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سازمان آگهی ها در دستان مشا

شوخ طبع بودن، شفاف بودن و 
شجاعت سه مشخصه مهم و ضروری 

در مدیریت می باشند. 

فوچان یوآن

کافه مدیران چالش های قطب انرژی شدن ایران را بررسی می کند

 برق ایران
منطقه را می گیرد؟

با ش��روع حرکت کشورهای منطقه به 
سمت توسعه یافتگی با ایجاد صنایع، نیاز 
آنه��ا به انرژی به ویژه برق در حال فزونی 
اس��ت و از آنجایی که ایجاد نیروگاه برق 
نیازمند هزینه باال و زمان طوالنی است، 

خیل��ی از کش��ورها ب��ه واردات این کاال 
تمایل دارند تا هم��گام با اجرای طرح ها 
صنعت��ی، بس��تر تامین ان��رژی را فراهم 
کنن��د. در این رابطه برخی کارشناس��ان 
معتقدن��د ای��ران ب��ه دلی��ل موقعی��ت 

اس��تراتژیکی ک��ه دارد می تواند به عنوان 
یک ه��اب منطقه ای عمل ک��رده و برق 
مورد نیاز کش��ورهای همس��ایه را برپایه 
اختالف پیک مصرفی در کریدور ش��مال 

و جنوب تامین کند.

تثبیت تولید 30 میلیون بشکه تولید نفت خام 

اوپک اسیر عهدشکنی عربستان 
3 عاملی که به رکود در بازار دوم مسکن دامن زد

 رونق پیش خرید خانه
در گرو بازگشت اعتماد مردم
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فعاالن صنعت فرش به »فرصت امروز« می گویند:

رنگ چینی، فرش ایرانی را روسیاه می کند

 برندهای ایرانی
جرات ریسک کردن 

ندارند

هفت خوان 
رنگ فروشی

 هویت مستقل
 حلقه مفقوده مراکز 

خرید در ایران

 چه کنیم
 که  سریع ترین

و بهترین باشیم؟
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 چالش های سناریونویسی
برای تبلیغات وطنی

گزارش »فرصت امروز« از مدیریت 
فروشگاهی با مشتریان خاص

 هنوز تا حرفه ای شدن
راه زیادی مانده است

گام های توسعه محصول جدید

هر محصول یا خدمتی که در حال حاضر 
در بازار وجود دارد، عمر مش��خصی دارد و 
بعد از مدتی منس��وخ ش��ده و محصولی 
جدیدتر جایگزی��ن آن می ش��ود. امروزه 
س��رعت فرآینده��ای توس��عه محصول و 
ارائه سریع تر محصوالت و خدمات در بازار 
مس��ئله ای است که شرکت ها و سازمان ها 

توجه خاصی به آن نشان می دهند.  

س��رانجام نشست اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک در مقر این 
سازمان در وین در واکنش به کاهش 30درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی 
تش��کیل شد و در نهایت، کش��ورهای عضو این سازمان اعالم کردند که تصمیمی 
برای کاهش تولید نفت خام شان ندارند. این تصمیم بیانگر آن است که اعضای این 

سازمان خود را برای کاهش بیشتر قیمت آماده کرده اند. 
در نتیج��ه تصمیم اتخاذ ش��ده از س��وی اوپک موجب س��قوط قیمت نفت در 
بازارهای جهانی و س��رایت آن به بازارهای س��هام اروپایی شده است. این در حالی 
اس��ت که باقی ماندن این وضعیت آشفته در بازار در حال حاضر به سود کشورهای 
مصرف کننده عمده نفت نظیر ایاالت متحده بوده و در مقابل س��قوط دوباره قیمت 
نفت فشار را بر اقتصاد کشورهای تولید کننده آن از روسیه گرفته تا ونزوئال افزایش 
خواهد داد. در این بین برنده دیگر این سقوط قیمت شرکت های نفتی هستند که 
به واسطه درهم ریختگی موجود در بازارهای جهانی نفت، سود خود را از وضعیت 
موجود به جیب می زنند.  12عضو س��ازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک که در 
مجموع بیش از یک سوم نفت تولید شده در جهان را تولید می کنند، تصمیم گرفتند 
تا همچنان به تولید فعلی خود که روزانه 30میلیون بشکه نفت خام است، متعهد باقی 
بمانند. اهمیت این تصمیم آنجا مشخص می شود که اعضا در حال حاضر، بیش از سقف 
30 میلیون بش��که در روز تولید می کنند و با توجه به تصمیمی که در نشس��ت اخیر 
اوپک گرفته شد قصد دارند تا با کاهش 300 هزار بشکه ای از تولید نفت خود به تصمیم 
اوپک متعهد بوده و از آن تبعیت کنند. این کاهش تولید چنانچه اعمال شود تاثیر بسیار 
اندکی بر بازار جهانی نفت خواهد داشت به خصوص اعضای این سازمان از اواخر 2011 
به این سو بیش از یک چهارم فراتر از سقف معین شده توسط اوپک نفت تولید کرده اند. 
این تصمیم س��بب شد تا قیمت نفت در بازار دچار تزلزل و سقوط شده و نفت 
وس��ت تگزاس اینترمدیت برای نخس��تین بار در بیش از چهار س��ال گذشته به 
قیمت کمتر از 70دالر در هر بش��که به فروش برس��د. در همین چارچوب قیمت 
هر بش��که نفت برای تحویل در ژانویه در بورس نیویورک با چهار دالر و 64سنت 
کاهش به قیمت 69دالر و پنج س��نت در هر بشکه معامله شد. با تعطیلی نمکس 
به دلیل عید ش��کرگزاری، قیمت نفت برنت دریای ش��مال در بازارهای اروپایی با 
تجربه کاهش پنج دالر و 17س��نتی به قیمت 72دالر و 58سنت برای تحویل در 

ژانویه معامله شد. 
در پی سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی ارزش واحد پولی کشورهای عمده 
تولید کننده نفت با کاهش روبه رو ش��د که در این بین روبل روسیه رکورد سقوط 
را در برابر یورو شکس��ته و به کمترین میزان ارزش خود در مقابل دالر رس��یده 
اس��ت. در همین راستا، غول های نفتی اروپایی شاهد سقوط ارزش سهام خود در 
بازارهای مالی اروپایی بودند.                          ادامه در صفحه 2

براساس تصمیم گیری جدید کارگروه 
وی��ژه مالیات ب��ر ارزش افزوده و تعیین 
تکلیف آن، نرخ این نوع مالیات در سال 

94 افزایش نخواهد یافت. 
نرخ مالی��ات بر ارزش افزوده به عنوان 
یکی از تکالیف قانونی هر س��ال تعیین 
می ش��ود و دولت در چند سال گذشته 
ای��ن ن��رخ را اعالم کرده اس��ت و طبق 
قانون برنامه، هرسال یک درصد به نرخ 
مالیات بر ارزش افزوده اضافه می ش��ود 
که این میزان با توجه به مصوبه مجلس 
در س��ال 93 به دو درصد افزایش پیدا 

کرده است. 
بنابراین، با توجه ب��ه احکام مقرر در 
تبص��ره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم 
توسعه و بند )ط( تبصره 9 قانون بودجه 
س��ال 1393 کل کش��ور نرخ مالیات بر 
ارزش اف��زوده در س��ال آین��ده جاری 
هش��ت درصد تعیین شد که 5/3درصد 
مالی��ات و 2/7درصد عوارض اس��ت که 
طبق قانون برنامه پنجم توسعه و قانون 

بودجه سال 1393 وصول می شود. 
براس��اس قانون برنامه پنجم توسعه، 
دول��ت مکلف بود ن��رخ مالیات برارزش 
اف��زوده را از س��ال اول برنامه س��االنه 
یک واح��د درصد اضافه کند، به گونه ای 
ک��ه در پای��ان برنامه به هش��ت درصد 
برسد. سهم ش��هرداری ها از نرخ مزبور 
س��ه درصد و س��هم دولت پن��ج درصد 

تعیین شده است. 
یک مق��ام مطل��ع در س��ازمان امور 
مالیاتی کشور در گفت وگو با مهر اعالم 
کرد، براس��اس تصمیم گی��ری کارگروه 
مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، 

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 94 
افزای��ش نخواهد یافت، ای��ن در حالی 
اس��ت که ه��ر س��اله براس��اس تکلیف 
قانون، نرخ این ن��وع مالیات یک درصد 

افزایش می یابد. 
در ح��ال حاض��ر، ن��رخ مالی��ات ب��ر 
ارزش افزوده هش��ت درصد اس��ت که 
هفت درصد آن ن��رخ عمومی مالیات و 
عوارض ارزش اف��زوده و یک درصد آن 
مربوط به مالیات س��المت است. به نظر 
می رسد، دولت در انتظار تصویب قانون 
دائمی کردن مالیات ب��ر ارزش افزوده و 
اجرای آن از ابتدای س��ال 95 با مصوبه 

مجلس است. 
دول��ت ب��رای اج��رای قان��ون مالیات 
ب��ر ارزش افزوده، هر س��اله تع��دادی از 
فروش��ندگان و اصناف را مشمول مالیات 
می کرد که البته مقاومت هایی نیز هر ساله 
از سوی کسبه برای عدم مشمول شدن بر 
این نوع مالیات صورت می گرفت و پاسخ 
سازمان مالیاتی به این مشموالن این بود 
ک��ه مالیات بر ارزش اف��زوده در نهایت از 

مصرف کنندگان اخذ می شود. 
علی عس��کری، رییس کل س��ازمان 
ام��ور مالیات��ی با بی��ان اینک��ه دیدگاه 
وزارت اقتص��اد ب��ر این اس��ت که نرخ 
مالی��ات برارزش افزوده در س��ال آینده 
افزای��ش نیابد و طبق ن��رخ فعلی قانون 
اجرا شود، افزود: براساس برنامه پنجم، 
پیش بینی ش��ده 100 درص��د بودج��ه 
ج��اری کش��ور از محل وص��ول مالیات 
تامین ش��ود، ولی هنوز بسترهای الزم 
جه��ت حصول 100 درص��دی به وجود 
نیام��ده که در این راس��تا باید ابزارها و 

امکان��ات الزم جهت تش��خیص مالیات 
براساس عدالت به وجود آید. 

معاون وزیر امور اقتص��ادی و دارایی با 
اشاره به مشروح مذاکرات مجلس شورای 
اس��المی در زمان تصویب قانون مالیات 
برارزش افزوده گفت: مطابق قانون مالیات 
برارزش افزوده باید از تولید دفاع ش��ود، 
چون ای��ن مالیات از مصرف کننده گرفته 
می شود و مالیات باید در زنجیره فعالیت 

اقتصادی وصول شود. 
وی اف��زود: در نظ��ام مالیات برارزش 
اف��زوده فع��االن اقتصادی بای��د بدانند 
ارزش افزوده و زنجیره عمل آن چگونه 
اس��ت. این قانون هیچ گاه مخالف تولید 
نیست و چون در زنجیره اجرایی قانون 
به حلقه آخر نرس��یده است، تصور این 
اس��ت که مخالف تولی��د عمل می کند، 
س��عی م��ا براین اس��ت که مش��کالت 
و موان��ع در مس��یر اجرای ای��ن قانون 

حل وفصل شود. 
همچنین علیرضا طاری بخش، معاون 
مالیات ب��ر ارزش افزوده س��ازمان امور 
مالیاتی کش��ور گفت: نرخ های باال برای 
مالیات بر ارزش افزوده مناس��ب نیست 
و حتی برخی از کش��ورها ک��ه از ابتدا 
نرخ ب��اال در نظر گرفته بودند، بعدا نرخ 
مالیات را کاهش دادند، اما در عین حال 
هر تصمیمی ک��ه مجلس بگیرد، تابع و 

مجری قانون خواهیم بود. 

قانون مالیات بر ارزش افزوده 
اصالح می شود

در همین حال، عل��ی فاضلی، رییس 
اتاق اصناف کشور از نهایی شدن اصالح 

قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده تا پایان 
س��ال یا اوایل س��ال آینده خبر داده و 
گفته اس��ت: اص��الح قان��ون مالیات بر 
ارزش اف��زوده بای��د در کارگروه ه��ای 
مختلف، مراحل قانونی خود را س��پری 
کند و پیشنهادات مربوط در این زمینه 

به مجلس ارائه می شود. 
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه نتای��ج  باید 
به گونه ای باش��د که در نهای��ت به نفع 
جامع��ه، دول��ت و مردم باش��د، افزوده 
است: کس��به از این نوع مالیات ناراضی 
بودند، چ��ون ضربه ش��دیدی به تولید 
وارد می کرد و ما بارها تاکید کردیم که 
مالیات بر ارزش افزوده یک قانون است، 
اما بسترهای اجرایی آن برای حوزه های 
مختل��ف اصن��اف اصال فراهم نیس��ت. 
اکن��ون ای��ن مالی��ات از تولیدکنن��ده، 
تبدیل کنن��ده، فروش��نده و واردکننده 
اخذ می ش��ود و این درحالی اس��ت که 
این مالیات فقط مالیات بر مصرف است. 
مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده، یک نوع 
مالی��ات چندمرحل��ه ای اس��ت که در 
مراحل مختلف زنجی��ره واردات،  تولید 
و توزی��ع براس��اس درص��دی از ارزش 
افزوده کاالهای تولید ش��ده یا خدمات 
ارائه شده در هر مرحله اخذ می شود. در 
حال حاضر، حدود 120 کشور جهان از 
این روش مالیاتی استفاده می کنند که 
نرخ  های آن بین س��ه ت��ا 25 درصد در 

کشورهای مختلف،  نوسان دارد. 
عمده تری��ن مزایای ای��ن نوع مالیات، 
اقتص��ادی،  معام��الت  شفاف س��ازی 
 گس��ترش پایه  ه��ای مالیاتی براس��اس 
مصرف، افزایش درآمدهای مالیاتی قابل 

اتکا برای دولت، توس��عه عدالت مالیاتی 
و غیره اس��ت. عمده ترین معایب آن نیز 
به آث��ار احتمالی تورمی مربوط اس��ت. 
مالیات بر ارزش افزوده، قدمتی بیش از 
60 سال دارد، اما تصویب قانون مالیات 
بر ارزش افزوده در کشور ما یک فرآیند 
طوالنی را از س��ال 1366 لغایت 1387 
طی کرد و در نهایت، در تیر ماه 1387 

برای اجرا ابالغ شد. 
مالیات بر ارزش افزوده، به سه دسته 
مالی��ات بر ارزش اف��زوده تولید، درآمد 
و مصرف تقسیم می ش��ود. در بین سه 
ن��وع مالیات بر ارزش افزوده یاد ش��ده، 
مالی��ات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، 
بیشترین پایه مالیاتی و مالیات بر ارزش 
اف��زوده مصرفی کمترین پایه مالیاتی را 
ایج��اد می کند. چون مالی��ات تولیدی، 
 خریدهای ناخالص کاالهای س��رمایه ای 
را ش��امل می ش��ود و  موانع��ی در برابر 

سرمایه گذاری ایجاد می کند. 
در بین س��ه روش یاد شده مالیات بر 
ارزش اف��زوده مصرفی که کمترین پایه 
مالیات��ی را ایجاد می کن��د، یک مالیات 
عمومی ب��ر مصرف اس��ت که بیش��تر 
کش��ورها معموال ای��ن روش را انتخاب 

می کنند. 
البته اس��تفاده از این روش باالترین 
ن��رخ مالی��ات را ب��رای ایج��اد بازده 
درآمدی مطلوب نیاز دارد و به همین 
علت، برخی کشورها کوشش می کنند 
مبن��ای مالیات ب��ر ارزش اف��زوده از 
نوع مصرفی را به وس��یله مالیات پذیر 
کردن بخش��ی از کاالهای س��رمایه ای 

گسترش دهند. 

 وزی��ر اقتص��اد، ط��ی س��خنانی در 
دائم��ی  کمیت��ه  نشس��ت  س��ی امین 
تج��اری  و  اقتص��ادی  همکاری ه��ای 
سازمان همکاری های اسالمی، خواستار 
اسالمی  همکاری صندوق همبس��تگی 
برای توس��عه، برای رف��ع بیکاری و فقر 
با استفاده از ابزارهایی همچون زکات و 

وقف در کشورهای عضو شد. 
عل��ی طیب نی��ا، در ای��ن اج��الس با 
اش��اره به رو ب��ه بهبود ب��ودن اقتصاد 

جهانی و س��رعت فزاینده این بهبودی 
طی سال های 2014 و 2015 میالدی 
اظه��ار ک��رد: با وج��ود اینکه ب��ه نظر 
می رس��د، امسال و سال آینده میالدی، 
کشورهای در حال توسعه محرک رشد 
اقتصاد جهانی باش��ند و با وجود بهبود 
در فعالیت های اقتصادی، بیکاری هنوز 
در ص��در مش��کالت آنها ق��رار دارد که 

کشورهای OIC نیز از این امر مستثنی 
نیستند.   وزیر اقتصاد افزود: کشورهای 
OIC با چالش های ساختاری بازار کار، 
همچون نرخ پایین مش��ارکت اقتصادی 
زن��ان، ن��رخ ب��االی بی��کاری جوانان، 
رش��د پایین به��ره وری و رقابت پذیری 
مواجه اند ک��ه در این مقوله، کارآفرینی 
خالقانه می توان��د به عنوان یک راه حل، 

چالش های فوق را هدف قرار دهد. 
وی گف��ت: در ای��ن رابط��ه، اگر چه 
ش��رکت های  برنامه ه��ای  از  حمای��ت 
کوچ��ک و متوس��ط، سیاس��تی موثر و 
اثرگذار اس��ت که در اف��ق بلند مدت، به 
پیدای��ش خیل عظیم��ی از کارآفرینان 
منجر خواهد ش��د، لیک��ن تغییر محیط 
کس��ب و کار تاثی��ر اساس��ی تری در این 

خص��وص بر جای می گذارد که البته در 
اینج��ا، حفظ ثبات اقتصادی نیز اهمیت 
می یاب��د، زیرا ب��ا کنترل نوس��انات نرخ 
تورم، بهره و نرخ ارز، محیط کسب و کاری 
و  بی اطمینان��ی  هرگون��ه  از  ع��اری 
هزینه های پیش بینی نشده خواهد شد.  
وی گفت: از صندوق همبستگی اسالمی 
ب��رای توس��عه می خواهیم با اس��تفاده 

گس��ترده از ابزارهایی همچ��ون تامین 
مالی اجتماعی )زکات و وقف( در تجهیز 
مناب��ع برای فقرزدایی و غلبه بر بیکاری 
و محرومی��ت مالی اقش��ار آس��یب پذیر 
به کش��ورهای عضو کمک کن��د.  وزیر 
اقتص��اد در ادامه با اش��اره ب��ه انتخاب 
»گردشگری« به درستی به عنوان محور 
بحث جلس��ه، اظهار کرد: گردش��گری 

نق��ش مهمی در بهبود اش��تغال جهانی 
داش��ته و اشتغالزایی در این بخش یکی 
از اهداف اقتصادی کالن در یک بس��ته 

منسجم سیاستی به شمار می رود. 
طیب نی��ا گفت: با وجود اینکه منطقه 
OIC از مناب��ع طبیع��ی، جغرافیایی، 
تاریخ��ی و می��راث فرهنگ��ی غن��ی و 
متنوعی برخوردار اس��ت، لیکن س��هم 
این منطقه در بازار گردش��گری جهانی 
پایین تر از ظرفیت های واقعی آن است. 

تحلیلی بر نشست اخیر اوپک افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 94 منتفی شد

وزیر اقتصاد پیشنهاد داد: همکاری صندوق همبستگی اسالمی برای رفع فقر
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در گفت و گو با »فرصت امروز« مطرح شد

زیرساخت، قانون و فرهنگ
نیازهای تجارت الکترونیک در ایران



ش��هر وین پس از مذاکرات 
میهم��ان  این ب��ار  هس��ته ای 
اعضای اوپک ب��ود؛ میهمانانی 
که قرار ب��ود برای آینده نفتی 
دنی��ا تصمیم گیری کنند، زیرا 
در ص��ورت اتح��اد، قدرت آن 
را دارن��د ک��ه قیم��ت کاهش 
یافته نف��ت را دوباره با قدرت 
نمای��ی اوپک افزای��ش دهند، 
ام��ا عربس��تان مانن��د س��ال 
1986 تاری��خ را تک��رار ک��رد 
تا نتیجه نهایی جلس��ه تولید 
روزان��ه 30 میلیون بش��که در 
روز ثاب��ت بمان��د. این تصمیم 
موجب سقوط قیمت نفت در 
بازارهای جهانی ش��ده اس��ت 
و ب��دون ش��ک ادام��ه خواهد 

داشت. 
میلیون  تولی��د 30  س��قف 
بش��که در روز ب��رای اوپک از 
س��ال 2011 تاکن��ون یعن��ی 
زمانی که عربس��تان تولیدات 
خود را برای ب��ار دوم افزایش 
داد، ب��دون تغیی��ر باقی مانده 
است. در این مدت بهای نفت 
خام با افزایش مواجه ش��د تا 
جایی که حت��ی به 110 دالر 
نیز رس��ید اما ناگهان در مدت 
زم��ان ی��ک فص��ل قیمت آن 
بی��ش از 30 درص��د کاه��ش 
یافت. سیر نزولی که با تصمیم 
اخیربدون شک همچنان ادامه 
خواهد داش��ت. این رویه برای 
صادرکننده  کشورهای  تمامی 
نفت خام زیان ده اس��ت حتی 
برای کشورعربستان که بازیگر 
اصلی اس��ت، زی��را می تواند با 
کاهش قیمت درآمد بیشتری 
داش��ته باش��د اما فعال ترجیح 
قدرت  ب��رای حف��ظ  می دهد 
سیاس��ی خود، دامپینگ کند 
دامپینگ��ی ک��ه تنها ب��ه نفع 
سیاست کشورهای پشت پرده 

خواهد بود. 
در ای��ن فضا و ع��دم توافق 
نهایی ایران با کشورهای عضو 
1+5 و امریکا، میزان صادرات 
نفت خام ب��دون افزایش باقی 
مان��د، از این رو بی��ژن زنگنه، 
در  پنجش��نبه  نف��ت  وزی��ر 
ب��دو ورود ب��ه وی��ن در جمع 

خبرن��گاران اع��الم می کن��د، 
»ص��رف نظر از ه��ر تصمیمی 
ک��ه در نشس��ت وزرای اوپک 
گرفته ش��ود، ایران تولید نفت 
خ��ود را کاه��ش نخواهد داد، 
زیرا در حال حاضر به ش��کل 
قابل توجه��ی کمتر از ظرفیت 

خود تولید می کند. « 
اما س��وال اینجاس��ت چرا با 
وج��ود تاکید اعض��ای اوپک و 
غیر اوپک برای کاهش س��طح 
تولی��د، هیچ یک از کش��ورها 
زیرب��ار ای��ن مه��م نرفتند تا 
خروج��ی نشس��ت 166 اوپک 
چیزی جز تثبیت سطح تولید 
نباش��د. محمدعل��ی خطیبی، 
نماینده پیشین ایران در هیات 
عامل اوپک درباره این موضوع 
به »»فرصت امروز«« می گوید: 
 »تشکیل جلس��ه در اوپک در 
راس��تای ممانع��ت از کاه��ش 
قیم��ت نفت بود، ام��ا برخی از 
وزرای نف��ت پیش از تش��کیل 
جلسه تصمیم خود را گرفته و 
رسما اعالم کرده بودند کاهش 
تولی��د نف��ت را نمی پذیرند و 

باید کش��ورهای غیراوپک این 
کاه��ش را بپذیرن��د. ای��ن در 
حالی اس��ت ک��ه ای��ن کاهش 
باید از س��وی کشورهای اوپک 

صورت گیرد. « 

شیل اویل موضوعی 
انحرافی 

خطیبی معتقد اس��ت : ادامه 
این روند موجب خواهد شد تا 
قیمت نفت اوپ��ک بین 50 تا 
70 دالر متغیر باش��د. یکی از 
تحلیل ها از پشت پرده کاهش 
قیمت نف��ت، مقرون به صرفه 
نبودن نفت ش��یل با توجه به 
قیمت ب��االی تولی��د آن بود. 
این نفت ب��ا هزینه 50 تا 70 
دالر تولید می شود گرچه این 
است،  اش��تباه  کامال  برداشت 
ش��یل  س��رمایه گذاران  زی��را 
پی��ش از این س��رمایه گذاری 
ک��رده بودند و حداق��ل تا دو 
س��ال آینده ش��یل بامش��کل 
مواجه نخواهند ش��د. معتقدم 
انحرافی  موض��وع  ش��یل اویل 
رابطه  زی��را عربس��تان  ب��ود، 

تنگاتنگی با کش��ورهای غربی 
به وی��ژه امری��کا دارد و بدون 
هماهنگ��ی با آنه��ا قطعا وارد 
این ب��ازی نمی ش��د. اگر این 
قص��ه واقعی بود بای��د در این 
مدت میزان عرضه نفت شیل 

کاهش می یافت. «
با این حس��اب باید گفت که 
رویکرد عربس��تان در مواجهه 
با کش��ورهای هم پیمان خود 
در اوپک کامال سیاس��ی است. 
در حقیقت این اقدام عربستان 
عرضه م��ازاد تولید نفت، نوعی 
اعالن جنگ نفتی به کشورهای 
غیراوپ��ک و حتی کش��ورهای 
اوپک اس��ت. خطیبی با تایید 
این مطل��ب می افزاید: »اوپک 
باید 29 میلیون بش��که تولید 
و عرض��ه کن��د و عرض��ه تنها 
یک میلیون نفت مازاد موجب 
شده تا قیمت نفت خام کاهش 
یابد و ای��ن قصه مادامی که به 
نرس��د، کاه��ش قیمت  پایان 
نف��ت  همچن��ان ادام��ه دارد. 
به ظاه��ر عرضه ی��ک میلیون 
بشکه مشکل ساز شده، اما در 

ورای آن مسائل دیگری مطرح 
است.«

قدرت یعنی تولید 
بیشتر

عربس��تان ظرفیت  کش��ور 
تولی��د روزان��ه 11 میلی��ون 
ام��ا  دارد،  را  نف��ت  بش��که 
براس��اس قواع��د اوپک مازاد 
خ��ود را عرض��ه نمی کرد، اما 
حال تصمیم گرفته است این 
قواعد را رعایت نکند و مازاد 
خود را عرض��ه کند، مازادی 
ب��رای آن قدرت کس��ب  که 
کرده اس��ت.  خطیبی بر این 
باور اس��ت که افزای��ش تولید 
کامال سیاس��ی ش��ده است و 
اینجاست که دیپلماسی حرف 
اول را می زن��د؛ ایران می تواند 
با مذاک��ره مانع از عرضه مازاد 
نفت عربس��تان شود و شرایط 
را به گون��ه ای هدایت کند که 
اتح��اد رخت بربس��ته باردیگر 
ب��ه ن��زد اوپکی ها ب��از گردد.  
در این ارتباط مرادی، اس��تاد 
حقوق انرژی دانشگاه تهران به 
ام��روز«« می گوید:  »»فرصت 
 »جلس��ه اخیر اوپک نشان داد 
می��ان اعضای اوپک اتفاق نظر 
وجود ندارد؛ کش��ور قدرتمند 
نفتی عربس��تان عالق��ه ای به 
کاهش ندارد و با پیمان شکنی 
قواعد  رعای��ت  ب��رای  تمایلی 
ب��ازی ن��دارد. طبیعی اس��ت 
اگ��ر اتح��اد در اوپک ش��کل 
گیرد همه اعضا س��ود می برند 
ام��ا اکن��ون ای��ران در ان��زوا 
ق��رار گرفت��ه اس��ت. «  اوپک 
قواعد خاص خ��ود را دارد و 
تعیین کننده  اعض��ا  همکاری 
اس��ت، عدم اتح��اد اوپک به 
نفع س��ودجویان اس��ت. این 
کارش��ناس حوزه نفت معتقد 
اس��ت:  »قیمت نفت هیچ گاه 
نخواه��د  دالر   70 از  کمت��ر 
اعالن  ای��ن تصمیمات  و  بود 
جن��گ نفتی نبوده و نیس��ت 
بلک��ه تنها نوعی عهدش��کنی 
اس��ت که از قضا تاثیر زیادی 
بر قیمت نفت جهانی داش��ته 
اس��ت و در این می��ان ایران 
بیش��ترین فش��ار را تحم��ل 

خواهد کرد. «

ادامه از صفحه اول
در همین راستا، عبداهلل البدری، 
دبی��ر کل اوپک می گوی��د، وی از 
دنبال��ه روی اعض��ا از تصمیم این 
س��ازمان و رعایت سقف مشخص 
ش��ده برای تولید مطمئ��ن بوده 
است. همچنین رافائل رامیرز، وزیر 
امورخارجه ونزوئال در گفت وگو با 
خبرن��گاران اعالم ک��رد: توافق بر 
باقی ماندن ب��ر میزان تولید فعلی 
نخس��تین گام برای کاهش تولید 
نفت خام است. این موضعی بود که 
توس��ط برخی دیگر از هیات های 
اعزامی از س��وی کشورهای حوزه 
خلیج فارس در این نشست مطرح 
ش��د که با افزایش تولید نفت در 
امریکا به واسطه استخراج نفت از 
میان س��نگ های نفت زا و عرضه 
آن به ب��ازار و تقاضای پایین برای 
نفت خ��ام چن��دان م��ورد توجه 
کش��ورهای عضو قرار نگرفت. در 
این می��ان و پس از اتخاذ تصمیم 
اوپک مبنی بر عدم کاهش تولید 
در نشس��ت اخی��ر خود ب��ه نظر 
می رسد، بس��یاری از کارشناسان 
و فع��االن ح��وزه نف��ت می��زان 
تاثیرگذاری این کارتل نفتی را که 
بیش از پنج دهه از زمان تاسیس 

آن می گذرد، زیر سوال ببرند. 
گفتن��ی اس��ت، پی��ش از این 
تحلیلگران ب��ازار نفت پیش بینی 
اوپک  می کردند، کشورهای عضو 
به منظ��ور افزایش قیمت نفت در 
بازار که تابستان گذشته کاهشی 
30درصدی را تجربه کرده اس��ت 
یک تا 1/5میلیون بشکه از تولید 
نف��ت خ��ود خواهند کاس��ت. در 
این راس��تا یک تحلیلگر نفتی در 
بان��ک بارکلی��ز می گوید: تصمیم 
اخی��ر اوپک نش��ان می دهد، این 
سازمان دیگر قصد ندارد تا تنظیم 
قیم��ت و می��زان تولی��د نفت در 
بازار را به تنهایی برعهده داش��ته 
باش��د و این موضوع فشار را روی 
نظیر  غیر عض��و  تولید کنن��دگان 
ای��االت متحده امری��کا به منظور 
ایج��اد مطابقت با وضعی��ت بازار 

افزایش خواهد داد. 
ح��ال با توج��ه به ع��دم اتخاذ 
ی��ک تصمی��م ج��دی از س��وی 
اوپ��ک به منظور بهب��ود وضعیت 
قیم��ت نف��ت در ب��ازار احتمال 
بازگش��ت قیمت ها به روال سابق 
را بیش ازپی��ش ک��م می کند. این 
موضوع موجب افزایش فش��ار بر 
کشورهای تولید کننده نفت شده 
که از اوایل س��ال 2011 میالدی 
به فروش نفت ب��ه میزان باالتر از 
بش��که ای 100دالر ع��ادت کرده 
بودن��د. در ای��ن بی��ن و در میان 
اعضای اوپک تنه��ا قطر و کویت 
ت��وان تطاب��ق بودجه خ��ود را با 
قیمت ه��ا و وضعیت فعل��ی بازار 
دارند. در میان بازندگان وضعیت 
فعلی بازار نفت و سقوط قیمت ها 
روس��یه از بقیه وضعی��ت بدتری 
دارد، زیرا این کش��ور پیش از این 
به دلی��ل رکود اقتصادی داخلی و 
تاثیر تحریم ه��ای غرب علیه این 
کشور بر سر بحران اوکراین اوضاع 
اقتصادی چندان مساعدی ندارد. 

گفتنی اس��ت، س��قوط قیمت 
نفت تنها بازنده ن��دارد، بلکه این 
کاهش به ش��هروندان کشورهای 
توس��عه یافته کم��ک ک��رده تا با 
آس��ودگی خاط��ر بیش��تری ب��ه 
اس��تقبال تعطیالت جمعه سیاه 
و فص��ل خری��د آن بروند. کاهش 

قیمت س��وخت و ارزان تر ش��دن 
قبض های انرژی و س��وخت پول 
بیش��تری را برای هزینه کردن و 
خرید برای ش��هروندان به ارمغان 

آورده است. 
در گزارش��ی که روز چهارشنبه 
گذشته توسط یکی از اقتصاددانان 
موسسه گلدمن س��اکس منتشر 
ش��ده است، کاهش قیمت گاز در 
شش ماه گذشته رابطه مستقیمی 
ب��ا کاه��ش 75 میلی��ارد دالری 
مالی��ات در ایاالت متح��ده دارد. 
براساس این گزارش کاهش قیمت 
سوخت موجب کاهش هزینه های 
تولی��د و توزیع محص��والت برای 
صنایع، کش��اورزان و شرکت های 

تجاری در امریکا خواهد شد. 
اقتص��اددان  جوزف کارس��ون، 
آلیان��س  موسس��ه  در  دیگ��ری 
برنشتاین می گوید: کاهش قیمت 
بازاره��ای جهان��ی  س��وخت در 
تاثی��رات مثبت قاب��ل توجهی در 
اقتص��اد دارد. ای��ن تاثیر خودش 
را به عن��وان مثال می تواند در یک 
برهه زمانی یک یا دو هفته ای که 
ش��ما برای خرید بنزین به پمپ 

بنزین می روید نشان دهد. 
در این رابطه براساس گزارش ها 
میانگی��ن ملی قیم��ت بنزین در 
امریکا ب��ه کمترین می��زان خود 
در چهارس��ال گذش��ته رسیده و 

هم اکنون ه��ر گالن بنزین در این 
کش��ور ب��ه قیم��ت دو دالر و 80 
سنت در دسترس مصرف کنند گان 
قرار می گیرد. گفتنی است، قیمت 
گاز ت��ا پایان م��اه ژوئن به قیمت 
س��ه دالر و 68س��نت در اختیار 

مشتریان قرار می گیرد. 
قدرت ه��ای  ب��رای  اگرچ��ه 
اقتص��ادی اروپ��ا و منطقه یورو 
از آنجا ک��ه از جمله بزرگ ترین 
وارد کنن��دگان نف��ت به ش��مار 
می روند، نف��ت ارزان خبر خوبی 
اس��ت ک��ه به ن��درت ب��ه گوش 
می رس��د، اما تاثیر مثبت کاهش 
کش��ورهای  ب��رای  قیمت نف��ت 
عض��و ای��ن اتحادیه به واس��طه 
کاه��ش ارزش یورو در برابر دالر 
قدری متع��ادل خواهد ش��د. با 
این همه درس��ت اس��ت که این 
کاه��ش قیمت نفت در بازارهای 
جهانی قدرت خرید ش��هروندان 
اروپای��ی را افزای��ش خواهد داد، 
ام��ا منطقه یورو همچنان از آمار 
باالی بیکاری ک��ه حاصل رکود 
اقتصادی طوالنی مدت این حوزه 

است، رنج می برد. 
نکته قابل توج��ه در این میان 
مش��کالتی اس��ت ک��ه قیمت رو 
ب��ه کاه��ش نف��ت در بازاره��ای 
جهانی برای بان��ک مرکزی اروپا 
ممکن اس��ت، ایجاد کند. کاهش 

قیمت ه��ا می تواند میزان تورم در 
ای��ن اتحادیه را که توس��ط بانک 
مرکزی اروپا ب��ه میزان دو درصد 
تعیین ش��ده است باز هم کاهش 
دهد. گفتنی اس��ت، پیش از این 
بان��ک مرک��زی اروپا در ب��رآورده 
کردن انتظارات تورمی از آن دچار 
مش��کل بوده و این کاهش قیمت 
نفت در بازارهای جهانی می تواند 
تورم در حوزه یورو را بیش از این 

کاهش دهد. 
تصمی��م اخیر اوپ��ک مبنی بر 
حفظ س��همیه تولید یک راه حل 
میانه برای برآورده کردن انتظارات 
و کاه��ش فش��ار از اعض��ای این 
کارتل نفتی طراحی ش��ده است. 
بس��یاری از ناظران و تحلیلگران 
ب��ازار معتقدند، گروه کش��ورهای 
عضو اوپک تا پیش از نشست اخیر 
اوپک اختالف نظرهای جدی ای در 
زمینه کاهش تولی��د نفت خام با 

یکدیگر داشته اند. 
اگر چ��ه اعضای اوپ��ک مایلند 
تا می��زان تولید و عرضه نفت خام 
در بازاره��ای جهانی کاهش پیدا 
کند تا به تبع، این کاهش قیمت 
نف��ت افزایش پیدا کن��د، اما این 
در حالی اس��ت که هی��چ یک از 
نمی خواهند س��همیه خود  اعضا 
را کاهش دهند، به نظر می رس��د 
هریک از این کشورها بر این باورند 
که سایر کش��ورها باید به کاهش 

سهمیه اقدام کنند. 
 در این بین و براس��اس شواهد 
موج��ود ونزوئ��ال تنها کش��وری 
اس��ت که مایل به کاهش سهمیه 
تولید و ف��روش نفت ب��ود و این 
خواس��ته را اعالم کرد، اما تصمیم 
این کش��ور با مخالفت دیگر اعضا 
به ویژه عربس��تان روبه رو شد. یک 
مقام رسمی نفتی در خلیج فارس 
گفت، عل��ت عمده عرضه بیش از 
نیاز نفت در بازار تولید کشورهای 
اوپک نیست، بلکه استخراج نفتی 

است که آمریکا داشته است. 
ترجمه: معراج آگاهی
منبع: وال استریت ژورنال

تثبیت تولید 30 میلیون بشکه نفت خام 

اوپک اسیر عهدشکنی عربستان 

تحلیلی بر نشست اخیر اوپک
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تدوین سیستم های مانیتورینگ 
وضعیت ماشین آالت حساس

با اج��رای یک پروژه پژوهش��ی در مناطق نفت خیز 
جن��وب سیس��تم های مانیتورینگ و آنالی��ز وضعیت 

ماشین آالت حساس طراحی و تدوین شد.
ریی��س پژوه��ش و فناوری ش��رکت مل��ی مناطق 
نفت خیز جنوب گفت: با اجرای یک پروژه پژوهش��ی، 
سیس��تم پیش��رفته مانیتورین��گ و آنالی��ز وضعی��ت 
ماش��ین آالت حس��اس ویژه تاسیس��ات این ش��رکت 

طراحی و تدوین شد. 
باقر پورقاس��م اظه��ار کرد: در این پ��روژه اطالعات 
مربوط به سیس��تم ها جمع آوری شد و مورد بررسی و 
آنالیز قرار گرف��ت و با توجه به تکنولوژی های موجود، 
سیس��تم پایش و آنالیز متناسب با وضعیت و عملکرد 

تجهیزات این شرکت طراحی و انتخاب شد. 
وی گفت: با به کارگیری ای��ن تکنولوژی ها، می توان 
هزینه ه��ای نگه��داری و تعمی��رات را کاه��ش داد و 
ب��ا عیب یابی و رفع مش��کالت، مدت کارک��رد و عمر 
تجهی��زات و در نتیجه تولی��د را افزایش داد. مهندس 
پورقاس��م اف��زود: این پ��روژه زیر نظر گ��روه حفاظت 
صنعت��ی پژوه��ش و فن��اوری و نظارت کارشناس��ان 
مجموعه مدیریت تولید ش��رکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب با همکاری شرکت تکتام صنعت آریا انجام شد.

انتقال آب به مرکز ایران
 روی میز کارشناسی

وزی��ر نی��رو از مطالعه ط��رح انتق��ال آب از مناطق 
مختلف کش��ور به مرکز ایران خب��ر داد و گفت: طرح 
جام��ع مدیریت آب، به زودی وارد ف��از اجرایی خواهد 

شد. 
ب��ه گزارش مهر، حمید چیت چیان گفت: با توجه به 
کمبود آب و لزوم تامین این ماده حیاتی در عرصه های 
مختل��ف، باید رون��د بهره گیری از پس��اب فاضالب در 
واحدهای صنعتی مدنظر قرار گیرد و با انجام طرح های 

تحقیقاتی و کارشناسی در این زمینه اقدام شود. 
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه پس��اب فاضالب تهران به 
استان مرکزی منتقل خواهد شد اظهار کرد: به منظور 
رفع مش��کل کمب��ود آب در زرندیه اس��تان مرکزی، 

پساب فاضالب تهران به این استان منتقل می شود. 
چیت چی��ان ادام��ه داد: در همین راس��تا، با اجرای 
طرح انتقال پس��اب فاضالب تهران به زرندیه در آینده 
نزدیک، مش��کالت کم آبی ش��هرهای ش��مالی استان 
مرکزی حل خواهد شد. همچنین انتقال آب از مناطق 
مجاور اس��تان مرکزی به این اس��تان نیز در دس��تور 
کار ق��رار دارد، اما این موضوع نیازمند بررس��ی و کار 

کارشناسی بیشتر است. 
چیت چیان خاطرنش��ان کرد: به منظ��ور جلوگیری 
از مص��رف بی رویه و غیر اصولی آب در کش��ور، برنامه 
جامع مدیریت منابع آب های زیرزمینی کشور به زودی 

اجرایی می شود. 
وزیر نیرو تامین بهین��ه منابع آب و تالش در جهت 
حفظ س��فره های آب زیرزمینی برای نس��ل های آینده 
را از دغدغه های وزارت نیرو دانس��ت و بیان کرد: برای 
اجرای این طرح، اعتباراتی در نظر گرفته شده که امید 

می رود در بودجه سال 94 به تصویب برسد.

اجرای پروژه تزریق گاز برای ازدیاد 
برداشت از مخازن

 مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
گف��ت: پروژه تزری��ق گاز برای ازدیاد برداش��ت از 12 
مخزن حوزه عملیاتی این شرکت در دست اجرا است. 
ب��ه گزارش روابط عموم��ی وزارت نفت، حمید دریس 
افزود: در همین حال این شرکت در کنار تزریق گاز، دیگر 
فناوری های جدید را برای ازدیاد برداشت دنبال می کند. 

وی با اش��اره ب��ه داخلی س��ازی قطعات م��ورد نیاز 
صنعت نفت به س��اخت 700 قطعه در ش��رکت نفت و 
گاز کارون از شرکت های بهره بردار تابع مناطق نفتخیز 
جنوب اشاره و تصریح کرد: شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب ساخت تجهیزات مورد نیاز این صنعت از جمله 
انواع توربین ها را در دس��ت اجرا دارد و در زمان حاضر 

پروژه ساخت توربین ها به خوبی پیش می رود. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه این ش��رکت برای س��اخت 
بس��یاری از تجهیزات و قطعات م��ورد نیاز برنامه ریزی 
کرده اس��ت، گف��ت: مناطق نفتخیز جن��وب به دنبال 
موفقی��ت در کارب��رد پمپ ه��ای اس.آر.پی اس��ت که 
تع��دادی چاه ها به این ن��وع پمپ ها مجهزند و افزایش 
تولید داشته اند. همچنین پمپ های آی. اس.  ای و پی. 

سی. پی را نیز در مرحله آزمایش قرار داده است. 
ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در گس��تره ای 
به وس��عت افزون بر 400 هزار کیلومترمربع در استان 
خوزستان و بخش هایی از اس��تان های بوشهر، فارس، 
کهگیلویه و بویراحمد و ایالم در زمینه تولید نفت، گاز 
و میعانات گازی از 60 میدان هیدروکربوری کوچک و 

بزرگ فعالیت می کند. 
 

روسیه امکان کاهش 
تولید نفت را بررسی می کند

 ایگ��ور س��چین، ریی��س ش��رکت »روس نف��ت« از 
بزرگ ترین ش��رکت های نفتی روس��یه اع��الم کرد که 
کشورش امکان کاهش تولید نفت را بررسی می کند. 

به گزارش ایرنا به نقل از ریانووس��تی، س��چین روز 
پنجشنبه گفت: امکان دارد روسیه روزانه تا 300 هزار 
بش��که از تولید نفت خود را کاهش دهد. درصورتی که 
کاهش بهای نف��ت در بازار جهانی ادامه یابد روس��یه 

برخی از پروژه های نفتی خود را اجرا نخواهد کرد. 
رییس ش��رکت روس نفت خاطرنش��ان کرد: روسیه 
می تواند روزانه بین 200 تا 300 هزار بش��که از تولید 
خ��ود را بکاه��د. وی در مورد کاه��ش روزانه 25 هزار 
بش��که از تولید نفت شرکت روس نفت ضمن تایید این 
خبر گفت: ای��ن اقدام هیچ ارتباطی ب��ا تصمیم اوپک 
برای حفظ س��همیه تولید نفت کش��ورهای عضو این 
س��ازمان ندارد. این اقدام برای افزایش کارایی شرکت 

روس نفت انجام گرفته است. 

 از تصمیم اوپک ناراحت نیستم 
 در پ��ی تصمیم اعضای اوپک مبنی بر تثبیت میزان 
تولید اعضای این س��ازمان، وزیر نفت اعالم کرد که از 

تصمیم اوپک ناراحت نیستم. 
به گزارش ایس��نا، بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان 
پس از پایان نشس��ت اعضای اوپک پشت درهای بسته 
اظهار کرد: نتیجه نشس��ت دیروز آنچه ما می خواستیم 

نبود، اما از تصمیم اوپک ناراحت نیستم. 
زنگن��ه همچنین تصریح کرد: مطلب مهمی که بازار 
اوپک بر آن تاکید کرد این بود که به یقین برای نزدیک 
کردن دیدگاه هایمان به مشورت های بیشتر نیاز داریم. 
زنگن��ه پیش از برگزاری نشس��ت اوپک اعالم کرده 
بود که تولید نفت بیش��تر کشورهای عضو اوپک بیش 
از سهمیه آنها است. بر این اساس زنگنه یک روز پیش 
از برگزاری نشس��ت اوپک اعالم کرده بود صرف نظر از 
هر تصمیمی که در نشس��ت وزرای اوپک گرفته شود، 
ای��ران تولید نفت خود را کاه��ش نخواهد داد. زیرا در 
حال حاضر به شکل قابل توجهی کمتر از ظرفیت خود 

تولید می کند. 

جزییات دیدار زنگنه با ۲ بدهکار 
دانه درشت نفتی

با گذش��ت حدود س��ه س��ال از بدهی مع��وق نفتی 
شرکت شل به شرکت ملی نفت ایران، بیژن زنگنه وزیر 
نفت ایران در حاشیه برگزاری یکصدوشصت وششمین 
اجالس اوپ��ک در وین بار دیگر با مدیران ارش��د این 
دو غول نفتی انگلیس پای میز مذاکره نشسته است. 

به گزارش مه��ر، قطعا یکی از محوره��ای برگزاری 
نشس��ت مش��ترک وزیر نفت ای��ران با مدیران ارش��د 
شرکت های ش��ل و بریتیش پترولیوم انگلیس در کنار 
مش��ارکت های جدید در طرح ها و پروژه صنایع نفت و 
گاز ایران پس از لغو تحریم ها، وصول بدهی های معوق 
نفتی و گازی این دو شرکت بزرگ اروپایی بوده است. 
زنگن��ه ع��الوه بر دیدار ب��ا مدیران ش��ل و بی پی با 
مدیران ارشد شرکت توتال فرانسه و با نماینده شرکت 
ایی یونیت اینترنش��نال ترکیه هم دی��دار و گفت وگو 

کرده است. 
توتال فرانس��ه که قرار اس��ت هفته جاری در دادگاه 
مش��ابهی در اروپ��ا به دلی��ل پرداخت رش��وه نفتی به 
برخی از مسئوالن ایرانی در حدفاصل سال های 1990 
تا 2000 میالدی محاکمه ش��ود، در حاش��یه نشست 
اوپ��ک با وزیر نف��ت ایران درب��اره ظرفیت های جدید 
سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز مذاکره کرده است. 
بیژن زنگن��ه وزیر نفت مهر ماه س��ال جاری درباره 
جزییات پرداخت بدهی های نفتی ش��رکت شل گفته 
بود: ش��ل برای پرداخت بدهی نفتی به ایران آمادگی 
دارد اما فعال امکان نقل و انتقال این بدهی ارزی وجود 

ندارد. 

 افزایش ۲ برابری تولید برق از 
انرژی های بادی و خورشیدی 

مدیرعامل توانیر گفت: پیش بینی ش��ده از امس��ال 
تا پایان س��ال جاری، تولید ب��رق از انرژی های بادی و 

خورشیدی دو برابر سال قبل شود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، همای��ون حائری اظه��ار کرد: 
40درصد از کل س��وخت مصرفی نیروگاه ش��ازند در 
س��ال 1391 و 83 درصد در س��ال 1392 گاز بوده و 
تا پایان آبان ماه س��ال جاری نیز 99 درصد س��وخت 
نیروگاه گاز بوده اس��ت. اگر گاز باشد مشکلی نداریم، 
ام��ا در فصل س��رما که مص��رف گاز افزایش می یابد و 
محدودیت گاز وجود دارد برای اینکه سرمایه های ملی 
بالاس��تفاده نماند مجبور به استفاده از سوخت مازوت 
می شدیم. مدیرعامل توانیر استفاده از سوخت گاز را از 
اولویت ه��ای وزارتخانه عنوان کرد و گفت: وزیر معتقد 
است که مس��یر مصرف انرژی را در تولید برق باید به 
س��مت انرژی های پاک تغییر دهیم. از امسال تا پایان 
س��ال جاری پیش بینی ش��ده تولید برق از انرژی های 

بادی و خورشیدی دو برابر سال قبل شود. 
وی ب��ا بیان اینکه تامین ب��رق صنایع از اولویت های 
ماست، گفت: صنعت برق کشور بنگاه اقتصادی نیست 
و هی��چ گونه درآم��د و ارزش اف��زوده اقتصادی ندارد. 
ارزش افزوده صنعت برق کشور را باید در رشد صنایع 

کشور دید که البته قابل مشاهده است.

 جمع آوری گازهای همراه میدان های 
نفت شهر، سومار، سرکان و ماله کوه

 براس��اس برنامه ریزی های انجام شده میان شرکت 
نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت ملی نفت ایران در 
یک برنامه پنج ساله گازهای همراه میدان های سومار، 

ماله کوه و سرکان و نفت شهر جمع آوری می شود. 
به گزارش ش��انا، در نخس��تین گردهمای��ی مزایده 
گازهای مشعل که با حضور معاون وزیر نفت و مدیران 
عامل پنج ش��رکت اصلی تابع ش��رکت ملی نفت ایران 
و کارشناس��ان حوزه ان��رژی و س��رمایه گذاران بخش 
خصوصی در مجتمع کوش��ک نفت تهران برگزار شد، 
بسته سرمایه گذاری شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
ب��رای حاضران تش��ریح ش��د. رییس اداره مهندس��ی 
فرآورش ش��رکت نفت مناطق مرکزی ایران با اشاره به 
تولید روزانه 300 میلیون مترمکعب گاز از میدان های 
این ش��رکت اظه��ار ک��رد: میدان های نفت، س��ومار، 
سرکان و ماله کوه در بسته سرمایه گذاری شرکت نفت 

مناطق مرکزی ایران لحاظ شده است. 
اکبر قائدامینی با تش��ریح مزیت های سرمایه گذاری 
در این پروژه ها اظهار کرد: شرکت نفت مناطق مرکزی 
ای��ران به دلیل تامی��ن بیش از نیم��ی از گاز مصرفی 
کش��ور، در این بسته س��رمایه گذاری پس از فرآورش 
گازهای همراه به عنوان مش��تری اصل��ی این فرآورده 
محس��وب می ش��ود. همچنین از دیگر مزیت های این 
بس��ته س��رمایه گذاری می توان به مصرف این فرآورده 
توس��ط مجتمع ه��ای صنعتی فع��ال در مناطق تحت 

پوشش این شرکت اشاره کرد. 
 



