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 وزیر اقتصاد از کشف فساد جدید 12 هزار میلیارد تومان در نظام بانکی خبر داد.  
به گزارش مهر، علی طیب نیا، در نشست خبری در مورد پرونده های ویژه مربوط 

به فساد اداری و مالی در محاکم قضایی گفت: اخیرا پرونده هایی در 
بخش های مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد
مالی اداری در حال پیگیری است و...

وزیر اقتصاد خبر داد:

کشف فساد12 هزار میلیارد تومانی

خواسته تجار از دولت

زمینه رقابت ناسالم 
را حذف کنید

نگاه جدید دولت یازدهم به بخش 
خصوصی در سـیـاسـت هـایـش 
بازهم سرمایه گذاران اقتصادی را 
ــا در داخل که در خارج از  نه تنه
ــرد و آنها  ــور هم، امیدوار ک کش
ــپردن آنچه  ــی س ــا به فراموش ب

ــان  ــال های اخیر بر سرش در س
ــد دوباره  ــت می خواهن رفته اس
ــارت داخلی  ــان را در تج بختش
بیازمایند.  ــران  ای ــی  بین الملل و 
بخش خصوصی به عرصه ای وارد 
ــود که پیش از این انتقاد  می ش

دولتی و شبه دولتی بودن آنها را 
ــه این میدان منع کرده  از ورود ب
ــروز چه تغییراتی این  بود، اما ام
ــرمایه گذاران را به  ــاالن و س فع
ایران کشانده و آنها از دولت چه 

می خواهند؟ 

طرح ریزی استیضاح وزیر صنعت 
به بهانه سیگار مارلبرو

باوجود توان فنی ساخت دکل حفاری نفت در ایران

 وزارت نفت
همچنان دکل چینی می خرد

بررسی دالیل افزایش قیمت ارز در کافه مدیران

چرا ارز عریض شد؟
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یک کلیک 
فاصله تا خرید!

 کسب و کاری
 با مشتریان

دست و دلباز

 نقاشی دکوراتیو 
هنر- صنعتی ناشناخته 

در حوزه سرمایه گذاری 

گران
 اما پرمشتری

بررسی قواعد تبلیغات اینترنتی 
در گفت و گو با سام مشاور

گزارش »فرصت امروز« از فعالیت 
در شغل فروش لوازم التحریر

 گزارش »فرصت امروز«
از بازار پوشاک زمستانه

پنج راه برای اینکه بازاریابی موبایلی به کار شما بیاید 

بازاریابی سیار با گوشی های هوشمند
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ــف فساد جدید   وزیر اقتصاد از کش
ــان در نظام  ــارد توم ــزار میلی 12 ه

بانکی خبر داد. 
ــی طیب نیا، در  ــزارش مهر، عل به گ
نشست خبری در مورد پرونده های 
ــاد اداری و مالی  ویژه مربوط به فس
ــت: اخیرا  ــی گف ــم قضای در محاک
پرونده هایی در بخش های مختلف 
بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به 
ــاد مالی اداری در حال پیگیری  فس
ــا نیز  ــام آنه ــی از ارق ــت و برخ اس
درشت است که با نهایی شدن آنها 
توسط مراجع قضایی اعالم خواهد 
ــورد آن، مجموعه  ــک م ــد. در ی ش
ــه 12 هزار  ارزش اقدامات خالف ب

میلیارد تومان می رسد. 
ــف فساد  وزیر اقتصاد در مورد کش

ــی ادامه  ــارد تومان ــزار میلی 12 ه
ــردش فعالیت در  داد: این رقم به گ
ــت بر این  یک دوره مالی مربوط اس
ــاس، با مدیرعامل بانک ذی ربط  اس
مذاکراه هایی انجام دادم و مشخص 
شد که تمام وجوه به بانک بازگشته 
ــاره به اینکه حدود  است.  وی با اش
ــه زمانی فساد مذکور  دو سال پروس
ــت، تصریح  ــول انجامیده اس به ط
ــل به بانک  ــیبی از این قب کرد: آس
ــپرده گذاران وارد نشده  و منابع س
ــه داد: با  ــاد ادام ــت.  وزیر اقتص اس
ــه در زمینه صدور  توجه به خالئی ک
ــت،  ــای بانکی وجود داش ضمانت ه
ــامانه ای که در این راستا  از طریق س
ــت دیگر امکان  ــده اس راه اندازی ش
صدور ضمانت نامه جعلی وجود ندارد 

و راه آن بسته شده است. سامانه های 
الکترونیک به صورت سیستمی یک 
ــاد  ــرای مقابله با فس راه حل جدی ب
ــاهد  ــن پس دیگر ش ــتند و از ای هس
صدور ضمانت نامه های جعلی بانکی 
ــن حال محمد  نخواهیم بود.  در عی
ــک و بیمه  ــاون امور بان پاریزی، مع
وزیر اقتصاد در این زمینه گفت: این 
موضوع مربوط به چند ماه پیش است 
ــد و صددرصد منابع با  ــف ش که کش
ــتم بانکی  ــات قضایی به سیس اقدام

بازگشته است. 
ــوط به  ــم مرب ــن رق ــت: ای وی گف
گردش چک های بین بانکی بالوجه 
ــدور ضمانت  ــه ص ــی نیز ب و بخش
ــردد. بر  ــی باز می گ ــای بانک نامه ه
ــه خالئی که  ــاس با توجه ب این اس

ــدور ضمانت  ــوه ص ــه نح در زمین
ــت  ــود داش ــی وج ــای بانک نامه ه
ــار آن را اصالح  ــورای پول و اعتب ش
کرد و عوامل آن هم اکنون در زندان 
به سر می برند.  وزیر اقتصاد در مورد 
ــات برای فروش اموال  آخرین اقدام
ــاس آنچه  مازاد بانک ها گفت: براس
ــک نهاد  ــزی به عنوان ی بانک مرک
ــت، بانک ها  نظارتی اعالم کرده اس
ــرمایه پایه،  ــد 40 درصد س مجازن
ــتغالت خود  اموال و دارایی ها و مس
ــاس آمار  ــداری کنند و براس را نگه
ــبت در حال  بانک مرکزی، این نس
ــت، یعنی 10  حاضر 50 درصد اس
ــده و  واحد باالتر از درصد اعالم ش
ــال بانک ها باید اموال  ــه س طی س

مازاد خود را بفروشند. 

ــال  امروز 16 آذر، الیحه بودجه س
ــن خیابان  ــدک بی ــه ان 1394 فاصل
ــتان را طی می کند و به همراه  بهارس
ــس دفتر وی و  رییس جمهوری، ریی
ــزی و برخی اعضای  معاون برنامه ری

دولت به مجلس می  رود. 
ــه دولت یازدهم  این دومین بودج
ــته در موعد  برخالف سال های گذش
ــه زمان  ــود.  البت ــی ارائه می ش قانون
ــت؛  قانونی تقدیم بودجه تا 15 آذراس
ــدگان در  ــور نماین ــه دلیل حض اما ب
حوزه های انتخابی خود مجلس امروز 
ــکیل داده و مهیای  جلسه علنی تش
تحویل الیحه بودجه است که تهیه و 
تنظیم آن از چندماه قبل در معاونت 
ــده بود.  بنابر  ــروع ش برنامه ریزی ش
آنچه که تاکنون از اعداد و ارقام بودجه 
پیشنهادی دولت مشخص و گمانه زنی 
شده به نظر می رسد، بودجه عمومی 

سال آینده 219 هزار میلیاردی است.  
ــنا، مهم ترین چالش  ــزارش ایس به گ
ــال بعد کاهش درآمدهای  بودجه س
ــا ریزش  ــت، به طوری که ب نفتی اس
ــت نفت در  ــدود 30 درصدی قیم ح
ــی  چند ماه اخیر و کاهش منابع ناش
از آن در نیمه دوم امسال، همچنین با 
ــده  توجه به پیش بینی های مطرح ش
ــت سریع قیمت  مبنی بر عدم بازگش
نفت به حالت گذشته و احتمال ادامه 
ــا 60 دالر، تعیین قیمت  روند نزولی ت
ــای اصلی  ــه یکی از بخش ه نفت را ب
ــال بعد تبدیل کرد. این در  بودجه س
ــن تغییرات  ــت که در آخری حالی اس
در الیحه بودجه قیمت نفت 72 دالر 

مصوب شده است. 
ــدن ارز  ــک نرخی ش همچنین ت
مانند سال جاری از اهداف اقتصادی 
دولت در سال آینده خواهد بود. اما با 

وجود اینکه انتظار می رفت با کاهش 
ــد قابل توجهی  درآمدهای نفتی رش
ــود، اما  ــرخ دالر بودجه ایجاد ش در ن
ــس کل بانک  ــارات ریی آخرین اظه
مرکزی پیش بینی نرخ 2850 تومانی 
ــاس، به نظر  ــن اس ــت. بر ای بوده اس
می رسد مبنای تبدیل ارزهای نفتی 

به ریال 2850 تومان باشد. 
ــارات  اظه ــن  آخری ــر  ب ــا  بن
ــا بودجه  ــور در رابطه ب رییس جمه
ــای  بودجه ه ــم  رق  ،1394 ــال  س
ــج هزار  ــدود پن ــد ح عمرانی با رش
تومانی نسبت به سال جاری از 41 به 
46 هزار میلیارد تومان افزایش یافته 
است.  اما با توجه به اینکه حدود 80 
ــاری را حقوق  ــد هزینه های ج درص
ــد، از  ــکیل می ده ــتمزد تش و دس
تخمین های مطرح شده 14.5 تا 17 
درصدی برای درصد افزایش حقوق 

کارکنان این گونه برآورد می شود که 
ــال آینده  بودجه های جاری برای س
ــد بیش از هفت  نسبت به امسال رش
تا هشت درصدی نداشته و دولت مبنا 
ــی در هزینه های این  را بر صرفه جوی

بخش گذاشته باشد. 
ــی از الیحه  ــا بخش ــن ارقام تنه ای
ــا رونمایی  ــت و فردا ب بودجه94 اس
ــه ابعاد دیگری  کامل از الیحه بودج
ــد  ــن بودجه رونمایی خواهد ش از ای
ــرای ادامه  ــای دولت ب ــه برنامه ه ک
ــدی یارانه ها،  ــون هدفمن اجرای قان
ــهم  ــری برای پرداخت س تصمیم گی
ــی از درآمدهای  ــعه مل صندوق توس
نفتی و سقف کل بودجه از مهم ترین 
ــن حال که  ــود، در عی ــا خواهد ب آنه
ــام اعالمی فعلی  ــت در ارق بعید نیس
ــده و در الیحه نهایی  ــر ش تجدیدنظ

تغییر کرده باشد. 

از  ــودرو  ایران خ ــل  مدیرعام
ــرارداد »جوینت ونچر« با  پذیرش ق
ــوی پژو خبرداد و گفت:  ایران از س
ــان خودرو  ــرارداد جدید با طراح ق
ــید و به زودی  ــه به امضا رس فرانس
طراحان آلمانی و فرانسوی مشغول 
ــم یکه زارع، در  کار می شوند.  هاش
ــریح آخرین  گفت وگو با مهر با تش
ــازان  ــات مذاکره با خودروس جزیی
ــرات ایران با  ــت: مذاک خارجی گف
ــی همچنان  ــازان خارج خودروس

ادامه می یابد و البته تداوم مشارکت 
با آنها، در فضای تعریف شده خواهد 
ــژو، پذیرش  ــان پ ــود. در این می ب
ــران را  ــت ونچر با ای قرارداد جوین

اعالم کرده است. 
ــی ایران  ــل گروه صنعت مدیرعام
ــران با  ــزود: مذاکرات ای ــودرو اف خ
ــال  ــی در ح ــازان خارج خودروس
پیشرفت است و عالوه بر پژو، ایران 
ــاز  در حال مذاکره با یک خودروس
ــت که امیدواریم  ــیایی اس غیرآس

طی چهار تا پنج ماه آینده، اتفاقات 
ــودرو ایران  ــت خ ــی در صنع خوب
ــان اینکه، هدف  رخ دهد.  وی با بی
ــت که خودروساز شویم،  ما این اس
تصریح کرد: برای خودروساز شدن 
ــه طراحان  ــا از تجرب ــاز داریم ت نی
ــتفاده کنیم، بر  ــام دنیا اس صاحب ن
ــتفاده  ــاس، از افرادی اس همین اس
ــابقه 30  ــی س ــه گاه ــم ک کرده ای
ــاله همکاری را با خودروسازانی  س
ــس دارند، زیرا  همچون بنز و فولک

آنها عصاره تجربه هستند و چنانچه 
ــی قرار  ــان ایران ــار مهندس در کن
ــرایطی نو را در  گیرند، می توانند ش

صنعت ایران رقم زنند. 
ــاس، دو  یکه زارع گفت: بر این اس
ــه و آلمان با  ــراح از فرانس ــروه ط گ
ــرارداد امضا کرده اند  ایران خودرو ق
ــه ماه  ــی طی دو تا س و گروه آلمان
ــز طی دو  ــوی نی آتی و گروه فرانس
ــغول به کار  هفته آتی، در ایران مش

خواهند شد. 

وزیر اقتصاد خبر داد:

کشف فساد 12 هزار میلیارد تومانی

بودجه 94 امروز در مجلس

پژو با ایران خودرو به توافق جدید رسید
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س��اخت  تولی��د  و  ت��وان 
دکل ه��ای حفاری در کش��ور 
ب��ه دلیل عدم حمای��ت وزارت 
نفت با شکست مواجه می شود. 
این در حالی  اس��ت که در کنار 
جهاد دانش��گاهی یک شرکت 
کام��ا خصوص��ی ب��ه دلی��ل 
آنچه بی برنامگ��ی وزارت نفت 
می داند با خس��ارت مالی پنج 

میلیاردی مواجه شده است. 
با این وجود حی��در بهمنی، 
مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
نمایش��گاه  در  گذش��ته  روز 
تخصصی س��اخت و تجهیزات 
صنع��ت نف��ت صراحت��ا اعام 
می کن��د : »م��ا توان س��اخت 
دکل ه��ای حف��اری را داریم و 
پیچیده  تجهی��زات  می توانیم 
حفاری در داخل کشور احداث 
کنیم. هم اکنون ۱۲۰ دستگاه 
حفاری در کش��ور وجود دارد 
ک��ه ۷۰ دس��تگاه متعل��ق به 

شرکت ملی حفاری است. «
اما س��وال اینجاس��ت چرا با 
وج��ود اینک��ه مس��ئوالن این 
وزارتخان��ه از ای��ن ت��وان خبر 
می دهن��د، فض��ا را ب��رای ب��ه 
سرانجام رساندن ساخت دکل 
حف��اری نف��ت ایران��ی فراهم 

نمی کنند. 
ریی��س  پ�دی���دار،  رض���ا 
انجم��ن س��ازندگان تجهیزات 
صنع��ت نف��ت در این ب��اره به 
می گوی��د:  »فرصت ام��روز« 
»در بخش س��اخت دکل های 
حفاری خش��کی ت��وان تولید 
را  تجهی��زات  از  درص��د   45
داری��م و در بخ��ش دکل های 
حفاری دریایی ای��ن توان 4۰ 
درصد است، اما برای این توان 
هنوز موفق نشده ایم از معاونت 
پژوهشی و فناوری وزارت نفت 
مجوز تولید انبوه دریافت کنیم 
با ای��ن وجود ش��رکت هایی در 
داخل هستند که در این زمینه 

فعالیت می کنند. «
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه در 
س��اخت تجهیزات حفاری در 
دو س��ال آینده می توانیم تا 65 
درصد تجهی��زات دکل حفاری 

را بومی سازی کنیم، می افزاید: 
»بخش��ی از تجهی��زات اگر از 
خارج تامین ش��ود اقتصادی تر 

است. «
کارشناسان،  گفته  براساس 
س��هم دکل های حف��اری در 
اقتص��اد تجهی��زات فنی نفت 
بسیار اندک است، زیرا بیشتر 
دکل های م��ورد نی��از از قبل 
خریداری ش��ده و تع��دادی از 
آنها نی��ز به صورت اج��اره ای 
روی س��کوها ق��رار دارد، این 
در حالی اس��ت ک��ه 6۰ درصد 
از ظرفی��ت تجهی��زات فن��ی 
در ح��وزه نفت خالی اس��ت و 
دکل با سهم چهار درصدی از 
اهمیت باالیی برخوردار ش��ده 

است. 
با ای��ن وج��ود در راس��تای 
بومی س��ازی ای��ن صنعت در 
دانش��گاهی  جه��اد  کش��ور، 
طرح��ی را تهی��ه و ب��ه وزارت 
نف��ت ارائه ک��رد و ای��ن طرح 
م��ورد تایید قرار گرف��ت. ابتدا 
قرار ش��د جه��اد دانش��گاهی 
۱4 دکل حف��اری بس��ازند، اما 
تعداد آنه��ا به هفت و س��پس 
 چهار دکل کاهش یافت. با این 
وجود قراردادی میان ش��رکت 
ملی نف��ت و جهاددانش��گاهی 
به صورت قانونی منعقد شد اما 
به دلیل رها کردن وزارت نفت 
و عدم پرداخت پیش قسط اول 
س��اخت دکل از س��وی جهاد 

دانشگاهی نیز رها شد. 

اولویت وزارت نفت خرید 
از کشور چین باشد

پدیدار با بی��ان اینکه رییس 
جه��اد دانش��گاهی درص��دد 
شکایت از وزارت نفت برای این 
قرارداد است،  می گوید: »شاید 
اولوی��ت وزارت نف��ت خری��د 
از کش��ور چین باش��د. گرچه 
هزینه س��اخت دکل توس��ط 
جهاد دانش��گاهی در ق��رارداد 
به دلیل برداشت های متفاوت 
مشخص نیست، اما بدون شک 
ساخت دکل برای کشور صرفه 
اقتص��ادی دارد، زی��را عاوه بر 
خ��روج ارز از کش��ور موج��ب 
اشتغال می ش��ود و بند هشت 
اقتصاد مقاومتی ک��ه تاکید بر 
حمایت س��اخت داخل دارد را 

نیز عملیاتی می کند. «
ش���رای�ط  ب����اره  در  وی 
سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در س��اخت دکل های حفاری 
نیز می گوید: »ب��ه دلیل اینکه 
در تحری��م ب��ه س��ر می بریم و 
محدودی��ت مب��ادالت مال��ی 
داریم بهترین حالت این اس��ت 
که ش��رکت مل��ی نف��ت ایران 
خرید دکل را به ش��رکت های 
واگ��ذار  داخل��ی  خصوص��ی 
کند ام��ا متاس��فانه مقامات و 
کارفرمای وزارت نفت محتاط 
هس��تند و مدیران ارش��د نیز 
تمای��ل دارن��د ت��ا دکل مورد 
نیاز ب��ه ط��ور کام��ل از خارج 
خریداری ش��ود چراکه منافع 

آنها در گرو روابط ناسالم خرید 
از خارج کشور است. «

ش��رکت  ای��ن،  از  پی��ش 
ماشین سازی اراک برای ساخت 
بدنه دکل های حفاری در کشور 
فعال بود، همچنین شرکت فجر 
شیراز نیز در ساخت دو دستگاه 
حفاری خش��کی با شرکت ملی 
حف��اری ق��رارداد داش��ت. این 
شرکت همچنان در ساخت تنها 

سازه فعال است. 
به ج��ز جه��اد دانش��گاهی 
ش��رکت  تنه��ا  هم اکن��ون 
ش��رکت  خصوص��ی   کام��ا 
س��اخت  و  مدیریت -  تدارکات 
طوس است که در حال ساخت 
دکل بزرگ حفاری نفت است. 

 مشکل خریداران است 
احم��د جدی��ر، مدیرعام��ل 
ش��رکت مدیریت -  ت��دارکات و 
س��اخت طوس درباره وضعیت 
حف��اری  دکل ه��ای  س��اخت 
و بومی س��ازی ای��ن صنع��ت 
به »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
»مش��کل اصلی ع��دم موفقیت 
این صنعت در کشور ما از سوی 
خری��داران دکل ه��ای حفاری 
اس��ت زی��را تعرف��ه ورود دکل 
حفاری نفت به داخل صفر است 
و ایران تنها کش��ور نفتی اس��ت 
که ای��ن سیاس��ت را دارد؛ برای 
نمونه کشور ونزوئا و کشورهای 
خلیج فارس از دکل های حفاری 
سود بازرگانی و حقوق گمرگی 

دریاف��ت می کنن��د، ام��ا وقتی 
بخواهی��م قطع��ات م��ورد نیاز 
ساخت دکل را وارد کنیم تعرفه 
گمرگی باالیی دریافت می شود 
که این مسئله باید اصاح شود. «

وی ب��ا اش��اره به اینک��ه این 
ش��رکت در دو بخش دکل های 
حف��اری خش��کی و دریای��ی 
می افزاید :  می کن��د،  فعالی��ت 
»بزرگ تری��ن دکل ای��ران ب��ا 
قدرت س��ه ه��زار اس��ب بخار 
توس��ط ای��ن ش��رکت در حال 
س��اخته شدن اس��ت و تاکنون 
برای س��اخت آن پن��ج میلیارد 
هزینه شده است، اما متاسفانه 
نه تنها ش��رکت ملی نفت از ما 
حمایت نمی کن��د، بلکه حاضر 
نیس��ت وضعیت این پ��روژه و 

اتمام آن را نیز مشخص کند. «
ش��رکت مدیریت،  ت��دارکات 
و س��اخت طوس در س��ال 89 
در مناقص��ه بین الملل��ی موفق 
ش��د س��اخت دکل حف��اری را 
برعهده بگیرد ک��ه رقیب اصلی 
کش��ور چین ب��ود. در خردادماه 
همان س��ال مناقصه برای اجرا 
ب��ه ش��رکت مربوط��ه اب��اغ و 
قرار ش��د پروژه در م��دت زمان 
۱8 ماهه تحویل داده ش��ود. اما 
با وجود گذش��ت تقریب��ا چهار 
و نیم س��ال هنوز این پ��روژه به 
سرانجام نرسیده اس��ت. این در 
حالی اس��ت که براس��اس گفته 
مدیرعامل این ش��رکت قرار بود 
بخش هایی توس��ط ش��رکت و 
بخش هایی نیز توسط برندهای 
خارج��ی خری��داری و تکمیل 
شود؛ در بخش تولیدات داخلی 
85 درصد کار تمام ش��ده است 
ام��ا در بخش قطع��ات خارجی 
به دلیل مش��کات ارزی و عدم 
حمایت ش��رکت ملی نفت کار 

ناتمام مانده است. 
وی با اشاره به اینکه هر دکل 
براس��اس ویژگی هایش ۱4 تا 
۱6 میلیون ی��ورو قیمت دارد، 
 می گوید: »بارها با وزارت نفت 
تماس گرفته ایم تا تکلیف این 
مناقصه را مش��خص کنند، اما 
ش��اید به دلیل نداشتن جرأت 

اجتماعی پای کار نمی آیند.«

باوجود توان فنی ساخت دکل حفاری نفت در ایران

وزارتنفتهمچناندکلچینیمیخرد

ب��ا توج��ه ب��ه س��قوط قیمت 
نف��ت خ��ام در بازاره��ای جهانی 
شهروندان اروپایی انتظار داشتند 
ت��ا بنزی��ن را ب��ه به��ای کمتری 
خریداری کنن��د اما ای��ن انتظار 
تاکنون برآورده نش��ده و موجب 
افزایش فش��ار بر سیاس��تمداران 
اروپایی شده اس��ت. انتظار بنزین 
ارزان ضم��ن افزای��ش انتقاده��ا 
در اروپ��ا موجب تش��تت در میان 
شهروندان اروپایی شده و نظرات 
و تحلیل ه��ای مختلف��ی می��ان 
عرضه کنن��دگان  و  خری��داران 
بنزین در مورد عدم کاهش قیمت 
بنزین و دالی��ل آن وج��ود دارد. 
این درحالی اس��ت که بررسی ها 
نش��ان می دهد صاحب��ان خودرو 
در اروپا به دلی��ل مالیاتی که برای 
خری��د بنزین پرداخ��ت می کنند 
و همچنی��ن افزای��ش ارزش دالر 
نبای��د انتظار خری��د بنزین ارزان 
را داش��ته باش��ند و بنا ب��ه دالیل 
فوق ب��ه نظر نمی رس��د ک��ه در 
این بخ��ش اروپایی ه��ا بتوانند از 
س��قوط 4۰ درصدی قیمت نفت 
در بازاره��ای جهانی به��ره کامل 

را ببرند. 
در همین رابط��ه آمارهای ارائه 
شده توسط کمیس��یون اتحادیه 
اروپا نشان می دهد کاهش قیمت 
بنزین در میان اقتصاد های عمده 
اروپای��ی از می��زان کاه��ش کلی 
ف��روش عم��ده بنزی��ن حت��ی با 
حذف مالیات دریافت��ی از بنزین 
کمت��ر بوده اس��ت. به ط��ور مثال 
قیم��ت بنزی��ن در بریتانی��ا در 
جایگاه های سوخت رس��انی از ماه 
ژوئن تا ش��روع ماه دس��امبر تنها 
ش��ش درصد افت قیمت داشته و 
چنانچه مالیات دریافتی از قیمت 
بنزین را حذف کنی��م میزان این 
افت قیمت به ۱4 درصد می رسد. 
گفتن��ی اس��ت آم��ار ف��وق تنها 
5۰ درصد کاهش قیمت س��وخت 
در مقایس��ه با اف��ت 35 درصدی 
ف��روش عم��ده بنزی��ن در مرکز 
آمس��تردام، روتردام، انت��ورپ با 

محاسبه نوسانات نرخ ارز است. 
نکته حائز اهمی��ت دراین میان 
هش��دار ج��ورج آزب��ورن، وزی��ر 
اقتص��اد بریتانیا به ش��رکت های 
نفتی اس��ت. به گفت��ه وی، دولت 
بریتانیا به دقت در حال مش��اهده 
وضعیت ب��وده و منتظ��ر کاهش 
قیم��ت بنزی��ن عرضه ش��ده در 
جایگاه ه��ای سوخت رس��انی این 

