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چیزي بیهوده تر از
انجام کارآمد کاري که

اصالً نباید انجام شود نیست. 

پیتر دراکر

آب اگرچه پایه بسیاری از فعالیت های 
روزمره انسان است اما ارزش اقتصادی 
آن در ایران وضعیت مشخصی ندارد. 
در حال حاضر بخش اعظم منابع آب 
در بخش کش��اورزی مصرف می شود 
اما به��ره وری پایین این بخش عالوه 
بر اینکه مناب��ع آبی را از بین می برد، 
ارزش افزوده کمی برای کشور ایجاد 
می کند. در حالی که در کش��ورهایی 
با ش��رایط مش��ابه ایران، کشاورزان 
می توانند در بازارهای مالی، سهم آب 
خ��ود را به صنایع ی��ا فعالیت هایی با 

ارزش افزوده بیشتر بفروشند. 
بح��ران آب در ای��ران بس��یار جدی 
اس��ت. براس��اس آمارهای موجود در 
سال های 82 تا 92 معادل چهار دهه 
قبل از منابع آب زیرزمینی برداش��ت 
کرده ای��م. ذخای��ر آب زیرزمینی که 
در بس��یاری از کش��ورهای دنیا جزو 
ذخای��ر احتیاط��ی هس��تند و برای 
روزهای مبادایی که زمین خش��ک تر 
می ش��ود، حفظ ش��ده اند امروزه در 
ای��ران رو ب��ه پایان اس��ت. بحران به 
آب های س��طحی نیز رس��یده است. 
بس��یاری از تاالب های دائمی کشور 
مثل گاوخونی، هامون و غیره خشک 
ش��ده و زاین��ده رود از رودخان��ه ای 
دائمی تبدیل ب��ه رودخانه ای فصلی 
ش��ده که فقط در چند ماه سال آب 
دارد. اگرچه سدسازی ها عامل اصلی 
خشک شدن بسیاری از رودخانه های 
کشور هستند اما باید به این واقعیت 
هم توجه داش��ت که آورد بسیاری از 
این رودخانه ها کم شده است. بنابراین 
متولی��ان مجبورند ب��رای تامین آب 
م��ورد نی��از بخش ش��رب و صنعت 
کمتر دریچه های س��دها را گشوده و 
حقابه طبیعت را رعایت نکنند. اینجا 
در ای��ران کفگیر به ت��ه دیگ منابع 
آبی خ��ورده و سیاس��ت گذاران هیچ 
راهکار موثری ب��رای کنترل مصرف 
ندارند. ماده حیاتی ارزشمندی که در 
سرزمین خشک ایران باید با احتیاط 
بیشتری با آن برخورد شود، در اراضی 
مورد استفاده قرار می گیرد که در هر 
هکتار کمتر از ی��ک تن گندم تولید 
می کنن��د. می��زان تبخی��ر در ایران 
پنج برابر دنیاس��ت و بخش کشاورزی 
با به��ره وری نامناس��ب و تولید ماده 
خشک کم، بزرگ ترین مصرف کننده 
آب کش��ور اس��ت. به اعتقاد محمد 
حس��ین کریمی پور، رییس پیش��ین 
کمیسیون کش��اورزی اتاق بازرگانی 
از آنجا که هیچ س��ازوکاری در کشور 
وج��ود ن��دارد که کش��اورزان آب در 

دس��ترس خ��ود را ب��ه تولی��دات با 
ارزش افزوده بیشتر اختصاص دهند، 
مجبورند که حقابه خود را در فعالیتی 

با بهره وری پایین مصرف کنند. 
این کارشناس آب با تاکید بر اینکه سه 
طرح عظیم گل گهر، چادرملو و مس 
کرمان ب��ا اجرای بزرگ ترین کارخانه 
آب شیرین کن بین هشت تا 13 هزار 
تومان برای تامین آب مورد نیاز خود 
هزینه می کنند، اضافه می کند که در 
فاصل��ه کمی از این قطب صنعتی در 
بردسیر کرمان آب صرف کشت غالت 
با به��ره وری کم می ش��ود.  وی ادامه 
می دهد که درآم��د حاصل از فروش 
آب به بخ��ش کش��اورزی کرمان به 
ازای هر متر مکعب حدود 200تومان 
اس��ت و این آب ص��رف تولید گندم 
ب��ا قیم��ت 1150 تومانی می ش��ود. 
کریمی پور می گوید که آب در کرمان 
کاالی اقتصادی نیست؛ زیرا نمی توان 
پذیرف��ت ی��ک کاالی اقتص��ادی در 
 منطقه ای مش��خص از نظ��ر قیمتی

پنج هزار درصد نوسان داشته باشد. 
درخواس��ت  ب��ه  همچنی��ن  وی 
نمایندگان مجلس ب��رای انتقال آب 
خزر ب��ه دریاچه ارومیه اش��اره کرده 
و ادام��ه می دهد که انتق��ال هر متر 
مکعب آب به این دریاچه، برای دولت 

پنج هزار تومان هزینه دارد. 
رییس پیش��ین کمیسیون کشاورزی 
اتاق بازرگانی بیان می کند که بخش 
عمده آب حوض��ه آبریز ارومیه صرف 
کش��ت س��یب زمین��ی و هندوانه ای 
می شود که به کردستان عراق و کشور 
آذربایج��ان صادر می ش��ود و قیمت 
اقتصادی متناظر این آب برای دولت، 
کمت��ر از 200 توم��ان اس��ت.  وی با 
اشاره به وضعیت بازار آب در کالیفرنیا 
به عنوان منطقه ای که شرایطی مشابه 
با ای��ران دارد، می  گوید ک��ه در آنجا 
آب از س��ه منبع آب های زیرزمینی، 
کانال های فدرالی و کانال های ایالتی 
تامین می شود. آب کانال های فدرالی 
از س��ایر اس��تان ها به کالیفرنیا وارد 
می ش��ود و کانال های ایالتی در قالب 

پروژه های ملی ساخته شده اند. 
کریمی پ��ور اضاف��ه می کن��د که در 
آب  گاهی کش��اورزان  لس آنجل��س 
خ��ود را ب��ه ش��هر می فروش��ند و 
گاهی آب مازاد ش��هر به کش��اورزان 
فروخته می ش��ود. حت��ی گاهی آب 
بین کش��اورزان تبادل می ش��ود. به 
این مفهوم که در س��ال های کم آب 
جوکارانی که غالبا از آب چاه استفاده 
می کنند، س��هم خود را به پس��ته و 

گردوکاران می دهند. 

وی تاکی��د می کن��د که ب��رای حل 
مش��کالت و معض��الت فعل��ی آب و 
بهبود روند غیر متعارفی که بر مصرف 
منابع آبی ایران حاکم اس��ت، باید به 

سمت ایجاد بازار آب حرکت کنیم. 

بی ثمر بودن بازار آب در اصالح 
الگوی مصرف

مناب��ع غیر رس��می خب��ر می دهند 
ک��ه برخی کش��اورزان قب��ل از آنکه 
دولت تدبیری برای س��اماندهی بازار 
آب کش��ور داشته باش��د، خود اقدام 
ب��ه ف��روش آب چاه های کش��اورزی 
کرده اند. این گ��روه حقابه زمین های 
خ��ود را ب��ه برخی صاحب��ان صنایع 
می فروش��ند و به جای کشت و کار با 
مبالغی که از صنایع می گیرند، روزگار 
می گذرانند. در این روند کشاورز برای 
ه��ر متر مکعب آب کش��اورزی فقط 
50 توم��ان به دولت می پ��ردازد، اما 
اختالف قیم��ت آب بخش صنعت و 
کشاورزی را که رقمی معنی دار است 
به جیب می زند. آب اس��تخراج شده 
از زمین به حس��اب بخش کشاورزی 
نوشته می ش��ود اما این آب هیچ گاه 
صرف تولی��د مواد غذایی نمی ش��ود. 
ش��اید همین رفتارها سبب شده که 
 ض��رورت ایج��اد ب��ازار آب در ذهن 
بخش خصوصی و دولت شکل بگیرد. 
با این وجود ایده تشکیل بازار برای آب 
مخالفانی هم دارد. مسعود قراچورلو، 
کارش��ناس شرکت مهندسین مشاور 
الر می گوید: »ض��رورت امروز ایران، 
 اص��الح الگ��وی مص��رف و بهین��ه 

مصرف کردن است. 

با ایجاد بازار آب به هیچ جا 
نمی رسیم

وی ک��ه مخالف س��اخت س��د برای 
اضاف��ه  اس��ت  ش��رب  آب  تامی��ن 
می کند که با س��اخت س��دها سهم 
بخش کش��اورزی از آب نادیده گرفته 
می شود و مش��ترکان توقع دارند هر 
گاه شیر آب را باز می کنند، آب کافی 

در اختیار داشته باشند. 
قراچورل��و تعریف بازار آب برای ایران 
را به س��ر بی مویی تشبیه می کند که 
صاح��ب آن از آرایش��گر توق��ع دارد 
موهایش را مدل »کرنلی« کوتاه کند. 
وی بیان می کند که ایران کش��ور کم 
آبی است و نباید در آن کارخانه فوالد 
داشته باشیم. بلکه باید نیازهای خود را 
از طریق واردات تامین کنیم. به جای 
آنکه آب حاصل از آب ش��یرین کن ها 
را کیلومتره��ا برای تامی��ن نیاز یک 
قطب صنعتی ب��زرگ منتقل کنیم، 

صنایع آهن باید در کنار خلیج فارس 
یا دریای عمان مس��تقر ش��ود.  این 
الر  مهندس��ین  کارشناس ش��رکت 
اضافه می کند که به جای انتقال آب 
حاصل از آب ش��یرین کن ها به فاصله 
1500 کیلومتر از محل شیرین سازی 
یا انتقال آب سرشاخه های دز و کارون 
برای تامین آب ش��رب اس��تان های 
جنوب��ی، باید آب ش��یرین کن ها آب 
مورد نیاز مردم جنوب را تامین کنند 
و آب سرش��اخه های کارون و دز ب��ه 
درون زاینده رود بریزد تا این رودخانه 

خشک نشود. 
قراچورل��و تاکی��د می کند ک��ه باید 
بازچرخان��ی آب، اصالح  طرح ه��ای 
س��اختار س��اختمان ها برای استفاده 
دوب��اره از آب و کنت��رل مص��رف در 
دس��تور کار دولت قرار گیرد و منابع 
آب��ی هر حوض��ه آبری��ز در خود آن 

حوضه تامین شود. 

تشکیل بازار آب به پایان برنامه 
ششم موکول شد

تف��اوت قیمت آب در بخش ش��رب، 
صنعت و کش��اورزی ع��الوه بر اینکه 
زمین��ه سوء اس��تفاده در ای��ن بخش 
را فراهم می کند، امکان اس��تفاده از 
ای��ن ماده حیات��ی در فعالیت هایی با 
بیشترین ارزش افزوده را هم با مشکل 

مواجه کرده است.
رحی��م میدانی، مع��اون وزیر نیرو در 
امور آب و آبفا می گوید که متاسفانه 
در ایران قوانین کافی برای بخش آب 
نداریم و حقابه مبتنی بر زمین تعریف 
می ش��ود.  وی اضاف��ه می کند که در 
حال حاضر بهره ب��ردار برای آب خود 
هیچ سندی در اختیار ندارد که بتواند 
آب را به صورت مجزا از زمین بفروشد. 
میدانی با اش��اره ب��ه اینکه تاکنون 
هیچ تجرب��ه ملی درباره ب��ازار آب 
در ایران وجود نداش��ته از تشکیل 
کارگروه��ی با حضور یک ش��رکت 
مش��اور خصوصی، عباس شفیعی، 
مع��اون پیش��ین وزی��ر نی��رو و از 
کارشناس��ان بخ��ش آب همچنین 
چتلتون، متخصص استرالیایی بازار 

آب خبر می دهد. 
وی اظه��ار امی��دواری می کند که تا 
پایان برنامه ششم، یک فضای روشن 
برای حرکت کشور به سمت تشکیل 
بازار آب ایجاد شود.  معاون وزیر نیرو 
در ام��ور آب و آبفا معتقد اس��ت که 
حرکت کردن به سمت تشکیل بازار 
آب نیاز به یکس��ری زیرساخت های 
قانونی و کارهای حقوقی دارد و دولت 

قصد ندارد بی گدار به آب بزند. 

بخش خصوصی برای تعریف ارزش آب به کمک دولت می آید

راه اندازی بازار آب در ایران تا پایان برنامه ششم توسعه

رفتارهای هیجانی در کمین معامله گران سهام
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کلید حل مشکالت داخلی 
در دست مشاوران خارجی

تکاپوی صنعت تبلیغات برای 
فاصله گرفتن از فروش

 گام های اجرای فرآیند ممیزی بازاریابی

چگونه برنامه  بازاریابی خود را  
ارزیابی کنیم

گزارش »فرصت امروز« از فعالیت در 
فروشگاه شیرآالت و تاسیسات ساختمانی

 فروش کافی نیست 
به فکر خدمات باشید 10

8

12

سود کالن پتروشیمی ها 
نصیب چه کسانی می شود؟

غیرمتخصص ها صنعت 
نساجی را درگیر بحران کردند

صنایع نس��اجی این روزها نس��بت به گذش��ته حال خوش ت��ری دارد، اما ورود 
اف��راد غیر متخصص در بخش واردات مواد اولیه تا محصول نهایی و ماش��ین آالت 
از یک س��و و تهاتر پول نفت با پارچه و الیاف بی کیفیت هندی و چینی از س��وی 
دیگر، این صنعت را با بحران روبه رو کرده  است. صنایع نساجی هم مانند بسیاری 
از فعالیت ه��ای اقتصادی کش��ور، درگیر تبعات ناش��ی از رکود تورمی اس��ت. اما 
تحریم های بانکی ایران توسط غرب سبب شده تا تصمیم سازان مجبور باشند پول 
نفت را با کاالهای هندی یا چینی تهاتر کنند. این سیاس��ت ها صنعت نس��اجی را 

تحت تاثیر قرار داده است.

گزارش اختصاصی »فرصت امروز«

 شکایت فعاالن صنعت نساجی از تهاتر پول نفت
با محصوالت بی کیفیت هندی و چینی

در کافه مدیران بررسی شد

2

ورود سرمایه های جدید با ادامه یافتن مذاکرات

فاینانس، گره تامین مالی 
راه سازی را برطرف می کند

6

 سودی که
اقتصاد از توافق می برد
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کارشناسان با توجه به نتیجه مذاکرات و تشکیل صف های خرید یا فروش تاکید کردند

ایستگاه بعدی،7 ماه دیگر

لیال مرگن



نفت و نیرو2

س��ود 25 درصدی در صنعت 
پتروش��یمی  ام��ری طبیع��ی 
اس��ت، ام��ا گاه��ی صحب��ت از 
س��ود 500حتی 800 درصدی 
می شود، حال س��وال اینجاست 
ای��ن س��ود سرش��ار نصیب چه 

کسانی می شود؟ 
صنعت پتروش��یمی در چند 
س��ال گذش��ته جه��ش خوبی 
داش��ته، ب��ه ط��وری هم اکنون 
س��االنه دودرص��د از س��هم 
پتروش��یمی جهان را ب��ه خود 
اختصاص می دهد، با وجود این 
جهش ای��ن روزها س��ود باالی 
این صنعت به ظاه��ر خصوصی 
محل��ی ب��رای اعت��راض ش��ده 
اس��ت. به طوری ک��ه صاحبان 
صنایع تکمیل��ی و تع��دادی از 
نمایندگان باره��ا و بارها  درباره 
س��ودهای کالن پتروش��یمی ها 
س��خن گفته اند. اظهار نظر یکی 
از اعض��ای کمیس��یون بودجه 
مجلس مبنی بر س��ود س��االنه 
400 میلیارد تومان��ی برخی از 
واحده��ای پتروش��یمی یکی از 
این موارد است. با این حال سوال 
اینجا اس��ت که به طور واقعی و 
حقیقتی هر واحد پتروش��یمی 
چقدر باید سود ببرد؟ واحدهایی 
که سود سرشار می برند، متعلق 

به چه کسانی است؟ 

پتروشیمی های پرسود 
کدامند؟ 

حسن خس��روجردی، رییس 
اتحادی��ه صادرکنن��دگان نفت، 
در  پتروش��یمی ها  و  ن��رژی  ا
این ب��اره ب��ه »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: »هم��ه واحده��ای 
پتروش��یمی ها س��ود نمی برند، 
تنه��ا پتروش��یمی هایی که در 
مج��اورت خ��وراک همچ��ون 
عس��لویه و بندرامام هس��تند یا 
نزدیک به بازار عرضه هس��تند، 
ازسود واقعی برخوردار می شوند 
 که ای��ن واحدها نیز در دس��ت

 بخ��ش خصوصی نیس��ت، بلکه 

متلع��ق ب��ه بخ��ش غیردولتی 
است و نباید مسئله را به تمامی 

پتروشیمی ها نسبت داد.«
براساس اطالعات موجود بیش 
از 60 درصد از پتروشیمی ها در 
دست نهادهای غیردولتی است 
که س��هام غالب آنه��ا متعلق به 
صن��دوق بازنشس��تگی وزارت 
نف��ت و ش��صتا اس��ت و بخش 
خصوصی واقعی س��هم کمتر از 
40 درصد دارد. بیشتر واحدهای 
پتروشیمی  که به س��رمایه گذار 
بخ��ش خصوصی واگذار ش��ده، 
در مناطق��ی جانمای��ی ش��ده 
اس��ت که س��ود واقعی را ساالنه 
به دس��ت نمی آورند. براس��اس 
ب��رآورد واقع��ی از عملکرد مالی 
پتروش��یمی ها هر واحد ساالنه 
باید 25 درصد داش��ته باش��د تا 
در مدت زمان چهار تا پنج ساله 
س��رمایه بازگ��ردد. در حقیقت، 
بیشترین س��ودها به واحدهای 

شبه دولتی متعلق است. 
خسروجردی، ضمن تایید این 
موارد می افزاید: »این 60درصد با 
وجود اینکه به نام بخش خصوصی 
اس��ت اما در حقیقت در اختیار 
شرکت ملی پتروشیمی قرار دارد. 
از ای��ن رو، باید س��ودحاصله در 

درآمدهای س��االنه وزارت نفت 
لحاظ شود. اما درباره واحدهای 
خصوص��ی  بخ��ش  واقع��ی 
پتروش��یمی  کمتر پیش می آید 
که س��ود حاصله ب��ه 20 درصد 
برس��د. به همین دلیل است که 
صاحب��ان برخ��ی از واحدهای 
خصوصی پتروشیمی ها حاضرند، 
باردیگر ای��ن واحدها را به دولت 

بازگردانند.«

تنگ نظری نسبت به سود 
بخش خصوصی

خس��روجردی ب��ا انتق��اد از 
اینکه بخ��ش خصوص��ی فعال 
در پتروش��یمی ها رانت دریافت 
می کن��د، می گوی��د: »باید دید 
ک��ه منظ��ور از رانت چیس��ت؟ 
چ��را در براب��ر موفقیت ه��ای 
بخش خصوصی و س��ودهای آن 
برخی ها تنگ نظ��ری می کنند و 
سریعا از این س��ودها می گویند. 
تاچه زمانی بخش خصوصی تنها 
در خرده کاری ها حضور داش��ته 
باش��د، چرا نبای��د در پروژه های 
ب��زرگ فعالیت کن��د حتما باید 
کاره��ای ب��زرگ نفتی و س��ود 
حاصله آن نصیب ش��رکت های 

خارجی شود؟«

 در این میان موض��وع دیگر 
درآم��د حاصل��ه از واحده��ای 
پتروش��یمی ها اس��ت ک��ه این 
درآمدها چه می ش��وند؟ بدون 
شک، سود پتروشیمی ها متعلق 
به بخش ش��به دولتی به عنوان 
درآمدهای عمومی باید به خزانه 
واریز شود تا برای سرمایه گذاری 
ب��رای پروژه های جدی��د مورد 
استفاده قرار گیرد. سیدحمید 
حس��ینی عضو هیات رییس��ه 
اتاق تهران و عضو هیات مدیره 
صادرکنن��دگان  اتحادی��ه 
فرآورده ه��ای نف��ت، گاز و 
پتروش��یمی در ای��ن زمینه به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
  »س��هام تمامی پتروش��یمی ها 
در ب��ورس اس��ت و ف��روش 
محصوالت آنها به داخل و خارج 
نیز در بورس ثبت می ش��ود. از 
این رو  مش��خص است که سود 
پتروش��یمی ها چقدر است، اما 
نکته مهم تر در این بخش، میزان 
مالیاتی است که پتروشیمی ها 
به دولت پرداخت می کنند. در 
حقیق��ت هر میزان س��وددهی 
باال باش��د مالیات بیش��تری به 
دولت پرداخت می شود.«از نظر 
این فعال بخش خصوصی س��ود 

حقیق��ی در پتروش��یمی هایی 
اس��ت که با گاز فعال هستند. از 
نظر دولت یا مجلس خوراک گاز 
ارزان در اختیار پتروش��یمی ها 
ق��رار می گی��رد، ای��ن موضوع 
صحت دارد اما س��وال اینجاست 
آیا دولت می تواند ای��ن گاز را با 
همین قیمت به س��ایر کشورها 

ارسال کند؟ 

سودی که رانت 
خوانده می شود 

در حقیقت، گاز در ایران ارزان 
است. از این رو صاحبان صنعت 
پتروشیمی  سود زیادی عایدشان 
می ش��ود، اما چرا تنه��ا باید این 
س��ود عاید صاحبان باالدس��تی 
صنعت پتروشیمی شود و صنایع 
پایین دستی پتروشیمی ها از آن 
بی نصیب باشند؟ این نگاه موجب 
شد تا سود پتروش��یمی ها رانت 

تلقی شود. 
حس��ینی در براب��ر ای��ن نگاه 
می افزاید: »س��اخت پتروشیمی 
که گاز مای��ع را ب��ه محصوالت 
مختل��ف تبدی��ل کن��د، هزینه 
زی��ادی دارد. س��رمایه داری 
که وارد ای��ن صنعت می ش��ود 
می دان��د ک��ه دوره س��وددهی 
آن زم��ان مح��دودی اس��ت، 
چ��را نبای��د حداکث��ر س��ود را 
داش��ته باش��د. صنایع تکمیلی 
از مش��کالت صنایع باالدس��تی 
خود چ��ه می داند؟ اگ��ر معتقد 
اس��ت که مواد اولیه گران است 
می تواند م��واد مورد نی��از خود 
را از خ��ارج تامی��ن کن��د؟ این 
نگاه ک��ه خارجی ه��ا می توانند 
 س��ود ببرن��د، ام��ا ایران��ی باید 

اصالح شود.«
وی  می افزای��د: »درصد کمی 
از پتروش��یمی ها 100 درص��د 
خصوص��ی هس��تند و بیش��تر 
ب��ه بخش ه��ای ش��به دولت��ی 
وابسته است که س��ود آن عاید 
بازنشستگان وزارت نفت، تامین 
اجتماعی، لش��کری و کش��وری 

می شود.«

به گ��زارش رویترز و ب��ه نقل از 
کارشناس��ان و تحلیلگ��ران بازار 
نفت چنانچ��ه کش��ورهای عضو 
اوپک در اجالس آتی خود نتوانند 
روی کاه��ش قابل توج��ه تولی��د 
نفت خام ش��ان به توافق برس��ند، 
قیمت این محصول ممکن اس��ت 
کاهش ش��دید دیگ��ری را تجربه 
کرده و ب��ه 60 دالر در هر بش��که 
برس��د.  در همین راس��تا، قیمت 
نفت برن��ت دریای ش��مال از ماه 
ژوئن تاکنون با 34س��نت کاهش 
در روز چهاردهم ماه نوامبر س��ال 
جاری به 76/76 سنت در هر بشکه 
رس��ید که این میزان پایین ترین 
قیمت در چهارس��ال اخیر است. 
به گفت��ه کارشناس��ان و فعاالن 
ب��ازار نفت این قیم��ت در صورت 
عدم تواف��ق اعضای اوپ��ک برای 
کاهش تولید نفت خام دس��ت کم 
به می��زان یک میلیون بش��که در 
روز ممکن است به پایین تر از این 
مقدار نیز سقوط کند. دانیل بات، 
از شرکت لوپوس آلفا در این مورد 
می گوی��د: چنانچه اوپ��ک نتواند 
تولی��د نفت خامش را ب��ه منظور 
تنظیم قیمت ها در ب��ازار کاهش 
ده��د، اعتب��ارش به عن��وان یک 
سازمان موثر در بازارهای جهانی 
نفت کاهش خواهد یافت، زیرا در 
صورت عدم کاهش تولید از سوی 
اوپک قیمت برنت به احتمال تا 60 

دالر کاهش خواهد یافت. 
بات افزود: هرگونه فضای منفی 
در مذاک��رات و جلس��ات اوپک و 
مواضع غیرسازنده کشورهای عضو 
در سرعت س��قوط قیمت نفت در 
بازار موثر خواهد ب��ود. در همین 
رابطه، کارشناس��ان ح��وزه نفت 
در م��ورد احتمال کاه��ش تولید 
نفت خام از س��وی اوپک دو دسته 
هس��تند، اما دنیل ب��ات احتمال 
کاهش تولید را 50درصد تخمین 

می زند. 
نوس��ان قیم��ت در بازاره��ای 
جهانی نفت از تابستان گذشته و به 
دلیل افزایش تولید و کاهش تقاضا 
برای نفت خصوصا در آسیا و اروپا 
آغاز شد. تولید نفت از سنگ های 

نف��ت زا در ایاالت متح��ده امریکا 
عرضه آن به بازار به همراه افزایش 
تولید از س��وی برخی کشورهای 
صادرکننده نفت نظیر عربس��تان 
س��عودی و لیب��ی از عمده تری��ن 
دالیل افزایش عرضه نفت خام در 
بازاره��ای جهانی هس��تند. از آن 
زم��ان تاکنون برخی کش��ورهای 
عضو اوپک نظیر ای��ران و ونزوئال 
درخواس��ت خود مبنی بر کاهش 
عرضه نفت از سوی اعضا به منظور 
تنظیم قیمت ها را در بازار مطرح 
کرده اند که تاکن��ون به نتیجه ای 
نرس��یده اس��ت. این موضوع در 
نهای��ت موجب ش��د ت��ا اوپک به 
درخواس��ت ونزوئال برای تشکیل 
جلس��ه در ماه نوامبر پاسخ مثبت 

دهد. 
با این همه کارشناسان و فعاالن 
بازار منتظ��ر نتیجه این جلس��ه 
ب��وده و انتظ��ار دارند ت��ا کاهش 
چش��مگیری در تولی��د نفت خام 
اوپ��ک ص��ورت پذی��رد و کاهش 
مح��دود نظیر پانصد هزار بش��که 
در روز ب��ه عقی��ده تحلیل گ��ران 
نمی توان��د تاثی��ر چندان��ی ب��ر 
وضعیت فعلی بازار داش��ته باشد. 
در ای��ن رابط��ه، کین��گ رییس 
بخش س��رمایه گذاری شرکت آر 

س��ی ام ای کپیتال معتقد اس��ت، 
حتی با وجود کاهش یک میلیون 
بش��که ای تولید نفت خ��ام اوپک 
قیمت نفت برنت به حدود 70دالر 
در هربشکه خواهد رسید. کینگ 
افزود: چنانچه اوپک نتواند در مورد 
کاهش تولید به نظر واحدی برسد، 
قیمت نفت در بازاره��ای جهانی 
س��ریع تر و بیش��تر از حال حاضر 
کاهش خواهد یافت. ب��ا توجه به 
اینکه قیمت نفت خ��ام امریکا در 
روز جمع��ه روی قیم��ت 76دالر 
و 51سنت ثابت ش��د و برنت نیز 
کمی باالتر از 80دالر ایس��تاد در 
صورت عدم اعالم کاهش تولید از 
سوی اوپک انتظار می رود، قیمت 
نفت خام ایاالت متحده به 60دالر 

در هر بشکه کاهش یابد. 

جنگ نفتی
در حالی که بسیاری از اعضای 
اوپک با مش��کل کس��ری بودجه 
درگی��ر هس��تند برخ��ی دیگر از 
اعضا برای کاهش تولید نفت خام 
مصمم ان��د. در همی��ن ارتب��اط 
نی��کالس رابین، از کارشناس��ان 
و فعاالن حوزه نف��ت و از مدیران 
موسس��ه تردنی��دل می گوی��د: 
س��قوط قیمت نفت ب��ه کمتر از 

هش��تاددالر در هر بش��که فشار 
ش��دیدی را بر اعض��ای ضعیف تر 
اوپک نظیر ونزوئ��ال وارد می آورد. 
ب��ه عقی��ده وی انتظ��ار هرگونه 
کاهش بیش از یک میلیون بشکه 
در روز توس��ط اوپک توقع گزافی 
است، اما چنانچه کاهش در تولید 
بیش از یک میلیون بشکه در روز 
باش��د، به دلیل همراه ش��دن آن 
با کمبود نقدینگ��ی در تعطیالت 
عید شکرگزاری در امریکا موجب 
افزایش قیم��ت نفت ب��ه باالتر از 

85دالر در هر بشکه خواهد شد. 
هیپ��ورث از موسس��ه مدیریت 
س��رمایه گذاری گرش��ام از دیگر 
کارشناسان حوزه انرژی در مورد 
نشس��ت آتی اوپ��ک و تاثیر آن بر 
بازار و قیمت نفت معتقد اس��ت: 
برای بازگرداندن قیمت ها به روال 
س��ابق بازار به ی��ک کاهش تولید 
قابل توجه توس��ط اعضا نیاز دارد. 
به عقیده هیپورث کاهشی حدود 
دومیلیون بشکه در روز قیمت ها را 
به بشکه ای 80دالر افزایش خواهد 
داد. به نظر وی این کاهش باید با 
همکاری اعضایی صورت پذیرد که 
با مواضع اخیر عربستان سعودی 
در افزایش تولید و کاهش قیمت 

همراهی نکرده اند. 

همزم��ان ب��ا افزای��ش تولید از 
س��وی عربس��تان و عدم واکنش 
این کش��ور به افت قیمت نفت در 
بازارهای جهانی نظرات مختلفی 
در مورد احتمال تبانی عربس��تان 
س��عودی و امریکا در مورد قیمت 
نفت مطرح شد. در همین رابطه، 
توم��اس فریدمن س��تون نویس 
نیویورک تایمز معتقد اس��ت که 
وضعیت بازارهای نفتی به گونه ای 
اس��ت که به نظر می رس��د، وقوع 
یک جنگ نفتی میان عربستان و 
امریکا در یک سو و ایران و روسیه 
در س��وی دیگ��ر اجتناب ناپذی��ر 

خواهد بود. 
تام نلس��ون، دیگر کارش��ناس 
حوزه نفت از موسسه گلوبال انرژی 
در مورد وضعیت ب��ازار می گوید: 
عربس��تان س��عودی اج��ازه داد 
تا قیمت نف��ت کاهش یاب��د تا از 
این طریق کش��ورهای کوچک تر 
تولید کننده نفت که سیاست های 
تولید نفت خود را براساس مواضع 
و سیاس��ت های تولید کنن��دگان 
بزرگ تر تنظیم می کنند، تشویق 
به همکاری با ریاض برای کاهش 

تولید نفت کند. 
نلس��ون ادامه داد: س��عودی ها 
مایل به کاهش تولید هستند، اما 
قصد ندارند که به تنهایی به کاهش 
تولید اقدام کنند. ب��ه عقیده وی 
کاهش میزان تولید نفت توس��ط 
اوپک به میزان یک تا 1/5میلیون 
بش��که در روز برای تنظی��م بازار 
کافی خواهد بود. در حال حاضر، 
بازار نیازمن��د مش��اهده اقدامی 
جدی از س��وی اوپک ب��ه منظور 
تنظیم عرضه و تقاضا است. اینکه 
اعضای اوپک بتوانند موضعی واحد 
اتخاذ کرده و در مواجهه با نوسانات 
بازارهای جهانی متحد عمل کنند، 
در بازگشت آرامش و ثبات به بازار 
از اهمیت فوق العاده ای برخوردار 
است. تنها در این صورت است که 
قیمت نفت برنت دریای شمال به 
حدود 80 تا 90دالر در هر بشکه 

خواهد رسید. 
ترجمه: معراج آگاهی
منبع: رویترز 

گزارش اختصاصی »فرصت امروز«

سودکالنپتروشیمیهانصیبچهکسانیمیشود؟

احتمال سقوط مجدد قیمت نفت در صورت عدم اعالم کاهش تولید از سوی اوپک

توسعه نیروگاه های زغال سنگ سوز 
در کشور

 مصطفی عل��ی ربانی، مجری ط��رح نیروگاه های بخار 
س��ازمان توس��عه برق ایران گفت: توس��عه نیروگاه های 
زغال سنگ سوز در کشور یکی از موضوعات قرار گرفته در 

اولویت برنامه ها است. 
او افزود: در زمان حاضر بس��یاری از کش��ورهای جهان 
همچون چین، ژاپن، امریکا، روسیه و اروپایی و افریقایی 
بار اصلی خود را با زغال سنگ تامین می کنند، اما در ایران 
به دلیل فراوان��ی گاز طبیعی و همچنین تامین س��وخت 
نیروگاه ها از طریق س��وخت های فس��یلی چن��دان وارد 
بحث زغال سنگ نش��ده ایم. در س��ال های اخیر به دلیل 
افزایش قیمت س��وخت های فسیلی و س��هولت صادرات 
آن، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 
و وزارت نیرو به این نتیجه رسیدند که ما باید زغال سنگ 
را وارد سبد انرژی کشور کنیم و ساخت نخستین نیروگاه 
بخاری زغال سنگ سوز در طبس کلید خورد. با مطالعات 
صورت گرفته در طبس بیش از یک میلیارد تن زغال سنگ 
حرارتی داریم که می توانیم از آن برای س��وخت نیروگاه 

استفاده کنیم. 
ربانی با بیان اینکه در طبس در حال س��اخت دو واحد 
325 مگاواتی جمعا 650 مگاوات نیروگاه هس��تیم، ابراز 
امیدواری کرد: با بهره برداری از این نیروگاه و بومی شدن 
فناوری آن قطعا کش��ور به س��مت نیروگاه ه��ای بخاری 

زغال سنگ سوز می رود. 
وی با اشاره به اینکه نیروگاه های بخاری زغال سنگ سوز 
در برخی از نقاط دنیا در داخل ش��هرها واقع شده اند که 
برای جلوگیری از آلودگی آن تجهیزات حذف آلودگی بر 
نیروگاه نصب می ش��ود، گفت: ما نیروگاه زغال سنگ سوز 
طبس را در کویر طراحی کرده ایم، ام��ا در همان جا نیز 
برایش سامانه حذف آلودگی پیش بینی شده و هیچ گونه 

آلودگی ندارد. 
مجری طرح نیروگاه های بخار تصریح کرد: پول سوخت 
گاز طبیعی برای هر کیلووات س��اعت ان��رژی الکتریکی 
حدود 12 سنت است، درحالی که این رقم با زغال سنگ به 
حدود 5 سنت کاهش می یابد که صالح است برای تولید 

برق از این سوخت استفاده شود.

آغاز گازرسانی به جزایر ایرانی 
خلیج فارس

حیدر پروین، مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان با 
تشریح برنامه جدید گازرسانی به جزایر ایرانی خلیج فارس 
از آغاز عملی��ات اتصال جزیره کیش و قش��م به ش��بکه 
مل��ی گاز خبر داد و اع��الم کرد: ش��بکه های گاز به بنادر 
حاشیه خلیج فارس متصل خواهند شد، اتصال دو جزیره 
گردشگر پذیر کیش و قشم در دستور کار قرار گرفته است. 
او از مذاکرات اولیه به منظور بررسی توزیع گاز طبیعی 
و ایجاد شبکه گازرسانی در جزیره کیش خبر داد و به مهر 
گفت: با هماهنگی های انجام گرفته با سازمان منطقه آزاد 
کیش مراحل طراحی گازرسانی در جزیره کیش به منظور 
اجرای شبکه داخلی گاز در این جزیره انجام خواهد شد. 
در حال حاضر، بودجه اجرایی این ط��رح در حال تامین 
است. در صورت همکاری سازمان منطقه آزاد کیش با این 
طرح، پروژه گازرسانی به جزیره کیش از اوایل سال 1394 

عملیاتی خواهد شد. 
پروین با تاکید ب��ر اینکه در حال حاض��ر گاز مورد نیاز 
نیروگاه برق کی��ش از منابع گازی جزیره س��یری تامین 
می شود، تبیین کرد: از این رو گاز استحصال شده از جزیره 
کیش هم می تواند پس از نم زدایی و عملیات اسیدزدایی 

در شبکه گازرسانی مورد استفاده قرار گیرد. 

بررسی برنامه های بلند مدت و طرح های 
کالن مناطق نفت خیز جنوب 

 در جلسه ای با حضور مدیرعامل و مدیر و کارشناسان 
مدیریت برنامه تلفیقی ش��رکت مل��ی مناطق نفت خیز 
جنوب، برنامه های بلندمدت و طرح های کالن این شرکت 

مورد بررسی قرار گرفت. 
 مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در این 
نشست با اشاره به جایگاه برنامه ریزی در پیشبرد اهداف 
و برنامه های س��ازمان اظهار کرد: مدیری��ت برنامه ریزی 
تلفیقی در این شرکت از جایگاه ویژه ای برخوردار است و 
به عنوان مشاور مدیرعامل و موتور محرکه شرکت، نقش 

بسزایی در تحرک سایر بخش ها و تحقق برنامه ها دارد. 
 مهندس بیژن عالی پور گفت: کارکن��ان این مدیریت 
باید در نظ��م و انضباط اداری سرمش��ق و الگوی س��ایر 
مدیریت ه��ا و ش��رکت ها باش��ند و الزم اس��ت در جهت 
 تقویت بنی��ه علمی آنه��ا دوره ه��ای آموزش��ی ویژه ای

 برگزار شود. 
 این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با اشاره به 
شرایط موجود و ضرورت استفاده بهینه از منابع مالی، بر 
اولویت بندی طرح ها و پروژه های کالن مناطق نفت خیز 

جنوب از سوی مدیریت برنامه ریزی تلفیقی تاکید کرد. 
 مهن��دس عالی پ��ور اظهار ک��رد: انتظار اس��ت برنامه 
پنج س��اله ش��رکت ملی مناط��ق نفت خیز جن��وب که 
دربرگیرن��ده برنامه های جامع ش��رکت اس��ت در زمان 

مناسب و با دقت و اهتمام ویژه ای تهیه و منتشر شود. 
 در این نشس��ت، مهندس حس��ین زنگن��ه، قائم مقام 
مدیرعام��ل مناط��ق نفت خی��ز جن��وب و عض��و اصلی 
هیات مدیره این شرکت با تاکید بر جایگاه و نقش مدیریت 
برنامه ریزی تلفیقی به بیان سابقه تشکیل این مدیریت و 

چالش های موجود آن پرداخت.

احتمال اختصاص یارانه المپ در 
سال 94

محمدحسن زربخش، مدیر آموزش سازمان بهره وری 
انرژی ایران، با تشریح جزییات طرح عرضه و توزیع نسل 
جدید المپ های فوق کم مصرف برق در کشور، اعالم کرد: 
پیش��نهاد اختصاص یارانه برای مص��رف المپ های فوق 

کم مصرف برق به دولت رفت. 
او در گفت وگو با مهر در تش��ریح سیاس��ت های جدید 
دولت به منظور جایگزین کردن المپ های فوق کم مصرف 
با المپ های کم مصرف فعلی، گفت: در بخش روش��نایی 
به ویژه در سطح مشترکان خانگی، تجاری و عمومی افزون  
بر توس��عه المپ های کم مصرف CFL، ب��ه  دنبال ترویج 

استفاده از المپ های LED هستیم. 
این مقام مس��ئول با اعالم اینکه یکی از پیش��نهادهای 
ارائه ش��ده به دولت اختصاص یارانه به منظور استفاده از 
المپ های فوق کم مصرف LED است، تصریح کرد: بر این 
اساس برای سال آینده پیش��نهادی برای تخصیص یارانه 
و افزایش مصرف این نس��ل جدید المپ های کم مصرف 

در کشور است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه مص��رف ان��رژی المپ ه��ای فوق 
کم مص��رف LED در مقایس��ه با المپ ه��ای کم مصرف 
CFL یک  ششم است، اظهار کرد: المپ های LED دارای 
سرعت کلیدزنی باالتری بوده و از عمر باالتری در مقایسه 

با المپ های کم مصرف برخوردار هستند. 
وی همچنین در تش��ریح مهم تری��ن ویژگی های این 
نس��ل جدید المپ های کم مصرف، بیان کرد: طول عمر 
المپ های LED بیش از 50 هزار س��اعت بوده درحالی 
که عمر المپ ه��ای کم مصرف فعلی حدود هش��ت  هزار 

ساعت است. 
زربخش با یادآوری اینکه فاکتور های مدیریت مصرف 
در ساختمان های مس��کونی، تجاری، اداری، آموزشی و 
نظامی متفاوت اس��ت، تاکید کرد: روش��نایی بین 20 تا 
30 درصد مصرف برق بخش خانگی را به  خود اختصاص 

می دهد. 
وی ادامه داد: پیش از توس��عه المپ ه��ای کم مصرف، 
30درصد از مصرف انرژی الکتریکی در بخش روشنایی بود 
که با توسعه و فرهنگ  سازی مصرف المپ های کم مصرف، 

این رقم به 20 درصد رسیده است. 
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه با رونق استفاده از 
المپ های LED، سهم بخش روشنایی در مصرف انرژی 
الکتریکی به 14 تا 15 درصد برسد، تاکید کرد: استفاده از 
المپ LED درمقایسه با المپ کم مصرف، مصرف انرژی 

برق را شش برابر کاهش می دهد. 
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انتصاب قائم مقام مدیرعامل شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب

 در حکمی از س��وی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، 
مهندس حس��ین زنگنه به عنوان »قائم مق��ام مدیرعامل 
ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب« منصوب ش��د.   به 
گزارش رواب��ط عمومی ش��رکت ملی مناط��ق نفت خیز 
جنوب، متن حکم مهندس رکن الدین جوادی به شرح زیر 
است:  به پیشنهاد مدیرعامل محترم شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب و با توجه به س��وابق و تجربیات ارزشمند 
جناب عالی، ب��ه موجب این حک��م به عن��وان »قائم مقام 
مدیرعامل« آن شرکت منصوب می گردید تا با هماهنگی 
و راهبرد مدیرعامل محترم شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب و تقوی��ت تیم مدیریتی در جه��ت بهبود و کارایی 
امور گام های موثری برداشته شود.  اطمینان دارد با توجه 
به نقش حساس ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در 
تولید و تامین بخش عمده نفت و گاز کشور، اهتمام جدی 
در تس��ریع و رس��یدگی به مس��ئولیت ها و ماموریت های 
محوله توسط مدیرعامل محترم آن شرکت، تعهدات این 
مجموعه بزرگ به نظام مقدس جمهوری اسالمی و صنعت 
نفت کشور به شایسته ترین وجه ایفا می گردد.  امید است 
با ایجاد و گسترش فضای حرفه ای، تعامل فنی و تخصصی 
به منظور جلب همکاری یکایک مسئوالن، کارشناسان و 
کارکنان شریف و زحمتکش شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب و شرکت های تابعه و با اس��تعانت از درگاه خداوند 
قادر متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید.«  مهندس 
زنگنه با حدود 40 سال سابقه، هم اکنون مشاور مدیرعامل 
ش��رکت ملی نفت ایران و عضو اصلی هیأت مدیره شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب اس��ت و پیش از این به مدت 
شش سال به عنوان مدیر برنامه ریزی تلفیقی این شرکت 
و قبل از آن به عنوان معاون مدیر مهندس��ی و ساختمان 

)طرح های نفت و گاز( مشغول فعالیت بوده است. 

اهداف حفاری اکتشافی-توصیفی چاه 
دوم میدان سردار جنگل محقق شد

ب��ا اتم��ام موفقیت آمی��ز آزمایش ه��ای جریان دهی 
)production test(  چاه دوم اکتشافی میدان سردار 
جنگل، اهداف حفاری اکتشافی-توصیفی این چاه محقق 
ش��د.  به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ش��رکت ملی نفت 
ایران، پس از پای��ان عملیات حفاری چاه اکتش��افی دوم 
میدان س��ردار جنگل تا عمق 3500 متری دریای خزر، 
آزمایش های جریان دهی نفت از چاه با موفقیت به پایان 
رسید.  در عملیات های یادشده، اطالعات فشار، دما، مقدار 
نفت و نسبت گاز به نفت به دست آمد و نمونه گیری های 
سطحی از گاز و نفت و دیگر پارامترهای تولید اخذ شد.  بر 
اساس این گزارش، نتایج به دست آمده حاکی از آن است 
که عمده مش��خصات نفت تولیدی در چاه ش��ماره دو، با 
ویژگی های نفت تولیدی در آزمایش چاه نخس��ت میدان 
سردار جنگل از جمله شاخص نفت API مشابهت دارد.  
انجام آزمایش های جریان دهی در سه الیه مختلف مخزن، 
یکی از ویژگی های عملیات آزمایش چاه دوم نسبت به چاه 
نخست میدان سردار جنگل است.  شایان یادآوری است 
که همه اهداف حفاری اکتشافی–توصیفی چاه دوم در این 
عملیات، محقق و ثبت شد.  به گزارشNIOC، شرکت 
نفت خزر، فعالیت های خش��کی را در حوزه س��احلی سه 
استان گلستان، مازندران و گیالن و فعالیت های دریایی 
خود را در حوزه خزر جنوب��ی دنبال می کند.  حفاری چاه 
یکم اکتشافی ساختار س��ردار جنگل نیز اردیبهشت ماه 
س��ال 91 پایان یافت و ذخایر نفت درج��ای این میدان، 
2میلیارد بشکه برآورد شد که با احتساب ضریب بازیافت 
25 درصد، 500 میلیون بشکه آن قابل استحصال است. 
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3 کار و تولید

صنایع نس��اجی ای��ن روزها 
نس��بت ب��ه گذش��ته ح��ال 
خوش ت��ری دارد، اما ورود افراد 
غیر متخصص در بخش واردات 
مواد اولیه تا محص��ول نهایی و 
ماشین آالت از یک س��و و تهاتر 
پول نف��ت ب��ا پارچ��ه و الیاف 
بی کیفی��ت هن��دی و چینی از 
س��وی دیگر، این صنع��ت را با 
بحران روبه رو کرده  است. صنایع 
نس��اجی هم مانند بس��یاری از 
فعالیت های اقتصادی کش��ور، 
درگیر تبع��ات ناش��ی از رکود 
تورمی اس��ت. ام��ا تحریم های 
بانکی ایران توسط غرب سبب 
شده تا تصمیم س��ازان مجبور 
باش��ند پول نفت را با کاالهای 
هندی ی��ا چینی تهات��ر کنند. 
این سیاست ها صنعت نساجی 
را تح��ت تاثیر قرار داده اس��ت. 
علیرضا حائری، عض��و انجمن 
متخصص��ان صنعت نس��اجی، 
ورود ماش��ین آالت چین��ی و 
هندی را عاملی ب��رای کاهش 
کیفیت محص��ول نهایی تولید 
ش��ده در کارخانه های نساجی 
می گوی��د:  وی  ن��د.   می دا
»ماش��ین های چینی و هندی، 
ح��دود 50 درص��د نس��بت به 
ماشین آالت آلمانی، سوئیسی 
و ایتالیای��ی کمی��ت و کیفیت 
ضعیف ت��ری دارن��د«. حائری 
اضاف��ه می کن��د که پی��ش از 
تحریم ها و ایجاد مش��کل برای   
سوئیفت س��االنه 400 میلیون 
دالر ماش��ین آالت م��ورد نیاز 
صنعت نس��اجی به کشور وارد 

می شد، اما تحریم ها سبب شده 
می��زان واردات به نصف کاهش 

یابد. 
وی از رون��ق مج��دد صنایع 
نساجی خبر داده و درباره تاثیر 
ماش��ین آالت هن��دی و چینی 
ب��ر قیمت تمام ش��ده محصول 
نهایی، بی��ان می کن��د که این 
ماش��ین ها ارزان ت��ر از ان��واع 
اروپایی هستند، اما ضایعات آنها 
در زمان تولید هم بیشتر است. 
این مزایا و معایب سبب شده در 
قیمت تمام شده محصول نهایی 

تفاوت چندانی ایجاد نشود. 
عض��و انجم��ن متخصص��ان 
صنعت نس��اجی درب��اره مواد 
اولیه بی کیفیت چینی و هندی 
ک��ه روی تولید نهای��ی صنایع 
نس��اجی تاثیر داشته، می گوید 
که تجار ایرانی هم در ورود این 
محص��والت بی کیفی��ت مقصر 
هس��تند، زیرا ب��ه دنبال جنس 

ارزان می گردند. 
وی معتقد اس��ت که کاهش 
کیفیت پارچه های تولید داخل 
به دلیل ماده اولی��ه بی کیفیت 
و ماشین آالت نامناسب، سبب 
شده بازار پارچه نیز تحت تاثیر 

قرار گیرد. 

واردات پارچه 
بیش از نیاز داخل

مع��اون  عمی��د،  کاظ��م 
فن��ی انجمن نس��اجی نی��ز از 
ماشین های بی کیفیت هندی و 
چینی گله مند است، اما بیش از 
آن، مسئوالنی را مقصر می داند 

که در زمان تصمیم سازی از نظر 
کارشناس��ان و اهل ف��ن برای 

واردات استفاده نکرده اند. 
وی توضی��ح می ده��د ک��ه 
برخ��ی ماش��ین آالت هن��دی 
تحت لیس��انس اروپا س��اخته 
می ش��وند، ب��ه همی��ن دلیل 
کیفیت مطل��وب دارند. اما مواد 
اولیه، پایه و اس��اس محصوالت 
صنایع نساجی است. متاسفانه 
انواع بی کیفیت نخ و پنبه از هند 
به کش��ور وارد ش��ده و کیفیت 
تولیدات داخلی را کاهش داده 

 است. 
معاون فنی انجمن نس��اجی 
از واردات بیش از حد پارچه به 
ایران نیز نگران است. وی بر این 
باور اس��ت که حجم واردات به 
طرز عجیبی بیش از نیاز داخل 

است. 
عمید می گوید که براس��اس 
شنیده ها، ساالنه 200 تا 300 
هزار ت��ن پارچه به کش��ور وارد 
می شود. اگر س��رانه مصرف هر 
ایرانی را 20 متر پارچه در نظر 
بگیری��م، کل نیاز کش��ور یک 
میلی��ارد و 400 میلی��ون متر 
مکعب می ش��ود که با توجه به 
حجم تولید داخل، رقم واردات 
بسیار بیش��تر از نیازهای کشور 

است. 
وی پایی��ن ب��ودن قیم��ت 
کااله��ای واردات��ی به دلی��ل 
رعایت نکردن قوانین و افزایش 
حجم قاچاق ب��ه ایران را عاملی 
ب��رای کاه��ش ق��درت رقابت 
تولیدکننده داخل��ی در مقابل 

کاالی وارداتی اعالم می کند. 
معاون فنی انجمن نس��اجی 
اگرچه بر این نکت��ه تاکید دارد 
که در شرایط تحریم ها صنعت 
نس��اجی ناگزیر به اس��تفاده از 
کاالی هندی و چینی ش��ده اما 
معتقد است دولت که قصد دارد 
پول نفت را ب��ا کاالهای هندی 
و چینی تهاتر کن��د باید از نظر 
کارشناسان خبره در شناسایی 
اجناس با کیفیت و روانه شدن 
آن به بازار کشور استفاده کند. 

وی در پاسخ به این سوال که 
تهاتر نفت ب��ا کاالهای هندی و 
چینی چقدر خسارت به صنعت 
نس��اجی ای��ران وارد ک��رده، 
می گوید که ب��رآورد دقیقی در 
این رابطه وجود ندارد. اما یکی 
از تولیدکنن��دگان معتق��د بود 
که اگر ایران پول نفت فروخته 
ش��ده را فراموش می کرد، بهتر 
بود؛ زیرا دالر دریافت نکرده ایم 
و به جای آن جنس بی کیفیت 

گرفتیم. 
عمی��د ادام��ه می ده��د که 
ماش��ین آالت هن��دی و چینی 
خیلی زود از چرخه تولید خارج 
شده و به خرج می افتند. خدمات 
پس از فروش آنها ضعیف است 
و تولیدکننده را دچار مش��کل 

می کند. 