فرش ایرانی به دلیل استفاده 
از م��واد رنگ آمی��زی چین��ی 
بی کیفیت هن��گام تولید الیاف، 
پ��س از شست وش��و رنگ پس 
می دهد. این مس��ئله نارضایتی 
مش��تریان را به همراه داش��ته 
و بازاره��ای صادرات��ی را ه��م 
دستخوش تغییراتی کرده  است. 
فعاالن صنعت ف��رش معتقدند 
که با تشدید تحریم ها و کاهش 
تعامالت با کش��ورهای اروپایی، 
مواد بی کیفیت چین��ی به بازار 
ایران راه یافته  و صنعت فرش را 

با مشکل مواجه کرده اند. 
ش��اید ضرب المث��ل »طرف 
مثل قالی کرم��ون می مونه« را 
شنیده باشید. این ضرب المثل 
بر عمر طوالن��ی و کیفیت باالی 
قالی کرمان داللت دارد. قالی که 
سال ها پا می خورد، اما هر سال 
رنگ آن شفاف تر شده و کیفیت 
بهتری پیدا می کند. اما در حال 
حاضر قیمت باالی تمام ش��ده 
تولید فرش ایرانی و ورود س��ایر 
کشورها به بازارهای ایران سبب 
شده مواد اولیه بی کیفیت هم به 
چرخه تولید فرش ایرانی راه پیدا 
کنند. فرشی که تا دیروز کاالیی 
سرمایه ای بود و سالیان سال عمر 
می کرد، امروز بای��د با تولیداتی 
رقابت کند که فق��ط برای چند 
س��ال زیر پای خری��داران دوام 
می آورد. بدون شک تولید فرش 
باکیفیت، هزینه های بیشتری را 
هم طل��ب می کند، ام��ا خریدار 
چنی��ن محصولی ه��م آدم های 
معدود و خاصی هس��تند. پس 
تولیدکنن��ده در دو راهی رقابت 
با کااله��ای بی کیفی��ت هندی 
و پاکس��تانی و تولی��د جن��س 
باکیفی��ت و اصی��ل ایرانی گیر 
می کند. در حال حاضر بخشی از 
مشکالت صنعت فرش ایران نیز 
ناشی از تحریم ها و قطع تعامالت 
تج��اری ب��ا برخی کش��ورهای 
صاح��ب برن��د در تولی��د مواد 
رنگ آمیزی اس��ت. این روزها به 
خریداران فرش توصیه می شود 

قبل از خرید از ثبات رنگ فرش 
خود اطمین��ان حاص��ل کنند. 
اطالع یافتن از این مس��ئله هم 
راهکار بسیار ساده ای دارد. کافی 
اس��ت یک پارچه س��فید نم دار 
یا گ��وش پاک کن خی��س را به 
گل های قالی که قصد خرید آن را 
دارید بمالید. اگر رنگی شد، پس 
حتما با نخس��تین شست وش��و 
رنگ های قالی با یکدیگر مخلوط 

خواهد شد. 

رنگ طبیعی، گران 
با کیفیت

حبیب اهلل بی��ات، مدیر عامل 
ش��رکت بیات نماد درباره دلیل 
اخت��الط رنگ در ف��رش ایرانی 
توضیح می دهد که الیاف فرش با 
دو نوع رنگ طبیعی و مصنوعی 

رنگ آمیزی می شود. 
وی اضافه می کند، الیافی که با 
رنگ های طبیعی رنگ می شوند 
هیچ گاه رنگ پس نمی دهند، اما 
این به آن مفهوم نیست که الیاف 
رنگ شده با رنگ های شیمیایی 
حتم��ا دچار مش��کل رنگ دهی 

هستند. 

بیات می گوید: استفاده از مواد 
ش��یمیایی با کیفی��ت و رعایت 
اصول رنگ آمی��زی در تولید نخ 
با اس��تفاده از این مواد بس��یار 

تاثیرگذار است. 
وی با اش��اره به اینکه بیشتر 
رنگ ه��ای ش��یمیایی وارداتی 
اس��ت، بیان می کن��د، کیفیت 
پایین این مواد ع��الوه بر اینکه 
تغییر رنگ در پشم ایجاد می کند 
پس از شست وشو نیز رنگ قاطی 

می شود. 
مدیر عامل شرکت بیات نماد 
معتق��د اس��ت، چرخ��ه تولید 
الیاف از رنگ طبیعی طوالنی تر 
اس��ت و هزین��ه آن نس��بت به 
رن��گ ش��یمیایی بین ش��ش تا 
50 برابر بیش��تر است. بنابراین، 
تولیدکنندگان گرایش بیشتری 
به استفاده از رنگ شیمیایی در 
رنگ آمیزی الی��اف دارند. اما در 
رنگ های ش��یمیایی ه��م مواد 
اولی��ه ب��ا کیفی��ت و بی کیفیت 

وجود دارد. 
وی م��واد رنگ آمی��زی تولید 
شده در آلمان و سوئیس را جزء 
مواد با کیفیت معرف��ی کرده و 

اضاف��ه می کند ک��ه تحریم ها و 
گران بودن مواد تولید ش��ده در 
این کش��ورها پ��ای م��واد اولیه 
چینی را به صنع��ت فرش ایران 
باز کرده اس��ت. زیرا مواد چینی 
چهار-پن��ج براب��ر ارزان ت��ر از 

محصوالت اروپایی است. 
بیات معتقد است که کیفیت 
رنگ فرش ایران��ی تاثیر زیادی 
روی بازار این محصول نداشته، 
اما از تمایل خری��داران خارجی 
برای خرید فرش های دست دوم 

ایرانی خبر می دهد. 
وی می گوی��د، 70 ت��ا 80 
درص��د فرش ه��ای صادرات��ی 
دست دوم هس��تند، زیرا قیمت  
فرش دس��ت دوم بین 40 تا 50 
درص��د کمتر از فرش نو اس��ت. 
ضمن آنکه محصول شست وشو 
شده و اگر مش��کل رنگ داشته 
باشد، امتحان خود را در جریان 

شست وشو پس می دهد. 
به گفت��ه بیات عام��ل اصلی 
رکود ب��ازار ف��رش ایرانی وضع 
اقتص��ادی مردم و گ��ران بودن 
فرش نس��بت به وضعیت درآمد 

مردم است. 

رقابت با خارجی ها عامل 
اصلی استفاده از مواد 

ارزان
سیدمجتبی عراقچی، رییس 
اتحادی��ه فروش��ندگان فرش 
دستباف درباره دالیل استفاده 
از م��واد چین��ی در صنع��ت 
فرش، با تاکید ب��ر اینکه گاهی 
رنگ های گیاه��ی هم در فرش 
مش��کل اختالط رن��گ ایجاد 
می کنن��د، می گوی��د: »باید از 
مواد اولیه با کیفی��ت آلمانی و 
سوئیسی در رنگ آمیزی الیاف 

استفاده شود.«
وی ادام��ه می ده��د، گران 
بودن فرش دس��تباف س��بب 
ش��ده بازاره��ای صادراتی آن 
تحت تاثیر قرار گیرد. بنابراین، 
تولیدکننده داخلی مجبور است 
از مواد ارزان برای رقابت با هند 

و پاکستان استفاده کند. 
عراقچی بیان می کند، الیاف 
هندی و پاکستانی هم مشکل 
دارند و فرش های بافته شده در 
این کش��ورها اگرچه رنگ های 
براق تری دارند، اما نس��بت به 
تولیدات ایرانی عمر کوتاه تری 

داشته و زود از بین می روند. 
وی می گوید، الیاف فرش های 
هن��دی و پاکس��تانی اغل��ب 
مصنوعی است، اما فرش بافته 
شده در این کش��ورها جذابیت 
ظاهری دارد. ای��ن جذابیت به 
همراه قیمت ارزان بازار خاصی 
را برای محصول این کش��ورها 

ایجاد کرده است. 
رییس اتحادیه فروشندگان 
فرش دس��تباف ب��ا اش��اره به 
اینک��ه بس��یاری از خریداران 
خارجی دیگر ف��رش ایرانی را 
نمی شناس��ند، در پاسخ به این 
پرسش که آیا وقت آن نرسیده 
که در سیاست های تولید فرش 
ایران��ی هم تجدیدنظر ش��ود و 
فرش هایی با عم��ر کوتاه برای 
عرضه به ب��ازار بین الملل تولید 
کنیم، تاکید می کند که کیفیت 
پایین و عمر کم در حد و ش��أن 

فرش ایرانی نیست. 

فعاالن صنعت فرش به »فرصت امروز« می گویند:

رنگچینیفرشایرانیراروسیاهمیکند
معرفی 181 طرح نیمه تمام صنعتی 

لرستان به بانک مرکزی
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: 
181 ط��رح نیمه تمام صنعتی در اس��تان لرس��تان برای 
دریافت سرمایه ثابت به بانک مرکزی معرفی شده است. 

قدرت اهلل ولدی اظهار کرد: پی��ش از این متقاضیان به 
منظور دریافت مجوز، هفته ها و ماه ها دوندگی می کردند 
که در مجموعه  ما هم اکنون این زمان به هش��ت س��اعت 
رسیده است. وی از تشکیل جلسات متعدد و بازدیدهای 
مستمر از واحدهای تولیدی لرستان به عنوان اولویت های 
کاری خ��ود و معاونانش نام ب��رد و افزود: این جلس��ات 
و بازدیده��ا موجب شناس��ایی موان��ع و محدودیت های 
سرمایه گذاری در استان می شود. ولدی ادامه داد: مرتفع 
شدن مشکالت و اطالع از پیش��رفت کاری واحدهای در 
حال س��اخِت دارای مجوز موجب می ش��ود این واحدها 

زودتر به چرخه  تولید برسند. 

چتر حمایت بیمه ای بر سر 
سرمایه گذاران صنعت مس 

طرح حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی متقاضی 
فعالیت در حوزه تولید کنسانتره مس در دستور کار برنامه 

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی است. 
ب��ه گ��زارش مس پ��رس، مدیرعام��ل صن��دوق بیمه 
س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی با اع��الم این مطلب 
گفت: پذیرش ماش��ین آالت دس��ت دوم معدن��ی دارای 
اس��تانداردهای الزم برای صدور بیمه نامه و اجرای طرح 
تامین ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز پیمانکاران بزرگ 

از دیگر برنامه های امسال صندوق بیمه است. 
شهاب الدین افزود: تعداد بیمه نامه ها و ضمانت نامه های 
صادره صندوق در س��ال گذش��ته در مجموع 71 فقره به 
ارزش 178 میلیارد ریال بود که پیش بینی می ش��ود در 
صورت تامین س��رمایه این ارقام در س��ال جاری به 200 

بیمه نامه به ارزش 1100 میلیارد ریال برسد. 
وی تصریح کرد: پیگیری تامین س��رمایه مورد نیاز که 
در مرحله نخست افزایش س��رمایه به مبلغ 680 میلیارد 
ریال و تامین آن در س��ال 93 از طریق ایمیدرو است ، در 

دستور کار قرار دارد. 
وی ادام��ه داد: پوش��ش و جب��ران تمام یا بخش��ی از 
خس��ارت های غیرارادی مترتب ب��ر فعالیت های معدنی، 
دارایی ها و س��رمایه های انس��انی موج��ود در معادن از 
طریق صدور انواع بیمه نامه و همچنی��ن حمایت مالی از 
معدن��کاران متقاضی دریافت تس��هیالت از طریق صدور 
انواع ضمانت نامه براساس پذیرش پروانه عملیات معدنی 
به عنوان مهم ترین وثیقه خدمات صندوق بیمه محسوب 

می شود. 

پایان انحصارگری با کاهش تعرفه 
واردات خودرو

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با تاکی��د بر اینکه 
خودروسازان در زمینه ارائه خدمات پس از فروش عملکرد 
ضعیفی دارن��د، گفت: ب��ا کاهش تعرف��ه واردات خودرو 
می توان زمینه رقابت در بازار خودرو را به نفع مش��تریان 
به وج��ود آورد و ای��ن امر راه��کاری ب��رای جلوگیری از 

انحصارگری خودروسازان داخلی است. 
محس��ن صرامی فروش��انی در گفت وگو با خانه ملت با 
انتقاد از قیمت باالی خودرو در کش��ور گفت: با وجودی 
که بسیاری از مسئوالن کشور براساس دالیل کارشناسی 
تاکید داش��ته اند که قیمت خودروهای تولید داخل باید 
کاهش یابد اما این مهم تاکنون از س��وی خودروس��ازان 
اجرای��ی نش��ده و به نوعی می ت��وان گف��ت دیکتاتوری 
خودروسازان داخلی در صنعت و بازار خودرو وجود دارد. 

نماین��ده م��ردم خمینی ش��هر در مجل��س ش��ورای 
اسالمی ادامه داد: باید توجه داش��ت نمایندگان مجلس 
با خودروس��ازان داخلی مش��کل ندارند و حت��ی از بابت 
اشتغالزایی که این صنعت داشته خوش��حال هستند اما 
موضوع این اس��ت که بای��د رضایت مش��تریان را با ارائه 

خودروهایی با کیفیت و قیمت مناسب جلب کنند. 
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: خودروس��ازان 
باید با قطعه س��ازان داخلی تعامل مناسب داشته باشند و 

همچنین معوقات بانکی خود را با بانک ها تسویه کنند. 
صرامی فروش��انی با بیان اینکه خودروسازان در زمینه 
ارائه خدمات پس از فروش عملکرد ضعیفی دارند، گفت: 
باید پذیرفت که خودروس��ازان در س��ال های گذشته در 
زمین��ه ارتقای کیفیت محص��والت تولیدی خ��ود اقدام 
مطلوبی انج��ام نداده اند، این در حالی اس��ت که همواره 

خواستار حمایت از سوی نمایندگان مجلس بوده اند. 
وی افزود: باید توجه داش��ت حتی خودروهای داخلی 
باکیفیت پایین از رش��د جذب گردش��گر در کش��ور نیز 
می کاهد به دلیل اینکه استفاده توریست ها از خودروهای 
بی کیفیت و با امنیت کم داخلی باعث می شود توریست ها 

از گردشگری نهایت استفاده را نکنند. 
صرامی فروش��انی تصریح کرد: از تمامی سازمان های 
ذی رب��ط، مس��ئوالن و نخب��گان و همچنی��ن تمام��ی 
کارشناس��ان می خواهم که ب��رای حمایت از مش��تریان 
زمینه ای را فراهم کنند که از دیکتاتوری خودروس��ازان 

داخلی جلوگیری شود. 
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: باید تعرفه 
واردات خودرو کاهش یابد تا زمینه رقابت در بازار خودرو 
و بهره بردن مش��تریان خ��ودرو از این رقابت در کش��ور 

فراهم شود. 

لیال مرگن

تجارت

قائم مقام وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت در امور تجارت در واکنش به 
حواشی اعطای مجوز برای واردات 
قانونی سیگار مالبرو، آن را ناشی از 
به خطر افتادن منافع500 میلیارد 
تومانی قاچاقچیان یک نوع س��یگار 

دانست. 
ب��ه گ��زارش ش��اتا، مجتب��ی 
خسرو تاج، با اشاره به چرایی صدور 
مجوز برای واردات س��یگار تصریح 
کرد: با اینکه این کاال برای سالمت 
مردم مضر اس��ت و ما هم عالقه ای 
به اس��تفاده آن در کشور نداریم، اما 
متاسفانه این واقعیت وجود دارد که 

تعدادی از مردم سیگار می کشند. 
قانون��ی  نظ��ر  از  وی گف��ت: 
ممنوعیتی ب��رای واردات س��یگار 
وجود ندارد و در این راس��تا وزارت 
صنع��ت، معدن وتجارت براس��اس 

قانون عمل می کند. 
قائم مقام وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت افزود: سیگار جزو کاالهایی 
اس��ت که در س��ال های گذش��ته 
به دلیل نیاز بازار داخلی بخشی از آن 
به صورت قاچاق وارد کشورمی شود 
که دراین بین تع��دادی از برندهای 
معروف به شکل رسمی تولید و وارد 
و برخی از انواع برندهای معروف نیز 
به دلیل عدم واردات رسمی به صورت 

قاچاق وارد می شوند. 
خس��روتاج با بی��ان اینکه قاچاق 
کاال از جمله سیگار می تواند دالیل 
متعددی داشته باشد، یادآور شد: باال 
بودن س��ود بازرگانی، ممنوع بودن 
واردات کاال باوجود نیاز داخل، عدم 
رعایت مق��ررات فنی و بهداش��تی، 
مس��ائل اجتماعی و اقتص��ادی در 
حاش��یه مرزها یا نبود کار مناسب 
برای افراد بیکار در مناطق مرزی از 
جمله مواردی است که بعضا افراد را 

وارد موضوع قاچاق می کند. 
وی ادامه داد: دلیل اصلی قاچاق 
یکی از برنده��ای س��یگار قاچاق، 
ممنوعیت ورود رس��می سیگار به 
کشور بوده که نتیجه آن قاچاق این 

کاال شده است. 
به گفته معاون توس��عه بازرگانی 

داخل��ی وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تج��ارت، س��یگار مالب��رو به دلیل 
نداش��تن مجوز رس��می واردات در 
سال های گذش��ته عمدتا به صورت 
قاچاق وارد شده است و از این محل 
رقمی بالغ بر 5000 میلیارد ریال در 
سال که می توانسته به حساب خزانه 
کشور برود عمال به جیب قاچاقچیان 

و افراد مرتبط با آنها رفته است. 
خس��رو ت��اج متذکر ش��د: قطعا 
کاالیی ک��ه به صورت رس��می وارد 
می ش��ود از نظر ضوابط استاندارد و 
بهداش��ت بهتر قابل کنترل هستند 
تا کاالی قاچاقی که هیچ نظارتی بر 

آنها اعمال نمی شود. 
وی در پاسخ به این س��وال که با 
صدور مجوز،  جل��وی قاچاق گرفته 
خواهد شد، خاطرنشان کرد: هر کاال 
یا برند خاصی از محصوالت که بتواد 
در ش��کل رسمی وارد ش��ود دلیلی 
برای ورود به صورت قاچاق را ندارد 
چرا ک��ه ش��رکت های صاحب برند 
ترجیح می دهند در ش��کل رسمی 
وارد بازاره��ای جهانی ش��وند زیرا 
در ش��کل قاچاق همواره با ریسک 
تغییراتی در بازار کشور هدف روبه رو 
خواهند شد که می تواند مشکل ساز 

باشد. 
خس��روتاج با بیان اینکه عده ای 
ب��ا ص��دور مج��وز واردات س��یگار 
به طور رس��می مخالفت می کنند، 
افزود: باید دید نخس��تین کس��انی 
که با ورود کاالیی به صورت رسمی 

متضرر می شوند چه افرادی هستند 
و می توان گف��ت قاچاقچیان عمده 
کسانی هستند که منافع خود را در 
انجام فعالیت های غیررسمی دنبال 
می کنند و به مح��ض طرح موضوع 
واردات رس��می ب��رای کاالی��ی در 
کشور، نخستین گروهی هستند که 
متضرر و دستشان از منافع بادآورده 
خالی می شود.  به گفته معاون وزیر 
صنع��ت، معدن و تج��ارت، معموال 
باندهای قاچاقچی در هر کشور سعی 
می کنند با شبکه ارتباطات و فسادی 
که درجامعه به وجود می آورند خود 
را مجهز به اهرم های فشار کرده و هر 
وقت مقاومت��ی را در مقابل قاچاق 
کاال ببینند در ص��دد برخورد با آن 

برآیند. 
خس��رو ت��اج در ادامه با اش��اره 
ب��ه حواش��ی در خص��وص ش��ائبه 
صهیونیستی بودن فیلیپ موریس 
توضی��ح داد: ام��روزه کس��ی در 
ایران نیس��ت که با جنای��ات رژیم 
غاصب صهیونیس��تی آش��نا نباشد 
و قطع��ا تکلیفی اس��ت ب��رای همه 
حق جویان و حمای��ت از مظلومان 
که با هرصنعت یا گروهی که حامی 
آرمان صهیونیستی است همکاری 
نکند و قطعا در ایران هم همین گونه 

خواهد بود. 
وی ادام��ه داد: برای تش��خیص 
آرم��ان  حام��ی  ش��رکت های 
صهیونیس��ت ها، طبق تبصره »1« 
ماده »8« قان��ون حمایت از انقالب 

اس��المی م��ردم فلس��طین مصوبه 
مجلس شورای اسالمی، کمیته ای 
وجود دارد که براس��اس مستندات 
وظیف��ه دارد در ای��ن خص��وص 
رس��یدگی های الزم را به عمل  آورد 
و لیست این گونه شرکت ها را اعالم  

 کند. 
مع��اون وزی��ر صنع��ت، مع��دن 
و تج��ارت اضافه ک��رد: درخصوص 
مجوز صادره برای سیگار مورد نظر تا 
به حال گزارشی دال بر صهیونیست 
بودن شرکت س��ازنده اعالم نشده و 
تنها مرجع رس��می که طبق قانون 
می توان��د اظه��ار نظر کن��د همین 
کمیته اس��ت و تاکنون این کمیته 
در اظهارنظ��ر رس��می هیچ گون��ه 
مستنداتی دال بر صهیونیستی بودن 
شرکت س��ازنده س��یگار فوق الذکر 

اعالم نکرده است. 
خس��رو ت��اج در خص��وص این 
مطلب که گفته می شود مجوز فوق 
به صورت انحصاری صادر شده است، 
اظهار کرد: شرکت های صاحب برند 
معروف بعضا برای بازاریابی و حضور 
در یک کشور از یک یا چند نماینده 
برای ف��روش و توزیع کاالهای خود 

بهره می برند. 
وی اف��زود: مجوز ص��ادره مرکز 
برنامه ریزی دخانیات برای نماینده 
رس��می این ش��رکت بوده اس��ت 
بنابراین اگر سازنده، نمایندگی های 
دیگ��ری را معرف��ی کند آنه��ا نیز 
می توانند براس��اس ضوابط مدنظر، 

درخواست خود را ارائه دهند و  پس  
از بررسی طبق ضوابط اقدام خواهد 

شد. 
مع��اون وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تج��ارت تاکید ک��رد: بنابراین هیچ 
انحصاری از س��وی ای��ن وزارتخانه 
وجود ندارد و هر کس��ی ک��ه بتواند 
نمایندگی س��ازنده را داشته باشد 
می تواند درخواس��ت خ��ود را ارائه 

کند. 
خس��رو تاج در بخ��ش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به اینکه حکم 
قضایی ب��رای جلوگی��ری از صدور 
مجوز واردات صادر نش��ده اس��ت، 
اف��زود: حک��م قضایی از ش��رایط و 
ضوابط خاصی باید برخوردار باش��د 
که تا ب��ه حال چنی��ن حکمی برای 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 

نیامده است. 
وی همچنی��ن در پاس��خ به این 
پرسش که چرا این مجوز با امضای 
وزیرصنعت، مع��دن وتجارت صادر 
ش��ده اس��ت، اظهار کرد: مدیریت 
مرکز نظ��ارت ب��ر ام��ور دخانیات 
که س��ازمان رس��می مجوز دهنده 
واردات و تولید مواد دخانی اس��ت 
در سال های گذش��ته و به خصوص 
این دو، سه هفته اخیر مورد تهدید 
قرار گرفته ب��ود تا از ص��دور مجوز 
ب��رای واردات و تولید س��یگار برند 
مذکور خودداری شود که این اقدام 
به معنی ادامه امر قاچاق س��یگار و 
ایجاد منافع 500میلیارد تومانی به 

نفع قاچاقچی ها بود. 
قائم مقام وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت اف��زود: از ای��ن رو به منظور 
پرهیز از هر گونه تهدیدی که بالقوه 
می توان��د متوج��ه مدیری��ت مرکز 
مذکور باشد، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت از طرف مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات کشور رأسا این 

مجوز را صادر کرد. 
وی در پایان گفت: رفتار مهندس 
نعمت زاده این پی��ام را دارد که وی 
در مقابله با فساد به هیچ وجه کوتاه 
نمی آی��د، بنابراین ش��خصا در این 

موضوع ورود کرد. 
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نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
اعالم کرد

 کمترین انتظار کارگران 
نایب رییس کانون عالی انجمن ه��ای صنفی کارگران 
ایران با بیان اینکه کمترین انتظار جامعه کارگری این است 
که حداقل های زندگی شان تامین ش��ود، گفت: افزایش 

دستمزد کارگران به هیچ وجه تورم زا نیست. 
ابوالفضل فتح الهی، در گفت وگو با ایسنا، درباره پیشنهاد 
افزایش دس��تمزد س��ال آینده کارگران ب��ه بیش از یک 
میلیون تومان گفت: صحبت ها درباره دس��تمزد باید در 
شورای عالی کار و در پایان سال انجام شود، اما با توجه به 
اینکه مرکز آمار نیز خط فقر را ی��ک میلیون و 800 هزار 
تومان اعالم کرده، اگر رقم فعلی دس��تمزد کارگران را با 
تورم نقطه به نقطه در نظر بگیریم، بیشتر از رقم پیشنهادی 

خواهد شد. 
وی درباره موضع فراکس��یون کارگری مجلس در ورود 
به دستمزد سال آینده کارگران اظهار کرد: از هر حرکتی 
که ب��ه افزایش قدرت خری��د و بهبود معیش��ت کارگران 
کمک کند اس��تقبال و حمایت می کنی��م و معتقدیم  در 
بحث تعیین دس��تمزد، م��اده 41 قان��ون کار باید مالک 

عمل قرار گیرد. 
 به اعتقاد نایب رییس، کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران کش��ور تغییر ساختار دس��تمزد با اتکا به برخی 
مدل ها هنوز قابلیت اجرا را در کش��ور ن��دارد بنا براین تا 
آن زمان باید م��اده 41 قانون کار به ط��ور واقعی و عملی 

اجرایی شود. 
 فتح اله��ی با تاکی��د بر اینک��ه دس��تمزد کارگران در 
طول س��ال های گذش��ته رش��د منطقی نداش��ته است، 
افزود: همه س��اله در ش��ورای عالی کار ب��ه دلیل برخی 
مصلحت اندیش��ی ها از حق��وق کارگ��ران و تاکید قانون 
گذشته ایم در حالی که قرار نیس��ت بر سر مبلغ ناچیزی 
با کارفرمایان چانه بزنیم. وی با بیان اینکه افزایش حداقل 
مزد کارگران ب��ه بیش از یک میلیون توم��ان تورم ایجاد 
نمی کن��د، تصریح ک��رد: کارگران به کم��ک دولت برای 

بسته های حمایتی نیاز دارند و به آن امید بسته اند. 
نای��ب ریی��س کان��ون عال��ی انجمن ه��ای صنف��ی 
کارگران کشور در عین حال خاطر نش��ان کرد: در بحث 
افزایش حقوق و دس��تمزد نبای��د به کارفرمایان فش��ار 
وارد ش��ود و دولت هم باید مشارکت داش��ته و به وظیفه 
خود عم��ل کن��د و در راس��تای حمای��ت از کارفرمایان 
 و کمک ب��ه کارگ��ران تخفیف ه��ای مالیات��ی و بیمه ای

 درنظر بگیرد. 
 وی در پایان گفت: امیدواریم روزی برسد که تورمی در 
کشور وجود نداشته باشد و رقم دستمزد هم تغییر نکند، 
اما وقتی بانک مرکزی و مرک��ز آمار ایران در گزارش های 
خود نرخ تورم و خط فقر را اعالم می کنند، کمترین انتظار 
کارگران این اس��ت که قادر به تامین حداقل های زندگی 

خانواده هایشان باشند. 

واردات فوالد به تعرفه 
۳0 تا ۴0 درصدی نیاز دارد

دبیر انجمن تولید کنندگان فوالد ایران گفت: پیشنهاد 
ما این است در حدود تعرفه ای که ترکیه اعمال کرده است 
اقدام به تعرفه گذاری روی واردات محصوالت نهایی و خام 

فوالدی کنیم. 
به گزارش ماین نیوز رس��ول خلیفه سلطان درخصوص 
دامپینگ چین در حوزه فوالد اظهار کرد: هم اکنون رتبه 
ایران در تولید فوالد از 21 به 15 )یا 16( رسیده، در واقع 

رشد فوالد ایران دو برابر متوسط جهانی بوده است. 
دبیر انجمن تولید کنندگان فوالد ای��ران با بیان اینکه 
در حوزه ف��والد ب��ا رقبای سرس��ختی همچ��ون چین، 
روسیه، اوکراین و ترکیه مواجه هس��تیم، افزود: با توجه 
ب��ه تحریم ه��ای روس��یه و ش��رایط سیاس��ی اوکراین، 
ارزش پ��ول ملی این کش��ورها به ش��دت کاه��ش یافته 
 اس��ت از این رو ش��رایط رقابت��ی خوبی ب��رای صادرات

 پیدا کرده اند. 
وی ادام��ه داد: تولید فوالد ایران در حال رش��د اس��ت 
ازاین رو وارداتمان در این حوزه کاهش یافته اما باید برای 
حفظ و ارتقای شرایط و تبدیل شدن به یک صادر کننده 

قوی از بازار حفاظت کنیم. 
طاهری زاده تصری��ح کرد: ترکیه ظ��رف 15 تا 30 روز 
گذش��ته تعرفه 30 ت��ا 40 درص��دی روی واردات فوالد 

گذاشت. 
به گفته وی ای��ن تعرفه برای کش��ورهای مبدا اروپایی 
نیست که نشان می دهد ترکیه کشورهای چین و روسیه 

را تهدیدی برای بازار خود می داند. 
دبیر انجمن تولید کنندگان فوالد ایران با تاکید بر اینکه 
ما نیز این رویه را در پیش بگیری��م، گفت: هم اکنون تنها 
میلگرد تعرفه 11 درصدی دارد و تعرفه بقیه محصوالت 
اعم از ورق گرم و س��رد، تیرآهن، گالوانی��زه و غیره صفر 
است. این در حالی است که عموم کاالها تعرفه 24 تا 25 

درصدی دارند. 
وی اظهار کرد: پیش��نهاد ما این اس��ت ک��ه در حدود 
تعرفه ای که ترکیه اعمال کرده  اقدام به تعرفه گذاری روی 

واردات محصوالت نهایی و خام فوالدی کنیم. 
خلیفه س��لطان تصریح کرد: البته اقالمی همچون ورق 
با ضخام��ت دو میلی متر که به صورت محدود در کش��ور 
تولید می ش��ود، طبیعی اس��ت اصراری به اعمال تعرفه 
نداشته باشیم اما تعرفه صفر نیز قابل قبول نیست. به هر 
حال باید با دامپینگ چینی ه��ا مقابله کنیم تا بازارمان را 

از دست ندهیم. 
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تصمیم اوپک بهای طال را کاهش داد
قیمت جهانی طال روز جمعه تحت تاثیر کاهش قیمت 
نفت و افت فش��ارهای تورمی بار دیگر با کاهش روبه رو 

شده است.  
به گزارش رویترز، قیمت هر بش��که نفت روز پنجشنبه 
پس از تصمیم سازمان اوپک در حفظ سقف تولید خود 
با افت ش��دیدی روبه رو ش��د و به مرز 70 دالر رسیده 
اس��ت.  تصمیم اوپک در شرایطی است که قیمت نفت 
از ژوئن بیش از 30 درصد کاهش داش��ته و این مسئله 
فشار شدیدی را به کش��ورهای تولید کننده وارد کرده 
اس��ت.  براساس این گزارش، کاهش قیمت نفت همراه 
با افزایش چشمگیر ارزش دالر فشار زیادی را بر قیمت 
ط��ال وارد کرده اس��ت. ویکتوی تیان پیری��ا، تحلیلگر 
ارش��د موسس��ه  »ای ان زد« تاکید کرد که افت قیمت 
جهانی نف��ت تاثیر زیادی بر ادام��ه روند نزولی قیمت 

طال داشته است. 

الریجانی: بخش اعظم اعتبارات 
بانکی باید به تولید اختصاص یابد

رییس مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه بدون راه 
افتادن تولید ملی مقاومت ملی شکل نمی گیرد، گفت: 
بخش اعظ��م اعتبارات بانکی باید ب��ه تولید اختصاص 

یابد.  
به گزارش ایس��نا، علی الریجانی در جلس��ه ش��ورای 
اداری اس��تان یزد اظهار کرد: در ش��رایط امروز ایران 
بخ��ش بانکی باید به تولید کش��ور کم��ک کند، البته 
وضعیت منظم تر از گذش��ته شده، اما باید همتی شود 
تا بخش اعظم اعتبارات بانک ها به تولید اختصاص یابد 
زیرا ب��دون راه افتادن تولید ملی مقاومت ملی ش��کل 
نمی گی��رد.  وی تاکید ک��رد: اگ��ر می خواهیم اقتصاد 
مقاومتی ش��ود بای��د تولید رونق یاب��د و این منوط به 
این است که س��مت گیری تسهیالت بانک ها به سمت 

تولید باشد. 

دریافت کارمزد از کارتخوان ها 
گریزناپذیر است

مدیرعامل ش��رکت کارت اعتباری ایران کیش گفت: 
دریافت کارم��زد برای بقا و بهب��ود خدمات پرداخت 
الکترونیک گریزناپذیر اس��ت.  صادق فرامرزی بابیان 
اینکه مس��ئوالن بانک مرکزی به فکر س��امان بخشی 
به وضعیت ش��رکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت 
الکترونیک در کش��ور هس��تند، افزود: همان گونه که 
قائم مقام بان��ک مرکزی اخیرا تاکید ک��رده، کارمزد 
هزین��ه خدماتی اس��ت ک��ه ارائه می ش��ود و دریافت 
آن ب��رای بقا و بهب��ود خدمات پرداخ��ت الکترونیک 

گریزناپذیر است. 
وی با تقدیر از موضع بانک مرکزی و شاپرک در خصوص 
دریافت کارمزد، نس��بت به اهمیت ای��ن موضوع برای 
ادامه حیات شرکت های پرداخت الکترونیک )PSP(  و 
حتی بانک ها هش��دار داده و خواستار حمایت رسانه ها 
در راس��تای شفاف س��ازی موضوع برای اصناف و افکار 

عمومی شد. 
ب��ه گفت��ه وی، دالیل متع��ددی برای تبیی��ن اهمیت 
دریاف��ت کارم��زد و نق��ش آن در بقای ش��رکت های 
PSP وج��ود دارد، ام��ا نخس��تین و بدیهی ترین دلیل 
منطقی این اس��ت ک��ه راه اندازی هر کس��ب و کار باید 
ن��ه تنها حداق��ل هزینه های خود را تامی��ن کند، بلکه 
برای سرمایه گذارانش سودآور باشد، اما در این صنعت 
خاص، وضعیت به گونه دیگری است و پای منافع تمام 

دارندگان کارت و عموم مردم هم در میان است. 
 

خط تولید انبوه و صادرات 
دستگاه های خودپرداز راه اندازی شد

خط تولید انبوه و صادرات دس��تگاه های خودپرداز روز 
چهارشنبه افتتاح شد و نخستین محموله دستگاه های 
خودپرداز که کامال در داخل کشور تولید شده پیش از 

افتتاح رسمی به ترکمنستان صادر شده است. 
به گزارش ایس��نا، در ابتدای این مراس��م که با حضور 
معاون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت، اس��تاندار البرز، 
س��فیر کره جنوب��ی و مقامات کش��وری برگزار ش��د، 
گزارش��ی از آمار و ارق��ام مرتبط ب��ا هزینه های ارزی 
واردات دس��تگاه های خودپ��رداز و زیان های ناش��ی از 
وابس��تگی در تولید این دس��تگاه ها توسط رییس این 

شرکت ارائه شد. 
محمد لهراسبی نژاد حرکت در جهت خودکفایی در 
صنایع بانکی را مربوط به 23 س��ال پیش دانس��ت 
و گفت: کش��ور ک��ره به عنوان یک��ی از پنج اقتصاد 
برت��ر دنیا در مس��یر تولید صنایع بانک��ی همراه و 
هم قدم ما بوده است. با همکاری متخصصان کره ای 
توانس��ته ایم تکنولوژی و علم تولید را وارد کنیم و 
در امر تولید کامال از توان و منابع داخلی اس��تفاده 

کرده ایم. 
وی ادام��ه داد: با توجه به آماره��ای بانک مرکزی، در 
کش��ور با کمبود تجهیزات بانکی به ویژه دس��تگاه های 
خودپرداز مواجه هستیم و براساس تحقیقات ما منطقه 
خاورمیانه و افریقا می تواند بازار مناس��بی برای ارسال 

محصوالت تولیدی در حوزه بانکداری باشد. 
لهراس��بی نژاد با اعالم این خبر که نخس��تین محموله 
دس��تگاه های خودپ��رداز ک��ه کامال در داخل کش��ور 
تولید ش��ده اس��ت به کشور ترکمنس��تان ارسال شده 
اس��ت، افزود: محموله های بعدی ما در آینده به مقصد 
کش��ورهای آذربایجان، مصر، روسیه و دیگر کشورهای 

خاورمیانه و افریقا ارسال خواهد شد. 
در ادامه این مراس��م سفیر کشور کره جنوبی با تبریک 
به کش��ور ایران برای راه اندازی خط تولید دستگاه های 
خودپرداز، گفت: همکاری پیکو الکترونیکس از ایران و 
چانگه��و کامنت از کره جنوبی مدلی موفق از همکاری 

تجاری بین دو کشور است. 
وی ادامه داد: امی��دوارم این همکاری خوب با توجه 
ب��ه کیفیت محصوالتی که ط��رف ایرانی تولید کرده 
اس��ت، ادامه داشته باش��د. محصوالتی که در ایران 
تولید می ش��ود عالوه بر تامین نیاز داخلی این کشور 
می تواند نیاز منطقه و کش��ورهای همس��ایه ایران را 

نیز تامین کند. 

قیمتنوع ارز 

33230دالر امریکا

41660یورو

52050پوند انگلیس

29770دالر کانادا

9050درهم امارت

34050فرانک سوئیس

15130لیر ترکیه

8800ریال عربستان

9980رینگت مالزی

107000دینار کویت

5470یوآن چین

600روپیه هند

300ین ژاپن

29دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

1,182,4اونس طال

416,500مثقال طال

96,149طالی 18 عیار

937,500سکه بهار آزادی

938,000سکه طرح جدید

471,000سکه نیم

270,000سکه ربع

171,000سکه گرمی

 تعامل هدفمند
راهبرد اصلی بانک پارسیان

اگر بخواهیم در دنیا حساب ویژه ای روی کشورمان باز شود، 
باید در اقتصاد و صنعت پیش��رفت کنیم.  علی دیواندری، 
مدیرعامل بانک پارس��یان در همایش تجلیل از مشتریان 
بانک پارس��یان، ه��دف اصلی از برگ��زاری همایش تعامل 
هدفمند با مش��تریان را تجدید پیوند و توس��عه همکاری 
با مش��تریان عنوان و خاطرنشان کرد: حیات یک بانک در 
دستان مش��تریان بانکی است و مشتری جزو کانون اصلی 
تحوالت یک بانک اس��ت، درواقع می ت��وان تاکید کرد که 
ارزش یک بانک به مش��تریان آن بستگی دارد.  دیواندری 
اصل مش��تری مداری را یک واقعیت دانست و خاطرنشان 
کرد: نمی توان این موضوع را پنهان کرد یا در توصیف های 
خود به آن اشاره ای نداشت. در دیدگاه و ترسیم آینده بانک 
پارس��یان تعامل بیشتر با مش��تریان نقش بسته و توسعه 

تجاری با مشتریان در دستور کار قرار گرفته است.  

 تامین مالی فوالد اردستان
توسط بانک صنعت ومعدن

با تامین مالی بانک صنعت و معدن، خط تولید شرکت 
فوالد اردستان تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد. 

طرح خط تولید ش��رکت فوالد اردس��تان که به منظور 
تولی��د 500 هزار تن ش��مش فوالدی و آهن اس��فنجی 
به اج��را درآمده از 236 میلیارد ریال تس��هیالت بانک 
صنعت ومع��دن برخ��وردار ش��ده اس��ت.  ب��ا تولید این 
محصول س��االنه 300 میلی��ون دالر صرفه جویی ارزی 
نصیب کشورمان شده و برای تعداد 393 نفر از نیروهای 
آماده به کار کشورمان امکان اشتغال ایجاد خواهد شد.  
اج��رای طرح فوالد اردس��تان که آخری��ن مراحل خود 
را می گذران��د از س��ال 1387 آغاز ش��ده و ورود آن به 
چرخه اقتصاد کشورمان می تواند تاثیر مثبتی در توسعه 
صنعتی و ایجاد اشتغال در استان اصفهان داشته باشد. 

 بانک آینده خدمتی جدید
راهی بازار کرد

سامانه هدف، خدمتی جدید از بانکداری الکترونیکی بانک 
آینده راهی بازار مالی شد.  سامانه هدف، خدمتی جدید از 
بانکداری الکترونیکی بانک آینده است که با هدف تحلیل 
و دس��ته بندی هزینه و درآمدهای روزم��ره افراد طراحی 
ش��ده است.  س��امانه مذکور این امکان را برای مشتریان 
فراه��م می آورد ت��ا ضمن دریافت گزارش��ی از هزینه ها و 
درآمدها، وضعیت مالی خود را به صورت لحظه ای، بررسی 
و مدیریت کنند.  بر همین اس��اس، »س��امانه هدف«، هر 
روز تراکنش های مالی مش��تریان را از صورت حساب  آنها 
اس��تخراج کرده و پس از پاالیش و مرتب سازی، آنها را به 
شکل هوش��مند با به کارگیری الگوهایی که خود مشتری 
بازسازی کرده، دس��ته بندی می کند. در کنار دسته بندی 
هر تراکن��ش، می ت��وان روی آنها یک یا چند برچس��ب 
نیز گذاش��ته ش��ود که به مش��تری در شناس��ایی آنها و 
گزارش گیری بهتر کم��ک کند. همچنین با بهره گیری از 
این س��امانه، کاربران قادر خواهند بود براساس بودجه ای 
برنامه ریزی ش��ده، مش��خص کنند که در یک بازه زمانی 
معین، در چه دس��ته هایی، به چه می��زان هزینه خواهند 
ک��رد. ضم��ن آنک��ه در این س��امانه، امکان جس��ت وجو 
در تراکنش ه��ا، دس��ته بندی آنه��ا و بازبین��ی دریافت و 

پرداخت های مشتری در یک نگاه نیز موجود است.  

بازار پولی کشور سال هاست که 
از الته��اب رنج می ب��رد. اجرای 
طرح های زودبازده اش��تغالزایی 
از  قابل توجه��ی  حج��م  ک��ه 
نقدینگ��ی را وارد جامعه کرد، 
اجرای هدفمن��دی یارانه ها که 
بان��ک را با س��یلی از نقدینگی 
جدید مواجه ک��رد و... مواردی 
هس��تند که بازار پولی کش��ور 
را بیمار کرده ان��د. در این میان 
ش��نیده  گریخت��ه  و  جس��ته 
می شود که بانک مرکزی قصد 
دارد پول ه��ای جدی��دی را به 
دس��تگاه های چاپ بسپارد. در 
این باره با سه نفر از کارشناسان 

به گفت وگو نشستیم. 

ریشه های افزایش 
نقدینگی

کارشناس  فخرالدین حیدری، 
ب��ازار س��رمایه در گفت وگو با 
افزایش  از  ام��روز«  »فرص��ت 
نقدینگ��ی در کش��ور گف��ت: 
ریش��ه های ت��ورم نقدینگ��ی 
موج��ود در کش��ور ب��ه دولت 
نه��م و دهم بازمی گ��ردد، در 
این دوره دنبال کردن سیاست 
بنگاه ه��ای زودب��ازده با هدف 
اشتغالزایی، حجم نقدینگی را 
افزایش داد و نتیجه خوبی در 
اشتغالزایی هم در پی نداشت. 
وی اف��زود: ب��رای ش��کوفایی 
اقتص��ادی، سیس��تم بانکی و 
پول��ی بای��د در مس��یر تولید 
ق��رار گی��رد اما در ای��ن دوره 
نه تنه��ا ای��ن اتف��اق رخ نداد 
بلکه بدهی  های معوقه بانک ها 
که رون��دی صع��ودی را طی 
کردن��د و در رون��د بانکداری 
کش��ور ایجاد اختالل کردند و 
مسئله تسهیالت مسکن مهر، 
از جمله علل افزایش و رش��د 

نقدینگی در کشور بودند. 
حی��دری تاکی��د ک��رد: مهار 
خ��اص  راه ح��ل  نقدینگ��ی 
خ��ود را دارد و نبای��د آدرس 
غل��ط به ب��ازار داد. کم کردن 
نقدینگی و جم��ع کردن پول 
خود باعث ایجاد رکود و تورم 
می شود. بحث اقتصاد پیچیده 
و دش��وار است. متاس��فانه در 
بس��یاری  گذش��ته  دوره های 
سیاس��ت های  و  مس��ائل  از 
اقتصادی به ص��ورت غیر علمی 
شده اند  اجرا  غیر کارشناسی  و 
که امیدواریم در دولت جدید 

این رویه دگرگونه شود. 
گ��ردش  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
بخش ه��ای  در  نقدینگ��ی 
مختل��ف اقتصاد گفت: گردش 
نقدینگ��ی در بازارهای موازی 
منطق��ی نیس��ت. در برخ��ی 
حبابی  قیم��ت  ش��اهد  موارد 
در این بازارها هس��تیم. وقتی 
قیم��ت ط��ال پایی��ن می آید، 
شاخص کل بورس باال می رود 
و مردم به سمت بورس هجوم 
می برند و وقتی قیمت طال باال 
م��ی رود، مردم پولش��ان را از 
بورس بیرون می کش��ند و به 
س��مت بازارطال، مسکن، کاال 

و غیره می روند. 
کرد:  تاکی��د  کارش��ناس  این 
چرخ��ه،  ای��ن  در  متاس��فانه 
هیچ ک��دام در مس��یر و جاده 
خاص خ��ود ق��رار نگرفته اند. 
س��رمایه دار ب��ه دنب��ال ای��ن 
است که س��ود بیشتری ببرد 
و خود را درمس��یر تولید قرار 
نمی دهد. باید فرهنگ حمایت 
از تولید در کشور نهادینه شود 
و مردم این احساس را داشته 
باش��ند که با هر ریال و تومان 
تولید  از  بای��د  پس اندازش��ان 

کشور حمایت کنند. 
وی اف��زود: درمان این اقتصاد 
بیمار زمان بیشتری می خواهد 
و دوره ای بای��د طی ش��ود تا 
بتوان اقتصاد را از رکود خارج 
کرد و تورم نقدینگی را بهبود 
بخشید. وزارت اقتصاد و دولت 
یازدهم قدم های علمی خوبی 

در این باره برداشته اند. 

هزینه پروژه های نیمه تمام 
روی دست بازار پولی

میرمحم��دی،  محمدحس��ین 
کارش��ناس اقتص��ادی هم در 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
گف��ت:  بخش��ی از نقدینگی 

پروژه ه��ای  به دلی��ل  کش��ور 
پروژه های  به خصوص  عمرانی 
نیمه تمام اس��ت. ب��رای دولت 
مه��م اس��ت ک��ه اقتص��اد از 
حال��ت رکود به رون��ق درآید 
و دم دس��ت ترین راه ح��ل در 
ای��ن میان، تزریق نقدینگی به 
جامعه است. درصورتی که این 
موضوع اش��تباه اس��ت و خود 
موج��ب رک��ود عمیق تری در 

جامعه می شود. 
وی درب��اره ریش��ه های ت��ورم 
پرداخ��ت  گف��ت:  نقدینگ��ی 
قان��ون  مص��وب  اعتب��ارات 
بودجه های ساالنه به پروژه ها و 
بخش های مختل��ف و پرداخت 
اعتب��ارات ب��ه اس��تانداری ها و 
وزارتخانه ه��ا  و  فرمانداری ه��ا 
منجر به افزایش نقدینگی شده 
اس��ت.  میرمحمدی بیان کرد: 
اگر ضوابط حفظ ش��ود، ایجاد 
نقدینگ��ی جدی��د در نوع خود 
باعث رونق می ش��ود اما اگر از 
ح��د معینی فراتر ب��رود، باعث 
افزایش ت��ورم و رکود اقتصادی 
اس��ت، ب��ه نظ��ر م��ن به جای 
افزای��ش بی ضابط��ه نقدینگی، 
دولت باید سازوکار فعال کردن 
بورس و اوراق مش��ارکت را در 

پیش بگیرد. بازار سرمایه ابزاری 
اس��ت که در صورت اس��تفاده 
درس��ت از آن می توان بسیاری 
از التهابات نقدینگی و مشکالت 
تامین سرمایه شرکت ها را با آن 

درمان کرد. 
وی افزود: بانک مرکزی باید بر 
عملکرد بانک ها کنترل و نظارت 
دقیقی داش��ته باش��د و بخش 
تولی��د را در وضعیت بس��امانی 
قرار دهد. دولت و بانک مرکزی 
باید بتوانند بانکداری الکترونیک 
را گس��ترش دهند. در صورت 
استفاده درس��ت از این ابزارها 
می توان امیدوار بود تورم کنترل 
ش��ود.  میرمحمدی تاکید کرد: 
نباید پول در دست مردم باشد، 
دریافت ه��ا و پرداخت ه��ا باید 
الکترونیکی باش��د،  به ص��ورت 
پول کمتری چاپ شود تا حجم 

نقدینگی کمتر شود. 

بانک مرکزی باید انگیزه 
الزم را داشته باشد

عبدالرض��ا امی��ر ت��اش دیگر 
کارش��ناس اقتص��ادی در این 
باره گفت:  متاس��فانه سیاست 
گذش��ته  دولت  در  نادرس��ت 
را  نقدینگی  افزای��ش  زمین��ه 
ای��ن دوره  فراه��م ک��رد، در 
تورم در کن��ار قیمت دالر باال 
رفت، درنتیجه همه چیز گران 
ش��د و این گرانی هم به تورم 

نقدینگی دامن زد. 
وی اف��زود: پولی ک��ه در روند 
هدفمن��دی یارانه ه��ا در بازار 
پول��ی و مال��ی تزری��ق ش��د، 
اختالس های��ی ک��ه در نظ��ام 
بانک��ی ش��د، پایی��ن آم��دن 
ن��رخ دس��توری س��ود بانکی، 
دالل بازی و واس��طه گری همه 
اینه��ا از جمل��ه عوام��ل مهم 
افزای��ش نقدینگی در کش��ور 

بوده است. 

کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با »فرصت امروز« بررسی کردند

التهاب دردناک نقدینگی در اقتصاد بیمار
نسیم نجفی

عبور دالر از مرز ۳۳۰۰ تومان 
روند صعودی نرخ دالر امریکا روز جمعه نیز ادامه یافت 
و با 15 تومان افزایش نس��بت به روز پنجشنبه از مرز 
33230 ریال عبور کرد.   نرخ یورو هم افزایش یافت و 
به 41660 ریال رسید.  قیمت انواع سکه طال به دلیل 
کاه��ش هر اونس طال در بازاره��ای جهانی به رغم باال 

رفتن نرخ دالر تغییر چندانی پیدا نکرد. 

