 
بوده و هستند. در گذشته قنات های طوالنی و چندین 
کیلومتری حفر می کردند تا برای زراعت آب را از یک 
نقطه به یک نقطه دیگر برس��انند. در کشور ما هزینه 
تولید محصوالت کش��اورزی نسبت به کشوری که با 
کمبود آب مواجه نیس��ت، باالتر است. به این ترتیب 
ما باید تجدیدنظرهایی در رابطه با اس��تفاده از آب و 
زمین داش��ته باش��یم و این موضوع را ارزیابی کنیم 
که چگونه باید فنی عمل کنیم که مش��کالت مانع از 

فعالیت صحیح و اصولی در بخش کشاورزی نشود. 
اگر کش��اورزی ما به س��مت علمی ش��دن پیش 
ب��رود، م��ا می توانی��م با فرم��ول جدید ب��ا زحمت 
کمتر بهره گیری بیش��تری داشته باش��یم. بنابراین 
زمان��ی که از علم کم��ک بگیریم و دانش خود را در 
زمینه های مختلف افزایش دهیم، اتفاق بسیار خوبی 
اس��ت. البته حتی دانش��گاه های کشور باید سمت و 
س��وی خود را تغیی��ر دهند و بای��د کاری کنیم که 
دانشگاه ها دست به پژوهش بزنند و علم آنها در این 
جهت تولید ش��ود و علم آنه��ا از راه های مختلف به 
مردم و تولیدکنندگان، منتقل ش��ود. به این ترتیب 
کش��اورزی به سمت علمی شدن سوق خواهد یافت. 
البته برای موفقیت در چنین اقدامی باید کشاورزان 
هم متش��کل ش��وند زیرا در غیر این ص��ورت انتقال 
اطالعات به کش��اورزان مش��کل خواهد ب��ود و این 
کار از طریق تشکل ها به نحو آسان تر و مطلوب تری 

انجام می شود. 

مس��ئله دوم این اس��ت که ممکن است برخی از 
محصوالت در برخی از نقاط کشت شود که با میزان 
آب موجود تناس��ب نداشته باش��د. بنابراین باید در 
مورد مناطق کشت برخی از محصوالت تجدیدنظری 
انجام شود و در مناطقی که آب به اندازه کافی وجود 
ندارد، محصوالتی که به آب کمتری نیاز دارد، کشت 
و تولید شود. پس یک بررسی مجدد در مورد مناطق 
کش��ت برخی از محصوالت مورد نیاز است و اگر در 
جایی آب مورد نیاز وجود ندارد، محصوالت متناسب 
با آن ش��رایط تولید ش��ود. در واقع می توان این طور 
عن��وان کرد ک��ه تغییر موضع کش��ت ها می تواند به 
اعمال مدیریت صحیح و اصولی در بخش کشاورزی 

کمک کند. 
نکته دیگر این اس��ت که برای اعمال یک مدیریت 
صحیح و اصول��ی در بخش کش��ارزی، باید واردات 
محصوالت��ی که تولی��د آنها نی��از ب��ه آب و هزینه 
بسیاری دارد را آزاد گذاشت و در مقابل محصوالتی 
ک��ه به منابع آبی و زمین لطمه نمی زند را در داخل 
کش��ور کشت و تولید کرد. اصوالً باید به این موضوع 
توجه داش��ت که هر فعالیتی اگ��ر توجیه اقتصادی 
نداش��ته باش��د، جزو فعالی��ت اقتصادی محس��وب 
نمی شود. ما نمی خواهیم بخش کشاورزی را با دولت 
اداره کنیم که خس��ارات کشاورزان را جبران کنیم. 
البت��ه در مواقع بروز حوادث و بالیای طبیعی دولت 
وظایف��ی در این ارتب��اط دارد اما در مجموع باید به 
این موضوع توجه داش��ته باش��یم که هیچ فعالیتی 

بدون توجیه اقتصادی، نمی تواند توسعه پیدا کند. 
بنابراین باید محصوالت کشاورزی را از نظر اقلیمی 
در مکان های مناسبی توس��عه دهیم. همچنین باید 
ب��ه ای��ن موضوع توجه کنی��م که در حال از دس��ت 
دادن مناب��ع خود به صورت تدریجی هس��تیم و باید 
چاره اندیش��ی شود. زمین های کش��اورزی که به این 
ش��کل در حال تغییر کاربری اس��ت، بای��د در مورد 
اینها تجدیدنظر ش��ود و به ای��ن موضوع توجه کنیم 
که در کش��ورمان زمین های کشاورزی محدود است. 
در کشور ما در مجموع 8 میلیون هکتار زمین مساعد 
ب��رای کش��اورزی وج��ود دارد و اگر ای��ن زمین های 
مس��اعد را از دس��ت بدهیم، باید به زمین های درجه 
چندم رو بیاوریم که هم آب بیشتری مصرف می کنند 
و هم محصول کمتری می دهن��د. بنابراین باید روی 
حفظ منابع کشورمان کار کنیم و سختگیری در مورد 

اجرای قوانین داشته باشیم. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که برخ��ی از اف��راد به این 
موضوع تمایل پی��دا کرده اند که درختان باغات خود 
را خش��ک کنند و زمین هایی که قیمت پیدا کرده اند 
را به ساختمان تبدیل کنند و این به معنای از دست 
رفتن منابع کشور است. برای جلوگیری از بروز چنین 
مسائلی باید آمایش سرزمین داشته باشیم و به دقت 
بررسی کنیم که چه مناطقی مناسب برای کشاورزی 

است. 

قطره قطره هایی که باید جمع 
گردند 

آمارهای جهانی نش��ان می دهند، وضعیت کره زمین 
به لحاظ کمبود منابع آبی، چندان مطلوب نیس��ت. اگر 
در طول س��ال های گذش��ته، وضعیت مناطق خش��ک 
و غیرقاب��ل کش��ت و زرع، نگران کننده تلقی می ش��د 
اکنون وضعیت مناطق نیمه خش��ک که درآستانه ورود 
به وضعیت غیرقابل کش��ت قرار دارن��د بحرانی به نظر 
می رس��د. در واقع حفظ و ارتقای وضعیت نیمه بحرانی 
مناطق خشک در دستور کار بس��یاری از دولت ها قرار 
گرفته اس��ت. در این وضعیت، توسعه کش��ت و زرع و 
ارتق��ای ش��اخص های صادراتی در بخش کش��اورزی، 

چندان آسان به نظر نمی رسد. 