کارت بازرگانی جعلی 
معضلی جدی

حضور غیرمتخصص ها فقط 
مخت��ص تصمیم س��ازی ها در 
خارج از کش��ور نیس��ت. تجار 

خالفکار داخلی هم برای صنعت 
نساجی مشکل ایجاد کرده اند. 
حس��ن نیل فروش، مدیرعامل 
گ��روه صنای��ع نس��اجی قروه 
می گوید تاجرانی که فقط پول 
دارند، ام��ا هی��چ تخصصی در 
زمین��ه صنعت نس��اجی ندارد، 
دس��ت به واردات می زنند. این 
رون��د مش��کالت ج��دی برای 

صنعت ایجاد کرده  است. 
ک��ه  اس��ت  معتق��د  وی 
واردکنن��دگان باید ب��ا هویت 
اصلی خود به ثبت س��فارش و 
ورود ب��ه عرص��ه واردات اقدام 
کنند. ام��ا این روزها کس��انی 
هس��تند که ب��ا کارت بازرگانی 
جعلی جن��س چینی خریداری 
ک��رده و تحوی��ل باربرهایی در 
دوبی می دهند. باربره��ا نیز از 
مجاری غیر قانون��ی کاال را وارد 
ایران می کنند. ب��ه این ترتیب 
تعرف��ه موث��ر ب��ه یک چه��ارم 
تقلیل یافت��ه و ق��درت رقابت 
تولیدکنن��ده داخل��ی با کاالی 

خارجی کم می شود. 
نیل ف��روش زاده تعاونی های 
مرزنشین را هم عامل موثری در 
ایجاد فضای سوء استفاده برای 

برخی از تجار می داند. 
وی بیان می کند که کاالهای 
بی کیفی��ت چینی بی��ن پنج تا 
10 درصد تلف��ات برای صنعت 
نساجی کش��ور ایجاد می کنند، 
اما متخلفان و بازرگانانی که در 
صنعت نساجی فعال نیستند اما 
پول دارند، خسارات بیشتری به 

این صنعت وارد می کنند. 

شکایت فعاالن صنعت نساجی از تهاتر پول نفت با محصوالت بی کیفیت هندی و چینی

غیرمتخصص ها صنعت نساجی را درگیر بحران کردند
فرهنگ استفاده از تولید داخلی 

گسترش یابد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برندسازی، افزایش 
صادرات، افزایش کیفیت و توجه بیشتر به تحقیق و توسعه 
از مهم ترین اولویت های توسعه صنعت لوازم خانگی است. 
ب��ه گ��زارش ش��اتا، محمدرض��ا نعم��ت زاده در جمع 
تولیدکنن��دگان، انجمن ه��ا و تش��کل های صنعت لوازم 
خانگی با اش��اره به ضرورت آسیب شناسی و ارتقای نقاط 
قوت صنعت لوازم گفت: رف��ع موانع تولید و صادرات باید 
با کمک تولیدکنندگان ل��وازم خانگی صورت بگیرد. باید 
فرهنگ اس��تفاده از تولی��دات داخلی در جامعه بیش��تر 
گس��ترش یابد و تولیدکنندگان نیز ب��ا افزایش کیفیت و 

توسعه خدمات پس از فروش به این مهم کمک کنند. 
وی همچنین ب��ا بیان اهمیت الیح��ه ای که به مجلس 
شورای اس��المی ارائه ش��ده افزود: با هماهنگی صندوق 
توسعه به ش��رکت ها تس��هیالت الزم بابت تفاوت انرژی 
که صرفه جویی می شود پرداخت می شود، به شرط آنکه 
تولی��دات کیفیت باالیی داش��ته باش��د، وزارت نفت نیز 
حمایت های الزم را انجام خواهد داد. صنعت لوازم خانگی 
قابلیت یک حرکت جهشی دارد و با تالش تولیدکنندگان 

می تواند سهم خود را در کل صنعت افزایش دهد. 
 تشکیل کارگروه ها، انجام اصالحات الزم در تعرفه ها، 
حمایت از تبلیغات داخلی، مش��کالت بانکی و افزایش 
نقش تشکل ها و انجمن ها ازجمله موارد مهمی بود که 
از س��وی تولیدکنندگان ل��وازم خانگی در این جلس��ه 
مطرح شد. همچنین کاهش مصرف انرژی، برندسازی، 
کاه��ش فرآینده��ای تولی��د، کاه��ش مص��رف مواد 
اولیه،کاهش قیمت تمام ش��ده محص��والت با تغییراتی 
که در فرآین��د تولید ایج��اد می کن��د، افزایش راحتی 
مصرف کننده و کاهش نی��از به خدمات بعد از فروش از 
جمله مواردی بود که ش��رکت های لوازم خانگی اعالم 

کردند به دنبال تحقق آن هس��تند. 

همکاری خودروسازان رقیب 
درزمینه فناوری باتری 

 خودروساز برقی امریکایی تسالموتورز سرگرم مذاکره با 
شرکت آلمانی بی ام و درباره همکاری برای تولید باتری ها 
و قطعات سبک وزن است.  به گزارش ایسنا، الون ماسک، 
مدیرعام��ل تس��الموتورز در مصاحبه با نش��ریه آلمانی 
اش��پیگل، اقدام بی ام و در تولید فیبر کربن برای قطعات 
بدنه خودرو را جالب و تقریبا باصرفه توصیف کرد.  بی ام و 
از فیبر کربن در تولید قطعات س��بک ب��رای تولید مدل 
هاچ بک i3 و مدل اسپورت هیبریدی i8 استفاده می کند. 
ماسک در این مصاحبه اظهار کرد: ما در مورد همکاری 
در زمینه فناوری باتری یا ایس��تگاه های ش��ارژ با بی ام و 
گفت وگو کرده ایم.  بر اس��اس گزارش رویت��رز، جزییات 
زیادی درب��اره ماهیت هم��کاری میان این دو ش��رکت 
وجود ندارد، با این همه مدیران بی ام و و تسال در ژوئن نیز 
برای ساخت ایستگاه های ش��ارژی که برای انواع مختلف 
خودروهای برقی قابل استفاده باشند، مذاکره کرده بودند. 
ش��رکت دایملر که رقیب بی ام و و صاحب برند لوکس 
مرسدس بنز است، ماه گذشته اعالم کرد حتی در صورت 
فروش بقیه چهار درصد سهم خود در تسال، به همکاری با 

این شرکت ادامه خواهد داد. 

در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان 
اصفهان صورت گرفت؛ 

تقدیر ویژه از ذوب آهن اصفهان 
به عنوان صادرکننده نمونه ممتاز کشور

آیین تجلیل از صادرکنندگان منتخب استان اصفهان 
با حضور تعدادی از مس��ئوالن، تجار و بازرگانان صنعتی 
کشور و استان در محل س��الن اجتماعات اتاق بازرگانی 
اصفهان برگزار شد. در این آیین ویژه از ذوب آهن اصفهان 
به عن��وان صادرکنن��ده ممتاز مل��ی که باالترین نش��ان 
صادراتی کشور را دریافت کرده، تجلیل ویژه به عمل آمد. 
به گ��زارش خبرنگار م��ا از اصفه��ان، ل��وح و تندیس 
صادرکننده ممتاز همراه با حمایل افتخار مزین به پرچم 
مقدس جمهوری اس��المی ای��ران به مهن��دس منصور 
یزدی زاده، معاون فروش و بازاریاب��ی ذوب آهن اصفهان 
اهدا ش��د. همچنین در این آیین هشت صادرکننده ملی 
استان و 20 صادرکننده نمونه و س��ه صادرکننده جوان 

استانی مورد تجلیل قرار گرفتند. 
در آیین مذکور استاندار اصفهان ضمن تاکید بر صادرات 
غیر نفتی و توجه ویژه دولت تدبیر و امید به این مهم گفت: 
دولت تالش خواهد کرد که بستر مناس��ب اقتصادی در 
جهت رش��د و توس��عه اقتصادی و تجاری، برای سربازان 
و ایثارگران جبهه اقتصادی فراهم شود و این امر نیازمند 
کمک و تالش همه جانبه است. دکتر زرگرپور با اشاره به 
برنامه ها و راهکارهای مورد نظر دولت و مسئوالن استان 
جهت صادرات غیر نفتی، تس��ریع و تصوی��ب و عملیاتی 
کردن بودجه اقتصادی، توس��عه پایانه بارب��ری فرودگاه 
ش��هید بهش��تی اصفهان وتعیین تکلیف جوایز صادراتی 
و توسعه امکانات با سهم و جایگاه اس��تان را ازجمله این 
راهکارها عنوان کرد وگفت: برای تحقق برنامه های توسعه 
صادرات، باید همه بخش ها اعم از خصوصی و تشکل های 
صنفی و دولتی نسبت به اجرایی شدن راهکارهای مورد 
نظر توجه ویژه ای داشته باش��ند. فوالدگر، نماینده مردم 
اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی نیز در سخنانی به 
بررسی »الیحه خروج از رکود و رفع موانع تولید« پرداخت 
وگفت: مجلس شورای اسالمی نسبت به این موضوع توجه 
ویژه ای دارد که پس از بررسی های به عمل آمده در دو سال 
و نیم گذشته خوشبختانه این امر در دولت جدید محقق 
ش��د. س��هل آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت 
ایران نیز با اظهار گالیه از کاهش صادرات استان اصفهان 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته و بیان مشکالت مهم 
صادرکنندگان گفت: امروز با توجه به تحوالت سیاسی و 
نظامی در منطقه، کش��ورهای عراق و افغانستان بهترین 
شرایط را برای صادرات دارند. وی با اشاره به عدم همکاری 
شایس��ته بانک ها با صادرکنندگان و برخی موانع داخلی، 
بر تشکیل و راه اندازی شرکت های حمل و نقل بین المللی 

و ارائه تسهیالت مناسب به صادرکنندگان تاکید کرد. 

حضور بخش خصوصی در عرصه 
اقتصاد به ریل گذاری مناسب نیاز دارد

عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجل��س در اخطار 
قانون اساس��ی گفت: نحوه قانون گ��ذاری مجلس خالف 
تمایل این قوه به حضور بخش خصوصی در فعالیت های 

اقتصادی است. 
بهروز نعمتی در نشس��ت علنی دیروز مجلس ش��ورای 
اسالمی و در جریان بررس��ی طرح الحاق موادی به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت طی اخطاری با استناد 
به بند 10 و 12 اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ایجاد نظام 
اداری صحیح و حذف تش��کیالت غیرضرور گفت: بارها در 
مجلس و جاهای دیگر طی سخنرانی بر لزوم سرمایه گذاری 
بخش خصوصی تاکید می کنیم و در این زمینه سمینارها 
و کنفرانس های متعددی برگزار می ش��ود. اما آن زمان که 
بحث قانون گذاری و ریل گذاری مطرح می ش��ود، روش��ی 
عکس بخش خصوصی مشاهده می شود. در جریان بررسی 
طرح مذکور به خصوص ماده 36 این طرح پیامی از مجلس 

صادر می شود که پیام این قوه نیست. 

 قیمت گذاری 3 خودروی جدید 
درجلسه این هفته شورای رقابت 

رضا شیوا، رییس شورای رقابت از بررسی قیمت گذاری 
خودروی دنا و دو محصول جدید  ام وی ام در جلسه آینده 

این شورا خبر داد. 
او درباره قیمت گ��ذاری خودروهای جدید ارائه ش��ده 
توسط ش��رکت ها به ایس��نا گفت: در جلس��ه آتی شورا 
که چهارش��نبه این هفته برگزار می ش��ود، قیمت گذاری 
خودروی دنا تولید ایران خ��ودرو و دو محصول جدید از 
ام وی ام مورد بررس��ی قرار می گیرد که امیدواریم بتوانیم 

این هفته به جمع بندی نهایی درباره قیمت ها برسیم. 
ش��یوا در ادامه درباره دستور جلس��ه این هفته شورای 
رقابت تصریح کرد: در جلسه این هفته گزارشی از ارزیابی 
عملکرد خودروسازان درباره با دستورالعمل تنظیم قیمت 
که شورا انجام داده است و شروط آن ارائه خواهد شد که 
براساس این ارزیابی ها بازار حاشیه در بسیاری از خودروها 

به حداقل رسیده و حذف شده است. 
وی با بی��ان اینکه پی��ش از ارائه دس��تورالعمل تنظیم 
قیمت از طرف شورا با توجه به تولید آن زمان برای بیشتر 
خودروها بازار حاشیه وجود داشت، گفت: این بازار حاشیه 
از یک تا چهار میلیون متغیر بود، اما در حال حاضر به جز 

چند مورد محدود خودرو دیگر بازار حاشیه نداریم. 
رییس شورای رقابت افزود: سایت ها برای خرید خودرو 
باز ش��ده و مش��تریان می توانند به راحتی اقدام به خرید 
خودرو از کارخانه های تولیدکننده کنند. در صورتی که در 
گذشته تنها چند ساعت سیستم خرید خودرو باز می شد. 

قیمت گذاری ۵ محصول جدید ایران 
خودرو و سایپا در شورای رقابت

محمدعلی مددی، عضو ناظر ش��ورای رقابت از برگزاری 
جلسات این ش��ورا برای قیمت گذاری پنج محصول جدید 
ایران خودرو و سایپا از جمله محصوالت تولیدی روی پلتفرم 
تندر۹0 خبر داد. او به فارس گفت: در دو هفته اخیر جلساتی 
برای تعیین قیمت پنج محصول جدید ایران خودرو و سایپا 
در ش��ورای رقابت تشکیل ش��ده اس��ت. این جلسات برای 
قیمت گ��ذاری محصوالتی که توس��ط دو ش��رکت بزرگ 

خودروساز آماده فروش هستند، برگزار شده است. 
 به گفته مددی، وانت س��ایپا و پارس تندر ۹0 از جمله 
خودروهایی هستند که قرار اس��ت توسط شورای رقابت 
قیمت گذاری ش��وند.   وی در مورد قیمت گ��ذاری تندر 
۹0 به فارس گفت: ب��ا توجه به اینکه تولی��د این خودرو 
روند کاهش��ی دارد و قرار اس��ت از رده تولید خارج شود، 
قیمت گذاری برای آن انجام نمی دهیم، ولی مشتقات تندر 
۹0 و محصوالت جدید تولیدی روی پلتفرم این خودرو را 
قیمت گذاری خواهیم کرد.  عضو ناظر ش��ورای رقابت در 
مورد رعایت قیمت گذاری قبلی انجام شده توسط شورای 
رقابت در فروش خودروس��ازان گفت: ارگان های ناظر در 
این مورد مسئول هستند و مس��ئولیت نظارت بر اجرای 
آن جزو وظایف شورای رقابت نیست. وی در مورد اجرای 
پنج شرط تعیین شده از سوی شورای رقابت برای افزایش 
قیمت خودرو از سوی خودروس��ازان هم اظهار کرد: اگر 
خودروسازان این شروط را رعایت نکنند، افزایش قیمت 

محصوالت آنها را نخواهیم پذیرفت. 

تدوین برنامه راهبردی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت 

حس��ین ابویی مهریزی، معاون وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت از تدوین برنامه راهب��ردی این وزارتخانه با تاکید 
محمدرضا نعمت زاده خب��ر داد و گفت: برنامه شش��م تا 
خرداد سال آینده به مجلس ارائه ش��ده و پس از تصویب 
تا شهریور س��ال ۹4 به دولت ابالغ خواهد شد که بر این 
اساس بودجه سال ۹5 کل کشور منطبق بر برنامه ششم 

خواهد بود. 
او توضیح داد: ب��ا تاکید وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
برنام��ه راهبردی این وزارتخانه در دس��ت تدوین اس��ت 
که می تواند دورنمای برنامه ه��ای کالن بخش صنعت و 
معدن کشور را مشخص کند. در عین حال وزارت صنعت، 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی را تدوی��ن کرده و تالش 
دارد آنها را به درس��تی اجرا کند تا این نس��خه برنامه ای 

سعادت بخش برای بخش صنعت و معدن کشور باشد. 
وی تصریح ک��رد: 43 برنامه اجرایی کلی در راس��تای 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی تبدیل به برنامه عملیاتی 
شده که با ابالغ سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید اجرایی 

و گزارش ماهانه آن به این سازمان ارسال شود. 
ابویی مهریزی با اش��اره به تدوین برنامه ششم توسعه 
خاطرنش��ان کرد: نقطه نظ��رات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت برای این برنامه ارائه ش��ده و تا بهمن ماه باید این 
نقطه نظ��رات پس از جمع بن��دی کامل به س��تاد برنامه 
شش��م دولت ارائه ش��ود، ضمن اینکه دولت تا خرداد ماه 
سال ۹4 نیز این برنامه را به مجلس ارائه داد و مجلس نیز 

تا شهریورماه آن را تصویب و به دولت ابالغ خواهد کرد. 

تولید 

خودرو 

خبر استانی 

مجلس 

خودرو 

وزارت خانه 
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 برنامه های بازارکار از مهم ترین ابزارهای دستیابی به 
اهداف حمایت اجتماعی است

وحیده نگین، رییس موسس��ه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیس��تی و تامین 
اجتماعی، با تاکید ب��ر اینکه حمایت اجتماعی مجموع��ه ای از بیمه های اجتماعی، 
مساعدت اجتماعی و برنامه های بازار کار است، کارکرد نهایی این مهم را کاهش فقر 
عنوان کرد.  به گزارش ایرنا، او افزود: حمای��ت اجتماعی در عین حال تفاوت هایی با 
تامین اجتماعی و مساعدت اجتماعی دارد و نباید به جای یکدیگر به کار گرفته شوند. 
هدف دولت ها از حمایت اجتماعی، کاهش فقر است که برای این منظور نیز بخشی 

از درآمد ملی در این راستا تخصیص و هزینه می شود. 
مش��اور وزیر کار در امور زنان به برخی از ابزارهای دس��تیابی ب��ه اهداف حمایت 
اجتماعی اشاره کرد و اظهار کرد: دس��تیابی به اهداف حمایت اجتماعی به ابزارهای 
مختص به خود نیاز دارد ک��ه از مهم ترین آنها برنامه های بازار کار اس��ت که همراه 
با بیمه ها و مس��اعدت اجتماعی بسترهای دس��تیابی به اهداف برنامه های حمایت 

اجتماعی را فراهم می کنند. 
نگین، تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را از جمله اقدامات 
اجرایی جهت دستیابی به اهداف حمایت اجتماعی ذکر کرد و گفت: این قانون با هدف 
رفع مشکالت نظام تامین اجتماعی کشور مصوب ش��د. در این قانون وظایف عمدتا 
حاکمیتی یعنی ایجاد هماهنگی، سیاست گذاری، نظارت و ارزش یابی برعهده وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است. 
رییس موسس��ه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیس��تی و تامی��ن اجتماعی در 
پایان بر ضرورت بررس��ی وضعیت ارائه حمایت های اجتماعی در کش��ور بر مبنای 
ش��اخص های بین المللی اش��اره کرد و گفت: بررس��ی وضعیت ارائ��ه حمایت های 
اجتماعی در حقیقت به طراحی مناس��ب نظ��ام نظارت و ارزیابی منجر می ش��ود. 
ارزیابی ه��ای بین المللی در این زمینه در مقاطع مختلف زمانی مش��خص، توس��ط 
نهادهای مرتبط با این بحث، انجام می ش��ود که در قاره آس��یا و اقیانوسیه این مهم 

توسط بانک توسعه آسیایی انجام می گیرد. 
یادآوری می شود، بانک توس��عه آس��یایی در آخرین ارزیابی خود، وضعیت ارائه 
حمایت های اجتماعی در س��ال 200۹ در 35 کش��ور منطقه آس��یا و اقیانوسیه را 
منتشر کرد که نتایج این پژوهش توسط رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی 
بهزیستی و تامین اجتماعی و حس��ام نیکوپور دیلمی ترجمه و اخیرا در قالب کتاب 
شاخص حمایت اجتماعی، ارزیابی نتایج در منطقه آس��یا و اقیانوسیه به زیور طبع 

آراسته شده است. 

فعالیت معادن سنگ آهن 
بر پایه محورهای برنامه ششم توسعه 

مهدی کرباسیان، رییس هیات مدیره ایمیدرو گفت: نتیجه دومین همایش انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان س��نگ آهن باید در جهت محورهای برنامه شش��م 
توس��عه باش��د. این همایش باید به گونه ای هدایت ش��ود تا خروجی آن بتواند مورد 
استفاده در برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که در حال تدوین است 
قرار گیرد.  وی با تاکید بر اینکه مباحث کارب��ردی می تواند بر تصمیم گیری مدیران 
ارش��د دولتی تاثیر مثبت بگذارد، افزود: موضوعات مربوط به هزینه های تولید، نرخ 
حمل و نقل، وضعیت معادن کوچک در سال های آتی در شرایطی که قیمت های جهانی 
کاهش یافته، از موضوعاتی هستند که باید به اطالع مدیران ارشد و کارشناسان بخش 
برنامه ریزی برس��د. به گزارش سازمان ایمیدرو کرباس��یان تشکیل کنسرسیوم های 
معدنی در بخش تولید و فروش را حائز اهمیت دانس��ت و گفت: این موضوع تاکنون 
از نظر حقوقی چندان مورد توجه نبوده و مقیاس فعالیت کنسرس��یوم ها در ایران با 
نمونه های خارجی تفاوت چشمگیری دارد.  پدارم سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی 
و عضو هیأت رییس��ه انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان س��نگ آهن نیز گفت: 
این همایش به موضوعات ش��عاری نمی پردازد و برنامه هایی ارائه می کند که قابلیت 
استفاده در سند نهایی سنگ را داشته باش��د و به صورت عملیاتی درآید.  محمدرضا 
بهرامن، نایب رییس خانه معدن نیز در این جلسه ارائه مطالب کاربردی برای مخاطبان 
به ویژه تصمیم گیران را جزو نکات ضروری این همایش عنوان کرد.  امیر صباغ، مدیر 
برنامه ری��زی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: این س��ازمان ب��ا در نظر گرفتن روند 
کاهشی قیمت های سنگ آهن، تعرفه خدمات اسکله تخلیه و بارگیری مواد معدنی 
منطقه ویژه خلیج فارس )بندرعباس( را در بودجه سال بعد کاهش خواهد داد تا کمکی 
به کاهش هزینه تمام شده سنگ آهن کمک کرده باش��د.  وی همچنین تاکید کرد: 
 موضوع کاهش رشد اقتصادی چین به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده و تولیدکننده 
سنگ آهن یکی از نکات تضمین کننده در بازار سنگ آهن است که باید مورد توجه قرار 
گیرد.  در این نشست علی رضا سیاسی راد، دبیر کل انجمن سنگ آهن گفت: تکمیل 
زنجیره تولید و بررسی مسائل مربوط به حقوق دولتی حقوقی سنگ آهن دو موضوع 
مهم همایش پیش رو هستند.  پروا سلطانی، عضو هیات مدیره این انجمن نیز در این 
نشست از ارائه قریب الوقوع کلیات راهبردی سنگ آهن خبر داد و افزود: در ماه های 
آتی نیز جزییات این سند ارائه خواهد شد.  دومین همایش بین المللی تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان سنگ آهن ایران یکشنبه ۹ آذرماه ۹3 در محل مرکز همایش های 

بین المللی رایزن برگزار می شود. 
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  »چاپ اسکناس« راه حل دولت
برای دخل وخرج سال 94

چهار سال رشد منفی اقتصادی به بسته شدن بنگاه های 
اقتصادی که کس��ب درآمد می کرده اند منجر شده است؛ 
بنابرای��ن نمی توان مالیات��ی از فعاالن اقتص��ادی گرفت 

مگراینکه مالیات کارمندان افزایش پیدا کند. 
یک کارشناس بودجه بر این اعتقاد است که دولت برای 
دخل وخرج سال 94 مجبور به چاپ اسکناس خواهد شد 

که به دنبال آن باید منتظر تورم باشیم. 
مهدی تق��وی، کار ش��ناس بودجه و اقتص��اد کالن در 
گفت وگو با ایلنا با بیان این مطلب که در س��ال 94 دولت 
مجبور به چاپ اس��کناس خواهد شد، گفت: پایین آمدن 
قیمت نفت و ع��دم کاهش تحریم ها دولت را در ش��رایط 
سخت تری نسبت به قبل قرار داده است و ادامه دار بودن 
این روند چاپ اسکناس و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

وی می گوید: پیش رو بودن فصل زمس��تان این امید را 
ایجاد می کند که باال رفتن تقاض��ای نفت افزایش قیمت 

این کاالی استراتژیک را به دنبال داشته باشد. 

 نرخ بانکی 17 ارز نزولی و قیمت
 15 واحد پولی صعودی شد

بانک مرکزی ن��رخ بانکی 39 ارز را برای روز دوش��نبه 
اعالم کرد که بر این اساس نرخ بانکی 17 ارز نسبت به روز 
گذشته کاهش و قیمت 15 واحد پولی رشد داشت البته 

نرخ هفت ارز نیز تغییری نکرد. 
نرخ دالر امریکا با یک ریال کاهش 26,818 ریال، پوند 
انگلیس با سه ریال رشد 41,993 ریال و یورو با 11 ریال 

افزایش 33,239 ریال تعیین شد. 
فرانک س��وئیس 27,629 ریال، کرون س��وئد 3,594 
ریال، کرون نروژ 3,949 ریال، ک��رون دانمارک 4,468 
ریال، روپیه هند 435 ریال، دره��م امارات متحده عربی 
7,301 ریال، دینار کوی��ت 91,999 ریال، یکصد روپیه 
پاکستان 26,395 ریال، یکصد ین ژاپن 22,751 ریال و 

دینار لیبی 20,511 ریال قیمت خورد. 

 طالی جهانی به 1۲۰1 دالر
 در هر اونس رسید

قیمت طال در معامالت روزدوشنبه بازار جهانی دو دالر 
کاهش یافت و هر اونس طال در ای��ن روز در برابر 1201 

دالر معامله شد. 
به گ��زارش رویترز، قیم��ت طال روز دوش��نبه نزدیک 
باالتری��ن رقم س��ه هفته گذش��ته باقی مان��د و به دلیل 
امیدواری ها به کاه��ش غیرمنتظره نرخ بهره بخش��ی از 

افزایش قیمت های جلسه گذشته را حفظ کرد. 
دولت چین روز جمعه به ص��ورت غیرمنتظره نرخ بهره 
را کاه��ش داد و تالش ها برای حمای��ت از اقتصاد خود را 
افزایش داد. منابع آگاه می گویند حتی این احتمال وجود 

دارد که چین مجددا نرخ بهره را کاهش دهد. 
 دیگر عام��ل تقوی��ت قیم��ت ط��ال، اظه��ارات اخیر 
ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا بوده که راه را برای 
انجام اقدامات جدی به منظور جلوگیری از سقوط مجدد 

حوزه یورو به ورطه رکود هموار کرد. 
براساس این گزارش، قیمت هر اونس طال در روز جمعه 
برای مدتی به باالترین رقم سه هفته اخیر )1207 دالر و 

70 سنت( رسید. 
ادوارد میر، تحلیلگر بازار طال در این باره گفت: باوجود 
کاهش های قابل توجه )نرخ بهره( که توس��ط تعدادی از 
بانک های مرکزی کش��ورهای جهان انجام شده است، ما 
مطمئن نیستیم که کاهش نرخ بهره در چین برای توجیه 

افزایش پایدار قیمت طال کافی باشد.
میر اف��زود: موض��ع تهاجمی تر ف��درال رزرو امریکا در 
مقایس��ه با بانک های مرک��زی دیگر کش��ورها و تقویت 
ارزش دالر احتماال مانع از افزایش قابل توجه قیمت طال 

خواهد شد. 
قیمت فل��ز زرد در هفته های اخیر تحت فش��ار تقویت 
ارزش دالر بوده، به نحوی که در اوایل ماه جاری میالدی به 

پایین ترین رقم در چهار سال و نیم گذشته رسید. 
دالر روز دوش��نبه در نزدیکی باالترین رقم چهار سال 
اخیر معامله ش��د. افزای��ش ارزش دالر موجب می ش��ود 
کاالهایی مانند طال که به ارز امریکا ارزش گذاری می شوند، 

برای دارندگان سایر ارزها گران تر شوند. 

دخالت دولت در اختیارات قانونی 
بانک مرکزی

سپرده قانونی یکی از ابزارهایی است که مقام قانونگذار 
به واسطه آن جهت تعادل بخشیدن به سیاست های پولی 

کشور در شرایط خاص اقتصادی اقدام می کند. 
به تازگی دولت در اقدامی عجیب به بانک مرکزی دستور 
داده تا با کاهش نرخ سود سپرده قانونی بانک ها نزد بانک 

مرکزی قدرت اعطای تسهیالت بانک ها را افزایش دهد. 
حیدر مس��تخدمین حس��ینی، معاون مالی اقتصادی 
سازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران از تبعات این 
دستور نابهنگام دولت انتقاد کرده و این مسئله را دخالت 

در اختیارات قانونی بانک مرکزی عنوان کرد. 
وی در ای��ن باره گفت: بانک مرکزی در ش��رایط خاص 
از طریق افزایش نسبت س��پرده قانونی حجم تسهیالت 
اعطایی بانک ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات 
بانک ها را منبسط می کند. منظور از شرایط خاص، زمانی 
است که قدرت پایه پولی افزایش پیدا کند، بانک مرکزی 
با استفاده از این سپرده قانونی سیاست انقباضی در پیش 
گرفته و نرخ این س��پرده را افزایش می دهد اما گاهی نیز 
الزم اس��ت که نقدینگی در جامعه افزای��ش پیدا کند که 
در این حالت بانک مرکزی با سیاس��ت انبس��اطی قدرت 
تسهیالت دهی بانک ها را افزایش داده، این سپرده را کمتر 
می کند البته نس��بت ثابتی نیز برای این س��پرده تعریف 
شده که بیش از 30 درصد و کمتر از 10 درصد نباید باشد. 
حسینی اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به مجموعه 
سپرده هایی که نزد بانک ها است نسبت این سپرده قانونی 
13/5درصد اس��ت که اگر در حال حاضر بخواهیم آن را 
کاهش دهیم به بانک ها این اجازه را می دهیم که نقدینگی 
بیشتری در جامعه توزیع کنند که اصال به صالح وضعیت 
فعلی رو به کاهش تورم نیست. بررسی ها نشان داده یک 
درصد کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، 
باعث افزایش یک درصدی تورم می شود. بین این سپرده و 
تورم رابطه خطی برقرار است و پیامد این تورم هم افزایش 

پنج درصدی نقدینگی است. 

قیمتنوع ارز 

32560دالر امریکا

40590یورو

51000پوند انگلیس

29270دالر کانادا

8860درهم امارت

33750فرانک سوئیس

14730لیر ترکیه

8600ریال عربستان

9850رینگت مالزی

107000دینار کویت

5400یوآن چین

600روپیه هند

300ین ژاپن

27دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

1,196,9اونس طال

408,000مثقال طال

94,187طالی 18 عیار

919,000سکه بهار آزادی

919,000سکه طرح جدید

461,000سکه نیم

263,000سکه ربع

169,000سکه گرمی

رییس بنیاد شهید: 

 بانک دی در تمام ابعاد
 باید برتر باشد

رییس بنیاد شهید س��امانه جامع بانکداری الکترونیک 
دی را افتتاح کرد 

س��امانه یکپارچه و جامع بانک��داری الکترونیک بانک 
دی با حضور حجت االسالم والمسلمین شهیدی، معاون 
رییس جمه��ور و رییس بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران 

گشایش یافت. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی بانک دی، در مراسم 
افتتاحی��ه این س��امانه که با حض��ور احمد ش��فیع زاده، 
مدیرعامل بانک دی و هیات مدیره بانک برگزار شد، از لوح 

یادبود سامانه پرده برداری شد. 
رییس بنیاد شهید پس از افتتاح و بازدید از بخش های 
مختلف این س��امانه، ضم��ن تقدیر از دس��ت اندرکاران 

راه اندازی آن، دفتر یادبود سامانه را هم امضا کرد. 
حجت االس��الم  والمسلمین شهیدی س��پس با حضور 
در همایش تحول در نگاه دی 3 که با عنوان »در مس��یر 
افتخارآفرینی« برگزار شد، در سخنانی تاکید کرد که بانک 

دی در تمام ابعاد باید برتر باشد. 

 سامانه استعالم ضمانت نامه 
بانک کارآفرین فعال شد

  سامانه استعالم آنالین اصالت ضمانت نامه های بانکی 
برای ذی نفعان از طریق وب س��ایت بانک کارآفرین مورد 

بهره برداری قرار گرفت. 
به گزارش اخبار پولی مالی، راستای گسترش خدمات 
بانکداری الکترونیک و ب��ه منظور ارائه خدمات بیش��تر 
به مش��تریان »س��امانه اس��تعالم ضمانت نامه« از طریق 

وب سایت بانک کارآفرین مورد بهره برداری قرار گرفت. 
براس��اس این گزارش، ام��کان اس��تعالم اصالت کلیه 
ضمانت نامه ه��ای ریال��ی ص��ادره در سیس��تم آفری��ن 
به صورت آنالین از طریق صفحه اصلی وب س��ایت بانک 
 به آدرس www. karafarinbank.ir و انتخاب گزینه 
»استعالم ضمانت نامه بانکی« برای ذی نفعان ضمانت نامه 

فراهم شده است. 
  همچنین صفحه استعالم ضمانت نامه ها از طریق نشانی
http : / /www .karafarinbank . ir/check-

guaranteees/default.Kb امکان پذیر است. 
 براس��اس ای��ن گ��زارش، از جمل��ه مزیت های��ی 
»سامانه استعالم ضمانت نامه« این اس��ت که ذی نفعان 
ضمانت نام��ه اع��م از اینک��ه مش��تری بان��ک کارآفرین 
باش��ند ی��ا نباش��ند، می توانن��د از طریق ام��کان ایجاد 
شده در وب س��ایت بانک کارآفرین، نس��بت به استعالم 
اصالت و وضعی��ت ضمانت نامه ص��ادره اطمینان حاصل 
 )On-Line( کنند و پاس��خ اس��تعالم را به صورت آنی 

دریافت کنند. 

زمانی که در دولت گذش��ته 
نرخ س��ود بانکی به روش فشار 
و دس��تور موکد دولت کاهش 
یافت، بس��یاری از کارشناسان 
اعتقاد داش��تند که این اقدام 
دول��ت وق��ت اجرایی ک��ردن 
»منطقی درس��ت با ابزارهایی 
نادرس��ت« اس��ت. ب��ه اعتقاد 
ای��ن دس��ته از کارشناس��ان 
این اق��دام زمینه مناس��بی را 
برای حضور موسس��ات پولی 
غیرمجاز و افزایش س��هم بازار 
غیرمتش��کل پولی از بازار پول 
کشور فراهم کرده بود. موضوع 
نرخ س��ود بانک��ی و اصالح آن 
از جمله موضوعاتی اس��ت که 
تقریبا بیش��تر دولت ه��ا با آن 
درگی��ر بوده اند و با آن دس��ت 
و پنجه ن��رم کرده اند. اصل این 
موضوع که ادام��ه رابطه فعلی 
بانک ها ب��ا بخش تولی��د گام 
برداشتن در بیراهه است، مورد 
توافق همه دولت ها است، ولی 
با ای��ن وج��ود،   روش اصالح 
نرخ س��ود بانکی )ب��ا توجه به 
عوارض آنی که ممکن اس��ت 
برای اقتصاد داشته باشد(هنوز 
به نتیجه روشنی نرسیده است. 
اما با به عرصه رس��یدن دولت 
یازده��م، برخی کارشناس��ان 
معتقدند ک��ه بان��ک مرکزی 
می تواند با اس��تفاده از بس��تر 
مناسبی که محصول کاهش یا 
لغو احتمالی تحریم ها خواهد 
بود، به اصالح نرخ سود بانکی 
اقدام کند. در ای��ن باره با چند 
تن از کارشناسان به گفت وگو 

نشسته ایم. 

بانک در سود تولید 
سهیم شود

دکتر مصباحی مقدم، عضو 
کمیس��یون اقتصادی مجلس 
در گفت وگو با »فرصت امروز« 
در مورد نرخ سود بانکی گفت: 

 ن��رخ س��ود بانک��ی را باید 
بر مبن��ای واقعیت ب��ازار کاال 
و خدم��ات تنظیم ک��رد، نه بر 

مبن��ای تصمیم ه��ای فاق��د 
مطالع��ات کارشناس��ی. بانک 
مرکزی و شورای پول و اعتبار 
باید نرخ س��ود بانک��ی را پس 
از مطالع��ات کارشناس��انه و 
مطالعات عمیق تنظیم کنند، 
به گون��ه ای ک��ه هم��ه جوانب 
اقتص��اد کش��ور در آن لحاظ 
شود.  وی گفت: یکی از عوامل 
نرخ سود بانکی نرخ تورم است 
که باید به آن توجه داش��ت و 
از ط��رف دیگر وضعی��ت بازار 
کاال و خدم��ات را ه��م باید در 

نظر گرفت. 
دکتر مصباحی مقدم تاکید 
کرد: ب��رای تعیین نرخ س��ود 
بانکی باید دید یک تولید کننده 
چقدر س��ود می برد و براساس 
آن میانگی��ن نرخ س��ود بازار 
خدم��ات کاال را مبن��ای نرخ 
بانک ها قرار داد. در این صورت 

پول در بانک ذخیره نمی شود
وی افزود: هر چه نرخ س��ود 
بانک��ی پایی��ن بیاید ب��ه نفع 
تولیدکنندگان است. در حال 
حاضر، بانک ها برای تسهیالتی 
که به تولیدکنندگان می دهند، 
س��ود معین��ی می گیرن��د که 

این میزان س��ود هزینه تولید 
را افزایش می ده��د. از این رو 
هرچه می��زان س��ود دریافتی 
بانک ه��ا کاهش یاب��د، وضع 

تولید کنندگان بهتر می شود. 
عضو کمیس��یون اقتصادی 
مجل��س اظه��ار ک��رد: اگر در 
مبادالت بانکی، نرخ سود تابع 
بازار باشد، در عقود مشارکتی 
نباید نرخ سود برای تسهیالتی 
ک��ه ب��ه س��رمایه گذاری ها 
اختصاص می یابد، اعالم شود. 
ش��رایط باید به گون��ه ای رقم 
بخورد که روند تولید به راحتی 
انجام شود و در پایان کار تولید 
ارزیابی دقیقی از س��هم بانک 
از س��ود نهایی انجام شود و به 

بانک ها تعلق بگیرد. 
دکتر مصباحی مقدم افزود: 
اگر میزان سود کم باشد، سهم 
بانک از سود کم می شود و اگر   
میزان س��ود زیاد باشد، سهم 
بانک هم بیشتر است؛ بر چنین 
مبنایی سود س��رمایه گذاری 
به مثابه هزینه عمل نمی کند و 
هزینه برای تولید صفر می شود؛ 
تولید کننده سود سهم خود را 
برده و سهم بانک را هم می دهد 

و هزینه اضافی نمی کند. 

دولت دست به کار شود
هنرمن��د  محم��د  دکت��ر 
قالیب��اف، در گفت وگ��و ب��ا 
»فرص��ت ام��روز« در این باره 
گف��ت:  کلی��ت نظ��ام مال��ی 
بودج��ه ای کش��ور تعیین نرخ 
سود بانکی و تجهیز منابع است 
و هر چه نظام بانکی به تجهیز 
مناب��ع مالی به ص��ورت کاراتر 
عمل کند، موجب عرضه تولید 
و رونق اقتصادی است، اما اگر 
تخصیص منابع مالی به صورت 
کارا انجام نشود به رکود و تورم 

منجر می شود. 
هنرمند افزود: در سال های 
گذشته درباره نرخ سود بانکی 
به ص��ورت دس��توری کاهش 
داش��تیم ک��ه براس��اس تورم 
ن��رخ س��ود را 20 درصد اعالم 
کرده اند، اما پایی��ن بودن نرخ 
س��ود بانک��ی بانک ه��ا باعث 
می شود بسیاری از سپرده ها از 
بازار پولی بانک ها خارج شوند 
و تحت تاثی��ر بازارهای جانبی 
ق��رار می گیرن��د و به س��مت 
س��ود آوری در این بازارها که 

گاهی کاذب هم هستند روی 
می آورند؛ بازارهایی مثل بازار 
ارز و غیره. در این صورت توان 
بانک ها ب��رای پرداخت وام به 
تولید کنندگان کم می ش��ود و 
در نتیجه بخ��ش تولید دچار 

مشکل می شود. 
وی گفت: ش��رط اساس��ی 
کاهش نرخ سود، کاهش تورم 
اس��ت. باید ب��رای کنترل نرخ 
سود بانکی تورم را مهار کنند. 
نکته دیگر ش��رایط اقتصادی 
است. در شرایط فعلی اقتصاد 
نرخ ت��ورم به ص��ورت دوره ای 
اس��ت. باید تع��ادل را رعایت 
کرد؛ نرخ س��ود باید از منطق 
مثبتی برخوردار باشد و انگیزه 
تولید ه��م در تولیدکننده کم 
نش��ود. در بلند مدت نباید نرخ 
سود آن قدر باال باشد که بخش 
تولید نتواند تسهیالت بگیرد، 
اما متاسفانه می بینیم که این 
روند منطقی درباره نرخ س��ود 
در اقتصاد ما دنبال نمی ش��ود.  
هنرمن��د ادام��ه داد: صندوق 
بین المللی پول استاندارد نرخ 
س��ود را بین 15 تا 20 درصد 
اعالم کرده، ولی نرخ س��ود ما 
22 درصد است. باید به سمت 
استانداردسازی این نرخ پیش 
بروی��م و ب��ا کم��ک گرفتن از 
سپرده گذاری س��رمایه داران 
به پرداخت وام های بلند مدت 
به تولید کنندگان روی بیاوریم. 
وی در پایان اظهار داش��ت: 
دولت جدید توانس��ته اس��ت 
تورم را کاهش دهد و این بستر 
مناسبی برای کاهش نرخ سود 
فراهم کرده اس��ت. در شرایط 
فعلی با کاهش ف��روش نفت و 
وضعیت تحریم ها ممکن است 
کسری بودجه با وجود تبعات 
سیاس��ت های نادرست دولت 
گذشته تشدید شود، بنابراین 
به نتیج��ه رس��یدن مذاکرات 
هسته ای می تواند تاثیر مثبتی 
در کاهش تورم و ایجاد بس��تر 
مناسب برای اصالح نرخ سود 

بانکی فراهم کند. 

در گفت وگوی »فرصت امروز« با کارشناسان اقتصادی بررسی شد

نرخ سود بانکی در بیراهه تصمیم سازی اقتصادی
نسیم نجفی

افزایش قیمت دالر و سکه 
صرافان ب��ازار ارز و س��که روز دوش��نبه ن��رخ هر دالر 
امریکا را با 15 تومان رشد نسبت به روز یکشنبه گذشته 
32560ریال و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
را با س��ه هزار توم��ان افزای��ش 919,000 تومان تعیین 
کردند. هر یورو در بازار آزاد همانند دیروز 40590ریال و 

هر پوند نیز بدون تغییر 51000 ریال خورد. 
هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم با سه هزار 

تومان رشد 919,000 تومان به خریداران عرضه شد. 

سکه آتی

درصد تغییرقیمت)تومان(نوع سکه
0,34%942000اردیبهشت

0,23%924000اسفند
0,45%916000دی

نرخنامه

بانک نامه
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رییس ات��اق مش��ترک ایران و 
چین با بیان اینکه در حال حاضر 
فاینانس تعدادی از طرح ها توسط 
دو بانک انجام ش��ده است، گفت: 
سقف فاینانس چین رقمی حدود 
 40 ت��ا 44 میلی��ارد دالر تعیین 

شده است. 
اسداهلل عسگراوالدی با اشاره به 
اینکه هم اکنون مش��کل فاینانس 
چین برطرف شده اما روال انجام 
آن با کندی همراه اس��ت، اظهار 
کرد: براس��اس توافق جدید چین 
قرار اس��ت دو برابر طلب ایران از 
این کش��ور که 18 میلی��ارد یورو 
معادل 22 میلیارد دالر اس��ت را 
برای فاینانس پروژه ه��ای ایرانی 

اختصاص دهد. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر 
فاینانس تعدادی از طرح ها توسط 
دو بانک انجام ش��ده است، افزود:  
بقیه درخواست ها نیز برای تامین 
مالی پروژه ها در دس��ت بررس��ی 
اس��ت و امیدوارم مش��کالت این 
موضوع هم برط��رف و طرح ها در 

تکمیل پروژه ها با ابهاماتی همراه 
نشوند. 

رییس ات��اق مش��ترک ایران و 
چی��ن اضافه کرد: بان��ک مرکزی 
از صاحب��ان طرح ها درخواس��ت 
کرده ت��ا ری��ال پروژه ه��ا را خود 
تامین کنند اما برخی امکان تامین 
ریال طرح ها را از بانک ها نداش��ته 
و از بانک مرک��زی می خواهند تا 
این کار را انجام ده��د، همین امر 
باعث می ش��ود تا اجرای برخی از 
 طرح ها و تامین مالی آنها با کندی 

روبه رو شود. 
 عس��گراوالدی اع��الم ک��رد: 
هم اکن��ون س��قف فاینانس چین 
رقمی ح��دود 40 ت��ا 44 میلیارد 

دالر تعیین شده است. 
 ب��ه گ��زارش تس��نیم، »توقف 
فاینان��س چین« خب��ری بود که 
برای نخستین بار در اوایل تابستان 
امسال توس��ط خبرگزاری تسنیم 
منتش��ر ش��د و به همین منظور 
بانک مرک��زی اقدام��ات خود را 
برای رف��ع این مش��کل آغاز کرد. 

رییس کل بان��ک مرکزی یک ماه 
بعد از اع��الم توقف فاینانس چین 
سفری به این کش��ور داشت و در 
دیدار با مس��ئوالن مختلف چینی 
در صدد رفع این مانع برآمد. البته 
هرچند خبرهای متعددی از این 
جلسه در رس��انه ها منتشر شد اما 
بنا بر اظهارات اخیر عسگراوالدی، 
رییس اتاق مشترک ایران و چین 
توافق بر س��ر گش��ایش فاینانس 
36 میلی��ارد دالری نهایی ش��ده 
است و مس��ئوالن در تالش بودند 
تا با رایزنی های دیگ��ر این رقم را 

افزایش دهند. 
عس��گراوالدی همچنین اعالم 
کرد که ایران از چین 18 میلیارد 
ی��ورو مع��ادل 22 میلی��ارد دالر 
طلب دارد که قرار بر این ش��د دو 
برابر این مبلغ، یعنی 44 میلیارد 
دالر، ب��رای فاینان��س پروژه های 
ایرانی اختصاص یابد، ضمن اینکه 
15تا 20 درصد از ای��ن مبلغ باید 
به ص��ورت ریال��ی از س��وی بانک 

مرکزی ایران تامین شود. 

وی در عی��ن ح��ال تاکی��د 
ک��رده ب��ود ک��ه در ح��ال حاضر 
ای��ن فاینانس ها هنوز گش��ایش 
نیافت��ه و اگ��ر عملیات��ی ش��ود، 
تبادالت تج��اری فعلی ای��ران با 
چین ک��ه هم اکن��ون 44 میلیارد 
 دالر اس��ت، در س��ال ج��اری 
)با 10 درص��د افزایش( از مرز 50 
میلی��ارد دالر می گ��ذرد. تاکنون 
بهانه بان��ک مرکزی ای��ن بود که 
پروژه ه��ای کافی برای گش��ایش 
فاینانس وجود ندارد، درحالی که 
هم اکنون 80 پروژه تعریف ش��ده 
برای استفاده از این فاینانس وجود 
دارد.  یک هفته بعد از این اظهارات 
علی محمد احمدی، یکی از اعضای 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اس��المی خبر از سرگیری 
فاینانس چی��ن را مط��رح کرد و 
گفت: ایران و چین سقف فاینانس 
را افزایش داده به 70 میلیارد دالر 
رس��انده اند. همین صحبت باعث 
ش��د تا عس��گراوالدی اعالم کند: 
فاینانس آغاز شده ولی هنوز روان 

نیست و کند است. 
رییس ات��اق مش��ترک ایران و 
چی��ن درب��اره رق��م 70 میلیارد 
دالری ک��ه به عن��وان س��قف 
پروژه ه��ای فاینان��س از س��وی 
مقامات بان��ک مرکزی در مجلس 
شورای اسالمی اعالم شده است، 
نیز گف��ت: به عنوان ریی��س اتاق 
ایران و چین از رق��م 70 میلیارد 
دالر اطالعی ندارم، البته س��قف 
فاینانس چی��ن 40 تا 50 میلیارد 
دالر می توان��د باش��د، بی��ش از 
ای��ن امکان پذیر نیس��ت و تا رقم 
 70 میلی��ارد دالر پ��روژه تعریف 
نشده است.  در همین ارتباط این 
مق��ام مس��ئول در وزارت صنعت 
در گفت وگو با تس��نیم ب��ا اعالم 
اینکه هنوز هیچ گشایش��ی برای 
رفع توقف فاینانس چین به وجود 
نیامده است، گفته بود: »برخالف 
تمام صحبت ها هنوز این مش��کل 
برقرار ب��وده و پروژه ها نمی توانند 
تامین مالی خ��ود را انجام دهند و 

به مرحله اجرایی برسند.« 

نایب رییس کمیس��یون برنامه 
و بودجه مجلس ش��ورای اسالمی 
با بی��ان آنکه نرخ های فعلی س��ود 
سپرده ها با واقعیت های اقتصادی 
همخوانی ن��دارد، گف��ت: این امر 
س��بب ش��د، س��رمایه های مردم 
به ج��ای حرکت به س��وی تولید و 
بازار س��رمایه، به س��مت بانک ها 
هدایت شود به طوری که ما اکنون 
شاهد بی سابقه ترین روند انحراف 

نقدینگی هستیم. 
علی محمد احمدی روز دوشنبه 
در گفت وگو ب��ا ایرنا اف��زود: نظام 
بانکی ب��ا تصور اینکه س��پرده ها از 
بانک ها خ��ارج و روان��ه بازارهای 
موازی مانن��د طال، ارز و مس��کن 
ش��ود، هم��واره در براب��ر کاهش 

نرخ س��پرده ها و به تبع آن کاهش 
تسهیالت بانکی مقاومت کرده اند. 
وی با بیان اینک��ه با کاهش نرخ 
تس��هیالت بانکی در بخش تولید، 
رون��ق به صنع��ت و تولید کش��ور 
بازگش��ته و جذابی��ت بازاره��ای 
م��وازی و کاذب نیز کاهش خواهد 
یافت، افزود: توجی��ه بانک ها برای 
افزایش نرخ سود سپرده و به تبع آن 
نرخ سود تس��هیالت در این مدت، 
جبران بخشی از نرخ تورم و جذب 
س��پرده های مردمی بوده اس��ت.  
این نماینده مجلس اف��زود: نظام 
بانکی کش��ور با ط��رح موضوعاتی 
نظیر باال بودن نرخ تورم و مقابله با 
فعالیت موسسات مالی و اعتباری 
غیررس��می و فاقد مج��وز از بانک 

مرکزی بر ب��اال نگاه داش��تن این 
نرخ ها تاکید دارند. 

وی با اش��اره به روند کاهش��ی 
سهم تسهیالت تولید در سه سال 
گذشته، از عدم رعایت نرخ سپرده 
مصوب ش��ورای پ��ول و اعتبار در 
برخی بانک ها انتق��اد و بر افزایش 

نظارت بانک مرکزی تاکید کرد. 
وی اف��زود: ب��رای ایج��اد رونق 
و توسعه اش��تغال درکش��ور، نرخ 
سود تسهیالت بانکی حداقل برای 
بخش ه��ای صنعت و کش��اورزی، 
باید با کاهش مناسبی همراه شود 
تا بتوان بخشی از مشکل سرمایه در 
گردش واحد ه��ای تولیدی را حل 
کرد.  این نماینده مجلس، کاهش 
قیمت های تمام شده بخش تولید را 

موجب کاهش نرخ تورم و بازگشت 
رونق ب��ه بخ��ش اقتصاد کش��ور 
دانس��ت و افزود: بانک ها با افزایش 
نرخ سود تس��هیالت، مشکالتی را 
برای واحدهای تولیدی، خدماتی و 

تجاری کشور ایجاد کرده اند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه رویک��رد 
س��پرده گذاران و بانک ه��ا پس از 
تغییر شاخص های مهم اقتصادی 
از جمله کاهش نرخ تورم و افزایش 
نرخ واقع��ی س��ود بانک��ی تغییر 
کرد و اعتم��اد به س��پرده گذاری 
افزایش یافت، اف��زود: در این میان 
تولیدکنن��دگان از باال ب��ودن این 
نرخ ها گله من��د بوده و خواس��تار 
کاه��ش ن��رخ تس��هیالت بخش 
تولید ش��دند.  به گفته نایب رییس 

کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه در 
روزهای اخیر بحث کاهش نرخ سود 
تسهیالت و سپرده مطرح شده اما 
اظهارات رییس کل بانک مرکزی و 
برخی مدیران عامل بانک ها حاکی 
از آن اس��ت که در آین��ده نزدیک 
نمی توان انتظار تحق��ق این امر را 
داش��ت.  وی با بیان آنک��ه فعاالن 
بخش خصوصی و برخی نمایندگان 
مجلس ب��ر لزوم کاه��ش نرخ های 
سود تاکید دارند، افزود: البته این 
مس��ئله باید به صورت ساختاری و 
ریشه ای مورد بررس��ی قرار گیرد 
زیرا تصمیمات بدون پش��توانه چه 
در جه��ت کاهش و چ��ه در جهت 
افزایش نرخ ها تع��ادل اقتصادی را 

به هم می ریزد.  