106شمــارهشـنبه |  8 آذر 1393 |

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

پنجشنبهچهارشنبهسه شنبه

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

3 3 0 0
3 2 9 0
3 2 8 0
3 2 7 0
3 2 6 0
3 2 5 0
3 2 4 0
3 2 3 0
3 2 2 0
3 2 1 0
3 2 0 0

تعداد معامالت
1 4 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0

6 0 0 0 0

4 0 0 0 0

2 0 0 0 0

0

حجم معامالت به میلیون
1 8 0 0

1 6 0 0

1 4 0 0

1 2 0 0

1 0 0 0

8 0 0

6 0 0

4 0 0

2 0 0

0

ارزش معامالت به میلیون
5 0 0 0 0 0 0
4500000
4 0 0 0 0 0 0
3500000
3 0 0 0 0 0 0
2 5 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 5 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0

0

روزهای هفته

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنجشنبه

سکه طرح قدیم

916
914
917
927
9۳۳
9۳7

سکه طرح جدید

916
914
917
928
9۳5
9۳8

نیم سکه

46۳
46۰
461
466
471
471

ربع سکه

266
26۳
26۳
266
269
269

سکه 1 گرمی

17۰
168
169
17۰
171
171

قیمت سکه در هفته گذشته )هزار تومان(
روزهای هفته

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنجشنبه

قیمت هر اونس طالی جهانی)دالر(

1189.5۰
12۰۳.1۰
12۰۰.۳۰
1197.7۰
1199.5۰
1194.2۰

هر مثقال طالی 17 عیار)ریال(

4۰6.5۰۰
4.۰4۰.۰۰۰
4.۰6۰.۰۰۰
4.11۰.۰۰۰
4.14۰.۰۰۰
4.155.۰۰۰

هر گرم طالی 18 عیار )ریال(

9۳7.25۰
9۳7.۰۰۰
98۰ 9۳6
948.8۰۰
955.72۰
959.19۰

قیمت طال در ایران و جهان

تاریخ

9۳ /9 /1
9۳ /9 /2
9۳ /9 /۳
9۳ /9 /4
9۳ /9 /5

شاخص کل

75.۰42
75.۳89
75.949
74.74۰
74.۰76

شاخص  صنعت

62.6۳5
62.752
62.959
62.122
61.766

شاخص شناور آزاد

86.428
87.1۳۰
88.19۰
86.454
85.۳81

شاخص های مهم بورس تهران در هفته گذشته

تاریخ

9۳ /9 /1
9۳ /9 /2
9۳ /9 /۳
9۳ /9 /4
9۳ /9 /5

حجم معامالت به میلیون

12۳۰
1126
161۰
419

1279

ارزش معامالت)میلیون ریال(

252۳۳۳2
2688189
441۰722
1۳77971
2811522

تعداد معامالت

1۰1۳66
1۰98۳2
11661۰
4۳52۰
96799

جدول معامالت هفته گذشته در بورس تهران

1۳.811.7۳6جمع 5.664468.127

سکه طرح قدیم

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

940
935
930
925
920
915
910

905
900

895

سکه طرح قدیم - سکه طرح طرح جدید

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

940
935
930
925
920
915
910

905
900

895

شاخص کل شاخص صنعت شاخص شناور آزاد

93/9/1 93/9/3 93/9/593/9/2 93/9/4 93/9/1 93/9/3 93/9/593/9/2 93/9/4 93/9/1 93/9/3 93/9/593/9/2 93/9/4

93/9/1 93/9/3 93/9/593/9/2 93/9/4 93/9/1 93/9/3 93/9/593/9/2 93/9/4 93/9/1 93/9/3 93/9/593/9/2 93/9/4

 76,500

76 ,000

75,500

75,000

74,500

74,000

73,500

73,000

63,200
63 , 000
62 ,800
6 2 , 6 0 0
62 ,400
6 2 , 2 0 0
6 2 , 0 0 0
6 1 , 8 0 0
6 1 , 6 0 0
6 1 , 4 0 0
6 1 , 2 0 0
6 1 , 0 0 0

88,500
88,000
87,500
87,000
86,500
86,000
85,500

 85,000
84,500
84,000
83,500

 3260
 4660
 5132
890

 3288
 4123
 5213
899

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دوشنبهیکشنبه
دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

شنبه
 3256
 4097
 5143

890

 3247
 4088
 5127
889

 3235
 4066
 5075

881

 3291
 4130
 5221
900

دلـار در بازار آزاد بازارهای مــــالی در هفـته گذشته

دالر در مرز 3250 تومان
سکه در مرز 917 هزار تومان

هر گرم طال در مرز 91 هزار تومان
هر اونس طالی جهانی در مرز 1145 دالر

نرخنامه

بانک نامه

خبرنامه



کمبود هتل های 5 ستاره به دلیل 
برگزاری سمینارهای دولت نیست

کمب��ود هتل ه��ای 4 و 5 س��تاره موضوعی اس��ت که 
در ماه های اخیر ب��ا افزایش ورود گردش��گران درباره 
آن کم صحبت نش��ده و مدی��ران، معاونان س��ازمان، 
کارشناس��ان و فع��االن مس��تقل ای��ن ح��وزه هر یک 
دیدگاه ه��ای متفاوت��ی را در واکن��ش به ای��ن معضل 
مطرح کردند. اما آنچه که در پنجش��نبه ش��ب گذشته 
از طریق گزارش��ی در خبر ش��بکه یک صدا و سیمای 
جمهوری اس��امی پخش ش��د، کمب��ود هتل های 4 و 
5 ستاره، اش��غال آنها توس��ط دولت به دلیل برگزاری 
همایش ه��ا و س��مینارها عنوان ش��ده اس��ت. گزارش 
یادشده توسط فرصت امروز با س��عید شیرکوند مطرح 
ش��د. مع��اون برنامه ریزی و س��رمایه گذاری س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری در این 
خصوص معتقد اس��ت:   اگر چه ما در همه شهرها هتل 
4 س��تاره و 5 س��تاره نداریم، اما این طور هم نیست که 
دولت در هر ش��هری که همای��ش دارد، ای��ن هتل ها 
را اش��غال می کند و م��ا هتل ب��ا ظرفیت خال��ی برای 
گردش��گران نداریم. دولت در هر حال س��النی را برای 
برگزاری همایش هایش پیدا می کند. اگر ما در کش��ور 
هتل نداریم پاس��خش خیلی ساده اس��ت، به این دلیل 
که ساخته نشده اس��ت. اگر برای نمونه کارنامه ساخت 
هتل 4 و 5 س��تاره را در ته��ران ورق بزنی��د، خواهید 
دید که در این ش��هر بزرگ به عنوان پایتخت کشور در 
40 سال گذش��ته تنها یک هتل 5 س��تاره ساخته شده 
است، در حالی که به موازات رش��د جمعیت در تهران، 
س��اخت اماکن عمومی، افزایش رستوران ها و تاالرها و 
غیره اتفاق افتاده، اما تعداد هتل  های 5 س��تاره از 4 به 

5 هتل رس��یده اس��ت. 

عدم توجه به سرمایه گذاری 
آنچه می تواند یکی از مهم ترین دالیل به وجود آمدن 
این مس��ئله باشد، نبود توجه به س��رمایه گذاری در 
این حوزه اس��ت. اگر چه در مشهد ش��اهد تغییرات 
قابل توجهی در هتل س��ازی بودی��م یا در کیش هم 
ای��ن اتفاق افت��اد، اما به نظر من دلی��ل موفق بودن 
جذب س��رمایه گذار برای س��اختن هت��ل در این دو 
ش��هر، تعریف��ی اس��ت که آنه��ا در این ح��وزه ارائه 
دادند. برای مثال، مش��هد این صنعت را گردش��گری 
مذهبی تعریف کرده و س��رمایه گذار دالیل روشن و 
مش��خصی برای س��رمایه گذاری دارد که می تواند با 
اهداف مشخصی برای آن برنامه ریزی کند. به اعتقاد 
من، در این دو ش��هر س��اخت هتل ها خیلی خوب و 

رضایت بخش بوده اس��ت. 

200 هتل تا پایان دولت یازدهم
نیازه��ای صنع��ت گردش��گری فزاینده اس��ت و ما 
نمی توانی��م اش��راف کاملی بر نیازه��ای آینده آن 
داش��ته باش��یم، اما براس��اس مطالعاتی ک��ه انجام 
داده ای��م و لح��اظ ش��اخص های عموم��ی کنون��ی 
گردش��گری م��ا به 500 هتل نی��از داریم. در حال 
حاضر، 120 هت��ل داریم و 120 هتل نیز در حال 
س��اخت در مراحل مختلف است. پیش بینی ما این 
اس��ت که تا پایان دولت یازده��م هتل های موجود 
ب��ه 200 هتل 4 س��تاره افزایش پیدا کن��د. البته 
این تعداد کافی نیس��ت و امیدواریم تا پایان زمان 

س��ند چش��م انداز به تعداد مورد نیاز برس��یم. 

سعید شیرکوند
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی

ک��ه  ویکن��د«  »اس��تارتاپ 
می توان گفت سال های زیادی 
اس��ت در جهان محقق شده و 
توج��ه فراوانی به آن ش��ده و 
می ش��ود، مدتی اس��ت که در 
کشور ما هم کم و بیش شکل 
گرفته و دوره های مختلفی در 
ش��هرها و دانش��گاه ها برگزار 

شده است. 
اس��تارتاپ ویکن��د روی��دادی 
اس��ت ک��ه در س��ه روز آخر 
هفت��ه رخ می ده��د. در ای��ن 
برنامه، برنامه نویس��ان، تجار، 
یا هر  بازاریاب ها، گرافیست ها 
کارشناس��ی در ه��ر حوزه ای 
روز  س��ه  می آین��د  گرد ه��م 
گروه های��ی تش��کیل دهند تا 
ایده های نوی��ن خود را مطرح 
کنند و از همه ایده ها تعدادی 
از آنه��ا را انتخاب و در نهایت 
به اجرا برسد و کسب و کار های 
موف��ق زی��ادی را ب��ه وج��ود 

بیاورد. 
در  اص����وال  اس���ت�ارت�اپ ها 
ش��رکت های تازه کار ش��روع 
می شود و با ایده ها و طرح های 
خود به س��رعت پیش��رفت و 
در  می رس��د.  درآمدزایی  ب��ه 
شرکت هایی  گذشته  دهه های 

گوگل،  مایکروسافت،  همچون 
اپل و خیلی شرکت های بزرگ 
دیگر دنیا از این طریق رش��د 
کرده اند و همان طور که شاهد 
هس��تیم امروز به س��ود دهی 

میلیاردی رسیده اند. 
یک��ی از علت های��ی ک��ه این 
فرآیند در سراسر جهان مورد 
توجه قرار گرفته این است که 
سرمایه گذاری های  به  احتیاج 
هنگف��ت اولیه ندارد و این امر 
باعث ش��ده تا در کشور ما هم 
رشد قابل توجهی داشته باشد. 
اخی��را نیز دانش��گاه ها و حتی 
فرهنگس��راهای سراسر کشور 
به ای��ن بخش روی آورده اند و 
اس��تارتاپ ویکند های دوره ای 
را ب��ر پ��ا کرده اند ک��ه مورد 
استقبال هم قرار گرفته است. 
روند کاری استارتاپ ها به این 
صورت است که افراد ایده های 
خ��ود را مط��رح می کنند و از 
بی��ن ایده ه��ای مطرح ش��ده 
بهترین آنها ب��ا رأی حاضران 
انتخ��اب می ش��ود. صاحب��ان 
ایده های انتخاب ش��ده شروع 
ب��ه تش��کیل تی��م و ج��ذب 
تخصص های م��ورد نیاز برای 
پیش��برد ایده می کنند. بعد از 
تش��کیل گروه ه��ا روز اول به 
پای��ان می رس��د. در روز دوم 

گروه ها از اول صبح در مکانی 
که برایشان تدارک دیده شده 
حاضر شده و با امکاناتی که در 
اختیار دارند شروع به اجرایی 
کردن ای��ده خود می کنند. در 
این بین افرادی به عنوان مربی 
ک��ه در زمینه ه��ای مختل��ف 
دارای تخص��ص هس��تند ی��ا 
سابقه ایجاد استارتاپ را دارند 
گروه ه��ا را در جه��ت اجرایی 
کردن ایده هایشان راهنمایی و 
کمک می کنند، با این اوصاف 
روز دوم کام��ا ب��ه اجرای��ی 
س��پری  اس��تارتاپ  ک��ردن 
ش��ده و در ای��ن بی��ن ممکن 
آموزش��ی  کارگاه های  اس��ت 
کوتاه م��دت هم برگزار ش��ود. 
با آغاز روز س��وم ب��از گروه ها 
دور هم جمع ش��ده و آخرین 
تاش ه��ا را در جه��ت تولید 
انجام  اولیه محصولشان  نمونه 
می دهند و آم��اده ارائه آن در 
حضور داوران می ش��وند. عصر 
روز س��وم زمان بررسی ایده ها 
و محص��ول اولیه حاصل از آن 
ایده است، به طوری که گروه ها 
ب��ا ارائه توضیح��ات در زمینه 
توجیه اقتصادی طرح، ارزشی 
ک��ه ارائ��ه می ده��د و افرادی 
که به عن��وان مصرف کنندگان 
نهایی در نظر گرفته ش��ده اند 

از طرح خود دف��اع می کنند. 
در نهای��ت س��ه تی��م برتر با 
انتخ��اب  داوران  نهای��ی  رأی 
می ش��وند. ام��ا برن��ده واقعی 
رویداد گروه هایی هستند  این 
ک��ه تیم تش��کیل ش��ده خود 
را بع��د از روی��داد حفظ کرده 
و ب��ا تجربیاتی که به دس��ت 
را  خود  اس��تارتاپ  آورده ان��د 
تبدیل به یک شرکت سودآور 
نمایندگانی  همچنی��ن  کنند. 
از کش��ورهای مختلف دنیا که 
خود اس��تارتاپ های موفقی را 
راه ان��دازی کرده ان��د با حضور 
در این روی��داد تجربیات خود 
را در اختیار ش��رکت کنندگان 
قرار می دهند. شرکت کنندگان 
ب��ا حض��ور در ای��ن روی��داد 
می توانن��د ج��واز حض��ور در 
رقابت جهانی اس��تارتاپ ها را 
کس��ب کرده و با موفقیت در 
ای��ن رقابت از س��رمایه گذاری 
دنی��ا  ب��زرگ  ش��رکت های 

بهره مند خواهند شد. 
حس��ن فرخی یکی از فعاالن 
اس��تارتاپ ویکن��د در رابط��ه 
با نحوه برگ��زاری این رویداد 
در ای��ران گف��ت: بخش ه��ا و 
زیادی  مش��تاق  ش��رکت های 
هس��تند که عاقه ب��ه برپایی 
این رویدادها دارند، اما با نحوه 

و برگزاری آن آش��نا نیس��تند 
و م�ت�اس���فانه اطاع رس��انی 
زیادی در ای��ن زمینه صورت 

نمی گیرد. 
وی افزود: بیشترکسانی که در 
این بخ��ش فعالیت دارند یا از 
طریق دوستان خود یا ازطریق 
اساتید دانش��گاه ها با آن آشنا 
شده اند که به نظر من جوانان 
ما ظرفیت زیادی برای اجرای 
استارتاپ ویکند ها دارند که با 
یقین  به  بیش��تر  اطاع رسانی 
از این مراس��م استقبال خوبی 

خواهند کرد. 
این استاد دانشگاه درباره نوع 
حمایت ه��ا از این بخش اظهار 
کرد: با اینکه با سرمایه گذاری 
کم می ت��وان ب��ازده خوبی از 
کش��ور  محقق��ان  و  جوان��ان 
دریاف��ت ک��رد اما متاس��فانه 
حمایت زی��ادی از فعاالن این 

بخش نمی شود. 
فرخی در پایان یادآور ش��د: با 
حمایت از برگزاری اس��تارتاپ 
ویکند ه��ا می ت��وان جوانان و 
دانشمندان کشور را شناسایی 
و از ایده ه��ای خاقان��ه آنه��ا 
استفاده کرد و به این وسیله از 
فرار مغزها که روز به روز رو به 
افزایش اس��ت تا میزان زیادی 

جلوگیری کرد. 

دبی��رکل موسس��ه حال جهان��ی حجم 
گردش نقدینگی این ن��وع غذا را در بازار 
کشورهای مس��لمان دو هزار میلیارد دالر 
ذکر کرد و گفت: س��هم ایران از این بازار 
تنه��ا پنج تا ش��ش میلیارد دالر اس��ت و 
هنوز نتوانس��ته سهم خود را در این حوزه 

افزایش دهد. 
در  جمع��ه  روز  فخ��اری  عبدالحس��ین 
گفت وگو ب��ا ایرنا، بر لزوم افزایش س��هم 
ای��ران از تجارت محص��والت حال تاکید 
ک��رد و افزود: در حال��ی که ایران ظرفیت 
ویژه ای ب��رای تولید غذای حال در میان 
همه کش��ورهای دنیا دارد، ام��ا مالزی با 
47 درص��د جمعیت غیر مس��لمان و اینکه 
کارخانه های صنایع غذایی آن نیز بیش��تر 
در اختیار غیرمس��لمانان است، بیشترین 

سهم را در این بازار دارد. 
ایران تنها کش��وری اس��ت که 99 درصد 
جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند 
و 100 درص��د غذای تولید ش��ده در آن 

غذای حال است. 
وی خاطرنشان کرد: اگر ایران بتواند فقط 
10 درص��د از گردش غذای��ی بازار حال 
را از آن خ��ود کند، ح��دود 200 میلیارد 
دالر درآمد کسب خواهد کرد، ضمن آنکه 
اش��تغال و رونق اقتص��ادی پررنگی برای 

کشور به ارمغان می آورد. 
فخ��اری تولی��د غ��ذای ح��ال را یکی از 
مزیت های اقتصادی کشور دانست و افزود: 
در اقتصاد کش��ور باید این مزیت به عنوان 
یکی از ش��اخص های صادراتی مورد توجه 

قرار گیرد. 
دبیرکل موسس��ه حال جهانی با اشاره به 
دالیل ع��دم موفقیت حضور ایران در بازار 
تج��اری محصوالت ح��ال، گفت: یکی از 
دالیل��ی که ایران هنوز نتوانس��ته در بازار 
غذای حال حضور پررنگی داش��ته باشد، 
ع��دم پرداخت های مش��وق های صادراتی 

است. 
وی اف��زود: گاه��ی با افزای��ش پنج تا 10 
س��نتی صنای��ع غذای��ی، صادرکنندگان 
ناگزیر هس��تند ب��ازار را به کش��ور رقیب 
واگ��ذار کنند، زیرا مش��وق های صادراتی 
ایران که باید مانند کش��ورهای همس��ایه 

بافاصله پس از صادرات به فعال اقتصادی 
پرداخت ش��ود، گاهی با هفت تا هش��ت 
سال تاخیر پرداخت و گاهی پرداخت های 

آن نیز به کلی لغو می شود. 
فخاری درب��اره اس��تاندارد جهانی حال 
نی��ز اظهار ک��رد: ضابطه من��دی در تایید 
محص��والت ب��ا عن��وان حال من��وط به 
استاندارد حال در آن محصول یا خدمت 

است. 
وی اضافه ک��رد: اس��تاندارد غذای حال 
سازمان همکاری های اس��امی، در اکتبر 
2010 ب��ه امض��ای وزرای عضو س��ازمان 
رس��ید و اکن��ون ای��ن اس��تاندارد ماک 

ارزیابی محصوالت حال است. 
به گفته وی، اجرای این وظیفه در استقرار 
اس��تاندارد جهان��ی ح��ال از افتخ��ارات 
موسسه حال جهانی است و خوشبختانه 
در ایجاد نمایندگی در 20 کش��ور توفیق 

حاصل شده و این مسیر ادامه دارد. 
فخ��اری درباره بحث گردش��گری حال 
نیز گفت: از فعالیت های جدید موسس��ه 
حال جهانی خدمات گردش��گری حال 
اس��ت. خدم��ات گردش��گری ح��ال به 
گردشگران مس��لمان تضمین یک اقامت 
آس��وده و مطمئن را در مدت سفرش��ان 
ارائ��ه  اعتق��ادی  معیاره��ای  براس��اس 

می کند. 
افزود:  دبیرکل موسس��ه حال جهان��ی 
و  رس��توران ها  اقامتگاه ه��ا،  و  هتل ه��ا 
ارائه خدمات برای مراسم  فس��ت فودها، 
عب��ادی و راهنمای��ان خ��اص از جمل��ه 
س��رویس های گردش��گری ح��ال برای 
گردش��گران اس��ت. بنابرای��ن بنگاه های 
اقتصادی ب��رای جلب گردش��گران باید 
مرک��ز خود را به نش��ان ح��ال، مجهز 

کنند. 
وی همچنین با بیان اینکه در س��ال های 
اخیر بح��ث ح��ال از غذا فرات��ر رفته و 
به موضوع دارو نیز رس��یده اس��ت، گفت: 
هم اکنون دارو، لوازم آرایش��ی و بهداشتی 
وارد چرخ��ه اقتصاد حال ش��ده و توجه 
اقتصاددان��ان را ب��ه خ��ود جل��ب ک��رده 
به گونه ای که کش��ورها سعی دارند از این 

بازار سهمی را به خود اختصاص دهند. 

دبی��رکل موسس��ه حال جهان��ی به روز 
جهانی حال اش��اره کرد و اظهار کرد: با 
توجه به نزول آیه قرآن در رابطه با غذای 
حال در روز 17 ماه مبارک رمضان، این 
روز به ن��ام روز جهانی ح��ال نام گرفته 

است. 
فخاری افزود: براین اس��اس قرار است هر 

ساله در مراسمی تکریم و بزرگداشت این 
روز با تقدی��ر از برگزیدگان صنعت حال 
گرامی داش��ته ش��ود. به همت موسس��ه 
حال جهانی برای نخسین بار گرامیداشت 
این روز در ایران در 24 تیرماه سال جاری 
در مراس��می در برج می��اد تهران برگزار 

شد. 

 سهم 5 میلیارد دالری ایران از بازار 2 هزار میلیارد دالری تجارت محصوالت حالل

 صادرات بیش از 11 میلیون تنی 
سیمان در سال جاری 

 دبی��ر انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت س��یمان از 
افزایش تولید و صادرات س��یمان و کلینکر نس��بت به 
هفت ماهه پارسال خبر داد و گفت: در این مدت بیش 

از 11 میلیون تن سیمان و کلینکر صادر شده است. 
عبدالرض��ا ش��یخان در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
طبق آمار، در هفت ماهه امس��ال میزان تولید کلینکر 
پنج درصد افزایش داش��ته اس��ت؛ به طوری که در این 

مدت 45 میلیون تن کلینکر تولید شده است. 
وی میزان تولید س��یمان در این مدت را 41 میلیون و 
600 هزار تن عنوان و اظهار کرد: میزان تولید سیمان 
و کلینکر امس��ال نسبت به سال گذش��ته رشد خوبی 

داشته است. 
ش��یخان در خصوص میزان صادرات سیمان و کلینکر 
گف��ت: در هف��ت ماهه امس��ال حدود هش��ت میلیون 
و 130 ه��زار تن کلینکر و س��ه میلی��ون و 660 هزار 
تن س��یمان صادر ش��ده اس��ت.  دبی��ر انجمن صنفی 
کارفرمایان صنعت س��یمان مجموعه صادرات سیمان 
و کلینک��ر را در هفت ماهه اول امس��ال 11 میلیون و 
800 ه��زار تن عنوان و اظهار کرد: در مجموع صادرات 

سیمان و کلینکر 4/3 درصد رشد داشته است. 
وی با اش��اره به فعالیت خوب صنعت سیمان طی این 
مدت گفت: هیچ وارداتی در زمینه مواد اولیه س��یمان 
ص��ورت نمی گیرد و تنها در بح��ث تجهیزات و قطعات 

یدکی تولید سیمان واردات انجام می شود.
ش��یخان تاثیر تحریم ها را در صنعت س��یمان بس��یار 
ناچیز عنوان و اظهار کرد: صنعت سیمان توانسته است 

به بومی سازی دست یابد. 
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان با بیان 
اینکه در فصل زمس��تان گاز کارخانه های س��یمان در 
برخی مناط��ق کم و در برخی مناطق قطع می ش��ود، 
اظه��ار کرد: براس��اس توافق نامه ای که ب��ا وزارت نفت 
داریم هر س��ال در فصل زمس��تان به ج��ای گاز، نفت 
ک��وره ای را با قیمت پایه گاز به کارخانه های س��یمان 

می دهند که امسال نیز این اتفاق افتاد. 

تامین آب شیرین صنایع منطقه 
ویژه اقتصادی خلیج فارس 

مدیرعامل منطقه وی��ژه اقتصادی خلیج فارس گفت: 
تامین آب صنعتی م��ورد نیاز صنایع همواره به عنوان 
یکی از زیرس��اخت های اساس��ی منطقه مطرح بوده و 
جذب س��رمایه گذاران بخش خصوص��ی در این حوزه 
از اولویت های منطقه به ش��مار م��ی رود. با مطالعات 
صورت گرفته، میزان مصرف آب صنایع منطقه تا سال 
1396 ب��ه 230 هزارمترمکعب در روز خواهد رس��ید 
و این رقم در افق 10 س��اله ب��ه 740 هزارمترمکعب 
در روز افزای��ش خواه��د یاف��ت.  به گ��زارش روابط 
عمومی ایمی��درو، مس��عود هندیان اف��زود: به دلیل 
موقعی��ت جغرافیایی قرارگیری ای��ن منطقه در کنار 
آب ه��ای خلیج فارس و دارا بودن عمق مناس��ب آب 
دری��ا، این منطقه یکی از بهتری��ن نقاط برای احداث 

آب شیرین کن مطرح است. 
وی با بی��ان اینکه منطقه با دارا ب��ودن ظرفیت تولید 
35800 مترمکع��ب آب ش��یرین در ش��بانه روز نی��از 
صنای��ع را تامین می کند، ادامه داد: تاکنون س��ه طرح 
آب ش��یرین کن در منطقه به بهره برداری رس��یده که 
شامل آب ش��یرین کن نورویژه، آب شیرین کن منطقه 
وی��ژه و آب ش��یرین کن ف��والد هرمزگان اس��ت و در 
مجموع ظرفی��ت 35800 مترمکعب تامین آب صنایع 

منطقه را به عهده دارند. 
همچنین در حال حاضر عاوه بر طرح های فوق، طرح 
آب ش��یرین کن ش��رکت فوالد کاوه جنوب با ظرفیت 
55 هزارمترمکعب در دس��ت احداث اس��ت که بخشی 
از آن تا پایان س��ال 93 ب��ه مرحله بهره برداری خواهد 
رسید و به ظرفیت تولید آب در منطقه خواهد افزود. 

حضور 100 شرکت داخلی و خارجی 
در نمایشگاه صنعت نفت کیش

تاکنون بیش از 100 ش��رکت داخل��ی و خارجی برای 
حضور در یازدهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت نفت 

کیش ثبت نام کرده اند. 
یازدهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی ان��رژی کیش در 
تاری��خ 22 ت��ا 25 دی ماه س��ال جاری ب��ا تاکید بر 
سرمایه گذاری در حوزه انرژی و شناخت ظرفیت های 
موج��ود با حضور ش��رکت های داخل��ی و خارجی در 
جزیره کیش برگزار خواهد شد.  این نمایشگاه آخرین 
فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری، سرمایه پذیری، 
دس��تاوردهای س��ازندگان و تولیدکنن��دگان نف��ت، 
گاز، پتروش��یمی، آب، برق و انرژی ه��ای نو از طریق 
محص��والت و موضوع��ات مرتبط با بخ��ش انرژی به 
ش��رکت کنندگان نمایشگاه ارائه می ش��ود.  بنابر این 
گزارش، وزارت نفت جمهوری اس��امی ایران، شرکت 
ملی نفت و گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
پخ��ش و پاالی��ش فرآورده های نفتی ایران، ش��رکت 
پشتیبانی س��اخت و تهیه کاالی نفت تهران، شرکت 
طراحی و مهندس��ی و تامین قطعات و مواد شیمیایی 
صنای��ع پتروش��یمی )اس��پک( ، انجمن س��ازندگان 
تجهیزات صنعت نفت ایران، س��ندیکای صنعت برق 
ای��ران و انجم��ن صنفی ش��رکت های صنع��ت آب و 
فاضاب از جمله حامیان اصلی این نمایشگاه هستند. 

محمد ممتازپور 
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یادداشت صادرات

مناطق آزاد

بین الملل

»استارتاپ ویکند« 
 کلید طالیی برای

 ایجاد کسب و کارهای نوین



پایین ماندن قدرت خرید مردم 
در س��ال های گذش��ته رکودی 
نس��بتا دائمی را بر بازار مس��کن 
مس��تقر کرده و فضای اصلی این 
ب��ازار را خال��ی از تح��رک کرده 
است و این مسئله تمام بازارهای 
حاشیه ای خانه را نیز دستخوش 

تغییر کرده است. 
هرچند بازار ره��ن و اجاره در 
سال های گذشته، ایام پر تقاضایی 
را پش��ت س��ر گذاش��ته اند، اما 
وضعیت بخش های مجاور مسکن 
به هی��چ عن��وان امیدوار کننده 
نیس��ت و پیش ف��روش خانه که 
از آن ب��ه ب��ازار دوم مس��کن یاد 
می کنند در همین فهرست جای 

می گیرد. 
رییس اتحادیه مشاوران امالک 
استان تهران اخیرا خبر از کاهش 
معام��الت پیش فروش مس��کن 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 
گذش��ته داده و اعالم کرده آمار 
کل پیش فروش های آبان93 در 
تهران تنها 799 مورد بوده است. 
این رقم برای کالنشهر تهران 
که تنها در مدت یک ماه بیش از 
26 هزار قرارداد خرید و اجاره در 
آن به ثبت رسیده یک زنگ خطر 
به حساب می آید و وقتی عقبایی 
روند پیش فروش ها در تهران را 
رو به کاهش اعالم می کند، رنگ 

فاجعه می گیرد. 
پیش خرید خانه در بس��یاری 
از کشورها نخستین گزینه طبقه 
متوس��ط برای خانه دار شدن به 
حساب می آید. روشی که به جای 
دریافت تس��هیالت با س��ود باال، 
تنه��ا بودجه مح��دود خریداران 
را در ی��ک ط��رح س��اختمانی 

سرمایه گذاری می کند و در عمل 
پس از مدتی کوتاه آنها را خانه دار 

می کند. 
امکان تعیین ش��یوه س��اخت 
خانه، مصالح به کار رفته و طراحی 
داخلی واحد مسکونی به وسیله 
خریدار یک��ی دیگر از مزیت های 
قرارداده��ای پیش خرید اس��ت 
که در قالب معامالت مش��ارکتی 

بسته می شوند. 
با وجود ای��ن مزای��ا و باوجود 
کاه��ش ق��درت خری��د اقش��ار 
متوس��ط در س��ال های  گذشته، 
هن��وز ای��ن راه��کار در ای��ران 
م��ورد توجه فع��االن ب��ازار قرار 
س��ازندگان  اس��ت.  نگرفت��ه 
تنه��ا در ش��رایطی ک��ه فش��ار 
اقتص��ادی از تکمی��ل واحدهای 
مسکونیش��ان جلوگی��ری کند، 
تن به قرارداده��ای پیش خرید 
می دهند و خری��داران نیز هنوز 
از ع��رف قدیمی پول به ش��رط 

دریافت کلید پیروی می کنند. 
البته در س��ال های گذش��ته 
عوامل مختلفی در کاهش اقبال 
جامعه نس��بت ب��ه قراردادهای 
پی��ش خری��د موث��ر بوده اند که 
ش��اید تا زمان بر طرف نش��دن 
آنه��ا نمی توان امی��د چندانی به 
بازگش��ت رونق به بازار دوم خانه 

داشت. 
اصلی ترین عامل در این میان 
کاهش اعتماد مردم به این بازار 
است. التهابات سال های  گذشته 
در بازار مسکن که در بعضی ماه ها 
به تغیی��رات غیر قابل پیش بینی 
در قیمت  تمام ش��ده واحدهای 
مسکونی منجر ش��د، باعث شده 
مردم نگران سرنوش��ت پول های 
س��رمایه گذاری ش��ده خ��ود در 

طرح های پیش فروش باش��ند. 
با توجه به اینک��ه در ایران هنوز 
خانه به عنوان اصلی ترین سرمایه 
خانوار مطرح است، کاهش قیمت 
خانه در اثر تحوالت بازار با از بین 
رفتن سرمایه خانواده هیچ تفاوتی 
نمی کند و این مسئله خریداران 
خانه را بی��ش از هر زمان دیگری 

محافظه کار کرده است. 
البته در بررسی دالیل کاهش 
اعتماد م��ردم نقش موسس��ات 
کالهبرداری را که در آماده سازی 
واحدهای مسکونی پیش فروش 
ش��ده خل��ف وع��ده کرده ان��د، 
نمی توان فرام��وش کرد. هرچند 
ب��ا نهای��ی ش��دن قراردادهای 
پیش فروش مسکن، تالش شده 
حقوق رسمی خریدار در تحویل 
نهایی منزل خود تثبیت شود، اما 
هنوز جامعه به این قرارداد روی 

خوشی نشان نداده است. 
کاهش ساخت و سازها و تحرک 
در بازار دومین عامل در گسترش 
این رکود است. با توجه به نقش 
کلی��دی انبوه س��ازان در بس��ط 
قراردادهای پیش خرید مسکن، 
کاهش طرح ه��ای اجرایی آنها را 
از بازار اصلی به بازار دوم  منتقل 
کرده اس��ت. باال بودن تقاضا در 
بازارهای اصلی خرید با توجه به 
محدود بودن ساخت و ساز، امکان 
طراحی روش ه��ای پیش خرید 
را مح��دود ک��رده و دامن��ه این 
قراردادها را ساختمان هایی که با 
مشکل تامین اعتبار اولیه روبه رو 

هستند کاهش داده است. 
عامل س��وم، اما نقش دولت و 
سیاس��ت های اقتصادکالن را در 
پیش خرید خانه نشان می دهد. 
کاه��ش ق��درت خری��د طبق��ه 

متوس��ط به عن��وان اصلی ترین 
گروه ه��دف در طرح های پیش 
خرید باعث شده بخش عمده ای 
از مشتریان این بازار عمال امکان 
ورود به آن را نداش��ته باشند و با 
توجه به محدودیت تس��هیالت 
و امکان اس��تفاده از آنها تنها در 
قبال سندهای مسکونی قطعی، 
بس��یاری از خانواده ها در فراهم 
آوردن نقدینگی مورد نیاز ناتوان 

باشند. 

مشاوران امالک به 
پیش خرید ورود کنند

هرچند نقش دولت در تعیین 
وضعیت زیربنایی بازار مسکن را 
نمی توان نادیده گرفت، اما قطعا 
صنعت ساختمان به عنوان یکی 
از مهم تری��ن عرصه های فعالیت 
بخش خصوصی از س��وی جامعه 
نیز به برنامه ریزی گس��ترده نیاز 
دارد.  رییس کانون انبوه س��ازان 
اس��تان تهران با بیان این مطلب 
اظهار ک��رد: وقتی رک��ود حوزه 
اصل��ی ب��ازار مس��کن را در یک 
کش��ور فرا می ِگی��رد، قطعا این 
وض��ع ب��ر بازارهای م��وازی نیز 
تاثیری منفی خواهد گذاش��ت. 
رکود، ساخت و سازها را کم کرده 
و کاهش آن به پیش خرید لطمه 

زده است. 
ای��رج رهب��ر در گفت وگ��و با  
»فرصت ام��روز« به ل��زوم نگاه 
دوگانه ب��ه پیش خرید مس��کن 
اشاره کرد و گفت: هرچند رکود 
امروز ب��ازار را نمی ت��وان نادیده 
گرفت، اما می توان ب��رای بهبود 
ش��رایط پیش خرید توجه مردم 
را به این سو جلب کرد. بازاریابی 
از اصلی ترین سیاست هایی است 

که می تواند مردم را برای ورود به 
این بازار تحریک کند. 

به گفته وی ب��رای ایجاد یک 
تغیی��ر قطع��ی در وضعیت این 
بازار تنها بازاریابی س��ازندگان 
کافی نیست و مشاوران امالک و 
بنگاه داران نیز می توانند با توجه 
به ارتباط نزدیکی ک��ه با مردم 
دارند به پیش خرید رونق دهند. 
ریی��س انجمن انبوه س��ازان 
اس��تان تهران ل��زوم تثبیت و 
ب��ازار  پیش بینی پذیرش��دن 
را از دیگ��ر عوام��ل تاثیر گ��ذار 
در رون��ق پی��ش خری��د خانه 
دانست و اظهار کرد: وقتی بازار 
تکان های شدیدی دارد و برای 
آینده ام��کان ی��ک پیش بینی 
دقی��ق را فراه��م نمی کن��د، 
نمی توان انتظار داش��ت مردم 
به این بازار ورود کنند. اگر یک 
م��وج اطمینان بخ��ش در کنار 
بازاریاب��ی دقیق ب��ه وجود آید، 
پیش خرید در کانون توجهات 
ق��رار می گیرد. دول��ت یازدهم 
در حال��ی در ماه های گذش��ته 
به افزایش تس��هیالت مس��کن 
برای بازگردان��دن قدرت خرید 
مردم تن داده که روش��ی مانند 
پیش خرید می توان��د با حفظ 
کف نقدینگی، مس��تقیم  برای 
اقشار با درآمد متوسط سرپناه 
بس��ازد. ایرانی ها هن��وز خرید 
خان��ه را در هوی��ت خانوادگی 
خود اصلی ترین عامل اقتصادی 
می دانن��د و ای��ن یعن��ی اگ��ر 
مقدم��ات الزم برای ش��ناخت 
امکانات پی��ش خری��د فراهم 
شود، کالنش��هری مانند تهران 
بسیار بیشتر از 799 قرارداد در 

مدت یک ماه را ثبت می کند. 

خرید و ورود 1/5میلیون دالر 
تجهیزات فرودگاهی  به کشور

معاون عملیات فرودگاهی هما با بیان اینکه به 17ایرالین 
خارجی در فرودگاه های کش��ور خدمات ارائه می دهیم، از 
خرید سه دستگاه ایر استارت با هزینه 710هزار دالر و دو 
دس��تگاه فرودگاهی دیگر با هزینه 600 ه��زار یورو )760 
هزار دالر( خب��ر داد.  به گزارش ف��ارس، علیرضا خروطی  
اظهار کرد: یکی از وظایف س��ازمانی ش��رکت هواپیمایی 
جمهوری اس��المی ای��ران به عنوان قدیمی ترین ش��رکت 
هواپیمایی کش��ور ای��ران و حام��ل پرچم، ارائ��ه خدمات 
هندلینگ ب��ه پرواز ه��ای خود اس��ت.  مع��اون عملیات 
فرودگاهی ایران ایر بیان کرد: این شرکت هواپیمایی چهار 
دوره آیوسا را گذرانده، این گواهینامه معتبری است که یاتا 
به ش��رکت های هواپیمایی می دهد تا بتواند ارائه خدمات 
هندلینگ داش��ته یا پرواز انجام دهند.  وی ب��ا بیان اینکه 
معاونت خدمات فرودگاهی ای��ران ایر به عنوان بزرگ ترین 
معاونت این ایرالین مجوز ارائه خدمات را دارد، افزود: در این 
راستا به دلیل تخصص باالی خدمات فرودگاهی ایران ایر، 
ارائه خدمات به ش��رکت های هواپیمایی خارجی و داخلی 
نیز در دستور کار این ایرالین است. در حال حاضر، هما به 
17 ش��رکت هواپیمایی خارجی و پنج شرکت هواپیمایی 
داخلی در 24 فرودگاه، خدم��ات فرودگاهی ارائه می دهد.  
خروطی با بیان اینک��ه این خدمات  ب��رای ایران ایر درآمد 
قابل توجهی دارد، اضافه کرد:  معاونت خدمات فرودگاهی 
ایران ایر به دلیل رعایت اس��تاندارد های باال در خدمات  با 
بیش از دو هزار و 700 نیروی آموزش دیده در دو فرودگاه 
امام خمینی و مهر آباد و بیش از سه هزار و 800 نیرو در کل 
فرودگاه های کشور، ارائه خدمات فرودگاهی به ایر الین ها 
را انجام می دهد.  وی اظهار کرد: به عنوان مثال در فرودگاه 
امام خمینی )ره( به شرکت هواپیمایی امارات خدمات ارائه 
می دهیم، در فرود هواپیمای ایر باس 380امارات که چندی 
پیش در فرودگاه امام انجام شد، خدمات هندلینگ توسط 
ایران ایر انجام شد و تمام شرکت هایی که در فرودگاه امام 
خدم��ات هندلینگ ارائه می کنند، ج��زو ایر الین های تراز 
اول دنیا هس��تند.  وی ادامه داد: در بحث تسویه مالی ارائه 
خدمات به ایرالین های خارج��ی، اغلب بابت این خدمات، 
پول به صورت نقدی دریافت می ش��ود و در ایران تس��ویه 
می کنیم .  خروطی این را هم گفت ک��ه البته  قراردادهای 
ما با ش��رکت های خارجی ب��ر مبنای دالر یا یورو اس��ت و 
اگر نیاز باش��د با ایرالین دیگر تهاتر کنیم از طریق معاونت 
مالی این مورد انجام می ش��ود، اما اغلب قراردادهایمان با 
ایرالین های دیگر در ایران تسویه می شود.  معاون عملیات 
فرودگاهی ایران ای��ر با بیان اینکه در صدد تجهیز بیش��تر 
ناوگان از نظر تجهیزات کمکی و هندلینگ هستیم، افزود: 
در حال نوس��ازی تجهیزات فرودگاهی خود هس��تیم، در 
این راس��تا تجهیزاتی از خارج  کش��ور خریداری شده که 
در حال ورود به کش��ور اس��ت، تا بتوانیم پاس��خگوی نیاز  
روز افزون ایرالین ها باش��یم.  وی با بیان اینکه برای خرید 
این تجهیزات نرخ های متفاوت��ی پرداخت کرده ایم، گفت: 
مثال بابت خرید دو دس��تگاهی که هواپیم��ا را تور یا  پوش 
می کند، حدود 600 ه��زار یورو )760 ه��زار دالر( هزینه 
کرده ایم؛ همچنین برای خرید سه دستگاه ایر استارت که 
 به نوعی موتور زمینی هواپیما است، 710 هزار دالر هزینه
 کرده ای��م. خروط��ی ادام��ه داد: همچنی��ن ب��رای خرید 
10دستگاه اتوبوس ش��ش میلیارد و 100 میلیون تومان 
هزینه کرده ای��م؛ این اتوبوس ه��ا تولید داخل ب��ا موتور و 
گیربکس خارجی هس��تند. وی اظهار ک��رد: در گام دیگر 
 حدود هفت میلی��ارد تومان برای خری��د تجهیزاتی نظیر 
باال بر بیمار و غلطک و پله هزینه کرده ایم که این تجهیزات 

به نوبت در حال ورود به کشور است.

جواد هاشمی
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اعتبار5600 میلیاردی برای اتمام 
زیرساخت های آب  و برق مسکن مهر

به گزارش ایسنا، وزیر نیرو با بیان اینکه 5600 میلیارد 
تومان اعتبار برای اتمام آب و برق و شبکه فاضالب مسکن 
مهر کل کش��ور مورد نیاز اس��ت، گفت: هماهنگی های 
خوبی با وزارت راه و شهرس��ازی داریم بر این اساس، به 
تدریج که کار س��اختمانی تمام واحدهای مس��کن مهر 
به اتمام می رس��د، در اختیار پیمانکاران وزارت نیرو قرار 
می گیرند که برای تامین آب و برق و همچنین شبکه های 

فاضالب اقدام شود. 
وی با بی��ان اینک��ه ایجاد ش��بکه با اتصال ش��بکه به 
ساختمان ختم نمی ش��ود، گفت: باید مطابق با افزایش 
تعداد مس��کن  نیروگاه اح��داث، آب مورد نی��از تامین ، 
تصفیه خان��ه و ش��بکه های فاضالب اح��داث و خطوط 
انتقال آب و برق ایجاد شود که ایجاد این زیرساخت ها به 

سرمایه گذاری و وقت کافی احتیاج دارد. 

تصویب 2 الیحه بزرگ 
سرمایه گذاری در اهواز

معاون مشارکت های اقتصادی شهرداری اهواز با اشاره 
به تصویب دو الیحه بزرگ سرمایه گذاری در اهواز گفت: 
برای مشارکت برد - برد سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
در پروژه های شهری اهواز اعالم آمادگی می کنیم. محمد 
صفری، با بی��ان اینکه منابع مالی و نقدی ش��هرداری ها 
محدود است و بیشتر صرف نگهداری شهر می شود، اظهار 
کرد: درآمدهای شهرداری که از محل عوارض شهروندان 
و دستگاه ها وصول می شود، به سختی جوابگوی نیازهای 
ضروری و هزینه های نگهداری شهر می شود. وی افزود: 
در کالنشهرها اگر به سرمایه گذاری خصوصی و مردمی 
روی نیاوریم سرعت توسعه شهر کند خواهد ماند و در این 
خصوص دیدگاه مشارکت بخش خصوصی در کالنشهرها 
باید به صورت جدی دنبال  ش��ود.  معاون مشارکت های 
اقتصادی ش��هرداری اهواز اظهار کرد: روز گذش��ته در 
شورای اس��المی ش��هر اهواز، دو الیحه مهم به تصویب 
رسیدکه نخستین پروژه بزرگ مجموعه ساحل کیانپارس 
شامل یک هتل پنج ستاره، یک مجتمع تجاری اداری و 

مسکونی و پارکینگ طبقاتی است. 
 

اجرای طرح »محله به محله« و 
پاکسازی محله پشت بند بندرعباس

به منظور رسیدگی و بهبود وضعیت و شناسایی مشکالت 
محالت، طرح »محله به محله« در محله پشت بند بندرعباس 
اجرا ش��د.  در این طرح که ش��هردار، معاون��ان و برخی از 
مدیران عامل سازمان های وابسته حضور داشتند، مشکالت 
پیش پا افتاده و روزمره محالت از جمله جمع آوری و نظافت 
محالت، آسفالت، لکه گیری و هرس درختان مورد بررسی 
قرار گرفت. ارجمند، شهردار منطقه دو شهرداری بندرعباس 
در حاش��یه این بازدید اظهار کرد: محالت شهر بندرعباس 
با مشکالت فراوانی روبه رو هس��تند که امیدواریم با تالش 
و پشتکار عوامل شهرداری و همکاری مردم این مشکالت 
کاهش یابد. وی ادامه داد: افزایش مشارکت مردمی، مشاهده 
مشکالت به صورت میدانی و رفع مشکالت روزمره و پیش پا 
افتاده محالت از جمله اهداف اجرای این طرح است. گفتنی 
است، در این طرح از همیاران شهردار در محله با اهدای لوح 

و هدایا تجلیل به عمل آمد. 

3 عاملی که به رکود در بازار دوم مسکن دامن زد

رونق پیش خرید خانه در گرو بازگشت اعتماد مردم



زعفران یا همان طالی سرخ 
ایران، بیش از 95 درصد تقاضای 
جهانی را تامی��ن می کند. این 
ماده خوش رن��گ و گرانبها که 
قیمت آن همپ��ای قیمت طال 
تعیی��ن می ش��ود، قرن ه��ای 
متمادی اس��ت ک��ه در نواحی 
ش��رقی کشور کش��ت می شود 
و افزون ب��ر بازاره��ای داخلی، 
بسیاری از کشورهای دیگر هم از 
زعفران ایرانی در صنایع غذایی 
و دارویی اس��تفاده می کنند. از 
میان این کشورها، امریکا عالقه 
بسیاری به زعفران ایرانی دارد 
و با وج��ود تحریم ه��ای ایران 
در س��ال های اخی��ر، زعف��ران 
ب��ه وس��یله کش��ورهای دیگر 
مانند کان��ادا و ژاپن ب��ه امریکا 
فرستاده می ش��ود. نرخ جهانی 
زعفران گرچه بسیار گران است 
و کش��ورهای صادرکنن��ده آن 
را کیلوگرم��ی 120 میلی��ون 
تومان می فروشند، اما از دالالن 
ایرانی ب��ه بهای ان��دک پنج تا 
ش��ش میلیون تومان می خرند. 
کش��اورزان زحمت کش نیز در 
خوش بینانه ترین حالت خرمن 
طالی خ��ود را به قیمت س��ه تا 
چه��ار میلی��ون توم��ان حراج 

می کنند. 
بازار صادرات زعف��ران ایران 
به دلیل نبود صنایع بسته بندی 
مناس��ب و س��وءمدیریت ها، 
سال هاس��ت ک��ه در دس��ت 
کش��ورهایی مانند اسپانیا )بادو 
درصد تولی��د(، ژاپ��ن، چین و 
امیرنش��ین امارات ق��رار دارد. 
کش��ورهایی ک��ه ب��دون هیچ 
زحم��ت و هزینه ای س��ودهای 
سرش��اری نصی��ب بازرگانان و 
صنایعش��ان می ش��ود و در این 
میان تنها زعفران کاران ایرانی 
هس��تند که در ش��رایط دشوار 
و مواجه��ه ب��ا محدودیت های 
طبیعی و اقتص��ادی همچنان 
زیان می کنند ت��ا جیب دالالن 
داخل��ی و بازرگان��ان خارجی 

پرشود. 

دنیا زعفران ایرانی را 
نمی شناسد

نوید س��لطان پور، مدیرعامل 
ش��رکت بَرَس��م بالنده اَُمرتات، 
به »فرصت امروز« می گوید: ما 
95 درصد زعفران دنیا را تولید 
می کنیم، ام��ا هنوز دنی��ا برند 
زعف��ران ایران را نمی شناس��د. 
اس��پانیا با زعف��ران تولیدی ما 
صاحب برند و اسم و رسم جهانی 
شده و ما به عنوان کارگران آنها 
محسوب می شویم چون بیشتر 
کش��اورزان ما نه بینش جمعی 
دارند و نه از حمایت های دولتی 
بهره می برن��د. نتیج��ه همین 
می شود که دس��ت خارجی ها 
روی منابع ما کوتاه نمی ش��ود 

و کشورهای آسیایی و اروپایی 
ب��ا محصوالت کش��اورزی ما بر 
س��کوی صادرکنن��دگان برتر 

جهان می ایستند. 
وی ب��ه کاه��ش برداش��ت 
محص��ول زعف��ران امس��ال 
اش��اره و اظه��ار می کن��د: ب��ه 
دلی��ل خشکس��الی و تغییرات 
اقلیمی که با آن مواجه هستیم، 
برداش��ت در هکتار امس��ال با 
کاهش زی��ادی روب��ه رو بوده و 
به س��ه تا 3/5 کیلوگرم رسیده 
اس��ت. درحالی ک��ه برداش��ت 
هشت کیلوگرم در هکتار توجیه 
اقتصادی برای کشاورز دارد. با 
این تفاس��یر تنها رنج و زحمت 
کار ب��رای کش��اورز زعفران کار 
می ماند و هی��چ حمایتی هم از 

طرف دولت نمی شوند. 

کشاورزی بدون نقشه راه 
این تولیدکننده و کارشناس 
زعفران می افزاید: هیچ نقش��ه 
راهی برای کمک به کشاورزی 
و تولید در کش��ور وجود ندارد 
و در بخش ص��ادرات نیز باید با 
صراحت گف��ت ک��ه بازرگانان 
ما ه��م در این زمین��ه به داللی 
و س��ود اندک آن قانع هستند 
و س��ودهای سرش��ار نصی��ب 
بازرگان��ان خارجی می ش��ود. 
صادرکنن��دگان و مس��ئوالن 

دولتی با هم هماهنگ نیستند و 
هر کسی ساز خودش را می زند 
و در آخر هم کش��اورزان زیان 

می بینند. 
زعف��ران  می گوی��د:  وی 
محصولی اس��ت ک��ه نی��از به 
ف��رآوری خاصی ن��دارد و تنها 
به بس��ته بندی های شیک  که 
مش��تریان خارج��ی را ج��ذب 
کند، نی��از دارد. م��ا در زمینه 
بسته بندی و صادرات زعفران، 
سال هاست که مشکل داریم. با 
تولید بیش از 95  درصد زعفران 
جهان هنوز نتوانس��ته ایم یک 
برن��د و شناس��نامه ب��رای این 
محصول بسازیم و جسارت این 

کار را نداریم. 
س��لطان پور  ادام��ه می دهد: 
برخ��ی از بازرگان��ان م��ا آگاه 
نیستند و دانش تجارت ندارند 
و به داللی و س��ودهای مختصر 
و کم دردس��ر فک��ر می کنن��د. 
همچنین حمایت های ملی نیز 
در این س��طح انجام نمی شود. 
در ای��ن میان هم��ه از امکانات 
و دس��تاوردهای م��ا اس��تفاده 
می کنن��د به  ج��ز خود م��ا. در 
همه ج��ای دنی��ا تولیدکننده، 
صادرکنن��ده و مصرف کنن��ده 
در ی��ک زنجی��ره کام��ل با هم 
رش��د می کنند، اما در کشور ما 
چنین نیس��ت و در یک زنجیره 

معیوب همواره یکی از حلقه ها 
زیان می کند. 

تاجران ایرانی برندسازان 
زعفران افغانستان

وی با اشاره به کشت زعفران 
در افغانس��تان و جایگزی��ن 
ش��دن احتمال��ی این کش��ور 
در ص��ورت ادامه ای��ن روند به 
جای ای��ران، می گوی��د: برخی 
از تولیدکنن��دگان و بازرگانان 
ایرانی که بی مهری های زیادی 
در کش��ور دیده ان��د و از وضع 
موج��ود خس��ته ش��ده اند، در 
س��ال های اخیر به افغانس��تان 
ک��وچ کرده اند و با انتق��ال پیاز 
زعف��ران ایرانی به این کش��ور، 
در حال برند س��ازی هس��تند. 
در حالی ک��ه افغانس��تان هیچ 
جایگاه��ی در تولید و کش��ت 
زعفران دنیا ن��دارد، اما با ادامه 
این رون��د، تا چهار س��ال دیگر 
افغانس��تان تبدیل به یک غول 
در تولی��د و ص��ادرات زعفران 
می شود که از ما تغذیه می کند. 
ای��ن تولیدکنن��ده زعفران، 
ادام��ه می ده��د: از آنجایی که 
مردم افغانستان بسیار پرتالش 
و دارای اقتصاد ضعیفی هستند، 
امکان ندارد ب��ازار زعفران را از 
دس��ت بدهن��د بنابرای��ن باید 
منتظ��ر مان��د و دید ک��ه حتی 

مردم کشور ما هم به دنبال برند 
زعفران افغانستان باشند. 

