
گالیه مرغداران از سیاست های ضعیف تنظیم بازار

 ورشکستگی بزرگ در انتظار مرغداران

ایران با تولید دو میلیون تن گوشت مرغ در سال به عنوان نهمین تولیدکننده برتر گوشت مرغ در 
جهان شناخته شده است. این میزان تولید و قیمت ارزان تر گوشت مرغ نسبت به گوشت قرمز،

این کاال را از حالت لوکس خارج کرده و جزو یکی از کاالهای اساسی
7در سبد خانوار ایرانی گنجانده است. 

Tue. 2 Des 2014 www.forsatnet.ir  

روزنـامه اقتصــادی - مدیریتـی 

9 صفر 1436 - سـال اول  - شماره 109 - 16صفحه - 1000 تومان سه شنبه 11 آذر ماه 1393  با رویکرد استقرار اقتصاد دانش بنیان، نوآور، مولد و فرصت ساز

یک مدیر کسی است که راه را 
می شناسد، آن را طی می کند و آن 

راه را به دیگران نشان می دهد. 
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سرعت سقوط 
کاهش یافت

رابطه مستقیم کاهش 
قیمت نفت و کاهش تولید

عمده کارشناسان بر این عقیده اند که اثر کاهش قیمت نفت در اقتصاد 
ایـران بـا توجه به اینکـه بخش عمـده  ای از درآمد دولـت از درآمدهای 
نفتـی تامین می شـود، درآمدهای دولت را به شـدت کاهش می دهد و از 
این طریق پروژه  های عمرانی را به شـدت تحت تاثیر قرارخواهد داد. افت 
بهـای نفت در بازارهـای جهانی، طرح های اقتصـادی دولت را تحت تاثیر 

قرار خواهد داد.

بازچرخان��ی آب و تصفی��ه فاضالب در 
ایران تاکنون کمتر مورد توجه دولت قرار 
داشته اس��ت. این مسئله سبب شده منابع 
آب زیرزمینی ب��ه دلیل نفوذ فاضالب ها با 
مش��کل آلودگی به نیترات مواجه ش��وند. 
کمبود بودجه دولت یکی از عواملی اس��ت 
که اج��رای پروژه های فاضالب را با کندی 
مواجه کرده اس��ت. در حال حاضر، فعاالن 
بخش خصوصی ت��الش می کنند با جذب 
س��رمایه گذار و تش��کیل کنسرس��یوم   به 
اجرای پروژه های فاضالب سرعت بخشند. 
این پیش��نهاد بخش خصوصی با استقبال 

دولت هم مواجه شده است. 
مصرف دس��ت و دلبازان��ه آب در ایران 
مای��ه ش��گفتی بس��یاری از کارشناس��ان 
خارجی اس��ت. حتی در ق��اره اروپا که به 
قاره س��بز شهرت دارد، با منابع آبی مشابه 
ایران برخ��ورد نمی کنند. در بس��یاری از 
کشورهای اروپایی فاضالب ها تصفیه شده 
و دوباره به رودخانه های��ی می پیوندند که 
قرار است آب ش��رب مردم را تامین کند. 
ام��ا در ای��ران آب یک بار مصرف اس��ت. 
تصفی��ه فاض��الب و اجرای سیس��تم های 
جم��ع آوری فاضالب ب��رای تصمیم گیران 
ایران��ی ت��ا همین دو دهه قبل مس��ئله ای 
فانتزی به ش��مار می آمد. به همین دلیل، 
در ح��ال حاضر فق��ط 49درصد از مناطق 
شهری کشور تحت پوشش شبکه فاضالب 
قرار دارند و حتی در شهرها و شهرک های 
جدید هم سیستم تصفیه فاضالب طراحی 
نشده اس��ت. حمیدرضا جانباز، مدیر عامل 
ش��رکت آب و فاض��الب کش��ور می گوید: 
تاخی��ر در اج��رای پروژه ه��ای جمع آوری 
فاضالب س��بب ش��ده میزان نیت��رات در 
مناب��ع آب زیرزمین��ی افزای��ش یابد. وی 
معتقد اس��ت ک��ه با اجرای سیس��تم های 
جمع آوری فاضالب مش��کل آلودگی منابع 
آب زیرزمینی به نیترات هم حل می شود. 
اما براس��اس اعالم مس��ئوالن وزارت نیرو 
ب��رای تکمی��ل ش��بکه فاض��الب کش��ور 
19 هزار میلیارد توم��ان اعتبار نیاز داریم، 
اما تخصیص های س��االنه برای این بخش 
هر س��ال حدود هزار میلیارد تومان است. 
این روند سبب می شود، اجرای پروژه های 
تصفی��ه فاضالب ب��ا کندی انجام ش��ود و 
متولیان تامین آب شرب بهداشتی مجبور 
باش��ند برای کنترل نیترات آب با استفاده 
از اختالط آب های باکیفیت و آلوده، میزان 

نیترات را به حد مجاز برسانند. 
احم��د خاتمی، مدیر بازرگانی ش��رکت 
س��دید که تامین کننده لوله های مورد نیاز 
بخش آب و فاضالب اس��ت، درباره دالیل 

کندی اجرای پروژه های فاضالب در کشور 
می گوی��د: »مهم ترین مش��کل این بخش 

کمبود سرمایه گذاری است.« 
وی افزود: ش��رکت های تولیدکننده باید 
مس��ائل تولید را حل کنند. این شرکت ها 
قواعد بازارهای مالی را بلد نیستند و حتی 
اگر بودجه ای را صرف س��رمایه گذاری در 
پروژه ه��ای اجرای��ی کنن��د، در نهایت با 

شکست مواجه می شوند. 
خاتمی معتقد اس��ت، در ایران با مشکل 
مدیریت پ��ول مواجه هس��تیم. به همین 
دلیل، اجرای بس��یاری از پروژه ها با تاخیر 

مواجه است. 
وی تاکی��د می کن��د: باید ش��رکت های 
تولیدکننده  س��رمایه گذار و ش��رکت های 
قطع��ات مورد نیاز صنع��ت آب و فاضالب 
در کن��ار هم قرار گیرند تا اجرای پروژه در 
این بخش با سرعت بیشتری انجام شود. 

دولت ناگزیر به استفاده از پتانسیل 
بخش خصوصی

فعاالن بخش خصوصی معتقدند، دولت 
همواره بی��ش از بودجه مصوب خود پروژه 
افتت��اح می کند، در نتیجه امروز با حجمی 
از پروژه هایی مواجه هستیم که منابع مالی 
کافی برای اجرای آن در دس��ترس نیست. 
ب��ه همین دلیل تمای��ل چندانی ندارد که 
بخ��ش خصوصی در ایران فعال ش��ود، اما 
ناگزیر اس��ت که با تکیه بر پتانس��یل های 
این بخش، اجرای پروژه های فاضالب را که 
یکی از نیازهای اصلی امروز کشوراس��ت، 
تسریع کند. اگرچه حجم باالی بدهی های 
دولت ب��ه فع��االن بخش خصوصی فضای 
ادام��ه فعالی��ت را ب��رای گروه��ی از آنها 
ذک��ری،  ودود  ام��ا  کرده اس��ت.  مبه��م 
کارش��ناس شرکت مش��انیر معتقد است، 

بازپرداخت های دولت مشکلی ندارد. 
البت��ه وی به ای��ن نکته اش��اره می کند 
ک��ه ب��رای ش��رکت هایی ک��ه به ص��ورت 
کنسرسیومی فعال هستند و پول را همراه 
کار دارن��د، ب��از پرداخت ها بدون مش��کل 

بوده است. 
این کارشناس شرکت مشانیر بر این باور 
اس��ت که فضای پروژه های عمرانی کشور 
به س��مت تشکیل کنسرس��یوم ها در حال 
حرکت ب��وده و بهترین راه برای س��رعت 
بخش��یدن به اج��رای پروژه ها، تش��کیل 

کنسرسیوم هاست. 

کاهش بهای تولید پساب تصفیه 
شده با تشکیل کنسرسیوم

تصفیه فاض��الب  هزینه ه��ای زیادی را 
در ب��ر دارد، اما تنه��ا راه مقابله با کمبود 

منابع آب بازچرخانی و اس��تفاده دوباره از 
آن اس��ت. به گفته علی اصغر قانع، معاون 
برنامه ریزی و توس��عه ش��رکت مهندسی 
آب و فاضالب )آبفا( کش��ور، قیمت خرید 
تضمینی هر متر مکعب آب تصفیه ش��ده 
در نق��اط مختل��ف متف��اوت ب��وده و بین 

300 تا دو هزار تومان متغیر است. 
وی حجم پساب تصفیه شده فعلی کشور 
را یک میلی��ارد و 200 میلیون متر مکعب 
اعالم کرده و بیان می کند حدود 50 درصد 

این پساب ها کاربری مشخص دارد. 
قانع اضافه می کند: فاضالب تصفیه شده 
برای آبیاری فضای س��بز، تامین نیازهای 
بخش صنعت و کش��اورزی به کار می رود. 
برای بخش��ی از این پساب هم برنامه ریزی 
الزم انجام شده تا جایگزین چاه های آب با 
کیفیت در بخش کش��اورزی شوند. به این 
ترتیب، پساب در بخش کشاورزی مصرف 
می شود و این آب با کیفیت در بخش شرب 

استفاده خواهد شد. 
وی درب��اره سرنوش��ت بخ��ش دیگری 
از پس��اب حاص��ل از تصفیه خانه ها عنوان 
می کند که بیش از 400 میلیاردمترمکعب 
از این آب ها برای تغذیه آبخوان اس��تفاده 
می ش��ود تا وضعیت مناب��ع آب زیرزمینی 
بهب��ود یابد. همچنین بخش��ی از فاضالب 
جم��ع آوری  سیس��تم  ک��ه  ش��هرهایی 
فاضالب ندارند و پس��اب آنها در چاه های 
جذبی جمع آوری می ش��وند هم منابع آب 

زیرزمینی را تغذیه می کند. 
و  برنامه ری��زی  مع��اون  اعتق��اد  ب��ه 
توس��عه ش��رکت آبفای کش��ور، در حال 
حاض��ر تنه��ا راه ب��رای س��رمایه گذاری 
اج��رای طرح ه��ای فاضالب تش��کیل  و 
کنسرس��یوم هایی اس��ت ک��ه مطالع��ه و 
تامین س��رمایه در آن انجام ش��ود و این 
فناوری های  و  تکنولوژی  کنسرس��یوم ها 

روز را هم داشته باشند. 
وی ادامه می دهد: تش��کیل کنسرسیوم 
در کاهش قیمت تمام ش��ده تولید پساب 

تصفیه شده تاثیرگذار است. 
قانع، با اش��اره به اینک��ه در حال حاضر 
بی��ش از 50 ت��ا 60 ش��رکت ب��ه ش��کل 
کنسرس��یومی در کش��ور فعال شده است، 
عن��وان می کن��د: پروژه های بی��ع متقابل 
عمدت��ا ب��ه ش��کل کنسرس��یومی اج��را 
می ش��وند. برای اجرای برخ��ی پروژه های 

BOT کنسرسیوم تشکیل شده است. 
فعالی��ت  دوره  ط��ول  درب��اره  وی 
کنسرس��یوم ها می گوی��د: ط��ول پروژه ها 
عمدت��ا بی��ن 15 ت��ا 35 س��ال اس��ت و 
ای��ن مجموعه ها ب��ا پایان یافت��ن قرارداد، 

منحل می شوند. 

روز گذش��ته مرکز آم��ار ایران دو گ��زارش آماری 
مربوط به هزینه ها و درآمدهای خانوارهای ش��هری و 
روس��تایی را منتشر کرد. گزارش وضعیت خانوارهای 
ش��هری نش��ان می دهد 35 درصد دهک  دهم، یعنی 
پردرآمدترین بخش جامعه را افراد غیرش��اغل دارای 
درآم��د تش��کیل می دهن��د. البته ح��دود دو درصد 
اعض��ای این دهک نی��ز افراد غیرش��اغل جویای کار 
هستند. بدین ترتیب 35 درصد از ثروتمندان جامعه، 
نه تنها هیچ ش��غلی ندارند بلکه دغدغه ای برای آغاز 
کسب وکار هم ندارند، مطابق تعریف جدیدی که مرکز 
آمار ایران از شاخص شاغل بودن ارائه کرده است، به 
کسی غیرشاغل گفته می ش��ود که در هفته کمتر از 
دو ساعت برای کسب درآمد وقت بگذارد. با توجه به 
رده بندی شغلی ارائه شده در گزارش اخیر مرکز آمار 
ایران، افراد غیرش��اغل یاد شده حتی در گروه کسانی 
ک��ه از طریق مدیریت مالی همچ��ون خرید و فروش 

سهام کسب درآمد می کنند، قرار نمی گیرند. 
گزارش مرکز آمار ای��ران از وضعیت هزینه زندگی 
خانوارهای ش��هری در س��ال 1392 نش��ان می دهد، 
متوس��ط هزینه زندگی در ش��هرهای مختلف کشور 
در سال گذشته نس��بت به سال 1391 معادل 25/4 
درصد افزایش یافته اس��ت و به 20/5 میلیون تومان 
برای هر خانواده رسیده است. رقمی که برای ساکنان 
ش��هر تهران حدود دو برابر متوس��ط کشوری است. 
هزین��ه مس��کن ب��ا 6/8 میلیون تومان در س��ال، در 
رأس هزینه خانوارهای ش��هری اس��ت. خوراکی ها با 
5/4 میلی��ون در رتبه بعدی قرار دارند. حمل و نقل و 
ارتباطات 2/8 میلیون از بودجه س��االنه خانواده ها را 
به خود اختصاص می دهد. بهداش��ت با 1/8 میلیون، 
خری��د لوازم خانگی با 900 هزار و تفریحی و آموزش 
با 600 هزار تومان، در رتبه های بعدی قرار می گیرد. 
متوس��ط جمعی��ت خانواده های ش��هری به 3/48 
نفر رس��یده اس��ت. نتایج این گزارش آماری نش��ان 
می دهد که برخالف تصور رایج، دست کم در شهرها، 
خانوارهای��ی با درآم��د پایین تر، تمایل بیش��تری به 

کنترل جمعیت نشان می دهند. 
عمده افراد دهک اول را خانوارهای دو نفره و عمده 
اف��راد دهک  دهم را خانواده های چهار نفره تش��کیل 

می دهند. 
وضعی��ت س��واد در خانواده ه��ای ش��هری چندان 
رضایت بخش نیست، 5/6 درصد خانواده ها فاقد حتی 
یک عضو باس��واد هس��تند. 15/5 درص��د خانواده ها 
تحت نظر سرپرستان بی سواد اداره می شوند. این رقم 
نس��بت به سال 1391 بهتر ش��ده است. در آن سال 
19/3 درصد سرپرس��ت خانواده های شهری بی سواد 

بودند. 
60 درصد خانواده ها، یک فرد شاغل دارند. متوسط 

افراد شاغل در هر خانواده1/4 نفر است. 
خانوارهای بی��کار دارای درآمد از 21/3 درصد کل 
خانواده ها در س��ال 1391 به 29/2 درصد در س��ال 

گذش��ته کاهش یافته  اس��ت. س��هم افراد کارفرما از 
4/6 درصد به چهار درصد رس��یده که نش��ان دهنده 
ورشکس��تگی گس��ترده صاحب��ان کس��ب و کارهای 
کوچک اس��ت.  براس��اس گزارش مرکز آم��ار ایران، 
خانوارهای صاحب خانه از 68/4 درصد در سال 91 به 
64/2 درصد در سال 92 کاهش یافته اند. در مقابل اما 
درصد اجاره نش��ینی از 12/7 به 25/9 درصد رسیده 
اس��ت. ش��اید بخش مهمی از این اف��راد را زوج های 
جوان تش��کیل دهند که برای نخس��تین بار در سال 
گذش��ته به صف متقاضیان بازار مس��کن پیوسته اند، 
ولی س��هم کسانی را که با فروش خانه به رفع مشکل 
کاری یا پزش��کی خود پرداخته ان��د، نباید از نظر دور 

داشت.
ای��ن گزارش نش��ان می ده��د کم برخ��ورداری از 
امکانات زندگی، هنوز در بخش��ی از جمعیت شهری 
نیز به چشم می خورد، هر چند روند کاهشی دارد. در 
بازه زمانی یاد ش��ده، خانه های شهری فاقد آشپزخانه 
از 3/3 ب��ه 2/3 درصد کاهش یافته اس��ت. همچنین 
10/8 درص��د خانواده های ش��هری فاق��د جاروبرقی 
هستند. 17/8 درصد نیز ماشین لباس شویی ندارند. 

56 درصد از اتومبیل شخصی بی بهره هستند و تنها 
4/3 درصد خانوارهای ش��هری از ماشین ظرف شویی 

استفاده می کنند. 
س��هم مصرف گوشت در هزینه های خانوار در سال 
92 نس��بت به 91 از 23/9 ب��ه 21/9 درصد کاهش 
یافته که نش��انگر کاهش 9 درصدی مصرف گوش��ت 

اعم از قرمز و سفید است. 
متوس��ط درآم��د س��االنه خانواده های ش��هری از 
16/7 میلی��ون تومان به 20/4 میلیون تومان افزایش 
یافته اس��ت که برای 27 درصد جامعه شهری، یعنی 
حقوق بگی��ران دولتی، این رقم از 4/6 به 6/1 میلیون 

تومان رس��یده اس��ت. البت��ه، حقوق بگی��ران بخش 
خصوصی که 14/6 درصد س��اکنان شهرها را تشکیل 
می دهند، ش��اهد افزایش درآمد ساالنه خانوار از 2/4 
به 3/2 میلیون تومان هس��تند. این در حالی است که 
متوس��ط هزینه خانوار ش��هری در باالترین حد خود 
برای اس��تان تهران، 27/4 میلیون تومان در س��ال و 
در پایین ترین میزان، 12/6 میلیون تومان در اس��تان 
قم است.  24/3 درصد خانوارها، فاقد حتی یک عضو 
ش��اغل هس��تند. در خانوارهای طبقه درآمد زیر 4/5 
میلیون تومان در س��ال، 63 درصد فاقد فرد شاغل و 
در طبقه درآمدی باالی 19/5 میلیون تومان در سال 

نیز 20/1 درصد همین وضعیت را دارند. 
همه خانواده هایی که 5 عضو شاغل یا بیشتر دارند، 
در گ��روه درآم��دی زیر 4/5 میلیون تومان در س��ال 

قرار می گیرند. 
هنوز 1/5 درصد خانوارهای ش��هری در خانه خود 
حمام ش��خصی ندارند. 64 درصد خانه های ش��هری 
به ش��بکه فاضالب شهری متصل نیس��تند. متوسط 
اتاق های خواب خانواده های ش��هری 2/6 اتاق است، 
یعنی 3/6 اتاق خواب و پذیرایی در هر خانه. همچنان 
ش��اهد وجود خانه های خش��ت و چوب، خشت و گل 
و بلوک س��یمانی در ش��هرها هستیم که حدود شش 
درص��د خانواده ه��ای ش��هری در چنی��ن خانه هایی 
زندگی می کنند. براس��اس این گ��زارش، صنعتگران 
و کارگ��ران فقیرترین اف��راد جامعه هس��تند. 19/5 
درص��د دهک اول را کارگران س��اده و 11 درصد آن 
را صنعتگران تش��کیل می دهند. اما در دهک دهم به 
جز افراد غیرش��اغل به ترتی��ب، متخصصان علمی و 
فنی با سهم 14 درصدی و فروشندگان با سهم 10/4 
درصد باالترین نس��بت جمعیتی را به خود اختصاص 

می دهند. 

کمبود بودجه بازچرخانی آب را کند کرد

کنسرسیوم ها راه نجات منابع آب زیرزمینی از آلودگی به نیترات
به گزارش مرکز آمار ایران 

35 درصد ثروتمندان ایران کار نمی کنند 

علی رغم ناکامی تالش ها برای سبز کردن شاخص

آینده اقتصاد ایران چه خواهد شد؟

خطر ساخت و ساز بر سر یادگارهای تاریخی

12

در دومین همایش بین المللی صنعت خودرو مطرح شد

محصوالت جدید پژو و رنو 
در ایران تولید می شود

3

 تخریب خانه های تاریخی
سنگ اندازی بر راه گردشگری 

5

14

به گزارش مرکز آمار ایران

خودنمایی عکاسان آماتور
 در طرح های ناکارآمد  تبلیغاتی

بررسی جایگاه عکاسی صنعتی در تبلیغات

13

لیال مرگن
مهدی خاکی فیروز



نفت و نیرو2

 قاچ��اق س��وخت نیروگاه ها 
موضوعی اس��ت که هیچ گاه از 
س��وی مقامات مس��ئول تایید 
نش��ده، با این وجود ش��نیده ها 
حاکی از قاچاق س��وختی است 
که باید به برق تبدیل ش��ود نه 

پول نقد. 
در همی��ن ارتباط ب��ه تازگی 
ریی��س  محمدرض��ا،  ح��اج 
اتحادیه جایگاه داران س��وخت 
کش��ور اعالم می کن��د: »طبق 
بررسی هایی که ما انجام دادیم 
مشخص شد، هم اکنون قاچاق 
س��وخت از س��وی نیروگاه های 

کشور انجام می شود.«
مس��ئوالن ش��رکت پخ��ش 
فرآورده ه��ای نفت��ی حاض��ر 
نش��دند، در این ب��اره گفت وگو 
کنن��د و پاس��خ گو باش��ند، اما 
مجید علوی س��رمدی، رییس 
نیروگاه ش��هید باکری سمنان 
در این زمینه به »فرصت امروز« 
می گوید: »اتصال نیروگاه ها به 
خط اصل��ی مانع اصل��ی قاچاق 
سوخت خواهد بود، بدون شک 
اتصال اخیر این نیروگاه به خط 
لوله اصلی م��ا را از قاچاق نجات 
می دهد.« وی حاضر نشد بیش 
از این توضیح ده��د که قاچاق 
س��وخت به چه ص��ورت انجام 
می ش��د، اما با ای��ن گفته اثبات 

کرد که این امر صحت دارد. 

کم فروشی نه قاچاق
اما مش��اور وی قاس��م لو، در 
این ارتباط ب��ه »فرصت امروز« 
می گوید: »بهتر اس��ت بگوییم 
کم فروش��ی ن��ه قاچ��اق. وقتی 
س��وخت مورد نی��از نیروگاه ها 
از مرک��ز پاالی��ش و پخ��ش 
س��وخت گیری می کند تا وقتی 
این سوخت به نیروگاه ها برسد، 
ه��زار اتف��اق می افت��د. راننده 
می تواند مقداری از س��وخت را 
به ج��ای دیگر منتق��ل کند و با 
انداختن س��نگی ی��ا دو جداره 

کردن نفتکش وزن ثبت ش��ده 
نفتکش ه��ا را تنظیم کند. برای 
قاچاقچی��ان س��وخت راه های 
زیادی وجود دارد. در این میان 
نه مسئوالن نیروگاه ها، نه مرکز 
پاالیش و پخش مقصر نیستند.«

قاچاق س��وخت همواره یکی 
از راه های پردرآمد بوده اس��ت، 
این موضوع در مرزهای کش��ور 
سال هاس��ت انجام می ش��ود و 
دولت نیز نتوانس��ته ب��رای آن 
راه ح��ل بیاب��د و همچن��ان در 
حال انجام است. با وجود اینکه 
بارها برخورد قاطع و بازدارنده با 
قاچاقچیان سوخت انجام شده، 
ام��ا از آنجا که قاچاق س��وخت 
درآمدزا است، این امر همچنان 
ادامه دارد. ش��اید به دلیل سود 
باالی قاچاق اس��ت ک��ه اخیرا 
شایعاتی مبنی بر قاچاق سوخت 
نیروگاه ها شنیده می شود. یک 
مقام مسئول در یکی از نهادهای 
غیردولتی در ای��ن زمینه اعالم 
می کند، اگر قاچاق س��وخت در 
نیروگاه ه��ا وج��ود دارد، به این 
دلیل اس��ت که س��ود حاصل از 
ای��ن کار به قدری باالس��ت که 
مس��ئوالن نیروگاه ه��ا به وی��ژه 

مرزی بخشی از س��وخت خود 
را می فروشند تا نیازهای خود را 

تامین کنند. 
بر ای��ن اس��اس، ب��ا توجه به 
بدهی 18 هزار میلیاردی وزارت 
نی��رو ب��ه نیروگاه ه��ا می توان 
پذیرف��ت ک��ه این ام��ر صورت 
می گیرد، اما مس��ئوالن مربوط 
هیچ گاه ای��ن موض��وع را تایید 
نکرده اند و صاحبان نیروگاه های 
مرزی نیز حاضر نیستند در این 

زمینه صحبت کنند. 

راهکار مبارزه با قاچاق 
سوخت نیروگاه ها 

در این میان یک��ی از راه های 
مبارزه با قاچاق س��وخت اتصال 
نیروگاه ه��ا به خط لول��ه اصلی 
اس��ت کاری که باید از مدت ها 
پی��ش در دس��تور کار وزارت 
نف��ت ق��رار می گرف��ت. اگرچه 
ای��ن برنام��ه جدی در دس��تور 
کار ش��رکت خط��وط لول��ه و 
مخابرات نفت قرار گرفته است. 
امیرس��رداری گ��ودرزی، مدیر 
خطوط لوله شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نف��ت در این باره به 
»فرصت ام��روز« می گوید: »اگر 

بودجه کافی در اختیار ما باشد 
اتصال تمامی نیروگاه های کشور 
به خط��وط اصلی کار س��ختی 
برای ما نیس��ت. براساس برنامه 
زمان بن��دی در م��دت زمان دو 
س��ال این امر امکان پذیر است، 
زی��را ش��بکه خط��وط انتق��ال 
فرآورده های نفتی تکمیل شده 
اس��ت و تنها باید اتصال صورت 
گی��رد. اگرچ��ه م��ا در اتص��ال 
نیروگاه ه��ای نزدی��ک به خط 

اصلی پیشگام هستیم.«
وی با اشاره به اینکه از قاچاق 
س��وخت به نیروگاه ها اطالعاتی 
نداریم و وظیفه م��ا تنها اتصال 
است، می افزاید: »بیشترین تردد 
نفتکش ها به نیروگاه های دماوند، 
باغی��ن کرمان، خ��وی ارومیه و 
 خرمشهر صورت می گیرد که هچ 
اتصالی در این زمینه وجود ندارد 
و باید در این بخش گام  اساس��ی 
برداشته شود. برخی از نیروگاه ها 
از جمله خ��وی  و علی آباد کتول 
برای اتصال به خطوط اصلی راه 
دش��واری دارند. بدون شک، در 
صورتی که ای��ن خطوط تکمیل 
ش��ود، از نظر اقتص��ادی صرفه 

بیشتری خواهد داشت.«

در همین زمینه، محمدمهدی 
علمای��ی، مع��اون مدیرعام��ل 
خطوط لول��ه ش��رکت خطوط 
لوله و مخاب��رات نفت در این باره 
به »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
»توزی��ع فرآورده ه��ا برعه��ده 
ش��رکت ملی پخش اس��ت. در 
حال حاضر، 20 نیروگاه از طریق 
خطوط اصلی سوخت مورد نیاز 
خود را تامی��ن می کنند و اتصال 
س��ایر نیروگاه ها در دست اقدام 
است، همانند س��لطانیه زنجان. 
اما اتصال تمامی نیروگاه ها امری 
سخت و زمان بر است، زیرا تامین 
تجهیزات مورد نیاز ساده نیست، 
از س��ویی نمی ت��وان به راحتی 
تمامی نیروگاه ه��ا را به خطوط 
اتصال داد، زی��را باید  HSD در 

لوله گذاری رعایت شود.« 
اما مس��ئله قاچاق س��وخت 
م���ری پ�ی�چ�ی��ده اس��ت  ا
و هم��واره تع��دادی از اف��راد 
مختلف به دنبال آن هس��تند، 
زیرا اگر میزان قاچ��اق روزانه 
گازوئیل را طبق آمار ش��رکت 
مل��ی پاالیش و پخش ش��ش 
میلیون لیت��ر در روز بدانیم، با 
احتس��اب قیمت پنج تا شش 
هزار تومانی ه��ر لیتر گازوئیل 
در خارج کشور، حداقل چهار 
هزار تومان بین گازوئیل داخل 
و خارج اخت��الف قیمت وجود 
دارد که به ای��ن ترتیب، روزانه 
2۴ میلی��ارد تومان و س��االنه 
حدود ۹ هزار میلی��ارد تومان 
بابت قاچ��اق گازوئیل به جیب 

عده ای سرازیر می شود. 
البته این آمار تنه��ا در مورد 
گازوئیل اس��ت. با ای��ن وجود، 
چند سال گذشته موضوع خط 
لوله قاچاق بنزین و گازوئیل از 
پاالیشگاه آبادان لو رفت که در 
نوع خود بسیار جالب توجه بود 
و البته چندی پی��ش خط لوله 
10 کیلومتری قاچاق گازوئیل 
از روستای گچین بندرعباس به 

سمت دریا کشف شد. 

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ 
بی��ژن نام��دار زنگن��ه، وزیر نفت 
جمهوری اس��المی ایران معتقد 
اس��ت وارد کردن ش��وک به بازار 
به منظور س��امان دادن به اوضاع 
قیمت نفت در بازاره��ای جهانی 
که با در نظ��ر گرفتن کاهش های 
اخیر پایین ترین قیمت خود را در 
پنج سال اخیر تجربه می کند کار 
صحیحی نبوده و نمی تواند واکنش 
مناسبی به تولید نفت شیل توسط 
امریکا باش��د، چرا که این موضوع 
به از دست رفتن سهم کشورهای 
عضو اوپک از ب��ازار منجر خواهد 
شد.  در پی نشس��ت اخیر اعضای 
اوپک و تصمیم این سازمان مبنی 
بر ع��دم کاهش تولی��د نفت خام، 
قیمت نفت در بازارهای جهانی و 
حفظ سقف 30 میلیون بشکه در 
روز، دوباره با سقوط مواجه شد و 
نفت وس��ت تگ��زاس اینترمدیت 
10 س��نت کاهش را تجربه کرد. با 
این حال زنگن��ه در گفت وگویی 
که در بازگشت از نشست اوپک در 
وین با خبرنگاران در تهران داشت، 
گف��ت: پایین آم��دن قیمت نفت 
تضمینی برای کاهش تولید نفت 

شیل در امریکا نیست. 
وزیر نفت ایران ادامه داد: قیمت 
باالی نف��ت در بازاره��ای جهانی 
برای سهم اوپک از بازار مضر است. 
چنانچه ش��ما می خواهید س��هم 
بیشتری از بازار داشته باشید باید 
قیمت را کاهش دهی��د. البته این 
موضوع با ش��وک وارد ک��ردن به 

بازار و در یک بازه 
زمانی س��ه ماهه 
نخواهد  محق��ق 

شد. 
الزم ب��ه ذک��ر 
در  ک��ه  اس��ت 
اخی��ر  نشس��ت 
اوپ��ک در وی��ن 
این س��ازمان که 
۴0 درص��د نفت 
جه��ان را تولی��د 
می کند در مقابل 

درخواس��ت برخی از اعضای خود 
نظیر ونزوئال، ای��ران و عراق برای 
کاه��ش تولید به منظ��ور تقویت 
قیمت ه��ا در ب��ازار مقاومت کرد 
تا همچنان به س��قف تولید خود 
متعهد باقی بماند. به اوج رسیدن 
تولید نفت ش��یل در امریکا که به 
باالترین حد خود در سه دهه اخیر 
رس��یده و عرضه نفت مازاد بر نیاز 
که طب��ق تخمین دول��ت ونزوئال 
چیزی در حدود دو میلیون بشکه 
است؛ از جمله دالیل سقوط قیمت 
طالی سیاه در بازارهای جهانی به 
شمار می رود. گفتنی است، طبق 
پیش بینی اوپک نفت شیل تولید 
شده در ایاالت متحده تاثیر خود 
را بر س��هم اوپک از ب��ازار خواهد 
گذاش��ت و موجب کاهش تقاضا 
برای نفت خام تولید شده توسط 
اعضای اوپک خواهد ش��د و سهم 
این س��ازمان از بازار را به کمترین 
میزان آن در 25 سال اخیر خواهد 
رس��اند.  موض��وع مهم��ی که در 

نشس��ت اخیر اوپک موجب اتخاذ 
تصمیم نهایی مبنی بر عدم کاهش 
تولید شد موضع عربستان سعودی 
در جلس��ه وزی��ران ب��ود. طب��ق 
س��خنان وزیر نفت ایران، در بین 
12 عضو اوپک اغلب اعضا خواهان 
کاهش یک تا 1/5 میلیون بشکه ای 
تولید نفت خام ای��ن کارتل نفتی 
بودند که چنانچ��ه این امر محقق 
می شد کش��ورهای غیر عضو نیز با 
کاهش تولید خود به میزان 500 
هزار بش��که در روز با این کاهش 
تولی��د از س��وی اوپ��ک همراهی 
می کردند. اما علی النعیمی، وزیر 
نفت عربستان سعودی با اشاره به 
افزایش تولید نفت شیل در امریکا 
و عرضه آن به بازار از این موضوع 
به عنوان دستاویزی برای مخالفت 
با پیشنهاد کاهش تولید استفاده 
کرده و سبب شد تا اوپک به سقف 
تولید روزانه س��ه میلیون بش��که 
خود متعهد بماند و کاهش تولید 

را در دستور کار نداشته باشد. 
با ای��ن وج��ود همان ط��ور که 

پیش تر اش��اره ش��د 
زنگنه معتقد است که 
عدم کاهش تولید نفت 
خام از س��وی اوپک با 
وج��ود اینک��ه هزینه 
تولید هر بش��که نفت 
ش��یل تولید شده در 
امریکا بیشتر از تولید 
هربش��که نف��ت خام 
توس��ط اعضای اوپک 
است در حال حاضر به 
از میدان خارج کردن 

نفت شیل منجر نخواهد شد. 
وزیر نفت ای��ران در مورد نفت 
ش��یل و رقاب��ت عربس��تان با آن 
می گوید: قیمت های فعلی که در 
بازارهای جهانی نفت ش��اهد آن 
هس��تیم نش��انه و دلیل محکمی 
مبنی بر کاهش تولید نفت شیل در 
یک تا دو ماه آینده نیست. در حال 
حاضر هیچ آمار معتبری مبنی بر 
کاه��ش قطعی تولید نفت ش��یل 
ایاالت متحده در آینده در دست 
نیس��ت. به عقیده زنگن��ه اوپک 
باید با بح��ران کاهش قیمت نفت 
و حفظ س��همش از بازار بسیار با 
احتیاط برخورد ک��رده و با اتخاذ 
سیاس��ت های مناس��ب به سوی 
حف��ظ مناف��ع کش��ورهای عضو 

حرکت کند. 
ب��ا وج��ود اینک��ه زنگن��ه نیز 
خواهان توجه ب��ه کاهش قیمت 
و اتخ��اذ سیاس��ت ها و اقداماتی 
جه��ت تقوی��ت آن در بازارهای 
جهانی اس��ت ام��ا در عین حال 

عقیده دارد که اختالفات درونی 
نباید ب��ه س��ازمان و اعضای آن 
صدمه ای وارد کند. وی در پایان 
نشست اوپک در وین در مصاحبه 
با خبرنگاران گفت: اگرچه تصمیم 
اتخاذ شده توسط اوپک آن چیزی 
نبود که م��ورد نظر ایران باش��د 
اما به هیچ وج��ه از تصمیم اتخاذ 
ش��ده عصبانی نیس��ت.  گفتنی 
اس��ت، وزیر نفت ای��ران پیش تر 
در مصاحبه با خبرگزاری وزارت 
نفت ایران )شانا( اعالم کرده بود 
ک��ه در صورت برداش��ته ش��دن 
تحریم ه��ای بین المللی علیه این 
کشور که به واسطه اختالف ایران 
با غرب بر سر برنامه هسته ای این 
کشور اعمال شده اس��ت، تهران 
قادر خواهد ب��ود تا در کمتر از دو 
ماه به میزان یک میلیون بش��که 
بر تولی��د فعلی خ��ود بیفزاید. با 
این وج��ود زنگنه معتقد اس��ت: 
تحریم های اعمال ش��ده از سوی 
امری��کا و اتحادیه اروپ��ا تاثیری 
بر توانای��ی افزای��ش تولید نفت 
خام توس��ط ایران ندارد و تهران 
ب��ا وج��ود تحریم ها هم ق��ادر به 

افزایش تولید خود خواهد بود. 
وزی��ر نف��ت ای��ران در ای��ن 
م��ورد اضاف��ه ک��رد: م��ا قطع��ا 
تولید خ��ود را افزای��ش خواهیم 
داد. در ح��ال حاض��ر آنچ��ه 
 برای م��ا مهم اس��ت س��هم مان 

از بازار است. 
منبع: خبرگزاری بلومبرگ
ترجمه: معراج آگاهی

در صورت تامین اعتبار،  نیروگاه ها 2 ساله به خط اصلی سوخت متصل می شود

قاچاق سوخت نیروگاه ها از انکار تا واقعیت

مخالفت ایران با وارد کردن شوک به بازار 

نشست مشترک معاونت علمی و 
فناوری نهاد ریاست جمهوری با 

صنایع نفت و گاز خوزستان
نشست مش��ترک معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست 
جمهوری با صنایع نفت و گاز خوزس��تان سه در شرکت 

ملی مناطق نفت خیز جنوب برگزار شد. 
در این نشس��ت که با حضور دکتر جعفر توفیقی، دبیر 
ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت و مهندس بیژن 
عالی پور، مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
برگزار شد، در خصوص راهکارها و تدارک زیرساخت های 
ایجاد منطقه ویژه نفت و گاز در استان خوزستان بحث و 
تبادل نظر شد. مدیرعامل ش��رکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب در این نشس��ت با اعالم آمادگی این شرکت برای 
همکاری با معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری 
در زمینه ایجاد منطقه ویژه نفت و گاز خوزستان گفت: در 
این چارچوب می توان فضای کسب و کاری ایجاد کرد که 
مبنای آن دانش فنی باشد. مهندس بیژن عالی پور افزود: 
این شرکت در گذشته نیز با معاونت علمی و فناوری نهاد 
ریاست جمهوری تفاهم نامه ای در محورهای گوناگون از 
جمله تجاری سازی پروژه های پژوهشی داشته و مفاد آن 

در دست پیگیری و اجراست. 
در ادامه جلس��ه، جعف��ر توفیقی گفت: ای��ن معاونت 
درصدد برداش��تن موانع موجود بر سر راه توسعه فناوری 
و نیز تجاری کردن دس��تاوردها اس��ت تا کش��ور بتواند 
به س��مت ظرفیت س��ازی فن��اوری حرک��ت و از منابع 
فیزیکی و انس��انی ارزش افزوده باالیی خلق و در میدان 
کسب و کار دانش بنیان سرمایه گذاری کند. وی با اشاره به 
سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی رهبر معظم 
انقالب، مسیر مزبور را منطبق بر این سیاست ها عنوان کرد 
و گفت: باید به سمت تبدیل صنایع کشور از عملیات محور 

به دانش بنیان حرکت کرد. 

توسعه کاربرد انرژی های تجدیدپذیر 
موجب اشتغالزایی می شود

 رییس سازمان انرژی های نو ایران )سانا( گفت: توسعه 
کاربرد انرژی های تجدیدپذیر در ایجاد فرصت های شغلی 

جدید نقش مهمی دارد. 
به گزارش ایرنا، یوسف آردمولی در سمینار برق، اشتغال 
و صنعت در تاالر حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه گیالن افزود: توسعه نیروگاه های تولید انرژی های 
نو، اشتغال و فرصت کس��ب و کار ایجاد می کند به طوری 
که به ازای نصب هر سیستم مگاوات برق از انرژی های نو 

15 فرصت شغلی ایجاد می شود. 
وی توس��عه کاربرد انرژی ه��ای نو را مه��م و ضروری 
دانس��ت و اظهار کرد: توس��عه انرژی های تجدید پذیر در 
پدافند غیرعامل، ارتقای سطح جایگاه راهبردی ایران در 
دیپلماسی و رفع مشکالت زیست محیطی به ویژه کاهش 

تولید گازهای گلخانه ای نقش مهمی دارد.
رییس سازمان انرژی های نو ایران خاطر نشان کرد: بیش 
از 15 هزار مگاوات پتانس��یل اقتصادی و بیش از ۴0 هزار 

مگاوات پتانسیل فنی در کشور شناسایی شده است. 
وی ظرفی��ت نیروگاه های ب��ادی در کش��ور را بیش از 
۴0 هزار مگاوات عنوان و تصریح کرد: نیروگاه منجیل یکی 

از بزرگ ترین نیروگاه ها در خاورمیانه است. 
آردمولی ساخت جرثقیل »آسان ساز« برای توربین های 
بادی 660 کیل��و وات برای نخس��تین بار، دس��تیابی به 
دانش فن��ی و توانایی طراح��ی توربین ب��ادی مگاواتی، 
طراحی، ساخت و راه اندازی نیروگاه نمونه سهموی خطی 
خورشیدی حرارتی و برق رسانی فتوولتائیک به روستاها 
)برق رسانی به یک هزار خانوار روستایی( را اهم فعالیت ها 

و دستاوردها نام برد. 

افزایش 4 درصدی برداشت از 
سدهای بزرگ کشور

میزان حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور به دو 
میلیارد و ۹۴0 میلیون مترمکعب رسیده است؛ درحالی 
که این حجم در مدت مشابه سال آبی گذشته دو میلیارد 

و 680 میلیون مترمکعب گزارش شده بود. 
از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حجم آب برداشت شده 
از مخازن سدهای کش��ور چهار درصد درمقایسه با زمان 

مشابه سال آبی گذشته افزایش یافته است. 
به گزارش پاون، حجم آب خروجی از سدهای کشور از 
ابتدای مهرماه امسال تاکنون، چهار میلیارد و 2۹0 میلیون 
مترمکعب گزارش شده است درحالی که آب خروجی از 
سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، به میزان 

چهار میلیارد و 130 میلیون مترمکعب بود. 
همچنین میزان حجم آب ورودی به مخازن س��دهای 
کشور به دو میلیارد و ۹۴0 میلیون مترمکعب رسیده است 
درحالی که این حجم در مدت مشابه سال آبی گذشته دو 

میلیارد و 680 میلیون مترمکعب گزارش شده بود. 
بر این اس��اس، حجم آب ورودی به س��دهای کشور از 
ابتدای سال آبی جاری تاکنون 10 درصد افزایش داشته 

است. 
حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور نیز هم اکنون 
با 8. ۹ درصد افزایش درمقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال 
گذش��ته، 1۹ میلیارد و 150 میلی��ون مترمکعب به ثبت 
رس��یده اس��ت که در زمان مشابه سال گذش��ته، معادل 

17 میلیارد و 600 میلیون مترمکعب گزارش شده بود. 
 ظرفیت کلی مخازن س��دهای کش��ور در زمان کنونی

 ۴/ ۴7 میلیارد مترمکعب است. 

 زیرزمینی کردن کابل های برق 
باید توجیه اقتصادی داشته باشد 

 مدیرعامل ش��رکت توانیر گفت: صنعت برق کشور ما 
با 72 هزار مگاوات ظرفی��ت تولید برق قدرت اول منطقه 

است. 
همایون حائری، مدیرعامل شرکت توانیر در گفت وگو 
با ایس��نا با بیان اینکه ارزش افزوده صنعت برق را باید در 
فعالیت های کلی کشور ببینیم و در افزایش توسعه ملی و 
رفاه اجتماعی معرفی کنیم، اظهار کرد: صنعت برق کشور 
به عنوان صنعتی تخصصی و دانش محور اس��ت که بدون 
کمک دانش��گاه ها، نوآوری و پژوهش حرکت های بعدی 

آن انجام نمی شود. 
وی صنعت ب��رق کش��ور را صنعتی در س��طح جهانی 
دانس��ت و افزود: صنعت ب��رق برای ادامه حی��ات خود و 
رقابت با کش��ورهای پیش��رفته دنیا ض��رورت دارد که از 
افراد نخبه و دانش��گاهیان اس��تفاده کند، خوشبختانه ما 
در این مسیر اقدامات خوبی داشته و با دانشگاه ها تفاهم 
داریم و کارهای جدیدی که در صنعت ب��رق و در زمینه 
تکنولوژی ها و فناوری های پیش��رفته انجام می دهیم، با 

حمایت دانشگاه ها است. 
حائ��ری ادام��ه داد: اتوماس��یون ش��بکه های توزیع و 
انتقال برق، نس��ل جدید نیروگاه ها با شاخص های خوب 
محیط زیستی، حذف ش��بکه های فرس��وده، استفاده از 
شبکه های زمینی و حذف شبکه های هوایی و استفاده از 
فناوری های پیشرفته راهکارهای موثری است تا پیشرفت 

صنعت برق با سرعت بیشتری ادامه یابد. 
مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه صنعت برق کشور 
ما با 72هزار مگاوات ظرفیت تولید برق قدرت اول منطقه 
اس��ت، گفت: متناس��ب با این ظرفیت با وجود نیروهای 
متخصص که شاخص هس��تند حتی در دنیا حرفی برای 
گفتن دارند، بزرگ ترین ویژگی صنعت برق این است که 
به عنوان تخصصی ترین صنعت در کش��ور بوده و وظیفه 

اصلی آن تامین برق کشور است. 
وی با بیان اینکه صنعت برق هیچ گاه مانع رشد و توسعه 
کشور نبوده و همواره تامین برق به موقع را تضمین کرده 
اس��ت، ادامه داد: ما با وجود 32 میلیون مشترک، ۹۹.۹ 
نفوذ برق داریم یعنی روستاهای باالی 10 خانوار ما نیز از 
نعمت برق بهر ه مند هستند این امر درحالی  است که بیش 
از یک میلیارد از جمعیت دنیا را افرادی تشکیل می دهند 

که از نعمت برق محروم هستند. 
حائ��ری، در خص��وص ویژگ��ی اس��تفاده از کابل های 
زیرزمین��ی در تولید برق گف��ت: اس��تفاده از کابل های 
زیرزمینی یک��ی از اولویت های م��ا نیز هس��ت؛ اما باید 
توجیه اقتص��ادی آن نیز فراهم باش��د، زی��را هزینه های 
س��رمایه گذاری برای آن باالس��ت، ولی از طرفی مزایایی 
همچون بحث مبلمان ش��هری، کاهش زیاد قطعی برق و 
کیفیت افزایی آن را نمی توان نادیده گرفت؛ بنابراین باید با 
بررسی شرایط به تعادلی دست یافت تا متناسب با افزایش 
توانایی های صنعت برق استفاده از کابل های زیرزمینی را 

نیز در اولویت قرار دهیم. 
مدیرعامل ش��رکت توانیر با بیان اینک��ه میزان تلفات 
انرژی الکتریکی در زمان خروج از نیروگاه و رس��یدن به 
مش��ترکان در یک ماه گذش��ته 15.5درصد بوده است، 
عنوان کرد: براس��اس طرحی جهادی، علمی و تخصصی 
مقرر ش��د، در یک س��ال تلف��ات را از 15.5 درصد به زیر 

10درصد برسانیم. 
وی با بیان اینکه تغییر س��ند انرژی در داخل کشور از 
سوخت های فس��یلی به سمت اس��تفاده از انرژی های نو 
یکی از تاکیدات وزیر نیرو اس��ت، یادآور شد: در خصوص 
استفاده از انرژی های نو همچون انرژی بادی و خورشیدی 
در تولید برق اقدامات اساسی و زیربنایی در داخل کشور 
انجام ش��ده که برای دس��تیابی به نتایج مطلوب به زمان 

بیشتری نیاز داریم. 
حائری در پایان خاطرنش��ان کرد: تالش بر این اس��ت 
که در پایان امسال نس��بت به پایان س��ال گذشته سهم 
انرژی های ن��و در نیروگاه های بادی و خورش��یدی را به 
دو برابر برس��انیم و این امر در س��ال های متمادی ادامه 

داشته باشد. 

خبر استانی 

انرژی پاک 

نیرو

برق 

بین الملل

الهه ابراهیمی
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بازار 

قیمت گاز عمان در سال 2٠١٥ 
افزایش می یابد

مجله گلف بیزنس عمان اعالم ک��رد: به دنبال کاهش 
قیمت جهانی نفت، دولت عمان تصمیم دارد تا در س��ال 
2015 میالدی قیمت گاز را افزایش دهد.  به گزارش ایرنا، 
به نقل از مجله یادش��ده، شرکت های س��یمان ریسوت و 
عمان که از تولیدکنندگان بزرگ سیمان در عمان به شمار 
می روند، یکش��نبه  )۹ آذرماه( اعالم کردند، رشد قیمت 
گاز در این کش��ور هزینه های تولید آنه��ا را افزایش داده 
اس��ت.  براس��اس بایگانی اطالعات بورس مسقط، طرح 
افزایش قیمت گاز در اول ژانویه اجرایی می شود و هر سال 
با نرخ تعیین ش��ده از س��وی وزارت نفت و گاز این کشور 

افزایش می یابد. 
 برهمین اساس، قیمت گاز تحت تاثیر اول ژانویه 2015 
میالدی و افزایش س��االنه س��ه درصدی این نرخ دو برابر 
ش��ده و از 20.5 بایسه )هر هزار بایس��ه معادل یک ریال 
عمان است( در هر متر مکعب استاندارد، به نرخ ۴1 بایسه 
رسیده است.  هزینه های شرکت ریسوت در اثر برنامه های 
افزایش قیم��ت گاز دولت عمان در س��ال آینده میالدی 

سه درصد افزایش می یابد. 
ش��رکت س��یمان عمان اعالم کرد: زمانی ک��ه دولت 
برنامه های افزایش قیم��ت گاز را معرفی کند، هزینه های 
س��یمان در عمان 5.۴5 میلی��ون دالر در س��ال 2015 

افزایش می یابد. 
این شرکت جزییات بیشتری درباره افزایش قیمت گاز 
در آینده ارائه نداده، اما اعالم کرد: هزینه های آن در سال 

2015، 5.۴5 میلیون دالر افزایش می یابد. 

در ادامه اثرات ناشی از تصمیم 
اوپک، قیمت نف��ت در بازارهای 
جهانی کاهش یافت و به کمترین 
رقم در پنج سال اخیر رسید و هر 
بش��که نفت 67.۹2 دالر معامله 

شد. 
 به گ��زارش فارس ب��ه نقل از 
رویت��رز، در ادامه اثرات ناش��ی 
از تصمی��م اوپک مبن��ی بر عدم 
کاهش تولید نفت و ادامه اش��باع 
ب��ازار، قیمت نف��ت در معامالت 
امروز بازارهای آس��یایی بیش از 

دو دالر کاهش یافت و به کمترین 
رقم در پنج س��ال اخیر رس��ید. 
هر دو نوع نف��ت برنت و نفت خام 
امریکا ب��رای پنجمین ماه متوالی 
کاهش یافتند ک��ه طوالنی ترین 
روند کاهشی از بحران مالی سال 

2008 به شمار می رود. 
 فیلیپ فیوچ��ر، تحلیلگر بازار 
نف��ت در این باره گفت: درس��ت 
در زمانی ک��ه بازار فک��ر می کرد، 

کمتری��ن قیمت در چهار س��ال 
گذش��ته برای نفت خام به اندازه 
کافی بد اس��ت، پس از نشس��ت 
اوپک با کمترین رقم در پنج سال 
اخیر مواجه ش��دیم. هنگامی که 
عربس��تان به اعض��ای اوپک در 
نشست هفته گذشته این سازمان 
گفت که باید با نفت شیل امریکا 
ب��ه مقابل��ه بپردازن��د، قیم��ت 
نفت خام امریکا به کمتر از 6۴ دالر 

و نفت برنت به کمت��ر از 70 دالر 
کاهش یافت. 

هر بش��که نفت برن��ت دریای 
ش��مال ب��ا کاه��ش 2.23 دالر 
67.۹2 دالر معامل��ه ش��د ک��ه 
کمترین رق��م از اکتب��ر 200۹ 
ب��ه ش��مار م��ی رود. هر بش��که 
نفت امریکا نیز ب��ا کاهش 2.12 
دالر 6۴.03 دالر فروخت��ه ش��د. 
کش��ورهای تولیدکننده نفت از 

ع��راق گرفته تا نیجری��ه در حال 
بررسی دوباره بودجه سال 2015 
خود هستند تا قیمت کمتر نفت 
را در آن اعم��ال کنن��د. از طرف 
دیگر، رشد کندتر از انتظار بخش 
تولی��د چین نیز ممکن اس��ت بر 
فشار کاهشی قیمت نفت بیفزاید. 
براس��اس مطالعات دولتی چین، 
ش��اخص رس��می خرید مدیران 
این کش��ور در م��اه نوامبر 50.3 
درصد کاهش یافت��ه که کمتر از 
پیش بینی تحلیلگران بوده است.