کشور به مشتریان است. 
در این میان گ��روه رانندگان و 
خری��داران بنزی��ن معتقدند عدم 
اطاع رس��انی مناس��ب در مورد 
افت قیمت عمده فروش��ی بنزین 
ش��رایط را ب��رای ع��دم کاه��ش 
قیمت توسط فروشندگان بنزین 
در جایگاه ه��ای عرضه س��وخت 
فراهم کرده و این ش��رایط تقاضا 
ب��رای کاه��ش قیم��ت بنزین از 
س��وی مصرف کنندگان را بسیار 
دش��وار کرده اس��ت. س��خنگوی 
وخری��داران  رانن��دگان  گ��روه 
این ب��اره می گوی��د:  در  بنزی��ن 
عرضه کنندگان بنزین قیمت ها را 
کاهش می دهند، اما زمان زیادی 
برای آن صرف خواهند کرد. ولی 
چنانچه قیم��ت نفت دوب��اره در 
بازار افزای��ش یابد فروش��ندگان 
بنزین ب��ه س��رعت قیمت ه��ا را 

افزایش خواهند داد. 
ب��ا ای��ن هم��ه ممک��ن اس��ت 
خرده فروشان بنزین تنها کسانی 
نباش��ند ک��ه از س��قوط قیم��ت 
نفت در بازاره��ای جهانی منتفع 
می ش��وند، بلک��ه زنجی��ره توزیع 
س��وخت، فع��االن و معامله گران 
بازار و پاالیشگاه های تولید کننده 
بنزی��ن را نی��ز نباید از نظ��ر دور 
داش��ت. همچنین قیم��ت بنزین 
جایگاه ه��ای  در  ش��ده  عرض��ه 
سوخت رابطه مس��تقیمی با نوع 
قراردادی که میان خرده فروشان 
ی��ا  پ�االی�ش��گاه  و  س���وخ�ت 
بنزی��ن منعقد  تامین کنن��دگان 

شده است بستگی دارد. 
از  باس��دت  رابط��ه  ای��ن  در 
تحلیلگ��ران بازار خرده فروش��ی 

فروش��گاه های  نظی��ر  بریتانی��ا 
زنجیره ای تس��کو و موریسون در 
مورد قیمت سوخت معتقد است: 
بدون ش��فافیت قادر نخواهیم بود 
تش��خیص دهیم چه اتفاقاتی در 
بازار خرده فروش��ی بنزین اتفاق 
می افتد و چه کس��انی مس��ئول 
وضعیت قیمت ها در بازار هستند. 
باس��دت در م��ورد اهمیت قیمت 
بنزین برای خرده فروشان افزود: 
فروش بنزین و درآم��د حاصل از 
این برای فروشگاه های زنجیره ای 
بریتانی��ا اهمی��ت بس��یار زیادی 
دارد خصوص��ا زمانی ک��ه رقابت 
در ب��ازار مواد غذایی ب��ه اوج خود 
رس��یده و اثرش را ب��ر درآمد این 
فروش��گاه های زنجی��ره ای خرده 
فروشی می گذارد. با این حال وی 
معتقد اس��ت که کارشناسان بازار 
نمی توانند آمار دقیق��ی از میزان 
ف��روش و درآمد فروش��گاه های 
زنجیره ای از مح��ل فروش بنزین 

ارائه کنند. 
در مقاب��ل در ای��االت متح��ده 
کاهش قیمت نف��ت در بازارهای 
جهان��ی بافاصل��ه اثر خ��ود را با 
کاهش قیمت بنزین در این کشور 
نشان داد که به عقیده تحلیلگران 
عل��ت آن پایین تر ب��ودن میزان 
مالیات ه��ا و رقابت ش��دید میان 
عرضه کنن��دگان س��وخت ب��وده 
اس��ت. البته نکته حائز اهمیت در 
این میان که موجب ارزان تر بودن 
بنزین در امریکا ش��ده استفاده از 
دالر در عم��ده فروش��ی و خرده 
فروش��ی بنزی��ن اس��ت. گفتنی 
است انتش��ار مداوم قیمت عمده 
فروش��ی بنزی��ن از س��وی دولت 
امریکا به خری��داران این امکان را 
می دهد تا خرده فروش��ان را برای 
عرضه بنزین ارزان تر تحت فش��ار 

قراردهند. 
در ای��ن می��ان اطاع��ات ارائه 
ش��ده از س��وی گروه رانندگان و 
خریداران بنزین نش��ان می دهد 
ک��ه مابه التف��اوت قیم��ت بنزین 
در بریتانیا در ماه اکتبر و بیش��تر 

روزهای م��اه نوامب��ر 6/4 درصد 
بوده، در حالی که ای��ن میزان در 
مدت زمان مشابه در سال ۲۰۱۰ 
می��ادی 4/۷ درصد بوده اس��ت. 
این آمار بیانگر این مطلب اس��ت 
که خری��داران بنزی��ن در بریتانیا 
شش درصد بیشتر از سال ۲۰۱۰ 
ب��رای خری��د بنزی��ن پرداخ��ت 
می کنند، در حالی که قیمت نفت 
در دو دروه زمان��ی مذکور به یک 

میزان بوده است. 
ب��ه عقی��ده باس��دت افزایش 
دوب��اره قیمت نف��ت در بازارهای 
جهانی درحالی ک��ه هنوز کاهش 
قیم��ت بنزی��ن در بریتانیا اعمال 
نش��ده اس��ت می تواند موجبات 
متضرر ش��دن مصرف کنندگان را 

فراهم آورد. 
براس��اس اطاعات خبرگزاری 
رویترز اوضاع برای پاالیش��گاه ها 
در اروپ��ا از زم��ان آغ��از س��قوط 
قیمت نفت در بازاره��ای جهانی 
بهتر بوده و آنها درآمد بیش��تری 
را کس��ب کرده ان��د. آمارها موید 
ای��ن مطل��ب اس��ت ک��ه در روز 
جمع��ه گذش��ته ماب��ه التفاوت 
معامات در مرک��ز روتردام 5/54 
دالر بوده درحالی ک��ه این مقدار 
در یک سال گذش��ته 4/44 دالر 
بوده اس��ت. این درحالی است که 
قیمت عمده فروشی پاالیشگاه ها 
به م��وازات کاهش قیم��ت نفت 

کاهش یافته است. 
در این رابطه نیک دل از اعضای 
انجم��ن حمل و نقل ج��اده ای بر 
این باور اس��ت که ش��رکت های 
حمل و نق��ل ج��اده ای در انتظار 
کاه��ش قیمت ه��ا بوده ت��ا اقدام 
به خرید و تحوی��ل محموله های 
خود کنند. این در شرایطی است 
که ش��ش هفته طول می کشد تا 
مشتریان شاهد این کاهش قیمت 
باشند. گفتنی است خرده فروشان 
بنزین میزان ب��االی مالیات های 
دریافتی دول��ت از فروش بنزین و 
محدودیت در انتخاب پاالیش��گاه 
به دلیل بسته ش��دن پاالیشگاه ها 

در اروپا را از جمل��ه دالیل اصلی 
کاهش نیافتن قیمت بنزین اعام 

می کنند. 
برایان مدرسون، رییس انجمن 
خرده فروش��ان بنزین در بریتانیا 
در این ب��اره می گوی��د: اگر ش��ما 
آنچه را که ما از بابت قیمت عمده 
فروشی بنزین به دست می آوریم 
کن��ار بگذاری��د قیم��ت بنزین از 
لح��اظ کاهش فاصل��ه چندانی با 
کاهش قیمت نف��ت در بازارهای 
جهانی نخواهد داش��ت. فراموش 
نکنی��د ک��ه هن��وز می��زان قابل 
توجه��ی عوارض گمرک��ی وجود 
دارد و این موضوع بر قیمت تمام 

شده تاثیرگذار است. 
مدرس��ون افزود: اطاعات ارائه 
ش��ده از س��وی گروه رانندگان و 
خری��داران بنزین در مورد س��ود 
حاص��ل از ماب��ه التف��اوت قیمت 
عمده فروشی بنزین توسط خرده 
فروشان قابل اس��تناد نیست، زیرا 
هریک از خرده فروش��ان قرارداد 
متفاوت��ی را در زمانی متفاوت و از 
نس��بت  متفاوت  تامین کننده ای 
به دیگ��ر عرضه کنن��دگان بنزین 

منعقد می کند. 
در رابطه با این موضوع اس��تفن 
ج��ورج از اقتصاددانان برجس��ته 
موسس��ه تکنولوژی ه��ای برت��ر 
»کی بی س��ی« معتق��د اس��ت: به 
عقی��ده م��ن در چرخ��ه تامی��ن 
س��وخت میزان حجم فیزیکی آن 
پنهان می شود تا مدیریت ریسک 
قیمت بهتر ص��ورت پذیرد. جورج 
ادام��ه داد: ب��ه نظر من ی��ک تا دو 
هفته زمان الزم اس��ت ت��ا قیمت 
بنزین عرضه ش��ده در جایگاه های 
سوخت ارزان شود ولی آنچه شکی 
در آن نیست آن است که قیمت ها 
باالخره کاهش خواه��د یافت. اما 
اینکه س��رعت این کاهش قیمت 
چه میزان باشد بستگی به فشاری 
دارد که ب��ر عرضه کنندگان بنزین 

وارد می شود. 
مترجم: معراج آگاهی
منبع: رویترز

کاهش قیمت نفت، بنزین را برای اروپایی ها ارزان نکرد
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تداوم کاهش قیمت
نفت از کف قیمت 5 ساله

پایگاه خبری بلومبرگ اعام کرد: قیمت نفت وست 
تگ��زاس اینترمدیت و نفت برنت دریای ش��مال آماده 

می شوند تا از کف قیمت پنج ساله نیز کمتر شوند. 
به گزارش ایرنا، براس��اس داده های گردآوری شده 
توسط بلومبرگ، ش��اخص ۱4 روزه قدرت نسبی نفت 
وس��ت تگزاس اینترمدیت روز جمعه ب��ه ۲۷.۰364 

کاهش یافت. 
ش��اخص ۱4 روزه قدرت نس��بی نفت برن��ت نیز به 
۲3.6843 کاه��ش یاف��ت. کاه��ش ش��اخص قدرت 
نسبی نشان دهنده تداوم کاهش قیمت است. شاخص 
قدرت نسبی یا RSI، سرعت و شتاب تغییرات قیمت 
را اندازه گیری می کند و همانند بیش��تر نوسانگرها به 
بخش پایینی نمودار قیمت اضافه می ش��ود. RSI بین 
صفر تا ۱۰۰ نوسان می کند که دو سطح مهم آن یعنی 
3۰ و ۷۰ به ترتیب نشان دهنده سطوح فروش بیش از 

حد و خرید بیش از حد است. 
ش��رکت نفت عربستان سعودی موس��وم به آرامکو، 

قیمت نفت سبک این کشور را برای آسیا کاهش داد. 
قیمت نفت وس��ت تگزاس اینترمدیت برای تحویل 
در ماه ژانوی��ه )دی( در پای��ان معامات دی��روز بازار 
تجاری نیویورک 9۷ س��نت کاهش یافت و به 65.84 
دالر در هر بشکه رسیدکه کمترین قیمت از ۲9 ژوییه 

۲۰۰9 است. 
قیمت نفت پایه امریکا ای��ن هفته 33 درصد کاهش 
پیدا ک��رد. قیمت نف��ت برنت دریای ش��مال دیروز به 
هنگام بس��ته ش��دن بازار آیس فیوچرز اروپا واقع در 
لندن، 5۷ س��نت کاهش یافت و به 69.۰۷ دالر در هر 
بش��که رس��یدکه کمترین قیمت پایان روزی از هفتم 
نوامبر ۲۰۰9 اس��ت. قیمت نفت برنت دریای شمال از 
ابتدای س��ال ۲۰۱4 تاکنون 38 درص��د کاهش یافته 

است. 

 ساخت سد بختیاری با رویه  کنونی 
امکان پذیر نیست 

 مع��اون برنامه ریزی و امور اقتص��ادی وزارت نیرو با 
تاکید بر اینکه  با رویه های فعلی تامین اعتبار س��اخت 
س��د بختیاری امکان پذیر نیس��ت، گف��ت: این پروژه 
مش��کل تامین فاینانس دارد و اول باید منابع مالی آن 

تامین شود.
علیرضا دائمی در گفت وگو با ایسنا، از مشکل تامین 
اعتبار در اجرای پروژه س��د بختیاری خبر داد و گفت: 
این پروژه بس��یار عظیم اس��ت؛ بختیاری بزرگ ترین 
س��د جهان و طرحی چند جانبه اس��ت. طبعا باید بعد 
از حص��ول اطمین��ان از اینکه اثرات زیس��ت محیطی 
کمت��ری دارد و گرفت��ن تایی��دات الزم از س��ازمان 
محیط زیس��ت و میراث فرهنگی، باید حتما براس��اس 

پایه های قرص تامین مالی اعتبار الزم تامین شود.
وی با اشاره به اینکه گفته شده ۱۰۰ میلیارد تومان از 
اعتبار وزارت نیرو برای سد بختیاری در نظر گرفته شده و 
بقیه سرمایه مورد نیاز از طریق فاینانس و سرمایه داخلی 
شرکت توس��عه منابع آب و نیرو قرار اس��ت تامین شود، 
گفت: همین طور است؛ اما ۱۰۰ میلیارد تومان در مقابل 
چهار هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز این طرح مبلغ 

کمی محسوب می شود.

اتالف انرژی برق به کمتر از 10 
درصد کاهش می یابد

 مدیرعامل شرکت توانیر )تولید و انتقال نیروی برق 
ایران( گفت: اتاف انرژی در ش��بکه تولی��د، انتقال و 
توزیع برق کش��ور تا پایان امسال به کمتر از ۱۰ درصد 

کاهش می یابد. 
به گزارش ایرنا، همایون حائری افزود: بنا بود ساالنه 
۱۰ هزار میلیارد ری��ال از اعتبارات صنع��ت برق کنار 
گذاشته ش��ود تا س��االنه یک درصد اتاف انرژی را در 
این صنعت بکاهیم اما ب��دون بهره گیری از این اعتبار، 

اتاف انرژی را از ۱5 به ۱۰ درصد رسانده ایم. 
مدیرعام��ل ش��رکت توانیر ب��ا تاکید ب��ر ضرورت 
بهره گیری از ظرفیت دانش��گاه در توسعه صنعت برق 
گفت: امروز هیچ ش��رکتی مانند صنع��ت دانش بنیان 
برق به کمک های دانش��گاه نیاز ندارد و این صنعت در 
مرحله ای اس��ت که قادر به برداش��تن گام های بعدی 
بدون کمک دانشگاه نیست.  حائری اظهار کرد: ارتباط 
دانشگاه و صنعت در کشور تاکنون به جایگاه اصلی آن 
نرسیده و در حد معرفی کارآموز از دانشگاه به صنعت 
بوده و می توان گفت ب��ه ۱۰ درصد الگوی ارتباط موثر 

دانشگاه و صنعت نیز نرسیده ایم. 

اجرای رزمایش قطعی برق 
در آذربایجان غربی

 رزمای��ش قطعی ب��رق 56 نقط��ه از مراک��ز مهم و 
حس��اس اس��تان آذربایجان غربی همزمان ب��ا مانور 
قطع برق در س��طح کش��ور در هفته پدافند غیر عامل 
و مدیریت بحران برگزار ش��د. س��تاد مدیریت بحران 
شرکت برق استان با بس��یج نیروهای فنی و تخصصی 
در ستاد و تمام نواحی تابعه توانست توانمندی خود را 
در مقابله با شرایط بحرانی به نمایش بگذارد و عملکرد 
مولدهای اضطراری تامین کننده برق مراکز اولویت دار 

مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد.

حضور بزرگ ترین شرکت سازنده 
نیروگاه زباله سوز دنیا در ایران 

نمایندگان ش��رکت سوئیس��ی هیتاچی زوسن انوا 
)Hitachi Zosen Inova(  دی��روز به ایران آمدند 
تا در حضور ش��ش روزه خود در ایران امکان و شرایط 
احداث نیروگاه های زباله س��وز را بررسی کنند. گرچه 
ورود این هیات در چند مرحله به تاخیر افتاده بود ولی 
باالخره به ایران آمدند تا راهکارهای همکاری متقابل 
را بررسی کنند. شرکت سوئیس��ی هیتاچی زوسن انوا 
)Hitachi Zosen Inova( در نظر دارد تا در ایران 

چندین نیروگاه زباله سوز احداث کند. 
به گزارش برق نیوز، این هیات سوئیسی با معصومه 
ابتکار، معاون رییس جمهوری جلسه خواهند داشت و 
احتماال دنبال توجیه نیروگاه های خود از لحاظ رعایت 
مس��ائل زیس��ت محیطی به رییس س��ازمان محیط 

زیست کشور هستند. 
نیروگاه ه��ای چین��ی زباله س��وز با ع��دم رعایت 
مس��ائل زیس��ت محیطی و رعایت اس��تانداردهای 
آالیندگ��ی ادامه حضور آنه��ا در ای��ران را با چالش 
مواجه کرده اس��ت و به عبارتی می توان گفت حضور 
این هیات سوئیس��ی در ایران نیز در پی ایجاد همان 
مش��کات و آالینده ب��ودن نیروگاه های زباله س��وز 

چینی است. 
از دیگ��ر برنامه ه��ای نمایندگان ش��رکت هیتاچی 
زوس��ن انوا س��فر به گرگان به دعوت ش��هرداری این 
شهرس��تان برای بررس��ی احداث نیروگاه��ی در آن 
منطقه اس��ت. حضور در منطقه ویژه اقتصادی کرج و 
بازدید از محل دفن زباله های کرج از دیگر برنامه های 
پیش بینی شده برای آنهاست. ش��هرداری کرج نیز از 
مدت ها قبل در پی ایج��اد نیروگاهی برای تبدیل زباله 

برق و کسب درآمد از آن است. 
ع��اوه ب��ر بازدی��د از س��ایت های مختل��ف دفن 
زباله در ک��رج و تهران ای��ن گروه با ش��رکت قدس 
نیرو نیز جلس��ه ای خواهند داش��ت و احتماال در پی 
انعق��اد تفاهم نامه ای ب��رای ورود ای��ن تکنولوژی به 
کش��ور خواهند بود. باید دید آیا نمایندگان شرکت 
هیتاچی زوس��ن انوا ک��ه گفته می ش��ود رییس این 
ش��رکت نیز در رأس این هیات به ایران آمده اس��ت 
می تواند ش��هرداری ها و ارگان ه��ای دولتی ایران را 
متقاعد کن��د که دس��ت از نیروگاه ه��ای ارزان ولی 
بی کیفیت چین��ی برداش��ته و از ای��ن نیروگاه های 

سوئیسی استفاده کنند؟ 
سال گذش��ته مذاکرات ش��رکت سوئیسی هیتاچی 
زوس��ن انوا برای احداث کارخانه زباله س��وز در ش��هر 
کرج با برگزاری چند دور مذاکرات فش��رده با مدیران 

شهری برگزار شد. 
 Hitachi Zosen( ش��رکت هیتاچی زوس��ن انوا
Inova( بزرگ ترین ش��رکت فع��ال در زمینه احداث 
نیروگاه های زباله س��وز در دنیاس��ت ک��ه تاکنون در 
کش��ورهای زیادی از جمل��ه امریکا، فرانس��ه، چین، 
آلمان، اتریش، ژاپن و غیره 496 نیروگاه احداث کرده 

است. 

 تمدید صادرات برق به عراق 

 قائم مقام وزیر نی��رو در امور بین الملل با اش��اره 
به تمدید قرارداد صادرات برق به ع��راق گفت: بین 
ه��زار تا ۱3۰۰ م��گاوات براس��اس نیاز ب��رق صادر 

خواهد شد. 
اسماعیل محصولی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
اینکه تعرفه صادرات برق پ��س از رایزنی ها ثابت ماند 
گفت: برق براس��اس فرمول مش��خص با تفاوت قیمت 
در زمان پیک بار و کم باری به طور میانگین ۱۲ تا ۱3 

سنت فروخته می شود. 
وی با اشاره به اینکه رقم دقیق فروش برق به صورت 
ثابت نیس��ت، گفت: قیمت صادرات برق مانند گذشته 

است و تغییری پیدا نکرده است. 
قائم مق��ام وزیر نی��رو در امور بین الملل ب��ا تاکید بر 
اینکه زمان قرارداد جدید )تمدی��د قرارداد قبلی( یک 
ساله اس��ت، در مورد تامین برق در روزهای اربعین در 
عراق گفت: صحبت خاصی در م��ورد روزهای اربعین 
نش��ده و صادرات برق براس��اس قرارداد منعقد ش��ده 
به صورت س��االنه براس��اس نیاز کش��ور عراق صورت 

می گیرد. 
محصولی با اش��اره به دیگ��ر قرارداده��ای اخیر در 
کش��ور عراق گفت: در س��فر اخیر وزیر نی��رو قرارداد 
تکمی��ل نی��روگاه الحیدریه نج��ف مورد بح��ث بوده 
و براس��اس توافق های اولی��ه یک واح��د گازی ۱6۲ 
مگاواتی و یک واحد بخ��ار ۱6۲ مگاواتی ب��ه نیروگاه 

الحیدریه افزوده خواهد شد. 
وی تصری��ح ک��رد: دو واح��د م��ورد بحث توس��ط 
ش��رکت های ایرانی اجرا می ش��ود و ق��رارداد آن باید 

توسط این شرکت ها بسته شود. 
قائم مقام وزیر نی��رو در امور بین الملل با اش��اره به 
سیکل ترکیبی ش��دن نیروگاه الحیدریه تصریح کرد: 
در ح��ال حاضر، نی��روگاه الحیدریه نجف ش��امل یک 

واحد گازی ۱6۲ مگاواتی است. 
به گ��زارش ایس��نا، مدتی ای��ران با عراق بر س��ر 
افزایش قیمت برق صادراتی با توجه به نرخ سوخت 
چانه زنی کرد، ام��ا در نهایت قرارداد س��ابق تمدید 
ش��د و تغیی��ری در آن رخ نداد. همچنی��ن صحبت 
از احتمال افزایش ب��رق صادراتی به ع��راق بود، اما 
وزارت نیرو ایران بارها اعام ک��رد، درصدد افزایش 
صادرات به عراق نیس��ت. بنابراین مشاهده می شود 
در قرارداد میزان ب��رق صادراتی نیز مانند گذش��ته 

درج شده است. 

برق

خبراستانی

سدسازی

نیروگاه



اعط��ای مج��وز ب��ه احداث 
کارخانه »فلی��پ موریس« در 
ای��ران، وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت را برای پاس��خگویی به 
مجلس کش��انده و نمایندگان 
مجل��س گفته ان��د، در صورت 
قانع نش��دن، طرح اس��تیضاح 
نعم��ت زاده را به صح��ن علنی 

خواهند برد. 
ماج��رای اعط��ای مج��وز به 
س��یگار »فلی��پ موری��س« را 
می ت��وان در دس��ته یک��ی از 
مجوزه��ای  پرس��روصداترین 
داده ش������ده، ق����رار دارد. 
اتهامات��ی نظیر صهیونیس��تی 
و غیر بهداش��تی ب��ودن ای��ن 
محصول، از جمل��ه موضوعاتی 
بودند که وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت را با حاش��یه مواجه 
کردند تا آنجا که این وزارتخانه 
ناچار ش��د درباره هر دوی این 
موضوعات اطالعی��ه ای   صادر 

کند. 
در اطالعی��ه وزارت صنع��ت 
آمده است: »براس��اس تبصره 
1 م��اده 8 قان��ون حمای��ت از 
انقالب اسالمی مردم فلسطین 
ش��ورای  مجل��س  مصوب��ه 
اس��المی، کمیته ای تخصصی 
تش��کیل ش��ده و ش��رکت ها و 
افراد صهیونیس��تی مشخص و 
اعالم می ش��وند. دبیرخانه این 
کمیت��ه در وزارت امور خارجه 
مستقر اس��ت و وزارت صنعت، 
معدن وتج��ارت ط��ی نامه ای 
رسمی از این کمیته درخواست 
کرد ت��ا نظر تخصص��ی خود را 
درخصوص صهیونیستی بودن 
ش��رکت فیلیپ موریس اعالم 
کند. این کمیته در ش��انزدهم 
شهریورماه سال جاری تشکیل 
جلسه داد. س��پس طی نامه ای 
رسمی در سی ام شهریورماه به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اعالم کرد، مس��تنداتی دال بر 
ش��رکت  بودن  صهیونیس��تی 

فیلیپ موریس وجود ندارد. «
همچنی��ن ای��ن وزارتخان��ه 
درباره ادعای غیربهداش��تی و 
غیراستاندارد بودن سیگارهای 
تولیدی این شرکت گفته است: 
»قطع��ا کاالیی ک��ه به صورت 
رس��می وارد می ش��ود از نظر 
ضوابط اس��تاندارد و بهداش��ت 
بهت��ر قاب��ل کنت��رل اس��ت تا 
کاالیی ک��ه به ص��ورت قاچاق 

وارد می ش��ود و هی��چ نظارتی 
بر آنها نیس��ت. به دلیل واردات 
غیررس��می محصوالت شرکت 
فیلیپ موری��س )قاچ��اق( به 
کش��ور ع��الوه ب��ر مخاطرات 
مضاعفی ک��ه برای س��المتی 
مصرف کنن��دگان دارد موجب 
ع��دم وص��ول حق��وق دول��ت 
مطابق با قوانین مربوط ش��ده 
است، بنابراین صدور این مجوز 
عالوه بر اج��رای تکلیف قانون 
برنام��ه پنجم توس��عه، موجب 
احقاق حقوق دول��ت و کنترل 
مشخصات محصوالت وارداتی 
در گم��رکات به لح��اظ رعایت 

استانداردها می شود. «

 دلیل شکایت
 از وزیر صنعت

حاال اما موضوع دیگری بهانه 
ش��ده تا یک��ی دیگ��ر از وزرای 
دول��ت یازدهم، به اس��تیضاح 

تهدید شود. 
ن��ادر قاضی پ��ور، نماین��ده 
مردم ارومیه و عضو کمیسیون 
صنایع مجلس شورای اسالمی، 
که ش��کایت از وزی��ر صنعت را 
به دلی��ل اعطای مج��وز به این 
برند سیگار به کمیسیون اصل 
90 برده اس��ت، درب��اره دلیل 
اصلی شکایت خود به »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: »وقتی که 
س��یگار قاچاق وارد می ش��ود، 
قاچاقچی ها پولدار می شوند. در 
نتیجه بن��ده از آقای نعمت زاده 
به دو دلیل ش��کایت ک��رده ام، 
یک اینکه چرا واردات دخانیات 
به یک فرد خاص داده ش��ده و 
به شرکت دخانیات اعطا نشده 

اس��ت. دلیل دوم هم اینکه چرا 
به ش��خص حقیقی ای��ن مجوز 

داده شده است. «
»ش��رکت  می افزای��د:  او 
دخانی��ات در همه ج��ا نیرو و 
شبکه دارد و همه دستگاه های 
را  ش��رکت  ای��ن  نظارت��ی 
می شناس��ند. بنابرای��ن ای��ن 
بیش��تری  ش��رکت صالحیت 

برای دریافت این مجوز دارد. «
س��وی  از  موض��وع  ای��ن 
قاضی پ��ور در حال��ی مط��رح 
دنی��ا،  در  ک��ه  می ش��ود 
نظی��ر  م��ادری  ش��رکت های 
مارلب��رو ک��ه نمایندگی ه��ای 
مختلف��ی   در سراس��ر جه��ان 
دارن��د، خودش��ان صالحی��ت 
افراد را ب��رای دریاف��ت مجوز 
نمایندگ��ی تعیی��ن می کنند. 
بنابراین نمی توان این اعتراض 
را به حد کافی وارد دانست، زیرا 
شخصی این مجوز را از شرکت 
مارلبرو دریافت کرده و س��پس 
برای دریافت مج��وز از وزارت 

صنعت اقدام کرده است. 