آغاز فاینانس چین با سقف 44 میلیارد دالر از طریق دو بانک داخلی 

  شاهد بی سابقه ترین روند انحراف نقدینگی هستیم

خبر داغ

از نگاه کارشناسان



5 تجارت و خدمات

 ش��رکت گوگل که شهرت 
پروژه های  خاص��ی در خل��ق 
عجی��ب و غری��ب دارد، بیش 
از یک س��ال اس��ت که قصد 
دارد تا اینترن��ت رایگان را به 
دست همه مردم جهان به ویژه 
مناط��ق مح��روم ک��ره زمین 

برساند. 
ب��ا  آماره��ا  طب��ق 
بشر  که  زیادی  پیشرفت های 
کرده،  ارتباط��ات  ح��وزه  در 
نزدیک  تنها  در حال حاض��ر 
ب��ه 2/5میلیارد نف��ر از هفت 
میلی��ارد نف��ر جمعیت جهان 
به اینترنت دسترس��ی دارند. 
از این رو، گوگل قصد دارد تا 
با سرمایه گذاری یک میلیارد 
دالری خود در فاز اول 180 
آس��مان کند  راهی  را  بال��ن 
اینترنت  ترتی��ب،  ای��ن  به  تا 
گفت��ه  ک��ه  را  پرس��رعتی 
می ش��ود مبتنی ب��ر فناوری 
3Gاس��ت، به مناطق محروم 
پروژه  این  کند.  ارسال  زمین 
راهی است برای دسترسی به 
اینترن��ت مقرون به صرفه در 
تمامی مناطقی که تاکنون از 
آن بی به��ره بوده اند. در حال 
جغرافیایی  منطق��ه  حاض��ر، 
اجرای این پروژه کش��ورهای 
و  آفریق��ا  جن��وب صح��رای 

جنوب ش��رقی آس��یا اس��ت. 
گ��وگل ای��ن پ��روژه را ب��ه 
ی��ا   Project Loon ن��ام 
معرف��ی  عجی��ب«  »پ��روژه 
ک��رده، زی��را منطق��ه اجرایی 
پ��روژه مکان های عجیب  این 
ک��ه  اس��ت  دورافت��اده ای  و 
دسترس��ی به آنها دشوار است 
و از راه های متداول امکان پذیر 
نیست. در این پروژه بالن هایی 
ب��ه الی��ه استراتس��فر که در 
کیلومتری  تقریب��ا 20  ارتفاع 
از س��طح زمین است فرستاده 
می ش��ود. ارتفاع��ی تقریبا دو 

براب��ر ارتفاع پ��رواز هواپیماها 
ت��ا تداخل��ی در  در آس��مان 
عم��ل پرواز آنها ایجاد نش��ود. 
ای��ن بالن ها مانند ماهواره های 
س��طح متوس��ط عمل کرده و 
س��یگنال های WiFi را طبق 
استاندارد شبکه 3G ارسال و 

دریافت می کنند. 
بالن ها با گاز هلیوم پر شده 
و پوش��ش آنه��ا از صفح��ات 
دوام  با  پلی اتیلن  پالس��تیک 
در مقاب��ل نور، گرما و س��رما 
اس��ت. تمام��ی بالن ها حجم 
ب��ه صفحات  و  دارند  ثابت��ی 
که  مجهز هستند  خورشیدی 
فعالیت  ب��رای  را  انرژی الزم 
می کنند.  تامی��ن  روزه   100
زمین  در  مرک��زی  ایس��تگاه 

نظارت 24 ساعته بر عملکرد 
ارائه دهنده  و  داش��ته  بالن ها 
محل��ی  اینترن��ت  خدم��ات 
اس��ت. همچنین این ایستگاه 
با توجه به ترافیک هواپیماها 
زمان بن��دی دقیقی جهت باال 
رفتن و پایی��ن آمدن بالن ها 
انجام می ده��د تا تداخلی در 
عملکرد بالن ها و نیز مشکلی 
ب��ا هواپیما  برخورد  از جهت 

ایجاد نشود. 
روزه  ماموریت 100  کنترل 
آنه��ا ب��ا اس��تفاده از نرم افزار 
وی��ژه ای انج��ام می ش��ود که 
س��رعت و جه��ت ب��اد را در 
الیه استراتس��فر بررسی کرده 
و بالن را در مس��یر مناس��ب 
هدایت کرده و تمامی حرکات 

آن را کنت��رل و ثبت می کند. 
ای��ن بالن ه��ا همچنین مجهز 
ب��ه تکنولوژی نظ��ارت و ثبت 
ش��رایط آب و هوایی هستند. 
آزمایش��ی  م��دل  نخس��تین 
این پ��روژه در نیوزیلند انجام 
ش��د که در این م��دل از ۳0 
بالن پر ش��ده ب��ا گاز هلیوم و 
 WiFi 50 مش��ترک ش��بکه
اس��تفاده ش��د که با موفقیت 

همراه بود. 
این  س��خنگویان  از  یک��ی 
که  می کند  عن��وان  ش��رکت 
تمرک��ز گ��وگل ب��ر آنالی��ن 
کاربر جدید  میلیون ها  کردن 
است. وی اش��اره می کند، تا 
کنون دوسوم از جمعیت کره 
اینترنت دسترس��ی  به  زمین 

ندارند و این در حالی اس��ت 
می تواند  اینترنتی  ارتباط  که 
به بهب��ود زندگی افراد کمک 
کن��د. از س��وی دیگ��ر، این 
تالش گوگل را باید در رقابت 
ش��دید با تالش های مش��ابه 
ک��رد؛  قلم��داد  فیس ب��وک 
ش��دید  عالقه  که  فیس بوکی 
 Titan خ��ود را ب��ه پ��روژه
داده  نش��ان   Aerospace
اس��ت. این ش��بکه اجتماعی 
هدایت پروژه ای را به دس��ت 
ن��ام مس��تعار  ب��ا   دارد ک��ه 
ش��ناخته   Internet.org
از  اتحادی��ه ای  و  می ش��ود 
در  مش��غول  ش��رکت های 
ف��ن آوری موبای��ل اس��ت تا 
دسترس��ی ب��ه اینترنت را به 
پن��ج میلیارد کارب��ری که از 
آن مح��روم هس��تند، فراهم 

کن��د. 
ارتباط  مدیرعامل گوگل در 
با پ��روژه Loon اع��الم کرد: 
می توانی��م ش��بکه جهان��ی از 
بالن هایی داش��ته باش��یم که 
پوش��ش  را  س��یاره  سراس��ر 
دهن��د. این بالن ه��ا ارزان تر و 
س��ریع تر از ماهواره ها هستند. 
اما در حالی که طی سال های 
اخی��ر اس��تفاده و به کار گیری 
ماهواره ها ارزان تر از همیش��ه 
ب��ه  گ��وگل  اکن��ون  ش��ده، 
دنب��ال اس��تفاده از انعطاف و 
ماهواره ها  بیشتر  ظرفیت های 

است. 
ج��رم��ی رز، م��ش����اور 
در  مشورتی  نهاد   Comsys
ح��وزه ارتباط��ات ماهواره ای 
گف��ت: اگ��ر گ��وگل در این 
پ��روژه موف��ق عم��ل کن��د، 
می توان��د تحول اساس��ی در 
به  افراد  چگونگی دسترس��ی 
اینترنت پدید  آورد که دامنه 
آن از جهان سوم تا شهرهای 
حومه ای��االت متحده را دربر 

بگیرد.

پرواز بالن های گوگل برای 
ارسال اینترنت رایگان به همه جهان

افزایش 97 درصدی مبادالت تجاری 
و بازرگانی منطقه آزاد چابهار

 مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد چابهار از افزایش 
97 درص��دی مبادالت تج��اری و بازرگانی این منطقه 
در هش��ت ماه سال 9۳ در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته خبر داد. 
به گزارش پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
مس��یح جوادپور گفت: در هش��ت ماه سال 9۳ میزان 
مب��ادالت تج��اری و بازرگانی منطق��ه آزاد چابهار در 
بخش ه��ای مختل��ف ح��دود 54۳ میلی��ون دالر بوده 
اس��ت که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 275 

میلیون بوده رشد 97 درصدی را نشان می دهد. 
در  ص��ادرات  و  واردات  می��زان  درخص��وص  وی   
بخش ه��ای مختل��ف و براس��اس ش��اخص های اصلی 
موج��ود در هش��ت م��اه اول س��ال جاری بی��ان کرد: 
صادرات به س��رزمین اصلی از محل تولیدات واحدهای 
تولی��دی داخ��ل منطقه ح��دود پنج میلی��ون دالر و 
صادرات به خارج از کش��ور از محل تولیدات واحدهای 
فعال در منطقه حدود چهار میلیون دالر و بقیه مربوط 

به بخش های دیگر بوده است. 
 جوادپور عنوان کرد: در همین راس��تا واردات کاالی 
تج��اری )مصوبه هی��ات وزیران( ح��دود 289 میلیون 
دالر، واردات کاالی تجاری الف و ج 127 میلیون دالر 
)غیرمصوب��ه ای(، واردات کاالی مس��افری 9۳ میلیون 
دالر، واردات وس��ایط نقلیه حدود هفت میلیون دالر و 
واردات م��واد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی منطقه 
ح��دود 14 میلیون دالر بوده اس��ت. ای��ن روند رو به 
رش��د مبادالت، مرهون زحمات و تدابیر مدیران حوزه 

معاونت اقتصادی در این مدت بوده است. 
 مدیر بازرگانی س��ازمان منطق��ه آزاد چابهار از ورود 
تعداد TEU 18884 دس��تگاه کانتینر به وس��یله 48 
کشتی خبر داد و گفت: این تعداد کانتینرهای وارده در 
مقایسه با سال گذشته نشان دهنده رشد 111 درصدی 
است. تاکنون درآمدهای محقق شده در بخش واردات 
کاالهای تجاری به سرزمین اصلی از طریق منطقه آزاد 
چابهار رقمی باالتر از پیش بینی کل س��ال 9۳ را نشان 

می دهد. 
 جوادپور درخصوص اقالم وارده که در این مدت وارد 
این منطقه ش��ده و به صورت تجاری ترخیص شده اند، 
گفت: این کاالها ش��امل لوازم برقی خانگی، الستیک، 
گوش��ی تلف��ن همراه، ل��وازم یدکی کامی��ون، ظروف، 
پارچه، لوازم آرایش��ی و بهداش��تی، برن��ج و همچنین 
کاالهای مسافری شامل: الستیک، موادغذایی، پارچه، 
لوازم برقی خانگی و لوازم آرایشی بهداشتی بوده است. 

اقدام مثبت قوه قضاییه در ورود به 
موضوع واگذاری سیم کارت های بی نام

عضو کمیس��یون قضایی و حقوقی مجلس، با مثبت 
ارزیابی کردن اقدام قوه  قضاییه برای برخورد با واگذاری 
س��یم  کارت های بدون نام و نشان، گفت: اقدام دستگاه 
قضا برای برخورد با مش��ترکان متخلف و مخابرات در 

پیشگیری از جرائم مثمرثمر خواهد بود. 
محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی 
خانه ملت، ب��ا مثبت ارزیابی کردن اق��دام قوه قضاییه 
ب��رای ورود به موضوع واگذاری س��یم  کارت های بدون 
نام و نش��ان، گفت: با ورود ب��ه موقع قوه قضاییه به این 
موض��وع، فرآیند پیش��گیری از وقوع جرائم را ش��اهد 

خواهیم بود. 
نماین��ده مردم فریدن، فریدونش��هر و چ��ادگان در 
مجل��س ش��ورای اس��المی، با بی��ان اینک��ه واگذاری 
س��یم کارت های بدون نام و نش��ان و بدون اخذ مدرک 
شناسایی تبعات بسیاری به همراه دارد، افزود: واگذاری 
این نوع س��یم کارت ها به ظاهر خیلی نشان نمی داد که 
عم��ق فاجعه ت��ا کجا ب��ود، ولی وقتی ب��ه ماهیت امر 
توجه می کردیم می دیدیم که همان س��یم کارت ساده 
می توان��د منش��ا  جرائم متعددی باش��د که کمترین و 

ساده ترین آن مزاحمت های تلفنی است. 
ای��ن نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه 
واگذاری س��یم کارت های فع��ال در بس��یاری از نقاط 
ش��هر به ازدیاد جرائم��ی چون کالهبرداری، س��رقت 
گوش��ی ها و غیر قابل ردیابی شدن آنها و همچنین قتل 
و نزاع ه��ای خیابانی منجر می ش��ود، گفت: قوه قضاییه 
باید برای پیش��گیری از جرائمی ک��ه امنیت جامعه را 
تهدی��د می کنند ب��ه مقابله با این ن��وع واگذاری ها در 

سیم کارت های اعتباری اقدام کند. 
اس��فنانی با بیان اینکه واگذاری سیم کارت های بدون 
نام و نش��ان و فعال به اف��راد به بروز مزاحمت های تلفنی 
که روابط نامش��روع را رقم زده منجر ش��ده است، افزود: 
مسئله  واگذاری چنین س��یم کارت هایی که در ابتدا زیاد 
مهم به نظر نمی رسید در حال حاضر جرائم بسیاری را رقم 
زده است. واگذاری خطوط فعال اعتباری ایرانسل، همراه 
اول و غی��ره یکی از مبادی جرم زایی بود که قوه قضاییه با 

عزم جدی کار مقابله با آن  را آغاز کرده است. 
 

فیلترینگ هوشمند فقط بخش های حاوی 
محتوای مجرمانه را مسدود خواهد کرد

وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات گفت: فیلترینگ 
هوش��مند ق��ادر به تفکیک محت��وای مجرمانه از س��ایر 
بخش های س��ایت ها خواهد بود و فقط بخش های حاوی 
محتوای مجرمانه را مس��دود می کند. ب��ه گزارش مرکز 
روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت ارتباطات وفناوری 
اطالعات، دکتر واعظی با تاکید بر خواس��ته دانشگاهیان 
و خانواده ها بر اس��تفاده از مطالب مفید و علمی سایت ها 
همزمان با حفظ صیانت اجتماعی گفت: فیلترینگ فعلی 
به گونه ای اس��ت ک��ه در صورتی که در س��ایتی مطالب 
مجرمانه وجود داشته باشد باید کل سایت مسدود و فیلتر 
شود و به عبارتی بخش های غیر مجرمانه آن قابل استفاده 
نیس��ت.  وی ادامه داد: با همت نخبگان و جوانان عزیز 
ایرانی فیلترینگ هوش��مند راه اندازی خواهد شد و این 
ام��ر پاالیش محتوا را به صورت هدفمند هدایت خواهد 

کرد.

دهمین کنفرانس جهانی اقتصاد 
اسالمی در دوبی برگزار شد

  )WIFE(دهمین کنفرانس جهانی اقتصاد اس��المی
با حضور س��ران کشورها، وزرا، س��فرا و شخصیت های 

سیاسی و اقتصادی در دوبی برگزار شد. 
به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت، 
در این کنفرانس س��ه روزه که با ه��دف بهبود بهره وری، 
افزایش همکاری و ن��وآوری با تاکید بر حفظ ارزش های 
اسالمی برگزار ش��د، بیش از سه هزار کارشناس از 108 
کش��ور جهان حضور داش��تند. »پرویز رضای��ی«، رایزن 
بازرگانی ایران در امارات متحده عربی با اشاره به اینکه این 
کنفرانس رکورد حضور کارشناس��ان و هیات های تجاری 
را نس��بت به نهمین کنفرانس که در لندن برگزار ش��ده 
بود شکس��ت، گفت: در دهمین کنفرانس جهانی اقتصاد 
اس��المی بر تالش های هماهنگ در زمینه های کلیدی و 
افزایش همکاری کشورهای اسالمی در تعیین استانداردها 

و صدور گواهی های مشترک تاکید شد. 
رضای��ی با بیان اینکه WIFE بر نقش ش��رکت های 
کوچ��ک و متوس��ط در هدایت مالی تجاری اس��المی 
تاکی��د دارد، گف��ت: ایج��اد ی��ک اداره نظارتی واحد 
برای ارائ��ه چارچوب های اس��تاندارد در صنایع حالل 
و بهینه سازی پیش��رفته در زنجیره اقدامات به منظور 
ترویج رش��د تولید و مبادالت تجاری از جمله مباحث 

مطرح شده در این کنفرانس بود. 

حضور سرمایه گذاران خارجی در 
گردشگری ایران منوط به لغو تحریم ها

درحالی که گردشگری نیازمند توسعه زیرساخت ها و 
حضور برندهای معتبر جهانی اس��ت و درخواست های 
بسیاری از سوی سرمایه گذاران خارجی وجود دارد اما 
حضور آنها در گرو لغو تحریم های اقتصادی ایران است. 
ب��ه گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی گردش��گری، 
با وجود آنکه رونق حضور گردش��گران بر لزوم توس��عه 
زیرساخت ها و حضور سرمایه گذاران و برندهای معتبر 
جهان��ی تاکید می کند اما وج��ود تحریم های اقتصادی 
یکی از مشکالت حضور سرمایه گذاران خارجی است. 

مسعود س��لطانی فر، رییس س��ازمان میراث فرهنگی 
 CHN و گردش��گری با اع��الم این خبر ب��ه خبرنگار
گف��ت: »با توجه به رونقی که در گردش��گری به وجود 
آمده و روزبه روز رو به گس��ترش اس��ت در طول شش 
ماه گذش��ته با چند گروه سرمایه گذار خارجی مالقات 
داش��تم که همه آنها مشتاق س��رمایه گذاری در حوزه 

گردشگری بودند.«
به گفته او، این س��رمایه گذاران از کش��ورهای مختلف 
به خصوص اروپا هستند و مطالعات و ظرفیت سنجی های 
خوبی نیز انجام داده اند. بسیاری از آنها آماده سرمایه گذاری 
به خصوص در حوزه احداث هتل هستند زیرا ظرفیت های 
خوبی را در این حوزه شاهدند اما تحریم ها مانع عمده ای 
برای تحقق این کار اس��ت. معاون رییس جمهور با تاکید 
برآنکه بس��یاری از ای��ن گروه های خارج��ی به خصوص 
دو گ��روه که از فرانس��ه و ترکیه هس��تند و قصد جدی 
درخصوص سرمایه گذاری در ایران دارند گفت: »آنها آغاز 
کار را به تعیین تکلیف وضعیت تحریم ها موکول کرده اند.«

سلطانی فر همچنین به گروه هتل ساز فرانسوی اشاره کرد 
که مطالعات گسترده ای برای ساخت 20 هتل چهارستاره در 
20 منطقه کشور با توجه به امکانات و ظرفیت های موجود 
انجام داده است اما عملیاتی شدن آن نیز به مشخص شدن 
تکلیف تحریم های اقتصادی موکول ش��د. رییس سازمان 
میراث فرهنگ��ی و گردش��گری اظهار کرد: »یقی��ن دارم با 
مش��خص شدن تکلیف تحریم ها یکی از بخش هایی که به 

سرعت فعال خواهد شد گردشگری خواهد بود.«

نمایش آثار جدید موزه ای در 
حوضخانه کاخ صاحبقرانیه

تعدادی آثار موزه ای جدید که تاکنون در معرض دید 
قرار نداش��تند از مخزن کاخ صاحبقرانیه خارج شده و 
در حوضخانه این کاخ به نمایش عموم گذاشته شدند. 
ب��ه گزارش میراث آری��ا chtn؛ گلدان چینی زمینه 
آبی نقش برجس��ته هدیه کش��ور چین به پهلوی اول، 
ظرف فلزی آبی الجوردی ش��امل میناکاری روی نقره 
و ظ��رف فلزی مین��اکاری اثر هنرمند فرانس��وی »پیر 
لوکل��ر« از جمله آثاری هس��تند که جه��ت نمایش به 

موزه حوضخانه منتقل شده اند. 
بافت��ه کتیب��ه دوزی قاجاری که ش��امل دوخت های 
گالبت��ون دوزی،  س��رمه دوزی،  همچ��ون  مختلف��ی 
پول��ک دوزی و منج��وق دوزی ب��وده و در حاش��یه آن 
اسامی »اهلل«، »محمد«)ص(، »علی«)ع(، »حسن«)ع(، 
»حس��ین« )ع( و »فاطمه« )س( به چشم می خورد و 
متن اصلی اثر ش��امل »اسب و س��وار« در مرکز، دیگر 
اثری اس��ت که به تازگی در موزه حوضخانه در معرض 
نمایش قرار گرفته اس��ت. ای��ن کار با هدف در معرض 
دید قرار دادن اش��یای نفیس مخازن جهت اس��تفاده 

عموم عالقه مندان انجام شده است. 
همچنین به مناس��بت ایام س��وگواری سید و ساالر 
ش��هیدان حضرت امام حس��ین )ع( تابلوهای عکس و 
تصاویر قاجاری مربوط به عزاداری این ایام که در دوره 
قاج��ار در کاخ صاحبقرانیه انجام می ش��ده و متعلق به 
س��ال های 1۳12 و 1۳1۳ هجری قمری است در ضلع 
غربی موزه حوضخانه تا پایان ماه صفر به نمایش عموم 
گذاشته شده اند. عالقه مندان جهت بازدید از مجموعه 
فرهنگی، تاریخی نیاوران می توانند همه روزه از ساعت 
8:۳0 ت��ا 16 ب��ه این مجموعه واق��ع در تهران، میدان 
ش��هید باهنر )نی��اوران( مراجعه کنن��د و مجموعه تا 
س��اعت 17 فعال خواهد بود. همچنین کاخ موزه های 
این مجموعه به اس��تثنای روزهای پنجش��نبه و جمعه 

یک روز در هفته به صورت گردشی تعطیل هستند. 

تجارت

گردشگری

تجارت

مخابرات

ارتباطات

محمد ممتازپور

س��خت افزاری  اندک  امکانات 
اجازه  ف��رآوری چ��رم س��بک، 
مص��رف داخلی به این نوع چرم 
نمی ده��د، درحالی ک��ه تقریب��ا 
چرم س��نگین، تماما در کش��ور 
اس��تفاده ش��ده و ب��ه مرحل��ه 
نهایی تولی��د محصوالت چرمی 
می رس��د. در میان کارخانه های 
متع��ددی ک��ه تع��داد آنها در 
برخ��ی آماره��ا بی��ش از ۳50 
کارخان��ه و کارگاه عنوان ش��ده 
صنعت��ی  ماش��ین آالت  اس��ت، 
مخص��وص ب��رای چرم س��بک 
جایی ندارد، تا آنجا که تنها 20 
درصد از این نوع چرم در کشور 
در نهایت به شکل کاال به دست 
مصرف کنن��ده ایرانی می رس��د. 
ی��ک تولید کننده چرم که بیش 
از س��ه ده��ه در ای��ن صنع��ت 
فعالی��ت دارد، ب��ا بی��ان اینکه 
ایران در تولید کاال و محصوالت 
ب��ا چرم س��بک، ظرفیت باالیی 
دالی��ل  دارد،  ب��رای ص��ادرات 
متع��ددی را در بی توجه��ی به 
ای��ن صنع��ت دخی��ل می داند. 
جمش��ید نف��ر می گوی��د: آنچه 
م��ا را در تولی��د 100 درصدی 
چ��رم از پوس��ت س��بک ناتوان 
ک��رده، مس��ائلی مانن��د گرانی 
قیمت تمام ش��ده تولید داخلی، 
به روزنبودن  پایی��ن،  به��ره وری 
صنعت چ��رم، تحری��م و تعرفه 
باالی م��واد ش��یمیایی و گران 
ماشین آالت  واردات  تمام شدن 
تخصصی اس��ت. ب��ه گفته وی، 
ای��ن دالیل باعث ش��ده اس��ت 
80 درص��د از پوس��ت س��بک 
تولیدشده، به ش��کل ساالمبور، 
وت بلو یا کراس به کش��ورهای 

دیگر صادر ش��وند. 
ای��ن متخصص معتقد اس��ت 
کارخانه ه��ای موج��ود در ایران 
تعدادش��ان ب��ه ان��دازه کافی و 
شاید بیشتر از مورد نیاز باشد، او 
توضیح می دهد: تعرفه ها باالست 
و ش��رایط س��ختی پی��ش پای 
واردکنندگان مواد ش��یمیایی و 
ماشین آالت تخصصی وجود دارد 
و در نتیجه مشکالت و موانع در 
محص��والت  و  کاال  تولی��د  راه 

چرمی باعث شد است بیشترین 
حجم تولیدی این چرم به خارج 
از ای��ران ب��رود؛ چرا ک��ه تولید 
در داخ��ل بس��یار گ��ران تمام 
می ش��ود و قابل رقابت با رقبای 
خارجی نیس��ت.  جمش��ید نفر 
که مش��ورت هایی با فعاالن این 
صنع��ت داش��ته و در اتحادی��ه 
صادرکنندگان  و  تولید کنندگان 
جوی��ای  س��االمبور  و  پوس��ت 
راهکاره��ای مختل��ف در ح��ل 
مشکالت تولید چرم شده است، 
ایج��اد یک بس��ته حمایتی را از 
طرف دولت، نظ��ر غالب اعضای 
این اتحادیه عنوان کرده و ادامه 
می دهد: ما به پش��تیبانی دولت 
نی��از داری��م که در ی��ک برنامه 
پنج ساله از صنعت چرم حمایت 
کرده ت��ا بتوانیم موانع س��خت 
و پرهزین��ه اولیه را پش��ت س��ر 
بگذاریم.  به گفته این متخصص 
باس��ابقه صنع��ت چ��رم، کمک 
دولت تس��ریع رشد صنعت چرم 
را به دنب��ال دارد و نه تنها تولید 
چرم سبک، که تولید محصوالت 
و کاالهای چرمی در داخل را به 

دنبال خواهد داشت. 

غفلت ایران از بازار مصرف 
CIS  در کشورهای

چرم س��بک ک��ه از آن لباس 
و محص��والت ظری��ف چرم��ی 
تولید می شود، در ایران به علت 
سردس��یر نبودن مصرف پایینی 

دارد، درحالی ک��ه همس��ایه های 
ش��مالی ک��ه در س��ال ماه های 
می کنن��د،  تجرب��ه  را  س��ردی 
مصرف کنن��دگان  از  می توانن��د 
باش��ند.  س��بک  چ��رم  عم��ده 
جمش��ید نفر با اش��اره ب��ه این 
مس��ئله و ب��ازار مص��رف ای��ن 
کش��ورها پس از فروپاشی اتحاد 
جماهی��ر ش��وروی در خصوص 
صادرات چرم سبک و محصوالت 
چرمی به این کش��ورها توضیح 
می ده��د: در آمری��کا، کان��ادا و 
کش��ورهای سردس��یر در اروپ��ا 
ب��ازار مص��رف چرم داغ اس��ت، 
اما کش��ورهایی که ما می توانیم 
روی ب��ازار مصرف آنها حس��اب 
کنیم، کش��ورهای استقالل یافته 
ش��وروی است که متاس��فانه ما 
از آن غاف��ل بودی��م، درحالی که 
ترکیه بالفاصله پس از فروپاشی 
ش��وروی و در بازه زمانی خیلی 
کوتاه، در دو دهه توانس��ت بازار 
پرمص��رف ای��ن کش��ورها را در 

دست بگیرد. 
به گفته این متخصص، ترکیه 
امروز حرف زی��ادی برای گفتن 
دارد. این کشور توانست در زمانی 
اس��تقالل یافته  کش��ورهای  که 
ش��مال ایران به دنبال باز شدن 
دره��ای بین الملل��ی با س��رعت 
در ح��ال افزای��ش ارتباط��ات و 
مناسبت هایشان با جهان بودند، 
با تغییر در فضای کسب و کار در 
کشورش و تاسیس کارخانه های 

متع��دد آنها را مش��تری دائمی 
خودش کند. 

این متخصص، سخت گیری ها، 
فض��ای  در  مش��کالت  وج��ود 
کس��ب و کار و حوزه تجارت را در 
ایران از عوامل اصلی حدف ایران 

از این رقابت عنوان کرد. 
ای��ن صاحب نظ��ر در ح��وزه 
صنعت چرم در معرفی راهکار و 
حضور ای��ران در بازار بین المللی 
چ��رم می گوی��د: ب��ه نظ��ر من 
دوستان ما در دولت برای تدوین 
اس��تراتژی و برنامه ریزی در این 
ح��وزه نبای��د مس��تقل تصمیم 
بگیرند، بلکه الزم است با بخش 
خصوصی و فعاالن در این بخش 

نظرخواهی و مشورت کنند. 
ب��ه گفت��ه وی، چ��رم اگرچه 
ج��زو مص��رف اولیه م��ردم در 
ایران نیس��ت و ممکن اس��ت با 
تغییر ش��رایط اقتصادی مصرف 
آن کاه��ش پی��دا کن��د، اما در 
کالن  اقتصادی  برنامه ریزی های 
به خص��وص در ح��وزه صادرات 
ظرفی��ت باالی��ی دارد و چنانچه 
مجالی ب��ه بخش خصوصی داده 
شود و امکان رقابت پذیری برای 
ما فراهم آید، از آنجا که تقاضای 
باالیی در بازار مصرف بین المللی 
قاب��ل  ارز آوری  می توان��د  دارد 
توجهی برای کشور داشته باشد. 
وی نمایشگاه اخیر صنعت چرم 
را در معرف��ی چند برن��د ایرانی 
دارای حرکتی رو به جلو در این 

صنعت معرفی کرد. 

کمک از متخصصان 
خارجی در خط تولید 

تولیدکنندگان  اتحادی��ه  عضو 
و صادرکنن��دگان پوس��ت، چرم 
و س��االمبور نی��ز نی��ز معتق��د 
است، پتانس��یل چرم سبک در 
ای��ران باالس��ت و بهتری��ن کار 
تبدی��ل آن به محصوالت چرمی 
پیش از صادرات اس��ت. س��عید 
ش��ادکام می گوید: چرم س��بک 
عموما از پوس��ت بز و گوس��فند 
تهیه می ش��ود و جمعیت دامی 
گوسفند و بز در کشور 22 تا 2۳ 

میلیون رأس است. 
ش��ادکام نی��ز مجه��ز کردن 
برخی کارخانه ه��ای چرم را به 
ماش��ین آالت تخصص��ی و خط 
تولی��د محصوالت چرم س��بک 
توصیه می کند و ادامه می دهد: 
از طرف��ی دیگ��ر از آنجایی که 
ایج��اد کارخانه بس��یار پرهزینه 
اس��ت، خری��د ماش��ین آالت و 
دادن خط تولی��د به خارجی ها 
می تواند  مش��خصی  مدت  برای 
نی��روی  تربی��ت  ب��ه  منج��ر 
متخص��ص ایران��ی و در نهایت 
توس��ط  تولید  مدیری��ت خ��ط 
نیروی داخلی ش��ود. ب��ه گفته 
این عضو اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکنن��دگان پوس��ت، چرم 
و س��االمبور ایران��ی، محصوالت 
چرمی ای��ران در صورت ورود به 
ب��ازار بین المللی چ��رم باید این 
توانایی را داش��ته باش��د که در 
این بازار با کشورهایی همچون، 
چی��ن، ایتالیا، هن��د و ترکیه به 

رقابت بپردازد. 
صنعت چرم در ای��ران که در 
قدمت��ی تاریخی ب��ه هزاره های 
پیش می رس��د، ام��روز و پس از 
دهه های طالیی 1۳40و 1۳50 
که جایی در بازار های بین المللی 
داش��ت، امروز در رکود به س��ر 
می ب��رد. آمار روش��نی از قاچاق 
چ��رم آن در دس��ت اس��ت، اما 
برخی آمارها از صادرات رس��می 
و 80 درصدی آن به کش��ورهای 
ترکی��ه، ایتالیا و دیگر کش��ورها 

خبر می دهد. 

در نبود ماشین آالت صنعتی و مدرن چرم سبک و عدم حمایت دولت 
80 درصد از چرم سبک ایرانی صادر می شود
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اقتص��ادی و آینده ای  ثبات 
که بتوان برای آن برنامه ریزی 
از  بس��یاری  اس��اس  ک��رد، 
اقتص��ادی  تصمیم ه��ای 
سرمایه گذاران بخش خصوصی 
را می س��ازد. سود  آوری و البته 
تضمین اصل منابع وارد شده 
به پروژه ها به بس��تری احتیاج 
دارد ک��ه جز با سیاس��ت های 
دول��ت  متناس��ب  اقتص��ادی 

عملیاتی نخواهد شد. 
این دیدگاه باعث شد، التهابات 
ارزی و نامشخص بودن وضعیت 
اقتصاد ایران در س��ال های قبل 
بسیاری از س��رمایه گذاران را از 
ورود ب��ه بخش ه��ای زیربنایی 
منصرف کن��د و در عمل راه را 

بر رشد اقتصادی ببندد. 
باقی مان��دن ای��ن وضعیت در 
باع��ث  طوالنی م��دت  دوره ای 
ش��ده دولت یازدهم از نخستین 
روزهای آغاز به کار برای بازگشت 

سرمایه گذاران تقال کند. 
در این بین اما جذب مجدد 
برای طرح های  س��رمایه الزم 
زیربنای��ی به ش��رایطی دیگر 
نی��از دارد و پیمانکاران وزارت 
راه که در س��ال های گذش��ته 
مختلفی  محدودیت ه��ای  ب��ا 
روب��ه رو بوده ان��د ب��رای ورود 
دوب��اره ب��ه عرصه راه س��ازی 
دارند  جداگانه ای  ش��رط های 
ک��ه کن��ار رفت��ن تحریم ها و 
فراهم آم��دن فضای همکاری 
اصلی تری��ن  از  بین الملل��ی 

آنهاست. 
ح��دی  ت��ا  ش��رط  ای��ن 
پراهمی��ت اس��ت ک��ه معاون 
اول رییس جمه��ور در جریان 
بازدی��د اخیر خ��ود از آزادراه 
ته��ران- ش��مال ب��ار دیگ��ر 
ب��ر آن تاکی��د ک��رده و ابراز 
امی��دواری ک��رده اس��ت ب��ا 
مذاکرات  بخش ش��دن  نتیجه 
و لغ��و تحریم ه��ا ب��ار دیگ��ر 
بخش خصوصی  سرمایه گذاران 

به امور زیربنایی ورود کنند. 
س��ال های  در  تحریم ه��ا 
گذش��ته از دو س��و ب��ر روند 
بخش خصوص��ی  راه س��ازی 
تاثی��ر  ای��ران  جاده ه��ای  در 
گذاش��ته اس��ت. از یک س��و، 
بازاره��ای  محدودیت ه��ای 
مال��ی، نق��ل و انتق��ال پ��ول 
با دش��واری های  را  ایرانی ه��ا 

بی س��ابقه ای روب��ه رو کرده و 
خری��د تجهی��زات راه س��ازی 
جدید و تکنولوژی های روز را 

غیر ممکن کرده است. 
از س��وی دیگ��ر، محدودیت 
فروش نفت ای��ران در بازارهای 
جهان��ی، تاثیری مس��تقیم بر 
درآمده��ای دولت گذاش��ته و 
افزایش فشارها بودجه عمرانی 
کش��ور را کاهش داده اس��ت و 
در کنار محدود شدن طرح های 
عمران��ی جدید، روند تس��ویه 
حس��اب دولت را با پیمانکاران 

به شدت کند کرده است. 
و  راه  وزی��ر  قب��ل  چن��دی 
شهرس��ازی از بده��ی پنج هزار 
میلی��ارد تومان��ی وزارت راه ب��ه 
پیمانکاران خبر داده بود و هرچند 
با مصوبات هی��ات دولت تالش 
ش��ده قدری از بار این فش��ارها 
کاهش یابد، اما هن��وز وزارت راه 
وزارتخانه های  بدهکارترین  جزو 

دولت به حساب می آید. 
ب��االی بدهی ه��ای  حج��م 
ش��ده  باع��ث  راه  وزارت 
ب��ه  ورود  ب��رای  پیمان��کاران 
پروژه ه��ای جدی��د نی��از ب��ه 
اطمینانی داش��ته باش��ند که 
اقتصادی را برای  این بار ثبات 
چندین س��ال تضمی��ن کند. 
اطمینانی که گام نخست آن با 
امضای توافق نامه ژنو برداشته 
ش��د و ح��اال س��رمایه گذاران 
بخش خصوصی امید به نهایی 

شدن مذاکرات بسته اند. 
هرچند بنا بود توافق نهایی ایران 
و شش کش��ور ابرقدرت تا سوم 
آذر منعقد شود اما حتی تمدید 
مذاک��رات نیز این امی��دواری را 
کم رنگ نکرده است. به خصوص 

 وقت��ی اس��حاق جهانگی��ری از 
صف کش��یدن خارجی ها برای 
پرداخت فاینان��س به طرح های 

ایرانی سخن می گوید. 
معاون اول رییس جمهور حتی 
از برگزاری جلس��اتی با وزیر راه 
نی��ز خب��رداده و گفته ب��ا ادامه 
یافتن مذاکرات بخش عمده ای از 
نگرانی های تامین مالی پروژه های 

راهی برطرف خواهد شد. 

تعامل وزارت راه با مردم در 
تکمیل پروژه های نیمه  تمام

وشهرسازی  راه  وزیر  معاون 
با اش��اره به رابط��ه دو جانبه 
ب��ا مش��ارکت های  راه  وزارت 
بخ��ش خصوصی در طرح های 
ک��رد:  اظه��ار  زیربنای��ی 
درس��ال های گذش��ته هرج��ا 
بخش غیر دولتی برای ورود به 
آمادگی کرده،  اعالم  عرصه ای 
وزارت راه نیز با توان اقتصادی 
خود از آن حمایت کرده و در 
س��ال های قبل بسیاری از این 
طرح ها با مش��ارکت دو جانبه 

پیش رفته است. 
در  میرش��فیع  حس��ین 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
تصریح ک��رد: با وج��ود فعال 
ب��ودن چندین ه��زار کیلومتر 
راه و ج��اده اصلی در کش��ور، 
هنوز در بس��یاری از نقاط و به 
طور ویژه در مناطق روستایی 
به س��اخت راه های جدید نیاز 
وجود دارد که این مس��ئله به 
کلنگ زنی ه��ای مختلف��ی در 
س��ال های قب��ل منجر ش��ده 
اس��ت. در این بین اس��تفاده 
خصوص��ی  بخ��ش  نق��ش  از 
در  آنه��ا  س��رمایه گذاری  و 

طرح ه��ای نیمه تمام می تواند 
تاثیر به سزایی در زمان تحویل 
پروژه ه��ا بگ��ذارد و از این رو، 
وزارت راه همواره از ورود آنها 
به طرح های زیربنایی حمایت 

کرده است. 
ب��ه گفته وی، اگ��ر کمک و 
مش��ارکت بخ��ش خصوص��ی 
نب��ود چند طرح مه��م که در 
اس��تان های مختلف کشور در 
بوده اند، تکمیل  دست احداث 
نمی ش��دند و دولت در تکمیل 
آنها به ورود مردم نیاز داشت.

 
بستر فعالیت بخش 
خصوصی ایجاد شود

با توجه به جایگاه مهم توسعه 
زیرس��اخت های اقتص��ادی در 
برنامه های کالن دولت یازدهم، 
عمران��ی  مناب��ع  محدودی��ت 
می تواند تاثیر منفی بسیاری بر 
اجرایی ش��دن طرح های بزرگ 
بگ��ذارد و حل ای��ن معضل به 
ورود س��رمایه گذاران خصوصی 

و خارجی وابسته است. 
عض��و کمیس��یون عم��ران 
مجل��س ش��ورای اس��المی با 
بی��ان این مطل��ب اظهار کرد: 
متاس��فانه با وج��ود تاکیدات 
قوانی��ن  در  ک��ه  مختلف��ی 
باالدستی نظام و به طور ویژه 
اصل 44 قانون اساسی صورت 
گرفت��ه، بخش خصوصی هنوز 
نتوانس��ته فض��ای م��ورد نیاز 
را ب��رای فعالی��ت در اقتص��اد 
به دس��ت آورد. ای��ن درحالی 
سرمایه گذاری  هرجا  که  است 
امر  نتیج��ه  گرفت��ه  ص��ورت 
موفقیت آمیز ب��وده و عملکرد 
آنها به ش��دت قابل دفاع بوده 

است. 
در  عل��وی،  سیداحس��ن 
گفت وگو ب��ا »فرص��ت امروز« 
س��رمایه گذاران  نقش آفرین��ی 
طرح ه��ای  در  را  غیر دولت��ی 
زیربنای��ی من��وط ب��ه فراه��م 
ش��دن بس��تر کاری الزم برای 
آنها دانس��ت و گفت: مشخص 
نیست چه عاملی از شکل گیری 
 این رون��د جلو گیری ک��رده و 
بخش خصوص��ی را از ورود به 
اس��ت.  بازداش��ته  این طرح ها 
ما ب��رای ب��ه نتیجه رس��اندن 
طرح های بزرگ مانند آزادراه ها 
ب��ه کم��ک و همراه��ی ای��ن 
س��رمایه احتی��اج داری��م و در 
غیر این ص��ورت نتایج با اهداف 
متفاوت می شود. نماینده مردم 
سنندج در مجلس خاطرنشان 
طرح های  گس��تردگی  ک��رد: 
نیم��ه تمام در کش��ور و البته 
عمرانی  بودج��ه  محدودی��ت 
از  اس��تفاده  ج��ز  چ��اره ای 
منابع مال��ی داخلی و خارجی 
باق��ی نگذاش��ته و دولت باید 
فض��ای الزم را برای ورود این 

سرمایه های جدید باز کند. 
اظهارنظ��ر  هن��وز  هرچن��د 
قطع��ی درب��اره مذاکرات��ی که 
تابستان آینده  سرنوشتشان به 
موکول ش��ده ممکن نیس��ت، 
اول  مع��اون  امی��دواری  ام��ا 
مالی  تامین  ب��ه  رییس جمهور 
پروژه ه��ای زیربنای��ی از طریق 
فاینانس خارج��ی می تواند در 
دی��دگاه پیمان��کاران داخل��ی 
تاثیری مستقیم به جای بگذارد. 
تامین پول از سوی خارجی ها 
ب��ه  اجرای��ی  کار  س��پردن  و 
می تواند  داخل��ی  پیمان��کاران 
راه حل  بس��یاری از پروژه های 
راهی نیمه تمام در کشور باشد. 
این طرح ک��ه تمدید مذاکرات 
امید بس��یاری به اجرایی شدن 
رضای��ت  س��و  ی��ک  از  دارد، 
خارجی ه��ا را تامین می کند و 
از س��ویی دیگر به اهداف کالن 
دول��ت جامه عمل می پوش��اند 
و در ضلع س��وم ق��درت بخش 
خصوصی را باال می برد. مثلثی 
که ب��ا آغ��از مذاکرات ش��کل 
گرفته، با تمدی��د آن به حیات 
خود ادام��ه داده و با رس��یدن 
به نتیج��ه قطعی، سرنوش��ت 
 بس��یاری از پروژه ها را روش��ن 

خواهد کرد. 

ورود سرمایه های جدید با ادامه یافتن مذاکرات

فاینانس،گرهتامینمالیراهسازیرابرطرفمیکند مذاکرات هسته ای تاثیری بر بازار 
مسکن نخواهد داشت

رییس اتحادیه صنف مش��اوران امالک تهران از رشد 
20 درصدی حجم معامالت خریدوفروش مس��کن در 
آبان ماه امس��ال، نس��بت به مدت مشابه سال قبل خبر 

داد. 
به گ��زارش اتحادیه صنف مش��اوران امالک تهران، 
حس��ام عقبای��ی گفت: در آب��ان 93، در ش��هر تهران 
12ه��زار و 234 مبایعه نام��ه مس��کونی در بنگا ه های 
امالک تنظیم و ثبت ش��ده اس��ت که در مقایسه با ماه 

مشابه سال قبل رشد 20 درصدی داشته است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در آب��ان س��ال قب��ل، تعداد 
مبایعه نامه های ثبت ش��ده در س��امانه کد رهگیری در 
ش��هر تهران 10 هزار و 493 قرارداد بوده است، گفت: 
در ش��هر تهران در آب��ان 93، مجموعا 26 هزار و 405 
قرارداد انواع معامالت مس��کن به ثبت رسیده است که 
از ای��ن تعداد معادل 12 ه��زار و 234 فقره مربوط به 
معامالت خرید و به شکل مبایعه نامه تنظیم شده است، 
12 ه��زار و 956 قرارداد اجاره نامه، 799 مورد قرارداد 
پیش فروش و بقیه در چارچوب اجاره به شرط تملیک، 

صلح، هبه، سرقفلی و غیره  بوده است. 
عقبایی با تاکید بر س��یر صعودی حجم قراردادهای 
ثبت ش��ده در ش��هر تهران در آبان 93 نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل، خاطرنش��ان کرد: در آبان ماه 92، 
مجموع��ا 24 هزار و 663 قرارداد در س��امانه رهگیری 
معامالت مسکن ثبت ش��د که از این تعداد 12 هزار و 

750 قرارداد، اجاره نامه بوده است. 
وی در خص��وص عل��ت افزایش حج��م معامالت در 
یک سال گذش��ته، توضیح داد: افزایش حجم معامالت 
مؤی��د خیز خروج از رکود در بخش مس��کن و افزایش 

تدریجی میل به خرید مسکن در بین مردم است. 
عقبایی افزود: با توجه به وضعیت فعلی و چش��م انداز 
آتی بازار مس��کن تا پایان س��ال رون��د افزایش حجم 
معامالت ادامه خواهد داشت؛ ضمن اینکه به هیچ وجه 

پیش بینی افزایش قیمت تا پایان سال نداریم. 
وی تاکید کرد: حتی نتایج مذاکرات هسته ای به هر 
شکل که باش��د امسال نمی تواند اثر محسوسی بر بازار 
مس��کن داشته باش��د؛ چراکه تحوالت در بازار مسکن 
برخالف س��ایر بازارها به ش��کل کن��د و در طول زمان 

اتفاق می افتد. 
رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک تهران، با بیان 
اینک��ه معامالت پیش فروش برخالف س��ایر معامالت، 
آبان امس��ال در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته 
اندکی کاهش داش��ته اس��ت، گفت: در آبان 93، برابر 
با 779 مورد قرارداد پیش فروش در س��امانه رهگیری 
به ثبت رس��یده است که این میزان در آبان سال قبل، 

980 مورد بوده است. 
وی در خص��وص علت این کاهش توضیح داد: خالی 
ش��دن حب��اب قیمت مس��کن در س��ال 93 و تعدیل 
بیشتر قیمت ها موجب شده قیمت واحدهای آماده، به 
قیمت واحدهای پیش فروش��ی نزدیک شود و به همین 
علت مردم بیش��تر به س��مت خرید واحده��ای آماده 
روی آورده ان��د. رییس اتحادیه صنف مش��اوران امالک 
همچنی��ن اعالم کرد: آبان ماه امس��ال، حجم معامالت 
مس��کن در کل کش��ور نیز همچون ته��ران با افزایش 

مواجه شده است. 
وی اف��زود: در آب��ان 93، در کل کش��ور، مجموع��ا 
134ه��زار و 248 فقره قرارداد انواع معامالت مس��کن 
ثبت ش��ده اس��ت که این میزان در مدت مش��ابه سال 

قبل، 132 هزار و 254 قرارداد بوده است. 

ایفای نقش در صادرات چین هدف 
بلندمدت خط گرگان – اینچه برون

وزیر راه و شهرس��ازی هدف اصلی بلندمدت کریدور 
گ��رگان - اینچه ب��رون را ایف��ا کردن نق��ش جدی در 

ترانزیت کاالها از چین به غرب عنوان کرد. 
به گزارش ایسنا، عباس آخوندی با بیان اینکه کریدور 
گ��رگان - اینچه ب��رون در روز دوازده��م آذرماه با حضور 
رییس جمهوری رسما آغاز به کار خواهد کرد، گفت: این 
طرح که در راس��تای توسعه تعامالت بین المللی ایران با 
کش��ورهای همسایه و سیاس��ت تمایل حداکثری با آنها 
س��اخته شده در جهت توسعه حمل و نقل ریلی و تجارت 
زمینی با حضور رؤس��ای جمهوری ایران، ترکمنستان و 
قزاقستان از سوم دسامبر امسال آغاز به کار خواهد کرد. 

وی با بیان اینک��ه هدف بلندمدت این طرح ایفای نقش 
جدی در ترانزیت کاالها از چین به کشورهای غربی خواهد 
بود، اظهار کرد: ساالنه از سمت چین بیش از 350 میلیون 
تن کاال به سمت غرب می رود که اگر ما بتوانیم با افتتاح این 
کریدور و ایجاد ظرفیت های زیربنایی الزم برای حمایت از آن 
موفق عمل کنیم، می توان بخشی از این ترانزیت را به سمت 

کشورهای اروپایی و خلیج فارس از خاک ایران انجام داد. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا اش��اره به اهمی��ت باالی 
کریدورهای ریلی ش��رق ب��ه غرب در ای��ران اظهار کرد: 
با توجه به س��ابقه باالی همکاری های ایران با دو کش��ور 
قزاقستان و ترکمنستان، انتظار داریم با افتتاح این کریدور 
س��طح باالیی از تعامالت اقتصادی شکل گیرد. انتظار ما 
این اس��ت که در سال های نخست ساالنه سه میلیون تن 
بار از طریق آن جابه جا شده و در سال های آینده به پنج 

میلیون و در درازمدت به 10 میلیون تن برسد. 
آخوندی با بیان اینکه همزمان با افتتاح این کریدور تالش 
برای گسترش امکانات حمل و نقل ریلی داخلی نیز آغاز خواهد 
شد، اعالم کرد: ما باید برای اینکه برای این کریدور یک مزیت 
رقابتی مناسب ایجاد کنیم، امکانات زیربنایی در اتصال آن 
را گس��ترش دهیم؛ از این رو طرح هایی در دس��ت مطالعه 
است که در کنار باال بردن سطح توانایی امکانات داخلی یک 

بازاریابی مشترک برای آن آغاز شود. 
وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته 
س��رعت عبور قطارها از این مسیر برای خطوط مسافری 
160 کیلومتر در س��اعت و برای بار 120 کیلومتر خواهد 
بود که این س��رعت با توجه به امکانات موجود س��رعت 
مناس��بی بوده و توانایی رقابت با دیگر خطوط نیز خواهد 
داشت. ما در تالشیم با افتتاح خط ریلی خاف به هرات در 
کنار این کریدور امکان جابه جایی کاالها به افغانستان را 

در دستور کار قرار دهیم. 
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به طرح کریدور ریلی غرب 
به دریای خزر نیز گفت: در کنار طرح مهم گرگان - اینچه 
برون یک خط ریلی دیگر نیز در اولویت های وزارت راه و 
شهرسازی قرار دارد و آن اتصال تهران به قزوین – رشت 
– انزلی – آس��تارا و مرز ش��مال غربی دریای خزر است. 
قزاقستان نیز ساالنه 12 میلیون تن گندم صادر می کند 
که این کریدور می توان��د در صادرات آن به ایران و دیگر 

کشورها نقشی موثر ایفا کند. 

