
بازار پیش از حصول توافق هسته ای شاخص را 347 واحد چاق کرد

 بی تابی شاخص کل برای صعود
شاخص کل بورس چنان که پیش تر نیز عنوان شده بود، با توجه به وجود پتانسیل بسیار خوب صنایع مختلف از لحاظ 
فاندامنتالی و بنیادی، حرکت افزایشی خود را آغاز کرد و با رشد 347 واحدی مواجه شد. حجم معامالت نیز براساس 

پیش بینی های گذشته افزایش پیدا کرد و در مجموع بیش از یک میلیارد سهم به ارزش 268 میلیارد تومان
12دادوستد شد و ارزش بازار سرمایه نیز تا سطح 339 هزار میلیارد تومان باال رفت. 
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در دستان مشا

همه درباره خالقیت و نوآوری 
صحبت می کنند ولی تعداد کمی از 
مدیران، هنر نوآوری را دارند و فقط 

همان ها موفق می شوند.

جفری پفرر

بازی بازار ارز روی طناب توافق
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تکنیک های بازاریابی
برای محصوالت فرهنگی

محصوالتی که یک بار شانس 
حضور را در بازار دارند

 10 ویژگی کارآفرینان موفق

دستورالعمل هایی ساده که از شما
یک استیوجابز می سازد

گزارش »فرصت امروز« از مظاهر 
گردشگری علمی-فرهنگی ایران
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فرصت سازی بانک های 
جهانی با بنگاه داری

 کشاورزی ایران
نظام کشت ندارد

 عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی صنایع و معادن
استان آذربایجان غربی مطرح کرد: 

تاثیر دخالت دولت در نوسان قیمت محصوالت

بخش خصوصی، قربانی 
کشمکش گمرکی با ترکیه
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اسماعیل جلیلی
نماینده مجلس شورای اسالمی

حذف تحریم ها
فرصتی برای فعالیت پیشروتر

سرمقـاله

براس��اس حذف هر تهدیدی که مانع از عملیاتی ش��دن فعالیت های کش��ور در 
بخش ه��ای مختل��ف چه به عنوان فرص��ت داخلی و چه به عن��وان فرصت خارجی 
می ش��ود، می تواند به فرصتی جدی برای فعالیت جدی تر و پیشروتر کشور تبدیل 
شود.  تحریم ها، یک تهدید در سهم بری ما از بازارهای جهانی و بین المللی است. 
یک تهدید برای بهره گیری از فرصت هایی که می توان آنها را به داخل کشور آورد 
و با اس��تفاده از آنها در رش��د فرآیندهای فناوری، تولید و حوزه صنعت بهره گیری 
ک��رد. بنابراین، حذف ای��ن تهدید می تواند کمک کند که ق��درت رقابت و حضور 
کش��ور در بازارهای جهانی بیش��تر ش��ود و از س��وی دیگر، توانایی بهره گیری از 

موقعیت ها حاصل شود. 
البت��ه باید در نظ��ر گرفت، حذف تحریم ها به همان ان��دازه که می تواند فرصت 
ایج��اد کند، تهدید هم به ش��مار می رود. از آن جهت می گوی��م تهدید که حذف 
تحریم ها می تواند فرصت هایی را برای حضور سایر تولیدکنندگان بیرونی که تا به 
امروز نتوانسته اند به دلیل تحریم ها در کشور حضور داشته باشند را فراهم کرده و 
دسترسی به بازار ما را برای عرض اندام این تولیدکنندگان فراهم کند. بنابراین اگر 
حذف تحریم ها، همراه با برنامه جدی و مدیریتی برای فضای بازار داخلی نباش��د. 
می توان��د فضای تاختن تولیدها و برنده��ای معروف جهانی را فراهم کند و همین 
موضوع موجب می ش��ود تا زیرس��اخت هایی داخلی را که تا ب��ه امروز برای بهبود 

وضعیت تولید داخلی فراهم شده به خظر بیندازد. 
ما باید برای جلوگیری از این اتفاق برنامه ای از پیش تعیین ش��ده برای مواجهه 
با سیل بزرگ شرکت هایی که می خواهند در بازار ایران حضور داشته باشند، مقرر 
کنیم. اگر این مدیریت به س��مت افزایش س��رمایه گذاری خارجی در داخل کشور 
برود، برای کش��ور مفیدتر خواه��د بود تا اینکه بازار ایران به عنوان یک س��هم در 

اختیار محصوالت تمام شده تولیدکنندگان خارجی قرار دهیم. 
به نتیجه مذاکرات خوش��بین هستم. هرچند این مذاکرات امروز به توافق نهایی 
نرسد، همین موضوع که کشور وارد فضای گفت وگویی شده است که هر دو طرف 
می خواهند حداکثر منفعت را از نتیجه مذاکرات به دس��ت بیاورند، نشان می دهد 
که اراده دو طرف برای به توافق رس��یدن اس��ت. اگر این مذاکرات به تعویق بیفتد 
می توان از آن به عنوان برگ برنده ای برای مدت زمانی مشخص استفاده کرد تا در 

فرصتی دیگر چانه زنی ها ادامه پیدا کند. 
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در گفت و گوی »فرصت امروز« با کارشناسان اقتصادی بررسی شد

مذاکرات وین
پایان ماجرا   نیست

 مذاکرات وین
پایان ماجرا نیست

روایت بانک جهانی از کاهش تورم ایران در تابستان امسال

ثروتمند ترین کودکان و نوجوانان جهان

تمدید مذاکرات یا حتی توافق و نیز شکس��ت آن هیچ کدام 
به معنای پایان ماجرای این پرونده نیست. در هر حال بنا به 
قولی مع��روف، زندگی ادامه دارد. دل بس��تن به یکی از این 
گزینه ها چیزی از صالبت واقعیت کم نمی کند. واقعیتی که به 
زبان روشن می گوید باید برای فردای هر اتفاقی آماده باشیم. 
اگر به توافق برس��یم باید برنامه ای برای حداکثر اس��تفاده از 
شرایط ایجاد شده و با کمترین آثار سوء داشته باشیم و اگر به 
هر دلیلی این مذاکرات با عدم توافق مواجه ش��د )که این هم 
جزئی از واقعیت ناگزیر است( باز خیال نکنیم که دنیا به آخر 
رسیده اس��ت. به قول حافظ بزرگ، هزار تعبیه در کار خواهد 
ب��ود. اینها را گفتیم چون تا زمان آماده ش��دن این صفحات 
هنوز بیم ها و امیدها به یکس��ان در فضای اخبار موج می زند. 
امیدواریم زمانی که شما این روزنامه را می خوانید، روند ماجرا 
آن گونه پیش رفته باش��د که منافع ملی ما در بهترین حالت 
تامین ش��ده باشد. با این مقدمه به آخرین تحوالت مذاکرات 
وین نگاهی خواهیم داشت.                                 صفحه 8

بانک جهانی از نرخ تورم ۱۴.۶درصدی ایران 
در تابستان امس��ال خبر داد و اعالم کرد: ایران 
بی��ن ۲۸اقتصاد مهم دنی��ا باالترین نرخ تورم را 
در این دوره داش��ته اس��ت. به گزارش تسنیم، 
بانک جهانی در گزارش��ی از تغییرات نرخ تورم 
در اقتصادهای مهم جهان اعالم کرد: نرخ تورم 
ایران در س��ه ماهه س��وم ۲0۱۴ براب��ر با فصل 
تابس��تان به ۱۴.۶ درصد کاهش یافته اس��ت. 
نرخ تورم ایران که در سال های ۲0۱۱ تا ۲0۱3 
رون��دی صعودی را طی کرده و در پایان س��ال 

۲0۱3 به 37.7 درصد رس��یده بود با آغاز سال 
۲0۱۴ روندی نزولی را تجربه کرده اس��ت. نرخ 
تورم ایران که در س��ه ماهه چهارم سال ۲0۱3 
بالغ بر 3۱.9 درصد بود، در س��ه ماهه نخس��ت 
۲0۱۴ ب��ه ۲3.۶ درصد کاهش پی��دا کرد.این 
رقم در س��ه ماهه دوم نیز ب��ه ۱۶.۱ درصد و در 
س��ه ماهه س��وم به ۱۴.۶ درص��د کاهش یافته 
اس��ت. در عین حال ایران بین ۲۸ اقتصاد مهم 
دنیا باالترین نرخ تورم در سه ماهه سوم ۲0۱۴ 
را داش��ته اس��ت.ایران تنها کشوری بوده که در 

این دوره تورم دو رقمی داش��ته است. متوسط 
 نرخ تورم جهان در سه ماهه سوم ۲0۱۴ بالغ بر
 ۲.7 درصد اعالم شده است. نرخ تورم کشورهای 
صنعتی نیز در این زمان 0.۶ درصد و کشورهای 
درحال توسعه چهار درصد بوده است. نرخ تورم 
برخی کش��ورها در سه ماهه سوم ۲0۱۴ عبارت 
اس��ت از: امریکا ۱.۸ درص��د، ژاپن 3.3 درصد، 
منطق��ه یورو 0.۴ درص��د، انگلیس ۱.5 درصد، 
چین ۲.۱ درصد، روسیه 7.۶ درصد، ترکیه 9.۲ 
درصد، عربستان ۲.۸ درصد و هند 7.۴ درصد.

فهرس��ت پولدار ترین کودکان و نوجوانان جهان 
در سال ۲0۱۴ اعالم ش��د که در صدر این فهرست 
پرنس جورج آلکس��اندر لوئیز قرار دارد که صاحب 
 یک میلیارد دالر ثروت اس��ت. این ک��ودک فرزند 
پرنس ویلیام، نوه ملکه انگلی��س و کیت میدلتون، 
عروس ملک��ه انگلیس اس��ت.  به گزارش س��اعت 
۲۴، درمقام دوم این فهرس��ت دوقلوهای بردپیت و 
آنجلیناجولی قرار دارند ک��ه صاحب 5/۶7 میلیون 
دالر ثروت هس��تند. این دوقلوها که ثروتمند ترین 
کودکان امریکایی نیز اعالم ش��ده اند، به این دلیل 

که فرزندان پ��در و مادری مش��هور و صاحب ثروت 
هستند، ثروت خود را به دس��ت نیاورده اند.  نکس و 
ویوین جولی پیت دوقلوهایی هستند که بخش عمده 
ثروتشان از مدل شدن برای عکس مجله های مختلف 
کسب شده است. نخستین دستمزد آنها در بدو تولد 
با چاپ عکس هایشان در مجله پیپل پرداخت شد که 
۱۴میلیون دالر بود. البته این مبلغ را پدر و مادرشان به 
نمایندگی از این دو قلو ها به یک موسسه خیریه دادند، 
اما این آخرین درآمد آنان از انتشار عکسشان نبود و 
پیشنهادهای بیشتری به آنان ش��د و کسب درآمد 

آنان از ای��ن راه ادامه یافت و دارد.  نفر س��وم، در این 
فهرست دنیلین هوپ مارشال قرار دارد، با 59میلیون 
دالر ثروت. وی دختر آنا نیکول اسمیت است که به 
همراه فرزند دیگرش که ب��رادر دنیلین بود، به نحو 
غیر منتظره ای مرد و ثروت خانوادگی به تنها بازمانده 
آنان رسید که امروز او را به نفر سوم این فهرست در 
میان پولدار ترین کودکان جهان اضافه کرده است.  
نفر چهارم این فهرست نیک دآلیس��یو قراردارد، با 
30میلیون دالر ثروت و در مقام بعدی، والنتینا پالوما 

پینالت قرار دارد با ثروت ۱۲ میلیون دالری. 



نفت و نیرو2

قیمت تمام ش��ده تولید برق از 
انرژی های خورش��یدی نجومی 
اس��ت. تولید هر کیلووات ساعت 
ب��رق خورش��یدی بی��ن هفت تا 
20 میلی��ون توم��ان هزینه دارد. 
رتبه های اول تا پنجم تولید برق 
خورشیدی دنیا را کشورهای ژاپن، 
چ�ین، آلم�ان، ت�ایوان و امریك�ا 
در اختی�ار دارن�د. ای�ن کشورها با 
سیاست گذاری ها و مكانیسم های 
حمایت��ی مناسب توانسته اند 
ظرفیت های برق خورشیدی خود 
را به تدریج افزایش دهند. این در 
حالی است که در کشور ما با وجود 
قرار گرفتن در یكي از مناطق 
پرآفتاب دنیا می��زان استف��اده از 
انرژی ه��ای خورشی��دی بسیار 
کم است؛ زیرا هزین��ه تمام شده 
تولید برق حاص��ل از انرژی های 
خورشیدی بسیار زیاد بوده و برای 
بخش خصوص��ی به صرفه نیست 
که در این ح��وزه سرمایه گذاری 

کند. 
به گفت��ه راحل��ه ق��زل دبیر، 
کمیت��ه انرژی ه��ای تجدیدپذیر 
سندیك��ای صنعت ب��رق، هزینه 
تم��ام ش��ده تولید ه��ر کیلووات 
ساعت برق خورشیدی بین شش 
ت��ا دوازده میلیون توم��ان است. 
اگر ب��رای برق رسانی یک نیروگاه 
خورشیدی متصل به شبكه ایجاد 
شود، هزینه ه��ر کیلووات ساعت 
برق تولیدی بین 12 تا 25 میلیون 

تومان تغییر می کند. 
وی تعیین قیم��ت 480 تومان 
را ب��رای خری��د تضمین��ی ه��ر 
کیلووات ساعت برق خورشیدی 
غیر منصفانه توصیف کرده و ادامه 
می دهد، اگر قیمت خرید تضمینی 
باال برود، بخش خصوصی در این 

حوزه سرمایه گذاری می کند. 
دبی��ر کمیسی��ون انرژی های 
تجدیدپذی��ر سندیك��ای ب��رق 
اضافه می کند ک��ه قیمت 430 تا 
440 تومان ب��ه ازای هر کیلووات 
ساعت ب��رق خورشی��دی، برای 
تولیدکنندگان توجیه اقتصادی 
ن��دارد. در ح��ال حاض��ر، دوره 
بازگشت سرمایه در نیروگاه های 
خورشی��دی 10 سال اس��ت، اما 
قرارداده��ای دولت ب��رای خرید 
تضمین��ی برق خورشی��دی پنج 
ساله است.  وی می گوید، براساس 

بند »ب« ماده 133 قانون برنامه 
پنجم، ب��رای تعیین ن��رخ خرید 
تضمینی برق حاصل از انرژی های 
تجدیدپذیر شامل باد، خورشید، 
جذر و مد و غیره تنها یک فرمول 
تعیی��ن شده اس��ت، ام��ا هزینه 
تمام شده تولید این انرژی ها کامال 
متفاوت است.  قزل اضافه می کند، 
شاید قیمت خرید تضمینی برق 
ب��رای نیروگاه های ب��ادی صرفه 
داشته باشد، اما برای برق حاصل 
از خورشید بدون صرفه است.  دبیر 
کمیت��ه انرژی ه��ای تجدیدپذیر 
سندیك��ای ب��رق حف��ظ محیط 
زیس��ت، امنیت ان��رژی و ذخیره 
سوخت های فسیلی را مهم ترین 
مزیت ه��ای استف��اده از ان��رژی 
خورشی��دی می داند ک��ه سبب 
می شود دولت ها به سمت استفاده 
از این انرژی حرک��ت کنند.  وی 
با اشاره به اینك��ه در ایران بودجه 
خاصی برای توسع��ه انرژی های 
خورشیدی در نظر گرفته نشده ، 
می گوید تنها در بودجه سال 92 
و 93 دولت تصمیم گرفت به ازای 
مصرف هر کیلووات ساعت برق از 
مشترکان سه تومان هزینه اضافه 
دریافت کرده و درآمدهای حاصل 
از ای��ن افزایش قیم��ت را صرف 
توسع��ه انرژی ه��ای تجدیدپذیر 

کند. 
قزل افزود، با افزایش سه تومانی 
تعرفه قبوض ب��رق، ساالنه حدود 
300 تا 400 میلیارد تومان برای 
دولت درآمد ایجاد شد. با استفاده 
از این درآمد نمی توان برنامه های 

توسعه ای اجرا کرد. 

وی معتقد اس��ت، نمایندگان 
مجلس و دولت از مزایای استفاده 
از انرژی های خورشیدی و میزان 
اشتغالزای��ی ناش��ی از آن آگاهی 
کاف��ی ندارند؛ زیرا اگ��ر اطالعات 
کاف��ی در اختی��ار داشتن��د، 
به خصوص در مناط��ق دورافتاده 
سرمایه گذاری الزم را برای توسعه 
این شكل از انرژی انجام می دادند. 
دبی��ر کمیت��ه انرژی ه��ای 
تجدیدپذی��ر سندیك��ای ب��رق 
درب��اره دالی��ل ت��رک خ��وردن 
پنل ه��ای خورشیدی نصب شده 
در مناط��ق مختل��ف و علت نبود 
خدم��ات پ��س از ف��روش برای 
سیستم های خورشیدی می گوید 
که شرکت های مج��ری به دلیل 
شرک��ت در مناقص��ه مجبورند، 
قیمت های پایینی را اعالم کنند. 
یعنی این شرکت ها ناچارند برای 
بردن در مناقصه کیفیت محصول 
خود را کاهش دهن��د و از جنس 
چینی در پنل های خود استفاده 
کنند.  وی با تاکید بر اینكه تولید 
برق خورشیدی به تدریج باید به 
دس��ت بخش خصوص��ی سپرده 
شود، نب��ود آزمایشگ��اه مرجع را 
برای تشخیص کیفیت سلول ها و 
پنل های خورشیدی وارداتی یكی 

از معضالت این بخش دانست. 

کمبود نیرو در بخش 
خدمات پس از فروش

دولتی که برای خرید تضمینی 
برق قیم��ت مناسب��ی را تعیین 
نكرده، تصمیم دارد 50 درصد از 
هزینه نصب پنل های خورشیدی 

را در قال��ب تسهیالت ب��ه مردم 
بدهد تا استف��اده از این انرژی در 
کشور توسعه یابد. کورش شوری، 
عضو هیات مدی��ره و دبیر انجمن 
علمی انرژی خورشیدی تصمیم 
دولت را برای ارائ��ه تسهیالت به 
بخش خانگی عاملی برای توسعه 
استفاده از انرژی های نو می داند. 

وی اما تاکید می کند، دولت باید 
از تجربیات سایر کشورها استفاده 
کند و تم��ام دستگاه های مرتبط 
با توسعه انرژی های نو هم پیمان 
شوند، گم��رک اقدام ب��ه حذف 
تعرفه های گمرک��ی کند، وزارت 
صنایع هم از صنع��ت تولید پنل 
خورشیدی حمایت کند و وزارت 
نیرو نیز به خری��د تضمینی برق 
تولی��دی حاص��ل از نیروگاه های 

خورشیدی اقدام کند. 
ش��وری ب��ا اش��اره ب��ه اینكه 
هزینه های تولید برق خورشیدی 
بسیار زی��اد اس��ت، می گوید، در 
حال حاضر ب��ه مصرف کنندگان 
توصیه می شود از این انرژی برای 

روشنایی منازل استفاده کنند. 
وی در واکن��ش ب��ه ایرادهای 
مطرح شده در زمینه ترک خوردن 
پنل های خورشیدی بیان می کند، 
تولیدکننده ایرانی تاکنون خوب 
عمل کرده است، اما ادامه این روند 
به حمایت های دولتی و ایجاد بازار 
ب��رای بخش خصوص��ی بستگی 

دارد. 
دبی��ر انجم��ن علم��ی انرژی 
خورشی��دی ب��ه شرکت ه��ای 
تولیدکننده پنل خورشیدی هم 
توصی��ه می کن��د، از شرکت های 

معتبر و صاحب ن��ام، سلول های 
خورشیدی را خریداری کنند. 

وی همچنین نب��ود تكنیسین 
و کارشناس را برای ارائه خدمات 
پ��س از ف��روش ب��ه نیروگاه ها یا 
پنل های خورشیدی از مشكالت 
فعلی ب��رق خورشی��دی معرفی 

می کند. 
شوری اضاف��ه می کند، نصب 
و اج��رای پنل خورشی��دی پنج 
درصد کار اس��ت. 95 درصد کار 
تعمیر و نگهداری است. باید کسی 
باشد ک��ه پنل را نگه��داری کند. 
عمر هر پنل خورشی��دی حدود 
25 سال است. وقتی این سیستم 
را وارد کشور کردیم، همگام با آن 
باید سیستم فنی خ��ود را اصالح 

می کردیم. 
وی ادامه می دهد باید   مراکزی 
ایج��اد شود ت��ا تكنیسی��ن ماهر 
مرتبط با برق خورشیدی تربیت 
ک��رده و از آنه��ا در مواق��ع لزوم 

استفاده کند. 

افزایش سهم انرژی 
خورشیدی در کما

سیاست ه��ای حمایتی دولت 
برای توسعه استفاده از انرژی های 
نو از ابت��دای سال ج��اری کلید 
خورده اس��ت. به همی��ن دلیل، 
از برنامه ه��ای تدوی��ن ش��ده 
عقب هستی��م. حسی��ن امیری 
خامكان��ی، رییس کمیت��ه برق 
کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی می گوی��د: »سهم انرژی 
تجدیدپذیر از کل انرژی مصرفی 
کشور به سه درصد هم نمی رسد.« 
امیری خامكانی، در پاسخ به این 
سوال که آیا امك��ان تغییر فرمول 
قیمت گ��ذاری ب��رای برق ه��ای 
حاصل از انرژی های تجدیدپذیر 
مختلف وجود دارد ی��ا خیر، بیان 
می کن��د، چیزی در دست��ور کار 

مجلس قرار ندارد. 
وی تاکید می کند که براساس 
قانون برنامه دولت موظف است 
سهم انرژی ه��ای تجدیدپذیر را 
در سبد ان��رژی کش��ور افزایش 
دهد. یكی از راه های افزایش این 
سهم، بحث قیمت هاست. دولت 
بای��د قیمت ها را ط��وری تعیین 
کند ک��ه بخ��ش خصوص��ی به 
حضور در عرصه سرمایه گذاری 

ترغیب شود. 

در آستان��ه برگ��زاری اجالس 
اوپ��ک، وزیر نف��ت ای��ران اعالم 
کرد که کشورش از سهم خود از 
بازارهای جهانی نفت چشم پوشی 
نخواهد کرد. براساس خبری که 
در خبرگزاری رسمی وزارت نفت 
ایران شانا منتش��ر شده است، به 
گفته بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت  
ایران، در صورت رفع تحریم های 
غرب و آمریكا ای��ران قادر خواهد 
بود تا ظرف دوماه میزان نفت خام 
تولیدی خود را به دوبرابر افزایش 
ده��د.  پ��س از نوسان��ات شدید 
قیمت نفت در بازارهای جهانی، 
سازمان کشوره��ای صادر کننده 
نفت اوپک در روز بیست و هفتم 
ماه نوامبر سال جاری نشستی را 
به منظور بررس��ی افزایش عرضه 
نفت خام و کاهش تقاضا در بازار 
و همچنین کاه��ش 30درصدی 
قیمت هر بشكه نفت خام در بازار 
در وین تشكیل جلس��ه خواهند 
داد. در همین راستا ایران به عنوان 
یكی از اعضای مه��م و تاثیرگذار 
اوپ��ک به دلی��ل اختالفات��ش با 
قدرت های عم��ده جهانی برسر 
برنامه هسته ای این کشور تحت 
تحریم های اقتصادی بین المللی 
قرار گرفته و این موضوع موجب 
نفت��ی  شرکت ه��ای  خ��روج 
بین الملل��ی از پروژه های نفتی و 
گازی ایران شده و صادرات نفت 
این کشور عضو اوپ��ک را به یک 
میلیون بشكه در روز کاهش داده 

است. 
در همین راستا، شانا خبرگزاری 
نفتی ایران به نقل از آقای زنگنه 
نوشته اس��ت: ای��ران تحت هیچ 
شرایط��ی به کاه��ش تولید خود 
و چشم پوش��ی از سهم��ش از 
بازارهای جهان��ی رضایت نداده 
و میزان تولید نفت خ��ام خود را 
به هیچ وجه حتی ب��ه میزان یک 

بشكه نیز کاهش نخواهد داد. 
در این می��ان کشورهای عضو 
اوپک فعالیت ه��ای دیپلماتیک 
خود را پی��ش از آغاز اجالس این 
سازم��ان در ماه ج��اری افزایش 
داده ت��ا بتوانند با بح��ث و تبادل 
نظر واکنش مناسب��ی نسبت به 
نوسان��ات شدید قیم��ت نفت در 
بازارهای جهانی که سبب شده تا 
قیمت این فرآورده به پایین ترین 
حد خود در چهارسال اخیر برسد 
نشان دهند. نكته قابل تامل اما در 
این بین موضع عربستان سعودی 
به عنوان بزرگ ترین تولید کننده 
نفت در جهان و البته اوپک است 
که با توجه به مواض��ع اخیر علی 
النعیم��ی، وزیر نف��ت این کشور 
در روز 12 نوامب��ر س��ال جاری 
در مكزی��ک مطرح ش��د، ریاض 
همچن��ان خواهان ثب��ات قیمت 
نف��ت اس��ت. در ادام��ه افزایش 
ای��ن فعالیت ه��ای دیپلماتیک، 
رافائل مارتین��ز، نماینده ونزوئال 
در اوپک به الجزای��ر، ایران، قطر 
و روسی��ه سفر ک��رد و وزیر نفت 
ایران نیز برای آخرین رایزنی های 
دیپلماتی��ک با مقام��ات قطری، 

اماراتی و روسی راهی این کشورها 
شد. گفتنی اس��ت اعضای دیگر 
اوپک نظیر لیبی، ونزوئال و اکوادور 
پیشت��ر خواهان اتخ��اذ تصمیم 
مناسب برای جلوگیری از کاهش 
قیمت نفت ب��ه پایین تر از میزان 

فعلی شدند. 
حال با توجه به مطالب مذکور 
می توان دلیل مقاومت احتمالی 
ایران برای هرگونه کاهش تولید 
نفت خام در اج��الس آتی اوپک 
را درک کرد. برنامه هسته ای این 
کشور دیرزمانی است که موضوع 
و سرخط بسی��اری از خبرها را به 
خود اختصاص داده و باالگرفتن 
اختالف��ات ای��ران و کشوره��ای 
گ��روه پن��ج به عالوه ی��ک بر سر 
برنام��ه هسته ای ای��ران و اعمال 
تحریم ه��ای یک جانب��ه آمریكا 
و اتحادیه اروپا علی��ه این کشور 
سبب ش��ده تا ای��ران سهمش از 
بازارهای جهانی نفت را به میزان 
قاب��ل توجه��ی از دس��ت بدهد. 
گفتن��ی اس��ت در س��ال 2008 
میالدی و پی��ش از شدت گرفتن 
تحریم ها علیه تهران،تولید ایران 
روزانه به چه��ار میلیون بشكه در 

روز می رسید. این درحالی است 
که مطابق گ��زارش منتشر شده 
توسط خبرگزاری بلومبرگ این 
کشور در ماه اکتب��ر سال جاری 
دو میلیون و هفتصد و هفتاد هزار 
بشكه نفت خام تولید کرده است. 
در همین رابطه زنگنه، وزیر نفت 
ایران در چارچوب اجالس قبلی 
اوپک در ماه ژوئن سال جاری و در 
گفت وگو ب��ا خبرنگاران گفت: در 
صورت برداشت��ه شدن تحریم ها 
علیه کشورش، ایران قادر خواهد 
بود تا دوماه پس از رفع تحریم ها 
هفتصد هزار بشكه نفت خام دیگر 

به تولید فعلی اش بیفزاید. 
در ارتب��اط با ای��ن موضع وزیر 
نفت ایران، ریچ��ارد مالینسون، 
از تحلیلگ��ران و کارشناسان بازار 
انرژی در لن��دن می گوید: انتظار 
نمی رود در سال 2015 میالدی 
شاه��د افزایش تولی��د نفت خام 
توسط ای��ران باشیم. ب��ه عقیده 
مالینسون، تنها رفع تحریم های 
بین المللی برای افزایش صادرات 
نفت خام ایران کافی نیست، بلكه 
این کش��ور ب��رای افزایش حجم 
تولید خ��ود با مشك��الت فنی و 

تكنولوژیك��ی روبه رو ب��وده و به 
سرمایه و تخص��ص شرکت های 

نفتی خارجی نیازمند است. 
نگران��ی کشوره��ای غربی از 
برنامه هسته ای ای��ران و احتمال 
دستیابی ای��ن کشور ب��ه سالح 
اتمی، اتهامی که ایران همواره آن 
را رد کرده اس��ت، از جمله دالیل 
اعمال ای��ن فشارها و تحریم های 
بین المللی علی��ه تهران است که 
بیش از ه��ر چیز دیگ��ر صنعت 
نفت ای��ن کش��ور را ه��دف قرار 
داده است. تحری��م ارائه خدمات 
بانكی و تحریم واردات نفت خام 
از ای��ران توسط اتحادی��ه اروپا از 
جمله تحریم هایی است که غرب 
و در رأس آنه��ا آمریكا ب��ر ایران 
تحمیل کرده اند.  در همین راستا 
ای��ران و شش ق��درت جهانی در 
حال مذاکراتی نفس گیر به منظور 
دستیابی ب��ه توافقی جامع بر سر 
برنامه اتمی ایران با هدف محدود 
ک��ردن برنامه اتمی ای��ران و رفع 
تحریم های اعمال ش��ده از سوی 
غرب علی��ه این کش��ور هستند. 
گفتنی است آخرین دور مذاکرات 
می��ان ایران و قدرت ه��ای عمده 
جهان��ی در روز بیس��ت و چهارم 
اکتب��ر، س��ه روز پی��ش از آغاز 
اجالس اوپک ب��ه پایان می رسد.  
باید دید ب��ا توجه به مصمم بودن 
کشوره��ای تولید کننده نفت در 
حاشی��ه خلیج ف��ارس در حفظ 
سهم خ��ود از بازاره��ای جهانی 
نفت، آیا اج��الس آتی کشورهای 
عض��و اوپ��ک خواه��د توانست 
کشوره��ای عض��و را در اتخ��اذ 
تصمیمی واحد برای سروسامان 
بخشیدن به وضعیت قیمت نفت 
در بازاره��ای جهانی ب��ا یكدیگر 

متحد کند یا خیر. 
ترجمه: معراج آگاهی

منبع: بلومبرگ 

فعاالن بخش انرژی خورشیدی در گفت وگو با »فرصت امروز« مطرح کردند

ارزان خریدن، مشکل اصلی انرژی های خورشیدی

تاکید ایران بر حفظ سهم خود از بازار در آستانه اجالس اوپک در وین

برتری ژئوپلیتیکی، ارمغان ارزانی 
نفت برای امریکا

 پایگاه خبری بلومب��رگ در تحلیلی به قل��م ریچ میلر 
نوشت: عصر جدید ارزانی نفت، برتری ژئوپلیتیكی را برای 

امریكا به ارمغان می آورد. 
به گزارش ایرنا از بلومبرگ، عصر جدید فراوانی و ارزانی 
نفت، در حال ترسیم چشم انداز ژئوپلیتیكی جدیدی برای 
جهان است که در آن، قدرت برخی دولت ها تضعیف و بر 

قدرت برخی دیگر افزوده می شود. 
برخی تغییرات نمای��ان است، افزای��ش تولید نفت در 
امریكا، این کش��ور و متحدانش را قادر ک��رد، بدون آنكه 
نگرانی چندانی در مورد حذف واردات نفت از ایران داشته 

باشند، تحریم های سختی علیه آن اعمال کنند. 
در این میان، روسی��ه با آنچه که والدیمی��ر پوتین آن 
را یک کاهش احتمالی فاجعه بار قیم��ت نفت این کشور 
نامید، روبه رو است؛ زیرا اقتصاد روسیه به دلیل نقش این 
کشور در بحران اوکراین، توسط تحریم های امریكا و اروپا 

تضعیف شد. 
اد موریس، رییس بخ��ش تحقیق��ات بین الملل بانک 
امریكایی سیت��ی گ��روپ در نیوی��ورک از طریق پست 
الكترونیكی به بلومبرگ گفت: دوران جدید کاهش قیمت 
که عامل آن انقالب نفت و گاز شیل در امریكا بود، در حال 
طلوع است و بی ش��ک، تغییرات ژئوپلیتیك��ی مهمی به 

همراه خواهد داشت. 
25 سال پیش، سقوط قیمت نف��ت در اواخر نیمه دوم 
دهه 1980، درآمد نفتی که اتحاد جماهیر  شوروی  برای 
بقا نیاز داشت، کاه��ش داد و راه را برای تجزیه این کشور 

هموار کرد. 
همچنین کاهش قیمت نفت ممك��ن است بر تصمیم 
صدام حسین رهب��ر عراق برای حمله ب��ه کویت در سال 
1990 که به جن��گ اول خلیج فارس منج��ر شد، تاثیر 

گذاشته باشد. 
در حالی که روسیه احتماال بار دیگ��ر به همراه ایران و 
ونزوئال از اتفاقات بازار نفت، با مشكل مواجه خواهند شد، 
اما امریكا و چین در رأس کشورهای��ی خواهند بود که از 

آن سود می برند. 
ریوا باال، معاون بخش تحقیقات جهانی شرکت خدمات 
مشاوره ای است��ارت فور در تگزاس گف��ت: نفت به لحاظ 
ژئوپلیتیكی، مهم ترین کاال است. نفت اقتصاد کشورها در 

سراسر جهان را حرکت می دهد. 
قیمت نف��ت پایه امریك��ا در پنج ماه گذشت��ه بیش از 
30 درصد کاهش یافته و به ح��دود 75 دالر در هر بشكه 
رسیده، این در حالی است ک��ه تولید نفت این کشور به 9 
میلیون و 60هزار بشكه در روز یا باالترین سطح خود در 

بیش از سه دهه اخیر رسیده است. 
دانیل یرجین، معاون شرکت خدمات مشاوره ای انگلوود 
در کلورادو گفت: به م��دت 10 سال، عوامل تعیین کننده 
بازار نفت، رشد اقتصادی چین و تقاضای نفت این کشور 
بودند و اکنون عامل تعیین کننده، رشد حیرت آور تولید 

نفت در امریكا است. 
عربستان سعودی و کویت، آنچه ک��ه فیلیپ ورلگر آن 
را »جنگ قیمت به خاطر نیاز« می نامد را راه انداخته اند 
که هدف آن حفاظت از سهم بازار و مجبور کردن امریكا و 

تولیدکنندگان دیگر، به کاهش تولید نفت است. 
تا به اینجا، شرکت ه��ای نفتی امریك��ا از میدان خارج 
نشده اند و بر این باورند ک��ه توان مقاومت آنه��ا در برابر 
کاهش قیم��ت نفت، بسی��ار بیشتر از 11 کش��ور همكار 

عربستان سعودی در اوپک است. 
آرشه دانه��ام، رییس شرکت نفت��ی چساپیكه در شهر 
اوکالهاما، گفت: عربستان سع��ودی واقعا ریسک بزرگی 
کرد. اگر آنها قیمت نفت را به 60 تا 70 دالر در هر بشكه 
کاهش دهند، شاهد کاهش تولید نفت در امریكا خواهیم 
بود، اما )به دلی��ل پایین بودن ت��وان مقاومت کشورهای 
اوپ��ک(، قیم��ت نفت هرگز ب��ه چنین سطح��ی کاهش 

نخواهد یافت. 
لئوناردو ماج��ری، مدیر سابق شرکت نفت��ی ایتالیایی 
که اکنون در دانشگاه ه��اروارد کمبریج تدریس می کند، 
گفت: بازار وارد منطقه خاکستری شده است. یک حمله 
تروریستی در میدان های نفتی واقع در منطقه خاورمیانه 

می تواند قیمت نفت را افزایش دهد. 

بخشنامه معاون اول رییس جمهور 
برای صرفه جویی در مصرف گاز 

مع��اون اول رییس جمهور با اب��الغ بخشنامه ای، کلیه 
وزاتخانه ها، سازمان ها، موسس��ات و شرکت های دولتی، 
نهادهای انقالب اسالمی و استانداری های سراسر کشور را 

به صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی مكلف کرد. 
در این بخشنامه آمده است ک��ه به منظور صرفه جویی 
در مصرف گاز طبیع��ی، کلیه وزارتخانه ه��ا، سازمان ها، 
موسسات و شرکت های دولتی، نهادهای انقالب اسالمی 
و استانداری ه��ای سراسر کشور موظف ب��ه رعایت کامل 

مواردی شده اند. 
یك��ی از این عوامل، روش��ن کردن وسای��ل گرمایشی 
یک ساعت قبل از آغاز ک��ار و یک ساعت پس از پایان کار 
است. عایق بندی لوله های موتورخانه و استفاده از وسایل 
گرمایش��ی استاندارد و با برچسب انرژی ب��اال نیز از دیگر 
عواملی است که در این بخشنامه بر آن تاکید شده است. 

همچنین دراین بخشنامه آم��ده است که انجام معاینه 
فنی، تعمی��ر و سرویس سامانه ها و وسای��ل گرمایشی از 
جمله موتورخانه ها برای افزایش بازدهی وسایل گازسوز 
نظیر نصب سامانه پایش هوشمن��د موتورخانه )براساس 
بند 17 مصوب��ه شم��اره 212326ت/46320ه� مورخ 

1390/12/16 هیات وزیران( نیز انجام خواهد شد. 

تولید گاز کشور تا 3 سال آینده 
2برابر می شود

حمیدرضا عراق��ی، مدیرعامل شرکت مل��ی گاز ایران 
گفت: طی سه س��ال آینده با توجه ب��ه افزایش دوبرابری 
ظرفیت تولید گ��از کشور باید نح��وه مدیریت گاز کشور 

نیز تغییر کند. 
او در گفت وگو ب��ا ایرنا توضی��ح داد: افزایش دو برابری 
حجم تقاضا برای گاز، تبدیل تقاضا از مشترکین کوچک 
به مشتریان ب��زرگ صنعت��ی، افزایش تع��داد خانوارها، 
وابستگی 70 درصدی سهم سبد انرژی ب��ه گاز، ورود به 
تجارت جهانی گ��از و چالش های ناش��ی از آن و ضرورت 
همكاری ب��ا شرکت های ب��زرگ بین المللی ب��ه منظور 
دسترسی به تكنولوژی و منابع از جمله تحوالتی است که 
صنعت گاز تا افق 1404 با آنها مواجه است و باید برای آن 

برنامه ریزی کند. 
وی با اشاره به اینكه تا س��ال 1396 حجم تولید گاز در 
کشور به 330 میلیارد مترمكعب در سال افزایش می یابد، 
از نیاز این صنعت به 62 میلیارد دالر سرمایه گذاری برای 
اجرای پروژه های مربوط ب��ه آماده سازی زیرساخت های 

صنعت گاز خبر داد. 
وی با بیان اینكه طی دو ماه آینده و با شروع اجرای بند 
ق تبصره 2 قان��ون بودجه، حجم ک��ار گسترده ای شروع 
خواهد ش��د، اظهار ک��رد: از آنجا که در تم��ام پروژه های 
مذکور ب��ا مسائل مالی روب��ه رو هستیم بنابرای��ن نیاز به 
نظارت و بازرس��ی در این مقط��ع زمانی بی��ش از پیش 

احساس می شود. 

آمادگی ایران برای بازدید
 آژانس از مریوان 

امید کریمیان، نماینده مری��وان و سروآباد در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینكه مریوان منطقه ای کوهستانی 
و بیشتر جنگلی با روستاهای فشرده و نزدیک به هم است، 
گفت: از نظر فن��ی و محیطی هیچ توجیه��ی برای ایجاد 

سایت هسته ای در مریوان وجود ندارد. 
او با اشاره به شایعات مطرح شده مبنی بر وجود مراکز 
هسته ای در شهرستان مریوان، به خانه ملت گفت: ادعای 
آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی مبنی ب��ر وجود سایت 
هسته ای در مریوان ن��ه تنها کذب است بلك��ه بیشتر به 

جوک شباهت دارد. 
وی با بیان اینكه ادعای یكی از کشورهای عضو آژانس 
بین المللی ان��رژی اتمی در مورد وج��ود سایت هسته ای 
در مریوان از نظ��ر حقوقی نیز جای ایراد اس��ت، افزود: با 
اطالعات غلطی که به آژانس داده شده نه تنها جایگاه آن 
درسطح بین المللی کاهش می یابد بلكه اعتماد ملت ایران 

را بیش از پیش کاهش می دهد. 

حذف مازوت در پاالیشگاه ها 

همكاری خوبی بین سازم��ان حفاظت محیط زیست و 
وزراتخانه های نفت و نیرو ب��رای کاهش مصرف سوخت 

مازوت در پاالیشگاه ها وجود دارد. 
 معصومه ابتكار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
با اعالم این نكته گفت: م��ازوت سوختی است که موجب 
آلودگی هوا می شود، از این رو برای کاهش یا حذف مصرف 
آن در پاالیشگاه ها با وزیر نی��رو و نفت مذاکراتی داشتیم 
و تاکن��ون چندین جلسه ب��ا هدف بررس��ی این موضوع 
برگزار شده است. در صدد هستیم تا نیاز مصرف سوخت 
پاالیشگاه ها، با گ��از طبیعی یا گازویی��ل برطرف شود یا 
اینكه این صنایع از کمترین حجم مازوت استفاده کنند، 
از این رو تاکنون همكاری های خوبی بین سازمان حفاظت 

محیط زیست و وزارت نفت و نیرو انجام شده است.
 وی تاکید کرد: اما چون کمبودهایی از سال های گذشته 
در کشور وجود دارد، از این رو اجرای کامل این هدف نیاز 
به زمان بیشتری دارد ک��ه امیدواریم این کمبودها هرچه 

زودتر برطرف شود. 
 گفتنی است که تامین گاز م��ورد نیاز خانوار در فصول 
سرد سال در اولویت قرار دارد از این رو با سرد شدن هوا و 
به منظور تامین گازهای خانگی، گاز مصرفی پاالیشگاه ها 
قطع می شود که درای��ن شرایط برای تامی��ن سوخت از 
مازوت که آالین��ده است، استفاده می کنن��د. استفاده از 
مازوت موجب افزای��ش آلودگی در هوا می ش��ود، از این 
رو یكی از برنامه های در دست اج��رای سازمان حفاظت 
محیط زیست حذف مازوت یا حداقل کاهش آن در صنایع 

و پاالیشگاه ها است. 

 جمع آوری کنتورهای مکانیکی آب 
 غالمرضا خوش خلق، مع��اون هماهنگی توزیع شرکت 
توانیر با اشاره ب��ه اینكه 40 درص��د از کنتورهای کشور 
مكانیكی هستن��د از برنامه جم��ع آوری کنتورهای پنج 
آمپری خب��ر داد و گفت: 200 هزار کنت��ور هوشمند نیز 

به صورت پایلوت در پنج منطقه در حال نصب است. 
 او با اشاره به برنامه های توانیر برای تعویض کنتورهای 
قدیمی و نص��ب کنتورهای هوشمند ب��ه ایسنا گفت: در 
حال حاضر مدت هاست که به جای کنتورهای مكانیكی، 
کنتورهای دیجیتال��ی نصب می شوند. براس��اس برنامه 
درصددیم ک��ه کنتوره��ای مكانیكی با ق��درت پایین را 
تعویض کنیم، البته زمان تعویض کنتورها به شرایط مالی 
ما بستگی دارد. در بیشتر مناط��ق کنتورها با قدرت پنج 
آمپر جمع آوری شده اند. درصدد جمع آوری کنتورهایی 
هستیم که بسیار قدیمی اند و برای مصرف فعلی پاسخگو 

نیستند. 

نفت

انرژی 

گاز 

انرژی هسته ای 

پاالیشگاه 

آب 

بین الملل

لیال مرگن
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3 کار و تولید

مع��دن  صنع��ت،  وزی��ر 
وتج��ارت می گوی��د ک��ه برای 
و  تولید کنن��دگان  تش��ویق 
مصرف کنن��دگان خودروهای 
برقی و هیبریدی بسته حمایتی 
و تش��ویقی ب��رای تصوی��ب به 
هیأت دولت ارائه ش��ده اس��ت. 
اما آنچه واقعیت موجود نش��ان 
می ده��د، س��رمایه گذاری در 
تولید خودروهای برقی چیزی 

جز هدر دادن سرمایه نیست. 
تولی��د خودروه��ای برقی و 
هیبری��دی از س��ال ها پیش در 
صنعت خودروس��ازی کش��ور 
مطرح ش��ده، اما آنچه کارنامه 
ای��ن خودروه��ا در  تولی��د 
کشورهای پیش��رفته ای نظیر 
چین و آمریکا نش��ان می دهد، 
این خودروها به ویژه خودروهای 
برقی نتوانس��ته اند آن گونه که 
باید سلیقه بازار را به خود جذب 
کنند.  سرعت زیر 100 کیلومتر، 
باتری س��نگین، ضعف حرکت 
در سطوح ش��یب دار، سازگار با 
محیط زیس��ت و قیم��ت باال از 
جمله ویژگی ه��ای خودروهای 
برقی است که همین ویژگی ها 
از جذابیت ای��ن خودروها برای 
مشتریان می کاهد. خودروهای 
هیبریدی اما در ش��رایط بهتر 
از نظ��ر جذابی��ت ق��رار دارند. 
دوموتوره بودن، قیمت نه چندان 
باال و مصرف بهینه س��وخت از 
جمله ویژگی ه��ای خودروهای 
هیبری��دی اس��ت.  س��اخت 
خودروهای هیبریدی در ایران 
همزمان با سهمیه بندی بنزین 
در کش��ور به اوج خود رس��ید 
و مقرر ش��د که تا س��ال 1391 
دو میلیون دس��تگاه خودروی 
هیبریدی در کشور تولید شود؛ 
اتفاقی که هی��چ گاه نیفتاد و در 
نهایت تا پایان سال 1391 فقط 
دو دستگاه خودرو هیبریدی در 
کشور تولید شد. حاال اما دولت 
دوباره عزم خود را برای ساخت 
خودروهای برق��ی و هیبریدی 
جذب کرده اس��ت. در شرایطی 
که صنعت خودروس��ازی ایران 
روزهای خوب��ی را نمی گذراند، 

دولت قصد دارد بار تازه ای را نیز 
بر دوش این صنعت اضافه کند. 

ضرورت ساخت 
خودروهای برقی چیست؟ 

در چنی��ن ش��رایطی ای��ن 
پرسش مطرح می شود که ورود 
به س��اخت این ن��وع خودروها 
در کش��ور چقدر ضروری بوده 
و چه آین��ده ای را می توان برای 
آن پیش بین��ی ک��رد؟  موی��د 
حسینی صدر، عضو کمیسیون 
صنای��ع و مع��ادن مجل��س 
ش��ورای اس��امی در گفت وگو 
با »فرصت امروز« در پاس��خ به 
این پرس��ش ها می گوی��د: »ما 
امکان تولی��د خودروهای برقی 
را در کش��ور داری��م. در ح��ال 
حاضر در بس��یاری از کشورها 
از خودروه��ای برق��ی به عنوان 
وس��یله حمل و نق��ل عموم��ی 
اس��تفاده می کنند. خودروهای 
کوچک و س��بک برق��ی برای 
جلوگی��ری از آلودگ��ی هوا در 
ش��هرهای بزرگ مورد استفاده 

قرار می گیرند.«
»س��اخت  می افزای��د:  او 
خودروهای هیبری��دی و برقی 
سال هاست در دسته مطالبات 
مجل��س از دولت ق��رار دارد و 
برای ش��هر بزرگی مانند تهران 
س��اخت ای��ن ن��وع خودروها 
ضرورت دارد.« محمدحس��ن 

ش��جاعی فرد، رییس دانشکده 
مهندس��ی خودرو دانشگاه علم 
 و صنع��ت، نی��ز در این ب��اره به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»برخوردار نبودن از سرعت باال 
و افت خودرو در شیب ها به دلیل 
وزن باالی باتری از ویژگی های 
خودروهای برقی است. همین 
دو ویژگی موجب استقبال کم 
از ای��ن خودروها در دنیا ش��ده 
اس��ت. تنها ویژگ��ی مثبت این 
ن��وع خودروه��ا س��ازگاری با 
محیط زیس��ت اس��ت ک��ه در 
شهر های آلوده ای مانند تهران، 
ویژگی مثبتی به شمار می رود.«
او با اش��اره به قیم��ت باالی 
خودروهای برقی، بیان می کند: 
»قیم��ت خودروه��ای برق��ی 
باالست. مثا اکنون شهرداری 
با همکاری یک شرکت اقدام به 
ساخت موتورسیکلت های برقی 
کرده که قیمت هر دستگاه 10 
میلی��ون تومان اس��ت، طبیعتا 
مش��تری ترجی��ح می ده��د 
ب��ه جای خری��د یک دس��تگاه 
موتورس��یکلت با ای��ن قیمت، 
یک خودرو معمولی خریداری 

کند.«
ای��ن اظهارنظره��ا و حمایت 
دول��ت از س��اخت خودروهای 
برق��ی در ش��رایطی مط��رح 
می ش��ود ک��ه کش��ور آمریکا 
حت��ی ب��ا دادن سوبس��ید نیز 

نتوانس��ته ش��انس بیش��تری 
برای خودروه��ای برقی ایجاد 
کند. همچنین چی��ن که یکی 
از کشورهای پیشرو در ساخت 
خودروهای برقی است نتوانسته 
در تامین همه زیرس��اخت های 
الزم، موفق باش��د. اما موضوع 
س��اخت خودروهای هیبریدی 
کم��ی تف��اوت دارد. کارنام��ه 
س��اخت خودروهای هیبریدی 
در دنی��ا و می��زان اس��تقبال 
مش��تریان از این نوع خودروها 

کارنامه درخشان تری است. 
ش��جاعی فرد درباره ساخت 
خودروه��ای هیبری��دی اظهار 
می کن��د: »خودروهای هیبرید 
نیز در ش��هرهای ش��یب دار با 
مش��کل مواجه می ش��وند، اما 
ب��ه اعتقاد م��ن اگر قرار اس��ت 
بس��ته حمایتی ارائه شود بهتر 
است برای س��اخت خودروهای 
هیبریدی باشد. س��ال ها است 
که مطالع��ات درباره س��اخت 
خودروهای هیبرید در کش��ور 
انجام شده و زیرس��اخت ها نیز 
برای تولید این ن��وع خودرو در 

کشور فراهم است.«

بهبود کیفیت خودروهای 
معمولی به جای ساخت 

خودروهای برقی
بات��ری ب��ا عمر ک��م، قیمت 
تمام ش��ده باال و وزن س��نگین 

مش��کات  بزرگ تری��ن  ز  ا
خودروه��ای برق��ی اس��ت. 
خودروه��ای هیبری��دی نی��ز 
اگرچ��ه از مزای��ای زی��ادی 
برخوردارند، اما پیشینه ساخت 
آنها در کشور، پیشینه مناسبی 
نبوده و از احتی��اج به مطالعات 
بیش��تر در این زمینه حکایت 
دارد. از س��وی دیگ��ر وض��ع 
صنعت خودروس��ازی داخلی 
نیز چن��دان مناس��ب نبوده و 
بهبود کیفیت، بزرگ ترین نیاز 

این صنعت به شمار می رود. 
در این شرایط شاید پرسیدن 
این سوال منطقی باشد که بهتر 
نیس��ت دولت به ج��ای صرف 
منابع در جه��ت پروژه هایی که 
سرنوشت آنها مشخص نیست، 
تمرک��ز خ��ود را روی بهب��ود 
کیفی��ت خودروه��ای معمولی 

بگذارد؟ 
ش��جاعی فرد در پاس��خ ب��ه 
این پرس��ش می گوید: »بهبود 
کیفی��ت خودروه��ای معمولی 
را با وض��ع فعلی ب��ازار خودرو 
نمی ت��وان متص��ور ش��د؛ زیرا 
خودروس��ازان م��ا می خواهند 
هم سود داشته و هم ضررهای 
قبلی خ��ود را از م��ردم بگیرند. 
وقت��ی س��ود پایی��ن می آید، 
در پ��ی آن ف��روش و کیفی��ت 
خودرو پایین می آی��د بنابراین 
امید زیادی به بهب��ود کیفیت 
خودروهای معمولی نیست. اما 
در زمینه خودروهای هیبریدی 
ما به اندازه دیگر خودروها عقب 
نیس��تیم.« در ش��رایطی ک��ه 
کارنامه نشان می دهد از پروژه 
دو میلیونی در نظر گرفته شده 
ب��رای خودروه��ای هیبریدی 
فقط دو دستگاه تولید شده و از 
سوی دیگر زیرساخت های الزم 
برای تولید خودروهای برقی در 
کشور وجود نداشته و حتی در 
صورت موجودیت نی��ز بازار از 
آنها استقبال نخواهد کرد، بهتر 
نیست س��رمایه ها در شرایطی 
که کشور با بحران روبه رو است، 
ب��ه س��مت بخش ه��ای مولد 
 دیگ��ری که آینده روش��ن تری 

دارند، برود؟ 

بسته حمایتی وزیر صنایع زیر ذره بین کارشناسان

سرمایه گذاری در خودروهای برقی، هدر دادن سرمایه است
توسعه 17/5 میلیون تنی 
کنسانتره و گندله سنگان 

مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: در منطقه سنگان، برنامه توسعه 17.5 میلیون تنی 

کنسانتره و گندله تدوین و اجرایی شده است. 
به گفته کرباس��یان، بخش��ی از این برنامه تحت عنوان 
طرح احداث 5 میلیون تن گندله و 5 میلیون تن کنسانتره 
س��نگ آهن س��نگان ط��ی فراخوانی به کنسرس��یومی 
متش��کل از ش��رکت های فنی و مالی واگذار شد. 12. 5 
میلیون تن دیگر از رقم مذکور نیز توس��ط ش��رکت های 
خصوصی س��رمایه گذاری می ش��ود و با بهره ب��رداری از 
 ای��ن طرح ه��ا، مش��کل کمب��ود گندل��ه و کنس��انتره 

تامین خواهد شد. 
برن��ده فراخوان ط��رح تجهی��ز مع��ادن 5 و 6 گل گهر 
مشخص شده است. این معادن به ترتیب 24 و 76 میلیون 
تن ذخیره دارند و عیار آنها به ترتیب 47 و 51 درصد است. 
معدن 5 »رو زمینی« و معدن 6 »زیر زمینی« است و دوره 

واگذاری آن 25 سال تعیین شده است. 
به گ��زارش ایمی��درو، مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت ب��ا بیان اینکه اکن��ون در مورد20 ه��زار میلیارد 
تومان طرح مع��دن و صنایع معدنی که ب��ه تعویق افتاده 
بود، تصمیم گیری ش��ده و با مش��ارکت بخش خصوصی 
س��رمایه گذاری های م��ورد نی��از ص��ورت می گی��رد، 
به طوری ک��ه برای اج��رای برخ��ی از آنها، س��رمایه گذار 
ش��ریک قطعی ش��ده و برخی از طرح های دیگ��ر نیز به 
س��رمایه گذار واگذار ش��ده یا خواهد ش��د. از ای��ن رو، تا 
پایان امس��ال، عملیات اجرایی بی��ش از 30 طرح بزرگ 
سرمایه گذاری باالی 90 درصد در بخش معدنی و صنایع 
 معدنی شروع می ش��ود و به تدریج وارد مرحله راه اندازی 

خواهند شد. 
او با اشاره به فعال شدن پروژه ها طی یک سال گذشته، 
تصریح ک��رد: از هفت طرح فوالدی اس��تانی که از س��ال 
85 راکد مانده بود، برای پنج طرح ش��ریک سرمایه گذار 
مشخص شده و امیدواریم واحدهای احیای مستقیم )آهن 
اسفنجی( طرح های شادگان، سپیددشت، میانه و نیریز تا 
پایان نیمه نخست سال 94 به بهره برداری برسند. عملیات 
اجرایی فاز آهن اسفنجی سه طرح فوالدی بافت، قائنات 
و سبزوار نیز در حال انجام است. در بخش فوالد سازی هم 
مذاکرات بین بانک های ایرانی و چینی شروع و شش طرح 
گشایش اعتبار شده و به محض حل موضوع تامین اعتبار، 
واحد های فوالد سازی طرح های مذکور نیز به طور جدی 

فعال می شوند. 
کرباس��یان ضمن اش��اره به افتتاح فاز نخس��ت طای 
زرش��وران در 24 آبان و نیز ش��روع عملیاتی فاز2 توسعه 
این ط��رح در آینده نزدی��ک، گفت: طرح ی��ک میلیون 
تنی س��یمان سروآس��ول ونزوئا-که در آبان ب��ه تولید 
رس��ید- دومی��ن ط��رح دول��ت یازدهم اس��ت ک��ه تا 
 پایان آذر توس��ط مقامات ارش��د دولت به طور رس��می 

افتتاح می شود. 
وی ادامه داد: طراحی و پیمانکاری این کارخانه توسط 
ایرانی ها انجام ش��ده و 70 درصد تجهیزات آن س��اخت 
داخلی است که از نمونه های خوب صادرات خدمات فنی 

مهندسی محسوب می شود. 
کرباس��یان در ادامه به طرح ف��رآوری 10 میلیون تن 
ذخیره س��نگ آهن کم عیار معدن جال آباد، اشاره کرد 
و گفت: طی فراخوان صورت گرفته، برنده مشخص و قرار 
است کارخانه ای با ظرفیت 600 هزار تن برای فرآوری این 

میزان ذخیره احداث شود. 
وی افزود: طرح های دیگری شامل تجهیز زغال سنگ 
خمرود، اس��تحصال منیزیم از ش��ورابه های دریاچه قم، 
طرح تولید پتاس و لیتیوم و فروکروم جغتای به فراخوان 
گذاشته ش��ده و پس از معلوم ش��دن برنده آنها، عملیات 

توسعه آنها آغاز خواهد شد. 
رییس هیات عامل ایمیدرو با اش��اره ب��ه اتمام تدوین 
طرح جامع فوالد گف��ت: در این طرح با توج��ه به برنامه 
چش��م انداز 1404، فرآیند تولید فوالد تا 55 میلیون تن 
و تامین مواد اولیه مورد نیاز آن )س��نگ آهن، کنسانتره 
 و گندل��ه( پیش بین��ی ش��ده و قرار اس��ت تا پای��ان آذر 

رونمایی شود. 
وی ادام��ه داد: برای تدوین طرح جامع زغال س��نگ با 
شرکت لهس��تانی قرارداد منعقد شده اس��ت. طی هفته 
آینده نیز طرح تجهیز زغال س��نگ پروده ش��رقی طبس 
با ذخیره 170 میلی��ون تن به فراخوان س��رمایه گذاری 

گذاشته خواهد شد. 
به گفته کرباسیان، طرح توسعه مس سونگون نیمه دوم 
آذر و طرح توسعه مس سرچش��مه تا پایان دی به مرحله 
افتتاح خواهند رسید. برنده فراخوان طرح تجهیز معدن 
درآلو و چاه فیروزه تا دو هفته آینده مشخص می شود و سه 

طرح دیگر نیز به فراخوان گذاشته خواهد شد. 
وی ادامه داد: طی یک سال گذشته، عملیات اکتشاف 
100 هزار کیلومت��ر مربع ش��روع ش��ده و آمادگی آغاز 
عملیات اجرایی اکتش��اف 100 هزار کیلومتر مربع دیگر 

وجود دارد. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به اینکه 
امیدواریم در الیحه خروج از رکود، ایمیدرو مورد حمایت 
ویژه ای قرار گیرد و برای تقویت آن، از صندوق توسعه ملی 
تسهیات مورد نیاز پرداخت شود و اساس نامه این سازمان 
مورد توجه قرار گیرد، خاطرنش��ان کرد: در مورد بودجه، 
وعده های خوبی در بخش معدن و صنایع معدنی داده شده 

که امیدواریم محقق شود. 
وی ادامه داد: طی مدت گذش��ته، بیش��ترین منابع در 
اختیار ایمیدرو در قالب رد دیون داده شده و هیچ درآمدی 
از آن به ایمیدرو بازنگش��ته است، درحالی که طبق قانون 
باید 70 درصد منابع درآمد حاص��ل از واگذاری ها به این 

سازمان واریز شود. 

