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 زمان تنها وقتی با ارزش است
که با انرژی همراه شود.

جیم لوئیر

آرامش شکننده بازار ارز 
آرایش فریبنده بازار سهام

ه��ر چند عوامل بنیادین بازار س��هام و 
ارزهای خارجی در روز گذش��ته تغییری 
نکرد، ول��ی برخی تدابیر کوتاه مدت باعث 
ش��د روند صعودی قیم��ت دالر و نزولی 
ش��اخص کل بورس، متوقف شده و حتی 

اندکی برگشت یابد. 

از یک س��و، معاون اول رییس جمهوری 
در جمع مدی��ران بانکی دس��تور داد که 
صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با قیمت 
آزاد به نمایندگی های بانک های ایرانی در 
خارج کشور بفروشند که این کار به افزایش 
روند دالر به داخل کشور کمک می کند و 

به تبع آن از افزایش لجام گس��یخته نرخ 
براب��ری آن با ریال جلوگی��ری می کند و 
از س��وی دیگر، برخی از بازیگران حقوقی 
ب��ورس مانند پتروش��یمی خلیج فارس، با 
خریدهای گسترده و جمع آوری صف های 

فروش، مانع ریزش شدند. 

رییس جمهوری ب��ا بیان اینکه اگر الزم 
ب��ود 50 وزیر به مجلس معرفی می کردم، 
اما از راه خود و وعده ای که به جوانان داده 
بودم بازنخواهم ایستاد، گفت: دوران افراط 
و تفریط به سر آمده است.  حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی در دهمین سفر 
داخلی به استان گلستان رفته و در جمع 
مردم این استان بیان کرده است: وعده ای 
که ما در س��ال گذشته در 24  خرداد پای 
صندوق آرا به یکدیگر دادیم، به وعده خود 
وفادار هستیم و وفادار خواهیم ماند.  وی 

ادامه داد: آنچه من به ش��ما وعده 
دادم، نجات اقتصاد کشور، احیای 
اخالق در جامعه و تعامل سازنده 
با جه��ان بود، من پای وعده خود 
تا لحظ��ه آخ��ر و با هم��ه توانم 

ایستاده ام. 
انقالب  عال��ی  رییس ش��ورای 
فرهنگی خاطرنش��ان ک��رد: من 
به نس��ل ج��وان عزیز کش��ورم و 
به خصوص به جوانان دانش��جوی 
عزیز وعده می دهم پای قول های 

خودم خواهم ایستاد. 
روحان��ی تصری��ح ک��رد: اینکه 
پنج وزیر را به مجلس معرفی کردم، 
اگر الزم بود 50 وزیر را به مجلس 
معرف��ی می کردم، ام��ا از وعده ای 
ک��ه ب��ه ش��ما دادم و از راه خودم 
باز نخواهم ایس��تاد، دوران افراط و 

فضای امنیتی به سر آمده است. 

 ارائه بودجه در هفته آینده
بدون کسری

رییس جمه��وری خاطرنش��ان ک��رد: با 
وجود اینکه دست های توطئه گر در منطقه 
و جهان، قیمت نفت را کاهش داده اند و با 
وج��ود اینکه آنها فکر می کنند برای ایران 
اس��المی، اقتصاد کشور و مس��یر توسعه 
مش��کلی فراهم کرده اند، ملت بزرگوار ما 
بدان��د ما در هفته آین��ده الیحه بودجه را 
بدون کسری بودجه تقدیم مجلس شورای 

اسالمی خواهیم کرد. 
باوج��ود فش��ارها و  روحان��ی گف��ت: 
مش��کالتی که بعضی ها فکر می کنند، ما 

در سال جاری تمام بودجه استانی سراسر 
کش��ور را به طور کامل پرداخت کرده ایم. 
هیچ سالی در سال های گذشته نبوده که 
در آذرماه تمامی بودجه عمرانی استان را 

دولت پرداخت کرده باشد. 
وی اف��زود: ت��ا امروز بی��ش از 20 هزار 
میلی��ارد توم��ان ب��رای بودج��ه عمرانی 
پرداخت کردیم و انش��اءاهلل تا پایان سال 
بودجه عمرانی را بیش از 30 هزار میلیارد 

تومان پرداخت خواهیم کرد. 
رییس جمهوری ادامه داد: بودجه س��ال 

آینده ما دارای رشد خواهد بود. به ویژه، در 
بودجه عمرانی رشد خواهیم داشت. بودجه 
ما بر حس��ب منابع و مص��ارف 219 هزار 
میلیارد تومان خواهد بود، البته این رقمی 
که م��ن االن اعالم می کنم ممکن اس��ت 
تا پایان هفته که الیح��ه بودجه را تقدیم 
مجلس می کنیم مختصری تغییر داش��ته 
باش��د، اما آنچه که تا پایان جلس��ه ش��ب 
گذشته دولت به آن رسیدیم 219.6 هزار 
میلیارد تومان بودجه سال آینده کشور ما 
خواهد بود.  روحانی افزود: برای سال آینده 
بودجه عمران��ی ما ان ش��اءاهلل 46.1 هزار 
میلیارد تومان خواهد بود، ان ش��اءاهلل هم 
برای ازدواج و هم برای اشتغالش��ان و هم 

برای سال آینده تس��هیالت الزم در سال 
ج��اری پیش بینی کرده ایم.  وی همچنین 
گفت: در مسیری که امروز قرار داریم باید 
در این کش��ور توس��عه را به وجود آوریم، 
از رکود باید عبور کنیم، نخس��تین قدم ها 
را عب��ور کرده ایم، بای��د رونق اقتصادی به 
وجود آوریم، در رونق اقتصادی همه مردم، 
بخش خصوصی، بخش عمومی غیر دولتی 
و بخش دولتی باید دس��ت به دس��ت هم 
دهند تا بتوانیم کشور را در مسیر توسعه و 

رونق قرار دهیم. 

 15 قدم مهم
در مسئله هسته ای

ریی��س دول��ت تدبی��ر و امید 
گف��ت: ش��ما می بینی��د در طول 
15 ماه گذش��ته، حداقل 15 قدم 
بسیار مهم برای توافق در مسئله 
هسته ای با طرف مقابل، دو طرف 
نقطه ای  ام��روز در  برداش��ته ایم. 
هس��تیم که دنیا مس��ائل اساسی 
ما را در هسته ای پذیرفته و قبول 
کرده است.  روحانی تصریح کرد: 
دنیا امروز قبول دارد که در خاک 
ایران، غنی س��ازی انج��ام خواهد 
ش��د، دنیا امروز قبول دارد که در 
اراک راکتور آب سنگین خواهیم 
داش��ت، دنیا امروز قبول دارد که 
تحقیق و توسعه را ادامه خواهیم 
داد، دنی��ا ام��روز قب��ول دارد که 
فعالیت خود را در فردو ادامه خواهیم داد.  
وی خاطر نش��ان کرد: دنیا قبول دارد که 
ایام پایان تحریم ظالمانه علیه ملت ایران 
اس��ت، ما برداش��تن تحریم، پ��اره کردن 
زنجیرهای ظالمانه تحریم را حق مس��لم 
ملت ایران می دانی��م، همان طور که ادامه 
فناوری های پیشرفته و از جمله هسته ای 

را حق مسلم ملت ایران می دانیم. 
رییس جمه��وری تاکید ک��رد: ما این 
دو مس��یر را با هم ادام��ه خواهیم داد، 
تردیدی نداش��ته باش��ید که ملت ایران 
پی��روز صحن��ه خواه��د ب��ود، تردیدی 
نداش��ته باشید که س��ال آینده وضع ما 

از امسال بهتر خواهد بود.

هی��ات وزی��ران ب��ا تمدی��د مهل��ت 
بازپرداخ��ت وام کش��اورزانی ک��ه دچار 
خشکس��الی، س��رمازدگی ی��ا آف��ات و 
بیماری های همه گیر ش��ده اند، موافقت 

کرد. 
هی��ات وزیران آیین نام��ه اجرایی بند 
)د( تبص��ره )11( قان��ون بودجه س��ال 
1393 کل کش��ور را تصوی��ب کرد. این 
آیین نام��ه به تمدید مهل��ت بازپرداخت 
وام کش��اورزانی مربوط اس��ت که دچار 
خشکس��الی ی��ا س��رمازدگی ی��ا آفات 
و بیماری ه��ای همه  گی��ر ی��ا ح��وادث 
غیرمترقب��ه یا آتش  س��وزی غیرعمدی 

شده باشند. 
در بند )د( تبص��ره )11( ماده واحده 

قانون بودجه س��ال 1393 کل کش��ور 
آمده اس��ت: تمام بانک های کش��ور اعم 
از دولت��ی، غیردولتی و موسس��ات مالی 
و صندوق ه��ای حمایتی ک��ه به بخش 
کشاورزی تس��هیالتی پرداخت کرده اند، 
موظفن��د بازپرداخت وام های اش��خاص 
حقیق��ی و حقوق��ی غیردولتی که دچار 
خس��ارت خشکسالی یا س��رمازدگی یا 
آف��ات و بیماری های همه  گیر یا حوادث 
غیرمترقب��ه یا آتش  س��وزی غیرعمدی 
شده باشند را با تایید کارگروهی متشکل 
از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، 
بان��ک مرب��وط در شهرس��تان، صندوق 
بیمه کش��اورزی شهرستان و فرمانداری 
شهرس��تان، مش��روط به تامین بار مالی 

اضاف��ی از مح��ل اعتبارات م��اده )12( 
قان��ون مدیری��ت بحران کش��ور مصوب 
82/2/31  کمیسیون اجتماعی مجلس 
شورای اس��المی و اعتبارات پیش بینی 
نش��ده قانون بودجه به مدت س��ه سال 

امهال کنند. 
در م��اده 4 آیین نام��ه اجرایی بند )د( 
تبصره )11( قانون بودجه س��ال 1393 
کل کش��ور آمده اس��ت: بان��ک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران موظف است از 
طریق بانک های عامل نس��بت به امهال 
تس��هیالت سررسید شده س��ال 1393 
ذی نفع��ان مش��مول ای��ن آیین نامه در 
بخش کشاورزی به مدت حداکثر تا سه 

سال اقدام کند. 

با تصوی��ب کلیات بودجه کش��ور در 
هیات دولت س��قف بودجه عمومی سال 
1394 ب��ا رش��د بی��ش از هش��ت هزار 
میلیارد تومانی نس��بت ب��ه رقم مصوب 

امسال همراه بود. 
در حالی که چن��د روز به ارائه الیحه 
بودجه سال آینده به مجلس باقی نمانده 
اس��ت، اظه��ارات رییس جمه��ور بیانگر 
افزای��ش بودجه عمومی کش��ور باوجود 
کاهش منابع نفتی و مش��کالت موجود 
پیش رو در کسب درآمدهای ارزی است. 

بر این اساس بودجه عمومی کشور در 
س��ال آینده از حدود 211 هزار میلیارد 
تومان به 219.6 میلیارد تومان افزایش 
یافته است.  اما کل بودجه عمومی شامل 
درآمدها که عمده آن درآمدهای مالیاتی 
اس��ت، واگذاری دارایی های س��رمایه ای 
ش��امل نفت و میعانات گازی، همچنین 
مالی متش��کل  دارایی ه��ای  واگ��ذاری 
از ف��روش اوراق مش��ارکت و واگ��ذاری 
شرکت های دولتی و فروش اوراق خزانه 
اسالمی به اضافه درآمدهای اختصاصی 

می ش��ود.  براین اس��اس، در صورتی که 
رقم 219 هزار میلیاردی اعالمی از سوی 
رئیس جمه��ور کل بودج��ه عموم��ی را 
دربرگیرد، بیانگر کاهش حدود 15 هزار 
میلیارد تومانی نسبت به رقم 235 هزار 
میلیارد تومانی مصوب سال جاری است. 
در عی��ن حال اگر بودج��ه 219 هزار 
میلیاردی عنوان شده غیر  از درآمدهای 
اختصاص��ی باش��د، این رقم نس��بت به 
میزان 211 هزار میلیاردی امسال حدود 

هشت هزار میلیارد تومان رشد دارد. 

عضو ناظر مجلس در س��تاد مبارزه با 
مفاسد اقتصادی اعالم کرد: بانک مرکزی 
در روزه��ای آین��ده یک��ی از بانک های 

خصوصی را منحل می کند. 
عزتاهلل یوس��فیان م��ال، نماینده مردم 
آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه 
با مفاسد اقتصادی در گفت وگو با فارس 
گف��ت: بانک مرک��زی در روزهای آینده 
یک��ی از بانک های خصوص��ی را منحل 
می کند، در همی��ن زمینه بانک مرکزی 
ب��ا تمام توان جلو آمده و می خواهد یک 
بانک خصوصی را به دلیل تخلفات ببندد. 

وی درباره علت تصمیم بانک مرکزی 
برای انحالل یکی از بانک های خصوصی 
اظهار کرد: علت این اقدام تخلفات بانک 
اس��ت، تخلفات بانک زیاد است که فعال 
مورد به مورد اعالم نمی کنیم، البته من 
فعال اسم بانک را نیز نمی توانم بیان کنم. 
عضو ناظر مجلس در س��تاد مبارزه با 
مفاس��د اقتصادی با اش��اره به برگزاری 
جلس��ه این س��تاد در هفته آینده ابراز 
امی��دواری کرد، در جلس��ه هفته آینده 
که قرار اس��ت آقای سیف در آن حضور 
یابد بحث ها پیرامون این انحالل مطرح 

خواهد شد، البته من از آقای سیف برای 
تصمیم گی��ری قاطعان��ه در ای��ن زمینه 

تقدیر و تشکر می کنم. 
یوس��فیان مال، همچنین با اش��اره به 
اینکه برخی از اعضای ستاد نگرانی هایی 
پیرام��ون این انحالل دارن��د اظهار کرد: 
بعضی ه��ا می گفتن��د این اق��دام تبعات 
اجتماعی داشته و ممکن است اتفاقاتی 
بیفت��د، اما می توان همه این مس��ائل را 
س��اماندهی کرد. به طور مثال، می توان 
اعتب��ارات این بانک را ب��ه بانک دیگری 
سپرد تا مدیریت در این زمینه ادامه یابد. 

روحانی: دوران افراط و فضای امنیتی به سر آمده است  ابالغ اعتبار
 از استانداری ها

به دستگاه های اجرایی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
عملک��رد  گزارش��ی،  در  رییس جمه��ور 
اعتب��ارات هزین��ه ای اس��تانی براس��اس 
اطالع��ات ثبت و تایید ش��ده در س��امانه 
عملکرد اعتبارات هزینه ای استان ها را در 
سال 1392 منتش��ر کرد که براساس آن 
در س��ال مذکور کل اعتبارات ابالغ شده 
از اس��تانداری ها به دس��تگاه های اجرایی 
از مح��ل مناب��ع عمومی دول��ت و درآمد 
اختصاصی معادل 56 هزار و 335 میلیارد 
ریال بوده است.  سهم اعتبارات ابالغ شده، 
از محل منابع عموم��ی دولت، 53 هزار و 
914 میلیارد ریال است که نسبت به کل 
اعتب��ارات ابالغ ش��ده 96 درصد و همین 
س��هم برای درآمد اختصاص��ی دو هزار و 
420 میلی��ارد ریال، مع��ادل چهار درصد 
اس��ت.  به موجب همین گ��زارش، میزان 
تخصی��ص اعتب��ارات هزینه ای در س��ال 
گذش��ته 55 ه��زار و 279 میلی��ارد ریال 
یعنی 98/1 درصد اعتبارات ابالغ شده به 
دس��تگاه های اجرایی بوده است.  گزارش 
مذکور حاکی اس��ت، عملک��رد اعتبارات 
هزینه ای در س��ال 1392معادل 54 هزار 
و 147 میلیارد ریال اس��ت که به تفکیک 
منابع عمومی دول��ت و درآمد اختصاصی 
به ترتیب 52 ه��زار و 170 میلیارد ریال 
و یک هزار و 977 میلیارد ریال بوده است. 
اطالعات این گزارش در س��ایر بخش ها 
نش��ان می دهد از کل اعتبارات پرس��نلی 
مبادله ش��ده در موافقت نامه ها، 82 درصد 
آن، یعن��ی 46 ه��زار و 270 میلیارد ریال 
اعتبارات پرس��نلی و 18 درصد آن، یعنی 
10هزار و 64 میلیارد ریال با عنوان اعتبارات 
غیر پرسنلی در موافقت نامه ها مبادله شده 
است.  این گزارش در ادامه می افزاید: تعداد 
نیروی انسانی شاغل رسمی در سال 1392 
نسبت به سال 1391، در حد چهار درصد 
افزایش و اما تعداد نیروی انسانی پیمانی و 
قراردادی با کاه��ش چهار هزار و 432 نفر 
مواجه بوده اس��ت. نیروهای انسانی که به 
ش��یوه های دیگر در استان ها به کار گرفته 
ش��ده اند نسبت به س��ال قبل شش درصد 

افزایش داشته است. 

با تصویب هیات وزیران 

مهلت بازپرداخت وام کشاورزان به دلیل خشکسالی تمدید شد

رشد 8 هزار میلیاردی بودجه عمومی در سال 94

بانک مرکزی در روزهای آینده یک بانک  خصوصی را منحل می کند

عضو هیات رییسه اتاق آذربایجان غربی ازعدم تعهد ترکیه به وعده هایش خبر داد 

مرز بازرگان عمال بسته شد

خلع مالکیت مردم بر آب، یک اشتباه تاریخی بود

بن بست مدیریت دولتی بر آب

مجلس تعیین خوراک پتروشیمی ها را به دولت واگذار می کند
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بررسی یکی از چالش های بانکی در نظر سنجی »فرصت امروز«

کارمزد، برزخ کارت خوان ها



نفت و نیرو2

دعوای تعیی��ن نرخ خوراک 
پتروش��یمی ها با اما و اگرهای 
مجلس برای دولت به سرانجام 
رس��یده اس��ت ش��روطی که 
می تواند به توسعه این صنعت 

منجر شود. 
خ��وراک  قیم��ت  تعیی��ن 
پتروشیمی ها سال گذشته پس 
از سال ها ثبات قیمت به یک باره 
افزایش یافت، اما در نهایت، اواخر 
شهریورماه امسال بود که وزارت 
نفت از تعیی��ن فرمول نهایی به 
م��دت 10 س��ال خب��ر داد این 
فرمول پ��س از تهیه به مجلس 
فرستاده شد تا مجلس نظر خود 
را نس��بت به آن اع��ام کند. در 
ای��ن می��ان حرف وحدیث های 
زیادی مبنی ب��ر رفت و آمدهای 
متعدد توسط تعدادی از صاحبان 
پتروش��یمی ها ش��نیده شد، اما 
در نهای��ت ب��ا تمام ش��ایعات و 
نقل وقول های متعدد 25 آبان ماه 
امسال نمایندگان مجلس با ارجاع 
جزء مربوط به قیمت محصوالت 
پتروشیمی به کمیسیون برنامه، 
بودج��ه و محاس��بات مجلس، 
این کمیسیون را مامور بررسی 
کارشناسانه تر قیمت محصوالت 
پ�ت�روش��یمی در بودجه ه��ای 
س��االنه کردن��د. حال پ��س از 
گذش��ت کمتر از یک م��اه این 
کمیسیون به این نتیجه رسیده 
ک��ه قیمت گذاری خ��وراک گاز 
و مایع پتروش��یمی ها در اختیار 
دولت ق��رار گی��رد. اگرچه این 
مصوبه ابتدا باید در صحن علنی 
مجلس به تصویب برسد تا دولت 
تعیین  ش��اخص هایی  براساس 

شده نرخ را تعیین کند. 

شروط مجلس 
در آخرین جلسه کمیسیون 
بودج��ه مجلس  و  ب�رن�ام���ه 
تصویب ش��د، دول��ت با توجه 

به ماحظاتی چ��ون نرخ های 
داخلی و خارج��ی و رقابت با 
کشورهای همس��ایه، نرخ های 
قیم��ت  ب��رای  را  متعادل��ی 
خ��وراک وض��ع کن��د و ای��ن 
نرخ ها حداقل 10 سال نوسان 
باشد. همچنین دولت  نداشته 
مکل��ف ش��ده ت��ا در صورت 
پتروشیمی ها  گاز  قطع ش��دن 

خسارت آن را پرداخت کند. 
همچنی��ن ک��ود اوره نی��ز با 
قیمت تکلیفی به فروش نرسد 
و اگر قرار شد دولت یارانه ای به 
کشاورزان بدهد، آن مابه التفاوت 
پرداخت  به مصرف کنندگان  را 
کن��د. در عین حال قرار ش��د 
برای طرح های توسعه ای جدید 
با توجه به محل قرارگرفتن آنها 
و توس��عه مناطق محروم 10 تا 
30 درص��د تخفی��ف در قیمت 

خوراک در نظر گرفته شود. 

تعیین پایه خوراک 
موس��ی الرضا ثروت��ی، عضو 
بودجه  و  برنام��ه  کمیس��یون 
مجل��س، درباره ای��ن تصمیم 

کمیس��یون بودج��ه مجل��س 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
تصمی��م  ای��ن  گرفت��ن  »در 
مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس، 
برنامه ری��زی وزارت  معاون��ت 
محاس��بات  دی��وان  و  نف��ت 
داشتند  صمیمانه ای  همکاری 
و ای��ن تصمیم ها به هیچ وجه 
یک طرفه نبوده اس��ت. قیمت 
پایه 13/5 سنت است و دولت 
براس��اس قیمت جهانی نفت و 
گاز باید ب��رای خوراک تعیین 

قیمت گذاری کند. « 
می افزای��د:  ادام��ه  در  وی 
از ص��اح�ب���ان  »ت�ع���دادی 
پتروش��یمی ها در رفت و آمد به 
مجل��س به دنب��ال آن بودند تا 
قیمت خوراک را کاهش دهند 
که البته به آنها حق می دهیم، 
اما در تصمیم گیری نهایی برای 
تعیین قیم��ت خوراک صرف و 
صاح کش��ور باید لحاظ شود. 
بدون ش��ک، براس��اس تعیین 
ش��اخص ب��رای دول��ت قیمت 
نهایی برای صنعت پتروشیمی 
موج��ب رون��ق خواهد ش��د و 

س��رمایه گذاران واقع��ی به این 
صنعت گرایش خواهند داشت. « 
در ای��ن رابط��ه معظم��ی، 
وزارت  برنامه ری��زی  مع��اون 
نفت حاضر نش��د ب��ا »فرصت 
امروز« گفت وگ��و کند و فقط 
اع��ام کرد: بای��د منتظر ماند 
تا مصوبه در صح��ن علنی به 

تصویب برسد. 
ام��ا احم��د مه��دوی، دبیر 
انجم��ن صنف��ی کارفرمای��ی 
پتروش��یمی  در ای��ن ب��اره به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»مجل��س م��واردی را ب��رای 
دول��ت تعیین ک��رده تا دولت 
براساس ش��اخص هایی تعیین 
ازاین  شده قیمت گذاری کند، 
رو پیش بینی ما بر این اس��ت 
دولت قیمت مناس��بی را برای 
خوراک پتروش��یمی ها تعیین 
خواه��د ک��رد، بدون ش��ک با 
وج��ود این ش��اخص ها دولت 
نمی توان��د قیم��ت باالی��ی را 
تعیین کن��د، زیرا اگر این گونه 
باشد، اهداف مورد نیاز مجلس 

محقق نخواهد شد. «

پرداخت خسارت نفت 
به پتروشیمی ها

در  ج���ذب س���رم�ایه گذار 
موضوعی  پتروش��یمی  صنعت 
اس��ت که باید در تعیین قیمت 
خوراک توس��ط دول��ت لحاظ 
ش��ود، در غیر این ص��ورت این 
صنعت درآینده توسعه  نخواهد 
داش��ت. مهدوی اعام می کند: 
»دول��ت اگ��ر نتواند خ��وراک 
موردنیاز پتروشیمی ها را تامین 
کن��د، باید خس��ارت پرداخت 
کند و ای��ن نش��ان دهنده این 
اس��ت ک��ه مجلس به مس��ئله 
نگاه هم جانبه ای داش��ته است. 
گرچه م��ن معتق��دم، مجلس 
نبای��د به صورت مس��تقیم وارد 
قیمت گ��ذاری ب��رای تعیی��ن 
خوراک شود و ورود آن در سال 
گذشته نیز اشتباه بود. بلکه باید 
سیاس��ت گذاری کند و از دولت 
بخواهد که شرایط برای فضای 
جذب س��رمایه گذار مهیا باشد 
البت��ه امیدواری��م دولت قیمت 

منطقی را تعیین کند. «
با ای��ن وج��ود، در صورتی 
برنامه  کمیس��یون  کلیات  که 
و بودجه در صحن به تصویب 
برس��د، دولت در م��دت زمان 
سه تا ش��ش ماه زمان دارد تا 
نحوه تعیی��ن قیمت را تعیین 
کند. بدون شک، آینده صنعت 
پتروش��یمی در صورت تعیین 
پتروش��یمی   خ��وراک  قیمت 
بهب��ود خواه��د یاف��ت، البته 

اگردولت عاقانه رفتار کند. 
باای���ن وج���ود، م�ه���دی 
کمیسیون  عضو  موس��وی نژاد 
تصمیم  ای��ن  مجلس  ان��رژی 
مجلس را مثبت ارزیابی نکرد 
و اعام می کن��د، با این روش 
ام��کان پایمال ک��ردن منافع 
مانند گذش��ته وجود  کش��ور 

دارد.

ترجمه: معراج آگاهی
رویترز،  گزارش خبرگزاری  به 
مسکو با تعلیق پروژه قبلی خوب 
برای انتق��ال گاز به جنوب اروپا 
از طری��ق بلغارس��تان ب��ه دلیل 
اعتراض و مخالفت اتحادیه اروپا، 
با درنظ��ر گرفت��ن تخفیف های 
قاب��ل توجه برای آن��کارا، ترکیه 
را به عن��وان مس��یر جایگزین و 
شریک جدید خود برای احداث 
خ��ط لوله انتق��ال گاز به جنوب 

اروپا معرفی کرد. 
پیش��تر اتحادی��ه اروپ��ا که بر 
س��ر بح��ران اوکراین با روس��یه 
اخ�ت�اف ن�ظ���ر داش���ته و در 
تحریم ه��ای امری��کا علی��ه این 
کشور مشارکت کرده و همچنان 
درپی کاهش وابس��تگی خود در 
حوزه انرژی به روس��یه اس��ت، 
ب��ا پ��روژه 40 میلی��ارد دالری 
اح��داث خ��ط لوله انتق��ال گاز 
مخالفت  بلغارس��تان  طری��ق  از 
کرده بود. این درحالی اس��ت که 
اح��داث خط لوله انتق��ال گاز از 
طریق ترکیه ک��ه از طریق دریا 
امکان پذیرخواهد بود مش��کات 
طرح پیشین را نداشته و ظرفیت 
صادرات 63 میلیون متر مکعب 
گاز را دارا خواه��د ب��ود که این 
می��زان چهار براب��ر گاز وارداتی 
ترکیه از روس��یه اس��ت. گفتنی 
تا  اس��ت روس ها اعام کرده اند 
ای��ن خط لوله را در مرز ترکیه و 
اوکراین به مرکز صادرات گاز به 

جنوب اروپا بدل کنند. 
در همین رابطه الکس��ی میلر، 
دولت��ی  ش��رکت  مدیراجرای��ی 
گازپروم روسیه که رییس جمهور 
روس��یه را در س��فری یک روزه 
به آن��کارا همراه��ی می کرد، در 
مصاحب��ه ب��ا خبرن��گاران اعام 
کرد، پروژه اح��داث خط لوله از 
طریق بلغارستان به جنوب اروپا 
به تاریخ پیوسته و دیگر اجرایی 

نخواهد شد. 
عاوه بر ای��ن والدیمیر پوتین 
رییس جمهور روسیه نیز با متهم 
کردن اتحادی��ه اروپا به مخالفت 
با بلغارس��تان به دلیل وابستگی 
شدید این کش��ور به گاز روسیه 
و دس��ت کم گرفت��ن اختیارات 
حاکمیتی این کش��ور و مخالفت 

با احداث خط لوله انتقال گاز به 
جنوب اروپا علیه منافع اقتصادی 

خ��ود عم��ل ک��رده و 
این  ترتی��ب،  ای��ن  به 
اتحادیه هزینه مخالفت 
خ��ود ب��ا ای��ن ط��رح 
پرداخ��ت.  خواه��د  را 
پوتی��ن در ادامه اعام 
کرد: روس��یه از س��ال 
ش��ش  تخفیفی  آینده 
گاز  ب��رای  را  درصدی 
واردات��ی ترکیه از این 
خواهد  منظور  کش��ور 
کرد و سه میلیون متر 
مکعب بیش��تر از سال 

ج��اری گاز در اختیار آنکارا قرار 
خواهد داد. 

مدیراجرایی  میل��ر  گفت��ه  به 
ش��رکت گازپروم، این شرکت با 
ش��رکت بوتاش ترکیه یادداشت 
زمین��ه  در  هم��کاری  تفاه��م 
اح��داث خط لوله گاز در دریای 
س��یاه امض��ا کرده ان��د. امضای 
این تفاهم نام��ه در حالی اتفاق 
همکاری  پیش��نهاد  که  می افتد 
روس��یه و ترکیه ب��رای احداث 
خط لوله گاز در مراحل ابتدایی 
خود قرار دارد. در همین رابطه، 
آلکس��اندر ن��وواک، وزیر انرژی 
وزرای  ب��ه  می گوی��د:  روس��یه 
انرژی دو کش��ور دس��تور داده 
ش��ده تا جزئیات ای��ن همکاری 
زمینه ه��ای  در  را  دوجانب��ه 
مختلف بررسی کنند. وی ادامه 
داد: بررس��ی هزینه های اجرای 
پروژه، مش��خص کردن مکانیزم 
تحق��ق  ش��رایط  و  آن  مال��ی 
تعهدات طرفی��ن درحال حاضر 
کار بسیار دش��واری است. نکته 
دیگری که نوواک به آن اش��اره 
ارائه  ب��رای  انتظ��ار ترکیه  کرد 
ی��ک تخفی��ف 15 درص��دی از 
سوی مسکو است، این درحالی 
اس��ت که طب��ق گفت��ه پوتین 
تخفیف  روس��یه،  رییس جمهور 
پیش��نهادی روس��یه ب��ه ترکیه 

تنها ش��ش درصد اس��ت. 
در ای��ن بی��ن آنچ��ه موجب 
تعجب اروپا و امریکا شده، اقدام 
ترکیه به عن��وان کاندیدای ورود 
به اتحادیه اروپا به مس��تحکم تر 
ک��ردن ارتباطاش با روس��یه در 

زمینه انرژی اس��ت. این درحالی 
اس��ت ک��ه امری��کا و اتحادی��ه 

اروپ��ا ب��ه دلی��ل دخالت ه��ای 
روس��یه در اختافات داخلی در 
زمینه  در  تحریم های��ی  اوکراین 
فعالیت های اقتصادی و صادرات 
انرژی علیه مسکو اعمال کرده و 
اتحادی��ه اروپا س��عی در کاهش 
وابس��تگی خود به انرژی روسیه 
ک��ه هم اکن��ون 30 درص��د گاز 
مورد نیاز ای��ن اتحادیه را تامین 

می کند، دارد. 
در همین راستا، الکسی میلر 
در گفت وگ��و ب��ا خبرنگاران در 
ب��ه موازات  اع��ام کرد:  آنکارا 
ش��دن  عمیق ت��ر  و  گس��ترش 
ترکیه  و  روس��یه  همکاری های 
در زمین��ه ان��رژی هرق��در این 
باش��د  بیش��تر  ه�م�کاری ه��ا 
قیمت  کاه��ش  ب��رای  آمادگی 
بیش��تر خواهد ب��ود. وی ادامه 
گس��ترش  ب��ا  همزم��ان  داد: 
همکاری های آنکارا و مسکو در 
زمینه پروژه اح��داث خط لوله 
صادرات گاز روس��یه به جنوب 
اروپا قیمت گاز نیز برای ترکیه 
کاه��ش خواهد یاف��ت و ترکیه 
قیمتی  ب��ا  آینده  می توان��د در 
از روس��یه  آلمان هم اکنون  که 
گاز دریاف��ت می کند گاز مورد 
نیاز خود را از روسیه خریداری 

کند. 
ف��ارغ از جنبه ه��ای اقتصادی 
ص��ادرات گاز روس��یه به جنوب 
اروپ��ا، این ط��رح و اس��تراتژی 
اتحادیه اروپ��ا در مواجهه با این 
مس��ئله و حواش��ی پیرامون آن 
اختاف نظرهایی را میان اعضای 
اتحادیه اروپا ایجاد کرده اس��ت. 

کش��ورهای اتریش، صربس��تان، 
ب��ه  بلغارس��تان  و  مجارس��تان 
هم��راه برخ��ی دیگر از 
این  عض��و  کش��ورهای 
اح��داث خط  اتحادی��ه 
لوله ب��رای صدور گاز به 
جنوب اروپ��ا را راه حلی 
مناس��ب و منطقی برای 
جلوگیری از پدید آمدن 
در  اخت��ال  هرگون��ه 
صادرات گاز روس��یه به 
اروپا می دانند. در مقابل 
بروکس��ل و واش��نگتن 
اجرای��ی  معتقدن��د، 
ش��دن این طرح موجب 
اس��تیای هرچه بیش��تر روسیه 
بر اتحادی��ه اروپا در حوزه انرژی 
خواهد ش��د. در این بین نباید از 
متوقف شدن رش��د اقتصادی و 
همچنین صادرات گاز جمهوری 
آذربایج��ان ب��ه ایتالیا در س��ال 
2020 می��ادی و اث��رات آن بر 
پروژه ص��ادرات گاز روس��یه به 

جنوب اروپا غافل شویم. 
احتمالی  خسارت های  درباره 
منتفی شدن پروژه صادرات گاز 
اروپا کارلوس  روسیه به جنوب 
پاس��کال که پیش تر در س��ال 
ج��اری از جمل��ه دیپلمات های 
ارش��د وزارت خارجه امریکا در 
اع��ام کرد  بود،  ان��رژی  حوزه 
که لغو ش��دن احداث خط لوله 
ب��ه جنوب  انتقال گاز روس��یه 
بلغارس��تان  طری��ق  از  اروپ��ا 
اروپا  برای  هیچ گونه خس��ارتی 
در پ��ی نخواه��د داش��ت. ب��ه 
عقی��ده وی، منتفی ش��دن این 
اروپایی ها  ب��رای  تنها  نه  پروژه 
خسارتی در پی نخواهد داشت، 
بلکه به واس��طه ع��دم پرداخت 
هزینه های سنگین احداث خط 
لول��ه ای که تاثی��ری در میزان 
گاز صادرات��ی روس��یه به اروپا 
صرفه جویی  داش��ت،  نخواه��د 
قاب��ل توجهی نی��ز در هزینه ها 

خواهد داش��ت. 
میخائی��ل  بی��ن  ای��ن  در 
تحلیلگ��ران  از  کروچومکی��ن، 
ح��وزه نفت و گاز ش��رق اروپا با 
اش��اره به دخالت های روسیه در 
اوکرای��ن و انضمام ش��به جزیره 
کریم��ه به خ��اک روس��یه این 

اق��دام را مانع بزرگی بر س��ر راه 
اح��داث خط لوله ص��ادرات گاز 
روس��یه به جنوب اروپا می داند. 
به عقیده کروچومکین، تحریم ها 
س��بب ش��ده اند تا گازپروم قادر 
هزینه های  ک��ردن  فراه��م  ب��ه 
الزم ب��رای تحقق بخش��یدن به 
پروژه ص��ادرات گاز ب��ه جنوب 
اروپا نباش��د. ای��ن دقیقا همان 
موضوعی اس��ت که پاسکال نیز 
به آن اش��اره دارد. این دیپلمات 
امریکای��ی معتقد اس��ت، اعمال 
تحریم های امری��کا و اروپا علیه 
گازپروم پ��روژه خط لوله جنوب 
اروپای این شرکت را با مشکات 

بسیاری مواجه کرده است. 
در این میان وابس��تگی ترکیه 
ب��ه روس��یه عن��وان اصلی ترین 
تامین کنن��ده انرژی م��ورد نیاز 
آنکارا و روابط اقتصادی عمیق و 
گسترده دو کش��ور که ترکیه را 
بعد از آلمان به دومین ش��ریک 
تجاری مس��کو بدل کرده، سبب 
شده تا دو کشور اختافات شان 
را بر سر اوضاع اوکراین و مواضع 
متضاد ش��ان در جری��ان جنگ 
داخلی س��وریه را کمرنگ کرده 

است. 
گفتنی است در جریان جنگ 
داخلی س��وریه، ترکیه با حمایت 
از  تروریس��ت ها  و  مخالف��ان  از 
اسد  بش��ار  هواداران س��رنگونی 
رییس جمهوری این کشور بود و 
در مقابل روسیه با اتخاذ موضعی 
متفاوت خواهان باقی ماندن اسد 
در قدرت بوده و همچنان از دولت 
مرکزی س��وریه حمایت می کند. 
اهمیت وضعیت س��وریه س��بب 
شد تا روس��ای جمهور روسیه و 
ترکیه در کنفران��س مطبوعاتی 
مش��ترک خود به آن اشاره کنند 
به نحوی که رجب طیب اردوغان 
رییس جمهور ترکی��ه اعام کرد 
که روس��یه مواض��ع متفاوتی با 
آمریکا در مورد س��وریه دارد، اما 
چی��زی که هم��ه ما بر س��ر آن 
تواف��ق داریم دس��تیابی به یک 
راه ح��ل ب��رای پای��ان دادن به 
درگیری ها در س��وریه است، اما 
اختاف م��ا در مورد ماهیت این 

طرح است. 
منبع: رویترز

مجلس تعیین خوراک پتروشیمی ها را به دولت واگذار می کند

رونق صنعت پتروشیمی  با شروط مجلس 

ترکیه شریک جدید مسکو در انتقال گاز روسیه به جنوب اروپا

افزایش برداشت از سدها 
با جاری شدن زاینده رود

ظرفیت کل س��دهای موجود در کشور 47/4 میلیارد 
مترمکعب است. در حال حاضر، حجم ذخایر پشت سدها 
ح��دود 19/15 میلی��ارد مترمکعب اس��ت. ای��ن رقم به 
مفهوم آن اس��ت که 40 درصد مخازن سدهای کشور پر 
و 60 درصد آن خالی اس��ت. در س��ال آبی جاری، ورودی  
آب به سدهای کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
10 درصد افزایش داش��ته است. خروجی ها هم متناسب 
با افزای��ش ورودی با حدود چهار درص��د افزایش روبه رو 
بوده است. پارسال در زمان مشابه 4/13 میلیارد مترمکعب 
آب از س��دهای کش��ور خارج کرده ایم و امس��ال میزان 
خروجی س��دها به 4/29 میلیارد مترمکعب رسیده است. 
اختاف خروجی سال گذشته و امسال سدهای کشور زیاد 
نبوده و حدود 160 میلیون )0/16 میلیارد( مترمکعب آب 
است. افزایش خروجی آب از سدها به معنای رشد مصرف 
نیس��ت، بلکه بخشی از این افزایش ناشی از باز شدن سد 
زاینده رود و جریان آب در این رودخانه است. سال گذشته 
وزارت نیرو قصد داش��ت آب را برای کش��اورزی و شرب 
در پشت س��د ذخیره کند، اما امسال این سیاست  تغییر 
کرده است. البته تا 10 روز دیگر این سد بسته می شود، اما 
آب در رودخانه به دلیل وضعیت زایندگی که دارد، جریان 

خواهد داشت. 
بخ��ش دیگری از افزایش خروجی س��دهای کش��ور 
ه��م به تغییراتی در خوزس��تان مربوط اس��ت. در این 
منطقه خروجی س��دها به دلیل تولید انرژی برق آبی، 
به خصوص در حوضه کارون، نس��بت به سال آبی قبل 
اندکی افزایش داشته اس��ت. البته، این برداش��ت عدد 
کمی بوده و حدود 100 میلیون مترمکعب اس��ت. باید 
گفت، می��زان آبی که در این حوضه ب��رای تولید برق 
برداشت می ش��ود، نسبت به ذخایر کلی سدهای ایران 
عدد خاصی نیس��ت و وضعیت نگران کننده ای را برای 

منابع آبی ایجاد نمی کند. 
به نظر می رس��د، امس��ال با توجه به اقلیم ایران سال 
آبی نرمالی را سپری می کنیم. در پاییز که آغاز سال آبی 
جدید است، مخزن  سدهای کشور به انتها می رسد، چون 
در طول تابس��تان از این منابع آبی استفاده کرده ایم. اما 
از نیم��ه دی ماه بر میزان ذخایر مخازن افزوده می ش��ود. 
البته امیدواریم که تا پایان دوره بارش های امسال ذخایر 
سدهای کشور ش��رایط بهتری پیدا کند. با سپری شدن 
دو ماه و نیم از س��ال آبی جدید، ذخایر س��دهای کشور 
شرایط بهتری را نش��ان داده و پیش بینی ها حاکی از آن 
اس��ت که امسال نسبت به سال گذشته شرایط بدتری را 
سپری نخواهیم کرد. به نظر می رسد تا اوایل اردیبهشت 
ماه حدود 60 درصد مخازن سدهای کشور پر شود که به 
مفهوم ایجاد شرایط نرمال در ذخایر سدهای ایران است. 
زیرا مخازن س��دها فقط در سال های پرآبی به 70 درصد 
می رس��د. درباره بارش های برفی نیز که در تغذیه سفره 
آب های زیرزمینی تاثیرگذار است، براساس پیش بینی های 
هواشناسی نسبت به سال گذشته با کاهش روبه رو خواهیم 
بود. زیرا امسال دمای هوا 2-1 درجه افزایش یافته و اغلب 
بارش ه��ا از نوع باران خواهد بود. البته در ارتفاعات بارش 
به صورت برف است. اما در کل شاهد بارش باران نرمال در 

سراسر کشور خواهیم بود. 

صادرات ١,٥ میلیون بشکه میعانات 
گازی فاز ١٢ پارس جنوبی 

پنجمین محموله میعانات گازی فاز 12 میدان گازی 
پارس جنوبی به حجم 1,5 میلیون بشکه تا هفته آینده 

صادر می شود. 
جمشید س��ورانی، رییس پاالیشگاه فاز 12 میدان 
گازی پ��ارس جنوب��ی در گفت وگ��و با ش��انا، افزود: 
تاکن��ون چهار محموله به حجم 4,7 میلیون بش��که 
میعانات ف��از 12 میدان گازی پ��ارس جنوبی صادر 

شده است. 
وی ب��ا اش��اره به کیفی��ت ب��االی میعان��ات گازی 
تولیدشده در فاز 12 میدان پارس جنوبی، تصریح کرد: 
هم اکن��ون H2S این میعانات تقریبا به صفر رس��یده 
اس��ت، درحالی که براساس اس��تانداردهای بین المللی 
ای��ن می��زان می تواند ت��ا PPM 20 باش��د، بنابراین، 
هم اکنون این محصول در بازارهای بین المللی بس��یار 

مشتری پسند است. 
رییس پاالیش��گاه فاز 12 میدان گازی پارس جنوبی 
گوگرد زدایی 99,٨ درصدی از گاز تولید ش��ده در این 
پاالیش��گاه را یک��ی از مزیت های این پروژه دانس��ت و 
گف��ت: هم اکن��ون نخس��تین واح��د گوگردزدایی این 
پاالیشگاه وارد مدار تولید ش��ده و با راه اندازی دومین 
س��کوی دریایی این فاز واح��د دوم گوگردزدایی وارد 

مدار تولید خواهد شد. 
وی گف��ت: در حال حاضر، روزانه 250 تن گوگرد در 
فاز 12 پارس جنوبی تولید می ش��ود که پس از تجمیع 
با گوگ��رد تولیدی دیگ��ر فازها، از لنگ��رگاه صادراتی 

گوگرد پارس جنوبی صادر می شود. 
به گ��زارش ش��انا، در اواخر اس��فندماه پارس��ال، با 
بهره ب��رداری از واحد یکم فاز 12 پارس جنوبی، روزانه 
بیش از 12میلی��ون مترمکعب گاز طبیعی به ش��بکه 
سراس��ری تزریق ش��د؛ هم اکنون ترین های دوم، سوم 
و چه��ارم این ف��از به بهره برداری رس��یده و تولید گاز 
ش��یرین در این فاز از 50 میلیون مترمکعب فراتر رفته 
اس��ت. با بهره برداری کامل از فاز 12 پارس جنوبی که 
بزرگ تری��ن فاز این میدان عظیم گازی اس��ت، روزانه 
750 ت��ن گوگ��رد، 120 هزار بش��که میعانات گازی و 
روزان��ه س��ه میلیارد ف��وت مکعب گاز ش��یرین تولید 

خواهد شد. 

دیوان داوری بین المللی شکایت 
گازی ترکیه را از ایران رد کرد 

دیوان داوری بین المللی شکایت گازی ترکیه از ایران 
را مبن��ی بر نامطمئن بودن ش��رکت ملی گاز ایران در 
تحویل گاز رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت 

گاز صحه گذاشت. 
مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران در گفت وگو 
با ش��انا اظهار کرد: دعوای بسیار سنگین شرکت بوتاش 
ترکیه علیه ش��رکت ملی گاز ایران با خواسته کاهش در 
قیمت گاز صادراتی ایران به دلیل نامطمئن بودن شرکت 
مل��ی گاز ایران در تحویل گاز و نداش��تن گاز کافی برای 
این منظور، به نفع شرکت ملی گاز ایران به پایان رسید. 

عزیز اهلل رمضانی افزود: رأی دیوان داوری بین المللی 
متضمن رد کامل ادعای شرکت بوتاش ترکیه و قبولی 
دفاع های انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران است. 
وی خاطرنشان کرد: ادعای شرکت بوتاش ترکیه در 
ژانویه سال 2012 میادی به دیوان داوری بین المللی 
ارجاع شد و در نهایت با رأی 10 نوامبر 2014 میادی 
این دیوان به پایان رسید. به گفته مدیر امور بین الملل 
ش��رکت ملی گاز ای��ران، دعوای دیگر ش��رکت بوتاش 
مربوط به ادع��ای کاهش قیمت به دلی��ل تجاری بود 
که هنوز تحت بررسی دیوان داوری بین المللی است. 

ایران ذخیره سازی گاز میدان 
مشترک با قطر را آغاز کرد

ایران به منظور افزای��ش ضریب بازیافت و در نهایت 
افزایش ذخایر قابل برداش��ت نفت، ذخیره س��ازی گاز 
فازهای میدان مش��ترک پارس جنوب��ی را در میادین 

مناطق نفت خیز جنوب را آغاز کرد. 
به گزارش مهر، افزایش ضریب بازیافت مخازن نفتی 
یکی از برنامه های صنعت نفت است به طوری که بیژن 
زنگنه، وزیر نفت اخیرا اعام کرده است: افزایش ضریب 
بازیافت به عنوان یکی از سناریوهای افزایش درآمدهای 
نفتی کش��ور بوده به ط��وری که یک درص��د افزایش 
ضریب بازیافت )معادل 600 میلیارد بشکه نفت( حدود 
700 میلیاد دالر به درآمدهای نفتی کشور می افزاید. 

همزمان با تدوین این سیاست کان به منظور افزایش 
حجم ذخایر قابل برداشت طای سیاه و در نهایت افزایش 
درآمده��ای تولید و صادرات نفت، رک��ورد تزریق گاز به 

مخازن نفتی استان خوزستان شکسته شده است. 
بر این اس��اس با انتقال گازهای ترش میدان مشترک 
پارس جنوبی از مسیر خط لوله پنجم سراسری به میادین 
نفت مناطق نفت خیز جنوب در طول 250 روزنخس��ت 
س��ال جاری بی��ش از هش��ت میلی��ارد و 400 میلیون 

مترمکعب گاز به مخازن نفتی تزریق شده است. 
عبدالحس��ین کوتکی در تش��ریح آخری��ن وضعیت 
انتقال و تزریق گاز به میادین نفتی اس��تان خوزستان، 
گفت: ب��ا هدف صیان��ت از چاه ها و مخ��ازن نفتی در 
مناطق نفت خیز جنوب در هش��ت ماه نخس��ت س��ال 
جاری بی��ش از ٨/4 میلیارد متر مکعب گاز به میادین 

این حوزه عظیم نفتی تزریق شده است. 
مدیر منطقه یک شرکت انتقال گاز ایران با اعام اینکه 
تزری��ق گاز به می��دان آغاجاری ک��ه از دو مخزن به هم 
پیوس��ته آسماری و بنگستان تشکیل شده افزایش یافته 
است، تصریح کرد: تولید نفت در مخزن آسماری از سال 
131٨ و در مخزن بنگس��تان از سال 1339 شمسی آغاز 
ش��ده که با توجه به قدمت برداشت نفت از این مخزن و 
احیای دوباره آنها تزریق گاز به این دو مخزن قدیمی نفت 

منطقه خاورمیانه افزایش یافته است. 

کاهش قیمت نفت
 به نفع اقتصاد جهانی است 

 صن��دوق بین المللی پول اع��ام کرد: کاهش قیمت 
نف��ت در مجموع ب��رای اقتصاد جهانی مثبت اس��ت، 
اگرچه ممکن اس��ت به برخی از کشورهای صادرکننده 

نفت لطمه بزند. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از رویترز، کریستین الگارد 
مدیر صندوق بین المللی پول با اش��اره به کش��ورهای 
امری��کا، اروپ��ا، ژاپن و چین گفت: ب��ا توجه به کاهش 
30 درص��دی قیمت نفت این احتم��ال وجود دارد که 
 رشد اقتصادی در بیشتر کشورهای اقتصادی پیشرفته 
0. ٨ درصد افزایش پیدا کند. زیرا تمام آنها واردکننده 

نفت هستند. 
بهای جهانی نفت از ماه ژوئن تاکنون به دلیل عرضه 

فراوان در بازار 40 درصد کاهش یافته است. 
س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت )اوپک( هفته 
گذش��ته با کاهش تولید خود ب��رای باال بردن قیمت ها 
مخالف��ت ک��رد و ای��ن امر باعث ش��د، نف��ت برنت به 

پایین ترین سطح قیمتی پنج سال گذشته برسد. 
این درحالی اس��ت ک��ه الگارد هش��دار داد کاهش 
قیمت نفت به برخی صادرکنندگان آن نظیر روس��یه، 
ایران، ونزوئا و نیجریه لطمه می زند و اقتصادهای آنها 

را آسیب پذیر می کند. 
الگارد در نشست روزنامه وال استریت ژورنال گفت: 
تمام کش��ورهایی که به طور قاب��ل توجهی تحت تاثیر 
کاه��ش قیمت نفت ق��رار خواهند گرف��ت باید تحت 
نظارت باش��ند. ونزوئا یکی از این کش��ورها است که 

نظارت روی آن دشوار خواهد بود. 