نفت کمتر از ۶۸ دالر معامله شد



3 کار و تولید

دومین همای��ش بین المللی 
صنع��ت خ��ودروی کش��ور در 
حالی برگزار ش��د که ش��رکت 
خودروس��ازی پ��ژو از تمای��ل 
خود ب��رای تولی��د محصوالت 
ت��ازه در ایران و ش��رکت رنو از 
ادام��ه همکاری ه��ای خ��ود با 
خودروس��ازان ایران��ی و تنوع 

محصوالت خبر دادند.
در ابت��دای ای��ن همایش که 
با حضور بیش از 500 میهمان 
خارجی برگزار شد، محمدرضا 
نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت گف��ت: امیدواری��م 
باالترین رش��د تولی��د خودرو 
در جه��ان در س��ال 2014 
میالدی مربوط به ایران باش��د؛ 
به گونه ای که هم اکنون در زمینه 
تولید خودروهای سواری رتبه 
هفدهم و در کل صنعت خودرو 
رتب��ه نوزدهم جهان را کس��ب 
کرده ای��م که نس��بت به س��ال 
گذش��ته دو رتبه رش��د داشته 
اس��ت. هم اکنون گردش مالی 
صنع��ت خ��ودروی ای��ران 12 
میلیارد دالر است که امیدواریم 
س��ال آینده 30 درصد افزایش 

یابد.
او ب��ا اش��اره به س��هم ارزش 
افزوده صنعت خودرو در بخش 
صنعت کشور اظهار کرد: سهم 
ارزش اف��زوده خ��ودرو در این 
بخش حدود 18.8 درصد است، 
همچنین سهم اشتغال صنعت 
خودرو و قطعه نی��ز حدود 10 
تا 12 درصد اش��تغال صنعتی 

کشور است.
نعم��ت زاده، برنام��ه تولی��د 
خ��ودرو را در س��ال جاری یک 
میلی��ون و 200 هزار دس��تگاه 
اعالم ک��رد و افزود: در هش��ت 
ماهه نخست امسال 724 هزار 
دس��تگاه خودرو تولید ش��ده و 
95 درصد برنامه محقق ش��ده 
اس��ت. همچنین برای تسهیل 
جذب س��رمایه گذاران خارجی 
مش��وق هایی چ��ون 50 درصد 
بخش��ودگی مالیات��ی ب��رای 
س��رمایه گذاران خارج��ی که 
حداق��ل 30 درص��د محصول 
تولیدی را به بازارهای خارجی 
صادر کنند در نظر گرفته شده 

است.
نعمت زاده درب��اره واگذاری 
سهام شرکت های خودروسازی 
داخلی به شرکت های خارجی 
توضی��ح داد: واگذاری س��هام 
ش��رکت های خودروساز مطرح 
داخلی به شرکت های خارجی 
به ش��رط 30 درص��د صادرات 
محصوالت از دیگر مشوق های 
در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت. 
حضور ش��رکت های خودروساز 
خارجی چ��ه از طریق همکاری 
با شرکای داخلی و چه از طریق 
س��رمایه گذاری مس��تقیم باید 
با لح��اظ کردن ت��وان طراحی 
و بهره گی��ری از قطعه س��ازان 

داخلی باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ادام��ه داد: در سیاس��ت های 
تدوین ش��ده در وزارت صنعت، 

مع��دن و تج��ارت آن دس��ته 
از بنگاه ه��ا م��ورد حمایت قرار 
خواهند گرفت که حداقل عمق 
ساخت داخلی قطعات را رعایت 

کنند.
وی افزود: ایج��اد خط تولید 
موتوره��ای بنزین��ی ب��ر پایه 
سی.ان.جی با اس��تاندارد یورو 
5 و یورو 6 و با ظرفیت س��االنه 
یک میلیون دستگاه و طراحی 
و تولید خودروه��ای صادراتی 
ترجیحا با مشارکت شرکت های 
معتب��ر جهانی به می��زان 500 
ه��زار دس��تگاه در س��ال از 
برنامه های وزارت صنعت است.

وزی��ر صنع��ت، مع��دن و 
تج��ارت ادام��ه داد: تولید ون 
چندمنظ��وره ب��ا ظرفیت 50 
هزار دستگاه در س��ال و ایجاد 
خ��ط تولی��د گیربکس ه��ای 
اتوماتی��ک با ظرفی��ت بیش از 
200 هزار دس��تگاه در سال از 
دیگ��ر برنامه ه��ای مدنظ��ر در 
آینده اس��ت. ایجاد خط تولید 
موتوره��ای س��بک دیزل��ی و 
افزایش توان تولی��د و طراحی 
مجموعه های کنترل و مدیریت 
الکترونیک��ی خودروها از دیگر 

برنامه های مدنظر خواهد بود.

حضور پررنگ فرانسه 
در صنعت خودروی ایران 
مشروط به نتیجه مذاکرات

در ادام��ه ای��ن همای��ش، 
س��فیر فرانس��ه در ای��ران ابراز 
امی��دواری کرد که ب��ا برطرف 
ش��دن مش��کالت سیاس��ی، 
سرمایه گذاری های شرکت های 
فرانسوی در صنعت خودرو ایران 

افزایش یابد.
فوش��ر، ب��ا بی��ان اینک��ه 
دور  س��ال های  از  فرانس��ه 
س��رمایه گذاری های زیادی در 
ایران انجام داده و مایل اس��ت 
به حضور خود در ای��ران ادامه 
دهد، گف��ت: نمایندگان حاضر 
ش��ده از فرانس��ه در صنع��ت 

خ��ودروی ای��ران پ��ر تع��داد 
هس��تند و من نش��انه هایی از 
اراده صنعتگران فرانسوی برای 
ادامه سرمایه گذاری در ایران را 

می بینم.
سفیر فرانس��ه در ایران ادامه 
داد: هن��وز منتظریم ش��رایط 
اقتصادی برای س��رمایه گذاری 
در ای��ران فراه��م ش��ده و 
تصمیم گیری ه��ای سیاس��ی 

متناسب صورت گیرد.
وی افزود: برای آنکه نش��ان 
دهیم موضع فرانس��ه نسبت به 
ایران چگونه است رییس جمهور 
ما دو بار ب��ا رییس جمهور ایران 
در نیویورک دیدار کرد و وزرای 
خارجه دو کشور نیز ارتباطات 

زیادی دارند.
سفیر فرانسه در ایران تصریح 
کرد: لحظ��ه تعیین کننده برای 
تصمیم گیری فرا رسیده و ایران 
می تواند دوباره در سطح جهانی 

مشارکت کند.

 »رنو« به محصوالت خود 
در ایران تنوع می بخشد

همچنین قائم مق��ام منطقه 
افریق��ا، خاورمیان��ه و هند رنو 
اعالم کرد: م��ا تنوع محصوالت 
تولی��دی در ای��ران را افزایش 
خواهی��م داد و ای��ن یک هدیه 
به مش��تریان اس��ت تا از پولی 
که ب��رای خرید خ��ودرو خرج 
می کنن��د حداکثر اس��تفاده را 

ببرند.
پژمان کارگر با اشاره به نبود 
محدودیت زمان��ی برای حضور 
رنو در ایران، بیان کرد: بنابراین 
س��رمایه گذاری اهمیت زیادی 
ب��رای توس��عه همکاری ه��ا ما 
دارد.ایران یک کش��ور بس��یار 
اس��تراتژیک برای رنو است.رنو 
در ایران س��رمایه گذاری کرده 
و در آینده نیز به سرمایه گذاری 

خود ادامه خواهد داد.
کارگر اف��زود: هدف ما در رنو 
محلی سازی 80 درصد قطعات 

خودروه��ای تولی��دی اس��ت، 
بنابرای��ن در چند س��ال آینده 
ضمن انتقال فناوری 80 درصد 
قطعات محصوالت تولیدی در 
کشورهای مختلف محلی سازی 

خواهد شد.
او با بیان اینکه تکنولوژی های 
رنو به ایران منتقل خواهد شد، 
گفت: هم��ان فن��اوری که رنو 
در فرانسه، روس��یه، مراکش و 
برزی��ل از آن اس��تفاده می کند 
به ایران نیز منتقل ش��ده است.
تامین کنن��دگان  همچنی��ن 
فرانس��وی را به تامین کنندگان 
ایرانی متصل کرده ایم تا کیفیت 
قطعات ایرانی حفظ شود.رنوی 
تولیدی در ایران کیفیت باالیی 
دارد ک��ه باید در ای��ن زمینه از 
تامین کنن��دگان قطع��ات در 
داخل ایران ب��ه دلیل همکاری  

آنها تشکر شود.

تمایل پژو برای ادامه 
حضور در ایران

در این همایش، قائم مقام پژو 
سیتروئن گفت: ما با استفاده از 
فناوری های روز حضور خود در 
ای��ران را مس��تحکم تر خواهیم 

کرد.
 کمار، در این همایش با بیان 
اینکه ارتباط ما با صنعت خودرو 
ایران تاریخی و طوالنی اس��ت 
و تمایل داریم ک��ه این ارتباط 
را ادامه دهیم، گفت: مذاکرات 
زیادی با شریک ایرانی خود در 
زمینه نحوه ادام��ه همکاری ها 
داری��م و عالقه مندی��م ک��ه 
محص��والت جدید خ��ود را در 

ایران معرفی و تولید کنیم.
قائم مقام پژو سیتروئن ادامه 
داد: بنابراین در آینده و در اسرع 
وق��ت محص��والت جدیدی در 

ایران تولید خواهیم کرد.

نگاه کوتاه مدت »سایپا« 
به شرکای چینی

مدیر عامل گروه خودروسازی 

س��ایپا گف��ت: تا س��ال 1404 
بخ��ش کوچکی از تولی��دات با 
هم��کاری ش��رکت های چینی 
خواه��د ب��ود. البته ن��گاه ما به 
ش��رکت های چینی کوتاه مدت 
و ت��ا زمانی اس��ت ک��ه برخی 
مشکالت با برخی از شبکه های 

خارجی حل شود.
س��عید مدنی گفت: از س��ال 
1400 تا 1404 بیشتر تولیدات 
س��ایپا روی پلتف��رم تولی��دی 
س��ایپا خواه��د بود.ضمن آنکه 
25درص��د تولی��دات نی��ز ب��ا 
همکاری با ش��رکت های معتبر 

جهانی اختصاص خواهد یافت.
وی با بیان اینکه تولید پراید 
به تدریج کاهش خواهد یافت، 
خاطر نش��ان کرد: اس��فند ماه 
امس��ال تولید خ��ودروی 232 
روی پلتفرم x200 آغاز خواهد 
ش��د.بنابراین به تدری��ج تیراژ 
تولید پراید کاهش و محصوالت 
پلتف��رم x200 جایگزین آنها 

خواهد شد.
وی افزود: از اواخر سال 1395 
تولید پلتفرم x200 نیز کاهش 
یافت��ه و پلتفرم ه��ای جدید از 
جمل��ه پلت ف��رم اس.ت��ی .وان 

جایگزین آن خواهد شد.
مدیر عامل گروه خودروسازی 
س��ایپا با بیان اینکه از اواس��ط 
س��ال 1395 چه��ار محصول 
س��ه دان، هاچ ب��ک، cbu و 
پی��کاپ روی پلتف��رم اس.تی 
وان تولید خواهد ش��د، تصریح 
ک��رد: مذاک��رات ب��رای تولید 
خودروه��ای الکتریک��ی آغ��از 

خواهد شد.

همکاری »ایران خودرو« 
با یک شرکت غیرآسیایی

مدی��ر عام��ل ای��ران خودرو 
گفت: هم اکنون با شرکت های 
پ��ژو، رنو و س��وزوکی همکاری 
مش��ترک داری��م و ب��ه دنبال 
همکاری با یک ش��ریک چهارم 
که یک ش��رکت غیر آسیایی و 

معتبر جهانی است، هستیم.
 هاش��م یک��ه زارع از عرضه 
دو محصول جدید دن��ا و وانت 
پیکاپ ال 90 در س��ال جاری 
خبر داد و گفت: با تعیین قیمت 
خ��ودروی دنا ای��ن محصول به 
بازار عرضه خواهد شد.همچنین 
وانت پیکاپ ال 90 نیز تا پایان 

سال وارد بازار می شود.
وی با بیان اینکه در سه سال 
آینده حداق��ل 12 بدنه جدید 
خودرو توسط مهندسان ایرانی 
طراح��ی و تولید خواهد ش��د، 
بیان ک��رد: نخس��تین اتوبوس 
تولیدی ب��دون وابس��تگی و با 
برند ای��ران خودرو دی��زل نیز 
ظرف دو م��اه آینده ب��ه تولید 
می رسد.تا بهمن ماه سال آینده 
نخس��تین پلتفرم ایران خودرو 
تولید خواهد ش��د و در زمینه 
تولید گیربکس های اتوماتیک 
نی��ز هم��کاری مش��ترکی ب��ا 
سایپا و س��ازمان گس��ترش و 
نوس��ازی صنایع ایران صورت 

خواهد گرفت.

در دومین همایش بین المللی صنعت خودرو مطرح شد

محصوالتجدیدپژوورنودرایرانتولیدمیشود
تفاهم نامه سالمت بین شهرک های 

صنعتی استان مرکزی و علوم 
پزشکی اراک منعقد شد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی 
گفت: تفاهم نامه سالمت بین شهرک های صنعتی و علوم 

پزشکی اراک منعقد شد. 
 حامد یحیی، با اشاره به اینکه تمامی دانشگاه ها به ویژه 
دانشگاه علوم پزش��کی باید با صنایع تعامل خوبی داشته 
باش��د، اظهار کرد: عناصر دان��ش  بنیان  در دانش��گاه به 
تولید دانش می پردازند و این مهم در پژوهشگاه پرورش 
داده می شود و ش��رکت های دانش بنیان می توانند از آن 

بهره مند شوند. 
وی افزود: بعد از بهره مندی شرکت های دانش  بنیان از 
دانش باید در این بخش س��رمایه گذاری شود که این امر 
می تواند در تولید نقش بسیار مهمی داشته باشد و فن بازار 
آمادگی همکاری با دانشگاه علوم پزشکی را در این بخش 
دارد و وزارت بهداشت می تواند هرگونه نیازمندی ای که 

دارد اعالم کند تا فن بازار در این راستا کمک کند. 

کاهش تعرفه حمل و نقل ریلی سنگ آهن 
و فوالد در دست بررسی است 

معاون وزی��ر و رییس هیات عامل س��ازمان توس��عه و 
نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( گفت: 
قیمت جابه جایی ب��ار در داخل کش��ور در بخش ریلی و 
جاده ای با هم تناسب ندارند؛ از همین رو، راه آهن تصمیم 
گرفته تا نرخ جابه جایی سنگ آهن و فوالد را کاهش دهد. 
به گ��زارش روابط عمومی ایمیدرو، مهدی کرباس��یان 
در دومین همایش بین المللی انجم��ن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان سنگ آهن ایران افزود: یکی از چالش های 
ج��دی در بخش صادرات س��نگ آهن و ف��والد، موضوع 

حمل و نقل هم در داخل و هم برای صادرات است. 
وی کمب��ود تجهیزات اس��تخراج و بارگی��ری را یکی 
دیگر از مش��کالت برش��مرد و درباره حمل و نقل دریایی 
گفت: اکن��ون در هیچ یک از اس��کله های کش��ور امکان 
پهلوگیری کشتی های 300 هزار تنی وجود ندارد و همین 
مسئله باعث شده تا هزینه های صادرات افزایش و قدرت 

رقابت پذیری تولیدات کاهش یابد. 
 وی افزود: در این مورد راه آهن مسئله کاهش تعرفه های 
حمل و نق��ل ریلی را برای س��نگ آهن و فوالد در دس��ت 
بررسی دارد که اگر این نرخ با حمل و نقل جاده ای متناسب 

شود، مشکالت این بخش تا حدودی کاهش می یابد. 
 کرباس��یان در ادام��ه س��خنان خ��ود ب��ه اهمی��ت 
س��رمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی اشاره 
کرد و افزود: ایمیدرو با امضای تفاهم نامه ای با دو بانک 
کش��ور و ضمانت صن��دوق بیمه فعالیت ه��ای معدنی، 
امکان ورود ماش��ین آالت نو و مدرن معدنی را به کشور 
فراهم کرده که این مس��ئله در کاه��ش هزینه ها نقش 

دارد. 
 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: صندوق 
بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی و شرکت ملی 
فوالد ایران که نام آنها در فهرست واگذاری ها قرار داشت، 
با پیگیری های دولت یازدهم عالوه بر اینکه از فهرس��ت 
واگذاری ها خارج شد، مصوب شد سرمایه صندوق از 10 
میلیارد تومان فعلی به 68 میلیارد تومان یابد و در مرحله 
بعد س��رمایه صندوق ب��ه 200 میلیارد توم��ان افزایش 

خواهد یافت. 
 کرباس��یان ب��ا بی��ان اینک��ه ایمی��درو از تاس��یس 
کنسرسیوم های س��نگ آهن و فوالد اس��تقبال می کند، 
تصریح کرد: ایمیدرو حام��ی تولیدکننده، صادرکننده و 

سرمایه گذاران است. 

 افت سهم ایران از بازار جهانی 
سنگ آهن به کمتر از یک درصد 

 عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تولید کنن��دگان و 
صادر کنندگان س��نگ آهن ای��ران گفت: س��هم ایران از 
بازار جهانی صادرات در س��نگ آهن از 1.7 به 0.9 درصد 
رس��یده اس��ت. به همین دلیل باید برای ادغام در تولید، 
فرآوری و فروش به فکر ایجاد کنسرس��یوم های فعال در 

این بخش باشیم. 
 به گزارش ایس��نا، س��جاد غرقی در دومی��ن همایش 
بین المللی سنگ آهن ایران با اشاره به کاهش سنگ آهن 
از 23.4 میلی��ون تن به 15 میلیون تن اظهار کرد: رش��د 
فزاینده تولید سنگ آهن از سال 1387 ناشی از صادرات 
به بازار چین بوده اس��ت. به همین دلیل انتظار می رود به 

امر صادرات بیش از این توجه شود. 
 وی با بیان اینکه هزینه اس��تخراج سنگ آهن در ایران 
به نسبت سایر کشور ها چندان باال نیست، اظهار کرد: به 
دلیل اینکه همچنان از ذخایر سطحی استخراج می کنیم 

این میزان چندان متفاوت نیست. 
نجم��ن تولید کنن��دگان و   عض��و هیات مدی��ره ا
صادر کنن��دگان س��نگ آهن ای��ران با بی��ان اینکه در 
بخش دولت باید کاهش هزینه ها صورت بگیرد، گفت: 
این مسئله باید به گونه ای باش��د که حقوق های دولتی 
و مالیات ه��ای ف��روش داخل کاه��ش یابد.   ب��ه گفته 
غرقی در دهه بع��د از 2013 تنها مع��دن کاری بزرگ 
مقی��اس توجی��ه اقتص��ادی دارد.  وی عدم ش��ناخت 
منافع ذی نفعان در معادن کوچ��ک و بزرگ ناهمگون 
بودن جامعه سنگ آهن، فقدان آمار و اطالعات در این 
حوزه و به طور کلی ع��دم ثبات در سیاس��ت گذاری ها 
دلیلی ب��رای تدوین س��ند راهبردی س��نگ آهن بود.   
غرقی ه��دف از تدوین این س��ند را ش��ناخت وضعیت 
این صنعت عنوان و اظهار کرد: در اس��ناد باالدستی و 
اس��ناد زنجیره ای با فقدان های زیادی روبه رو هستیم. 
همچنین در س��ند راهبردی فوالد نی��ز قطعیتی وجود 
ندارد.  وی ادامه داد: در این سند اعدادی ما به بین 30 
تا 55 میلیون تن برای تولید فوالد در نظر گرفته ش��ده 
است و این در حالی است که تنها تولید 36 میلیون تن 
انتظار می رود و همین امر لزوم تحقق یک اس��تراتژی 
درون بخشی را به وجود آورد. عضو هیات مدیره انجمن 
تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن ایران تعداد 
معادن در حال بهره برداری س��نگ آهن را 156 معدن 
عنوان و اظه��ار کرد: برای وضعیت پی��ش  روی معادن 
سنگ آهن دو رویکرد درحوزه معدنی و زنجیره ارزش 

در نظر گرفته شده است. 

رسیدگی اورژانسی دولت برای تامین 
نقدینگی صنعت

 دبیر کل خانه صنعت، معدن و تج��ارت ایران گفت: با 
توجه به اینکه مش��کل اصلی صنایع تولی��دی، نقدینگی 
اس��ت، تنها راه نجات اقتصاد کشور رس��یدگی اورژانسی 
دولت برای تامین س��رمایه در گردش واحد های تولیدی 

است
محمدرضا مرتضوی، در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: با 
توجه به اینکه دولت در بخش نظام پولی تسلط پیدا کرده 
و در محدوده مصوبات بودجه رفتار خوبی داش��ته است، 
می توان گفت که قدرت برنامه ری��زی معامالت پولی در 
دست دولت قرار گرفته که این خبر نوید بسیار خوبی برای 

صنایع و بخش تولید است. 
وی ادامه داد: با توجه به مهار قدرت نقدینگی و تسلط 
دولت بر مس��ائل پولی می توان نقش دولت را در اش��راف 
کامل به مس��ائل مالی مش��اهده کرد و اکنون زمان این 
رس��یده که برنامه ریزی های الزم برای توجه بیش��تر به 
بخش های مختلف اقتص��ادی به ویژه صنع��ت، معدن و 
کشاورزی از س��وی دولت صورت گیرد.  مرتضوی اظهار 
کرد: تاکنون برای بهبود فضای کس��ب وکار و رفع فس��اد 
مالی تالش هایی انجام شده، اما تمامی موانع و مشکالت 

برطرف نشده است. 
مرتضوی اظه��ار ک��رد: تاکنون ب��رای بهب��ود فضای 
کس��ب وکار و رفع فس��اد مالی تالش هایی انجام شده اما 

تمامی موانع و مشکالت برطرف نشده است. 
دبیر خانه صنع��ت، معدن و تج��ارت از جمله اقدامات 
دولت را تامین منابع مالی برای تولید و صنعت از س��وی 
بانک مرکزی عنوان و اظهار کرد: علی رغم اینکه امس��ال 
سال اقتصادی نام گذاری ش��ده بود، شاید برای این اقدام 
کمی دیر شده باشد، اما نمی توان دولت را برای این تاخیر 

مقصر دانست. 

 رشد 80 درصدی تولید خودرو
تا پایان سال

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به صنعت 
خودرو گفت: زمانی که تمهیدات ویژه ای نس��بت به این 
صنعت در نظر گرفته شد و صنعت خودرو در صدر صنایع 
برتر قرار گرفت، رش��د تولید بسیاری نس��بت به گذشته 
داشته است.  مرتضوی ادامه داد: با وجود التهابات موجود 
در بخش خودرو تا پایان سال شاهد رشد 80 درصدی در 

تولید خودرو خواهیم بود. 

 40 درصد از صنایع کشور
بالاستفاده مانده است

وی با بیان اینکه در سایر حوزه های صنعتی 40درصد از 
صنایع کشور بالاستفاده مانده اند، اظهار کرد: دلیل اصلی 

این امر مشکل تامین نقدینگی صنایع بوده است. 
دبیرخان��ه صنعت، مع��دن و تجارت با اش��اره به اعالم 
اخیر بانک مرکزی گفت: براس��اس اع��الم بانک مرکزی 
که 56 درص��د از حجم پول در اختیار م��ردم جمع آوری 
ش��ده و علی رغ��م وجود مش��کالت ت��ورم به ع��دد 18 
رسیده اس��ت، می توان گفت که در حال حاضر زمان آن 
رس��یده که دولت با یک رویکرد توس��عه تولید که همان 
 خروج غیرتورم��ی از رکود اس��ت، فعالیت وی��ژه خود را 

آغاز کند.
  مرتضوی با بیان اینکه دول��ت لوایحی را مبنی بر حل 
مش��کالت بخش صنعت به مجلس ارائه داده بود، گفت: 
تاکنون اقدام��ی صورت نگرفته اس��ت و ای��ن قدم بانک 
مرکزی نخستین گامی است که به صورت کالمی به عنوان 
سیاست پولی بانک مرکزی اعالم شده و قرار است منابع 
مالی در اختیار بخش تولی��د قرار گی��رد.  وی ادامه داد: 
این نشانه ها و عالئم از بهبود ش��رایط صنایع کشور خبر 
می دهد، بنابراین الزم است که به سرعت منابع مالی الزم 
برای بازار های آخر س��ال که بازارهای بس��یار پرپول تر و 

پویاتر است، داده شود.
 دبیر خان��ه صنعت، مع��دن و تجارت اظه��ار کرد: اگر 
شرکت های تولیدی در حال حاضر سرمایه در گردش شان 
تامین نشود، در زمانی که بازار به کاالی داخلی نیاز دارد، 
مش��کالتی ایجاد می ش��ود که دولت را به واردات مجبور 

خواهد کرد. 

تامین فوری سرمایه در گردش 
واحد های تولیدی

مرتضوی تنه��ا راه نجات اقتصاد کش��ور را رس��یدگی 
اورژانسی به تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی 
عنوان و اظهار ک��رد: اگر بانک ها با س��ود 22درصدی به 
تامین س��رمایه در گردش اقدام نکنند، تکلیف واحدهای 
تولیدی معلوم است، زیرا نمی توانند در این شرایط کاری 
را پیش ببرند.  وی با اشاره به دخالت هایی در قیمت گذاری 
کاال گفت: ش��رکت های تولیدی مجبور به قیمت گذاری 
طبق قواعد دولت هستند که این مسئله زیان های زیادی را 
به بخش تولیدی وارد کرده است. دبیر خانه صنعت، معدن 
و تجارت ادامه داد: برای رفع زیان انباش��ته شرکت ها در 
دوران گذشته باید از سود آتی انباشته شرکت ها استفاده 
کرد که برای این امر باید تولید یا قیمت را افزایش داد که 
اگر افزایش تولید و تامین سرمایه در گردش صورت گیرد 
می توان گفت که قیمت ها بدون دخالت دولت و منطقی 

در نظر گرفته می شود. 
مرتض��وی در خصوص تاثی��ر اقدام بان��ک مرکزی در 
افزایش تولید و ارتقای صنایع تولیدی گفت: اگر صحبت 
بانک مرکزی به مرحله  اجرا برسد و به نیازهای بخش تولید 
توجه شود می توان نسبت به آینده این بخش امیدوار بود. 

نخستین نمایش��گاه بین المللی 
بازس��ازی افغانس��تان توسط اتاق 
بازرگانی ای��ران از 27 الی 30 آبان 
ماه 93 در محل خیمه لوپه جرگه 
ش��هر کابل افغانس��تان ب��ا حضور 
51 ش��رکت از کش��ورهای ایران- 
 ترکی��ه – آلم��ان و ترکمنس��تان

 برگزار شد. 
به گزارش واحد روابط عمومی: 
مدیر بازاریابی و فروش ش��رکت، 
هدف از حضور در این نمایش��گاه 
را معرف��ی محص��والت تولیدی و 
ارائه چشم اندازی از پتانسیل های 
موجود فوالد خراس��ان و برگزاری 
نشس��ت هایی ب��ا تج��ار افغ��ان 
 در راس��تای ج��ذب مش��تری

 عنوان کرد. 
آقای مهن��دس بختیاری گفت: 
یک��ی از راهکاره��ای اساس��ی و 
تاثیرگ��ذار ب��رای خ��روج صنعت 
فوالد از ش��رایط رک��ودی حاکم، 
هدایت به س��مت توسعه صادرات 
انواع محصوالت فوالدی است. در 
س��ال های اخیر به دلیل تحوالت 

اقتصادی و منطقه ای در کشورهای 
همس��ایه از جمله ترکمنس��تان، 
ع��راق، افغانس��تان بازاره��ای 
نوظهور و پرظرفیتی ایجاد ش��ده 
ک��ه فرصت های جدی��دی را برای 
بازار صادراتی محصوالت فوالدی 
ای��ران به وج��ود آورده اس��ت و از 
آنجایی که کشور افغانستان به دلیل 
مجاورت با استان خراسان رضوی 
از نظر بعد مس��افت برای صادرات 

محصوالت تولیدی فوالد خراسان 
و همچنی��ن از نظ��ر هزینه ه��ای 
حمل و نق��ل مق��رون ب��ه صرف��ه 
اس��ت، با حضور در این نمایشگاه 
خوشبختانه توانستیم توافق هایی 
را با تجار این کش��ور ب��رای عرضه 
 بیش��تر محصوالت فوالد خراسان 

داشته باشیم. 
 در ادام��ه وی اف��زود: مجتم��ع 
فوالد خراس��ان در همین شرایط 

سخت رقابتی و با وجود تحریم های 
بین الملل��ی و ب��ا تکیه ب��ر دانش 
نیروه��ای متعه��د و کارآزم��وده 
توانس��ته ضم��ن حف��ظ کمیت و 
کیفیت محصوالت تولیدی و تامین 
بخش عمده ای از نیاز مش��تریان، 
بی��ش از 32 هزار ت��ن محصوالت 
فوالدی را در هفت ماه اول س��ال 
جاری به کشورهای همسایه صادر 

کند. 

 بیش��تر از 70 درص��د م��واد 
س��اختمانی مورد نی��از از خارج از 
کشور وارد می ش��ود، از این جهت 
ایشان خطاب به س��رمایه گذاران 
گفت: افغانستان دارای فرصت های 
بی ش��ماری برای س��رمایه گذاری 
اس��ت و هر تغییری ی��ک فرصت 
همان طوری ک��ه  پ��س  اس��ت 
حکومت جدی��د متعهد به حمایت 
از بخ��ش خصوصی اس��ت، بخش 
خصوصی نیز باید با تم��ام نیرو به 
منظور خودکفا ش��دن کشور خود 

سرمایه گذاری کند. 
افتتاحی��ه  ای��ن  ادام��ه   در 
رییس هی��ات عامل ات��اق تجارت 
افغانستان ضمن تش��کر از حضور 
فعال ش��رکت های ایران��ی افزود: 
هم اکنون سه ش��رکت ذوب آهن 
مطابق اس��تانداردهای جهانی در 
کش��ور فعالیت دارن��د و به زودی 
یک ش��رکت دیگر ذوب آهن نیز با 
سرمایه گذاری 30 میلیون دالری 
در داخل کشور ش��روع به فعالیت 

خواهد کرد. 

بازار افغانستان روی فوالد خراسان گشوده می شود

خبر استانی 

فوالد 

صنعت 

بین الملل
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پول و بانک4

خبرنامه

 انتقاد سیف از مسابقه بانک ها 
درنرخ سود

رییس کل بان��ک مرکزی ب��ا انتقاد از مس��ابقه برخی 
بانک ها بر سر نرخ سود گفت: نرخ های جدید در این بخش 

باید متناسب با نرخ تورم باشد. 
به گزارش مهر، ولی اهلل س��یف در جمع مدیران عامل 
بانک ها با تاکید ب��ر لزوم خروج بانک ه��ا از چرخه رقابت 
ناس��الم افزود: بانک ها باید خود را در این مس��یر متعهد 
دانسته و با خارج شدن از چرخه ناس��الم رقابت از اصول 

حرفه ای تبعیت کنند.
رییس  کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در ارقام آبان 
ماه، تورم متوسط به 18/2 درصد رسیده و پیش بینی های 
قبلی در حال تحقق اس��ت، افزود: با ادامه روند فعلی، در 
پایان امسال رقم تورم به کمتر از 17 درصد خواهد رسید. 
س��یف، تمرکز فعالیت ه��ای بانک مرک��زی را در حال 
حاضر معطوف بر سال 94 دانست و عنوان کرد: ما براساس 
اهدافی که برای رشد داریم، خود را متعهد می دانیم تورم 
را با برنامه ای دقیق، به کمتر از سال 93 برسانیم که یکی 
از مهم ترین فاکتور ها در این زمینه، نرخ سود بانکی است. 
وی یکی از نکات مهم در این زمینه را تبعیت نرخ های 
س��ود بانکی از نرخ تورم معرفی کرد و اظهارداش��ت: در 
شرایطی که ما به دنبال تورم تک نرخی هستیم و نرخ تورم 
در مسیر نزولی قرار دارد، برخی از بانک ها، بر سر نرخ سود 
رقابت گذاش��ته اند و در تالش برای جذب منابع بیش��تر، 
نرخ های باالتری را به مش��تریان خود پیشنهاد می دهند 
و افراط در این زمین��ه می تواند در آینده هم برای رش��د 

اقتصادی و هم برای تورم مضر باشد. 
رییس  کل بان��ک مرکزی ب��ا توصیه ب��ه بانک ها برای 
نظارت بر عملک��رد واحدهای خود و ح��ل معضالت بازار 
بانکی تصریح کرد: نباید بانک مرکزی مجبور شود در این 
قبیل مس��ائل ورود کرده و مثل گذشته نرخ  های تکلیفی 
را به بانک ها تحمیل کند. برخی از مدیران عامل بانک ها 
از ما درخواست می کنند نرخ س��ود را دستوری کنید، اما 
ما در حال حاضر این رویکرد را دنبال نمی کنیم، زیرا این 
رویکرد بدترین حالت ممکن است و رقابت در بازار بانکی 

را مخدوش می کند. 
س��یف ادامه داد: براس��اس یک طرح آماری که توسط 
بانک مرکزی اجرا شد، بانک ها بعضا از سقف  های تعیین 
ش��ده برای نرخ س��ود س��پرده بانکی انحرافاتی داشتند. 
انتقادات در این زمینه زیاد اس��ت و حت��ی افکار عمومی 
جامع��ه نی��ز خواه��ان رعایت نظ��م و انضباط از س��وی 

بانک هاست. 
رییس ش��ورای پول و اعتبار با تاکید بر مقوله ریس��ک 
در س��رمایه  گذاری بانک ها عن��وان کرد: بانک��ی که نرخ 
28 درصدی را به مشتری پیشنهاد می  دهد، معلوم است 
که وارد یک سرمایه  گذاری پُر ریسک و غیرمعمول شده و 
این موضوع احتمال عدم بازگشت منابع به بانک  را افزایش 
می دهد. در شرایط التهاب بازار، مدیریت ریسک و رقابت 
س��الم بهترین راه حل برای برون رفت و گذر از ش��رایط 

بحرانی به حساب می آید. 
وی نگاه جامع نگر و چندجانبه را ب��ه موضوعات، مهم 
دانست و افزود: کاهش نسبت س��پرده های قانونی که از 
سوی برخی بانک ها مطالبه می ش��ود، بدون توجه به آثار 
و نتای��ج منفی آن بر س��ایر متغیر ه��ای اقتصادی مطرح 

می شود. 
س��یف تصریح ک��رد: باید براس��اس اص��ول صحیح و 
آزموده ش��ده حرکت کنیم. دولت مصمم اس��ت تورم را 
کنترل کند و شبکه بانکی نباید با بی مباالتی و عدم توجه 
به نقش و جایگاه خود در اقتصاد، مانع دستیابی به تحقق 

این هدف شود. 

طالی جهانی ۱۱۵۱ دالر شد
پس از آنکه رأی دهندگان سوئیس��ی پیشنهاد افزایش 
ذخایر طالی بانک مرکزی این کشور را رد کردند، قیمت 
طال دو درصد کاهش یافت و ب��ه 11۵1 دالر در هر اونس 

رسید. 
به گزارش رویترز، پس از آنکه رأی دهندگان سوئیسی 
پیشنهاد افزایش ذخایر طالی بانک مرکزی این کشور را 
رد کردند، قیمت طال در روز دوشنبه با دو درصد کاهش 
مواجه شد. قیمت نقره نیز به پایین ترین رقم از سال 2009 

تاکنون رسید. 
ابت��کار »طاله��ای سوئیس��ی م��ا را حف��ظ کنی��د« 
ک��ه از بانک مرکزی این کش��ور می خواس��ت ت��ا میزان 
ذخایر ط��الی خ��ود را از هش��ت درصد ب��ه 20 درصد 
 دارایی های��ش برس��اند، ب��ا رأی اکثری��ت 77 درصدی 

شهروندان سوئیسی رد شد. 

هدف گذاری کاهش تورم به
۱۳ تا ۱۴ درصد در سال ۹۴

به گ��زارش بانک مرک��زی، اکبر کمیجان��ی، قائم مقام 
بانک مرکزی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 
را برای خروج از رکود مهم دانست و گفت: عملکرد نظام 
بانکی در این حوزه نسبت به س��ال گذشته بهبود نسبی 
داشته اس��ت و نسبت تس��هیالت س��رمایه در گردش از 
کل تس��هیالت پرداختی ش��بکه بانکی در سال جاری به 
60 درصد رسیده که در مقایسه با ۵3 درصد سال گذشته 
هفت واحد درصد افزایش داشته است. بنابراین، عملکرد 
اعتباری ش��بکه بانکی کش��ور با الزامات خ��روج از رکود 

اقتصادی همخوانی دارد. 
کمیجانی در بخش دیگر س��خنان خود وضعیت رشد 
نقدینگی را این گونه تش��ریح کرد: رشد نقدینگی در مهر 
ماه سال جاری نسبت به مهر سال گذشته به 28/7 درصد 
رس��یده اس��ت که از س��طح 23 تا 2۵ درصد پیش بینی 
ما کمی فراتر رفته اس��ت. البته 3/9 از این رش��د مربوط 
به توس��عه پوش��ش آمارهای پولی بانک مرکزی و لحاظ 
اطالعات بانک ها و موسس��ات جدیدالتاسیس است؛ ولی 
با تمام این اوص��اف، برای حصول به اه��داف تورمی باید 
تالش های بیش��تری در زمینه کنت��رل نقدینگی صورت 

پذیرد. 
قائ��م مق��ام بان��ک مرک��زی هدف گ��ذاری کنت��رل 
تورم برای س��ال آین��ده را 13 ت��ا 14 درص��د اعالم کرد 
و اف��زود: حصول ب��ه اهداف تورمی یاد ش��ده، مس��تلزم 
رعایت الزاماتی در حوزه سیاس��ت پولی و کنترل رش��د 
نقدینگی اس��ت. بدیهی اس��ت در صورت ع��دم توجه به 
این الزام��ات و افزایش رش��د نقدینگی از ح��دود تعیین 
 ش��ده، عملکرد نرخ تورم نیز از اهداف تعیین ش��ده فراتر 

خواهد رفت. 

قیمتنوع ارز 

34080دالر امریکا

42390یورو

۵39۵0پوند انگلیس

30760دالر کانادا

93۵0درهم امارت

3۵۵00فرانک سوئیس

1۵980لیر ترکیه

94۵0ریال عربستان

11000رینگت مالزی

107000دینار کویت

۵800یوآن چین

680روپیه هند

300ین ژاپن

36دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

1,171,4اونس طال

421,000مثقال طال

97,188طالی 18 عیار

9۵0,000سکه بهار آزادی

9۵3,000سکه طرح جدید

479,000سکه نیم

274,000سکه ربع

172,000سکه گرمی

پایه بودجه ای
 بانک توسعه تعاون اصالح شد

بانک توس��عه تع��اون به عن��وان تنها بان��ک تخصصی 
بخش تعاون با ارائه خدمات بهینه به مش��تریان از س��ال 
گذش��ته تاکنون در حوزه جذب منابع، رشد قابل توجهی 
داشته به گونه ای که سرمایه این بانک اکنون به هشت هزار 

و ۵00 میلیارد ریال بالغ شده است. 
مدیرعام��ل بانک توس��عه تعاون گف��ت: در جهت ارائه 
خدمات بهینه به تعاونگران و با مساعدت های وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی پایه بودجه ای این بانک اصالح ش��د.  
به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه تعاون، محمدعلی 
سهمانی اظهار کرد: بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک 
تخصصی بخش تعاون با ارائه خدمات بهینه به مش��تریان 
از سال گذش��ته تاکنون در حوزه جذب منابع، رشد قابل 
توجهی داشته به گونه ای که س��رمایه این بانک اکنون به 
هش��ت هزار و ۵00 میلیارد ریال بالغ ش��ده است.  وی با 
اشاره به اینکه به دنبال اصالح ترکیب شعب هستیم، افزود: 
درحال حاضر بهبود و اصالح ش��عب در راستای دستیابی 
به اهداف بانک با نگاهی توسعه ای دنبال می شود و براین 
اساس در یک سال گذشته سهم بانک توسعه تعاون از بازار 
۵0 درصد رشد داشته است.  مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
افزود: باید تالش های بیشتری درجهت توازن بین درآمدها 
و هزینه ه��ا ب��ه کار گرفته ش��ود به گونه ای ک��ه مدیریت 
هزینه ها و کنترل هوشمندانه آنها محور فعالیت قرار گیرد. 

نقش بانک صنعت و معدن
 در ارتقای صنعتی کشور

بانک صنعت ومع��دن به عنوان یک بانک توس��عه ای و 
راهبردی نقش وی��ژه ای در ارتقای اقتص��ادی و صنعتی 

داشته و بذرتوسعه را در کشور می کارد. 
 رییس هیات عامل صندوق توس��عه مل��ی گفت: بانک 
صنعت ومعدن به عنوان یک بانک توس��عه ای و راهبردی 
نقش وی��ژه ای در ارتق��ای اقتصادی و صنعتی داش��ته و 

بذرتوسعه را در کشور می کارد.
  به گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانک صنع��ت و معدن، 
سیدصفدر حس��ینی که به ات�فاق اعضای هیات عامل آن 
صن��دوق در بانک صنعت ومعدن ح�ضور داش��ت با بیان 
اینکه بانک صنعت ومعدن به عنوان یک بانک توس��عه ای 
جایگاه وی��ژه ای در عرصه اقتصاد و صنع��ت دارد، گفت: 
تعامل صندوق با ای��ن بانک می تواند همچ��ون رابطه دو 
شریک استراتژیک در جهت اهداف توسعه ای کشور باشد 

و سبب تسهیل روند تولید شود.
  وی با اشاره به این که هدف صندوق توسعه ملی تبدیل 
منابع نفت به منابعی زاینده و مولد است، گفت: نقش بانک 
صنعت ومعدن برای دستیابی صندوق به این هدف نقشی 

کلیدی است. 
 درابتدای نشس��ت یادش��ده که اعضای هیات مدیره و 
معاونان بان��ک صنعت و معدن نیز در آن حضورداش��تند 
رییس هیات مدی��ره و مدیرعام��ل این بانک به تش��ریح 
نحوه اس��تفاده بانک تحت مدیریت خود ازمنابع صندوق 

پرداخت. 

قان��ون بانک��داری ب��دون ربا 
به عنوان یکی از نخستین گام ها 
برای اس��المی کردن نظام بانکی 
کشور در سال 1362 به تصویب 
رس��ید. با وجود گذشت سه دهه 
از تصویب این قانون، هنوز مباحث 
فراوانی میان کارشناسان بانکداری 
در این مورد وجود دارد و موفقیت 
نظام بانکی کش��ور در انطباق با 
قوانین اسالمی توسط منتقدان 
و مدافعان مورد بحث و بررس��ی 
اس��ت. در این مورد ب��ا دو نفر از 
کارشناسان به گفت وگو نشستیم. 

اشکاالت اجرایی 
بانکداری اسالمی

علیرض��ا عس��گری ماران��ی، 
کارشناس اقتصادی در گفت وگو با 
»فرصت امروز« در این باره گفت: 
بانکداری اس��المی در ای��ران در 
قالب چارچوبی است و به اصطالح 
تمام عقدهایی که بسته می شود 
براساس عقود مش��ارکتی مدنی 
)مضاربه، مشارکت و غیره( است. 
بانک های ما بر این مبنا کارهای 

خود را انجام می دهند. 
وی افزود: یکی از مش��کالت 
در اجرای بانکداری اسالمی این 
است که در حسابداری بانک ها، 
برای محاس��به س��ود واقعی و 
بخش عقدها در کنار بخش های 
دیگر به صورت جمعی محاسبه 
می ش��ود و تفکیک آن مشکل 
اس��ت. خوش��بختانه در ح��ال 
براس��اس  بانک ه��ا  حاض��ر 
سپرده گذاری های مختلف سود 
علی الحس��ابی را به مش��تریان 
پرداخ��ت می کنن��د و در پایان 
سال سود قطعی را می پردازند. 

وی بیان داشت: در بخش هایی 
مث��ل وام دهندگ��ی و ارائ��ه 
تسهیالت مشکالتی وجود دارد 
که ش��اید به دلیل ع��دم اعتماد 
م��ردم، بانک ه��ا نتوانس��تند در 
این زمینه خ��وب عمل کنند. در 
م��واردی بانک ها تس��هیالت را 

به متقاضیان بخ��ش تولید ارائه 
می دهند و در عین حال ریس��ک 
آن را ه��م می پذیرن��د اما گاهی 
پیش می آید ک��ه تولیدکننده ای 
که از بان��ک تس��هیالت گرفته، 
به دالیل ش��رایط بد اقتصادی و 
تحریم ها نتوانس��ته است بدهی 
خود را به بانک ها بپردازد و موارد 
این چنینی بانک ها را جدا دچار 
مشکل می کند. موضوعاتی از این 
قبیل مواردی است که  بانکداری 
اسالمی باید راه حل آن را پیشنهاد 
کند. ضمن اینکه با پرسش هایی در 
حوزه اجرایی نیز مواجهیم ازجمله 
اینکه. با توجه به ش��رایط کشور، 
چه کنیم که بانک ها دچار آسیب 

جدی نشوند؟
این کارشناس اقتصادی اظهار 
کرد: مش��کل مهم دیگ��ر عدم 
نظارت مطلوب بان��ک مرکزی 
بر عملکرد بانک ها اس��ت. بانک 
مرک��زی می توان��د از عملکرد 
بانک ه��ا ارزیاب��ی دقیق ت��ری 
داشته باشد و درصورت انحراف 
آنها از قانون بانکداری اس��المی 
سختگیری های الزمه را داشته 
باشد. بانک امانتدار مردم است و 

اگر تدابیر الزم در این مورد انجام 
نش��ود منجر به افزایش شدید 
مطالب��ات معوق و مش��کالتی 
می ش��ود ک��ه االن بانک ه��ا 
گریبانگیر آن هستند. سیستم 
بانکی کش��ور نبای��د از جاده و 
مسیر بانکداری اسالمی منحرف 
ش��ود و بانک مرکزی باید برای 
رعایت این استانداردها از سوی 

بانک ها تالش کند. 

بانک مرکزی کار 
کارشناسی کند

غالمحس��ین ش��یری، عضو 
کمیس��یون اقتص��ادی مجلس 
در گفت وگو ب��ا »فرصت امروز« 
در م��ورد بانک��داری اس��المی 
گفت: قوانین��ی در دهه 60 در 
جمهوری اس��المی تصویب شد 
تحت عن��وان قان��ون بانکداری 
بدون ربا؛ این مصوبه پاسخی بود 
به نیازی که برای منطبق شدن 
بانکداری کشور با احکام اسالمی 
احساس می ش��د. اما این قانون 
از بدو تصوی��ب دارای نواقص و 
مشکالتی است که هنوز برطرف 

نشده است. 

وی اف��زود: این قان��ون باید 
آسیب شناس��ی ش��ود و م��ورد 
بازنگری قرار گیرد و کارشناسان 
ببینند اگرخ��ود قان��ون دچار 
مشکل اس��ت بازنگری و اگر در 
اجرا نواقصی دارد بر طرف شود. 
ش��یری تاکی��د ک��رد: ای��ن 
قانون باید بانکداری کش��ور را 
به س��متی ببرد که نظام بانکی 
همه جانبه در خدمت مردم قرار 
گیرد. بانک مرکزی این قانون را 
تحت مطالعه دقیق قرار دهد و 
نظرات علما را در این باره بگیرد 
و تالش کند تا بانکداری کشور 
را با احکام ش��رع مبین اسالم و 
براساس مصالح اقتصادی کشور 

تطبیق دهد. 
وی افزود: یکی از مش��کالت 
نظام بانکداری ک��ه باید مطابق 
قوانی��ن اس��المی آن را برطرف 
کرد این است که بانک ها به جای 
پشتیبانی از سرمایه گذاری، خود 
به سرمایه داری روی آورده اند و 
این یک آفت ب��رای نظام بانکی 
است. این رویه باید اصالح شود 
و دولت، بخش های خصوصی و 
تعاونی باید با هم متحد شوند تا 

اقتصاد کش��ور را به راه درست 
هدایت کنند. 

عض��و کمیس��یون اقتصادی 
مجلس ادامه داد: روی آوردن به 
بنگاه داری یک سم برای اقتصاد 
است و باید در قالب قوانین این 
رویه را اصالح کرد. بانک مرکزی 
بای��د بانک ها را تح��ت کنترل 
داشته باش��د و بانک را ارزیابی 
کند که آیا در مس��یر خود قرار 
دارد یا خیر. امیدواریم با تالش 
و کوششی که از سوی مسئوالن 
می ش��ود بتوانیم بانک ها را در 
خدم��ت تولی��د ق��رار دهیم تا 
همان ط��ور ک��ه رهب��ر معظم 
انقالب تاکید دارند برای تقویت 
اقتصاد مقاومتی بانک ها بتوانند 
پش��تیبان این روی��ه در بخش 

تولید باشند. 
وی در پای��ان خاطرنش��ان 
کرد: البته در مس��یر اس��المی 
ش��دن نظام بانکداری، بانک ها 
تالش هایی کرده اند که نباید از 
موفقیت هایش��ان چشم پوشی 
ک��رد. این طور نیس��ت که همه 
خدمات بانک ها منطبق با احکام 
اس��المی نباش��د و تالش های 
صورت گرفت��ه در ای��ن مورد، 
قابل تقدیر است. بانک ها باوجود 
کاس��تی ها، خدم��ات ارزنده ای 
را ب��ه بخ��ش تولی��د و عم��وم 
س��پرده گذاران داش��ته اند و در 
دو دهه گذش��ته بانک��داری ما 
گام های بلندی برداش��ته است 

که در خور تقدیر است. 
ش��یری تاکید ک��رد: بانک ها 
به دلیل تحریم ها دچار مشکالت 
زیادی شده اند و محدودیت های 
ایجاد شده آسیب هایی را به این 
بخش وارد کرده اس��ت. دولت 
باید در ای��ن رابط��ه از بانک ها 
حمایت کند. ب��ا تدابیر خاص، 
صرفه جوی��ی و افزای��ش تولید 
و ب��ا تالش و کوش��ش و اقتصاد 
مقاومت��ی می توان ی��ک نظام 
بانکی اس��المی خوب و منطقی 

را به جریان انداخت. 

اخت��الف قیم��ت دالر دولتی 
و آزاد با نوس��انات اخیر ارزی به 
حدود 800 تومان رسیده است 
و این موضوع، اجرای سیاس��ت 
ارز تک نرخی را ب��ا چالش های 

جدیدی روبه رو خواهد کرد. 
قیمت دالر به عن��وان یکی از 
ارزهای مرجع در کش��ورمان که 
طی روزه��ای اخیر ب��ا افزایش 
قیمت مواجه ش��د، روز یکشنبه 
با اظهارنظ��ر ریی��س کل بانک 
مرک��زی و وزیر اقتص��اد متوقف 
شد و آخرین نرخ ها روز یکشنبه 
برای فروش دالر به قیمت 3480 
تا 3۵00 توم��ان روی تابلوهای 
صرافی ها در چهارراه استانبول تا 
میدان فردوسی تهران حک شد. 
یک��ی از فع��االن ب��ازار ارز 
در گفت وگ��و ب��ا مه��ر در مورد 
پیش بین��ی ن��رخ دالر گف��ت: 
اظهارات مقامات اقتصادی به ویژه 
ریی��س کل بان��ک مرکزی روی 
قیم��ت دالر در ب��ازار تاثیر گذار 
است و هر اظهارنظری می تواند 

روند قیمت ها را تغییر دهد. 
همچنی��ن یک��ی دیگ��ر از 
فعاالن صرافی در اطراف میدان 
فردوسی عنوان کرد: پیش بینی 
ب��ازار ارز در کش��ورمان ممکن 
نیس��ت و هر اتفاقی در این بازار 
رخ می دهد. با این وجود، به نظر 
می رسد، نرخ ها، با کاهش مواجه 

شوند. 
یک��ی دیگ��ر از فع��االن بازار 
ارز می گوی��د: به نظر می رس��د، 
دولت از طریق افزایش قیمت ارز 
می خواهد برای خود درآمدزایی 
داشته باشد. در همین حال، اگر 
قیم��ت دالر کاهش یاب��د، بعید 
اس��ت به میزان گذشته و قبل از 
آغاز روند افزایش قیمت ها برسد. 
موض��وع دیگ��ر موردتوجه با 
افزایش قیمت دالر در بازار آزاد، 
افزایش اختالف نرخ دالر دولتی 
و بازار آزاد اس��ت؛ به طوری که 
بانک مرک��زی دیروز ن��رخ دالر 
دولتی را 2684 توم��ان در نظر 
گرفته اس��ت، ب��ر این اس��اس، 

اختالف قیمت فعلی بازار آزاد به 
میزان 3480 تا 3۵00 تومان تا 
نرخ اعالمی رسمی بانک مرکزی 
به ح��دود 800 تومان رس��یده 
اس��ت.  همین موض��وع برنامه 
ارز تک نرخی بان��ک مرکزی را 
به هال��ه ای از ابه��ام فرومی برد 
و یکسان س��ازی نرخ ه��ا را ب��ا 
مش��کالتی مواجه خواهد کرد و 
بر این اس��اس باید منتظر برنامه 
بان��ک مرکزی بود و دی��د که آیا 
قیم��ت ارز دولت��ی را افزای��ش 
خواه��د داد ی��ا تالش خ��ود را 
برای کاهش ن��رخ در بازار انجام 

می دهد. 

واکنش وزیر اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با 
اشاره به نوسان روزهای اخیر در 
بازار ارز گفت: در شرایط بنیانی 
بازار ارز و س��رمایه ای��ران، هیچ 
تغییر خاصی رخ نداده و انتظار ما 
وضع باثبات در بازار ارز و سرمایه 

است. 
عل��ی طیب نی��ا، در واکن��ش 
به س��قوط ش��اخص ب��ورس و 
نوسانات اخیر ارزی گفت: مردم 
بدانند در ش��رایطی ک��ه عوامل 
واقعی تغییر نکرده اس��ت، نباید 
رفتارهای هیجانی داشته باشند.   
وزی��ر اقتصاد گفت: کس��انی که 

در این ش��رایط متاث��ر از عوامل 
روانی، رفت��ار می کنن��د با زیان 
مواجه خواهند ش��د؛ همان طور 
که در گذش��ته هم ش��اهد این 
وضع بودی��م.  طیب نیا افزود: در 
دوره کوتاه مدت نرخ ارز افزایش 
می یابد و کسانی که در این دوره 
خرید می کنند، به یقین با زیان 
مواجه و پشیمان می شوند.  وی با 
بیان اینکه در یک سال اخیر چند 
بار این موضوع را تجربه کرده ایم، 
گفت: م��ردم ما که ای��ن تجربه 
را داش��ته اند، از رفت��ار هیجانی 
پرهیز کنن��د.  طیب نی��ا اظهار 
کرد: تغیی��رات چن��د روز اخیر 
عمدتا ناش��ی از برخی هیجانات 
و عوامل روانی اس��ت که در بازار 
رخ می ده��د و متاث��ر از برخ��ی 
خبرهای منتشره در بازار است.  
وی تاکید کرد: م��ردم مطمئن 
باشند، در شرایط بنیانی و واقعی 
اقتصاد کشور هیچ تغییر خاصی 
حاصل نش��ده و ای��ن تغییرات 
گذراست.  طیب نیا درباره اینکه 
برای تقوی��ت بازار س��رمایه چه 
تمهیداتی اندیش��یده اید؟ گفت: 

اقدامات مثبتی شده است. 
وی اف��زود: ب��ا فع��االن بازار 
سرمایه تماس هایی داشته ایم و 
اشخاص حقوقی و افراد موثر بازار 
س��رمایه به خوبی واقف هستند 

که نوس��انات کوتاه مدت است و 
ادامه پیدا نمی کند. 

