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باگ های سیستم عامل گوگل خطرناک تر شدند 

تروجان اندرویدی در کمین شرکت های تجاری
طبق آخرین آمار اعالم شده گوگل توانسته با سیستم عامل اندروید 84 درصد از سهم بازار سیستم عامل های تلفن های 

هوشمند و تبلت ها را به خود اختصاص دهد و با فاصله زیادی از رقیب خود یعنی iOS، یکه تاز میدان باشد. 
5اما این محبوبیت اندروید مشکالتی را برای شرکت گوگل و کاربران این سیستم عامل به همراه داشته است.
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سازمان آگهی ها در دستان مشا

وعده های دولت در زمینه تولید کی عملی می شود؟ 

تولید، با وعده 
خیز نمی گیرد

صف وعده های دولت در زمینه تس��هیل 
شرایط کس��ب و کار و خروج از رکود بخش 
تولید بسیار طوالنی است، اما چقدر از این 

وعده ها به مرحله عملیاتی رس��یده است؟  
بخش تولید، بخشی است که در پی تحریم ها 
و پ��س از آن اجرای فاز اول و در پی آن فاز 
دوم یارانه ها، در طول سال های اخیر هر روز 
بیشتر در الک خودش فرورفت. حاال دولت 

یازدهم هم نتوانس��ته رونق را تا حد انتظار 
به این بخ��ش بازگرداند و فقط تصویری از 
وعده ه��ای دولت ب��ه تولیدکنندگان وجود 
دارد ک��ه درباره عملیاتی کردن آنها تحلیل 

و سخن بسیار است. 

طرفین ماجرا یکدیگر را به کم اطالعی متهم می کنند

خام فروشی مواد معدنی
در غیبت تکنولوژی

ارزش و حجم معامالت کاهش یافت؛ تعداد خریداران بیشتر

بورس تهران، رها بر امواج وین
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دولت تعیین تکلیف کرد

آزادراه تهران- شمال، 6 سال دیگر

سرمقاله

ماج��رای پرونده هس��ته ای ایران به 
نقطه اوج خود نزدیک می ش��ود. دست 
همه ش��خصیت های داس��تان رو شده 
اس��ت و گره های��ی که وج��ود دارند و 
الجرم باید به نحوی حل شوند، آشکار 

شده اند. 
روزگار ش��وخی ها و تسخرزدن هایی 
که به��ای س��نگین آن را تا نس��ل ها، 
دیگ��ران –بخوانید مردم ای��ران- باید 
شده اس��ت.  س��پری  نی��ز  بپردازن��د 
از  قطعنامه ه��ا و تحریم ه��ا صرف نظر 
ظالمان��ه و بی منطق بودنش��ان وجود 
دارند و گش��ودن گره وجود آنها تدبیر 
می خواهد و زم��ان و البته بیش از آن 

شجاعت. 
یاد کتاب های درسی دوره ما به خیر و 
داستان آرش کمانگیر. چه کسی می گوید 
ارزش کار بچه های این مردم در مذاکرات 
هس��ته ای از کاری که آرش در افسانه ها 
کرد، کم ارزش تر یا کم اهمیت تر اس��ت؟ 
این درس��ت که ما اکنون در س��رزمین 
خود آزاد و اس��توار هستیم و آنچنان که 
آرش ناچار بود، ناگزیر نیستیم، اما وقتی 
پای منافع ملی و بلندمدت میهنمان در 
میان اس��ت، تصمیم ها اهمیت و ارزشی 

هزارچندان می یابند. 
اکنون، دوستان حاضرند و دشمنان 
نی��ز. رقبای سیاس��ی و اقتصادی ایران 
ه��م بازیگر این بازی ش��ده اند. ش��اید 
پذیرف��ت ک��ه در مرحل��ه ای  بت��وان 
هس��تیم که دش��منی ضررکنندگان از 
توافق)راس��تی چه کس��انی در عرصه 
بین المل��ل بیش��ترین دش��منی را ب��ا 
رس��یدن به هر توافق��ی دارند؟(، بیش 
موث��ر  آن  از  س��ودبرندگان  اراده  از 
شده است. ضررکنندگانی که از هرآنچه 
در اختیار دارند، اس��تفاده می کنند تا 
طرف های مذاکره کننده با ایران هرچه 

بیشتر از عقالنیت الزم دور شوند. 
هیچ  کس در این طرف ماجرا که ماییم، 
تواف��ق ناعادالنه و یک جانبه نمی خواهد. 
ضعف نشان دادن نمی خواهد و حرف زور 
پذیرفتن نمی خواهد. اما آنچه می خواهیم 
عقالنیت ت��ام بر مبنای منافع بلندمدت 
و اساس��ی، به دور از اغوا و ش��عارزدگی 
سودجویان اس��ت. درست این است که 
در همه حال آنچه به دس��ت می آوریم، 
ب��ا آنچه را از دس��ت می دهی��م بر ترازو 
بگذاریم و بیش از آنکه به گذش��ته نگاه 
کنیم مراقب از دست ندادن آینده باشیم. 

 بخت عقالنیت
تا کجا؟ تا چند؟ 

 رپورتاژآگهی
 زبان گویای

تبلیغات است

 »ساخت ایران«
 اعتماد مشتریان را

به دست آورده است

 ماجرا از
سردر فروشگاه 

آغاز می شود

 تجارت
با چاشنی تاریخ
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تبلیغاتی از جنس روابط عمومی

 همه چیز درباره مدیریت
بازار داغ رادیاتور شوفاژ 

 نگاهی به رسانه ای کارآمد
اما فراموش شده 

 گزارش »فرصت امروز« از
بازار مروی با قدمت 200 ساله

حمیدرضا اسالمی

98% 2%

 مدیران زن
کجایند ؟

عسل داداشلو

یک مدیر باید مشکل را
قبل از تبدیل شدن آن
به یک وضعیت اضطراری 
شناسایی کند. 

آرنولد گالسو

ادامه از همین صفحه
یک��ی از آخری��ن وعده های��ی ک��ه از 
س��وی مع��اون اول رییس جمه��ور ب��ه 
تولیدکنن��دگان ارائه ش��د، در مراس��م 
بزرگداش��ت روز مل��ی ص��ادرات در 27 
مهرماه س��ال ج��اری بود. وع��ده ای که 
تش��ویق حاضران را به همراه داش��ت و 

امروز نقد کارشناسان اقتصادی را. 
مل��ی  روز  در  جهانگی��ری،  اس��حاق 
ص��ادرات ب��ه تولیدکنن��دگان وعده داد 
تا با کاهش س��پرده قانون��ی بانک ها نزد 
بانک مرکزی، دولت قصد دارد بخش��ی 
از نقدینگ��ی مورد نی��از تولیدکنندگان 
را تامی��ن ک��رده و س��طح دسترس��ی 
تولیدکنندگان به منابع بانکی را بیش��تر 
کند. یک ماه از وعده داده شده از سوی 
مع��اون اول رییس جمهور نگذش��ته که 
ولی اهلل س��یف، ریی��س بانک مرکزی از 
عملی نشدن چنین وعده ای به دلیل در 
پی داش��تن افزایش چهار درصدی تورم 
خبر داد. البته او این موضوع را مشمول 

بررسی های بیشتر دانسته است. 
ح��اال این پرس��ش مطرح اس��ت که 
ب��ا توجه ب��ه عملیاتی نش��دن برخی از 
وعده های دول��ت در زمینه تولید، وعده 
اخیر دولت چقدر امکان عملیاتی ش��دن 

دارد؟ 
در  اقتص��اددان،  پورف��رج،  علیرض��ا 
گفت وگ��و با »فرصت ام��روز« می گوید: 
»روال ذخی��ره قانون��ی ای��ن اس��ت که 
بانک ها ملزم هس��تند، سپرده های مردم 
را از جریان ذخی��ره فعال خارج کرده و 
در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، حال 
اگ��ر این ذخیره کاهش پیدا کند، میزان 
ذخیره بانک ها افزای��ش پیدا کرده و در 
پ��ی آن اعتباردهی و می��زان نقدینگی 
نیز افزایش پیدا می کن��د. اگر نقدینگی 
افزایش پیدا کن��د، موجب افزایش تورم 
می ش��ود. بنابراین، فرضیه رییس بانک 
مرکزی فرضیه ای درس��ت اما مش��روط 

است.«
او با طرح این موضوع که باید بررسی 
کرد که این اعتبارات قرار است به کدام 
بخش از اقتصاد تزریق ش��ود، می افزاید: 
»تزری��ق ای��ن اعتبارات به ه��ر کدام از 

بخش های اقتصاد، تاثی��رات متفاوتی را 
دارد. اگ��ر واقعا این اعتب��ارات به بخش 
تولی��د داده ش��ود، م��ا در ی��ک مرحله 
یک ساله با افزایش تورم روبه رو هستیم، 
اما پ��س از آن به دلی��ل افزایش تولید، 
اث��رات تورم��ی خنث��ی می ش��ود، البته 
ای��ن موض��وع مس��تلزم نظ��ارت دقیق 
سیستم بانکی اس��ت تا این اعتبارات به 
بخش هایی از تولید تزریق ش��وند که در 
تولید کشور اثرات مثبت داشته باشند.«
ام��ا وحید ش��قاقی اقتص��اددان، این 
راه را در رون��ق تولید موث��ر نمی داند و 
در گفت وگ��و ب��ا »فرصت ام��روز« بیان 
می کن��د: »تص��ور دولت این اس��ت که 
بانک ها مش��کل نقدینگی دارند و بارفع 
این مشکل، تولید رونق می گیرد، اما من 
معتقد هستم که نظام بانکی تمایلی برای 

حمایت از بخش تولید ندارد.«

راه حل های جایگزین برای 
حمایت از تولید

 حاال که دولت حمایت از تولید را فقط 
در ح��د وعده هایی پیش ب��رده که هنوز 
در میان مسئوالن دولتی درباره عملیاتی 
کردن آنها، تفاهم وجود ندارد، می توان به 
راه حل های جایگزین دیگری نیز فکر کرد. 
پورفرج، درب��اره راهکارهای جایگزین 
بیان می کند: »به اعتقاد من بهتر اس��ت 
دولت به جای کاهش سپرده های قانونی 
بانک ها در نزد بان��ک مرکزی، مطالبات 
مع��وق بانک ه��ا را وص��ول ک��رده و در 
اختیار سیستم بانکی قرار دهد تا گردش 

اعتباری بانک ها بهبود پیدا کند.«
شقاقی می گوید: »سیس��تم بانکی ما 
نیازمند دگرگونی اس��ت، زیرا این نظام 
بانکی تاکنون نقش��ی به غیر  از واس��ط 
وج��وه ب��ازی نک��رده و از س��وی دیگر، 
بانک ه��ا هی��چ برنامه ای ب��رای حمایت 
از تولی��د ندارند. مش��کالت بخش تولید 
ب��دون اصالحات اساس��ی در سیس��تم 

بانکی حل نمی شود.«

کارنامه دولت برای رونق تولید 
درخشان است؟ 

از ابت��دای فعالی��ت دول��ت یازده��م، 

وعده های فراوانی در راس��تای بازگشت 
رون��ق ب��ه تولی��د داده ش��د. از جمل��ه 
اختص��اص س��همی برای بخ��ش تولید 
در ف��از دوم هدفمن��دی یارانه ها، بهبود 
فضای کسب و کار و دستور رییس جمهور 
برای خروج بانک ه��ا از بنگاه داری و در 
نظر گرفتن س��هم بیشتری از تسهیالت 
بانکی برای تولیدکنندگان. حاال بیش از 
یک سال از روی کار آمدن دولت یازدهم 
می گذرد و با در نظر گرفتن این واقعیت 
ک��ه ایجاد تغییر در هر یک از مولفه های 
اقتصاد زمانی بیش از یک سال می طلبد، 
می ت��وان این پرس��ش را مطرح کرد که 
کارنامه اقدامات ابتدایی دولت در بخش 

تولید چگونه بوده است؟ 
ش��قاقی، در پاس��خ به این پرسش 
بی��ان می کن��د: »قرار بود ک��ه اوضاع 
اقتص��ادی مش��خصی فراهم ش��ود تا 
س��رمایه گذار بتوان��د تصمی��م بگیرد 
ک��ه در ک��دام بخش س��رمایه گذاری 
کن��د، اما متاس��فانه هن��وز در حوزه 
بهب��ود متغیره��ای مه��م اقتص��ادی 
تغییر چندانی ص��ورت نگرفته و برای 
پیاده سازی یک اقتصاد درون زا کاری 
انجام نش��ده اس��ت. از س��وی دیگر، 
تحولی در فضای کس��ب و کار و حذف 
بازارهای غیرمولد نیز دیده نمی شود.«
او می افزاید: »رونق تولید و ش��کوفایی 
اقتصادی یک بحث زودگذر نیس��ت، اما 
می توانی��م ردپای اث��رات را دنبال کرده 
و متوج��ه ش��ویم ک��ه اث��رات اقدامات 
انجام ش��ده تاکنون مثبت ب��وده یا خیر. 
دول��ت هنوز نتوانس��ته در ح��وزه تولید 
ی��ک برنام��ه میان م��دت ی��ا بلند مدت 
صنعت��ی ارائه ده��د و اولویت های خود 
را مش��خص کند.«پورف��رج در این ب��اره 
می گوید: »بزرگ ترین وعده ای که دولت 
می توانس��ت به آن عم��ل کند، پرداخت 
یاران��ه تولی��د با ح��ذف 10 میلیون نفر 
بی نیاز از فهرس��ت یارانه بگیران بود که 
متاسفانه نتوانست آن را تحقق ببخشد. 
اگر یارانه به بخش تولید تعلق می گرفت، 
همان ق��در ک��ه در موضوع بهداش��ت و 
درمان اث��ر مثبت دیده ش��د، در بخش 

تولید نیز شاهد آثار مثبت بودیم.«

خبرگ��زاری رویت��رز اع��الم ک��رد، 
پاالیش��گران هندی ٤00 میلیون دالر 
از بدهی نفتی خود را به ایران پرداخت 
کردن��د.  دو منب��ع صنعت��ی ب��ه این 
پاالیش��گران  کردند:  اعالم  خبرگزاری 
هندی روز پنجش��نبه و پیش از مهلت 
نهایی 2٤ نوامبر ق��رارداد موقت ایران 
با ش��ش قدرت جهانی را که به تهران 
اجازه می دهد تا بخش��ی از درآمدهای 
نفتی بلوکه ش��ده خارج��ی خود را به 
دس��ت بیاورد، ٤00 میلی��ون دالر به 

ایران پرداخت کردند. 
این منابع که خواس��تند نامشان به 
دلی��ل حساس��یت این موض��وع فاش 
نشود، گفتند: شرکت اسار اوبل حدود 
201 میلیون دالر، پاالیش��گر مانگلور 
ح��دود 1٥٤ میلی��ون دالر، ش��رکت 
ایندی��ن اویل ح��دود ٤2 میلیون دالر 
و شرکت هندوس��تان پترولیوم حدود 

٣00میلیون دالر پرداخت کرده اند. 
با پرداخت این مبالغ، هند براس��اس 
 1,٣ قس��ط  س��ه  در  و  ژن��و  تواف��ق 

میلی��ارددالر به ای��ران پرداخت کرده 
اس��ت.  هند در ماه اکتب��ر، همزمان با 
پرداخ��ت قس��ط ٤00 میلیون دالری 
از پرداخ��ت یک قس��ط ٥00 میلیون 

دالری در ماه نوامبر خبر داده بود. 
در   ٥+1 گ��روه  عض��و  کش��ورهای 
ماه ژوئیه دسترس��ی ای��ران را به ٨,2 
میلیارددالر دیگر از دارایی های خود در 
بانک های خارج��ی فراهم کرده بودند.  
ای��ن مبلغ عالوه بر ٤,2 میلیارد دالری 
است که ایران در بازه ماه های ژانویه تا 
ژوئیه دریافت کرده بود. از 2,٨میلیارد 
دالر طل��ب ایران، ٩00 میلیون دالر به 
وس��یله هند پرداخت می شود.  ایران، 
امریکا، چین، فرانس��ه، آلمان، انگلیس 
و روس��یه که منتظر دستیابی به توافق 
بلندمدت و پایان دادن به اختالف های 
هسته ای هس��تند، در ماه ژوئیه درباره 
تمدید ق��رارداد موقت ش��ش ماهه تا 

2٤نوامبر به توافق رسیده بودند. 
در  پیش ت��ر  رویت��رز،  خبرگ��زاری 
گزارش��ی به نقل از منابع هندی اعالم 

کرده ب��ود، ٩00 میلی��ون دالر بدهی 
نفت��ی هند به ای��ران باید ت��ا پیش از 

2٤نوامبر پرداخت شود. 
پاالیش��گاه های هن��د پیش تر بدهی 
1,٦٥ میلی��ارد دالری خود را در س��ه 
قس��ط ٥٥0 میلیون دالری به ترتیب 
در تاریخ های 2٦ ژوئن )پنجم تیرماه(، 
هشتم ژوئیه )17 تیر ماه( و 2٤ ژوئیه 
)دوم مرداد ماه( پرداخت کرده بودند. 

از فوریه 201٣ تاکنون، یعنی زمانی 
ک��ه امریکا راه های پرداخت به ایران را 
به دلیل برنامه هسته ای، مسدود کرد، 
هن��د ٤٥ درص��د از بدهی خ��ود را به 
ایران به روپیه و از طریق ش��عبه بانک 
یو س��ی او در کلکت��ه پرداخت کرده و 
در انتظ��ار راهی ب��رای واریز باقیمانده 

مبلغ بود. 
براس��اس تواف��ق ای��ران و هند ٤٥ 
درص��د پول نف��ت صادراتی ای��ران به 
روپی��ه در یک بانک هن��دی نگهداری 
و از آن ب��رای واردات از هند اس��تفاده 

می شود. 

10 زن پولدار جهان 11٤/٦ میلیارد 
دالر ث��روت دارن��د که نخس��تین نفر 
درمی��ان آنه��ا مال��ک فروش��گاه های 
زنجیره ای وال مارت کریس��تی والتون 
ق��رار دارد که ثروت��ش ٣7/٩ میلیارد 
دالر اعالم ش��ده است. در سال 201٤ 
10 زن پولدار جهان با بررس��ی میزان 
دارایی هر یک مشخص شد و کریستی 
والتون که س��ال گذش��ته مقام دوم را 
پس از لیلیان بتانکورت داشت با چند 
میلیارد دالر بیشتر به مقام اول رسید. 
به گزارش س��اعت 2٤ پس از مالک 
وال م��ارت، لیلی��ان بتانکورت با ٣٤/٥ 
میلیارد دالر ثروت قرار دارد که مالک 
ش��رکت لوازم آرایش��ی اورئال است و 

ثروتمند ترین زن در اروپاست. 
پس از این خان��م آلیس والتون قرار 
دارد که ٣٤/٣ میلیارد دالر ثروت دارد 
و دختر س��ام والتون، مالک و بنیانگذار 
وال مارت است و ش��ریک نفر نخست 
اس��ت. وی مالک مجله تام هم هست. 

ژاکلین م��ارس، مالک ش��رکت تولید 
شکالت و شیرینی مارس با 20میلیارد 
دالر ث��روت مق��ام بع��دی را دارد. وی 
وارث ث��روت پ��درش فورس��ت ادوارد 

مارس است. 
در مق��ام پنج��م جینا رینه��ارت با 
17/7 میلیارد دالر ث��روت قرار دارد و 
وارث پدرش است که در بخش معدن 
فعالیت می کرده اس��ت. او پولدار ترین 
فرد در اس��ترالیا اس��ت. مقام ششم به 
س��وزان کالتن تعلق دارد که با ٤/17 
میلیارد دالر ثروت از صاحبان ش��رکت 
»ب��ی ام و« و یک ش��رکت داروس��ازی 

موسوم به آلتاناست. 
براس��اس گزارش ساعت 2٤، به نقل 
از س��ی ان ان، نفر هفتم این فهرست 
اب��ی گل جانس��ون اس��ت ک��ه ٣/17 
میلیارد دالر ثروت دارد و مدیر شرکت 
س��رمایه گذاری فیدلیتی است و دختر 
ادوارد جانس��ون میلی��اردر امریکای��ی 
اس��ت. او تحصیلکرده هاروارد است و 

ثروتش را ب��ه ارث نبرده، اما به کمک 
پدرش به این ثروت رسیده است. 

نفر هش��تم این فهرست آن کاکس 
چمبرز ب��ا 1٥/٥ میلیارد دالر قراردارد 
که پیر ترین زن پولدار جهان اس��ت و 
٩٣ سال س��ن دارد. او صاحب شرکت 
کوکس اس��ت که پدرش بنیانگذار این 
ش��رکت و یک سیاستمدار بوده که در 
س��ال 1٩20 نامزد ریاس��ت جمهوری 
ش��ده بود.  در مقام نه��م، الاورن پاول 
جاب��ز با 1٤میلی��ارد دالر قرار دارد که 
همسر اس��تیوجابز فقید بنیانگذار اپل 
اس��ت و ثروت��ش را از او ب��ه ارث برده 
که ثروتش در ش��رکت اپل، پیکسار و 
دیسنی متمرکز شده است و در نهایت 
در مق��ام دهم ای��ن فهرس��ت، یوهانا 
کواندات با 12/٨ میلیون دالر قرار دارد 
که از مالکان »بی ام و« در آلمان است و 
بیوه سرمایه دار آلمانی هربرت کواندات 
اس��ت که »بی ام و« را از ورشکس��تگی 

نجات داد. 

وعده های دولت در زمینه تولید کی عملی می شود؟ 

تولید، با وعده خیز نمی گیرد
هند بدهی نفتی خود را به ایران پرداخت کرد

10 زن ثروتمند جهان چه کسانی هستند



نفت و نیرو2

تنها اب��زار حمایت��ی دولت از 
تولی��د برق به وس��یله انرژی های 
تجدیدپذیر تعیی��ن قیمت 448 
تومان ب��رای خرید تضمینی برق 
است. اما فعاالن بخش خصوصی 
خبر می دهند که دولت پول برق 
حاصل از نیروگاه های بادی را هم 
پرداخت نکرده و آنه��ا در انتظار 
دریافت مطالبات خود برای ادامه 

فعالیت هستند. 
انرژی های تجدیدپذیر ش��امل 
انرژی های حاصل از باد، خورشید، 
جذر و مد و غیره به دلیل پایداری 
ک��ه در تولی��د ان��رژی دارن��د، 
موردتوجه بسیاری از کشورهای 
جهان قرار گرفته اند. بس��یاری از 
فعاالن بخش ان��رژی پیش بینی 
می کنند، در روزهایی که جهان با 
بحران کاهش ذخایر سوخت های 
فسیلی مواجه ش��ود، این انرژی 
حاصل از منابع تجدیدپذیر است 
که برای بشر امکان ادامه فعالیت 
در بخش های مختل��ف صنعتی 
را فراهم خواهد کرد. اما در ایران 
برنامه خاص��ی ب��رای حمایت از 
انرژی های تجدیدپذی��ر نداریم. 
تنه��ا اب��زار حمایت��ی دولت در 
این بخش، تعیی��ن قیمت 448 
تومان ب��رای خرید تضمینی برق 
به مدت پنج س��ال اس��ت. دولت 
هیچ اقدام انگیزشی برای فعاالن 
بخ��ش انرژی ه��ای تجدیدپذیر 
ندارد و آنها هم مثل سایر فعاالن 
بخش خصوصی صنعت برق باید 
در انتظار وصول مطالبات کوچک 
خود باشند. شاید به همین دلیل 
است که کش��ور از اهداف برنامه 
پنج��م در زمین��ه انرژی ه��ای 
تجدیدپذیر بس��یار عقب تر است. 
در انته��ای برنام��ه پنج��م باید 
20 درصد از انرژی کشور به وسیله 
انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر تامین 
می ش��د، اما امس��ال که در سال 
پایان��ی برنامه ق��رار داریم، کمتر 
از پنج درصد انرژی کش��ور از این 
راه تامین می ش��ود. البته با روی 
کار آمدن دول��ت یازدهم اجرای 
برنامه های مرتبط ب��ا انرژی های 
تجدیدپذی��ر س��رعت گرفت، اما 
همان مشکل همیشگی دیرکرد 
در پرداخت مطالبات سبب شده 
تا بخش خصوصی ب��رای اجرای 
پروژه ه��ای جدی��د ب��ا احتیاط   

بیشتری وارد عمل شود. 
در ح��ال حاض��ر، وزارت نیرو 

برای تولید برق از باد و اس��تفاده 
از مشارکت های بخش خصوصی 
دو روش را در پیش گرفته است. 
یک��ی اینکه س��رمایه گذار بخش 
خصوص��ی وارد عم��ل ش��ده و 
نیروگاه ه��ای ب��ادی را بس��ازد و 
پول آن را از توانی��ر دریافت کند 
یا اینکه س��رمایه گذاران با ایجاد 
مزرعه بادی، ان��رژی حاصل از آن 
را ب��ه ازای هر کیلووات س��اعت 
448 توم��ان به دولت بفروش��د.  
س��یدحامد دریاباری، مدیرعامل 
ش��رکت کومینزاد یدک یکی از 
س��رمایه گذارانی اس��ت ک��ه ب��ا 
استفاده از مکانیزم ساخت نیروگاه 
و دریافت پول تجهیزات از توانیر، 
با وزارت نیرو هم��کاری می کند.  
وی می گوید: این ش��رکت چهار 
پروژه در آذربایجان، کردس��تان، 
کرمانش��اه، مازندران در دس��ت 
اج��را دارد و نیم��ی از مطالب��ات 
پروژه آذربایجان را دریافت کرده، 
اما در س��ه پروژه دیگر حتی یک 
ریال هم از س��وی توانیر پرداخت 
نشده است.  البته دریاباری به این 
نکته هم اشاره دارد که قبل از روی 
کار آمدن دولت یازدهم پروژه های 
مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر 
جایگاهی در دولت نداشت، اما با 
آغاز فعالیت چیت چیان س��رعت 
اجرای چنین پروژه هایی بیش��تر 
ش��د.  وی در پاس��خ به این سوال 
که چگونه ش��رکت های فعال در 
صنعت برق ب��ه ی��ک وزارتخانه 
بدهکار اعتم��اد می کنند، تاکید 
می کند ک��ه بس��یاری از فعاالن 
انرژی های تجدیدپذیر پنج تا شش 
سال در این زمینه سرمایه گذاری 
کرده اند، در نتیجه با باز شدن فضا 
برای فعالیت، با دی��د مثبت وارد 

پروژه های اجرایی می شوند. 

مدیرعامل ش��رکت کومینزاد 
ی��دک اضافه می کند ک��ه وزارت 
نیرو هم وعده ه��ای زیادی درباره 
پرداخت ب��ه موق��ع مطالبات به 

پیمانکاران داده است. 
وی آلوده ش��دن به یک حرفه 
و نبود ام��کان عقب گ��رد را تنها 
عام��ل ادام��ه فعالیت مش��ترک 
سرمایه گذاران بخش برق با وزارت 

نیرو می داند. 
دریاباری تاکید می کند، بخش 
خصوص��ی ب��ه منب��ع الیتناهی 
مالی متص��ل نیس��ت. بنابراین، 
اگ��ر پرداخت ها به موق��ع انجام 
نشود، این شرکت ها با مشکالت 
جدی مواجه می شوند.  وی حجم 
مطالبات ش��رکت خود از وزارت 
نیرو را پن��ج میلیارد تومان اعالم 
کرده و تاکید می کن��د که توانیر 
مهم ترین مش��تری شرکت های 
فعال در بخ��ش انرژی ه��ای نو 
اس��ت. مش��تریان خصوص��ی 
بخش کوچکی از سفارش��ات را 
به خود اختص��اص می دهند اما 
تبلیغ��ات دولت در ای��ن بخش 
و وعده های��ی که به م��ردم برای 
پرداخت تسهیالت داده، اگرچه 
تاکنون عملی نش��ده  اس��ت، اما 
فضا را ب��رای ورود ش��رکت های 
خصوصی مرتبط ب��ا انرژی های 
ن��و فره��م کرده اس��ت.  چندی 
پی��ش مس��ئوالن وزارت نی��رو 
وعده دادند، در راس��تای کاهش 
بار ش��بکه و توسعه اس��تفاده از 
انرژی های ن��و، اگر مش��ترکان 
به ایج��اد نیروگاه ه��ای کوچک 
بادی یا خورش��یدی اقدام کنند، 
50 درصد هزینه توس��ط دولت 
پرداخت می ش��ود و برق اضافی 
با قیمت خرید تضمین��ی از آنها 

خریداری خواهد شد. 

برق را هم نسیه 
می فروشیم

یکی از طلبکاران بزرگ وزارت 
نیرو، شرکت مپنا است. اما باوجود 
ع��دم پرداخ��ت مطالب��ات این 
شرکت توسط وزارت نیرو،  مپنا 
در پروژه های ایجاد مزرعه بادی 
مش��ارکت کرده و ب��رق تولیدی 
نیروگاه ه��ای خود را ب��ه قیمت 
خری��د تضمینی تعیین ش��ده از 
سوی دولت به توانیر می فروشد. 
عباس علی آبادی مدیر عامل مپنا 
می گوی��د: »در ح��ال حاض��ر، 
پروژه های مزرع��ه بادی خواف و 

قزوین را در دست اجرا داریم.«
وی اضاف��ه می کن��د، در این 
دو نیروگاه 20 م��گاوات ظرفیت 
نص��ب ش��ده داری��م. امیدواریم 
این رون��د تا ح��دود 50 مگاوات 
در ف��از اول و 100 م��گاوات در 
ف��از دوم افزای��ش یاب��د.  مدیر 
عامل مپنا، مش��کل تامین مالی 
را مهم ترین معض��ل پیش روی 
اجرای پروژه ه��ای مزرعه بادی 
دانس��ته و اعالم می کند، وزارت 
نیرو هنوز پول برق حاصل از این 
نیروگاه ها را به مپنا نداده اس��ت.  
وی حج��م س��رمایه گذاری مپنا 
را برای اجرای پروژه های مزرعه 
ب��ادی 50 ت��ا 60 میلی��ون یورو 
اعالم کرده و اع��الم می کند، این 
شرکت بین ش��ش تا هفت هزار 
میلیارد تومان از وزارت نیرو برای 
اجرای پروژه ه��ای مختلف طلب 
دارد.  عل��ی  آبادی، در پاس��خ به 
این س��وال که با توج��ه به حجم 
سرمایه گذاری مپنا در مزرعه های 
بادی و عدم پرداخ��ت مطالبات 
توس��ط وزارت نی��رو  بازگش��ت 
س��رمایه این طرح ها چقدر طول 
می کش��د، با لبخن��د می گوید، 

برای پاس��خ به چنین پرسش��ی 
ب��ه محاس��بات غیر کامپیوتری 

نیاز داریم. 
وی تاکید می کند، در صورت 
عدم اصالح اقتصاد برق، یک سال 
دیگر درگی��ر بحران ب��زرگ در 

صنعت برق کشور خواهیم شد. 
مدیر عامل مپنا ادامه می دهد، 
مابه التف��اوت قیمت تمام ش��ده 
تولید برق ب��ا تعرف��ه پرداختی 
توسط مش��ترکان یا باید توسط 
دولت و از منابع��ی خاص تامین 
ش��ود یا اینک��ه تعرف��ه قبوض 
براس��اس قیمت های تمام شده 

تولید اصالح شود. 

 حل مشکل مطالبات 
به پایان سال موکول شد

وزارت نیرو تم��ام گزینه های 
پیش��نهادی خود را ب��رای حل 
معضل بزرگ صنعت برق کشور 
روی میز دولت قرار داده اس��ت. 
مس��ئوالن ای��ن وزارتخان��ه در 
انتظارند تا دولت با تصمیم گیری 
درب��اره تعرف��ه ب��رق، گ��ره از 
مش��کالت وزارت نیرو ب��از کند. 
براساس برآوردهای این وزارتخانه 
قیمت تمام ش��ده تولید برق در 
نیروگاه های حرارتی به ازای هر 
کیلووات ساعت برق تولیدی؛ 85 
تومان اس��ت. اما تعرفه پرداختی 
توس��ط مش��ترکان ب��رای ه��ر 
کیلووات س��اعت برق 35 تومان 
تعیین شده است. این اختالف 40 
تومانی ساالنه هشت هزار میلیارد 
تومان به بدهی های قبلی وزارت 
نیرو اضافه می کند. البته سیاست 
تش��ویقی دولت و تعیین قیمت 
448 تومانی برای برق حاصل از 
نیروگاه های ب��ادی، بار مضاعفی 
را روی دوش وزرات نی��رو ق��رار 
می دهد. علیرض��ا دائمی، معاون 
برنامه  ریزی و اقتصاد وزارت نیرو 

هم به این نکته اشاره دارد. 
وی می گوید ک��ه مابه التفاوت 
قیمت تمام ش��ده تولی��د برق و 
تعرفه پرداختی توسط مشترکان 
سبب شده تا وزارت نیرو نتواند به 

تعهدات خود عمل کند. 
دائم��ی، البت��ه به ای��ن نکته 
اش��اره می کند ک��ه نیروگاه های 
بادی بخش��ی از مطالبات خود را 
از دول��ت دریاف��ت کرده اند. وی 
وعده می ده��د تا پایان امس��ال 
مشکل پرداخت مطالبات بخش 

خصوصی حل شود. 

ترجمه: معراج آگاهی 
در ماه م��ی،  دول��ت غیر حزبی 
ماری��و مونت��ی در رم، اج��ازه 
بهره ب��رداری از می��دان نفت��ی 
تمپا رؤس��ا که ذخی��ره ای معادل 
200میلیون بش��که نفت سنگین 
آغش��ته به گوگرد را در خود جای 
داده صادر ک��رد. گفتنی اس��ت، 
75درصد س��هام این میدان نفتی 
متعلق به شرکت فرانسوی توتال 
ب��وده و 25 درص��د باقی مانده آن 
نیز در مالکیت ش��ل است. انتظار 
می رود، این می��دان نفتی روزانه 

50هزار بشکه نفت تولید کند. 
در همین رابطه، روزاریا ویچینیو 
ش��هردار ش��هر کورلت��ا پرتیکارا 
می گوی��د: بهره برداری و توس��عه 
این می��دان نفتی برای ما بس��یار 
مهم بوده و مایه امیدواری اس��ت. 
وی اف��زود: تولید نف��ت از میدان 
نفتی تمپا رؤس��ا نقش بسیار مهم 
و کلی��دی در برنامه های توس��عه 
ما دارد.  الزم به ذکر اس��ت، تولید 
و ص��ادرات نف��ت و گاز از میادین 
نفتی و گازی که در سواحل ایتالیا 
قرار گرفته برای دولت ایتالیا نیز از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت، 
زی��را تا س��ال 2020 این کش��ور 
طرح ه��ای بلندپروازان��ه ای برای 
کاه��ش 14 میلی��ارد دالری از 
مجموع 62 میلیارد دالر بودجه ای 
که در این کش��ور ب��رای واردات 
ان��رژی اختصاص داده می ش��ود 
دارد. ای��ن ه��دف در چارچ��وب 
پیشنهاد طرح ملی انرژی تنظیم 
شده و نخس��تین طرح در زمینه 
انرژی اس��ت که برای مدت بیش 
از 20 س��ال در ایتالی��ا به تصویب 

می رسد. 
در همین راس��تا و در چارچوب 
پیش نویسی از این طرح که در ماه 

گذشته برای مشورت در دسترس 
قرار گرفته بود، مش��خص شد که 
بخش��ی از ای��ن صرفه جوی��ی در 
واردات انرژی به واس��طه افزایش 
استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر 
حاصل خواهد شد. البته پیش بینی 
می ش��ود، بخش قاب��ل توجهی از 
این کاهش هزینه ه��ا در واردات 
انرژی به واس��طه دو برابر ش��دن 
میزان تولی��د نف��ت و گاز خواهد 
بود. گفتنی است، براساس تخمین 
دولت ایتالیا افزایش تولید نفت و 
گاز می تواند به میزان هفت درصد 
از انرژی مورد نیاز ایتالیا را فراهم 

کرده و 25هزار شغل ایجاد کند. 
بد نیست اشاره کنیم که تولید 
نفت خ��ام پیش از این و در س��ال 
2005 در ایتالیا ب��ه باالترین حد 
خود، یعنی 115 هزار بش��که در 
روز رس��ید و از آن زم��ان تاکنون 
این میزان به کمت��ر از 100 هزار 
بشکه در روز رس��یده است. دلیل 
این کاه��ش تولید کمب��ود منابع 
زیرزمینی نبوده چ��ه اینکه ایتالیا 
از ای��ن حیث بزرگ تری��ن ذخایر 
نفت واقع در آب های ساحلی را در 
اروپا در اختی��ار دارد، دلیل عمده 
این افت تولید کاهش فعالیت های 
توسعه و اکتش��اف میادین نفت و 
گاز بوده و این مسئله ای است که 
دولت ایتالیا مایل است تا با ایجاد 
تغییرات��ی در آن و فعال تر کردن 
بخش توسعه و اکتشاف موجبات 

افزایش تولید را فراهم آورد. 
در راس��تای دس��تیابی به این 
هدف دولت ایتالیا تصمیم گرفته 
تا با اعمال دگرگونی هایی اساسی 
در سیاس��ت های تولید نفت خام 
خود، تولی��د این محص��ول را به 
میزان 150 درصد افزایش داده و 
به عقیده کارشناسان بهره برداری 

از می��دان نفت��ی تمپا رؤس��ا به 
دولتمردان ایتالیایی کمک می کند 
تا یک سوم راه را برای رسیدن به 
این هدف طی کنن��د. نکته ای که 
در این میان ش��اید کمت��ر به آن 
توجه ش��ده باش��د، جذابیت های 
توریستی منطقه کورلتو پرتیکارا 
اس��ت که ب��ا توج��ه ب��ه حضور 
ش��رکت های نفتی در این منطقه 
و احتمال ب��روز آلودگی هایی در 
آن تاکن��ون با مخالفتی از س��وی 
س��اکنان محلی آن روبه رو نشده 

است. 
افزای��ش بودج��ه و درآمدهای 
شهر کورلتو پرتیکارا که می تواند 
تغییرات بزرگی در اوضاع این شهر 
و جمعیت 2700 نفری آن ایجاد 
کند، موجب شده شهردار این شهر 
یعن��ی ویچینی��و از فعالیت های 
شرکت های نفتی و فرآیند بدبوی 
تولید نف��ت نظیر مرک��ز تولید و 
پاالیش نفت که قرار است توسط 
ش��رکت توتال در اطراف ش��هر و 
خارج از دید س��اکنان آن ساخته 

شود، چشم پوشی کند. 
 ب��ه دلی��ل در اختیار داش��تن
سه چهارم ذخایر نفت و گاز ایتالیا، 
منطقه باسیلیکاتا در این کشور که 
شهر کورلتو پرتیکارا در آن منطقه 
واقع شده به تگزاس ایتالیا مشهور 
شده است. وجود این ذخایر قابل 
توجه منابع طبیعی در این منطقه 
و اس��تخراج آن موجبات رضایت 
هم��ه را در ایتالیا فراهم نمی کند، 
بسیاری در منطقه باس��یلیکاتا با 
این موضوع ک��ه درآمدهای نفتی 
حاص��ل از بهره ب��رداری از منابع 
زیرزمین��ی واقع در ای��ن منطقه 
موجب ب��اال رفتن س��طح زندگی 
ساکنان آن و توسعه هرچه بیشتر 
این مناطق خواهد شد، مخالفند. 

آن��ان معتقدند، بخ��ش عمده ای 
از درآمده��ای نفت��ی حاص��ل از 
استخراج منابع واقع در این منطقه 
به جی��ب مقامات محلی س��رازیر 
ش��ده و این درآمدها تاثیر اندکی 
بر اوضاع زندگی ساکنان آن دارد. 
ش��اهد این مدعا نیز این است که 
باس��یلیکاتا باوج��ود در اختی��ار 
داشتن منابع قابل توجه نفت و گاز 
همچنان پنجمی��ن منطقه فقیر 

ایتالیا به شمار می رود. 
وض�ع�ی��ت زیرس��اخت های 
ارتباط��ی در منطقه باس��یلیکاتا 
بس��یار وخیم اس��ت. نرخ باال و رو 
به افزایش بیکاری در این منطقه 
از ایتالیا از جمله مشکالت عدیده 
مقامات محلی بوده است، طوری 
که مونتی نخست وزیر وقت ایتالیا  
بندی را در مج��وز بهره برداری از 
نفت این منطقه قرارداد که اجازه 
می داد تا درآمدهای حاصل شده 
از اس��تخراج نفت ص��رف بهبود و 
توسعه زیرس��اخت ها و پروژه های 
محلی ش��ود. ب��ه گفته یک��ی از 
مقامات عال��ی رتب��ه دولتی، این 
بند صرفا به دلیل افزایش انتقادها 
در باس��یلیکاتا درنظر گرفته شده 
است. گفتنی اس��ت، تاکنون این 
بند نیز نتوانس��ته مش��کالت این 
بخش از ایتالیا را حل و فصل کند. 
در همی��ن ارتب��اط، مجم��ع 
محلی باس��یلیکاتا مهلت قانونی 
را برای عملیات اکتش��اف و تولید 
نفت معین کرد. روز بعد فرماندار 
باسیلیکاتا ویتو دی فیلیپو از حزب 
دموکراتیک اعالم کرد: امتیازات 
اعطا ش��ده برای بهره ب��رداری از 
مناب��ع زیرزمین��ی ای��ن منطقه 
حداکثری بوده و تحمل آن برای 
دولت محلی و مردم این بخش از 
ایتالیا دشوار اس��ت. گفتنی است 

به دلیل آنکه طب��ق قوانین ایتالیا 
انجام هرگونه عملیات برای توسعه 
و بهره ب��رداری از منابع نفت و گاز 
باس��یلیکاتا نیازمن��د تایید نهایی 
دولت محلی اس��ت، نظر فرماندار 

آن اهمیت ویژه ای دارد. 
با توجه به این اظهارات از سوی 
مقامات محلی به نظر می رس��د، 
میدان نفتی تمپا رؤسا همزمان با 
توسعه و بهره برداری از آن به زودی 
به ی��ک رس��وایی ب��زرگ تبدیل 
خواهد شد و این به حل مشکالت 
موج��ود کمکی نخواه��د کرد. در 
همین ارتب��اط در 26 س��پتامبر 
چهار تن از مدیران اجرایی سابق 
توت��ال در ش��رکت های تابعه این 
غول نفتی در ایتالیا به همراه مدیر 
عامل آن در پوتنزا پایتخت دولت 
محلی باس��یلیکاتا به اتهام تقلب 
در مناقص��ه س��اخت ی��ک مرکز 
تولید و پاالیش نفت که براس��اس 
آن س��اخت ای��ن مرکز ب��ه یک 
کنسرسیوم که توسط یک سازنده 
محل��ی اداره می ش��ود، واگ��ذار 
شده اس��ت، محاکمه ش��دند. در 
مقابل شرکت سازنده به پرداخت 
200هزار یورو رش��وه ب��ه یکی از 
مقام��ات ح��زب دموکراتیک در 

مجلس ملی ایتالیا متهم شد. 
گفتنی اس��ت، کارکنان سابق 
توت��ال نیز ب��ه دلیل اس��تفاده از 
یک مقام محلی ب��ه منظور خرید 
زمین ه��ای الزم ب��رای س��اخت 
تاسیس��ات نفتی این ش��رکت از 
س��اکنان محلی به قیمتی کمتر 
از قیمت مناسب آن منطقه متهم 
شدند که البته متهمان این پرونده 
تمامی ای��ن اتهام��ات را تکذیب 
کرده و آنه��ا را بی پایه و اس��اس 

می دانند. 
منبع: گاردین

نسیه فروشی به نیروگاه های بادی رسید

پیوستن نیروگاه های بادی به صف طلبکاران وزارت نیرو

افزایش 150درصدی تولید نفت خام توسط ایتالیا حاصل دگرگونی سیاست انرژی این کشور

 اصالح تعرفه آب و برق 
کلید می خورد

معاون وزیر نیرو با تشریح سه ویژگی بودجه آب و برقی 
دولت در سال 94 از اصالح تعرفه آب و برق به عنوان یکی 
از مهم ترین پیشنهادهای وزارت نیرو به دولت برای سال 
94 خبر داد و اعالم کرد: اعتبارات ویژه ای برای حفاظت از 
ذخایر زیرزمینی آب کشور در قالب قانون بودجه سال 94 

پیش بینی شده است. 
علیرضا دائمی در گفت وگو با مهر در تشریح مهم ترین 
ویژگی های بودج��ه وزارت نیرو برای س��ال آینده گفت: 
هم اکنون مراحل نهایی تدوی��ن بودجه صنایع آب و برق 
کش��ور در وزارت نی��رو در ح��ال انجام اس��ت و به زودی 
پیش نویس و الیحه نهایی ب��رای تصویب به هیات دولت 

ارسال می شود. 
معاون برنامه ریزی وزیر نیرو با اعالم اینکه یکی از 
مهم ترین ویژگی های بودجه سال آینده صنایع آب و 
برق کشور افزایش راندمان، بهره وری و کاهش اتالف 
انرژی به ویژه در سطح ش��بکه تولید، انتقال و توزیع 
برق کش��ور اس��ت، تصریح کرد: کاهش اتالف برق و 
ان��رژی از 15 درصد فعل��ی به 10 درص��د مهم ترین 
ش��اخص برقی بودجه وزارت نیرو برای س��ال آینده 

خواهد بود. 
این مقام مسئول همچنین با اشاره به نگاه ویژه وزارت 
نیرو به مدیریت آب های زیر زمینی در قالب قانون بودجه 
س��ال آینده، اظهار کرد: بر این اساس پیش��نهادهایی به 
منظور افزایش سطح اعتبارات و منابع مالی و اعتباری به 
منظور حفاظت و صیانت از آب ه��ای زیر زمینی به دولت 

ارائه شده است. 
دائمی با اش��اره به میثاق نامه امضا شده بین مدیران و 
مسئوالن شرکت های توزیع، شرکت های برق منطقه ای 
و توانیر با وزیر نیرو به منظور اصالح شبکه و کاهش اتالف 
انرژی در شبکه تولید انتقاالت و توزیع برق کشور، تاکید 
کرد: از ای��ن رو اعتبارات ویژه ای هم ب��رای کاهش اتالف 
انرژی و افزای��ش بهره وری با اج��رای طرح های مختلفی 
همچون تبدیل نیروگاه های گازی به س��یکل ترکیبی در 

اولویت قرار گرفته است. 
معاون برنامه ریزی وزیر نیرو، سومین ویژگی بودجه آب 
و برق کشور در سال 94 را احیای اقتصاد صنایع آب و برق 
کشور عنوان کرد و افزود: یکی از مهم ترین عوامل موثر در 
احیای اقتصاد صنایع آب و برق کش��ور اصالح تعرفه ها و 

قیمت تمام شده آب و برق کشور است. 
این مق��ام مس��ئول در پایان با اش��اره ب��ه برنامه ویژه 
وزارت نی��رو برای پرداخت بدهی ه��ای معوق صنایع آب 
و برق به پیمانکاران بانک ها و صندوق های بازنشستگی، 
خاطرنشان کرد: در س��ال جاری هم با اجرای تدابیر ویژه  
بخش��ی از بدهی های آبی و برقی به پیمانکاران پرداخت 

شده است. 

بررسی موضوع اعمال تخفیف 
درقیمت خوراک مایع

 مجتمع های پتروشیمی
مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی موضوع 
اعمال تخفی��ف در قیمت خ��وراک مای��ع مجتمع های 

پتروشیمی را بررسی کرد. 
بنا ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی مرکزپژوهش های 
مجلس شورای اس��المی، دفترمطالعات انرژی، صنعت 
و معدن این مرکز اعالم ک��رد: خوراک مایع، حدود 42 
درصد از خوراک و سوخت مصرف شده در مجتمع های 
پتروش��یمی در س��ال 1391 را به خود اختصاص داده 
اس��ت. قیمت گذاری خ��وراک مای��ع وگاز تحویلی به 
مجتمع های پتروش��یمی موضوعی اس��ت که در ماده 
)1( قان��ون هدفمندک��ردن یارانه ها م��ورد توجه قرار 
گرفته اس��ت. به دلی��ل تناقضی که می��ان تبصره های 
بندهای »الف« و »ب« ماده )1( این قانون وجود دارد، 
خوراک های مایع با قیمت 95درصد فوب خلیج فارس 
تحویل واحدهای پتروش��یمی می ش��وند. با نگاهی به 
وضعیت مالی واحدهای پتروشیمی که از خوراک مایع 
اس��تفاده می کنند می ت��وان دریافت ک��ه برخی از این 
واحدها از نظر حاش��یه س��ود در وضعیت مناسبی قرار 
ندارند و در صورت اعمال تخفیفات بیشتر می توانند به 

وضعیت مطلوبی برسند. 
براس��اس محاس��بات انج��ام ش��ده، در صورت��ی که 
خوراک ه��ای مایع با قیم��ت 90 و 85 درصد نس��بت به 
فوب خلیج فارس به واحدهای پتروش��یمی تحویل شود 
و در صورتی ک��ه این واحدها در حداکث��ر ظرفیت عملی 
خود خوراک مصرف کنند )یعنی 100 درصد ظرفیت( به 
ترتیب 363 و 763 میلیون دالر از درآمدهای دولت کاسته 
می شود. همچنین در صورتی که این واحدها در 75 درصد 
ظرفیت عملی خود خوراک مصرف کنند و قیمت خوراک 
مایع تحویلی به آنها 90 و 85 درص��د فوب خلیج فارس 
باش��د به ترتیب 259 و 572 میلی��ون دالر از درآمدهای 

دولت کاسته خواهد شد. 
دارا بودن ذخای��ر عظیم گاز و نفت به ع��الوه موقعیت 
استراتژیک ایران سبب شده است که صنعت پتروشیمی 
به عن��وان یک��ی از صنای��ع مهمی محس��وب ش��ود که 
می تواند موجب��ات افزایش ص��ادرات غیرنفتی کش��ور، 
ایجاد ارزش افزوده باال، اش��تغالزایی و بومی س��ازی علم 
و تکنول��وژی روز جه��ان را فراهم کند. تکمی��ل زنجیره 
ارزش نف��ت خ��ام و گاز طبیع��ی مربوط ب��ه این صنعت 
عالوه بر کاهش خام فروش��ی نفت و گاز، کاهش واردات 
 محصوالت با ارزش پتروش��یمی را نیز می تواند به دنبال 

داشته باشد. 
ب��ا قیمت گذاری منطق��ی خوراک مای��ع مجتمع های 
پتروش��یمی نظی��ر میعان��ات گازی و فرآورده های نفتی 
می ت��وان گام ه��ای موث��ری در تکمیل زنجی��ره ارزش 
محص��والت نهای��ی با حف��ظ منافع مل��ی ک��ه از جمله 
سیاست های مندرج در اسناد فرادستی و قوانین موضوعه 

است، برداشت. 
الزم به ذکر است خوراک مایع نقش بسیار موثری نسبت 
به خوراک گاز در توس��عه صنایع میانی و پایین دس��تی 
پتروش��یمی دارد، بنابراین انتظار م��ی رود قیمت گذاری 
صحی��ح این گونه خ��وراک با ایج��اد و تکمی��ل زنجیره 
ارزش نف��ت و گاز که موجب کاه��ش واردات محصوالت 
 با ارزش پتروش��یمی می شود، کمک ش��ایانی به اقتصاد 

کشور کند. 

 ایران برای دسترسی بهتر به بازار 
نفت آسیا از چین

مخزن ذخیره سازی اجاره کرد
منابع مطلع از ذخیره یک مخزن نفت در چین از سوی 
ایران خبر دادند و گفتند: این اقدام با هدف دسترسی بهتر 

این کشور به مشتریان نفتی خود صورت گرفته است. 
به گزارش فارس، رویترز به نقل از منابع آگاه نوش��ت، 
ایران در اوایل سال جاری یک مخزن ذخیره نفت در بندر 
دالیان چین اجاره و حداقل دو محموله نفت از این مخزن 

به هند و کره جنوبی صادر کرده است. 
براس��اس این گزارش، در حالی که کاهش قیمت نفت 
به اقتصاد ایران آس��یب زده اس��ت، این کشور همزمان با 
کنار آمدن با تحریم ها در حال رقابت ب��ا تولیدکنندگان 
نفت در خاورمیانه بر س��ر حفظ س��هم خود در بازار نفت 

آسیا نیز هست. 
عربس��تان و امارات پیش از این مخازن نفتی در ژاپن و 
کره جنوبی را برای چندین سال اجاره کرده بودند تا نفت 
خود را در نزدیکی بزرگ ترین مشتریانشان ذخیره کنند. 
به گفت��ه یک مقام دولت��ی هند و یک منب��ع صنعتی، 
اجاره مخزن ذخیره نفت ایران در چین در ماه آگوس��ت، 
زمانی که گمرک هند از ش��رکت ملی نفت ایران در مورد 
یک محموله نفت خام برای ارس��ال به پاالیشگاه مانگالور 

سواالتی کرد، افشا شد. 
به گفته این منابع، به نظر می رس��ید که کشتی حامل 
این محموله به هند از مالزی ارس��ال ش��ده است اما بندر 

بارگیری، در ایران ثبت شده بود. 
یک منبع صنعتی در این باره گفت: ش��رکت ملی نفت 
ایران به گمرک هند اعالم کرد که کش��تی از مالزی اعزام 
شده و محموله در چین، مکان مخزن ذخیره نفت ایران، 

بارگیری شده است. 
یک منبع آگاه در پکن این موضوع را تایید کرد که ایران 
در اوایل امس��ال یک مخزن ذخیره نفت در شمال شرق 

بندر دالیان کرایه کرده است. 
وی افزود: نفت در مخازن رهنی نگهداری می ش��ود و 
می تواند به چین فروخته ش��ود یا برای ارسال به مقاصد 
دیگر در کش��تی های دیگر بارگیری ش��ود. حداقل یک 

محموله از این مخزن به کره جنوبی ارسال شده است. 
براس��اس اطالعات رهیابی نفتکش ه��ا، یک نفتکش با 
پرچم س��نگاپور به گفته یک منبع هن��دی، 90 هزار تن 
نفت میدان نوروز ایران را حمل می کرده است در ماه می، 
 سواحل چین را ترک کرده و در ماه آگوست این محموله 

را به هند تحویل داده است. 
همچنین رویترز براساس مدارکی نوشت که یک کشتی 
با 145 هزار تن نفت س��نگین ایران بندر دالیان چین را 

ترک و در 26 اکتبر به سواحل هند رسیده است. 