 اتحاد 2 وزارتخانه برای
 کمک به تولید و صنعت کشور

 طی نشست مش��ترک وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه های کمک به تولید و 
نیز مسائل مربوط به سرمایه گذاری های جدید با استفاده 

از ظرفیت صندوق های اجتماعی بررسی شد. 
به گزارش »شاتا« در این نشست محمدرضا نعمت زاده، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با کمک وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی قرار شد فرصتی به واحدهای تولیدی 
داده شود تا به تدریج آنها هم بتوانند بدهی های خود را به 
صندوق ها پرداخت کنند تا چرخ های صنعت روان تر شود. 
طی چند سال گذشته به ویژه از سال 89 تا 92 با توجه به 
ش��رایط تحمیلی اعم از رکود و تحریم و مشکات بانکی 
داخلی و خارجی که بر واحدهای تولیدی وارد شده، این 
واحدها با مسائلی مواجه بودند و برخی واحدها نتوانستند 

مطالبات تامین اجتماعی را به موقع پرداخت کنند.
وی ادامه داد: مواردی هم راجع به مفاصا حساب تامین 
اجتماعی در رابطه با تمدید یا صدور کارت بازرگانی مطرح 
و قرار شد با کمک وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت 
هیچ واح��د تولیدی به خاطر نداش��تن ی��ا تمدید کارت 
بازرگانی متوقف نشود تا دیون خود را هم بنابر توافقی که 

صورت می گیرد پرداخت کنند. 
در ادامه نشس��ت وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی نیز 
کمک ب��ه تولید و ص��ادرات و س��رمایه گذاری خارجی و 
پایداری منابع صندوق ها و کارآمدی در رش��د و توس��عه 
عمومی کش��ور را یک��ی از اس��تراتژی های صندوق های 

زیرمجموعه این وزارتخانه برشمرد. 
 علی ربیعی گفت: باید قوانین تامین اجتماعی و مالیاتی 
راحت ت��ر ش��وند و تامین اجتماع��ی نیز در رش��د تولید 

مشارکت کند. 
وی همچنین بر محافظ��ت از مجموعه منابع اقتصادی 
برای صاحبان صندوق ها که بازنشستگان و روستاییان و 
کارگران و عشایر هستند، تاکید کرد و گفت: طراحی های 
الزم برای این صندوق ها مورد بحث قرار گرفت که چگونه 
بتوان هم تاثیر آنها را در رشد کشور افزایش داد و هم خود 

منابع بیشتری به دست آورند. 
ربیعی با بی��ان اینکه یکی دیگ��ر از مباحث مورد بحث 
در نشس��ت مش��ترک با مهن��دس نعم��ت زاده، خروج 
ای��ن صندوق ه��ا از صنای��ع دس��ت و پا گی��ر و کم بازده 
اس��ت افزود: ای��ن صندوق ها بای��د سیاس��ت انقباضی 
 اتخاذ کند و ب��رای پای��داری منابع در محل ه��ای مفید 

سرمایه گذاری کنند. 

سازمان اموال تملیکی خودروهای 
2500 سی سی را  مرجوع می کند

اردشیر محمدی، رییس س��ازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی از مرجوع ش��دن تع��دادی از خودرو های 
2500 سی س��ی توس��ط این س��ازمان خبر داد و گفت: 
با توج��ه به اینک��ه براس��اس مصوبه دول��ت خودروهای 
یادش��ده قابلیت فروش ندارند، تعدادی از این خودروها 
توسط س��ازمان اموال تملیکی مرجوع ش��ده است. البته 
تعداد محدودی خودرو 2500 س��ی سی در این سازمان 
موجود اس��ت که در صورت مراجعه صاحبان آنها به آنان 
مرجوع خواهد شد.  براساس مصوبه هیات وزیران، واردات 
خودروهای با حجم موتور 2500سی س��ی به کش��ور به 
طور کامل ممنوع شده است.  طبق مصوبه هیات وزیران 
خودروهای باالی 2500سی سی که باید متروکه می شد 
دیگر امکان فروش را در داخل کشور ندارند و باید مرجوع 
شوند. همچنین براساس مصوبه دولت، خودروهای باالی 
2500 سی س��ی صرفا در مناطق آزاد اجازه تردد دارند و 
اگر وارد گمرک شوند پس از طی مراحل متروکه، که سه 
ماه طول خواهد کشید، این خودروها باید مرجوع شوند. 
یادآور می ش��ود در سال جاری 130 دس��تگاه خودروی 
باالی 2500 سی سی به کشور وارد ش��د که این رقم در 
سال قبل چهار هزار و 16 دستگاه خودروی باالی 2500 
سی سی بوده است.  رییس س��ازمان جمع آوری وفروش 
ام��وال تملیکی در گفت وگ��و با ایرنا توضیح داد: هش��ت 
هزار میلیارد ریال اموال متروکه در هفت ماهه امسال به 
سازمان اموال تملیکی اعام ش��ده که از این میزان هفت 
هزار و 500 میلیارد ریال دوباره به گمرک برگردانده است.  
به گفته وی، کاالهای مرجوعی شامل ماشین آالت صنعتی 
و خط تولید و دیگر کاالهای مورد نیاز کشور که صاحبانش 

مشکلی در ترخیص آن داشته اند، است. 

لزوم مذاکره با خارجی ها 
برای تولید خودرو سبز

معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
به خودروسازان داخلی توصیه کرد تولید خودروهای سبز 
را به عنوان محور مذاکرات خود با خودروس��ازان خارجی 
مدنظر قرار دهند.   به گزارش فارس،  معصومه ابتکار گفت: 
با توجه به وضعیت آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران و 
تاثیر تردد خودروها بر روند افزایش حجم آالینده ها، هیچ 
راهی جز تولید خودروهای سبز و سازگار با محیط زیست 
وجود ندارد و به همین دلیل بای��د در رویکردهای فعلی 

صنعت خودرو بازنگری شود.
 براساس گزارش سال 2014 سازمان بهداشت جهانی، 
حدود هفت میلیون نفر به علت آلودگی هوا در سال 2012 
جان خود را از دس��ت داده اند که علت مرگ بیش از سه 
میلیون و 700 ه��زار نفر، آلودگی ه��وا در فضای بیرونی 

شهرها بوده است.  
معاون رییس جمهور با بیان اینکه خودروسازان بزرگ 
دنیا به تجارب ارزش��مندی در زمین��ه تولید خودروهای 
س��ازگار با محیط زیست دس��ت یافته اند، افزود: طبیعی 
است که خودروس��ازان داخلی نیز بدون همکاری با این 
شرکت ها نمی توانند روند سریع تولید خودروهای سبز را 
طی کنند و به همین دلیل باید س��ازوکارهای الزم جهت 
انعقاد قراردادهای همکاری مشترک با آنها را فراهم کرد.  
ابتکار با تاکید بر عزم جدی سازمان حفاظت محیط زیست 
برای مقابله با آلودگی هوا اعام ک��رد: با روند فعلی تولید 
خودرو در کش��ور به هیچ وجه نمی توانیم اهداف کان در 
حوزه کاهش آلودگی هوا را محقق کنیم و به همین دلیل 
خودروس��ازان داخلی باید تمام تاش خ��ود را در بخش 
تولید خودروهایی با مصرف س��وخت کمتر و دستیابی به 

استانداردهای باالتر از یورو4 متمرکز کنند. 

تولید معدن

خودرو 

عسل داداشلو
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مدیر عامل شرکت مس پیشنهاد داد

ایجاد تشکلی مردم نهاد در صنعت مس کشور 

هیچ تشکل فراگیری در حوزه صنعت مس وجود ندارد و خأل یک تشکل مردم نهاد 
به خوبی احساس می ش��ود؛ چراکه با وجود چنین انجمنی می توانیم در جهت منافع 
ذی نفعان صنعت مس و ارتقای بهره وری در این صنعت و صنایع پایین دس��تی مس 
حرکت کنیم.  به گزارش مس پرس، احمد مرادعلیزاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
مس ایران با بیان این مطلب، افزود: »تشکیل انجمنی مستقل مربوط به صنعت مس 

و صنایع وابسته امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.«
وی با بیان اینکه باید بکوشیم تا از طریق ایجاد تشکل ها به سمت ارتقای بهره وری 
صنایع پایین دس��تی مس حرکت کنی��م، تصریح کرد: »اگرچه انجمن س��یم و کابل 
یا س��ندیکای صنعت برق وجود دارد، اما تش��کلی که بتواند با هم فکری انجمن های 
مذکور برای صنعت مس سیاس��ت گذاری کند، وجود ندارد. این در حالی است که با 
ایجاد چنین انجمنی می توان در جهت دفاع از منافع ذی نفعان و کمک به قانونمندی 

مناسب تر در سطح ملی حرکت کرد.«
مرادعلیزاده با بیان اینکه انجمن مس می تواند از طریق تحلیل آمار جهانی در بازار 
این صنعت شفافیت ایجاد کند، افزود: »همچنین از این طریق می توان از مجامع علمی 
و اساتید دانشگاه در جهت رش��د این صنعت بهره گرفت. وجود یک انجمن تخصصی 
در صنعت مس می تواند قوانین را بهبود بخشد و فشارهای دستگاه های حاکمیتی بر 

این صنعت را متعادل کند.«
وی برقراری ارتباط مستمر و دائمی با بازارهای صادراتی و خارجی را از دستاوردهای 
ایجاد چنین انجمنی برشمرد و خاطرنش��ان کرد: »وجود انجمن تخصصی مرتبط با 
صنعت مس همچنین می تواند بر ارتقای فناوری و بهبود چش��م انداز این صنعت اثر 

مثبتی بگذارد.«
مرادعلیزاده با بی��ان اینکه انجمن ه��ا می توانند بهترین راهبر ب��رای برون رفت از 
مشکات موجود در صنایع پایین دستی مس باشند، افزود: »میزان ظرفیت نصب شده 
صنایع پایین دستی مس که در حوزه مفتول، مقاطع، لوله و. . . فعالیت می کنند حدود 
940 هزار تن، اما به دلیل مصرف پایین مواد ساخته ش��ده در سطح ملی بهره وری در 
این بخش بسیار پایین و حدود 20 درصد اس��ت. علت این امر نیز در اختیار نداشتن 
بازارهای صادراتی و در برخی کارخانه های کوچک پایین بودن سطح کیفی محصوالت 
است. از این رو وجود انجمن تخصصی مس��تقل در حوزه صنعت مس می تواند صنایع 

پایین دستی را در برون رفت از چنین مشکاتی یاری کند.«
وی با بیان اینکه امروز در دهه پنجم فعالیت شرکت ملی صنایع مس ایران هستیم و 
دوره تکامل را سپری می کنیم، اظهار کرد: »صنایع پایین دستی و باالدستی باید با هم 
ارتباط برقرار کنند. از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در رشد صنایعی همچون مس، فوالد 
و آلومینیوم ارتقای بهره وری و افزایش تعامل در صنعت است؛ چراکه صنایع نیاز دارند 

با هم به گفت وگو بنشینند.«

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد

شروط جدید ایران برای خودروسازان خارجی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه خودروس��ازان خارجی نباید در تیپ جدید 
مش��ارکت با ایران، خودروه��ا را به صورت cbu وارد کش��ور کنند، گفت: آغاز داخلی س��ازی از 
40درصد، شرط اصلی اس��ت که باید طی پنج سال، سهم س��اخت داخل در تولید خودروهای 

ایرانی- خارجی به 85 درصد برسد. 
رضا ن��وروز زاده در گفت وگو با مهر، از ش��روط جدید ایران برای خودروس��ازان خارجی پرده 
برداشت و گفت: در س��ال های گذش��ته، یک قرارداد خارجی برای تولید با تندر 90 با رنو پارس 
تنظیم شده بود که به دلیل مشکات ناش��ی از تحریم که در چند سال اخیر اتفاق افتاد، قرارداد 
آن طور که تدوین شده بود، اجرایی نشد، اما طبیعی است که اگر قرار باشد یک شرکت ایرانی با 

خودروساز خارجی وارد مشارکت شود، باید شروط ایران را بپذیرد. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توضیح این مطلب اف��زود: آنچه  ایران در قراردادهای 
خارجی دنبال می کند، این است که خودروهایی با مشارکت خارجی ها در کشور ساخته می شود 
و باید به رش��د قطعه س��ازی ایران منجر ش��ود، درصد س��اخت داخل آن باال رود و در نهایت از 

پتانسیل های داخلی برای رشد صنعت خودروسازی ایران استفاده شود. 
وی ادامه داد: مشارکت باید به گونه ای باش��د که ایران در صادرات خودروهای این کمپانی به 
منطقه نقش داشته باشد، زیرا اگر کل کشورهای منطقه را مقایسه کنیم. هیچ یک از کشورهای 
اطراف ایران از حاش��یه خلیج فارس تا کشورهای شمالی، بس��تر الزم و زیرساخت های کافی را 
در زمینه نرم افزاری و سخت افزاری برای س��رمایه گذاری در صنعت خودرو به جز ایران ندارند و 

خودروسازان خارجی نیز این موضوع را در ماقات های خود اعام می کنند. 
مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ابراز امیدواری کرد تا با رفع مشکات ناشی 
از تحریم با مشخص شدن نتیجه مذاکرات، خودروس��ازان خارجی وارد گود و تولید مشترک با 

ایران شوند. 
وی تصریح کرد: خودروسازان خارجی کاما آمادگی دارند که وارد تولید مشترک با ایران شوند 
و البته ما نیز باید مراقبت کنیم که وارد ش��دن آنها به بازار ایران، به صورت برد-برد باشد و ایران، 
بیجا یک بازار کامل را در اختیار آنها قرار ندهد؛ بلکه آنها در مقابل استفاده از ظرفیت های داخلی، 

زمینه را برای استفاده از پتانسیل ها نیز فراهم کنند. 
نوروز زاده ادام��ه داد: ایدرو به عنوان نماینده حکومت، بر قراردادهای خودروس��ازان داخلی با 
خارجی ها نظارت عالیه دارد ولی اگر بخش خصوصی بخواهد با یک خودروساز خارجی قرارداد 

ببندد، ما دخالت نمی کنیم، بلکه باید سیاست گذاری های دولت را رعایت کند. 
وی اظهار کرد: در شروطی که برای خودروس��ازان خارجی در نظر گرفته شده، داخلی سازی 
در رأس قرار دارد، به نحوی که داخلی س��ازی در گام اول از 40 درصد شروع شده و تا 85 درصد 

طی مدت پنج سال می رسد. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ما اجازه نخواهیم داد که یک خودروساز 
خارجی به بهانه مش��ارکت با طرف ایرانی، خودروها را به صورت cbu وارد کشور کند، بلکه باید 
درصد ساخت داخل را باال ببرد، ضمن اینکه ما تعرفه هایی پیشنهاد خواهیم داد که این تعرفه ها 

باعث رشد قطعه سازان و سازندگان داخلی شود. 
نوروز زاده در خصوص بازنگری در قرارداد رنو با ایران برای تولید تندر 90 خاطرنشان کرد: از 
زمان این قرارداد گذشته اس��ت و آن مش��مول مرور زمان بوده و تحریم نیز بر آن بار شده است، 
ضمن اینکه دو ط��رف دیدگاه های متفاوت��ی روی آن دارند که امیدواری��م در قراردادهای آتی 

به گونه ای حرکت کنیم که این مشکات نباشد. 



پول و سرمایه4

خبرنامه

 تدوین برنامه های بانک مرکزی
برای تحقق اقتصاد مقاومتی

بان��ک مرکزی اعالم کرده: برنامه ه��ای این بانک در 
زمین��ه تحق��ق اهداف اقتص��اد مقاومت��ی تدوین و به 

شورای اقتصاد ارائه شد. 
ب��ه دنبال ابالغ س��ند سیاس��ت های کل��ی اقتصاد 
مقاومت��ی از س��وی رهب��ر معظ��م انقالب اس��المی 
می��ان  صورت گرفت��ه  کار  تقس��یم  آن  متعاق��ب  و 
دس��تگاه های مختل��ف، در بانک مرک��زی جمهوری 
اس��المی ایران با دس��تور ریی��س کل بانک مرکزی 
ک��ردن  اجرای��ی  »کمیت��ه  عن��وان  ب��ا  کمیت��ه ای 
سیاس��ت های اقتص��اد مقاومت��ی در ح��وزه پولی و 
بانک��ی« ب��ا مس��ئولیت قائم مقام بان��ک مرکزی و با 
حض��ور اعضای هیأت عامل این بان��ک و نمایندگانی 

از ش��بکه بانکی کش��ور تش��کیل ش��د. 
ب��ا توجه به جدید بودن موض��وع، کمیته مزبور در 
نخستین گام تبیین مبانی نظری »اقتصاد مقاومتی« 
را در دس��تور کار قرار داد. در همین راس��تا تیمی از 
کارشناس��ان بانک مرکزی برنامه مطالعاتی جامعی را 
با هدف تبیی��ن مبانی نظری اقتص��اد مقاومتی آغاز 
کردن��د که نتایج مطالعات یادش��ده پ��س از طرح و 
جمع بن��دی در »کمیته اجرایی کردن سیاس��ت های 
اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی« در ش��ورای 

اقتصاد ارائه شد. 
براس��اس مطالعات نظری انجام ش��ده، فراهم س��ازی 
ش��رایط »ثبات کالن اقتصادی« پیش  ش��رط اساس��ی 
تحق��ق اهداف اقتصاد مقاومتی به ش��مار می آید که در 
همین ارتباط »پایداری بودجه ای«، »پایداری خارجی« 
و »ثبات مالی« به عنوان سه مولفه اساسی برای حصول 

به شرایط »ثبات کالن اقتصادی« معرفی شد. 

بدهی 8000 میلیاردی 
3 بانک به بانک مرکزی

بده��ی بانک های تج��اری به بانک مرکزی با رش��د 
ح��دود 203 درصدی در نیمه اول س��ال ب��ه بیش از 

8000 میلیارد تومان رسید. 
آخری��ن ترازنام��ه ای ک��ه از دخل وخ��رج بانک های 
تجاری در ش��هریورماه امسال منتشر ش��د، نشان داد 
ک��ه دارایی ها و بدهی های این بانک ها در رقمی حدود 

224 هزار میلیارد تومان تراز شده است. 
درحالی بانک های س��په، ملی و شرکت دولتی پست 
بان��ک س��ه بانک تجاری کش��ور را تش��کیل می دهند 
که بنابر ارقام تایید ش��ده بانک مرک��زی میزان بدهی 
آنه��ا به این بانک در ش��هریورماه امس��ال ب��ه بیش از 
8000 میلیارد تومان رس��یده که نسبت به شهریورماه 
س��ال گذشته 36 درصد و نس��بت به اسفند قبل 203 

درصد رشد دارد. 
این درحالی است که این سه بانک در مجموع حدود 
14 هزار و 605 میلیارد تومان نزد بانک مرکزی سپرده 

دارند. 
همچنی��ن بخش های دولتی بیش از 25 هزار و 660 
میلیارد تومان به بانک های تجاری بدهکارند که بالغ بر 
23 هزار و 700 میلیارد تومان آن به دولت و نزدیک به 
2000 میلیارد تومان به ش��رکت ها و موسسات دولتی 

اختصاص دارد. 

بانک مرکزی نرخ رسمی
 39 ارز را ثابت اعالم کرد

بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را برای روز یکش��نبه 
اعالم کرد که براین اساس نرخ بانکی تمام ارزها نسبت 

به روز شنبه تغییری نکرد و ثابت ماند. 
ن��رخ دالر امری��کا 26,819 ری��ال، پون��د انگلی��س 

41,990 ریال و یورو 33,228 ریال تعیین شد. 
همچنین فرانک سوئیس 27,656 ریال، کرون سوئد 
3,595ری��ال، کرون نروژ 3,941 ریال، کرون دانمارک 
4,467 ری��ال، روپیه هن��د 435 ری��ال، درهم امارات 
متحده عربی 7,302 ریال، دینار کویت 92,162 ریال، 
یکصد روپیه پاکس��تان 26,397 ریال، یکصد ین ژاپن 
22,760 ری��ال، دالر هنگ کن��گ 3,457 ریال، ریال 
عم��ان 69,670 ریال، دالر کان��ادا 23,878 ریال، راند 
افریقای جنوب��ی 2,450 ریال و لی��ر ترکیه 12,071 

ریال قیمت گذاری شده است. 

جایگزینی روبل و ریال در تجارت با 
روسیه در آینده  نزدیک

رییس اتاق بازرگان��ی ایران گفت: جایگزینی روبل و 
ریال به جای دالر و یورو در معامالت تجاری با روسیه 
براساس ضرورت دو کشور مورد توجه است و در آینده 

نزدیک عملیاتی می شود. 
غالمحسین شافعی اظهار کرد: امیدواری زیادی برای 
حصول به موضوع جایگزینی روبل و ریال در معامالت 
تجاری با روسیه و حذف دالر از معامالت وجود دارد و 
ب��ا توجه به موقعیت هایی که از نظر مبادالت اقتصادی 
بین دو کش��ور وجود دارد و آینده ای که تصور می رود، 
پیش بینی می شود این مبادالت به حجم قابل توجهی 

افزایش یابد. 
وی با بیان اینکه حل مسائل و مشکالت روابط پولی 
و بانکی بین دو کش��ور بس��یار مهم ب��وده و این توافق 
در آینده حاصل می ش��ود، بیان کرد:  روس��یه نیازمند 
چنین مقوله ای اس��ت و ایران نیز می تواند از این بابت 
برای صادرات اقتصادی خود با روس��یه استفاده کرده و 

مشکالتش را حل کند. 
ش��افعی با بی��ان اینکه نمی توان زم��ان دقیقی برای 
حص��ول این توافق پیش بینی کرد، گفت: بانک مرکزی 
دو کش��ور در حال بررس��ی این موضوع هستند و باید 
گفت بع��د از امضای تفاهم نامه  میان ایران و روس��یه، 

صادرات کاال به این کشور افزایش داشته است. 
به گزارش ایس��نا، اگر روب��ل و ریال جایگزین دالر و 
یورو ش��وند، تجارت ایران و روسیه با سهولت بیشتری 
افزایش می یابد اما با اینکه مدتی است از ارائه پیشنهاد 
انعق��اد پیمان های پولی دوجانبه میان ایران و روس��یه 
می گذرد، هنوز نتیجه ای در این رابطه از س��وی بانک 
مرکزی اعالم نش��ده و مش��خص نیست که حذف دالر 
در معامالت تجاری به مرحله نهایی می رس��د یا اینکه 
ایران همچنان پ��ای هیچ پیمان پول��ی دوجانبه ای را 

امضا نخواهد کرد.

قیمتنوع ارز 

32450دالر امریکا

40350یورو

50850پوند 

29150دالر کانادا

8830درهم امارت

33750فرانک سوئیس

14650لیر ترکیه

8600ریال عربستان

9850رینگت مالزی

107000یوآن چین

5400دینار کویت

600روپیه هند

300ین ژاپن

27دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

1,203,1اونس طال

406,500مثقال طال

93,841طالی 18 عیار

915,500سکه بهار آزادی

916,000سکه بهار آزادی )طرح جدید(

459,000سکه نیم

262,000سکه ربع

168,000سکه گرمی

برنامه های جدید 
بانک کشاورزی اعالم شد

بدون ش��ک همکاران ما در بانک کش��اورزی تامین 
نیازهای کش��اورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی 
را ک��ه از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت، مورد عنایت 
ویژه ق��رار می دهن��د و امیدواریم این م��وارد در تمام 
تصمیم گیری ها، مذاکرات و مواجهه با مش��تریان مورد 

توجه قرار گیرد. 
مدیرعامل جدید بانک کش��اورزی برنامه های جدید 
این بانک را اعالم کرد و گفت: مشتری مداری و افزایش 
رضایتمندی مش��تریان مورد تاکید مسئوالن آن است، 
هرچند برای توس��عه بخش کشاورزی و اعتالی اقتصاد 

کشور باید گام های بزرگی در این زمینه برداشت. 
به گزارش بانک کشاورزی، مرتضی شهیدزاده افزود: 
بدون ش��ک همکاران م��ا در بانک کش��اورزی تامین 
نیازهای کش��اورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی 
را ک��ه از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت، مورد عنایت 
ویژه ق��رار می دهن��د و امیدواریم این م��وارد در تمام 
تصمیم گیری ها، مذاکرات و مواجهه با مش��تریان مورد 

توجه قرار گیرد. 
وی اظهار داش��ت: قص��د داریم ب��رای اعتالی بانک 
کش��اورزی، تامین امنیت غذایی و اعتبارات مورد نیاز 
کش��اورزی و تولید در کش��ور تالش کنیم و امیدوارم 
بتوانی��م نق��ش پراهمیت خود را به خوب��ی اجرا کنیم 
تا جای��گاه بانک را یک بار دیگر به دوران ش��کوفایی و 

طالیی خود در سال های گذشته ارتقا دهیم. 

اولین نشست خبری 
سرپرست بانک سرمایه

سرپرس��ت بانک س��رمایه ک��ه به تازگ��ی جایگزین 
درخش��نده مدیرعامل قبلی این بانک ش��ده است، به 
ماجرای خرید س��هام بانک س��رمایه توسط شهرداری 
و 37 درصد س��هام بلوکه ش��ده این بانک در دست دو 
ش��خص حقیقی و همچنین ماجرای تحقیق و تفحص 

مجلس از این بانک اشاره کرد. 
غندالی دیروز در نشس��تی خبری با اشاره به تشکیل 
بانک سرمایه در سال 1382 و 1383 با سرمایه ای بالغ 
بر 350 میلیارد تومان گفت: 73/5 درصد این س��رمایه 
به طور مس��تقیم از س��وی فرهنگیان و صندوق ذخیره 
آنها و 32 درصد مابقی به طور غیرمستقیم از سوی این 

بخش خریداری شد. 

ب��ه  هس��ته ای  مذاک��رات 
مراحل حس��اس خود نزدیک 
ش��ده اس��ت. ش��اید  ام��روز 
هس��ته ای  مذاک��رات  ب��رای 
سرنوشت ساز باشد و حصول یا 
عدم حص��ول نتیجه از این دور 
از مذاکرات از آن بیرون بیاید. 
نتیج��ه مذاک��رات ه��ر چه 
که باش��د، یک��ی از اثرات آنی 
و فوری خ��ود را بر ب��ازار ارز 
خواهد گذاش��ت. در گفت وگو 
با دو نفر از کارشناس��ان تاثیر 
توافق یا عدم توافق هس��ته ای 
بر بازار ارز را بررسی کرده ایم. 

بازار ارز آسیب پذیر 
است

دکت��ر محمد قلی یوس��فی، 
در  اقتص��ادی  کارش��ناس 
امروز«  ب��ا »فرصت  گفت وگو 
در مورد چش��م انداز بازار ارز 
تاثیر  ارز تح��ت  ب��ازار  گفت: 
دو عام��ل اس��ت: عام��ل اول 
ارز  ی��ا  دالر  ارزی  کمب��ود 
خارجی نس��بت به تقاضاست 
که همواره فش��ارزیادی را به 
ب��ازار پولی تحمی��ل می کند 
برای ب��اال ب��ردن قیمت آن، 
به دلی��ل اینک��ه اوال در داخل 
عرض��ه کاال به حدی نیس��ت 
که پاسخگوی نیازهای داخلی 
باش��د و متاس��فانه در ط��ول 
دلیل  ب��ه  س��ال های مختلف 
اینک��ه عرض��ه و تقاضای کاال 
مس��یر صعودی را طی کرده، 
س��رمایه تولی��دی نتوانس��ته 
اس��ت در داخل کشور شکل 
بگی��رد و بیش��تر س��رمایه ها 
ج��ذب واردات و بخش ه��ای 
به اصطالح داللی ش��ده اند در 
این شرایط بیشتر به بازارهای 
تج��اری توجه ش��ده اس��ت، 
در نتیجه تولی��د کاهش یافته 
و واردات افزایش یافته است. 
دکتر یوسفی افزود: ما فردی 
را در یکی از دولت ها دیده ایم 
ک��ه سیاس��تی را در بخ��ش 
تولیدی مط��رح و دنبال کرده 
اس��ت که نتیج��ه آن قربانی 
شدن بخش تولید و استیالی 
اقتصادی  نادرس��ت  فرهن��گ 
سیاست گذاری هاس��ت.  ب��ر 
سیاس��ت گذاری  این گون��ه 
تقاض��ا را برای واردات افزایش 
می دهد که متاسفانه مسئوالن 
کرده اند  همواره سعی  اجرایی 
به دالیل مختلف این بخش را 
رونق دهن��د، زیرا از یک طرف 

را  کاال  واردات  می توانن��د 
راحت تر تحوی��ل وصول کنند 
و ب��ه مصرف کننده برس��انند 
و فش��ار تورمی را ک��م کنند، 
و از ط��رف دیگ��ر می توانن��د 
از واردات مالی��ات بگیرن��د و 
کس��ری بودجه را پ��ر کنند، 
در نتیجه وقت��ی ما در بخش 
تولید با مشکل مواجه هستیم، 
جایگزی��ن  خارج��ی  واردات 
تولی��دات داخل��ی ش��ده، در 
صورت��ی که کش��ور های دیگر 
س��عی دارند تولیدات خود را 

جایگزین واردات کنند. 
وی ادامه داد: متاس��فانه در 
ایران ش��رایط به گونه دیگری 
اس��ت، در حال حاضر عکس 
این اس��تراتژی عمل می شود. 
ای��ن اتفاق داللت بر این دارد 
ناچیز  که عرض��ه در داخ��ل 
است و فشار تجاری باالست، 
در حال��ی ک��ه واردات باید از 
طریق صادرات جبران ش��ود. 
در ح��ال حاضر، ص��ادرات ما 
هم متک��ی به نفت اس��ت. با 
توج��ه به تحریم ه��ا و ناتوانی 
کش��ور در ص��ادرات نفت��ی، 
حجم صادرات کم شده است 
م��ا قبال چهار میلیون بش��که 
نف��ت تولی��د می کردیم، ولی 
در حال حاضر به کمتر از سه 
میلیون بش��که رسیده که این 
موضوع نش��ان می دهد بخش 
تولید تا چه اندازه در کش��ور 

فلج است. 
اقتصادی  کارش��ناس  ای��ن 
کشور  ارزی  در آمدهای  گفت: 

کاهش پیدا ک��رده و از طرف 
به ص��ورت  تحریم ه��ا  دیگ��ر 
جدی پابرجاست. ما مجبوریم 
ارزان  قب��ال  ک��ه  را  کاالی��ی 
می خریدیم ب��ا قیمت گران تر 
بخریم. مجموعه این ش��رایط 
باعث می ش��ود تقاضا برای ارز 
خارجی از میزان ارزی افزایش 
پی��دا کند و افزایش قیمت ارز 
را در بازار داخلی شاهد باشیم. 
دکتر یوس��فی گفت: عامل 
دوم تاثیر گ��ذار انتظار تورمی 
اینک��ه مردم  اس��ت، به دلیل 
انتظار دارند توافق هس��ته ای 
)در ص��ورت حص��ول( بتواند 
ایران  خارج��ی  دارایی ه��ای 
ارز  عرض��ه  و  کن��د  آزاد  را 
خارج��ی در کش��ور بیش��تر 
ش��ود. در صورت��ی ک��ه این 
انتظ��ار تحق��ق پی��دا کن��د، 
فش��ارها  که  می ش��ود  باعث 
را روی واردات کاال برداری��م 
و ب��ه واس��طه ها و دالل های 
بین الملل��ی نی��ازی نداش��ته 
باش��یم و خودم��ان کاالها را 
کاال  فروش��نده  از  مس��تقیم 
خرید کنیم. ول��ی اگر توافق 
وین به نتیجه ای نرسد، چون 
مشکل  دچار  داخلی  سیاست 
اس��ت احتمال افزایش قیمت 

ارز وجود دارد. 
گف��ت:  پای��ان  در  وی 
بخش ه��ای  ب��ه  بی توجه��ی 
تولی��دی و نداش��تن برنام��ه 
بلند مدت و ناتوانی درسیاست 
جایگزین��ی و معط��وف کردن 
حل مسائل به توافق هسته ای، 

هم��ه این عوامل ب��ه بی ثباتی 
قیم��ت ارز در کش��ور منج��ر 

می شود. 

در انتظار واکنش 
مثبت بازار ارز

دکت��ر عل��ی نق��ی رفیعی، 
کارش��ناس بازار س��رمایه در 
»فرصت امروز«  ب��ا  گفت وگو 
گف��ت:  ارز  ب��ازار  درب��اره 
چش��م انداز ب��ازار ارز به چند 
در  دارد،  بس��تگی  عام��ل 
بازارها  بیش��تر  حاض��ر  حال 
وین  مذاکرات  نتای��ج  منتظر 
کارشناس��ان  اغلب  هس��تند. 
در  چ��ه  و  داخ��ل  در  چ��ه 
خ��ارج نهای��ت کار مذاکرات 
را مثب��ت ارزیاب��ی می کنند. 
از یک دیدگاه چنانچه فضای 
مذاکرات را با س��ه سال قبل 
پیش��رفت  کنی��م،  مقایس��ه 
نق��اط  و  داش��ته ایم  خوب��ی 
قوت خوب��ی را در این بخش 

می توان یافت. 
افزود:  بانکی  کارشناس  این 
با1+5 صورت  توافقی  چنانچه 
نگی��رد، ب��ازار ارز نمی توان��د 
افزایش چش��مگیری داش��ته 
باش��د، سیاس��ت های موجود 
این اج��ازه را نمی دهد تا بازار 
از کنترل خارج ش��ود. به طور 
قطع بانک مرکزی سناریوهای 
مختلف��ی را دی��ده و خ��ود را 
ب��رای ش��رایط مختلفی آماده 

کرده است. 
وی در م��ورد ن��رخ ارز در 
بودجه سال 94 گفت: بودجه 

کش��ور براساس نرخ مشخصی 
معین می شود، مثال ارز حاصل 
از صادرات پتروشیمی براساس 
یک نرخ ثابت ارزیابی می شود. 
دکت��ر رفیعی افزود: ش��اید 
ب��ا تمدید توافق به ش��ش ماه 
دیگ��ر، قیم��ت دالر کمی باال 
ب��رود ولی رفته رفت��ه بازار رو 
به ثب��ات می گذارد. ب��ا ثبات 
یافتن بازار ارز فضای مناسبی 
ب��رای س��رمایه گذاری ایج��اد 
حاض��ر،  ح��ال  در  می ش��ود. 
در  س��رمایه گذاری  ش��رایط 
کش��ور جالب نیس��ت و همه 
تحت تاثیر  مس��تعد،  بازار های 
رکود  مذاک��رات دچ��ار  ج��و 
ش��ده اند؛ این موض��وع بخش 
تولید را هم دچار مشکل کرده 
اس��ت. به ثبات رسیدن قیمت 
ارز بس��یاری از ای��ن بازارها را 

سرو سامان می دهد. 

شکست مذاکرات و 
تشدید کسری بودجه

در  ه��م  ق��ادری  جعف��ر 
گفت و گ��و ب��ا ایلن��ا در ای��ن 
ب��اره گفت: در ص��ورت منفی 
تش��دید  و  مذاک��رات  ب��ودن 
تحریم ه��ا ع��الوه ب��ر کاهش 
قیمت، کاهش میزان صادرات 
نف��ت ه��م کس��ری بودجه را 
بودجه  در  می کن��د.  تش��دید 
س��ال 94میزان ف��روش نفت 
یک میلیون و 400 هزار بشکه 
در روز و ب��ا قیمت بش��که ای 

70 دالر بسته خواهد شد. 
بی��ن  را  دالر  قیم��ت  وی 
2800 تا س��ه هزار تومان در 
بودج��ه 94 اعالم کرد و ادامه 
داد: پیش بینی می ش��ود دالر 
بتواند کسری درآمدهای نفتی 

را جبران کند. 
عض��و کمیس��یون بودج��ه 
ادامه داد: از آنجا که نمی توان 
از هزینه ه��ای جاری کش��ور 
کاس��ت، باید منتظ��ر کاهش 
ج��دی هزینه ه��ای عمران��ی 
باشیم. قادری در پاسخ به این 
س��وال که آیا دولت مشورتی 
ب��رای بودج��ه 94 در صورت 
منفی بودن مذاکرات و تشدید 
تحریم ها با نمایندگان مجلس 
کرده اس��ت یا خیر، گفت: در 
ای��ن صورت ع��الوه بر کاهش 
قیمت، کاهش میزان صادرات 
نف��ت ه��م کس��ری بودجه را 
تش��دید می کن��د، اما ت��ا این 
لحظ��ه دولت مش��ورتی با ما 

نداشته است. 

در گفت و گوی »فرصت امروز« با کارشناسان اقتصادی بررسی شد

بازی بازار ارز روی طناب توافق
نسیم نجفی

جدول قیمت سکه و ارز در روز 
یکشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز یکشنبه 
منتشر ش��د. نرخ فروش هر سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید و قدیم روز یکش��نبه در ب��ازار 915,500تومان، 
نیم سکه 459,000 تومان، ربع سکه 262,000تومان و 

سکه گرمی 168,000تومان اعالم شد. 
همچنی��ن نرخ هر گرم ط��الی زرد 18 عیار در بازار 
داخلی 93,841تومان و نرخ هر اونس طال در بازارهای 

جهانی 1,203. 1 دالر است. 

نرخنامه

بانکنامه
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در س��ال های گذش��ته با وج��ود رکود 
حاک��م در بخش های مختل��ف اقتصادی، 
تع��داد بانک ها و موسس��ات اعتب��اری با 
س��رعت باالی��ی رش��د کردن��د و افزایش 
بانک ها در ش��رایط حضور نداش��تن موثر 
بانک مرکزی موجب تخصیص اعتبارهای 
غیرقانونی ش��د. این چنی��ن اعتباری در 
تولید س��همی نداش��ت و چنین شرایطی 
باعث تش��دید تورم و افزای��ش نارضایتی 

عمومی شد. 
ایجاد بانک و موسسات اعتباری در کنار 
رونق اقتصادی مفه��وم پیدا می کند، زیرا 
در چنین ش��رایطی مسلما باید تعداد آنها 
رو به افزایش باشد اما در شرایط فعلی که 
اقتصاد کشور در حالت رکود است افزایش 

آنها مخرب خواهد بود. 
دکتر علی��زاده، اقتصاددان در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: بازار پول کشور از دو بخش 
شبکه بانکی تحت نظارت و بازار غیرمتشکل 
پولی شامل موسسات و صندوق های تقریبا 

سازمان یافته تشکیل شده است. 
وی دلیل توسعه صندوق ها و موسسات 
غیرمتش��کل پولی را وجود س��رکوپ های 
مالی دانس��ت و اظهار کرد: س��رکوپ های 
مال��ی به معن��ای وجود نرخ به��ره منفی 
در ایران اس��ت. یک��ی از دالیل وجود نرخ 
بهره منفی، تورم باالس��ت. سرکوپ  مالی 
به توس��عه تقاضا برای دریافت تسهیالت 
منجر می  شود و پیامدهایی همچون رانت 

و فساد در موسسات در پی دارد. 
عض��و هیات علم��ی دانش��گاه لرس��تان 
اضاف��ه کرد: برخی بنگاه ه��ای مالی اقدام 
به ایجاد موسس��ه می  کنند ک��ه درنهایت 
ای��ن صندوق ه��ا و موسس��ه ها ب��ه بانک 
تبدیل می  ش��وند. وجود بانک ها باید یک 
نقطه تعادلی داش��ته باشد زیرا زیادی آنها 
باع��ث ایجاد مش��کالت و چالش هایی در 

اقتصاد می  شود. 
این دکت��رای اقتصاد تصریح کرد: بانک 
مرکزی در س��ال های گذش��ته یکس��ری 
موسس��ات و صندوق ه��ا را ادغام و برخی 
از آنه��ا را تبدی��ل ب��ه بانک کرده اس��ت. 
ساماندهی الزم در این باره انجام شده اما 
بانک مرکزی باید نظارت بیش��تری روی 
موسس��ات مالی داشته باش��د. شاید یکی 
از دالیلی که س��بب ش��ده بانک مرکزی 
نظارت موثری بر این امر نداش��ته باش��د، 

استقالل نداشتن بانک مرکزی است. 
وی افزود: به علت دسترسی شرکت های 
ش��به دولتی به منابع در مقایسه با بخش 
خصوص��ی این ام��ر منجر ب��ه رقابت این 
دو بخش می  ش��ود و در ای��ن بین بخش 
دولتی می  ب��رد. تخصیص نیافت��ن بهینه 
اعتبار به بخش ه��ای اقتصادی اولویت دار 
یکی از پیامدهای دیگر وضعیت اقتصادی 
نامناسب است. قائدرحمت، نماینده مردم 
خرم آباد در مجلس ش��ورای اس��المی در 
این زمینه به ایسنا گفت: اصالح ساختار و 
نظام بانکی در دستور کار است و باید این 

ساختار اصالح شود. 
وی اف��زود: در ایجاد موسس��ات بانکی 
نس��نجیده عمل ش��ده و خیلی از شعبی 
ک��ه باز ش��ده اند هزینه موسس��ات را باال 
برده ان��د. بان��ک مرکزی و ش��ورای پول و 
اعتبار چاره ای نداش��ت جز اینکه برخی  از 
آنه��ا را ادغام کند و برخی نیز در ش��رف 

ادغام هستند. 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح 
کرد: ایجاد برخی موسس��ات به نفع کشور 
نب��ود و تدبیر الزم در مورد آنها اندیش��یده 
نش��د و نظ��ام پول��ی و مالی بای��د جدیت 
بیش��تری در این زمینه به خرج دهد. باید 
نظام پولی و اعتباری و بانکی س��ازمان یافته 

شود و هزینه ها کاهش یابد. 

یک کارش��ناس ح��وزه پ��ول و س��رمایه 
با اش��اره ب��ه ض��رورت بازنگ��ری در قوانین 
بانک��داری اس��المی، اف��زود: بازنگ��ری باید 
توس��ط فعاالن اقتصادی، کارشناسان بانکی 
و نخبگان انجام شود تا اش��کاالت به درستی 

بازنگری و واکاوی شوند. 
امیرحام��د زمان��ی در گفت وگو ب��ا ایرنا با 
اش��اره به لزوم حضور کارشناسان اقتصادی 
در شورای بازنگری قوانین بانکی، افزود: ارائه 
طیف متفاوت��ی از نقطه نظرات کارشناس��ی 
در ش��ورای بازنگری قوانین بانکی به ارتقای 
نظام بانکی کش��ور کمک خواه��د کرد.  وی 
با تاکید ب��ر اینک��ه بانکداری اس��المی باید 
موجب رش��د اقتصادی کشور ش��ود، افزود: 
از آنج��ا که تئ��وری بانک��داری اس��المی در 
هیچ کش��وری قبل از ایران اجرا نش��ده بود 
و نی��روی متخصص��ی ک��ه متول��ی اجرای 
بانکداری اس��المی باش��د، در نظ��ام بانکی 
نبود، این موضوع با چالش هایی مواجه ش��د.  
این کارش��ناس مس��ائل پولی و بانکی افزود: 
از آنجا که نظام بانکداری براس��اس تعامالت 
اقتصادی در دنیا طراحی می شود، نمی توان 
بانکداری اس��المی صرف را در ایران اجرایی 
ک��رد.  وی در عین حال بر ل��زوم رفع تناقض 
در ش��بکه بانکی کش��ور تاکید کرد و گفت: 
تناقضی که هم اکنون بین بانکداری اسالمی 
و بانکداری متعارف وجود دارد، مشکل س��از 

شده است و باید به آن پایان داده شود. 
وی با اش��اره به تصویب قان��ون بانکداری 
بدون ربا در س��ال 62 و گش��وده شدن فصل 
تازه ای از بانکداری اس��المی در کشور، گفت: 
با نگاهی منصفانه به بانکداری جاری کشور، 
نه می توان گف��ت ک��ه نش��انی از بانکداری 
اسالمی در نظام بانکی کش��ور وجود ندارد و 
نه می توان گفت آنچه در نظام بانکی کش��ور 
اجرا می ش��ود، دقیقا همان چیزی اس��ت که 

بانکداری اسالمی در نظر دارد. 

زمانی اف��زود: واقعیت این اس��ت که نظام 
بانک��داری کش��ور در میانه راه ق��رار دارد اما 
قوانی��ن بانکداری کش��ور به لح��اظ فقهی و 
شرعی با اش��کال مواجه نیست، زیرا در زمان 
تصویب قوانین بانکداری اسالمی هم شورای 
نگهبان انطب��اق این قوانین با ش��رع مقدس 
اس��الم را تایید ک��رد و هم مراج��ع آن زمان 
این قوانین را تایید کردند ام��ا این به معنای 
آن نیست که بهتر از این نمی ش��د قوانین را 
وضع کرد بلکه هم��واره امکان ایجاد وضعیت 

مطلوب تر وجود دارد. 
وی ارزیاب��ی عملکرد نقادان��ه را موجب 
تقویت بانکداری اسالمی در کشور دانست 
و افزود: بیش از سه دهه سخن از بانکداری 
اس��المی در اقتصاد ایران، اکنون زمان آن 
رس��یده اس��ت که ارزیابی دقیق��ی از آن 
داشته باشیم.  زمانی، انجام وظایف متعدد 
را چالش کنونی نظام بانکی کشور دانست 
و اف��زود: میزان نظ��ارت بر بانک ه��ا باید 
بیشتر از س��ایر بنگاه های اقتصادی باشد، 
به ویژه نظارت ب��ر بانکداری خصوصی باید 
افزایش یابد و در کنار تقویت نظارت، باید 
تع��ادل در اختیار و مس��ئولیت نیز رعایت 

شود. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در آیین نامه ه��ا نی��ز 

نظ��ام  در  خألهای��ی 
وجود  بانک��داری کش��ور 
اص��ل  در  اف��زود:  دارد، 
در  تنگ نظری های��ی 
تنظی��م آیین نامه ه��ا ب��ه 
ک��ه  می خ��ورد  چش��م 
بیانگ��ر ع��دم اس��تفاده از 
ظرفیت ه��ای کامل عقود 
در تنظیم آیین نامه هاست، 
اس��ت  الزم  رو  ای��ن  از 
آیین نام��ه برخ��ی عقود، 

مورد بازنگری قرار گیرد. 

ازنگاهکارشناسان

لزوم ارزیابی دقیق از بانکداری اسالمی در اقتصاد ایرانچتر گسترده موسسات مالی در نظام بانکی



5 تجارت و خدمات

تفاهمات دیپلماس��ی راهکار 
حل چالش ت��ردد کامیون های 
ایرانی و ترک در هر دو کش��ور 
اس��ت. عضو هیات رییسه اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن ارومیه 
ب��ا بیان این مطلب در خصوص 
توافق نهایی انجام شده میان دو 
کشور به »فرصت امروز« گفت: 
این توافق تبعات مثبتی ندارد، 
ترکها ای��ن راه را قبال رفته اند و 
مس��ئوالن و مقامات ایرانی هم 

نتایج آن را تجربه کرده اند. 
صمد پور سلطانی افزود: نوسانات 
تردد محموله های صادراتی در مرز 
بازرگان در ماه های اخیر 40 تا 50 
درصد کاه��ش ص��دور گواهی 
کارنه تیر* را به دنبال داش��ته که 
نشان از کاهش تردد در این مرز 

گمرکی است. 
ای��ن عض��و ات��اق بازرگان��ی، 
صنایع و معادن معتقد اس��ت به 
دنبال افزایش ناگهانی وخارج از 
انتظارسوخت از 2500 به 5500 
تومان که فق��ط در مرز بازرگان 
اتفاق افتاد، ترکیه هم عوارض را 
ب��رای کامیون های ایرانی به طور 
ناگهانی و خارج از معاهدات انجام 
ش��ده افزایش داد، به طوری که 
تردد کامیون ه��ای ایرانی در این 
کش��ور کاهش یاف��ت و با وجود 
بازنگ��ری ایرانی ها، تجدید نظر و 
کاهش قیمت س��وخت، ترکیه 

همچنان بر سر حرفش باقی ماند. 
عض��و هی��ات رییس��ه اتاق 
بازرگان��ی، صنای��ع و مع��ادن 
ارومیه ادام��ه داد: با رایزنی ها 
و توافقات��ی که می��ان ایران و 
ترکیه انجام گرفت قرار بر این 
شد که از اکتبر 2014 عوارض 
تردد افزایش یابد که متاسفانه 
نتایج خوبی برای ما نداشت و 
ت��ردد کامیون ه��ای ایرانی در 
ترکیه کمتر شد. تا آنجایی که 
امروز کامیون داران بلغاری که 
مجبور نیس��تند مثل ایرانی ها 
عوارض پرداخ��ت کنند جای 

خالی ایرانی ها را پر کرده اند. 
پورس��لطانی با اشاره به پلمب 
ب��اک کامیون های ت��رک که در 
س��ال 1385 نی��ز تجربه ش��ده 
است، می افزاید: این راهکار مدت 
طوالنی دوام نیاورد،  مضاف بر این 
آنها مخزن آب کامیون هایشان را 

از سوخت پر می کردند. 