وزی��ر اقتصاد گف��ت: بنابراین 
انتظار ما این اس��ت که این روند 
ب��ه زودی به انتهای خود برس��د 
و باز ش��اهد یک روند مثبت و با 

ثبات در بازار باشیم. 
نخستین واکنش سیف

 به نوسانات ارزی
در همی��ن ح��ال، رییس کل 
بانک مرکزی بعدازظهر یکشنبه 
با اعالم اینکه تاثیر برخی اخبار بر 
بازار ارز موقتی است و تعادل به 
سرعت به بازار بازخواهد گشت، 
عمده ترین عام��ل تاثیر گذار بر 
تحوالت فعلی ب��ازار را »ورودی 

ارز« اعالم کرده است. 
ول��ی اهلل س��یف، در مراس��م 
رونمای��ی از س��امانه ف��روش 
اینترنتی ارز مس��افری در مورد 
وضعیت بازار ارز گفته است: بازار 
ارز در شرایط تعادل به سر می برد 
و اتفاق های��ی که ط��ی روزهای 
اخیر افتاده اس��ت، ب��ه عواملی 
مربوط می ش��ود که اصلی ترین 
آن، وضعی��ت ورودی ارز به بازار 

است. 
ریی��س کل بانک مرک��زی با 
تاکید ب��ر اینکه وضعی��ت تقاضا 
در بازار ارز متعادل است، افزوده 
اس��ت: تاثیر برخی اخبار بر این 

بازار موقتی اس��ت و تع��ادل به 
سرعت به بازار بازخواهد گشت. 

سیف با اعالم اینکه همچنین 
تصمیماتی برای وضعیت بورس 
اتخاذ شده، افزوده است: شرایط 
نشان می دهد، شاخص به جای 
اصل��ی خ��ود بازخواهدگش��ت.  
وی ادامه داده اس��ت: در برخی 
مواق��ع حب��اب در ب��ازار ایجاد 
می ش��ود که این حب��اب تخلیه 
خواهد ش��د و نمی تواند به سایر 
بازارها تس��ری یابد. به هر حال، 
ش��رایط متع��ادل را در روزهای 
آین��ده خواهیم داش��ت.  رییس 
کل بانک مرک��زی با اش��اره به 
نتایج مذاکرات هسته ای و اعالم 
آن در روزهای اخیر گفته است: 
بانک ها باید اقتضائات و آمادگی 
الزم را برای برق��راری ارتباطات 
بین المللی دقیق داشته باشند تا 
بتوانند به صورت کارا و موثر عمل 
کنند. اگر قرار باش��د بانک های 
خارجی در کش��ور م��ا فعالیت 
کنند، با وضعیتی که با بانک های 
داخلی در حال حاضر دارند، قادر 
به رقابت آنها نخواهند بود و سطح 
فعلی فعالی��ت بانک های داخلی 

قابل رقابت با آنها نیست. 
سیف با تاکید بر اینکه در یک 
دامنه هفت ماهه باید بانک ها هر 
چه سریع تر خود را آماده کنند، 
افزوده است: عالئم مثبت و عزم 
جدی در طرف مقابل وجود دارد 
و بی��ش از اینها نتای��ج مثبت به 

تاخیر نخواهد افتاد. 
وی با تاکید بر اینکه وضعیت 
بازار و ش��رایط اقتصادی باثبات 
است، افزود: بنا به اخبار رسیده، 
نوس��اناتی در بازار وج��ود دارد 
که ای��ن از بنیان ه��ا و اقتضائات 
اقتصادی اس��ت، ام��ا وضعیت و 
ش��رایط از ثبات الزم برخوردار 
اس��ت.  رییس کل بانک مرکزی 
با اشاره به اینکه عوامل بنیادین 
موث��ر در بازار نقش خ��ود را ایفا 
می کنند، گفته است: در روزهای 
آینده آرامش به بازارها بازخواهد 

گشت. 

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

 اشکاالت اجرایی قانون بانکداری اسالمی
نسیم نجفی

قیمت سکه کاهش یافت
نرخ ف��روش هر قطعه س��که تم��ام به��ار آزادی طرح 
جدید روز یکشنبه در بازار 9۵3,000تومان، طرح قدیم 
9۵0,000تومان، نیم س��که 479,000 تومان، ربع سکه 
274,000تومان و سکه گرمی 172 هزار تومان اعالم شد. 
همچنین نرخ هر گرم طالی زرد 18 عیار در بازار داخلی 
97,188تومان و نرخ هر اونس ط��ال در بازارهای جهانی 

1,171,4دالر است. 
همچنین قیم��ت دالر در بازار پ��س از جهش ناگهانی 
در روز گذشته  با س��خنان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک 
مرکزی روند  نزولی را در پیش گرف��ت و به رقم 34080 
رسید. قیمت پوند هم ۵39۵0 ریال را تجربه کرد و یورو 

هم 42390 ریال را دید.

نرخنامه

بانک نامه
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گزارش 2

اختالف قیمت ارز دولتی و آزاد، 800 تومان 

رشد قیمت ارز متوقف شد



5 تجارت و خدمات

بیل مکانیکی ه��ا این روزها 
خ��واب پایی��زی بزرگ تری��ن 
آش��فته  ا  ر ته��ران  ن��ه  خا
کرده اند. خانه ای که با داشتن 
ارزش های تاریخی – فرهنگی 
تا به حال ش��انس ثبت شدن 
ا  ر مل��ی ر ث��ا در فهرس��ت آ
نداش��ته و برگ های تاریخش 
به زردی نشس��ته اس��ت. این 
خان��ه که نام صاحب��ش، ثابت 
پاسال را بر پیش��انی دارد، در 
خیاب��ان آفریقا ب��ر پهنه ای به 
وس��عت 11 ه��زار و 543 متر 
مربع ساخته ش��ده و به تازگی 
خبرهای��ی مبنی ب��ر تخریب 
ای��ن خان��ه و تبدی��ل آن ب��ه 
برج اس��ت. تخری��ب خانه ها و 
بافت های تاریخی مس��ئله ای 
اس��ت که در س��ال های اخیر 
بسیاری از ش��هرهای تاریخی 
را تهدی��د ک��رده اس��ت. در 
یکی دو س��ال گذش��ته، بافت 
تاریخ��ی ش��هرهای کاش��ان، 
نراق و چندین ش��هر کوچک 
دیگر به خاطر توجه شهردار و 
مدیریت شهری شان از تخریب 
در امان ماند و احیاء ش��د، اما 
شهرهای پرگردشگر اصفهان، 
یزد، شیراز و ش��هرهای دیگر 
نتوانس��تند در برابر توس��عه و 
ساخت و س��ازها مقاومت کنند 
و تالش ه��ا واعتراضات مردم 
و دوستداران میراث فرهنگی 
بی نتیجه ماند تا آنجا که برای 
تخریب بافت تاریخی ش��یراز، 
معاون رییس جمهور و ریاست 
س��ازمان می��راث فرهنگ��ی 
خود ب��ه توق��ف تخریب ها در 
این ش��هر اقدام کردند. آسیب 
ندن و بی توجه��ی ب��ه  رس��ا
بافت ه��ا و خانه ه��ای تاریخی 
فقط حال می��راث فرهنگی را 
بد نمی کند، بلکه از آنجایی که 
این آثار زمین��ه ای برای رونق 
گردشگری در ش��هرها فراهم 
می کنند و س��هم قابل توجهی 

در صنعت گردش��گری دارند، 
تخریب آنها می تواند توریسم 
را در ایران که گردش��گری در 
بافت های تاریخی س��هم کمی 
از آن ن��دارد، ب��ا چالش هایی 

مواجه کند. 

خانه ها پر جاذبه ترین 
برای گردشگران 

ی��ک متخص��ص مدیری��ت 
گردش��گری معتق��د اس��ت، 
معم��اری خانه ه��ا در ایران و 
در بافت های تاریخی ش��هرها 
ب��رای  پرجاذبه ترین ه��ا  ز  ا
گردش��گران داخلی و خارجی 
اس��ت. احمد روس��تا، با بیان 
اینکه تهدید و تخریب خانه ها 
و ب��ه دنب��ال آن بافت ه��ای 
تاریخ��ی پدی��ده نادرس��ت و 
غیر فرهنگ��ی اس��ت ک��ه در 
س��ال های اخیر بخ��ش قابل 
توجه��ی از می��راث فرهنگی 
کش��ور را تهدید کرده اس��ت، 
می گوید: گردش��گران ش��هر 
را ب��ه اصالتش می شناس��ند و 
بافت های تاریخ��ی و معماری 
خانه ه��ا زودت��ر از ه��ر نم��اد 
دیگری اصالت ش��هر را نشان 
می دهند.  این استاد دانشگاه 
با اش��اره به تخریب خانه های 

مهم و ارزشمند تاریخی تهران 
در اهمی��ت توجه ب��ه احیاء و 
حف��ظ ای��ن خانه ه��ا توضیح 
می ده��د: معم��اری بوم��ی و 
خانه ه��ای تاریخ��ی ب��اری از 
صنعت گردشگری را بر دوش 
دارند و ای��ن اهمیت در حفظ 
و نگه��داری خانه ه��ای ویژه 
و خ��اص دو چندان احس��اس 
می ش��ود و متولی��ان می��راث 
فرهنگ��ی در ته��ران و دیگ��ر 
ش��هرها با وجود رشد بی رویه 
توس��عه ساخت و س��ازها باید 
س��ختگیری ها و پیگیری های 

بیشتری داشته باشند. 
روستا با بیان اینکه با تهدید و 
تخریب این خانه ها به نوعی در 
عمل از ورود گردشگر به شهرها 
جلوگیری می شود، در چگونگی 
اس��تفاده و کاربردی کردن این 
خانه ه��ا می گوی��د: خانه های 
خاص و ویژه عمدتا مس��احت 
بسیار زیاد و قابل توجهی دارند 
و می توانن��د به عن��وان هت��ل، 
اقامتگاه های گردشگری، مرکز 
فرهنگی و غیره مورد اس��تفاده 

قرار گیرند. 
تخری��ب  روس��تا،  احم��د 
خانه های تاریخی در بافت قدیم 
یزد را برای ساخت بلوار در شهر، 

ناش��ی از عدم آگاهی نسبت به 
این سرمایه و بی توجهی به این 
جاذب��ه گردش��گری می داند و 
معتق��د اس��ت ای��ن پدی��ده با 
شروع در این شهر به شهرهای 
اصفهان، تهران، ش��یراز و دیگر 

شهرها سرایت کرد. 
این استاد دانشگاه و متخصص 
مدیریت گردش��گری می گوید: 
برای آنکه ش��هرهایمان هویت، 
سرمایه هایش��ان  و  اصال��ت 
را از دس��ت ندهن��د، ن��ه تنها 
میراث فرهنگی بلک��ه معاونت 
گردشگری در س��ازمان متولی 
ای��ن آث��ار اس��ت و بای��د برای 
پیش گی��ری از ای��ن تخریب ها 

تمام تالشش را کند. 
خان��ه ثابت پاس��ال ک��ه به 
دلیل نوع معم��اری اش به کاخ 
ورس��ای ایران مش��هور است، 
در دهه 1340 س��اخته ش��د. 
صاحبش یکی از سرمایه گذاران 
و بازرگانان آن زمان و موس��س 
تلویزی��ون ملی ب��ود. معماری 
این خان��ه از معم��اری یکی از 
کاخ های ورس��ای الگوبرداری 
شده و گفته می ش��ود، اشیای 
بسیار ارزش��مندی در آن به کار 
رفته است و قیمت آن را در قبل 
از انقالب حدود 15میلیون دالر 

تخمین زده بودند. 
معاون��ت می��راث فرهنگ��ی 
س��ازمان می��راث فرهنگ��ی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری 
با بی��ان اینکه ش��هرداری برای 
تخریب ای��ن خانه به س��ازمان 
میراث فرهنگی اس��تعالم نزده 
اس��ت، درب��اره وضعی��ت خانه 
ثابت پاسال به »فرصت امروز« 
می گوید: میراث فرهنگی تهران 
در حال پیگی��ری وضعیت این 
خانه است و امیدواریم به نتیجه 
مطلوب��ی برس��د، در غیر ای��ن 
صورت، معاونت میراث فرهنگی 
س��ازمان به ماجرا ورود خواهد 

کرد. 
محم��د حس��ین طالبی��ان 
با ای��ن توضیح که مح��ل خانه 
 در طرح تفضیلی ش��هر تهران، 
اداری تعریف ش��ده  تج��اری-
اس��ت، می افزاید: طب��ق قانون 
ش��هرداری در اج��رای ط��رح 
تفضیل��ی در جایی ک��ه به یک 
اثر ارزشمند یا تاریخی برخورد 
می کند، حتما باید از س��ازمان 
میراث فرهنگی استعالم بگیرد 
و هر گونه فعالیت یا اقدامی در 
آن محل ممنوعیت قانونی دارد.  
برخی رسانه ها از مالکیت خانه 
توسط نهاد ریاس��ت جمهوری 
خبر دادند و برخی مالکیت آن 
را به شرکت سرمایه گذاری صبا 
میهن نسبت داده اند. »فرصت 
امروز«  در تماس��ی با ش��رکت 
نامبرده   صحت خبر را جویا شد، 
اما شرکت صبا میهن این خبر را 
نادرست و داشتن هر گونه پروژه 

را در این منطقه تکذیب کرد. 
مس��ئله تخری��ب خانه های 
تاریخی، عدم مرمت و احیای  
چال��ش بس��یاری از ش��هرها 
به خص��وص ش��هرهای بزرگ 
اس��ت که نارضایتی و اعتراض 
م��ردم و دوس��تداران میراث 
فرهنگی به مدیریت ش��هری 
در ای��ن ش��هرها را ب��ه دنبال 

داشته است. 

یادگارهای تاریخی از ساخت و سازها در امان نیستند 

 تخریب خانه های تاریخی
سنگ اندازی بر سر راه صنعت گردشگری 

تخفیف ویژه بیمه پاسارگاد به 
مناسبت روز بیمه

شرکت بیمه پاسارگاد به مناسبت بزرگداشت روز بیمه 
و با هدف تکریم بیمه گ��ذاران، تخفیف های ویژه ای برای 
هموطنان گرامی در نظر گرفته اس��ت. این تخفیف ها از 
تاریخ هشتم تا 20 آذرماه، در زمان صدور بیمه نامه بدنه 

اتومبیل و آتش سوزی اعمال می شود. 
براساس گزارش های دریافتی، خریداران بیمه نامه بدنه 
اتومبیل و همچنین بیمه نامه های آتش سوزی )واحد های 
مسکونی و غیرمسکونی( می توانند با مراجعه به بیش از 70 
شعبه و سه هزار نماینده در سراسر کشور از تخفیف های 

ویژه این شرکت برخوردار شوند. 
جهت کسب اطالعات بیش��تر و دسترس��ی به نشانی 
ش��عبه ها و نمایندگی ه��ای ای��ن ش��رکت در سراس��ر 
 کش��ور می توانید به پایگاه اطالع رس��انی بیمه پاسارگاد
www.pasargadinsurance.ir مراجعه یا با تلفن 

گویای 82489 )021( تماس حاصل کنید. 

ستاد هماهنگی خدمات سفر 
آماده خدمات رسانی به زائران

 مع��اون گردش��گری س��ازمان می��راث فرهنگ��ی، 
صنایع دستی و گردشگری کش��ور از آمادگی کامل ستاد 
هماهنگی خدمات سفر در سراسر کشور برای خدمت دهی 

به مشرفین بارگاه آقا اباعبداهلل الحسین )ع( خبر داد. 
مرتضی رحمانی موحد، با اشاره به نزدیکی فرا رسیدن 
اربعین و خیل عظیم مش��تاقان و زائران امام حسین)ع( 
در تدارک تش��رف به کش��ور عراق اظهار کرد: با توجه به 
اش��تیاق هموطنان عزیز از سراسر کشور برای شرکت در 
مراسم اربعین حسینی و تداخل این ایام با روز های سرد 
سال سعی شده پیش بینی الزم در خصوص ابعاد ایمنی، 
امنیتی، انتظامی، حمل و نقلی، بهداشتی و درمانی، اقامت و 
اسکان موقت و ترددهای زمینی، هوایی و ریلی در راستای 

تامین رفاه حال زائران مشرف به عراق صورت گیرد. 
رییس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر ادامه داد: 
تمام اس��تان ها باالخص اس��تان های عبوری خوزستان، 
ایالم، کردس��تان، همدان و کرمانشاه در ایام قبل و بعد از 
اربعین به صورت شبانه روز آماده سرویس دهی و رسیدگی 

به وضعیت زائران هستند. 
رحمانی موحد، در ادامه ضمن اش��اره به توالی رحلت 
حضرت رس��ول اکرم و شهادت امام حس��ن مجتبی)ع( 
و حضرت ثام��ن الحجج)ع( تاکید کرد: امس��ال همچون 
س��ال های گذشته ش��اهد تش��رف موج زائران به مشهد 
خواهیم ب��ود بنابراین تمام دس��تگاه های اجرایی مرتبط 
با خدمات رسانی به زائران به خصوص زائران پیاده بارگاه 
رضوی در حال آماده باش و تدارک خدمات مورد نیاز در 

راه های مواصالتی به مشهد هستند. 

برنامه تهاتر نفت و کاالی ایران و 
روسیه به زودی اجرایی می شود

 الکسی اولیوکایوف، وزیر توسعه اقتصادی روسیه گفت 
برنامه تهاتر نفت در برابر کاال ک��ه تفاهم نامه آن چند ماه 
پیش بین ایران و روس��یه به امضا رس��یده بود، در آینده 

نزدیک اجرایی می شود. 
به گزارش س��ایت خبری اتاق بازرگانی تهران به نقل از 
»ایتارتاس«، اولیوکایوف پس از مذاکره با مقامات دولت 
ایران در تهران در مصاحبه با این خبرگزاری گفت: مراحل 
مقدماتی توافق بین دوکشور در این زمینه به پایان رسیده 

و به زودی این موافقت نامه وارد فاز عملیاتی می شود. 
وزیر توسعه اقتصادی روسیه تصریح کرد: در حال حاضر، 
برنامه ای برای امضای قرارداد فروش تجهیزات مورد نیاز 
صنعت نفت وگاز به ایران در دست است. وی افزود: به این 
ترتیب ما قادر خواهیم بود صادرات مواد غیر خام، با ارزش 
افزوده از قبیل تجهیزات صنعت  نفت وگاز، ماش��ین آالت 
کشاورزی، وسایل موتوری، هواپیما، ماشین های راه آهن، 
تجهیزات نیرو و ژنراتور های مولد الکتریس��یته را افزایش 
دهیم. ب��ه گفته اولیوکایوف، دوکش��ور در حال بررس��ی 

سیستم مبادالتی براساس ارز های ملی هستند. 

درخواست کمک ایران از روسیه برای 
پیوستن به سازمان جهانی تجارت

خبرگزاری تاس روسیه براساس یادداشت تفاهمی که 
در زمینه همکاری میان وزارت توسعه اقتصادی روسیه و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران به امضا رسید اعالم 
کرد که ایران برای پیوس��تن به س��ازمان جهانی تجارت 

)دبلیو. تی. او( از روسیه کمک خواسته است. 
به گزارش ایرنا از خبرگزاری تاس، این یادداشت تفاهم 
یک ساله توسط الکسی اولیو کایوف، وزیر توسعه اقتصادی 
روس��یه و محمدرضا نعم��ت زاده وزیر صنع��ت، معدن و 

تجارت ایران امضا شد. 
سازمان جهانی تجارت یک سازمان بین المللی است که 
قوانین جهانی تجارت را تنظی��م و اختالفات بین اعضا را 
حل و فصل می کند.  در دنیای امروز تجارت، اگر کشوری 
به عضویت سازمان تجارت جهانی که متولی اصلی تجارت 
آزادانه و تحرک کامل کاالها و خدمات در س��طح جهان 
است درنیاید عمال قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق 

در بازارهای جهانی نخواهد بود. 

نحوه برخورداری 
از مستمری کارافتادگی

مدی��ر کل ام��ور فن��ی مس��تمری های س��ازمان 
تامی��ن اجتماع��ی، نح��وه برخ��ورداری از مس��تمری 
تش��ریح  را  س��ازمان  ای��ن  در  کارافتادگ��ی   از 

کرد. 
به گ��زارش اداره کل رواب��ط عمومی س��ازمان تامین 
اجتماعی، منصور آتش��ی گف��ت: طبق م��اده 70 قانون 
تامی��ن اجتماعی، بیمه ش��دگانی که طبق نظر پزش��ک 
معال��ج غیر قابل عالج تش��خیص داده می ش��وند، پس از 
انجام خدمات توانبخش��ی و اع��الم نتیجه توانبخش��ی 
یا اش��تغال چنانچه طبق نظر کمیس��یون های پزش��کی 
مذک��ور در م��اده 91 قان��ون توانای��ی خ��ود را بعض��ا 
 یا کال از دس��ت داده باش��ند به ط��رق ذیل با آنه��ا رفتار

 خواهد شد. 
وی ادامه داد: هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده 
66 درصد و بیشتر باشد از کارافتاده کلی وچنانچه میزان 
کاهش قدرت کار بیمه ش��ده بین 33 ت��ا 66 درصد و به 
علت حادثه ناشی از کار باشد، از کارافتاده جزئی شناخته 

می شود. 
آتشی گفت: اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین 
10 تا 33 درصد بوده و علت آن حادثه ناشی از کار باشد، 
بیمه شده استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را 

خواهد داشت. 
وی خاط��ر نش��ان ک��رد: مس��تمری از کارافتادگی به 
بیماری های مادرزادی که قبل از بیمه پردازی فرد وجود 
داش��ته و فرد در پی آن توانایی کار را از دس��ت می دهد، 

تعلق نمی گیرد. 

ضریب نفوذ بیمه 1.73 درصد و 
میزان تقاضا در اقتصاد ملی

 9.18 درصد است

رییس پژوهشکده بیمه، ضریب نفوذ بیمه در سال 92 را 
1.73 درصد اعالم کرد و گفت: البته میزان تقاضای بیمه 
)بازرگانی و اجتماعی(در اقتصاد ملی 9.18 درصد است. 

به گزارش ایرنا، غدیر مه��دوی افزود: ضریب نفوذ بیمه 
درکش��ور در س��ال 90 معادل 1.37 درصد، در سال 91 
معادل 1.85 درصد و در س��ال 92 مع��ادل 1.73 درصد 
است.  این مقام مسئول در خصوص دالیل کاهش ضریب 
نفوذ بیمه در سال گذش��ته، اظهار کرد: ضریب نفوذ بیمه 
حاصل تقسیم حق بیمه تولیدی بر تولید ناخالص داخلی 
است، بنابراین اگر ارقام صورت و مخرج تغییر کند، حاصل 
آن نیز متفاوت خواهد بود. براس��اس اعالم بانک مرکزی 
تولید ناخالص داخلی در کشور در سال 92 افزایش یافته 
و این در حالی اس��ت که حق بیمه تولیدی در کش��ور به 
همان می��زان تغییر نک��رده، بنابراین ضری��ب نفوذ بیمه 

کاهش یافته است. 
وی با تاکید بر اینکه تحقی��ق در خصوص ضریب نفوذ 
بیمه دقیق و گس��ترده بوده اس��ت، تصریح کرد: عالوه بر 
ضریب نفوذ کل تقاضای بیمه کشور نیز مورد بررسی قرار 
گرفت که براساس آن مشخص شد بخش عمده تقاضای 
بیمه ای کش��ور مربوط به بیمه های اجتماعی است و در 
مجموع در سال 92 تقاضای بیمه در اقتصاد ملی )بازرگانی 
و اجتماع��ی( 9.18 درصد بوده اس��ت. برهمین اس��اس 
مردم در بخش های مختلف تقاضای بیمه دارند، اما نحوه 

پاسخگویی به آن بحث دیگری است. 
مهدوی با بیان اینکه رییس کل بیمه مرکزی در س��ال 
گذشته انجام 40 طرح پژوهش��ی را به پژوهشکده بیمه 
تفویض کرده بود، اظهار کرد: از این تعداد تاکنون 16 طرح 

پژوهشی به پایان رسیده است. 
وی، ارائه نرخنامه مش��ورتی را برای تمام ش��اخه های 
بیمه ای از طرح های پژوهشی پایان یافته دانست و اظهار 
کرد: از آنجا ک��ه اصالح رویه در نرخ ها بر ب��ازار تاثیرگذار 
اس��ت، بنابراین صنعت بیمه برای نخس��تین ب��ار دارای 

نرخنامه مشورتی شد. 
وی با تاکید بر اینکه، نرخ ه��ا در صنعت بیمه به صورت 
دستوری توسط بیمه مرکزی تعیین نمی شود، افزود: قرار 
است بیمه مرکزی در خصوص نرخ ها تنها به بازار رهنمون 
انجام دهد. بررس��ی تحلیل ضریب نفوذ بیمه کش��ور نیز 
از دیگر پروژه هایی اس��ت که کار تحقیقات��ی آن به پایان 

رسیده است. 
رییس پژوهشکده بیمه، بازنگری شرایط عمومی بیمه 
اتومبیل، بحث مالیات بر ارزش افزوده و طرح بیمه اتومبیل 
را از دیگر طرح های پژوهش��ی ذکر کرد و گفت: در سال 
گذشته 81 کتاب توس��ط پژوهشکده بیمه چاپ شده که 

59 جلد آن چاپ اول و 22 جلد تمدید چاپ شده است. 
مهدوی از آغاز تدریس رشته بیمه سنجی در دوره دکترا 
در دانشگاه شهید بهش��تی خبر داد و گفت: این رشته با 

همکاری پژوهشکده بیمه راه اندازی شده است. 
وی حمایت مالی 170 پایان نامه دانشگاهی و برگزاری 
119 هزار نفر س��اعت کالس آموزشی برای نمایندگان و 
کارگزاران را از دیگر اقدامات نام برد و گفت: قرار است 13 
آذر ماه بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش 
بین المللی بیمه توسعه برگزار شود که در راستای آن 240 
مقاله دریافت و پس از داوری 20 مقاله انتخاب شده است. 

مذاکرات پژوهشکده بیمه با مجلس برای طرح 
راننده محور بودن بیمه شخص ثالث 

وی درباره طرح راننده محور بودن بیمه ش��خص ثالث 
به جای خودرو محور بودن گفت: این طرح در پژوهشکده 
بیمه تکمیل ش��ده و جلس��اتی را در خصوص آن با مرکز 

پژوهش های مجلس شورای اسالمی برگزار کرده ایم. 
مه��دوی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه مجل��س در ای��ن 
زمین��ه روال خ��اص خ��ود را دارد، اف��زود: بهتر اس��ت 
 بینش ه��ای تصمیم گی��ران و دانش��گاه ها ب��ه یکدیگ��ر

 نزدیک شود. 

بیمه خبر کوتاه 

گردشگری 

تجارت 

طبق آخرین آمار منتش��ره از 
اتحادی��ه بین الملل��ی مخابرات 
)ITU(، ایران با بهب��ود جایگاه 
خود در بین 166 کش��ور دنیا در 
طبقه کشور های روبه رشد حوزه 

ارتباطات قرار گرفت. 
ITU  در سمپوزیوم بین المللی 
نش��انگر های فن��اوری اطالعات 
 ،)WTIS2014( و ارتباط��ات
آخرین وضعیت توسعه ICT در 
جهان در سال 2014 را به همراه 
نتای��ج ارزیابی جایگاه کش��ورها 
براساس شاخص توسعه ارتباطات 
و فن��اوری اطالع��ات )IDI(  در 
قالب گزارش اندازه گیری جامعه 
اطالعاتی اعالم کرد که طبق آن 
دانم��ارک، کره جنوبی و س��وئد 
توانستند به ترتیب جایگاه اول تا 
س��وم را از آن خود کنند.  در این 
رده بندی ایران با س��ه پله صعود 
نسبت به سال گذش��ته توانست 
به مق��ام 94 برس��د و رتبه 15 از 
29 کش��ور آس��یا و اقیانوسیه را 
به خود اختصاص دهد.  وضعیت 
ای��ران در بخ��ش نش��انگرهای 
دسترسی به ش��بکه دارای تعداد 
مش��ترکان تلفن ثاب��ت 38 نفر و 

تعداد مشترکان تلفن همراه 84 
نفر به ازای هر 100 نفر از جمعیت 
کش��ور اس��ت. همچنین سرانه 
پهن��ای باند اینترن��ت بین الملل 
به ازای هر کارب��ر اینترنت حدود 
4/6 کیلوبیت بر ثانیه اس��ت که 
نس��بت به سال گذش��ته با رشد 
31 درصدی مواجه بوده اس��ت. 
اتحادی��ه بین الملل��ی مخابرات، 
درصد خانوار های دارای رایانه در 
ایران را 44 درص��د و خانوارهای 
دارای دسترس��ی ب��ه اینترنت را 
حدود 35/8 درص��د اعالم کرده 

است. 
در این گزارش آمده اس��ت که 
84 در صد ایرانی ها دارای س��واد 
فاوا هس��تند و جای��گاه 37 را از 
لحاظ قیمت اینترنت ثابت و رتبه 
87 را در اینترنت پرسرعت همراه 

)3G( در اختیار دارند. 

رشد قابل توجه کشور های 
در حال توسعه

براساس اعالم اتحادیه جهانی 
مخابرات، تعداد کاربران اینترنت 
در کش��ورهای درحال توس��عه 
در پن��ج س��ال گذش��ته دو برابر 
ش��ده و دوس��وم مردم آنالین به 

اینترنت در جهان در کشورهای 
در حال توسعه زندگی می کنند. 
همچنی��ن از 4/3 میلیارد نفری 
ک��ه هن��وز از اینترنت اس��تفاده 
نمی کنن��د، 90درص��د آنه��ا در 
کشورهای درحال توسعه زندگی 
می کنند. در بخ��ش تلفن همراه، 
گزارش تخمی��ن می زن��د که تا 
انتهای سال 2014، هفت میلیارد 
مش��ترک تلفن همراه در جهان 
وجود خواهد داشت که این میزان 
تقریبا مع��ادل جمعی��ت جهان 

است. 
این گ��زارش تاکید می کند که 
هم اکنون، در حدود 450 میلیون 
نفر از مردم جهان در مکان هایی 
زندگی می کنند که پوشش شبکه 
تلفن هم��راه در آنها وجود ندارد. 
پهن��ای باند اینترن��ت بین الملل 
به می��زان زیادی توس��عه یافته و 
سهم کش��ورهای درحال توسعه 
از 9 درص��د در س��ال 2004 به 
30 درصد در حال حاضر رسیده 
است. اما پایین بودن پهنای باند 
اینترنت بین الملل در کشورهایی 
با حداق��ل اتصال، یک��ی از موانع 
مهم در اس��تفاده از ف��اوا در این 

کشورها است. 

براس��اس این گ��زارش، حدود 
96 درص��د جمعی��ت جه��ان از 
تلفن همراه اس��تفاده می کنند و 
ح��دود نیم��ی از جمعیت جهان 
به شبکه های پرس��رعت نسل3 
تلفن هم��راه دسترس��ی دارند. 
همچنی��ن، به طور متوس��ط 43 
درصد خانوارهای جهان به شبکه 
اینترنت دسترس��ی دارند که 87 
درص��د خانوار ها در کش��ور های 
توس��عه یافته و 31 درص��د در 
کش��ور های در ح��ال توس��عه 
هس��تند.  نرخ رشد مش��ترکان 
پهن باند سیار به عنوان موثرترین 
و کارآمدترین روش دسترس��ی 
کاربران به اینترن��ت از دو درصد 
در س��ال 2007 میالدی، به عدد 
متوس��ط 32 درصد رسیده است 
که سهم کشور های توسعه یافته 
83 درص��د، در ح��ال توس��عه 
21درص��د و کمتر توس��عه یافته 

ششدرصد است. 
طبق ای��ن گزارش نرخ رش��د 
استفاده از شبکه اینترنت به شدت 
افزایش یافته به نحوی که ارسال 
و دریافت محتوا در ش��بکه های 
اجتماعی باالترین ن��رخ را دارد. 
همچنی��ن س��رویس ویکی پدیا 

به عنوان پرمخاطب ترین سرویس 
بوده و بیش از 30 میلیون موضوع 
تا انته��ای س��ال 2013 در قالب 
287 زب��ان به روز رس��انی ش��ده 

است. 

متعهد بودن مسئوالن 
دلیل بهبود رتبه ایران

وحید ش��هبازی، کارش��ناس 
ح��وزه ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالعات درباره آمار های اعالمی 
ITU گفت: صعود رتبه ایران طی 
سال گذشته از پایبندی مسئوالن 
ذی ربط به تعهدات خود حکایت 
دارد و این نشان می دهد که کشور 
ما در این حوزه توانس��ته به طور 
نسبی   از کشورهای دیگر سبقت 
بگیرد ک��ه امیدواریم ای��ن امر با 
سرعت بیشتری ادامه یابد و سال 
آینده رتبه های بهتری را به خود 

اختصاص دهیم. 
وی افزود: ب��ا توجه ب��ه اینکه 
تنها چند ماه است اینترنت نسل 
سوم موبایل در ایران توسط همه 
اپراتور ها ارائه می شود به احتمال 
زیاد در س��ال آینده رتب��ه ایران 
رشد بیشتری نس��بت به امسال 

خواهد داشت. 

اتحادیه جهانی مخابرات اعالم کرد: 

ICT بهبود رتبه ایران در حوزه

گزارش2
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 وزیر ام��ور اقتص��اد و دارایی 
پیش��نهاد کرد، ب��رای افزایش 
حجم تجارت میان ترکیه و ایران 
ب��ه 30 میلی��ارد دالر، مبادالت 
تجاری میان دو کش��ور به لیره 

ترکیه یا ریال ایران انجام شود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، پای��گاه 
اینترنت��ی دیلی صب��اح ترکیه 
نوش��ت، عل��ی طیب نی��ا اظهار 
کرد: حجم تج��ارت میان ایران 

و ترکیه که در سال های گذشته 
حدود 22 تا 23 میلیارد دالر بود 
می توان��د به ه��دف 30 میلیارد 
دالر افزای��ش پیدا کن��د، با این 
همه به تحقق ش��ماری توافقات 

تجاری نیاز دارد. 
براساس این گزارش، مقامات 
دو کش��ور گفت وگوهای بسیار 
مثبتی در این زمینه داشته اند و 
مذاکرات سازنده برای همکاری 

میان بانک های ای��ران و ترکیه 
ادامه دارد. 

طیب نیا در بخشی از اظهارات 
خود خاطرنشان کرد: دو کشور 
در صورتی که به جای دالر امریکا 
از لیره ی��ا ریال اس��تفاده کنند، 
می توانند تاثیر منفی تحریم ها را 
از میان برده و تجارت دو جانبه را 

تسهیل کنند. 
براس��اس این گ��زارش، وزیر 

اقتص��اد ایران همچنی��ن اظهار 
کرد: مش��کل ت��ردد کامیون ها 
می��ان م��رز ای��ران و ترکی��ه با 
پیش��نهاد رجب طیب اردوغان، 
رییس جمهور ترکیه حل ش��د و 
ایران پیشنهادی را که اردوغان 
در جری��ان مذاکرات��ش با دکتر 
روحانی، رییس جمهور کش��ور 
ب��رای پلم��ب ب��اک کامیون ها 
در مرز دو کش��ور مط��رح کرد، 

پذیرفت. وی ابراز امیدواری کرد، 
با سفر مقامات ترکیه به ایران در 
چند روز آتی توافق کامل در این 

زمینه حاصل شود. 
طیب نیا ب��ه مذاک��رات میان 
مقامات دوکش��ور ب��رای اجرای 
پروژه های مش��ترک اشاره کرد 
و از تمای��ل ایران ب��رای اجرای 
پروژه های مش��ترک با ترکیه در 

بخش گردشگری خبر داد. 

پیشنهاد ارزی طیب نیا برای بهبود تجارت با ترکیه 

محمد ممتازپور

مینوگله
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سازمان بنادر و دریانوردی با 
شعار توس��عه اقتصاد دریامحور 
بخش خصوص��ی فع��ال در این 
صنعت را برای س��رمایه گذاری 
در س��اخت بن��ادر و تامی��ن 
تجهیزات بندری، ساخت شناور 
و ترمینال های تجاری و مسافری 
دعوت کرده است. از پروژه های 
کالن سازمان بنادر که قرار است 
ب��ا مش��ارکت بخش خصوصی 
س��رمایه گذاری ش��ود، انتخاب 
اپرات��ور ب��رای ف��از ی��ک و دو 
اقتصادی ترین بندر کشور، یعنی 
بندر شهید رجایی در بندرعباس 
و انتخ��اب س��رمایه گذار برای 
ساخت فاز س��وم این بندر است 
که طب��ق گزارش ه��ای وزارت 
راه و شهرسازی سرمایه گذاران 
ب��رای فازه��ای ای��ن بن��در تا 
پایان س��ال از بین شرکت های 
بخش خصوص��ی فع��ال در این 

حوزه انتخاب می شود. 
البته این شعار توسعه اقتصاد 
دریامح��ور تنه��ا با مش��ارکت 
بخش خصوص��ی در پروژه های 
کالن محق��ق نمی ش��ود، طبق 
گفت��ه مس��ئوالن این ح��وزه، 
بسترهای فعالیت های اقتصادی 
در ای��ن بخ��ش فراهم اس��ت و 
ب��رای س��رمایه گذاران فرصت 
س��رمایه گذاری های خ��رد و 
کالنی ایجاد ش��ده و برای ورود 
س��رمایه گذاران هیچ س��قف و 
کف��ی از آورده اولی��ه ش��رط 
نش��ده اس��ت. س��رمایه گذاری 
بخش خصوص��ی ب��ا حمای��ت 
دول��ت می توان��د س��اخت یک 
انبار در ترمینال تجاری باش��د 
یا ساخت ش��ناورهای چند تنی 

و اسکله های تجاری. 

ح��ال دول��ت ب��رای افزایش 
س���رم�ایه گذاران  س���ه�م 
بخش خصوص��ی در صنع��ت 
دریایی پیش��نهادهایی را برای 
فعاالن این حوزه در نظر گرفته 
و معتقد اس��ت با ورود جدی تر 
بخش خصوص��ی به ای��ن حوزه 
شعار توس��عه اقتصاد دریامحور 
سریع تر محقق می شود. از سوی 
دیگر،   س��هم ناوگان دریایی از 
حمل و نق��ل افزای��ش می یابد و   
بنادر اس��تراتژیک کشور مانند 
بندر چابهار و بندر شهید رجایی 
سهم بیشتری در اقتصاد منطقه 

و کشور خواهند داشت. 

از ورود سرمایه گذاران 
جدید استقبال می کنیم

نیاز ب��ه س��رمایه کالن برای 
اج��رای پروژه ه��ای دریای��ی و 
بن��دری، اعم��ال تحریم ه��ای 
غ��رب علی��ه ای��ن صنع��ت، 
انحصاری ب��ودن صنایع دریایی 
از  مختل��ف  بخش ه��ای  در 
مهم ترین عواملی هس��تند که 
حض��ور بخش خصوص��ی را در 
این ح��وزه کم رن��گ می کند، 
اما به تازگی دول��ت برنامه ها و 
راهکارهای��ی را ب��رای افزایش 
مش��ارکت بخش خصوص��ی در 
اج��رای پروژه ه��ای اقتصادی 
صنعت دریای��ی در نظر گرفته 
و به س��رمایه گذاران این حوزه 
نوید این را داده که با اجرای این 
تصمیمات بستر سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در ح��وزه دریا 

و بنادر گسترده تر خواهد شد. 
 عبدالکریم رزازان، مدیر کل 
تامی��ن و نگه��داری تجهیزات 
سازمان بنادر و دریانوردی در 
گفت وگو ب��ا »»فرصت امروز« 

از تصمیمات جدی��د دولت در 
راستای اتخاذ راهکارهایی برای 
افزایش س��هم بخش خصوصی 
در سرمایه گذاری های بندری 
خب��ر داد و گفت: با ش��رایطی 
ک��ه ایج��اد ش��ده از ورود 
س��رمایه گذاران جدی��د ه��م 

استقبال می کنیم. 
طب��ق  داد:  ادام��ه  وی 
موافقت نام��ه ای ک��ه س��ازمان 
با بانک ها داش��ته، ق��رار بر این 
است که آورده بخش خصوصی 
برای اج��رای پروژه های دریایی 
20درص��د ارزش کل پ��روژه 
تعریف شده باش��د و 80 درصد 
مابق��ی را دول��ت تس��هیالت 
یارانه ای به سرمایه گذار بپردازد. 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  رزازان 
س��ازمان حتی از مح��ل وجوه 
اداره ش��ده تس��هیالتی ب��رای 
س��رمایه گذاران در نظر گرفته 
اس��ت، گفت: س��ازمان از محل 
س��پرده گذاری های بانک��ی، 
ن��ه ای ب��رای  نی��م یارا می توا
ن��رخ به��ره وام ه��ای بانک��ی 
سرمایه گذاران در نظر بگیریم. 
البته ب��ه تازگی س��ازمان بنادر 
135 میلی��ارد توم��ان یاران��ه 
باب��ت پرداخ��ت ن��رخ س��ود 
تسهیالت بانکی سرمایه گذاران 
بخش خصوص��ی پرداخت کرد 
که این یاران��ه در بخش تامین 
تجهیزات و شناورهای مسافری 
ب��وده اس��ت.  وی ادام��ه داد: 
همچنین سازمان 440 میلیارد 
تومان یارانه نرخ سود تسهیالت 
بانکی به س��رمایه گذاران بخش 
تجاری اعم از تامین شناورهای 
تجاری، تجهیزات ترمینال های 
تج��اری و اس��کله های باری در 
این حوزه پرداخت کرده است. 

مدیر کل تامی��ن و نگهداری 
تجهی��زات س��ازمان بن��ادر و 
دریان��وردی ب��ا تاکید ب��ر ارائه 
تسهیالت به س��رمایه گذارهای 
فعال در بحث س��اخت ش��ناور 
اظهار ک��رد: در بحث س��اخت 
صنای��ع دریای��ی به خص��وص 
س��ازمان  ش��ناور،  س��اخت 
تسهیالت قابل توجهی را برای 
بخش خصوص��ی فع��ال در  این 
حوزه در نظر گرفته اس��ت زیرا 
هدف س��ازمان واگ��ذاری تمام   
امور به بخش خصوصی اس��ت، 
بنابرای��ن در این باره س��ازمان 
ب��ه متقاضیانی ک��ه عالقه مند 
هستند س��هم ناوگان دریایی را 
در حمل و نقل افزای��ش دهند، 
حتی از محل وجوه اداره ش��ده 
تس��هیالت با نرخ پایی��ن ارائه  

 کند. 

تصمیمات حمایتی دولت 
هنوز فعال  نشده

ه��ر چن��د تع��داد غول های 
ح��وزه  در  س��رمایه گذار 
دریای��ی و بندری که ب��ا عنوان 
بخش خصوصی فعال هس��تند 
به تعداد انگش��تان دس��ت هم 
نمی رس��د و اغل��ب ش��رکت ها 
به ص��ورت انحص��اری در ای��ن 
حوزه فعال هس��تند، اما فعاالن 
این ح��وزه مدعی ان��د، توانایی 
بخش خصوص��ی فعال بس��یار 
بیش��تر از این اس��ت ک��ه تنها 
چن��د ش��رکت در ای��ن حوزه 
فعال باش��ند.  بهزاد سیف الهی، 
عضو اتاق فکر س��ازمان بنادر و 
دریانوردی که یک��ی از فعاالن 
بخش خصوصی این حوزه است 
در گفت وگو با  »فرصت امروز« 
با اشاره به سهم بخش خصوصی 

از ساخت و س��ازها و پروژه های 
بندر و دریایی، گفت: نمی توان 
گف��ت در یک س��ال گذش��ته 
سهم بخش خصوصی در میزان 
مشارکت در پروژه های دریایی 
جهش قابل توجهی داشته زیرا 
تصمیم��ات دولت در راس��تای 
حمایت از فع��االن هنوز به فعل 
تبدیل نشده است.  وی ادامه داد: 
بخش خصوصی توانایی ورود در 
تمام فعالیت های بندر و دریایی 
را دارد و در چند س��ال گذشته 
هم س��ابقه خوب��ی را از خود به 
جای گذاشته اس��ت و سازمان 
بنادر س��ال هاس��ت که شاهد 
فعالیت اجرایی بخش خصوصی 
در صنایع دریایی و بندری است. 
بخش خصوصی حت��ی با وجود 
تحریم های سخت هم در بخش 
ورود و خرید تجهیزات سنگین 
کارنام��ه خوبی را دارد.   س��یف 
الهی ادامه داد: بخش خصوصی 
حت��ی ت��وان ورود و خری��د 
تجهی��زات فوق س��نگین را هم 
دارد، اما هنوز تفاهمات همکاری 
بخ��ش دولت��ی و خصوصی در 
این بخش نهایی نش��ده اس��ت. 
در بخ��ش زیربنای��ی دریایی و 
اس��کله ها بخش خصوصی ورود 
کرده اس��ت و در ح��ال حاضر، 
چندین اس��کله چن��د منظوره 
کوچ��ک و موج ش��کن توس��ط 
بخش خصوصی س��اخته ش��ده 
است، اما هنوز س��رمایه گذاران 
وارد ساخت بنادر و اسکله های 
زی��را  ند،  بازرگان��ی نش��ده ا
تاکنون ش��رایطی ب��رای ورود 
بخش خصوص��ی در این بخش 
فراه��م نش��ده و هن��وز ورود 
س��رمایه گذاران به ای��ن حوزه 

به صرفه نیست. 

پس از رکود منتظر گرانی باشید

رییس انجمن انبوه سازان کشور با بیان اینکه در بدترین 
شرایط رکود، صنعت ساختمان زمینگیر شده است، گفت: 
پس از پشت سر گذاش��تن رکود باید برای افزایش قیمت 

آمادگی داشته باشیم. 
به گزارش ایلنا،  مجتبی بیگدلی ادامه داد: در حالی که 
در زمان رکود باید از تولید حمایت ش��ود، اما متاسفانه از 
زمانی که رکود بر صنعت ساختمان س��ایه انداخت هیچ 
حمایتی در راس��تای افزایش تولید مسکن نشد که هیچ، 
بلکه اخذ مالیات بر تولید و مالیات بر ارزش افزوده هم بر 

تولیدکنندگان این صنعت تحمیل شد. 
وی با اشاره به پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال 
آینده گفت: افزایش قیمت مس��کن حتمی اس��ت البته 
عده ای مدعی هستند وقتی از هش��دار نسبت به افزایش 
قیمت مسکن صحبت می ش��ود، حتما نفعی برای برخی 
از افراد وج��ود دارد و این پیش بینی ها ب��رای بازار گرمی 
اس��ت، اما اگر نس��بت به افزایش قیمت هشدار می دهیم 
تنها هدفمان این است که مردم آمادگی افزایش قیمت ها 

را داشته باشند. 
بیگدلی با بیان اینکه کس��ی نمی توان��د کاهش تولید 
مسکن را در چند سال گذشته انکار کند، تاکید کرد: باید 
توجه داش��ته باش��یم که طبق گزارش های رسمی سالی 
یک میلیون ازدواج انجام می گیرد که این تنها بخش��ی از 

تقاضای موجود در بازار مسکن است. 
وی ادامه داد:  در س��ال باید یک میلی��ون و 500 هزار 
واحد مسکونی در کشور ساخته ش��ود، اما در حال حاضر 
ساخت و ساز به حداقل میزان ممکن رسیده است. رییس 
انجمن انبوه س��ازان تا کید کرد: در صورت خروج صنعت 
ساختمان از رکود که صنعت پیش��تا محسوب می شود، 
اقتصاد سایر صنایع متحول خواهد شد، زیرا 1200 گروه 

شغلی مرتبط با این صنعت هستند. 

احتمال پایان نیافتن پروژه مسکن 
مهر در موعد مقرر 

مجری ویژه و قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در طرح 
مسکن مهر گفت: تا پایان امسال 700 هزار واحد مسکن 
مهر را آماده تحویل خواهیم داشت و برای فروش اقساطی 
700 ه��زار واحد دیگر هم ت��ا پایان امس��ال اقدام فوری 
صورت می گیرد.  ب��ه گزارش ایس��نا، مهرآبادی در طرح 
مسکن مهر با بیان اینکه پرونده مسکن مهر تا پایان سال 
1394 به شرطی بسته خواهد شد که اعتبارات مورد نیاز 
تامین و پرداخت ش��ود و مردم هم همکاری های الزم را 
داشته باشند و سهمش��ان را پرداخت کنند، تصریح کرد: 
متقاضیان نباید منتظر افزایش س��قف تس��هیالت بانکی 
باشند و برای اتمام و تحویل واحدها نسبت به واریز سهم 
خود اقدام فوری به عمل آورند.  مهرآبادی افزود:  اگر مبالغ 
پرداخت نشود قسمتی از پروژه ها برای سال 1395 باقی 

خواهد ماند. 
وی با اش��اره به اینکه از دو میلی��ون و 300 هزار واحد 
که برایشان قرارداد منعقد ش��ده تاکنون کار ساخت یک 
میلیون و 640 هزار واحد به اتمام رسیده افزود: بقیه هم 
در مراحل مختلف ساخت، سفت کاری و نازک کاری قرار 
دارند.  مهرآبادی با اش��اره به اینکه از یک میلیون و 620 
هزار واحد، ی��ک میلیون و 210 هزار واحد افتتاح ش��ده 
تصریح کرد:  حدود 120 هزار واحد هم آماده افتتاح است. 
قائم مقام وزیر در طرح مسکن مهر خاطرنشان کرد: بقیه 
واحدها هم که حدود 300 هزار واحد است آماده تحویل 
هس��تند و فقط تامین آب و برق باقیمانده که اگر تکمیل 

شوند آماده اسکان و تحویل هستند. 

 راهکارهای دولت
برای عدم افزایش نرخ عوارضی 

وزیر پیش��ین راه و ترابری گف��ت: پرداخ��ت یارانه به 
بخش های مختلف از نان گرفته تا ساخت آزادراه و جاده 

برای اقتصاد کشور شکننده است. 
به گزارش ایلنا، احمد خرم درباره افزایش نرخ عوارضی 
آزادراه ها، اظهار کرد: قطعا س��رمایه گذاری روی ش��بکه 
اتوبانی برای س��رمایه گذاران صرفه و توجی��ه اقتصادی 
دارد که این توجیه اقتصادی با همان اخذ عوارض محقق 

می شود. 
وی ب��ا بیان اینکه اگر م��ردم نخواهند به��ای خدماتی 
ارائه می شود را بپردازند به توس��عه هم دست نمی یابند، 
اظهار کرد: در کش��وری مانند ترکیه که قیمت س��وخت 
چیزی حدود هشت هزار تومان اس��ت،  مردم پذیرفته اند 
که برای توسعه زیرس��اخت ها و دریافت خدمات باید این 
نرخ را قبول کنند. خرم ادامه داد: قطعا راهکارهای دیگری 
هم به غیر  از افزایش نرخ عوارضی برای توجیه پذیر کردن 
سرمایه گذاری روی ساخت آزادراه ها وجود دارد، اما در این 

صورت دولت باید یارانه آن را بپردازد. 
وزیر پیشین راه و ترابری ادامه داد: دولت می تواند نرخ 
عوارضی ها را ثابت نگه دارد، اما باید به اندازه مابه التفاوت 
آن، یارانه بپردازد این در حالی اس��ت که دولت در س��ال 
گذشته تنها برای نان 9 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت 

کرد. 
وی ادام��ه داد: یک��ی از راهکارهای ع��دم افزایش نرخ 
عوارض��ی آزادراه ه��ا و ج��ذب س��رمایه گذار می توان��د 
دادن زمین ه��ای دولتی به س��رمایه گذار باش��د یا اینکه 
کاربری های زمین های مجار آزادراه ها را به سرمایه گذاران 

بدهد که این هم نوعی یارانه محسوب می شود. 

توافق با وزارت نفت برای تغییر نرخ 
سوخت سهمیه ناوگان عمومی

معاون برنامه ریزی س��ازمان راهداری گفت: طی توافق 
با وزارت نفت مقرر ش��ده است سهمیه س��وخت ناوگان 
عمومی جاده ای از طریق پیمایش تعیین و سهمیه روزانه 
منتفی شود.  به گزارش فارس، شهرام آدم نژاد اظهار کرد: 
با وزارت نفت توافق کرده ایم که تحویل سوخت به ناوگان 
حمل ونقل عمومی جاده ای از این فصل براساس پیمایش 
انجام ش��ود.  وی ادامه داد: س��اختار پیمای��ش را ما ارائه 
می دهیم و تخصیص توس��ط وزارت نفت انجام می شود. 
معاون برنامه ریزی س��ازمان راهداری گف��ت: نباید ارائه 
گازوییل به طریقی باشد که مصرف نامناسب انجام شود، 
اما با این حال باید بهره وری نیز ارتقا یابد.  آدم نژاد با تاکید 
بر اینکه باید مانع قاچاق و مصرف غیرمجاز گازوییل شویم 
گفت: برای رانندگانی که واقعا قصد حمل کاال را داش��ته 
باشند باید به اندازه تردد و پیمایش گازوییل اختصاص داد 
و نمی توان سهمیه روزانه را تعیین کرد. آدم نژاد افزود: در 
این راستا در تعامل با وزارت نفت مقرر شده است تا سوخت 
ناوگان عمومی جاده ای برحس��ب میزان پیمایش باشد و 

سهمیه روزانه حذف شود. 