وزیر نفت: 

حذف تحریم ها صادرات نفت را 
2برابر می کند

وزیر نفت گفت که در صورت حذف تحریم ها صادرات 
نفت کشور به دو برابر افزایش خواهد یافت. 

بیژن زنگنه توضیح داد: اگر تحریم ها برداش��ته ش��ود، 
ظرف دو ماه ص��ادرات ایران دو براب��ر و کاهش درآمدها 
جبران می شود. از طرف دیگر، دنیا نمی تواند نفت ارزان را 

تحمل کند و این رویه اصالح خواهد شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نفت، زنگنه یادآور 
ش��د: صادرات نفت ایران از 2/5میلیون بش��که به حدود 
یک میلیون بشکه کاهش یافته است و اگر بازار به سمتی 
حرکت کند ک��ه ناگزیر به کاهش دوب��اره به میزان 150 
تا 200 هزار بشکه هم بش��ویم، به طور قطع این موضوع 
منجر به تغییر مواضع ما نخواهد شد و دغدغه ما به شمار 

نمی رود. 
براس��اس این گ��زارش، زنگن��ه در گفت وگ��وی زنده 
تلویزیونی برنامه »شب آفتابی« که چهارشنبه 28آبان ماه 
از شبکه پنج سیما پخش شد، به تشریح سیاست گذاری 
ایران در قبال کاهش قیمت نفت خام پرداخت و از آمادگی 
کش��ورمان برای حضور در صدوشصت وششمین نشست 
عادی س��ازمان کش��ورهای صادر کننده نف��ت )اوپک( 
در وین اتری��ش خبر داد و گف��ت: اعضای اوپ��ک باید از 
هرگونه موضع گیری که وحدت اوپک را زیر سوال می برد، 
خودداری کنن��د و نباید در داخل کش��ور به نحوی عمل 
کنیم که منافع ملی به دلیل رهایی از فش��ارهای داخلی، 

زیرپا گذاشته شود. 
وی در ای��ن برنامه، در پاس��خ به برخ��ی منتقدان که 
عملکرد وی را در افزایش نیافت��ن بهای نفت موثر عنوان 
می کنند، با اش��اره به اینکه عده ای اصرار داش��تند ایران 
درخواس��ت برگزاری نشس��ت فوق العاده اوپک را مطرح 
کند، گفت: توجه داشته باش��ید ونزوئال این درخواست را 

مطرح کرد و با بی توجهی اعضای اوپک روبه رو شد. 
وزیر نفت با بیان این که الزمه تشکیل نشست فوق العاده 
اوپ��ک، اجماع هم��ه اعضا ب��ود، ادامه داد: در ش��رایطی 
پیشنهاد رسمی در این زمینه توجیه دارد که زمینه برای 
اجماع اعضا و موافقت با درخواست وجود داشته باشد، در 

حالی که در شرایط کنونی این زمینه موجود نبود. 
زنگنه توضیح داد: اگر پیش��نهاد رسمی برای برگزاری 
نشس��ت فوق العاده در فضایی نامناس��ب مطرح و بر آن 
اصرار می شد، تشکیل نشدن نشست، موضوع اختالف نظر 
اعضای اوپک را نش��ان می داد که خود می توانست عاملی 
برای کاهش بیشتر قیمت نفت باش��د. از سوی دیگر، اگر 
نشستی تشکیل می شد و اعضا برای کاهش تولید نفت و 
تعادل در بازار توافق و اجماع نمی کردند، این موضوع نیز 

تاثیر منفی بر قیمت نفت می گذاشت.

نفت 

بین الملل

لیال مرگن

برق 

مجلس 
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3 کار و تولید

نب��ود  تکنول��وژی،  غیب��ت 
صاحب  کش��ورهای  با  ارتباط 
نک��ردن  ت��اش  و  صنع��ت 
ب��رای ف��رآوری م��واد معدنی 
موجب ش��ده که منابع عظیم 
مواد معدن��ی کش��ور به صورت 

خام به فروش برسد. 
 »جلوی خام فروش��ی مواد 
معدن��ی گرفته ش��ود.« جمله 
مشهوری که هر از چند گاهی 
از س��وی یکی از مس��ئوالن از 
تا  اس��تانداران  و  فرمان��داران 
ش��ورای  مجلس  نماین��دگان 
می ش��ود  ش��نیده  اس��امی 
و مانن��د موج��ی ت��ازه س��ر 
برم��ی آورد. بدون اینکه قدمی 
در راس��تای تحقق این ش��عار 

برداشته شود. 
موضوع پرهیز از خام فروشی 
م��واد معدنی از س��ال 1388، 
یعن��ی در زم��ان دول��ت دهم 
مط��رح ش��ده ام��ا آنچ��ه که 
کارنامه این پنج س��اله بخش 
می دهد،  نش��ان  معدن کشور 
هی��چ یک از دولت ها تاش��ی 
خام فروشی  س��اماندهی  برای 

مواد معدنی نکرده اند. 

ایجاد ارزش افزوده 
بیشترین دلیل تاکید 

نمایندگان
ساماندهی  از  وقتی صحبت 
جلوگیری  با  موضوع  می شود، 
زی��را  م�ی ک�ن��د،  ت�ف���اوت 
ممنوعی��ت خام فروش��ی مواد 
معدن��ی را می ت��وان ب��ا ارائه 
از  مختل��ف  بخش��نامه های 
س��وی گمرک پیگی��ری کرد، 
اما موضوع س��اماندهی به این 
بخش��نامه ها ختم نمی ش��ود، 
بلک��ه ب��ه ی��ک برنامه ری��زی 
مدون و عملی ب��رای فرآوری 
مواد معدن��ی نیاز دارد. اتفاقی 
که تاکن��ون به غی��ر  از وعده 

ب��رای  گام ج��دی  وعی��د،  و 
برداش��ته نش��ده  تحق��ق آن 
اس��ت. بنابراین، این پرس��ش 
مطرح می ش��ود ک��ه وقتی ما 
هن��وز در بحث ف��رآوری مواد 
معدنی دچار ضعف هس��تیم، 
اصرار نمایندگان مجلس برای 
جلوگیری از خام فروشی مواد 

معدنی برای چیست؟ 
عض��و  ج��راره،  ابولقاس��م 
کمیس��یون صنای��ع و معادن 
اسامی، در  مجلس ش��ورای 
گفت وگو ب��ا »فرصت امروز« 
در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش 
می گوی��د: »چی��زی ک��ه ما 
دنبالش هستیم این است که 
تولید  برای  مناس��بی  شرایط 
ایجاد ش��ود. یک��ی از اهداف 
از  اس��تفاده  مقاومتی  اقتصاد 
ظرفیت داخلی کشور و ایجاد 
ارزش اف��زوده ب��رای کش��ور 
است اما متاس��فانه این اتفاق 
نمی افت��د و م��ا در بس��یاری 
از حوزه ه��ا نظی��ر مع��دن و 
نف��ت محصول خ��ام را صادر 
می کنی��م و محصول فرآوری 
شده به چند برابر قیمت ماده 

خام به ما فروخته می شود.«
او می افزای��د: »این اتفاقات 
م��ا  ک��ه  می ده��د  نش��ان 
نتوانس��ته ایم در ح��وزه تولید 
اق��دام خاصی را انجام دهیم و 
همین موض��وع علت مخالفت 
ما با خام فروشی است، بسیاری 
از این خام فروشی ها، در میان 
صنای��ع باالدس��تی  ص��ورت 
پتروش��یمی  مثا  می گی��رد، 
م��اده خ��ام باالدس��تی تولید 
می کن��د در این ه��ا میلیاردها 
می شود  سرمایه گذاری  تومان 
ام��ا س��ود آنها اندک اس��ت و 
دس��ت آخر هم خ��ام فروخته 
می ش��وند، اما اگر این مواد به 
صنایع پایین دس��تی برسد و 

اه��داف اقتص��اد مقاومتی نیز 
پی��اده ش��ود، افزای��ش ارزش 
افزوده و اشتغال را برای کشور 

به همراه خواهد داشت.«
ایجاد  اینکه  بی��ان  با  جراره 
صنایع پایین دستی با استفاده 
از مواد خ��ام می تواند صنعتی 
ب��ا ظرفی��ت 200 هزار ش��غل 
را ایج��اد کند، بی��ان می کند: 
»وقتی خام فروش��ی می ش��ود 
این ظرفیت ب��ه 500 تا هزار 

نفر کاهش پیدا می کند.« 

تقابل مجلس و 
بخش خصوصی در موضوع 

خام فروشی
این صحبت در حالی مطرح 
می ش��ود ک��ه در زنجیره هایی 
ک��ه در نظر گرفته می ش��ود، 
مانند زنجیره فوالد، سنگ آهن 
ما به صورت خام صادر می شود 
و از س��وی دیگر، گندله وارد 
کش��ور می ش��ود، کارشناسان 
معتقدند،  معدن��ی  فع��االن  و 
واردات گندل��ه ب��رای کش��ور 
بس��یار با صرفه تر از راه اندازی 

واحدهای فرآوری است. 
ج��راره درباره ای��ن موضوع 
به صرفه تر  »واردات  می گوید: 
نیس��ت. علت این موضوع این 
اس��ت که خیلی از کسانی که 
س��نگ آهن ص��ادر می کنند، 
دانش  یا  نیس��تند  فوالدس��از 
کاف��ی در این زمین��ه ندارند. 
ما وقت��ی خیل��ی از فرصت ها 
را به اهل��ش واگذار نمی کنیم 
فروخت��ه  ماده خ��ام  طبیعت��ا 
می ش��ود و ماده خام فروختن 
زنجیره  ایج��اد  ن��دارد.  کاری 
تخص��ص  نیازمن��د  ارزش 
دیگ��ر،  س��وی  از  اس��ت. 
خوب��ی  سیاس��ت گذاری های 
هم در این زمینه انجام نش��ده 
است. شاید تعرفه در جاهایی 
باالت��ر رفت��ه، اما ای��ن اقدام 

مناسبی نیست.«
او در پاس��خ به این پرسش 
که چه اقدامی مناس��ب است، 
ب��ه  را  »کار  می کن��د:  بی��ان 
متخصص��ان واگ��ذار ک��رده و 
کار  برای کنن��دگان  ش��رایط 
تسهیل ش��ود، از سوی دیگر، 

وارد  الزم  فن��اوری  و  دان��ش 
کشور شود.«

معدنی  مواد  صادرکنندگان 
در حالی از س��وی نمایندگان 
مجل��س ب��ه نداش��تن دانش 
نب��ودن  و متخص��ص  کاف��ی 
متهم می ش��وند ک��ه برخی از 
مع��دن کاران نی��ز نمایندگان 
مجلس را به نداشتن اطاعات 
کافی متهم کرده و صحبت از 
خام فروشی را در شرایط فعلی 
کش��ور ناشی از همین موضوع 

می دانند. 

فرصت مجلس 
به صنعت نمی رسد

دبی��ر  وکی��ل،  کام��ران 
و  تولیدکنن��دگان  اتحادی��ه 
صادرکنن��دگان م��واد معدنی 
در ای��ن زمین��ه ب��ه »فرصت 
»بح��ث  می گوی��د:   ام��روز« 
کهنه ای  موضوع  خام فروش��ی 
اس��ت ک��ه متاس��فانه گوی��ا 
نماین��دگان مجل��س ب��ه این  
موض��وع عاقه ندارن��د، هر از 
چند گاهی درباره این موضوع 

اظه��ار نظ��ر می کنن��د.  ام��ا 
تصمیمی درباره آن نمی گیرند. 
شاید نمایندگان فرصتی برای 
مشورت با معدنکاران و گرفتن 
اطاعات بیش��تر ندارن��د و با 
توجه به موضوعات مورد بحث 
در مجلس دیگر فرصتی برای 

صنعت نمی ماند.«
او ب��ا بی��ان اینک��ه بح��ث 
معدن��ی  م��واد  خام فروش��ی 
س��ال ها اس��ت که از س��وی 
مس��ئوالن مط��رح می ش��ود، 
تصریح می کند: »هر چند وقت 
یک ب��ار موضوع خام فروش��ی 
م��واد معدنی مطرح می ش��ود 
و بازار م��واد معدنی را تهدید 
می کند، پرسش من این است 
که از سال 88 که این موضوع 
مط��رح ش��ده تاکن��ون، چ��ه 
گامی در جه��ت فرآوری مواد 
است؟  برداش��ته شده  معدنی 
آی��ا اوض��اع کس��ب و کار بهتر 
شده یا اوضاع کسب و کار برای 
بخش خصوص��ی که در حوزه 
پر ریس��ک معدن وارد ش��ده، 
تس��هیل ش��ده اس��ت؟ آنچه 
ش��واهد نش��ان می دهد گواه 
بر این اس��ت که شرایط هیچ 

تغییری نکرده است.«
»تحریم ها  می افزاید:  وکیل 
پابرجاس��ت و ما هن��وز برای 
رس��یدن ب��ه تکنولوژی ه��ای 
نوین مش��کل داریم. کشوری 
تا  س��عودی  عربس��تان  مانند 
چن��د س��ال دیگر ب��ه قطب 
صنای��ع نفت��ی و س��اختمانی 
تبدی��ل می ش��ود و ترکیه که 
س��نگ آهن در اختیار ندارد، 
ام��روز قط��ب ف��والد منطقه 
است، خب بهتر است به جای 
این ش��عارها بروی��م و ببینیم 

آنها چه کرده اند.«
دبیر اتحادیه صادرکنندگان 
م��واد معدن��ی بی��ان می کند: 

»این حرف ها پایه علمی ندارد 
و شعارگونه اس��ت. بد نیست 
ما  نمایندگان مجل��س همراه 
به چند کشور بیایند تا متوجه 
ش��وند که اگ��ر قرار نیس��ت 
خام فروش��ی کنیم، چ��ه باید 
کنیم. در ح��ال حاضر، همین 
خام فروشی هم غنیمت است، 
اگ��ر کمی دس��ت از پ��ا خطا 
کنیم همی��ن بازارها را هم از 

دست می دهیم.«

نبود تکنولوژی موضوع 
مورد تفاهم دو طرف

ک��ه  ن�قط��ه ای  ت�ن�ه���ا 
ه��م  و  م�عدن ک���اران  ه��م 
ن�م�ای�ن�دگ���ان مجل��س در 
درباره  خام فروش��ی  موض��وع 
آن اتفاق نظ��ر دارن��د، موضوع 
ل��زوم  و  تکنول��وژی  کمب��ود 
ورود تکنولوژی ه��ای نوین به 
کش��ور اس��ت. موضوع��ی که 
فقط با حضور س��رمایه گذاران 
خارج��ی ام��کان تحق��ق آن 
متاسفانه  اما  فراهم می ش��ود. 
به دلیل نبود امنیت اقتصادی 
و تغییر سریع دستورالعمل ها، 
امنیت س��رمایه گذاری در این 
حوزه بسیار کم است و همین 
موضوع سرمایه گذاران خارجی 
را عقب می راند. اما اگر از همه 
گ��ذر  گفته ش��ده  نکته ه��ای 
خام فروشی  موضوع  می کنیم، 
م��واد معدنی با هی��چ یک از 
ای��ن رویارویی ه��ا ب��ه نتیجه 
نرس��یده و مش��کل در نب��ود 
برای  تس��هیات  و  تکنولوژی 
راه اندازی واحدهای فرآوری با 
توجیه اقتصادی مناسب است. 
موضوع��ی ک��ه وزی��ر صنعت 
دول��ت یازده��م باره��ا بر آن 
تاکید کرد، ام��ا تاکنون گامی 
محکم در این زمینه برداش��ته 

نشده است.

طرفین ماجرا یکدیگر را به کم اطالعی متهم می کنند

خام فروشی مواد معدنی در غیبت تکنولوژی

برپایی نمایشگاه فرش های 
نفیس ایران در ویتنام

بی��ش از 200 فرش دس��تباف و تابل��و فرش نفیس 
ایرانی در هانوی، پایتخت ویتنام به نمایش درآمد. 

به گزارش ایرنا، این نمایشگاه فرش ها و تابلو فرش های 
ایرانی دیروز در هتل »ملیا« ش��هر »هانوی« به همت 
س��فارت جمهوری اس��امی ایران در ویتنام گشایش 
یافت و تا روز یکشنبه ادامه دارد. این دومین نمایشگاه 
از صنعت و هنر دو هزار و 500 س��اله فرش��بافی ایران 
اس��ت که در ویتنام برگزار می ش��ود. ای��ن فرش ها به 
وس��یله باقر صیرفیان، رییس انجمن فرش دس��تباف 
خانه صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان و امیر 

حسین ارمی عرضه شده است. 
حس��ین الوندی، س��فیر ایران در ویتنام ابراز امیدواری 
ک��رده دومین نمایش��گاه ف��رش ایران پ��س از موفقیت 
نخستین نمایش��گاه در سال 2009 یک رویداد فرهنگی 
موثر در گسترش همکاری های فرهنگی دو کشور باشد. 

وی همچنی��ن اع��ام ک��رد: رویداده��ای فرهنگی 
بیش��تری در آین��ده برای تقویت دوس��تی دو جانبه و 

گسترش روابط دوجانبه برگزار شود. 
ایران و ویتنام سال گذشته چهلمین سالگرد برقراری 
مناسبات دو کشور را جشن گرفتند و مقامات دو کشور 
امیدوارند روابط دو کشور با روندی جهشی ارتقا یابد. 

ایران در س��ال 1991 و ویتنام نیز در س��ال 1997 
نس��بت به ایجاد سفارت در کش��ور طرف مقابل اقدام 
کردند. روابط دیپلماتیک 41 س��اله بین ایران و ویتنام 

از سال 1973 آغاز شد. 

ارائه بسته حمایتی برای تولید خودروهای 
برقی وهیبریدی به هیات دولت

محمدرض��ا نعم��ت زاده، وزی��ر صنع��ت، مع��دن و 
تج��ارت اعام ک��رد: ب��رای تش��ویق تولید کنندگان و 
مصرف کنن��دگان خودروهای برقی وهیبریدی بس��ته 
حمایتی وتش��ویقی برای تصویب به هیات دولت ارائه 
ش��د. به گزارش ش��اتا، نعمت زاده در بازدید ازکارخانه 
تولی��د باتری لیتیومی با اش��اره به موفقی��ت ایران در 
تولید این نوع باتری در کشور گفت: باتری لیتیومی در 
خودروها و خصوصا در موتور س��یکلت ها قابل استفاده 
اس��ت و در سایر صنایع هم کاربرد دارد. یکی از اهداف 
دولت، برنامه ریزی برای کاه��ش آالیندگی ها خصوصا 
در ش��هرهای بزرگ است. در این جهت، دولت تصویب 
ک��رد تعرفه واردات خودروه��ای برقی وهیبریدی صفر 
ش��ود.  مهندس نعمت زاده با بیان اینکه این مش��وق ها 
کافی نیس��ت، گفت: با استفاده از تجربه سایر کشورها 
بس��ته ای را تنظی��م وبه هیات دولت ارائ��ه کرده ایم تا 
تولید کننده و مصرف کننده تش��ویق به استفاده از این 

محصوالت شود.
فرش

صنعت 
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پول و بانک4

خبرنامه

سیف تاکید کرد
 کسی نمی تواند در آمارهای
بانک مرکزی مداخله کند

ریی��س کل بانک مرکزی با تاکی��د بر اینکه به دلیل 
روی دادن اتفاقات��ی در برخ��ی مقاط��ع م��ردم بدبین 
ش��دند، گف��ت: هیچ ک��س در آماری که توس��ط بانک 

مرکزی منتشر می شود، نمی تواند مداخله کند. 
ولی اهلل س��یف، رییس کل بانک مرکزی در مراس��م 
افتتاحیه همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری 
یادآور ش��د: یک��ی از پیش نیازهای ایج��اد انگیزه برای 
رش��د س��رمایه گذاری ثبات اقتصادی اس��ت، بنابراین 
هرچ��ه ثبات و آرامش در یک منطقه بیش��تر باش��د، 
افق دید س��رمایه گذار برای تحلیل آینده بیشتر شده و 

امکان برنامه ریزی بهتر را برای او مهیا می کند. 
سیف با اشاره به اینکه دولت یازدهم در زمان آغاز به کار 
با شرایط ملتهب اقتصادی روبه رو بود، ادامه داد: نوسانات 
نرخ ارز و غیرقابل پیش بینی بودن وضعیت باعث شده بود 
که س��رمایه گذار از آینده فعالیت خود اطالع درستی در 

دست نداشته و از تولید دوری کند. 
وی ب��ا بیان اینکه با توجه ب��ه التهاب پیش آمده در 
گذشته امکان برنامه ریزی برای سرمایه گذار مهیا نبود، 
خاطرنش��ان کرد: در این شرایط فعالیت های اقتصادی 
به سفته بازی، کارهای کوچک و خریدوفروش برخی از 

کاالها محدود شده بود. 
س��یف اظهارکرد: رکود در س��ال 1391 نرخ رش��د 
اقتصادی را به منفی 6/8 رس��انده بود، با این ش��رایط 
بس��یاری از واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده شده 

بودند. 

بانک مرکزی وعده داد
شرایط خانوارها بهبود می یابد

قائم مقام بانک مرکزی گفت: دولت یازدهم موفق به 
مهار تورم و ش��تاب افزایش قیمت ها شد و در ماه های 
پایانی امسال و سال آینده شاهد بهبود شرایط خواهیم 
بود. این مقام بانک مرکزی همچنین اعالم کرد: دومین 
جلس��ه پیگیری مصوبات سفر های استانی رهبر معظم 

انقالب )مدظله العالی( در بانک مرکزی برگزار شد. 
در این جلس��ه که با حضور استانداران و نمایندگان 
استان های قم، کرمانشاه، خراسان شمالی و کردستان، 
نمایندگان بانک های عامل و بانک مرکزی برگزار ش��د، 
اکب��ر کمیجانی، قائم مقام بان��ک مرکزی گفت: اولویت 
تامی��ن مالی طرح های مورد تاکید در مصوبات، بودجه 
س��االنه  اس��ت و بخش باقی مانده بای��د از منابع بانکی 

تامین شود. 
کمیجانی با اش��اره به محدودیت ه��ا و کاهش توان 
تسهیالت دهی بانک ها افزود: اولویت دولت در پرداخت 
تس��هیالت طرح هایی اس��ت که پیش��رفت بیش��تری 
داش��تند و با منابع کم به بهره برداری رسیده و موجب 
اشتغالزایی می شوند و در حال حاضر عزمی برای شروع 

پروژه جدید نداریم. 
وی به نمایندگان بانک های حاضر در جلس��ه تاکید 
کرد: مصوبات س��فر های اس��تانی مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( باید در اولویت کاری بانک ها قرار گیرد 
و آنها با بررس��ی توجیه پذیری طرح ها، منابع مورد نیاز 

را تامین کنند. 

افزایش حجم شبه پول 
و نوید کاهش تورم

 حجم اس��کناس و مس��کوک در دس��ت م��ردم در 
شش ماه نخست امسال 12/5درصد کاهش یافته  است. 
در پایان شهریورماه س��ال جاری بیش از 293 هزار 
میلیارد ریال اسکناس و مسکوک در دست مردم بوده  
و این در حالی است که رقم متناظر در پایان اسفندماه 

سال گذشته بیش از 335 هزار میلیارد ریال بود. 
از س��وی دیگر کل حجم پول در کشور در این مدت 
ثابت مانده  اس��ت. براس��اس اعالم بان��ک مرکزی کل 
حجم پول در پایان شهریورماه یک میلیون و 198 هزار 
میلیارد ریال بوده و نس��بت به اسفندماه سال گذشته 

فقط نیم درصد بیشتر شده  است. 
مفهوم این تغییرات این است که مردم در این مدت 
ترجیح داده اند پول خود را به ش��به پول تبدیل و آن را 
در حس��اب های بانکی ذخیره کنند. افزایش نرخ سود 
سپرده های بانکی یکی از مهم ترین فاکتورها در تبدیل 
پول به شبه پول است. افزایش حجم شبه پول می تواند 
در بلندمدت ب��ه کنترل تورم و جلوگی��ری از افزایش 

بی دلیل قیمت ها بینجامد. 

بازار طال در دست انداز
قیم��ت جهانی ط��ال در معامالت روز جمعه ش��ش 
دالر کاه��ش یافت و هر اونس طال در این روز در برابر 
1196/2 دالر معامل��ه ش��د. درحالی که تج��ار فعالیت 
بان��ک مرکزی امریکا را به دقت تحت نظر دارند قیمت 
طال در معامالت روز جمعه روندی نزولی را طی کرد. 

قیم��ت طال این هفته بین 1175 دالر و 1205 دالر 
نوسان داش��ته و در اوایل ماه جاری به پایین ترین رقم 
چهار س��ال و نیم اخی��ر در اوایل ماه ج��اری میالدی 
رس��یده اس��ت. ت��ورم پایین فعل��ی در فض��ای کالن 
اقتص��ادی و تقویت ارزش دالر عواملی منفی برای بازار 

طال به شمار می روند. 
آمارهای اقتصادی امریکا در روز پنجش��نبه نش��ان 
داد فش��ارهای تورمی در ماه اکتبر افزایش یافته است، 
هرچند ک��ه این آمارها گمانه زنی ه��ا در مورد احتمال 
افزایش نرخ بهره در اواس��ط سال 2015 را نیز تقویت 
کرده اس��ت. افزایش نرخ بهره موجب کاهش جذابیت 

بازار طال برای سرمایه گذاران می شود. 
براساس این گزارش، قیمت هر اونس طال در جریان 
معام��الت روز جمع��ه ش��ش دالر کاهش یاف��ت و به 

1196/2  دالر در هر اونس رسید. 
قیمت دالر ک��ه به تازگی در برابر ی��ن افزایش قابل 
توجهی را تجربه کرده اس��ت، به دلیل برداش��تن سود 
س��رمایه گذاران روز جمعه ش��اهد توقف روند افزایشی 
ب��ود، با این حال روند بازار دالر به دلیل عملکرد مثبت 

اقتصاد امریکا همچنان افزایشی است. 
قیم��ت طال اوایل ماه جاری میالدی به دلیل تقویت 
ارزش دالر ب��ه 1131 دالر و 85 س��نت رس��ید ک��ه 

پایین ترین رقم در چهار سال و نیم اخیر بود. 

قیمتنوع ارز 

32540دالر امریکا

40850یورو

50990پوند انگلیس

29060دالر کانادا

8900درهم امارت

33990فرانک سوئیس

14660لیر ترکیه

8670ریال عربستان

9990رینگت مالزی

107000دینار کویت

5400یوآن چین

600روپیه هند

300ین ژاپن

27دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

1,196,2اونس طال

406,000مثقال طال

93,725طالی 18 عیار

914,000سکه بهار آزادی

914,000سکه طرح جدید

461,000سکه نیم

262,000سکه ربع

168,000سکه گرمی

اولویت های پرداخت وام بانک
 توسعه تعاون اعالم شد

معاون امور اعتباری و س��رمایه گذاری بانک توس��عه 
تعاون، تامین س��رمایه در گ��ردش واحدهای تولیدی 
و اتم��ام طرح ه��ای نیمه تم��ام را در اولوی��ت اعطای 

تسهیالت این بانک عنوان کرد. 
س��یدباقر فتاحی اظهار کرد: در حال حاضر برخی از 
واحده��ای تولیدی با ظرفیت کمتر از ظرفیت اس��می 
خ��ود فعالیت دارند، از این رو بانک توس��عه تعاون در 
جهت کمک ب��ه واحدهای فعال تعاون��ی، تامین مالی 

آنها را برعهده می گیرد. 
وی حمایت از طرح های دارای 70 درصد پیش��رفت 
فیزیکی را که با 40 درصد تسهیالت می توانند به اتمام 
برس��ند در اولویت پرداخت تس��هیالت بانک توس��عه 

تعاون ذکر کرد. 
 

معرفی مدیرعامل جدید بانک کشاورزی
طی حکمی از س��وی وزیر امور اقتص��ادی و دارایی 
دکتر مرتضی شهیدزاده، به عنوان رییس هیات مدیره و 

مدیرعامل بانک کشاورزی منصوب شد. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک کش��اورزی، آیین 
تکری��م و معارفه رییس هیات مدیره و مدیرعامل این 
بانک با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کش��اورزی 
و معاون��ان این وزارتخانه، محمد پاریزی، معاون امور 
بانک��ی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاس��ت های اصل 
44 قانون اساس��ی وزارت امور اقتص��ادی و دارایی، 
عیس��ی کالنتری دبی��رکل خانه کش��اورز، جمعی از 
نماین��دگان مجلس، برخ��ی از مدیران نظ��ام بانکی 
کش��ور، طالبی، مدیر عامل پیشین بانک کشاورزی، 
اعض��ای هیات مدی��ره و جمع��ی دیگ��ر از مدیران و 
کارکنان این بانک روز چهارش��نبه 28 آبان ماه سال 
ج��اری در محل س��اختمان مرک��زی برگزار و ضمن 
قدردان��ی از زحمات وتالش ه��ای طالبی، حکم مدیر 

عاملی شهید زاده به وی ابالغ شد. 

پرداخت سود سهامداران شرکت سبحان 
دارو در شعب بانک صادرات ایران

سود سهامداران شرکت سبحان دارو مربوط به سال 
مالی 92 از طریق ش��عب بانک صادرات ایران پرداخت 
می شود. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
براس��اس قرارداد منعقد ش��ده بین این بانک و شرکت 
سبحان دارو )ذسبحان( سود سهامداران این شرکت از 
طریق تمام شعب بانک صادرات ایران از روز شنبه یکم 
آذر ماه س��ال جاری قابل پرداخت است. در این رابطه 
س��هامداران حقیقی شرکت یادش��ده می توانند با ارائه 
مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام 
مربوط به ش��عب این بانک مراجع��ه و وجه حق تقدم 
استفاده نش��ده افزایش سرمایه متعلقه خود را دریافت 

کنند یا به سایر حساب های خود انتقال دهند. 

نرخ سود بانکی باید یک باشد یا 
شناور؟ و چرا پس از سال ها بحث 
در ای��ن مورد هن��وز نظام بانکی 
کشور به جواب مناسبی نرسیده 
است؟ برخی از فعاالن اقتصادی، 
از تعیین دستوری نرخ سود بانکی 
گله مند هستند و در مقابل برخی 
دیگر با رد شناور سازی نرخ سود 
بانکی به دنبال ساز و کاری برای 
رهیافت مناسب اقتصادی در این 
زمینه هستند. اما به راستی کدام 
راهکار به نفع نظام بانکی و اقتصاد 
کش��ور اس��ت؟ در این زمینه با 
کارشناسان اقتصادی به گفت وگو 

نشستیم. 
 

ساختار اقتصاد ایران 
ظرفیت سود شناور را ندارد

دکتر میر معینی، کارشناس بازار 
سرمایه در مورد نرخ سود بانکی 
در گفت وگو ب��ا »فرصت امروز« 
گفت: نرخ سود بانکی خود تابع 
ش��اخص های اقتصادی است و 
مهم ترین علل رش��د نرخ س��ود 
بانکی تورم اس��ت؛ تورم هم خود 
تابع دیگر شاخص های اقتصادی 
است و تا مشکل تورم حل نشود، 
مشکل نرخ سود بانکی هم حل 

نمی شود. 
وی تاکید کرد: باید چرخه ای 
به وجود آید تا ساختار اقتصادی 
اگ��ر  طبع��ا  ش��ود.  درس��ت 
چشم اندازاقتصاد کشور به لحاظ 
مهار تورم و سایر توابع اقتصادی 
اصالح نشود، متناسب سازی نرخ 
سود بانکی هم صورت نمی گیرد. 
این موض��وع را نبای��د فراموش 
کنی��م که نرخ س��ود بانکی تابع 
نرخ تورم است و زمانی می توانیم 
از بهبود نرخ س��ود بانکی حرف 
بزنیم که تورم هم بهبود یابد که 
خوشبختانه دولت در این زمینه 

گام های خوبی برداشته است. 

دکتر معین��ی اف��زود: در این 
زمینه بای��د بحث رک��ود را هم 
در نظر گرف��ت. در حال حاضر، 
هن��وز تکلیف رکود مش��خص 
نیس��ت و معلوم نیس��ت که آیا 
برنامه های دول��ت در این زمینه 
ب��ه ثم��ر می نش��یند ی��ا خیر. 
سیاست اقتصادی پول و سیاست 
کشوربه هم پیوسته هستند و باید 
در ی��ک نظام جام��ع اقتصادی 
دیده شوند. این موضوع که رشد 
اقتصادی و توسعه اقتصادی فارغ 
از دیگر ش��اخص ها باشند، نگاه 

جامعی نیست. 
وی همچنین در مورد نرخ سود 
بانکی غیر دستوری گفت: ساختار 
اقتصادی این اجازه را نمی دهد که 
نرخ س��ود بانکی ما شناور باشد. 
از طرفی، س��اختار اقتصادی ما 
ظرفیت رقابتی شدن را ندارد. نرخ 
سود بانکی ش��ناور، بستر خاص 
خ��ود را می خواهد که اکنون در 
ایران این بس��تر فراهم نیست. با 
آزاد سازی اقتصاد و رقابتی کردن 
فضای کسب و کار شاید بتوان در 
آینده نس��بت به آزاد سازی نرخ 

سود بانکی امیدوار بود. 
دکتر معینی اظهار کرد: نکته 
دوم اینک��ه باید برای رتبه بندی 

بانک ها شرکت هایی ایجاد شوند، 
ولی متاسفانه این سیستم ارزیابی 
اکنون وجود ن��دارد و زمانی که 
چنی��ن ش��رکت هایی را نداریم 
نمی توان گفت نرخ س��ود بانکی 
را براساس یکی از معیار ها عرضه 
کنند. خیلی از بسترها در اقتصاد 
رقابتی هس��تند، ولی در اقتصاد 
ایران اجرا نش��ده است، به دالیل 
فرهنگی اقتص��اد ما تئوری های 
الزم را متناس��ب ب��ا اقتص��اد 
توسعه مند ندارد. نظام اقتصادی 
ما گریبانگیر بسیاری از مشکالت 
اس��ت. این کارشناس اقتصادی 
در پایان اف��زود: در طرح تحول 
اقتص��ادی دولت یک��ی از موارد 
مهمی ک��ه دیده ش��ده، اصالح 
نظام بانکی و سیاست پولی بوده 
اس��ت، اگر اقتصاد آزاد داش��ته 
باشیم و این اقتصاد متناسب با 
تئوری های روز باشد و در فعالیت 
و توسعه اقتصادی براساس برنامه 
و مکت��ب خاص آن پیش برویم 
به یقین ش��اهد موفقیت و رشد 

اقتصاد خواهیم بود. 
نقش مهم بانک ها در 

رونق تولید
رزاق��ی،  ابراهی��م  دکت��ر   
کارشناس اقتصادی در گفت وگو 

با »فرصت امروز« در مورد نرخ 
سود بانکی گفت: برای شکوفایی 
اقتصاد کش��ور نرخ سود بانکی 
باید مش��خص باشد. در شرایط 
کنونی و در ش��رایطی که تورم 
باالس��ت، سود س��پرده گذار از 
بان��ک، تقریبا نصف ن��رخ تورم 
است. غیر  از سپرده گذاری های 
ویژه برخی سپرده ها خفته است 
و سپرده گذاران در بلند مدت با 
این پول کار اقتصادی نمی کنند 
و فقط س��ود آن را برای تامین 
مخارج ج��اری خود اس��تفاده 
می کنن��د، به ای��ن ترتیب، این 
دس��ته از س��پرده گذاران ضرر 

می بینند. 
با اشاره به تسهیالت  رزاقی 
تولید کنندگان  ب��رای  بانک ها 
بانک ه��ا  تس��هیالت  گف��ت: 
و  ارزان  تولید کنن��دگان  برای 
به نفع آنهاس��ت. صرف نظر از 
قدرت خرید در ازای وام، این 
به وجود  تولید  رشد  تسهیالت 
می آورن��د و ب��ا عرض��ه زیاد 
تولی��دات تولید کنندگان تورم 

کاهش پیدا می کند. 
این کارشناس افزود: در شرایط 
کنونی متاسفانه برخی دستگاه ها 
به گون��ه ای عم��ل می کنند که 

به دنبال تولید نیس��تند و عموما 
تسهیالت را که از بانک می گیرند، 
به نام تولید به کارهای س��ودآور 
دیگر مثل خریدوفروش مسکن 
و غیره اختص��اص می دهند. در 
این صورت، تولید کنندگان واقعی 
دچار مشکل می شوند و این امر 
به ضرر آنهاس��ت، برخی دیگر از 
بانک ها خود واسطه تولید هستند، 
خودش��ان داللی ها و سوداگری 
و س��ود آوری های��ی را به وج��ود 
می آورند. باید این دسته و گروه ها 
شناسایی ش��وند و با آنها مبارزه 
قاطع و برخورد ش��دید ش��ود تا 
این گونه فعالیت های غیر تولیدی از 
بین بروند. وی همچنین در مورد 
نرخ سود غیر دستوری افزود: در 
برخی موارد دولت یارانه تولید را 
کنترل می کند، یعنی بخشی از 
س��ود یارانه تولید را خود دولت 
می گی��رد که به آن وام تکلیفی 
می گویند و بانک ه��ا را مجبور 
می کنند س��ود ان��دک دریافت 
کنند و س��ود پایین ت��ری را به 
تولید کنندگان می دهند که این 
به ضرر بانک ها است و بانک ها از 

این محل ضرر می کنند. 
وی تاکی��د کرد: در ش��رایط 
فعلی، حجم فعالیت غیر تولیدی 
پی��دا  افزای��ش  س��وداگرانه 
می کند، بهره ها ب��اال می رود و 
تولید کنندگان واقعی نمی توانند 
از تس��هیالت بانکی به درستی 
اس��تفاده کنن��د. بانک ها هم از 
این وضعیت متضرر می شوند و 
نمی توانند خدمات شایسته ای را 
به تولید کنندگان بدهند. این در 
حالی است که نرخ سود بانکی 
هم در شکل دس��توری آن، به 
بانک ها ضرر می رس��اند، با این 
وجود تا زمانی که رفتار دولت با 
بانک ها و تولید کنندگان عوض 
نشود نمی توان به تغییر شرایط 

امیدوار بود. 

در گفت وگوی فرصت امروز با کارشناسان بررسی شد

شناورشدن نرخ سود بانکی؛ شاید وقتی دیگر
طال هر اونس 1196 دالر

قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز پنجشنبه منتشر 
شد. نرخ فروش هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز 
پنجشنبه در بازار 914 هزار تومان، طرح قدیم 913 هزار 
و 500 تومان، نیم س��که 461 هزار تومان، ربع سکه 262 
ه��زار تومان و س��که گرمی 168 هزارتومان اعالم ش��د. 
همچنین نرخ هر گرم طالی زرد 18 عیار در بازار داخلی 
93,725تومان و ن��رخ هر اونس طال در بازارهای جهانی 

1,196,2دالر بود. 

سکه آتی

درصد تغییرقیمت)تومان(نوع سکه
0,18 %-942000اردیبهشت

0,03%924000اسفند
 0,02%915000دی

نرخنامه

بانکنامه

101شمــارهشـنبه |  اول آذر 1393 |

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

پنجشنبهچهارشنبهسه شنبه

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

3 2 6 0

3 2 5 5

3 2 5 0

3245

3 2 4 0

 3235

3 2 3 0

3 2 2 5

تعداد معامالت
1 2 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0

6 0 0 0 0

4 0 0 0 0

2 0 0 0 0

0

حجم معامالت به میلیون
1 4 0 0

1 2 0 0

1 0 0 0

8 0 0

6 0 0

4 0 0

2 0 0

0

ارزش معامالت به میلیون
3500000

3 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

0

روزهای هفته

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنجشنبه

سکه طرح قدیم

916
914
914
917
917
914

سکه طرح جدید

916
914
914
917
917
914

نیم سکه

463
461
461
462
462
461

ربع سکه

266
265
265
264
264
263

سکه 1 گرمی

170
170
170
169
168
168

قیمت سکه در هفته گذشته )هزار تومان(
روزهای هفته

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنجشنبه

قیمت هر اونس طالی جهانی)دالر(

1189,50
1189

1188,50
1195,90
1192,90
1163,20

هر مثقال طالی 17 عیار)ریال(

406,500
4,040,000
4,060,000
4,070,000
4,070,000
4,050,000

هر گرم طالی 18 عیار )ریال(

937,250
936,000
980 936
938,680
938,680
910,345

قیمت طال در ایران و جهان

تاریخ

93 /8 /24
93 /8 /25
93 /8 /26
93 /8 /27
93 /8 /28

شاخص کل

75,946
75,930
75,965
75,904
75,248

شاخص  صنعت

63,500
63,403
63,335
62,909
62,814

شاخص شناور آزاد

87,057
87,307
87,497
86,827
86,829

شاخص های مهم بورس تهران در هفته گذشته

تاریخ

93/8/24
93/8/25
93/8/26
93/8/27
93/8/28

حجم معامالت به میلیون

1250
1052
907
722
964

ارزش معامالت)میلیون ریال(

3046463
2873653
2688850
1925304
2287341

تعداد معامالت

87804
101048
72284
72928
94318

جدول معامالت هفته گذشته در بورس تهران

12,821,611جمع 4,895428,382

سکه طرح قدیم

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

917.5
917

916.5
916

915.5
915

914.5
 914

913.5
913

سکه طرح قدیم - سکه طرح طرح جدید

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

917.5
917

916.5
916

915.5
915

914.5
 914

913.5
913

شاخص کل شاخص صنعت شاخص شناور آزاد

93/8/24 93/8/26 93/8/2893/8/25 93/8/27 93/8/24 93/8/26 93/8/2893/8/25 93/8/27 93/8/24 93/8/26 93/8/2893/8/25 93/8/27

93/8/24 93/8/26 93/8/2893/8/25 93/8/27 93/8/24 93/8/26 93/8/2893/8/25 93/8/27 93/8/24 93/8/26 93/8/2893/8/25 93/8/27

 76.200

76 .000

75.800

75.600

75.400

75.200

75.000

74.800

63.600

63.400

63.200

63 .000

62 .800

6 2 . 6 0 0

62 .400

87.600

87.400

87.200

87.000

86.800

86.600

86.400

 3256
 4089
 5117
890

 3256
 4088
 5113
891

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دوشنبهیکشنبه
دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

شنبه
 3256
 4097
 5143

890

3247
4088
5127
889

 3235
 4066
 5075

881

 3248
 4080
 5100
881

دلـار در بازار آزاد بازارهای مــــالی در هفـته گذشته

دالر در مرز 3250 تومان
سکه در مرز 914 هزار تومان

هر گرم طال در مرز 91 هزار تومان
هر اونس طالی جهانی در مرز 1162 دالر

نسیم نجفی



5 تجارت و خدمات

طبق آخرین آمار اعالم ش��ده 
گوگل توانسته با سیستم عامل 
اندروید 84 درصد از سهم بازار 
سیس��تم عامل های تلفن ه��ای 
هوش��مند و تبلت ها را به خود 
اختص��اص ده��د و ب��ا فاصله 
زی��ادی از رقی��ب خ��ود یعنی 

iOS، یکه تاز میدان باشد. 
ام��ا ای��ن محبوبی��ت اندروید 
مشکالتی را برای شرکت گوگل 
و کارب��ران این سیس��تم عامل 
به همراه داش��ته اس��ت و آن 
فعالی��ت  ب��رای  زمینه س��ازی 
هکر ها و بدافزارنویسان است تا 
اپلیکیشن های  فراگیر شدن  از 
تا  کنند  اس��تفاده  اندروی��دی 
راحت تر به اهداف ش��وم خود 

برسند. 
دنیای  خراب��کاران  نی��ز  اخیرا 
س��ایبری ع��زم خ��ود را جزم 
ش��رکت های  ت��ا  کرده ان��د 
تج��اری کوچ��ک و بزرگی که 
از سیس��تم عامل اندروید روی 
تلفن های هوش��مند  تبل��ت و 
از  می کنن��د  اس��تفاده  خ��ود 
پ��ای در آورند و ب��ه اطالعات 
محرمانه شرکت های دولتی در 
وزارتخانه های  جهان،  سراس��ر 
امنیتی و دفاعی برخی کشور ها 
یا حتی بانک ها دسترسی پیدا 

کنند. 
ش��رکت ها و محقق��ان امنیتی 
در روز ه��ای اخی��ر تروجان��ی 
را شناس��ایی کرده ان��د ک��ه با 
ورود ب��ه ش��بکه ش��رکت ها و 
اطالعات  تجاری،  سازمان های 
مال��ی مث��ل شماره حس��اب و 
رم��ز عبور آنها را پیدا می کنند 
ت��ا بتوانند در کس��ری از ثانیه 
را  خ��ود  قربانی��ان  حس��اب 
خالی کنند.  ای��ن تروجان که 
Notcompatible ن��ام دارد 
برای منتقل شدن از شبکه های 
بهره   P2P رمزن��گاری ش��ده 
برده و به سرعت خود را منتقل 
و تکثیر می کن��د. این تروجان 
اندروید  همراه  با سیستم عامل 
می توان��د  و  دارد  س��ازگاری 
ش��بکه های »بوت ن��ت« همراه 
هدای��ت  را  چندمنظ��وره ای 
کند که عملک��ردی مخفیانه و 

خرابکارانه دارند. 
محم��د صدیق��ی، کارش��ناس 
امنیت شبکه و اطالعات درباره 
نوع فعالیت این تروجان گفت: 
ش��رکت های  بررس��ی  طب��ق 
امنیتی این بدافزار از دوس��ال 
پی��ش کار خود را آغ��از کرده 
است و می توان گفت نخستین 
بداف��زار اندروی��دی اس��ت که 
ب��رای آل��وده ک��ردن قربانیان 
خ��ود ه��م از وب س��ایت ها و 
اپلیکیش��ن ها  و  برنامه ها  ه��م 
اس��تفاده می کن��د.  وی افزود: 
 اما ن��وع جدید این تروجان که
NotCompatible. C ن��ام 
گرفته خطرناک تر از نوع قبلی 
است و می تواند ارتباطات خود 
با س��رورهای کنترل کننده اش 
را رمزگ��ذاری ک��رده و جلوی 
افش��ای آنها را بگی��رد که اگر 
روش��ی ب��رای شناس��ایی این 
آنتی ویروس ها  توس��ط  بدافزار 
در نظر گرفته نش��ود می تواند 
و  ظاه��ر  خطرن��اک  بس��یار 
جلوگی��ری از ش��یوع آن نی��ز 

سخت تر شود. 
صدیقی درباره چگونگی مقابله 
با این بدافزار گفت: خوشبختانه 
به نظر می رس��د سیس��تم های 
اندروی��دی که »روت« نش��ده 

باش��ند به این تروج��ان آلوده 
نمی ش��وند یا احتم��ال قربانی 
شدن آنها بسیار کم است.  وی 
افزود: روت ک��ردن اصطالحی 
اس��ت که ب��ه اپلیکیش��ن ها و 
کاربر این اج��ازه را می دهد تا 
به بخش های حس��اس اندروید 
دس��ت پیدا کنند و از امکانات 
و دسترس��ی بیشتری بهره مند 
ش��وند که ای��ن عمل ج��دا از 
قابلیت ه��ای خوب��ی ک��ه دارد 
می تواند بسیار خطرناک باشد. 
اظهار  امنیتی  کارش��ناس  این 
کرد: تنه��ا در صورتی می توان 
اندروی��د  گوش��ی های  ب��ه 
دسترس��ی پیدا کرد که کاربر 
امکان��ات  و  تنظیم��ات  قب��ال 
پیش فرض��ی که روی گوش��ی 
بوده اند را ب��رای ارتقا یا نصب 
تنظیم��ات و امکانات جدیدتر 
تغییر داده یا در اصطالح روت 

کرده باشد. 

آبنبات چوبی امن تر است 
چگونگ��ی  درب��اره  صدیق��ی 
جدی��د  نس��خه  عملک��رد 
نی��ز  اندروی��د  سیس��تم عامل 
گف��ت: اندروی��د آبنبات چوبی 
هنوز فراگیر نش��ده اس��ت اما 
توانایی  ک��ه  می ش��ود  گفت��ه 

ب��ا  مقابل��ه  ب��رای  بیش��تری 
Notcompatible را دارد. 

 ام��ا ب��ه گفت��ه کار شناس��ان 
ام��کان رمزن��گاری در اندروید 
جدی��د ک��ه آبنبات چوب��ی نام 
کارای��ی  ضع��ف  س��بب  دارد 
می شود،  هوش��مند  تلفن های 
یکی از قابلیت های ارائه ش��ده 
در اندروید آبنبات چوبی امکان 
  )Encryption( رمزن��گاری 
اس��ت، که ب��ا اس��تفاده از آن 
کارب��ر می تواند کلیه داده هایی 
که روی تلفن هوش��مند خود 
دارد را رمزن��گاری کن��د و این 
داده ها تنه��ا با وارد کردن یک 
رم��ز عب��ور مج��ددا از حالت 
انکریپت ش��ده خ��ارج و قابل 

استفاده می شوند. 
به ای��ن ترتی��ب چنانچه تلفن 
هوشمند ش��ما در اختیار فرد 
دیگ��ری قرار گی��رد عمال وی 
ب��ه دیت��ای ذخیره ش��ده در 
موبایلت��ان دسترس��ی نخواهد 
داشت و نمی تواند از حافظه آن 

بهره خاصی ببرد. 
امکان یاد شده برای تلفن های 
هوش��مندی که به روز رس��انی 
را  چوب��ی  آبنب��ات  اندروی��د 
دریاف��ت کرده ان��د به ص��ورت 
بوده و  پیش ف��رض غیر فع��ال 

کارب��ر الزم اس��ت در ص��ورت 
نیاز نس��بت به فعال سازی آن 
اقدام کن��د، البته ش��رایط در 
م��ورد دو محصول ارائه ش��ده 
از جانب گوگل یعنی نکسوس 
۶ و ۹ ف��رق می کن��د و قابلیت 
به ص��ورت   Encryption
پیش ف��رض روی آنه��ا فع��ال 
اس��ت )امکان غیر فعال س��ازی 
به ظاهر  ن��دارد(.  وج��ود  نی��ز 
ای��ن تصمیم از جان��ب گوگل 
مطل��وب  و  ای��ده آل  چن��دان 
وب س��ایت  زیرا  اس��ت،  نبوده 
در   AnandTech معتب��ر 
از آخرین  آزمایش های��ی ک��ه 
م��دل تلفن هوش��مند و تبلت 
آورده،  عم��ل  ب��ه  نکس��وس 
می گوی��د، قابلیت رمزنگاری تا 
حدی س��بب ضعف کارایی در 
این محصوالت شده است. این 
وب سایت چند تست بنچ مارک 
را روی ی��ک تلفن هوش��مند 
ک��ه  موت��وروال،  نکس��وس۶ 
قابلیت رمزنگاری در آن توسط 
خ��ود ای��ن کمپان��ی غیر فعال 
ش��ده بود اجرا ک��رده و در هر 
ی��ک از ای��ن تس��ت ها موبایل 
مورد اش��اره س��رعت و کارایی 
بهت��ری را نس��بت به نس��خه 
اس��تانداردش ارائه کرده است.  
می افزای��د،   AnandTech
وقت��ی روی نکس��وس۵ مجهز 
ش��ده به اندروید آبنبات چوبی 
نیز قابلیت انکریپش��ن را فعال 
ک��رده و به بنچ مارک این تلفن 
کارایی  پرداخته اند،  هوش��مند 
ای��ن موبایل ه��م در قیاس با 
نس��خه فاقد انکریپشن کاهش 
داش��ته اس��ت. مس��ئله ضعف 
کارای��ی مادام��ی ک��ه قابلیت 
رمزن��گاری در اندروید آبنبات 
چوبی فعال باشد وجود خواهد 
داش��ت و ب��ا غیر فعال س��ازی 
ای��ن ام��کان ضع��ف مذک��ور 
نیز برط��رف خواهد ش��د، هر 
اخی��ر  محص��والت  در  چن��د 
خ��ط تولی��د نکس��وس امکان 
غیر فعال سازیش در نظر گرفته 
نش��ده اس��ت. البته باتوجه به 
نرم اف��زاری بودن این اش��کال 
بعی��د نیس��ت گ��وگل در یک 
به روز رسانی آن را برطرف کند. 