مفهوم آب مجازی 
تا چند دهه پیش، در اغلب بررسی هایی که در حوزه 
منابع آب صورت می گرفت مفهوم  »آب مجازی« مورد 
توجه قرار نداش��ت. این مفهوم از دهه 90 میالدی و در 
راستای سیاست های مهار مصرف بی رویه آب باب شد. 
منظور از این لغت، کلیه آب هایی  است که به شکل پنهان 
در بخش هایی چون کش��اورزی و صنعت مورد استفاده 
قرار می گیرند، اما به ش��کل شفاف محاسبه نمی شوند. 
توجه به آب های مجازی برای کشورهای کم آب به دلیل 
اهمیت صرفه جوی��ی در منابع آبی و کاهش حداکثری 
هدررفت آب در حوزه کش��ت و زرع و صنعت اهمیتی 
ویژه دارد. دکتر جنی کهل، مدیر مرکز سیاست های آب 
دانشگاه میلواکی در مقاله ای بر لزوم اهمیت شفاف سازی 
مصارف آب در بخش کشاورزی تأکید کرده است، بنا بر 
این مقاله، ارائه آمارهای غیرحقیقی و دستکاری شده در 
بخش کشت و زرع و بسته بندی محصوالت کشاورزی، 
روشی است که برخی تولید کننده ها برای دچار نشدن 
به عوارض مالیاتی یا جرائم نقدی انجام می دهند. اگرچه 
چنی��ن رفتارهایی در کوتاه مدت ب��ازده مالی خوبی به 
ارمغان م��ی آورد ولی در بلند مدت بیش از هر بخش به 

تولید کننده ها و کشاورزان ضرر می رساند. 
اغلب عدم شفافیت ها در بخش آمار و ارقام کشاورزی 
مربوط به کشورهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته 
است. چرا که اغلب فاقد سیس��تم های مکانیزه آبیاری 
و بی بهره از برنامه ریزی های بلند مدت مهار مصرف آب 

هستند. 

اساسی ترین اقدامات برای کنترل آب ها
متأس��فانه در برخی کش��ورهای کم آب، س��اده ترین 
و متداول تری��ن ش��یوه ها برای مهار ه��در رفت آب در 
بخش کش��اورزی به طور کامل نادیده گرفته می شوند. 
روش هایی ک��ه می توانند تا حد زیادی ناجی ش��رایط 

نابسامان آب باشند: 
*انتخاب زمین کشاورزی مناسب و مدیریت مناطق 

تحت کشت و زرع در سطح منطقه ای و ملی 
*انتخاب محصول متناس��ب با ظرفیت های بومی و 

اقلیمی 
*مدیریت آب های شور و شیرین در بخش کشاورزی

*جم��ع آوری حداکثری آب باران و مدیریت مکانیزه 
کشاورزی دیم 

*مدیریت آب های زیرزمینی و افزایش سطح دانش و 
اطالعات کشاورزان 

*توجه به میزان سموم و مواد مضر موجود در آب های 
بخش کش��اورزی ب��رای افزایش کیفی��ت محصوالت 

کشاورزی 

مدیریت منابع آب با روش هایی جدیدتر 
طب��ق گزارش س��ازمان جهانی غذا، ب��رای مدیریت 
بخش کشاورزی در کشورهای خاورمیانه و آفریقا، عالوه 
بر روش هایی که به طور مس��تقیم با کشت و زرع رابطه 
دارند، باید روش های غیر مس��تقیم را نیز به مرحله اجرا 
درآورد. برای مثال میزان هدررفت مواد غذایی در برخی 
بخش های خاورمیانه، بس��یار باال و تعجب آور است. این 
مس��ئله با کیفیت پایین محصوالت کشاورزی، فرآوری 
نادرست این محصوالت در کارخانه ها و تولید محصوالت 
غذای��ی بی کیفیت ارتباط مس��تقیم دارد. در این میان 
آب هایی که در بخش کش��ت و زرع و تولید محصوالت 
کارخانه ای هدر می روند، با مدیریت صحیح و نظارت بر 

بخش های کیفی، قابل کاهش است. 
کمبود اطالعات و فن آوری معضل دیگری است که به 
بخش کشاورزی لطمه می زند. انتخاب محصول سازگار 
با شرایط کم آبی و تمرکز بر تولید با کیفیت و صادرات 
کمک می کند تا نه تنها در مصرف آب صرفه جویی شود، 
بلکه دولت محصولی مطمئن ب��رای صادرات در بخش 

کشاورزی داشته باشد. 
دامپروری غیراصولی نیز می تواند کشاورزی را تحت 
تأثیر قرار دهد، تجربه تلخ عراق در اوایل دهه هش��تاد 
میالدی، مثالی مناس��ب برای تشریح این پدیده است. 
در ای��ن دوران، ع��راق با واردات دس��تگاه های مکانیزه 
کش��اورزی و دامپروری ت��الش کرد ای��ن دو بخش را 
تقویت کند، اما توس��عه بی برنامه بخ��ش دامپروری و 
افزایش ناگهانی تعداد دام ها در مناطقی مشخص، بخش 
کش��اورزی را تحت الش��عاع قرار داد و باعث افت شدید 

این بخش شد. 

آینده نگری برای همه 
این نکته که مدیریت منابع آب در بخش کش��اورزی 
حائز اهمیت اس��ت، تنها به کش��ورهای کم آب مربوط 
نمی شود، نقشه های اقلیمی ماهواره ای نشان می دهند، 
بس��یاری از کشورها که اکنون با شرایط کم آبی مواجه 
هس��تند، سال ها پیش وضعیت مناس��بی داشته اند، بر 
همین اساس کش��ورهایی مثل ایاالت متحده، استرالیا 
و کان��ادا، طرح های مدیری��ت آب بلند مدتی را تنظیم 
کرده اند که برخی چشم انداز هایی 20 ساله دارند. ایالت 
کالیفرنیا به سبب شرایط منحصر به فرد مدیترانه ای به 
یکی از حاصلخیزترین نقاط جهان تبدیل شده است، با 
این وجود، ارتقای کانال ه��ای آبیاری، نظارت بر میزان 
آب مصرفی کشاورزان، نصب سازه های هیدرولیکی برای 
انتقال آب و تنظیم برنامه های اس��تاندارد آبیاری، تنها 
بخش��ی از تالش های دولت برای حفظ شرایط مناسب 

کشاورزی در این ایالت است. 