بی آبی برای کشاورزان 
فاجعه است

این کارش��ناس کش��اورزی، 
ب��ه بح��ران آب در کش��ور و 
مدیریت های نادرس��ت اش��اره 
و اظهار می کند: دس��ت کم در 
50 س��ال اخیر با اع��الم خبر و 
انتشار نقشه های هوایی از سوی 
دانش��مندان ناس��ا، مسئوالن 
متوجه شده اند که در منطقه ای 
از زمی��ن زندگ��ی می کنیم که 
روز به روز خش��ک تر و بیابانی تر 
می شود. ش��وربختانه در همین 
سال ها سیاست های اجرایی از 
سوی دولت در زمینه کشاورزی 
نادرست بوده تا جایی که منجر 
به خش��ک ش��دن بس��یاری از 
دریاچه ها، روده��ا و تاالب های 
کشور ش��د. برای نمونه، توسعه 
و ترویج کاشت درخت سیب در 
منطقه آذربایجان و حوضه آبریز 
دریاچه ارومی��ه را می توان نام 
برد. درخت سیب هیچ تناسبی 
با اقلیم خش��ک ای��ران ندارد و 

مختص اروپاست. 
وی تصری��ح می کن��د: نمونه 
دیگر سیاس��ت های نادرس��ت 
در زمینه کش��اورزی، کاش��ت 
انگ��ور در منطق��ه کاش��مر و 
برداش��ت کشمش س��بز قلمی 
منحصر ب��ه این منطقه اس��ت. 
در ش��هر و منطقه کم آبی مانند 
کاشمر که زمزمه هایی مبنی بر 
جیره بندی آب آش��امیدنی در 
آن به گوش می رسد آیا کاشت 
درخت انگ��وری که ب��ه روش 
آبیاری غرقابی باغی )آبیاری به 
عمق یک متر( کش��ت می شود 
توجیه پذی��ر اس��ت؟ تولی��د 
محصوالت آب بر با چه توجیهی 
و به چه قیمتی باید در کش��ور 
خشکی مانند ایران ادامه داشته 
باش��د؟ هر چقدر هم محصول 
ارزش��مند باش��د، در مقاب��ل 
میزان آبی که مصرف می ش��ود 
و حیاتی که از بین می رود، باید 
همچنان به کشت آن پرداخت؟ 
کش��اورز م��ا در ای��ن مناطق 
 آب آش��امیدنی ن��دارد و ای��ن 

یعنی فاجعه. 
س��لطان پور تاکی��د می کند: 
ما باید یک نقش��ه راه داش��ته 
باشیم و کشاورزی کشور را سرو 
س��امان دهیم. اقلیم ما هرچند 
گرم و خشک اس��ت، اما یکی از 
بی نظیرتری��ن اقلیم ها را داریم. 
باید در هرمنطقه مشخص شود 
که چ��ه محصولی باید کش��ت 
شود و اینکه مثال در همه مناطق 
کش��ور پیاز یا محصول دیگری 
کش��ت ش��ود، غلط اس��ت. در 
صورت ادامه این روند، مشکالت 
در آینده ای نزدیک تنها گریبان 
کش��اورزان را نمی گی��رد، بلکه 

همه با آن درگیر می شویم. 

مولود غالمی

غالمحسین شافعی
رییس اتاق بازرگانی ایران

نگاه

باغبانی

دریچه

اتحادیه

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داد

 تمرکز برنامه ششم توسعه 
بر کشاورزی

رییس کمیس��یون کش��اورزی، آب و مناب��ع طبیعی 
مجلس گفت: هش��ت میلیارد دالر از اعتبارات صندوق 
توس��عه ملی در چهار س��ال در حوزه مدیری��ت تولید و 

مصرف آب هزینه می شود. 
عباس رجایی افزود: در زمین��ه وضعیت آب دو برنامه 
مشخص تعریف شده که یک مورد آن در حوزه مدیریت 
تولید است. بر این مبنا 12 طرح دیده شده و در این راستا 
با وزارت نیرو نیز هماهنگی الزم صورت گرفت و مقرر شد 

تا روی آن کار انجام شود. 
وی اظهار کرد: در بح��ث مدیریت مصرف هم موضوع 
بهینه سازی آبیاری، حجمی کردن تقاضا و ارتقای بازده 
آب مطرح اس��ت. در این راس��تا برای مرحل��ه مدیریت 
مصرف آب امس��ال 13 ه��زار میلیارد ری��ال در اجرای 

پروژه های آبیاری تحت فشار سرمایه گذاری می شود. 
نماینده اراک گف��ت: در مورد روش ه��ای آبیاری نیز 
اعتقاد بر این اس��ت برخ��ی روش های کنونی منس��وخ 
شده اند؛ بنابراین باید روش های نوین به کار گرفته شوند 
که بهترین روش در شرایط کنونی »آبیاری زیرسطحی 

هایتک« است که در سراسر کشور قابلیت اجرا دارد. 
وی ادامه: اگر وزارت نیرو قوانین مصوب در حوزه آب 
را به طور دقیق اجرا کند، حداقل 20 درصد صرفه جویی 
در مصرف آب در پ��ی دارد و موجب تعادل بخش��ی در 
س��فره های آب زیرزمینی می ش��ود. از دیگر برنامه های 
طراحی شده، محور »حقابه داران و تعاونی های آب بران« 
است تا آنها مجری سیاست ها شوند که این خود در اجرای 

دقیق و صحیح آن موثر است. 
به گزارش ایرنا، رجایی پیرامون برنامه ششم توسعه نیز 
گفت: محور این برنامه کشاورزی است، اما هنوز به مجلس 
تحویل داده نشده است. براس��اس تفاهمی بین دولت و 
مجلس در سطح روسای دو قوه و نیز وزرا و کمیسیون های 
مربوطه در مجل��س، مدلی ش��بیه آنچه ک��ه در بخش 
بهداشت و درمان دنبال ش��د برای بخش کشاورزی هم 

طراحی می شود. 
رییس کمیس��یون کش��اورزی، آب و مناب��ع طبیعی 
مجل��س گف��ت: ب��ر ای��ن اس��اس س��رمایه گذاری در 
بخش کشاورزی برای ایجاد زیرساخت ها فراهم می شود 
تا توسعه بخش کشاورزی به منظور ایجاد امنیت غذایی 

و توسعه پایدار تثبیت شود. 

انجمن برنج خواستار تمدید خرید 
توافقی در مازندران و گلستان

دبی��ر انجمن برن��ج گفت: س��ازمان خدم��ات تعاون 
روس��تایی و کش��اورزی خرید توافقی برنج را در استان 
گیالن تمدید کرده است و این انجمن همچنین خواستار 
تمدی��د خرید توافق��ی برن��ج در دو اس��تان مازندران و 

گلستان است. 
 جمیل علیزاده شایق در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
اظهار کرد: با توجه به اینکه در سال جاری برنج وارداتی 
رقیبی برای برنج داخلی در استان های شمالی کشور شده 
بود، دولت تصمیم بر خرید توافقی برنج گرفت که در حال 

حاضر با این خرید مشکل حل شده است. 
وی در ادامه افزود: قیمت جهانی محصوالت کشاورزی 
خصوصا برنج در س��ال ج��اری کاهش یافته اس��ت و به 
همین دلی��ل در بازار داخلی ش��اهد کاهش قیمت برنج 

وارداتی هستیم. 
دبیر انجمن برنج با بیان اینکه امس��ال ب��ه جز هند از 
کشور پاکس��تان و تایلند نیز برنج وارد می شود، تصریح 
کرد: قیمت برنج های وارداتی بین 350 تا 500 دالر و آن 
هم با احتساب دالر آزاد س��ه هزار تومانی است و کاهش 
قیمت ها ناشی از کاهش قیمت ها در سطح جهانی است. 
 ش��ایق با اش��اره به اینکه هزینه  تولید برنج در کشور 
افزایش یافته اضافه کرد: این مسئله سبب شد تا ما توان 
رقابت با برنج های وارداتی نداش��ته باشیم. وی در پایان 
یادآور ش��د: در داخل به طور رس��می تا پایان سال 93 
اراده ای برای واردات نیست؛ زیرا با توجه به واردات برنج 
در شش ماه دوم س��ال جاری و خرید توافقی که صورت 

می گیرد، نیاز به واردات نخواهد بود. 

روس ها مرغ های چاق ایران را 
نمی خرند

رییس هیات مدیره انجمن مرغداران گوش��تی کشور، 
در باره صادرات م��رغ که با مازاد عرض��ه در بازار روبه رو 
اس��ت، گفت: صادرات مرغ به روس��یه برای بسیاری از 
تولیدکنندگان توجیه اقتصادی ندارد. از طرفی در ایران 
مرغ های درشت تولید می شود و کش��وری مثل روسیه 
خواهان مرغ با وزن کمتری است.  به گزارش ایلنا، محمد 
یوسفی اظهار کرد: مرغ و تخم مرغ کاالی اساسی در سبد 
خانوار اس��ت و به همین خاطر قیمت آن با حساس��یت 
بسیاری روبه رو اس��ت. صادرات هر کاالیی به کشورهای 

هدف، مستلزم برنامه ریزی دقیق و بلند مدت است. 
وی در خصوص صادرات مرغ به کشورهای هدف، گفت: 
کشوری که تصمیم به صادرات می گیرد باید مزیت هایی 
در تولید داشته باشد. این مزیت در مصرف داخلی هم باید 
نمود پیدا کند، فراموش نکنیم که ب��ازار صادراتی برای 
کش��ورهای هدف بازاری رقابتی اس��ت، رقیب ایران در 
صادرات مرغ به روسیه کشورهای برزیل و ترکیه هستند 
که این کشور ها شرایط مناسبی را برای تولید و صادرات 

مرغ به وجود آورده اند. 

زعفران کاالیی فوق استراتژیک

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
گفت: امروزه کش��ت زعفران تنها امید معیشت مردم در 
بسیاری از روستاها و مناطق توسعه نیافته در استان های 
خراس��ان جنوبی و رضوی اس��ت و اگر به این محصول 

عنوان »کاالی فوق استراتژیک« هم بدهیم، کم است. 
غالمحسین شافعی در س��ومین همایش ملی آخرین 
دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران در مشهد افزود: 
باوجود محرومیت ها و محدودیت ه��ای فراوان، زعفران 
می توان��د از جمله زمینه ه��ا و پایه های حرکت توس��عه 
روستایی در دو استان خراسان رضوی و خراسان جنوبی 

باشد. 
رییس ش��ورای ملی زعفران ادامه داد: زعفران کاالیی 
بی بدیل و بی نظیر است از آن جهت که محصول و کاالیی 
مشابه آن با ظرفیت نفوذ باال در بازارهای جهانی و قدرت 

تولید 94 درصدی نداریم. 
ش��افعی گفت: با وج��ود اینکه زعفران فخ��ر صادرات 
خراس��ان رضوی و خراسان جنوبی اس��ت، اما متاسفانه 
توجه چندانی به این »ظرفیت در اختیار« نشده هر چند 
وزارت جهاد کش��اورزی و تش��کل های بخش خصوصی 
اقدامات ارزنده ای در این حوزه انجام داده اند که مهم ترین 

آن تهیه »طرح جامع زعفران« بوده است. 
وی افزود: این طرح با همه جامعیت و اهمیت به مرحله 
اجرا نرسیدو امید است در ش��رایط جدید کشور در این 
امر تجدید نظر شود تا طرح جامع زعفران به اجرا درآید. 
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
در ادامه با اش��اره به بحران آب اظهار کرد: امروز از جمله 
مباحثی که باید با جدی��ت به آن پرداخته ش��ود تغییر 
الگوی کشت است و در همین راستا بدون تردید زعفران 

در مناطق کم آب و خشک می تواند مناسب باشد. 
وی ادامه داد: امروز ش��اهد رشد کشت و توسعه مزارع 
زعفران در اکثر نقاط کشور هس��تیم که این وضعیت در 
آینده موجب بروز مش��کالت جدی می شود. افغان ها که 
به تازگی در بحث کاشت زعفران ورود کرده اند به سراغ 
هلندی ه��ا که در اص��الح پیاز گیاه��ان مختلف تجارب 

ارزنده ای دارند، رفته اند. 
وی اف��زود: در همین چارچوب پیازهایی تولید ش��ده 
که تا چهار برابر زاده تولید زعفران را افزایش داده و ایران 
باوجود قدم��ت دیرینه در تولید زعف��ران از این موضوع 
جامانده است، بنابراین باید عقب ماندگی بخش کشاورزی 

را جبران کنیم. 
به گزارش ایرنا، شافعی در ادامه گفت: پارسال باالترین 
بودجه مربوط به بخش کشاورزی بود، اکنون در ابتدای 
راه هس��تیم و با توجه به اهمیت این بخش چند س��الی 
اس��ت که کش��اورزی را به فعالیت های ات��اق بازرگانی 
افزوده ایم. در واقع تالش آن است که با تقویت تشکل های 
تولیدی و کشاورزی و قدرتمند کردن آنها زمینه جبران 

عقب ماندگی این بخش از اقتصاد را فراهم کنیم. 

 پیش بینی تولید یک  میلیون و 
300 هزار تن مرکبات در مازندران 

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران 
با اش��اره به پیش بینی تولید یک  میلیون و 300 هزار تن 
مرکبات در س��ال جاری در مازندران، گف��ت: نیازی به 
واردات نیس��ت.  عزیزاهلل ش��هیدی فر اظهار کرد: امسال 
ذخیره س��ازی 30 هزار تن مرکبات شب عید در دستور 
کار قرار دارد که س��هم مازن��دران 24 ه��زار تن معادل 
90درصد آن است.  وی بیان  کرد: با پیگیری های صورت 
گرفته از طریق جهاد کش��اورزی مازندران، بحث خرید 
تضمینی مرکبات ش��ب عید نهایی ش��ده و مقرر ش��د 
مرکبات به صورت توافقی از باغداران خریداری ش��ود و 
همچنین مسئولیت آن را سازمان تعاون روستایی برعهده 
گرفته  اس��ت. به گزارش فارس، مع��اون بهبود تولیدات 
گیاه��ی جهاد کش��اورزی مازندران ادامه داد: س��ازمان 
تعاون روس��تایی اقدامات الزم ب��رای هماهنگی و خرید 
با تولیدکنندگان و باغداران را انجام می دهد. وی درباره 
قیمت مرکبات اظهار کرد: در حال حاضر قیمت مرکبات 

برای مصرف کننده و تولیدکننده مناسب است. 

هنوز خرید تضمینی شیرخام فراهم 
آغاز نشده است

مدیرعامل اتحادیه سراس��ری دامداران کشور با بیان 
اینکه همه مقدمات اولیه عملیات خرید تضمینی شیر که 
مربوط به اتحادیه دامداران بود، انجام شده است، گفت: 
به محض اینکه ظرفیت کارخانجات مش��خص شود، ما 

عملیات اجرایی این کار را شروع می کنیم. 
سعید سلطانی سروس��تانی در گفت وگو با مهر با بیان 
اینکه همه مقدمات اولیه عملیات خرید تضمینی شیر که 
مربوط به اتحادیه دامداران بود، انجام شده است، افزود: 
تعداد کارخانجاتی که ش��یرخام را تبدیل به شیرخشک 
می کنند، بین 10 تا 12 کارخانه در کشور است و سازمان 

تعاون روستایی باید با کارخانجات قرارداد امضا کند. 
وی ادامه داد: ب��ه محض اینکه ظرفی��ت کارخانجات 
مشخص شود و این کارخانجات آمادگی دریافت شیرخام 
را پیدا کنند، ما این کار را شروع می کنیم. سلطانی اضافه 
کرد: هنوز خرید تضمینی ش��یرخام را در هیچ اس��تانی 

شروع نکرده ایم. 

لبنیات

مشاور عالی شورای ملی زعفران گفت: نگرانم 
از اینکه روزی در کوچه پس کوچه های خراسان 
با زعفران چینی یک سوم قیمت مواجه شویم. 

بهزاد صادقی اظهار کرد: کشورهای خارجی 
نمی توانند س��ودآوری زعفران ب��رای ایران را 
تحمل کنند و قطعا این گیاه در خطر اس��ت و 
وزارت کش��ور باید توجه ویژه ای به آن داش��ته 

باشد. 
وی با انتقاد از توقف در اج��رای طرح جامع 
زعفران گفت: این طرح را ب��رای پایدار ماندن 
ای��ن محصول چهار س��ال پیش تهی��ه کرده و 
به مس��ئوالن کشوری رس��اندیم اما طرح فعال 
متوقف مان��ده و نگرانیم  آن قدر تعلل ش��ود تا 
زعفران چینی هم ب��ه ایران بیای��د.  صادقی با 
ابراز نگران��ی از تولید زعف��ران در مناطقی که 
از آب کافی بهره مند هس��تند، گف��ت: اگر قرار 
باش��د همه ایران زعفران تولید کنند چه بالیی 
س��ر قوت الیموت خراس��انی ها خواه��د آمد؟ 
استان های غربی و شمالی به میزان کافی باران 
دارن��د و می توانند به کش��ت دیگر محصوالت 
بپردازند و ما برای ای��ن کار نیازمند پادرمیانی 
وزارت کشور هستیم.  وی ادامه داد: اگر روزی 
بازارهای جهانی زعفران خراسان گرفته شود و 
قرار باشد خشکس��الی همچنان بر استان فشار 
بیاورد، تکلیف کش��اورزان زعف��ران کاری که 
قنات هایشان خش��ک ش��ده و نمی توانند کار 

دیگری انجام دهند، چیست؟ 
مش��اور عالی ش��ورای ملی زعف��ران با بیان 
اینک��ه ج��ای زعف��ران به تدری��ج در دنی��ا باز 
 می ش��ود، ادامه داد: ام��روز جه��ان متقاضی 

زعفران ایرانی است. 

زعفران بهترین جایگزین برای 
صادرات نفت

صادقی با بی��ان اینکه ظرفی��ت درآمدزایی 
زعفران دو تا سه برابر بیشتر از نفت است، بیان 
کرد: در شرایطی که کشور ما به دنبال  کاهش 
س��هم نفت در اقتصاد اس��ت، زعفران می تواند 

بهترین جایگزین برای صادرات نفت باشد. 
وی ب��ا بیان اینک��ه ارزآوری زعف��ران از مرز 
400 میلیون دالر گذش��ته و ای��ن رقم معادل 
تمامی صادرات غیر نفتی استان است، تصریح 
کرد: این درحالی اس��ت که در کش��ور همه به  
ارز آوری نفت توجه ک��رده و به زعفران توجهی 

ندارند. 
صادقی از کارآی��ی آب زعفران به عنوان یکی 
از ویژگی های منحصربه ف��رد این محصول نام 
برد و افزود: با توجه به خشکس��الی کش��ور در 
15 سال اخیر و شدت یافتن این خشکسالی ها 
در دو ده��ه آینده، براس��اس گفته های مراجع 
بین المللی تش��نگی گیاه زعف��ران می تواند با 
0/03 لیتر در ثانیه برطرف  ش��ود و این حداقل 
میزان مصرف آب ب��رای درآمدزایی خانواده ای 
پنج نفره کفایت خواهد کرد و آنها را از مهاجرت 

به شهر نجات می دهد. 
به گزارش ایس��نا، مش��اور عالی شورای ملی 
زعفران تاکید کرد: گیاهی ب��ا حداقل نیاز آبی 
در وضعیت خشکسالی کنونی می تواند در طول 
سال 80 هزار ش��غل دائم ایجاد کند و می توان 
از آن به عنوان عنصری سیاسی و اجتماعی نام 
برد که حفظ و پایداری آن تنها از عهده وزارت 
کشاورزی بر نمی آید و وزارت کشور نیز باید در 

این زمینه گام بردارد. 

نگرانی از فروش زعفران چینی در استان خراسان

یک کارش��ناس ارش��د حشره شناسی 
گفت: حشرات ساالنه نزدیک به یک ششم 
محص��والت غذای��ی جه��ان را مص��رف 
می کنند.  پری ناز نوری اظهار کرد: عوامل 
متعددی وجود دارد که از افزایش تولید 
در واحد س��طح جلوگیری و خس��ارات 
قابل توجهی به محص��ول وارد می کنند 
ک��ه از آنها به عنوان عوامل خس��ارت زای 
گیاهی نام برده می ش��ود. این عوامل به 
س��ه دس��ته مهم علف های هرز، آفات و 
بیماری های گیاهی تقسیم بندی می شوند 
که یکی از اساس��ی ترین آنها آفات است.   

نوری خاطرنش��ان کرد: آفت در فرهنگ 
کش��اورزی به طورکلی موج��ود زنده ای 
را شامل می ش��ود که برای گیاهان مضر 
است. در بین آفات، مهم ترین گروهی که 
به گیاهان آسیب می زند، حشرات هستند 
که البته تمامی حش��رات مضر نیستند، 
بلکه گونه های مفیدی نیز مانند زنبورهای 
عسل که در گرده افش��انی گیاهان نقش 
مهمی دارند و کفش دوزک ها که از شته ها 
تغذیه می کنند نیز وجود دارد.  مس��ئول 

یک کلینیک گیاه پزش��کی تصریح کرد: 
بیش از 10 ه��زار گونه حش��ره به عنوان 
دش��منان بش��ری طبقه بندی می شوند 
زیرا حدود یک ششم از محصوالت غذایی 
س��االنه جه��ان را مصرف می کنن��د.  به 
گزارش ایس��نا، وی ادامه داد: حش��رات 
به ش��یوه هایی چون جویدن و مکیدن از 
گیاهان تغذیه می کنند. حشرات جونده 
معموال از ب��رگ گیاهان و قس��مت های 
رویش��ی تغذیه می کنند ولی حش��رات 

مکنده مثل شته ها، ش��یره بافت سلولی 
گی��اه را می مکن��د.  وی راه ه��ای مبارزه 
با آف��ات را از طریق مب��ارزه بیولوژیک، 
مبارزه شیمیایی و مبارزه تلفیقی عنوان 
و اظهار کرد: در روش مبارزه ش��یمیایی 
از سموم شیمیایی اس��تفاده می شود که 
باید ای��ن روش را درنهایت ب��ه کار برد تا 
آس��یب کمتری ب��ه محیط زیس��ت وارد 
ش��ود. در روش مبارزه بیولوژیک از یک 
موجود زنده برای کنترل آفت اس��تفاده 
 می شود که این روش یکی از مناسب ترین 

روش ها است.

یک ششم محصوالت غذایی جهان را حشرات می خورند
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یک مجل��ه امریکایی در گزارش��ی از روند 
تح��والت عراق پس از س��رنگونی رژیم بعث، 
از سردار قاسم س��لیمانی به عنوان کسی یاد 
کرد که رهبران نظامی او را فرماندهی عالی و 

استراتژیک می دانند. 
مجل��ه نیوزویک در حالی ک��ه تصویری از 
سردار قاسم س��لیمانی را چاپ کرده، چنین 
تیتر زده است: ابتدا با امریکا جنگید، االن در 
حال له کردن داعش است. به گزارش فارس، 
مجله نیوزویک در گزارش��ی از روند تحوالت 
عراق پس از س��رنگونی رژیم صدام حس��ین 
نوش��ت: ایرانیان فرمانده نیروی قدس و مغز 
متفک��ر نظامی خ��ود را به عراق فرس��تادند؛ 
کس��ی که بس��یاری از رهب��ران نظامی او را 
فرمانده��ی عال��ی و اس��تراتژیک می دانن��د. 
ای��ن گ��زارش در حال��ی که س��لیمانی  بر بنا
عموما خود را نشان نمی دهد، اما در سپتامبر 
گذش��ته اجازه داد تا از او در عملیات آمرلی 

عکس گرفته شود.
این پیام��ی برای غرب بود ت��ا بداند ایران 
در عراق حاضر اس��ت. یکی از سیاستمداران 
عراق��ی در خصوص او می گوی��د: »او عموما 
در بغداد و ش��مال عراق اس��ت. دولت عراق 
این مس��ئله را می دان��د. س��لیمانی باهوش 
اس��ت و خودش هم می داند ک��ه جنگجوی 
قابلی اس��ت.« به نوش��ته نیوزویک، عراقی ها 
معتقدند، نباید نگ��ران حضور ایران در عراق 
ب��ود. دکتر موفق الربیعی، عضو پارلمان عراق 
و مشاور س��ابق امنیت ملی در این خصوص 
می گوید: »چه کسی بود که تنها سه روز پس 
از سقوط موصل به کمک عراقی ها شتافت؟« 
وی می افزای��د: »قطع��ا امریکایی ه��ا نبودند. 
آنها تازه س��ه ماه بعد به حمالت هوایی اقدام 
کردند آن هم زمانی که شهروندان خودشان 
سر بریده شدند. این در حالی بود که ایرانی ها 
ط��ی یک روز ب��ه تقاضاهای دول��ت مرکزی 
عراق و همچنین دولت منطقه ای کردس��تان 

پاسخ دادند.«

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: الیحه 
»تامین امنیت زنان در برابر خشونت« به کمیسیون لوایح 
دولت داده شده است. شهیندخت موالوردی در همایش 
»به س��وی جهانی عاری از خش��ونت علیه زنان« که شب 
گذشته در سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق دانشگاه آزاد 
اس��المی مش��هد برگزار ش��د، با بیان اینکه بنا بر تفسیر 
ش��ورای نگهبان لوایح قضایی بای��د از طریق قوه قضاییه 
به مجلس داده ش��ود، افزود: در این راستا توافق کردیم تا 
بخش��ی از این الیحه که جنبه  قضایی دارد، از طریق قوه 
قضاییه در الیحه اصالح قانون تعزیرات اسالمی گنجانیده 
ش��ود تا ما بتوانیم بخش های غیر قضایی را جداگانه ارائه 
دهیم و به نتیجه برسانیم. وی با بیان اینکه مباحث زنان 
در کش��ور ما سیاسی ش��ده و به عنوان یک پدیده امنیتی 
و انتظامی به آن نگریس��ته می ش��ود، گفت: هر پیشنهاد 
و تدبیری که ما در حوزه  خش��ونت علی��ه زنان بخواهیم 
ارائ��ه دهیم، تا جایی اجازه بروز و ظه��ور دارد که با نظر 
دستگاه های ناظر، با عرف و برداشتی که از شریعت وجود 

دارد، مطابق باشد. 
معاون رییس جمهور با بیان اینکه از جمله پیشنهادهای 
ما در این حوزه ایجاد خانه  امن با اس��تناد به قانون مدنی 
بوده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: طبق قان��ون مدنی هر گاه 

زن خوف ضرر بدنی، مالی و جانی داش��ته باشد، می تواند 
مس��کن جداگانه اختی��ار کند. بنابراین اگ��ر این مباحث 
تحت نظر وزارت دادگس��تری باشد مخالفت و مقاومت ها 
کمت��ر خواهد ب��ود و اطمینان از اینکه کار آغاز ش��ده به 

نتیجه برسد، وجود دارد. 
موالوردی در خص��وص دیگر اقدامات انجام ش��ده در 
رابطه با امور زنان، به »س��ند امنی��ت زنان و کودکان در 
روابط اجتماعی« براس��اس ماده 227 قانون برنامه پنجم 
توس��عه اش��اره کرد و بیان داش��ت: چند ماهی است که 
کار تدوین س��ند توسط وزارت کشور آغاز شده و با توجه 
به اطالعات رس��یده از ای��ن وزارتخانه پس از بازنگری در 
آن با توجه به حوادث اسیدپاش��ی اخیر، کار تدوین سند 
به زودی نهایی می ش��ود. در ص��ورت امکان، الیحه  تامین 
امنی��ت زنان در برابر خش��ونت و س��ند امنی��ت زنان و 
ک��ودکان در امور اجتماعی در هم ادغام می ش��ود، تا یک 
قانون داش��ته باشیم. در دولت هش��تم کمیته ملی امحاء 
خشونت علیه زنان در مرکز مطالعات زنان تشکیل و پیرو 
آن پروژه ملی بررس��ی اش��کال خش��ونت خانگی در 28 
اس��تان کشور انجام شد که حاصل کار آن 32 جلد کتاب 
بود. متاس��فانه با اتمام کار دولت هشتم این گزارش ها به 
کنار گذاش��ته می شود و در پایان دولت نهم و دهم، هیچ 

نس��خه ای از 32 جلد گزارش نه در وزارت کشور و نه در 
مرکزی که ما در آن حضور داریم، دیده نمی شود. 

معاون امور زن��ان و خانواده رییس جمهور با بیان اینکه 
تاکنون چهار کنفرانس جهانی توس��ط س��ازمان ملل در 
حوزه زنان برگزار ش��ده است، افزود: در اسفندماه امسال 
نیز بیستمین س��الگرد چهارمین کنفرانس جهانی زن در 
اجالس پکن 20+ برگزار می شود که قرار است حوزه های 
نگران کننده در زندگی زنان از جمله خشونت علیه زنان را 
مورد بررسی قرار دهد. براساس آمارها از هر سه زن، یک 
نفر در مقطعی از زندگی تحت خشونت فیزیکی، جسمی، 
روانی یا جنس��ی قرار می گیرد که به شکل مواردی مانند 
خش��ونت خانگ��ی، آزار در محل کار، تهدی��د در فضای 

مجازی، تجاوز و غیره خود را نشان می دهد. 
وی با بی��ان اینکه س��اختارهای مردس��االرانه جوامع، 
ریشه اصلی موضوع خشونت علیه زنان است، خاطرنشان 
کرد: آموزش این نوع خش��ونت از خانواده آغاز می شود و 
افراد خش��ن امروزی، کودکان قربانی و شاهدان خشونت 
دیروزی اند. وی با اش��اره به اینکه آمار دقیقی از خشونت 
علیه زنان وجود ندارد، تصریح کرد: موارد خش��ونت علیه 
زنان معموال گزارش نمی شود و عزم و اراده ای برای اینکه 

در آمار گنجانیده شود، وجود ندارد. 

ساختارهای مردساالرانه ریشه اصلی خشونت علیه زنان 

برای نخستین بار در طول تاریخ همه ایرانیان بیمه شدند

هوای نیمه ابری کشور

وزیر بهداش��ت با اش��اره به اینکه تعداد 
داروه��ای کمی��اب از 300 ب��ه 30 قل��م 
کاهش پیدا کرده اس��ت، گف��ت: تا پایان 
بیمارس��تان های کش��ور  تمام��ی  س��ال 
سیدحس��ن  دکت��ر  می ش��ود.  نوس��ازی 
هاش��می، در س��خنرانی پی��ش از خطبه 
ابت��دای  در  گف��ت:  ته��ران  نمازجمع��ه 
دول��ت یازدهم با کمب��ود داروی بیماران 
صعب الع��الج مواجه بودیم ک��ه در همان 
ابت��دا دولت با اختصاص دو ه��زار میلیارد 
تومان بخش��ی از مشکالت را برطرف کرد 
و از 300 قل��م داروی کمیاب امروز کمتر 
از 30 قلم دارو کمیاب ش��ده است. مسیر 
حمایتی دولت و مجلس در برخی بیماران 
خاص و صعب العالج باید بیش��تر ش��ود و 
امروز بی��ش از 95درصد تولیداتی داخلی 
ش��ده که البته باید به کیفیت آن بیش از 

گذشته توجه شود. 
وی از بهره ب��رداری از دو ه��زار خان��ه 
بهداش��ت تا دهه فجر خب��ر داد و تاکید 
کرد: این مراکز آماده بهره برداری اس��ت، 
ضم��ن اینکه تاکنون پنج هزار پزش��ک به 
مناطق محروم اعزام ش��ده اند. کشورهای 
غرب��ی ادع��ا می کردند، در ح��وزه دارو و 
تجهیزات پزشکی تحریمی صورت نگرفته 
اس��ت، اما تمامی ای��ن حرف ها دروغ بود، 
زیرا در مبادی که باید پول وارد می ش��د، 
مش��کل ایجاد کردند، اما ام��روز در همه 
نقاط کشور دارو وجود دارد و خوشبختانه 
کمیاب��ی دارو کاهش و پوش��ش بیمه ای 

افزایش پیدا کرده است. 
وی از بیمه هفت میلیون ایرانی توس��ط 
سازمان بیمه سالمت خبر داد و اظهار کرد: 
برای نخستین بار در طول تاریخ همه ایرانیان 

بیمه ش��دند و همان طور که رییس جمهور 
پیش از انتخابات ق��ول داده بود، این اتفاق 
افت��اد و برای نخس��تین بار بعد از س��ال ها 
مکمل های غذایی و ویتامین ها در روستاها 
توزیع شد که امیدواریم واکسن های جدید 

نیز به بسته سالمت اضافه شود. 
به گفته وی، همچنین هفت هزار پزشک 
متخصص کار ویزیت بیماران را در سراس��ر 
کشور انجام می دهند، به طوری که در ساعات 
تعطیل نیز حدود 790 نفر اقدام به ویزیت 
بیماران می کنند. هاشمی از افزایش تعداد 
پایگاه های آمبوالنس هوایی خبر داد و گفت: 
با کمک هوانیروز 15 پایگاه آمبوالنس هوایی 
دایر شده و در آینده تعداد آنها به 45 پایگاه 
می رسد. وزیر بهداشت با اشاره به اینکه یکی 
از مشکالت ما کمبود تخت های بیمارستانی 
و بیمارس��تان هایی ویژه سوانح سوختگی و 

بیماران روانی اس��ت، گفت: انتظار داریم با 
توجه به شرایط کشور و مشکالت اعتباری 

خیرین و بخش خصوصی به ما کنند. 
وی به مش��کل کمبود خدم��ات درمانی 
در حاش��یه شهرها اش��اره کرد و گفت: در 
حال حاضر 9 میلیون نفر س��اکن حاش��یه 
ش��هر هس��تند، اما این افراد فاقد خدمات 
بهداشتی و درمانی هستند. وی تاکید کرد: 
در هیچ جای دنیا وزارت بهداش��ت مسئول 
س��المتی کل م��ردم نیس��ت، در همه جا 
20 درص��د وزارت بهداش��ت و 80 درص��د 
سایر بخش ها به خصوص خود مردم مسئول 
سالمتی هس��تند. درحالی که ما می توانیم 
در بیماری های قلب��ی و عروقی 80درصد، 
س��رطان 40 درصد و بیماری های ناشی از 
اضافه وزن و کم تحرکی 50درصد پیشگیری 

داشته باشیم. 

مدیر پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور، آخرین پیش بینی ها 
از وضعی��ت جوی کش��ور را تش��ریح کرد. اح��د وظیفه، در گفت وگو با ایس��نا 
دراین باره گفت: براس��اس نقش��ه های پیش یابی دیروز جمعه در سواحل دریای 
خزر بارش باران و در ارتفاعات البرز بارش برف ادامه خواهد داشت. وی با بیان 
اینکه در برخی مناطق شمال غرب و دامنه های جنوبی البرز بارش های پراکنده 
رخ خواهد داد، گفت: سامانه بارشی فوق، شنبه در سواحل دریای خزر و شمال 
ش��رق کشور فعال بوده و به تدریج اواسط وقت روز یکشنبه از شمال شرق کشور 
خارج می ش��ود. به گفته مدیر پیش بینی و هش��دار سریع س��ازمان هواشناسی 
کش��ور در روزهای شنبه و یکش��نبه خلیج فارس و تنگه هرمز مواج پیش بینی 
ش��ده اس��ت. وظیفه، درباره آخرین پیش بینی ها از وضعیت هوای تهران در روز 
ش��نبه گفت: روز ش��نبه وضعیت ه��وای پایتخت نیمه ابری و هم��راه با بارش 

پراکنده در ارتفاعات پیش بینی شده است. 

عکس سردار روی جلد نیوزویک

پاپ فرانس��یس با محکوم کردن جنای��ات داعش علیه 
مس��یحیان، رهبران مذهبی و سیاس��ی جهان را به اعالم 
مخالف��ت علنی با اقدامات غیر انس��انی این گروه که علیه 
مسیحیان س��اکن عراق و س��وریه انجام می شود، دعوت 
ک��رد. به نق��ل از روزنامه الیوم الس��ابع، پاپ فرانس��یس، 
رهب��ر کاتولیک های جهان در گفت وگو با ش��بکه خبری 
فاکس نیوز امریکا گفت: ظلمی که از ابتدا علیه مسیحیان 
آغ��از ش��ده، امروز به بدترین حالت خود رس��یده اس��ت. 
به عن��وان مث��ال در ع��راق، جنای��ات وحش��یانه ای علیه 

مسیحیان انجام می شود. 
پاپ فرانس��یس تاکید کرد: ظلمی که این روزها علیه 
مس��یحیان، ایزدی ها و دیگر گروه های مذهبی در عراق 
می ش��ود، نیازمند این اس��ت که همه رهبران سیاس��ی 
و مذهب��ی و به وی��ژه مس��لمان، موضع گیری روش��ن و 
ش��جاعانه ای را علیه آن در پیش بگیرند. پاپ فرانسیس 
از روز جمعه به مدت س��ه روز س��فر خود را به منطقه 
خاورمیان��ه آغاز کرده اس��ت و در ابتدای این س��فر به 

ترکیه خواهد رفت. 

پاپ محکومیت جهانی جنایات داعش علیه مسیحیان را خواستار شد

  اعضای مجلس س�نای افغانستان 

م�ورد  در  فوق الع�اده  در جلس�ه ای 
پیمان های امنیتی کابل - واش�نگتن 
بح�ث و با اکثری�ت آرا آن را تصویب 

کردند. 
  کمیته منتصب از سوی ارتش تایلند 
روز جمعه روند استیضاح نخست وزیر 

سابق این کشور را آغاز کرد. 
  رییس جمه�وری مص�ر در جریان 

دی�دار ب�ا فرانس�وا اوالن�د طرفی�ن 
از  ب�ه  را  اس�راییلی  و  فلس�طینی 
سرگیری مذاکرات صلح تشویق کرد. 

ارتش س�وریه با انج�ام یک عملیات کمین موفقیت آمیز در اطراف دمش�ق 
توانست تعداد زیادی از نیروهای مخالفان را از پای درآورد

سیاست

تیتر اخبار

نای��ب ریی��س ش��ورای ش��هر ته��ران ب��ا اش��اره ب��ه 
برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده برای س��اماندهی فضاهای 
بی دفاع ش��هری گفت: این مش��کل بین بخشی است و به 

اعتبار باالیی نیاز دارد. 
مرتض��ی طالی��ی در گفت وگ��و با مه��ر با بی��ان اینکه 
س��اماندهی فضاهای بی دفاع ش��هری از مسائل اولویت دار 
مدیریت شهری اس��ت، گفت: اگر به این مسئله منصفانه 
نگاه کنیم، نمی توان به راحتی این مکان ها را س��اماندهی 
کرد، زیرا مش��کلی بین بخش��ی اس��ت. به طور مثال در 
منطق��ه دره فرحزاد، باقیمانده دره مه��ران، امتداد اتوبان 
چم��ران، زی��ر پل مدیری��ت، محله عودالج��ان و هرندی 
فعالیت های بسیاری صورت گرفته، اما همچنان مشکالت 
زیادی باقی مانده اس��ت. پاکس��ازی ای��ن مناطق نیازمند 
بودجه های سنگینی است که مدیریت شهری به تنهایی از 

پس آن برنمی آید. شورای شهر خود را موظف به پیگیری 
س��اماندهی فضاهای بی دفاع ش��هری می داند، اما راهکار 

اساسی، همکاری نهادهای مرتبط است. 
نای��ب رییس ش��ورای ش��هر ته��ران در پاس��خ به این 
پرس��ش که سرانجام س��اماندهی تبلیغات پل های هوایی 
ک��ه ای��ن مکان ه��ا را ناام��ن و تبدیل به فض��ای بی دفاع 
ش��هری می کردند چه ش��د، گفت: من پل ه��ای هوایی را 
مکان بی دفاع شهری نمی دانم. بخشی از این پل ها، محل 
اس��تراحتگاه کارتن خواب ها شده که باید پاکسازی شوند، 
ام��ا نمی توان گفت در هر مکانی که امکان وقوع بزه وجود 
دارد، این مکان فضای بی دفاع ش��هری است. پل های عابر 
پیاده، محل تردد ش��هروندان هس��تند، روشنایی دارند و 
مشکل وجود کارتن خواب ها، با حذف تبلیغات محیطی از 

عرشه این پل ها حل نمی شود. 

ساماندهی فضای بی دفاع شهری اعتبار باالیی می خواهد

  نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد 
هر س�اله چاقی و اضافه وزن ب�ا 500 هزار 
مورد جدید ابتال به انواع بیماری س�رطان 

ارتباط دارد. 
  به تازگی متخصصان براساس بررسی ها 
از تولید یک نوع واکسن آزمایشی جدید 
خبر دادن�د که می تواند از ابت�الی فرد به 

ویروس ابوال پیشگیری کند. 
  فوران یک کوه آتشفش�انی در جنوب 

ژاپ�ن، ابری از خاکس�تر و دود و همچنین 
مواد مذاب را در هوا منتشر کرد. 

مسجدجامعی در سی وپنجمین تهرانگردی خود از بخش های مختلف منطقه 9 
بازدید کرد

جامعــه

تیتر اخبار

 »پی دی جیمز«، نویسنده معروف رمان های پلیسی که 
آثار ادبیات جنایی اش در سراس��ر دنیا میلیون ها نس��خه 
فروخته اس��ت، در سن 94 س��الگی درگذشت. »فیلیس 
دوروت��ی جیمز« معروف به »پ��ی دی جیمز« رمان نویس 
سرش��ناس پلیس��ی، در سن 94 س��الگی در خانه اش در 
آکس��فورد درگذشت. این نویس��نده که در عمر ادبی اش 
ح��دود 20 رمان و ش��خصیت پلیس��ی از جمل��ه »آدام 
دالگالیش« و »کارآگاه - ش��اعر اس��کاتلندیارد« را خلق 
کرد، در انگلیس به »ملکه ادبیات پلیسی« شهرت داشت. 
 »پ��ی دی جیمز« به مدت 30 س��ال در اداره بیمه خدمات 

درمانی دولت کار کرد و پس از مرگ همسرش در دایره جنایی 
پلیس مش��غول فعالیت ش��د. جیمز از تجربیات کاری اش در 
نوشتن رمان هایش بهره برد و نخستین رمان پلیسی خود را با 
عنوان »چهره پنهان« در سال 19۶2 یعنی زمانی که 42 ساله 
بود، منتشر کرد. این کتاب با استقبال خوانندگان انگلیسی مواجه 
شد، اما درواقع پس از انتشار »خون بی گناه« هشتمین رمان این 
نویس��نده در سال 1980 بود که به شهرتی جهانی رسید. این 
نویسنده همچنین جوایز ادبی متعددی را در کشورهای مختلف 
از آن خود کرد؛ در سال 1983 از سوی ملکه بریتانیا تقدیر شد 

و در سال 1991 عنوان »بارون« به او اعطا شد. 

ملکه ادبیات پلیسی درگذشت

  س�یامک صفری با دو فیلم »اعترافات 
ذهن خطرن�اک من« کار هومن س�یدی 
و »دلتا ایک�س« به کارگردان�ی علیرضا 
امین�ی در جش�نواره فیلم فج�ر حضور 

دارد. 
 فیلم س�ینمایی »تراژدی« به کارگردانی 

آزیتا موگویی از 11 آذرماه در س�ینماهای 
ایران به نمایش درمی آید. 

 جای�زه بهترین فیلم جش�نواره ماالتی 

ترکیه ب�ا حضور رض�ا عط�اران در هیات 
داوری به فیلمی از هند با عنوان »تیتلی« 

رسید. 

پیک�ر زنده یاد »عظی�م جوانروح« جمع�ه 7 آذرماه با بدرقه اهالی س�ینما و 
تلویزیون از »خانه سینما« به قطعه هنرمندان بدرقه شد

فرهنگ

تیتر اخبار

دبیر هی��ات فوتبال اس��تان تهران می گوی��د: تیم های 
حذف ش��ده لیگ دسته یک تهران همچون 22 بهمن حق 
حض��ور دوباره در ای��ن لیگ را ندارند. رض��ا عابدینی، در 
گفت وگو با ایس��نا، در پاسخ به صحبت های سرپرست تیم 
فوتبال 22 بهمن نس��بت به راه ن��دادن آنها به عنوان تیم 
بیس��ت و دوم لیگ دس��ته یک تهران اظهار کرد: تیم 22 
بهمن جزو تیم های سقوط کرده به لیگ دسته دوم تهران 
بوده و سرپرست این تیم طبق موارد آیین نامه ای نمی تواند 
ادعایی برای حضور در لیگ دسته یک تهران داشته باشد. 
براس��اس آیین نامه قرار بود در س��ال 91 مسابقات دسته 
یک تهران به صورت 1۶ تیمی برگزار ش��ود. براساس این 

تصمیم گیری قرار شد، پنج تیم هم از حوزه های دیگر که 
عنوان قهرمانی را در حوزه های خود به دست آورده بودند، 
ب��ه این 1۶ تیم اضافه ش��وند. دبیر هیات فوتبال اس��تان 
تهران خاطرنش��ان کرد: ما خطاب به باش��گاه های تهرانی 
مثل پرس��پولیس، استقالل، راه آهن، پیکان و نفت گفتیم 
که چرا تیم دوم خ��ود را راهی رقابت ها نمی کنید. بعد از 
آن به جز تیم پیکان و نفت تیم های دیگر یک تیم از خود 
را به عنوان تیم دوم راهی رقابت ها کردند و در حال حاضر 
برای مثال استقالل در لیگ دسته دوم باشگاه های کشور 
حضور دارد و تیم دوم پرسپولیس هم در رقابت های دسته 

پایین پا به میدان می گذارد. 

پاسخ هیات فوتبال به ادعاهای تیم تهرانی

  مرحله نیمه نهایی رقابت های فوتبال 

جام حذفی باشگاه های کشور روز 14 آذر 
برگزار خواهد شد. 

 کاش�انی مدیر تیم فوتبال امید گفت: 

تشکیل کمیسیون تایید مربیان خارجی 
در وزارت ورزش استقالل فدراسیون ها 

را می گیرد. 
 پله بازیکن سرشناس فوتبال جهان با 

انتشار بیانیه ای عنوان کرد: در وضعیت 
خوبی به س�ر می برد و هواداران نگران 

حال او نباشند. 
منصوریان بازیکن پیش�ین باشگاه استقالل می گوید: آبی ها وارد یک چالش 

شده اند و این مسئله مربوط به باخت بعد از دربی 79 است

ورزش

تیتر اخبار
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منیژه صادقی

 نمایش فروپاشی نیویورک 
برای تبلیغ اهدای عضو

امسال تیزری برنده اسکار انیمیشن کوتاه سال 2014 
ش��د که برای تشویق مردم به اهدای عضو ساخته شده 
اس��ت. در این تیزر م��ردم نیویورک ب��ه کمک و یاری 
به یکدیگر ترغیب می ش��وند ت��ا بتوانند زندگی خوب و 
س��المی درکنار هم داشته باش��ند. اهدای عضو در این 
آگه��ی تبلیغاتی به عام��ل زنده نگه داش��تن نیویورک 

تشبیه شده است. 
طبق اطالعاتی که ش��رکت س��فارش دهنده این تیزر 
اعالم کرده در هر 15 س��اعت ی��ک نیویورکی به دلیل 
انتظ��ار برای دریافت عض��و از دنیا می رود. 83 درصد از 
مردم برای انجام این امر ابراز آمادگی کردند اما تنها 23 
درصد از آنها پیش قدم ش��دند. به همین دلیل کمپینی 
برای تش��ویق بیشتر مردم تش��کیل شده و این تیزر در 

راستای همین کمپین تولید شده است. 
به گزارش آژانس ایران نوی��ن، در این تیزر نیویورک 
در ح��ال ناب��ودی و فروریختن اس��ت و م��ردم با یاری 
یکدیگ��ر، قلب تپنده ای را با افزودن س��اعت این ش��هر 
به یک اس��کلت فلزی می سازند که باعث زندگی دوباره 

این شهر می شود. 

تبلیغات در جامعه مدرن

حقیقتا باید گفت که تبلیغات مدرن حضور و فعالیت 
خ��ود را از میانه قرن حاضر ش��روع کرد. جنگ جهانی 
دوم ب��ه امریکایی ها آموخت که باید تمرکز بیش��تری 
بر مس��ئله تبلیغات در زمینه فناوری های جدید داشته 
باش��ند. آنها تولیدات خود را افزایش دادند و از سویی 
دیگر تالش کردند تا از رسانه ها برای رساندن پیام خود 

استفاده کنند. 
امریکایی ه��ا در تالش بودند تا بتوانن��د به تبلیغات 
م��درن و به روز دس��ت پی��دا کنند و به ع��الوه اینکه 
آنها می خواس��تند جایی در اعماق احساسات انسان ها 
باز کنن��د و با تحریک حس عش��ق، عصبانیت،  ترس، 
جاه  طلبی، حس��ادت، افراطی گری و غ��رور، به اهداف 

خود برسند. 
برای کش��ف آنکه کدام ی��ک از این حس ها می تواند 
هرچه بیشتر برای آنان کارآمد باشد، تبلیغات  کنندگان 
دست به تحقیقات وسیعی در این زمینه زدند و نتیجه 

این تحقیقات را »بازاریابی هدف« گذاشتند. 
آنچه امروزه بس��یار واضح به نظر می  رس��د، هنوز در 
قرن نوزدهم چندان ش��ناخته ش��ده نبود. تبلیغات در 
ش��روع کار خ��ود فقط به رس��انه های مکتوب معطوف 
می ش��دند و سپس راه خود را به سمت تبدیل شدن به 

گزارش های ادبی و واقعی پیمودند. 
ام��ا برای آنک��ه بفهمیم نق��ش تبلیغات ب��ر جوامع 
مدرن امروزی چیس��ت، اول باید به این س��وال پاسخ 
بدهیم که اساس��ا تبلیغات چیس��ت؟ تبلیغات یکی از 
فرم های ارتباط جمعی اس��ت که می تواند با نشانه ها و 

سمبل هایی هم همراه باشد. 
تبلیغ��ات نزدیک به یک قرن اس��ت ک��ه به محیط 
زندگ��ی ما وارد ش��ده اس��ت و بیش��تر ب��رای آگاهی 
رس��اندن، اط��الع دادن و آم��وزش دادن مخاطبان که 
همان مش��تریان به حساب می آیند مورد استفاده قرار 

می گیرد. 
تبلیغاتی که به مردم یک جامعه به چش��م مش��تری 
ن��گاه می کنن��د درواق��ع ت��الش می کنند ت��ا در این 

مشتریان، انگیزه صرف کردن پول خود برای کمپانی ها 
را به وجود بیاورند و مش��تریان را به سمت تولیدات یا 
خدمات کمپانی ها جلب کنند. درواقع تبلیغات نس��بت 
به محصوالت یا خدمات خاص در سطح اجتماع تقاضا 

ایجاد می کنند. 
البته اگر نحوه اس��تفاده از تبلیغات به گونه ای است 
که بخواهد یک تقاضای جدید در بین مشتریان ایجاد 
کند بهتر است در شکل تبلیغات مکتوب مورد استفاده 

قرار گیرد. 
تبلیغ��ات همچنی��ن می تواند برای آم��وزش و ارائه 
اطالعات درباره محصول ی��ا خدماتی خاص به افرادی 
مشخص مورد استفاده قرار گیرد. به طور مثال استفاده 
از تبلیغ��ات برای منع اس��تفاده از دخانیات به ویژه در 
دوره بارداری از زمان ش��روع تاکنون توانسته به تعداد 
زی��ادی از زن��ان ب��اردار آموزش دهد که ای��ن کار چه 
خط��رات جبران ناپذی��ری را در پ��ی دارد. در مجموع، 
تجرب��ه نش��ان داده بس��یاری از معض��الت پیچی��ده 
اجتماع��ی از طریق تبلیغات خالق قابل حل اس��ت و 
 ب��رای فرهنگ س��ازی، می توان روی تبلیغات حس��اب 

ویژه ای باز کرد. 

 ایکیا با اینستاگرام 
وب سایت راه انداخت

ایکیا )Ikea( در یک ایده خالقانه توانس��ته است از 
ظرفیت های ش��بکه اجتماعی اینستاگرام برای معرفی 

محصوالت خود استفاد کند. 
 ایکی��ا ب��ا س��اخت ی��ک اکان��ت اصل��ی ب��ه ن��ام 
Ikea_ps_2014  توانسته است یک وب سایت برای 

معرفی محصوالت خود در اینستاگرام راه بیندازد. 
به گزارش آیمارکتور، در این وب سایت اینستاگرامی، 
ب��ا کلیک روی هر یک از عکس ها عمال می توان به یک 

دسته بندی از محصوالت ایکیا رفت. 
ایکیا برای هر دس��ته از محصوالت خود یک حساب 
کاربری ساخته اس��ت و برای لینک کردن از ابزار تگ 

کردن استفاده کرده است. 
در حال حاضر این وب سایت اینستاگرامی نزدیک به 
13 هزار نفر دنبال کننده دارد. اس��تفاده خالقانه ایکیا 
از اینستاگرام برای ساخت یک وب سایت نشان دهنده 
این اس��ت که برندهای دیگر نیز می توانند با حضور در 
این ش��بکه اجتماعی راهکارهای نوی��ن دیگری را نیز 

ارائه دهند. باید منتظر ماند و دید. 