 واگن های ساخت داخل 
مشتری ندارد

مدیرعامل یک ش��رکت س��اخت واگن با بی��ان اینکه 
محصوالت ایرانی با کیفیت تاییدی اتحادیه اروپا ساخته 
می شود، اظهار کرد: محدودیت مالی شرکت های داخلی 

باعث شده این واگن ها مشتری نداشته باشد. 
به گزارش ایس��نا، محمد س��عیدی، با بیان این مطلب 
تصریح کرد: هر چند درس��ال های گذش��ته ب��ا توجه به 
افزایش خصوصی س��ازی و باال رفتن تعداد ش��رکت های 
حمل و نقل فعال در عرصه ریل، امید برای باال رفتن فروش 
واگن های جدید بیشتر ش��د، اما در عمل به دلیل وجود 

محدودیت های اقتصادی اتفاق خاصی نیفتاد. 
وی اضافه ک��رد: ش��رکت ایریک��و به عن��وان یکی از 
بزرگ ترین شرکت های س��ازنده واگن در ایران هر چند 
توان س��اخت س��االنه بیش از 500 واگن ب��اری و 200 
واگن مسافرتی را دارد، اما در عمل به دلیل نبود خریدار 
و کمک های مالی مناس��ب بخش عمده ای از خط تولید 
این ش��رکت متوقف شده است.  س��عیدی با بیان اینکه 
ش��رکت های حمل و نقل در حال حاضر نسبت به خرید 
واگن های دس��ت دوم گرایش دارند اظهار کرد: حمایت 
صندوق توسعه ملی از خرید این واگن ها که با پرداخت 
تسهیالتی با بهره پایین انجام می شود در کنار زمان بندی 
کوتاه مدت شرکت های خارجی در تحویل واگن ها باعث 
شده اگر ش��رکت های حمل و نقل داخلی نیز عالقه ای به 
خرید واگن های جدید داش��ته باش��ند برای نمونه های 
خارجی اقدام کنند.  س��عیدی اضافه کرد: این مس��ئله 
نه تنها به تولید ملی و اهداف دولت در رش��د اقتصادی 
ضربه می زند که ارز زیادی را نیز از کشور خارج می کند 
در حالی ک��ه با توجه به ت��وان موجود در ش��رکت های 
داخلی می توان مانند همین محصول را در داخل کشور 
تولید کرد. وی در پایان خاطرنش��ان کرد: با توجه به لغو 
تحریم ها و توجه ویژه ای که دولت به رشد صنعت ریلی 
دارد امیدواریم از آغاز سال 1394 حمایت های ویژه ای از 
این صنعت آغاز شده و نتیجه آن نیز در بازارهای داخلی 

و خارجی  ببینیم. 

نازیال مهدیانی

حمل و نقلمسکن

 رشد 44درصدی عملیات صادرات 
و واردات کاال در بنادر قشم

مدی��ر اداره بن��ادر و دریان��وردی قش��م از 
صادرات و واردات ح��دود 222 هزار تن کاال 
در بنادر این جزیره و افزایش 44 درصدی این 
عملیات بندری در مقایس��ه با حجم عملیات 
مدت مشابه سال گذش��ته خبر داد.   سیدباقر 
موسوی، در نشس��تی با تشریح تازه ترین آمار 
و اطالع��ات مربوط ب��ه عملکرد بن��ادر تحت 
مدیریت خود در بخش های کاال و مس��افر در 
هشت ماهه سال جاری اظهار کرد: از ابتدای 
امس��ال تا اول آذرماه، تخلیه و بارگیری پنج 
میلی��ون و 192هزار و 442 ت��ن کاالی نفتی 
و غیرنفتی در این جزیره به انجام رس��ید که 
مقایس��ه این رقم با مدت زمان مش��ابه سال 

گذشته آن نشانگر رشد یک درصدی است. 
وی ادامه داد: از این میزان س��هم عملیات 
مرب��وط ب��ه ص��ادرات و واردات کاال ح��دود 
222هزار تن اس��ت که در مقایس��ه با حجم 
عملیات مدت مشابه س��ال گذشته، در زمینه 
صادرات 46درص��د و در زمین��ه واردات 42 
درصد افزایش داشته اس��ت.  مدیر اداره بنادر 
و دریانوردی قش��م حجم عملیات کاپوتاژ در 
این بنادر در هش��ت ماهه نخست سال جاری 
را چهار میلیون و 814 هزار تن در بخش مواد 
غیر نفتی و 114 ه��زار تن در بخش موادنفتی 
 اعالم کرد ک��ه در بخ��ش نفت��ی 17 درصد 

افزایش دارد. 

افزایش 168درصدی تخلیه و 
بارگیری کانتینر

وی همچنین از انجام تخلی��ه و بارگیری 13 
هزار و TEU 849کانتینر در هشت ماهه نخست 

س��ال جاری در بنادر بهمن و کاوه قشم و رشد 
168درصدی این عملیات در مدت یادشده در 

مقایسه با دوره مشابه سال گذشته آن خبر داد.

 آخرین آمار ترابری مسافر و خودرو 
در بزرگ ترین جزیره خلیج فارس

مدی��ر اداره بنادر و دریانوردی قش��م با اعالم 
اینکه این جزیره هر ساله پذیرای خیل عظیمی 
از مسافران دریایی و گردشگران است، گفت: از 
ابتدای سال، حدود هشت میلیون و 891 هزار 
و 523 نفر - سفر در بنادر قشم به ثبت رسیدکه 
با 15 درصد افزایش نسبت به سال قبل در صدر 

جدول آمار مسافرت های دریایی قرار دارد. 
وی اضاف��ه ک��رد: در همی��ن م��دت، 
جابه جای��ی رقم��ی بال��غ ب��ر ی��ک میلی��ون 
و 182 ه��زار دس��تگاه خ��ودرو ب��ه وس��یله 
ش��ناورهای لندین��گ کرافت از طری��ق بنادر 
 ش��هید ذاکری، الف��ت و پهل در جزیره قش��م   

به انجام رسید.

 تردد 105 هزار فروند شناور 
به جزیره قشم

موسوی در پایان از رش��د 46 درصدی تردد 
شناورها در مس��یرهای دریایی منتهی به بنادر  
جزیره قش��م خبرداد وگفت: در هش��ت ماهه 
نخس��ت س��ال جاری، تردد بیش از 105هزار و 
812فروند شناور به جزیره قشم به ثبت رسیدکه 
از این می��زان، 264 فروند ش��ناور دارای باالی 
هزارتن بوده است.  وی اضافه کرد: از این تعداد، 
50هزار و 125 فروند ش��ناور باری و 55هزار و 

687فروند شناور مسافری بوده است.

 خبر استانی
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20درصد سرمایه گذاری سهم بخش 
خصوصی، 80 درصد سهم دولت

پیشنهاد سازمان بنادر به سرمایه گذاران برای اجرای پروژه های دریایی



7 آب و غذا

ایران با تولید دو میلیون تن 
گوش��ت مرغ در سال به عنوان 
برت��ر  تولیدکنن��ده  نهمی��ن 
گوشت مرغ در جهان شناخته 
شده اس��ت. این میزان تولید 
و قیمت ارزان تر گوش��ت مرغ 
نس��بت به گوش��ت قرمز، این 
کاال را از حال��ت لوکس خارج 
کرده و ج��زو یکی از کاالهای 
اساس��ی در سبد خانوار ایرانی 
گنجانده اس��ت. سرانه مصرف 
مرغ در کشور به 23 کیلوگرم 
می رس��د که از برخی کشورها 
مانن��د چین، ژاپ��ن و اتحادیه 
اروپا نیز بیش��تر است. ناگفته 
آن،  دالی��ل  از  یک��ی  نمان��د 
گوش��ت  قیمت  بودن  گران تر 
قرم��ز اس��ت و گوش��ت مرغ 
به عن��وان پروتئی��ن جایگزین 

مصرف بیشتری دارد. 
با این تفاس��یر در سال ها و 
اخیر صنعت  ماه ه��ای  به ویژه 
ح��ال  در  کش��ور  مرغ��داری 
ورشکستگی است و مرغداران 
از وضعیت تولید و بازاررسانی 
ای��ن کاالی اساس��ی رضایت 
ندارن��د. رس��انه های گروه��ی 
به وی��ژه روزن��ام��ه »فرص��ت  
در  گزارش های��ی  ام��روز« 
این  ش��ماره های پیش��ین در 
زمینه منتشر کرده اند و وزارت 
جهادکشاورزی و شخص وزیر 
نیز پیگیری هایی انجام داده اند 
و قول و قرارهایی گذاشته اند، 
اما تاکنون گره ای از مشکالت 
مرغداران کش��ور باز نش��ده و 
مانند دامداران، محصول خود 
را زی��ر ن��رخ خری��د تضمینی 

می فروشند. 

صنعت مرغداری در 
ورطه ورشکستگی

ریی��س  بی��درام،  اس��داهلل 
مرغداران  تعاونی  هیات مدیره 
امروز«  »فرص��ت   به  اصفهان، 
مرغداری  وضعی��ت  می گوید: 
کش��ور چنان »بلبش��و« شده 
که دیگر مس��ئوالن مربوط به 
آن کاری ندارن��د و هر کس��ی 
به فکر کار خویش اس��ت. این 
صنعت ب��زرگ و تاثیرگذار در 

کشور اکنون ورشکسته شده و 
مرغداران بیچاره شده اند. 

وی با انتقاد از سیاست های 
کش��اورزی  وزارت  ضعی��ف 
در زمین��ه تنظیم ب��ازار مرغ، 
می کند: کش��تارگاه ها  تصریح 
از خرید م��رغ در مرغداری ها 
امتن��اع ی��ا ب��ه اندازه بس��یار 
اندکی خرید می کنند. مافیایی 
در این بخش وجود دارد که نه 
زیر  بار ح��رف وزیر می روند و 
نه به فکر تولیدکننده هستند. 
آنها ب��ه تنها چی��زی که فکر 
بیش��تر  می کنند س��ودجویی 

است. 
بیدرام قیم��ت مرغ زنده در 
مرغداری های اس��تان اصفهان 
را کیلوگرمی سه هزار و 800 
تومان اع��الم و اظهار می کند: 
این درحالی اس��ت که قیمت 
تمام ش��ده تولید برای مرغدار 
ب��ا احتس��اب اینک��ه جوجه و 
نهاده را ب��ه  صورت نقد بخرد، 
ه��ر کیلوگرم 4200 تا 4300 
توم��ان و اگر به صورت نس��یه 
و مدت دار تهی��ه کند، قیمت 
ت��ا 4500  تمام ش��ده 4300 
در  درمی آید.  مرغ��دار  ب��رای 
این شرایط ببینید که مرغدار 

چقدر زیان می کند. 

سودجویی دالالن و 
کشتارگاه ها از مرغداران

جواد مهیمنی، عضو تعاونی 
مرغداران اس��تان بوش��هر نیز 
در این خصوص ب��ه »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: خرید مرغ 
توسط کش��تارگاه ها کم شده 
اس��ت. کاه��ش خری��د مرغ، 
نبود بازار و کش��ش نداش��تن 
بیشتر بازار مصرف مرغ، توجیه 
برای  کش��تارگاه ها  صاحب��ان 
نخریدن مرغ از مرغدار است. 

وی درب��اره اینکه ب��ا مازاد 
تولی��د م��رغ خ��ود چ��ه کار 
می کنی��د، پاس��خ می دهد: به 
هم  آنها  می فروش��یم.  دالالن 
مرغ های خریداری ش��ده را به 
اصوال  می دهند.  کش��تارگاه ها 
کش��تارگاه ها دو ن��وع خری��د 
دارن��د؛ بخش��ی از مرغ��دار و 
بخش دیگ��ر، از طریق دالالن 

انجام می شود. 
مهیمن��ی، ادام��ه می ده��د: 
ش��رکت پش��تیبانی ام��ور دام 
بای��د در این زمینه وارد ش��ود 
و مش��کالت مرغ��داران را حل 
کن��د، اما گوی��ا از دس��ت آنها 
ه��م کاری بر نمی آی��د و توان و 
برش بیش��تری ندارند. در این 
میان مرغ روی دس��ت مرغدار 
می ماند و چ��اره ای ندارد که به 
هر قیمتی ش��ده آن را بفروشد. 
در غیر  این صورت بیش از این 

زیان می بیند. 

بازار عراق، تنها راه نجات 
منص��ور پوری��ان، مدیر عامل 
شرکت س��ارا تجارت عادل، در 
گفت وگو ب��ا »فرص��ت امروز« 
تولی��د  س��رریز  درخص��وص 
و نابس��امانی های ب��ازار م��رغ 
می گوید: تنه��ا راه برون رفت از 
مشکالت کنونی، صادرات مرغ 
و تعیین بازار هدف مطمئن در 
منطقه اس��ت. تنها ب��ازاری که 
در حال حاضر کیفیت مرغ ایرانی 
را پذیرفت��ه و تمای��ل به خرید 
دارد، کش��ور عراق است. البته 
ما در عراق نیز رقیب سرسختی 
مانند ترکی��ه داریم و باید توان 

رقابتی مان را افزایش دهیم. 
این تولیدکننده و صادرکننده 
فرآورده های خام دامی، ش��رط 
الزم برای در دست گرفتن بازار 
مرغ عراق را تولید مرغ سایز از 
1100 ت��ا 1500 گرم می داند 
و می افزای��د: مرغ��داران بای��د 
سیستم تولید خود را متناسب 
با بازار هدف تغییر دهند. البته 
مرغدار بای��د از ب��ازار صادرات 
دائمی اطمینان یابد و سیستم 
خود را براس��اس آن تغییر دهد 
یا اینکه توانایی تولید هر دو نوع 
محص��ول )مرغ درش��ت و مرغ 
ریز( را داشته باشد تا در صورت 
از دس��ت دادن بازار صادرات، از 

بازار داخل باز نماند. 

وزارت جهاد کشاورزی 
ضمانت اجرایی بدهد

به عنوان  تاکید می کند:  وی 
قول  صادرکننده،  شرکت  یک 
می دهیم در صورت تولید مرغ 

مورد نی��از ص��ادرات و فراهم 
ک��ردن ضمانت های اجرایی از 
س��وی دولت، در م��دت زمان 
چه��ار تا پنج ماه این مش��کل 
برطرف ش��ود و هم مرغداران 
و هم وزارت جهادکش��اورزی 
از این چالش ب��ه وجود آمده 

رهایی یابند. 
پوریان با اشاره به مشکالت 
دام  بخ��ش  در  این چنین��ی 
تاکی��د  س��بک،  و  س��نگین 
می کند: ما ت��ا چند ماه پیش 
ب��ا انباش��تگی تولید گوس��اله 
و گوس��فند در ب��ازار داخ��ل 
مواجه بودیم، اما با برنامه های 
وزارت  دام  ام��ور  معاون��ت 
جهادکش��اورزی و مس��ئوالن 
و  صادرکنن��دگان  مرب��وط، 
بازرگان��ان نیز کم��ک کردند 
دام  انباش��تگی  اکن��ون  و 
س��بک و س��نگین در کش��ور 
رس��یده  میزان  پایین ترین  به 

است. 
معاونت  ادامه می ده��د:  وی 
امور دام، متصدی تولید گوشت 
مرغ در کشور اس��ت و باید در 
این زمینه نیز همکاری های الزم 
را انجام دهد و موانع بر س��ر راه 
صادر ات را بردارد تا انباشتگی و 
س��رریز تولید مرغ در کشور به 

اندازه تامین نیاز باشد. 

کشتارگاه ها محرک بازار 
داللی

نادرست  کارکرد  به  پوریان، 
سیس��تم  در  کش��تارگاه ها 
زنجی��ره تولید مرغ اش��اره و 
اظه��ار می کن��د: ش��وربختانه 
طرح زنجیره تولید مرغ اکنون 
به یک سیس��تم داللی منجر 
ش��ده و کش��تارگاه ها به جای 
اینکه مرغ را از مرغدار بخرند، 
بازار داللی را تحریک می کنند 
تا س��ود بیشتری ببرند. قیمت 
م��رغ در مرغداری ه��ا حدود 
چه��ار ه��زار تومان اس��ت و 
کش��تارگاه ها پس از کش��تار، 
خ��ارج کردن امحا و احش��ا و 
بس��ته بندی آن را ب��ا تف��اوت 
قیمت زی��اد تا ش��ش هزار و 
500 توم��ان و حتی بیش��تر 
کاذب  قیمت  این  می فروشند. 

اس��ت و دول��ت بای��د در این 
زمینه وارد شود. 

این صادرکننده فرآورده های 
ب��ا  می گوی��د:  دام��ی  خ��ام 
طرف های عراقی برای صادرات 
کرده ایم  م��رغ صحبت های��ی 
و آنها قول هم��کاری داده اند، 
جهاد کش��اورزی  وزارت  ام��ا 
بدهد  اجرای��ی  بای��د ضمانت 
ک��ه موانع��ی مانن��د قرنطینه 
21 روزه ای که برای گوش��ت 
گوس��اله از س��وی دامپزشکی 
ایجاد شده، برای مرغ به وجود 

نیاید. 
وی بازاره��ای جدی��د مانند 
روس��یه را ب��رای م��رغ ای��ران 
مناس��ب نمی داند و می افزاید: 
بازارهای��ی  در  س��رمایه گذاری 
افغانس��تان  و  مانن��د روس��یه 
صرفه اقتص��ادی ن��دارد. برای 
نمونه صادرات مرغ به روس��یه 
با ش��رایط آب وهوایی متفاوتی 
ک��ه دارد، از نظ��ر حمل و نقل، 
به صرف��ه نیس��ت. در این میان 
بزرگ تری��ن  به عن��وان  ع��راق 
مصرف کننده گوش��ت مرغ در 
خاورمیان��ه ب��ا توجه ب��ه پذیرا 
بودن م��رغ ایرانی، بهترین بازار 
صادرات اس��ت. بای��د روی این 
ب��ازار کار  کرد و برای کم کردن 
انباشتگی تولید داخل، به سود 
کم در ابتدای کار قانع باشیم تا 

بازار هدف دائمی ایجاد کنیم. 
باتوجه  اس��ت  ش��ایان ذکر 
به وظایف ش��رکت پشتیبانی 
ام��ور دام در ای��ن زمین��ه در 
تماس های مک��رر، هیچ یک از 
مسئوالن این س��ازمان حاضر 
به پاس��خگویی نش��دند. تنها، 
حس��ین دماوندی ن��ژاد، عضو 
پشتیبانی  هیات مدیره شرکت 
دام ب��ه »فرصت امروز« گفت: 
باید  بازرگانی دولتی  ش��رکت 
در این زمینه پاس��خگو باشد. 
ما مجوز مصاحبه با رسانه ها را 
نداریم و این موضوع در حوزه 

وظایف این شرکت نیست. 
پیگیری های  در  همچنی��ن 
انجام ش��ده، مسئوالن انجمن 
کشور  سراسر  کش��تارگاه های 
پاس��خگویی  ب��ه  حاضر  نی��ز 

نشدند.

گالیه مرغداران از سیاست های ضعیف تنظیم بازار

ورشکستگی بزرگ در انتظار مرغداران
با مجوز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

نان بیش از 30 درصد گران شد
»کیفیت نامناسب« و »کم فروش��ی«، موضوعی بود 
که برخی مس��ئوالن دولتی و مدیران اتحادیه های آرد 
و نان، دس��ت کم در یک س��ال اخیر آن را در رس��انه ها 
مط��رح می کردند ت��ا نرخ نان افزای��ش یابد. نرخی که 
در س��ه س��ال گذش��ته تغییر نکرد و دولت نیز تمایل 
چندانی برای افزایش مجدد قیمت نان نش��ان نمی داد. 
شاید نان تنها کاالیی بود که از دامنه گسترده تغییرات 
قیمتی در امان ماند، اما سرانجام و با فشار اتحادیه ها و 
انجمن های آرد و نان، دولت هم تسلیم شد و ناخواسته 
تصمی��م به افزای��ش 30 درصدی قیمت ن��ان گرفت. 
چنانچه محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رییس جمهوری، با اش��اره به موضوع افزایش 
قیمت نان در کش��ور می گوید: دول��ت هیچ تصمیمی 
ب��رای افزایش قیمت نان ن��دارد و یارانه خرید گندم را 
همانند س��ابق پرداخت خواهد ک��رد؛ ولی به نانوایی ها 
اجازه دادیم از امروز تا 30 درصد افزایش قیمت بدهند. 
وی تصری��ح می کند: دولت ب��رای اینکه نان با کیفیت 
و قیمت مناس��ب در اختیار مصرف کنن��دگان قرار گیرد 
هرس��ال ب��ه این محص��ول یاران��ه اختص��اص می دهد، 
به طوری که امسال بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان برای 
نان یارانه اختصاص یافته است. نوبخت ادامه می دهد: در 
سه سال اخیر قیمت بسیاری از کاالها و خدمات متناسب 
ب��ا نرخ تورم افزایش یافته، این در حالی اس��ت که قیمت 
ن��ان ثابت مان��ده و این موضوع موجب بروز مش��کالتی 
برای کارخانه های آردسازی و نانوایی ها شده است. دولت 
همچنان پرداخ��ت یارانه گندم را در اختیار کارخانه های 
آردس��ازی و نانوایی ه��ا قرار خواهد داد، ام��ا این اجازه را 
به نانوایی ها در اس��تان های مختلف می دهد تا براس��اس 
اقتضائات هر استان به منظور جبران مابه التفاوت افزایش 
هزینه ه��ای جانب��ی، قیمت نان را حداکث��ر تا 30 درصد 

افزایش دهند. 
ب��ه گفته نوبخ��ت، قرار اس��ت س��ازمان حمایت از 
مصرف کنن��دگان و تولید کنن��دگان ب��ر نح��وه اجرای 

تصمیم نظارت کند. 
به گزارش تس��نیم، براساس توافق اس��تانداری تهران با 
اتحادیه های نان، مقرر شد قیمت نان سنگک 800 تومان، 
بربری ۷00 تومان، تافتون سنتی 425 تومان، تافتون گردون 
225 تومان و نان لواش 225 تومان در تهران، ری، شمیرانات 
و پردیس به فروش برسد. قیمت های قبلی نان سنگک 600، 
بربری 500، تافتون 300 و لواش 160 تومان بوده است که با 
این حساب قیمت های جدید بربری، لواش و تافتون افزایش 

40 درصدی و سنگک 34 درصدی را نشان می دهد. 

افزایش قیمت نان در ادامه قانون هدفمندسازی 
معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری تهران نیز در این 
زمینه می گوید: با اتحادیه های نانوایان در خصوص افزایش 

34 درصدی قیمت انواع نان به توافق رسیده ایم. 
نعمت اهلل ترکی  با بیان اینکه اصالح قیمت نان همسو 
ب��ا اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها صورت گرفته 
اس��ت گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از سال 
90 و 91 بخش س��اماندهی قیمت گندم، آرد و نان نیز 
در اولویت قرار گرفت، بنابراین تا س��ال 91  روی بحث 
کیفیت و قیمت گندم، آرد و نان برنامه ریزی ش��د و در 
س��ال 92 با توجه به تغییر دولت قرار ش��د قیمت آرد 
و ن��ان واقعی ش��ود که تاکنون این موضوع در دس��ت 

کارشناسی و بررسی بود. 
ترک��ی با بیان اینکه قیمت آرد و نان واقعی نیس��ت 
گف��ت: براس��اس م��اده 110 قانون برنام��ه پنجم باید 
ت��ا پایان س��ال 94 تکلیف قیمت گ��ذاری و تک نرخی 
کردن قیمت گندم، نان و آرد روش��ن ش��ود. از ابتدای 
امس��ال موضوع س��اماندهی کیفیت و قیمت نان را با 
اتحادیه های مرب��وط پیگیری می کردیم زیرا هم دولت 
و هم مردم در خصوص کیفیت و تولید آرد و پخت نان 
گله من��د بودند و هدف ما در اصالح قیمت نان مراعات 
ح��ال مصرف کننده و تولید کننده ن��ان بود. از این رو با 
اتحادیه های نانوایی به این نتیجه رس��یدیم که افزایش 

کیفیت نان به اصالح قیمت آن بستگی دارد. 

صادرات میگو به روسیه 
از سال آینده

مدیرعام��ل اتحادیه ش��رکت های تعاونی آبزی��ان ایران 
در گفت وگو با ایانا گفت: براس��اس پیگیری های که برای 
ص��ادرات آبزیان به روس��یه صورت گرفت، س��رانجام بعد 
از پنج س��ال، معافیت قرنطینه دامی روس��یه برداش��ته و 
مجور صادرات انواع آبزیان ایران به این کش��ور صادر شد. 
ارس��الن قاس��می افزود: تولید و پرورش میگو در کشور با 
هدف صادرات انجام می شود، به طوری که ساالنه 95 درصد 
میگوی پرورش��ی کش��ور، صادر ش��ده و به ب��ازار داخلی 
نمی آید. وی خاطرنش��ان کرد: ب��ه همین منظور با تعامل 
بخش دولتی به دنبال برداشتن موانع صادراتی و گسترش 
بازارهای صادراتی به ویژه در روس��یه هستیم.  مدیرعامل 
اتحادیه ش��رکت های تعاونی آبزیان ای��ران ادامه داد: برای 
آغ��از صادرات گس��ترده آبزیان به روس��یه نی��از به زمان 
بیش��تری داریم تا با فراهم شدن زیرساخت های الزم این 
محصوالت مطابق خواست این کشور تولید و عرضه شود. 
قاس��می تصریح کرد: این کشور بازار بزرگی برای صادرات 
محصوالت آبزی پروری ما به حس��اب می آید، به طوری که 
ان��واع ماهی، میگو، کنس��رو ماهی و کنس��رو تن قابلیت 
صادرات به این کش��ور را دارد.  وی با بیان اینکه در س��ال 
جاری پیش بینی تولید 15 هزار تن میگوی پرورشی داریم، 
یادآور شد: در صورتی که کل میگوی تولیدی کشور صادر شود، 
پاسخگوی بازار گسترده روسیه با واردات ساالنه 185 هزار تن 
میگو نیست. قاسمی تاکید کرد: با توجه به بازار مناسبی که 
برای صادرات آبزیان به روسیه وجود دارد، افزایش سطح زیر 
کشت میگو در دستور کار تعاونی های تولید قرار گرفته است.  
وی پیش بینی کرد که در سال آینده حدود 10 هزار تن 

میگوی پرورشی کشور به روسیه صادر شود. 

زنجیره تولید
مافیا را از هم می گسالند

قیم��ت مرغ براس��اس ب��ازار عرضه و تقاض��ا تنظیم 
می شود و نرخ خرید تضمینی برای آن اعالم نمی شود. 
تنه��ا درصورتی که قیمت مرغ ب��ه پایین تر از کف بازار 
س��قوط کند، شرکت پش��تیبانی امور دام وظیفه دارد 
وارد بازار ش��ود و با خرید مرغ با قیمت باالتر نس��بت 
ب��ه تنظیم بازار و تامین ذخایر اس��تراتژیک اقدام کند. 
در ماه ه��ای اخیر که میزان تولید و عرضه مرغ افزایش 
یافت، قیمت ها با کاهش روبه رو ش��د و برای مرغداران 
مشکالتی به وجود آورد که با دخالت شرکت پشتیبانی 
ام��ور دام و خریدهایی که انجام داد، بازار مرغ به ثبات 

رسید. 
البته این راه��کار تا حدودی جواب می دهد اما برای 
تنظی��م بازار مرغ بای��د به فکر ایج��اد بازارهای هدف 
صادراتی در منطقه باش��یم. کش��ش بازار داخل بیش 
از این نیس��ت و باید بازاره��ای خارجی ایجاد کنیم. ما 
امکان��ات و توانمندی های زی��ادی در زمینه تولید مرغ 
داریم. همه کش��ورهای پیش��رفته از این امکانات برای 
ص��ادرات و ارزآوری اس��تفاده می کنند و ما نیز باید به 
این سمت پیش برویم. زنجیره تولید می تواند به عنوان 
راه��کار اجرایی ب��رای تنظیم بازار داخل و در دس��ت 
گرفتن بازارهای صادراتی و همچنین مقابله با سیستم 
واس��طه بازی و مافیای داللی که کشتارگاه ها در برخی 
موارد ایجاد کرده اند، در نظر گرفته شود. زنجیره تولید 
مرغ از س��ال گذشته در کش��ور و برخی استان ها اجرا 
شد و نتایج مطلوبی هم به دست آمد. زنجیره، ساختار 
تولید مناس��بی است که در تمامی کشورهای پیشرفته 
در زمینه های مختلف تولید اجرا ش��ده و نتایج بس��یار 
خوب��ی به بار آورده اس��ت. زنجیره تولید مختص طیور 
نیس��ت و در برنامه ه��ای آینده، زنجیره تولید ش��یر و 
گوش��ت قرمز نیز در دس��تور کار وزارتخانه قرار دارد. 
زنجیره تولید اگر به ش��کل منطقی ایجاد ش��ود تولید 
متناسب با خواسته مخاطبان بازار انجام می شود. البته 
مشکالت پیش آمده در بازار مرغ هیچ ربطی به زنجیره 
تولید ندارد و درس��ت برعکس، ب��رای مقابله با مافیا و 
دالالن بازار مرغ یا جلوگیری از منفعت طلبی هر یک از 
حلقه های تولید، زنجیره تولید می تواند اهرم مناس��بی 
باش��د. در این سیس��تم، س��ود مناس��ب برای تمامی 
حلقه های تولید در نظر گرفته می شود و مصرف کننده 

نیز در قبال آن منتفع می شود. 
خوش��بختانه ن��گاه دولت در تولید و ص��ادرات، نگاه 
عمیق��ی اس��ت و برنامه ها به س��متی پیش می رود که 
بازارهای منطقه ای را از دست ندهیم. همچنین قوانین 
تس��هیالت و تعرفه ها نیز در حمایت از این سیاست ها 
تبیین می ش��ود. تنه��ا محدودیت هایی ک��ه در زمینه 
صادرات مرغ داریم، این است که تاجران و بازرگانان ما 
در یک سال اخیر شروع به کار کرده اند و باید متناسب 
ب��ا س��ازمان ها، دس��تگاه های ترانزیت، ترانس��پورت و 
ش��بکه ها حمل و نقل خود را بیشتر کنند و سروسامان 
دهند. اگر این س��ازوکارها روان شود، در سایر بخش ها 
مشکلی برای صادرات نداریم. دانش فنی و توان تولید 
در مرغداران کش��ور به اندازه ای اس��ت که می توان از 
بازارهای منطقه به عنوان فرصت مناسب استفاده کرد. 
امیدواریم ب��ا تالش تولیدکنن��دگان، صادرکنندگان و 
مسئوالن مربوط، چشم اندازهای صادراتی بیشتری در 

منطقه به دست آوریم. 

شیرخام مازاد بازار 
خامه و شیرخشک می شود

مدیر عام��ل اتحادی��ه دام��داران از خری��د تضمینی 
۷00 تن شیر خام مازاد به قیمت کیلوگرمی 1440 تومان 
خبر داد و گفت: ادامه خرید تضمینی ش��یر که عمدتا 
با هدف ص��ادرات صورت می گیرد می توان��د بازار این 

محصول را به نفع تولیدکنندگان متعادل کند. 
س��عید س��لطانی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
خرید تضمینی ش��یر خام در دیگر استان ها نیز در حال 
اجراس��ت.  وی افزود: سازمان تعاون روستایی براساس 
این طرح، شیر را به صورت تضمینی خریداری می کند 
و با کارمزد معین آن را برای تبدیل به ش��یر خش��ک 
و خام��ه در اختیار کارخانجات تولی��د این محصوالت 
قرار می دهد.  مدیر عامل اتحادی��ه دامداران ادامه داد: 
شیر خام پس از تبدیل به خامه در بازار داخلی به مصرف 
می رسد، اما شیر خشک تولید شده از این محصول تنها 
برای صادرات در نظر گرفته شده تا بتواند تعادل را در 
ب��ازار داخلی برقرار کند.  س��لطانی خاطرنش��ان کرد: 
در س��ال های اخیر خرید تضمینی ش��یر خام باوجود 
تصری��ح در قانون انجام نمی ش��د و تنها اواخر س��ال 
138۷ تا پایان س��ه ماهه نخست سال 1388 حدود 
88 هزار تن شیر خام توسط ش��رکت  پشتیبانی امور 
دام به صورت تضمینی خریداری و به ش��یر خش��ک 
و پنی��ر تبدیل ش��د ام��ا از آنجا که برنام��ه ای برای 
صادرات آن وجود نداش��ت و دوب��اره این محصوالت 
به بازار داخلی بازگش��ت مش��کل بازار لبنیات از یک 
بازه زمانی به فصل بعد منتقل شد، اما در این برنامه 
که صادرات شیر خش��ک نیز پیش بینی شده است به 
نظر می رس��د تعادل در بازار برقرار شود.  وی گفت: 
اتحادیه مرکزی دامداران وظیفه نظارت فنی در خرید 
تضمینی شیر را بر عهده دارد که در دیگر شهرستان ها 
اتحادیه ه��ای اس��تانی همین کار را انج��ام می دهند و 
در س��طح باالتر نظارت عالیه بر عهده س��ازمان تعاون 

روستایی است. 

مولود غالمی

حسن رکنی
معاون تولیدات امور دام وزارت جهاد کشاورزی

دریچه

بازار

یادداشت

لبنیات
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مع��اون وزیر و رییس س��ازمان غذا و 
دارو در نخس��تین کنگ��ره بین المللی و 

تغذیه  کنگ��ره  س��یزدهمین 
ای��ران از افزایش بیماری های 

غیرواگیر در ایران خبر داد. 
به گزارش ایانا، رسول دیناروند با 
اشاره به این نکته که بیماری های 
غیر واگی��ر رو به افزایش اس��ت، 
گفت: در کش��ورهای پیشرفته، 
این بیماری ها خیل��ی زود و در 
سال های قبل افزایش پیدا کرده 

است، اما در ایران بیماری های غیرواگیر تازه 
شروع به رشد کرده اند. 

وی گفت: در کشور ما معضل و دغدغه 
اصلی بیماری های واگیردار نیستند، بلکه 
بیماری های غیر واگیر مانند بیماری های 
قلب��ی، دیابت، انواع س��رطان ها و آس��م 
جزو اصل��ی دغدغه های نظام س��المت 
اس��ت و مهم ترین عام��ل اصلی مرگ و 

میر به شمار می روند. 
وی با اشاره به افزایش بیماری غیر واگیر 
در کش��ور گفت: در بسیاری از کشورهای 
پیش��رفته سیر صعودی س��رطان متوقف 
شده اس��ت، همچنین مرگ و میر ناشی 
از بیماری های قلب��ی و عروقی و بیماری 
دیابت کنترل شده است، بنابراین می توان 

گفت پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، 
با اصالح س��بک زندگی میس��ر می شود. 
اینکه  اع��الم  ب��ا  دینارون��د 
هزینه ه��ای درم��ان بیمارها 
برای دولت کمرشکن است، 
خاطرنشان کرد: افراد زیادی 
بیماری های  ان��واع  با  درگیر 
مختلف در کش��ور هستند و 
هزینه ه��ای درم��ان دارویی 
این بیماران روزبه روز افزایش 

می یابد. 
وی گفت: پیشگیری از بروز بیماری، چاره 
اصلی مقابله با بیماری های مختلف است و در 
این خصوص اصالح ش��یوه زندگی و اصالح 

تغذیه و غذای جامعه از ضروریات است. 
دینارون��د تاکید ک��رد: در این زمینه 
اسیدچرب ترانس روغن ها که اکنون در 
روغن مصرفی خانوار پنج درصد است، تا 
سال 96 باید به زیر دو درصد برسد، زیرا 
اسیدچرب ترانس در روغن های خوراکی 
عام��ل بروز بیماری ه��ای قلبی، عروقی، 
گرفتگ��ی ع��روق و بروز س��کته اس��ت، 
ضمن اینکه افزایش وزن ناشی از مصرف 
چربی ه��ای مض��ر می تواند زمینه س��از 
بس��یاری از بیماری های غیر واگیر مانند 

دیابت باشد. 

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس 
شورای اس��المی گفت به منظور تامین 

برنج ه��ای س��الم و افزایش 
ضریب اطمین��ان این ماده 
غذای��ی، س��المت برنج های 
وارداتی به کش��ورمان مورد 
ق��رار می گی��رد.   آزمای��ش 
»ایرج عبدی« در گفت وگو با 
ایرنا افزود: از آنجا که دومین 
ق��وت غال��ب م��ردم ایران 
برنج اس��ت، رایزنی با کشور 

پاکستان برای واردات برنج از این کشور 
به ایران صورت گرفته و دولت پاکستان 
نیز قول مساعد داده تا تمام آزمایش های 
الزم روی برنج ه��ای صادراتی به ایران را 

انجام دهد. 
وی تصری��ح ک��رد: همچنی��ن ای��ن 
برنج ه��ا از مکان های ش��ناخته ش��ده 
خری��داری می ش��ود و بای��د دارای کد 
رهگیری باش��د تا میزان س��المتی این 
ماده غذای��ی موردنیاز م��ردم به خوبی 

تایید شود. 
عبدی با بیان اینکه در صورت نداشتن 
تایید س��المت با داش��تن کد رهگیری 
می توان برنج ه��ای وارداتی را عودت داد، 
اظهار کرد: در س��فری که به پاکس��تان 

داش��تیم مکان های��ی که قرار اس��ت از 
آنجا برنج خریداری ش��ود م��ورد بازدید 
قرار گرف��ت. وی اضافه کرد: 
همچنی��ن ش��رایط تولی��د، 
بس��ته بندی  و  نگه��داری 
برنج ه��ای پاکس��تانی مورد 
بازدید قرار گرفت و قرار است 
تفاهم نامه ای در این زمینه نیز 

منعقد شود. 
س���خ�نگوی کمیس��یون 
ش��ورای  مجلس  اجتماع��ی 
اس��المی گفت: اکن��ون مردم ای��ران 10 
براب��ر اروپایی ها برنج مص��رف می کنند و 
درصورتی که برنج ناسالم باشد، به طور یقین 

مشکالتی برای مردم به وجود می آورد. 
واردات��ی  برنج ه��ای  داد:  ادام��ه  وی 
باید ع��الوه بر اس��تانداردهای اروپایی از 
استانداردهای باالتری نیز برخوردار باشد 

تا سالمت آنها به خوبی تضمین شود. 
اجتماع��ی  کمیس��یون  س��خنگوی 
مجلس شورای اس��المی با بیان اینکه 
کش��ور پاکس��تان به عن��وان دومی��ن 
کشوری است که ایران نسبت به خرید 
برنج از این کشور اقدام می کند، گفت: 
هفت درصد برنج کشورمان از پاکستان 

تامین می شود. 

دستورالعمل جدی وزارت بهداشت
 برای کاهش اسیدچرب ترانس روغن

سالمت برنج های وارداتی از پاکستان 
مورد آزمایش قرار می گیرد
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محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در هفتاد و سومین 
نشس��ت خبری خود با اش��اره به اسیدپاشی اخیر در تهران 
گفت: متاس��فانه بعضی اقدامات مانند اسیدپاشی که ما در 
این ایام شاهدش بودیم موجب تاثر همگان شده و امیدواریم 
دستگاه انتظامی و قضایی بتوانند به گونه ای حرکت کنند که 
بازدارنده باشد و دیگر کسی جرأت انجام آن را نداشته باشد. 
ش��ما اصحاب رس��انه می توانید در این زمینه اطالع رسانی 
دقیقی داشته باشید، البته مردم باید هوشیار باشند تا چنین 

جنایت های خشن و نامعقولی اتفاق نیفتد. 
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اسیدپاشی که اخیرا در تهران 
اتفاق افتاده است، گفت: از نیروی انتظامی به دلیل اقدام به موقع 
در بازداش��ت عامالن این اتفاق تش��کر می کنم. بنده از صبح 
تاکنون پیگیر این موضوع بودم و از دادستانی تهران خواستم تا 
نسبت به دو موردی که اسیدپاشیده اند، رسیدگی صورت گیرد و 
حکم شان تعیین و اجرا شود، البته مشکالتی در اجرای حکم آنها 
وجود دارد. من درخواست حل شدن مشکل را داشتم و بیشتر 

مشکالت در زمینه پزشکی است. 
س��خنگوی ق��وه قضاییه از نی��روی انتظامی و سیس��تم 
اطالعات��ی اصفهان خواس��ت ت��ا نهایت تالش خ��ود را در 
دستگیری عامالن اصلی اسیدپاشی های اخیر در این استان 
انج��ام دهد. هن��وز عامالن اصلی اسیدپاش��ی های اصفهان 
دس��تگیر نش��ده اند، گرچه در روزهای اول مظنونانی تحت 
تعقیب قرار گرفتند، اما عامالن اصلی هنوز دستگیر نشدند. 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه آنچه موجب آرامش و 
امنیت جامعه می شود برای همه مردم باید مهم باشد و بدیهی 
است که باید با بر هم زنندگان امنیت و آرامش در جامعه برخورد 
شدیدی شود، گفت: قوه قضاییه این موضوع را در اولویت قرار 
داده و درصدد است تا با کسانی که امنیت جامعه را برهم می زند 
برخورد جدی کند. در هفته های اخیر موردی در مشهد داشتیم 
که حکمش اجرا شد. اتهامات این فرد سرقت مسلحانه، تجاوز 
به عنف و ش��رارت بود که در نهایت اعدام شد. موردی هم در 
بندرعباس داشتیم که سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف داشت. 

مورد دیگری در قم بود که به قصاص نفس محکوم شد. دستگاه 
قضایی مصمم است با کسانی که تجاوز به عنف دارند و امنیت 
جامعه را برهم می زنند بدون هیچ اغماضی برخورد کند تا حکم 

هرچه سریع تر اجرا شود. 
همچنین به گزارش پایگاه خبری و اطالع رس��انی وزارت 
بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش پزش��کی )وب دا(، وزارت 
بهداش��ت در پیامی از اقدام س��ریع و فنی پلیس تهران در 
دس��تگیری عامل اسیدپاش��ی مدیر بیمارس��تان ضیائیان 
تشکر کرد. براس��اس اعالم وزارت بهداش��ت، طبق شواهد 
موجود انتقام جویی ش��خصی مهم ترین علت اقدام این فرد 
بوده و همدس��ت وی از نزدیکان ضارب و دانشجوی مقطع 
کارشناسی است. گفتنی است، س��ابقه رفتارهای نابهنجار 
قبلی فرد دستگیر ش��ده به تعلیق وی از عضویت در هیات 
علمی منجر ش��ده بود. وزارت بهداشت اظهارامیدواری کرد 
ب��ا اقدامات فرهنگی مناس��ب، این گون��ه رفتارها در جامعه 

ریشه کن شده و زمینه رفتار های خشونت آمیز از بین برود. 

محسنی اژه ای خطاب به دادستانی: پرونده اسیدپاشی تهران رسیدگی و تعیین تکلیف شود
هنوز عامالن اصلی اسیدپاشی های اصفهان دستگیر نشده اند

از رسانه ها تقاضا داریم به مسئله  ازدواج سفید که در کشور وجود ندارد، دامن نزنند

واکنش شجریان به تصمیم علیزاده: 

این کار اعتراض به بادمجان دور قاب چین هاست

محم��ود گل��زاری در گفت وگو با فارس 
اظهار کرد: معتقد هس��تیم ک��ه اصال در 
جامعه ما ازدواج های س��فید وجود ندارد. 
وی ب��ا بیان اینکه رس��انه ها به وجود این 
نوع ازدواج در کش��ور دام��ن زدند، افزود: 
ای��ن موض��وع در غ��رب وج��ود دارد و 
آس��یب های زی��ادی را به همراه داش��ته 
اس��ت، ام��ا در ایران هیچ  س��ازمانی برای 
بررس��ی این موضوع وجود ندارد که آمار 
دقیق��ی از این نوع ازدواج در کش��ور ارائه 
دهد. از رس��انه های کشور تقاضا داریم به 
مس��ئله ای که در کش��ور وجود ندارد و از 
فرهنگ ایرانی اس��المی تبعیت نمی کند، 
دامن نزنند؛ البته احتمال این وجود دارد 
که جوانانی به تبعیت از کش��ورهای غربی 

این کار را انجام داده باش��ند اما هنوز این 
موضوع تایید شده نیست. 

گلزاری با بیان اینکه ازدواج س��فید در 
کش��ورهای غربی همچون امری��کا اثرات 
بس��یار منفی به همراه داشته است، گفت: 
اگر در ایران ثابت ش��ود که ازدواج سفید 
وج��ود دارد، به طور یقی��ن باید کارهای 
آموزش��ی انجام دهیم تا از آن جلوگیری 
کنی��م. وی ب��ا بی��ان اینک��ه در ازدواجی 
که دختر و پس��ر بدون هیچ عقد ش��رعی 
و تعه��دی ب��ا یکدیگر زندگ��ی می کنند، 
بی ثبات��ی وجود دارد، تصری��ح کرد: قطعا 
اگر این موضوع در کش��ور وجود داش��ته 
باشد می توانیم آن را به کانال های ازدواج 

دائم منتقل کنیم. 

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با 
بیان اینکه در این نوع ازدواج بی ثباتی زیادی 
وجود دارد، ادامه داد: آمار طالق ازدواج های 
سفید در اسپانیا ۱۷ برابر ازدواج های سنتی 
است؛ در این ازدواج خشونت های زیادی در 
خانواده ها به خصوص از سمت دختر به وجود 
می  آید. گلزاری با بیان اینکه اگر این موضوع 
در ایران ثابت شود، زمینه های کاری وزارت 
ورزش و جوانان بیشتر می شود، خاطرنشان 
کرد: قطعا با تایید وجود ازدواج های س��فید 
در کش��ور باید کار آموزشی را آغاز کنیم و 
در این زمینه رسانه ها بهترین تاثیرگذاری را 
دارند و با کمک آنها در برابر این ازدواج شوم 

مقابله می کنیم. 
سخنان معاون امور جوانان در حالی است 

که چندی پیش ریی��س دفتر مقام معظم 
رهبری با بیان اینکه دشمن با تمام قوا تالش 
می کند تا فرهنگ و روابط خانوادگی مردم 
ما را منحرف کند، اظهار کرد: شرم آور است 
ی��ک زن و مرد یا دختر و پس��ر بدون عقد 
و ازدواج با هم زندگی کنند. حجت االس��الم 
و المسلمین محمدی گلپایگانی در مراسم 
افتتاحیه پروژه های بنیاد برکت در روستای 
س��ولقان با طرح این پرس��ش ک��ه ازدواج 
س��فید یعنی چ��ه و محصول ای��ن زندگی 
چه می ش��ود، گف��ت: دیری نمی رس��د که 
مردمی که این نوع زندگی را برمی گزینند، 
نسل حالل ش��ان از بین می رود و حرامزاده 
می شوند. حاکم اسالمی باید با شدت با این 

نوع زندگی مقابله کند. 

نپذیرفتن نش��ان ش��والیه از س��وی 
واکنش ه��ای  علی��زاده  حس��ین 
متفاوت��ی در پی داش��ته اس��ت. 
محمدرضا شجریان نیز، نسبت به 
این اتفاق در نامه ای واکنش نشان 
داده اس��ت. محمدرض��ا ش��جریان، 
در نامه ای نس��بت به تصمیم حس��ین 
علیزاده مبنی بر نپذیرفتن نش��ان 
ش��والیه که چندی پیش قرار 
بود توس��ط سفارت فرانسه 
به او اهدا ش��ود، واکنش 

نشان داد. 
ش��جریان  اس��تاد 
نیست  کس��ی  تنها 
ک��ه نظ��ر خ��ود را 
درب��اره این تصمیم 

بیان داش��ته اس��ت. پیش از این عل��ی رهبری، 
آهنگس��از و رهبر ارکس��تر در نامه ای از علیزاده 
خواس��ته بود این نشان را نپذیرد و بعد از اینکه 
علیزاده از گرفتن این نش��ان امتناع کرد باز هم 

طی نامه ای از او تشکر کرد. 
ح��اال محمدرضا ش��جریان در نام��ه ای که به 

علیزاده نوشته، آورده است: 
 »ب��ا خوش��حالی به حس��ین علی��زاده تبریک 
می گوی��م که ضمن س��پاس و احت��رام به دولت 
فرانس��ه از دریافت نش��ان ش��والیه رس��ما پوزش 
خواس��ت. پوزش خواه��ی او از جنب��ه اعتراض به 
دولت فرانس��ه نبود، بلکه اعتراض به رفتار و گفتار 
کس��انی از خودمان بود که از این نشان ها استفاده 
نابجا کردند و می کنند. منظورم خود شخصیت های 
دریافت کننده نش��ان و مدال نیست بلکه بادمجان 
دور قاب چین هایی اس��ت که نام این نش��ان ها را 

پیش��وند نام هنرمند مورد عالقه ش��ان می کنند. 
نمونه دیگری ه��م اغلب س��ازمان های تبلیغاتی 
برای موفقیت در کسب درآمد بیشتر یک شرکت 
تولیدکنن��ده یا برگزار کننده کنس��رت ها برای پر 
کردن س��الن های کنس��رت پیش��وندهایی به نام 
هنرمن��د یا گروه هنری اضافه می کنند که مفهوم 
آن هیچ مناسبتی با کاری که آن هنرمند یا گروه 
انجام می دهن��د ندارد و گاه خنده آور اس��ت. این 
نابجاگویی هاست که نشان ها و مدال ها را بی اعتبار 
می کند. حسین علیزاده خواست این موقعیت را 
از آنان بگیرد که دس��تاوردی برای اضافه کردن 

واژه های بی ربط با هنرش، به نامش نباشد.
 حسین علیزاده پیشوند و پسوند نیاز ندارد، با 
س��پاس از دولتمردان فرانسه که به نویسندگان، 
دانشمندان، هنرمندان و شخصیت های فرهنگی 

ادبی و هنری ایران توجه خاص دارند.«

خشکسالی در زمستان بارانی

گروه تروریستی داعش با ادعای ساخت »بمب کثیف« 
به وس��یله اورانیوم تهدید کرد که از این بمب علیه لندن 
استفاده خواهد کرد. به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، 
گ��روه داعش از طریق ش��بکه های اجتماعی ادعا کرد که 
توانس��ته اس��ت پس از س��رقت 40 کیلوگ��رم اورانیوم از 

دانشگاهی در عراق،  » بمب کثیف « بسازد. 
یک��ی از عناصر داعش اعالم کرد، ممکن اس��ت از این 
بمب برای نابودی لندن، پایتخت انگلیس، استفاده شود.  
» همای��ون طارق « کارش��ناس انگلیس��ی م��واد منفجره 
از جمل��ه تروریس��ت هایی اس��ت که از طری��ق اینترنت 
تهدیداتی را علیه کش��ورهای غربی منتش��ر می کند. وی 
در س��ال 20۱2 از دادل��ی ویس��ت میدالندز به س��وریه 

رف��ت. طارق در توییتر با اش��اره به دس��تیابی داعش به 
مواد رادیو اکتیو از دانش��گاه موصل، تاکید کرد که گروه 
داعش  » بمب کثیف « در اختیار دارد. وی ادعا کرد: فاش 
خواهیم کرد، بمب کثیف چیس��ت و چه کاری می تواند 
انجام دهد. همچنین بررس��ی خواهیم کرد که اگر بمبی 
در مکانی عمومی کار گذاش��ته ش��ود، چه اتفاقی ممکن 
است بیفتد. این نوع بمب اگر در لندن کار گذاشته شود، 

بس��یار ویرانگر خواهد بود. 
نماینده عراق در س��ازمان ملل متحد، چندماه پیش در 
نامه ای به بان کی مون دبیرکل س��ازمان ملل متحد اطالع 
داده بود که عناصر داعش بعد از تصرف ش��هر موصل، به 

مقادیری رادیواکتیو از دانشگاه این شهر دست یافته اند. 

داعش لندن را با »بمب کثیف« تهدید کرد

عب�دهلل  عب�دهلل  و  اش�رف غنی    

کابینه  اعض�ای  فهرس�ت  درم�ورد 
دولت افغانستان به توافق رسیدند. 

 منابع�ی در گروه 8 م�ارس از دیدار 
قریب الوقوع میان نمایندگان حزب اهلل 
لبنان و جریان المستقبل با هدف تعیین 
دستور کار نشست دو طرف خبر دادند. 
 مناب�ع امنیتی عراق اع�الم کردند 
گروه تروریستی و تکفیری داعش در 
حمله اش به شهر کرکوک ناکام ماند و 
بی�ش از 200 نفر از نیروهای خود را از 

دست داد. 
رهب�ر کاتولیک های جهان با بیان اینکه برابر دانس�تن اس�الم با خش�ونت 
نادرست است، از رهبران مسلمان درخواست کرد تا تروریسم را محکوم کنند

سیاست

تیتر اخبار

با توجه به مطرح ش��دن موضوعاتی مبنی ب��ر ورود نارنگی 
پاکستانی به کشور و آلوده بودن آن به نوعی کرم کشنده، رییس 
اتحادیه فروش��ندگان میوه و سبزی تهران تصریح کرد: واردات 
میوه ممنوع است و نارنگی های موجود در بازار ایرانی هستند. 
از سوی دیگر، اکنون فصل نارنگی پاکستانی نیست بنابراین این 

میوه قاچاقی هم نمی تواند وارد شود، چون نارس است. 
حسین مهاجران، در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال 
حاضر، نارنگی شمال با عنوان »انشو« که نژاد آن ژاپنی است 
و نارنگ��ی »یافا« که نژاد آن الجزایری اس��ت، در بازار عرضه 

می شود. ورود نارنگی پاکستانی با توجه به ممنوعیت واردات 
میوه صحت ندارد و اگر هم در برخی رسانه ها عنوان می شود 
که به صورت قاچاق وارد شده، با توجه به نارس بودن آن، این 
موضوع صحت ندارد، چون فصل نارنگی پاکستانی عید نوروز 
است. مهاجران، در بخشی از سخنان خود در مورد صادرات 
میوه و با بیان اینکه صادرات کمی در این بخش داریم، بیان 
کرد: در فصل تابستان هندوانه و سیب زمینی صادر می شود 
و در پاییز نیز انار به کانادا، ژاپن، کیوی، سیب، فرنگی جات و 

نارنگی نیز به روسیه صادر می شود. 

نارنگی های موجود در بازار ایرانی است، نه پاکستانی

  عم�وی زنده ی�اد »مرتض�ی پاش�ایی« 
خوانن�ده فقی�د پ�اپ ای�ران با اش�اره به 
تاسیس بنیاد خیریه ای به نام این هنرمند 
ج�وان در آینده نزدیک گف�ت: مردم آگاه 
باش�ند ک�ه هرگونه برگ�زاری مراس�م و 
جمع آوری کمک به ن�ام مرتضی منوط به 

تایید خانواده اوست. 
 مرخصی زایمان بانوان آموزش و پرورش 

از شش ماه به 9 ماه افزایش یافت. 
اجتماع�ی  اورژان�س  مرک�ز  مع�اون   
بهزیس�تی کش�ور گفت: در اس�تان های 
محروم و مرزی کشور آمار کودک آزاری و 

همسرآزاری بیشتر است. 