قیمت نفت اوپک 
3,3 درصد کاهش یافت

 براساس محاس��بات دبیرخانه اوپک که روز سه شنبه 
منتشر شد، قیمت روزانه سبد نفت این سازمان، متشکل 
از نفت 12 کشور روز دوشنبه 66,44 دالر بود که نسبت 
به جمعه گذش��ته 3,3 درصد کاهش داش��ت. به گزارش 
ایرنا، از پایگاه اطاع رسانی اوپک، قیمت روزانه سبد نفت 
اوپک جمعه گذشته 6٨ دالر و ٨9 سنت بود. قیمت نفت 
اوپک هفته گذشته ٨,6 درصد کاهش پیدا کرد.  همچنین 
در پایان معامات دیروز، قیمت نفت برنت در بازار لندن 
با 6,17 درصد افزایش به 72,54 دالر و قیمت نفت وست 
تگزاس اینترمدیت در بازار نیویورک با 4,3 درصد افزایش 

به 69 دالر در هر بشکه رسید. 
الجزایر، آنگوال، اک��وادور، لیبی، ایران، عراق، کویت، 
نیجریه، قطر، عربس��تان س��عودی، امارات و ونزوئا از 

اعضای تشکیل دهنده اوپک هستند. 

یادداشت

صادرات

گاز

بازار نفت 

بین الملل

الهه ابراهیمی 
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مدیر کل دفتر بهره برداری موسی امین نژاد
از تاسیسات تامین آب شرکت مدیریت منابع آب ایران



3 کار و تولید

دالل ب��ازی در ب��ازار گرانول 
پلی پروپیل��ن و کاه��ش عرضه 
آن در بورس، مش��کالتی برای 
واحدهای تولی��دی ایجاد کرده 
 است. در حال حاضر بسیاری از 
واحدهای گونی و موکت بافی به 
دلیل افزایش قیمت تمام شده 
تولید، قادر ب��ه عرضه محصول 
خود به بازارهای مصرف نبوده و 
به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل 

درآمده اند. 
گران��ول پل��ی پروپیل��ن که 
ب��ه »گران��ول پ. پ« در بین 
فعاالن صنایع نس��اجی شهرت 
دارد، چن��دی اس��ت ک��ه ب��ه 
محلی ب��رای رش��د دالل بازی 
تبدیل شده است. این محصول 
ش��رکت های پتروش��یمی که 
بیشتر در تولید نخ برای صنایع 
گونی و موکت بافی کاربرد دارد، 
به دلیل حضور واسطه ها و عرضه 
کم آن در بورس گران تر از قبل 
به دست تولیدکننده می رسد. 
افزای��ش قیم��ت م��اده اولیه، 
زمینه رشد قیمت کاالی نهایی 
را فراهم کرده و ای��ن روند بازار 
فروش تولیدکنن��دگان گونی و 
موکت را تحت تاثی��ر قرار داده 
 است. کاظم عمید، معاون فنی 
انجم��ن نس��اجی در گفت وگو 
با »فرصت ام��روز« نیاز  صنایع 
نس��اجی ب��ه گران��ول پ. پ را 
1000 تن در روز اعالم کرده و 
می گوید: روزانه بین 50 تا 100 
ت��ن از این محص��ول در بورس 
عرضه ش��ده و بقیه در بازار آزاد 

به فروش می رسد. 
وی اضافه می کند که قیمت 
گران��ول پ. پ در بورس حدود 
چهار هزار و 490 تومان است، 
اما افرادی ک��ه نمی توانند این 
م��اده را از کانال ب��ورس تامین 
کنند باید بین پنج هزار و 300 
تا پنج ه��زار و 400 تومان برای 
خرید هرکیل��و از این م��اده به 

دالالن پرداخت کنند. 
عمید با اش��اره ب��ه اینکه در 
گذشته تولیدکنندگان صنعت 
نس��اجی از طری��ق ش��رکت 
بازرگانی پتروشیمی ها، نیازهای 
خود را تامین می کردند، اضافه 

می کند که با اعت��راض فعاالن 
صنعت نس��اجی ش��یوه عرضه   
مواد اولی��ه تغییر پی��دا کرد و 
قرار ش��د برای شفاف س��ازی و 
ایجاد ثبات در قیمت ها، عرضه 
در بورس انجام شود، اما عرضه 
کم گرانول پ. پ در بورس برای 
تولیدکنندگان مشکل ساز شده 

 است. 
وی درب��اره دالیل وجود بازار 
آزاد برای گرانول پ. پ می گوید 
ک��ه برخی اف��راد ب��ا جوازهای 
جعل��ی، خ��ود را تولیدکننده 
معرفی کرده و مس��تقیما اقدام 
به خرید این ماده از پتروشیمی 
می کنن��د. س��پس محص��ول 
خریداری ش��ده را در بازار آزاد 

عرضه می کنند. 
معاون فنی انجمن نس��اجی 
خریده��ای  از  همچنی��ن 
غیر رسمی در بورس خبرداده و 
بیان می کند که دقیقا سازوکار 
فعالیت دالل ها مشخص نیست. 
نمی دانیم آنها در داخل بورس با 
کار گزار صحبت کرده و اقدام به 
خرید گران��ول پ. پ می کنند 
ی��ا اینک��ه از طری��ق ش��رکت 
بازرگانی پتروشیمی، این ماده 
را برای عرضه در بازار آزاد تهیه 

می کنند. 
به گفته وی، گرانول تولیدی 
درج��ات  پتروش��یمی ها  در 
مختلف��ی دارد ک��ه یک��ی از 
درج��ات آن قابل اس��تفاده در 

صنعت نساجی است. 
عمید در پاس��خ به این سوال 
ک��ه آی��ا جذابی��ت  اقتص��ادی 
س��ایر صنایعی ک��ه از گرانول 
پلی پروپیلن استفاده می کنند، 
زمین��ه ایج��اد انگی��زه ب��رای 
پتروشیمی ها در راستای کاهش 
تولید گرانول مورد استفاده در 
نس��اجی را فراهم کرده، عنوان 
می کند که این ن��وع گرانول در 
صنعت لوله س��ازی هم کاربرد 
دارد ام��ا اتحادیه س��ازندگان 
پالستیک و لوله نیز برای تهیه 
م��واد اولیه ب��ا مش��کل مواجه 

هستند. 
وی اضافه می کند که افزایش 
عرض��ه گران��ول پ. پ در بازار 
آزاد و تفاوت هزار تومانی قیمت 
این ماده با بورس س��بب شده 
بس��یاری از گونی بافی ها دچار 
ضرر و زیان شوند. در حال حاضر 
تع��داد زی��ادی از کارخانه های 
موکت وگون��ی بافی با مش��کل 
مواجه ش��ده اند. ای��ن واحدها 
تولید خود را کاه��ش داده یا با 

ظرفیت کم کار می کنند. 

60 درصد کاهش صادرات 
داریم

بروز مشکل در صنایع مختلف 
برای تولیدکنن��دگان به امری 
ع��ادی تبدیل شده اس��ت. این 
جمله ای است که امید خادمی، 
مدیر عامل س��پاهان کیسه، در 

گفت وگو با »فرصت امروز« در 
واکنش به مش��کالت ناش��ی از 
کمبود عرضه گرانول پ. پ در 

بورس به زبان می آورد. 
وی می گوی��د که ای��ن روند 
سبب شده حداقل حاشیه سود 
برای تولیدکنندگان ایجاد شود. 
ضمن آنکه نوس��ان قیمت  ماده 
اولی��ه به دلی��ل خری��د از بازار 
آزاد س��بب ش��ده تولیدکننده 
مجبور باشد سرمایه در گردش 
سنگینی برای خود فراهم کند 
تا تم��ام م��اده اولی��ه موردنیاز 
یک سال خود را در یک مرحله 

خریداری کند. 
خادم��ی اضاف��ه می کند که 
تغییر م��داوم قیمت ماده اولیه، 
بازارهای صادراتی آنها را تحت 

تاثیر قرار داده است. 
به گفته وی، تا قبل از سال 93 
شرکت »س��پاهان کیسه«، 70 
درصد تولیدات خود را به خارج 
از ای��ران صادر می ک��رد، اما در 
س��ال 93، صادرات این شرکت 
به میزان 60 درصد کاهش یافته 

است. 
مدیر عامل ش��رکت سپاهان 
کیس��ه با اش��اره ب��ه اینکه این 
ش��رکت س��االنه 30 ه��زار تن 
تولید دارد، افزایش قیمت ماده 
اولیه و بروز مش��کل در امنیت 
کشور عراق را مهم ترین دالیل 
کاهش ص��ادرات این ش��رکت 

اعالم می کند. 

وی معتق��د اس��ت ک��ه عدم 
ثبات در نرخ م��اده اولیه ایران 
با بازارهای جهانی س��بب شده 
تولیدات داخلی قابلیت رقابت با 
محصوالت مشابه سایر کشورها 
را نداش��ته باش��ند. این روند بر 
حاش��یه س��ود تولیدکننده نیز 
تاثیر داشته و فعاالن این بخش 
را مجبور می کند هر روز حاشیه 
س��ود خود را کاه��ش دهند تا 
بازارهای صادراتی خود را حفظ 

کنند. 

واردات »َوم« در انحصار 
پتروشیمی ها

کاظم عمی��د، مع��اون فنی 
انجمن نساجی هم در گفت وگو 
با »فرصت امروز« از فرمول های 
خ��اص رای��ج در ای��ران برای 
محص��والت  قیمت گ��ذاری 

پتروشیمی گله مند است. 
ای��ن  ک��ه  می گوی��د  وی 
روزها قیم��ت نف��ت در جهان 
روبه کاهش اس��ت، ام��ا بهای 
محصوالت پتروشیمی یا ثابت 

است یا روندی صعودی دارد. 
عمی��د همچنی��ن از انحصار 
در واردات »َوم« خب��رداده 
و بیان می کن��د که ای��ن ماده 
تنه��ا در پتروش��یمی اراک 
تولی��د ش��ده و کمب��ود آن 
ش��رکت های  توس��ط  ه��م 
 بازرگان�����ی پتروش��یم����ی 

وارد می شود. 
وی ادام��ه می دهد ک��ه این 
محص��ول در صنایع نس��اجی 
کارب��رد دارد، ام��ا قیم��ت آن 
مرتبا در حال افزایش اس��ت. از 
آنجا که فعاالن صنایع نساجی 
نتوانس��ته اند قیمت محصوالت 
خ��ود را متناس��ب ب��ا افزایش 
قیمت ماده اولی��ه تغییر دهند، 
این ش��رکت ها دچ��ار رکود و 

ورشکستگی شده اند. 
مع��اون فنی انجم��ن صنایع 
نس��اجی می گوید ک��ه در حال 
حاضر انبار بس��یاری از فعاالن 
از  ممل��و  نس��اجی  صنع��ت 
محصوالتی اس��ت که به دلیل 
قیمت باالی تمام ش��ده تولید، 
قابلیت عرضه ش��دن به بازار را 

ندارد. 

ساز و کار فعالیت دالالن گرانول پلی پروپیلن مشخص نیست

گردش چرخ گونی بافی ها کند شد
کاالهایی را که می توانیم بسازیم 
اجازه سفارش واردات نمی دهیم

 وزیرصنعت، معدن و تجارت در ش��انزدهمین همایش 
صنایع دریای��ی در بندرعباس گفت: اج��ازه نخواهیم داد 
چیزی که در داخل می توانیم بسازیم به خارجی ها سفارش 
داده ش��ود.  به گزارش ایرنا،  محمدرضا نعمت زاده افزود: 
سفارش دهندگان، شرکت های سازنده و سرمایه گذاران 
باید در این زمینه یکپارچه باشند.  وی با اشاره به اهمیت 
صنعت و خدمات دریایی در کشوری که هزاران کیلومتر 
س��احل و دهها جزیره دارد افزود: آنچه که داریم و وضع 
موجودمان رضایت بخش نیس��ت.  وزیرصنعت، معدن و 
تجارت خاطرنشان کرد: باداشتن این همه ظرفیت بالقوه 
و طبیعی نمی توانیم ارزیاب��ی کنیم و نمره خوبی به وضع 
فعلی )صنایع دریایی(بدهیم.  نعمت زاده گفت: البته این 
گله گذاری از گذش��ته نیس��ت، بلکه باید تالش کنیم با 
جبران بخشی از کمبودهای گذش��ته آنچه که باید انجام 
بپذیرد هر چه زودتر انجام دهیم.  وی با اشاره به ظرفیت ها 
و پتانسیل های بسیار باالی کشور در زمینه صنایع دریایی 
از جمله ساخت و تعمیرکشتی و صنایع فراساحل در زمینه 
نفت و گاز تصریح کرد: هنر ما این است که بتوانیم از آنها 
به خوبی اس��تفاده کنیم.  وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
بیان اینکه اگر مش��کالت مان را بگوییم  وادار به رفع آنها 
می ش��ویم، افزود: اینها به عنوان انتقاد بی مورد نیس��ت و 
باید قبول کنیم که هم ما دولتی ها و هم شما عملیاتی ها 
کم کاری کرده اید.  وی با اش��اره به گزارش ارائه ش��ده از 
س��وی مدیر عامل ایزوایکو در خصوص جذب مشتریان 
جدید ابراز خوش��حالی ک��رد که کارها تا ح��دودی روی 
غلطک افتاده است.   وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به وضعیت موجود تصریح کرد: باید با تصمیم جدی وارد 
کار شد و نسبت به فعال کردن بخش تعمیرات و راه اندازی 
یا رد کشتی سازی مصمم تر از گذشته باشیم.  نعمت زاده 
گفت: این کشور مال خودمان است، چرا باید بین خریدار، 
سازنده و فروشنده اختالف وجود داشته باشد، بیاییم یکی 
شویم تا در لبیک به ندای رهبر معظم انقالب با راه اندازی و 
فعال کردن صنایع دریایی و فراساحل نسبت به آباد کردن 
و ایجاد اشتغال در طول هزاران کیلومتر از نوار ساحلی در 
جنوب کشور به ویژه سواحل مکران )از میناب تا چابهار( 

کارهای اساسی انجام دهیم. 
وزیرصنعت، معدن و تجارت در ادام��ه افزود: چرا باید 
صدها کیلومتر از سواحل جنوب کشوربال استفاده بماند تا 
رهبرمعظم انقالب مجبور شوند دخالت کنند که سواحل 
مکران ما چرا رها اس��ت و اقدامی برای عمران و آبادانی و 

افزایش سکنه در آن انجام نمی شود. 
نعمت زاده گفت: موقعیت جغرافیایی کشور و قرارگرفتن 
در خلیج فارس و منطقه ای که بیش��ترین ذخایر نفتی و 
گازی جهان، معادن و سواحل گسترده ای دارد که می توان 

برای نقل و انتقال کاال و مسافر مورد استفاده قرار گیرد. 
وی با تاکید بر جذب س��رمایه گذاران داخلی و خارجی 
افزود: اگر بتوانیم منافع دیگ��ران را با منافع خودمان گره 
بزنیم، می توانیم با تامین منابع مالی در زمینه راه اندازی 
و توسعه صنایع دریایی موفق تر عمل کنیم.  وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به محدودیت منابع مالی عمومی و 
اینکه این کارها با پول دولت شدنی نیست از تجربه موفق 
پتروشیمی ها به عنوان بهترین راهکار در زمینه استفاده از 
منابع پولی خارجی به خص��وص دریافت وام از بانک های 
خارجی نام ب��رد.  وی از مدیران دس��تگاه های اجرایی و 
به خصوص صنایع خواست ضمن توجیه پذیرکردن طرح ها 
دنبال پیدا کردن راهکارهای جدید در زمینه اس��تفاده از 
منابع پولی خارجی باشند.  نعمت زاده با اشاره به اهمیت 
برگزاری همایش صنایع دریایی تاکید کرد: اگر از دل این 
همایش راهکاری مناس��ب در زمینه توس��عه همه جانبه 
صنایع دریایی و ایجاد اش��تغال در نوار س��احلی در بیاید 
می توانیم آن را موفق بدانیم.  وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: در زمینه قبول کشتی های ساخته شده در صنایع 
داخلی به عنوان وثیقه از س��وی بانک ه��ا اقداماتی انجام 
شده که مراحل نهایی آن سپری می شود.  وی همچنین 
با اش��اره به مش��کالت صنایع دریایی صدرا و شرکت در 
جلسات بررسی مسائل و مش��کالت آن خاطرنشان کرد: 
هر چند خراب کردن راحت و درست کردن مشکل است، 
اما وظیفه داریم که در زمینه راه اندازی این حوزه به عنوان 

دارایی و سرمایه عمومی اقدام کنیم. 

ایجاد 1500 فرصت شغلی
 معاون امور تعاون  وزیر تع��اون از راه اندازی 9 تعاونی 
توسعه و عمران شهرستانی با ظرفیت ایجاد 1500فرصت 
ش��غلی خبر داد و هدایت مناب��ع مردمی به س��مت این 

تعاونی ها را موجب کاهش نرخ تورم و بیکاری دانست. 
س��یدحمید کالنتری به ایس��نا گفت: ای��ن تعاونی ها 
با عضوی��ت بیش از هش��ت ه��زار نفر و س��رمایه گذاری 
30میلیارد ریالی تاسیس شده و پیش بینی ما این است که 

تا پایان امسال به 19 تعاونی برسد. 
وی ب��ر ل��زوم ض��رورت مش��ارکت عموم��ی از طریق 
تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی تاکید و خاطرنشان 
کرد: ایجاد تعاونی های توس��عه و عمران شهرس��تانی در 
شرایط کنونی و به منظور رشد و توسعه اقتصادی، ارتقای 
تولید، ایجاد فرصت های شغلی و افزایش رفاه عمومی یک 

امر ضروری است. 
معاون امور تعاون وزیر تعاون با اشاره به دغدغه دولت در 
زمینه ایجاد اشتغال و افزایش سطح درآمد و رفاه عمومی 
گفت: خوش��بختانه معاونت هماهنگی ام��ور اقتصادی و 
توسعه منطقه ای وزارت کش��ور در راستای اجرای هرچه 
بهتر قانون تاسیس شرکت های توسعه و عمران شهرستانی 
مصوب مجلس، اج��رای قانون مذکور و تس��ریع در روند 
تشکیل ش��رکت های مذکور را پس از شناسایی و معرفی 
طرح ها و پروژه ه��ای قابل واگذاری به تمام اس��تانداران 

ابالغ کرده است.
کالنت��ری در ادامه کمبود منابع مال��ی و بودجه کافی، 
کاهش حجم سرمایه گذاری و مشارکت بانک ها در اجرای 
طرح های تولی��دی و خدمات��ی را اساس��ی ترین چالش 
پیش روی دولت در جهت توس��عه اقتص��ادی عنوان کرد 
و با اش��اره به وجود صدها هزار میلی��ارد تومان نقدینگی 
در جامع��ه و آثار زیانبار ناش��ی از ورود ای��ن نقدینگی به 
بخش ه��ای غیرمولد گفت: ب��ا هدایت مناب��ع مردمی و 
نقدینگی های سرگردان جامعه به س��مت این تعاونی ها 
آثار کاهش تورم، ایجاد اشتغال و افزایش سهم تعاون در 

اقتصاد ملی را شاهد خواهیم بود

روند نزولی قیمت فلزات 
در بازارهای جهانی

درهفته گذشته قیمت اکثر فلزات از آلومینیوم گرفته 
ت��ا روی و م��س در بازاره��ای جهانی با کاه��ش قیمت 
روبه رو بودند و در این میان تنه��ا فوالد مقاومت می کند. 
کارشناس��ان نگران کاهش تولیدات صنعت��ی در جهان 

هستند. 
به گزارش صدای اقتصاد، در روزهای گذش��ته کاهش 
شدید قیمت جهانی نفت بعد از اجالس اوپک از یک سو و 
انتشار اخبار چالش های اقتصاد ژاپن و البته چین ازسوی 
دیگر، تاثیرات منفی بسیار زیادی روی قیمت بیشتر فلزات 
مهم و صنعتی از جمله مس، روی، سرب، آلومینیوم و غیره 
در بازارهای جهانی از جمله بورس لندن گذاشته است و 
باعث افت قیمت جهانی این فلزات شده است. در روزهای 
گذشته تنها فلز مهمی که با کاهش قیمت روبه رو نبوده، 

فوالد بوده است. 
به اعتقاد کارشناسان، انتشار اخبارکاهش رشد اقتصادی 
در ژاپن و چین و افت رش��د فعالیت ه��ای صنعتی دراین 
دوکش��ور به همراه کش��ورهای حوزه ی��ورو نگرانی های 
بس��یاری را نس��بت به کاهش تولیدات صنعت��ی دراین 
کشورها به وجود آورده و دلیل کاهش قیمت اکثر فلزات 

شده است. 
دیروز بازارهای جهانی درحال��ی بعد از دو روز تعطیلی 
بازگشایی شد که قیمت آلومینیوم، مس، روی و سرب با 
کاهش روبه رو بود و به ترتیب به قیمت 2071. 50 دالر، 
65. 15. 50 دالر، 2027. 50 دالر و 2227 دالر ب��ه ازای 
هرتن به فروش رفتند. قیمت این فلزات به ترتیب نسبت 
به قبل از تعطیالت هفتگی بازار 28 دالر، 6 دالر و 38 دالر 
کاهش یافتند. بازار، این کاهش قیمت را برای فلزات دیگر 
از جمله قلع، نیکل و نقره ش��اهد بود. نقره که بعد از طال 
دومین فلزگرانبها در سطح جهان محسوب می شود  بعد 
از اجالس اخیر اوپک و کاه��ش قیمت نفت با افت قیمت 

روبه رو بوده است. 
به اعتقاد کارشناس��ان، باتوج��ه به اینک��ه ایران یکی 
از بزرگ ترین فروش��ندگان فلزاتی مانند: مس، س��رب، 
آلومینیوم و روی در جهان اس��ت اگر روند کاهش قیمت 
این فلزات ادامه داش��ته باش��د تاثیرات منفی خود را در 
اقتصاد کش��ور و درآمدهای دولت خواهد داش��ت و این 
موضوع بعد از کاهش درآمدهای نفتی ماه های گذش��ته 

دولت یازدهم را بیش ازپیش تحت فشار قرار می دهد. 

تفاهم نامه ای بی��ن وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماع��ی ایران و وزیر 
کار قطر امضا شد که براساس آن 
نی��روی کار ایرانی به قط��ر اعزام 
خواهد ش��د. عل��ی ربیع��ی، وزیر 
تعاون در این باره گفت: جمهوری 
اسالمی ایران و قطر همواره روابط 
دوس��تانه ای با یکدیگر داشته اند 
و اع��زام نی��روی کار ایران��ی ب��ه 
قطر می تواند روابط دو کش��ور را 
در زمینه ه��ای اجتماعی بیش��تر 
تقویت کند.   در همین زمینه یکی 
از محوره��ای مذاک��رات با طرف 
قطری اعزام نی��روی کار ایران به 
قط��ر ب��ود. هم اکن��ون نزدیک به 
18 هزار نیروی کار ایران در قطر 
فعالیت می کنند که در نشس��ت 
امروز قرار ش��د، کمیت��ه ای برای 
استاندارد سازی مقررات کار برای 

نیروی کار تشکیل شود. 
وی توضیح داد: در این نشست 
در خصوص توانمن��دی ایران در 
زمین��ه مهارت آم��وزی گفت وگو 
ش��د. ایران در زمینه آموزش های 
فنی وحرفه ای تجارب ارزشمندی 
دارد که قرار ش��د این تجربه ها در 
اختی��ار طرف قطری ق��رار گیرد. 

همچنی��ن در ای��ن نشس��ت قرار 
ش��د، ش��رکت های ایرانی وابسته 
ب��ه صندوق ه��ای بیم��ه ای در 
زمینه ساخت و ساز، تولید مصالح 
ساختمانی و معادن، پتروشیمی، 
درمان و دارو سرمایه گذاری های 

الزم را در قطر صورت دهند. 
وی افزود: خوش��بختانه نیروی 
کار ای��ران اغل��ب تحصیلک��رده 
هس��تند و از مهارت ه��ای خوبی 

برخوردارند و امیدوارم با کارهایی 
که می کنی��م برای آنها اش��تغال 
ایجاد کنی��م، ولی م��ازاد نیروی 
کار در ای��ران قابل توجه اس��ت و 
می توانند منش��أ خدم��ات خوبی 

برای قطر شد. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در ادام��ه گف��ت: ای��ن نیروها در 
بخش های مختل��ف از خدمات تا 
مهندسی، پرس��تاری و پزشکی، 

کارگران نیمه ماه��ر و ماهر آماده 
کار در کش��ور قطر فعال هستند و 
دو کشور می توانند در این زمینه 
به همکاری بیشتری ادامه دهند. 

  ربیعی در این دیدار از همتای 
قطری خود خواست شرایط ارسال 
درآمد کارگران ایرانی مشغول کار 

در قطر را تسهیل کند. 
وی همچنین خواه��ان فعال 
شدن مرکز فنی و حرفه ای قطر 

ش��د و افزود: این مرکز می تواند 
خدم��ات ارزن��ده ای را در ای��ن 
کش��ور ارائه دهد.  عب��داهلل بن 
صال��ح الخلیفی، وزی��ر کار قطر 
در حاش��یه این دی��دار گفت: از 
آنجا که دولت قطر دولت جوانی 
است، ما با قوت و قدرت به دنبال 
همکاری های مشترک با شما در 
زمینه های آموزش فنی وحرفه ای 
و بهزیستی هستیم.  وی خواستار 
تش��کیل یک تیم کاری با ایران 
ب��رای بررس��ی اس��تاندارهای 
بین الملل��ی کار ش��د و افزود: ما 
در قطر در حال اصالح قانون کار 
برای کارگران مهاجر هستیم، به 
نحوی که حقوق کارگران اعزامی 
به قطر حفظ شود.  وزیر کار قطر 
در ادام��ه گف��ت: در اصالحات 
این قانون دس��تمزد کارگران به 
بانک ها یا صرافی ها یا مس��تقیم 
به کشورهای مبدا واریز می شود.  
وی اف��زود: دولت قط��ر اهتمام 
دارد که ش��هرک های مسکونی 
مخصوص کارگ��ران ایجاد کند 
تا با این کار تبلیغات منفی علیه 
حقوق کارگران در قطر را خنثی 

کند. 

اعزام نیروی کار ایرانی به قطر 

اشتغال 

تولید 

مس 

اشتغال 

لیال مرگن

 درآمد ۷ هزار میلیاردی دولت
از مالیات معدن چادرملو

رییس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس با تایید 
پرداخت نشدن مالیات هفت هزار میلیارد تومانی از سوی 
صاحبان معدن چادر ملو گف��ت: وزارت صنعت و وزارت 

اقتصاد باید به این موضوع ورود کنند. 
به گزارش ماین نیوز؛ محمدعلی پورمختار در تش��ریح 
پرونده معدن چادرملو گفت: براساس بررسی های انجام 
ش��ده، در این معدن یک اختالف عدد و رقم تحت عنوان 
مالی��ات رخ داده ک��ه براس��اس آن به نظر می رس��د که 

مسئوالن این معدن مالیات مربوطه را پرداخت نکردند. 
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس ش��ورای 
اس��المی با بیان اینکه درآمد هفت ه��زار میلیارد تومانی 
دولت از محل مالیات در معدن چادرملو محقق نشده است، 
افزود: در این رابطه از وزیر اقتصاد سوال شده که امیدواریم 

وزیر این موضوع را پیگیری و پاسخ دهد. 
وی در پاسخ به سوالی درباره تایید یا رد موضوع رانت در 
پرونده معدن چادر ملو گفت: کمیسیون اصل 90 تاکنون 
به این موضوع ورود نکرده، اما در رابطه با معادن س��نگ 
آهن فروش و نحوه تحقق درآمده��ای دولت و علت خام 
فروشی محصوالت، این کمیس��یون پیگیری های الزم را 
انجام داده اس��ت و حتما وزارت صنعت، معدن و تجارت 

هم به آن بپردازد. 
رییس کمیس��یون اصل 90 قانون اساس��ی مجلس در 
پاسخ به سوالی درباره موضوعات مطرح شده مبنی بر عدم 
ورود این کمیس��یون به فعالیت معادن بخش خصوصی 
گفت: این کمیس��یون قطعا به تم��ام فعالیت های معادن 
چه خصوصی و چه دولت��ی ورود می کند، زیرا این معادن 
جزو انفال بوده و تنها صاحبان این معادن حق بهره برداری 
دارند، بنابرای��ن حق مالکیت برای دولت اس��ت. از طرف 
دیگر قطعا اگ��ر تخلفات صورت گرفت��ه در معادن محرز 
شود معادن متخلف جریمه و حتی سلب امتیاز می شوند. 

آغاز عملیات اجرایی طرح فوالدی 
درمیناب استان هرمزگان

 عملیات اجرایی طرح بزرگ تولید فوالد درشهرستان 
میناب اس��تان هرم��زگان توس��ط وزیر صنع��ت، معدن 

وتجارت آغاز شد. 
با اج��رای این طرح که ش��امل مجتمع تولی��د فوالد و 
نورد و اوراق کردن کش��تی اس��ت ضمن تولید س��االنه 
یک میلیون و 100ه��زار تن انواع محص��والت فوالدی، 
 10 ه��زارو 142 نف��ر نی��ز به طور مس��تقیم ج��ذب کار 

می شوند. 
هزینه اجرای این طرح که محل احداث آن روس��تای 
بندزرک واقع در 20 کیلومتری ش��هر مین��اب قرار دارد، 

24هزارو 286 میلیارد ریال اعالم شده است. 
با اجرای کامل این طرح و با اوراق کردن انواع شناورها، 
س��االنه دو میلیون و800 ه��زار تن ضایع��ات بازیافت و 
تحویل واحدهای تولید کننده فوالدی در استان هرمزگان 

می شود.  

معدن 

فوالد 
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رشد بیش از33 درصدی تولید کاشی و سرامیک 
در هفت ماه��ه منتهی ب��ه مهر ماه 
سال جاری به میزان 224 میلیون متر 
مربع کاشی و سرامیک در کشور تولید 
شد که در مقایس��ه با هفت ماهه سال 
گذشته رش��د 33/5 درصدی را نشان 

می دهد. 
به گزارش ش��اتا در هفت ماهه سال 
92 تولید کاشی و س��رامیک به میزان 
167 میلی��ون و 843 ه��زار متر مربع 
رسیده بود. برپایه این گزارش در هفت 

ماهه امسال تولید ظروف چینی نیز با رشد 12/4درصدی نسبت به مدت مشابه خود در 
سال گذشته  تولید ش��ده بود. این گزارش می افزاید: در هفت ماهه امسال تولید چینی 

بهداشتی به میزان 55 هزار و 100تن تولید شده است. 

افزایش 6 درصدی تولید سرب و روی انگوران 
میزان تولید شرکت س��رب و روی 
انگوران در هشت ماهه نخست امسال، 

شش درصد رشد یافت. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان 
توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع 
معدنی ایران، ش��رکت س��رب و روی 
انگ��وران از ابتدای فروردی��ن تا پایان 
آبان، 644 هزار و 133 تن ماده معدنی 
تولید کرد، این در حالی است که میزان 
تولید این شرکت در مدت مشابه سال 

گذشته، 609 هزار و 483 تن بود.  همچنین، این ش��رکت در ماه آبان 59 هزار و 240 
تن کانسنگ س��رب و روی تولید کرد.  بنا بر این گزارش، شرکت سرب و روی انگوران 
در مدت یاد شده 551 هزار و 914 تن ماده معدنی به شرکت های فرآوری ارسال کرد. 
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بودجه ۹۴ با نفت ۷۰ دالر بسته شد
رییس ات��اق بازرگانی ته��ران با بیان اینک��ه مذاکرات 
هسته ای مثبت بوده است، دلیل نوسانات اخیر ارز را نرخ 
دالر در بودجه ۹۴ دانس��ت و گفت: باید نگاه به بودجه و 
بودجه نویسی تغییر کند.دولت قیمت نفت را در بودجه ۹۴ 

بشکه ای ۷۰ دالر تعیین کرده است.
یحیی آل اس��حاق در چهل و هش��تمین نشست اتاق 
بازرگانی تهران اظهار کرد: هفته گذش��ته مسائل مهمی 
همچون مذاک��رات، بودج��ه و الیحه خ��روج از رکود در 
مجلس مطرح بوده است.مذاکرات هسته ای توسط افراد 

دلسوز، خبره و مسلط انجام شده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران خاطرنش��ان ک��رد: انتظار 
می رفت فضای روانی کش��ور بعد از مذاکرات دچار تغییر 
ش��ود که این طور نش��د و نوس��انات نرخ ارز به دلیل آن 
بود که دول��ت می خواهد ارز 265۰ تومان��ی را در بودجه 
2۰۰تومان افزایش دهد که ذات آن اث��ر روانی دارد و به 

مذاکرات ربطی ندارد.
آل اس��حاق با بیان اینکه پیش بینی می شود بودجه به 
موقع به مجلس داده شود، گفت: موضوعات مطرح بیشتر 
چگونگی هزینه، درآمد، فروش و قیمت نفت است و دولت 
قیمت نفت را در بودجه ۹۴ بشکه ای ۷۰ دالر تعیین کرده 
که به نظر می رسد مشکلی بر درآمد بودجه سال ۹۴ وجود 

نداشته باشد.
وی تاکید کرد: تا پایان سال س��ه ماه از بودجه 13۹3 
باقی مانده است که با تفاوت قیمت جهانی نفت مشکلی 

در این رابطه پیش نخواهد آمد.

معضل اداره بانک مرکزی با مصوبه 
مجمع تشخیص رفع شد

به گزارش تسنیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با تاکید بر اینکه مصوبه مجمع به استقالل بانک مرکزی 
به خوب��ی توجه کرده اس��ت، گفت: مصوب��ه مجمع از هر 
حیث نس��بت به سایر سناریوها بهتر اس��ت چراکه عالوه 
بر افزایش پاس��خگویی، هماهنگی سیاست پولی و مالی 

را به همراه دارد.
محمدجواد ایروان��ی در ارتباط با مصوب��ه اخیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام مبنی بر نحوه عزل و نصب رییس 
کل بانک مرکزی به ارائه توضیحاتی پرداخت و در پاسخ به 
اینکه آیا این مصوبه معضل مورد نظر مقام معظم رهبری 
را رفع کرده است یا خیر، اظهار کرد: نمی دانم چرا برخی 
می گویند معضل حل نش��ده اس��ت، اتفاقا این مصوبه در 

جهت رفع معضل تصویب شده است.
وی با تاکید بر اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به اس��تقالل بانک مرک��زی به خوب��ی توجه کرده 
اس��ت، افزود: همچنین این مصوبه به پاسخگویی مقابل 
سیاس��ت های پولی هم توجه کرده چراکه با این مصوبه 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مقابل سیاست های بانک 

مرکزی به مجلس پاسخگو می شود.
این عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام ادامه داد: 
بنابراین از جنبه های گوناگون به اس��تقالل بانک مرکزی 
توجه شده است؛ مصوبه مجمع س��ناریویی است که هم 
پاس��خگویی را تضمین و هم اس��تقالل بانک مرکزی را 

تامین می کند.
ایروانی با اشاره به اینکه بانک مرکزی نمی تواند مستقل 
از دولت باش��د، گف��ت: در هیچ جای دنی��ا بانک مرکزی 
مستقل از دولت نیست ولی بعضا در ایران گفته می شود 
که بانک مرکزی باید از دولت جدا باشد.ما همه بانک های 
مرکزی جهان را مطالعه کردیم، حداقل من مطالعه کردم، 
اینکه برخی تص��ور می کنند که رییس جمه��ور نباید در 
بانک مرکزی دخالت داش��ته باشد، درست نیست چراکه 
یکی از مهم ترین نهادهای ملی هر کشوری بانک مرکزی 

است که باید 1۰۰ درصد دولتی هم باشد.

بانک مرکزی نرخ دولتی 22 ارز را 
افزایش داد

بانک مرک��زی نرخ بانکی 3۹ ارز را برای روز سه ش��نبه 
اعالم کرد که براین اساس نرخ بانکی 15 ارز نسبت به روز 
گذشته کاهش و قیمت 22 واحد پولی افزایش یافت البته 

نرخ دو ارز نیز ثابت ماند.
نرخ دالر امری��کا با یک ریال اف��ت 26,8۴5ریال، پوند 
انگلیس با 3۰۹ ریال رشد ۴2,22۹ ریال و یورو با 3۰ ریال 

افزایش 33,۴65ریال تعیین شد.
قیمت فرانک س��وئیس 2۷,813 ریال، کرون س��وئد 
3,6۰۷ ریال، کرون نروژ 3,85۹ ری��ال، کرون دانمارک 
۴,۴۹8 ریال، روپیه هند ۴3۴ ریال، درهم امارات متحده 
عربی ۷,3۰۹ ریال، دینار کوی��ت ۹2,۴35 ریال، یکصد 
روپیه پاکس��تان 26,36۹ ریال، یکصد ین ژاپن 22,6۷2 
ریال، دالر هنگ کنگ 3,۴62 ریال، ریال عمان 6۹,۷6۰ 
ریال، دالر کان��ادا 23,۷۰۹ ریال، ران��د افریقای جنوبی 

2,۴۴۰ ریال و لیر ترکیه 12,113ریال است.

قیمت طال در بازار لندن
 یک درصد افزایش یافت

پایگاه خبری بلومبرگ اعالم کرد: پس از آنکه به دلیل 
رد شدن طرح انباشت شمش طالی بانک مرکزی سوئیس 
و کاهش قیمت جهانی نفت، بهای طال به ش��دت کاهش 
یافت، هجوم س��رمایه گذاران برای خرید ط��الی ارزان، 
بار دیگ��ر قیمت این فل��ز گرانبه��ا را در بازارهای جهانی 

افزایش داد.
 پیشنهاد س��وئیس، بانک مرکزی این کش��ور را ملزم 
می کرد بخ��ش ثابت��ی از دارایی های خ��ود را به صورت 
ش��مش طال نگهداری کند. ای��ن طرح روز یکش��نبه در 
یک همه پرس��ی با ۷۷ درصد رأی مخال��ف و 23 درصد 
رأی موافق، رد ش��د. تحلیلگران پیش بین��ی می کردند، 
در صورت پذیرفته شدن این پیشنهاد، خرید طال توسط 
بانک مرکزی سوئیس ظرف پنج سال، دستکم 15۰۰ تن 

افزایش خواهد یافت.
قیمت طال روز دوش��نبه در ب��ازار لندن قب��ل از آنکه 

افزایش پیدا کند، به 11۴2,۹1 سنت کاهش پیدا کرد.
قیمت تحویل فوری طال دیروز در بازار لندن به 1182 
دالر و ۷۰ سنت در هر اونس افزایش پیدا کرد و در ساعت 
1۰:۴۰ به وقت گرینویچ با یک درصد افزایش نس��بت به 

روز قبل به 11۷۹ دالر در هر اونس رسید.
در بازار کامکس نیویورک نیز، قیمت طال برای تحویل 
در ماه دس��امبر با دو درصد افزایش به 11۷۷,5۰ دالر در 

هر اونس رسید.

قیمتنوع ارز 

338۴۰دالر امریکا

۴185۰یورو

53۰3۰پوند انگلیس

3۰1۷۰دالر کانادا

۹26۰درهم امارت

35۰۰۰فرانک سوئیس

15۴۹۰لیر ترکیه

۹۴5۰ریال عربستان

1۰5۰۰رینگت مالزی

1۰۷۰۰۰دینار کویت

58۰۰یوآن چین

68۰روپیه هند

3۰۰ین ژاپن

32دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

1,1۹۷,۰اونس طال

۴2۴,5۰۰مثقال طال

۹۷,۹۹6طالی 18 عیار

۹5۷,۰۰۰سکه بهار آزادی

۹5۷,۰۰۰سکه طرح جدید

۴۷8,۰۰۰سکه نیم

2۷3,۰۰۰سکه ربع

1۷2,۰۰۰سکه گرمی

 تقدیر قائم مقام نماینده ولی فقیه 
در بنیاد شهید از بانک دی

چهارمین همایش »تحول در نگاه دی« با شعار در مسیر 
افتخارآفرینی دیروز با حضور قائم مقام نماینده ولی فقیه 
در بنیاد ش��هید و امور ایثارگران، مدیرعامل بانک دی و 
رؤسای ش��عب و مدیران این بانک در مرکز همایش های 
باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی 
بانک دی، قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد ش��هید و 
امور ایثارگران در این مراسم با تاکید بر اینکه تحول دایره 
بسیار وس��یعی دارد، گفت: تحول، شناخت نقاط ضعف و 
قوت و تبدیل ضعف ها به قوت است و نفس توجه به تحول 
در بانک دی، بس��یار ارزشمند و خوش��حال کننده است.  
حجت االسالم و المسلمین سیدحبیب اهلل حسنی با تاکید 
بر حمایت کامل بنیاد از مدیری��ت آگاه و بصیر بانک دی، 
خطاب به مدیران شعب این بانک گفت: توانمندی انسان ها 
یکسان نیست، ولی هر شخصی باید در حد توانایی خود و 
متناسب با مسئولیتی که به وی سپرده شده است، انجام 

وظیفه کند. 
 وی گفت: من به بانک دی امی��دوارم و به طور کامل از 
این بانک حمایت می کنم، شما نیز پس از قبول مسئولیت 
باید با صداقت به تکلیف خ��ود عمل کنید، همچنین باید 
با صداقت حریم امنی ایجاد کنید تا آس��یبی متوجه این 
حریم نش��ود، در این صورت خدا نیز شما را یاری خواهد 

کرد. 

اقتصاد کشور به کارآفرین نیاز دارد
مدیرعامل بانک پارسیان، در همایش تجلیل از مشتریان 
با مهم دانستن جایگاه اقتصادی در رشد و تعالی هر کشور 
در دنیا گفت: اگر ایران می خواهد در دنیا جایگاهی داشته 
باش��د، باید جایگاه اقتصادی خود را تقوی��ت کند، زیرا با 
اقتصاد است که کشورها را می شناسند.  دکتر دیواندری 
خاطر نش��ان کرد: از نظ��ر رقابتی در بره��ه کنونی بحث 

اقتصاد رقابتی مطرح است.
 ما زمانی می توانیم در دنیا سرفراز و سربلند باشیم که 
در اقتصاد، حرفی برای گفتن داشته باشیم.  وی با تاکید 
بر ل��زوم حمای��ت از کارآفرینان اقتص��ادی، گفت: امروز 
اقتصاد کش��ور به کارآفرینی نیاز دارد که با انگیزه اس��ت 
 و عش��ق دارد که کار کند و با خدمت ک��ردن خود تولید

 انجام دهد. 
دیواندری با اش��اره به تحقیق انجام گرفته در موسسه 
Deloitte، ب��ه بزرگ تری��ن چالش کش��ورمان، یعنی 
بیکاری اشاره کرد و گفت: موسس��ه Delotte تحقیقی 
انج��ام داده و در آن تحقیق که به تحقی��ق هزاره معروف 
اس��ت و باعث ش��ده منب��ع و محل رج��وع بس��یاری از 
مقاله های علمی ش��ناخته ش��ده و آمارها مستند شود، 
س��ه چالش بزرگ جه��ان مطرح ش��ده اس��ت. البته در 
آن پژوهش 1۰ ت��ا 15 چالش وج��ود دارد که مهم ترین 
 چالش هایی که جه��ان در این هزاره با آن رو به رو اس��ت،

 بیکاری است.  

ب��ازار ارز پ��س از افزای��ش 
خیره کنن��ده ای ک��ه داش��ت 
و س��قف 35۰۰ را در نوردی��د، 
سرانجام رو به آرامش گذاشت. 
برخی از تحلیلگ��ران معتقدند 
که س��خنان ریی��س کل بانک 
مرکزی درباره ارز، ب��رای بازار 
آرامش بخ��ش بود، ام��ا عده ای 
دیگر معتقدند ک��ه این آرامش 
شکننده است و در صورت بروز 
حوادث��ی دیگ��ر ممکن اس��ت 
دالر دوباره س��یر صع��ودی در 
پیش بگیرد. در این ب��اره با دو 
نفر از کارشناس��ان به گفت وگو 

نشستیم. 

تنگنای درآمدی دولت 
دکت��ر محمدقلی یوس��فی، 
کارشناس اقتصادی بیان کرد: 
اقتصاد ایران همواره تحت تاثیر 
درآمدهای های نفتی اس��ت و 
از ط��رف دیگ��ر، وابس��تگی به 
واردات کاال و خدم��ات دارد.

باوجود تالش��ی که مس��ئوالن 
و دولت ه��ای مختل��ف ب��رای 
کاهش وابستگی اقتصاد کشور 
به در آمدهای نفت��ی کرده اند، 
ام��ا نتوانس��ته اند جایگزین��ی 
ب��رای درآمدهای نفت��ی پیدا 
کنن��د. وی اف��زود: دراقتص��اد 
کشورسیاس��ت های متناقضی 
وجود دارد که بخ��ش تولیدی 
را با مشکل رکود تورمی مواجه 
کرده است. در سال های گذشته 
باید بخش های جایگزین واردات 
در تولید داخلی ایجاد می ش��د، 
اما این کار انجام نش��ده است، 
بن��ا برای��ن در ش��رایط حاضر 
ب��رای تامین نیازه��ای داخلی 
نیازمند ب��ه واردات هس��تیم. 
اگ��ر سیاس��ت دولتم��ردان را 
ارزیاب��ی کنی��م می بینی��م که 
در دوره های مختل��ف به جای 
حمایت از تولید داخلی همواره 
به بح��ث روش ه��ای تجاری و 
واردات روی آورده ان��د. در طی 
س��ال ها بحث ه��ای گوناگونی 
درباره کنترل ت��ورم، چگونگی 
افزای��ش ص��ادرات ی��ا تامین 
تقاضای بازارهای داخلی با اتکا 
به محص��والت تولیدکنندگان 
کشور شده، اما در عمل، نتیجه 

چیز دیگری بوده است. 
دکتر یوس��فی تاکید کرد: در 

کوتاه م��دت دولت بای��د بتواند 
سیاس��ت های خ��ود را متوازن 
کند و در بخش های کشاورزی 
و صنای��ع سیاس��ت حمایتی را 
در پیش بگیرد. در حال حاضر، 
اقتصاد کش��ور با ت��ورم مواجه 
اس��ت، ب��رای تامی��ن نیازهای 
بازاره��ای داخل��ی ب��ه واردات 
نیازمندی��م و در بخش تولیدی 
هم سیاس��ت منس��جمی برای 

رشد و ارتقای آن وجود ندارد. 
متاس��فانه در ادوار مختل��ف 
به جای فعالیت ه��ای تولیدی 
ب��ه فعالیت ه��ای تج��اری و 
البی گ��ری پرداخت��ه ش��ده 
اس��ت و مناب��ع بانک ه��ا را به 
سمت واس��طه گری های مالی، 
خدم��ات و بازرگان��ی هدایت 
کردن��د و همواره بخ��ش تولید 
را با محدودی��ت و بی ثباتی در 
سیاست های پولی ومالی مواجه 

کرده اند. 
وی اف��زود: مصرف کنندگان 
ما سال به س��ال ش��اهد افزایش 
جایگزین��ی واردات ب��ه ج��ای 
ص��ادرات بوده ان��د، در چنین 
شرایطی طبیعی است که فشار 
برای عرضه کاالهای خارجی از 

طریق واردات زیاد می شود. 
یوس��فی با اش��اره به دالیل 
افزای��ش ن��رخ دالر در چن��د 
روز گذش��ته گفت: ه��ر زمان 
درآمده��ای نفتی کش��ور باال 
باشد، دولت ها سعی می کنند، 

مانع افزایش قیمت دالر شوند. 
در ش��رایط فعلی دولت با رکود 
تورمی مواجه اس��ت و از طرف 
دیگر، در ش��رایطی هستیم که 
قیمت نفت کاهش پی��دا کرده 
و دولت با هزینه ه��ای فزاینده 
جاری مواجه اس��ت و نیازمند 
به منابع درآمدی دیگر اس��ت. 
این موضوع محرک بازار است. 
وقتی دولت در تنگنا قرار بگیرد 
و ش��رایط برای تزری��ق ارز در 
بازار مهیا نباشد، طبیعی است 
فش��ار تقاضا برای واردات باعث 

افزایش قیمت دالر می شود. 
مهم تری��ن  اف��زود:  وی 
عرضه کنن��ده ارز در بازار دولت 
اس��ت و نرخ ارز به وسیله دولت 
معین می شود. در حال حاضر، 
فشار بس��یار زیادی روی دولت 
وجود دارد. دولت متناس��ب با 
نیازهای خودش نرخ ارز را معین 
می کند و وقتی با مشکل مواجه 
می شود، عاقالنه است که دولت 
میزان ذخایر محدود را به راحتی 
تزریق نکند و جانب احتیاط را 

رعایت کند. 
یوس��فی اظهار کرد: ش��اید 
معقول بود با افزایش سکه و طال 
تا حدودی بخش��ی از نیازها را 
تامین کند، متاسفانه سیاستی را 
که دولتمردان در قبال ارز دنبال 
می کنند، ابهام دارد و این ابهام 
بالتکلیفی بنگاه های تولیدی را 
رقم زده است. در شرایط کاهش 

قیمت نفت ت��ا زمانی که دولت 
بتواند منب��ع درآمدی جدیدی 
را به دس��ت بی��اورد، در ب��ازار 
کاال گران می ش��ود و ت��ا زمانی 
که عرض��ه مناس��ب کاالهای 
مصرفی وجود نداش��ته باش��د، 
رکود تورم��ی ت��داوم می یابد، 
اما همان طور که گفته ش��د راه 
خروج از رک��ود تورمی واردات 
نیست و باید به حمایت از بخش 
تولید ک��ه زمان ب��ر  و نیازمند 
سیاست های حمایتی بلند مدت  
است روی بیاوریم و منابع بانکی 

را به این سمت سوق دهیم. 