بخش خصوصی 
مغفول ماند

ب��ه گفت��ه وی تصمی��م در 
خصوص توافق ب��رای افزایش 
ع��وارض ب��ه ازای پلمب باک 
درس��ت نبوده و بای��د در این 
خص��وص رایزنی ه��ای الزم با 

بخش خصوصی انجام شود. 
درحال��ی که در ای��ن مورد 
فقط با مسئوالن وزارت نفت، 

س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز و مدیریت پایانه های مرزی 

مشورت شده است.
وی توضیح داد: ترکیه مسیر 
اردهان- گرجستان- آذربایجان 
را جایگزین کرده است و اگر چه 
ممکن اس��ت برایش به صرفه 
هم نباش��د، اما این کشور قصد 
مقابله دارد و تنها با دیپلماسی 
می توانی��م این مش��کل را حل 
ک��رده و مناس��بات و توافقات 

واقعی تری برقرار کنیم. 
پورس��لطانی، افزای��ش ن��رخ 
حمل و نقل، فسخ برخی قراردادها، 
کاهش ص��ادرات، افزایش بهای 
تمام شده برای کاال، پایین آمدن 
فروش و تقاضا را از جمله تبعات 
این مسئله در ماه های اخیر عنوان 
ک��رده و ادامه داد: هر دو کش��ور 
داشتند کار می کردند و مناقشاتی 
هم نبود، برای ما س��وال اس��ت 
چطور این اتفاق افتاد و حمایت 
از مصرف کنن��ده و صادر کننده 
کجا رفت. آیا فقط دولت های دو 
کشور باید برای حل این مشکل 
تصمی��م بگیرن��د، در حالی که 
تولید کننده  خصوص��ی،  بخش 
و صادر کنن��ده از این تصمیمات 

متضرر می شود. 
عض��و هی��ات رییس��ه اتاق 
خاط��ر  ارومی��ه  بازرگان��ی 
کشورها  همیش��ه  کرد:  نشان 
می توانن��د بهتری��ن تجارت را 

با کش��ورهای همسایه داشته 
باش��ند و از امکانات هم برای 
دسترس��ی به بازارهای دورتر 
سود ببرند، ما و ترکیه همیشه 
ارتباط��ات تجاری داش��تیم و 
امروز بیش��تر از ه��ر روز نیاز 
داریم که نه تنها این ارتباطات 
تجاری را داشته باشیم که آنها 
را توس��عه داده و به آنها رونق 

ببخشیم. 
امروز«  به گزارش »فرص��ت 
براس��اس توافق��ات اخیر میان 
دیگ��ر  روز   10 از  کش��ور  دو 
ب��اک کامیون های ترک در مرز 
بازرگان پلمب می ش��وند تا در 
تواف��ق نهایی، ع��وارض تردد از 
سوی دو کشور برداشته شود. اگر 
چه به گفته عضو هیات رییس��ه 
اتاق بازرگانی استان آذربایجان 
غرب��ی ترک ه��ا تجرب��ه پلمب 
باک کامیون هایشان را در سال 
1385 داشتند و این راهکار در 
زمان کوتاهی برای آنها پاسخگو 
بود و از طرفی دیگر صادرات از 
مرز بازرگان نیز دچار اختالالتی 
ش��ده است، خبر اخیر مبنی بر 
توافقات دو کشور نشان می دهد 
ترکیه و ای��ران راهی جز تفاهم 
ب��رای حل مش��کل ت��ردد در 

کشورهای یکدیگر ندارند. 
گفتنی اس��ت دول��ت ترکیه 
اواس��ط مهرم��اه س��ال جاری 
دریافت 50 یورو برای پیمایش 

هر صد کیلومت��ر در داخل این 
کشور از رانندگان ایرانی را آغاز 
ک��رد و متعاق��ب آن جمهوری 
اس��المی ایران ک��ه پیش از آن 
کامیون های  سوختگیری  بابت 
ترکیه در داخل ایران به ازای هر 
100 کیلومتر 25 یورو دریافت 
می ک��رد، آن را ب��ه 50 ی��ورو 
افزای��ش داد و پس از بررس��ی 
راهکارهای زیاد مقرر شده است 
تا دو هفته آینده مخازن سوخت 
کامیون ه��ای ترکی��ه در ایران 
پلمب ش��وند تا هیچ راننده ای 
با ملیت ترکیه نتواند در داخل 

خاک ایران سوختگیری کند. 
 )TIR carnet( کارنه تیر *
سندی است گمرکی که برای 
ترانزی��ت بین الملل��ی کاال در 
چارچ��وب کنوانس��یون تی��ر 
)TIR( در کش��ور مبدا صادر 
می ش��ود و به موجب آن کاال 
در وس��یله نقلیه ج��اده ای به 
ط��ور پلم��ب ش��ده از خاک 
عب��ور  راه  بی��ن  کش��ورهای 
می کن��د و ت��ا مقص��د نیازی 
به انج��ام تش��ریفات گمرکی 
مربوط به ترانزیت در مرزهای 
ورودی و خروجی این کشورها 
طب��ق قوانی��ن داخل��ی آنه��ا 
بازرگانی  ات��اق  ب��ود.  نخواهد 
و صنای��ع و مع��ادن به عنوان 
موسس��ه صادرکننده و ضامن 
کارنه تیر مشخص شده است. 

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان آذربایجان غربی مطرح کرد: 

بخش خصوصی، قربانی کشمکش گمرکی با ترکیه
جیبوتی دروازه ورود کاالهای ایرانی 

به شرق افریقا 
اعض��ای گروه دوس��تی پارلمان ایران ب��ا جیبوتی با 
اش��اره به سفر رییس مجلس ش��ورای اسالمی به این 
کش��ور، این سفر را س��رآغاز توس��عه روابط اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی با کشور مسلمان جیبوتی دانستند 
و معتقدند که این کشور می تواند دروازه ورود کاالهای 

ایرانی به شرق افریقا باشد. 
ب��ه گزارش خانه ملت، علی الریجانی، رییس مجلس 
ش��ورای اس��المی در س��فر به کش��ور جیبوتی ضمن 
ش��رکت در مراس��م افتتاح س��اختمان جدید مجلس 
جیبوتی با رییس جمهور و رییس مجلس این کشور نیز 
رایزنی هایی در جهت توسعه روابط اقتصادی، سیاسی و 

فرهنگی دو کشور داشت. 
س��یدعلی محمد بزرگواری، نماینده مردم کهگیلویه، 
بهمئ��ی و چ��رام در مجل��س درباره این س��فر گفت: 
جیبوتی در منطقه استراتژیکی قرار گرفته، بنابراین از 
استعدادهای بس��یاری در زمینه های مختلف اقتصادی 
برخوردار اس��ت که ای��ران و جیبوتی بای��د با تعامل و 

همکاری دوجانبه از آن بهره مند شوند. 
محمدجواد، عضو هیأت رییس��ه کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس ش��ورای اس��المی گفت: ب��ا توجه به 
اس��المی بودن کش��ور جیبوتی می توان از این ظرفیت 
نیز در مجامع بین المللی اس��تفاده کرد. همچنین پهلو 
گرفت��ن ناوهای ایرانی جماران و بوش��هر در س��واحل 
جیبوت��ی باعث نش��ان دادن ق��درت نظامی جمهوری 

اسالمی ایران در ایجاد امنیت است. 
 محمدمه��دی مفت��ح نی��ز ب��ا اش��اره ب��ه موقعیت 
جغرافیایی اس��تثنایی جیبوتی در منطقه گفت: س��فر 
دکتر الریجانی باعث می ش��ود جمهوری اسالمی ایران 
بتوان��د به ص��ورت مطلوب تر از ظرفیت ه��ای دریایی و 
تجاری جیبوتی استفاده کند. البته نباید فراموش کرد 
که بندر جیبوتی به نوعی معبر ورودی به کشور اتیوپی 
ب��ا جمعیت فراوان نیز بوده که ایران از آن ظرفیت نیز 

می تواند سود ببرد. 
جمهوری جیبوتی کش��وری در ش��رق افریقا اس��ت 
که به لحاظ موقعیت جغرافیایی کش��وری استراتژیک 
محسوب می شود. جیبوتی از شمال با اریتره، از غرب و 
جنوب با اتیوپی و از جنوب ش��رقی با سومالی همسایه 

است. پایتخت جیبوتی شهر جیبوتی است. 

بندر شهید رجایی در چابهار تا پایان 
سال به بهره برداری می رسد

 مش��اور ریاس��ت جمهوری در امور مناطق آزاد گفت: 
بندر شهید رجایی در چابهار تا پایان سال به بهره برداری 
می رس��د. ناخدا یکم ملک زاده، مش��اور ریاست جمهوری 
در امور مناطق آزاد در گفت وگو با ایلنا در پاس��خ به این 
پرسش که چه زمانی الیروبی بندر شهید رجایی به اتمام 
می رسد، اظهار کرد: قسمت اعظم این بندر آماده شده و 
میزان اندکی از الیروبی آن که از س��وی قرارگاه خاتم در 

دست اجراست باقی مانده است. 
وی ب��ا اعالم این خبر که عملی��ات اجرایی این بندر 
ت��ا پایان س��ال به اتمام می رس��د، تصری��ح کرد: پس 
از بهره ب��رداری از بن��در ش��هید رجایی، کش��تی های 
اقیانوس پیم��ا در این بندر پهل��و خواهند گرفت و خط 
بی��ن خاورمیان��ه - چابه��ار و چابهار - آس��یای میانه 

راه اندازی خواهد شد. 
مل��ک زاده گفت: همچنین در مورد خط کش��تیرانی 
س��نگاپور به چابهار مذاکراتی صورت گرفته تا کاال ها از 

چابهار به بندر عباس منتقل شود.

بیمه جامع آتش سوزی و 
سرمایه گذاری راهی بازار شد

مدیر بیمه های آتش س��وزی بیمه ایران از ارائه بیمه 
جامع آتش س��وزی و س��رمایه گذاری این مجموعه با 

عنوان بیمه »سبا« خبر داد. 
به گ��زارش روابط عمومی بیمه ایران، محمد رضایی با 
بیان اینکه در این بیمه نامه تسهیالت مناسب تری نسبت 
به بیمه نامه آتش س��وزی برای بیمه گذاران در نظر گرفته 
ش��ده است، افزود: پیش از این بیمه گذارانی که بیمه نامه 
آتش س��وزی خریداری می کردند فقط از تس��هیالت این 
بیمه نامه در صورت بروز حوادث بهره مند می شدند و اگر 
هم دچار حوادث نمی ش��دند، اعتبار بیمه نامه شان بعد از 
تاری��خ انقضا به پایان می رس��ید و در ص��ورت تمایل و با 

درخواست کتبی، بیمه نامه آنان تمدید می شد. 
وی اف��زود: در بیمه نام��ه طرح »س��با« ب��ه جای عقد 
قرارداد یک ساله آتش سوزی، بیمه گذار قرارداد پنج ساله 
آتش سوزی و سرمایه گذاری با بیمه ایران منعقد می کند و 

از خدمات این بیمه نامه بهره مند می شود. 
مدی��ر بیمه ه��ای آتش س��وزی بیمه ای��ران درباره 
مزیت ه��ای به��ره من��دی بیمه گ��ذاران از بیمه نامه 
طرح »س��با« تصریح کرد: بیمه گ��ذاران با خرید این 
بیمه نامه عالوه بر اس��تفاده از خدمات بیمه نامه های 
آتش س��وزی و خط��رات تبعی از خدم��ات بیمه نامه 

س��رمایه گذاری نیز اس��تفاده خواهند کرد. 
ب��ه گفت��ه وی، بیمه گ��ذاران در پایان س��ال اول 
95 درص��د حق بیمه بیمه نامه خود را با عنوان س��ود 
س��رمایه گذاری از بیمه ایران دریاف��ت می کنند، در 
س��ال های بعدی ای��ن دریافت��ی از مح��ل بیمه نامه 
به طور تصاعدی افزایش می یابد و بیمه گذار در پایان 
س��ال پنجم چندین برابر حق بیمه پرداختی، س��ود 

مش��ارکت دریافت خواهد کرد.

جامعه هتلداران در تدوین احکام 
برنامه ششم مشارکت کنند

رییس س��ازمان می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری از جامعه هتلداران کشور خواست دیدگاه ها 
و پیش��نهادهای خود را به منظور تکمیل احکام برنامه 

ششم توسعه ارائه دهند. 
به گزارش میراث آریا مس��عود س��لطانی فر ضمن 
بی��ان ای��ن مطل��ب اف��زود: ش��ما به عن��وان بخش 
خصوص��ی بای��د تالش کنید م��واردی را در احکام 
برنام شش��م بگنجانی��م که باعث همگرایی بیش��تر 
دس��تگاه ها برای حل مش��کالت بخش گردش��گری 
ش��ود. ح��دود دو تا س��ه م��اه فرصت هس��ت تا با 
تجربیات و اطالعاتی که دارید، پیش��نهادهای خود 

را در این زمینه ارائه کنید. 
مع��اون رییس جمه��ور با بیان اینکه هم��ه ما از یک 
خان��واده هس��تیم تاکید ک��رد: هر چ��ه ارتباط بخش 
خصوصی با س��ازمان بیش��تر باش��د صحت کار ما در 
تصمیم گیری و برنامه ریزی ها بیشتر خواهد بود. بخش 
گردشگری کشور بخشی است که همه باید با همدلی، 
هماهنگ��ی و همگرایی کمک کنیم تا به نقطه مطلوب 

برسد. 
سلطانی فر با اشاره به برنامه ششم گفت: ما نخستین 
سازمان دولتی هس��تیم که یک سال زودتر ردیف های 
بودجه مربوط به فعالیت هایمان را به س��ازمان برنامه و 

مدیریت ارائه دادیم.
برای اینکه تصویر درس��ت و نقش��ه راه مش��خصی 
داشته باش��یم توانستیم برنامه پیشنهادی شش ساله 
س��ازمان یعنی از سال 95تا 99 را در بخش ردیف ها 
و اعتب��ارات تهی��ه کرده و ب��ه مس��ئوالن عالی رتبه 
به خص��وص س��ازمان برنامه و مدیری��ت ارائه دهیم؛ 
پیش��نهاد بودجه س��ال 94 ما بخش��ی از این برنامه 

شش ساله است. 
ریی��س س��ازمان می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری س��پس به روند ورود گردشگران طی 
چه��ار ماهه اخیر اش��اره کرد و گفت: براس��اس آمار 
پلیس مهاجرت بعد از س��ال ها روند ورود گردشگران 
نس��بت به خروج اتباع ایرانی به خارج از کشور روند 
مثبت��ی بوده اس��ت، به خصوص که در ایام تابس��تان 
و تعطیالت ش��اهد ای��ن تراز مثب��ت در بخش ورود 

گردشگر بودیم. 
وی در ادام��ه س��خنانش اظهار ک��رد: تصمیم گیری 
و تمرکز در بخش گردش��گری همچون صنایع دس��تی 
نیست، به طوری که یک سازمان و یک مرجع باید برای 
س��اماندهی دقیق درحوزه هایی همچون ارائه مجوز به 
ایرالین ها، توره��ا، آژانس ها و حمل و نقل ریلی تصمیم 

بگیرد. 

کارت بازرگانی شاید نیازمند تغییر 
باشد اما حذف نخواهد شد

یحیی آل اس��حاق، رییس ات��اق بازرگانی تهران در 
گفت وگ��و با ایلنا در موردنظر برخی از مس��ئوالن در 
خصوص ح��ذف کارت بازرگان��ی تصریح کرد: کارت 
بازرگانی، کارتی حرفه ای است. آیا یک پزشک بدون 
داش��تن گواهی نامه پزشکی می تواند طبابت کند؟ آیا 
یک مهندس بدون داش��تن نظام مهندس��ی می تواند 
فعالی��ت کند؟ یا ی��ک حقوق دان و رانن��ده می تواند 
بدون مدارک م��ورد نظر کاری انجام دهد، به اعتقاد 
بنده این نوع نظر ها ش��خصی اس��ت و قابل اس��تناد 

نیست. 
وی اف��زود: البت��ه پیش از این هم آق��ای نعمت زاده 
صحبت هایی در مورد حذف کارت بازرگانی کرده بود، 
ول��ی داش��تن کارت بازرگانی قان��ون و مصوبه مجلس 
اس��ت و با یک نظر ش��خصی نمی توان آن را برداشت 
اما ش��اید نیازمند تغییراتی باش��د که در این راستا ما 

کارت ها را هوشمند کرده ایم. 
رییس ات��اق بازرگانی تهران گف��ت: هر چند ممکن 
است سوء اس��تفاده هایی از این کارت ها صورت گیرد و 
از کارت اشخاص دیگری اس��تفاده شود اما باید بتوان 
ب��ا تغییرات در این کارت ها از این نوع سوء اس��تفاده ها 

جلوگیری شود.

صادرات 4200 تن محصوالت دارویی 
در سال جاری 

 در هفت ماه��ه س��ال ج��اری بی��ش از 4200 ت��ن 
محصوالت دارویی از کشور صادر شده است. 

به گزارش ایسنا، در این مدت 4224 تن محصوالت 
دارویی از کشور صادر شده که ارزش آن به 64 میلیون 

و 586 هزار و 678 دالر می رسد. 
صادرات محصوالت دارویی در این مدت 0/33 درصد 

از کل صادرات کشور را شامل می شود. 
در عی��ن ح��ال در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته 
4275 ت��ن محص��والت داروی��ی ب��ه کش��ورهای 
خارجی صادر شده اس��ت که به این ترتیب ارزش 
این صادرات برابر 46 میلیون و 173 هزار و 957 

دالر می ش��ود. 
ب��ر همین اس��اس، با وج��ود کاهش ی��ک درصدی 
ص��ادرات محص��والت داروی��ی از لحاظ وزن��ی در این 
مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، صادرات این 
محص��والت از لحاظ ارزش ح��دود 40 درصد افزایش 

یافته است. 

گردشگری

اتاق بازرگانی

صادرات

تجارت

مناطق آزاد

بیمه

مینوگله

 مصوبه دیروز سازمان تنظیم 
مق��ررات و ارتباط��ات رادیویی، 
خدم��ات 3G در تلفن همراه را 

ارزان کرد. 
م��رداد م��اه امس��ال ب��ود که 
مجوز ارائه اینترنت نس��ل س��وم 
تلفن هم��راه به اپراتور دوم داده 
ش��د تا این خدم��ات از انحصار 
اپراتور س��وم خارج شود و همه 
مش��ترکان اپراتوره��ای کش��ور 
بتوانن��د از اینترن��ت پرس��رعت 
تلفن همراه اس��تفاده کنند. این 
امر خبر خوش��ی برای مشترکان 
تلفن همراه کش��ور بود، اما بعد 
از چند وقت مصوبه ای ابالغ شد 
ک��ه تعرفه آزاد )بدون اس��تفاده 
ک��ه  تش��ویقی  بس��ته های  از 
ارائه می شود(  اپراتور ها  توس��ط 
ای��ن خدم��ات را از 0/5 ریال به 
2/5 ریال به ازای اس��تفاده از هر 
که  م��ی داد  افزایش  کیلوبای��ت 
نارضایتی های زیادی را از سوی 
کارب��ران به همراه داش��ت. این 
نارضایتی ه��ا باعث ش��د تا وزیر 
ارتباطات از اجرای آن جلوگیری 
کن��د و دس��تور بازنگری در نرخ 
اس��تفاده از خدمات نس��ل سوم 

تلفن همراه را صادر کند. 
ام��ا دی��روز روز موع��ود برای 
بازنگری تعرفه های نس��ل س��وم 
بود و س��ازمان تنظی��م مقررات 
تعرفه ه��ا را ب��ه ش��کل س��ابق 

بازگرداند. 
تنظیم  سخنگوی کمیس��یون 
تصویب  از  ارتباط��ات  مق��ررات 
تعرفه جدی��د ارائه خدمات داده 
در شبکه تلفن همراه در آخرین 

جلسه این کمیسیون خبر داد. 
عمیدی��ان،  اص�غ��ر  ع�ل���ی 

تنظیم  کمیس��یون  س��خنگوی 
مقررات ارتباطات گفت: س��قف 
تعرف��ه خدمات داده تلفن همراه 
ب��رای س��یم کارت ه��ای دائمی 
مس��تقل از فناوری برای هرگونه 
دیتای نسل دو و سه به ازای هر 
کیلو بایت 0/5ریال تعیین ش��د. 
به این ترتیب تعرفه دیتای نسل 
دو به می��زان حداقل 50 درصد 

کاهش یافت. 
وی افزود: اعضای کمیس��یون 
تنظی��م مق��ررات ارتباط��ات با 
دریافت نظرات مردم و اپراتورها 
و پس از بررسی مصوبات شماره 
آن  براس��اس  ک��ه   142 و   45
تعرفه ه��ای مختلف��ی با تفکیک 
تکنول��وژی برای نس��ل س��وم و 
کارت های  برای س��یم   GPRS
دائم��ی از نی��م ریال ت��ا 14/8 
ریال وجود داش��ت، ب��ه منظور 
یکسان سازی تعرفه در نسل های 
مختل��ف تلف��ن هم��راه، تعرفه 

جدید را تصویب کردند. 
دبیر کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات عنوان کرد: اپراتورهای 
تلفن همراه می توانند با ش��رایط 
رقابت��ی و بازه تعرف��ه ای تعیین 
ش��ده در ای��ن مصوب��ه، ضمن 
فروش خدم��ات دیتا براس��اس 
مختلف  بس��ته های  کیلوبای��ت، 
تعرف��ه ای نیز متناس��ب ب��ا نیاز 

مشترکان تعریف و ارائه کنند. 
عمیدیان با اش��اره ب��ه اینکه 
این مصوب��ه از اول دی ماه برای 
تمامی اپراتوره��ای تلفن همراه 
الزم االجرا اس��ت، اظه��ار کرد: 
مشترکان تلفن همراه می توانند 
ب��ا خری��د بس��ته های مختل��ف 
تعرفه ای متناس��ب با نیاز خود، 
از خدمات با تعرفه های مناس��ب 

بهره مند شوند. 
ام��ا در ای��ن مصوب��ه همانند 
اس��تفاده  ن��رخ  قب��ل  مصوب��ه 
از خدم��ات نس��ل س��وم برای 

کارت ه��ای  س��یم  مش��ترکان 
اعتباری با ابهام مواجه است. در 
این زمینه طبق آنچه در پروانه 
اپراتوره��ا اش��اره ش��ده اپراتور 
مجاز اس��ت تعرفه خدمات سیم 
کارت اعتب��اری را تا 50 درصد 
باالتر از قیمت س��یم کارت های 
دائمی اعمال کند. بر این اساس 
اینترنت در  س��قف تعرفه مجاز 
اعتباری 0/75  س��یم کارت های 
بود. فرشاد کیانی،  ریال خواهد 
ارتباطی  ش��بکه های  کارشناس 
در مورد مصوبه اخیر کمیسیون 
ارتباطات در  تنظی��م مق��ررات 
رابط��ه ب��ا تعرف��ه 3G  گفت: 
ن��رخ در نظر گرفته ش��ده برای 
و  اس��ت  عادالن��ه  مش��ترکان 
مشترکانی که نیازی به استفاده 
ممتد از اینترنت همراه را ندارند 
با نرخ های تصویب شده مشکل 

چندانی نباید داشته باشند. 
وی افزود: مس��ئوالن اپراتور ها 

ب��ه  ت��ا  هس��تند  آن  فک��ر  در 
م��رور زمان اینترنت نس��ل دوم 
)GPRS( را از رده خ��ارج کنند 
که ب��ا نرخ هایی که قبال تصویب 
ش��ده ب��ود ای��ن ام��کان وجود 
نداش��ت و ب��ا تعرفه زی��ادی که 
برای 3G درنظر گرفته شده بود 
برای مش��ترکان صرفه اقتصادی 
نداش��ت تا از خدمات نسل سوم 
استفاده کنند و ترجیح می دادند 
از هم��ان اینترن��ت نس��ل دوم 

استفاده کنند. 
تعرف��ه  درب����اره  ک�ی�ان���ی 
س��یم کارت های اعتب��اری نی��ز 
اظه��ار کرد: سیاس��ت س��ازمان 
تنظیم مق��ررات این اس��ت که 
ب��ا اعالم حداکث��ر قیمت، تعرفه 
مش��ترکان  ب��رای  مش��خصی 
اعتب��اری در نظر گرفته نش��ود 
تا ب��ازار رقابتی در بین اپراتور ها 
شکل گیرد و تا جای ممکن نرخ 
استفاده از خدمات نسل سوم را 

کاهش دهند. 
ای��ن  طبیعت��ا  اف��زود:  وی 
درس��تی  ب��ه  اگ��ر  اس��تراتژی 
اج��را ش��ود می توان��د خدمات 
بهت��ری با نرخ ارزان ت��ر را برای 
مصرف کنن��ده به دنبال داش��ته 
باشد حتی تا جایی که مشترکان 
دائمی نیز ترغیب به اس��تفاده از 

سیم کارت های اعتباری شوند. 
ب��اره  در  کارش��ناس  ای��ن 
خدم��ات تصویری نس��ل س��وم 
نیز گفت: تم��اس تصویری یکی 
از آپشن های خدمات نسل سوم 
تلفن همراه اس��ت که متاسفانه 
در کش��ور ما ام��کان آن وجود 
ن��دارد و گوی��ا در ح��ال حاضر 
برنامه ای برای فع��ال کردن آن 

وجود ندارد. 

نرخ استفاده از نسل سوم موبایل کماکان 0/5 ریال 

3G، گران نشده ارزان شد

نگــاه
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اختصاص ی��ک میلی��ارد و 250 میلیون 
دالر از صندوق توس��عه ملی ب��ه پروژه های 
ریلی نشان دهنده این است که توجه دولت 
به صنعت ریل��ی تنها به ارائه طرح و ش��عار 
محدود نمی شود. از آغاز به کار دولت یازدهم 
و استقرار تیم وزارت راه، توجه دولت در در 
این حوزه ب��ه بخش ریلی بوده و نخس��تین 
سهم این وزارتخانه هم به ریلی ها اختصاص 
داشت. »شهرهای ایران باید از طریق ریل به 
هم وصل شوند« این ایده آلی است که وزیر 
راه و شهرس��ازی از آن به عنوان برنامه هایی 
که در دس��تور کار وزارتخانه است، صحبت 
می کند.  25 میلیون س��فر در س��ال سهم 
شبکه ریلی از تمام سفرهایی است که انجام 
می ش��ود این در حالی اس��ت که 95 درصد 
جابه جایی ها از طریق جاده انجام می شود، 
این اعداد و ارقام در بخ��ش حمل بار هم به 
همین نسبت است و در حال حاضر، بخش 
عمده ای از جابه جایی بار و ترانزیت از طریق 
جاده انجام می ش��ود که به گفته عالی ترین 
مقام متولی، یکی از مهم تری��ن برنامه های 
دولت این اس��ت که این حج��م از ترافیک 
جاده ای را به ش��بکه ریلی منتقل کند.  هر 
چند برقی کردن مسیر ریلی تهران- مشهد 
از پروژه هایی اس��ت که چندین دولت قصد 
راه اندازی آن را داشتند و وعده هایی از افتتاح 
آن داده بودند، اما این پروژه هم به هر دلیلی 

به سرنوشت پروژه های نیمه تمام تبدیل شد 
و این دولت هم از آغاز س��اخت آن تا پایان 
سال جاری خبر داده و مسئوالن معتقدند، 
با راه اندازی این خط و خط قزوین- رشت- 
آستارا بخش عمده ای از ترافیک جاده ای به 
ریل منتقل می شود، اما  در صنعت ریلی به 
طور مستقیم با اقتصاد کشورمان در ارتباط 
است و ش��بکه ریلی در مرزهای کشورمان 
فعال اس��ت.  در حالی ک��ه ترانزیت ریلی از 
ب��ه صرفه تری��ن روش ه��ای جابه جایی بار 
اس��ت، تقریبا هیچ یک از مب��ادی ورودی 
به کشورمان در استان های ش��مالی از این 
مزیت برخوردار نیس��تند. هرچند مس��یر 
ریلی س��رخس- مشهد ش��مال کشورمان 
را به کش��ورهای همس��ایه وصل می کند، 
اما فرس��ودگی خط آهن این مسیر، مزیت 
قابل توجهی محس��وب نمی شود و ریسک 
جابه جایی بار را  از این مس��یر که اشکاالت 
فنی زیادی دارد، افزایش می دهد.   ترانزیت 
ریلی در ای��ران در حالی مغف��ول مانده که 
موقعیت استراتژیک کشورمان طوری است 
که کشورهای همسایه را می تواند به آسیای 
میانه متصل کن��د و بس��یاری از بازرگانان 
کشورهای همسایه شمالی کشورمان ایران 
را بهترین مسیر برای ترانزیت کاالهای خود 
به آسیای میانه می دانند، حال گفته می شود  
خط ریلی گرگان- اینچ��ه برون  12آذر ماه 
با حضور روسای جمهور س��ه کشور ایران، 

ترکمنستان و قزاقس��تان  افتتاح می شود  و 
جاده ابریشمی در این مسیر خواهد  بود که 

اقتصاد منطقه را متحول خواهد کرد. 

 خط آهن گرگان- اینچه برون
جاده ابریشم ترانزیت ریلی

براساس گزارش شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کش��ور، طبق تفاهم 
منعقده سه کشور جمهوری اسالمی ایران، 
ترکمنستان و قزاقس��تان، کریدور ترانزیتی 
ریل��ی از کش��ور قزاقس��تان آغ��از و پس از 
عبور از کش��ور ترکمنس��تان در مرز اینچه 
برون به کشور ما متصل می ش��ود. راه آهن 
گرگان – اینچ��ه برون درداخل کش��ور به 
طول 80کیلومتر از ایستگاه قره تپه واقع در 
حدفاصل ایستگاه های بندر ترکمن و گرگان 
از محور موج��ود راه آهن ته��ران – گرگان 
منشعب ش��ده و پس از طی 18 کیلومتر به 
سمت ش��رق از ایس��تگاه گرگان جدید، به 
سمت شمال شرق امتداد یافته و پس از عبور 
از حاشیه غربی شهرستان آق قال به ایستگاه 
تعویض بوژی اینچه برون و مرز ایران با کشور 
ترکمنستان می رس��د و هدف از اجرای این 
طرح اتصال ریلی کش��ورهای ترکمنستان 
و قزاقستان به ش��بکه ریلی کشور و افزایش 
ظرفیت حمل ب��ار از کش��ورهای مذکور به 

ایران و بالعکس است. 
سیدعلی طاهری، نماینده گرگان و آق قال 
در مجلس شورای اس��المی در گفت وگو با 
»فرصت امروز« درباره مزیت های راه اندازی 
این خط ریلی گفت: با توجه به اینکه تاکنون 
مس��یر ریلی در استان های ش��مالی تنها به 
خراسان شمالی محدود شده و ارتباط ریلی 
ایران با کشورهای همس��ایه در این منطقه 
مانند ترکمنس��تان و قزاقستان تقریبا قطع 
بود که افتتاح خط آهن گرگان- اینچه برون 
می تواند هم برای اقتصاد کش��ورمان و هم 

برای کشورهای همسایه مفید باشد.
وی ادامه داد: ش��بکه ریل��ی بین المللی 
گرگان- اینچه ب��رون می تواند به نوعی یک 
جاده ابریش��می ب��رای ایران و کش��ورهای 
ای��ن منطق��ه باش��د و قطع��ا توس��عه و 
مقدم��ه ای  اقتص��ادی  همکاری ه��ای 
برای توس��عه و ارتق��ای س��ایر همکاری ها 
 بین ایران و کش��ورهای همس��ایه ش��مالی 

خواهد بود. 

مزیت های ریلی را دریابیم 
قطع��ا مزیت ه��ای جابه جای��ی چ��ه در 
بخش مس��افر و چه در بخش جاده از طریق 
ش��بکه ریلی به جابه جای��ی از طریق جاده 
و مس��یرهای هوای��ی می چرب��د و در مورد 
خط ریلی گ��رگان – اینچه ب��رون که ایران 
را به روسیه، کشورهای CIS و چین متصل 
می کند، گفته می ش��ود، ب��ا افتتاح این خط 
در مرز ایران و ترکمنس��تان مس��یر روسیه، 
قزاقس��تان به آب ه��ای آزاد از طریق ایران 
400کیلومتر کاهش می یاب��د.  احمد خرم، 
وزی��ر س��ابق راه و تراب��ری در گفت وگ��و با 
»فرصت امروز« معتقد است، راه آهن در ایران 
هنوز نتوانسته به صرفه تر از جاده باشد. وی 
با بیان این مطلب ادامه داد: ترانزیت از طریق 
ریل صرفه اقتصادی قابل توجهی دارد و باید 
ارزان تر باش��د، اما هنوز مس��افت و کیلومتر 
خطوط ریلی برای یک مس��یر در مقایسه با 
همان مس��یر در جاده هنوز برابر اس��ت که 
این مهم ترین مزیت ش��بکه ریلی محسوب 
می شود که بیش��تر خطوط ریلی کشورمان 
این مزیت را ندارند.  خرم گفت: مزیت دیگر 
خط آهن، میزان مصرف سوختش است که 
تقریبا یک هشتم س��وخت مصرف شده در 
جاده است، قطعا ترانزیت و حمل و نقل با قطار 
آلودگی ایجاد ش��ده در حمل و نقل جاده ای 
را ندارد و معموال بار با قطار باید س��ریع تر و 
س��الم تر برس��د. هر چند که هنوز در برخی 
از مس��یرهای ریلی به غیر از مزیت سوخت 
سایر مزیت ها کم رنگ تر اس��ت و بازرگانان 
داخلی و خارجی برای حمل ب��ار و ترانزیت 
جاده را ترجیح می دهن��د، اما امیدوارم خط 
ریل��ی بین المللی گ��رگان- اینچ��ه برون با 
ارائه این خدمات و مزیت ها اقتصادی ش��ود.  
یکی از اهداف راه اندازی ای��ن خط ترانزیت 
بخش عمده ای تولی��دات محصوالت زراعی 
کش��ورهای همس��ایه به خصوص قزاقستان 
است. کشور قزاقستان س��االنه 13 میلیون 
تن غالت تولید می کند که هفت میلیون تن 
آن قابلیت صادرات دارد؛ کش��ورهای حوزه 
خلیج فارس ب��ازار اصلی غالت قزاقس��تان 
هستند بنابراین، راه آهن شمال به صرفه ترین 
مس��یر برای رس��اندن این غالت به حاشیه 
 خلیج ف��ارس اس��ت، از این رو، خ��ط آهن 
گ��رگان اینچ��ه ب��رون یک��ی از مهم ترین 
پروژه های عمرانی کشور محسوب می شود. 

شمارش معکوس برای افتتاح شبکه ریلی گرگان- اینچه برون 

کریدورترانزیتریلیشرقدریایخزراحیامیشود توانایی گرگان – اینچه برون ترانزیتی با 
حجم بیش از 10 میلیون تن در سال 

راه اندازی یک مس��یر ریلی که از س��ه کش��ور ایران- 
قزاقستان و ترکمنستان می گذرد و کاالهای این سه کشور 
را می تواند به آسیای میانه، روس��یه و اروپا ترانزیت کند، 
قطعا برای تمام این مس��یرها مهم و اقتصادی محس��وب 
می شود که راه آهن گرگان- اینچه برون که 88 کیلومتر آن 
در ایران ساخته شده است این مزیت را دارد و خوشبختانه 
تا چند روز دیگر به افتتاح می رس��د.  این مس��یر به یقین 
چندین مزیت قاب��ل توجه دارد که از جمل��ه آن افزایش 
امنیت جان��ی و مالی،  کاه��ش ترافیک،  کاه��ش میزان 
مصرف س��وخت و کاهش آلودگی اس��ت. البت��ه اگر این 
مسیر به صورت برقی ساخته می شد، صرفه اقتصادی آن 
افزایش بیش��تری پیدا می کرد و بازرگانان بیشتری برای 
ترانزیت کاالهایشان از این مسیر استفاده می کردند، حتی 
بازرگانان کش��ورهایی که مس��یر گرگان -اینچه برون از 
کشورشان نمی گذرد، بنابراین تا چند سال دیگر که زمان 
جابه جایی و سرعت اهمیت بیش��تری پیدا می کند، این 

مسیر تا زمانی که برقی نشود،  مزیت محسوب نمی شود. 
ای��ن مس��یر ن��ه تنه��ا ب��رای کش��ورهای همس��ایه 

صرفه اقتصادی دارد، بلکه برای دولت ایران هم مزیت های 
زی��ادی دارد و اس��تفاده فراوانی از آن به عم��ل می آورد. 
همچنین برای ش��هروندان نیز رفت و آمد آسان تر خواهد 
ش��د، از جمله مزایای دیگر آن برای ش��هروندان امنیت 
باال اس��ت.  هر چند به غیر  از مس��یر گرگان- اینچه برون 
مسیر دیگر مشهد- سرخس استان های شمالی کشور را 
به کشورهای همسایه متصل می کند و مسیر مرزی ریلی 
محسوب می شود، اما این مس��یر دارای اشکاالتی بود که 
بهره وری چندانی نداشت، بنابراین، مسیر گرگان – اینچه 
برون می توان��د محور ترانزیت ریلی منطق��ه را احیا کند. 
گفته می ش��ود، این مسیر در چند س��اال دیگر ترانزیتی 
بیش از 10 میلیون تن در سال را به دنبال خواهد داشت 
که جابه جای��ی این حجم ب��ار از ایران مزی��ت اقتصادی 

قابل توجهی برای کشورمان دارد.

 تامین منابع مالی راه آهن 
تهران-سنندج با فاینانس چینی

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی از موافقت نامه پیمان 
تکمیل طرح و س��اخت راه آهن تهران-همدان-سنندج 
با یک ش��رکت چینی خبر داد و گفت: ای��ن موافقت نامه 
که شامل تکمیل طرح و س��اخت این خط ریلی به همراه 
تامین منابع مالی به روش فاینانس است با شرکت چینی 

منعقد شد. 
به گزارش مهر، علی نورزاد، در جلس��ه با اعضای هیات 
عالی رتبه شرکت چینی، موافقت نامه پیمان تکمیل طرح 

و ساخت راه آهن تهران-همدان-سنندج را امضا کرد. 
این موافقت نامه در امتداد تفاهم نامه قبلی که چند ماه 
گذشته فی مابین شرکت ساخت و توسعه و طرف چینی 

مبادله شده بود، امروز به امضای طرفین رسید. 
نورزاد، درباره این توافق نامه گفت: در راس��تای تحقق 
سیاس��ت های دولت یازدهم برای تامی��ن و جذب منابع 
طرح های تملک دارایی های س��رمایه ای ف��ارغ از منابع 
عموم��ی الزم اس��ت از تمام��ی ظرفیت ه��ا و روش های 
موجود تامین مالی بهره برد ک��ه امضای این موافقت نامه 
 در همین راس��تا و برای تکمیل طرح و س��اخت راه آهن 

تهران-همدان-سنندج است. 
وی افزود: در این موافقت نامه پیمانکار چینی مس��ئول 
تامین منابع مالی به روش فاینانس است که مواردی از این 
قبیل ما را در پیشبرد اهداف توسعه خطوط ریلی مبتنی بر 
سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور یاری خواهد کرد. 
مدیرعام��ل ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناه��ای 
حمل و نقل ادامه داد: پس از سفر ریاست محترم جمهور به 
چین توافقات راهگشایی برای استفاده از ظرفیت فاینانس 
بین دو کشور انجام و بسترهای الزم برای این امر محقق 
ش��د که امضای ای��ن موافقت نامه پیم��ان حاصل همین 
ارتباطات موثر مابین دو کشور جمهوری اسالمی ایران و 

جمهوری خلق چین است. 
وی تاکید کرد: در این جلسه مقرر شد تا طرفین نسبت 
به انجام مقدمات ال سی در اس��رع وقت اقدام کنند و در 
خالل گشایش ال سی، بررسی های فنی برای دستیابی به 
توافق نهایی و امضا و مبادله قرارداد را انجام دهند. گفتنی 
اس��ت مبلغ این قرارداد به روش فاینان��س از طریق خط 

اعتباری ایران و چین تامین خواهد شد. 

 ورود یک ایرالین آلمانی 
به آسمان ایران

یک ایرالین آلمانی برای نخس��تین ب��ار از 24 آذرماه 
پروازهای برنامه ای خود را در ش��هرهای تهران و مش��هد 
آغاز می کن��د.  به گ��زارش مهر، یک ایرالی��ن آلمانی که 
تاکنون به ایران پرواز نداش��ته اس��ت، قصد دارد با انجام 
پرواز از سه ش��هر آلمان، تعداد پروازهای این کشور را به 
ایران افزایش دهد. بنابر اعالم مس��ئوالن ای��ن ایرالین، 
هواپیماه��ای ای��ن ش��رکت در مس��یرهای هامبورگ - 
مشهد - هامبورگ، دوس��لدورف - تهران - دوسلدورف و 
برلین - تهران - برلین پرواز خواهند داشت.  این در حالی 
اس��ت که مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها 
و موسس��ات هوانوردی س��ازمان هواپیمایی کشوری از 
 افزایش تعداد پروازهای ایران و آلمان به 22 پرواز در هفته 

خبر داده بود.
 مرتضی دهقان با بیان اینک��ه در حال حاضر تعداد 18 
پرواز در مس��یر ای��ران و آلمان به ص��ورت هفتگی برقرار 
اس��ت گفته بود: تع��داد 11 پرواز توس��ط ش��رکت های 
هواپیمایی ایران��ی از جمله ایران ایر و ماه��ان از تهران به 
مقاصد هامبورگ، کلن، فرانکفورت، دوسلدورف و هفت 
پرواز توسط شرکت هواپیمایی لوفت هانزا از فرانکفورت 

به تهران در حال انجام است. 
در واق��ع افزای��ش تقاض��ای ب��ازار و درخواس��ت این 
ش��رکت هواپیمای��ی منج��ر ب��ه انج��ام موافقت نام��ه 
بی��ن س��ازمان هواپیمایی کش��وری و مس��ئوالن بخش 
هوایی آلمان برای افزایش مس��یرهای پ��روازی به ایران 
ش��د. بنابراین ای��ن ش��رکت هواپیمایی با داش��تن 23 
فرون��د هواپیم��ا از ان��واع بویین��گ 737-700، ایرباس 
 319 و 321 از 24 آذرم��اه فعالی��ت خ��ود را در ای��ران

 آغاز می کند. 

تخصیص 10 هزار میلیارد ریال برای 
مطالبات پیمانکاران وزارت راه

براس��اس مصوبه هیات وزیران، مبلغ 10 هزار میلیارد 
ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای بابت پرداخت 
مطالبات پیمان��کاران در اختیار وزارت راه و شهرس��ازی 
قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. 
به گزارش مه��ر، در مصوبه هیات وزیران آمده اس��ت: 
مبلغ ده هزار میلی��ارد )10.000.000.000.000( ریال 
به صورت تملک دارایی های سرمایه ای از محل اعتبارات 
جزء )9( ردی��ف )101000( جدول ش��ماره )8( قانون 
بودجه سال 1393 کل کشور با عنوان »اعتبارات موضوع 
فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی 
و نیروگاه های متعلق به دولت و موسس��ات و شرکت های 
دولتی وابسته و تابعه« بابت پرداخت مطالبات پیمانکاران 
موضوع ردی��ف )10( جدول ش��ماره )18( قانون بودجه 
سال 1393 کل کش��ور در اختیار وزارت راه و شهرسازی 
قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. 
فهرس��ت طرح های مش��مول این اعتبار پس از تایید 
ذیحساب یا سازمان حسابرسی توسط معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی رییس جمهور ابالغ می ش��ود. اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در تاریخ 93/8/25 
این مصوبه را برای اجرا به معاون��ت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، 

وزارت راه و شهرسازی ابالغ کرد. 

نازیال مهدیانی

حمل و نقلیادداشت
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محمد اربابی 
عضو کمیسیون عمران مجلس 

مدیرعام��ل ایران ای��ر در حاش��یه پرواز 
گردشگری SP 747 با بیان اینکه با شرکت 
هواپیما س��ازی ایرباس برای تامین قطعات 
هواپیما وارد مذاکره شده ایم، گفت: از سال 
گذشته پس از تفاهم نامه ژنو در مرحله اول 
که چهار ماه هم تمدید ش��د دو ق��رارداد با 

شرکت بویینگ منعقد کردیم. 
به گزارش ایلنا، فرهاد پرورش با اشاره به 
قراردادهایی که در طول یک سال گذشته با 
شرکت های سازنده هواپیما منعقد کرده اند، 
اظهار کرد: در طول این یک سال در مرحله 
اول دو قرارداد با بویینگ در اخذ نقشه های 
پ��روازی و دفترچه های ایمن��ی و مقررات 
منعقد کردیم، البته ب��ه دنبال آن مذاکرات 
و انعقاد قرارداد با کمپانی ه��ای دیگر برای 

تامین قطعات راحت تر انجام شد. 
وی با بیان اینکه البته برخی از کش��ورها 
هم عالقه ای به ارتب��اط و ورود به مذاکرات 
با ش��رکت های هواپیمایی ایرانی نداشتند، 
گفت: پس از قرارداد ب��ا بویینگ مذاکراتی 
هم با ش��رکت ایرباس ب��رای تامین قطعات 
داشتیم.  پرورش با اشاره به پرواز گردشگری 
هواپیم��ای SP747، گف��ت: براس��اس 
قراردادی که با یک شرکت آلمانی داشتیم 

این پرواز گردشگری را برقرار کردیم که در 
آن تعدادی از مسافران خارجی با هشت یا 9 

ملیت حضور داشتند. 
وی ادامه داد: برقراری پرواز گردش��گری 
747 با گردشگران خارجی دو حسن بزرگ 
داشت؛ یک اینکه عده ای عالقه مند به پرواز 
با هواپیماهای خاص توانستند در این پرواز 
بویینگ 747 ک��ه از هواپیماه��ای قدیمی 
محسوب می شود، حضور داشته باشند و دوم 
اینکه تعدادی گردشگر خارجی برای انجام 

پرواز با این هواپیما وارد ایران شدند. 
پرورش در پاسخ به این سوال که عده ای 
از مسافران تصورمی کردند این پرواز آخرین 
پرواز 747 بویینگ اس��ت، گفت: این تصور 
اش��تباهی بود و قرار نیس��ت بویینگ 747 
بازنشسته شود و تا زمانی که امکان عملیاتی 
کردن آن وجود داش��ته باش��د 747 پرواز 
خواهد کرد. در حال حاضر، این هواپیما در 
مسیر پکن، کواالالمپور و بمبئی پرواز دارد. 
مدیرعامل ایران ای��ر در پایان اظهار کرد: 
هواپیمای SP 747 از آخرین هواپیماهای 
این مدل است که یکی از هواپیماهای مدرن 
قدیمی محس��وب می ش��ود و افراد زیادی 

عالقه مند به پرواز با این هواپیماهستند. 

ایرباس هم وارد مذاکره برای تامین قطعات شد
خبر ویژه



7 آب و غذا

ب��ا تغییر فص��ل در کش��ور، 
ه��ر س��اله برخ��ی محصوالت 
کش��اورزی دچار نوسان عرضه 
و قیمت می ش��وند. یکی از این 
محصوالت، گوجه فرنگی است 
که ای��ن روزها ش��اهد کاهش 
عرض��ه ام��ا افزای��ش قیم��ت 
آن هس��تیم. ش��کل اس��تفاده 
س��بد  در  گوجه فرنگ��ی  از 
خانوارهای ایرانی، بیشتر جنبه 
تزیینی )ساالد( دارد و در صنایع 
تبدیلی به رب و س��س تبدیل 
می شود که باز هم به عنوان رنگ 
و چاشنی غذا موردمصرف قرار 
می گی��رد. ش��رایط آب و هوایی 
و اقلیمی ای��ران و برخورداری 
از آب و هوای گرم و خش��ک در 
مناطق مرکزی و جنوبی، کشت 
گوجه فرنگی را در ماه های سرد 
س��ال مانند پاییز و زمستان نیز 
امکان پذی��ر می کند. همچنین 
کش��ت گلخانه ای این محصول 
در س��ال های اخیر رو به فزونی 
گذاش��ته تا جایی ک��ه واردات 
گوجه فرنگی اکنون قطع ش��ده 
و در صورت برنامه ریزی مدون 
و پش��تیبانی از بخ��ش تولید، 
می ت��وان ب��ه ص��ادرات خام و 

فرآوری شده آن دست یافت. 

آماری از میزان کشت 
وجود ندارد

ع�ل�ی ح�اج ف�ت�حعل�ی، دبیر 
اتحادیه بارفروش��ان میوه و تره بار 
تهران، در خصوص دالیل گرانی 
 گوجه فرنگی در هفته های اخیر به 
»فرصت امروز« می گوید: امسال 
به علت نوس��ان بارندگی و سرما 
در جن��وب کش��ور، محص��ول 
گوجه فرنگی دیرت��ر از موعد به 
بازارهای داخلی می رس��د که در 
پی آن با نوسان و افزایش قیمت 
محصول مواج��ه ش��ده ایم. اگر 
مصرف کنندگان هشت تا 10 روز 
دیگر تحمل کنن��د، وضعیت به 
روال اصلی بازمی گردد و ش��اهد 
کاهش عرض��ه و افزایش قیمت 

گوجه فرنگی نخواهیم بود. 
وی یکی از دالیل نوس��ان در 
عرض��ه و قیم��ت گوجه فرنگی 
در این فصل را نب��ود آمارهای 
دقیق برای میزان تقاضا و کشت 
محصول می دان��د و می افزاید: 
هی��چ مرجع��ی آم��ار دقیقی 
از می��زان مص��رف در کش��ور 

ن��دارد ت��ا براس��اس آن میزان 
کشت مش��خص و اعالم شود. 
کش��اورزان بر پایه تجربیات و 
حدسیات خود میزان کشت را 
در هر س��ال انتخ��اب می کنند 
و این یک��ی از ضعف های ما در 

بخش کشاورزی است. 

کشاورزی، راه رهایی از 
اقتصاد وابسته به نفت

دبیر اتحادیه بارفروشان میوه 
و تره بار ته��ران، اظهار می کند: 
تا س��ال های پیش بخش��ی از 
نیازهای گوجه فرنگی کشور از 
راه واردات تامین می ش��د، اما 
خوش��بختانه اکن��ون افزون بر 
تامین ب��ازار داخ��ل، می توانیم 
ص��ادرات هم داش��ته باش��یم. 
کیفیت محصوالت کشاورزی ما 
باالست و می تواند در بازارهای 
منطقه ای و جهانی رقابت کند. 
ما بای��د به جایی برس��یم که از 
اتکا بر اقتصاد نفت رها شویم و 
توسعه بخش کشاورزی، یکی از 
راه های نجات کشور از وابستگی 

به نفت است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه افزای��ش 
قیمت گوجه فرنگ��ی در روزها 
و هفته های اخی��ر می گوید: به 
اعتقاد من هر محصولی   قیمت 
خودش را در بازار تعیین می کند 
و افزایش یا کاهش قیمت آن به 
میزان عرضه و تقاضا بس��تگی 
دارد. عرضه زیاد موجب کاهش 
قیم��ت و عرض��ه ک��م باع��ث 
گرانی محصول می شود. کسی 

نمی تواند به صورت دس��توری 
و ب��ا زور قیمت ب��ازار را تعیین 
کند. این یک مسئله ثابت شده 

علمی است. 
حاج فتحعل��ی در خص��وص 
کش��ت گلخانه ای گوجه فرنگی 
و تامین بخشی از بازار مصرف، 
تاکید می کند: کشت گلخانه ای 
به دلیل هزینه ه��ای زیادی که 
ب��رای تولیدکننده در ب��ر دارد، 
قیم��ت آن کم��ی گران ت��ر از 
محصوالت باغی است. با توجه 
به کاهش ق��درت مالی مردم و 
احتماال اس��تقبال کمتر آنها از 
این محصوالت، کشت آن صرفه 
اقتصادی ن��دارد و گلخانه داران 
رغبت زیادی نشان نمی دهند. 
برای نمونه در سال گذشته خیار 
گلخانه ای ب��ه کیلوگرمی هزار 
تومان رس��ید و گلخانه داران و 

کشاورزان ضرر کردند. 

اوج بی برنامگی در کشت 
محصوالت 

نداش��تن الگ��وی کش��ت، 
یکی از مش��کالت کش��اورزی 
و ب��ازار محصوالت کش��اورزی 
در کشور اس��ت. در حالی که در 
کشورهای پیشرفته دیگر هیچ 
کش��اورزی چش��م به آسمان 
نمی دوزد و باری ب��ه هرجهت 
کش��ت نمی کند، اما کشاورزان 
ما همچنان، ب��رای بارش باران 
و برف چشم و دستش��ان رو به 
آس��مان اس��ت و هرچه دلشان 
بخواهد می کارند ب��دون اینکه 

کس��ی آنها را از وضعی��ت بازار 
آگاه کند.  ابوالحس��ن خلیلی، 
دبیر کل کان��ون صنایع غذایی 
اتاق بازرگانی به »فرصت امروز« 
می گوی��د: نابس��امانی در بازار 
گوجه فرنگ��ی، س��یب زمینی و 
پیاز سال هاست در کشور رواج 
دارد و موضوع تازه ای نیس��ت. 
دالی��ل آن را می ت��وان در چند 

بخش بررسی کرد. 
نخس��ت  می افزای��د:  وی 
اینک��ه نظام کش��ت منطقه ای 
نداریم. میزان تولید محصوالت 
کشاورزی ما وابس��ته به برنامه 
نیس��ت و بر درک کش��اورز از 
اقتص��اد منطق��ه ای خ��ودش 
اس��توار است. هر س��ال در یک 
محص��ول ب��ا افزای��ش تولید و 
س��رریز بازار مواجه می شویم و 
در محصول دیگر عرضه به اندازه 
تقاضای بازار وجود ن��دارد. در 
این میان کشاورز نیز یک سال 
سود می کند و سال دیگر با زیان 
مواجه می ش��ود. بنابراین یکی 
از بزرگ ترین مش��کالت ما در 
بخش کشاورزی نداشتن نظام 

کشت منطقه ای است. 

تغییر کشاورزی معیشتی 
به کشاورزی اقتصادی

خلیل��ی، متک��ی ب��ودن به 
اقتص��اد کش��اورز را یکی دیگر 
از مش��کالت بخش کشاورزی 
برش��مرده و می گوی��د: باید به 
جایی برس��یم که به کش��اورز 
بگوییم چ��ه محصول��ی بکارد 

و براس��اس مطالع��ات و منابع 
آب و خ��اک، نیازهای ب��ازار و 
ارائ��ه خدمات حمایت��ی مانند 
از  کش��اورزی،  نهاده ه��ای 
کشاورزان محصوالت مورد نیاز 
کشور را بخواهیم. به این ترتیب 
کشاورزی کشور از معیشتی به 
س��مت اقتصادی شدن می رود 
و سود مناس��ب نصیب کشاورز 
می شود. از س��وی دیگر اقتصاد 
کشور نیز به پویایی و شکوفایی 

می رسد. 
دبیرکل کانون صنایع غذایی 
ات��اق بازرگان��ی ایران، مش��کل 
دیگر را اش��تباهاتی در فرهنگ 
مصرف برخی محصوالت مانند 
گوجه فرنگی ذکر و اظهار می کند: 
این موضوع از سیاست های غلط 
دولت نشأت می گیرد. به محض 
اینکه کاالیی تف��اوت قیمت در 
بازار پیدا می کند، دولت وارد کار 
می ش��ود. این مسئله تنها شوک 
و اس��ترس به دولت و ب��ازار وارد 
می کند و به عوامل تولید و عرضه 
فش��ار می آید و ناخواسته مبنای 
ت��ورم قیم��ت در گوجه فرنگی 
تقویت می شود. اصال چه ایرادی 
دارد که گوجه فرنگی دو هفته در 
سبد کاالیی خانوارها قرار نگیرد؟ 

صنایع تبدیلی و کارخانه ها 
فرهنگ سازی کنند

وی ادامه می دهد: در محصول 
گوجه فرنگی محصوالت جایگزین 
مانند رب و کنس��رو در کشور به 
اندازه کافی تولید می شود و تنها 
بای��د فرهنگ مص��رف را اصالح 
کرد. اگر چنین شود دیگر قیمت 
پنج ه��زار تومان��ی کاالیی مانند 
گوجه فرنگی مورد مناقش��ه قرار 

نمی گیرد. 
خلیل��ی، صنای��ع تبدیل��ی 
ف��رآوری  کارخانه ه��ای  و 
ب��ه  محص��والت غذای��ی را 
فرهنگ س��ازی ی��ا تصحی��ح 
فرهنگ در این زمینه فراخوانده 
و می افزاید: کارخانه ه��ا باید با 
آزمایش و تست هایی که در بازار 
مصرف انجام می دهند و تولید 
محصوالت متنوع و روانه کردن 
آن به بازار ذائق��ه مردم را کمی 
تغییر دهند تا مصرف کنندگان 
از فرآورده ه��ای جایگزی��ن 
اس��تفاده کنند. البته به شرط 
اینکه دولت در بخش نخس��ت 

)قیمت ها( دخالت نکند.