آزموده دیدگاه

عباسعلی زالی 
مدرس دانشگاه 

ترجمه و گردآوری: رویا پاک سرشت

المیرا اکرمی

عل��ی معلم، عض��و هی��أت نمایندگان 
اتاق بازرگانی ایران و رئیس کمیس��یون 
کشاورزی اتاق مازندران معتقد است که 
وج��ود آمایش س��رزمین و ایجاد صنایع 
تبدیلی و تکمیلی از راهکارهایی است که 
می تواند موجب مدیریت صحیح و اصولی 

در بخش کشاورزی شود. 
برخی معتقدند اصراری که بر توسعه 
بخش کش�اورزی در کش�ور در تمام 
ابعاد وجود دارد، غلط اس�ت، زیرا به 
دلیل کمبود منابع آب و س�ایر منابع 
اصوالً ضرورتی وجود ندارد که چنین 
اتفاقی رخ ده�د و باید یک مدیریت 
اصولی و حس�اب ش�ده در مورد این 
بخش اعمال شود؛ نظرشما در رابطه 

با این موضوع چیست؟  
این دیدگاه درستی است. متأسفانه ما 
ب��دون برنامه در بخش کش��اورزی تولید 
می کنی��م و نی��روی انس��انی و خ��اک و 
توانمندی های خود را هدر می دهیم و در 
شرایطی محصول تولید می کنیم که گاهی 
اوقات بخش��ی از این محصوالت را نابود 
می کنیم. این موضوع ناش��ی از نبود آمار 
صحیح در بخش کشاورزی و عدم آمایش 
سرزمینی است. باید به این موضوع توجه 
داشته باش��یم زمانی که محصولی مانند 
س��یب زمین��ی را دفن می کنی��م به این 
معناست که کش��اورزی و کشاورز و آب 
و خاک و نهاده ها را دفن کرده ایم. زمانی 
که به عمق فاجعه نگاه می کنیم، متوجه 
می شویم بحران بیشتر از آن چیزی است 
ک��ه می بینیم و می ش��نویم. الجرم ما دو 
کار می توانیم انجام دهیم؛ یک اقدام این 
است که آمایش سرزمین داشته باشیم و 
دوم اینکه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش 
کش��اورزی را ایجاد کنی��م تا محصوالت 

بازارپسند، تولید و فرآوری کنیم.
به نظر ش�ما راه�کاری وجود دارد 
که در س�ال های آینده ه�م از اتالف 
مناب�ع آب�ی جلوگی�ری ش�ود و هم 
کش�اورزان تا این اندازه دچار ضرر و 

زیان نشوند؟ 

تکی��ه ب��ر آمارهای درس��ت و آمایش 
س��رزمینی از جمله این راهکارهاس��ت. 
به گون��ه ای ک��ه مش��خص ش��ود چ��ه 
محصوالتی و به چه میزان کش��ت شود 
و چه ان��دازه می توانیم به بازارهای دیگر 
بفروش��یم یا ف��رآوری کنی��م. یک تیم 
کارشناس��ی برای این موضوع تش��کیل 
ش��ود و ب��ه جایی برس��یم ک��ه بدانیم 
حداق��ل در س��ال 95 دیگر به کش��ور و 
بخش کشاورزی خس��ارات جبران ناپذیر 
وارد نمی ش��ود. ت��ا زمان��ی ک��ه آمایش 
سرزمینی نداشته باشیم مشکالتی مانند 
مازاد س��یب زمینی ب��روز خواهد کرد و 
مجبور خواهیم بود بخشی از محصوالت 
کش��اورزی را از بین ببریم. نبود آمایش 
س��رزمینی موجب می شود برداشت های 
غیر اصول��ی از مناب��ع آبی انجام ش��ود. 
متأسفانه در بخش کشاورزی مالکیت به 
مشکل خرده مالکی است و مدیریت هم 
خرده مدیریتی است. باید به این موضوع 
رو بیاوریم که مالکیت خرده مالکی باشد 
اما وزارت جهاد کش��اورزی کنترل های 
الزم را انج��ام ده��د و بتوانیم به صورت 
بخش��ی، منطقه ای و اس��تانی تولیداتی 
داش��ته باش��یم که به منابع ارزش��مند 

کشور لطمه وارد نکند. 
م�ورد  در  بای�د  معتقدن�د  برخ�ی 
واردات  ب�ه  مرب�وط  سیاس�ت های 
محص�والت کش�اورزی تجدیدنظ�ر 
شود و محصوالتی که تولید آنها فاقد 
توجی�ه اقتصادی اس�ت، وارد ش�ود 
و فق�ط محصوالتی در داخل کش�ور 
تولی�د ش�ود ک�ه از توجی�ه منطقی 

برخوردار است؟  
مطمئن��اً همین طور اس��ت. م��ا با نگاه 
به اقتص��اد مقاومتی بای��د محصوالتی را 
تولی��د کنیم ک��ه کمترین صدم��ه را به 
منابع و س��رمایه های کش��ور وارد کند و 
بیشترین س��ود اقتصادی را داشته باشد. 
واردات تمام محصوالت لزوما بد نیست و 
اگر واردات مدیریت ش��ده با برنامه وجود 

داشته باشد، هیچ اشکالی بروز نمی کند.

 بهاءالدین نجفی، استاد اقتصاد کشاورزی 
دانشگاه ش��یراز معتقد است در کشورمان 
عزم جدی برای اینکه مدیریت ها به گونه ای 
انجام بگیرد که منجر به کشاورزی پایدار و 
پایداری منابع آبی شود، نداشتیم و نداریم. 
به دلیل کم آبی موجود در کشور، این 
اعتق�اد در میان برخی کارشناس�ان 
ک�ه  دارد  وج�ود  صاحب نظ�ران  و 
م�ورد  در  ب�ه خص�وص  کش�اورزی 
محصوالتی که نیاز ب�ه آب زیاد دارد، 
چندان س�ودآور نیس�ت. ب�ه عقیده 
شما با وجود مشکالت موجود چگونه 
می توان در بخش کش�اورزی فعالیت 
مدیریت شده و صحیحی را انجام داد؟  
حمای��ت از بخش کش��اورزی ضروری 
است، زیرا بخشی است که در آن غذا تهیه 
و تولید می ش��ود. منتها چگونگی حمایت 
از بخش کشاورزی مهم است و اینکه چه 
سیاست هایی اتخاذ ش��ود تا منابع کشور 
حفظ شود و آس��یب های کمتری متوجه 
آنها ش��ود. عمده کاری که باید در بخش 
کشاورزی انجام داد این است که باید روی 
افزایش بهره وری کار کرد. به این معنا که 
باید آب کمتری مورد استفاده قرار بگیرد 
و محصول بیشتری تولید شود. به عبارت 
دیگر در بخش کش��اورزی مدیریت منابع 
آبی بسیار مهم اس��ت و باید از منابع آبی 
اس��تفاده بهتر و مطلوب ت��ری برای تولید 
محصوالت کش��اورزی ک��رد. در واقع در 
گذش��ته بدون توجه به محدودیت منابع 
آبی سیاس��ت های تشویقی داشتیم و باید 
این سیاست ها به نحوی چرخش پیدا کند 
که منابع آبی هم برای نس��ل حاضر و هم 
برای نسل آینده حفظ شود. بنابراین آنچه 
مهم است افزایش میزان بهره وری به ویژه 