میل دالر به صعود است
س��یدعزیز آرم��ن، دیگ��ر 
کارش��ناس اقتص��ادی در این 
خص��وص گف��ت: ن��رخ دالر 
تا قب��ل از مذاکرات هس��ته ای 
وین در آرامش به س��ر می برد 
و تعادل را در ب��ازار حفظ کرده 
بود، ولی با تمدی��د مذاکرات و 
به نتیجه نرسیدن مذاکرات در 
موعد مقرر و در کنار آن کاهش 
قیمت نفت )ک��ه حادثه مهمی 
برای بودجه س��نواتی و کسری 
بودجه است( ارز مسیر صعودی 
را در پیش گرفت، اما اظهارات 
وزیر اقتصاد و رییس کل بانک 
مرکزی درباره ثب��ات بازار ارز، 
بازار را به این نتیجه رس��اند که 
با احتیاط بیشتری در این باره 
قدم ب��ردارد، اما ای��ن موضوع 

معلوم نیست که با ثبات باشد. 
کاهش درآمد دول��ت از ناحیه 
فروش نف��ت ارزان و نیازهایی 
که برای تامی��ن نیاز های ارزی 
کش��ور محسوب می ش��ود، به 
عقیده بس��یاری از کارشناسان 
دو عل��ت مهم افزای��ش قیمت 
دالر بوده اس��ت، بنابراین بازار 
این اس��تعداد را داردکه دوباره 
به افزای��ش قیمت دام��ن بزند 
و بانک مرکزی بای��د به هوش 

باشد. 
وی در ادامه در پاس��خ به این 
س��وال که آیا آرام��ش در بازار 
وج��ود دارد یا ن��ه بی��ان کرد: 
کارگزاران  هم��واره به واردات 
و ارز نی��از دارن��د و پیش بینی 
می کنند با کاه��ش درآمدهای 
نفتی عرضه ارز با مشکل مواجه 
می ش��ود و یک جو روانی برای 
آین��ده و نااطمینان��ی ایج��اد 
می ش��ود، چنانچه در ماه های 
آینده تحریم ها تش��دید ش��ود 
و موافقت��ی صورت نگی��رد،  به 
خاطر ج��و روان��ی و انتظاراتی 
ک��ه کارگ��زاران اقتص��ادی   از 
مذاک��رات دارن��د، در ص��ورت 
شکست آن، تقاضا برای عرضه 
ارز باال م��ی رود و باعث افزایش 
نرخ دالر می شود.در این ماه ها 
و روزهای��ی ک��ه ب��ازار بزرگ 
س��رمایه ایران  یعن��ی بورس با 
شکست س��نگین مواجه شود 
و س��رمایه گذارانی که پول های 
خود را خ��ارج کرده ان��د از این 
بخش خ��ارج ش��وند، طبیعتا 
 به س��رمایه گذاری در ب��ازار ارز 

روی می آورند. 
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی 
در پای��ان تاکی��د ک��رد: چنین 
عواملی هم سیاس��ت کش��ور و 
ه��م بخش های اقتص��ادی را با 
مش��کل مواجه می کند و باعث 
محدودی��ت در بازار می ش��ود، 
بس��یاری از کاردانان اقتصادی 
عقیده دارند، در آینده با افزایش 
قیم��ت دالر مواجه می ش��ویم 
و تا وقت��ی قیمت ارزان اس��ت 
واردکنن��دگان ب��ه س��راغ آن 
می رون��د و خری��د می کنن��د 
بنابرای��ن تقاض��ا ب��رای خرید 
زیاد و با افزای��ش قیمت مواجه 
می ش��ویم. دولت بای��د منابع 
ارزی خود را به بازار تزریق کند 

و آرامش را حفظ کند. 

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

آرامش شکننده بازار ارز
نسیم نجفی

کاهش قیمت دالر
صرافان بازار ارز و سکه روز سه شنبه نرخ هر دالر امریکا 
را با 2۰ تومان افت نس��بت به دوش��نبه گذشته 338۴۰ 
تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی ط��رح جدید را 
باچهار هزار تومان رش��د ۹5۷۰۰۰ تومان تعیین کردند. 
هر یورو در بازار آزاد با 36 تومان افت نسبت به روز دوشنبه 
۴185۰ تومان و هر پوند نیز با 3۷ تومان کاهش 53۰3۰ 
تومان قیمت خ��ورد. هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی 
طرح جدید با چهار هزار تومان رش��د ۹5۷۰۰۰ تومان به 
خریداران عرضه شد البته، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم نیز با پنج هزار تومان افزایش ۹5۷ هزار تومان 
معامله شد. همچنین هر نیم سکه همانند دیروز ۴۷8 هزار 
تومان و هر ربع س��که با دو هزار تومان کاهش 2۷3 هزار 
تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی نیز همانند دیروز 
1۷2 هزار تومان خریدوفروش ش��د و هر گرم طالی 18 

عیار با ۷۹۰ تومان  افزایش ۹۷,۹۹6تومان قیمت خورد.

نرخنامه

بانکنامه
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رییس س��ازمان توسعه تجارت 
گف��ت: روز دوش��نبه جهانگیری 
به بان��ک مرکزی دس��تور داد که 
تجار ایران��ی در هر کش��وری که 
بانک ایرانی وجود دارد، ارز خود را 
تحویل دهند و معادل آن را به نرخ 
ارز آزاد در کشور تحویل بگیرند و 

این از دیروز ابالغ شده است. 
ولی اهلل افخم��ی راد، دیروز در 
چهل و هش��تمین نشست هیات 
نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران 
به موانع و دالیل نرسیدن موفقیت 
کامل در بازار روس��یه اشاره کرد 

و گف��ت: اس��تنباط ما این اس��ت 
که طرف روس��ی به فراهم کردن 
زیرس��اخت های نرم افزاری برای 
توسعه تجارت با ایران توجه الزم 

را نشان نمی دهد. 
وی تعرفه باال را برای ورود کاال 
ب��ه روس��یه از جمله موان��ع مهم 
دانس��ت و گفت: وقتی ورود کاال 
از ایران به روس��یه با تعرفه بسیار 
باالتری نسبت به س��ایر کشورها 
انجام می ش��د، طبیعی اس��ت که 
نتوانیم کاالی رقابتی به روس��یه 
بفرستیم، حتی در جلسه چند روز 

گذشته که در باکو برگزار کردیم، 
به این موض��وع پرداختیم که آیا 
می توانیم ب��ا امض��ای تفاهم نامه 
س��ه جانبه بین ایران، آذربایجان 
و روس��یه کاالهایمان را از طریق 
آذربایجان به روسیه ارسال کنیم، 
ام��ا این ه��ا نی��ز در حد ح��رف و 

گفت وگو بود. 
رییس س��ازمان توسعه تجارت 
به حضور وزیر توس��عه اقتصادی 
روس��یه در ای��ران و امض��ای 
تفاهم نامه ای اش��اره کرد و گفت: 
در جلس��اتی که با وی داش��تیم، 

مش��کل صدور روادید و تعرفه باال 
را عنوان کردیم که در تفاهم نامه ما 
ای��ن بحث ها م��ورد تاکی��د قرار 
گرفت، ام��ا تصور من این اس��ت 
که حتی اگ��ر مش��کل بانکی هم 
برطرف ش��ود، تجار ایرانی توفیق 
چندانی در بازار روس��یه نداشته 
باش��ند، باید از روس ه��ا مصرانه 
بخواهیم مش��کل را ح��ل کنند، 
 وگرنه همه چیز در حد حرف باقی 

خواهند ماند. 
افخم��ی راد، در بخ��ش پایانی 
سخنان خود خبر خوشی را برای 

صادرکنن��دگان داش��ت و گفت: 
در جلس��ه ای که روز دوش��نبه با 
آقای جهانگیری داش��تیم، ایشان 
به بانک مرک��زی دس��تور دادند 
تا تج��ار و بازرگان��ان ایرانی که از 
خ��ارج می خواهن��د ارز صادراتی 
خ��ود را ب��ه داخل کش��ور انتقال 
دهن��د، در هر کش��وری که بانک 
ایرانی وج��ود دارد، ارز را تحویل 
بدهن��د و معادل ریالی ن��رخ آزاد 
آن را در کش��ور تحوی��ل بگیرند 
 که ای��ن موض��وع از دی��روز ابالغ 

شده است. 

مدیرعامل بانک س��په از هشت 
محور مهم نشس��ت عص��ر دیروز 
رییس کل بانک مرکزی با مدیران 
بانک ها در محل این بانک خبر داد 
و گفت: رییس کل در این نشست 
خواستار هماهنگی بانک ها برای 
متناسب سازی نرخ سود بانکی با 

تورم شد. 
سیدکامل تقوی نژاد در گفت وگو 
با فارس، با اش��اره به جلس��ه روز 
گذش��ته مدیران عامل بانک ها با 
ریی��س کل بانک مرک��زی اظهار 
کرد: یکی از مباحثی که در جلسه 
رییس کل بانک مرک��زی مطرح 
ش��د، نرخ های س��ود س��پرده و 

تسهیالت بود. 
وی افزود: آقای سیف، با اشاره به 
روند نزولی تورم بر لزوم هماهنگی 
و همکاری بانک ها با بانک مرکزی 

ب��رای منطقی کردن نرخ س��ود و 
متناس��ب کردن آن با ن��رخ تورم 

تاکید کرد. 
مدیرعامل بانک س��په تصریح 
کرد: ریی��س کل بان��ک مرکزی 
توصیه کرد بانک ها در طرح هایی 
وارد ش��وند که از ریسک کمتری 
برخوردار اس��ت و متضمن س��ود 
باش��د تا فعالیت ه��ای اقتصادی 

بانک ها با مخاطره مواجه نشود. 
وی با اش��اره ب��ه نگرانی رییس 
کل بانک مرک��زی از عدم رعایت 
نرخ های سود مصوب شورای پول 
و اعتب��ار و توافق بانک ه��ا در این 
زمینه گف��ت: برخ��ی بانک های 
ب��زرگ ی��ا موسس��ات نرخ های 
س��ود س��پرده را رعای��ت نکردند 
و همی��ن مس��ئله موج��ب ایجاد 
مخاطراتی در ش��بکه بانکی شده 

است، آقای س��یف تاکید جدی بر 
نظارت مدی��ران بانک ها بر اجرای 
درس��ت توافق نامه بانک ها داشت 
و گفت مدیران بر حس��ن اجرای 
این توافق نامه نظ��ارت کنند تا به 
روش های مختلف نرخ واقعی سود 

بانکی افزایش نیابد. 
تقوی نژاد مح��ور دیگر صحبت 
رییس کل بان��ک مرکزی را بحث 
کارمزده��ا عن��وان ک��رد و افزود: 
وی تاکی��د کرد، بانک ه��ا کارمزد 
تراکنش ه��ا را به عن��وان اب��زار 
ایج��اد رقابت تلقی نکنن��د و باید 
هزینه های ایجاد ش��ده توس��ط 
مشتری پرداخت ش��ود، بانک ها 
با رقابت ناس��الم نباید زمینه ای را 
فراهم کنند که هزینه هایی با این 

شبکه بانکی افزایش یابد. 
وی ادامه داد: س��اماندهی بازار 

غیر متشکل پولی موضوع دیگری 
بود که آقای سیف بر آن تاکید کرد 
و از بانک ها خواست به شرکت ها و 
موسسات غیر مجاز خدمات بانکی 
ارائه ندهن��د؛ بانک ها خ��ود باید 
در این مس��ئله همکاری کنند تا 
زمینه فعالیت موسسات غیرمجاز 

از بین برود. 
مدیرعامل بانک سپه بحث دیگر 
رییس کل بانک مرکزی را کنترل 
مناب��ع و مصارف بانک ه��ا عنوان 
کرد و گفت: آقای س��یف با اشاره 
به اضافه برداشت بانک ها از منابع 
بانک مرکزی این مسئله را گوشزد 
کرد که  ب��ا ادامه ای��ن روند نتایج 
و دس��تاوردهای دولت در زمینه 
کنترل تورم مخدوش خواهد شد. 
تقوی نژاد اضاف��ه کرد: مدیریت 
مناب��ع و مصارف توس��ط بانک ها 

باید بیش��تر مورد توجه قرار گیرد 
تا بانک ه��ا نیازی به برداش��ت از 
منابع بانک مرکزی پی��دا نکنند؛ 
تسهیالت پرداختی باید متناسب 

با میزان منابع بانک باشد. 
وی گف��ت: ریی��س کل بان��ک 
تس��هیالت  اولوی��ت  مرک��زی 
پرداخت��ی را س��رمایه در گردش 
بنگاه های تولیدی عن��وان کرد و 
از بانک ها خواست به بخش هایی 
که تولیدی هس��تند، تس��هیالت 

پرداخت کنند. 
به گفت��ه وی، مطالب��ات معوق 
بانک ه��ا موضوع دیگ��ری بود که 
رییس ش��ورای پ��ول و اعتبار به 
آن اش��اره ک��رد و از رون��دی که 
در سیس��تم بانکی ب��رای وصول 
مطالبات معوق انجام گرفته و در 

حال انجام است تشکر کرد. 

ابالغ خرید ارز صادراتی تجار ایرانی با نرخ آزاد

لزوم همکاری بانک ها برای متناسب سازی نرخ سود با تورم
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5 تجارت و خدمات

15س��الی می ش��ود که تب و 
ت��اب ش��بکه های اجتماعی در 
بین کارب��ران اینترنت سراس��ر 
دنیا پیچیده اس��ت، اما در سال 
2004 فیس بوک متولد شد که 
با محیط جذاب خود توانس��ت 
تمامی رقبای خود را قلع و قمع 
کند و با بیش از هف��ت میلیارد 
کاربر تا به ام��روز یکه تاز میدان 

رقابت باشد. 
اما این شبکه اجتماعی حدود 
گذشت پنج سال از عمر خود، در 
کش��ور ما فیلتر شد و دسترسی 
کاربران ایرانی از داخل کش��ور 
به این وب س��ایت مس��دود شد 
که این امر باعث ش��د تا کاربران 
ب��ا روش ه��ای متع��ددی برای 
دورزدن فیلترینگ آش��نا شوند 
و »وی پی ان« های غیر مجاز در 
داخل کشور با نازل ترین قیمت 
فروخت��ه ش��ود و ب��ه راحتی به 

دست کاربران برسد. 
در س��ال 1391 ب��ود ک��ه 
مس��ئوالن از ورود ش��بکه های 
اجتماعی ایرانی خبر دادند که در 
همان سال چند شبکه اجتماعی 
داخلی برای رقابت با فیس بوک 
و توییتر پا به عرصه گذاشتند که 
از همان ابت��دا واژه »بومی« را با 

خود یدک می کشیدند. 
این درحالی اس��ت که هفته 
گذشته وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات گفت: این وزارتخانه به 
دنبال بومی کردن ش��بکه های 
اجتماعی اس��ت، ب��ه طوری که 
س��رور این ش��بکه ها در داخل 

کشور باشد. 
محم��ود واعظی، در مراس��م 
گردهمای��ی بس��یجیان وزارت 
ارتباطات گف��ت: فضای مجازی 
و ش��بکه های اجتماعی درست 
مانند فضای واقعی کشور است 

که اگر افراد متدین در آن حضور 
نداشته باش��ند، می تواند در این 
فضاها فس��اد ب��ه وج��ود بیاید. 
هرجایی که افراد متدین در آن 
حضور داشته باشند، فضا در آن 

عوض می شود. 
وزی��ر ارتباط��ات با اش��اره به 
اینکه هدف اول وزارت ارتباطات 
بومی کردن شبکه های اجتماعی 
است، تصریح کرد: نباید شبکه های 
اجتماع��ی به گونه ای باش��د که 
کش��ور های خارجی از اطالعات 
کاربران آن اس��تفاده کنند. بلکه 

الزم است ش��بکه های اجتماعی 
داخلی را نهادینه کنیم. 

وی خاطر نشان کرد: در هفت 
یا هش��ت ماه گذش��ته چندین 
ش��بکه اجتماعی در ب��ازار ارائه 
شده که از سوی مردم نیز مورد 

استقبال قرار گرفته است. 
واعظی تصریح کرد: الزم است 
بسیجیان در این شبکه ها حضور 
داشته باش��ند. اگر این افراد به 
مس��ائل داخلی و فرهنگ مطلع 
باشند می توان فضای شبکه های 
اجتماع��ی و فضای مج��ازی را 

تحت تاثیر قرار دهند. 
علیرضا توکلیان، کارش��ناس 
رس���ان�ه های نوی��ن درب��اره 
ش��بکه های اجتماع��ی داخلی 
گفت: شبکه های اجتماعی داخلی 
با اینکه توانس��ته اند ت��ا حدودی 
کاربران داخلی را به س��وی خود 
جذب کنند، اما ب��ا آن هدفی که 
ایجاد شده اند فاصله بسیار زیادی 
دارند که گم��ان نمی رود، بتوانند 
جای فیس بوک و توییتر را بگیرند. 
وی اف��زود: به ای��ن نکته باید 
توج��ه داش��ت که ش��بکه های 
اجتماع��ی رفته رفت��ه از رده 
خارج می شوند و اپلیکیشن های 
موبایلی ج��ای آنه��ا را خواهند 
گرفت پس بهتر است مسئوالن 
به فکر ایجاد و ص��رف هزینه در 

حوزه تلفن همراه باشند. 
این کارش��ناس اظه��ار کرد: 
هنوز هیچ کش��وری نتوانس��ته 
با ایج��اد ش��بکه های اجتماعی 
کارب��ران خود را مج��اب کند تا 
از فیس ب��وک و توییتر دس��ت 
بکش��ند و به ش��بکه های دیگر 
روی بیاورند و به عقیده من این 
کار در کش��ور ما که روش های 
دورزدن فیلترین��گ در آن ب��ه 
راحتی صورت می گی��رد، اصال 

امکان پذیر نیست. 

درورودبهبازارروسیهتعللکردهایمشبکه های اجتماعی بومی توان رقابت با خارجی ها را دارند؟ 
معاون امور آس��یایی وزارت امور خارج��ه با بیان اینکه 
اگرچه ظرفیت های ما باال نیس��ت، ولی روس��یه می تواند 
شریک تجاری خوبی برای ما محسوب شود، گفت: با این 

وجود در ورود به بازار روسیه تعلل کرده  ایم. 
 به گزارش فارس، ابراهی��م رحیم پور گفت: وزارت امور 
خارجه تمام تالش��ش را برای کمک ب��ه بخش خصوصی 
انجام می دهد، اگرچه خیلی سازوکار قوی در عرصه ورود 

به بازار روسیه نداشته ایم، ما باز هم زمان داریم. 
وی با بی��ان اینکه عالقه مندیم تا ن��ه فقط با حرف های 
سیاسی، بلکه در عرصه تجارت با روسیه مبادالت تجاری 
را افزایش دهیم، افزود: معتقدم ترک ها بسیار زیرکانه تر از 
ایران از تحوالت روسیه استفاده می کنند و ما کمی تعلل 
داشته ایم. البته بعد از بحران اوکراین تبلیغات غربی ها هم 

برای ما مانع تراشید که نباید به آن توجه کرد. 
 معاون ام��ور آس��یایی وزارت امور خارجه با اش��اره به 
اینکه گام هایی برای ورود به بازار روس��یه برداشته شده 
و قراردادهایی هم به امضا رس��یده، اف��زود: امیدوارم این 
حرکت جدید با رفع مشکالت بانکی برطرف شود و بحث 

قرنطینه چوب و طیور هر چه زودتر به نتیجه برسد. 
 وی گفت: امیدوارم تا از ظرفیت آذربایجان و ارمنستان 
برای صادرات به بازار روس��یه بتوانیم استفاده کنیم، زیرا 
دو کار جدید را با روسیه در دس��تور کار داریم. رحیم پور 
خاطرنشان کرد: یکی از این همکار ی ها پروژه های نفتی 
است، زیرا ایران و روسیه در حوزه نفت و گاز خیلی به هم 
شبیه هستند و این اشتباه است که می گویند کشورهای 
ش��بیه نمی توانند مراودات داش��ته باش��ند. معاون امور 
آسیایی وزارت امور خارجه همچنین صادرات مواد غذایی 
و میوه را دومین عرصه همکاری عنوان کرد و گفت: اگرچه 
ظرفیت های ما باال نیست، ولی روس��یه می تواند برای ما 

شریک تجاری خوبی محسوب شود. 

خروجطاقهفروشانپارچهازشمول
پرداختمالیاتبرارزشافزوده

با پیگیری های اتاق اصناف ایران و برگزاری جلس��ات 
متعدد با رییس س��ازمان امورمالیاتی کش��ور و معاونت 
مالیات برارزش افزوده، طاقه فروش��ان پارچه از ش��مول 

مالیات بر ارزش افزوده خارج شدند. 
به گزارش اتاق اصناف ایران، سازمان امورمالیاتی کشور 
هش��تم آذرماه با صدور دس��تورالعملی به روسا ومدیران 
سازمان های امورمالیاتی شهر و استان تهران و همچنین 
اس��تان ها اعالم کرد: طاقه فروش��ان پارچه که در پروانه 
کسب آنها عبارت طاقه فروش تصریح شده مادامی که با 
قید نام صنف مذکور برای اج��رای قانون مالیات بر ارزش 
افزوده فراخوان نشوند، مش��مول اجرای قانون مالیات بر 

ارزش افزوده محسوب نخواهند شد. 
در این دستورالعمل تصریح ش��ده است: صنف مذکور 
تکلیفی در خص��وص ثبت نام و ارائ��ه اظهارنامه و وصول 
مالیات و ع��وارض به عن��وان مودیان این نظ��ام مالیاتی 

نخواهند داشت. 

تجارت 

جزیرهکیشتواناییجذب
گردشگراناروپاییرادارد

مدیرعامل منطقه آزاد کیش گفت: جزیره کیش توانایی 
جذب گردشگران اروپایی را برای س��فر به آب های نیلگون 
خلیج ف��ارس دارد.  علی اصغر مونس��ان، ه��وای مطبوع در 
ط��ول چهار فصل، س��واحل زیب��ا و الجوردی، ماس��ه های 
طالیی و نقره فام بی نظی��ر، امنیت، آرامش و ه��وای پاک و 
مهمان نوازی مردم خونگرم جزیره کیش را از جمله جاذبه های 
گردش��گری کیش عنوان کرد و اظهار گف��ت: درکنار همه 
امکانات و سازه های مدرن تجاری و گردشگری جزیره زیبای 
کیش به عنوان منطقه ای حفاظت ش��ده، زیس��تگاه آهوان، 
الک پش��ت های کمیاب پ��وزه عقابی وگونه ه��ای مختلف 
پرندگان مختلف است.  وی در ادامه توضیحات خود از جزایر 
هندورابی، فارور بزرگ و کوچک به عنوان فرصتی دیگر برای 
س��رمایه گذاران و فعاالن اقتصادی یاد ک��رد و افزود: جزیره 
کیش، به عنوان جزیره مادر و جزایر اقماری در کنار کیش در 
طرح توسعه قرار دارند و پیش بینی شده، امکانات گردشگری با 
رویکرد حفظ محیط زیست به گونه ای در این جزایر ایجاد شود 
که گردشگران با هر نوع عالقمندی بتوانند در سفر به کیش 
و جزایر اقماری به اهداف گردشگری و سفر خود دست یابند. 

تفاهمنامهایبرایگسترشفرهنگ
گردشگریگروهی

تفاهم نامه همکاری بین گروه هتل های هما و ش��رکت 
سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی به امضا رسید.

در این نشس��ت که با حض��ور مدیرعامل، مش��اوران و 
مدیران کل گروه هتل های هما از یک س��و و مدیرعامل و 
معاونان شرکت س��رمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی 
از س��وی دیگر در تاالر آیینه هتل هما تهران برگزار شد، 
تفاهم نامه همکاری مشترک گروه هتل های هما و شرکت 
سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی منعقد و تبادل شد.
در این تفاهم نامه ب��ه همکاری متقاب��ل در حوزه های 
اقامتی، خدمات رفاهی، پش��تیبانی و تدارکات، آموزش 
و تبلیغات دوس��ویه و تبادل گردش��گر به منظور ارتقای 
فرهنگ گردش��گری در کشور تاکید ش��د. براساس این 
تفاهم نامه دو طرف متعهد ش��دند، نس��بت ب��ه طراحی 
تورهای مشترک ایرانگردی و راه اندازی باشگاه مشتریان 
اقدام کرده و با استفاده بهینه از ظرفیت های مراکز اقامتی 
و پذیرایی تحت پوش��ش دو طرف، فرهنگ گردش��گری 
گروهی ارزان را در کش��ور گس��ترش دهند.  شایان ذکر 
است، گروه  هتل های هما با پنج هتل 5 ستاره در شهرهای 
تهران، شیراز، مش��هد و بندرعباس با بیش از یک هزار اتاق 
به شهروندان گرامی و گردشگران خارجی خدمات اقامتی و 

پذیرایی استاندارد شده، ارائه می کنند.

گردشگری

محمدممتازپور
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اگر چه پلمب باک کامیونداران ترک آخرین 
وعده مورد قبول دو کشور ترکیه و ایران بود، اما 
پیش شرط های این مناقشه دو طرفه شده است. 
براس��اس آخرین توافقات انجام ش��ده میان دو 
کشور، قرار بر این شد کامیونداران ترک با پلمب 
باک به خاک ایران وارد ش��وند، در حالی که این 
کشور در اقدامی جدید و سر بزنگاه شرط ورود 
کامیون های ایرانی را پلمب باک عنوان کرده و 
رفت و آمد در مرز بازرگان عمال غیر ممکن شده 
است. عالوه بر این بسیاری از کامیونداران باک 
کامیون خ��ود را پلمب نکرده ان��د. رییس اتاق 
بازرگانی اس��تان آذربایجان غربی ب��ا بیان این 
مطل��ب در گفت وگوبا »فرصت ام��روز« از عدم 
تردد کامیون ها در این مرز گفته اس��ت. صمد 
پورس��لطانی می گوید: ترکیه ب��ه کامیون های 
ایرانی اجازه حرکت نمی دهد و اعالم کرده برای 
ورود به ترکیه باید باک هایشان را پلمب کنند. 
وی تش��کیل صف طوالنی کامیون ها را در مرز 
دو طرف نتیجه اقدام جدی��د ترک ها می داند و 
با بیان اینکه گمرک ایران هیچ نقشی درایجاد 
این مش��کل ندارد، ادامه می دهد: ب��ا این اتفاق 
بخش خصوصی بیشترین آس��یب را می بیند و 
این در حالی است که ما تالش زیادی کردیم که 
دولتمردان اختالف ما و ترکیه را به شکل دیگری 
حل کنند، زیرا این راه قبال امتحان شده و نتیجه 
مطلوبی به دنبال نداشت.  به گفته این عضو هیات 
رییسه اتاق ارومیه، کامیون های بسیاری پشت 
مرز بازرگان صف کشیده اند که این صف طویل 
تا 24 کیلومتر گزارش می ش��ود.  پورس��لطانی 
توضیح می دهد: کامیون ها عموما حامل کاالهای 
صادراتی، وارداتی یا ترانزیتی هستند و بسیاری از 
آنها ممکن است ش��امل، محصوالت فساد پذیر 
یا تره بار باشند.  پور س��لطانی می گوید: اگر چه 
بیشترین مشکل ما اختالف قیمت سوخت ایران 
با ترکیه اس��ت و همه دولتمردان هم می دانند، 
اما سیاست گذاری ها و در نهایت تصمیم گیری 
در این خصوص درس��ت نب��وده و وضعیتی که 
درحال حاضر در مرز بازرگان وجود دارد، نشان از 
تصمیمات اشتباه به ظاهر توافقاتی است که میان 
دو کشور صورت گرفته است. این فعال اقتصادی 
معتقد است: کامیون های تجاری به هر کشوری 
که وارد می شوند، از امکانات کشور هدف استفاده 
می کنند و عالوه بر این امنیت، اشتغال و ثبات نیز 
به دنبال آنها می آید، در حالی که ترکیه و ایران 

این اصل را فراموش کرده اند. 

سیاستگذاریوقاچاقسوخت
برخورد تجاری با سوخت خدماتی مسئله ای 
است که پور سلطانی به آن اشاره کرده و می افزاید: 
اگر چه این ن��وع برخورد در واکن��ش به قاچاق 

سوخت شکل گرفت، به نظر من برخورد کارآمدی 
نیس��ت، به هر حال قاچاق س��وخت در تمامی 
مرزهای خلیج فارس، پاکستان، افغانستان و در 
تمامی مرزها به دلیل اختالف قیمت سوخت ما با 
دیگر کشورها انجام می شود، اما اگر ما می خواهیم 
با قاچاق سوخت مبارزه کنیم، راهکار برخورد با 
این مس��ئله در هر منطقه ای باید روش خاص 
خودش را داش��ته و نباید به توقف ص��ادرات و 

واردات منجر شود. 
پور سلطانی با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی 
ادامه می ده��د: در اقتص��اد مقاومتی حمایت 
صادرکننده، هموار شدن محورهای حمل و نقل 
تجاری ومس��ائل اساس��ی دیگری مطرح شده 
است در حالی که ما با سیاست گذاری ناکارآمد، 
برای خودمان مشکل ایجاد کرده و در صادرات و 

واردات اختالل ایجاد می کنیم. 
به گفته این فعال اقتصادی، در دو روز گذشته 
بسیاری از ش��رکت ها از پذیرش و حمل کاال از 
طریق مرز بازرگان خود داری می کنند و در پاسخ 
به صادر کنندگان می گویند، مرز بازرگان بسته 
است. این در حالی است که بسیاری از خریداران 
در دیگر کشورها که سفارش های آنان از طریق 
بنادر ترکیه به این کش��ورها حمل می ش��ود، 
کاالیشان را به موقع می خواهند و ممکن است 

از مناقشات میان ایران و ترکیه بی خبر باشند. 
به گزارش ایرنا، خبرگزاری ه��ای ترکیه روز 
گذشته از بستن مرز بازرگان توسط ایران و ایجاد 
صف 20 کیلومتری کامیون ه��ای ایرانی خبر 
داده اند، ای��ن خبرگزاری ها همچنین گفته اند، 
ترک ها در حال پلمب کامیون ها در پش��ت مرز 
بازرگان هس��تند.  به گزارش فرصت امروز بنا بر 
آخرین توافقات میان دو کش��ور و به خواس��ته 
ترک ها قرار بود کامیونداران ترک با باک پلمب 
شده در خاک ایران تردد کنند و این توافق از روز 
10 آذر جاری است. به گفته رییس کمیسیون 
حمل و نقل ات��اق بازرگانی ته��ران، ترک ها این 
درخواست را به دنبال بی نیازی از سوختگیری در 
ایران عنوان کردند. مسعود خوانساری همچنین 
به خبر آنالین گفته اس��ت، ایران، تصمیم خود 
برای پلمب باک کامیون ها را از طریق وزارت امور 
خارجه، اتاق بازرگانی و سندیکای حمل و نقل این 
کشور اعالم کرد. این مقام آگاه نیز از عدم پلمب 
برخی کامیونداران ترک گفته است. خوانساری 
در بخش دیگری از اظهاراتش گفته است: ترک ها 
تصمیم ایران را جدی نگرفته اند و این مس��ئله 
موجب ش��د اعتراض ش��ان را به گوش مقامات 
وزارت راه کشورشان برس��انند. به گفته رییس 
کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران، وزارت 
راه ترکیه از طری��ق وزارت امورخارجه مالقات 
با مسئوالن وزارت کش��ورمان را در هفته آینده 

خواستار شده است. 

عضوهیاترییسهاتاقآذربایجانغربی
ازعدمتعهدترکیهبهوعدهاشخبرداد

مرزبازرگانعمالًبستهشد
مینوگله

مدیرکل دفتر صادرات گمرک 
ای��ران از اج��رای موفقیت آمیز 
بس��ته حمایت از ص��ادرات در 

گمرکات خبر داد. 
حسن علیدوستی، با حضوردر 
گمرکات خرمش��هر و ش��لمچه 
ضمن بازدی��د از مراحل اجرایی 
روی��ه ص��ادرات، از نزدی��ک به 
بررسی مش��کالت و چالش های 
مراجعان و ص��ادر کنندگان در 

این گمرکات پرداخت. 
وی با تقدیر از گمرک خرمشهر 

در ساماندهی وضعیت صادرات 
از م��رز خرمش��هر و ش��لمچه 
اظهار ک��رد: ب��ا اج��رای موفق 
بس��ته حمایتی صادرات در این 
گم��رک که از س��وی ریاس��ت 
کل گمرک ای��ران ابالغ ش��د و 
در راس��تای سیاس��ت های کلی 
اقتصاد مقاومتی، فصل جدیدی 
از روان سازی و تسهیل صادرات 
و تسریع در ارائه خدمات به ویژه 
به صادرکنندگان با هدف سرعت 
بخش��یدن به این فرآیند در این 

گمرک گش��وده ش��ده که این 
مهم ثمره تالش ارزنده کارکنان 

خدوم است. 
عارف باوی، مدیر کل گمرک 
خرمش��هر اظهار کرد: از آنجا که 
یک��ی از مرزه��ای مه��م خروج 
کاالهای صادراتی مرز ش��لمچه 
اس��ت و روند افزای��ش اظهار و 
خ��روج کاالی صادرات��ی از این 
مرز قابل توجه اس��ت، بنابراین 
بازدید مدی��ر کل دفتر صادرات 
گمرک ایران تاثیر بس��زایی در 

رونق اقتصادی منطقه و تشویق 
صادرکنندگان به صادرات کاالی 
خ��ود از گم��رکات ش��لمچه و 

خرمشهر ایفا می کند. 
همچنین مسائل و مشکالت 
م��ورد نظ��ر صادرکنن��دگان 
و هم��کاران این گم��رکات در 
این بازدید مورد اس��تماع قرار 
گرف��ت و حتی المقدور پاس��خ 
الزم ارائ��ه و در م��واردی نی��ز 
برای هماهنگی بیش��تر با سایر 
دفاتر س��تادی م��ورد پیگیری 

قرار گرف��ت. با توجه ب��ه تاثیر 
ص��ادرات در امر اش��تغالزایی، 
ضرورت کمک به تسریع فرآیند 
صادرات بررسی ش��د و راه های 
رفع موانع مورد نظر مورد تجزیه 
و تحلیل قرار گرف��ت. از طرفی، 
اجرای مصوبات و بخشنامه های 
صادره از دفاتر س��تادی گمرک 
ای��ران نیز م��ورد پیگی��ری قرار 
گرفت که امید اس��ت به تسریع 
کاال  ص��ادرات  فرآین��د   در 

کمک کند. 

اجرایموفقیتآمیزبستهحمایتازصادراتدرگمرکات

صادراتبیشاز97میلیوندالرکاال
ازگمركاستانسمنان

مدیرکل گمرک استان سمنان از صادرات بیش از 97 
میلیون دالر انواع کاال در سال جاری از این استان به خارج 

از کشور خبرداد. 
علی س��عدالدین، مدیرکل گمرک اس��تان س��منان با 
بیان اینکه در س��ال جاری 450 ه��زار و 550 تن کاال از 
این گمرک صادر ش��ده، گفت: این مقدار صادرات از نظر 
وزنی 47 درصد و از نظر ارزش دالری دو درصد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل رشد داش��ت.  وی با اشاره به اینکه 
این کاالها به کشورهای عراق، افغانستان، آسیای میانه و 
غیره صادر شده اس��ت، اظهار کرد: سیمان، مس، شمش 
سرب، قرقره کابل مسی، شیر آالت بهداشتی حمام، پودر 
لباسشویی، مفتول مس��ی، پروفیل فوالدی، کرک و پشم 
بز و گوسفند، ظروف یک بار مصرف از جنس پلی استایر، 
پالستیک فریزر و غیره از استان س��منان به خارج صادر 
شده اس��ت.  مدیرکل گمرک استان س��منان با توجه به 
اینکه در این مدت 19 هزار و 829 تن کاال به ارزش بیش 
از 39 میلیون و 994 هزار دالر از این گمرک ترخیص شده 
اس��ت، گفت: کاالهای وارداتی ش��امل ماشین آالت خط 
تولید، ورق پی وی سی، پنبه ش��انه نزده حالجی نشده، 
الیاف تاپس اکریلیک، آجر س��یلیکون، فویل آلومینیوم، 
مقوا پشت خاکس��تری، گاز یخچال، مواد افزودنی رنگ و 
غیره است که از کشورهای ایتالیا، اسپانیا، امارات متحده 
عربی، ترکیه، آلمان، چین، ژاپن و ازبکستان به این گمرک 

وارد شده است. 

گمرک 

راهاندازیسامانهپیامکیکارکرد
هزینهتلفنثابت

سامانه پیامکی ارسال اطالعات صورتحساب مشترکان 
تلفن ثابت راه اندازی شد. 

به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت مخابرات اس��تان 
تهران، از این پس مش��ترکان با یک بار ارسال کدشهری 
به همراه شماره تلفن خود به شماره پیامکی 0211818 
می توانند نس��بت به دریافت صورتحس��اب کارکرد تلفن 
 ثابت خود را به همراه شناس��ه قبض و شناس��ه پرداخت 

اقدام کنند. 
مشترکان پس از دریافت پیامک کارکرد صورتحساب 
خود می توانند از طریق تماس با سامانه 1818 نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام کنند. همچنین این سامانه در 
پانزدهم ماه های فرد س��ال میزان کارکرد صورتحس��اب 

مشترکان را اعالم می کند. 

مخابرات
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بدهی های سر به فلك کشیده وزارت راه 
و شهرسازی به پیمانكاران بخش خصوصی 
باع��ث ش��ده طراح��ی روش ه��ای جدید 
راه س��ازی از یك سو مزیت نس��بی فعالیت 
برای سرمایه گذاران را کاهش دهد و از سوی 
دیگر روند تصاعدی رشد بدهی ها را متوقف 
کند، این ام��ر باید در فهرس��ت اصلی ترین 

اولویت ها قرار گیرد. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی در پیام��ی ک��ه 
اردیبش��هت ماه امس��ال به س��مینار ملی 
رویه های بت��ن غلتكی در دانش��گاه تهران 
ارس��ال کرده بود بر لزوم تغییر در الگوهای 
روسازی آسفالت های کشور بیان کرده بود با 
توجه به آزاد شدن  قیمت حامل های انرژی و 
افزایش قیمت ناشی از حذف یارانه ها مزیت 
اقتصادی نوع روس��ازی ها ب��ا روش جدید 
نس��بت به روش های آس��فالتی انكارناپذیر 

است. 
دلیل اصلی تاکی��د آخوندی بر مس��ئله 
اجرای هدفمندی  یارانه ها، افزایش غیر قابل 
تص��ور هزینه س��اخت و روک��ش دار کردن 
جاده های کشور با اس��تفاده از روش سنتی 
آس��فالت اس��ت. با توجه به منابع گسترده 
نفت و انرژی در ایران که به ارزانی استفاده 
از کااله��ای پتروش��یمی منجر  ش��ده بود 
استفاده از ترکیبات قیر و شیوه های سنتی 
در آسفالت جاده ها، روشی مقرون به صرفه 

به حساب می آمد. 
تا جایی که به گفته وزیر راه در 10 س��ال 
گذشته هزینه خرید قیر تنها هفت درصد از 
بودجه وزارت راه را به خود اختصاص می داد 
و ارزانی این کاالی پتروشیمی و تولید انبوه 
آن در ایران باعث می ش��د قی��ر در بودجه 
عمرانی کشور سهم قابل توجهی را به خود 

اختصاص ندهد. 
با تغییر و تحوالت قیمتی درحوزه انرژی 
اوض��اع کامال دگرگون ش��د، ت��ا جایی که 
وزارت راه اع��الم کرد 40 درص��د از بودجه 
این وزارتخانه در س��ال 1392 صرف خرید 
قیر ش��ده و طبق اعالم معاون وزیر در سال 
1393 نیز هرچند درصدی کاهش مشاهده 
می شد، اما هنوز سهم قیر در بودجه باالتر از 
حد استانداردهاس��ت. از ای��ن رو وزارت راه 
به س��راغ گزینه های دیگر رفت تا بخشی از 
بار مالی سال های گذش��ته را کاهش دهد. 
استفاده از شیوه بتن غلتكی که در بسیاری 
از کشورهای توسعه یافته طرحی مرسوم به 

حساب می آید، از جمله این طرح هاست. 
دو عام��ل اصلی ارزانی قی��ر و نبود دانش 

فنی الزم در برخی موارد باعث شده استفاده 
از این شیوه در ایران نادیده گرفته شود، اما 
درچارچ��وب برنامه های توس��عه ای دولت 
یازدهم، اس��تفاده از این ش��یوه بار دیگر به 
دستور کار برگش��ته و آخوندی وعده داده 
است در چهار س��ال آینده حدود 10 درصد 
از روسازی  راه های کشور به روش های بتنی 
اختصاص خواهد یافت و ایران تالش می کند 
در س��ال های آینده به جایگاهی مناسب در 

این عرصه برسد. 
هرچند هدف اصل��ی از اجرای روش های 
نوین کاهش هزینه های راه سازی و نگهداری 
راه ها در کشور به حساب می آید و میان مدت 
بازگشت س��رمایه های بخش خصوصی به 
راه ها را مطالب��ه می کند، اما این طرح در دو 
محور برون حوزه ای نیز برای دولت اهمیت 

زیادی دارد. 
کاهش مصرف داخلی قیر در ایران به باال 
رفتن توان صادراتی کش��ور منجر می شود 
و با توج��ه به هدف گذاری های انجام ش��ده 
در افزایش ت��وان صادرات کش��ور درحوزه 
پتروش��یمی این امر از اهمیت��ی دو چندان 
برخوردار اس��ت. از س��وی دیگر توان باالی 
تولیدی ایران در بخش سیمان که در برخی 
سال ها بیشتر از نیاز داخلی و صادراتی بود، 
نیز زیرساخت های الزم را برای تغییر روش 

راه سازی در ایران آماده کرده است. 
با این وج��ود ظرفیت ه��ا و مزایای طرح 
اس��تفاده از روش بتن غلتكی در پروژه های 
راه سازی برای بس��یاری اثبات شده به نظر 
می رسد، اما بحث های ریز مهندسی و البته 
وضعیت مختلف آب و هوای��ی و اقلیمی در 
جاده های کش��ور باعث ش��ده ورود رسمی 
بخش خصوصی ب��ه این عرصه، ب��ا اندکی 

تاخیر همراه شود. 

تامین منابع اولویت اصلی 
بخش خصوصی است

دبیر انجمن راه سازان با بیان اینكه کشور 
از لح��اظ فنی هیچ محدودیت��ی برای ورود 
به عرصه راه س��ازی ب��ا روش بت��ن غلتكی 
ندارد تاکید کرد: آنچه در سال های گذشته 
مانع پیش��رفت پروژه های نیمه کاره ش��ده 
نه روش های قدیمی که مشكل تامین منابع 

مالی بوده است. 
علی آزاد در گفت وگو با »فرصت امروز«، 
با بیان این  مطلب تصریح ک��رد: روش بتن 
غلتكی که از سال های پیشین در بسیاری از 
کشورهای توسعه یافته جهان مورد استفاده 
قرار گرفته در ایران نیز قابلیت بهره برداری 

دارد و امكانات آن باتوجه به توس��عه صنایع 
کشور موجود است، اما باید برای ورود به این 
عرصه تایید کارشناسان را مدنظر قرار داد. 

دبی��ر انجم��ن راه س��ازان با بی��ان اینكه 
وضعیت اقلیمی جاده ها در نحوه راه س��ازی 
تاثیر مس��تقیمی دارد اظهار کرد: اینكه در 
کدام راه استفاده از کدام شیوه مناسب است، 
باید از س��وی کارشناس��ان حوزه راه سازی 
تایید شود و نمی توان به ش��كل کلی شیوه 
آسفالت را کنار گذاشت یا همه را به استفاده 

از بتن غلتكی دعوت کرد. 
آزاد خاطرنش��ان کرد: بخ��ش خصوصی 
بارها آمادگی خود را برای ورود به عرصه های 
مختلف راه سازی نشان داده و ما درصورتی 
که منابع الزم از س��وی دولت تامین ش��ود 
آمادگی استفاده از روش های نوین و کاهش 

هزینه ها از این طریق را خواهیم داشت. 

هزینه روش بتن غلتكی یك پنجم 
آسفالت است

ام��ا در نقط��ه مقاب��ل نظری��ات بخ��ش 
خصوصی، وزارت راه و شهرس��ازی با دفاع 
تمام قد از روش های نوین راه سازی، استفاده 
از بتن غلتكی را طرحی مناس��ب با توجه به 

شرایط اقتصاد ایران می داند. 
حس��ین میرش��فیع، معاون وزی��ر راه و 
شهرسازی، در گفت وگو با »فرصت امروز«، 
با بیان اینكه طرح بتن غلتك��ی در ایران به 
شكل جزئی و در برخی از پروژه ها آغاز شده 
است، اظهار کرد: با موفقیتی که در استفاده 
از این روش در فرودگاه های جدید کشور به 
ویژه فرودگاه امام خمینی )ره( داش��ته ایم 
می توان با اطمینان سخن از آن گفت که این 

روش در صورت استفاده گسترده تر می تواند 
بخش عم��ده ای از هزینه های راه س��ازی را 

کاهش دهد. 
وی در ای��ن رابطه توضی��ح داد: قیمت با 
توجه به افزای��ش قیمت قیر در س��ال های 
گذش��ته برای ما ب��ا دیگر کش��ورها تفاوت 
چندان��ی نمی کند، اما باتوجه ب��ه باال بودن 
تولیدس��یمان در کش��ور می ت��وان گفت: 
استفاده از این روش یك پنجم از هزینه های 

راه سازی ما را کاهش خواهد داد. 
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان 
اینك��ه امكانات فن��ی و مهارت های اجرایی 
سیس��تم جدید راه س��ازی در ایران وجود 
داشته و کارشناسان توان به کار بستن آن در 
پروژه های راهی را دارند، تصریح کرد: البته 
با توجه به ش��رایط اقلیمی باید تعیین کرد 
در کدام جاده ها از چه ش��یوه های راه سازی 
می توان استفاده کرد. بتن غلتكی با توجه به 
میزان مقاومت باالیی که دارد در جاده های 
پرتردد که وسایل نقلیه سنگین از آن عبور 
می کند کارآیی بیشتری خواهد داشت و ما 
در تالش��یم این طرح را در قالب برنامه های 

بلند مدت در راه سازی ایران وارد کنیم. 
هرچند با باقی ماندن بدهی های وزارت راه 
به پیمانكاران در چند س��ال متوالی بخشی 
از اعتم��اد بخ��ش خصوصی ب��رای اجرایی 
کردن پروژه های جدید از دست رفته است، 
اما وارد ک��ردن روش های نوی��ن به عرصه 
راه سازی از یك س��و بار مشكالت وزارت راه 
را کاهش خواهد داد و از س��وی دیگر امید 
سرمایه گذاران برای رسیدن به درآمدهای 
حاصل از سرمایه گذاری های بلند مدت شان 

را بیشتر می کند. 

وزارت راه به دنبال جذب منابع مالی بخش خصوصی

 روش های جدیدی که 
راه سازی را برای پیمانکاران به صرفه می کند

 90درصد تجارت کشور 
از دریا انجام می شود

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینكه 
توسعه دریامحور و توس��عه س��واحل باید در دستور کار 
قرار گیرد بر ضرورت توجه به توان داخل و توس��عه بنادر 
در برنامه ششم تاکید کرد و گفت: برگزاری همایش های 
علمی و مطالع��ات دانش محور برای تحق��ق این اهداف 
ضروری است.  به گزارش فارس، محمد سعیدنژاد دیروز 
در مراسم افتتاحیه شانزدهمین همایش صنایع دریایی بر 
توجه به توان صنعتگران داخلی در برنامه شش��م توسعه 
تاکید و اظهار کرد: تحقق ش��عار توسعه دریا محور توسط 

همه ارگان های دست اندرکار دریایی باید دنبال شود. 
وی بی��ان کرد: براس��اس آماره��ا کمت��ر از 10 درصد 
جمعیت کشور در سواحل و اس��تان های ساحلی مستقر 
هستند. این در حالی است که ایران کش��وری دریایی با 

پنج هزار و 800 کیلومتر ساحل است. 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: صنعتگران 
دریایی می توانند با استفاده از امكانات این سازمان نظیر 
تسهیالت از محل وجوه اداره شده در بخش های تجهیزات 
و خدمات بندری سرمایه گذاری و فعالیت بیشتری داشته 
باشند. اگر کشوری در صنایع کشتی سازی و دریانوردی 
از موقعیت مناس��بی برخوردار باش��د این کشور صنعتی 

شده است. 
سعید نژاد اظهار کرد: هم اکنون در بخش صنایع دریایی 
از قبیل ساخت کشتی و فعالیت های خدماتی، پشتیبانی 
و تعمیرات و نگهداری ش��ناورها بای��د امكانات در اختیار 
س��رمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه دریا قرار گیرد. 
هم اکنون 90 درصد تجارت کش��ور از طری��ق دریا انجام 

می شود و باید نیاز کشور به تجارت دریایی تامین شود. 
وی ادام��ه داد: بای��د نیازهای دریانوردی کش��ور برای 
تحقق شعار توسعه دریا محور در داخل تامین شده و تامین 
تكنولوژی و تجهیزات صنعت دریایی بومی سازی شود تا 
دسترسی کشور در هر زمان به این تجهیزات استراتژیك 

میسر شود. 
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: هم اکنون 50 درصد 
از ظرفیت های دریایی کشور بالاستفاده است. حال که در 
آستانه تنظیم برنامه ششم توس��عه اقتصادی هستیم، با 
توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری به توسعه دریامحور 
و توجه ویژه به س��واحل مكران این موضوع باید به احكام 
مش��خص، تامین منابع، ایجاد امكان��ات و تكالیف برای 
دستگاه ها جهت یك روش اجرایی و عملیاتی تبدیل شود. 