آغاز مطالعات برقی کردن خط آهن 
گرمسار - گرگان با مشارکت روس ها

مدیرعام��ل راه آه��ن گفت: ب��ا افزای��ش تقاضا برای 
 عب��ور از کریدور گ��رگان - اینچه ب��رون، برقی کردن 
گرمسار - گرگان نیز که هم اکنون با مشارکت روس ها 
در دس��ت مطالعه است آغاز می شود تا ظرفیت خط به 

شش میلیون تن در سال افزایش یابد. 
ب��ه گزارش ف��ارس، محس��ن پورس��یدآقایی درباره 
تکمی��ل خط آهن گ��رگان - اینچه ب��رون اظهار کرد: 
ایران از طریق مرز س��رخس تا پیش از این به کش��ور 
ترکمنس��تان متص��ل بود، اما این مس��یر ریلی تنها به 

شرق قزاقستان می رفت. 
وی ب��ا اش��اره به عملی��ات تکمیل خط آه��ن ایران - 
ترکمنس��تان - قزاقس��تان گفت: در کریدور جدید س��ه 
کش��ور به یکدیگر متصل شده و کار نقل و انتقال کاال را 
انجام می دهند. مدیرعامل راه آهن افزود: این کریدور ریلی 
بارهای قزاقستان را به ایران آورده و سپس از این طریق به 

خلیج فارس و اروپا جابه جایی کاال انجام می شود. 
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت: در کش��ور 
ترکمنس��تان هزار و 600 کیلومتر خط آهن س��اخته 
شده اس��ت که مکمل کریدور مذکور است. وی گفت: 
ای��ن دو کریدور مرکز قزاقس��تان و ش��رق خزر امکان 
ترانزیت بار قزاقس��تان به ایران و س��پس خلیج فارس 
و اروپ��ا را فراهم می کن��د؛ همچنین کاال از غرب چین 
از این مسیر به اروپا و خلیج فارس متصل خواهد شد. 
مدیرعامل راه آهن گفت: در کش��ور ایران برای استفاده 
از ظرفیت کامل خط آهن گرگان - اینچه برون و مس��یر 
ترانزیتی ایران - ترکمنستان - قزاقستان باید حتما مسیر 
ریلی گرمس��ار تا گرگان نیز برقی شده و افزایش ظرفیت 

یابد تا به خط راه آهن گرگان - اینچه برون متصل شود. 
پورس��یدآقایی اف��زود: در این راس��تا برق��ی کردن 
خط آهن گرمس��ار - گرگان با طرف روس��ی در دست 
 مطالعه اس��ت که به محض افزای��ش ظرفیت ترانزیتی 
 گ��رگان - اینچه ب��رون، برق��ی ک��ردن خ��ط راه آهن 
گرمسار - گرگان در دستور کار قرار می گیرد و ظرفیت 

به شش میلیون تن افزایش می یابد. 

جابه جایی 14 میلیون تن کاال در 
سال در مسیر گرگان-اینچه برون

معاون ساخت راه آهن ش��رکت ساخت با بیان اینکه 
راه آهن کریدور ترانزیتی مس��یر ایران – ترکمنس��تان 
و قزاقس��تان در س��ال 90 کلنگ خورد گفت: عملیات 
اجرای��ی این پ��روژه به ط��ول 900 کیلومتر از س��ال 
91 ش��روع ش��د. نصرآزادانی ادامه داد: 80 کیلومتر از 
کریدور ترانزیتی مسیر ایران- ترکمنستان- قزاقستان 
در مسیر گرگان- اینچه برون ساخته شد. 700 کیلومتر 
از این مس��یر ترانزیتی ریلی در کش��ور ترکمنستان و 

120کیلومتر آن در کشور قزاقستان ساخته شد. 
وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی ساخت این مسیر 
در سه کشور به طور همزمان شروع شد، گفت: پیش بینی 
شده است ساالنه 14 میلیون تن از این مسیر کاال ترانزیت 
شود. همچنین تعویض بوژی و جابه جایی مسافر در این 
مسیر هم پیش بینی شده است. نصرآزادانی در پایان گفت: 
با س��رمایه گذاری در این مسیر دسترسی به شرق و غرب 
کشور برقراری ترانزیت کاال در این مسیر محقق می شود. 

جواد هاشمی

حمل و نقلعمران

104شمــارهسه شـنبه |  4 آذر 1393 |

خبر استانی

 با توجه به گس��ترش روزافزون شهرها، 
حمل و نقل ش��هری از اهمیت و پیچیدگی 

خاصی برخوردار است.
 سیدخلف موس��وی، ش��هردار اهواز  در 
بازدی��د از پروژه های در دس��ت اقدام جاده 
کیان شهر به کیان آباد و مسیر صیاد شیرازی 
به جاده پدافند گفت: با توجه به گس��ترش 
روز اف��زون ش��هرها، حمل و نقل ش��هری از 
اهمیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است. 
باید این نکته را در نظر بگیریم که برخی از 
مس��یرها و جاده های درون شهری ظرفیت 
پذیرش حجم باالی ترافیک را ندارند و این 
موضوع ضرورت احداث و توسعه مسیرها و 
جاده های درون شهری را دو چندان می کند. 
 وی هدف از احداث مسیر صیاد شیرازی 
ب��ه ج��اده پدافن��د را کاهش بار س��نگین 

ترافیکی تقاطع پهل��وان و پل هفتم عنوان 
کرد و گفت: با اجرای این پروژه، برای وسایل 
نقلی��ه ای که قصد تردد از ش��رق به غرب و 
بالعکس را دارند، این امکان فراهم می شود 
که بدون ورود به تقاطع پهلوان و پل هفتم 
که ترافیک باالیی دارد، مسیر شرق و غرب 

را با سرعت و سهولت طی کنند. 
 سیدخلف موس��وی طول این مسیر را 
2/5 کیلومت��ر در دو باند رفت و برگش��ت 
به مجم��وع 5 کیلومتر و ع��رض 24 متر 
برش��مرد و تصریح کرد: با اجرای مس��یر 
احداثی حد فاصل کیان ش��هر به کیا  آباد، 
تردد اهالی کیان شهر به منطقه کیان آباد 
و کیانپ��ارس ب��ا س��هولت انجام ش��ده و 
فعالیت ه��ای اقتصادی و ساخت و س��از در 

این مسیر رونق می گیرد. 

مدیر کل راه و شهرسازی لرستان گفت: 
برای تملک اراضی مس��یر کمربندی شهر 
دورود پن��ج میلیارد توم��ان از محل ماده 

180 اختصاص یافته است. 
ملکی گفت: براساس توافق به عمل آمده 
ب��ا وزارت راه و شهرس��ازی، تملک اراضی 
واقع در مس��یر کمربندی از طریق استان 
و عملی��ات اجرای��ی این پروژه از س��وی 

وزارتخانه صورت می گیرد. 
لرس��تان  شهرس��ازی  و  راه  مدی��رکل 
تصریح کرد: طول مس��یر کمربندی دورود 

12کیلومتر است و هفت روستا در این مسیر 
ق��رار دارد که 305 نفر مالک زمین های این 
مسیر هستند که با 36 مالک توافق و باید با 

269 نفر دیگر توافق انجام شود. 
ملکی گفت: برای احداث زورخانه شهر 
دورود که در زمینی با وس��عت 700 متر 
مربع احداث می شود 450 میلیون تومان 
اختص��اص یافته اس��ت که از ای��ن مبلغ 
400میلی��ون تومان مل��ی و 50 میلیون 
تومان استانی است و این پروژه ظرف یک 

سال آینده ساخته و تحویل می شود. 

رشد اقتصاد هر شهر، نیازمند توسعه زیرساخت های آن است

اختصاص 50 میلیارد ریال 
برای احداث پروژه کمربندی شهرستان دورود 

انتخاب پارک شهدای گمنام اراک
 به عنوان پارک بدون دخانیات

مدیرعام��ل س��ازمان فرهنگی ورزش��ی 
شهرداری اراک گفت: پارک شهدای گمنام 
ش��هر اراک به عنوان پارک ب��دون دخانیات 
انتخ��اب ش��د. وی در ادامه اظهار داش��ت: 
به منظ��ور پاکس��ازی پارک ه��ا از قلیان و 
جلوگیری از مصرف قلیان در سطح پارک ها، 
پارک ش��هدای گمنام اراک به عنوان پارک 
پایلوت بدون دخانی��ات انتخاب و تابلوهای 

مربوطه در آن نصب شده است. 
حسنی همچنین افزود: در حال حاضر، در 

ورودی و خروجی این پارک تابلوهای پارک 
بدون دخانیات نصب ش��ده ت��ا خانواده ها با 
مشاهده این تابلوها از مصرف قلیان و سیگار 
در محیط پارک خودداری کنند. مدیرعامل 
س��ازمان فرهنگی ورزشی ش��هرداری اراک 
فرهنگ  سازی به منظور عدم مصرف قلیان 
در س��طح پارک ه��ا را از اه��داف این طرح 
عنوان کرد و گفت: مصرف قلیان در فضاهای 
عمومی ممنوع اس��ت و بای��د در این زمینه 

فرهنگ سازی شود. 
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و  عرض��ه  در  محدودی��ت 
مصرف گوش��ت خ��وک و گراز 
در کش��ور ما به دالیل ش��رعی 
چندان  مس��ئله  بهداش��تی،  و 
تازه ای نیست و این موضوع در 
بس��یاری از کشورهای اسالمی 
نیز تا حدودی رعایت می شود. 
تهی��ه و تامی��ن غ��ذای حالل 
برنامه ها  به ویژه گوش��ت، جزو 
و از وظای��ف اصلی وزارتخانه ها 
)مانند  مربوط  س��ازمان های  و 
وزارت  کش��اورزی،  وزارت 
بهداشت، سازمان دامپزشکی و 
غیره( در کش��ور است و حتی 
کش��ورهایی  در  آن  از  فرات��ر 
ک��ه مس��لمانان در آن زندگی 
می کنن��د نیز به ای��ن موضوع 

توجه می شود. 
از ممنوعیت پرورش، ش��کار 
و خریدوفروش گوش��ت خوک 
و گراز و فرآورده های آن مانند 
اس��تیک  کالباس،  سوس��یس، 
بی��ش  ای��ران  در  همبرگ��ر  و 
از س��ه ده��ه می گ��ذرد اما در 
اخیر ش��ایعاتی مبنی  روزهای 
بر خریدوف��روش آن در برخی 
فست فودهای پایتخت به گوش 

می رسد. 

احتمال واردات چمدانی 
گوشت خوک به کشور

ش��کار و حتی پرورش خوک 
تبدی��ل  و  ف��روش  و  گ��راز  و 
غیر مج��از و غیر بهداش��تی آن 
در  گوش��تی  فرآورده های  ب��ه 
یکی  زیرزمین��ی  کارگاه ه��ای 
دیگ��ر از راه های��ی اس��ت که 
س��المت و بهداش��ت جامعه را 
به خطر می ان��دازد و نمی توان 
وج��ود آن را به ط��ور کامل رد 
ی��ا تایید ک��رد. چنانچه برخی 
روزه��ای  در  نی��ز  رس��انه ها 
اخیر خبرهای��ی در این زمینه 
منتش��ر کرده اند. ایسنا به نقل 
از اقتصادنی��وز گفته: در تهران 

ه��م خرید مس��تقیم گوش��ت 
و کالب��اس خوک و گ��راز نیز 
غیرممک��ن نیس��ت و ف��روش 
این محصول به صورت سفارش 
تلفن��ی انجام می ش��ود. قیمت 
هر کیلوگرم کالباس با گوشت 
خوک 47 هزار تومان و قیمت 
هر کیلوگ��رم کالباس گراز نیز 

55 هزار تومان است. 
 محمود بهش��تیان، مش��اور 
رییس کل گمرک ایران، احتمال 
واردات این محصوالت به صورت 
چمدان��ی از برخ��ی مرزه��ای 
کش��ور را دور از ذه��ن نمی داند 
و می گوی��د: اج��ازه واردات هر 
کاالیی به کش��ور وج��ود دارد، 
غیر از محصوالت��ی که به لحاظ 
ش��رعی ح��رام هس��تند.  وی 
می افزاید: گوشت خوک، گراز و 
فرآورده های گوشتی آنها شرعا 
ح��رام و واردات آنها به کش��ور 

ممنوع است. 

برخورد سازمان 
دامپزشکی با متخلفان

جمال الدین جاویدی، معاون 
سازمان  پیشگیری  و  بهداشتی 
دامپزشکی در این زمینه اظهار 
می کن��د که تاکنون گزارش��ی 
مبنی ب��ر عرضه کالباس خوک 
و گ��راز در ای��ران به س��ازمان 

دامپزش��کی ارائه نش��ده است 
و می افزای��د: عرض��ه هرگون��ه 
کالباس گوش��ت خوک و گراز 
ممن��وع اس��ت و در ص��ورت 
برخورد  متخلف��ان  ب��ا  تخلف، 

می شود. 
ب��ه گفته مع��اون س��ازمان 
دامپزشکی، تمامی کارخانه های 
فرآورده های گوش��تی موظفند 
سوس��یس و کالب��اس تولیدی 
خود را از گوشت دام های حالل 

تولید کنند. 

انگل تریشین در گوشت 
خوک آلوده

دب��اغ م�ق���دم،  آراس����ب 
م�تخص��ص  و  دام�پ�زش���ک 
بهداش��ت مواد غذای��ی، درباره 
ف��روش  و  تهی��ه  پیامده��ای 
زیرزمین��ی و قاچاق گوش��ت و 
به  خوک  گوشتی   فرآورده های 
»فرصت ام��روز« می گوید: اگر 
این خبرها صحت داشته باشد، 
سالمت و بهداش��ت جامعه به 
خطر می افتد. اص��وال هر ماده 
غذایی که به ص��ورت غیر مجاز 
و قاچ��اق تولید ش��ود، جدا از 
مسائل و ممنوعیت های شرعی، 
عواق��ب و پیامده��ای ناگواری 

برای جامعه خواهد داشت. 
ب��ه  انگل��ی  می افزای��د:  وی 

نام تریش��ین در گوش��ت گراز 
و خ��وک وج��ود دارد ک��ه اگر 
ک�ش�تارگاهی  بازرس����ی های 
و  حی��ن  قب��ل،  بهداش��تی  و 
بع��د از کش��تار انجام نش��ود، 
آلودگی های انگلی در انسان به 
وجود می آورد. انگل تریش��ین 
در عض��الت و مغز نفوذ و اعضا 

را درگیر می کند. 
نش��انه های انگل تریشین در 
بدن انسان تب، تهوع، استفراغ، 
تعریق شدید، دردهای شکمی، 
اس��هال س��اده و خونی، تپش 
قل��ب، بلع دردن��اک، بی حالی، 
الغ��ری ش��دید، تورم ش��دید 
دست و پا و کاهش فشار خون 
است که قولنج، عوارض ریوی، 
قلبی، مغزی، چش��م و مرگ را 
در پی دارد. دب��اغ مقدم ادامه 
می دهد: بیم��اری ائوزینوفیلی، 
یکی دیگر از عارضه هایی است 
که افراد به آن مبتال می شوند. 
بیماری  ای��ن  می افزاید:  وی 
خون��ی، گلبول های س��فید را 
افزایش می دهد و هورمون های 
می ری��زد.  به ه��م  را  خ��ون 
فرم��ول ش��مارش  همچنی��ن 
خون نیز در اثر ابتال به بیماری 
ائوزینوفیل��ی، به ه��م خواه��د 

خورد. 
بهداش��ت  ای��ن متخص��ص 

می کند:  تصری��ح  مواد غذایی، 
ش��اید گوش��ت برخ��ی دیگر 
نی��ز چنین عوارضی  از دام ها 
اما در سیستم  داشته باش��ند 
کش��تارگاهی ک��ه ب��رای آنها 
تعری��ف ش��ده، بازرس��ی دام 
زنده، حضور دکتر دامپزشک، 
سه  بازرس��ی های  و  معاینه ها 
مرحله ای قبل، حین و پس از 
کشتار و نظارت های بهداشتی 
ک��ه روی فرآورده ه��ای دامی 
انجام می ش��ود، خطر آلودگی 
را از بین می برد. در سیس��تم 
قاچ��اق اما این بازرس��ی ها و 
نظارت ه��ای کامل بهداش��تی 
بنابرای��ن  ن��دارد  وج��ود 
آلودگ��ی محص��ول  احتم��ال 
زیاد  بس��یار  و مصرف کنن��ده 

اس��ت.
 

مخاطرات بهداشتی 
مصرف گوشت خوک

کارش��ناس  بهمئی،  منوچهر 
مواد غذایی و اس��تاد دانشگاه، به 
»فرصت امروز« می گوید: گوشت 
خوک انگل های خاصی دارد که 
در ص��ورت وارد ش��دن در بدن 
انسان، بیماری های انگلی ایجاد 
و جامعه را ب��ا مخاطرات زیادی 

مواجه می کند. 
وی می افزای��د: هر محصولی 
ی��ا  قاچ��اق  به ص��ورت  ک��ه 
زیرزمینی و غیربهداشتی تهیه 
ش��ود و پایش نش��ود، ناسالم 
اس��ت و افراد بای��د در مصرف 
آن وس��واس به خ��رج دهند. 
بهمئ��ی، ان��گل کرم ک��دو در 
بدن انس��ان را پس از مصرف 
گوش��ت آلوده خ��وک و گراز، 
تایی��د و تصری��ح می کند: این 
انگل در روده افراد مبتال رشد 
می کن��د و طولش به چند متر 
هم می رس��د. کرم کدو تا آخر 
عمر در بدن میزبان، فرد آلوده 
می مان��د و الرو آن اگر به مغز 

برس��د، ایجاد مرگ می کند. 

درباره شایعه توزیع گوشت خوک و گراز

وارداتچمدانییاشکاروپرورشغیرمجاز
تجربه حمایتی دولت امریکا برای 

حمایت از تولید پایدار شیرخام
دولت امریکا برای حمایت از تولید ش��یرخام در این 
کش��ور، به شرکت های بیمه ای برای بیمه نرخ شیرخام 

یارانه می دهد. 
رییس انجم��ن گاوداران ای��ران در گفت وگو با ایانا، 
درب��اره نتایج دی��دار خود با عض��و هیات مدیره انجمن 
گاوداران امریکا، گفت: در جلس��ه  با لری شیرین، عضو 
هیات مدی��ره انجم��ن گاوداران امریکا درباره ش��رایط 
اقتصادی تولید شیرخام و گوشت قرمز در کشور امریکا 
و بهره گی��ری از تجربی��ات آنها در صنع��ت دامپروری 

کشور مذاکره شد. 
احمد مقدس��ی افزود: براساس اعالم وی، نرخ فروش 
ش��یرخام در امریکا 47 سنت )معادل یک هزار و 527 
توم��ان( و نرخ تمام ش��ده ش��یرخام 40 س��نت )برابر 

یک هزار و 316 تومان( است. 
وی خاطرنشان کرد: براساس قانونی که در سال های 
اخیر در این کشور حاکم است، دامدار قیمت تمام شده 
شیرخام را به دولت اعالم و دولت نرخ شیرخام را برای 

دامداران بیمه می کند. 
مقدس��ی ادامه داد: در صورتی که بازار شیرخام را به 
قیمت کمتر از نرخ بیمه ش��ده خریداری کند، ش��رکت 

بیمه خسارت گاوداران را پرداخت می کند. 
وی تصری��ح کرد: در این کش��ور دولت یارانه ش��یر 
را به ص��ورت پرداخت هزینه های ح��ق بیمه به گاودار 
پرداخت می کند که در ایران نیز دولت به همین شکل، 

نیمی از حق بیمه گاوداران را متقبل می شود. 
رییس انجمن گاوداران ایران یادآور ش��د: این قانون 
حدود دو سال است که در کشور امریکا اجرایی شده و 
حقوق تولیدکنندگان را برای دستیابی به تولید پایدار 

بیمه می کند. 
مقدس��ی تاکید کرد: براساس مقایس��ه های صورت 
گرفته، مشخص ش��د که فرمول محاسبه نرخ شیرخام 
دام��داران ایران همانند امریکا اس��ت، با این تفاوت که 
س��ازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده در ایران، 

روش متفاوتی را برای محاسبه دارد. 
وی اظهار داشت: سرانه مصرف شیر در کشور امریکا 
350 کیلوگرم، هلند 500 کیلوگرم، اس��تاندارد جهانی 
300 کیلوگ��رم، میانگین مصرف ش��یر در جهان 160 
کیلوگرم و در ایران حدود 100 کیلوگرم در س��ال )با 

احتساب صادرات( است. 
مقدس��ی همچنین گفت: در این نشست درباره امور 
اص��الح نژادی، ام��ور مدیریتی و برگزاری یک جلس��ه 
آموزش��ی برای دامداران ایران نی��ز صحبت های خوب 

و سازنده ای به عمل آمد. 
وی در ادام��ه اف��زود: گاوداران ایران��ی ب��ا گاوداران 
امریکای��ی و اروپایی روابط مناس��بی دارند و به تبادل 

اطالعات با یکدیگر می پردازند. 
مقدس��ی در پایان خاطرنش��ان کرد: لری شیرین در 
بازدید از برخی دامداری های کشور، از وضعیت پرورش 

گاوهای دومنظوره در ایران استقبال کرد. 

کاهش 40 درصدی صید در آستارا

رییس اداره ش��یالت آس��تارا از کاهش 40 درصدی 
صید در س��ال جاری نسبت به مدت مشابه سال 1392 

خبر داد. 
ص��ادق خاصی پ��ور در گفت وگو با ایس��نا، اظهار 
ک��رد: باتوجه ب��ه اینکه شهرس��تان های آس��تارا و 
تال��ش به دلیل س��رمای زودرس نس��بت به س��ایر 
مناط��ق ش��مالی، 20 روز زودت��ر )از اول مهر ماه( 
صید ب��ه روش پره را آغاز می کنند ولی نامس��اعد 
بودن ش��رایط جوی برای ماهیگیری سبب شد در 
س��ال جاری با کاهش ش��دید صید در ای��ن منطقه 

مواجه باشیم. 
وی خاطرنش��ان کرد: در 18 کیلومتر نوار س��احلی 
شهرستان آس��تارا تنها یک ش��رکت تعاونی پره با نام 
»م��وج گل س��یبلی« فعالی��ت می کن��د. از آغاز فصل 
صید ماهیان اس��تخوانی تاکنون بالغ بر 12 هزار و 152 
کیلوگرم انواع ماهی توس��ط صیادان این شرکت صید 

شده است. 

 
 

تجمیع کشاورزان
برای کاهش هزینه آبیاری

معاون وزیر جهاد کش��اورزی گفت: با توجه به اینکه 
اکث��ر کش��اورزان خرده مالک هس��تند، ب��رای کاهش 
هزینه های آبیاری تحت فش��ار آنها را حول محور یک 

چاه تجمیع می کنیم. 
رحیم س��جادی در گفت وگو با ایسنا  اظهار کرد: اکثر 
کش��اورزان خرده مالک ب��وده و دارای اراضی کوچک با 
قطعات یک یا چند هکتاری هس��تند و از آنجا که این 
اراض��ی کوچک بوده و اج��رای طرح های آبیاری تحت 
فشار و استفاده هر یک از آنها از یک چاه هزینه هایشان 
را باال می برد این کش��اورزان از طرح آبیاری تحت فشار 

استفاده نمی کنند. 
وی با بی��ان اینکه چاه ها بای��د در این طرح برقی 
باش��ند، افزود: در طرح تجمیع کش��اورزان زیر منبع 
آب و ی��ک چاه درصددی��م تا با جمع ک��ردن حدود 
10 کش��اورز یا کمتر حول محور یک چاه هزینه های 
آبیاری تحت فش��ار آنها را به حداق��ل ممکن کاهش 
دهی��م به گونه ای ک��ه در ای��ن طرح اس��تفاده از آب 
چاه برای هر یک از کش��اورزان در ساعات مشخصی 

ممکن است.

پرورش خوک 
در ایران وجود ندارد

پرورش خ��وک در ای��ران اصال وجود ن��دارد، چون 
تولی��د و خریدوف��روش آن غیر مجاز و ممنوع اس��ت. 
تنه��ا در جنگل ها و مراتع ش��مال کش��ور گراز )خوک 
وحش��ی( زندگی می کند که کش��اورزان این مناطق را 
عاصی کرده اس��ت. دولت از حدود 15 س��ال پیش به 
یک��ی از کارخانه های تولید فرآورده ه��ای دامی مجوز 
داده ت��ا برای تامین نیاز اقلیت ه��ای مذهبی و پیروان 
آیین ه��ای دیگری که خوردن گوش��ت خوک را حرام 
نمی دانند، گرازهای شکارشده توسط شکارچیان شمال 
را خریداری کند. این کارخانه از س��ازمان دامپزشکی و 
وزارت بهداش��ت مجوزهای بهداش��تی دریافت کرده و 
مجوزهای ش��رعی و مذهب��ی را نیز از مقام ها و مراجع 

مذهبی گرفته است. 
تولید فرآورده های گوش��تی با گوشت گراز در کشور 
به اندازه محدودی انجام می ش��ود که شاید بتوان گفت 
که نیازهای هموطنان اقلیت های مذهبی را هم تامین 
نمی کند و مراکزی که مجوز دارند، حق فروش به افراد 
دیگر به جز هم کیش��ان خ��ود را ندارند. حاال نمی دانیم 
چط��ور برخی رس��انه ها خب��ر از ف��روش عمومی این 
فرآورده ه��ا می دهن��د؟ حتی برخی از مس��ئوالن این 
روزها صحبت از واردات چمدانی سوس��یس و کالباس 
خوک می کنند. این درحالی است که شرایط ماندگاری 
و نگه��داری فرآورده های گوش��تی در دم��ای صفر تا 
چهار درجه س��انتیگراد در یخچال امکان پذیر اس��ت و 
اینکه کسی بگوید ممکن است به صورت چمدانی وارد 
ش��ده باشد، جای تعجب دارد. پرسش مطرح اینکه اگر 
همچنین امکانی وجود داشته باشد مگر چند کیلوگرم 
می توان وارد کرد که در فست فودها قابل ارائه و فروش 

باشد؟ 
گاهی برخی از کارشناس��ان، مس��ئوالن و مقام های 
دولتی مسائلی را در رسانه ها مطرح می کنند که مبنای 
فنی ن��دارد و تنها بار منف��ی در جامعه ایجاد می کند. 
مانند ممنوعیت خمیر مرغ که حدود سه تا چهار سال 
است که ممنوع اعالم شده و کارخانه های فرآورده های 
گوشتی چند س��الی است که از آن استفاده نمی کنند. 
نمی دان��م چرا تازه یادش��ان افتاده که اع��الم کنند و 

رسانه ها نیز آن را پیگیری می کنند. 
یک��ی دیگر از م��واردی که در ای��ن زمینه مطرح 
می شود، پرورش خوک به صورت غیر مجاز در نواحی 
ش��مال کشور است که این امکان نیز به صورت کامل 
رد می ش��ود. وجود مزرعه پرورش خوک در کشوری 
که ای��ن کار در آن  از نظر ش��رعی و قانونی ممنوع 
اس��ت، امکان ندارد. مگر می شود سازمان دامپزشکی 
و وزارت بهداش��ت ب��ا آن همه حساس��یت هایی که 
دارند، از آن بی خبر باش��ند؟ بنابراین، نمی توان این 

موض��وع را تایی��د ک��رد و پذیرف��ت. 

مولود غالمی

پریسا فالحی
رییس کارگروه تدوین استانداردهای فرآورده های گوشتی و مدیر کیفیت کارخانه رباط

دریچه

آبزیان

آب

یادداشت
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مشاور رییس س��ازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری از اختص��اص 590 میلیارد 
ری��ال اعتب��ار ب��رای احی��ای جنگل های 

زاگرس در سال جاری خبر داد. 
رضا احمدی به ایرنا گفت: بعد از بازدید 
رییس جمهوری و وزیر جهاد کش��اورزی 
ب��رای احی��ای مناطق��ی از جنگل ه��ای 
زاگ��رس که براثر خش��کیدگی خس��ارت 
دیده ان��د، چهار پ��روژ در قالب 107 هزار 

هکتار تعریف شده است. 
وی ب��ا بیان اینکه روند آس��یب دیدگی 
گونه های این جنگل ها با اقدامات صورت 
گرفته، کند ش��ده است، علت این آسیب 
را تنش های ناش��ی از سرما و خشکسالی 

دانست. 
وی اظهار ک��رد: بیش از یک میلیون و 
131 هزار هکتار از جنگل های زاگرس بر 
اثر این عوامل دچار خسارت شده است. 

احمدی، وس��عت جنگل ه��ای زاگرس 
را حدود ش��ش میلیون هکتار و گس��تره 
آن را در 12 اس��تان بی��ان ک��رد و افزود: 
پدیده خشکیدگی در هفت استان کشور 
رخ داده و باید این امر پیگیری ش��ود و با 
اتخاذ تمهیداتی مانع از گس��ترش آن به 

سایر مناطق شویم. 
وی ی��ادآور ش��د: در منطق��ه زاگرس 
اقدامات فوریتی، بهداش��تی و پرورش��ی 
در خصوص درختان خش��ک شده و آلوده 

در دس��ت انج��ام اس��ت و برنام��ه بعدی 
احی��ای مناط��ق آس��یب دیده اس��ت که 
به ازای هر درخت خشک ش��ده پنج نهال 

کاشته می شود. 
مشاور رییس س��ازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کش��ور در خص��وص برنامه 
مهار آفت ارس واش تصریح کرد: سازمان 
جنگل ه��ا، مرات��ع و آبخیزداری کش��ور 
به دنبال تهیه نقشه الگوی پراکندگی این 
بیماری است تا عواملی که بیشترین تاثیر 
را در بیماری جنگل های ارس داش��ته اند، 

شناسایی شوند. 
رییس مرکز جنگل های خارج از شمال 
بیش  بهره برداری ه��ای  ک��رد:  تصری��ح 
از ح��د درختان ارس، خشکس��الی های 
اخیر و مس��ائل اکولوژیکی س��بب شده 
اس��ت تا این گونه با ارزش جنگلی کشور 
به ویژه در اس��تان های زنجان و سمنان 
در معرض تهدید جدی آفت ارس واش 

قرار گیرند. 

وزیر نی��رو گف��ت: کش��اورزان باید از 
موقعی��ت پی��ش آمده توس��ط دولت که 
85درص��د هزین��ه تجهی��زات و اجرای 
آبیاری ب��ه روش های نوی��ن را پرداخت 

می کند، حداکثر استفاده را ببرند. 
ب��ه گزارش ایرنا، حمی��د چیت چیان در 
دیدار با نماینده کش��اورزان سراسر کشور، 
اف��زود: دولت برای مناط��ق محروم میزان 
پرداخت سهم دولت به کشاورزان در نصب 
تجهی��زات و اجرای آبیاری ب��ه روش های 

نوین را صد درصد اعالم کرده است. 
وی یادآور شد: در دنیا از هر مترمکعب 
آب 3/5 کیلوگ��رم م��اده خش��ک تولید 
می کنن��د. این رقم برای کش��ور ما فقط 
840 گ��رم اس��ت یعن��ی م��ا س��ه برابر 
استاندارد برای تولیدات خود آب مصرف 
می کنیم و آبیاری غرقابی محکوم است. 

وی با بیان اینکه امروز مهم ترین مسئله 
کشور آب است، ادامه داد: ما با یک حالت 
فوق العاده روبه رو هستیم از این جهت که 
هم رفاه و هم توسعه کشاورزی و صنعتی 
کش��ور وابسته به آن است و کسی تردید 
ندارد که مس��ائل بهداشت و سالمت نیز 
وابس��تگی مس��تقیم ب��ه آب دارد.  وزیر 

نی��رو با اش��اره به اینک��ه از 130میلیارد 
مترمکعب منابع آبی به زیر 120میلیارد 
مترمکعب رس��یده ایم زیرا ضمن کاهش 
بارندگ��ی، جمعیت کش��ور نیز چند برابر 
ش��ده اس��ت، اظهار کرد: ب��رای مثال در 
حوضه آبریز زاینده رود میزان کش��اورزی 
از 40 به 400 ه��زار هکتار اراضی آبی و 
دیم رسیده است.  چیت چیان گفت: طی 
30 سال گذشته بیش از 600 سد ساخته 
ش��ده، هرچند باید راهکار اساس��ی برای 
جم��ع آوری آب های��ی که ب��دون کنترل 
از کش��ور خ��ارج می ش��وند ایجاد ش��ود 
به خصوص تکمیل و احداث ش��بکه های 
آبیاری و زهکش��ی پایین دس��ت س��دها 
مورد توجه قرار گیرد زیرا مدیریت تقاضا 
چاره ای ندارد جز آنکه مصرف براس��اس 

آب موجود برنامه ریزی شود. 
وی افزود: بازچرخانی، شیرین سازی و 
استفاده از پساب ها از جمله عواملی موثر 
در افزایش آب های در دس��ترس هستند 
ولی منابع دولت برای انجام این برنامه ها 
محدود اس��ت و کار باید به طور جدی به 
دست کشاورزان و صنعتگران و خانواده ها 

باشد. 

اختصاص 590 میلیارد ریال برای احیای جنگل های زاگرس

توصیه وزیر نیرو به کشاورزان
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مذاک��رات ای��ران و کش��ورهای ۱+۵ در وین عصر 
روز دوش��نبه به پایان رس��ید. منابع نزدیک به هیات 
مذاکره کننده هس��ته ای ایران اع��ام کردند که قرار 
ش��ده اس��ت مذاکرات دوب��اره به زودی آغ��از و طی 
هفته ه��ای آین��ده ب��رای دس��تیابی به تواف��ق ادامه 

یابد. گفته می ش��ود توافق ژنو ت��ا ۱۰ تیر ماه تمدید 
 خواهد ش��د. بر این اساس مذاکرات براي ٧ ماه دیگر 

)تا جوالی ۲۰۱۵( تمدید ش��د.
همچنی��ن وزی��ران خارجه شش کش��ور به همراه 
همتای ایرانی  ش��ان پیش از ورود به اتاق مذاکرات 

عک��س یادگاری گرفتند. پیش از این دیدار وزیران 
خارجه ۱+۵ با یکدیگر جلس��ه مش��ترک داش��تند. 
همچنی��ن وزیران خارجه ایران و امری��کا نیز برای 
 ب��ار دیگر صبح دوش��نبه به ص��ورت دوجانبه دیدار 

کردند. 

س��ازمان قضایی نیروهای مس��لح اعام کرد: کارکنان 
وظیفه نیروهای مسلح )سرباز( هرگاه در زمان صلح بیش 
از پان��زده روز  متوالی مرتکب غیبت ش��ده و عذرموجهی 
نداشته باشند، فراری محس��وب و چنانچه  دستگیر شده 
باش��ند به س��ه ماه تا یک س��ال حبس یا اضافه خدمت 

 محکوم می شوند.
همچنین براس��اس م��اده ۶۰ قانون مذک��ور کارکنان 
وظیفه فراری در زمان صلح هرگاه شخصا خود را معرفی 
و  مش��غول خدمت ش��وند، ب��ه ترتیب زیر با آن��ان رفتار 

می شود: 
 الف- چنانچه برای نخس��تین بار مرتکب فرار از خدمت 
ش��ده و طی مدت شصت روز  از شروع غیبت شخصا خود 

را معرف��ی کنند، ب��دون ارجاع پرونده ب��ه مرجع قضایی 
در مقاب��ل هر روز  غیبت و ف��رار، دو روز به خدمت دوره 
ضرورت آنان افزوده می ش��ود. این اضافه خدمت  بیش از 

سه ماه نخواهد بود. 
ب- چنانچ��ه پس از مدت ۶۰ روز خود را معرفی کنند 
یا س��ابقه فرار از خدمت داش��ته باشند به حکم دادگاه به 

حبس از دو تا شش ماه محکوم  می شوند. 
ج- چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی 
یا هنگامی ک��ه یگان مربوط  در آماده باش رزمی باش��د و 
ط��ی حداکث��ر دو ماه از تاریخ ش��روع جنگ یا بس��یج و 
فراخوان عمومی یا اع��ام آماده باش رزمی خود را معرفی 
کنن��د، از تعقی��ب و کیفر معاف خواهند ب��ود. درصورتی 

ک��ه معرفی پس از مدت مذکور باش��د یا در این مدت یا 
پس از آن دستگیر ش��وند  حکم فراری در زمان جنگ را 

خواهند داشت. 
تذکر مهم: البته باید به این نکته توجه داشت که 
قاضی رس�یدگی کننده به پرونده می تواند براساس 
ش�رایط خاصی که یک س�رباز مرتکب جرم ش�ده 
است مانند مشکالت خانوادگی، نیاز شدید مالی و... 
همچنین ندامت، س�وابق اخالقی و مذهبی مثبت و 
حسن شهرت و فقدان سابقه فرار از خدمت و غیره 
مجازات حبس را به ج�زای نقدی از یک میلیون تا 
۱۰ میلی�ون ریال یا اضاف�ه خدمت از دو تا چهار ماه 

تبدیل کند. 

براس��اس آمارهای موجود حدود ۱۵ هزار کارتن خواب 
و بی خانم��ان در تهران وجود دارد ک��ه ۱۵ درصد آنها را 
زنان بی خانمان تشکیل می دهند. در بین افراد بی خانمان 
از همه گروه های س��نی از ۱۸ سال گرفته تا بیش از ۹۰ 
سال مشاهده می شود اما بیشتر افراد بی خانمان در گروه 
س��نی ۳۵ تا ۴۰ سال هس��تند. کارتن خواب ها تقریبا در 
تمام مناطق پایتخت حضور دارند، اما تجمع آنها بیش��تر 
در نقاط بی دفاع شهری مشاهده می شود و در برخی نقاط 
ش��هر مانند دروازه غار، فرحزاد و خاک س��فید این افراد 
بیش��تر حضور دارند. همچنین برخی از بوستان های شهر 
نیز محل تجمع افراد بی خانمان ش��ده است. آمارها نشان 
می دهد، ۸۰ درصد از کارتن خواب ها معتاد هس��تند و در 
واقع علت بی خانمان ش��دن این اف��راد همان اعتیاد بوده 
اس��ت. فقر، اختافات و مش��کات خانوادگی نیز از دیگر 

عوامل شایع در بی خانمان شدن این افراد است. 

به گفته رض��ا جهانگیری فر، معاون توس��عه و خدمات 
اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی 
ش��هرداری تهران، در حال حاضر س��ه مرکز نگهداری از 
اف��راد بی خانمان در تهران وج��ود دارد که این مراکز در 
تمام طول سال به کارتن خواب ها خدمات رسانی می کنند. 
عاوه بر این مراکز اصلی و دائمی امسال در فصل پاییز و 
زمس��تان، مددسراهای اضطراری در مناطق مختلف شهر 
ایجاد می شود که پیش بینی شده هریک از این مددسراها 

ظرفیت پذیرش ۵۰ بی خانمان را داشته باشند. 
غامرضا انصاری، عضو ش��ورای شهر تهران در این باره 
می گوید: ساماندهی کارتن خواب های شهر تهران ضرورت 
دارد، البته شورای شهر از این فعالیت شهرداری استقبال 
ک��رده و موافق س��اماندهی این افراد اس��ت، ام��ا نباید با 
کارتن خواب ه��ا برخوردهای خش��ن ص��ورت گیرد و در 
طول فعالیت گرمخانه ها باید برنامه های آموزش��ی انجام 

شود. ساماندهی مقطعی کارتن خواب ها توسط شهرداری 
به عنوان مس��کن کار خوبی اس��ت، اما ای��ن معضل باید 
به صورت ریشه ای حل ش��ود و با یکپارچه سازی مدیریت 
ش��هری کارها را باید س��امان داد. در واقع، س��اماندهی 
کارتن خواب ها وظیفه سازمان بهزیستی است که باید کار 
را انجام دهد، اما به دلیل مشکل مدیریتی و کمبود اعتبار 
تاکنون اقدامات جدی انجام نش��ده و اگر هم انجام شده، 

مقطعی بوده است. 
انصاری، بر ضرورت انجام برنامه جامع برای ساماندهی 
کارتن خواب ه��ا تاکید می کند و می گوی��د: در واقع، باید 
اقدام��ات جامعی درباره اقامت کوتاه م��دت، محل خواب 
و خ��وراک این اف��راد تهیه و اجرا ش��ود. البت��ه پیش از 
این ب��ا معاونت فرهنگ��ی و اجتماعی ش��هرداری تهران 
صحبت هایی درباره کارتن خواب ها ش��ده و ما خواس��تار 

اجرای برنامه کامل تری در این راستا هستیم. 

یک سال حبس برای غیبت غیرموجه سربازان

با شروع فصل سرما، نگرانی از وضعیت ۱5 هزار کارتن خواب

سپاسنامه
طی روزهای گذش��ته دوس��تان بزرگواری با برقراری تماس تلفنی، ایمیل و 
ارسال گل، انتشار صدمین شماره »فرصت امروز« را به مجموعه همکاران این 
روزنامه تبریک گفتند و البته جناب آقای احمد مس��جدجامعی، عضو محترم 
و فرهنگ دوس��ت شورای شهر تهران در اقدامی بزرگوارانه، سرزده به تحریریه 
فرصت امروز آمد و این مناسبت را حضوری به همکاران تبریک گفت. از ایشان 
و همه شخصیت های محترم و گرانقدر دیگر تشکر می کنیم و امیدواریم سزاوار 

الطاف ایشان باشیم. 

ایستگاه بعدی 7 ماه دیگر

منابع عراقی اعام کردند که ارتش و پیشمرگ های کرد 
از دو محور در حال آماده ش��دن برای حمله گس��ترده به 
موصل هستند. این در حالی است که نیروهای داعش نیز 
ب��ا حفر خندق در اطراف ش��هر خود را ب��رای نبرد نهایی 
آماده می کنند. به نقل از ش��بکه اسکای نیوز عربی، منابع 
امنیتی عراق با اعام این خبر گفتند که بالگردهای ارتش 
از صبح امروز )دوش��نبه( پخش اعامیه و بروشور بر فراز 
ش��هر موصل، اصلی تری��ن پایگاه داعش در ع��راق را آغاز 
ک��رده  و به مردم اطاع داده اند که ب��رای حمله ارتش به 

شهر آماده باشند. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، در اقدام��ی پیش دس��تانه 

نیروهای داعش ش��ب یکشنبه به بلندی های بعشیق در 
نزدیکی موصل حمل��ه و تاش کردند که این ارتفاعات 
اس��تراتژیک را از کنترل نیروهای پیشمرگ خارج کنند 
که تاش آنها ناموفق بود. بلندی های بعش��یق در فاصله 
۱۲ کیلومت��ری مرکز موصل قرار دارد و مش��رف به این 
ش��هر است که به نیروهای پیش��مرگ اجازه می دهد تا 
از ف��راز آن مناطق مختلف موص��ل را زیر آتش بگیرند. 
حمله داعش به بلندی های بعش��یق ب��ا مقاومت کردها 
و نی��ز عملیات هوای��ی ائتاف ناکام ماند و طی آن چند 
خودروی نظامی داعش منهدم و ده ها تروریس��ت کشته 

شدند. 

آماده شدن داعش برای نبرد نهایی

  وزیر دارایی روس�یه اعالم کرد که 

به دلی�ل تحریم های غرب، کش�ورش 
س�االنه 4۰ میلی�ارد دالر از دس�ت 

می دهد. 
 مدیر مرک�ز پژوهش ه�ای امنیتی 

رژی�م صهیونیس�تی اعالم ک�رد که 
س�ازمان اطالعات ای�ن رژیم به چند 
کشور عربی و در رأس آنها مصر نفوذ 

کرده است. 
 4۸ بوکوح�رام  ش�به نظامیان   

ماهی ف�روش را ک�ه ب�ه قص�د خرید 
ماهی، در مسیر چاد در حرکت بودند 
در شمال شرقی نیجریه به قتل رساند. 

هاش�می رفس�نجانی در دی�دار ریی�س ق�وه قضاییه قط�ر: جنای�ات رژیم 
صهیونیس�تی به دلیل عدم اتخاذ سیاستی واحد از سوی حاکمان کشورهای 

اسالمی است

سیاست

تیتر اخبار

روز ش��نبه دبیر فیزیک دبیرس��تان حافظ��ی بروجرد، 
بر اثر اصاب��ت ضربات چاقوی یک��ی از دانش آموزان خود 
جان باخت. مس��ئوالن آموزش و پرورش اس��تان لرستان 
در توضی��ح جزییات این قتل اعام کردند که متاس��فانه 
این دانش آموز در مقطع دبیرس��تان مش��غول به تحصیل 
بوده اس��ت. این دانش آموز غیبت های متوالی داشته و در 
درس هایش نیز ضعیف بوده که معلم وی خواستار حضور 
والدینش به مدرس��ه می ش��ود. پس از حضور والدین، این 
دانش آم��وز به کاس برمی گردد و معل��م از او می خواهد 
ب��رای موجه کردن غیبتش به دفتر مدرس��ه مراجعه کند 

ک��ه او با چاقو به جان معلم می افتد و او را با ضربات چاقو 
می کش��د. دکتر کوروش محمدی، استاد دانشگاه و رییس 
انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران در گفت وگو با ایسنا 
ب��ا بیان اینکه حادثه قتل معلم به دس��ت یک دانش آموز 
۱۵ س��اله در لرستان یک حادثه است و نمونه های آن در 
غرب نیز وجود دارد، اظهار کرد: باید مواجهه متولیان امر 
و رس��انه ها با این موضوع مدیریت شده باشد. این حادثه 
موجب جریحه دار شدن افکار عمومی شد و جای تسلیت 
به جامعه معلمان دارد. باید تاس��ف خ��ورد که یک معلم 

دلسوز بدون گناهی جان خود را از دست بدهد. 

هشدار جدی به آموزش و پرورش در پی معلم کشی در مدرسه

  مدیرعامل س�ازمان انتقال خون ایران، 

از رون�د نزول�ی ش�یوع HIV در می�ان 
اهداکنن�دگان خ�ون در کش�ور از 5 به 3 

مورد در هر صد هزار نفر خبر داد. 
وزارت  متوس�طه  آم�وزش  مع�اون   

آموزش و پرورش تاس�یس م�دارس جدید 
»فرهنگ و معارف اس�المی« در کش�ور را 

رد کرد. 
 دومین مجمع هم اندیش�ی سازمان های 

مردم نهاد معلوالن کشور با حضور بیش از 
۶۰ تشکل معلولین در کشور، در هتل الله 

تهران برگزار شد. 

رییس مرکز ملی هوای سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در سال جاری شاهد 
کاهش 5۰ درصدی ذرات معلق در هوای کالن شهر ها نسبت به سال گذشته هستیم

جامعــه

تیتر اخبار

یک نویسنده زبان کردی را دارای پیشینه غنی دانست 
و بر لزوم نگارش آداب و رسوم مردم کرد به زبان خودشان 
ب��رای جلوگی��ری از ناب��ودی آن تاکید کرد. س��یدمحمد 
حس��ینی، در گفت وگو با ایسنا، از ادبیات کردی به عنوان 
ادبیات��ی بس��یار غنی یاد کرد که قدم��ت آن به چندهزار 
سال پیش می رسد و افزود: اغلب پژوهشگران قدمت زبان 

کردی را هفت تا هشت هزار سال می دانند. 
به گفته او، در عصر کنونی که موس��وم به عصر دیداری 
و نوش��تاری اس��ت، انتقال سینه به س��ینه زبان نمی تواند 
نق��ش چندانی در ماندگاری آن زبان داش��ته باش��د. این 
نویس��نده کرد با تاکید بر ماندگار نبودن ادبیات ش��فاهی 

در عص��ر کنونی، بر لزوم مکتوب ش��دن زب��ان کردی در 
راس��تای مان��دگاری آن تاکید ک��رد. او در ادام��ه با بیان 
اینک��ه خطر نابودی فرهنگ کردی ب��ه علت نبود نگارش 
آثار به این زبان احس��اس می شود، گفت: نویسندگان کرد 
برای ماندگاری این زبان بهتر اس��ت به موضوعات فولکلور 
بپردازن��د و آداب و رس��وم مردم کرد را به رش��ته تحریر 
درآورند و از این طریق مانع از نابودی زبان کردی ش��وند. 
این نویسنده کرمانشاهی که از شش سال پیش به نگارش 
و انتشار تقویم کردی با عنوان گاه شمار کردی کرده است، 
گفت: در این تقویم مناس��بت های کردی مثل بهار کردی 

نیز به چشم می خورد. 

خطر نابودی زبان کردی

  آلبوم ه�ای پ�اپ به دلی�ل غیبت چند 
ماهه خوانندگان محبوب مردم در اجراهای 
زنده و تولیدات استودیویی، از فروش قابل 

توجهی برخوردارند. 
 قاسم قلی پور، تهیه کننده سینما اعالم 

ک�رد، هنوز س�رمایه گذاری برای س�اخت 
فیل�م »ی�و اس اس وینس...« پیدا نش�ده 

است. 
انتخاب بخش مسابقه   اس�امی هیات 

نمایشنامه نویسی جش�نواره تئاتر فجر 
از س�وی دبیرخان�ه جش�نواره اع�الم 

شدند. 

س�یاوش تهمورث نمایشنامه »آژی دهاک« بهرام بیضایی را روز پنجشنبه ۸ 
آبان ماه در تاالر رودکی نمایشنامه خوانی می کند

فرهنگ

تیتر اخبار

عادل فردوس��ی پور می گوید، همین که ش��هرآورد ٧۹ 
پایتخت گل داشت و انگ بازی بدون گل و تساوی بین دو 
تیم را از بین برد اتفاق خوبی اس��ت. مجری و تهیه کننده 
برنامه نود، در گفت و گو با ایس��نا در ورزشگاه آزادی، پس 
از دیدار دو تیم اس��تقال و پرس��پولیس که در نهایت با 
پیروزی دو بر یک قرمزپوشان به پایان رسید، اظهار کرد: 

بازی در مجموع خوب بود، تنها از دقیقه ۱۵ تا ۴۵ شاهد 
بازی بی کیفیتی از جانب دو تیم بودیم، اما با ش��روع نیمه 
دوم ش��رایط بهتر ش��د و بازی خوبی را دیدیم. همین که 
بازی گل داش��ت و این ذهنیت را ک��ه همواره داربی های 
پایتخت مساوی می شود از بین برد، اتفاق خوبی رخ داده 

است. 

فردوسی پور: اتفاق خوبی رخ داده است

  حس�ین نمازی بازیکن اسبق استقالل، 
احتی�اط و ت�رس بازیکن�ان اس�تقالل از 
گل خ�وردن را دلی�ل باخ�ت ای�ن تیم به 

پرسپولیس عنوان کرد. 
  ادمون�د بزی�ک می گوی�د، کادر فنی 

پرس�پولیس توانس�ت نتیجه بازی را در 
نیم�ه مربیان به س�ود پرس�پولیس رقم 

بزند. 
  دپارتم�ان تی�م ملی فوتبال فهرس�ت 
منتشر شده را در یکی از سایت های ایرانی 

انگلیسی زبان »جعلی« خواند. 

ایسنا در گزارشی تصویری شهرآورد پرسپولیس و استقالل را در آسایشگاه 
بیماران روانی مزمن به تصویر کشید

ورزش

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

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

چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: نشر گستر امروز روزنامه اقتصادی - مدیریتی
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روابط عمومی: 88895433
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سامانه پیامکی: 50001243
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افشاگری همسر سابق اوالند وزیر ارتباطات: قصد محدود کردن نداریم
وزیر ارتباطات با با بیان اینکه ش��بکه ملی ارتباطات یک خواس��ت عمومی بوده است، 
اظه��ار کرد: هم مقام معظم رهبری و هم مجلس ش��ورای اس��امی همواره بر آن تاکید 
داش��ته اند. سیدمحمود واعظی در گفت وگو با ایلنا، درباره بحث اینترنت ملی و اینکه آیا 
این موضوع محدودیت اینترنت و با ش��عارهای انتخاباتی آقای روحانی درتناقض اس��ت، 
گفت: این اش��تباه است که کس��ی فکر کند شبکه ملی اطاعات محدودیت است، شبکه 
ملی اطاعات یک مزیت برای مردم عزیزمان به وجود می آورد که بتوانند به س��رعت از 
آنچه در داخل کش��ور از نظر محتوا تولید می ش��ود، اس��تفاده کنند و در دسترشان قرار 
گی��رد. به هیچ وجه بنا نداریم در کش��ور محدودیتی به وجود بیاوریم. این نه خواس��ت 
نظام اس��ت، نه با سیاست های آقای دکتر روحانی هم خوانی دارد زیرا ما به قانون انتشار 

و دسترسی آزاد به اطاعات اعتقاد داریم. 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه شبکه ملی ارتباطات یک خواست عمومی بوده، اظهار کرد: 
هم مقام معظم رهبری و هم مجلس ش��ورای اس��امی همواره بر آن تاکید داش��ته و در 
برنامه پنج ساله پنجم هم بوده است. در ده سال گذشته همواره بر شبکه اطاعات بحث 
ش��ده، اما هیچ عملی در این ارتباط با آن رخ نداده اس��ت که این امکانات فراهم شود تا 

مردم از سراسرکشور بتوانند از آن استفاده کنند. 