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور آخرین وضعیت 
جوی و پیش بینی ها از وضعیت هوای کشور را برای سه روز آینده تشریح کرد 

جامعــه

تیتر اخبار

سایت افراد مشهور، به اشتباه مقاله  از پیش نوشته شده 
م��رگ کرک داگالس را با عنوان »منتش��ر نش��ود – کرگ 
داگالس مرد« منتش��ر کرد و توییت��ر را به تکاپو انداخت. 
ب��ه نق��ل از هالی��وود ریپورتر ب��ه نظر می رس��د، یکی از 
س��ردبیرهای س��ایت پیپل. کام بیش از ح��د درباره آگهی 
مرگ کرک داگالس هیجان زده شده باشد. این وب سایت 
داس��تانی را درب��اره این بازیگر افس��انه ای چاپ کرده که 

مسلما قرار نبوده هنوز چاپ شود. 
این مقاله که با عنوان »منتش��ر نشود – کرک داگالس 

مرد« روی سایت قرار گرفته به این شرح است: 
ک��رک داگالس از جمله نام هایی ب��ود که هنگام طلوع 

دوب��اره تلویزی��ون در فرهنگ امریکا در س��ال های بعد از 
جنگ جهانی دوم همیش��ه در باکس آفیس قرار داش��ت، 
درگذشت. او 9۷ سال داش��ت )تاریخ تولد ۱2/9/۱9۱6( 
و با وجود اینکه در س��ال ۱996 دچار یک س��کته مغزی 
ضعیف شده بود و نمی توانست به سادگی سخن بگوید، از 

سالمت خوبی برخوردار بود. 
این مقاله ادامه پیدا می کند و جزییات بیشتری از زندگی و 
دستاوردهای داگالس ارائه می کند که از جمله آنها می توان 
ب��ه دو عکس و یک کلیپ کوتاه از فیلم بیوگرافیکی س��ال 
۱956 وینسنت ون گوگ او یعنی »شور زندگی« اشاره کرد. 

این بازیگر روز نهم ماه دسامبر 98 ساله خواهد شد. 

منتشر نشود - کرک داگالس مرد

  مراس�م تش�ییع پیکر رحمان مرادی، 

نوازنده تار و سه تار سه شنبه برگزار خواهد 
ش�د که به احتمال فراوان این مراس�م از 

مقابل تاالر وحدت انجام می شود. 
  مدیرعام�ل س�ازمان توس�عه  و عمران  
از پرده ب�رداری بزرگ ترین  عون بن عل�ی 
تندیس سنگی استاد شهریار در تفرجگاه 

عینالی خبر داد. 
  نمایش فیلم های منتخب جش�ن خانه 

س�ینما در کل�ن آلمان با فیل�م »ملکه« و 
استقبال تماش�اگران از این فیلم به پایان 

رسید. 

برای نخس�تین بار، چند عکس غیر رسمی از پشت صحنه فیلم سینمایی پر 
بازیگر »مرگ ماهی« روح اهلل حجازی که برای حضور در جشنواره فجر آماده 

می شود، منتشر شد

فرهنگ

تیتر اخبار

ب��ا حضور دکت��ر طیب نیا، وزی��ر اقتصاد قیمت گ��ذاری دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس ش��نبه آینده در دستور جلسه 
هیأت واگذاری قرار گرفت. پوری حس��ینی، رییس س��ازمان 
خصوصی س��ازی در مورد قیمت پایه دو باش��گاه اس��تقالل و 
پرسپولیس گفت: در این مورد هیأت واگذاری است که تصمیم 
می گیرد، هنوز در این خصوص تصمیم گرفته نشده و پیش از 

تصویب هیات، هرگونه اظهارنظر، غیر موجه و غیر مستند است. 
رییس سازمان خصوصی سازی در مورد چگونگی شرکت 
در مزایده دو باش��گاه بزرگ پایتخ��ت گفت: مزایده در خود 

سازمان خصوصی سازی برگزار می شود، پیش از برگزاری هم 
ضم��ن اعالم زمان مزایده قیمت پایه را هم اعالم می کنیم و 

واجدین شرایط می توانند در آن شرکت کنند. 
پوری حس��ینی، اعضای هیأت واگ��ذاری را که حق رأی 
دارند، مرکب از وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر دادگستری، رییس 
اتاق تعاون و رییس اتاق بازرگانی معرفی کرد و گفت: تعدادی 
هم بدون حق رأی شرکت می کنند، مثل دو نماینده مجلس، 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و رییس شورا که 

تنها چهار نفرحق رأی دارند. 

قیمت گذاری استقالل و پرسپولیس با حضور وزیر اقتصاد

  ریی�س کمیته مل�ی المپیک گفت: 

ش�رایط کنونی ورزش کش�ور مناسب  
بوده و افتخارات ما اتفاقی نبوده است. 
  در دیدار تیم های کویینز پارک رنجرز 
و لسترسیتی رکورد جدید 52 شوت در 

چارچوب ثبت شد. 
  پورحیدری، س�رمربی پیشین تیم 

فوتب�ال اس�تقالل از خبرن�گاران به 
دلی�ل مخفیانه برگزارش�دن جلس�ه 
هیات مدیره این باش�گاه عذرخواهی 

کرد. 

رییس کمیته اجرایی فدراسیون بوکس به دلیل رعایت قانون در مسابقه های 
قهرمانی کشوری مورد سوءقصد قرار گرفت و به کما رفت، اما خوشبختانه به 

هوش آمده و حال عمومی اش رو به بهبود است

ورزش

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

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

چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: نشر گستر امروز روزنامه اقتصادی - مدیریتی
  www.forsatnet.ir  :سایت          info@forsatnet.ir  :ایمیل

دفتر مرکزی: 88895433)خط ویژه(
روابط عمومی: 88895433

سازمان آگهی ها: 88896074 و 88895434  
سامانه پیامکی: 50001243

آدرس: میرزای شیرازی، نبش چهارم پالک 68، طبقه سوم 

همزمان با بارش باران در شهرهای مختلف کشور، خبرگزاری مهر خبر خشکسالی 
در خراسان جنوبی را منتشر کرد. طبق این خبر بر اثر خشکسالی های اخیر سدهای 

زیادی در خراس��ان جنوبی دچار کمبود ش��دید آب و بعضی از آنها به کلی خش��ک 
شده اند، سد حاجی آباد نیز رو به خشک شدن کامل است .
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مک دونالد با »سنگ، کاغذ، قیچی« 
به استقبال روز کودک رفت

روز بیس��تم نوامبر مص��ادف با ۲۹ آب��ان روز جهانی 
ک��ودک بود. مک دونالد ک��ه بیش از این با بس��ته های 
غذای کودک Happy Meal مش��تریان کوچک خود 
را مج��زا کرده بود، این بار از مناس��بت روز کودک برای 

شادی مشتریان بزرگسال خود استفاده کرد. 
سنگ، کاغذ، قیچی از آن دسته بازی ها کودکانه است 
که در اکثر نقاط دنیا بازی می شود. کمپین روز کودک 
مک دونالد هم با این ایده پیاده س��ازی ش��ده اس��ت که 
مخاطب را به دوران کودکی س��وق داده و او را با بازی 

دوران کودکی سورپرایز کند. 
مش��تریان در هنگام سفارش غذا به پیشنهاد مسئول 
صندوق با وی س��نگ، کاغذ، قیچی بازی می کنند و در 
صورت برنده ش��دن در بازی، س��فارش خود را رایگان 

دریافت می کنند. 
ب��ه گ��زارش آیمارکتور ای��ن کمپین نش��ان می دهد 
همیش��ه نی��از نیس��ت ت��ا ایده ه��ای بازاریاب��ی بک��ر 
و خارق الع��اده باش��د، کم��ی خالقی��ت ب��ا چاش��نی 
 اج��رای خ��وب می توان��د بزرگ تری��ن ط��رح بازاریابی 
شما باش��د.  نکته بعدی که باید مورد توجه قرار بگیرد 
این مورد اس��ت که در دوره جدید از بازاریابی براساس 
محتوا، برندها عمده هزینه مربوط به این حوزه را صرف 
ایجاد و س��اخت یک ویدئوی جذاب می کنند که به طور 

غیرمستقیم توسط مخاطبان منتشر شود. 

 بافتنی های رنگارنگ کمپین
7UP  پپسی

 کمپی��ن جدی��د  7UP Free پپس��ی کوال ب��ا ن��ام
 Feels Good to Be You ب��ه تازگ��ی راه افتاده و 

امیدوار است خالقیت خود را جهانی کند. 
به گ��زارش مارکتینگ نیوز، این کمپی��ن در ایرلند و 
بریتانیا آغاز ش��ده است که ماگدا س��ایج، یک هنرمند 
تگزاس��ی در آن نقش آفرینی و ب��ا کارهای بافتنی خود 

شهر را زیباتر می کند. 
زیب��ا  را  خ��ود  روز  م��ردم  می خواه��د  ماگ��دا 
و  معمولی تری��ن  از  منظ��ور  ای��ن  ب��رای  او   کنن��د. 
پیش پ��ا افتاده ترین اش��یا برای ای��ن کار الهام می گیرد 
 و س��عی می کند آنه��ا را با بافتنی ه��ای رنگارنگ خود 

زیباتر کند. 
ماگدا که در این تبلیغ نماینده 7UP Free است، به 
همراه دوستان خود به میدان اصلی شهر می رود تا همه 

چیز را رنگارنگ کنند. 
آنه��ا فواره میدان، پی��اده رو، نیمکت، درختان، گیتار، 
اسکیت، تایر اتومبیل ها و همه چیز را با بافتنی های رنگارنگ 
خود می پوش��انند و ظاهری زیباتر به آنها می بخشند و 
 7Up Free در حی��ن کار ه��م ب��رای رفع خس��تگی 

 پپس��ی 
می نوشند. 

عالوه ب��ر این یک اتوبوس با لب��اس بافتنی رنگارنگ 
نی��ز در خیابان های لندن به مردم درب��اره این کمپین 

اطالع رسانی می کند و به مردم 7Up می فروشد. 

افزایش روزافزون پیامک های تبلیغاتی فروش زمین
تبلیغات دروغینی که مشتریان را 

گمراه می کند

در کشور ما ارسال پیا م های تبلیغاتی عجیب و بی موقع 
از طریق پیامک س��ابقه ای طوالنی دارد. بارها مش��تریان 
و رس��انه های مختلف نس��بت ب��ه این س��بک تبلیغات 
واکنش ه��ای مختلفی نش��ان داده اند، اما هی��چ گاه این 
واکنش ها اثرگذار نب��وده و همچنان تا به امروز تبلیغات 
پیامکی روند بی محتوا و بی نظم خود را ادامه داده اس��ت. 
این طور به نظر می رس��د که صحت و س��قم آگهی های 
پیامکی توسط هیچ مسئولی پیگیری نمی شود. در همین 
راستا چندی است که فروشندگان زمین نیز به تبلیغات 
پیامکی عالقه مند شده اند و روزانه چندین آگهی مختلف 
را برای کاربران ارس��ال می کنند. متن اکثر این آگهی ها 
کوتاه اس��ت و به جز اطالعاتی مانن��د متراژ زیربنا و متراژ 
زمی��ن و قیمت به همراه یک ش��ماره تلفن موبایل نکته 
دیگری قید نش��ده است. در این آگهی ها هیچ گاه شماره 
ثابت و آدرسی مشخص عنوان نمی شود و به نظر می رسد 
اگر مش��تریانی بخواهند با آنها تم��اس بگیرند و خواهان 
دیدن زمین مورد نظر باش��ند، باید سر زمین یا در مکان 

دیگری این بازاریابان زمین را مالقات کنند. 
معم��وال قیمتی ک��ه ب��رای زمین ه��ا در نظرگرفته 
ش��ده، با توجه ب��ه متراژ زمی��ن برای اکث��ر مخاطبان 
وسوس��ه انگیز به نظر می رس��د. وقتی با ش��ماره ای که 
در آگهی تبلیغاتی عنوان ش��ده تم��اس می گیرید و از 
قیمت این زمین ها جویا می ش��وید، با محاس��باتی که 
فق��ط خود بازاری��اب از آن س��ردرمی آورد قیمت ها به 
چندبرابری باالتر از آنچه در آگهی قید شده می رسند. 
از قیمت که عبور می کنید و از این فروش��ندگان متراژ 
را سوال می کنید، متوجه نکات عجیب تری نیز در این 
زمینه خواهید ش��د. اطالعات داده شده در این زمینه 
با اطالع��ات آگهی ها همخوانی ندارند و حتی وقتی در 
این باره به یک مهندس عمران نیز مراجعه می کنید، او 
نیز دچار س��ردرگمی می شود. اما آنچه در این آگهی ها 
از موارد دیگر آن برجس��ته تر و عجیب تر اس��ت، فاقد 
سند بودن اکثر این زمین های تبلیغاتی است. به گفته 
یک��ی از کارشناس��ان خرید وفروش زمی��ن، اکثر این 

زمین ها دارای س��ند معتبر نیس��تند و اگر قیمت آنها 
تاحدودی پایین است به خاطر همین موضوع است. 

ای��ن روزه��ا ش��نیدن اظهار نظره��ای کارشناس��ان 
درب��اره این پیامک ه��ای تبلیغاتی، ذهن مش��تریان را 
درگیر و آنها را نس��بت به مابق��ی آگهی های تبلیغاتی 
پیامکی نیز بدبین کرده اس��ت. آگهی هایی که سرعت 
انتش��ار آنها باالس��ت و مخاطبان زیادی را درگیر پیام 
تبلیغاتی می کنند. با توجه به روند ارسال این آگهی ها، 
ش��رکت های دیگر اگر می خواهند این ش��یوه را برای 
تبلیغات انتخاب کنند، باید شرایط و اطالعاتی را فراهم 
کنند که مشتریان به آنها اعتماد کنند. فراموش نکنیم 
جلب اعتماد مشتریان روندی سخت و وقت گیر است و 
این تبلیغات دروغین این روند را روزبه روز س��خت تر و 

غیرممکن تر نیز می کند. 

تبلیغات خالق

آگهی: خدمات بانکداری Ucash-  شعار: پول نقد خود را بدون هیچ زحمتی انتقال دهید!
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یک عکاس صنعت�ی از چه زمانی 
باید وارد پروسه تبلیغات شود؟ 

از هم��ان زمان��ی که ی��ک کمپین 
تبلیغاتی شکل می گیرد، عکاس باید 
در ات��اق فکر و در کن��ار تیم گرافیک 
حضور داشته باشد. عکاس صنعتی باید 
تمام جوانب محصول یا خدمتی را که 
قرار است معرفی شود، بشناسد و بهتر 
است از ابتدای کمپین در جریان اخبار 
همه مراحل تحلیل ب��ازار و رقبا قرار 
بگیرد، نه فقط در زمان عکاسی. او باید 
به نقاط قوت محصولی که می خواهد 
از آن عکاسی کند، اعتقاد داشته باشد 
و شرکت را نه تنها مشتری خود، بلکه 
خودش را عضوی از آن سازمان بداند. 
اگ��ر عکاس فقط بعد از نهایی ش��دن 
ایده پ��ردازی و در مرحله اجرا به تیم 
اضافه ش��ود، نمی تواند شناخت کامل 
و ملموسی از کاربرد عکس هایش در 

پروسه تبلیغات داشته باشد. 
معموال چه زمانی تیم ایده پردازی 
کمپین به این نتیجه می رس�د که 

کار باید عکس محور باشد؟ 
اکثرا زمانی تبلیغ��ات عکس محور 
می شود که برند جدیدی می خواهد نام 
و محصوالتش را به بازار معرفی کند یا 
برندی قدیمی، محصوالت جدیدی که 
بسته بندی یا خواص جدید دارد تولید 
کند. اما زمانی یک کمپین عکس محور 
نیس��ت که محصول در پروس��ه های 
قبلی تبلیغات به مردم شناسانده شده 
و ش��رکت برند شناخته شده ای باشد؛ 
به گونه ای که با ش��نیدن نام کارخانه 
یا ش��رکت، ش��کل محص��ول یادمان 
بیاید. به عنوان مثال می توان به شرکت 
چی توز و میمون معروفش اشاره کرد. 
در تبلیغات این ش��رکت قرار گرفتن 
رنگ های قرمز و طالیی کنار هم کافی 
است و دیگر الزم نیست حتما عکس 
بسته پفک را ببینید. به عبارت دیگر 

حض��ور رنگ س��ازمانی و ایده کفایت 
می کند. 

عکاس�ی صنعت�ی چ�ه کمک�ی 
می تواند به بهبود وضعیت صنعت 

تبلیغات کند؟ 
زمانی که صفحات یک مجله را ورق 
می زنید یا با سرعت از کنار یک بیلبورد 
رد می شوید، نخستین عنصر از تبلیغ، 
تصویر آن است و عکس به راحتی در 
ذهنتان ثبت می شود. برای همین در 
اکثر پروژه های تبلیغاتی باید عکسی 
از زوایای اصلی کاال داش��ته باشید که 
نقاط قوت آن را به نمایش بگذارد. البته 
زمانی عکس تاثیرگذار می شود که کاال 
در میان عناصر گرافیکی یا جلوه های 
متعارف یا غیرمتعارف گم نشده باشد. 

در واقع عکاسی صنعتی در تعامل 
دائمی با گرافیک است؟ 

گرافیک و متن همه شان باید بعد از 
ایده و عکس دیده شوند یعنی گرافیک 
بای��د خ��ودش را ف��دای آن کند که 
محصول بهتر دیده شود. در این زمینه 
طراحان بی تجرب��ه در نهایت اثری به 
جا می گذارند که فقط قابلیت هایشان 
را به رخ می کش��د، نه اینکه محصول 
را معرفی کند. این در حالی اس��ت که 
تبلیغاتی موفق است که سعی کند در 
کمترین زمان ممکن به ساده ترین زبان 
بیشترین تاثیر را روی مخاطب بگذارد. 
به عنوان مثال تیم مرس��دس بنز که 
توانسته امسال در مسابقات فرمول وان 
قهرمان دنیا شود، طرح  بسیار ساده ای 
را در پوس��ترش ارائ��ه داده ک��ه جزو 
بهترین نمونه های تبلیغاتی دنیاست. 
در این طرح از فاصله چند متری فقط 
لوگوی مرسدس بنز را می بینید، ولی 
از نزدی��ک متوجه اس��تفاده از تصویر 
راننده های مشهور تیم مرسدس بنز در 
داخل لوگوی ش��رکت می شوید. بازی 
با کلم��ات هم ایده جالب و زیرکانه ای 

است که به مناس��بت این پوستر که 
 WON را به فرمول ONE فرم��ول
)به معنای برنده شدن( تبدیل کرده، 
کم��ک می کن��د. بنابرای��ن هریک از 
اعضای تیم طراحی این پوس��تر بدون 
اینکه به برجسته شدن فردی خودشان 
فکر کنند، برند را برجسته کرده اند و به 
زیباترین و ساده ترین شکل، مخاطب 
را درگی��ر کرده و به ه��دف خود که 
حفظ جایگاه برند است، رسیده اند. این 
در حالی اس��ت که شاید اگر یک تیم 
بی تجربه و غیرهماهنگ می خواست 
همین طراح��ی را انجام دهد، عناصر 
اضافی بسیاری وارد اثر می شد و هرگز 
لوگوی مرس��دس بن��ز و جایگاه برند 
مانند یک اسطوره خودنمایی نمی کرد. 

تاثیر عکاسی صنعتی در خصوص 
محص�والت قابل درک اس�ت، اما 
عکاسی صنعتی در پروسه خدمات 

چه کاربردی دارد؟ 
در پروس��ه خدم��ات می ت��وان از 
آس��ایش و رفاه مشتریان یا از محیط 
داخلی سازمان عکاسی کرد. این شاید 
به معنای واقعی کلمه عکاسی صنعتی 
نباش��د، اما به نح��وی باید نقاط قوت 
شرکت و نقاط ضعف رقبا در عکس به 

تصویر کشیده شود. 
برخورده�ای ش�رکت های  ن�وع 

ایران�ی را ب�ا عکاس�ان صنعت�ی 
چطور ارزیابی می کنید و مدیران 
س�فارش دهنده معم�وال چق�در 

دست عکاس را باز می گذارند؟ 
از زمان��ی ک��ه عکاس��ی آنال��وگ 
دوربین ه��ای  و  ش��ده  بازنشس��ته 
دیجیت��ال در ابعاد مختل��ف به بازار 
آمدند، اکثر مدی��ران صنایع و حتی 
ش��رکت های صاحبنام بر این باورند 
ک��ه می توانند با دوربین خانگی خود 
و تنها با فش��ار دادن یک دکمه و آن 
ه��م با تنظیمات خ��ودکار، میانبری 
ش��رکت  عکاس��ی  هزینه ه��ای  در 
داشته باش��ند و عکس های خوبی از 
محصوالتشان در اختیار گرافیست یا 
ط��راح قرار دهند و منتظر بمانند که 

بیش��ترین بازخورد را از تبلیغاتشان 
بگیرند. غافل از اینکه هرچه کیفیت 
عکس پایین تر بوده و عکاس��ی بدون 
نورپ��ردازی انج��ام ش��ود، ظرافت و 
نکات قوت محصول کمتر به نمایش 
درمی آید. به طور مثال در یک عکس 
صنعت��ی حرف��ه ای تم��ام جزییات 
در کنار ه��م به نمای��ش درمی آید، 
ام��ا با ی��ک دوربین معمول��ی بدون 
تجهیزات و دانش عکاس��ی، بخشی 
از آن جزییات به دلیل کیفیت پایین 
عکس تبدیل به یک سطح یکدست 

می شود. متاس��فانه زمانی که تعداد 
عکاسی از محصوالت یک شرکت باال 
می رود، بحث چانه زنی بر سر قیمت 
از س��وی کارفرما اتفاق می افتد و در 
اینجا انتظار دارن��د معجزه ای در کم 
ش��دن هزینه ها به دلیل تعداد باالی 
س��فارش اتفاق بیفتد. این در حالی 
است که تیراژ زمانی مطرح می شود 
که شما با یک دستگاه طرف هستید 
و باال رفتن تعداد عکس ها تغییری در 
ان��رژی و زمان گرفتن هر فریم ایجاد 
نمی کن��د. از طرفی اکث��ر مدیران از 
عکاس انتظار دارند همه نقاط ضعف 
محصولش��ان را در عکاس��ی پوشش 
دهد و س��الیق ش��خصی خود را به 
عکاس تحمی��ل می کنند. زمانی که 
عکاس صنعتی تالش می کند بدون 
جلوه گری های مرس��وم و به نمایش 
کش��یدن قابلیت های خود، همه چیز 
را ف��دای دیده ش��دن محصول کند، 
در بیشتر موارد با نارضایتی کارفرما و 

ادعای کم کاری مواجه می شود. 
عکاسی صنعتی برای کدام دسته 
از محصوالت بهتر جواب می دهد؟ 
عکاس��ی از هر حوزه ای چالش های 
خ��اص خ��ودش را دارد و هر محصول 
جداگان��ه صفات��ی مختص ب��ه خود، 
همچون لذیذ، طبیعی، بهداشتی، سالم، 
باکیفی��ت و... را دارد که باید به تصویر 
کشید. برای بعضی از محصوالت عکاس 
باید آتلیه پرتابل یا همراه داشته باشد 
مثل عکاسی از جواهرات. در این حالت 
به خاطر بحث امنیت امکان جابه جایی 
محص��ول وجود ندارد. همین مس��ئله 
در م��ورد محصوالت حجیم هم صدق 
می کند. یکی از موارد س��خت، برخورد 
با چند متریال مختلف در یک فریم یا 
رنگ بندی های مختلف در یک تصویر 
اس��ت. مثال در عکاسی از صنایع چرم، 
نمایش فلزات س��گک ها، جنس زیره 

کفش و گاهی ترکیب بافت های مختلف 
در کنار یکدیگر کار دشواری است. 

آی�ا کار ع�کاس صنعت�ی بعد از 
خروج�ی گرفت�ن از دوربین تمام 

می شود؟ 
بعد از نهایی ش��دن عکاس��ی، بهتر 
است عکس ادیت ش��ود. می توان این 
مرحل��ه را به ادیتور عکس س��پرد اما 
بهتر آن است که یک عکاس صنعتی 
چون خودش با محصول دست و پنجه 
نرم ک��رده، یک ادیت��ور حرفه ای هم 
باش��د و عکس هایش را خودش ادیت 
کند. البته این توقع باالیی اس��ت، اما 
انجام آن باعث تفاوت های بسزایی در 
خروجی کار می ش��ود. مث��ال با اینکه 
عکاس تم��ام تالش خ��ود را می کند 
که رنگ واقعی را که چش��م می بیند 
به تصویر بکشد، اما در برخی پروژه ها 
مثل عکاسی از سنگ های قیمتی در 
مرحل��ه ادیت باید به دقت به پردازش 

رنگ سنگ ها پرداخت. 
چقدر به آینده عکاسی صنعتی در 

کشور امیدوارید؟ 
ما همیش��ه با دو گ��روه از مدیران 
برخورد داریم؛ دس��ته اول کسانی که 
به هر روش��ی می خواهند هزینه ها را 
به حداقل برسانند و نمی دانند موفقیت 
یک کمپین تبلیغاتی عکس محور بدون 
حضور یک ع��کاس صنعتی حرفه ای 
امکان پذی��ر نیس��ت. دس��ته دوم هم 
کسانی هستند که چون دنبال بهترین 
شدن هستند، از ابتدا کار خود را با یک 
تیم حرفه ای شروع می کنند و مطمئن 
هستند با وجود هزینه هایی که صرف 
می ش��ود، تبلیغاتش��ان بازخوردهای 
 خوب��ی خواه��د داش��ت. امی��دوارم 
روز به روز به تعداد مدیران دسته دوم 
اضافه شود و همه باور داشته باشند که 
عکاسی صنعتی عنصری غیرقابل انکار 

در پروسه تبلیغات عکس محور است. 

کافه تبلیغات

ایستگاه تبلیغات
از میان خبرها

خودنمایی عکاسان آماتور
 در طرح های ناکارآمد  تبلیغاتی

مریم عربی

حسین محمدیان

عکاس�ی صنعت�ی ج�زو بخش هایی از تبلیغات اس�ت ک�ه معموال 
کمترین توجه به آن می ش�ود، اما هس�تند افراد خالقی که این مهم 
را ج�دی می گیرند و عکاس�ی صنعتی را دانش�ی کارآمد و عنصری 
غیرقاب�ل حذف از فرآیند طراحی کمپین ه�ای تبلیغاتی عکس محور 
می دانند. بهناز شمسینی، گرافیست و عکاس مطرح، از جمله افرادی 
اس�ت که تبلیغات و عکاس�ی صنعتی را همزمان با هم دنبال کرده و 

معتقد اس�ت عکاس صنعتی باید دید گسترده ای از تبلیغات، تحلیل 
بازار، شناخت مخاطب و البته 
تکنیک های عکاس�ی داش�ته 
باش�د و فراتر از ی�ک عکاس 
عم�ل کن�د. گفت وگ�وی ما را 
با این عکاس ج�وان در ادامه 

می خوانید. 

زمانی که عکاس صنعتی 
تالش می کند بدون 

جلوه گری های مرسوم و به 
نمایش کشیدن قابلیت های 
خود، همه چیز را فدای دیده 

شدن محصول کند، در 
بیشتر موارد با نارضایتی 
کارفرما و ادعای کم کاری 

مواجه می شود

بررسی جایگاه عکاسی صنعتی
در تبلیغات در گفت و گو با بهناز شمسینی
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سنجش اثربخشی
شیوه های بازاریابی

بازاریابی زوایای گوناگونی دارد. سرعت عملکرد بازاریابی 
در برخی م��وارد باالتر و در برخی م��وارد پایین تر می آید. 
برای مثال سرعت اجرای ش��یوه های مختلف بازاریابی در 
محصوالت پرمصرف روزانه، مواد ش��وینده و مواد خوراکی 
یعنی محصوالتی که درگیری مشتریان با آنها کمتر است 
و به سرعت آنها را انتخاب می کنند و تا زمانی که ذائقه شان 
نسبت به محصوالت عوض شود به آن وفادار می مانند، باالتر 
است. معموال میزان وفاداری به برند در کشورهای مختلف 
متفاوت است. برای مثال در کشورهای آسیایی، خاورمیانه 
و ایران تغییر محصول انتخابی از سوی مشتری کمتر اتفاق 
می افتد. مشتریان در چنین کشورهایی وقتی به محصولی 
عادت می کنند تا زمانی که پیشنهاد بهتری نداشته باشند 
به آن وفادار می مانند یعنی تا زمان پیشنهاد یک محصول 
بهتر به اس��تفاده از آن محصول تمایل نشان نمی دهند. در 
چنین شرایطی اجرای شیوه های مختلف بازاریابی به شدت 
نیازمند سنجش اثربخشی و ارزیابی بازخورد مشتریان است 

تا شرکت ها از پیامدهای اقدامات خود مطلع شوند. 

تعیین هدف در سنجش اثربخشی بازاریابی 
بازخورد هر نوع ش��یوه بازاریاب��ی را می توان اندازه گیری 
کرد ول��ی اندازه گیری در بازاریاب��ی تعاریف مختلفی دارد. 
این اندازه گیری باید براس��اس هدف باشد. باید توجه کنیم 
هدف تبلیغاتی که از طریق شیوه های مختلف بازاریابی نشر 
پیدا می کند، چیست، آیا هدف آن فروش بیشتر محصول یا 
معرفی یا اطالع رسانی است. تعیین هدف مهم است چون 
براساس آن س��نجش اثربخش��ی صورت می گیرد. امکان 
سنجش اثربخشی همیشه وجود دارد ولی شیوه ای سخت و 
پیچیده است. برای مثال مدیرعامل کوکاکوال همیشه بیان 
می کند: هیچ وق��ت نمی توانیم دقیق بگوییم هزینه ای که 
برای تبلیغات کرده ایم چقدر آن مفید بوده و چقدر به هدر 
رفته است. سنجش اثربخشی شیوه بازاریابی در شرکت های 

بزرگ تر سخت تر نیز خواهد بود. 

زمان مناسب برای سنجش اثربخشی
همیش��ه در کشور ما از زمانی که تبلیغات اجرا می شود 
تا زمانی که بر مش��تریان اثر بگذارد فاصله ای وجود دارد، 
برای مثال زمانی که از طریق تراکت پیامی را به مشتریان 
منتقل می کنند تا زمانی که آنها با ش��رکت تماس بگیرند 
فاصله زمانی وجود دارد. به همین خاطر سنجش اثربخشی 
در کش��ور ما در مورد شیوه های پیاده شده متفاوت است. 
در نتیجه اگر در این فاصله زمانی ش��رکت ها از شیوه های 
یادآوری استفاده کنند، اثربخشی بهتری را خواهند داشت. 
اگر یادآوری ها صورت نگیرد، گاهی امکان دارد اثربخشی 
به ط��ور کلی از بین ب��رود یا کمتر ش��ود، این فاصله های 
زمانی باعث می ش��وند که ارزیابی س��نجش اثربخشی در 
هر صنعتی متفاوت باشد. بنابراین باید دقت کنیم که در 
مورد چه صنعتی صحبت می کنیم. در سنجش اثربخشی 
شیوه های بازاریابی س��واالت مطرح شده نیز تاثیرگذارند. 
در هر ش��یوه بازاریابی باید منطقه جغرافیایی، فرهنگ و 
اقلیم های مختلف در نظر گرفته ش��ود. اینکه این ش��یوه 
در کدام شهر انجام می شود، در مورد چه صنعت وکاالیی 
اس��ت، همه وهمه در طراحی س��وال باید در نظر گرفته 
شود. باید سواالت اثربخش��ی را ریز و با جزییات طراحی 
کنیم تا بتوانیم جواب سواالت را به درستی به دست آوریم. 
بازاریابی مجموعه ای از فعالیت های زیرس��اختی را انجام 
می ده��د و بعد از آن تبلیغات و رواب��ط عمومی آنها را به 
جامعه انتقال می دهد. در نتیجه، سنجش مرحله به مرحله 
فرآین��د بازاریابی می تواند اثربخش��ی تمامی فعالیت ها را 

باالتر ببرد. 

گوگل به روبات های خود کاراته 
آموزش می دهد

گروه توس��عه فناوری های روباتیک گ��وگل الگوریتمی 
طراحی کرده که باعث ش��ده است  Atlasبه عنوان دومین 
روبات خطرناک انس��ان نما در جهان مراحل پایانی تولید را 
پشت س��ر بگذارد و آماده ورود به بازار شود. شرکت گوگل 
به تازگی »ان��دی روبی��ن«)AndyRobin(  مدیر مرکز 
موبایلی خود که از بنیانگذاران اندروید بود را از دس��ت داد، 
اما این مس��ئله باعث نشده است تا غول اینترنتی جهان از 
فعالیت های خود در عرصه روباتی��ک باز بماند. به گزارش 
رایورز، با الگوریتم جدیدی که گوگل برای روبات ها تعریف 
کرده اس��ت مغز آنها پیشرفته تر می ش��ود و البته فناوری 
جدید با همکاری محققان دانش��گاه MIT و آزمایش��گاه 
تخصصی علوم روباتیک CSAIL تکمیل شده است. مرکز  
Boston Dynamicsبه عن��وان یکی از زیرمجموعه های 
گوگل در پروژه مجزا محصول دیگری را تولید می کند که 
خطرناک ترین روبات انس��ان نمای جهان محسوب می شود 
و از نظر توان فکری در رتبه نخس��ت قرار دارد. این روبات 
با نام Atlas 2.0  ش��ناخته می شود و اگرچه از نظر قوای 
جسمانی قدرت بیشتری ندارد، اما توانایی مغزی و پردازش 
اطالعات در آن باالتر اس��ت. اما گوگل در آخرین اقدامات 
خود قابلیت های جدیدی را از این موجود آهنی به نمایش 
گذاشته اس��ت و در یک فایل ویدئویی نشان داده شده که 
Atlas 2.0 می تواند مهارت های ورزش رزمی کاراته را یاد 
بگیرد و از آن برای دفاع از خود اس��تفاده کند. گوگل برای 
این کار از پرتاب یک وزنه 20 کیلوگرمی به س��مت روبات 
اس��تفاده کرده است تا در نهایت این موجود بتواند آمادگی 

جسمانی خود را برای مقابله با آن به نمایش بگذارد. 

بازاریابی با تقاضای کمک
به صورت استراتژیک

ما در دوران کودکی به طور غریزی پرسش های بسیاری 
می پرسیم. اگر به سه، چهار سالگی خود برگردید، متوجه 

می شوید که منظور من چیست. 
 به تدریج با رشد و بلوغ سنی سواالت ما کمتر می شوند. 
مدارس عموما بر ای��ن باورند که تنها دانش آموزان تنبل 
س��وال می کنند، اما حقیقت این است که تقریبا همگی 
کس��ب و کارهای موفق من در فضای مج��ازی در نتیجه 
پرس��ش های فراوان از مش��تریانم توفیق کسب کرده اند. 
صرفا اینکه من یک کارشناس هستم بدین معنا نیست که 
تم��ام اطالعات را در مورد آنچه باید در مراحل بعد انجام 
پذیرد یا مشتریانم چه محصولی می خواهند یا هر یک از 
افراد به کدام حوزه کاری عالقه دارند، در اختیار داش��ته 
باشم.  یکی دیگر از مزایای پرسیدن این نوع سواالت این 
است که از این طریق، معتبر جلوه خواهید کرد. هیچکس 
دوست ندارد مخاطبش کس��ی باشد که به حرف های او 
گوش نده��د و صرفا به این دلیل که او یک کارش��ناس 

است، آنها را موعظه کند. 
 من متوجه موضوع کامال قابل پیش بینی در اکانت خود 
در فیس بوک شدم. اکانت شخصی من 5000 نفر دوست 
دارد که در حال حاضر حد اکثر تعداد محس��وب می شود. 

به رغم این واقعیت، اغلب اوقات که یک پس��ت یا کامنت 
قرار می دهم تعداد اندکی پاسخ دریافت می کنم. این تعداد 
هم برای من بسیار خوشایند است، چرا که تالش من این 
نیس��ت که حد اکثر تعداد پاس��خ ها را دریافت کنم، بلکه 
س��عی می کنم یک ایده س��ودمند یا یک واقعیت جذاب 
را به اش��تراک بگذارم. اما آنچه من را شگفت زده می کند، 
پاسخی اس��ت که در زمان پرسش به س��واالت دریافت 
می کنم. همه انسان ها از اینکه به دیگران کمک کنند لذت 
می برن��د، لذا هر زمان که بتوانم از راهنمایی های دیگران 
استفاده کنم، بی درنگ س��وال خود را در جایی از فضای 
مجازی قرار می دهم تا دیگران آن را ببینند و پاسخ دهند. 
 البت��ه مهم ترین مزیت پرس��ش س��واالت گوناگون از 
مخاطبان این اس��ت که می توان از این طریق این امکان 
را برای آنها فراهم آورد تا تعیین کنند که در مرحله بعد 
چه نوع محصوالت و خدماتی ارائه دهیم.  پرسش سواالت 
و جویا ش��دن نظرات افرادی که ش��ما تالش می کنید تا 
در فضای مجازی با خصوصیات آنها آش��نایی پیدا کنید، 
بهترین روش برای آغاز یک ارتباط مناس��ب با آنهاست. 
به عنوان مثال من تمام ت��الش خود را به کار می بندم تا 
شخصا همگی ایمیل هایی را که برای من ارسال می شود، 
پاسخ دهم و اغلب اوقات آن دسته از کسانی که سواالت 
بسیار خوبی می پرسند، در نهایت به بهترین مشتریان من 

یا حتی بهترین شرکای من تبدیل خواهند شد. 
 سایت Surveymonkey.com که یکی از ابزارهای 
بسیار عالی و رایگان است و روش استفاده از آن نیز بسیار 
آسان اس��ت، تحقیقاتی را در مورد مخاطبان شما انجام 
می دهد. یک تحقیق ساده با سه یا چهار سوال از مشتریان 
در مورد چگونگی عملکرد ش��ما و انتظارات آنها از ش��ما 
می تواند نتایج بسیار ارزشمندی برای شما در پی داشته 
باش��د. اگر مخاطبان شما توجه و عالقه شما را نسبت به 
نظرات خود مشاهده کنند، ارتباط بهتری بین شما و آنها 
برقرار می شود، اما اگر با پیام های شخصی به بازخوردها و 
پیشنهاد های آنها پاسخ دهید، پا را فراتر خواهید گذاشت 
و یک ارتباط بسیار مستحکم با هر یک از مشتریانی که با 

صرف وقت به آنها پاسخ دادید، برقرار می کنید. 
در شماره بعدی بخوانید: 
جذب مخاطب با بحث و استدالل

شرکت ها در شرایط 
بحرانی، راهکارهای 
بنیادی نمی خواهند، 
راهکاری می خواهند 
که از سقوط در بازار 
خالصی یابند. نکته 

جالب اینکه به محض 
اینکه مشکل حل 
می شود، می روند؛ 

یعنی به دنبال 
سالمتی و بهبودی 

کامل نیستند

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی

ش�رکت ها چ�ه زمان�ی برای 
مش�اوره بازاریابی به س�راغ 
کارشناسان می روند و معموال 
به آنها چه پیش�نهاداتی داده 

می شود؟ 
در حال حاض��ر آمار مراجعات 
به س��مت کارشناس��ان بازاریابی 
بیشتر ش��ده است؛ مراجعاتی که 
از س��ر اختیار نبوده و ش��رکت ها 
از روی اجبار در ش��رایط بحرانی 
به کارشناس��ان رجوع می کنند. 
ش��رکت ها در ش��رایط بحران��ی، 
نمی خواهند،  بنیادی  راهکارهای 
راهکاری می خواهند که از سقوط 
در بازار خالصی یابند. نکته جالب 
اینکه به محض اینکه مشکل حل 
می شود، می روند؛ یعنی به دنبال 
سالمتی و بهبودی کامل نیستند. 
در این ش��رایط بحرانی هر 215 
روش بازاریابی را می توان به عنوان 
راه��کاری ک��ه محص��والت را به 
فروش نزدیک کند به آنها پیشنهاد 
کرد. معموال کارشناسان برای ارائه 
راهکار از این کسب و کارها یکسری 
اطالعات اولیه می گیرند و براساس 
آنها راه��کار ارائ��ه می دهند. اگر 
شرکت ها طاقت بیاورند و سه ماه 
اول بح��ران را طی کنند می توان 
به آنه��ا راهکار اس��تراتژیک هم 
پیشنهاد داد ولی اکثر آنها بعد از 
بحران باز به سیس��تم قبل خود 
برمی گردند و به دنبال بهبود کامل 
نیستند. برای ش��روع راهکار یک 
فرآیند سه ماهه و بعد یک فرآیند 
هفت ماهه و یک فرآیند یک ساله 
برای آنها تعریف می شود. سه ماه 
اول زمانی اس��ت که باید کس��ب 
وکار را با ارائه راهکار از آن شرایط 
بحران بی��رون آورد. در هفت ماه 
دوم باید شرایطی را برای شرکت 
تعریف کرد که در روند رشد خود 
حرکت کند. در مرحله آخر باید به 

سمت پیشرفت حرکت کرد. 
در ب�ازار امروز چ�ه صنایعی 
بیش�تر دچار بحران بازاریابی 

و فروش شده اند؟ 
در همه صنایع این بحران وجود 
دارد، ول��ی در صنع��ت مبلم��ان 
بیش��تر از صنایع دیگر گرایش به 
نظر کارشناس��ی بازاریابی وجود 
دارد. این موض��وع به نوع نگاهی 
اس��ت که آنها به ب��ازار دارند. 99 
اول  ایرانی  تولیدکنندگان  درصد 
محصول��ی را تولی��د می کنند و 
بعد به بازار عرض��ه می کنند که 
در این ش��یوه، بازاریاب��ی کردن 
برای محصول س��خت است و به 
نظرم شیوه ای اشتباه است. شیوه 
دیگری که کمتر کس��ی به سراغ 

آن می رود، این است که محصول 
براس��اس نیاز بازار تولید ش��ده و 
به بازار عرضه ش��ود. مطمئنا این 
شیوه موفق تر از شیوه قبل خواهد 
بود. در واقع این شیوه مانند یک 
چرخ��ه از بازار ب��ه تولید و بعد از 
تولید به بازار و شناخت مشتریان 
می رس��د و ای��ن چرخ��ه دائ��م 
تکرار می ش��ود. حال کارشناسان 
بازاریابی براساس این چرخه بهتر 
می توانند برنامه ریزی مشخصی را 
تعیین و به ش��رکت ها ارائه کنند. 
برای چنین کس��ب و کارهایی دو 
دسته تبلیغات طراحی می شود، 
یکی تبلیغات پیش��بردی، یعنی 
تبلیغاتی که به کسب و کار کمک 
می کند که ش��رکت را به سمت 
جلو پیش ببرد. تبلیغات دس��ته 
دوم پیش برنده هستند، تبلیغاتی 
ک��ه مش��خص می کنن��د چقدر 
شرکت ها باید هزینه کنند و چقدر 
این پول باعث فروش می ش��ود و 

چقدر سود خواهند کرد. 
کارشناس�ان در ای�ن بحران 
چه نقشی دارند و چه کمکی 
می توانند به مشتریان بکنند؟ 
مشاوران بازاریابی که خود دست 
در کارداشته و مجری باشند بهتر 
می توانن��د به این کس��ب وکارها 
پیشنهاد بدهند. چون امکان دارد 
از میان مدل های مختلف بازاریابی 
500 م��دل آن را نت��وان با توجه 
به ب��ازار و روحیات مصرف کننده 
در ب��ازار ایران به کار برد. نمی توان 
ب��رای کس��ب وکاری ک��ه دچار 
هزینه های  ورشکس��تگی ش��ده 
اضافی تراش��ید و ب��رای مثال به 
س��راغ تبلیغ��ات تلویزیونی رفت 
و نتیج��ه ای نگرفت، چ��ون این 
هزینه ها بازگش��تی ندارند. البته 

کس��ب وکارها پول��ی را که برای 
بازاریاب��ی وفروش صرف می کنند 
باید به چش��م سرمایه نگاه کنند 
نه هزینه. کارشناسان باید هنگام 
اجرای پروژه خود نظارت داش��ته 
باش��ند و دائم نمونه برداری کنند 
تا متوجه کارکرد درس��ت ش��یوه 
بازاریاب��ی خود باش��ند. در حوزه 
روش های��ی  از  یک��ی  مبلم��ان 
که مرس��وم اس��ت و چندین بار 
نی��ز اج��را کرده ای��م و براس��اس 
نمونه  برداری های ما نتیجه بخش 
هم بوده، تبلیغات صداوس��یما و 
اس ام اس مارکتینگ اس��ت. البته 
این فقط س��رفصل ماجراس��ت و 
اینکه چگونه به س��راغ تلویزیون 
بروند ونتیجه بخش باشد بستگی 
زیادی ب��ه اس��تراتژی بازاریابی و 

ش��رکت آنها دارد. ب��رای مثال در 
تبلیغات تلویزیونی نزدیک به چهار 
ماه باید این حضور وجود داش��ته 
باشد. البته گاهی این شیوه را اجرا 
کرده ایم و مش��تریان را به سمت 
کس��ب و کار آوردیم، ولی شرکت 
توان پاس��خگویی به مشتریان را 

نداشته اس��ت. برای مثال 5000 
مش��تری به سمت خرید مبلمان 
آورده شده، ولی به دلیل نداشتن 
توان پاسخگویی، عملکرد بازاریابی 
هدر رفته اس��ت. برای فروش باید 
تکنیک روان شناس��ی ف��روش را 
ب��ه ش��رکت ها پیش��نهاد دهیم. 
ش��رکت هایی که ش��رایط عرضه 
کاال ها وخدمات خود را با شرایط 
روحی و روانی مشتریان هماهنگ 
کنند، برنده خواهند شد. محصول 
هر چقدر هم فوق العاده باشد فقط 
20 درصد ماجراست و اگر با روان 
مش��تریان و سلیقه ها یکی باشد، 
ش��رکت ها به 80درصد موفقیت 
رس��یده اند. گاهی بازاریابی خوب 
اس��ت ولی با ف��روش هماهنگی 
ندارد؛ یعنی مش��تریان به شعب 
وارد می شوند، ولی مشتریان فرار 
می کنند. مش��تریان سه انتخاب 
دارند، اینکه کاال و خدمات ما را 
بخرند. دیگر اینکه کاال و خدمات 
ما را نخرند و به سراغ رقیب بروند 
یا اینکه پولی دارند، ولی به سراغ 
خرید محصول دیگری می روند. 
بای��د در بازاریابی کاری کرد که 
مش��تریان آنقدر ب��ه محصوالت 
نزدیک شوند که جذب محصول 
شوند. برای مثال در شیوه اس ام 
اس مارکتینگ باید در پروس��ه 
سه ماهه پنج بار اس ام اس ارسال 
کنیم. پنج بار طول می کشد که 
اعتماد مصرف کننده را به سمت 
کاال جلب کرد. این پنج بار باید 
در فاصل��ه 15 تا 21 روز باش��د. 
اگر قب��ل از 15 روز این دفعات 
به پایان برس��ند مشتریان آزرده 
می شوند و اگر این دفعات به بعد 
از 21 روز برسد مشتریان آگهی 

را فراموش می کنند. 

ام�کان دارد نمونه ای مربوط 
به مراجعه کنن�دگان خود را 

ذکر کنید؟ 
گاه��ی اوق��ات محص��ول در 
مرحل��ه م��رگ اس��ت و فضا و 
امکانات��ی ندارد تا در ب��ازار ادامه 
دهد. اما ش��رکت به سرمایه این 
محص��ول برای ادام��ه حیات در 
ب��ازار نی��از دارد. به یک��ی از این 
مراجعه کنندگان پیشنهاد دادیم 
ت��ا از ف��روش محص��ول قدیمی 
به عن��وان س��رمایه محصول تازه 
استفاده کند تا در بازار زنده بماند. 
به دس��ت آوردن س��رمایه  برای 
برای ف��روش محص��ول قدیمی 
از او خواس��تیم ک��ه تجهیزات و 
دس��تگاه های قدیمی خود را که 
در گوش��ه کارخانه بالاس��تفاده 
بود، بفروش��د و سرمایه بازاریابی 
وف��روش را فراه��م کن��د. با این 
شیوه محصول قدیمی در فاصله 
کمی به فروش رفت و س��رمایه 
محص��ول جدید به وج��ود آمد. 
همه شرکت ها س��رمایه ندارند و 
کارشناس��ان بازاریابی نباید همه 
را از باال نگاه کنن��د. مثال دیگر 
در مورد یک شرکت تولیدکننده 
وسایل گرمایشی است. برای این 
ش��رکت از 550 نمایندگ��ی که 
در سراسر کش��ور داشت دعوت 
کردیم. تمام نمایندگان را به سه 
دسته تقسیم بندی کردیم. طبق 
یک فرآین��د همگ��ی را به یک 
نمایشگاه دو ماهه دعوت کردیم 
و به آنها پیشنهادی را دادیم که 
نتوانند رد کنند. پیش��نهاد این 
بود اگ��ر در مدت زم��ان تعیین 
شده محصوالت را بخرند، درصد 
تخفیف مش��خصی به آنها داده 
می ش��ود، یک درصدی هم برای 
آنها رایگان در نظر گرفته ایم. در 
واقع با این شیوه انبار کارخانه را 
به انبار نمایندگی ها منتقل کردیم 
و در زمان کوتاهی محصوالت را 
فروختیم. کارشناس��ان بازاریابی 
بای��د به ش��رکت ها ی��اد بدهند 
ک��ه خ��ود خون س��ازی کنن��د 
و گرنه برای ایجاد بس��تر دائم به 
س��راغ وام رفتن، فایده ای ندارد. 
مدی��ران کس��ب و کار باید بدانند 
که دیگر نمی توان پشت درهای 
بسته تصمیم گرفت، زیرا اوضاع 
بازاریابی تغییر کرده اس��ت. باید 
به کارشناس��ان مج��رب اعتماد 
کنند و خودسرانه به سراغ انجام 
تکنیک های بازاریابی نروند؛ زیرا 
بسیاری از تکنیک های بازاریابی 
شرکت ها را به شرایطی می اندازند 

که قابل بازگشت نیست. 

دیدگاهبازاریابی مجانی

ایستگاه بازاریابی
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کافه بازاریابی

ارائه خدمات سفر در سایت آمازون

آم��ازون که امروزه به یکی از برترین خرده فروش  های 
اینترنت تبدیل ش��ده، قصد دارد در یک حوزه دیگر نیز 
وارد ش��ود. آمازون ب��ه دنبال راه اندازی س��ایت ویژه ای 
برای ارائه خدمات سفر است. نام احتمالی این سرویس 
Amazon Travel خواهد بود. به گزارش رایورز، این 
سرویس قرار است در مرحله اول، هتل ها و اقامتگاه های 
نزدیک به ش��هرهای بزرگ امری��کا از جمله نیویورک، 
لس آنجلس و سیاتل را تحت پوشش خود بگیرد. برخی 
منابع می گوین��د تاکنون دو هتل ب��رای حضور در این 
س��رویس، قراردادی با آمازون منعقد کرده اند. در سایت 
مربوط به س��رویس »آم��ازون تراول«، تم��ام اتاق های 
موجود هتل و نیز قیمت و تصاویر آنها منتش��ر می شود. 
هتل ها 15 درصد رزروهایی را که از طریق این س��ایت 
انجام می شود به آمازون پرداخت می کنند. به ظاهر قرار 
اس��ت در آینده و با توس��عه این کار، سایت مزبور دیگر 
جنبه های سفر از جمله سفرنامه نویسی را نیز دنبال کند. 
گفته می ش��ود قرار است این س��رویس از ژانویه 2015 

)دی ماه 1۳9۳( کار خود را آغاز کند. 