باگ های سیستم عامل گوگل خطرناک تر شدند 

تروجان اندرویدی در کمین شرکت های تجاری
بیمه ایران دیگر داغی نمی گیرد

عباس فراش��یانی، مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران 
گفت: مراکز پرداخت خس��ارت اتومبیل این مجموعه در 
راستای ارائه خدمات مناسب تر به بیمه گذاران دیگر داغی 

نمی گیرند. 
 به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، او با اشاره به اینکه 
در این طرح س��رعت رس��یدگی به پرونده ه��ای بیمه ای 
بیشتر ش��ده و بیمه گذاران و زیان دیدگان در مدت زمان 
کوتاه تری خسارت خود را دریافت می کنند، افزود: پیش 
از این بیمه گذاران و زیان دیدگان برای دریافت خس��ارت 
خود بای��د داغی خ��ودروی خس��ارت دیده را به ش��عب 
پرداخت خس��ارت ارائه کرده و س��پس غرام��ت خود را 

دریافت می کردند. 
 وی افزود: این مس��ئله عالوه برصرف وق��ت و هزینه، 
چرخه رس��یدگی به پرونده ه��ای بیم��ه ای را طوالنی تر 
می کرد و باعث می ش��د، ذینفعان دیرتر خسارت خود را 
 دریافت کنند و همی��ن امر موجب ع��دم رضایت مندی 

بیمه گذاران شده بود. 
مدیربیمه ه��ای اتومبیل بیمه ایران درخصوص س��ایر 
مزایای حذف داغی در پرداخت خس��ارت به بیمه گذاران 
تصریح کرد: با اجرایی شدن این طرح مراجعه بیمه گذاران 
به ش��عب کاهش پیدا ک��رده و ارائه خدم��ات بیمه ای به 

بیمه گذاران در مدت زمان کوتاه تری انجام می پذیرد. 
 به گفته وی، بیمه گذاران در این باره به افزایش سرعت 
رسیدگی به پرونده های خس��ارتی، کاهش صرف وقت و 
هزینه های ای��اب و ذهاب که قب��اًل آن را پیش بینی کرده 

بودیم، اشاره داشته و رضایتمندی خود را اعالم کردند. 
 فراشیانی، درپاسخ به این سؤال که بیمه ایران با اجرای 
این طرح به دنبال کدام هدف بوده، عنوان کرد:  هدف اصلی 
ما روان سازی رسیدگی به پرونده های حوزه های خسارتی 

و حذف مدارک غیر ضروری از این پرونده ها بوده است. 
به گفته وی، سابق براین بیمه گذاران و زیان دیدگان یک 
بار برای اعالم خس��ارت، باردوم برای ارائه داغی و بارسوم 
برای دریافت غرامت به مراکزپرداخت خس��ارت مراجعه 
می کردند که با این طرح مراجع��ات غیر ضروری کاهش 
یافته و در بار اول کار رس��یدگی به پرونده خسارتی تمام 

وغرامت به ذی نفعان پرداخت می شود. 
مدیربیمه های اتومبیل بیمه ای��ران در ادامه ازکاهش 
نرخ پوش��ش های اضافی بیمه نام��ه بدن��ه اتومبیل این 
مجموعه خب��رداد و گف��ت: در بیمه نامه ه��ای بدنه و در 
ارائه پوش��ش های اضافی تعدیل نرخ داشته ایم که هنگام 

عقدقرارداد به اطالع بیمه گذاران می رسد. 
 فراش��یانی افزود: در بازنگری جدید تخفیفات توافقی 
را پیش بینی کرده ایم که حداکثر آن 20 درصد است که 

زمان صدور بیمه نامه به حساب بیمه گذار منظور شود. 
 وی در مورد ارائه خدمات جدیدتر به استفاده کنندگان 
از بیم��ه نامه ه��ای بدن��ه عنوان ک��رد:  در ط��رح جدید 
بیمه گذارانی که پوش��ش غرامت تعمیرگاه را خریداری 
کرده باش��ند، غرامت تعمی��رگاه را برای آن��ان به میزان 

70هزار تومان افزایش داده ایم. 
فراش��یانی درادامه به تعدیل حق بیم��ه بیمه نامه های 
اتومبیل های خارجی اش��اره کرد وگفت: باتوجه به اینکه 
خودروهای خارجی اس��تانداردهای کامل تری نسبت به 
خودرو های داخلی داش��ته و ضریب ریس��ک آنها کمتر 
اس��ت، نرخ حق بیمه بیم��ه نامه های ای��ن اتومبیل ها را 

کاهش داده ایم. 
وی در مورد نوس��انات قیم��ت خودرو گف��ت:  یکی از 
مواردی که بیمه گذاران هن��گام خریداری بیمه نامه بدنه 
به آن توجه داش��تند، نرخ باالی خدمات نوسانات قیمت 
خودرو بوده که ما در دوره جدید در این پوش��ش اضافی 
کاهش 3۵ درصدی نرخ را داشتیم تا بیمه گذاران بیشتری 
از این خدمت بهره مند شوند که موجب رقابتی شدن نرخ 

بیمه نامه دربازار موجود شده است. 

  بازارهای کشورهای همسایه را
از دست داده ایم 

غالمحسین ش��افعی، رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: 
برنامه مدونی برای توس��عه صادرات نداری��م و بازارهای 

کشورهای همسایه را از دست داده ایم. 
او افزود: براساس شعار سال و تاکید مقام معظم رهبری 
بر صادرات غیرنفتی، بای��د عوامل خطر و رف��ع آن را در 
اقتصاد بررسی کنیم. اقتصاد کنونی کشور بر صادرات نفت 
متکی اس��ت و تا زمانی که همین روند ادامه داشته باشد 
شرایط جهانی روی اقتصاد ما تاثیر گذار است و راه جدایی 

از این چالش تکیه بر صادرات غیرنفتی است. 
به گزارش ایس��نا، رییس اتاق بازرگان��ی ایران تصریح 
کرد: بنابراین صادرات غیرنفتی باید به عنوان محور اصلی 
توسعه قرار بگیرد و برای اینکه صادرات محور اصلی تولید 
قرار بگیرد باید تولید صادرات محور داشته باشیم. به دست 
آوردن بازارهای کشورهای همس��ایه از یک برنامه پیش 
تعیین شده نبوده و برحسب اتفاقات این بازارها را به دست 
آوردیم و در واقع یک بازار باد آورده برایمان بوده اس��ت. 
زیرساخت های الزم برای صادرات مشخص نشده و یکی 
از مش��کالتی که در صادرات با آن روبه رو هستیم تسهیل 

مقررات در کشور است. 
وی با بیان اینکه پایداری صادرات مبتنی بر تولید قوی 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: یکی از جاهایی که می تواند در 
توس��عه صادرات غیرنفتی موفق باشد، مناطق آزاد است. 
در سال 1388 بودجه ای برای جوایز صادراتی تصویب نشد 
و در شورای عالی صادرات رقم ناچیزی برای مشوق های 
صادراتی مصوب و قرار ش��د به صادرکنن��دگان پرداخت 
شود. تقاضاهای کشورهای همسایه برای اعزام هیات های 
صادراتی زیاد است و در حال حاضر دولت باید یک برنامه 

مشخص برای صادرات تدوین کند. 

داد وستد با همسایگان باید 
به عنوان راهبرد پیگیری شود

  اکبر ت��رکان، دبی��ر ش��ورای هماهنگی مناط��ق آزاد 
تجاری - صنعت��ی و وی��ژه اقتصادی گفت: دادوس��تد با 
همسایگان باید به عنوان راهبرد در حوزه اقتصاد مقاومتی 

پیگیری شود. 
اوافزود: در حوزه صادرات که حوزه دادوستد بین المللی 
اس��ت باید کاری کرد که تکانه های بیرونی کاهش یابد. 
چون دادوستد با همسایگان کمتر تحت تاثیر اراده مسلط 
قدرت ها قرار می گیرد باید به عنوان راهبرد در حوزه اقتصاد 
مقاومتی و با هدف مقاوم س��ازی اقتصاد پیگیری شود. به 
گزارش ایرنا ترکان با بیان اینکه مناطق آزاد، سرپل ارتباط 
متقابل با همسایگان هستند، افزود: همه مناطق آزاد در 
مرزها قرار دارند و ماموریتش��ان نیز در راستای ارتباط و 
دادوستد با همس��ایگان اس��ت. به طور مثال منطقه آزاد 
اروند ماموریتش دادوستد و کار تجاری با کشور همسایه 

عراق است. 
مش��اور رییس جمهوری با بی��ان اینکه ای��ران در پنج 
صنعت س��یمان، فوالد، خودرو، پتروش��یمی و برق رتبه 
باالیی در دنیا دارد گفت: عل��ت موفقیت ایران در صنایع 
س��یمان و فوالد این اس��ت که این دو صنع��ت، انرژی بر 

هستند و کشور ما انرژی ارزان دارد. 
ترکان افزود: صنعت پتروشیمی نیز به این علت موفق 
بوده که خوراک ارزان قیمت گاز طبیعی در اختیارش قرار 
می گیرد ام��ا در صنعت برق به این عل��ت جایگاه جهانی 
داریم که در انتق��ال، تولید و توزیع برق س��رمایه گذاری 
وسیعی کرده ایم و در تولید توربین و ژنراتور دارای مزیت 
هستیم. سابقه ایرانیان نشان داده که به محض آنکه درآمد 
ارزی زیاد می ش��ود به دنب��ال واردات می رون��د اما نباید 
ذوق زده شد و به جان تعرفه ها افتاد چون صنعتی که بر اثر 
واردات بی رویه آسیب ببیند دوباره به راحتی راه نمی افتد. 
ترکان درخصوص نرخ بهره بانکی نیز افزود: هنگامی که 
تورم 3۵ درصد بود نرخ بهره بانکی نیز نزدیک این رقم بود 
اما حال که نرخ تورم به زیر 20 درصد رس��یده باید حتما 

کاری کنیم که نرخ بهره بانکی نیز پایین بیاید.

ساخت هتل 5 ستاره و مجتمع 
تجاری در حاشیه کارون

 با سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت نهادهای 
عمومی، هتل پنج س��تاره، پارکین��گ طبقاتی و مجتمع 

تجاری – اداری – مسکونی ساخته می شود. 
 معاون مش��ارکت های اقتص��ادی ش��هرداری اهواز با 
اعالم این خبر گفت: به زودی در جاده ساحلی کیانپارس 
ح��د فاص��ل خیابان ه��ای میه��ن و پنجم ش��رقی و در 
 زمینی با مس��احت بالغ ب��ر 1۵ هزار مت��ر مربع، مجتمع 
س��یاحتی – اداری – رفاهی ش��امل هتل پنج س��تاره، 
پارکینگ طبقاتی و مجتمع تجاری – اداری – مسکونی 
س��اخته می ش��ود. محم����د صف��ری گف��ت: حج���م 
س��رمایه گذاری پیش بینی ش���ده برای اج����رای این 

پ��روژه بال�غ بر دو هزار میلیارد ریال است. 
وی گفت: در ای��ن پروژه که پی��رو توافق نامه مقدماتی 
مشارکت در سرمایه گذاری بین ش��هرداری اهواز و گروه 
ساختمانی تدبی��ر طراحی شده است، آورده شه��رداری 
اهواز شام��ل زمینی به مت��راژ قریب به ۹ هزار متر مربع، 
عوارض صدور پروانه ساخت و هزینه های مربوط به اعمال 
ماده واحده اس��ت. در این طرح، سرمایه گذار نیز عالوه بر 
حدود ش��ش هزار متر مربع زمین در محدوده یاد شده و 
هزینه نقشه های اجرایی، تمامی هزینه های نقدی اجرای 
پروژه را بر عهده دارد. محمد صفری افزود: الیحه این طرح 
جهت طرح در کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه گذاری 
و مشارکت های شورای اسالمی شهر، ارسال شد و پس از 
تصویب در بیست و نهمین جلس��ه آن کمیسیون، جهت 

تصویب نهایی به صحن شورای اسالمی شهر می رود. 
 صفری پیش بینی اولیه برای اجرای این پروژه را حدود 
33 ماه اعالم کرد و گفت: در نظر اس��ت س��هم مشارکت 
هر یک از طرفین بر مبن��ای آورده و هزینه های مربوط به 

پروژه، در قرارداد نهایی لحاظ شود. 

مناطق آزاد

خبر استانی 

بیمه 

بازرگانی 

محمد ممتازپور 

روس��تاها که در دهه های اخیر با رش��د 
شهر نش��ینی کم کم رونقش��ان را از دست 
دادند، ب��ا دهان به دهان گش��تن توس��عه 
پایدار می آیند تا فصلی نو در حیاتش��ان را 
رقم بزنند، شاید نفس��ی در روزگار از دست 
رفته شان دمیده شود. امروز که دیگر شهر، 
ساکنانش را کم طاقت کرده، روستا به عنوان 
جامع��ه کوچکی که هن��وز پیون��دش را با 
طبیعت از دست نداده سرمایه ای می شود تا 
سیاست گذاران و برنامه ریزان، برای توسعه 
گردشگری که مهم ترین صنعت در دنیای 
امروز است، روی آن حس��اب باز کنند. این 
نگاه به روستا ش��کلی جدید از گردشگری 
را ایجاد کرده اس��ت عالوه بر اینکه به نظر 
می رس��د، توس��عه پایدار جوامع محلی را 
در چش��م انداز آینده خود داش��ته باش��د، 
روس��تاییان به عنوان ش��غلی مدرن به آن 
نگاه می کنند. امروز گردشگری و اقتصادش 
به یکی از صنایع رو به رش��د و پر درآمد، در 
جهان تبدیل شده و گردشگری در روستاها 
و جوامع محلی به خاطر جذابیت ها و تنوع 
فرهنگی، سهم قابل توجهی در این صنعت 

دارد. 
این نوع گردش��گری که به روس��تاهای 
نمونه محدود می ش��ود، براساس تعریف به 
محدوده ای گفته می ش��ود که یک یا چند 
مجموع��ه از جاذبه های تاریخ��ی، طبیعی 
یا فرهنگی وج��ود دارد تا انگی��زه قوی در 
گردش��گران برای انتخاب آن منطقه ایجاد 
کند. بر همین اساس در ایران تقریبا نزدیک 

به 1۵0 روستای نمونه تعریف شده است. 
به گفته معاون عمرانی بنیاد مس��کن در 
بازدید اخی��رش از طرح ه��ای عمرانی در 
روستاهای بوشهر 40 درصد از روستاهای 
هدف گردشگری بهسازی ش��ده است. در 
حالی که بنا بود براساس برنامه پنجم تمامی 
روستاهای هدف گردشگری تا پایان برنامه 
به فهرس��ت جاذبه های گردشگری کشور 
افزوده شوند. اما این نوع گردشگری در ایران 

با چه مشکالتی مواجه است. 
ی��ک م��درس بین المللی گردش��گری 
معتقد اس��ت چارچوب��ی ب��رای آنچه که 
روس��تای گردش��گری نامیده می شود در 

عمل وجود ندارد. کیان��وش محرابی که به 
واس��طه تورهای آموزش��ی بین المللی در 
رودخانه های ایران، روس��تاهای متعددی 
را تجربه کرده اس��ت، در تبدیل روس��تاها 
ب��ه مناط��ق گردش��گری نمون��ه دولت را 
 دارای بیش��ترین س��هم می دان��د. او ب��ه 
»فرصت امروز« می گوید: دولت یا سازمان 
متولی باید روستاییان را آموزش داده و آنها 
را برای آنچه که تعریف کرده اس��ت آماده 
کند. این متخصص گردشگری با بیان اینکه 
کس��انی که برنامه ریزی می کنن��د باید به 
مسائل فرهنگی و اقتصادی روستاها اشراف 
داشته و آن را از نزدیک تجربه کرده باشند 
ادامه می دهد: من روس��تاهای بسیاری را 
از نزدیک دی��ده ام و به نظ��رم مقاومت در 
برخی مسائل وجود دارد که البته تجربه به 
من نشان داده با آموزش و آگاهی رساندن 

می توان آنها را کاهش داد. 
مس��ئله دیگری که محرابی به آن اشاره 
دارد توج��ه دول��ت و سیاس��ت گذاران به 
اهمیت و ض��رورت ویژگی های روس��تای 
مورد گردشگری اس��ت. او می گوید: باید به 
روستاییان آموزش داده شود که معماری، 
هنرهای س��نتی و بافت و فرهنگ روستا را 

حفظ و مراقبت کنند. 
این متخصص گردشگری در مقایسه ای 
با کش��ورهای دیگ��ر، هن��د و نپ��ال را در 
گردشگری روستایی موفق ارزیابی می کند 
و معتقد اس��ت این نوع گردشگری در این 
کشورها تحوالت چشمگیری داشته است. 

به گفته وی، نب��ود چارچوب های تعریف 
ش��ده و ع��دم پی��روی از اس��تانداردهای 
بین المللی که برای این نوع گردشگری در 
نظر گرفته ش��ده، باعث شده است بسیاری 
از روس��تاها بافت زیبا و تاریخی ش��ان را از 
دس��ت بدهند و این مس��ئله زنگ خطری 
برای گردش��گری روستایی اس��ت چرا که 
روس��تا گردی و ارتباط ب��ا جوامع محلی و 
دیدن تنوع فرهنگی مورد توجه گردشگران 
بس��یاری اس��ت. به گفت��ه وی، وجود یک 
چارچوب، باعث می شود روستاییان بر سر 
رس��یدن به وضعیت مطلوب رقابت کنند و 
از رقابت در حاشیه های بی اهمیت و مخرب 

دور می شوند. 
محرابی می گوی��د: آموزش هایی از طرف 
دول��ت باید به اعضای روس��تا داده ش��ود، 
ویژگی های روستا باید به آنها معرفی شود 
و اهمیت و مزایای حفظ آنها نیز گفته شود. 
این آموزش ه��ا در نهایت به حفظ فرهنگ، 
معماری و آیین های روس��تا منجر شده که 
نه تنها به صنعت گردش��گری کشور رونق 
می دهد که موجبات زندگی بهتری را برای 

روستاییان فراهم خواهد کرد. 
به گزارش »فرصت امروز«، »گردشگری 
و توسعه جوامع محلی« ش��عار روز جهانی 
گردش��گری در س��ال جاری بود که پنجم 

مهرماه سال جاری در ش��هر گوداالخارا در 
کشور مکزیک برگزار شد. 

س��ازمان جهان��ی گردش��گری ب��ا این 
تصمیم کش��ورهای عضو را هدایت می کند 
که برنامه ریزی ها و سیاس��ت های صنعت 
گردشگری در کشورش��ان را بر این اساس 
تهیه و تدوین کنند. این س��ازمان هدف از 
این نام گ��ذاری را افزایش آگاه��ی جامعه 
جهانی از اهمیت گردش��گری و ارزش های 
اجتماعی، سیاس��ی، فرهنگ��ی و اقتصادی 
آن عنوان کرده اس��ت و از آنه��ا می خواهد 
فعالیت ها یش��ان را بر این مح��ور متمرکز 

کنند. 

در حالی که نگاه صنعت گردشگری در جهان به جوامع محلی و تنوع فرهنگی است

 گردشگری روستایی درایران به کجا می رود؟ 

نگــاه
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دولت یازدهم هم برای آزادراه 
طلس��م ش��ده تهران- ش��مال 
تعیی��ن تکلیف ک��رد، آزادراهی 
که کلن��گ آن در 19 آذر س��ال 
75 به زمی��ن خورد و قرار ش��د 
وزارت راه و شهرس��ازی و بنیاد 
مستضعفان پنجش��نبه گذشته 
29 آبان س��ومین رس��تاخیز را 
برای س��اخت و تکمی��ل آزادراه 
ته��ران- ش��مال ش��روع کنند. 
س��ه ش��خصیت اجرایی کشور؛ 
مع��اون اول رییس جمهور، وزیر 
راه و شهرس��ازی و رییس بنیاد 
مستضعفان پنجش��نبه گذشته 
صبح روز غی��ر کاری خ��ود را با 
بازدی��د از قطع��ه ی��ک آزادراه 
تهران- ش��مال ش��روع کردند و 
قبل از بازدید جلسه ای با حضور 
سایر مقامات و افراد اجرایی این 
پروژه برگزار شد که در آن جلسه 
سرنوشت آزادراهی را که مراحل 
مطالعات، ساخت و اجرایش 40 
سال  به طول انجامیده، مشخص 
کردند. طبق توافق نهایی وزارت 
راه و شهرسازی به عنوان متولی، با 
بنیاد مستضعفان به عنوان مجری 
ساخت، ساخت قطعه یک آزادراه 
به طول 32 کیلومت��ر در اولویت 
قرار می گیرد و قطع��ه چهار هم 
که در دولت قب��ل زودتر از موعد 
افتتاح ش��ده، به اتمام می رسد و 
همزمان تعریض جاده چالوس در 

دست اقدام قرار می گیرد. 

افتتاح قطعه یک تا دو 
سال دیگر

مطالعات اولیه ساخت آزادراه 
ته��ران- ش��مال، از س��ال 53 
شروع شد و سه س��ال بعد یک 
شرکت فرانس��وی برای ساخت 

این پروژه اع��ام آمادگی کرد و 
طبق برنامه ای که ارائه داده بود، 
مس��یر آزادراه تهران- ش��مال 
پنج س��اله س��اخته می ش��د، 
اما به ه��ر دلیلی س��اخت این 
پ��روژه و انتخ��اب پیمان��کار تا 
س��ال 75 به تاخیر افتاد وبا رد 
پیمانکاران فرانسوی و پیمانکار 
ایرانی س��ازنده اکبات��ان، بنیاد 
مستضعفان برای ساخت آزادراه 
تهران- شمال انتخاب شد. بنیاد 
در آن زم��ان قرار ب��ود آزادراه 
تهران- ش��مال را هفت س��اله 
ب��ه ازای 10 میلیون مترمرب��ع 
 از اراض��ی حاش��یه آزادراه 
تهران- ش��مال به صورت امانی 
و دریاف��ت عوارضی 10 س��اله، 
ب��ه وزارت راه و ترابری تحویل 
ده��د. اما بنی��اد در م��دت این 
س��ال ها ب��ه دالی��ل متعددی 
از جمل��ه تغیی��ر مدیریت��ی، 
اختاف��ات نماین��دگان وق��ت 
استان مازندران و وزیر وقت راه و 
ترابری، بنیاد مستضعفان بر سر 
زمین هایی ک��ه در اختیار بنیاد 
در این منطقه ق��رار گرفته بود، 
پروژه تعطیل ش��د. در نهایت، 
در س��ال 80 قرارداد وزارت راه 
و ترابری با بنیاد تغییر کرد، اما 
این تغییر قرارداد هم نتوانست 
بر تسریع ساخت آزادراه کمکی 
کن��د و بخش��ی از کار ه��م به 
چینی ها س��پرده ش��د تا اینکه 
نیک��زاد، وزیرراه و شهرس��ازی 
 دولت گذشته از تحویل آزادراه 
تهران- ش��مال تا پایان س��ال 
92 خب��ر داد و در زمان وزارت 
خ��ود قطع��ه 4 را ب��ه افتت��اح 
رس��اند که البته آخوندی اعام 
کرد، این قطعه با پیشرفت 93 
درص��دی و زودت��ر از موعد به 

افتتاح رس��یده که باید ساخت 
آن ادامه پیدا کن��د.  حال پس 
از اینکه هش��ت وزیر نتوانستند 
سرنوش��ت ش��یرینی برای این 
پ��روژه رق��م بزنن��د، ای��ن بار 
آخون��دی سرنوش��ت جدیدی 
ب��رای ای��ن آزادراه نوش��ت. 
براساس گفته عباس آخوندی، 
 در جلسه روز پنجشنبه، آزادراه 
تهران- ش��مال سه دوره حیات 
داش��ته که برای بار س��وم این 
پروژه با رستاخیز جدید مواجه 
ش��ده اس��ت. وی با بیان نقشه 
راه س��اخت ای��ن آزادراه گفت: 
در ح��ال حاض��ر، قطع��ه یک 
آزادراه تهران- شمال پیشرفت 
فیزیکی 47/3 درص��دی دارد 
ک��ه بنی��اد مس��تضعفان تعهد 
داده این قطع��ه را در  مدت دو 
س��ال به بهره برداری برس��اند. 
همزمان با س��اخت قطعه یک، 
جاده چال��وس ه��م تعریض و 
س��اماندهی می ش��ود و قطعه 
چهار هم تکمیل خواهد ش��د.  
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه قطعات 
دو و  س��ه ح��ذف نمی ش��وند، 
گفت: ق��رار بر این نیس��ت که 
قطعات دو و سه ساخته نشوند 
و همزمان با اجرای قطعات یک 
و چهار و تعریض جاده چالوس، 
قطعات س��ه و دو هم س��اخته 
می ش��وند. آخوندی با اش��اره 
به هزینه س��اخت ای��ن آزاد راه 
گفت: س��اخت آزادراه به اعتبار 
10 ه��زار میلی��ارد تومانی نیاز 
دارد که طبق برآوردهای انجام 
ش��ده قطعه یک آزادراه اعتبار 
ه��زار میلیاردی، قطع��ات دو و 
سه اعتبارات هشت هزار و 500 
میلیارد تومان��ی و قطعه چهار 
س��رمایه گذاری 30 میلیاردی 

می خواهد. البته این هزینه ها به 
غیر از هزینه های تعریض جاده 

چالوس است. 

ساخت آزادراه با 
پیمانکاران ایرانی 

پ��ای چینی ه��ا ب��ه آزادراه 
تهران- ش��مال از س��ال 80 در 
زمان وزارت حجتی باز شد و تا به 
امروز هم چینی ها در کارگاه های 
حاش��یه آزادراه حض��ور دارند، 
اما محم��د س��عیدی کیا در این 
جلس��ه از حض��ور پیمان��کاران 
ایرانی خبر داد و گفت: چینی ها 
تا زمان اتمام قراردادشان در این 
پروژه مشارکت خواهند داشت 
و ادامه کار ب��ا پیمانکاران ایرانی 
انج��ام خواهد ش��د.  همچنین 
عل��ی ن��ورزاد، معاون وزی��ر راه 
وشهرسازی با بیان اینکه ساخت 
و بهس��ازی قطعات دو  و س��ه تا 
چهارسال دیگر به اتمام می رسد، 
گفت: همزمان با تکمیل قطعات 
یک و چهار ساخت قطعات سه و 
چهارهم شروع می شود که طبق 
برنامه های ما بهس��ازی قطعات 
دو وسه در چهار س��ال آینده به 
اتم��ام می رس��د. وی ادامه داد: 
طول یک آزادراه تهران - شمال 
به ط��ول 32 کیلومت��ر در حال 
حاضر پیشرفت 47/3 درصدی 
دارد در این قطعه 36 دس��تگاه 
تونل ساخته می ش��ود که طول 
آن به 29/5 کیلومتر می رس��د، 
همچنین این قطعه 22 پل بزرگ 
دارد که سه کیلومتر از مسیر را 
تشکیل می دهد.  بنابراین طبق 
گفته فرزاد و آخون��دی، آزادراه 
تهران-شمال باید تا 6 سال دیگر 
به ط��ور کامل ب��ه بهره برداری 

برسد.

مشخصات فنی آزاد راه 
تهران-شمال

آزاد راه تهران- شمال، بخشی 
از کریدور شمال و جنوب است 
که ارتباط کش��ورهای آسیای 
جنوب شرقی را با اروپا از طریق 
ای��ران و جمهوری های فدراتیو 
روس��یه برقرار می کند. توسعه 
صنع��ت گردش��گری و ایج��اد 
زمینه توس��عه پای��دار منطقه 
شمال کشور از جمله پیامدهای 
احداث این آزاد راه است.  آزاد راه 
 تهران-شمال با کوتاه کردن فاصله 
تهران- چالوس از حدود 200 به 
121 کیلومت��ر، زمان مس��افرت 
را از 4/5 س��اعت به 1/5س��اعت 
کاه��ش خواهد داد. طی مس��یر 
در مناطق دش��ت و هم��وار آزاد 
راه معادل 20، در قس��مت های 
تپه ماه��ور 100 و در بخش های 
کوهس��تانی 80کیلومت��ر در 
س��اعت در نظر گرفته شده است 
که میانگین سرعت در طول آزاد 
راه رقمی برابر ب��ا 88کیلومتر در 
ساعت است. تونل های دو قلوی 
تالون در آزادراه تهران- شمال به 
طول حدود 5000 متر و البرز به 
طول حدود 6300متر از بلند ترین 
تونل های دنیا و بزرگ ترین تونل 
خاورمیانه محسوب می شود. تونل 
البرز به طول تقریبی 6300 متر 
طوالنی ترین تون��ل در پروژه آزاد 
راه تهران-ش��مال اس��ت و تونل 
تالون به طول تقریبی 5000  متر 
است و تونل اکتشافی آن به روش 
حفاری شده و احداث تونل های 
اصل��ی ب��ا اس��تفاده از اطاعات 
زمین شناسی تونل های اکتشافی 
و از طریق دسترسی های کمکی 
به تونل های اصلی از چند جبهه 

کاری انجام خواهد شد. 

دولت تعیین تکلیف کرد

آزادراه تهران- شمال 6 سال دیگر
سهم ناچیز بافت فرسوده از 

ساخت و سازها 

در کشور ما مرسوم است هرگاه آژیر خطر زلزله ای شنیده 
شد، یادی از بافت های فرسوده شود. وجود بافت فرسوده 
چالش��ی جدی برای منابع محدود مالی کش��ور محسوب 
می شود و متولیان با اکراه از وجود چنین معضلی با تصویب 
تس��هیاتی در جهت کاهش مش��کات قدم بر می دارند. 
تجربه س��ال های گذش��ته حاکی از عدم موفقیت چنین 
رویکردی است. برای مثال، در س��طح شهر تهران از سال 
1390 تا 1392، سهم »بافت فرسوده« از ساخت و سازهای 
مسکونی در این س��ال ها به ترتیب 25درصد، 21 درصد و 
21 درصد از کل واحدهای مس��کونی جدید بوده اس��ت. 
همچنین، 30 درصد بافت های ش��هری کشور و در حدود 
20 درصد جمعیت کش��ور در بافت های نابسامان شامل 
بافت های میانی، تاریخی، بافت های با پیشینه روستایی و 
سکونتگاه های غیر رسمی زندگی می کنند.  از دیدگاه منابع 
مالی، تعریف روش های تامین مالی با رویکرد برد همزمان 
سرمایه گذار و سرمایه پذیر و تغییر چالش ها به فرصت ها، 
یک نگاه کلیدی به مسئله اس��ت. چنین دیدگاهی شامل 

جنبه های کلیدی زیر خواهد بود: 
تغییر ن�گاه از دولت تس�هیالت دهنده به دولت 
تس�هیل کننده: حجم پروژه های تعریف ش��ده جهت 
نوسازی بافت های فرسوده شهری تهران ساالنه بالغ بر یک 
تا دو درصد از مساحت کل بافت فرسوده این شهر را شامل 
می شود و با فرض ثابت ماندن مساحت چنین حوزه هایی 
در یک دوره 10 ساله، بخش دولتی با مداخات مستقیم، 
توان نوس��ازی تقریبی 10 درصد ای��ن حوزه ها را خواهد 
داشت. این وضعیت نشان می دهد که تغییر نگاه دولت به 
نوسازی بافت فرسوده یک ضرورت انکارناپذیر است. دولت 
باید نقش خود را به تسهیل فرآیندها، هماهنگی در تجمیع 
واحدها، اعمال قواعد حکومتی در حل مس��ائل حقوقی، 
ایجاد تنوع در مکانیزم های تامین مالی، تدوین فرآیندها 
و ضوابط ب��رای حل مش��کات کالب��دی و حتی اصاح 

روندهای معامات مسکن در بافت فرسوده تغییر دهد. 
تغییر نگاه به بافت فرس�وده از تهدید به فرصت: 
بخش عمده ای از هویت ش��هرهای کش��ور در بافت های 
فرسوده شکل گرفته و غفلت از این سرمایه ملی معضات 
به وجود آمده در بافت های فرسوده را تشدید کرده است. 
با شریک کردن شهروندان س��اکن در این بافت، می توان 
بسیاری از مش��کات را با روش های ارزان تر و مناسب تر 
حل کرد. از ط��رف دیگر، با تکمیل تدریج��ی پروژه های 
مسکن مهر، امکان هدایت هوشمندانه انبوه سازان کشور 
به بافت فرسوده، فرصتی برای ایجاد زیرساخت های قابل 

اتکا فراهم آورده است. 
تغیی�ر نگاه ب�ه روش ه�ای تامی�ن مال�ی: عمده 
تصمیمات گذش��ته متکی بر تامین مال��ی از طریق نظام 
بانکی کش��ور بوده و روش ه��ای جدی��د و مکانیزم های 
تامین مال��ی به وی��ژه ترکی��ب روش های تامی��ن مالی 
س��هم بس��یار ناچی��زی از توس��عه ای��ن زیرس��اخت ها 
داش��ته اس��ت. نتیج��ه چنی��ن رویک��ردی تش��دید 
معضات موجود بوده اس��ت. توس��عه روش ه��ای تامین 
مالی جهت تامی��ن مناب��ع بزرگ تر می تواند به توس��عه 
روش ه��ای نوین س��اخت، ایمن س��ازی س��اختمان ها، 
ایجاد ش��رکت های ب��زرگ توس��عه دهن��ده، تخصصی 
ش��دن مدیریت پروژه های س��اختمانی، استاندارد سازی 
 باف��ت مناط��ق و هماهنگ��ی و همگون��ی فضاه��ا

 کمک کند. 
تغییر نگاه از سخت افزار و س�اختمان به مفهوم 
نرم افزار و س�کونت: روش های موجود توس��عه بافت 
فرسوده سخت افزار محور است و بهره وری آن بسیار پایین 
است. در چنین دیدگاهی نقش بهسازی بافت ها ناچیز بوده 
و هر حرکتی نیازمند سرمایه گذاری عظیمی است. چنین 
وضعی با حداقل مشارکت شهروندان بوده و باعث می شود 
مس��ائل مهم فرهنگی و اجتماعی در گره کور خود باقی 
بماند. نگاه آینده بایستی توجه ویژه ای به سهم فرآیندها، 
مدیریت پروژه های نوسازی و بهسازی و تعامل با ذینفعان 

کلیدی داشته باشد. 

فرودگاه های اروپا باد الستیک 
هواپیماهای ایرانی را تنظیم نمی کنند

معاون وزی��ر راه با بی��ان اینکه آیین نام��ه نوین حقوق 
مس��افر در حال تدوین و اباغ اس��ت که تا یک ماه آینده 
اعام عمومی می شود، گفت: به دلیل عدم تناسب ناوگان 
با تقاضا ممکن اس��ت مرحله ای جدید از تغییر نرخ بلیت 

هواپیما بین متنوع سازی و آزادسازی تعریف کنیم. 
به گزارش ف��ارس، علیرض��ا جهانگیریان در حاش��یه 
هفتمین نمایشگاه بین المللی هوایی و هوانوردی ایران در 
تشریح دالیل بروز تاخیرهای پروازی اظهار کرد: ابتدا بابت 
اختال در روند منظم پروازها از مردم عذر خواهی می کنم. 
رییس سازمان هواپیمایی افزود: یکی دیگر از علل بروز 
تاخیرها نقص فنی اس��ت. این مورد در دنیا مصداق دارد 
و در سیس��تم های جهانی تبادل قطع��ات هواپیما نظیر 
سیستم امدادخودرو به سرعت انجام می شود اما در ایران 
به دلیل شرایط تحریم مجبوریم قطعه هواپیما را به همراه 
تکنیسین به کشوری دیگر فرستاده و سپس قطعه تامین 

کرده و باز به ایران بیاید تا هواپیما فعال شود. 
جهانگیریان گفت: برخی مدیران ایرالین ها می گویند 
حتی در برخ��ی از فرودگاه ه��ای اروپا ب��رای تنظیم باد 
الس��تیک چرخ ها نیز با ش��رکت های ایران��ی همکاری 
نمی کنند.  رییس س��ازمان هواپیمایی اظهار کرد: ایمنی 
س��رلوحه فعالیت های صنعت قرار دارد، در این راستا به 
ایرالین اصرار نمی کنیم در شرایط مشکل فنی پرواز کند. 
رییس سازمان هواپیمایی گفت: آزادسازی قیمت بلیت 
هواپیما تکلیف قانون برنامه است، اما مقدماتی می خواهد 
که حفظ عرضه و تقاضا مهم ترین اصل آن اس��ت تا بازار 
دچار تناقض نشود. هنوز میزان عرضه و تقاضا همخوانی 
ندارد و تا وقتی این تقاضا رخ ندهد آزادسازی کامل پیاده 
نمی شود.  وی بیان کرد: گام اول متنوع سازی بود که اجرا 
شد و ممکن اس��ت مرحله میانی دیگری نیز تعریف شود 
که نظارت حاکمیت روی نرخ ها افزایش یابد تا ایرالین ها 
قدرت مانور داشته باشند. ما قیمت های بلیت هواپیما را 
در متنوع سازی از ش��رکت ها گرفته و پس از تایید به آنها 

اجازه دادیم در پایگاه های اطاع رسانی خود درج کنند. 
رییس س��ازمان هواپیمایی بیان کرد: از ابتدای امسال 
مجوز فعالیت 30 آژانس هواپیمایی باطل شد ضمن آنکه 
در 30 آژانس هواپیمای��ی مجوزها به حالت تعلیق درآمد 
و تعدادی از آژانس ها به س��ازمان تعزیرات معرفی شدند. 
وی با بیان اینکه بازرس��ی از آژانس های تحت نظارت به 
دقت بررسی می شود، گفت: متاسفانه برخی از سایت های 
بدون مجوز اقدام به فروش بلیت می کنند یا اینکه سیستم 
داللی دارند که در این راستا تاش می کنیم با این سیستم 

مبارزه کنیم. 

همکاری ریلی ایران و روسیه
رییس اتحادیه ملی راه آهن روس��یه گفت: روس��یه در 
زمین��ه راه آهن یک��ی از جدیدتری��ن تکنولوژی های روز 

دنیا را دارد. 
به گزارش ایس��نا، »یوری بو س��ینکینگ« در کارگروه 
تخصص��ی صنع��ت همای��ش بین الملل��ی فرصت های 
سرمایه گذاری استان همدان با رویکرد اقتصاد مقاومتی، 
تصریح کرد: اتحادیه راه آهن روس��یه با بیش از 23 هزار 
شرکت ارتباط داش��ته به طوری که اتحادیه های راه آهن، 
ماشین آالت و خدمات ساخت ریل در هزار و 500 زمینه 

فعالیت دارند. 
وی با بیان اینکه در روس��یه یک اتحادیه قوی به عنوان 
یک س��ازمان فعالیت می کند، اظهار کرد: س��عی داریم 
همکاری مساعدی با ایران داشته باشیم به طوری که ایران 
به سمت ما و ما به س��مت ایران پیش رویم. روسینکینگ 
ادام��ه داد: ما در گذش��ته با کمپانی ش��رکت بتن بریس 
همدان مذاکراتی مشترک داشتیم که نخستین گام برای 
همکاری بوده و امیدواریم بی��ش از پیش ارتباط بین این 

دو کشور افزایش یابد. 
وی اذعان کرد: با توجه ب��ه اتفاقات پیش آمده در غرب 
و روابط روسیه، رییس جمهور کشور ما تصمیم گرفت که 
روابط بیشتر و قوی تری با شرق برقرار کند. وی در پایان 
ضمن تشکر از برگزاری این همایش، اظهار کرد: تیم کاری 
ما به دعوت استاندار و اتاق بازرگانی همدان و شرکت بتن 
بریس به این ش��هر آمده که برگزاری این همایش به نفع 
ایران و روسیه بوده و می تواند منفعت زیادی برای این دو 

کشور در پی داشته باشد. 

اتصال ریلی ایران به شهرهای 
زیارتی عراق

معاون ش��رکت راه آه��ن با اش��اره به جزیی��ات برنامه 
قطارهای مس��افری بین المللی در شرکت راه آهن، گفت: 
در آینده اتصال به شهرهای زیارتی کشور عراق در بخش 

مسافری انجام می شود. 
به گزارش مهر،  س��یدمحمد راشدی درخصوص برنامه 
شرکت راه آهن برای افزایش مسیر قطارهای بین المللی، 
اظهار کرد: در سال های پیش قطارهایی برای مسیرهای 
دمشق و اس��تانبول داش��تیم که در حال حاضر به دلیل 
شرایط موجود سوریه، قطارهای این کشور لغو شدند و تنها 
در مسیر استانبول قطار داریم.  وی با بیان اینکه به دنبال 
افزایش سرعت در مسیر استانبول هستیم، بیان کرد: در 
بقیه کشورها به دلیل محدودیت ها و مشکات، فعا امکان 
برنامه ریزی برای قطارهای مس��افری را نداریم. به عنوان 
مثال ایران با ترکمنس��تان اختاف در ن��وع ریل دارد، به 
همین جهت بخش مسافری محدودیت هایی را برای سیر 
در این مسیر دارد.  معاون مسافری شرکت راه آهن با تاکید 
بر اینکه می��زان تقاضا هم خیلی موثر اس��ت، افزود: فعا 
برنامه دیگری برای قطارهای مسافری بین المللی نداریم، 
مگر اینکه در آینده اتصال به عراق انجام شود و مسیرهای 

مسافری را به شهرهای زیارتی عراق داشته باشیم. 
راشدی درخصوص افزایش ظرفیت قطار ترکیه اظهار 
کرد: باید برای افزایش تقاضا دو طرف تمایل داشته باشند، 
به دلیل اینکه ای��ن قطارها هزینه های باالی��ی دارند و ما 
محدودیتی را هم در دریاچه وان داریم، زیرا قطار پس از 
ورود به ترکیه و رسیدن به دریاچه وان متوقف می شود و 
مسافران از آنجا با کشتی تا محل بعدی را می روند و دوباره 

سوار قطار می شوند. 
وی تصریح کرد: بنابراین در این محدوده مشکل داریم 
و اگر قرار باشد ظرفیت قطار را از 200 به 400 نفر برسانیم 
این کش��تی ها هم امکان جابه جایی این تعداد مس��افر را 
ندارند، به همین دلیل کشور ترکیه هم از افزایش جمعیت 

قطار ایران استقبال نمی کند. 

 

نازیال مهدیانی 

حمل و نقلیادداشت

مشاور وزیر راه با بیان اینکه بخش 
زی��ادی از معوقات بانک��ی مربوط به 
سازندگان ساختمان های گران قیمت 
است، گفت: نامه ای را خطاب به بانک 
مرک��زی تنظی��م خواهی��م ک��رد تا 
لیزینگ  ه��ا را در خص��وص لیزینگ 
مسکن در چارچوب برنامه  های شان 

آزاد بگذارند. 
 به گ��زارش فارس، حس��ین عبده 
تبری��زی، در جلس��ه هفت��ه جاری 
هیات مدی��ره کان��ون ش��رکت های 
لیزین��گ ای��ران با اش��اره ب��ه اینکه 
صنعت لیزینگ پدیده جدیدی است 
و در ایران هم س��ازوکار خود را دارد، 
گف��ت: در چند س��ال اخیر بی  جهت 
برخ��ی عوام��ل بازدارن��ده وارد این 
صنعت ش��ده که هیچ دلیل علمی و 
اقتصادی درستی پشتوانه آنها نبوده 
است. در بحث مسکن نیز هیچ دلیل 
علمی وجود ندارد که نه��ادی را که 
می خواهد کار اجرای��ی انجام دهد از 
فعالیت باز داریم و در این برهه از زمان 
با توجه به اینکه نرخ تورم رو به پایین 
اس��ت، اتفاقا تحقق این امر می تواند 

کمک کننده و اثرگذار باشد. 
وی تاکید ک��رد: درح��ال حاضر، 
عملیات��ی ک��ردن لیزینگ مس��کن 
می تواند به تقویت ب��ازار رهن منجر 
ش��ود و این بس��یار خوب و از لحاظ 

اقتصادی اثرگذار است. 

مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر 
راه و شهرس��ازی، ش��رایط رکودی 
حاکم بر کشور را از مشکات صنعت 
لیزینگ برشمرد و گفت: بازپرداخت 
وام 25 درص��د برای بخش مس��کن 
می تواند مشکات بازپرداخت رادرپی 
داشته باشد و در این خصوص دولت 
می تواند همانند وام مس��کن تفاوت 
سود را پرداخت کند و باید رایزنی های 

دقیق صورت پذیرد. 
وی حل مش��کل مالیات بر ارزش 
اف��زوده را که به ط��ور نادرس��ت به 
لیزینگ ه��ا تحمی��ل ش��ده اس��ت، 
از پیش نیازه��ای بخ��ش لیزین��گ 
مسکن دانس��ت و گفت: این امر یکی 
از مهم تری��ن دالی��ل ضعیف ش��دن 

لیزینگ در کشور است. 
عبده تبریزی با اش��اره ب��ه نامه ای 
ک��ه یک س��ال پی��ش ب��ه نهادهای 
تصمیم گی��ر در دول��ت در خصوص 
عملیاتی کردن لیزینگ مس��کن در 
کش��ور نوش��ته اند، گفت: اتفاقی که 
در ای��ن مورد افتاد متاس��فانه بعضی 
به دالی��ل غیرعلمی و کارشناس��ی 
درست عنوان کردند که اختصاص وام 
خرید به بخش مسکن تورم زا است و 
جهت گیری ها به س��مت اختصاص 
وام ساخت مس��کن بود، درحالی که 
این تئوری زمانی مطرح ش��د که در 
دنیا میلیاردها نفر با وام خرید مسکن 

صاحب خانه شده اند و این بدین معنا 
است که یک تجربه 100 ساله در دنیا 
نادی��ده گرفته ش��د و همان طور که 
مش��اهده کردید، با حذف این مورد، 
تورم حل نشد، بلکه بسیار بیشتر نیز 
شد و جز حاکم شدن رکود در بخش 

مسکن اتفاق دیگری نیفتاد. 
وی با انتقاد از وام های کان ساخت 
که به برج سازی یا واحدهای تجاری 
لوک��س در کانش��هرها در آن زمان 
اختصاص یافت، گفت: کشور با حجم 
وسیعی از واحدهای خالی مواجه شد 
که از ت��وان خری��د مصرف کنندگان 
خارج است و در ش��رایطی که کشور 
با حجم زیاد متقاضی مواجه اس��ت، 
پول ه��ا در بخش��ی هزینه ش��ده که 

کارایی ندارد. 
وی بخش زیادی از معوقات بانکی 
کش��ور را مربوط به س��اختمان های 
گران قیم��ت برش��مرد که ب��ه دلیل 
ناتوانی سازندگان در فروش آنها، توان 
بازپرداخت را نداشته اند و این یعنی 

اخال شدید در اقتصاد کشور. 
عبده تبریزی گفت: نامه ای را پیرو 
نامه  های قبلی خطاب به بانک مرکزی 
تنظیم خواهی��م کرد ت��ا لیزینگ  ها 
را در خصوص لیزینگ مس��کن و در 
چارچوب برنامه  هایشان آزاد بگذارند 
و نیز مذاکرات��ی را با آقایان ش��اپور 
محمدی و طیب  نیا جه��ت خروج از 

این اوضاع ترتیب خواهیم داد، چون 
لیزینگ ها باید با شناخت موانع خود 
ایده هایش��ان را در خصوص لیزینگ 
مس��کن تدوین کنند ت��ا بتوانند به 
مراج��ع باالتر ارائه دهن��د و به یقین 
این تجمعات در جهت نیل به همین 

هدف است. 
وی با اشاره به عدم ارائه تسهیات 
از طرف بانک مس��کن به گروه اقشار 
با درآم��د باالتر ک��ه متقاضی خرید 
مسکن گران قیمت تر هستند، گفت: 
بانک مرک��زی می تواند ضمن تعیین 
سقف تسهیات پرداختی لیزینگ ها 
به آنها، در تامین س��رمایه آن نیز به 
لیزینگ ه��ا کم��ک کند، چ��ون این 
بخش نیازمند س��رمایه زیادی است 
که بای��د لیزینگ ها س��از و کار آن را 

جهت عملیاتی شدن تعریف کنند. 
عب��ده تبری��زی، ب��ا اش��اره ب��ه 
تجربه ای که در بان��ک اقتصاد نوین 
و در س��ال 1380 در ای��ن خصوص 
به دس��ت آورده، تصریح کرد: در آن 
مقطع، ب��ازار خالی وام ه��ای 150 و 
200 میلیونی را ه��دف قرار دادیم و 
ب��ه متقاضیان آن واگ��ذار کردیم که 
موفق نیز بود؛ لیزینگ ها می توانند با 
تفکیک برنامه های خود به دو بخش 
چش��م انداز بلندم��دت و کوتاه مدت 
در خصوص لیزینگ مس��کن، در هر 
قسمت برنامه جامعی را تدوین کنند. 

مشاور وزیر راه: 

عملیاتی کردن لیزینگ مسکن بازار رهن را تقویت می کند

خبــر ویژه
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دکتر مهدی روانشادنیا
عضو هیأت علمی دانشگاه



7 آب و غذا

کش��مش، انگور خشک شده 
به روش های مختلف اس��ت که 
به عنوان خش��کبار و آجیل در 
تنق��ات و آش��پزی خانواره��ا 
جای دارد. کش��مش سرش��ار 
از آه��ن، پتاس��یم، کلس��یم و 
ویتامین های گروه B اس��ت و 
خ��واص آنتی اکس��یدانی دارد 
که از تخریب سلولی جلوگیری 
می کن��د. این م��اده خوراکی با 
ارزش، گرچ��ه در کش��ور ب��ه 
ان��دازه زی��اد تولید می ش��ود و 
ایران در ردیف کشورهای برتر 
تولیدکننده کشمش قرار دارد 
اما قیمت نس��بتا گ��ران آن در 
میزان مصرف داخل تاثیرگذار 
اس��ت و جمعیت 75 میلیونی 
ایران تنها 20هزار تن در س��ال 
کشمش مصرف می کند. میزان 
تولید ساالنه انگور در کشور به 
3/5میلی��ون تن می رس��د و از 
این مقدار، بی��ش از 600 هزار 
تن تبدیل به کش��مش و بخش 
زیادی از آن به کشورهای دیگر 
صادر می ش��ود. ب��ازار صادرات 
کش��مش در س��ال گذش��ته با 
افزایش قیمت روب��ه رو بود، اما 
امس��ال قیمت ها افت کرده در 
حالی که ب��ازار داخل همچنان 
از قیمت های سال گذشته متاثر 
است. این موضوع موجب شده 
تا صادرکنندگان توان رقابت با 
کشورهای صادرکننده کشمش 
را نداشته باشند و بازار رقابتی را 
به رقیب منطقه ای مانند ترکیه 

واگذار کنند. 

توان رقابت با ترکیه
 را نداریم

محمد حس��ن ش��مس فرد، 
رییس اتحادیه صادرکنندگان 
خش��کبار، در ای��ن خصوص به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
قیمت جهانی کشمش در سال 
92 که ترکیه نرخ آن را به ازای 
هر تن 2500 دالر تعیین کرد، 
به یک باره افزایش زیادی یافت 
و مانند توف��ان زودگذر در بازار 
تاثیر گذاش��ت. این نرخ امسال 
ب��ه 1500 دالر کاه��ش یافت. 

برای رقابت ب��ا صادرکنندگان 
ترکی��ه ما بای��د کش��مش را از 
باغ��دار کیلوگرم��ی 2800 تا 
3000 توم��ان خریداری کنیم 
تا در بازارهای بین المللی حضور 
داش��ته باش��یم.  وی تصری��ح 
می کند: صادرکنندگان به دلیل 
قیمت باالی کش��مش در بازار 
داخلی، امسال توان رقابت را از 
دست داده اند و بازار بین المللی 
را به رقبای ترک واگذار کرده اند. 
این در حالی است که باغداران 
م��ا ب��دون توج��ه ب��ه کاهش 
قیمت ه��ا، همچنان خواس��تار 
نرخ های سال گذشته هستند و 
محصول خود را در گونی ها نگه 
داشته اند. از طرفی وکای شان 
در مجلس هم به آنها می گویند 
کمتر از 4100 تومان نفروشید! 