افزایش بهره وری از منابع آبی است. 
بنابرای�ن می توانی�م بگویی�م که در 
ش�رایط فعلی ای�ن مدیریت صحیح و 
اصولی در بخش کشاورزی وجود ندارد؟  
بله، در واقع باید گفت عزم جدی ای برای 
اینکه مدیریت ها به گونه ای انجام بگیرد که 
منجر به کشاورزی پایدار و پایداری منابع 

آبی شود، نداشتیم و نداریم. 
با توجه به صحبت های ش�ما می توان 
این گونه اس�تدالل ک�رد که باید فقط 
آن دس�ته از محص�والت کش�اورزی 
که کش�ت آنه�ا از توجی�ه اقتصادی 
برخوردار است، در کشور تولید شود 
و آن دس�ته از محصوالت کشاورزی 
که فاقد توجیه است، از طریق واردات 

تأمین شود؟  
اینکه سیاست ما به سمت واردات برود 
موجب غفلت از بخش کشاورزی می شود. 
در گذش��ته واردات محصوالت کشاورزی 
یکی از آس��ان ترین راه هایی بود که توسط 
دولتمردان اتخاذ شد. بنابراین به نظر من 
این بحث که به جای تولید داخلی واردات 
انجام دهیم، گمراه کننده و زیان آور است. 
به جای این کار باید بخش کشاورزی را به 
طریق صحیحی حمایت کنیم و در جهت 
افزایش بهره وری اقداماتی را انجام دهیم. 
در عین حال بای��د مدیریت منابع آبی در 
دس��تور کارمان قرار بگیرد و یارانه ها را به 
این س��مت س��وق دهیم که کشاورزان به 
سمت الگوی کشتی بروند که مدنظر است 

و منابع آبی کمتری مصرف می کند. 
به نظر شما با توجه به اینکه در گذشته 
از بخش کش�اورزی غفلت ش�ده، در 
حال حاضر باید چه راهکارهایی برای 
اعم�ال مدیریت صحیح در این بخش 

اتخاذ شود؟  
در گذشته بخش کشاورزی به حال خود 
رها شد و این اشتباه بوده است. برای حل 
این مش��کل باید تکنولوژی را وارد بخش 
کشاورزی کنیم و توسعه دهیم. همچنین 
باید به دنبال گسترش تحقیقات کشاورزی 
و اتکا به روش هایی باشیم که بتوانیم با آب 
کمتر محصوالت بیشتری را تولید کنیم و 
در این ارتباط باید سرمایه گذاری های الزم 
انجام ش��ود. البته در مراکز تحقیقاتی هم 
موفقیت هایی در رابطه با تولید محصوالتی 
ک��ه آب کمتری را اس��تفاده می کنند، به 
دس��ت آمده اس��ت اما بای��د در مورد این 
اقدامات سرمایه گذاری بیشتری انجام شود. 

کوهس��ار خالدی، پژوهشگر و 
مدرس اقتصاد کش��اورزی معتقد 
است که باید در تک تک مصارف 
اعم از کشاورزی، صنعتی، شهری 
و خانگ��ی مصرف بهین��ه آب را 
هدف ق��رار دهی��م و نباید فقط 
حف��ظ مناب��ع آب را در بخ��ش 

کشاورزی مورد تاکید قرار داد. 
به نظر ش�ما با توجه به کمبود 
منابع آبی در کشورمان چگونه 
می توانیم در بخش کشاورزی 
فعالیت مدیریت شده و اصولی 
داشته باشیم که از اتالف منابع 
کشورمان جلوگیری کند و به 
اقتصاد کشورمان هم ضرر وارد 

نکند؟ 
قاعدت��ا کم آبی در کش��ورمان 
موض��وع  ای��ن  و  دارد  وج��ود 
مش��کالتی ایجاد می کند. در این 
ش��رایط اس��تفاده بهینه از منابع 
هم بحث دیگری است اما در مورد 
این مس��ئله که چگونه می توانیم 
مدیریت صحیح��ی اعمال کنیم، 

باید این موضوع را در نظر بگیریم 
ک��ه آیا حفظ مناب��ع آب و خاک 
برایم��ان مهم تر اس��ت ی��ا تولید 
محص��والت؟ اگر از دی��د ملی به 
این موضوع نگاه کنیم کار درست 
این است که حفظ آب و خاک را 
در اولویت قرار دهیم زیرا سرمایه 
مل��ی و ماندگار نس��ل های آینده 
است. در همین راستا می توان در 
یک پروس��ه کوتاه مدت مدیریت 
الزم را انج��ام داد و کش��اورزان را 
از تولید برخی از محصوالت منع 
کرد اما به نوعی دولت باید جبران 
خس��ارت آنان را ه��م انجام دهد 
تا به این وس��یله س��فره های آب 
زیرزمینی خالی نشود و خاک هم 
دچار مش��کل نشود. این سیاست 
درستی است اما زمانی که حجم 
زمین هایی که باید از زیر کش��ت 
خارج ش��وند، باال ب��رود طبیعتا 

میزان خس��ارت هایی ک��ه دولت 
باید پرداخت کن��د حجم باالیی 

خواهد شد. 
اص�وال دولت  فک�ر می کنید 
توانایی انجام این کار را دارد 
و اگر چنین توانایی دارد باید 
چگون�ه در این بخ�ش عمل 

کند؟ 
به ای��ن موضوع توجه کنید که 
ه��دف اصلی، حف��ظ منابع آب و 
خاک و منابع ملی است و دولت با 
مدیریت درست می تواند این منابع 
را حفظ کند. البته این موضوع هم 
مطرح اس��ت که تا چه مدت این 
امکان ب��رای دولت وجود دارد که 
کش��اورزان را از تولی��د برخی از 
محصوالت منع کند زیرا طوالنی 
شدن این مدت هم هزینه بسیاری 
را برای دولت خواهد داشت. البته 
دول��ت می توان��د از راهکاره��ای 