 علتی مشترک
برای رفتاری دوگانه

آماره�����ای  براس�����اس 
منتشرشده، س��االنه در کشور 
65میلیون نخ س��یگار مصرف 
می ش��ود ک��ه از ای��ن مق��دار 
34 میلی��ارد آن تولی��د داخل 
واردات  طری��ق  از  مابق��ی  و 
تامین می ش��ود، البت��ه از این 
31 میلیارد ن��خ باقیمانده، 12 
میلیارد آن به ص��ورت قاچاق و 
از مبادی غیر رسمی وارد کشور 

می شود. 

به دلیل همین آمار چشمگیر 
قاچاق س��یگار، دول��ت در بند 
)3(، م��اده 102 برنام��ه پنجم 
مکلف ش��ده ک��ه اقدامات الزم   
مش��تمل ب��ر کاه��ش مصرف، 
تولید س��یگار خارجی معتبر با 
نش��ان تجاری اصلی در داخل 
کشور مشروط بر تعهد شرکت 
مذکور ب��ه ع��دم واردات را به 
عمل آورد، به نحوی که تا پایان 
برنامه، توازن تولید در داخل با 

مصرف برقرار شود. 
در می��ان آم��ار اعالم ش��ده 
س��یگار مارلب��رو س��همی 12 
میلی��ارد نخ��ی در ب��ازار ایران 
دارد که نیم��ی از آن به صورت 
رسمی وارد کشور شده و نیمی 
دیگ��ر به ص��ورت قاچ��اق وارد 
ایران می شود. از سوی دیگر، با 
توجه به اینک��ه فرصت کمی از 
برنامه پنج��م باقیمانده و هنوز 
فعالیت خاصی در جهت تحقق 
بند )3( م��اده 102 این برنامه 
انج��ام نش��ده اس��ت، می توان 
اقدام وزارت صنعت را گامی در 
جهت تحقق این هدف دانست. 
اما از س��وی دیگر قاضی پور 
نیز یکی دیگر از دالیل شکایت 
خ��ود را تحق��ق پی��دا نکردن 
همین هدف می دان��د و اظهار 
می کند: »این مجوز به شخصی 
به نام »میم« تعل��ق گرفته که 
ی��ک ش��رکت پوش��اک دارد و 
مناس��بتی با دخانیات ندارد. از 
س��وی دیگر، در برنام��ه پنجم 
تاکید ش��ده دول��ت در زمینه 
دخانیات ت��وازن می��ان تولید 
با مص��رف داخل برق��رار کند. 
به همی��ن دالیل من ش��کایت 

خود را مط��رح ک��رده ام و اگر 
توضیح��ات وزی��ر صنع��ت در 
کمیس��یون قانع کنن��ده نبود، 
طرح اس��تیضاح وزیر را اجرایی 

می کنیم. « 
او در پاس��خ به اینکه آیا این 
موض��وع دلی��ل قانع کننده ای 
برای اس��تیضاح وزی��ر صنعت 
است و به نوعی اصطکاک میان 
مجلس و دولت تلقی نمی شود؟ 
می گوی��د: »ن��ه« اصط��کاک 
محسوب نمی شود. این دولت، 
دول��ت س��رمایه دارها اس��ت و 
ما طرفدار مردم هس��تیم. ما با 
کس��ی ش��وخی نداریم و قسم 
خوردیم که از ح��ق مردم دفاع 
کنی��م، با کس��ی هم ش��وخی 
نداری��م، زی��را امس��ال، س��ال 
مدیری��ت جه��ادی اس��ت، نه 

واردات. «

 دلیل اصلی هنوز
در هاله ای از ابهام

از ابت��دای مط��رح ش��دن 
موضوع این مجوز دلیل اصلی 
مخالف��ت ب��ا آن در هاله ای از 
ابهام ق��رار دارد. در مقابل هر 
کدام از اتهام��ات، توضیحی از 
س��وی وزارت صنع��ت مطرح 
ش��ده اس��ت، ام��ا همچن��ان 
مخالف��ان ب��ر مخالف��ت خود 
پافش��اری می کنن��د و وزارت 
صنع��ت نی��ز. در ش��رایطی 
موضوع واگذاری این مجوز به 
شرکت دخانیات ایران مطرح 
می ش��ود که خود این شرکت 
هن��وز در این زمین��ه ادعایی 

نکرده است. 
ب��ه گفت��ه مع��اون توس��عه 
بازرگانی داخلی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، سیگار مارلبرو 
به دلیل نداش��تن مجوز رسمی 
واردات طی س��ال های گذشته 
عمدت��ا به صورت قاچ��اق وارد 
شده و از این محل رقمی بالغ بر 
پنج هزار میلیارد ریال در سال 
که می توانسته است به حساب 
خزانه کش��ور برود، در عمل به 
جیب قاچاقچیان و افراد مرتبط 

با آنها رفته است. 
حاال شاید بتوان از بین رفتن 
این سود را دلیل دیگری بر این 
مناقشه دانس��ت، اما همچنان 
دلی��ل اصلی آن در س��ایه ای از 
ابهام اس��ت، دلیلی که می تواند 
ط��رح ری��ز اس��تیضاح وزیری 

دیگر در دولت یازدهم باشد. 

طرح ریزی استیضاح وزیر صنعت به بهانه سیگار مارلبرو

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از اع��زام  ص��د ه��زار نی��روی کار 
ایرانی تا نیمه نخس��ت سال 94 به 
کشور های حاش��یه خلیج فارس، 
کانادا، اقیانوس��یه، اروپا و آسیای 
جنوب غرب��ی خب��ر داد و افزود: 
طیف مش��اغل اعزامی از آش��پز تا 
نیروهای فنی و حرفه ای را شامل 

می شود. 
علی ربیعی روز شنبه در حاشیه 
همای��ش اع��زام خدم��ات فنی و 
مهندس��ی در جمع خبرن��گاران، 
با اش��اره به آنکه تاکنون ذهنیت 
مناس��بی از نی��روی کار ایرانی در 
خارج از کشور وجود نداشت و آن 
را با پدیده منف��ی مهاجرت تعبیر 
می کردند، افزود: مهاجرت نیروی 
کار در جهانی ش��دن اقتصاد یک 
واقعیت است و نیاز به تدوین تنوع 
قوانین و تضمین های بین المللی 

دارد. 
وی ب��ا بی��ان آنک��ه متاس��فانه 
س��هم مناس��بی از اع��زام نیروی 
کار نداری��م، اف��زود: بخش��ی از 
ای��ن موض��وع مرب��وط ب��ه القای 

ایران هراس��ی و ناش��ی از مسائل 
سیاسی بوده اما نمی توان نداشتن 
برنامه و عزم جدی ب��رای اعزام را 
کتمان کرد.  ربیعی ب��ا بیان آنکه 
درص��دد گس��ترش کاریابی های 
خصوص��ی و بین الملل��ی ک��ردن 
افزود:  هس��تیم،  برنامه هایش��ان 
برخ��ی کاریابی ه��ای غیرقانونی 
دو آس��یب جدی به امر اعزام وارد 
کردن��د؛ یک��ی آنکه منابع��ی را از 
نیروی کار اخ��ذ می کردند اما کار 
خاصی برای آنها انجام نمی دادند 

و دیگر آنک��ه نی��روی غیرماهر و 
اع��زام می کردند  غیرمتخص��ص 
ک��ه این ام��ر س��بب ایج��اد دید 
منفی نس��بت به نیروی کار ایرانی 
می شد.  وزیر کار تاکید کرد: برای 
جلوگیری از این امر، بازرس��ی ها 
را فع��ال کردی��م ت��ا در ص��ورت 
مش��اهده اقدام��ات غیرقانونی در 
این زمینه، موسسات اعزام کننده 
را به مراجع قضایی معرفی کنیم.  
وی در خصوص ان��واع نیروی کار 
ایران��ی در خارج از کش��ور گفت: 

برخی به شکل س��نتی در حاشیه 
خلیج ف��ارس کار می کنند، برخی 
از طریق تفاهم نامه اعزام می شوند 
و بخشی دیگر از اعزام ها از طریق 
رایزنی کاریابی ها با ش��رکت های 
بین الملل��ی ص��ورت می گی��رد.  
ربیع��ی گف��ت: یک��ی از اقدامات 
ب��رای س��اماندهی نی��روی کار، 
ارائه شناس��نامه به آنان است که 
گواهی اش��تغال نی��ز ضمیمه این 
شناس��نامه اس��ت و این مزیت را 
دارد که این افراد از دریافت یارانه 

حذف نمی ش��وند.  وزیر کار افزود: 
همچنین درصدد هس��تیم نیروی 
کار ایران��ی در خارج از کش��ور را 
بیم��ه تامی��ن اجتماعی ک��رده و 
هزین��ه درم��ان آنه��ا را پرداخت 
کنیم.  وی با تاکید بر اینکه نیروی 
اعزام��ی ایران��ی بای��د از فرهنگ 
کش��ور مقص��د آگاه��ی داش��ته 
باش��د، افزود: ما تضمین های الزم 
را در این خصوص انج��ام داده ایم 
تا پی��ش از اعزام، فرهنگ کش��ور 
مقصد مطالعه شود.  به گفته وزیر 
کار،کش��ورهای مقصد مش��اغلی 
نظی��ر پرس��تاری، متخصصان در 
بخش های نف��ت، پتروش��یمی و 
صنعت ساختمان را پذیرا هستند.  
ربیع��ی از انعق��اد تفاهم نامه ای با 
توری��ن ایتالیا )موسس��ه آموزش 
س��ازمان  ب��ا  ک��ه  بین الملل��ی 
بین الملل��ی کار هم��کاری دارد( 
خبر داد و افزود: با تفاهم نامه های 
مهمی که به امضا رس��یده، ایران 
را به مرکز آم��وزش منطقه ای در 
زمین��ه مه��ارت تبدی��ل خواهیم 

کرد. 

100 هزار نیروی کار ایرانی تا نیمه اول سال 94 به خارج اعزام می شوند 

توزیع یارانه نیروی کار دارای گواهینامه در خارج از کشور ادامه می یابد
قائ��م مق��ام وزی��ر کار در امور 
بین الملل گفت: در پی هماهنگی 
ای��ن وزارتخان��ه ب��ا س��ازمان 
هدفمن��دی یارانه ه��ا، پرداخت 
یاران��ه ب��ه نی��روی کار دارای 
گواهینامه شغلی در خارج از کشور 
ادام��ه می یابد.  به گ��زارش ایرنا، 
محمدتق��ی افزود: ای��ن همایش 
فرصت مغتنمی است تا از امکانات 
بخش خصوص��ی در ارائه خدمات 
فنی و مهندسی به خارج از کشور 
آگاه ش��ویم.  وی با تاکید بر اینکه 

توانایی های کشور در این همایش 
بیش��تر معرفی می ش��ود، افزود: 
هم اکنون اقتص��اد جهانی به هم 
پیوسته و مرزهای س��نتی تغییر 
کرده است، هرچند شرایط جدید 
ب��ا مقتضیات جدی��د تغییر کرده 
و تاکید بر اقتص��اد مقاومتی ناظر 
بر همین موضوع اس��ت.  به گفته 
وی، موضوعات مندرج در سازمان 
بین المللی کار در سال های اخیر 
موید همین مس��ئله اس��ت.  وی 
اظهار کرد: هم اکن��ون جمعیتی 

بیش از 232 میلی��ون نفر در بازار 
بین الملل��ی کار می کنند که این 
میزان حدود 3.1 درصد جمعیت 

جهان را شامل می شود. 
به گفته حس��ینی، ای��ن میزان 
نی��روی کار مهاجر برابر اس��ت با 
جمعیت پنجمین کش��ور جهان 
که نش��ان از جمعیت وسیع فعال 

در عرصه کار دارد. 
وی حج��م اقتصاد نی��روی کار 
بین الملل��ی را 440 میلیارد دالر 
تخمین زد و گفت: بیشتر از 325 

میلیارد دالر این رقم به کشور های 
مب��دا و بقی��ه در مقصد رس��وب 

می کند. 
وی با اشاره به توانمندی ایران 
در زمینه نی��روی کار ماهر  گفت: 
ای��ران ب��ه دلی��ل نی��روی جوان 
کارآمد از توانایی باالیی در زمینه 
نیروی انس��انی برخوردار اس��ت. 
هم اکن��ون 4.5 میلیون دانش��جو 
در دانش��گاه های کش��ور درس 
می خوانند که ب��ه زودی وارد بازار 

کار می شوند. 

وی با اش��اره به تجربه کش��ور 
چین، گفت: این کش��ور س��االنه 
130میلی��ارد دالر از اعزام نیروی 

کار بین المللی درآمد دارد. 
ای��ران  اف��زود:  حس��ینی 
تفاهم نامه ه��ای ارزش��مندی در 
زمینه اعزام نی��روی کار دارد که 
دولت تدبیر و امی��د برای اجرایی 
کردن آنها تالش می کند. نیروی 
کار ایرانی فاقد گواهینامه ش��غلی 
بای��د از مج��اری تعیین ش��ده به 
دریافت این گواهینامه اقدام کنند. 
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اشتغال

صنعت  فوالد 

واردات فوالد در نیمه نخست 
امسال 33 درصد افزایش داشت

 انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد ایران اع��الم کرد: 
واردات فوالد کش��ور در مقایسه با شش ماهه اول سال 
92 رش��د 33درصدی داش��ته و تولید این فلز در این 
دوره زمانی رشد سه درصدی را نسبت به سال گذشته 

ثبت کرد. 
براس��اس گزارش��ی که در پایگاه اطالع رسانی این 
انجمن منتش��ر ش��ده، میزان صادرات فوالد   در شش 
ماهه نخس��ت در مقایسه با مدت مش��ابه در سال 92 
افزایش 40 درصدی داش��ت. همچنی��ن در ارتباط با 
هزینه های جاری در س��ال 93 آمده است، قیمت برق 
25 درصد و گاز 80 درص��د افزایش یافته و عالوه بر آن 
میزان دس��تمزد نیز 25 درصد ارتقا یافته درحالی که 

نرخ فوالد ثابت ماند. 
بررس��ی انجمن یادشده نش��ان می دهد، قیمت 
تمام ش��ده تولید، از نظر حجم تولید و ساختار آن 
در هر کارخان��ه حداق��ل 15 و حداکثر 25 درصد 
در س��ال جاری افزایش داش��ته، اما قیمت فروش 

ثابت بود. 
بنابر این گزارش، مصرف فوالد یکی از شاخص های 
توس��عه یافتگی محس��وب می ش��ود و در کشورهای 
توسعه یافته مصرف سرانه فوالد 320 تا 340 کیلوگرم 
اس��ت و مصرف س��رانه در ایران رق��م 234 کیلوگرم 
ذکر شده اس��ت.  مطالعات کارشناس��ان اقتصادی در 
س��ال 2011 نش��ان داد که انتظار می رود در منطقه 
خاورمیانه در سال 2015 تولید فوالد حدود 18 درصد 
بیش��تر از مصرف آن خواهد بود که ای��ن میزان بدون 
احتساب سهم روسیه و چین در بازار است.  بررسی ها 
نش��ان می دهد عراق قادر اس��ت س��االنه حدود س��ه 
میلیون تن فوالد ایران را جذب کند، عالوه براین بازار 
افغانس��تان   با وجود رکود همچنان در دس��ترس قرار 

دارد. 
تولیدکنن��دگان فوالد از ش��یوه دامپینگ )عرضه 
کاال به قیم��ت ارزان ت��ر از قیمت تمام ش��ده( رقبا 
به ویژه چین نگرانی دارن��د، مطالعات صورت گرفته 
در س��ال 2008 نش��ان داد، چینی ه��ا در مراح��ل 
مختل��ف از خرید س��نگ آهن تا ص��ادرات آن بیش 
از 20 نوع یارانه ب��ه صادرات فوالد خ��ود می دهند. 
روش ه��ای تولیدکنندگان ف��والد و صادرکنندگان 
چینی همواره ب��ا حمایت دولت این کش��ور همراه 
بوده، بنابراین در این شرایط، انتظار تولیدکنندگان 
فوالد کشورمان از دولت حمایت همه جانبه از تولید 

داخلی است. 

ورق های مورد نیاز صنایع الکتریکی 
در فوالد مبارکه تولید می شود

 روابط عمومی فوالد مبارکه اصفه��ان اعالم کرد: با 
تدوین اس��تاندارد ملی ورق های ف��والدی الکتریکی 
نیمه آم��اده، تولی��د ورق ف��والدی مورد نی��از صنایع 

الکتریکی در این شرکت آغاز شد. 
براساس این گزارش بازار داخلی کشور ساالنه به 20 
تا 30 هزارت��ن از انواع این قبیل محص��والت نیاز دارد 
بنابراین، پس از تامین بازار داخ��ل می توان این قبیل 
محصوالت را ص��ادر کرد. ورق های الکتریکی نس��بت 
به ورق های معمول��ی، دارای تلفات الکتریکی کمتری 
اس��ت که این موضوع باع��ث افزایش عم��ر و کاهش 
مصرف برق در تجهیزات الکتریک��ی از قبیل موتورها، 

پمپ ها و دمنده ها می شود. 
س��االنه بی��ش از پن��ج میلی��ون موت��ور الکتریکی 
درکش��ور تولید می ش��ود که بازار مصرف مناسبی را 

برای تولید این ورق ها   فراهم کرده است. 

آغاز تسهیالت پیمانکاران معدنی 
صندوق بیم��ه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی 
ارزیاب��ی فن��ی و اقتصادی ط��رح ارائه تس��هیالت به 

پیمانکاران معدنی را آغاز کرد. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی 
مع��ادن و صنایع معدن��ی ای��ران، به دنب��ال پذیرش 
تقاضای تس��هیالت مربوط به پیمان��کاران معدنی در 
چارچوب تفاهم نامه سه جانبه ایمیدرو، صندوق بیمه 
سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و بانک های عامل، 
موضوع ارزیاب��ی فنی و اقتص��ادی آنها ب��ا هماهنگی 

صندوق مذکور از 14 آذر آغاز شد.
با پای��ان یافت��ن مطالع��ات امکان س��نجی اولیه 
و تکمیل اطالع��ات پیمان��کاران معدن��ی، موضوع 
بازدی��د میدانی از پروژه های مربوط  در دس��تور کار 
قرار گرف��ت و در همین راس��تا، نخس��تین گروه از 
پروژه های مربوط به ش��رکت های فتح جنوب شرق، 
شهس��وار ماش��ین و جهاد نصر س��یرجان واقع در 
معادن 1، 2، 4 و 5 گل گهر تعیین شده و در روزهای 
14 و 15 آذر ماه جاری توسط تیم مشترک صندوق 
بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی و پیمانکار 
ط��رف ق��رارداد ش��رکت های مذکور م��ورد بازدید 
کارشناس��ی قرار گرفت.  پیش بینی می ش��ود در دو 
هفته آینده، مراحل ارزیاب��ی و صدور بیمه نامه های 
ش��رکت های مذکور )25 ش��رکت( به اتمام رسیده 
و جهت مراحل بعدی ب��ه بانک ه��ای عامل مربوط  

معرفی شوند. 
بنا به این گ��زارش، افزایش س��رمایه صندوق بیمه 
س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی هفته گذش��ته از 
10 میلیارد تومان ب��ه 68 میلیارد توم��ان به تصویب 
رسید و قرار اس��ت در مرحله بعد س��رمایه صندوق به 

200میلیارد تومان افزایش یابد.

صنایع ریلی کشور نیازمند 
بازنگری است 

به گزارش شاتا، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در نشس��ت با فعاالن صنای��ع ریلی با 
بیان اینکه امکانات الزم برای توس��عه صنایع ریلی در 
کش��ور موجود اس��ت اما عملکرد مجموع��ه در مقابل 
امکانات مطلوب نیس��ت، اف��زود: با توجه ب��ه رکود و 
پیشروی نامناس��ب این صنعت باید تالش ها در جهت 

رفع مشکالت و چالش ها چند برابر شود. 
وی گفت: صنایع ریلی کش��ور باتوجه به مشکالتی 
که ب��ا آن روبه روس��ت نیازمند بازنگری برای توس��عه 

است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه اش��کاالت مدیریتی در 
صنای��ع ریل��ی باید شناس��ایی و م��ورد اص��الح قرار 
گیرد، تصریح کرد: ب��ا تدوین برنامه ریزی مناس��ب و 
سیاس��ت گذاری های دقیق باید از رک��ود پیش آمده 

دراین صنایع جلوگیری کنیم. 
به گفته نعمت زاده به این منظور نیازمند عزم و اراده 
جدی از س��وی مس��ئوالن، فعاالن و کارشناسان این 
بخش از اقتصاد کشور هس��تیم تا جهش اساسی را در 
این صنعت شاهد باش��یم و دراین راستا از نقطه نظرها 
و دیدگاه های کارشناسی تمام تالشگران در این حوزه 

حمایت می کنیم. 
وزیر صنعت، معدن و تج��ارت در ادامه با بیان اینکه 
در حال حاضر ناوگان ریلی چه در بخش درون شهری 
و چه مسافری نیازمند نوسازی و توجه بیشتری است 
اظهار کرد: برای افزایش و نوس��ازی و بازسازی ناوگان 

صنایع ریلی باید منسجم تر از گذشته اقدام کنیم. 
در ادام��ه این نشس��ت ک��ه با حض��ور مدی��ران و 
فعاالن ای��ن عرص��ه برگزار ش��د به اه��م چالش های 
صنایع ریلی، دالی��ل کاهش و رک��ود در این صنعت، 
سیاس��ت گذاری های کالن��ی ک��ه در بخ��ش مالی و 

اعتباری نیاز است، اشاره شد. 
ش��امل،  پیش��نهادی  راهکاره��ای  همچنی��ن 
تدوی��ن اس��تراتژی صنایع ریل��ی کش��ور، تمرکز و 
سیاست گذاری تولید و بهره برداری محصوالت ریلی، 
برنامه ریزی در سطح ملی، اصالح نرخ حق دسترسی 
ریلی به ج��اده و همچنین تخصیص یارانه س��وخت 
ب��ه حمل و نقل ریلی یا آزادس��ازی قیمت س��وخت، 
کاهش تعرفه واردات مواد اولیه صنایع ریلی، توسعه 
زیرس��اخت ها با مش��ارکت بخش خصوصی و اعمال 
سیاست های تشویقی و ایجاد صندوق توسعه صنایع 

ریلی عنوان شد. 

رانش 6معدن مازندران

نایب ریی��س انجمن مع��دن مازندران با اش��اره به 
رانش ش��ش معدن جاده ه��راز خواس��تار حمایت از 

معدن داران منطقه شد. 
به گزارش ماین نیوز، یداهلل عبدی در جلسه کمیته 
تخصصی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
مازندران اظهار کرد: اصلی ترین بح��ران در مازندران 
منابع طبیعی استان اس��ت. معدن داران مازندران در 
اداره معدن درآمد چش��مگیری ندارن��د و هر آنچه که 
تاکنون داشته اند از بخش س��رمایه شخصی در معدن 
هزینه کرده ان��د و از درآمد معدن س��ودی به دس��ت 

نیاورده اند. 
وی در بخ��ش دیگر گف��ت: مع��دن داران در بخش 
معارضان محلی مش��کالت زی��ادی  دارن��د و هریک 
از محلی ها ک��ه اراده کنند می توانند ب��رای این معدن 
داران مزاحمت و مش��کل ایجاد کنند و فروش مصالح 

معدنی برای پیمانکاران معدن خالف قانون است. 
وی با اش��اره به اینک��ه ه��زار و 200 فارغ التحصیل 
رش��ته معدن در اس��تان بیکار هس��تند، تصریح کرد: 
از این تع��داد می توان در بخش کارشناس��ی معدن به 

خوبی بهره برداری کرد. 
وی در ادامه خاطر نش��ان کرد: حفظ و حراس��ت از 
محیط زیس��ت نمی تواند با مالکیت خصوصی افراد در 

تعارض باشد. 
محمد رضا باطنی، عضو انجمن معدن استان در این 
جلسه اظهار کرد: نگاه ما باید به معدن عوض شود و ما 
در مازندران می توانیم معادنی داشته باشیم که بیشتر 

از کشاورزی و گردشگری اشتغال ایجاد کنند. 
وی با تاکید بر اینکه محیط زیس��ت و منابع طبیعی 
باید حفظ ش��ود، افزود: ما از س��ازمان صنعت و معدن 
رضای��ت نداریم، زی��را ابهام��ات موجود در س��ازمان 

بیشترین صدمه را به بخش معدن زده است. 
باطنی در ادامه تصریح کرد: اگر س��الیق انفرادی و 
ش��خصی در اداره ها  کم شود بس��یاری از مشکالت ما 

حل خواهد شد. 
حس��ین اس��ماعیل زاده، عضو هیات مدیره انجمن 
صنع��ت و مع��دن در ادامه این جلس��ه خاطرنش��ان 
کرد: در ب��اب موضوعات مبت��ال به  صنع��ت و معدن 
در یک ی��ا دو جلس��ه نمی ت��وان به هم��ه موضوعات 
پرداخت.  وی با اش��اره به فاصله میان تولیدکنندگان 
اف��زود: باید ع��زم ف��ردی و جمع��ی ص��ورت گیرد و 
تولید کنن��دگان ب��ه هم نزدیک ت��ر ش��وند.  این عضو 
انجمن صنعت و مع��دن مازن��دران در ادام��ه با بیان 
اینکه یکی از مش��کالت زیرساختی اس��تان مربوط به 
معدن است، خاطر نش��ان کرد: برگزاری این جلسه  ها 
باید به ص��ورت کامال کارشناس��انه برگزار ش��ود.  وی 
تاکید کرد: ما برای رس��یدن به یک نقطه مطلوب باید 
جلس��ه ها را به صورت تخصصی تر برگزار کنیم و صرفا 
برگزاری جلس��ه نیز مطلوب نخواهد ب��ود. باید با همه 
س��ازمان هایی که به نحوی با بهره ب��رداری معادن در 
 ارتباط هس��تند، تعامل برقرار ش��ود و راه حل مناسب 

اتخاذ شود. 