صادرکننده و 
تولیدکننده حمایت 

نمی شوند
رییس اتحادیه صادرکنندگان 
خش��کبار، ادامه می ده��د: در 
همه جای دنی��ا، دولت ها برای 
اینکه بازاره��ای صادراتی را از 
دس��ت ندهند، به تولیدکننده 
یا صادرکننده یارانه یا مش��وق 
صادرات��ی می پردازن��د و در 
این زمینه نیز دول��ت و وزارت 
کشاورزی باید به کمک کشاورز 
یا صادرکننده بیاین��د. ناگفته 
نماند که دولت چند سالی است 
که مش��وق های صادراتی را نیز 
پرداخت نمی کن��د. البته هنوز 
به صورت رس��می آن را حذف 
نکرده، اما پرداخت هم نمی کند 
و صادرکنندگان نیز آن را حذف 
شده می انگارند چون چیزی به 

دست شان نمی رسد. 
یک منبع موثق از مس��ئوالن 
رده ب��االی وزارت کش��اورزی، 
محم��ود  حض��ور  از  پی��ش 
حجت��ی، وزی��ر کش��اورزی در 
برنامه تلویزیونی هفته گذشته 
پایش به »فرص��ت امروز« خبر 
داده ب��ود ک��ه وزی��ر پی��ش از 
حض��ور در این برنامه دس��تور 
پیگی��ری و اختص��اص اعتبار 
برای صادرات کش��مش را داده 

است. شمس فرد، در این زمینه 
می گوید: نشست هایی برگزار و 
قرارهایی گذاشته ش��د، اما در 
حد حرف باقی ماند و ما هنوز در 
عمل چیزی ندیدیم. وزارتخانه 
همچنان جلس��ه می گذارد که 
قیمت نهایی را تصویب کند. از 
طرفی محل پرداخت و اعتباری 
هم وج��ود ندارد ک��ه قابل اتکا 

باشد. 
وی می افزاید: ما تا این موقع از 
سال و پیش از فرارسیدن ژانویه، 
صادرات کش��مش ب��ه اتحادیه 
اروپا را انجام می دادیم اما امسال 
ترکیه جای ما را گرفت. در حالی 
که ما همچنان منتظر اقدام های 
دولت هستیم تا امکان صادرات 

دوباره فراهم شود. 

زیان تولیدکنندگان 
کشمش به سود دالالن

غامرضا رجایی، تولیدکننده 
انگ��ور و کش��مش، از وضعیت 
کنونی اب��راز نارضایتی می کند 
و به »فرصت ام��روز« می گوید: 
قیمت کش��مش در بازار به ویژه 
در تهران ش��اید گران باشد، اما 
از کش��اورز ب��ه کمترین قیمت 
خریداری می ش��ود. حتی رسم 
بر این اس��ت که بهای محصول 
را به ص��ورت نس��یه و چ��ک به 
کش��اورزان می پردازن��د و در 
برخی مواقع، چک ها نیز اعتبار 
ندارند و کش��اورزان از دریافت 
همین مقدار کم که هزینه های 
داشت و برداشت را هم نمی دهد 

باز می مانند. 
وی می افزای��د: م��ا از تولید 
انگور و کشمش راضی نیستیم 
و از س��ر اجب��ار ب��ه ای��ن کار 
ادامه می دهی��م. دولت قیمت 
تضمینی برای کش��مش اعام 
می کند که بسیار پایین و قیمت 
بازار بیشتر است، اما نرخی که 
دالالن و واسطه های بازار تعیین 
می کنند نیز با قیمت کش��مش 
در فروشگاه های شهرهای بزرگ 
اختاف بس��یاری دارد و تفاوت 
قیمت ها تا دو برابر است. اینجا 
کشمش را از کشاورز بین شش 
تا هفت هزار توم��ان می خرند، 

اما در فروش��گاه ها و شهرهای 
ب��زرگ قیم��ت ای��ن محصول 
به 15 ت��ا 16 هزار توم��ان نیز 
می رس��د. این اختاف بیش از 
دو برابری فقط به جیب دالالن 
و واس��طه ها می رود و کشاورز 
و مصرف کنن��ده هزین��ه آن را 

می پردازند. 

ورزش، مهم تر از 
کشاورزی! 

ای��ن تولیدکنن��ده انگ��ور و 
کش��مش، به نقش تعاونی های 
کش��اورزی و اتحادیه ه��ای 
تولیدی اشاره و اظهار می کند: 
در بخش کش��اورزی تعاونی ها 
و اتحادیه ه��ای تولیدی فعال و 
تاثیر گذار وج��ود ندارد. اعضای 
هیات مدیره این گونه تعاونی ها 
و اتحادیه ها یا فنی و کارشناس 
نیس��تند یا از س��وی مراجع و 
مراکز مربوط حمایت نمی شوند. 
به همین دلیل مشکات بخش 
کشاورزی با داش��تن جمعیت 
چند میلیونی همچنان الینحل 
باقی مانده و در برخی موارد نیز 

افزوده شده است. 
رجای��ی تصری��ح می کن��د: 
بخ��ش  در  س��رمایه گذاری 
کش��اورزی بس��یار کم اس��ت 
و دول��ت نی��ز در ای��ن زمین��ه 
بی توجه��ی می کن��د. در حالی 
ک��ه ورزش را به ی��ک موضوع 
سیاس��ی تبدی��ل کرده ان��د و 
ریخ��ت و پاش های زی��ادی در 
آن می شود، اگر تنها دو درصد 
ریخ��ت و پاش ه��ای ورزش و 
تیم ه��ای ورزش��ی را به بخش 
کش��اورزی اختص��اص دهند، 
شاهد رونق اقتصادی در بخش 
کشاورزی خواهیم بود. درست 
اس��ت که ورزش ش��ور و نشاط 
در جامع��ه ایجاد می کن��د، اما 
همان ورزشکاران باید ابتدا غذا 
بخورند و نیازهای غذایی شان را 

کشاورزان تامین می کنند. 

مسئوالن فقط 
حرف می زنند

وی همچنی��ن ب��ه بیم��ه 
محصوالت کش��اورزی اشاره و 

انتقاد می کند: بانک کشاورزی 
برای بیم��ه محصوالت س��ال 
زراعی جدید تا پایان همین ماه 
فرصت تعیین ک��رده در حالی 
که هنوز خسارت های بیمه نامه 
باغ��داران انگ��ور که در س��ال 
زراعی گذش��ته محصول ش��ان 
آس��یب دیده را پرداخت نکرده 
اس��ت. خاصه اینکه مشکات 
کش��اورزان، یکی دوتا نیست و 
همه کشاورزان مشکل دارند و 
این یک موضوع عمومی است. 
م��ا در نشس��ت های مختل��ف، 
معض��ات و مش��کات را بیان 
می کنی��م، اما گوش ش��نوایی 
وجود ندارد. مس��ئوالن مربوط 
فقط حرف می زنن��د و از حرف 
تا عمل، فاصله زمین تا آسمان 

است. 

کاهش مصرف تنقالت
در ماه های محرم و صفر

مصطف��ی احم��دی، رییس 
اتحادی��ه خش��کبار و آجی��ل، 
ب��ه »فرصت ام��روز« می گوید: 
مص��رف کش��مش ک��ه ج��زو 
خش��کبار و تنق��ات اس��ت، 
مصرف زی��ادی در داخل ندارد 
و بیشتر برای صادرات استفاده 
می ش��ود. مص��رف داخل��ی 
این گون��ه تنق��ات در ماه های 
جاری )محرم و صفر( در کشور 
کاهش هم می یاب��دو بنابراین، 
بیش��تر  تنق��ات   ص��ادرات 

رواج دارد. 
وی به بازار اصلی کش��مش و 
خشکبار ایران اش��اره می کند 
و می افزاید: کش��ورهای حوزه 
خلیج فارس، کش��ورهای عربی 
و اتحادی��ه اروپ��ا اصلی تری��ن 
مش��تریان خش��کبار به وی��ژه 
کشمش ایران هستند. ما امسال 
بازار ص��ادرات کش��مش را به 
دلیل مش��خص نب��ودن قیمت 
داخ��ل و غیررقابتی ب��ودن از 
دست داده ایم. امیدواریم دولت 
به وی��ژه وزارت کش��اورزی در 
این زمینه س��ریع تر وارد شوند 
و ب��ا تعیی��ن قیم��ت تضمینی 
 مناس��ب، وضعی��ت ب��ه روال 

قبل بازگردد. 

وزیر جه��اد کش��اورزی گفت: 
85درص��د تس��هیات آبی��اری 
قطره ای را دولت پرداخت می کند. 
ما به دنبال سازوکارهای اقلیمی با 
توجه به فناوری های روز و بازدهی 

هستیم.
اف��زود:  حجت��ی  محم��ود 
محدودی��ت مناب��ع آب و خاک، 
مش��کات و مس��ائل اقلیمی در 
برخی از مناطق وجود دارد که باید 
این ناسازگاری ها بررسی و مطالعه 
ش��ود. حدود یک میلیون و 300 
هزار هکتار در کل کشور در طول 
چند دهه گذشته به صورت آبیاری 
قطره ای  انجام شده است و از نظر 
مهندس��ی و تجهیزات و امکانات 

در وضعیت خوبی به سر می بریم.
وی ادامه داد: مان��ع اصلی این 
اس��ت که ب��ا محدودی��ت منابع 
اعتباری مواجه هس��تیم و دولت 
ت��ا 85 درصد تس��هیات آبیاری 

قطره ای را پرداخت می کند.
وی اظهار کرد: ب��ا اینکه توجه 
خوبی در بودجه سال گذشته شده 

این امر پاس��خگوی تقاضا نیست 
و امیدواریم در آینده پش��تیبانی 
بیش��تری از ردیف ه��ای اعتباری 

صورت گیرد.

نگران میوه شب عید 
نباشید 

وزیر جه��اد کش��اورزی گفت: 
نگران��ی در زمینه ذخیره س��ازی 
میوه برای ش��ب عید وجود ندارد 
و میوه به خصوص مرکبات و سیب 

به اندازه کافی موجود است.
ن��ی  نگرا اظه��ار ک��رد:  وی 
سرمازدگی سال گذشته در استان 
مازندران و کمب��ود مرکبات برای 
ذخیره سازی شب عید وجود ندارد 
که بخواهیم واردات داشته باشیم. 
با بررسی ها و ارزیابی های صورت 
گرفته تولیدات اس��تان جوابگوی 

نیاز داخل است.
وی اف��زود: س��ازمان تع��اون 
روستایی مس��ئول پیگیری عقد 
قرارداد با اتحادیه باغداران اس��ت 
تا ذخیره س��ازی الزم ب��رای میوه 

شب عید انجام ش��ود. در کارهای 
زیربنایی نیز دولت باید کمک های 
باعوض ارائه دهد که این منابع در 

زمینه آب و خاک وجود دارد.
حجتی تصریح کرد: دولت باید 
تس��هیات و کمک های باعوض 
در زمینه سیس��تم های آبیاری و 
استقرار باغات در اراضی شیب دار 
در باالدست و تهیه تامین نهال را 
پشتیبانی کند. قانون شهرک های 
کشاورزی نیز تصویب و اساسنامه 
و بودجه آن ردیف دار شده که در 

آینده شهرک کشاورزی در سطح 
کشور به خصوص در سطح استان 

مازندران مستقر خواهد شد.

ادامه ممنوعیت واردات 
برنج

حجتی ضمن اظهار خوشحالی 
نسبت به اینکه سرمایه گذاری های 
سنگینی توسط بخش خصوصی 
ب��ا تکنولوژی ه��ای روز در زمینه 
ش��الیکوبی در مازن��دران صورت 
گرفت��ه اس��ت، ادام��ه داد: ای��ن 

کارخانه ه��ا ه��م س��بب کاهش 
ضایعات می ش��وند و ه��م برنج را 
به صورت بس��ته بندی بر اس��اس 

سفارش به بازار عرضه می کنند.
به گزارش ایس��نا، وزی��ر جهاد 
کش��اورزی درخص��وص تنظیم 
بازار برنج گف��ت: برنج تولیدی در 
کشور دو میلیون تن در سال است. 
طبق ارزیابی ه��ای صورت گرفته 
سه میلیون تن مصرف برنج داریم 
که یک میلیون تن در س��ال باید 

وارد شود.
حجتی با اش��اره به ممنوعیت 
واردات برنج خاطرنشان کرد: سال 
گذشته بیش از حد برنج وارد شد 
درحالی که امس��ال ب��ا مدیریت 
صحیح، بیش از نیاز و ذخیره وارد 
نمی ش��ود تا عرضه و تقاضا توازن 
داش��ته باش��د و تولیدکنندگان 
بتوانند به موقع برن��ج را با قیمت 
مناسب که مورد نظر دولت است، 
عرضه کنند. تولید باید پایدار باشد 
تا مصرف کنن��ده در تنگنای عدم 

عرضه کافی قرار نگیرد.

صادرات امسال مقرون به صرفه نیست

580 هزار تن کشمش اضافی در بازار داخلی

وزیر کشاورزی مطرح کرد:

پرداخت 58 درصد تسهیالت آبیاری قطره ای توسط دولت

یارانه بهتر از
خرید تضمینی است

پیشینه صادرات کش��مش و محصوالت خشکبار ایران 
به کش��ورهای دیگر به وی��ژه اتحادیه اروپا، به س��ال های 
دور و زمان های طوالنی می رس��د و ای��ران به عنوان یکی 
از کشورهای برتر صادرکننده کش��مش در دنیا شناخته 
شده اس��ت.قیمت جهانی کشمش امس��ال به شدت افت 
کرده و کاهش یافته اس��ت به گونه ای که تغییرات قیمتی 
و کاهش ش��دید نرخ جهانی، در بازار داخل نیز تاثیر گذار 
بوده و شوک ایجاد کرده اس��ت.از سوی دیگر به دلیل باال 
بودن قیم��ت تمام ش��ده تولید این محصول در کش��ور، 
صادرکنندگان ایرانی توان رقابت خود را از دست داده اند و 
اگر این موضوع ادامه یابد، به زیان تولید کشور خواهد بود.

سیاس��ت های مجلس و دولت در این زمینه بر دواصل 
کاه��ش قیمت تم��ام ش��ده تولی��د محص��ول و اصاح 
زیرساخت های تولید قرار دارد.در زمینه سیاست کاهش 
قیمت تمام ش��ده محصول، تولید باید مدیریت ش��ود تا 
قیمت ها آنقدر فروکش کند که توان رقابت جهانی مان را 
از دست ندهیم.همچنین در اصاح زیرساخت های تولید 
نیز با افزایش به��ره وری و اصاحاتی که در تاکس��تان ها 
انجام می دهیم باید بر میزان تولید بیفزاییم و بهره وری را 
در سطح افزایش دهیم تا سود بیشتر نصیب باغدار شود.
در غیر این صورت تولیدکننده و صادرکننده هر دو متضرر 
می ش��وند و بازارهای جهانی را نیز برای همیشه از دست 

خواهیم داد.
در این میان یک راه سومی هم وجود دارد که سریع ترین 
راهکار حمایتی اس��ت و آن ارائه یارانه ب��ه تولیدکننده یا 
صادرکننده از س��وی دولت اس��ت.البته یاران��ه به تولید 
بهترین شکل حمایت دولت است و در این برهه پرداخت 
یاران��ه ب��ه باغ��داران و تولیدکنندگان انگور و کش��مش 
می تواند به تولی��د و کاهش قیمت تمام ش��ده محصول 

کمک کند.
خرید تضمین��ی محصول نی��ز یکی از س��ازوکارهای 
حمایتی دول��ت از تولیدکنندگان اس��ت و وزارت جهاد 
کش��اورزی بر حس��ب وظیفه ای که دارد، ب��رای حفظ و 
ادامه تولید هر زمان که احس��اس کند منافع کش��اورز و 
تولیدکننده در خطر اس��ت وارد کار می ش��ود و با خرید 
تضمینی محصول، بازار را در دس��ت می گی��رد و کنترل 
می کند.اگر قیمت محصوالت واقعی نباشد تولیدکننده از 
بین خواهد رفت و خرید تضمینی اهرمی در دست وزارت 
کشاورزی است که در زمان های الزم به بازار ورود کند و 

قیمت ها را تعادل بخشد.

آغاز خرید تضمینی
 ۱۴۴۰ تومانی شیرخام 

در حالی دولت شش ماه 
پی��ش صنای��ع لبنی را 
ملزم به خرید ش��یرخام 
ب��ا ن��رخ 1440 تومان 
کرده بود که این مصوبه 
تاکنون اجرا نشده است 
و در برنام��ه جدی��دی، 
خری��د تضمین��ی 1440 تومانی ش��یرخام از امروز در 

شش استان کشور آغاز می شود. 
حسین صفایی، رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی 
کش��ور پیش از این با اعام ای��ن خبر گفته ب��ود: خرید 
تضمینی ش��یر خام توس��ط وزارت جهادکش��اورزی در 
استان های تهران، قم، خراس��ان رضوی، اردبیل، قزوین 
و خراس��ان جنوبی از اول آذر با قیمت 1440 تومان اجرا 

می شود. 
وی تصریح کرد: ش��یری که توس��ط دولت خریداری 
می شود مازاد بر نیاز کارخانجات فرآورده های لبنی خواهد 

بود و صدمه ای به صنایع نمی زند. 
به گزارش تسنیم، وی اضافه کرد: شیر خرید تضمینی 
1440 تومانی، شیر باکیفیت و دارای ویژگی چربی 3. 2 
درصد و بار میکروب��ی زیر 100 هزار اس��ت و در صورتی 
که ش��یری دارای این ویژگی ها نباشد نیز با قیمت حدود 

1320 تومان از دامداری ها خریداری خواهد شد. 
به گفته صفایی،  در حال حاضر میانگین خرید شیر خام 
توس��ط صنایع لبنی 1177 تومان است که با ورود دولت 
برای خرید تضمینی ش��یر حداقل مبل��غ 150 تومان به 

معدل خرید شیر در کشور اضافه خواهد شد. 

گران شدن ۳۰درصدی
 نان  صنعتی در کشور

اتحادی��ه  ریی��س 
نان های صنعتی کش��ور 
گفت: نب��ود نظارت الزم 
و کاهش ش��کایت های 
موج��ب  مردم��ی 
کم فروش��ی  افزای��ش 
ت��ا  گران فروش��ی  و 

30درصدی نان های صنعتی شده است. 
محس��ن لزومیان در گفت وگ��وی تلویزیون��ی قیمت 
مصوب هرکیلوگرم نان صنعتی از جمله نان های تولیدی 
واحدهای نان فانتزی را 3200 تا 3400 تومان اعام کرد 
و گفت: بررس��ی های اولیه از افزایش چش��مگیر قیمت و 

کاهش وزن این نان ها حکایت دارد. 
وی در پاسخ به این پرسش که چه دستگاهی باید جلوی 
این گونه اقدام��ات را بگیرد و از حق��وق مصرف کنندگان 
حمایت کند، اظه��ار کرد: تا یک س��ال پیش براس��اس 
تفاهم نامه ای که با س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان امضا ش��ده بود، نظارت بر عهده اتحادیه 
نان های صنعتی کش��ور بود اما با پایان زمان تفاهم نامه، 
نظارت بر این بازار را س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
استان ها برعهده دارد.  لزومیان کم فروشی و گران فروشی 
در نان های سنتی را نیز کم ندانست و گفت: با وزن کردن 
نان های سنتی و مقایسه وزن با قیمت مصوب، به راحتی 
می توان متوج��ه تخلف ش��د.  رییس اتحادی��ه نان های 
صنعتی کشور، دونرخی بودن قیمت آرد را نیز زمینه ساز 
بروز رانت و فساد دانست و گفت: قیمت آرد برای تولید نان 

سنتی و صنعتی باید تک نرخی شود.  

خرید تضمینی یک راهکار
غلط است

خرید تضمینی درد اس��ت نه درمان. تجربه تلخ خرید 
تضمین��ی مرغ در س��ال گذش��ته از س��وی وزارت جهاد 
کش��اورزی که مرغدار و تولیدکننده را به نابودی کشاند، 
نشان می دهد که خرید تضمینی بدون تعیین بازار مصرف، 
یعنی نابودی تولید. با این توصیف، خرید تضمینی کشمش 
که قرار است توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شود را نه 
تنها به سود باغداران نمی دانم، بلکه در درازمدت باغداران 
نیز مانند مرغداران زیان می کنند. بنابراین پیشنهاد می کنم 
هر محصول��ی را که دولت برای خری��د تضمینی آن اقدام 
می کند، تولیدکننده اگر محصول خود را معدوم کند بهتر 
از آن است که در قالب خرید تضمینی به دولت بفروشد. در 
این صورت شاید کشاورز تنها در یک سال زراعی زیان کند، 
اما در سال های بعد با س��رریز و انباشت محصول در بازار و 
در پی آن کاهش شدید قیمت مواجه نخواهد شد و عرضه 
و تقاضا نیز کنترل می شود. توصیه می کنم کاری که دولت 
باید انجام ده��د را تولیدکننده انجام دهد تا س��ود و ادامه 

تولیدش تضمین شود. 
 وزارت کش��اورزی از اه��رم خری��د تضمین��ی کاال و 
محصوالت کش��اورزی به عنوان یک مسکن مقطعی درد 
می نگ��رد. این در حالی اس��ت که دولت بای��د پیش از هر 
اقدامی به فکر ایجاد و یافتن بازارهای جدید باشد و سپس 
به کشاورز دانش کشاورزی و استفاده از آخرین تکنولوژی ها 
را بدهد و کشاورز نیز بدون دغدغه تولید کند. در کشورهای 
دیگر بنگاه ها، اتحادیه ها و تعاونی های کش��اورزی بسیار 
قوی و قدرتمند هس��تند و در این زمینه عملکرد مناسبی 
دارند، اما در کشور ما ش��وربختانه بنگاه ها و اتحادیه های 
تعاونی کشاورزی بسیار کوچک و کم توان هستند و قدرت 
بازاریابی های بین الملل��ی را ندارند. بنابراین دولت باید در 
این زمینه اقدام و بازارهای هدف را شناسایی کند. نگاه ها و 
رویه های نادرست گذشته باید تغییر کند و دیدگاه ها را باید 
عوض کرد. تاکنون به بیراهه رفته ایم و دیگر نباید این راه 

رفته غلط را ادامه داد. 
شاید اغراق نباشد اگر بگوییم تنها کشوری هستیم که 
هر گاه تولید محصوالت مان زیاد  می شود برای ما نگرانی 
 ایجاد می کند و به بیان دیگر م��ازاد تولید همواره برای ما 
دردسر س��از ش��ده اس��ت، چون برنامه ریزی در تولید و 
مدیری��ت ب��ازار نداری��م. این وظیف��ه دولت اس��ت و در 
محصوالت کش��اورزی وزارت کش��اورزی وظیفه تنظیم 
بازار را بر عهده دارد، اما عملکرد و س��خنان مسئوالن این 

وزارتخانه با این اهداف و وظایف مغایرت دارد. 
برای نمونه امس��ال با اینکه افزایش تولید کش��مش را 
در کش��ور ش��اهد بوده ایم، اما بازار صادرات این محصول 
را به دلیل مدیریت های نادرس��ت و غلط از دست داده و 
به رقبایی چون ترکیه باخته ایم. این در حالی است که ما 
در زمینه تولید کش��مش، صنایع تبدیلی مناسبی ایجاد 
کرده ایم، اما امس��ال بازار صادرات نداریم. باید بدانیم که 
در عص��ر ارتباطات و انفج��ار اطاعات بس��ر می بریم و با 
کوچک ترین غفلتی در بازاره��ای جهانی، رقبا جای ما را 
می گیرند. کاری که ترکیه اکنون با ما در صادرات کشمش 
کرد و بازار اتحادیه اروپا را از ما ربود. وقتی کیفیت محصول 
یکی باشد، اما قیمت آن ارزان تر، بی تردید خریدار به آن 
سو می رود. محصول کشمش ما به دلیل قیمت تمام شده 
باال توان رقابت ندارد و این موضوع در س��ایر محصوالتی 
که مازاد تولید داریم صادق اس��ت. اگر قرار باش��د دولت 
محصولی را بخرد و س��ال دیگر در زمان برداشت، همان 
محصول را به قیمت نصف وارد بازار کند این فاجعه است و 
کشاورز به جای اینکه در سال آینده نابود شود بهتر است 
تنها در یک س��ال ضرر بدهد و محصول خ��ود را معدوم 
کند. وزارتخانه اگر محصول��ی را خرید تضمینی می کند 
باید بداند آن را کجا و چ��ه زمانی به بازار بدهد در غیر این 
صورت خرید تضمینی نتیجه ای جز ضربه زدن به تولید و 

تولیدکننده در بر ندارد. 
بنابراین ت��ا زمانی که بازار هدف ب��رای محصوالت مان 
تعریف و تعیین نش��ود وضع به همین گون��ه خواهد بود و 
خرید تضمینی نیز یک راهکار غلط اس��ت که هر س��ال 
دولت آ ن را در برخی محصوالت تکرار می کند. این راهکار 
زمانی جواب می دهد که بازار هدف به درس��تی تعریف و 
تعیین ش��ود. البته در تعریف بازار هدف برای محصوالت 
کشاورزی نیز در بس��یاری موارد به بیراهه رفته ایم. برای 
نمونه؛ آیا بازار هدف خرمای ما امارات و فرانسه هستند که 
با خرید ارزان محصول خرمای ایران آن را به بهترین شکل 
بسته بندی و صادر می کنند؟ بازار هدف محصول زعفران 
ما کدام کشور تعریف شده اس��ت؟ بازار هدف کشمش و 
غیره چطور؟ مجلس باید در این زمینه حساس��یت نشان 
دهد و به عنوان نمایندگان م��ردم از وزیر مربوط توضیح 

بخواهد و پرسش کند. 

مولود غالمی

شمسعلی هادیزاده معلم
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران

یادداشتدریچه

آب
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خبر

امکان برقراری شبکه آب جدید
برای پایتخت آسان نیست

مدیرعامل آب منطقه ای اس��تان تهران با بیان اینکه به 
تناسب وضعیت منابع آبی باید آن را مدیریت کنیم، گفت: 
شرایط موجود منابع آبی به گونه ای نیس��ت که بتوان به 

سهولت شبکه جدید آبرسانی احداث کرد. 
خسرو ارتقایی، در خصوص امکانات موجود برای تامین 
آب اس��تان تهران، افزود: هرچند تاکن��ون حدود 9هزار 
کیلومت��ر لوله گذاری برای ش��بکه انتقال آب در اس��تان 
تهران دایر شده اما برقراری خطوط جدید نیاز به بررسی 

بیشتر دارد. 
به گزارش ایرن��ا، وی درب��اره برنامه ه��ای وزارت نیرو 
برای بهره گی��ری بهینه از آب های موج��ود ادامه داد: در 
حال حاضر بای��د به مدیریت مص��رف آب در بخش هایی 
 نظیر بازچرخانی آب، اس��تفاده از آب های به کار رفته در 
شس��ت و ش��وهای منازل، جمع آوری آب ب��اران و غیره 
بیش از پیش توجه شود.  مدیرعامل آب منطقه ای استان 
تهران اظهار کرد: بحث اجرای طرح شبکه انتقال آب البرز 
شمالی که آب را از تاکستان تا فیروزکوه منتقل کند، در 
دست بررسی است.  ارتقایی گفت: امروزه آب به عنوان یک 
کاالی انحصاری مطرح است که با هیچ کاالی دیگری قابل 
جایگزین نیس��ت، بنابراین باید برای صیانت از منابع آبی 

موجود تاش کنیم. 

غالمرضا نوری قزلجه
نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس

بازار



محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، جان 
کری وزیر امور خارجه امریکا و کاترین اشتون نماینده 
اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته ای ایران پنجشنبه شب 
پای میز مذاکره نشس��تند. براس��اس این گزارش جان 
کری، وزیر امور خارجه امریکا که وارد وین شده بود به 
مدت دو ساعت مذاکرات سه جانبه ای با اشتون و ظریف 
داشت. یک عضو نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته ای 
کش��ورمان به مهر درباره دیدار پنجشنبه شب ظریف، 
اش��تون و کری در وین گفت: مذاکرات جدی و صریح 
بود و وارد جزییات شده و همه موضوعات مورد بررسی 
قرار گرف��ت. ادامه بحث ها به روز جمعه موکول ش��ده 
اس��ت. این عضو نزدیک به تیم مذاکره کننده در پاسخ 

به این س��وال که آیا پیش��نهادات جدیدی مطرح شده 
است، اظهار کرد: پیشنهادات مختلف برای پیشبرد کار 

مطرح است. 
از سوی دیگر لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه 
و فیلی��پ هاموند، وزی��ر امور خارج��ه انگلیس نیز روز 
جمعه وارد وین ش��دند. فابیوس و هاموند ساعت 14 به 
وقت وین در نشس��تی چهارجانبه با هانسدیتر لوکاس، 
مع��اون وزیر امور خارجه آلم��ان و محمد جواد ظریف، 
وزیر امور خارجه کش��ورمان دیدار داش��تند. وزیر امور 
خارجه فرانس��ه و انگلیس پیش از ای��ن دیدار در وین 
دیداری هم با جان کری وزیر امور خارجه امریکا کرده 
بودند. کری، روز پنجش��نبه در پاریس با فابیوس دیدار 

کرد. وزیر ام��ور خارجه انگلیس نی��ز بعدازظهر جمعه 
با وزیر امور خارجه کش��ورمان دیدار دو جانبه داش��ت. 
هنوز درب��اره این مذاکرات خبری ب��ه خبرنگاران داده 
نش��ده اس��ت. یک منبع نزدیک به تی��م مذاکره کننده 
هسته ای ایران اعالم کرد: به احتمال بسیار محمد جواد 
ظری��ف، وزیر امور خارجه کش��ورمان جمعه ش��ب به 
منظور مش��ورت و تبادل نظر با مس��ئوالن ارشد کشور 
به تهران باز می گردد. الزم به ذکر اس��ت که تاکنون دو 
دور مذاکرات بی��ن وزرای امور خارجه ایران و امریکا با 
حضور اشتون برگزار ش��ده و جمعه نیز مالقات هایی با 
حضور وزرای خارجه انگلیس و فرانس��ه و ظریف برگزار 

شده است. 

بع��د از معرفی محمد فره��ادی، وزیر پیش��نهادی علوم 
به عنوان یکی از مدیران باس��ابقه، به نظر می رسد که وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری پس از گذشت بیش از یک سال از 
فعالیت دولت یازدهم به یک سر و سامانی دست یابد، که این 
موض��وع را می توان در کالم نمایندگان مجلس هم دریافت. 
چهارشنبه صحن علنی مجلس شاهد معرفی پنجمین وزیر 
پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری بود، که به نظر می رسد 
محمد فرهادی این بار بتواند در نشس��ت علنی هفته آینده 
موفق به کس��ب اعتماد اکثریت نمایندگان و باز کردن قفل 

ساختمان شهرک غرب شود. 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از گذش��ت بیش از 
یک سال از فعالیت دولت یازدهم هنوز به سروسامان مطلوب 
نرسیده است، حال رییس جمهور، پس از معرفی و سرپرستی 
افرادی چون میلی منف��رد، توفیقی، فرجی دانا، نجفی، نیلی 
احمدی آبادی، دانش آشتیانی، فردی دارای سابقه مدیریتی 
و علم��ی را به مجلس معرفی کرده و گمانه زنی های مجلس 

درباره او از همان روز نخست آغاز شد. 
  غالمعل��ی حدادع��ادل، عضو کمیس��یون آموزش و 

تحقیقات مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به معرفی 
وزیر پیشنهادی علوم به مجلس گفت: پاسخ دادن درباره 
نگ��رش کنونی نمایندگان مجلس به محمد فرهادی وزیر 
پیش��نهادی زود است، اما شاهد بودیم که روز چهارشنبه 
در زمان اعالم وصول نام��ه معرفی، نمایندگان دیگر واژه 

»دو دو« نگفتند. 
 حمید رس��ایی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات 

و اسالمش��هر درمجلس شورای اسالمی گزینه پیشنهادی 
دولت را ب��رای وزارت علوم از جهت اجرایی برای مجلس 
قابل اعتماد دانست و گفت: فرهادی یکی ازگزینه های کم 
حاش��یه برای وزارت علوم است، مشروط بر اینکه نسبت 

خود را با خط قرمز نظام به شکل شفاف بیان کند. 
 روح اهلل حس��ینیان، عض��و ش��ورای مرک��زی جبهه 

پای��داری درخص��وص محمد فره��ادی، پنجمی��ن وزیر 
پیش��نهادی علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: به احتمال 
زی��اد وزیر پیش��نهادی از مجلس رأی اعتماد را کس��ب 
می کن��د، اما به هرح��ال صحبت هایی با آق��ای فرهادی 
ت��ا قبل از روز رأی اعتماد انجام ش��ده و جلس��ه هایی در 

خصوص بررس��ی برنامه ه��ای وی ب��رای وزارتخانه علوم 
برگزار خواهد شد. 

 جب��ار کوچکی ن��ژاد، عض��و کمیس��یون آم��وزش و 

تحقیقات مجلس ب��ا مثبت ارزیابی کردن اقدام دولت در 
معرف��ی محمد فرهادی به عنوان وزیر پیش��نهادی علوم، 
تحقیق��ات و فناوری، گفت: محمد فره��ادی که در حال 
حاض��ر مدیرعام��ل هالل احم��ر و وزیر بهداش��ت دولت 

اصالحات بوده از کارنامه خوبی برخوردار است. 
 عالء الدین بروجردی، رییس کمیس��یون امنیت ملی 

و سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای اسالمی نیز با مثبت 
خواندن معرفی محمد فرهادی به عنوان وزیر پیش��نهادی 
عل��وم، تحقیقات و فناوری گف��ت: به نظر من، با توجه به 
س��وابق باالی وزارتی فرهادی و آش��نایی با فضای وزارت 

علوم نمایندگان نظر مثبتی نسبت به وی دارند. 
ب��ا این همه ب��ا توجه به برخی حواش��ی دیگر پیرامون 
فره��ادی باید ت��ا روز رأی گیری صبر ک��رد و دید که آیا 
مجلسی که چهار وزیر روحانی را رد صالحیت کرده، این 

بار تایید صالحیت فرهادی را قبول می کند؟ 

پنجمین وزیر علوم روحانی در راه مجلس

گروه های حساس در خانه بمانند

هوا بد است
سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای 
ش��هر تهران گفت: هوای تهران همچنان 
ناسالم اس��ت، گروه های حساس از جمله 
کودکان، س��المندان، خانم ه��ای باردار و 
افرادی که بیماری تنفس��ی و قلبی دارند 

در منزل بمانند. 
حش��مت اهلل بس��طامی، در گفت وگو با 
فارس، درب��اره ش��اخص های آالیندگی 
ک��رد:  اظه��ار  ته��ران  ش��هر  ه��وای 
ش��اخص های کیفیت هوا روی عدد100 
است و در شرایط ناسالم برای گروه های 
حس��اس جامع��ه هس��تیم. پیش بین��ی 
س��ازمان هواشناس��ی در هفت��ه آین��ده 

جوی پای��دار همراه ب��ا وزش باد مالیم 
اس��ت و در روزه��ای ابتدای��ی هفته در 

همین شرایط پایداری هوا قرار خواهیم 
داشت. بس��طامی یادآور شد: با توجه به 

آغ��از هفته در روز ش��نبه انتظار می رود 
ش��اخص های کیفی��ت هوا فرات��ر برود. 
گروه ه��ای حس��اس از جمل��ه کودکان، 
س��المندان ، خانم های ب��اردار و افرادی 
ک��ه ناراحتی قلبی و تنفس��ی دارند، در 
صورت امکان فعالیتی نداش��ته باش��ند. 
پیش بینی ش��ده، در روزهای دوشنبه به 
بعد شاهد ناپایداری هوا و بارندگی ها در 

شهر تهران باشیم. 
بیش از هفت روز است که هوای تهران 
در ش��رایط آلوده و ناس��الم قرار دارد و به 
غیر از بارش رحمت الهی و وزش باد برای 

رفع آلودگی امید دیگری نیست. 

در پ��ی فراخ��وان حض��ور در کتابفروش��ی ها در روز 
پنجش��نبه که توسط احمد مس��جدجامعی )وزیر سابق 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی و عضو شورای ش��هر تهران( 
اعالم ش��ده ب��ود، علی جنت��ی )وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی(، مسعود س��لطانی فر )رییس س��ازمان میراث 
فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی( و علی مرادخانی 
)مع��اون هنری وزیر فرهنگ( از جمله مس��ئوالنی بودند 
که در کتابفروش��ی ها حضور پیدا کردند. از س��وی دیگر 
نی��ز بس��یاری از هنرمندان و نویس��ندگان نظیر محمود 
دولت آبادی، بهمن فرمان آرا، سیدفرید قاسمی، احمدرضا 
احمدی، رضا داوری اردکانی، سهیل محمودی، اسرافیل 

ش��یرچی، علی اکب��ر رش��یدیان، عبدالحس��ین مختاباد، 
اس��داهلل امرای��ی و غالمحس��ین س��المی نی��ز از جمله 
چهره های��ی بودند ک��ه در ای��ن روز در کتابفروش��ی ها 
حضور پی��دا کردن��د. آمنه بهرام��ی هم میهم��ان ویژه 
مس��جدجامعی در برنامه کتابگردی روز پنج ش��نبه 29 
آب��ان ب��ود. این قربانی اسیدپاش��ی که کت��اب زندگی و 
خاطراتش با عنوان »چشم در برابر چشم« به قلم مهدی 
سجودی روانه بازار نشر شده است، در پاسخ به فراخوان 
حض��ور در کتابفروش��ی ها، به همراه مس��جدجامعی در 

کتابفروش��ی های خیابان کریم خان حضور یافت. 
فراخوان حضور در کتابفروش��ی ها برای نخستین بار در 

ایران انجام شد و با استقبال از سوی اهل فرهنگ و هنر و 
برخی از مدیران همراه بود. همچنین احمد مسجدجامعی 
در مراسم افتتاح کتابفروش��ی اساطیر از علی جنتی وزیر 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی به علت پاسخ مثبت به فراخوان 
حض��ور در کتابفروش��ی ها در ق��م و همچنی��ن برگزاری 
بیس��ت و دومین دوره هفته کتاب تش��کر ک��رد. این عضو 
شورای شهر تهران گفت: این دوره از هفته کتاب پرشورتر 
و مردمی تر برگزار شد. همچنین در این دوره هم نهادهای 
دولتی و هم نهادهای عمومی، ناشران، کتابفروشی ها و اهل 
قلم مشارکت فعال و تاثیرگذاری در برنامه های هفته کتاب 

داشتند که جای تقدیر و تشکر دارد. 

در انتظار نتیجه

مذاکرات »جدی و صریح« پشت درهای بسته

به نق��ل از آسوش��یتدپرس، مقامات مکزی��ک رژه روز 
انق��الب 20 نوامبر را ک��ه به طور معمول در این کش��ور 
برگزار می ش��د لغو کرده اند. معترض��ان مکزیکی با حمل 
پرچم های »عزاداری« س��یاه به جای پرچم قرمز و س��بز 
این کش��ور اعالم کرده اند که مایل به برگزاری این مراسم 
نیس��تند. نورا هیمه، یکی از معترضان گفت: کل کش��ور 
خشمگین است. وی با اشاره به 43 دانشجوی کالج ربوده 
ش��ده از زمان حمله پلیس به یک شهر در جنوب مکزیک 
در 26 س��پتامبر گف��ت: تنها ای��ن افراد ربوده نش��ده اند. 
ه��زاران نفر دیگر نیز ناپدید ش��ده اند. هزاران گورس��تان 
مخفی وجود دارد و ه��زاران مادر هنوز از محل نگهداری 

فرزندانشان بی اطالع هستند. 
این اعتراضات در ش��هر مکزیکوسیتی عمدتا و برخالف 

تظاه��رات اخیر که منج��ر به آتش زدن س��اختمان های 
دولتی در ایالت گورو، محل ناپدید ش��دن دانشجویان شد 
به شکلی صلح آمیز برگزار شد. وقتی معترضانی که ماسک 
بر چهره داش��تند سعی در وارد ش��دن به این راهپیمایی 
کردند س��ایر افراد با ش��عارهایی مانند »خش��ونت نه« یا 
»ماس��ک را ازچهره بردارید« مانع از حضور آنها می شدند. 
اعضای خانواده دانشجویان گمش��ده تاکید می کردند که 
گزارش های دولتی مبنی بر کشته ش��دن این دانشجویان 
توس��ط گروه های قاچاق موادمخدر را باور ندارند. یکی از 
مردانی که روی این س��کو ایس��تاده بود، گفت: ما خسته 
نیس��تیم. برعکس ما از دولت مکزیک و کل س��اختار آن 
خشمگین هستیم، زیرا هیچ کاری به جز فریب خانواده ها 

انجام نداده است. 

ما خسته نیستیم، برعکس ما خشمگینیم

  نماین�ده آی�ت اهلل سیس�تانی ب�ا 

قدردانی از نیروهای عراقی در جنگ 
علیه داعش از عراقی ها خواست تا از 
جنگ علیه تروریسم غافل نشده و به 

پیروزی های خود مغرور نشوند. 
  بشار اس�د با بیان اینکه منطقه در 

مرحله تعیین کننده ای به سر می برد، 
خواه�ان هم�کاری بین المللی واقعی 
و صادقان�ه برای غلبه بر تروریس�م و 

داعش شد. 
  رییس جمهوری ترکیه گفت: جامعه 
بین الملل باید منطق�ه امنی در عراق 
ایج�اد و ب�ر نیروهای داخل�ی در این 

کشور تکیه کند. 

ب�ه دنب�ال فراخ�وان حم�اس ب�رای برگ�زاری تظاه�رات ب�رای حمایت از 
مسجداالقصی، میان تظاهر کنندگان در قدس و نیروهای رژیم صهیونیستی 

درگیری پیش آمد و ده ها نفر زخمی شدند

سیاست

تیتر اخبار

پدر یک دختربچه س��ه س��اله که دخترش در شمال 
افغانس��تان مورد تجاوز قرار گرفته از دولت خواس��ته 
که عام��ل تجاوز را به دادگاه کش��انده و عدالت را در 
مورد او اجرا کند. این حادثه دو هفته پیش در منطقه 
»رس��تاق« در والی��ت »تخار« رخ داد ام��ا اکنون پدر 
این کودک س��ه س��اله که صاح��ب پنج فرزن��د دیگر 
نیز هس��ت، فرزندش را برای م��داوا و درمان به کابل، 
پایتخت افغانس��تان آورده و تالش برای تحقق عدالت 
را نیز ش��روع کرده اس��ت. این مرد ک��ه »عبدل« نام 
دارد گفته اس��ت که تجاوز زندگ��ی دخترش را ویران 
کرده اس��ت. این مرد هش��دار داد که اگر دولت عامل 

تجاوز به دخترش را محاکمه نکند، هر ش��ش فرزندش 
را جلوی س��اختمان ریاس��ت جمهوری خواهد کشت و 
افغانس��تان را ت��رک خواهد کرد. مادر و همس��ر او نیز 
گفته ان��د در صورت��ی ک��ه عدالت اجرا نش��ود، خود را 

خواهند کش��ت. 
به گزارش بی بی س��ی، این کودک سه س��اله که نیلوفر 
نام دارد، مش��غول بازی با هم سن و ساالن خود بود که از 
سوی مردی از همسایگانشان مورد تجاوز قرار گرفت. مرد 
متجاوز به ظاهر می خواس��ته نیلوفر را بعد از تجاوز بکشد 
ک��ه مادربزرگ نیلوفر او را با بدن خونین در نزدیکی خانه 

یافت و به بیمارستان منتقل کرد. 

اگر عدالت اجرا نشود 6 فرزندم را می کشم

  مدیرکل امور بانوان استانداری تهران از 

بررسی وضعیت زنان روستایی و عشایری 
اس�تان تهران برای تدوین برنامه ای جامع 

برای آنها خبرداد. 
وزارت  س�الم  ب�اروری  اداره  ریی�س    

بهداشت گفت: هم اکنون سه میلیون زوج 
نابارور در سطح کشور وجود دارد. 

  وزی�ر کار تاکید ک�رد: تحمیل مخارج 
غیرض�روری ب�ه بیم�ار ممنوع اس�ت و 
اگ�ر گاید الین ها و اس�تانداردهای دیگر 
رعایت ش�ود، هیچ حق�ی از بیمار ضایع 

نخواهد شد. 

یک فعال محیط زیس�ت گفت: یوزپلنگ آس�یایی در منطقه حفاظت شده 
نایبن�دان به عن�وان برن�ده جای�زه بهترین عک�س س�ال ۲۰۱۴ در مجله 

حیات وحش معرفی شد

جامعــه

تیتر اخبار

در احکامی جداگانه از س��وی علیرض��ا رضاداد،  دبیر 
جش��نواره بین المللی فیلم فجر، اس��امی هیات انتخاب 
بخش س��ینمای ایران در سی و سومین جش��نواره فیلم 
فجر اعالم ش��د. طبق این احکام احمد امینی کارگردان 
»س��ایه های هج��وم«، رس��ول صدرعامل��ی کارگردان 
فیلم های��ی نظی��ر م��ن ترانه 15 س��ال دارم، حس��ین 
کرمی مدیر ش��بکه نمایش و نس��یم، محمدعلی باش��ه 

آهنگر کارگردان فیلم »ملکه«، محمد احس��انی معاونت 
ارزش��یابی و نظارت س��ازمان س��ینمایی، مجید رضاباال 
مدی��ر طرح و برنامه ش��بکه اول س��یما و بهنام بهزادی 
کارگ��ردان فیلم ه��ای »قاعده تص��ادف« و »تنها دو بار 
زندگ��ی می کنیم« به عنوان اعض��ای هیات انتخاب آثار 
بخش س��ینمای ایران در سی وسومین جش��نواره فیلم 

فجر معرفی ش��دند.

اسامی هیات انتخاب بخش سینمای ایران جشنواره فجر اعالم شد

  فیلم »شهر موش ها ۲« با مجموع فروش 
۱۱ میلیارد بدون اینکه هزینه های تولیدش 
بازگردد با سینمای سرگروهش خداحافظی 

کرد.
  بهنام تش�کر، بازیگر تئاتر و تلویزیون 

گفت: از بازی در سریال های کمدی خسته 
شده ام .

  مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ 

و ارش�اد اس�المی گفت: مدیر برنامه های 
»یانی« به زودی به تهران می آید.

هفتمین دوره فروش سال »هفت نگاه«، با فروش ٩۰ اثر و یک نقاشی انتزاعی 
از سهراب سپهری گران ترین اثر فروخته شده در این هفته معرفی شد

فرهنگی

تیتر اخبار

دومین و آخری��ن روز از هفتمین دوره رقابت های جام 
جهانی ساندا در شهر جاکارتای اندونزی در حال پیگیری 
است که در دیدار نهایی وزن 52 - کیلوگرم ساندای زنان، 
سهیال منصوریان به مصاف »کیم هی بین« از کره جنوبی 
و دارنده مدال نقره مس��ابقات قهرمانی جهانی در مالزی و 
مدال برنز بازی های آسیایی اینچئون رفت و در پایان سه 

ران��د مبارزه نفس گیر به برتری 2 بر یک رس��ید و طالیی 
شد. پس از آن چهار سانداکار ایران در دو بخش مردان و 
زنان برای کسب مدال طال به مصاف حریفان خود رفتند. 
پی��ش از این در صبح جمعه حمیدرضا الدور و حمیدرضا 
قلی پور دو مدال طال برای تیم ملی ووش��وی ایران کسب 

کردند. 

طال بر گردن زنان ووشوکار ایرانی

  طی حکمی از س�وی وزی�ر ورزش و 

جوانان، کالنی و کاشانی به عنوان اعضای 
جدید هیات مدیره باش�گاه پرسپولیس 

منصوب شدند. 
  جهانبخ�ش، مهاج�م ج�وان ایرانی 

فوتبال  پدی�ده  به عنوان چهل و یکمین 
جهان معرفی شد. 

  تیم گرنچن سوئیس پس از شکست 

۱۰ ب�ر صفر تم�ام ۱۱ بازیکن خ�ود را از 
باشگاه اخراج کرد. 

اس�تقالل و پرس�پولیس ف�ردا س�اعت ۱8 در دربی ته�ران برابر هم به 
میدان خواهند رفت

ورزش

تیتر اخبار
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صاحب امتیاز: مهدی صیافی
مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی

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

چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: نشر گستر امروز روزنامه اقتصادی - مدیریتی
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در پی فراخوان مسجد جامعی اتفاق افتاد

استقبال از روز کتابخوانی
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منیژه صادقی

 چرا در تبلیغات اپل
زمان همیشه 9:41 است؟ 

ش��اید برخی کاربران نکته س��نج و ریزبین متوجه شده 
باش��ند که در تبلیغات اپل، همواره س��اعت ها روی زمان 
خاصی تنظیم شده است: ۹ و ۴۱ دقیقه پیش از ظهر. هیچ 
کس دلیل این انتخاب را نمی دانست تا اینکه چندی پیش 
راز آن برمال ش��د.  دلیل انتخاب این س��اعت بسیار ساده 
اس��ت. به گزارش ایتنا، این ساعت مربوط به زمانی است 
که اس��تیو جابز، مدیر فقید اپل، در سال ۲۰۰۷ نخستین 
تلفن همراه آیفون را معرفی کرد. س��خنرانی او ۴۲ دقیقه 
طول کش��ید و زمان رونمایی آیفون دقیقا ساعت ۹ و ۴۲ 
دقیقه بود.  اس��کات فورس��تال )Scott Forstall(  یکی 
از مدیران س��ابق اپل می گوید این ش��رکت سعی می کند 
کنفرانس هایش را ظرف ۴۰ دقیقه به پایان برس��اند ولی 
از آنجا که می دانیم همایش های ما رأس ۴۰ دقیقه خاتمه 
نمی یاب��د، لذا ما س��اعت ها را ب��ر ۹:۴۱ تنظیم می کنیم.  
گفتنی است معرفی آیفون در ۴۲ دقیقه و معرفی آی پد در 
۴۱ دقیقه صورت گرفت. فورستال افزود: معرفی محصول 
در کنفرانس ها تقریبا ۴۰ دقیقه طول می کش��د لذا وقتی 
تصویر بزرگی از محصول بر پرده نمایش ظاهر می ش��ود، 
می خواهیم زمان ارائه شده با زمان واقعی ساعت های مچی 
حضار یکی باشد اما می دانیم که نمی توانیم دقیقا سر ۴۰ 
دقیقه این کار را انجام دهیم. بفرمایید، اکنون ش��ما از راز 

ساعت جادویی مطلع شده اید. 

از میان خبرها

تبلیغ کسب و کار نوپا

تبلیغات در حقیقت پیام هایی هس��تند که برای ارسال 
آنها به شما به عنوان مشتری، از سوی صاحبان کسب و کار 
هزینه ای پرداخت شده است تا بتوانید این پیام را از طریق 
رس��انه ها دریافت کنید. درواقع صاحبان کسب و کار از این 
طریق تالش می کنند تا مش��تریان خود را متقاعد کنند 
که نام تجاری آنها از کیفیت الزم برخوردار است و قابلیت 
آن را دارد ت��ا در ذهن آنه��ا باقی بماند. آنها می خواهند با 
گس��ترش این نگرش مطلوب در ذهن مشتریان ش��ان در 
نهای��ت به هدف خود که فروش محصوالت ش��ان اس��ت، 
برسند. کسب و کارهای کوچك و نوپا اغلب بودجه محدودی 
در شروع کار خود در اختیار دارند و نمی توانند هزینه های 
سنگینی را برای تبلیغات کسب و کار خود متحمل شوند اما 
این هزینه های سنگین را هم به دلیل تاثیرات مثبتی که در 

پی دارد می پذیرند. 

آگاه سازی مخاطبان
گام اولی که باید در مسیر تبلیغات برای کسب و کار نوپای 
خود بردارید این اس��ت که حضور خود را به دیگران اعالم 
کنید تا آنها در قدم اول نس��بت به وجود شما آگاه شوند. 
اصال مهم نیست که ش��ما چه محصوالت خوبی دارید یا 
چقدر خ��وب می توانید خدماتی را به مش��تریان تان ارائه 
دهید. اگر هیچ کسی نداند که شما وجود دارید، چیزی هم 

نمی توانید به آنها بفروشید. 
این کار تاثیر قابل مالحظه ای بر کسب و کار شما می گذارد 
و در حقیقت حرکت قدم به قدم و آهس��ته به سوی هدف 
باعث می شود تا بتوانید به مرور مشتریان تان را با خودتان 
آشناتر کنید و به این وسیله با جلب اعتماد آنها می توانید 
نام تجاری خود را بسیار عمیق تر در ذهن آنان حك کنید. 