از میان خبرها

بررسی راهکارهای پیشبرد فروش کسب و کارهای بحران زده در گفت وگو با محمد غفاری

دکتر سینا شریعتیکافی است 3 ماه طاقت بیاورید
عضو هیات علمی پارک بازاریابی ایران 

در رون��د بازاریابی افرادی موفق 
می ش��وند که نیازه��ا، تقاضاها و 
خواسته های مش��تریان مورد نظر 
خ��ود را درک و محص��والت خود 
را قب��ل از رقبا در اختیار آنها قرار 
دهند. ارزش نهادن به مش��تریان 
ع��الوه بر خش��نودی آنه��ا باعث 
جذب وفاداری شان نیز می شود. اما 
به نظر می رسد تفاوت زیادی بین 
اصول بازاریابی حرفه ای و فعالیت 
کوچک  ش��رکت های  بازاریاب��ان 

وجود دارد. 
شرکت »دان  اند براد استریت« 
خص��وص  در  را  مطالع��ه ای 
شرکت های  بازاریابی  فعالیت های 
کوچک انجام داده که نقاط ضعف 
جدی بس��یاری را نمایان می کند. 
طب��ق ای��ن مطالع��ه از ه��ر پنج 
ش��رکت کوچک، تنها یکی از آنها 
مبادرت به تهیه یک طرح بازاریابی 
اس��تراتژیک ک��رده و رایج تری��ن 
رویک��رد در زمینه فروش، واکنش 
نشان دادن نس��بت به سفارشات 
مشتریان است. این تالش ها آنقدر 
انفعالی است که قرار گرفتن بر سر 
راه مشتریان، به عنوان مطلوب ترین 
روش فروش در نظر گرفته ش��ده 

است. 
 ای��ن مطالعه همچنین نش��ان 

داد تالش ه��ای بازاریابی مرس��وم 
ش��رکت های کوچک فقط شامل 
برنامه های تبلیغی دهان به دهان 
و معرفی ه��ای ص��ورت گرفته از 
س��وی افراد ب��وده اس��ت. اما باید 
توجه داش��ت که در یک ش��رکت 
کوچک، واحد بازاریابی در سراسر 
سازمان باید با حضور فعال بر تمام 

از  جنبه های عملیاتی 
مالی و تولی��د گرفته 
تا استخدام و خرید و 
موفقیت نهایی شرکت 
تاثیر بگذارد. با تشدید 
رقابت بر سر مشتریان، 
ش��رکت های  مالکان 
کوچک باید به اهمیت 
استراتژی های  تدوین 
خ��الق بازاریابی واقف 
شوند، چرا که موفقیت 

و بقای آنها به این امر بستگی دارد. 
طرح های منحصر به فرد بازاریابی 
صرفا ب��رای ش��رکت های بزرگی 
نیست که در بازارهای بین المللی 
رقابت می کنند. برخی شرکت های 
تولی��دی کوچ��ک هس��تند ک��ه 
نمی توانن��د از نظ��ر بودجه ه��ای 
بازاریاب��ی با رقب��ای بزرگ تر خود 
برابری داش��ته باش��ند اما هنگام 

تدوین استراتژی های موثر بازاریابی 
دارای قدرت بس��زایی هس��تند. با 
استفاده از استراتژی های بازاریابی 
پارتیزانی، که ش��امل تکنیک های 
غیرمرس��وم، کم هزین��ه و خالقانه 
کوچ��ک  ش��رکت های  اس��ت، 
می توانن��د از بودجه بازاریابی خود 
بهره بیشتری ببرند. به عنوان مثال، 

در مواجه��ه ب��ا ق��درت غول های 
بزرگ ارزان فروشی مثل وال مارت، 
تارگ��ت و غول های »رقیب کش« 
مثل بِس��ت بای و سرکیت سیتی 
که درصدد افزایش سهم بازار خود 
هستند، فروشگاه های خرده فروشی 
کوچک ب��ه س��مت تاکتیک های 
بازاریابی پارتیزانی متمایل شده اند 
تا بتوانند مشتریان جدید را صید 

کرده و مش��تریان فعل��ی را حفظ 
خرده فروش��ان  از  یک��ی  کنن��د. 
کوچک این گونه شرح می دهد که 
 »اگر این فروش��گاه های زنجیره ای 
همانن��د کش��تی بخ��ار در حال 
حرکت در اقیانوس باشند، ما باید 
قایق های سریع السیری باشیم که 
ب��ه س��رعت آنه��ا را دور زده و در 
یک چشم به هم زدن 
مس��یر خ��ود را تغییر 
دهیم. هنگام مواجهه با 
نقدینگی و منابع عظیم 
گ��ردن  ش��رکت های 
کلفت، این امر یکی از 
مزیت های ما به حساب 
می آی��د.« ی��ک برنامه 
تبلیغاتی موثر بازاریابی 
مستلزم این نیست که 
کارآفری��ن مبالغ قابل 
توجهی پول را صرف این کار کند 
بلکه نیازمند خالقیت، هوشمندی 
و درک عادت های خرید مشتریان 
اس��ت. یک طرح مناسب بازاریابی 
میزان  منعکس کنن��ده  پارتیزانی 
درک مش��تریان توس��ط شرکت 
ب��وده و ارض��ای نیازه��ای آنها را 
مبنای ه��ر فعالی��ت بازرگانی به 
حس��اب می آورد. هدف از این کار 

ایجاد یک اس��تراتژی موفق برای 
موسس��ه بازرگانی از دید مشتری 
است. در حقیقت، مشتری بازیگر 
کلیدی تمام فعالیت های بازرگانی 
به حس��اب می آید. »ت��د لویت« 
یکی از متخصصان بازاریابی در این 
زمینه می گوید: ه��دف اولیه یک 
موسس��ه بازرگانی عالوه بر کسب 
سود، ایجاد و حفظ مشتری است. 
در ص��ورت به کارگیری یک حس 
خوب و منطقی، بقیه امور به طور 
خودکار درس��ت خواهد شد. پس 
تمام شرکت ها باید جذب مشتری 
را س��رلوحه برنامه ریزی و اجرای 

فعالیت های خود قرار دهند. 
یک طرح بازاریابی پارتیزانی باید 
چه��ار هدف زیر را محقق س��ازد: 
1-  این طرح باید بازارهای هدفی 
را مشخص کند که شرکت درصدد 
خدمت رسانی به آنهاست. 2-  طرح 
مذکور باید نیازها و خواس��ته های 
مش��تری را از طری��ق تحقیقات 
بازاریاب��ی معین کن��د. ۳-  طرح 
مذک��ور باید مب��ادرت به تجزیه و 
تحلیل مزیت های رقابتی شرکت 
ک��رده و یک اس��تراتژی بازاریابی 
پارتیزان��ی را در ای��ن زمینه تهیه 
کند. 4-   این طرح باید کمک کند 
تا یک آمیزه بازاریابی ایجاد ش��ده 
و نیازها و خواس��ته های مشتری 

برآورده شود.

بازاریابی پارتیزانی، برگ برنده کسب و کارهای کوچک

کارشناس�ان  ب�ه س�مت  گرای�ش ش�رکت ها 
بازاریاب�ی و ف�روش روزبه روز بیش�تر و بیش�تر 
می ش�ود. نیمه دوم س�ال بس�یاری از شرکت ها 
دچار بح�ران فروش می ش�وند و ب�رای خالصی 
از این بحران به س�مت کارشناس�ان بازاریابی و 
ف�روش می روند تا ب�ه راهکاری مقطعی دس�ت 

یابن�د و از م�رگ حتم�ی نجات پی�دا کنند. این 
بحران ناش�ی از این موضوع اس�ت که شرکت ها 
تمرک�ز زی�ادی روی تولی�د دارن�د و بازاریاب�ی 
وف�روش خود را رها کرده ان�د. همین رها کردن، 
برخی از آنها را به مرز سقوط نزدیک کرده است. 
ای�ن بحران در مورد ش�رکت هایی که محصوالت 
دس�ت دوم یعن�ی وس�ایل غیرضروری ب�ازار را 
تولید می کنند، مثل بازار مبلمان و لوازم خانگی، 

بیش�تر مشاهده می ش�ود. اکثر این شرکت ها به 
دلیل اینکه یاد نگرفته اند از تمام توان خود برای 
نیاز سنجی بازار استفاده کنند با مشکالت جدی 
روبه رو شده اند. با محمد غفاری، مدرس و مشاور 
بازاریابی و فروش درباره این بحران و راهکارهای 
خالصی از آن گفت وگویی داش�ته ایم. غفاری در 
این گفت وگو از معضالت مراجعه کنندگان خود و 

راهکارهای پیشنهادی اش می گوید. 

نرگس فرجی



اشتباه دوم، مدیرانی که نقاط ضعف 
خود را مخفی می کنند

اص��وال همه فکر می کنند یک مدی��ر فردی مقتدر، 
محک��م و البت��ه باحوصله و صبور اس��ت ک��ه در هر 
ش��رایطی و در مواجه��ه ب��ا هر موقعیت��ی عملکردی 
درس��ت دارد؛ اینک��ه پیروز اول و آخر میدان اوس��ت 
و باید همیش��ه موفق بش��ود، اما مسئله این است که 
گاهی ممکن اس��ت اوضاع بر وفق مراد نباشد و عمال 
ش��رایطی بغرنج پیش آید. درنتیج��ه مدیر هم به هر 

دلیلی نتواند عملکردی مثبتی داشته باشد. 
واقعی��ت این اس��ت ک��ه بهترین مدی��ران عامل و 
قدرتمندترین رهبران همیش��ه موفق نیستند، چراکه 
ع��الوه بر نق��اط ق��وت خ��ود، دارای ضعف هایی هم 
هس��تند، اما در این میان مدیری موفق عمل می کند 
که هم ویژگی های ارزش��مند مثبتی دارد و هم نقاط 
ضع��ف خود را به خوبی می شناس��د و ن��ه تنها آنها را 
انکار نمی کن��د که صادقانه برخ��ورد می کند و آنقدر 
جس��ارت دارد ک��ه نقاط ضعف خود را ب��ا دیگران در 
می��ان می گذارد و ب��ا این کار خود به دیگران نش��ان 
می ده��د آنان نیز باید درباره نقاط ضعف ش��ان صادق 

باشند. 
در واق��ع نقطه قوت این دس��ته از مدی��ران همان 
قابلی��ت و ظرفی��ت مط��رح کردن ب��ا دیگ��ران و به 
اش��تراک گذاری این مس��ئله با دیگران و البته تواضع 
و فروتنی اس��ت که از خود نشان می دهند و به صورت 
 خودخواس��ته و داوطلبانه ای نقاط ضعف خود را نشان 

می دهند. 
 ت��ام راث و باری کانچی در کتاب »قدرت رهبری« 
بنا بر نتایج تحقیقات موسس��ه گالوپ بیان می کنند: 
»مدیران موفق ویژگی کل��ی و خاصی ندارند اما تنها 
چیزی که آنان را به مدیرانی فوق العاده و شگفت انگیز 
ب��دل می کند و آنه��ا را تا ح��د یک »پدی��ده« ارتقا 
می بخش��د این اس��ت که آنان دقیقا نقاط قوت خود 
را می شناس��ند و در مح��دوده همی��ن توانایی ها کار 
می کنن��د و در ع��وض در محدوده نق��اط ضعف خود 
س��عی می کنند به درس��تی عمل کنند و با قرار دادن 
آنها در دل اس��تراتژی ها، افراد و فرآیندها سبب شوند 
این اش��کاالت تا ح��د ممکن کاهش یاب��د و برطرف 

شود.«
در اص��ل آن��ان در مس��ائلی ک��ه ضعیف هس��تند 
ب��ا اطمینان ب��ه افراد و ب��ا کمک آنان ت��الش دارند 
استراتژی های درست را اتخاذ و عملی کنند، اما برخی 
مدیران نقطه ضعف کارش��ان را مانند یک راز مخفی 
می کنند و با این دیدگاه هرگز مایل نیس��تند این راز 
س��ر به مهر آشکار شود و بر مال شدن نقطه ضعف شان 
را مس��ئله ای فاجعه آمیز می دانند که به اقتدار آنان در 
می��ان کارمندان و نیز اعتبارش��ان در فضای بازار کار 

شدیدا لطمه می زند. 
در حالی که برخورد صادقانه آنان و اطمینان به افراد 
و انتخاب استراتژی درس��ت می تواند سبب کاهش و 
حتی رفع اشکاالت ناشی از نقطه ضعف مدیریت شان 
ش��ود و نه تنها آسیبی به وجهه آنان نمی رسد، بلکه از 
منظری دیگر هم ایجاد اعتماد می کند و حتی س��بب 
می ش��ود تیم کاری با دیده احترام به او بنگرد. تمامی 
این موارد باعث می ش��ود نس��بت به نقاط ضعف خود 

صادقانه تر برخورد کند. 
آیا در تیم کاری تان کس��ی هس��ت ک��ه عملکردی 
ضعیف و اش��تباهات کاری زیادی داشته باشد، کارها 
را س��رهم بندی کند و به اصطالح اهل س��نبل کردن 
باش��د؟ یا اینکه برعکس آیا کس��ی هست که همواره 
با تمامی افراد صادقانه برخورد کرده باش��د و به جای 
بداخالقی، دعوا یا کنار کش��یدن خ��ود از کار، تا حد 

امکان به همه کمک کرده باشد؟ 
این افراد را با هم مقایس��ه کنید، می بینید عملکرد 
ای��ن دو فرد و نتایج حاصله از ش��ناخت نقطه ضعف، 
پذیرش و نحوه برخوردشان با آنها تا چه حد می تواند 
روند درس��ت کارها را تس��ریع بخش��د و مدیریت را 

تقویت نماید. 

برای اجتناب از این اشتباه چه باید کرد؟ 
ب��رای هر مدیری که خواه��ان مدیریتی مقتدرانه و 
قدرتمند است و پیشرفت و موفقیت در کار را سرلوحه 
خود قرار داده بس��یار مهم است زمانی را صرف کند و 
فهرستی از خصوصیات مثبت و ویژگی هایی شاخصی 
را ک��ه در خود س��راغ دارد و معموال باعث پیش��رفت 

کاری او شده اند، تهیه کند. 
به طور مثال پنج خصوصیت خوب خود را که نقاط 
قوت تان به شمار می رود و سبب می شود وظایف خود 
را ب��ه نحو احس��ن انجام دهید ب��ه ترتیب یک تا پنج 
لیس��ت کنید. به همین ترتیب پنج ویژگی بدی را که 
هنگام انجام کار باعث می ش��ود احساس ضعف کنید 
و باید کنار گذاش��ته شوند به ترتیب بنویسید و سعی 
کنید روزانه وقت بیش��تری را ص��رف نقاط قوت خود 

کنید. 
در مورد نقاط ضعف خود روراس��ت و صادق باشید 
و ب��ه جای مخفی کردن و به نوع��ی انکار کردن آنها، 
در پ��ی یافتن راه هایی باش��ید که این اش��کاالت را تا 
ح��د امکان برط��رف کنند. یک��ی از بهترین راه حل ها 
یافتن افرادی اس��ت که در مس��ائل مورد نیازتان– یا 
همان نقاط ضعف تان- به شما کمک کنند و اطالعات 

مفیدی را در اختیارتان بگذارند. 

11 مدیریت کسب و کار

هدی رضایی

ب��ا نزدیک ش��دن به س��ال 
2015 و نابسامانی های اقتصادی 
در دنی��ا، بس��یاری از مدیران 
دریافته اند که ت��داوم انگیزش 
کارکنان ش��ان خصوصا آنهایی 
که از دس��تمزد های پایین گله 
دارن��د دش��وار اس��ت. در این 
ش��رایط به عن��وان ی��ک مدیر 
چه کار باید بکنی��د که انگیزه 
در  حت��ی  را  کارمندان ت��ان 
وضعیت های دشوار کسب و کار 

حفظ کنید؟ 
پیشنهاد می کنیم شش گام 

زیر را امتحان کنید. 

گام اول: قدردانی
از کار خوب 

کارمن��دان  از  تحقیق��ی  در 
خواسته شده بود که خاطرات 
را  خ��ود  ش��خصی  و  روزان��ه 
ه��ر ش��ب از طری��ق پس��ت 
جالب  بفرس��تند.  الکترونیکی 
است که بس��یاری از آنها بابت 
ی��ک قدردان��ی ناچی��ز ب��رای 
و  کار  در  پیش��رفت کوچ��ک 
یافت��ن یک راه ح��ل برای یک 
مس��ئله، احس��اس خوشحالی 
زی��ادی از خ��ود نش��ان داده 
بودن��د. این مطالعه نش��ان داد 
حاص��ل  پیش��رفت های  ک��ه 
و  کاره��ا  فرآین��د  در  ش��ده 
ام��ور روزانه اف��راد و قدردانی 
آنها توس��ط مدیر، بیش��ترین 
 احس��اس مثب��ت را در آنه��ا 
به عبارت دیگر،  برمی انگیزاند. 
یک کارمند ش��اد یک کارمند 

باانگیزه است. 

گام دوم: مشخص کردن 
اهداف

چشم انداز، ماموریت سازمان و 
استراتژی را به همراه اهداف و 
وظایف هر کارمند شرح دهید. 
مطمئ��ن ش��وید ک��ه هر کس 
در تیم ش��ما وظیفه مرتبط با 
خ��ود و نقش کلی��دی اش در 
موفقی��ت س��ازمان را می داند. 
هم��ه کارمن��دان را در جهت 
هماهنگ��ی با اس��تراتژی کلی 
س��ازمان آگاه کنی��د. ان��رژی 
مثبت ی��ک تی��م می تواند به 
انگی��زش ه��ر ف��رد به تنهایی 

کمک کند. 

گام سوم: پیشرفت کاری 
ب��ه کارمندان ت��ان اختی��ار 
انجام کاره��ا و تفویض اختیار 
در کاره��ای چالش��ی دهی��د. 
خواه��ان  اف��راد  به طور کل��ی 
موفقیتن��د و تمای��ل دارند یاد 
بگیرن��د و رش��د کنن��د، پس 
فرصت انجام ای��ن کار را برای 
آنه��ا فراهم کنی��د. کارمندان 
را در انج��ام کارش��ان هدایت 
کنی��د و به آنها کم��ک کنید 
مهارت های ش��ان، حس رقابت 
و عملکردشان را افزایش دهند. 

گام چهارم: کمک کردن 
از قرار دادن کارکنان در فشار 
روانی پرهیز کنی��د. در صورت 
بروز مشکالت، به آنها یادآوری 
کنی��د که بای��د از آنه��ا درس 
بگیرن��د، نه آنکه از مش��کالت 
کاری، یک بحران شخصی برای 
خود بسازند. فرهنگ کمک به 
همدیگ��ر را در س��ازمان ایجاد 

کنید و برای شروع، خودتان در 
انجام برخی وظایف به کارکنان 

کمک کنید. 

گام پنجم: پاداش دادن 
در  کارمندان تان  پیش��رفت 
جهت انجام وظایف و رس��یدن 
ب��ه اه��داف را مورد نظ��ر قرار 
دهی��د. س��پس ب��رای تقویت 
رفتار مثبت، این پیش��رفت را 
ارزش��مند تلقی کرده و برایش 
پ��اداش در نظر بگیری��د. این 
تقدیر می تواند جلوی همکاران 
ص��ورت بگی��رد. نیاز نیس��ت 

پ��اداش حتما هزینه بر باش��د، 
بلکه با تقدیر به شکلی که برای 
فرد ارزشمند است می توان این 
کار را انجام داد. گرچه نمی توان 
هر روز از کارکنان قدرشناسی 
ک��رد یا ب��ه آنها پ��اداش مالی 
داد و آنه��ا را خوش��حال کرد، 
اما می ت��وان کاری کرد تا آنها 
هر روز احس��اس کنند که کار 
مثبتی انج��ام داده اند و از این 
طریق احس��اس رضایت خاطر 

در آنها ایجاد شود. 

گام ششم: دوستی و 
صمیمیت

کارمندان تان  با  مسلما شما 
همانند دوس��تان صمیمی تان 
برخ��ورد نمی کنی��د، ام��ا باید 
روش��ی خالصان��ه و صمیمانه 
را ب��رای درک آنه��ا در پیش 
بگیری��د. هنگام��ی که ش��ما 
برخوردی بی ریا با آنها داش��ته 
باش��ید، این کار را ارزش��مند 
دانسته و آن را سرمایه سازمان 
بهتر اس��ت درباره  می دانن��د. 
کارمن��دان خ��ود  ش��خصیت 
بیشتر بدانید. هر ازگاهی با آنها 
از نزدی��ک صحب��ت کنید و از 
مش��غله های ذهنی ش��ان آگاه 
شوید. برای آنها وقت بگذارید. 

همچنین توجه به چند عامل 
کارکنان  انگیزش  بر  تاثیرگذار 

دارای اهمیت است: 
1-  ویژگی های فردی

مهم تری��ن  و  نخس��تین 
عام��ل، در واقع همان عالیق و 
نیازهای انس��ان و انتظارات او 
از موقعیت ه��ای مختلف کاری 
در محی��ط اس��ت. ب��ه عبارت 
دیگر بای��د بدانید اف��راد برای 
ارضای چ��ه نیازهایی بهتر کار 
می توان  و چگون��ه  می کنن��د 
این نیازه��ا را به خوبی برآورده 
کرد. بدیهی است که کارکنان 
در ای��ن انگیزه های ف��ردی با 
یکدیگر متفاوتن��د. مدیر ابتدا 
باید به عنوان یک متغیر اصلی 
ویژگی های ف��ردی و نیازهای 
هر فرد ب��رای انتخاب ش��غل 
را بشناس��د تا بتواند نسبت به 
نحوه رفت��ار فرد در س��ازمان 
فه��م و درک بیش��تر و بهتری 

پیدا کند. 
2-  ویژگی های شغل

بدیهی اس��ت که هر ش��غل 
دارای صفت ه��ا و ویژگی هایی 
اس��ت که وظای��ف کارکنان را 
تحت تاثی��ر خود قرار می دهد. 
این ویژگی ها به طور کلی باعث 
می ش��ود که افراد در آن شغل 
احساس رضایت یا عدم رضایت 
کنند. خصوصیاتی مثل میزان 
وظای��ف،  تن��وع  مس��ئولیت، 
مرتبه و شأن سازمانی، منزلت 
اجتماع��ی ش��غل و جایگاه آن 
س��ازمان  سلس��له مراتب  در 
اس��ت  ویژگی هایی  از جمل��ه 
که ش��غل را ذات��ا ارضا کننده 
می کند. مس��لما هر شغلی که 
از ارزش ذاتی بیشتر، استقالل 
و خودکفای��ی زیادت��ر، تنوع و 
بازخورد مستقیم و مناسب تری 
برخوردار باش��د، افراد را برای 
انجام دادن کارهای شان بیشتر 

بر می انگیزد. 
موقعی�ت  ویژگی ه�ای    -3

کاری 
با توج��ه به اینک��ه عواملی 
در محی��ط کار وجود دارد که 
فرد  بهره وری  می ش��ود  باعث 
بیش از حد استاندارد یا کمتر 
از آن باشد، باید درنظر داشت 
که این عوامل نی��ز می توانند 
در چگونگی انگیزش کارکنان 
به��ره وری  روی  درنهای��ت  و 
توجه��ی  قاب��ل  تاثی��ر  آنه��ا 
داش��ته باشند. پس می توان با 
استانداردس��ازی محیط کار و 
کاهش عوامل مزاحم، بازدهی 
کارمن��دان را به ش��کل قابل 

توجهی افزایش داد. 

هیوندایی، چهارمین خودروساز 
بزرگ جهان 

در س��ال 1946 نخستین مرکز شرکت های هیوندایی 
توس��ط چانگ جو یانگ تاسیس ش��د. یانگ با استفاده از 
حمایت های دولت توانس��ت فعالیت ه��ای صنعتی نظیر 
فوالدس��ازی، کشتی سازی، خدمات پش��تیبانی، تجارت 
الکترونیک و خدمات مالی را در س��ال های اولیه فعالیت 
شرکت، تحت پوشش قرار دهد. به این ترتیب، این شرکت 
در س��ال های آغازین دهه 60 به بزرگ ترین کنگلومرا یا 

شرکت خوشه ای کره جنوبی تبدیل شد. 
در س��ال 196۷ هیوندایی موتور توسط چانگ جو یانگ 
به عنوان شرکت تابع گروه هیوندایی و بازوی خودروسازی 
این گروه صنعتی تاس��یس ش��د. فورد کورتینا نخستین 
خودروی عرضه ش��ده توس��ط این ش��رکت است که با 
مشارکت مس��تقیم ش��رکت فورد در کره جنوبی مونتاژ 
می ش��د. صاحبان اصلی ش��رکت با جذب و به کارگیری 
جورج ترنبول، مدیرعامل اسبق بریتیش لیالند و پنج نفر 
از مهندسان بریتانیایی به سوی ساخت خودرویی مستقل 
گام برداشتند. مدیران هیوندایی با مشارکت شرکت های 
ایتال دیزاین و میتسوبیشی موتورز در پی طراحی و تولید 
نخستین خودروی کره ای یعنی هیوندایی پونی در سال 
19۷5 و ص��ادرات آن به اکوادور، عن��وان پرفروش ترین 
اتومبیل کره ای را برای شرکت هیوندایی به ارمغان آوردند. 
نس��ل دوم از خودروی هیوندایی پونی در سال 19۸2 
نقطه عط��ف دیگری را رقم زد و نخس��تین ص��ادرات در 
مقیاس وسیع خودروهای هیوندایی شکل گرفت. اتومبیل 
کوچک پونی با بهره مندی از سود درآمد کارکنان کره ای، 
ب��ازار اتومبیل کوچک کانادا را در س��ال 19۸۳ دگرگون 
س��اخت و دنی��ا از ب��ه وجود آم��دن یک س��ازنده دیگر 
اتومبیل در آس��یای جنوب ش��رقی مطلع ش��د. تا سال 
1991 شرکت هیوندایی گس��تردگی اتومبیل های خود 
را به هیوندایی االنترا، هیوندایی س��وناتا توسعه داده بود. 
فروش  خودروهای این ش��رکت با توجه به قیمت پایینی 
که داش��تند در بازارهای مهم امریکا سریعا رشد کرد. در 
س��ال 199۷ بحران مالی آس��یا، ض��رر زیادی به صنعت 
خودروسازی کره جنوبی وارد ساخت اما شرکت هیوندایی 
از این فرصت استفاده کرد تا شرکت ورشکسته کیا موتور 
را خریداری و موقعیت پیش��تاز خود در بازار داخلی کره 
را تقویت کند، اما مالکان هیوندایی با توجه به فش��ارهای 
دولت وقت کره جنوبی اق��دام به تفکیک گروه هیوندایی 
کردن��د. در پی این اقدام چان��گ  مونگ کو فرزند چانگ 
جو یانگ در س��ال 199۸ کنترل بخش خودروسازی این 
ش��رکت را بر عهده گرف��ت و در حال حاضر نیز مدیر عامل 

اجرایی و رییس هیات مدیره هیوندایی موتور است. 
در س��ال 2000 پس از جداسازی گروه هیوندایی، این 
شرکت توانست به همراه کیا موتور در زیر چتر هیوندایی 
موتور گروپ روی صنعت خودروس��ازی تمرکز کند و به 
مقام چهارمین خودروساز جهان نائل آید. تغییر ظاهری 
و طراحی بدنه اتومبیل ها، توسط مراکز طراحی جدیدی 
که از س��ال 2001 به بعد راه اندازی ش��ده بودند صورت 
می گیرد. هیوندایی س��وناتا با تولید نسل چهارم خود در 
اوایل س��ال 2000 با اتومبیل های پرفروش ژاپنی در بازار 
امریکا ب��ه رقابت پرداخت. این ام��ر در حالی اتفاق افتاد 
که مدل های هیوندایی  ای 10، هیوندایی  ای 20، هیوندایی 
 ای ۳0 با فروش��ی باور نکردنی بازار اروپا را زیر سلطه خود 
قرار دادند. هیوندایی جنسیس که در سال 200۸ عرضه 
ش��د رقیب خیلی خوبی ب��رای خودروهای لکس��وس و 
اینفینیتی به شمار می آید. کارخانه جدید این شرکت در 
جمهوری چک ساالنه  در حدود ۳00هزار خودرو را روانه 

بازار می کند. 
 هیوندایی در حال حاضر یکی از بزرگ ترین کارخانجات 
تولید خ��ودروی جهان، با ظرفیت تولی��دی معادل 1/6 
میلیون دستگاه در س��ال است. این شرکت با پشتیبانی 
مالی جام جهانی 2006 آلمان وجهه خوبی را کسب کرد 
و طرفداران فراوانی به دست آورد. شرکت هیوندایی موتور 
هم اکنون دارای هفت مرکز تحقیق و توسعه برای بازارهای 
بین المللی خود است که سه مرکز آن در کره جنوبی، یک 
مرکز در آلمان، یک مرکز در ژاپن و یک مرکز نیز در کشور 
هند مستقر است و بزرگ ترین مرکز تحقیق و توسعه این 
ش��رکت در ایالت کالیفرنیا ق��رار دارد و فعالیت های این 
مرکز تحقیق و توسعه متمرکز بر تولیدات هیوندایی موتور، 

در بازار ایاالت متحده امریکا است. 

سونی کسب و کار خود را تغییر می دهد
س��ونی قصد دارد تعداد مدل  گوش��ی هایی را که به 

بازار عرضه می کند کاهش دهد. 
به گزارش موبنا، ش��رکت س��ونی که امس��ال بخش 
لپ ت��اپ خ��ود را فروخ��ت، در بخ��ش تلویزی��ون و 
گوش��ی های هوش��مند ب��ا افت ف��روش مواج��ه بود. 
به ظاهر س��ونی قصد ندارد نه روی بخش تلویزیون و نه 
تلفن های هوشمند متمرکز شود و به نظر ایده مناسبی 
می رسد. این ش��رکت قصد دارد برنامه خود برای سال 

آینده را ماه مارس 2015 اعالم کند. 
اگرچه س��ونی در بخش های مذکور عملکرد مناسبی 
نداشته، اما بخش فروش حسگر این شرکت رشد خوبی 
داش��ته و انتظار می رود این رشد در سال آینده به ۷0 

درصد برسد. 
این سنسورها در دس��تگاه های تلفن همراه استفاده 
می ش��ود و از جمل��ه مش��تریان س��ونی، اپل و س��ایر 

تولیدکنندگان چینی هستند. 

پیشرفت های حاصل 
شده در فرآیند 

کارها و امور روزانه 
افراد و قدردانی 

آنها توسط مدیر، 
بیشترین احساس 

مثبت را در کارمندان 
بر می انگیزاند. به 
عبارت دیگر، یک 

کارمند شاد یک کارمند 
باانگیزه است

توصیه  کارش�ناس:  پاسخ 
نخس��ت ما آن اس��ت که ابتدا 
فقط ی��ک رس��توران دیگر به 
مجموع��ه خودتان اضافه کنید 
و م��کان این رس��توران نیز تا 
حد زیادی دور از ش��عبه اولیه 
باشد. بعد از موفقیت در شعبه 
دوم ب��ه فک��ر افزای��ش تعداد 
ش��عب باش��ید. نکته دوم آنکه 
طیف مش��تریان فعلی و وفادار 
خود را دقیقا بررس��ی کنید و 
با توجه به اطالعات به دس��ت 
آم��ده و توصیه اول ما ،حدوده 
راه اندازی ش��عبه دوم را تعیین 

راه اندازی ش��عبه  کنید. ضمن 
دوم، ب��ا ن��کات بس��یار زیادی 
مواجه می ش��وید ک��ه پیش از 
ای��ن تجرب��ه نکرده ای��د. برای 
مث��ال ممک��ن اس��ت تاکنون 
خ��ود  رس��توران  در  هم��واره 
حضور داشتید و به همه کارها 
نظ��ارت می کردید، اما با وجود 
ش��عبه دوم مجبوری��د به افراد 
انتخاب  کنی��د.  اعتم��اد  دیگر 
افراد جانش��ین بس��یار حیاتی 
اس��ت. س��عی کنید در افتتاح 
افراد عالقه مندی  ش��عبه دوم، 
را ب��ه صورت ش��راکتی درگیر 

کنی��د و همان اف��راد را هم به 
عن��وان مدی��ر انتخ��اب کنید. 
احس��اس  بای��د  اف��راد  ای��ن 
کنن��د که رس��توران متعلق به 
خودش��ان است و از جان و دل 
فعالیت کنن��د. بپذیرید که در 
رس��توران داری نمی توان از راه 
دور مدیریت کرد. یک مشتری 
ناراض��ی می توان��د برن��د اولیه  
ش��ما را ه��م خدش��ه دار کند. 
بنابرای��ن باید مدی��ران جدید 
ه��م عالقه من��د باش��ند و هم 
شریک. ش��ما فقط کافی است 
آموزه های خ��ود و چارچوب و 

اصول اصلی را ب��ه آنها منتقل 
کنید. توصیه سوم اینکه فضای 
ش��عبه جدید را دقیقا همانند 
کنی��د.  طراح��ی  اول  ش��عبه 
بگذارید برند شما با ویژگی های 
دیگ��ر به غی��ر از ن��وع و طعم 
غذاه��ای ش��ما نیز ش��ناخته 
شود. به طوری که در آینده اگر 
تعداد ش��عب ش��ما زیاد شد و 
نام و تابلوی ش��ما هم در باالی 
مغازه نصب نبود مش��تریان به 
محض ورود بتوانند بفهمند که 
وارد شعبه ای از رستوران شما 

شده اند.

راه اندازی 
شعب 

رستوران 

پرسش: صاحب رستورانی بزرگ هستم و تصمیم دارم شعبات جدیدی را راه اندازی کنم. چه توصیه هایی برای من دارید؟

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

ما در ی��ک دنیای دوس��ویه 
زندگی می کنیم؛ 

رش��دکم/کند در مقابل رشد 
زیاد/سریع.

نظ��ام اقتصادی جه��ان از نو 
طراحی ش��ده و شرکت ها خود 
را در حال اجرای اقتصاد جهانی 
دوسویه می یابند و این بر خالف 
اقتصاد جهان در سال های پیش 
از 200۸ اس��ت. در آن زم��ان، 
تمام کش��ورهای جهان به طور 
معم��ول با ه��م رش��د و با هم 
سقوط می کردند. بی شک جهان 
امروز کشورهایی دارد که در دو 
سطح متفاوت )کم و زیاد( و دو 
س��رعت )کند و تند(، نسبت به 

رشد اقتصادی عمل می کنند. 

به  بای��د  ام��ا کس��ب و کارها 
کارشان ادامه دهند. پس امروزه 
چ��ه گزینه های��ی پی��ش روی 

شرکت هاست؟ 
پاس��خ این اس��ت: تنه��ا راه 
برای ماندن و پیشروی در عصر 
رس��انه های اجتماع��ی، رکود و 
آش��فتگی های اقتصادی رش��د 
م��داوم و بی وقفه اس��ت. کتاب 
بازار راه رش��د ش��ما، نقشه یک 
جاده پرجذبه برای رس��یدن به 
رشد براساس اصول اولی ها است 
که هر تجارتی باید آنها را دنبال 
کند تا بر آین��ده پرچالش و در 
عین حال امید بخش فائق آید. 

هش��ت راه برنده ش��دن در 
دوران رک��ود در این کتاب به 
روشی هوشمندانه و به تفضیل 
ش��رح داده ش��ده اس��ت ک��ه 

عبارتند از: 
1- با ایجاد سهم بازارتان رشد 

کنید
2- ب��ا توس��عه مش��تریان و 

ذی نفعان متعهد رشد کنید
۳- ب��ا توس��عه ی��ک برن��د 

قدرتمند رشد کنید
4- ب��ا ن��وآوری محصوالت، 
خدمات و تجربه ها جدید رش��د 

کنید
5- با توسعه بین المللی رشد 

کنید
6- با ادغام کننده ها، تملک ها، 
سرمایه گذاری های  و  معاهده ها 

مشترک رشد کنید
۷- ب��ا ایجاد ش��هرتی ممتاز 
اجتماعی رشد  برای مسئولیت 

کنید
۸- با همکاری با سازمان های 

دولتی و غیر دولتی رشد کنید
ب��رای برن��ده ش��دن در هر 
بتوانید فرصت ها  بای��د  بحرانی 
را ببینید. کس��ب و کار ش��ما با 
اس��تفاده از این راه ها و روش ها 
استراتژی سازی  دوباره  می تواند 
کند و فرصت هایی را برای رشد 

در اقتصاد ضعیف بیابد. 
کت��اب بازار راه رش��د ش��ما 
هش��ت راه برنده ش��دن نوشته 
فیلیپ و میلتون کاتلر و ترجمه 
دکت��ر احم��د روس��تا و عل��ی 
صالحی در 220 صفحه رقعی با 
قیمت 10000 تومان در پاییز 
1۳9۳ توس��ط انتشارات سیته 

منتشر شده است. 

8 راه برنده شدن در دوران رکود

گام های انگیزش کارمندان 

چگونه کارمندان با انگیزه را شکار کنیم؟ 

اشتباهات ماندگار

فرشته طاهری نیا

BRAND



 72,120,70شاخص کل
(68,80)میزان تغییر
B 3,249,959,265ارزش بازار

B 2,874,598ارزش معامالت
B 1,037حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
12,218207,9پتروشیمی خلیج فارس

2,32477.66فوالد مبارکه
(52.36)7,162گروه مپنا

(28.76)2,308توسعه معادن و فلزات
(27.96)2,726ایران خودرو

ارزشخریدنام کامل شرکت
6,300112,789 ماشین  سازي  اراك 
5,07624,742 س. پارس  توشه

25,5548,267 گلوکوزان 
4,9466,773 چیني  ایران
7,5844,735  ایران دارو

ارزشفروشنام کامل شرکت
1,47556,963 سرمایه گذاري  رنا

1,32953,795 سرمایه گذاري  سایپا
4,07230,736  س.  ایران خودرو

27,91116,105 پتروشیمي فناوران
4,64411,009 توریستي آبادگران

درصد قیمتنام کامل شرکت
20,30832.4 سیمان آرتا اردبیل

41,6996.74 ح . گلوکوزان 
5,9574.29 ح .  ایران دارو

8,9534 خدمات کشاورزي
5,0764 س.  پارس  توشه 

درصدقیمتنام کامل شرکت
(44.74)1,050 ح.بیمه پارسیان

(17.53)1,769 حمل و نقل خلیج فارس
(7.69)108 ح . س. پردیس

(7.49)3,967 پارس  مینو
(4.36)2,634 ح .  چادرملو

ارزشحجمنام کامل شرکت
M101,984 B 119,775پارس خودرو

M119,416 B 86,439سایپا
M160.113 B 58.230بانک انصار
M145.255 B 53.290ایران خودرو
M39.216 B 47.273بانک صادرات

ارزشحجمنام کامل شرکت
M209,752 B 38,496ایران ترانسفو
M160,113 B 58,230بانک انصار
M155.207 B 29.464گل گهر

M145.255 B 53.290ایران خودرو
M128.023 B 21.104تراکتورسازی

تعدادقیمتنام کامل شرکت
8516402پارس خودرو

13824028سایپا
27263841ایران خودرو
60663074تراکتورسازی

20563036بانک ملت

 813,30شاخص کل
1,00میزان تغییر
B 663,037,389ارزش بازار

B 976,353ارزش معامالت
M 273,860حجم معامالت

تاثیرقیمتنام کامل شرکت
(2,27)3,782معدنی خاورمیانه
8,8891,27پتروشیمی جم
2,3421.09بانک گردشگری

(1.05)2,384پتروشیمی ایرانیان

مدیریت سهام12

بورس اوراق بهادار تهران که 
در چهار روز معامالتی گذشته 
اف��ت س��نگینی را تجربه کرده 
بود، روز گذش��ته افت کمتری 
را نس��بت ب��ه روزه��ای قب��ل 
تجربه کرد. این در حالی اس��ت 
که همچنان ترس و نگرانی در 
فضای ت��االر شیش��ه ای حاکم 
بوده و س��هامداران شرکت های 
خودروی��ی، بانکی، س��یمانی و 
قطعه س��از با وج��ود حمایت ها 
نس��بت به خروج از این سهم ها 
اق��دام می کنن��د. در س��اعات 
اولی��ه معام��الت روز گذش��ته 
روی نماد هلدینگ پتروشیمی 
خلیج ف��ارس نزدیک به ش��ش 
میلیون دادوس��تد بلوکی انجام 
ش��د و به همین جهت شاخص 
در نیمه معام��الت مثبت بود، 
اما به واسطه فش��ار عرضه این 
وضعیت ادامه دار نشد و با تاثیر 
منف��ی ش��رکت های خودرویی 
و بانک��ی روند نزول��ی در پیش 
گرفت. در فرابورس هم شاخص 
به واسطه تاثیر منفی هلدینگ 
معدنی خاورمیانه گروه  صنایع 
س��رمایه گذاری  پتروش��یمی 
ایرانیان، توکاری��ل و ذوب آهن 
اصفهان از پیشروی بیشتر یک 

واحد ناکام بود. 

روند ریزشی بازار سهام 
به زودی به انتها می رسد

تاثیر گذار  از خبرهای مه��م 
ب��ر ب��ازار س��هام صحبت های 
ام��ور  وزی��ر  علی طیب نی��ا، 
اقتص��ادی و دارایی ب��ود. وی 
تصریح کرد: م��ردم بدانند در 
ش��رایطی ک��ه عوام��ل واقعی 
تغیی��ر نک��رده اس��ت نبای��د 
رفتاره��ای هیجان��ی داش��ته 
باش��ند. وزی��ر اقتص��اد گفت: 
کسانی که در این شرایط متاثر 
از عوامل روانی، رفتار می کنند 
با زی��ان مواجه خواهند ش��د، 
همان طور که در گذش��ته هم 
ش��اهد این وضع بودیم. طیب 
نی��ا درباره تقویت بازار س��هام 
گف��ت: اقدامات مثبت��ی انجام 

ش��ده اس��ت و با فع��االن بازار 
س��رمایه تماس هایی داشته ایم 
و اشخاص حقوقی و افراد موثر 
بازار س��رمایه به خوبی واقفند 
که نوس��انات کوتاه مدت است 
و ادامه پی��دا نمی کن��د. وزیر 
اقتصاد گف��ت: بنابراین انتظار 
ما این اس��ت ک��ه ای��ن روند 
به زودی به انتهای خود برس��د 
و باز شاهد یک روند مثبت و با 

ثبات در بازار باشیم. 

انتظارات بازار سهام
از مجلس

س��یدعلی سیدخسروشاهی، 
کارش��ناس ارشد سرمایه گذاری 
و مدیریت دارایی شرکت تامین 
سرمایه امین، با بیان اینکه بازار 
س��هام به عنوان بخش��ی از بازار 
مالی کش��ور، هم��واره تابعی از 
انتظارات س��رمایه گذاران است، 
تصریح کرد: ش��اید روند نزولی 
بورس و افزایشی ارز در روزهای 

آتی پایدار نباشد، در عین حال 
نبای��د فرام��وش کرد ک��ه بازار 
هوشمند است و س�رم�ایه گذاران 
اوراق بهادار هم همیشه ترجیح 
می دهن��د که پیش��رو باش��ند. 
سیدخسروش��اهی اضاف��ه کرد: 
بیان عدد برای س��هم مذاکرات 
و قیمت نفت در افت ش��اخص، 
شاید امری نش��دنی باشد، ولی 
می ت��وان حادث ش��دن این دو 
موض��وع را به یک اندازه در افت 

ش��اخص ها دخیل دانست. وی 
سپس درباره انتظارات بازار سهام 
از مجلس گفت: تعامل سازنده با 
دولت در خالل بررس��ی الیحه 
بودجه، توجه به شرایط رکودی 
اقتصاد و کاهش فش��ار مالیاتی 
بر صنای��ع، مقررات زدایی جهت 
تسهیل اخذ منابع از شبکه بانکی 
و توجه کارشناس��ی و دقیق به 
بهای تمام شده صنایع در صورت 
افزایش قیمت حامل های انرژی 
اقدامات  از مهم تری��ن  می تواند 
نمایندگان مجلس باشد. چرا که 
بی شک با حمایت از صنایع، بازار 

سرمایه هم تقویت خواهد شد. 

گزارش عملکرد آبان ماه 
بازار سهام

در عین حال گزارش عملکرد 
آبان ماه امسال بازار اوراق بهادار 
توس��ط ش��رکت بورس منتشر 
ش��ده ک��ه در گ��زارش مذکور 
برخی پارامترها همچون تعداد 
روزهای معامالتی و نماگرهای 
بازار س��هام مورد بررس��ی قرار 
اس��ت. ش��اخص کل  گرفت��ه 
ب��ورس در حالی ط��ی آخرین 
روز معامالت��ی آبان ماه س��ال 
گذش��ته رقم 78 ه��زار و 424 
واحد بود که ب��ا کاهش حدود 
چه��ار درصدی به رقم 75 هزار 
و 248 واحد ط��ی آخرین روز 
معامالتی آبان امس��ال رسیده 
اس��ت. معام��الت آبان م��اه در 
18 روز انجام ش��ده که 12 روز 
معامالتی با صعود شاخص کل و 
شش روز آن با نزول نماگر بازار 
سرمایه همراه بوده است. این در 
حالی اس��ت که طی معامالت 
آبان ماه سال گذشته از 20 روز 
معامالتی بورس، 14 روز از آن 
ب��ا روند صعودی ش��اخص کل 
رو ب��ه رو بوده اس��ت. بررس��ی 
متغیرهایی همچون ارزش بازار، 
ارزش اسمی و گردش معامالت 
در آبان ماه امس��ال نس��بت به 
دوره مشابه سال گذشته حاکی 
از کاهش فاکتورهای فوق است 
و در مقابل آن ارزش اسمی نیز 

افزایش یافته است. 

برخی از صنایع در بورس رفتار 
فصلی دارن��د، به این معنا که در 
برهه زمان��ی خاصی بازدهی های 
نصی��ب س��هامداران  را  باالی��ی 
این پدیده دالیل  می کنند. برای 
مختلفی را می توان در هر صنعت 
به ص��ورت موردی برش��مرد، اما 
ی��ک قانون کل��ی برای بیش��تر 
صنایع وج��ود دارد ک��ه آن هم 
افزایش بازدهی در فصل مجامع 
است. بیشتر شرکت های مسکنی 
س��ال مالی 31 ش��هریور دارند و 
در فص��ل پاییز و زمس��تان وارد 
مجمع می ش��وند. همین موضوع 
ب��ه تنهایی موجب ش��ده که در 
این فص��ل بازدهی های باالیی را 
نصیب سهامداران خود کنند. به 
گ��زارش س��نا، همان گونه که در 
می کنید  مشخص  روبه رو  جدول 
ش��اخص گروه مس��کن در پنج 
سال گذش��ته- به جز یک مورد 
- در فصل پاییز بازدهی مناسبی 
داشته است. البته الگوی رفتاری 
پاییزی گ��روه مس��کن تقریبا از 
سال 1390 شکل جدی به خود 

گرفته است. 
در تحلیل بنیادی گروه مسکن 
نمی توان به س��ود خاصی رسید. 
در انبوه س��ازی ها هم��ه چیز به 
ف��روش، نوع فروش و کیفیت آن 
بس��تگی دارد که آن نیز بس��یار 
تصادفی و غیر قابل تکرار اس��ت. 
نکت��ه دیگ��ری ک��ه در تحلی��ل 
گ��روه مس��کن باید لحاظ ش��ود 
ای��ن اس��ت که رش��د و افت این 
گروه به بازار مسکن زیاد مرتبط 
نیس��ت. چون بیشتر شرکت های 
این گروه س��اختمان های تجاری 
می س��ازند، طبیعی است که آن 
بازار به بازار خانه های مسکونی و 
میزان تقاضای کشور زیاد مرتبط 
نیس��ت. در واقع تحلی��ل اماکن 
مس��کونی  خانه های  از  تج��اری 
جداس��ت، در تحلیل ه��ای انجام 
ش��ده قبلی صنعت انبوه سازی از 
پر ریس��ک ترین صنایع بورس��ی 
به ش��مار آم��ده اس��ت. (در بین 
20 صنعت بزرگ این صنعت رتبه 

2 را از نظر ریس��ک زیاد دارد) و 
همچنی��ن بازدهی ای��ن صنعت 
رتبه بس��یار پایینی دارد (در بین 
20 صنعت بزرگ طی پنج سال، 
رتبه 19 را از نظر بازدهی دارد). 
ول��ی در این صنعت ی��ک نکته 
بس��یار مهم وجود دارد که آن را 
از بقی��ه متمای��ز می کند. آن هم 
این است که این صنعت همیشه 
فص��ل بازدهی مش��خصی دارد و 
این م��ورد می تواند ی��ک امتیاز 
بزرگ برای سرمایه گذاران باشد. 
در جدول زیر بازدهی سال های 
مختل��ف گ��روه مس��کن اع��م از 
شرکت های بورس��ی و فرابورسی 
گرد آمده اس��ت (در ج��دول اول 
بازدهی ش��اخص گروه مس��کن- 
فقط شرکت های بورسی- محاسبه 
ش��ده بود در ج��دول دوم بازدهی 
کل صنعت مبنای محاس��به قرار 
گرفت��ه اس��ت)، همان گون��ه که 
مشخص اس��ت، این گروه به طور 
متوسط میانگینی باالتر از شاخص 
در بازده های رش��د خود داش��ته 
اس��ت. در بقیه س��ال بازدهی این 
ش��رکت با فراز و نشیب های زیادی 
همراه بوده اس��ت ولی معموال در 
فصل پاییز رش��د ای��ن صنعت از 
شاخص بیش��تر است. مدت زمان 
تقریبی رشد مسکن را نمی توان به 
درستی حدس زد، ولی میزان رشد 
این صنعت بستگی مستقیمی به 
بازدهی ش��اخص دارد. در س��ال 
گذش��ته این رش��د زمانی متوقف 
شد که ش��اخص بورس شروع به 
ریزش کرده اس��ت، فعال تا زمانی 
که روند ش��اخص مثب��ت یا ثابت 
بماند مسکنی ها مناسب برای رشد 
هستند. شاید بتوان روند حرکتی 
مس��کنی ها را منوط ب��ه موافقت 

هسته ای دانست. 
البته ناگفته نماند زمان تقسیم 
سود شرکت های مسکنی معموال 
درصد  ولی  اس��ت،  طوالنی مدت 
 EPS پرداختی این ش��رکت ها از
باالست. همچنین نحوه پرداخت 
سود مس��کنی ها نیز در مقایسه 
با ش��رکت های دیگر با مشکالتی 
همراه بوده که س��هامداران بهتر 

است به آن دقت داشته باشند. 

تحلیل گروه انبوه سازی 
امالک و مستغالت

علی رغم ناکامی تالش ها برای سبز کردن شاخص

سرعت سقوط کاهش یافت

نماگر بازار سهامخبر

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین تعداد

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص فرابورس

ارزیابی سود 57 میلیارد تومانی و 
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

نشس��ت خبری ش��رکت س��رمایه گذاری توس��عه 
صنعت��ی ای��ران روز گذش��ته برگزار ش��د.به گزارش 
فرص��ت ام��روز رامی��ن ربیع��ی، مدیرعام��ل و عضو 
هیات مدیره این شرکت باحضور در جمع خبرنگاران 
با ابراز رضایت از فعالیت های س��ال گذشته شرکت، 
حف��ظ س��وددهی ش��رکت را باتوجه به روند س��ال 
گذش��ته بازار س��هام به عنوان یکی از دس��تاورد های 
ش��رکت عنوان کرد و افزود: ش��رکت سرمایه گذاری 
توس��عه صنعتی ایران موفق ش��د سال مالی 93 را با 
وجود افت کم سابقه ش��اخص کل بورس و همچنین 
ش��رایط رکودی حاکم بر فضای اقتصادی کش��ور با 
س��ود 577 میلیارد ریالی به پایان رس��اند و این امر 
نتیجه تحلی��ل دقیق بازار و ف��روش بخش عمده ای 
از س��بد سهام بورس��ی ش��رکت پیش از افت شدید 
شاخص بورس و نوسانات عمده بازار و سرمایه گذاری 
در حوزه های مختلف اس��ت.وی در رابطه با ش��رایط 
سوددهی ش��رکت و وضعیت سهامداران این شرکت 
گفت: خوش��بختانه سال مالی 93 به لحاظ سود آوری 
سال خوبی برای سهامداران بود و با توجه به شرایط 
بازار س��ود آوری 150 ریال به ازای هر س��هم مطلوب 

ارزیابی می ش��ود.

عرضه 35 گرید ماده پلیمری 
در بورس کاالی ایران

روز گذش��ته تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی 
ب��ورس کاالی ای��ران ش��اهد عرض��ه 35 گرید ماده 
پلیم��ری بود.مجتمع های پتروش��یمی آریاساس��ول، 
پلی نار، تبریز، جم، رجال، ش��ازند، مارون و ش��رکت 
پلیمر کرمانش��اه، حدود 26 هزار تن انواع پلی اتیلن، 
پلی اس��تایرن و پلی پروپیل��ن ش��یمیایی و نس��اجی 
روی تابل��وی عرض��ه بردند.عالوه بر ای��ن، 49 هزار 
تن انواع قیر ش��رکت های نفت جی و نفت پاسارگاد 
به همراه س��ه هزار تن وکیوم باتوم ش��رکت پاالیش 
نفت تبری��ز راهی تاالر معامالت ش��د.تاالر صادراتی 
نیز ش��اهد عرضه 2400 تن عایق رطوبتی و دو هزار 
تن قیر 85100 بود.ش��رکت ف��والد هرمزگان با 15 
هزار تن تخت��ال C، به قیمت 14 هزار و 320 ریال 
در ت��االر محصوالت صنعتی و معدن��ی حضور یافت.
عالوه بر ای��ن، یکهزار تن پودر قراضه آهن ش��رکت 
فوالد آذربایجان، 60 تن مس مفتول ش��رکت صنایع 
مس کاوه و 10 کیلوگرم انواع ش��مش طالی معدن 
موته در تاالر مذکور عرضه ش��د.در تاالر محصوالت 
کش��اورزی، 200 تن ذرت دانه ای روس��یه، 200 تن 
س��بوس گندم قزاقس��تان، 300 تن شکرسفید پانیذ 
ف��ام، 250 تن قن��د کارخانه قند بردس��یر کرمان و 
یکهزار تن گن��دم دروم کهگیلویه و بویراحمد عرضه 

شد.

انجام نخستین معامله کدهای 
معامالتی عام برق در بورس انرژی

نخستین معامله ش��رکت های توزیع نیروی برق با 
کد معامالتی عام در جلسه معامالتی روز گذشته در 
تابلوی س��لف موازی اس��تاندارد بازار مشتقه بورس 
انرژی انجام گرفت.علی حس��ینی، مدیرعامل بورس 
انرژی ب��ا اعالم این خبر گفت: ب��ا قابلیت های ایجاد 
ش��ده برای ش��رکت های تولید و توزی��ع نیروی برق 
ب��ا این کد معامالتی ضمن افزای��ش حجم معامالت، 
کارایی بازار ب��رق بورس انرژی افزایش پیدا می کند.
مدیرعام��ل ب��ورس انرژی ادامه داد: ت��ا پیش از این 
ش��رکت های توزی��ع نی��روی ب��رق با ک��د معامالتی 
خ��اص تنها قادر به خرید قراردادهای س��لف موازی 
اس��تاندارد برق در بورس انرژی بودند و شرکت های 
تولید برق فقط امکان فروش داش��تند اما با دریافت 
این ک��د معامالت��ی از این پس هر دو ش��رکت های 
توزیع و تولید می توانند نس��بت به خرید قراردادهای 
سلف موازی استاندارد برق و بازفروش آن طی دوره  
معامالت��ی قرارداده��ا اق��دام کنند.مدیرعامل بورس 
ان��رژی در ادام��ه تصریح کرد: در ص��ورت وجود هر 
دو ک��د معامالتی خ��اص و عام برای ی��ک نیروگاه، 
در دوره تحوی��ل ه��ر نم��اد معامالت��ی ب��ه می��زان 
قراردادهای خریداری شده نیروگاه  های تولید برق با 
ک��د معامالتی عام در آن نم��اد یا نمادهایی که دوره 
تحوی��ل آنها با آن نم��اد همپوش��انی دارد، از تعهد 
تولید ایجاد ش��ده نیروگاه ب��ا کد معامالتی خاص در 
آن نم��اد (قراردادهای به ف��روش رفته در آن نماد با 

کد خاص) کاس��ته می ش��ود.

پوشش 72.5 درصدی 
درآمد امسال »ثاژن«

شرکت س��خت آژند درآمد هر سهم س��ال مالی 94 
را با رش��د 114 درصدی مبل��غ 776 ریال اعالم کرده 
است.این شرکت براساس صورت های مالی حسابرسی 
نش��ده در پایان س��ال مالی 93 موفق به پوشش 72,5 
درصدی درآمد اعالمی شده است.مطابق اعالم شرکت، 
س��خت آژند در نظر دارد تا در س��ال مال��ی منتهی به 
31 ش��هریور 1394 از محل مطالب��ات و آورده نقدی 
س��هامداران ب��ه مبلغ 300 میلی��ارد ریال، نس��بت به 
افزایش س��رمایه به منظور تامین هزینه های اجرای دو 

پروژه چابکسر و مشهد اقدام کند.