والری تریر ویلر، همسر سابق فرانسوا اوالند رییس جمهور فرانسه روز گذشته در مصاحبه ای 
در خصوص هفت س��الی که همسر اوالند بوده صحبت کرده است. وی تصریح کرد، فرانسوا 
اوالند به این علت محبوبیت خود را به شدت از دست داده که از عمل به قول ها و وعده های 
داده ش��ده ناکام بوده و این مس��ئله موجب شده تا رای دهندگان به حزب چپ گرای فرانسه 
احساس کنند مورد خیانت واقع شده اند. رییس جمهور فرانسه فردی خودخواه است و گاهی 
اوقات واقعیت و حقیقت را بیان نمی کرده اس��ت. این اظهارات برای انتقام گیری نیست. این 

سخنان برای تخریب او نیست. این سخنان برای این است که من خودم را دوباره بسازم. 
وی در مصاحب��ه ب��ا تلویزیون بی بی س��ی تاکید ک��رد سیاس��تمداران رییس جمهور 
نمی ش��وند، اگر خودخواه و خودرای نباش��ند ی��ا اگر برخی اوق��ات در گفتن حقیقت و 
واقعیت طفره بروند. من فکر نمی کنم اوالند نیز اش��تباهاتی بیش��تر از یک رییس جمهور 
دیگر داش��ته باش��د. فرانس��ه دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو با مشکات و چالش های 
زیادی از جمله بیکاری روبه رو اس��ت. همسر س��ابق اوالند در این باره گفت: مشکل این 
اس��ت که نتایج و دس��تاوردهایی که مردم فرانس��ه منتظرش بودند، حاصل نشده است. 
اوالند خودش را به اجرای تعدادی اصاحات مهم متعهد کرد به خصوص مقابله با بیکاری. 

او قول داد تا نرخ بیکاری را کاهش دهد، ولی این مسئله اتفاق نیفتاد. 
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مترجم: مرضیه فروتن

شوخی شركت تله كام
 با خم شدن آیفون 6

تاكن��ون ش��اید گزارش های��ی مبن��ی ب��ر اعتراض 
برخ��ی كاربران آیفون 6 را ش��نیده باش��ید كه با خم 
ش��دن گوش��ی های خود با قرار دادن آنها درون جیب 

شلوارشان مشكل دارند. 
ب��ا وج��ود آنكه برخی اف��راد به آیف��ون 6 و ویژگی 
خم ش��دن آن عادت كرده اند، اما این بار یك ش��ركت 
هلن��دی ارائه دهن��ده خدم��ات تل��ه كام موس��وم به 
 «KPN »احس��اس كرده كه این ش��كایت ها فرصتی 
خوب برای دس��تیابی به طیف جدیدی از مش��تریان 
با ی��ك كمپین جالب به ش��مار م��ی رود و در نتیجه 
را  اضاف��ه  جی��ب  هم��ان    «Pocket Plus»ی��ا 

پیشنهاد می دهد. 
KPN تصمی��م گرف��ت تا به اف��راد منتظر در صف 
برای خری��د آیفون 6 یك نوع خدم��ات خیاطی پاپ 

آپ را ارائه دهد. 
افراد س��پس فرصت به روز ش��دن و برخورداری از 
ی��ك جیب اضافی را پیدا می كنن��د كه به این ترتیب 
جیب شلوارش��ان به بهترین شكل آیفون 6 را در خود 

جای خواهد داد. 

تبلیغ كفش با اعتماد
 به تاریكی انبار پر پیچ و خم

اگر یك آژانس بازاریابی در دنیا باش��د كه توانس��ته 
تبلیغ��ات را از منطق��ه امن خود بیرون كش��یده و به 
قلم��روی باش��كوه تجرب��ه ای جدید هدای��ت كند، آن 
آژان��س Hot Cow با چال��ش Triple Black خود 
ب��رای كفش های  Foot Locker اس��ت. این آژانس 
و ای��ن كمپین، فراتر از انتظار ما گام برداش��ته و ما را 

عالقه مند به توسعه و الگوبرداری از آن كرده  است. 
كمپین

برای تبلی��غ و تقدیر از مجموع��ه كفش های خاص 
 Foot Locker ب��ه اس��م Triple Black در تعداد 
  Foot Lockerبا مش��اركت Hot Cow  ،مح��دود
یكس��ری تبلیغات تجربی جدی را انجام می دهد. ایده 
این كار از خود كفش های كتانی گرفته ش��ده )در حال 
حاضر شش جفت كفش نایك و آدیداس با طراحی های 
مختلف در این كلكس��یون وجود دارد كه همگی كامال 
سیاه هستند( و فقط 9 روز عملیات راه اندازی و اجرای 
چال��ش Triple Black زمان برده اس��ت. یك جفت 
شركت كننده مش��تاق و عالقه مند، برای كسب افتخار 
برنده ش��دن یك جفت كفش مجانی از این كلكسیون 
در تع��داد مح��دود، به تاریكی یك انب��ار پر پیچ و خم 
اعتم��اد كرده و بنا به گفته مدیران كمپین باید با عبور 
از موان��ع متعدد، كفش ها را پی��دا كنند و دوباره از آن 

جا خارج شوند. 

چرا این كمپین تحسین برانگیز است
چیز ه��ای زی��ادی درباره ای��ن كمپین وج��ود دارد 
ك��ه م��ا كامال عاش��ق آنها هس��تیم و حداقل ش��امل 
 رویك��رد منحص��ر ب��ه ف��رد انتخاب��ی Hot Cow و
 Foot Locker  برای ارائه این كفش ها به سرتاس��ر 
جهان می ش��ود. س��ابقه تبلیغ كف��ش در دنیا طوالنی 
اس��ت، اما حاال این كفش ها به شیوه ای جدید و نسبتا 

منحصر به فرد معرفی می شوند. 
یقین��ا یك��ی از بزرگ ترین دالی��ل موفقیت كمپین 
Triple Black غیر ع��ادی ب��ودن آن اس��ت اما این 
جنب��ه غیر عادی ب��ودن هن��وز ارتباط��ی محتاطانه با 
تم های كمپین دارد. رنگ مشكی آشكارا الگویی تكرار 
ش��ونده در سرتاسر آن بوده و سبك معرفی كمپین در 
انبار، آن را بس��یار موثر می كن��د. به عالوه، این چالش 
كه ش��ركت كنندگان باید به منظور دریافت كفش های 
مجان��ی از انبار عبور كنند، روی مخاطبان تماش��اچی 
آن در خان��ه تاثیر می گذارد. پیام این اس��ت كه چنین 
كفشی ارزش گذر از یك جای وحشتناك و بزرگ فقط 

برای تصاحب آن را دارد. 

بازاریابی همه جانبه
چی��زی ك��ه چال��ش Triple Black ب��ه تصوی��ر 
می كش��د، ب��رای اف��راد ناآش��نا با ای��ن ن��وع بازاریابی 
چریك��ی، یك ن��وع بازاریاب��ی همه جانبه اس��ت. دیگر 
برند ها در گذش��ته این كار را با استفاده از نمایشگر های 
 واقعی��ت مجازی انجام داده اند ام��ا در این مورد كمپین 
Foot Locker  می تواند شرایط را برای زندگی واقعی 
ش��ركت كنندگان به وجود بی��اورد. در حالی كه چالش 
 Triple Black ی��ك تجربه كامال همه جانبه همراه با 
احساسات زیادی مثل ترس و موفقیت به شمار می رود، 
تاثیری مش��خص روی س��طح عالقه مندی مش��تریان، 
شامل شركت كنندگان و تماشاگران، می گذارد. با جذب 
1/5میلیون نفر بیننده در یوتیوب، استفاده از این روش 
موفقیت زیادی را برای كمپین فوق در پی داش��ته و در 
جایی به این كامیابی دست یافته كه تجربه مهیج چالش 
 Triple Blackو تجربه خرید كفش ها توسط مشتری 

هر دو شبیه به هم هستند. 
www.creativeguerrillamarketing.com

تبلیغات خالق هوندا فیت

خ��ودروی  معرف��ی  ب��رای  هون��دا  ش��ركت 
هوندا فی��ت )Honda Fit( از بیلبوردهای خالقانه ای 
رونمای��ی كرده كه بر جادار بودن ای��ن اتومبیل تاكید 
دارد. هوندا فی��ت ك��ه خودروی��ی در كالس كامپكت 
كوچك است و از س��ال ۲۰۰1 تاكنون تولید می شود، 
در این آگهی به انباری تشبیه شده كه انبوهی از لوازم 

و ابزارآالت مختلف را در خود جای می دهد. 
آژانس تبلیغاتی: Grip Limited، تورنتو، كانادا

مدیر خالقیت: دیوید كرایتون
مدیر هنری: بن استیل

نویسنده آگهی تجاری: مایك كویی
مدیر كسب و كار: كیت جكسون

تهیه كننده: جیمز گراهام

نرگس فرجی

زمزمه هایی برای حل 
مشکل تبدیل شدن 

تبلیغات به ابزار فروش 
به گوش می رسد. 

راه حل این است که 
برخی از شرکت های 

صاحبنام ایرانی دست 
به دامان مشاوران 

خارجی شده اند. در واقع 
می خواهند با حضور این 

مشاوران، مشکالت 
تبلیغاتی خود را حل کنند

تبلیغات خالق

آگهی: قهوه Folgers-  شعار: بیدار شوید، شهر هرگز نمی خوابد
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اكث��ر مواق��ع اف��راد در كش��ور وقت��ی 
می خواهن��د مش��كلی را حل كنن��د، فورا 
ی��ك م��داد پاك كن ب��ه دس��ت می گیرند 
و صورت مس��ئله را مح��و می كنند، با این 
كار به گمانشان مش��كل را حل كرده اند و 
دوباره ب��ه زندگی عادی برگش��ته اند. این 
در حالی است كه مش��كل بزرگ تر شده و 
آنها بی خبرند. یكی از مشكالت اساسی در 
صنعت تبلیغات كش��ور ك��ه بارها از همین 
طریق انكار ش��ده، تبدیل شدن تبلیغات به 

ابزاری برای فروش است. 
اكثر ش��ركت های داخلی سعی می كنند 
ك��ه از تبلیغ��ات فقط برای فروش بیش��تر 
محص��والت و تصاحب س��هم بیش��تر بازار 
اس��تفاده كنند؛ مش��كلی كه بس��یاری از 
آژانس ه��ای تبلیغات��ی نی��ز ب��ه آن دامن 
می زنن��د. نتیجه آنكه كمت��ر تبلیغی را در 
كشور مشاهده می كنید كه هدف برندینگ 
داش��ته باش��د و به فروش توجه��ی نكند. 
این مش��كل نیاز به بررسی دارد و حل آن 
می تواند كم��ك بزرگی به برندهای داخلی 

كند. 
ح��اال زمزمه های��ی ب��رای حل مش��كل 
تبدی��ل ش��دن تبلیغات به اب��زار فروش به 
گوش می رس��د. راه حل این است كه برخی 
از ش��ركت های صاحبن��ام ایران��ی دس��ت 
ب��ه دامان مش��اوران خارجی ش��ده اند. در 
واق��ع می خواهند با حضور این مش��اوران، 
مش��كالت تبلیغاتی خ��ود را ح��ل كنند. 
مش��اورانی كه احتماال نمی توانند در كشور 
ما راه به جایی ببرن��د. موفقیت آنها منوط 
به آن است كه یا تیم های تبلیغاتی داخلی 
را مانن��د خود كنن��د یا خ��ود را مطابق با 
فرهنگ و س��لیقه ایرانی ها تغییر دهند كه 
این موضوع، مشكالت موجود را پیچیده تر 

می كند. 

 عملكرد سیستماتیک
مشاوران خارجی 

باب��ك معدن دار، كارش��ناس تبلیغات و 
بازاریابی در مورد حضور مشاوران خارجی 
به «فرصت امروز» می گوید: متاس��فانه در 
كشور ما در دانش��گاه  ها آموزش تخصصی 
در زمینه دانش تبلیغات وجود ندارد. این 
مس��ئله در مورد همه قسمت های صنعت 
تبلیغات صدق می كند و در همه زمینه ها 
ضعف های��ی وجود دارد، از مراحل طراحی 

كمپین گرفته تا تمامی مراحل اجرا. اكثر 
كس��انی كه در ای��ن صنعت مش��غول به 
كارن��د این حرفه را تجرب��ی آموخته اند یا 
دوره های��ی را در خارج از كش��ور دیده اند. 
به هر حال این ضع��ف در صنعت تبلیغات 
كش��ور ما وجود دارد كه مشاوران خارجی 
می توانن��د در ح��ل بخش��ی از آن كمك 
كنن��د. آنه��ا می توانند به اف��راد حاضر در 
ای��ن صنع��ت بیاموزند كه سیس��تماتیك 
و منظ��م عمل كنند. در واقع مش��كلی را 
ك��ه اكثر تیم های تبلیغات��ی داخلی با آن 
مواجهن��د برطرف كنند، ول��ی نمی توانند 
وارد بخش ه��ای دیگ��ری مانن��د طراحی 
و اج��رای كمپین ها ش��وند چ��ون آنها به 
هیچ وج��ه مخاطب ایران��ی و فرهنگ آن 
را نمی شناس��ند و نمی دانند س��رگرمی و 
دغدغه های مخاطب چیس��ت. كسانی كه 
می خواهند در یك كش��ور به كار تبلیغات 
مشغول شوند باید با عقاید و سالیق مردم 
آن كش��ور آشنا باش��ند. به همین منظور 
اگر ش��ركتی برای ارتباطات بصری خالق 
مشاور تبلیغاتی خارجی را استخدام كند، 
راهی درس��ت را در پیش نگرفته اس��ت و 
مش��اور تبلیغاتی خارج��ی هیچ كمكی به 

شركت ها در این زمینه نخواهد كرد. 

بیگانگی صنعت تبلیغات با كار تیمی 
مع��دن دار در ادامه می گوید: من با ورود 
مشاوران خارجی به این صنعت در زمینه 
موافقم.  عملك��رد سیس��تماتیك  آموزش 
چ��ون م��ا در ای��ن زمینه ضع��ف داریم و 
برایمان كار تیمی سخت است. متخصصان 
خارج��ی ب��ه خوب��ی می توانن��د روند را 
به صورت سیس��تماتیك هدایت كنند و در 
این زمین��ه می توانیم از آنها بیاموزیم. این 
درحالی اس��ت كه صاحب��ان برند نیز باید 
با آژانس ه��ای تبلیغاتی هم��كاری كنند. 
چ��ون هرچقدر هم مش��اوران خارجی به 
ما كم��ك كنند، ول��ی در مقابل صاحبان 
برند از م��ا انتظاری جز فروش مس��تقیم 
نداش��ته باش��ند، مش��كالت حل نخواهد 
ش��د. صاحبان برند در كش��ور ما بیشتر از 
هرچیزی به فروش خ��ود فكر می كنند و 
البته این طبیعی است ولی بیشتر از اینكه 
ب��ه برند و قدرت آن توجه كنند به فروش 
مقطعی محص��والت خود فك��ر می كنند. 
اكث��ر آنها در فكر این هس��تند كه چگونه 
بفروش��ند و چه زمانی بفروشند كه سهم 
بیش��تری از ب��ازار را از آن خود كنند. این 
تفكر، مقابل تفكر برندهای خارجی است، 

چون بیش��تر تمركز آنها بر بحث برندینگ 
اس��ت و این نقطه مقابل برندهای داخلی 
است. برای اكثر صاحبان تجارت در ایران، 
برندینگ تنها یك كلمه به ش��مار می آید. 
در دنیا قدرت های بازار حتی اگر در رأس 
بازار باشند، دائما در پی خلق یك مشكل 
و هدفی جدید هس��تند تا بتوانند همیشه 
در رأس ق��رار بگیرند. همی��ن روند باعث 
می شود كه برند همواره در حال رشد باشد 
و همین موضوع باعث می شود كه تبلیغات 
آنها صرف��ا روی فروش جلو ن��رود. آنها با 
تبلیغ��ات، برند خود را تقوی��ت می كنند؛ 
موضوعی كه در كشور ما نمود ندارد. برای 
مثال اگر دقت كرده باش��ید در چند سال 

اخیر اكث��ر كمپین ها با هدف پروموش��ن 
اجرا ش��ده اند. یكی از ش��ركت های چای 
كه از این ش��یوه استفاده می كند به گفته 
بس��یاری اندازه پنج س��ال فروخته است. 
این ش��ركت درس��ت اس��ت كه به اهداف 
فروش خود رسیده اس��ت، ولی آیا تصویر 
ذهن��ی هدفمندی از برند خود س��اخته؟ 
ش��ركت با تمامی هزینه هایی كه كرده در 
ذهن مصرف كنن��ده با تصویر جایزه هایش 
ش��كل گرفته و اگر ف��ردا روزی برندی با 
جایزه های بهتر وارد ش��ود، مصرف كننده 
دیگر او را به یاد نمی آورد. این روند مانند 
س��می خطرناك ب��رای برنده��ای داخلی 

عم��ل می كند و صدم��ات جبران ناپذیری 
را به آنها وارد خواهد كرد. پروموش��ن در 
تم��ام دنیا اجرا می ش��ود ولی در حد خود 
و جای��گاه خود. با این ح��ال، در حال حاضر 
تعداد رس��انه هایی كه عك��س یك خودرو 
یا تعدادی س��كه را به نمایش گذاشته اند، 

بی شمار است. 

راهنمایی درست مشتری 
معدن دار در ادامه اضافه می كند: بسیاری 
از مش��تریان زمانی كه برای تبلیغات به ما 
مراجعه می كنند، مشكل برندینگ دارند و 
با تبلیغات نمی توان مش��كل آنها را برطرف 
ك��رد. ما س��عی می كنیم آنها را به س��مت 
ش��ركت هایی هدای��ت كنیم ك��ه صرفا به 
طراحی اس��تراتژی برند مش��غولند. به آنها 
می گوی��م كه برای ش��روع، اول مش��كالت 
برندین��گ خ��ود را برطرف كنن��د، بعد به 
س��راغ تبلیغات بیایند. روندی كه بسیاری 
از شركت های تبلیغاتی داخلی به آن عمل 
نمی كنند و راهنمایی درستی در این زمینه 
به مشتریان نمی دهند. حال در این هیاهو 
اگر شركت ها بخواهند از مشاوران تبلیغاتی 
خارج��ی نی��ز اس��تفاده كنند، مش��كالت 
دوچن��دان خواه��د ش��د. چون مش��اوران 
خارج��ی نمی دانن��د كه نگاه ش��ركت های 
داخل��ی ب��ه تبلیغات چیس��ت. ب��ه همین 
دلی��ل آنها دچ��ار نوعی تناق��ض خواهند 
ش��د، چون در فرهنگی رش��د كرده اند كه 
با فرهنگ داخلی ما بس��یار متفاوت است. 
وقت��ی صحبت از فرهنگ می ش��ود تمامی 
ابع��اد آن را باید در نظ��ر گرفت از فرهنگ 
فروش گرفته تا فرهنگ مردمان یك كشور. 
مشاور خارجی باید تمامی این ابعاد را بداند 
كه این نیز بس��یار دشوار اس��ت. آنها هیچ 
اطالعات��ی از رفتارهای قومی و فرهنگی ما 

ندارند. 

 ضرورت حضور مشاوران بومی
در شركت ها 

این كارش��ناس تبلیغات تاكید می كند: 
حت��ی برندهای خارجی كه در زمینه ارائه 

محصول به كش��ورهای دیگر مشغولند نیز 
در تبلیغات س��عی می كنند یك مش��اور 
داخلی داشته باشند. برای مثال آنها بدون 
حض��ور یك مش��اور مس��لمان نمی توانند 
بفهمند كه س��مبل ماه رمضان، ماه است. 
ش��اید آنها در حد ماركتین��گ بتوانند در 
بازار یك كش��ور حضور داشته باشند، ولی 
مطمئن��ا نمی توانند بدون حضور مش��اور 
داخلی در زمینه ارتباطات بصری و كالمی 
موفق باش��ند. این موضوع در مورد كشور 
ما پیچیده تر اس��ت. برای مثال بس��یاری 
از برنده��ای صاحبنام دنیا در كش��ور های 
همس��ایه ما فعالیت می كنند، فعالیتی كه 
مطاب��ق با فرهنگ آنهاس��ت، ولی فرهنگ 
ما با كش��ور های عربی متفاوت است و در 
نتیجه برای بس��یاری از برندهای خارجی 
ناشناخته اس��ت، به همین دلیل بسیاری 
از كمپین های��ی كه در كش��ورهای عربی 
برای برندها طراحی و به كش��ور ما آورده 
می ش��ود، بازخورد مناس��بی را در كشور 
دریاف��ت نمی كن��د. ب��ا این حال ب��از هم 
بس��یاری از برندهای خارجی فعالیت های 
تبلیغات��ی خ��ود را به عهده ش��ركت های 
تبلیغات��ی عرب��ی قرار می دهن��د چون به 
ایرانی ها اعتماد ندارند. ما مدت هاس��ت در 
حال مبارزه هس��تیم تا ب��ه آنها بقبوالنیم 
كه فرهن��گ مردم ایران با منطقه متفاوت 
اس��ت و تبلیغات برای مش��تری ایرانی به 

یك مشاور تبلیغاتی داخلی نیاز دارد. 
مع��دن دار در پایان می گوی��د: در نهایت 
یك��ی از وظای��ف اصلی تبلیغات، رس��یدن 
به اهداف ماركتینگ و ارتباطات اس��ت. در 
دنیا برخی از آژانس ه��ای تبلیغاتی وظیفه 
دارند كه اهداف ماركتینگ را به درس��تی 
به مرحله تبلیغات و به طور كلی ارتباطات 
سوق دهند. ما به جای وارد كردن مشاوران 
خارجی باید ش��یوه عملكرد خود را اصالح 
كنیم ك��ه زم��ان ورود برنده��ای خارجی 
آمادگی همكاری با آنها را داش��ته باش��یم 
و برنده��ای داخلی نیز ق��وی عمل كنند، 
وگرنه این حضور ب��ه ضرر مثلث مخاطب، 
سفارش دهنده )برند( و آژانس خواهد بود. 

کافه تبلیغات

ایستگاه تبلیغات

از میان خبرها

كلید حل مشكالت داخلی 
در دست مشاوران خارجی

تکاپوی صنعت تبلیغات 
برای فاصله گرفتن 

از فروش
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مهسا عربی
کارشناس ارشد مدیریت صنایع

 جایگاه خرده فروشی شبکه محور 
در کسب و کار امروز

زندگ��ی در عص��ر دیجیت��ال ب��دان معن��ی اس��ت که 
مصرف کننده دسترسی نامحدود به اطالعات، محصوالت و 
خدمات یک خرده فروشی داش��ته باشد. بنابراین در اینجا 
این س��وال بزرگ پیش می آید: »بهترین راه برای رسیدن 

خرده فروشان به مشتریان درعصر دیجیتال کدام است؟« 
از دیدگاه خرده فروش��ی ش��بکه  محور، هر خرده فروشی 
روش هایی نظیر خرید آنالین از طریق یک دس��تگاه تلفن 
هم��راه ی��ا به صورت فیزیک��ی را در اختیار مش��تریان قرار 
می دهد. افراد می توانند در فروش��گاه ها به صورت آنالین از 
کارت های اعتباری یا دس��تگاه های تلفن هم��راه به عنوان 
کیف پول دیجیتال اس��تفاده کنند. هدف از خرده فروش��ی 
شبکه  محور ارائه یک تجربه مفید به مصرف کنندگانی است 
که مایل هستند راه های خرید را با سلیقه خود انتخاب کنند. 
خرید از طریق گوشی های هوشمند و تبلت در یک فروشگاه 
به مش��تریان این احساس را می دهد که از قابلیت یکپارچه 
و هماهنگی که در همه شبکه ها وجود دارد استفاده کنند. 

خرده فروشان به طور متوسط می توانند یک تجربه خرید 
منس��جم ش��بکه  محور را فراهم کنند و این تنها بخشی از 
ابزاری اس��ت که می توان در اختی��ار بگیرند. در اینجا چند 
راهنمایی برای کمک به خرده فروش��انی که مایل هس��تند 
کسب و کاری شبکه ای و یک پارچه داشته باشند ارائه می شود: 

1-  انتخاب تکنولوژی مناسب 
 داش��تن یک تجربه ش��بکه محور برای مشتری و امکان 
خرید آنالین، احس��اس لذت بردن را در مشتری به ارمغان 
می آورد. ازآنجا که مش��تریان انتظار تجربه ش��بکه   محور را 
دارند، کس��ب و کار نیز نیاز به یک سیس��تم تحویل تجارت 
الکترونی��ک دارد که می تواند بس��ترهای نرم افزاری مفید 
ی��ا مجموعه ای از خدمات، فن��اوری و یکپارچگی را فراهم 
س��اخته و به آنه��ا اجازه بهینه س��ازی عملیات حمل ونقل 
بدون به خط��ر انداختن بهره وری را بدهد. کارآفرینان باید 
خواسته های مشتریان را اولویت بندی کنند و با پلتفرم های 
مناس��ب فناوری حمل ونقل در محل کس��ب وکار مدیریت 

خود را بهبود بخشند. 
2-  اس�تفاده از تلفن همراه به معنای از بین بردن 

شکاف ها 
مصرف کنن��دگان قادر هس��تند با اس��تفاده از دس��تگاه 
تلفن همراه خود برای پرداخت پول کاال، جس��ت وجو برای 
پیداکردن قیمت های پایین تر، محل قرارگرفتن محصوالت 
در فروشگاه و دریافت تبلیغات شخصی اقدام کنند. مدیران 
باید کس��ب و کارهای کوچک و بزرگ می توانند با استفاده از 
نرم افزارهای گوشی های هوشمند و تبلت همواره با مشتریان 
خود در تعامل باشند. به عنوان مثال، باید مدیران باید مطمئن 
 شوند که وب سایت تلفن همراه دارای یک طراحی پاسخگو 
و مناسب اس��ت، این بدان معنا است که مشتریان راحت تر 
خرید خود را به طور مستقیم از طریق دستگاه ها بدون بزرگ 
شدن صفحه نمایش یا با فش��ار دادن روی دکمه ای اشتباه 
انجام دهند. تجربه نشان می دهد که خرید با موبایل در داخل 
فروشگاه ها باعث چاپ نکردن رسید می شود که خود نوعی 

خدمت به محیط زیست است. 
3-  ایجاد تجسم بصری

اگر هدف درک بهتر مصرف کنن��ده از هویت نام تجاری 
شرکت است، توسعه محتوای بصری باید قانع کننده و مطلق 
باشد. مطمئن باشید که تصاویر )رنگ ها و آرم ها( سازگاری 
خوبی را در ذهن مشتریان به وجود می آورد و سرمایه گذاری 
به شیوه بصری جذاب است. با کمک این گزینه ها مشتریان 
می توانند تم��ام جزییات محص��والت را از نزدیک ببینند. 
دراینکه مردم جهان به خرید ش��بکه  محور تمایل بیشتری 
دارن��د، جای تردید نیس��ت و خرده فروش��ان زودتر از همه 
ای��ن موضوع را تش��خیص داده و آن را نیز پذیرفته اند. آنها 
بهترین تجربه مصرف کننده را زمانی به دست می آورند که 

کسب و کار خود را مطابق با تغییرات روز بهبود بخشند. 
Enterepreneur.com

استفاده از بذله گویی در بازاریابی و 
تبلیغات

»خندیدن به اشتباهات خود باعث طول عمر می شود. 
خندیدن به دیگران عمر را کوتاه می کند.« 

کولن هایتاور
کارب��رد ش��وخی در تبلیغات روش بس��یار عالی برای 
برق��راری ارتب��اط در زمان بیان یک مطلب اس��ت. البته 
باید این کار را با احتیاط انجام داد. بسیاری از لطیفه های 
خوب، خط��ر آزردن افراد را در پی دارند، اما با این وجود 
شوخی و بذله گویی در موفقیت شما به عنوان یک لیدر و 

فرد تاثیرگذار بسیار حیاتی است. حال راه حل چیست؟ 
من بارها شنیده ام که تنها یک نوع شوخی وجود دارد 
که همیشه جالب و در عین حال ایمن است. تمسخر خود 
و نقایص مان همواره بهترین روش اس��تفاده از ش��وخی 
برای افزایش صمیمیت در بین مخاطبان خود در فضای 
مجازی یا خارج از آن اس��ت. گفتن لطیفه ها صرفا نشان 
می دهد که شما اخیرا یک کتاب لطیفه یافته اید. از سویی 
دیگر یافتن روش های خالقانه برای تمسخر خود، به مردم 
این مطلب را القا می کند که ش��ما هم نوع آنها هستید و 

آنها می توانند با شما ارتباط برقرار کنند. 
من اغل��ب در فیس بوک ماجراه��ای خانوادگی جالب 
یا داس��تان های مرب��وط به شکس��ت و ناکامی های خود 
را ق��رار می دهم. یکی از این پس��ت هایی که  کامنت های 
فراوانی برای آن گذاش��ته شده اس��ت، در مورد ماجرای 
تعقیب خودروی اداره پست در خیابان محل زندگی ام در 
اواس��ط زمس��تان با پای برهنه بود که سعی می کردم به 
راننده آن یک کارت تبریک کریس��مس بدهم،اما هر بار 
که به او نزدیک می شدم، به سمت منزل دیگری حرکت 
می کرد. من ش��بیه احمق ها شده بودم، اما این داستان را 
در فیس بوک به اشتراک گذاشتم و در نتیجه بسیاری از 
خوانن��دگان من از خندیدن به این ماجرا لذت بردند و با 
کامنت های بامزه با من ش��وخی کردند. این نوع پست ها 
نس��بت به دیگر مطالب و محتواهای ارزش��مندی که به 
اشتراک گذاشته ام، تاثیرات بیشتری را در ارتقای شهرت 
و اعتب��ار من و همچنین برقراری ارتباطی مس��تحکم با 

هوادارانم داشته است. 

 اگر می خواهید همواره در اذهان مردم بمانید و به عنوان 
یک نابغه و یک ش��خص منحصر به فرد باش��ید، داستان 
اشتباهات و ناکامی های خود را با زبانی شیرین بیان کنید. 
ش��اید این موضوع بسیار ساده و مبرهن باشد، اما حتی 
بهترین شرکت ها از نظر تخصص در رسانه های اجتماعی 
در به کارگیری صحیح شوخی در امور بازاریابی و تبلیغات 
خود با مشکل مواجه هستند. به عنوان مثال داستان مربوط 
به یکی از وب س��ایت های قدرتمند در عرصه رس��انه های 
اجتماعی ب��ا ن��ام Groupon.com را بیان می کنم. در 
اواخر سال 2010 این شرکت که مبتنی بر بن های تخفیف 
بود، از س��وی سایت گوگل با قیمتی حدود شش میلیارد 
دالر خریداری ش��د. بعدها در اوایل س��ال 2011 س��ایت

 Groupon.com ب��ا خری��د زم��ان تبلیغات��ی در بین 
پربازدیدترین رویداد ورزش��ی سال از تلویزیون، نخستین 
حضور خود را در این رس��انه تجربه کرد. این آگهی به نظر 
خنده دار و برای تحقیر خ��ود بود، اما برعکس آنها هزاران 
کاربر را از دس��ت دادند؛ چراکه بسیاری از افراد آگهی آنها 
را توهین آمیز تلقی کردند. به نظر من ایراد آنها این بود که 
تحقیر خ��ود را در آن آگهی برای مخاطبان آنقدر واضح و 
آشکارنکرده بودند. لطیفه ای در آن بود که نتیجه معکوسی 
در پی داشت، این سایت هواداران انبوه و وفاداری داشت و 
اینکه آنها چنین آگهی را قبل از اینکه آن را در معرض دید 
تعداد اندکی از وفادارترین هواداران خود قرار دهند پخش 
کنند، اقدامی توجیه ناپذیر و غیر قابل جبران بود؛چراکه به از 

دست دادن هواداران انبوه و وفادار آن منجر شد. 
 برای کس��ب اطالعات بیش��تر در این زمین��ه، عبارت 
   Googleرا در Groupon Super Bowl Tibet  

جست وجو کنید. 
در شماره بعدی بخوانید: 
زندگی شخصی خود را بی پرده به اشتراک 
بگذارید

فروش بازی قدیمی آتاری به قیمت 
37 هزار دالر

نخس��تین س��ری از بازی های ویدیوی��ی Atari که در 
ی��ک مرک��ز دفن زباله در ش��هر نیومکزیکو پیدا ش��د، به 
قیمت ۳۷ هزار دالر به فروش رس��ید. ب��ه گزارش رایورز، 
این بازی ها بخش��ی از گنجینه افسانه ای Atari محسوب 
می شود که این ش��رکت به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
بازی های ویدیویی در جه��ان در اوایل دهه 1۹۸0 عرضه 
کرده بود. شرکت Atari در آن زمان صدها هزار نسخه از 
این بازی ها را برای کنسول ها عرضه و پیش بینی کرده بود 
که بازی هایش فروش خوبی در بازار جهانی داشته باشند. 
اما همین شرکت در سال 1۹۸۳ با سقوط جهانی صنعت 
بازی های ویدیویی مواجه شد و مشکالت برای آن به قدری 
شدت یافت که تا مرز ورشکستگی پیش رفت. تا اوایل سال 
جاری میالدی بازی ه��ای Atari برای مردم یک خاطره 
بودند که فقط از آنها یاد می ش��د و سرانجام مایکروسافت 
اوای��ل س��ال 201۴ س��ایت Alamogordo  مربوط به 
سیس��تم توزیع بازی ها و تمامی عنوان های این بازی ها را 
بار دیگر احیا کرد. در حال حاضر 100 عنوان از بازی های 
 Atariکه ش��رکت مایکروس��افت آنها را احیا کرده و در 
اشکال جدید به تولید رسانده است روی فروشگاه اینترنتی 

 eBay فروخته می شود. 

ممیزی بازاریابی به 
شما کمک می کند 
مشکالت و مسائل 

احتمالی را شناسایی 
کرده و میزان تحقق 

اهداف اولیه ای را که از 
برنامه بازاریابی خود 

انتظار داشتید، بررسی 
کنید

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی

مترجم: مسلم نوری

ب��ا توجه به رش��د روزافزون 
می��زان پیچیدگی در بازارهای 
امروزی، الزم اس��ت به منظور 
ارائ��ه  از  اطمین��ان  حص��ول 
واکن��ش مناس��ب نس��بت به 
دقیق   ارزیابی  ب��ازار،  تغییرات 
و سیس��تماتیکی از عملک��رد 
گ��روه بازاریاب��ی در س��ازمان 
صورت گیرد. ممیزی بازاریابی 
رویک���ردی  سیس����تماتیک، 
همه جانبه نگر و هدفمند است 
که به بررس��ی و ارزیابی دقیق 
بازاریابی،  رویکرد ش��رکت در 
فعالیت ه��ا، اه��داف و نتای��ج 

حاصل می پردازد. 
ممی��زی بازاریابی به ش��ما 
کم��ک می کن��د مش��کالت و 
مس��ائل احتمالی را شناسایی 
ک��رده و می��زان تحقق اهداف 
برنام��ه  از  ک��ه  را  اولی��ه ای 
بازاریابی خود انتظار داش��تید، 
بازایابی  بررسی کنید. ممیزی 
عالوه بر بررس��ی جزء به جزء 
برنامه بازاریابی، تمامی عوامل 
داخلی و خارجی اثرگذار بر آن 
را مورد بررس��ی قرار می دهد. 
بررس��ی این عوامل اثرگذار به 
ش��ما کمک می کند تهدیدها 
را  پیرامون تان  فرصت ه��ای  و 
شناس��ایی ک��رده و در صورت 
ل��زوم، جایگاه فعلی ش��رکت 
خ��ود را در ب��ازار ب��ا توجه به 
نتایج به دست آمده از ممیزی 
م��ورد بازنگ��ری ق��رار داده و 
منابع خود را در جهت درست 

به مصرف برسانید. 
بازاریاب��ی  ممی��زی  انج��ام 
درون ی��ک ش��رکت می تواند 
چالش های فراوانی را به همراه 

داشته باشد. در ادامه گام هایی 
ب��رای اجرای فرآین��د ممیزی 
بازاریابی درون سازمان معرفی 

می شود. 

گام اول: نوشتن یک برنامه 
بازاریابی هفت جمله ای

کار خ��ود را با نوش��تن یک 
برنامه بازاریاب��ی کلی با توجه 
ب��ه اه��داف کس��ب و کار خود 
شروع کنید. از تک تک اعضای 
گ��روه بازاریاب��ی بخواهید که 
به صورت جداگانه چنین کاری 
را انج��ام دهند تا بتوانید نتایج 
را با یکدیگر مقایسه کنید. این 
برنامه بازاریاب��ی باید به هفت 

سوال زیر پاسخ دهد: 
1. ه��دف ش��ما از بازاریابی 

چیست؟ 
2. شما چگونه می خواهید به 

هدف تان برسید؟ 
۳. ب��ازار ه��دف ش��ما چه 

گروه هایی را در برمی گیرد؟ 
۴. ش��ما می خواهید در بازار 
به چه جایگاهی دست یابید؟ 

و  ابزاره��ا  از  کدام ی��ک   .5
مورد  را  بازاریابی  تاکتیک های 

استفاده قرار می دهید؟ 
6. هویت کس��ب و کار شما با 

چه چیزی شناخته می شود؟ 
۷. ش��ما قرار اس��ت میزان 
موفقیت را چگونه اندازه گیری 
کنید و به فعالیت  هایتان زمان 

و بودجه تخصیص دهید؟ 

گام دوم: اهداف خود را 
بشناسید

از  اه��داف یکی  شناس��ایی 
در  بخش ه��ا  حس��اس ترین 
ارزیابی یک اس��تراتژی است، 
چرا که به سادگی می توان ادعا 
کرد هدف من پ��ول درآوردن 

است، اما باید توجه داشت این 
هدف در سطح کالن محسوب 
می شود، اما ش��ما برای انجام 
به شناس��ایی  نی��از  ممی��زی 
تمامی اه��داف جزئی تر دارید 
که می توانند بر آن هدف کالن 
تاثیرگذار باشند. زمانی که این 
اهداف مشخص ش��د، شما به 
راحتی می توانید بررسی کنید 

که برنامه بازاریابی فعلی تا چه 
پیگیری  ب��ر  می��زان می تواند 
تک تک آن اهداف تاثیر داشته 

باشد. 
گام سوم: اهداف تان را با 

کانال های بازاریابی انتخابی 
همسو کنید

کانال ه��ای  از  لیس��تی 
فعالیت ه��ای  ی��ا  بازاریاب��ی 
بازاریاب��ی خود تهی��ه کنید و 
هر کانال ی��ا فعالیت را با یک 
یا تع��داد بیش��تری از اهداف 
مرحل��ه  در  شناسایی ش��ده 
قب��ل، ارتباط دهی��د. این کار 
به تک ت��ک پرس��نل فعال در 
گ��روه بازاریابی کمک می کند 
تا اس��تراتژی پنهان پشت هر 
تاکتیک انتخاب شده را درک 
کنند. در هر مرحله از ممیزی 
به جای پرس��یدن س��وال در 
رابطه با »چگونگی« سوالی در 

رابطه با »چرایی« آن مسئله از 
خود بپرس��ید، این کار به شما 
کمک می کند بفهمید آیا انجام 
آن فعالیت خاص، در راس��تای 
تحق��ق اه��داف تعریف ش��ده 
مورد نیاز است یا تنها برحسب 
عادت به انجام آن می پردازید. 

گام چهارم: ارزیابی میزان 
مشارکت هر کانال در 

تحقق اهداف مربوط به آن
میزان مش��ارکت ه��ر کانال 
را در تحق��ق هر یک از اهداف 
مرتبط با آن مش��خص کنید. 
اگر ش��ما در هر مرحله میزان 
تحقق اهداف��ی را که به دنبال 
آن بوده ای��د پیگی��ری نکنید، 
ممکن است بخش��ی از منابع 
مال��ی یا زمان��ی در هر مرحله 
به ه��در رود، اما ش��ما از آنها 

بی اطالع باشید. 

گام پنجم: اقدام کردن
رابطه  در  نمی خواهی��د  اگر 
ب��ا نتیجه به دس��ت آم��ده از 
اقدامی صورت دهید،  ممیزی 
وقت خودتان را با گام های باال 
به ه��در ندهید. ه��دف اصلی 
از انج��ام ممیزی، شناس��ایی 
مشکالت یا کمبودهای برنامه 
فعل��ی و انجام اقدام مناس��ب 
در واکن��ش ب��ه آن تغییرات 

احتمالی است. 
ابزاره��ای بس��یاری وج��ود 
دارند که می توان از آنها برای 
اجرای ممیزی بازاریابی کمک 
گرف��ت. یک��ی از ای��ن ابزارها 
ماتریس SWOT اس��ت. این 
با مش��خص کردن  ماتری��س 
فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت 
و نقاط ضعف، ابزار مناسبی را 
برای بررس��ی محیط درونی و 

بیرونی سازمان در اختیار شما 
می گذارد. 

به ای��ن ترتی��ب مکان هایی 
ک��ه اس��تراتژی ی��ا محصول 
ش��ما در آنه��ا می تواند مزیت 
رقابتی به همراه داش��ته باشد 
در این ماتری��س تحت عنوان 
»فرصت ه��ا« و همچنین تک 
ت��ک اجزای��ی ک��ه می توان��د 
در ای��ن راه ب��ه کار ش��ما  آید 
قوت«  »نق��اط  عن��وان  تحت 
در ضمن  می ش��وند.  شناسایی 
شما با استفاده از این ماتریس 
می توانی��د از نق��اط ضعف یا 
تهدیده��ای احتمال��ی که در 
بازار برای ش��ما وج��ود دارد، 
آگاه��ی کام��ل پی��دا کنی��د. 
یک��ی دیگ��ر از ابزارهایی که 
می توان��د در ممیزی بازاریابی 
به ش��ما کم��ک کن��د، مدل 
رقابت��ی  پنج گان��ه  نیروه��ای 
پورتر است. شناسایی وضعیت 
ای��ن نیروه��ای پنج گان��ه که 
بین  رقاب��ت  وضعیت  ش��امل 
ورود  خط��ر  فعل��ی،  رقب��ای 
چانه زنی  قدرت  بالقوه،  رقبای 
عرضه کنندگان، قدرت چانه زنی 
ورود  تهدی��د  و  خری��داران 
می شوند  جایگزین  محصوالت 
به ش��ما کمک می کند عالوه 
بر شناسایی وضعیت جذابیت 
در صنعتی که در آن مش��غول 
ب��ه فعالیت هس��تید ی��ا تازه 
می خواهید به آن وارد ش��وید، 
می��زان رقاب��ت در آن را نی��ز 
دریابید.ای��ن اب��زار می توان��د 
 SWOT نس��بت به ماتریس
کاربرد بیش��تری داشته باشد، 
چراک��ه در آن به جای تمرکز 
بر استراتژی بازاریابی به صورت 
کلی، بر تک تک محصوالت یا 

کسب و کارها تمرکز می شود. 

بازاریابی مجانی

ایستگاه بازاریابی

کافه بازاریابی
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گام های اجرای فرآیند ممیزی بازاریابی

چگونه برنامه  بازاریابی خود را  ارزیابی کنیم

هنگام بازاریابی برای محصوالت تازه، توجه داشته باشید که شکل ظاهری و رنگ محصول برای مشتری 
در اولویت قرار دارد.

رنگ یکی از مهم ترین روش ها برای طراحی است. آنچه پیش روی شماست، 
نتایج یک بررسی در امریکای جنوبی راجع به رنگ هاست: 

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

زرد

نارنجی

قرمز

صورتی

آبی

مشکی

سبز

بنفش

خوش بین ها و نوجوانان 
اغلب توجه شان به 

جنس های زرد جلب 
می شود. 

این رنگ حالتی از عصیان 
دارد و برای دعوت از 

مشتری استفاده می شود. 

انرژی، افزایش ضربان قلب، 
ایجاد ضرورت و فوریت برای 

خرید و استفاده از آن برای 
حراجی ها. 

این رنگ رومانتیک و زنانه 
است و بیشتر برای محصوالت 

مربوط به بانوان و دختران 
جوان استفاده می شود. 

نوع مشتری که جذب می کند.
رنگ همچنین توانایی ویژه ای در جذب مشتری های خاص و تغییر رفتار خرید دارد. 

ایجاد حس اطمینان و 
امنیت. این رنگ اغلب 

در بانک ها و کسب و کارها 
دیده می شود. 

رنگی قدرتمند و صیقلی 
است که برای محصوالت 
لوکس و تجمالتی بسیار 

مناسب است. 

این رنگ با سالمت در 
ارتباط است و چشم از 

همه رنگ ها راحت تر 
آن را پردازش می کند. 

برای القای حس آرامش 
به کار می رود و اغلب 

در محصوالت آرایشی و 
جوان ساز کننده ها به کار می رود. 

خریداران نخستین دلیل خرید یک محصول را رنگ آن ذکر کرده اند. 

80درصد از مشتری ها با کمک رنگ برند، آن را تشخیص می دهند. تشخیص برند ارتباط مستقیمی با 
اعتماد مشتری دارد. 

رنگ

افزایش در تشخیص برند

سایر موارد

صدا / بو     1%

85%
85%

80%

15%

6%93%

رنگ و بازاریابی

حکایت رنگ ها و مشتریان در امریکای شمالی

رنگ و نوع مشتری

رنگ و برند

شکل ظاهریساختمان و بافت

فست فود
مراکز خرید

حراجی

بانک ها
فروشگاه های

بزرگ
زنجیره ای

جایی که استفاده می شود: 

  بوتیک ها
و لباس فروشی ها

خریداران جوگیر

مشتریانی که براساس 
بودجه خرید می کنند

خریداران سنتی

ترکیب قرمز 
)آجری(و نارنجی 

سبزآبی
صورتی

آبی آسمانی

یاسی

مشکی

مایل به ارغوانی آبی
سرمه ای

رنگ ها چگونه بر فرآیند خرید 
تاثیر می گذارند؟ 



تاریخساز

عدالت مهم اس��ت. باید آن را جست وجو کرد. حتی 
اگر ش��ده ناامیدانه در میان توف��ان خونبار بی عدالتی 
بای��د زندگی گلی کوچک را پاس داش��ت. عدالت مهم 
اس��ت و این منم، انسانی عدالت جو. اصوال تحمل رفتار 
و برخورد ناهمس��ان با دو پدیده یکسان برایم غیرقابل 
تحمل است و این االن از مصادیق بی عدالتی اینجایی 

است. 
دو پیمان��کار ج��زء داریم، ه��ر کدام برای بخش��ی 
از ی��ک پ��روژه کلی با ش��رکت ما ق��رارداد بس��ته اند. 
یکی ش��ان )ک��ه از این پ��س در متن حاض��ر پیمانکار 
زرن��گ خوانده می ش��ود( خری��د یک تکه ب��زرگ در 
ق��راردادش دارد )ف��رض بفرمایی��د یک چیل��ر بزرگ، 
ی��ک جرثقیل ب��زرگ، یک ترانس��فورماتور ب��زرگ یا 
 یک کمپرس��ور ب��زرگ( و بقیه کارش اج��را و نصب و 

راه اندازی است. 
آن یک��ی پیمان��کار )که از این پس به ن��ام پیمانکار 
مظلوم نامیده خواهد ش��د( تمام ق��راردادش اجرایی و 
عملی اس��ت و فقط با اس��تفاده از نیروی انسانی انجام 

می شود. حاال چه اتفاقی می افتد؟ 
ب��ه مح��ض آنکه پیمان��کار زرنگ خری��د بزرگش را 
انج��ام داد و مثال 70-60 درصد پ��ول کل قراردادش 
را خ��رج آن خری��د کرد، برای او 70 درصد پیش��رفت 
کار منظ��ور می کنی��م و ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
اتوی ش��لوار ای��ن پیمانکار هم نشکس��ته، ن��ه آفتاب 
 و مهت��اب دی��ده و ن��ه ج��ای س��یلی های ب��اد روی 

صورتش مانده. 
منطق��ه  در  پیمان��کار مظل��وم  م��دت   در همی��ن 
ب��د آب و ه��وا زی��ر تازیانه های رگبار در حال دس��ت 
و پنج��ه نرم ک��ردن با دش��واری های طبیع��ت بوده، 
خون دل ها خورده و رنج دوران برده است و نهایتا چه؟ 
 حداکثر 10 ی��ا مثال 20 درصد پیش��رفت کار برای او 

منظور می شود. 
آخر این ش��د کار؟ این اس��ت عدالت؟ نه، این نشد، 
ما در مقابل نس��ل های آتی مسئولیم، حداقل من یکی 
احساس مسئولیت سختی دارم. این است که گیوه ها را 
ور می کش��م و مدارک و صورت وضعیت در دست راهی 
دفتر رییس می ش��وم تا به این وضع نابس��امان خاتمه 
ده��م. هنگام عبور از در اتاق رییس احس��اس می کنم 
از دروازه تاری��خ عبور می کنم. این چنین اس��ت که ما 

تاریخ را می سازیم.
-  سالم رییس، خدا قوت.

-  سالم جوون، نه خسته، خوبی؟
-  قربان شما. ش��ما خوبین؟ وقت دارین یه درددلی 

دارم، بگم براتون.
بیا بش��ین، بیا، بیا بش��ین درددل کن ببینم چه در 
س��ر داری. فقط بجنب، بجنب ک��ه کار دارما، یاال، بگو 

دیگه. بگو.
)م��وارد مذک��ور در ف��وق را به طریق��ی پاکیزه و 
شایس��ته و بایس��ته با رعایت موازی��ن ادبی و به کار 
بردن ظرایف و ابتکارات خطابی و نیز ملحوظ کردن 
دقایق روان شناس��انه در برخورد با مخاطب، به سمع 
و نظر ایش��ان می رس��انم و بعد برای بیش��تر کردن 
تاثیر سخنانم س��کوتی دراماتیک در پیش می گیرم. 
لحظاتی س��کوت می کند. پس گردن��ش را می مالد. 
یک انجیر خش��ک از ظرف روی میزش برمی دارد و 
به دقت نصف��ش می کند، هر دو تکه را فوت می کند 
و همانطور که در هر دس��تش نیمه ای از انجیر دارد 

ادامه می دهد(
-  خب، حاال می گی چه کار کنیم؟

-  بای��د یه فکری کرد دیگه رییس، اینکه پیش��رفت 
پروژه ه��ا فقط بر مبن��ای خرج کردن پول باش��د کار 
درس��تی نیس��ت. باید یه معیار غیرپولی در کار باشد. 

مثال میزان کار انجام شده.
-  راس��ت می گی؟ اونوقت مقدار کار انجام شده اونی 
که زمین تس��طیح می کند، با اون که آسفالت می ریزه، 
با اون که کوره القایی چند صد هزار دالری می خره رو 

چطوری مقایسه می کنی؟
-  نمی ش��ه ی��ه معی��اری درآورد، حداقل ی��ه معیار 

ترکیبی از کار انجام شده و پول خرج شده؟
-  نمی دونم واال شایدم بشه.

-  خب؟
-  خب به جمال دست و روی نشسته ات!

-  چه کار کنیم خب؟ ش��ما واردتری��ن باالخره، یک 
فکری، ی��ک معیاری، این دایره خبیث��ه یه روزی باید 

شکسته بشه دیگه.
-  اوال البته که من از تو واردترم بچه جون )یک نیمه 
انجیر را به م��ن می دهد( ثانیا که به خاطر همین وارد 
بودنمه که به این قضایا ورود نمی کنم. ثالثا به جای این 
اباطیل س��انتال مانتال که داری می گی بیا کاری بکن 

که صنار سه شاهی بیارزه.
-  چه کار کنم رییس؟

-  ب��رو همون معیاری ک��ه گفتی رو پی��دا کن. این 
مسئله اینجایی اونجایی نداره. اگه معیاری پیدا بشه یه 
مس��ئله جهانی خواهد بود. برو دنبال معیار بگرد اما در 
کنار کار روزانه ات، تو کارت خلل بیفته، دردسر درست 
کنی می فرستمت بری دفتر همون پیمانکار مظلوم فرم 

درخواست کار پر کنی! فهمیدی؟ شیرفهم شد.
-  بله بله.

-  اون انجی��رم بخور مخت بهتر کار کنه. هر وقت یه 
معی��ار قابل اندازه گیری و عددی مثل ریال پیدا کردی 

بیا. برو آقاجون. برو بچه. برو رد کارت...
و من هنوز دنبال آن معیار می گردم.