با نام تجاری خود در ذهن ها نفوذ کنید
معموال صاحبان کس��ب و کارها عالقه مند هستند که به 
س��رعت در ذهن  و قلب مش��تریان خود نفوذ کنند و فورا 
ه��م به فروش مطلوبی که در ذهن دارند، برس��ند. یکی از 
راه هایی که س��رعت به هدف رسیدن شما را در تبلیغات 
افزایش می دهد، ارائه کردن آمار فروش شما در تبلیغات تان 
است. تبلیغات تلویزیونی و رادیویی می توانند به خوبی این 
پیام را برای ش��ما منتقل کنند. ام��ا در تبلیغات مکتوب، 
همچون تبلیغاتی که در مجالت و روزنامه ها انجام می شود 
ش��ما می توانید کوپن های تخفیف را هم با تبلیغات خود 
همراه کنید و به این وسیله مشتریان بیشتری را به سمت 

کسب و کار و خدمات خود جلب کنید. 
در کس��ب و کارهای نوپا معموال تبلیغات از یك س��و به 
وسیله ای تبدیل می شود تا صاحبان کسب و کار بتوانند به 
یك میزان مش��خص از مشتریان برسند اما این استفاده از 
تبلیغات گاه به این س��مت می رود که آنان به تبلیغات به 
چشم یك جریان درآمدزا در جهت پیشبرد مستقیم فروش 

هم نگاه می کنند. 
smallbusiness.chron.com :منبع

پوسترهایی که قربانیان خشونت 
مسلحانه را به تصویر می کشند

س��االنه حدودا ۱8 ه��زار عملیات مس��لحانه در امریکا 
اتفاق می افتد.برخ��ی تصور می کنند اهداف بس��یاری از 
این تیراندازی ها اراذل و اوباش، تروریس��ت ها و خارجی ها 
هس��تند. حقیقت کنایه آمیز و دردن��اک در این میان آن 
اس��ت که اهداف واقعی خشونت های مسلحانه این مردان 
بد، افس��انه ای نبوده بلکه دوس��تان، همسایگان، همکاران 
و فرزندان این افراد هس��تند.  با توج��ه به این واقعیت ها، 
استودیو خالق banana و شرکا یکسری پوستر از محدوده 
شلیك را چاپ کرده اند که هر کدام پرتره ای سیاه و سفید 
از یك قربانی ذاتا بی گناه خشونت مسلحانه، مثل یك پیك 
پیتزابر یا یك زن و سگش را به تصویر می کشند. این تصاویر 
حقیقت هایی درباره تیراندازی در امریکا را بیان می کنند: 
امریکایی ها ۷۰ میلیون سگ و ۲۷۰ میلیون تفنگ دارند. 
ش��وهران دو برابر بیشتر از غریبه ها زنان خود را هدف قرار 
می دهند. حدودا 6۰ هزار پیتزافروشی و ۱۲۰ هزار اسلحه 
فروش��ی در امریکا وجود دارند. امریکایی ها ۷5 هزار آلبوم 
موسیقی و 5 میلیون و 5۰۰ هزار اسلحه در هر سال تولید 
می کنند. هر س��اعت یك امریکایی زیر ۲5 سال با اسلحه 
کشته می شود. در 3۴ ایالت امریکا خرید آنالین یك آلبوم 
موسیقی راک به آسانی خرید اینترنتی یك اسلحه است. 
احتمال کشته شدن زنان رنج کشیده توسط پدر و مادر هایی 
که اسلحه دارند، پنج برابر بیشتر از بقیه است. شکارچیان 
هر س��ال به بیش از ۱۰۰۰ نفر ش��لیك می کنند. در ۲۰ 
ایالت امریکا اجازه حمل اس��لحه در کلیسا ها به افراد داده 
می شود. بیش از ۱۹ هزار امریکایی هر سال از اسلحه برای 
خودکشی استفاده می کنند.  هدف از چاپ این پوسترهای 
تاثیرگذار، پایان دادن به خشونت مسلحانه است. با این کار 
مرگ هزاران نفر در خش��ونت های مسلحانه یادآوری شده 
و از مردم درخواس��ت می ش��ود به این خش��ونت ها پایان 
دهند. درآمدهای حاصل از فروش این پوسترها به ائتالف 
توقف خشونت مسلحانه فرستاده می شود. نمایشگاهی از 
این تصاویر نیز در اس��تودیو protein لندن از دوازدهم تا 

شانزدهم نوامبر امسال برگزار خواهد شد. 

مینا باقری

رپورتاژ آگهی در تلویزیون 
بیشتر برای محصوالت 

پیچیده ای که کاربردشان 
نیاز به توضیح و آموزش 

دارد، مورد استفاده 
قرار می گیرد در حالی که 

رپورتاژ مطبوعاتی معموال 
به فرهنگ سازی برای 

محصولی نو یا خدماتی که 
جایگزین خدمات سابق 

شده است، می پردازد

کافه تبلیغات

ایستگاه تبلیغات

تبلیغات خالق

آگهی: رستوران Domino's Pizza -  شعار: حتی هنگام راه رفتن نیز می توانید سفارش دهید!
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ش��یوه های تبلیغ��ات در دو ده��ه اخیر 
دچار تغیی��رات و تحوالتی بنیادی ش��ده 
و اش��کال متنوع��ی از ان��واع تبلیغ��ات پا 
به عرصه گذاش��ته اس��ت؛ در ای��ن میان 
س��فارش دهندگان تبلیغ��ات باید با کمك 
مشاوران تبلیغاتی، دس��ت به انتخاب زده 
و از میان انواع اش��کال تبلیغات متناس��ب 
با ه��دف خود ک��ه می توان��د معرفی یك 
محص��ول ی��ا خدمت، کش��ف و فروش در 
بازارهای دورتر، یادآوری، اطالع رسانی و... 
باش��د، هم مجراها و کان��ال  ارائه تبلیغات 
)تلویزیون، رادی��و، مطبوعات، تبلیغات در 
دنیای مجازی، تبلیغات محیطی و...( و هم 
شکل و نحوه ارائه تبلیغ )تبلیغات موزیکال، 
داستان گویی، مصاحبه، خیال پردازی، تکیه 

صرف بر تصویر و...( را انتخاب کنند. 
یکی از انواع روش های ارائه تبلیغات که 
برای اهداف خاصی به کار گرفته می ش��ود 
رپورتاژ آگهی است که برای نخستین بار در 

سال ۱۹۴5 وارد ادبیات رسانه ها شد. 

رپورتاژآگهی ها بسیار موثرند 
واژه رپورت��اژ )Reportage(  در لغ��ت 
به معنای گ��زارش و در اصطالح، عبارت از 
بی��ان توصیفی، تش��ریحی و تصویری یك 
روی��داد، واقعه یا موضوع اجتماعی اس��ت. 
رپورت��اژ آگه��ی به ش��کلی از آگهی گفته 
می ش��ود که در قالب گزارش ارائه ش��ود، 
یعنی مخاطبان رس��انه ای تصور کنند که 
یك گزارش بی طرفانه به آنها ارائه می شود، 
در حالی که آنچه آنها می بینند، می ش��نوند 
و می خوانند، در واقع تالش سازمان یافته ای 
برای تقویت جنبه های ذهنی یك محصول 

یا خدمت در ذهن آنهاست. 
ب��ه دلیل اعتماد مخاطبان به رس��انه ها، 
رپورتاژآگهی ها بس��یار موثرند و به همین 
دلیل در کشورهای پیشرفته قوانین بسیار 
سختی علیه رپورتاژ آگهی ها تصویب شده 
و می شود. دیوان بین المللی تجارت نیز در 
قانون آگهی های خود که در س��ال ۱۹۹۷ 
به تصویب رسانده خواهان مشخص کردن 
تبلیغات می ش��ود ت��ا مخاطبان ق��ادر به 

تشخیص آن شوند. 
در س��ال های اخی��ر موارد برجس��ته ای 
از ای��ن پدیده در تلویزیون ایران مش��اهده 
شده که متاسفانه برخی از حوصله مخاطب 
خارج بوده و تاثیر عکس داش��ته اس��ت. از 
آن گذش��ته، موارد دیگری از رپورتاژآگهی 
در رسانه های ایران وجود دارد که منتقدان 
را وادار کرده خواهان تصویب قوانینی برای 
مقابله ب��ا رپورتاژآگهی ها ش��وند. با وجود 
ای��ن نمی ت��وان منکر ق��درت تاثیرگذاری 

رپورتاژآگهی ها شد. 
ام��روزه این حقیقت غیرقابل انکار وجود 
دارد که کفه ت��رازو و قدرت بازار به طرف 
مشتریان سنگینی می کند. مشتریان امروز 
فرصت های بیش��تری ب��رای معرفی خود، 

محصوالت و خدماتش��ان می خواهند و از 
هر ش��یوه تبلیغاتی که درای��ن راه به آنها 
کم��ك کند به��ره می گیرن��د و در حیطه 

گسترده تری دست به انتخاب می زنند. 

رپورتاژآگهی، تبلیغ یا روابط عمومی؟ 
امیر اخالصی، عضو هیات علمی دانشگاه 
تهران با تاکید بر اینکه رپورتاژآگهی عمدتا 
از جنس روابط عمومی اس��ت تا تبلیغات، 
می گوید: واژه رپورتاژ آگهی برگردان کلمه 
اینفومرش��ال )Infomercial(  است که 
ترکیب��ی از دو کلم��ه Commercial  و 
information  اس��ت. اینفومرش��ال در 
هنگام معرفی ی��ك محصول نو که نیاز به 
تشریح کارایی آن دارد، مورد استفاده قرار 
می گیرد مثل دستگاه های چندکاره ای که 
این روزها ش��اهد تبلیغات آن در تلویزیون 
هستیم. اما کاربرد رپورتاژآگهی در ایران به 
این مورد مح��دود نماند و وارد حیطه های 
دیگری شد. به عنوان مثال در رسانه های ما 
مصاحبه با برندهایی که به دنبال ارتباط با 
مشتری هس��تند یا نشان دادن خط تولید 
ی��ك کارخانه نمون��ه ای از رپورت��اژ تلقی 
می ش��ود در حالی که در اص��ل رپورتاژ باید 
ش��یوه ای برای انتقال ی��ك فرهنگ خاص 

باشد نه تبلیغ صرف. 
وی اضافه می کند: در عین حال رپورتاژ 
آگهی در تلویزیون بیشتر برای محصوالت 
پیچیده ای که کاربردشان نیاز به توضیح و 
آموزش دارد، مورد اس��تفاده قرار می گیرد 
در حالی ک��ه رپورت��اژ مطبوعاتی معموال به 
فرهنگ سازی برای محصولی نو یا خدماتی 
 که جایگزین خدمات س��ابق ش��ده است، 

می پردازد. 

رپورتاژآگهی ه��ای  در  ک��ه  اش��تباهی 
مطبوعاتی رخ می دهد این است که رپورتاژ 
را مصاحبه با مدیرعامل یك شرکت و درج 
عکس پشت میزی او در کنار مطلب تصور 
می کنند، در حالی ک��ه این کار نه تنها هیچ 
جذابیت��ی برای مخاطب ن��دارد بلکه هیچ 
انتق��ال فرهن��گ و فرهنگ س��ازی نیز در 
این کار وج��ود ن��دارد، درصورتی که بهتر 
اس��ت اطالعات جدید و جذاب در اختیار 
مخاطب ق��رار بگیرد و به ج��ای عکس از 
نمودارها و تیتره��ا و میان تیترهای بولد و 

جذاب استفاده شود. 

 چه زمانی از رپورتاژآگهی
استفاده می شود؟ 

تبلیغات  کارش��ناس  افشین شادی مهر، 

با اش��اره به اینکه عمده ترین تفاوت آگهی 
و رپورتاژ آگهی در می��زان آگاهی دهی به 
مخاطب اس��ت، می گوید: گاهی نیاز است 
که اطالعات بیش��تری در اختیار مخاطب 
قرار گیرد. مثال وقتی جذب س��رمایه گذار 

برای یك پروژه، ش��ریك تجاری برای یك 
فعالیت اقتصادی یا بازدیدکننده برای یك 
نمایش��گاه تخصصی موردنظر است، قطعا 
بای��د اطالعات بیش��تری در اختیار جامعه 
ه��دف ق��رار گی��رد، در غیر  ای��ن صورت 
تبلیغات کوتاهی که صرفا اطالعات اولیه را 
ب��ه مخاطب می دهد نمی تواند او را ترغیب 
 به انج��ام عمل م��ورد نظ��ر آگهی دهنده 

کند. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه معم��وال آگهی 
ب��رای تبلیغ محص��ول یا خدم��ت نهایی 
و رپورتاژآگه��ی برای آش��نایی با پروس��ه 
تولی��د ی��ا انجام آن م��ورد اس��تفاده قرار 
می گیرد، می گوی��د: در عین اینکه رپورتاژ 
هدف اصل��ی تبلیغات را ک��ه همان تغییر 
رفتار مخاطب نهای��ی در جهت مورد نظر 
تبلیغات کنندگان اس��ت، دنب��ال می کند، 
ام��ا در عی��ن ح��ال کمتر به قص��د تبلیغ 
ِصرف اس��تفاده می ش��ود و تامین اهداف 
گسترده تری را مدنظر دارد که نشان دادن 
پروس��ه و مراحل آماده ش��دن محصول یا 
خدمت و درواقع ارائه س��وابق از مهم ترین 
این اهداف اس��ت. باید دقت داشت که در 
نشان دادن این پروسه با تصویر یا قلم باید 
آنچه را در تاثیرگذاری بر مخاطب اهمیت 
دارد و در عی��ن حال مهم ترین اطالعات را 
به او منتقل می کند، ارائه کرد زیرا با توجه 
به طوالنی تر بودن رپورتاژ نس��بت به سایر 
انواع تبلیغات، نگهداشت و حفظ مخاطب 
ت��ا پایان کار دش��وارتر از تبلیغات معمول 
اس��ت که در مدت زمان کوتاه چند ثانیه ای 
ح��واس مخاطب را درگیر می کنند، از این 
رو اهمیت زیادی دارد که تهیه کنندگان و 
سازندگان رپورتاژآگهی بتوانند مخاطب را 

تا پایان پیام همراه خود داشته باشند، چه 
در رپورتاژهای نوش��تاری مطبوعات و چه 
در رپورتاژه��ای صوتی یا تصویری رادیو و 

تلویزیون. 
وی ادام��ه می دهد: حیطه هایی که برای 
آن می توان از رپورتاژ کمك گرفت در عین 
خاص بودن، گس��ترده هس��تند. به عنوان 
مثال معموال زمانی که محصولی نو در بازار 
ارائه می ش��ود که احتیاج به معرفی دارد یا 
حتی شرکت یا شخصی قصد معرفی خود 
و فعالیت هایش را به افراد و جامعه خاصی 
دارد ی��ا به دنبال حض��ور در بازاری جدید 
اس��ت که تا به حال در آن فعالیت نداشته 
و از ای��ن رو نی��از به ارائه حجم بیش��تری 
اطالعات است، رپورتاژ روش مناسبی برای 

تبلیغ است. 
گاهی نیز دقیقا عکس این مطلب صادق 
می شود، یعنی محصول یا شرکتی شناخته 
ش��ده که در بازار جا افتاده با هدف به رخ 
کش��یدن توانمندی ه��ا و س��ابقه طوالنی 
خود، از گذشته و عملکرد خود می گوید و 
به نوعی به کارنامه درخشان خود یا اهداف 
و برنامه های آتی اشاره می کند. نمونه این 
نوع رپورتاژها را می توان در زمان تبلیغات  

انتخاباتی و سیاسی مشاهده کرد. 
 معرفی جاذبه های توریستی

با رپورتاژآگهی
بس��یاری از کش��ورهای توریس��تی نیز 
برای معرفی جاذبه های گردش��گری خود 
از رپورتاژهای تبلیغات��ی بهره می گیرند و 
اطالعات��ی از مناطق گردش��گری طبیعی 
و تاریخی خ��ود ارائه می کنن��د که نمونه 
ب��ارز آن تبلیغ��ات ترکی��ه ب��رای پذیرش 
گردش��گر است. در کل در رپورتاژ عالوه بر 
معرفی، مخاط��ب را با ویژگی ها، کیفیت و 
استانداردها، امتیازات، تمایزها، عملکردها، 
برنامه ها و... آش��نا می کنند. شادی مهر در 
پاسخ به این سوال که آیا تهیه رپورتاژآگهی 
تابع ش��یوه خاصی اس��ت، می گوید: اینکه 
رپورتاژ ب��رای معرفی ی��ك محصول مثل 
تلفن همراه تولید شود، یا برای تشریح ارائه 
خدمتی مثل بیمه یا خدمات ش��رکت های 
هواپیمایی، یا معرفی شخصیتی سیاسی یا 
مدیریتی یا حتی گزارش��ی از عملکرد یك 
مرک��ز، خود تفاوت هایی را در ش��یوه ارائه 
رپورتاژ ایجاد می کند که نمی توان ش��یوه 
واحدی برای همه اینها در نظر گرفت.  اما 
در تم��ام این احوال نباید فراموش کرد که 
در زم��ان تصمیم گیری ب��رای انتخاب هر 
نوع تبلیغی، تحلیل اهداف تبلیغ، شناخت 
نیازه��ای جامعه هدف و یافتن بهترین راه 
پاس��خگویی به آن اهمی��ت دارد و پس از 
تعیی��ن این م��وارد باید به س��راغ انتخاب 
روش و طراحی آن و اینکه از کدام مجرا و 
رسانه ارائه شود، رفت. اگر رپورتاژ بهترین 
راه ممک��ن بود باید حض��ور فردی که قلم 
قوی داش��ته باش��د در کنار بحث طراحی 
دیده ش��ود ت��ا اطالعات ب��ه بهترین نحو 

ممکن ارائه شود. 

تبلیغاتی از جنس روابط عمومی

رپورتاژآگهی، زبان گویای تبلیغات است
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مرسوم ترین روش های کمی در کنار 
روش های کم هزینه تر! 

همان گون��ه که هفته پیش بیان ک��رده بودیم در این 
هفته توضیح��ات مقدماتی از مرس��وم ترین روش های 
اج��رای پیمایش های کمی و ویژگی های ش��اخص آنها 
را بی��ان خواهیم کرد. از طرفی از این فرصت اس��تفاده 
می کنیم تا دو روش را به آن دسته از صاحبان مشاغلی 
معرف��ی کنیم ک��ه هزینه پروژه های تحقیق��ات بازار را 

عاملی بازدارنده برای خود پنداشته اند! 

محبوب ترین روش های پیمایش های کمی 
ی��ا چه��ره  ب��ه  چه��ره  حض��وری  مصاحب��ه   -1 

 face to face interviews موس��وم ب��ه F2F: از 
محبوب ترین روش های اجرای مصاحبه های کمی است 
که می تواند یا در مکان پاس��خگو باشد، یا دفتر شرکت 
تحقیقاتی یا مکان مرکزی یا به س��ادگی در خیابان! از 
بزرگ ترین محاس��ن این ش��یوه می توانیم به این موارد 

اشاره کنیم: 
• امکان ارائه مس��تندات بصری به پاسخگو. به عنوان 
مث��ال نمایش طرح جدید لیبل ی��ک محصول به افراد 
ب��رای گرفتن نظرات آنها یا ام��کان نمایش نام تعدادی 
از برند ه��ا روی کارت نمایش برای س��نجش آگاهی با 

کمک از برندها. 
• امکان گرفتن پاس��خ هایی دقیق تر به این دلیل که 

پرسشگر با پاسخگو ارتباط چهره به چهره دارد. 
 2- تس��ت محص��ول از طری��ق م��کان مرک��زی ی��ا
 Central location test موس��وم به CLT: دوستان 
زیادی در تیم مش��تری های مختلف را تا به حال دیده ام 
ک��ه می خواهن��د ویژگی هایی از محصول خود را تس��ت 
کنن��د، ولی هیچ ایده ای ندارند که چگونه باید این کار را 
انجام دهند. یکی از بهترین روش های موجود برای چنین 
اهدافی روش CLT است. پاسخگویان پس از گزینش به 
تناوب در مکانی مشخص حضور می یابند )به عنوان مثال 
در سالن یک نمایش��گاه( و در آنجا پرسشگران با آنها به 
تکمیل پرسشنامه می پردازند. در این بین هر جا الزم باشد 
محصول جدید شما را می بینند یا تست می کنند. به عنوان 

مثال نوشیدنی جدید برند شما را میل می کنند و در این 
بین به مقایسه آن با دیگر نوشیدنی های بازار می پردازند 
و به س��واالت زیادی پاسخ می دهند یا یخچال ساید بای 
س��اید جدید ش��ما را می بینند و در م��ورد ویژگی های 
مختلف آن ابراز نظ��ر می کنند. این کار حتی می تواند با 
عدم نمایش برند محصول شما همراه باشد تا نظر واقعی 
در مورد خود محصول ب��دون تاثیرپذیری از ویژگی های 
برند باش��د. به عنوان مثال نوشیدنی ش��ما در لیوان های 
شفاف ریخته می شود و در معرض تست قرار می گیرد. به 
 این نوع از نمایش و ارائه محصول به اصطالح تست کور یا

 Blind test می گویند. 
3- مصاحب��ه به روش تلفنی: در این روش پرسش��گر 
پ��س از تم��اس تصادفی به پاس��خگوی واجد ش��رایط 
می رس��د و پرسشنامه را با او تکمیل می کند. این شیوه 
اگرچ��ه محدودیت هایی در قیاس ب��ا روش F2F دارد، 
ولی س��ریع تر اس��ت و هزینه کمتری را به شما تحمیل 
می کن��د و در عین حال اگر ش��ما می خواهید نظر افراد 
را در شهرس��تان های متعددی غیر  از ش��هر های اصلی 
جویا ش��وید کامال راهگش��ا خواهد ب��ود. به عنوان مثال 
پیمایش های س��نجش میزان آگاه��ی و مصرف افراد از 
برند خود و رقبا را می توان از طریق این روش انجام داد.
 CATI 4- مصاحبه با بهره گیری از تلفن و کامپیوتر یا
 )Computer assisted telephone interview(
از محبوب تری��ن روش های م��درن پیمایش های کمی 
است. در این روش حین انجام مصاحبه تلفنی، پرسشگر 
پاسخ ها را مستقیما در کامپیوتر وارد می کند. این روش 
هم س��ریع تر اس��ت و هم درصد خطای انس��انی را در 

مراحل مختلف کاهش می دهد. 
5- مصاحبه ه��ای آنالین: از روش های مدرنی اس��ت 
ک��ه می توانیم بگوییم، با افزای��ش ضریب نفوذ اینترنت 
در کش��ور، تعدادی از ش��رکت های تحقیقات��ی به این 
ش��یوه روی آورده اند. ش��ایان ذکر اس��ت ای��ن روش را 
در ح��ال حاض��ر می توانیم از محبوب تری��ن روش های 
آم��اری در مقیاس جهانی بدانی��م. در این روش، اصوال 
مصاحبه بدون دخالت پرسشگر انجام می شود و پاسخگو 
پرسشنامه را به صورت آنالین تکمیل می کند. این شیوه 
از تکمیل پرسش��نامه بسیار سریع و دقیق است و دیگر 

خبری از هزینه های چشمگیر نخواهد بود. 
6- مصاحب��ه کم��ی از طری��ق روش موس��وم ب��ه 
Omnibus: از شیوه های مدرنی است که می توانیم به 
اطالع شما برسانیم و در کشور ما چند سالی است مورد 
توجه قرار گرفته. در این روش، ش��ما در پژوهش عمدتا 
تلفنی شرکت می کنید که به غیر از شما چند برند دیگر 
نی��ز در آن حضور دارند و هر برند س��واالت خاص خود 
را مطرح می کند که از پاس��خگویان پرس��یده می شود. 
در راس��تای حفظ محرمانه بودن اطالعات برندها، هیچ 
برندی متوجه نمی شود چه برند های دیگری در پژوهش 
حضور دارند و هر برند س��واالت جداگانه خود را مطرح 
می کند. هزینه این روش به دلیل اطالعات دموگرافیک 
مشترک پاسخگویان شرکت کننده در پژوهش به صورت 
غیر قابل باوری اندک اس��ت! و همچنی��ن زمان تحویل 
نتایج نیز بس��یار کوتاه اس��ت. س��الیان س��ال است که 
کش��ورهای زیادی به ویژه در آمریکای شمالی و اروپا از 

این روش به نحو فزاینده ای استفاده می کنند. 
ش��ش روش باال را می توانیم از محبوب ترین ش��یوه های 
انجام تحقیقات کمی بدانیم. هفته آینده در مورد شیوه های 
رای��ج و روش های کم هزینه ت��ر در پژوهش های کیفی نیز 

خواهیم گفت. 

 گزارش کسب و کار خود را
به رشته تحریر درآورید

شما می توانید از کس��ب و کار خود به عنوان یک ابزار 
تبلیغاتی موثر استفاده کنید. 

در اختیار داش��تن چنین گزارشی یکی از عناصر در 
عرصه بازاریابی اس��ت. یک گزارش خ��وب نباید صرفا 

بازگویی تاریخچه کسب و کار شما باشد. 
 برای مردم اهمیتی ندارد که ش��ما چه مدت زمانی 
اس��ت که در کس��ب و کار خود هس��تید ی��ا حتی این 
کس��ب و کار بعد از چند نس��ل از خانواده ش��ما به شما 
رسیده است. شاید این موضوع کمی ناخوشایند باشد، 
اما همیشه به خاطر داشته باشید که مشتریان احتمالی 
شما این س��وال را از شما می پرس��ند که »کسب و کار 
ش��ما چه خدماتی به ما ارائه می کند؟« و هرگز از شما 
نمی پرسند که »از چه زمانی وارد این حرفه شده اید؟«
تلفیق مش��تریان ایده آل و توانایی به اثبات رس��یده 
ش��ما در ارائ��ه خدمات به آنها بس��یار ضروری اس��ت. 
برخی از نخس��تین توفیقات خود را در ارائه خدمات به 
این گونه مش��تریان را مرور کنید. تاثیر مثبتی که روی 
آنها داش��ته اید، در گزارش خود بگنجانید. این گزارش 
را در وب س��ایت یا وبالگ خود در جایی که به راحتی 
قابل دس��ترس باش��د قرار دهید و همچنین به تمامی 
کارمندانت��ان آموزش دهید تا نکات اصلی و ارزش��مند 

گزارش شما را منعکس کنند. 
 اگ��ر ای��ن کار را به درس��تی انجام دهی��د، گزارش 
ش��ما تبدیل به شاخصی خواهد ش��د که کامال متمایز 
و برندس��از خواهد بود، ماهیت و میزان مهارت شما را 

نشان می دهد و مستندی برای آن ارائه می کند. 
 اگ��ر می خواهید گزارش خ��ود را طوری تهیه کنید 
که در آن کس��ب و کارتان را متعهد و س��ودمند معرفی 
کنید با تعدادی از مش��تریان برتر خود مصاحبه کنید 
تا از نظرات آنها اس��تفاده کنید. چه چیزی باعث ش��د 
که آنها برای نخستین بار به کسب و کار شما عالقه مند 
شوند؟ کسب و کار ش��ما در مقایسه با دیگر گزینه های 
موجود برای آنها چه تفاوت هایی دارد؟ کسب و کار شما 

چه تاثیراتی بر آنها داشته است؟ 

 گزارش ش��ما فقط برای یک بار نوش��ته نمی ش��ود. 
مشتریان خود را از این موضوع آگاه کنید که هر کدام 
از آنها چقدر می توانند در ادامه گزارش به ش��ما کمک 
کنند. البته این امر مس��تلزم این است که با مخاطبان 
خود آش��نایی کامل داشته باشید. مشتریان هدف شما 
چه کس��انی هستند؟ گزارش ش��ما باید مربوط به آنها 

باشد. 
بخش��ی از گزارش ش��ما نیز باید در م��ورد دلیل به 
وج��ود آمدن کس��ب و کارتان باش��د. ه��دف آنچه در 
کس��ب و کار خود انج��ام می دهید، چیس��ت؟ اگر علت 
ب��ه وجود آمدن کس��ب و کار خود را در ام��ور بازاریابی 
لح��اظ کنی��د، موجب می ش��ود ک��ه مردم ب��ا عالقه 
ف��راوان دلیل عمده فعالیت های جاری در کس��ب و کار 
ش��ما را پیگیری کنند.  به نظر م��ن موفقیت هایی که 
در عرصه کس��ب و کار اینترنتی کس��ب ک��رده ام، کامال 
مرهون تمایل من نس��بت به بی��ان دالیل فعالیت های 
خود در زمینه کاری اس��ت. اکثر کسب و کارها هیچ گاه 
دلی��ل کس��ب و کار خ��ود را نمی دانند یا ش��اید دلیلی 
ب��رای آن ندارن��د. حتی اگر علت و هدف ش��کل گیری 
کس��ب و کار خود را بدانند، اکثر آنها آن را با دیگران به 
اش��تراک نمی گذارند. اکنون زمان آن فرا رسیده است 
که علت و هدف کس��ب و کار خود را آشکار کنید. بیان 
هدف کس��ب و کار موجب می شود که وفاداری در میان 
مش��تریان افزایش یابد و همچنین حضور ش��ما را در 
می��ان مردم بیش از پیش تثبی��ت می کند، طوری که 
 تقریبا با روش های دیگ��ر نمی توان به چنین موفقیتی 

دست یافت. 
در شماره بعدی بخوانید: 
استراتژی تعیین هدف برای کسب و کار

 تلویزیونی با بدنه طالیی
 در حراج کریستی

کمپانی سامسونگ از تلویزیون جدیدی خبر داده که 
توجه مخاطبان بس��یاری را به خود جلب کرده اس��ت. 
این محصول یک تلویزیون منحنی اس��ت که بدنه آن 
از طال و در ابعاد 78 اینچ UHD ساخته شده است. 

این تلویزیون ویژگی یا قابلیت بیش��تر یا منحصر به 
فردی نس��بت به محصوالت پیش��ین و صفحه منحنی 
سامس��ونگ ندارد، ام��ا از آن به عنوان یک طرح هنری 
ی��اد کرده اند، زیرا بدن��ه آن از طال ب��وده و با ترکیبی 
از فناوری ب��ه محصولی بین هن��ر و تکنولوژی تبدیل 

شده است. 
 UHD به گزارش مهر، س��اخت تلویزی��ون خمیده
سامس��ونگ با ایده هنرمند کره ای با نام س��ونگ یونگ 

هونگ انجام شده است. 
ای��ن تلویزی��ون منحصر  به ف��رد همزم��ان ب��ا آغ��از 
افتتاحیه حراج کریس��تی در هنگ کنگ ) 20 نوامبر( 
در مع��رض دید عموم ق��رار خواهد گرفت. پول حاصل 
از ای��ن تلویزی��ون در ح��راج کریس��تی ب��ه ان جی او 
Orbis ک��ه یک س��ازمان حمایتی از بیم��اران مبتال 
به بیماری های چش��می اس��ت، تعل��ق خواهد گرفت 
تا بیماران این س��ازمان در تامی��ن هزینه ها، مخارج و 
 همین طور خری��د داروها با مش��کالت کمتری مواجه 

باشند. 

 کسب وکارها خیال 
می کنند که هر چقدر 

اندازه تابلوهای خود را 
بزرگ تر کنند، بیشتر به 
چشم خواهند آمد. در 
اکثر موارد این بزرگ 
شدن عالوه بر زشت 

کردن جلوه شهر، باعث 
نادیده گرفته شدن 
توسط مشتریان نیز 

شده است

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی

محمد اوتادی- نرگس صادقی
کارشناسان ارشد تحقیقات آماری شرکت بازارنگر

اس��تفاده از تابلوهای سردر 
مغازه ه��ا قدمت��ی طوالنی در 
و  دارد  کس��ب وکارها  می��ان 
به ن��درت می ت��وان مغ��ازه یا 
فروشگاهی را بدون حضور این 
استفاده  یافت. هرچند  تابلوها 
خالقان��ه از ای��ن تابلوه��ا ب��ه 
جذب مش��تریان بیشتر کمک 
خواهد کرد، اما در کش��ور ما 
این تابلوها همچنان به سبک 
س��نتی م��ورد اس��تفاده قرار 
می گیرد و هیچ پیش��رفتی در 
این زمینه مشاهده نمی شود. 

 بی توجه��ی به این رس��انه 
کارآمد موجب شده که نصب 
تابلوها جز ش��لوغی برای شهر 
نتیج��ه دیگ��ری را ب��ه همراه 
نداش��ته باش��د. ای��ن موضوع 
را به راحت��ی می ت��وان هنگام 
عب��ور از ی��ک خیاب��ان پر از 
برداش��ت  مختلف  تابلوه��ای 
کرد. اکث��ر مش��تریان هنگام 
عبور از چنی��ن خیابانی، نامی 
ک��ه در ابت��دای آن دیده ان��د 
را در انته��ای خیاب��ان هم به 
ی��اد نخواهن��د آورد. تابلوهای 
س��ردر مغازه ها و فروش��گاه ها 
یک��ی از راه های ارتباطی حال 
مش��تریان  برای جذب  حاضر 
به سمت مغازه ها و فروشگاه ها 
ارتباطی  کانال های  هس��تند؛ 
که با اس��تفاده از تکنیک های 
گرافیک��ی می توانن��د تاثیرات 
بسزایی بر مش��تریان بگذارند. 
در حال حاض��ر این تابلوها به 
دو دسته تقسیم بندی شده اند. 
یک دس��ته تابلوهایی هستند 
که کاربردی تبلیغاتی دارند و 
توسط یک شرکت تولیدکننده 
نصب شده اند. المان های نقش 
بسته در این تابلوها، لوگوی آن 
شرکت با پس زمینه یکرنگ به 
همراه ن��ام صاحب آن مغازه و 
ش��ماره تلفن است. وقتی این 
نوع تابلوها برای نخس��تین بار 
نص��ب ش��دند، جل��وه  خاصی 
پیدا کردند و مورد توجه اکثر 
کس��ب وکارها و مشتریان قرار 
گرفتند ولی ب��ه مرور تکراری 
ش��ده و کارب��رد اصلی خود را 
شرکت ها  چون  دادند  ازدست 
هیچ تالش��ی در به روز کردن 
آنها نکردن��د. ای��ن تابلوها به 
مرور قدیمی و کثیف ش��ده اند 
و ن��ه کس��ب وکارها رغبت��ی 
برای تغیی��ر دادن آن از خود 
نش��ان می دهند و نه ش��رکت 
به هزینه  تولیدکننده حاض��ر 
ک��ردن دوباره برای آنهاس��ت. 
ب��رای  تصمیم گی��ری  چ��ون 
نص��ب اکث��ر ای��ن تابلوها در 

مدیریت ه��ای قبل��ی گرفت��ه 
ش��ده و مدیران جدید حاضر 
به اجرای دوباره آنها نیس��تند. 
تابلوهای دس��ته دوم، توس��ط 
نص��ب  کس��ب و کارها  خ��ود 
می ش��وند. در ای��ن گزارش به 
نقد و بررسی چنین تابلوهایی 

پرداخته می شود. 

تابلوهای رنگ و رو رفته 
کسب وکارهای قدیمی 

ع��دم توج��ه ب��ه تابلوهای 
س��ردر مغازه ها و فروش��گاه ها 
فقط مختص کس��ب وکارهای 
کوچک و تازه نیس��ت، برخی 
آش��نا  کس��ب و کارهای  موارد 
در ب��ازار نیز به ای��ن موضوع 
مثال  برای  بی توجه هس��تند. 
دنیس تریک��و نامی قدیمی در 
حوزه پوش��اک است، نامی که 
بسیاری از مش��تریان همیشه 
از کیفیت محصوالت این برند 
راضی هس��تند. در هنگام گذر 
از کنار شعب این برند کهنگی 
و قدیمی بودن تابلوی س��ردر 
آنه��ا کامال به چش��م می آید. 
تابلوی��ی که با گذش��ت زمان 
تخری��ب ش��ده و توجه��ی به 
بازس��ازی آنها نیز نشده است. 
در برخی ش��عب، این تخریب 
ب��ه جایی رس��یده ک��ه دیگر 
اث��ری از ط��رح لوگ��وی این 
س��ردر  تابلوی  روی  ش��رکت 
فروش��گاه های آن باقی نمانده 
اس��ت. از این دس��ت نمونه ها 
بس��یار اس��ت، ای��ن عملکرد 
نام های قدیمی این موضوع را 
به ذهن مشتریان می آورد که 
فضای  می خواهند  فق��ط  آنها 
باالی ورودی فروشگاه هایشان 
خال��ی نمان��د و توجه��ی ب��ه 
راهنمایی مشتریان با استفاده 

از چنین تابلوهایی ندارند. 

خودنمایی اسامی عجیب 
بر سردر مغازه ها 

هرچه کارشناسان صحبت از 
این می کنند که انتخاب نام در 
رشد یک نام تجاری تاثیرگذار 
است، باز اکثر کسب وکارها به 
آن بی توجهن��د. بعضا نام های 
عجیبی روی تابلوهای س��ردر 
مغازه ه��ا دی��ده می ش��ود که 
نه ب��ا فرهنگ ایرانی س��ازگار 
اس��ت و نه قابلیت دیده شدن 
در ب��ازار را دارد. دکت��ر پیتزا، 
برن��د، نایس، سوهان فروش��ی 
پس��ران،  و  حاج حس��ین 
ش��یرینکده بابانوئ��ل، گیالس 
س��رخ و... نام های��ی هس��تند 
که وقت��ی از ی��ک خیابان در 
تهران عب��ور می کردیم با آنها 
مواجه ش��دیم. اکثر این نام ها 

نه با کسب وکارش��ان سنخیت 
داش��تند ن��ه قابلی��ت تلف��ظ 
ایرانی را دارا  توسط مشتریان 
بودند. ب��رای مثال نام گیالس 
برای ی��ک رس��توران  س��رخ 
ش��ده  انتخ��اب  فس��ت فودی 
و برند نامی اس��ت ک��ه برای 
یک فروش��گاه لباس های زنانه 
برگزیده  آن  توس��ط صاحبان 
شده اس��ت. وقتی این نام های 
عجیب، ب��زرگ روی تابلوهای 
سردر مغازه ها نقش می بندند، 
عجیب تر نی��ز به نظر می آیند. 
قانونی  که  درحالی اس��ت  این 
در س��ال 75 توس��ط مجلس 
به تصویب رسید که شرکت ها 
و کارخانجات اجازه اس��تفاده 

از نام ه��ای التی��ن، بیگان��ه و 
نام گذاری  ب��رای  را  غیرایرانی 

کسب وکار خود ندارند. 

استفاده از فونت های 
فانتزی برای نام 

فروشگاه ها
نام ه��ای  ای��ن  می��ان  در 
نیز  نام ها  برخ��ی  نامتع��ارف، 
به وف��ور در تابلوهای س��ردر 
مغازه  ه��او فروش��گاه ها تکرار 
مس��ئله  ای��ن  و  می ش��وند 
یافت��ن  ب��رای  را  مش��تریان 
ش��عبه اصلی دچار سردرگمی 
برای مثال س��منوی  می کند. 
عمه لی��ال نامی آش��نا در این 
ح��وزه اس��ت ک��ه ب��ه گفته 
صاحب��ان آن غی��ر از س��منو 
محص��ول دیگری را ب��ه بازار 
نمی ده��د ولی این نام در اکثر 
سردر مغازه های ترشی فروشی 
خودنمای��ی می کند و در کنار 
این نام هم نوش��ته ش��ده که 
عمه لیال ش��عبه دیگری ندارد. 
همین جمله »ش��عبه دیگری 
ن��دارد« در چند مغ��ازه باالتر 
نیز دیده می شود. عالوه بر این 
موضوعات اطالعات حاشیه ای 
زیادی نیز در اکثر این تابلوها 
ب��ه چش��م می خ��ورد. گاهی 
زیاد  به خاطر حج��م  تابلوه��ا 
اطالع��ات، تبدیل به بروش��ور 

فونت های  از  استفاده  شده اند. 
فانتزی و ناخوانا نیز در برخی 
از تابلوه��ا به چش��م می خورد 
و اکث��ر موارد ای��ن نام ها قابل 
خواندن توسط همه مشتریان 
نیستند. این در حالی است که 
باید از فونت هایی برای نگارش 
نام روی تابلو ها اس��تفاده شود 
ک��ه قابلی��ت دی��ده ش��دن و 
خواندن س��ریع توس��ط همه 

مشتریان را داشته باشد. 

قدرت نمایی کسب وکارها 
با اندازه تابلوهای سردر

خی��ال  کس��ب وکارها   
می کنند که ه��ر چقدر اندازه 
تابلوه��ای خ��ود را بزرگ ت��ر 
کنند، بیشتر به چشم خواهند 
آم��د. در اکثر موارد این بزرگ 
ش��دن عالوه بر زش��ت کردن 
جل��وه ش��هر، باع��ث نادی��ده 
گرفته ش��دن توسط مشتریان 
نیز ش��ده اس��ت. گاه��ی این 
ابع��اد آنچنان بزرگ می ش��ود 
که تابلوها ب��ه دو برابر ارتفاع 
مغازه یا فروشگاه می رسند. به 
نظر می رس��د صاحبان چنین 
موضوع  ای��ن  فروش��گاه هایی 
ک��ه  نمی گیرن��د  نظ��ر  در  را 
اندازه مشخصی  تا  مش��تریان 
سرش��ان را برای دی��دن تابلو 
باال می برند و هیچ کدام تالش 
نمی کنند که مسافتی را عقب 
بروند تا متوجه عظمت تابلوی 
س��ردر مغازه ها شوند. گذشته 
از این، وقتی کس��ب وکار ها در 
یک بازار مش��خص برای مثال 
بازار مبلمان قرار دارد، چه نیاز 
اس��ت که تابلوها را چند برابر 

اندازه استاندارد بسازند؟ 

استفاده از تصاویر تکراری 
و رنگ های بی روح و سرد

معموال در بازار ایران تصاویر 
تابلوهای  در  ش��ده  اس��تفاده 
س��ردر مغازه ها و فروش��گاه ها 
توسط گرافیست های حرفه ای 
طراح��ی نمی ش��ود. ای��ن در 
حالی اس��ت که حرفه ای ها با 
می توانند  متف��اوت  طراح��ی 
جل��وه ت��ازه ای را به ش��هر و 
تصاویر  بدهند.  کس��ب وکارها 
ش��رکت های  توس��ط  معموال 
زمین��ه  ای��ن  در  مش��خصی 
طراحی می شوند. وقتی به این 
ش��رکت ها مراجع��ه می کنید 
تابل��وی  ی��ک  درخواس��ت  و 
س��ردر مغازه را می دهید، فورا 
آرشیوی از عکس های تکراری 
را ب��ه ش��ما نش��ان می دهند. 
س��ردر  در  ک��ه  عکس های��ی 
وفور  به  کسب وکارهای مشابه 
دیده می ش��وند. برای مثال به 

سردر اکثر شیرینی فروشی ها و 
فروشگاه های  و  بستنی فروشی 
لوازم ورزش��ی و... دقت کنید، 
تصاویر تکراری و مشخصی را 
می بینید که مشتریان را برای 
یافتن نام مورد نظرشان دچار 
س��ردرگمی می کنن��د. رنگ، 
فاکتور دیگری است که باز در 
این طراحی ها تکرار می ش��ود. 
اکث��ر ای��ن تابلوه��ا زمینه ای 
س��فید دارند، البته گاهی این 
صاحب��ان برای مدرن نش��ان 
از  خ��ود  کس��ب وکار  دادن 
رنگ های تیره ای مانند س��یاه 
اس��تفاده می کنند که در این 
صورت اگ��ر تابلوها نورپردازی 
باشند، هیچ  نداش��ته  مناسب 
دیده  از کس��ب وکارها  نام��ی 

نمی شود. 

نصب ماکت نیمه اتومبیل 
قدیمی روی تابلوی سردر

 برای شهرهایی مانند تهران، 
اصفهان، شیراز و... که روز به روز 
به جمعیت شان اضافه می شود، 
دق��ت در طراح��ی تابلوه��ای 
سردر مغازه ها آرامشی هرچند 
مش��تریان  ب��رای  را  نس��بی 
چنی��ن ش��هرهایی ب��ه همراه 
خواه��د آورد. در نتیج��ه نگاه 
اش��تباه کسب وکارها نسبت به 
سردر ش��ان  تابلوهای  طراحی 
باید تغیی��ر کن��د. تغییر نگاه 
این  به  متعصبانه کسب وکارها 
موض��وع و دق��ت در انتخ��اب 
اندازه، رن��گ، فونت، اطالعات 
و... باع��ث خواه��د ش��د ک��ه 
کس��ب و کارها متفاوت به نظر 
بیایند و مش��تریان با توجه به 
تابل��وی س��ردر مغ��ازه آنها به 
سمت کس��ب وکار آنها کشیده 
ش��وند. مثال خوب این قضیه، 
نمایش��گاه اتومبیل��ی واقع در 
یک��ی از خیابان ه��ای ته��ران 
اس��ت که به جای اس��تفاده از 
تابلویی هم ش��کل رقبای خود، 
شیوه ای متفاوت را به کار برده 
اس��ت. این نمایشگاه از ماکت 
نیم��ه ی��ک ماش��ین قدیمی 
به ج��ای تابلو اس��تفاده کرده 
به صورتی که با ن��گاه کردن به 
آن مشتریان احساس می کنند 
که ماش��ین در حال خروج از 
این نمایش��گاه اس��ت. اجرای 
این س��بک ایده ها در کش��ور 
ما بس��یار اندک است. این در 
حال��ی اس��ت که اگ��ر چنین 
نگاهی ب��ه این تابلوها ش��ود، 
آنها را به اب��زاری قدرتمند در 
بازاریاب��ی تبدی��ل خواهد کرد 
که برای مدت زمانی طوالنی به 
خواهد  کسب و کار  صاحب  کار 

آمد. 

بازاریابی مجانی

ایستگاه بازاریابی

بازارنامه
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بدون شرح

نگاهی به رسانه ای کارآمد، اما فراموش شده 

ماجرا از سردر فروشگاه آغاز می شود



داستان محبوب ترین اسباب بازی دنیا: مكعب روبیك
 وقتی یك معمای همیشگی

 40 ساله می شود

م��ارس گذش��ته، در رویدادی مهم كه ش��اید آن را 
از دس��ت داده باش��ید به نامZonhoven Open  در 
بلژی��ك یك نوجوان 18 س��اله به اس��م »متس واك« 
كاری جال��ب توجه انج��ام داد. این نوج��وان قدبلند و 
الغراندام یك مكعب روبیك حل نشده را برداشت  و در 
مدت پنج و نیم ثانیه با حركت دادن آن میان انگشتان 
خود معما را حل ك��رد. این یك ركورد جهانی بود كه 

هنوز كسی آن را نشكسته است. 
واك با چش��مانی معصوم با س��ن پایین خود و البته 
با توجه به محل زندگی اش، س��روصدای چندانی به پا 
نكرد اما دو نس��ل پیش، ده��ان امریكایی ها از تعجب 
باز ماند. در كریس��مس سال 1980، میلیون ها نفر یك 
 Ideal« مكعب روبیك را زیر درختی یافتند. ش��ركت
Toy« در آن زم��ان این مكعب 10 دالری را به عنوان 
داغ ترین هدیه س��ال به مردم می فروخت. در آن زمان 
مردم به زودی با پیچ گوشتی به جان آن افتادند زیرا رها 

شدن از این دام بسیار فریبنده بود. 
مكع��ب روبی��ك در عی��ن س��ادگی گمراهی ه��ای 
خ��اص خود را دارد. ش��ما انتظار دارید كه به س��رعت 
و به آس��انی آن را ح��ل كنید، اما در حقیقت بیش��تر 
م��ا قادر ب��ه انجام این كار نیس��تیم. این پ��ازل عموما 
به هم پیوس��ته ب��ا 26 قطعه متحرك ق��ادر به چیدن 
43,252,003,274,489,856,000 رنگ در كنار هم 
اس��ت. وقتی افراد ماهر در این زمینه ادعا می كنند كه 
با 20 حركت می توان این معما را حل كرد، بیش��تر ما 
تش��ویق به حل آن می ش��ویم و البته با وجود احساس 
خس��تگی همچنان درصدد حل آن هس��تیم. بیش از 
350 میلیون مكعب تاكنون در جهان فروخته شده اند. 
ب��ه و  ش��ده  40 س��اله  امس��ال  روبی��ك   مكع��ب 

 National Toy Hall of Fame  راه یافت. احتماال 
به استثنای باربی، این تنها اسباب بازی در جهان است 
كه فرهنگی بی عیب و نقص پیرامون آن ش��كل گرفت، 

اما در ابتدا آن را اسباب بازی نمی دانستند. 
در س��ال 1974، یك پروفسور معماری در بوداپست 
ب��ه نام »ارن��و روبیك« به دنبال راهی ب��ود تا بتواند از 
آن به عن��وان ابزاری مفید ب��رای تدریس روابط فضایی 
به دانش��جویانش اس��تفاده كند. نمونه آزمایشی پازل 
مكعبی او از چوب س��اخته ش��ده و ب��ا كمك تكه های 
كاغ��ذ و نوار ه��ای الس��تیكی تغییر ش��كل یافته بود. 
در  اولی��ه  جادوی��ی(  )مكع��ب   Buvos Kocka
فروشگاه های مجارستان در سال 1977 میالدی عرضه 
ش��د و سرانجام، یك دالل اسباب بازی به نام تام كرمر 
ای��ن ایده را به ش��ركت Ideal فروخت ك��ه ارتباطی 
مخفی با Magic Cube داشت. این مكعب تحت نام 

مخترع خود به امریكایی ها فروخته شد. 
امروزه طب��ق برآوردهای موجود یك نفر از هر هفت 
نف��ر زنده در جهان با مكع��ب روبیك بازی كرده كه با 
توجه به مقدار پیش��رفت آن، میزان فروش مكعب های 
روبی��ك همچنان افزایش خواهد یافت. این رویای یك 
خ��رده فروش اس��باب بازی بود. ظاهر س��اده و گویای 
مكع��ب روبیك می��ل به خری��د آن را در ف��رد ایجاد 
می كند. آق��ای روبیك خود اخیرا گفت��ه كه مكعب او 
هیچ گونه كاربرد عملی ندارد. شاید این حرف او درست 

باشد. 
www.adweek.com

مدیران زن کجایند ؟ 

آ ن طور كه آمار و ارقام می گوید و ش��واهد هم تایید 
می كن��د، مدیریت زنان درایران درصد بس��یار ناچیزی 
از پهنه مدیریت در كش��ور را در اختیار دارد. براساس 
آمارهای ارائه شده، تنها دو درصد از مدیران ایرانی زن 
هس��تند. این وضعیت در جهان هم چندان حرف های 
خوبی برای گفتن ندارد. در س��طوح باالی مدیریتی در 
جهان نیز زنان نقش كم رنگی دارند. در هفته گذش��ته 
س��ه نشست و اجالس مهم در دنیا برگزار شد. اجالس 
  )Apec(همكاری های اقتصادی آس��یا و اقیانوس آرام
  )ASEAN(در چی��ن، اتحادیه جنوب ش��رقی آس��یا
در میانم��ار و اج��الس گ��روه G20(20(  در بریزبین 
اس��ترالیا. جمعیت كش��ورهای حاضر در این سه گروه 
در مجم��وع به حدود پنج میلیارد نفر می رس��د، اما در 
می��ان نمایندگان حاضر از این كش��ورها در این س��ه 
نشس��ت، تنها پنج نفر زن بودن��د. در واقع از میان 58 
كشوری كه در این سه گردهمایی مهم و تاثیرگذار در 
اقتصاد جهانی ش��ركت كردند، تنها پنج كشور نماینده 
زن داش��تند. پ��ر واضح اس��ت كه نیم��ی از جمعیت 
پنج میلی��ارد نفری این كش��ورها یعنی حدود دو و نیم 
میلیارد نفر زن هس��تند. دیلما روس��ف، رییس جمهور 
برزیل و آن��گال مركل، صدراعظم آلم��ان از جمله این 
زنان بلند پایه هس��تند. این پن��ج زن تنها 8/6درصد از 
كرس��ی های تاثیرگذار جهانی در میان این سه ائتالف 
را در اختیار دارند. تصمیم س��ران G20 بر این اس��ت 
كه تا س��ال 2025 میالدی ش��كاف جنسیتی موجود 
در مدیری��ت جهان را به 25درص��د كاهش دهد. حال 
پرسش اینجاست كه آیا اجالس G20 در سال 2025 
میالدی یعنی 11 سال دیگر با فرم موردنظر سران این 

كشورها برگزار خواهد شد؟ 

 مدیر فیس بوک: 
کارم مهم تر از لباس هایم است

م��ارك زاكربرگ، مدی��ر فیس بوك در یك جلس��ه 
پرسش و پاس��خ، به س��واالت افرادی از نقاط مختلف 
جهان پاسخ داد. این جلسه یك ساعت به طول انجامید 

و در آن از موضوعات مختلفی سخن به میان آمد. 
ب��ه گزارش رای��ورز، یك كاربر مدعی ش��د كه اكنون 
فیس بوك خس��ته كننده ش��ده و این شبكه فقط حاوی 
تصاویر و كلیپ های ویدئویی اس��ت. زاكربرگ در پاسخ 
گفت: هیچ گاه هدف م��ن این نبوده كه فیس بوك، یك 
سایت س��رگرم كننده یا هیجان انگیز باشد. خود من هم 
این گونه نیس��تم. هدف اصلی این بوده كه سایت، برای 
كاربرش مفید باش��د. پنج س��ال پیش بیشتر محتوای 
فیس بوك را متن تش��كیل می داد. اینكه در حال حاضر 
فیس بوك به ذخیره گاه تصاویر و ویدئو تبدیل شده، شاید 
به این دلیل باشد كه ضبط عكس و ویدئو آسان تر گشته 
اس��ت. فرد دیگری پرس��ید: چرا همیشه در برابر جمع، 
یك تی شرت خاكستری رنگ یكسان به تن داری؟ وی 
گفت: چیزی كه بیشتر دوست دارم این است كه عمده 
وقت��م را صرف برنامه ه��ا و راهكارهایی كنم كه زندگی 
مردم را آس��ان می سازد. به همین دلیل خودم را با امور 
ثانویه و غیرمفیدی همچون لباس هایم مشغول نمی كنم. 
این میلیاردر 30 س��اله كه یك��ی از نمادهای موفق در 
حوزه فناوری به ش��مار می آید، در خصوص بزرگ ترین 
مش��كالتی كه در راه ایجاد فیس بوك با آن روبه رو بوده، 
گفت: وقتی كار را شروع كردم، به دنبال تاسیس شركت 
نبودم و هیچ چیز در این مورد نمی دانس��تم. چیزی كه 
مرا به فكر كردن درباره تاس��یس شركت سوق داد، نظر 
اطرافیانم بود. زاكربرگ خاطرنشان كرد: شركت هایی كه 
توسط بیش از یك نفر تاسیس می شود، موفق ترند و من 
خ��ودم معتقدم به تنهایی از پس اداره چنین ش��ركتی 

بر نمی آیم. 
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مترجم: سارا گلچین

با ب��ارش نخس��تین ب��اران 
پاییزی، بازار وسایل سرمایشی 
كس��اد می ش��ود و ب��ازار ب��ه 
نفع وس��ایل گرمایش��ی مانند 
ش��وفاژ و چیلر تغییر وضعیت 
از جمله وسایل  می دهد. شوفاژ 
گرمایش��ی اس��ت ك��ه معموال 
سازنده س��اختمان آن را برای 
اس��ت  كرده  انتخاب  خری��دار 
بنابرای��ن با خرید ی��ا اجاره هر 
واح��د آپارتمان در اختیار افراد 
قرار می گی��رد. درواقع مردم با 
یك انتخ��اب از پی��ش تعیین 
شده روبه رو هستند كه نه مدل 
آن را می توانن��د عوض كنند و 
ن��ه جای آن را. اما این وس��یله 
هم زمانی باالخره دچار اشكال 
می شود و مردم برای رفع عیب 
حتما به فروشگاه های خدمات 

تاسیساتی مراجعه می كنند. 
از جمله مش��اغلی ك��ه برای 
موفقی��ت در ب��ازار ع��الوه بر 
س��رمایه، به ش��م فنی هم نیاز 
دارد، خدمات تاسیسات خانگی 
به وی��ژه وس��ایل گرمایش��ی و 
سرمایشی اس��ت. در این میان 
ش��ناخته ش��دن در مح��ل و 
محدوده كاری هم مس��ئله ای 
مه��م در این زمینه اس��ت كه 
به تجرب��ه فرد و البت��ه روابط 
به اصطالح  و  تعمیركار  عمومی 
بودن  مردم دار  و  خوش اخالقی 

او مستقیما بستگی دارد. 