وقتی س��خن از اشتغالزایی به 
می��ان می آید به ی��اد پروژه های 
عظیم الجثه و هزینه بر می افتیم. 
و  وس��یع  م��زارع  کارخان��ه، 
غی��ره. ام��ا در می��ان مش��اغلی 
و  کش��اورزی  حیط��ه  در  ک��ه 
می توان  می چرخند  دامپ��روری 
به کس��ب و کارهایی ب��دون نیاز 
هنگف��ت  س��رمایه گذاری  ب��ه 
ی��ا زودب��ازده چش��م دوخ��ت. 
کس��ب و کارهایی ک��ه هریک به 
مان��دن اهالی روس��تا در مأمن 
خان��واده و تامی��ن مع��اش او و 
چندی  می انجامد.  خان��واده اش 
از  دوس��تان  از  یک��ی  پی��ش 
شهرس��تان با من تماس گرفت 
و در خصوص اینکه آیا موسس��ه 
ی��ا خیری��ه ای پیدا می ش��ود تا 
با حمای��ت مالی موج��ب ایجاد 
ش��غلی برای یک روستایی شود 
و او را از مهاج��رت اجب��اری به 
ش��هر نجات دهد، س��وال کرد. 
از او پرس��یدم ح��دودا چق��در 
نیاز است؟ ش��اید تعجب کنید، 
اما فق��ط با 10 میلی��ون تومان 
می توانستیم به ایجاد یک شغل 
کوچک در روستا )محل زندگی 
همان کشاورز( کمک کنیم. این 
خانواده روستایی ش��امل پدر و 
مادر و س��ه فرزند بودن��د که با 
همین شغل کوچک می توانستند 
به امرار معاش بپردازند و هیچ گاه 
به فکر مهاجرت به شهر نیفتند و 
در روستا بمانند. تصور ما معموال 
از مهاجرت روس��تاییان به شهر 
این اس��ت ک��ه آنها با خواس��ت 
قلبی و به دنبال ش��یفتگی زرق 
و برق شهر و تکنولوژی مهاجرت 
بس��یارند  ام��ا چ��ه  می کنن��د، 

خانواده هایی که از سر ناچاری و 
نداشتن دستی حمایتی در محل 
زندگ��ی خود روان��ه میدان های 

ش��هرها  کارگ��ری 
می شوند. . . 

 این تجربه کوچک 
در ذهنم ای��ده ای را 
ساخت مبنی بر اینکه  
از  می ش��د  ای کاش 
نیکوکاران  و  خیرین 
دع��وت ک��رد ت��ا با 
استفاده از ظرفیت ها 
و توانایی ه��ای آنه��ا 
نهض��ت  )همانن��د 
در  مدرسه س��ازی( 
راس��تای حل برخی 
روستاییان  مشکالت 

بهره جس��ت.   کش��اورزان  و 
سال های زیادی است که خیرین 
ما در حوزه س��اخت م��دارس و 
بیمارستان و مس��اجد آستین ها 
را ب��اال زده ان��د و در این حوزه ها 
پیش��رفت های زی��ادی را نصیب 
کشور کرده اند، اما کاش توجهی 
هم به مظلومیت کش��اورزان این 
مرز و بوم ش��ود، ح��اال که دولت 
و ارگان ه��ای مربوطه نمی توانند 
چت��ر حمایتی مناس��بی را روی 
بگسترانند  روستایی  زندگی های 
دیگر وقت دس��ت به دامان شدن 
مردم است، مشکالت بسیاری از 
روس��تاییان بعضا با مبالغ ناچیز 
مرتفع می ش��وند و حتی با اندک 
توس��عه خانوار  مبالغی موجبات 
روس��تایی و افزایش سطح درآمد 
و امید به بقا در روس��تا را فراهم 
می کنند. بر همگان روشن است 
که اح��داث یک واحد دامپروری، 
گلخانه، پرورش ماهی، مرغداری 
و غیره در مقیاس صنعتی نیازمند 

اما  است،  باالیی  س��رمایه گذاری 
اگ��ر نگاهی ب��ه ظرفیت هایی که 
در برخ��ی از منازل روس��تایی با 

عرص��ه و اعیانی هایی ک��ه دارند 
بیندازیم خواهیم دید که بسیاری 
از تولی��دات حوزه کش��اورزی و 
دامپ��روری را می توان در مقیاس 
کوچک ت��ر و ب��ا س��رمایه گذاری 
بس��یار ان��دک طراح��ی ک��رد و 
از آن نتیجه گی��ری ه��م ک��رد. 
پرورش  ق��ارچ خوراکی،  پرورش 
گاو ش��یری، پرورش طیور بومی 
و محل��ی، س��بزیکاری و پرورش 
از  وغی��ره  ش��الیزار  در  ماه��ی 
نمونه هایی هستند که با توجه به 
وضعی��ت موجود محل س��کونت 
روستایی و اوضاع و احوالش قابل 

برنامه ریزی است. 
برنامه ها  در  دولت ه��ا  همواره 
خ��ود  توس��عه ای  اه��داف  و 
از  یک��ی  را  بخش کش��اورزی 
اقتصادی  و  تولی��دی  پایه ه��ای 
اما  می کنن��د،  قلم��داد  کش��ور 
متاس��فانه همچن��ان این بخش 
در تمامی منابع و خواسته هایش 
مظلومان��ه و غریبان��ه ب��ه پیش 

تس��هیالت  س��هم  از  م��ی رود. 
بانک مرکزی گرفته تا ش��ایعات 
و فرافکنی های��ی که اغلب اوقات 
دامن  غیر منصفان��ه 
کش��اورزی  بخ��ش 
غذای��ی  صنای��ع  و 
دربر می گی��رد.  را 
ه�م�ه و ه��م����ه 
ج��ز  ن��ت�یج��ه ای 
روس��تایی  مهاجرت 
ت��رک  و  ب��ه ش��هر 
امنی��ت  بس��ترهای 
افزای��ش  و  غذای��ی 
شیه نش��ینی  حا
نخواه��د  ش��هرها 
در  داش��ت. 
ی  ی ه��ا یز مه ر نا بر
متوس��ط  به طور  نیز  اقتص��ادی 
ب��رای ایجاد هر ش��غل در بخش 
ح��دود  بودج��ه ای  کش��اورزی 
را  توم��ان  میلی��ون  50ت��ا30 
باتوجه  پیش بینی می کنن��د که 
به کمبود اعتبارات و محدودیت 
منابع مالی دول��ت، غالبا تامین 
چنی��ن س��رمایه گذاری هایی در 
مرحله اندیش��ه باقی  مانده است. 
بدیه��ی اس��ت ک��ه ب��ا افزایش 
جمعی��ت و ب��ه  طب��ع افزای��ش 
تقاضا و اختالف س��الیق و تاثیر 
رون��د رو به رش��د تکنولوژی بر 
اف��کار و نح��وه زندگ��ی مردم، 
دولت به تنهایی نمی تواند گره از 
مشکالت بگشاید و اراده و همت 
همگان��ی را می طلبد. همان گونه 
ک��ه در بح��ث مدرسه س��ازی و 
ایج��اد مراکز آموزش��ی دس��ت 
نیک��وکاران و خیری��ن، لطف و 
کرامت خ��ود را هدیه می دهند، 
در بخش کشاورزی نیز می توان 
از این سنت پسندیده و ریشه دار 

به نحوی مطلوب استفاده کرد. 
وقت��ی ب��رای ی��ک خان��واده 
پنج نف��ره فق��ط ب��ا 10 میلیون 
ایجاد  ش��غل  می ت��وان  توم��ان 
کرد قطعا با منابع مالی بیش��تر 
می توان مش��اغل بیشتری ایجاد 
کرد تا به رونق کس��ب و کار های 
بینجام��د.  روس��تایی  کوچ��ک 
حمای��ت دول��ت و ب��ه خصوص 
وزارت جهاد کش��اورزی در این 
زمین��ه بای��د از ح��وزه نظ��ارت 
س��مت  ب��ه  فن��ی  بازرس��ی  و 
بارورک��ردن این ایده باش��د و با 
تولیدی  محص��والت  جمع آوری 
و ایجاد ش��بکه توزیع و فرآوری 
نیازمندی ها  از  بخش��ی  مناسب 
را پاس��خ دهد. بدیهی اس��ت که 
و  زیس��ت محیطی  مالحظ��ات 
بیماری های  شیوع  از  پیشگیری 
مشترک انس��ان و دام و رعایت 
نکات فنی و اصول پرورشی   باید 
به طور کامل درنظر گرفته شود، 
ام��ا در فضایی به نام روس��تا که 
بوی تولید، پرورش و کار و تالش 
می پیچد نباید با قواعد خشک و 
بی روح که هیچ سنخیتی با تولید 
در روس��تا ندارد برخ��ورد کرد. 
درواقع ش��یوه برخورد با چنین 
ایده هایی نباید به نوعی برخورد 
با تولید منجر ش��ود که انگیزه و 
اراده اولی��ه را در مب��دا بمیراند. 
البته شناس��ایی و راستی آزمایی 
از  نی��ز  درخواس��ت کنندگان 
طرح  ای��ن  اصل��ی  برنامه ه��ای 
ضم��ن  ت��ا  باش��د  می توان��د 
معرف��ی افراد نیازمن��د واقعی به 
و  پیگیری  ام��کان  نیک��وکاران، 
حصول نتیجه مثبت و پیشگیری 
از هرگون��ه سوءاس��تفاده مهی��ا 

باشد. 

تاثیر دخالت دولت در نوسان قیمت محصوالت

کشاورزی ایران نظام کشت ندارد

دعوت از نیکوکاران به بخش کشاورزی

نابسامانی در بازار محصوالت 
کشاورزی، جای تعجب ندارد

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس، درخصوص دالیل اوضاع نابسامان قیمت ها در 
بازار و افزایش ش��دید قیمت برخ��ی محصوالت مانند 
گوجه فرنگی، گفت: وقتی نظارتی بر بازار وجود نداشته 

باشد وقوع چنین اتفاقاتی جای تعجب ندارد. 
محمدمهدی برومندی، با یادآوری مراجعات شماری 
از دامداران و اعالم نارضایتی آنها در مورد اجرا نش��دن 
مصوب��ه دول��ت مبنی بر خرید ش��یر ب��ا قیمت 1440 
توم��ان، اف��زود: دراین ش��رایط بس��یاری از دامداران 
ورشکس��ت ش��ده اند و روزانه تم��ام دامداری ها دچار 
ضررهای هنگفتی می ش��وند. نابسامانی قیمت شیر نیز 

موجب نگرانی در جامعه دامداران  شده است. 
وی اف��زود: از نگرانی های اصلی مرغ��داران افزایش 
قیمت خ��وراک مورد نیاز طیور اس��ت. آنه��ا مجبورند 
خ��وراک موردنیاز خود را به هر قیمتی که باش��د برای 
ادام��ه فعالیتش��ان تهیه کنن��د که در برخ��ی مقاطع 
ش��اهد نوسان شدید قیمتی کاالهای مورد نیاز و ایجاد 

مشکالت فراوان برای مرغداران بوده ایم. 
ب��ه گ��زارش خان��ه مل��ت، س��خنگوی کمیس��یون 
کش��اورزی، آب و منابع طبیعی مجل��س تصریح کرد: 
در حال حاضر حوزه کشاورزی و دامداری به عنوان یکی 
از بخش ه��ای مهم تولی��دی و اقتصادی با مش��کالت 
بس��یاری دس��ت و پنجه ن��رم می کند و ای��ن بخش در 
وضعیت مناس��بی ق��رار ن��دارد. بنابراین کمیس��یون 
کش��اورزی مجل��س در نظر دارد با دع��وت از حجتی، 
وزیر جهادکشاورزی در هفته آینده برای حضور در این 
کمیسیون شنونده توضیحات وزیر درخصوص بروز این 

مشکالت باشد. 
برومن��دی، تصری��ح ک��رد: د رحال حاض��ر در بخش 
کش��اورزی نگرانی ه��ای زیادی وج��ود دارد و هر روزه 
دامداران و مرغداران و کشاورزان از نابسامانی هایی که 
وجود دارد و باعث ضرر و زیان بس��یار آنها ش��ده است 

گالیه دارند. 

برخورد با عرضه کنندگان 
کالباس خوک و گراز

در حالی ک��ه عرضه زیرزمینی کالب��اس خوک و گراز 
در س��طح شهر تهران مشاهده می شود، معاون سازمان 
دامپزش��کی کش��ور اعالم کرد: هرگونه عرضه کالباس 
گوشت خوک و گراز ممنوع است و با متخلفان برخورد 

می شود. 
جمال الدی��ن جاویدی در گفت وگو با ایس��نا، درباره 
اینک��ه با وج��ود ممنوعی��ت خریدوف��روش و واردات 
فرآورده ه��ای گوش��تی خ��وک و گراز در کش��ور، این 
محص��والت در برخ��ی مغازه های فس��ت فود پایتخت 
عرضه می شود، گفت: از نظر سازمان دامپزشکی عرضه 
کالب��اس خ��وک و گراز در کش��ور ممنوع اس��ت و در 

صورت مشاهده با متخلفان برخورد می شود. 
وی اف��زود: تاکنون گزارش��ی مبنی بر عرضه کالباس 
خوک و گراز در کش��ور به س��ازمان دامپزش��کی ارائه 

نشده است. 
معاون بهداش��تی و پیشگیری س��ازمان دامپزشکی 
کش��ور اظهار ک��رد: تم��ام کارخانه ه��ای فرآورده های 
گوش��تی موظف هستند سوس��یس و کالباس تولیدی 
خود را از گوش��ت دام های حالل تولید کنند. به گفته 
جاویدی عمده تولیدات سوس��یس و کالباس کشور از 

گوشت گاو است. 
 

نارضایتی صنایع لبنی
 از خرید تضمینی شیر

درحالی ک��ه خری��د تضمینی ش��یر خام ب��ه قیمت 
کیلویی 1440 تومان آغاز ش��ده، صنایع لبنی نس��بت 
به این امر معترض هس��تند و تاکید دارند: اگر دولت با 
اجرای این طرح می خواهد به عنوان ابزار فشار برای باال 
بردن قیمت خرید شیر خام از سوی کارخانه ها استفاده 
کند، مسلما جز شکست نتیجه دیگری نخواهد داشت. 
به گزارش ایس��نا، محمد فرب��د، عضو انجمن صنفی 
صنایع لبن��ی در این زمینه تصریح کرد: ش��یر کاالی 
فس��ادپذیری است و باید تبدیل شود اما اگر بخواهد به 
محصولی لبنی تبدیل ش��ود کارخانه ها نمی توانند آن 
را گران تر از قیمت کنونی بفروش��ند که در این صورت 

قادر به افزایش نرخ خرید شیر خام هم نیستند. 
این عض��و انجمن صنفی صنایع لبن��ی ادامه داد: از 
س��وی دیگر ظرفیت کنونی تبدیل شیر به شیرخشک 
در کش��ور مح��دود اس��ت، بنابراین نمی ت��وان خرید 
تضمینی ش��یر را به عنوان تبدیل به شیرخش��ک انجام 
داد. همچنی��ن در ح��ال حاضر که شیرخش��ک با نرخ 
پایه خرید شیر به قیمت کیلویی 1250 تومان صورت 
می گیرد برای کارخان��ه داران کیلویی 11 هزار و 400 
تومان تمام می ش��ود و اگر قیمت ش��یر خام به 1440 
تومان برس��د مس��لما قیمت شیرخش��ک تولید شده 

افزایش می یابد. 
این درحالی اس��ت ک��ه قیمت جهانی شیرخش��ک 
کاهش یافته و دول��ت حتی برای صادرات آن متحمل 

زیان بسیاری می شود. 
فربد تاکید کرد: دولت به جای تحمل خس��ارت و زیان 
ب��رای اجرای خرید تضمینی ش��یر، یاران��ه غیر نقدی به 
دامداران بدهد و از آنجا که بیش از 70 درصد قیمت شیر 
را علوفه تش��کیل می دهد، بهترین یارانه غیر نقدی برای 
دامداران همان علوفه ارزان قیمت است. بنابراین بهتر است 
به جای خرید تضمینی ش��یر و پرداخت خسارت، علوفه 

ارزان قیمت دراختیار دامداران قرار گیرد. 

کشت دیم در اطراف 
دریاچه ارومیه آزاد می شود

مش��اور مع��اون برنامه ری��زی و نظ��ارت راهب��ردی 
رییس جمه��ور ب��ا بیان اینکه طرح نکاش��ت در اطراف 
دریاچه ارومیه مطرح نیست، گفت: دولت برای احیای 
دریاچه در نظر دارد با تغییر الگوی کشت بخشی از آب 

مصرفی در کشاورزی را به دریاچه بازگرداند. 
عبدالغف��ار ش��جاع، در گفت وگو با ف��ارس، در مورد 
اجرای طرح نکاش��ت در اراضی اطراف دریاچه ارومیه 
ب��رای احیای این دریاچه، گفت: عنوان اصلی این طرح 
تغییر نوع کش��ت در اط��راف دریاچه ارومیه اس��ت و 
عدم کشت در این مناطق برای احیای دریاچه مورد نظر 

دولت نیست. 
وی افزود: 30 س��ال پیش در اطراف دریاچه ارومیه 
ح��دود 160 هزار هکتار اراضی کش��اورزی آبی وجود 
داش��ت که در این مدت این اراضی به 540هزار هکتار 
افزایش یافته است و به این دلیل آب هایی که از اطراف 
ب��ه دریاچه می ریخت به مصرف کش��اورزی رس��ید و 
کم کم این اتفاق منجر به وارد کردن صدمه به دریاچه 

شد. 
اظهار کرد:  این کارش��ناس مس��ائل کش��اورزی 
در س��ال های گذش��ته آب های اطراف به گودترین 
قس��مت منطقه یعنی دریاچه س��رازیر می ش��د که 
ب��ا توس��عه کش��اورزی در ای��ن منطق��ه و احداث 
س��دها به دلیل ذخیره کردن آب برای کشاورزی، 
دریاچه ارومیه به مرور دچار کم آبی شد و وضعیت 

بحرانی پیدا کرد. 
ش��جاع بیان داش��ت: ب��رای احیای دریاچ��ه ارومیه 
دول��ت تصمیم گرفت تا در چهار س��ال ب��ا تغییر نوع 
کش��ت محصوالت کشاورزی از آبی به دیم و همچنین 
بهره گی��ری از ش��یوه های نوین آبیاری ب��رای کاهش 
مصرف آب بخشی از آب مصرفی در کشاورزی را برای 

احیای این دریاچه به آن بازگرداند. 
وی با بیان اینکه در س��ال اول مقرر ش��ده تا حدود 
80هزار هکتار از اراضی کشت آبی به دیم تبدیل شده 
یا به سیستم های نوین آبیاری تجهیز شود، گفت: برای 
رس��یدن به اهداف این طرح قرار ش��ده تا در بخش��ی 
از ای��ن اراضی به جای چغندر، گن��دم که مصرف آبی 

کمتری دارد کشت شود. 
ش��جاع اظهار کرد: تغییر الگوی کش��ت در مناطق 
اط��راف دریاچه ارومیه ب��ه لحاظ اقتص��ادی ممکن 
است باعث زیان کش��اورز شود که دولت با پرداخت 
مابه التف��اوت به کش��اورزان این مس��ئله را نیز حل 

می کند. 

تعیین تکلیف چای های
 سنواتی سرعت گرفت

در مدیری��ت جدید، قانون چای های س��نواتی که به 
کندی اجرا می شد، سرعت می گیرد و راه های بازاریابی 

دیگری اخذ می شود. 
مع��اون بازاریاب��ی و تنظی��م بازار س��ازمان چای در 
گفت وگ��و ب��ا ایانا، از حل مش��کل چای های س��نواتی 
خبر داد و گفت: چندین س��ال اس��ت که قانونی برای 
چای های سنواتی وضع ش��ده، اما اجرایی کردن آن با 

مشکل روبه رو است. 
گودرز خردادپور افزود: چای هایی که س��نواتی بودن 
آنها محرز ش��ده است و برای مصارف انسانی نمی تواند 
مورد استفاده قرار گیرد، جداسازی شده و در انبارهای 
خاص��ی نگهداری می ش��ود، اما تبدی��ل و صادرات آن 

نیازمند قوانین خاص است. 
وی خاطرنش��ان کرد: در برنامه داریم که در راستای 
رونق بخش��ی به چای ایرانی، چای های س��نواتی قابل 
تبدیل به کمپوس��ت را در کش��ور انجام داده و س��ایر 
چای ها را برای مصارف صنعتی، رنگرزی و س��ایر موارد 

صادر کنیم. 
خردادپور ادامه داد: چای های سنواتی موجود در انبار 
الهیجان تبدیل به کمپوس��ت شد و برای سامان دهی 
سایر انبارها نیز در حال جمع آوری اطالعات هستیم. 

وی تصریح کرد: برنامه های جدیدی در سازمان چای 
ب��رای بازاریابی چای ایران��ی و تعیین تکلیف چای های 

سنواتی در دستور کار است. 
 

جسارت تولیدکنندگان چای داخلی کم است
مع��اون بازاریابی و تنظیم بازار س��ازمان چای درباره 
تعرف��ه واردات چ��ای ی��ادآور ش��د: در گذش��ته برای 
واردات س��ه کیلوگرم چای خارجی باید یک کیلوگرم 
چ��ای ایرانی صادر می ش��د ک��ه در حال حاض��ر تعرفه 
چهاردرصدی برای آن در نظر گرفته ش��ده است که از 
اردیبهشت ماه سال جاری، قانون فوق الزم االجرا است. 

خردادپ��ور تاکید کرد: باید ت��الش کنیم که با انجام 
عملی��ات به موق��ع به زراعی در باغ های چ��ای، کیفیت 
چ��ای تولیدی را افزای��ش دهیم تا نی��ازی به واردات 

نداشته باشیم. 
وی اظهار کرد: متاس��فانه در نمایش��گاه چای که در 
س��ال جاری برگزار ش��د، برندهای چ��ای ایرانی مورد 
غفل��ت ق��رار گرفته اند و ت��رس از عدم رقاب��ت آنها با 
چای های خارجی باعث ش��د که حض��ور کمرنگ تری 

داشته باشند. 
خردادپ��ور همچنین گف��ت: چای ایران��ی می تواند 
با بس��یاری از برندهای خارجی براب��ری کند، بنابراین 
باید جس��ارت حضور چای ایرانی در بازارهای داخلی و 

بین المللی به اثبات برسد. 
وی در پای��ان اف��زود: برنامه ه��ای جدی��دی برای 
تنظیم بازار چای تولیدی و بازاریابی آن در دس��تور 

کار داریم.

مولود غالمی
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دربی پرسپولیس و استقالل تهران با یک 
دقیقه سکوت و احترام از سوی دوتیم برای 
مرحوم غالمحسین مظلومی فوتبالیست 
پیشکسوت که هفته گذش��ته درگذشته 
بود ش��روع ش��د. بازی در نیمه اول بدون 
کارت و با غلبه یک بر صفر تیم اس��تقالل 
به پایان رس��ید. نیمه دوم ب��ا دو گل تیم 
پرسپولیس با نتیجه 1-2 به پایان رسید. 
پرسپولیس تهران آخرین بازی نیم فصل 
نخست لیگ برتر چهاردهم را با برد 2-1 
برابر اس��تقالل به پایان رساند. این برد در 
حالی برای سرخ پوشان رقم خورد که آنها 

در نیمه نخست با گل س��جاد شهباززاده 
بازنده به رختکن رفته بودند. اما گل های 
محمد نوری و امید عالیش��اه ش��اگردان 

حمیددرخش��ان را با برد به تعطیالت نیم 
فصل فرس��تاد. نکته جالب این مس��ابقه 
کارت قرمزی بود که امید عالیشاه پس از 

گلزنی از تورج حق وردی داور بازی دریافت 
کرد. گلزن پرسپولیس که تنها چند دقیقه 
قبل ب��ه دلیل برخ��ورد ب��ا فخرالدینی از 
داور کارت زرد دریاف��ت ک��رده بود پس 
از گلزنی پیراهن��ش را درآورد تا با کارت 
 زرد دوم از بازی اخراج شده و پرسپولیس 
ش��ش دقیق��ه پایان��ی ب��ازی را هم��راه 
ب��ا ش��ش دقیق��ه وق��ت تلف ش��ده 10 
نف��ره بازی کن��د. ب��ه این ترتی��ب دربی 
پ��س از 32 م��اه ی��ا ب��ه عب��ارت دیگ��ر 
 چه��ار بازی ش��اهد گل و برت��ری یکی از 

دو تیم بود.

 »اگر تا یکشنبه ش��ب در وین بر س��ر یک تفاهم سیاسی 
و کلی توافق نکنیم، گزینه تمدید تواف��ق ژنو روی میز قرار 
می گیرد.« این جمله را یک عضو تیم مذاکره کننده هسته ای 
کش��ورمان بامداد یکش��نبه ب��ه خبرنگار انرژی هس��ته ای 
ایس��نا اعزامی به وین گفته و اظهار کرده اس��ت که با توجه 
به محدودیت زم��ان و حجم زیاد جزیی��ات و ضمائم توافق 
احتمالی، امکان دست یافتن به توافق جامع و کامل تا سوم 
آذر غیرممکن است. به گزارش ایسنا همچنین علی آهنی، 
س��فیر ایران در پاریس در گفت وگو با رادیو صدای روس��یه 
درباره دهمین دور مذاکرات ایران و 1+5 تاکید کرد: با توجه 
به فتوای رهبر معظم انقالب اس��المی و تعهدات بین المللی 
ما، بمب اتمی در دکترین دفاعی جمهوری اس��المی ایران 
هیچگون��ه جایگاهی ن��دارد و م��ا حتی اعتق��ادی به نقش 
بازدارندگی آن نداری��م. هدف ما اس��تفاده کامال صلح آمیز 
از فناوری هس��ته ای تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی 

هسته ای است. 
این در حالی اس��ت که خبرگزاری فرانس��ه به نقل از یک 
مقام ارشد امریکایی گزارش داد که امریکا هنوز به دستیابی 
به توافق هسته ای با ایران تا ضرب االجل 24 نوامبر امیدوار 
است اما رویترز به نقل از یک مقام اروپایی نزدیک به مذاکرات 
هس��ته ای ایران در وین، گفت: احتمال دس��تیابی به توافق 

میان ایران و گروه 1+5 بسیار ضعیف است. 

در این بی��ن خبرگزاری ایتارت��اس هم از احتمال س��فر 
س��رگئی الوروف، وزیر امور خارجه روس��یه ب��ه وین برای 
ش��رکت در مذاکرات هس��ته ای خبر داد. ای��ن خبرگزاری 
همچنین به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد: احتمال دارد 
مذاکرات هس��ته ای ایران و گروه 1+5 تا 25 یا 26 نوامبر به 
طول بینجامد، برخی همانند شیخ عبداهلل بن زائد آل نهیان 
وزیر امور خارجه امارات متحده عرب��ی با ابراز نگرانی درباره 
توافق هسته ای ایران، گفت: سوال ما این است که پس از این 

توافق نقش ایران در منطقه چه خواهد بود؟ 
مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 از سه شنبه هفته گذشته 
در سطح وزیران خارجه، معاونان و کارشناسی آغاز شده و با 
وجود حضور وزیران خارجه هنوز تالش ها برای رس��یدن به 

یک تفاهم سیاسی، ناکام مانده است. 
به احتمال زیاد در صورت دس��ت یافت��ن طرف ها به یک 
تفاهم سیاس��ی در وین، هیات ها بع��د از مدت زمانی کوتاه 
دوباره برای بحث روی جزییات و مت��ن توافق جامع به میز 
مذاکره ب��از می گردند. به بیانی دیگ��ر، مذاکره کنندگان در 
صورت رسیدن به تفاهم سیاسی زمان را در وین نگه می دارند 
تا دوباره بازگردند و متن توافق جامع را نهایی کنند. با نزدیک 
ش��دن به س��اعات پایانی، دو طرف با جدیت و حساس��یت 
بیش��تری موضوعات را پیگی��ری می کنند و ب��ه نوعی  این 
ساعات در سرنوشت مذاکرات بسیار کلیدی است.  همچنین 

یک مقام ارشد ایرانی عصر یکشنبه پس از دیدارهای وزیران 
خارجه ایران و امریکا برای پنجمین ب��ار در وین با اعالم این 
مطلب گفت: مذاکرات بر روی رسیدن به یک تفاهم سیاسی و 
کلی در چارچوب مذاکرات جامع انجام می شود و تا االن هیچ 
بحثی درباره تمدید مذاکرات یا گزینه های دیگر نداشته ایم.

ما عالقه مند به تمدید مذاکرات نبوده و نیس��تیم و س��خت 
بر روی رس��یدن به یک چارچوب برای تفاهم سیاس��ی کار 
می کنیم. از سوی دیگر نیز رییس مجلس شورای اسالمی در 
جلسه غیرعلنی ظهر امروز)یکشنبه( به نمایندگان گفت که 
بعد از اتمام مذاکرات هس��ته ای ایران و 5+1 در وین از وزیر 
خارجه برای ارائه گزارش به مجلس دعوت می شود. اسماعیل 
جلیلی با اعالم ای��ن خبر به ایس��نا گفت: آق��ای الریجانی 
در جلس��ه غیرعلنی ب��ه نمایندگان گفت که اگ��ر خبری از 
مذاکرات هسته ای وین برس��د و نتیجه ای حاصل شود این 
موضوع در جلسه علنی مجلس به اطالع نمایندگان می رسد. 
رییس مجلس همچنین گفت که بعد از پایان مذاکرات وین 
از محمدجواد ظریف دعوت می ش��ود تا با حضور در مجلس 

نمایندگان را در جریان مذاکرات قرار دهد.
همچنین برخی منابع غربی گزارش داده اند که ایران و گروه 
5+1 روز دوشنبه موافقتنامه  شفاهی را تحت عنوان »توافق 
سیاس��ی« اعالم کرده و س��پس زمانی دو ماهه برای تعیین 

جزئیات توافق جامع، اختصاص می دهند. 

آخرین مهلت برای به نتیجه رسیدن مذاکرات

شب بیداری وین

ثبت تاالب هامون در یونسکو

غالت حجیم شده برای سالمت مضرند

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت گفت: در 
ح��ال رایزنی برای ثب��ت ت��االب هامون در 
داخل ایران و افغانستان به عنوان ذخیره گاه 
زیست کره در یونسکو هس��تیم. به گزارش 
پای��گاه اطالع رس��انی س��ازمان حفاظ��ت 
محیط زیس��ت، احمدعلی کیخا اظهار کرد: 
برای حفاظ��ت از ت��االب بین المللی هامون 
یکسری اقدامات ملی، منطقه ای و بین المللی 
انجام ش��ده و همچنان ادام��ه دارد که ثبت 
آن در یونس��کو به عنوان ذخیره گاه زیس��ت 
کره یکی از این فعالیت هاس��ت که در حال 
انجام اس��ت. تاکنون مذاکراتی ب��ا اتحادیه 
جهانی حفاظ��ت از محیط زیس��ت، برنامه 

عمران س��ازمان ملل متح��د )UNDP(  و 
وزارت محیط زیست افغانستان داشته ایم و به 
توافقات خوبی دراین زمینه رسیده ایم. کیخا 
ادامه داد: تاالب بین المللی هامون سال هاست 
در کنوانسیون رامس��ر )معاهده ای در مورد 
حفاظت از تاالب های دنیا( به ثبت رس��یده 
است که عالوه بر آن درصدد ثبت آن به عنوان 
ذخیره گاه زیس��ت کره در یونسکو هستیم. 
برای این منظور در حال مطالعه و تهیه گزارش 
هس��تیم و برای اتحادیه جهانی حفاظت از 
محیط زیست نیز گزارش��ی آماده کرده ایم و 
امیدواریم تا سال آینده به ثبت برسد. معاون 
محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت با توج��ه به اهمیت 

حفاظت از تاالب های کشور از جمله هامون 
اظهار کرد: در سفر رییس جمهوری به استان 
سیستان و بلوچس��تان مبلغ 500 میلیون 
دالر معادل هزار و 500 میلیارد تومان برای 
طرح های منابع آب و کش��اورزی دشت های 
حاشیه تاالب هامون در نظر گرفته شده است. 
وی تاکید کرد: اگر این میزان اعتبار به درستی 
استفاده و هزینه شود قطعا ش��اهد اتفافات 
خوبی در حوزه مدیریت منابع آب در حوضه 
آبریز تاالب هامون در داخل کش��ور خواهیم 
بود. کیخا گف��ت: در زمینه تامی��ن اعتبار و 
آغاز عملیات اجرایی دغدغه هایی در سازمان 
حفاظت محیط زیست وجود داشت که ریاست 
سازمان - ابتکار - با ارسال نامه ای به اسحاق 

جهانگی��ری، مع��اون اول رییس جمهوری 
خواستار تسهیل در این امر شد. جهانگیری 
هم در نامه ای به وزرای نیرو و جهاد کشاورزی 
خواستار سرعت بخشیدن به اجرای عملیات 
مدیریت منابع آب در حوضه آبی هامون شد. 
تاالب بین المللی هام��ون یکی از تاالب های 
مهم دنیا و بزرگ ترین دریاچه آب ش��یرین 
در سراس��ر فالت ایران محسوب می شود که 
با مس��احتی حدود 5700 کیلومت��ر مربع و 
دامنه عمقی یک تا پنج متر در ناحیه کویری و 
بیابانی شرق کشور، در منطقه سیستان واقع 
شده است. چندی پیش بارندگی ها تا حدودی 
موجب بهبود وضعیت تاالب هامون شده بود 

اما بهبود وضعیت آن نیاز به عزم جدی دارد. 

معاون وزیر بهداش��ت و رییس سازمان غذا 
و دارو به جزییات جدیدی از لیست محرمانه 
کاالهای آسیب رسان به س��المت، اشاره کرد 
و گفت: این لیست، یک جهت گیری تغذیه ای 
اس��ت. دکتر رس��ول دیناروند در گفت گو با 
مهر، اظهار داش��ت: کاالهای آسیب رسان از 
نگاه وزارت بهداش��ت، کاالهایی نیستند که 
ممنوعیت مصرف داش��ته باشند بلکه وزارت 
بهداش��ت به این قبیل کاالها، نگاه تغذیه ای 
دارد. یعنی کاالیی که در مصرف آن نباید افراط 
شود. به عنوان مثال، کله پاچه آسیب رسان به 
سالمت است اما، این به معنای آن نیست که 

خوردن کله پاچه از فردا ممنوع می شود. 

دینارون��د از تش��کیل کارگروه��ی در 
وزارت بهداش��ت برای پیگی��ری کاالهای 
آسیب رس��ان به س��المت خبر داد و گفت: 
تمام کاالهایی که مص��رف بیش از حد آنها 
برای یک زندگی س��الم مضر است، در این 
کارگروه احصا شده اند. کاالهایی که شوری 
و چربی بی��ش از حد دارن��د و کاالهایی که 
اسیدچرب ترانس و شکر بیش از حد دارند، 
کاالهای آسیب رسان به س��المت هستند. 
نمونه دیگری که می توان تاکید کرد، نوشابه 
است که مصرف بیش از حد آن برای سالمت 
فرد مضر است اما دلیل نمی شود که خوردن 

آن ممنوع باشد. 

رییس سازمان غذا و دارو با عنوان این مطلب 
که لیس��ت کاالهای آسیب رسان به سالمت 
مربوط به برند و تولید کننده خاصی نیست، بلکه 
نوع کاالس��ت، اظهار کرد: خیارشور از نظر ما 
آسیب رسان به سالمت است. این لیست، یک 
جهت گیری تغذیه ای اس��ت. وی در ارتباط با 
اظهارات وزیر بهداشت که عنوان داشته 20 قلم 
کاالی آسیب رسان به سالمت در این لیست 
قرار دارد، تاکید کرد: منظور وزیر 20 نوع برند 
یا کارخانه نیست. بلکه 20 نوع کاالیی است که 

هر روز مصرف می کنیم. 
دیناروند در پاس��خ به این سوال که پفک و 
چیپس هم می تواند شامل این لیست باشد، 

گفت: بله! ولی به برند کاری نداریم. ما می گوییم 
غالت حجیم شده از دید ما برای سالمت مضر 
هس��تند و معتقدیم که در مصرف آنها نباید 

افراط شود. 
ریی��س س��ازمان غ��ذا و دارو در ارتب��اط 
ب��ا وضعیت لیس��ت ارائ��ه ش��ده از کاالهای 
آسیب رس��ان به س��المت، اظهار ک��رد: این 
لیس��ت را به کارگروهی داده ایم که آنچه باید 
جمع بندی شود، این اس��ت که هزینه ارزش 
افزوده این کاالها باالتر برود. مثال اگر تا دیروز، 
ماس��ت با چربی 15 درص��د را 1000 تومان 
می خریدم، ح��اال بش��ود 1100 تومان. برای 

اینکه، این هزینه صرف سالمت جامعه شود. 

هفتادونهمین مصاف سرخابی های پایتخت

شب قرمزها

ب��ه نقل از س��ایت ش��بکه المیادین، ارتش س��وریه 
منطقه زبدین در غوطه ش��رقی را پس از عقب نش��ینی 
گروه های مس��لح به ص��ورت کامل تح��ت کنترل خود 
درآورد و پاکس��ازی خیابان ه��ای ای��ن منطقه را آغاز 
ک��رد. ارتش س��وریه همچنان با اقدام تروریس��ت های 
تکفیری داعش برای ورود به روس��تای س��بع س��کور 
و ت��ل بارود در غرب ش��هر حس��که مقابله کرد. ارتش 
س��وریه موانع و مراکز ایست و  بازرس��ی را در مناطق 
تح��ت کنترل خود در غرب حس��که به ویژه در مس��یر 

ش��هر تل تمر ایجاد کرده  اس��ت. 
در همی��ن ح��ال نیروه��ای س��وری به پیش��روی های 
جدیدی در مسیر حسکه - رقه که به مسیر ابیض معروف 

اس��ت، دس��ت یافتند و پس از درگیری هایی که بیش از 
س��ه هفته به طول انجامید، چند روس��تا را تحت کنترل 
خود درآوردند؛ بدین ترتیب نیروهای س��وری در نزدیکی 
ایس��تگاه نفتی ابیض که حس��که را به پاالیش��گاه حمص 
متصل می س��ازد، قرار گرفته اند و ارت��ش از این طریق به 
بزرگ تری��ن پایگاه داعش در کوه های عبدالعزیز در حومه 
غربی حسکه که از لحاظ جغرافیایی به استان رقه متصل 
است، نزدیک می ش��ود. دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم 
کرد: با آغاز حمالت هوایی جنگنده های ائتالف در سوریه 
بیش از 910 تن از جمله 52 غیرنظامی کش��ته ش��ده اند. 
ای��ن حمالت با راهبری امریکا و از حدود دو ماه قبل آغاز 

شده است. 

ارتش سوریه در آستانه تصرف مقر اصلی داعش

  داع�ش فیلم تبلیغاتی جدیدی را در 

شبکه های اجتماعی منتش�ر کرده که 
شست و ش�وی مغزی و آموزش چندین 
کودک سرباز قزاقستانی را نشان می دهد. 
 جنگنده های ارتش لیبی پایگاه های 

ش�به نظامیان مس�لح در طرابلس را 
ه�دف ق�رار داده و ب�ه س�مت غرب 

پایتخت حرکت کردند. 
درخواست  پاکس�تان   نخست وزیر 

حزب تحریک انصاف را برای برگزاری 
انتخابات زودهن�گام رد کرد و گفت: 
انتخابات سراس�ری آتی س�ال 2018 

برگزار می شود. 

صبح یکش�نبه به دنبال تعرض صهیونیس�ت ها به یک بانوی فلسطینی در 
نزدیکی باب المغاربه، درگیری های ش�دیدی میان فلس�طینیان و این گروه 

درگرفت

سیاست

تیتر اخبار

محس��ن نظافت��ی، مدی��رکل عتب��ات عالیات س��ازمان 
ح��ج و زیارت در گفت وگ��و با فارس اظهار ک��رد: با وجود 
هشدارهای داده شده از سوی سازمان حج و زیارت، دالالن 
با سوءاس��تفاده از زائران ایرانی باعث س��رگردانی 70 زائر 
ایرانی در فرودگاه نجف شدند. ایامی مانند اربعین حسینی 
که آمار استقبال زائران برای سفر به عتبات عالیات افزایش 
چشمگیری دارد زمان مناس��بی برای سوء استفاده دالالن 
است که با دادن وعده هایی مانند اخذ ویزا در کمترین زمان 
و ارزان ترین قیمت زائران را س��رگردان می کنند. هم اکنون 
ساماندهی زائران اربعین از طریق یک هزار و 700 کارگزاری 
مجاز سازمان حج و زیارت در حال انجام است، اما متاسفانه 
باز هم ش��اهد هستیم که عده ای برای دریافت ویزای خود 

به دالالنی که بیش��تر در اطراف سفارتخانه ها حضور دارند، 
مراجعه می کنند. متاس��فانه روز گذشته )شنبه( 70 نفر از 
زائ��ران ایرانی که وارد فرودگاه نجف ش��ده بودند، به دلیل 
داشتن ویزای جعلی در فرودگاه گرفتار و جریمه شدند که 
با رایزنی های انجام ش��ده س��عی کردیم مشکل آنها را حل 
کنی��م و آنها با پرداخت 81 دالر دیگ��ر در فرودگاه ویزای 
اضطراری کشور عراق را دریافت کردند. زائران و متقاضیان 
س��فر به عتبات عالیات باید هوش��یار باش��ند که با وجود 
کارگزاری های مجاز س��ازمان حج در س��طح هر اس��تان و 
شهر به دالل ها مراجعه نکنند زیرا باوجود اینکه در فرودگاه 
س��رگردان می ش��وند مجبور می ش��وند دوباره هزینه های 

زیادی را متحمل شوند. 

ویزای جعلی ۷0 زائر ایرانی را سرگردان کرد

  مدیرعامل ش�رکت مترو از پیش�رفت 

60 درصدی عملیات احداث خط ویژه مترو 
در فرودگاه مهرآباد خبر داد. 

 جانشین سازمان وظیفه عمومی نیروی 

انتظام�ی گف�ت: خدم�ات ب�ه کارت های 
معافی�ت و پایان خدمت قدیم�ی، فقط تا 

پایان امسال ارائه می شود. 
  س�خنگوی س�ازمان ام�داد و نج�ات 

ج�م�ع�ی��ت هالل احم�ر از آماده باش 
امدادگران 11 اس�تان به دلیل بارش برف 

و باران خبر داد. 
مدی�ر کل دفتر امور آس�یب های اجتماعی وزارت کار از اجرای طرح بازگش�ت 

کودکان آسیب پذیر بازمانده از تحصیل در چهار استان کشور خبر داد

جامعــه

تیتر اخبار

دبیرخان��ه جش��نواره بین المللی فیلم فجر که امس��ال 
زودهنگام ت��ر کار خ��ود را آغاز ک��رده، در خبرهایی اعالم 
کرد که در این دوره از جش��نواره تنها 33 فیلم به بخش 
س��ودای سیمرغ جشنواره راه خواهد یافت و همچنین در 
خبر دیگری اعالم ش��د که تاکن��ون61 فیلم برای حضور 
در بخش س��ینمای بلند داستانی از سوی سینماگرانی که 
بیش از ی��ک فیلم در کارنامه خ��ود دارند و به اصطالحی 

فیلم اولی نیستند، ثبت نام کرده اند. 
هرچن��د ک��ه ن��ام فیلم هایی ک��ه در ای��ن بخش ثبت 

ش��ده، تاکنون اعالم رسمی نش��ده، اما با توجه به تالش 
کارگردانان و تهیه کنندگان برای به پایان رس��اندن مراحل 
ساخت فیلم هایش��ان می توان درباره متقاضیان حضور در 
این دوره از جش��نواره فیلم فجر حدس هایی زد. در میان 
این کارگردانان می توان به اشخاصی چون بهمن فرمان آرا، 
مس��عود جعف��ری جوزان��ی، علیرضا رییس��یان، خس��رو 
سینایی، نادر مقدس، ابوالحسن داوودی، مجید جوانمرد، 
عبدالحس��ن برزیده، سیروس الوند، خسرو معصومی و. . . 

اشاره کرد. 

فیلم هایی با سودای رسیدن به سیمرغ

  علی رهبری - آهنگساز و رهبر ارکستر - 
از حسین علیزاده خواست تا درباره دریافت 

نشان شوالیه تامل بیشتری کند. 
   تهیه کنن�ده فیل�م »چن�د متر مکعب 
عش�ق« گفت: فیلم ما فقط مخاطب خاص 
ندارد، بلکه اکثر تماش�اگران هم به خوبی 
می توانن�د با این فیل�م عاش�قانه ارتباط 

برقرار کنند. 
   وزیر فرهنگ و ارش�اد اس�المی گفت: 
تم�ام تالش�مان را ب�ه کار بس�ته ایم ک�ه 
هم�ه هنرمن�دان و روزنامه ن�گاران حتی 
کتابفروش�ی ها مش�مول معافیت مالیاتی 

شوند. 

یک هنرمند، مجموع�ه ای از تابلوهای فیگوراتیو خود را که از روی مدل های 
زنده خلق شده اند، در گالری »گلستان« به نمایش گذاشته است

فرهنگی

تیتر اخبار

چهارمین دوره بازی های آس��یایی س��احلی در حالی 
از 23 آبان م��اه با برگ��زاری مراس��م افتتاحیه به طور 
رس��می در پوکت تایلند آغاز ش��د که در آن 2335 
ورزش��کار از 44 کشور آس��یایی به مصاف هم رفتند 
ک��ه در پای��ان، کاروان ورزش��ی ای��ران موف��ق ش��د 
31 مدال کس��ب کرده و رش��د 15 برابری مدال آوری 
نس��بت به دوره گذش��ته داشته باش��د. این در حالی 
 است که کاروان ورزشی ایران بدون حضور بانوان در 

این بازی ها شرکت داشت. 
در روز پایان��ی این رقابت ها تیم ملی کبدی کش��ورمان با 
شکس��ت پاکس��تان، نهمین طالی کاروان را گرفت و تیم 
ملی والیبال س��احلی با باخت به اندونزی به نش��ان نقره 
قناعت کرد تا کاروان ورزش ایران با سه پله صعود نسبت 
به دوره گذش��ته، برای نخستین بار به عنوان چهارمی این 
برنز و  رقابت ها، آن هم با کس��ب 9 نشان طال، 14 نقره و 8 

در مجموع 31 مدال دست یابد. 

کاروان ایران برای نخستین بار چهارم شد

  لیون�ل مس�ی، س�تاره آرژانتین�ی 

بارس�لونا گفت هرگز تص�ور نمی کرده 
رکورد برترین گلزن تاریخ این باش�گاه 

را بشکند. 
  مربی تیم ملی کشتی آزاد تاکید کرد: 
احس�ان لش�گری و مهدی تقوی هنوز 
شانس پوش�یدن دوبنده تیم ملی را از 

دست نداده اند. 
  تی�م فوتب�ال الکوی�ت ب�ا گلزن�ی 

قوچان نژاد به پیروزی پرگل رسید. 
یک نابینا با در دست داشتن یک گلدان و قرار دادن چند شاخه گل در گلدان 

عکس چند گلزن تاریخ دربی را روی هر گل گذاشته بود

ورزش

تیتر اخبار
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9 مدیریت تبلیغات

محمد نفر
کارشناس حقوق

جعبه ابزار تبلیغات ایران
صنع��ت تبلیغ��ات از زوایا و 
الیه ه��ای بس��یار پیچی��ده ای 
برخوردار است و همه نویسندگان 
در تالشند با رمزگشایی از واژه ها 
و اصطالحات تبلیغات این رشته 
را هرچه بیشتر برای مخاطبان 
روشن کنند. کتاب »جعبه ابزار 
مهم تری��ن  ای��ران«  تبلیغ��ات 
اصطالح��ات و واژه های��ی را که 

توس��ط اصحاب تبلیغات در فضای رقابتی ایران به کارگرفته 
می شود جمع آوری، ساماندهی و درنهایت تشریح کرده است. 
این کتاب تالیف مجتبی محمدیان و پویا ایراندوس��ت است. 
کتاب در هفت بخش به بررس��ی این اصطالحات می پردازد. 
بخش بندی کلی کتاب براس��اس نوع رسانه است؛ رسانه هایی 
مانند تبلیغات رادیو و تلویزیون، تبلیغات محیطی و فروشگاهی، 
تبلیغات چاپی و تبلیغات فضای مجازی. در مقدمه کتاب آمده 
حجم کتاب های تبلیغاتی روز به  روز در ایران بیشتر می شود 
در نتیجه سعی شد در این کتاب از درس دادن چند باره تبلیغات 
پرهیز ش��ود. بر این اس��اس در بخش اول کتاب، 10 اصطالح 
مقدمات��ی برای ورود به بحث تبلیغ��ات به طور جداگانه مورد 
بررسی قرار گرفته است. در بخش های اصلی کتاب مولفان به 
تشریح و تعریف اصطالحات رایج تبلیغات در ایران می پردازند، 
اصطالحاتی که در فرهنگ لغت های تخصصی تبلیغات وجود 
ندارد، نظیر اصطالح »ترنخس��تینگ« یا »استوری بود« که از 
حوزه سینما وارد تبلیغات شده است. مخاطبان اصلی این کتاب 
س��فارش دهندگان آگهی های تبلیغاتی هستند. کسانی که با 
دانستن اصطالحات تخصصی این رشته بهتر می توانند  مدیران 
تبلیغاتی را در طی مس��یر یاری برس��انند. حجم اصطالحات 
تخصصی که معموال در یک مذاکره تبلیغاتی رد و بدل می شود، 
روز به روز افزایش یافته اس��ت. در نتیجه کتاب با بررس��ی این 
اصطالحات به تسهیل شدن روابط بین سفارش دهنده آگهی 
و سازندگان آگهی کمک می کند. دانستن این اصطالحات به 
خلق زبانی مشترک میان این دو کمک خواهد کرد و داشتن 
این زبان مش��ترک برای رسیدن به تبلیغاتی خالق و کاربری 
کمک بس��زایی می کند. این کت��اب در 170 صفحه به همت 

انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر منتشر شده است. 

 محدودیت های تبلیغات رسانه ای 
در حقوق ایران 

گسترش وس��ایل ارتباط جمعی و ابزار های اطالع رسانی 
تحول بزرگی در روابط انسان ها پدید آورده است. این تحوالت، 
تحوالت دیگری را نیز در امور مختلف زندگی در پی داشته 
و عالوه بر آثار مثبت، آثار منفی نیز از خود به جا گذاش��ته 
اس��ت. در کنار گسترش اطالع رسانی، حریم خصوصی افراد 
نیز در معرض تجاوز قرار گرفته است. از جمله نقض کنندگان 
این حق رس��انه ها هستند که با شیوه های غیر مجاز و مجاز، 
اطالعات شخص را در مکان ها و زمان های مختلف گردآوری 
می کنند و در معرض اطالع همگان قرار می دهند و دولت ها 
باید برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از رسانه ها 

به تدریج قواعد و مقرراتی را تدوین کنند. 
ح��ق حریم خصوصی یک��ی از محدودیت های مهم برای 
آزادی بیان و فعالیت رسانه ها محسوب می شود. برای تضمین 
این حق، کشورهای مختلف تدابیر مختلفی اندیشیده اند که 
ش��امل حمایت مدن��ی و کیفری می ش��ود و در اکثر موارد، 
حمایت مدنی بیشتری صورت می گیرد تا حمایت کیفری. 
در حقوق ایران نیز در قوانین عادی، مواد پراکنده ای از جمله 

در قانون مس��ئولیت مدنی و قانون مجازات اسالمی به این 
موضوع اشاره دارد و حمایت های مدنی و کیفری از این حریم 
پیش بینی شده اس��ت. درفصل سوم قانون اساسی ایران که 
مربوط به حقوق ملت اس��ت با احصاء مصداق هایی از حریم 
خصوصی به این موضوع توجه شده است. حیثیت انسان ها در 
کنار جان و مال آنان در اصل بیست و دوم مورد حمایت قرار 
گرفته است و در اصل بیست و پنجم نیز برخی اقدامات مانند 
ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و اس��تراق سمع بدون 
حکم قانونی ممنوع شده است. این دو اصل اقدامات رسانه ها 

را نیز در بر می گیرد. 
قانون مس��ئولیت مدنی در م��واد 1، ٨ و 10 با اش��اره به 
حیثیت و اعتبار شخصی افراد، جبران ضررهای معنوی ناشی 
از لطمه به این اعتبار را به نفع زیان دیدگان مقرر کرده است 
که زیان های یادش��ده ممکن است ناشی از فعالیت رسانه ها 
باشد. همچنین طبق بند اول ماده ۳ مصوبه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام درخص��وص نحوه اجرای اص��ل 17۵ قانون 
اساس��ی در بخش نظارت، نظارت بر حسن انجام کلیه امور 
سازمان صدا و سیما و تذکرات الزم درخصوص اصالح تخلف ها 
و انحراف ها به عهده ش��ورای نظارت بر صدا و سیما گذاشته 
شده است. طبق بند ۳ همین ماده نظارت بر اجرای قوانین 

مربوط در سازمان صدا و سیما بر عهده این شوراست. 
در اینجا باید یادآور شد الیحه حریم خصوصی در کمیسیون 
لوایح دولت در سال 1۳٨۳ به تصویب رسیده است. حمایت از 
جسم افراد، اماکن خصوصی و منازل، حریم خلوت و تنهایی 
افراد، محل کار، اطالعات شخصی و ارتباطات، شفاف سازی 
اختیارات و مسئولیت های ارکان و اجزای مختلف حکومت در 
زمینه رعایت حریم خصوصی و عنایت به تعهدات بین المللی 
دولت از جمله اهداف تصویب این الیحه عنوان ش��ده است. 
این الیحه هفت فصل دارد. فصل پنجم این الیحه به حریم 
خصوصی اطالعات و بن��د دوم این فصل از ماده ۵7� ٤۳ به 
اطالعات شخصی در فعالیت های رسانه ای اختصاص دارد. در 
این الیحه، حمایت مدنی طبق مس��ئولیت مدنی و حمایت 
کیفری با لحاظ مجازات هایی پیش بینی ش��ده است. اما در 
صورت تصویب الیحه حریم خصوصی از س��وی مجلس که 
به طور مشخص به این موضوع پرداخته و جوانب مختلف را 
در نظر گرفته است، گامی موثر در این زمینه برداشته خواهد 

شد. 
برای حفظ حریم خصوصی افراد و آسیب نرساندن به افراد 
جامعه اصل ششم دستورالعمل صدا و سیما بیان می کند: »در 
آگهی های رادیویی و تلویزیونی نبای��د از تصاویر یا نام افراد 
بدون کس��ب اجازه قبلی استفاده ش��ود. در مواردی که در 
یک آگهی از تصاویر یا نام فرد یا افرادی بدون اجازه استفاده 
شده باشد، درصورت اعتراض، پخش آگهی متوقف و جبران 
خسارت احتمالی به عهده سفارش دهنده یا سازنده خواهد 
بود.« در ادامه، اصل ٤0 دس��تور العمل نیز با تاکید بر حفظ 
حریم خصوصی، اس��تفاده از تصوی��ر، صدا یا تکیه کالم های 
ش��خصیت های تاریخی، فرهنگی و مقامات رسمی کشور را 

در آگهی های بازرگانی ممنوع اعالم می کند. 