عسل داداشلو



قیمتنوع ارز 

33650دالر امریکا

41450یورو

52550پوند انگلیس

29910دالر کانادا

9180درهم امارت

34930فرانک سوئیس

15230لیر ترکیه

9450ریال عربستان

10500رینگت مالزی

107000دینار کویت

5800یوآن چین

680روپیه هند

300ین ژاپن

36دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

1,194,1اونس طال

422,000مثقال طال

97,419طالی 18 عیار

951,000سکه بهار آزادی

951,000سکه طرح جدید

478,000سکه نیم

269,000سکه ربع

172,000سکه گرمی

کاهش قیمت دالر، طال و سکه
صرافان بازار ارز و سکه روز ش��نبه نرخ هر دالر امریکا 
را 3365  تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را 951,000 تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در ب��ازار آزاد 4145تومان و هر پون��د نیز با 

5255  تومان قیمت خورد. 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 951,000 
تومان به خریداران عرضه شد. البته هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم نیز 951,000 تومان معامله شد. 

همچنین هر نیم سکه 478,000تومان و هر ربع سکه 
269,000 تومان فروخته شد. 

هر سکه یک گرمی نیز 172 هزار تومان خریدوفروش 
ش��د و هر گرم ط��الی 18 عی��ار 97,419 تومان قیمت 
خورد.  هر اونس طال در بازار جهانی 1,194. 1 دالر بود. 

ساخت مدرسه توسط بانک ملت 
درسیستان و بلوچستان

 مدرس��ه ش��هدای بان��ک ملت در زیباش��هر اس��تان 
سیس��تان و بلوچس��تان، در ماه جاری ب��ه بهره برداری 

می رسد. 
 به گزارش روابط عمومی بانک ملت، مدرس��ه شهدای 
بانک ملت در زیباشهر، نخستین مدرسه از 11مدرسه ای 
است که ساخت آن با مشارکت این بانک در سال جاری 
ش��روع ش��ده اس��ت و تا پایان آذرماه اح��داث و آماده 

بهره برداری خواهد شد. 
براساس این گزارش، مدرسه سازی در مناطق محروم 
کشور یکی از حوزه های مس��ئولیت اجتماعی بانک ملت 
اس��ت که در این زمینه ع��الوه بر احداث 100 مدرس��ه 
در کپرزدایی اس��تان کرم��ان و بیش از 35 مدرس��ه در 
سال های قبل، ساخت 11 مدرس��ه هم در سال جاری از 

سوی این بانک تعهد شده است. 
این گزارش حاکی اس��ت، هم اکن��ون 18 هزار کالس 
درس در اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان وج��ود دارد 
که ح��دود 11 ه��زار کالس آن ب��ه ترمیم اساس��ی نیاز 
دارد. همچنی��ن ح��دود 800 کالس پیش س��اخته در 
مناطق صع��ب العب��ور دایر اس��ت و تعداد ش��ش هزار 
 کالس درس اس��تان هم خش��ت و گلی ان��د و وضعیت 

نابسامانی دارند. 

 اجرای طرح چکاوك 
در بانک های 12 استان

س��امانه مبادله الکترونیکی چک )چکاوك( که از پنج 
مهر ماه جاری در شعب بانک های استان های زنجان، قم، 
البرز و قزوین عملیاتی ش��ده بود، در ف��از بعدی در چند 

استان دیگر راه اندازی شد.   
به گزارش س��ایت بانک ملی، اس��تان های س��منان، 
همدان، کرمانشاه، کردستان، لرس��تان، ایالم، مرکزی و 
گلستان نیز به این طرح پیوس��تند که در نتیجه تمامی 
مبادالت مربوط به چک های بین تمامی ش��عب بانک ها 
در این استان ها به روش سیستمی صورت گرفته و زمان 
واریز وجوه به حساب مش��تریان از 48 ساعت به کمتر از 

24 ساعت رسیده است.
  در س��امانه چکاوك به دلیل اینک��ه چک ها به صورت 
الکترونیکی مبادله می ش��وند، اس��ناد دیگ��ر بانک ها به 
راحتی تش��خیص داده می ش��ود و امکان سوء اس��تفاده 

کاهش می یابد. 
اس��تاندارد ک��ردن و یکپارچگ��ی در ص��دور دس��ته 
چ��ک و پ��ردازش الکترونیک��ی چک ه��ا از طری��ق 
فن��اوری تصویرب��رداری، ع��دم نی��از به گردش الش��ه 
چ��ک، افزای��ش س��رعت پ��ردازش و نقدش��وندگی 
چک ه��ا و انس��جام و یکپارچگی با س��ایر س��امانه های 
 مل��ی پرداخ��ت نظی��ر س��اتنا و پای��ا از جمل��ه مزایای 

سامانه چکاوك است. 

نش��ان  تحلیل ه��ا  برخ��ی 
می ده��د ک��ه قیم��ت جهانی 
طال با رس��یدن به 1191 دالر 
در هر اونس، 23 دالر نس��بت 
به ابتدای هفت��ه پیش افزایش 
داشته است. این موضوع برخی 
گمانه ها را در میان تحلیلگران 
ب��ازار به وج��ود آورده ک��ه آیا 
قیمت طال در حال جان گرفتن 
است؟ و آیا بازار طال از جذابیت 
کاف��ی ب��رای س��رمایه گذاری 
برخوردار است؟  در این ارتباط 
ب��ا س��ه نف��ر از کارشناس��ان به 

گفت وگو نشستیم: 

دم طال را به دم دالر 
بسته اند

عبدالرض�����ا امیرت����اش، 
کارش��ناس اقتص��ادی در این 
خص��وص بی��ان ک��رد: ب��رای 
بررس��ی وضعیت ب��ازار طالی 
جهان��ی بای��د ب��ه متغیرهای 
مختلفی اع��م از اقتص��ادی و 
سیاسی توجه کنیم. تنش های 
سیاس��ی ای ک��ه در جای جای 
دنیا اتفاق افت��اده در این رابطه 
موثر بوده اس��ت. بحث روسیه 
با بل��وك غرب بر س��ر موضوع 
اوکرای��ن، مس��ئله داع��ش در 
خاورمیانه، درگیری ها در مصر، 
لیب��ی و نیجری��ه و تنش های 
امری��کا،  خ��ود  در  سیاس��ی 
اعت��راض م��ردم این کش��ور 
علیه دولت در پی کش��ته شدن 
سیاهپوستان و مواردی از این 
قبی��ل، در کاه��ش قیمت طال 

موثر بوده اند. 
وی اف��زود: در عرصه اقتصاد 
هم ش��اهد کاهش قیمت نفت 
جهانی هس��تیم و این به ضرر 
اقتص��اد ای��ران اس��ت، چون 
مناب��ع و ذخایر و ث��روت ایران 
بیش��تر از راه فروش نفت است 
طالی جهان��ی با اف��ت قیمت 
مواجه شده و آینده روشنی هم 
برایش وجود ندارد، مش��خص 
نیس��ت ک��ه وضعی��ت چطور 
خواهد ش��د. به عقیده بسیاری 
از کارشناس��ان ت��ا زمان��ی که 

تنش ه��ا و درگیری ه��ا وجود 
دارد ط��الی جهانی هم رش��د 
نخواه��د ک��رد. ممکن اس��ت 
نوس��اناتی را به همراه داش��ته 
باش��د و برخ��ی اف��راد بتوانند 
سودی را با نوس��انات به دست 
بیاورند ولی جزیی است. البته 
نباید فراموش کنیم که قیمت 
ط��ال در بازاره��ای داخلی، به 
متغیرهای داخل ایران محدود 
نمی شود و بیشتر به قیمت طال 

در بازار جهانی بستگی دارد. 
قس��مت  داد:  ادام��ه  وی 
اعظم قیم��ت طال وابس��ته به 
متغیره��ای جهان��ی و قیمت 
دالر در ای��ن بازاره��ا اس��ت. 
ممکن اس��ت کم��ی ب��ا پایان 
س��ال و عیدی و هدیه و مسئله 
ازدواج تقاضا باال برود و افزایش 
قیمت جزیی را داش��ته باشیم 
ول��ی به طور کل��ی قیمت طال 
تحت تاثیر دو عامل مهم قیمت 
جهانی و ارز قرار می گیرد. طال 
نسبت به کش��ورهای دیگر در 
ایران زی��اد پایین نیامده، چون 
قیمت دالر پایین نیامده است. 
در چن��د روز گذش��ته ش��اهد 
افزایش قیم��ت دالر بودیم که 
خوش��بختانه بان��ک مرک��زی 
توانس��ت آرامش و تعادل را به 
بازار بازگردان��د. با افزایش دالر 
کمی طال ب��اال رفت ولی دوباره 

به قیمت قبلی بازگشت. 

افزایش قیمت جزیی  
فقط در مواقع خاص

دیگ��ر  تق��وی،  مه��دی 
کارش��ناس اقتص��ادی در این 
مورد در گفت وگ��و  با »فرصت 
امروز« گف��ت: درواقع کاهش 
قیم��ت جهانی بیش��تر به نفع 
کس��انی اس��ت ک��ه بخواهند 
س��رمایه گذاری کنن��د ی��ا از 
طال در ام��ر ازدواج و زیورآالت 
کن��ار  در  کنن��د.  اس��تفاده 
مصرف کنن��دگان واقعی، اکثر 
مردم نگاهشان به طال به عنوان 
ی��ک س��رمایه گذاری مطمئن 
برای آینده اس��ت. اغلب مردم 
زمانی ک��ه قیمت ط��ال پایین 
اس��ت می خرن��د و پس ان��داز 
می کنن��د و وقتی قیم��ت باال 
رفت می فروش��ند و سود کالن 
به دس��ت می آورند. وی افزود: 
طال جزو کاالی اساسی نیست 
و تحت تاثیر عوام��ل جهانی و 
قیمت ارز اس��ت. ممکن است 
در برخ��ی ماه های س��ال مثل 
اعی��اد و مناس��بت ها ک��ه نیاز 
مردم به طال به عن��وان هدایا یا 
خرید ازدواج بیش��تر می شود، 
رشد تقاضا، قیمت طال را قدری 
تحری��ک  کن��د اما به ج��ز این 
موارد هیچ پیش بینی ای برای 
افزای��ش قیمت ط��ال در حال 
حاضر وجود ندارد. تقوی تاکید 
ک��رد: در اقتصاد ای��ران میزان 

پول های سرگردان زیاد است، 
وقت��ی ش��اخص های ب��ورس 
باال م��ی رود این س��رمایه ها به 
س��مت بورس می روند و وقتی 
قیمت طال باال می رود راه بازار 
طال را در پی��ش می گیرند. در 
حال حاضر ب��ا فروکش کردن 
تب ب��ورس، به نظر نمی رس��د 
که پول های س��رگردان، طال را 
منزل خوبی برای خود ارزیابی 
کنن��د. قیم��ت طال برحس��ب 
ش��کل  جهان��ی  بازاره��ای 
می گیرد و در بازارهای جهانی 
کورسوی امیدی برای افزایش 

قیمت نیست. 

مصرف کنندگان واقعی 
بخرند

محم��د تقی پور، ی��ک فعال 
ب��ازار ط��ال ه��م در گفت وگو با 
»فرصت ام��روز« در ای��ن باره 
گفت: در قیمت های جهانی طال 
موارد موث��ری از جمله وضعیت 
اقتصادهای بزرگ موثر اس��ت. 
در ای��ن ب��اره انتش��ار آمارهای 
ب��ازار کار امریکا نش��ان داد که 
اقتص��اد ای��ن کش��ور از بهبود 
نس��بی برخوردار ش��ده است و 
این موضوع احتماال افزایش نرخ 
بهره در ایاالت متحده را در پی 
دارد.  وی افزود: شاید خیلی ها 
در بازار جهانی فکر می کردند 
که آم��ار اش��تغال امری��کا از 

وضعی��ت مناس��بی برخوردار 
نباش��د، زی��را در س��ال های 
گذش��ته ای��ن آمارها بس��یار 
نومید کنن��ده بود، اما انتش��ار 
آماره��ای جدی��د در م��ورد 
نرخ اش��تغال در این کش��ور 
نش��ان داد در م��اه گذش��ته 
می��الدی، 321 ه��زار فرصت 
ش��غلی جدید در این کش��ور 
ایجاد شده اس��ت. این میزان 
اش��تغال به معنی بهبود تولید 
در امریکا، بهبود صادرات و به 
دنبال آن ق��درت گرفتن دالر 

در بازارهای صادراتی است. 
ای��ن فعال ب��ازار ط��ال گفت: 
رش��د دودرص��دی قیمت طال 
چی��زی  گذش��ته،  هفت��ه  در 
در  »نوس��انی کوچک«  ج��ز 
ب��ازار نیس��ت. در ب��ازار طالی 
ایران هم چش��م انداز رش��دی 
نهای��ت  در  و  ن��دارد  وج��ود 
نوس��اناتی را می ت��وان ش��اهد 
ب��ود. اما از دید س��رمایه گذاری 
ب��رای خانواده هایی ک��ه قصد 
نوس��ان گیری ندارن��د و به طال 
به عنوان پس انداز نگاه می کنند، 
به نظر می رس��د ای��ن قیمت ها 
برای خرید بد نباش��د عالوه بر 
ای��ن، مصرف کنن��دگان واقعی 
هم می توانند در این باره امیدوار 
باش��ند که طال را با قیمت هایی 
خری��داری  حب��اب  ب��دون 
می کنند.  ای��ن تحلیلگر افزود: 
به اعتق��اد من وضعی��ت قیمت 
جهان��ی ط��ال حاکی از اش��باع 
خری��د ای��ن فل��ز زرد اس��ت و 
حداقل در کوتاه مدت نمی توان 
انتظار رش��د این فلز را داش��ت. 
البته اگر ب��ا دی��د بلند مدت به 
سابقه معامالت طال نگاه کنیم، 
هنوز در وضعیت صعود اس��ت، 
اما این ب��ه مفهوم بهب��ود بازار 
نیس��ت. به اعتقاد من محدوده 
1384 دالر ب��رای ای��ن فل��ز 
بس��یار مهم اس��ت و با گذشتن 
از ای��ن قیم��ت، ب��ازار جهانی 
ط��ال حداق��ل ت��ا 1561 دالر 
رش��د خواهد کرد؛ ب��ا این حال 
خیلی نمی ت��وان امی��دوار بود 
 که ط��ال ب��ه زودی ای��ن قیمت 

را ببیند. 

کارشناسان درگفت وگو با »فرصت امروز« بررسی کردند 

چه زمانی طال بخریم؟

 ریی��س کل بانک مرک��زی با 
بیان اینکه ای��ن بانک با همکاری 
ق��وه قضائی��ه و پلیس ب��ه دنبال 
برخورد ب��ا موسس��ات غیرمجاز 
اس��ت، گفت: نرخ رشد اقتصادی 
در س��ال ج��اری به س��ه درصد 

می رسد.
به گزارش مهر، ولی اهلل س��یف 
با تش��ریح دس��تاوردهای دولت 
و بانک مرکزی در ثبات و رش��د 
جم��ع  در  کش��ور،  اقتص��ادی 
مدیران عامل بانک ها در اس��تان 
گلس��تان با بیان اینک��ه در زمان 
ش��روع ب��ه کار دول��ت یازدهم 
ش��رایط اقتصادی بسیار متالطم 
و توام با نرخ تورم باال و ش��تابان 
ب��ود، گف��ت: در خردادم��اه نرخ 
تورم نقطه ب��ه نقطه ب��ه بیش از 
45 درصد رس��ید و در آن مقطع 
رشد اقتصادی منهای 6.4 درصد 
بود و نوس��ان ها و فراز و نشیب ها 
در نرخ ارز نیز فع��االن اقتصادی 
را دچار س��ردرگمی ک��رده بود، 
به همی��ن دلیل، اولوی��ت اول را 
در برگردان��دن آرامش به اقتصاد 
ق��رار دادی��م و همزم��ان کنترل 
نقدینگ��ی و کاه��ش ت��ورم در 

دستور کار قرار گرفت.
ریی��س کل بانک مرک��زی با 
تاکید ب��ر اینکه دول��ت یازدهم 
ب��ه کار کارشناس��ی و انضب��اط 
پولی اعتق��اد دارد اف��زود: دولت 
کنونی ب��ه تجربه های گذش��ته 
به��ا داده و خوش��بختانه نتای��ج 
و دس��تاوردهایی را ک��ه در 15 
ماه��ه گذش��ته حاص��ل ش��ده، 
اثبات کنن��ده  و  نش��ان دهنده 
درس��تی برنامه های اجرا  ش��ده 

است.
وی با ارائه دستاوردهای بانک 
مرک��زی در زمینه کنت��رل تورم 
خاطرنش��ان کرد: تورم متوسط 
س��االنه منتهی به پای��ان مهرماه 

س��ال جاری 18.2 درصد بود که 
در مقایس��ه با عدد 40.4 مهرماه 
نش��ان دهنده  گذش��ته،  س��ال 
موفقیت چش��مگیر این بانک در 

کنترل تورم است.
س��یف دس��تاوردهای حاصل 
را مره��ون امی��د ایج��اد ش��ده 
در جامع��ه و اس��تقرار نظ��م و 
انضب��اط در فعالیت ه��ای پولی 
و مال��ی دولت برش��مرد و تاکید 
تالش ه��ای  و  اقدام ه��ا  ک��رد: 
مختل��ف دول��ت، دس��تگاه ها و 
وزارتخانه های مختلف مخصوصا 
وزارت ام��ور خارج��ه در س��طح 
بین المللی ای��ن امیدها را تقویت 

کرده است.
ریی��س کل بان��ک مرک��زی، 
نقش نظ��ام بانک��ی در برقراری 
انضباط پول��ی و مالی را بس��یار 
مهم ارزیابی ک��رد و نتایج حاصل 
و دس��تاوردهای مثبت را مرهون 
تالش ه��ای کارکن��ان این حوزه 
برش��مرد. وی خاطرنش��ان کرد: 
یکی از دالی��ل رش��د اقتصادی 
4.6درصدی س��ه ماهه اول سال 
93 نس��بت به س��ه ماهه س��ال 
گذش��ته همین جهت گیری های 
دقیق و برنامه ریزی شده در نظام 

بانکی است.
وی با انتق��اد از اظهارنظرهای 
خص��وص  در  غیرمنصفان��ه 
عملکرد نظام بانکی تصریح کرد: 
با وجود نقش موثر نظ��ام بانکی 
عموما انتقادها متوجه این حوزه 
اس��ت و واقعی��ت این اس��ت که 
کارمن��دان،  زحمتکش تری��ن 
پرس��نل نظ��ام بانکی هس��تند، 
البته بای��د دقت کنی��م و ایرادها 
را شناس��ایی و آنها را حل و فصل 

کنیم.
سیف با بیان اینکه بانک، بنگاه 
اقتص��ادی اس��ت و بای��د طوری 
حرک��ت کند ک��ه ضم��ن تامین 

هزینه ها، از سود منصفانه ای نیز 
برخوردار ش��ود، بیان ک��رد: باید 
ب��ه س��مت بانک��داری حرفه ای 
حرک��ت کنی��م، بانک ه��ا باید با 
ه��م هماهنگ ش��وند و ضرورت 
اجتناب ناپذی��ر ای��ن قضی��ه را 

دریابند.
ریی��س کل بان��ک مرک��زی 
موسس��ات غیرمج��از را مان��ع 
حرک��ت توام ب��ا نظ��م و انضباط 
نظ��ام بانک��ی خوان��د و تصریح 
کرد: بانک مرکزی مصمم اس��ت 
با این موسس��ات برخ��ورد کند 
و خوش��بختانه ق��وه قضائی��ه و 
نیروی انتظامی نیز در این راستا 
همکاری خوبی داشته اند و برای 
موفقیت در این زمین��ه، بانک ها 
باید از ارائه خدمات به موسسات 

غیرمجاز خودداری کنند.
البت��ه  وی،  گفت��ه  ب��ه 
س��پرده گذاران ه��م بای��د توجه 
داش��ته باش��ند که نبای��د تحت 
تاثیر نرخ س��ود باالت��ر این گونه 
موسسات منابع و س��رمایه های 
خ��ود را در مع��رض خط��ر قرار 
دهند.بانک مرک��زی وظیفه دارد 
به منظور صیانت از س��پرده های 
آنها با این گونه موسسات برخورد 

کند.

س��یف اف��زود: خوش��بختانه 
فضای اقتص��ادی کش��ور کامال 
مثب��ت اس��ت، به ض��رس قاطع 
اعتقاد داریم اهدافی را که ترسیم 
کرده ای��م می تواند محقق ش��ود.
در ابعاد اقتصادی ب��ا هماهنگی 
جدی ای که بین تی��م اقتصادی 
اه��داف  دارد،  وج��ود  دول��ت 
ترسیم ش��ده قطعا عملی خواهد 
ش��د. پیش بینی ها حاک��ی از آن 
اس��ت که تورم امس��ال ب��ه زیر 
17درصد، س��ال آینده به حدود 
14، 15 درص��د و در س��ال 95 
تورم تک رقمی خواهیم داش��ت؛ 
ضمن آنکه رش��د اقتصادی سال 
93 حدود س��ه درصد پیش بینی 

می شود.
ریی��س کل بان��ک مرکزی در 
خصوص ثبات ب��ازار ارز و اعتدال 
ایج��اده ش��ده، در ای��ن ح��وزه 
خاطرنش��ان کرد: عوامل بنیادی 
در اقتصاد از تعادل و اس��تحکام 
الزم برخوردار اس��ت و نوسانات 
گذش��ته دیگ��ر در آن نمی تواند 
اتفاق بیفتد. اقتصاد خوشبختانه 
ثب��ات الزم را دارد و مقدم��ات 
بحث اقتصاد مقاومت��ی در حال 

نهادینه شدن است.
وی با بیان اینکه در بازار بورس 

در بره��ه ای از زم��ان نوس��اناتی 
ش��کل گرف��ت، اف��زود: البت��ه 
نوسانات در بورس همیشه وجود 
دارد لیک��ن در اقتصاد باثبات، در 
کل شاخص اثر آن کم است البته 
ب��ا برنامه ریزی های انجام ش��ده 
این تعادل و ثبات در بازار بورس 

بروز جدی خواهد داشت.
رییس ش��ورای پ��ول و اعتبار 
ب��ا بی��ان اینک��ه قرض الحس��نه 
متعل��ق  و  مب��ارك  پدی��ده ای 
به بانک��داری اس��المی اس��ت، 
خاطرنش��ان ک��رد: در مجل��س 
اولویت گذاری های��ی  معم��وال 
انجام می شود که نظام بانکی این 
منابع را در کجا س��رمایه گذاری 
کند؛ لیکن ای��ن بحث وجود دارد 
ک��ه حجم��ی از مص��ارف که در 
تبصره قان��ون بودج��ه به عنوان 
ق��رض الحس��نه نظ��ام بانک��ی 
ش��کل می گیرد، باید متناس��ب 
با منابعی باش��د ک��ه جمع آوری 
می ش��ود، بنابراین اگر بیش��تر از 
آن مناب��ع باش��د نارضایتی هایی 
را ایج��اد می کند ک��ه جنبه های 
مثبت قرض الحس��نه ب��ر اثر این 
نارضایتی ه��ا تحت الش��عاع قرار 

می گیرد.
سیف باال بودن میزان مطالبات 
معوق را زن��گ خطری برای نظام 
بانکی خوان��د و تصریح کرد: باید 
نس��بت به این موضوع احس��اس 
خطر کنیم و بپذیریم که مراجع 
قضایی ب��ه حق این حساس��یت 
را مط��رح می کردن��د. البت��ه با 
پیگیری های��ی که انجام ش��ده، 
از یکس��و دادگاه تخصصی برای 
رس��یدگی به موض��وع مطالبات 
معوق ایجاد ش��ده و ستاد مبارزه 
با مفاسد نیز کمیته ای با ترکیب 
تمام��ی دس��تگاه های ذی رب��ط 
برای س��اماندهی این امر تشکیل 

داده است.

رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد

فاز جدید حذف موسسات غیرمجاز پولی
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اسامی موسسات مالی فعالی که 
تحت نظر بانک مرکزی هستند 

در حالی تعداد موسس��ات مالی فعال در کش��ور از 
جمله صندوق ه��ای قرض الحس��نه و تعاونی ها حدود 
هفت هزار مورد تخمین زده می ش��ود که موسس��اتی 
که قابل اعتماد بوده و مجوز بان��ک مرکزی را دریافت 

کرده اند به نسبت محدود تر از این آمار است.
به گ��زارش ایس��نا، س��اماندهی بازار غیر متش��کل 
پولی از اهداف اصل��ی بانک مرکزی در یکی دو س��ال 
اخیر بوده ت��ا ضمن نظم دهی ب��ه بازار پول��ی امنیت 
سپرده گذاران و مش��تریان در بانک ها، موسسات مالی 
و اعتباری، صرافی ها و غیره نس��بت ب��ه قبل افزایش 

یابد.
با وجود اینکه آمار موسس��ات مالی فع��ال به حدود 
7000 مورد می رس��د، اما مجموع موسساتی که تحت 
نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنن��د چندان تعداد 

باالیی را در بر نمی گیرد.
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه در بی��ن صندوق های 
صندوق ه��ای  کش��ور،  در  فع��ال  قرض الحس��نه 
قرض الحس��نه توس��عه، مل��ت، پارس��یان، مس��کن، 
صندوق قرض الحس��نه بانک انص��ار و صندوق قرض 
الحس��نه ش��رکت دولتی پس��ت بانک از صندوق های 
قرض الحس��نه بانک ها و موسس��ات اعتب��اری تحت 

نظارت بانک مرکزی هستند.
اما در بین تعاونی های اعتباری فعال در کش��ور هم 
حدود 100 تعاون��ی اعتبار گروه ش��غلی که خدمات 
آنها تنها به اعضا محدود ب��وده و برای عموم مردم قابل 

استفاده نیست، با نظارت بانک مرکزی کار می کنند.
موسس��ات مالی و اعتباری کوثر، توسعه و عسکریه 
سه موسس��ه مجوزدار بانک مرکزی هس��تند که البته 
بنابر اعالم معاون نظارت بانک مرکزی موسسات مالی 
و اعتباری نور و آرمان هم تقریبا بیشتر مسیر دریافت 
مجوز را پشت سر گذاش��ته و به زودی فعالیت خود را 

تحت نظارت بانک مرکزی ادامه خواهند داد.
همچنین بانک های س��په، ملی، پست بانک، توسعه 
صادرات ایران، صنعت و معدن، کش��اورزی، مس��کن، 
توس��عه تعاون، اقتصاد نوی��ن، پارس��یان، کارآفرین، 
سامان، پاسارگاد، س��رمایه، سینا، ش��هر، دی، انصار، 
تجارت، رف��اه کارگ��ران، ص��ادرات، مل��ت، حکمت 
ایرانیان، گردشگری، ایران زمین، قوامین، خاورمیانه، 
قرض الحس��نه مهر ایران و قرض الحس��نه رسالت 29 
مورد از بانک های فعال در کش��ورند که با مجوز بانک 

مرکزی فعالیت می کنند.
در عین حال به نظر می رس��د، یک��ی دو مورد دیگر 
از بانک های خصوصی نیز تا پایان س��ال مجوز فعالیت 

خود را از بانک مرکزی دریافت خواهند کرد.
از س��وی دیگ��ر، بان��ک مش��ترك، ایران-ونزوئ��ال 
به عنوان یک بانک مش��ترك، همچنی��ن بانک تجاری 
ایران و اروپا، بان��ک تعاون منطقه ای اس��المی، بانک 
المستقبل )فیوچر(، بانک اس��تاندارد چارترد هم پنج 
بانک خارجی حاضر در ایران ب��ا مجوز فعالیت از بانک 

مرکزی هستند.
اما در حال حاض��ر، حدود 440 صراف��ی هم در کل 
کش��ور با مجوز بانک مرک��زی کار می کنن��د که این 
صرافی ها و س��ایر صرافی هایی که قرار است به فعالیت 
در این صنف ادامه  دهند باید خود را با دس��تورالعمل 
مصوب مردادماه امسال ش��ورای پول و اعتبار تطبیق 

دهند.
بنا بر این گ��زارش در بین تمام��ی لیزینگ هایی که 
در سطح کشور مش��غول خدمات دهی  هستند حدود 

31مورد تحت نظارت بانک مرکزی کار می کنند 

   صعود نرخ 21 ارز بانکی
از سوی بانک مرکزی

نرخ دالر امریکا با 24 ریال رشد 26,936 ریال، پوند 
انگلیس با 234 ریال کاه��ش 41,969 ریال و یورو با 

11 ریال افت 33,094ریال تعیین شد.
بانک مرکزی ن��رخ بانکی 39 ارز را برای روز ش��نبه 
اعالم کرد که براین اساس نرخ بانکی 21 ارز نسبت به 
روز پنجشنبه هفته گذشته افزایش و قیمت 17 واحد 
پولی کاهش یافته، البته نرخ ی��ک ارز نیز بدون تغییر 
ماند. نرخ دالر امریکا با 24 ریال رش��د 26,936 ریال، 
پوند انگلیس با 234 ریال کاهش 41,969 ریال و یورو 

با11 ریال افت 33,094ریال تعیین شد.
فران��ک س��وئیس 27,526ری��ال، ک��رون س��وئد 
3,566ری��ال، ک��رون ن��روژ 3,765 ری��ال، ک��رون 
دانمارك 4,449 ریال، روپیه هن��د 435ریال، درهم 

امارات متحده عربی 7,334 ریال  قیمت خورد.

ترکیه 4۷ تن طال وارد کرد
واردات طالی ترکی��ه در نوامبر 2014 ب��ا افزایش 
هفت برابری نس��بت به ماه قبل از آن مواجه ش��د و به 

حدود 47 تن رسید.
به گزارش پای��گاه خبری ت��ودی زم��ان، آمارهای 
بورس استانبول در روز جمعه نشان داد واردات طالی 
ترکیه در ماه نوامبر با جهشی قابل توجه نسبت به ماه 
اکتبر، به 46.9 تن رس��یده اس��ت.ترکیه در ماه اکتبر 

تنها 6.6 تن طال وارد کرده بود.
واردات طالی ترکیه در ماه نوامبر 2013، 19.3 تن 
بود.آمارهای قبلی منتشر شده از سوی مرکز مبادالت 
طالی اس��تانبول نش��ان داده بود، واردات طالی این 
کش��ور در 10 ماهه نخس��ت امسال نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل 71 درصد کاهش یافته و به 72.2 تن 
رسیده اس��ت.واردات طال به ترکیه در اکتبر به 6.6 تن 
رس��ید، در حالی که این رقم در ماه سپتامبر 12.6 تن 
بود.ترکیه س��ومین مصرف کننده بزرگ طال در جهان 
اس��ت و انتظار می رود واردات فلز زرد به این کشور به 

دلیل افت قیمت طال در ماه های آینده افزایش یابد.
تج��ارت ط��الی ترکی��ه در س��ال های 2012 و 
2013 به دلی��ل مبادالت طال با ایران ب��ه رکوردهایی 
بی سابقه دس��ت یافت.آنکارا پول نفت و گاز ایران را به 
لیره پرداخت می کرد و ایرانی ها ب��ا پول دریافتی طال 
می خریدن��د و آن را به کشورش��ان انتق��ال می دادند.
اما تجارت ط��الی ترکی��ه به خصوص بعد از تش��دید 
تحریم های امریکا برای توقف انتق��ال طال از ترکیه به 

ایران، کاهش یافته است.

نسیم نجفی
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خدمات گردشگری

صادرات

مدیرکل گمرک شلمچه: 
مرز بسته نیست

ش��ورای تامی��ن خرمش��هر ب��رای اینکه زائ��ران از 
مرزهای دیگر برای رفتن به کربال اس��تفاده کنند مرز 

شلمچه را بسته اعالم کرده است. 
به گزارش صدای اقتصاد، مدیرکل گمرک خرمشهر 
با رد اعالم خبر بس��ته بودن مرز ش��لمچه که در اخبار 
منتشر شده است، اعالم کرد: شورای تامین خرمشهر 
برای اینکه از حجم تجمع زائران کربال در مرز شلمچه 
کاس��ته ش��ود و زائران از مرزهای دیگر برای رفتن به 
کربال اس��تفاده کنند این موضوع را اعالم کرده است؛ 
زیرا هم اکنون جمعیت بس��یار زیادی در مرز شلمچه 
و شهر خرمشهر حضور دارند و به همین دلیل شورای 

تامین تصمیم به اعالم این خبر گرفته است. 
او با اش��اره به اینکه تردد کلیه وس��ایل نقلیه و باری 
ازمرز ممنوع و بسته شده اس��ت، گفت: مسافرانی که 
هم اکنون در مرز شلمچه هس��تند از مرز بدون مشکل 
عبور خواهند کرد و ج��ای نگرانی وجود ندارد، درحال 
حاضر امکانات اقامت��ی و رفاهی در مرز ب��رای زائران 
فراهم شده است و کلیه دستگاه های اجرایی درحالت 
آماده باش هس��تند و در مرز مستقر ش��ده و به زائران 

خدمات رسانی می کنند. 
او در ادامه با اشاره به اینکه جمعیت بسیار زیاد است 
و امکان ارائه آم��ار هم اکنون وجود ن��دارد، می گوید: 
 جمعیت به قدری در خرمش��هر و جاده منتهی به مرز 
شلمچه زیاد است که نیروی انتظامی جاده منتهی به 
مرز ش��لمچه را برای عبور وس��ایل نقلیه بسته است و 
زائران تنها به صورت پیاده امکان حرکت به سوی مرز 

را دارند. 
قوام محمدی که پیش از این در گفت و گو با سایت 
ص��دای اقتصاد از فراه��م آوردن امکان��ات برای 200 
هزار زائر احتمالی خبر داده ب��ود، می گوید: »جمعیت 
زائران بیش از عدد پیش بینی ش��ده است و باتوجه به 
چند روز مانده به مراس��م اربعین حسینی پیش بینی 
می شود این جمعیت افزایش یابد؛ از همین رو شورای 
تامین تصمیم به اعالم خبر بسته بودن مرز شلمچه را 
گرفت تا زائران جدید از مرزهای دیگر همچون مهران 

به سمت کربالی معال سفر کنند.«
در س��ال های گذش��ته همزمان با اربعین حسینی 
جمعیت بسیار زیادی از زائران ایرانی و عراقی در قالب 
کاروان های زیارتی و شخصی و حتی به صورت پیاده به 

کربال سفر می کنند. 

 رشد 30 درصدی 
پوشش های بیمه ای صادرات

 مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از رش��د 
30 درص��دی پوش��ش های بیمه ای در هش��ت ماهه 
نخس��ت امس��ال خبر داد و گفت: در این مدت حدود 
14 هزار میلیارد ریال پوش��ش بیمه ای صادرات ارائه 

شده است. 
به گ��زارش ایرن��ا، از صن��دوق ضمانت ص��ادرات، 
طاهر ش��ه حامد افزود: با وجود عدم توج��ه دولت به 
مقول��ه افزایش س��رمایه صن��دوق ضمان��ت صادرات 
ایران و س��قف تعهدات 48 هزار میلی��ارد ریالی فعلی 
این مجموعه، حمایت ه��ای این دس��تگاه حمایتی و 
حاکمیتی از توسعه صادرات کش��ور افزایش مطلوبی 
داش��ته و ش��اهد رش��د 30 درصدی در هش��ت ماهه 
نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل 

بوده است. 
وی اضافه کرد: س��رمایه فعلی صندوق یا به نوعی 
حقوق صاحبان س��هام ح��دود 195 میلیون دالر یا 
به صورت ریالی بال��غ بر چهار ه��زار و 870 میلیارد 
ریال اس��ت که در ص��ورت رعایت ش��اخص جهانی 
صنع��ت بیم��ه اعتبار صادرات��ی و س��رمایه گذاری، 
صندوق می توان��د هفت برابر س��رمایه خ��ود تعهد 

بپذیرد. 
ش��ه حامد افزود: این در حالی اس��ت ک��ه تعهدات 
صندوق در پایان هش��ت ماهه نخست سال جاری بالغ 
بر 48 هزار میلیارد ریال است که هم اکنون حدود 11 
برابر س��رمایه این صندوق در ریس��ک ق��رار دارد و به 
لحاظ شاخص ریس��ک پذیری، باالتر از استانداردهای 

متعارف جهانی پیش می رود. 
مدیرعامل صن��دوق ضمانت صادرات ای��ران ادامه 
داد: با این وجود محدودیت س��رمایه ای هیچ گاه باعث 
نشده صندوق حمایت های بیمه ای خود را از صادرات 
و س��رمایه گذاری ایرانیان در خارج از کش��ور متوقف 
کند و هم��واره تالش دارد نیازه��ای صادر کنندگان را 
در سخت ترین شرایط تحریم ها و نوس��انات داخلی و 

بین المللی برطرف کند. 
ب��ه گفت��ه وی، اف��زون ب��ر 14 ه��زار میلی��ارد 
ری��ال پوش��ش های بیم��ه ای و تضمین��ی جدی��د به 
صادرکنندگان، سرمایه گذاران و نظام بانکی کشور در 
هشت ماهه نخست سال جاری ارائه شده که نسبت به 
مدت مش��ابه سال قبل شاهد رش��د 30 درصدی بوده 

است. 
وی ادام��ه داد: در الیح��ه حمای��ت از تولید س��ال 
گذشته موضوع افزایش س��رمایه صندوق مطرح شد، 
اما متاس��فانه در الیحه خروج از رکود که امسال وارد 
مجلس ش��د، این موضوع گنجانده نش��د و متعاقبا در 
جلسه مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران، 
وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت قول داد که س��رمایه 
صندوق را در بودجه س��ال 1394 ی��ک میلیارد دالر 
افزایش دهن��د و پیگیری ها در ای��ن خصوص در حال 

انجام است. 

کاهش 60 درصدی صدور خدمات
رییس سازمان توس��عه تجارت با اش��اره به کاهش 
60 درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 
جاری گفت: صادرات نیروی کار امسال به 32 میلیون 

دالر کاهش پیدا کرده است. 
به گزارش فارس، ول��ی اهلل افخم��ی راد در همایش 
صدور خدمات فنی و مهندس��ی و کسب فرصت های 
اشتغال در بازار بین المللی کار با اشاره به اینکه همواره 
از س��ازمان توس��عه تجارت درباره اینکه چه کاالهایی 
صادرات داشته است سوال می شود، گفت: به صادرات 

خدمات فنی و مهندسی کمتر توجه می شود. 
وی تصری��ح ک��رد: در هش��ت ماهه امس��ال 31.5 
میلی��ارد دالر کاال به خارج از کش��ور صادر ش��ده که 
نسبت به سال گذش��ته 19.7 درصد رشد داشته است، 
اما در صادرات خدمات فنی و مهندس��ی با 60 درصد 
کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود 600 

میلیون دالر رسیده ایم. 
افخمی راد بی��ان ک��رد: در بخش ص��دور خدمات 
صنعت گردش��گری از 3.3 میلیارد دالر ص��ادرات به 
میزان پنج میلیارد دالر صادرات افزایش یافته اس��ت 

که این موضوع نشان از مطلوب شدن شرایط دارد. 
وی ادام��ه داد: در زمین��ه صنعت آی ت��ی صادرات 
نرم اف��زار از 80 میلی��ون دالر ب��ه 120 میلی��ون دالر 
افزایش یافته ک��ه این رقم با توجه به توان و اس��تعداد 

بسیار ناچیز است. 
رییس سازمان توس��عه تجارت درباره اعزام نیروی 
کار به خارج گفت: در هش��ت ماهه س��ال گذشته 75 
میلیون دالر صادرات نیروی کار داش��تیم که امس��ال 
به 32 میلیون دالر کاه��ش پیدا کرده و این مس��ئله 
نیازمند بررسی و آسیب شناسی است که چرا به چنین 

شرایطی در کشور رسیده ایم. 
افخم��ی راد بیان ک��رد: حجم ص��ادرات نیروی کار 
در دنی��ا 360 میلیارد دالر اس��ت و با توجه به س��هم 
جمعیتی ای��ران در دنی��ا که حدود یک درصد اس��ت 
ح��دود 3. 6 میلی��ارد دالر از ای��ن رقم باید ب��ه ایران 
اختصاص می یافت که تا رس��یدن به ای��ن رقم فاصله 

زیادی داریم. 
وی با بیان اینک��ه در بخش ص��ادرات خدمات فنی 
و مهندس��ی مصوبات و تس��هیالت خوب��ی در دولت 
فراهم ش��ده اس��ت، گفت: در آخرین جلس��ه شورای 
عالی صادرات مصوبات خوبی برای صدور ضمانت نامه 

بانکی برای فعالیت ها در نظر گرفته شده است. 
افخمی راد گفت: در سند چشم انداز 20 ساله و برنامه 
پنجم، سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی و سیاس��ت های 
خروج از رکود توجه جدی به امر صادرات صورت گرفته 

است، اما به صادرات در کشور توجهی نمی شود. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:
مهم ترین کارکرد بیمه

ایجاد امنیت اجتماعی است

مدیر عامل س��ازمان تامین اجتماع��ی گفت: یکی 
از مهم تری��ن کارکرد های بیمه ه��ای اجتماعی، ایجاد 

امنیت اجتماعی برای نیروهای مولد جامعه است. 
تقی نوربخش، در همایش سراس��ری هم اندیش��ی 
رؤس��ای کمیس��یون های پزش��کی س��ازمان تامین 
اجتماعی در اصفهان افزود: کارفرما و جامعه کارگری 
برای پرداخت حق بیم��ه باید مطمئن باش��د که این 
منابع در جهت درست و ماموریت های سازمان هزینه 
می شود و برای ایجاد این تعامل باید اعتماد به شرکای 

اجتماعی سازمان بازگردد. 
وی یک��ی از مخاط��رات ج��دی س��ازمان تامی��ن 
اجتماع��ی ط��رح انت��زاع بخش درم��ان از س��ازمان 
تامین اجتماع��ی عنوان کرد و افزود: خوش��بختانه در 
س��ایه اعتماد س��ازی و کارشناس��ی های انجام ش��ده 
مجلس ش��ورای اس��المی طرح تجمیع منابع درمان 

دستگاه های بیمه گر را از دستور کار خود خارج کرد. 
نوربخش در ادامه یک��ی از مهم تری��ن کارکرد های 
تامی��ن اجتماع��ی را ایج��اد امنی��ت خاط��ر ب��رای 
بیمه ش��دگان عن��وان ک��رد و خط��اب ب��ه رؤس��ای 
کمیس��یون های پزش��کی این س��ازمان گفت: ایجاد 
امنیت ش��غلی امنیت اجتماعی، فکری و پوشش های 
درمان��ی از جمل��ه وظای��ف قانونی س��ازمان در عمل 
به تعه��دات کوتاه م��دت و بلند مدت اس��ت ک��ه باید 
کمیس��یون های پزش��کی با دقت نظ��ر در برقراری یا 
تایید اس��تراحت های پزشکی بیمه ش��دگان اهتمام 

کنند. 
دکتر نوربخ��ش به ایجاد س��اختار متناس��ب برای 
کمیس��یون های پزشکی اش��اره کرد و گفت: بازنگری 
در مراتب و امتیازدهی برای درصد های از کارافتادگی 
و همچنین اس��تفاده از فناوری اطالعات و اتوماسیون 
اداری از جمل��ه برنامه ه��ای ای��ن س��ازمان در بخش 

کمیسیون های پزشکی است 
وی ادامه داد: در س��ال حدود 500 ه��زار نفر برای 
تشکیل پرونده های غرامت به کمیسیون های پزشکی 
سراس��ر کش��ور مراجعه می کنن��د که اگ��ر مکانیزم 
رس��یدگی در کمیس��یون ها فنی نباش��د، مشکالت 

زیادی را برای بیمه شده و سازمان ایجاد می کند. 
در ادامه این همایش دکتر عل��ی اعتصام پور، مدیر 
درمان تامین اجتماعی اس��تان اصفهان در سخنانی با 
اشاره به پوشش 65 درصدی جمعیت استان اصفهان 
در س��ازمان تامی��ن اجتماعی گفت: بیمه ش��دگان از 
طریق س��ه بیمارس��تان ملک��ی و 26 پلی کلینیک و 
درمانگاه در قالب درمان مس��تقیم خدم��ات درمانی 

دریافت می کنند.

ن��گاه جدی��د دول��ت یازدهم 
در  خصوص��ی  بخ��ش  ب��ه 
بازه��م  س�ی�اس���ت ه�ای�ش 
سرمایه گذاران اقتصادی را نه تنها 
در داخل که در خارج از کشور هم، 
امیدوار کرد و آنها با به فراموش��ی 
سپردن آنچه در س��ال های اخیر 
بر سرشان رفته است می خواهند 
دوب��اره بختش��ان را در تج��ارت 
داخلی و بین المللی ایران بیازمایند. 
بخش خصوصی به عرصه ای وارد 
می ش��ود که پیش از ای��ن انتقاد 
دولتی و شبه دولتی بودن آنها را از 
ورود به این میدان منع کرده بود، 
اما امروز چه تغییراتی این فعاالن و 
سرمایه گذاران را به ایران کشانده 
و آنها از دولت چ��ه می خواهند؟ 
همایش کاربردی تجارت با امارات 
و قطر فرصتی شد تا برخی فعاالن 
اقتصادی که هنوز تعلقی به ایران 
دارند، به همایش بیایند، ش��اید 
ایران از تجارت در منطقه س��هم 
بیش��تری را از آن خ��ودش کند. 
عطایی راد، سرمایه گذار ایرانی که 
از کانادا برای ش��رکت در همایش 
تجارت کاربردی با قط��ر و امارات 
به ایران آمده، معتقد است دولت 
نگاه جدیدی به بخش خصوصی 
دارد و این نگاه بسیاری از ایرانیان 
را امیدوار کرده است. او به »فرصت 
ام��روز« می گوید: اگرچ��ه دولت 
تمام تالش��ش را می کند و سعی 
دارد س��هم خ��ودش را در چرخه 
اقتصاد کشور کمتر کند، اما به نظر 
می رسد در ورود به بخش دیگر که 
در سال های اخیر ریش��ه دوانده و 
بزرگ شده است، کوتاهی می کند. 
او در ادام��ه می افزای��د: بخش 
خصوص��ی در ایران ی��ک رقیب 
بزرگ و انکارناپذی��ر دارد که نباید 
آن را دست کم گرفت. عطایی راد 
توضیح می دهد: بخ��ش دولتی 
یا ش��به دولتی، بزرگ ترین رقیب 
بخش خصوصی اس��ت و فعاالن 
اقتصادی به لحاظ سرمایه و ثروت 

واقعا توان رقابت با آنها را ندارند. 
ای��ن س��رمایه گذار ایرانی که 
نزدیک به یک ده��ه در خارج از 
ایران زندگی می کن��د، رویکرد 
جدید دولت به بخش خصوصی 
را چ��ه در اجرا و چ��ه در اصالح 
قوانین مثبت ارزیابی می کند و 
ادامه می دهد: دولت روحانی به 
موازات تالش برای حضور فعال 
بخش خصوصی و خیلی بیشتر 
از آن باید به فکر کوچک کردن 
بخش دولتی و شبه دولتی باشد. 
به گفت��ه وی تا زمان��ی که این 
اتف��اق نیفتد بخ��ش خصوصی 
همچن��ان لنگ می زن��د و برای 
دولت بهتر است تا اعتماد بخش 
خصوصی را جلب ک��رده و قدم 
آخر را بردارد.  این سرمایه گذار 
معتقد اس��ت فعالی��ت متمرکز 
برای بخش خصوصی که صدای 
واحدی داش��ته باشند می تواند 

آنها را در رقابت توانمند کند. 

سهم بخش خصوصی 
در سیاست گذاری های 

اقتصادی 
بازرگان دیگری ک��ه از آلمان 
آمده است نیز فضای ایجاد شده 
در ای��ران را ب��رای فعالیت های 

اقتصادی، بهتر ازگذشته عنوان 
می کند و قص��د دارد فعالیتش را 
در ایران بر واردات خودرو متمرکز 
کند. کریمی کار بخش خصوصی 
را در ای��ران س��خت می داند و به 
»فرصت امروز« می گوید: بخش 
خصوص��ی توانای��ی الزم را برای 
مشارکت در اقتصاد کشور ندارد 
درحالی که قوانین باید به شکلی 
باش��د که صدایش��ان ش��نیده 
ش��ود. او ادامه می دهد: تشکیل 
کنسرسیوم بهترین کاری است 
که فعاالن بخش خصوصی باید 
برای آن برنامه داشته باشند، آنها 
با این تشکیالت می توانند حق و 
حقوق روشن و شفاف تری داشته 
باشند و می توانند به سیاست های 
نادرست اقتصادی معترض شده 

از تز حقوقشان دفاع کنند. 
کریم��ی توضی��ح می ده��د: 
در بس��یاری از کش��ورها بخش 
خصوص��ی بیش��تر از دولت در 
اقتصاد کشور مش��ارکت دارند، 
دولت ب��ه آنه��ا نی��از دارد و در 
سیاس��ت هایش س��هم زیادی 
برای این بخش قائل و نظراتشان 
تعیین کننده اس��ت، اما در ایران 
این طور نیس��ت. تاج��ر دیگری 
ک��ه در مرزه��ای غربی کش��ور 
از  را  هدف��ش  دارد،  تج��ارت 
شرکت در این همایش، آشنایی 
با بازار خلیج فارس و زمینه های 
سرمایه گذاری در قطر و امارات 
عنوان می کند، یوسفی می گوید: 
امارات و قطر فرصت های بسیار 
منحصربه فردی دارند و برای ما 
بهترین فرصت است که بتوانیم 
از آنها اس��تفاده کنی��م، او ادامه 
می ده��د: م��ن در همایش های 
تج��اری اخیر بیش��تر ش��رکت 
می کنم چون احساس می کنم 
ق��رار اس��ت بخ��ش خصوصی 
رشد کند و قد بکش��د، اما هنوز 
با ی��ک تغییر ب��زرگ که بخش 
خصوص��ی را متح��ول کن��د، 
فاصله داریم. این تاجر می گوید: 
بخ��ش خصوص��ی م��ا صدای 
واحدی ندارد. به نظ��ر من اتاق 
بازرگانی ه��م به ظاه��ر برآمده 
از بخ��ش خصوصی اس��ت، اما 
صدای واقع��ی بخش خصوصی 
نمی ش��ود،  ش��نیده  آن  از 
ش��اید به همی��ن دلیل اس��ت 

ک��ه تاثیر گ��ذاری الزم را ندارد. 
یوس��فی ادامه می دهد: به نظر 
من شناسایی بخش خصوصی 
از دولت��ی و ش��به دولتی دیگر 
برای ما کار س��ختی نیس��ت، 
ش��رایط اقتصادی در سال های 
اخیر و اختالس ه��ا و اتفاقاتی 
از ای��ن دس��ت باع��ث ش��د، 
حتی م��ردم و کس��انی که در 
فعالیت ه��ای اقتصادی حضور 
مس��تقیم ندارند، پیگیر موانع 
و مش��کالت اقتصادی باشند و 
از بخش دولتی و شبه دولتی و 
خصوصی س��ردر بیاورند و این 
موضوع اس��ت ک��ه کار تغییر و 
تح��والت اقتصادی را س��خت 
می کن��د چون م��ا با مس��ئله 

اعتماد مواجه هستیم. 