بورس فروش و تعمیر 
رادیاتورهای شوفاژ

صرف نظ��ر از فروش��گاه های 
به ص��ورت  ك��ه  تاسیس��اتی 
ش��هر  س��طح  در  منطق��ه ای 
پراكنده اند مركز فروش و تعمیر 
شوفاژ در تهران خیابان طالقانی 
است. حد فاصل سعدی شمالی 
تا سه راه طالقانی بورس فروش 
انواع رادیاتور شوفاژ و پكیج قرار 
دارد كه انواع و اقس��ام شوفاژها 
ب��ا برندهای مختل��ف ایرانی و 
خارجی ب��ا قیمت های مختلف 
به مشتریان عرضه می شود. اما 
برخی فروش��گاه ها بسیار شلوغ 
هستند و تعدادی هم مشتریان 
كمتری دارند و بعضا مش��تری 
ندارند. به س��راغ یك فروشگاه 
خل��وت م��ی روم و از وضعیت 
بازار كار در این فصل می پرسم. 
آق��ای كریم��ی در ای��ن ب��اره 
می گوید: »عمده مش��تریان ما 
هستند  ساختمانی  پیمانكاران 
عم��ده خرید  به ص��ورت  ك��ه 
می كنن��د و بنابرای��ن به فصل 
س��رما و گرما مربوط نمی شود. 
هرچن��د معموال ساخت و س��از 
بیشتر در مواقعی است كه باران 
و برف كمتر است. اما با سردی 

هوا مش��تریان بیش��تری به ما 
مراجعه می كنند و گاهی بعضی 
اف��راد خودش��ان می خواهن��د 
تغییراتی در سیس��تم هایی كه 
دارند بدهند و ما قاعدتا به آنها 
خدماتی را كه می خواهند ارائه 

می دهیم.«

جذب مشتری در بازار 
متنوع شوفاژ

این كارش��ناس در پاس��خ به 
این سوال كه در این بازار كه با 
فروشگاه های همجوار هم صنف 
هس��تید چگونه جذب مشتری 
می كنی��د، این ط��ور می گوید: 
»كلی��ت كار و خدم��ات یك��ی 
اما بعضی فروش��گاه ها،  اس��ت 
نمایندگی یك شركت خاص را 
دارند و بعضی دیگر محصوالت 
بعضی ه��ا  را.  برنده��ا  هم��ه 
فق��ط محصوالت مح��دودی را 
می فروشند اما مثال در فروشگاه 
ما به دلیل وسعت فروشگاه این 
امكان را داشتیم كه محصوالت 
متنوعی را عرضه كنیم. خیلی از 
خریداران هم ترجیح می دهند 
ان��واع محص��والت و خدمات را 
یكجا ببینند و مقایس��ه كنند. 
همه اینها می تواند علت جذب 
مش��تری باش��د، ضم��ن اینكه 
اخ��الق فروش��نده در ج��ذب 
مش��تری ی��ا به اصط��الح دك 
كردن مشتری خیلی موثر است. 
هر كس��ی روش خاص خود را 
دارد، مث��ال خ��ود م��ن معموال 
س��عی می كنم –اگر مش��تری 
خوبی  اطالعات  باش��د-  طالب 
به او بدهم تا متناس��ب با نیاز و 
بودجه ای كه در نظر دارد خرید 
خوبی انجام ده��د. مثال درباره 
جنس رادیاتورهای شوفاژ كه از 
طریق گ��ردش آب جوش درون 

محفظه ها تولی��د گرما می كند 
برایش��ان توضی��ح می دهم كه 
می توان��د چدن��ی، ف��والدی یا 
آلومینیومی باشد، البته استفاده 
از چدنی به خاطر راندمان پایین 
و س��نگینی وزن مدت هاس��ت 
كه منسوخ ش��ده است و اینكه 
رادیاتورهای آلومینیومی به خاطر 
س��ب��كی و ضدزن��گ ب��ودن 
طرفداران بیشتری دارد. از نظر 
شكل ظاهری هم با نشان دادن 
دو دس��ته رایج پانلی یا تخت و 
پره ای، تفاوتشان را به مشتریان 
پانلی ها  اینكه  توضیح می دهم. 

از جن��س فوالد هس��تند و در 
حال حاضر در بیشتر كشورهای 
اروپای��ی طرف��دار دارن��د چون 
س��طح تابش یكنواخ��ت دارند 
و نس��بت ب��ه پره ای ه��ا زیباتر 
هستند و با طرح های دكوراتیو 
تناس��ب دارند، اما در درازمدت 
احتم��ال زنگ زدگی و س��وراخ 
شدن دارند. در پره ای ها، هر پره 
ارزش حرارتی مش��خصی دارد 
كه به هر چند پ��ره یك بلوك 
تعویض،  ام��كان  و  می گوین��د 
كاهش ی��ا افزایش پ��ره وجود 

دارد و تفاوت شوفاژها برحسب 
شكل ظاهری و میزان حرارت و 
كالری است كه تولید می كنند. 
ضمانت و گارانتی كار هم مردم 
را به طرف خود می كشد، عمدتا 
گارانتی ها سه تا 10 ساله است. 
مثال محصوالت ارائه ش��ده در 
فروشگاه ما چون شركتی است 
معموال ضمانت 10 ساله دارد.«

آقای كریم��ی درباره قیمت 
ام��روز«  ب��ه »فرصت  ش��وفاژ 
دوهفت��ه  »اگ��ر  می گوی��د: 
قب��ل ب��رای خری��د می آمدید 
قیمت ها پایین تر بود. با ش��روع 
فصل س��رما معم��وال قیمت ها 
ب��اال م��ی رود. مقی��اس فروش 
رادیاتوره��ا پ��ره ای اس��ت. در 
حال حاض��ر حداقل قیمت هر 
پره – ص��رف نظر از ش��ركت 
سازنده- حدود 18 هزار تومان 
است كه بسته به گالوانیزه بودن 
جنس آلومینیوم، شكیل بودن، 
س��بكی و حجم پره ها متفاوت 
است. پره ها معموال در دو سایز 
ش��ش و هشت س��انتی عرضه 
می شوند كه هشت سانتی بهتر 
اس��ت.« البته آنطور كه متوجه 
ش��دیم خدم��ات ارائ��ه ش��ده 
توسط ش��ركت ها و ضمانت ها 
شامل دستمزد نصب نمی شود 
و معم��وال دس��تمزد به صورت 
جداگانه حساب می شود كه آن 
هم حدود مش��خص20 تا 25 
هزار تومان ب��رای هر بلوك – 

سه تا 10 پره- است. 

گارانتی، تضمین کیفیت کار
آق��ای كریمی در پاس��خ به 
ای��ن پرس��ش كه آی��ا ایرانی و 
خارج��ی ب��ودن ش��وفاژها هم 
می تواند باعث جذب مش��تری 
ش��ود، می گوید: »چرا مردم به 

جن��س وطنی اعتم��اد نكنند؟ 
ش��وفاژهای س��اخت ایران هم 
اكثرا اس��تانداردهای اروپایی را 
در س��اخت رعایت می كنند و 
تفاوتی در گارانتی جنس ایرانی 
و خارجی هم وجود ندارد، پس 
چرا در ش��رایط تحریم جنس 
خارج��ی را به ایران��ی ترجیح 
بدهیم؟ گارانتی های ایرانی هم 
10 ساله اس��ت و همین طول 
م��دت ضمان��ت نش��ان دهنده 

كیفیت كار است.«
این كارشناس ادامه می دهد: 
»آنچ��ه الزم اس��ت خریداران 
بدانند این است كه شوفاژهای 
آلومینیوم��ی به ندرت س��وراخ 
می ش��وند ولی ممكن است به 
مرور زمان از محل اتصال پره ها 
و لوله های آب گرم دچار نشت 
آب یا چكه كردن شوند كه در 
این صورت نیاز به تعویض كل 
شوفاژ نیست. اما در محل های 
نمن��اك و مرطوب مانند حمام 
ام��كان خراب��ی و پوس��یدگی 
بیشتر اس��ت كه در چند سال 
اخیر معموال از حوله خشك كن 
بنابرای��ن  اس��تفاده می ش��ود. 
اگر خری��داران چندان فرصت 
بورس طالقانی  گشت و گذار در 
را ندارن��د بهت��ر اس��ت كار را 
به دفات��ر خدمات تاسیس��ات 
محل ش��ان واگذار كنند. چون 
در بازار قیمت پره ها و پانل های 
برنده��ای مختل��ف مش��خص 
اس��ت هرچند كه ممكن است 
روز ب��ه روز تغیی��ر كن��د اما در 
یكس��ان  قیمت ه��ا  مجم��وع 
اس��ت و اصوال تف��اوت قیمت 
در میزان دس��تمزدی است كه 

تاسیساتی ها می گیرند.« 

مردم داری و کسب رزق 
حالل، شرط اول کار

سرانجام درباره درآمد این كار 
می پرسم كه آقای كریمی پاسخ 
راه اندازی مثل  »برای  می دهد: 
هر ش��غل دیگر نیاز به سرمایه 
دارد ام��ا در كاس��بی عالوه بر 
بردن  س��رمایه، م��ردم داری و 
رزق حالل برای خانواده شرط 
اول اس��ت و آدم اگ��ر وجدان 
كاری داش��ته باشد خودبه خود 
مش��تری جذب می ش��ود و بار 
دیگر به ش��ما مراجعه می كند 
یا شما را به دوستان و آشنایان 
خ��ود معرفی می كند. مهارت و 
تجربه و به اصط��الح جاافتادن 
در كار هم بحث دیگری است. 
مه��ارت كاری در اث��ر تجرب��ه 
به دس��ت می آی��د و مثل همه 
كاره��ا در ط��ول زم��ان اتفاق 
می افتد و كم كم تجربه به دست 
می آید و همه اینها باعث رونق 

كسب و كار شما می شود.« 

دیزل، همواره در جست وجوی 
بازارهای جدید

ش��ركت دیزل، یك ش��ركت ایتالیایی طراحی لباس 
اس��ت كه ابتدا برای تولید لباس بزرگساالن به خصوص 
ش��لوار جین، هدف گذاری ش��ده بود، اما ب��ه مرور و با 
توس��عه كارش انواع لب��اس و عطر را تولی��د می كند. 
»زیبایی هر چیزی است كه لرزه ای بر تن تو بیندازد.« 
این جمله را رنزو روس��و، موسس اولیه دیزل می گوید 
و معتقد اس��ت زیبایی را چشمان انسان درك می كند. 
روس��و و رییس قبلی اش در شركت آ. گ جین، یعنی 
آدریانو گولدش��مید، این ش��ركت را در س��ال 1978 
تاسیس كردند. س��ال های رویایی دیزل از 1985 آغاز 
می شود كه رنزو كل سهام شركت را خریداری كرد. در 
1988 ویلبرت داس كه مدیری خالق و مبتكر بود، به 
دیزل پیوست و سه سال بعد، نخستین برنامه استراتژی 
بین الملل��ی بازاریابی را در ش��ركت آغاز كرد. در همان 
س��ال ها نخس��تین فروش��گاه بزرگ عرضه محصوالت 
دیزل در نیویورك افتتاح شد. در فوریه 2007 چندین 
بخش دیگر از جمله قس��مت فروش لباس های شنا به 

بخش های خرده فروشی و فروشگاه ها اضافه شد. 
تم��ام مجموعه ه��ای دیزل از جمل��ه محصوالت تحت 
لیس��انس، با مدیریت خالقانه ویلبرت داس ساخته شده 
است. می توان گفت كارگردان خالق و طراح اصلی دیزل، 
ویلبرت داس اس��ت كه از سال 1988 برای دیزل مشغول 
به كار است. ویلبرت به عنوان طراح لباس های مردانه، لوازم 
جانب��ی، چرم و لباس های كودكان و نوجوانان آغاز به كار 
كرد. او به س��رعت به مدیریت مدل ها و حوزه های خالق 
دیزل ارتقا یافت و در س��ال 1993 عنوان رسمی مدیریت 
خالقیت را با مس��ئولیت های مختلف از جمله نظارت بر 
طراحی كل محصوالت و تشكل های ارتباطات، از آن خود 
كرد. حیطه اختیارات او شامل طراحی لباس و لوازم جانبی 
برای تبلیغات، رس��انه های جدید، برنامه ه��ای بازرگانی، 
خرده فروشی و طراحی داخلی در فروشگاه ها، نمایشگاه ها، 
ادارات و هتل ها، برنامه ریزی مراسم معرفی مدهای جدید 
و همچنین برندهای در حال توس��عه با نام تجاری جدید 

مانند لوازم خانگی، مبلمان و حتی خودرو می شود. 
ل��ورآل و دی��زل در پاییز 2007 اقدام ب��ه راه اندازی 
م��ارك مش��ترك Fuel for life -  برای خانم و آقا- 
كردن��د. یك مجموعه كوچك برای آدیداس در س��ال 
2008 ب��ه نام »دنی��م اصلی آدیداس توس��ط دیزل« 
راه ان��دازی ش��د و مجوز تولید و ف��روش لباس راحتی 
به ش��ركت امریكایی تولید كننده برند ویكتوریا سكرت 
واگذار شد. در سال های اخیر، همكاری های جدیدی با 
ش��ركت های مختلف از جمله AGV را شاهد هستیم. 
دیزل در حال حاضر در بیش از 80 كشور فعالیت می كند 
و ح��دود 300 برند زیرمجموعه دارد.درآمد این ش��ركت 
اكنون بالغ بر 1/5 میلیارد دالر می شود. بیشتر این سود 
از فروش دنیم )كه نوعی جین اس��ت( و س��ایر كاالهای 
پرفروش از جمله طیف گس��ترده و موفق وسایل جانبی 
و لباس های كودك به دس��ت آمده اس��ت. عالوه بر این 
نمایندگی ها، محصوالت دیزل در بیش از 5000 فروشگاه 
دیگر عرضه می ش��ود كه از این میان 300 فروشگاه برند 
دی��زل را یدك می كش��ند. بزرگ ترین فروش��گاه كنونی 
در میالن ایتالیا قرار دارد. دیزل ش��ركتی جهانی و چند 
فرهنگی است و تالش می كند تا جای ممكن تیم كاركنان 
خود را از میان فرهنگ های مختلف انتخاب كند. مدیریت 
نیروی انسانی دیزل نیز مانند شیوه های كاری این شركت، 

نوآورانه و به دور از قراردادها و قواعد سنتی است. 

خدمات ارائه شده 
توسط شرکت ها 

و ضمانت ها شامل 
دستمزد نصب 

نمی شود و معموال 
دستمزد به صورت 
جداگانه حساب 

می شود که آن هم در 
حدود مشخص20 تا 
25 هزار تومان برای 
هر بلوک – سه تا 10 

پره- است

نخست  کارش�ناس:  پاسخ 
ی��ك مش��اور رس��انه ای برای 
خ��ود انتخ��اب كنید. مش��اور 
رس��انه ای بس��یار متف��اوت از 
مش��اور تبلیغات��ی اس��ت. این 
دارای خصوصیات  بای��د  ف��رد 
رس��انه ای باش��د، رس��انه ها را 
خوب بشناس��د و ارتباط خوبی 
با آنها داش��ته باش��د و دارای 
سابقه كار رس��انه ای هم باشد. 
متاس��فانه بسیاری از شركت ها 
ای��ن وظیفه را به ش��ركت های 

در  می س��پارند،  تبلیغات��ی 
صورتی كه این فعالیت اساس��ا 
با تبلیغات متفاوت است. البته 
اگر یك رواب��ط عمومی كامال 
حرف��ه ای ه��م در زیر مجموعه 
شكل بگیرد می تواند همان كار 
را به شكل مناسب انجام دهد.

دوم آنكه سعی كنید با مشاور 
روابط عمومی خود خبری ترین 
جنبه های موفقیت های خودتان 
را شناس��ایی كنی��د و مح��ور 
مطال��ب را بر همی��ن جنبه ها 

متمركز س��ازید. در این شرایط 
گس��ترده تری  پوش��ش  امكان 
در مطبوع��ات و خبرگزاری ه��ا 
فراهم خواهد ش��د. نكته دیگر 
آنكه با فواصل زمانی مناس��ب 
این اخب��ار را منتش��ر كنید و 
به اش��كال مختل��ف. یك بار از 
طری��ق نشس��ت خب��ری این 
انج��ام دهید  را  اطالع رس��انی 
و ب��ار دیگ��ر از طری��ق فاكس 
برای تمام رس��انه های معتبر و 
بار دیگ��ر از طریق گفت وگوی 

اختصاصی و...
ام��ا مهم تری��ن تولی��د م��ا 
برقراری یك ارتباط دوس��تانه 
ارتباط  ای��ن  رسانه هاس��ت.  با 
می تواند از طریق همان مشاور 
رواب��ط عموم��ی  و  رس��انه ای 
با س��ابقه و حرف��ه ای ص��ورت 
پذیرد. به هر ح��ال باید توجه 
خبری  پوش��ش  ك��ه  داش��ت 
گس��ترده به می��زان زیادی به 
با  ارتباط��ات دوس��تانه ش��ما 

رسانه ها بستگی دارد.

تقویت ارتباط 
با رسانه ها

پرسش: مدیرعامل یك شرکت فعال در حوزه انرژی و عضو چند انجمن بین المللی هستم و موفقیت هایی را در حوزه بین المللی کسب 
کرده ام. تصمیم دارم اخبار مربوط به این موفقیت ها را رسانه ای کنم. چه توصیه ای برای من دارید؟

اگر ش�ما ه�م د  ر کس�ب و کار 
روب�ه رو  چالش�ی  ب�ا  خ�ود   
تمای�ل  ص�ورت  د  ر  هس�تید  ، 
مش�كل خود   را از طریق ایمیل 
business@ forsatnet.ir با ما 
د  ر میان بگذارید   و پاسخ خود   را 

د  ر همین بخش پیگیری کنید  .
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همه چیز درباره مدیریت بازار داغ رادیاتور شوفاژ 

»ساخت ایران« اعتماد مشتریان را به دست آورده است
فرشته طاهری نیا

کتابخانه

عموم�����ی،  مهارت ه�����ای 
مهارت هایی هس��تند كه همه 
كاركنان در تمامی س��ازمان ها 
به آنها نیاز دارند؛ مهارت هایی 
كه با آموختن آن هم كارمندان 
و ه��م مدی��ران می توانن��د در 
بهتر  س��ازمان  اهداف  راستای 

حركت كنند. 
ی��ك  در  فورچ��ون  مجل��ه 
تحقی��ق با پرس��ش از مدیران 
اجرایی 500 ش��ركت برتر این 
نتیجه را اع��الم كرد كه عالوه 
ب��ر مه��ارت خواندن، نوش��تن 

مهم تری��ن  رایان��ه،  ب��ا  كار  و 
مهارت های كاركن��ان عبارتند 
ارتباطات��ی،  مهارت ه��ای  از: 
مدیری��ت زمان، مه��ارت حل 
خالقی��ت،  تقوی��ت  مس��ئله، 
تیم س��ازی،  و  كارگروه��ی 
مه��ارت ح��ل تع��ارض و فن 
مذاك��ره. كت��اب مهارت ه��ای 
عمومی كاركن��ان تالیف دكتر 
حمید رضا رضوانی به بررس��ی 
و تش��ریح همی��ن مهارت های 

عمومی كاركنان در فضای كار 
می پردازد. 

این كتاب در 9 فصل تدوین 
ش��ده اس��ت. مولف در فصول 
مختل��ف كت��اب ب��ه بررس��ی 
محل  در  عموم��ی  ارتباط��ات 
كار، ارتباطات نوش��تاری یعنی 
آیین ن��گارش نامه های اداری، 
ارتباط��ات غیركالمی و مهارت 
استفاده از زبان بدن، اثربخش 
بودن ارتباطات در محل كار و 

ارتباط��ات موثر، مه��ارت اداره 
اولویت بندی  و  ك��ردن زم��ان 
آن، مه��ارت تش��خیص و حل 
مس��ئله در زمان ه��ای خاص، 
فردی  خالقیت  تقویت  مهارت 
و روش ه��ای آن، مه��ارت كار 
گروه��ی و تیم س��ازی یعن��ی 
اداره  و  تش��كیل  نحوه ه��ای 
گروه ها و تیم های منس��جم و 
همكار، مه��ارت حل تعارضات 
تعارض  مدیریت  میان ف��ردی، 

در س��طح بین افراد و اصول و 
فنون مذاكره و غیره می پردازد. 
ای��ن كت��اب در 199 صفح��ه 
موسس��ه  انتش��ارات  به همت 
 كت��اب مهربان نش��ر منتش��ر 

شده است. 

مهارت های عمومی کارکنان

زنگ تفریح

مرضیه فروتن

BRAND



مدیریت سهام12

در هفته های اخیر، ارزش ذاتی 
سهام شرکت ها در بازار سهام به 
کمتر از دارایی هایشان رسیده و 
همین امر موجب ورود نقدینگی 
جدید به بورس شده است. عالوه 
بر این افزایش ارزش معامالت و 
نقدشوندگی سهام در بازار، یکی 
از مهم ترین ش��اخص هایی است 
که س��رمایه گذاران به آن توجه 
وی��ژه ای دارند. پای��ان مذاکرات 
هس��ته ای در مس��قط و منتشر 
نش��دن اخبار جدید در خصوص 
این پرونده موج��ی از احتیاط را 
در ب��ورس تهران به راه انداخت و 
موجب شد فعاالن تاالر شیشه ای 
و شاخص کل بورس از روند خود 
عقب نشینی کرده و به رویه قبلی 
خود بازگردند. عالوه بر نگاه بورس 
ب��ه مذاکرات هس��ته ای و انتظار 
حاکم در ج��و ب��ازار، ادامه افت 
قیمت نف��ت و همچنین فلزات 
اساسی و قیمت مس و آلومینیوم 
موجب شد نگرانی های زیادی بین 
سهامداران این گروه ایجاد شود، 
به طوری که سهم های درگیر در 
این زمینه با افت قابل مالحظه ای 

مواجه شدند. 

رشد 37 درصدی
تعداد خریداران

ب��ه  منته��ی  هفت��ه  در 
آبان م��اه، چه��ار میلیارد و   28
897 میلی��ون س��هم به ارزش 
12 ه��زار و 821 میلیارد ریال 
در بورس اوراق به��ادار تهران 
معامله شد. در این مدت 168 
ه��زار و 89 خری��دار در 468 
هزار و 922 دفعه به دادوس��تد 
آم��ار  براس��اس  پرداختن��د. 
موجود، ارزش و حجم معامالت 
ای��ن هفته در قی��اس با هفته 
داشته  کاهش  پیش 14درصد 
است. دفعات معامالت، رشدی 
1/2 درصدی نس��بت به هفته 

تعداد خریداران  داش��ت.  قبل 
ه��م افزایش��ی 37/4 درصدی 
را تجرب��ه ک��رد. در این مدت، 
چهار میلی��ارد و 897 میلیون 
سهم به ارزش 12 هزار و 821 
میلیارد ری��ال به صورت خرد و 
بل��وک معامله ش��د. از ابتدای 
امس��ال، 104 میلی��ارد و 721 
میلیون س��هم و حق تقدم به 
ارزش 403 هزار و 15 میلیارد 
ریال دادوس��تد شده است. در 
این م��دت، تعداد دو میلیون و 
661 هزار و 612 سرمایه گذار، 
در هشت میلیون و 914 هزار 
و 966 دفعه این تعداد سهام را 
خریداری کرده اند. بازار س��هام 
از ابتدای سال 160 روز کاری 
فعالیت داش��ته است. شاخص 
در  به��ادار  اوراق  ب��ورس  کل 
هفته ای که گذش��ت با کاهش 
1/75 درصدی ب��ه 75 هزار و 
248 واح��د رس��ید. در عی��ن 
حال، ش��اخص صنعت در آخر 
هفت��ه، روی ع��دد 62 هزار و 
814 واحد ایس��تاد. ش��اخص 
ب��ازار اول به 55 ه��زار و 591 
واحد و ش��اخص ب��ازار دوم به 
146 هزار و 962 واحد رسید. 

رونق بازار با مکانیسم 
عرضه های اولیه

هفت��ه  مه��م  اتفاق��ات  از 
گذش��ته که موجب بازگش��ت 
رون��ق به ب��ورس تهران ش��د، 
عرضه س��ه ش��رکت در ب��ازار 
س��رمایه پس از مدت ها توقف 
ب��ود. به ط��وری که ب��ا عرضه 
لیزینگ  بهم��ن  ش��رکت های 
و قاس��م ای��ران در فرابورس و 
شرکت س��رمایه گذاری توسعه 
صنایع س��یمان در بورس، قفل 
عرضه های اولیه شکس��ته شد 
که این عرضه ها مورد استقبال 
س��هامداران ق��رار گرفتن��د و 
در  تقاض��ا  افزای��ش  موج��ب 
بورس ته��ران و ورود نقدینگی 
جدید به بازار ش��دند. اسماعیل 
درگاه��ی، سرپرس��ت پذیرش 
ش��رکت ب��ورس اوراق به��ادار 
تهران با اش��اره به اینکه برنامه 
ش��رکت ب��ورس برای امس��ال 
ورود 10 ش��رکت به فرابورس 
است، تصریح کرد: عرضه سهام 
این شرکت ها بستگی زیادی به 
شرایط بازار دارد که در صورت 
مناسب بودن شرایط همه آنها 

وارد بازار سهام خواهند شد. 

عرضه های اولیه نشانه 
ثبات بازار سهام است

کری��م  زمین��ه  ای��ن  در 
ب��ازار  محم��دی، کارش��ناس 
عرضه های  است  معتقد  سهام 
ثبات  بازگش��ت  نش��انه  اولیه 
اس��ت.  س��رمایه  ب��ازار  ب��ه 
ای��ن کارش��ناس بازار س��هام 
اولیه  عرضه ه��ای  در خصوص 
اتف��اق افتاده در ب��ورس طی 
روزهای گذشته افزود: همیشه 
همزمان با بهبود ش��رایط بازار 
س��رمایه، عرضه های اولیه نیز 
ب��ه ب��ورس بازمی گردن��د که 
نشان از بازگشت ثبات به بازار 
س��هام دارند. وی تاکید کرد: 
عرضه ه��ای اولیه در ش��رایط 
خ��وب و منطق��ی ب��رای بازار 
مفید هس��تند، زیرا از یک سو 
موجب جذب سرمایه جدید و 
توس��عه بازار سهام می شوند و 
از نگاهی دیگر، موجب رش��د 
صنعتی می ش��وند ک��ه عرضه 
اولی��ه در آن ص��ورت گرفت��ه 
اس��ت. وی همچنی��ن معتقد 
اس��ت، روند نزول��ی چند روز 
گذش��ته بورس پس از رش��د 
چند ه��زار واح��دی، متاثر از 

خبرهایی اس��ت ک��ه پیرامون 
مذاک��رات هس��ته ای مط��رح 
می ش��ود. این کارشناس بازار 
س��رمایه اف��زود: در ش��رایط 
همگام  س��رمایه  بازار  کنونی، 
با مذاک��رات هس��ته ای پیش 
می رود که در صورت انتش��ار 
خب��ری خوب و مثبت رش��د 
دوباره و چش��مگیر ش��اخص 
بازار س��هام آغاز خواهد ش��د. 
وی تصری��ح کرد: ب��ا توجه به 
اینکه بانک ها و خودرویی ها از 
جمله صنایع بورس��ی از نتایج 
این  هس��تند،  متاثر  مذاکرات 
دو گروه بیشتر از سایر گروه ها 
تحت تاثی��ر و منتظر مذاکرات 
هس��تند و رس��یدن به نتیجه 
نهای��ی در مذاک��رات موجب 
رشد این گروه ها خواهد شد. 

افت مقطعی در صورت عدم 
حصول توافقات هسته ای

از س��وی دیگ��ر، ب��ه دلیل 
ب��ه کف رس��یدن قیمت ها در 
بورس ته��ران انتظار نمی رود 
ک��ه رون��د تصحی��ح قیمت ها 
با ش��یب تندی ادامه داش��ته 
باشد. با این حال، کارشناسان 
ک��ه  صورت��ی  در  معتقدن��د 
اتفاق��ات مثبتی در این دور از 
مذاکرات منتشر نشود، بورس 
تهران در کوتاه مدت با کاهش 
نوس��ان  و  معام��الت  حج��م 
محدود قیمت ها مواجه خواهد 
شد. در عین حال، گزارش های 
عملک��ردی  امیدوارکنن��ده 
ش��رکت ها در فصل دوم سال 
و پیش بینی های تقریبا مثبت 
بیش��تر صنایع با توجه به این 
بازارحمایت  از  عملک��رد نی��ز 
خواهد کرد و بنابراین حتی در 
صورت به نتیجه نرسیدن این 
مذاکرات تنه��ا می توان انتظار 
افت مقطعی بازار را برای چند 

جلسه معامالتی داشت.

انتظار می رفت،  که  همان طور 
هس��ته ای  مذاک��رات  س��ایه 
کش��ورمان در هفته گذش��ته بر 
معامالت بازار بورس اوراق بهادار 
تهران س��نگینی کرد. ش��اخص 
کل 1352 واحد نزول کرد تا به 
حمایت خ��ود در 75 هزار واحد 

نزدیک شود. 
هفت��ه  ش��دید  عرضه ه��ای 
گذش��ته که از ش��نبه ش��روع 
از  را  کل  ش��اخص  ش��د، 
 75248 ب��ه  واح��د   76600
ت��ا هفت��ه اخیر  واحد رس��اند 
هفته  ریزش��ی ترین  به عن��وان 
گذش��ته  کاری  روز   50 در 
ثبت ش��ود. عوامل مختلفی در 
شدت عرضه های هفته گذشته 
دخیل بودند، شاید بتوان رشد 
بی��ش از حد بعض��ی نمادها را 
به عنوان نخستین مورد معرفی 
ک��رد. در دو ماه اخیر بعضی از 
از  بیش  نمادها ش��اهد رشدی 
ظرفیت منطقی خود بودند که 
این موض��وع معامله گران را به 
طرف شناسایی سود سوق داد. 
آبان ماه، همانند س��ایر  پای��ان 
ماه ها مصادف با تسویه حس��اب 
اعتبارهای ارائه ش��ده از سوی 
معامله گران  ب��ه  کارگزاری ه��ا 
ب��ود که به دلیل بازار مس��اعد 
بس��یاری  معامله گران  آبان ماه 
س��عی در بهره وری از حداکثر 
فروش  داش��تند.  خ��ود  اعتبار 

ب��ا پش��توانه  س��هم هایی ک��ه 
بودند،  ش��ده  خریداری  اعتبار 
یکی از عوام��ل مهم عرضه در 
هفت��ه گذش��ته بود. بس��یاری 
گروه ه��ا  حت��ی  و  نماده��ا  از 
خ��ود  اساس��ی  مقاوم��ت  ب��ا 
این مواجهه  مواجه ش��دند که 
معامله گران هوش��مند را وادار 
ب��ه شناس��ایی س��ود و خروج 
از س��هم های مذک��ور کرد. اما 
در ای��ن می��ان، همان طور که 
گفت��ه ش��د، موثرتری��ن دلیل 
ابهام  بازار،  منفی ش��دن  برای 
و  کش��ورمان  اتمی  مذاک��رات 
نزدیک ش��دن ب��ه پایان مدت 

ضرب االج��ل ب��ود. 
از  بیش  گمانه زنی ها  هم��واره 
صحبت های مس��ئوالن داخلی و 
خارج��ی بر بازار اث��ر می گذارد، 
هفت��ه اخیر نی��ز از ای��ن قاعده 

مس��تثنا نبود. در ش��رایطی که 
صحبت ه��ای  مذاکره کنن��دگان 
مس��تقیمی از آنچه در مس��قط 
اتفاق افت��اده بود یا از نشس��ت 
وی��ن نمی کردند، می��دان برای 
بی��ان نظره��ا و ایده ه��ا کام��ال 
باز ب��ود. در این بی��ن بلندترین 
صداه��ا در م��ورد تمدید مهلت 
مذاک��رات صحب��ت می کردند و 
زیادی  پ��ژواک  ای��ن صحبت ها 
در بازار پیدا کردند. قدر مس��لم، 
خواسته های کش��ورمان و شش 
قدرت جهانی ش��فاف و مشخص 
است، از این رو این تمدید مهلت 
احتمال��ی فی نفس��ه نمی توان��د 
تغییری در صورت مسئله ایجاد 
کن��د، مگ��ر آنکه قرار ب��ر تغییر 
مطالبات طرفین مناقش��ه باشد. 
ب��ر این اس��اس تا پای��ان مهلت 
مقرر فعلی تنه��ا خریداران بازار 

بود  خواهند  ریسک پذیری  افراد 
که نس��بت به اخبار روز دوشنبه 
خوش بی��ن هس��تند. ام��ا نباید 
فرام��وش ک��رد ک��ه در بدترین 
ش��رایط بازار می توان سهم های 
مناس��بی را برای شناسایی سود 

پیدا کرد. 
ش��اخص کل در هفته جاری 
تنها 248 واحد با حمایت مهم 
و اساسی 75 هزار واحد فاصله 
دارد و از آنجای��ی که س��ه روز 
پیوند خورده  این هفته  نخست 
با شک و تردید در معامله گران 
است، احتماال شاهد نزول هایی 
مانند ش��نبه یا سه ش��نبه اخیر 
در ای��ن روزه��ا نباش��یم. ام��ا 
دور از ذه��ن نخواه��د بود اگر 
ب��ازار ملتهب ای��ن برهه زمانی 
حساس به تمام اخبار مثبت یا 
منفی وین واکنش نش��ان دهد. 

بدون شک دوش��نبه پیش رو، 
روز سرنوشت سازی برای میهن 
بازار  اس��المی مان و همین طور 
ب��ورس اوراق به��ادار خواه��د 
بود. در ص��ورت انجام توافقات 
محتم��ل س��ناریو ب��رای ادامه 
هفت��ه تقاضای بی��ش از اندازه 
زیاد خواهد بود. در طرف دیگر 
تمدید مهلت مذاکرات می تواند 
طیف وس��یعی از تاثیرات را بر 
بنابراین  باش��د.  ب��ازار داش��ته 
تا تعیین  نگارنده توصی��ه دارد 
خری��د  از  مذاک��رات  تکلی��ف 
پرهیز کنید و اگر در این هفته 
مصر بر خرید س��هم و پذیرای 
هس��تید،  آن  متعاقب  ریس��ک 
س��عی در شناس��ایی و خری��د 
ش��اخصه هایی  ب��ا  س��هم هایی 
از قبی��ل نقدش��وندگی ب��اال و 
همچنین رش��د کم در ماه های 
اخی��ر کنید و در ط��رف مقابل 
اگر در پی شناس��ایی س��ود و 
نقد کردن پولتان هستید سعی 
کنی��د قبل از حاکم ش��دن هر 
نوع جو روانی ف��روش این کار 

را انجام دهید.
فرصت های  ج��اری  هفته  در 
شناس��ایی  ب��رای  بس��یاری 
برای  زیان  و شناس��ایی  س��ود 
خواه��د  وج��ود  معامله گ��ران 
داش��ت و مانند همیشه افرادی 
از  ب��ود ک��ه  موف��ق خواهن��د 
خریدوف��روش هیجان��ی دوری 
کنن��د. ب��ازار همواره به ش��ما 
فرصت خریدوفروش خواهد داد.

دوشنبه سرنوشت ساز

ارزش و حجم معامالت کاهش یافت؛ تعداد خریداران بیشتر

بورس تهران، رها بر امواج وین

فرشید شجاع 
کارشناس و تحلیلگر بورس

نماگر بازار سهامخبر

 75,248,40شاخص کل
(161,00)میزان تغییر
B 3,391,534,623ارزش بازار

B 2,333,464ارزش معامالت
M 964,050حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
31,01162,29ارتباطات سیار
89735.01پارس خودرو
(33.28)2,505فوالد مبارکه

(27.95)2,628سرمایه گذاری امید
(25.85)12,724پتروشیمی خلیج فارس

ارزشخریدنام کامل شرکت
1,68655,431 س. توسعه صنایع سیمان

1,65454,961 سرمایه گذاري  شاهد
94922,567 ایران  خودرودیزل

8,64614,558 نوسازي وساختمان تهران
3,38114,451 صنایع  آذرآب 

ارزشفروشنام کامل شرکت
88260,900 پارس  خودرو

11,8687,165 فوالد امیرکبیرکاشان
4,6854,985 داروسازي  امین

15,6933,101کنترل خوردگي تکین کو
5,0002,941 قند مرودشت

درصد قیمتنام کامل شرکت
89735.09 پارس  خودرو
36,0918 ح . گلوکوزان

2,8445.57 توسعه  صنایع  بهشهر
8,6463.99 نوسازي  تهران

2,5543.99 ریخته گري  تراکتورسازي 

درصدقیمتنام کامل شرکت
(3.99)15,693 کنترل خوردگي تکین کو

(3.98)5,500 نورد آلومینیوم 
(3.98)22,295 صنایع کاغذسازي کاوه
(3.97)7,424 شیمي  دارویي  داروپخش
(3.95)5,007 مهندسي نصیرماشین

ارزشحجمنام کامل شرکت
M225,469 B 133,782س. صنایع سیمان

M116,337 B 129,683پارس خودرو
M229.661 B 64.307س. صنعت نفت

M115.624 B 38.071ایران خودرو
M34.102 B 36.727بانک صادرات

ارزشحجمنام کامل شرکت
M229,661 B 64,307س. صنعت نفت

M225,469 B 133,782س. صنایع سیمان
M116.337 B 129.683پارس خودرو
M115.624 B 38.071ایران خودرو

M104.325 B 27.353صندوق بازنشستگی

تعدادقیمتنام کامل شرکت
165813236س. صنایع سیمان

8977913پارس خودرو
35715198س. صنعت نفت

30373205ایران خودرو
33772563صنایع آذرآب

P/Eقیمتنام کامل شرکت
29312931محورسازان
27021351فنرسازی زر

1693338زامیاد
2417302محور خودرو

P/Eقیمتنام کامل شرکت
11471,58سرمایه گذاری پردیس
12961,82صندوق کارکنان بانک

33092.67سرمایه گذاری غدیر
24002.67س. صنایع بهشهر

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین تعداد

P/E باالترین نسبت

P/E کمترین نسبت

سیمان خوزستان تا چند روز 
دیگر به بورس می آید

تعداد 65 میلیون س��هم معادل 10 درصد از س��هام 
شرکت برای ورود به بورس اوراق بهادار آماده است که 
سه درصد آن را توسعه سرمایه و صنعت غدیر از طریق 
سیمان سپاهان و هفت درصد مابقی را تامین اجتماعی 
به واس��طه س��یمان آبیک عرضه می کنند. پیش بینی 
می شود، با توجه به استقبال سرمایه گذاران از سیدکو، 
از س��هام این ش��رکت نیز اس��تقبال ش��ود. س��یمان 
خوزستان در س��ال 1392 برای هر سهم معادل 919 
ری��ال س��ود محقق کرد ک��ه براس��اس مصوبه مجمع 
عمومی عادی 1100 ریال به ازای هر سهم تقسیم شد. 

هیات پذیرش با ورود بیمه ما 
به بورس موافقت کرد

اسماعیل درگاهی، سرپرست پذیرش شرکت بورس 
اوراق بهادار تهران گفت: هیات پذیرش ش��رکت بورس 
اوراق بهادار تش��کیل جلسه داد و با ورود شرکت بیمه 
ما به بورس اوراق بهادار موافقت کرد. وی ابراز کرد: این 
شرکت 100 میلیارد تومانی متعلق به گروه مالی ملت 
است و هم اکنون در بازار پایه فرابورس معامله می شود. 
البته ش��رکت افزایش سرمایه به 250 میلیارد تومان را 

در دستورکار دارد. 

معامله 7777 میلیارد ریالی 
محصوالت در بورس کاالی ایران

در آخری��ن هفته آبان، ح��دود 414 هزار تن انواع کاال 
ب��ه ارزش نزدیک به 7777 میلیارد ریال در بازار فیزیکی 
بورس کاالی ایران مورد دادوس��تد قرار گرفت و هش��ت 
گ��روه کاالیی آلومینیوم، کنس��انتره، فوالد، ش��کر، جو، 
لوب کات، گوگرد و مواد شیمیایی رشد معامالت را تجربه 
کردن��د. طی هفته مذک��ور در تاالر داخل��ی و صادراتی 
محصوالت صنعتی و معدنی ح��دود 184 هزار تن انواع 
کاال با ارزشی نزدیک به 4113 میلیارد ریال معامله شد. 
در ای��ن تاالر حدود 171 هزار ت��ن انواع مقاطع فوالدی، 
6210 ت��ن ان��واع مس، 5970 تن آلومینی��وم، 100 تن 
کنس��انتره مولیبدن و 21 تن کنس��انتره فلزات گران بها 

توسط مشتریان خریداری شد. 

درج 3 کاالی جدید در بازار فیزیکی
اداره پذیرش و بازاریابی شرکت بورس انرژی از پذیرش 
و درج س��ه کاالی جدید در بازار فیزیکی و تابلوی س��ایر 
حامل های ان��رژی این بورس خبر داد. بناب��ر اعالم اداره 
پذی��رش و بازاریابی ش��رکت بورس ان��رژی، حالل 410 
پاالیش نفت الوان، برق منطقه ای سمنان- نیروگاه سیکل 
ترکیبی شاهرود و برق منطقه ای گیالن – نیروگاه شهید 
بهشتی لوشان در بازار فیزیکی و تابلوی سایر حامل های 

انرژی و برق این بورس پذیرش و درج شدند. 

نگاهی بر پیش بینی های 94 »شیران«
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران پیش بینی 
درآمد هر س��هم س��ال مالی 94 را با س��رمایه دو هزار و 
314میلی��ارد و 494میلی��ون ری��ال مبل��غ 1603 ریال 
 اعالم کرده اس��ت. هیات مدیره این شرکت در نظر دارد، 
55 درصد سود هر س��هم را جهت تقسیم بین صاحبان 
س��هام به مجمع عمومی عادی س��االنه س��ال مالی 94 
پیش��نهاد کند. پیش بینی عملکرد س��ال مال��ی 94 در 
مقایسه با پیش بینی عملکرد سال مالی قبل شامل افزایش 
یک درصدی فروش، افزایش پنج درصدی بهای تمام شده 
کاالی فروش رفته، کاهش 11 درصدی س��ود عملیاتی و 

کاهش هفت درصدی سود خالص است. 

 EPS پیش بینی 25 ریالی
پست بانک ایران در سال 93

شرکت پست بانک ایران پیش بینی سود هر سهم سال 
مالی منتهی به 29 اسفند ماه 93 را در اسفندماه 92 و در 
خرداد ماه 93 به صورت حسابرسی شده مبلغ 217 ریال، 
با سرمایه س��ه هزار و 233 میلیارد و 451 میلیون ریال 
در مرداد ماه 93 مبلغ 38 ریال، در شهریور ماه 93 مبلغ 
30 ریال و در آبان ماه امس��ال مبلغ 25 ریال اعالم کرده 
است. »وپست« پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 92 
را در نخستین پیش بینی به صورت حسابرسی شده مبلغ 
150 ریال و در آخرین پیش بینی به صورت حسابرس��ی 
ش��ده مبلغ 216 ریال اعالم کرده بود، مطابق با عملکرد 

واقعی مبلغ 94 ریال محقق شده است. 

انتشار عملکرد 3 ماهه 
سرمایه گذاری دارویی تامین 

ش��رکت س��رمایه گذاری دارویی تامین پیش بینی سود 
هرس��هم سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 94 را در 
فروردین و خرداد ماه 93 به صورت حسابرسی شده و صورت 
حسابرس��ی نش��ده و همچنین در آبان ماه امسال به مبلغ 
996 ریال اعالم کرده و طی دوره سه ماه نخست سال مالی 
94 مبلغ سه ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت. این 
شرکت سود تلفیقی هر سهم سال مالی 93 را در نخستین 
مبلغ 998 ریال اعالم کرده بود که مطابق صورت های مالی 

حسابرسی شده مبلغ 1146 ریال محقق شد. 

تحقق 42 درصدی پیش بینی های 
تامین مواد اولیه فوالد صبا نور

شرکت تامین مواد اولیه فوالد صبا نور پیش بینی سود 
هر س��هم س��ال مالی منتهی به 29 اس��فندماه 93 را با 
س��رمایه یک هزار و 36 میلیارد 422 میلیون ریال مبلغ 
1469 ریال و با س��رمایه دو ه��زار و 36 میلیارد و 422 
میلی��ون ریال در مرداد ماه مبلغ 808 ریال و در آبان ماه 
93 مبل��غ 600 ریال اعالم کرده و طی دوره ش��ش ماهه 
نخست سال با اختصاص 251 ریال سود به ازای هر سهم 

معادل 42 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد. 

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

یادداشت

سید محمد صدرالغروی

رشد 268 واحدی شاخص بازار دوم بورس
ش��اخص کل بورس در جریان معامالت آخرین روز 
کاری هفته گذشته، در ارتفاع 75 هزار و 248 واحدی 
قرار گرفت. در حالی که شاخص 30 شرکت بزرگ 12 
واحد، آزاد ش��ناور 198 واحد، ب��ازار اول 207 واحد و 
شاخص صنعت 94 واحد افت را تجربه کردند، شاخص 
بازار دوم با 268 واحد رشد مواجه شد. همچنین تعداد 
964 میلیون س��هم و حق تقدم به ارزش 228 میلیون 
تومان در 94 هزار نوبت معامالتی دادوستد شد. ارزش 

بازاری بورس به 339 هزار میلیارد تومان نزول کرد. 
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بورس دهلی تا اطالع ثانوی 
رسمی نیست

 (Sebi) هیات مدیره بورس ه��ای اوراق بهادار هند
ب��ه دلیل بی نظم��ی در معامالت ب��ورس دهلی، نظر 
خ��ود را مبنی بر به رس��میت ش��ناختن این بورس 
پس گرفت. یک م��ورد بی نظمی در ماه های ابتدایی 
س��ال ج��اری، در خص��وص اخت��الف در اختصاص 

س��هام به متقاضیان و اختالل در 
کمیس��یون دریافتی از بانک های 
تجاری و خبررسانی نادرست در 
خص��وص اطالعات ب��ازار موجب 
ب��ه  برانگیخت��ن س��وء ظن هایی 

بورس دهلی شده است. 

لمس روزهای پرشکوه 
در بورس بخارست

بانک توس��عه و بازسازی اروپا (EBRD)  مالک 
99/4 درصد از س��هام بورس بخارس��ت ش��د و از 
این ب��ه بعد یکی از بزرگ ترین س��هامداران عمده 
این ب��ازار تلق��ی خواهد ش��د. بان��ک EBRD با 
س��رمایه گذاری حدود 7/2 میلیون یورو در بورس 

از دول��ت رومانی و  بخارس��ت، 
توس��عه بازار این کشور حمایت 
کرد تا بدین ترتیب کارایی این 
ب��ازار را از این طریق ارتقا داده 
و همچنین میزان نقدینگی این 

بازار را صعودی کند. 

رونق بورس بمبئی 
در پی تمهیدات نخست وزیر

Hinda -  ییمت س��هام ش��رکت تولید آلومینی��وم
co، دومی��ن ش��رکت ب��زرگ تولی��د آلومینی��وم در 
 هن��د با رش��د همراه ش��د، در حالی که قیمت س��هام

Hindustan Unilever، بزرگ ترین شرکت لوازم خانگی 
هند، با دومین ماه رشد قیمت معامالت را به پایان برد. قیمت 

س��هام ITC، پرحجم ترین ش��رکت 
موجود در ش��اخص اس اند پی بورس 
بمبئی، با بیش��ترین می��زان افزایش 
معام��الت را به پایان ب��رد. در مقابل 
هشت س��هم منفی در بورس بمبئی، 

10 سهم با روند مثبت همراه شدند. 
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13 مدیریت سرمایه گذاری

با وجود مشکالت فراوانی که 
در س��ال های اخیر گریبانگیر 
بخش ه��ای مختل��ف تولیدی 
شد شاید منطقی به نظر برسد 
که اف��رادی با وجود داش��تن 
تمایلی  آنچنانی  س��رمایه های 
ب��ه س��رمایه گذاری در حوزه 
تولید و اش��تغالزایی نداش��ته 
باشند و ترجیح دهند سرمایه 
خود را در بخش های خدماتی، 
واس��طه گری و بازارهایی نظیر 
مس��کن و ملک و غیره به کار 
گیرن��د، چرا که در این صورت 
نصیب شان  بیش��تری  منفعت 
خواهد ش��د. س��وار ش��دن بر 
موج نوس��انات اقتص��ادی این 
روزه��ا به پدی��ده ای غالب در 
تبدیل  سرمایه  صاحبان  میان 
شده است. در س��مت مقابل، 
س��رمایه گذاران بخش تولید و 
اش��تغال زایی در هر س��طحی 
که باش��ند هر روز با مشکالت 
جدیدتری دس��ت و پنجه نرم 
می کنن��د. نگاه��ی ب��ه اوضاع 
و اح��وال صنای��ع کوچ��ک و 
تولید کنن��دگان  و  متوس��ط 
به  بخ��ش کش��اورزی خ��ود 
روش��نی گواه این امر اس��ت. 
»فرصت ام��روز« در گفت وگو 
فعاالن  و  تولید کنن��دگان  ب��ا 
به  صنایع پالس��تیک کش��ور 
مختلف  جنبه ه��ای  بررس��ی 
س����رمایه گذاری در ای�����ن 
ح��وزه پرداخته ک��ه در ادامه 

می خوانید.