ناامیدیفوردازبازارافریقایجنوبی

طبق اعالم مدی��ر منطقه ای ف��ورد در افریقای جنوبی، 
این ش��رکت در حال بررس��ی امکان توسعه سرمایه گذاری 
ب��رای جلوگیری از توقف مکرر تولید به دلیل اعتصاب های 
پیاپی اس��ت. به گزارش خبر خودرو، درکل طی سال های 
اخی��ر صنعت خودروی افریقای جنوبی دارای تعداد زیادی 
توقف تولید بوده و تحت تاثیر سوء چهار اعتصاب مستقیم و 
غیرمستقیم قرار گرفته است. به گفته مدیر منطقه ای فورد 
در افریقای جنوبی مدیران بومی در جذب س��رمایه گذاران 
مشکل دارند و مهم ترین دغدغه آنها عدم ثبات تولید است. 
تنها درماه سپتامبر جاری در افریقای جنوبی – که به نوعی 
پیشرفته ترین اقتصاد در منطقه محسوب می شود – تولید 
خودرو با وقفه ای چهار هفته ای و به دلیل اعتصاب 220 هزار 
کارگر از سرگرفته ش��د. گفتنی است سال 2013 صنعت 
خودرو باعث از دست رفتن تولید به ارزش دو  میلیارد دالر 
شد. شایان ذکر است که فورد تنها خودروسازی نیست که 
تصمیم به تغییر راهبرد خود در افریقا گرفته چراکه پیش تر 
ب ام و نیز از کاهش سطح سرمایه گذاری خود در این منطقه 

خبر داده بود. 

11 مدیریت کسب و کار

علیسهرابی

تاسیسات س��اختمانی یکی 
از ملزوم��ات خانه را تش��کیل 
در  آنه��ا  ب��دون  و  می ده��د 
دنیای ام��روزی زندگی تقریبا 
غیرممکن اس��ت. اف��رادی که 
در ش��غل فروش ش��یرآالت و 
فعال  س��اختمانی  تاسیس��ات 
هس��تند، ادع��ا می کنن��د که 
شغلش��ان با وجود مش��تریان 
فراوان، زحمت زیادی هم دارد. 
ب��ه همین دلیل ی��ک روز را با 
چند فعال این حوزه گذراندیم 
تا با زیر و بم این کار از نزدیک 

آشنا شویم. 
کس��انی ک��ه در این ش��غل 
فعالیت دارند، برخالف بسیاری 
 8:30 س��اعت  کاس��بان،  از 
ت��ا 9 صب��ح در مغ��ازه حاضر 
را  فعالیت ش��ان  و  می ش��وند 
شروع می کنند. ظاهر همه آنها 
مغازه  فروش��نده های  خصوصا 
بسیار آراسته هستند. این افراد 
از عطر و ادکلن ه��ای روز دنیا 
برای خوشبو بودن البسه خود 
اس��تفاده می کنند. فروشنده ها 
به طور معم��ول زودتر از مدیر 
فروش��گاه در مجموعه حضور 
دارند و اقدام��ات اولیه را برای 
فعالی��ت فراه��م می کنند. این 
اقدامات اولیه کارهایی مانند باز 
کردن در مغ��ازه، مرتب کردن 
میز دریافت و پرداخت و روشن 

کردن چراغ ها است. 
در ابت��دا باید ب��ه افرادی که 
این ش��غل را به عنوان کس��ب 
درآم��د انتخ��اب کردن��د یک 
نکت��ه را یادآور ش��د و آن این 

اس��ت که فروش��گاه شیرآالت 
ساختمانی س��ود بسیار خوبی 
آنک��ه  ش��رط  ب��ه  ام��ا  دارد، 
محص��والت روز بازار جهانی را 
با قیمت مناس��ب عرضه کنید. 
زمانی که مش��تری وارد مغازه 
بای��د به  می ش��ود فروش��نده 
برود  بازدیدکنندگان  استقبال 
و از آنها بپرس��د که چه مدلی 
را در ذهن دارند و برای نمایش 

راهنمایی شان کند. 

استفادهازلباسفرم
موفق  فروش��گاه های  تجربه 
ای��ن حوزه نش��ان داده اس��ت 
ک��ه ش��ما می توانید ب��ا چند 
اقدام س��اده توجه مش��تریان 
را به کس��ب و کار خ��ود جلب 
کنید. در قدم اول تمایز، سعی 
کنی��د لباس های یکدس��ت و 
همچنین کفش های یک شکل 
را برای پرس��نل خ��ود تعریف 
کنید. به عنوان مثال می توانید 
یک پیراهن س��فید، به همراه 
کمربن��د و کفش مش��کی به 
همراه ش��لوار پارچه ای مشکی 
و جلیقه مشکی برایشان تهیه 
کنید تا زمان��ی که قصد دارند 
در مغ��ازه فعالیت کنند با یک 
قرار  مش��تری  روبه روی  شکل 
گیرن��د. همچنین اف��رادی که 
در انبار مش��غول کار هس��تند 
 باید از یک فرم لباس بهره مند 

باشند. 
ایمن��ی در انبار بس��یار حائز 
اهمیت اس��ت و هر کس��ی به 
آن توجه زیادی ن��دارد. حتما 
قفسه ها و فضاهایی را که برای 
تعبیه  محص��والت  نگه��داری 

ش��ده به ص��ورت اس��تاندارد و 
محکم بس��ازید ت��ا از خطرات 
احتمال��ی جلوگی��ری به عمل 

آید. 
بعد از خرید مش��تری حتما 
وی را تا درب خروجی همراهی 
کنی��د و از او برای خریدی که 
تش��کر  داده  انج��ام  ش��ما  از 
کنید. نم��ای مغازه باید طوری 
باش��د که مشتریان را مجذوب 
خود کن��د. فروش ش��یرآالت 
به تنهایی نمی تواند کار شما را 
منحصر به فرد کند. در نتیجه 

حتما باید از روشویی های زیبا 
و شیرآالت جدید در بازار برای 
تزیین فض��ای داخل��ی مغازه 
اس��تفاده کنید. اگر مغازه شما 
بس��یار بزرگ اس��ت می توانید 
وسایل بهداش��تی حمام را نیز 
به نمای��ش بگذارید. وس��ایلی 
مانند وان های بزرگ و ش��کیل 
به همراه حمام های شیش��ه ای 
ایستاده می تواند جلب نظر کند. 

نمایندگیهایانحصاری
انحص��اری  نماین��ده  اگ��ر 

ش��رکتی را بر عه��ده دارید از 
کل فعالیت شرکت و همچنین 
ن��وع خدم��ات آن اطالع��ات 
کاف��ی داش��ته باش��ید ت��ا در 
ص��ورت نیاز مش��تری بتوانید 
به راحتی به آنها پاس��خ دهید. 
به طور  نمایندگی  های شرکت 
یا  ش��راکتی  به صورت  معمول 
به ص��ورت درص��دی فعالی��ت 
دارند و از فروش محصول باید 
درصدی را به عنوان حق برند به 
ش��رکت بپردازند. به این دلیل 
که ش��رکت توزیع کننده خود 
را موظف ک��رده تا محصوالت 
مورد نظر ش��ما را تامین کند، 
اما برخی ش��رکت ها این اجازه 
را می دهن��د ک��ه ع��الوه ب��ر 
محصوالت  آنها  نمایندگی های 
دیگر را نیز در فروش��گاه خود 
عرض��ه کنی��د. در این صورت 
س��عی کنید بیشتر محصوالت 
موج��ود در ب��ازار را در مغازه 
موج��ود داش��ته باش��ید. تنها 
ف��روش محص��والت این حوزه 
را  نمی تواند رضایت مش��تری 
جلب کن��د. در این میان چند 
لوله ک��ش و نص��اب را هم در 
مغازه داش��ته باش��ید. در این 
زمینه باید متوجه این موضوع 
باش��ید که از اف��راد خوش قول 
کم��ک بگیرید ک��ه در زمانی 
که به مشتری وعده می دهند، 

خدماتشان را ارائه کنند. 

حضوردرنمایشگاههای
مرتبط

بیش��تر محصوالت ش��ما در 
انبار اس��ت و تنه��ا یکی از این 
محص��والت ب��رای نمایش به 

به  مغ��ازه منتق��ل می ش��ود، 
همی��ن دلی��ل ش��اید فضای 
مغازه اجازه ندهد بتوانید همه 
محصوالت را به مشتریان ارائه 
دهی��د. در نتیج��ه می توانی��د 
ب��ا حض��ور در نمایش��گاه های 
خود  س��اختمانی  تاسیس��ات 
را به ص��ورت گس��ترده معرفی 
کنید. بعد از چند مدت فعالیت 
 از تبلیغ��ات خود در رس��انه ها 

غافل نشوید. 
در این باره باید از یک مشاوره 
تبلیغات کمک بگیرید تا زمان 
و رس��انه مناس��ب را برای شما 
تعیین و معرفی کند. همچنین 
از یک طراح برای طرح لوگوی 
مغازه استفاده کنید و لوگو را در 
تبلیغات خود مورد استفاده قرار 
بدهید. عموم مردم لوگو بیشتر 
از نام و برند یادشان می ماند به 
همین دلیل باید در این زمینه 
هزینه زیادی بپردازید. البته این 
هزین��ه در کوتاه م��دت جبران 

خواهد شد. 
س��عی کنی��د محصوالتی را 
ک��ه از رده خارج می ش��وند با 
در نظ��ر گرفت��ن تخفیف های 
زیاد به مش��تریان عرضه کنید. 
می توانی��د این تخفیف ها را نیز 
برای افرادی که به صورت عمده 
از ش��ما خرید می کنند در نظر 
بگیرید. این خری��داران به طور  
ساختمان س��ازهایی  معم��ول 
هستند که در سال حداقل یک 
یا دو ساختمان را به بازار مسکن 
عرض��ه می کنند. ت��ا می توانید 
دل این مش��تریان را به دست 
بیاورید تا سودی مداوم و پایدار 
را نصیب کسب و کار خود کنید. 

درسهاییکاربردیازعملکردبرندهایجهانی)37(
سوبارو؛بهروزبودنمحصوالت

آگاهی از آخرین اخبار بازار، توجه به خواس��ت مشتریان 
و اطالع از آخرین اخبار مربوط به تکنولوژی موجب تهییج 
ب��ازار برای خرید محصوالت و ایجاد پایگاه نزد مش��تریان 

می شود. 

ایده
یکی از موثرترین راه های به روز نگه داشتن شرکت های 
تجاری افزایش آگاهی از نگرانی ها، خواس��ته ها و انتظارات 
دائم��ا در حال تغییر مش��تریان اس��ت. توجه داش��تن به 
مشتریان و آشنایی با سالیق آنان برای رسیدن به موفقیت 
در تجارت بس��یار مهم اس��ت اما باید بدانید ک��ه نیازها و 
انتظارات مش��تریان همواره ثابت و یک شکل باقی نمانده 
و نیازها و خواس��ته های آنان بنا ب��ه دالیل گوناگونی دائما 
در حال تغییر است. فراموش نکنید چنانچه می خواهید در 
زمینه فعالیت تجاری یا صنعتی ت��ان همواره موفق بوده و 
یک شرکت پیشرو باشید باید همواره از این تغییرات مطلع 

باشید و خودتان را با آنها مطابقت دهید. 
شاید بد نباش��د برای روشن شدن بیشتر این موضوع 
به مثال ش��رکت سوبارو اش��اره کنیم؛ استراتژی شرکت 
سوبارو در س��ال 2006 در زمینه بازاریابی بهترین مثال 
در ای��ن مورد اس��ت. در این طرح هر ی��ک از خریداران 
مدل های ایمپرتزا، فورس��تر و لگاس��ی س��ه ه��زار پوند 
بُ��ن بنزین رای��گان دریافت کردن��د، ارزش این بُن برای 
خریداران سایر مدل های س��وبارو هزار پوند بود. گفتنی 
اس��ت که هیچ کدام از رقبای این شرکت چنین امتیازی 
را در اختیار مشتریان ش��ان ق��رار نداده اند و از این حیث 
اقدام س��وبارو در تشخیص نگرانی های جهانی از افزایش 
قیمت س��وخت و ارائه مشوقی در قالب بنزین رایگان به 
مش��تریان در نوع خود منحصر به فرد بوده است.  نکته 
قابل توجه در این میان آن اس��ت که ش��رکت س��وبارو 
ب��ه جای در نظ��ر گرفتن روش قدیمی و س��نتی اعمال 
کاهش قیم��ت روی خودروهای تولی��دی خود با اطالع 
از خواس��ت و نیازهای متنوع مشتریانش و ارائه پکیجی 
جذاب و اغوا کننده توانسته مشتریان بالقوه را برای خرید 
محصوالت این ش��رکت متقاعد کند. ب��ا درهم آمیختن 
ن��وآوری و تمای��ل به تطابق ب��ا آخرین تح��والت بازار، 
ش��رکت ها قادر خواهند بود حتی در ش��رایط حساس و 

شکننده اقتصادی نیز به کسب و کارشان رونق بخشند. 
آنچهبایددرعملانجامدهیم

با مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه تان صحبت کنید، از 
ارزش های شان مطلع شوید، نگرانی هایشان را درک کنید و 

ببینید خواسته هایشان چیست. 
بررس��ی کنید س��ایر کس��ب و کارها ک��ه در زمینه های 
اقتصادی و صنعتی متفاوت از شما فعالیت می کنند از چه 

راهکارهایی برای جذب مشتری استفاده می کنند. 
با تمام س��طوح فعال در تشکیالتتان نظیر خرده فروشان 
و پخش کننده ه��ا در ارتباط باش��ید و بررس��ی کنید آنها 
چ��ه تدابیری برای حفظ جذابیت محصول تولیدی ش��ما 

اندیشیده اند. 
ب��رای توس��عه و به روز رس��انی محص��والت و طرح های 
فروش��تان برنامه ریزی کنید. ارائه پکیج ثابتی از مشوق ها 
بس��یار بهتر و موثرتر از عدم فعالی��ت در حوزه تبلیغات و 
ارتب��اط با مش��تریان یا ریخت وپاش های بی حس��اب برای 

تبلیغات است. 
ب��رای آزمایش طیف وس��یعی از ایده ها و ابتکارات آماده 
باشید. بررسی کنید کدام یک از این طرح ها یا ایده ها برای 
کار شما مناسب است و اینکه در نهایت ببینید آیا می توان از 

این طرح یا ایده در جای دیگری نیز استفاده کرد؟ 

شاید فضای مغازه 
اجازه ندهد همه 
محصوالت را به 
مشتریان ارائه 
دهید. در نتیجه 

می توانید با حضور 
در نمایشگاه های 

تاسیسات ساختمانی 
خود را به صورت 

گسترده معرفی کنید

نخست  کارش�ناس:  پاسخ
برای  بای��د ه��دف مش��خصی 
تعیین  این جش��نواره  برگزاری 
کنید. صرف برگزاری جش��نواره 
و اه��دای جوایز کافی نیس��ت. 
باید از دنبال کردن این فعالیت 
ه��دف مش��خصی ب��رای خود 
تعیین کرده باش��ید. این اهداف 
می توانند افزایش فروش، افزایش 
و...  برندینگ  مش��تریان وفادار، 
باش��د. در هرک��دام از این موارد 
ممکن است ضرورت داشته باشد 
ن��کات وی��ژه ای را رعایت کنید. 
مثال اگر ه��دف افزایش فروش 

است، افرادی که خرید بیشتری 
می کنند امتیاز بیشتری دارند، اما 
اگر هدف فقط معرفی برند شما 
است، خرید بیشتر، امتیاز بیشتر 
صحیح نیست. بنابراین مهم ترین 
تعیین هدف مش��خص  نکت��ه 
 برای برگزاری جش��نواره است.  
نکته دوم اینکه تمرکز شما باید 
روی مخاطبان اصلی باش��د. در 
مورد لوازم خانگی خانم ها بیشتر 
تصمیم گی��ر هس��تند. بنابراین 
شما باید جشنواره را به خانم ها 
معرفی کنی��د. اگر قصد تبلیغ و 
معرفی جش��نواره را دارید، باید 

در نش��ریاتی که خانم ها بیشتر 
آنها را مطالع��ه می کنند تمرکز 
کنی��د. فض��ای کلی جش��نواره 
نی��ز باید بیش��تر زنانه باش��د تا 
مردان��ه. از نظر طراح��ی، رنگ، 
دس��ت اندرکاران و... همگی باید 
با توجه به روان شناسی خانم ها 
ص��ورت گیرد. حت��ی جوایز نیز 

باید زنانه باشند.
توصی��ه آخ��ر این اس��ت که 
س��عی کنید تمام جشنواره های 
مشابه را بررس��ی کنید و نقاط 
ق��وت و ضعف آنه��ا را از طریق 
شرکت کنندگان در آنها، فیلم ها 

و کتاب های در دست، اطالعات 
موجود در اینترنت و غیره دقیقا 
بررسی کنید و حداقل یک تمایز 
برجس��ته ایجاد کنید و روی آن 
مان��ور تبلیغاتی دهی��د. در این 
مس��یر می توانید از شرکت های 
برگزارکنن��ده این نوع مراس��م 
کمک بگیرید و شاید بهتر باشد 
یک��ی از آنها را برای مش��اوره و 
حت��ی برگزاری انتخ��اب کنید. 
به هرح��ال بای��د بپذیری��د که 
برگزاری جشنواره کار تخصصی 
ش��ما نیس��ت و بهتر اس��ت از 

خبرگان فن کمک بگیرید.

برگزاری
جشنواره

پرسش:درکاروارداتلوازمخانگیهستموقصددارمبرایمعرفیمحصوالتبرندیکهواردکنندهآنهستم،یکجشنوارهبرگزارکنم
وبهمشتریانجایزهبدهم.چهتوصیههاییبرایبهتربرگزارشدناینجشنوارهدارید؟

اگرش�ماه�مدرکس�بوکار
روب�هرو چالش�ی ب�ا خ�ود
تمای�ل ص�ورت در هس�تید،
مش�کلخودراازطریقایمیل
business@forsatnet.irباما
درمیانبگذاریدوپاسخخودرا

درهمینبخشپیگیریکنید.
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از میان خبرها
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فروش کافی نیست، به فکر خدمات باشید

کتابخانه

عنصر  مهم ترین  ارتباط��ات 
ه��ر س��ازمانی اس��ت. ب��دون 
فق��ط  س��ازمان  ارتباط��ات، 
مجموع��ه ای از اف��راد، مواد و 
فرآیندهایی است که غیرقابل 
اثربخشی  استفاده خواهد بود. 
س��ازمان به کیفیت ارتباطات 
وابسته اس��ت. مدیران ناچارند 
ب��ا مافوق و مرئوس��ان ارتباط 
برق��رار کنن��د. آنه��ا بیش از 
اثر بخ��ش  زم��ان  75 درص��د 
خود را ص��رف برقراری ارتباط 

می کنند. 
ارتباط��ات عاملی اس��ت که 
تمام واحدهای اصلی و فرعی، 

فرهنگ  و  فرآیندها، سیس��تم 
را ب��ه ه��م مرتبط می س��ازد. 
آنچ��ه خواندی��د مقدمه کتاب 
ارتباط��ات س��ازمانی؛ مفاهیم، 
الگوه��ا، ابزاره��ا تالی��ف دکتر 
امی��د مهدیه، عضو هیات علمی 
دانش��گاه زنجان است. در این 
ارتباطات،  تعری��ف  او  کت��اب، 
جهت، ش��بکه های رس��می و 
موانع  ارتباط��ات،  غیر رس��می 
ارتباطات و انواع دیدگاه شامل 
دی��دگاه س��نتی، تفس��یری و 
انتق��ادی و فرآین��د ارتباطات 

با توج��ه به دی��دگاه محققان 
مختل��ف را ب��ه رش��ته تحریر 
در آورده است. در بخشی از این 
کتاب می خوانی��م که در مدل 
ک��ه مدلی  ارتباطات  تعامل��ی 
از ارسال  دوسویه اس��ت، پس 
پیام توسط منبع و دریافت آن 
توس��ط گیرنده، دریافت کننده 
بازخورد را نیز ب��ه رمز تبدیل 
ک��رده و آن را مجددا به منبع 

باز می گرداند. 
س��پس منبع، پیام بازخورد 
را رمزگش��ایی ک��رده مج��ددا 

براس��اس آن یک پی��ام جدید 
را ب��ه رم��ز تبدی��ل می کن��د 
که با بازخورد س��ازگار اس��ت 

)سازگاری(.
فرآیند ارتباط��ات و الگوهای 
مختل��ف آن در ای��ن کت��اب با 
مدل س��ازی به تصویر کش��یده 
ش��ده و از این رو به درک بهتر 
مخاط��ب کم��ک می کن��د. در 
انتهای کتاب دو پیوست موجود 
اس��ت که ش��امل پرسش��نامه 
مهدی��ه  س��ازمانی  ارتباط��ات 
مش��تمل بر 24 سوال در شش 

پرسش نامه  و  ارتباطی  شاخص 
رضای��ت از ارتباط��ات داونز و 
هازن به همراه نحوه امتیاز دهی 
موجود است. این کتاب در 80 
صفحه ب��ه قیمت 3500 تومان 
توس��ط موسسه مهربان نشر به 

چاپ رسیده است. 

ارتباطاتسازمانی؛مفاهیم،الگوها،ابزارها

چرک نویس های یک مدیر اینجایی

علیمعروفی



 75,949شاخص کل
559,39میزان تغییر
B 3,418,577,918ارزش بازار

B 4,420,777ارزش معامالت
B 1,610حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
2,41371,09بانک ملت

1,86663.45بانک پاسارگاد
8,49956.88گروه مپنا

)44.06(12,558پتروشیمی خلیج فارس
96743.66بانک صادرات

ارزشخریدنام کامل شرکت
94282,602 پارس  خودرو

5,41939,208 تايدواترخاورمیانه
1,92229,130 گروه بهمن 

5,84326,595 تراکتورسازي ايران
13,26423,627 نفت  پارس 

ارزشفروشنام کامل شرکت
10,19012,963  الیاف مصنوعي 

5,2128,503  گل گهر
9426,334 پارس  خودرو
8,4003,388 گروه مپنا 
1,1433,104 بانک تجارت

درصد قیمتنام کامل شرکت
45,4617.99 ح . گلوکوزان 
10,0824  پگاه خراسان
3,2764 محورسازان 

9,7244 نوسازي  تهران
16,9804 سیمان  دورود

درصدقیمتنام کامل شرکت
)9.73(4,370 داروسازي  امین 
)3.98(5,013 درخشان  تهران
)3.98(11,666 شیمیايي سینا
)3.63(4,461 چیني  ايران

)3.3(3,983 سیمان کردستان

ارزشحجمنام کامل شرکت
M129,230 B 133,586بانک صادرات

M347,008 B 123,586ملی صنايع مس
M122.727 B 103.163بانک تجارت
M297.058 B 91.062ايران خودرو

M124.502 B 74.625سايپا

ارزشحجمنام کامل شرکت
M347,008 B 123,586ملی صنايع مس
M297,058 B 91,062ايران خودرو

M222.262 B 38.042تراکتورسازی ايران
M172.908 B 71.663بانک ملت
M129.230 B 133.586بانک صادرات

تعدادقیمتنام کامل شرکت
9677152بانک صادرات

16856889س. صنايع سیمان
24135920بانک ملت

32625680ايران خودرو
11904693بانک تجارت

 856,40شاخص کل
11,60میزان تغییر
B 698,224,715ارزش بازار

B 1,257,195ارزش معامالت
M 289,142حجم معامالت

تاثیرقیمتنام کامل شرکت
2,7422,94پتروشیمی س. ايرانیان

20,4012,32پتروشیمی زاگرس
38,3671.68پتروشیمی مارون

14,8990.76نفت ايرانول

مدیریت سهام12

بورس اوراق به��ادار تهران در 
شرايطی که هنوز اخبار رسمی 
از نتیجه مذاکرات منتشر نشده 
اس��ت، جهش بی س��ابقه ای را 
تجرب��ه کرد و از هم��ان ابتدای 
معامالت تمامی سهام ها مثبت 
ش��ده و شرکت های خودرويی و 
بانکی با بیشترين تقاضا مواجه 
شدند. همچنین تا نیمه معامالت 
اکثر شرکت های بانکی بیشترين 
تاثیر را در مثبت شدن شاخص 
بورس گذاشتند. گرچه بحث های 
مرب��وط ب��ه بودج��ه، کاه��ش 
قیمت های جهانی و نیز اجرای 
فاز س��وم هدفمندی يارانه ها در 
سال آينده از نگرانی های فعاالن 
تاالر شیشه ای است که می تواند 
در حرکت توأم با احتیاط فعاالن 
تاثیرگذار باش��د. از سوی ديگر 
برخی کارشناسان روند بنیادی 
صنايع بورس��ی را مورد ارزيابی 
مثب��ت ق��رار داده و می گويند، 
بورسی  شرکت های  بودجه های 
در صورت عدم توافق هم محقق 
خواه��د ش��د و توافق اي��ران با 
گروه ه��ای حاض��ر در مذاکرات 
يک محرک برای شاخص بورس 
اوراق بهادار خواهد بود، اما صنايع 
بازار با توجه به شرايط تحريم و 
عدم توافق بودجه ه��ای خود را 
پیش بینی و به بازار ارائه کرده اند. 

بازار سهام با شیب تند 
صعودی خواهد بود

باور کارشناس��ان، شرايط  به 
فعلی بهترين زمان برای ريسک 
پذيران بازار اس��ت تا در صورت 
مذاک��رات  در  نهاي��ی  تواف��ق 
هس��ته ای در صف خريد سهام 
شرکت ها در بورس اوراق بهادار 
باق��ی نمانند. هرچند ريس��ک 
گريزان بورسی هم داليل خاص 
خود را برای وارد نشدن به تاالر 
تا مش��خص شدن  شیش��ه ای 

نتیج��ه نهايی مذاک��رات دارند. 
در اي��ن رابطه علی پازکی، مدير 
سرمايه گذاری صندوق بانک رفاه 
تصريح کرد: با توجه به انتظارات 
نس��بت ب��ه رون��د مذاک��رات، 
پیش بینی می شود که پول های 
پارک شده به سمت بازار سرمايه 
روانه شود، در نتیجه روند قیمت 
سهام با شیب تند صعودی همراه 
خواهد شد. حتی احتمال می رود 
حدود يک هفته شاهد صف های 
خريد سنگین نیز باشیم. مدير 
س��رمايه گذاری صن��دوق بانک 
رفاه عنوان ک��رد: بنابراين، ادامه 
روند قیمت سهام در بورس بسته 
به رفتار سهامداران حقوقی دارد 
که با فعالیت خود بتوانند ثبات را 
مجددا به بازار سرمايه بازگردانند 
و ش��دت رفتاره��ای هیجان��ی 
س��هامداران حقیق��ی را کنترل 
کنن��د. اگرچ��ه در نقطه مقابل 
سناريو مذکور، می توان بر عدم 
توافقات اش��اره کرد که احتمال 
آن بس��یار اندک اس��ت. اين در 
حالی است که درصورتی که در 
مذاکرات توافقی حاصل نش��ود، 
ش��اهد رفتار هیجان��ی و عرضه 

باالی س��هام نی��ز خواهیم بود. 
بنابراين س��هامداران بايد بیش 
از پیش هوش��یار بوده و اس��یر 
جو حاص��ل از پیامدهای مثبت 
يا منفی مذاکرات هسته ای قرار 
نگیرن��د و به وضعی��ت بنیادی 

صنايع بورسی توجه کنند.

گروه مالی، خودرو و 
بانک ها پیشتاز بازار

دوش��نبه  روز  معام��الت  در 
ش��اخص کل 559 واح��د ب��اال 
رفت و به عدد 75ه��زار و 949 
واحد رس��ید. همچنین در اين 
روز حج��م و ارزش معام��الت 
رشدی چشمگیر داشت. به اين 
ترتیب که س��هامداران بیش از 
ي��ک میلی��ارد و 610 میلیون 
س��هم و ح��ق تق��دم را در بازار 
دست به دست کردند که ارزش 
اين مب��ادالت بیش از چهار هزار 
و 420 میلی��ارد ري��ال بود و در 
116 هزار نوبت انجام ش��د. روز 
گذشته در میان صنايع حاضر در 
بازار، گروه مالی، خودرو و بانک ها 
توانستند با بیش��ترين حجم و 
ارزش معامالت در صدر برترين 

صنايع بازار قرار گیرند. عالوه بر 
اينها ش��اخص گروه ساير مالی، 
خودرو و بانک ها نیز با بیشترين 

رشد در صدر نشستند. 

بررسی گروه های بورسی
به طور کلی روز دوش��نبه جو 
مثبتی ب��ر تع��دادی از گروه ها 
حاکم بود. در گروه معدنی تنها 
دو نماد مثب��ت بوده اند. در اين 
گروه معدنی و صنعتی گل گهر 
ص��ف ف��روش دارد. در گ��روه 
محصوالت ش��یمیايی 15 نماد 
منف��ی بوده ان��د. در اين بخش 
پلی  اکريل  صف خريد داش��ت. 
در بخ��ش فلزات اساس��ی 16 
نم��اد ب��ا کاهش ارزش س��هام 
مواج��ه بوده ان��د. در اين گروه 
ش��رکت آهن و فوالد ارفع صف 
خريد را به خود می بیند و فوالد 
را  فروش  امیرکبیرکاشان صف 
تجربه کرد. در بخش مخابرات 
ش��رکت مخابرات ايران مثبت 
بود. در بخش فنی مهندسی هر 
دو نماد رش��د کردند. در بخش 
خودروي��ی دو نم��اد افت کرده 
و دو نم��اد ديگر نیز در آخرين 

معامالت منفی بوده اند. در اين 
باالترين  پارس خ��ودرو  بخش 
صف خريد را ب��ه خود ديد. در 
بخش شرکت های چندرشته ای 
تنها سرمايه گذاری گروه توسعه 
ملی در درصدهای مثبت باقی 
مان��د. در بخ��ش بانک��ی همه 
نمادها رشد کردند. در اين گروه 
سنگین ترين صف خريد در نماد 
بانک حکمت ايرانیان به چش��م 
خورد. در گروه س��رمايه گذاری 
سه نماد با کاهش ارزش سهام 
روبه رو ش��د و شش نماد نیز در 
آخرين معامالت منفی ش��دند. 
در اي��ن بخش ص��ف خريد در 
صنعت   س��رمايه  گذاری  نم��اد 
ومع��دن  ديده ش��د. در بخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی پنج نماد 
مثبت بودند. در اين بخش صف 
نماد س��رمايه گذاری   خريد در 
صنعت  نفت  ديده شد. در گروه 
داروي��ی 14 نم��اد در آخري��ن 
معامالت منف��ی بودند. در اين 
بخش صف های خريد محدودی 
در برخی نمادها ديده ش��د. در 
گ��روه غذاي��ی 9 نماد ب��ا افت 
ارزش س��هام مواج��ه بودند. در 
اين گروه باالترين صف خريد در 
نماد بیسکويیت  گرجی  به چشم 
خ��ورد و مارگارين  صف فروش 
داش��ت. در میان قندی ها پنج 
نم��اد در آخري��ن معامالت در 
درصده��ای مثبت باقی ماندند. 
در معامالت صنعت الس��تیک 
و پالس��تیک چهار نماد مثبت 
بودند. در گروه ساختمانی پنج 
نماد افت کرده و پنج نماد نیز در 
آخرين معامالت به درصدهای 
منف��ی رس��یدند. در اين گروه 
س��نگین ترين ص��ف خريد در 
نماد نوسازی  و ساختمان  تهران  
ديده شد. در اين میان در گروه 
سیمانی 20 نماد افت کردند. در 
اين بخش ص��ف خريد در نماد 

سیمان  دورود ديده شد.

ب��ار تحقق  اين  اگر وعده ه��ا 
ياب��د، هفت��اد و نهمی��ن دربی 
ش��هرآوردی  آخرين  پايتخ��ت 
بود ک��ه به ق��ول قديمی ها زير 
بلی��ت دولت ق��رار داش��ت. به 
سازمان  مديران  تسنیم  گزارش 
اع��الم  باره��ا  خصوصی س��ازی 
کرده ان��د که اس��تقالل در ارائه 
گزارش های  و  مالی  صورت های 
مورد نیاز از پرس��پولیس جلوتر 
اس��ت. ام��ا يک��ی از موضوعات 
مورد نقد ش��یوه واگذاری سهام 
اي��ن دو تی��م از طريق بورس و 
مزايده اس��ت. براس��اس قوانین 
اينک��ه س��هام  ب��رای  موج��ود 
شرکتی قابلیت عرضه در بورس 
را داش��ته باش��د بايد س��ودآور 
باش��د، اما تیم های آبی و قرمز 
در حال حاضر زيان ده هس��تند 
توجه��ی  قاب��ل  بدهی ه��ای  و 
دارن��د. از اي��ن رو ب��رای اينکه 
بخ��ش خصوص��ی بتوان��د اين 
تیم ها را به س��ودآوری برس��اند 
آنها واگذار  بايد سهام مديريتی 
شود. شفافیت مالی و چشم انداز 
روش��ن از ديگ��ر ش��رايط ورود 
باش��گاه های ورزش��ی به بورس 
اس��ت. تهیه صورت ه��ای مالی 
حسابدار  توس��ط  ساالنه  شفاف 
تی��م  دو  ه��ر  ب��رای  رس��می 
پیچیده  غیرمعم��ول،  فرآيندی 
و تا ان��دازه ای غیرممکن به نظر 

می رسد. 
براس��اس قانون ش��رکت هايی 
که پتانس��یل ورود ب��ه بورس را 
دارند از طريق بورس بايد کشف 
قیمت ش��وند و شرکت هايی که 

نمی توانند بس��تر ورود به بورس 
را در کوتاه م��دت فراهم کنند از 
طريق مزايده واگذار می ش��وند. 
باش��گاه های  اي��ن  ب��ر  ع��الوه 
اس��تقالل و پرسپولیس در حال 
حاضر مش��کل تدوين اساسنامه 
و هماهنگ��ی با اساس��نامه مورد 
نظ��ر بورس ب��رای واگ��ذاری را 
دارند. بح��ث نحوه قیمت گذاری 
ديگر  موضوع��ی  نیز  باش��گاه ها 
در اين زمینه اس��ت که سازمان 
رويه ه��ای  خصوصی س��ازی 
متفاوت��ی ب��رای قیمت گ��ذاری 
سهام ش��رکت های دولتی جهت 
واگ��ذاری ب��ه بخ��ش خصوصی 
دارد ک��ه ب��رای قیمت گ��ذاری 
شرکت هايی که دارايی نامشهود 
دارن��د و برن��د آنها در مقايس��ه 
فیزيکی  دارايی ه��ای  ارزش  ب��ا 
ش��رکت قابل توجه اس��ت بايد 
معیاره��ای نوي��ن قیمت گذاری 
اس��تفاده ش��ود و دقت بیشتری 
اين گون��ه  قیمت گ��ذاری  روی 

شرکت ها اعمال شود. 
بازيکن��ان از جمله دارايی های 
باش��گاه ها محس��وب می ش��وند 
ک��ه ه��ر ي��ک، از ارزش خاصی 
وضعی��ت  هس��تند.  برخ��وردار 
بازيکن��ان  اي��ن  ارزش گ��ذاری 
مراحل کارشناسی مختص خود 
را طل��ب می کند ک��ه درنهايت 
به واقعی ش��دن قیمت باش��گاه 
نش��ان  ارزش گذاری  می انجامد. 
باش��گاه های  برن��د  و  تج��اری 
ورزش��ی نی��ز از ديگ��ر م��وارد 

مه��م در بح��ث قیمت گ��ذاری 
س��هام تیم ه��ای ورزش��ی برای 
واگ��ذاری ب��ه بخش خصوص��ی 
اس��ت؛ نکت��ه ای که باي��د مورد 
توج��ه امیررضاخ��ادم، به عنوان 
ورزش  وزير  تام االختیار  نماينده 
و جوان��ان برای واگذاری س��هام 
دو تیم اس��تقالل و پرسپولیس 

قرار گیرد. 
از  يک��ی  ديگ��ر  س��وی  از 
در  توج��ه  م��ورد  موضوع��ات 
البت��ه قابل  فوتب��ال جه��ان و 
خصوصی س��ازی  در  تام��ل 
باش��گاه های ورزشی که پس از 
واگذاری مورد توجه بیشتر قرار 
خواهد گرفت نحوه تقسیم حق 
زيرا  اس��ت،  تلويزيونی  پخ��ش 
در سراس��ر جه��ان حق پخش 
و البت��ه کپی راي��ت رقابت های 
ورزش��ی يک ضرورت محسوب 
تا  می ش��ود. همچنین بین 40 
باش��گاه  70 درصد درآمد يک 
با حق پخش تامین می ش��ود و 
البت��ه اين امر از س��ال ها پیش 
در ورزش اي��ران مطرح ش��د و 
صداوس��یما ه��م قب��ول کرده 
بود ک��ه مبلغی را به عنوان حق 
پرداخت  باش��گاه ها  ب��ه  پخش 
کن��د و اخت��الف اصلی بر س��ر 
مبلغ بود و بر اين اس��اس قرار 
شد امس��ال 30 درصد به مبلغ 
سال گذش��ته حق پخش اضافه 
شود. براساس قانون 40 درصد 
به صورت مساوی بین باشگاه ها، 
20 درص��د ب��رای تیم هايی که 

دارند،  را  تماش��اگر  بیش��ترين 
لیگ  س��ازمان  برای  پنج درصد 
و پنج درص��د ب��رای هیات های 
فوتب��ال در نظر گرفته ش��ده و 
بقیه مبالغ نیز براس��اس قانون 
در بخش ه��ای مختل��ف هزينه 
می ش��ود. با گذر از اين موضوع 
معتقدند  کارشناس��ان  برخ��ی 
تجربه س��اير کشورها  به  توجه 
و آش��نايی ب��ا نح��وه مالکیت، 
عملک��رد  نظ��ارت،  مديري��ت، 
و  فوتب��ال  باش��گاه های  مال��ی 
ارتباط آنه��ا با الزام های حضور 
در ب��ورس می تواند چراغ راهی 
باش��د بر جاده تاري��ک و پر از 
سنگالخ خصوصی سازی فوتبال 

ايرانی. 
ت�عداد  آم����ار،  ب�راس���اس 
باش��گاه های ورزش��ی موج��ود 
اروپا  مختل��ف  بورس ه��ای  در 
به 40 باش��گاه می رسد. در دو 
ده��ه گذش��ته در راه تج��اری 
در  حرف��ه ای  فوتب��ال  ش��دن 
کش��ورهای مختل��ف، تغییرات 
بزرگ��ی اتفاق افتاده اس��ت که 
از جمل��ه اي��ن م��وارد می توان 
به تبديل بس��یاری از باشگاه ها 
عام،  س��هامی  ش��رکت های  به 
ورود برخ��ی از باش��گاه ها ب��ه 
بورس ه��ای مختل��ف، تغییر در 
مناب��ع کس��ب درآم��د و نحوه 
و ترکی��ب مخ��ارج، حرف��ه ای 
ش��دن لیگ ه��ا، نح��وه اداره و 
حس��ابداری  نظارت،  مديريت، 
و ارتباط میان مديران تیم های 

مختل��ف و ه��واداران آنه��ا در 
اشاره  اروپا  مختلف  باشگاه های 
ک��رد. به عنوان نمونه از کش��ور 
انگلی��س به عن��وان مبتکر ايده 
به  ورزشی  باش��گاه های  تبديل 
ش��رکت سهامی عام و به دنبال 
آن ورود اين باشگاه ها به بورس 
نام برده می ش��ود. انگیزه اصلی 
به  ورزش��ی  باش��گاه های  ورود 
بازار س��هام جلب س��رمايه های 
بزرگ سرمايه گذاران  و  کوچک 
و ه��واداران اس��ت که توس��عه 
کیف��ی و کمی باش��گاه ها را به 
هم��راه دارد. اين ايده در حالی 
توس��ط برخی از کشورها نظیر 
اسپانیا  و  آلمان  فرانسه،  ايتالیا، 
در س��ال های اخیر مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت که اين روند 
در فوتب��ال انگلی��س ب��ه دلیل 
س��ودآور نب��ودن باش��گاه های 
ورزشی در حال تغییر جهت به 
اداره و  سوی ش��کل های ديگر 

مالکیت باشگاه ها است. 
 »روش مش��ارکت مردم��ی« 
ک��ه براس��اس آن باش��گاه ب��ه 
مالکیت اعض��ای خود که همان 
باش��گاه  هواداران  يا  مش��تريان 
هستند درمی آيد، به عنوان کلید 
باشگاه های  اصلی حل مشکالت 
انگلیس ش��ناخته ش��ده اند و به 
م��رور زم��ان در عرص��ه فوتبال 

مورد آزمون قرار می گیرند. 
استفاده از اين روش ها و اتخاذ 
تدابی��ر وي��ژه در م��ورد افزايش 
درآم��د و کاه��ش هزينه ه��ای 
از  مثبتی  باشگاه ها، چش��م انداز 
صنعت و باش��گاه های فوتبال در 

آينده را نويد می دهد. 

در دربی واگذاری، استقالل از پرسپولیس پیش افتاد

کارشناسان با توجه به نتیجه مذاکرات و تشکیل صف های خرید یا فروش تاکید کردند

رفتارهای هیجانی در کمین معامله گران سهام

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

رایزنی های شرکت سپرده گذاری مرکزی 
برای ورود به بازارهای مالی اروپا

نمايندگان شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تس��ويه وجوه )س��مات( درحاش��یه برگ��زاری مجمع 
س��االنه فدراس��یون بورس های اروپا و آسیا )FEAS( در 
ش��هر زاگرب کرواس��ی، راهکارهای توس��عه همکاری ها 
و حض��ور س��رمايه گذاران دو کش��ور را بررس��ی کردند. 
در نشس��ت مش��ترکی که با حضور نمايندگان س��مات 
و خانم وس��نا ژيوکويچ و استپکو چیچک، ريیس و عضو 
هیات مديره ش��رکت س��پرده گذاری و تس��ويه مرکزی 
کرواس��ی )CDCC( برگزار شد، دو طرف تمايل خود را 
برای آغاز همکاری ها در زمینه های مختلف اعالم کردند. 

بخشودگی مالیاتی 84 شرکت بورسی
براس��اس جديدترين توافقات سازمان بورس و اوراق 
بهادار و س��ازمان امور مالیاتی کش��ور، فهرست اسامی 
84 ش��رکت بورس��ی برای اعمال معافیت بخشودگی 
مالیاتی به س��ازمان مالیاتی ارسال ش��د. در بخشنامه 
جديد علی عسگری، ريیس سازمان امور مالیاتی کشور 
به س��ازمان های تابعه آمده اس��ت: اعمال بخش��ودگی 
موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم، منوط به 
دريافت تايیديه مربوط به هر شرکت از سازمان بورس 

و اوراق بهادار است. 

سامانه اطالع رسانی مطالبات 
سهامداران در آستانه راه اندازی

حامد س��لطانی نژاد، مديرعامل ش��رکت سپرده گذاری 
مرک��زی اوراق به��ادار و تس��ويه وجوه )س��مات( گفت: 
در راس��تای صیان��ت از حقوق س��رمايه گذاری، س��امانه 
اطالع رس��انی مطالبات س��هامداران ب��ه زودی راه اندازی 
می شود. وی با بیان مطلب فوق افزود: يکی از نگرانی های 
س��رمايه گذاران به ويژه س��هامدارانی که دارای انواع اوراق 
بهادار در س��بد دارايی های خود هستند، اطالع و اقدام به 
موقع در خصوص منافع شان )توزيع سود، افزايش سرمايه، 
فروش حق تقدم های استفاده نشده و...( است. وی افزود: 

طراحی فنی اين سامانه به اتمام رسیده است. 

راه اندازی و توسعه معامالت الگوریتمی 
مهم ترین برنامه سازمان بورس

محمودرضا خواجه نصیری، مدي��ر نظارت بر بورس ها 
و بازارهای س��ازمان بورس به برنامه های س��ازمان برای 
توس��عه معام��الت آنالين اش��اره کرد و گف��ت: در حال 
حاض��ر، مهم ترين برنامه س��ازمان در معام��الت آنالين 
راه اندازی و توس��عه معامالت شرطی و الگوريتمی است 
تا اين امکان فراهم ش��ود که سفارش گیری های شرطی 
مانند س��فارش های جلوگی��ری از زيان، س��فارش های 
زمانی، س��فارش های متوقف برای تعیین سود فعال شود 
تا معامله گر از قب��ل برنامه ريزی های الزم را انجام دهد و 
زمانی که قیمت س��هم و بازار به نقطه خاصی رس��ید، به 
ص��ورت اتوماتیک فعال ش��ود. وی توضیح داد: معامالت 
الگوريتمی به اين منجر می شود که سرمايه گذار استراتژی 
خود را در قالب الگوريتم های معامالتی اجرايی کند و بعد 
از آن اين الگوريتم ها را داخل سیس��تم خود ثبت کند تا 
براس��اس ش��رايط بازار اين الگوريتم ها اجرايی شود. اين 
روش جزو روش های پیش��رفته معامالت برخط است که 

عکس العمل معامله گران در بازار را افزايش می دهد. 

پتروشیمی دماوند 
در فرابورس به فروش می رسد

س��ازمان خصوصی س��ازی، 100 درصد سهام شرکت 
پتروشیمی دماوند را که در مرحله قبل از بهره برداری قرار 
دارد، يک شنبه 16 آذر در بازار سوم فرابورس ايران واگذار 
می کند. اين بلوک در حالی به قیمت پايه هر س��هم يک 
میلیارد و 659 میلی��ون و 806 هزار و 240 ريال در روز 
يکش��نبه 16آذر به مزايده می رود ک��ه ارزش آن بیش از 
20,7 هزار میلیارد ريال اعالم ش��ده است. در اين رقابت 
شرايط پرداخت ثمن معامله، به صورت يکجا و نقد يا نقد و 
اقساط، با شرايط 15 درصد نقد و مابقی اقساط هفت ساله 

با نرخ 15 درصد تعیین شده است. 

کاهش قیمت محصوالت پلیمری و شیمیایی
دفتر توسعه صنايع تکمیلی پتروشیمی پیرو مصوبه شورای 
عالی بورس و ابالغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر 
عرضه کامل محصوالت پتروشیمی در بورس کاالی ايران و 
تغییر مبنای محاسبه قیمت های پايه از ارز مبادله ای به نرخ 
ارز آزاد، نرخ های جديد محصوالت پلیمری و شیمیايی را برای 
آذرماه جاری اعالم کرد که قیمت ها با کاهش روبه رو ش��ده 
اس��ت و قیمت پايه محصوالت پتروشیمی در بورس کاالی 

ايران براساس فرمول زير تعیین می شود: 
معادل ریالی ارز آزاد  95 درصد میانگین قیمت 

فوب خلیج فارس = قیمت پایه در بورس

پیش بینی 2531 ریالی سود 
هر سهم گلتاش

شرکت گلتاش پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 
94 را با س��رمايه 200 میلیارد ريال در آبان ماه امسال 
مبل��غ 2531 ريال اعالم کرده اس��ت. هیات مديره اين 
شرکت در نظر دارد، به  ازای هر سهم مبلغ 1540 ريال 
جهت تقس��یم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی 

ساالنه پیشنهاد کند. 

پیش بینی 4281 ریالی سود هر سهم 
کویر تایر برای سال 94

ش��رکت کوير تاير پیش بینی س��ود هر سهم سال مالی 
آذر ماه 93 به صورت حسابرسی شده مبلغ 4281 ريال اعالم 
کرده است. هیأت مديره اين شرکت در نظر دارد به ازای هر 
سهم مبلغ 3250 ريال را جهت تقسیم بین صاحبان سهام 
به مجمع عمومی عادی ساالنه سال مالی 94 پیشنهاد کند. 

فرابورس

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

نگــاه

سید محمد صدرالغروی

رشد مجدد شاخص کل بورس تا 
آستانه 76 هزار واحدی

شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جريان معامالت 
دوش��نبه بازار س��هام برای دومین روز متوالی افزايش 
يافت و با 559 واحد رش��د در آس��تانه کانال 76 هزار 
واح��دی ق��رار گرف��ت و در ارتف��اع 75 ه��زار و 949 
واحدی ايس��تاد. تاالر شیش��ه ای همانند روز گذش��ته 
سراس��ر سبزپوش بود به نحوی که شاخص 30 شرکت 
بزرگ 40 واحد، آزاد ش��ناور هزار و 59 واحد، بازار اول 
520 واحد، ب��ازار دوم 390 واحد و صنعت 200 واحد 

رشد را تجربه کردند.
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تحول در بازار دوبی 
با رشد قیمت نفت

بازار دوبی در آخرين ساعات معامالتی با بیشترين 
میزان رش��د شاخص همراه ش��د، در حالی که قیمت 
سهام ش��رکت آمار دوبی با سود هنگفتی همراه شد 
و بانک های مرکزی جهان از چین تا اروپا برنامه های 
مح��رک اقتص��ادی را آغ��از کردن��د. افزايش قیمت 

نفت در واپس��ین روزهای هفته 
موجب رشد ش��اخص های عربی 
به خصوص افزايش ش��اخص های 
بورس دوبی ش��د. در اين میان، 
ش��اخص DFMGI در ب��ورس 
دوبی با رشد 1.5 درصدی همراه 

شد.

راه اندازی مرکز خدمات مالی
به همت بورس بمبئی

بورس اوراق بهادار بمبئی برای خدمات رس��انی بهتر 
به سرمايه گذاران، يک مرکز خدمات به سرمايه گذاران 
را در پايتخت کشور هند و در مرکز شهر راه اندازی کرد. 
اين مرکز جديد که به همت ب��ورس بمبئی راه اندازی 
شده، برنامه های آموزش��ی را در رأس برنامه های خود 

گنجانده اس��ت و به اين طريق به 
سهامداران و سرمايه گذارانی که در 
خصوص بورس اين کش��ور آگاهی 
کمت��ری دارند آم��وزش می دهد. 
از ديگ��ر فعالیت ه��ای اي��ن مرکز 
می توان به رس��یدگی به شکايات 

سهامداران اشاره کرد.

افزایش وزن شاخص های 
نزولی در بازارهای عربی

در هفته گذش��ته در بازارهای عربی، شش بورس از 
10 بورس اين منطقه روند صعودی داش��تند، در حالی 
که، وزن نزولی شاخص ها بیشتر بود. به جز بورس اردن 
که با روند صعودی 1.5 درصدی ش��اخص مواجه شد، 
رشد شاخص پنج بورس ديگر کمتر از يک درصد اعالم 

ش��د. در اين میان، بورس عمان با 
افزايش 0.9 درصدی شاخص همراه 
شد و قطر 0.8 درصد، بحرين 0.7 
درصد، لبنان 0.2 درصد و ابوظبی 
با رش��د 0.1 درصدی شاخص های 
اصلی معام��الت يک هفته ای را به 

پايان بردند. 

مهدی حاجی وند
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خیلی دوس��ت داش��تم به در و 
دی��وار خان��ه، تنوع بده��م. دیگر 
از رن��گ تک��راری منزل خس��ته 
ش��ده ب��ودم و دلم می خواس��ت 
طرح جدیدی ب��رای نمای داخلی 
بریزم، اما نمی دانس��تم چگونه. از 
رنگ کاری مج��دد گرفته تا نصب 
س��نگ های تزیین��ی، گزینه هایی 
ب��ود که گوش��ه ذهن��م را قلقلک 
م��ی داد. ی��ک روز ک��ه از خیابان 
تهران نو رد می ش��دم، چشمم به 
تابلوی فروش��گاهی خورد که روی 
آن نوشته بود: تزیینات ساختمانی 

سرخ و سپید. 
ب��دون معطل��ی وارد فروش��گاه 
ش��دم تا بلکه بتوانم راه حلی برای 
تزیین��ات خانه پیدا کن��م. جوانی 
پشت میز نشس��ته بود و مشغول 
حس��اب و کتاب بود. مش��کل را با 
او در می��ان گذاش��تم و بی صبرانه 
منتظر ش��دم تا ج��واب بگیرم. او 
بعد از پرسیدن مش��خصات خانه 
و متراژ س��قف، پیش��نهاد داد که 
برای ایج��اد تنوع، از کاغذ دیواری 
اس��تفاده کنم. دور تا دور مغازه پر 
از آلبوم ه��ای رنگارنگی بود که هر 
کدام طرح و رنگ مجزایی داشتند. 
اعتراف می کنم هر آلبوم جدیدی 
را که نگاه می کردم، آلبوم قبلی از 
ذهنم پاک می شد و دوباره شور و 
شعف تازه ای به من دست می داد. 
بعد از م��رور چند ط��رح، ناگهان 
دله��ره عجیبی گرفت��م. نگاهی به 
ساعت انداختم و متوجه شدم که 
30دقیقه از زمانی که باید در محل 

کار حاضر باشم، گذشته است. 
به س��رعت از جایم بلند شدم و 
ب��ا عذرخواهی از فروش��نده، قول 
دادم ک��ه عصر هم��ان روز همراه 
همسرم برای انتخاب طرح مراجعه 
کنم. طبق وعده ای که داده بودم، 
نزدیک غ��روب، دوب��اره به همان 
فروش��گاه رفتم، اما این بار همراه  

همسر. 
حتم��ا می دانید ک��ه خانم ها در 
انتخ��اب لباس یا وس��ایل تزیینی 
چه وسواس��ی به خ��رج می دهند! 
چش��متان روز ب��د نبین��د؛ از این 
آلب��وم به آلب��وم دیگری س��رک 
دوب��اره  انته��ا  در  و  می کش��ید 
برمی گش��ت و آنها را از ابتدا ورق 
م��ی زد! من هم که دیگر داش��تم 
کالفه می شدم، از فرصت استفاده 
ک��ردم و درباره نح��وه راه اندازی و 
چگونگ��ی س��رمایه گذاری در این 
کس��ب و کار با فروشنده وارد بحث 

شدم. 