اکثر سناریوهای داخلی 
ضعیف هستند، ضعف 
آنها به حدی است 
که اکثر بینندگان 

متوجه آنها می شوند، 
گاهی به نظر می رسد 

یک جلسه نیز با 
سناریونویس برگزار 
نشده و او از ماجرای 

 پیام آگهی 
اطالعی ندارد

تبلیغات خالق

IKEA شعار: تزیین ایستگاه اتوبوس با مبلمان  -IKEA آگهی: مبلمان

از  آگهی دهن��دگان  اصل��ی  اه��داف 
طری��ق ن��گارش ی��ک س��ناریوی تبلیغاتی 
درس��ت، می توان��د ب��ه مخاطب��ان منتقل 
ش��ود. در ه��ر تبلیغ��ی آگهی دهن��ده قصد 
دارد ب��ا ایج��اد ارتب��اط، اطالعات��ی خاص 
را ب��ه گروه��ی از مصرف کنن��دگان انتقال 
 ده��د تا آن��ان را ب��ه خرید محص��ول خود 
توس��ط  اطالع��ات  ای��ن  کن��د.  ترغی��ب 
نویس��ندگان این حوزه در س��ناریوها آورده 
می ش��ود تا کارگردان با استفاده از بازیگران 
و سایر المان های بصری و شنیداری، آنها را 
به مشتریان منتقل کند. بر این اساس است 
که سناریونویس های تبلیغاتی از خالق ترین 
اف��راد گروه س��ازندگان آگهی های تبلیغاتی 

محسوب می شوند. 

ضعف سناریونویس های داخلی 
اکثر س��ناریوهای داخلی ضعیف هستند، 
ضعف آنها به حدی اس��ت که اکثر بینندگان 
متوجه آنها می ش��وند، گاهی به نظر می رسد 
یک جلس��ه نیز با سناریونویس برگزار نشده 
و او از ماج��رای پیام آگه��ی اطالعی ندارد. 
ب��رای مثال ب��ه او گفته ان��د: موضوع معرفی 
محصول است و او نیز یک شبه سناریونویس 
را نوشته و به  دست کارگردان رسانده است. 
س��ناریونویس دقت نکرده محصول چیست، 
گروه مخاطب آن کیس��ت، چه جایگاهی در 
بازار دارد و... هر وقت علت این اشکاالت را از 
سناریونویس های آگهی های تلویزیونی جویا 
می ش��وید، آنها از دخالت زیاد مش��تریان در 
نگارش س��ناریوها گله می کنند و می گویند 
بارها پی��ش آمده س��ناریویی کامل و خوب 
را تحوی��ل مش��تریان داده ان��د و آنها بدون 
حضور سناریونویس ش��روع به باز تعریف آن 
کرده اند. وقتی س��ناریو از مشتریان به سمت 
کارگردان باز می گردد، آن چیزی نیس��ت که 

در ابتدا نگارش ش��ده است. گاهی مشتریان 
خواه��ان اس��تفاده از ش��خصیتی خاص در 
آگهی هستند، ش��خصیتی که در سناریو از 
او یادی نشده و آنها با دست گرفتن یک قلم 
و کاغذ به راحتی آن ش��خصیت را به سناریو 
اضافه می کنند. درست است که سناریوهای 
قوی در کشور ما کمتر نوشته می شوند ولی 
آن تعدادی نیز که به درس��تی مورد نگارش 
قرار می گیرند نباید توس��ط مشتریان آسیب 
ببینن��د. این یک طرف ماجراس��ت و طرف 
دیگر مشتریان هس��تند که عنوان می کنند: 
برخی س��ناریونویس ها خط قرمزهای آنها را 
رعایت نمی کنند و مواردی را که مورد عالقه 
آنه��ا نبوده در آگهی آورده اند، در نتیجه آنها 
بدون در نظر گرفتن هیچ نکته ای به راحتی 
سناریو را تغییر می دهند. در میان این دعوا 
شرکت های تبلیغاتی وس��ط ماجرا هستند، 
یعنی نمی دانند که باید طرف س��ناریو نویس 
س��لیقه  براس��اس  اینک��ه  ی��ا  بگیرن��د  را 
سفارش دهندگان تن به خواسته آنها بدهند 
که البته بیشتر سمت مشتریان را می گیرند، 
چون آنها دس��ت به نقد ترند و سود بیشتری 
را نصیب ش��رکت می کنند. همه این عوامل 
دست به دست هم می دهند تا اینکه یکسری 
س��ناریوی مشخص توسط مش��تریان تایید 
می شود و معیار کار بقیه سناریونویس ها قرار 
می گیرد، نتیجه آنکه مخاطبان ش��اهد تکرار 
سناریوها و مش��ابهت های فراوان آگهی های 
پخش  شده می ش��وند و سفارش دهندگان به 

نتایج مورد نظر خود دست پیدا نمی کنند. 

پخش آگهی های جنرال برندها از 
تلویزیون

ضعف آگهی های داخلی موجب ش��ده که 
برخی ش��رکت های خارجی شروع به پخش 
آگهی ه��ای جنرال خود در کش��ور ما کنند. 
نمونه خوب این تبلیغات، آگهی خمیردندان 
س��یگنال است؛ آگهی ای که س��ناریوی آن 

ب��ا آنچنان دقتی نوش��ته ش��ده ک��ه هر بار 
هم شاهد پخش آن باش��ید، جذابیت دفعه 
اول را خواهد داش��ت. این طور که از آگهی 
مشخص است از سناریونویس خواسته شده 
ک��ه عالوه بر ی��ادآوری محصول ب��ه نوعی، 
استفاده از این محصول را نیز فرهنگ سازی 
کند. آگهی پدری را نشان می دهد که بدون 
اس��تفاده از لیوان، با بطری ش��یر می نوشد. 
بالفاصل��ه کودک نی��ز این ش��یوه را از پدر 
خود تقلی��د می کند. در صحن��ه بعدی پدر 

وقتی می خواهد مس��واک بزن��د، نگاهی به 
خمیردن��دان می اندازد و صحن��ه قبل را در 
ذه��ن ی��ادآوری می کند و به خاط��ر تکرار 
کار خود توس��ط پس��رش به سمت مسواک 
و اس��تفاده از خمیردندان م��ی رود. کودک 
این ش��یوه را تک��رار می کن��د و پیام آگهی 
با این ش��عار که ک��ودکان کار بزرگ ترها را 
تقلید می کنند به مخاطبان منتقل می شود. 
س��ناریوی قوی این آگهی کار ساخت را نیز 

برای کارگردان راحت تر کرده است. 

نگارش انفرادی سناریوها در ایران 
رض��ا س��عیدی، س��ناریونویس آگهی های 
تبلیغاتی که س��ابقه ای طوالنی در این زمینه 

دارد، در گفت وگویی با »فرصت امروز« درباره 
روند نگارش س��ناریو در آژانس های تبلیغاتی 
می گوی��د: گ��روه فیلمنامه، بع��د از دریافت 
بریف مش��تری که در آن نظرات مدیر هنری 
نیز ذکر شده اس��ت، یک جلسه ایده پردازی 
می گذارن��د و هم��ه اعضای ایده پ��ردازی به 
اضاف��ه مدی��ر پ��روژه و افراد خ��الق آژانس، 

ایده ها و نظرات خود را بیان می کنند. 
البته گاهی موضوع به گونه ای اس��ت که با 
یک یا دو جلس��ه نمی توان به نتیجه نهایی 
رس��ید به همین خاطر جلس��ات بیش��تری 
برگزار می شود. بعد از این جلسات و رسیدن 
به یک یا چند ایده، گروه فیلمنامه براساس 

آن ایده ها شروع به نوشتن می کنند. 
این مرحله از نوش��تن به ص��ورت انفرادی 
انجام می ش��ود. بع��د از اینک��ه فیلمنامه به 
گروه تولید رس��ید، یک جلسه پیش تولید با 
حضور فیلمنامه نویس و عوامل تولید برگزار 
می شود. جلسات بعدی بنا به نظر کارگردان 
و نویس��نده می تواند برگزار شود که البته با 
توجه به عجله ای بودن اکثر کارها همان یک 

جلسه هم خیلی وقت ها برگزار نمی شود. 

سناریوهایی که توسط 
سفارش دهندگان نوشته می شود

س��عیدی درباره دخالت سفارش دهندگان 
در رون��د سناریونویس��ی می گوی��د: بعضی 
مشتریان ما خودش��ان فیلمنامه می نویسند 
و با توجه به اینک��ه تجربه ای در این زمینه 
ندارند معموال این فیلمنامه ها ضعیف اس��ت 
و اصال تبلیغاتی نیست. البته این فیلمنامه ها 
را به صورت پیش��نهاد مطرح می کنند و ادعا 
می کنند تعصب��ی روی آن فیلمنامه ندارند، 
ام��ا در آخر در بین هم��ه فیلمنامه ها همان 
فیلمنام��ه خودش��ان را انتخ��اب می کنند. 
آژانس ها ه��م مقاومتی در برابر این موضوع 
ندارند و همان فیلمنامه را می س��ازند. عدم 
اعتماد مش��تری به آژانس بزرگ ترین مانع 

خالقیت در زمینه فیلمنامه نویسی است. 
س��عیدی اضاف��ه می کن��د: نخس��تین و 
مهم تری��ن دلی��ل تک��رار س��ناریوها از دید 
من، سفارش دهندگان هس��تند. بسیاری از 
مش��تری های ما جرات ریسک کردن ندارند 
و معموال سراغ ایده هایی می روند که از دید 
خودشان جواب داده است یا برندهای رقیب 
شبیه اش را ساخته اند. دلیل بعدی هم خود 
فیلمنامه نویس��ان هس��تند، م��ا تعداد کمی 
نویس��نده تبلیغاتی داریم یعنی کس��انی که 
تخصص و تحصیالتشان در این زمینه باشد 
و به این ش��غل به عن��وان کار تمام وقت نگاه 
کنن��د. خیلی از تیزر هایی ک��ه در تلویزیون 
می بینیم داس��تان جذاب��ی دارند، ولی اصال 
تبلیغاتی نیستند، چرا که خالق آنها داستان 
گفتن را خوب بلد اس��ت، ام��ا تخصصی در 

زمینه تبلیغات ندارد. 
ای��ن را از ش��عارهایی ک��ه روی بیلب��ورد 
ه��م می بینیم می ت��وان فهمید که بیش��تر 
ش��اعرانه اند ت��ا تبلیغات��ی. البته اس��تخدام 
ای��ن زمینه،  نویس��نده های متخص��ص در 
ب��رای آژانس ه��ا پر هزین��ه اس��ت و البد از 
نظرش��ان به صرفه نیس��ت. دلیل بعدی هم 
خود آژانس ها هس��تند که جایگاه خودشان 
را به عن��وان یک مش��اور فراموش کرده اند و 
تبدیل به مجری دس��تورات برندها شده اند. 
در چنی��ن فضای��ی خالقی��ت و ایده های نو 

چندان بازاری ندارد. 
اکث��ر  می گوی��د:  پای��ان  در  س��عیدی 
نویسنده های تبلیغاتی در ایران، در رشته های 
تئات��ر و س��ینما درس خوانده ان��د. بعضی ها 
دوره های آموزش��ی نویس��ندگی تبلیغات را 
گذرانده ان��د و بعض��ی هم کام��ال تجربی در 
ای��ن حرفه فعالیت می کنن��د. البته من آمار 
دقیق��ی در ای��ن رابطه ندارم ول��ی در طول 
ای��ن چند س��ال فقط دو، س��ه نویس��نده را 
 دیده ام که تحصیالتش��ان مرتبط با تبلیغات 

بوده است. 

ایستگاه تبلیغات

چالش های سناریونویسی برای تبلیغات وطنی

نرگس فرجی

کافه تبلیغات

از میان خبرها
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برندهای ایرانی 
جرات ریسک کردن ندارند
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هدی رضایی

مرضیه فروتن

 درباره دعوای بین مدیرفروش
و مدیربازاریابی

یکی از مشکالت اساس��ی شرکت های ایرانی تداخل 
وظای��ف مدیران ف��روش و مدیران مارکتینگ اس��ت. 
در واقع حوزه تخصصی این دو سمت مهم درشرکت های 
داخلی از یکدیگر جدا نش��ده و شرکت های داخلی این 
موض��وع را درنظر نگرفته اند ک��ه ورود این دو مدیر به 
حیطه وظای��ف همدیگر جز ایجاد اخالف و تنش برای 

شرکت ثمره دیگری نخواهد داشت. 
در کش��ور م��ا مدی��ران ف��روش در نتیج��ه کمبود 
س��مت های س��ازمانی و عملک��رد بد بخ��ش بازاریابی 
ش��رکت تبدیل به مدیران مارکتینگ می شوند. اساسا 
مدی��ران ف��روش وظیف��ه برنامه ریزی، س��ازماندهی، 
گزینش نی��روی انس��انی، هدایت و کنت��رل نیروهای 

فروش را به عهده دارند. 
مدیران فروش کسانی هستند که در ارتباط مستقیم 
با بازاریابان شرکت هس��تند و حیطه عملکرد هر کدام 
از آنه��ا را مش��خص می کنن��د. مدی��ران ف��روش باید 
اه��داف ف��روش را مش��خص کنند و این اه��داف را با 
اهداف بازاریابی و اهداف کل ش��رکت هماهنگ سازند. 
به طور  کلی مدیران فروش اهداف بازاریابی شرکت را به 

اهداف فروش تبدیل می کنند. 
در کش��ور م��ا اکث��ر مدی��ران ف��روش ش��رکت ها 
تخصص خ��ود را تجرب��ی فراگرفته اند و کمتر کس��ی 
میان آنه��ا به طور آکادمیک و حرف��ه ای دوره های این 
وظیفه مهم را گذرانده اس��ت. ای��ن آزمون و خطاها و 
تجربه های طوالنی از آنها افرادی قوی در حوزه فروش 
داخلی س��اخته اس��ت. به همین دلیل اگ��ر نگاهی به 
ش��رکت های ایران��ی بیندازید، می بینید ک��ه اکثر آنها 
 بخ��ش ف��روش قوی تری نس��بت به بخش ه��ای دیگر 

شرکت دارند. 

خلق سهم جدیدی از بازار توسط
 مدیران مارکتینگ 

مدیران بازاریابی با توجه به حیطه وظایف خود دائم 
به فکر خلق سهم جدیدی از بازار هستند. آنها همواره 
برای ش��رکت مش��کل ایجاد ک��رده و با ارائ��ه راهکار، 
مش��کالت را حل می کنند و از این طریق شرکت ها را 

روبه جلو پیش می برند. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که مدی��ران ف��روش فقط به 
فک��ر فروش محصول هس��تند و کاری ب��ه موارد دیگر 
ندارند، مهم فروش محصول حال حاضر اس��ت و مابقی 
ب��ه عهده آنها نیس��ت. این درحالی اس��ت که عملکرد 
ضعیف مدیران مارکتینگ و پوشیده بودن پتاسیل های 
همیش��گی بازار ایران از ن��گاه این مدیران باعث حذف 
آنها در بس��یاری از شرکت های داخلی شده است. آنها 

دائم به فکر ایده دزدی هستند. 
پس برخی ش��رکت ها برای کاه��ش هزینه های خود 
س��مت مدیری��ت بازاریاب��ی را از ش��رکت خود حذف 
کرده ان��د. ب��ا ای��ن کار اختالفات��ی که همیش��ه میان 
مدی��ران فروش و مدی��ران مارکتینگ وج��ود دارد را 
ک��م می کنند. در کش��ور ما چون مدی��ران مارکتینگ 
نمی توانن��د بس��تری ک��ه پیش��نهاد کرده ان��د را اجرا 
 کنن��د، از دی��د هم��ه افراد ش��رکت صاحب س��متی 

اضافی هستند. 

تسهیل عملکرد مدیر فروش
 با حذف مدیر مارکتینگ 

از آنجای��ی که مدیران فروش باید پیش��نهاد عجیب 
مدی��ران مارکتین��گ را عملیات��ی کنن��د، درنتیجه با 
حذف مدیران مارکتینگ دایره عملکرد آنها وسیع تر و 
راحت تر خواهد ش��د. در این راستا مدیران فروش افراد 
تحت سرپرستی خود را به گونه ای انتخاب می کنند که 

با آنها آشناتر باشند. 
ب��رای مدیرفروش مهم نیس��ت ک��ه بازاریابان با چه 
عملک��ردی در ب��ازار محص��ول را بفروش��ند. در نتیجه 
همیش��ه با مدی��ران مارکتینگ ک��ه تمای��ل دارند با 
تحقیقات و شناخت گروه هدف محصوالت را به فروش 
برس��انند دچار اختالف می شوند. در کشور ما اختالف 
این دو مدیر بیش��تر از کش��ورهای دیگر اس��ت. چون 
حرف ه��ای مدیران مارکتین��گ در نظر مدیران فروش 

ایرانی رویایی به نظر می رسد. 
درواق��ع مدی��ران مارکتینگ که هوش��مند و خالق 
هس��تند در مقاب��ل مدیران فروش که ماش��ینی عمل 
می کنند و مانند یک بولدوزر باید مسیر را هموار کنند، 
قرار می گیرد. این دو فرد در اکثر ش��رکت های داخلی 
همدیگر را متهم به این می کنند که عمل گرا نیستند و 

شیوه درستی را اجرا نمی کنند. 
این نکته مهم اس��ت ک��ه اکثر مدی��ران مارکتینگ 
ایران��ی رش��ته تخصص��ی ای��ن ح��وزه را نخوانده اند، 
در حالی ک��ه مدی��ران ف��روش معموال به دلی��ل تجربه 
عم��ل  مارکتین��گ  مدی��ران  از  حرفه ای ت��ر   ب��اال، 

می کنند. 

اهمیت فروش برای شرکت های ایرانی 
از آنجایی که برای ش��رکت های ایرانی فروش باالتر 
مهم تر از پیش��رفت ش��رکت در آینده اس��ت درنتیجه 
ب��ه مدی��ران فروش به��ای بیش��تری می دهن��د و به  
جای ح��ل اختالف ای��ن دو مدیر به س��رعت مدیریت 
مارکتین��گ را از ش��رکت ح��ذف می کنن��د ی��ا اینکه 
 ب��رای س��مت مدیری��ت مارکتینگ ی��ک مدیر فروش 

قرار می دهند.
 درواقع دو مدیر فروش در ش��رکت در کنار همدیگر 
کار و ب��ه این ش��یوه مش��کالت را ح��ل می کنند. این 
در حال��ی اس��ت که ش��اید بهترین راه��کار برای حل 
این مش��کل ش��رکت های ایرانی ورود افراد متخصص 
بازاریابی به شرکت ها باشد، افرادی که به طور عملیاتی 
کار کرده اند و می توانند ش��رایط ب��ازار داخلی را درک 
کنند و فقط برحس��ب نظریه و حرف های قش��نگ به 

دنبال حفظ جایگاه خود نیستند.

روش های به اشتراک گذاری زندگی 
شخصی در فضای مجازی

بس��یاری از صاحبان کس��ب و کار با این پرسش مواجه 
هستند که تا چه اندازه می توان جزییات زندگی خود را در 

فضای مجازی به اشتراک گذاشت؟ 
 آیا در کس��ب و کار ش��ما یا در اکانت شخصی شما در 
فیس بوک و توییتر، دین و سیاست موضوعات قابل بحثی 

هستند؟ 
این پرسش ها، پرس��ش های دشواری هستند که همه 
افراد تالش می کنند تا اطالعاتی در مورد آنها کسب کنند. 
تقریبا تمام  کسب و کارهای بزرگ مجبورند در مسائلی که 
به طور بالقوه مشاجره انگیز هستند، بی طرفی خود را اعالم 
کنن��د تا از این طریق از برند خود محافظت کنند، اما در 
مورد کسب و کارهای کوچک  حتی یک نفره، کارشناسان 
بسیاری هستند که می گویند صداقت به این معنا نیست 
که احساس��ات خود را در مورد مس��ائلی از قبیل دین و 
سیاست بیان کرد. از نظر برخی افراد این توصیه صحیح 
است، اما من مخالف این موضوع هستم که دین و سیاست 
از مس��ائل مورد بحث دور بماند. ب��ه مخاطبان خود این 
اطمینان را بدهید که قادرید حتی با افرادی که نمی توانند 
رو در رو شما را ببینند در مورد تمام  مسائل مهم بحث و 
گفت وگو کنید.  ممکن اس��ت برخی از ما کامال در مورد 
یک موضوع سیاس��ی با افراد دیگری مخالف باش��یم، اما 
اگر آنها در کار خود بهترین باشند همچنان رابطه کاری 
خود را با آنها حفظ می کنیم. من اطمینان ندارم بخواهم 
با اف��رادی که نمی توانند این گونه فک��ر کنند، ارتباطات 
مشتری-کس��ب و کار را دائمی برقرار کنم. اگر شخصی از 
دین من آگاهی کس��ب کند و این موضوع باعث شود که 
دیگر با من ارتباط نداش��ته باشد، برای من هیچ اهمیتی 
نخواهد داشت که مشتری همچون او را از دست داده ام. 

 من به این نتیجه رسیده ام که اگر حقیقت را از مخاطبان 
خود پنهان کنم، در بسیاری موارد پیامدهای منفی در پی 
خواهد داش��ت. من هیچ گاه به طور تعمدی بحث و جدل 
نمی کنم، اما زمانی که موضع خود را در مورد مسائل مربوط 

به دین و سیاس��ت اعالم کرده ام، 95 درصد از مخاطبانم با 
من تماس گرفتند و این کار را تحسین کردند و گفتند که 
به دلیل تمایل من نسبت به اعالم موضع در مورد مسائل 
مهم، عالقه و وفاداری آنها نسبت به من بیشتر شده است. 
مابقی افراد نیز از این کار ناراحت و عصبانی شده اند، چرا که 
نمی توانند بشنوند که شخصی نظری متفاوت از نظر آنها 
داشته باشد. این نوع افراد در نهایت مشتریان خوبی برای 
من نمی شوند و هیچ گاه از جدا شدن آنها ناراحت نمی شوم. 
مقوله ورود به محدوده مس��ائل شخصی تقاضای سخت و 
دشواری است و تصمیمی است که شما باید با اختیار خود 
اتخاذ کنید، اما من شخصا این کار را انجام می دهم. اغلب 
پرسش هایی را در مورد ماجراها و مسائلی که زندگی همگی 
ما را تحت تاثیر قرار می دهد، می پرسم. من نیازی نمی بینم 
که تالش کنم تا در برابر تمام  موضوعات بحث برانگیز صرفا 
به این دلیل که صاحب کس��ب و کاری هستم وانمود کنم 
بی طرف هس��تم. به نظر من تمام  بحث و گفت وگوها باید 
در زمان و مکان مناسب انجام گیرد. کسانی که جهان بینی 
متفاوتی نس��بت به من داشتند، احترام بسیار زیادی برای 
من قائل بودند، چرا که این امکان را برای آنها فراهم می کنم 
تا اس��تدالل خود را بیان و موضع خود را اعالم کنند. من 
دوست دارم افرادی که در اطراف من هستند، کسانی باشند 
که به جای اینکه از صحبت ک��ردن و بیان ایده های خود 
واهمه داشته باشند، نظرات متقن و محکم و جسارت اعالن 

آنها را داشته باشند. 
در شماره بعدی بخوانید: 
بین خود و کسب و کارتان تمایز قائل شوید

 

توسعه محصول 
جدید اجرای یكی از 
استراتژی هایی است 
كه از طریق آن یك 

شركت تالش می كند 
میزان فروش و سهم 

بازار و بهره وری خود را 
افزایش دهد. این كار از 
طریق بهبود بخشیدن 
یا اصالح محصوالت و 
خدمات كنونی یا ارائه 

محصوالت جدید انجام 
می شود

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی

هر محصول ی��ا خدمتی که 
در ح��ال حاضر در ب��ازار وجود 
دارد، عم��ر مش��خصی دارد و 
بعد از مدتی منس��وخ ش��ده و 
محصول��ی جدیدت��ر جایگزین 
آن می ش��ود. ام��روزه س��رعت 
فرآینده��ای توس��عه محصول 
و ارائ��ه س��ریع تر محصوالت و 
خدمات در بازار مسئله ای است 
که شرکت ها و سازمان ها توجه 
خاصی به آن نش��ان می دهند.  
توس��عه محصول جدید اجرای 
یکی از استراتژی هایی است که 
از طریق آن یک شرکت تالش 
می کند میزان فروش و س��هم 
بازار و بهره وری خود را افزایش 
ده��د. ای��ن کار از طریق بهبود 
بخش��یدن یا اصالح محصوالت 
و خدم��ات کنون��ی ی��ا ارائ��ه 
محصوالت جدید انجام می شود. 
در دنی��ای رقابتی کس��ب وکار 
توس��عه  فرآینده��ای  ام��روز، 
محصول س��رعت یافته  و ارائه 
سریع تر محصوالت به بازار یکی 
از معیارهای  موفقیت کسب و کار 
است. برای توس��عه و ارائه یک 
محصول جدید می توان مراحل 

زیر را در نظر گرفت. 

مرحله اول: تحلیل محیط و 
ایده یابی

ب��ا اس��تفاده از تحلیل ه��ای 
محیط درون��ی و بیرونی نقاط 
ق��وت و ضع��ف )SWOT(  و 
ج��اری  بازاریاب��ی  رونده��ای 
و خل��ق ایدئولوژی های��ی ک��ه 
بازگش��ت سرمایه  قیمت، نرخ 
و هزینه های توزیع گس��ترده را 
در نظر می گیرن��د، می توان در 
عرص��ه رقابت ی��ک گام جلوتر 
رف��ت. بررس��ی کنید ک��ه آیا 
مصرف کننده به وجود محصول 
یا خدمت جدید احس��اس نیاز 
می کند و خواهان آن اس��ت یا 
خی��ر. در طول فرآیند توس��عه 
را  محص��ول جدید، سیس��تم 
منعطف نگه داشته و از نظرات 

انعطاف پذی��ر در فعالیت ه��ای 
اجرایی اس��تفاده کنید. ممکن 
است نیاز باشد نقشه ذهنی خود 
را در اش��کال مختلف و سطوح 
مختلف ریس��ک تص��ور کنید. 
در این مرحله ه��دف به وجود 
آوردن هرچه بیش��تر ایده های 
جدید است و کمیت مهم بوده 
و کیفیت نباید قضاوت ش��ود. 
کس��ب و کاری موفق اس��ت که 
را  متع��ددی  ایده های  بتوان��د 
توس��عه بدهد تا بع��د بتواند از 

میان آنها یکی را انتخاب کند. 

مرحله دوم: ارزیابی ایده ها 
ایده ه��ای جمع آوری ش��ده 
را م��ورد ارزیاب��ی ق��رار دهید، 
ایده های ضعیف حذف می شوند 
تا تع��داد ایده ها کاه��ش یابد، 
در پای��ان این مرحل��ه تعدادی 
ایده خوب باق��ی می ماند. برای 
انج��ام این کار معیار خاصی در 
نظر داشته باش��ید که بر طبق 
آن بتوانی��د ای��ده را رد کرده یا 
بپذیری��د. از نوآوری های جدید 
س��ه رقیب اصلی خ��ود، میزان 
س��هم بازار آنها و انتظ��ارات و 
منافع مشتریان نهایی آنها خبر 
داشته باشید. برای مثال صنعت 
هواپیماسازی اغلب بازار خود را 

با بازار فلزات مقایسه می کند. 

مرحله سوم: آزمایش مفهوم 
در این مرحله ایده به مفهوم 
محصول تبدیل می شود. مفهوم 
محصول، تصور یا ذهنیتی است 
که از محص��ول داریم. هنگامی 
که صحب��ت از ی��ک محصول 
می ش��ود تصور و برداش��تی از 
آن در ذه��ن ش��ما می آید. این 
هم��ان مفهوم محصول اس��ت 
که پس از مرحله ارزیابی ایده ها 
انجام می پذیرد. عالوه بر مسئله 
ح��ق امتیاز و طراح��ی و دیگر 
مسائل قانونی مرتبط با توسعه 
اینکه  محصول جدید، دانستن 
پیام ه��ای بازاریاب��ی کجا بهتر 
عمل می کنند، مهم ترین بخش 

آزمایش مفهوم است. 

مرحله چهارم: تحلیل 
کسب و کار

توس��عه  فرآین��د  در ط��ول 
محصول جدید، یک سیس��تم 
سنجشی معیار برای نظارت بر 
فرآیند ایجاد کنید که ش��امل 
ورودی های��ی از قبیل میانگین 
زمان هر مرحله، خروجی هایی 
که ارزش محصول راه اندازی شده 
را می س��نجند، درص��د فروش 
دیگ��ر  و  جدی��د  محص��ول 
اشکالی اس��ت که بازخوردهای 
فراه��م  برایت��ان  ارزش��مندی 
می کنند. مهم است که عملکرد 
ی��ک س��ازمان با ای��ن معیارها 
مطابقت داش��ته باش��د. حتی 
اگر ی��ک ایده منجر ب��ه ایجاد 
محصول نش��د می توانید آن را 

به عنوان یک س��رمایه ارزشمند 
برای س��ازمان نگ��ه دارید، زیرا 
شاید در آینده فرصت های خلق 
آن با توجه به محیط و نیازهای 

متغیر ممکن شود. 

مرحله پنجم: آزمایش بازار 
)تست بتا(

در ای��ن مرحل��ه محص��ول 
به صورت آزمایشی و در حجمی 
مح��دود وارد بازار می ش��ود و 
اطالعات ارزش��مندی از طریق 
بازخوردها به دست می آید که به 
وسیله آن می توان نقاط ضعف 
و نواقص را شناسایی و برطرف 
کنید. به ح��رف و حدیث هایی 

که درب��اره محصول ب��ه وجود 
می آید اهمی��ت ندهید زیرا در 
این مرحله فرصت رفع نقایص 
را دارید. ای��ن مرحله از مراحل 
مهمی اس��ت که سبب بررسی 
توسط منتقدان و ارائه بازخورد 
و نظرات و میلیون ها بار آزمایش 
توس��ط مصرف کنندگان نهایی 

می شود. 

مرحله ششم: بررسی های 
فنی و ایجاد محصول 

ای��ده ای که مرحله توس��عه 
مفه��وم را گذرانده و در مرحله 
تحلیل تجاری  تایید شد را برای 
تبدیل به محص��ول فیزیکی و 
تولید به واحد مهندسی بدهید. 
تا اینجا آنچ��ه درباره محصول 
وجود داشت ایده و تصور بود اما 
از ای��ن مرحله به بعد، محصول 
به صورت فیزیکی تولید می شود. 
در این مرحله مشخص می شود 
که آی��ا ایده محص��ول قابلیت 
تبدی��ل ش��دن ب��ه محص��ول 
فیزیک��ی را دارد ی��ا خی��ر. در 
این مرحله واحد تولید شرکت 
ش��ما باید برای تولید محصول 
و واح��د بازاریابی ب��رای توزیع 
آن برنامه ری��زی کن��د و واحد 
مالی به مخارج تولید محصول 
جدی��د بپ��ردازد. اطالعاتی که 
از مرحل��ه قب��ل و بازخورده��ا 
به دست آوردید را در این مرحله 
در تولید محصول اعمال کنید. 
مطمئن شوید که ابزارهای فنی 
تولید آن را در خط تولید دارید. 

مرحله هفتم: تجاری سازی 
محصولی که مرحله آزمایش 
بازار و بررس��ی های فن��ی را با 
موفقیت پش��ت  س��ر گذاشته 
وارد مرحله تجاری سازی شده و 
شرکت اقدام به تولید گسترده 
محصول می کند. در این مرحله، 
محصول جدید در جریان اصلی 
تولید محصوالت ش��رکت قرار 
گرفته، مصرف کنن��دگان آن را 
می خرن��د و نظارت ه��ای فنی 
برای بررسی پیش��رفت به طور 

مداوم انجام می گیرد. شبکه های 
توزیعت��ان را از محص��ول پر و 
سعی کنید قفسه های فروشگاه 
خال��ی از محصوالتت��ان نماند. 
و  تبلیغ��ات  به روز س��ازی  ب��ا 
آگهی های تجاری در طول این 
مرحله ن��ام محصول خود را در 
ذهن کس��انی که در فکر خرید 
و تصمیم گیری هستند، حفظ 

کنید. 

مرحله هشتم: ارزیابی های 
ثانویه و تکمیل 
قیمت گذاری 

اثرگ��ذاری و کارای��ی فرآیند 
توسعه محصول جدید را بررسی 
کنید. بیشتر محصوالت جدید با 
قیمت های پایین به بازار معرفی 
می ش��وند و پ��س از پذی��رش 
توسط مصرف کنندگان، قیمت 
نهایی خود را ارائه می کنند. در 
این مرحل��ه ارزش کلی هزینه 
کاالی فروخته شده را بسنجید 
و مطمئن شوید که هزینه های 
داخل��ی تحت الش��عاع مناف��ع 
محصول جدید قرار نگیرد. بازار 
هدف تعیین کنی��د و نیازهای 
مش��تری تان را ب��رای محصول 
تحت بازار هدف��ی خاص مثال 
با توجه به سن در نظر بگیرید. 
منافع حاصله را پیش بینی کنید 
و فرآیند ه��ای انتق��ال را بهبود 

بخشید. 

از خطاها درس بگیرید
در ه��ر مرحل��ه از طراح��ی 
محص��ول جدید ممکن اس��ت 
خطاه��ا و نواقص��ی ب��ه وجود 
آید. س��عی کنید آنه��ا را ثبت 
بهب��ود  جه��ت  در  و  ک��رده 
فرآین��د به عنوان ی��ک تجربه 
از آنها اس��تفاده کنید. داشتن 
یک تیم هماهنگ به موفقیت 
ایجاد محصول یا خدمت جدید 
کم��ک می کند. به��ره وری در 
طول فرآیند توس��عه محصول 
می تواند نائل ش��ود اگر و تنها 
اگ��ر اهداف را به وضوح تعریف 

کرده باشید. 

كافه بازاریابی

تی بگ هایی که لیوان شما را 
به تنگ ماهی تبدیل می کند

شرکت تایوانی Charm Villa با ارائه تی بگ هایی به 
شکل یک ماهی قرمز زیبا سعی می کند بر لذت نوشیدن 
چای بیفزاید. این تی بگ ها به ش��کلی غیر منتظره قبل از 
غوطه ور شدن در آب داغ مثل ماهی قرمز به نظر می رسند 
اما پس از مدتی انگار جان می گیرند و لیوان شما را به یک 
تنگ ماهی تبدیل می کنند. این تی بگ ها با طعم های گل 

رز و اولونگ در دسترس مشتریان قرار گرفته است. 

گام های توسعه محصول جدید

وایبر ی��ک ویژگی جدید به نام 
چت های عمومی را معرفی کرده 
که امکان گوش دادن به پیام های 
فوری پخش شده از سوی برندها 
یا چهره های مشهور توسط افرادی 
از قبیل پرز هیلتون، وبالگ نویس 
و شخصیت تلویزیونی امریکایی و 
پیکسی الت، خواننده، ترانه سرا و 
بازیگر انگلیسی را فراهم می کند. 

مث��ل   رقبای��ی  برخ��الف 
فیس بوک،وات��س اپ یا مس��نجر 
که روی چت های خصوصی میان 
دوس��تان تمرکز می کنند، ویژگی 
جدید وایبر س��رانجام به هر کاربر 
اجازه خواهد داد تا چت های خود 
را عمومی ک��رده و فرصت گوش 
دادن به آنها را برای دیگران نیز به 
وجود آورد. سرویس جدید تالش 
گسترده تری از س��وی وایبر برای 
حف��ظ کاربران پس از یک س��ال 
رشد فراوان به شمار آمده و طوری 
تکامل یافته است تا به یک پلتفرم 
محتوای گسترده تر شبیه به توییتر 
 Reddit ی��ا ش��بکه اجتماع��ی
تبدیل شود. این پیشنهاد به مذاق 
برند هایی که در پی افزایش تعامل 
با مخاطبان جوان وایبر به خصوص 
در آس��یا و ای��االت متحده امریکا 

هستند، خوش خواهد آمد. 
وایبر ش��رکت ژاپنی  صاح��ب 
ب��ه  ک��ه  اس��ت   Rakuten
210 میلیون کاربر فعال ماهانه در 
سرتاسر جهان افتخار می کند. این 
شبکه بیش از 14 میلیون کاربر در 

انگلستان دارد. این سرویس با 32 
میلیون کاربر در هند و 30 میلیون 
کارب��ر در ایاالت متح��ده امریکا 
بیشترین تعداد طرفدار را در این 
دو کش��ور به خود اختصاص داده 
اس��ت. وایبر دیگر می خواهد خود 
را به عنوان نرم افزاری برای برقراری 
تماس تلفنی رایگان در دنیا مطرح 

کند. 
واضح اس��ت ک��ه تمرکز اصلی 
برق��راری  روی  همیش��ه  وایب��ر 
تماس های تلفنی رایگان، متقابل و 
تبادل پیام های خصوصی در قالب 
یک گروه ب��وده اما برنامه های آن 
در یک سال آینده معرفی راه های 
جدیدی برای حفظ جایگاه باالی 

خود میان کاربران است. این محور 
اصلی نیس��ت اما انتظ��ار می رود 
که وایب��ر به چنین چیزی تبدیل 
ش��ود. وایبر هنوز پایه و اس��اس 
فعالیت ه��ای خ��ود را ب��ر مبنای 
ارتباط��ات و چت قرار داده اما این 
ویژگی به کارب��ران اجازه می دهد 
تا به محتوایی دس��ت یابند که در 
هیچ ج��ای دیگر نمی توانند آن را 

پیدا کنند. 

چت عمومی در وایبر 
چگونه کار می کند؟ 

چت های عمومی وایبر ش��بیه 
به یک انجمن اس��ت ک��ه ادمین 
یک گ��روه می تواند قوانینی نظیر 

محدود سازی افرادی که می توانند 
در یک گفت وگ��و حضور یابند را 

وضع کند. 
در ابتدا، چت ه��ای عمومی به 
مشتی از روزنامه نگارانی که شایعه 
می پراکنن��د، نظیر پ��رز هیلتون، 
پیکس��ی الت و س��تاره یوتیوب 
یعنی تایل��ر اوکل��ی و همچنین 
بالی��وود  مش��هور  چهره ه��ای 
محدود خواهد ش��د. کاربرانی که 
جدید ترین نس��خه وایبر را دانلود 
کردن��د، یک دکم��ه جدید به نام 
Public را خواهن��د یاف��ت که با 
کلیک کردن روی آن می توانند به 
فضای چت های عمومی به میزبانی 
ش��رکای چهره های مشهور وایبر 

برده شوند. در ادامه فرصت گوش 
دادن ب��ه گفت وگو ه��ا ب��ه وجود 
می آید اگرچه قادر به مشارکت در 

بحث نخواهند بود. 
چت ه��ای عموم��ی از لح��اظ 
موضوع���ی برچس�����ب گذاری 
می ش��وند. به این ترتیب امکان 
کش��ف بحث های ج��ذاب برای 
از پی��ش فراهم  کارب��ران بیش 

خواهد آمد. 

ظهور واتس اپ
با وجود محبوبیت باالی وایبر، 
این ش��بکه اجتماعی هنوز راهی 
طوالن��ی برای س��بقت گرفتن از 
وات��س اپ پی��ش رو دارد. 600 
میلی��ون کارب��ر فع��ال ماهان��ه 
واتس اپ تقریبا س��ه برابر بیشتر 
از رقی��ب آن هس��تند. رقب��ای 
وایبر همگی در این حوزه مبتکر 
هس��تند. این اخب��ار در حالی به 
گوش می رس��ند که یک نرم افزار 
ارس��ال پیام ف��وری موس��وم به 
Snapchat خب��ر از امضای یک 
قرارداد با یک شرکت ارائه دهنده 
 Square خدم��ات مالی به ن��ام
و عرض��ه یک ویژگ��ی مبتنی بر 
پرداخت پول از طریق موبایل به 

اسم  Snapcash  می دهد. 
در حال حاضر، هم��ه افراد در 
حال ارائه نوآوری و کسب تجربه 
هس��تند. چنین رویک��ردی این 
ح��وزه را رو به جل��و پیش برده 
و تعریفی جدی��د از موبایل ارائه 

می دهد. 
marketingmagazine.co.uk

بازاریابی وایبر از طریق ایجاد امکان چت عمومی 
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چه کنیم که 
 سریع ترین و بهترین باشیم؟



نه پس، نه پیش

-  نخیر آقای مهندس، نمی خواهیم، نمی خواهیم آقا، 
ما همون که تو قرارداده می خواهیم، نه کم، نه بیش...

-  ب��ا ع��رض ارادت و صمیمیت ف��راوان بنده پوزش 
می طلبم، ولی نخیر، اگر قرار باشد در این ابعاد اجناس 
مصرفی پروژه عوض ش��ود در ش��رکت ما تأیید مجری 
ط��رح، امض��ای رییس بخ��ش و مدیر پروژه، توش��یح 
رییس کمیس��یون مناقصات، هامش رییس کمیسیون 
معام��ات، مهر و امض��ای مدیرعامل ی��ا رییس هیات 
مدیره ب��ه همراه مهر و امضای حداق��ل نصف به عاوه 
یکی از اعضای هیات مدیره، مصوبه هیات وزیران، تایید 
ریاست محترم جمهور و یک سری هماهنگی های دیگر 
الزم اس��ت که به گمان م��ن در مدت زمان باقی مانده 
از ای��ن پروژه خاص بیچاره قابل انجام ش��دن نیس��ت، 
بنابراین خواهشمندم در مدت زمان بحرانی باقی مانده 
و در چنین شرایط و برهه حساس کنونی دست به این 
تغییرات اساس��ی و بی مورد نزده و با همان روال سابق 

کار را تا انتها پیش ببریم. با سپاس.
-  نمی شه مهندس جان نمی شه، ما دولتی هستیم، االن 
من به اعتبار تجربه و تخصص و ش��خصیت شما بر فرض 
اگرم همچین کاری بکنم بعداً اگه مو الی درز کار کردن 
این دستگاه ها بره من کارم می افته به بازرسی و اینا، حاال 

دیگه از اون یاروها بیار باقالی بار کن...
-  ما خصوصی هستیم مهندس، باید جواب روسامونو 
بدیم، فش��ار میارن آقا، فشار، اصا شرایطی نیست که 
تغییر عمده بش��ه داد، به اندازه کافی از دس��ت دارایی 
و مالی��ات و اداره ثبت ش��رکت ها و اماکن و بانک ها و 
رییسای خودمون بدبختی داریم قربونت، نکن این کارو 
آق��ا، نکن. به هم نریز کار م��ارو، برو تو یه جای دولتی 
مولتی که س��ر ش��ون خلوته، خیالشونم راحته، اول این 
اکس��یر حیاتتو اونجا جا بنداز، بعد بیا ش��اید ما حریف 

روسامون شدیم.
ماحظه می فرمایید وضع ما را؟ یک انس��ان به ظاهر 
بسیار معقول و به قول مرحوم هدایت، صعب فکور، یک 
کاری می کن��د بعد 40 نفر انس��ان ناقص العقل یک القبا 
مثل این حقیر نمی توانند جمعش کنند. قضیه اینجوری 
اس��ت که ظاهرا یک��ی از مدیران اصلی ش��رکت که از 
قض��ا جزو بنیان گذاران قضیه هم هس��ت در یک تاریخ 
نامعلومی در زمان قدیم یک س��فر سیاحتی تجارتی به 
رومانی دوران چاووشس��کو داشته و در همان سفر دچار 
وضعیت خواب نما ش��دگی می گ��ردد. در همان وضعیت 
یک تعداد قاب��ل توجهی از یکی از لوازم تخصصی مورد 
اس��تفاده در کار شرکت را به قیمت ارزان از یک شرکت 
رومانیایی خریده و وارد کشور می کند. لوازم داخل انبار 
شرکت جاگیر می شوند تا در وقت مناسب در پروژه های 
ش��رکت به کار گرفته شده و سود سرشاری نصیب همه 
دست اندرکاران بنمایند. از آن تاریخ نامعلوم تاکنون هر 
س��ال حداقل یک بار یکی از مدیران ش��رکت )به غیر از 
فرد خریدکننده علیه ما علیه( یاد این لوازم کذا می افتد 
و هدف گذاری می کند که تا پایان همان سال این وسایل 
در پروژه های جاری ش��رکت اس��تفاده شده و بروند پی 
کارش��ان که هم سرمایه خوابیده ش��رکت که به جیب 
بلش��ویک های چاووشس��کویی رفته زنده شود و هم در 
انبار جای خالی بیشتری برای ورودی های جدید داشته 
باشیم و امسال این حقیر تازه مدیر برای اولین بار با این 

مسئله مواجه شده ام. 
-  سام رییس. خسته نباشید. وقت دارین؟

-  س��ام جوون. خدا قوت. بشین. بش��ین. من برای 
شما همیشه وقت دارم گلم. بشین.

-  چه خبرا رییس؟
-  بجنب بجنب سریع بگو، هزارتا کار دارم. یاال بجنب 

سریع درددل کن بزن به چاک جعده.
-  چشم چش��م. االن می گم. آقا این لوازم رومانیایی 

رو چکار کنیم؟
-  لوازم بلش��ویک های چاووشسکویی رو می گی؟ من 

چه می دونم؟ به کیا زنگ زدی؟
-  بگی��ن به کی زنگ نزدم مهن��دس. از دم، به همه 

گفتم، دهنم کف کرد به خدا از صبح تا حاال.
-  چی شد؟ امیدی هست؟

-  همش��ون می ترس��ن مهندس. ه��م جنس قدیمی 
شده، هم شرکت سازنده اش شرکت چندان مشعشعی 

نیست.
-  بله، می دونم. خودم هر س��ال این بدبختیو داشتم 
دیگه. یه خورده هم هی به همه گفتیم یه جورایی چو 
افتاده که ما اینا موندن سردس��تمون. هر سالم کهنه تر 

می شن.
-   خب؟

-  به جمالت...
-  چکار کنم.

-  نمی دون��م، مگه من مدیر بخش��تم؟ خودت مدیر 
بخش شدی، می خواستی نشی.

-  چکار ازم بر میاد رییس جان؟ چکار کنم؟
-  م��ن نمی دنم بچه جون. ب��رو ببین چکار می کنی. 
بیش��تر زنگ بزن، بیشتر گیر بده شاید شد. پاشو پاشو 

برو، این یه قلم از من هیچی برنمی آد.
-  نشد چی؟ یقمو نگیرن رییسا؟

-  پس چی که می گیرن؟ مدیر شدی برا همین دیگه. 
یقتو می گیرن بدم می گیرن.

-  شما کمکم می کنید تو جلسه؟
-  خی��ر قربان، من چه کاره ام؟ پاش��و، پاش��و برو رد 

کارت پاشو جوون.
ای��ن را می گویند وضعیت نه پس نه پیش. غمگین و 
بور شده سر کارم برمی گردم ولی ته دلم جوانه امیدی 

هست. رییس در جلسه کمکم می کند. نمی کند؟

علی سهرابی

فروش��گاه  ی��ک  اگ��ر 
مدیری��ت  را  رنگ فروش��ی 
می کنی��د، حتم��ا می دانی��د 
ک��ه اکثر مش��تریان ش��ما را 
تشکیل  پرمش��غله ای  مردان 
ساختمان سازی  که  می دهند 
می کنند؛ کسانی که همیشه 
عجله دارند و تاش شان این 
اس��ت ب��ه موقع کارش��ان به 
نتیجه برسد. با این حال برای 
متمای��ز بودن در این ش��غل 
نباید احساس��ات ای��ن گروه 
نادی��ده گرفت  مش��تریان را 
و به ارائه خدمات خش��ک و 

خالی بسنده کرد. 
در شغل رنگ فروشی، گروه 
مشتریان ش��ما دو دسته اند؛ 
یا وقت کاف��ی ندارند یا پول 
کاف��ی، بعضا اگر پ��ول کافی 
ترجیح  باش��ند،  داش��ته  هم 
می دهن��د ب��ا هزین��ه کمتر 
نتیج��ه بهتری بگیرند. ش��ما 
باید برای هر دو دس��ته، هم 
کس��انی که وقت ندارند و هم 
کسانی که پول ندارند برنامه 

ویژه ای تدارک ببینید. 
یا  مش��تریان خاص ش��ما 
س��اختمان س��ازند، ی��ا قصد 
دارن��د رن��گ خانه ی��ا محل 
کارش��ان  را ع��وض کنند و 
راه��ی مغازه ش��ما ش��ده اند 
تا رنگ��ی بخرند، یا کس��انی 
هس��تند که نقاش هستند و 
به س��فارش صاحب کار خود 
به عنوان مش��تری وارد مغازه 
شما شده اند. در حقیقت این 
دس��ته از افراد خریدار نهایی 
محصول ش��ما نیستند، بلکه 
کاالیی را که عرضه می کنید 
 ب��ه خری��دار اصل��ی تحویل 
کمت��ر  ام��روز  می دهن��د.  
مغ��ازه ای را پی��دا می کنی��د 
ک��ه فقط رنگ بفروش��د. کار 
بس��یاری از مغازه هایی از این 
دس��ت ب��ه تزیین��ات داخلی 
س��اختمان تغییر شکل داده 
اس��ت و محصوالت��ی چ��ون 
کاغ��ذ دی��واری، بل��کا، رنگ 
و... در ای��ن فروش��گاه ها ارائه 
می شود. اگر شما جزو کسانی 
هس��تید ک��ه فق��ط و فق��ط 
در مغ��ازه خود رن��گ عرضه 
می کنید راه سختی در پیش 
داری��د ام��ا می توانید با کمی 
خاقیت، مش��تریانی پر و پا 
قرص را از آن خود کنید.  در 
ادامه به هفت خوان موفقیت 

در این شغل اشاره می کنیم.
 

خوان یک: بازی با رنگ ها
از س��اختن کاردستی غافل 

نش��وید. یک��ی از مهم تری��ن 
کارهایی ک��ه می تواند مغازه 
متمای��ز  رقب��ا  از  را  ش��ما 
رنگ هاس��ت.  با  ب��ازی  کند، 
می توانید ب��ا ترکیب رنگ ها، 
به مشتریان خود نشان دهید 
ه��ر ک��دام از ای��ن رنگ ها با 
چن��د درصد ترکی��ب به چه 
صورت��ی درمی آین��د. هم��ه 
کاتالوگ��ی  رنگ فروش��ی ها 
ب��رای نش��ان دادن رن��گ به 
مشتریانش��ان دارن��د، اما این 
کاتال��وگ با واقعیت رنگ بعد 
از خشک شدن متفاوت است، 
از ای��ن رو می توانی��د طرحی 
ابداعی در مغازه خود داش��ته 
باشید تا همه، حتی مشتریان 
ترغی��ب  دیگ��ر  مغازه ه��ای 
شوند س��ری به ش��ما بزنند. 
برای عملی ک��ردن این ایده 
می توانید یک��ی از دیوارهای 
مغازه خ��ود را به رنگ کردن 
اختصاص دهید. کافی اس��ت 
چند قلم موی کوچک تدارک 
از  ک��دام  ه��ر  از  و  ببینی��د 
رنگ های ت��ان به عنوان نمونه 
در محل م��ورد نظر بگذارید. 
حاال مشتریان شما می توانند 
خودشان همان جا رنگ را به 
دی��وار بکش��ند و طیف آن را 
ببینند. اگر خشک شده رنگ 
را ه��م در قال��ب کاتالوگ به 
بی تاثیر  دهید  نشان  مشتری 
نخواهد بود. مطمئن باش��ید 
همین کار ساده می تواند شما 

را از س��ایر رقبایت��ان متمایز 
کند. اگر مغازه ش��ما کوچک 
اس��ت، تکه ای چ��وب یا یک 
دیوار پیش س��اخته را به این 

کار اختصاص بدهید. 

خوان دو: تهیه بانک 
اطالعاتی

حتما در مغ��ازه خود بانک 
ه��ر چند کوچک  اطاعاتی، 
نقاشان س��اختمان داشته  از 
باش��ید؛ نقاش��انی که بتوانند 
در نقاط مختلف ش��هر ش��ما 

کار کنند. 
در این صورت می توانید به 
دسته اول و دوم مشتریانتان 
مش��اوره بدهید تا با نقاشانی 
که ش��ما با آنها آشنا هستید، 

کار کنند. 
با انجام این کار راه را برای 
از مش��تریان خود  بس��یاری 

کوتاه می کنید. 