آگهی های چاپی برای نمایش نگاه 
مبتالیان به آلزایمر به عزیزان شان

آژانس تبلیغاتی Yellow در پرو یکسری آگهی های 
چاپ��ی تلخ و زننده را ارائه داده ک��ه طرز نگاه بیماران 
مبتال به آلزایمر به عزیزانش��ان را نش��ان می دهد. این 
آگهی های تبلیغاتی که به سفارش انجمن بیماران مبتال 
  (AREAD)به آلزایمر و دیگر بیماری های روحی پرو
طراحی شده شکل فرسوده شدن خاطرات در بیماران 
مبتال به آلزایمر را به تصویر می کش��د. آژانس تبلیغاتی 
Gallegos Grupo در کالیفرنی��ا اوایل امس��ال نیز 

یکسری آگهی های مشابه را عرضه کرده بود. 

نرگس فرجی

وقتی چارچوب بسته 
است نمی توان در فضای 
بسته، خالق فکر کرد. به 
همین دلیل شرکت ها به 
پیچیدن یک نسخه برای 

 همه مشتریان
رو آورده اند

تبلیغات خالق

آگهی: خودرو MINI-  شعار: بیرون از جعبه!
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چرا در کش�ور ما وابس�تگی به رسانه 
وج�ود دارد و ش�رکت ها ب�ه س�راغ 
ش�یوه های جدید تبلیغات و بازاریابی 

نمی روند؟ 
وابس��تگی به رس��انه هنوز در تمام دنیا 
وج��ود دارد و هم��ه ش��رکت های بزرگ، 
تبلیغ��ات خ��ود را از طری��ق رس��انه های 
انج��ام  چاپ��ی  و  تلویزیون��ی  محیط��ی، 
می دهن��د. ای��ن اتف��اق در واقعیت وجود 
ن��دارد. در تم��ام دنی��ا رس��انه ها را به دو 
دسته س��نتی و غیرس��نتی تقسیم بندی 
مانن��د  س��نتی  رس��انه های  می کنن��د. 
بیلب��ورد، تلویزی��ون و رادیو و غیرس��نتی 
اس��ت.  دیجیت��ال  و  گوریالمارکتین��گ 
هنوز بس��یاری از ش��رکت های معتبر دنیا 
بودجه های میلی��اردی خود را صرف تهیه 
تیزرهای تلویزیونی می کنند، اما در عرصه 
رسانه های غیرس��نتی هیچ فعالیتی انجام 
نمی دهند. ش��اید در دنیای واقعی صحبت 
از این شیوه های نوین شود و در مورد آنها 
ع��دد و رقم نیز گفته ش��ود، ولی با توجه 
به تمام ای��ن توصیفات هن��وز هم قیمت 
ی��ک آگهی، می��ان دو نیمه ب��ازی راگبی 
میلی��اردی اس��ت. تبلیغاتچی ه��ا به این 
موضوع دام��ن می زنند و می توانند حقایق 
موجود در تبلیغات را نیز کم یا زیاد کنند. 
بس�یاری از ش�رکت هایی که رس�انه 
ندارند، همیش�ه این حرف را می زنند 
جل�وی  رس�انه دار  ش�رکت های  ک�ه 
خالقیت ما را می گیرند؟ علت را در چه 

می دانید؟ 
ش��رکت های رس��انه دار جلوی خالقیت 
آژانس های تبلیغاتی را نمی گیرند، عوامل 
مختلفی مانع این خالقیت می ش��وند. این 
موض��وع را می ت��وان از زوای��ای مختلفی 
بررس��ی کرد و ب��ه این نتیجه رس��ید که 
این ح��رف آنها درس��ت نیس��ت. یکی از 
دالیلی که جلوی خالقیت این شرکت ها را 
می گیرد، چارچوب های تعیین شده ازسوی 

وزارت فرهنگ و ارش��اد، ش��هرداری ها و 
عوام��ل عرف��ی و فرهنگی جامعه اس��ت. 
شرکت ها فکر می کنند برای بروز خالقیت 
بای��د کاری خارق الع��اده و پیچیده انجام 
دهند. خالقیت در فضای مارکتینگ یعنی 
تبلیغی که منجر به فروش محصول شود. 
بس��یاری از کمپین های ب��زرگ دنیا الزاما 
جایزه کن نمی گیرند. تبلیغات هنر خالقی 
اس��ت که ش��رکت های تبلیغاتی بابت آن 
پول می گیرند و نتیج��ه خاصی نیز از آن 
انتظ��ار می رود. در واق��ع هنری که انتظار 
مخاطب از آن بس��یار باالس��ت. درنتیجه 
برای این خالقیت کسی نمی تواند دست و 
پای کس دیگری را ببندد. پس اگر عاملی 
در ای��ن میان دس��ت و پای ش��رکت های 
تبلیغاتی را می بندد، ضوابط قانونی است. 

آیا دالی�ل دیگری هم برای این فقدان 
خالقیت وجود دارد؟ 

دلیل دیگر، مراحل قانونی مجوز گرفتن 
برای تبلیغات اس��ت که آن نیز دست وپای 
ای��ن صن��ف می بن��دد.  در  را  خالقی��ت 
بسیاری از ش��رکت ها وقتی فالن شرکت، 
مش��تری ش��رکت رقیب آنها می ش��ود به 
او خ��رده می گیرند ک��ه کار خالقانه برای 
مش��تری انج��ام نمی ده��د، درحالی ک��ه 
وقتی خودش��ان با آن مش��تری شروع به 
کار می کنن��د، متوجه می ش��وند که عمال 
امکان این خالقیت وجود نداش��ت. شاید 
این گونه بگویم بهتر باشد، امکان خالقیت 
در ای��ن عرصه وجود دارد ولی مس��یر آن 
سخت است و شرکت های رسانه دار مقصر 
نیستند چون خودشان نیز در همین مسیر 
هس��تند. ما باید به عنوان شرکت رسانه دار 
وقتی ایده کمپینی مطرح می شود آن را از 
نظر مراحل قانونی و ارشادی مورد بررسی 
قرار  دهیم تا هزینه ای برای کمپین صرف 
نش��ود که بع��دا به هدر ب��رود. برای مثال 
ش��رکتی ایده ای می دهد که براس��اس آن 
تصوی��ر از تابلو بیرون می زن��د. در نتیجه 
براس��اس قوانین و ضوابط ش��هرداری به 
ط��راح می گویی��م که می ت��وان دو متر از 
ط��رح بیرون بزند و اگر طرحی را بیش��تر 

از این برنامه ریزی کرده، باید آن را اصالح 
کند چون ش��هرداری به آن مجوز نخواهد 
داد. پس ما جلوی خالقیت را نمی گیریم. 
ش��هرداری و بس��یاری از ارگان ها جلوی 
ای��ن موض��وع را می گیرند. حت��ی برخی 
موارد ما گفته ایم این ش��عار مش��کل دارد 
و ف��الن ارگان جل��وی آن را می گی��رد و 
همان هم ش��ده است. اگر ما نکته ای را در 
حین طراحی کمپین به مش��تری گوشزد 
می کنیم به خاطر خود او اس��ت تا بودجه 

ش��رکت به هدر نرود. مثال م��ا برای یکی 
از ش��رکت ها یک تی��زر تلویزیونی را برای 
نخس��تین بار در دوبی ساختیم وقتی تمام 
مراحل آماده ش��د به برجی که در تصویر 
بود ایراد گرفته ش��د و جل��وی پخش آن 
را گرفتند، حتی به لب��اس بازیگران ایراد 
گرفت��ه می ش��ود. البته اگ��ر زمانی پیش 
بیاید ک��ه قبل از اجرا جل��وی آن ایراد را 
نگرفته ایم مش��کل از جانب ما نبوده است 

چون رن��گ لب��اس در ضواب��ط و قوانین 
مشخص نش��ده بود و ما نمی دانستیم که 
برای مثال لباس سفید مشکل قانونی دارد 
و بی جه��ت هزینه نمی کردی��م.  ای کاش 
ضواب��ط و قوانی��ن ای��ن موض��وع را برای 
م��ا کامال مش��خص کنن��د. در حال حاضر 
آگهی ها مانند بمب های دستی هستند که 
امکان دارد تا آخرین مرحله مجوز گرفتن 

منفجر شوند. 
پ�س می گویید تمام مش�کل به گردن 
وزارت ارشاد است و خود شرکت ها در 

این زمینه کم کار نیستند؟ 
خالقی��ت در تبلیغ��ات یعن��ی فراتر از 
چارچوب فکر کردن. وقتی شما چارچوب 
دارید دیگ��ر نمی توانید ب��ه خالقیت فکر 
کنید. وقتی چارچوب بسته است نمی توان 

در فضای بسته، خالق فکر کرد. 
به همی��ن دلیل ش��رکت ها به پیچیدن 
ی��ک نس��خه ب��رای هم��ه مش��تریان رو 
آورده ان��د؛ جای��زه دادن به مش��تری که 
ای��ن روزه��ا بهتری��ن روش انتخاب��ی از 
طرف ش��رکت های تبلیغاتی ش��ده است، 
در حال��ی که در جای��زه دادن باید فضای 
اس��تراتژیک ب��ازار را در  نظ��ر گرف��ت. در 
 برخ��ی موارد جای��زه دادن باع��ث تحقیر 

محصول می شود. 
در این میان نقش شرکت های تبلیغاتی 

چیست؟ 
وقتی شرکت های تبلیغاتی هدف شان از 
تبلیغات فقط فروش محصول است، جایی 

ب��رای بروز خالقیت باقی نمی ماند. این در 
حالی اس��ت که درتمام دنیا مش��تریان به 
سه روش از ش��رکت های تبلیغاتی کمک 
می خواهن��د؛ یک- محصول را تبلیغ کنید 
حت��ی اگ��ر نفروخ��ت، مهم نیس��ت. دو- 

محصول را به قصد فروش تبلیغ کنید. 
س��ه- تبلیغ ب��ا هدفی پیش ب��رود که 
ش��رایط برای محصول بع��دی نیز در بازار 
مهیا شود. متاسفانه بسیاری از شرکت های 
تبلیغات��ی، تبلیغات را یک فضای ایزوله از 

مارکتینگ می دانند. 
ای��ن ش��رکت ها مراح��ل رس��یدن ب��ه 
تبلیغ��ات را نمی دانن��د. به برخ��ی از این 
افراد تا می گویید تبلیغات چیس��ت؟ فورا 
می گوین��د: اج��اره بیلبورد چقدر اس��ت؟ 
آگهی ف��الن روزنامه چقدر اس��ت؟ وقتی 
مش��تریان در م��ورد تبلیغ��ات اطالعات 
خ��ود را باالت��ر نمی برن��د، نبای��د انتظار 
داشته باش��ند که ش��رکت های تبلیغاتی 
ب��رای آنها خالقیت ب��ه کار ببرند. مراجعه 
این مش��تریان ب��ه ش��رکت های تبلیغاتی 
از این دس��ت، مانند بیم��اری می ماند که 
می داند پزش��ک قرار اس��ت او را بکش��د 
ولی باز به س��راغ آن پزش��ک می رود و در 
انتها بیم��ار می میرد. البته این موضوع در 
مورد شرکت های داخلی بیشتر نمود پیدا 
می کند و ش��رکت های بین المللی نس��بت 
به عملک��رد خود در ب��ازار واقفند و چون 
براس��اس استراتژی حرکت می کنند، راه و 

چاه را بهتر می دانند. 

بررسی عوامل موثر در بروز آثار تبلیغاتی خالقانه

خالقیت گمشده میان شرکت های رسانه دار و فاقد رسانه
چارچوب های قانونی، دست و پای طراحان آگهی ها را بسته است

آیین نامه

ایستگاه تبلیغات

کتابخانه

بح�ران نب�ود خالقیت در صنعت تبلیغات کش�ور آنقدر قابل لمس اس�ت که هر 
فرد بی اطالعی از این صنف نیز آن را احس�اس می کند. تمام کس�انی که در این 
صنف مشغولند، مشکل نبود خالقیت در آگهی ها را به گردن دیگری می اندازند. 
برای مثال ش�رکت های تبلیغاتی که رسانه ندارند در پاسخ به اینکه چرا در آثار 
تبلیغاتی ش�ان خالقیتی وجود ندارد، فورا از انحصار رسانه داری سخن می گویند 
و عنوان می کنند ش�رکت های رس�انه دار مانع خالقیت آنها شده اند. آنها عنوان 
می کنند این ش�رکت ها با تحمیل رس�انه های خود مانع از ب�روز ایده های خالق 
مافوق ش�رکت های غیررس�انه دار می ش�وند. خالقیت از دید آنها یعنی حرکتی 
توس�ط بش�ری که فرد باید در ش�رایط ایده آل باش�د تا رقم بخورد، در حالی که 
بسیاری از آثار خالق تبلیغات از کالس های درسی بیرون می آید که افراد حاضر 
در آن، هن�وز تجربه حض�ور در این صنع�ت را ندارند. پس مقص�ر در این میان 
کیست؟ به سراغ مهدی بهجت، قائم مقام مدیرعامل شرکت ایما نقشینه یکی از 
بزرگ ترین شرکت های رس�انه دار در کشور می رویم تا به ابهامات پیش آمده در 

این صنعت پاسخ دهیم. 
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نرگس فرجی

بازاریابی از طریق چسباندن محصول 
جدید به محصول قدیمی

بازاریابی برای محصوالت جدید در کش��ور ما ش��یوه 
مش��خصی ن��دارد. ش��رکت ها هر کدام ب��ه روش خود 
ای��ن کار را انجام می دهند و اکث��ر آنها از قواعد علمی 
بازاریاب��ی پیروی نمی کنن��د. برخی ب��ا تبلیغات زیاد 
مصرف کنن��دگان را نس��بت به محص��والت دل آزرده 
می کنن��د، برخی دیگر محصوالت را پ��س از تولید در 
بازار رها می سازند و به آنها می گویند  راهت را پیدا کن. 
محصوالت در بازار پرهیاهو آنقدر دس��ت به دس��ت 
می ش��وند تا یا برای خود مش��تریان فراوانی دست  و پا 
 کنند یا اینکه بی س��روصدا از بازار حذف  ش��وند. وقتی 
به ش��رکت ها گفته می ش��ود چرا ب��رای محصول خود 
بازاریاب��ی نمی کنید، به راحت��ی می گویند به تبلیغات 
اعتقادی نداریم. اکثر ش��رکت ها بازاریابی را با تبلیغات 
یکی می دانند، اشتباهی که صدمات جبران ناپذیری را 
به س��ازمان آنها وارد خواهد کرد. همین رویکرد باعث 
شده که مش��اهده ش��یوه متفاوتی برای بازاریابی یک 

محصول باعث تعجب مشتریان ایرانی شود. 
در راس��تای همی��ن اتفاق های کوچ��ک و نامتداول، 
چندی پیش  هنگام گردش میان قفس��ه های فروشگاه، 
متوجه بسته بندی متفاوتی شدم. بسته بندی از کنارهم 
قرار گرفتن دو محصول تش��کیل ش��ده بود. بسته های 
چس��بیده ش��ده حاوی محصول نس��کافه و بیسکویت 
روکش دار با طعم شکالت قهوه بودند. این دو محصول 
چس��بیده به هم از دو ش��رکت متفاوت بودند؛ یکی از 
یک ش��رکت داخلی و دیگری خارجی. شرکت خارجی 
یکی از معروف ترین برندهای دنیا در حوزه نوش��یدنی 
است و شرکت تولیدکننده بیس��کویت نیز بازار خوبی 
در میان تولیدکنندگان داخلی ش��کالت و بیس��کویت 
برای خود مهیا کرده است. ایده اجرای این بسته بندی 
جالب است. چون ش��اید اگر این بیسکویت به نسکافه 
نمی چس��بید کمتر مشتری به س��راغ آن می رفت. در 
واقع فرد خالقی که این شیوه را اجرا کرده خواسته به 
بهانه ارائه نس��کافه، برای بیسکویت روکش دار خود نیز 
مشتریانی را به دس��ت بیاورد. بیسکویت چسبیده شده 
رای��گان اس��ت و مصرف کنندگان هن��گام خرید فقط 

قیمت نسکافه را پرداخت می کنند. 

هماهنگی نسکافه با بیسکویت روکش دار 
تناسب طعمی خوبی میان این دوقلوی به هم چسبیده 
ش��ده به وجود آمده است. بیسکویت همراه با نسکافه، 
طعم قهوه دارد و با ش��عاری که روی بسته بندی نقش 
بسته، مصرف کنندگان را به استفاده همزمان بیسکویت 
با نس��کافه دعوت می کند. رنگ بسته بندی بیسکویت 
نیز متناسب با رنگ بس��ته بندی نسکافه است. درواقع 
بس��ته بندی محص��ول برای ای��ن نوع توزی��ع طراحی 
و تولید ش��ده اس��ت و ط��راح تمامی م��وارد را لحاظ 
 ک��رده تا این دو بس��ته بندی به درس��تی کنار یکدیگر 

قرار بگیرند. 
این بس��ته بندی س��لیقه اکثر مش��تریان را برآورده 
می کن��د، هم کس��انی را ک��ه از گرفتن ی��ک محصول 
رای��گان لذت می برند و هم کس��انی ک��ه به دنبال یک 
مکمل خوب ب��رای نسکافه ش��ان می گردند. همچنین 
بس��ته بندی ها با چس��بی مناس��ب به هم چس��بانده 
شده اند، به صورتی که اگر مشتریان بخواهند آنها را از 
یکدیگر جدا کنند، آسیبی به هیچ کدام از بسته بندی ها 
وارد نمی شود. هر دو بسته بندی با یک پوشش نایلونی 
پوش��انده ش��ده اند که اگر در جابه جایی ها بس��ته های 
چسبیده از هم جدا ش��وند، این پوشش مانع از خراب 
ش��دن بسته بندی ها می ش��ود. تخفیف 15 درصدی در 
نظر گرفته ش��ده برای این بس��ته بندی ویژه نیز لذت 

مشتریان را دوچندان کرده است. 
البته این ش��یوه خالقانه نخستین بار نیست که اجرا 
می شود و بارها در کشورهای مختلف به کار رفته است، 
با این حال اجرای درس��ت این کپی جالب توجه است؛ 
اتفاقی ک��ه معموال در ش��رکت های داخلی نمی افتد و 
اکثر آنها طرح های کپی ش��ده را اش��تباه و ناقص اجرا 

می کنند. 

هزینه ای موقتی با بازخوردی طوالنی 
مطمئنا ش��رکت تولید کننده بیس��کویت روکش دار 
س��ود بیش��تری را از این نوع ارائه می برد، چون اوست 
ک��ه محصول گمنام خ��ود را در کنار محصول معروفی 
عرضه و از نام آشنای برند مشهور برای معرفی محصول 
خود استفاده تبلیغاتی می کند. رایگان بودن و تخفیف 
در نظر گرفته ش��ده برای محص��ول نیز همه و همه به 
جذب مش��تری بیش��تر کمک خواهند کرد. مشتریان 
تا لحظه ای که نس��کافه به پایان برس��د، بیسکویت را 
نگ��ه خواهند داش��ت و اکثر آنها یک بار هم که ش��ده 

بیسکویت را امتحان می کنند. 
در نتیجه با اینکه شرکت برای این سبک ارائه هزینه 
زی��ادی را صرف ک��رده ولی بدون ش��ک هزینه صرف 
ش��ده به ش��رکت باز خواهد گش��ت. چون از این پس 
مشتریانی که از ترکیب این دو طعم لذت برده اند، برای 
خرید مجدد به س��راغ آنها خواهند آمد. براین اس��اس 
تولید کننده بیسکویت بعد از مدتی کوتاه محصول خود 
را ب��ا قیمتی متناس��ب ارائ��ه و آن را از حالت رایگان 

خارج می کند. 
ش��اید اگر ش��رکت برای معرفی محص��ول تازه خود 
میلیون ه��ا توم��ان هزینه تبلیغات��ی پرداخت می کرد، 
بازخوردی که در حال حاضر از اجرای این شیوه دریافت 
کرده به دس��ت نمی آورد. اینجاست که نقش یک مدیر 
بازاریابی حرفه ای به خوبی نشان داده می شود؛ مدیری 
که ش��رایط را برای فروش آینده این محصول به خوبی 
فراهم کرده اس��ت و بازاریابان را به فروش به هر بهایی 

مجبور نمی کند. 

طراحی برنامه فروش براساس 
گزارش کسب و کار

و  خ��ود  کس��ب و کار  گ��زارش  س��ازماندهی  ب��ا 
اش��تراک گذاری آنچ��ه ش��ما را در می��ان رقبایت��ان 
منحصر به ف��رد و بی نظیر می کند، ب��ه تدریج یک پیام 
تبلیغات��ی فراگی��ر تولید می کنید که ب��ه راحتی قابل 

رقابت نیست. 
م��ن حت��ی بدون آنک��ه به ای��ن موضوع پ��ی ببرم، 
ای��ن کار را در م��ورد یک��ی از نخس��تین کتاب ه��ای 
الکترونیک��ی خ��ود انج��ام دادم. آن کت��اب، در مورد 
 eBay داس��تان موفقی��ت من در اس��تفاده از س��ایت
به روش��ی خالقانه ب��ود. این موفقیت 10 س��ال پیش، 
 زمانی که س��ایت eBay تازه داش��ت فراگیر می ش��د، 

به دست آمد. 
در آن زم��ان صدها کت��اب الکترونیک��ی با موضوع 
اس��تفاده از سایت eBay و فروش در این سایت وجود 
داش��ت. اگر کم��ی در م��ورد تعداد دیگ��ر کتاب های 
موجود درباره این موض��وع تحقیق کرده بودم، ممکن 
بود نا امید ش��وم و قانع می شدم که نباید در این حوزه 
کاری پرجمعیت بمانم، اما آنقدر سرس��خت هستم که 

این راه را ادامه دهم. 
خوش��بختانه م��ن گ��زارش کتاب خود را براس��اس 
موفقی��ت ش��خصی ام در س��ایت  eBay  نوش��ته ام. به 
عبارت دیگر، این کتاب به طور دقیق چگونگی عملکرد 
من را به خوانندگان نش��ان می دهد. با وجود اینکه من 
تنه��ا فردی نبودم ک��ه این امور را با ای��ن روش انجام 
م��ی داد، اما تنها کس��ی بودم که با تمای��ل فراوان این 
 اطالع��ات را به روش��ی خالقانه با دیگران به اش��تراک 

می گذاشتم. 
کتاب من به دلیل عالقه فراوانم نس��بت به آش��کار 
کردن حقایق و اسرار مربوط به کسب و کارم، به راحتی 
از س��ایر کتب با موضوع مشابه متمایز شد؛ کتاب هایی 
 eBay که اکثر آنها همانند فهرس��ت راهنمای س��ایت

سرگرم کننده بودند. 
م��ن تا به ام��روز اطمین��ان کامل دارم ک��ه همواره 
پرفروش تری��ن کتاب ه��ا را در خص��وص موفقی��ت در 

س��ایت eBay در اختیار داش��ته ام. من موفقیت خود 
را مبتنی بر این واقعیت می دانم که به جای اینکه یک 
راهنما برای س��ایت بنویس��م، عالقه داشتم تا داستان 

موفقیت خود را در این سایت شرح دهم. 
ب��ه نظر من ب��رای اینکه بتوانید از گ��زارش خود در 
برنامه ویژه فروش اس��تفاده کنید، باید مشتریان خود 
را ب��ه نحوی در گزارش خ��ود بگنجانید. کاری کنید تا 
مشتریان احساس کنند گزارش شما بدون افزودن آنها 

کامل نخواهد شد. 
به عن��وان مثال، کتاب من به ه��ر یک از خوانندگان 
قول داد تا به آنها نشان دهد چگونه می توانند بیاموزند 
 eBay تا همانند من نگرش��ی خالقانه نسبت به سایت
داشته باشند و از آن بهره ببرند. ما همچنین با خوانندگان 
خود ش��ریک خواهیم ش��د و ایده ه��ای خالقانه را به 
 اش��تراک خواهیم گذاشت که برای همگی ما سودمند 

خواهد بود. 
این دقیقا همان چیزی است که نخستین وب سایت 
عضویتی من داشت؛ هزاران نفر که کتاب من را خوانده 
بودند و عاش��ق آن بودند. گزارش فعالیت من همچنان 
نوش��ته می ش��ود و مش��تریان ارجمند من نیز در آن 

حضور دارند. 
به نظ��ر من کارکرد ای��ن گزارش بس��یار عالی بود، 
 چرا که از این طریق در حوزه کاری خود یک گروه فعال 

تشکیل دادم. 
در شماره بعدی بخوانید: 
استفاده از بذله گویی در بازاریابی و تبلیغات

شارژر کوچك قابل حمل در 
پیاده روی به کمك شما می آید

یک ط��راح ب��ه ن��ام Tsung Chih-Hsien یک 
شارژر قابل حمل به نام «Mini Power» را طراحی 
کرده که امس��ال جایزه «Red Dot Award» را به 

دست آورده است. 
 Mini Power ،براس��اس تکنولوژی باتری کاغذی
می توان��د در ه��ر فروش��گاه تجهیزات و ل��وازم جانبی 
ک��ه کاربران آن را خریداری می کنند، مجددا ش��ارژ و 

بازیافت شود. 
ای��ن ش��ارژرهای قابل حم��ل بر خ��الف نمونه های 
معمول��ی موج��ود در ب��ازار کوچ��ک ب��وده و طوری 
طراح��ی ش��ده اند ت��ا ب��ا وجود س��ایز کوچ��ک خود 
چه��ار ظرفی��ت مختل��ف داش��ته باش��ند. ب��ا ای��ن 
 ش��ارژر ها می ت��وان از دو تا ش��ش س��اعت گوش��ی را 

شارژ کرد. 

معموال بازاریابی برای 
محصوالت فرهنگی با 
محتوا سروکار دارد. در 
این بازاریابی نمی توان 
با طراحی بسته بندی یا 
شیوه های قیمت گذاری 
مشتریان را به سمت 
خرید جذب کرد. چون 
هر دو فاکتور در تمامی 
محصوالت فرهنگی 

تا حدودی مشابه است. 
فاکتور مهم برای 

بازاریابی محصوالت 
فرهنگی شناخت 

درست گروه هدف 
مورد نظر است

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی

بازاریاب��ی ب��رای محصوالت 
فرهنگ��ی قواعد خاص خود را 
دارد. فیلم، کت��اب، آلبوم های 
موس��یقی همه  و هم��ه نیاز به 
استفاده از شیوه های بازاریابی 
مختلف��ی دارند تا ب��ه فروش 
باال برس��ند. میزان فروش یک 
محصول فرهنگی به ش��اخص 
موفقیت  تعیی��ن  برای  مهمی 
و شکس��ت آنها تبدیل ش��ده 
اس��ت. این محص��والت مانند 
محصوالت تجاری نیستند که 
اگر به فروش نرسند، محصول 
دیگ��ری به س��رعت جایگزین 
آنها ش��ود و ضرر ناش��ی از به 
فروش نرسیدن محصول قبلی 

را جبران کند. 
محص��والت فرهنگ��ی فقط 
یکبار ش��انس حضور در بازار 
دارن��د و اگ��ر در همین یکبار 
تمامی  نرس��ند،  ف��روش  ب��ه 
کس��انی ک��ه در تهی��ه آنه��ا 
حضور داشته اند  ضرر خواهند 
دی��د. معم��وال بازاریابی برای 
محص��والت فرهنگی با محتوا 
سروکار دارد. در این بازاریابی 
نمی توان با طراحی بسته بندی 
قیمت گذاری  ش��یوه های  ی��ا 
مش��تریان را به س��مت خرید 
جذب کرد. چون هر دو فاکتور 
در تمامی محصوالت فرهنگی 
تا حدودی مشابه است. فاکتور 
مهم برای بازاریابی محصوالت 
فرهنگی شناخت درست گروه 
ه��دف مورد نظر اس��ت. گروه 
هدفی که محص��ول فرهنگی 

برای آنها تولید شده است. 
بازاریاب��ی  حساس��یت های 
برای این گ��روه از محصوالت 
به عنوان  ک��ه  باعث می ش��ود 
مثال، فیلمس��ازان بزرگ دنیا 
هزینه ه��ای هنگفتی را صرف 
تبلیغ��ات و بازاریابی فیلم های 

خود کنند. 
ب��ا  ای��ن ش��رکت ها  اکث��ر 
حساب ش��ده  برنامه ریزی های 
و گس��ترده ای به طور همزمان 
تمام��ی رس��انه های تصویری، 
محیطی، شنیداری و چاپی را 
پر از تصاویر و شعار فیلم های 
خ��ود می کنند. ای��ن عملکرد 
به شکلی اس��ت که فیلم های 
مورد نظ��ر به یک اتف��اق روز 
تبدی��ل می ش��وند و بازاریابان 
از این طریق، مش��تریان را به 

دیدن فیلم تشویق می کنند. 

تغییر روند بازاریابی برای 
فیلم ها و سریال ها

در س��ال 1975 بازاریاب��ی 
امری��کا،  در  آرواره ه��ا  فیل��م 
بازاریابی فیلم های س��ینمایی 
را وارد عرص��ه جدی��دی کرد. 
اک��ران همزم��ان ای��ن فیل��م 
سراس��ر  در  س��الن   750 در 

کش��ور و تبلیغ��ات گس��ترده 
مختل��ف  رس��انه های  در 
باعث جذب  همزم��ان  به طور 
قبل  زیادی ش��د.  مخاطب��ان 
از این ش��یوه، فیلم ها در چند 
س��الن به نمای��ش در می آمد 
و رفته رفت��ه س��الن ها افزایش 
انبوه  بازاریابی  پیدا می کردند. 
این  تولیدکنندگان  و گسترده 
فیل��م باعث ف��روش باالی آن 
ش��د و از آن پ��س ع��الوه بر 
امری��کا، کش��ورهای دیگر نیز 
از این شیوه اس��تفاده کردند. 
در کش��ور م��ا نی��ز به تازگی 
از ش��یوه های مختلف��ی برای 
اس��تفاده  فیلم ه��ا  بازاریاب��ی 
می شود. شیوه های به کار رفته 
ب��رای فیلم مدرس��ه موش ها 
به عن��وان نمونه ای اس��ت که 
مورد توجه بس��یاری از فعاالن 
این عرصه قرار گرفته اس��ت. 
عالوه بر تحول در ش��یوه های 
بازاریابی فیلم های س��ینمایی، 
س��ریال ها و فیلم های ش��بکه 
نمایش خانگی نیز به تازگی از 
برای جذب  ابزارهای مختلفی 
مش��تریان و رسیدن به فروش 
باالتر اس��تفاده می کنند. برای 
مثال، برگزاری نشست خبری 
سریال ش��اهگوش در دکوری 
با  )متناس��ب  مانن��د طباخی 
محت��وای س��ریال( ب��ا حضور 
هنرپیشگان اصلی این سریال 
پوس��ترهای  از  اس��تفاده  و 
تبلیغاتی برای سریال نمونه ای 
خ��وب از معرفی یک محصول 

فرهنگی است. 
اگ��ر فیلم ه��ای س��ینمایی 
یکبار برای رس��یدن به فروش 
باال فرصت داشته باشند، برای 
س��ریال های ش��بکه نمای��ش 
خانگ��ی نیز فرص��ت چندانی 
وجود ندارد. آنها نیز باید تمام 
تالش خود را بکنند، تا بتوانند 
برای قسمت اول سریال خود 
مش��تریان را ج��ذب کنند. به 
اعتق��اد اکث��ر تهیه کنن��دگان 
فروش  چنی��ن س��ریال هایی، 
قس��مت اول س��ریال کم��ک 
بزرگ��ی می توان��د ب��ه فروش 
بکن��د.  بع��دی  قس��مت های 
البت��ه ای��ن موض��وع در مورد 
تهیه کنندگانی صادق است که 
از کیفیت سریال خود مطمئن 

هستند. 

بازاریابی شبکه نمایش 
خانگی فاقد انسجام است

در چند روز آینده س��ریالی 
جدید به ش��بکه خانگی اضافه 
خواهد ش��د که برای بازاریابی 
متفاوت��ی  ش��یوه های  از  آن 
سعید  اس��ت.  شده  اس��تفاده 
س��االرزهی تهیه کننده سریال 
کوچه مروارید، س��ریال شبکه 
خانگی که به زودی قرار اس��ت 
در  ش��ود،  توزی��ع  و  پخ��ش 

گفت وگویی با «فرصت امروز» 
درب��اره رون��د بازاریاب��ی این 
س��ریال می گوید: این سریال، 
خانواده  اعض��ای  کلی��ه  برای 
تهیه ش��ده است. بخش اصلی 
سریال با توجه به حال وهوای 
آن برای مخاطب��ان کودک و 
نوجوان اس��ت. در این سریال 
از 25 کاراکتر عروسکی و 10 
اس��تفاده  مختلف  هنرپیش��ه 

شده است. 
بازار شبکه  تهیه کننده،  این 
نمای��ش خانگ��ی را این ط��ور 
توصی��ف می کن��د: ای��ن بازار 

و  نیس��ت  انس��جام  دارای 
مشتری از آن شناخت ویژه ای 
ندارد. درنتیجه کسانی که قرار 
است وارد آن شوند، به درستی 
سیاس��ت هایی  چه  نمی دانند 
باید اجرا کنند که در بازاریابی 
س��ریال های م��ورد نظر خود 
موفق باش��ند. چندین سال از 
زم��ان فعالیت ش��بکه نمایش 
خانگی می گذرد و این ش��بکه 
در ای��ن مدت اوج و فرودهایی 
غیرقابل پیش بین��ی را تجربه 

کرده است. 
خانگ��ی  نمای��ش  ش��بکه 
از  نمی توان��د  هیچ وج��ه  ب��ه 
مش��کالتی که در ب��ازار برای 
او پی��ش می آید، عب��ور کند. 
س��ازندگان  خ��ود  درنتیج��ه 
س��ریال ها باید ب��ه فکر یافتن 
چاره ب��رای بازاریابی و فروش 
باالتر محصوالت خود باشند. 

شناخت گروه مخاطب؛ 
مهم ترین شیوه بازاریابی 

سریال ها 
فیلم ها  می گوید:  ساالرزهی 
معم��وال یا ب��رای ک��ودکان و 
می ش��وند  تولی��د  نوجوان��ان 
ی��ا ب��رای بزرگس��االن که هر 
ب��رای خود ش��یوه های  گروه 
طل��ب  را  بازاریاب��ی خاص��ی 
می کن��د، اما ج��ذب مخاطب 
برای گروه ک��ودک و نوجوان 
به مرات��ب س��خت تر از جذب 
مخاطب برای گروه بزرگس��ال 

اس��ت. چون این گ��روه خود 
س��ریال ها  ی��ا  محص��والت 
اگ��ر  می کنن��د،  انتخ��اب  را 
خ��وب  س��ریال ها  کیفی��ت 
به س��راغ  ناخودآگاه  باش��ند، 
بع��دی خواهند  قس��مت های 
آم��د ولی کودکان وابس��ته به 
بزرگس��االن س��ریالی را برای 
خرید انتخ��اب می کنند، پس 
بای��د هم گ��روه ک��ودکان را 
س��ریالی هایی  چنی��ن  جذب 
ک��رد و هم خانواده ه��ای آنها 
را. در این صورت تاثیرگذاری 
روی گروه هدف س��ریال های 
کودکان و نوجوانان پیچیده تر 
از گروه بزرگساالن خواهد بود. 
ما برای جذب این گروه هدف 
به س��مت خرید س��عی داریم 
اس��تفاده  ابزار س��مپلینگ  از 
کنیم. س��مپلینگی که در آن 
تن  پوش  لباس ه��ای  اف��رادی 
این  عروس��کی  کاراکتره��ای 
مجموعه را ب��ه تن کرده و در 
تماس مس��تقیم با کودکان و 
را  اول  نوجوانان قس��مت های 
میان آنها توزیع خواهند کرد. 
نقش  عروس��کی  کاراکترهای 
مهمی در بازاریابی این سریال 
به عن��وان ی��ک رس��انه بازی 
خواهند کرد. کاراکترهایی که 
با نوع س��اخت آنها می توانیم 
ب��ا گروه ه��دف خ��ود ارتباط 
بهتری بگیریم. سمپلینگ قرار 
اس��ت در نقاط پرت��ردد مانند 
مترو  ش��هربازی،  فروشگاه ها، 
و... برگزار شود؛ مکان هایی که 
عالوه بر ک��ودکان، والدین نیز 

حضور دارند. 
کاراکترهای عروسکی همراه 
ب��ا س��ی دی ای��ن س��ریال به 
کودکان بادب��ادک، بادکنک و 
از این دست وسایل را خواهند 
داد. همزمان با این سمپلینگ، 
تبلیغ��ات گس��ترده ای نیز در 
رس��انه های محیط��ی مانن��د 
مترو، بیلبورد، فضای مجازی، 
چاپی و غیره ص��ورت خواهد 
گرف��ت. ب��رای تبلیغ��ات ب��ه 
س��راغ ش��بکه های تلویزیونی 
که برنامه های مورد عالقه این 
گروه س��نی را پخش می کنند 
نیز خواهیم رف��ت و در میان 
برنامه ه��ای آنه��ا قس��متی از 
س��ریال را پخش می کنیم. در 
این بخ��ش از فیلم ه��ای این 
گروه سنی که از طریق شبکه 
نمایش خانگی توزیع می شوند 
نی��ز کم��ک می گیری��م. قرار 
برای  است طرح های مختلفی 
این آگهی ها طراحی ش��ود، از 
وایب��ر نیز برای اطالع رس��انی 
استفاده خواهیم کرد و از این 
طریق، گروه هدف را شناسایی 
می کنیم و اطالعات الزم را به 

آنها خواهیم داد. 
او اضاف��ه می کن��د: امکانات 
مورد اس��تفاده ما برای جذب 

بازاریاب��ی  ب��رای  مخاطب��ان 
س��ریال های خانگ��ی محدود 
اس��ت، در استفاده از ابزارهای 
مختلف حق انتخاب وس��یعی 
نداری��م. درنتیجه ب��ا توجه به 
امکان��ات و بودج��ه موج��ود 
ب��رای توزیع و پخ��ش باید به 
اطمینان  توزیع کننده   شرکت 

کنیم. 
بیلبوردها  باالی  قیمت های 
فرآیند بروز خالقیت را سخت 
می کن��د. با این وج��ود، دیده 
ش��دن در سطح ش��هر نیاز به 
که  دارد  باالی��ی  هزینه ه��ای 
ب��رای س��ازندگان  آن  تهی��ه 
اس��ت.  دش��وار  س��ریال ها 
درنتیج��ه باید ع��الوه بر این 
ش��یوه از طریق کیفیت باالی 
س��ریال نی��ز مش��تریان را به 

سمت خرید جذب کنیم. 

سنجش اثربخشی سریال 
قبل از فروش 

ای��ن تهیه کنن��ده می گوید: 
و  کیفی��ت  باالب��ردن  ب��رای 
اثربخشی سریال قبل از اینکه 
آن را وارد ب��ازار کنی��م، آن را 
م��ورد س��نجش ق��رار دادیم. 
برای ای��ن کار یک مهد کودک 
و یک مدرسه را به عنوان نمونه 
انتخ��اب کردیم. قس��مت های 
مختلف��ی که تهیه کرده بودیم 
نمایش دادیم.  برای ک��ودکان 
در دریاف��ت بازخ��ورد اولی��ه 
ک��ودکان و نوجوان��ان مجبور 
را  شدیم قسمت های مختلفی 
که تولید شده بود دور بریزیم و 
دوباره شروع به ساخت کردیم. 
چون برخالف انتظار ما بچه ها 
بعد از مدتی کوتاه خسته شده 
و از جای خود بلند می شدند و 
دیگر عالقه ای به تماشای ادامه 

سریال نداشتند. 
ای��ن اتف��اق باعث ش��د که 
را  کار  ای��ن  مرحله به مرحل��ه 
م��ورد س��نجش ق��رار دهیم. 
تست های مختلفی از بچه های 
پنج تا 12 س��اله گرفته شد تا 
به مرحله ای رس��یدیم که این 
کودکان خواستار دیدن دوباره 
س��ریال ش��دند و عالقه مندی 
آنه��ا باالت��ر رفت. س��االرزهی 
می کن��د:  تاکی��د  پای��ان  در 
تم��ام س��نجش ها ب��ا نظارت 
انجام  متخصص  کارشناس��ان 
شده است. ما برای نگه داشتن 
کیفیت این س��ریال ت��ا پایان 
از ش��یوه های مختلف استفاده 
خواهیم ک��رد ب��رای مثال از 
طری��ق ش��یوه های مختلف با 
خانواده ه��ا در تماس خواهیم 
ب��ود و نظ��رات مختلف ش��ان 
را در م��ورد س��ریال دریافت 
می کنی��م. از ای��ن طری��ق با 
مش��کالت مختلف والدین این 
 کودکان و نوجوانان نیز آش��نا 

خواهیم شد. 

بازاریابی مجانی

ایستگاه بازاریابی

بازاریابی به سبک ایرانی
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بدون شرح

تکنیك های بازاریابی برای محصوالت فرهنگی

محصوالتی که یک بار شانس حضور در بازار را دارند



اشتباه اول؛ مدیرانی که بیشتر 
مدیریت می کنند تا رهبری! 

آیا تاکنون برای تان اتفاق افتاده که آن قدر سرتان شلوغ 
باشد و درگیر کار باشید که ندانید به کدام کارتان برسید 
و حتی وقت نداش��ته باشید وظایف عادی مدیریتی خود 
را پی��ش ببرید و فکر کنید که باید م��دام در حال رفع و 
رجوع خراب کاری های پرسنل تان باشید؟ به نظرتان چقدر 
از وقت تان صرف مدیریت جزییات و رسیدگی به نحوه کار 
کارکنانی می ش��ود که باید واقعا سرگرم کارشان باشند؟ 
ای��ن نوع کارها که اغلب وقت گیر هم هس��ت قاتل وقت 
مدیران و بخش��ی از چرخه ای نادرست است که در طول 
روز، هفته، ماه و حتی سال برای افرادی اتفاق می افتد که 

وظیفه مدیریت یک محیط کاری را به عهده دارند. 
در گذشته، مدیریت همان معنی رهبری را می رساند و 
وظایف یکسانی برای آن در نظر گرفته می شد اما امروزه 
و در عصر حاضر، تعاریف کاری متفاوتی پیدا کرده  است. 
مدیران و رهبران وظایفی متفاوت دارند و روی مس��ائلی 
کامال متمایز متمرکز هستند و هم از این رو اولویت های 
کاری شان با هم فرق می کند. به عقیده من کارمندان در 
محیط های کاری تحت مدیریت و رهبری هستند: وظیفه 
مدیریت بسیار نزدیک به ماهیت مدیریت و در واقع همان 
کنترل و مهار ش��رایط موجود و وضعیت کارکنان است؛ 
در حالی که وظیفه رهبری به نوعی بر هم زدن ش��رایط 
موجود و حتی ایجاد تغییراتی اس��ت که باعث پیشرفت 
کار و ترغیب کارکنان به داش��تن خالقیت و تفکر خالق 

می شود. 
متاس��فانه باید گف��ت کارکنانی که بیش��تر کنترل و 
مدیریت می شوند تا رهبری، کم کم قدرت خالقیت خود 
را از دس��ت می دهند و دیگر قادر نیستند افکار نوآورانه و 
کارهای خالقانه داشته باشند. مدیرانی که بیشتر مدیریت 
می کنند ت��ا رهبری، وقت خود را بیش��تر تلف می کنند 
و بی��ش از مدیری��ت زمان خود، وقت ص��رف می کنند و 
به نوعی مدیریت کارهای کوچک و جزییات را هم بر عهده 
می گیرند و اغلب نتیجه کمتری هم عایدشان می شود و 
تغییرات رفتاری پرسنل ش��ان هم کمتر در جهتی است 
که آنها دوس��ت دارند و امیدوارند ک��ه تغییر کنند. افراد 
معم��وال ترجیح می دهند و دوس��ت دارند وقتی در حال 
کار هستند بیشتر هدایت و راهنمایی شوند و کمتر مورد 

نظارت، بازرسی و کنترل قرار گیرند. 
مدیران اغلب درگیر این اش��تباه می شوند که از طریق 
دیگری و به ش��کل غیرمستقیم کارمندان خود را کنترل 
کنن��د و مواظب آنها باش��ند و آنها را مورد بازرس��ی قرار 
داده، ب��ه نوعی بر آنها حکومت کنند. از نظر این مدیران، 
کارمندان چیزی ش��بیه روبات هس��تند که قبل از اینکه 
دس��ت از پا خطا کنند و بخواهن��د کاری متفاوت انجام 
دهن��د و تغییری ایجاد کنند باید به کمک مدیریت، آنها 

را مهار کرد. 
*برای اجتناب از این اشتباه چه باید کرد؟ 

اوال توان مدیر در هدایت و راهنمایی پرسنل، مستقیما 
به چگونگی راهنمایی او به افراد بازمی گردد. هر مدیر باید 
به آرامی به مس��ائلی ورود کند که می خواهد راهنمایش 
باش��د. بیشتر مطالعه و سعی کند درباره رهبرانی که او را 
ش��گفت زده می کنند و در موردشان کنجکاو است بیشتر 
بداند و دور خود را از افرادی پر کند که الهام بخش خوبی 
برای او هستند. ثانیا هر مدیر باید میزان کنترل و مدیریت 
را ب��ا ق��درت رهبری خود متع��ادل کند ت��ا بتواند روی 

اطرافیانش تاثیر بگذارد و آنان را رهبری کند. 
س��ت گادی��ن (Set Godin) در کت��اب »قبایل« 
مقتدران��ه توضیح می دهد که ام��روزه مردم چگونه در 
جس��ت وجوی مش��اغل و محیط های کاری هستند که 
آن��ان را ب��اور می کنند. بدین معنی که مس��ئولیتی بر 
عهده آنان می گذارند و به  واسطه اهداف مهم تر هدایت 
و رهبری می شوند. تصور کنید چه محیط کاری جالبی 
می شود اگر که هم کارمندان به کاری که می کنند باور 
داشته باشند و هم محیط کاری و رهبری شان را قبول 

داشته باشند. 
مردم دوس��ت دارند هدای��ت، رهب��ری و راهنمایی 
شوند، به آنان بها داده شود و مایلند باور کنید که جزو 
قبیله تان هس��تند. اگر به این صورت رهبری کنید و به 
س��مت هدفی واحد حرکت کنید توان تان باال می رود و 
رهبری گروه امکان پذیرتر و مدیریت راحت تر می ش��ود 
به طوری که می توان در هر زمینه کاری رش��د و تعالی 
یافت و موفق ش��د اما آیا این مسئله به این معنا نیست 
که اصول و وظای��ف مدیریت را ندیده بگیرید و از آنها 
صرف نظر کنید. به خاطر داشته باشید که مدیریت یک 
فرآیند است و سیستم ها باید مدیریت شوند. با رهبری 

پرسنل می توان بهترین کارمندان را پیدا کرد. 

غول جدید چینی سامسونگ را 
پشت سر گذاشت

شرکت گوشی های همراه زیائومی، رقیب سرسختی 
چون سامس��ونگ را در ب��ازار چین جا گذاش��ت و به 
بزرگ ترین تولیدکننده تلفن همراه در بازار چین تبدیل 
شد. به گزارش ایس��نا، شرکت چینی زیائومی که تنها 
چهار س��ال از تاسیس آن می گذرد در سه ماه گذشته 
با س��ه برابر کردن فروش گوشی های هوشمند خود به 
غولی تبدیل ش��ده و با جا گذاشتن شرکت سامسونگ، 
به رده اول ش��رکت های بزرگ س��ازنده گوشی همراه 
در این کش��ور که بزرگ ترین ب��ازار تلفن همراه جهان 

محسوب می شود، رسید. 

مدیر مولتی میلیاردر علی بابا 
خوشبخت نیست

امروزه س��ایت علی بابا دات کام به یکی از بزرگ ترین، 
موفق ترین و مش��هورترین س��ایت های تج��اری جهان 
تبدیل شده اس��ت و جک ما (Jack Ma) مدیر خندان  
alibaba.com اکنون با ثروتی بالغ بر ۱۳ میلیارد دالر 
لقب ثروتمندترین فرد چین را یدک می کش��د. هر چند 
این مدیر ۵۰ س��اله در جایگاهی است که شاید خیلی ها 
حتی نتوانند فکر رسیدن به آن را در سر بپرورانند، ولی او 
به صراحت می گوید که از زندگی ناراضی بوده و احساس 
خوشبختی نمی کند. به گزارش رایورز، دلیل این احساس 
نارضایتی، به مسئولیت بزرگی که وی به عنوان مدیر یک 
سایت مهم و معتبر بر دوش دارد باز می گردد. آقای جک 
م��ا در گفت وگو ب��ا CNBC اظهار داش��ته: به نظر من 
ش��هرت و ثروت به جای آنکه مایه مباهات و خوشبختی 
باشد، عاملی برای درد و رنج است. فوربس، یا یک مجله ای 
ک��ه نمی دانم چه بوده، گفته من ثروتمندترین مرد چین 
هس��تم. این یک دردسر بزرگ اس��ت. لبخند دائمی من 
به خاطر ارتباطی اس��ت ک��ه کارمندان با م��ن دارند، به 
این دلیل که مبادا هیچ یک از کارمندان س��ایت احساس 

سرخوردگی و ناامیدی کنند. 

11 مدیریت کسب و کار

تاکن��ون نظریه ای مناس��ب 
برای کارآفرینی که همه ابعاد 
آن را دربربگیرد، مطرح نشده 
اس��ت، اما چند دس��تورالعمل 
وجود دارد که ب��ه کمک آنها 
مناس��ب  ایده های  افرادی که 
دارن��د ب��ه کارآفرینانی موفق 
مب��دل می ش��وند. ن��کات زیر 
می توان��د به ش��ما کمک کند 
تا کارآفرینی خود را با س��عی 
و کوش��ش آغاز کنید و به یک 

مدیر موفق تبدیل شوید. 

1- شور و انگیزه 
تنها کلمه ای که برای توصیف 
س��رمایه گذاری در کارآفرین��ی 
مورد نیاز اس��ت، عش��ق است. 
چه انگی��زه ای وج��ود دارد که 
شما را بدون احساس خستگی 
وادار می کند بارها و بارها تالش 
کنی��د؟ چ��ه انگی��زه ای باعث 
بی��دار ماندن ش��ما در آخرین 
لحظه های ش��ب تا زمان اتمام 
کار می ش��ود؟ زمانی که چیزی 
می س��ازید چه انگیزه ای وجود 
دارد که ش��ما را وامی دارد برای 
بهبود و پیش��رفت دوب��اره آن 
تالش کنید؟ شما از چه چیزی 
ل��ذت می برید و بیش��تر مایل 
به انجام چ��ه کاری در زندگی 
هستید؟ با وجود عشق و ایجاد 
شور و انگیزه در شما، موفقیت 
در س��رمایه گذاری و کارآفرینی 
به ش��کل باورنکردن��ی افزایش 

می یابد. 

2- ریسک پذیری
کارآفرین��ان با اس��تقبال از 
خطرات، آماده غوطه ورش��دن 

در عم��ق آینده ای می ش��وند 
که قطعیت آن نامعلوم اس��ت، 
اما اس��تقبال از چ��ه خطراتی 
محی��ط  در  را  کارآفرین��ان 
کاری خ��ود موف��ق می کند؟ 
کارآفرینان��ی موف��ق خواهند 
ش��د که وقت و پول خود را با 
استفاده از منابع و برنامه هایی 
که دارند به خط��ر می اندازند 
و ب��ه اس��تقبال ناش��ناخته ها 
ارزیابی خطر،  می روند. هنگام 
کارآفرینی موفق خواهد ش��د 
که ازخود بپرسد که این خطر 
ارزش هزینه زندگی حرفه ای، 
وقت و پ��ول من را دارد و اگر 
ای��ن س��رمایه گذاری را انجام 

نمی دادم چه می شد؟ 

3- خود باوری، سختکوشی 
و فداکاری پایدار

کارآفرین��ان لذت می برند از 
آنچه ک��ه انجام می دهند. آنها 
خ��ود را باور دارند و اعتماد به 
نفس خود را با پروژه هایی که 
انج��ام می دهند ب��اال می برند 
ایمانی  گاهی اوق��ات آنها ب��ا 
که ب��ه ایده های خ��ود دارند 
به شدت روی کار خود تمرکز 

می کنند. 

4- سازگاری و 
انعطاف پذیری 

پر ش��ور بودن در مورد آنچه 
انجام می دهید. خوب اس��ت، 
اما عدم انعطاف پذیری در برابر 
مشتری یا نیازهای بازار منجر 
به شکست خواهد شد. گاهی 
را  است کس��ب و کاری  ممکن 
به خوبی مدیریت کنید، اما به 
موفقیت نرسید. زمانی که وارد 
بازار نامحدود و پویا می شوید 

باید نیازهای��ی نظیر تغییر در 
پدیده های تکراری را مورد نظر 
کارآفرینانی  باش��ید.  داش��ته 
موف��ق خواهند ش��د که تمام 
برای  را  پیش��نهادهای خ��ود 
سفارشی سازی  یا  بهینه سازی 
افزایش  باع��ث  ک��ه  محصول 
عرض��ه، رضای��ت مش��تری و 
نیاز بازار اس��ت برآورده کند. 
محصول��ی ک��ه ب��رای ب��ازار 
نیاز های  باید  طراحی می شود 

بازار را تامین کند. 

5 - دیده شدن محصول یا 
خدمات شما در بازار 

که  می دانن��د  کارآفرین��ان 
چگونه محص��والت خود را در 
داخل و خارج از کش��ور ارائه 
کنن��د و همچنی��ن می دانند 
که چ��ه بازارهای��ی در داخل 
را  الزم  پویای��ی  خ��ارج   و 

دارند. 
نیازهای  از  لحظ��ه ای  نباید 
بازار، حرکت رقیبان و س��ایر 
عوامل خارجی که محصوالت 
ب��زرگ را با شکس��ت رو به رو 

می کند، غافل شد.

6- مدیریت سرمایه گذاری
رس��یدن  زم��ان  همیش��ه 
سرمایه گذاری  برای  سوددهی 
ط��ول  ب��ه  کارآفرین��ی  در 
موفق  کارآفرینان  می انجام��د، 
با تحقق بخش��یدن به این نیاز 
اجب��اری، تدابی��ر خاصی را در 
برنامه ری��زی و مدیری��ت پولی 
برای تعهدات مالی حال و آینده 
خود اتخاذ می کنن��د. بهترین 
عملیاتی که یک کسب و کار را 
موفق می کن��د اطمین���ان از 
به کار گیری مناسب منابع مالی 

و بودجه است. 

7-  برنامه ریزی 
از ابتدای کارآفرینی در خصوص 
ساخت یک کسب و کار با منابع 
از جمل��ه »زمان،  مح��دودی 
پول و روابط شخصی« روبه رو 
هس��تیم. بای��د ت��الش کنیم 
برنامه ریزی بلند مدت و دقیقی 
را داش��ته باش��یم تا از دقایق 
اولیه با مشکل روبه رو نشویم. 
در واقع برنامه ریزی برای همه 
ام��ور و داش��تن ی��ک راه حل 
آم��اده ب��رای تم��ام خطرات 
احتمالی باعث عدم ضربه زدن 
به کسب و کار شما می شود، اما 
مهم ت��ر از مناب��ع مالی بینش 
یک مدیر در کسب و کار است. 