دیگ��ری هم اس��تفاده کند و آن 
هم اس��تفاده بهین��ه از منابع آب 
و خاک اس��ت که یک بحث فنی 
است. به عنوان مثال می توان برای 
استفاده بهینه از منابع آب و خاک 
از طرح های گلخانه ای بهره برد که 
البته نیاز به سرمایه گذاری باالیی 
دارد ام��ا کمک می کند که از آب 
موج��ود در حد بهینه اس��تفاده 
شود و بیش از اندازه از سفره های 
آب زیرزمینی استفاده نشود زیرا 
بخشی از آب در کشاورزی تبخیر 
می ش��ود اما نکته ای که فراموش 
می ش��ود ی��ا کمتر ب��ه آن توجه 
می شود بحث تبخیر آب در پشت 
سدهاس��ت که اص��ال ارتباطی با 
بخش کشاورزی ندارد اما در این 
حوزه تاثیرگذار اس��ت. زمانی که 
می گویند 90 درصد آب کشور در 
بخش کشاورزی مصرف می شود، 

همه این را به حس��اب این بخش 
می گذارند اما مس��ئله این اس��ت 
که ساالنه چندین مترمکعب آب 
در پش��ت سدها تبخیر می شود و 
این مس��ئله این سوال را در ذهن 
تداع��ی می کن��د که آی��ا باید در 
سیاست ساخت سد و جمع آوری 
آب در پشت س��دها تجدید نظر 

کرد یا خیر؟ 
بنابراین معتقدید با این توجیه 
که بخش عمده ای از آب کشور 
در بخ�ش کش�اورزی مصرف 
می شود، نمی توان تمام تمرکز 
را بر استفاده بهینه از منابع آب 

در این بخش قرار داد؟ 
دقیقا همین طور است. در واقع 
معتق��دم که نباید ب��ه حجم آبی 
که در بخش کش��اورزی استفاده 
می شود، توجه کنیم بلکه باید در 
تک تک مصارف اعم از کشاورزی، 
صنعتی، شهری و خانگی مصرف 
بهین��ه آب را هدف ق��رار دهیم و 
هیچ یک از آنها را نادیده نگیریم. 

مدیریت اصولی و صحیح در بخش کشاورزی بررسی می شود

نقشه راه نداریم 

علی معلم: 
آمایش سرزمین، راهکار مدیریت بخش کشاورزی است 

بهاءالدین نجفی: 
مدیریت ها منجر به کشاورزی پایدار نمی شود

کوهسار خالدی: 

حفظ منابع آبی در تمام بخش ها ضروری است



گوگلخونتانرامیگیرد
احتم��اال  گ��وگل 
به زودی رقابتش را 
با صنایع داروسازی 
ش��روع خواهد کرد. این ش��رکت آی تی آمریکایی به 
تازگی یک س��وزن پزش��کی برای گرفتن نمونه های 
خ��ون ثبت ک��رده اس��ت ک��ه برخ��اف مدل های 
پزش��کی می توان��د به عنوان یک فناوری پوش��یدنی 
مورد اس��تفاده قرار بگیرد. ای��ن نمونه البته می تواند 
به صورت س��نتی به عنوان یک ابزار دس��تی هم برای 
گرفتن خود استفاده شود. این اختراع از یک محفظه 
و یک س��وزن کوچک تشکیل ش��ده است که سوزن 
پس از ش��کافتن پوس��ت، می تواند میزان کمی خود 
از بدن انس��ان بگی��رد. وقتی که خون وارد س��وزن 
می ش��ود، راهش را به کپس��ول کوچک تحت فشار 
ادام��ه می دهد. نخس��تین و مهم تری��ن کاربردی که 
برای این دس��تگاه ها به ذهن می رس��د استفاده شان 
توس��ط بیماران دیابتی است. خود گوگل گفته است 
ک��ه فعًا این ط��رح در مرحله اولیه اس��ت و برخی 
کارایی های آن بعدا به عنوان س��رویس ها یا خدمات 

مستقلی عرضه خواهند شد. 
توجه گوگل به مشکل عمده دیابت در سراسر دنیا 
چندان غافل گیر کننده نیس��ت چ��ون گوگل همین 
حاال طرح هایی را مانند لنز های چش��می برای کمک 
به کنت��رل دیابت در آمریکا عرضه کرده اس��ت. اگر 
این طرح ها موفقیت آمیز باشد و مجوز سازمان غذا و 
داروی آمریکا را بگیرد، درهای یک بازار بسیار بزرگ 
ب��ه روی گوگل باز می ش��ود، چون فق��ط در آمریکا 

29 میلیون نفر با مشکل دیابت درگیر هستند. 
پیش بین��ی اینکه اختراع جدید گ��وگل چطور به 
بازار عرضه خواهد ش��د کمی سخت است، چون اگر 
این ش��رکت بخواه��د محصول جدی��دش را به بازار 
بده��د، باید روی طراحی آن دوب��اره کار کند. مدل 
پوش��یدنی این دستگاه خون  مانند یک ساعت مچی 

قدیمی بی ریخت است. 

کولهپشتیضدگلولهدرآمریکا
ی  ی ه��ا ز ا ند ا تیر
در  زنجی�����ره ای 
فرص��ت  آمری��کا 
مناس��بی را در اختی��ار ش��رکت آی بک پ��ک داده 
اس��ت ت��ا کوله پش��تی های ضدگلول��ه خ��ود را در 
کیک اس��تارتر عرضه کند. در آخری��ن تیراندازی در 
آمری��کا، دو مهاجم در کالیفرنیا 14 نفر را کش��تند. 
حاال ش��رکت آی بک پک می خواه��د  طرح خود را به 
س��ایت کیک استارتر بدهد تا برای آن پشتیبان مالی 
و س��رمایه گذار پیدا کند. این طرح حدود س��ه هفته 
است در سایت های دیگری بوده است. دوگ موناهان 
بنیان گذار این شرکت درباره این کوله های ضدگلوله 
گفته اس��ت:  »حاال وقت آن رس��یده اس��ت که یک 
سیس��تم محافظتی به دانش��جویان، استادان و دیگر 
مردم داده ش��ود تا خودش��ان را برابر اسلحه ها ایمن 
کنند. مردم این روزها سپرهای ضدگلوله می خواهند 
و آی بک پ��ک ای��ن ام��کان را ب��ه آنه��ا می ده��د.« 
آی بک پک ه��ا کوله های هوش��مندی هس��تند که از 
طریق آنها می توان به اینترنت وصل ش��د و هر کدام 
از این کوله ها می توانند به دیگر دس��تگاه ها اینترنت 
بدهند. ش��ش نف��ر می توانند به ص��ورت همزمان از 
اینترنت��ی که این کوله ها از طریق وایرلس در اختیار 
می گذارند اس��تفاده کنند.  جز فراهم آوردن اینترنت، 
ای��ن کوله ها بزرگ ترین باتری های قابل حمل دنیا را 
دارند. این تنها باتری این کوله پش��تی نیست و چند 
مدل باتری در سایز های مختلف دارد. این البته تمام 
امکانات این کوله نیس��ت. دستگاه های جی پی اس و 
دیگر موارد هم به درخواست دارندگان روی آن نصب 