تنوعدراینکسبوکار
موجمیزند

سیدابوالحس��ن احمدپن��اه، این 
ش��غل را از پ��درش ب��ه ارث برده 
و آنط��ور که خ��ودش می گفت، از 
مقطع دبس��تان گاهی وقت ها در 
این کار به پدرش کمک می کرده. 
امروز ای��ن جوان 34س��اله، همه 
کارها را خ��ودش به تنهایی انجام 

می دهد. 
او درب��اره کس��ب وکارش گفت: 
ش��اید تنوع��ی که در این ش��غل 
وج��ود دارد، در هیچ کس��ب و کار 

دیگری یافت نش��ود. فرض کنید 
وارد منزل��ی می ش��وید ب��ا در و 
دیوارهای کثیف و بدون هارمونی، 
اما همین دیوارها با فعالیت ش��ما 
رن��گ دیگری می گی��رد و خانه نو 
می ش��ود. آن وقت است که انرژی 
س��اطع ش��ده از این کار، ش��ما را 
جذب خود می کند و کمتر توانایی 
خ��روج از ای��ن صن��ف را خواهید 

داشت. 
احمدپن��اه معتقد اس��ت: ایجاد 
هارمونی و توازن رنگی در خانه ها 
باورنکردن��ی  و  عجی��ب  حس��ی 
دارد ک��ه ت��ا لذت آن را نچش��ید، 
نمی توانید لمسش کنید، مخصوصا 
هنگام��ی ک��ه لبخن��د رضایت بر 

چهره مشتری می نشیند. 
او ادام��ه داد: ت��ا همی��ن 10 یا 
15س��ال پیش، شاید کمتر کسی 
به فکر تزیین��ات خانگی می افتاد 
و هم��ه به رنگ س��اده در و دیوار 
قناعت می کردن��د. به عنوان مثال، 
همی��ن کاغ��ذی که اکنون ش��ما 
می خواهی��د انتخ��اب کنی��د، در 
گذش��ته بیش��تر برای رفع تکلیف 
اس��تفاده می ش��د یا هنگامی که 
صاح��ب خانه می خواس��ت هزینه 
کمت��ری متقب��ل ش��ود، از ای��ن 
تزیین��ات کم��ک می گرف��ت. اما 
اکنون ش��اید خری��د کاغذ به طور 
تقریبی بی��ش از 80درصد فروش 
ما را به خود اختصاص داده است؛ 
آن هم کاغذهایی که بعضا تا رولی 

500هزارتومان هم قیمت دارند. 
یک لحظه چشم های من داشت 
از تعجب بیرون می زد که احمدپناه 

با خن��ده ای زیرکانه گف��ت: البته 
قیمت ه��ای متفاوتی ب��رای کاغذ 
وج��ود دارد ک��ه از 20هزارتومان 

شروع می شود به باال. 
نف��س راحت��ی کش��یدم و آب 
دهانم را قورت دادم. در این لحظه، 
مشتری جدیدی وارد فروشگاه شد 
و از قیمت موکت پرس��ید. آنطور 
که من از جواب احمدپناه متوجه 
شدم، موکت از متری 6هزارتومان 

هست تا 50، 60هزارتومان. 
مش��تری از او خواس��ت همان 
ش��ب ب��رای اندازه گی��ری مت��راژ 
اتاق، به منزل ش��ان ب��رود. بعد از 
رفتن مش��تری، بحث را به سمت 
نکات��ی  و  نح��وه س��رمایه گذاری 
ک��ه الزم اس��ت در ای��ن م��وارد 
رعایت ش��ود، بردم. البته در میان 
صحبت هایم��ان، نی��م نگاهی هم 
به همس��رم داشتم و دعا می کردم 
ک��ه انتخاب او زودتر از بحث ما به 

پایان نرسد! 
احمدپن��اه گف��ت: ش��اید ب��اور 

نکنی��د اگ��ر بگویم برای ش��روع 
این کس��ب وکار، به جز یک مغازه 
به س��رمایه  حداق��ل 12مت��ری، 
دیگ��ری نی��از نداری��د، حتی این 
مغ��ازه هم می تواند زیرپله باش��د. 
البته برای مواقع��ی مانند ماه های 
بهمن و اس��فند ک��ه اوج مراجعه 
مش��تری اس��ت، متراژ مغازه 35 
تا 40 متر باش��د، بهتر اس��ت اما 
اگر نش��د، همین 12مت��ر کفایت 
می کند. بقیه وس��ایل شما را فقط 

آلبوم ها تشکیل می دهند. 

دکوراسیونفروشگاه
رادریابید

از جایش بلند شد و به قسمتی 
از فروش��گاه رف��ت ک��ه در آنج��ا 
س��نگ های تزئین��ی نصب ش��ده 
ب��ود. دس��تی روی آنها کش��ید و 
ادام��ه داد: ب��ه نظ��ر م��ن، ظاهر 
مغازه بس��یار مهم اس��ت و تاثیر 
فراوان��ی ب��رای ج��ذب مش��تری 
دارد. ش��ما که به عنوان مش��تری 

وقتی  می ش��وید،  فروش��گاه  وارد 
با یک مکان ش��لخته و بی رنگ و 
رو برخ��ورد می کنی��د، قطعا ذوق 
خ��ود را از دس��ت خواهی��د داد، 
اما زمانی ک��ه از همین تزیینات، 
برای زیبا کردن فروشگاه استفاده 
ش��ود، به نوعی اعتماد مشتری را 
دوچن��دان می کنی��د و خیالش را 
آس��وده. توصیه او به کس��انی که 
ت��ازه می خواهن��د وارد ب��ازار کار 
ش��وند، این است که حداقل برای 
تزیین یک فروشگاه 35متری، سه 
تا چهارمیلیون تومان هزینه کنند. 
بع��د از این جمله، خندید و اضافه 
کرد: ش��اید االن پی��ش خودتان 
بگویید پس چرا قبل از این گفتم 
که هیچ س��رمایه ای الزم نیست؛ 
بل��ه گفتم! ام��ا طراح��ی داخلی، 
چیزی اس��ت که کامال به سلیقه 
ش��ما بس��تگی دارد و می توانی��د 
از آن ص��رف نظر کنی��د. ولی اگر 
پول��ی ب��رای آن نپرداختید، باید 
از راه ه��ای دیگ��ری به فکر جذب 

مشتری باشید. 

اکثرآلبومهامجانیاست
وقت��ی از او درباره نح��وه تهیه 
آلبوم ه��ا س��وال کردم، ب��ا ذوق و 
ش��وق دوباره پشت میزش نشست 
و توضی��ح داد: اینج��ا ب��ه ط��ور 
میانگین، هفته ای یک آلبوم جدید 
از کاغذدیواری ها برایمان می آورند 
و من ه��م به خاط��ر حجم باالی 
کار، از تحویل گرفتن آنها معذورم. 
بنابراین تازه کارها اصال الزم نیست 
نگران تهیه آلبوم باشند. زیرا اغلب، 

خود شرکت ها با بازاریاب های قوی 
که دارند، آنها را پیدا می کنند. 

حال برخی، آلب��وم را به صورت 
امانی به فروشگاه می دهند، گاهی 
ه��م بعض��ی ش��رکت ها بابت آن 
پول می گیرن��د، معموال از 100 تا 
300هزارتوم��ان. کمی خودش را 
جاب��ه جا کرد و گفت: بد نیس��ت 
بدانی��د هزینه ای که ب��رای خرید 
آلبوم می پردازید، معموال از طرف 
ش��رکت به ش��ما عودت می شود، 
البته به شرطی که سفارش خرید 
ش��ما به اندازه س��قفی برس��د که 
آنها در نظر گرفته اند. این س��قف 
ب��ه ن��وع ش��رکت بس��تگی دارد، 
اما معم��وال از یک تا س��ه میلیون 
تومان اس��ت. از آن طرف هم الزم 
نیست شما جنسی در فروشگاه یا 
انب��ار نگهداری کنید، همه چیز به 

سفارش مشتری بستگی دارد. 

سرمایهگذاریهمراهباتجربه
این ب��ار ب��دون اینکه س��والی 
بپرسم، خودش عنوان کرد: لزوما 
خود س��رمایه گذار، نباید در امور 
نصب و مش��اوره تجربه ای داشته 
باش��د، اما اگر تلفیقی از س��رمایه 
و تجربه در یک فرد جمع ش��ود، 
دوچن��دان خواهد  کار  موفقی��ت 
ش��د، زیرا تع��دادی از مش��تریان 
دوست دارند به فروشنده به عنوان 
یک مش��اور نگاه کنن��د و او را در 
انتخ��اب طرح م��ورد نظر دخالت 
دهن��د. در ای��ن ص��ورت، تجربه 
ب��ه کم��ک س��رمایه گذار می آید. 
معموال برای آموزش فوت و فن های 
فروشندگی تنها سه ماه وقت الزم 
اس��ت. اما اگر می خواهید در این 
زمین��ه متبحر ش��وید و هارمونی 
رنگ ها را ی��اد بگیرید، حداقل دو 

سال باید خاک بخورید! 

شهرستانهابهترین
فرصتبرایسرمایهگذاری

او در پای��ان گف��ت: اگرچ��ه در 
تم��ام مناط��ق تهران، فض��ا برای 
کار،  ای��ن  در  س��رمایه گذاری 
فراهم اس��ت اما به نظر می رس��د 
برای  بهتری  گزینه  شهرس��تان ها 
س��رمایه گذاری باشند، زیرا کم کم 
تجمل گرایی و استفاده از تزیینات 
داخلی، در سراس��ر کش��ور رونق 
می گی��رد و از ای��ن باب��ت فرصت 
خوبی برای تازه کارها ایجاد ش��ده 
اس��ت، مخصوص��ا مناطق��ی ک��ه 
ب��ه تازگ��ی ساخت و س��از در آنها 
شروع ش��ده و شهرک سازی انجام 
می شود. این را هم بگویم که رکود 
مس��کن تاثیر زیادی بر کسب و کار 
ما ندارد. زیرا همان طور که ش��ما 
تصمی��م گرفته اید خان��ه قدیمی 
خود را ن��و کنید، افراد دیگری که 
ساکن ساختمان های چندین ساله 
هس��تند، دیر یا زود، همین فکر از 
سرش��ان خواهد گذشت!  صحبت 
ما حدود یک س��اعت و نیم طول 
اطالعات  و خوش��بختانه  کش��ید 
خوبی از نحوه س��رمایه گذاری در 
این کس��ب و کار دستگیرم شد. در 
این هنگام از همس��رم خواستم تا 
طرح مورد نظرش را نشانم دهد اما 
او گف��ت: من هنوز چیزی انتخاب 

نکرده ام! 

گزارشیازتاسیسفروشگاهتزییناتساختمانی

یک زیرپله 12متری کافی است
ازپرورشسنجابتاخریدقبر

کالفاول:
جنگل های بلوط زاگرس، 
یکی از س��رمایه های ملی 
می شود  محس��وب  ایران 
و حفظ و صیان��ت از آنها 
وظیفه تک تک مردم این 
در  است. گهگاه  سرزمین 
خبره��ا درباره از بین رفتن این جنگل ها و کاهش اراضی 
سرسبز آن سخن های زیادی گفته می شود، اما در خالل 
همین تهدیدها فرصت هایی برای س��رمایه گذاری وجود 

دارد که ذهنی باز و جسمی خستگی ناپذیر می طلبد. 
آن ط��ور که از اخبار به نظر می رس��د، نوعی س��نجاب 
ایرانی در این جنگل ها وجود دارد که به رغم اس��تفاده از 
میوه بلوط، باعث رشد و توسعه این درختان نیز می شود. 
س��نجاب ها در تابس��تان که به اندازه کاف��ی میوه برای 
خوردن دارند، مق��داری از بلوط ها را در زیر خاک پنهان 
می کنند تا ذخیره ای باشد برای زمستانشان، اما قطعا این 
حیوان دوست داش��تنی، آنقدرها هم باهوش نیس��ت که 
جای تمام بذرها را به خاطر بسپارد. طبیعتا چندین بذر، 

دست نخورده زیرخاک باقی می ماند و سبز می شود. 
حاال می خواهیم راهکاری را برای جلوگیری از نابودی 
جن��گل بل��وط ارائه دهیم که الزم اس��ت اندکی در این 
حوزه سرمایه گذاری ش��ود. به طوری که سرمایه گذاران 
و محقق��ان می توانند با پرورش و تکثیر این س��نجاب و 
رهاس��ازی آنها در جنگل، موجبات توسعه آن را فراهم 
آورند. البته قبل از اینکه به چنین س��رمایه گذاری روی 
بیاورید، حتما با مس��ئوالن محیط زیست و کارشناسان 

مربوطه مشورت کنید. 

کالفدوم:
همین دو هفته پیش بود 
که راجع به سرمایه گذاری 
در مصنوع��ات ط��ال با هم 
صحبت کردیم؛ سرمایه ای 
که همیشه قابلیت تبدیل 
ش��دن به پول نقد را دارد. 
حاال خبر جالبی درباره همین مصنوعات در ایرنا منتشر 
شده که فرصتی جدید را برای تولید این محصوالت فراهم 
می کند. در ای��ن خبر آمده که صادرکنندگان مصنوعات 
ط��ال، نقره و پالتی��ن می توانند از محل واردات ش��مش 
استاندارد، بدون سپردن تعهد یا تضمین و با دریافت مجوز 

از بانک مرکزی مصنوعات فلزی گرانبها را صادر کنند. 
گفته می ش��ود که این تصمیم ب��رای اجرا به گمرک 
ابالغ ش��ده اس��ت. به ای��ن ترتیب، مطمئن��ا آینده ای 
خوب و درخش��ان برای تولید این محصوالت در کشور 
پیش بینی می ش��ود، چراکه با باز ش��دن و تسهیل راه 
صادرات، رونق تولید داخلی بی چون و چراس��ت، البته 
به ش��رطی که ای��ن قانون، پابرجا بماند و دس��تخوش 

دستکاری نشود! 

کالفسوم:
ش��اید با خوان��دن این 
کالف بخندی��د ی��ا حتی 
بترس��ید... ام��ا در دنیای 
ج��ای  س��رمایه گذاری، 
هی��چ تردی��دی نیس��ت. 
ای��ن  در  می خواهی��م 
قس��مت به ش��ما پیش��نهاد خرید قب��ور خانوادگی یا 
همان آرامگاه ها را بدهیم! ترسناک است نه؟ خبری در 
ایسنا منتشر ش��ده، مبنی بر اینکه مدیرعامل سازمان 
آرامس��تان های ش��هرداری کرج از اح��داث مقبره های 
خانوادگ��ی در آرامس��تان بهش��ت س��کینه )س( این 
کالنش��هر خب��ر داد. وی در جمع خبرن��گاران با اعالم 
این خبر گفته این خدمت بنا به خواس��ت و س��فارش 
جمعی از ش��هروندان از س��وی س��ازمان آرامستان ها 
ارائه می ش��ود و افراد در صورت تمایل برای خرید این 
مقبره ها می توانند به بخش های اداری سازمان مراجعه 
و با آگاهی از قیمت و ش��رایط واگذاری، مراحل اداری 

الزم را طی کنند. 
ای��ن مقام مس��ئول ادامه داده: در فاز نخس��ت احداث 
مقبره های خانوادگی، س��اخت ش��ش قطع��ه آرامگاه با 
ظرفیت 12 قبر دو طبقه در هر یک از آنها پیش بینی شده 
اس��ت. این تعداد آرامگاه خانوادگی مراحل پایانی تکمیل 
و اح��داث را طی می کند و پ��س از بهره برداری، تحویل 

متقاضیان خواهد شد. 
حاال نظرتان درباره خرید قبر چیست؟ آیا فکر نمی کنید 
این ه��م می تواند فرصتی برای س��رمایه گذاری آینده دار 

باشد؟ کمی فکر کنید و بعد تصمیم بگیرید. 

شهرفاروج،استخرشناندارد
می خواس��تیم از این خبر در یکی از کالف های س��رنخ 
اس��تفاده کنیم که به نظرمان رسید چنین خبری مهم تر 
از آن است که در ستون سرنخ قرار بگیرد. به همین دلیل 
تصمیم گرفتیم تا آن را به صورت مس��تقل به سمع و نظر 
ش��ما برسانیم تا بلکه تلنگری باش��د برای سرمایه گذاران 
خراسان شمالی. رییس شورای اسالمی شهر فاروج گفت: 
این شهر استخر شنا ندارد. رجبعلی ایزدجو در گفت و گو با 
ایسنا اظهار کرد: بیشتر مردم این شهر به منظور استفاده از 
استخر شنا به دیگر شهرها مهاجرت می کنند، این در حالی 
 اس��ت که با بهره برداری پروژه استخر این شهر، هم برای 
مردم ش��هر فاروج درآمدزایی می شود و هم از میزان رفت 
و آمد مردم این شهر به شهرهای دیگر کاسته خواهد شد. 
ایزدجو بیان کرد: حتی دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی 
که باید از آموزش شنا بهره مند شوند به دلیل نبود استخر 
در ای��ن ش��هر و باال بودن هزینه رف��ت و آمد از این مهم 

بی بهره مانده اند. 
ایزدجو با اشاره به ناراحتی خانواده ها به دلیل عدم تکمیل 
استخر شهر فاروج و عدم آموزش دانش آموزان، ادامه داد: 
این پروژه از س��ال 89 کلنگ زنی شده و قرار بود در سال 
91 به بهره برداری برسد، اما متاسفانه تاکنون بیش از 50 

درصد پیشرفت فیزیکی ندارد. 
وی ای��ن طرح را از مصوبات دور دوم س��فر هیات دولت 
دانست و افزود: امید است تا در صورت مساعدت مسئوالن 

این پروژه در سال 94 به بهره برداری می رسد. 

وحیدزندیفخر

سرنخ

خبر اخبار

سه شـنبه | 4 آذر 1393 | 104شمــاره

مدیر واحد تجاری سازی و فناوری مرکز تحقیقات کشاورزی 
و مناب��ع طبیعی آذربایجان ش��رقی از تجاری س��ازی و تولید 
صنعتی دستگاه پوس��ت کن گردو همزمان با فصل پاییز در 
تبریز خبر داد.  اکبر عبدی قاضی جهانی در حاشیه رونمایی 
از این دس��تگاه که توسط ش��رکت ماشین سازی تبریزکار به 

تولید صنعتی رس��یده اس��ت، 
گف��ت: کن��دن پوس��ت س��بز 
گردو یکی از مش��کالت اساسی 
باغداران اس��ت و روش دس��تی 
کندن پوس��ت گردو ع��الوه بر 
ص��رف هزین��ه و ات��الف وقت، 
سبب سیاه شدن پوست چوبی 
و مغز گردو می شود. همچنین 
مش��کالت بهداش��تی ناشی از 
فعالیت باکتری ها، رش��د و نمو 
کپک ها و آلودگی میکروبی در 
کاهش کیفیت میوه و مغز گردو 

موثر اس��ت و کاهش کیفی محصول در اثر شکس��تن و ترک 
خوردن پوست چوبی میوه حادث خواهد شد.  قاضی جهانی 
افزود: بنابراین طراحی و ساخت دستگاه پوست کن که سبب 
بهبود کمی و کیفی در عملیات بعد از برداشت و فرآوری گردو 
)مکانیزه( شود، ضرورت داشت. وی با بیان اینکه این دستگاه 

را در سال 1382 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به 
ثبت رسانده اس��ت، اظهارکرد: استفاده از این دستگاه ضمن 
کاهش هزینه های کارگری و سرعت عمل، بهبود خصوصیات 
کم��ی و کیف��ی دانه و مغز را ب��ا بهره من��دی از تکنولوژی و 
مکانیزاسیون در فرآوری محصول به جهت سرعت عمل، دقت، 
کارای��ی بیش��تر و رعایت نکات 
بهداشتی، به همراه دارد.  مدیر 
واح��د تجاری س��ازی و فناوری 
مرک��ز تحقیقات کش��اورزی و 
منابع طبیعی آذربایجان شرقی 
افزود: تجاری س��ازی تحقیقات 
منجر به ارتق��ای ارزش افزوده 
محصوالت می ش��ود، زیرا افت 
بخش کش��اورزی م��ا به علت 
خام فروش��ی اس��ت، در حالی 
که م��واد خام کش��اورزی باید 
به محصوالت دیگ��ری با ارزش 
افزوده باالتر تبدیل شود.  عبدی قاضی جهانی با بیان اینکه اکثر 
تحقیقات صورت گرفته در بخش کش��اورزی بیشتر تئوریک 
هستند، گفت: کاربردی کردن، اقتصادی کردن و تجاری سازی 
تحقیقات کش��اورزی به منظور توس��عه کمی و کیفی بخش 

کشاورزی باید توسط مدیران مجموعه دنبال شود. 

قرارداد طراحی و انتقال دانش فنی طرح نفلین سینیت 
سراب پس از 12 سال از کلنگ زنی این طرح در مراسمی 
ب��ا حض��ور وزیر صنع��ت، مع��دن و تجارت و اس��تاندار 

آذربایجان شرقی با یک شرکت آلمانی منعقد شد. 
به گزارش ایس��نا، براس��اس قرارداد منعقد ش��ده که 

ی��ورو  ارزش آن 9 میلی��ون 
اعالم ش��ده، ش��رکت آلمانی 
متعهد ش��ده ظ��رف 10 ماه 
انتقال دانش فنی را به انجام 
رس��اند تا طرح وارد فاز اجرا 

شود. 
آذربایجان شرقی  اس��تاندار 
در گف��ت وگو ب��ا خبرنگاران 
گف��ت:  خص��وص  ای��ن  در 
دول��ت  در  ک��ه  همان گون��ه 
تدبیر و امید وعده داده شده 
بود ب��رای تحقق ط��رح ملی 

نفلین س��ینیت س��راب که تحول بزرگی در منطقه ایجاد 
خواهد کرد اقدام عملی صورت گرفت. 

وی توجه به توسعه معادن را چشم انداز مناسبی برای 
توس��عه و عمران استان دانس��ت و اظهار امیدواری کرد 
هرچه س��ریع تر انتقال دانش فنی در طرح نفلین سینیت 

سراب صورت گیرد. 
نفلین سینیت به علت ارزش فوق العاده ای که در صنایع 
مختلف مانند آلومینیوم، شیش��ه و سرامیک پالستیک و 
کائوچو، تهیه پشم شیشه معدنی، کود شیمیایی و... دارد 
در اکثر کش��ورهای دنیا مورد توجه ف��راوان قرار گرفته 

است. 
این ماده معدن��ی به عنوان 
تولید  ب��رای  مه��م  منبع��ی 
آلومین��ا ب��وده و ب��ه دلی��ل 
فراوان��ی مق��دار آلکال��ی در 
س��رامیک  و  شیش��ه  صنایع 

کاربرد فراوان دارد. 
تع��داد  حاض��ر  ح��ال  در 
انگشت ش��ماری از کشورهای 
جهان از جمله روس��یه، پودر 
آلومین��ا را از نفلین س��ینیت 

تولید می کنند. 
اجرای طرح فرآوری آلومینا از نفلین س��ینیت با توجه 
به منابع عظیم آن در آذربایجان به یک خواست همگانی 
تبدیل ش��ده اس��ت. از آنجایی که از این پروژه به عنوان 
نفت آذربایجان یاد می شود می تواند در توسعه اقتصادی 

منطقه نقش بسزایی داشته باشد. 

باحضوروزیرصنعتواستاندارآذربایجانشرقیمنعقدشد

قراردادطراحیوانتقالدانشفنیطرحنفلینسینیتسراب
مدیرواحدتجاریسازیوفناوریمرکزتحقیقاتکشاورزیآذربایجانشرقیخبرداد

دستگاهپوستکنگردوتجاریسازیمیشود

برای س��رمایه گذاری در کار فروشندگی تزیینات 
س��اختمان، مانند هر ش��غل دیگری، الزم است که 
مجوزه��ای آن را از مراج��ع ذی ربط بگیرید. در این 
شغل، شما باید به اتحادیه تزیینات داخلی ساختمان 
مراجعه کنید و پس از ارائه مدارک الزم، حدود س��ه 

ماه منتظر باشید تا مجوز را در اختیارتان بگذارند. 
بس��ته به نوع مجوز، هزینه ها نیز متفاوت خواهد 
بود. به عبارتی، برای مجوز یک ساله، 250هزارتومان 
و برای پنج س��اله 500هزارتومان ح��ق ورودی الزم 
اس��ت. صدور پروانه کس��ب )30هزارتوم��ان(، حق 

تمبر )10هزارتومان(، حق بازرس��ی )50هزارتومان( 
و ح��دود 30هزارتوم��ان برای اتاق اصن��اف از دیگر 

هزینه هایی است که باید بپردازید. 
البت��ه ناگفته نماند ک��ه اتحادیه ب��رای تازه کارها 
کالس ه��ای آموزش��ی نی��ز ت��دارک دی��ده ک��ه 
50هزارتومان برای شما آب می خورد. بنابراین شما 
می توانید با یک سرمایه اندک، کار خود را آغاز کنید. 
نگران آینده نباش��ید، چراکه فعاالن این کسب وکار 
آین��ده آن را بس��یار روش��ن و پررون��ق پیش بینی 

می کنند.

گرفتنمجوز

شاید باور نکنید 
برای شروع این 

کسب وکار، به جز یک 
مغازه حداقل 12متری، 
به سرمایه دیگری نیاز 
ندارید، حتی این مغازه 

هم می تواند زیرپله باشد. 
البته اگر این متراژ 35 تا 
40 متر باشد بهتر است
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تواف��ق یا عدم توافق هرکدام ب��ر پارامترهای کالن 
اقتص��اد ایران اثرگذار اس��ت.تاثیر این مهم نه تنها بر 
اقتصاد ایران، بلکه بر اقتصاد دیگر کشورها به خصوص 
آنهایی که به ایران به عنوان چشم انداز اقتصادی خود 
می نگرند، مهم اس��ت. فرانس��ه، آلمان و انگلستان از 
جمله این کشورها هس��تند. بنابر گزارش های منتشر 
شده، شرکت سیتروئن فرانسه، بازار ایران را مهم ترین 

بازار برای رونق اقتصادی خود می داند. 
خبرگ��زاری »رویت��رز« به بررس��ی تاثی��ر توافق 
هس��ته ای ایران ب��ر ارزش ارزهای رایج کش��ورهای 
گوناگون پرداخته است. این خبرگزاری می نویسد، با 
حصول توافق هسته ای ایران که به کاهش تنش های 
سیاس��ی انجامیده، تمایل به ی��ن ژاپن به عنوان یک 
ارز مطمئن کاهش یافته و همین امر، س��بب ش��ده 
ارزش آن به پایین ترین س��طح در شش ماه گذشته 
در مقابل دالر و در چهار سال گذشته در مقابل یورو 

برسد. سایت ش��بکه خبری »بلومبرگ« نیز مطلبی 
در همین حوزه منتش��ر و بیان ک��رده که در نتیجه 
توافق هسته ای، ش��رکت های خودروسازی فرانسوی 
و به ویژه پژو، بیش��ترین س��ود را خواهن��د برد. این 
س��ایت می نویسد تالش های دو شرکت خودروسازی 
پژو و رن��و برای افزایش ف��روش محصوالت خود در 
خارج  از اروپا، در نتیجه برداش��ته شدن تحریم های 
ایران به ثمر خواهد نشس��ت، ام��ا مهم ترین اثر پس 
از نتیج��ه توافق ف��ارغ از خوب یا ب��د، اثر روانی آن 
به خص��وص بر بازار ارز اس��ت. درعین حال مس��ئله 
رقابت پذیری نیز از دیگر عوامل اثر پذیر در مذاکرات 
به حس��اب می آید. این مس��ئله موجب ایجاد رقابت 
میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی خواهد شد. از 
طرفی رش��د  تولید  ناخالص د اخلی یا رشد  اقتصاد ی 
کشور نخس��تین و مهم ترین پارامتری است که باید  
بررسی شود  که آیا تحت تاثیر این روید اد  قرار خواهد  

گرف��ت یا خیر؟ و بعد  از ای��ن چگونگی و میزان این 
تاثیر نیز بس��یار مهم اس��ت زیرا ای��ن پارامتر برآیند  
تمام��ی تحوالت خرد  و بخش��ی اقتصاد ی کش��ور و 
بیانگر فضای کلی تولید  و س��رمایه گذاری د ر جامعه 
ب��وده و اثر آن ب��ر روند  قیمت ه��ا و عوامل عرضه و 
تقاض��ا د ر بازار نیز بس��یار تعیین کنند ه اس��ت، البته 
موض��وع مهم تر د ر این خصوص ط��ول د وره رونق و 
شد ت رشد  است که نباید  انتظار د اشته باشیم سریع 
یا د ر کوتاه مد ت اتفاق بیفتد  زیرا د وره رکود  و شد ت 
آن زیاد  بود ه اس��ت. اقتصاد  ما نیز برای رس��ید ن به 
یک وضعیت تعاد ل نس��بی یا نرخ رش��د  پایه هشت 
د رصد  که هد ف گذاری سند  چشم اند از است به زمان 
سه یا چهارساله نیاز د ارد، از این رو باید  قبول کنیم 
که د وره ترمیم و رش��د  آغاز شده و تا همین جا خبر 
خوبی ب��رای فضای تولید  و س��رمایه گذاری د ربحث 

کالن کش��ور بوده اس��ت. 

موافقتنام��ه ژنو اتفاق��ی بود  که همه 
منتظ��ر آن بود ن��د  و ب��ر ای��ن فرآیند  
چش��م اند از رشد  تولید  و سرمایه گذاری 
د ر کل اقتص��اد  را ب��ه هم��راه خواهد  
د اش��ت. البته ای��ن اثر د ر ب��ازه زمانی 

و  )یک سال  بلند مد ت تر 
بیشتر( قابل تبیین است، 
ولی این اتف��اق خود  اثر 
واقع��ی و بلند مد ت تر بر 
همه بخش های اقتصاد ی 
خواه��د  د اش��ت. با رونق 
تولید  و س��رمایه گذاری، 
زمین��ه تقوی��ت تولید  و 
فراهم  نیز  سرمایه گذاری 

می ش��ود . از طرفی، کاه��ش تحریم ها 
و امی��د  ب��ه رفع کامل آنها د ر گس��تره 
یک س��ال آین��د ه ش��رایط عملی برای 
بهب��ود  اغلب صنای��ع بورس��ی به ویژه 
پتروش��یمی ها، نف��ت و گاز، خ��ود رو، 
بانک ها و مع��اد ن را ب��ه تد ریج فراهم 
خواهد  کرد . از این رو، می توان به رابطه 
مستقیم مذاکرات بر رشد اقتصادی پی 
ب��رد؛ موضوعی که محمد روحی صفت 
مدیرکل سابق هماهنگی های اقتصادی 

وزارت خارجه بر آن تاکید می کند. 
آی�ا پارامت�ر مذاکرات بر رش�د 

تولید ناخالص ملی اثرگذار است؟ 
به طور حتم اث��ر دارد. اگر تحریم ها 
برداش��ته شود، شاهد رش��د اقتصادی 
خواهی��م ب��ود که ب��ه همی��ن میزان 
و  تولی��د  و  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
ص��ادرات افزای��ش می یاب��د. بنابراین، 
نتیجه مذاکرات اثر مستقیم بر تحوالت 

اقتصادی داخلی دارد. 
به چه صورت پارامتر مذاکرات بر 

تولید ناخالص ملی اثر می گذارد؟ 
باید توجه داشت یکی از پارامترهای 
الزم برای رشد اقتصادی، داشتن بازار، 
تولید و س��رمایه گذاری 
اس��ت. وقت��ی تحری��م 
نباش��د، بهت��ر می توان 
کار  دنی��ا  بازارهای  ب��ا 
ک��رد. از ابزار حضور در 
نیز  بازاره��ای جهان��ی 
نق��ل و انتق��االت مالی 
است که متاس��فانه در 
امکان  این  حاضر،  حال 
فراهم نشده اس��ت. از طرفی بخشی از 
بازار صادرات نیز از دست رفته و اگر به 
حالت نرمال بازگردیم، با توجه به اینکه 
چق��در بازاره��ای بین الملل��ی آمادگی 

دارند، بر میزان صادرات اثر دارد. 
چ�را پارامت�ر مذاکرات ب�ر روند 
قیمت ه�ا و عوامل عرض�ه و تقاضا 

بسیار تعیین کننده است؟ 
در ح��ال حاض��ر، ما ب��رای دریافت 
بس��یاری از کاالها با محدودیت مواجه 
هس��تیم. ای��ن کااله��ا نیز با واس��طه 
به داخ��ل وارد می ش��ود. همی��ن امر 
موج��ب افزای��ش قیم��ت کاال خواهد 
شد. همچنین در حال حاضر، به دلیل 
اوضاع تولیدی، توان رقابت با کش��ورها 
را نداری��م. زی��را کااله��ا گران تر تولید 
می ش��ود و در عین حال، ب��ا تاخیر به 
دست مشتری می رسد. همه این موارد 
بر تولید و میزان عرضه اثر گذار است. 

فارغ از اینک��ه روند مذاکرات در آینده 
چه خواه��د بود، مهم ترین مس��ئله آثار 
منت��ج از آن بوده که بالفاصله بر اقتصاد 
ایران اثرگذار اس��ت. ای��ن اثر به خصوص 
روی تولی��د ناخالص مل��ی عیان خواهد 

بود. طی س��ال های اعمال 
تحریم علیه ایران، رش��د 
منفی را شاهد بودیم. این 
رشد منفی متاثر از کاهش 
تولی��د، کاهش ص��ادرات 
و افزای��ش واردات بود. بر 
اث��ر افزایش ن��رخ ارز و در 
ارز  واردات  ادامه کاه��ش 
به کش��ور، تولیدکنندگان 

و صادرکنندگان با مش��کالت عدیده ای 
مواجه ش��دند. به همین دلیل است که 
ش��اید به جرات بتوان گفت میان پارامتر 
مذاکرات و رش��د ناخالص ملی رابطه ای 
مستقیم وجود دارد؛ موضوعی که مهدی 
تقوی اقتصاددان نیز به آن اشاره می کند. 
آیا رشد تولید ناخالص داخلی یا 
رشد اقتصادی کش�ور، تحت تاثیر 

پارامتر مذاکرات قرار می گیرد؟ 
به طور حتم قرار می گیرد. طی سه سال 
قبل، به دلیل اعمال تحریم ها، نرخ رش��د 
منفی را شاهد بودیم. البته در این میان 
نوع اجرای هدفمندی یارانه ها نیز بی تاثیر 
نبود. طی این س��ال ها هزینه واحدهای 
تولیدی مطرح ش��د که به دلیل ارز گران 
و افزایش هزینه های جاری، شاهد رکود 
تورمی بودیم. بنابراین تحریم ها اثر منفی 
درپی داشت. اگر مذاکرات موجب لغو یا 
تعلیق تحریم ها ش��ود، تولید در اقتصاد 

کشور حرکت می کند. 
چگونگی و میزان اثرگذاری پارامتر 

مذاکرات به چه صورت خواهد بود؟ 
زمان��ی ک��ه ن��رخ ارز پایی��ن بیای��د، 
هزینه های تولید نیز کاهش خواهد یافت. 
این عک��س هدفمندی 
یارانه هاس��ت. اقتصاد ما 
متکی به نفت اس��ت و 
تنه��ا از ص��ادرات نفت 
می ت��وان ارز زیادی وارد 
تحریم  نفت  وقتی  کرد. 
می شود، میزان ارزآوری 
کم خواهد ش��د. دولت 
می توانس��ت با ارزی که 
از صادرات نفت به دس��ت می آورد آن را 
ب��ه صادرکنندگان بدهد و ب��ه جای آن 
ریال دریافت کند. بنابراین اثرگذاری آن 
ب��ه این صورت خواهد بود که با صادرات 
نف��ت، دولت می توان��د ارز وارد کند و به 

صادرکنندگان بدهد. 
چ�را پارامت�ر مذاکرات ب�ر روند 
قیمت ه�ا و عوامل عرض�ه و تقاضا 

بسیار تعیین کننده است؟ 
به ای��ن دلیل ک��ه در زم��ان تحریم، 
قیمت ارز نیز افزایش یافته و به دنبال آن 
واحدهای صنعتی را که با خارج در ارتباط 
بودند با مش��کل مواجه ک��رد. از طرفی 
افزایش قیمت ارز گران ش��دن واردات و 
در نهایت افزایش ت��ورم را به دنبال دارد. 
ب��ه همین دلیل می��ان پارامتر مذاکرات 
که به کاهش قیمت ارز منجر می ش��ود، 
با افزایش ص��ادرات و کاهش هزینه های 

تولیدکنندگان رابطه وجود دارد. 

سودیکهاقتصادازتوافقمیبرد

مدیرکل سابق هماهنگی های اقتصادی وزارت خارجه: 
فرآیند مذاکرات با رشد اقتصادی رابطه مستقیم دارد

مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی: 
لغو تحریم، هزینه های تولید را کاهش می دهد

سناریوهای بعد از مذاکرات 
و تولید ناخالص ملی

در خ��الل مطالعاتی که در زمین��ه نظر متخصصان 
خارج��ی درباره اقتصاد ایران داش��تم، اخیراً به گزارش 
مهم��ی برخ��وردم که ب��ه بررس��ی رف��ع تحریم های 
بین الملل��ی روی اقتصاد ما می پ��ردازد. این گزارش را 
موسس��ه امور مال��ی بین المللی تهیه کرده اس��ت. این 
موسس��ه تنها اتحادیه جهانی موسسات مالی است که 
در دهه هش��تاد میالدی با هم��کاری ده ها بانک ایجاد 
ش��د. گزارش موسس��ه تصوی��ر قابل توجه��ی از تاثیر 
تحریم ه��ا و همچنین تاثیر رفع آنها بر ش��رایط کنونی 
اقتصاد کشور ارائه می دهد و تاثیرات ادامه دار تحریم ها 
ب��ر اقتص��اد کالن ایران را بررس��ی می کن��د. گزارش 
موسسه امور مالی بین المللی در دسامبر 2013 منتشر 
ش��ده و قابل دسترس��ی اس��ت. در ادامه خالصه ای از 

مطالب مهم گزارش فوق ارائه می شود. 
هم اکن��ون اتفاق نظر وجود دارد که اقتصاد ما در پی 
تحریم ها آسیب های فراوانی دیده است و شاخص های 
اقتص��ادی ه��م مؤید این مطلب اس��ت. نویس��ندگان 
گ��زارش هم بر این موض��وع تاکید و ب��رآورد کرده اند 
که در س��ال های 2012 و 2013 تولید واقعی ناخالص 
داخلی ایران 5/6 درصد کاهش یافت. هرچند این رقم 
در حدی نیست که یک رکود بزرگ اقتصادی محسوب 
شود، ولی به هر حال این وضعیت دشواری های زیادی 
ایجاد کرده و باید به آن توجه ویژه ای داش��ت. گزارش 
براس��اس دو س��ناریوی احتمالی پیش بینی هایی را در 
مورد وضعیت اقتصادی ایران انجام داده است. براساس 
س��ناریوی اول توافق جامعی ص��ورت خواهد گرفت و 
تحریم ها برداش��ته خواهد ش��د اما براساس سناریوی 
دوم در نهایت توافقی حاصل نمی ش��ود و تحریم ها هم 
احتماال سخت تر می ش��ود. تحلیل نویسندگان گزارش 
در خص��وص راه ه��ای پیش رو جالب تری��ن بخش این 
تحقیق اس��ت. هرچند نویس��ندگان گ��زارش مطمئن 
نیس��تند که آیا توافق موقت اتمی به توس��عه گسترده 
اقتص��ادی خواهد انجامید، ول��ی تاکید می کنند توافق 
ژنو در کل نتیجه مثبتی خواهد داشت. البته مهم ترین 
نتیجه توافق زمانی آش��کار خواهد شد که تحریم های 
اصلی برداشته شود و در آن زمان است که ممکن است 
ما ش��اهد رش��د اقتصادی یک تا پنج درصدی باشیم. 
البته این رقم چندان چشمگیر نیست ولی در وضعیت 
کنونی که اقتصاد ما روندی نزولی داشته، رشد محدود 
هم نتایج بس��یار مثبتی خواهد داشت. در همین حال 
نویس��ندگان گزارش معتقدند که اگر س��رمایه گذاری 
مس��تقیم خارجی به درستی صورت گیرد، ممکن است 
می��زان تولید نفت ایران از دوران پیش از تحریم ها هم 
فرات��ر رود. در گزارش موسس��ه امور مال��ی بین المللی 
ب��ر ظرفیت ه��ای واقعی اقتصاد ایران تاکید ش��ده و از 
توانایی های بالقوه اقتصاد کش��ور س��خن رفته اس��ت. 
نویس��ندگان گزارش تاکید می کنند برای رش��د پایدار 
و متع��ادل اقتصادی )و نه فقط خ��روج از تحریم ها( ما 
نیازمند شفافیت بیشتر، کاهش کلی فساد و اصالحات 
س��اختاری هس��تیم تا بخش خصوصی نقش موثرتری 
در اقتصاد کش��ور بازی کند. به گفته نویس��ندگان »با 
فرض اینکه. . . بحث ها به توافقی نهایی بینجامد، برخی 
از تحریم های جدی تر نیز برداش��ته خواهند ش��د و در 
پی آن ایران از محدودیت های مهمی که دس��ت و پای 
اقتص��اد را گرفته آزاد خواهد گش��ت. این امر می تواند 
تاثیرات مهم و حت��ی متحول کننده ای بر اقتصاد ایران 
داش��ته باش��د. البته این روند درصورتی میسر خواهد 
شد که ایران از فرصت های جدید اقتصادی بهره برداری 
کند و به تغییر س��اختار اقتصادش بپردازد.« در اینجا 
باید یادآور شد که برای تغییر ساختار اقتصادی کشور 
بای��د تالش های مختلفی انج��ام داد و بخش مهمی از 
این تالش ها باید در راس��تای تکث��ر اقتصادی و خروج 
از وابستگی بیش از حد به نفت و صنایع مربوطه باشد. 
از س��وی دیگ��ر، اگر تواف��ق جامعی حاصل نش��ود 
و تحریم ه��ا ادامه یابد، تاثیر منف��ی اقتصادی این امر 
وس��یع خواهد بود. نویس��ندگان گزارش می گویند اگر 
تحریم ها برداش��ته نشود، در آن صورت تا سال 2015، 
تولید واقعی ناخالص داخلی ایران 15 درصد دیگر هم 
کاهش خواهد یافت. متاس��فانه باید گفت این امر بدان 
معناس��ت که اگر تحریم ها بر جای خود باقی بماند، در 
س��ال 2015، اقتصاد ما شاید تنها به 85 درصد حجم 
خود در س��ال 2012 برس��د و حتی ش��اید منقبض تر 
هم بش��ود. در ضم��ن نباید فراموش کرد ک��ه با ادامه 
این ش��رایط، انقباض اقتصاد کش��ور ادامه پیدا خواهد 
کرد و اقتصاد ما هم س��ازوکارهای الزم را برای جبران 
این وضعیت نخواهد داش��ت. باید گفت که بر اس��اس 
هر معیاری قبول ش��ده ای این انقباض اقتصادی تقریبا 
فاجعه بار خواهد بود و سالیان زیادی زمان الزم خواهد 
ب��ود تا زیان های حاصل ش��ده جبران ش��ود. در ضمن 
نبای��د فراموش کرد که بیکاری و دیگر نتایج منفی این 
وضعیت اقتصادی نیز می تواند به بی ثباتی و اغتشاشات 

اجتماعی بینجامد. 
نکات کلیدی گزارش موسس��ه امور مالی بین المللی 
بسیار روش��ن اس��ت. قبل از هر چیز شکی نیست که 
رس��یدن ب��ه توافقی نهایی ب��ا گروه 1+5 بس��یار مهم 
اس��ت و هزینه شکس��ت در این زمینه بسیار باالست. 
گ��زارش تاکید می کند پس از توافق نهایی هس��ته ای، 
م��ا باید به گون��ه ای عمل کنیم ک��ه تالش ها برای رفع 
س��وء مدیریت های اقتص��ادی ب��ه فراموش��ی س��پرده 
نش��ود. در ضمن ما باید اولویت بندی ه��ای غلط را در 
س��طح سیاس��ت گذاری تش��خیص دهیم و اصالحات 
ساختاری معنادار را به گونه ای سامان دهیم که به قول 
نویسندگان گزارش در جهت رفع جمود و تصلب اداری 
و مدیریتی باشد. این اقدامات به بخش خصوصی کمک 
خواه��د کرد تا نقش مناس��ب خ��ود را به عنوان موتور 
محرکه رش��د اقتصادی کشور پیدا کند. پس از گذار از 
تحریم ها و در دوران پساتحریم تنها با مدیریت بهتر و 
اصالحات عمده ساختاری است که ما خواهیم توانست 
جایگاه��ی واقع��ی در می��ان کش��ورهای موفق جهان 
 پی��دا کنیم. اگر روند مذاک��رات را مثبت ارزیابی کنیم 
_ روند مذاکرات نه به معنی دستیابی به توافق کامل_ 
توج��ه به اظهارات رییس اتاق بازرگانی تهران نیز حائز 
اهمیت خواهد بود: »نباید انتظارات مردم را به اندازه ای 
افزای��ش داد که تصور کنند به محض توافق هس��ته ای 

معجزه ای در اقتصاد رخ می دهد.«

نبض اقتصاد جهانی 
در توافق هسته ای قوی تر خواهد زد

ب��رای اغلب اف��رادی ک��ه پیگیر اخبار روز هس��تند 
ش��نیدن عباراتی چون مذاکرات هسته ای، تحریم ها و 
لغو تحریم ها و... مفاهیمی آش��نا و تکراری اس��ت. واژه 
»اقتصاد« اگرچه در این میان کمتر بیان می ش��ود، اما 
بخ��ش عم��ده ای از دغدغه دولت های ط��رف مذاکره، 
حل موانع اقتصادی و تجاری متاثر از تحریم ها اس��ت. 
عل��ل و انگیزه ه��ای تالش تی��م مذاکره کنن��ده ایرانی 
برای دس��تیابی به توافق هس��ته ای بارها بررسی شده 
و مبحثی تکراری به نظر می رس��د، اما این مذاکرات تا 
چ��ه حد می تواند برای دولت های خارجی حائز اهمیت 

و سود آور باشد؟ 

جنگ بی جنگ! 
ت��ا پیش از ش��روع مذاکرات، تهدید ای��ران به حمله 
نظامی ابزاری بود که بارها از س��وی کشورهای غربی، 
به ویژه ایاالت متحده علیه ایران اس��تفاده شد و هر بار 
با مخالفان متعددی روبه رو می ش��د. نکته مهم در این 
میان، هزینه ه��ای اقتصادی و سیاس��ی جنگ افروزی 
علی��ه ای��ران در منطقه اس��ت. مقامات ارش��د امریکا 
بارها از س��وی کابینه دولت و حتی ش��هروندان مورد 
انتقاد قرار گرفته اند که هنوز خس��ارات جنگ با عراق 
و افغانس��تان به طور کامل از بین نرفته و جنگ با یک 
کش��ور دیگر به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. از سوی 
دیگر، شرایط نظامی و تس��لیحاتی ایران قابل مقایسه 
ب��ا عراق و افغانس��تان نب��وده و هزینه جن��گ با ایران 
سرس��ام آور خواهد بود. همین مقدمه کافی است تا هر 
کارش��ناس اقتصادی تمایل پیدا کن��د تا با ایران از در 
مذاکره و توافق وارد ش��ود تا جنگ و خسارات متعدد 

مالی و اقتصادی. 

همکاری های منطقه ای و تنش زدایی سیاسی
از لحاظ موقعیت اس��تراتژیک و امنیت، کشور ایران 
یکی از بهترین وضعیت ها را در مقایس��ه با کشورهای 
همجوار مانند: پاکس��تان، افغانس��تان و عراق داراست. 
ای��ن موقعیت بی نظیر اس��تراتژیک از نگاه کش��ورهای 
طرف مذاکره با ایران نیز دور نمانده اس��ت. در صورت 
تواف��ق با ایران و لغو تحریم های سیاس��ی و اقتصادی، 
ای��ران می توان��د در رف��ع تنش های منطقه ای بس��یار 
اثرگذار عمل کند. برای مثال، مقابله با قاچاقچیان مواد 
مخدر افغانس��تان و پاکس��تان یا هم��کاری بین المللی 
ب��رای مبارزه ب��ا دزدان دریایی یا کاه��ش بحران های 
سیاسی منطقه ای. از سوی دیگر، توافق هسته ای ایران 
و غ��رب نه تنها ثبات اقتصادی و کاهش تورم اقتصادی 
ایران را در پی خواهد داش��ت، بلکه برای کش��ورهای 
اروپایی فرصتی بس��یار ویژه خواهد بود تا از منابع گاز 
طبیعی ایران استفاده کنند و روابط اقتصادی و تجاری 

متعددی با ایران برقرار کنند. 

تاثیر مستقیم بر اقتصاد جهانی 
درس��ت اس��ت که تحریم های اقتص��ادی و محدود 
ک��ردن فرصت های اقتصادی ایران، باعث ش��ده حجم 
معام��الت ایران کاهش پیدا کند، اما جالب اس��ت اگر 
بدانیم با وجود تمامی فشار تحریم های اقتصادی، ایران 
هم اکنون در بین کشورهای ش��رق میانه، مقام دوم را 
در زمین��ه روابط اقتصادی موف��ق، مقام دوم در زمینه 
دارا بودن ذخای��ر گازی جهان و مقام چهارم در زمینه 
دارا بودن ذخای��ر نفت خام جهان را به خود اختصاص 
داده اس��ت. ب��ا در نظ��ر گرفت��ن این مس��ائل، با یک 
بررس��ی اقتصادی متوجه خواهیم ش��د که ورود ایران 
به بازارهای جهانی و رفع تحریم ایران مس��اوی است با 
چند هزار فرصت شغلی، میزان قابل توجهی سود مالی 

و حجم باالی معامالت جهانی سودآور. 

صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی 
یک��ی از کلیدی تری��ن بخش های س��ودده برای دو 
ط��رف مذاکره کنن��ده، بخش صادرات نفتی اس��ت. با 
توجه به آنکه کش��ورهایی مثل عراق و لیبی، از لحاظ 
ص��ادرات نف��ت و ذخای��ر نفتی با مش��کالت متعددی 
روبه رو هس��تند، ایران، مانند گنجینه نفتی ارزشمندی 
در میان س��ایر کشورهای مش��ابه قرار دارد. اگر ایران 
با لغو تحریم ها و دس��تیابی به توافق هس��ته ای، موفق 
ش��ود ظرفی��ت صادرات نفت��ی خ��ود را افزایش دهد، 
طبق پیش بینی کارشناس��ان اقتصادی تا سال 2020 
به یکی از پرپتانس��یل ترین کش��ورهای منطقه و حتی 
جهان برای س��رمایه گذاری تبدی��ل و تورم ایران نیز تا 
حد زیادی مهار خواهد ش��د. با توجه به ظرفیت ایران 
برای گس��ترش خط لوله های صادر کنن��ده نفت و گاز 
و افزایش طرفیت تولیدات پتروش��یمی می توان انتظار 
داش��ت ایران در صورت توافق هس��ته ای در بازارهای 
جهانی در فهرس��ت پنج کشور برتر صادر کننده نفت و 

گاز و مشتقات پتروشیمی قرار گیرد. 