با ورود بخش خصوصی به راه های 
روستایی عوارضی مطرح نمی شود 

معاون راه های روستایی وزارت راه و شهرسازی در پاسخ 
به این س��وال که آیا با ورود بخش خصوصی به س��اخت 
راه های روس��تایی احتمال اخذ عوارضی در این محورها 
وج��ود دارد، تاکی��د کرد: طب��ق قوانین و مق��ررات اخذ 

عوارضی در راه های روستایی غیر قانونی است. 
به گزارش ایلنا، سیدحسین میرشفیع با بیان اینكه ورود 
بخش خصوصی به ساخت راه های روستایی به منزله اخذ 
عوارضی از ترددکنندگان در این مسیر نیست، اظهار کرد: 
به جز موضوع اخذ عوارضی، روش های دیگری برای جذب 
س��رمایه گذار و پیمانكار بخش خصوصی برای فعالیت در 

این حوزه وجود دارد. 
وی با اشاره به راه هایی که سرمایه گذاری روی ساخت 
راه های روس��تایی را برای پیمانكاران اقتصادی می کند، 
گفت: درس��ت اس��ت که طبق مق��ررات اخ��ذ عوارضی 
در راه های روس��تایی غیر قانونی اس��ت، اما ب��رای ورود 
بخش خصوص��ی می توانی��م امكانات��ی را برای س��اخت 

مجتمع های بین راهی در اختیار پیمانكاران قرار دهیم. 
میرش��فیع ادامه داد: واگذاری زمین های اطراف مسیر 

از دیگر راه های جذب سرمایه گذار در این حوزه است. 
معاون راه های روستایی وزارت راه و شهرسازی با اشاره 
به روش دیگر که معمول تر اس��ت، گفت: روش دیگر این 
است که پروژه را از پیمانكار خریداری کنیم و هزینه آن را 

به صورت بلند مدت به پیمانكار بپردازیم. 
وی ادام��ه داد: البته این مبلغ با س��ودی به پیمانكاران 
پرداخت می ش��ود که برای تعیین نرخ آن سود قوانین و 
مقررات خاصی تعریف شده است و مجوزهای خاصی برای 

این موضوع وجود دارد. 
میرشفیع در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون پروژه ای 
با این روش به مرحله اجرا رس��یده اس��ت، اظهار کرد: از 
امسال با تمام پیمانكاران به همین صورت عمل کرده ایم 

و پیمانكاران هم پروژه را به همین روال انجام می دهند. 

سفیر ایران در آنكارا: مشكل عوارض 
حمل و نقل جاده ای حل می شود

س��فیر ایران در آنكارا گفت: مشكل عوارض حمل و نقل 
جاده ای بین ایران و ترکیه حل می شود.  به گزارش ایسنا، 
علیرضا بیگدلی در صفحه فیس بوکش نوش��ت: به دلیل 
اختالف زیاد قیمت گازوییل در ایران و برخی کشورهای 
خارجی از کامیون های خارجی ازجمل��ه ترکیه بابت هر 
لیتر مصرف تخمینی گازوییل در زمان ورود به ایران مبلغ 
80 س��نت یورو دریافت و به رانندگان اجازه داده می شد 
در ایران س��وخت لیتری 500 تومان بزنند. به این ترتیب 
هر لیتر گازوییل برای کامیون ترکیه حدودا 4000 تومان 
تمام می ش��د. این شیوه نواقصی داش��ت و مورد اعتراض 
دولت ترکیه بود.  آنها برای رفع این اشكال به ما پیشنهاد 
کردند که باک کامیون های ترکیه در هنگام ورود به ایران 
مهر و موم ش��ود، به آنها سوخت داده نش��ود و از آنها هم 
مابه التفاوت دریافت نش��ود.  وزارت راه این پیش��نهاد را 
راه حل ماندگار نمی دانست اما به دلیل درخواست مقامات 
ترکیه درنهایت قبول کرد و از دوشنبه 10 آذرماه 93 هر 
کامیون ترکیه از ه��ر مرزی که وارد ایران ش��ود باک آن 
مهر و موم می ش��ود و بدون اخذ مابه التفاوت اجازه س��فر 
در ایران ی��ا ترانزیت داده می ش��ود.  توافقات موجود بین 
دو کش��ور، دریافت هرگون��ه مبلغی به عن��وان عوارض از 
کامیون ها را نفی می کند. اما اکن��ون مبلغ 50 یورو بابت 
پیمایش یكصد کیلومتر از کامیون های دو طرف دریافت 
می ش��ود. از آنجا که این وضعیت مغایر با توافق نامه های 
دو طرف و ناشی از مشكالت ناخواس��ته دو ماه اخیر بوده 
انتظار می رود براس��اس توافق متقابل دو طرف این مبلغ 
نیز همزمان حذف شود. به همین منظور معاون وزیر راه 
ترکیه به زودی به ایران سفر می کند و شاهد عادی شدن 
وضعیت همكاری های بخش حمل و نقل خواهیم بود. یك 

هفته دیگر باید صبر کرد. 

موافقت آخوندی برای افزایش 
وام مسكن مهر

معاون وزیر راه وشهرس��ازی با تاکید بر اینكه آخوندی 
موافقت خود را برای افزایش سقف تسهیالت فردی مسكن 
مهر اعالم کرده است، گفت: پالس های مثبتی نیز در این 

باره از بانك مرکزی دریافت کرده ایم. 
به گزارش فارس، محسن نریمان در پاسخ به این سوال 
که اعتراض های زیادی برای افزایش قیمت مس��كن مهر 
به وجود آمده آیا پیگیر افزایش س��قف وام مس��كن مهر 
نمی شوید، گفت: برای اینكه فش��ار به متقاضیان مسكن 
مهر کاهش یابد، نامه ای به آخوندی وزیر راه و شهرسازی 
ارسال شده است تا سقف وام تسهیالت فردی مسكن مهر 

افزایش یابد. 
وی اف��زود: آخوندی با این نامه موافق��ت کرده و دولت  
هم درحال بررسی آن اس��ت و از طرف بانك مرکزی هم 
پالس های مثبتی داشته ایم که س��قف وام مسكن مهر از 

25میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش یابد. 
به گفته وی، این نامه حدود یك ماه است که به وزیر راه 
و شهرسازی ارائه شده اس��ت. پیشتر نریمان در خصوص 
افزایش قیمت مسكن مهر در شهرهای جدید، به خصوص 
شهر پردیس گفته بود که دولت یازدهم در موضوع مسكن 
مظلوم است، زیرا این افزایش قیمت مربوط به بخشنامه 

دولت قبلی است. 
وی افزود: این بخشنامه به صورت روشن و شفاف اعالم 
کرده بای��د هزینه طرح های زیربنای��ی و روبنایی از مردم 
اخذ شود. نریمان با اش��اره به اینكه دولت یازدهم زمانی 
پروژه مسكن مهر را تحویل گرفت که 60 درصد پیشرفت 
فیزیكی داشته است، تاکید کرد: دولت، پروژه مسكن مهر 
را با همان مشی و بخشنامه ای که دولت قبلی ابالغ کرده  
بود ادامه می دهد و متاس��فانه این بخش��نامه در مرحله 

شكل گرفتن است. 

جزییات توافق با بانك مرکزی برای 
اقساط مسكن مهر

قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در طرح مس��كن مهر 
تاکید کرد: برنامه این اس��ت که تا پایان سال 1393، بالغ 
بر 700 هزار واحد مسكونی آماده تحویل داشته باشیم و 
همچنین برای فروش اقساطی 700 هزار واحد هم تا پایان 

امسال اقدام فوری و عاجل صورت می گیرد. 
به گزارش ایسنا، احمد اصغری مهرآبادی با بیان اینكه 
رقمی بالغ بر 4200 میلیارد تومان اقساط را از مردم وصول 
کرده ایم گفت: یك میلیون وس��یصد و ش��ش هزار واحد 

فروش اقساطی شان انجام شده است. 
قائم مقام وزیر در طرح مس��كن مهر در ادامه گفت:  در 
حال حاضر یك میلیون و 306 هزار واحد فروش اقساطی 
شده اند که در حال پرداخت اقساطشان به بانك هستند. 

وی ب��ا بیان اینكه س��ه س��ال از بانك مرک��زی تنفس 
گرفته ش��ده اس��ت تا در این س��ه س��ال تمامی اقساط 
وصول ش��ده ب��رای تكمی��ل پروژه ها جه��ت تحویل به 
متقاضی��ان پرداخت ش��ود و این در حالی اس��ت که 18 
ماه از آن مهلت گذش��ته اس��ت و فقط 18 ماه باقی مانده 
 است، بنابراین در پرداخت تس��هیالت بانكی باید سرعت 

داده شود. 
وی با بیان اینكه در بس��یاری از مواقع پروژه ها تكمیل 
نشده، تصریح کرد: برای اتمام و تكمیل پروژه های مسكن 
مهر اعتبارات کافی وجود نداش��ته اس��ت، از متقاضیان 
بانك مرک��زی برای تس��ریع در پایان بخش��ی، تكمیل و 
تحویل واحدها، تقاضای همكاری و واریز مبالغ مورد نیاز 
را داریم. مهرآبادی در ادامه گفت:  از 282 باب مدرس��ه، 
 س��اخت 94 باب به پایان رس��یده و در حال بهره برداری

 هستند. 

جواد هاشمی

مسکنحملونقل
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عبور

 غرامت 3میلیون و 200هزاریورویی 
بیمه ایران به یك شرکت هواپیمایی

بیمه ای��ران برای خس��ارت کل��ی وارده 
به یك فرون��د هواپیمای فوکر 100، س��ه 
میلی��ون و 200 ه��زار و 440ی��ورو به یك 
شرکت هواپیمایی غرامت پرداخت کرد.  به 
گزارش روابط عمومی بیمه ایران، هواپیمای 
فوکر100، خرداد ماه سال جاری از مشهد به 
زاهدان درحال پرواز بود که به علت باز نشدن 
چرخ ها مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه 
زاهدان ش��د.  به دنبال این اتفاق مسئوالن 
بخش بیمه های کش��تی و هواپیمای بیمه 
ایران، به عنوان بیمه گران شرکت هواپیمایی 
به س��رعت درمحل حاض��ر و از هواپیمای 
آسیب دیده بازدید به عمل آوردند. درادامه 

و ظرف م��دت یك هفت��ه پ��س از تكمیل 
پرونده خس��ارت که هفته گذش��ته ازسوی 
ش��رکت هواپیمایی به پایان رسید، غرامت 
سه میلیون و200 هزار و 440 یورویی این 
حادثه به شرکت هواپیمایی پرداخت کردند. 
خوشبختانه این س��انحه هوایی هیچ گونه 
خسارت جانی نداشت، اما هواپیما خسارت 

کلی دید. 
پرداخت خسارت هواپیما درکمتر از یك 
هفته به شرکت هواپیمایی توسط بیمه ایران 
در راستای جبران خس��ارت ناشی از خروج 
هواپیم��ا از چرخه س��رویس دهی صورت 

می گیرد که در دنیا بی سابقه است. 



7 آب و غذا

علی کردی
نماینده بروجرد در شورای مرکزی خانه کشاورز

دومین نشس��ت تخصصی 
»درباره آب گفت وگو کنیم«، 
به میزبانی مرکز بررسی های 
اس��تراتژیک نه��اد ریاس��ت 
جمه��وری، زی��ر ن��ام »آب و 
بخ��ش خصوصی« ب��ا حضور 
متخصص��ان و کارشناس��ان 
مرب��وط برگ��زار ش��د. در 
این نشس��ت تخصصی س��ه 
موضوع، محور بررس��ی های 
کارشناس��ان ق��رار گرف��ت: 
چالش ه��ای اصل��ی مدیریت 
آب از دی��دگاه بهره ب��رداران 
چیس��ت؟ الزام ه��ای ارتقای 
جایگاه بخ��ش خصوصی در 
عرصه مدیریت آب چیست؟ 
قانون بهبود فضای کسب و کار 
چگونه می تواند حضور مستمر 
بخش خصوص��ی را در مقوله 

آب افزایش دهد؟ 
نشس��ت،  ای��ن  در 
محمدحس��ین کریمی پ��ور، 
عضو اتاق بازرگان��ی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی کرمان و 
ابوالقاسم س��وزنچی، نماینده 
هم��دان در ش��ورای مرکزی 
خان��ه کش��اورز، به عن��وان 
س��خنرانان اصلی، مباحثی را 

مطرح کردند. 

120  میلیارد مترمکعب 
آب قابل دسترس در 

کاسه ایران
محمدحس��ین کریمی پور، 
ابتدا به طرح پرسش در زمینه 
بحران آب و تعریف درست از 
آن پرداخت و اظهار کرد: اگر با 
تسامح به این موضوع بنگریم 
و کل بوم کشور ایران متشکل 
از زیربوم های با تمایز و تفاوت 
واضح از ه��م را یک بوم فرض 
کنیم، می بینیم در کاسه ایران 
از میزان ب��ارش بیش از 400 

میلی��ارد مترمکعب، س��االنه 
120 میلی��ارد مترمکعب آب 
ش��یرین تجدید پذی��ر قاب��ل 

دستیابی است. 
وی اف��زود: در دی��دگاه 
تس��امحی دوم، اگر بپذیریم 
س��االنه بی��ش از 40 درصد 
آب تجدید پذی��ر را تک تک از 
س��یکل های مصنوعی خارج 
کنیم و از چرخه های محصور 
طبیع��ت بیرون آوری��م )این 
یک حرف دقیق علمی نیست 
و ب��ه مس��ائل دیگر بس��تگی 
دارد( افراد ایران��ی می توانند 
40 درص��د از 120 میلی��ارد 
مترمکعب آب را با تسامح در 
بخش های کشاورزی، صنعت 
و غیره استفاده کنند و بقیه در 
چرخه طبیعت برای ادامه بقا 
و زنده ماندن محیط زیس��ت 

طبیعی و انسانی بماند. 
رییس پیش��ین کمیسیون 
کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، 
تصریح کرد: ما اکنون دغدغه 
این را داری��م که ادامه زندگی 
م��ردم در مناط��ق مرک��زی 
و خش��ک ای��ران ب��ا چالش 
بیش��تر روبه رو نباشد و نسل 
بع��د زای��ش و تداوم داش��ته 
باش��د. جمع س��االنه مصرف 
آب  درایران اکن��ون به بیش 
از 100 میلی��ارد مترمکع��ب 
می رس��د، یعنی بی��ش از دو 
برابر نسبت به س��ایر افراد در 
کش��ورهای دیگر آب مصرف 
می کن��د. این در حالی اس��ت 
که آمارهای س��طحی نش��ان 
می دهند، میزان بارش ها بسیار 
کاهش یافت��ه و تغییر رژیم به 

سمت خشک شدن است. 

قانون بشری ریاضت 
آب مطابق واقعیت های 

اجتماعی 
وی درخص��وص پرس��ش 

نخست این نشس��ت مبنی بر 
چالش ه��ای مدیری��ت آب از 
دیدگاه بهره ب��رداران، گفت: 
انسان ایرانی در درازای تاریخ 
پنج هزارس��اله کش��اورزی، 
در همی��ن منطق��ه بیابانی و 
نیمه بیابانی با تراکم جمعیتی 
نس��بتا باال با تن��ازع مصرف 
منابع آب محدود بوده است. 
در چنین ش��رایطی، ایرانی ها 
پرچم��دار  و  تولیدکنن��ده 
ب��زرگ یک��ی از بزرگ ترین و 
س��اده ترین قانون های بشری 
به نام ریاض��ت آب بوده اند که 
تم��ام برنامه های نیاز انس��ان 
به طبیع��ت و تعادل بخش��ی 
را در هزاران س��ال گذش��ته 
ترس��یم کرده اند. این قوانین 
به س��ادگی قاب��ل فه��م و ب��ا 
واقعیت ه��ای اجتماع��ی و 
تمدنی انس��ان هم��راه بوده 
اس��ت. در این قان��ون، هرجا 
مناب��ع آب مح��دودی وجود 
دارد انس��ان ها ب��ه ترتی��ب 
تق��دم تاریخ��ی بهره برداری 
از آن، حق بهره ب��رداری پیدا 
می کردند و ت��ا زمانی که حق 

بهره بردار قدیمی به مخاطره 
نمی افت��اد، این قان��ون ادامه 

داشت. 
کریمی پ��ور، ادام��ه داد: 
نکت��ه دوم در قان��ون ریاضت 
آب این بود؛ حق بهره برداری 
ب��ا بهره ب��رداری جدی��د ت��ا 
زمان��ی ت��داوم می یاف��ت که 
بهره ب��رداری اول را محدود یا 
غیر ممکن نکن��د و بهره بردار 
نخست نس��بت به دوم، سوم 
و غیره ح��ق دارد. این قانون 
هزاران س��اله در ده��ه 40 با 
زمینه س��ازی برای س��پردن 
مالکیت آب به دول��ت از بین 
رفت، از آن پس آب مال دولت 

نامیده شد. 

بهره برداری ها از آب 
مشروع و کارآفرینانه بود

وی اظه��ار کرد: ت��ا قبل از 
این در برنام��ه ریاضتی ایرانی 
یکتاپرس��ت، آب م��ال خ��دا 
بود و هیچ ک��س صاحب آب 
نبود اما حقوق مشروع و قابل 
توارث در آب وجود داش��ت. 
بهره برداری ه��ا کارآفرینان��ه 

و مش��روع بود اما از دهه 40 
ش��روع کردیم ب��ه تغییر این 
قوانی��ن و در ادبیات کش��ور 
دول��ت زده ای��ران، گفتیم که 
آب چی��زی الزم و متعلق به 
دولت است. س��نگ بنای این 
کار نادرس��ت از آنجا گذاشته 
شد و س��پس در دهه 60 این 
موض��وع تبدی��ل ب��ه قانون 
ش��د و قانون توزی��ع عادالنه 
آب تصوی��ب و براس��اس آن، 
آب مال دولت ش��ناخته شد. 
دولت هم می توانس��ت آن را 
با اقتدار و غالبا با کارشناس��ی 
ضعی��ف و به گون��ه غیر علمی 
واگ��ذار کند. پ��س از این بود 
که رابطه انس��ان ایرانی با آب 
بر هم خ��ورد و میراث مقدس 
اجداد ایرانی ها در دست دولت 
قرار گرفت و به این ترتیب به 
کرامت انس��ان ها و کشاورزان 
پنج هزار س��اله ایرانی تجاوز 
ش��د. حاال از آنها می خواهیم 
ک��ه در قضی��ه آب و ان��دک 
باقیمانده س��هم کش��اورزی 
 اجداد و نیاکان شان با کرامت 

برخورد کنند! 

قانون بهبود فضای 
کسب و کار ضمانت اجرایی 

ندارد
ابوالقاسم سوزنچی، نماینده 
هم��دان در ش��ورای مرکزی 
خانه کش��اورز، در این نشست 
به نمایندگ��ی از بهره برداران 
و کش��اورزان، با بی��ان اینکه 
آمارهای��ی که ارائ��ه می دهم، 
مستند هستند، گفت: به باور 
من، دلیل اصل��ی چالش های 
کش��ور،  در  آب  مدیری��ت 
مدیریت نادرست آن است. در 
پرس��ش دوم نیز باید گفت که 
در سال 47 با ملی کردن آب، 
قانون مالکیت بخش خصوصی 
لغو ش��د و بحران های کنونی 
ناش��ی از همین موضوع است. 
قانون بهبود فضای کسب و کار 

هم ضمانت اجرایی ندارد. 
وی ادام��ه داد: وزی��ر نیرو، 
آق��ای چیت چی��ان در خان��ه 
کشاورز اعالم کرد که در حال 
حاض��ر 307 دش��ت ممنوعه 
در کش��ور داری��م یعن��ی این 
تعداد دش��ت، تعطیل شده اند 
ام��ا مدیریت ه��ای نادرس��ت 
همچن��ان ادام��ه دارد. برای 
نمونه، در ای��ران با 2000 لیتر 
آب، ی��ک کیلوگرم گن��دم با 
840 گرم مواد خش��ک تولید 
می کنی��م، ب��ا 350 لیتر آب 
یک کیلوگرم س��یب زمینی با 
18 گ��رم مواد خش��ک، برای 
تولی��د یک کیلوگرم گوش��ت 
قرمز 15 هزار لیت��ر آب، برای 
یک کیلوگرم گوش��ت سفید 
پنج هزار لیتر، برای برنج 1900  
لیتر وبرای گوجه فرنگی240 

لیتر آب مصرف می کنیم. 
س��وزنچی با مطابق��ت این 
آمارها با کشور افریقایی مصر، 
اظهار کرد: همین آمار در مصر 
متف��اوت اس��ت. مصری ها در 
قبال مصرف 6200 مترمکعب 

آب 6478 کیلو گندم با 2000 
کیلوگرم کاه تولید می کنند. ما 
6500 مترمکع��ب آب مصرف 
می کنی��م و 3801 کیلوگ��رم 
گن��دم و 1200کیلوگرم کاه 
تولی��د می کنی��م. میانگی��ن 
بارندگ��ی در مص��ر 85 تا 90 
میلیمتر و در کش��ور ما 240 
تا 250 میلیمتر است. ما 250 
لیتر س��رانه آب در دس��ترس 
داریم و با هش��ت لیتر کسری 
آب مواجه هس��تیم. ب��ه بیان 
دیگ��ر، در مدیری��ت آب ت��ا 
90 درصد در ش��رایط تهدید 

هستیم. 

با مدیریت و تشکیالت 
کنونی راه به جایی 

نمی بریم
وی با انتقاد از ق��رار گرفتن 
کش��اورزی زی��ر ن��ام ات��اق 
بازرگانی، تصریح کرد: نمی دانم 
چرا و بر چه اساسی کشاورزی 
را در آخر اس��م اتاق بازرگانی، 
صنای��ع و معادن گذاش��تند؟ 
باف��ت ات��اق بازرگان��ی بافت 
کشاورزی نیست و کشاورزانی 
هم ک��ه در اتاق حض��ور دارند 
بیش��تر ب��ازرگان و تاج��ر 
کشاورزی هستند نه کشاورز. 
این افراد در شرایطی نیستند 
ک��ه وضعی��ت و چالش ه��ای 
کشاورزی و کش��اورز را درک 
کنند. سوزنچی گفت: مدیریت 
منابع آب در ای��ران در درازای 
تاری��خ 5000 س��اله به خوبی 
اجرا شد و میراب ها چنان آب 
را تقسیم و مدیریت می کردند 
که کسی اعتراض نمی کرد. ما 
مدیریت های درست مردم در 
بخش آب را از دست داده ایم. 
خالص��ه اینکه با تش��کیالت 
مدیریت ه��ای  و  کنون��ی 
این چنینی در ح��وزه آب، راه 

به جایی نخواهیم برد. 

عض��و کمیس�������یون 
کش��اورزی با بی��ان اینکه 
بی��ن افزایش 30 درصدی 
افزای��ش  و  ن��ان  قیم��ت 
10 درص��دی ن��رخ خرید 
تضمین��ی گن��دم تناقض 
آش��کار وجود دارد، گفت: 

دولت حق کش��اورزان را ادا نمی کند، نانوا 
باید حمایت و کشاورز به طریق اولی باید 

حمایت شود. 
عب��اس پاپ��ی زاده، عض��و کمیس��یون 
در  طبیع��ی  مناب��ع  و  آب  کش��اورزی، 
گفت  وگ��و با ف��ارس اف��زود: افزایش 30 
درص��دی قیمت ن��ان درحالی ک��ه قیمت 
تضمین��ی گندم برای س��ال زراعی جاری 
کمتر از 10 درصد افزایش یافته، حکایت 

از مظلومیت کشاورز دارد. 
وی ب��ا بیان اینکه امس��ال قیمت خرید 
تضمین��ی گندم متناس��ب با ن��رخ تورم 
افزای��ش نیاف��ت، بیان کرد: ای��ن موضوع 
نش��ان می دهد که دولت حق کش��اورز را 

ادا نمی کند، زی��را در قانون 
تاکی��د ش��ده ک��ه قیم��ت 
خرید تضمین��ی محصوالت 
باید براساس نرخ  کشاورزی 

تورم تعیین شود. 
عضو کمیسیون کشاورزی 
آب و مناب��ع طبیع��ی بیان 
کرد: عمل نکردن به قانون خرید تضمینی 
محص��والت کش��اورزی آس��یب جدی به 
کش��اورزان و تولید کنن��دگان محصوالت 

کشاورزی می زند. 
عضو کمیس��یون کشاورزی، آب و منابع 
طبیع��ی با بیان اینکه این کار یک تناقض 
آش��کار اس��ت و مظلومیت کش��اورز را به 
اثبات می رس��اند، تصریح ک��رد: اگر دولت 
اعتق��اد به 30 درصد ت��ورم دارد و معتقد 
 اس��ت که هزینه های تولید ن��ان به اندازه 
30 درص��د افزای��ش یافت��ه این ت��ورم را 
کش��اورز و تولید کنن��ده گن��دم هم دارد 
و کش��اورز هم مجبور اس��ت نان را با 30 

درصد افزایش قیمت خریداری کند. 

مع��اون ام��ور تولی��دات دام��ی وزارت 
جهادکش��اورزی گفت: از آنجا که گوشت 
مرغ ایران با رعایت پروتکل های بهداشت 
جهانی تولید می شود تاکنون هیچ موردی 
از باقیمان��ده دارویی و فلزات س��نگین در 
گوشت مرغ صادراتی کشور ما دیده نشده 
اس��ت. حس��ن رکنی در گفت و گو با ایرنا، 
درب��اره برخی گزارش ه��ا  مبنی بر وجود 
غیراستاندارد سرب در گوشت مرغ عرضه 
ش��ده در میادین می��وه و تره ب��ار تهران، 
افزود: طی سه سال گذشته موضوع وجود 
هورمون، باقیمانده دارویی، آنتی بیوتیک ها 
و فلزات س��نگین )سرب( در گوشت مرغ 
از س��وی برخی اش��خاص غیرمتخصص 
در رس��انه ها منتشر شد که دلیل آن یک 
کار آزمایش��ی غیرتخصصی و فاقد اعتبار 
روی یک محموله گوش��ت م��رغ میادین 
میوه و تره بار تهران بود که تمام آزمایش ها 

دارای اشکال بود. 
وی اظه��ار ک��رد: در نهای��ت ب��ا انجام 
نمونه گی��ری و آزمایش ه��ای مختل��ف از 
س��وی سازمان دامپزش��کی کشور، وجود 
م��وارد مذکور در گوش��ت م��رغ تولیدی 

کشور منتفی اعالم شد. 

معاون وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد: 
پس از بررس��ی های صورت گرفته، اعالم 
ش��د در مرغ های عرضه ش��ده در میادین 
میوه  و تره بار نه تنها باقیمانده آنتی بیوتیک 
دیده نشده بلکه مقدار آن از حد مجاز نیز 
پایین تر بوده است.  وی با بیان آنکه بارها 
از سوی مسئوالن اعالم شده که مرغ تولید 
داخل فاقد هرگونه داروی هورمونی است، 
گفت: حتی اگر س��رب در نمونه گیری ها 
مشاهده شود، بستگی به این دارد که مرغ 
نمون��ه در فضای آلوده تهران تنفس کرده 
باشد و مشاهده سرب بیش از حد مجاز در 

فضای آلوده تهران طبیعی است. 
وی افزود: هوای تهران به دلیل آلودگی 
باال و داشتن سرب می تواند روی مرغ هایی 
که از این هوا استشمام می کنند موثر باشد 
یا آنکه روی گوشت مرغ تاثیر بگذارد ، اما 
باقیمانده فلزات س��نگین در گوشت مرغ 
نداریم و این محک درستی برای سنجش 
نیس��ت.  رکنی گفت: متاس��فانه انتش��ار 
چنی��ن اخبار نادرس��تی ذه��ن جامعه را 
نس��بت به مصرف محصوالت کش��اورزی 
مخ��دوش می کند ک��ه ض��رر و زیان آن 

متوجه تولیدکنندگان می شود. 

خلع مالکیت مردم بر آب، یک اشتباه بزرگ تاریخی بود

بن بست مدیریت دولتی بر آب

تناقض در رشد قیمت گندم و نان

 پروتکل های بهداشت جهانی 
در تولید مرغ ایران رعایت می شود

چالش های مدیریتی منابع آب

در اقتصاد بیمار ما، چالش های مدیریتی و نفوذ مدیران 
ناکارآمد در بدنه آن، به اندازه ای است که خیلی چیزها را 
از دست داده ایم. نبود نظارت ها و نبود مدیریت درست در 
بخش آب، از ابتدای انقالب تاکنون به توسعه کشاورزی و 
در پی آن به نابودی منابع طبیعی کشور منجر شده است. 
مراتع طبیعی با کندن گون ها نابود و به جای آنها گندم و 
جو کاش��ته ش��د. این گونه بود که فرسایش خاک نیز به 
وجود آمد و بش��ر با دس��تکاری در طبیعت، ظلم بزرگی 
به آن روا داشت و بازتاب آن اکنون به خود ما بازگشته و 
شاهد بحران های زیست محیطی بسیاری هستیم. کوچک 
شدن زمین ها هم تاثیری در گسترش دامنه بحران داشته 

تا جایی که هر روز اراضی کوچک تر و خردتر می شوند. 
از سوی دیگر، تحقیقات، آموزش و پژوهش رها شده و 
اندک تحقیقات و پژوهش هایی که در برخی موارد انجام 
می شود، ناکافی و ناکارآمد است و هیچ گونه آموزش کارا 
و اثرگذاری در بخش کشاورزی و بهره برداری وجود ندارد. 
عدم دسترسی کشاورزان به تکنولوژی های روز و تجهیزات 
مدرن کشاورزی نیز چالش های دیگر این بخش است که 
کش��اورزان با آن مواجهن��د. در این میان عده ای بر طبل 
مصرف 92 درصدی بخش کش��اورزی از آب های شیرین 
می کوبند و ما هنوز نمی دانیم این آمارها را بر چه مبنا و از 
کدام مرجع ارائه می دهند؟! تکنولوژی سیستم های آبیاری 
نوین مانند قطره ای، بارانی و غیره در اختیار کش��اورزان 
ایرانی قرار ندارد و به تازگی دولت اعالم کرده تسهیالتی در 
این بخش برای تجهیز کشاورزی کشور پرداخت می کند. 
گرچه این سیاست دولت نیز درست نبوده و با تسهیالت 
85 درصد دولت، هم کش��اورز و ه��م دولت هر دو زیان 

می کنند و تنها  تجهیزات فروش سود می برد. 
س��ال ها پی��ش دولت به کش��اورزان دس��تور داد تا به 
جای کود حیوانی از کودهای ش��یمیایی استفاده کنند، 
با فش��ارهای مسئوالن، کش��اورزان مجاب به استفاده از 
کود هایی مانند اوره ش��دند که زمین ها را سفت و سخت 
کرد و خاک ها قابلیت نگهداری از آب را از دس��ت دادند. 
از س��وی دیگر گرمای زمین باالتر رف��ت و اینها مواردی 
بودند که دولت ها هیچ فکری در مورد آنها نکرده بود. در 
س��ال های اخیر که برخی از تولیدکنندگان کودهای آلی 
و ورمی کمپوست ها شروع به کار کردند، دولت هیچ گونه 
حمایتی از آنها نکرد تا یکی یکی ورشکس��ت شدند یا در 
حال ورشکستگی هستند. در موضوع نظارت ها در زمینه 
مدیریت منابع آب نیز ضعف ه��ای زیادی وجود دارد. در 
س��ال های نه چندان دور میراب های��ی که منابع آب را در 
هزاران سال برعهده داشتند، از دور خارج شدند و هرکس 
هر کاری که خواس��ت کرد، به ای��ن ترتیب قانون توزیع 
عادالنه آب نیز زیر س��وال رف��ت. در زمینه حفر چاه های 
غیر مجاز نیز مس��ئوالن هر کدام ی��ک حرفی می زنند و 

دستورهای قاضی در قبال متخلفان شفاف نیست. 

گوجه فرنگی بوشهر به بازار آمد
با آغاز برداشت محصول 
گوجه فرنگی خارج از فصل 
از س��طح 14 ه��زار هکتار 
از باغ های صیفی اس��تان 
بوشهر، قیمت هرکیلوگرم 
این محصول که در بازار تا 
60 هزار ریال رس��یده بود 
با افت محس��وس به 32 هزار ریال کاهش یافت. سرپرست 
معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان 
بوشهر گفت: استان بوشهر در زمینه تولید گوجه فرنگی خارج 
فصل از لحاظ سطح کشت و میزان تولید و کیفیت محصول 
در کش��ور رتبه باالیی دارد و تولید ساالنه آن پس از استان 
فارس است.  خسروعمرانی، در گفت و گو با ایرنا افزود: برداشت 
محصول گوجه فرنگی اکنون از شهرس��تان جم، بخش های 
بوشکان و ارم دشتس��تان و دشت پلنگ شهرستان دشتی 
آغاز شده و پیش بینی می شود حدود 600 هزار تن محصول 
گوجه فرنگی به ارزش ش��ش هزار میلیارد ریال از مزارع این 
استان تولید شود.  عمرانی گفت: بیشترین سطح زیر کشت 
و برداش��ت گوجه فرنگی به ترتیب مربوط به شهرستان های 
دیر، دش��تی، دشتس��تان، کنگان، جم و عسلویه است.  وی 
گفت: آغاز برداش��ت محصول گوجه فرنگی خارج از فصل در 
استان بوشهر و وارد شدن آن به بازار تاثیر مستقیم بر کاهش 
قیمت این محصول داشته است.  کشت گوجه فرنگی خارج 
فصل در استان بوشهر در شهریور انجام شد و برداشت آن از 
آذر تا اردیبهشت س��ال بعد ادامه دارد.  قیمت هر کیلوگرم 
گوجه فرنگی در چند روز گذشته در کشور به ویژه در تهران و 
همدان به بیش از یکصدهزار ریال تا 120 هزار ریال نیز رسید 

که این موضوع گالیه های مردمی را به همراه داشت. 

پرداخت 594 میلیارد تومان غرامت 
به کشاورزان

قائم  مقام صندوق بیمه کش��اورزی اعالم کرد: از ابتدای 
س��ال 93 تا 9 آذرماه س��ال ج��اری 594 میلیارد تومان 
غرامت به کش��اورزانی که محصوالت خود را بیمه کرده 
و خسارت دیده بودند از سوی این صندوق پرداخت شده 
است. محمدحس��ین صفرپورطاهر در گفت وگو با ایانا با 
اع��الم اینکه این غرامت به مجموعه زیربخش های باغ ها، 
زراعت، دام، طیور و آبزیان پرداخت ش��ده اس��ت، گفت: 
بیشترین مبلغ پرداختی غرامت مربوط به باغ ها، به علت 
خسارات سنگین ناشی از س��رما، یخبندان و بارش برف 
در س��ال زراعی 93 - 92 اس��ت. وی خس��ارت وارده در 
زیربخش زراعت را 34/7 درص��د، باغ ها را 39/3درصد و 
دام، طیور و آبزیان را 26 درصد در سال زراعی 93 - 92 
برآورد کرد. قائم مقام صندوق بیمه کش��اورزی بیشترین 
عامل خطرزا در حوزه کش��اورزی را خشکسالی، سرما و 
یخبندان دانس��ت و افزود: در س��ال زراعی گذشته عالوه 
بر بیماری های قرنطینه ای و عمومی در زیربخش آبزیان 
به عل��ت بیماری VHS و در بخش دام س��نگین به علت 

بیماری لمپی اسکین نیز غرامت پرداخت کرده ایم. 
صفرپورطاهر پیش بینی کرد که امسال میزان پرداخت 
غرامت از سوی صندوق بیمه کشاورزی به حدود یک هزار 

و 100 میلیارد تومان برسد.

مولود غالمی

یادداشت 

کشت و کاراخبار
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محمد جواد ظریف، در همایش دیپلماسی هسته ای که در 
دانشگاه عالمه طباطبایی در حال برگزاری است در نخستین 
اظهارنظرش پس از مذاکرات اخیر با 1+5 گفت: هیچ روش 
دیگری غیر از مذاکرات نمی تواند موضوع هس��ته ای ایران را 
حل و فصل کند. وی با بیان اینکه قصد دارد دستاوردهای یک 
سال و نیم گذشته مذاکرات هسته ای ایران با 1+5 را ارائه کند، 
افزود: مذاکرات به پایان موفقیت آمیز خود نزدیک شده است. 
در طول 10 سال گذشته تا بدین حد به حل و فصل موضوع 
هسته ای نزدیک نبوده ایم. ظریف گفت: مذاکره کار دشواری 
است. مذاکره فرازونشیب دارد. مذاکره باال و پایین دارد. مذاکره 
بین دو طرف که همفکر هستند، صورت نمی گیرد، مذاکره 
معموال بین دو طرفی صورت می گیرد که دیدگاه های متفاوتی 
دارن��د، اما با 10 دور مذاکره که ش��اید فقط در این دور آخر 
در دور دهم ش��خص بنده متجاوز از 70، 80 ساعت مذاکره 
رودرروی دوجانبه، سه جانبه، پنج جانبه، شش جانبه، هفت  
جانبه که دیگر تعداد جانبه های آن هر چه بخواهید هست 
داشته ام. این فراز و نشیب زیاد است، اما در پایان این مذاکرات 
اگ��ر به بیانیه وین و مصاحبه ه��ا توجه کنیم، همه طرف ها 
اعالم کردند، به توافق بس��یار نزدیک شده ایم، حتی یکی از 
مذاکره کنندگان که قبال معموال نظرات بس��یار منفی حتی 
نزدیک توافق ژنو هم نظر بسیار منفی داشت بعد از توافق وین 
برای نخستین بار گفت که برای نخستین بار احساس کردم 

که راه حل پیش روی ماست. 
رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان با اشاره به مذاکرات 
هسته ای ایران با 1+5 گفت: امروز نه تنها سیاست خارجی 
جمهوری اس��المی ایران بلکه منطق��ه و جهان به دنبال 
رس��یدن به تفاهم در برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان 
هستند و این امر بسیار مهم است و طلیعه  بسیار خوبی از 
همکاری های سازنده را نشان می دهد و آثار و مواهب بسیار 

مهمی را برای کشور به دنبال خواهد داشت. 
وزیر امور خارجه کش��ورمان روش��ن ب��ودن افق های 
مذاکرات را با وجود فراز و نش��یب های بس��یار موجود 

در این روند یکی دیگر از دس��تاوردهای یک سال ونیم 
مذاکره  تیم هسته ای کش��ورمان خواند و افزود: روشن 
بودن اف��ق آینده در عین تم��ام چالش های موجود در 
مذاکرات که طبیعت هر مذاکره ای است و اینکه شرایط 
ب��ه هیچ وجه ام��کان ندارد به یک س��ال و نیم قبل از 
مذاکرات بازگردد، از دستاوردهای ما محسوب می شود. 
ظریف پس از روش��ن ش��دن افق های مذاکرات دومین 
دس��تاورد این عرص��ه را تغییر تصور طرف ه��ای مذاکره 
نس��بت به الگوی رفتاری جمهوری اسالمی ایران دانست 
و خاطر نش��ان کرد: این تغییر نگاه نس��بت به ایران برای 
آینده کش��ور هم در عرصه مذاکرات بسیار ضروری است. 
زیرا همواره غربی ها از نحوه  مذاکره کردن ایرانی ها گمان 
می کردن��د ما در مذاکرات به دنبال وقت کش��ی، چانه زنی 
بازار فرش فروشی، امتیاز دهی در آخر وقت یا عنوان های 
دیگری که به رفتار ایرانی ها در عرصه مذاکرات می دادند، 
هستیم. و این باعث می شد تا در هر مذاکره ای ما نتوانیم 
به اهداف خود دست یابیم. حتی موسسه صلح امریکایی 
هم در کتابی که درباره روش مذاکره ایرانی منتشر کرده، 
آورده است که روش مذاکره ایرانی ها همانند روش معامله 
فرش فروش��ان ما در بازار است و آن را نمود مذاکره ایرانی 

می داند. 
ظریف تاکی��د کرد: تیم مذاکره کننده هس��ته ای ایران 
در مذاک��رات خ��ود کامال روش��ن گر بود و ابه��ام زدایی 
ک��رد و از همه مهم تر اینکه ما در مذاکرات هس��ته ای از 
زبان بین المللی استفاده کردیم، زبانی که برای طرف مقابل 
ما کامال قابل فهم باشد. از این طریق طرف های مقابل هم 
به استواری دیدگاه های ما و هم مظلومیت مردم ما واقف 
می ش��وند. این روند در مذاکرات هسته ای به خوبی انجام 
ش��د و همان طور که مقام معظ��م رهبری فرمودند: ما هر 
قرار عاقالنه و عادالنه را قبول می کنیم، ولی زیر بار حرف 
زور و زیاده خواه��ی نخواهیم رفت. ما دس��تاوردهای خود 
را حف��ظ کردیم و تاکنون هیچ عقب گردی نداش��ته ایم و 

ساختار برنامه هس��ته ای ایران در هر تفاهمی حفظ شد. 
همه می دانند که نه تنها ساختار برنامه هسته ای ما حفظ 
می ش��ود، بلکه برنامه هس��ته ای ما تا رس��یدن به مرحله 

صنعتی ادامه خواهد داشت. 
وی تولید احترام برای کشور را یکی دیگر از دستاوردهای 
مذاکرات هسته ای دانست و گفت: مردم دنیا امروز به مردم 
ایران و روش ما احترام می گذارند و همچنین محاس��بات 
دش��منان ما نیز به هم خورده است و دیگر تیغ آنها برش 
ن��دارد. باز هم تاکید می کنم که 84 درصد جامعه یهودی 
امریکا به نتانیاهو یک نه بزرگی گفتند و این نشان می دهد 
که با وجود همه تبلیغات سیاسی آنها این روش مذاکراتی 

ما بود که در نهایت پاسخ داد. 
ظری��ف تاکید کرد: در یک کالم ام��روز ایران امن تر، 
پرنفوذ تر و آس��یب ناپذیرتر از گذش��ته است و به امید 
خ��دا این روند با مقاومت مردم ایران و ایس��تادگی آنها 
و همچنین با منطق و تعامل و گفت وگو و رس��یدن به 

فهم مشترک به شکل تصاعدی افزایش خواهد یافت. 
وزیر امور خارجه  کشورمان آینده کشور را به سمت بهتر 
شدن خواند و تاکید کرد: وضعیت هیچ گاه مانند گذشته 
نخواهد ش��د. س��اختاری که در دنیا علیه ایران در پروژه 
ایران هراسی ساخته بودند، در هم شکسته است. همچنین 
س��اختمان تحریم ها نیز به هم ریخته و این شرایط قابل 
تکرار دوباره نیس��ت. سیاست مقام معظم رهبری مبتنی 
بر اقتص��اد مقاومتی ایران را آس��یب ناپذیرتر ک��رده و از 
برندگی تحریم ها علیه ایران کاسته است. همچنین فشار 
بر طرف های مذاکره کننده یکی از سیاست های دولت است 
ک��ه آن را افزایش خواهد داد، ضم��ن اینکه ما معتقدیم، 
طرف های مذاکره کننده ما به این جهت رسیده اند که باید 
با ایران مذاکره کنند و رفتار آنها نشان دهنده این واقعیت 
است. وی افزود: امریکا قدر قدرت نیست. هیچ کس، هیچ 
کشوری در دنیا قدر قدرت نیست؛ یک قدر قدرت الیزال 

وجود دارد که آن هم خدا است. 

رییس س��ازمان بهزیستی کش��ور در یکصد و پانزدهمین 
جلس��ه شورای ش��هر تهران اظهارکرد: س��ازمان بهزیستی 
به عن��وان تخصصی ترین س��ازمان به بخش ه��ای مختلف 
خدمات اجتماعی توجه ویژه ای دارد. در شرایطی هستیم که 
باید مباحث خدمات اجتماعی و به ویژه آسیب های اجتماعی 
و نوپدید مورد توجه قرار گیرد که در این زمینه باید س��ایر 

دستگاه ها به وظایف خود عمل کنند. 
هاشمی خاطرنشان کرد: هم اکنون 28 هزار مرکز تحت 
نظارت س��ازمان بهزیستی فعالیت می کنند که این مراکز 
غیر دولتی هستند و قسمت عمده ای از خدمات بهزیستی 

توسط ثمن ها ارائه می شود. 
همایون هاش��می اصلی ترین چالش ه��ای پیش روی این 
س��ازمان را مقابله با آس��یب های اجتماع��ی در حوزه های 
مختلف و همچنین فراهم کردن بستر مناسب  برای گروه های 
مختل��ف از جمله س��المندان، معلوالن و کودکان دانس��ت 

و گف��ت: در این زمینه چنانچه س��ایر دس��تگاه ها و به ویژه 
شهرداری ها همکاری داشته باشند می توان به موفقیت های 
بیشتری نسبت به گذشته دست پیدا کنیم. انتظار می رود، 
تمامی مجوزهای الزم برای برخورد با آسیب های اجتماعی 
از بهزیس��تی دریافت شود، زیرا س��ازمان بهزیستی بالغ بر 

159 فعالیت را در کشور مدیریت می کند. 
رییس س��ازمان بهزیس��تی کش��ور ادامه داد: در حوزه 
ک��ودکان کار و متکدی��ان با وجود اینک��ه اقداماتی انجام 
ش��ده، ام��ا برخ��ی از این کاره��ا به صورت م��وازی بوده 
و بای��د به یک تعریف مش��خص در این زمینه برس��یم و 
در ای��ن بخش به همکاری نی��روی انتظامی، قوه قضاییه، 

شهرداری ها و در نهایت بهزیستی نیاز است. 
رییس س��ازمان بهزیستی کش��ور با اشاره به تسهیالت 
ویژه شورای شهر برای معلوالن گفت: سال گذشته شبکه 
ایاب و ذهاب ویژه معلوالن با حمایت شورای شهر تهران 

راه اندازی شد که این موضوع را به فال نیک می گیریم. 
هاش��می در ادامه با اش��اره به اینکه تهران این ظرفیت 
را دارد که به شهر بدون مانع تبدیل شود، گفت: سازمان 
بهزیس��تی آمادگی این را دارد ک��ه این طرح را به صورت 

پایلوت در چند منطقه تهران اجرا کند. 
وی با اشاره به آمار مددجویان تحت پوشش این سازمان 
گف��ت: بالغ بر چهار میلیون و 800 هزار نفر تحت پوش��ش 
بهزیستی هستند که از خدمات مستمر این سازمان استفاده 
می کنند. رییس س��ازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره 
به شناس��ایی و جم��ع آوری تعدادی از ک��ودکان خیابانی و 
متکدیان گفت: در ش��ش ماهه امسال بالغ بر 2000 نفر از 
این افراد شناسایی و ساماندهی شده اند. سازمان بهزیستی در 
بحث س��اماندهی کارتن خواب ها چه در بخش زنان و مردان 
اقداماتی را انجام داده ک��ه البته تعداد زنان کارتن خواب رو 

به افزایش است که باید به این موضوع توجه ویژه ای شود. 

یک مق��ام امنیتی در لبنان اعالم کرد: همس��ر و یکی 
از پس��ران ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش در مرز لبنان 
بازداش��ت شدند. به گزارش ش��بکه فرانس 24،  روزنامه 
الس��فیر چاپ بیروت نوش��ت: بخش اطالع��ات و امنیت 
ارتش لبنان با هماهنگی س��ازمان های جاسوسی خارجی 

توانس��ت یکی از همس��ران ابوبکر بغدادی رهبر داعش را 
دس��تگیر کند، این دس��تگیری در یک��ی از گذرگاه های 
مرزی لبنان انجام ش��د. همسر رهبر داعش با استفاده از 
گذرنامه جعلی در حال عبور بود که توس��ط ارتش لبنان 
دستگیر شد. او به ساختمان وزارت دفاع لبنان در منطقه 

لیرزه منتقل شده و بازجویی ها از وی در حال انجام است. 
روزنامه السفیر اضافه کرد: این دستگیری چند روز پیش 
انجام ش��د، اما تاکنون مقامات امنیتی لبنانی از اعالم این 
خبر خودداری کرده بودند. به نظر می رسد، با خبر شبکه 

فرانس 24، این اتفاق تایید شده است. 

دبی��ر کل س��ازمان ملل متح��د گفت: 
براساس برآوردهای س��ازمان ملل متحد، 
اکنون بیش از 18 میلیون انسان به عنوان 
کارگر برده بس��ر می برند. به نقل از مرکز 
اطالعات س��ازمان ملل متح��د در تهران، 
»ب��ان کی م��ون« در پیامی به مناس��بت 
روز بین المللی امحای بردگی - 11 آذر ماه 
ج��اری - با اع��الم این خبر اف��زود: زنان 
قاچ��اق، فروخت��ه ی��ا در روس��پی خانه ها 
حبس می ش��وند. ه��ر روز دختران جوان 

ب��ه زور مجب��ور ب��ه ازدواج می ش��وند یا 
مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند و 
به عنوان کارگر خانگی استثمار می شوند. 

دبی��ر کل س��ازمان ملل متح��د گفت: 
25 س��ال بعد از تدوین کنوانسیون حقوق 
کودک، پسران و دختران هنوز در شرایط 
وحشتناک کار می کنند. مردان جدا شده 

از خانواده های خود، هنوز در کارخانه های 
مخف��ی محب��وس هس��تند، در وضعیت 
غ��ل و زنجیر با حقوق های ناچیز به س��ر 
می برند و فرصت کمی ب��رای بازپرداخت 

بدهی هایشان دارند. 
وی، دولت های عضو ملل متحد، بخش 
تج��اری، بنیاد ها و س��ایر کمک کنندگان 

را ترغی��ب کرد تا از »صن��دوق داوطلبانه 
مل��ل متحد در مورد انواع معاصر بردگی« 
حمای��ت کنن��د ت��ا جامعه مدن��ی بتواند 
طرح ه��ای اساس��ی را برای بازپ��روری و 
کمک به قربانی��ان بردگی اجرا کند. دبیر 
کل س��ازمان مل��ل گف��ت، اج��ازه دهید 
همگ��ی تمام تالش خود را برای کمک به 
میلیون ها قربانی در سراسر جهان معطوف 
کنیم که در بردگی گرفتار و از حقوق بشر 

و کرامت محروم هستند. 