پوشش 49 درصدی
 EPS سیمان شمال در 6 ماه

شرکت سیمان شمال در جدیدترین پیش بینی درآمد هر 
س��هم س��ال مالی 93 را بدون تغییر 781 ریال اعالم کرده 
اس��ت که با کنار گذاشتن مبلغ 380 ریال موفق به پوشش 
49 درصد از درآمد شده است.شرکت همچنین اعالم کرده 
هیات مدی��ره در نظر دارد 70 درصد س��ود خالص را جهت 

تقسیم به مجمع عمومی سال مالی 93 پیشنهاد کند.

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

نگــاه

افت 68 واحدی شاخص کل بورسسید محمد صدرالغروی
ش��اخص کل ب��ورس و اوراق به��ادار در جری��ان 
معامالت روز دوشنبه بازار سهام با 68 واحد افت در 
ارتفاع 72 هزار و 120 واحد ایس��تاد.تاالر شیشه ای 
که سه روز گذشته سراسر قرمزپوش بود با تغییراتی 
مواج��ه ش��د و برخی از ش��اخص های آن مثبت بود.
در حالی که در جریان معامالت ش��اخص 30 شرکت 
بزرگ هفت واحد، آزاد شناور 326 واحد و بازار اول 
229 واح��د با افت مواجه ش��دند اما ش��اخص بازار 
دوم ه��زار و33 واح��د و صنع��ت 26 واحد رش��د را 

تجربه کردند.
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درصد تغییر30 آبان 301392 آبان 1393شرح

(9)34406013776396ارزش بازار (میلیارد ریال)

89432066600934ارزش اسمی (میلیارد ریال)

(33)3,85,7ارزش بازار به اسمی (مرتبه)

(24)5,587,36متوسط P/E بازار (مرتبه)

(52)10,922,9گردش معامالت (درصد)

س
بور

بازدهی 91بازدهی 92بازدهی 93نمادشرکتردیف

8 درصد171 درصد145 درصدثابادآبادگران1

3- درصد43 درصد40 درصدثشاهدس.شاهد2

18 درصد86 درصد217 درصدثنوسانوسازی و ساختمان تهران3

101 درصد60 درصد 87 درصدوساختس. ساختمان ایران4

23 درصد25 درصد48 درصدثشرقس. مسکن شمال5

6 درصد50 درصد23 درصدثمسکنس.مسکن6

12 درصد2 درصد53 درصدثاختتوسعه ساختمان7

20- درصد86 درصد83 درصدثفارسعمران و توسعه فارس8

1 درصد89 درصد16 درصدوآذرس. توسعه آذربایجان9

23 درصد234 درصد77 درصدثاژنسخت آژند10

24 درصد10- درصد6- درصدوتوسس. توس گستر11

32 درصد44 درصد29 درصدثامانس.سامان گستر اصفهان12

س
بور

فرا

2 درصد7- درصد20 درصدآ.س.پآ.س.پ13

16 درصد211 درصد139 درصدکرمانس.عمران استان کرمان14

-31- درصد8- درصدثنظامس.ساختمان نظام مهندسی15

-36 درصد11 درصدثرودس. مسکن زاینده رود16

-37 درصد26 درصدثغربس. مسکن شمالغرب17

21 درصد40 درصد54 درصدثباغباغمیشه18

247 درصد23- درصدکیسونکیسون19

11 درصد115 درصد30 درصدثترانس. مسکن تهران20

2- درصد24 درصد45 درصدثعمراعمران و توسعه شاهد21

93/07/01 زمان رشد
الی93/08/10

92/08/01 الی 
92/10/27

 91/06/01
الی 

91/10/01

49 درصد48 درصد16 درصدمیانگین بازدهی گروه مسکن

48 درصد16 درصد5 درصدمیانگین بازدهی شاخص

زمستان پاییز تابستان بهار مسکن

2 درصد 9 درصد 6 درصد 3- درصد 1388

17 درصد 11- درصد 27 درصد 6 درصد 1389

21 درصد 2 درصد 10 درصد 4 درصد 1390

4- درصد 14 درصد 6-  درصد 5- درصد 1391

22- درصد 64 درصد 18 درصد 14 درصد 1392

- 49 درصد 4- درصد 25- درصد 1393
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13 مدیریت سرمایه گذاری

هرروز برای رفتن به محل کارم درخیابان 
میرزای شیرازی، از مسیرمتروی شریعتی_ 
هفت تی��ر اس��تفاده می کنم. ی��ک روز به 
دلیل نبود فرصت برای خوردن صبحانه، از 
مغازه نان صنعتی فروشی در داخل متروی 
ش��ریعتی یک پیراشکی خریدم. با مشاهده 
این غرفه کوچک نکت��ه ای توجه مرا جلب 
کرد؛ اینکه حوالی س��اعت 11 ظهر بیشتر 
کااله��ای مغازه از س��وی مس��افران مترو 
خریداری ش��ده  اس��ت. در طول مس��یر به 
این فکر می کردم که داش��تن غرفه تجاری 
در مت��رو بای��د خیلی به صرفه باش��د، زیرا 
روزان��ه بیش از ی��ک میلیون نف��ر از مترو 
اس��تفاده می کنند و درهیچ کجای خیابان 
یا پاس��اژهای ش��هر تهران این میزان تردد 
وجود ندارد. به همین دلیل تصمیم گرفتم 
درخص��وص س��رمایه گذاری در غرفه های 
تجاری مترو که عملکرد بسیار چشمگیری 
در ای��ن چند س��ال اخیر داش��ته اس��ت، 

اطالعاتی کسب کنم. 
پ��س ازگذش��ت 20 دقیق��ه ب��ه متروی 
هفت تی��ر رس��یدم. در مس��یر زیرگ��ذر به 
س��مت خیابان کریمخان زن��د، در انتهای 
راه��رو یک غرفه لوازم آرایش��ی وجود دارد 
ک��ه روی ویترین این غرفه نوش��ته ش��ده 
اس��ت: حراج 30 درصدی لیوان های ماگما. 
ب��رای خرید لی��وان 30 هزارتومان��ی که با 
ح��راج 30 درصدی درحدود 23 هزارتومان 
قیمت داشت، وارد غرفه شدم. هنگام خرید 
درخصوص محل تامین اجناس و نرخ رهن 
و اجاره غرفه های مترو و به طور کلی میزان 
سرمایه اولیه برای شروع این حرفه، سواالتی 

از فروشنده پرسیدم. 

سرمایه اولیه
این فروش��نده درپاسخ به سواالتم، گفت: 
ش��ش سال اس��ت که در این غرفه به غیر از 
ل��وازم آرایش، اجناس دیگری مانند ش��ال 
و روس��ری، لیوان ه��ای ماگم��ا، عط��ر و... 
می فروش��م. معموال اجناسم را از بازار بزرگ 
ته��ران یا با س��فر ب��ه جزیره قش��م تامین 
می کنم. برای ش��روع این حرفه حداقل 50 
تا 60 میلیون تومان سرمایه اولیه نیاز است، 
زی��را برای رهن و اجاره ای��ن غرفه باید 10 
میلیون تومان پیش و ماهانه س��ه میلیون و 
500 هزار توم��ان اجاره بها پرداخت کنید و 
مابقی سرمایه هم برای خرید اجناس داخل 

مغازه هزینه می شود. 
وی ادام��ه داد: معموال ن��رخ رهن و اجاره 
مغازه های متروی هفت تی��ر بین 10 تا 20 
میلیون تومان پیش و ماهانه بین سه میلیون 
و 500 هزار تا ش��ش میلی��ون تومان اجاره 
اس��ت. البته ن��وع کاال و موقعیت فروش بر 
میزان ن��رخ رهن و اجاره تاثیرگذار اس��ت؛ 
به عنوان مثال مغازه اغذیه س��رد در ابتدای 
راهرو ماهانه ش��ش میلیون تومان اجاره بها 
پرداخ��ت می کرد که درحال حاضر به دلیل 
اتمام مدت زمان دوس��اله ق��رارداد، تعطیل 
شده اس��ت. سوپر مارکت وس��ط راهرو هم 
ماهانه پنج میلیون تومان پرداخت می کند. 
به همین دلیل نرخ رهن و اجاره مغازه های 
موادغذای��ی بیش��تر از دیگر شغل هاس��ت، 
همچنی��ن نرخ رهن و اجاره مغازه درابتدای 
راهرو نس��بت به انتهای راهرو هم بیش��تر 

است. 

 روزانه بیش از 400 هزارتومان
 فروش دارم

ای��ن فروش��نده، درپاس��خ به اینک��ه آیا 
س��رمایه گذاری در غرفه ه��ای تجاری مترو 
ب��ه صرفه اس��ت؟ گفت: تابه ام��روز فروش 
خوب��ی داش��ته ام، زی��را درهی��چ خیابان یا 

پاساژی درشهر تهران تضمینی وجودندارد 
ک��ه مغ��ازه دار روزی بی��ش از 400 ه��زار 
تومان فروش داش��ته باش��د، از این رو فکر 
می کنم س��رمایه گذاری در مت��رو به صرفه 
اس��ت. مغازه های مترو زیر نظر ش��هرداری 
تهران اس��ت به همین جه��ت اگرخواهان 
ره��ن و اجاره مغازه های مترو هس��تید باید 
به ساختمان شهرداری واقع درخیابان کالج 
ی��ا به پایگاه اینترنتی متروی تهران مراجعه 
کنید، زیرا ره��ن و اج��اره مغازه های مترو 

به صورت مزایده انجام می شود. 
از فروش��نده تش��کرکردم و ب��ه بیرون از 
مغازه آمدم، اما هنوز مجاب نش��ده بودم که 
آیا سرمایه گذاری در غرفه های تجاری مترو 
به صرفه اس��ت یا خیر؟ ب��ه همین دلیل به 
غرفه های تجاری مج��اور رفتم و دراین باره 

سواالتی پرسیدم. 
فروش��نده غرفه س��وپرمارکت در متروی 
هفت تی��ر، درحال��ی که از ج��واب دادن به 
سواالتم بس��یار امتناع می کرد، گفت: اجاره 
مغازه های مترو در مسیرهای پرتردد بسیار 
باالس��ت، به همین دلیل اگرکسی خواهان 
سرمایه گذاری در مترو است باید با شناخت 
نوع کاربری ایس��تگاه، شغلی را انتخاب کند 
که سودخوبی داشته باش��د. همچنین نوع 
ایستگاه برمیزان فروش و نرخ رهن و اجاره 
تاثیرگذار است به طوری که نرخ کرایه مغازه 
در متروی تجریش از متروی هفت تیر بیشتر 
اس��ت. در مت��روی تجریش ب��ه دلیل تردد 
بیشتر نرخ کرایه مغازه ها 15میلیون تومان 
پیش و ماهانه 10 میلیون تومان اجاره است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه ن��رخ ره��ن و اجاره 
غرفه های مترو متناس��ب با محل ایس��تگاه 
در  ت��ردد  داد:  ادام��ه  می ش��ود،  تعیی��ن 
ایس��تگاه های هفت تی��ر، تجری��ش، ام��ام 
خمینی، مفت��ح، صادقیه یا در محل تقاطع 
خط��وط مترو بس��یار باالس��ت ب��ه همین 
دلیل فروش��ندگان این ایستگاه ها نسبت به 
غرفه داران ایستگاه های دیگر مانند ایستگاه 
متروی نبرد درآم��د باالتری دارند، بنابراین 
باید میزان رهن و اجاره بیش��تری پرداخت 
کنند، اما اینکه آیا فروشنده می تواند ماهانه 
بیش از 5 میلیون تومان اجاره پرداخت کند 
یا خیر، بس��تگی دارد به اینکه چه ش��غلی 
را در آن ایس��تگاه پرت��ردد انتخاب کند که 
فروش خوبی داش��ته باشد و با پرداخت آن 

میزان اجاره، به جای ضرر، سودی هم کسب 
کند. به طوری که باید اجناسی که فروخته 
می ش��وند حداقل بیش از 30 درصدس��ود 
داشته باش��ند. آنطور که از شواهد پیداست 
درحال حاضر فروش لوازم آرایش یا عطر در 

مترو به صرفه است. 
این فروشنده گفت: قیمت موادغذایی در 
داخل مترو با خارج از مت��رو تفاوتی ندارد، 
زیرا ه��راز چندگاهی از س��ازمان تعزیرات، 
س��ازمان بهداش��ت و حراس��ت مترو برای 

بازرسی به ایستگاه ها مراجعه می کنند. 
با توج��ه ب��ه صحبت های فروش��ندگان 
درخصوص فروش ب��االی اجناس دربرخی 
ایستگاه های مترو و عدم پرداخت مالیات از 
سوی واحدهای تجاری، به سرمایه گذاری در 
این حرفه تاحدی تش��ویق شدم. به همین 
منظ��ور به س��رعت ب��ه مح��ل کارم آمدم 
و برای کس��ب اطالعات بیش��تر ب��ه پایگاه 
اینترنت��ی متروی ته��ران مراجعه کردم. در 
سایت، واحدهای تجاری مترو معرفی شده 
ام��ا درباره زمان مزایده ی��ا میزان نرخ رهن 
و اجاره واحدهای تجاری اش��اره ای نش��ده 
اس��ت. به همین دلیل با ساختمان مرکزی 
متروی تهران تم��اس گرفتم و درخصوص 
نرخ رهن و اج��اره و زمان مزایده واحدهای 
تجاری سواالتی از مسئول مربوطه پرسیدم، 

که در پی می آید.
مس��ئول رهن و اج��اره واحدهای تجاری 
مت��روی ته��ران، درخصوص اینک��ه زمان 
مزای��ده واحدهای تجاری مت��رو چه زمانی 
است؟ می گوید: در هر فصل از سال غرفه ها، 

پارکینگ ایستگاه ها، س��الن های ورزشی و 
فضاهای ناآماده تجاری یا غرفه های تجاری 
که مدت زمان قرارداد دوس��اله آنها به اتمام 
رسیده است، از طریق مزایده واگذار و زمان 
برگزاری مزایده و دریافت اس��ناد مربوطه از 
طری��ق روزنامه های کثیر االنتش��ار و پایگاه 

اینترنتی متروی تهران اعالم می شود. 

زمستان؛ فصل مزایده
وی می افزاید: چندی پیش مزایده برخی 
غرفه های تجاری مترو در پاییز صورت گرفت 
به همین دلیل زمان برگزاری مزایده بعدی 
در فصل زمس��تان اس��ت که معموال دوبار 
مزایده واحدهای تجاری مترو در زمس��تان 
انج��ام می ش��ود ام��ا اینکه چ��ه واحدهای 
تجاری از طریق مزایده فصل زمستان واگذار 
می ش��ود هنوز مشخص نش��ده است.  این 
مسئول می افزاید: معموال کاربری غرفه های 
تجاری مترو ش��امل پوشاک، کیف و کفش، 
بدلیجات، لوازم آرایشی و بهداشتی، موبایل، 
ش��ال و روس��ری، موادغذایی، اغذیه سرد و 
سوپرمارکت است که متقاضی رهن و اجاره 
واحدهای تجاری باید در این حوزه ها فعالیت 
داش��ته باش��د. به طوری که در قرار داد ذکر 
می ش��ود که کاربری این غرفه چه حرفه ای 
اس��ت به همین دلیل ف��رد فقط باید در آن 

کاربری مشغول به فعالیت شود. 
وی اضاف��ه می کن��د: معم��وال غرفه ه��ا 
به صورت تک غرفه ای برای مزایده گذاش��ته 
می ش��ود که متقاضی می تواند یک یا چند 
غرفه را با ش��رکت در مزای��ده رهن و اجاره 
کند. وی ادامه می دهد: برخی اوقات غرفه ها 
به صورت »پک کاربری« به مزایده گذاشته 
می شود، به عنوان مثال پنج باب غرفه برای 
لوازم آرایش و بهداش��تی به مزایده گذاشته 
می ش��ود که یک متقاضی باید این بسته را 
رهن و اجاره کند و آن فرد هم می تواند پس 
از دریافت غرفه ها، آنها را به اشخاص دیگر با 

همان کاربری رهن و اجاره دهد. 
این مس��ئول اضافه می کن��د: اگر فردی 
خواهان سرمایه گذاری در واحدهای تجاری 
مت��رو اس��ت ع��الوه برش��رکت درمزایده، 
می تواند برخی غرفه ها را از اشخاصی که در 
مزایده دوره قبل برنده شده اند، رهن و اجاره 
کند. با توجه به اینکه برنده شدن در مزایده 
عالوه بر سخت بودن، بسیار پر ریسک است، 

بنابراین رهن و اجاره واحدهای تجاری مترو 
از این اشخاص به صرفه تر است. 

وی می گوید: متقاضیان می توانند با تماس 
تلفنی ب��ا این مرکز و مش��خص کردن نوع 
کاربری که خواهان فعالیت در آن هس��تند، 
از واحدهای تجاری که در دوره مزایده قبلی 
به اش��خاصی واگذار ش��ده و ب��رای رهن و 
اجاره گذاشته ش��ده است، اطالعاتی کسب 
کنن��د. به عن��وان مثال درح��ال حاضر یک 
واحدتجاری ش��ش متری شال و روسری و 
پوشاک بچه در متروی قیطریه از سوی فرد 
برنده شده در مزایده قبلی برای رهن و اجاره 
گذاشته شده که اگر فردی خواهان فعالیت 
در این حرفه اس��ت، می تواند این غرفه را از 

این فرد رهن و اجاره کند. 
وی با بیان اینکه تمدی��د قراردادی برای 
واحدهای تجاری مترو وجود ندارد، می گوید: 
مدت زمان ق��رارداد واحدهای تجاری مترو 
دوس��اله است، به طوری که به محض پایان 
مدت زمان قرار داد، واحد تجاری دوباره برای 

مزایده گذاشته می شود. 

تعیین نرخ پایه رهن و اجاره توسط 
کارشناس دادگستری

این مسئول، درخصوص نرخ رهن و اجاره 
واحده��ای تج��اری مترو، می گوی��د: در هر 
مزایده از سوی کارش��ناس دادگستری نرخ 
پای��ه برای می��زان رهن و اج��اره واحدهای 
تجاری تعیین می ش��ود، اما در زمان مزایده 
این نرخ بسیار تغییر پیدا می کند. به طوری 
که واحدهای تج��اری متروی هفت تیر بین 
ی��ک میلیون و350 هزارتومان تا دو میلیون 
و300 ه��زار توم��ان از س��وی کارش��ناس 
قیمت گذاری ش��د ک��ه در زم��ان مزایده از 
سوی متقاضیان بیش از پنج میلیون تومان 
اج��اره ش��د.  وی با بیان اینک��ه پول پیش 
واحدهای تج��اری 10 درص��دکل قرارداد 
اس��ت، می گوید: تعیین پ��ول پیش به این 
صورت انجام می ش��ود که اگ��ر متقاضی با 
5 میلیون تومان در مزایده برنده شود، این 
ع��دد در 24 ماه ضرب ش��ده و 10 درصد 
آن که 120 میلیون تومان است، پول پیش 
واحد تجاری می ش��ود. ب��ه عبارتی حدود 
12تا 13 میلیون تومان نرخ پیش یک واحد 
تجاری پنج تا ش��ش متری با اجاره ماهانه 
پن��ج میلیون تومان اس��ت.  این مس��ئول 
درخصوص اینکه آیا متراژ یا ایس��تگاه مترو 
روی هزین��ه رهن و اجاره واحدهای تجاری 
تاثیرگ��ذار اس��ت؟ ادامه می دهد: ش��رایط 
قرارگرفتن واحدتجاری در س��الن ایستگاه 
روی می��زان قیم��ت تاثیرگذار اس��ت، به 
طوری که در ایس��تگاه صادقیه اجاره بهای 
یک غرفه ش��ش متری در ابتدای سالن سه 
میلیون تومان است اما یک غرفه 12 متری 
در انتهای س��الن ماهانه800 ه��زار تا یک 
میلیون تومان اجاره بها دارد. همچنین اجاره 
بهای واحدهای تجاری ایستگاه های متروی 
هفت تیر، صادقی��ه، میدان آزادی، تجریش، 
مفتح، قیطریه، علی آباد، شهرری و حرم به 
علت شلوغی رفت و آمد و تردد باال، نسبت به 

سایر ایستگاه ها بیشتر است.
 

بهره بردار نباید از کارکنان دولت باشد
این مسئول درخصوص اینکه اجاره کننده 
باید چه ش��رایطی داشته باش��د، می افزاید: 
متقاضی ب��رای اجاره واحدتج��اری درمترو 
نیازمند مجوز یا سابقه کار نیست، اما باید از 
کارکنان دولت نباشد همچنین اگر جنسیت 
اجاره کننده مرد باش��د، داش��تن برگه پایان 

خدمت ضرورت دارد. 
وی درخصوص اینکه آیا واحدهای تجاری 
مترو باید مالیات بپردازند یا خیر؟ می افزاید: 
واحدهای تجاری مترو مانند سایر واحدهای 
تجاری در بیرون از مترو باید مالیات بپردازند. 

در ای��ن مطل��ب ی��ک پیش��نهاد 
داری��م ب��رای اف��رادی ک��ه تمایل به 
س��رمایه گذاری در غرفه های داخلی 

مترو دارند. 
در واقع باید در نظر داشته باشید که 
با توجه به اینکه غرفه های تجاری مترو 
از طریق مزایده به مدت دو سال رهن و 
اجاره داده می شود، بنابراین هیچ گونه 
تضمینی وجود ندارد که در این مدت 
زمان دو س��ال با انتخاب یک کاربری 
بتوانید ماهانه 3 ت��ا 5 میلیون تومان 

اجاره بها پرداخت کنید.
 ب��ه همی��ن دلیل ب��ه اف��رادی که 
خواهان سرمایه گذاری برای نخستین 
بار در غرفه های تجاری مترو هستند، 
توصیه می ش��ود ب��ا حداقل س��رمایه 
اولی��ه 20 میلیون توم��ان غرفه ای را 
از برخ��ی افراد ک��ه در مزای��ده قبلی 
برن��ده ش��ده و خواه��ان واگ��ذاری 
واحد تجاری از طریق ره��ن یا اجاره 
 هس��تند، برای مدت زمان محدودی

 اجاره کنند. 
در ای��ن ص��ورت اگر در ای��ن مدت 

زمان توانستید سودی را کسب و بدون 
کوچک ترین ضرری اجاره ماهانه غرفه 
را پرداخ��ت کنید، آن��گاه وارد مزایده 
شوید و با س��رمایه گذاران قدرتمند به 

رقابت بپردازید. 
نکته دیگری هم ک��ه حائز اهمیت 
است اینکه در غرفه ای که رهن و اجاره 
کرده ای��د، کس��ب وکاری را انتخ��اب 
کنید که عالوه برنیاز به م��واد اولیه و 
اجناس کم، س��ودخوبی هم داش��ته 

باش��د. فرام��وش نکنی��د خالقیت و 
ن��وآوری در این کس��ب و کار اهمیت 
زی��ادی دارد، به عنوان مث��ال چندی 
است که در ایس��تگاه متروی هفت تیر 
غرفه تجاری کوچکی بازش��ده که به 
س��اخت انواع پالک های استیل مانند 
 پالک ش��هدا اما با نام و اسم اشخاص 

می پردازد. 
اگر وارد این غرفه ش��وید مش��اهده 
می کنی��د ک��ه چگون��ه بهره ب��ردار 
با کمتری��ن هزینه با اس��تفاده از یک 
دس��تگاه کوچک و یک لپ تاپ برای 
طراحی به جلب مشتری به ویژه اقشار 
جوان پرداخته است یا اینکه غرفه نان 
صنعتی در ایستگاه متروی شریعتی با 
فروش انواع پیراش��کی و تامین کاال از 
مغازه هایی مانند نان سحر و نان آوران 
حتی بیش��تر از این واحدهای تجاری 
در بیرون از مترو جلب مشتری کرده و 

درآمد کسب می کند. 
ش��ما هم می توانید با ی��ک تحقیق 
جامع و با س��رمایه نه چن��دان زیادی 
صاحب یک کسب و کار مناسب شوید... 

متروی تهران، ام��روزه یکی از مراکز 
مهم و پررونق برای دستفروش ها شده 
اس��ت، به طوری که می توان به جرات 
گفت از ش��یرمرغ تا ج��ان آدمیزاد در 
مترو از سوی این دستفروش ها فروخته 
می شود. معموال هر دستفروش جایگاه 
فروش خود را در قطار مشخص می کند، 
به همین دلیل بعضا مش��اهده شده که 
دو فروش��نده به دلیل تداخل در مکان 
فروش با یکدیگر دعوا می کنند. درگیری 
این فروشنده ها با مسئوالن مترو هم که 
خود حادثه های تلخ بسیاری را رقم زده 
اس��ت. یکی دیگر از مواردی که امروزه 
از سوی دستفروش ها مشاهده می شود 
نحوه جلب مش��تری است که با انواعی 
از صداها و حرف ه��ای خاص به جلب 
توجه مسافران می پردازند، این عملکرد 
دس��تفروش ها درذهن آدمی این گمان 
را ایج��اد می کن��د که گوی��ی هرکدام 
از این دس��تفروش ها در چن��د دوره از 
کالس های بازاریابی و جذب مش��تری 

شرکت کرده اند. 
دیگر سن اش��خاص در دستفروشی 

مطرح نیست، به طوری که در قطارهای 
مترو از هر سنی به دستفروشی اجناس 
اقدام می کنند. حتی کودکان شش ساله 
همراه با م��ادران خود به فروش انواعی 

از فال اقدام می کنن��د و مادران هم به 
فروش انواعی از لوازم آرایش، مواد غذایی 
مانند کیک، دون��ات، آدامس، جوراب، 

پوشاک و غیره می پردازند. 
گردش مالی این فروشندگان در ماه 
حدود سه میلیون تومان است که با یک 

حساب سرانگشتی می توان به این مهم 
پی برد که این مبلغ از حساب و جیب 
صاحبان کسب و کار قانونی در مترو کم 
می ش��ود و با توجه به اینکه واحدهای 
تجاری مس��تقر در ایس��تگاه های مترو 
ماهانه بین یک ت��ا پنج میلیون تومان 
اجاره می پردازند، وجود دستفروشان در 
داخل قطار مترو به هیچ عنوان عادالنه 
نیست. این افراد هم از پرداخت مالیات 
و عوارض و اجاره بها آس��وده اند و هم با 
ف��روش انواع کااله��ای بی کیفیت پول 

زیادی به جیب می زنند. 
به ع��الوه تم��ام موارد گفته ش��ده، 
تصویری که دستفروش��ی در مترو در 
ذهن مسافران تداعی می کند به دور از 
فرهنگ اصیل ایرانی است. مترو در همه 
دنی��ا محلی برای ت��ردد و عبور و مرور 
است اما متروی تهران این روزها محلی 
برای کسب و کار دستفروشان شده است. 
از این رو بهتر است مردم و مسئوالن 
مترو هرچه س��ریع تر برای جمع آوری 
این افراد از سطح مترو اقدامات الزم را 

انجام دهند. 

از شیرمرغ تا جون آدمیزاد رو چه حسابی؟! بی گدار به آب نزنید! 

فرصت ها و چالش های فروشندگی در ایستگاه های مترو

سرمایه گذاری در غرفه های تجاری مترو به صرفه است؟ 

اجاره واحدهای تجاری 
متروی هفت تیر بین یک 
میلیون و350 هزارتومان 

تا دو میلیون و300 
هزار تومان از سوی 

کارشناس دادگستری 
قیمت گذاری شده اما 

در زمان مزایده از سوی 
متقاضیان بیش از پنج 

میلیون تومان 
شده است

ماکو را جدی بگیرید

کالف اول: 
شاید شما هم نام پروژه 
آزادراه تهران- ش��مال را 
شنیده باشید! آنطور که از 
خبرها به نظر می رسد، این 
پروژه هم اکنون در دست 
بنا  اما گویا  چینی هاست، 
ب��ه دالیلی، یکی از طرف های ق��رارداد با طرف چینی به 
مشکل خورده و قرار است این قرارداد دیگر تمدید نشود. 
ضم��ن اینکه در حال حاضر، کار روی پروژه متوقف ش��ده 

است. 
در این ش��رایط پس از بازدید مقامات دولت یازدهم از 
محل پروژه آزادراه تهران – ش��مال قرار ش��ده است پس 
از س��ال ها این بار پیمانکاران ایرانی تکمیل پروژه تاریخی 
تهران – ش��مال را در دس��ت بگیرند. در این خبر که در 
ایسنا منتش��ر شده، آمده اس��ت: به نظر می رسد پس از 
اختالفات و موانع مختلفی که بر سر راه ادامه همکاری با 
چینی ها وجود داشته دولت این بار قید بستن قراردادهای 
جدید با آنها را زده و باقی ماندن آنها در این پروژه بس��یار 

مهم تنها تا زمان پایان فاینانس فعلی خواهد بود. 
بنابراین دولت می خواهد این بار به سمت سرمایه گذاران 
ایرانی دس��ت یاری دراز کند و از آنها برای تکمیل پروژه 
کمک بگیرد. سرمایه دارانی که در این حوزه فعالیت دارند، 

می توانند از همین امروز تحقیقات خود را آغاز کنند. 

کالف دوم: 
اما خب��ری بش��نوید از 
آذربایجان غربی که ش��اید 
ابت��دا کم��ی ناامیدکننده 
باشد، ولی اگر قدری تحمل 
کنید و این کالف را تا آخر 
بخوانید، مطمئنا سرنخ های 
زیادی دستگیرتان خواهد شد. نماینده مردم ماکو، شوط 
و پلدش��ت در مجلس شورای اس��المی گفته در گذشته 
آذربایجان غربی را ب��ه بهانه مرزی بودن، منطقه ای ناامن 

برای سرمایه گذاری صنعتی می دانستند. 
ای��ن مق��ام مس��ئول در ادام��ه بی��ان ک��رده س��هم 
آذربایجان غربی از س��رمایه گذاری کل کش��ور در زمینه 
صنعت��ی کمتر از یک درصد اس��ت؛ این در حالی اس��ت 
که س��هم اس��تان از لحاظ جمعیتی و مساحتی بیش از 

سه درصد کشوری است. 
وی  آذربایجان غربی را مس��تعد سرمایه گذاری دانسته 
و اذعان کرده چهار هزار پروژه نیمه تمام در س��طح استان 

وجود دارد که باید مراحل ساخت آنها به اتمام برسد. 
در عین حال، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اس��المی خاطر نشان کرده مس��ئوالن آذربایجان غربی از 
منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو باید نهایت اس��تفاده را 
به عمل آورده و از س��رمایه گذاری در این منطقه حمایت 

کنند. 
ام��ا ب��ه نظ��ر می رس��د، حمای��ت بخش خصوصی و 
س��رمایه داران ش��خصی ب��رای پیش��رفت ای��ن منطقه 
بس��یار موثرتر خواهد ب��ود. س��رمایه گذاران اگر رغبتی 
به س��رمایه گذاری در ماکو دارند یا خودش��ان بومی آنجا 
هس��تند، با کمک گرفت��ن از نمایندگان و اس��تاندار ، راه 

سرمایه گذاری شان بسیار هموارتر و سهل تر خواهد شد. 

سوگند چاوشی

 بادهای 120 روزه سیستان 
فرصتی برای استفاده از انرژی های نو

مدیر عامل س��ازمان انرژی های نو )سانا( ایجاد مزرعه 
ب��ادی در مس��یر عبور باده��ای 120روزه سیس��تان و 
بلوچس��تان را عاملی برای تامین ب��رق منطقه و تامین 

بخشی از نیازهای کشور دانست. 
یوس��ف آرمودلی در گفت وگو با دبیرخانه نخس��تین 
کنفران��س ملی انرژی های تجدیدپذیر و توس��عه پایدار 
تصریح کرد: اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر و ایجاد 
نیروگاه بادی و خورش��یدی نیاز کش��ور به اس��تفاده از 
نیروگاه های حرارتی و س��وخت فسیلی را کاهش داده و 

زمینه حفظ محیط زیست را فراهم می کند. 
مدیرعامل س��ازمان انرژی های ن��و در حالی از تامین 
برق منطقه سیس��تان و بخشی از نیازهای برق کشور با 
استفاده از بادهای 120روزه در این منطقه خبر می دهد 
که قرار است 24 و 25 دی ماه امسال، نخستین کنفرانس 
ملی انرژی های تجدیدپذیر و توس��عه پایدار در دانشگاه 
زابل برگزار ش��ود. دکترمحمود اوکات��ی صادق، رییس 
دانشگاه زابل و رییس نخستین کنفرانس ملی انرژی های 
تجدیدپذیر و توس��عه پایدار در باره این کنفرانس گفت: 
انتظار می رود برگزاری این کنفرانس بتواند بستر الزم را 
برای سرمایه گذاری و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
به ویژه انرژی بادی در سیستان فراهم کند و باعث رونق 
اقتصادی و رفع مش��کالت معیش��تی مردم محروم این 

منطقه شود. 
به گفته یوس��ف آرمودلی، بس��یاری از نقاط کش��ور 
پتانس��یل ایجاد نیروگاه های ب��ادی را دارد، اما در اغلب 
قسمت های اس��تان سیستان و بلوچستان ش��امل زابل، 
منطقه چاه نیمه، ش��مال و جنوب اس��تان و در مس��یر 
زاهدان به زابل هم پتانس��یل خوب��ی برای ایجاد مزرعه 
ب��ادی وج��ود دارد. این مناطق عمدتا در مس��یر وزش 

بادهای 120 روزه قرار دارند. 
اس��تان  اینک��ه  ب��ه  اش��اره  ب��ا  س��انا  مدیر عام��ل 
سیستان و بلوچس��تان تابش خورشیدی خوبی نیز دارد، 
بی��ان کرد: در این اس��تان حدود 2/5 ت��ا 4/5 کیلووات 
س��اعت در کیلومتر مربع امکان تولید انرژی خورشیدی 
وج��ود دارد. وی ب��ه م��ردم منطق��ه توصیه ک��رد در 
مجتمع های صنعتی، با س��اخت نیروگاه های بزرگ تر و 
نصب توربین های قوی تر، از انرژی باد برق تولید کرده و 
مازاد نیاز خود را وارد شبکه سراسری برق کشور کنند. 
آرمودل��ی افزود: با ایج��اد نیروگاه ه��ای بزرگ تر و با 
ظرفیت بیش��تر، توان تولید در واحد سطح نیز افزایش 
می یاب��د و ام��کان جابه جایی و صادرات ب��رق مازاد هم 
فراهم می شود. وی با اشاره به اینکه می توان توربین های 
کوچک��ی که نیاز انرژی یک خانوار را تامین کند هم در 
منازل نصب کرد، صرفه تولید در نیروگاه های بزرگ تر را 

بیش از نیروگاه های کوچک دانست. 

سرنخ
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در حال حاضر بخش��ی از خط س��ه  متروی ته��ران راه اندازی 
ش��ده اس��ت، به همین دلی��ل س��اخت غرفه های تج��اری در 
ایس��تگاه های قائم، ش��هید محالتی، اقدس��یه، نیاوران، شهید 
باهن��ر، نوبنیاد، حس��ین آباد، هروی، ش��هید زین الدین، خواجه 
عبداهلل انصاری، شهیدصیادشیرازی، شهیدقدوسی، سهروردی، 

میرزای ش��یرازی، شهید دکتر فاطمی، میدان ولیعصر، منیریه، 
رازی، راه آهن، جوادیه، قلعه مرغی، شهرک شریعتی، عبدل آباد، 
نعمت آباد و آزادگان ادامه دارد که پس از س��اخت غرفه تجاری 
 در ای��ن ایس��تگاه ها، ای��ن غرفه ها ب��رای واگذاری ب��ه مزایده 

گذاشته می شود.

ساخت واحد تجاری در خط سه  مترو

نگــاهنقطه شروع
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عمده کارشناس��ان بر این عقیده اند ک��ه اثر کاهش 
قیمت نف��ت در اقتصاد ای��ران با توجه ب��ه اینکه بخش 
عم��ده  ای از درآمد دول��ت از درآمده��ای نفتی تامین 
می ش��ود، درآمدهای دولت را به شدت کاهش می دهد 
و از این طریق پروژه  های عمرانی را به شدت تحت تاثیر 
قرارخواهد داد. اف��ت بهای نف��ت در بازارهای جهانی، 
طرح ه��ای اقتصادی دول��ت را تحت تاثیر ق��رار خواهد 
داد. از طرف��ی کاهش قیمت نفت ممکن اس��ت بودجه 
س��ال آینده را با تنگنا روبه رو کند و باعث کند ش��دن 
پروژه های عمرانی ش��ود. بر این اس��اس می توان گفت 
اوض��اع کش��ورهای نفتی به وی��ژه ای��ران نگران کننده 
نیس��ت و می توان به این موضوع توجه کرد که شاید در 
کوتاه مدت  کاهش مقطعی قیمت نفت ب��ر اقتصاد این 
کشورها سایه بیندازد که البته کمی دور از انتظار است، 

اما درنهایت به  نفع کشورهای نفتی است، البته در کنار 
زیان کشورهای صادرکننده و متکی به درآمدهای نفتی، 
سایر کشورها به خصوص کشورهای مصرف کننده نیز از 
این واقعه مصون نخواهن��د ماند، زیرا کاهش بهای نفت 
خود به عاملی در جهت کاهش میل به سرمایه گذاری در 
صنایع وابس��ته به نفت تبدیل می شود که در بلند مدت 
به بروز مش��کالت عدیده ای در این صنع��ت به ویژه در 
بخش تولید و عرضه می انجامد زیرا س��رمایه گذاری ها 
در صنایع انرژی بس��یار پرهزینه و زمان بر هستند و این 
مسئله می تواند خود باعث بروز مشکل در بخش عرضه 
شود و کشورهای متقاضی را با بحران مواجه کند، البته 
جدا از مسائل بین المللی که بر اثر کاهش قیمت نفت به 
وجود می آید، توجه به مسائل داخلی بیشتر حائز اهمیت 
خواهد بود. اثراتی که کاهش قیم��ت نفت بر اقتصادی 

ایران _ که اقتصادی تک محصولی است_ و به خصوص 
روی تولید دارد کمی نگران کننده به نظر می رس��د. آن 
بخش از تولیدات داخلی که در ید دولت قرار دارد، ممکن 
اس��ت بیش از بخش های تولیدی دیگر با مشکل مواجه 
شود. زیرا دولت تامین کننده مواداولیه آنهاست و چنانچه 
دولت نتواند به دلیل کاه��ش قیمت نفت و به دنبال آن 
کاهش درآمدهای خود، مواد مورد نیاز تولیدات داخلی 
خود را تامین کند، ممکن اس��ت با کاهش تولید مواجه 
شود. درواقع کشوری که اقتصادی متکی بر درآمدهای 
نفت��ی دارد، طبیعتا با کاه��ش قیمت نف��ت و کاهش 
درآمدهای ارزی، با مش��کالت جدی از جمله کس��ری 
بودجه، عدم توانایی در تامین مالی پروژه های عمرانی، 
عدم کنترل ن��رخ ارز و کاهش ارزش پ��ول ملی و رواج 

پدیده تورم دست به گریبان خواهد شد. 

عل��ی اصغر زرگری، اس��تاد دانش��گاه و 
کارشناس اقتصاد سیاسی، عوامل متعددی 
اعم از اقتص��ادی و سیاس��ی را بر کاهش 
قیمت نفت موث��ر برمی ش��مارد. او اثرات 
کاه��ش قیمت نفت ب��ر بودجه کش��ور را 
متوجه فعالیت های آین��ده دولت می داند 
و بر این عقیده است که هرچند ریال کمتر 
موجب کاهش تورم می ش��ود، اما در عین 
حال دولت در پرداخت دستمزدها و انجام 
پروژه ها ب��ا محدودیت هایی مواجه خواهد 

شد. 
تا چ�ه می�زان عوامل اقتص�ادی بر 

کاهش قیمت نفت موثر بوده است؟ 
ش��اید بتوان دو جنب��ه را مدنظ��ر قرار 
داد. یکی رکود اقتصادی در کش��ورها که 
می توان��د کاهش قیمت نف��ت را به همراه 
داشته باشد و از طرفی کاهش قیمت نفت 
می تواند به رون��ق اقتص��ادی به خصوص 
برای کش��ورهای غربی بینجامد. در حال 
حاضر نف��ت برنت زی��ر 70 دالر به فروش 
رفته است. س��وال می تواند این باشد که تا 
چه میزان وضعیت اقتصادی بر قیمت تاثیر 
داشته یا برعکس. برای پاس��خ نیز عوامل 
متعددی می توان بیان کرد. این مس��ائل با 
هم پیون��د دارد. از بورس های نفتی گرفته 
تا سیاس��ت های نیابتی کش��ور عربستان 
و همچنین ضربه امریکا به روس��یه، البته 
باید توجه داشت که مصرف نفت حدود 93 
میلیون بشکه در روز بوده که این تعداد تا 
سال 2013 ثابت مانده و حتی گفته شده 
در س��ال جدید 300 هزار بش��که در روز 

کاهش داشته است. 
آیا کاهش قیمت نفت موجب کاهش 

تورم یا افزایش آن می شود؟ 
کاهش قیمت نفت، خواه ناخواه موجب 
ش��ده ریال کمتری با فروش دالر به دست 
آید. این مس��ئله موجب کاهش ریال و به 

دنبال آن تورم می ش��ود. زیرا وقتی دولت 
ریال کمتری در اختیار داشته باشد، طرح و 
پروژه ها محدود شده و هرچه میزان ریال در 
بازار کم باشد، تورم نیز کم خواهد شد، البته 
افزایش قیمت دالر موجب افزایش قیمت 

اجناس وارداتی می شود. 
اثرات بودجه ای کاهش قیمت نفت 

چه خواهد بود؟ 
اقتصاد ای��ران، ی��ک اقتص��ادی رانتی 
وابسته به نفت اس��ت. در حال حاضر بیش 
از 70 درصد بودجه متکی به منابع حاصل 
از فروش نفت بوده که با کاهش قیمت نفت 
اثرات خود را بر بودجه کش��ور می گذارد. 
زمانی که دولت بودجه را براس��اس دالری 
دو هزار و 650 تومان و نفت بش��که ای صد 
دالر تنظی��م ک��رده، کاه��ش قیمت نفت 
موجب محدود ش��دن فعالیت های دولت 
برای جبران کس��ری می ش��ود. این ضرر 
خیلی بدی به دولت وارد می کند. دولت در 
پرداخت حقوق و انجام پروژه ها با مش��کل 
مواجه خواهد ش��د. از طرفی بودجه را هم 

نمی توان به درستی مشخص کرد. 
اث�رات کاه�ش قیم�ت ب�ر تولی�د 

چیست؟ 
مانن��د  تولی��د  از  اعظم��ی  بخ��ش 
خودروسازی و فلزات در اختیار دولت است. 
ازاین رو تامی��ن مواداولی��ه آن نیز برعهده 
دولت بوده و اگر دولت نتواند تامین کننده 
نیاز ای��ن صنایع باش��د، با کاه��ش تولید 
مواجه خواهی��م ب��ود. بخش خصوصی به 
دلیل عدم وابس��تگی کمتر به ارز می تواند 
فعالی��ت کن��د. باید دانس��ت ک��ه اقتصاد 
م��ا تک محصولی اس��ت و کاه��ش قیمت 
این محص��ول می تواند به کاه��ش تولید 
بینجامد. اگر ارز کمتری داش��ته باش��یم، 
 می توانی��م با تقوی��ت بخ��ش تولید جای 

دالر را بگیریم. 

 مسئوالن اعتقاد دارند کسری بودجه 
ناشی از کاهش قیمت نفت در نیمه دوم 
سال جاری از راه درآمدهای مازاد فروش 
نفت در نیمه اول امسال جبران می شود. 
با این ح��ال محافل کارشناس��ی اعتقاد 
دارند دولت توان جبران کس��ری بودجه 
را به این سادگی ندارد. آنها حتی کاهش 
قیمت نفت را فرصتی برای اقتصاد ایران 
معرف��ی می کنند تا براس��اس آن میزان 
وابستگی اقتصاد کش��ور به نفت کاهش 
یابد، اما مهدی تقوی اس��تاد دانش��گاه 
و اقتص��اددان در این باره نظ��ر متفاوتی 
دارد و بر اث��رات تورم��ی و کاهش تولید 

اشاره می کند. 
اثرات کاهش قیمت نفت بر تولید 

به صورت مستقیم چه خواهد بود؟ 
 زمانی که درآمد ارزی دولت از فروش 
نفت کاهش یابد، ش��اهد افزایش قیمت 
دالر خواهیم بود که به دنبال آن ارز کمتر 
وارد می شود و کاهش ارز موجب افزایش 
هزینه ه��ای واردات��ی تولیدکنن��دگان 

می شود.
 در این ص��ورت افزای��ش هزینه های 
نهایی عرضه به س��مت چپ میل خواهد 
کرد که در این راس��تا می��زان تولید نیز 
کاهش می یابد زی��را تولیدکنندگانی که 
وابسته به موادخام اولیه از خارج هستند 
با توجه به افزایش قیمت دالر، به منظور 
تع��ادل در عرضه، تولید خ��ود را کاهش 

می دهند. 
کاهش قیمت نفت چه اثری بر تورم 
چه به لحاظ افزایش یا رکود خواهد 

داشت؟ 
در صورت افزای��ش قیمت دالر، هرچه 
وارد شود نیز گران می شود، البته میزان 
تورم نیز به میزان واردات بس��تگی دارد. 
اثر تورمی آن بیشتر بر مواد اولیه قطعات 

خودرویی اس��ت، زی��را آنها بیش��ترین 
واردکننده هستند. 

به غیر از اثر کس�ر بودجه، چه اثر 
دیگری بر بودجه متصور است؟ 

این مسئله به این امر بستگی دارد که 
در بودجه دالر براساس چه قیمتی بسته 

شده است.
 اگر بان��ک مرکزی دالره��ای نفتی را 
براس��اس دو هزار و 500 توم��ان در نظر 
گرفته و ب��ه فروش می رس��اند، ارز بانک 
مرکزی کمتر می شود، بنابراین با قیمت 
رسمی نمی تواند به همه تولیدکنندگان 
ک��ه مصرف کنن��ده هس��تند، ارز بدهد؛ 
ازاین رو مصرف کننده ارز نیز به س��مت 
بازاری غیر از بازار بان��ک مرکزی می رود 
که در این بازار نیز ش��اهد افزایش قیمت 

دالر هستیم. 
راه�کار پی�ش روی دول�ت برای 
جلوگیری از کسری بودجه ناشی از 

کاهش قیمت چیست؟ 
س��ه راهکار برای دول��ت جهت تامین 
اعتبارات در بودجه در نظر گرفته ش��ده 
است. یکی خالصه نفتی، درآمدهای نفتی 

و درآمدهای پولی.
 حال اگ��ر دولت نتوان��د از درآمدهای 
نفتی و حتی درآمده��ای مالیاتی بودجه 
خ��ود را تامین کن��د، ناچار به اس��تفاده 
از درآمده��ای پولی اس��ت. در آمدهای 
پولی یعنی اینکه دول��ت از بانک مرکزی 
بخواه��د ک��ه اس��کناس در اختی��ارش 
بگ��ذارد. چاپ اس��کناس نیز ب��ه منزله 
افزایش نقدینگی اس��ت ک��ه در نهایت 
به تورم می انجام��د. دولت تنه��ا باید از 
هزینه ه��ای پروژه ه��ای عمران��ی خود 
کم کند. در ای��ن صورت باز هم ش��اهد 
 رک��ود در اج��رای پروژه ه��ای عمرانی 

خواهیم بود. 

آینده اقتصاد ایران چه خواهد شد؟

رابطه مستقیم کاهش قیمت نفت و کاهش تولید

کارشناس اقتصاد سیاسی: 

 کاهش بهای نفت
کاهش تولید دولتی را در پی دارد

 استاد دانشگاه و اقتصاددان: 

 با کاهش قیمت نفت
هزینه تولید افزایش می یابد

نفت و مسئله اقتصاد ایران

کش��ورهای غربی و در رأس آنها امریکا فشار مضاعفی 
به اعضای اوپک وارد کردند تا سطح تولید خود را افزایش 
دهند و این اتفاق معموال با حمایت عربس��تان س��عودی 
پیگیری می ش��ود. برای مث��ال اجالس س��ران اوپک در 
عربستان که قرار نبود برای تولید نفت در آن تصمیم گیری 
شود، بزرگ ترین تولیدکننده را وادار کردند که از افزایش 
300 هزار بشکه ای تولیدش سخن براند، با اینکه تحلیل 
اعضای اوپک بر این استوار بود که میزان تولید با نیاز بازار 
برابر است. مش��کل به س��فته بازان و عدم سرمایه گذاری 
زیرس��اختی در صنع��ت نف��ت و اقتصاده��ای ب��زرگ و 
نوظهوری چون هند و چین و کش��ورهای ش��رق آسیا و 
رش��د تولید باالی 10 درصد آنها نیز مربوط می شود. به 
هر حال درآمدهای هزار و 100 میلی��ارد دالری اعضای 
اوپک در س��ال 2008 و چندین میلیارد دالری روس��یه 
رقمی نبود که قدرت ها بتوانن��د ادامه این ماجرا را تحمل 
کنند. همین عامل باعث شد فشارهای سیاسی بر اعضای 
اوپک روزبه روز بیشتر شود. از طرفی با توجه به ناهماهنگی 
بین اعضای اوپک و خارج از اوپ��ک، اکنون اعضای اوپک 
باید با تولیدکنندگان غیر عضو اوپک هماهنگی بیشتری 
داشته باشند تا تولیدش��ان را کاهش دهند چون تنها 40 
درصد تولید نفت در دست اعضای اوپک است. روسیه که 
بزرگ ترین تولیدکننده غیر عضو اس��ت، حاضر نمی شود 
به راحتی بازارهایش را از دس��ت بدهد. امریکا، انگلیس و 
مکزیک هم فرصت را برای تاختن به بازارهای اوپک هموار 
می بینن��د، از این رو همراهی های خوبی ب��ا اوپک ندارند. 
اجالس 27 آذر فرصت خوبی اس��ت که تعامالت اعضای 
اوپک و سایر تولیدکنندگان بیشتر شود که قیمت ها را به 
حداقل های موردنظر اوپک که از 70 تا 90 دالر چند ماه 
قبل به سطح 50 تا 60 دالر نزول یافته بود، نزدیک کند. 
درخصوص تاثیرات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران باید 
گفت بخش عمده ای از درآمد دول��ت از درآمدهای نفتی 
تامین می ش��ود، بنابراین کاهش قیمت نفت بر دولت را 
به شدت کاهش می دهد و از این طریق پروژه های عمرانی 
را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. کارشناسان از کاهش 
قیمت نفت ابراز نگرانی و بی��ان کردند افت بهای نفت در 
بازارهای جهانی طرح های اقتصادی دولت های کشورهایی 
مانند ایران، ونزوئال و حتی روسیه را تحت تاثیر قرار خواهد 
داد. به گفته آنها اگر بودجه س��ال آینده ایران با نفت 60 
دالر در بشکه بسته شود، ناگزیر بخش مهمی از طرح های 
اقتصادی خود را رها خواهد کرد. زمانی که پروژه های نفتی 
با مشکل مواجه  شوند، بقیه صنایع را نیز تحت تاثیر قرار 
می دهند. در حالت طبیعی بخش��ی از درآمدهای دولت 
در بخش س��رمایه گذاری در صنعت نفت هزینه می شود. 
زمانی که بودجه دولت کاهش می یابد، س��رمایه گذاری 
در صنعت نفت و به تبع آن سرمایه گذاری در سایر صنایع 
کاهش می یابد و این امر مشکالت عدیده ای برای اقتصاد 

کشور به وجود می آورد. 
کسری بودجه: چون دولت بودجه را انبساطی تنظیم 
کرده بود و بی��ش از 60 درصد بودج��ه اش به نفت متکی 
اس��ت و تقریبا 90 درصد واردات به نفت وابس��ته اس��ت 
بنابراین با کاهش قیمت نفت کسری بودجه کامال اتفاق 
خواهد افت��اد. برآوردها نش��ان می دهد با ص��ادرات یک 
میلیون بشکه نفت در روز درآمد ارزی روزانه فروش نفت 
مشخص است و دولت براساس آن مخارج ارزی اش را بابت 
واردات کاال و خدمات بسته است و هرگونه کاهش سبب 
کسری بودجه خواهد شد. اگر این روند به همان وضعیت 
ادامه داشته باش��د در پنج ماهه انتهای سال جاری دچار 
کس��ری بودجه فراتر از این خواهیم شد. عدم کنترل نرخ 
ارز، کاهش ارزش پول ملی، گس��ترش پدیده تورم و افت 
ذخایر ارزی خارجی از دیگر تبعات کاهش جهانی قیمت 

نفت بر اقتصاد کشورمان است.
 ازاین رو راهکارها و توصیه هایی برای آن در نظر گرفته 
می ش��ود. اجرای این راهکاره��ا می تواند ت��ا حد زیادی 
پیامدهای منفی س��یر نزولی قیمت نفت را کاهش دهد: 
پیش بینی قیم��ت واقعی نف��ت در بودجه س��ال آینده، 
قطع نظر از اجرای طرح تحول و تدوین انقباضی بودجه، 
اجرای سیاست های پولی برای کنترل نقدینگی و تورم و 
همچنین تسریع در اجرای سیاست های اصل 44 از جمله 

این راهکارهاست. 
توجه ویژه به تولیدات بخش کشاورزی، چون داده های 
آم��اری حاک��ی از آن اس��ت که واردات س��ال گذش��ته 
محصوالت کش��اورزی ش��ش میلی��ارد و 190 میلیون و 
108 هزار دالر بوده و برای س��ال جاری ب��ا توجه به بروز 
خشکس��الی و کاهش تولیدات در این بخش واردات 12 
میلیارد دالر از این محصوالت برای تامین نیاز مردم گرفته 
شده اس��ت، اما کاهش درآمدهای نفتی به محدودیت در 
واردات محصوالت کش��اورزی منجر خواهد شد. پس چه 
خوب است دولت برای سال آینده تولیدات کشاورزی یک 
برنامه مدون استراتژیک داش��ته باشد؛ کاهش وابستگی 
بودجه به نف��ت همان گونه ک��ه در برنامه و چش��م انداز 

پیش بینی شده است.
 طبق این برنامه ها، هر سال باید حدود 10 الی 12 درصد 
از وابس��تگی بودجه به نفت کاهش پیدا کند. مدیریت بر 
مصرف انرژی به ویژه آن بخشی که از خارج وارد می شود، 
مثل بنزین تالش برای ایجاد انضباط مالی از طریق کاهش 
هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه کشور و اجرای 
سیاست های انقباضی مثل چاپ و توزیع اوراق مشارکت 

در بین مردم. 
بدون ش��ک کاهش قیمت نفت معلول عوامل و دالیل 
مختلفی اس��ت و از طرف دیگ��ر خود، به عن��وان عاملی 
تاثیرگ��ذار در فع��ل و انفع��االت اقتصادی کش��ورهای 
صادر کننده تلقی می ش��ود. از آنجا که کش��ور ما سومین 
تولید کننده اوپک بوده و پیش از 50درصد بودجه کشور 
به این ماده وابسته است، هرگونه کاهش قیمت تبعاتی بر 

اقتصاد ما دارد. 