می شود. 
این ش��رکت گفته اس��ت طرح کوله های ضدگلوله 
موقتی اس��ت اما انتظار دارد که از آن استقبال شود. 
معاون این ش��رکت درباره این مدل ه��ای ضدگلوله 
گفته اس��ت: »این ناراحت کننده اس��ت ک��ه ما باید 
محصوالتم��ان را به عن��وان حفاظ ه��ای ض��د گلوله 
ب��ه روز کنیم. اما ب��ا توجه ب��ه تیراندازی های اخیر 
در کالیفرنیا، معتقدیم آمریکا مورد حمله واقع ش��ده 
و ما می خواهیم از ش��هروندان تا آنجا که امکان دارد 

حفاظت کنیم.«

آمریکایی ها بیش از پیش، برای بهره بیش��تر بردن از نعمت غیر مترقبه خرید بعد از 
روز عید ش��کرگزاری، موسوم به جمعه س��یاه، به خرید آناین روی می آورند و خرید 
از فروش��گاه های آناین را به صف کش��یدن در مغازه ها ترجیح می دهند. طبق گزارش 
مؤسس��ه  » ShopperTrak «   ، فروش جمعه سیاه، امسال در فروشگاه ها سقوط 10 
درصدی و معادل 10.4 میلیارد دالر داشته است. درحالی که در بازه زمانی مشابه سال 

گذشته، 11.6 میلیارد دالر بوده است. 
فروش متاثر از روز عید شکرگزاری آمریکایی امسال نیز با کاهش 10 درصدی همراه 

بوده و به 1.8 میلیارد دالر رسیده است. 
یک��ی از اصلی تری��ن دالیل این انقباض بازار، جذابیت فروش��گاه های آناین اس��ت 
ک��ه آمریکایی ها، بیش از پیش به جس��ت و جوی بهترین اجناس خرید جمعه س��یاه 
در گوش��ی های تلفن هم��راه، تبلت ه��ا و کامپیوتر های خود می پردازن��د و همچنین 
تخفیف های پیشنهادی ارائه شده از سوی خرده فروشان، اغلب از چند روز پیش از روز 
عید ش��کرگزاری آغاز می شود که شوک و ضربه جمعه سیاه را کاهش می دهد. فروش 
آناین، عمًا به عنوان یک جهش در مناس��بت جمعه سیاه شناخته شد. براساس اعام 
مؤسس��ه  »  Adobe«، که از 4500 س��ایت اینترنتی اطاعات جمع آوری کرده است، 

فروش آناین امسال به نسبت سال پیش 14.3 درصد رشد داشته است.
 این مؤسسه تخمین می زند که مطالبات پستی یک چهارم این خرید های مکمل را 
در برمی گیرد. مردم آمریکایی کمتری برای خرید روز عید ش��کرگزاری و جمعه سیاه 
در فروش��گاه ها حضور داشتند. طبق مؤسس��ه  » ShopperTrak«، مصرف کنندگان 
خرید ها را برای این مناسبت ها پیش بینی می کنند و توضیح می دهد:  » مصرف کنندگان 
محصوالت خود را از پیش هدف قرار می دهند و با برنامه ریزی بازدیدهایشان و حضور 

در فروشگاه ها، به خرید های این چنینی می پردازند. «   

سقوطفروشگاههابهمناسبتجمعهسیاه

آی��ا ی��ک رئی��س ب��د می توان��د اث��رات 
مخ��رب دود س��یگار را ب��ر س��امتی ش��ما 
داش��ته باش��د؟  محققان مدرس��ه بازرگانی 
ه��اروارد و دانش��گاه س��ترنفورد نتایج بیش 
از 200 مطالع��ه را بررس��ی کرده ان��د تا فهم 
 درست تری از تأثیرات استرس در محیط کار

 داشته  باشند. 
آنه��ا به این نتیجه رس��یدند ک��ه ترس از 
از دس��ت دادن کار احتمال بروز مش��کات 
مرب��وط به س��امتی را تا 50 درص��د باالتر 
می برد. همچنین داش��تن ش��غلی که درآن 
انتظار می رود بسیار بیشتر از توانایی تان کار 
کنید احتمال ایجاد بیماری های جسمی را تا 

35 درصد افزایش می دهد. 
ناامن��ی ش��غلی و تقاضاه��ای نامربوط که 
در ح��وزه کاری کارمن��دان نیس��ت از جمله 
مش��خصات بارز یک محی��ط کاری با رئیس 
ناکارآم��د و ب��د اس��ت و براس��اس مطالعات 
محققان هاروارد و اس��تنفورد تأثیرات منفی 
ای��ن محیط ه��ای کاری روی کارمن��دان به 
بدی تأثیری اس��ت که دود س��یگار بر افراد 

غیر سیگاری می گذارد. 