تعداد زنان کارتن خواب رو به افزایش است

18 میلیون برده وجود دارد

همسر بغدادی دستگیر شد

ظریف: امروز ایران امن تر، پرنفوذ تر و 
آسیب ناپذیرتر از گذشته است

از م�ش���روعیت ک��ه حام��ی  ائ�ت���الف ح�م�ای��ت 
اخوان المس��لمین اس��ت، به منظور اعالم مخالفت خود 
با تبرئه حس��نی مبارک و همچنی��ن برای جلوگیری از 
پایمال ش��دن خون افرادی که توسط نیروهای امنیتی 
نظام مبارک کش��ته ش��دند، برای برگ��زاری تظاهرات 
میلیونی خش��م در مناطق مختلف مص��ر فراخوان داد. 
به نقل از پایگاه اینترنتی ش��بکه خبری الجزیره، ائتالف 
حمایت از مش��روعیت از تمام مردم مصر خواسته است 
تا برای جلوگیری از پایمال شدن خون افراد کشته شده 
در جریان انق��الب و همچنین اعتراض ب��ه حکم تبرئه 
حس��نی مب��ارک، دیکتات��ور پیش��ین مص��ر در تم��ام 
ش��هرهای این کش��ور تظاهرات کنند. در همین راستا، 

تظاهرات ش��بانه در دیگر شهرهای مصر در اعتراض به 
تبرئه حس��نی مبارک ادامه دارد. 

تظاهرات کنندگان در منطقه الزیتونه قاهره با در دست 
داشتن پالکاردهایی خواهان محاکمه حسنی مبارک شده 
و با س��ر دادن شعارهایی مقامات قضایی مصر را به توطئه 
چینی و فس��اد متهم کردند. در همین ح��ال، عبدالفتاح 
سیس��ی، رییس جمه��وری مصر به منظور کاهش خش��م 
مردم مصر نس��بت به حکم تبرئه حس��نی مبارک، دولت 
را مکلف کرد تا مس��ئله پرداخت غرام��ت به خانواده های 
قربانیان انقالب علیه مبارک را مورد بررسی قرار دهد. وی 
همچنین از همگان خواست تا به حکم صادر شده از سوی 

دادگاه کشور احترام بگذارند. 

ادامه اعتراضات به حکم تبرئه مبارک

  نیروهای پیش مرگ  کرد توانستند 

گ�روه  ک�ه  روس�تایی   15 می�ان  از 
تروریس�تی داعش در اوت گذش�ته 
در اس�تان نینوا واقع در شمال عراق 
تحت تصرف خود درآورد، 13 روس�تا 

را باز پس بگیرند. 
  گورباچف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر 
ش�وروی گفت: با توجه ب�ه درگیری ها 
و تنش ه�ای اخی�ر امریکا و روس�یه و 
همچنین اختالفات این دو کشور بر سر 
مسائل بین المللی نظیر سوریه احتمال 
وقوع جنگ س�رد جدیدی میان شرق 

و غرب وجود دارد. 
  ح�زب ن�دای ایرانی�ان با انتش�ار 

بیانی�ه ای، فعالی�ت خ�ود را ب�ه طور 
رسمی آغاز کرد. 

دادس�تان کل مصر روز سه ش�نبه اع�الم کرد، درخصوص حک�م تبرئه 
حس�نی مبارک، پسرانش، وزیر کش�ور و معاونان وی شائبه هایی وجود 

دارد 

سیاست
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وزی��ر عل��وم، تحقیق��ات و فن��اوری درباره روش��ش 
برای انتصاب روس��ای دانش��گاه ها توضیحاتی ارائه داد. 
محمد فرهادی در حاش��یه نشست »راه طی شده، افق 
پیش رو« که به نقد و بررس��ی عملکرد یک ساله معاونت 
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اختصاص داش��ت و با 
حض��ور معاون فرهنگی اجتماع��ی و جمعی از معاونان، 
مش��اوران و روسای دانشگاه های سراس��ر کشور برگزار 

شد، با اش��اره به فرا رسیدن 16 آذر، در پاسخ به سوال 
مه��ر درب��اره اینکه روش ش��ما برای انتصاب روس��ای 
دانش��گاه ها چیس��ت و آی��ا مانن��د دوره فرج��ی دانا از 
نظرس��نجی اساتید دانشگاه ها نیز در این زمینه استفاده 
می کنی��د، گفت: مش��ورت گرفتن از اس��اتید دانش��گاه 
اشکالی ندارد و مشکلی را در فرآیند انتصابات به وجود 

نمی آورد. 

مشورت برای انتصاب روسای دانشگاه ها

  عام�الن اسیدپاش�ی روی صورت مدیر 

بیمارس�تان ضیائیان تهران، س�رانجام با 
حض�ور در دادس�رای جنایی پ�رده از راز 
اسیدپاشی برداشتند و از دالیل ارتکاب به 

جرم سخن گفتند. 
  ریی�س مرک�ز اجراییات پلی�س راهور 
گفت: بیشترین برخورد پلیس با رانندگان 
متخلف در حوزه درون ش�هری مربوط به 

تهران است. 
  مدیرعام�ل ش�رکت آب و فاض�الب 

ش�هر تهران اعالم کرد: آب تهران آلوده 
نیست. 

سازمان شیالت در حالی بر ورود ماهی تیالپیا اصرار می کند که فعاالن و مسئوالن 
محیط زیست این گونه را تهدیدی جدی برای اکوسیستم های آبی می دانند

جامعــه
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همس��ر داریوش مهرجویی تاکید ک��رد که این هنرمند 
ب��ه هیچ وجه دچار مش��کل جدی نش��ده و حالش کامال 
خوب اس��ت. دوش��نبه ش��ب 10 آذرماه فیل��م »بمانی« 
س��اخته داریوش مهرجویی در سینماتک خانه هنرمندان 
به نمایش درآمد و قرار بود مهرجویی همراه با همس��رش 
وحیده محمدی فر که به طور مشترک فیلمنامه این فیلم 
را نوش��ته اند در جلسه پرسش و پاس��خ آن حضور داشته 
باشند اما بعدا معلوم شد مهرجویی دچار حادثه ای شده و 

در بیمارستان بستری شده است. وحیده محمدی فر، صبح 
سه ش��نبه 11 آذرماه درباره وضعی��ت داریوش مهرجویی 
به ایس��نا گف��ت: آقای مهرجویی دچار حادثه ای ش��د که 
خوش��بختانه حادث��ه جدی نب��ود و امروز از بیمارس��تان 
مرخص ش��د. حال ایشان کامال خوب است و هیچ مشکل 
ج��دی وجود ن��دارد. به گفته او، داری��وش مهرجویی روز 
گذشته بر اثر زمین خوردن از ناحیه صورت دچار جراحت 

شد، اما این جراحت آسیب جدی دربر نداشت. 

وقتی مهرجویی زمین خورد

  مدیر دفتر توس�عه کت�اب و کتابخوانی 
وزارت ارش�اد درب�اره خب�ر جم�ع آوری 
نسخه های عرضه ش�ده از کتاب »همت« 
از کتابفروش�ی ها، گف�ت: مطاب�ق اع�الم 
نویس�نده، اصالح�ات الزم در م�ورد این 

کتاب در چاپ دوم آن، اعمال می شود. 
  به گزارش خبرگزاری ها»تئاترش�هر« در 
حال مهیا ش�دن برای ش�رایطی اس�ت که 
هنرمندان و تماشاگران تئاتر الیق آن هستند. 
 س�یما تیران�داز از وضعیت نابس�امان 
س�ینما و تلویزی�ون انتقاد ک�رد و گفت: 
مهم ترین معیار برای تهیه کنندگان سینما 

و تلویزیون مبلغ دستمزد بازیگران است.

در مراسم اعالم نام بهترین های سینمای سال، انجمن منتقدان نیویورک فیلم 
»بچگی« ساخته ریچارد لینک لیتر را با اهدای سه جایزه مهم تحسین کرد

فرهنگ
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کمیت��ه انضباط��ی فدراس��یون والیب��ال 17 آذرماه از 
س��اعت 10:30 تا 12:30 تش��کیل جلس��ه خواهد داد تا 
به چهار پرونده رس��یدگی کند. در نخس��تین پرونده که 
از س��اعت 10:30 بررس��ی آن آغاز خواهد ش��د، موضوع 
شکایت علیرضا سلیمی، از باشگاه شهرداری زاهدان برای 
قراردادش بررس��ی خواهد ش��د. همچنین در این نشست 
و از ساعت یازده ش��کایت باشگاه سایپا از حامد تاروردی 

بررسی می ش��ود و از ساعت 11:30 دقیقه شکایت عظیم 
جریده از باش��گاه بازرگانی جواه��ری گبند برای پرداخت 
نکردن مطالباتش در دس��تور کار ق��رار خواهد گرفت. در 
چهارمی��ن و آخرین موضوع نشس��ت کمیته انضباطی در 
روز دوشنبه 17 آذرماه، گزارش ناظر دیدار متین ورامین 
و وزارت دفاع و ش��کایت داور اول این مسابقه از احسن اله 

شیرکوند بررسی می شود. 

4 پرونده روی میز کمیته انضباطی والیبال

  مدیر برنامه های آندرانیک تیموریان گفت: 

هنوز هی�چ چیز درباره آین�ده آندو قطعی 
نیست و احتمال هر اتفاقی وجود دارد. 

  فهرس�ت نهای�ی نامزده�ای توپ 

ط�الی فوتب�ال جه�ان اع�الم ش�د، 
کریس�تیانو رونال�دو در کن�ار لیونل 
مس�ی و مانوئ�ل نویر نام�زد دریافت 

توپ طال شدند. 
  ریی�س کمیته  انضباطی فدراس�یون 
فوتبال ایران می گوید مسئوالن تیم های 
سرخابی توقع دارند که قانون برای آنها 

اجرا نشود.

تیری آنری، مهاجم پیشین تیم فوتبال آرسنال از تمایل خود برای بازگشت 
به این تیم سخن گفته است

ورزش

تیتر اخبار
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محمد نفر
کارشناس حقوق

 تبلیغات  محیطی 
ظرفیت های رهاشده تبلیغات در ایران

متاس��فانه در ای��ران ت��ا صحبت از 
تبلیغات به میان می آید، همه به سرعت 
به س��راغ تلویزی��ون می روند، گویی به 
غیر از تلویزیون رس��انه دیگری نیست. 
آدم تعج��ب می کند چرا یک ش��رکت 
مانند موتوژن یا ش��رکت تولیدکننده 

چیلرهای جذبی ی��ا الکتروموتور باید در تلویزیون تبلیغ کند. 
مفهوم اثربخش��ی در تبلیغات ما گم شده است. تازه آن دسته 
از شرکت هایی هم که به تبلیغات محیطی روی آورده اند صرفا 
به بیلبورد می پردازند. البته برای تعیین محل های بیلبورد هم 
از روش علمی اس��تفاده نمی شود.  کتاب »تبلیغات محیطی؛ 
ظرفیت های رهاشده تبلیغات در ایران« تالیف »دکتر محمود 
محمدیان و دکتر امیرحسین پورحسینی« با اشاره به معضل 
نادیده گرفته شدن ظرفیت ها، به جنبه های مختلفی از تبلیغات 
محیطی پرداخته است. این کتاب در 19 فصل تالیف شده است. 
مولفان در فصل های مختلف کتاب، به بررسی جایگاه تبلیغات 
محیطی در بازاریابی، تبلیغات محیطی در گذر زمان، طبقه بندی 
تبلیغات محیط��ی، تبلیغات برون خانه ای، مبلمان ش��هری، 
سبک های تبلیغات متداول در تبلیغات محیطی و... پرداخته اند.  
در بخش هایی از این کتاب عنوان ش��ده است: امروزه تبلیغات 
محیطی به بلوغ رسیده است و قابلیت دستیابی به مخاطبان 
در مقی��اس ملی یا ب��ازار به ب��ازار را دارد. تبلیغات محیطی تا 
اندازه ای تکامل یافته که می تواند به مانند سایر اشکال سنتی 
تبلیغات مانند روزنامه، رادیو و تلویزیون، مفید و سودمند باشد. 
این رسانه به لحاظ این که مخاطبان هدف آن، سیار هستند، با 
سایر رسانه ها فرق دارد. بنابراین باید از تکنیک ها و اصول خاصی 
برای نشان دادن آن و جلب توجه مخاطب استفاده کرد. چون 
حداکث��ر تعداد واژه هایی که یک نفر می تواند به طور اثربخش 
در تبلیغات محیطی به کار ببرد، هفت واژه است. هیچ فرصتی 
برای توضیح و تشریح جزییات وجود ندارد. از تبلیغات محیطی 
می توان به عنوان بهترین یادآوری کننده استفاده کرد، چرا که 
کمک می کند تا بتوان یک برند را در ذهن مصرف کننده تثبیت 
کرد.  مولفان قصد دارند در این کتاب ظرفیت رهاشده در این 
رسانه را به دست اندرکاران و عالقه مندان تبلیغات معرفی کنند. 
این کتاب در 320 صفحه به همت انتش��ارات »موسسه کتاب 

مهربان نشر« منتشر شده است. 

ساز و کار نظارت بر تبلیغات رسانه ای ایران 

س��ازمان صدا و سیما رسانه ای صوتی و تصویری است 
که در س��طح کشور اطالع رس��انی می کند؛ از یک سو با 
نیازهای اقش��ار مختلف جامعه به عنوان مخاطبان اصلی 
مواجه اس��ت و باید دیدگاه های آنان را در نظر بگیرد و از 
س��وی دیگر راهبردهای کلی نظام را مدنظر داشته باشد. 
لذا بحث نظارت و ارزیاب��ی برنامه ها اهمیت ویژه ای پیدا 
می کند. به همین دلیل ب��ه منظور نظارت بر برنامه های 
پخش ش��ده از ش��بکه های رادی��و و تلویزیونی و حصول 
اطمینان از رعایت اصول، ضوابط، معیارها و استانداردهای 
فنی، هنری، محتوای��ی، اخالقی و اجتماعی در برنامه ها، 
»مرکز نظارت و ارزیابی« سازمان صدا و سیما تشکیل شد 
و به شکلی منسجم و سازمان یافته ضمن تشکیل واحدها 
و مدیریت های مختلف، وظیفه نظارت و ارزیابی برنامه های 

صدا و سیما را بر عهده گرفت. 
وظیف��ه نظارت و ارزیابی برنامه های س��یما به »هیأت 
بررسی برنامه های سیما« مرکب از 10 نفر و در خصوص 
برنامه های صدا »هیأت بررسی برنامه های صدا« مرکب از 
هفت نفر سپرده ش��ده است. چنین هیأتی برای بررسی 

برنامه های صدا و سیمای مراکز نیز وجود دارد. 
در هیأت بررسی برنامه های سیما این 10 نفر عبارتند از

1( معاون سازمان در امور سیما )رییس( 
2( رییس مرکز نظارت و ارزیابی )نایب رییس( 

3( مدیر کل نظارت و ارزیابی سیما )عضو( 
۴( مدیر کل حراست سازمان یا نماینده تام االختیار وی 

)عضو( 
۵( مدیر کل حقوقی سازمان یا نماینده وی )عضو( 

۶( مدیر کل ارزشیابی کیفی برنامه های سیما )عضو( 
۷( مدیر نظارت سیما )عضو( 

۸( رییس مرکز تولید و فنی سیما )عضو( 
9( نماینده ریاست سازمان )عضو( 

10( نماینده مدیران شبکه ها یا یکی از مدیران شبکه ها 
بنا به تشخیص معاون سازمان در امور سیما 

ای��ن هیأت هر 1۵ روز یک ب��ار و در موارد ضروری هر 
هفته تش��کیل جلس��ه می دهد. امور اجرایی آن بر عهده 
دبیرخان��ه هیأت اس��ت که زیر نظر ریاس��ت مرکز انجام 
وظیفه می کند. روند کار هیأت بررسی نیز به این صورت 
اس��ت که پس از مش��اهده برنامه ها اع��م از خبر، فیلم و 
مجموعه، برنامه های مستند، تبلیغات تجاری و... چنانچه 
تخلف آشکاری تش��خیص داده شود مراتب به واحدهای 
مربوط ابالغ می شود. چنانچه تشخیص موارد تخلف نیاز 
به کارشناسی داشته باشد موارد مشکوک به مدیر ارزیابی 
برنامه های سیما ابالغ می شود و مدیر ارزیابی این موارد را 

به کمیته های مربوط ارجاع می دهد. 
10 کمیته وجود دارد که به طور مس��تقیم یا مشترک 
به ارزیابی موارد ارجاعی می پردازند. برخی از این کمیته ها 

عبارتند از: 
*  کمیته معارف 

*  کمیته کودک و نوجوان 
*  کمیته فیلم و سریال 

*  کمیته سیاسی 
یک��ی از این کمیته ها به نام کمیت��ه پیام های بازرگانی 
اختصاص به تبلیغ��ات بازرگان��ی دارد. کمیته ها پس از 
بررس��ی برنامه ها در صورت تش��خیص تخلف، مراتب را 
ب��ه هیأت اطالع می دهند و هیأت نی��ز موارد تخلف را از 
طریق مقام مسئول به واحد های مربوط سازمان منعکس 
می کند. از جمله ضمانت های اجرایی که در اختیار هیأت 
بررسی برنامه های صدا و سیما قرار دارد موارد زیر است: 

*  تذکر شفاهی 
*  تذکر کتبی 

*  درخواست توبیخ 
*  درخواست محرومیت از فعالیت های برنامه سازی در 

رادیو و تلویزیون 
بدیهی اس��ت چنانچه با پخش برنامه ای، زیان مادی یا 
معنوی متوجه اش��خاص حقیقی یا حقوقی شود سازمان 
صدا و س��یما به عنوان شخص حقوقی مستقل، شخصا یا 
مش��ترکا از این بابت دارای مس��ئولیت مدنی خواهد بود 
و هرکس می تواند علیه سازمان به محاکم عمومی کشور 

شکایت کند. 

بیمه زوریخ آدم برفی ها را 
از خطر آب شدن نجات می دهد

شرکت بیمه زوریخ واقعا مراقب دارایی شما است طوری 
که آدم برفی ش��ما را از خطر آب ش��دن نجات داده و آن 
را روی قله یک کوه از نو می سازد. این موضوع یک آگهی 
تبلیغاتی جذاب است که در آن کامیون هایی با برند زوریخ 
در نخس��تین روز بهار به روس��تایی در میان رش��ته کوه 
آلپ می رس��ند. در آنجا آدم برفی های بچه ها در حال آب 
شدن است. آنها آدم برفی ها را داخل کامیون هایی مجهز 
ب��ه یخچال قرار داده و س��پس آنه��ا را از طریق چندین 
تله س��یژ، سورتمه و برخی وس��ایل ترسناک به یک قله 
ی��خ زده در میان کوه های آلپ می برند. به گزارش  ام بی ای 
نیوز، این آگهی تبلیغاتی که ابتدا در س��ینماهای آلمان 
به اکران درآمده و در آینده در س��طح بین المللی پخش 
خواهد شد، تحت حمایت یک کمپین دیجیتال قرار دارد 
که افراد می توانند با ارسال عکس از آدم برفی های خود )یا 
س��اخت یک آدم برفی مجازی( منتظر اقدام شرکت بیمه 
زوریخ برای بازسازی آدم برفی های افراد برنده در قله کوه 
بمانند. عناصر رس��انه های اجتماعی و میکروس��ایت این 
آگهی تبلیغاتی توسط آژانس آلمانی رسانه های اجتماعی 

247Grad در شهر کوبلنز ایجاد شده است. 

استفاده از عنوان فیلم 
در هر پوستر یا طرح به 
شکلی متفاوت و بسیار 
بی ربط به دیگر طرح ها 

بوده و نشان دهنده 
این واقعیت است که 
برای عنوان فیلم هیچ 
طراحی یا تایپوگرافی 
متحدالشکلی که با 

موضوع فیلم نزدیکی 
داشته باشد و به عنوان 

هویت بصری فیلم به کار 
رود وجود ندارد

تبلیغات خالق
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طراحی پوس��ترها و آگه��ی تبلیغاتی برای فیلم های 
سینمایی س��ابقه طوالنی دارند. از همان روزهایی که 
نخستین فیلم س��ینمایی بر پرده سینماهای جهان به 
نمایش گذاشته شد نخستین پوستر تبلیغاتی فیلم نیز 
طراحی ش��د. به طورکلی این روزها کمتر فیلمی بدون 
تبلیغات به نمایش در می آید. این مس��ئله نشان از آن 
دارد که نقش تبلیغات در جذب مخاطبان بیشتر بسیار 

پررنگ شده است. 
در ادامه روند تبلیغات گسترده فیلم های سینمایی، 
این روزها شهر تهران مملو از آگهی های تبلیغاتی فیلم 
ش��یار 1۴3 شده است. اسپانس��ر این فیلم برای اکران 
آگهی های آن از رس��انه های مختلفی اس��تفاده کرده 
اس��ت. مترو، بیلبورد، عرشه پل و تلویزیون رسانه هایی 
هس��تند که برای تبلیغات این فیلم سینمایی استفاده 
ش��ده اند. وسعت تبلیغات فیلم سینمایی شیار 1۴3 به 
حدی است که هر طرف ش��هر را نگاه می کنید آثاری 
از آن را خواهی��د دید. با اینکه از تبلیغات گس��ترده ای 
برای این فیلم اس��تفاده ش��ده ولی پیام خاصی از این 
آگهی های تبلیغاتی برداشت نمی شود. به عنوان مثال، 
برای طرح آگهی از تصوی��ر بازیگر نقش اول این فیلم 
اس��تفاده شده اس��ت. تصویری که مخاطب حتما باید 
این فیلم را تماش��ا کرده باش��د تا بتواند با آن ارتباط 
برق��رار کند. این در حالی اس��ت ک��ه تبلیغات فیلم ها 
معموال قبل از اکران آنها ارائه می ش��ود پس باید آنقدر 
جذابیت داشته باشد که مخاطب براساس آنها به سراغ 

دیدن فیلم برود. 

تبلیغات گسترده ولی یکدست 
برای تبلیغات فیلم نیاز به یک اسپانس��ر قوی وجود 
دارد، اگر اسپانس��ر هزینه های کافی را برای بازاریابی و 
تبلیغ��ات فیلم صرف کند مطمئن��ا فیلم فروش خوبی 
خواهد کرد. تبلیغات در این زمینه تاثیرگذار اس��ت و 
بارها پی��ش آمده که مخاطبان ب��دون در نظر گرفتن 
کارگ��ردان و هنرپیش��گان فقط براس��اس دیدن یک 
پوس��تر تبلیغاتی جذاب مشتاق به دیدن فیلم شده اند. 
برای تبلیغات فیلم ش��یار 1۴3 از رسانه های مختلفی 
استفاده شده است، رسانه هایی که در همگی آنها طرح 

آگهی ها به هم شبیه است و طراح سعی نکرده از همه 
المان های این فیلم در طراحی استفاده کند. به هرحال 
مخاطب��ان این فیلم عامه مردم هس��تند و برای برخی 
از آنها موضوع فیلم تا حدودی گنگ اس��ت. این فیلم 
به راحتی می تواند دوران دف��اع مقدس را برای آنها به 
خوبی توصیف کند اما در آگهی های تبلیغاتی، تالشی 
برای نش��ان دادن نقاط قوت فیلم نش��ده است. به هر 
حال طراح بهتر می توانس��ت از تمامی امکاناتی که در 
اختیار دارد به بهترین نحو اس��تفاده کند. ش��اید تنها 
برجستگی که تبلیغات این فیلم داشته، همان دار قالی 
است که در مقابل برخی از سینماهای تهران به صورت 
نمادین برپا شده اس��ت. این دار قالی به شکلی خاص 

و تا حدودی طبیعی اس��تفاده شده و 
در بک گران��د آن تصوی��ر بازیگر زن 
این فیلم نمایش داده ش��ده که نظر 
بینن��دگان را به خود جلب می کند. 
این ش��یوه جالب است ولی در سایر 
بخش های ش��هر تکرار نش��ده است 
ت��ا مخاطبان بیش��تر ب��ا آن ارتباط 

بگیرند. 
بای��د در نظر داش��ت ک��ه متنوع 
نب��ودن طرح ه��ای آگهی ه��ا فقط 
مخت��ص این فیل��م نیس��ت و اکثر 
تبلیغات فیلم های س��ینمایی ایرانی 
با آن دس��ت ب��ه گریبان هس��تند، 
برای مثال فیلم مدرسه موش ها که 
به تازگی فروش��ی فوق العاده داشته 
نی��ز با همین مش��کل روب��ه رو بود. 

ای��ن فیلم که ب��ا گره خوردن به خاطرات بس��یاری از 
بینندگان فروش خوبی داش��ت، قب��ل و بعد از اکران 
تبلیغ��ات وس��یعی ک��رده ب��ود و اسپانس��رهای قوی 
نی��ز از آن حمای��ت کردن��د. ولی به عقی��ده برخی از 
کارشناس��ان تبلیغات، فروش زیاد این فیلم بیش��تر به 
خاطر نوس��تالژیک بودن آن بوده، نه تبلیغات گسترده 
آن. چ��ون در طراحی آگهی های تبلیغات��ی این فیلم 
نی��ز طرحی خارق العاده را ش��اهد نبودی��م. حال برای 
تبلیغات فیلم ش��یار 1۴3 به نظر می رس��د اسپانسرها 

خواسته اند که تبلیغات را در حد وسیعی داشته باشند 
ولی این موضوع را درنظر نگرفته اند که وسعت تبلیغات 
همیشه نشان از دیده ش��دن توسط بینندگان نیست. 
گاهی تبلیغات کم اس��ت ولی مورد توجه بس��یاری از 

مخاطبان قرار می گیرد. 

شیوه متفاوت تبلیغ فیلم های خارجی 
کارشناسان بر این باورند که در آگهی های تبلیغاتی 
بای��د ق��درت س��ناریو و بازی های خ��وب بازیگران به 
نمایش گذاش��ته ش��ود، برای مث��ال در تبلیغات یکی 
از فیلم ه��ای مع��روف امریکایی تندی��س بازیگر نقش 
اصلی در قفس��ی شیش��ه ای قرار می گیرد و با استفاده 
از تجهیزاتی نه چندان گران قیمت، یکی 
از صحنه های فیلم بازس��ازی می شود. 
اجرای این ط��رح آن قدر خوب انجام 
ش��ده ک��ه مخاطبان ب��ا دی��دن این 
تبلیغ ناخودآگاه نس��بت به دیدن کل 
فیلم کنجکاو می ش��وند. یا در سریال 
پربینن��ده دیگ��ری ک��ه صحنه ه��ای 
اس��ت،  برجس��ته  آن  در  ترس��ناک 
س��ازندگان آگه��ی تبلیغات��ی صحنه 
اصل��ی فیل��م را در برخ��ی مکان های 
عمومی بازس��ازی کرده اند. در سریال 
بخشی وجود دارد که شخصی از پشت 
پرده ای س��فید بی��رون می آی��د، این 
صحن��ه عین به عین برای عابران اجرا 
می ش��ود، بسیاری با دیدن این صحنه 
دچار وحشت می ش��وند و از تبلیغات 
آن تعجب می کنند و در ذهن آنها ایجاد سوال می شود 
که این س��ریال چه صحنه های دیگری می تواند داشته 

باشد. 
عالوه براین موارد برای تبلیغات فیلم ها معموال شعار 
و تگ الینی نیز طراحی می ش��ود، شیوه ای که تبلیغات 
داخلی ما نسبت به آن کامال بی توجه است. حال برای 
تبلیغات فیلم ش��یار 1۴3 نه تنها شعاری در نظر گرفته 
نش��ده، بلکه از هیچ ک��دام از صحنه های جذاب آن نیز 
اس��تفاده نشده است، در حالی که اگر طراح این شیوه 

را به کار می برد مطمئنا می توانست مخاطبان خاص را 
نیز به سمت دیدن این فیلم جذب کند. 

استفاده از طرح های کلیشه ای برای تبلیغات 
نوید ش��ریفی، کارش��ناس گرافیک و تبلیغات درباره 
طراحی آگهی های فیلم ش��یار 1۴3 به »فرصت امروز« 
می گوید: ش��یار 1۴3 فیلمی با موضوع دفاع مقدس و 
پیرامون مادر یک ش��هید گمنام اس��ت. فیلمی که اوج 
احساس��ات مادرانه در آن موج می زند و دل نگرانی ها و 
احساس��ات پاک یک مادر را در ف��راق فرزند به تصویر 
می کش��د. طرح های متعدد و مختلفی در قالب پوستر، 
بیلب��ورد و بنرهای تبلیغاتی ب��رای این فیلم طراحی و 
مورد استفاده قرار گرفته است. در برخی از این طرح ها، 
گرافیست با استفاده از بک گراند سفید و فضای روشن 
سعی در به تصویر کشیدن احساسات پاک زنانه و پایان 
روشن صبر و شکیبایی مادر یک شهید گمنام را داشته 
اس��ت و در برخی دیگر با اس��تفاده از تصویر به آغوش 
گرفتن نوزاد توس��ط مادر با اس��تفاده از پس زمینه ای 
لطیف و پوش��یده از قطرات باران ب��ه دنبال به تصویر 
کش��یدن عواطف پ��اک مادران��ه و در جای��ی دیگر با 
اس��تفاده از پس زمینه های تیره با عکس هایی از دوران 
س��الخوردگی یک زن یا عکس های��ی از چهره غم آلود، 
نگران و چش��م انتظار س��عی در تداعی تلخی روزهای 

دیرگذر انتظار یک مادر را داشته است. 
به طورکلی می توان گفت با تمام تالشی که در اجرای 
طرح ها صورت گرفته تنها تعداد محدودی از طرح های 
تبلیغاتی این فیلم به استاندارد های طراحی نزدیک بوده 
و متاس��فانه غالب کارها به شکل طرح های کلیشه ای و 
دور از اصول کارهای حرفه ای گرافیکی طراحی ش��ده 
اس��ت. اس��تفاده از عنوان فیلم در هر پوستر یا طرح به 
ش��کلی متفاوت و بسیار بی ربط به دیگر طرح ها بوده و 
نشان دهنده این واقعیت است که برای عنوان فیلم هیچ 
طراحی یا تایپوگرافی متحدالشکلی که با موضوع فیلم 
نزدیکی داشته باشد و به عنوان هویت بصری فیلم به کار 
رود وجود ندارد و در بیشتر تبلیغات همچنان بی نظمی 
استفاده از نوشتار به چشم می آید که از ضعف های رایج 
در پوسترهای سینمایی ایرانی است و به استثنای یک یا 

دو کار در مابقی آثار دیده می شود. 

آیین نامه

ایستگاه تبلیغات
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مدیریت بازاریابی و فروش10

تاثیر شخصیت برند 
بر تمایل مخاطبان به خرید

در دو ش��ماره قبل به چیستی مفهوم شخصیت برند و 
همچنین بیماری چند شخصیتی برند پرداختیم. در این 
فرصت، مختصری به تاثیر شخصیت برند و ابعاد مختلف 
آن بر تمایل مخاطبان به انتخاب و خرید برند اش��اره ای 

می کنیم. 
گفتیم که ش��خصیت برند یعنی نسبت دادن صفات و 
ویژگی های انس��انی به برند. این کار به مرور زمان - و نه 
به صورت یکباره و با تبلیغاتی کوتاه مدت و غیرهدفمند - 
حادث می شود. در واقع مخاطبان با نسبت دادن ناخودآگاه 
این صفات به برند، در ذهنشان برای بازشناسی یک برند از 
رقبا، یک دسته بندی شخصیتی انجام می دهند و بازاریابان 
و توس��عه دهندگان برند، این صف��ات را گاهی با ایجاد و 
گاهی تداعی مخاطبان از برند تقویت کرده و گس��ترش 

می دهند. 
زمان��ی که ویژگی ه��ای ش��خصیتی برن��د در اذهان 
مخاطبان و مشتریان فعال و جاری باشد، شخصیت برند 
تاثیر قابل توجهی بر نوع رابطه، رفتار و گرایش آنها جهت 
خرید اولیه و مجدد برند خواهد گذاشت و شخصیت برند 
عاملی برای تجزیه و تحلیل پاس��خ مخاطب به ارتباطات 

بازاریابی و تبلیغاتی می شود. 
شخصیت س��ازی مناسب و مثبت برند پیامدها و نتایج 
مهم��ی از جمله تقوی��ت ترجیحات مش��تری، افزایش 
احساس��ات و رابطه عاطفی با برند، ارتقای سطح اعتماد 
و رضایت مش��تری، بهبود ارزش ادراک ش��ده، تمایل به 
خری��د و در نهایت وف��اداری به برند را در پ��ی دارد. در 
نتیج��ه برقراری رابطه ای تعریف ش��ده می��ان مخاطب و 
ش��خصیت برند، تمایل به خرید برندی خاص افزایش و 
میل به سایر برندها کاهش می یابد. برندهایی با شخصیت 
منحصر به فرد در ذهن مشتریان دارای وجه تمایز غیر قابل 
جایگزین می شوند و موجب طرفداری همیشگی از برند و 

روی گردانی از سایر برندها خواهد شد. 
جنیف��ر آک��ر، از توس��عه دهندگان مهم ای��ن مفهوم، 
شخصیت برند را یکی از ابعاد اصلی هویت برند و به عنوان 
یک��ی از مهم ترین عوام��ل تاثیرگذار ب��ر تصمیم خرید 

مخاطب، معرفی کرده است. 
در مدل کالس��یک و معتبر شخصیت برند جنیفر آکر 
)Jennifer Aaker-1996( پنج بعد اصلی ش��خصیت 
برند شامل صداقت )یا صمیمیت(، هیجان، صالحیت )یا 
شایستگی(، خبرگی )یا دلفریبی( و قدرتمندی بررسی و 
تحلیل ش��ده است. این صفات و ابعاد شخصیتی برند اثر 
معناداری بر ارزش ادراک ش��ده از برند توسط مخاطب و 

در نتیجه تمایل به خرید و وفاداری به برند دارند. 
صداقت، هیجان و صالحیت به ویژگی های شخصیتی 
درونی انس��ان اش��اره می کند و موجب نزدیکی مخاطب 
به برند می ش��ود و خبرگی و قدرتمندی بر خواسته ها و 
آرزوه��ای افراد دالل��ت دارد و در واقع مخاطب، صفات و 
ویژگی های مطلوبش را در آنها جست وجو می کند. اینکه 
به واس��طه خرید آن برند، صاحب آن صفات می ش��ود و 
گوی��ی صفات برند به کمکش می آید تا از گروه افرادی با 

آن نوع شخصیت شناخته شود. 
ب��رای هر یک از این ابعاد کلی ش��خصیت، 15 وجوه و 
مولفه های زیرمجموعه به این ش��رح تدوین ش��ده است. 
صداق��ت و صمیمیت ش��امل: واقع بینی، ص��ادق بودن، 
سودمندی و خوش رویی. هیجان شامل: باجرأت، باانرژی، 
خالق و م��درن بودن. صالحیت ش��امل: قابل اطمینان، 
هوشمند و موفق بودن. خبرگی شامل: باکالس و جذاب 

بودن و قدرتمندی شامل: قوی و مقاوم بودن. 
این ابعاد شخصیتی برند اثر معنادار و ملموسی بر ارزش 
ادراک ش��ده توس��ط مخاطب دارند. مخاطبان با برندی 
با ش��خصیتی ش��کل گرفته از ابعاد ذکر شده فوق رابطه 
شخصی پیدا می کنند و آن را به عنوان ابزاری برای خلق 
ارزش های مورد نظرش��ان، انتخاب می کنن��د. با آن برند 
به خودش��ان ش��خصیت می دهند و بالعکس. ارزش های 
مشترک برند و مخاطب و آرزوها و ویژگی های مطلوب هر 

دو همخوانی پیدا کرده و با هم رشد می کنند. 
بنابراین می توان چنین استنباط کرد که تشخیص برند 
توسط مشتریان � برندی که شباهت هایی به ویژگی های 
ش��خصی فرد دارد � مع��رف نزدیک ب��ودن جنبه های 

روان شناختی و ویژگی های احساس��ی افراد است. برند 
از راه ه��ای گفته ش��ده در تصمیم گی��ری مصرف کننده 
تاثیر می گذارد. برندها می توانند با مصرف کنندگانش��ان 
تداعی دوس��ویه و وابستگی داشته باشند. این وابستگی 
شخصی، هم به برند و هم به مخاطب شخصیت و هویت 

می بخشد. 
ایده شخصیت برند واکنش��ی است به گرایش و توجه 
جامعه معاصر به ارزش ارتباطات انسانی و شخصی. پس 
از دوره صنعتی و دورشدن انسان ها از یکدیگر، جلب توجه 
مصرف کنن��دگان دیگر فقط به واس��طه ارائه یکس��ری 
ویژگی های ماش��ینی محصول و بدون توجه به عالیق و 
شخصیت افراد میسر نیست. روابط انسانی و اجتماعی در 
کسب و کار امروزه بسیار اهمیت دارد و ساختن شخصیتی 
از برند که جنبه های انس��انی داشته باش��د و با انسان ها 
رابط��ه عاطفی برقرار کن��د، عامل مهم��ی در انتخاب و 
خرید برند محسوب می شود. بر همین اساس و بر حسب 
سلسله مراتب نیازهای هرم مازلو، برندها تالش می کنند 
محصوالتی را توسعه دهند که عالوه بر رفع نیاز ابتدایی، 
نیازهایی چون احس��اس تش��خص و تعلق خاطر، عشق 
و اعتم��اد و نیاز به خودش��کوفایی را در مخاطبان مرتفع 

سازند. 
ب��ه هر حال خل��ق و آفرینش )و از جمل��ه خلق برند( 
همواره باید همراه با شکل دادن و تثبیت ابعاد شخصیتی 

مخلوق باشد تا او را زنده و پویا نگاه دارد. 

جذب مخاطب با بحث و استدالل

از طری��ق تحقی��ق در می��ان مش��تریان می توان به 
احتم��ال فراوان برخ��ی از نگران کننده ترین روش های 
موجود در کس��ب و کار خود را شناس��ایی کرد. پس از 
کسب اطالع از این نوع مسائل باید یک یا چند مورد را 
انتخاب و آن را به احترام مش��تریان خود حذف کنیم. 
آن مورد خاص را آش��کار س��ازید و از کسب و کار خود 

خارج کنید. 
 به عن��وان مث��ال در حرفه م��ن در تدریس اصول و 
ابزار مورد نیاز جهت کس��ب درآم��د در فضای اینترنت 
موارد بسیاری وجود دارد که باید حذف شود. به عنوان 
نمونه تعداد بیشماری از کارشناسان وجود دارند که از 
روش های غیر حرفه ای استفاده می کنند تا حجم فروش 

خود را افزایش دهند. 
م��ن از طریق گفت وگ��و با مش��تریانم و نیز مطالعه 
و بررس��ی مکالماتی که در انجمن ه��ای معروف انجام 
می شود، به این نتیجه رسیدم که اکثر افراد با مشاهده 
تعدد اقدامات کاری در حرفه کاری ما بس��یار مأیوس 

و نا امید می شوند. 
یک اقدام کاری گس��ترده زمانی ش��کل می گیرد که 
یک کارشناس مجرب، رس��اله آموزشی یا محصولی را 
با رنگ و لع��اب فراوان در خالل چن��د هفته به عنوان 

محصول یا فایل آموزش��ی بع��دی معرفی می کند. این 
موض��وع در میان بس��یاری از کارشناس��ان به چش��م 

می خورد. 
اما م��ن به راحت��ی می توانم با ش��رکت در این نوع 
برنامه ه��ا صدها هزار دالر س��االنه کس��ب درآمد کنم. 
ش��رکای کاری معموال از ف��روش محصوالت در خالل 
چنی��ن برنامه هایی پورس��انت 50 درصدی یا بیش��تر 

دریافت کنند. 
در بس��یاری از موارد افرادی که دوره های آموزش��ی 
بس��یار گران قیمت و فریبکارانه ای را برگزار می کنند، 
مش��اجره س��ختی دارم و ب��ه آنها توصی��ه می کنم در 
تصمیم��ات خ��ود تجدید نظ��ر کنند. ای��ن کار نه تنها 
مناسب ترین روش به شمار می رود، بلکه باعث می شود 
اعتبار فراوانی کس��ب کنم و اعتماد در میان مشتریان 
افزایش یابد. ش��اید این کار باعث شود دوستان جدید 
بس��یاری در ح��وزه کاری خود به دس��ت نی��اورم، اما 
افراد بس��یاری هس��تند که حتی با وجود اینکه کامال 
 پنهان��ی از م��ن حمای��ت می کنن��د ب��ا روش کار من 

موافقند. 
 این پست ها و مقاالتی که در وبالگ ها قرار می گیرند، 
بسیار محبوب می ش��وند و هر زمان که موضع خود را 
اعالم می کنم به طور اجتناب ناپذیری مش��تریان جدید 
بس��یاری را به س��مت من جذب می کنند و همچنین 
می��زان وف��اداری را در میان مش��تریان فعلی افزایش 

می دهند. 

در شماره بعدی بخوانید: 
بیش از پیش خود را به عنوان یک صاحب نظر 
معرفی کنید

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی

1- شكالت
ی��ک نمون��ه بس��ته بندی با 
عنوان  Chocolate  از س��وی 
گروهی از دانشجویان دانمارکی 
طراحی ش��ده ک��ه از مفهومی 
س��اده و مینیمالیس��تی برای 
بخش��یدن ظاهری لوکس تر و 
پیچیده ت��ر به محتوای بس��ته 

استفاده می کند. 

 Jammy Yummy-2
یک نمونه طراحی بسته بندی 
س��اده ام��ا موث��ر، بس��ته بندی 
 Jammy مجموع��ه مرباه��ای
Yummy اس��ت. ه��ر نمون��ه 
طراحی بسته بندی با رنگ همان 
مربا تزیین شده و برچسبی ساده 
و صریح با همان فونت و دیزاینی 
دارد ک��ه به طور یکس��ان برای 
دیگر محصوالت این طیف مربا ها 

به کار گرفته می شود. 

FaceCup -3، قهوه و چای
عالقه من��دان قه��وه و چای 
در سرتاس��ر جه��ان هر ی��ک 
دوس��ت  را  خ��اص  طعم��ی 
دارند. به همین دلیل ش��رکت 
ایتالیای��ی Espresso تصویر 
یک چه��ره را مقابل قهوه های 
خ��ود ب��ا طعم ه��ای مختلف 
ق��رار داده اس��ت. چهره هایی 
از اش��خاص گوناگون هر یک 
قرار  مقاب��ل طعم��ی خ��اص 
گرفته و داستانی را برای برند 
روای��ت می کنند. ای��ده انجام 
ای��ن کار از تج��ارب زندگ��ی 
اف��راد و س��فر بین پن��ج قاره 
مختل��ف جهان گرفته ش��ده 

اس��ت. 

4- پاپ کورن عشق
سری جدید محصوالتی به نام 
پاپ کورن عشق نمونه ای عالی از 
محصولی به شمار می رود که از 
یک طراح��ی چاپی کامال رنگی 
و یکدس��ت ب��رای بس��ته بندی 
خود بهره برده اس��ت. رنگ های 
س��اده  برجس��ته  پس زمین��ه 
محصول را ب��ا حداقل اطالعات 
اصلی مربوط به آن، درخشان تر 

و جذاب تر می کنند. 

روش�نایی  الم�پ   -5
به  محیط زیست  دوس�تدار 

Green Depot نام
طراح��ی بس��ته بندی خالق 
همیش��ه در صورتی که از مواد 
قابل بازیافت ساخته شود، امتیاز 
بیش��تری از مصرف کنن��دگان 
روش��نایی  الم��پ  می گی��رد. 
محیط زیس������ت  دوس��تدار 
از  یک��ی   Green Depot  
آن محصوالت��ی اس��ت که نیاز 
به بسته بندی سبز برای تاکید 
روی پیام ه��ا و ارزش های برند 
خ��ود دارد. ای��ن بس��ته بندی 
ن��ه تنها المپ روش��نایی را به 
س��بکی خالقانه تبلی��غ کرده، 
بلک��ه وظیفه نگه��داری از آن 
در مقابل هر آس��یبی را نیز بر 

عهده دارد. 

 Butchers-6
ی��ک نمون��ه دیگر اس��تفاده 
را  بس��ته بندی  از  خالقان��ه 
ب��ا  می ت��وان در محصوالت��ی 
Butchers   مش��اهده  ن��ام 
ک��رد. در طراحی بس��ته بندی 
ای��ن محص��والت ج��ای خالی 
تصاویر بریده ش��ده از حیوانات 
ب��رای نمای��ش ی��ک محصول 
مورد اس��تفاده ق��رار گرفته و 
ویژگی ه��ای اصل��ی یک نمونه 
یعن��ی  مناس��ب  بس��ته بندی 
نمایش و حف��ظ و نگهداری را 
با هم پیون��د می دهد. با وجود 
ابتدایی بودن این مورد طراحی 
به شکلی  تصویر  بس��ته بندی، 
اصل��ی  نگران��ی  هوش��مندانه 
همان  یعنی  مصرف کنن��دگان 
کیفیت گوش��ت را ب��ه تصویر 

می کشد. 

7- دستمال توالت میوه ای
این دس��تمال توالت میوه ای 
ی��ک نمون��ه ایده بس��ته بندی 
جدی��د اس��ت ک��ه محصولی 
س��اده و اساس��ی را به چیزی 
تبدی��ل  خ��الق  و  رنگارن��گ 
می کند. این طراحی بسته بندی 

جالب جایگزین��ی جذاب برای 
و  دستشویی  در  جادس��تمالی 
حتی یک هدیه عالی به ش��مار 

می رود. 

8- کاغذ کپی A4 توس�ط 
 Blonde Poulain

 A4 این بسته بندی کاغذ کپی
توسط Blonde Poulin  به 
طرزی هوش��مندانه از یک نوع 
ش��وخی روایتی برای برقراری 
ارتباط با مصرف کنندگان خود 

استفاده می کند. 

 Ti 9- چای
چای Ti یک نمونه طراحی 
بس��ته بندی ساده روی قوطی 
مشکی با نوارهای طولی رنگی 
انجام داده تا پنج طعم مختلف 
چای های خ��ود را به نمایش 
بگذارد. چه چی��زی می تواند 
نمون��ه  از ی��ک  کاربردی ت��ر 
بسته بندی قابل طبقه بندی و 
چیده ش��دن در کنار یکدیگر 
باش��د، به خص��وص وقتی که 

شما عاشق چای باشید. 

 Gbox Studios -10
  Gbox Studioبسته بندی
با کیس س��ی دی پالس��تیکی 
از همی��ن جن��س کار کرده و 
از بس��ته بندی جعبه تاش��و و 
شاهکاری از هنر اوریگامی برای 
استودیو  این  نمایش س��ی دی 
به��ره می ب��رد. ب��ا ق��رار دادن 
بسته بندی،  این  سی دی درون 
بسته به طور فشرده تا می شود 
خراش ه��ای  از  را  س��ی دی  و 

معمول محافظت می کند. 

11- کام���وای پش���می 
 Rellana

 Rellana کام��وای پش��می
از کم��ی طنز و ش��وخی برای 
محصول  بس��ته بندی  طراحی 
خود استفاده کرده است. نواری 
ب��ا تصویر چهره یک انس��ان از 
کاموا چیزی ش��بیه ریش و مو 

می سازد
 

می�وه ای  ماس�ت های   -12
 Cuckoo Bircher Muesli
 Cuckoo Bircher
رنگ ه��ای  بی��ن   Muesli
محصوالت خود با رنگ میوه ها 
با هر طع��م ارتباط برقرار کرده 
اس��ت. جزیی��ات کم��ی نظیر 
این ب��ه مصرف کنندگان جهت 
شناس��ایی محصوالت محبوب 

خود کمک می کنند. 

 Gigs2Go-13
ک��رده  کاری   Gigs2Go
تا بت��وان در قال��ب یک کارت 
اعتباری ی��ک حافظه جانبی را 
از بقیه جدا ک��رد. با کوچک تر 
و ارزان تر ش��دن ی��ک حافظه 
جانبی، ام��کان دادن فایل های 
مهم به اف��راد و در صورت نیاز 
اف��زودن فرصت برق��راری یک 
تماس شخصی به وجود می آید. 

14- تی بگ های پروانه ای
ب��رای کم��ک ب��ه دم کردن 
پ��روژه  ای��ن  ش��ما،  تی ب��گ 
بس��ته بندی مفهومی یک سری 
برچس��ب های پروان��ه ای را به 
تی بگ ها افزود که به لبه فنجان 
چای ش��ما گی��ر می کنند. این 
یقینا راه��ی جدید برای زیبا تر 
ک��ردن فنجان چایت��ان ضمن 
انتظار برای دم کش��یدن چای 

به شمار می رود. 

 Trident 15- آدامس
آدام��س Trident از نحوه 
جاگ��ذاری و ظاه��ر آدام��س 
خود ب��رای نمایش دندان هایی 
سفید و مرواریدی احاطه شده 
میان ی��ک دهان ب��زرگ روی 
کرده  اس��تفاده  بسته بندی اش 

است. 

16- کیسه خرید سگی
این کیس��ه خرید سگی یک 
نمون��ه کار جال��ب و خنده دار 
با کیس��ه های خری��د معمولی 
محس��وب می ش��ود که در آن 
گوش های  ش��بیه  دستگیره ها 
س��گ به نظ��ر می رس��د و در 

حالت ه��ای مختل��ف گوش ها 
پایین افتاده یا صاف می شوند. 

  Cupcake 17- جعبه ه�ای
قابل چاپ یكپارچه 

ج���عبه ه�����ای  ای�����ن 
cupcake اجاق��ی یکپارچ��ه 
فروش��گاه  از  می ت��وان   را 
 Party Printable Etsy
متعلق ب��ه یک تصویرگر به نام 
  Claudine Hellmuth
دانل��ود و چاپ ک��رد! حتی اگر 
این جعبه ها در فروش��گاه ها به 
آس��انی در دس��ترس نباشند، 
چنی��ن جعبه هایی ب��ه قنادان 
اف��راد عالقه مندی  و  مش��تاق 
که ب��رای برگ��زاری مهمانی ها 
برنامه ری��زی می کنن��د، اجازه 
اس��تفاده از یک نمونه طراحی 
بس��ته بندی منحصر ب��ه فرد و 
خالق ب��رای دیگ��ر اقدامات را 
نی��ز خواهد داد. با ارائه این نوع 
بس��ته بندی، ه��دف فقط بیان 
این موضوع بوده که بسته بندی 
چق��در در رون��د عرض��ه کلی 

محصوالت اهمیت دارد. 