 زیربنای اقتصاد ایران 
بر نفت استوار است؟ 

قیمت جهانی نفت از تابس��تان س��ال ج��اری میالدی 
کاهش محسوس��ی داش��ته اس��ت. این افت قیمت یا هر 
نوسانی در بازار نفت بر اقتصاد جهانی تاثیر گذار است اما 
افت قیمت نفت تاثیر چش��مگیری بر اقتصاد کشورهایی 
دارد که ذخایر عظیم نفتی دارند یا به عبارتی صادر کننده 

عمده طالی سیاه هستند. 
کش��ورهایی که بخش اعظم در آمد ص��ادرات خود را 
از نفت تامین می کنند تقریبا در س��طح جهان ش��ناخته 
شده هستند. روسیه و عربستان از جمله همین کشورها 
هس��تند. برخی کش��ورها نیز به س��بب موقعیت مکانی 
خود ذخایر نفت��ی خوبی دارند. کش��ورهای حوزه خلیج 
فارس در زمره این کشورها هس��تند. ایران به عنوان یکی 
از کش��ورهای ح��وزه خلی��ج ف��ارس، از صادر کنندگان 
شناخته شده منطقه است. بر این اساس، اقتصاد ایران تا 
 چه حد تحت تاثیر صادرات نف��ت و درآمد حاصل از این 

صادرات است؟ 

اثرات میان مدت و بلند مدت کاهش قیمت نفت 
در ح��ال حاضر ای��ران در ه��ر روز، با ص��ادرات رقمی 
حدود 297 ه��زار بش��که میعانات گازی ، ی��ک میلیون 
بش��که نفت خام و همچنین ف��روش گاز ب��ه واحدهای 
پتروش��یمی داخلی، بودج��ه مورد نیاز خود را به ش��کل 
مطلوبی تامی��ن می کند اما نوس��ان قیمت نف��ت و افت 
آن برخی مع��ادالت میان مدت اقتصادی ای��ران را تحت 
تاثیر قرار خواه��د داد. کاهش قیمت نف��ت، روند ذخیره 
بودجه را مختل می کن��د و در نتیجه برخ��ی پروژه های 
اقتصادی میان مدت دچار رکود می شوند اما بررسی های 
اقتص��ادی نش��ان می دهد در صورت��ی که ای��ران بتواند 
به ی��ک قیمت با ثب��ات، هر چن��د کاهش یافت��ه در رقم 
صادرات روزانه خود برس��د، مش��کل بلند مدت خود را تا 
حد زیادی حل کرده اس��ت. برای مثال رق��م 85 دالر به 
 ازای هر بش��که در روز می تواند کس��ری بودجه دولت را 

مهار کند. 

جایگاه معتدل ایران در بحران قیمت نفت 
طبق گ��زارش صن��دوق بین المللی پول، دو دس��ته از 
کش��ورهای صادر کننده نفت بیش از دیگران در معرض 

بحران اقتصادی نفت قرار دارند: 
*  کشورهای کوچکی که اقتصادشان وابستگی شدیدی 
به صادرات نفتی دارد، عمال تم��ام درآمد خود را از طریق 
صادرات نفت��ی تامین می کنند. مثل عم��ان و بحرین که 
طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول در س��ال آینده 
میالدی ت��ورم تقریب��ی ب��االی 7/5 درص��دی را تجربه 

خواهند کرد. 
*  کشورهای بزرگی که تولیدات داخلی اندک و صادرات 
نفتی بس��یار گس��ترده ای دارند و اقتصاد آنها در صورت 
کاهش صادرات نفت تقریبا فلج خواهد شد. مثال برجسته 

این کشورها عربستان صعودی است. 
براس��اس این نکته که ایران در بین کش��ورهای میانه 
صادر کننده نفت قرار دارد و تمام درآمد و بودجه کش��ور 
از طریق صادرات نفت تامین نمی ش��ود، نمی توان ایران 
را ج��زو بحران زده ترین کش��ورها پس از س��قوط قیمت 
نفت ارزیابی ک��رد. اگرچه عدم س��قوط ایران به دس��ته 
 بحران زده ها نیز نیاز به برنامه ریزی بلندمدت برای جبران 

کسری بودجه دارد. 

لغو تحریم ها، پلی به سوی اقتصاد مستقل تر 
باره��ا در م��ورد پتانس��یل های اقتص��ادی متع��دد 
ای��ران، ب��رای س��رمایه گذاری های غیر نفت��ی و ظرفیت 
استراتژیک مناسب ایران برای مبادالت خارجی صحبت 
ش��ده اس��ت. لغو تحریم ها و کاهش فش��ار این اهرم، بر 
 اقتصاد ای��ران می توان��د از وابس��تگی بودجه ای��ران به 

صادرات نفتی بکاهد. 
ایران برای جبران مشکالت مبادله و صادرات کاالهای 
غیرنفتی خود و مشکالت متعدد در زمینه عقد قرارداد با 
کشورهای پایبند به تحریم ها، ناچار است به صادرات نفتی 
تکیه کند. با لغو تحریم ها، ایران می تواند با ثبات اقتصادی 
بیشتری به معامالت تجاری دس��ت بزند و نوسان قیمت 

نفت تاثیر کمتری بر بودجه یا سطح تورم ایران بگذارد.
 از س��وی دیگر کش��ورهایی مثل عربس��تان با اهداف 
سیاس��ی و در نظر گرفتن منافع خود سعی دارند با پایین 
نگه داشتن قیمت نفت، کشورهایی مانند ایران را مجبور 
به افزایش حجم ص��ادرات نفتی کم ب��ازده و به هم زدن 
معادالت صادرات نفتی کنند. این مسئله با لغو تحریم ها 
نتیجه معکوس خواهد داش��ت و این بار عربستان خواهد 
بود که به خاطر اقتصاد به شدت وابس��ته به نفت با پایین 
ماندن قیمت نفت دچار رکود اقتص��ادی و افزایش تورم 

می شود. 

فشار کاهش قیمت نفت بر بازار بورس ایران 
متاسفانه کاهش قیمت نفت، تاثیری منفی بر عملکرد 
بازار بورس و صنایع پتروش��یمی خواهد داشت. این تاثیر 
بیش از آنکه اقتصادی باش��د روانی خواهد بود. هراس از 
افزایش ت��ورم و جابه جایی های بعضا ش��تاب زده در بازار 
نقل و انتقاالت اوراق بهادار نشانه های روانی اثرات کاهش 
قیمت نفت بر سرمایه گذاران و اقشار متوسط جامعه است. 
تغییرات در زمینه اعط��ای یارانه ها یا افزایش نرخ تورم از 
دیگر هراس هایی است که اقشار متوسط و متوسط رو به 
پایین جامعه را به شدت تحت فشار و نارضایتی روانی قرار 
می دهد. ابهامات اقتصادی و روش��ن نبودن قطعی نتیجه 
مذاکرات نیز بر این سردرگمی روانی اقشار مختلف به ویژه 

آسیب پذیر جامعه افزوده است. 

صادرات غیر نفتی، پاشنه آشیل اقتصاد ایران 
خوش��بختانه ایران مثل بسیاری از کش��ورهای حوزه 
خلیج فارس اتکای مطلق بر صادرات نفتی ندارد. صادرات 
غیر نفتی و قرارداد های همکاری با کش��ورهای همسایه 
نقطه روشنی برای کارنامه اقتصادی ایران تلقی می شود. 
این همان بخشی است که ایران را در برابر تحریم ها تا حد 
زیادی حفظ کرده اس��ت و اتفاقا با لغ��و تحریم ها اقتصاد 
ایران نه تنه��ا درحوزه صادرات نف��ت، بلکه در حوزه های 
غیر نفتی نیز رشد چش��مگیری خواهد داشت. در واقع با 
توجه به پتانسیل های ویژه ایران، بودجه اقتصادی ایران 
از طریق بخش های صنعت، کش��اورزی و تکنولوژی نیز 

قابل کنترل است. 
ترجمه و گردآوری: رؤیا پاک سرشت

دریچه دیدگاه

109شمــاره

یاشار پاکنهاد
کارشناس علوم اقتصادی



15 سه شـنبه |  11 آذر 1393 | مدیریت مجموعه داریشمــاره

پیرمرد 63 ساله صاحب کلکسیون 
بطری های کوکاکوال

بزرگ ترین کلکس��یون بطری های باز نش��ده نوش��ابه 
کوکاک��وال در اختی��ار یک م��رد بریتانیایی ب��ه نام جان 
بورلی اس��ت. آقای بورلی هم اکنون 63 س��ال سن دارد. 
او جمع آوری بطری های باز نش��ده کوکاک��وال را از دوره 
نوجوانی و دهه 1950 آغاز کرد و حاال رکورد بزرگ ترین 
مجموعه بطری های باز نشده کوکاکوال را به نام خود ثبت 

کرده است. 
جرقه فراهم آوری این کلکسیون در ذهن جان بورلی با 
خواندن یک مقاله در مجله الیف زده ش��د. او حاال آن قدر 
بطری باز نش��ده کوکاک��وال دارد که مجبور ش��ده برای 
نگهدای آنها جایی بس��ازد. کلکس��یون بطری های آقای 
بورلی اکنون 15 هزار و 600 دالر مع��ادل 10 هزار یورو 

قیمت دارد. 
بورلی در این باره می گوید: »شاید کمی عجیب به نظر 
برس��د، اما من کوکاکوال دوس��ت ندارم. اگر به رستوران 
بروم، بیشتر اوقات آب معدنی س��فارش می دهم و گاهی 
هم نوشابه رژیمی. چون به هر حال آنها سالم تر هستند.«

اگرچه آقای بورلی طعم کوکاکوال را نمی پسندد، اما به 
برند این نوشابه جهانی عالقه دارد. به همین دلیل است که 
در نیم قرن اخیر به کار جمع آوری این کلکسیون مشغول 
بوده است. در کلکس��یون بزرگ بورلی، بطری های جالب 
و کمیابی می توان یاف��ت. یکی از آنها طرح��ی به یادگار 
از ازدواج ش��اهزاده چارلز و پرنس��س دانا در سال 1982 
دارد. این بطری در آن زمان تنها 18 پوند قیمت داش��ت، 
اما ح��اال 100 یورو ارزش دارد. همچنی��ن بطری هایی با 
طرح های مربوط به جام های جهان��ی فوتبال، فیلم های 
سینمایی مشهور از جمله جنگ ستارگان و هری پاتر و نیز 
رویدادهای مهم سیاسی در میان کلکسیون آقای بورلی 

دیده می شود. 
او دنیا را کشور به کشور زیرپا گذاش��ته تا توانسته این 
کلکسیون را گرد هم بیاورد. بورلی از امریکا تا ژاپن و چین 
و حتی خاورمیانه را گشت زده تا به این کلکسیون دست 
یافته است. یکی از سخنگویان ش��رکت کوکاکوال درباره 
این کلکس��یون می گوی��د: »مجموعه افس��انه ای بورلی 
بزرگ ترین کلکسیون بطری است که ما تاکنون درباره اش 

شنیده ایم.«
آقای بورلی قصد متوق��ف کردن جمع آوری بطری ها یا 
حتی فروش آنها را ندارد. با اینکه از این و آن ش��نیده که 
مجموعه اش را با قیمت باالیی می تواند بفروشد، اما حاضر 
به این کار نیست و کلکس��یون خود را بس��یار ارزشمند 
می داند. او اعتقاد دارد که هنوز کلکسیونش تکمیل نشده 
و تنه��ا زمانی این اتف��اق می افتد که بط��ری کوکاکوال با 
عکس الویس پریسلی، هنرمند معاصر امریکایی را بتواند 
به مجموعه اش اضافه کن��د. از طرفی گینس هم به دنبال 
تماس با بورلی 63 ساله است تا بتواند با دیدن کلکسیون 

او آن را در کتاب رکوردهای جهان ثبت کند. 

ساعتی با حافظ نظری، یکی از کلکسیونر های بزرگ ایران 
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در مورد ش��روع جمع آوری ان��واع کاالهای 
موج��ود در مجموع��ه اش می گوی��د: از بچگی 
عالقه من��د ب��ه کت��اب ب��ودم. هرچن��د پول 
خرید کت��اب نداش��تم. از نوع ح��رف زدنش و 
اطالعاتی ک��ه دارد به راحت��ی می توان فهمید 
خوانن��ده  حرف��ه ای و تخصصی کتاب اس��ت. 
گهگاه��ی بی��ن حرف های��ش بی��ت ش��عری 
می خواند ک��ه حال خوش��ی دارد، اما ش��روع 
جدی ب��رای جم��ع آوری کتاب های��ش از 12 
سالگی  بوده اس��ت. می گوید روی دستشویی 
خانه پ��دری ی��ک فض��ای 90س��انتی متری 
 ب��ود ک��ه کتاب های��م را آنج��ا نگه��داری 

می کردم. 
کم کم مجموعه من رو به بزرگی رفت. اما چه 
کسی و چگونه باید مجموعه دار شود. تاکنون با 
هر کسی که در این مورد گفت وگو کرده ام، هر 
چیزی را درخور مجموعه ش��دن می دانند. هر 
کسی هم می تواند و تنها شروع کردن مهم است. 
اما بعضی ها هستند که مجموعه آنها گوشه هایی 
از فرهنگ کشور را زنده نگه داشته است. برای 
آینده مجموعه خ��ود برنامه دارن��د و در تمام 
سال هایی که وسایل ریز و درشت را جمع آوری 

کرده اند، برنامه ای مدون در ذهن داشته اند.
حاف��ظ نظری، یک��ی از همین آدم هاس��ت. 
نظری هم از مجموعه داری که حرف می زند نوع 
نگاهش متفاوت می شود. دل، عشق و عالقه را 

هردم تکرار می کند.
خودش می گوید: نگاه مجموعه دار به جهان 
اطرافش با انسان عادی فرق دارد. من از بچگی 
فردی احساساتی و عاشق ش��عر و کتاب بودم. 
مجموعه دار مس��ئول، دید برتر و دلسوزانه ای 

نسبت به جامعه دارد. 

مجموعه ای که موزه ای بزرگ است
بیش از 850 دوربین عکاسی دارد. دوربین ها 
حتی بروش��ور و اتیک��ت قیمت ه��م دارند که 
قیم��ت روی یک��ی از آن 9 دالر و 97 س��نت 
اس��ت. این دوربین ها قدمتی بیش از 70 سال 
دارند. دوربین ش��کاری هم دارد. یک دوربین 
فیلمبرداری صامت هم دارد که ساخت کشور 
آلمان اس��ت و مربوط به بیش از 80 سال پیش 
اس��ت. دوربینی که کاور بس��یار تجهیزشده و 
دقیقی دارد. دوربی��ن کوچک دیگری هم دارد 
که دوربین جاسوس��ی و س��اخت آلمان غربی 
است یعنی بعد از جنگ جهانی. بیشتر دوربین ها 
نو و کارنکرده هستند که حتی بندهای آنها هم 
باز نشده اس��ت. 700 نوع سیگار خارجی دارد، 
شش هزار قوطی کبریت خارجی دارد و 20 هزار 
قوطی کبریت ایران��ی که چهار ه��زار تا از این 
تعداد چوبی است که بسیار ارزشمند و کمیاب 
است. شش هزار کبریت خارجی چوبی هم دارد 

و بیش از دو ه��زار کبریت بغلی ک��ه از بغل باز 
می شوند و زیباترین کبریت های مجموعه اش 
هستند. بیش از 80 هزار جلد کتاب و نزدیک به 
350 هزار شماره مجله دارد، از ماهنامه گرفته 
تا فصل نام��ه و غیره. همچنی��ن 1400 عنوان 
مجله بعد از انقالب را جمع آوری کرده اس��ت. 
داش��تن این همه کتاب و مجله در حالی است 
که می گوید از بچگی حسرت داشتن یک دیوان 
حاف��ظ را می خ��وردم که نداش��تم. مدال های 
نظامی از کشورهای مختلف هم از دیگر اجزای 
این   مجموعه بزرگ اس��ت. دو هزار نوع فندک 
و از ه��ر فندک دو عدد دارد. دو دس��تگاه تایپ 
قدیمی ه��م دارد ک��ه یکی آمریکای��ی و یکی 
انگلیسی است. ترازوی پست با مهر مخصوص 
هم یکی دیگر از اج��زای مجموعه اوس��ت که 
حداقل 90س��ال قدمت دارد و 14 سال پیش 
به قیمت 300 هزار تومان از یک دس��تفروش 
در خیابان منوچهری خریده است. ترازوها یکی 

آلمانی و دیگری انگلیسی است. 
کبریت هایش هم تماشایی است. نگاهشان 
که می کند چشمش می درخش��د. عامدا عالما 
نگفتم نگاهش می درخش��د زی��را همه حجم 
چشمش درخشان می شد وقتی به کبریت های 
رنگارنگش نگاه می کرد. خودش زیبایی آنها را 
دلیل اصلی جمع آوری ش��ان می داند. هرچند 
تصاویر فرهنگی مانده بر آنه��ا دلیل مهم تری 

برای جمع آوری آنها بوده است. با ساعت ها نگاه 
کردن به این وسایل هم آدم سیر نمی شود. دل 
کندن از این مجموعه برایم آسان نبود. به ویژه 
مجموعه بی نظیر فندک ها. جالب است که با این 
دنیای خیال انگیز فندک و پیپ خودش لب به 
سیگار هم نمی زند و همه این تندرستی را هم 

محصول مجموعه داری اش می داند. 

اسناد باران خورده
ش��یوه های جم��ع آوری وس��ایل اش ه��م 
داستان های جالبی دارد. از جمع کردن مجالت 
از وس��ط خیابان در حال��ی که با کت وش��لوار 
و ک��روات در حال رفت��ن به جلس��ه ای بوده تا 
داس��تانی که در س��ه راه عب��اس آب��اد برایش 
پیش آمده اس��ت؛ جایی که اس��نادی از اداره 
گمرک را مربوط به سال 81 که دستور تشکیل 
موزه ای ب��رای جمع آوری اس��ناد گمرک بوده 
اس��ت، پیدا می کند. خ��ودش  می گوید: باران 
می بارید و من از آنجا می گذشتم که در گوشه 
خیابان برگه های��ی توجه مرا جل��ب کرد. بین 
اینکه می توانن��د برگه هایی مهم باش��ند یا نه 
درمانده بودم ولی باالخ��ره تصمیم گرفتم که 
به سراغش��ان ب��روم و دیدم که اس��ناد مهمی 
است. فورا کتم را در آوردم و روی آنها گذاشتم 
تا بیش از این خیس نشوند و از بین نروند. این 
اس��ناد بیش از 222 برگ اس��ت که حاال دقت 

نظر و توجه ویژه او موجب ماندگاری شان شده 
است. همچنین چندین سال پیش و در حالی که  
همراه با دوستی به جلسه ای مهم می رفتم، بین 
راه با دیدن حجم زیادی از مجالت ریخته شده 
در کنار خیابان پیاده شدم و همانجا نشستم و 

مجالت را از بین زباله ها جدا کردم.

هزینه های مجموعه داری
فقط باب��ت جلد ک��ردن ش��ماره های مجله 
خواندنی ه��ا 65 ه��زار توم��ان هزین��ه کرده 
اس��ت. قفل هایی ک��ه از بندرعب��اس خریده و 
کم کم به مجموعه تبدیل شده است. می گوید 
مجموعه داری گام به گام اس��ت. کم کم اس��ت 
و ره صدس��اله را یک ش��به رفت��ن نیس��ت. با 
مجموع��ه داری هی��چ گاه از زندگ��ی خس��ته 
نمی شوید. نوعی امید به زندگی است. مجالت 
را از اف��رادی می خ��رد که روزنامه ه��ای باطله 
را خری��داری می کنند و گزینه های مناس��بی 
هس��تند که از آنها مجالتش را خریداری کند. 
آسمان،  نس��یم بیداری و غیره تعدادی از این 
مجالت هس��تند. می گوید حتی تشتک بطری 
پپس��ی هم جمع می کرده اس��ت. زیرا معتقد 
است که هر چیزی را می ش��ود مجموعه کرد. 
در هر گوشه خانه اش یک مجموعه ارزشمند به 
چشم می خورد. به خاطر کبریت هایی که تصویر 
فردوسی ش��اعر، مقبره بابک خرمدین و تخت 

جمشید را بر خود دارند، چندین بار به کارخانه 
توکلی سر زده تا توانسته آنها را به دست بیاورد. 

پیش به سوی موزه روستایی
ام��ا س��رانجام ای��ن مجموع��ه عظی��م و 
دوست داشتنی چه می ش��ود. مجموعه ای که 
در حال حاضر موزه ای ارزش��مند است. نظری 
برنامه خوشایندی برای آینده مجموعه اش دارد. 
اصالتا اهل یکی از روستاهای اطراف شهرستان 
خوی است. می خواهد مجموعه ای از کتابخانه 
و موزه بسازد تا فرهنگ کتابخوانی را در روستا 
نهادینه کند. می خواهد برای مردم آنجا کاری 

کرده باشد. 

زندگی آرام در سایه مجموعه داری
همسر آرام و مهربانی دارد. می گوید پابه پای 
من پیش آمده و همواره صبوری کرده اس��ت. 
می گوی��د تحم��ل آدم های��ی مثل من آس��ان 
نیست، اما همس��رم همراه خوبی بوده. هرچند 
می گوید که گاه کتاب ها و مجالت را دور از چشم 
همسرش خریده است. می گوید با مجموعه داری 
آدم پیر نمی شود و مهم ترین سرگرمی زندگی 

آدم می شود. 

دم آخر
از در خان��ه که خارج می ش��وم چش��مم به 
کارتن هایی می افتد ک��ه از دم در تا روی پله ها 
چیده ش��ده اند و انته��ای این راه به پش��ت بام 
می رس��د. رد گل کاری کبوتران ه��م روی آنها 
به چش��م می خورد. می گوید در این کارتن ها 
فندک ها را چیده و روی پشت بام گذاشته بودم! 
صحنه جالبی شده اس��ت! کسی که می خواهد 
گوش��ه هایی از خاطرات یک ملت را حفظ کند 
اما با کمبود جا مواجه است. می گوید این تعداد 
کارتن تنها حاصل پنج ماه اخیر است و البته او 
بیش از 40 سال اس��ت که در حال جمع آوری 
این مجموعه های رنگارنگ و بزرگ است. باید 
بازگردم روزنامه و این گفت وگ��و را برای چاپ 
آماده کنم وگرنه ش��اید ساعت ها ماندن در این 

موزه خانگی هم مرا راضی به آمدن نمی کرد. 

خاطره
روزی در خان��ه یکی از دوس��تان داش��تیم 
خانه او را بازسازی می کردیم که این لوسترها 
را دی��دم. )اش��اره ب��ه  لوس��ترهای خانه اش(
لوسترهای ایتالیایی و بس��یار شیک و با خودم 
گفتم که کاش این لوس��ترها م��ال من بودند. 
این اتفاق مربوط به س��ال 1367 است. جالب 
اس��ت بگویم که چند وقت بعد همین دوست 
ما به م��ن مراجعه کرد که همس��رم گفته این 
لوسترها قدیمی است و یک میلیون تومان آنها 
را می فروشیم. با اینکه پول نقد نداشتم، اما به 

هر حال این لوسترها را خریدم. 

کتاب های درسی قبل و بعد از انقالب با تصاویر خاطره انگیز و مجالت 
مختلف که ماهانه بیش از چهار میلیون تومان برای خریدشان هزینه 
می کند. دفترهای مربوط به سال های گذشته، دوربین عکاسی، رادیو، 
تیغ سلمونی، قفل، آفتابه- لگن، ترازو، فندک، کبریت، سیگار، ظروف، 
لوسترهای ست ایتالیایی، مجله، اطلس جغرافیایی، کتاب های درسی 

مدارس انگلیسی زبان دهه 40 و 50، اسناد استخدامی در ادارات ایران 
در دهه های 40 و 50 و سوگندنامه های استخدامی مربوط به آن دوران، 
تنها نمونه هایی از مجموعه بزرگ این مرد آذری است. ته لهجه شیرین 
آذری و هیجانی غیرقاب�ل وصف دارد. لحظ�ه ای آرام نمی گیرد. از هر 
گوشه خانه، یک مجموعه س�اخته اس�ت. میز بزرگ غذاخوری برای 

فندک ها و قفسه های بیشماری برای کتاب ها و کبریت ها و بوفه هایی 
برای ظرف ها و قفل ها و غیره، اما طبقه چهارم خانه ای نه چندان بزرگ 
در قیطریه همراه ب�ا راه پله هایش ج�ای کوچکی ب�رای جانمایی این 
مجموعه بزرگ است. هرچند می گوید  جاهای دیگری برای نگهداری 

مجموعه هایش دارد. 

 کالهدار و بی کاله
امضادار و بی امضا

واحد مبالغ اس��کناس های دوره پهلوی اول ریال بوده 
است که به ترتیب 5 ، 10، 20، 50، 100، 500 و 1000 
ریال قیمت دارند و یک نمونه 10هزار ریالی هم داشته که 

موافقت نشده و دیگر چاپ نشده است. 
 اسکناس کاله دار 500 ریالی گران تر است و اسکناس 
1000 ریالی از 500 ریالی و اس��کناس پنج تومانی نیز از 
500 ریالی به دلی��ل پایین بودن رقم اس��کناس ارزان تر 

است. 
اسکناس های دوره پهلوی اول همراه با امضا بوده است، 
به طوری که چندین نفر در زمان های متوالی اسکناس های 
دوره پهلوی اول را امضا می کردند، اما اسکناس های رضا 
شاه بیشتر از سوی امیرخسروی و عبدالحسین هژیر امضا 

می شده است. 
اسکناس های س��ری اول رضاشاه یا اسکناس های کاله 
بزرگ که امضای خارجی دارند، گران تر هستند. به عنوان 
مثال اس��کناس 50 تومانی کاله بزرگ دارای سه امضا از 
عبدالحس��ین هژیر، معین و یک فرد خارجی اس��ت که 
اسکناس کاله بزرگ 500 ریالی با امضای خارجی گران تر 

از اسکناس با دو امضای دیگر است. 
همچنین اس��کناس های س��ری دوم دوره پهلوی اول 
ش��ماره داش��ته اس��ت، به طوری که روی اسکناس های 
کاله دار پهلوی شماره فارس��ی وجود ندارد. بعد از اینکه 
چاپ اس��کناس های کاله دار از سوی کش��ور امریکا تمام 
و چاپ س��ری اسکناس های س��ربرهنه از س��وی کشور 
انگلستان آغاز شد در ابتدا شماره اسکناس های سربرهنه 
التین بود، اما بعد فارس��ی ش��ده و در نهایت التین و بعد 
فارس��ی می ش��ود، به طوری که ش��ماره های سری آخر 
اسکناس های رضاشاه یعنی اسکناس های نیم رخ فارسی 
بوده است. درحال حاضر اسکناس با مهر 1317 با شماره 

فارسی گران تر است. 
اس��کناس های دوره پهلوی اول یک نمونه رنگ را دنبال 
می کردند، مثال اسکناس پنج تومانی رضاشاه که سبز رنگ 
بوده با آنکه ت��ا آخرین روز حکومت خود بی��ش از 10مدل 
اس��کناس پنج تومانی چاپ شد، همگی س��بز رنگ بودند. 
درحال حاضر اسکناس پنج تومانی سبزرنگ دوره رضا شاه 

نایاب است. 
چاپ اس��کناس های دوره پهلوی مرب��وط به 80 تا 90 
س��ال پیش اس��ت. به همین دلیل اش��کال چاپی در این 
اس��کناس ها وجود نداشته اس��ت، به طوری که درهنگام 
چاپ اگر اسکناسی با اشکال و ایراد چاپی مواجه می شد، 
بانک آن اس��کناس ای��راددار را برداش��ته و ب��ه جای آن 
اس��کناس بدون ایراد وارد بازار می کرد. می توان گفت در 

آن دوره چاپ ها قوی تر و دقیق تر بوده است. 

محمد مالمیر 
مجموعه دار حوزه اسکناس و سکه 

آموزش
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افشای یک نقشه از اپل
ژوررنال،  وال اس��تریت  به گزارش 
مجله ژاپنی Mac Fan  طرحی 
از یک تبلت جدید منتشر کرده و 
ادعا می کند این طراحی مربوط به 
آی پد جدید ۱۲ اینچی اپل است. 
به گفته این مجله، تبلت جدید اپل، آی پد ایرپالس نام 
دارد. ای��ن مجله مدعی ش��ده، آی پد ایرپالس از صفحه 
نمایشی با سایز ۱۲/۲ اینچ، پردازنده جدید A9 و چهار 
بلندگ��و برای ارائه صدای اس��تریو در تمام جهات بهره 
می برد و قرار است ماه آوریل یا ژوئن سال بعد میالدی 
به بازار عرضه ش��ود. براس��اس آخرین ش��ایعات درباره 
تبل��ت جدید اپل، نام این دس��تگاه ک��ه ضخامت هفت 
میلیمتر دارد، »آی پد پرو« خواهد بود. مدتی اس��ت که 
زمزمه س��اخت آی پد بزرگ تر از 9/7 اینچ با ابعادی در 
حدود ۱۲ اینچ توسط اپل به گوش می رسد. تاکنون نیز 
ش��ایعات مختلف اندازه نمایش��گر دستگاه را بین ۱۲ تا 
۱۲/9 اینچ اعالم کرده اند. رس��انه ها گزارش داده اند که 
اپ��ل قص��د دارد این آی پد بزرگ را اوایل س��ال ۲۰۱۵ 
رونمایی و عرضه کند، اما نش��ریات مدعی هس��تند که 
اپل به علت پاس��خگویی به تقاضای باالی آیفون شش 
و آیف��ون ش��ش پالس، تولید انبوه آی پ��د بزرگ تر را از 
دس��امبر ۲۰۱۴ به س��ال آینده می��الدی موکول کرده 
اس��ت. آخرین ش��ایعات از زنجیره های تامی��ن اپل نیز 
تولید انبوه آی پد بزرگ تر را زمانی بین سه  ماهه اول یا 

سه ماهه دوم سال ۲۰۱۵ می دانند. 

گزارش گاردین از آثار باستانی ایران
گاردین  گ��زارش  ب��ه 
اث��ر   3۵۰ درمی��ان 
موجود در م��وزه ملی 
ایران باستان، آرواره یک خرس ۲۰۰ هزار ساله نیز هست 
که از غار دربند در رودبار گیالن کش��ف ش��ده که سایت 
دوران دیرینه سنگی است که از ۲۵۰۰ سال تا ۱۲هزار سال 
پیش قدمت دارد یعنی زمانی که انسان یا نیاکانش استفاده 
از ابزار را می دانست، اما در کاربرد و تولید ابزارهای پیچیده 
و هنری و خل��ق آثار و ادوات توانایی نداش��ت. فردی که 
رهبری تیم کاوش را بیش از دو س��ال پیش در غار دربند 
برعهده داش��ت می گوید که پیش از این تصور می شد که 
مناطق واقع در میانه اروپای غربی و کوهستان های قفقاز 
تنها زیستگاه خرس ها بوده است، اما کشف استخوان هایی 
در فرانسه و استفاده از روش تعیین تاریخ با فناوری اورانیوم 
س��ری U نشان داد که چنین نبوده است. این فرد نیز که 
خود به عنوان یکی از مدیران پروژه مشترک باستان شناسی 
با دانش��گاه بوردو فرانسه بوده و به طور منظم در آن پروژه 
همکاری داشته، می گوید که کشف آثار بیشتری عالوه بر 
این فک یا آرواره این خرس نش��ان از همزیس��تی بیشتر 
حیوان��ات با انس��ان می دهد. همچنان که آثار نقاش��ی به 
جا مان��ده از صفویان در قرن ۱9 یا برخی آثار تذهیب در 
اصفهان انواع پرندگان شگفت آور را به نمایش می  گذارد و 
نیز در برخی کتاب های نفیس دوران قاجاری شاهد نمایش 
انواع موجودات اساطیری از جمله اسب با سر انسان یا شیر 

با سرپرنده و مانند آن بوده ایم. 

تحمل ایران، فرا تر از تحریم
به گزارش لس آنجلس 
دیوی��د  آرون   تایم��ز، 
میلر از مرکز تحقیقاتی 
»وودرو ویلس��ون« در مقاله ای به مذاکرات هسته ای ایران 
و ۱+۵ )امریکا، انگلیس، فرانس��ه، روس��یه، چین به عالوه 
آلمان( اش��اره کرد و نوش��ت زمانی در زندگی وجود دارد 
که به آنچه می خواهید، نمی رسید اما ممکن است به آنچه 
الزم دارید برسید. ممکن است چیزی که به آن می رسید 
همه چیز نباش��د، اما باز هم خوب اس��ت. وی سپس این 
موضوع کلی را به مسئله هسته ای ایران ربط داده و نوشت 
در هر مذاکره ای که کارس��از می ش��ود، هیچ کس به آنچه 
می خواهد نمی رس��د و هیچ کس به ۱۰۰ درصد نمی رسد، 
اما دس��ت کم به آنچه برای توافق الزم اس��ت، دست پیدا 
می کن��د. این گزارش ضمن اش��اره به ای��ن مطلب که به 
چالش کش��یدن غرب در موضوع هسته ای به یک موضوع 
پرافتخار برای ایران تبدیل شده است، نوشت که این مسئله 
صحت دارد که تحریم های واشنگتن، اروپا و شورای امنیت 
در آوردن ای��ران به می��ز مذاکره، نقش مهمی را ایفا کرده 
است، اما این بدان مفهوم نیست که فشار اقتصادی و مالی 
به اندازه ای کافی بوده که به حصول توافق هسته ای با ایران 

منجر شود. 

ات��اق بازرگانی ایران پس از نشس��تی با وزیر بازرگانی تایلن��د در اوایل ماه جاری اعالم 
ک��رد که اعتماد بیش��تری به بخش برن��ج تایلند پیدا کرده اس��ت. درنتیجه ایران در ماه 
نوامبر گروهی کارش��ناس  را ب��رای تحقیق در مورد تولید برنج از ابت��دا تا انتها به تایلند 

اعزام خواهد کرد. 
دارد.  ای��ران  ب��ه  برن��ج  محموله ه��ای  ارس��ال  ب��رای  باالی��ی  توانای��ی  تایلن��د 
س��فید  درص��د   ۱۰۰ برن��ج  نظی��ر  دانه بلن��د  برن��ج  تنه��ا  ای��ران  ع��ادی   به ط��ور 

سفارش می دهد. 
این ممکن است مس��تلزم انجام برخی اقدامات خاص برای ارسال محموله ها باشد، اما 

این کشور موافق است که قیمت باالتری هم بپردازد. 
انتظار می رود ایران در نخستین نوبت در اوایل سال آینده سفارش خرید حداقل ۱۰۰ 

تا ۲۰۰ هزار تن برنج را از تایلند بدهد. 
تامین این س��فارش از طریق کش��ور تایلن��د در حالی رخ می دهد که ایران براس��اس 
جغرافیای کش��تزاری خود، قابلیت کشت برنج در ش��الیزار یا به صورت دیمی را در نقاط 

مختلف دارا است. 
براساس آمارهای وزارت بازرگانی تایلند، ایران در سال ۲۰۱۱، ۱۵۰ میلیون دالر برنج 
از این کش��ور وارد کرد، اما پس از تخلف شرکت تایلندی، تهران اعتماد خود را به تایلند 
از دس��ت داد و ارزش برنج وارداتی از این کش��ور را در س��ال ۲۰۱۲ تنها به ۲/۱ میلیون 

دالر کاهش داد. 

هزینه اجاره بها در پاییز 93
متوس�ط اجاره به�ای ماهان�ه – با 
احتساب پول پیش- آپارتمان های 
تهران در مهرماه با 2/8 درصد کاهش 
نس�بت به ش�هریور، ب�ه مترمربعی 
900 توم�ان رس�ید.  20 ه�زار و 
کارشناس�ان با اس�تناد ب�ه عوامل 
گوناگون، دمای »زیرصفر« اجاره بها 
را ادامه دار می دانن�د، اما تحقیقات 
میدانی از ب�ازار نش�ان می دهد که 
خطر »فایل ه�ای پس�ماند« ممکن 
است در روند رشد منفی مبالغ اجاره 
اختالل وارد کند. واحدهایی که ماه ها 
در بنگاه ه�ا به خاطر نرخ ب�اال اجاره 
نرفته ان�د به عنوان پس�ماندها قابل 

تشخیص هستند. 

در یادداشت امروزمان بنا داریم »اثر شالق چرمی« را برایتان بررسی کنیم. 
اثر شالق چرمی

نوسانی در زنجیره تامین است که عامل اصلی به وجود آورنده آن، تغییرات در میزان تقاضاست. 
به این صورت که تغییر کوچکی در سطح مشتری جزء، تغییرات بزرگ در سطوح باالیی را شامل 
می شود. اگر به حرکت شالق چرمی دقت کنید، خواهید دید حاصل حرکت کوچکی در ابتدای 
ش��الق، نوسان بزرگی در انتهای آن است. نام این پدیده اقتصادی هم از همین خاصیت شالق 

چرمی گرفته شده است. 
بنده و دوستانم در ستون خودپرداز تالش کردیم با کمک دوستان اقتصاد دان مان چند قضیه 

مشابه و کاربردی را طرح کرده و اینجا برای نخستین بار منتشر کنیم. 
اثر ترکه آلبالو

تقریبا برعکس اثر شالق چرمی است. به این صورت که تغییر کوچکی در سطوح باالی مدیریت 
زنجیره تامین، موجبات تغییرات بزرگ در سطح مشتری می شود. دلیل نامگذاری نیز خاصیت 
ترکه آلبالو اس��ت که کوچک ترین حرکتی در دست ضربه زننده، درد شدیدی در محل برخورد 

ایجاد می کند. 
اثر چک

این اثر خیلی مبتنی بر اصول مدیریتی و زنجیره تامین نیست بلکه اثری یکباره روی مشتری 
دارد. به این صورت که سطوح کالن همین طوری بی دلیل شب می خوابند و صبح بیدار می شوند 
و َچک زنجیره تامینی به گوش مش��تری می زنند. معموال هم دست این آقای مدیریت زنجیره 

تامین سنگین است و جای چکش تا مدتی روی صورت مشتری می ماند. 
اثر گازگرفتگی

اگر مدیریت زنجیره تامین به هر دلیلی نتواند ضربه خود را از طریق چک یا شالق چرمی یا 
ترکه آلبالو بزند به گاز گرفتن متوسل شده و سعی می کند از طریق گاز گیری روی مشتری تاثیر 

بگذارد. معموال هم در زنجیره تامین تاثیر گذار بوده و اثری ماندگار دارد. 
اثر فحش

باز هم اگر به هر دلیلی ترکه آلبالو یا چک و گازگرفتگی نتواند مشتری را بدبخت کند، مدیریت 
زنجیره تامین به این ابزار متوس��ل ش��ده و فحش می دهد. به این صورت که ابتدا از فحش های 
دم دستی شروع می کند و اگر مشتری رضایت ندهد به جاهای باریک ختم می شود. این پدیده 

بسته به ظرفیت مشتری می تواند به چک و گازگرفتگی یا لگد و کف گرگی ختم شود. 
اثر زنگ زدن و فرار کردن

این اثر از آنجا ناشی می شود که مدیریت زنجیره تامین نتواند یا نخواهد که از روش های باال 
مشتری را بیچاره کند، در این صورت می آید زنگ در خانه مشتری را می زند و فرار می کند. 

روایت مدیریت زنجیره تامین
موردی داش��تیم که یک مش��تری در صبح آخر هفته ای حواسش نبوده و تغییر کوچکی 
در تقاضا ایجاد کرده )اثر ش��الق چرمی( و این تغییر، تغییرات بزرگ در س��طوح باالیی را 
ش��امل ش��ده، فردای آن روز مدیریت زنجیره تامین با نوچه هایش به در خانه مشتری رفته 
و تمام اثرات ترکه آلبالو و چک و فحش و کف گرگی را روی او امتحان و مش��تری را ادب 
کرده اند. در همان روز، مدیریت زنجیره تامین به نوچه هایش گفته که قبل از اینکه مشتری 
ش��الق چرمی بزند ش��ما باید او را چک بزنید! بعد از گفتن این جمله بود که نوچه ها نعره ها 
زدند و گریه ها کردند و راه بیابان پیش گرفتند و هنوز هم که هنوز است کسی آنها را پیدا 

نکرده است. 

سعید هوشیار    | طنزنویس|

نمودار امروز

کیوسک

مجری طرح های عوارض برق شرکت توانیر به نصب 7/5 مگاوات نیروگاه خورشیدی در فاز اول طرح نصب نیروگاه های خورشیدی در پشت بام منازل اشاره کرد. 

قــاب

برنامه ری��زی،  کلمن س��ازی،  کارگاه  در 
سازماندهی، اجرا و کنترل و همچنین هدایت 
حین عمل را تمرین کردم و آموختم. در کارگاه 
تمام اختیار با من بود، ولی باور کنید که افکارم 
در لوازم خانگی جا مانده بود. اوایل سال ۱36۴ 
بود. به فکر افتادم که چرا کارگاهی راه نیندازم 
و بازس��ازی یخچال فریزرها را انجام ندهم؟ به 
همین منظور مغازه ای را در یکی از کوچه های 
خیاب��ان خراس��ان اج��اره ک��ردم و یخچال و 
فریزرهای دس��ت دوم را از خیابان شهرستانی 
میدان امام حسین که مرکز فروش لوازم خانگی 
دس��ت دوم اس��ت، خری��داری می ک��ردم و 
پ��س از تعمیر و رنگ ب��ه قیمت خیلی خوبی 
می فروخت��م. بعدها ب��ه مغازه دارهای خیابان 
شهرستانی سپردم تا برایم یخچال های دست 
دوم خریده و ارسال کنند. این امر باعث سرعت 

بخشیدن به کارم شد.

ترک کردن کارگاه کلمن سازی
بس��یار  کلمن س��ازی  کارگاه  در  کار 
موفقیت آمیز پی��ش می رفت و من برای اینکه 

در آنجا مشکلی پیش نیاید، فردی را به صورت 
آزمایشی گزینش کردم و تمام کارهای خود را 
به او آموزش دادم و روزی که دیگر احس��اس 
ک��ردم او می توان��د کارگاه را اداره کند، حدود 
ی��ک ماه، تمام کارها را در اختیارش قرار دادم 
و پ��س از اطمینان از عملک��رد وی، با خیالی 
راحت آقای معروفی را به نهار دعوت کرده و در 
آنجا با ایشان مطرح کردم که اگر اجازه بدهند، 
کاره��ا را تحویل بدهم. س��وال کردند: »چرا؟ 
مگر حقوق خوبی نمی دهم؟ مگر ماش��ین در 
اختیارتان نگذاش��ته ام؟ اصال بیا با هم شریک 
بشویم، باور کن آینده خوبی خواهیم داشت. تو 
فکر تولیدی بسیار خوبی داری و من هم بازار 
کلم��ن را در اختیار دارم، ما می توانیم بس��یار 
موفق شویم، اگر شما بخواهید من حرفی ندارم 

با هم شریک بشویم.«
از اعتماد ایشان تشکر کردم و ضمن قدردانی 
از اینکه شرایطی ایجاد کردند تا من چیزهای 
جدیدی یاد بگیرم، خدمتش��ان گفتم که من 
فکرهای��م را ک��رده و تصمیم��م را گرفته ام و 
می خواهم برای خود کاری راه بیندازم و اجازه 
نخواهم داد ایش��ان از نظ��ر تولید کلمن دچار 
مش��کل شوند. به همین منظور مدیر جدیدی 
را خوب آماده کرده ام ت��ا کارها را اداره کند و 

درنهایت آق��ای معروفی، ضمن پرداخت مبلغ 
قابل توجهی برای تقدی��ر از برخورد حرفه ای 

من، رضایت ضمنی خود را نیز اعالم کرد.
درواقع عالقه به کار لوازم خانگی، علت اصلی 
بود که باعث ش��د من در کارگاه کلمن سازی 
متوقف نش��وم. ضمن اینکه احساس می کردم 
کار تکراری ش��ده و درواق��ع تجربه نارضایتی 
از ش��غل قبلی در مورد م��ن به خاطر این بود 
که اوال با تجربه ای ک��ه از کارخانه های عظیم 
آزمایش و ساراول داشتم، کارگاه کلمن سازی 
را کوچک می دانس��تم و ثانیا اینکه احس��اس 
می ک��ردم آنجا دیگر چیز جدی��دی برای من 

ندارد که یاد بگیرم.

شرایط جدید کاری و درآمدی
حاال ش��رایط جدیدی در کار و زندگی من 
حاکم می ش��د. یعن��ی دیگر حقوق��ی در کار 
نیست و باید خودت برای درآمد تالش کنی. از 
فردای آن روز در مغازه ای که اجاره کرده بودم، 
مشغول شدم و طولی نکشید که دو کارگر نیز 
استخدام کردم. یخچال و فریزرهای دست دوم 
را می خریدم و پس از بازسازی با قیمت بسیار 

مناسب می فروختم.
ادامه دارد...

سلطان حسین فتاحی
|  بنیانگذار صنایع امرسان | 
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جهت گیری به سمت رویاهایم

خودپرداز

سودوکو

اثر شالق چرمی

منطقه آزاد

دو مس��ئله روی رقم قرارداد فوتبالیست ها 
اثرگ��ذار اس��ت؛ یک��ی تقلی��ل ارزش پ��ول  
و دوم��ی ش��رایط اقتص��ادی کش��ور. منتها 
مش��کل اینجاس��ت که حتی در فوتبال روز 
دنیا هم دس��تمزدها باالس��ت و این مسئله 
در هم��ه کش��ور ها وج��ود دارد، ولی تفاوت 
عمده اینجاس��ت ک��ه در فوتب��ال روِز دنیا، 
باش��گاه ها خصوص��ی هس��تند و خودش��ان 
اق��دام ب��ه درآمدزایی می کنن��د و همچنین 
ش��رایط درآمد های جانبی ب��رای آنها وجود 
دارد و براساس همین درآمدها دستمزدهای 
بازیکنانشان را می پردازند. به همین علت این 
دستمزدهای افسانه ای و نجومی، تحمیلی به 
مردم نیست و آن پول ها از محل درآمد های 

دولتی به دست نیامده است. 
در ای��ران اما دولت یک تنه و از پول مردم 
هزینه باشگاه ها را می پردازد. پس اینجاست 
که مردم زندگی خودشان را با این بازیکنانی 
که درآمد افس��انه ای دارند مقایسه می کنند. 
به همین ترتیب است که این مشکالت ایجاد 

می شود و انتقادات نس��بت به این قراردادها 
زیاد اس��ت. اگر در ایران هم باشگاه ها امکان 
درآمدزایی داش��ته و خودشان پول به دست 
بیاورند و با اختیار خودشان آن را خرج کنند 
تا ای��ن حد این مس��ئله تاثیر گ��ذار نخواهد 
بود، اما چون این پول از کیس��ه مردم خرج 
می ش��ود و کیفی��ت بازیکنان هم با ارزش��ی 
که روی آنها گذاش��ته شده همخوان نیست 

مسئله و مشکل ایجاد می شود. 
بنابرای��ن باید به دونکته اش��اره کنم؛ اول 
اینک��ه رقم قراردادها مث��ل بقیه قیمت هایی 
که م��ا به طور روزمره با آن مواجه هس��تیم 
کاذب اس��ت و یک عده از آن سوء اس��تفاده 
می کنن��د و دوم اینک��ه چ��ون دول��ت این 
هزینه ه��ا را پرداخ��ت می کن��د ب��رای م��ا 
دش��وار اس��ت. اگر این باش��گاه ها خصوصی 
بودن��د و خودش��ان درآمدزای��ی می کردند 
و آن وق��ت ب��ه صالحدی��د خودش��ان خرج 
می کردند قطعا به کس��ی ارتباطی نداش��ت، 
 ام��ا خرج کردن از جیب مردم کمی غیر قابل 

هضم است. 
در دنی��ا همانند ایران فوتبال تبدیل به راه 

میانبری برای رس��یدن به قدرت شده است. 
چهره ه��ای غیر فوتبالی )سیاس��ی، اقتصادی 
ناش��ناخته ای  چهره ه��ای  جامع��ه  در  و...( 
هس��تند و وقتی وارد فوتبال می ش��وند تازه 
ش��ناخته شده می ش��وند و این اهرم شهرت 
می تواند به اهدافی که در فکر آنهاست کمک 
کند و این کمکی بس��یار بنیادین و اساس��ی 
اس��ت. البته ما این روزها در حوزه مدیریت 

فوتبال چهره ورزشی نمی بینیم. 
به ندرت ش��اهد این هستیم که یک چهره 
ورزشی در فوتبال ما کار مدیریت انجام دهد. 
من که سالیان س��ال است با فوتبال زندگی 
می کنم هم خیلی از این آقایان را چه خوب، 
چه بد نمی شناس��م. به دلی��ل قدرت فوتبال 
و تاثیر گ��ذاری عظی��م آن خیلی ه��ا جذب 
این ورزش ش��ده اند و اتفاقات بس��یاری که 
به س��ود فوتبال ملی نیست، نتیجه عملکرد 
مداخله جویان��ه این افراد ناآش��نا به فوتبال 

است. 
متاسفانه شاهد این هستیم که روز به روز 
خیل��ی از هزینه ه��ای مالی و انس��انی فدای 

ناتوانی و نا آگاهی این آقایان می شود. 

راه میانبر به سمت قدرت
امیر حاج رضایی | کارشناس فوتبال|
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یک مدیر در درجه اول باید استعداد مدیریت داشته باشد و اگر تحصیالت مرتبط با مدیریت 
داشته باشد هم بهتر می تواند کار خود را بشناسد. تنها پشت میز نشستن برای یک مدیر کافی 
نیست، باید از کاری که قرار است در آن مجموعه انجام دهد اطالعات کافی داشته باشد. برای 
این اتفاق باید آرام وارد کار ش��ود تا به تمام زوایای فعالیت خود پی ببرد و س��پس به نتایجی 
می رسد و آن این است که کارهای پیش رویش یکسری نقاط ضعف و قوت دارد، لذا باید در 
جهت تقویت نکات مثبت تالش کند و نکات منفی را با حوصله و دقت به حداقل برساند یا از 
بین ببرد. امروزه با مشکالت زیادی در جامعه مواجه هستیم که ناشی از ضعف مدیریتی در 
سطوح مختلف است. مدیریت با ارتباطات شخصی آمیخته شده که به اشتباه به آن اعتماد یا 
»از خودمان بودن« می گویند. زمانی که ما بیمار می شویم باید به یک دکتر متخصص خوب 
مراجعه کنیم نه کسی که از خودمان است. مشکل دیگری که با آن مواجه هستیم دادن پست 
مدیریت به افراد کم تجربه و بی تجربه اس��ت. من که س��ال ها در سازمان برنامه و بودجه کار 
می کردم باوجود اینکه از نظر تحصیالت و تجربیات تمام شرایط را داشتم بعد از ۲۰  سال به میز 
مدیریت رسیدم. اکنون افرادی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شدند تنها به جهت ارتباطات 
شخصی در جایگاه مدیر یک مجموعه قرار می گیرند. متاسفانه مشکل دیگری که ما در بخش 
مدیریت داریم این است که مدیر صاف و صادق و پاک نیست. یعنی سیستم جامعه به گونه ای 
است که افراد را به این سمت و سو سوق می دهد. انسان حریص است و زود گول می خورد در 
نتیجه به مسائل مالی گرایش می یابد و اینها باعث می شود مدیر از مسیر واقعی خود منحرف 
شود. مدیرانی که منصوب می شوند تنها به جهت پشتوانه ای که دارند با زیر دستان خود ظالمانه 

رفتار می کنند و همین امر باعث عدم رضایت ازآنها در مجموعه می شود. 
نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد ارجاع مشاغل بزرگ به افراد کوچک است. برای 
مثال ریاست یک سازمان با سابقه طوالنی را به یک جوان کم سن و سال می دهند در نتیجه 
افراد از کسی دستور می گیرند که اطالعات کافی ندارد و از لحاظ کاری از آنها ضعیف تر است 

در نتیجه انگیزه شان کم می شود و کار نمی کنند و بازدهی سازمان کاهش می یابد. 
زمانی که در س��ازمان برنامه و بودجه فعالیت می کردم، مدیریت انفورماتیک را که تازه در 
ایران آغاز شده بود بر عهده داشتم. ما توانستیم یکی از منظم ترین سیستم های انفورماتیک 
را در کل کشور به وجود آوریم. در این قسمت از سازمان که کارش طرح های عمرانی نیز بود 
مش��غول ساختن پلی در چابهار شدیم که شامل مهندس پروژه و مهندس مشاور و بودجه و 
پیش��رفت عملیات بود و همه این عوامل باید با هم هماهنگ می شدند تا کار پیشرفت کند. 
کاری ک��ه کردی��م این بود که همه اطالعات را روی کامپیوتر آوردیم تا بتوانیم کنترل کنیم. 
بدین ترتیب هر زمانی که مسئوالن آن اطالعات را می خواستند کامپیوتر به آنها گزارش می داد 
که پل در چه مرحله ای است و بدین ترتیب این یکی از مهم ترین سیستم های مدیریتی بود 

که توانستیم ایجاد کنیم و پایه و اساس انفورماتیکی شد که بعد ها در کشور به وجود آمد. 

پشتوانه های یک مدیر

نگاه آخر

جهانگیر هدایت 