خوان سه: کارت ویزیت 
چشمگیر

وی��ژه ای  ویزی��ت  کارت   
کارت��ی  کنی��د؛  طراح��ی 
رنگ��ی و چش��م نواز. س��عی 
کنی��د کارت تان متف��اوت از 
کارت ه��ای موج��ود در بازار 
باشد. باید این کارت را طوری 
طراحی کنید که شغل شما، 
آن  در  رنگ فروش��ی  یعن��ی 
نمود کامل داش��ته باش��د. از 
ایده های خاقانه بهره بگیرید. 
سعی کنید با چند رنگ بازی 
کنید. اسم و شماره مغازه تان 
را با رنگی متفاوت روی کارت 
حک کنید تا اگر کسی حتی 
گ��ذری کارت مغازه ش��ما را 
دید، توجهش به رنگی بودن 

کارت جلب شود. 

خوان چهار: تزیین محیط 
داخلی فروشگاه

 از تزیین مغازه خود غافل 
نشوید. فضای کاری شما هر 
قدر هم کوچک باش��د نیاز به 
چیدم��ان دارد. س��عی کنید 
مهم تری��ن خصیص��ه نش��ان 
دادن ی��ک نق��اش را بیابید. 
مهم ترین خصیصه یک نقاش 
لباس های  داش��تن  طبیعت��ا 
که  لباس هایی  اس��ت؛  رنگی 
قطره های رن��گ آن را تزیین 
کرده اس��ت. ح��اال می توانید 
یک لباس رنگی را بر س��ردر 

مغ��ازه خ��ود آوی��زان کنید. 
البت��ه بهتر اس��ت این لباس 
را ب��ا دقت و وس��واس رنگ 
کنید ت��ا زیبایی خ��ود را به 
رخ بیننده بکش��د. فکر کنید 
در ح��ال خلق اث��ری هنری 
هس��تید؛ یک تابلوی نقاشی. 
قطرات رن��گ را با دقت روی 
این لباس بریزید و از ترکیب 

زیبای رنگ ها بهره ببرید. 

خوان پنجم: چیدمان 
متفاوت رنگ ها

 طبیعت��ا ش��ما مجبوری��د 
در بخش��ی از مغ��ازه خ��ود 
قوطی های ب��زرگ و کوچک 
رنگ را بچینید. بهتر است از 
طرح ها و ش��کل های متفاوت 
و متعدد ب��رای این چیدمان 
بهره ببرید. قوطی ها را طوری 
کن��ار هم بچینی��د که پیامی 
را به بینن��ده منتقل کند. از 
چیدن بی هدف قوطی ها روی 
هم پرهیز کنید. س��عی کنید 
با قوطی ها شکل های هندسی 
تدارک ببینید و این چیدمان 
را ه��ر از گاه��ی تغییر بدهید. 
شاید اگر قاب عکسی از شما 
بر دیوار باشد، حس خوبی به 
بیننده یا همان مش��تری تان 
منتقل کند؛ عکس��ی از شما 
دی��واری  نقاش��ی  ح��ال  در 
س��فید. تاثیر ای��ن عکس بر 
است.  مشتریانتان  ناخودآگاه 

آن را دست کم نگیرید. 

خوان ششم: ارائه خدمات 
الکترونیکی

 طبیعتا خریداران شما باید 
پولت��ان را با کارت های بانکی 

بپردازند. 
حتم��ا  کنی��د  س��عی 
داش��ته  مغازه  در  کارتخوانی 
ام��کان  ح��د  ت��ا  و  باش��ید 
نح��وه پرداخت پ��ول را برای 
مشتریان خود تسهیل کنید. 

خوان هفتم: تامین نیاز 
خرد اهالی

اگر مغازه ش��ما در س��طح 
ب��ورس  ن��ه  اس��ت  ش��هر 
رنگ فروش ه��ا، باید بر تامین 
نیز  اهال��ی  خ��رد  نیازه��ای 
تمرکز کنی��د. در این صورت 
س��عی کنید از طیفی متنوع 
از رنگ ها در دفتر کاری خود 
اس��تفاده کنید. پشت میزتان 
را رنگی تیره تر از بقیه دیوارها 
بزنید، شیشه های مغازه تان را 
رنگ��ی کنید تا نش��ان دهید 
می ش��ود با خرید یک قوطی 
رن��گ فضای متفاوت��ی برای 

زندگی تدارک دید. 

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )38(
آُون و مایکروسافت؛ بازاریابی تجربی

برگزاری جش��ن ها و همایش ها ب��ه منظور معرفی و 
ارتقای محصوالت و خدمات روش��ی بس��یار مناسب و 
تاثیرگذار برای تعامل با مشتریان و حفظ ارتباط آنها با 

نشان تجاری شما است. 

ایده 
ای��ده برگ��زاری همایش و کنفرانس های��ی با مضمون 
معرف��ی محصوالت و خدمات، این ایده را که مش��تریان 
بالقوه تنه��ا نظاره کنندگان منفع��ل آگهی های بازرگانی 
هستند به چالش می کشد. دعوت از مشتریان به منظور 
حضور در یک مراس��م تج��اری و تبلیغاتی که به منظور 
معرفی محصوالت و خدمات شما برگزار می شود می تواند 
با درگیر کردن مشتریان بالفعل و بالقوه تان در فعالیت های 
شرکت و ارائه محصوالت جدید، شما را نسبت به رقبایتان 
متمایز کرده، موجب افزایش وفاداری مشتریان نسبت به 

نشان تجاری شما  شود. 
برگ��زاری کنفرانس های��ی برای معرف��ی محصوالت 
و خدمات ش��ما ب��ه مش��تریان این امکان را به ش��ما 
می دهد تا بخش��ی از محصوالتت��ان را به مردم معرفی 
کرده و یک بازار فروش را به یک رویداد سرگرم کننده 
و لذت بخ��ش اجتماع��ی ب��دل کنید. ش��رکت تولید 
لوازم آرایش��ی آُون و غ��ول ب��زرگ نرم اف��زاری دنی��ا 
مایکروس��افت از جمل��ه مثال های بس��یار معروف در 
اس��تفاده از ای��ن مُت��د هس��تند. در رویداد های��ی که 
ش��رکت آُون برگ��زار می کن��د مردم و مش��تریان این 
ش��رکت به فروشنده تبدیل می شوند تا محصوالت این 
 ش��رکت را در فضایی ش��اد و صمیمی به دوستانش��ان 

بفروشند. 
اس��ت،  مایکروس��افت  اینج��ا  در  دیگ��ر  نمون��ه 
ای��ن غ��ول نرم اف��زاری ک��ه چندی اس��ت ب��ه تولید 
س��خت افزارهای مختلف نظیر تبلت ها و کنس��ول های 
بازی ه��ای خانگ��ی ب��ا ن��ام ایکس باک��س مب��ادرت 
ورزی��ده، با برگ��زاری کنفرانس هایی اق��دام به معرفی 
 محصوالتش به مش��تریان قدیمی و بالقوه این شرکت 

می کند. 
مزیت این قبیل مراس��م ها این اس��ت که مشتریان 
در حین ش��رکت در آن احس��اس راحتی کرده و حس 
نمی کنند که به واس��طه فرمول های س��نتی بازاریابی 
هدف قرار گرفته اند که این موضوع س��بب می شود که 
 آنان با رغبت بیشتری به خرید محصوالت مورد نظرشان 

مبادرت کنند. 
البته تاکتیک های فروش نباید الزاما و همواره بسیار 
صریح و روشن باشند. برگزاری رویداد ها و مراسم هایی 
تحت نش��ان تجاری شما و با مضمون معرفی و فروش 
محصوالت و خدمات می توان��د موجب افزایش آگاهی 
نس��بت به برند تجاری ش��ما ش��ده و بعضا سروصدای 
زیادی در مورد ش��رکت و نش��ان تجاری ش��ما ایجاد 
کند و درنهایت مش��تریان بالقوه را مجاب کند تا روزی 

محصوالت شما را خریداری کنند. 
در س��ال 2006 ش��رکت دیاجئو تولید کننده نوعی 
ُس��س ایرلندی با ترتیب دادن مراسم و میهمانی هایی 
در رس��توران ها و کافه ه��ای لندن این ام��کان را برای 
مش��تریان فراه��م کرد ت��ا از محصوالت این ش��رکت 

به صورت رایگان استفاده کنند. 
درنهایت فارغ از اینکه شما مراسم معرفی محصولتان 
را برای معرفی نش��ان تجاری شرکتتان ترتیب داده اید 
یا قصد دارید صرفا به ف��روش محصوالت و خدماتتان 
بپردازید برگزاری این قبیل رویداد ها تجربه ای بس��یار 
لذت بخش را برای مش��تریان به ارمغان آورده و روشی 
بس��یار مناس��ب و تاثیرگذار ب��رای معرف��ی و ارتقای 

محصوالتتان است. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
برگ��زاری رویداد ه��ا و مراس��م ها به منظ��ور معرفی 
و ارتق��ای محصوالت و خدمات ش��ما نبای��د لزوما مد 
روز ب��وده ی��ا فقط قش��ر خاص��ی از م��ردم را به خود 
جل��ب کند، بلک��ه با ایجاد بخش ه��ای مختلف و تهیه 
و ارائه محصوالتی که بازار هدفتان از ش��ما انتظار دارد 
می توانید طیف وس��یعی از مش��تریان را به سوی خود 

جلب کنید. 
از مفرح بودن رویداد مورد نظرتان مطمئن ش��وید تا 
ش��رکت کنندگان بتوانند ارتباط مثبت و دوستانه ای را 
با تش��کیات شما برقرار کرده و دید مناسبی نسبت به 

محصوالتتان پیدا کنند. 
نمونه های��ی از محصوالتت��ان را در مع��رض دی��د و 
دسترس عموم قرار دهید تا آنها به راحتی با ویژگی ها و 

مزایای محصول تولیدی شما آشنا شوند. 
ب��ا ارائه ایده های جس��ورانه و ن��اب می توانید توجه 
شرکت کنندگان در مراس��متان را جلب کرده و از این 
طریق تبلیغات قابل توجهی برای خودتان ترتیب دهید. 
هم��واره ظرفیت ش��رکت کنندگان در کنفرانس ها و 
رویداد ه��ای معرفی محصولت��ان را در نظر بگیرید، به 
خواس��ته ها و انتظارات قش��ری که مش��تریان شما در 
آن دس��ته قرار دارند توجه کنید و هدفتان از برگزاری 

چنین رویدادی را فراموش نکنید. 
درنهایت در هنگام برگزاری این قبیل مراس��م ها در 
حفظ ارزش های ش��رکت و تاکید بر موضع آن در بازار 

کوشا باشید. 

شاید اگر قاب عکسی 
از شما بر دیوار 

باشد، حس خوبی 
به بیننده یا همان 
مشتری تان منتقل 

کند؛ عکسی از شما در 
حال نقاشی دیواری 

سفید. تاثیر این 
عکس بر ناخودآگاه 
مشتریان تان است. 
آن را دست کم نگیرید

ن��ام  کارش�ناس:  پاس�خ 
تج��اری ب��رای کس��ب وکار با 
نام تج��اری ب��رای محصوالت 
متفاوت اس��ت. در بس��یاری از 
مواقع این دو نام یکی هس��تند 
و در مواقع��ی ه��م متف��اوت. 
بنابرای��ن اش��کالی ن��دارد که 
ش��ما محصوالت خود را با نام 
تج��اری جدید به ب��ازار عرضه 
کنید. به ویژه آنکه مدت زمان 
زیادی از تولد کس��ب وکار شما 
نگذشته است  اما در این مسیر 
توجه به چند نکته بسیار مهم 

است. نخس��ت آنکه یک برنامه 
کس��ب وکارتان  برای  مشخص 
تعیی��ن کنی��د. ببینی��د دقیقا 
قرار اس��ت در وضعیت ایده آل 
چه کار کنید و چه محصوالتی 
به ب��ازار عرضه کنی��د. در این 
مطلوب تری  نح��و  به  ش��رایط 
می توانی��د ب��رای محصوالت و 
کس��ب وکارتان نام ی��ا نام های 

تجاری انتخاب کنید.
دوم آنکه تاش کنید ضمن 
استقال نام تجاری محصوالت 
و ن��ام تجاری کس��ب وکارتان، 

یک وابس��تگی و ارتباط پنهان 
یا حتی آش��کار بین این نام ها 
وج��ود داش��ته باش��د. در این 
ش��رایط می توانی��د در مواقعی 
از ای��ن ارتباط ب��رای تقویت و 
توسعه سریع تر کارتان استفاده 
کنید. برای مثال ممکن اس��ت 
ی��ک کلم��ه کلی��دی ی��ا یک 
موضوع مح��وری در این نام ها 
وجود داش��ته باشد که یکدیگر 
را تداعی کنند.  سوم آنکه اگر 
کس��ب وکار ش��ما دارای شعار 
محصوالت  اس��ت،  مش��خصی 

می توانند با شعارهای مناسب و 
مرتبط وابستگی را نشان دهند. 
حت��ی محص��والت می توانن��د 
ش��عار خ��اص خود را داش��ته 
باش��ند و در تبلیغ��ات ش��عار 
کس��ب وکار هم وجود داش��ته 
باش��د. البت��ه هرک��دام از این 
موارد باید بررس��ی شوند و به 
دقت مورد استفاده قرار گیرند. 
کاری که برای یک نام تجاری 
در یک زمان مناس��ب اس��ت، 
ممکن است برای دیگری یا در 

زمانی دیگر مناسب نباشد.

تغییر نام 
تجاری 

پرسش: چند وقت پیش یک نام تجاری را برای کسب وکارم انتخاب و ثبت کردم. حاال می خواهم محصوالتی را به بازار ارائه بدهم  اما از 
نامی که انتخاب کرده ام، راضی نیستم. می توانم این محصوالت را با نام جدیدی ارائه کنم یا دچار مشکل خواهم شد؟

اگر شما هم د  ر کسب و کار 
خود   با چالشی روبه رو 

هستید  ، د  ر صورت تمایل 
مشکل خود   را از طریق ایمیل 

business@ forsatnet.ir با ما 
د  ر میان بگذارید   و پاسخ خود   را 

د  ر همین بخش پیگیری کنید  .
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مترجم: معراج آگاهی

مایکروسافت اسپانسر رئال مادرید شد
رئ��ال مادرید باارزش ترین تیم فوتبال جهان و یکی از پرس��تاره ترین تیم های 
دنی��ا با مبلغ ۳0 میلیون دالر، چهار س��ال جایگاه اسپانس��ر خود را به ش��رکت 

مایکروسافت Microsoft واگذار کرد. 
ش��رکت مایکروسافت که در چند سال اخیر در راستای عقب نماندن از دنیای 
تکنولوژی و دس��تگاه های قاب��ل حمل با تولید تبلت و خری��داری بخش موبایل 
ش��رکت نوکیا دس��ت به اقدامات گران قیمتی زده است، در آخرین تصمیم خود 
در ح��وزه برندینگ و بازاریابی، یکی از پرافتخارتری��ن و پرطرفدارترین تیم های 

ورزشی دنیا را برای برند Microsoft  انتخاب کرده است. 
قبل از این نیز مایکروسافت در اقدامی مشابه با مجهز کردن بازیکنان و مربیان 
فوتب��ال امریکایی NFL  به تبلت های س��رفیس Surface راه خود را به دنیای 

ورزش بازکرده بود. 
به  نظر می آید مایکروس��افت که روزی غول 
دنی��ای نرم افزار ب��ود، این روزه��ا برای عقب 
نماندن از رقبا در بازار، دست به هر کاری که 

تاکنون انجام نداده است، می زند. 

گسترش سرمایه گذاری فولکس واگن در خارج از آلمان
شرکت خودروسازی فولکس واگن از یک برنامه وسیع گسترش سرمایه گذاری 
خود در خارج از آلمان پرده برداشت. براساس این پروژه این شرکت خودروسازی 
آلمان��ی برای تثبیت موقعیت خود در خارج مع��ادل ۸۵ میلیارد و 600 میلیون 
یورو س��رمایه گذاری خواهد ک��رد. مارتین وینترک��ورن، مدیرعامل فولکس واگن 
می گوید: »موضوعی که اهمیت دارد این اس��ت که دو س��وم سرمایه گذاری های 
ما ب��ه خودروهای کارآمد در زمینه مصرف انرژی و تکنولوژی مربوط می ش��ود. 
مطمئنا روی شیوه های تولیدی که موارد زیست محیطی را رعایت می کنند تاکید 
خواهد ش��د. ما در حال توس��عه تکنولوژی خود هس��تیم و تمایل داریم از این 
موضوع مطمئن شویم که قوانین و مقررات مربوط به انتشار گاز دی اکسیدکربن 
توس��ط ما رعایت می ش��ود.«بیش از 4۱ میلیارد یورو از این س��رمایه گذاری به 

توسعه خودروهای دودیفرانسیلی »اس یو وی« 
اختصاص داده خواهد ش��د. باال بردن ظرفیت 
و میزان بهره وری این ش��رکت بزرگ تا سال 
20۱۷ ب��رای رقابت موثر ب��ا غول های دنیای 
اتومبیل در دستور کار فولکس واگن قرار دارد. 

گزارش »فرصت امروز« از مدیریت فروشگاهی با مشتریان خاص

هفتخوانرنگفروشی

علی معروفی

چرک نویس های یک مدیر اینجاییالگوهای طالیی
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 74,076,10شاخص کل
(664,82)میزان تغییر
B 3,334,552,441ارزش بازار

B 2,840,651ارزش معامالت
B 1,297حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(81,59)2,225بانک ملت
(68.73)7,850گروه مپنا

(66.11)1,734بانک پاسارگاد
(55.87)2,639ملی صنایع مس
(54.32)2,418فوالد مبارکه

ارزشخریدنام کامل شرکت
5,896116,065 تراکتورسازي 

3,71340,146 س. صنعت نفت
5,80130,099 تایدواترخاورمیانه 
1,68717,449 س. صنایع سیمان

5,57617,259 ایران  ترانسفو

ارزشفروشنام کامل شرکت
1,09846,183 بانک تجارت

1,56837,902 س.  رنا
4,30034,873  س.  ایران خودرو
89232,082 بانک صادرات 

1,40628,722 سرمایه گذاري  سایپا

درصد قیمتنام کامل شرکت
5,5535.49  شیشه رازي

10,4124 نوسازي تهران
13,8243.99 نفت  پارس 

5,1873.99 الیاف مصنوعي
3,9693.98  صنعتي بوتان 

درصدقیمتنام کامل شرکت
(5.53)45,919 ح . گلوکوزان
(4.29)446 ح . س.  نیرو

(4)1,728 بیمه دانا
(4)9,507  پگاه خراسان
(3.99)2,358 فنرسازي زر

ارزشحجمنام کامل شرکت
M276,063 B 307,636پارس خودرو
M345,794 B 114,664ایران خودرو

M171.673 B 111.447سایپا
M105.804 B 59.661زامیاد

M62.606 B 53.518سایپا دیزل

ارزشحجمنام کامل شرکت
M345,794 B 114,664ایران خودرو

M276,063 B 307,636پارس خودرو
M171.673 B 111.447سایپا

M117.014 B 14.907گروه مپنا
M106.213 B 31.313صنایع آذرآب

تعدادقیمتنام کامل شرکت
89815871پارس خودرو
30166490ایران خودرو

16694312س. صنایع سیمان
15404119سایپا

33923389صنایع آذرآب

P/Eقیمتنام کامل شرکت
23581179فنرسازی زر

1773354زامیاد
2458307محور خودرو
3528271لنت ترمز

P/Eقیمتنام کامل شرکت
11241,55سرمایه گذاری پردیس

18151,58س. صنعت و معدن
12241.72صندوق بازنشستگی بانک

23622.62س. صنایع بهشهر

ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
در جری��ان هفته گذش��ته دو 
رفت��ار کامال متف��اوت از خود 
نش��ان داد. برخ��ورد هیجانی 
مذاکرات  نتیجه  با  سهامداران 
و تحقق پیدا نکردن انتظارات 
آنها باعث ش��د تا قیمت اکثر 
قرم��ز  بورس��ی  ش��رکت های 
شده و ش��اخص بورس تهران 
ب��ا 1,5 درصد افت ب��ه کانال 
74هزار و 76 واحد بازگردد و 
با این اتفاق زیان س��هامداران 
به 6,3 درصد رس��ید. این در 
حالی اس��ت که ارزش و حجم 
معامالت با افزایش مواجه شد 
به طوری که در هفته گذش��ته 
پن��ج میلی��ارد و 684 میلیون 
سهم به ارزش 13 هزار و 812 
میلیارد ریال مورد معامله قرار 
گرف��ت. بر این اس��اس حجم 
و ارزش س��هام معامله ش��ده 
 نس��بت ب��ه هفته قبل رش��د 
16و 7 درصدی را تجربه کرد. 
در پایان هفته منتهی به هفتم 
آذرم��اه س��هام ماش��ین آالت 
ب��ا  برق��ی  دس��تگاه های  و 
و  ماش��ین آالت  5,43 درصد، 
تجهیزات با 4,19 درصد، سایر 
واسطه گری های مالی با 2,10 
درصد و رایان��ه و فعالیت های 
وابس��ته به آن با 1,77 درصد 
بیشترین تغییر در شاخص را 
نسبت به سایر گروه ها به خود 

اختصاص دادند.

سرمایه گذاران نگاه 
بنیادی به بازار داشته 

باشند
ارمک��ی،  قاس��می  عل��ی 
س��رمایه  تامی��ن  مدیرعام��ل 
ملت ب��ا اش��اره به ای��ن نکته 
ک��ه تع��ادل به ب��ازار س��هام 
بازمی گردد، اظهار کرد: نه تنها 
در متغیرهای بنیادی شرکت ها 

رخداد  و شرایط سیستماتیک 
تاثیر گ��ذاری اتف��اق نیفت��اده 
اس��ت، بلک��ه بحث های��ی که 
طی توافق��ات درخصوص رفع 
تحریم ش��رکت های خودرویی 
یا بازش��دن یک سیستم بانکی 
ب��رای معام��الت بی��ن بانکی 
ص��ورت گرفته خبرهای خوبی 
برای بازار سهام بود. وی افزود: 
س��رمایه گذاران حقیق��ی باید 
با دید میان م��دت و بلند مدت 
وارد بازار ش��وند که دچار ضرر 
و زیان نشوند. قاسمی در ادامه 
گفت: فعاالن قدیمی بازار سهام 
بنیادی  تحلیل های  است  بهتر 
روی ش��رکت ها انجام  دهند و 
سودآوری سال آینده شرکت ها 
را ب��ا توجه ب��ه پیش بینی نرخ 
م��واد خ��ام، می��زان ف��روش، 
وضعی��ت کلی اقتص��ادی و در 
نظر گرفتن رشد تولید ناخالص 

داخلی بررسی کنند.

کاهش شاخص ها 
موقتی است

نص��راهلل برزن��ی، مدیرعامل 
نوین،  اقتصاد  بانک  کارگزاری 
کاه��ش ش��اخص های بورس 
در پ��ی تمدید مذاک��رات ژنو 
را موقتی دانست و پیش بینی 
ک��ردن  فروک��ش  ب��ا  ک��رد: 
ب��ازار  هیجان��ی،  رفتاره��ای 
سریع تر از آنچه انتظار می رود، 
به تعادل بازخواهد گشت. وی 
تصریح ک��رد: مهم ترین دلیل 
و نش��انه ای که م��ن را خیلی 
مطمئن می کن��د که به زودی 
ش��اهد ی��ک ب��ازار با ش��یب 
افزایش��ی خواهیم بود،  مالیم 
این اس��ت که در حال حاضر 
قیمت های سهام به طور عموم 
از ارزش واقع��ی آن پایین ت��ر 
است. برزنی با ابراز خوش بینی 
درخصوص آینده بازار س��هام 
ادام��ه داد: هم اکن��ون در هر 

رش��ته ای از صنع��ت همچون 
و  معدنی ه��ا  پتروش��یمی ها، 
بانک ه��ا ارزش ذات��ی س��هم 
پایین تر از ماه ها و س��ال های 
و  گزارش ه��ا  و  اس��ت  قب��ل 
پیش بینی های مالی شرکت ها 
ه��م حکای��ت از آن دارد ک��ه 
از  معموال عملکرد ش��رکت ها 
پیش بینی های آنها بهتر است.

 
رفتارهای هیجانی
آفت بورس هستند

کارش��ناس  ملکی،  محم��د 
ب��ازار س��هام ب��روز رفتارهای 
هیجان��ی را آفت بورس عنوان 
کرد و گفت: این اتفاق نش��ان 
می ده��د که حج��م زیادی از 
معامالت بازار س��هام به دور از 
تحلیل و منطق انجام می شود. 
محم��د ملک��ی درب��اره روند 
بورس گفت:  کاهشی شاخص 
بدون ش��ک عام��ل اصلی این 

اتفاق ب��روز رفتارهای هیجانی 
سهامداران حقیقی و در برخی 
مواق��ع س��هامداران حقوق��ی 
اس��ت و تش��کیل صف ه��ای 
هیچ گون��ه  ف��روش  س��نگین 
منطق��ی ن��دارد. وی ب��ا بیان 
اینکه هفته آینده شرایط بازار 
س��هام به حالت متع��ادل باز 
خواهد گش��ت گفت: وقت آن 
رس��یده تا بازار سرمایه کشور 

به بلوغ برسد.

انتظار پایان 
خریدهای احساسی

انتظ��ار می رود ک��ه اصالح 
صورت گرفته در دو روز پایانی 
این هفته بخش اعظمی از جو 
روانی منفی ایجاد ش��ده را از 
بازار تخلیه کرده و خریدهای 
احساس��ی انجام ش��ده تا روز 
دوش��نبه را نیز خنث��ی کند. 
فعاالن  از  بس��یاری  بنابرای��ن 
انتظ��ار دارند که بازار س��هام 
در هفته آینده به س��وی ثبات 
حرکت کند و حتی امکان رشد 
ش��اخص ها در برخی جلسات 
معامالتی نیز وج��ود دارد. در 
وضعی��ت کنونی س��هامداران 
چش��م خ��ود را ب��ه تحوالت 
بودج��ه ای خواهن��د دوخت و 
هرگونه رایزنی و اظهارنظر در 
این زمین��ه می تواند تبدیل به 
عامل تاثیرگذار بر بازار س��هام 

شود.
اس��ت  حال��ی  در  ای��ن   
معاون  گذش��ته  هفت��ه  ک��ه 
در  ب��ورس  ش��رکت  ب��ازار 
حاکم  فض��ای  ب��ه  واکن��ش 
ب��ر رون��د معام��الت، رفت��ار 
هیجان��ی  را  س��رمایه گذاران 
قلم��داد و عن��وان ک��رد که 
تح��ت ای��ن ش��رایط حداقل 
ت��ا یک��ی، دو هفت��ه آین��ده 
اولیه  عرضه  ب��رای  تصمیمی 
سهام در بورس وجود ندارد.

از  یک��ی  گذش��ته  هفت��ه 
پرتنش تری��ن هفته های بازار در 
ماه های اخیر بود. نخس��تین روز 
معامالت��ی، با نقد ک��ردن افراد 
ریس��ک گریز س��پری شد تا دو 
روز پ��س از آن معامل��ه گ��ران 
ریس��ک گریز دست به کار شوند 
و رفت��ه رفته بازار را س��بز  پوش 
کنن��د. ام��ا در س��اعات پایانی 
روز دوش��نبه ب��ار دیگ��ر ترس 
ناکام ماندن مذاکرات هس��ته ای 
کش��ورمان بر معامله گران غلبه 
کرد و عرضه ها ش��دت گرفت، تا 
این اتفاق س��رآغازی باشد برای 
ری��زش دو روزه ای که در بیش 
از پن��ج ماه گذش��ته بی س��ابقه 
محس��وب می شود؛ یعنی چیزی 
ح��دود 1900 واحد س��قوط در 
دو روز متوالی. ش��اخص کل که 
روز دوش��نبه بار دیگر از 76هزار 
واحد فراتر رفت��ه بود در دو روز 
معامالت��ی پایانی هفته، مس��یر 
نزول��ی را در پی��ش گرف��ت تا 
ب��دون هی��چ توقفی خ��ود را به 
رقم 74.076.10 واحد برس��اند. 
در این میان ب��رای پی بردن به 
مانند صف های  بزرگ��ی  تناقض 
خرید دوش��نبه صب��ح و صفوف 
باید  پگاهان سه ش��نبه  ف��روش 

نگاه عمیق تری به وقایع سیاسی 
هفته اخیر بیندازیم. 

خارج��ه  ام��ور  وزرای  ورود 
چین و روسیه به وین به منظور 
ش��رکت در مذاکرات هس��ته ای 
1+5 و ایران در روزهای ابتدایی 
هفته، اطمینان به منجر ش��دن 
ای��ن دور از مذاکرات به توافق را 
در میان خریداران گسترش داد 
و همچنین صحب��ت از توافقات 
سیاس��ی در میان اخبار مطبوع 
دیگ��ری ک��ه از وین ب��ه گوش 
می رس��یددر نیمه نخست هفته، 
خری��داران را تحری��ک و تهییج 
به خرید و ریس��ک پذیری کرد؛ 
زیرا پیش تر از آن دولت روس��یه 
اعالم کرده بود حضور وزیر امور 
خارج��ه این کش��ور من��وط به 
پیش��رفت در مذاک��رات خواهد 
ب��ود. ای��ن خبر در می��ان اخبار 
مطب��وع دیگری ک��ه از وین به 
گوش می رس��یددر نیمه نخست 
هفت��ه، خری��داران را تحریک و 
تهییج به خرید و ریسک پذیری 
ک��رد. ای��ن در حال��ی ب��ود که 
بدبینان به توافق هر از گاهی در 
عرصه عرض��ه خودنمایی کردند. 
چرخیدند  س��اعت  عقربه ه��ای 
و عص��ر روز دوش��نبه، درس��ت 
روزهای  ک��ه خری��داران  زمانی 
قب��ل مانند تم��ام مل��ت ایران 

منتظ��ر خب��ر امض��ای توافقات 
بودند، اخب��ار وین گوش بازار را 
کر ک��رد. »مذاکرات م��اه آینده 
از س��ر گرفت��ه می ش��ود«. موج 
انفج��ار این جمله آنقدر وس��یع 
بود، که به نظر می رس��ید کسی 
سایر اخبار را پی گیری نمی کرد. 
مذاکره کننده  تیم  دستاوردهای 
ایران��ی ب��ا اینکه در مقایس��ه با 
س��ال گذش��ته از نظر اع��داد و 
ارقام بزرگ تر به نظر می رس��ید، 
س��ایه  در  کام��ل  به ص��ورت 
محکومیت مذاک��رات به تمدید 
قرار گرفت. س��خنرانی ریاس��ت 
جمهوری و مصاحب��ه وزیر امور 
خارجه کش��ور نیز نتوانس��ت از 
وحش��ت القا شده به بازار بکاهد. 
معامله گران در صبح س��ه شنبه 
چش��م به صف��وف طویل فروش 
گشودند و البته بر حسب عادت 
تعداد زی��ادی از آن��ان به جمع 

منتظ��ران در صف ها پیوس��تند. 
در ای��ن میان بازار ش��ایعات باز 
ه��م داغ بود؛ یکی از نخس��تین 
شنیده های روز سه شنبه حکایت 
از آن داش��ت ک��ه کارگزاری ها 
پس از اتمام روز کاری دوش��نبه 
اقدام به تش��کیل صفوف فروش 
روز سه ش��نبه کرده ان��د و پ��س 
از اکتش��اف این موضوع توس��ط 
سازمان اوراق بهادار تهران، این 
س��ازمان اقدام به ح��ذف امکان 
لغو این دس��تورها کرده بود. اما 
ای��ن موضوع در حد ش��نیده ای 
باق��ی ماند ت��ا معامله گ��ران در 
ابهام نگهداری یا ورود به صفوف 
بمانند. تب فروش آنقدر ش��دید 
ب��ود ک��ه حمایت های��ی مانن��د 
75هزار واح��د و 74500 واحد 
نتوانس��تند از وخام��ت اوض��اع 
بکاهند و شاخص کل درست در 
یک قدم��ی 74هزار واحد و تنها 
زمانی دس��ت از نزول کشید که 
هفته کاری به پایان رسیده بود. 
و ام��ا در هفته جاری با توجه 
به مس��ائل مطرح شده و از دید 
تکنیکالی، می توان دو س��ناریو 
کلی را ب��رای ب��ازار پیش بینی 
ک��رد. در س��ناریو اول انتظ��ار 
می رود شاخص به محدوده زیر 
73900 نف��وذ نکرده و حرکتی 
صع��ودی و با ش��یبی مالیم را 

در پیش بگیرد. عدم مش��اهده 
گش��ایش  در  ف��روش  صف��وف 
ای��ن هفته بازار ش��رط الزم اما 
ناکاف��ی تحقق ای��ن امر خواهد 
بود. در س��ناریو دوم ش��اخص 
حمای��ت 73900 واح��د را ب��ه 
س��مت پایین شکس��ته و راهی 
72600 واح��د می ش��ود تا در 
منطق��ه مذک��ور وضعیت نزولی 
یا صعودی بودن روند کلی خود 
را به روشنی مشخص کند. الزم 
ب��ه ذکر اس��ت، روز پنجش��نبه 
گذش��ته رهبر معظم انقالب در 
جمع بس��یجیان حاضر ش��ده و 
به روشنگری اساسی پرداختند. 
ایش��ان با بیان »به همان دلیلی 
ک��ه با اص��ل مذاک��رات مخالف 
نبودی��م ب��ا تمدی��د مذاک��رات 
ه��م مخالف نیس��تیم« حمایت 
کامل خود را از مذاکرات، البته 
مشروط به رعایت حدود، اعالم 
ک��رده و پس از آن با بیان »اگر 
مذاکرات به نتیجه نرس��د آنکه 
بی��ش از هم��ه ض��رر می کند، 
ما«  ن��ه  امریکایی ه��ا هس��تند 
تمایل خود را به حصول توافقی 
در شأن ملت ایران ابراز کردند. 
ب��ا در نظ��ر داش��تن تصریحات 
نگارنده  مقام معظ��م رهب��ری، 
س��ناریو نخس��ت را برای هفته 

پیش رو محتمل تر می داند. 

از تنش به آرامش

حجم و ارزش معامالت افزایش یافت

شاخص کل در منطقه ی بازگشت

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین تعداد

P/E باالترین نسبت

P/E کمترین نسبت

جزییات حضور بورس تهران در 
FEASنشست کمیته کاری

در نشس��ت کمیته کاری FEAS که هفته گذشته در 
شهر زاگرب کرواسی برگزار شد، پیشنهاد حسن قالیباف 
اص��ل، مدیر عامل ب��ورس تهران مبنی ب��ر میزبانی این 
بورس برای برگزاری نشس��ت مجمع عمومی سال آینده 
FEAS مطرح و تصویب شد.مدیر روابط عمومی شرکت 
بورس اوراق بهادار با اعالم این خبر گفت: در بیس��تمین 
نشست مجمع عمومی ساالنه و کمیته کاری فدراسیون 
بورس های اروپایی- آسیایی که در روزهای 28 و 29 آبان 
برابر با 19 و 20 نوامبر تشکیل شد، همچنین در خصوص 
انتخ��اب دبیر کل، رییس، نایب ریی��س، هیات اجرایی و 

رییس کمیته کاری FEAS رای گیری انجام شد.
حمی��د روح بخش با بیان اینکه ب��ورس تهران یکی از 
اعضای موسس FEAS اس��ت، افزود: این فدراسیون در 
س��ال 1995 میالدی با 12 عضو کار خود را شروع کرده 
است.وی خاطر نش��ان کرد: فدراسیون در هر فصل یک 
نشست برگزار می کند که یکی از این نشست ها مربوط به 

نشست عمومی آن است.

امکان خرید 2 شرکت جدید توسط 
صندوق های سرمایه گذاری

دو شرکت جدید به شرکت های پذیرفته شده قابل معامله 
توس��ط صندوق های س��رمایه گذاری در بازار دوم فرابورس 
ایران افزوده شد.بهنام چاوش��ی، رییس اداره امور نهادهای 
مالی گفت: با توجه به بخشنامه مدیریت نظارت بر نهادهای 
مالی؛ ش��رکت »پاالیش نفت الوان« و »بانک ایران زمین« 
به فهرست ش��رکت های موجود در بازار دوم فرابورس ایران 
جهت س��رمایه گذاری صندوق های س��رمایه گذاری افزوده 
شد.بهنام چاوشی ادامه داد: بنابراین، آن دسته از صندوق های 
س��رمایه گذاری که اقدامات الزم مبنی بر تش��کیل مجمع 
و اصالح امیدنامه را انجام داده و صورتجلس��ه مربوطه را به 
این سازمان ارائه داده باشند، مجاز به سرمایه گذاری در سهام 

مذکور، در چارچوب مقررات هستند.

2 بلوک در فرابورس به مزایده می رود
س��هام دو ش��رکت کارخانجات کابل س��ازی ایران و 
بیم��ه میهن 17 آذر در بازارهای فرابورس ایران واگذار 
می شود.ش��رکت س��رمایه گذاری پارس توش��ه، هشت 
میلیون و 296 هزار و 590 سهم معادل 21,95 درصد 
سهام شرکت کارخانجات کابل سازی ایران را به قیمت 
پایه هر س��هم 9941 ریال دوش��نبه 17 آذر به صورت 
نقد یا نقد و اقس��اط روی میز ف��روش می گذارد.ارزش 
این بلوک 82,4 میلیارد ریال بوده و توس��ط کارگزاری 
سهم آذین عرضه می شود.همچنین در این روز، 19,9 
درصد معادل 79 میلیون و 999 هزار س��هم ش��رکت 
بیم��ه میهن توس��ط لیزین��گ امید به ص��ورت یکجا و 
ش��رایطی به فروش می رود.قیمت پایه هر سهم معادل 
قیمت پایانی س��هام در روز قبل از عرضه به شرط آنکه 

از مبلغ 1850 ریال کمتر نباشد تعیین شده است.

عرضه 6هزار تن انواع محصوالت 
کشاورزی

تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران شاهد 
عرضه ش��ش هزار و 50 تن انواع محصوالت کشاورزی 
بود.یک ه��زار و 600 تن ذرت دانه ای اس��تان مرکزی، 
200ت��ن ذرت دانه ای کرمانش��اه، 50 تن قند کارخانه 
قند بردسیر کرمان، یک هزار تن گندم دورم کهگیلویه 
و بویر احمد، 200 تن ش��کر س��فید کارخانه قند فسا، 
یک هزار و 500 تن کنجاله کلزا پلیت روسیه، 200تن 
برنج هندوس��تان، 500 تن کنجال��ه آفتابگردان پرک 
کارخانه س��ویابین و 500 تن کنجاله س��ویا پرک این 
کارخانه عرضه های تاالر محصوالت کشاورزی را در این 
روز تش��کیل دادند.عالوه بر این، تاالر صادراتی بورس 
کاالی ایران میزبان عرضه های ش��رکت توس��عه نفت 
هرمزان، نگین گام پارس، آذر دوام یول، کیهان توسعه 
البرز، پترو پاالیش س��هند گستر تبریز، تولیدی بشکه 

و قیر صنعتی و آسفالت راه دژپا و مهر پارسیان بود.

افزایش 401 میلیارد ریالی ارزش 
بازار »ثمسکن«  در یک ماه

ارزش بازار ش��رکت گروه س��رمایه گذاری مسکن در 
دوره ی��ک ماه��ه منتهی ب��ه 30 آبان م��اه 93 معادل 
401میلی��ارد و 764 میلیون ریال افزایش داش��ت.این 
شرکت در دوره یک ماهه یاد شده نیز تعدادی از سهام 
چند ش��رکت بورسی را با بهای تمام شده یک میلیارد 
و 146 میلیون ریال خریداری کرد در حالی که س��هام 

هیچ شرکتی را واگذار نکرد.

کسب 3367 میلیون ریالی سود 
واگذاری سرمایه گذاری سایپا

شرکت س��رمایه گذاری سایپا با انتشار صورت وضعیت 
پرتف��وی س��رمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به 
30 آب��ان ماه 93 اعالم کرد: در دوره یک ماهه یاد ش��ده 
تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 
13میلی��ارد و 55 میلیون ریال و ب��ا مبلغ 16 میلیارد و 
422میلی��ون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل س��ه 

میلیارد و 367 میلیون ریال سود کسب کرد.

نگاهی به عملکرد 6 ماهه
 مهندسی نصیر ماشین

شرکت مهندس��ی نصیر ماش��ین در دوره شش ماهه 
نخست سال با اختصاص 112 ریال سود به ازای هر سهم 
معادل 34 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.الزم 
به ذکر است با توجه به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 18 اسفند ماه 92، افزایش سرمایه شرکت از تعداد 
40 میلیون سهم به 55 میلیون سهم معادل 37/5 درصد 

مورد تصویب قرار گرفت.

فرابورس

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

یادداشت

سید محمد صدرالغروی

شاخص کل بورس تا مرز 73 هزار 
واحد عقب نشست

ش��اخص کل بورس و اوراق بهادار در جری��ان معامالت روز 
چهارشنبه بازار سرمایه با 664 واحد افت مواجه شد و در نهایت 
تا ارتفاع 74 هزار و 76 واحدی سقوط کرد. تاالر شیشه ای سراسر 
قرمزپوش بود به نحوی که شاخص 30 شرکت بزرگ 59واحد، 
آزاد ش��ناور هزار و73 واحد، بازار اول 572 واحد، بازار دوم 770 
واح��د و صنعت 356 واحد افت را تجربه کردند.همچنین تعداد 
یک میلیارد و 297 میلیون س��هم و ح��ق تقدم به ارزش 281 

میلیارد تومان در96 هزار نوبت معامالتی دادوستد شد.
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آخرین گزارش از بازار فلزات لندن
خری���د نقدی مس در ب���ورس لندن با کاهش 
همراه شد و با نرخ شش هزار و 695 دالر بر تن 
برای  معامله ش��د.همچنین س��فارش خرید مس 
س��ه ماهه آینده به مبلغ ش��ش هزار و 653 دالر 
معامل��ه ش��د.در این بی��ن، خریدوف��روش نقدی 
آلومینیوم با قیمت دو هزار و 83 دالر و دو هزار 
و 84 دالر معامله ش��د.قلع ه��م با نرخ 20 هزار 
و 205 دالر خری��داری ش��د و به ن��رخ 20 هزار 
و 210 دالر در ه��ر ت��ن فروخته ش��د.گزارش ها 
حاکی از آن اس��ت که خریدوفروش روی با نرخ 

دو ه��زار و 287 و 2 ه��زار و 
شد.سرب  انجام  دالر   287,50
ه��م در رینگ معامالتی با نرخ 
دو هزار و 60 دالر خریداری و 
ب��ا قیمت هر تن  دوهزار و 61 

دالر به فروش رس��ید.

رییس اتحادیه 
بورس های افریقا انتخاب شد

ریی��س ب��ورس نیجریه به عن��وان ریی��س اتحادیه 
بورس های افریقایی (ASEA) انتخاب شد.اسکار اونیما، 
در هجدهمین گردهمایی اتحادیه بورس های افریقایی 
در کنیا، به عنوان رییس این اتحادیه انتخاب شد.وی از 
س��ال 2011 میالدی ریاست بورس نیجریه را بر عهده 
داش��ته است و به توسعه بورس نیجریه در زمینه رشد 
س��رمایه و جذب چشمگیر نقدینگی منجر شده است 
 WFE و به همین دلیل فدراسیون بورس های جهانی

از وی تقدیر ویژه ای به جای آورده 
است.وی همزمان با ریاست بورس 
نیجریه رییس کنس��ول بازارهای 
س��رمایه غرب افریق��ا، مدیرعامل 
س��پرده گذاری و پایاپای نیجریه و 
عضو کنسول موسس��ه کارگزاران 

نیجریه بوده است.

رشد معدنی ها در بازار بریتانیا
ش��رکت  و  بی اچ پ��ی  ش��رکت  س��هام  قیم��ت 
Antofagasta  با رش��د 1,6 درصدی همراه ش��د 
در حالی که سهام شرکت های معدنی پس از دو روز 
افت با روند افزایشی معامالت را آغاز کردند.در میان 
19 صنعت برتر در بازار بریتانیا س��هام ش��رکت های 
معدنی بهترین عملکرد را در شاخص اس اندپی اروپا 
به ثبت رس��اندند در حالی که قیمت س��هام شرکت 
کک س��ازی توماس با رش��د 21 درص��دی معامالت 
 را ادام��ه داد.در ای��ن بی��ن، فوتس��ی لندن با رش��د 
0,4 درص��دی هم��راه ش��د در حال��ی که ش��اخص 

اس��تاکس با رش��د 0,2 درصدی 
 همراه شد و کک فرانسه با افزایش 
0,01 درصدی به معامالت خاتمه 
داد و ای��ن در حال��ی اس��ت که 
داکس آلمان صعود 0,5 درصدی 

را از آن خود کرد.

نماگر بازار سهام خبـر

فرشید شجاع 
کارشناس و تحلیلگر گروه هفت ثانیه از بازار
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در   eMarketer برآورد  مطابق 
ژانویه 2014، میزان فروش تجارت 
الکترونیکی B2C در دنیا، در سال 
2013، مع��ادل 1/233 تریلی��ون 
دالر ب��وده که برای س��ال 2014، 
1/471 تریلی��ون دالر پیش بین��ی 
شده است. بیش��ترین سهم از این 
میزان را امریکای ش��مالی )امریکا 
و کانادا( با حدود 35 درصد، آس��یا 
و اقیانوس��یه با 28 درصد و اروپای 
غربی ب��ا 26 درصد دارا بوده اند که 
این سه منطقه مجموعا حدود 90 
 B2C درصد تج��ارت الکترونیکی
دنیا را به خود اختصاص می دهند. 
طبق پیش بینی انجام شده، در سال 
2015، منطقه آسیا و اقیانوسیه از 
امریکای ش��مالی پیش��ی گرفته و 
الکترونیکی  س��هم آن از تج��ارت 
B2C دنی��ا به 33 درصد در مقابل 
ش��مالی(  )امری��کای  درص��د   31
می رسد. این افزایش سهم مرهون 
افزایش حجم تج��ارت الکترونیکی 
B2C چی��ن اس��ت ک��ه بی��ش از 
نیم��ی از س��هم منطق��ه آس��یا و 
اقیانوس��یه به این کشور تعلق دارد 
و پیش بینی ش��ده تا س��ال 2018 
س��هم چین ب��ه 70 درصد افزایش 
یاب��د. حج��م تج��ارت الکترونیکی 
موبایل��ی )mCommerce(  در 
سال 2013 در چین، بیش از 165 

درصد رشد داشته است. 
 ،eMarketerب��رآورد طب��ق 
الکترونیکی  تجارت  نس��بت حجم 
B2B از کل تج��ارت الکترونیک��ی 
در جهان 93 درصد و B2C، هفت 
 درصد  اس��ت. بر این اساس، حجم 
 B2B( تج��ارت الکترونیک��ی دنیا
و B2C( در س��ال 2013، معادل 
17/6 تریلی��ون دالر برآورد ش��ده 

است. 
مطابق برآوردهای صورت گرفته 
حجم تجارت الکترونیکی چین در 
 9/9 ،)B2C و  B 2B( 2013 سال
تریلیون یوآن )حدود 1/6 تریلیون 
دالر( بوده و می��زان فروش آنالین 
آن ب��ا رش��د 42 درصد  ب��ه 1/85 
تریلیون ی��وآن )حدود 0/3تریلیون 
دالر( در سال 2013 رسیده است. 
آم��اری  برآورده��ای  متاس��فانه 
دقیقی از حجم تجارت الکترونیکی 
در کش��ور وجود ن��دارد. همچنین 
در خصوص ش��اخص های مرتبط با 
تجارت الکترونیکی و دامنه شمول 
و مح��دوده آنها، تعری��ف عملیاتی 
دقیق و همین طور توافق جمعی در 
کشور ما وجود ندارد. از این رو یکی 
از برنامه ه��ای اصلی مرکز توس��عه 
آین��ده  در  الکترونیک��ی  تج��ارت 
نزدی��ک، تعریف دقی��ق و عملیاتی 

شاخص ها و سنجش آنهاست. 
اما مطابق آمار ارائه ش��ده توسط 
شاپرک، میزان خرید اینترنتی طی 
یک سال گذشته )تیر 92 تا خرداد 
93( 238 هزارمیلی��ارد ریال بوده 
است که با تقریب می توان این عدد 
را به عن��وان حج��م ریالی مبادالت 
تجارت الکترونیکی کشور )آنالین( 

در سال گذشته در نظر گرفت. 
تمامی آمارها حاکی از آن اس��ت 
به عنوان  الکترونی��ک  تج��ارت  که 
یک��ی از حوزه های س��رمایه گذاری 
به دلیل آسان بودن و فراگیری در 
س��ال های اخیر چ��ه در دنیا و چه 
در ایران رش��د قابل توجهی داشته 
اس��ت. به همین بهانه مصاحبه ای 
را با مهندس محم��د گرکانی نژاد، 
تج��ارت  توس��عه  مرک��ز  ریی��س 
انجام داده ایم که  ایران  الکترونیک 

در زیر می خوانید: 
به نظر ش�ما چالش های موجود 
تج�ارت  توس�عه  راه  ب�ر س�ر 
الکترونیکی در کشور چیست؟ 
شاید بتوان چالش های موجود را 
در چند گروه کلی دسته بندی کرد: 
چالش ه��ای زیرس��اختی، قانونی و 

فرهنگی و انسانی. 