آبمی�وه  بس�ته های   -18
ب�ه   Preston Grubbs

شكل گوه های مدور
ای��ن بس��ته های آب پرتقال 
نمون��ه ای از ی��ک رویک��رد در 
حال رشد در دنیای بسته بندی 
به ش��مار م��ی رود ک��ه از این 
طریق بسته بندی به محتویات 
خود ش��بیه اس��ت، اما در نگاه 
اول ش��اید ش��ما فکر کنید که 
بخش های��ی از آبمیوه محصول 
کلی را تش��کیل می دهند، در 
حالی ک��ه چنین نیس��ت. هر 
کیس��ه شامل 10 قسمت است 
ک��ه ان��گار با خرد ک��ردن یک 
پرتقال به پنج قطعه به ش��کل 
گ��وه، هر تکه ح��اوی آب میوه 
مخص��وص ب��ه خ��ود خواهد 
ب��ود! بچه ها با داش��تن یکی از 
کیس��ه ها در ظرف غذای خود، 
هنگام ناهار لذت بیش��تری از 

لحظات شان خواهند برد. 
creativeguerrillamarketing.com
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 القای حس تازگی با بسته بندی 
سس گوجه فرنگی

ی��ک طراح به ن��ام کوین ترمبلی با اس��تفاده از یک 
ظرف خالقانه موس��وم به  Squeeze  )به معنای فشار 
دادن( بسته بندی س��س کچاپ را دیزاین مجدد کرده 

است. 
با این طراحی ظاهر این ظرف محتوی س��س شبیه 
به یک گوجه فرنگی شده که مصرف کنندگان می توانند 

با فشار دادن آن به مقداری کچاپ دسترسی یابند. 
این طراحی جالب باعث می شود تا تصویر عصاره تازه 

گوجه فرنگی به ذهن خطور کند. 

بلک بری به کاربران آیفون
باج می دهد

بلک ب��ری به کاربرانی که آیفون 6 خود را با گوش��ی 
پاس��پورت بلک ب��ری تعویض کنند، 50 ت��ا 400 دالر 
می دهد. به گ��زارش موبنا، بلک بری طرحی ارائه کرده 
 ،4S که از اول دسامبر کاربرانی که گوشی های آی فون
5C ،5s ،5 و 6 را با گوش��ی پاس��پورت تعویض کنند 
150 دالر اضاف��ی خواهد پرداخت. ب��ه عالوه کاربران 
می توانن��د 100 دالر تخفی��ف در ازای خرید نس��خه 
مشکی 599 دالری پاس��پورت بگیرند که این موضوع 

مشمول رنگ های دیگر این گوشی نمی شود. 

ایستگاه بازاریابی

18 نمونه طراحی بسته بندی جالب از سراسر جهان 

محمد زرینمحصوالت پرفروش و بسته بندی های ماندگار
کارشناس برندینگ

وقتی بحث بسته بندی پیش می آید، همه می خواهند طراحی بسته بندی 
محصول شان برجسته، چشمگیر و کمی جسورانه باشد. آن نوع بسته بندی 
که هر سه این شرایط را در بر بگیرد، احتماال بیش از بقیه مورد  توجه قرار 
گرفته و در مقایسه با محصوالت مشابه، جایگاه یک محصول را برجسته تر 

از دیگ�ران می کند. از همه مهم تر، محصول ش�ما فریبنده تر از بقیه نیز به 
نظر خواهد رسید.

در ادام�ه 19 نمون�ه از بهتری�ن و جالب ترین طراحی های بس�ته بندی از 
سرتاسر جهان گردآوری شده اند. 

BRAND



کارت هزار آفرین

دم دمای عید اس��ت. بزن و بک��وب معهود این چند 
روزه آخر س��ال، بی نظمی و آشوب آخرالزمانی. حتی با 
معیارهای اینجایی هم ک��ه بی نظمی جزو خصوصیات 
مفروض سیس��تم به حس��اب می آید، این 10، 12 روز 
آخ��ر زیادی به هم ریخته اس��ت. در آن واحد باید چند 
پروژه تمام شوند )چون آخر سال مقطع زمانی مناسبی 
برای پایان آنها تشخیص داده شده(. الزم است مدارک 
چند تا مناقصه مه��م ارگان های دولتی را جمع و جور 
کنیم و بفرس��تیم )چ��ون این س��ازمان ها باید تا آخر 
س��ال مناقصه های ش��ان را کامل کنند ت��ا در بودجه 
س��ال آینده شان محسوب ش��ود(. باید اردهای ناشتای 
ام��ور اداری در باب گ��زارش ماموریت ها و مرخصی ها 
و خرده فرمایش های امور مالی در مقوله فهرس��ت های 
تنخواه دریافتی و همچنین لیس��ت های نهایی نش��ده 
انبار شرکت جهت انبارگردانی آخر سال را هم پاسخگو 
باش��یم. امضای سررس��ید ها و کارت های تبریک نوروز 
و .... هم که جزو الینفک وظایف آخر س��ال هر مدیری 
اس��ت. حاال تصور بفرمایید توی این معرکه در معرکه 
یکی از این جوانک ه��ای تازه فارغ التحصیل گروه بنده 
فیلش یاد هندوس��تان کرده و تصمی��م گرفته یکی از 
مراحل کاری را جهت طراحی بهینه تغییر بدهد. از آن 
مواردی که می دانم و می دانید در همه مراحل کارهای 
اجرای��ی ف��ت و فراوان وج��ود دارند و معم��والً وقت و 
هزینه  ای جه��ت حذف یا تغییر آنها صرف نمی ش��ود. 
یک چیزی توی این مایه ها که مثاًل س��امانه آموزش��ی 
ما طوری باش��د که بچه ها با شناخت کامل و برحسب 
عالیق ش��ان رش��ته های تحصیلی دانش��گاهی خود را 
انتخاب کنند و نه فقط بر حس��ب رتبه و به قصد دکتر 
و مهندس شدن. یا اینکه چرا یک طوری رابطه صنعت 
و دانش��گاه چیده نمی ش��ود که هم دانشجو از صنعت 
چیز بیام��وزد و هم باری از باره��ای صنعت بردارد. یا 
فقدان دغدغه های زیست محیطی در طراحی و ساخت 
اغل��ب پروژه ه��ا و خالصه این جور سوس��ول بازی های 
آکادمیک. حس��ب وظای��ف تعریف ش��ده مدیریتی ام 
می کوش��م تا صدای او را از نطفه درنیامده خفه کنم. با 
لجاجت و خیره سری یک تازه مهندس برخورد کرده و 
با سوء استفاده از دل رحمی و رأفت ذاتی اینجانب کار را 
به دفتر رییس می کشاند. بگویی نگویی خوش  خوشانم 
می ش��ود که رئیس به عنوان دش��من درجه یک تغییر 
دادن جهان و ش��کافتن س��قف فلک االن با یک ضربه 
پشت دس��ت دندان های بدعت را در دهانش می ریزد. 
در کم��ال تعج��ب رئیس هم ک��م م��ی آورد و کار به 
رییس رییس می رس��د. او هم که در برج عاج مدیریت 
عالیه اش نشسته و درد ما اجرایی ها را نمی فهمد آنقدر 
شل می گیرد که موضوع در جلسه مدیران ارشد مطرح 
می شود و با ش��گفتی تمام به تصویب می رسد. نه تنها 
بنا می ش��ود ک��ه تغییر مورد نظر جوانک اعمال ش��ود 
بلک��ه مقرر می گردد تش��ویقی و کارت هزار آفرین هم 

به او بدهند!
ت��وی بخش، دهان بچه ها هر ک��دام یک گز بازمانده 
و م��ال خ��ودم دو گ��ز که بن��ده و نفرات در دو، س��ه 
س��ال گذش��ته بیش از 20 بار رگ غیرت دانش��گاهی  
مهندس��ی مان باد ک��رده ب��ود و خواس��ته بودیم این 
تغییر را اعمال کنی��م و هر بار جواب مان تودهنی بود 
و حداکثر یک همدلی کلیش��ه ای ک��ه ای بابا، خودتان 
را اذی��ت نکنید، اینجا اینجاس��ت، می گ��ذرد و از این 
حرف ها. اص��اًل یک جورهایی برخورد ب��ه این موضوع 
و س��رخوردگی پش��ت بندش به یک��ی از مراحل بلوغ 
شغلی مان تبدیل شده بود. حاال چطور شد؟ این جوان 
چه مزیت عمده ای داشت؟ چند نفری عقل های مان را 
روی ه��م می ریزیم و بعد از چند روز بحث و تبادل نظر 

به نتایج تکان دهنده ای می رسیم:
1-  نامبرده از ما پرروتر است.

2-  ما همیشه در ش��رایط کمتر بحرانی و سرفرصت 
مس��ئله را طرح می کردیم و ایش��ان در ش��لوغ ترین و 
بحرانی ترین وضع. به نظر می رس��د ک��ه مدیران ما در 
ش��رایط بحرانی راحت ت��ر تن به تصمیم های س��خت 
می دهند. شاید اگر سرش��ان خلوت تر بود باالخره یک 

دلیلی برای انجام ندادن این تغییر پیدا می کردند.
3-  خدا شانس بدهد.

11 مدیریت کسب و کار

علی سهرابی

هم��ه م��ا حداق��ل یکب��ار 
فروش��گاه های  ب��ه  گذرم��ان 
و  مص��رف  یکب��ار  ظ��روف 
اس��ت؛  افت��اده  پالس��تیکی 
ظروفی بسیار مقرون به صرفه 
برای افرادی که به دنبال خرید 
ارزان هستند. اکثر افرادی که 
هنوز وارد صنف فروش ظروف 
پالس��تیکی و یک بار مصرف 
نش��ده اند، نسبت به این شغل 
بدبین هس��تند و براین باورند 
که با فروش ظرف دانه ای 30 
تومان ک��ه نمی ت��وان روزگار 
گذراند، اما واقعیت این اس��ت 
که اگر به نکاتی کوچک توجه 
داشته باشید می توانید در یک 
دوره زمانی شش ماهه درآمد 
خود را به می��زان قابل قبولی 

برسانید. 

فروش محصوالت شکننده 
و پرطرفدار

ی��ک مغ��ازه ظ��روف یکبار 
مص��رف را تص��ور کنید. همه 
چی��ز در نظ��ر اول س��فید و 
می رس��د.  نظ��ر  به  حس��اس 
حس��اس از ای��ن لح��اظ ک��ه 
روی  را  اجن��اس  نمی توانی��د 
هم بگذارید و اگ��ر این کار را 
بدون قائده انج��ام دهید تنها 
ضرر مالی به خ��ود زده اید. به 
این دلی��ل که ظ��روف بر اثر 
و دیگر  فشردگی می ش��کنند 
قابل اس��تفاده نیس��تند. پس 
در گام اول بای��د برنامه ریزی 
خاصی ب��رای چیدمان فضای 
داخلی فروشگاه داشته باشید. 
حتما به ای��ن موضوع توجه 
باش��ید که مشتریان  داش��ته 
نهایی  مصرف کننده  تنها  شما 
اس��ت  ممکن  بلکه  نیس��تند. 
اف��رادی که در بخش مدیریت 
و  فس��ت فود  ی��ا  رس��توران  
مش��اغلی از این قبیل فعالیت 
دارن��د نیز ب��ه ش��ما مراجعه 
کنن��د. به همین جه��ت باید 
رفتار ش��ما به دوگونه تعریف 
ش��ود. زمانی که مصرف کننده 
نهایی ب��رای خرید وارد مغازه 
می ش��ود قطعا قصد س��فارش 
تعداد مح��دودی ظروف یکبار 

مصرف را دارد. برای این دسته 
از خری��داران چن��دان تفاوتی 
ندارد که ظ��رف یکبار مصرف 
ساخت چه کش��وری است یا 
چه مارکی روی آن درج شده 
اس��ت، اما این موضوع ممکن 
اس��ت برای کس��انی ک��ه به 
دنبال خرید عمده و همیشگی 

هستند، اهمیت پیدا کند. 
زمان��ی ک��ه مصرف کنن��ده 
سفارش��ات خ��ود را تکمی��ل 
کرد، اجناس خریداری شده را 
به نزدیک خ��ودروی او ببرید. 
البته این کار باید توسط کارگر 
مغ��ازه انجام ش��ود. از س��وی 
دیگ��ر هر ظرف را ب��ا حداقل 
س��ود به مشتری عرضه کنید. 
بالطبع اکث��ر افراد برای خرید 
تعداد محدود به مغازه مراجعه 
نمی کنند و اگر چنین قصدی 
داش��ته باشند کوتاه ترین راه و 
مغازه  نزدیک ترین  همچنی��ن 
به منزل یا مح��ل کار خود را 
انتخ��اب می کنند. در حقیقت 
اس��تفاده و خری��د ای��ن نوع 
اجناس بس��تگی به میزان نیاز 
خانواره��ا دارد به همین دلیل 
باید شرایطی را برای مشتری 
فراه��م کنید که ب��رای خرید 

بعدی شما را فراموش نکند. 
در مغ��ازه هم��ه ن��وع لوازم 
پالس��تیکی و یکبار مصرف را 

موجود داشته باشید. اگر سری 
یکبار  مغازه های ظ��روف  ب��ه 
مصرف و پالس��تیک در سطح 
ش��هر بزنید متوج��ه خواهید 
شد که این فروش��گاه ها همه 
اجناس را به دلیل محدودیت 
فض��ا و مهم تر از همه مدیریت 
ناکارآمد ندارند و شما با کمی 
توجه به این موضوع می توانید 
برای خود مزیت رقابتی خلق 

کنی��د. تکمیل اجن��اس باعث 
می شود مشتری خریدهایی را 
انجام دهد که در لحظه به آن 
نیازی نداشته باش��د اما برای 
اینکه در مدت��ی کوتاه دوباره 
باید ب��رای خرید مراجعه کند 
خرید خود را تکمیل می کند. 
وقتی مشتری همه سفارشات 

خود را تحویل داد، ش��ما باید 
به عنوان راهنما او را با اجناس 

دیگر آشنا کنید. 

پذیرش سفارش از 
رستوران

اصلی ترین مش��تریان ش��ما 
رس��توران داران، فس��ت فودها 
و تاالرها هس��تند. برای اینکه 
ب��ه آنها کاال عرضه کنید نباید 
در مغازه بنش��ینید و پاروی پا 
بیندازید تا خودشان به مغازه 
ش��ما مراجعه کنن��د. در این 
بای��د پیش قدم  مرحله ش��ما 
ش��وید. به مغازه آنها مراجعه 
کنید و همه اجن��اس خود را 
برای عرض��ه نمایش دهید. از 
معرفی ل��وازم خاص و لوکس 
غافل نشوید. آغاز فعالیت خود 
را با فس��ت فودهای بیرون بر و 
تهیه غذا ش��روع کنید. به این 
دلیل ک��ه این مراکز می  توانند 
در ابتدای فعالیت سفارش��ات 
داش��ته  برایت��ان  را  زی��ادی 
باش��ند. دریافت سود پایین و 
مناس��ب باعث می شود تا این 
خریداران برای شما همیشگی 
باش��ند و ت��ا زمانی ک��ه آنها 
فعالیت دارند ش��ما نیز س��ود 
خواهید داش��ت. ب��رای اینکه 
بیش��تر نظر مشتریان را جلب 
کنید هر چند م��دت یکبار یا 

در خریده��ای عم��ده به آنها 
اشانتیون بدهید به عنوان مثال 
تعدادی ظرف به صورت رایگان 
به آنها تحویل دهید. البته این 
همه ماجرا نیست. شما عالوه 
بر دریافت سفارش��ات زیاد به 
منظور کس��ب س��ود بیش��تر 
باید همه ن��وع کاال را موجود 
داشته باش��ید. اگر سفارش را 
از مش��تری بگیری��د و کاالیی 
در مغازه نداش��ته باشید باعث 
نارضایت��ی مش��تری خواه��د 
ش��د. به همین دلی��ل باید به 
ای��ن قضیه توجه ش��ود. همه 
اجناس��ی را ک��ه ش��ما قصد 
عرضه آن را دارید در یک فضا 
ج��ا نمی گیرد به همین جهت 
باید ی��ک انبار ب��رای فعالیت 
شغلی خود در نظر بگیرید که 
اجناس م��ازاد را در آنجا قرار 

دهید. 

نحوه کار کردن در ماه های 
عزاداری و شادی

کاالهای این چنینی در طول 
س��ال همیش��ه مورد استفاده 
ق��رار نمی گیرن��د و اس��تفاده 
از آنها بس��تگی به ش��رایط و 
درنتیج��ه  دارد.  مناس��بت ها 
باید برای مناسبت های مهم و 
پرمشتری، برنامه ریزی خاصی 
داش��ته باش��ید. فعالی��ت در 
به گونه ای  مواقع س��ال  برخی 
است که باید همه حواس خود 
را به شغل تان بدهید و زندگی 
خانوادگی تان را موقتا به حالت 
نیم��ه تعطیل درآورید. فعالیت 
ایامی  در  برنامه ری��زی ش��ده 
مانن��د محرم، ماه رمضان، ایام 
ش��ادی مذهب��ی و... می تواند 
س��ود ساالنه ش��ما را تضمین 
کن��د. در این ای��ام باید تالش 
خود را چند برابر کنید و چند 
نفر را برای دریافت س��فارش 
سراغ هیات ها، مراکز عزاداری 
و مس��اجد و در ای��ام ش��ادی 
نیز مراکز و اف��رادی که قصد 
دارند غذا ی��ا میوه نذر بدهند 
بفرس��تید. فراموش نکنید که 
برخ��ی فعاالن ای��ن عرصه در 
یک ماه از س��ال به اندازه کل 
درآمد باقی ماه های سال پول 

به دست می آورند. 

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )40(
وودافون، انعطاف پذیری در کار

انعطاف پذیر بودن در مورد نحوه و زمان شروع به کار 
کارمندان تاثیر بهس��زایی در عملکرد آنها داش��ته و به 
ش��کل قابل توجهی موجب افزایش بهره وری و افزایش 

رضایتمندی آنان می شود. 

ایده
اس��تفاده از تکنولوژی ه��ای روز نظی��ر لپ تاپ های 
پیش��رفته و اینترنت وایرلس سبب ش��ده تا کارمندان 
نس��ل جدید بیش از هر زمان دیگ��ری خواهان وجود 
یک ش��رایط کاری سالم تر و متوازن تر باشند. اگر دقت 
کرده باشید این روزها کمتر صدای آشنای ساعت های 
قدیم��ی که مردم پی��ش از این با آن از خ��واب بیدار 
می شدند را می شنوید، این موضوع سبب شده تا تقاضا 

برای ساعات کاری انعطاف پذیر بیش از پیش شود. 
پیش��رفت تکنولوژی این امکان را برای بس��یاری از 
کس��ب و کارها و ش��رکت های تج��اری فراه��م کرده تا 
بتوانند ساعات کاری ش��ناوری را ایجاد کنند که البته 
این ظرفیت تاکنون از س��وی بس��یاری از شرکت ها و 
س��ازمان های تجاری م��ورد توجه قرار نگرفته اس��ت. 
بهترین نمونه در این زمینه شرکت مخابراتی وودافون 
اس��ت. این شرکت با ایجاد یک تحول اساسی در شعب 
خود در س��ال 2004 میالدی و ایجاد فضاهایی مشابه 
با دانش��گاه، موجبات گردهم آمدن کارکنان و استفاده 
از لپ تاپ ه��ا، گوش��ی های موبایل و اینترنت بی س��یم 
و همچنی��ن برگزاری جلس��ات کاری را فراهم کرد تا 
بدین وس��یله بهترین بهره ممکن از ایده ساعات کاری 
انعطاف پذیر را برده باش��د. شعار ش��رکت وودافون در 
مورد استفاده از ایده ساعات کاری شناور و انعطاف پذیر 
ای��ن ب��ود: کارکنان ما هنگام��ی که ه��زاران کیلومتر 
آن سو تر مشغول استراحت هستند می توانند به وسیله 
لپ تاپ کارهای شان را انجام دهند حتی وقتی در خانه 
هستند نیز می توانند به کار خود ادامه دهند. طرح ارائه 
س��اعات کار متنوع و شناور با موفقیت از سوی شرکت 
مخابراتی وودافون اجرا ش��د و اجرای این طرح س��بب 
ش��د تا این شرکت رش��د قابل توجهی را در بهره وری و 

بهبود عملکرد کارکنان خود تجربه کند. 
به نظر می رس��د ام��روزه بیش از هر زم��ان دیگری 
شرایط برای اس��تفاده گس��ترده از ایده ساعات کاری 
متنوع و ش��ناور فراهم ش��ده اس��ت. به عنوان مثال در 
برخی کش��ورها نظیر بریتانیا ارائه ساعات کاری شناور 
در برخ��ی مش��اغل برای والدین به ی��ک قانون تبدیل 
ش��ده و شرکت های تجاری موظف به اجرای این قانون 
هس��تند. هم اکنون بهترین فرصت اس��ت ت��ا با ایجاد 
انطباق با ایده س��اعات کاری منعط��ف و متنوع پیش 
از تبدیل ش��دن آن به قانون و اجباری شدن اعمال آن 
استفاده از این ایده در شرکت تجاری تان را آغاز کرده 
و اجازه دهید تا این راهکار همه گیر ش��ود. گس��ترش 
استفاده از این طرح اسباب بهره مندی از مزایای متعدد 

آن را برای شما فراهم خواهد کرد. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
ارائه امکان ساعات کاری انعطاف پذیر به کارمندانی که 
امکان کار به این صورت را دارند به شما امکان استخدام 
نیروی کار تحصیلکرده را می دهد و س��بب می ش��ود تا 
در هنگام رقابت با س��ایر ش��رکت ها در جذب نیروهای 

متخصص بتوانید بهتر از رقبای تان عمل کنید. 
کار ک��ردن در س��اعات کاری ش��ناور و متن��وع به 
معن��ی قربانی ک��ردن ضرب االجل ه��ا و برهم خوردن 
برنامه ریزی های ش��ما نیس��ت. اهداف م��ورد نظرتان 
را ب��رای کارکنان ت��ان ش��رح داده و مس��ئولیت آنها 
را مش��خص ک��رده و از برنامه ریزی فش��رده برای آنان 

خود داری کنید. 
در مواقع��ی که دو یا چند نفر برای انجام یک ش��غل 
اس��تخدام ش��ده اند و وظایف مش��ابهی دارن��د، امکان 
اس��تفاده از ایده س��اعات کاری شناور و متنوع بیش از 

هر زمان دیگری وجود دارد. 
اس��تفاده از ایده س��اعات کاری شناور و انعطاف پذیر 
سراس��ر سود و منفعت نیست. به هنگام استفاده از این 
ای��ده خود را برای رویارویی با یک س��اختار س��ازمانی 
مس��طح که در آن کارمندان عالقه مند به از بین بردن 
موانع فیزیکی و رعایت نکردن سلس��له مراتب هس��تند 
آم��اده کنید. راه ح��ل مواجهه با این مش��کل مقاومت 
مدی��ران ارش��د در برخورد با کارکن��ان و حفظ نظم و 
حرکت طبق برنامه ریزی های از پیش طرح شده است. 
چنانچه قصد اس��تفاده از این ایده را دارید آگاه باشید 
که باید دوران  گذار از ساختار ساعات کاری قبلی به سوی 
ارائه امکان ساعات کاری انعطاف پذیر را به خوبی مدیریت 
کنید. برخی از کارکنان ش��ما ممکن اس��ت با این مقوله 
آشنا بوده و آمادگی پذیرش آن را داشته باشند، اما برخی 
دیگر از آنها ممکن اس��ت توانایی تطابق خود با ش��رایط 
جدید و چالش های پیش روی آن را نداشته باشند. سعی 
کنید تا با آموزش کارکنان تان آنها را برای کار در شرایط 
جدید آماده کرده و به آنان بیاموزید که چگونه می توانند 
بهتری��ن بهره ممکن از ش��رایط جدید را ببرن��د. به یاد 
داش��ته باشید که ساعات کاری شناور و متنوع برای همه 
کارمندان مناس��ب نیس��ت. برخی از آنها در شرایطی که 
ساعت کاری ثابت و منظمی داشته باشند عملکرد بهتری 

داشته و راندمان کاری شان بسیار باالتر است. 
اس��تفاده از این ایده به شما این امکان را می دهد که 
به عنوان مثال جلس��ات کاری خ��ود را از طریق تلفن یا 
ویدئوکنفرانس انجام دهید و به این وسیله قادر خواهید 
بود تا در هزینه نقل و انتقال کارمندان تان صرفه جویی 

کنید.

سازمان های یاددهنده و یادگیرنده 
آیا می دانستید س��ازمان های یاددهنده و یادگیرنده 
در ای��ن مقوله که هر فرد یا گروه��ی باید به طور دائم 
دانش و مهارت جدید کس��ب کند مش��ترک هستند؟ 
س��ازمان های یاددهن��ده منس��جم تر از س��ازمان های 
یادگیرن��ده عمل می کنند، زیرا عقی��ده ای فراتر از این 
دارند که هرکس��ی در س��ازمان بایستی به طور مستمر 

دانش ها و مهارت های جدید را کسب کند. 
س��ازمان یادگیرنده افراد س��ازمان را ب��ه یادگیری 
س��ازمانی س��وق می دهد ام��ا س��ازمان یاد دهنده از 
مدیران ارش��د خود ک��ه نقش آگاهان در س��ازمان را 
 دارن��د، می خواهد که آموخته های خ��ود را به دیگران 

بیاموزند. 
س��ازمان یاد دهنده به ط��ور خ��ودکار یادگیرنده نیز 
هس��ت، اما س��ازمان یادگیرنده نوعا یاددهنده نیست 
و تالش��ی نظام من��د جه��ت ی��اد دادن و انتقال دانش 
و مه��ارت خ��ود به دیگ��ران ب��ه عمل نم��ی آورد. در 
سازمان های یاد دهنده رهبران سازمانی برای بلند مدت 
باید به پرورش رهبران نسل بعد بپردازند و این پرورش 
را توس��عه دهند. برای این گونه رهب��ران یاددهی یک 

فعالیت دائمی محسوب می شود. 

اصلی ترین مشتریان 
شما رستوران داران، 
فست فودها و تاالرها 
هستند. برای اینکه به 
آنها کاال عرضه کنید 

نباید در مغازه بنشینید 
و پاروی پا بیندازید تا 

خودشان به مغازه شما 
مراجعه کنند. در این 

مرحله شما باید
پیش قدم شوید

پاسخ کارشناس: هر انسانی 
ممکن است دچار این بی تفاوتی 
شود. مهم اس��ت که ریشه این 
بی تفاوتی ه��ا را بیابید. وضعیت 
شرکت و کارمندان تان و رابطه 
بی��ن خودتان با ش��رکت تان و 
کارمندان ت��ان را م��رور کنید. 
خودت��ان را ج��ای کارمن��دان 
بگذاری��د و ببینید دلیلی وجود 
دارد که نس��بت به کس��ب وکار 
ش��ما وفادار و متعهد باش��ند. 
آی��ا کار خاصی انج��ام داده یا 
می دهی��د ک��ه آنه��ا را دلگرم 

کن��د؟ در بس��یاری از مواق��ع 
مدی��ران فق��ط در ازای کاری 
ک��ه کارمندان ب��رای آنها انجام 
پرداخت  دس��تمزد  می دهن��د 
و تص��ور می کنن��د ای��ن برای 
وف��اداری، تعه��د و انجام دقیق 
و خالصان��ه کارها کافی اس��ت. 
در صورتی ک��ه در اغل��ب موارد 
ویژگی ه��ای اخالق��ی مدیران، 
محی��ط کاری، توج��ه ویژه به 
خواس��ته های روحی و عاطفی 
کارمندان و... می تواند به اندازه 
همان حقوق مهم باشد. توصیه 

می کنیم محیط کاری ش��رکت 
را دس��تخوش تغییر و نش��اط 
را ب��ا روش ه��ای مختل��ف به 
آن تزری��ق کنید. ب��رای مثال 
ایجاد یک اتاق بازی، برگزاری 
تورهای ی��ک روزه ب��ه همراه 
خان��واده و ب��ه خرج ش��رکت، 
اهدای جایزه به کارمندان برتر 
در مراس��م مفرح و... می تواند 
ش��ور و نش��اط و هیجان را به 
شرکت ش��ما بیاورد و این یک 
گام بلن��د در افزایش وفاداری 

کارمندان است. 

کنی��د  س��عی  آنک��ه  دوم 
کارمندان  را در س��ود ش��رکت 
س��هیم کنید. افراد اگر بدانند 
که فعالیت آنها دیده می شود و 
نتیجه تالش بیشتر آنها منجر 
به افزایش درآمد ش��رکت و در 
نتیجه سود خود آنها می شود، 
بهت��ر کار خواهند ک��رد. یک 
شیوه نامه بنویسید که طی آن 
کارمندان با معیارهای روشن و 
مشخص در سود سهیم باشند 
و آن را ب��ه صورت رس��می به 

اطالع همه برسانید. 

افزایش تعهد 
کارمندان به 

اهداف شرکت 

پرسش: صاحب کسب وکاری با بیش از 10 سال سابقه هستم. چند وقتی است به این نتیجه رسیده ام که کارمندان شرکت دچار بی تفاوتی 
شده اند و به اهداف شرکت پایبند نیستند. چطور می توانم تعهد آنها را به اهداف شرکت افزایش بدهم؟

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 همین بخش پیگیری کنید  .

کلینیک کسب و کار)110(

مترجم: معراج آگاهی

Opera جایگزین فروشگاه Nokia Store شد
مایکروسافت اعالم کرده است فروشگاه Nokia Store  از اوایل سال 2015 
میالدی به فعالیت خود پایان می دهد. به گزارش ایتنا، شرکت های مایکروسافت 
و Opera Software خب��ر مربوط به قرارداد همکاری جدید خود را منتش��ر 
  Opera Mobile Store کردند و براس��اس آن گفته شد فروش��گاه اینترنتی

جایگزین Nokia Store می شود. 
با این تغییرات فروش��گاه اینترنتی Nokia Store هم اکنون برای تمام سری 
گوشی های Asha و گوشی های مبتنی بر سیستم  عامل سیمبین که در شرکت 
نوکیا تولید شده اند، در دسترس است. با این وجود به نظر می رسد مایکروسافت 
قصد دارد گستره خدمات برای گوشی های هوشمند خود را افزایش دهد و بر این 
اس��اس اعالم کرده است فروشگاه Nokia Store از اوایل سال 2015 میالدی 

به فعالیت خود پایان می دهد.
 در عوض مرکز اینترنتی عرضه ابزارهای کاربردی Opera به عنوان فروش��گاه 
اینترنتی اصلی و پیش فرض در گوشی های نوکیا عرضه خواهد شد و البته سری 

گوشی های سیمبین و Nokia X هم در این 
مرکز ارائه می ش��ود. ش��رکت Opera تایید 
ک��رد کاربران از ابتدای س��ال 2015 میالدی 
به ص��ورت خ��ودکار وارد فروش��گاه اینترنتی 

Opera Mobile Store خواهند شد. 

آی پد  از گردونه رقابت تبلت ها خارج می شود
ای��ن روزها نش��انه های فراوانی از کاهش فروش آی پد در بازار دیده می ش��ود؛ 
البته مرکز تحقیقاتی IDC در تازه ترین گزارش خود از ادامه حاکمیت این رایانه 

لوحی بر بازار جهانی خبر داده است. 
به گزارش رایورز، بررس��ی های تحلیلی این مرکز نش��ان داده است که فروش 
آی پد در س��ال 2014 میالدی نسبت به س��ال قبل از آن 12/17 درصد کاهش 
یافته اس��ت و با این وجود گفته می ش��ود امس��ال ۶5 میلیون دستگاه آی پد در 

سراسر جهان فروخته شده است. 
کاه��ش فروش س��االنه رایانه لوحی اپ��ل در حالی صورت می گیرد که س��ال 
 2014 می��الدی فروش جهان��ی رایانه های لوحی رش��د 7/ 2 درصدی را تجربه 

کرد. 
در مقابل کاهش فروش سیس��تم عامل iOS در رایانه ه��ای لوحی، تبلت های 
اندرویدی این روزها فروش خوبی دارند و ش��رکت های بزرگی چون سامسونگ و 
س��ونی توانسته اند س��هم خود را در بازار جهانی از فروش این محصوالت افزایش 

دهند. 
در مقابل، ش��رکت های چین��ی این روزها 
تالش فراوانی در افزای��ش محبوبیت اندروید 
انج��ام می دهن��د و در این می��ان تبلت های 
اندرویدی ۹۹ دالری توانسته است جای خود 

را بین کاربران جهانی باز کند. 

الگوهای طالیی

آیا می دانستید
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گزارش »فرصت امروز« از فعالیت در شغل فروش ظروف یکبار مصرف 

 مدیریت فروش محصوالت 
با توجه به نیاز مشتری

چرک نویس های یک  مدیر اینجایی

علی معروفی



 72,258,50شاخص کل
137,82میزان تغییر
B 3,264,620,406ارزش بازار

B 2,430,899ارزش معامالت
M 866,213حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
12,566190,13پتروشیمی خلیج فارس
5,10921.35س. گروه توسعه ملی

)15.65(7,091گروه مپنا
)14.11(2,268توسعه معادن و فلزات

2,07214.11بانک ملت

ارزشخریدنام کامل شرکت
6,55247,029 ماشین  سازي  اراك
1,50843,355 پست بانک ايران
5,27933,139 س. پارس  توشه

2,28010,158 سامان  گستراصفهان 
25,55410,069 گلوکوزان

ارزشفروشنام کامل شرکت
1,46863,899 سرمايه گذاري  رنا
4,05437,669  س.  ايران خودرو

1,10827,604 سايپا ديزل 
1,27616,655 سرمايه گذاري  سايپا
27,91115,848 پتروشیمي فناوران

درصد قیمتنام کامل شرکت
4456.21 ح . سرمايه گذاري نیرو

9,8795.59 سخت  آژند
6,5524 ماشین  سازي  اراك

7,8784 ايران دارو
3,4084 کارخانجات  قند قزوين

درصدقیمتنام کامل شرکت
)10.37(2,317 لیزينگ خودروغدير

)7.41(100 ح . سرمايه گذاري پرديس
)4.67(1,001 ح.بیمه پارسیان
)3.99(1,468 سرمايه گذاري  رنا

)3.97(7,105 پارس  سرام 

ارزشحجمنام کامل شرکت
M49,672 B 58,639پارس خودرو

M51,338 B 37,150سايپا
M25.321 B 27.697ايران خودرو ديزل

M69.557 B 25.340ايران خودرو
M19.580 B 23.426بانک صادرات

ارزشحجمنام کامل شرکت
M141,999 B 11,301 پتروشیمي خلیج فارس

M69.557 B 25.340ايران  خودرو
M67.054 B 21.267صنايع  آذرآب 
M64.670 B 10.405تراکتورسازی
M58.813 B 8.294گروه مپنا 

تعدادقیمتنام کامل شرکت
8473731پارس خودرو

16382792س. صنايع سیمان
13822442سايپا

31532420صنايع آذرآب
27451799ايران خودرو

 818,60شاخص کل
5,30میزان تغییر
B 667,359,438ارزش بازار

B 2,197,588ارزش معامالت
M 375,909حجم معامالت

تاثیرقیمتنام کامل شرکت
2,5012,87پتروشیمی ايرانیان
37,9021,93پتروشیمی مارون
)1.72(18,235پتروشیمی زاگرس
2,4510.8بانک گردشگری

مدیریت سهام12

در  ب��ورس  کل  ش��اخص 
هفت��ه  کاری  روز  چهارمی��ن 
ب��ا توقف رون��د نزول��ی، 137 
واحد مثبت ش��د. در معامالت 
که گذشت خودرويی ها  روزی 
ب��ا بیش��ترين حج��م و ارزش 
معام��الت در ص��در برتري��ن 
گروه های صنعت قرار گرفتند، 
و  مال��ی  گ��روه  آن  از  پ��س 
شیمیايی ها قرار داشتند. ارزش 
معامالت بازارهای سهام ازجمله 
ب��ورس اوراق بهادار و فرابورس 
به بیش از 465 میلیارد تومان 
رش��د  س��هامداران  و  رس��ید 
شاخص بورس و افزايش حجم 
و ارزش معام��الت را رقم زدند. 
در جريان معامالت روز گذشته 
ب��ا معامل��ه بلوک��ی، هلدينگ 
پتروشیمی خلیج فارس تا بیش 
از سه درصد مثبت هم معامله 
ش��د و به اين ترتیب اين نماد 
بورس��ی بی��ش از 190 واحد 
تاثی��ر مثبت بر ش��اخص کل 
بورس گذاش��ت. اي��ن معامله 
بلوکی برخی تحلیل ها را میان 
معامله گ��ران س��هام به وج��ود 
آورده اس��ت که آيا رشد ديروز 
ش��اخص واقعی بوده اس��ت يا 
خی��ر؟ همچنین س��هامداران 
شاهد رشد شاخص های صنعت 
انتش��ار و چ��اپ، محص��والت 
چوبی و زغال س��نگ بیشتر از 

ساير صنايع بازار بودند. 

سهامداران در انتظار 
گزارش مالی 9 ماهه شرکت ها

گ��زارش س��نا، مهدی  ب��ه 
ب��ازار  کارش��ناس  افضلی��ان، 
سهام معتقد اس��ت: هم اکنون 
س��هامداران در انتظار انتش��ار 
ماه��ه   9 مال��ی  گ��زارش 
شرکت هايی هستند که به نظر 
می رس��د در اي��ن دوره زمانی 
گزارش های متعادل تری نسبت 
به عملکرد خود داش��ته باشند 
و بتوانند س��ودهای پیش بینی 
خ��ود را پوش��ش دهن��د. اين 
تحلیلگر بازار سهام گفت: دولت 
تا هفته آينده قرار است بودجه 
سال 94 را تقديم مجلس کند، 

از همی��ن رو، در ح��ال حاضر 
برخ��ی از صناي��ع همچن��ان 
ب��ا ابهام��ات زي��ادی درب��اره 
سیاس��ت های دولت در بودجه 
سال آينده مواجه هستند. وی 
با تاکید بر اينکه در بازار سهام، 
صنايع  از  بانک��داری  صنع��ت 
مورد توجه بورس��ی ها ش��ده، 
اين ط��ور ادامه داد: اين صنعت 
ب��ه دنبال س��خنان ريیس کل 
بانک مرکزی و اعالم آماده باش 
وی ب��ه بانک ها ب��رای ورود به 
بازارهای بین المللی، امری موثر 
در اقبال عمومی سهامداران به 
گروه های بانکی در بازار است. 

بازدهی مطلوب بورس 
برای خریداران میان مدت

مه��رداد  ديگ��ر  س��وی  از 
نعمت��ی، مديرعامل کارگزاری 
بانک سپه در گفت وگو با سنا 
چش��م انداز بازار سرمايه را در 
بازه زمانی س��ه تا ش��ش ماه 
آينده مثبت ارزيابی کرد. اين 
کارش��ناس بازارسهام در ادامه 
گفت: برخی ب��ه دلیل کاهش 
قیم��ت نف��ت نگران کس��ری 
بودج��ه و قوانی��ن اثر گذار در 
بخ��ش تولید هس��تند با اين 

براس��اس  اي��ن کاهش  وجود 
گمانه زنی ها هر س��اله در اين 
فصل رخ می دهد و کامال قابل 
پیش بین��ی بود، ام��ا اين افت 
ادامه دار نخواه��د بود. نعمتی 
قیمت های  کرد:  خاطر نش��ان 
فعلی جذاب اس��ت و به نظرم 
کس��انی که با نگاه میان مدت 
سه تا شش ماه اقدام به خريد 
مطل��وب  بازده��ی  از  کنن��د 
و باالت��ر از بازاره��ای رقی��ب 
برخوردار می شوند. مديرعامل 
کارگزاری بانک سپه همچنین 
توصیه کرد: کس��انی که سهم 
دارند، اقدام ب��ه فروش نکنند 
و آنانی که قص��د خريد دارند 
سهم هايی که به مسائل بودجه 
و هدفمندی وابستگی کمتری 

دارند را انتخاب کنند. 

نبود بازارگردان، یکی از 
مشکالت بورس

به گزارش تسنیم علی احمدی 
ديگر کارش��ناس بازار سهام نیز 
معتقد اس��ت: با توجه به اينکه 
در بورس شرکت ها، محصوالت 
و صناي��ع گوناگ��ون فعالی��ت 
دارند، بنابراين س��هامداران بايد 
از گرفتن تصمیم��ات هیجانی 

در بازار س��هام در برابر تحوالت 
يک صنعت خاص پرهیز کنند. 
وی در خصوص ش��رايط بورس 
در روزهای گذش��ته گفت: نبود 
بازارگ��ردان يکی از مش��کالت 
ب��ورس اس��ت که اث��رات آن را 
در بازار س��هام می بینیم. وی با 
بیان اينکه زيان بورس از ابتدای 
امس��ال تاکن��ون نزديک به 10 
درصد رس��یده اس��ت گفت: با 
توج��ه به ريزش ه��ای پی در پی 
بورس از حقوقی های بازار انتظار 
می رفت در شرايط کاهشی چند 
روز گذش��ته، فعال ت��ر در بازار 
سهام عمل کنند و تعلل آنها در 
جمع کردن صف فروش سهام، 
به افت بیشتر شاخص کل بورس 

و قیمت ها دامن زد. 

وضعیت قابل قبول 
شرکت های بورسی

اص��ل،  قالیب��اف  حس��ن 
مديرعام��ل ش��رکت ب��ورس، 
عوامل افت بورس در ش��رايط 
فعلی را تشريح کرد. به گزارش 
خبرگزاری ها وی به سهامداران 
توصیه کرد که در خريدوفروش 
عجله نکرده و با مطالعه نسبت 
ب��ه خريدوفروش اق��دام کنند. 

وی افزود: عوامل موثر در سطح 
ش��رکت ي��ا تغییرات��ی که در 
صنايع و حوزه کالن اقتصادی 
می افت��د  اتف��اق  سیاس��ی  و 
روی قیمت س��هام ش��رکت ها 
در ب��ازار اثرگذار اس��ت. با اين 
حال ب��ا توجه به افت قیمت ها 
در ب��ازار س��هام، فرصت ه��ای 
س��رمايه گذاری  برای  مناسبی 
در بازار ايجاد شده است. عالوه 
ب��ر اين گ��زارش ش��ش ماهه 
شرکت ها که به بازار ارائه شده 
نشان دهنده وضعیت قابل قبول 
عملکرد شرکت ها است. وی با 
بی��ان اينکه قیمت ه��ا در بازار 
س��هام دچار نوس��ان می شود، 
به س��هامداران توصیه کرد که 
از خريد تک س��هم خودداری 
کرده و در خريدوفروش عجله 
نکنن��د و حتما با مطالعه اقدام 

به خريدوفروش کنند. 

تاثیر مثبت و منفی قیمت 
نفت بر صنایع بورسی

به ط��ور کلی نگرانی فعاالن 
بازار س��هام از نوس��ان قیمت 
نفت در ب��ازار جهانی از عمده 
عوامل ريزش ب��ازار و افزايش 
عرض��ه طی روزهای گذش��ته 
ب��ود، ام��ا اين رفتار از س��وی 
واکنش  نوع  يک  س��هامداران 
نس��بت به واقعیت ه��ا بود که 
پ��س از رس��یدن قیمت ها به 
عرضه ه��ا  منطق��ی،  س��طوح 
کاه��ش و تقاض��ای ب��ازار به 
روند مثبت منجر ش��ده است. 
گرچ��ه کاهش قیم��ت نفت با 
وجود تاثیر منفی مس��تقیم و 
غیرمستقیم بر صنايع بورسی، 
تاثی��ر مثب��ت ه��م در برخی 
صنايع به واسطه کاهش هزينه 
تمام ش��ده کاال دارد. در عین 
حال بايد توجه داشت بازدهی 
بورس اوراق به��ادار تهران در 
س��ال 92 نزدي��ک ب��ه 107 
درصد بود و اي��ن پیش زمینه 
ذهنی و میزان بازدهی نسبت 
به ساير بازارهای بدون ريسک 
می تواند يکی از عوامل جذب 
س��رمايه  های جديد در بورس 

باشد. 

عضو  پورابراهیمی،  محمدرضا 
ش��ورای عالی بورس با اشاره به 
تاثیر کاهش قیمت نفت بر بازار 
س��رمايه گف��ت: برخ��ی صنايع 
بورسی به طور مستقیم و برخی 
هم به طور غیرمستقیم از نوسان 
قیمت نفت تاثی��ر می گیرند. به 
گزارش فارس، وی در پاس��خ به 
اين س��وال که صنايع بورسی به 
چه می��زان از تغییر قیمت نفت 
تاثی��ر خواهن��د گرف��ت و اينکه 
تحلیل ش��ما از وضعی��ت فعلی 
چیس��ت و اينکه آي��ا رويکردی 
ب��رای مقابله با تاثی��ر منفی اين 
روي��داد وج��ود دارد ي��ا خیر؟ 
اظهار کرد: ش��رکت های بورسی 
به طور مس��تقیم و غیرمستقیم 
ب��ا تغییر قیمت نف��ت تغییراتی 
خ��ود  بودج��ه  پیش بین��ی  در 
خواهند داش��ت و اين تغییرات 
فق��ط ب��ه معن��ای تاثی��ر منفی 
به عن��وان  اف��زود:  وی  نیس��ت. 
مثال، ش��رکت های پتروش��یمی 
و پااليش��ی در اي��ن زمینه تاثیر 
خواهن��د گرفت، اما هرکدام بايد 
ب��ه طور مج��زا تاثیرات نوس��ان 
قیمت نفت را در بودجه محاسبه 

و به طور دقی��ق اعالم کنند، در 
اين صورت امکان دارد، در بهای 

ف��روش،  يا  تمام ش��ده 
تغییراتی حاصل شود. 

کمیس��یون  عض��و 
با  مجل��س  اقتص��ادی 
تاکید بر اينک��ه در اثر 
نفت  قیم��ت  کاه��ش 
به طور  برخی صناي��ع 
مس��تقیم و به واس��طه 
فض��ای اقتصادی ايجاد 
ش��ده تاثیر می پذيرند، 
اما بايد ب��ه طور دقیق 

محاس��به شود. وی با بیان اينکه 
نباي��د س��هامداران تصمیم��ات 
هیجان��ی و غیرمنطق��ی در بازار 
بگیرن��د، گفت: رويک��رد جديد 
و نوس��ان قیم��ت نف��ت ب��ر اثر 
گرفته  البی های سیاسی صورت 
و قطعا در میان م��دت اين روند 
اصالح می ش��ود و ب��ه وضعیت 

سابق بازخواهد گشت. 
پورابراهیم��ی ب��ا اش��اره ب��ه 
رويکرد مقابله ب��ا پديده کاهش 
قیمت نف��ت در بازارهای جهانی 
تصريح کرد: بس��یار روشن است 
ناش��ی  ايجادش��ده  که وضعیت 

از عوام��ل غیراقتص��ادی اس��ت 
و عوام��ل  و وضعی��ت منطق��ه 

اقتصادی چنین نوسانی را تايید 
نمی کند و قطعا در آينده متعادل 
خواهد شد. نماينده مردم کرمان 
و راور با اش��اره به اينکه پیش از 
اي��ن به طور متوس��ط روزانه دو 
میلیون و 300 هزار بش��که نفت 
اکنون  گف��ت:  می کرديم،  صادر 
اي��ن میزان به طور متوس��ط در  
دو س��ال گذش��ته به 700 هزار 
بش��که کاهش پیدا کرده است، 
روش ه��ا و پیش بینی ه��ای الزم 
برای جبران اث��رات اين کاهش 
قیمت��ی  تغیی��رات  و  ف��روش 
حتی در بلندم��دت در اين باره 

انديشیده شده است. 
عضو ش��ورای عالی بورس در 
پاس��خ ب��ه اين س��وال 
فعل��ی  وضعی��ت  ک��ه 
بازار س��رمايه را چطور 
و  می کنی��د  تحلی��ل 
آي��ا عکس العمل  اينکه 
به  نسبت  س��هامداران 
اخب��ار مثب��ت و منفی 
صحیح اس��ت ي��ا خیر، 
گفت: ماه گذشته سهام 
خريد  صف  ش��رکت ها 
بود و حتی يک س��هم 
به س��ختی عرضه می شد و اين 
رفتار نسبت به اخبار مثبت بیش 
از ان��دازه خوش��بینانه بود. وی 
گفت: اکنون ب��ازار ما رفتارهای 
غیرحرفه ای اش بیش��تر از رفتار 
حرف��ه ای و منطقی اس��ت، زيرا 
زمانی که اخبار مثبتی منتش��ر 
می ش��ود، ي��ک ن��وع فراواکنش 
به آن در بازار وج��ود دارد؛ اين 
رفتار در بازارهای س��رمايه دنیا 
اين گونه نیست و نسبت به اخبار 
اگرچه واکنش نش��ان می دهند، 
اما منطقی و حساب شده است. 

ناي��ب ريیس اول کمیس��یون 

وي��ژه حماي��ت از تولی��د ملی با 
اشاره به اينکه درجه تاثیرپذيری 
بازار از واقعیت های موجود کارآ 
را نش��ان می ده��د،  ب��ودن آن 
گفت: ن��ه تنها به اخب��ار خوب 
فرات��ر از آن چی��زی که واقعیت 
نشان  واکنش  دارد س��هامداران 
می دهن��د، بلکه ب��ه اخبار منفی 
هم بیش از اندازه واکنش نشان 
داده ش��د. وی ب��ا بی��ان اينکه 
اقتصادی  واقعیت های  اکنون در 
نیفتاده اس��ت،  اتف��اق جديدی 
گف��ت: ب��ازار در حالی نس��بت 
ب��ه اخبار غیراقتص��ادی واکنش 
نش��ان داد که واقع��ا خبر منفی 
که منجر به افت بازار ش��ود، رخ 
نداد و اين وضعیت نیز به واسطه 
انتظار بیش از اندازه سهامداران 
پورابراهیمی  واقعیت هاس��ت.  از 
ب��ا تاکید ب��ر اينکه بازار س��هام 
در 10 س��ال گذشته حداقل دو 
برابر نسبت به بازار بدون ريسک 
بازدهی داده اس��ت، گفت: قطعا 
اين امر هم در س��ال های آينده 
تکرار خواهد ش��د و چش��م انداز 
ب��ازار ب��ا توج��ه ب��ه تغیی��رات 

اقتصادی مثبت خواهد بود. 