امکانات الزم برای 
سرمایه گذاری 

ام��روزه محص��والت زیادی 
وج��ود دارن��د ک��ه در صنایع 
می ش��وند.  تولید  پالس��تیک 
پالستیک  صنایع  کاری  حوزه 
به قدری گس��ترده اس��ت که 
پرداخت��ن ب��ه تم��ام  جوانب 
موض��وع در قالب یک گزارش 
نمی گنج��د، بنابراین از همین 
ابت��دا روش��ن کنی��م ک��ه ما 
تنه��ا به برخ��ی از مس��ائل و 
موضوعات��ی که ح��ول محور 

صنایع پالستیک جریان دارد، 
بخش ه��ای  در  می پردازی��م. 
مختلف این حوزه اش��تغاالت 
زیادی وجود دارد و محصوالت 
تولید می ش��ود که  متنوع��ی 
به عنوان کاالی واس��طه ای در 
سایر بخش ها استفاده می شود 
ی��ا به عن��وان کاالی نهایی به 
دس��ت مصرف کننده می رسد. 
ان��واع س��طل ها، گلدان ه��ای 
تزیین��ی  ل��وازم  پالس��تیکی، 
خودرو، لوازم خانگی و بسیاری 
کاالهای دیگر امروزه محصول 

صنایع پالستیک است.
برای شروع س��رمایه گذاری 
ابتدا باید س��طح و گستردگی 
کار خ��ود را مش��خص کنید. 
اینکه چه طیفی از محصوالت 
را تولی��د کنید هم در میزان و 
حجم سرمایه گذاری شما موثر 
اس��ت و هم در بازار فروش و 
ادامه فعالیت ش��ما در بازار و 
میزان فروش و س��ود آوری تان 
می توانید  بنابراین  دارد.  نقش 
از می��ان محص��والت مختلف 
ب��ه تولید چند ن��وع خاص از 
محص��ول بپردازید،  ی��ا حوزه 
گس��ترده تر  را  خ��ود  کاری 
انتخاب کنید، اما با این وجود 
ش��ما بای��د الاقل س��رمایه ای 
حدود 800 میلیون تومان در 
اختیار داشته باشید، البته این 
مقدار س��رمایه به غیر  از پولی 
اس��ت که برای خری��د زمین 
باید کنار بگذاری��د. این مبلغ 
حداقل س��رمایه ای اس��ت که 
شما با آن می توانید کار را آغاز 
کنید، ولی برای توسعه کار یا 
ش��روع از سطح وس��یع تر به 
س��رمایه ای بسیار باالتر از این 
حرف ها نی��از دارید. ابتدا باید 
مجوزهای الزم از اداره صنایع 
و معادن اخذ شود که این کار 
حدود یک ماهی زمان می برد. 
ش��روع کار با س��اخت س��وله 
و آماده س��ازی س��الن تولی��د 
آغاز می ش��ود، البته سوله های 
دس��ت دوم هم گزینه مناسبی 
اس��ت. ب��رای ای��ن کار ی��ک 
س��وله حدود 300 متری نیاز 
داری��د که حدود 100 تا 120 

می خورد.  آب  برایتان  میلیون 
عالوه برای��ن، باید ی��ک انبار 
150 ت��ا 200 متری هم برای 
محص��والت تولی��دی در نظر 
بگیرید که حدود 60 میلیونی 
برایت��ان هزینه در بر دارد. برای 
تجهیز سالن تولید هم به یک 
دس��تگاه تزریق 280 تا 360 
ت��ن )150 ت��ا 250 میلی��ون 
توم��ان(، قال��ب ب��رای تولید 
محص��والت مختلف )هر قالب 
تقریبا بین 15 تا 35 میلیون(، 
باد  دستگاه های آسیاب، پمپ 
و گاز گی��ر )مجموع��ا حدود 
100 میلی��ون تومان( احتیاج 
دارید، البته دستگاه  با ظرفیت 
باالتر طبیعتا قیمت  بیش��تری 
دارد. عالوه بر این، حدود 100 

ت��ا 150 میلیون هم باید برای 
خرید و ذخیره مواد  اولیه کنار 
بگذارید. در م��ورد مواد  اولیه 
ه��م می توانید از م��واد  اولیه 
مرغوب و نو استفاده کنید که 
محصول پتروشیمی هاس��ت و 
هم می توانید از مواد باز یافتی، 
خوراک دس��تگاه تزریق تان را 
تامی��ن کنید ک��ه در کیفیت، 
قیم��ت و ف��روش محصولتان 
اثر مس��تقیم دارد. برای تولید 
در این س��طح الاقل به روزانه 
س��ه تن مواد اولیه نیاز است. 
ب��ه گفته فع��االن ب��ازار، این 
کار ب��ه س��رمایه در گ��ردش 
باالی��ی نیاز دارد و ش��ما باید 

سرمایه  از  حدود 150 میلیون 
کارتان را به عنوان س��رمایه در 
گ��ردش در نظ��ر بگیرید. در 
نهایت کارگاهی با این س��طح 
را ب��ا دو تا س��ه نیروی کار در 
ه��ر ش��یفت کاری می توانید 
اداره کنید. نکته ای که در این 
کار بای��د به آن توجه داش��ته 
باشید این است که باید از سه 
شیفت کاری اس��تفاده کنید. 
به اعتق��اد فع��االن این حوزه 
این امر س��بب می ش��ود پرت 
زمانی و استهالک کار کاهش 
یابد که در نهایت بین ش��ش 
تا 9 نی��روی کار در کارگاه تان 
مش��غول به کار خواهند شد. 
در  س��رمایه  بازگش��ت  دوره 
ای��ن کار بی��ن پنج ت��ا هفت 
س��ال اس��ت و در نهایت سود 
15 ت��ا 20 درصدی را به طور 
میانگی��ن برایتان ب��ه ارمغان 

می آورد. 

سرمایه تان را صرفا به 
سمت تولید یک محصول 

خاص نبرید 
مدی��ر  جعف��ری،  محم��د 
جعف��ری  تولی��دی  ش��رکت 
ب��ا  گفت وگ��و  در  پالس��ت 
»فرص��ت ام��روز« ب��ا بی��ان 
برخی از مش��کالت موجود در 
صنایع پالستیک کشور گفت: 
اقتصادی،  مس��ائل  بی ثبات��ی 
تعرفه ه��ای  ن��رخ  در  تغیی��ر 
بازار  عدم ش��ناخت  و  گمرکی 
از عمده عوام��ل تاثیر گذار بر 
این صنعت است، اما مهم ترین 
عاملی که باعث بروز ش��رایط 
فعل��ی و پدیدار ش��دن اوضاع 
نابس��امان صنعت پالس��تیک 
کش��ور ش��ده اس��ت، حضور 

چینی ها در بازار است. 
وی در ادام��ه ب��ا اش��اره به 
پایی��ن واحد های  س��ود آوری 
تولیدی نس��بت به نرخ س��ود 
بانکی، افزود: یکی از مهم ترین 
عوام��ل تعطیل��ی واحد ه��ای 
تولی��دی در س��ال های اخیر، 
حضور کش��وری ب��ه نام چین 
در بازار  ایران اس��ت. به گفته 
جعف��ری، در حال حاض��ر این 

واح��د تولیدی ک��ه در تولید 
اش��تغال  می��وه  س��بد های 
داش��ته حدود س��ه ماه است 
کش��یده  تعطیل��ی  ب��ه   ک��ه 

شده است. 
رض��ا چیانی، مدی��ر صنایع 
در  قال��ب  ای��ران  تولی��دی 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
گفت: درس��ت اس��ت که اکثر 
فعاالن ب��ازار از ش��رایط بازار 
ی��ک  ام��ا  نیس��تند،  راض��ی 
دلی��ل مه��م ای��ن اس��ت که 
این اف��راد س��رمایه خ��ود را 
معط��وف به تولی��د محصولی 
خ��اص کرده ان��د و اصل تنوع 
در تولی��د را به عن��وان ی��ک 
تاثیرگ��ذار  و  مه��م  عام��ل 
س��ودآوری  و  ف��روش   در 

نادیده گرفته اند. 
وی با بیان لزوم رعایت تنوع 
محصول اظهار کرد: اگر کسی 
تولید  به صورت تخصص��ی در 
یک محصول خاص مانند سبد 
میوه، س��طل پالس��تیکی و... 
طبیعتا  کند،  س��رمایه گذاری 
در زمانی که بازار آن محصول 
دچار مشکل شود فرآیند تولید 
دچار اختالل خواهد شد و فرد 
مجب��ور می ش��ود در مقاطعی 
که بازار اف��ت می کند کارگاه 
تولیدی خ��ود را تعطیل کند. 
چیانی با بیان اینکه سود آوری 
در بخش ه��ای مختلف صنایع 
پالستیک بسیار متفاوت است ، 
اف��زود: در حال حاضر در میان 
بخش های مختلف تولید لوازم 
س��ودآوری  از  خودرو  تزیینی 
بیشتری برخوردار است، البته 
در بخش لوازم خانگی هم بازار 

مناسبی وجود دارد. 
 این فعال بازار در نهایت در 
گفت:  تازه واردها  به  توصیه ای 
به حداقل رس��اندن هدررفت 
زم��ان و هزینه باید در اولویت 
کاری قرار گیرد، از سوی دیگر 
با توجه ب��ه اوضاع نامس��اعد 
تولیدی  کارگاه ه��ای  برخ��ی 
مش��ورت ب��ا اف��راد با تجربه و 
نزدیک بودن ب��ه بازار مصرف 
می تواند در موفقیت کار تاثیر 

زیادی داشته باشد. 

سرمایه گذاری در صنایع پالستیک

تنوع تولیدات فراموش نشود
اوضاع نابسامان تولید در صنایع 

پالستیک

صنایع پالستیک کش��ور در حال حاضر به دلیل مسائل 
مختلفی که همه فعالیت های تولیدی متاثر از آن اس��ت 
روزه��ای خوبی را س��پری نمی کند. عدم تناس��ب میزان 
سرمایه گذاری و سود آوری در صنایع پالستیک و باال بودن 
هزینه های تولی��د از جمله هزینه های نیروی کار، انرژی، 
مواد اولیه، استهالک باالی تجهیزات و دستگاهای موجود 
در این صنعت همه و همه سبب شده تا اغلب کارگاه های 
تولی��دی که در این بخش فعالند یا به تعطیلی کش��یده 

شوند یا با حداقل ظرفیت خود مشغول به کار باشند. 
از س��وی دیگر، افزایش واردات کاالها و دس��تگاه های 
چین��ی ب��ه قیمتی ک��ه تولید کنن��دگان و س��ازندگان 
دس��تگاه های این بخش توان رقابت با آن را ندارد سبب 
شد مشکالت صنایع پالستیک کشور و فعاالن این بخش 
دو چندان ش��ود. امروزه فرهنگ غالبی که در کش��ور ما 
جا  افتاده و تا حد زیادی نگران کننده ش��ده این است که 
تولیدات ایرانی فاقد کیفیت الزم هستند و با این فرهنگ 
ب��ه راحتی بازار خود را در اختیار تولید کنندگان خارجی 
ق��رار می دهی��م و زمینه ه��ای اش��تغال را از جوانان مان 
می گیریم که پدیده ها و عوارض اجتماعی را هم به دنبال 

دارد که نتیجه مستقیم بیکاری است. 
بعد دیگر قضیه مربوط به مس��ائل فنی کار می ش��ود. 
عدم آم��وزش صحیح و پایین بودن س��طح دانش نیروی 
کار و حتی کار فرما در بخش صنایع پالستیک هزینه های 
بسیار زیادی را به جهت صدمه دیدن نیروی کار و افزایش 
اس��تهالک دس��تگاه و غیره به بخش تولی��دی تحمیل 
می کن��د و پیامد هایی نظی��ر: 1- باال رفت��ن هزینه های 
تعمی��ر و نگهداری 2-کاهش میزان تولید روزانه به دلیل 
عدم ش��ناخت صحیح از دس��تگاه و قالب و ظرفیت های 
تولیدی آن 3-عدم تناسب میان دستگاه و قالب و آسیب 
رس��اندن به تجهیزات تولید و... را به دنبال دارد و تا حد 
زی��ادی فعاالن این صنعت را از رقابت با کاالهای خارجی 

باز می دارد. 
مسئله دیگر به مباحث مدیریتی بازمی گردد که مشکل 
تمام بخش های اقتصادی کشور است. عدم برنامه ریزی در 
فرآیند تولید به ویژه در مقوله افزودن ش��یفت های دوم و 
س��وم کاری در این صنعت به��ره وری و کارایی تولید را 
به ش��دت کاهش می دهد و دلیل اصلی این امر در پایین 
بودن سطح در آمدی کارگران نسبت به سایر اقشار جامعه 
است بنابراین اغلب کارگران شیفت های دوم و سوم کاری 
در ش��یفت قبلی در جای دیگری مش��غول به کار بوده و 
توان کار و تمرکز الزم را نداشته و همین امر وقوع حوادث 
و تلف��ات زیاد را در کار به دنب��ال دارد بنابراین تولید در 

شیفت های دوم و سوم کاری به صرفه نخواهد بود.
نکت��ه بعدی باال بودن نرخ س��ود بانکی در مقایس��ه با 
فعالیت های تولیدی اس��ت. محدودیت بازار و نبود قانون 
کپی رایت در زمینه ارائه طرح های جدید و مشکل تامین 
م��واد اولیه در تولی��د برخی کاالهای خ��اص در صنایع 
پالستیک مانند کاالهای پزشکی و قطعات تقویت شده نیز 

از دیگر مشکالت این بخش است. 

برای شروع 
سرمایه گذاری 

ابتدا باید سطح و 
گستردگی کار خود 
را مشخص کنید. 
اینکه چه طیفی از 
محصوالت را تولید 
کنید هم در میزان و 
حجم سرمایه گذاری 

شما موثر است و 
هم در بازار فروش و 
ادامه فعالیت شما در 
بازار و میزان فروش 

و سود آوری تان 
نقش دارد

از صیدنمک تا ساخت عروسک

کالف اول:
ی���ک ضرب المث�����ل 
قدیم��ی می گوی��د »فرد 
ماه��ی  گل آل��ود  آب  از 
می گی��رد« اگ��ر چ��ه در 
زبان ما ای��ن ضرب المثل 
به منفعت طلبی فرد اشاره 
می کند ام��ا به نظر گاهی از آب گل آلود ماهی گرفتن به 
شرطی که منفعت ش��ما به ضرر افراد دیگر منجر نشود 

چندان هم بد نیست! 
بحران دریاچه ارومیه در چند س��ال اخیر کارشناسان 
و دوس��تداران محیط زیست را مس��تاصل کرده است اما 
پیشنهاد امروز ما نمک گرفتن از دریاچه خشکیده ارومیه 
است. شاید تعجب کنید اما خشک شدن دریاچه اگر چه 
آسیب های زیادی به کشور ما زده اما حاال که دیگر نفسی 
برای دریاچه نمانده، بهتر اس��ت آستین ها را باال زده و به 

فکر سود جستن از این اتفاق ناگوار باشیم. 
چنانچه در خبری از ایس��نا هم آمده که وزیر صنعت، 
معدن و تجارت گفته: اس��تحصال و بهره برداری از نمک 
دریاچه ارومیه به صورت صنعتی، فرصت مناس��بی برای 

رونق اقتصادی و اشتغال زایی است. 
در واقع کارشناسان عنوان کرده اند که نمک این دریاچه 
در بس��یاری از موارد صنعت��ی و حتی در بخش خوراکی 
کاربرده��ای فراوان��ی دارد به گونه ای که حتی پروفس��ور 
کردوانی در مصاحبه ای ب��ا »فرصت امروز«  گفت: نمک 
این دریاچه می تواند به عنوان طالیی برای این اس��تان و 
حتی اس��تان های همجوار به ش��مار  آی��د و فرصت های 
بسیاری برای فعاالن بخش صنعت ایجاد کند و به عنوان 

یک دریچه پولسازی از آن استفاده شود. 
نم��ک دریاچ��ه ارومی��ه می توان��د در بخ��ش نفت و 
پتروش��یمی مورد اس��تفاده قرار گیرد به عالوه که وزیر 
صنع��ت، معدن و تج��ارت هم تاکید کرده اس��ت تالش 
می کنی��م از نمک دریاچه به خص��وص در بخش صنعت 
حداکثر اس��تفاده را کنیم. همچنین وزیر از این موضوع 
به عنوان یک فرصت و مزیت برای سرمایه گذاری در بخش 
خصوصی یاد کرده اس��ت. پس شما هم اگر به دنبال یک 
فرصت مناسب برای اشتغال زایی و سرمایه گذاری مناسب 
می گردید این کالف را دنبال کرده و چگونگی بهره برداری 
از نمک دریاچه ارومیه را از طریق وزارت صنعت، معدن و 

تجارت جویا شوید.
 

کالف دوم:
همیش��ه  نوس����تالژی 
ی��ادآوری  ی��ک خاط��ره 
اس��ت ک��ه پیر و ج��وان و 
کودک نمی شناس��د. اغلب 
افراد از یادآوری اتفاق های 
ل��ذت  کودک��ی  ش��یرین 
می برند. ب��ا این توضیح حتما می پرس��ید خب! این چه 
ربطی به س��رمایه گذاری دارد؟! در جواب باید بگویم ربط 
مستقیمی دارد، در واقع شما می توانید تالش کنید روی 
نوستالژی های مشترک یک نسل س��رمایه گذاری کنید 
و با یادآوری خاطره هایش��ان کس��ب و کار پر رونقی به راه 

بیندازید. 
احتماال همه دهه پنجاه و شصتی ها به سینما رفته اند 
و فیلم سینمایی »شهر موش ها« را دیده اند. ساخت این 
فیلم، س��وای برانگیختن احساسات میلیون ها نفر ایرانی، 
یک سرمایه گذاری موفق به شمار می آمد و جالب تر اینکه 
ای��ن فیلم به اکران بین المللی رس��یده و در کش��ورهای 

اروپایی و آمریکایی در حال پخش است. 
منیژه حکم��ت، تهیه کنن��ده و کارگردان س��ینما در 
خبری گفته است: در حال حاضر پخش بین المللی »شهر 
موش ها 2« آغاز شده و در تالش هستیم این فیلم را برای 
ایرانیانی که در سراسر اروپا، امریکا و آسیا زندگی می کنند 
نمایش دهیم. خوشبختانه با ارائه این فیلم به کمپانی های 
خارجی توانستیم دستاوردهای خوبی به دست آوریم. وی 
با اشاره به اینکه نمایش »ش��هر موش ها 2« به زودی در 
استرالیا آغاز می شود، بیان کرد: اکران »شهر موش ها 2« 
در کانادا با اس��تقبال بسیاری همراه بود به طوری که تنها 

در شهر تورنتو 60 هزار بلیت فروخته شد. 
همی��ن موفقیت خ��ود می تواند مص��داق خوبی برای 
پیشنهاد سرمایه گذاری در اشتراکات احساسی یک نسل 
باش��د. به عالوه خبرهایی از تقاضا برای عروسک های این 
فیلم شنیده شده است، پس شما هم اگر دستی در تولید 
عروسک دارید و می خواهید در این سرمایه گذاری سهمی 
پیدا کنید با کس��ب اجازه از تهیه کننده این فیلم شروع 
به ساخت عروس��ک برای شخصیت های این فیلم کنید 
که احتماال چند وقت دیگر فروش های میلیونی نصیبتان 

خواهد شد. 

عباس نعیم امینی 

بررسی راه های افزایش سرمایه صندوق 
حمایت از سرمایه گذاری در کشاورزی

قائم مقام ش��رکت م��ادر تخصصی صن��دوق حمایت از 
توسعه س��رمایه گذاری در بخش کش��اورزی گفت: فلسفه 
وجودی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی تنها 

تسهیل گری در فعالیت های بخش کشاورزی است.
به گزارش خبرنگار ایس��نا در آذربایجان غربی، علیزاده در 
جلسه شورای هماهنگی مدیران جهاد کشاورزی با مدیران 
شرکت مادر تخصصی و هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه 
بخش کشاورزی با اشاره به جایگاه و اهمیت صندوق توسعه 
کشاورزی و سرمایه اندک این صندوق  افزود: افزایش سرمایه 
صندوق حمایت از بخش کشاورزی و همچنین تعداد اعضای 
این صندوق از اولویت های مهم صندوق توس��عه کشاورزی 
است. وی ساماندهی کش��اورزان در تشکل های کشاورزی و 
تقویت تشکل ها را نیز توسط صندوق های حمایتی بهترین 
روش برای تقویت و توس��عه بخش کش��اورزی عنوان کرد و 
ادامه داد: با توجه به وضعیت فعالیت کش��اورزی در کش��ور 
س��رمایه گذاری در این بخش از طریق صندوق های حمایت 
از سرمایه گذاری می تواند بس��یار مثمر ثمر باشد که ضمن 
افزایش تولید محصوالت کشاورزی، افزایش صادرات در این 
بخش را نیز به همراه خواهد داشت. در ادامه این جلسه، اعضای 
حاضر در خصوص راه های توسعه صندوق و افزایش سرمایه و 
تصمیم گیری در مورد شکل گیری تشکل های جدید و تقویت 
تشکل های موجود، به ارائه دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند. 

طرح احداث میدان مرکزی تره بار 
ایالم همچنان روی کاغذ

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری ایالم 
گفت: احداث میدان مرکزی میوه و تره بار در ایالم در حد 

طرحی روی کاغذ باقی مانده است. 
»حجت اهلل نوروزی« در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
یکی از اهداف و محورهای تحوالت اقتصادی و اجتماعی 
در جامعه، تولید و توزیع بهینه محصوالت مورد نیاز مردم 

در سطح شهر است. 
وی با بیان اینکه پروژه ها و فعالیت های عمرانی ش��هر 
باید به گونه ای س��ازماندهی شوند که ایجاد مراکز تولید و 
ش��بکه های توزیع در حوزه صنایع و خدمات ش��هری به 
تحوالت اجتماعی و اقتصادی مورد نظر منجر شود، افزود: 
ساماندهی میدان مرکزی میوه و تره بار در حاشیه میدان 
قرآن ایالم برای تجمیع مراکز عرضه میوه و تره بار از سال 
91 در دس��تور کار قرار گرفت که متاس��فانه در سنوات 
گذشته آن گونه مورد استقبال و حمایت مسئوالن ارشد 
اس��تان قرار نگرفت و تاکن��ون در حد طرحی باقی مانده 

است. 
نوروزی اضافه کرد: احداث میدان مرکزی میوه و تربار 
با هدف ایجاد تسهیالت الزم در امر تهیه و توزیع میوه و 
فرآورده های کشاورزی به منظور حمایت از تولیدکنندگان 

و مصرف کنندگان در نظر گرفته شد. 
مدیر عامل سازمان میادین میوه  و تره بار شهرداری ایالم با 
اشاره به اینکه مکان درنظرگرفته شده برای احداث میدان 
مرک��زی میوه و تره بار در ای��الم از مزایای خاصی برخوردار 
بود، تصریح کرد: از جمله این ویژگی ها می توان به همجواری 
با جاده خروجی و کمربندی شرقی، دسترسی آسان و سریع 
به میدان ورودی ش��هر، کاهش حوادث حمل و نقل با تاکید 
بر اصول ایمن��ی و مقررات راهنمای��ی و رانندگی، کاهش 
مخاط��رات در محیط کار و آالینده ه��ای هوا، آب و خاک، 
بسترسازی برای رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط 
اقتصادی، آینده نگری در بخش اقتصادی و اجتماعی شهر از 
لحاظ تعامالت بیرونی خصوصا کشور عراق و دسترسی به 

خدمات شهری مناسب اشاره کرد. 
وی خاطر نش��ان کرد: اجرای این مهم س��رآغازی برای 
س��اماندهی کلیه صنوف و به عبارتی ایجاد شهرک اصناف 
است که به حقیقت برخی صنوف و مشاغل زندگی را برای 
شهروندان سخت و طاقت فرسا کرده است. نوروزی یادآور 
شد: در حال حاضر شهرداری فاقد میدان بار مرکزی است و 
محل عرضه عمده )میدان بار موجود ش��هر( خصوصی و با 
مالکیت افراد اداره می شود و نظارت بر کیفیت و کمیت از 
طریق س��ازمان صنعت، معدن و تجارت و مرکز بهداشت 

استان انجام  می شود. 
مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری ایالم 
به غرفه های عرضه میوه در نقاط مختلف شهر اشاره و عنوان 
کرد: در محله هایی که ام��کان ایجاد بازارچه محلی وجود 
داشته یا زمین با کاربری عمومی در اختیار شهرداری بوده 
نسبت به ایجاد بازارچه اقدام و در محله هایی که امکان ایجاد 
بازارچه وجود نداشته صرفا غرفه هایی با کانکس و به صورت 

موقت در برخی نقاط شهر استقرار داده شده است. 

سرنخیادداشت

خبــر

خبــر
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مهندس امیر نوایی
کارشناس صنایع پالستیک و فعال بازار

س��رمایه گذاری ش��اید یکی 
موقعیت های  حس��اس ترین  از 
اقتصادی برای افراد باشد، زیرا 
تصمیم گی��ری در ای��ن زمینه 
به قدری مش��کل و هیجان آور 
اس��ت ک��ه ب��ا هی��چ موقعیت 
دیگری قابل مقایس��ه نیس��ت. 
مش��کل از این جهت که شاید 
بس��یاری  گزینه های  و  راه ه��ا 
پی��ش روی افراد قرار گیرد که 
تصمیم گیری را تا زمان زیادی 
مختل می کن��د و هیجان انگیز 
از ای��ن باب��ت که معم��وال در 
این گونه موارد، انسان ها دچار 
زی��ادی می ش��وند  هیجان��ات 
و ب��ا تصمیم��ات خلق الس��اعه 
ش��اید س��رمایه و آینده شان را 
به ب��اد دهند. البت��ه این گونه 
احساس��ات، معم��وال در زمان 
سرمایه گذاری در بورس بیشتر 

اتفاق می افتد. 
یک��ی از راه های��ی ک��ه قبل 
از ش��روع کار، گوش��ه ذهن��م 
همی��ن  م��ی داد،  قلقل��ک  را 
اوراق  بورس  در  سرمایه گذاری 

بهادار بود. اما بنا به دالیلی این 
تصمیم گرفته نشد و به خاطر 
داش��تم خودم  اینکه دوس��ت 
تولیدکننده باش��م فعال از این 

بازار مالی کناره گیری کردم. 
ام��ا داس��تان م��ن از جایی 
ش��روع ش��د که ملک کوچکی 
از پدربزرگ بنده به نوه هایشان 
ارث رسید و س��هم من از این 
تقس��یم، تنها 5میلیون تومان 
ب��ود، آن هم حدود 10 س��ال 
پی��ش. در آن زم��ان کارمن��د 
هتل معروفی در تهران بودم و 
اتفاقا از حقوقم رضایت داشتم 
اما ن��دای قلبم فرمان اس��تعفا 
می داد تا بتوانم با فراغ بال، کار 

تولیدی انجام دهم. 
دوراهی س��ختی بود؛ از یک 
طرف، ت��رس تمام وج��ودم را 
فراگرفت��ه بود و از طرف دیگر، 
هیجان زیادی برای شروع کار 
جدید داشتم. ناگفته نماند که 
تج��رد م��ن در آن زمان، مزید 
بر علت ش��د تا تمایل بیشتری 
به اس��تعفا داشته باشم. از آنجا 
که س��اعت کاری شغلم مجال 
کسب وکار  در  س��رمایه گذاری 

اس��تعفایم  نمی داد،  را  دیگری 
را نوش��تم و در عرض یک ماه 
مدیرم را ب��ه امضای آن راضی 

کردم. 
با حقوق و مزایایی که در آن 
زمان نصیبم ش��د، م��ن ماندم 
و 5میلی��ون و 500هزارتومان 
پ��ول. پیش از آن از دوس��تانم 
شنیده بودم که سرمایه گذاری 
در صنعت پوشاک، سود بسیار 
باالیی دارد اما با تحقیقاتی که 
انجام دادم، برای کس��ب سود 
معقول، هیچ کدام از شاخه های 
این صنعت برای سرمایه گذاری 
با پولی که من داش��تم مناسب 

نبود به جز تولید جوراب. 
دل ب��ه دری��ا زدم و در 
ع��رض کمتر از س��ه ماه، 
وام  گرفت��ن  مقدم��ات 
دس��تگاه های  خری��د  و 
انج��ام دادم.  مربوط��ه را 
اج��اره  کوچک��ی  کارگاه 
ک��ردم و ب��ا ی��ک کارگر، 
چرخ کسب وکارم چرخید. 
این نکت��ه را ه��م بگویم 
ک��ه در این مدت در کنار 
از تولیدکنن��دگان  یک��ی 

صنع��ت،  ای��ن  کارکش��ته 
تجرب��ه و مهارت ه��ای زیادی 
آموخت��م و تقریب��ا تمام فوت 
را  جوراب باف��ی  فن ه��ای   و 

یاد گرفتم. 
سرتان را درد نیاورم، اگر چه 
در این مدت، مشکالت زیادی 
را تحم��ل کردم ام��ا اکنون به 
خاطر ت��الش و انگی��زه ای که 
از 10کارگ��ر  بی��ش  داش��تم، 
کارگاه  و  ک��رده ام  اس��تخدام 
بزرگ��ی دارم که س��ند آن به 
نام بنده اس��ت! ای��ن بهترین و 
زندگی ام  تصمی��م  بزرگ ترین 

بود. 

تصمیم  
سرنوشت ساز

شما هم می توانید تجربیات 
زمینه ه�ای  در  را  خ�ود 
آدرس  ب�ه  س�رمایه گذاری 
 forsat.tajrobe.gmail.com
برای ما بفرس�تید تا آن را با 
نام خودتان در همین صفحه 

چاپ کنیم. 

کاظم خالقیتجربه های واقعی
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کش�ورهای توس�عه یافته ک�ه س�هم مهمی از 
تجارت جهان دارند متناس�ب با رشد اقتصادی و 
تجاری خود صنعت نمایش�گاهی را ارتقا داده اند 
تا با شناسایی بازارها و معرفی محصوالت خود بر 
گستره بیشتری از بازارهای بین المللی نفوذ کنند. 
حال نقش مدیران در تقویت نمایشگاه و افزایش 
درآمدهای آن کامال محس�وس اس�ت. به گونه ای 
که کارشناس�ان معتقدن�د اگر مجری�ان چند ماه 
قب�ل از اجرایی کردن برنامه خود با تش�کیل یک 

تی�م کارآم�د بازاریاب�ی از ش�رکت های خارجی 
بیش�تری دعوت کنند، عالوه ب�ر ارز آوری درآمد 
خود را تا چندبراب�ر افزایش خواهن�د داد اما این 
مجریان تنها با شناخت محصوالت و ارائه اطالعات 
مناس�ب می توانند بازدیدکنندگان بیشتری را به 
نمایشگاه ها بکشانند. خدمات جانبی، رفت و آمد 
آس�ان و فراهم ک�ردن هتل ب�رای غرف�ه داران و 
بازدیدکنندگان خارجی به نحو احس�ن، ظرفیت 
بیش�تری ب�رای درآمدزایی نمایش�گاه در آینده 

فراهم خواهد آورد. 

هر ساله در دنیا ش�اهد برگزاری حدود 32هزار 
نمایشگاه با بیش از 300 میلیون نفر بازدید کننده 
هستیم که تخمین زده می ش�ود فضای آن به 104 

میلیون متر مربع می رسد. 
حال در شرایطی که صنعت نمایشگاهی در دهه 
اخیر به سرعت رش�د کرده و به یکی از جنبه های 
درآمدزا تبدیل شده اس�ت، مدیران با بهره گیری 
از فرصت ها در راس�تای تحقق اهداف کش�ورها 
و ش�رکت های حاضر، منافع زی�ادی را عاید خود 

می کنند. 

ی��ک م��درس نمایش��گاه در رابطه با 
ظرفیت ه��ای درآمدزای نمایش��گاه ها و 
نقش مدیران در بالفعل کردن آن، اظهار 
کرد: با توجه ب��ه اینکه تج��ارت در دنیا 
جای��گاه رفیعی پیدا کرده و کش��ورها به 
دنبال افزایش درآمد با توس��عه صادرات 
هستند نمایش��گاه ابزار مناس��بی برای 
تحقق آن اس��ت. این ابزار توسعه دهنده 
بازار، ظرفیت باالیی در معرفی کاالهای 
جدی��د، انتق��ال فن��اوری و شناس��ایی 
مقوله های صادراتی دارد که تا حدودی به 
فعالیت مدیران برگزار کننده بازمی گردد. 
به گونه ای که آنها ب��ا انتخاب یک فضای 
مناس��ب ب��رای برپای��ی نمایش��گاه که 
دسترسی آسانی دارد و خدمات مناسبی 
همچون رستوران، فست فود و... در کنار 
نمایشگاه، بازدید کننده بیشتری را جذب 
خواهند کرد و همی��ن می تواند به عنوان 
مزیتی برای حضور بیش��تر شرکت ها در 
آن نمایش��گاه باش��د، زیرا به طور قطع 
فاکتورهای جانبی تعداد بازدیدکنندگان 

را افزایش می دهد. 
»خرس��ند علمی« با نگاهی به اهمیت 
در اختی��ار داش��تن ی��ک تیم ق��وی در 
برگزاری نمایش��گاه ها اف��زود: یک مدیر 
باید ابت��دا اهداف برگزاری نمایش��گاه را 
تدوین و کامال مش��خص کند چه کاالها 
و خدماتی در آن عرضه ش��ود و براساس 
آن یک تیم بازاریابی قوی برای شناسایی 
ب��ازار داخلی و بین المللی تش��کیل دهد 
تا ب��ا معرفی پتانس��یل های نمایش��گاه 
ش��رکت های بیش��تری برای حضور در 
نمایشگاه، دعوت شوند. برخی شرکت ها 
ممکن است با هدف کسب مشتری برای 
مواد اولیه در نمایش��گاه ش��رکت کنند. 
از این رو، مدیران با در نظر داش��تن این 
موضوع، لیستی از شرکت ها و محصوالتی 
را که در این نمایش��گاه حض��ور دارند و 
می توانند مش��تری آن محصوالت شوند 

تهی��ه و ب��رای ش��رکت های م��ورد نظر 
ارس��ال می کنند تا انگی��زه الزم را برای 
ش��رکت های تولید کننده ایج��اد کنند. 
درواقع مدیران نمایشگاه با ارائه اطالعات 
کاملی از نمایش��گاه و محصوالت عرضه 
شده، شرکت های رقیب را وادار به حضور 
می کنند تا برای جذب مش��تریان بیشتر 

در نمایشگاه پررنگ تر ظاهر شوند. 
او با بیان اینکه برگزاری نمایش��گاه در 
کش��ورهای خارجی نیازمند زمانبندی 
و کس��ب اطالعات از فرهن��گ و اقتصاد 
آن کش��ور اس��ت، اضاف��ه ک��رد: خیلی 
از انجمن ه��ا و اتحادیه ه��ا ب��ا برگزاری 
نمایشگاه در کش��ورهای هدف به دنبال 
معرفی محصوالت و خدمات شرکت های 
زیرمجموعه خود هس��تند، ح��ال برای 
موفقی��ت در آن الزم اس��ت گام موثری 
در شناخت بازار و فرهنگ کشور میزبان 
برداش��ته ش��ود، زیرا اگر قرار باشد یک 
نمایشگاه گل به عنوان کاالی تزیینی در 
یک کشور افریقایی برگزار شود و مجری 
نمایشگاه از شرایط اقتصادی و سطح رفاه 
مردم آن کش��ور اطالعی نداش��ته باشد، 
به طور قطع نمی تواند نمایش��گاه خوبی 
برگزار کن��د. بنابراین تهیه پوس��تر ها و 
بروش��ورهایی در مورد آن نمایش��گاه و 
ارتباط با اتحادیه های مش��ابه در کشور 
میزبان می تواند در ش��ناخت ب��ازار آن 
کش��ور کمک کننده باشد. البته شناخت 
زبان تج��اری آن کش��ور و اس��تفاده از 
مترجمان بومی می تواند ارتباط موثرتری 
با شرکت ها و بازدیدکنندگان ایجاد کند 
که مجری بتواند حداکث��ر بهره وری را از 
برگزاری نمایشگاه داش��ته باشد، چراکه 
س��رمایه گذاری در نمایش��گاه بازده��ی 
6 برابری دارد و س��ود خوب زمانی عاید 
شرکت برگزارکننده نمایشگاه می شود که 
با برنامه و زمانبندی، راه های درآمدزایی 

را شناسایی کند. 

یک کارش��ناس نمایش��گاه در رابطه 
با اقدام��ات مدی��ران در افزایش فروش 
غرفه ها، اظهار کرد: مدی��ران باید برای 
برگزاری نمایشگاه از زمانبندی مناسبی 
برخ��وردار باش��ند و حداق��ل چه��ار تا 
پنج ماه ب��رای یک نمایش��گاه زمان در 
نظر بگیرند ت��ا بتوانند با اطالع رس��انی 
کامل مشتریان بیش��تری را برای خرید 
غرف��ه دع��وت کنند ک��ه ای��ن موضوع 
بس��تر حض��ور بیش��تر ش��رکت های 
خارج��ی را فراه��م خواهد ک��رد، زیرا 
آنه��ا در صورتی که بتوانن��د از جزییات 
 محص��والت و ش��رکت ها اط��الع یابند 

شرکت می کنند.
  در مقابل درآمد سه برابری نسبت به 
فروش غرفه برای شرکت های داخلی به 
همراه خواهد داش��ت، البته این مسئله 
تحت تاثیر فضای صنعت��ی و اقتصادی 
آن کشور خواهد بود و برای شرکت های 
خارج��ی مهم اس��ت که در نمایش��گاه 
کش��وری ش��رکت کنند که در صنعت 
حرفی برای گفتن داشته باشد تا بتوانند 
با عرضه محصوالت مرتب��ط به بازار آن 

کشور نفوذ کنند.
 از س��وی دیگ��ر در بخ��ش خدمات 
جانبی، تس��هیل در اخ��ذ اقامت هتل و 
تردد خارجی های حاضر در نمایش��گاه 
می تواند زمین��ه حضور بیش��تر آنها را 

فراهم کند. 
به��رام بهرامی ب��ا ارائه فهرس��تی از 
اقدام��ات موث��ر مدیران نمایش��گاهی، 
می افزای��د: در گام نخس��ت مج��ری 
نمایش��گاه باید عنوان مناسبی برای آن 
برگزیند که ب��ا محص��والت و خدمات 
تناسب داشته باشد و تا جایی که امکان 
دارد غرفه ه��ا را ب��ه ش��رکت هایی که 
به صورت زنجی��ره وار محصوالت آنها در 
آن صنعت به هم مرتبط است بفروشد تا 
به نوعی عرضه و تقاضا را در آن نمایشگاه 

به وجود آورد.
 از طرف دیگر بازدید کنن��دگان باید 
بتوانند تمام نیاز خود را در آن نمایشگاه 

بیابند. 
شروع نمایش��گاه با برنامه افتتاحیه و 
حضور مس��ئوالن آن صنع��ت می تواند 
ع��الوه ب��ر جلب حض��ور ش��رکت های 
دولتی برای فعال ش��دن در نمایشگاه، 
بازدیدکنندگان بیشتری را به سوی آن 
فرا بخواند و مدیران را به اهداف خود که 
همان دیده شدن بیشتر نمایشگاه است 

نزدیک کند. 
او با اش��اره به مش��کالت مدیران در 
برگ��زاری نمایش��گاه های بین المللی و 
ب��زرگ، ادام��ه داد: مدی��ران در ایران 
ب��رای عرض��ه محص��والت در ابع��اد 
بزرگ��ی ک��ه ش��رکت های بین المللی 
 حضور یابند ب��ا چالش ه��ای زیربنایی 
روبه رو هستند. به طوری که حمل و نقل 
مناسب، اقامت و شرایط توریسم همواره 
در شرکت های بزرگ و بازدیدکنندگان 
برای حض��ور ایجاد انگی��زه می کند که 
ای��ران در این بخ��ش ب��ا کمبودهایی 
مواجه اس��ت. ب��ه همین دلیل بیش��تر 
نمایش��گاه ها در ایران ارز آور نیس��تند، 
در حالی که کش��ور ترکیه در چندسال 
اخیر با ایجاد زیرس��اخت های مناس��ب 
توانس��ته اس��ت میزبان نمایشگاه های 
بزرگی در س��طح جهان باشد و در سال 
ح��دود 400 نمایش��گاه توس��ط 150 
ش��رکت در این کش��ور برگزار می شود 
 که درآم��د ارزی این کش��ور را افزایش 

داده است. 
در واقع برگ��زاری نمایش��گاه پس از 
مس��ابقات المپی��ک و ج��ام جهان��ی، 
س��ومین رویداد س��ودآور دنیاست که 
کش��ورها برای کس��ب امتیازهای این 
 بخ��ش ب��ه دنب��ال س��بقت گرفت��ن 

از هم هستند. 

نگاهی به نقش مدیران در صنعت نمایشگاهی

نفوذ در بازارهای بین الملل در گرو شناسایی بازار

خرسند علمی:

در سرمایه گذاری نمایشگاهی
بازدهی 6 برابر است

بهرام بهرامی:

محرک حضور بیشتر شرکت ها 
مشاوره مناسب است

توسعه تجاری
هدف نهایی نمایشگاه ها 

مدیری��ت صنع��ت نمایش��گاهی ی��ک مدیری��ت 
آکادمی��ک و علمی اس��ت و براس��اس اصول مش��خصی 
برگزار می ش��ود. در ایران چندین سال س��ازمان توسعه 
تج��ارت دوره ه��ای علم��ی در زمینه مدیری��ت صنعت 
نمایش��گاهی برگزار می کرد که متاس��فانه ای��ن دوره ها 
چند س��الی اس��ت متوقف ش��ده اس��ت؛ ولی دربرنامه 
 جدید این س��ازمان برگزاری دوباره ای��ن دوره ها تعریف 

شده است.
 برگ��زاری ه��ر مراس��م و نمایش��گاهی ی��ک س��ری 
الزام��ات دارد ک��ه الزم اس��ت ب��رای ه��دف اصل��ی 
نمایش��گاه ها که توس��عه تجاری اس��ت مد نظر مدیران 
قرار گی��رد. از این جه��ت افرادی ک��ه در زمینه مدیریت 
 کس��ب و کار تخص��ص دارن��د در ای��ن زمین��ه موفق تر 

عمل می کنند. 
در ای��ران مدیریت نمایش��گاه ها به اف��رادی که در این 
زمینه صاح��ب تجربه هس��تند، واگذار می ش��ود. اغلب 
این مدی��ران، افرادی هس��تند که س��ال ها در ش��رکت 
سهامی نمایش��گاه ها مس��ئولیت های مختلفی بر عهده 
داشته اند و از این منظر برای تصدی مدیریت نمایشگاه ها 
مناس��ب هس��تند. تا چند س��ال پیش به ای��ن مدیریت 
نگاه علمی نمی ش��د، اما سیاس��ت های جدید س��ازمان 
 توس��عه بر این اس��ت تا مجریان برگزاری نمایش��گاه را 

توانمند سازد. 
نمایش��گاه ها اه��داف متفاوت��ی را در جه��ان دنب��ال 

می کنند. م��ا دو نوع ه��دف را در این حیط��ه می توانیم 
باز تعری��ف کنیم. ه��دف b to b ی��ا b to c ی��ا همان 
بنگاه ب��ا بنگاه و بنگاه با مش��تری این دو هدف هس��تند. 
نمایش��گاه هایی که ارتباط بنگاه ها مدنظر اس��ت بیشتر 
تخصصی هستند و نمایش��گاه هایی که ارتباط با مشتری 
هدف اس��ت، س��اختار عام ت��ری دارند. در ح��ال حاضر، 
بیش��تر نمایش��گاه ها در تهران هر دو ه��دف را همزمان 
دنبال می کنن��د؛ ام��ا نمایش��گاه هایی که در خ��ارج از 
تهران در شهرس��تان ها و کیش برگزار می ش��ود بیشتر 
 نمایش��گاه هایی اس��ت که ارتباط بنگاه ها ب��ا یکدیگر را 

مدنظر دارد. 
متاس��فانه نمایش��گاه های م��ا در ای��ران چن��دان 
هدفمن��د و ب��ا برنامه ریزی عم��ل نمی کنن��د، مجریان 
برگزاری نمایش��گاه در ای��ران حداکثرچهار ت��ا پنج ماه 
پیش از برگ��زاری نمایش��گاه، ت��دارک آن را می بینند و 
در نتیجه ه��دف فقط برگزاری نمایش��گاه و مش��ارکت 
دادن بنگاه ه��ا در نمایش��گاه اس��ت و ه��دف اصلی که 
 توس��عه تجاری آن صنعت یا خدمات اس��ت به حاش��یه 

رانده می شود.
 این در حالی است که نمایشگاه های معتبر بین المللی 
برنامه و اهداف مدون چند ساله دارند و براساس آن اهداف 
و سیاست ها به برگزاری نمایشگاه اقدام می کنند و بر این 
اساس شاهد توس��عه تجاری مدنظرش��ان در آن صنعت 

خاص خواهند بود.
 اتفاقی که در ایران در نتیجه نمایشگاه ها کمتر امکان 
به ثمررس��یدن پیدا می کن��د. مجریان نمایش��گاه های 
ایرانی به بحث توس��عه تجارت به عنوان هدف نهایی نگاه 
نمی کنند و عملکردی منفعل در ای��ن زمینه دارند. امید 
است که با سیاس��ت هایی که شرکت سهامی نمایشگاه ها 
در پیش گرفته در نمایشگاه های پیش رو شاهد خروجی 

مناسبی باشیم. 
در هم��ه نمایش��گاه ها کارگاه ه��ای آموزش��ی تعریف 
می ش��ود. در اصل کارگاه های آموزش��ی از ملزومات هر 
نمایش��گاه هس��تند. نقش این کارگاه ها ارتق��ای علمی 
و اش��تراک دانش می��ان بنگاه ه��ا و انتق��ال مفاهیم به 

بازدید کنندگان است. 
به عنوان مثال، ما مجری نمایشگاه ایران پالس هستیم 
که نمایشگاه پالستیک است؛ نمونه بزرگ تر این نمایشگاه 
در ش��هر دوس��لدورف آلمان به نام )کی شو( به مدت 60 
سال اس��ت که برگزار می ش��ود. برگزاری این نمایشگاه 
32هزار نف��ر را درگیر می کند تا ش��رایط برگ��زاری این 

نمایشگاه را فراهم کنند.
 حال شما برگزاری این نمایشگاه را با تیم های 10 الی 
20 نفره ای که نمایش��گاه های ایرانی را برگزار می کنند، 
مقایس��ه کنید. مش��خص اس��ت که خروجی و کیفیت 
نمایش��گاه های بین الملل��ی در آن ش��رایط برگ��زاری تا 
چه می��زان می تواند نس��بت ب��ه نمایش��گاه های داخلی 
متمایز ش��ود. در همین نمایش��گاه با این وس��عت اجرا، 
کارگاه ه��ای متع��ددی برگزار می ش��ود که ه��دف آنها 
 انتق��ال دان��ش و اش��تراک مفاهی��م می��ان بنگاه ه��ا 

و مشتریان است.
 به تبع کیفیت این کارگاه ها که با پشتوانه و برنامه ریزی 
مناسب ترتیب داده می شود خروجی بسیار مطلوب تری 

نسبت به کارگاه های ما دارد. 
در زمینه برگزاری نمایش��گاه ها همان ط��ور که پیش 
از این گفته ش��د، هدف نهایی توس��عه تجارت است. در 
ایران جدا از ش��رایط اجرای نمایش��گاه ها، آنچه بیش��تر 
از کارای��ی این نمایش��گاه ها موث��ر اس��ت، تحریم هایی 
 که در این 10 س��اله نس��بت به ایران اعمال شده است، 

نقش بسزایی دارد.
 اگر در مذاک��رات پیش رو این تحریم ها تعدیل ش��ود، 
بی شک در زمینه توسعه تجارت چه در زمینه صادرات و 
چه ورود تکنولوژی و حرکت به سمت اقتصاد آزاد، فضا باز 
می شود و خروجی نمایش��گاه ها، خروجی قابل دفاع تری 

خواهد بود. 
نمی توان گفت که در این 10 س��اله که درگیر تحریم 
بوده ایم، نمایشگاه ها خروجی مناس��بی نداشته اند، اما با 
باز شدن فضا می توان امیدوار بود که کارایی نمایشگاه ها 

افزایش پیدا کند. 

نمایشگاه CES نماد موفقیت های 
نمایشگاهی

نمایش��گاه CES یک نمایش��گاه بین المللی در زمینه 
الکترونیک و فناوری اس��ت ک��ه در می��ان اهالی دنیای 
الکترونیک و فناوری ش��هرت دارد. این نمایشگاه ساالنه 
ش��رکت های بزرگ و حرفه ای های صنعت را از سراس��ر 
جه��ان دور هم جم��ع می کند. هر س��ال در م��اه ژانویه 
ش��رکت های بزرگ و صنعتی ه��ای حرف��ه ای در مرکز 
همایش های الس وگاس جمع می شوند تا در کنار یکدیگر 

این نمایشگاه را برگزار کنند. 
این نمایشگاه برای عموم نیس��ت و کسانی که خواهان 
حض��ور در این نمایش��گاه هس��تند باید مج��وز ورود به 
سالن نمایشگاه را داشته باش��ند. CES  هر سال میزبان 
پیش نمایش محصوالت و معرفی محصوالت تازه اس��ت. 
یکی از دالیل رونق گرفتن CES برداشته شدن نمایشگاه 

رقیبش یعنی COMDEX بود. 
CES نخستین بار در ماه ژوئن سال 1967 در نیویورک 
برگزار ش��د. این نمایش��گاه درواقع بخش��ی از نمایشگاه 
موسیقی شیکاگو بود اما با جدا کردن مسیر خود و استقالل 
گرفتن از آن حاال مهم ترین نمایش��گاه جه��ان در حوزه 

تازه های فناوری به شمار می آید. 
سخنران آیین گشایش نخس��تین دوره این نمایشگاه 
باب گالوین، ریی��س آن زمان موتوروال ب��ود. این دوره از 
نمایشگاه با شرکت 175 هزار بازدید کننده و بیش از 100 

شرکت ارائه دهنده خدمات برگزار شد. 
بی��ن س��ال های 1978 ت��ا CES ،1994  دو ب��ار در 
س��ال برگزار می ش��د، یکبار در ماه ژانویه در الس وگاس 
به عنوان نمایش��گاه زمس��تانی و یکبار در م��اه ژوئن در 
شیکاگو به عنوان نمایشگاه تابستانی. نمایشگاه زمستانی 
همان طور که مدیران س��ازمان دهنده برنامه ریزی کرده 
بودند، برگزار ش��د اما از آنجایی که نمایش��گاه تابستانی 
ش��یکاگو کم کم محبوبیت خود را از دس��ت داد، مدیران 
تصمیم س��از برآن ش��دند ت��ا بدون اص��رار ب��ر ادامه آن 
تجربه دیگری را به این نمایش��گاه اضاف��ه کنند. تصمیم 
 آنها س��فر به ش��هر های مختل��ف و برگزاری نمایش��گاه 

در آنها بود. 
در سال 1998 بود که سرانجام زمان نمایشگاه ساالنه 
و مکان آن ش��یکاگو تعیین و تثبیت شد. از آن به بعد این 
نمایش��گاه به یک��ی از بزرگ ترین نمایش��گاه های جهان 

تبدیل شد. 
این نمایش��گاه ب��ا مدیریت درس��ت هر س��ال میزبان 
تازه ترین محصوالت ش��رکت های گوناگون است. در واقع 
آزمون و خطای مدیران نمایشگاه سرانجام به اینجا رسیده 
است که هر س��ال تعداد بسیار زیادی ش��رکت از سراسر 
دنیا گرد هم می آیند و با تعامل با یکدیگر هم محصوالت 
خودش��ان را در معرض دی��د دیگ��ران می گذارند و هم 

تازه ترین دستاوردهای رقبا را می بینند. 
این نمایش��گاه در س��ال 2014 در فاصله ششم تا نهم 
ژانویه برگزار ش��د. از ای��ن دوره نمایش��گاه بیش از 150 
هزار نفر بازدید کردند که با وجود عمومی نبودن نشان از 

محبوبیت و محوریت آن دارد. 

نمایشگاه، فرصت تعامل 
برگزاری نمایش��گاه فرصتی اس��ت برای خریدوفروش 
کاال، همکاری های کس��ب و کاری و تبادل اطالعات. این 
عرصه همچنین به عنوان رس��انه ای برای شناساندن بهتر 
برند و ایجاد همکاری های گس��ترده تر شناخته می شود.  
در یک نمایش��گاه همه فعاالن یک عرص��ه گرداگرد هم 
جمع می شوند و هر یک تالش می کنند تا بازدیدکنندگان 
را که حکم خریداران حرفه ای دارند، به س��مت و س��وی 
خود جل��ب کنند.  اما یک نمایش��گاه چگونه باید باش��د 
که »تعامل« میان ش��رکت کنندگان در آن برقرار شود؟  
در ش��رایط فعلی اقتصاد که بس��یاری از کس��ب و کارها 
هشت شان گرو نه ش��ان اس��ت، برگزاری یک نمایشگاه 
پروزن می تواند س��رمایه گذاری مناس��بی ب��رای معرفی 
آن باش��د.  اگرچه هر نمایشگاهی بس��ته به بین المللی یا 
داخلی بودن، موضوع، م��کان، زمان و هدف خود متفاوت 
است اما یک اصل اساسی در همه آنها باید اتفاق بیفتد و 
آن اصل تعامل است.  شرکت کنندگان در یک نمایشگاه 
باید ارزیابی جامعی از فواید ش��رکت در نمایشگاه داشته 
باشند. ارزیابی کامل به این معنا است که به دنبال اهداف 
بلند مدت باشند و نه منظورهای کوتاه مدت. فراهم آوری 
س��رمایه ش��رکت در نمایش��گاه، روی صندلی در غرفه 
نشس��تن و رفت و آمد و بعضا دور باطل دیگران را تماش��ا 
کردن تنها یک هدف کوتاه مدت است. آنچه اهمیت دارد 
برقراری ارتباط با صاحبان س��ایر کس��ب و کارها و جلب 

اعتمادشان است. 
از جمله مهم ترین نکاتی که برگزاری یک نمایش��گاه را 
هر چه بیشتر به هدف تعامل نزدیک می کند،  این است که 
شرکت کنندگان در نمایشگاه آن را با سوپرمارکت یا پاساژ 
اشتباه نگیرند. به سخن ساده تر نمایشگاه، نه سوپرمارکت 
است که خریدار به سرعت جنس مورد نظر را پیدا کند و نه 
پاساژ که با کمی گذشت و گذار کاالی در ذهنش را بیابد. 