در حوزه چالش های زیرس��اختی، 
عمده ترین مشکالت مربوط به انواع 
پرسرعت  اینترنت  دس��ترس پذیری 
در سراس��ر کشور است که بحمداهلل 
ب��ا فراگیر ش��دن خدم��ات 3G  و  
مس��ئوالن  تالش های  س��ایر  4Gو 
این حوزه، در آین��ده نزدیک تا حد 
زیادی این مش��کالت مرتفع خواهد 
شد. به عالوه نباید از نظر دور داشت 
که به دلیل وجود سایر مشکالت در 
گروه های چالش��ی دیگ��ر که به آن 
اش��اره خواهد ش��د، در حال حاضر 
از همی��ن ظرفیت ه��ای موجود نیز 
به طور مناسب بهره برداری نمی شود. 
قانونی،  چالش ه��ای  در خصوص 
باتوج��ه به نیازه��ای جدید در این 
ح��وزه و همچنی��ن ب��ا عنایت به 
خألهای��ی ک��ه در قان��ون تجارت 
الکترونیک��ی فعلی وجود دارد، باید 
تغییراتی ایجاد ش��ود و این قانون 
مورد بازنگری قرار گیرد و احتماال 
قوانی��ن جدی��د مورد نی��از تدوین 
ش��ود. از جمل��ه ای��ن م��وارد بعضا 
محکم تر  به حمایت ه��ای  می توان 
اینترنتی،  از کسب و کارهای  قانونی 
تس��هیل در ایجاد کس��ب و کارهای 
جدی��د و نیز س��از و کارهای قانونی 
مناس��ب ب��رای حمای��ت از حقوق 

مصرف کنندگان اشاره کرد. 
در ح��وزه چالش ه��ای فرهنگ��ی 
انس��انی، عمده تری��ن مش��کالت،  و 
 IT دان��ش  ب��ودن  ناکاف��ی  یک��ی 

به ص��ورت فراگی��ر و ب��رای عم��وم 
شهروندان اس��ت و دیگری تخصص 
در  ناکاف��ی  کارب��ردی  مه��ارت  و 
دانشگاه هاس��ت.  فارغ التحصی��الن 
آم��وزش و فرهنگ س��ازی یک��ی از 
برنامه های جدی مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی برای فراگیر شدن تجارت 
الکترونیکی در س��طح کشور است و 
در دستور کار این مرکز قرار دارد. در 
مورد موضوع دوم، شاید یکی از نقاط 
ضعف دانش��گاه ها، توج��ه به کمیت 
آموزش هاس��ت.  کیفی��ت  به ج��ای 
به عبارت��ی می ت��وان گفت ب��ا وجود 
تعداد ب��االی فارغ التحصیالن، نیروی 
انس��انی متخص��ص و دارای دان��ش 
به روز ک��ه بتواند محرک فعالیت های 
ج��دی، نوآوران��ه و کارآفرینان��ه در 
ح��وزه IT و تج��ارت الکترونیک��ی 
باش��د، بس��یار کم اس��ت. نگاهی به 
دستاوردهای جهانی به روشنی نشان 
می دهد در این حوزه ها، فرصت های 
بی شماری جهت خلق ثروت و ارزش 
افزوده و نیز اش��تغالزایی وجود دارد 
که متاس��فانه در ای��ران کمتر به آن 

توجه می  شود. 
زمین�ه  در  قانون�ی  نیازه�ای 
تج�ارت  توس�عه  و  حمای�ت 

الکترونیکی چیست؟ 
قواعد حقوقی حوزه کس��ب و کار 
الکترونیک��ی در فض��ای مج��ازی 
مبن��ای حقوقی متف��اوت با حقوق 
کالس��یک ن��دارد ام��ا ب��ه منظور 

پاس��خگویی به مسائل جدیدی که 
در ای��ن فض��ا طرح می ش��ود، باید 
ت��الش کرد تا با اس��تفاده از قواعد 
شناخته شده حقوق، وقوع محتمل 
این مسائل مورد کنکاش قرار گیرد 
و راهکارهای مناسب بر این اساس 
طراحی شود. در این راستا، هرجا با 
مانع حقوقی جدیدی برخورد شود 
باید قواعد حقوقی س��نتی موجود 
را تعمی��م داد و ای��ن امر یا با رویه 

قضایی و دکتری��ن حقوقی محقق 
می شود یا با ارائه فرض های قانونی 
یا تاسیس قواعد حقوقی جدید، که 
عمدت��ا قوانین تجارت الکترونیکی، 
هم در س��طح ملی و هم در سطح 
بین الملل��ی، ای��ن نق��ش را ایف��ا 
می کنن��د. در ای��ران، نقش اخیر را 
قانون تج��ارت الکترونیکی مصوب 
س��ال 82 عهده دار است که تقریبا 

بخش عم��ده نیازهای قانونی فعلی 
را پاسخگو است. حتی به رغم اینکه 
کسب و کار های الکترونیکی دائم در 
حال رشد هستند و مدل های جدید 
مط��رح و مباحث حقوقی تازه را به 
همراه دارند که نیاز به پاسخگویی 
حقوق��ی دارد. اگرچ��ه مانند اکثر 
قوانین بدیهی اس��ت که براس��اس 
نتای��ج اج��را و نیازه��ای فناورانه 
بهینه س��ازی هایی  می توان  جدید، 
در این قانون پیش��نهاد کرد، لیکن 

مطلقا بازدارنده نیست. 
ب��ا بازبینی جام��ع ای��ن قانون، 
خأله��ای حقوق��ی قابل توجهی در 
الکترونیک��ی  کس��ب و کار  حیط��ه 
برط��رف خواهد ش��د ک��ه همین 
ش��فافیت قانونی منج��ر به کاهش 
کس��ب و کار  از  ناش��ی  اختالف��ات 
الکترونیک��ی و نی��ز تس��هیل روند 
رس��یدگی در محاک��م می ش��ود، 
تجارت  ب��ه  اعتم��اد مصرف کننده 
از  یک��ی  به عن��وان  الکترونیک��ی 
مهم تری��ن مخاطب��ان ای��ن نوع از 
تج��ارت افزای��ش می یاب��د که در 
نتیج��ه منجر ب��ه افزای��ش حجم 
معام��الت B2C می ش��ود و تجار 
به عن��وان پیش��روان ای��ن ن��وع از 
تج��ارت با رف��ع موان��ع حقوقی و 
تش��ویقی  زمینه های  فراهم کردن 
قانون��ی مانند تخفی��ف در مالیات 
بر درآمدهای ناش��ی از کسب و کار 
الکترونیکی، انگیزه بیش��تری برای 

تجارت الکترونیکی خواهند داشت 
ک��ه در نتیجه با جذب الکترونیکی 
بازاره��ای خارج��ی می ت��وان ب��ه 
واردات ارزی کشور و رونق اقتصاد 

کمک شایانی کرد. 
بدی��ن لح��اظ در ح��ال حاض��ر 
زیرس��اخت قانونی کشور برای این 
حوزه، از موقعیت مناسبی برخوردار 
اس��ت و با پایش وقایع و نیازها، به 
محض ضروری ش��دن بازنگری در 
قانون، خوشبختانه ساز و کار آن نیز 

کامال در نظر گرفته شده است. 
تج�ارت  توس�عه  س�ازمان 
الکترونی�ک چ�ه اقدامات�ی در 
آم�وزش  و  مش�اوره  زمین�ه 
تجارت الکترونیکی در کش�ور 

انجام داده است؟ 
اش��اره  قب��ال  ک��ه  همان گون��ه 
ش��د، یکی از برنامه ه��ای جدی و 
ش��اید نس��بتا جدید مرکز توسعه 
تجارت الکترونیک��ی، دنبال کردن 
موض��وع مش��اوره های تخصص��ی 
ارائ��ه آموزش ه��ای همگانی در  و 
حوزه تج��ارت الکترونیکی و ایجاد 
کس��ب و کارهای اینترنتی است که 
نح��وه چگونگی اج��رای این طرح 

به زودی اعالم خواهد شد. 
نق�ش تج�ارت الکترونیکی در 
ایجاد و توس�عه فض�ای رقابتی 
در اقتص�اد را چط�ور ارزیاب�ی 

می کنید؟ 
اقتص��ادی  ام��روز،  اقتص��اد 
دانش بنی��ان اس��ت ک��ه ب��ر پایه 
ن��وآوری، خالقی��ت و اس��تفاده از 
دان��ش به وی��ژه دان��ش اطالعات و 
ارتباطات اس��توار است. در اقتصاد 
مبتنی بر دانش، نوآوران و صاحبان 
فکر سرمایه های اصلی شرکت های 
هس��تند.  کار آفری��ن  و  تولی��دی 
تج��ارت الکترونیکی به چند طریق 
می تواند بر افزایش رش��د اقتصادی 
و توس��عه فضای رقابتی اثر گذارد. 
رشد اس��تفاده از فناوری اطالعات 
و افزای��ش ضریب نف��وذ اینترنت و 
تلفن همراه هوش��مند، فرصت ها و 
بازارهای جدیدی را برای ما چه در 
داخل کش��ور و چه در خارج از آن، 

ایجاد کرده است. 
ب��ا توج��ه ب��ه جمعی��ت جوان 
در  آنه��ا  بالق��وه  ظرفیت ه��ای  و 
در  نوآورانه  کس��ب و کارهای  ایجاد 
کش��ور و همچنی��ن پایی��ن بودن 
راه اندازی  اولیه  نس��بی هزینه های 
تجارت  اینترنتی،  کس��ب و کارهای 
الکترونیکی نقش چش��مگیری در 
ایجاد اش��تغال و در نتیج��ه تولید 
ث��روت و ب��ه دنبال آن ش��کوفایی 

اقتصادی خواهد داشت. 
ش��رکت های  توس��عه  و  رش��د 
دانش بنی��ان، حمای��ت از ایده های 
خالقانه، جذب س��رمایه  گذاری در 
جهت تجاری س��ازی ایده ها، توجه 
ب��ه بازارهای خارج��ی و رفع موانع 
موج��ود ب��ر س��ر راه کارآفرین��ان 
م��واردی اس��ت که نیازمن��د تامل 
در  الزم  اقدام��ات  به کاربس��تن  و 

خصوص آنهاست.
ای�ران خواس�ت صاحب�ان  در 
کسب و کارهای اینترنتی، حمایت 
قانون�ی از آنهای�ی اس�ت ک�ه 
مالیات می دهن�د و کار خود را 
درس�ت انجام می دهن�د. برای 
این چ�ه فک�ری کرده اید و چه 

برنامه ای دارید؟ 
همان ط��ور که قبال اش��اره ش��د 
این امر مستلزم ایجاد پشتوانه های 
قانونی و همچنین همکاری نزدیک 
دستگاهای اجرایی ذی نفع در این 

امر است. 
الکترونیکی  مرکز توسعه تجارت 
در نظ��ر دارد در چارچ��وب قانون، 
تس��هیالتی را برای این دس��ته از 
ب��ه  کس��ب و کارها فراه��م آورد و 
کس��ب و کارهای نوپای این حوزه تا 
ح��د امکان یاری رس��اند. به عالوه 
س��عی دارد از طریق همکاری های 
بی��ن دس��تگاهی، نیازمندی ه��ای 
جدید قانون��ی و خألهای قانونی را 

مرتفع سازد. 

در گفت و گو با »فرصت امروز« مطرح شد

زیرساخت، قانون و فرهنگ
نیازهای تجارت الکترونیک در ایران

از کشتی تا سماق! 

کالف اول: 
ب��ه  ح��ال  ب��ه  ت��ا 
در  س��رمایه گذاری 
ام��ر کشتی س��ازی فک��ر 
کرده اید؟ شاید این حوزه 
ب��رای بس��یاری از اف��راد 
شیرین و دلچسب باشد. بر 
این اساس، استاندار هرمزگان گفته منطقه  کشتی سازی 
و فراس��احل بندرعب��اس در حال جان گرفتن اس��ت و 
امیدواریم به سمتی برویم که وقتی به آن سوی آب ها نگاه 

می کنیم دیگر حسرت نخوریم. 
این خبر که در ایس��نا منتشر شده، می تواند انگیزه ای 
باشد برای سرمایه گذاران حوزه دریایی. استاندار هرمزگان 
در مراس��م آغاز بهره برداری از حوضچه  خشک تعمیرات 
کشتی شرکت کشتی سازی عظیم گسترش هرمز اعالم 
کرده اس��ت: در تالشیم تا پایان سال، حوضچه  دوم را نیز 
که به امر نوسازی شناورها اختصاص دارد به بهره برداری 

برسانیم. 
وی با اشاره به اینکه هرمزگان استانی مهم و استراتژیک 
اس��ت، افزوده: صنعت کشتی س��ازی به علت موقعیتش 
در اقتصاد حرف نخس��ت را می زن��د و هرمزگان بهترین 
مکان برای پیش��برد این صنعت است، متاسفانه تاکنون 
نتوانس��ته ایم از ظرفیت های موجود اس��تفاده و زمان را 
مدیریت کنیم از همین رو فرصت سوزی های بسیاری انجام 
شده و امید می رود از این به بعد بتوانیم نهایت استفاده را 

از امکانات موجود ببریم. 
استاندار هرمزگان با تاکید بر اهمیت ایجاد اشتغال در 
این صنایع خاطرنشان کرده است: اگر به نیازهای اشتغال 
توجه نداشته باشیم ممکن است جوانان تحت تاثیر تردد 
گروه های نامناس��ب ق��رار گیرند، میزان فرصت ش��غلی 
حوضچه های تعمیرات کشتی حدود 1500 نفر است که 
می تواند تاثیرات قابل توجهی در اقتصاد خانوارهای استان 

داشته باشد. 
انصافا کالف از این بهتر و در دس��ترس تر دیده بودید؟ 

پس هرچه زودتر اقدام کنید! 

کالف دوم: 
ب��ه نظ��ر می رس��د این 
مانن��د کالف  ه��م  کالف 
باالی��ی شس��ته و رفت��ه و 
آماده باش��د! چراکه رییس 
کمیس����یون اقتص���ادی 
مجلس ش��ورای اس��المی 
گفته راه ان��دازی صنایع تبدیلی س��ماق به جهت تولید 
انحصاری این محصول در منطقه هوراند آذربایجان شرقی، 

ضروری است. 
وی س��ماق را یک��ی از محص��والت ویژه شهرس��تان 
هوراند برشمرد که منبع درآمد اغلب روستاییان حاشیه 
جنگل های این منطقه است و اظهار کرده: خرید تضمینی 
محصوالت تولیدی س��ماق کاران شهرستان می تواند به 

افزایش درآمد روستاییان کمک موثری کند. 
نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرده است: با راه اندازی صنایع بسته بندی مکانیزه 
و استاندارد سماق در این محل، کشاورزان بدون دغدغه، 
محصوالت تولیدی خود را با قیمت مناسب بدون واسطه 
به این مراکز تحویل می دهند و سود حاصله نیز به جای 

واسطه ها به خود اهالی تعلق می گیرد. 
این مقام مس��ئول، از س��ازمان جهاد کشاورزی، تعاون 
روس��تایی و سازمان صنعت ، معدن و تجارت خواست به 
جهت موقعیت ویژه کشاورزی منطقه با تمهیدات الزم و 
جذب مشارکت بخش خصوصی و اعطای تسهیالت الزم، 
س��اماندهی زنجیره تولید و فروش س��ماق در شهرستان 
هوراند را در اولویت کاری خود قرار دهند. حال تصمیم با 
شماست که آیا در پی سود هستید یا نه؛ اگر جواب مثبت 
اس��ت، س��رمایه خود را در جایی صرف کنید که امنیت 

بیشتری دارد.  

برداشت عسل در هرمزگان 
در فصول بهار و پاییز

رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، با اشاره به اینکه 
هرمزگان با داشتن درختان متنوع مرکبات و درختچه های 
جنگلی، شرایط مناسبی برای پرورش زنبور عسل در فصل 
زمس��تان دارد، گفت: کوچ کلونی های زنبور عس��ل بسته 
به میزان بارندگی و پوش��ش گل و گیاه در هر منطقه انجام 

می شود. 
به گزارش ایسنا، ناصر حیدری پوری با اشاره به اشتغال 91 
نفر در حرفه زنبورداری  افزود: عسل در استان هرمزگان در 
فصول پاییز و بهار برداشت می شود و زنبورداران استان برای 
تولید عسل در فصل تابستان به استان های دیگر که شرایط 
مناسب پرورش زنبور عسل در فصل تابس��تان را دارد کوچ 
می کنند. وی خاطرنشان کرد: ایستگاه پرورش ملکه جهاد 
کشاورزی خراسان رضوی هر سال در یکی از نقاط هرمزگان 
مستقر شده و عملیات پیوندزنی، پرورش و جفتگیری ملکه را 
در این استان انجام می دهد. رییس سازمان جهاد کشاورزی 
هرمزگان، با اشاره به اینکه تولید این تعداد ملکه زنبورعسل 
در شرایط ایزوله و با استفاده از تغذیه گل و گیاهان مرتعی و در 
مواقع اضطراری به صورت دستی انجام می شود، اظهار کرد: با 
توجه به شرایط آب و هوایی هرمزگان حدود شش ماه از سال 
کلونی های زنبور عسل در خود اس��تان قرار دارد و شش ماه 

دیگر به دیگر استان ها منتقل می شود. 
وی شمار کلونی زنبور عسل در استان را براساس آمارگیری 
سال 92، 13هزار و 578 کلونی دانست و گفت: پارسال، 112 

تن عسل توسط زنبورداران بومی استان تولید شد. 
رییس سازمان جهاد کش��اورزی هرمزگان  تصریح کرد: 
هرمزگان به علت دما و پوش��ش گیاهی مناس��ب در فصل 
زمستان و بهار یکی از مناطق اصلی کوچ زنبورداران در کشور 
است که کوچ از مناطق دیگر کشور به استان به تعداد کم آغاز 
شده است، اما عمده زنبورداران مهاجر در نیمه نخست دی ماه 
به استان وارد می ش��وند. حیدری پوری هرمزگان را یکی از 
استان های بسیار مستعد کشور در زمینه پرورش زنبور عسل 
برشمرد و در تایید گفته های خود به ورود نزدیک به 400 هزار 
کلونی زنبور عسل از استان های سردسیر کشور در فصول سرد 

سال به این استان اشاره کرد. 

عباس نعیم امینی 

سرنخ

تجارت الکترونیک در ایران حوزه ای جدید و نو پا بوده و از 
رش��د چشمگیری برخوردار است. یکی از علل مهم این رشد 
ضریب نفوذ 81 درصدی استفاده از موبایل 
و 54 درص��دی اس��تفاده از اینترنت در 
کشور است. رشد روز افزون استفاده 
از کامپیوت��ر، موبای��ل، تبلت و 
اجتماع��ی  ش��بکه های 
کانال های  شده  سبب 
جه��ت  جدی��دی 
فروش کاال روی بستر 

اینترنت ایجاد شود که بیش از پیش به بازار تجارت الکترونیک 
رونق بخشیده است. 

همچنین پیش��رفت های فنی سیستم های پستی و بانکی 
کش��ور و ارائه کارت خوان های س��یار باعث ب��ه وجود آمدن 
بستری مناسب جهت تسهیل و اعتماد سازی در فرآیند خرید 
اینترنتی ش��ده اس��ت.  تجارت الکترونیک از مزایای خاصی 
نسبت به تجارت سنتی برخوردار است که از جمله آنها می توان 
به س��رعت باال، س��هولت خرید، دسترسی همیشگی، هزینه 
کمتر و... اشاره کرد. همچنین از جمله عوامل کلیدی تجارت 
الکترونیک می توان به حذف واس��طه ها و کاهش هزینه ها که 

منجر به باال رفتن میزان سود می شود نیز اشاره کرد. 
از جمله نمونه های موفق در زمینه تجارت الکترونیک می توان 
به س��ایت هایی از قبیل دیجی کاال، 5040، فینال، نت برگ، 

تخفیفان، ایسام و... اشاره کرد. الزم به ذکر است که روز به روز 
به تعداد سایت های موفق ایرانی در این حوزه افزوده می شود. 
بنابر آخرین آمار گزارش ش��ده وب سایت دیجی کاال حدود 
150 میلیون دالر ارزش گذاری شده که توجه سرمایه گذاران 

داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است. 
همچنین می توان به حضور ش��رکت راکت اینترنت آلمان 
در ایران اش��اره کرد که با سرمایه ای بیش از 20 میلیون یورو 
اقدام به راه اندازی پروژه های فناوری اطالعات در ایران کرده که 
قس��مت اعظم آن در حوزه تجارت الکترونیک است. از جمله 
پروژه های این ش��رکت می توان به سایت بامیلو اشاره کرد. بنا 
به آمار جهانی در سال 2014 سایز بازار تجارت الکترونیک در 
جهان حدود 1/5 تریلیارد دالر تخمین زده ش��ده که از رشد 
20 درصدی در هر س��ال برخوردار اس��ت. قابل ذکر است که 

بیش از 525 میلیارد دالر این رقم در آس��یا و در کش��ورهای 
در حال توس��عه بوده است که برای نخستین بار در جهان در 
مقایسه با امریکای ش��مالی از درصد باالتری برخوردار است. 
ایران نیز به عنوان عضو جدیدی از این خانواده با سرعت رشد 
بس��یار باالیی به سایر کش��ور های در حال رشد در این حوزه 

نزدیک می شود. 
با نگاه به نمونه های موفق جهانی نظیر سایت های آمازون، 
ایبی ، علی بابا و... می توان مشاهده کرد که یکی از جذابیت های 
تجارت الکترونیک برای سرمایه گذاران میزان سود باالی حاصله 
از سرمایه گذاری در این حوزه است. به دلیل نوپا بودن و عدم 
وجود رقابت تنگاتنگ در این حوزه در کشور سرمایه گذارانی که 
جزو نخستین سرمایه گذاران در این حوزه باشند در بلند مدت 

سود بیشتری نسبت به سرمایه گذاران جدید خواهند برد.
 از جمله نمونه های مشابه به این مورد می توان به گسترش تجارت 
 الکترونیک در کشور هند و میزان سود سرمایه گذاران در این حوزه 

اشاره کرد. 

نخستین ها موفق ترند

در ح��ال حاضر اعتماد و اطمینان نس��بتا 
قاب��ل قبولی در ح��وزه تج��ارت الکترونیکی 
در کش��ور وج��ود دارد و برنامه ری��زی برای 
افزایش س��طح آن نیز در دس��ت اجراس��ت. 
البته به دلیل ریس��ک های موجود در فضای 
مجازی، بحث اعتماد امری نسبی است و یک 
مقوله مطلق و صددرصدی نیس��ت. از این رو 
تمام راهکارهای به کار گرفته ش��ده، چه در 
س��طح کشور و چه در س��طح دنیا، در جهت 
کاهش نسبی ریسک موجود و افزایش نسبی 
سطح اعتماد عمل می کنند. از این رو انتظاِر 
اطمینان و اعتماد صد در صد، منطقا انتظاری 

دور از ذهن است. 
ط��رح اعطای نم��اد اعتم��اد الکترونیکی و 
تمامی تمهیدات اندیشیده شده در آن، سعی 
در کاهش نس��بی ریس��ک های مربوطه و در 
نتیج��ه افزایش حداکث��ری اعتماد خریداران 
اینترنتی دارد. ش��اید بت��وان گفت زمانی که 
س��طح آگاهی خریداران اینترنت��ی ایرانی از 
خطرات و ریس��ک های تج��ارت الکترونیکی 

ب��اال ب��رود، وب س��ایت های ایرانی از س��طح 
قابل قب��ول اس��تانداردهای بین المللی برای 
ارائ��ه خدم��ات و کااله��ای خ��ود بهره مند 
ش��وند، کارکردهای فعلی و برنامه ریزی شده 
نم��اد اعتم��اد الکترونیکی به ط��ور کامل به 
اجرا درآین��د و به طور کلی با افزایش س��طح 
بلوغ تجارت الکترونیک��ی در ایران، اطمینان 
و اعتماد نس��بتا بیش��تری به فضای تجارت 

الکترونیکی ایران خواهد آمد. 
روشن اس��ت که نماد اعتماد الکترونیکی، 
تنها راه��کار افزای��ش اعتماد خری��داران به 
کسب و کارهای اینترنتی نیست، بلکه تالشی 
است که از سوی حاکمیت جهت جلب اعتماد 
بیش��تر خریداران در جهت توس��عه تجارت 
الکترونیکی صورت گرفته اس��ت. راهکارهای 
دیگ��ری وج��ود دارد ک��ه کس��ب و کارهای 
اینترنتی پیش��رو، برای جلب اعتماد بیشتر و 
جذب مش��تری بیش��تر چه در دنیا و چه در 
کشور به کار می گیرند که از آن جمله می توان 
به استراتژی های برندسازی و افزایش شهرت 

خوش��نامی کس��ب و کارها، ارائ��ه توضیحات 
روش��ن در خصوص سیاس��ت های وب سایت 
و پایبن��دی به آنه��ا، افزایش س��طح امنیت 
وب سایت ها با استفاده از مکانیزم های امنیتی 
و نی��ز ارائ��ه توضیحات روش��ن در خصوص 
سیاس��ت های حریم خصوص��ی و رعایت آنها 
اش��اره ک��رد. بنابراین تالش وب س��ایت های 
تج��اری در ای��ن ح��وزه نیز می تواند بس��یار 
اثرگذار باشد و نباید صرفا به تالش دولت در 

این خصوص اکتفا کرد. 
چنی��ن  بت��وان  ش��اید  جمل��ه  ی��ک  در 
چش��م اندازی را ب��رای تج��ارت الکترونیکی 

کشور متصور شد: 
ق��رار گرفتن در س��طحی از بل��وغ تجارت 
الکترونیکی که منجر به تحقق چشم انداز 20 
س��اله کشور و کس��ب جایگاه اول اقتصادی، 
علمی و فناوری در س��طح منطقه ش��ود. در 
چنین حالتی، فرصت های برابر برای همگان 
در س��طح کشور جهت بهره برداری از مزایای 

تجارت الکترونیکی فراهم شده است. 

اطمینان و اعتماد، کی و چگونه به تجارت الکترونیکی ایران خواهد آمد؟ 

یادداشت

خبر

رشد استفاده از 
فناوری اطالعات 
و افزایش ضریب 

نفوذ اینترنت و تلفن 
همراه هوشمند، 

فرصت ها و بازارهای 
جدیدی را برای ما 

چه در داخل کشور و 
چه در خارج از آن، 
ایجاد کرده است 

میالد رزبان 
کارشناس کارآفرینی در تجارت الکترونیک
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با ش�روع حرکت کش�ورهای منطقه به س�مت 
توسعه یافتگی با ایجاد صنایع، نیاز آنها به انرژی 
به ویژه برق در حال فزونی است و از آنجا که ایجاد 
نیروگاه ب�رق نیازمند هزینه ب�اال و زمان طوالنی 
است، خیلی از کشورها به واردات این کاال تمایل 
دارند تا همگام با اجرای طرح های صنعتی، بستر 
تامین انرژی را فراهم کنن�د. در این رابطه برخی 
کارشناس�ان معتقدند ای�ران به دلی�ل موقعیت 
استراتژیکی که دارد می تواند به عنوان یک هاب 
منطقه ای عمل کرده و برق مورد نیاز کش�ورهای 

همسایه را برپایه اختالف پیک مصرفی در کریدور 
ش�مال و جنوب تامی�ن کند. چراکه کش�ورهای 
ش�مالی ایران در زمس�تان م�ازاد ب�رق تولیدی 
دارند و در تابس�تان کش�ورهای جن�وب ایران با 
این مسئله روبه رو هستند که با مبادله آن عالوه 
بر درآمدزایی، می ت�وان موقعیت امنیتی و روابط 
اقتصادی ایران را در منطقه بهبود بخشید، هرچند 
برخی دیگر از کارشناسان معتقدند در کشورهایی 
که به توسعه پایدار می اندیش�ند و از نظر امنیتی 
نمی خواهند در تامین برق به کش�وری وابس�ته 
باش�ند به واردات برق از کش�ورهای همسایه تن 

نمی دهند. 
یکی از شاخص هایی که در رتبه بندی کشورها 
در محی�ط کس�ب و کار بررس�ی می ش�ود میزان 
دسترسی به برق مصرفی اس�ت. به عبارت دیگر 
میزان س�رعت دس�تیابی بنگاه ه�ای اقتصادی 
در دس�تیابی به ب�رق م�ورد نی�از از فاکتورهای 
در  کش�ورها  رتبه بن�دی  در  تعیین کنن�ده 
کسب و کار است. این موضوع همواره مورد توجه 
سرمایه گذاران خارجی است تا جایی که آنها برای 
تامین برق مورد نیاز کشور خود به واردات این کاال 

اقدام می کنند. 

رییس فدراس��یون ص��ادرات انرژی 
ای��ران در رابطه با نق��ش مدیریت برق 
منطقه در اقتصاد کش��ور اظه��ار کرد: 
در برخی کش��ورها همچ��ون ترکیه به 
دلیل اینکه بخ��ش خصوصی برق مورد 
نی��از کش��ور را تامین می کن��د صرفه 
اقتصادی برای آنها اهمیت باالیی دارد، 
به گونه ای که اگ��ر بخش خصوصی این 
کش��ور بخواهد از طری��ق واردات گاز، 
برق تولید کند عالوه ب��ر طوالنی بودن 
زم��ان لوله گ��ذاری، هزین��ه باالیی نیز 
خواهد داشت و همین به گران تر شدن 
 آن در مقایس��ه با ب��رق وارداتی منجر 

خواهد شد. 
با این حال اگر میادن مش��ترک گاز 
ای��ران در اختیار بخ��ش خصوصی قرار 
گی��رد و نیروگاه های��ی در کن��ار دریا 
ایجاد ش��ود، هزین��ه جابه جای��ی گاز 
وجود نخواهد داشت و انرژی با سرعت 
بیش��تری به کش��ور همس��ایه منتقل 
خواهد ش��د، به همی��ن دلی��ل منافع 
اقتصادی زیادی برای کش��ور به وجود 

خواهد آمد. 
محمد پارس��ا ب��ا نگاه��ی ب��ه تاثیر 
صادرات برق به کش��ورهای همس��ایه 
ادام��ه داد: ای��ران در ی��ک موقعی��ت 
خ��اص ق��رار دارد ک��ه می توان��د برق 

م��ازاد فصولی از س��ال در کش��ورهای 
ش��مالی را ب��ه کش��وری های دیگری 
 که نی��از دارند ترانزی��ت و از این طریق 

درآمدزایی کند. 
در ش��رایط کنونی ایران در زمستان 
10 هزار م��گاوات برق م��ازاد دارد که 
می توان میزان آن را در طول سال حفظ 
کرد، به گونه ای که بخش��ی از مازاد برق 
با بهینه کردن مصرف انرژی و بخش��ی 
دیگر از طریق مبادله انرژی با کشورهای 
همسایه تحقق یابد. صادرات این میزان 
برق ساالنه چهار میلیارد دالر ارز آوری 

خواهد داشت. 
او با اش��اره ب��ه منافع ص��ادرات برق 
تصریح ک��رد: در ش��رایطی ک��ه آنقدر 
تقاضا برای ص��دور گاز به دلیل طوالنی 
ب��ودن مدت زم��ان لوله گ��ذاری وجود 
ندارد، تبدیل آن به ب��رق و صادرات آن 
می تواند گزین��ه ای برای افزایش درآمد 
باشد. از س��وی دیگر مبادالت انرژی با 
کش��ورهای همس��ایه روابط سیاسی و 
اقتصادی کش��ورها را عمیق تر می کند 
و به اعطای پروژه های س��اخت نیروگاه 
و... به کش��ور صادر کننده ب��رق منجر 
خواهد شد و همین مسئله زمینه صدور 
تجهیزات و قطعات به آن کش��ور را نیز 

فراهم خواهد کرد. 

رییس هیات مدیره انجمن پیمانکاران 
خطوط پس��ت انتق��ال نی��رو در رابطه با 
ظرفیت های صادراتی برق به کشورهای 
همس��ایه اظهار ک��رد: در ش��رایطی که 
کش��ورهای ش��مال ای��ران سردس��یر 
و کش��ورهای جنوبی گرمس��یر هستند 
اخت��الف پیک مص��رف منجر ب��ه مازاد 
تولید برق در فصول خاص می ش��ود که 
این فرصتی به ایران می ده��د تا با ایجاد 
ه��اب منطق��ه ای و بهینه ک��ردن اتالف 
مصرف برق در کش��ور، ص��ادرات برق را 
افزایش دهد و در کنار آن به منافع باالیی 
دس��ت یابد، این اقدام نوعی وابستگی در 
کشورهای همس��ایه به وجود می آورد و 
از نظر امنیتی موقعیتی خاص برای ایران 
به وجود می آید. نیاز کشور های همسایه 
به برق انکار ناپذیر است و با توجه به اینکه 
ساخت نیروگاه ها عالوه بر زمانبر بودن، به 
بودجه باالیی برای دع��وت از پیمانکاران 
خارجی نیاز دارد چاره ای جز واردات برق 
از همسایگان ندارند.  علی بخشی با اشاره 
به اینکه برای ترانزیت برق از ایران تاکنون 
درخواست های فراوانی شده است، ادامه 
داد: همان طوری که روسیه با صادرات گاز 
به اروپا توانسته است شرایطی را برای خود 
ایجاد کند که اروپایی ها نتوانند فشارهای 
تحریمی خ��ود را به این کش��ور افزایش 

دهند و س��طح روابط خود را حفظ کنند، 
ایران نیز می تواند این مسئله را با صادرات 
برق ایجاد کند و با تامین برق کشورهای 
همسایه روابط تجاری را در منطقه توسعه 
دهد. از سوی دیگر، کشورهایی همچون 
پاکستان و افغانستان سرمایه کافی برای 
احداث نی��روگاه ندارند، ب��ه همین دلیل 
واردات برق سریع ترین راهکار برای تامین 
برق مورد نیاز صنایعی است که به تازگی 
در این کشورها احداث شده و این مسئله 
باعث می شود کش��ورهای همسایه بارها 
خواس��تار واردات برق از ایران ش��وند.  او 
با تاکید بر اهمیت توسعه خطوط انتقال 
برق در کشور اضافه کرد: در شرایط کنونی 
در ایران شبکه خطوط انتقال برق وجود 
ندارد و اگر بخواهیم به یک هاب منطقه ای 
برای ترانزیت برق تبدیل ش��ویم نخست 
باید زیرس��اخت های مورد نیاز آن یعنی 
خطوط انتقال ایجاد شود، زیرا شبکه  های 
موجود، نیاز کشور برای انتقال برق را نیز 
بر طرف نمی کند. هرچن��د اگر بخواهیم 
میزان ارز آوری ایجاد پس��ت های برق را 
بسنجیم، باید درآمدکل پروژه از ساخت 
خطوط انتقال تا ارزش ب��رق صادراتی را 
مورد ارزیابی قرار دهیم تا بتوانیم میزان 
درآمدزایی هریک از بخش ها را محاسبه 

کنیم. 

گزارشی از مدیریت صنعت برق منطقه در اقتصاد کشور

ایران و نقش اول در ترانزیت برق

محمد پارسا:

ترانزیت برق صرفه اقتصادی دارد
علی بخشی:

انتقال برق درجهت توسعه صادرات است

آسیا، در مسیر بهره گیری از مدیریت 
برق منطقه ای 

ص��ادرات انرژی های طبیع��ی، یک��ی از ارکان مهم در 
توس��عه اقتصادی کش��ورهای صاحب انرژی محس��وب 
می شود. کشورهای آسیایی به ویژه کشورهای حوزه خلیج 
فارس اغلب به صادرات نفت و گاز متکی هستند و در این 
زمینه با یکدیگر رقابت می کنند، اما برخی کشورها عالوه 
بر صادرات نفت و گاز، به صادرات انرژی الکتریس��ته یا به 

اصطالح ساده تر »برق« نیز می پردازند. 
کشور روس��یه یکی از بزرگ ترین صادر کنندگان برق 
در منطقه آسیا و اروپای شرقی محسوب می شود. از سال 
2009 تاکنون به طور میانگین سهم تولید برق روسیه در 
منطقه اروپای شرقی و مرکزی 38.93 درصد بوده است. 
با این حساب طبیعی است که روسیه، صادر کننده اصلی 

برق به کشورهای مجاور خود باشد. 
اما روسیه چگونه توانس��ته به چنین عنوانی دست پیدا 
کند؟ برنامه ریزی و مدیریت روسیه برای کسب این عنوان 
حائز توجه است. روسیه طی سال های اخیر فعالیت های 
حساب شده و گس��ترده ای انجام داده که به طور خالصه 

شامل این موارد است: 
   شناس��ایی منابع و ظرفیت های طبیعی برای تولید 
برق )نیروگاه های آبی، هس��ته ای، بهره گیری از سوخت 

زغال سنگ و گاز(
   اح��داث و گس��ترش خط��وط انتق��ال ب��رق و 

سرمایه گذاری اقتصادی در این حوزه 
   گس��ترش بازاره��ای خارج��ی و عقد ق��رار داد با 

کشورهای همجوار 
اما روس��یه تنها صادر کنن��ده برق در منطقه نیس��ت، 
بنابراین س��وال صحیح تر این اس��ت که بپرسیم، روسیه 
چگونه توانس��ته در میدان رقابت صادرات برق تا این حد 

قدرتمند عمل کند؟ 
ب��رای پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال یک��ی از جدیدتری��ن 
قراردادهای روس��یه را بررس��ی می کنیم: اخیرا روس��یه 
طی قراردادی متعهد شده اس��ت 5000 مگاوات برق را 
از طریق قرقیزس��تان و افغانستان به پاکس��تان برساند. 
همچنین متعهد ش��ده به دولت پاکس��تان برای احداث 
نیروگاه ه��ای آبی کمک کند. از س��وی دیگر روس��یه به 
 همکاری با پاکس��تان ب��رای اکتش��افات نفت��ی تمایل 

نشان داده است. 
در نگاه نخست، این قرارداد چندان جالب توجه نیست. 
اما ب��ا بررس��ی دقیق تر نکات مهم آن روش��ن می ش��ود 
همکاری روسیه با پاکستان برای اکتشافات نفتی مساوی 
است با سهم داشتن روسیه از هر آن چه در این اکتشافات 
 به دس��ت خواهد آمد. این روش یک نوع سرمایه گذاری

 پر بازده است. 
عالوه بر این روسیه با دارا بودن 31 رآکتور هسته ای در 
10 نقطه مختلف و بیش از 400 نیروگاه حرارتی و ایستگاه 
آبی از هر جهت برای تامین انرژی الکتریس��یته کش��ور 
خود و کش��ورهای همجوارش آمادگی دارد. این اصل را 
می توان ب��ه راحتی از حجم معامالت گس��ترده روس��یه 
 با اوکراین، ارمنس��تان، قرقیزس��تان، ازبکس��تان و غیره 

تشخیص داد. 
روس��یه کش��وری اس��ت که با بس��یاری از کشورهای 
غربی تن��ش و مج��ادالت سیاس��ی و اقتص��ادی دارد و 
حت��ی عمال ب��ا برخی قط��ع رواب��ط دیپلماتی��ک کرده 
اس��ت. با این وجود، روس��یه با مدیریت صحیح و اصولی 
منابع ان��رژی متعددش توانس��ته ت��ا حدود زی��ادی بر 
 مش��کالت روابط س��رد تج��اری ب��ا کش��ورهای غربی

 فائق آید. 
یک��ی از تمهی��دات مدیری��ت ب��رق ک��ه از س��وی 
اقتصاددان��ان و مدی��ران مناب��ع در روس��یه در آس��تانه 
اجرای��ی ش��دن اس��ت، کاه��ش بهره ب��رداری از منابع 
زوال پذی��ر و افزای��ش بهره ب��رداری از مناب��ع جایگزین 
اس��ت. درواقع روس��یه براس��اس اصول مدیریت انرژی 
تالش دارد ب��ا جایگزین ک��ردن باد، آب و حت��ی انرژی 
هس��ته ای به جای بهره برداری از معادن زغال سنگ و... 
آینده اقتصادی کش��ورش را تضمین ک��رده و از هرگونه 
 شکس��ت احتمالی در پروژه های بلند مدت صادرات برق

 جلوگیری کند. 
با این مشخصات بدیهی است روسیه همواره مورد توجه 
کشورهای مختلف بوده و پیشنهاد ها ی توافق و همکاری 
با روسیه یا سرمایه گذاری در شرکت های روسی از سوی 

بسیاری از دولت ها مطرح باشد. 
اما تمامی کشورها توانایی خرید برق یا عقد قراردادهای 
اینچنین با کش��ورهای صاحب ان��رژی را ندارند. در حال 
حاضر کشورهای مختلفی زیر بار بدهی های ناشی از خرید 
سوخت و انرژی کمر خم کرده اند. بسیاری از کشورها نه 
تنها انرژی ه��ای طبیعی ندارند، بلکه س��رمایه الزم برای 
تامین انرژی را هم ندارند. روش های دس��تیابی به انرژی 
برق در منطقه خاورمیانه موضوعی اس��ت که مورد توجه 
نهاد های بین المللی ست. درواقع، تحقق شعار »دستیابی 
به انرژی های پاک برای همه« با توجه به حساسیت های 
جهانی و منطق��ه ای روز به روز بیش��تر ق��وت می گیرد. 
برنامه توسعه سازمان ملل، بانک مشارکت توسعه آسیا و 
کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با همکاری 
یکدیگر، مرکزی را در فیلیپین راه ان��دازی کرده اند تا به 
معضل تامین ان��رژی پاک و همه گیر برای مردم س��اکن 
آسیا و اقیانوس��یه تمرکز کنند. آمار های این مرکز نشان 
می دهد رقم قابل توجهی از افراد این منطقه فاقد امکانات 
برق و حرارت هستند و تخمین زده می ش��ود این رقم با 
باالتر رفتن قیمت س��وخت و عدم مدیریت صحیح منابع 

انرژی افزایش یابد. 
بر این اس��اس، طبق برآوردهای این س��ازمان تا پایان 
س��ال 2030 برای تامین انرژی برق مورد نیاز س��اکنان 
این بخش کره زمین رقمی معادل ب��ا 200 میلیارد دالر 
الزم است؛ رقمی که بعید به نظر می رسد به راحتی قابل 

پرداخت باشد. 
درس��ت به همین علت اس��ت که مدیریت توزیع برق 
به ویژه منطقه خاورمیانه اهمیت به س��زایی دارد، گرچه 
تالش های بین المللی در این راس��تا در حال اجراست. اما 
الزم است دولت ها و به طور اخص، دولت هایی که با بحران 
تامین انرژی روبه رو هستند، با آینده نگری در طرح هایی 

مشابه طرح فوق الذکر مشارکت کنند. 

منابع: 
  www. dawn. com  
www. eia. gov 
ترجمه: رویا پاک سرشت 

7 مانع اساسی در راه قطب 
منطقه ای شدن ایران

قطب منطقه ای شدن در گرو رشد و اصالحات اقتصادی 
است. این امری اس��ت که همه بر آن مهر تایید می زنند. 
ای��ران مدتی اس��ت در صدد ای��ن برآمده که ب��ا توجه به 
موقیعت بس��یار خوب ژئوپلیتیک به قطب منطقه تبدیل 
شود؛ امری که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی مسیری 

دشوار را پیش روی دولتمردان قرار داده است. 
مقامات اقتصادی و دولتی در ایران هر بار از قابلیت های 
ایران ب��رای قطب منطقه ای ش��دن صبح��ت می کنند. 
به تازگی نیز بلندپایگان دولتی در ایران وعده قطب شدن 
ایران در بخش ان��رژی را داده اند. اما واقعیت این اس��ت 
که اجرایی ش��دن این وعده ها در ایران به موانع س��ختی 
برمی خورد. موانعی که تا از سر راه برداشته نشود، نمی توان 
به موفقیت صد در صدی این اهداف اطمینان کامل داشت.  
آنچه پیش روی شماس��ت در شش س��رفصل به توضیح 
مهم ترین موانع بر سر راه قطب شدن ایران در بخش های 
گوناگون در منطقه می پردازد. موانع��ی که بزرگ به نظر 

می رسند، اما دست نیافتی نیستند. 

مانع اول: فقدان اصول و استراتژی های درست 
اقتصادی

ایران همچنان از نبود یک الگوی توسعه اقتصادی جامع 
رنج می برد. چشم انداز 20ساله و اقتصاد مقاومتی هر دو 
نسخه های خوبی برای رهنمون ساختن ایران به سمت و 
سوی قطب منطقه ای شدن هستند، اما به ثمر نشستن این 
هدف تنها در گرو اجرا ش��دن دقیق آنها است. این مسیر 
جایی س��خت تر می ش��ود که بدانیم پدیده های نوظهور 
اقتصادی دیگری در منطقه در حال پیدایش و نمو هستند. 
از طرفی عوامل بیرونی چون تحریم های تحمیلی بسیار در 

این مسیر تعیین کننده هستند. 

مانع دوم: نبود اراده الزم برای اجرایی کردن 
برنامه ها و چشم اندازهای بلند مدت

تا زمانی ک��ه اراده الزم در بخش دولت��ی برای اجرایی 
کردن نسخه های بلند مدت اقتصادی نباشد و این برنامه ها 
در حد برگزاری س��مینار و همایش باقی بمانند، س��خت 
است انتظار داشته باشیم  ایران قطب اقتصادی، ترانزیتی، 

انرژی، دیجیتال و... شود. 

مانع سوم: کاغذبازی های اداری و سوء مدیریت
اکنون بر کسی پوشیده نیست که کاغذبازی های اداری 
و بوروکراسی آفت جان سیستم اداری ایران شده است. از 
طرف دیگر با وجود تاکید دولت بر حضور بخش خصوصی، 
همچنان محرک اصلی س��رمایه گذاری و سرمایه پذیری 
در ایران خود دولت اس��ت. بنابراین نوس��ان هایی که در 
کارهای دولتی ایجاد می ش��ود یکی از مهم ترین موانع در 
راه قطب شدن ایران در منطقه است. در کنار این عوامل 
سوء مدیریت ها و مدیریت غلط سرمایه ها ایران را از هدف 

پیش روی خویش دور می کند. 

مانع چهارم: بهره وری ناچیز در تولید
آمارهای اقتصادی در ایران نش��ان از به��ره وری ناچیز 
تولید در بخش های گوناگون دارد. استفاده از نیروی کار 
بدون نیازس��نجی مناسب، مدیریت س��وء منابع موجود، 
بودجه بندی ها و برنامه ریزی های نه چندان دقیق همگی 
حاصلی جز ناچیز شدن بهره وری ندارند. در واقع باوجود 
اینک��ه بس��یاری از منابع و س��رمایه ها متعل��ق به دولت 
هس��تند، اما بهره وری تولی��د در همه بخش ه��ا پایین و 

ناچیز است. 

مانع پنجم: نابرابری های اجتماعی – اقتصادی
نابرابری های اجتماعی و اقتصادی رهاورد چند فاکتور 
مهم است. وجود شکاف در سطح درآمدها، توزیع ناعادالنه 
منابع میان استان ها و مناطق گوناگون در کنار نرخ باالی 
بیکاری در داخل کش��ور، ش��رایط را برای قدرت گرفتن 
اقتصاد و در نتیجه قطب شدن در منطقه سخت می کند. 

مانع ششم: چرخه های کوتاه مدت کسب و کاری
چرخه کس��ب و کار در ای��ران معم��وال کوتاه مدت در 
نظر گرفت��ه می ش��ود. نگاه ه��ای کوتاه مدت نگ��ر هرگز 
دستاوردهایی چون برنامه ریزی و رشد را به همراه نخواهد 
داش��ت. در واقع نگاه بلند مدت می تواند یک کسب وکار را 
پایدار و درنتیجه یک اقتص��اد را پویا و پررونق  کند. قطب 
منطقه ای شدن هدفی است که با وسیله ای چون اقتصاد 

پویا به دست می آید. 

مانع هفتم: آزمون و خطا
برنام��ه کوتاه مدت اقتص��ادی در واقع نوع��ی آزمون و 
خطاس��ت. غده بدخیمی که اقتصاد ایران را گرفتار خود 
س��اخته و نتیجه اش پیشامد ناخوش��ایندی چون آزمون 
و خطاست. کشوری که سیاست های اقتصادی اش برپایه 
آزمون ها و خطاهای کوتاه مدت ش��کل می گیرد، با وجود 
همه ظرفیت ها و منابع موجود نمی تواند به قطب اقتصادی 

منطقه تبدیل شود. 
در مجم��وع می توان چنین گفت که ب��ا راهکار اقتصاد 
مقاومتی هم می توان قطب منطقه شد، منتها به این شرط 
که خصوصی سازی، مرکززدایی و رفع مقررات دست و پاگیر 
در ایران اتفاق بیفتد. این روزها روندی به س��مت اصالح 
ساختار و تجدید نظر در سیاست های اقتصادی آغاز شده 
است، اما پیگیری آنها تا دستیابی به هدف بزرگ مدنظر 

نیازمند عزم و کارهای عملی فراتر از حرف است. 
al-monitor.com :منبع
ترجمه: سارا گلچین

حامد شایگان

هیات مدی��ره  عض��و  ی��ک 
س��ندیکای صنعت ب��رق ایران 
با اش��اره ب��ه دیدگاه هایی که در 
م��ورد اقتصادی ب��ودن صادرات 
برق در ایران وج��ود دارد، اظهار 
کرد: موضوع تبدیل شدن ایران 
به هاب منطق��ه ای برق به تبادل 
آن ب��ر می گردد که ب��ه اقدامات 
فنی در زمان پی��ک بهره برداری 
و کاهش هزینه تمام ش��ده برق 
وابس��ته اس��ت و در تمام دنیا به 
آن پرداخت��ه می ش��ود. ح��ال 
ایران به دلی��ل موقعیتی که دارد 
می توان��د از آن به عن��وان ی��ک 

فرصت اس��تفاده و نقش مهمی 
در توزیع برق کشورهای همسایه 
ایفا کند اما در مورد اینکه پروژه 
اقتص��ادی اس��ت یا ن��ه، نظرات 
متفاوت��ی وج��ود دارد و برخ��ی 
معتقدند تبدیل ش��دن به هاب 
منطقه ای تنها در جهت مدیریت 
بهینه برق انجام شود و نمی توان 
ب��ه آن ن��گاه صادراتی داش��ت 
و ترانزی��ت مقول��ه ای متفاوت از 
صادرات اس��ت. همچنین واقعی 
نبودن قیمت ب��رق در ایران یک 
محدودیت برای توسعه صادرات 
آن به ش��مار می رود. اگر هزینه 

تولید و انتقال برق در نظر گرفته 
شود حاشیه س��ود صادرات برق 

پایین خواهد آمد. 
علی رضا اس��دی با اش��اره به 
فرآیند صادرات برق و هزینه آن 
در ایران ادام��ه داد: برق در ایران 
در حالی که با س��وختی رایگان 
تولی��د و با قیم��ت کنونی عرضه 
ش��ود صرفه اقتصادی دارد اما با 
محاسبه قیمت های واقعی تولید 
و انتقال ، حاش��یه سود صادرات 
آن کاه��ش می یاب��د و همی��ن 
مس��ئله به افت س��رمایه گذاری 
درزمینه ص��ادرات منجر خواهد 

ش��د. اما با این ح��ال می توان از 
ش��بکه های خطوط انتقال برای 
تبدیل ش��دن به هاب در جهت 
توس��عه صادرات اس��تفاده کرد 
اما جنبه دیگ��ری وجود دارد که 
مس��ئله صادرات را تحت الشعاع 
قرار می دهد. خیلی از کش��ورها 
برای ایجاد توسعه پایدار ترجیح 
می دهند گاز وارد کنند و در کشور 
خود با تبدیل آن در نیروگاه به برق 
از مزایای گرمای به دست آمده از 
تبدیل آن بهره مند شوند. از طرف 
دیگر این مس��ئله آنها را از تهدید 
دور خواهد کرد، زیرا در صورتی که 

صادرات گاز به آن کشور با مشکل 
مواجه ش��ود می تواند ب��ا واردات 
گاز به شکل های مختلف از سوی 
کشورهای دیگر تا حدودی مشکل 
را بر طرف کند اما در مورد برق این 
مسئله صدق نمی کند و اگر کشور 
وارد کننده بخواهد از کشور دیگری 
برق وارد کند به دلیل محدودیتی 
که زیرس��اخت ها برای آن ایجاد 
خواهند کرد به س��ه یا چهار سال 
زمان نیاز دارد و این منجر می شود 
که در استراتژی تامین انرژی مورد 
نیاز خ��ود کمتر ب��ه واردات برق 

بیندیشد. 

با حرکت کشورها به سمت 
صنعت��ی ش��دن نی��از آنها به 
انرژی در حال افزایش است، به 
همین دلیل ساالنه هزینه های 
هنگفتی ص��رف نیروگاه های 
تولی��د انرژی ه��ای مختل��ف 
می ش��ود.  با این ح��ال خیلی 
از کش��ورها منابع مالی کافی 
ب��رای س��اخت نیروگاه ه��ای 

تولید انرژی ندارن��د و همین 
باعث ش��ده ت��ا نیاز خ��ود را 
از کشورهای همس��ایه طلب 
کنن��د.  ب��ا افزای��ش آلودگی 
ه��وا ناش��ی از به کارگی��ری 
سوخت های فس��یلی شرایط 
کش��ورهای صنعت��ی در حال 
بحرانی ش��دن اس��ت که تنها 
یک راه��کار را پیش روی آنها 

ق��رار داده اس��ت و آن تکی��ه 
ب��ر انرژی های پ��اک همچون 
ب��رق اس��ت ک��ه ب��ا راندمان 
ب��اال می تواند نی��از واحدهای 
 تولی��دی و صنعت��ی آنه��ا را 
تامین کن��د.  ای��ران به عنوان 
ع��رض  در  ک��ه  کش��وری 
جغرافیایی مناسبی قرار دارد 
و کشورهای شمالی و جنوبی 

شرایطی کامال متفاوت از نظر 
مصرف انرژی تجربه می کنند 
نقش مهم��ی در تامین انرژی 
این کش��ورها ایفا خواهد کرد. 
ای��ن مس��ئله مس��تلزم تولید 
برق از میادین مشترک گازی 
است، زیرا درصورتی که ایران 
بهره کافی از آن نبرد، توس��ط 
کش��ورهای دیگر برداش��ت و 

اس��تفاده خواهد ش��د. حال با 
توجه به اینکه محدودیت بازار 
صادراتی برای فروش گاز وجود 
دارد تبدیل آن به برق عالوه بر 
درآمدزای��ی می توان��د زمینه 
وابستگی کشورهای همسایه 
و به عبارت دیگر توسعه روابط 
تجاری ایران با آنه��ا را فراهم 

کند. 

علیرضا اسدی:

هاب منطقه ای در جهت مدیریت بهینه برق برقرار است

کاهش آلودگی، عاملی برای توسعه مصرف برق

دریچه بازتاب
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سالنهایسینماوآمفیتئاتر
مجتم��ع تج��اری ک��ورش ب��ا بی��ش از 16000متر 
مرب��ع زیربنای فعالیت های فرهنگی ش��امل 12 س��الن 
چندمنظوره کنسرت، سینما و آمفی تئاتر با ظرفیت 3200 
صندلی در طبقات سوم تا ششم، موقعیت کم نظیری را نه 
تنها در این منطقه بلکه در کل شهر تهران و کشور ایجاد 
کرده که پخش همزمان چندین فیلم و اجرای کنسرت ها 
و برگ��زاری همایش ها با مدرن تری��ن تجهیزات صوتی و 

تصویری از ویژگی های این مجتمع فرهنگی است. 