تعداد رؤس��ای بد بسیار بیش��تر از چیزی 
اس��ت که ممکن اس��ت به ذهن شما برسد. 
تحقیقات جدید مؤسس��ه روانشناسی آمریکا 
نش��ان می ده��د ک��ه 75 درص��د کارمندان 
آمریکایی رؤس��ای خود را در دس��ته رؤسای 
بد طبقه بندی می کنند، تا آنجا که 60 درصد 
از کارمندان آمریکایی داشتن رئیس جدید را 

به افزایش حقوق ترجیح می دهند. 
کاما آشکار اس��ت که رؤسای بد تأثیرات 
بازده��ی  و  ب��ر س��امتی  بس��یار مخرب��ی 
کارمندان ش��ان دارند، اما سوال اینجاست که 
عکس العمل کارمندانی که زیردست رؤسای 
ب��د کار می کنند چیس��ت؟  اگر راس��تش را 

بخواهید تقریباً هیچ. 
27درصد کارمندانی که رؤس��ای بد دارند 
به محض یافتن کار جدید استعفا می دهند و 
11 درصد حتی قبل از پیدا کردن کار جدید 
ش��غل خود را ترک  می کنن��د اما 59 درصد 

دست به هیچ اقدامی  نمی زنند. 
این آمار معرف تعداد هشداردهنده  کسانی 
اس��ت که تحت اس��ترس زیاد کار هستند و 
اث��رات مخرب جس��می و روح��ی را تجربه 

می کنند. 
 مش��کل اینجاس��ت که هرچ��ه کارمندان 

برای مدت بیش��تری در یک محیط کاری و 
زیر دست رئیس��ی سوء استفاده  گر کار کنند، 
س��خت تر می توانن��د خودش��ان را ب��ه ترک 
آن محی��ط قانع کنن��د. اما تأثی��رات منفی 
و مخرب��ی که این محیط بر ذهن، جس��م و 
روابط خانوادگی این افراد می گذارد بیش��تر 
اس��ت بنابراین دانستن نش��انه های رئیس بد 
قبل از اینکه فعالیت ش��غلی خود را ش��روع 

کنید امری ضروری است. 
از جمل��ه ای��ن خصوصی��ات می ت��وان به 
کوچک ک��ردن کارمن��دان و بی احترامی به 
آنها، انتظارات بیجا، بداخاقی و عدم توانایی 

در الگو بودن برای کارمندان نام برد. 
در نهای��ت داش��تن ی��ک رئیس ب��د تنها 
آزاردهنده نیست. بلکه می تواند اثرات بسیار 
مخربی روی ذهن و جس��م کارمندان داشته 

 باشد.
 پس اگر رئیس شما جزو رؤسای بد است، 
فش��ارها را تحمل نک��رده و به ج��ای اینکه 
خودت��ان را مجب��ور به کنارآمدن با ش��رایط 
کنید دس��ت به کار ش��ده و ب��ه دنبال ایجاد 
تغییر باشید. اگر ش��رایط ایجاب می کند که 
محی��ط کاری آزاردهنده ت��ان را ترک کنید، 

تردید نکنید. 

تع��داد کارب��ران اینترنت در هند تا س��ال 
2019 ب��ه 657میلی��ون می رس��د. در حال 
حاضر تعداد این کاربران 277 میلیون است. 
این افزایش به حدی سریع اتفاق می افتد که 
بس��یاری از کاربران به ج��ای کامپیوتر برای 
نخستین بار روی گوشی تلفن همراهشان به 

اینترنت دسترسی پیدا می کنند. 
در بس��یاری از موارد ای��ن کاربران موبایل 
را به کامپیوتر و صفحه های جس��ت وجویش 
ترجی��ح خواهن��د داد و کامپیوتره��ا کم کم 
از رده خ��ارج می ش��وند. این روندی اس��ت 
که ش��رکت های تج��ارت الکترونی��ک برای 
س��رمایه گذاری روی  آن با یکدیگر در رقابت 

هستند. 
تکنول��وژی  ش��رکت  از  مین��ا  س��اتیش 
ریس��رچ   فارس��تر  ب��ازاری  تحقیق��ات  و 
می گوی��د:  » ب��ا   )Forrester research(
اس��تفاده روزاف��زون کاربران از گوش��ی های 
همراه برای خرید آنای��ن کاالها و خدمات، 
گوش��ی های تلف��ن هم��راه در ح��ال قدرت 
بخش��یدن ب��ه ب��ازار خرده فروش��ی  آناین 

هستند. «

مینا پیش بینی می کند که تا س��ال آینده 
خری��د گوش��ی های تلفن هم��راه در هند از 
کامپیوترهای رومیزی پیش��ی می گیرد. وی 
می افزاید ارزش خرید این گوش��ی ها تا سال 
2019 ب��ه 19 میلی��ارد دالر خواهد رس��ید. 
بنابراین فروشندگان وقت زیادی برای تغییر 
ویترین مغازه هایش��ان و تبلیغ گوش��ی های 

هوشمند ندارند.
 هرچن��د ای��ن فروش��ندگان از هم اکنون 
وارد عمل ش��ده اند. در جشنواره امسال هند، 
فروش��ندگان ش��رایط ویژه  و مناس��بی برای 
خرید گوش��ی های همراه معی��ن کرده  بودند 
که خری��داران کامپیوتره��ای رومیزی از آن 

بی بهره بودند.
فیلی��پ کارت )Philip Kart( یک��ی از 
بزرگترین ش��رکت های خرده فروش��ی هند، 
از جمله ش��رکت هایی بود که هیچ ش��رایط 
وی��ژه ای برای کاربران کامپیوتری نداش��ت و 
خریداران مجبور بودند برای اطاع از شرایط 
ویژه فروش و تخفیف ها اپلیکیشن شرکت را 

روی گوشی هایشان دانلود کنند. 
ب��ه گفت��ه کارت  » ب��ا اینکه گوش��ی های 

هوش��مند در ح��ال حاضر اولوی��ت کاربران 
در هند اس��ت، اما به تدریج به تنها وس��یله 
ارتباطی در این کشور تبدیل خواهدشد. بین 
70 ت��ا 75 درصد از کل ترافی��ک مربوط به 

اپلیکیشن های گوشی های هوشمند است.  « 
این آم��ار هن��د را در رأس تجارت جهانی 
قرار می ده��د. ترافیک وب س��ایت های تلفن 
همراه در آمریکا و اروپا هم با سرعت در حال 
افزایش است، اما در بسیاری از موارد به پای 

هند نمی رسد. 
قیم��ت پایی��ن گوش��ی های تلف��ن همراه 
هوشمند، سبب ش��ده تعداد زیادی از مردم 
هند به اینترنت دسترس��ی داش��ته باش��ند. 
بسیاری از این گوش��ی های همراه با قیمتی 
پایین ت��ر از 100 دالر به فروش می رس��د و 
برنامه های اطاعاتی این گوشی  ها برای گروه 
رو به رش��د طبقه متوسط مقرون به صرفه و 

قابل تهیه است. 
مین��ا می گوی��د:  » ب��ا روند نزول��ی قیمت 
گوش��ی ها و برنامه های اطاعاتی، بس��یاری 
از مردم از طریق گوش��ی های همراهشان به 