چشم انداز بازدهی در بازار سهام

بازار با معامله بلوکی فارس مثبت شد

آرایش فریبنده بازار سهام
نماگر بازار سهامخبر

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین تعداد

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص فرابورس

سازمان خصوصی سازی درخواستی برای 
عرضه سهام عدالت ارائه نکرده است

حس��ن قالیباف اصل، مديرعامل ش��رکت بورس، با بیان 
اينکه ش��رايط پذي��رش ش��رکت ها در بازار س��رمايه تابع 
قوانین و دس��تورالعمل های مشخصی است، گفت: سازمان 
خصوصی س��ازی تاکنون درخواستی در زمینه عرضه سهام 
عدالت در بورس ارائه نکرده است. مديرعامل شرکت بورس 
درخصوص عرضه سهام عدالت در بورس نیز تصريح کرد: از 
طرف بورس بحثی در اين زمینه وجود ندارد و شرايط برای 

عرضه سهام عدالت در بازار سرمايه مهیاست. 

عرضه کاالی 10 تولیدکننده 
در تاالر صادراتی بورس کاال

10 تولیدکننده کش��ور بیش از 257 هزار تن انواع قیر و 
عايق رطوبتی را در تاالر صادراتی بورس کاالی ايران عرضه 
کردند. در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز، بیش از 
69 هزار تن انواع ماده پلیمری مجتمع های اروند، امیرکبیر، 
آبادان، بندرامام، پلی نار، تندگويان، شازند، غدير، قائدبصیر، 
الله، مارون، مهر، پلی پروپیلن جم و شرکت پلیمر کرمانشاه 
عرضه شد. تاالر کشاورزی نیز شاهد عرضه 7990 تن خرمای 
کبکاب بوشهر، 250 قند کارخانه قند بردسیر کرمان و هزار 

تن گندم دروم کهگیلويه و بويراحمد بود. 

روز خوب متانول در بورس انرژی
در بورس انرژی در رينگ داخلی بالغ بر 41 میلیارد 
ريال متانول دو ش��رکت پتروشیمی ش��یراز و زاگرس 
دادوستد ش��د. ارزش کل معامالت تابلوی فیزيکی در 
15 نوب��ت معامالتی به رقم 41 میلیارد و 250 میلیون 
ريال رسیده است. در تابلوی مشتقه در 1032 قرارداد 
سلف موازی استاندارد 24 هزار و 768 مگاوات ساعت 
ب��رق در نماد بار پايه روزانه به ارزش هش��ت میلیارد و 

175 میلیون ريال برق معامله شده است. 

انتشار عملکرد 6 ماهه 
کارخانجات دارو پخش

ش��رکت کارخانجات دارو پخش در دوره شش ماهه 
نخس��ت سال با اختصاص 406 ريال صعود به ازای هر 
س��هم معادل 28 درص��د از پیش بینی هايش را محقق 
کرد. هیأت مديره اين ش��رکت درنظر دارد مبلغ 1200 
ريال به ازای هر س��هم را جهت تقسیم بین سهامداران 

به مجمع عمومی عادی سال 93 پیشنهاد کند. 

خواب کاری توسعه معادن 
و صنایع معدنی خاورمیانه

هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدنی خاورمیانه در يک 
ماهه منتهی به 30 آبان ماه امسال، سهام هیچ شرکت بورسی 
را خريدوفروش نکرد. ارزش بازار اين شرکت نیز در دوره ياد 
شده معادل 150 میلیون ريال افزايش يافت و در پايان دوره 

به سه میلیارد و 266 میلیون ريال محاسبه شد. 

سبک شدن پرتفوی 
صنایع بهشهر ایران

ش��رکت سرمايه گذاری صنايع بهشهر ايران، در دوره 
يک ماهه منتهی به 30 آبان ماه 93 تعدادی از س��هام 
چند ش��رکت بورس��ی را با مبلغ 119 میلیارد و 358 
میلی��ون ريال واگذار ک��رد و بر اين اس��اس مبلغ 42 
میلیارد و 93 میلیون ريال سود واگذاری ها کسب کرد. 
ارزش ب��ازار اين ش��رکت در دوره يادش��ده معادل 98 

میلیارد و 262 میلیون ريال افزايش يافت. 

نگاهی بر عملکرد 6 ماهه کارخانجات 
تولیدی شهید قندی

ش��رکت کارخانجات تولیدی ش��هید قندی در دوره 
شش ماهه نخست امسال با اختصاص )138( ريال زيان 
به ازای هر س��هم معادل 65 درصد از پیش بینی هايش 
را پوش��ش داد. اين شرکت پیش بینی سود تلفیقی هر 
سهم سال مالی 93 با سرمايه 600 میلیارد ريال مبلغ 

78 ريال اعالم کرده است. 

تحقق 72 درصدی پیش بینی های 
خوراک دام پارس

شرکت خوراك دام پارس در دوره 9 ماهه منتهی به 31 
شهريور ماه امسال با اختصاص 103 ريال سود به ازای هر 
سهم معادل 72 درصد از پیش بینی هايش را پوشش داد. 
هیات مديره اين شرکت در نظر دارد مبلغ 70 ريال به ازای 
هر سهم را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی 

عادی سال 93 پیشنهاد کند. 

تحقق 42 درصدی پیش بینی های 
»فرآور« در 6 ماه

ش��رکت فرآوری موادمعدنی ايران با انتشار عملکرد 
شش ماهه خود به صورت حسابرسی شده اعالم کرد در 
دوره ياد ش��ده مبلغ 117 ريال س��ود به ازای هر سهم 
کنار گذاشت و به 42 درصد از پیش بینی هايش رسید. 
»فرآور« پیش بینی س��ود هر سهم سال مالی 92 را در 
نخستین پیش بینی حسابرسی شده مبلغ 667 ريال و 
در آخرين پیش بینی مبلغ 667 ريال اعالم کرده بود. 

پرتفوی یک ماهه »ونیرو« منتشر شد
ش��رکت س��رمايه گذاری نی��رو، در دوره ي��ک ماهه 
منته��ی ب��ه 30 آبان م��اه 93 تعدادی از س��هام چند 
ش��رکت بورس��ی را با مبلغ 17 میلیارد و 18 میلیون 
ريال واگذار کرد و بر اين اس��اس مبلغ س��ه میلیارد و 
947 میلیون ريال س��ود از بابت واگذاری ها شناسايی 
کرد. بهای تمام اين ش��رکت در دوره ياد ش��ده معادل 
12 میلی��ارد و 212 میلیون ري��ال افزايش يافت و در 
پايان دوره به 167 میلیارد و 36 میلیون ريال رسید. 

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

نگــاه

سید محمد صدرالغروی

رشد 137 واحدی شاخص کل بورس
تمام شاخص های بورس در معامالت روز سه شنبه بازار 
سهام مثبت شدند و شاخص کل بورس و اوراق بهادار در 
جريان معامالت با 137 واحد رش��د در ارتفاع 72 هزار و 
258 واحد ايستاد.در حالی که شاخص 30 شرکت بزرگ 
چهار واحد، آزاد شناور 1,7 واحد، شاخص بازار دوم هزار 
و139 واح��د و صنعت 125 واحد رش��د را تجربه کردند 
شاخص بازار اول 30 واحد افت کرد.همچنین تعداد 865 
میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 218 میلیارد تومان در 
61 هزار نوبت معامالتی دادوستد شد.ارزش بازاری بورس 

به 325 هزار میلیارد تومان افزايش يافت.
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اختالل در بازار چین به دلیل 
اعتراضات هنگ کنگ

ش��اخص های چینی ک��ه در هنگ کن��گ معامله 
می ش��وند با روند نزول��ی مواجه ش��دند.افت میزان 
تولی��دات و در پ��ی آن اعتراض��ات در هن��گ کنگ 
موجب افت قیمت س��هام شرکت ها شد.قیمت سهام 
شرکت مس ژيانگژی، بزرگ ترين تولیدکننده فلزات 
در کش��ور چین با افت شش درصدی در هنگ کنگ 
معامل��ه ش��د در حال��ی که قیمت س��هام ش��رکت 

 Life پتروچاينا و ش��رکت بیمه
بیش از چهار درصد نزولی شدند.

در اين بین، شرکت خودروسازی 
و  ام��الك  ش��رکت  و    SAIC
مس��تغالت Poly نی��ز پیش��رو 
روند منف��ی در صنايع مصرفی و 

مستغالت بودند.

خزان مس در لندن
خري���د نقدی مس در ب�ورس لندن با کاهش همراه 
ش��د و با نرخ ش��ش ه��زار و 384 دالر ب��ر تن معامله 
شد.همچنین سفارش خريد مس برای سه ماهه آينده 
به مبلغ ش��ش ه��زار و 312 دالر معامله ش��د.در اين 
بین، خريدوفروش نق��دی آلومینیوم با قیمت دو هزار 
و 20/50 دالر تا دو هزار و 21 دالر معامله شد.قلع هم 
با نرخ 20 هزار و 130 دالر خريداری ش��د و به هر نرخ 
20 هزار و 135 دالر در هر تن فروخته ش��د.گزارش ها 

حاکی از آن است که خريدوفروش 
روی ب��ا ن��رخ دو ه��زار و 194 و 
دو هزار و 195 دالر انجام شد.سرب 
هم در رين��گ معامالتی با نرخ دو 
هزار و 24/50 دالر خريداری شد و 
با قیمت هر تن دو هزار و 25 دالر 

به فروش رسید.

شاخص تداول عربستان 
بوی نفت گرفت

افت ش��ديد ش��اخص تداول در روزه��ای اخیر به 
دلیل کاهش قیمت نفت، بازار عربس��تان را در شوك 
شديدی فروبرده اس��ت.ترس سرمايه گذاران عربی از 
سقوط بازار عربستان به محدوده بازار خرسی در پی 
تصمیم اخیر اوپک مبنی بر حفظ سقف تولید اوپک 
برای 12 عضو موجب اختالل در بازار عربستان و افت 
چشمگیر شاخص تداول شد.فش��ار يک ماه گذشته 

موج��ب  ت��داول  ش��اخص  روی 
اف��ت 20 درصدی اي��ن متغیر از 
رک��ورد قبلی خود ش��د در حالی 
ک��ه قیمت س��هام در اي��ن بازار، 
به عن��وان بزرگ ترين صادر کننده 
نفت در دنیا، با میانگین افت 4,8 

درصدی معامله شدند.
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13 مدیریت سرمایه گذاری

وقت��ی کارنام��ه فرزن��دت را 
می بین��ی، متقاع��د می ش��وی 
که ب��ه وعده خود ب��رای خرید 
اس��باب بازی عم��ل کن��ی اما 
نمی دانی چه نوع اس��باب بازی 
بخری که برای او مفید باش��د؛ 
مفی��د از آن جه��ت ک��ه ای��ن 
کودک حداقل تا چند ماه با آن 
سروکار دارد و وقتش را به پای 
هدیه تو صرف می کند. بنابراین 
دوس��ت داری باب��ت آنچه پول 
می پردازی، لذتی نصیب فرزندت 

شود که به هزینه اش بیارزد. 
در  زی��ادی  فروش��گاه های 
دارن��د  وج��ود  ش��هر  س��طح 
ک��ه می توانن��د نی��از ش��ما را 
ب��رآورده کنند ام��ا آن طور که 
اکنون  می گویند  کارشناس��ان 
نزدی��ک به 80درص��د اجناس 
موج��ود در این فروش��گاه های 
اسباب بازی فروشی، چینی است 
و ایرانی ها کمت��ر در این حوزه 
ورود پیدا کرده اند. بنابراین کامال 
می ت��وان روی س��رمایه گذاری 
در ای��ن صنعت، حس��اب کرد؛ 
به ش��رط آنکه کیفیت و سطح 
تولی��دات ش��ما از نمونه ه��ای 
چینی و برندهای معروف، بهتر 

یا حداقل برابر با آنها باشد. 

قدم اول، داشتن ایده است
اس��باب بازی ها انواع مختلفی 
دارند؛ از وس��ایل ب��ازی صرف 
گرفته تا وس��ایلی که کودک را 
به فکر کردن و حل مسئله وادار 
می کنند. یکی از تولید کنندگان 
موفق ای��ن حوزه ب��ه »فرصت 
امروز« می گوید: ش��اید در حال 
حاضر نتوانیم وس��یله ای مانند 
آیف��ون را تولید کنیم اما دنیای 
اسباب بازی، بسیار متفاوت است 
و مطمئنا با هوش سرشاری که 
ایرانی ها دارند، می توان رتبه یک 
جهان را به دس��ت گرفت اما در 
این راه کاستی هایی وجود دارد 

که باید حل شود. 
یاس��ر مهری معتقد اس��ت: 
آنق��در در این حوزه ج��ا برای 
سرمایه گذاری هست که اگر آمار 
تولی��د از همین لحظ��ه دوبرابر 
ش��ود، باز هم 60درصد بازار در 
دس��ت چینی هاس��ت. بنابراین 
سرمایه گذاران در صورت داشتن 
ای��ده خوب و بک��ر، می توانند با 
خیال راح��ت در این راه هزینه 

کنند. 
آوای  جانشین مدیر موسسه 
باران ادامه می دهد: ما می توانیم 

تولیدات خود را به کش��ورهای 
همس��ایه نیز صادر کنیم و این 
قابلیت وج��ود دارد که حتی تا 
بازار چین پیشروی داشته باشیم 
اما این نیاز به عزم ملی و اراده ای 

استوار دارد. 
براس��اس گفته ه��ای فعاالن 
این صنعت، ش��اید بیش از هزار 
کارگاه غیر رس��می در کش��ور 
وجود داش��ته باش��د ک��ه انواع 
اس��باب بازی را تولید می کنند 
اما ای��ن تولی��دات مطمئنا در 
تعیی��ن  اس��تانداردهای  ح��د 
ش��ده نیس��ت. به نظر می رسد 
تعداد کارخانه ه��ای بزرگی که 
ب��ا مجوزهای رس��می در حال 
فعالیت هستند و قوانین پیچیده 
استاندارد را رعایت می کنند، 20 

واحد هم نباشد. 

تولید و توزیع
 دو مقوله جدا هستند

سرمایه گذاری در این حوزه، 
ب��ه دو ش��اخه اصلی تقس��یم 
می ش��ود؛ یکی تولید و دیگری 
توزیع. باید قبول کنیم که این 
دو بخش، کامال مجزا و تفکیک 
و هرک��دام تخصص  ش��ده اند 
می طلب��د.  را  خ��ود  خ��اص 
بزرگی  هس��تند ش��رکت های 
که مس��ئولیت توزیع تولیدات 
ش��ما را ب��ه عه��ده می گیرند. 
آنها تخصص شان در این حوزه 
اس��ت و بهتر است شما هم به 

آنها اطمینان کنید. 
اما تولید، پروس��ه ای اس��ت 
ک��ه قصد داری��م آن را به طور 
مختص��ر و خالص��ه در ای��ن 
گزارش بررسی کنیم. جانشین 
مدیر موسس��ه آوای ب��اران از 
ابت��دای صحبت هایش،  همان 
روی دس��تمان  را  پاک��ی  آب 
مقدم��ه  ب��دون  وی  ریخ��ت! 
عنوان ک��رد: اگ��ر می خواهید 
برای راه ان��دازی کارخانه تولید 
س��رمایه گذاری  اس��باب بازی 
کنی��د، حداق��ل ب��ه 200 ت��ا 
و 300میلیون  فض��ا  300متر 
تومان سرمایه نیاز است. فرقی 
نمی کن��د کجای ایران باش��د، 
اما به خاطر اش��تغالزایی برای 
جوان هایی که در شهرس��تان 
هستند و همچنین هزینه کمتر 
برای خرید یا اجاره مکان، بهتر 
اس��ت یکی از شهرس��تان ها را 

برای این کار انتخاب کنید. 

فعال فضا الزم نیست
اما نگران نباش��ید؛ تمام راه ها 
ب��ه همین جا ختم نمی ش��ود، 

چراک��ه روش دیگ��ری ب��رای 
س��رمایه گذاری هس��ت که به 
50میلی��ون توم��ان هزینه نیاز 
دارد. مهری در این باره می گوید: 
این راه مطمئن تری اس��ت که 
شما اول ایده ای را در ذهن خود 
پ��رورش دهید و بع��د از پخته 
شدن آن، اقدام به سرمایه گذاری 
کنید. در این روش شما احتیاج 
به فضای آنچنانی و حتی خرید 
گران قیم��ت  دس��ت���گاه های 

ندارید. 
وی ادامه می دهد: اگر قیمت 
تمام شده اسباب بازی شما پنج 
هزارتومان باش��د، در تیراژ پنج 
از  تومان  هزارتایی، 25میلیون 
سرمایه تان کسر می شود. البته 
این عدد تنها یک تخمین است، 
زیرا بسته به نوع اسباب بازی و 
متریالی که برای س��اخت آن 
به کار می رود، قیمت ها بسیار 
متفاوت اس��ت. نمی توان عدد 
مطلقی را برای آن تعیین کرد. 
به عنوان مثال برخی ایده ها نیاز 
به قالب س��ازی دارن��د که این 

به نوبه خود هزینه ها را بس��یار 
افزای��ش می دهد. بعضی ها هم 
تنه��ا با پارچه یا مقوا درس��ت 
می شوند. قالب سازی پروسه ای 
است که ش��اید برای خیلی از 
به  ای��ران  در  تولیدکنن��دگان 
صرفه نباشد. مثال ساخت قالب 
یک تاس، پن��ج  میلیون تومان 
هزینه دارد. البته با همین یک 
قالب می توان هش��ت میلیون 
تاس تولی��د کرد اما از آنجا که 
تیراژها در ایران پایین اس��ت، 
نس��بت به هزینه اولیه ریسک 

باالیی را می طلبد. 

از تزریق تا مونتاژ
جانشین مدیر موسسه آوای 
باران با تاکید ب��ر اینکه بعد از 
تکمی��ل و تایید ای��ده باید به 
فکر تهیه م��واد الزم بود، بیان 
می کن��د: اگ��ر تولید ش��ما به 
پالستیک نیاز داشت، می توانید 

م��واد اولیه را از واس��طه هایی 
تهی��ه کنید که با ب��ورس کاال 
در ارتباطند. پالس��تیک خام، 
توس��ط دس��تگاه های تزری��ق 
پالس��تیک به اش��کال دلخواه 
تبدی��ل می ش��ود. وقتی رنگ 
م��ورد نی��از را ب��ه آن اضاف��ه 
می کنید، تازه شکل اسباب بازی 
ب��ه خ��ود می گی��رد. در حین 
کارخانه های  به  باید  س��اخت، 
چ��اپ مراجعه ک��رده و جعبه 
دلخواه برای اس��باب بازی خود 

را سفارش دهید. 
ب��ه گفت��ه مه��ری، بع��د از 
س��اخته ش��دن وس��ایل مورد 
نیاز، ش��ما با یکس��ری قطعه و 
جعبه خ��ام روبه رو می ش��وید 
ک��ه از همین لحظه ب��ه بعد، 
کار مونتاژ آغاز می شود. بعد از 
مونتاژ، کار به توزیع می رس��د. 
همان ط��ور که پیش از این نیز 
گفته ش��د، شرکت های توزیع، 
ای��ن کار را ب��رای ش��ما انجام 
می دهن��د. آنها ب��ا خرید 10تا 
س��رمایه گذار،  از  20کارت��ن 
میزان ریس��ک پذیری آن را در 
مدتی معی��ن، محک می زنند. 
اگ��ر اس��باب بازی ش��ما مورد 
ق��رار گرفت،  اس��تقبال مردم 
انبوه سفارش��ات به سمت شما 

سرازیر خواهد شد. 

ثبت اسباب بازی در ایران
نهادی به نام شورای نظارت 
بر اس��باب بازی در ایران وجود 
دارد ک��ه ح��دود 10س��ال از 
تشکیل آن می گذرد. این نهاد 
مسئولیت ثبت اسباب بازی های 
تولیدش��ده را دارد اما به گفته 
بسیاری از فعاالن این صنعت، 
ثبت شدن یا نش��دن یک اثر، 
تاثی��ری در ف��روش ی��ا آینده 
یک اس��باب بازی ندارد، چراکه 
افراد دیگری ه��م می توانند با 
کپی برداری از کار ش��ما آن را 
به نام خودشان نیز ثبت کنند. 
قانون کپی رایت  بنابراین هنوز 
ن��ه تنه��ا در این ح��وزه، بلکه 
در بس��یاری از حوزه ها رعایت 
نمی ش��ود. ناگفت��ه نمان��د که 
بعد از ثبت ه��م هیچ حمایت 
ی��ا نظارت��ی وج��ود ن��دارد و 
به عبارت��ی، س��رمایه گذار تنها 
دردسر آن را به جان می خرد. 

توصیه فعاالن بازار
اکثر کارشناسان و کارکشتگان 
معتقدن��د  صنع������ت  ای��ن 
از  بس��یاری  شکس��ت  دلی��ل 
سرمایه گذاران حوزه اسباب بازی، 

عدم آگاهی از نیاز واقعی کودکان 
و خأل پژوهش��ی است. خیلی از 
افراد هس��تند که دوست دارند 
در ی��ک ح��وزه فرحبخ��ش و 
متنوع س��رمایه گذاری کنند. به 
همی��ن خاطر ب��ه محض اینکه 
به عنوان مثال، کودکشان از یک 
بازی اس��تقبال می کن��د، دچار 
احساس��ات ش��ده و برای تولید 
انبوه آن اق��دام می کنند، بدون 
اینکه نیاز واقعی بازار را سنجیده 
یا برای آگاهی بیش��تر تحقیق 
کرده باشند. هستند افرادی که 
حتی زندگی خود را برای تولید 
اسباب بازی هایی گذاشته اند که 
در نهایت چیزی جز شکس��ت 
عایدشان نشده اس��ت. بنابراین 
بعد از یافتن ایده و قبل از اقدام 
به سرمایه گذاری، خوب تحقیق 
ایده پ��ردازی مانند نیمه  کنید. 
اول مسابقه فوتبال است و نیمه 
دوم آن را سرمایه گذاری تشکیل 
می دهد اما همیشه آنچه بین دو 
نیمه مابی��ن بازیکنان و مربی ها 
رد و بدل می شود، سرنوشت ساز 
است. پس سعی کنید حرف ها و 
توصیه های کارشناسان را جدی 

بگیرید. 

فرصت های بازار 
اسباب بازی

آوای  مدیرموسسه  جانش��ین 
باران درب��اره فرصت هایی که در 
بازار اس��باب بازی وجود دارد و از 
آنها غفلت ش��ده است، توضیح 
ب��رای تهیه  اکن��ون  می ده��د: 
رنگ های پالس��تیکی به ش��دت 
مش��کل وجود دارد. بنابراین اگر 
فرد یا افرادی برای سرمایه گذاری 
در این ح��وزه اقدام کنند، قطعا 
موف��ق خواهن��د ش��د. البته به 
شرطی که رنگ های تولیدیشان، 
قابل رقابت با نمونه های خارجی 
باشد. وی ادامه می دهد: در حوزه 
تولید اسباب بازی نیز کمبودهایی 
وجود دارد که به نظر می رسد اگر 
س��رمایه گذاران جدید به سمت 
این حوزه ها س��وق پی��دا کنند، 
موفقیت ش��ان تضمینی خواهد 
ب��ود. به عنوان مث��ال، اکنون در 
ح��وزه الکترونی��ک و همچنین 
پارچ��ه ای،  اس��باب بازی های 
فرصت های��ی ناب وجود دارد که 
می توان از آنها استفاده کرد، چرا 
که کودک دوس��ت دارد با وصل 
کردن مدار، المپی را روشن کند 
یا آژیری را به صدا دربیاورد. البته 
حوزه های فکری و آموزش��ی نیز 
جای خود را دارند و اش��باع این 

بازار، بعید به نظر می رسد.

یک اقتصاددان معتقد اس��ت: 
باید انگش��ت صادرات به سمت 

کاالهای نهایی برود. 
در  س��عادت مهر  مس��عود 
اف��زود:  گفت و گ��و ب��ا  ایس��نا، 
صادرات کاال برای بخش تولیدی 
داخل��ی فواید زیادی دارد زیرا از 
این طری��ق، کیفیت محصوالت 

داخلی افزایش خواهد داشت. 
وی ادام��ه داد: هر چ��ه تقاضا 
ب��رای یک کاال بیش��تر باش��د، 
افزای��ش  محص��ول  آن  تولی��د 
یافت��ه و ص��ادرات پی��ش روی 
تولیدکنن��دگان ق��رار می گیرد. 
از  حمای��ت  باع��ث  ص��ادرات 

تولید و گرفتن س��همی از 
بازار جهان توس��ط کش��ور 
به  و  می ش��ود  صادر کننده 
همی��ن خاطر توجه دنیا به 

سمت صادرات است. 
اقتص��اد  دکت��رای  ای��ن 
اضاف��ه ک��رد: با ص��ادرات 
محص��والت م��ازاد، اقتصاد 
یک کشور رشد خواهد کرد 
و قس��متی از ب��ازار جهانی 
در دس��ت آن کش��ور قرار 

خواه��د گرفت. کش��ور ایران در 
حال توس��عه بوده و الزم اس��ت 
در زمین��ه ص��ادرات محصوالت 
کشاورزی و صنایع دستی بیشتر 

فعالیت داشته باشد. 
وی ی��ادآور ش��د: متاس��فانه 
ای��ران تنه��ا در ح��وزه صادرات 
مواد اولی��ه، نفت خ��ام و ف��والد 

فعالیت دارد و بهتر است 
انگشت صادرات به سمت 

کاالهای نهایی برود. 
هی��ات  عض��و  ای��ن 
علم��ی دانش��گاه پیام نور 
لرس��تان درب��اره واردات 
برخ��ی کاالها به کش��ور 
ای��ران خاطرنش��ان کرد: 
بیش��تر  واردات  هر چ��ه 
داخ��ل  تولی��د  ش��ود، 
کمت��ر ش��ده و تقاضا به 
س��مت کااله��ای وارداتی پیش 
م��ی رود. ب��ا واردات محصوالت، 
صنای��ع و تولیدکنندگان داخلی 
ورشکس��ته شده و اقتصاد کشور 

واردکننده و زمین گیر می ش��ود. 
البت��ه در برخی م��وارد، واردات 
س��بب رقاب��ت تولیدکنن��دگان 
داخل��ی و خارج��ی و در نهایت 
باال رفتن کیفیت تولیدات کشور 

واردکننده می شود. 
وی بیان کرد: افزایش واردات 
کاال سبب کاهش تولید می شود، 
متاس��فانه کش��ور ای��ران خیلی 
از محص��والت و حت��ی لباس و 
ش��لوار را از کش��ورهای خارجی 
وارد می کند. اگر قرار اس��ت که 
محصولی وارد کشور شود، بهتر 
است به صورت کاالی نیم ساخته 

و مواد اولیه باشد. 

پیشنهاد یک اقتصاددان برای زمین گیر نشدن اقتصاد کشور

فرصت های سرمایه گذاری در تولید اسباب بازی

چونکه با کودک سرو کارت فتاد...

تولیدی که کودک را به فکر کردن 
وادار می کند

ش��اید به جرات بتوان گفت کمتر راسته ای در بخش 
صنع��ت وجود دارد که به اندازه صنعت اس��باب بازی، 
تنوع و زیرش��اخه داشته باشد. وقتی وارد فروشگاه های 
ب��زرگ می ش��ویم، آنق��در ابزار و وس��یله هس��ت که 
کودک در انتخاب یکی از آنها مردد ش��ده و نمی تواند 

تصمیم گیری کند. 
در ای��ن بین اما س��هم تولیدکنندگان ایرانی بس��یار 
اندک اس��ت. البته این موضوع دالیل خاص خودش را 
دارد ول��ی باز هم می توان چند درصد از تقصیرها را به 
گردن س��رمایه داران گذاشت؛ سرمایه دارانی که نسبت 
ب��ه این صنعت ب��زرگ، بی تفاوت و کم توج��ه بوده اند. 
ش��اید یکی از علت های اصلی آنها حل مس��ئله فروش 
و نحوه س��ودآوری بعد از تولید باشد که این دلواپسی 
قابل توجیه و قانع کننده اس��ت. اما به راستی چرا این 
اتفاق می افتد؟ نه تنها در حوزه تولید اسباب بازی، بلکه 
در بیشتر بخش ها س��رمایه داران با ترس و لرز تصمیم 
نهایی را می گیرند و تازه پس از آن، دلواپسی هایش��ان 

آغاز می شود. 
خیلی ه��ا از حل نش��دن مس��ائل گوناگون��ی که در 
مسیرشان قرار می گیرد واهمه دارند و همیشه دوست 
دارند ب��ه طور یکنواخ��ت، کارها خود ب��ه خود پیش 
ب��رود. ولی قطعا در عمل چنین اتفاقی نمی افتد و یک 
س��رمایه گذار، مجبور اس��ت چالش های بس��یاری را از 

پیش پا بردارد. 
در این میان، نقش بازی ه��ای فکری، بیش از پیش 
خودنمای��ی می کن��د؛ بازی های��ی که ک��ودک را وادار 
می کند تا چند س��اعت، بلکه چن��د روز برای حل یک 
معما فکر کند و آن را از زوایای گوناگون ببیند. دس��ت 
آخ��ر، وقتی این معما حل می ش��ود، عالوه بر لذتی که 
نصی��ب کودک خواهد ش��د، تکامل ذه��ن او را نیز در 

پی دارد. 
همی��ن ک��ودک، وقتی در دنیای واقعی با مس��ائل و 
چالش های اقتصادی روبه رو می شود، می تواند با ذهنی 
ب��از آن را از زاویه های مختلف تماش��ا کند و در نهایت 
بهترین راه را برای تصمیم گی��ری برگزیند. به عبارتی 
بازی ه��ای فکری به عنوان تمرینی برای ذهن اوس��ت. 
اینجاس��ت ک��ه نق��ش بازی ه��ای فک��ری در افزایش 
پتانس��یل حل مس��ئله در جامعه تاثیرگذار می شود و 
برآیند آن در آینده، اتخاذ تصمیم درس��ت و منطقی از 

طرف همان کودک دیروز است. 
طراح��ی و تولید بازی های تماما فکری و آموزش��ی 
در ای��ران، به گونه ای مهج��ور مانده که اکنون تنها یک 
برند آن را دنبال می کند. اس��باب بازی ها یا بازی های 
کامپیوت��ری که هیچ نتیجه ای جز گرفتن وقت کودک 
ندارن��د، به مرور قدرت تجزی��ه و تحلیل را از او گرفته 

و توانایی حل مسئله را از لوح ذهنش پاک می کند. 
بنابراین به نظر می رسد تولید بازی هایی که درگیری 
ذهنی برای کودک داش��ته باش��د و بتواند او را وادار به 
امتحان راه ها و روش های مختلف کند، در اولویت قرار 
می گی��رد. زیرا فردای همین کودک، مملو از مس��ائلی 
می شود که باید برای حل آن فکرش را به کار بیندازد. 
در نتیجه بیرون کش��یدن راه حل از گوش��ه های پنهان 
مس��ئله و انتخاب بهترین گزینه برای آن، فردایی بهتر 

برای او و در کل برای جامعه رقم خواهد زد. 
به این ترتیب بهتر اس��ت س��رمایه خود را در راهی 
صرف کنیم که دوردس��ت ها را بسازد و آینده را روشن 
کند. بلکه کودک امروز، در س��رمایه گذاری فردا مردد 
نباش��د و بتواند با چش��می باز، یک چالش را از زوایای 

مختلف ببیند. 

اگر می خواهید برای 
راه اندازی کارخانه 
تولید اسباب بازی 

سرمایه گذاری کنید، 
حداقل به 200 

تا 300متر فضا و 
300میلیون تومان 
سرمایه نیاز است

خراسان، سیستان و بلوچستان، 
سرمایه گذاری

کالف اول: 
خبری در خ��ور توجه 
برای صاحبان سرمایه که 
در حوزه ان��رژی فعالیت 
می کنند در ایسنا منتشر 
شده که اگر آن را در این 
ستون عنوان نمی کردیم، 
انصافا در حق ش��ما س��رمایه گذاران محت��رم اجحاف 

می شد! 
بر این اس��اس، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
از ایجاد منطقه ویژه انرژی های تجدیدپذیر در کش��ور 

خبر داد. 
وی گفته راهبرد جدید وزارت نیرو مبتنی بر توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی های خورش��یدی و 
بادی اس��ت. بنابراین یکی از مناطق بس��یار مستعد و 
دارای پتانس��یل برای نص��ب نیروگاه های بادی منطقه 
خواف در خراس��ان اس��ت ک��ه تعداد زی��ادی موافقت 
اصولی نیروگاه بادی با س��رمایه گذاری بخش خصوصی 
صادر ش��ده و تعدادی از این موافقت ه��ای اصولی در 

شرف اجرا قرار گرفته است. 
مع��اون وزیر نی��رو در امور برق و انرژی از س��اخت 
دس��ت کم 200 مگاوات نیروگاه بادی جدید در منطقه 
خواف از انتهای 13۹3 تا پایان 13۹۴ خبر داد و عنوان 
کرده پیشنهادی مطرح شده است که منطقه خواف را 
ب��ا عنوان منطقه ویژه انرژی های تجدیدپذیر نامگذاری 
کنیم و وزارت نیرو از س��رمایه گذاری بخش خصوصی 

در این زمینه حمایت می کند . 
این مقام مس��ئول تصریح کرده براس��اس بررسی ها 
ضری��ب بهره برداری خ��واف باالی 50 درصد اس��ت و 
نص��ب نی��روگاه در آن منطقه کامال صرف��ه اقتصادی 
دارد و از همه صاحبان س��رمایه درخواس��ت می کنیم 
برای نصب نیروگاه های بادی در منطقه خواف و س��ایر 
نقاط مستعد کش��ور اقدام کنند که وزارت نیرو از نظر 
ارائه تس��هیالت ارزی و ریالی هماهنگی های الزم را با 
صندوق توس��عه ملی و بانک های عامل به عمل آورده 
است. فقط می خواهم از شما سرمایه داران بپرسم دیگر 

چه می خواهید؟! 

کالف دوم: 
نماین��دگان  از  یک��ی 
مجل��س، پس از تش��ریح 
معضالت بیکاری، پیشنهاد 
ایجاد اش��تغال به خصوص 
و  سیس��تان  منطق��ه  در 
بلوچستان را عنوان کرده 
و از تاس��یس کارخانه های فرآوری و بسته بندی خرما 
حمایت کرده اس��ت. وی گفت��ه تکمیل و ایجاد صنایع 
فرآوری و بسته بندی مکانیزه خرما، فرصتی را نیز برای 
اش��تغال فراهم می آورد و با ایجاد این فرصت ها، زمینه 
بازاریاب��ی و ص��ادرات با ارزش افزوده خرما در اس��تان 

فراهم می شود. 
نماین��ده مردم س��راوان تاکید کرده ب��ازار در زمینه 
خرما رقابتی ش��ده و باید با ایجاد یک کنسرس��یوم و 
بسته بندی مناسب س��عی در صادرات خرمای فرآوری 
ش��ده اس��تان کنیم. بنابراین بخش خصوصی باید در 
زمینه ایجاد س��ردخانه و مراکز بس��ته بندی مکانیزه و 
ایجاد فروش��گاه های بزرگ با حمایت دولت گام بردارد 
ک��ه یک��ی از اولویت های اساس��ی در زمین��ه صادرات 

خرماست. 
این نماینده معتقد است باید با سرمایه گذاری مناسب 
در این بخش و تش��کیل خوش��ه ها و کنسرسیوم های 
صادراتی و صنایع فرآوری و تسهیالت بانکی مشکالت 
فراروی نخلداران منطقه را در زمینه بازاریابی و فروش 

و صادرات محصوالتشان رفع کنیم. 
اگر یادتان باش��د، پیش از این درباره سرمایه گذاری 
در بسته بندی خرما در همین صفحه، به طور مفصل با 
شما صحبت کردیم. حال این نماینده محترم، سرنخی 
را در دست شما می گذارد که می توانید از فرصت پیش 
آمده نهایت استفاده را ببرید. این گوی و این میدان! 

وحید زندی فخر

علیرضا زندی

ورود بیش از 70 سرمایه گذار خارجی 
به بازار سرمایه ایران

مدیریت امور ناشران شرکت س��پرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تس��ویه وجوه )س��مات( اعالم کرد: برای 
نخس��تین بار در تاریخ بازار س��رمایه ایران، بیش از 70 
س��رمایه گذار خارج��ی در س��ال 13۹3 وارد این بازار 
ش��ده اند.به گزارش ایس��نا، در هش��ت ماه امسال، 72 
س��رمایه گذار خارجی پس از پشت سر گذاشتن مراحل 
قانون��ی، کدهای س��هامداری خ��ود را دریافت کرده و 
به جمع س��هامداران بازار س��رمایه ایران ملحق شدند. 
نخس��تین کد س��هامدار خارجی بازار س��رمایه ایران را 
آبان ماه س��ال 1373 یک ش��رکت آلمانی دریافت کرد 
و تاکنون 286 کد س��هامدار ب��رای افراد خارجی صادر 
شده است. س��رمایه گذارانی از انگلیس، روسیه، آلمان، 
س��وییس، هند، ترکیه، لبنان، افریقای جنوبی، امارات، 
ن��روژ، یون��ان، اندون��زی، مالدی��و، هنگ کن��گ، عراق، 
پاکس��تان و افغانس��تان از ابت��دای س��ال 13۹3 وارد 
بازار س��رمایه ایران ش��ده اند. همچنین دراین فهرست، 
نام 25 ایرانی مقیم خارج از کش��ور دیده می ش��ود که 
نشان دهنده افزایش حضور ایرانیان مقیم خارج از کشور 
در بازار س��رمایه اس��ت. گفتنی اس��ت، رییس سازمان 
بورس و اوراق بهادار اوایل آبان ماه امس��ال در حاش��یه 
راه ان��دازی س��امانه پ��س از معامالت از تس��هیل ورود 
س��رمایه گذاران خارجی خبر داده بود. علی صالح آبادی 
اع��الم کرده بود: س��ازمان بورس با همکاری س��ازمان 
سرمایه گذاری خارجی در حال بررسی و ارتقای مقررات 
ورود س��رمایه گذاران خارجی به بازار س��رمایه اس��ت. 
سخنگوی س��ازمان بورس گفته بود: تسویه چند ارزی، 
یکی از ویژگی های مهم س��امانه جدید پس از معامالت 
است که این مزیت، امکان اتصال این سامانه را به سایر 
کشورها فراهم می کند تا شرایط برای بین المللی شدن 

بازار سرمایه ایران مهیا شود. 

سرنخنقطه شروع

خبــرخبــر

نگــاه
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لزوم سرمایه گذاری در حوزه
صنایع تبدیلی کشاورزی 

اس��تانداری  بودج��ه   و  برنامه ری��زی  مدی��رکل 
آذربایجان ش��رقی گف��ت: در  ح��وزه  صنای��ع تبدیل��ی 
محصوالت کشاورزی سرمایه گذاری شایسته ای صورت 

نگرفته است. 
جلی��ل صریحی افزود: شهرس��تان کلیبر پرباران ترین 
منطق��ه  اس��تان آذربایجان ش��رقی اس��ت و ب��ا وج��ود 
رودخانه ه��ای متع��دد از توانمندی های بس��یاری برای 
توسعه  بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی برخوردار است. 
وی اظهار کرد: تامین منابع آب مورد نیاز شهرس��تان 
از طریق سدهای خداآفرین، ارسباران و پیغام، تاسیس 
ناحیه  منفصل منطقه  آزاد ارس در شهر کلیبر، اکتشاف 
و ف��رآوری مواد معدنی، توس��عه  صنعت گردش��گری، 
بازاریاب��ی محصوالت و صنایع دس��تی عش��ایری مثل 
ورن��ی و گبه، اص��الح الگوی کش��ت و صنایع تبدیلی، 
مدیریت پس��ماند و پساب در سه هسته  کلیدی توسعه  
شهرس��تان کلیبر که ش��امل کش��اورزی، گردشگری 
و صنایع و معادن اس��ت، در س��ند تدبیر توسعه برای 
دس��تیابی به اهداف آن پروژه هایی تعریف شده است. 
صریحی گفت: رویکرد این سند تکیه بر منابع غیردولتی 
از جمله فاینانس، سرمایه گذاری بخش خصوصی، عرضه 

در بورس و مشارکت های مردمی است. 
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سرمایه گذاری روی فرهنگ سازمانی تنها به رضایت کارمند منجر نمی شود، نتیجه دیگر این کار افزایش نشاط در محیط 
کار است که اثر پررنگی بر تمام سطوح یک کسب و کار دارد.

 کارمندان متعهد 20درصد بیشتر از 
همکاران بی تعهد خود بازده کاری دارند. 

سازمان های دارای کارمندان متعهد بیشتر 
از 202درصد کارایی بهتری نسبت به سایر 
سازمان ها دارند. 

سه برابر نوآوری بیشتر        37درصد فروش بیشتر       31درصد بازده کاری باالتر

پژوهش ها نشان می دهد، کارمندان متعهد صاحب ایده های نوآور 
هستند، بیشتر کسب و کارهای تازه را می آفرینند و انرژی زیادی برای 

کارآفرینی دارند. 

نــوآوری

عوض کردن شغل امنیت و سالمت

کارمندان متعهد 87درصد کمتر از بی تعهدها به 
دنبال ترک سازمان و شغل خود هستند. 

عالقه شغلی

کــارایی

کارمندان با نشاط چنین هستند: 

مـــالی 

ش�رکت های دارای نیروی کار متعهد قابل توجه 
50درصـد کمتر  اش�تباه های س�هوی را تجربه 
می کنند. آنها همچنین 41درصد کمتر با کاهش 
کیفیت کار مواجه شده و کمتر متحمل هزینه های 

مربوط به سالمت می شوند. 

  س�ازمان هایی ک�ه تع�داد قاب�ل توجه�ی از 
کارمندانش�ان بس�یار متعهد هس�تند، به صورت 
میانگین 147درصد افزایش در س�ود هر سهم را 

نسبت به حالت عادی دارند. 
  س�ازمان هایی که تعداد کارمندان متعهدشان 
انگشت ش�مار اس�ت، به صورت میانگین 3درصد 

کاهش در سود هر سهم را تجربه می کنند. 

  ش�رکت هایی که بخش زیادی از کارمندانش�ان 
بس�یار متعهد هستند، سال گذشته تجربه شیرین 
19/2درص�د افزایش در درآم�د عملیاتی را تجربه 

کردند. 
  شرکت هایی که بخش عمده ای از کارمندانشان 
بی تعهد بودند، سال گذشته تجربه تلخ 32/7درصد 

کاهش در همین درآمد را از سر گذراندند. 

 1-  هنگام استخدام همه متقاضیان را
برای ایجاد فرهنگ مناسب غربالگری کنید

67درصد کارمن�دان معتق�د بودند، مهم تری�ن وجه یک کار، داش�تن 
کارمندی است که ارزش های شخصی اش با ارزش های سازمان یکی باشد. 

4-  بر ایجاد توازن میان کار و زندگی تاکید کنید

88درصد کارمندان برای ایجاد توازن میان کار و زندگی و ایجاد فرهنگ 
درست به عنوان مهم ترین ضرورت یک شغل ایده آل ارزش قائل هستند. 

2-  شرکت را با تازه کارهای داوطلب به صورت نامحدود گسترش دهید
93درصد کارمندانی که داوطلبانه برای شرکت کار کردند، اعالم کردند از 

کارفرمای خود راضی هستند. 
54درصد آنهایی که به  فعالیت شرکت ش�ان در جامعه، افتخار می کنند، 

در کارشان متعهد هستند. 

5-  به رفاقت های کاری ارج بگذارید

70درصد مردم می گویند، داشتن دوست در محیط کار فاکتوری مهم در 
داشتن یک محیط کاری با نشاط است. 

 3-  هر از گاهی دستاوردهای کارمندانتان را
فارغ از بزرگی و کوچکی، پررنگ جلوه دهید

69درصد کارمندان می گویند، اگر به کارشان اهمیت داده شود، بهتر کار 
می کنند. 

6-  نقاط قوت کارمندان را برجسته کنید

پژوهش ها نش�ان می دهد، مدیرانی که نقاط قوت کارمندان را برجس�ته 
می کنن�د. می توانند عمال خطر بی تعهدی بالقوه را از بین برده و میانگین 

تعهد کارمندان را تا دو برابر افزایش دهند. 

محیط کار در نقاط مختلف دنیا مدت هاست با یک گرفتاری به نام سطح پایین تعهد نسبت به انجام وظایف درگیر است. به عنوان مثال، پژوهش ها حکایت از 
آن دارد که از هر 10 امریکایی، هفت نفرشان با تمام توان کار نمی کنند و این موضوع بیش از آنچه آنها فکر می کنند، بر کسب و کارها اثرگذار است. 

کارمندان بی تعهد هر سال بین 
450 تا 550 میلیارد دالر در 

زمینه از دست رفتن بازده کاری 
به کشورشان ضربه می زنند. 

هزینه جایگزینی کارمندان اغلب 
بین 100 تا 300درصد حقوق پایه 

کارمندان جایگزین است. 

80درصد کارمندانی که از 
مدیر مستقیم خود ناخشنود 
هستند، بی تعهد می شوند. 

46 درصد تازه استخدام شده ها در طول 
یک و سال نیم اول کاری در کار خود قصور 
می کنند که دلیل 89درصد از این قصورها 
نبود فرهنگ مناسب در این زمینه است.  70درصد کارمندان امریکایی در 

محیط کار بی تعهد هستند. 

کارمند ناخشنود چقدر روی دست 
کارفرما خرج می گذارد؟

مشکل کجاست؟

راهکارها

چرا باید برای فرهنگ سازی در سازمان ها هزینه کرد؟ 
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بار شبکه بانکی سبک می شود

تصمی��م بان��ک مرک��زی مبنی ب��ر اخذ کارم��زد از 
دس��تگاه های کارت خ��وان فروش��گاه ها امری بس��یار 
منطقی و درس��ت اس��ت و اکن��ون نی��ز از خریداران 
الکترونیک��ی دریاف��ت می ش��ود. واقعی��ت این اس��ت 
ک��ه در دنیای ام��روز و زیر این آس��مان کبود خدمت 
رای��گان وجود خارجی ندارد و منطبق با اصول عقلی و 
اقتصادی نیست؛ نه در ایران و نه در هیچ کجای دیگر. 
ولی اگر از بابت خدماتی که ارائه می شود مبلغی توسط 
ارائه کننده خدمات دریافت نشود، معنی واقعی اش این 
نیس��ت که توسط مش��تری پرداخت نمی شود بلکه در 
جای دیگر و به گونه ای دیگر این هزینه ها به مش��تری 

تحمیل می شود. 
بنابرای��ن چون خدم��ات مجانی وجود ن��دارد تصور 
می کن��م مطالبه ای��ن کارمزد و خدم��ات تنها موضوع 
را ش��فاف تر می کند و از این جهت بس��یار مفید واقع 
می ش��ود. زیرا وقت��ی ما خدمات��ی را دریافت می کنیم 
کام��ا باید بدانیم که پول این خدم��ات را می پردازیم 
ی��ا نمی پردازی��م. این مس��ئله ب��ه این معناس��ت که 
اگ��ر کارمزدی دریافت نش��ود، می تواند این ش��بهه را 
ایج��اد کند ک��ه ارائه کننده خدمات ای��ن کارمزد را به 
 هزار ش��کل دیگر از مش��تری می گیرد و آنها بی اطاع 

هستند. 
 درنتیج��ه ایجاد یک همچین طرح��ی مفید به نظر 
می رس��د و برای مشتریان مس��ئله را شفاف تر می کند. 
از س��وی دیگر بهتر اس��ت که مبلغ کارمزد به حساب 
بانک عامل ریخته ش��ود، زیرا هم شبکه بانکی را تعبیه 
کرده و هم هزینه های مخابراتی این طرح را می پردازد 
و به وجود آورنده زیرس��اخت طرح است. از سویی دیگر 
هدف اصلی این طرح این اس��ت که خرید های خرد و 
کوچک  تراکنش��ی را روی شبکه مخابرات کشور ایجاد 
نکند. نبود زیرس��اخت های مناسب از یک سو و هزینه 
باالی خدمات برای تراکنش ها با مبالغ پایین دلیل این 

تصمیم است. 
از ای��ن رو مبال��غ ناچیز مث��ل هزار توم��ان و دوهزار 
تومان که تراکنش محس��وب نمی شود. به همین دلیل 
تصمیم گیرندگان می خواهند بار شبکه را سبک تر کنند 
و آن را ب��ه نق��ل و انتقاالت جدی ت��ر اختصاص دهند. 
البته باید توجه کرد که متاس��فانه مش��کلی که امروز 
وجود دارد این اس��ت که در تمام علوم و فنون از غرب 
پی��روی می کنیم و گاهی نیز جل��و می زنیم و این کار 
اشتباه است و نباید به این صورت باشد. باید در اجرای 
ای��ن طرح به هر ش��کلی همه زوایای آن را بررس��ی و 

سپس عملیاتی کرد. 