اصالح قوانین
 اصالح مجریان 

اس��ت  معتق��د  یوس��فی 
درخصوص قوانین مالیاتی برای 
تجارت اقدامات مثبت��ی انجام 
شده اس��ت، او توضیح می دهد: 
دول��ت اگرچ��ه در ای��ن بخش 
کارهای خیلی خوبی انجام داده 
و تا آنجا پیش رفته که ما شاهد 
قوانینی باشیم که بتوانیم کم کم 
خودم��ان را به اس��تانداردهای 
بین المللی نزدی��ک کنیم اما در 
اجرا شاهد این تغییرات نیستیم 
و هنوز قوانین توس��ط مجریان 
به خوبی اجرا نمی شوند، به نظر 
من در این بخش هم الزم اس��ت 
تغیی��ر و تحوالتی انجام ش��ود. 
به گفته یوس��فی ای��ن تغییر و 
تحوالت حداقل می تواند ایجاد 
آموزش ه��ای الزم و جدید برای 
مجریان قوانین وضع شده باشد. 

ایران��ی دیگری ک��ه از ایتالیا 
آم��ده و خ��ودش را معرف��ی 
نمی کند، معتقد است اطالعات 
الزم برای تج��ارت خارجی باید 
توس��ط دولت به بازرگانان داده 
ش��ود، او با بی��ان اینک��ه دولت 
یازده��م در ایج��اد فض��ای باز 
سیاس��ت خارجی س��هم قابل 
توجه��ی دارد و ای��ن دی��دگاه، 
دره��ای کش��ور را ب��ه تجارت 
خارجی باز می کن��د، می گوید: 
دولت باید از طریق سازمان ها و 
ارگان های زیر دستش استفاده 

کرده و به ط��ور رایگان اطالعات 
و مق��رارت الزم را ب��ه بازرگانان 
بدهد. در بسیاری از کشورها این 
خدمات رایگان داده می ش��ود و 
بازرگانان با ش��رایط، مقررات و 
قوانین کش��ورهای هدف آشنا 
می ش��وند و کمتر دچار اشتباه 
ش��ده و آس��یب نمی بینند. این 
بازرگان ب��ا بی��ان اینکه بخش 
اقتصاد  رونق بخ��ش  خصوصی 
یک کشور اس��ت ادامه می دهد: 
دولت ها با حمایت و پش��تیبانی 
از بخش خصوصی خودش��ان را 
ضعیف نمی کنن��د بلکه قوی تر 
می شوند چون بار اقتصادی شان 
کمت��ر می ش��ود و می توانند به 
داشتن جامعه ای باثبات امیدوار 
ش��وند، چی��زی که ه��ر دولتی 

آرزوی آن را دارد. 

برنامه ریزی برای تجارت 
بلند مدت 

عل��ی حی��دری، جوانی که 
زمین��ه  در  را  تحصیالت��ش 
تجارت تا کارشناس��ی ارش��د 
 35 کار  اس��ت،  داده  ادام��ه 
س��اله پدر را در پی��ش گرفته 
و در کار تج��ارت ب��ا ام��ارات 
اس��ت. او ب��ه آین��ده دول��ت 
تدبی��ر و امی��د امیدوار اس��ت 
و ایج��اد ارتباطات تج��اری با 
روس��یه، آذربایج��ان و دیگ��ر 
کشورهای ش��مالی را نشانه ای 
از این چشم انداز می داند، این 
ب��ازرگان جوان بس��ته بندی و 
کیفیت را یکی از مس��ئله های 
ایرانی  ص��ادرات محص��والت 
عن��وان ک��رده و ب��ه »فرصت 
امروز« می گوی��د: اینکه برخی 
محص��والت بی کیفی��ت ی��ا با 
بس��ته بندی بد به کشور هدف 
ارس��ال می ش��وند به کش��ور 
ه��دف ه��م بس��تگی دارد. او 
ادام��ه می ده��د: البت��ه نباید 
فرام��وش کنیم ک��ه به هرحال 
را  بس��ته بندی  بای��د  ای��ران 
جدی بگیرد و آن را ارتقا دهد. 
حیدری توضی��ح می دهد: در 
ای��ران ب��ه بس��ته بندی بهایی 
نمی دهند، یکی از ایرادها این 
است که بس��ته بندی کاالهای 
صادراتی ایران دو لفافه نیست 
و محصول در روند حمل و نقل 

آس��یب های زی��ادی می بیند. 
به اعتقاد او تاجر واس��طه بین 
تولید کننده و بازار هدف است 
و می تواند در باال بردن کیفیت 
و بس��ته بندی تاثیرگذار باشد، 
در غیر این صورت ممکن است 

بازار هدف را از دس��ت بدهد. 
او ب��ا بی��ان اینک��ه داش��تن 
جای��گاه در تج��ارت منطقه ای 
ی��ا جهان��ی بای��د ب��رای ایران 
دغدغ��ه ش��ود، می افزای��د: با 
ش��رایط جدی��د سیاس��ی و با 
نتایج بعدی مذاک��رات که ما به 
سرنوش��ت آن امیدوار هستیم، 
ایران می تواند مس��یر عضویت 
در س��ازمان تج��ارت جهانی را 
س��ریع تر طی کند. این بازرگان 
جوان ب��ه وضعیت تج��ارت در 
سال های گذشته اشاره می کند 
و می گوید: بخش خصوصی در 
دولت قبل و با ش��روع تحریم ها 
خیلی آسیب دید هر چند برخی 
فرصت طلب س��ود بس��یاری از 
این وضعی��ت بردن��د. حیدری 
ایج��اد زیرس��اخت و چارچوب 
تعریف ش��ده در تجارت را یک 
ضرورت عنوان می کند و معتقد 
اس��ت تج��ار ایرانی بای��د برای 
تجارت بلند مدت برنامه ریزی و 

از تجارت مقطعی پرهیز کنند. 
به گزارش »فرص��ت امروز« 
همای��ش بین الملل��ی تجارت 
ایران با قطر و امارات در س��الن 
خلیج فارس واقع در نمایش��گاه 
بین المللی تهران چهارش��نبه 
گذش��ته در حالی برگزار ش��د 
ک��ه میهمانی از این دو کش��ور 
دیگ��ر  طرف��ی  از  نداش��ت. 
ایرانی ه��ای مقیم کش��ورهای 
آلم��ان،  کان��ادا،  از  مختل��ف 
ایتالی��ا و... ب��ه ای��ن همای��ش 
آم��ده بودند ک��ه در مصاحبت 
با همتای��ان عرب خود، ش��اید 
بتوانند فرصت��ی از فرصت های 
تجاری این دو کش��ور ثروتمند 
را در اختیار بگیرن��د تا عالوه بر 
مش��ارکت در س��رمایه گذاری 
در کشورهای همس��ایه، امتیاز 
تجاری ای��ران را در منطقه باال 
برده باش��ند. قطر ب��ا میزبانی 
ج��ام جهان��ی 2022 و امارات 
ب��ا پیش��ی گرفت��ن از برزیل، 
تایلن��د  و  روس��یه  و  ترکی��ه 
در رب��ودن اکس��پوی 2020 
کش��ورهایی هس��تند ک��ه در 
س��ال های پیش رو بیش��ترین 
ب��رای  را  س��رمایه گذاری 
زیرس��اخت ها در برنامه دارند. 
قطر برای س��اخت و سازهایش 
برای جام جهان��ی 106 میلیارد 
دالر پیش بین��ی ک��رده ک��ه 
بخش اعظم آن دولت��ی و رقم 
قابل توجه��ی را نی��ز به بخش 
خصوصی اختصاص داده است. 
همچنی��ن ام��ارات ب��ا رقمی 
نزدی��ک به 20 میلی��ارد دالر و 
ایجاد 277 هزار فرصت شغلی 
در س��ال های 2013 تا 2021 
ک��ه 90 درص��د آن در بخ��ش 
سفر و گردشگری است، فرصت 
سرمایه گذاری منحصر به فردی 
برای ایران است تا با شرکت در 
رقابت س��خت مناقصات بزرگ 
ای��ن اکس��پو در آغ��از 2015، 
ببینند کجای اقتص��اد منطقه 

ایستاده اند.

خواسته تجار از دولت 

زمینه رقابت ناسالم را حذف کنید

تمام کارب��ران ب��ه زودی دارای 
هویت می ش��وند و هی��چ کاربری 
وجود نخواهد داش��ت ک��ه بتواند 
ب��دون اح��راز هوی��ت از اینترنت 

استفاده کند. 
ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز« 
محم��ود واعظی، وزی��ر ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات، در نشس��تی 
با عن��وان ارتقای س��المت اداری 
و مبارزه با فس��اد گفت: هر کسی 
ب��ا ه��ر اب��زار الکترونیک��ی که به 
اینترنت وصل می شود باید دارای 
هویت باش��د و ای��ن کار توس��ط 
دستگاه مورد اس��تفاده شناسایی 
و معرف��ی می ش��ود که ای��ن امر 
از انج��ام کارهای غیر مج��از مثل 

کالهبرداری جلوگیری می کند. 
حری��م  نق��ض  ب��اره  در  وی 
خصوصی در مسئله هویت بخشی 
به کارب��ران اینترنتی گفت: هویت 
بخش��ی به کارب��ران فق��ط برای 
این اس��ت که مش��خص باشد چه 
فعالی��ت  اینترن��ت  در  کارب��ری 
می کن��د و ب��ه معن��ی دخالت در 
حریم خصوصی افراد نخواهد بود. 

واعظی افزود: ایجاد زیرساخت ها 
برای هویت بخش��ی به کاربران در 
حال اجرا اس��ت ک��ه امیدواریم در 
س��ال 94 زیرس��اخت های آن ک��ه 
امضای دیجیتال بخشی از آن است 
تکمیل شود و نهاد ها و سازمان هایی 
ک��ه قص��د اس��تفاده از آن را دارند 

بتوانند در این زمینه فعالیت کنند. 
وزیر ارتباط��ات در باره هویت نا 
مشخص بعضی از سیم کارت های 
موجود گفت: همه س��یم کارت ها 
بای��د دارای هوی��ت باش��ند، ام��ا 
متاسفانه در گذشته همه اپراتورها 
در مقطع��ی مب��ادرت ب��ه فروش 
فله ای س��یم کارت کردند که این 
امر در ح��ال حاضر بس��یار کمتر 
ش��ده و در آین��ده بازه��م کاهش 
می یابد و امیدواریم به صفر برسد. 

وی درباره پیامک های تبلیغاتی 
که مناس��ب س��ن افراد کم س��ن 
و س��ال نیس��ت، گف��ت: ف��روش 
س��یم کارت به افرادی ک��ه کمتر 
از 18 س��ال س��ن دارند ب��ه طور 
کلی ممنوع اس��ت و مش��ترکانی 
که س��یم کارت ه��ای خ��ود را در 
اختیار ک��ودکان و نوجوانان خود 

می گذارند باید بر نحوه اس��تفاده 
از آنها نظارت کنند، اما پیش��نهاد 
ما این اس��ت که اپراتورها موبایلی 
ویژه نوجوان��ان طراح��ی کنند تا 
پیامک ها و مسائل مناسب آنها در 

این زمینه فعال باشد. 
واعظی گفت: قانون »دسترسی 
س��ال  در  اطالع��ات«  ب��ه  آزاد 
88تصویب شد که متاسفانه هیچ 
اقدامی در این زمینه نش��ده بود تا 
اینک��ه در دولت جدید به دس��تور 
رییس جمهور آیین نامه این قانون 
نوش��ته و م��اه گذش��ته در دولت 
تصویب شد و امیدواریم این قانون 
بتواند ارتباط ش��فافی بین مردم و 

دولت برقرار کند. 
وی اف��زود: یک��ی از تکالیفی که 
این آیین نامه بر دوش مس��ئوالن 
گذاش��ته ای��ن اس��ت ک��ه هم��ه 
دستگاه های اجرایی خدماتی را که 
به مردم می دهند ابت��دا باید علنی 
کنند و مردم ت��ا آنجایی که امکان 
دارد ب��دون مراجعه حض��وری به 
سازمان ها و نهاد ها کار های اداری 
خود را انجام دهن��د و این می تواند 
به تحقق دول��ت الکترونیک کمک 

کن��د.  وزی��ر ارتباط��ات درب��اره 
قاچاق ترافیک برخی شرکت های 
اینترنت��ی گف��ت: بی��ش از 700 
شرکت ارائه دهنده اینترنت وجود 
دارد که بیشتر آنها فعالیت سالمی 
دارن��د، اما متاس��فانه تع��دادی از 
آنه��ا قاچاق ترافی��ک می کنند که 
شناس��ایی ش��ده  و تذکر گرفته اند 
و اگر رویه خ��ود را تغیی��ر ندهند 
مجوزش��ان باطل خواهد شد.  وی 
ادامه داد: تا سه ماه گذشته میزان 
قاچ��اق و ترافیک رس��می مکالمه 
به یک ان��دازه بود، اما از س��ه ماهه 
گذش��ته تاکنون این نسبت به 65 
به 35 درصد تغییر ک��رده و حجم 
ترافیک رسمی 15 درصد افزایش 

یافته است. 
وزیر ارتباطات درباره راه اندازی 
س��امانه 195 ک��ه وظیف��ه ثبت 
زمین��ه  در  کارب��ران  ش��کایات 
اینترن��ت و خدم��ات اپراتور ه��ا و 
سایر بخش های مربوط به ICT را 
برعهده دارد، گفت: در همین حال 
بازرس��ی های وزارت ارتباطات که 
در بخش های مختلف فعال شده و 
نیز لینک مبارزه با ارتش��اع و فساد 

که در سایت رسمی این وزارتخانه 
وجود دارد، باعث می شود بسیاری 
از مش��ترکان بتوانن��د ش��کایات 
خ��ود را در خصوص ش��رکت های 
اپراتوره��ای  و  وزارتخان��ه  ای��ن 

ارائه دهنده خدمات اعالم کنند. 
وی اف��زود: روزان��ه به ص��ورت 
میانگی��ن ح��دود  هزار ت��ا 1200 
مورد تماس تلفنی با سامانه 195 
اعالم می ش��ود که صرفا اغلب این 
موارد با اطالع رس��انی به مخاطب 
برطرف شده واز این میزان حدود 
300 تا 400 مورد ش��کایت روزانه 

ثبت می شود. 
واعظ��ی در بخش��ی دیگ��ر از 
س��خنان خ��ود درب��اره افزای��ش 
قبوض بعض��ی مش��ترکان اظهار 
کرد: با فعال ش��دن نس��ل س��ه و 
چهار ب��رای هم��ه اپراتوره��ا و به 
علت وجود بسیاری از اپلیکیشن ها 
ک��ه به ص��ورت خ��ودکار آپدیت 
می ش��وند و مص��رف دیت��ا دارند 
قبوض مشترکانی که از تعرفه آزاد 
اس��تفاده می کنند افزایش داشته 
و هیچ اپرات��وری افزایش تعرفه در 

هیچ بخشی نداشته است. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات: 

همه کاربران اینترنتی هویت دار می شوند

گزارش 2

مینوگله

خبر استانی

محمد ممتازپور



هرچند در س��ال های گذش��ته صنعت 
حمل ونقل كشور در سایه باال آمدن سطح 
فناوری ها و امکانات اقتص��اد ایران تغییر و 
تحوالت جدی را پش��ت س��ر گذاشته، اما 
همچن��ان اس��تفاده از ن��اوگان ج��اده ای 
عمومی یک��ی از اصلی تری��ن انتخاب های 
شهروندان ایرانی برای مسافرت های داخلی 
به حس��اب می آید.  با پایی��ن بودن قیمت 
بلیت اتوبوس های بین شهری در مقایسه با 
سفرهای هوایی و البته پوشش تمام جاده ها 
و نقاط دور افتاده كشور، این امکان به وجود 
آمده تا تع��داد باالی��ی از اتوبوس های بین 
شهری در سطح كشور فعالیت كرده و ساالنه 
چندین میلیون نفر سفر را ثبت كنند.  حتی 
تالش های صورت گرفته ب��رای باال بردن 
نقش راه آهن در سفرهای درون كشور نیز 
نتوانسته جای اتوبوس را به عنوان اصلی ترین 
وس��یله حمل و نقل عمومی مورد استفاده 
ایرانیان بگیرد، همچنان در روزهای پیك 
سفر ترمینال های مسافرتی اصلی ترین مركز 
برای جابه جایی مسافران به شمار می آیند. 

هر چند تالش های چن��د نهاد موازی در 
س��ال های گذش��ته صرف بهبود وضعیت 
س��فرهای جاده ای ش��ده و چ��ه در حوزه 
راهسازی و باال بردن ایمنی سفرها و چه در 
زمینه بهبود وضعیت ن��اوگان تالش های 
مثبتی صورت گرفته، اما همچنان ناوگان 
اتوبوسرانی ایران به توجهاتی نیاز ویژه دارد. 

در روزهای گذشته مس��ئوالن سازمان 
راهداری كش��ور در آماری رس��می اعالم 
كردند، بیش از 30 درص��د از اتوبوس های 
فعال در ناوگان عمومی ایران باالی سن مجاز 
قرار داشته و فرسوده به حساب می آیند. با 
توجه به این كه سن مجاز فعالیت اتوبوس ها 
در ایران 15سال در نظر گرفته شده این آمار 
نش��ان از این دارد كه قریب به هشت هزار 
دس��تگاه اتوبوس عمری بیشتر از 15 سال 
پیدا كرده اند كه با توجه به نیازهای روزافزون 
كشور به استفاده از فناوری های ایمن به نوعی 

یك زنگ خطر به حساب می آید. 
ه��ر چند درس��ال های گذش��ته تالش 
ش��ده ب��ا حمایت ه��ای دولت��ی و در نظر 
گرفتن ش��رایط و تس��هیالتی مناس��ب 
بخش��ی از دارن��دگان فع��ال در عرص��ه 

جاده ای كش��ور توان تعویض خودروهای 
خود را به دس��ت آورند، اما محدودیت های 
مالی از یك س��و و پایی��ن آوردن ظرفیت 
خودروس��ازان داخلی در تامی��ن نیازهای 
كشور از سوی دیگر و البته باال رفتن قیمت 
اتوبوس های نوس��از و كار نک��رده به عنوان 
اصلی ترین عامل مان��ع از ایجاد یك تغییر 
 و تحول جدی در س��اختار جاده های ایران 
شده است.  هر چند در بودجه سال 1393 
بخش��ی به ش��کل خاص برای حمایت از 
نوسازی این ناوگان در نظر گرفته شده و حتی 
وزیر راه و شهرسازی اعالم كرد، مذاكرات این 
وزارتخانه با وزارت نفت برای بهبود وضعیت 
ن��اوگان ادام��ه دارد، اما اظه��ارات رییس 
اتحادیه اتوبوسرانی كشور نشان می دهد، 
 هنوز تس��هیالت الزم به دس��ت رانندگان 

نرسیده است. 
ساالنه به دو هزار اتوبوس جدید 

نیاز داریم
رییس اتحادیه اتوبوس��رانی كش��ور در 
گفت وگو با  »فرصت ام��روز«  با بیان اینکه 
پایی��ن آمدن ظرفی��ت تولی��دات داخلی 
در س��ال های گذش��ته باعث شده بخشی 
از نیاز ناوگان ب��ه خودروهای جدید تامین 
نشود اظهار كرد: با توجه به رشد فناوری ها 
و امکانات كارشناس��ی در ای��ران می توان 

كشورمان را در س��طح خاورمیانه به عنوان 
یکی از قطب های س��اخت ماش��ین های 
حمل و نقل عموم��ی به حس��اب آورد، اما 
درسال های گذشته موتور محرك بعضی از 
این صنایع متوقف شده و این مسئله تاثیر 

خود را بر ناوگان گذاشته است. 
احمدرضا عامری تصریح كرد: در صورت 
تامین شدن قطعات و وسایل فنی مورد نیاز 
در داخل كارشناس��ان ایرانی توانایی دارند 
كه با اس��تفاده از امکانات روز وسایل نقلیه 
اس��تاندارد را در اختیار اتحادیه قرار دهند. 
هر چند در صورت تامین شدن این مسئله 
نیز بحث مشکالت مالی رانندگان غیر قابل 

چشم پوششی است. 
وی با بیان اینکه هنوز تسهیالت موردنظر 
دولت برای نوسازی ناوگان به دست رانندگان 
اتوبوس نرسیده است، تاكید كرد: با توجه به 
باال رفتن عمر ناوگان و رسیدن بخشی از آنها 
به سن باالی 17 سال قطعا نیاز به نوسازی 
جزو اصلی ترین اولویت های حوزه راه كشور 
به حساب می آید. اگر بخواهیم از این روند 
افزایشی سن ناوگان عبور كرده و به حالتی 
استاندارد برسیم ساالنه به دو هزار دستگاه 

اتوبوس جدید احتیاج خواهیم داشت. 
به گفت��ه عام��ری،  در صورتی ك��ه این 
تسهیالت برای نوس��ازی ناوگان به موقع 
تامین نش��ود با توجه به لب مرز بودن سن 
بسیاری از اتوبوس های فعال در جاده های 
كشور قطعا در س��ال های آینده شاهد باال 
رفتن عمر وسایل بیشتری خواهیم بود كه 
حتی از میانگین فعلی كه فرسودگی بخش 
مهمی ازناوگان را نش��ان می دهد نیز فراتر 

خواهد رفت. 
8500 دستگاه اتوبوس تا سال 1400 

نوسازی می شوند
مع��اون دفت��ر حمل و نقل بار و مس��افر 
سازمان راهداری با اش��اره به تسهیالت در 
نظر گرفته شده برای نوس��ازی ناوگان در 
بند )ق( تبصره 2 بودجه سال 1393 اظهار 
كرد: دولت تمام ت��الش خود را خواهد كرد 
كه اتوبوس های فعال در جاده های ایران با 
استانداردهای مدنظر برابری كند و از این رو 
مذاكرات دو وزارت راه و شهرسازی و نفت به 
منظور تامین تسهیالت الزم برای نوسازی 

ناوگان ادامه دارد. 
نیم��ا ش��هرزاد، در گفت وگ��و ب��ا  
»فرصت   امروز« با بیان این  مطلب كه طبق 

برنامه ریزی ها تا سال 1400بخش عمده ای 
از ناوگان فعال در جاده های ایران نوسازی 
خواهند شد، تصریح كرد: طبق این برنامه 
و در صورت تامین شدن تسهیالت الزم از 
طریق منابع دولت تا این سال بالغ بر 8500 
دس��تگاه اتوبوس جدید به ناوگان كش��ور 
اضافه می شود تا به این ترتیب بخشی از نیاز 

برطرف شود. 
به گفت��ه وی، قوانین باالدس��تی نظام 
میانگین س��ن 10 س��ال را ب��رای ناوگان 
عمومی بین ش��هری در نظر گرفته اند كه 
تالش سازمان راهداری كشور بر این است 
ك��ه در كوتاه ترین زم��ان ممکن میانگین 
عمر ن��اوگان را به حد در نظر گرفته ش��ده 
در قانون برساند. البته در این بین ظرفیت 
خودروسازان داخلی نیز مدنظر خواهد بود 
 تا با فراهم آمدن تسهیالت الزم امکانات نیز 

فراهم شود. 
ش��هرزاد خاطرنش��ان كرد: برای بهبود 
وضعیت ناوگان عمومی كش��ور كه س��هم 
عمده ای در رف��اه مردم و البته حفظ امنیت 
آنها دارد تمامی دس��تگاه ها باید دس��ت به 
دس��ت هم دهند ت��ا ب��ا برنامه ریزی های 
انجام شده از س��وی وزارت راه و شهرسازی 
تسهیالت تامین شده از سوی وزارت نفت 
و تامین شرایط تولید از سوی وزارت صنعت 
وضعیت نوسازی ناوگان بهبود یابد.  با توجه 
به برنامه ریزی های گس��ترده انجام ش��ده 
از س��وی وزارت راه و شهرس��ازی برای باال 
بردن امنیت و ایمنی درجاده های كش��ور 
و البته هدف گذاری بلند مدت برای كاهش 
چش��مگیر تلفات و تصادفات ج��اده ای در 
س��ال های آینده ب��ه نظر می رس��د تامین 
تسهیالت الزم برای ناوگان عمومی كشور 
كه سهم عمده ای از سفرهای جاده ای را به 
خود اختصاص می دهد از جمله اولویت های 
 غیر قابل چشم پوشی در س��ال های آینده 

خواهد بود. 
هر چند تاكنون محدود بودن منابع بانکی و 
البته نرسیدن تسهیالت به دست گروه اصلی 
هدف باعث شده بخش عمده ای از برنامه ها 
در عمل اجرایی نش��ود، اما با تبصره ای كه 
در بودجه 1393 قرار داده ش��د، بناس��ت، 
درسال 1394 نیز بخش عمده ای را به خود 
اختصاص دهد. امید رانندگان اتوبوس برای 
بهبود وضعیت ناوگان خود هر روز بیش��تر 

می شود. 