خوردنیها
در طبقه هفتم مجتمع کورش رستوران بین المللی قرار 
دارد که این رس��توران دارای یك سالن سرپوشیده و یك 
 فضایVIPبا چش��م اندازی منحصر به فرد از کالنش��هر

 تهران است. 
 در بخش جنوبی طبقه دوم در مجاورت شهربازی، شش 
واحد FOODCOURT با معتبرترین برندهای غذایی 
مانند سالسا، سوپراستار و غیره قرار دارند که این واحدها 
قابلیت پذیرایی همزمان حدود 300 نفر را دارا هس��تند، 
همچنین با توجه به گستردگی مجموعه و ضرورت وجود 
فضاهای مناس��ب جهت اس��تراحت مراجعان، شش باب 
کافی شاپ در طبقات س��وم، چهارم، پنجم، ششم، طبقه 

منفی یك و منفی دو قرار گرفته است.

پارکینگ
از دیگر امکانات این مجتمع ب��زرگ تجاری، پارکینگ 
طبقاتی آن است که از طبقه منفی س��ه تا منفی 9 به آن 
اختص��اص یافته که امکان پارک 1600دس��تگاه خودرو 
)600 واحد برای مالکان و 1000واحد برای مشتریان( در 
آن وجود دارد. دسترسی بسیار ساده و سریع تمام  طبقات 
پارکینگ به طبقات ساختمان از طریق آسانسور ، پله برقی 
و پله های متعدد  فراهم شده اس��ت. برای راحتی هر چه 
بیشتر خریداران هایپرمارکت، هفت دستگاه شیب برقی 
در البی اصلی طبقات پارکینگ نصب شده تا امکان حمل 
ساده خریدها از طبقه منفی دو تا محل پارک اتومبیل برای 
همه مراجعان فراهم ش��ود. همچنین در طبقه منفی  دو 
نیز یك پایانه حمل و نقل تاکسی شهری با ظرفیت کافی 
وجود دارد که سهل ترین شرایط را برای عزیمت خریداران 

به منازل شان ایجاد کرده است.

ترکیبواحدهایمجموعهتجاری
کورشدریکنگاه

ترکیب واحدها در مرکز خرید کورش به گونه ای اس��ت 
که مجموعه ای از برندهای بین المللی و داخلی به صورت 
حرفه ای در کنار ه��م قرار گرفته ان��د و حضور واحدهای 
فرهنگی و شهربازی هم در کنار فضای تجاری، محیطی 
منحصربه فرد را به وجود آورده است. در مجتمع تجاری 
کورش 550 واحد تجاری، 41 دس��تگاه پل��ه برقی، 19 
دستگاه آسانسور، هفت دس��تگاه شیب برقی )طبقات( و 
در هر طبقه چهار مس��یر دسترسی اضطراری به طبقات، 
بیش از 100 س��رویس بهداش��تی در تم��ام  طبقات، دو 
دس��تگاه نمایش��گر LCD به ابعاد تقریبی 13*10 متر 
و 17*10متر ب��رای نمایش تصاوی��ر فیلم های پردیس 
س��ینمایی یا هرگونه اطالع رس��انی وجود دارد. در  اصلی 
ورودی مجتمع کورش از س��وی خیابان در طبقه همکف 
واقع اس��ت به همین دلیل با ورود به طبق��ه همکف این 
مجتمع می توانید با اس��تفاده از پله برقی به سایر طبقات 
تردد کنید. ترکیب واحدهای تجاری در این مجتمع به این 
صورت است که در طبقه منفی دو هایپرمارکت و 31 واحد 
تجاری وجود دارد. در طبقه منفی یك این مجتمع 149 
واحد فروشگاه پوشاک، کیف و کفش مردانه، لوازم آرایشی 
و بهداشتی، لوازم خانگی، ساعت، اسباب بازی، بدلیجات 
و غیره واقع است. این طبقه برای آن قشر از مشتریان که 

خواهان خرید برند نیستند، بسیار مناسب است. 
در طبق��ه همکف مجتمع تجاری ک��ورش، 111 واحد 
تجاری وجود دارد. این طبقه برای آن دست از مشتریان 
که خواهان خرید برند هستند، مناسب است، زیرا در این 
طبقه انواعی از برنده��ای بین المللی و داخلی پوش��اک 
مانند زارا، چرم مش��هد و غیره وج��ود دارد. در طبقه اول 
این مجتمع 143واحدتجاری عرضه کننده پوشاک، کیف 
و کفش، تلفن همراه، کامپیوتر و ل��وازم خانگی، درطبقه 
همکف ش��مالی 25 واحد تجاری عرضه کننده پوشاک، 
کیف و کفش، تلفن همراه، کامپیوتر و ل��وازم خانگی، در 
طبقه منفی یك شمالی در امتداد راهروی شمالی طبقه 
همکف 46 واحد تج��اری ویژه بورس ط��ال و جواهر و در 
طبقه منفی دو شمالی نیز در امتداد بخش شمالی طبقه 
منفی یك 37 واحد تجاری تکمیل کنن��ده بورس طال و 
جواهر مجتمع کوروش وجود دارد. همچنین ش��هربازی 
مجموعه با مس��احتی ح��دود 4428 مترمربع در بخش 

شمالی طبقه دوم واقع شده است.

هنوزتاحرفهایشدنراهزیادیماندهاست

هویت مستقل، حلقه مفقوده مراکز خرید در ایران

محال اس��ت کس��ی بخواهد 
تعریفی از اصطالح ش��هر ارائه 
بدهد و اشاره ای به وجود مراکز 
خرید و مراکز تج��اری نکند. به 
هر خیابان و می��دان و خالصه 
گوشه و کنار هر شهر چه کوچك 
و چ��ه بزرگ ک��ه ن��گاه کنید، 
مراکزی را می بینید که معموال با 
تابلوهایی با هویت مرکز خرید، 
نام مشخصی را یدک می کشند. 
سیل خریداران و مشتریان هم 
معم��وال از دروازه های این گونه 
مراکز روان اس��ت؛ خریدارانی 
که معم��وال به دنب��ال کاالها و 
برندهای مورد عالقه خود به این 
مراکز مراجع��ه می کنند. البته 
این برندها و کاالها معموال چند 
حوزه محدود را شامل می شود 
و مراک��ز خرید در ای��ران هنوز 
شمول مورد نیاز مش��تریان را 
ندارن��د. اما تعری��ف دقیق یك 
مرک��ز تج��اری چیس��ت؟ به 
عبارتی یك مرک��ز تجاری چه 

نیازهایی را باید برطرف کند. 
مح�مدمه���دی تش���رفی، 
کارش��ناس ارش��د بازاریابی و 
ف��روش در همین ارتب��اط و در 
مورد نیاز به مراک��ز تجاری در 
زندگی شهری امروز به »فرصت 
امروز« می گوی��د: نیاز به مراکز 
تجاری مانند نیاز به فست فودها 

در زندگی مدرن امروزی است. 
زندگی پرمش��غله امروزی که با 
ترافیك های س��نگین ش��هری 
همراه اس��ت دیگر وقتی برای 
کسی باقی نمی گذارد که برای 
تامین و خری��د مایحتاجش به 
راس��ته ها و بازارهای سنتی سر 
بزند. در واقع ی��ك مرکز خرید 
باید بورس��ی برای ارائ��ه انواع 
کااله��ای موردنیاز مش��تریان 
باش��د. به عبارت دیگ��ر مراکز 
خری��د، س���یتی س��نترهایی 
هس��تند ک��ه ان��واع برندها در 
هم��ه حوزه های نیاز انس��ان را 
دربرمی گیرن��د، هرچن��د این 
تعریف در مورد بسیاری از مراکز 
خرید ای��ران ص��دق نمی کند. 
زیرا اغلب مراکز خرید در ایران 
جایگاه��ی برای ارائ��ه و عرضه 
چند کاالی مشخص هستند. در 
حالی که یك مرکز تجاری باید 
همه نیازهای کاالیی و فرهنگی 

مشتریان را برطرف کند. 
همچنین تش��رفی می افزاید: 
در بسیاری از مراکز خرید ایران 
فقط پوش��اک، ل��وازم آرایش و 
چند کاالی مشخص دیگر ارائه 
می ش��ود و مثال فروشگاه های 
مواد غذایی یا لوازم آش��پزخانه 
در آنه��ا جای��ی ندارن��د. آنه��ا 
حت��ی امکان��ات س��ینمایی 
ه��م ندارن��د. هرچن��د کافه و 

رس��توران و بوفه های کوچك 
در ورودی پاساژها قرار دارند اما 
فروشگاه های بزرگ مواد ریز و 
درش��ت  غذایی جایی در مراکز 

تجاری ندارند. 

اهمیتحضوربرندهادر
مراکزتجاری

یک��ی از ذهنیت هایی که در 
م��ورد مراکز تج��اری به عنوان 
جایگاه��ی مدرن ب��رای عرضه 
کاال وجود دارد، پیوند تنگاتنگ 
نام مراکز تجاری با نام برندهای 
بزرگ و مشهور است. این مسئله 
تا جایی اهمیت دارد که معموال 
بعضی از مراکز تجاری ش��هرت 
خود را از نام برندهای مش��هور 
کسب می کنند، اما مسئله ای که 
در این میان وجود دارد این است 
که اگر برند مشهور و مشخصی 
بخواهد پاساژ مورد نظر را ترک 
کند، پاس��اژ با چه مش��کالتی 
مواج��ه می ش��ود. آی��ا باید در 
انتظار کم ش��دن مشتری های 

خود باشد. 
ام��روزه دیدگاه ه��ا در مورد 
حضور برندها و کسب مشتری 
از طریق آنها برای مراکز تجاری 
تا حدود زیادی خدشه دار شده 
اس��ت، زیرا ب��ه نظر می رس��د 
دیگر دوره اینکه مراکز تجاری 
از برندها کس��ب هویت بکنند 

گذش��ته اس��ت. در حقیق��ت 
مراکز تجاری ب��ا جایگاهی که 
می توانند در جامع��ه و در بین 
مردم داشته باشند، باید دارای 
هویت مستقل باش��ند؛ هویتی 
که دیگر قرار نیس��ت تنها از نام 

برندهای مشهور گرفته شود. 
تش��رفی در ای��ن ارتب��اط 
اضافه می کند: برای اینکه یك 
مرکز خرید ب��ه اصطالح پاخور 
داش��ته باش��د، باید ب��ه دنبال 
کس��ب هویتی مس��تقل باشد. 
این هوی��ت هم به ش��یوه های 
مختلف و با راهکارهای مختلف 
کس��ب می ش��ود. یک��ی از این 
راهکارها، ایجاد جذابیت است 
برای ج��ذب ویترین گردها که 
طیف وس��یعی از آنها را بانوان 
تشکیل می دهند. مثال برگزاری 
بازارچه های فصلی یکی از این 
شیوه  هاس��ت که برای خانم ها 
جذابیت زیادی دارد.  استفاده از 
هویت برندهای تصویری. مانند 
پخش فیلم و دعوت از چندین 
هنرپیشه. چون این افراد مشهور 
و مورد عالقه عموم مردم هستند 
و خود به تنهایی می توانند دالیل 
جذاب��ی برای حض��ور مردم در 
مراکز خرید باش��ند.  با توجه به 
این مباحث به نظر می رسد که  
فراین��د برندین��گ برندها تنها 
ش��امل حضور یك برند کاالیی 

مشخص  در مرکز خرید نیست 
بلکه یك مرکز تجاری می تواند 
به تنهای��ی ایجاد برن��د کند و 
خودش ب��ه برندی مس��تقل با 
هویت مش��خص و تعریف شده 
تبدیل شود.  تشرفی همچنین 
در م��ورد دیگر امکان��ات ایجاد 
هویت مس��تقل می گوید: برای 
مثال مراکز تج��اری می توانند 
طبق��ه اول خ��ود را ب��ه ارائ��ه 
نوش��یدنی ب��رای مش��تاقان 
نوشیدنی گرم اختصاص دهند. 
همچنین می توانن��د تیزرهای 
تبلیغات��ی از مرک��ز خرید تهیه 
ک��رده و در محل مرک��ز خرید 
ارائه دهن��د. در حقیقت مراکز 
خرید دیگر نباید تنها به حضور 
در نمایه ه��ای ش��هری مانن��د 
بیلبورده��ای خیابان��ی اکتف��ا 

کنند. 
برند ش��دن یك مرکز خرید 
زمان��ی ص��ورت می گی��رد که 
مشتری به دلیل هویت مستقل 
و جذاب خ��ود آن مرکز به آنجا 
مراجع��ه کند و نه ب��رای خرید 
از برندهایی ک��ه در مرکز خرید 
حضور دارند، اما در مورد مراکز 
خری��د در ای��ران نه تنه��ا این 
اتفاق هنوز نیفت��اده بلکه هنوز 
هم قوانین و ش��یوه های کاری 
پاساژها و تیمچه های قدیمی بر 
مراکز خرید ایران حاکم است. 

تهمینهسهرابی

خدمات

فروشندگان
به گفته فروشندگان از عوامل مهمی که باعث تمایل آنها 
برای سرمایه گذاری در مجتمع تجاری کورش شده مقاوم 
بودن این برج در برابر زلزله، استفاده از ستون های باکس 
و پل های تیرورق، وجود شهربازی، رستوران هایپرمارکت 
و سالن های سینما و آمفی تئاتر است.  یکی از فروشندگان 
مجتمع کورش در خصوص علت سرمایه گذاری خود در 
این مجتمع، می گوید: چندین س��ال اس��ت که در حرفه 
بوتیك داری فعال هستم و قصد سرمایه گذاری در مجتمع 
دیگری داش��تم اما از س��وی دفاتر ام��الک پیش فروش 
واحدهای تجاری مجتمع کورش پیشنهاد شد. با بررسی 
خدمات و امکان��ات مجتمع تجاری ک��ورش به این حتم 
رسیدم که سرمایه گذاری در این مجتمع بسیار به صرفه 
است. زیرا با توجه به امکاناتی مانند شهربازی، رستوران، 
هایپرمارکت و سالن های سینما و آمفی تئاتر به طور حتم 
تعداد مش��تریان این مجتمع بس��یار باال و گردش مالی 
ساالنه بسیار خوبی خواهد داش��ت، به طوری که در سال 
91 این مغازه را متری 20میلیون تومان پیش خرید کردم 
اما در حال حاضر هر متر 80میلیون تومان قیمت دارد، به 
همین دلیل سرمایه گذاری در این مجتمع باعث افزایش 
سرمایه اولیه من هم شده است.  این فروشنده ادامه داد: 
فروش اجناس در مجتمع تجاری کورش با توجه به اینکه 
فقط چند ماه از زمان راه اندازی آن می گذارد بسیار خوب 
بوده است، اما به علت اینکه بیشتر مشتریان ساکن منطقه 
غرب تهران هس��تند، تبلیغ و شناس��اندن این مجتمع از 
سوی مدیران در رسانه ها و مطبوعات بسیار ضرورت دارد.  
وی  ادامه می دهد: درحال حاضر بهترین زمان برای خرید 
اجناس است، زیرا با توجه به اینکه فقط چند ماه از زمان 
راه اندازی این مجتمع می گذرد، اکثر فروش��ندگان برای 
جلب مش��تری با کمترین درصد س��ود کاالی خود را به 
فروش می رس��انند.  این فروشنده درخصوص هزینه های 
مالیات و شارژ ماهانه، گفت: هنوز مبلغ مالیات واحدهای 
تجاری تعیین نشده است اما درخصوص هزینه شارژ باید 
برای هر متر، 20هزار تومان شارژ پرداخت شود، به طوری 
که فروش��نده یك مغازه 15متری باید ماهانه 300هزار 

تومان بابت شارژ بپردازد. 

مشتریان
س��اعت حوالی 12 ظهر بود که تردد کم مش��تریان در 
مجتمع تجاری کورش این فکر را در ذهن ایجاد می کرد 
که این مجتمع تج��اری- فرهنگی تا به امروز نتوانس��ته 
آنطور که باید خود را بشناساند، اما با گذشت زمان، حوالی 
س��اعت 4 بعد از ظهر حجم عظیمی از مش��تریان به این 
مجتمع تجاری - فرهنگی مراجع��ه کردند به طوری که 
کمتر مغازه ای خالی از مش��تری بود. به گفته مشتریان، 
مجتمع تج��اری کورش ی��ك مجتمع منحصرب��ه فرد و 
واقعی است به طوری که بسیاری از خانواده ها می توانند 
بیش از 8 س��اعت از روز خود را به ویژه در ایام تعطیل در 
این مجتمع بگذارنند. با توجه به ترافیك همه س��اعته در 
کالن شهر تهران به ویژه بعد از ظهرها اکثر خانواده ها هم 
برای تامین مایحتاج موردنظر خود و ه��م برای تفریح با 
کمبود شدید وقت مواجه می ش��وند، اما مجتمع تجاری 
کورش این امکان را فراهم آورده ک��ه خانواده ها عالوه بر 
خرید مایحتاج مورد نظر خود مانن��د خرید مواد غذایی و 
پوشاک از امکانات فرهنگی و تفریحی مانند سینما، تئاتر، 
شهربازی و رستوران هم بهره مند شوند.  به گفته مشتریان 
قیمت کاالها در این مجموعه کورش بسیار مناسب و مانند 
سایر فروشگاه ها در سطح شهر تهران است، به طوری که 
یکی از مش��تریان ادعا کرد قیمت کفش برند در مجتمع 
تجاری کورش مانند فروشگاه های ورزشی خیابان منیریه 
و حتی ارزان تر از فروش��گاه های منطقه آریاش��هر تهران 
است. بیش��تر مشتریان مجتمع کورش س��اکنان منطقه 
غرب تهران هس��تند. ظاهر مش��تریان بیانگر این بود که 
س��ازه، امکانات و خدمات س��اختمان به نظر آنها بسیار 

چشمگیر و منحصربه فرد می آمد.

خرید و فروش

پاساژ

نما

غ��رب ته��ران ح��اال مجتمع 
بزرگ��ی دارد ب��ه بزرگ��ی ن��ام 
کورش بزرگ. مجتم��ع تجاری 
و فرهنگ��ی کورش که در س��ال 
93 به بهره برداری رس��یده یکی 
از مهم ترین پروژه ه��ای تجاری 
و فرهنگ��ی ای��ن منطقه اس��ت 
ک��ه نق��ش عم��ده ای در تامین 
رف��اه ش��هروندان و تس��هیل 
 دسترس��ی به امکانات و خدمات 

فرهنگی دارد.
 به منظور بررس��ی ش��رایط و 
ویژگی ه��ای مجتم��ع تجاری - 
فرهنگی کورش که درحال حاضر 
زبانزد خاص و عام در تهران شده 
 اس��ت، س��ری به ای��ن مجتمع

 زدیم . 

مشخصاتمجتمع
تجاری-فرهنگیکورش

مجتم��ع تج��اری - فرهنگ��ی 
کورش با مس��احت زمین 9500 
مترمربع، مساحت زیربنا23000 
مترمرب��ع، مس��احت مش��اعات 
 18 دارای  87000مترمرب��ع، 
طبقه، 550 واحد تجاری و 1600 
پارکینگ در منطقه 5 ش��هرداری 
تهران، بزرگراه س��تاری ش��مال، 
نبش خیابان پیامب��ر مرکزی قرار 

گرفته است. 

موقعیتدسترسی
مجتم��ع  ب��ه  رفت��ن   ب��رای 
تجاری - فرهنگی کورش می توانید 
از طریق بزرگراه های شهید حکیم 
و شهید س��تاری که از شریان های 

شرقی- غربی و ش��مالی- جنوبی 
شهر تهران هس��تند، به راحتی به 
این مکان برسید. اگر بدون وسیله 
ش��خصی خواه��ان رفتن ب��ه این 
مجتمع هستید می توانید با استفاده 
از مترو، ابت��دا خود را به ایس��تگاه 
صادقیه برس��انید و س��پس از آنجا 
با سوارشدن تاکس��ی های بزرگراه 
ستاری، نبش خیابان پیامبر پیاده 

شوید. 

نرخرهنواجاره
به گفته مس��ئوالن دفتر فروش 
مجتمع تجاری کورش، از نظر بافت 
و معماری شهری، غرب کالنشهر 
تهران با دیگ��ر مناط��ق متفاوت 
است، زیرا در منطقه شمال  غربی 
تهران فضای باز و مناس��بی برای 

ساخت و ساز انواع مجتمع ها وجود 
دارد، به همین عل��ت درحالی که 
س��اخت مجتمع تج��اری کورش 
در منطق��ه غرب ته��ران به نوعی 
س��رمایه گذاری اس��ت، س��اخت 
چنی��ن مجموع��ه ای در منطق��ه 
ش��مال ته��ران ب��ه هی��چ عنوان 
سرمایه گذاری محسوب نمی شود.  
متراژ واحدهای تج��اری مجتمع 
ک��ورش از 10 تا 500متر اس��ت. 
برای رهن و اج��اره این واحدهای 
تجاری باید برای هر متر 500 هزار 
تومان پرداخت ش��ود و مبلغ رهن 
هم در طبق��ات مختلف متفاوت و 
براس��اس قرارداد مالك با مشتری 
است. در س��ال 91 مغازه های 10 
ت��ا 25مت��ری مجتمع ک��ورش از 
س��وی دفاتر امالک مجتمع پیش 

فروش ش��ده اس��ت، به طوری که 
در آن سال مشتریان برای هر متر 
بای��د 20میلیون توم��ان پرداخت 
می کردند که با گذش��ت زمان و با 
نزدیك شدن به زمان بهره برداری 
بر قیمت هر متر افزوده شده است. 
درح��ال حاضر برخ��ی واحدهای 
تج��اری از س��وی مال��کان رهن 
و اجاره داده ش��ده، ب��ه طوری که 
یك مغازه 15متری، 200 میلیون 
تومان از سوی یکی از فروشندگان 
به مدت یك سال رهن کامل شده 
است. در حال حاضر چندین مغازه 
با مت��راژ 25مت��ر به باال از س��وی 
دفتر فروش مجتم��ع برای فروش 
گذاشته شده اس��ت و هر متر هم 
بیش از 80 میلی��ون تومان قیمت 

دارد. 

»فرصتامروز«ازمجتمعتجاریپرطرفداراینروزهایپایتختگزارشمیدهد

نامیبزرگباجذابیتتجاری
سوگندچاوشی

نگاه

قیمتکاال

با توجه به اینکه فقط چند ماه از زمان راه اندازی مجتمع 
تجاری کوروش می گذرد، اکثر فروش��ندگان برای جلب 
مشتری با کمترین درصد س��ود کاالی خود را به فروش 
می رس��انند. به طوری که حتی برخ��ی واحدهای تجاری 
دست به حراج زد اند، به همین دلیل درحال حاضر بهترین 

زمان برای خرید است. 
معموال اجناس واحدهای تجاری این مجتمع به غیر  از 
برندهای بین المللی، از س��وی خود فروشنده ها از کشور 
ترکیه وارد می شود. همچنین در برخی واحدهای تجاری 
هم قیمت کاال بسیار مناسب اس��ت به طوری که اصل یا 
تقلبی بودن برند در ذهن مش��تریان ایجاد شك و شبهه 
می کند اما به گفته فروش��ندگان علت ارزان بودن قیمت 
عالوه بر جلب مشتری، رقابت با س��ایر واحدهای تجاری 
است. به عنوان مثال در طبقه همکف مجتمع، یك شلوار 
کتان زنان��ه با برند »مانگ��و« را می توان 69 ه��زار تومان 
خریداری کرد در حالی که همین شلوار در دیگر واحدهای 
تجاری و مغازه های سطح ش��هر بیش از 140 هزار تومان 

قیمت دارد. 
قیم��ت لباس های پایی��زه هم در این مجتمع نوس��ان 
دارد به طوری که قیمت ی��ك بلوز بافتنی زنانه بین 30 تا 
300هزار تومان است. این قیمت ها براساس قدرت خرید 
مشتریان تعیین ش��ده به طوری که اگر مشتری خواهان 
خرید برند بین المللی باش��د یك کت زنانه پاییزه با برند 
»بای بری« بیش از 360هزار تومان در این مجتمع قیمت 
دارد ، ام��ا چنانچه مش��تری خواهان خرید برند نباش��د، 
می توان��د یك بلوز باف��ت زنانه با جنس و دوخت کش��ور 
چین را 30هزار تومان و یك بلوز بافتنی با جنس و دوخت 
کش��ور ترکیه را 160هزار تومان خری��داری کند. در این 
مجتمع قیمت انواع بوت زنانه براس��اس جنس و دوخت 
بین 120ت��ا 400هزار توم��ان، قیمت ش��ال های پاییزه 
زنانه بین 45 تا 90هزار تومان، ش��لوار کتان مردانه بین 
65 تا 170هزارتومان، شلوار جین 65 تا200هزار تومان، 
بافت مردانه 35 تا150هزار تومان و پیراهن مردانه 35 تا 

150هزار تومان است. 
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گران ترین برندهای ورزشی
به گ��زارش فوربس، برن��د نایک با 
ارزش 19 میلی��ارد دالر در ص��در 
لیس��ت گران ترین برندهای ورزشی 
ق��رار دارد، ای��ن در حالی اس��ت که 
ارزش ای��ن برند نس��بت به س��ال 
گذشته حدود 1/7 میلیارد دالر افزایش یافته است.  لیستی 
از گران ترین برندهای ورزشی سال 2014 تهیه شده است 
که به ش��رح زیر اس��ت: Nike به ارزش 19 میلیارد دالر، 
Espn  ب��ه ارزش 16/5میلی��ارد دالر، Adidas  به ارزش 
5/8 میلیارد دالر، Skysports  به ارزش 4/5 میلیارد دالر، 
  Reebok ،ح��دود 4/1 میلیارد دالر  Under Armour
حدود 880 میلی��ون دالر، Yes  در ح��دود 680 میلیون 
دالر و nesN  ب��ه ارزش 525 میلیون دالر.گفتنی اس��ت 
گران ترین برندهای ورزش��ی ورزشکاران در سال 2014 به 
شرح زیر است: لبران جیمز 37 میلیون دالر، تایگروودز 36 
میلیون دالر، راجرفدرر 32 میلیون دالر، فیل مایکلسون 29 
میلیون دالر، ماهندرا سیگ دونی 20 میلیون دالر، اوسین 
بولت 19 میلیون دالر، کریستیانو رونالدو 17 میلیون دالر، 
کوبی برایانت 15 میلیون دالر، لیونل مسی 12 میلیون دالر 

و رافائل نادال 10 میلیون دالر. 

حق بیمه خودرو در اروپا و امریکا
ب��ه گزارش وال اس��تریت ژورنال، در 
امریکا طیف بسیار وسیعی از اتومبیل 
وجود دارد، اما اتومبیل های تویوتا و 
هوندا از محبوبیت بیشتری نسبت به 
سایرین برخوردارند. از جمله دالیل 
اصلی این مسئله می توان به قیمت نسبتا پایین، دوام زیاد، 
قیم��ت کم قطعات یدکی و کمی مصرف بنزین البته نه در 
تمام مدل ها اشاره کرد. در این کشور پس از خرید اتومبیل 
نوبت به دریافت بیمه می رسد. هزینه بیمه های ایاالت متحده 
امریکا از ماهی 100 دالر تا 500 دالر در ماه بسته به سوابق 
رانندگی در این کش��ور متغیر اس��ت. حقیقت آن است که 
ش��هروندان امریکای��ی نه تنها حق بیمه کم��ی را پرداخت 
نمی کنند، بلکه هزینه ها برای خرید بیمه در ایالت های این 
کش��ور بسیار با یکدیگر متفاوت اس��ت. در اروپا نیز زنان به 
طور س��نتی حق بیمه کمتری نس��بت به مردان پرداخت 
می کردند، اما با تغییر قوانین، اتحادیه اروپا به ش��رکت های 
بیمه اجازه نمی دهد که تفاوتی در این زمینه قائل شوند. این 
افزایش حق بیمه ش��امل بانوان بین 17 تا 30 سال می شود 
و زنان اروپایی مسن تر حق بیمه کمتری را پرداخت خواهند 
کرد. اما به طور کل باید گفت که چگونگی بیمه اتومبیل در 
تمامی کشورهای قاره سبز یکسان نیست.   بیمه اتومبیل و 
وس��ایل نقلیه در مالزی اما شامل بیمه کامل و جامع، بیمه 
شخص ثالث و بیمه آتش سوزی و دزدی است. همچنین در 
کشور مالزی، مبلغ پرداختی برای بیمه به قیمت و ظرفیت 
موتور ماش��ین بس��تگی دارد. نکته جالب اینجاست که در 
مالزی چنانچه از یک اتومبیل چند نفر اس��تفاده می کنند، 

باید نام همه راننده ها در بیمه درج شود. 

ناتو، فنالند و روسیه
گ�������زارش  ب����ه 
واش��نگتن پ���س��ت، 
نینیس��تو«،  »س��ولی 
رییس جمهوری فنالند در هلسینکی گفت: کامال مشخص 
اس��ت اگر ما به ناتو بپیوندیم، بدون ش��ک به روابط مان با 
روسیه آسیب می رساند. باید به خاطر داشته باشید که دو 
کشور 1300 کیلومتر مرز مشترک دارند و شما نمی توانید 
آن را ببندید. اظهارنظرهای نینیستو بازتاب سخنان وزیر 
ام��ور خارج��ه فنالند بود که گفته ب��ود: از نقطه نظر ما و 
روس ها، آرام ترین و باثبات ترین مرز مش��ترک همین مرز 
میان دو کش��ور اس��ت و من معتقدم که ما نباید کاری را 
انجام دهیم که این آرامش به خصومت و تنش بدل شود. 
البته رییس جمهور راست میانه فنالند همچنان مسکو را به 
پنج بار نقض حریم هوایی خود در تابستان متهم می کند 
و گفت��ه که روس ها می خواهند حضورش��ان را در منطقه 
نش��ان دهند و اعالم کنند. وی ادامه داد: دو س��ال قبل ما 
می توانس��تیم به راحتی به ائتالف ناتو بپیوندیم چون در 
آن زمان روسیه بسیار ضعیف بود. رییس جمهوری فنالند 
از اعمال تحریم های غرب علیه مس��کو ابراز تاسف کرد و 
گفت: این تحریم ها بر صنعت گردشگری، تجارت و واردات 
مواد غذایی تاثیر گذاش��ته اس��ت. وی از جانب الکس��اندر 
استاب که اوایل س��ال جاری میالدی نخست وزیر فنالند 
شده به شدت برای پیوستن به ناتو تحت فشار قرار گرفت. 

عل��ی ربیعی وزیر کار گفته اس��ت: در گذش��ته به دلیل فقدان بانک اطالع��ات به تمامی مردم 
یارانه تعلق می گرفت اما با تش��کیل بانک اطالعات این مشکل برطرف خواهد شد و تا پایان سال 
تصمیم گیری ها براساس شناسایی خانوارها انجام می گیرد، ضمن اینکه ما نمی خواهیم بی عدالتی با 
تصمیم گیری های مان همراه شود. وی در عین حال با اعالم اینکه پنج تا شش میلیون فرد پردرآمد 
داریم که میزان ثروت آنها با میزان ثروت پولداران یا ثروتمندان در کشورهایی مثل امریکا چندان 
تفاوتی ندارد، گفت: ما در اجرای برنامه یارانه هفت میلیون نفر فقیر را شناس��ایی کرده ایم، ضمن 
اینکه در آینده ای نزدیک میزان این هفت میلیون نفر به 10 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. این در 
حالی است که وزیر اقتصاد چندی پیش از نهایی شدن شناسایی 10 میلیون نفر از اغنیا و ثروتمندان 
به منظور حذف یارانه نقدی آنها خبرداده و اعالم کرده بود این افراد به زودی و آرام آرام از فهرست 
یارانه بگیران حذف می شوند و لیست جدید یارانه بگیران به زودی نهایی می شود. طیب نیا وزیر اقتصاد 
نیز گفته است: برای اجرای تکلیف مجلس به منظور حذف یارانه بگیران ثروتمند، کمیته ای در ستاد 
هدفمندی یارانه ها با محوریت وزارت رفاه تشکیل شده تا برای اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه ها 

اقدام الزم را صورت دهد. 

قدرت خرید 2هزار تومانی برای آنکه نگاهی به کاهش قدرت خرید پول 
ملی داش�ته باشیم کافی اس�ت قدرت خرید 
بزرگ ترین اس�کناس های منتش�ر شده طی 
دهه ۸۰ شمسی را برمبنای س�ال پایه انتشار 
مورد ارزیابی قراردهیم. قیمت ثابتی که بر مبنای 
شاخص  کاالهای مصرفی یا همان پایه محاسبه 
نرخ تورم استخراج شده نشانه می دهد نخستین 
اس�کناس درشت منتشر ش�ده در دهه اخیر 
اسکناس های آبی رنگ 2۰ هزار ریالی هستند، 
قدرت خرید این اسکناس ها در مردادماه سال 
۹2 یعنی معادل یک دهه بعد از انتشار به ۳۶۱ 
تومان سال انتشار کاهش یافته است. در چنین 
اقتصادی دولت باید هزینه اشتباهات خود را 
متقبل شود، اما با توجه به آنکه دولت به عنوان 
تنها متولی اقتصاد کشور در فرادست هر نوع 
انتقادی قرار می گیرد در عمل فش�ار ناشی از 
اشتباهات سیاست گذاری های خود را به جامعه 

و عامه مردم تحمیل می کند. 

واژه ای که برای یادداشت امروزمان در نظر گرفتیم »خصوصی سازی« است. 

خصوصی سازی 
خصوصی س��ازی فرآیندی اجرایی است که دولت ها برای انجام اصالحات در اقتصاد و نظام اداری 
کش��ور انجام می دهند. به این صورت که بخش��ی از مسئولیت های خود را به بخش خصوصی واگذار 
کرده تا به راندمان باالتری برسند و دولت سهمش در امور اجرایی کمتر و مردم بیشتر شود. از آنجایی 
که روند خصوصی سازی در ایران به نحو احسن در حال انجام است، برای نشان دادن الگوی نادرست 
خصوصی س��ازی به سراغ کش��ورهای بیگانه رفتیم. طبق اطالعات واصله و مشاوره با کارشناسان و 
اقتصاددانان بزرگ دنیا، کشوری دور افتاده را یافتیم به نام فرانسه   که روند خصوصی سازی در آن به 
شکل خنده داری در جریان است. بنده روند خصوصی سازی در فرانسه را خدمت تان توضیح خواهم 
داد. تصور کنید اداره دولتی »زیدان گشت« به ریاست آقای کلودیو ماکه له له وظیفه تاکسیرانی شهر 
پاریس را بر عهده دارد. الزم به ذکر می دانم که در ش��هر پاریس همگان از تمام  ش��رایط ناراضی اند و 
صبح تا ش��ب در خیابان مشغول اعتراض به وضع موجودند. دولت با توجه به اعتراض مردم تصمیم 
می گیرد در راس��تای افزایش کیفیت تاکس��یرانی، بخش عمده ای از فعالیت ه��ای این بخش را به 
بخش خصوصی واگذار کند. روند اصولی واگذاری به بخش خصوصی به این صورت است که نوع فعالیت 
قابل واگذاری را شناسایی و سپس از شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صالح دعوت می کنند 
تا پیشنهادهایشان را ارائه کنند، سپس طی بررسی های دقیق و موشکافانه، شرکت منتخب، فعالیت 
بخش موردنظر را برعهده می گیرد. )توضیحات بنده اضافی اس��ت چون ش��ما در ایران بهترین نوع 

خصوصی سازی را هر روز در ادارات و کوچه و خیابان می بینید.( 
حال بنده قصد دارم روند خصوصی س��ازی در کشور فرانسه را برایتان شرح دهم تا ببینید که چه 

میزان با استانداردی که عرض کردم، متفاوت است. 
مرحله اول: آقای ماکه له له در یک مهمانی شرکت می کند و با یکی از خویشاوندان سببی یا نسبی، 

که مدتی می شود بیکار است مواجه می شود. نام این خویشاوند نیکالس ترزگه است. 
مرحله دوم: دعوت از نیکالس کوچولو برای آمدن به شرکت فوق الذکر و صحبت پیرامون برخی 
مسائل! نیکالس عزیز در بین صحبت هایش یکجا می گوید که  »چقدر ترافیکه عمو کلودیو! چه خبره!« 
از ای��ن طری��ق عمو کلودیو می فهمد که نیکالس کوچولو از وضعیت ترافیک ناراضی اس��ت؛ پس او 

کارشناس مسائل ترافیکی و تاکسیرانی است. )این نوع نتیجه گیری در پاریس مرسوم است.(
مرحله سوم: در این مرحله نیکالس کوچولو به اداره ثبت اسناد پاریس رفته و شرکت  »شهر گشت 

آسان نیکالس« را ثبت می کند. 
مرحله چهارم: در این مرحله عمو کلودیو با استفاده از قدرت خود شرکت نیکالس را به عنوان پیمانکار 

بخش خصوصی معرفی کرده و قسمت اعظم کار اداره را بر دوش نیکالس کوچولو خواهد انداخت. 
وظایف ش�رکت شهر گشت آسان نیکالس: اعالم کردن شماره حسابی به تاکسی های سیار 
شهری برای واریز 14هزار تومان )خودتان چنجش کنید به یورو( به حساب شرکت  برای صدور کارت 
عضویت در شرکت شهر گشت آسان نیکالس! این کار سالی یکبار نیز تجدید می شود. ضمنا ماهانه 
چهار هزار تومان )چنجش با شما( حق عضویت ماهانه شرکت است. انجام این پروسه از صدور کارت 
گرفته تا خرج کردن پول های داخل حس��اب، نیازمند چندین نیروی کارکشته است که نیکالس و 
دوستانش آن را برعهده می گیرند که از این طریق اشتغالزایی نیز انجام شود.  خالصه اینکه نیکالس 
قصه ما االن در بخش خصوصی شغل داشته و بعد از کار و زحمت فراوان، االن مشغول استراحت است  

و باید مواظب باشیم که خواب در چشم خسته اش نشکند.
هی�����������س  ! نیکالس کوچولو خوابیده 

سعید هوشیار    | طنزنویس|

نگاه آخر

نمودار امروز

کیوسک

نسخه بزرگسال هدفون HeadFoans Pro کیفیت صوتی باالیی به بزرگساالن ارائه می دهد و تقریبا نابودنشدنی است. این هدفون ها با قیمت ۳۰ دالر دارای بدنه فوم 
نرم و خم شدنی از جنس پلیمر ناهمگن »اتیلن وینیل استات« )EVA(  است که این موضوع پوشیدن آنها را راحت تر می کند و همزمان امکان شکستن تصادفی شان را 

غیرممکن می سازد.

قــاب

نوشین پیروز | روزنامه نگار و جهانگرد|

»ایرانیان عادت دارند روی قالی های نرم اس��تراحت کنند«. »گزنفون« )Xenophon(  مورخ و 
سردار یونانی که در سال 401 پیش از میالد به جنگ با ایرانیان پرداخته بود، وقتی این جمله  را درباره 
ما می نوشت خبر نداشت سال ها بعد، ایرانی ها عادت پیدا می کنند روی لمینت اتریشی، فرش چینی 

پهن کرده، روی آن کاناپه ترکیه ای قرار داده و روی مبل استراحت کنند. 
مردم در همه جای دنیا، بعد از پیدا کردن سرپناه یا سقف و خانه ای برای خود، به فکر پوشاندن زمین 
و تهیه کف  پوش هستند. تا چند سال پیش در هر کشوری برای کف  پوش از   منابع طبیعی که در همان 
کشور وجود داشت استفاده می شد. آب و هوا و فرهنگ هم در انتخاب کف  پوش همیشه نقش مهمی 
داشته است. مثال در اسپانیا زمین خانه ها با موزاییک  هایی با نقش  های رنگارنگ و زیبا، شبیه یک تابلوی 
نقاشی پوشانده می شد. در کش��ورهای حاشیه مدیرانه استفاده از کاشی های پخته شده خاک ُرس 
متداول بود. در اکثر خانه های قدیمی اروپا از چوب طبیعی برای پوشاندن کف منزل و پله ها استفاده 
می کردند. مردم خاوردور نیز کف خانه های خود را با حصیر می پوشاندند و در ایران از زیلو، فرش و گلیم 
استفاده می شد، تا اینکه کم کم با ورود موکت و پارکت، سرامیک و لمینت به بازار، همه چیز عوض شد.  
کف پوش های مصنوعی، ارزان ترهستند و نصب آنها سریع و آسان  است اما استفاده از مواد مصنوعی، 
مشکالت خاص خود را دارد. برای مثال خرید فرش ماشینی بدون داشتن استانداردهای الزم، شبیه 
تصمیم به نگهداری از یک قاتل در خانه است. مخصوصا وقتی در خانه کودکی چهاردست و پا حرکت 
می کند و هر چیزی را از روی زمین برداشته و در دهان خود فرو می برد. پُرزهای روی فرش ماشینی 
غیر استاندارد، سمی و خطرناک است، حساسیت و بیماری های دستگاه تنفسی و ریه را تشدید می کند. 
در اتاق بچه ها بهتر است از مواد طبیعی استفاده شود، اگر این امکان وجود ندارد، باید از مواد مصنوعی 
استاندارد استفاده شود. تنها رنگارنگ بودن یک قالی، دلیل مناسب بودن آن برای اتاق کودک نیست.  
سنگ ها هم به عنوان کف پوش، زیبا و بسیار با بادوام هستند ولی برای پاک کردن سنگ نباید از مواد 
پاک کننده ش��یمیایی استفاده کرد، چون سنگ را خراب می کند. قبل از انتخاب سرامیک به عنوان 
کف  پوش یادتان باشد که سرامیک راحت تر از آنچه به نظر می رسد می شکند و شیارهای بین آن تقریبا 
همیشه کثیف باقی می ماند.  روی سنگ، سرامیک یا پارکت، قالی  و فرش )حتی آدم! ( ُسر می خورد، 
مگر آنکه از الیه مخصوصی بین زمین و فرش استفاده کنید. از طرفی سنگ و سرامیک به خصوص 
برای خانه ای که فرد سالمندی در آن زندگی می کند، چون سرد است و باعث کمردرد و پا درد می شود، 
مناسب نیست. کفپوش های پی وی سی PVC  دوام چوب و پارکت را ندارند اما ارزان  و به صرفه هستند 
و نصب آنها راحت و سریع است. اگر سطح زیر هریک از این کف پوش ها قبل از نصب، کامال مسطح 
نباشد، بعد از چندماه باید هزینه دوباره ای برای بازسازی مجدد بپردازید. وقتی کف  پوش خانه با نحوه 
زندگی ساکنان آن متناسب نباشد، آنها در نهایت مجبور خواهند شد که زمین را با کف  پوش دیگری 
تعویض کرده یا مثال اگر مستاجر باشند مجبورند زمین را با فرش یا کف  پوش موقت دیگری بپوشانند. 
درحالی که یکی از عوامل تعیین کننده قیمت خرید یا اجاره مسکن، نوع کف  پوش آن است.  در همه 
ج��ای دنیا وضعیت اقتصادی افراد در انتخاب کف  پوش نقش تعیین کننده تری دارد تا اینکه انتخاب 
درست برای فضای خانه  چیست، اما شاید درهیچ کجای دنیا به اندازه ایران پول و وقت صرف تعویض 
یا پوشاندن زمین با کف پوشی جدید نشود، تنها به این دلیل که قبل از خرید، به ظاهر خانه دیگران، ُمد 

روز، ارزان تر بودن و خالصه به هر چیزی فکر می شود،  جز انتخاب درست. 

زیلوی همسایه فرش است

در کنار این کارها تعمیر ماشین لباسشویی و 
لوازم خانگ��ی و یخچال و... را هم انجام می دادم 
و خالص��ه برای تأمین خ��رج زندگی هرکاری 
می کردم. یک خط کش T خریده بودم، قطعه 
را به منزل می آوردم و نقشه اش را می کشیدم. 
تا س��اعت دو صبح کار می کردم و شش صبح 
می رفتم س��رکار ت��ا یک بعدازظهر و س��اعت 
دو می رفتم س��ربازی تا هفت ش��ب. هفت هم 
می رفتم خانه و تا پاس��ی از شب کار می کردم. 
ای��ن دوره به خاط��ر حجم ب��االی کار، دوران 
س��ختی بود، اما پشتکار و انرژی فراوان مانع از 

این می شد که لحظه ای از زمان را تلف کنم. 
اواخر س��ربازی ب��ودم که مب��ارزات انقالب 
اس��المی علنی شد. آن زمان من مسئول یکی 
از ساختمان های پادگان دوشان تپه بودم. یکی 
از افس��ران وظیفه، اعالمیه امام را می آورد و به 
م��ن می داد و من هم آنه��ا را روی میز بچه ها 
می گذاشتم و بعد وقتی آنها را پیدا می کردند، 

خودم می آمدم و می گفتم: »این اعالمیه ها را چه 
کسی آورده؟ باید مشخص بشود کار چه کسی 
است وگرنه همه شما تنبیه می شوید.« کم کم 
کار به جایی رسید که روی تخته با دست چپ 
می نوشتم مرگ بر شاه و بعد می آمدم می گفتم: 
»چه کسی این را نوشته؟ باید مشخص شود«، 
بعد هم از بچه ها می خواستم بنویسند مرگ بر 

شاه تا ببینم دست خط چه کسی است.
پایی��ز 57 بیش��تر کارخانه ه��ا در اعتصاب 
بودند. من هم از آن زمان دیگر در کارخانه کار 

نمی کردم. 
19 بهمن 57 که نیروی هوایی ش��لوغ شد، 
من ه��م با آن افس��ر و پنج، ش��ش نفر دیگر 
آنج��ا بودیم. البت��ه همدیگ��ر را خیلی خوب 
نمی ش��ناختیم و افس��ر وظیف��ه مزب��ور ما را 
سازماندهی می کرد و به ما خط می داد که مثال 
باید اس��لحه خانه ها را تخلیه کنیم. مسئولیت 
اسلحه خانه دوشان تپه را هم به من داده بودند 
تا آنجا را تخلیه کنم و اس��لحه ها را به دس��ت 
مردم بدهم. در اس��لحه خانه قفل بسیار بزرگی 
داشت که باید شکسته می شد، اما من نتوانستم 

این کار را انجام دهم. یک نفر در جمع بود که 
گفت: آقا چند لحظه کنار بایست، بعد با تیر به 
قفل شلیک و قفل در را باز کرد. در اسلحه خانه 
باز ش��د. آنجا لبریز از س��الح ب��ود. کلت، ژ3، 
فشنگ. مردم وارد شدند و هرکسی یک اسلحه 
برمی داش��ت. دوران 24 ماه خدمت من، بهمن 
57 به پایان رس��ید.انقالب شکوهمند اسالمی 
ب��ا همه خاطراتش، هیجان��ات و اتحاد مردم و 
رهبری عالمانه امام خمینی به پیروزی رس��ید. 
در زمان انقالب، فداکاری ها و رش��ادت هایی را 
دیدم که فکر نمی کنم در هیچ جای دنیا چنین 
صحنه هایی تکرار ش��ود.بعد از پیروزی انقالب، 
امام خمینی طی یک سخنرانی فرمودند به سر 
کار خود برگردید، منتظر خارجی ها نباش��ید، 
کارخانه ه��ا را راه بیندازید... من هم به هرحال 
جزو دس��ته کارگران بودم. سربازی ام هم تمام 
ش��ده بود و می توانس��تم تمام وق��ت کار کنم. 
برگش��تم سال اول اما از کار خبری نبود، چون 
بازاری هم نبود. ش��رکت برای پرداخت حقوق 

کارگران دچار مشکل شده بود.
ادامه دارد...

سلطان حسین فتاحی
|  بنیانگذار صنایع امرسان | 
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خودپرداز

سودوکو

هی�����س! نیکالس کوچولو خوابیده 

قاره سبز

فس��اد و سوء اس��تفاده مالی می��ان مقامات 
سیاسی و اقتصادی اروپا پدیده جدیدی نیست 
و هر از چندی افشای اسامی آنها افکار عمومی 
این کشورها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. 
افش��ای نمونه های این فس��اد مالی در پرتغال، 
اس��پانیا و یونان که هر سه کشور در سال های 
اخیر درگیر بحران اقتصادی و اجرای سیاست  
س��ختگیرانه ریاضت اقتصادی بوده اند، نشانگر 
رش��د پدیده فس��اد در این س��ه کشور جنوب 
اروپاس��ت. خوزه سوکراتس، نخست وزیر سابق 
پرتغال به اتهام عملیات  مشکوک بانکی و انتقال 
پول به اتهام فساد مالی و فرار مالیاتی و هنگام 

بازگشت از سفر در فرودگاه دستگیر شد. 
وی در اواسط دوره چهار ساله نخست وزیری 
خود در س��ال 2011 اس��تعفا داد. در آن زمان 
بحران مالی تش��دید شده بود و وی مجبور شد 
تا درخواس��ت وام بین المللی کند و پس از آن 
ریاضت اقتصادی ش��دیدی ب��ر پرتغال حاکم 
شد. وی از س��ال 2005 تا 2011 نخست وزیر 
پرتغال بود و به دلیل ب��روز بحران اقتصادی و 
اجرای سیاس��ت های ریاضت اقتصادی که در 
دوران وی اجرا شد، محبوبیت مردمی چندانی 
نداشت. چندی پیش نیز وزیر کشور پرتغال به 
دلیل رسوایی مالی دیگری از مقام خود استعفا 

داده بود. وی بعد از آن مجبور به اس��تعفا ش��د 
که بعض��ی از مقامات دولت این کش��ور برای 
بررس��ی پرونده پولشویی و فساد مالی ویزاهای 
طالیی دس��تگیر ش��ده بودند.  گفته می شود 
پرتغال برای جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام 
به اعطای »ویزای طالیی« به س��رمایه گذاران 
غیراروپایی می کرده اس��ت  و اعط��ای این نوع 
ویزا بس��تر خوبی برای فس��اد مالی شماری از 
مقامات دولت این کشور بوده است. در اسپانیا 
نیز دادگاهی در شرق این کشور اخیرا تصمیم 
گرفت که دو اتهام فساد مالی علیه »کریستینا« 
دختر پادشاه س��ابق را تایید، اما وی را از اتهام 
به جرم پولش��ویی معاف کند. قاضی پرونده در 
تابس��تان س��ال جاری تصمیم گرفته بود اتهام 
علیه ش��اهدخت کریستینا و همس��رش را به 
دلیل پولش��ویی و کالهبرداری مالیاتی تایید و 
وی را دادگاه��ی کند. قاضی پرونده مذکور که 
از چهار س��ال قبل رس��یدگی به آن آغاز شده، 
همسر وی را به ارتکاب جرائم کالهبرداری، فرار 
مالیاتی، پولشویی و اختالس متهم کرد و قصد 
داش��ت کریستینا را به دست داشتن در جرائم 
دیگر همسرش در کالهبرداری، پولشویی و فرار 
مالیاتی متهم کند. این امر باعث شد که طرفین 
دادستانی کش��ور و وکیل مدافع اوردانگارین و 
کریستینا علیه تصمیم قاضی اعتراض کنند و 
پرونده به دادگاه اس��تانی کشیده شود. قاضی 

معتقد اس��ت کریستینا ش��ریک جرم مالیاتی 
اوردانگارین اس��ت، زیرا نقش شاهدخت برای 
اینکه اوردانگاری��ن بتواند درمجموع 337 هزار 
و 138 یورو پول از مالیات بر درآمد ش��خصی 
را در س��ال های 2007 و 2008 پرداخت نکند، 
اساس��ی بوده اس��ت. نیروهای امنیتی اسپانیا 
همچنین اخیرا با یورش به دفاتر دولتی در 13 
استان این کشور اقدام به بازرسی این دفاتر در 
راستای مقابله با فساد سیاستمداران و مقامات 
این کش��ور کردن��د. این تحقیقات قرار اس��ت 
مش��خص کند  آیا مقامات شهرداری در اسپانیا 
دچار فس��اد مالی بودند یا خیر؟ انتظار می رود 

پلیس اسپانیا مقامات زیادی را بازداشت کند. 
ای��ن عملی��ات جدیدتری��ن ت��الش دولت 
اسپانیا در راس��تای مقابله با پرونده های فساد 
بزرگی اس��ت که حتی دامن اعض��ای خاندان 
س��لطنتی، اتحادیه های تجاری، بانک��داران و 
سیاس��تمداران را گرفت��ه اس��ت. در یونان نیز 
افش��ای سوء اس��تفاده های مال��ی وزی��ر دفاع 
س��ابق، مدیر خریده��ای تس��لیحاتی همین 
وزارتخانه، افشای لیست دو هزار نفر از کسانی 
ک��ه از پرداخ��ت مالیات خ��ودداری کرده اند و 
آخرین نمونه آن، افش��ای سوء اس��تفاده مالی 
رییس »حزب م��ردم« بار دیگ��ر بی اعتمادی 
 مردم این کش��ور را به مس��ئوالن خود افزایش 

داده است. 

فساد مالی؛ بالی جدید میان مقامات جنوب اروپا
محمود فاضلی | کارشناس مسائل اروپا|
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