 هزینه های واقعی 
استفاده از دستگاه های کارت خوان

آی��ا فکر می کنید از تمام هزینه هایی که به واس��طه 
اس��تفاده از دس��تگاه های کارت خ��وان و کارت ه��ای 
اعتباری پرداخت می کنید مطلع هس��تید؟ همان طور 
که می دانید بانک ها خدمات متفاوتی به مشتریانش��ان 
ارائه می کنن��د که بخش قابل توجهی از این خدمات از 
طریق کارت ه��ای اعتباری قابل اس��تفاده خواهد بود. 
چنانچه ش��ما از کارت های خرید اس��تفاده کنید یک 
هزین��ه س��االنه برای ش��ما وجود دارد ک��ه در صورت 
عدم پرداخ��ت به موقع آن از س��وی بان��ک ارائه کننده 
تس��هیات با جریمه دیرکرد مواجه خواهید ش��د، اما 
هزینه های اس��تفاده از این کارت ها بس��یار بیش��تر از 
اینهاست و دلیل ش��کایت مغازه  داران و خرده فروشان 

نیز همین موضوع است. 
بهره پرداختی از س��وی خرده فروش��ان و همچنین 
هزین��ه نقل و انتق��ال پول از س��وی مش��تریان از جمله 
هزینه هایی اس��ت ک��ه اس��تفاده کنند گان کارت های 
آن  متوج��ه  و  ندی��ده  را  آنه��ا  هی��چ گاه  اعتب��اری 
نمی شوند. اس��تفاده از کارت های اعتباری برای خرید 
هزین��ه ای ب��ه جهت محاس��به نقل و انتق��االت بانکی 
 در ب��ر دارد ک��ه خرده فروش��ان بای��د آن را ب��ه بانک 

بپردازند. 
همچنین هزینه های دیگری ب��رای نقل و انتقال پول 
به واس��طه اس��تفاده از کارت ه��ای نق��دی و اعتباری 
وج��ود دارد که در برخی از فروش��گاه ها این هزینه بر 
قیمت اجناس اضافه می ش��ود و مش��تریان بدون آنکه 
متوج��ه ش��وند آن را پرداخ��ت می کنند. ب��ا این همه 
هزینه های جانبی اس��تفاده از دستگاه های کارت خوان 
س��بب نمی شود اس��تقبال از دریافت پول نقد افزایش 
یابد، زیرا دریافت پول نقد نیز مش��کات خاص خود را 
دارد. فروش��ندگانی که پول نقد را ترجیح بدهند ناچار 
خواهند بود تا وقت زیادی را برای س��امان بخشیدن به 
اوضاع حس��اب های بانکی خود اختصاص دهند. عاوه 
ب��ر این وقتی که برای پرداخت باقی پول مش��تریان و 
محاس��به معام��ات روزانه اختص��اص می یابد ازجمله 
دیگر هزینه هایی اس��ت که برای استفاده از پول نقد به 

منظور انجام معامات باید پرداخت. 
در همی��ن راس��تا و در مطالع��ه ای که در آگوس��ت 
س��ال 2008 توس��ط بانک کانادا ص��ورت گرفته همه 
خرده فروش��ان پ��ول نقد دریاف��ت می کنن��د، این در 
حالی اس��ت ک��ه 92 درص��د آنها کارت نق��دی و 93 
درص��د نیز کارت ه��ای اعتباری را م��ورد پذیرش قرار 
می دهن��د. همی��ن مطالعه در ادامه اش��اره می کند که 
بازرگان��ان و تجار در این بین کمتر از کارت های نقدی 
و اعتباری اس��تقبال می کنند که عل��ت عمده و اصلی 
آن هزینه هایی اس��ت که اس��تفاده از این نوع کارت ها 
به آنها وارد می کند. هر زمان که تجار و بازرگانان برای 
خریدوفروش کاال و محصوالتشان از کارت های اعتباری 
و خدمات دس��تگاه های کارت خوان اس��تفاده کنند دو 
الی چهار درصد قیمت کاالهایی که عرضه می کنند را 
باید به بانک ارائه کننده خدمات و شرکت هایی که نقل 
و انتقاالت بانکی را محاسبه می کنند، پرداخت کنند. 
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جبران خدمات ارائه شده

س��از و کارهای تجارت در اقتصاد ش��رایطی را ایجاب 
می کند تا ما به عنوان مش��تری و کس��ی که خدمتی به 
ما عرضه می ش��ود در مقابل کسب آن خدمات، متقابا 
هزینه ای ب��رای آن پرداخت کنیم. ای��ن موضوع به این 
معنی است که وقتی بنگاهی شرایطی را فراهم می آورد 
تا خدماتی ارائه کند مس��لما ارائه این خدمات بی هزینه 
و مجانی نیس��ت، لذا باید بابت جبران خدمت ارائه شده 
هزینه آن توسط خدمت گیرنده پرداخت شود و این یک 
امر طبیعی و منطقی است. طرح هایی از قبیل پرداخت 
هزینه های��ی از طریق کارت های بانکی و دس��تگاه های 
کارت خوان در فروشگاه ها هنگام خرید منطبق با این اصل 
است. یعنی باید استفاده کننده از خدمات، در ازای کسب 
مزایا بهای آن را نیز بپردازد. در این میان مشکلی که وجود 
دارد این است که متاسفانه ما مردم ایران به این امر عادت 
کردیم که همواره در ازای دریافت خدمات مختلف بانکی 
پرداخت های ناچیزی داشته باشیم یا عاقه داریم که تا 
حد ممکن برایمان بدون هزینه تمام شود. در همین حال 
همان طور ک��ه موضوع منطقی این طرح مطرح اس��ت 
همین موضوع مورد اعتراض همه خریداران واقع ش��ده 
اس��ت. درباره ثابت بودن مبلغ اخذ کارمزد نیز باید گفت 
آن مقدار مبلغی که از خریداران کسر می شود علی القاعده 
جبران هزینه انجام عملیات است و نباید متناسب با مبلغ 
رقم جا به جا شده باشد و بلکه باید طوری باشد که منطبق 
با هزینه خدمت ارائه شده باشد. با توجه به نکاتی که اشاره 
ش��د وضع کارمزد به میزان ثابت برای رقم های متفاوت 
معامله اعم از کوچک و بزرگ، عملی منطقی است و نباید 

به آن ایراد گرفت. 

تناسب کارمزد با خرید مردم

از بع��د اقتص��ادی در ازای ارائه هر خدمتی باید قیمت 
واقعی اش محاسبه شود و ارائه کننده آن خدمت دستمزد 
خود را دریافت کند. این یک اصل اقتصادی است و هرکجا 
ک��ه از این اصل تخطی کنیم یک اص��ل مهم اقتصادی 
را نادی��ده گرفتیم. این مس��ئله در مورد اخ��ذ کارمزد از 
کارت خوان های فروشگاه هم صدق می کند. دریافت کننده 
خدمت باید به ارائه دهن��ده خدمت هزینه ای را پرداخت 
کند و این کاما منطقی اس��ت. مگ��ر اینکه بخواهیم به 
دریافت کننده خدمت یارانه پرداخت کنیم و این مسئله 
نیز باید برای دولت توجیه داش��ته باش��د که از پرداخت 
این یارانه چه چیزی عایدش می ش��ود. طبق بررسی های 
صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که دریافت کنندگان 
خدم��ت از پرداخت کارمزد ض��رر نمی کنند، ولی باید به 
ای��ن نکته توجه کرد که نحوه تعیین قیمت باید صحیح 
و درست اعمال ش��ود. چون ارائه دهنده خدمات یک نفر 
اس��ت و به نوعی انحص��ار وج��ود دارد، بنابراین نمی توان 
گفت عرضه و تقاضای بازار از اثربخش��ی و کارآمدی الزم 
برخوردار نیست. درنتیجه اینجا به یک قانون نیازمندیم 
و بای��د مقررات��ی از س��وی دولت وضع ش��ود تا قیمت 
منصفانه ای را تعیین کند تا هم ارائه دهنده خدمت برای 
انجام وظیفه اش به لحاظ کمی و کیفی انگیزه داشته باشد 
و هم دریافت کننده خدمت از پرداخت آن متضرر نشود. 
بنابراین از نقطه نظر اقتصادی اصل این طرح مشکلی ندارد، 
اما در رابطه با قیمت و میزان نرخ تعیین شده کارمزد باید 
نظرات کارشناسانه از سوی تصمیم گیران در بانک مرکزی 
اعمال ش��ود و قیم��ت را به گونه ای تعیین کنند که برای 
هر دو طرف خریدار و فروشنده زیانی نداشته باشد. طبق 
شنیده ها قرار است میزان مبلغ ثابت باشد و این ثابت بودن 
کار را دچار مشکل می کند زیرا ممکن است کسی خرید 
کوچکی داشته باشد و مبلغ کمی پرداخت کند و گاهی 
نیز خرید بزرگ باشد و مبلغ پرداختی زیاد. بنابراین مقدار 
کارمزد باید با مقدار خرید مردم تناسب داشته باشد. اگر 
مسئوالن بتوانند این ارتباط صحیح بین مقدار اخذ کارمزد 
و مبل��غ خرید را برقرار کنند اصل قضیه به هیچ عنوان با 

مشکل مواجه نمی شود. 

اقشار مرفه و کارمزد کارت خوان ها

خانه ملت: همان طور که می دانید موضوع اخذ کارمزد 
از دارن��دگان کارت خوان ها در کمیس��یون برنامه، بودجه 
و محاس��بات مجلس مطرح ش��ده، اما درباره اجرای این 
موضوع تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است. باید هزینه 
کارمزد کارت خوان ها براس��اس س��قف مبادل��ه تجاری، 
متغیر تعیین ش��ود. ش��ورای پول و اعتبار باید براساس 
جمع بندی های کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصادی 
مجلس درباره نحوه و میزان اخذ کارمزد از کارت خوان ها 
تصمیم گی��ری کند. با توجه به اینکه بس��یاری از مردم و 
مغازه داران ب��ا موضوع اخذ کارمزد از دارندگان پایانه های 
فروشگاهی درگیر خواهند شد بنابراین الزم است که قبل 
از اجرای طرح مذکور، کمیس��یون های اقتصادی و برنامه 
و بودجه مجلس تمامی جوانب موضوع را بررس��ی کنند. 
رییس بانک مرکزی باید در کمیسیون های برنامه و بودجه 
و اقتصادی مجلس استدالل های الزم درباره موضوع اخذ 
کارم��زد از دارندگان پایانه های فروش��گاهی و همچنین 
نحوه انج��ام این کار را ب��رای نمایندگان تش��ریح کند. 
ش��ورای پول و اعتبار باید بعد از بررسی جمع بندی های 
نهایی کمیس��یون های اقتصادی مجلس، درباره موضوع 
اخذ کارمزد از کارت خوان ها تصمیم گیری کند. استدالل 
برخی ه��ای در زمینه اخذ کارمزد از کارت خوان مبنی بر 
این بوده که معموال استفاده کنندگان از کارت های اعتباری 
از اقشار مرفه جامعه هستند این در حالی است که بسیاری 
خانوارهای کم درآمد با استفاده از کارت اعتباری دریافت 
یارانه نقدی از کارت خوان اس��تفاده می کنند. باید هزینه 
کارمزد کارت خوان ها براساس سقف مبادله تجاری، متغیر 
و منطقی باش��د. در موضوع اخذ کارمزد از کارت خوان ها 
باید به صورت ش��فاف میزان هزین��ه کارمزد پرداختی از 

سوی مشتری و مغازه دار مشخص شود. 

دکتر بیژن بیدآباد
اقتصاددان

دکتر کامران ندری
مدیر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی 

رجب رحمنی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس

مدتی است بانک ها از مشتریانی که به صورت الکترونیکی 
از فروش��گاه ها خرید می کنند مبلغ��ی را به عنوان کارمزد 
دریاف��ت می کنن��د. آثار این ط��رح از چن��د جهت قابل 
بررسی اس��ت، مبلغ کسر شده از مش��تریان ناچیز است 
ولی با توجه به تعدد مراجعه خریداران به فروشگاه ها برای 
تامین نیازهایشان یک هزینه اضافی را به خریدار تحمیل 
می کند که در محاس��بات هزین��ه ای و درآمدی خریدار از 
قبل منظور نش��ده اس��ت. هدف اصلی بانکداران از اجرای 
چنین طرحی این اس��ت که خریداران کمتر از اس��کناس 
و مراجعه حضوری به بانک اس��تفاده کنند که این مسئله 
برای بانک بس��یار پر منفعت است، چون هم باعث توسعه 

بیش��تر فعالیت های بانکی شده و هم اینکه منفعت مردم 
را نیز در بر می گیرد، زیرا امکاناتی برایش��ان فراهم کرده و 
س��بب تسهیل در کار و فعالیتشان شده است. اینکه مبلغ 
کسر شده از خریداران در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد 
یا بانک صادر کننده کارت مش��تری هنوز مشخص نیست. 
ول��ی فرض را بر هرکدام از اینها بگذاریم بانک ها می توانند 
تسهیات بیشتری را برای خریداران و دارندگان کارت های 
الکترونیک��ی فراهم کنند و از ای��ن طریق موفق به جذب 
پس انداز های کوچک در بانک های بزرگ  شوند. به طورکلی 
اخ��ذ کارمزد از خری��داران و تحمیل یک هزینه اضافی به 
آنها در شرایط امروز اقتصادی کشور بسیار قابل تامل است 
و نیاز به بررس��ی مجدد دارد و بان��ک مرکزی باید به طور 
مش��خص اعام کند که از این وجوه جمع آوری شده نزد 
خود قصد توسعه چه فعالیت الکترونیکی و خدماتی بانکی 

را دارد. این مسئله می تواند در روشن کردن مسئله کمک 
زی��ادی کند. نکته ای که در اینجا وج��ود دارد ثابت بودن 
مبلغ کارمزد برای خریدهای کوچک و بزرگ است و بانک 
این مسئله را برای تسهیل کارهای محاسباتی خود انجام 
داده و اگ��ر این را بخواهیم به مبلغ خرید پیوند بزنیم باید 
هر بار بانک مشغول محاسبه ارقام مختلف شود و محاسبات 
را دقیق انجام دهد که از نظر خریدار روش��ن شود. در کل 
با توجه با این مس��ائل ش��اید راه حل بینابین این باشد که 
سیس��تم بانکی برای آن دس��ته از خرید هایی که باالتر از 
ارقام مش��خصی است این کارمزد را داش��ته باشد و برای 
خرید های کوچکی که مردم انجام می دهند و نمی خواهند 
اسکناس را که چاپ و تولیدش در ایران بسیار باالست زیاد 
کنند، بانک ها می توانند برای این خرید های جزیی از اخذ 

این کارمزد صرف نظر کنند. 

آنها که نمی خواهند اسکناس چاپ شود

فرصت ام�روز: در پ�ی تصمیم بان�ک مرکزی در 
س�ال 90 مبن�ی  ب�ر اخ�ذ کارم�زد از خری�داران 
الکترونیکی فروش�گاهی، اکنون بعد از گذش�ت 
دو س�ال این ط�رح به مرحله اجرا در آمده اس�ت 
و س�روصداهای فراوان�ی در بین کارشناس�ان و 
صاحب نظران عرصه اقتصاد و همچنین مشتریان 
اصن�اف به گوش می رس�د و هرک�دام از نقطه نظر 
متفاوت�ی درب�اره مفید ی�ا مضر ب�ودن این طرح 
سخن می گویند. تا کنون بانک مرکزی و بانک های 
صادرکنن�ده کارت در ازای ه�ر تراکن�ش خرید 
روی دس�تگاه های پ�وز ب�ه پی اس پی ه�ا کارمزد 
ناچی�زی پرداخ�ت می کردند. البت�ه کارمزدی از 
س�وی دارندگان این دس�تگاه ها یعنی واحدهای 
صنفی و دیگر بخش ها پرداخت نمی ش�د و به این 
ترتیب خدمات دریافت مالی بسیار ارزشمند برای 
واحدهای صنفی رایگان بود این درحالی است که 
هزین�ه ارائه این خدمات ب�رای پی اس پی ها دائما 
در ح�ال افزای�ش اس�ت و ادامه رون�د پرداخت 
کارمزد توس�ط بانک مرکزی ممکن نیست. طبق 

بررسی های صورت گرفته نظام بانکداری در غرب 
تمام درآمدهای خود را براس�اس کارمزد دریافت 
می کن�د ول�ی عمده درآم�د بانک های کش�ور ما 
ناش�ی از تسهیالت اس�ت و کارمزد نقشی ندارد. 
در حالی که اجرای ای�ن طرح واکنش هایی مثبت 
و منفی به همراه دارد. گروهی از فروش�ندگان در 
مورد این موض�وع اتفاق نظر دارند که اجرای این 
طرح یعن�ی اینکه بابت کش�یدن کارت از دارنده 
دستگاه مبلغی کسر شود، باعث خواهد شد بازار 
عقب گرد داش�ته باشد و به سمت استفاده بیشتر 
از اس�کناس پی�ش برود و در عین ح�ال منجر به 
این می ش�ود که برخی دارن�دگان کارت خوان به 
مشتری بگویند در صورت استفاده از کارت برای 
خرید ممکن خواهد بود مش�تری مبلغ کارمزد را 
تقب�ل کند. با وجود این نواقص و اما و اگر ها بانک 
مرک�زی با جدیت به اجرا و اعمال دریافت کارمزد 
از پذیرنده ها مقید اس�ت و تاکی�د می کند اجازه 
تخلف به فروشگاه ها را نخواهد داد. اکنون برخی 
در نظام بانکی کش�ور به این نتیجه رسیده اند که 

برای ادامه خدمات دهی به مشتریان در این بخش 
الزم اس�ت ک�ه کارمزدهایی هم دریافت ش�ود و 
دریافت کارمزد رویه ای معمول در تمام کش�ورها 
در قبال خدمات الکترونیکی اس�ت. طبق آخرین 
برآوردهای بانک مرکزی نرخ این کارمزد با توجه 
به اینکه قیمت تمام ش�ده هر تراکنش حدود 200 
ت�ا 250 تومان اس�ت، احتماال ح�دود 100 تا 150 
تومان مقرر خواهد ش�د که البت�ه این نرخ هنوز 
نهایی نش�ده و در مراحل کارشناس�ی قرار دارد. 
حاال باید منتظر ماند و دید ش�ورای پول و اعتبار 
براساس جمع بندی های کمیس�یون های برنامه و 
بودج�ه و اقتصادی مجلس درب�اره نحوه و میزان 
اخذ کارمزد از کارت خوان ها چه تصمیمی خواهد 
گرفت و سرنوش�ت برزخی کارمزد کارت خوان ها 
ام�روز  صفح�ه  در  رس�ید.  خواه�د  کج�ا   ب�ه 
»اقتصاد با مدیران« این موضوع را با اقتصاددانان 
و کارشناس�ان و تحلیلگران در میان گذاشته ایم 
که صورت مس�ئله ط�رح دریافت کارم�زد برای 

کارتخوان ها چیست و چگونه باید اجرا شود. 

بررسی یکی از چالش های بانکی در نظر سنجی »فرصت امروز«

کارمزد،برزخکارتخوانها

دکتر احمد میرمطهری
دبیر کل اسبق بورس

سعید لیالز
تحلیلگر اقتصادی

درباره کارمزدسمتنام

دکتر احمد 
دبیر کل اسبق بورس میرمطهری

شاید راه حل بینابین این باشد که سیستم بانکی برای آن دسته از خرید هایی که باالتر از یک رقم مشخصی است 
این کارمزد را داشته باشد و برای خرید های کوچکی که مردم انجام می دهند و نمی خواهند اسکناس را که هزینه 

چاپ و تولیدش در ایران بسیار باالست، زیاد کنند، از اخذ این کارمزد صرف نظر شود. 

دکتر بیژن بیدآباد
اقتصاددان

درباره ثابت بودن مبلغ اخذ کارمزد نیز باید گفت آن مقدار مبلغی که از خریداران کسر می شود علی القاعده 
جبران هزینه انجام عملیات است و نباید متناسب با مبلغ رقم جا به جا شده باشد بلکه باید منطبق با هزینه 

خدمت ارائه شده باشد. تعیین وضع کارمزد به میزان ثابت برای رقم های متفاوت معامله اعم از کوچک و بزرگ، 
عملی منطقی است و نباید به آن ایراد گرفت. 

مدیر گروه بانکداری دکتر کامران ندری
اسامی پژوهشکده 

پولی و بانکی 

در رابطه با قیمت و میزان نرخ تعیین شده کارمزد باید نظرات کارشناسانه از سوی تصمیم گیران در بانک مرکزی 
اعمال شود و قیمت را به گونه ای تعیین کنند که برای هر دو طرف خریدار و فروشنده زیانی نداشته باشد. طبق 
شنیده ها قرار است میزان مبلغ ثابت باشد و این ثابت بودن کار را دچار مشکل می کند، چرا که ممکن است 

کسی خرید کوچکی داشته باشد و گاهی مبلغ کمی پرداخت کند و گاهی مبلغی زیاد. بنابراین مقدار کارمزد باید 
با مقدار خرید مردم تناسب داشته باشد. 

سعید لیاز

تحلیلگر اقتصادی

چون خدمات مجانی وجود ندارد تصور می کنم مطالبه این کارمزد و خدمات تنها موضوع را شفاف تر می کند و 
از این جهت بسیار مفید واقع می شود، چرا که وقتی ما خدماتی را دریافت می کنیم کاما باید بدانیم که پول این 
خدمات را می پردازیم یا نمی پردازیم. این مسئله به این معناست که اگر کارمزدی دریافت نشود، می تواند این 
شبهه را ایجاد کند که ارائه کننده خدمات این کارمزد را به هزار شکل دیگر از مشتری می گیرد و آنها بی اطاع 

هستند. در نتیجه چنین طرحی مفید به نظر می رسد و برای مشتریان مسئله را شفاف تر می کند. 

عضو کمیسیون برنامه رجب رحمنی
و بودجه و محاسبات 

مجلس

باید هزینه کارمزد کارت خوان ها براساس سقف مبادله تجاری، متغیر تعیین شود. شورای پول و اعتبار باید 
براساس جمع بندی های کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس درباره نحوه و میزان اخذ کارمزد از 

کارت خوان ها تصمیم گیری کند. با توجه به اینکه بسیاری از مردم و مغازه داران با موضوع اخذ کارمزد از دارندگان 
پایانه های فروشگاهی درگیر خواهند شد بنابراین الزم است که قبل از اجرای این طرح، کمیسیون های اقتصادی 

و برنامه و بودجه مجلس تمام جوانب موضوع را بررسی کنند. 

دیدگاهدیدگاه

بازرگانان در طول سال ها همواره سعی داشتند تا 
یک نظام دقیق و موثر برای انجام معامات و انتقال 
سریع و آس��ان پول ابداع کنند و این تاش تا امروز 
برای ابداع و توسعه تجهیزات و سیستم های مناسب 
به منظور تسهیل امر خرید و نقل و انتقال پول ادامه 
داشته است. صندوق ها و ماشین های پول شمار دیگر 
صرفا وس��ایلی که موجب تحمیل هزینه می ش��وند 
نیس��تند، بلکه ای��ن تجهیزات هم اکن��ون تبدیل به 
کامپیوترهایی شده اند که قادر به اندازه گیری کاالهای 
خریداری شده و صدور رسید بوده و اطاعات مربوط 
به خرید مشتریان را ثبت می کنند. رجوع به صندوق 
هنگام اتم��ام خری��د از س��وپرمارکت های بزرگ و 
کوچک برای ما یک امر عادی است و ما به وجود این 
صندوق ها در مغازه ها عادت کرده ایم، اما بد نیس��ت 
در این میان اش��اره ای داشته باشیم به دستگاه های 
کارت خوان که خدمات بسیار مناسب و ارزشمندی را 
به هنگام خرید به مشتریان ارائه می کنند.  در جهان 
باستان چرتکه ها آخرین تکنولوژی روز برای محاسبه 
قیمت و س��ایر موارد مورد استفاده قرار می گرفتند. 
چرتکه ها از یک چارچوب چوبی به همراه مهره هایی 
که یک س��یم از میان آنها رده شده و در ردیف هایی 
منظم در کنار هم قرار می گرفتند، تشکیل می شدند 
و بار محاسبات را در زمان های دور بر عهده داشتند. 
این وس��ایل حس��اب و کتاب قدیمی درواقع اجداد 
ماشین حس��اب ها و کامپیوتر های پیشرفته امروزی 
هس��تند که پیش از خلق سیستم منظم و مکتوب 
اعداد در حدود 1500 س��ال پیش ابداع ش��دند. در 
طول سالیان متمادی بسیاری از مخترعان و خصوصا 
ریاضیدانان در گذشته سعی کردند تا ماشین محاسبه 
مناس��ب و کاربردی را براساس نمونه های باستانی و 

قدیم��ی آن تولی��د کنند که برخی از آن��ان در این 
زمینه به موفقیت هایی دس��ت یافتند و بعضی دیگر 
نتوانستند به هدفشان برسند و اختراع و نوآوریشان 
با شکس��ت روبه رو ش��د.  هدف تمام این تاش ها و 
خاقیت ها که درنهایت به صندوق های پول شمار در 
فروش��گاه ها و ابداع دستگاه های کارت خوان منتهی 
شد جلوگیری از سرقت محصوالت بود. صندوق هایی 

که در فروشگاه ها و سوپرمارکت های بزرگ و 
کوچک آنها را مشاهده می کنیم به تدریج 

به مهم ترین قسمت برای کسب و کارها 
بدل ش��د و امروزه وابس��تگی بسیار 
زی��ادی به قابلیت ه��ای این قبیل 
تجهیزات وجود دارد. امروزه تصور 
فروشگاه ها و سوپرمارکت ها بدون 
وجود صندوق و دس��تگاه های 
کارت خوان بسیار دشوار است، 
زیرا استفاده از دستگاه های پوز 
)کارت خ��وان( در اقصی نق��اط 
دنیا ب��ه امری بس��یار بدیهی 
تبدیل ش��ده و امر خرید کاالها 

و مایحت��اج م��ردم را ب��ه ش��کل 
قابل توجهی تس��هیل کرده است. ارائه 

امکان عدم حمل پول، س��هولت در پرداخت 
و امکان انتقال پول در هر زمان و مکان به حساب 

اش��خاص دیگر از جمله امکانات بس��یار کاربردی و 
مفیدی است که دستگاه های کارت خوان به ما ارائه 
می کنند. خدماتی که به دلیل اس��تقبال و استفاده 
قابل توجه مردم دنیا بسیار ضروری به نظر می رسد، 
طوری ک��ه عدم وج��ود آن خأل بس��یار بزرگی را در 

زندگی روزمره ما ایجاد خواهد کرد. 

مروری بر تاریخچه دستگاه کارت خوان 



ساعت به وقت سونی
به گزارش وال استریت ژورنال، 
کمی قبل ت��ر در بین خبرها آمده 
بود س��ونی قص��د دارد س��اعتی 
هوش��مند را که به ص��ورت کامل 
از e-paper س��اخته شده است 
تولی��د کند و صفحه نمایش و بن��د آن قادر خواهند بود 
در واکنش به ژس��ت های حرکتی فردی که آن را به مچ 

دستش بسته، پاسخ های متفاوتی ارائه کنند. 
ب��ر مبنای آنچه تاکنون اعالم ش��ده بود، ایده نس��ل 
بع��دی س��اعت های هوش��مند س��ونی بس��یار جذاب 
و خ��ارق الع��اده به نظ��ر می رس��ید، اما مس��لما همه 
 ما مش��تاق بودیم ت��ا اطالع��ات بیش��تری را در مورد
 e-paper  و گجت تازه ای را که براساسش تولیدشده 
است کس��ب کنیم و به ظاهر اکنون این انتظار به پایان 
رسیده اس��ت، زیرا مشخص شده که ساعت مورد بحث 
تولیدش��ده و حتی در معرض دید عموم قرار داشته، اما 
هیچکس نمی دانسته که س��ونی یکی از سرمایه گذاران 

پروژه FES Watch است. 
اس��تارتاپ Fashion Entertainment که تالش 
داشته به جذب س��رمایه عمومی برای تولید یک ساعت 
هوشمند متفاوت بپردازد، اکنون یکی از زیرمجموعه های 
س��ونی به حس��اب می آید و در حال طراحی و آزمایش 

کردن نسل جدیدی از محصوالت الکترونیکی است. 
س��اعت تولیدشده توس��ط این گروه بس��یار سبک و 
نازک بوده و در کنار انعطاف پذیری نسبتا قابل توجهش 

ظاهری ساده، جذاب و مینیمال را ارائه می کند.  

استعفای بشر دوستانه
رویت��رز،  به گ��زارش 
وال��ری آموس، رییس 
دفت�����ر کمک ه��ای 
بشردوستانه س��ازمان ملل و هماهنگ کننده کمک های 
اضطراری به صورت غیرمنتظره ای استعفا کرد، اقدامی که 

از سوی سخنگویش تایید شده است. 
وال��ری آموس که ب��رای کم��ک ب��ه غیرنظامیان در 
س��وریه، عراق، مالی و دیگر مناطق بحران زده سراس��ر 
جهان به س��ختی تالش کرده ب��ود، هیچ دلیلی برای این 
تصمیمش که در پایان مارس س��ال آتی میالدی به اجرا 

درمی آید، ارائه نکرده است. 
بان کی مون، دبیرکل س��ازمان ملل در بیانیه ای گفت: 
والری آموس بدون خستگی خودش را برای مردم سراسر 
جهان که از جنگ ها و فجایع طبیعی رنج می بردند وقف 
ک��رده بود. از نظر او مردم همیش��ه در اولویت بوده اند. او 
همچنین به ص��ورت مداوم با امدادگرانی که جان خود را 
برای برآورده کردن نیاز مردم به خطر می اندازند همکاری 

کرده است. 

اوپک در برابر شیل
به گ��زارش گاردین، با 
تصمی��م غیرمنتظ��ره 
و ک��م س��ابقه اعضای 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( مبنی بر حفظ 
س��طح تولید فعلی نفت خام، سرنوشت شرکت های انرژی 

امریکایی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. 
به گ��زارش گ��روه ترجمه نکونی��وز به نق��ل از روزنامه 
وال استریت ژورنال، در پی تصمیم اوپک برای کاهش ندادن 
تولی��د نفت خام باوجود کاهش بی س��ابقه قیم��ت آن در 
بازاره��ای جهانی، قیمت نفت امریکا به زیر 70 دالر در هر 
بشکه رسیدکه پایین ترین قیمت در چهار سال گذشته است. 
همچنی��ن در پی کاه��ش قیمت نفت امریکا، س��هام 
ش��رکت های ان��رژی در بازاره��ای بورس نیز به ش��دت 
سقوط کرده است. گفته می شود که سهام شرکت منابع 
ق��اره )Continental Resources( ک��ه بزرگ ترین 
تولیدکننده نفت ش��یل در منطقه داکوتای شمالی است 
نزدی��ک به 20 درصد کاهش یافته اس��ت. این ش��رکت 
پیش تر وعده داده بود که بهای نفت خام به 85 دالر در 

هر بشکه بازخواهد گشت. 
البته سهام دیگر شرکت های انرژی امریکایی نیز تحت 
تاثیر تصمیمات اوپک در روز پنج شنبه قرار گرفته است. 
گفته می شود س��هام شرکت آپاچی )Apache( و منابع 
طبیع��ی پیون��ر )Pioneer( ح��دود 11 درصد کاهش 
داشته است. هیچ یک از شرکت های انرژی تاکنون نسبت 
به کاهش ارزش س��هام خود در بازارهای بورس اظهارنظر 

نکرده اند. 

مرکز آمار ایران قادر اس��ت در هر لحظه جمعیت کش��ور را براساس فرمول های خاص 
خود برآورد و اعالم می کند. 

محاس��به جمعیت کش��ور براس��اس رابطه رش��د صورت می  گیرد که در آن جمعیت 
سرش��ماری سال 1390 و رش��د جمعیت ساالنه کشور دخیل اس��ت که در حال حاضر 
حدود 0/01179 و بر پایه سرش��ماری نفوس و مس��کن س��ال 1390 نرخ رشد جمعیت 
کشور حدود 1/92 درصد است که پس از انجام هر سرشماری نرخ رشد پیش بینی مورد 

تجدیدنظر قرار می گیرد. 
براس��اس آخرین برآورد مرکز آمار ایران جمعیت کش��ور در روز، شنبه )8 آذر 1393( 

برابر با 77 میلیون و 930 هزار و 486 نفر بوده است. 
این در حالی اس��ت که مرجع رسمی آماری کشور پیش از این پیش بینی کرده بود که 
کل جمعیت ایران در پایان س��ال 1393 به 8/ 77 میلیون و در س��ال 1395 به بیش از 

6/ 79 میلیون نفر خواهد رسید. 
بر این اس��اس جمعیت کل ایران بنابر نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 از 
70 میلیون و 496 هزار نفر در س��ال 1385 با رشد حدود یک میلیون نفری در هر سال 

به 75 میلیون و 150 هزار نفر در سال 1390 افزایش یافته است. 

ایران در نقشه سرطان جهان 14/1 میلی�ون بزرگس�ال در جهان در س�ال 
2012 مبتال به سرطان تش�خیص داده  شده اند 
و 8/2میلیون مرگ ناشی از سرطان ثبت شده 
است. مقایسه اعداد و اطالعات این نقشه  عدم 
وجود سونامی  سرطان در ایران را تایید می کند. 

ایران در زمینه سرطان از بسیاری از کشورهای 
پیشرفته اوضاع بهتری دارد. ضریب اعتماد به 
آمار های سرطان در دنیا در 8 سطح طبقه بندی 
شده اند که آمار ایران در سطح سوم است. البته 
قرار گرفتن آمار کشوری مانند آلمان در سطح 
2 و چین در سطح 3 نشان می دهد این گزارش 
را باید قابل اعتنا دانست. خالصه همه این عدد و 
رقم ها این است: خبری از سونامی سرطان نیست. 
روی دیگر همه این حرف ها البته توجه به این 
نکته است که با وجود همین آمار پایین باز هم خطر 
افزایش ابتال به سرطان با مدرن شدن زندگی ها و 
فاصله گرفتن از زندگی های سالم پیشین کشور 

را تهدید می کند.

امروز همانند یادداش��ت های قبلی دو داستان را برایتان نقل می کنیم و سپس به بررسی هر یک 
خواهیم پرداخت. 

داستان اول
قیمت نان با 80درصد کاهش به ارزان ترین قیمت خود در 10 س��ال اخیر رس��ید. پس از انتشار 
این خبر موجی از شادی سراسر کشور را فرا گرفت و مردم به خیابان ها آمده و به جشن و پایکوبی 
پرداختند. به گزارش خبرنگار ما در این جشن 12 نفر در زیر دست پا مجروح و دو نفر هم گم شدند. 

داستان دوم
قیمت نان 30 درص��د افزایش یافت و رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان گفت: 
قیمت هر قرص نان سنگک 800 تومان، بربری 700 تومان، لواش 220 تومان و تافتون 400 تومان 

تعیین شده است. 
بررسی داستان اول

خودت��ان چه فکری می کنید؟ 80 درصد کاهش قیمت نان! بر چه مبنایی؟ واقعا ما را چه فرض 
کردید؟ بررسی نمی کنیم که کمی در خلوت خودتان فکر کنید. 

بررسی داستان دوم
این داستان واقعیت دارد. بعد از گران شدن عجیب گوجه فرنگی این بار نوبت نان رسید تا با افزایش 
30 درصدی سهمی مهم در سخت شدن زندگی مردم داشته باشد. این افزایش قیمت ها خواسته 
یا ناخواسته روی برخی امور زندگی مان تاثیر خواهد گذاشت. بنده تعدادی از این اثرات را در ادامه 

بررسی کرده ام. 
در شروع زندگی مشترک

تصور کنید زوجی جوان برای شروع زندگی مشترکشان به یکی از این شرکت های برگزار کننده 
مراسم عروسی رفته و می خواهند غذای عروسی شان را انتخاب کنند، مکالمه زیر در آنجا محتمل 

به نظر می رسد. 
داماد: »خب! غذاهاتون چه جوریه؟ بره درسته هم دارید دیگه؟«

برگزار کننده: »دیگه بره قدیمی شده و کسی استفاده نمی کنه، ما االن بوته گوجه فرنگی داریم که 
وسط سفره می ذاریمش، به عالوه نفری یک تافتون می دیم دستشون، ضمنا اگر املت هم بخواهید 

قضیه فرق داره و یک کم گرون تر می شه.«
داماد: »اگر املت نخواهیم چی؟«

عروس: »یعنی چی املت نخواهیم؟ پدر شوهر شیرین، دختر عموم وسط مهمونی یک وانت نیسان 
رب ریخت رو سر عروس و داماد، تو می خوای املتو حذف کنی؟«

داماد: »خب! اگر بخواهیم تافتون و سنگک رو حذف کنیم فقط گوجه فرنگی داشته باشیم چی؟«
برگزار کننده: »اونطوری در میاد براتون نفری 110 هزار تومان که سلف سرویسه هر  کی می خواد 

میره هر چقدر بخواد رب یا گوجه رو خودش می کشه.«
در محاوره دو جوان

نفر اول: »کامی رو که می شناسی؟ باباش براش یک مازراتی خرید که صندوقش پر گوجه است، 
صندلی عقبش��م رو هم با تافتون و بربری پر کرده، باورت میش��ه؟ بابای من یک خیارم برای من 

نمی خره.«
در صحبت های خاله زنکی

اختر خانوم: »دیدی چه جوری دیروز ربشو به رخ ما می کشید؟«
اقدس خانوم: »آره بابا! هی تافتوناشو از توی یخچال در می آورد که ما ببینیم.«

در دعواهای زن و شوهری
زن: »دیگه خسته شدم نمی تونم تحمل کنم، این چه وضع زندگیه؟ آخه تا کی کباب و ریحون 
و دربند، شوهر همکارم تولدش واسش یک رب گوجه خرید با دو تافتون، تو میری طال می خری! 

خجالت نمی کشی؟«
شوهر شرمنده است و تصمیم می گیرد برود وام بگیرد تا برای روز ولنتاین برای همسرش یک رب 

گوجه فرنگی و یک عدد تافتون بخرد! 

سعید هوشیار    | طنزنویس|

نمودار امروز

کیوسک

کاربران »کم هزینه کن« درعین محدودیت در بودجه معموال دنبال سیس�تم مناس�ب برای راه افتادن کارهای خود هس�تند و آنچه کمپانی فرانسوی »آرکو « )برگردان از 
انگلیسی=آرکاس( تحت نام Cesium 80 به قیمت 150 یورو عرضه کرده،  تبلتی از این دست  است. 

قــاب

پس از جس��ت وجویی در بازار لوازم خانگی، 
متوجه شدم که مردم به شدت به دنبال یخچال 
و فریزر هس��تند و قیمت برایشان مهم نیست. 
در اینج��ا بود که به فکر افتادم چرا با این همه 

مشتری تولید نکنم؟
اف��کار مختلفی در ذهنم غوط��ه ور بود: »آیا 
می توان��م تولی��د کنم؟« ای��ده تولی��د رهایم 
نمی ک��رد. یکی، دو ماه با این فکر می خوابیدم، 
با این فکر بیدار می ش��دم و با این فکر زندگی 
می کردم. با هرکس که اطالعاتی در این زمینه 
داشت مطرح می کردم، ولی هیچ کس این ایده 
م��را تایید نمی ک��رد. چون همه در ذهنش��ان 
کارخانه ه��ای ب��زرگ آن زمان )مانن��د ارج و 

آزمایش( تداعی می شد.
ولی من با رویای اینکه روزی بتوانم یخچال 
و فری��زر تولید کنم، از کلمن س��ازی دس��ت 
کش��یده بودم. حاال چه کار باید می کردم؟ باید 

ب��ه همین مغازه قناعت می کردم یا نه؟ با خود 
فکر می کردم درآمد و مش��تریان خوبی دارم، 
باید ضمن حفظ اینها، تولید را هم شروع کنم؛ 
ولی چگونه؟ ش��رایطی که در آن قرار داشتم، 
نوعی تهدید ب��رای زندگی ام بود، ام��ا در بازار 
فرصت خوبی وجود داش��ت و اگر این شرایط 
عوض می شد، فرصت هم از بین می رفت. باید 
خیلی سریع می جنبیدم و تولید می کردم. اما 
اطالعات من ناقص و مبه��م بود. تحمل ابهام 
یک��ی از ویژگی هایی اس��ت ک��ه محققان در 
م��ورد کارآفرینان ذکر می کنن��د. درواقع ابهام 
سبب انگیزش می ش��ود و فرد کارآفرین را در 
مس��یر خود مصمم می کند، طوری که تهدید 
را ب��ه فرصت تبدیل می کند.یکی از افرادی که 
با او مش��ورت کردم، از بس��تگان نزدیکم بود و 
ایده ای را که در ذهنم بود، مطرح کردم. او کلی 
خندید و گفت: »تو؟! تو می خواهی تولید کنی؟! 
بهتر است همین تعمیرگاهت را بچسبی و این 
فکرهای نشدنی را از ذهنت بیرون کنی.« وقتی 
ایش��ان این طور با قضیه برخورد کرد به عوض 

اینکه دلس��رد شوم، به رگ غیرتم  برخورد و با 
خودم گفتم: »م��ن حتما باید این کار را انجام 
دهم.«بعد از کلی فکر کردن به دوران طراحی 
برگشتم و به یاد آقای مهندس زرگریان افتادم 
که همیشه می گفت: »اول خوب فکر کن، بعد 
فکرت را روی کاغذ بیار. یادت باشه که فکرت 
باید جوری باشه که با امکانات موجود قابل اجرا 
باش��ه.« خب! پس باید ج��وری فکر و طراحی 
می کردم که ب��ا امکاناتی که موجود بود بتوانم 
تولید کنم؛ یعنی با حداقل امکانات. ایده تولید با 
حداقل امکانات، در واقع یک خالقیت بود؛ نوعی 

نگاه جدید به مسئله تولید.
با هرک��س که مطرح می ک��ردم و می گفتم 
که قص��د دارم یخچال و فریزر بس��ازم، همه، 
آزمای��ش و ارج را مثال می زدند و معتقد بودند 
ک��ه این کار، دس��تگاه های ب��زرگ، پرس های 
عظیم و س��الن وس��یع و پول زیادی نیاز دارد. 
مگر می  شود بدون داشتن چنین امکاناتی کار 

تولیدی انجام داد؟
ادامه دارد...

سلطان حسین فتاحی
|  بنیانگذار صنایع امرسان | 
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ایده اولیه تولید یخچال و فریزر

خودپرداز

سودوکو

من یک رب می خوام! 

منطقه آزاد

روزگاری بود که اگر کسی ماهی 4000 تومان 
درآمد داش��ت، می توانس��ت هم س��فر برود هم 
پس انداز کند و حتی با قسط و اندکی قرض خانه 
یا ماش��ین بخرد. همان روزها ک��ه خیلی هم دور 
نیست، کسانی بودند که 4000 تومان برایشان رؤیا 
بود و نمی دانستند صفرهایش را چطور می نویسند. 
حاال روزها و سال ها گذشته و هنوز این صفرها 
در ذهن مردم باال و پایین می رود، فقط با این تفاوت 
که تعداد صفرها کمی، بیشتر شده و 4000 تومان 
قیمت یک آدامس ساده است. اگر چند قدمی در 
همین شهر در میان مردم بگردیم بعضی ها بدجوری 
کفگیرشان به ته دیگ خورده و در همسایگی شان 
کفگیر به ته دیگ نخورده و پول از پارو باال رفته های 

زیادی زندگی می کنند. 
حاال اینک��ه چرا و چط��ور این آدم ه��ا به اینجا 
رسیده اند را نمی دانیم. اگر بخواهیم ساده به ماجرا 
نگاه کنیم، می شود مصداق شعر همان شاعر معروف 

که می گفت: یکی را داده ای صدگونه نعمت... 
هرچه مردم قدیمی تر ش��هر را ببینیم، بیشتر 
رقم هایی به گوشمان می خورد که برای بچه های 
این نسل شبیه جوک است، کافیست به یک جوان 
دهه 70 بگویی پدرش ب��ا 20000تومان پیکان 
می خریده، جوری نگاهت می کند انگار از کره ماه 

آمده ای! 
پیرمرد سرایداری را می شناختم که در خانه ها کار 

می کرد.او به من می گفت:  »واهلل گفتن ندارد، اما از 
شما چه پنهان، یک بار به خانه ای برای کار معرفی 
شدم، دو سه روز بیشتر نتوانس��تم بمانم، باورتان 
نمی شود اما وسط خانه یک دکمه می زدند استخری 
می آمد باال و همان جا بچه ها شنا می کردند. به جان 
خودم راست می گویم، خوب اینها خیلی پولدارند، 
ثروتمند هس��تند، اما ما به ماهی 400 تومان هم 
راضی هستیم... « و می خندد. تب مهریه هم در چند 
سال گذشته برای کسانی که می خواستند پولدار 
شوند بازاری شد. پسر دانشجویی با من هم صحبت 
شده بود که تعریف می کرد: »دخترخاله ام به تازگی 
متارکه کرده، 1000 سکه که مهرش بوده را به اجرا 
گذاشته، حتی اگر 10 تای آن را هم بگیرد ثروتمند 
می شود. آن وقت پولش از پارو که هیچ از برج های 

دوقلو هم باالتر می رود.« 
این هم برای خودش حکایتی اس��ت، اما گروه 
دیگری هم هس��تند که بی دغدغه و بی خبر یک 
شب خوابیدند و صبح مالک میلیون ها تومان ثروت 
پدری شدند. آنها آنقدر راحت به مسائل اقتصادی 
نگاه می کنند که انگار با کارمندان حقوق بگیر همین 
جامعه کیلومترها اختالف نژادی دارند، اما یادشان 

رفته که آنها فقط چندین طبقه از بقیه باالترند. 
مرد جوانی که نام ماش��ینش حت��ی به گوش 
خیلی ها نخورده می گفت:  »من یک پنت هاوس 
در برج های شمال شهر دارم و بی اغراق ماهانه باالی 

4میلیون تومان هم هزین��ه تفریحات آخر هفته 
می کنم، بقیه را هم در س��فر خرج می کنم. از نظر 
خیلی ها من ثروتمندم. اما هنوز خودم این حس را 

ندارم. می توانستم بهتر باشم. « 
به ظاهرش که نگاه می کنم فریاد می زند که جز 
ارث پدری از هیچ راهی نمی توانسته این همه پول 
دربیاورد. خوب البته در کنار همه این قشرها، گروه 
دیگری هم هستند که دنیا بیاید و برود همواره جد 
اندر جد حقوق بگیر دولتند و کارمند. اینها نه برایشان  
راست و چپ فرقی دارد نه دولت و رییس جمهور، در 
هر حال کارشان اداره رفتن و حقوق گرفتن است، به 
همان هم راضی اند، پای صحبتشان هم بنشینید 
می گویند: »پدرم کارمند بود، من هم مثل او سراغ 
همین کار رفتم، راضی ام. همین که جلو زن و بچه 
شرمنده نباشم کافیست. هر چندسال یک بار هم 
سفری می رویم. بچه ها را با همین حقوق کارمندی 

بزرگ کردم خدا را شکر چیزی هم کم ندارند. « 
گاهی به حال امثال اینها غبط��ه می خورم که 
چقدر خوب می توانند با شرایط کنار بیایند و دردی 

به نام اختالف طبقاتی آزارشان ندهد. 
حاال وقت این است که بپرسیم آنکه کوچک ترین 
تفریحش میلیون ها تومان خرج دارد ثروتمند است 
یا آنکه با یک خانه و حقوق کارمندی شاد و راضی 
است. به نظر شما به کدام یک از اینها می توان گفت 

ثروتمند؟ 

ثروت رویایی
مانلی فخریان | روزنامه نگار|
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 احتماال می دانید که ما در رش��ته مدیریت، درس��ی به نام داستان کسب و کار داریم. در این 
درس، هدف ه��ای متعددی را دنبال می کنیم که برخی از آنها واضح اس��ت و برخی را تا امروز 
وادار نش��ده بودم که بگویم. ما با مرور داستان های مربوط به شرکت ها و سازمان های مختلف، 
موفق یا شکست خورده، می خواهیم خاطرات مشترکی را برای تمام دوستانمان بسازیم تا وقتی 
با هم درسی را می خوانند یا بحث می کنند، زبان و کلماتشان مشترک باشد. همین طور معموال 
از داستان هایی استفاده می شود که بار آموزشی ضمنی هم دارند و در درس های دیگر می شود 
از آنها کمک گرفت. از س��وی دیگر، هر کسی در محیط کس��ب و کار و جلسات کار و قرارداد و 
مذاکره، باید به داستان ها و حرف های مختلف مجهز باشد و بعضی وقت ها به شوخی می گویم 
که یک مذاکره کننده باید جعبه مارگیری پر از داستان و روایت داشته باشد تا به فراخور جلسه، 
با به کارگیری آنها فضا را مدیریت کند و داستان کسب و کار – بدون اینکه تا به حال مستقیما 
گفته باشیم – چنین ابزاری را ایجاد می کند. عالوه بر این موارد که سیاست های گروهی است، 
من دغدغه های فردی خودم را هم دارم. من زندگی را از طبقات متوس��ط رو به پایین جامعه 
آغاز کرده ام و بعدها آموختم که ندانستن برخی چیزها، می تواند مسیر رشد را محدود یا مسدود 
کند. هنوز چند سال بیشتر نگذشته است از زمانی که به پاداش کمک در فروش یک محصول، 
خودنویس��ی تمام طال را به من هدیه دادند و من چون فکر می کردم حتما آب طالست و مگر 
هیچ دیوانه ای خودنویس تمام طال تولیدمی کند یا اس��تفاده می کند، خیلی ساده و بی هیجان، 
جعبه شیک آن را – که دیدن جعبه های شیک تقلبی چینی آن را برای ما عادی کرده است – 
باز کردم و خودنویس را در آوردم و ته کیفم انداختم! طرف مقابل، یک ساعت زمان الزم داشت 
تا جوری که غرور من آسیب نبیند، البه الی حرف ها اشاره کند که آن چیزی که گوشه کیفت 
انداختی، بیش از صد برابر کیفت قیمت دارد! از این مثال ها در زندگی ام کم نداشتم، اما فکر کنم 
اشاره ای به ماجرا، برای مخاطب هوشمندی که این نوشته  را می خواند، بیشتر از حد کفایت باشد. 
این است که به عنوان یک مسئولیت فردی، همیشه در دلم داشته ام که به آرامی و بی صدا، ضمن 
تامین تمام هدف های اولیه که گفتم، مراقب کسانی باشم که در الیه های پایین تر جامعه هستند 
و حق دارند و باید فرصتی داشته باشند تا به الیه های باالتر راه پیدا کنند. مسئول دولتی نیستم 
و هرگز هم نمی خواهم بشوم، تا با سیاست گذاری این روند را تسهیل کنم اما به عنوان یک معلم، 
می توانم البه الی حرف هایم، س��رنخ هایی را به محمدرضا ش��عبانعلی های هجده ساله و بیست 
ساله و بیست و چندساله بدهم تا وقتی با افرادی از طبقات اجتماعی باالتر می نشینند، احساس 
فاصله کمتری کنند و به خاطر ندانستن چیزهایی که دانستن شان هم ارزشی ایجاد نمی کند، 
احساس های بیهوده تلخ را تجربه نکنند. دانستن داستان های مربوط به کسب و کار و آگاهی از 
اطالعات عمومی برای افرادی که به تازگی وارد دنیای کسب و کار شده اند از همه چیز واجب تر 

است. موضوع دقیقا بر سر اعتماد به نفس و ارزش واقعی اشخاص در دنیای کسب و کار است. 

ارزش واقعی در کسب و کار

نگاه آخر
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