تسهیالت بانکی در گرو اشتراک نظر 2 وزارتخانه

زنگ خطر باال رفتن سن ناوگان عمومی به صدا درآمد
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عمرانمسکن

رشد 6 درصدی سرمایه گذاری 
دربخش مسکن

مدیركل راه و شهرسازی استان تهران گفت: با توجه 
به آمار بانك مركزی، میزان س��رمایه گذاری در بخش 
مس��کن از 38 درصد در س��ال 1385 به 44. 3 درصد 
در حال حاضر رس��یده و این رقم بس��یار قابل توجهی 
است اما مسیر صعب استاندارد سازی و افزایش كیفیت 
ساختمان ها مسئله ای است كه باید به آن توجه شود. 

به گزارش ایس��نا، فریبرز واحدی درب��اره وضعیت 
صنعت ساختمان س��ازی در كش��ور اظهار كرد: همه  
می دانند كه صنعت س��اختمان تاثیر زیادی بر اقتصاد 
كالن، همچنین اش��تغال و س��ایر فاكتورهای زندگی 
آرام و معق��ول دارد، اما متاس��فانه آمارهای هرز رفتن 
سرمایه ها در این صنعت، خبری است كه تقریبا همیشه 

از تریبون های رسمی و غیر رسمی اعالم شده است. 
واحدی تاكید كرد: حركت ه��ای مقطعی و كوچك 
هیچ گاه نتوانس��ته اند موضوع مهم مورد غفلت كیفیت 
س��اختمان را احیا كنند، به نظر می رسد توجه و به روز 
كردن فاكتورهایی در مسیر افزایش كیفیت ساختمان 
اصولی و مهم تلقی می ش��ود كه باید سرلوحه كار قرار 
بگیرد.  وی با تاكید بر اینکه نیروی انس��انی مهم ترین 
فاكتور در افزایش استاندارد سازی ساختمان محسوب 
می ش��ود، گفت: مهم تری��ن نیروهای انس��انی صنعت 
ساختمان حال حاضر كشور در سازمان نظام مهندسی 
س��اختمان اس��تان ها جمع ش��ده اند.  مدیر كل راه و 
شهرسازی اس��تان تهران با اش��اره به اینکه فقط نباید 
تیغ تیز انتقاد را به سمت تش��کل های حرفه ای ببریم 
و ش��هرداری ها هم س��هم عمده ای در ساخت و س��از 
آش��فته كش��ور دارند، افزود: ش��هرداری ها رس��التی 
بایسته و شایسته برای خودش��ان در رابطه با كیفیت 
ساخت و سازهای ش��هری قائل نیستند.  واحدی تاكید 
كرد: مهم تر از آن اینکه دادن پروانه ساختمان به منبع 
كس��ب درآمد اصلی ش��هرداری ها بدل ش��ده كه این 
مسئله در نوع خود آفت بزرگی محسوب می شود. وی 
با بیان اینکه دو اتفاق نا بس��امان دیگر در شهرداری ها 
تراكم فروش��ی و تغییر كاربری هاس��ت كه در كیفیت 
زندگی مردم موثر است تصریح كرد: همشهریان باید به 
ساختمان به عنوان یك ثروت ملی نگاه كنند و به شهر 
به عنوان هویت زندگی، با این دید بصری و نگاه ذهنی 
امور مربوط به ساخت و سازها قانونمند و مجریان ملزم 

به اجرای قانون خواهند شد. 

راهکارهای نعمت زاده
برای بازگشایی گره های ریلی

وزیر صنعت، مع��دن و تجارت گف��ت: صنایع ریلی 
كشور باتوجه به مشکالتی كه با آن روبه روست نیازمند 

بازنگری برای توسعه است. 
به گزارش ایس��نا، محمدرضا نعمت زاده در نشست 
با فعاالن صنایع ریلی با بی��ان اینکه امکانات الزم برای 
توسعه صنایع ریلی در كشور موجود است اما عملکرد 
مجموعه در مقابل امکانات مطلوب نیست، اظهار كرد: 
با توجه به ركود و پیش��روی نامناسب این صنعت باید 
تالش ها در جهت رفع مش��کالت و چالش ها چندبرابر 

شود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه اش��کاالت مدیریتی در 
صنای��ع ریل��ی باید شناس��ایی و م��ورد اص��الح قرار 
گیرند، تصریح ك��رد: با تدوین برنامه ریزی مناس��ب و 
سیاس��ت گذاری های دقیق باید از ركود پیش آمده در 

این صنایع جلوگیری كنیم. 
به گفته نعمت زاده بدین منظور نیازمند عزم و اراده 
جدی از س��وی مس��ئوالن، فعاالن و كارشناسان این 
بخش از اقتصاد كشور هس��تیم تا جهش اساسی را در 
این صنعت شاهد باشیم و دراین راستا از نقطه نظرات 
و دیدگاه های كارشناسی همه تالشگران دراین حوزه 

حمایت می كنیم. 
طبق اعالم ش��اتا، وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در 
ادامه با بیان اینکه در حال حاض��ر ناوگان ریلی چه در 
بخش درون شهری و چه مس��افری نیازمند نوسازی و 
توجه بیشتری است، اظهار كرد: برای افزایش و نوسازی 
و بازسازی ناوگان صنایع ریلی باید منسجم تر از گذشته 

اقدام كنیم. 
در ادامه این نشست كه با حضور مدیران و فعاالن این 
عرصه برگزار شد به اهم چالش های صنایع ریلی، دالیل 
كاهش و رك��ود در این صنعت و سیاس��ت گذاری های 
كالنی كه در بخش مالی و اعتباری نیاز است، اشاره شد. 
همچنی��ن راهکارهای پیش��نهادی ش��امل تدوین 
استراتژی صنایع ریلی كشور، تمركز و سیاست گذاری 
تولید و بهره برداری محص��والت ریلی، برنامه ریزی در 
س��طح ملی، اصالح نرخ حق دسترسی ریلی به جاده و 
همچنین تخصیص یارانه سوخت به حمل و نقل ریلی یا 
آزادسازی قیمت س��وخت، كاهش تعرفه واردات مواد 
اولیه صنایع ریلی، توس��عه زیرس��اخت ها با مشاركت 
بخش خصوصی و اعمال سیاست های تشویقی و ایجاد 

صندوق توسعه صنایع ریلی عنوان شد. 

فروش پروازهای چارتری به عتبات 
عالیات ممنوع شد 

یك مقام مسئول در س��ازمان هواپیمایی كشوری از 
صدور 257 مجوز پروازی ب��ه عتبات عالیات به منظور 
جلوگیری از افزایش قیمت بلیت هواپیما و حفظ تعادل 
بازار به صورت فوق العاده ب��ه مقاصد نجف و بغداد خبر 

داد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی، مرتضی 
دهقان به افزایش صدور مجوزهای پروازی اشاره كرد و 
گفت: در راستای افزایش تقاضا برای برقراری پروازهای 
عتبات در ایام اربعین حسینی و به منظور جلوگیری از 
افزایش قیمت بلیت هواپیما و حفظ تعادل بازار تاكنون 
مجوز 257 پرواز به صورت فوق العاده صادر شده است. 
وی افزود: با توجه به اینکه نرخ بلیت در مس��یرهای 
خارجی تابع مق��ررات نرخ گذاری داخلی نیس��ت اما 
تذكر الزم به شركت های هواپیمایی مبنی بر نظارت بر 

سیستم فروش داده شده است. 
مدی��ركل دفتر نظارت ب��ر فرودگاه ها، ش��ركت ها و 
موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی كشوری، ادامه 
داد: در همین راس��تا به منظور جلوگی��ری از هرگونه 
تخلف احتمالی ضمن نظارت مستمر بر شبکه فروش 
خود و خودداری از ف��روش پروازهای مذكور به صورت 
چارتری، طی بخشنامه ای ش��ركت های هواپیمایی را 
ملزم به درج لیس��ت نرخ پروازهای مذكور روی سایت 
شركت مربوطه كرده است. دهقان با بیان اینکه عالوه بر 
شركت های داخلی برخی شركت های خارجی نیز برای 
جابه جایی زائران فعال خواهن��د بود، افزود: در صورت 
تامین ناوگان و درخواس��ت ش��ركت های هواپیمایی، 

مجوزهای بیشتری صادر خواهد شد. 

آخرین وضعیت پروژه ساخت 
هواپیمای مسافربری 150نفره 

علیرض��ا فات��ح، ناظ��ر پ��روژه طراح��ی هواپیمای 
مس��افربری درباره آخرین وضعیت طراحی هواپیمای 
مس��افربری اظهار كرد: فاز طراحی مفهومی این پروژه 
تمام ش��ده و هم اكنون در مرحله فاز طراحی مقدماتی 

است. 
به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه طراحی هواپیما 
ش��امل س��ه بخش عمده طراحی مفهوم��ی، طراحی 
مقدماتی و طراحی جزییات است، گفت: در فاز طراحی 
مفهومی شکل و ظاهر اولیه هواپیما و مباحث آنالیزهای 
اولیه برای بارگذاری هواپیما مورد توجه است و در فاز 
طراحی مقدماتی تحلیل های مهندسی روی آن اضافه 
می ش��ود، درنهایت هواپیم��ا وارد طراح��ی جزییات 
می شود كه در آن قطعات بعضا طراحی می شوند و بعد 

از آن هواپیما وارد پروازهای تست می شود. 
وی اف��زود: پیش بین��ی می ش��ود این ف��از طراحی 

هواپیما، 36 ماه به طول بینجامد. 
ناظر پروژه درباره مش��کالت اعتباری این پروژه نیز 
تصریح ك��رد: بحث اعتب��ارات همچنان از مش��کالت 
اصلی و گلوگاه های این پروژه محس��وب می ش��ود كه 
باید حمایت الزم از آن صورت بگیرد، البته قول هایی از 
سوی مسئوالن سازمان صنایع هوایی و اعضای دولت 
داده شده است كه امیدواریم به حل شدن این مسائل 

منجر شود. 
ساخت هواپیمای 150نفره با همکاری پنج دانشگاه 
صنعتی اصفهان، علم و صنعت، پ��ارك علم و فناوری 
فارس، دانش��گاه صنعتی ش��ریف و با نق��ش محوری 
دانش��گاه صنعتی امیركبیر با همکاری سازمان صنایع 
هوایی به عنوان مس��ئول پ��روژه در حال اقدام اس��ت. 
تعریف این پروژه پنج س��اله و قرار است تا سال 96 به 

نتیجه بینجامد. 

استانی

انعقاد تفاهم نامه مشترک اقتصادی بین 
راه آهن كشور و شهرداری اهواز

 تفاهم نامه مشترك اقتصادی بین راه آهن 
كشور و شهرداری اهواز در نشست مشترك 
ش��هردار اهواز و معاون برنامه ریزی و اقتصاد 
حمل و نقل راه آهن كش��ور در دفتر شهردار 
اه��واز منعقد ش��د.  ش��هردار اه��واز انعقاد 
و تب��ادل تفاهم نامه فی مابین ش��هرداری و 
راه آهن كشور را اقدامی مهم در توسعه شهر 
اهواز و منطقه دانس��ت و گفت: ب��ا رایزنی ها 
و تفاهم هایی ك��ه با مس��ئوالن عالی وزارت 
راه و حمل و نقل كش��ور صورت داده ایم مقرر 
ش��د كه ظرفیت های راه آهن در مقطع شهر 
اه��واز به نحوی بالفعل ش��ود ك��ه منافع آن 
به ش��هروندان و ش��هر اهواز و نیز مجموعه 
راه آهن در اس��تان خوزستان اختصاص یابد.  
مهندس موسوی از خطوط حمل و نقل ریلی 
به عنوان زیرس��اخت اصلی توسعه اقتصادی 
كشور و استان یاد كرد و با اشاره به مشکالت 
جاده های اس��تان و قدیمی و فرسوده بودن 
خطوط حمل و نق��ل ریلی اظه��ار كرد: همه 

می دانیم ك��ه منابع عمومی بس��یار محدود 
است و در شرایط كنونی با تزریق قطره چکانی 
اعتبارات نمی توان امید چندانی به پیشرفت 
و رشد پروژه های عظیم داشت، بنابراین، تنها 
راه ایجاد تحول، اس��تفاده از منابع داخلی و 
مشاركت های بخش خصوصی است.  شهردار 
اهواز در توضی��ح چارچوب تواف��ق و تفاهم 
ص��ورت گرفته بی��ن ش��هرداری و مجموعه 
مدیریت حمل و نقل ریلی كش��ور اظهار كرد: 
من اعتقادی به خروج راه آهن از مركز ش��هر 
یا جابه جایی ایستگاه های راه آهن ندارم، بلکه 
معتقدم با بهسازی، ساماندهی، روان سازی و 
همسان سازی خطوط راه آهن، از این ظرفیت 
می توان در جهت ایجاد رفاه شهری و افزایش 
كیفیت زندگی در ش��هر اهواز استفاده كرد.  
شهردار اهواز تصریح كرد: در صورت عملیاتی 
ش��دن این تفاهم نامه ب��رای تامی��ن اعتبار 
پروژه های توسعه ریلی در استان خوزستان 

دیگر به منابع عمومی نیازی نداریم. 

جواد هاشمی



اول که می خواس��تیم راجع 
ب��ه گرانی گوج��ه بنویس��یم، 
برایمان خن��ده دار بود، زیرا فکر 
می کردی��م این گران��ی موجی 
است که به زودی از بین خواهد 
رفت. اما متاس��فانه پیش بینی 
ما اش��تباه از آب درآمد و قیمت 
گوجه همچنان سیر صعودی به 

خود گرفت! 
کار به جایی رس��ید که چند 
روز پی��ش، یک��ی از مدی��ران 
کشاورزی کش��وردرباره گوجه 
اظهارنظر جالبی ک��رد و گفت: 
»م��ردم به ج��ای گوج��ه، رب 
بخورن��د!« دری��غ از اینکه اگر 
گوج��ه نباش��د، رب��ی در کار 

نخواهد بود! 
خالصه افس��ار گوجه فرنگی 
داس��تان م��ا از دس��ت تم��ام 
مس��ئوالن در رفت و اکنون به 
جایی رس��یده ایم که خرید موز 
یا نارگیل بسیار به صرفه تر از آن 
است. به راستی آیا قیمت واقعی 
این محصول، همین اس��ت که 
اکنون در بازار شاهد آنیم؟ اصال 
چرا هرساله باید بنشینیم و ساز 
مخالف یکی، دو تا از محصوالت 
کشاورزی را بشنویم؟! مگر این 

محصوالت متولی ندارند؟ 

خودتان را جای کشاورز 
بگذارید

آن ط��ور ک��ه از گزارش های 
میدانی خبرنگار ما نتیجه گیری 
شد، قیمت گوجه تا اواسط مهر 
سال جاری بس��یار پایین بود و 
در حدود 300تومان در مزرعه 
از کش��اورز خریداری می ش��د. 
این قیمت به دلیل عرضه بیش 
از ح��د، ب��ه این مرحله رس��ید 
و برای کش��اورز برداش��ت آن 
به صرفه نبود. بر همین اساس، 
بسیاری از کش��اورزان از چیدن 
این محصول خودداری کردند. 

ش��اید تا اینجای گ��زارش با 
خودت��ان بگویی��د ک��ه »خب، 
مقصر معلوم ش��د، کش��اورزان 
عامل اصلی گرانی هستند!« اما 
صبر کنید. بگذارید مثالی برای 
ش��ما بزنیم. فرض کنید ش��ما 
یک هکتار زمی��ن دارید که در 
آن گوجه فرنگ��ی می کاری��د. با 
در نظر گرفتن تم��ام هزینه ها 
حداقل بای��د 10میلیون تومان 
)به ج��ز اج��اره زمی��ن( هزینه 
کنید ت��ا محصول ش��ما بعد از 
حدود 80روز به ثمر برس��د. در 
خوش بینانه ترین حالت ش��ما 
می توانید ح��دود 70تن در هر 

هکتار محصول برداشت کنید. 
ح��ال زمان��ی را تص��ور کنید 
که محص��ول ش��ما رس��یده و 
بای��د کارگرها را برای برداش��ت 
اس��تخدام کنید. به طور متوسط 

روز  ه��ر  در  کارگ��ر  ه��ر 22 
می توانن��د 10تن محص��ول از 
بوته ه��ا بچینند. م��زد هر کارگر 
ه��م در ه��ر روز 70هزارتومان 
است. به عبارتی برداشت 70تن 
و  10میلی��ون  گوجه فرنگ��ی، 
780هزارتومان برای ش��ما آب 
می خ��ورد. از طرف دیگر ش��ما 
ح��دود 10میلیون توم��ان هم 
ب��رای کاش��ت و داش��ت هزینه 
کرده اید. ف��روش 70تن گوجه، 
21میلی��ون تومان به حس��اب 
شما واریز می کند. بنابراین با یک 
حساب سرانگشتی، می بینیم که 
سود کشاورز کمتر از نیم میلیون 
در هر هکتار است. حال خودتان 
را ج��ای کش��اورز، به خص��وص 
کش��اورزان خرده پ��ا بگذاری��د! 
آیا حاض��ر بودید با ای��ن درآمد 

محصولتان را برداشت کنید؟ 

دالل ها از فرصت 
سوءاستفاده می کنند

البت��ه موضوع ب��ه همین جا 
محص��ول  نمی ش��ود.  خت��م 
بس��یاری از باغ ه��ا و م��زارع 
ب��ه دلیل ش��روع ش��دن فصل 
س��رما و بارندگ��ی از بین رفت 
و کش��اورزان را بی��ش از پیش 

متضرر کرد. 
مل��ی  مجم��ع  مدیرعام��ل 
کش��اورزان خب��ره کش��ور در 
ای��ن رابطه ب��ه »فرصت امروز« 
می گوید: در مهر س��ال جاری، 
بهترین موقعیت برای انبارداری 
گوجه فرنگی وجود داش��ت اما 
متاسفانه به دلیل نبود مدیریت 
درس��ت، این فرصت از دس��ت 

رفت. 
علی خان محمدی با اشاره به 
اینکه تا اواس��ط مهرماه قیمت 

خری��د ای��ن محصول بس��یار 
پایین بود، می افزاید: قیمتی که 
تعیین شده بود، به هیچ عنوان 
برای کش��اورز صرفه اقتصادی 
نداش��ت. به همین دلیل دولت 
بای��د در ای��ن بره��ه ورود پیدا 
می کرد و با تقوی��ت انبارداری، 
دست سودجویان را از این بازار 

کنار می زد. 
ب��ه گفت��ه وی، دالل ه��ا به 
محض اینک��ه از س��رمازدگی 
اس��تان های مربوط��ه باخب��ر 
می شوند، سریع دس��ت به کار 
ش��ده و از اس��تان های دیگری 
که هنوز برداشت گوجه دارند، 
آن را ب��ا قیم��ت بس��یار پایین 
می خرن��د و  در فصل مناس��ب 
وارد ب��ازار می کنن��د، آن هم با 

چندین برابر قیمت خرید. 
خان محمدی اظهار می کند: 
امس��ال در اس��تان هایی مانند 
هم��دان، قزوی��ن، زنج��ان و 
غیره میزان گوجه کشت ش��ده 
به قدری زیاد بود که می توانست 
نه تنها کل نی��از داخل را تامین 
کند، بلکه بار ص��ادرات را هم به 
دوش بکشد. اما متاسفانه تعلل 
برخی کش��اورزان به خاطر عدم 
صرفه اقتصادی برای برداش��ت 
ای��ن محص��ول و بروز س��رما و 
بارندگی در بسیاری از استان ها 
میلیون ها تن از گوجه فرنگی را 

زیر خروارها برف مدفون کرد. 

از گوجه گذشت، 
سیب زمینی را دریابید! 

مل��ی  مجم��ع  مدیرعام��ل 
کش��ور  خب��ره  کش��اورزان 
معتقد اس��ت این بی برنامگی و 
س��وءمدیریت اگر ادامه داشته 
باشد، قطعا تا پایان سال، معضل 

دیگری برای سیب زمینی اتفاق 
خواهد افت��اد که قیم��ت آن را 
ت��ا 2500توم��ان در ه��ر کیلو 
افزایش می دهد. البته از همین 
االن دالل ه��ا ب��رای روزه��ای 
آینده دندان تیز کرده اند و حتی 
زودتر از مسئوالن برای کنترل 
بازار اق��دام می کنند؛ بازاری که 
درنهایت نه به سود تولیدکننده 

است و نه مصرف کننده. 
وی ادامه می ده��د: به دلیل 
نب��ود الگ��وی کش��ت و آم��ار 
درس��ت، بعید نیس��ت که سال 
دیگر ه��م دقیقا همی��ن اتفاق 
بیفت��د.  ب��رای گوجه فرنگ��ی 
زی��را اگرچه امس��ال بس��یاری 
از کش��اورزان گوج��ه کار ضرر 
کردند اما وقتی بازار نامس��اعد 
و افزای��ش ناگهان��ی قیمت این 
محص��ول را می بینن��د، با خود 
فکر می کنند که احتماال کاشت 
گوجه برای س��ال بعد، بس��یار 
س��ودآور خواهد ب��ود. دریغ از 
اینکه ش��اید تعداد کس��انی که 
به چنین فرصتی می اندیشند، 

بسیار زیاد باشد! 

تشکل قدرتمند نداریم
محمدخانی، سپردن امور به 
دست تشکل های کشاورزی را 
از جمله راهکارهای این معضل 
می داند و می گوی��د: وجود یک 
اقتصاددان و مس��ئول آموزشی 
و ترویج��ی در همه تش��کل ها 
می توان��د کل کش��اورزی را با 

برنامه ای صحیح پیش ببرد. 
یکی از کش��اورزان گوجه کار 
ابهر به »فرصت ام��روز« اظهار 
می کند: هش��ت هکتار کاشته 
بودم اما به خاطر بروز س��رما تا 

60درصد متضرر شدم. 

به گفت��ه ش��عبانعلی ملکی، 
کارخانه ه��ا هم از ای��ن فرصت 
سوءاس��تفاده کردن��د و بن��ا به 
می��ل خودش��ان، قیمت ه��ا را 
افزایش یا کاهش دادند. در این 
مواقع هیچ کس به داد کش��اورز 
نرس��ید ام��ا اکنون ک��ه قیمت 
این محص��ول در ب��ازار تا هفت 
هزارتومان رسیده، موج تازه ای 
به راه افتاده و تقریبا همه راجع 

به آن اظهارنظر می کنند. 
کشاورز دیگری که 15هکتار 
زیر کش��ت دارد، معتقد است: 
حداق��ل خری��د گوج��ه بای��د 

400تومان در هر کیلو باشد. 
اس��داهلل رس��ولی می گوید: 
برای به ثمر رس��یدن محصولم 
200میلی��ون توم��ان هزین��ه 
کردم و درنهایت با 150میلیون 
توم��ان برداش��ت، 50میلیون 

تومان متضرر شدم. 
به گفت��ه رس��ولی، ارس��ال 
محمول��ه گوج��ه ب��ه مرزهای 
غربی برای صادرات هم به صرفه 
نب��ود. زیرا تع��داد کامیون های 
موجود قیمت ای��ن محصول را 
در آن روز تعیین می کرد و هیچ 

نظارتی وجود نداشت. 

گوجه فرنگی از مرز تا 
سبزی فروشی سرکوچه

رییس کمیسیون کشاورزی 
اتاق بازرگانی ای��ران در ارتباط 
ب��ا کنت��رل مرزه��ای کش��ور 
ب��رای ص��ادرات گوج��ه ب��ه 
»فرصت امروز« بی��ان می کند: 
نه تنها گوجه فرنگی، بلکه برای 
هی��چ محصول��ی در وزارتخانه 
برنام��ه ای وج��ود ندارد. س��ال 
پی��ش س��یب زمینی، امس��ال 
گوج��ه و س��ال های دیگر هم 
به همی��ن ترتیب.  عل��ی معلم 
می افزاید: ما به عنوان مسئوالن 
ات��اق بازرگان��ی نمی توانیم در 
پایتخ��ت بنش��ینیم و ب��رای 
استانی مانند خوزستان برنامه 
بریزی��م. زی��را این مس��ئولیت 
دول��ت  و  تشکل هاس��ت  ب��ا 
بای��د زمین��ه ای فراه��م کن��د 
ک��ه این تش��کل ها خودش��ان 
تصمیم گیرن��ده باش��ند. ای��ن 
بی برنامگی ه��ا کار را ب��ه جایی 
ک��ه  گوج��ه ای  ک��ه  رس��اند 
کارخانه ه��ا تا ش��ش م��اه قبل 
آن را کیلوی��ی 200تومان هم 
مصرف کنن��ده  نمی خریدن��د، 

اکنون هفت هزارتومان بخرد. 
طب��ق آخری��ن خبرهای��ی 
ک��ه در خبرگزاری ها منتش��ر 
ش��ده، ب��ا ورود گوجه بوش��هر 
به ب��ازار، قیمت ای��ن محصول 
ت��ا ح��دی کاه��ش یاف��ت. اما 
تاثیر این کاه��ش، چه زمانی به 
سبزی فروش��ی س��ر کوچه من 
و ش��ما خواهد رس��ید، معلوم 

نیست!

گزارشی از افزایش ناگهانی  قیمت یک محصول

... و این بار گوجه! 