اینترنت وصل می شوند.«

کداممضرتراست؟رئیسبدیاکشیدنیکپاکتسیگاردرروز؟

انقراضکامپیوترهایرومیزیدرهند

از راه اندازی گروه هنر و تجربه به عنوان مهم ترین دستاورد مدیریت فعلی سینما نام 
برده می ش��ود. گروهی که در آن فیلم هایی به نمایش درمی آیند که معموالً در شرایط 
معمول امکان عمومی نمی یابند. در این گروه فیلم های خوبی هم اکران ش��ده است. از 
 » ماهی و گربه «  و  » پرویز «  گرفته تا  » خواب تلخ «  که به تازگی روی پرده آمده اس��ت. 
ب��ا ایجاد گروه هنر و تجربه امکانی به وجود آمده تا مخاطبانی که عائق جدی تری به 

سینما دارند هم بتوانند آثاری برای تماشا بیابند.
 تماش��اگری که اهل مطالعه اس��ت، فیل��م خارجی می بیند و تماش��ای محصوالت 
س��ینمای اصل��ی برایش جذابیت ن��دارد از  » ماهی و گربه «  و  » خواب تلخ «  اس��تقبال 
به عمل می آورد. فیلمس��از هم از اینکه فیلمش امکان اکران عمومی یافته خوش��حال 
و خش��نود است. رس��انه ها و به خصوص نشریات س��ینمایی هم از فیلم های این گروه 
اس��تقبال به عمل می آورند. بسیاری از سینماگران و کارشناسانی که نقدهای جدی به 
عملکرد ایوبی در س��ازمان سینمایی دارند، وقتی به هنر و تجربه می رسند استثنا قائل 

می شوند و راه اندازی این گروه را اقدامی ثمربخش می دانند. 
آماری که به صورت رس��می درباره میزان اس��تقبال تماش��اگران از فیلم های هنر و 
تجربه منتش��ر می ش��ود هم از اقبال مخاط��ب جدی به آثار اکران ش��ده در این گروه 
حکایت دارد. اما اگر از آمارهای رسمی که معموالً با تأخیری چندماهه منتشر می شوند 
بگذریم و سراغ آمارهایی که با جزییات تعداد سانس و میزان مخاطب و براساس اعام 
س��ینمادارها تدوین می شوند برویم، داستان ش��کل دیگری پیدا می کند. واقعیت این 
اس��ت که اس��تقبال از فیلم های هنر و تجربه صرفاً محدود به چند فیلم انگشت ش��مار 
می ش��ود و اوضاع اغلب آثاری که در این گروه به نمایش در می آیند نزدیک به فاجعه 

است. 
براس��اس این آمار کل مخاطبان فیلم  » تاج محل «  در 136 س��انس، 897 نفر بوده 
اس��ت.  » روغن مار «  دیگر فیلم اکران شده در هنر و تجربه هم در 238 سانس نمایش، 
2406 نفر بیننده داش��ته اس��ت. یعنی فیل��م آخر علیرضا داوودنژاد ک��ه از مهم ترین 
فیلم سازان پس از انقاب و از کارگردانان مطرح تجربه گرای ما به شمار می آید به طور 
متوس��ط در هر سانس تنها 10 نفر را جذب سالن های سینما می کند. یعنی در سالنی 
که 300 صندلی دارد با حضور 10 تماش��اگر فیلم به نمایش در می آید و جالب اس��ت 
بدانید در قالب طرح هنر و تجربه، دولت یعنی س��ازمان س��ینمایی، سالن سینما را از 

سینمادار اجاره کرده و پول حاصل از بلیت فروشی هم به خود فیلم ساز می رسد.
 نکته اینجاس��ت که تک نمایش های فیلم ها در فرهنگسراها یا دانشگاه ها تماشاگری 
بس��یار بیش��تر از مخاطبان هنر و تجرب��ه دارد و نکته نگران کننده هم این اس��ت که 
مخاطبی که بلیت یکی از فیلم های ضعیف و مال آور هنر و تجربه را خریداری می کند، 
به س��ینما می آید و دس��ت آخر هم سرخورده از س��الن خارج می شود، ممکن است تا 

مدت ها از خیر سینما رفتن بگذرد. 
حواس��مان باشد که وقتی داریم درباره موفقیت طرح هنر و تجربه صحبت می کنیم، 
در واق��ع داری��م در مورد اکران موف��ق فیلم هایی حرف می زنیم که تعدادش��ان کمتر 
از انگش��ان دس��ت اس��ت و بقیه آثاری که در این گروه به نمای��ش در می آیند، صرفاً 
فیلم هایی هس��تند که س��ینماداران حاضر به اکرانشان نش��ده بودند. با دیدن فیلمی 
همچون  » از تهران تا بهش��ت «  که تازه بازیگر شناخته شده و استار هم دارد می توان به 

این نتیجه رسیدکه سینمادار حق داشته از اکرانش سرباز زند. 
اینکه با عنوان هنر و تجربه هر فیلم را با سروصدا و تبلیغات اکران کنیم و به صرف 
اینک��ه س��ینماداران حاضر به اکرانش نش��ده اند، آن را اثری هن��ری بدانیم، در حالت 
خوش بینانه، نش��انه ساده لوحی اس��ت و اگر کمی بدبین باشیم می توانیم آن را حاصل 
بده بس��تان هایی دانست که با عنوان حمایت از س��ینمای فرهنگی صورت می گیرد. با 
اینکه میان اعضای ش��ورای سیاس��ت گذاری گروه هنر و تجربه نام های معتبری چون 
جمال امید و هوشنگ گلمکانی به چشم می خورد ولی متأسفانه خروجی این شورا که 
می توان��د و باید محلی برای کنترل کیفیت فیلم های متقاضی اکران باش��د، قابل دفاع 
نیست. در حال حاضر ما با گروهی مواجهیم که به اسم هنر و تجربه، هر سیاه مشقی را 
روی پرده می برد و ضیافتی پرسروصدا اما پوچ و توخالی به راه انداخته که میهمانانش 

بسیار اندک و صندلی های خالی اش بی شمار است. 
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 SonyVaio F23B9EGHz3i5MB32.699.000

DellVostro 2521 - AGHz1.5i3MB31.249.000

AsusX452 - BGHz1.8 PentiumMB21.359.000

HPPavilion 15-n08neGHz1.7i3MB31.419.000
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