لغو محدودیت های بانکی
و سرمایه گذاری های خارجی 

به عل��ت وجود تحریم ه��ای بین الملل��ی، هم اکنون 
از  س��رمایه گذاران خارج��ی مجب��ور ب��ه اس��تفاده 
کش��ورهای واسطه و س��رمایه گذاری های کوتاه مدت 
در برخ��ی پروژه های مش��ترک با ایران هس��تند، اما 
در صورت لغو تحریم ها، کش��ورهای غربی و اروپایی 
موفق خواهند ش��د به شکل مس��تقیم و بی واسطه با 
ایران وارد معامالت تجاری شوند و حتی بازار بورس 
ای��ران را به ط��ور مس��تقیم تحت تاثیر معامالتش��ان 
قرار دهند. کش��ورهایی مث��ل بریتانی��ا بارها تمایل 
ضمنی خود را برای همکاری با بخش خودروس��ازی 
ای��ران ابراز کرده اند؛ بخش��ی ک��ه با لغ��و تحریم ها 
فضای بس��یار خوبی برای س��رمایه گذاری س��ودآور 
خارجی خواهد داش��ت. به طور کل��ی، ایران با وجود 
س��ال ها تحریم و فش��ار اقتصادی، توانس��ته اس��ت 
مقاوم��ت و بردب��اری اقتصادی خ��ود را حفظ کند و 
شکس��ت نخورد. بنابراین با لغ��و تحریم ها و توافقات 
هس��ته ای، ایران یکی از بکرترین، پرپتانس��ل ترین و 
برای سرمایه گذاری  سودآور ترین کش��ورهای جهان 

و عقد قراردادهای تجاری پررونق اس��ت. 

علی فرامرزی

رویا پاک سرشت

برخ��ی  اظه��ارات  بناب��ر 
کارشناس��ان یکی از دالیلی که 
ایران دس��ت پر را در مذاکرات 
ایران  ندارد، وابس��تگی اقتصاد 
ب��ه درآمده��ای نفتی اس��ت؛ 
اهرم��ی ک��ه غ��رب از آن ب��ه 
منظور فش��ار بر ایران استفاده 
می کند. درآمدهای نفتی نیز اثر 
مستقیمی بر تولید ناخالص ملی 
دارد. هرچقدر میزان درآمدهای 
نفتی کاهش یابد، تولید ناخالص 
مل��ی نی��ز کاهش می یاب��د. به 
همی��ن دلیل، یک��ی از راه های 
مقابله با آن کاهش وابس��تگی 
است. از طرفی ساختار اقتصادی 
کش��ور نی��ز موجب ش��ده که 
اثرمستقیم بر  فرآیند مذاکرات 
وضعیت اقتصادی کشور داشته 
باشد. حسین راغفر اقتصاددان 

در این باره معتقد اس��ت، تنها 
راه توجه به ظرفیت های داخلی 
است تا اثر اهرم فشار را کاهش 

دهد. 
با  چرا فرآین�د مذاکرات 
رش�د ناخالص مل�ی رابطه 

مستقیم دارد؟ 
یکی از علت های این مس��ئله 
به عملک��رد دولت نهم و دهم در 
حوزه اقتصاد و رابطه آن با جامعه 
بین الملل مربوط می ش��ود. رفتار 
دولت های گذشته موجب اعمال 
تحریم ه��ا علیه ایران ش��د و این 
مسئله زمینه ساز تخریب اقتصاد 
بود. همچنین عامل دیگر ساختار 
اقتصاد ایران بوده که به شدت به 
درآمدهای نفتی وابسته است. این 
مسئله اقتصاد ایران را آسیب پذیر 
کرده اس��ت. زمانی که ش��ما به 

درآمدهای نفتی وابس��ته باشید، 
نوسان های قیمتی و بحران های 
انرژی بر اقتصاد شما اثر می گذارد. 
ب��ه همین دلیل، آس��یب پذیری 
اقتص��اد ایران موجب ش��ده که 
تحریم ها اثر زیادی بر اوضاع داشته 
باشد. به همین دلیل، برای کاهش 
وابس��تگی باید اقدام��ات جدی 
صورت گیرد. یک��ی از مهم ترین 
س��اختار  در  تح��ول  اقدام��ات 

اقتصادی و کاهش وابس��تگی به 
درآمدهای نفتی است. مادامی که 
تولید در این کشور رونق نگیرد، 
امکان توس��عه نیز وجود نخواهد 
داشت. عدم توسعه تولید داخل، 

وابستگی را بیشتر می کند. 
فرآیند  می ت�وان  چگونه 
مذاکره را به س�مت رش�د 

تولید ناخالص سوق داد؟ 
مهم ترین علتی که ایران وارد 
مذاکرات هسته ای شده، بخشی 
از آن به دلیل تحریم های اعمال 
شده اس��ت. تحریم ها بر اقتصاد 
ایران اثر داشته است. اینکه باید 
چه کنیم اثر تحریم ها کم شود 
و فرآین��د مذاکره ب��ه نفع ایران 
پیش برود، توجه به ظرفیت های 
تولید در داخل اس��ت. اقتصادی 
که وابس��ته به درآمدهای نفتی 

است، موجب شده وابستگی های 
ش��دیدی را ب��رای خ��ود ایجاد 
کند. اقتصادی ک��ه باید ماهانه 
نزدیک به 43 ه��زار میلیارد در 
قال��ب یارانه به مردم پول بدهد. 
به همین دلیل هر اندازه میزان 
وابس��تگی ب��ه درآمدهای نفتی 
کم باشد، اثر مثبت بر مذاکرات 
خواهد گذاشت. در حال حاضر، 
طرف مقابل در مذاکره می داند 
که اقتصاد ای��ران به درآمدهای 
نفتی وابس��ته اس��ت. بنابراین، 
از ای��ن اه��رم برای فش��ار بهره 
می برد. حال اگر این وابس��تگی 
کاهش یابد و اثر تحریم ها اندک 
باش��د، ط��رف مقابل ب��ر بی اثر 
ب��ودن اقدامات پ��ی خواهد برد 
و در نتیج��ه کارای��ی خود را در 

مذاکرات از دست می دهد. 

حسین راغفر، اقتصاددان: 
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تحریم را بی اثر می کند

دریچه دیدگاه
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کلکسیونی از ساعت و پری دریایی

بیل ویلیامز و همس��رش کتی را می ت��وان زوج دلداده به 
کلکس��یون داری نامید. آقای ویلیامز تاکنون هزاران س��اعت 
را جمع آوری کرده و کتی هم هزاران پ��ری دریایی دارد. این 
کار برای زوج ش��یفته کلکس��یون داری نه تنها یک سرگرمی 
فوق العاده اس��ت بلکه روابطش��ان را ه��م صمیمانه تر کرده 
اس��ت. کتی در این باره می گوید: »بعضی ها فکر می کنند ما 
دیوانه هستیم. بعضی ها حتی به چش��م آدم های غیرعادی و 
عجیب به ما می نگرند اما کاری که انجام می دهیم چندان هم 
عجیب نیست چون ما همزمان به یکدیگر و کلکسیون داری 
عالقه داریم.« تا حاال تعداد س��اعت های کلکس��یون بیل به 
3259 عدد رسیده اس��ت. بیل با این تعداد س��اعت رکوردار 
کلکسیون دارهای شخصی ساعت در جهان است. تمامی این 
ساعت ها در یک کلیس��ای پروتس��تان که بیل آن را خریده، 
نگهداری می ش��وند، البته کتی هم از این کلیس��ا بی نصیب 
نمان��ده و همه 2000 پ��ری دریای��ی اش را در اتاق��ی در آن 
کلیس��ا نگهداری می کند. کتی می گوید: »خیلی مهم است 
که من و بیل کلکس��یون های متفاوتم��ان را یکجا نگهداری 
می کنیم. اگر ق��رار بود آنها را هرجا که جا می ش��د، بگذاریم، 
زندگی برایمان س��خت می ش��د.« آقای ویلیامز نخستین بار 
25 سال پیش و قبل از آشنایی با همس��رش کار جمع آوری 
س��اعت ها را آغاز کرد. این معلم بازنشس��ته که حاال آموزگار 
زبان انگلیسی است، آن زمان یک ساعت عتیقه خرید. وقتی 
به خانه آمد و قطعاتش را از هم جدا کرد، مجذوب س��ازوکار 
ساعت شد. بیل در این باره چنین می گوید: »این ساعت مدل 
کاله ناپلئونی بود که از یک کتابفروش��ی دست دوم خریدم. 
به نظرم روی بخاری نمای قشنگی داش��ت و به همین دلیل 
آن را 37 دالر خریدم.« خرید این ساعت سرآغاز عالقه آقای 
ویلیامز به جمع آوری ساعت بود. بیل می گوید: »زیبایی ساعت 

برایم تحسین برانگیز بود و صدایش را بسیار دوست داشتم.«  او 
دو سال بعد با همسرش آشنا شد و جالب اینجاست که پیش 
از مالقات اول با همس��رش می دانس��ت او هم کلکسیون دار 
اس��ت. بیل درباره آش��نایی با همس��رش می گوید: »وقتی با 
کتی آشنا ش��دم تنها 30 ساعت داش��تم و به او قول دادم که 
وقتی ساعت هایم صد تا شدند، این کار را کنار بگذارم. روشن 
است که نتوانس��تم س��ر قولم بمانم!«گذر س��ال ها کار را به 
جایی رساند که دیگر نمی شد س��اعت ها را در خانه نگهداری 
کرد. ب��ه همین دلیل بی��ل در حرکتی جالب یک کلیس��ای 
قدیمی برای جا دادن س��اعت ها خرید چون ساعت ها دین و 
ایمانش شده بودند. این کار در واقع س��اعت هایی را که 250 
هزار دالر ارزش داش��تند، بیمه می کرد. یکی از این ساعت ها 
متعلق به یک مس��افر روس کشتی ای اس��ت که در مارلبور 
سوندز غرق شد. یکی دیگر از س��اعت ها هم جایزه برنده یک 
مس��ابقه قدیمی تلویزیونی بود. همین دالیل ب��رای در نظر 
گرفتن یک جای مناس��ب برای نگهداری از س��اعت ها کافی 
بود. بیشتر س��اعت ها به باتری نیاز نداشتند و ساعت ها طول 
 کشید تا بیل به تنهایی توانست همه آنها را در کلیسای قدیمی 
جا دهد. بعد از ازدواج این دو، خیلی نگذش��ت که کتی هم به 
عادت همسرش گرفتار شد و از حدود 10سال پیش شروع به 
جمع کردن پری های دریایی کرد.  کتی می گوید: »وقتی بچه 
بودم پری دریایی خیلی دوست داشتم، به ویژه به افسانه هایی 
که درباره ش��ان گفته می ش��د، عالقه داش��تم. زیبایی شان 
هم مجذوب کننده ب��ود. اول یکی خریدم، بعد، دو تا ش��دند، 
بعد سه تا، چهارتا و کم کم کلکس��یونم بزرگ و بزرگ تر شد. 
مجموعه کتی که به زودی از نظر تعداد به بیل خواهد رسید، 
شامل جواهرات، پوسترها، عروس��ک ها و هر چیزی است که 
به پری دریایی مربوط باش��د. در این حال س��اعت های بیل 
درو و دیوار کلیس��ای قدیمی را پر کرده اند و تع��داد زیادی از 
آنها هم در قفسه نگهداری می ش��وند. بیل که حاال در جامعه 
اطراف خود فردی مش��هور اس��ت، مجموعه خود را به موزه 
س��اعت تبدیل و کتابی هم در این باره منتش��ر کرده است. 
وجود این همه س��اعت، بیل را وادار کرد تا به فکر سیستمی 

برای نگه��داری از آنها باش��د. بیل چنین توضی��ح می دهد: 
»وقتی یک س��اعت می خرم، ش��ماره ای را ب��ه آن اختصاص 
می دهم. قیمتش را زیرش می نویسم، ارزشش را هم تخمین 
می زنم و به این ترتیب اطالعات کام��ل را از آن دارم.« اگرچه 
زن و ش��وهر کلکس��یونر هر کدام در جمع آوری کاالی مورد 
عالقه شان بسیار حریص هس��تند اما به شدت اصرار دارند که 
رقابتی بین شان وجود ندارد. کتی در این باره می گوید: »ما به 
هم احترام می گذاریم و همدیگ��ر را درک می کنیم. من تنها 
زمانی آزرده می شوم که او شروع به تعمیر ساعت هایش روی 
میز می کند.« این زوج صاحب یک پسر 22 ساله به نام اندرو 
هستند که البته به سمت و س��وی عالقه پدر و مادرش نرفته 
اس��ت.  بیل با خنده چنین می گوید: »او فعال نه سراغ ساعت 
رفته و نه پری دریایی برایش جذابیتی دارد. شاید روزی او هم 
به این سمت کشیده ش��ود.« بیل همسرش را بسیار ستایش 
می کند و اغلب برای او پری دریایی می خرد تا به کلکسیونش 
اضافه کند و روحیه اش را باال ببرد. بیل می گوید: »از اینکه هر 
دوی ما از کلکسیون داری لذت می بریم، بسیار خشنود و راضی 
هستم. این باعث شاد بودنمان می ش��ود. زمانی، وقتی به بازار 
می رفتم نخستین چیزی که دنبالش می گشتم، وسیله ای بود 
که تیک تاک کند اما حاال در کنار تیک تاک به دنبال هر چیزی 

هستم که دم داشته باشد!«

درباره یکی از نایاب ترین 
اسکناس های ایران

اس��کناس های دوره پهلوی اول یا رضاش��اه شامل دو 
سری بوده است، سری اول اس��کناس های دوره رضا شاه 
معروف به اس��کناس های کاله دار یا کاله پهلوی و سری 
دوم نیز به اسکناس های سربرهنه یا اسکناس های نیم رخ 

معروف بوده است. 
اسکناس های سری اول یا اسکناس های کاله دار تماما 
درکشور امریکا چاپ می ش��ده و اسکناس های سری دوم 
یا اسکناس های سربرهنه نیز چاپ کشور انگلستان بوده 

است. 
همچنی��ن اس��کناس های کاله دار از اس��کناس های 
سربرهنه گران تر است و اسکناس های کاله  دار هم شامل 
دو سری اس��کناس های کاله بزرگ و اسکناس های کاله 
کوچک بوده که اس��کناس های کاله بزرگ گران تر است. 
به عنوان مثال درحال حاضر اس��کناس 500 ریالی کاله 
بزرگ یکی از نایاب ترین اس��کناس های ایران به ش��مار 
می رود. اسکناس کاله کوچک کمیاب است اما نسبت به 

اسکناس های کاله بزرگ گران نیست. 
معموال درپش��ت اس��کناس های دوره پهل��وی اول به 
دلی��ل اینکه این اس��کناس ها چاپ��ی بوده اس��ت، برای 
چرخش درگ��ردش مالی مهر زده می ش��د، به طوری که 
اسکناس هایی که از س��وی رضاشاه درتاریخ 1317 چاپ 
شده بود تا س��ال 1323 که محمدرضاش��اه در رأس کار 
می آید،در چرخه مالی بوده اس��ت، یعنی چاپ اسکناس 
درس��ال 1317 بوده اما در صورت ضرورت به اس��کناس 
درس��ال های بعدی با زدن مهر همان سال اسکناس را به 

بازار تزریق می کردند. 
آن زمان اسکناس ها با مهرها شناخته می شدند و پشت 
هر اسکناس مطابق با تاریخ و سالی که وارد گردش مالی 
ش��ده مهر می زدند، به عنوان مثال پش��ت اسکناس دوره 
پهلوی اول مهر سال 1321 زده شده، این امر به این معنی 
است که این اسکناس چاپی در سال 1321 وارد گردش 
مالی شده است.  اسکناس های دوره پهلوی براساس سال 
مهر دارای ارزش مالی هستند به طوری که در سال 1319 
تعداد اسکناس های مهر خورده به دلیل عدم نیاز کشور به 
اسکناس کم بوده اما تعداد اسکناس های مربوط به سال 
1320 تا 1321 زیاد بوده اس��ت، به همین دلیل درحال 
حاضر اسکناس های دوره پهلوی اول با مهر 1319 به علت 
کمیاب بودن، گران تر است.  همچنین ممکن است تاریخ 
چاپ اسکناس سال 1317 بوده اما مهری برپشت اسکناس 
زده نشده اس��ت، به همین دلیل اسکناس های بدون مهر 
از اسکناس های دارای مهر گران تر هستند، به طوری که 
اس��کناس بدون مهر از اس��کناس با مهر سال 1319 هم 

گران تر است. 

 اسکناس ها را بهتر بشناسید
یکی از مهم تری��ن نکاتی که در مورد اس��کناس ها مطرح 
اس��ت، بحث امنیت آنهاس��ت. امنیتی که تنها در صورتی 
ایجاد می ش��ود که افراد اطالعات زیادی در مورد اسکناسی 
که قرار است خریداری کنند، داشته باشند. از طرفی در عالم 
کلکسیون داری مواردی مورد توجه است که موجب ارزش 
پولی باالی اسکناس ها می شود که یکی از آنها ارور یا همان 
خطاهای چاپی اس��ت که قیمت باالی اس��کناس ها را رقم 
می زند. بنابراین دانس��تن ویژگی های اس��کناس ها موجب 
می شود در مواقعی بتوانید خطاهای آنها را تشخیص داده و 
به نوعی صاحب یک اسکناس ارزشمند شوید. آنچه در زیر 
می آید اگرچه مربوط به اسکناس 200 تومانی است اما تقریبا 

همه آنها را در اسکناس های رایج می توان دید. 
1-  چاپ برجسته: تصویر حضرت امام خمینی  )ره( در 

سمت راست با چاپ برجسته. 
2- واترمارك: طرح تصویر حضرت امام خمینی )ره( در 
س��مت چپ و در خمیره کاغذ )واترمارک( که در مقابل نور 
از دو طرف قابل رویت است و همانند طرح تصویر واترمارک 
اسکناس های سری قبل است.  به واترمارک، فیلیگران هم 

گفته می شود.
3- نخ امنیتی: نخ امنیتی از نوع پلی استر با نوشته بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران در درون کاغذ قرار گرفته 
است که در مقابل تابش اشعه ماورای بنفش به رنگ های سبز 

و آبی و قرمز نمایان می شود. 
4- نشانه برجس�ته برای تشخیص نابینایان: سمت 
چپ و پایی��ن دو نقطه به صورت برجس��ته برای س��هولت 
شناس��ایی این اس��کناس توسط عزیزان روش��ندل در نظر 

گرفته شده است. 
5- تصویر مکمل: س��مت چپ و پایین )س��مت راست 
مش��خصه موضوع بند 4( بخشی از مبلغ اس��می اسکناس 
به ص��ورت التین )2000( چاپ ش��ده که با چاپ قس��مت 
مکمل آن در پشت اسکناس در مقابل نور قابل رویت است. 

6- تصویر مخفی: در قسمت وسط و پایینی روی کتیبه 
قهوه ای رنگ مبلغ اسمی اسکناس به صورت التین )2000( 
به طور مخفی چاپ شده اس��ت که با قرار دادن اسکناس در 

حالت افقی و در مقابل نور قابل رویت است. 
7- ریزچ�اپ: عب��ارت »جمهوری اس��المی ایران« در 
مستطیل های کوچک بنفش رنگ در قسمت باالی اسکناس 
به صورت ریزچاپ درج شده که با ذره بین قابل رویت است. 

8- ش�ماره س�ریال زیر نور ماورای بنفش: ش��ماره 
سریال اسکناس به رنگ قرمز در قسمت پایین سمت راست 
و باالی سمت چپ با استفاده از مرکب فلورسنت چاپ شده 
اس��ت که زیر نور ماورای بنفش به رنگ طالیی قابل رویت 
است. هر گونه تغییری در این مش��خصات موجب می شود 

شما بتوانید از آنها به عنوان ارور ارزشمند استفاده کنید. 
9- چاپ برجسته: بخش هایی از این اسکناس دارای چاپ 
برجسته است که برجستگی این سطوح در مقایسه با چاپ های 

دیگر به سادگی به وسیله انگشتان دست قابل لمس است. 
10- الیاف نامرئی فلورسنت: استفاده از الیاف نامرئی 
فلورسنت در خمیره کاغذ به رنگ های سبز، آبی، قرمز و زرد 
در رو و پشت اسکناس که مقابل تابش اشعه ماورای بنفش 

قابل رویت است. 
11-  مرکب فلورس�نت: استفاده از مرکب فلورسنت در 
بخش اعظم سطح اس��کناس و بخشی از پشت اسکناس که 
در زیر نور ماورای بنفش به رنگ سبز روشن دیده می شود. 

محمد مالمیر 
مجموعه دار حوزه اسکناس و سکه 

ترجمه: سارا گلچیناینکبریتهایبیخطر

جهان مجموعه داری
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دریچه

عال��م مجموع��ه داری تنها جم��ع آوری 
تعدادی اش��یای مشخص نیس��ت بلکه در 
این دنی��ای رنگارنگ و جذاب، ش��یوه های 
نگهداری از اش��یای مجموعه، عامل بسیار 
مهمی به ش��مار م��ی رود، زی��را در صورت 
نگه��داری غیراصولی نه تنه��ا مجموعه ای 
ش��کل نمی گیرد بلکه ضرر و زیان مالی نیز 
در پی دارد، زیرا هم��ه هزینه هایی که بابت 
خرید اجزای مجموعه صرف ش��ده اس��ت، 

هدر می رود. 
یک��ی از مجموعه هایی که نگه��داری از 
آن تا حدودی س��خت اس��ت، کبریت است 
که اتفاقا در بین مجموع��ه داران طرفداران 
زیادی هم دارد. در واق��ع نگهداری کبریت 
در تعداد زیاد، کاری نس��بتا مشکل است و 
همیشه موجب دغدغه خاطر مجموعه داران 
اس��ت. یک روش کلی که در خارج از کشور 

هم بسیار متداول شده است، نگهداری جلد 
قوطی کبریت ب��دون چوب اس��ت. در این 
روش جلد قوطی کبریت به ط��ور کامل باز 
شده و مابقی قس��مت های آن را جدا کرده 
و جلدها یا بر چسب کبریت را در آلبوم های 
تمبر نگهداری می کنند. ای��ن روش تقریبا 

در ایران مورد استفاده مجموعه داران است 
و کلکس��یونرهای خ��وش ذوق ایرانی مایل 
هس��تند کبریت س��الم را نگهداری کنند. 
کبریت باید دور از رطوبت، فش��ار و حرارت 
قرار گی��رد. در ادامه به ط��ور خالصه تاثیر 

عوامل فوق بر کبریت را عنوان می کنیم. 

1-  رطوبت: بزرگ ترین دش��من کبریت 
رطوبت اس��ت، رطوبت باع��ث از بین رفتن 
مواد ش��یمیایی نوک کبریت و تغییر رنگ 
قوطی آن می ش��ود. رطوبت ناشی از هوای 
گرم و مرطوب شرجی یا هوای سرد و بارانی 
و مه زمس��تانی به راحت��ی کیفیت کبریت 
را از بین می ب��رد و به این دلی��ل نگهداری 
مجموعه ه��ا در ویترین ه��ای در بس��ته یا 
جعبه های مقاوم به رطوبت توصیه می شود. 
2-  ح�رارت: نگه��داری کبری��ت در 
دمای بیش از 45درجه س��انتیگراد توصیه 
نمی ش��ود، بای��د مجموعه ه��ا را از معرض 
مستقیم تابش نور خورشید دور نگاه داریم. 
3- فش�ار: قوطی های چوبی یا مقوایی 
کبریت در اثر فش��ار دچار لهیدگی ش��ده و 
تغییر شکل می دهند، توصیه می شود روی 

کبریت ها هیچ گونه فشاری وارد نشود. 

روش نگهداری از کبریت

تا همین 20، 30 سال قبل، کبریت در گوشه و کنار هر خانه پیدا می شد 
و یار همیشگی اتاق ها و آشپزخانه ها بود. بخاری ها، والورها، سماورها، 
اجاق گاز ها و همه وهمه با کبریت روشن می شدند و جان می گرفتند. اما 
این فقط در شهرها بود و اگر به روستاها که لوله های گاز را به خود ندیده 
بودند و تیرهای چراغ هنوز در خاك آنها محکم نش�ده بود می رفتیم، 
ارزش و جایگاه کبریت بیش از حد تصور بود و زندگی بدون آن س�خت 

و دشوار نشان می داد.  
زمان چندان نگذش�ت، اما کبریت به س�رعت و به راحت�ی با حضور 
گاز و ب�رق در هر ش�هر و روس�تا، کنار رف�ت و دیگر در آش�پزخانه ها 
و مطبخ ها جای�ی ب�رای آن در نظ�ر نگرفتند. ام�روز کمتر نش�انی از 
چوب هایی که س�ر آنها گوگرد بود و با کش�یدن به بدنه کبریت روشن 
می ش�د هس�ت. یادش به خیر که با چه لذتی س�راغ کبریت می رفتیم 
و روش�نش می کردی�م و از ب�وی دود آن ل�ذت می بردیم. ش�اید بوی 
گوگرد در مش�ام خیلی از ما که س�نی باالت�ر از 40 س�ال داریم هنوز 
باقی مانده است، اما هر چه هس�ت فقط همان اس�ت و دیگر هیچ.  اما 

برای کلکس�یونرها هنوز کبری�ت، معنای خ�ود را دارد و حتی عزیزتر 
و ارزشمندتر هم ش�ده اس�ت. افراد زیادی هس�تند که به  جمع آوری 
 کبری�ت مش�غولند و با ت�اش ف�راوان انواع و اقس�ام آن را به دس�ت 
آورده اند.  ش�اید در نگاه اول بگویی�م، کبریت که حرف�ی برای گفتن 
ندارد اما کافی اس�ت به همین چند مورد که در زیر می آید توجه کنیم 
تا متوجه شویم این وسیله آتش زا دنیایی بزرگ دارد که وقتی وارد آن 
شوی لذتی وصف ناش�دنی نصیبت می شود و به آس�انی نمی توانی پای 
از آن بیرون بگ�ذاری.  از آنجا ک�ه کبریت از تنوع بس�یاری برخوردار 
اس�ت مجموعه داران، آن را در دس�ته های مختلفی که خود دوس�ت 
دارند دسته بندی می کنند. یکی ممکن است کبریت هایش را براساس 
عکس روی آنها دسته بندی کند و مثا کبریت هایی با عکس پرندگان، 
میراث فرهنگ�ی و لباس های محلی را جداگان�ه در مجموعه خود قرار 
دهد. دیگری کبریت ها را براس�اس تاریخ تقسیم می کند و یکی هم به 
اندازه و شکل کبریت ها توجه می کند و با آن به دسته بندی مجموعه اش 

می پردازد.

شکل ها و اندازه های مختلف می تواند یکی از معیارها باشد. 

کبریت هایی که به موضوعات خاص مانند لباس اقوام، ماه ها، سفر انسان به کره 
ماه، سال های خاص مانند س�ال تعاون و غیره توجه می کنند در دسته خاص خود 

قرار می گیرند. 

مناس�بت ها ه�م یک�ی دیگ�ر از معیاره�ای 
دس�ته بندی اس�ت. تع�دادی از کبریت هایی را 
که مخص�وص تبریک س�ال نو اس�ت در عکس 

می بینید. 

 میراث فرهنگی هر کش�ور برای مردم آن عزیز 
اس�ت. س�ازندگان کبریت به این موض�وع توجه 
خاص�ی دارند. تع�دادی از کبریت های�ی را که در 
عکس می بینید، میراث فرهنگی ایران را به نمایش 
گذاش�ته اند؛ این می�راث می تواند آثار نقاش�ی، 

صنایع دستی، بناهای تاریخی و... را شامل شود. 

صفحه مجموعه داری
 سه شنبه ها منتشر می شود



حفظ سالمت و صرفه جویی مالی
ب��ه گزارش وال اس��تریت ژورنال، 
در حالی ک��ه این روزها ش��یوع 
»اب����وال« و »ان���ترووی��روس« 
ص��در اخبار جه��ان را ب��ه خود 
از  بس��یاری  داده اند،  اختص��اص 
متخصصان سالمت، واکس��ن آنفلوآنزا را بهترین گزینه 
برای حفظ س��المت و همچنی��ن صرفه جویی اقتصادی 
به وی��ژه در طول فص��ل س��رماخوردگی می دانند. زمان 
ش��یوع آنفلوآنزای فصلی نزدیک ش��ده و موارد ابتال به 
ای��ن بیم��اری در اواخر پایی��ز و اوایل زمس��تان به اوج 
می رس��د. عالئم اولیه ابتال به آنفلوآنزای فصلی ش��امل 
درد مفاصل و تب می تواند ش��بیه عالئم سایر بیماری ها 
باش��د، اما بیماری آنفلوآنزا یک بیماری تنفس��ی است 
که هیچ ش��باهتی به »ابوال« ن��دارد. آنفلوآنزا در موارد 
ش��دید می تواند به بس��تری ش��دن به ویژه در جوانان و 
افراد مسن و افرادی که به مشکالت دیگر مبتال هستند 
منجر ش��ود. مرکز کنترل و پیش��گیری ام��راض امریکا 
)CDC( هزینه های درمان آنفلوآنزا در امریکا را ساالنه 
87 میلی��ارد دالر برآورد می کند. ابت��ال به این بیماری 
همچنی��ن منج��ر به از دس��ت رفت��ن 17 میلیون روز 
کاری به دلیل مرخصی اس��تعالجی مبتالیان می شود. 
همچنین یک آنفلوآنزای س��اده که به بستری کودکان 
می انجامد چهار هزار دالر هزینه در پی خواهد داش��ت، 
اما برای صرفه جویی در این هزینه های سرس��ام آور چه 

باید کرد؟ 

مذاکره هوندا برای تامین قطعات 
ب��ه گ��زارش گاردین، 
هوندا س��رگرم مذاکره 
با دو تامین کننده دیگر 
کیسه هوا برای کمک به تعویض قطعات معیوب ساخت 
تاکاتا اس��ت. هیروش��ی ش��یمیزو، نایب رییس تضمین 
کیفیت جهانی تاکاتا، پنجشنبه گذشته به کمیته سنای 
امریکا اظهار کرد: این شرکت ممکن است قادر به تامین 
تقاض��ا برای تعویض قطعات معیوب نباش��د. تا به امروز 
حدود 16 میلیون خودرو در جهان به دلیل اس��تفاده از 
کیس��ه های هوای خطرناک تاکاتا که در صورت تصادف 
خودرو در خط��ر ترکیدگی و پرت��اب قطعات فلزی در 
داخ��ل خودرو قرار دارن��د، فراخوان ش��ده اند که بیش 
از 10 میلی��ون دس��تگاه از آنها در امری��کا بوده اند. این 
مق��ام تاکات��ا اظهار ک��رد حتی اگر این ش��رکت میزان 
تولی��د قطع��ات را افزایش دهد، همچن��ان قطعه کافی 
برای تعویض نخواهد داش��ت. به گفت��ه مقامات ایمنی 
امری��کا، ب��ا در نظر گرفتن نرخ تولی��د 450 هزار قطعه 
تعویضی در ماه، دو س��ال طول خواهد کش��ید تا همه 
کیسه های هوای خودروهای مشمول فراخوان در امریکا 
تعویض ش��ود. با وجود اینکه ساخت کیسه های هوایی 
که در خودروهای فراخوان ش��ده به طور مناس��ب قرار 
بگیرند برای ش��رکت های دیگر راح��ت نخواهد بود، اما 
در صورت گسترش دامنه این فراخوان، کمک گرفتن از 

شرکت های دیگر اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. 

روسیه در برابر سقوط نفت
رویترز،  گ��زارش  ب��ه 
رییس جمهوری روسیه 
تاکی��د ک��رد س��قوط 
قیمت نف��ت و تحریم های غ��رب نمی توانند پیامدهای 
فاجعه ب��اری برای اقتصاد این کش��ور داش��ته باش��ند. 
والدیمی��ر پوتین یکش��نبه )دوم آذر م��اه ٩٣( گفت که 
تحریم ه��ای غرب علیه مس��کو همراه ب��ا کاهش ارزش 
روبل و س��قوط قیمت نفت، پیامدهای فاجعه باری برای 
اقتصاد روس��یه نخواهد داشت. پوتین همچنین غرب را 
مسئول تیرگی روابط با روسیه در نتیجه مسئله اوکراین 
دانس��ت و تاکید کرد مسکو اجازه نخواهد داد در فضای 

بین المللی منزوی شود. 
وی همچنی��ن با طرح این احتمال ک��ه تولیدکنندگان 
ب��زرگ نف��ت مثل امریکا و عربس��تان با هدف آس��یب 
رس��اندن به اقتصاد روس��یه اقدام ب��ه کاهش قیمت ها 
کرده ان��د، افزود: اگر قیمت ان��رژی عامدانه پایین بیاید، 
این مس��ئله به همان هایی آسیب می رس��اند که عامل 
این کاهش بوده اند. رییس جمهوری روسیه تصریح کرد: 
عرض��ه بیش از اندازه نفت نیز ناش��ی از میادین ش��یل 
امریکا و تولید لیبی، عربس��تان و همچنین عراق است. 
ف��روش نفت از س��وی داعش در بازار س��یاه نیز به این 

مسئله کمک کرده است. 

آخرین افزایش��ی که برای حقوق کارگران در نظر گرفته ش��د مربوط به س��ال جاری 
اس��ت که با وجود نرخ تورم ٣٣/7 درصدی بهمن ٩۲، اما افزایش حقوق امسال به میزان 
۲5 درصد در نظر گرفته شد که البته این میزان افزایش با مزایای جانبی تا ۲8/5 درصد 

نیز قابل محاسبه است. 
حال اگر روش چانه زنی برای افزایش مزد س��ال آینده کارگران پا برجا باش��د، بنابراین 
افزای��ش دس��تمزدها بر مبنای نرخ تورم نیز دوباره مطرح خواه��د بود، اما این بار نیز این 
روش تعیین دس��تمزدها به ضرر کارگران خواهد بود، چرا که نرخ تورم در ماه های اخیر 

کاهش یافته و نسبت به ابتدای امسال 11 درصد افت نشان می دهد. 
هرچند کاهش نرخ تورم نشانه های خوبی از اقتصاد را نوید می دهد، اما به دلیل کاهش 
نیافتن قیمت کاالها و خدمات مورد استفاده کارگران و تنها کاهش آهنگ رشد قیمت ها، 

افت نرخ تورم فعلی تاثیری در افزایش قدرت خرید کارگران ندارد. 
همچنین تعیین افزایش دس��تمزد س��ال آینده با توجه به نرخ تورم بهمن ماه امس��ال 
ک��ه احتماال بین 15 تا 17 درصد خواهد بود، به زیان کارگران خواهد بود و این مس��ئله 

می تواند شکاف بین هزینه ها و درآمد کارگران را دوباره افزایش دهد. 

وضعیت دهک ها در سال92 و پیش بینی سال 94

طی ی�ک س�ال و نیم گذش�ته نرخ 
رسمی تورم بیش از 21 درصد کاهش 
داشته است. دولت با کاهش نرخ تورم 
تالش می کرد وضعیت شکاف طبقاتی 
را کاه�ش دهد. آخرین ع�ددی که از 
شاخص فالکت منتشر شده نیز نشان 
می دهد عدد این شاخص روی 0/363  
ایس�تاده اس�ت. پیش بینی ها نشان 
می دهد این عدد تا پایان سال 1394 
به 362 /0 می رس�د. در ش�رایطی که 
چنین پیش بینی محقق شود، وضعیت 
عمومی خانوارهای طبقه متوسط هم 

بهبود پیدا می کند. 

در این یادداشت طبق عادت معهود دو خبر را برایتان نقل و سپس هر کدام را جداگانه 
بررسی می کنیم که کدامیک واقعی و کدامیک غیر واقعی است. 

خبر اول
در مراس��می ب��ه یک��ی از برگزی��دگان ادبیات داس��تانی تح��ت عنوان جای��زه ادبی 
جالل آل احمد، ٣0 س��که بهار آزادی جایزه داده شد که این رقم معادل یک سوم حقوق 

یک بازیکن فوتبال در لیگ دسته اول باشگاه های کشور است. 
خبر دوم

در مراس��می به یکی از برگزیدگان ادبیات داس��تانی تحت عنوان جایزه ادبی جالل آل 
احمد، 5۲0 سکه بهار آزادی و 50 سال مسافرت هوایی داخلی رایگان به همراه استفاده 
رایگان مادام العمر از محصوالت چای س��یروس جایزه داده شد که این رقم تقریبا معادل 

حقوق دریافتی یک بازیکن فوتبال در لیگ برتر باشگاه های کشور است. 
بررسی خبر اول

خبر اول واقعی اس��ت، گرچه هنوز هم بنده در صحت و سقم همین خبر اول هم شک 
دارم که این ٣0 س��که پرداخت ش��ده یا خیر! ولی طبق اخبار خبرگزاری های معتبر این 
مبلغ به ظاهر پرداخت ش��ده است. ضمنا توجه کنید این مبلغ که جایزه ای است و در هر 
سال به اشخاص متفاوت می رسد، شاید معادل یک پنجم حقوق دریافتی بازیکن ذخیره 

تیم شیرین فراز کرمانشاه است! 
خبر دوم

اگر تصور کردید که این خبر واقعی است پیشنهاد می کنم به سرعت با شماره اورژانس 
تماس بگیرید و خود را به دکتر معرفی کنید. 

کسی که برنده جایزه ای می شود به عنوان نخبه در آن مسابقه یا همایش شناخته شده 
است، حال بنده می خواهم حقوق و در آمد متوسط یک روزنامه نگار و نویسنده روزنامه را 
برایتان بررس��ی و آنالیز کنم که ی��ک روزنامه نگار با حقوقش می تواند چه کارهایی انجام 

دهد! 
یک روزنامه نگار متوس��ط، در یک روزنامه اگر حقوقش را س��ر وق��ت بگیرد و روزنامه 
خوش قول باشد در نهایت می تواند درآمد ماهانه یک میلیون تا یک میلیون و 500 هزار 
تومان داش��ته باش��د، که خطراتی مانند توقیف روزنامه و بیکار شدن نیز همراهش است، 
البته ما می توانیم در این مقایس��ه توقیف روزنامه را با پارگی رباط صلیبی بازیکن فوتبال 

مقایسه و از هر دو صرف نظر کنیم. 
*  یک روزنامه نگار با حقوق دریافتی اش، 60 ماه معادل پنج س��ال طول می کش��د که 
یک خانه رهن کند، تازه اگر در این مدت غیر  از آب هیچ چیزی نخورد! اگر بدنش مقاوم 

باشد و زنده بماند می تواند خانه ای رهن کرده و زندگی کند. 
*  یک روزنامه نگار هزار ماه معادل 80 س��ال طول می کش��د که بتواند یک خانه بخرد! 
تازه اگر در طول این 80 سال تورم نداشته باشیم و روزنامه نیز هنوز پابرجا باشد! که در 
ایران تنها روزنامه اطالعات اس��ت که چنین قدمتی دارد، الزم به ذکر اس��ت که در طول 

این 80 سال احتمال اتمام عمر روزنامه نگار به دلیل کهولت سن نیز وجود دارد. 
ما حقوق یک روزنامه نگار را با درآمد حوزه فوتبال مقایس��ه کردیم و نتیجه زیر حاصل 

شد: 
طبق بررسی های بنده و دوستان خودپردازی متوجه شدیم که در لیگ محالت استان 
هرمزگان تیمی وجود دارد که مدیر تدارکاتش پسر خاله ای دارد که آن پسرخاله کارمند 
ش��رکت مخابرات است و حقوق دریافتی اش ماهانه یک میلیون و 700 هزار تومان است 

که خدار را شکر نزدیک به حقوق دریافتی دوستان روزنامه نگار است. 

سعید هوشیار    | طنزنویس|

نگاه آخر

نمودار امروز

کیوسک

نسخه جدید و آزمایش شده بالن گوگل قادر است تا 100 روز در استراتوسفر زمین خدمات رایگان اینترنتی به مردم جهان عرضه کند. 

قــاب

جواد اطاعت  | استاد دانشگاه شهید بهشتی|

ب��ه طور کلی چند رویکرد از لحاظ ایدئولوژیکی در دنیا بیش��تر وجود ندارد. البته این 
رویکردها هر کدام دارای ش��اخه ها و زیرشاخه هایی هستند که فراخور اختالف سلیقه به 
وج��ود می آیند. یک رویکرد، رویکرد رادیکالی و افراطی اس��ت که س��عی دارد به صورت 
ناگهانی و یک ش��به مشکلی را حل کند. این رویکرد با ارسال بخشنامه و دستوراتی سعی 

می کند همه را به اطاعت از خود و نظریات خود موظف کند. 
رویکرد دیگر رویکرد سنت گرایان است که از رویکردهای مطرح است. روش فکری این 

رویکرد به بروز محافظه گری می  انجامد. 
در ای��ن رویکرد تالش ب��ر حفظ موقعیت های موج��ود و ایجاد کمترین تغییر اس��ت. 
برای مثال ش��رایط تحریم ها از دیدگاه محافظه کاری باید با کمترین تغییر از س��مت ما و 
بیش��ترین تغییر از س��مت قدرت های جهانی، در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون چون و 

چرا برطرف شود. 
رویک��رد دیگری نیز وجود دارد که رویکرد اصالح طلبانه اس��ت. این رویکرد در برطرف 
کردن مش��کالت به بروز تغییرات آهسته و پیوسته معتقد است. این منش می تواند برای 
کش��وری مثل ما نیز مفید واقع ش��ود؛ با توجه به اینکه ما هشت سال جنگ را پشت  سر 
گذاش��ته ایم و در دوره های متف��اوت پس از آن همواره با اش��تباهات مدیریتی گوناگون 

مواجه بوده ایم. 
ما منابع حداقلی الزم برای رسیدن به توسعه را داریم. همین منابع می تواند بستر الزم 
برای رس��یدن به موقعیت بهتر را برای ما فراهم کند. همواره در س��ال های پس از انقالب 

سخت ترین زیان ها را از ناحیه تصمیمات اشتباه و سیاست های غلط متحمل شده ایم. 
برای اصالح وضعیت فعلی باید نگاهی با شیب مالیم برای حرکت از وضعیت موجود به 
سمت وضعیت مطلوب داشت. من به شخصه فکر می کنم حرکت آرام و پیوسته به سمت 
اصالح معضالت و مشکالت کشور در اولویت قرار دارد. شاعر می گوید: رهرو آن نیست که 

گه تند و گهی خسته رود، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. 
حرکت های گاه تند و گاه خسته باعث شده تا روند توسعه در ایران نمودار غیر خطی و 
غیر تعاملی داشته باشد. جالب است بدانید این نمودار با نمودار وضعیت سیاست خارجی 
ما نیز تناس��ب دارد. این دو مفهوم همواره با یکدیگر به صورت همزمان در فراز و نش��یب 

هستند. 
در اقتصاد رویکرد های گوناگونی داریم که در س��ال های گذشته بعضی از این رویکرد ها 
در ایران اجرا  ش��ده اند. بعضی از رویکرد ها نیز به نظر کارشناس��ان اهمیت باالیی داشته و 
برای کش��ور الزامی بوده اس��ت. مهم ترین این رویکرد ها اقتصاد دولتی و اقتصاد باز است. 
اینکه در هر دوره ای در ایران یک نوع رویکرد و نگاه حاکم بوده است روند حرکت کشور 

به سمت توسعه را کند کرده است. 

رویکرد واحد برای پیشرفت به سمت توسعه

ش��ش ماه مانده بود به س��ربازی ب��روم که با 
همس��رم یعنی همان خانمی ک��ه در آزمایش با 
ایشان آشنا شده بودم، نامزد شدیم. ماجرا از این 
قرار بود که برای ایشان خواستگار آمده بود و پدر و 
مادرش مصر بودند که دخترشان ازدواج کند. من 
هم فورا به خواستگاری ایشان رفتم. پدر و مادرش 
به شدت مخالفت می کردند و می گفتند به هیچ 
عنوان به کسی که سربازی نرفته، زن نمی دهیم. 
اما با س��ماجت من و اقوامم عاقبت عقد کردیم و 
قرار شد بعد از سربازی، عروسی کنیم. با شرایطی 

که پدر و مادر همس��رم برایش در منزل به وجود 
آورده بودند، به ایش��ان بسیار سخت می گذشت. 
بنابراین باید فکری می کردیم. من به او پیشنهاد 
کردم که یک ش��ب منزل نرود. دوس��تی داشتم 
به ن��ام داود کالهی که در محله هفت چنار خانه 
داش��ت و یک اتاقش را به ما اج��اره داد. از همان 
اتاق ٩ متری زندگی مشترک ما شروع شد. بعد از 
چند روز به پدر همسرم زنگ زدم و گفتم نگران 
نباشید، دخترتان با من است، او هم چند تا فحش 
آب��دار نثار ما کرد و من هم تلفن را قطع کردم.در 
ماجرای ازدواج نیز اعتماد به نفس و مخاطره پذیری 
مش��هود بود. تمایل به مخاطره پذیری نه فقط در 
کار، بلکه در همه جنبه های زندگی می تواند تجلی 

داشته باشد.به زمان سربازی نزدیک می شدم، قبل 
از رس��یدن موعد اعزام، یکی از دوس��تان من در 
ساراول، مرا به فردی معرفی کرد تا ترتیبی بدهد 
که من برای سربازی در تهران باشم تا هم بتوانم 
کار کنم و به زندگی برسم و هم دوران سربازی را 
سپری کنم. من نیز پادگان دوشان تپه را انتخاب 
کردم و در پادگان نیز کاری کردم تا مرا به قسمتی 
که در آنجا به همافرها زبان انگلیسی یاد می دادند، 
منتقل کنند. احساس��م این بود ک��ه چون آقای 
مهندس زرگریان بسیار زبانش خوب بود، من هم 
باید زبان یاد بگیرم. از طرف دیگر اکثر کتاب های 

فنی انگلیسی بود و من باید آنها را می فهمیدم.
ادامه دارد...

سلطان حسین فتاحی
|  بنیانگذار صنایع امرسان | 
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ماجرای ازدواج

خودپرداز

سودوکو

      نویسندگان لیگ محالت! 

ق 
شر

ع: 
منب

منطقه آزاد

اول: ای��ن قاعده بازار تج��ارت و دنیای اقتصاد 
است که از هر امکانی برای کسب سود و منفعت 
بهره ببرند. تا اینجای کار هم مش��کلی نیس��ت، 
مش��کل از آنجایی آغاز می شود که در بهره بردن 
از امکانات به حقوق مادی و معنوی دیگرانی که 
باید یا می توانند از آن امکان نفعی ببرند بی توجه 
باشیم و به قول معروف بخواهیم تک خوری کنیم.
دوم: در چند روز گذش��ته در یکی از سایت های 
خبری به نقل از یک مهندس مخابرات خواندم که 
»یکی از ش��رکت های تلفن همراه از ناحیه تغییر 
آهنگ پیش��واز مش��ترکانش به برخی از قطعات 
ساخته شادروان مرتضی پاشایی به درآمدی نزدیک 
به 70 میلیون تومان در یک روز رسیده است.« بنابر 
گزارش سایت مش��رق نیوز مهدوی، یک مهندس 
مخابرات، در صفحه اجتماع��ی خود در این رابطه 
نوش��ت: »این اپراتور در یک روز حدود 68 میلیون 
تومان افزایش درآمد بابت آوای انتظار داشته است. 
ای��ن یعنی ۲۲6 ه��زار کاربر در ی��ک روز تصمیم 
گرفتند آوای انتظارشان را به آهنگ مرتضی پاشایی 
تغییر دهند.« بنابر همین خبر جدولی از آهنگ های 
پیش��واز مرحوم پاشایی ارائه ش��ده که قیمت هر 
آهنگ ٣00 تومان و در آن به ترتیب نام آهنگ های 
شاید، سریال مثل شیشه، یکی هست، عشق یعنی 
این، دیدی، دقیقه های آخر و آرزو در این بخش به 

فروش گذاشته شده است. 
س�وم: با توجه به اتفاقاتی ک��ه در یک هفته 
اخیر و به خصوص پس از مرگ شادروان مرتضی 
پاشایی رخ داد و هجوم جمعیت و تبدیل شدن او 
از یک ستاره پنهان به ستاره ای آشکار در آسمان 

موسیقی پاپ ایران، طبیعی است که شرایط برای 
حفظ حقوق م��ادی و معنوی او باید تغییر کند. 
تا قبل از این اتفاق آنهایی که تحوالت موس��یقی 
ایران را پیگیری می کردند، می دانستند که مرحوم 
پاشایی ظرفیت های باالیی برای ستاره شدن دارد. 
ذوق موسیقایی و ملودی پردازی، صدایی پرسوز و 
تاثیرگ��ذار که پیش از او آزمونش را در صداهایی 
از همین جن��س داده و صاحبان آن صداها را به 
ش��هرت و محبوبیت رسانده بود و از همه مهم تر 
مظلومیتی که بعد از ابتال به سرطان نسبت به او 
در جامعه ایجاد شده بود، همه وهمه دست به دست 
هم داد تا کنسرت هایش با اقبالی بی سابقه روبه رو 
ش��ود. هجوم جمعیت به کنسرتش در اوایل بهار 
امس��ال در کرمانشاه یا کنسرتش در برج میالد و 
تکرار کنسرت برای چندمین بار نشانه هایی از این 
روند بود. اما اتفاقات اخیر، که در تاریخ موسیقی 
پاپ و انواع دیگر موسیقی ایران کسی مثل آن را 
به یاد ندارد، شرایط خاصی را به وجود آورده است 
که براساس آن هم مدیر برنامه های مرحوم پاشایی 
و هم خانواده آن مرحوم که وارث معنوی و مادی 
آثار او هستند برابر قانون می توانند تا 50 سال از 
حقوق مادی این آثار برخوردار باش��ند و از سوی 
دیگر تا مدت نامحدود به حفاظت از حقوق معنوی 
آث��ارش بپردازن��د. 50 قطعه از مرحوم پاش��ایی 
منتشر ش��ده یا در دست انتشار است. این تعداد 
آثاری است که ضبط شده و شاید بیش از نیمی از 
آنها منتشر شدند و نیمی دیگر در انتظار انتشارند. 
چه�ارم: در این اوضاع و احوالی که خانواده 
مرحوم پاش��ایی درگیر مراس��م کفن و دفن و 
یادبودند، طبیعی اس��ت که ذهن آنها معطوف 
چنین مس��ائلی نمی شود و فردی باید مدیریت 
و پیگی��ری این گونه امور را ب��ر عهده بگیرد تا 

برخی کاس��بکاران از آب گل آل��ود ماهی های 
درش��ت خویش را صید نکنند. مهم تر از آن و 
با توجه به ش��هرت و محبوبیتی که آن مرحوم 
در این ایام به دس��ت آورد، نح��وه قراردادهای 
او با مدیران آلبوم های��ش و نیز آنهایی که این 
قطعات با س��رمایه آنان تولید ش��ده است باید 
بازنگری شود.  به نظر می رسد با توجه به ابالغ 
قانون دسترسی آزاد به اطالعات توسط ریاست 
محترم جمهوری در هفته اخیر این مورد شروع 
خوبی باش��د تا با رصد و پی گیری اهالی رسانه 
حق��وق معنوی و م��ادی آن زنده یاد، آنچنانکه 
قوانی��ن مربوط ب��ه حقوق مولف��ان و مصنفان 
نوش��ته اند اس��تیفا ش��ود.  نقش اصلی در این 
زمین��ه را خانواده آن مرحوم و البته ش��رکتی 
که در روی کنس��رت ها و آلبوم های آن مرحوم 
سرمایه گذاری کردند بر عهده دارند و پیگیری 
آنهاس��ت که برخی کاسبان این گونه امور را بر 
سرجایش��ان می نشاند و وادارش��ان می کند تا 
سهمی از ناحیه آنچه به کف آورده اند را به حق 

به وارثان و خانواده آن مرحوم بدهند. 
پنج�م: نگارنده به یاد دارد بعد از درگذش��ت 
تاسف انگیز مرحوم ایرج بسطامی در ماجرای زلزله 
بم، به یکباره فروش برخی از آثارش به تیراژهای 
میلیونی رس��ید، ولی خان��واده آن مرحوم تالش 
فراوانی را ص��رف کرد که نصیبی از این درآمدها 
به دس��ت آورد که تا آنجایی ک��ه در خاطر دارم 
تالش هایش��ان به جایی نرسید، اما اکنون به نظر 
می رسد قوانین بتوانند به خانواده مرحوم پاشایی 
و وکالی او یاری رسانند که این درآمدها را کسب 
کرده و حداقل بانی امر خیری به نام فرزندش��ان 
ش��وند که با بهره گیری از همین درآمدها بتوانند 

امور را به پیش ببرند. 

به بهانه فروش 70 میلیونی آهنگ های پیشواز مرحوم پاشایی در یک روز 

درباره حقوق مادی مرحوم پاشایی 
سیدابوالحسن مختاباد

 | روزنامه نگار|
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