8- قابلیت ایجاد شبکه 
 بس��یاری از مردم به دنبال 
هس��تند.  آس��ان  کاره��ای 
و  هم��کاران  دوس��تان، 
همسایگان ممکن است از شما 
تش��کر یا درخصوص تقاضای 
ضعی��ف یا رقاب��ت ناعادالنه از 
شما ش��کایت کنند که این به 
بهبود شرایط کاری شما لطمه 

می زن��د، ام��ا کارآفرین موفق 
باید به این موارد بسنده نکرده 
و به دنبال دریافت توصیه های 
 ارزش��مند از س��وی مربی��ان

با تجربه و شبکه های گسترده 
شبکه ای  چنین  داشتن  باشد. 
از جمل��ه اس��تفاده از مربیان 
با تجربه از ویژگی های کلیدی 

کارآفرین های موفق است.

9 – قدرت پیش بینی نتایج 
هر تالشی به موفقیت منجر 
میزان شکس��ت  و  نمی ش��ود 
کارآفرین��ی بس��یار باالس��ت. 
مس��یری که در ی��ک فرآیند 
کارآفرین��ی طراحی می ش��ود 
باید بسیار دقیق وعلمی باشد 
که ب��ه یک خروج��ی ایده آل 
منتهی ش��ود. این امر بس��یار 
موثرت��ر از هزینه های هنگفت 
ی��ک  در  س��رمایه گذاری  در 
فرآیند غلط است. الزم به ذکر 
کارآفرینان  از  بس��یاری  است 
مع��روف در پروژه ه��ای اولیه 
خود موف��ق نبودند، اما آنها با 
آرامش و بصیرتی که داشتند 
در ادام��ه فعالی��ت خ��ود ب��ه 
س��مت فعالیت ه��ای مثبت و 

بهبود یافته گام برداشتند. 

10- پرهیز از شک بی مورد
دائما از خودتان نپرس��یدکه 
آیا من یک کارآفرین هس��تم 
این س��وال ممکن اس��ت شما 
را در ش��ک بین��دازد. حت��ی 
اگ��ر اس��تعداد اس��تیو جابز را 
ه��م داش��ته باش��ید، چنانچه 
ب��ه توانایی ه��ای خود ش��ک 
کنی��د، نمی توانی��د در هی��چ 
را  مثبت��ی  فعالی��ت   کاری 

انجام دهید. 

لگو، بهترین اسباب بازی دنیا

وقتی به س��راغ حوزه اس��باب بازی ک��ودکان می رویم، 
شرکت دانمارکی لگو یکی از معروف ترین برند های دنیا در 
این شاخه است. این ش��رکت از زمان تاسیس آن در سال 
۱9۳2 با رشدی چش��مگیر تبدیل به یک شرکت جهانی 
شده است. مبدا راه اندازی این شرکت به زمانی باز می گردد 
 ک��ه »اُل کری��ک کریستیانس��ن«، یک نجار اه��ل بیالند 
(محل کنونی شرکت) در س��ال ۱9۱6 یک کارگاه نجاری 

خرید تا برای کشاورزان محلی مبلمان بسازد. 
او به دالیل مختلفی دامنه تولید خود را در دهه ۱9۳۰ به 
ساختن اسباب بازی های کودکان تغییر داد و در سال ۱9۳4 
نی��ز نام »لگو« را که برگرفته از کلمات دانمارکی  »leg«و 
 »godt«و ب��ه معنای »خوب بازی کنید« اس��ت، انتخاب 
کرد. محصوالت اولیه کریستیانس��ن مثل ماشین، قلک و 
کامیون های اس��باب بازی چوبی، به موفقیت خوبی دست 
یافتند اما تحول اساس��ی در کس��ب وکار او در سال ۱94۰ 
اتفاق افتاد. در این زمان لگو شروع به تولید اسباب بازی های 
پالس��تیکی (مثل کامیون های اس��باب بازی ای که می شد 

قطعات آن را از هم باز و دوباره آن را سر هم کرد) کرد. 
لگو در سال ۱949 شروع به تولید تکه های خانه سازی که 
به هم وصل می ش��دند، کرد. این تکه ها که از سلولز استات 
ساخته شده بودند، به خاطر وجود سوراخ ها و برآمدگی های 
منظمی روی آنها به هم چفت می شدند. دو نوع اسباب بازی 
خانه س��ازی جدید لگو در سال ۱9۵۳ وارد بازار شد، اما در 
آغاز به دلیل آگاهی پایین مصرف کننده ها و فروشگاه های 
اسباب بازی فروشی، موفقیت چندانی کسب نکرد. ایده این 
اسباب بازی به ایده سیستم خانه سازی با آجرهایی که به هم 
متصل می شدند (ایده ای که کمی زمان برد تا توسعه یابد) 
مربوط می شد. مذاکرات کریستیانسن با خریداران به ویژه در 
امریکا، باعث شد این ایده نوآورانه در معماری (یک محصول 
به عنوان پایه که بقیه قطعات بتوانند روی آن س��وار شوند) 

غنی تر شود. 
تالش زیادی الزم بود تا طراحی اسباب بازی ها بهتر شود 
و قطعات، بهتر به هم چفت شوند. این ایده به تدریج تبدیل 
به واقعیت ش��د و در س��ال ۱9۵8 باالخره نسخه ابتدایی 
تکه های خانه سازی ای که در حال حاضر هم وجود دارند، به 
بازار راه یافتند. شرکت تا سال ۱9۵9 تولید اسباب بازی های 
چوبی را متوقف کرد و تنها روی تولید تکه های خانه سازی 
پالستیکی و محصوالت مرتبط به آن متمرکز شد. یک سری 
نوآوری ه��ا در فرآیند، محصول و ب��ازار (مثل اضافه کردن 
چ��رخ، آدمک ها، تعیین بازارهای هدف و بخش بندی بازار، 
تغییر مواد اولیه از سلولز استات به پالستیکABS، اضافه 
کردن دستور العمل هایی برای اسباب بازی ها و...) باعث ایجاد 
توس��عه شرکت شد، به گونه ای که تا س��ال ۱988 بیش از 
۵۰ المان مختلف در سیس��تم اسباب بازی لگو ایجاد شده 
بود. لگو در س��ال ۱968 پارکی س��اخت که در آن شهری 
مینیاتوری که با اس��باب بازی های لگو ساخته شده بود، به 
نمایش گذاشته می ش��د. در نخستین سال بازگشایی این 
پ��ارک ح��دود 6۰۰ هزار نف��ر از آن دی��دن کردند. قدرت 
نوآوری معمارانه ش��رکت در تولید آجرهای اس��باب بازی 
با ان��دازه ب��زرگ (دوپلو) ب��رای کودکان س��نین پایین و 
چرخ دنده ها، لوال ها، محور ها و ابزار های دیگر برای کودکان 

بزرگ تر کامال مشخص بود. 
البته همه این اس��باب بازی ها با اصولی یکس��ان ساخته 

می شدند و همه قابل تعویض بودند. 
عالوه بر اسباب بازی های فیزیکی لگو، بخش »قصه گویی« 
آن هم براس��اس افسانه های قدیمی از ش��والیه های قرون 
وس��طی، دزدان دریایی یا ماجراجویی های فضایی یا حتی 
براس��اس فیلم های مش��هور آن زمان مثل جنگ ستاره ها، 
به س��رعت در حال رشد بود. این رشد شرکت در سال های 
آخر قرن بیس��تم هم ادامه داشت، به طوری که لگو تبدیل 
به یکی از بهترین ش��رکت های تولید اسباب بازی در جهان 
شد. دامنه محصوالت لگو نه تنها بسیار متنوع است (شامل 
مجموعه قطارها، ماشین های اسباب بازی و اسباب بازی های 
خودکار س��اده) بلکه از لحاظ معماری نیز گس��ترش یافته 
اس��ت؛ به شکلی که مشخصه هایی مثل کنترل از راه دور و 
قابلیت دادن برنامه به این اس��باب بازی ها هم به آنها اضافه 
شده اس��ت. بخش قصه گویی به طور روزافزون بخش های 

مختلفی از بازار را در بر می گیرد. 

دائما از خودتان 
نپرسیدکه آیا من یک 

کارآفرین هستم؟ 
این سوال ممکن 

است شما را در شک 
بیندازد. حتی اگر 

استعداد استیو جابز 
را هم داشته باشید، 

چنانچه به توانایی های 
خود شک کنید، 

نمی توانید در هیچ 
کاری فعالیت مثبتی را 

انجام دهید

پاسخ کارشناس: شرکت های 
بزرگ و معتب��ر معموال خدمات 
ب��ه  را  خ��ود  ف��روش  پ��س از 
ش��رکت های تخصص��ی دیگ��ر 
موج��ب  کار  ای��ن  می س��پارند. 
می شود ش��رکت مادر به فعالیت 
اصلی که هم��ان واردات اس��ت 
بپردازد و دغدغه های خدمات پس 
از فروش را به یک ش��رکت دیگر 
منتقل کند. حتی اگر سهام اصلی 
ش��رکت خدمات پ��س از فروش 

متعل��ق به ش��رکت مادر باش��د، 
همین فرآیند برون سپاری و درگیر 
ک��ردن افراد متخص��ص در قالب 
س��هامدار در شرکت جدید باعث 
می شود کار به شکل کم هزینه تر 
و باکیفی��ت  باالت��ر انجام ش��ود. 
بنابراین توصیه نخست آن است 
که این خدمات را برون س��پاری 
کنید. این برون س��پاری می تواند 
به ش��کل پیمانکاری باش��د یا به 
ش��کل تأسیس ش��رکت جدید. 

مدل ه��ای موجود در ب��ازار را به 
دقت بررسی کنید و سعی کنید 
از آنها الگوب��رداری کنید. توصیه 
بعدی آن اس��ت که به ش��کایات 
مش��تریان دقیقا رسیدگی کنید. 
نارضایتی هر مش��تری به سرعت 
و  اجتماع��ی  ش��بکه های  در 
به طور کلی از طریق فضای آنالین 
منتقل می ش��ود و برند ش��ما را 
خدشه دار می کند. بنابراین سعی 
کنید رضایت مش��تریان را حتی 

اگر برای ش��ما هزینه دارد، جلب 
کنی��د. نکت��ه دیگر آنک��ه دقیقا 
بررس��ی کنی��د علت ش��کایات 
چیس��ت و در سیس��تم جدی��د 
خدمات پس از فروش سعی کنید 
آن را کامال برطرف کنید. برگزاری 
یک نظرسنجی از مشتریان و آگاه 
شدن از برآیند نظرات آنها درباره 
یک سیستم ایده آل خدمات بعد 
از فروش نیز می تواند در طراحی 

سیستم جدید بسیار مفید باشد.

نارضایتی از 
خدمات پس از 

فروش 

سوال: چندسالی است در حوزه واردات تجهیزات کامپیوتری و ارائه خدمات پس از فروش کار می کنم. در ماه های اخیر شکایاتی را از 
طرف مشتریان مبنی بر مناسب نبودن این خدمات دریافت کرده ام. با توجه به اینکه از نظر بودجه محدودیت دارم، چطور می توانم رضایت 

مشتریان را جلب کنم؟

اگ�ر 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�کل خود   را از طریق ایمیل 
business@ forsatnet.ir با ما 
د  ر میان بگذارید   و پاسخ خود   را 
د  ر همی�ن بخش پیگیری کنید  .

کلینیک کسب و کار)103(
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حکایت برندها
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دستورالعمل هایی ساده که از شما یک 
استیوجابز می سازد

مسلم نوری

کتابخانه

نسل جدیدی از فروشگاه های 
بزرگ خرده فروش��ی در جهان 
می توانن��د  ک��ه  دارد  وج��ود 
را نسبت  نگرش مصرف کننده 
به خری��د تغییر دهن��د. برای 
درک بهتر روند فعلی، شناخت 
آنچه در جهان در حال توسعه 
درب��اره صنعت خرده فروش��ی 

می گذرد، اهمیت دارد. 
مایکل لوی و بارتون ویتس 
در کتابی با نام بزرگان صنعت 
جه��ان،  در  خرده فروش��ی 
دنیا  س��ه  غول خرده فروش��ی 
ب��ه نام ه��ای تس��کو، کارفور و 
بررس��ی کردند.  را  وال م��ارت 

این مجموعه نتایج س��ه س��ال 
مطالع��ه، تحقی��ق و ترجم��ه 
متون رس��می مربوط به س��ه 
خرده ف��روش ب��زرگ دنی��ا به 
ترتیب وال مارت امریکا، کارفور 
فرانس��ه و تس��کوی انگلستان 
اس��ت. ای��ن کتاب که ش��امل 
چه��ار فص��ل اس��ت، توس��ط 
غالمرض��ا عباس��ی و معصومه 
امیدی ترجمه ش��ده است. در 
هر فصل یکی از فروش��گاه های 
خرده فروش��ی به تفصیل مورد 
بررس��ی قرار گرفته که شامل 

تاریخچ��ه، تعدادی نیروی کار، 
معرفی مدیران اجرایی، سطوح 
پای��ه و حقوق و مزایا، آموزش، 
س��المت و امنیت، استراتژی و 
خط مش��ی ها، عملک��رد مالی، 
س��اختار مدیریت��ی، عملک��رد 
س��ال های اخی��ر، معرفی انواع 

فروشگاه ها و... است. 
در بخش��ی از ای��ن کت��اب 
ب��ا اش��اره ب��ه اهمی��ت وفادار 
ه��دف  مش��تری،  س��اختن 
فروش��گاه های  گ��روه  اصل��ی 
تس��کو را ارزش آفرین��ی برای 

مش��تری ها جهت وفادار کردن 
طوالنی م��دت آنه��ا عن��وان و 
بیان ک��رده موفقیت ما در گرو  
مش��تریان است، مشتریانی که 
از ما خرید می کنند و کارکنانی 
هم که با م��ا کار می کنند. اگر 
مش��تریان از آنچ��ه م��ا ارائ��ه 
احتمال  باشند  راضی  می کنیم 
بیش��تری م��ی رود ک��ه دوباره 
بازگردند و از م��ا خرید کنند. 
در ادام��ه اص��ول و معیارهای 
جلب رضایت مش��تری و نحوه 
برخ��ورد ب��ا آنها آمده اس��ت. 

دارای  کت��اب  این  همچنی��ن 
ضمیم��ه واژگان و اصطالحات 
صنع��ت خرده فروش��ی ب��رای 
عالقه مندان اس��ت. این کتاب 
در ۳44 صفح��ه ب��ه قیم��ت 
۱۳ هزار تومان توسط موسسه 
مهربان نش��ر به چاپ و نش��ر 

رسیده است. 

بزرگان صنعت خرده فروشی در جهان

اشتباهات ماندگار

فرشته طاهری نیا

BRAND



 75,389,60شاخص کل
347,00میزان تغییر
B 3,393,345,528ارزش بازار

B 2,893,259ارزش معامالت
B 1,127حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
2,33355,85بانک ملت

1,14740.52بانک تجارت
)29.67(12,638پتروشیمی خلیج فارس

8,24329.48گروه مپنا
2,77828.7ملی صنایع مس

ارزشخریدنام کامل شرکت
91059,929 پارس  خودرو
1,86242,548 گروه بهمن

3,61025,125 صنایع  آذرآب 
9,35023,672 نوسازي  تهران
5,61923,355 تراکتورسازي 

ارزشفروشنام کامل شرکت
10,19012,963 الیاف مصنوعي
4,6567,792 داروسازي  امین
3,6106,894 صنایع  آذرآب 
11,8672,643 فوالد امیرکبیر
6,3502,482 پارس  الكتریک

درصد قیمتنام کامل شرکت
4,62924.14 چیني  ایران

5,21118.24 تایدواترخاورمیانه
1,67911.12 س.  صنعت  ومعدن 

42,0968 ح . گلوکوزان 
3,1705.11 بیسكویت  گرجي

درصدقیمتنام کامل شرکت
)30.33(2,966 ح . س.  البرز

)4(14,464  تكین کو
)3.96(5,221 نوردوقطعات  فوالدي
)3.92(3,804 گروه صنعتي بوتان
)3.91(8,391 خدمات کشاورزي

ارزشحجمنام کامل شرکت
M151,594 B 162,492بانک صادرات

M107,878 B 64,409س. صنایع سیمان
M52.024 B 51.452ایران خودرو دیزل

M152.672 B 48.312ایران خودرو
M67.697 B 42.142سایپا

ارزشحجمنام کامل شرکت
M174,220 B 31,006تراکتورسازی
M152,672 B 48,312ایران خودرو
M151.594 B 162.492بانک صادرات
M108.994 B 13.222گروه مپنا

M107.878 B 64.409س. صنایع سیمان

تعدادقیمتنام کامل شرکت
167511478س. صنایع سیمان

9337562بانک صادرات
10114618ایران خودرو دیزل

34724261صنایع آذرآب
31603555ایران خودرو

 844,80شاخص کل
4,00میزان تغییر
B 688,790,502ارزش بازار

B 1,393,886ارزش معامالت
M 218,337حجم معامالت

تاثیرقیمتنام کامل شرکت
2,6222,43پتروشیمی ایرانیان

9,1831,44پتروشیمی جم
)1.36(19,612پتروشیمی زاگرس

1,9910.53بانک دی

مدیریت سهام12

شاخص کل بورس چنان که 
پیش تر نیز عن��وان شده بود، با 
توجه به وجود پتانسیل بسیار 
خوب صنای��ع مختلف از لحاظ 
فاندامنتالی و بنیادی، حرکت 
افزایشی خود را آغ��از کرد و با 
رشد 347 واحدی مواجه شد. 
حج��م معامالت نی��ز براساس 
پیش بینی های گذشته افزایش 
پیدا ک��رد و در مجم��وع بیش 
از یک میلی��ارد سهم به ارزش 
268 میلیارد توم��ان دادوستد 
شد و ارزش ب��ازار سرمایه نیز 
تا سط��ح 339 ه��زار میلیارد 
تومان باال رفت. حجم و ارزش 
معامالت در هفته ه��ای اخیر 
نشان دهنده ورود سرمایه های 
جدید به بازار است. این روزها 
سهام��داران، چشم انداز آینده 
بازار را روشن ارزیابی می کنند 
و سرمایه های پارک شده خود 
را نیز راهی تاالر حافظ کرده اند. 
گفتنی اس��ت در معامالت روز 
گذشته گ��روه مال��ی، خودرو 
و بانک ه��ا ب��ا بیشترین حجم 
و ارزش معام��الت در ص��در 
برترین گروه ه��ای صنعت قرار 
گرفتن��د. همچنی��ن در میان 
شاخص های صنعتی، شاخص 
محصوالت چوبی، سایر معادن 
و سرمایه گذاری ها با بیشترین 

رشد در صدر قرار گرفتند.

گروه بانکی بازار را مثبت 
کرد

ب��ا از سرگی��ری معامالت در 
روز یكشنبه شاخص کل بورس 
تهران با تاثیرگ��ذاری برخی از 
بخش ها همچ��ون ساختمانی و 
نفتی و برخ��ی از تک سهم های 
ب��زرگ ب��ازار در مسی��ر صعود 
قرار گرف��ت. نمادهایی همچون 
گ��روه مپن��ا، سرمایه  گ��ذاری 
ساختمان  ای��ران ، پارس خودرو، 
تراکتورسازی ایران  و بیمه آسیا 
از جمل��ه نماده��ای تاثیر گذار 
ب��ر شاخ��ص بودن��د. شاخص 
ت��ا نیم ساع��ت اولی��ه معامالت 

ب��ا شیبی مثب��ت ام��ا مالیم به 
سی��ر حرکتی خود ادام��ه داد و 
پس از این برهه ب��ا اقبال دوباره 
سرمایه گذاران ب��ه بخش مالی 
و به خص��وص بانك��ی، این روند 
تشدید ش��د. افزای��ش بیش از 
پیش رونق در بخ��ش بانكی نیز 
مزید بر علت شد تا شاخص رشد 
ملموسی را تجربه کند. از جمله 
نمادهایی که تاثیر مثبت شایانی 
بر شاخص داشتن��د می توان به 
بانک ملت، بان��ک تجارت، بانک 
انصار، بان��ک ص��ادرات و بانک 
پاسارگاد اشاره کرد. پس از یک 
ساعت با مالیم ت��ر شدن فضای 
معامالت، سی��ری تقریبا باثبات 
بر شاخص حكمفرما شد. افزایش 
تاثیر منف��ی نماده��ای بزرگی 
همچون پتروشیمی خلیج فارس 
نیز در این رون��د تاثیرگذار بود و 
حتی در برهه ای شاخص کل را 
متزلزل ساخت اما در نهایت این 
نماگر توانست در همان سطوح 

به کار خود پایان دهد.

نقدینگی های جدید در 
راه بازار سهام

در همی��ن رابط��ه حسی��ن 
صالح��ی، مدی��ر معام��الت 
کارگ��زاری آگ��اه با اش��اره به 
اینكه با مدیری��ت صحیح بازار 
سرمایه می توان نقدینگی های 
جدید را در این ب��ازار ماندگار 
کرد، گفت: برنامه های دولت و 
حمایت های مجلس چشم انداز 
روشنی از آینده بازار سرمایه را 
ترسیم کرده اس��ت. وی افزود: 
خبرهای خوش از جایگاه ویژه 
ب��ازار سرمای��ه در برنامه های 
دول��ت ب��رای خ��روج از رکود 
و رون��ق اقتص��ادی، اعتماد به 
ب��ازار سرمای��ه را افزایش داده 
است. صالحی با اشاره به اینكه 
افزایش اطمین��ان و دورنمای 
روشن بازار سرمایه باعث شده 
تا نقدینگی های جدیدی وارد 
ب��ازار شون��د، گفت: ب��ا توجه 
به خبره��ای خ��وش پیرامون 
ب��ازار سرمایه، شاه��د افزایش 

حج��م و ارزش معام��الت و 
حض��ور خری��داران بیشتر در 
این ب��ازار هستی��م. صالحی به 
سرمایه گ��ذاران توصی��ه کرد: 
اگر از دان��ش کافی و الزم برای 
سرمایه گ��ذاری برخ��وردار 
نیستند، از طریق صندوق های 
سرمایه گذاری وارد بازار سهام 
شوند و دنبال��ه روی رفتارهای 
هیجانی برخی سرمایه گذاران 
نشوند. وی با اشاره به مدیریت 
کارشناس��ی در صندوق ه��ای 
سرمایه گ��ذاری، گف��ت: ای��ن 
صندوق ه��ا ریسک سهامداری 
در بورس را به حداقل می رساند 
و سرمایه گ��ذاران می توانن��د 
ب��ا اطمین��ان بیشت��ری وارد 
ب��ازار شوند.صالح��ی شفافیت 
اطالعاتی را یك��ی از مهم ترین 
راهكارهای نگهداری نقدینگی 
در بورس خوان��د و اظهار کرد: 
ب��ا ایج��اد قوانی��ن بلند مدت، 
نن��د  سرمایه گ��ذاران می توا
ب��ا دیدگاه��ی طوالنی م��دت 

وارد ب��ازار سهام شون��د و افق 
طوالنی تری را ب��رای خود در 
بازار سرمایه ترسیم کنند. وی 
به آموزش سرمایه گذاران اشاره 
کرد و گفت: سازمان بورس باید 
بتواند با انجام تبلیغات مناسب، 
پول های مردم را که اکنون در 
بانک ها سرمایه گذاری شده یا 
ج��ذب بازاره��ای غیرتولیدی 
مانن��د ارز و سك��ه ش��ده را به 
سوی بازار سرمای��ه روانه کند 
و به عبارتی ب��ا ایج��اد بازاری 
شفاف و جذاب، نقدینگی های 
سرگردان مردم را به سوی بازار 

سرمایه هدایت کند.

1/3 هزار میلیارد ریال 
اوراق در فرابورس معامله 

شد
در عین حال آیفكس با رشد 
4,05 واحدی ب��ه رقم 844,8 
واحد رسید؛ 1,3 هزار میلیارد 
ری��ال اوراق در فرابورس مورد 
معامله ق��رار گرف��ت.218,3 
میلی��ون اوراق ب��ه ارزش 1,3 
هزار میلیارد ریال در 39 هزار و 
327 نوبت جا به جا شد. آیفكس 
فرابورس هم ب��ا 0,48 درصد 
رشد 4,05 واح��د صعود کرد 
و رقم 844,8 واح��د را به ثبت 
رساند. بیشترین رشد قیمت ها 
متعلق به سه��ام شش شرکت 
سرمایه گ��ذاری توسعه عمران 
استان کرم��ان، قاس��م ایران، 
سرمایه گ��ذاری تدبیرگ��ران 
فارس و خوزست��ان، گسترش 
سرمایه گ��ذاری ایرانیان، روان 
فن��اور و بانک دی ب��ود. افزون 
بر ای��ن، در می��ان شرکت های 
ف��راب�ورس���ی پ�ت�روشیمی 
س��رم�ای�ه گ��ذاری ایرانی��ان 
ارزش  و  حج��م  بیشتری��ن 
معامالت را داشت به طوری که 
بی��ش از 31 میلی��ون سه��م 
آن ب��ه ارزش 82,4 میلی��ارد 
ری��ال خریدوف��روش ش��د و 
سرانجام هر سه��م با رشد 3,9 
 درصدی قیم��ت 2622 ریال 

را ثبت کرد.

تخل��ف پایگاه ه��ای م�وض�وع 
ن�ح�وه فعالیت پایگاه های خبری 
و مش��اوران سرمایه گ��ذاری تحت 
نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار 
قرار داشته و در این باره باید سایت ها 
و مشاوران سرمایه گذاری الزاماتی 
را رعایت کنند و در صورت فعالیت 
خارج از حیطه قانونی مرتكب تخلف 
شده و پیگرد قانون��ی دارد. در این 
مورد سعید مستش��ار، مدیر روابط 
عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار 
در گفت وگو با فارس با اشاره به اینكه 
در حوزه رسانه دو نوع فعالیت وجود 
دارد ک��ه یك��ی از آنها خب��ر است، 
اظهار ک��رد: پایگاه های خبری باید 
ن��زد وزارت ارشاد ثب��ت شوند، اما 
چارچوب ه��ای الزم در این مورد با 

وزارت ارشاد مكاتبه شده است. 
وی اف��زود: سایت ه��ای خبری 
نمی توانند در حوزه تحلیل قیمت، 
سهام و ارائه اه��داف قیمتی ورود 
کنن��د؛ چرا ک��ه طبق قان��ون این 
سایت ه��ا بای��د از س��وی سازمان 
بورس و اوراق بهادار مجوز دریافت 
کنند ک��ه چارچوب ه��ای قانونی 
دارد. مستشار با بی��ان اینكه ورود 
به ح��وزه تحلی��ل در رسانه های 
بورس��ی براساس قان��ون نیازمند 
مجوز از سازمان بورس است، تاکید 
کرد: ارائ��ه سبد سه��ام، پیشنهاد 
خریدوفروش و تحلیل نمی توانند 
در سایت های خبری منتشر شود 
و در صورت فعالیت در این حیطه 
قطعا برخورد و پیگرد قانونی دارد. 
وی گف��ت: سایت های��ی ک��ه در 
حوزه تحلیل و مش��اوره بدون اخذ 
مج��وز از سازمان ب��ورس فعالیت 
می کنند، خ��الف مق��ررات اقدام 
کرده و در ص��ورت طرح دعوایی از 
سوی شرکت ها قطعا باید پاسخگو 
باشند. این مقام مسئول در سازمان 
بورس با اشاره به اینك��ه با وزارت 
ارشاد برای ارائه مجوز به سایت ها 
و پایگاه ه��ای خبری ح��وزه بازار 
سرمای��ه مكاتبه کرده ای��م، گفت: 
برخ��ی از ای��ن سایت ه��ا به طور 
غیرقانون��ی وارد ح��وزه تحلیل��ی 
می شوند ک��ه در ص��ورت رعایت 
چارچوب های مورد انتظار سازمان 

بورس، مشكلی پیش نخواهد آمد.

شیوع سفته بازی در بورس
 نگرانی هایی در میان فعاالن بازار 
سهام مبنی ب��ر فعالیت سایت های 
بی نام و نشان در حوزه بورس ایجاد 
شده است ک��ه اخبار جه��ت دار و 
در راستای منافع ع��ده ای منتشر 
می کنن��د. ب��ه گ��زارش ف��ارس، 
علیرض��ا باغانی، قائم مق��ام مشاور 
سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی 
با هشدار نسبت به افزایش تحرکات 
سفته بازان در بازار سهام، اظهار کرد: 
طوالنی شدن پرونده هسته ای ایران 
و مشخص نبودن نتیجه مذاکرات 
و حتی احتمال تمدی��د نشست و 

برخاست ه��ای 
از  هست��ه ای 
ی��ک ط��رف و 
در  بی تحرک��ی 
بخ��ش واقع��ی 
اقتص��اد، سب��ب 
شده ت��ا در بازار 
شاه��د  سه��ام 
شی��وع پدی��ده 
ی  ز سفته ب��ا
باشی��م. ب��ه این 
معنا ک��ه عده ای 
ب��ا در اختی��ار 

داشت��ن نقدینگی چن��د میلیارد 
تومانی وارد سه��ام کوچک شده و 
سهامی را حرک��ت می دهند که از 
حداقل متغیرهای بنیادی برای رشد 

برخوردار نیست. 
وی گف��ت: متاسفان��ه ای��ن 
گروه ها ک��ه برای حرک��ت دادن 
به سهام کوچ��ک نیاز ب��ه رسانه 
دارن��د، با مب��ادرت ب��ه ثبت یک 
دامنه اینترنت��ی، نسبت به انتشار 
شایعات و تحلیل ه��ای جهت دار 
اقدام می کنند و عم��ال به راحتی 
می توانن��د در سه��ام کوچ��ک 
اثر گ��ذار باشن��د و ای��ن در حالی 
است که از زمان برگش��ت بازار و 
تقریبا از یک م��اه گذشته تاکنون 
بسی��اری از سه��ام شرکت ه��ای 
دارای پتانسی��ل بنی��ادی، رشد 
نكرده و حتی در برخی موارد افت 
قیمت را هم تجرب��ه کرده اند. وی 

با اشاره ب��ه فعالی��ت 10 شرکت 
مش��اور سرمایه گ��ذاری در بازار 
سهام، گف��ت: از س��ال 89 به بعد 
سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه 
هرگونه مش��اوره در مورد بورس، 
چه در فضای مجازی و چه از طرق 
مختلف را نیازمند اخذ مجوز اعالم 
کرد. بر این اساس برای راه اندازی 
شرکت های مشاور سرمایه گذاری 
مق��ررات سختی در نظ��ر گرفته 
شد، از جمل��ه تامین سرمایه ثبت 
شده حداقل 300 میلیون تومانی، 
داراب����ودن ی����ک هیات مدیره 
باتجرب��ه و دارای م��دارک ب��ازار 

سرمایه که اغلب دارای انتظارات 
مال��ی ب��اال هستن��د، استخ��دام 
ت�ح�ل�یلگ��ران دارای مدرک که 
دارای حق��وق و مزای��ای باالی��ی 
هستن��د و از همه مهم ت��ر تامین 
ساختمان اداری با مساحت 120 

مترمربع است. 
باغانی با بیان اینك��ه تامین این 
امكانات ب��رای شروع ب��ه کار یک 
شرکت مش��اور سرمایه گذاری نیاز 
به دست ک��م یک میلی��ارد تومان 
نقدینگی دارد، گف��ت: از سال 89 
تاکنون بسیاری از افراد و موسساتی 
که مایل به انجام خدمات مشاوره ای 
بودند، زیر بار چنی��ن هزینه هایی 
رفتن��د و توانستند پ��س از فراز و 
فرودهای ف��راوان نسب��ت به اخذ 
مجوز مش��اور سرمایه گذاری اقدام 
کنند و هم اکنون شاهد فعالیت 10 
شرکت مشاور سرمایه گذاری دارای 

مجوز در کش��ور هستیم. قائم مقام 
یک شرکت مشاور سرمایه گذاری در 
ادامه اظهاراتش با اشاره به فعالیت 
سایت های مش��اوره ای فاقد مجوز 
در بازار سهام، گف��ت: در شرایطی 
10 شرکت مش��اور سرمایه گذاری 
در کشور از سازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار مجوز فعالیت دریافت کرده اند 
که هم اکنون خیلی از افراد حقیقی 
یا حتی حقوقی بدون اینكه مجوزی 
در این ح��وزه داشته باشند، با ثبت 
ی��ک دامن��ه اینترنتی ب��ا حداکثر 
هزینه 500 هزار تومانی در سال به 
راه اندازی سایت های مشاوره اقدام 
کرده ان��د و هر روز 
سهام خ��ود را در 
ای��ن رسانه ه��ای 
مج��ازی تبلی��غ 
کرده و تحلیل های 
خود را ب��ه خورد 
افراد غیرحرفه ای 

می دهند. 
وی گف��ت: این 
اتفاق��ات موجب 
شده که مشاوران 
سرمایه گ��ذاری 
مج��وز  دارای 
قدرت فعالی��ت خ��ود را در بازار 
سهام از دس��ت بدهن��د؛ چراکه 
اوالً هزینه تولید تحلیل برای آنها 
باالست و مشتریانی که به طور آزاد 
از تحلیل ها و اطالع��ات سایت ها 
و مش��اوران فاقد مج��وز استفاده 
می کنن��د، تمایلی ب��ه استفاده از 
خدمات نسبت��اً گ��ران مشاوران 
قانون��ی ندارن��د و از طرفی دیگر 
مشاوران دارای مجوز هر تحلیل و 
خبری را نمی توانند، منتشر کنند 
و به مشتری��ان خود ارائ��ه کنند؛ 
چرا ک��ه سازمان ب��ورس و اوراق 
به��ادار روی فعالیت ای��ن نهادها 
نظارت دارد و چنانچه تحلیل های 
مشاوران سرمایه گذاری صدمه ای 
ب��ه سرمایه گ��ذاران برساند، قابل 
پیگی��ری و رسیدگی اس��ت. این 
مدیر سای��ت مشاوره ای ب��ا بیان 
اینكه فعالیت ه��ای مشاوره ای در 

بازار سه��ام در شرایط کنونی یک 
کسب و کار زی��ان ده است، گفت: 
همه ای��ن شرای��ط سب��ب شده 
ت��ا ه��ر روز شرکت ه��ای مشاور 
سرمایه گ��ذاری مشتری��ان خود 
را از دست بدهند و ب��ازار مشاوره 
در اختیار کسان��ی باشد که عماًل 
مج��وز فعالی��ت در این ح��وزه را 
ندارند و تاس��ف بیشتر آنكه حتی 
بسیاری از مش��اوران فاقد مجوز 
محتوای مش��اوره ای و اطالعاتی 
خیلی از مش��اوران دارای مجوز را 
در سایت های خود به قیمت های 
ناچیز یا حتی رایگان می فروشند. 
این کارشناس ب��ازار سرمایه در 
برابر این سوال که آیا محدود کردن 
سایت های بورسی اقدامی در جهت 
جریان آزاد اطالعات نیست، گفت: 
هرگ��ز، جری��ان آزاد اطالع��ات در 
شبكه ه��ای اجتماع��ی و تاالرهای 
گفت و گ��و شك��ل می گی��رد که ما 
مخالفتی با این جریان آزاد نداریم و 
همواره عدم محدودیت آنها هم جزو 
دغدغه های ما بوده است، اما مقصود 
ما برخورد با مش��اوران فاقد مجوز 
است، آنهای��ی که رسم��اً سفارش 
هدفدار خریدوفروش می دهند، سبد 
سهام منتشر می کنند، به سهامداران 
می گویند چه بخرند و چه بفروشند، 
سیگنال های جه��ت دار می دهند؛ 
بدون اینكه نظارتی روی آنها وجود 
داشته باشد و عماًل اگر فعالیت این 
مجموعه ها ادامه پیدا کند، مشاوران 
قانونی ب��ازار سهام ب��ه زودی اعالم 
ورشكستگی ک��رده و شاید ترجیح 
دهند مثل بسی��اری از سایت های 
بدون مجوز و بدون متحمل شدن 
هزینه هایی همچون خرید و اجاره 
دفتر، استخدام تحلیلگر و سرمایه 
ثبتی باال ب��ه فعالیت خ��ود ادامه 
دهن��د. وی گفت: سازم��ان بورس 
در برخ��ورد محكم با مش��اوران یا 
فعالیت های مشاوره ای فاقد مجوز 
هم ب��ه نهادهایی که خ��ود به آنها 
مجوز فعالیت داده کمک می کند و 
هم به سالمت بازار و اینكه هر کس 
با ثبت ی��ک سایت بی ن��ام و نشان 
نتواند ب��رای بازار تعیی��ن تكلیف 
کند و اصطالحاً به بازار سهام جهت 

بدهد. 

هشدار سازمان بورس به سایت های خبری
مشاوران سرمایه گذاری باید مجوز بگیرند

بازار پیش از حصول توافق هسته ای شاخص را 347 واحد چاق کرد

بی تابی شاخص کل برای صعود

نماگر بازار سهامخبر

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

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص فرابورس

جذب سرمایه گذاری خارجی در 
بورس نیازمند لغو محدودیت ها

حس��ن قالیب��اف اص��ل، مدیرعامل شرک��ت بورس 
گفت: ح��ل مشكالت مربوط ب��ه نقل وانتق��ال پول از 
طریق سیستم بانكی با رف��ع تحریم ها، سرمایه گذاران 
خارج��ی را در ب��ازار سرمای��ه کشور فعال ت��ر می کند. 
مدیرعامل شرکت بورس افزود: قانون و مقررات مربوط 
ب��ه سرمایه گذاری خارجی در ب��ورس اوراق بهادار هم 
یک بار در س��ال 89 اصالح شد که تسهیالتی را فراهم 
می کرد تا سرمایه گ��ذاران خارجی بتوانند با تسهیالت 
بیشت��ری در بازار سرمای��ه کشور حضور پی��دا کنند. 
قالیباف اصل افزود: در حال حاضر نیز در بازار سرمایه 
کش��ور سرمایه گذاران خارجی فعالی��ت دارند و برخی 
از این افراد به ط��ور مستقیم به خریدوفروش سهام در 
بورس اق��دام می کنند و برخی هم از طریق صندوق ها 

فعال هستند.

از هم اکنون به فکر زیرساخت های 
بین المللی شدن بورس باشیم

حامد سلطانی ن��ژاد، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری 
مرک��زی اوراق به��ادار و تسوی��ه وجوه گف��ت: دیر یا 
زود تحریم ه��ا برداشت��ه خواهند شد و بای��د آمادگی 
بین المللی شدن بورس را فراهم کنیم. وی در خصوص 
پیش نیازهای ب��ازار سرمایه پس از لغو تحریم ها گفت: 
باید در حوزه نرم افزاری زیرساخت هایی به وجود آوریم 
تا بتوانیم با استانداردهای روز دنیا امكان ارتباط گیری 
با بازارهای سرمایه دیگ��ر کشورها را فراهم کنیم. وی 
در خص��وص اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: بر 
این اس��اس، سامانه هایی که تاکنون در بورس طراحی 
ش��ده است این قابلی��ت را دارند و ب��رای طراحی آنها 
نی��ز از استانداردهای روز دنیا الگ��و گرفته ایم و از آنها 
استف��اده می کنیم. سلطانی ن��ژاد در ادامه یكی دیگر از 
الزام��ات بورس ب��رای بین المللی ش��دن را فراهم آمدن 
زیرساخت های حقوقی عنوان کرد و افزود: در خصوص 
انتش��ار اطالعات در بورس، بای��د از استانداردهای دنیا 

تبعیت کنیم.

رتبه بندی کارگزاری ها 
در معامالت آنالین

در هشت ماه��ه نخست امسال از می��ان 100 کارگزار 
فعال در بورس اوراق بهادار، تعداد 93 کارگزار در معامالت 
آنالین فعال بوده اند. در حوزه معامالت الكترونیكی شرکت 
کارگزاری مفید بیشترین ارزش معامالت الكترونیكی را در 
میان سایر شرکت های کارگ��زاری به خود اختصاص داد. 
ای��ن در حالی است که ح��دود 38 درصد از کل معامالت 
الكترونیك��ی در پنج کارگ��زاری انجام ش��ده است که به 
ترتیب کارگزاری های مفید با 23,04 درصد، آگاه با 6,20 
درصد، بانک کشاورزی با 3,53 درصد، امین آوید با 2,75 
و بان��ک ملی ایران با 2,23 درصد رتبه های اول تا پنجم را 
به نام خود ثبت کردن��د. همچنین از کل معامالت، بیش 
از 143 ه��زار میلیارد ریال خریدوفروش الكترونیكی بوده 
است ک��ه 17,8 درصد کل خریدوفروش ه��ا است. ارزش 
ک��ل خریدوف��روش 100 کارگزار فعال ب��ورس تهران در 
هشت ماهه سال جاری، بیش از 806 هزار میلیارد ریال بود.

عرضه 141 هزار تن مقاطع فوالدی 
شرکت ذوب آهن اصفهان

روز گذشته بیش از 141 هزار تن انواع مقاطع فوالدی 
شرکت ذوب آهن اصفهان در ب��ورس کاالی ایران عرضه 
ش��د. شرکت ذوب آه��ن اصفهان با 54 ه��زار و 981 تن 
سب��د میلگرد  A3- 32-12، به قیم��ت پایه 16 هزار و 
800 ری��ال و به صورت سلف در تاالر محصوالت صنعتی 
و معدنی حضور یاف��ت. این شرکت همچنین 44 هزار و 
800 تن سبد میلگرد و تیرآهن را به قیمت پایه 16 هزار 
و 900 ری��ال عرض��ه کرد. دیگر محص��والت عرضه شده 
شرک��ت ذوب آهن اصفهان در این روز شامل 40 هزار تن 
شم��ش بلوم و 1540 تن سبد میلگرد A3-32-12 بود.
گروه فوالد همچنین شاهد عرضه 1760 تن سبد میلگرد  
A3 -14,16,24 و 8360 ت��ن سب��د میلگ��رد مخلوط 
تولیدی فوالد سپید فراب کویر بود. عالوه بر این، 270 تن 
مس مفتول شرکت صنای��ع تولیدی دنیای مس کاشان 
عرضه را به قیمت پایه 219 هزار و 801 ریال تجربه کرد.

نگاهی به آخرین 
وضعیت شبندر و کاصفا

نماد شرکت پاالیشگاه بندرعب��اس )شبندر( پس از 
ارائ��ه آخری��ن پیش بینی 93 و انعك��اس آن به سامانه 
ک��دال بازگشای��ی خواهد ش��د. نماد شرک��ت کاشی 
اصفهان )کاصفا( نیز با توج��ه به عدم برگزاری مجمع 
عمومی عادی و عدم ارائه صورت های مالی و اطالعات 

در مقاطع سه ماهه متوقف است.

انتشار عملکرد 6 ماهه 
سیمان دورود

شرک��ت سیمان دورود در دوره ش��ش ماهه منتهی 
ب��ه 31 شهریورم��اه 93 با اختص��اص 367 ریال سود 
به ازای هر سهم معادل 41 درصد از پیش بینی هایش را 
پوشش داد. سود پیشنهادی هیات مدیره جهت تقسیم 
بین سهام��داران سال مالی 93 در تاریخ 20 اسفندماه 
92 مبلغ 1350 ریال و در تیرماه 93 مبلغ 1000 ریال 
و در مهرماه 93 مبلغ 770 ریال به ازای هر سهم است.

تحقق 59 درصدی 
پیش بینی های سیمان ایالم

شرکت سیمان ایالم در سه ماهه سوم سال مالی جاری 
با اختصاص 1004 ریال سود به ازای هر سهم به 59 درصد 
از پیش بینی هایش رسید. این شرکت نخستین پیش بینی 
درآم��د هر سهم تلفیقی سال مال��ی 93 را در آذرماه 92 
مبل��غ 1759 ریال و در مردادم��اه 93 مبلغ 1742 ریال 

و در آبان ماه امسال مبلغ 1722 ریال اعالم کرده است.

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

نگــاه

سید محمد صدرالغروی

رشد 347 واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معامالت 
روز یكشنبه ب��ازار سرمایه پس از سه روز متوالی روند 
کاهش��ی، 347 واح��د رشد ک��رد و در ارتفاع 75 هزار 
و 389 واح��دی ایستاد.ع��الوه ب��ر این، ب��ازار سراسر 
سبزپ��وش بود، به نحوی که شاخص 30 شرکت بزرگ 
25 واحد، آزاد شناور 701 واحد، بازار اول 345 واحد، 
ب��ازار دوم 94 واحد و صنعت 133 واحد رشد را تجربه 
کردند.همچنی��ن تع��داد 1127 میلی��ون سهم و حق 
تقدم به ارزش 289 میلیارد تومان در 109 هزار نوبت 

معامالتی دادوستد شد.
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13 مدیریت سرمایه گذاری

از خیابان منوچهری که سرازیر می شوی 
س��یلی از مغازه های عتیقه فروشی توجه ات 
را به خ��ود جلب می کند، البت��ه نه از باب 
رون��ق و ش��لوغی ک��ه از ف��رط کرختی و 
بی حوصلگ��ی فروش��نده های دمق��ی ک��ه 
چشم انتظار مشتریان با جیب پر نشسته اند. 
این روزها دیگر دس��ت کشیدن به وسایل 
قدیمی و لمس کردن اش��یای عتیقه شاید 
لذت سال های گذش��ته را برای افراد ندارد 
که اینچنین بازار منوچهری را خاک گرفته 

است! 
ب��اور اغل��ب، ای��ن اس��ت ک��ه عتیقه یا 
پردرآم��د  ش��غل های  از  آنتیک فروش��ی 
محس��وب می ش��ود، به طوری ک��ه وقتی 
می ش��نویم فردی عتیقه فروش است قطعا 
در ذهنمان یک فرد پولدار و ثروتمند نقش 
می بندد که بدون هیچ دغدغه ای و براساس 
ذوق و س��لیقه ش��خصی یا تجربه و رندی، 
به س��رمایه گذاری در ای��ن حرفه پرداخته 
است. حال س��وال اینجاس��ت که با توجه 
ب��ه وضعیت حال حاضر اقتصاد کش��ور، آیا 
س��رمایه گذاری در این شغل به صرفه است 

یا خیر؟ 
در سنوات گذشته فروش اجناس عتیقه 
و آنتیک حرفی برای گفتن داشته است، به 
طوری که افراد قدیمی که بیش از 40 سال 
پی��ش درخیابان منوچهری تهران به حرفه 
عتیقه فروشی ش��اغل بودند، بسیار از شغل 
خود راضی بودند و حتی پسران خود را به 
ادامه این حرفه ترغیب و تشویق می کردند 
اما ام��روزه به عقی��ده خود فروش��ندگان 
صنایع دس��تی خیابان منوچهری، به دلیل 
ش��رایط نامطلوب اقتصادی کشور و کاهش 
قدرت خرید مردم دیگرکس��ی به س��مت 
و س��وی خری��د اجناس قدیم��ی و آنتیک 
نم��ی رود ک��ه این ام��ر باع��ث ضررمالی و 
ورشکس��تگی آنها شده اس��ت. بسیاری از 
صاحبان این ش��غل در سال های اخیر قید 
عشق و عالقه خود را زده و مغازه ها را جمع 
ک��رده و از دور ب��ازار را رص��د می کنند. به 
عقیده این فروش��ندگان یک فرد با حقوق 
کارمن��دی یا وزارت کار، توانایی مالی برای 
پرداخت هزینه های ضروری و الزم خود را 
به س��ختی دارد چه برسد که بخواهد برای 
تزیی��ن خانه خ��ود، بیش از ی��ک میلیون 
توم��ان برای خرید یک تنگ آب مربوط به 
30 ساله گذشته پرداخت کند. در این بین 
معموال افراد مسن به خرید اجناس قدیمی 

یا عتیقه عالقه دارند.
ع��الوه ب��ر اینکه فروش��نده خ��ود باید 
اطالع��ات جامع و دقیقی داش��ته باش��د، 
خری��د اجن��اس قدیمی و آنتی��ک نیازمند 
تخصص اس��ت، زیرا اجناس تقلبی و اصل 
در خیاب��ان منوچه��ری بس��یار به چش��م 
می خورد، به طوری که برخی س��ودجویان 
این ب��ازار ظرفی را برای مدت��ی در داخل 
خ��اک گذاش��ته و به آن آه��ک می زنند تا 
ظرف پس از مدت زمانی با نقاط سبز رنگ، 
کهنه به نظر برسد و به این صورت موجب 
گول خوردن مشتریان می شوند. به همین 
دلیل افرادی که برای خرید اشیای قدیمی 
به این خیابان مراجعه می کنند درخصوص 
س��ن و مکان ساخت اش��یا، باید اطالعات 
کافی داش��ته باشند که اطالعات دقیق این 
مش��تریان هم ناشی از ذوق و عالقه آنها به 
این اجناس است که به مرور زمان و باخرید 

اشیای قدیمی کسب شده است. 
ام��ا نکته بس��یار جالبی ک��ه در خیابان 
منوچهری به چش��م می خورد این اس��ت 
که درحالی اکثر فروش��ندگان افزایش نرخ 
دالر آزاد را عام��ل گران��ی و افزایش قیمت 
اش��یای قدیمی عن��وان می کنند که برخی 
اجناس در فروشگاه ها با نرخ دالر آزاد قدیم 
خریداری ش��ده و بیش از چندین سال در 
پشت ویترین مغازه ها خاک می خورد و روز 
به روز ه��م بر قیمت آنها افزوده می ش��ود 
که به عقیده مش��تریان این افزایش قیمت 
باعث عدم تمایل آنها به خرید این اجناس 

شده است. 
علی  نیل��ی یکی از فروش��ندگان صنایع 

دستی و اجناس آنتیک که به خریدوفروش 
نقره و اش��یای قدیمی در پاس��اژ کوروش  
خیابان منوچهری مش��غول اس��ت، درباره 
س��رمایه گذاری در فروش��ندگی اجن��اس 
قدیم��ی به عنوان یک ش��غل ب��ه »فرصت 
ام��روز« می گوید: اکثر اف��راد جامعه از این 
ش��غل با عنوان عتیقه فروشی یاد می کنند، 
اما نام این شغل عتیقه فروشی نیست، زیرا 
عتیقه مربوط به اجناسی می شود که بیش 
از هزار س��ال از زمان س��اخت آنها گذشته 
و معموال در موزه ها نگهداری می ش��وند، به 
همین دلیل نام اصلی این شغل فروشندگی 
صنایع دس��تی یا آنتیک و قدیمی فروش��ی 

است. 
نیلی با بیان اینکه حرفه آنتیک فروش��ی 
نیازمند تخص��ص کافی اس��ت، می افزاید: 
مانن��د  قدیم��ی  اش��یای  فروش��ندگی 
بوتیک داری نیست که به تجربه و تخصص 
نیاز نداش��ته باش��د، بلکه فروشنده اشیای 
قدیمی باید از طرح و نقشه، جنس، سن و 
مکان ساخت اشیا اطالعات جامعی داشته 

باشد. 

بازاربیرونقآنتیکفروشی
این فروشنده اظهار می دارد: متاسفانه در 
ح��ال حاضر به دلیل کاه��ش قدرت خرید 
مردم بازار آنتیک فروشی بسیار کساد است، 
ب��ه طوری که اگ��ر در روز کمتر از 20 نفر 
ه��م به مغازه مراجعه کنند بیش از 10 نفر 

آنها تماشاچی هستند. 
نیل��ی در خص��وص م��کان اولی��ه برای 
فروش  معم��وال  می گوید:  س��رمایه گذاری 
اش��یای قدیمی یا آنتیک مکان های خاص 

خ��ود را الزم دارد و نمی توان��د مانند دیگر 
مش��اغل در س��طح ش��هر پراکنده باش��د، 
ب��ه همی��ن دلی��ل اف��رادی ک��ه خواهان 
س��رمایه گذاری در این حرفه هس��تند باید 
در ابت��دا بیش از 20 میلی��ارد تومان برای 
خرید یک مغازه 20 تا 25 متری درخیابان 

منوچهری هزینه کنند. 
100میلیونتومانسرمایهاولیه

نیلی معتقد اس��ت افراد ب��رای راه اندازی 
یک مغ��ازه فروش اش��یای قدیمی حداقل 
نیازمند 100میلیون تومان سرمایه هستند، 
زی��را با توجه به رکود بازار، فروش��نده باید 
اجن��اس موردنیاز خ��ود را از کش��ورهای 

همسایه یا از اجناس خانگی تامین کند. 

مغازهآنتیکفروشی
نیازمنددزدگیرنیست

وی ادام��ه می دهد: ب��رای راه اندازی یک 
مغ��ازه آنتیک فروش��ی به وس��ایل امنیتی 

مانن��د دزدگیر نیاز نیس��ت، زی��را معموال 
اجناس��ی که در مغازه هاست از سوی تمام 
مغازه داران ش��ناخته ش��ده است و صاحب 
اجناسی که ارزش��مندند یعنی به اصطالح 
قیمت دارند بین مغازه دار ها مشخص است 
به عالوه ب��ا وضعیت کنونی ب��ازار، دزد به 
کاه��دان زده اس��ت، زیرا باتوج��ه به رکود 
حاک��م بر بازار، مش��تری ب��رای خرید این 

اجناس وجود ندارد. 

وارداتاشیایقدیمیازچین
نیل��ی درخص��وص اینک��ه مغ��ازه داران 
اجن��اس مورد نی��از خ��ود را از کجا تامین 
می کنن��د، می افزای��د: ب��ا توجه ب��ه اینکه 
رکود شدیدی بر بازار خریدوفروش اشیای  
آنتیک حاکم اس��ت، به همین دلیل خرید 
اشیای جدید از س��وی مغازه داران به هیچ 
عن��وان ب��ه صرفه نیس��ت، به ط��وری که 
بیش��تر اجناس یا وارداتی به صورت قانونی 
از کشورهایی مانند ترکیه، چین، پاکستان، 
انگلستان و فرانسه است یا اینکه خانواده ها 
کاالهای خود را پش��ت ویترین مغازه قرار 
داده و در ص��ورت ف��روش، ب��ه مغ��ازه دار 

پورسانت می دهند. 
به گفته وی، معموال اش��یای قدیمی در 
مغازه ه��ا، آنتی��ک زیر خاکی نیس��تند که 
واردات آن با مشکل مواجه شود، به طوری 
که یک ظرف قدیمی یا یک تابلو از کش��ور 
انگلس��تان که متعلق به 30 س��ال گذشته 
اس��ت در داخل کشور انگلس��تان مشتری 
خاص خود را نداشته و واردکننده آن اشیا 
را به عنوان اشیای قدیمی از طریق گمرک 

واردکشور کرده است. 

نیلی می افزاید: خری��د اجناس آنتیک از 
مجموعه داران برای مغازه دار به هیچ عنوان 
به صرفه نیست، زیرا مجموعه داران اشیای 
قدیمی خود را بس��یار گران می فروشند، به 
همین دلیل تامین اجناس قدیمی از طریق 

واردات به صرفه تر است. 
وی درخص��وص تفاوت اجن��اس آنتیک 
ب��ا لوک��س، می گوی��د: ی��ک ف��ردی ک��ه 
لوکس فروش اس��ت نمی تواند آنتیک فروش 
باشد، زیرا اجناس لوکس، اجناسی هستند 
ب��ا م��د روز و زرق و ب��رق بس��یار ک��ه در 
اکث��ر مغازه های خیابان ش��ریعتی فروخته 
می شود، اما اجناس آنتیک مربوط به 40 تا 
50 س��ال گذشته هستند که یا وارداتی اند 
یا ارثیه خانواده ها که براساس ذوق و عالقه، 
مشتریان خاص خود را دارد و بیشتر جنبه 

اصالت و کهنگی آنها مدنظر است. 