نمایشگاه فرصت تعامل است؛ فرصتی که شرکت کنندگان 
در آن باید بیشتر به دنبال پردازش داده های به دست آمده 
باشند تا رسیدن به اهداف کوتاه مدت.  در واقع نتیجه شرکت 
در یک نمایشگاه آشنایی با فرصت های تازه است. کار اصلی 
از بعد از نمایشگاه آغاز می شود. این پیگیری های بعد از آن 
چند روز برگزاری اس��ت که می تواند با تعامل و همفکری 
به نتیجه دلخ��واه مدیران بینجامد. در چن��د روز برگزاری 
نمایشگاه باید با همه دوست ش��د و به جای حمله به رقبا و 
تالش برای از میدان به در کردن آنها، یک دفترچه یادداشت 
داشت و نکات خوب کارشان را نوشت.  اینجاست که اهمیت 
حضور یک گروه قدرتمند در نمایشگاه عیان می شود. وقتی 
یک گروه کاربلد از یک کسب و کار در نمایشگاه حضور یابد، 
تعامل ها با س��ایر همکاران گس��ترده تر خواهد شد. هرچه 
نیروهای فرستاده ش��ده به نمایش��گاه حرفه ای تر باشند، 
احتمال دستیابی به همکاری های دامنه دار و مفید هم بیشتر 
خواهد شد.  مدیریت زمان، ارزیابی رقبا و گفت وگو و مذاکره 
با آنها از دیگر راهکارهایی است که تعامل در طول روزهای 
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نماینده ش��رکت نمایشگاهی 
فرانکف��ورت آلم��ان در ایران با 
نگاهی به برنامه های درآمدزای 
مجری��ان نمایش��گاهی، اظهار 
ک��رد: برگ��زاری م��داوم ی��ک 
نمایش��گاه عالوه بر معرفی آن 
کم��ک می کند تا ش��رکت های 
بیشتری در آن حضور یابند، زیرا 
اگر منافع شرکت ها در نمایشگاه 
حاصل شود منتظر برگزاری آن 
در دوره های بعدی خواهند بود 
و باتوجه به اینکه نمایش��گاه ها 
شرایط رقابت پذیری شرکت ها را 
به چالش می کشند اطالع رسانی 
در مورد تعداد شرکت های حاضر 
و مقایس��ه آن با دوره های قبلی 
به رونق بیش��تر آن در صورتی 

که شرکت های جدیدی حضور 
یافته باشند کمک خواهد کرد.  
هرمز مهبد با اش��اره به توانایی 
مدیران در برگزاری نمایشگاه ها، 
اضافه کرد: مدی��ران با برگزاری 
نمایش��گاه در فضای بزرگ که 
در هن��گام بازدی��د مش��کالت 
ترددی برای مخاطب��ان ایجاد 
نکند و همچنین در نظر گرفتن 
محیطی های��ی ب��رای تهیه غذا 
و اس��تراحت بازدیدکنن��دگان 
می توانند شرایط مناسبی برای 
بازدیدکنندگان به وجود آورند 
و از ط��رف دیگ��ر درآمده��ای 
جانب��ی برگزاری نمایش��گاه را 
بیشتر  کنند. تهیه کتابچه های 
راهنمای نمایشگاه عاملی برای 

دیده ش��دن همه غرفه هاست و 
ش��رکت ها را برای حضور در آن 
نمایش��گاه ترغیب می کند. او با 
بیان اینکه حضور اسپانس��رها 
ب��ه درآمده��ای نمایش��گاهی 
خواه��د اف��زود، ادام��ه داد: 
مدیران نمایش��گاه پیش از آغاز 
برنامه های خود می توانند عالوه 
بر حمایت های مالی سازمان ها 
و انجمن هایی ک��ه در آن حوزه 
فع��ال هس��تند از حمایت های 
معنوی آنها نیز برخوردار شوند، 
به طوری ک��ه آنها ب��ا دعوت از 
ش��رکت های زیرمجموعه خود 
می توانند نمایش��گاه را پربارتر 
کنن��د. بنابرای��ن مدیران��ی که 
از ارتباط ب��اال و دان��ش خوبی 

بهره مند باشند به همان میزان 
درآمد بیشتری را از نمایشگاه ها 

کسب خواهند کرد. 
صنعت نمایش��گاهی در دنیا 
از جای��گاه باالیی برای توس��عه 
تج��ارت و رون��ق اقتص��ادی 
برخ��وردار ش��ده اس��ت که هر 
پنج س��ال یکبار تح��ت عنوان 
نمایشگاه اکس��پو در یک کشور 
صنعتی برگزار می ش��ود و اکثر 
کش��ورهای دنیا در آن شرکت 
می کنند. این موضوع بیش��تر از 
اینکه جنبه معرفی کاال داش��ته 
باش��د به عن��وان ی��ک صنعت 
درآمدزا مطرح است. در اکسپو 
2015 ک��ه در می��الن ایتالی��ا 
برگزار خواهد شد تاکنون 114 

کشور ثبت نام کرده اند و به دنبال 
این هس��تند ت��ا از ظرفیت های 
نمایشگاه برای توسعه صادرات 
خود اس��تفاده کنند اما در کنار 
آن ای��ن مدی��ران نمایش��گاه 
هس��تند که ب��ا ارائ��ه خدمات 
مناس��ب زمینه حضور بیش��تر 
ش��رکت های خارجی را فراهم 
خواهن��د کرد و با ف��روش غرفه 
و ارائ��ه مش��اوره های تخصصی 
در مورد ارتباط با ش��رکت های 
حاضر در نمایشگاه، درآمدهای 
بیشتری کسب می کنند اما این 
امر مس��تلزم ارتب��اط موثرتر با 
شرکت های خارجی است که در 
سایه آشنایی با فرهنگ و اقتصاد 

آنها امکان پذیر خواهد شد. 

هرمز مهبد:

تقویت کننده نمایشگاه ، حامی مالی است

آزموده دیدگاه
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تهران کوچه تجاری کم ندارد. کوچه هایی که در 
گذر زمان نه تنها اهمیت اقتصادی خود را از دست 
نداده اند بلکه کسب وکارهای جدیدی را هم به خود 
دیده اند. یکی از این کوچه های قدیمی و مهم تهران 
موس�وم به مروی اس�ت. کوچه ای که بنا به اسناد 
تاریخی بیش از 200س�ال قدم�ت دارد و مربوط به 
دوران قاجار است. با احداث بیش از 7پاساژ در این 

کوچه و مرمت هایی که روی بناهای آن انجام شده 
است، رنگ و روی امروزی هم به خود گرفته است. 

مروی از کوچه های قدیمی تهران است و از همان 
ایام در شمار اماکن معروف خرید محسوب می شده  
است که در مجاورت خیابان ناصرخسرو واقع شده  
اس�ت. کوچه مروی، کوچه ای ش�رقی غربی است 
و از س�مت غرب و از خیاب�ان ناصرخس�رو مقابل 
شمس العماره شروع ش�ده و به خیابان پامنار ختم 

می شود. به دلیل وجود مهاجران عرب در این محل 
جلوه های فرهنگ و زندگی عربی را می توان در این 
کوچه و اطرافش دید. وجود تعدادی خوراک فروشی 
با تابلوهایی به زبان عربی و عرضه خوراک هایی نظیر 
فالفل نشانگر این فرهنگ است. اگر در این کوچه 
قدم بردارید، معموال چند نفر عرب زبان را در حال 
مکالمه خواهید دید که بخش قابل توجهی از کسبه 

بازار را هم تشکیل می دهند. 

گزارش »فرصت امروز« از بازار مروی با قدمتی 200 ساله

تجارت با چاشنی تاریخ

در هیاهوی شهری و س��اختمان های 
س��ر به فلک  کش��یده، دی��دن بنایی با 
آجره��ای سه س��انتی و عط��ر کاه��گل 
ارزشی وصف ناشدنی دارد. تجربه چنین 
لحظه ای زمانی میس��ر می ش��ود که به 
کوچه مروی بروید و مس��جد آقامحمود 
را از نزدی��ک ببینید. دیواره��ای کوتاه، 

طاق های گنبدی ش��کل، خشت و گل و 
تیرک های چوبی به  جای س��نگ مرمر، 
آجر سه س��انتی و س��یمان و آهن، اینها 
ویژگی هایی اس��ت که یک س��اختمان 
قدیمی را از بنای نوساز متمایز می کند. 

خیابان پامنار، خیابان ناصرخس��رو و 
خیابان 15خ��رداد؛ مجموعه ای تاریخی 

در دل تهران. جایی که همزیستی سنت 
و مدرنیته را می توان دید. نام کوچه های 
این اطراف هم جالب اس��ت. مثال کوچه 
جارچی باش��ی در خیاب��ان پامن��ار ی��ا 
مهمانپذیری با شماره تلفن شش رقمی 
به نام کارون در همین اطراف. ساختمان 
شمس العماره، دبیرستان مروی، مسجد 

مروی، حوزه علمیه مروی، س��رای دار، 
بازار قدیمی مروی و مس��جد آقامحمود 
یا مس��جد حکیم، آثار تاریخی هس��تند 
که در اطراف و درون کوچ��ه مروی قرار 
دارند. هر چند دبیرس��تان مروی بعد از 
دهه 60شمس��ی از بین رفت و تبدیل به 

پاساژ شد. 

برای رسیدن به کوچه مروی چند راه 
پیش رو دارید. آسان ترین راه استفاده از 
مترو است؛ با رفتن به ایس��تگاه متروی 

امام خمین��ی و س��پس ط��ی مس��یر به 
سمت خیابان باب همایون. اگر از میدان 
توپخانه وارد خیابان باب همایون شوید، 

از طریق خیابان باب همایون، به خیابان 
ناصرخسرو می رسید. در قسمت ورودی 
کوچه مروی، مجسمه زیبایی قرار دارد. 

مسیر دیگر از طریق خیابان ناصرخسرو، 
کوچه خدابنده لو، بعد از باغچه علیخان، 

مقابل سقاخانه فرات است. 

از کس��به بازار در مورد وجه تس��میه 
کوچه ک��ه می پرس��م چند نف��ر اظهار 
بی اطالع��ی می کنند و چن��د نفری هم 
می گویند از نام خان مروی گرفته شده 
اس��ت. اما اینکه این خان مروی کیست 
و به چه دوره ای مربوط اس��ت را کس��ی 

نمی داند.
 مطابق گز ارش ه��ای تاریخی، قدمت 
این کوچه به 200س��ال پیش می رسد؛ 
در آن زمان که مرزهای جغرافیایی ایران 
بسیار گسترده تر از امروز بود و خراسان 
بزرگ هنوز بخشی از آن سرزمین وسیع 
باس��تانی به ش��مار می رفت، شهرهای 
هرات، بخارا، مرو، سمر قند  و غیره از ایران 
جدا نشده بود. آن زمان شهر مرو حاکمی 
از طایفه قاجار به نام محمدحسین خان 

داشت. 
در اوایل سلطنت فتحعلی شاه ازبک ها 

به مرو حمله کردند و محمدحسین خان 
که اجدادش از زمان ش��اه طهماس��ب 
صفوی حکومت آن حدود را داش��تند، 
از آنان شکس��ت خورد و در سال 1214 
هجری قمری به کابل فرار کرد و از آنجا 
به قندهار و از قندهار به سیستان رفت و 

در نهایت به تهران آمد. 
در ته��ران نی��ز ب��ا ع��زت و احت��رام 
فتحعلی شاه مواجه شد و لقب فخرالدوله 
یافت. وی ک��ه از کارهای درباری س��ر 
ب��از زد در محله کنونی کوچ��ه مروی با 
احداث بناهایی به زندگی ادامه داد. وی 
در طول اقام��ت خود در ته��ران، ثروت 
فراوانی اندوخ��ت و در غربی ترین نقطه 
محل��ه عودالجان داخ��ل حصار صفوی 
ش��هر تهران خان��ه و باغی ب��رای خود 
تدارک دید. آن ب��اغ و خان��ه در کوچه 
مقابل عمارت ش��مس العماره که امروز 

به کوچه مروی شهرت دارد، قرار داشت. 
خان مروی در زمان حی��ات خویش در 
زمینی در ش��مال کوچه مروی در سال 
1231 قمری یک مس��جد و بنا بر رسم 
معمول آن روزگار مدرس��ه علوم دینی 
در مجاورت آن بنا ک��رد. او بعدها باغی 
ک��ه در جن��وب آن مس��جد و در ضلع 
جنوبی کوچه مروی قرار داش��ت، وقف 
مس��جد و مدرس��ه دینی اش کرد و در 
پایان عمر تمام اموال و امالک مزروعی را 
که مشتمل بر چند آبادی و نیز چندین 
خانه، دکان و غیره بود به همین منظور 
وقف مسجد و مدرس��ه کرد. این مدرسه 
و مسجد به خان مروی یا مروی شهرت 
یافت. هر چند در برخی از اسناد این ابنیه 
 را با اشاره به لقب او )فخرالدوله( فخریه

 نیز نوشته اند. 
در دوره ناصرالدی��ن ش��اه با س��اخته 

شدن عمارت ش��مس العماره مقابل این 
کوچ��ه و احداث خیاب��ان ناصریه )ناصر 
خسرو( میدانی مقابل سردر شرقی ارگ 
سلطنتی ابتدای کوچه مروی پدید آمد 
که به میدان شمس العماره مشهور شد. 
ساخته شدن این ابنیه تازه باز هم بیش 
از پیش س��بب ش��د تا کوچه مروی در 
مرکز توجه��ات پایتخت نش��ینان قرار 

گیرد. 
به ویژه اینکه بازارچه مروی توانس��ته 
ب��ود تهرانی ها را ب��ه خود جل��ب کند. 
بازارچ��ه و گ��ذر م��روی در آن زمان از 
نامدارترین بازارهای دارالخالفه ناصری 
به ش��مار می رفت. این وضعی��ت ادامه 
داش��ت تا اینکه در دوران رضاش��اه در 
اراضی وقف��ی باغ م��روی، دبس��تان و 
دبیرس��تانی برای تحصیل دانش آموزان 

با شیوه نوین احداث شد. 

 هم تجارت، هم سیاحت

 مسیر دسترسی

تاریخچه کوچه مروی

برج کلنگی شده
 اما هنوز پایان کار صادر نشده است

بیش از 17س��ال از زمان س��اخت مجتمع تجاری بهار 
می گذرد و طبق توافقاتی که آن زمان سازنده با شهرداری 
منطقه داش��ته، قرار بر این بوده در ای��ن منطقه، مجتمع 
اداری و تجاری با 760 واحد ساخته شود. مجتمع اداری-

تجاری بهار بیش از 760 واحد تج��اری و اداری دارد که 
اکنون تمام این واحدها فعال هس��تند، منتها متاس��فانه 
نتوانستیم پایان کار این مجتمع را از شهرداری بگیریم تا 

سند واحدها را به مردم دهیم. 
س��ند این مجتمع مش��کل خ��اص و خالفی س��اخت 
ن��دارد به ط��وری ک��ه در زمان س��اخت س��ازنده تعداد 
طبق��ات را با ش��هرداری منطقه به توافق رس��یده بود به 
 همین دلیل مش��کل تعداد طبقات که کم یا زیاد باش��د 

وجود ندارد. 
مش��کل مجتمع به��ار فقط اداری اس��ت ب��ه طوری 
که ب��ه ش��خصه بارها ب��رای حل مش��کل پای��ان کار به 
ش��هرداری منطقه مراجعه کرده ام. درح��ال حاضر تنها 
خواهش��ی که دارم این اس��ت که آقای دکت��ر نگهبان، 
ش��هردار منطقه که تا به امروز در تمام مراحل س��اخت 
همیار ای��ن مجموعه بوده اند ب��ه این پرون��ده ورود پیدا 
کنن��د و بتوانن��د ب��ا دادن پایان کار مش��کل س��ند این 
 760 واحد را حل کنن��د زیرا درحال حاض��ر همه مردم 

بالتکلیف هستند. 
به طوری که ع��ده ای س��رمایه گذار ج��وان داریم که 
خواهان سرمایه گذاری در این مجتمع هستند اما درباره 

آینده برج نگران و مرددند. 
با وجود اینک��ه این ب��رج می تواند آین��ده خوبی برای 
س��رمایه گذاران جوان داش��ته باش��د به علت نبود سند، 
جوانان برای سرمایه گذاری در این برج با تردید و مشکل 

روبه رو هستند. 
توافق های بین سازنده و شهرداری به این صورت بوده  
که چهارمیلیارد و 700 میلیون تومان از س��وی س��ازنده 
برای دادن پایان کار به شهرداری پرداخت شود، اما پس 
از پرداخت این میزان پول از س��وی سازنده به شهرداری 
منطقه، با توجه به عدم خالفی ساختمان هنوز پایان کار 
از سوی شهرداری پرداخت نش��ده که صورت جلسه هم 

موجود است. 
متاس��فانه علت ندادن پایان کار از س��وی ش��هرداری 
مش��خص نیس��ت به ط��وری ک��ه اگ��ر دلی��ل را اعالم 
 کنن��د ب��رای کس��ب پای��ان کار مش��کالت را مرتف��ع 

خواهیم کرد. 
اگر پایان کار این برج صادر ش��ود به طور حتم با رونق 
بازار این مجتمع بیش از هفت هزار جوان مش��غول به کار 
می شوند و بار بزرگی هم از دوش دولت با توجه به میزان 

بیکاری در کشور برداشته خواهدشد. 
جناب آقای مهندس خس��روی و معاون ایشان جناب 
آقای خلیلی و مهندس علی محمد بسیار لطف داشتند و 
هر زمان مشکلی داشتیم آن را حل کردند اما اینکه سند 
را بگیریم مس��تلزم پایان کار اس��ت که امیدواریم جناب 
دکت��ر نگهبان هرچه س��ریع تر به این پرونده رس��یدگی 
کنند و هر دس��توری که بدهند در اسرع وقت برای ایجاد 
آسودگی مردم در جهت سرمایه گذاری در این برج انجام 

خواهد شد. 
خیاب��ان به��ار به عن��وان مکانی ب��رای خری��د لباس 
بچه و سیس��مونی ش��ناخته ش��ده اس��ت به طوری که 
خیاب��ان بهار خود برند اس��ت اما متاس��فانه ب��ا این عدم 
ص��دور پایان کار ت��ا حدی ای��ن منطقه با رک��ود مواجه 
ش��ده که امیدواریم هرچه س��ریع تر مرتفع شود و فقط 
 دکتر نگهب��ان ش��هردار منطق��ه می تواند این مش��کل

 را حل کند. 

پیر بازار مروی

پیرم��ردی زیر ط��اق دودگرفت��ه ای نشس��ته و اهالی 
بازار می گویند بیش از 70س��ال اس��ت که زیر این طاق 
سیاه نشس��ته و از قدیم تاکنون به تعمیر بخاری و سماور 

می پردازد.
 مغازه های بغلی به او می گویند حاج حسین سماورساز. 
چش��مان روش��نی دارد و البته نافذ، پوس��تی س��پید و 
انگشتانی کش��یده که همگی از زیبایی دوران جوانی اش 
حکایت می کن��د. هر چند ردپ��ای گذر ش��الق وار زمان 
شیارهای پیدایی بر گونه هایش کشیده است. اخالق تندی 
دارد و حاضر نیست حرفی بزند. خودش که حرف نمی زند، 
اما پیرمردی س��یه چرده اطالعاتی در مورد حاج حسین 
می دهد: وس��ایلی ک��ه هیچ  کس نمی تواند درست ش��ان 
کند، او درست می کند. هنری که او دارد هیچکس ندارد. 
عشقش به س��ماور و چراغ و غیره اس��ت.  این پیرمرد که 
خودش هم از س��ال 50 که از عراق به ایران آمده، در این 
کوچه کار می کند، من را از پافش��اری ب��رای گفت وگو با 
پیرمرد منصرف می کند و می گوید اهل این کارها نیست. 
وی در مورد تغییراتی که کوچه از آن زمان تاکنون به خود 
دیده است، ابتدا سری تکان می دهد و اضافه می کند: آن 
زمان اینجا پاس��اژی نبود. بیش��تر جایگاهی برای عرضه 
مواد غذایی بود که از شهرس��تان هایی چون کرمانش��اه و 
غیره می آوردند. مثال روغن محلی کرمانشاه اینجا مشهور 
بود. ادویه و خرما را هم از عراق و خوزستان می آورند. گاراژ 
ش��مس العماره این بغل بود که هر کس از عراق می آمد، 

اینجا هم محل اقامتش بود و هم تجارتش.

مشتریان کوچه مروی

هر چه به ظهر نزدیک تر می ش��ویم بر تعداد خریداران 
کوچه  مروی اضافه می شود و سروصدای بیشتری بر کوچه 
حاکم می شود. قیافه مشتریان نشان می دهد از همه اقشار 
به کوچه مروی مراجعه می کنند. خریداران هم این نکته 

را تایید می کنند. 
با صحبت هایی که ب��ا چند نف��ر از آنه��ا دارم از دلیل 
انتخاب مراکز ف��روش این کوچه می گوین��د. اکثر آنها با 
مقایس��ه ای که از این کوچه با دیگر مراک��ز خرید تهران 
دارند، از قیمت های مناس��ب آن می گویند. پس��ر جوانی 
می گوید مروی یکی از مراکز ب��ورس خرید عطر و ادکلن 
است. مثال عطری که در کوچه مروی می خرم 300 هزار 
توم��ان، در میرداماد بای��د 450هزار توم��ان بخرم چون 
آنها پ��ول جای خود را ه��م می گیرند. خان��م دیگری که 
در حال خرید قهوه اس��ت می گوید از اینجا قهوه را چند 
هزار تومان ارزان تر می توان خری��د. از طرفی خرید قهوه 
کیلویی هم در اینجا امکان پذیر اس��ت. تنوع طرح و سایز 
در اجناس��ی مانند پوشاک دلیلی اس��ت که خانم جوانی 
را به این کوچه کش��انده اس��ت. وی که در ح��ال خرید 
بارانی است، می گوید: همین بارانی 190هزار تومانی در 
 مراکز خرید باالی ش��هر تا 300هزار تومان قیمت گذاری 

شده است. 

فروشندگان مروی

در کوچ��ه م��روی ه��م خرده ف��روش داری��م و ه��م 
عمده فروش. یکی از فروش��ندگان وس��ایل خ��رازی این 
کوچه را از مراک��ز بورس وس��ایل خ��رازی می داند و به 
 همی��ن دلی��ل اس��تقرار در این کوچ��ه را مزیت��ی برای 
فروش می داند. چون مش��تریان هم دید مثبتی نسبت به 

این کوچه دارند.
 یکی از فروشندگان عطر وادکلن هم می گوید: ادکلن و 
عطرهای موجود در بازار و مغازه ها یا فرانسوی اصل است 
یا تولید امارات که از روی برندهای مشهور تولید می شوند 
البته شیش��ه اورجینال ندارند، اما کیفیت باالیی دارند و 

قیمت شان از 30 هزار تا 120 هزار تومان است. 
عطرهای فرانسوی  هم بسته به اصل بودن و برند بودن 
و غیراصل بودن بین 100هزار تا یک میلیون تومان قیمت 
دارند. مثال برندهایی چون ش��انل یا دیور از 500 هزار تا 
یک میلیون تومان قیمت گذاری ش��ده اند. به گفته چند 
تن از فروشندگان این کوچه، روزانه ده ها هزار نفر خریدار 
در این کوچه رفت و آمد می کنند و گردش مالی عظیمی 

را رقم می زنند. 

هزینه های رهن و اجاره

1200 مغازه در کوچه مروی واقع ش��ده اس��ت. در هر 
مغازه حداقل دو نفر فروش��نده مش��غول به کار هستند. 
یعنی دست کم دوهزار نفر شاغل مستقیم در این کوچه به 
کسب وکار مشغول هستند. هزینه های اجاره مغازه در این 
کوچه بین 5 تا 10میلیون تومان است. از آنجایی که امالک 
این کوچه موقوفه مسجد است، ملکیت خصوصی نیستند 
و همگی س��رقفلی هس��تند. البته رهن کمتر می گیرند. 
بیشتر اجاره است. معموال هم به این صورت است که پول 
یک سال اجاره را یک باره و به صورت کامل می گیرند. در 
پاساژهای کوچه هم بسته به اینکه مغازه در چه طبقه ای 
قرار گرفته باش��د، هزینه ه��ا متفاوت اس��ت. رهن کامل 
در طبقات زیر همک��ف تا 40میلیون تومان اس��ت. مثال 
منفی دو یا س��ه. البته طبقات باال هزینه های رهنشان به 
100میلیون تومان هم می رسد. هرچند هزینه های مذکور 
تا حدود زیادی گران به نظر می رسد اما با صحبت هایی که 
با فروشندگان جوان کوچه مروی داشتیم، تقریبا گالیه ای 
از این اوضاع ندارند. البته گرانی ه��ای اخیر و هزینه های 
باالی خرید اجناس چیزی نیس��ت که بتوان آن را نادیده 
گرفت. اما کار بیش��تر و خریدوفروش بیشتر تنها راهکار 
برای جبران مافات ای��ن هزینه هاس��ت. از طرفی، چون 
این کوچه مرکز بورس بس��یاری از کاالهاس��ت همیشه 
خریداران عم��ده و خرده زیادی در کوچ��ه حضور دارند 
و نمی ت��وان کوچه م��روی را بدون مش��تری تصور کرد. 
کوچه ای ک��ه دیگر ب��ا خاط��رات دور و دراز خریداران و 
فروشندگان پیوند خورده است و رفته رفته کاربری های 

تجاری اش افزایش می یابد.

مشتریان

فروشندگان

نرخ

پاساژ

گذر زمان

تهمینه سهرابی

نمــا

کوچه مروی به 
عنوان یک بازار 
سنتی، مظاهری 

از مدرنیته و 
کاالهای روز 

زندگی را در خود 
جای داده است.

این کوچه به 
عنوان یک مرکز 

بورس و مرکز 
عمده فروشی 

کاالهایی 
مانند عطر و 
ادکلن،مواد 

غذایی، پوشاک 
وغیره همه 

روزه خریداران 
زیادی را به خود 

می بیند.
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محسن صباغی 
مدیر عامل مجتمع  تجاری و اداری بهار



کاهش تنوع در سامسونگ
به گزارش وال اس��تریت ژورنال، 
کمپانی سامسونگ قصد دارد سال 
آینده و به عنوان بخش��ی از برنامه 
جلوگی��ری از کاهش س��ودش به 
تولید مدل های کمتری از تلفن های 
هوش��مند بپردازد. مدیر بخش سرمایه گذاری این شرکت 
کره ای نیز در ارائه ای که در نیویورک داش��ته اس��ت این 
مسئله را تایید کرده و گفته کمپانی که وی در آن شاغل 
اس��ت در سال ۲۰۱۵ مدل های تولید  تلفن های هوشمند 

خود را بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش خواهد داد. 
شرکت مورد بحث در طول چندین سال گذشته دست 
به تولید مدل های بسیار متنوعی از موبایل های هوشمند 
در قیاس با س��ایر تولید کنندگان محصوالت اندرویدی و 
همین طور اصلی ترین رقیبش در بازار یعنی اپل زده است. 
گس��تره مدل های این غول تکنولوژی ک��ره ای در بازار 
 ،S5 بس��یار وس��یع بوده و محصوالتی همچون گلکسی
نوت ۴، نوت اج و گلکس��ی S5 اکتیو به عنوان پرچمداران 
آن و مدل های دیگری مانند گلکس��ی A3، A5، گلکسی 
آلفا و Mini S5 به عنوان میان رده های سامسونگ شناخته 

می شوند. 
 

تاخیر هوندا در ارائه خودروی هیدروژنی
لس آنجلس  گزارش  به 
تایمز، هوندا موتور در پی 
درگیری اخیر با مجموعه 
فراخوان های ایمنی، عرضه خ��ودروی هیدروژنی خود به 

بازار را یک سال به تاخیر انداخت. 
تاکانوبو ایتو، مدیرعامل هوندا اعالم کرد این خودروساز 
اکنون قصد دارد نخس��تین خودروی هیدروژنی بازار انبوه 
خود را که با هیدروژن کار می کند و تنها بخار آب و گرما 
تولید می کند تا پایان مارس ۲۰۱6 عرضه کند. هوندا پس 
از ژاپ��ن، فروش این خودرو را در امریکا و اروپا آغاز خواهد 
کرد. این شرکت علت تاخیر یک ساله در عرضه این خودرو 

را بررسی های دقیق فنی عنوان کرده است. 
این تاخیر پسرفتی برای هوندا به شمار می رود که بیش 
از یک دهه با تویوتا موتور برای طراحی و عرضه خودروی 
دوستدار محیط زیس��ت با هدف کمک به کاهش انتشار 

گازهای گلخانه ای، در رقابت بوده است. 
ساعاتی پیش از اعالم خبر این تاخیر، تویوتا ویدئویی را 
منتشر کرد که در آن آکیو تویودا، رییس این شرکت اعالم 
کرد خودروی هیدروژنی این ش��رکت »میرای« به معنی 

آینده در زبان ژاپنی، نام خواهد داشت. 
انتظار م��ی رود تویوتا اعالم کند ف��روش این خودرو را 
پیش از پایان امسال آغاز می کند. به گفته مهندسان هوندا، 
خودروی هیدروژنی این ش��رکت با یک باک پر هیدروژن 
که ش��ارژ مجدد آن تنها سه دقیقه زمان می برد، می تواند 
با سرعت مناسبی حرکت کند. هوندا برای افزایش ضریب 
ایمن��ی در صورت تصادف، باک خ��ودرو را محکم تر کرده 

است. 

تحول دفاعی امریکا
ب��ه گ��زارش رویترز، 
امری��کا قص��د دارد ب��ا 
اصالح��ات،  یکس��ری 
نیروهای نظامی خود را دگرگون کند. قرار اس��ت استفاده 
از روبات ها، پهپادها و موش��ک های مافوق صوت در ارتش 
امری��کا تحوالتی ایجاد کند که از زمان بمب اتمی تاکنون 

دیده نشده است. 
به ظاهر امریکا قصد ن��دارد برتری نظامی در پهنه فناوری 
تس��لیحاتی را به رقیبان خود چین یا روسیه واگذارد. چاک 
هگل، وزیر دفاع امریکا اعالم کرد ارتش این کشور به گونه ای 
بنیادین نوسازی خواهد شد. پیش از این، از نوسازی زرادخانه 

اتمی امریکا نیز سخن رفته بود. 
به گفته رییس پنتاگون، ایاالت متحده امریکا نمی تواند بنا 
را بر این فرض بگذارد که برتری نظامی به دس��ت آمده خود 
از جنگ سرد را همچنان حفظ خواهد کرد. هگل گفت: »در 
حالی که ما درگیر دو جنگ بودیم، رقیبان بالقوه ما ارتش های 

خود را مدرن کردند.«
امریکا ۱۳ س��ال درگیر جنگ بود و با اینکه ناچار است 
بودجه خ��ود را کاهش دهد، همزمان تصمیم دارد برتری 
نظام��ی خ��ود را افزایش دهد یا دس��ت ک��م آن را حفظ 
کند، اگر نه به گفته هگل »جهان برای امریکا و س��اکنان 
آن بی ثبات ت��ر و خطرناک تر می ش��ود، حت��ی به مراتب 

تهدیدآمیزتر از جنگ دوم جهانی.«

شاخص بهای مسکن اجاره ای در ۱۲ماه منتهی به شهریورماه 9۳ نسبت به ۱۲ماه منتهی به شهریور 
9۲ معادل ۱9 درصد افزایش داشته است. براس��اس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای 
مسکن اجاره ای در مناطق شهری ایران در سه ماه  دوم سال 9۳ به عدد ۱۵۴/۲ رسید که نسبت به سه ماه  
قبل معادل ۴/۱ درصد و نسبت به سه ماه  مشابه سال قبل ۱۴/9 درصد افزایش یافت. متوسط شاخص 
بهای مسکن اجاره ای در شش ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱6/8درصد افزایش 
نشان می دهد. شاخص مذکور در ۱۲ ماه منتهی به شهریور 9۳ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به شهریور 9۲ 
معادل ۱9 درصد افزایش داشته است. شاخص بهای مسکن اجاره ای در سه ماه  دوم سال جاری نسبت به 
سه ماه  قبل در تمام  استان های کشور افزایش یافت که بیشترین میزان افزایش متعلق به استان آذربایجان 
غربی معادل 7/8 درصد بود و استان های فارس و اصفهان به ترتیب با 9/۵درصد و ۵/8 درصد افزایش 
در رده های بعدی قرار گرفتند. کمترین میزان افزایش مربوط به استان سمنان معادل ۱/8درصد بود و 
استان های خراسان جنوبی و بوشهر هر یک با دو درصد در رده بعدی قرار گرفتند، ضمنا این شاخص در 
استان تهران معادل ۳/۳ درصد افزایش داشت. شاخص بهای مسکن اجاره ای در شهرهای بزرگ در سه 
ماه  دوم سال 9۳ به عدد ۱۵۳/9 رسیدکه نسبت به سه ماه قبل ۴/۲درصد و نسبت به سه ماه  مشابه سال 
قبل ۱۴/9 درصد افزایش نشان می دهد. شاخص مذکور در ۱۲ماه منتهی به شهریور 9۳ نسبت به ۱۲ماه 

منتهی به شهریور 9۲ معادل ۱9/۳درصد افزایش داشته است. 

هزینه ناخالص تفریح و امور فرهنگی در بودجه ساالنه خانوار 
س�االنه  هزینه ه�ای  مقایس�ه 
خانواده ه�ای ش�هری در س�ال 1382 و 
1392 نش�ان دهنده س�یر پیش�رونده 
تورم و تاثیر آن ب�ر کیفیت زندگی مردم 
است. در سال 1382 یک خانواده شهری 
 س�االنه ب�رای تفری�ح و ام�ور فرهنگی
 162 هزار توم�ان خرج می ک�رد که این 
رقم حاال براس�اس جدید تری�ن گزارش 
1392 ب�ه  بان�ک مرک�زی در س�ال 

 654 هزار تومان رسیده است. همچنین 
 ی�ک خان�واده ش�هری در س�ال 1382،
 234 ه�زار توم�ان ب�رای بهداش�ت و 
درمان خرج می کرد که در سال 1392 به 
یک میلیون و 600 هزار تومان رسیده است. 

واژه ای که امروز می خواهیم برایتان آنالیز کنیم واژه »تورم« است. 
تورم

تورم از ریشه فعلی ورم کردن می آید و به معنای افزایش حجم غیر عادی تلقی می شود. 
تورم در اقتصاد

تورم عموما به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می شود. 
از آنجایی که ما در ایران با تورم سر و کاری نداریم، طبعا شما هم تعریف درستی از تورم در ذهنتان ندارید 

به همین دلیل بنده کمی این موضوع را برایتان کالبدشکافی خواهم کرد. 
تصور کنید رفته اید بازار بادمجان بخرید، تصوری که از قیمت بادمجان دارید یک تومان است، در بازار با 

قیمت دو تومان مواجه می شوید، در واقع شما با تورم مواجه شده اید. 
حال به بررسی واژه های مرتبط با تورم می پردازیم. 

شبه تورم
هنگامی که تورم در بادمجان موجب افزایش اشتغال و بازده واقعی بادمجان شود، در واقع تورم 
بادمجان موجب سود ها و منفعت هایی در زمینه های دیگر شده است. در این زمان افزایش قیمت 

بادمجان ایجاد شبه تورم می کند )نظریه کنیز(. 
تورم مطلق

افزایش قیمت بادمجان هیچ س��ودی که ندارد هیچ، بلکه دسترس��ی مردم به میرزاقاس��می و 
قیمه بادمجان را نیز محدود کند. 

تورم حاد
زمانی که شما از تورم یک تومانی قیمت بادمجان متعجب که نشده هیچ، بلکه می دانید قرار است 
فردا نیز بادمجان یک تومان دیگر گران شود، این افزایش قیمت آنقدر ادامه می یابد تا تورم بادمجان 

موجب سقوط ارزش پولی  شود. 
تورم آشکار و نهان

تورم نهان در مواقعی است که قیمت  بادمجان و احتماال حقوق ها نیز از طریق اعمال کنترل های 
مستقیم ثبت می شوند که بیشتر در مواقع خاص مانند زمان جنگ، این کنترل اعمال می شود که 

در تورم آشکار این کنترل وجود ندارد. 
تورم منفی

شما به بازار می روید و می بینید قیمت بادمجان یک تومان کاهش پیدا کرده در نتیجه از آن روز به 
بعد خودتان را می بندید به میرزا قاسمی و آنقدر می خورید تا خود را خفه کنید. 

ابر تورم
به افزایش شاخص قیمت بادمجان طوری که غیر قابل کنترل باشد، ابر تورم گفته می شود. به این 
صورت که در مدت زمان کوتاهی قیمت بادمجان که هم قیمت گوجه فرنگی اس��ت آنقدر افزایش 

می باید که می توانید بادمجان خود را با یک پراید تاخت بزنید. 
پیامد های تورم

تورم نیز آثار مثبت و منفی خودش را دارد. هنگامی که قیمت بادمجان افزایش پیدا می کند افرادی 
که تولید کننده بادمجان و پزنده میرزا قاسمی هس��تند، اوضاع مالی بهتری پیدا کرده و روز به روز 
پولدارتر می شوند و از طرف دیگر فردی که متقاضی بادمجان اس��ت روز به روز فقیر تر خواهد شد. 
فرد متقاضی کم کم دیگر نمی تواند بادمجان و میرزا قاسمی مصرف کند و در نتیجه خوراک دیگری 

)مانند دمپختک( را جایگزین می کند. 

سعید هوشیار    | طنزنویس|

نمودار امروز

کیوسک

شرکت امریکایی مگپول با خرید و ارتقای 47 دستگاه از آخرین محصوالت موتورسیکلت بویل، آنها را به شکلی سفارشی و به یاد افسانه 47 سامورایی )رونین( به قیمت 
38هزار دالر می فروشد. 

قــاب

ال سی دی )LCD( بهتره یا ال ای دی )LED(؟ کنتراست مهمه یا روزلوشن؟ ما سیستم جدید 
)Full HD( !را پیشنهاد می کنیم! چی باالخره خریدی؟ یک فول اچ دی )K4( فور- کی

نخیر! اش��تباه تایپی نبود. اگراین عبارت ها به گوش وچشم شما آشنا نیستند، معلوم می شود 
تلویزیون شما حسابی قدیمی شده و بهتر است دراولین فرصت تلویزیونی نو بخرید.

با پیشرفت تکنولوژی تلویزیون ها هرروز باریک ، سبک  و کم مصرف تر  و همزمان با تغییرات اساسی 
و استفاده از سیگنال های دیجیتالی در فرستنده و گیرنده ها ، تصاویر امروز بسیار واضح  و شفاف   تر 
شده اند. از طرفی آنقدر به سرعت سیستم و مدل ها تغییرمی کنند که هروقت تلویزیون بخریم یا زود 
است یا دیرهم شده! وقت خرید تلویزیون هم، آنقدر عبارت ها و عددهای جورواجور وجود دارد که 

انتخاب درست و مناسب حتی بدون درنظرگرفتن محدودیت بودجه باز هم مشکل است.
فروشنده ها  هم کمک حال نیستند، اینکه شما چه چیزی احتیاج دارید را باید خودتان بدانید. 
در اغلب فروشگاه ها، تلویزیون  در شرایط ایده آل و غیر واقعی به شما نمایش داده می شود و شما 
درشرایط و نوری ایده آل فیلمی که با بهترین کیفیت، ضبط و فیلم برداری شده ودربهترین دستگاه 
پخش قرار گرفته را می بینید . نور محیط و جایی که تلویزیون قرارمی گیرد را قبل از خرید در نظر 
بگیرید. فاصله جایی که می نشینید تا محل تلویزیون تعیین کننده مهمی در انتخاب شماست. هیچ 
چیز بد تر از تلویزیون بسیار بزرگ در محیط بسیار کوچک نیست. براساس فاصله مناسب ترین اندازه 
را انتخاب کنید تا بعدا پشیمان نشوید و به این موضوع توجه کنید که مصرف برق درتلویزیون های 

جدید با صفحه نمایش ال ای دی کمتر شده اما معموال قیمت خرید آنها بیشتراست.
اگر قصد دارید تلویزیون را روی میز مخصوص قراردهید، اصرار به باریک بودن قاب آن نداشته 
باشید. شمابه صفحه تصویرنگاه می کنید نه به پشت تلویزیون. اینکه تلویزیون بسیار باریک و سبک 

باشد، تنها وقتی یک امکان ویژه است که بخواهید آن را به دیوار نصب کنید.
اگ��ر خی��ال دارید تلویزیون را به دیوار نصب کنید قبل از خرید به چگونگی وصل و نصب و به 
سرنوشت سیم برق و امکان نصب فیش های مختلف مربوط به سیسم های صوتی و آنتن فکر کنید. 
توجه کنید که کیفیت کابل ها اثر مستقیم برکیفیت تصویر دارند.داشتن امکان ورودی و خروجی های 
متنوع درتلویزیون ازداش��تن امکان تماشای س��ه بعدی واجب تر  و مهم تر است. عدد بزرگ زاویه 
دید وسیع یا داشتن امکان کیفیت صدای بسیاربلند عالی عمال برای تلویزیون خانگی بی استفاده 
است. اگر صدای خوب باکیفیت عالی بخواهید، باید سیستم پخش صدای جدا داشته باشید.خرید 
 )Full HD(از فول اچ دی)K-UHD4(تلویزیون با سیستم جدید وضوح تصویرچهاربرابربیشتر
اشتباه است؛ چون هیچ فرستنده ای هنوز برنامه ای با این کیفیت پخش نمی کند. به امکان های 
شبکه سراسری تلویزیون کشور یا توانایی پخش و دریافت سیستم شبکه های ماهواره ای خانه خود 
توجه کنید.تلویزیون هوشمند تنها وقتی امکان ویژه ای محسوب می شود که مستقیم به اینترنت 

پرسرعت وصل شود وبتوان از اپلیکیشن های موجود در آن استفاده کرد.
تلویزیون های جدید برای استفاده آسان  و راحت تر همه اعضای خانواده طراحی و ساخته شده اند.
شما برای راه اندازی و تنظیم نباید اصال به آمدن کار شناس احتیاج داشته باشید اما اگر جدید ترین 
تلویزیون را درست تنظیم و کالیبره نکنید تصویری بد تر از تلویزیون های قدیمی خواهید داشت. در 
سراسر اروپا و امریکای شمالی و بیشتر کشورهای آسیای دور مردم تلویزیون را می خرند و خودشان 
آن را به خانه می آورند خودشان راحت تنظیم می کنند و یک سنت هم پول اضافی نمی دهند. دستمال 
و اسپری مخصوص پاک کننده، روکش مخصوص کنترل عمال استفاده نمی شوند.به تمام پیشنهاد خرید 
محصول های مخصوص تلویزیون با خیال راحت و با لحن مخصوص نه! بگویید و پول اضافی نپردازید. 

دیجیتال در جعبه جادو  

مدت شش، هفت ماه روی طراحی بخاری ها 
کار کردی��م؛ بخاری هایی که به نام س��رخابی 
معروف ش��دند. نقشه اش را کش��یدیم و برای 
نمونه س��ازی بردی��م. نمون��ه را ه��م خودمان 
س��اختیم و تحویل مدیر کارخان��ه دادیم. این 
موفقیت را با پشتکار و اعتماد به نفس به دست 
آوردم، ضمن اینکه کار را به صورت تیمی و به 
کمک دوستم انجام دادیم. من از شرکت قبلی 

بیرون آمده بودم و باید موفق می شدم.
بعد از تحویل نمونه به او گفتم باید حقوقم 
را اضاف��ه کنی و پ��اداش هم بده��ی. گفت: 
»پس��رم درست اس��ت که تو این را کشیدی، 
نمونه س��اختی و روشن هم شد، اما حاال من 
باید بروم قالب بس��ازم، قالب را تحویل بگیرم، 
قطعه بسازم، تولید کنم، بفروشم، سود کنم و 
دستمزد و پاداش شما را بدهم.« گفتم: »آقای 
مهندس من تا دو روز دیگر اینجا هستم. یک 
نفر را بفرس��تید بیای��د کار را تحویل بگیرد.« 
گف��ت: یعنی چ��ه؟! گفت��م: »ای��ن برنامه ای 
ک��ه گفتید به عمر من ق��د نمی دهد، من که 
نمی توانم این همه مدت تحمل کنم تا ش��ما 
به س��ود برس��ید.« پس از یک هفت��ه از آنجا 
بی��رون آم��دم در حالی که نه س��ربازی رفته 

بودم و نه درآمدی داش��تم. اگ��ر ویژگی های 
ش��خصیتی همچون اعتماد به نفس و تمایل 
به مخاطره پذیری در م��ن نبود، هرگز چنین 
تصمیمی نمی گرفتم. بعد از مدتی بیکاری در 
کارخانه فیروزا مش��غول به کار ش��دم. فیروزا 
ش��رکتی بود که جرثقیل س��قفی می ساخت. 
مدت ش��ش، هفت م��اه در بخش تجهیزات و 
ماش��ین آالت مشغول به کار شدم. اوایل برایم 
بس��یار سخت بود و وقتی برای درس خواندن 
نمی ماند، اما بعد از اینکه چند ماه طی ش��د، 
از آن کار خوش��م آم��د و دی��دم کار متنوع و 
جالبی است. مهندس آنجا، مرا خیلی تحویل 
می گرفت، مرد بسیار فهمیده ای بود که به کار 
طراحی کامال تسلط داشت و من خیلی چیزها 
از او ی��اد گرفتم، اما برای اج��را که می رفتم، 
اس��تادکارها که سن شان بس��یار باالتر از من 
بود، حرف مرا گ��وش نمی کردند و مرا جدی 
نمی گرفتند. یک روز پیش مدیر تولید رفتم و 
مشکل را با او در میان گذاشتم. گفت: به من 
ارتباط��ی ندارد و خودت مش��کل را حل کن. 
از شیوه برخورد و صحبتش احساس کردم او 
نیز دوس��ت ندارد من با این سنم آنجا باشم. 
من هم هرچه فکر کردم دیدم نمی توانم ادامه 
بدهم. بنابراین به س��راغ آگهی های استخدام 
روزنامه رفتم. از این تجربه آموختم که در بازار 

کار نباید خود را تحمیل کرد. به قول معروف 
زمانی که کدخدای محل دوست ندارد تو آنجا 

باشی، بهتر است آنجا را ترک کنی.
آگه��ی ارج را در روزنامه دیدم که نقش��ه کش 
لوازم خانگی اس��تخدام می ک��رد. مراجعه کردم، 
امتح��ان گرفتند و مصاحب��ه کردند و در نهایت، 
من قبول ش��دم. مس��ئول مصاحبه آقایی به نام 
مهندس خاکشور بود. پرسید: »از کجا اطالعات 
طراح��ی را ب��ه دس��ت آورده ای؟« گفت��م: »در 
آزمای��ش و الکترولوک��س کار ک��رده ام.« گفت: 
»بس��یار عالی اس��ت و ما به افرادی مثل تو نیاز 
داری��م.« کارخانه ارج خصوصی و متعلق به آقای 
ارجمند بود و بس��یار سیستماتیک و منظم اداره 
می ش��د. ایشان از ساخت صندلی و تختخواب به 
لوازم خانگ��ی روی آورده بود و با زانوس��ی ایتالیا 
و کن وود امریکا کار می ک��رد. آن زمان صادرات 
ارج هم بس��یار زیاد بود. من سه ماه آنجا بودم و 
روی نقشه های زیادی کار کردم. گاهی هم کنار 
دست طراحان دیگر، نقشه هایی را که آنها با مداد 
می کشیدند مرکبی می کردم و بعد هم از آن کپی 
تهیه می کردیم و برای نمونه سازی می فرستادیم. 
دیدن افرادی مانند آقای ارجمند کم کم در ذهن 
من این فکر را به طور ناخودآگاه تقویت می کرد 
که می ت��وان یک کار تولی��دی را راه اندازی و به 
شکلی منظم اداره کرد.               ادامه دارد....
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در بازار کار نباید خود را تحمیل کرد
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قاره سبز

ده ه��ا ه��زار نف��ر از کارگران بخ��ش صنایع، 
دانش��جویان، ش��اغالن، بی��کاران، جنبش های 
اجتماعی، مهاجران خارجی و اتحادیه های کاری 
در ایتالی��ا در اعت��راض به ش��رایط کاری خود و 
همچنین طرح  ریاضت اقتصادی دولت تظاهرات 
و اعتصاب کردند. س��ایر اتحادیه های ویژه مراکز 
دولتی و کارکنان شرکت های خصوصی ایتالیا نیز 
در تظاهرات و اعتصابات حضور داشتند. از دیدگاه 
کارگ��ران، اخراج کارکنان، کاهش دس��تمزدها، 
س��خت ش��دن ش��رایط کار و خصوصی  سازی 
خدم��ات دولت��ی و اصالحات بودج��ه دولت بر 
هزاران خانواده ایتالیایی اثر گذاشته است. هزاران 
دانشجو و دانش آموز ایتالیایی نیز در اعتراض به 
اصالحات نظام آموزشی در پایتخت تجمع کردند. 
دانش آموزان، دولت را به نابودی تحصیالت رایگان 
دولت��ی و تبدیل مدارس به بنگاه هایی برای بازار 
کار متهم می کنند. به گفته معترضان، اصالحات 
دولتی موسوم به »مدرسه خوب« خصوصی سازی 
را در اولوی��ت قرار داده و اختیارات بیش��تری به 

مسئوالن مدارس داده است. 
متئو رنتزی، نخس��ت وزیر ایتالیا هشدار داده 
است روند اصالحات قانون کار متوقف نخواهد 

ش��د و از اول ژانویه سال ۲۰۱۵ ماده ۱8 قانون 
کار اصالح می شود. معترضان به »سیاست های 
مخرب ریاضتی اتحادیه اروپا« و اصالحات قانون 
کار و حذف ماده ۱8، برنامه خصوصی س��ازی، 
قانون ثب��ات و علیه بلوکه ش��دن قراردادهای 
کاری و حقوق بازنشس��تگی مناسب خواستار 
افزای��ش حقوق ها، س��رمایه گذاری در خدمات 
عمومی اساسی )مدارس، بهداشت و حمل و نقل( 

و اموال عمومی و حق مسکن هستند. 
موسس��ه ملی آم��ار ایتالیا نیز با اش��اره به 
تاثی��رات منفی بحران اقتص��ادی اعالم کرد از 
سال ۲۰۰8 تاکنون بیش از دو میلیون شاغل 
بین سنین ۲۵ تا ۳۴ سال در این کشور بیکار 
شدند. از آغاز بحران اقتصادی، هر ساله از شمار 
ش��اغالن زیر ۳۵ س��ال در ایتالیا کاسته شده 
و مجموع��ا دو میلیون و ۱۰7 ه��زار جوان در 
این مدت ش��غل خود را از دست دادند و شمار 
آنان در این رده س��نی از هفت میلیون و ۲۳6 
هزار نفر به پنج میلیون و ۱۲9 هزار نفر کاهش 
یافت. بیکاری در ایتالیا در پایان امس��ال بنا به 
پیش بینی همین موسسه آماری به ۱۲/۵درصد 
خواهد رسید و دلیل آن نیز کاهش فرصت های 
ش��غلی به میزان ۰/۲ درصد است. این روند در 

س��ال ۲۰۱۵ معکوس خواهد شد به طوری که 
نرخ بیکاری به ۱۲/۴ درصد خواهد رسید. نرخ 
بی��کاری در ایتالیا برای س��ال ۲۰۱6 میالدی 
نیز ۱۲/۱ درصد پیش بینی ش��ده اس��ت. پس 
از رک��ود اقتص��ادی کنونی که به واس��طه آن 
پیش بینی می ش��ود تا پایان س��ال جاری رشد 
اقتصادی در ایتالیا با روندی منفی برابر با ۰/۳ 
درصد روبه رو شود، سال آینده نیز این رشد در 
بهترین شرایط از نیم درصد تجاوز نخواهد کرد. 
براساس آمارهای موجود، تولید ناخالص داخلی 
این کشور به میزان یک درصد در فاصله زمانی 
ژوئیه تا سپتامبر گذش��ته نسبت به سه ماهه 
قبل از آن کاهش یافته است و این رقم نسبت 
به س��ال گذش��ته در زمان مشابه بالغ بر چهار 
درصد کمتر اس��ت. بر این اساس سیزدهمین 
ماه متوالی است که ایتالیا بدون رشد اقتصادی 
اس��ت. س��ازمان حمایت از مصرف کننده های 
ایتالیای��ی نی��ز در جدیدترین گ��زارش خود 
اعالم کرده اس��ت: در آستانه جشن های سال 
نو  شهروندان ایتالیایی بیش از همه، در هزینه  
خریداری کفش و پوشاک،  تزئینات برای خانه 
و  رفتن به مس��افرت و رستوران ها صرفه جویی 

خواهند کرد. 
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