اشیایقدیمی20میلیونتومانی
وی ادام��ه می دهد: در اکث��ر مغازه های 
آنتیک فروشی اجناس قدیمی مانند چراغ، 
شمعدان، ساعت ش��معدان، آفتابه و لگن، 
س��ماور، گل��دان و... فروخته می ش��ود که 
دارای مح��دوده قیمت��ی ی��ک میلیون تا 
20 میلی��ون تومان هس��تند، البته اجناس 
قدیمی بی��ش از 20 میلیون تومان هم در 
مغ��ازه وجود دارد که معم��وال این اجناس 
مش��تریان خاص خود را دارن��د، به همین 
دلی��ل درپش��ت ویتری��ن مغازه گذاش��ته 

نمی شوند. 
نیل��ی می گوی��د:: در ح��ال حاضر خرید 
آفتابه و لگن و س��ماور در میان مش��تریان 
بیش��تر رونق دارد، اما به دلیل گرانی بیش 
از حد، مردم دیگر به خرید این گونه اش��یا 

هم عالقه کمتری نشان می دهند. 
وی در توصی��ه ب��ه افرادی ک��ه خواهان 
س��رمایه گذاری درای��ن حرف��ه هس��تند، 
ادام��ه می دهد: حرفه آنتیک فروش��ی هیچ 
آین��ده قابل تضمینی ن��دارد، به طوری که 
اکث��ر مغازه های آنتیک فروش��ی در خیابان 
منوچهری به دنبال تغییرش��غل هس��تند، 
به همی��ن دلیل س��رمایه گذاری در حرفه 
آنتیک فروش��ی ام��روزه به صرفه نیس��ت، 
به گون��ه ای ک��ه ش��اید بتوان گف��ت فقط 
سمس��اری دی��روز به آتیک فروش��ی امروز 

تغییر نام پیدا کرده است. 
ای��ن فروش��نده می گوید: در س��نوات 
مغ��ازه   700 ت��ا   600 گذش��ته ح��دود 
عتیقه فروشی در خیابان منوچهری وجود 
داش��ت، اما در حال حاض��ر به دلیل عدم 
قدرت خرید مردم و رکود حاکم بر بازار، 
تع��داد این مغازه ها ب��ه 200 باب کاهش 

پیدا کرده است. 

خریداشیایقدیمی
سرمایهگذارینیست

نیلی درخصوص این س��وال که آیا خرید 
اش��یای قدیم��ی می تواند برای مش��تریان 
قیمت  می گوی��د:  باش��د،  س��رمایه گذاری 
اش��یای قدیمی در بازار با نوس��ان روبه رو 
اس��ت، به طوری که هی��چ تضمینی وجود 
ندارد که اگر این اش��یای قدیمی را بخرید 
در چند سال آینده در زمان فروش سودی 
کس��ب کنی��د. حال حاض��ر اکث��ر افرادی 
که اش��یای قدیم��ی برای س��رمایه گذاری 
خری��داری ک��رده بودن��د، برای ف��روش با 

مشکل عدم مشتری مواجه شده اند. 
وی ادام��ه می ده��د: درس��ت اس��ت که 
فروش��نده صنایع دس��تی و اشیای قدیمی 
هس��تم، اما ب��ا توجه ب��ه رک��ود حاکم بر 
ب��ازار خریدوف��روش اجن��اس قدیمی، به 
س��رمایه گذاران پیشنهاد ورود به این حوزه 
را نمی دهم. متاسفانه خرید اشیای قدیمی 
هیچ س��ودی در آینده ب��رای آنها نخواهد 
داشت. این فروش��نده در پایان خاطرنشان 
می کند: در س��نوات گذشته اشیای قدیمی 
ک��ه مش��تریان براس��اس ذوق و عالقه آن 
اش��یا را برای تزیین خانه خ��ود خریداری 
می کردن��د به ای��ن میزان گران نب��ود، اما 
در ح��ال حاض��ر به دلی��ل افزای��ش نرخ 
 دالر آزاد، قیم��ت این اجناس بس��یارگران 

شده است. 

فرصتهاوچالشهایفروشندگیدربازارآنتیکفروشی

آنتیک فروشی عتیقه فروشی نیست

اجناس آنتیک مربوط 
به 40 تا 50 سال 
گذشته هستند که 
یا وارداتی اند یا 

ارثیه خانواده ها که 
براساس ذوق و 
عالقه، مشتریان 

خاص خود را دارد و 
بیشتر جنبه اصالت 

و کهنگی آنها مدنظر 
است

بلدرچینیازعفران؟!

کالفاول:
گوش��ت  از  اس��تفاده 
پرنده ه��ا ب��ا توج��ه ب��ه 
برتری های��ی که نس��بت 
احشام  انواع  گوش��ت  به 
دارند در س��ال های اخیر 
مورد  توجه قرار گرفته و 
از این رو در اغلب نقاط کش��ور با توجه به ش��رایط آب 
و هوایی و فرصت های س��رمایه گذاری، تولید و پرورش 

انواع پرندگان رواج یافته است. 
بلدرچی��ن یک��ی از ان��واع این پرنده هاس��ت که هم 
گوش��ت آن دارای ویژگی های منحصربفردی اس��ت و 
هم ش��رایط پرورش و نگهداری اش به دلیل عدم نیاز به 
مساحت زیاد و سرمایه گذاری باال، مورد  توجه بسیاری 

از افراد قرار می گیرد. 
از ای��ن رو ش��روع س��رمایه گذاری در پ��رورش این 
پرنده به کارآفرینان پیش��نهاد می شود، اما در خصوص 
محل اح��داث س��رمایه گذاری با توجه ب��ه خبری که 
در ایس��نا منتش��ر ش��ده اس��ت، پیش��نهاد می کنیم 
ش��رایط را در اس��تان لرس��تان بررس��ی کنید، چراکه 
معاون بهبود تولیدات دامی س��ازمان جهاد کشاورزی 
استان لرس��تان گفته اس��ت: لرس��تان به لحاظ تولید 
گوش��ت بلدرچی��ن ب��ا تولی��د س��االنه 300 تن پس 
از ی��زد در رتبه دوم کش��ور قرار دارد. نی��از به محیط 
کوچ��ک از نظر مس��احت ب��رای پ��رورش و همینطور 
س��رمایه گذاری کمتر و بازگشت س��رمایه سبب شده 
 س��رمایه گذاری در صنعت پرورش بلدرچین روز به روز 

توسعه  یابد. 
نجیب زاده با اش��اره به اینکه استان لرستان به علت 
ش��رایط اقلیمی خ��اص یکی از مناطق مناس��ب برای 
پرورش بلدرچین اس��ت، گف��ت: هم اکنون چهار واحد 
پرورش بلدرچین در شهرهای خرم آباد، الشتر، دورود و 
ازنا در استان فعالیت می کنند که ظرفیت مجموع آنها 
به 248 هزار قطعه می رس��د. همچنین برای سه واحد 
جدی��د ب��ه ظرفیت مجم��وع 130 هزار قطع��ه پروانه 

تاسیس صادر شده است. 
وی افزود: لرس��تان پتانسیل احداث واحدهای جدید 
پ��رورش بلدرچی��ن در قالب طرح توس��عه به ظرفیت 

480 هزار قطعه را نیز دارد. 
نجی��ب زاده همچنی��ن از حمایت جهاد کش��اورزی 
اس��تان از پرورش دهن��دگان بلدرچی��ن خب��ر داد و 
گف��ت: براس��اس سیاس��ت ها و راهبرده��ای جه��اد 
پ��رورش  بخ��ش  در  س��رمایه گذاران  از  کش��اورزی 
بلدرچی��ن حمایت های��ی نظی��ر اختصاص تس��هیالت 
 بانک��ی برای توس��عه، تکمی��ل و تجهی��ز واحدها نیز 

انجام می شود. 

کالفدوم:
به عن���وان  زعف�����ران 
در جهان  گیاه  گران ترین 
مورد اقبال بس��یاری قرار 
می گی��رد. ای��ن گی��اه با 
خاصی  اقلی��م  ب��ه  توجه 
که در آن می روید در بس��یاری کشورهای دنیا قابلیت 
کش��ت ن��دارد و در این می��ان ایران به عن��وان یکی از 
معدود کش��ورهایی به ش��مار می رود ک��ه در خصوص 
کشت زعفران ش��انس بزرگی آورده اس��ت، اما کشت 
زعف��ران در ای��ران ه��م هم��راه با مش��کالت خاصی 
اس��ت. از مهم تری��ن مش��کالت همان ش��رایط آب و 
 هوایی خاص اس��ت ک��ه در معدود مناطق��ی از ایران

 وجود دارد.
 بالطب��ع در ه��ر کجای این آب و خ��اک که قابلیت 
کش��ت ای��ن محص��ول وجود داش��ته باش��د نی��از به 
سرمایه گذاران با توجه به قیمت باالی کشت و برداشت 

این محصول، احساس می شود. 
از طرفی با توجه به اینکه کش��ت زعفران، اقتصادی 
است و با تامین الزامات و اصالح ساختاری کشاورزی در 
کنار به کارگیری طرح های نوین می توان زمینه را برای 
تولی��د این محصول فراهم کرد، از این رو کارشناس��ان 
با بررس��ی مناطق مختلف ایران برخی مناطق را خیلی 
دورتر از خراس��ان به عنوان منطقه مناسب برای کشت 
زعفران پیشنهاد داده اند که در سال های اخیر شروع به 

کشت این محصول کرده اند. 
اس��تان مرکزی به عنوان یکی از این مناطق، با توجه 
ب��ه آب و هوای��ی ک��ه دارد به عنوان منطقه مناس��ب 
کش��ت در حال فعالیت اس��ت و همزمان با فرا رسیدن 
هفته بس��یج، مراس��م افتت��اح مزرعه کش��ت زعفران 
به عنوان کش��ت جایگزی��ن در مناطق کم آب به صورت 
نمادی��ن با حض��ور رییس س��ازمان جهادس��ازندگی 
 اراک در روس��تای عبدل آب��اد این شهرس��تان برگزار 

شده است. 
حمایت ه��ای جهاد کش��اورزی ب��ا پرداخ��ت وام و 
تس��هیالت به کارآفرینان برای کشت و فراوری زعفران 
می تواند در ش��رایط کنونی یک��ی از فرصت های خوب 

برای سرمایه گذاری در این استان باشد. 

سوگندچاوشی

سرنخ

یادداشت خبر
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برخ��الف آقای نیل��ی، یکی از فعاالن این بخش که س��ال های 
زیادی در این حوزه با عش��ق و عالقه کار می کرده نظرات جالبی 
در خصوص کس��ب و کار آنتیک فروش��ی دارد. آقای اسالم دوست 
در خص��وص مزیت های این ش��غل به »فرصت ام��روز« این گونه 
می گوید: هر بازاری این روزها مشکالت مربوط به خودش را دارد. 
طال فروش��ی ها از نوس��انات قیمت جهانی می گویند و داروخانه ها 
از داروه��ای تقلب��ی و این قصه س��ردراز دارد تا برس��د به بحث 
آنتیک فروش��ی و عتیقه فروش��ی  که این روزها همه از مش��کالت 
موجود در این حوزه می نالند، اما به رغم همه این مشکالت در این 
س��تون تالش می کنیم مزیت های فراوانی را که موجب پایداری 
برخی از صاحبان این کس��ب و کار شده است عنوان و فرصت های 

این کسب و کار را برای سرمایه گذاران بالقوه یادآوری کنیم. 
عالق��ه روزافزون مردم به نگهداری اجن��اس قدیمی به دلیل 
یادآوری دلخوشی های سابق باعث شده تا چراغ آنتیک فروش ها 
اگرچه کم فروغ، اما همچنان روش��ن باش��د. از طرفی به دلیل 
قیمت باالیی که این اش��یا دارند ش��اید در ماه فروش سه تکه 
از آنها باعث س��ودآوری بس��یاری برای صاحب اجناس ش��ود، 
اینجا شلوار و تی شرت نمی فروشید که نیاز باشد روزانه 10قلم 
جن��س را آب کنی��د، این یک��ی از مزیت های کس��ب و کارهای 

گران قیمت است. 
همچنی��ن برخ��ی از افراد به دلیل نداش��تن فض��ای کافی در 
منزل ممکن اس��ت اجن��اس آنتیک خ��ود را به سمس��اری ها یا 
آنتیک فروش��ی ها ب��ه قیمت خیل��ی پایین بدهن��د و اصل قیمت 
و ارزش آن را ندانن��د. ای��ن به نوعی یک توافق دو طرفه اس��ت، 

مشتری شیء قدیمی را نمی خواهد و حتی ممکن است قصد دور 
انداختن آن را داش��ته باشد. این فرصت مناسبی برای شماست تا 
آن را بگیرید و به قیمت درخور آن ش��یء به خریدارش بفروشید. 
البت��ه اگرچه اتحادیه عتیقه فروش��ان در حال نظ��ارت بر فعالیت 
آنتیک فروشی ها است، اما قیمت گذاری اجناس در این کسب و کار 
یک مسئله کامال س��لیقه ای است و در واقع توافق بین مشتری و 

صاحب جنس است. 
در نهایت باید بدانید که این کس��ب و کار یک س��ری مش��تریان 
ثابت دارد که از جمله این مش��تریان می توان به افرادی اشاره کرد 
که مجموعه داری می کنند و با جمع آوری کاالها و اجناس قدیمی 
و جدید برای خود کلکس��یون می س��ازند و ب��ه این اجناس عالوه 
بر س��رمایه به عنوان حفظ آثار باس��تانی فکر می کنند. گروه بعدی 
تهیه کنندگان و کارگردانان تلویزیونی و سینمایی هستند که این 
گروه برای ساخت س��ریال های تاریخی و قدیمی و ساخت صحنه 
نیازمند این لوازم آنتیک و قدیمی هس��تند. البته برخی از آنها در 
ابتدای فیلمبرداری اقدام به خرید می کنند و پس ا ز آن هم بعضا با 
سود دوباره در صف فروشندگان قرار می گیرند. جالب است بدانید 
این لوازم گاه چون در فالن فیلم از آنها استفاده شده دوباره ارزش 

افزوده دارند و با قیمت باالتری در بازار خریدوفروش می شوند. 
مجموعا می ش��ود گفت هر کس��ب و کاری برای خود مزیت ها و 
محدودیت های��ی دارد که نمی ش��ود به صراح��ت آن را رد کرد یا 
پذیرفت. این شمایید که با  شناسایی مزیت ها و محدودیت های کار 
با روش های تحقیقی و تجربی تصمیم می گیرید وارد آن کسب و کار 

شوید یا تا جایی که می توانید از آن فاصله بگیرید. 

مزیتهمداریم...

دو پروژه مهم اقتصادی پتروش��یمی و سایپای 
خمین که هر دو در س��ال 86 کلنگ زنی شده اند 
ت��ا به ام��روز غیرفعال و نیم��ه کاره مانده اند و به 
گفته نماینده مجلس تاکنون اقدام قابل توجهی 
جهت تس��ریع در راه اندازی ای��ن دو پروژه دیده 
نشده است. محمد ابراهیم رضایی، نماینده مردم 
خمین در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با 
ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت کارخانه سایپا 
و پتروش��یمی خمی��ن گفت: مش��کل راه اندازی 
شرکت س��ایپا و پتروشمی خمین با حضور وزیر 
صنع��ت، معدن و تج��ارت نیز رفع نش��د و این 

واحدها همچنان بالتکلیف و غیرفعالند. 
وی افزود: وزیر صنعت درخصوص قرار گرفتن 
بحث کارخانه سایپا به صورت ویژه در دستور کار 

قول مساعد داده بود اما تاکنون عمال هیچ اتفاقی 
نیفتاده اس��ت. با توجه به اینک��ه حضور وزیر در 
اس��تان مرکزی نش��ان از توجه ویژه به مشکالت 
اس��تان و صنای��ع و کارخانه ه��ای آن ب��ود اما با 

گذشت زمان اقدامی صورت نگرفته است. 
وضعی��ت  درخص��وص  همچنی��ن  رضای��ی 
پتروش��یمی خمی��ن تصریح کرد: رس��یدگی به 
وضعیت این ش��رکت س��ه بار توس��ط وزیر نیرو 
س��فارش شده و جلس��ات متعددی نیز با معاون 
پتروش��یمی و مدیریت انجام ش��ده اما متاسفانه 

وضعیت این شرکت همچنان مبهم است. 
نماینده مردم خمین اضافه کرد: نوع مدیریتی 
که شاهد هس��تیم مدیریت پویایی نیست. عمال 
انگیزه و اراده ای برای پیش��رفت صنعت کشور در 

شهرستان ها نشان داده نمی شود و تصمیم گیری ها 
به صورت انقالبی و جهادی صورت نمی گیرد و با 
ادامه این نوع مدیریت اتفاق ش��اخصی در کشور 
رخ نخواه��د داد. راه ان��دازی پروژه پتروش��یمی 
خمین اش��تغالزایی 500 نفر را به همراه خواهد 
داش��ت ام��ا در حال حاضر همچن��ان در خمین 
خبری نیس��ت و جوانان این شهرستان با وجود 

پتانسیل های موجود همچنان بیکارند. 
عالوه بر این پروژه که چش��م امید بسیاری از 
جوانان شهرس��تان به احداث و فعالیت آن است 
ش��رکت س��ایپای این شهرس��تان نیز ب��ه دلیل 
مش��کالت مال��ی، تعطی��ل ب��وده و عمال بخش 
مهمی از چرخ تولید و اشتغال در این شهرستان 

نمی چرخد. 

من عاشق فلسفه ام. چون وقتی فلسفه می خوانم 
با خی��ال راحت و بدون هیچ استرس��ی، نکته ها و 
اندیشه های زیادی توی ذهنم موج می زنه. با فلسفه 
یاد می گیرم که هر فک��ر یا ایده ای که روی اجرای 
اون اصرار می کنم، لزوما شاید درست نباشه. گذشته 
از این، یک موضوع رو می شه از هزاران زاویه بهش 
ن��گاه کرد. ایرادها و معایبش رو با چش��م باز دید و 

محاسنش رو تقویت کرد. 
همی��ن دیروز داش��تم کتاب الفبای فلس��فه رو 
می خوندم که به فصل جالبی به نام سیاست رسیدم. 
)البته این فصل اس��م ترس��ناکی داره اما نظرهای 
فوق العاده جذاب و قابل تاملی توش گنجوندن که 
به خوندنش می ارزه!( توی این فصل گفته بود که 

برخی صاحبنظران بر توزیع ثروت به صورت عادالنه 
و کامال مساوی بین مردم تاکید کردن و اصرار دارن 
همه مردمی که کار می کنن، از یک حقوق مساوی 
برخوردار باشن. شاید در نظر اول این موضوع برای 
خیلی ها جذاب باشه و تحسین اون ها رو برانگیزه اما 
به جرات می تونم بگم که اگه این نظر، شما رو هم 
جذب خودش کرده، پس یقینا جزو افرادی هستید 
که کمتر از سرمایه فکر خودتون استفاده می کنید. 
رک بگم؛ ش��ما ایده پرداز نیستید و به حقوق بخور 
و نمیری که ماهانه به حسابتون واریز می شه، قانع 

هستید؛ شاید هم به رییستون حسادت می کنید! 
در کل این نظریه اش��کاالت زی��ادی داره. چون 
هی��چ وقت توی جامع��ه همه اف��راد از نظر کار و 
تالش و همچنین س��رمایه گذاری و ریسک کردن 

برابر نیس��تن. حتما این ضرب المثل رو ش��نیدین 
ک��ه می گه هرچی پول ب��دی،  آش می خوری. این 
ضرب المثل، درس��ت مصداقی بر ای رد این نظریه 
اس��ت. یعنی اون کارآفرین یا س��رمایه گذاری که 
س��ال ها تالش کرده و فکر و عمر و سرمایه اش رو 
برای راه اندازی یه کسب وکار صرف کرده، نمی تونه 
با اون شخصی که اومده اس��تخدام این کارآفرین 
شده و راحت بدون دردسرهای اولیه راه اندازی داره 

از امکاناتش استفاده می کنه، برابر باشه. 
پ��س این نظریه هی��چ نیازی به دلی��ل و برهان 
ن��داره و کامال منس��وخ و بی معناس��ت. اگر با من 
هم عقیده نیستید، فقط کافیه یک لحظه جای اون 
س��رمایه گذاری باش��ید که همه چیزش رو داده تا 
کارآفرینی کنه... اون وقت می فهمید من چی می گم! 

فلسفه،سیاست،سرمایهگذاریازدوپروژهاقتصادیخمینچهخبر؟
دکترسرمایه
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قوانین حاکم بر بازارهای پول 
و س��رمایه و همچنین ضوابط 
حاکم ب��ر فعالیت های بانک ها 
در ممال��ک مختلف براس��اس 
الگ��وی توس��عه اقتص��ادی و 
درجه توسعه یافتگی بخش های 
واقع��ی ه��ر اقتص��اد تنظیم و 
عملیاتی می شود. اندازه و نیاز 
مال��ی پروژه های زیرس��اختی 
و   )Infrastructure Projects(
بخش خصوصی  توانمندی های 
تاثی��ر زی��ادی در انتخاب این 
سیاس��ت ها و الگوی اقتصادی 
در ه��ر کش��ور دارد. قوانی��ن 
مختل��ف  کش��ورهای  بانک��ی 
بس��یار پوی��ا و دینامیک بوده 
و تغیی��رات قاب��ل مالحظه ای 
را در س��یر تکامل��ی خ��ود و 
در چارچ��وب فرآین��د رش��د 
اقتصادی کشورها در دهه های 

مختلف تجربه کرده است. 
ض��رورت اطمینان در زمینه 
ب��ه اتم��ام رس��یدن پروژه ها، 
کاهش ریسک مرتبط با معوق 
ش��دن مطالب��ات و همچنین 
اعط��ای تس��هیالت و ف��روش 
با  متف��اوت  بانک��ی  خدم��ات 
ش��رایط امن و بهت��ر، در اکثر 
ممال��ک جهان بانک ه��ا را به 
ایج��اد رواب��ط بلندم��دت ب��ا 
بنگاه از طری��ق اعمال کنترل 
مدیریتی ملزوم داش��ته است. 
ارائ��ه خدمات گس��ترده بانکی 
 )Banking product & services(
درآمدی  مناب��ع  کردن  متنوع 
بان��ک  ریس����ک  توزی��ع   و 
)Risk Diversification(دالی��ل 
مهم دیگری هستند که بانک ها 
در جه��ان ب��ه طور مس��تقیم 
ی��ا غیرمس��تقیم در بنگاه های 
س����رمایه گذاری  اقتص��ادی 
 می کنن����د. یوجی���ن وای��ت 
از  یک�����ی   )Eugene White(
محققان دانشگاه راتگرز امریکا 
در س��ال 1986 ضمن بررسی 
علت شکست بانک های ایاالت 
ش��رکت های  با  امریکا  متحده 
اوراق به��ادار   واب����س��ته در 
 )Banks with security affiliates(
ایاالت متح��ده  بانک ه��ای  و 
آمری�����کا ب����دون ش��رکت 
به����ادار  اوراق  در   وابس��ت�ه 
 )Banks without security affiliates( 
در بح�����ران مال��ی جهان��ی 
 1933-1930  س������ال های 
را   )The Great Depression(
مورد مطالعه قرار داده اس��ت. 
او در ای��ن بررس��ی درمی یابد 
که بانک های بدون شرکت های 
وابس��ته در اوراق بهادار چهار 
برابر بیشتر نسبت به بانک هایی 
ش��رکت های  طری��ق  از  ک��ه 
س��رمایه گذاری ی��ا بنگاه ها در 
عملی��ات خریدوف��روش اوراق 
به��ادار )Securities( فع��ال 
بوده اند در مع��رض خطر قرار 

گرفته اند. 
به گفته دیگر، بانک هایی که 
وابس��ته داشته اند  شرکت های 
به میزان قاب��ل توجهی امن تر 
ک��ه  هس��تند  بانک های��ی  از 

شرکت های وابسته ندارند. 
دیگ��ر  اس��تدالل  ی��ک 
با  بانک های��ی  توجی��ه  ب��رای 
شرکت های وابس��ته این است 
که هرچه بیش��تر ی��ک بانک 
در شرکتی س��هم داشته باشد 
ب��ه احتمال زیاد مش��اوره های 
بهت��ر می دهد و ب��ه موفقیت 
طرح های��ش  و  ش��رکت  آن 

کم��ک می کن��د.  در تحقیقی 
دیگر ش��واهد نش��ان می دهد، 
اگر یک بانک س��هام مدیریتی 
اقتصادی کنترل  بنگاه های  در 
داش��ته  آنه��ا  ب��ر  بیش��تری 
باش��د، می تواند حاش��یه سود 
باالت��ری را  ن��رخ   )Spread(
در تس��هیالت اعطای��ی اعمال 
کند )بدون آس��ان کردن دیگر 
شرایط و قواعد تسهیالت(. در 
عمل، آن بان��ک امکان اعطای 
وام دهی خ��ود را افزایش داده 
از حاش��یه س��ود  و همچنین 
بیش��تری بهره مند خواهد شد. 
در کنار این موض��وع، بانک با 
ریسک اعتباری کمتری مواجه 

خواهد بود. 
تحقیقی دیگر نشان می دهد 
که مش��ارکت و مالکیت بانک 
ش��رکت های  مدیری��ت  در 
وابس��ته خود، ه��م بانک و هم 
در  را  وابس��ته  ش��رکت های 
به  نس��بت  امن ترین  حاش��یه 
بانک ه��ا ی��ا ش��رکت هایی که 
وابس��ته به بانک نیستند قرار 
می ده��د و ای��ن مزی��ت قابل 
بن��گاه داری  در  مالحظ��ه ای 

بانک هاست. 
 در ب��ازل III ک��ه ام��روز 
ب��رای  جهان��ی  اس��تاندارد 
ارزیابی س��المت بانک ها تلقی 
می ش��ود، ح��دود مش��خصی 
برای سرمایه گذاری بانک ها در 
شرکت ها و بنگاه های اقتصادی 
پیش بینی نشده است و منعی 
 III برای آن وجود ندارد. بازل
)یا پیمان سوم بازل( استاندارد 
در  داوطلبان��ه جهانی  نظارتی 
کفایت س��رمایه بانک، تس��ت 
اس��ترس و ریس��ک نقدینگی 

بازار است. 
ب��ازل مجموع��ه ای جامع��ه 
از اقدام��ات قابل پیاده س��ازی 
بانک ها جهت افزایش وام دهی 

و کاهش ریسک است. 

بن��گاه داری بانک ها در ایران 
براس��اس قوانین جاری بانکی 
کش��ور ممنوع نیست و عموما 
بنگاه ها برحس��ب ض��رورت یا 
تکلی��ف در تملک بانک ها قرار 

گرفته اند. 
زیرمجموع��ه  ش��رکت های 
بانک ه��ای ایران��ی را می توان 
به چه��ار گروه به ش��رح ذیل 

تقسیم کرد: 
1- شرکت هایی که برحسب 
ض��رورت صنعت بانک��داری و 
تغیی��رات ب��ه وج��ود آمده در 
محی��ط کس��ب و کار آن ج��زو 

الینفک این صنعت هستند.
 2- ش��رکت هایی ک��ه ب��ر 
حس��ب ضرورت و عدم توانایی 
دول��ت در تس��ویه بدهی های 
خود ب��ه بانک ه��ا در قالب رد 
دیون به تملک آنها درآمده اند. 
در  ک��ه  ش��رکت هایی   -3
نتیج��ه ع��دم توانای��ی بخش 
خصوص��ی به ایف��ای تعهدات 
و معوق ش��دن تس��هیالت به 

تملک بانک ها درآمده اند. 
بخ��ش  ک��ه  صنایع��ی   -4
خصوص��ی ب��ه دلی��ل حج��م 
س��رمایه گذاری  مبال��غ  باالی 
اولی��ه حاضر ب��ه ورود به آنها 
نب��وده و مش��ارکت بانک ها به 
نوع��ی تامین مالی و پوش��ش 
ریسک های آنها را مرتفع کرده 

است. 
س��رمایه گذاری  مجموع   -5
ب���نگاه ه���ای  بانک ه����ا در 
ح��دود  خ��ود  زیرمجموع��ه 
26ه��زار میلیارد تومان برآورد 

شده است. 
از مبل��غ 26ه��زار میلی��ارد 
توم��ان، مبلغ 9ه��زار میلیارد 
توم��ان بابت بنگاه هایی اس��ت 
که جه��ت تس��ویه بدهی های 
دولت��ی ب��ه بانک ه��ا واگ��ذار 
شده است. بخش��ی از 26هزار 
میلی��ارد توم��ان نی��ز مربوط 

ب��ه ش��رکت هایی اس��ت ک��ه 
فعالیت ه��ای  امت��داد  در 
بان��ک عم��ل می کنن��د نظیر 
شرکت های لیزینگ، صرافی ه�ا، 
و  ب��ورس  کارگ���زاری ه��ای 
ش��رکت های بیمه ک��ه چرخه 
تکمی��ل  را  بان��ک  فعالی��ت 

می کنند. 
بنگاه��داری بانک های ایرانی 
س��رمایه گذاری  براس��اس 
حقوقی  مش��ارکت  و  مستقیم 
ب��وده ک��ه قان��ون بانک��داری 
ب��دون رب��ا و آیین نامه اجرایی 
آن، آنه��ا را ب��ه صراحت مجاز 
شمرده اس��ت. به عبارت دیگر 
عملی��ات بنگاه��داری بانک ها 
ب��ه هی��چ وج��ه مانع��ی برای 
توس��عه اقتصادی کشور نبوده 
و ریسکی برای سیستم بانکی 

ایجاد نکرده است. 
بانک ها  س��رمایه گذاری  حد 
براس��اس ضوابط نظارتی بانک 
مرک��زی جمه��وری اس��المی 
ای��ران 40درصد س��رمایه پایه 
تعیین شده اس��ت. ممنوعیت 
بانک ها از داش��تن شرکت های 
س��رمایه گذاری، کارخانه داری، 
بنگاهداری  ی��ا  ش��رکت داری 
در مدت بس��یار کوت��اه و الزام 
به واگ��ذاری آنها ب��ا توجه به 
تحریم ه��ا و رک��ود حاک��م به 
نظ��ر در مدت زمان پیش��نهاد 
شده در الیحه قانونی خروج از 
رکود قطعا موجب ضرر و زیان 
عم��ده بانک ها و ایج��اد رکود 
بازار س��رمایه  در  عمیق ت��ری 

خواهد شد. 
اخی��را وزارت محت��رم امور 
اقتص��ادی و دارای��ی تدابیری 
را ب��رای ایج��اد صندوق ه��ای 
با  مقابل��ه  ب��رای  بازارگ��ردان 
س��رمایه  ب��ازار  کاس��تی های 
پیش بین��ی ک��رده و بانک ه��ا 
را ب��رای حضور فع��ال در این 
صندوق ه��ا تش��ویق و ترغیب 

کرده  است. 
ض��رورت  دالی��ل  اه��م 
در  ایرانی  بانک ه��ای  حض��ور 
ش��رکت ها،  س��رمایه گذاری 
طرح ه��ا و پروژه ه��ای ب��زرگ 
اقتصادی را می توان به ش��رح 

ذیل خالصه کرد: 
- نداش��تن ب��ازار س��رمایه 
پیش��رفته ب��رای تامی��ن مالی 

پروژه ها
و  انگی��زه  وج��ود  ع��دم   -
و  الزم  مال��ی  توانایی ه��ای 
کاف��ی بخش خصوص��ی برای 
در  کالن  س��رمایه گذاری های 

پروژه ها
اقتصادی  س��ریع  تح��والت 
از  ناش��ی  کاس��تی های  و 

تحریم های ناروای بین المللی
تش��ویق  و  پیش بین��ی   -
بانک ه��ا برای س��رمایه گذاری 
مس��تقیم در پروژه های بزرگ 

اقتصادی
- لزوم حض��ور بانک ها برای 
پروژه ه��ا  در  س��رمایه گذاری 
به عنوان موتور محرک توس��عه 

اقتصادی
اقتص��اد  کنون��ی  ش��رایط 
ایران نیاز ب��ه گروه های بزرگ 
اقتص��ادی توانمن��د دارد ک��ه 
بتوانن��د به عنوان ی��ک بازوی 
محرک س��بب رشد اقتصادی، 
افزایش تولید و کاهش بیکاری 

و تورم در کشور شوند. 
عملکرد ی��ک بانک به عنوان 
محور اصلی یک گروه اقتصادی 
 )Integrated( یکپارچ��ه 
منجر ب��ه افزایش توان مالی و 
رش��د تمامی ش��رکت های آن 
مجموع��ه می ش��ود. همچنین 
به دلیل حضور در هیات مدیره 
به عن��وان  ش��رکت ها  ای��ن 
س��رمایه گذار، بان��ک می تواند 
س��پرده گذاران  منافع  حاف��ظ 

خود باشد. 
ب��ا توجه به ش��رایط کنونی 
اقتص��اد ملی ک��ه دارای تورم 
ب��اال، بیکاری، رک��ود عمیق و 
تحریم اس��ت، پرداختن به این 
موضوع که نقطه قوت بانک ها 
تامل  قابل  می ش��ود  محسوب 

است. 
بانک محور بودن نحوه تامین 
در جمهوری  پروژه ه��ا  مال��ی 
اس��المی ایران )به ترتیبی که 
س��هم بانک ها در تامین مالی 
اقتصاد ایران 83 درصد اس��ت 
و این نس��بت در کش��ورهای 
در حال توس��عه و پیشرفته به 
ترتیب 38درص��د و 23درصد 
بازار  توس��عه نیافتگی  اس��ت(، 
س��رمایه، ع��دم وج��ود بخش 
ب��رای  توانمن��د  خصوص��ی 
ورود ب��ه تامی��ن و راه ان��دازی 
پروژه ه��ای ب��زرگ و در عین 
ح��ال ام��کان اعم��ال نظارت 
موثر در اعطای تس��هیالت به 
منظور اتمام به موقع پروژه ها، 
کاهش ریسک عدم بازپرداخت 
تسهیالت اعطایی و پیشگیری 
از ب��روز مطالب��ات مع��وق در 
پروژه هایی که توس��ط بانک ها 
از  ش��ده اند،  س��رمایه  گذاری 
دالیلی اس��ت که حضور نظام 
بانکی را در تاسیس و راه اندازی 
بنگاه های اقتصادی، صنعتی و 
خدماتی غیرقابل اجتناب کرده 
و محروم کردن اقتصاد کش��ور 
از این اهرم توس��عه ای، جفایی 
به رشد و ارتقای تولید ناخالص 

ملی است. 

فرصتسازیبانکهایجهانیبابنگاهداری  بانک توسعه اقتصادی 
راه حل حمایت از بنگاه های اقتصادی

حمایت ه��ای مالی تنها بخش��ی از حمایت های مورد 
نیاز بنگاه های کوچک و متوس��ط را شامل می شود که 
توسط بانک ها، موسس��ات مالی توسعه ای، شرکت های 
لیزین��گ، ش��رکت های س��رمایه گذار مخاط��ب پذیر و  
غیره برای کمک و پش��تیبانی از این بنگاه ها به اجرا در 
می آید، با این حال توس��عه و ایجاد موسسات تخصصی 
جدید در زمینه فعالیت های حمایت مالی و مش��اوره ای 
از بنگاه های کوچک و متوسط ضروری به نظر می رسد. 
بانک ه��ا به عن��وان موسس��ه های متخص��ص می توانند 
به عنوان یک نهاد مالی توس��عه ای برای ایجاد و ش��روع 
کسب و کار بنگاه های کوچک و متوسط و پاسخگویی به 
نیازهای خاص نقش��ی مهمی ایف��ا کنند. به دلیل تنوع 
بخش های مختلف اقتصادی کشور، بنگاه های اقتصادی 
کوچک و متوسط به محصوالت و خدمات مالی متمایز، 
متنوع، جدید و کارا نیاز دارند. بنابراین باید نوآوری های 
مختلفی از س��وی تامین کنندگان مالی تعهد شود تا از 
دسترس��ی آس��ان این بنگاه ها به منابع مالی مورد نیاز 
اطمینان حاصل ش��ود. س��از و کاره��ای تامین مالی و 
اعتبار بنگاه های کوچک و متوس��ط و محصوالت مالی 
مورد نیاز باید به گونه ای طراحی شود تا نیاز این بنگاه ها 
را در سه مرحله چرخه حیات سازمان شامل: راه اندازی، 

توسعه کسب و کار و نوسازی در برگیرد. 
بررس��ی ابتدایی روی سایر کش��ورهای توسعه یافته 
یا در حال توس��عه اهمیت و نقش بنگاه های اقتصادی 
کوچک و متوسط را در رشد اقتصادی پایدار به وضوح 
نشان می دهد و این واقعیت را آشکار می سازد که برای 
ایجاد و توس��عه این دس��ته از بنگاه ها در ایران نیاز به 
عزم مل��ی و تهیه چارچوب جامع توس��عه با همکاری 
بان��ک مرک��زی، وزارت اقتص��اد و دیگر دس��تگاه های 

مرتبط است. 
بنگاه های کوچک و متوس��ط ب��ه حمایت های مالی 
دولت و پشتیبانی موسس��ات مالی خصوصی و دولتی 
و ان��واع خدم��ات مرتب��ط به آنه��ا نیازمندن��د. تجربه 
کشورهای موفق در توس��عه اقتصادی و صنعتی مانند 
کش��ورهای جنوب ش��رق آس��یا حاکی از آن است که 
این کش��ورها راهبرد توس��عه ای خود را بر پایه رش��د 
و گس��ترش بنگاه ه��ای کوچ��ک و متوس��ط پی ریزی 
کرده اند. حمایت های مالی و مش��اوره ای تنها بخش��ی 
از حمایت های مورد نیاز بنگاه های کوچک و متوس��ط 
را شامل می ش��ود که توسط بانک ها، موسسات مالی و 
غی��ره به اجرا در می آی��د. همچنین با توجه به اهمیت 
بنگاه های کوچک و متوسط در رشد اقتصادی و کاهش 
رشد بیکاری کشور و بیم و امیدهایی که از سوی دولت 
و نخبگان جامعه داده می شود و باعث انتقادهای زیادی 
از نظام بانکی و همچنین نگرانی از سرنوش��ت این نوع 
بنگاه ها ش��ده، ض��روری به نظر می رس��د موسس��ات 

تخصصی سرمایه گذاری در این زمینه احداث شود. 
البت��ه باید توجه داش��ت که در چش��م انداز و بیانیه 
ماموریت بانک باید بر اش��اعه فرهنگ کارآفرینی تاکید 
ش��ود و چنانچه ماموریت بانک به روشنی بیان نشود، 
می توان��د هدف های بلند م��دت را تعیین و راهبردها را 
تدوی��ن کن��د. از طرفی باید توجه داش��ت که خدمات 
مال��ی بانک ه��ا ب��ه تنهای��ی ضمانت کنن��ده موفقیت 
بنگاه های کوچک و متوس��ط نیس��ت و ب��رای افزایش 
س��هم این بنگاه ها در رش��د پایداری اقتصاد کشور، به 
ارائه خدمات توس��عه و مشاوره ای برای کمک به حفظ 
و رش��د آنه��ا نیاز اس��ت. چنانچه بنگاه��ی در تعریف 
بنگاه های کوچک و متوس��ط قرار گیرد و به پشتیبانی 
مالی برای توس��عه کس��ب و کار خود نیاز داشته باشد، 
می تواند یک یا بی��ش از یکی از محصوالت مالی مورد 
نیاز را که در س��ایر بانک های تج��اری و تخصصی نیز 

ارائه شود، دریافت کند. 
از ابتدای ابالغ آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های 
کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین شاهد مقاومت و 
مخالفت شدید نظام بانکی کشور بودیم. این مخالفت ها 
در سطح جهانی نیز برای وام دهی به این بنگاه ها وجود 
دارد و به همین دلیل دولت ها را بر آن داش��ته تا برای 
حمایت از بنگاه های کوچک و متوس��ط از موسس��ات 
مال��ی تخصصی برای حل مش��کل نقدینگی بنگاه های 
کوچک و متوسط استفاده کنند. یکی از این موسسات 
بانک توس��عه بنگا ه های کوچک و متوسط است که به 
موازات س��ایر بانک های تخصصی و بدون رقابت با آنها 
به ارائه تس��هیالت به بخش ه��ای مختلف اقتصادی در 
قال��ب حمایت از این بنگاه ها بپ��ردازد. در نهایت اینکه 
با توجه به نقش مهم بنگاه های کوچک و متوس��ط در 
رش��د پایدار اقتصاد و س��هم آنها در اشتغالزایی و رشد 
کارآفرینی، تاسیس بانکی برای حمایت مالی توسعه ای 
و به خص��وص ارائ��ه خدمات مش��اوره ای ب��ه بنگاه ها، 
ضروری به نظر می رس��د. چشم انداز این بانک می تواند 
بانک��ی پیش��تاز در فراهم ک��ردن خدمات ب��ا کیفیت 
برای توس��عه و گس��ترش بنگاه های کوچک و متوسط 
در راس��تای کس��ب رش��د اقتصادی پایدار و همچنین 
بانکی برای کمک به رش��د جامعه کارآفرینی ایران در 
راستای تحقق اهداف اقتصادی- اجتماعی دولت باشد. 
از جمله ماموریت های ای��ن بانک نیز می تواند حمایت 
از توس��عه و رش��د پایدار بنگاه های کوچک و متوسط 
ایران و کمک به حرکت تکاملی آنها به س��وی بنگاهی 
مل��ی و بین الملل��ی و همچنین باالب��ردن ارزش خلق 
ش��ده در بنگاه های کوچک و متوس��ط برای کمک به 
منافع ملی و ایجاد خدمات جدید مالی که پاس��خگوی 
نیازهای بنگاه هاست، باشد. اهداف بانک باید به صورت 
قانونی مش��خص و در اساسنامه آن بیان شود تا بتوان 
چش��م انداز و ماموریت بانک را طب��ق موارد مصرح در 

قانون بیان کرد. 

تعامل بانک ها و بنگاه های اقتصادی 
فرصت یا تهدید اقتصادی؟ 

صنع��ت بانکداری از س��ه ح��وزه اصل��ی: بانکداری، 
س��رمایه گذاری و مدیریت دارایی تش��کیل شده است. 
بانک های ب��زرگ و معتبر جهان به طور معمول در هر 
س��ه بخش فعالیت می کنند، ام��ا بانک های کوچک تر 
تمای��ل بیش��تری به س��رمایه گذاری و مش��ارکت های 
اقتصادی با ش��رکت ها و بنگاه های اقتصادی دارند. این 
مش��ارکت ها اغل��ب در دو بخش محص��والت و صنایع 
دسته بندی می ش��ود که هدف اصلی آنها ارائه مشاوره 

اقتصادی، تامین بودجه و دریافت سود است. 
مش��ارکت و فعالیت اقتصادی بانک ها از چند مسیر 

متداول صورت می گیرد: 
• مشاوره در خرید، فروش و ادغام شرکت ها 

• انتشار اوراق قرضه با بازدهی باال به شرکت ها برای 
تامین مالی خریدوفروش و دیگر فعالیت های شرکت ها 
• مشاوره در زمینه حقوق صاحبان سهام و مشتقات 

سهام در بازار سرمایه )اوراق بهادار و...(
• مش��اوره در زمینه افزایش قدرت خرید ش��رکت یا 
به بیانی دیگر مش��اوره در مورد توانایی پرداخت بدهی 

شرکت ها 
بهب��ود س��اختار اقتص��ادی ش��رکت ها پ��س از   •

بحران های مالی 
بر این اس��اس به نظر می رسد مش��ارکت بانک های 
کوچک با بنگاه های اقتصادی تازه تاس��یس یا خواهان 
بودجه، مش��ارکتی سودآور است. شاید به همین دلیل 
باش��د که دولت بریتانیا از آوریل سال 2013 میالدی 
قانونی ب��رای حمایت مالی بنگاه های اقتصادی کوچک 
ی��ا در حال توس��عه تدوی��ن کرد. براس��اس این قانون 
برخ��ی بانک ها به طور تخصصی به پرداخت وام و ارائه 
مشاوره های اقتصادی به بنگاه های اقتصادی پرداختند 
و با تش��ویق و حمایت مالی از ای��ن بنگاه ها، آنها را به 

سوی رشد اقتصادی حرکت دادند. 
ای��ن قان��ون که ب��ا ن��ام »برنام��ه س��رمایه گذاری 
کس��ب و کار« در بانک های بریتانیا شناخته می شود به 
طور مستقیم، توسط وزیر امور خارجه بریتانیا حمایت 
و ب��ه دو بخش: مدیریت )ارائه مش��اوره های تخصصی 
اقتص��ادی( و س��رمایه )اعطای بودجه ب��رای کمک به 
فعالیت های اقتصادی( تقس��یم می شود. دولت بریتانیا 
ب��رای موفقیت این برنامه اقتص��ادی، بالغ بر میلیون ها 
یورو سرمایه گذاری کرده و فراخوان های متعددی برای 
مش��ارکت ش��رکت ها و بنگاه های اقتصادی در اعتالی 

این طرح صادر کرده است. 
در نگاه نخس��ت چنین طرح ها و اقداماتی که توسط 
بانک ه��ا ی��ا دولت ها انجام می ش��ود به نف��ع اقتصاد و 
به وی��ژه به نفع صاحبان س��رمایه و شرکت هاس��ت اما 
گاهی مش��ارکت های اقتصادی با بانک ها تبدیل به دام 
یا حتی باتالق های غیرقابل بازگش��ت می ش��ود. برای 
توضیح بهتر این ادعا بد نیس��ت یک مثال را بررس��ی 

کنیم: 
ش��رکت معتبر و مش��هور )FLIPSE( در سال 2008 
تصمی��م گرفت برای گس��ترش و به روز ک��ردن یکی از 
شعبه های خود در بخش جنوبی میامی یک وام 500 هزار 
دالری دریافت و 46 نفر کارمند جدید نیز استخدام کند. 
تا اینجای کار همه چیز خوب به نظر می رس��ید )دریافت 
وام، رشد اقتصادی و استخدام کارمند( اما تا سال 2010 
و با نوسانات اقتصادی، شرکت فیلیپس نه تنها نتوانست از 
پس پرداخت وام خود برآید، بلکه ناچار به اخراج تعدادی 
از کارمندان خود نیز شد و حتی در نهایت ساختمان یکی 

از شعبه های خود را تقدیم بانک کرد. 
مش��ابه این اتفاق بی��ن س��ال های 2003 تا 2010 
میالدی ب��رای تعداد زیادی از ش��رکت های کوچک و 
بزرگ در سراس��ر ای��االت متح��ده رخ داد؛ اتفاقی که 
نوعی زنگ خطر بود: »س��رمایه گذاری بانکی همیش��ه 

یک سرمایه گذاری دو سر سود نخواهد بود.« 
ش��اید به دلیل چنین اتفاقاتی بود که بانک ها در س��ال 
2008 میالدی در سطح جهانی تغییرات عمده ای در بخش 
استانداردهای اعطای وام و اعتبار ایجاد کردند؛ تغییراتی که 
از وثیقه های معتبر تا بررسی های متعدد کارشناسان وام برای 

اطمینان از بازگشت سرمایه را شامل می شد. 
اما شکس��ت اقتصادی یک شرکت کوچک یا اعطای 
وام بانکی و سرمایه گذاری و مشارکت اقتصادی بانک ها 
در فعالیت های ش��رکت ها چه تاثی��ری بر روند اقتصاد 

یک کشور یا حتی اقتصاد جهانی می گذارد؟ 
برای پاسخ این سوال ها باز هم به یک مثال ملموس 

اشاره می کنیم: 
کش��ور چین در بی��ن کش��ورهای آس��یایی در زمره 
کوش��ا ترین کشورها در مس��یر صنعت و تولید محسوب 
می ش��ود. تعداد زیاد شرکت های تولیدی و صنعتی باعث 
شده تا اقتصاد چین همواره برای ثبات و پیشرفت تالش 
کند. در این میان اعطای وام یا مشارکت در فعالیت های 
اقتصادی توسط بانک ها امری ساده و عادی تلقی می شود. 
اما اقتصاد چین پس از آنکه اتحادیه اروپا و ایاالت متحده 
ورود کاالهای غیر اس��تاندارد چینی را به کشورهایش��ان 
محدود و ممنوع کردند، ضربه بزرگی خورد. دولت چین 
تالش کرد با اعطای وام های بیشتر دولتی و مشارکت در 
تولید محص��والت و یافتن بازارهای فروش جدید، جلوی 

ضربه های بعدی را بگیرد. 
اما چرا شکست اقتصادی شرکت ها تا این حد دولت 

چین را نگران می کرد؟ 
پاسخ ساده است؛ با شکست مالی شرکت ها، توانایی 
پرداخت س��ود بانکی از بین می رف��ت، بحران بیکاری 
تش��دید می ش��د و در نهایت اقتصاد چین فلج می شد. 
گرچ��ه برخ��ی اقتصاددان��ان اقتصاد کنون��ی چین را 
اقتصادی راکد و دارای ثبات ژله ای )ثباتی که هر لحظه 
امکان سقوط دارد( تلقی می کنند اما مشارکت بانک ها 
در دوره بح��ران اقتص��ادی تا حد زیادی ش��رکت ها و 

تولیدگران غیر دولتی را نجات داد. 
به طور کلی مشارکت بانک ها در فعالیت های اقتصادی 
به امری اجتناب ناپذی��ر در دنیای تجارت، به ویژه تجارت 
جهانی مبدل شده اس��ت. گرچه در اغلب اوقات بانک ها 
بیش از صاحبان مش��اغل س��ود می کنند، اما طرح های 
امروزی، مانند آنچه در بریتانیا در حال اجراس��ت، تالش 
دارند با باالتر بردن سطح سواد اقتصادی مدیران شرکت ها 
و ارائه مش��اوره های متع��دد، آنها را ب��ا منافع و مضرات 

احتمالی مشارکت با بانک آشنا کنند. 

محمدرضا ادراکی
ترجمه و گردآوری: رویا پاک سرشت

مسعود دانش��مند، عضو هیات 
نماین��دگان ات��اق بازرگانی ایران 
و ته��ران ب��ر ای��ن عقیده اس��ت 
ک��ه حض��ور بانک ها در توس��عه 
اقتصادی بنگاه ه��ا باید به صورت 
تامی��ن س��رمایه باش��د. البته با 
توجه به نرخ به��ره باال در مقابل 
بازده تولید پایین، در دراز مدت، 
بنگاه ها توان پرداخت اقساط خود 
را نداشته و در نهایت بانک مالک 
بنگاه می ش��ود. ب��ه همین دلیل، 
او ب��ر این عقیده اس��ت که بنگاه 
بای��د منابع مالی خ��ود را از نظام 
بین المل��ل تامین کند که این نیز 
نیازمند اتصال ایران به نظام بانکی 

جهانی است. 
به عنوان  بان�ک  آی�ا حض�ور 

حام�ی مالی کمکی به رش�د 
و توس�عه اقتص�ادی بنگاه ها 

می کند؟ 
اقتصادی  فعالیت  بانک  وظیفه 

نیس��ت. وظیف��ه بانک 
تامین اعتب��ار و منابع 
مالی اس��ت. اگ��ر قرار 
باش��د بانک به فعالیت 
در  بپ��ردازد  اقتصادی 
این ص��ورت از فعالیت 
بانک��داری خ��ود ب��از 
می ماند. بانک می تواند 
س��رمایه م��ورد نیاز را 
یا  کوتاه مدت  به صورت 

بلند مدت در اختیار بنگاه اقتصادی 
قرار دهد. این سرمایه نیز می تواند 
به صورت خرید مواد اولیه، سرمایه 

در گردش، ایج��اد واحد تولیدی 
و دیگر موارد باش��د. در همه جای 
دنیا سرمایه تاس��یس یک بنگاه 
اقتصادی یا واحد تولیدی توسط 

فرد تامین نمی شود، بلکه بخشی 
از آن توس��ط فرد و بخشی دیگر، 
به طور مث��ال میزان 20 درصد از 

سوی بانک تامین می شود. 
آی�ا تامین س�رمایه در آینده 
بان�ک را محق در فعالیت های 

اقتصادی بنگاه نمی کند؟ 
این گونه نیس��ت که 
تامین س��رمایه موجب 
شود یک بانک خود را 
مالک بن��گاه اقتصادی 
بدان��د ام��ا در ایران به 
دلی��ل باال ب��ودن نرخ 
به��ره بانک��ی و پایین 
ب��ودن ب��ازده تولی��د، 
ب��ه تدریج به س��متی 
حرک��ت می ش��ود که 
بانک مالک واحد تولیدی خواهد 
شد. در حالی که در دنیا نرخ بهره 
بانکی شش یا هفت درصد و بازده 

س��رمایه بیش از 20 درصد بوده، 
اما در ایران بهره بانکی 30 و بازده 

تولید 12 درصد است. 
راه حل چیست؟ 

راه حل این اس��ت که بنگاه ها و 
واحدهای تولیدی از منافع مالی 
بین المللی تامین س��رمایه شوند 
و بخش��ی از نیازهای ابزاری خود 
را از نظام مالی دنیا تامین کنند. 
در این صورت بازده تولید افزایش 
می یابد و بنگاه می تواند اقس��اط 
وام خ��ود را بپ��ردازد. اما این نیز 
اتفاق نمی افت��د، مگر اینکه ایران 
به نظام بانک��ی بین الملل متصل 
ش��ود. اما ت��ا زمانی ک��ه تحریم 
وجود داش��ته باش��د، امکان پذیر 

نخواهد شد. 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران: 

بانک تنها باید تامین کننده سرمایه باشد

دریچه دیدگاه
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یک روز در چند باغ
ایرانی ها همیشه باغ و راغ ها را دوست داشته اند. اصوال ساخت 
باغ یکی از تخصص های معماری ایرانی بوده است. حضور در باغ 
و تفرج و تفریح در سنت ایرانی جایگاه ویژه دارد. به همین دلیل، 
در این گزارش چندین باغ در یک منطقه خاص به نام خراسان 
جنوبی را برای مسافرت به شما پیشنهاد می کنیم؛ باغ هایی که 
امروزه با س��اختمان هایی که در دل خود جای داده اند، جنبه 
تفریحی-تاریخی کسب کرده اند. تماشای این باغ ها به نوعی 
تماشای سیر تاریخی معماری ایرانی هم هست؛ زیبایی هایی که 
در دل شهرهای صنعتی وجود ندارند. در حقیقت، تماشای این 
باغ ها به نوعی لذت فرهنگی در پی دارد . یکی از استان هایی که 
باغ های بسیاری دارد، خراسان جنوبی با 25 باغ تاریخی است که 
از این تعداد 16 باغ در فهرست آثار ملی ثبت شده است. بیشتر 
به باغ  های تاریخی که متعلق به خاندان  های ثروتمند بوده  اند، در 
شهر بیرجند و روستاهای اطرف آن واقع شده  اند که از آن جمله 
می  توان به باغ ها و عمارت های رحیم آباد، معصومیه، بهلگرد، 
امیرآباد شیبانی، علی آباد، شوکت آباد و ارگ کاله  فرنگی یا ارگ 
میرحسن خان اشاره کرد. این باغ ها به لحاظ معماری، تزیینات و 

طراحی شباهت فراوانی با یکدیگر دارند. 

باغ و عمارت اکبریه، میراث جهانی در بیرجند

باغ  ه��ای تاریخ��ی اس��تان خراس��ان جنوبی، ویژگی  های 
منحصر به فردی دارند که همین ویژگی  ها موجب شده یکی از 
باغ ها به نام باغ اکبریه در میراث جهانی به ثبت برسد. باغ و عمارت 
اکبریه به عنوان مجموعه تاریخی در انتهای خیابان معلم در مرکز 
استان، یعنی بیرجند و در داخل محدوده  روستای تاریخی اکبریه 
قرار گرفته اس��ت. تفاوت ویژگی های معماری در بخش های 
مختلف این بنا نشان دهنده  س��اخت بنا طی چند دوره است، 
به نحوی که س��اخت این مجموعه از اوایل دوره قاجار تا اواخر 
این دوره و در چند مرحله انجام شده است. این مجموعه شامل 
چند عمارت است که هر عمارت شامل طبقات متعددی است 
که به وسیله داالن های متعدد به یکدیگر راه دارد. در بخش هایی 
از این اتاق ها، تزیینات گچی دیده می شود و بخش هایی از آن 
نیز فاقد هرگونه تزیین است. همچنین درهای موجود در این 
عمارت چوبی بوده که با شیشه های رنگی تزیین شده اند. وجود 
درختان بلندقامت کاج در دو طرف خیابان اصلی عمارت مرکزی 
این مجموعه، بر زیبایی و طراوت باغ و نمای آن افزوده است. در 
طبقه  هم کف عمارت مرکزی، ت��االری زیبا با تزیینات گچی،  
طرح های اسلیمی و در های چوبی وجود دارد، همچنین میانه  
خانه این عمارت در قسمت ساختمان مرکزی آن قرار دارد. بخش 
اداری این عمارت که جدیدترین قسمت آن است، در اوایل دوره  
پهلوی احداث شده، درختان و گیاهان موجود  در این باغ به دو 
نوع کلی تزیینی و میوه  دار تقسیم می  شوند که شامل درختان 
کاج، بوته های شمشاد، درختان زردآلو، پسته، انار و توت است. 
از بخش مرکزی که در دوره قاجار احداث ش��ده به عنوان موزه 
باستان شناسی و مردم شناسی استفاده می شود. بخش ساخته 
شده در دوره  پهلوی کاربری اداری دارد و باالخره دیگر بخش ها 

به سفره خانه و چایخانه سنتی اختصاص یافته است. 

باغ و عمارت شوکت آباد، شاهکاری برای نمایش
باغ بزرگ و میوه  دار ش��وکت  آباد و عمارت زیبای وس��ط آن 
که هنرمندی معماران دوره قاجاریه را نشان می دهد، در پنج 
کیلومتری ش��رق بیرجند قرار دارد. از نظر معماری فضاهای 
احداث شده در باغ و عمارت ش��وکت  آباد ویژگی های خاصی 
دارند که در دیگر نمونه های مش��ابه آن کمت��ر می توان یافت 
طوری که فضاسازی در این باغ با هماهنگی خاصی انجام شده 
که بیانگر وجود طرح و نقشه از پیش تعیین شده برای ساخت بنا 
است. این مجموعه نیز همانند دیگر مجموعه ها شامل بخش های 
متعددی است که هر بخش تزیینات خاص خود را دارد، از جمله 
حوض خانه که بیشترین ویژگی های معماری و تزیینی را دارد. 
این قسمت گنبدی بزرگ دارد که در مرکز آن یک کاله فرنگی 
با پنجره هایی که از طریق آن بخشی از نور حوض خانه تامین 
شده تعبیه شده است.  از دیگر فضاهای مهم تشکیل دهنده  این 
مجموعه می توان به اندرونی یا محل خصوصی خانواده حاکم 
اشاره کرد. این بخش که در جنوبی ترین قسمت مجموعه قرار 
گرفته از لحاظ معماری و طرح ش��باهت فراوانی به خانه های 
مسکونی واقع در بافت قدیم بیرجند دارد. از مهم ترین تزیینات 
این عمارت می توان به قاب های گچی ایوان اندرونی، رخبام های 
تزیینی و طاق نماهای اطراف حوض خانه اشاره کرد. در مجموع 
بناهای احداث شده به صورت متراکم بوده و در جبهه  جنوبی 
مخصوص حاکم و خانواده او بوده اس��ت ک��ه برخی فضاهای 
داخلی برای تشریفات و پذیرایی از میهمانان مورد استفاده قرار 
می گرفت. بخش گسترده ای از باغ درختان مختلف میوه و تزیینی 
دارد. همچنین روش معماری به کار رفته در احداث این عمارت 
به صورت طاق و تویزه بوده و گهواره ای بودن سقف برخی اتاق ها 

حاکی از روش معماری ناحیه گرم و خشک است. 

 باغ »بهلگرد« اصیل ترین باغ ایرانی 
در منطقه بیرجند

باغ »بهلگرد« در فاصله 30 کیلومتری شمال شرقی بیرجند 
در امتداد ج��اده »بیرجند - زاهدان« واقع ش��ده. ورودی باغ 
دارای س��ردری س��اده با در چوبی و دو تکه اس��ت که با گل 
میخ  های کروی تزیین شده. فضای هشتی که به صورت محدود 
و با طاق نماهای کم  عرض و کم  عمق آن را می  پوش��اند، پس 
از آس��تانه ورودی قرار گرفته و محوطه اندرونی که در امتداد 
هشتی واقع شده فضای به نسبت وسیعی را به خود اختصاص 
داده است. طبق اصول باغ سازی ایرانی در میان این محوطه 
استخری به شکل چهارضلعی به چشم می  خورد که در قسمت 
جنوبی اندرونی بنا در دو طبقه همک��ف و اول به وجود آمده 
است. این بنای تاریخی به علت جذابیت خاص و به لحاظ وجود 
اجزا و عناصر معماری اسالمی از جمله سردر ورودی هشتی 
با فضاهای ویژه خود بخش اندرونی باغ و بنای آن که به صورت 
ترکی با ستون  های آجری مشخص است با شماره 2367 در 
فهرست آثار ملی ثبت ش��ده. مجموعه باغ و عمارت بهلگرد 
شامل بخش های متعددی همچون، ورودی، هشتی، حیاط 
اندرونی، عمارت اصلی، محل سکونت خدمه، بیرونی و اصطبل 
است. این باغ که روی زمین شیب دار بنا شده، به منظور مهار 
شیب زمین از جنوب به شمال به صورت یکسانی طراحی شده 
است و با داشتن اندرونی و بیرونی یکی از اصیل  ترین باغ  های 

ایرانی در منطقه است. 

به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی 
مرکز گردش��گری علمی- فرهنگی 
دانش��جویان ایران )istta( به نقل 
از ایرنا، »روح اهلل سعید العسکری« 
سرپرس��ت اداره می��راث فرهنگی، 
صنای��ع دس��تی و گردش��گری 
شهرس��تان اصفهان گفت: براساس 
نظرس��نجی موسس��ه بین المللی 
گردش��گری Tripadvisor از 
گردشگران خارجی، مسجد جامع 
اصفهان بیشترین رأی و گواهینامه 
برت��ری س��ال 2014 را ب��ه خ��ود 
اختصاص داده است. ، از بزرگ ترین 
موسسه های گردشگری جهان است 
که در 42 کش��ور فعالیت دارد. این 

موسسه هر سال پس از نظرسنجی 
از گردش��گران در سراس��ر جهان، 
گواهینام��ه جش��ن مهمان نوازی 
را ب��ه یکی از بناه��ای تاریخی اعطا 
می کند. مسجد جامع عتیق یکی از 
قدیمی ترین مساجد جهان اسالم با 
قدمتی 1200 ساله، مساحتی بالغ 
بر 22 هزار مترمربع دارد. مس��جد 
جامع عتی��ق در کنار ب��ار مذهبی، 
چکیده هنر کهن و چند هزار ساله 
معماری ایران اس��ت که در دوران 
اس��المی به اوج رس��ید، به گونه ای 
که در آن می توان معم��اری دوران 

دیالمه، س��الجقه، مغول، آل مظفر، 
تیموریان و آق قویونلوها و س��پس 
س��ده 11 هجری قمری، معماری 
مکتب اصفه��ان و حتی س��ده 13 
هجری قمری یعن��ی دوره قاجار را 
مش��اهده کرد. این مسجد از جمله 
آثار معم��اری تاریخی کش��ورمان 
است که در فهرست میراث جهانی 

یونسکو به ثبت رسید. 
از س��وی دیگر مدی��رکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اس��تان کرم��ان گفت: س��قف بازار 
تاریخی شهر کرمان مرمت و بازسازی 

می ش��ود. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل میراث فرهنگی کرمان »علی 
مهاجری« در نشست ساماندهی بازار 
تاریخی شهر کرمان اظهار کرد: سقف 
بازار تاریخی ش��هر کرم��ان مرمت، 

بازسازی و زیباسازی می شود. 
وی از طراح��ی درهای یکنواخت 
ب��رای مغازه ه��ای ب��ازار تاریخ��ی 
کرم��ان خب��ر داد و بی��ان داش��ت: 
بازاری��ان در زمینه یکسان س��ازی 
درهای مغازه های بازار کرمان اقدام 
کنند. مدی��رکل می��راث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردش��گری استان 

کرمان با اش��اره به حضور گروهی از 
سرمایه گذاران یزدی در بازار تاریخی 
کرمان افزود: زنده بودن بازار کرمان 
برای ای��ن اف��راد باورکردن��ی نبود. 
مهاجری عنوان کرد: سرمایه گذاران 
ی��زدی ب��رای س��رمایه گذاری در 
 ب��ازار تاریخ��ی کرم��ان اع��الم 

آمادگی کرده اند.
 وی یادآور شد: کاروانسرای بسیار 
زیبایی در میدان ارگ کرمان وجود 
دارد که انس��ان را به وج��د می آورد 
و تاکن��ون چند س��رمایه گذار برای 
س��رمایه گذاری در این کاروانسرا به 
کرمان آمده اند و این مکان ظرفیت 
تبدیل به هتل سنتی و پاساژ را دارد. 

گزارش »فرصت امروز« از مظاهر گردشگری علمی-فرهنگی ایران

مقبره هایی تشنه گردشگر

دی��دار از بناها و آث��ار تاریخی 
و مقبره ه��ای مفاخ��ر علم��ی و 
فرهنگی همیشه جذابیت زیادی 
برای مردم داشته است. به همین 
دلیل هم هس��ت که کشورهای 
زیادی با داش��تن این گون��ه آثار 
در پ��ی اس��تفاده اقتص��ادی از 
آنه��ا برآمده ان��د. ای��ران ه��م به 
دلیل پیشینه تاریخی-فرهنگی 
گسترده ای که دارد، از ظرفیت های 
زیادی برای درآمدزایی از این راه 
برخوردار اس��ت؛ راهی که از گذر 
اصطالحی ب��ه نام گردش��گری 
علمی-فرهنگی می گذرد. اما در 
این زمینه هنوز در آغاز راه هستیم 
در حالی که کشورهای همسایه با 
داشتن کمترین میزان از این گونه 
آثار، بیشترین اس��تفاده را از آنها 
می برند. نمونه بارز آن هم ترکیه 
اس��ت. امروزه گردشگران زیادی 
برای دی��دار از مس��جد ایاصوفیه 
ترکیه وارد این کش��ور می شوند، 
اما ایران با داشتن چندین مسجد 

مش��هور و بزرگ در سطح جهان 
کمت��ر از آنها اس��تفاده می کند. 
هر چند مساجدی مانند گوهرشاد 
و مسجد امام اصفهان تا حدودی از 

گردشگران بهره می برند. 

امکانات نیست، گردشگر هم 
نمی رود

تجهیزات گردشگری مهم ترین 
اصل در جذب گردشگر به مناطق 
دارای ظرفیت گردشگری است. 
امروزه، هر مس��افری ب��رای رفع 
نیازهای اولیه خود هم که ش��ده 
باید به امکانات حداقلی دسترسی 
داش��ته باش��د، ام��ا در ای��ران با 
همه رویکرده��ای مثبتی که به 
گردش��گری علم��ی و فرهنگی 
وجود دارد، هنوز آن چنان که باید 
به زیرساخت های آن توجه نشده 
است، به گونه ای که همین دالیل 
موجب ش��ده اس��ت گردشگران 
کمتر رغبت��ی به دی��دار از مراکز 
علمی و فرهنگی داش��ته باشند. 
اما همین گردش��گران وقتی وارد 
کش��ورهای دیگر مانن��د ترکیه 

می شوند، همیش��ه به مساجد و 
مقبره ه��ای بزرگان آن دیار س��ر 
می زنند. مثال قونی��ه ترکیه همه 
ش��هرت خود را مدی��ون آرامگاه 
موالناس��ت. هر ایرانی هم که به 
ترکیه می رود، حتما سری به این 
مقبره می زند. در حالی که در ایران 
تنها مقبره های حافظ و سعدی و 
چند شاعر بزرگ دیگر از این اقبال 
برخوردار هستند که گردشگران 
به سراغشان بروند. اما مثال آرامگاه 
بایزید بسطامی در سمنان را چند 
نفر می شناس��ند یا باغ متعلق به 
صائ��ب در اصفهان چه اس��تفاده 

گردشگری از آن می شود؟! 
از دیگ��ر مواردی ک��ه می توان 
به عن��وان گردش��گری علم��ی 
و فرهنگ��ی ب��ه آنها اش��اره کرد، 
مقبره ه��ای ش��اعران و دیگ��ر 
بزرگان عل��م و ادب ایران اس��ت. 
مثال آرامگاه ابن سینا در همدان. 
البت��ه آسیب شناس��ی این حوزه 
برمی گردد به اینکه اگر مثال مردم 
از آرامگاه ابن سینا بازدید می کنند، 
به خاطر ش��هرت بی حد و حصر 

این چه��ره برتر علمی اس��ت. اما 
سخن بر سر این مسئله است که 
از دیگر ظرفیت های این چنینی 
چه اس��تفاده ای ش��ده است. در 
چند سال اخیر رویکردهای مثبت 
میراث فرهنگی به مفاخر علمی و 
فرهنگی موجب شده تا مثال خانه 
نیمایوشیج ش��اعر پیشرو شعر نو 
ایران به محلی برای گردش��گری 
و دید و بازدید گردشگران تبدیل 
شود، تا جایی که تورهای زیادی 
هم از ته��ران به روس��تای یوش 
محل استقرار این خانه می روند و 
معموال هم با استقبال گردشگران 
مواج��ه می ش��وند. با توج��ه به 
مسائل یاد ش��ده به نظر می رسد 
در صورت برنامه ریزی و توجه به 
زیرساخت های جذب گردشگر، 
به راحتی می توان از مقبره ها، آثار 
فرهنگی و تاریخی و غیره به عنوان 
نمادی از تمدن ایرانی و راهی برای 

کسب درآمد استفاده کرد. 

علمی- فرهنگی ها کدامند؟ 
کدام شهرهای ایران از پتانسیل 

گردش��گری علم��ی و فرهنگی 
برخوردار هستند. شاید شهرهایی 
که در وهله نخس��ت در ذهن هر 
ایرانی رژه می روند، شیراز با حافظ 
و سعدی اش باش��د و خراسان با 
فردوس��ی، همدان با ابن سینا و 
کاشان با س��پهری، یا نیشابور با 
خی��ام. پس بقی��ه ش��هرها چه 
می شوند؟ بس��یاری از شهرها و 
مناطق ایران از پتانس��یل باالیی 
در این زمینه برخوردار هس��تند. 
مثال شهرستان شاهرود و آرامگاه 
شیخ خرقانی را چند ایرانی تاکنون 
دیده اند. همین داستان، در مورد 
بایزید بس��طامی و آرامگاه او نیز 
مصداق دارد. موارد یادشده تنها 
نمونه هایی مح��دود و معدود از 
ه��زاران آثار و بنای دیگر اس��ت. 
در حالی که گردشگری علمی و 
فرهنگی تنها بحث التذاذ خاطر 
را مطرح نمی کند، بلکه می تواند 
بینش ادب��ی و فرهنگ��ی نیز در 
گردشگران ایجاد کند و به نوعی 
گردشگری ارزشی نیز محسوب 

می شود. 

تهمینه سهرابی 

پیشنهاد سفر

قوت سفر

اخبار
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یادداشت

چرا گردشگران خارجی سفر 
به ایران را خطرناک می دانند؟

با توجه به اینکه جاذبه های گردشگری در کشور ایران 
بسیار بیشتر از سایر کش��ورها به ویژه کشور ترکیه است، 
اما میزان سفر توریست ها و گردشگران خارجی به اماکن 
مذهبی و علمی- فرهنگی کشورهای همسایه بسیار بیشتر 

از ایران است. 
رش��د جذب توریست و گردش��گران خارجی در داخل 
کش��ور منفی اس��ت، درحالی که از اکثر نق��اط دنیا برای 
گردشگری به کش��ور هایی مانند ترکیه س��فر می کنند. 
اما این موض��وع که با توجه ب��ه آثار و بناه��ای تاریخی و 
فرهنگی در ایران چرا جذب گردش��گر رشد منفی دارد، 
دالیل مختلفی وج��ود دارد که یکی از ای��ن دالیل بحث 
تحریم هایی است که از سوی کشورهای غربی بر کشورمان 

تحمیل شده است. 
تحریم های بخش حقوق بش��ری نس��بت به ایران، در 
افکار دنیا بسیار اثر گذاش��ته است، همچنین تحریم های 
اقتصادی و تحریم های خطوط هوایی هم به کاهش میزان 
گردشگر و توریست به داخل کشور منجر شده است، زیرا 
تحریم ه��ای خطوط هوایی باعث ش��ده که گردش��گران 

خارجی به راحتی نتوانند به ایران مسافرت کنند. 
فراهم نش��دن و عدم توسعه زیرس��اخت های داخلی از 
جمله سیس��تم حمل و نقل و راه های مواصالتی به شهرها 
هم باعث کاهش آمار مس��افرت گردش��گران خارجی به 
داخل کش��ور ش��ده، زیرا با توجه به اینکه آمار تصادفات 
ریلی و جاده ای در کشور بسیار باال است. به همین دلیل، 
گردشگران خارجی خواهان سهل ترین و امن ترین مسیر 

برای تردد به شهرها هستند. 
متاسفانه حوادث اخیر در برخی از شهرهای گردشگری 
مانند اصفه��ان اثر منف��ی بر می��زان ورود گردش��گران 
خارجی به داخل کش��ور گذاشته اس��ت، به طوری که از 
نظر گردشگران خارجی س��فر به ایران ناامن و خطرناک 
است. به همین دلیل، مس��ئوالن ذی ربط عالوه بر توسعه 
زیرس��اخت ها از جمله عمران و آب��ادی باید در خصوص 
مس��ائل فرهنگی و فضای اجتماعی جامع��ه هم عملکرد 
موثر و جدی داشته باش��ند، زیرا شفاف سازی موضوعات 
فرهنگی، اجتماعی و عمرانی ایران نقطه عطفی برای جذب 

توریست و گردشگر خارجی خواهد بود. 
 اقتصاد بسیاری از کش��ورهای دنیا تحت تاثیر توریسم 
است، به طوری که منابع مالی بیش��تر کشورها از طریق 

گردشگری تامین می شود. 
با توجه به اینکه ظرفیت و پتانسیل صنعت گردشگری 
ایران بسیار زیاد اس��ت، به همین دلیل س��ازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری کش��ور باید هر چه سریع تر از انزوا 

خارج شود. 
متاسفانه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور در 
بحث توسعه صنعت گردشگری فقط حضور فیزیکی دارد 
و تاکنون برنامه گردشگری از س��وی این سازمان تعریف 
نشده، به همین دلیل این س��ازمان باید هر چه سریع تر با 
حضور مدبرانه و جدی، صنعت گردشگری کشور را توسعه 
دهد. بخش سرمایه گذاری صنعت گردشگری همیشه از 
موضوعات حاشیه ای کش��ور محسوب می شده، به طوری 
که هر استانی به صنعت گردشگری ورود پیدا کند، رییس 
س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری درگیر مطالبات 
خود می ش��ود، به ط��وری که مس��ئوالن اس��تانی از نوع 
پرداخت هایی که به آنها از سوی سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری می ش��ود، بسیار ناراضی هس��تند و این امر 
باع��ث بی انگیزگی آنها برای ورود به صنعت گردش��گری 

استان شده است. 
 عدم توجه به صنعت گردشگری استان ها باعث شده که 
بسیاری از گردش��گران داخلی هم به کشورهای همسایه 
س��فر کنند، به همین دلی��ل، ایران برخالف کش��ورهای 
همس��ایه از منابع مالی خوبی در خصوص توسعه صنعت 

گردشگری بهره مند نیست. 

سفرسالم 
به منظور جلوگیری از مس��مومیت غذایی هنگام سفر 
ابتدا باید به داروخانه محلی بروید و تقاضای داروی مناسب 
حالتان را داشته باش��ید تا جلوی تهوع شما را بگیرد. اگر 
حالت تهوع ش��دید، سرگیجه و خش��کی دهان داشتید، 
باید به دنبال درمانگاه باشید. به هیچ وجه غذاهای جامد 
مصرف نکنید و تا حد امکان غذاهای آبکی و نوشیدنی میل 
کنید. نوش��یدنی هایی مانند ش��یرنارگیل که الکترولیت 
دارند برای این امر مناسب هستند. همچنین مصرف برنج 
و موز هم باعث کاهش حالت تهوع می ش��ود. مسمومیت 
غذایی خیلی طول بکش��د دو تا چهار روز است. پس سفر 

خود را برای این مسئله ساده خراب یا متوقف نکنید.
بای��د تم��ام تالش��تان را بکنید ت��ا هنگام س��فر بیمار 
نش��وید، چون حتی یک س��رماخوردگی کوچک هم در 
س��فر باعث می ش��ود تا نتوانید از س��فرتان لذت ببرید. 
بنابراین، اگر به غذایی حساس��یت دارید س��عی کنید نام 
آن غذا را به زبان مردم کشوری که به آنجا سفر کرده اید، 
یادبگیرید و در رس��توران ها بخواهید در س��فارش غذای 
شما از این مواد اس��تفاده نکنند. پیش از سفر ببینید چه 
بیماری های واگی��رداری در این منطقه وج��ود دارد و از 
قبل پیش��گیری های الزم را انجام دهی��د و حتی اگر نیاز 
است واکسن بزنید. ممکن اس��ت تنها با خوردن آب یک 
کش��ور دیگر مریض ش��وید، پس برای نوش��یدن فقط از 
آب های معدنی یا آب جوشیده شده استفاده کنید. حتی  
دندان های خود را هم با آب جوش��یده مسواک کنید. در 
سفر از خام خواری بپرهیزید و حتی سبزی های خام را هم 

مصرف نکنید، چون ممکن است بیمار شوید.

مس��جد و مدرس��ه آقاب��زرگ یک��ی از 
باش��کوه ترین و زیباترین مس��اجد دوره 
قاجار در ایران به ش��مار می آی��د. این بنا 
در خیابان فاضل نراقی کاش��ان واقع شده 
اس��ت. تمامی این بنا از جمله گنبد آن که 
جزو بزرگ ترین گنبدهای آجری اس��ت 
با آجر ساخته ش��ده و تزیینات به کار رفته 
در آن بنا عبارت اس��ت از: کاش��ی کاری، 
آجرکاری، کتیبه های نفیس گچی و کاشی، 
مقرنس کاری، خطاطی ثلث و نستعلیق و 
نقاشی که نقاشی این مدرسه توسط استاد 
محمد باقر قمصری صورت گرفته اس��ت. 
این مسجد س��ردر زیبایی دارد که سقف 
آن ب��ا مقرنس های معلق گچی و نقاش��ی 
تزیین یافته و دیوارهای جلوخان از کتیبه 
باالی س��ر در تا کف تختگاه های طرفین 

 درگاه با کاشی های خشتی الوان پوشیده 
شده است. هیأت اصلی بنا و گنبد و بارگاه 
با شکوه آن به واسطه عظمت ساختمان و 

طرح عالی و نقشه بی نظیر به خصوص پس 
از ورود به محوطه مدرسه، دو صحن فوقانی 
و تحتانی و حجره های محل سکونت طالب 

و گنبد آجری با شکوه و با گلدسته هایی در 
دو طرف آن خودنمایی می کند. عالوه بر این 
دو حیاط خلوت، آب انبار بزرگ، شبستان 
دیگری در پشت گنبد، ساختمان مسجدی 
که در جنب گنب��د واقع اس��ت و محراب 
کاشی کاری واقع در شبستان جنب گنبد 
که در حقیقت مجموعه ای است از هنرهای 
کاش��ی کاری، گچ ب��ری، کتیبه نویس��ی، 
مقرنس کاری و نقاشی، از جمله متعلقات 
این بنای عظیم اس��ت. مس��جد آقابزرگ 
از نظر پالن جزو مس��اجدی است که سه 
شبستان دارد و نکته مهم و قابل توجه در 
این محل تلفیق مس��جد و مدرسه است. 
تمامی بنا با آجر ساخته ش��ده و تزیینات 
 به کار رفته در آن جذابی��ت خاصی به آن 

بخشیده است. 

یکی از اس��تان هایی که در این فص��ل و در این هوای 
نیم��ه پاییزی و نیمه زمس��تانی منطقه مناس��بی برای 
گردشگری به شمار می رود، استان سمنان است. استانی 
که دیدنی های زیادی به لح��اظ فرهنگی و تاریخی دارد 
از جمله برج طغرل. دیدار از این بن��ای تاریخی که پنج 
ساعت با تهران فاصله دارد می تواند گزینه مناسبی برای 
بازدید باشد. برج طغرل دامغان ساختمان آجری بدون 
سقفی است که در جنوب روستای مهماندوست در20 
کیلومتری شمال ش��رقی دامغان واقع شده، این برج در 
آبادی امام آباد، در س��ال 4۹0 هجری قم��ری یعنی در 
دوره سلجوقیان، س��اخته شده اس��ت. این برج آجری 
که به برج معصوم زاده مشهور اس��ت، طاق نماهای بلند 
و مقرنس کاری های زیب��ای آج��ری دارد. دو کتیبه در 
باالی برج به خط��وط کوفی و بنایی وج��ود دارد. تاریخ 
بنا با زمان سلطان سنجر سلجوقی مطابقت دارد و مردم 
محل آن را امام زاده قاس��م می گویند. در آجرکاری آن 
دقت و مهارت عجیبی ب��ه کار رفته که هم اکنون پس از 
۹35 سال تیزی لبه تزیینات قرنیز با آن همه پیچ و خم 

آن از مسافت چندین متری پدیدار و مشخص است و در 
تزیینات آجری آن به خصوص حاش��یه قرنیزهای باالی 
آن قطعات ب��زرگ آجر را طوری تراش��یده اند که گویی 

مانند چوب به وس��یله اره کار کرده باشند و تمام پیچ و 
خم ها و چین خوردگی های آجرها را با لبه های تیز از کار 
درآورده اند. شعاع داخلی این برج هشت متر و ارتفاع آن 
12متر است. ارتفاع اصلی برج در گذشته بیشتر بوده و 
بعدها به علت فروریختن گنبد مخروطی شکل و زیبای 
این بنا از ارتفاع آن کاسته ش��ده است. معلوم نیست که 

چرا این بنا سقف ندارد. 
این برج آجری که به برج معصوم زاده یا امام زاده قاسم 
ش��هرت یافته، از طاق نماهای بلند و مقرنس کاری های 
جالب آجری و دو کتیب��ه در باالی برج ب��ه خط کوفی 
و بنایی تش��کیل یافته اس��ت. کاربری این ب��رج کامال 
مشخص نیست و گویا بیشتر جنبه نمادین داشته است، 
البته معماری این ب��رج در ایران کام��ال منحصر به فرد 
نیس��ت و ش��بیه آن نیز در کش��ور وجود دارد؛ از جمله 
پیر علمدار دامغان، ب��رج رادکان کردکوی، برج الجیم 
و برج رس��گت در س��وادکوه مازن��دران و گنبد معروف 
 قابوس که در ش��هر گنبد قابوس در اس��تان گلس��تان 

قرار دارد.

مسجد آقابزرگ کاشان و موارد خاصش

برج و بارویی در خور دیدار

دنیای میراث فرهنگی



جرم بزرگ افسر ارشد
ب��ه گ��زارش رویت��رز، 
یکی از افس��ران ارشد 
ارت��ش چین به مخفی 
ک��ردن بیش از یک ت��ن پول نقد و یش��م در زیرزمین 
منزلش اعتراف کرده اس��ت.  دادستان های ارتش چین 
اعالم کردند، ژو کایهو، معاون سابق فرمانده کمیسیون 
مرکزی ارتش چین که سال گذشته میالدی بازنشسته 
شد به دریافت مبالغ باالی رشوه اعتراف کرده و احتماال 
با اتمام تحقیقات با دادگاه نظامی مواجه خواهد شد. در 
مارس سال جاری میالدی، دادستان ها منزل گران قیمت 
این مرد در پکن را مورد بازرسی قرار داده و بیش از یک 
تن پول نق��د و دالر امریکا، یورو و یوآن چین به همراه 
چندصد کیلوگرم س��نگ یشم، اش��یای آنتیک و سایر 
س��نگ های قیمتی در زیرزمین منزل این مرد کش��ف 
کردند. هفته نامه فونیکس که توسط تلویزیون فونیکس 
هنگ کنگ اداره می ش��ود، نوش��ت: 10 کامیون نظامی 
چین برای خارج کردن این مبالغ پول نقد و سنگ های 

قیمتی به کار گرفته شدند. 

کاهش وابستگی امارات به نفت
ب��ه گ��زارش گاردین، 
در  س��لطان المنصوری 
گفت وگ��و ب��ا ش��بکه 
س��ی ان ان، اظهار کرد: با توجه به تکیه امارات بر اقتصاد 
چندوجه��ی و تنوع بخش��یدن به مناب��ع درآمدزایی از 
چند دهه گذش��ته، انتظ��ار می رود بودجه این کش��ور 
و پروژه ه��ای در حال توس��عه آن، تحت تاثیر روند افت 
قیمت نفت قرار نگیرن��د. المنصوری درباره برنامه ریزی 
امارات برای تنوع بخش��یدن به منابع تامین درآمد این 
کش��ور در ش��رایط کنونی بازار جهانی نفت، ادامه داد: 
امارات از س��ال 1٩٧1 میالدی سیاست واضح و روشنی 
ب��ر مبنای تنوع منابع درآم��د و دوری گرفتن تدریجی 
از نف��ت ک��ه در آن زم��ان بیش از ٩0 درص��د از تولید 
ملی این کشور را تشکیل می داد، در پیش گرفته است. 
وی ضمن کم اهمیت خواندن کاهش قیمت نفت، افزود: 
کش��ورهای جه��ان تجربه قبلی کاه��ش قیمت نفت را 
دارند و بس��یاری از کش��ورها از جمله امارات می دانند 
چگونه با وضعی��ت کنونی  مقابله کنند. قیمت مورد نظر 
بس��یاری از وزیران نفت و اقتصاد جهان 100 دالر برای 
هر بش��که نفت خام اعالم ش��ده اما عرض��ه و تقاضا در 
ب��ازار، تعیین کننده نهایی قیمت نفت اس��ت. امارات در 
نظ��ر دارد با در پیش گرفتن اهدافی چون بهره گیری از 
صحرایی که هیچ گونه وابس��تگی به نفت ندارد، استفاده 

از انرژی های نوین را توسعه دهد. 

کمبود خدمات درمانی در افریقا
به گ��زارش وال اس��تریت ژورنال، 
چند سازمان خیریه اعالم کردند 
در کشورهای ابوال زده از هر هفت 
زن ی��ک نف��ر در دوره بارداری یا 
زمان وض��ع حمل ج��ان خود را 
از دس��ت می دهد. این سازمان های خیریه اعالم کردند 
کمبود خدم��ات بیمارس��تانی در کش��ورهای ابوال زده 
موجب شده از هر هفت زن یک نفر در زمان بارداری یا 
وضع حمل فوت کند. اگرچه س��یرالئون، لیبریا و گینه 
از میان کش��ورهایی با باالترین میزان مرگ و میر زنان 
در جهان پیش از ش��روع شیوع ابوال بودند، اما اخیرا به 
دلیل ارتقای تسهیالت سالمتی به زنان هنگام بارداری 
و وضع حمل این وضعیت در این کش��ورها بهبود یافته 
بود. با این حال در ماه های اخیر شیوع گسترده ویروس 
ابوال موجب ش��د توان خدمات رس��انی بیمارستان ها و 
کلینیک ه��ا به حداقل برس��د و در نتیج��ه تمرکز آنها 
روی درم��ان مبتالیان به ابوال و پیش��گیری از ش��یوع 
بیش��تر آن ق��رار گرفت. بررس��ی ها حاکی از آن اس��ت 
در صورتی که اقدام مناسبی اتخاذ نشود میزان مرگ و میر 
در زنان باردار در این کش��ورها افزای��ش خواهد یافت. 
صندوق جمعیت س��ازمان ملل متحد برآورد کرده است 
درصورتی که این زنان مراقبت های مورد نیاز را دریافت 
نکنند نرخ مرگ و میر در آنها 15 درصد باال می رود که 
نسبت به آمار کنونی افزایش 20 برابری خواهد داشت. 
بس��یاری از زنان باردار در کشورهای ابوالزده به دلیل 
ت��رس از احتم��ال ابتال ب��ه ویروس اب��وال از مراجعه به 
مراکزدرمانی و دریافت مراقبت های بهداشتی خودداری 
می کنن��د و در نتیجه به دلیل فقدان مراقبت های کافی 

و به موقع جانشان به خطر می افتد. 

در مهرماه 13٩3 ش��اخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در مقایسه با ماه قبل معادل 
2/3 درصد افزایش یافت. این افزایش بیش��تر ناش��ی از باال رفتن شاخص بهای تعدادی از اقالم و 
گروه ها مانند مرکبات معادل 1٩/6 درصد، موز 21/٧ درصد، انواع برنج 1/٧ درصد، گوجه فرنگی 
 8/2 درصد، انواع ماهی آب های داخل 11/3 درصد، فرآورده های ش��یر 1/3 درصد، گوش��ت دام 
0/5 درصد، »قند، شکر، مربا، عسل، شکالت و محصوالت قنادی« و »خشکبار« هر یک 1/2 درصد، 
آش��امیدنی ها 0/٧ درصد، عدس 11/1 درصد، بیس��کویت، کیک و شیرینی خشک 1/5 درصد، 
س��بزی خوردن 2/3 درصد، انواع ماهی آب های شمال ٧/6 درصد، ماکارونی 2/6 درصد، روغن ها 
و چربی ها 0/4 درصد، نمک، ادویه، س��س ها و چاش��نی ها و ترکیبات خوراکی 0/٩ درصد، لپه و 
نخود 2/5 درصد، هویج 0/3 درصد، فرآورده های گوشتی 0/1 درصد و کدوی سبز 2/1 درصد بوده 
است. در این ماه شاخص بهای برخی از اقالم و گروه ها مانند گوشت مرغ معادل 3/4 درصد، سیب 
درختی 6/4 درصد، انواع خیار 0/8 درصد، کاهو 0/12 درصد، س��یب زمینی 3/٧ درصد، تخم مرغ 

0/8 درصد، بادمجان و لوبیاچیتی هر یک 1/8 درصد و انگور 0/1 درصد کاهش یافت. 

باال رفتن هزینه زندگی دهک ها در مناطق مختلف شهری
طی یک س�ال و نیم گذشته تالش های 
بس�یاری ب�رای کاهش ش�کاف طبقاتی 
میان مردم ایران انجام ش�ده اس�ت ولی 
در نهایت بازهم ثروتمن�دان 81 میلیون 
تومان بیش از فقرا درآمد داشته اند. براین 
اساس یک خانوار با بعد 2/70 نفر جمعیت 
در طول سال گذشته حدود شش میلیون 
و 442 هزار تومان برای هزینه های زندگی 
خود شامل  خوراک و پوشاک، دخانیات، 
حمل و نق�ل، تفریح، بهداش�ت و درمان، 

تحصیل و... صرف کرده است. 
هزینه زندگ�ی دهک ب�االی درآمدی 
ساکن در مناطق شهری با بعد 2/74 نفر 
جمعیت در مدت مشابه بیش از 87 میلیون 

و 711 هزار تومان بوده است. 

امروز نیز به تعریف و بررسی دو واژه اقتصادی خواهیم پرداخت. 
اقتصاد بدون پول

در ابتدا که این عنوان را می خوانید احتماال چند دشنام نصیب بنده می کنید که این چه عنوانی 
است! منتها همان طور که در فوتبال بازی بدون توپ داریم و بسیار هم مهم است در اقتصاد هم 
اقتصاد بدون پول داریم. نمونه بسیار باارزش یوتیوب و ویکی پدیا هستند طوری که کارمندانش 
که خود افراد عادی جامعه هستند در جای جای دنیا منبع را تغذیه می کنند، بدون اینکه حقوقی 
دریافت کنند. ما که در اقتصاد همراه با پول به جایگاه باالیی نرسیدیم امیدواریم در این زمینه 
بتوانیم رش��د کنیم و به جایگاه  درخوری برس��یم. اصال گفتنش هم شیک است: »اقتصاد بدون 

پولمون قوی شده جدیدا!«
شاخص فالکت

ش��اخص فالکت از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به دس��ت می آید. در واقع همان طور که از 
نامش پیداست، جمع شدن این دو فاکتور باهم شاخصی را نشان می دهد که باال بودن آن بدین 
معناست که دیگر اوضاع خیلی خراب است. خدارا شکر ما در ایران نه تورم داریم و نه بیکاری! 
و این ش��اخص تنها مختص کش��ورهای غربی اس��ت که روز به روز به فالکت بیشتری می رسند 
بی ش��عورها! بنده پس از مش��اوره و رایزنی با دوس��تان خوبم در حوزه اقتصاد از جمله پروفسور 
داریوش گرگوند، عضو هیات علمی دانش��گاه فایننس اینتراخت فرانکفورت توانس��تیم واژه های 

جدیدی در این حوزه ابداع و روانه خطوط اول علمی جهان کنیم، ازجمله: 
شاخص شجاعت

این شاخص از تلفیق شرایط بد اقتصادی و شجاعت فردی شخصی حاصل می شود که زمام 
امور را در این شرایط برعهده می گیرد. افرادی که دارای شاخص شجاعت باالیی هستند معموال 
افرادی ریس��ک پذیر بوده به این صورت که در ش��رایط س��خت اقتصادی مسئولیت را برعهده 

می گیرند. 
شاخص رفاقت

این ش��اخص که در ایران به »پارتی« نیز معروف اس��ت از تلفیق رفاقت و دوس��تی و داشتن 
ارتباطات گوناگون در حوزه های مختلف حاصل می شود. افرادی که شاخص رفاقت باالیی دارند 
اساسا خیلی به قابلیت های طرف مقابلشان توجه نمی کنند بلکه تنها رفاقت و دوستی را مدنظر 
قرار داده و از آن در زمینه معرفی شخص بهره می گیرند. موردی داشته ایم که طرف فوق دیپلم 
پروتز دندان بوده و دوس��تی با ش��اخص رفاقت باال داشته که او را به عنوان پیمانکار ساختمانی 

معرفی کرده و کال مسیر زندگی اش تغییر کرده است. 
شاخص خجالت

این شاخص آستانه تحمل اقتصادی خانوار را نشان می دهد که پایین تر از آن موجب خجالت 
و سرافکندگی ش��ان می ش��ود. در واقع هر چه افراد پررو تر و بی چشم  و روتر باشند دارای شاخص 

خجالت باالتری هستند. 
شاخص هالکت

این ش��اخص ارتباطی مس��تقیم دارد با میزان تحمل جامعه. به این صورت که این ش��اخص 
ضریبی را مشخص می کند که پایین تر از آن فرد یا گروه به هالکت رسیده و دیگر توان تحمل 
ندارد و دار فانی را وداع می گوید. خدارا ش��کر طبق آمار به دس��ت آمده از موسسه دکتر هاوارد 
والوویتز در امریکا کش��ور ایران دارای باالترین میزان این ش��اخص است و در جهان رتبه اول را 

داراست. 
 

سعید هوشیار    | طنزنویس|

نمودار امروز

کیوسک

نخستین محصول از برنامه تجاری جدید مرسدس بنز برای مایباخ، آماده شده و در نمایشگاه لس آنجلس و گوانگجو به صورت تقریبا همزمان رونمایی 
می شود. 

قــاب

س��اراول یک واحد طراحی بسیار قوی داشت. 
من به تدریج پیش��رفت کردم و توانستم رییس 
قسمت شوم، البته به طور غیررسمی. یعنی سن 
و س��ال کمی داشتم و حکم رسمی نداشتم، اما 
عمال مس��ئولیت کارها بر عهده م��ن بود. آقای 
زرگری��ان عالقه زیادی به من داش��ت و من هم 
ایش��ان را بسیار دوست داش��تم و دارم و برایش 
احت��رام قائل ب��ودم و هس��تم. او فارغ   التحصیل 
پلی تکنی��ک بود و به زبان انگلیس��ی و طراحی 
تسلط کامل داشت و واقعاً بسیاری از مهندسان 
و استادان دانشگاه از او درس می گرفتند. از نظر 
جثه هم خوش هیکل و ورزش��کار ب��ود. یکی از 
عادت های ایشان این بود که فقط قهوه می خورد. 
من روحیات ایش��ان را بس��یار می پس��ندیدم. 
واقعا به همه چیز توج��ه می کرد و همه چیز را 
تحت نظر داش��ت. وقتی به کارخانه می آمد نگاه 
می کرد ببیند هر کس چه کاری انجام داده است. 
کارخان��ه را بازدید می کرد، کارمندها را می دید، 
بعد می آمد در اتاقش می نشس��ت، همه چیز در 
ذهنش ب��ود. من خیلی چیزها را از ایش��ان یاد 
گرفت��م. ایش��ان اعتماد زیادی به من داش��ت و 
اعتم��اد به نفس زیادی به من م��ی داد. در آنجا 
هر ساله حقوق ها را به نسبت کارایی افراد اضافه 
می کردند. در مقطعی حقوق مرا نیز افزایش داد. 
یادم می آید که به دفترش رفتم و به ایشان گفتم: 
»من اضافه حقوق نمی خواهم.« پرسید: »چرا؟« 
گفت��م: »به جای اضافه حقوق، اجازه بدهید من 
هم هر روز صبح با شما در قسمت های کارخانه 

دور بزنم.« با عصبانیت مرا از اتاقش بیرون کرد و 
بعد از چند ساعت مرا صدا زد و پرسید: »دنبال 
من توی کارخانه بچرخی که چی بشه؟« گفتم: 
»می خواهم شیوه برخورد شما با کارگران را یاد 
بگی��رم.« جواب داد: »خب! ح��اال که این طوره 
از فردا بی��ا دنبالم.«در واق��ع در آن دوره ضمن 
تجربه کاری یک الگوی مدیریتی را نیز به دست 
آوردم. نکاتی مانند هدایت حین عمل، شیوه حل 
مسئله، کنترل عملیات، برخورد با نیروی انسانی، 
دس��تور حضور و کار مهندسان در خط تولید و 
رفع مس��ائل تولیدی در مح��ل را همگی ضمن 
کار از ایش��ان می آموختم به ویژه اینکه جلسات 
غیررسمی در محل، همه را به کار و تالش وادار 
می کرد. این مطالب از آن زمان در ذهنم ماندگار 

شد و همیشه برایم کاربرد داشته است.
در مقطعی بعد از دیپلم که می خواستم برای 
کنکور آماده شوم، از آقای مهندس زرگریان یک 
ماه مرخصی گرفتم تا بتوانم به درس هایم برسم. 
آن زمان خانه ام در میدان امام حس��ین)ع( بود. 
خانه ای قدیمی که حیاط بزرگی داش��ت و دور 
ت��ا دور آن اتاق بود و در هر ک��دام از آن اتاق ها 
افرادی زندگی می کردند. من هم به اتفاق سه نفر 
از دوستانم، اتاقی اجاره کرده بودیم و آنجا زندگی 
می کردی��م. یک روز عصر ک��ه در مرخصی و در 
ح��ال درس خواندن بودم، در ات��اق ما را زدند و 
گفتن��د آقایی به اس��م زرگریان با ت��و کار دارد. 
تعجب کردم که ایشان اینجا چه می کند. آنقدر 
وضع اتاق ما بد بود که خجالت می کشیدم ایشان 
را ب��ه داخل دعوت کنم. دیوارها نم داش��ت و به 
همین دلیل به دیوارها موکت چس��بانده بودیم 
و با همین ش��رایط زندگی می کردیم. جلوی در 

رفت��م و تا گفتم بفرمایید، وارد ش��د. با خجالت 
تمام، ایش��ان را به داخل راهنمای��ی کردم. وارد 
اتاق که ش��د گفت: »از فردا باید بیایی سر کار.« 
گفتم: چشم. گفت: »چای داری؟« گفتم: »شما 
که چای نمی خورید.« گفت: »به تو ربطی نداره! 
داری یا ن��داری؟« گفتم: »نه! ن��دارم، ولی االن 
درس��ت می کنم.« گفت: »نمی خواد، فردا صبح 

یادت نره حتما بیایی.« و رفت.
ف��ردا صب��ح که س��رکار رفتم متوجه ش��دم 
س��اراول با ایتالیایی ها مرتبط شده و قصد دارند 
کولر گازی بسازند. آقای زرگریان هم مرا در نظر 
گرفته بود تا برای دوره دیدن به ایتالیا بفرس��تد 
اما من گفتم هنوز سربازی نرفته ام. آقای زرگریان 
هم با عصبانیت گفت: »خاک بر سرت! برو فعال 
به کارت برس.« آن روز در حالی که بسیار پکر و 
ناراحت بودم، رفتم و کارها را راه انداختم. آن سال 
درسم را خواندم و کنکور دادم و در دانشگاه علم 
و صنعت پذیرفته شدم. آن زمان سیستمی بود 
که باید یک نفر به میزان 150 هزار تومان تعهد 
می داد که بعد از فارغ التحصیلی چند سالی را در 
هر جا که دانشگاه صالح بداند، تدریس کند اما 
متاس��فانه من کسی را نداشتم که بیاید و تعهد 
بدهد. بنابراین با دلی شکسته و ناراحت مجبور 

شدم درسم را رها کرده و به سربازی بروم.
عالقه به تحصیل و یادگیری همیش��ه در من 
وجود داش��ته، طوری که تحصیالت برایم مانند 
یک کار واجب اس��ت که حتما بای��د انجام داد. 
همان زمان می دانستم که خیلی از مسائل را در 
بازار کار یاد گرفته ام، اما خیلی چیزها هم هست 

که نمی دانم و باید به دانشگاه بروم. 
ادامه دارد...

پاورقی 14

ترتیب در انجام کارها

زمینه ای تازه برای کار موسیقی

خودپرداز

سودوکو

شاخصی که شاخصمان می کند! 
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نگاه آخر

اجرای قطعه های ایرانی به وس��یله سازهای 
غیر ایرانی کامال امکان پذیر است و فکر می کنم 
اگر به آن توجه ش��ود می ت��وان زمینه خوبی 
را برای کار ع��ده ای از هنرجویان فراهم کرد. 
این خودش یک فرصت برای گس��ترش کار و 
فعالیت در زمینه موس��یقی در داخل کش��ور 

است. 
حدود پنج س��ال پیش در یک ساز فروشی 
بودم که چش��مم به ساز ملودیکا افتاد از آنجا 
که با کالویه ها و شاسی های پیانو آشنا هستم 
دیدم ملودیکا را هم می توان مثل شاسی های 
پیان��و نواخ��ت در حال��ی که می ت��وان مثل 
س��از های بادی در آن دمی��د و نغمه هایی را 
خلق کرد. س��رانجام با آن اجرا کردم و صدای 
آن را مشابه صدای گارمون و آکاردئون دیدم. 
در کنس��رت هایم از این ساز استفاده کردم و 

 آن را کنار ساز عظیم الجثه و بین المللی پیانو 
قرار دادم. خیلی ها می گفتند این ساز به درد 
بچه ها و کالس ه��ای ارف می خورد اما من با 
قدرت ای��ن کار را انج��ام دادم به گونه ای که 
هم اکنون این س��از فراگیر ش��ده اس��ت و در 
کنسرت ها خیلی از نوازندگان کیبورد ملودیکا 

هم می نوازند. 
خیلی عالقه دارم تا در اجرای کنسرت هایم 
از هنرجوی��ان خ��ودم اس��تفاده کن��م. فکر 
می کن��م روش درس��ت ب��رای ورود افراد به 
عرص��ه موس��یقی همی��ن باش��د. همان طور 
که بنده در س��ن 1٧ س��الگی توسط زنده یاد 
همای��ون خرم،  محمد علی کیانی نژاد و محمد 
س��ریر روی صحنه رفته ام و دیده ش��دم، من 
هم وظیف��ه خودم می دانم ک��ه موجب دیده 
ش��دن شاگردانم ش��وم. البته کلمه شاگرد به 
درد نانوای��ی می خورد و بهتر اس��ت از کلمه 
هنرجو اس��تفاده کنیم. به نظر من آدم نباید 

بخیل باشد، حس��ادت هم نداشته باشد. باید 
این شرایط برای استعدادها وجود داشته باشد 

تا خودشان را نشان دهند. 
گالی��ه ای هم نس��بت به محل اج��رای ما 
وجود دارد. تاالر وحدت متناسب با اجرای اپرا 
و موس��یقی طراحی ش��ده است که متاسفانه 
برخی اوقات در اختیار گروه های تئاتری است. 
زمانی تاالر وحدت را به تئاتری ها نمی دادند 
ام��ا ام��روز در حالی تاالر وح��دت در اختیار 
تئاتری هاس��ت که آنها س��الن های خودشان 
را دارن��د زیرا آنه��ا بازیگر چه��ره دارند و ما 
چهره نیس��تیم. چون مردم ما را در تلویزیون 
نمی بینن��د. آن وقت تاالری که مخصوص اپرا 
و موسیقی  اس��ت به تئاتری ها می دهند. گویا 
تئاتر شهر بعد از بازس��ازی جدید هنوز نقطه 
کور دارد و صدای سالن خوب نیست. بنابراین 
در تنها سالن آکوستیک و سالم مملکت تئاتر 

اجرا می کنند. 

سامان احتشامی  
| نوازنده|

سلطان حسین فتاحی
بنیانگذار صنایع امرسان

شرح شغل، معموال سندی است که فهرستی از کارهایی را که متصدی هر شغل باید انجام 
دهد، در بر دارد. در این سند، گاهی مخاطبان متصدی این سمت هم مشخص می شوند. گرچه 
برای تهیه این سند الگوها و شرایط مشخصی می توان به دست داد، اما در کشور ما به خصوص 
در سازمان های نه چندان بزرگ، این سند از شکل و فرم خاصی تبعیت نکرده و بیشتر تابع 
درک و س��لیقه مدیران است. یک دسته از اطالعاتی که طرح آن در این سند می تواند بسیار 
مفید باش��د، جنبه های رفتاری در انجام وظایف اس��ت. اگر فهرست کارهایی را که باید انجام 
ش��وند در نظر بگیریم، بخش اخیری که به آن اش��اره شد، به همکار سازمان می گوید که آن 
کارها را چگونه باید انجام دهد. مثال اگر شرح شغل برای یک مستخدم این باشد که وظیفه 
توزیع چای بین همکاران را برعهده دارد، این کار می تواند رأس س��اعت مقرر و فقط در آن 
ساعت انجام شود )نهایت نظم و دقت(، یا می تواند زمانی که کارکنان توافق می کنند انجام شود 
)نهایت همدلی(. اگر این چگونگی بر عهده انجام دهنده کار تصور شود، این می تواند شروع یک 
اختالف سلیقه باشد. فرد می خواهد در ساعت مقرر چای را توزیع کند و به کارهای دیگرش 
برس��د، در حالی که در آن زمان همه کارکنان مش��غول کار مهمی هس��تند یا جلسه دارند و 
همیشه باید چای سرد بنوشند. یا برعکس، ممکن است همکاران نتوانند توافق کنند که در چه 
بازه زمانی مایلند چای صرف کنند و این منجر به این شود که همکار مسئول آبدارخانه، دائما 
در حال توزیع چای برای یک یک همکاران باش��د و به کارهای دیگر نرسد. در مشاغل دیگر 
هم به همین س��ادگی ممکن است که عدم شفافیت در نحوه انجام کار، سبب بروز اختالف، 

دلسردی و در نهایت جدا شدن از سازمان یا افت شدید راندمان شود. 
یک کارشناس قراردادها باید بداند که دقت و سرعت هر یک چه نقشی در کیفیت کار وی 
دارند. آیا او تمام ماه را برای رسیدگی به صورتحساب یک پیمانکار وقت دارد؟ یا مکلف است 
که آن کار را با س��رعتی مش��خص انجام دهد؟ یک کارمند پشتیبانی باید بداند که در مقابل 
توهین یک مشتری عصبانی، باید صبور باشد، باید به رییسش مراجعه کند، یا به هر قیمتی 
که شده مشتری را آرام و راضی سازد. مدیر یکی از شرکت های خارجی مستقر در کشور برای 
نگارنده می گفت که در آن ش��رکت، فردی که پاسخگوی تلفن بود، جزوه ای چهار صفحه ای 
در اختیار داش��ت که تمام ش��رایط محتمل در یک مکالمه تلفنی در آن پیش بینی شده بود 
و هیچ نیازی نبود که آن فرد، خودش راس��ا در یک موقعیت خاص و پیچیده تصمیم بگیرد. 
البته مثال فوق یک نمونه از دستورالعمل های اجرایی است، نه شرح شغل، اما در شرح شغل 
متصدی همین شغل، یعنی پاسخگویی تلفن، باید آمده باشد که صبر، برخورد مودبانه، تسلط 
بر خود و عدم پرخاشگری از جمله انتظارات رفتاری از فرد متصدی این شغل است و افرادی 
که به سرعت عصبانی شوند، یا امکان تحمل توهین از سوی مخاطب را تحت هیچ شرایطی 
نداش��ته باشند، برای تصدی این سمت در اولویت نیستند. اگر به سازمانی وارد شدید، خوب 
اس��ت از ابتدا تحقیق کنید تا بدانید که از ش��ما انتظار می رود کارهای محوله را چطور انجام 
دهید. چه رفتارهایی مدنظر هس��تند، چه رفتارهایی مطلوب و کدام نامطلوب هستند؟ تهیه 
س��ندی خالصه براساس تحقیقی که می کنید و تجربه ای که به مرور حاصل خواهید کرد و 
ارائه آن به عنوان راهنمای رفتاری برای متصدیان ش��غل ش��ما، حتما از سوی سازمان بسیار 
مورد توجه قرار خواهد گرفت. سازمان های ما هم خوب است توجه داشته باشند که عدم تهیه 
چنین اسنادی، ممکن است صرفه جویی ریالی یا زمانی داشته باشد، اما در دراز مدت می تواند 

هزینه های غیرقابل جبرانی به سازمان وارد کند. 

چه کاری، چگونه باید انجام شود 
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