آمایش سرزمین، یکی از مبانی 
اصلی توس��عه پای��دار اس��ت که 
به ص��ورت قوانی��ن بین الملل��ی و 
ملی و منطقه ای توس��ط کشورها 
اجرا می شود. تعریف کلی آمایش 
س��رزمین، یعن��ی اس��تفاده از هر 
ناحی��ه از زمی��ن ب��دون اینکه به 
منابع آن آس��یبی وارد ش��ود. این 
قانون، بهره ب��رداری از منابع و نیاز 
نسل های کنونی و آینده را تضمین 
می کند. ب��ه بیانی دیگ��ر، آمایش 
فعالیت هایی  مجموعه  س��رزمین 
است که بخش خصوصی یا بخش 
دولتی برای آماده کردن پهنه یک 
س��رزمین برای زندگ��ی بهتر در 

پیش می گیرد. 
ضرورت اج��رای ای��ن برنامه از 
ده��ه 40 خورش��یدی در ای��ران 
احساس ش��د و در س��ال 1345 
نخس��تین مرحل��ه آن از س��وی 
دولت وقت به اجرا درآمد. مرحله 
دوم برنام��ه آمای��ش س��رزمین 
در ده��ه 50 و در س��ال 56 اجرا 
ش��د، اما پس از انقالب اس��المی، 
از ادام��ه اج��را ب��از ایس��تاد. این 
نی��از ام��ا در دهه 60 احس��اس و 
برنامه های پیش��ین با اصالحاتی، 
در س��ال 64 به دولت ابالغ ش��د. 
دوره فعل��ی مطالع��ات آمای��ش 
س��رزمین از اوایل ده��ه 70 آغاز 
و در اواخر همین دهه در دس��ت 
اج��را ق��رار گرف��ت. با گذش��ت 
نزدیک ب��ه نیم س��ده از مطالعه و 
اج��رای برنامه آمایش س��رزمین 
برای رس��یدن به توس��عه پایدار 

اما همچنان این قوانی��ن در اجرا 
نق��ص دارد. از پیامدهای بس��یار 
ناگ��وار بی توجهی ب��ه برنامه های 
برداشت های  س��رزمین،  آمایش 
بی رویه از منابع آب و خاک کشور 
اس��ت که بحران های آب، نشست 
دش��ت های حاصلخیز و خشکی 
دریاچه ها، روده��ا و تاالب ها را در 

پی داشته است. یکی 
دیگر از پیامدهای آن، 
به خطر افتادن امنیت 
غذای��ی و در پ��ی آن 
امنیت ملی اس��ت که 
در قوانین باالدس��تی 
همواره به این موضوع 

تاکید می شود. 

کشاورزی ایران 
بدون الگوی کشت

ابوالقاسم سوزنچی، 
نماین��ده هم��دان در 
ش��ورای مرکزی خانه 
کش��اورز، با مقایس��ه 
آماری اج��رای برنامه 
س��رزمین  آمای��ش 
در ترکی��ه و ای��ران، 

ب��ه »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
ترکیه با انجام آمایش س��رزمین 
و مطالعاتی ک��ه روی قابلیت های 
کش��اورزی هر منطقه انجام داده، 
مش��خص کرده که کش��اورز هر 
ناحیه باید چه محصولی کش��ت و 
چه مقدار محصول برداشت کند. 
در پایان فصل برداشت اگر میزان 
محص��ول کمت��ر از پیش بینی ها 
باشد، آن زمین یا ناحیه از گردونه 

کشاورزی خارج می شود. 

وی ادام��ه می ده��د: در ادامه این 
برنامه، دول��ت ترکی��ه قابلیت های 
کشت هر منطقه را نیز بررسی کرده 
و مطابق آن صنایع تبدیلی و فرآوری 
غذایی را متناس��ب با آن سرزمین، 
ایجاد می کند. این درحالی است که 
در کشور ما برنامه آمایش سرزمین 
از دهه های پیشین و در چند مرحله 

مطالعه و ابالغ شد اما هنوز در اجرای 
درست آن مشکل داریم. کشاورزی 
ما هنوز از داشتن یک الگوی کشت 

ساده نیز محروم است. 

الگوی کشت مستلزم 
اجرای آمایش سرزمین

الگ��وی  نداش��تن  س��وزنچی، 
کش��ت در کش��اورزی را دلی��ل 
اصل��ی اج��را نش��دن برنامه های 
آمایش س��رزمین و ضعف می داند 

و می افزاید: مشکالتی که در بازار 
محص��والت کش��اورزی به وجود 
می آید نیز ناش��ی از همین ضعف 
اس��ت. وی ب��ه کمب��ود برخ��ی 
محصوالت مانن��د گوجه فرنگی و 
افزایش چندبراب��ری قیمت آن در 
بازار داخلی اشاره و اظهار می کند: 
ش��ناخت  و  درک  کش��اورزان 
درس��تی از بازار ندارند 
و بر همین اس��اس این 
وظیفه دول��ت و وزارت 
کش��اورزی اس��ت که 
بای��د الگ��وی کش��ت 
ب��ه آنه��ا ارائ��ه دهد و 
متناسب با نیازها، نوع 
و میزان محص��ول را از 
بخواه��د.  کش��اورزان 
ب��رای نمون��ه در فصل 
باغ��داران  تابس��تان، 
م��ا گوجه فرنگ��ی را به 
توم��ان  قیم��ت 100 
می فروشند درحالی که 
گلخان��ه داران،  ب��رای 
این  تمام ش��ده  قیمت 
 250 ب��ه  محص��ول 
در  می رس��د  توم��ان 
نتیجه آنه��ا زیان می کنن��د و در 
فصل بعد، از کش��ت گوجه فرنگی 

منصرف می شوند. 
نماین��ده همدان در ش��ورای 
مرکزی خان��ه کش��اورز، الگوی 
اج��رای  مس��تلزم  را  کش��ت 
برنامه ه��ای آمای��ش س��رزمین 
می دان��د و می افزاید: در اس��تان 
ما )هم��دان(، آخری��ن بار حدود 
چهار س��ال پیش، عده ای آمدند 
و برای اجرای آمایش س��رزمین 

از کشاورزان مبلغی پول دریافت 
کردند، اما هی��چ کاری نکردن��د. 

نفوذ مدیران دولتی تعاونی ها 
را از مسیر خارج کرد

س��وزنچی، با اش��اره به آمارهای 
نادرس��ت محصوالت کش��اورزی 
براساس گفته های رییس جمهوری 
و مسئوالن کش��ور، اظهار می کند: 
بنا بر اعالم دول��ت، آمارهای دولت 
پیشین نادرست اس��ت. بنابراین تا 
زمانی ک��ه مبنای آماری درس��تی 
نداش��ته باش��یم، نمی توانی��م به 
داش��تن الگوی کش��ت امی��دوار 
باش��یم. دولت در ای��ن زمینه باید 
به بخش خصوصی واقع��ی اعتماد 
کند و برخ��ی از وظای��ف بخش را 
به آنها بس��پارد. البته ناگفته نماند 
که مدیران دولتی زی��ادی در رأس 
بخش خصوص��ی نف��وذ کرده اند و 
تعاونی ها را از مس��یر اصلی ش��ان 

خارج کرده اند. 
قان��ون  ب��ه  همچنی��ن  وی 
تمرکز وظای��ف اش��اره می کند 
و می گوی��د: تا س��ال گذش��ته، 
وظای��ف بازرگان��ی محص��والت 
کشاورزی برعهده وزارت صنعت 
ب��ود، اما امس��ال ای��ن وظیفه به 
وزارت کش��اورزی واگذار ش��ده 
اس��ت. با اجرای این قان��ون قرار 
بود وضعیت بازرگانی محصوالت 
کشاورزی بهتر ش��ود، اما تمامی 
مدی��ران بازرگان��ی پیش��ین به 
وزارت کش��اورزی رفتند و همان 
معاون��ت بازرگان��ی را در ای��ن 
وزارتخانه بن��ا نهادند درحالی که 
اطالع��ات درس��تی از وضعی��ت 

کش��اورزی کش��ور ندارند. 

آمایش سرزمین، برنامه 50 ساله در دست اجرا
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گزارش 2

یادداشت دریچه

بازار

تولیدکننده و مصرف کننده قربانی دالالن
بازار صنایع غذایی 
در انحصار 500 نفر 

دبیر کل خانه کشاورز گفت: دولت برای کوتاه کردن 
دس��ت دالالن باید با ایجاد بازار های م��وازی انحصار 
بازار صنایع غذایی کش��ور که در اختیار 500 نفر است 

را بشکند. 
عیسی کالنتری، وزیر اسبق کش��اورزی اظهار کرد: 
در حال حاضر انحص��ار بازار صنایع غذایی کش��ور در 
اختیار 500 نفر اس��ت و وزارت جهاد کش��اورزی که 
متاسفانه یا خوش��بختانه مسئولیت س��اماندهی بازار 
محص��والت کش��اورزی را در اختی��ار دارد، باید برای 
تنظیم این ب��ازار به نفع تولید کنن��ده یا مصرف کننده 

برنامه  خود را ارائه دهد. 
وی افزود: در این ش��رایط مصرف کننده بیش��تر از 
تولید کننده متضرر شده است و بازار کشور از تولیدات 
کش��اورزی داخلی ی��ا خارجی پر ش��ده ام��ا مصرفی 
وجود ن��دارد و این نش��ان می دهد ک��ه جامعه قدرت 
خرید و مصرف را با این قیمت ها ندارد. به بیانی دیگر، 
تولید کننده و مصرف کننده توس��ط واسطه ها در حال 

قربانی شدن  هستند. 
دبیر کل خانه کش��اورز تصریح کرد: با توجه به اینکه 
سهم بخش کش��اورزی از تولید ناخالص داخلی حدود 
11 درصد یعنی حدود 50 میلیارد دالر است و گردش 
مالی صنایع غذایی کشور با توجه به واردات و صادرات 
بسیار بیشتر از این رقم اس��ت، وزارت جهاد کشاورزی 
برای شکستن انحصار این بازار باید بازار های موازی را 
با اس��تفاده از س��رمایه گذاری و ورود سیستم بانکی و 
کش��اورزان در مقابل این بازار ایجاد کن��د تا از انحصار 
خارج ش��ود. گرچه ایجاد این بازار م��وازی حداقل به 
یک میلیارد دالر س��رمایه گذاری نی��از دارد که البته 
در مقابل ت��ورم کاهش یافت��ه و مردم به ویژه اقش��ار 

کم درآمد می توانند از این محصوالت استفاده کنند. 
کالنتری به ایس��نا گفت: در همه کش��ور ها انحصار 
بازار شکس��ته ش��ده و بازار های رقابتی و موازی کاری 
بس��یاری وجود دارد، اما برای این کار در ایران نیاز به 
سرمایه گذاری کالن و تقویت تش��کل های کشاورزی 
برای ورود به مراحل اجرایی این طرح اس��ت تا رقابت 
سالم در این بازار ایجاد ش��ود و این در حالی است که 
متاسفانه عمده واسطه ها و خرده فروشان در کشور در 

حق مردم اجحاف می کنند. 
وی تاکی��د ک��رد: ب��رای ضای��ع  نش��دن تولیدات 
کش��اورزی و صنایع غذایی باید با ایجاد این بازار های 
موازی ت��ورم و قیمت ها را برای م��ردم کاهش داد. در 
ش��رایطی که قدرت رقابت صادراتی برای محصوالت 
کش��اورزی وجود ندارد بای��د این تولی��دات در داخل 
مصرف شود که اگر نشود منابع را تنها برای تولید آنها 
به هدر داده ایم. بنابرای��ن دولت باید تالش کند قدرت 
خرید و مصرف مواد غذایی در کشور برای چهار دهک 
اول تقویت ش��ود که این کار با یارانه دادن امکان پذیر 
نیس��ت. بلکه باید قیمت ها کاهش پی��دا کند، زیرا اگر 
یارانه 30 هزار تومانی هم در اختی��ار مردم قرار گیرد 
باید 200 هزار تومان دیگر نیز به خرید مایحتاج ش��ان 

عالوه بر یارانه اختصاص یافته اضافه کنند. 

ترکیه جای ایران را در صدور 
مرغ به روسیه گرفت

مش��اور مع��اون برنامه ری��زی و نظ��ارت راهبردی 
رییس جمه��ور ب��ا بی��ان اینک��ه قیم��ت تمام ش��ده 
محصوالت تولیدی در کش��ور باالس��ت، گفت: گرانی 
محصوالت تولیدی توان رقابت صادراتی را از ما گرفته 
زیرا قیمت تمام شده در کشورهای دیگر ارزان تر است. 
 عبدالغف��ار ش��جاع، مش��اور مع��اون برنامه ریزی و 
نظ��ارت راهب��ردی رییس جمهور در امور کش��اورزی 
در مورد اینکه چرا ایران از فرصت صادرات به کش��ور 
روسیه اس��تفاده نمی کند، گفت: محصوالت صادراتی 
باید دارای دو ویژگی باشد، یکی دارای استاندارد باشد 
و دیگری قیمت تمام ش��ده آن مناسب و قابل رقابت با 

محصوالت سایر کشورها باشد. 
وی افزود: از لحاظ اس��تاندارد و کیفیت محصوالت 
کش��اورزی تولید داخلی برای صادرات مشکل نداریم، 
اما از نظ��ر قیمت، محص��والت داخلی ت��وان رقابت با 
سایر کشورها را ندارد و کش��ورهای دیگر غالبا قیمت 
تمام شده محصوالتشان از قیمت تمام شده محصوالت 

کشاورزی ما کمتر می شود. 
به گزارش فارس، مش��اور معاون برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رییس جمهور در امور کش��اورزی تصریح کرد: 
درحالی که بخش��ی از نیاز داخلی از طریق واردات تامین 
می ش��ود، اما می  توان برخی محص��والت از قبیل مرغ، 

تخم مرغ یا صنایع پتروشیمی را صادر کرد. 
ش��جاع بیان کرد: برای صادرات م��رغ و تخم مرغ با 
کش��ور روس��یه صحبت هایی شده اس��ت، اما تاکنون 
صادراتی به این کش��ور نداش��ته ایم. وی افزود: قیمت 
تمام ش��ده تولید مرغ و تخم مرغ در کشور زیاد است و 
به همین دلیل نمی توانیم این محصوالت را به روسیه 
صادر کنیم و انجمن مرغ��داران هم دلیل این گرانی را 

وارداتی بودن خوراک دام و طیور می داند. 
مش��اور مع��اون برنامه ری��زی و نظ��ارت راهب��ردی 
رییس جمهور در امور کش��اورزی تصریح کرد: در س��ال 
جاری هزینه خوراک دام و طی��ور تقریبا دو برابر افزایش 
یافته و به همی��ن دلیل ت��وان رقابت صادرات��ی در این 
محصوالت را نداریم. قیمت تمام ش��ده م��رغ و تخم مرغ 
برای تولید کنندگان این محصوالت در کشور حدود 40 
درصد نس��بت به ترکیه گران تر اس��ت و به همین دلیل 

روسیه محصول کشور ترکیه را خریداری می کند. 

خودنمایی گوجه فرنگی! 

ای��ن روزها بعد از جری��ان توافقات هس��ته ای بحث 
دیگ��ری که نق��ل محاف��ل و خط��وط تاکس��یرانی و 
خانواده هاس��ت، جریان افزایش افسار گسیخته قیمت 
برخی محصوالت اس��ت، گویی یلدای امس��ال شکوه 
خودنمایی اتیکت های قیمتی اس��ت که هر یک برای 

دیگری شاخ و شانه می کشند. 
قیمت برخی محص��والت غذایی و کش��اورزی این 
روزها دغدغه ه��ای جدیدی برای مردم و مس��ئوالن 
درس��ت کرده اس��ت که در ای��ن بین گوج��ه فرنگی 
هم خودی نش��ان داده و بی اعتنا نس��بت به نگرانی ها 
و اعتراض��ات ش��هروندان همچنان در ص��در جدول 
خودنمایی می کند. بازار آشفته توزیع و قیمت گذاری 
محصوالت کش��اورزی ب��ه معضل��ی نگران کننده در 
ن��زد مس��ئوالن، مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
مبدل شده اس��ت به طوری که عدم تثبیت قیمت ها، 
نوس��انات عرضه و تقاضا، ع��دم نظ��ارت و کنترل بر 
قیمت ها و بس��یاری از موارد دیگر از دغدغه های اخیر 
بازار محصوالت کشاورزی بوده اس��ت.  البته ارگان ها 
و نهادهای بررس��ی، کنترل و نظارت ب��ر قیمت ها در 
کشور ما، کم نیس��تند. بازوهای اجرایی و مولفه های 
قانونی هم موجود است اما به مرحله عمل که می رسد 
هیچ ی��ک از ای��ن ابزارها ب��ه کار کاه��ش قیمت ها و 
کنترل بر آن نمی آی��د. در واقع میادین میوه  وتره بار و 
بازارهای عرضه محصوالت هر یک جزایری را تشکیل 
داده اند که قانون خود را اجرا می کنند و مجموعا بازار 
به صورت مجمع الجزایر مشترک المنافع عمل می کند 
و از دس��ت هیچ یک از مس��ئوالن هم گوی��ی کاری 
ساخته نیس��ت، جز اینکه از مردم بخواهند »دو هفته 
گوجه نخرید«،  بدیهی اس��ت ک��ه در اقتصاد روز دنیا 
عرضه و تقاض��ا قیمت ها را تعیی��ن و در واقع نیاز بازار 
اس��ت که عرضه را کنترل می کند اما در وضعیت های 
خاص در کش��ور م��ا قیمت ی��ک محص��ول از دیگر 
محصوالت س��بقت گرفته و دلیلش هم به وضوح پیدا 
نیس��ت، گویا عادت ش��ده برای هر چیزی قیمت آزاد 
و دولتی بگذارند. ش��اید بهتر باش��د مثال در خصوص 
گوجه هم این کار را بکنن��د؛ گوجه با قیمت دولتی در 
فالن فروشگاه عرضه می ش��ود!  به راستی اگر ذات آن 
اداره، نهاد یا ارگان، کنترل، نظارت، بازرسی قیمت ها 
و حمایت از مصرف کننده اس��ت، ش��یوه این است؟! 
آیا راه حل، درخواس��ت تحریم از س��وی ش��هروندان 
اس��ت؟! پس وظایفی که قانون و مق��ررات تدوینی بر 
دوش مس��ئوالن محترم نهاده، چه می ش��ود؟! یعنی 
قان��ون و مق��ررات مربوط ب��ه آن جزایر نمی ش��ود و 
تنها ش��هروندان باید مراق��ب تب بازار باش��ند؟ البته 
از آنجای��ی ک��ه س��اختار و بنی��ان اقتصاد کش��ور به 
شیوه بس��ته و دولتی مدیریت می ش��ود تنها بخشی 
از این نابس��امانی مورد پذیرش اس��ت اما سوداگری 
و سوء اس��تفاده از افزایش تمایل خرید ش��هروندان، 
تعجب برانگیز است.  ش��اید برخی مسئوالن به گفتن 
چند جمله درخصوص نخریدن این محصول بس��نده 
کنند اما عمال نوسانات کوچک در عرضه و قیمت این 
محصوالت می تواند آثار روان��ی مضاعفی در جامعه به 
جا بگذارد بنا بر این نظم بخش��یدن به سیستم توزیع 
محصوالت کش��اورزی بای��د در اولویت ق��رار گیرد. 
چرخه معیوب توزیع در بخش کش��اورزی عمال منجر 
ش��ده تولیدکننده و مصرف کننده هر دو متضرر شده 
و به جای سیس��تمی نظام مند، دالل ه��ا حرف اول و 
آخر را در بازار بزنند. البت��ه به طور مقطعی و موردی با 
برخی از این منفعت طلبی ها برخورد می ش��ود اما اگر 
مراد دل حمایت از مصرف کننده و ش��هروندان است 
ریشه را باید جس��ت و اجازه نداد گوجه آن هم از نوع 

فرنگی اش در سفره ایرانیان چنین رخ بنماید... 

فائو هشدار داد
پایان دوران زراعت تا 60 سال دیگر

یک مقام بلندپایه س��ازمان خواروبار و کش��اورزی 
ملل متحد )فائو( هش��دار داد که اگر فرس��ایش خاک 
با روند کنونی ادامه پیدا کند، تا 60 س��ال آینده خاک 
حاصلخیزی ب��رای زراع��ت در جهان وج��ود نخواهد 

داشت. 
ماریا هلنا سمدو، معاون مدیرکل منابع طبیعی فائو 
در گردهمایی که به مناسبت روز جهانی خاک برگزار 
ش��د، گفت: حدود یک س��وم از خاک زراعی جهان در 

حال حاضر دچار فرسایش شده است.  
ب��ه گفت��ه کارشناس��ان، تکنیک ه��ای زراعی که 
استفاده سنگینی از مواد شیمیایی دارند، جنگل زدایی 
که ضعیف ش��دن خاک را افزایش می دهد و گرمایش 

جهانی از جمله دالیل نابودی خاک به شمار می روند. 
به گزارش ایسنا، معاون مدیرکل منابع طبیعی فائو 
در این باره اظهار ک��رد: خاک مبنای زندگی اس��ت و 
95 درصد از غذای ما از خاک به دس��ت می آید. طبق 
گ��زارش فائ��و، تازمانی که رویک��رد جدی��دی اتخاذ 
نشود، به دلیل رش��د جمعیت و فرسایش خاک میزان 
زمین های زراعی و حاصلخیز به ازای هر نفر در س��ال 

2050 تنها یک چهارم سطح سال 1960 خواهد بود. 
براس��اس گزارش رویترز، این س��ازمان در گزارش 
خود خاطرنش��ان کرده اس��ت خاک نقش کلیدی در 
جذب کربن و فیلترینگ آب ایفا می کند و با فرسایش 
خاک، کربن کمتری توس��ط خاک جذب می شود که 

باعث گرم تر شدن بیشتر زمین خواهد شد. 

کشت

وحید زندی فخر

مولود غالمی

رضا عفت دوست



راهپیمایی عظیم زائران اربعین حسینی، از مسیرهای 
مختل��ف به مقص��د کرب��ای معل��ی در ح��ال برگزاری 
اس��ت. این راهپیمایی با تدابیر امنیتی ب��ه دلیل حرکات 
تروریس��تی داهش همراه اس��ت. در همین راستا سردار 
حسین س��امی در حاش��یه کنگره ش��هدای دانشجوی 
اس��تان اردبیل در گفت وگو با فارس اظهار کرد: تمهیدات 
الزم در مرزها با ایجاد قرارگاهی که مس��ئول ساماندهی 
و تامین امنیت اس��ت توسط سازمان بس��یج و سپاه های 
استانی و نهادهای انتظامی و امنیتی استان های همجوار 

عراق برقرار ش��ده و امنیت به طور کامل وج��ود دارد. در 
داخل کش��ور عراق نیز هماهنگی های الزم ب��ا نیروهای 
امنیتی در کشور عراق به وجود آمده است و به فضل الهی 
نگرانی های امنیت��ی درباره زائران عتب��ات عالیات وجود 
ندارد. جانش��ین فرمانده کل س��پاه افزود: مرزهای کشور 
ما امن ترین ش��رایط خود را س��پری می کنن��د و به امید 
خدا هیچ ناامن��ی در مرزها وجود ندارد. اقتدار و اش��راف 
بر مرزه��ا از لحاظ امنیتی و اطاعاتی کامل اس��ت و هیچ 

نگرانی خاصی وجود ندارد. 

از س��وی دیگر، اخب��ار ضد و نقیضی از کش��ته ش��دن 
پنج زائر ایران��ی در عراق در یک حادثه رانندگی منتش��ر 
می ش��ود. پایگاه خبری »الس��ومریه« عراق، روز گذشته 
از زخمی ش��دن پنج زائر ایرانی در اس��تان »میسان« در 
جنوب شرق عراق بر اثر یک سانحه رانندگی خبر داد، اما 
روز شنبه خبرگزاری »کل العراق« نوشت، در این حادثه 
که در جاده ارتباطی با گذرگاه مرزی »الش��یب« رخ داد، 
ش��ش نفر یعنی پنج زائر ایرانی و ی��ک راننده عراقی جان 

خود را از دست داده اند. 

توفان تهران در 12 خرداد 93 با وزش تندبادی با سرعت 
بیش از 120 کیلومتر به همراه گرد و خ��اک غلیظ و رگبار 
ش��دید باران رخ داد که بر اث��ر این توفان پنج نفر کش��ته و 
بیش از 30 نفر مجروح و مصدوم شدند. سازمان هواشناسی 
این توفان را پیش بین��ی نکرده بود و به همی��ن دلیل باعث 
غافلگیری مردم و برجای گذاش��تن خس��ارت های زیادی 
ش��د. در گزارش رییس سازمان هواشناس��ی و کارشناسان 
در مورد توفان خرداد ماه تهران عنوان ش��د که در سال های 
اخیر، می��دان دید رادار ته��ران و برخی دیگر از ش��هرها به 

دلیل نویزهای الکترومغناطیس��ی ناش��ی از منابع مختلف، 
بس��یار محدود ش��ده و اغلب تصاویر تولیدش��ده توس��ط 

رادارهای هواشناسی با نویز همراه است. 
با گذش��ت بیش از پنج ماه از این حادثه، داوود پرهیزکار، 
رییس سازمان هواشناسی در گفت وگو با ایسنا درخصوص 
امواج الکترومغناطیس��ی و تاثیر آن در اختاالت داده های 
هواشناس��ی عنوان کرد: آنچه مش��خص و غیرقاب��ل انکار 
است، این اس��ت که برخی از رادارهای ما امواج مزاحم دارد 
که ممکن اس��ت منابع مختلفی باعث بروز آنها ش��ده باشد 

که به شناس��ایی این عوامل نیاز وجود دارد. شناسایی امواج 
مزاحم باید توس��ط س��ازمان تنظیم مقررات رادیویی انجام 
ش��ود که هنوز در این حوزه اتفاقی نیفت��اده و هنوز جوابی 
برای آن نگرفته ای��م. تنها به صورت غیرمس��تقیم گفته اند، 
به دلیل سیس��تم های بی سیم در سطح ش��هر است. رییس 
سازمان هواشناس��ی در پایان خاطرنش��ان کرد: اگر منابع 
امواج مزاحم که باعث ناخوانا ش��دن تصاویر مشخص شود، 
س��ازمان تنظیمات مقررات رادیویی بای��د اقدامات الزم را 

برای مقابله با این نویزها انجام دهد. 

امواج مزاحم همچنان مانع هواشناسی

5 درصد کارتن خواب های تهران زن هستند

کارتن خواب های تهران فاقد هویت 

ایران رتبه اول در مصرف لوازم آرایشی

پرداخت دیه کامل به 10 دانش آموز شین آبادی

رییس سازمان بهزیستی کشور اعام کرد: 
اگر فهرس��ت، عکس و اثر انگش��ت نوزادان 
فاق��د شناس��نامه کارتن خواب ه��ا و اف��راد 
کارتن خواب به دس��ت س��ازمان بهزیستی 
برسد، این افراد می توانند از یارانه برخوردار 
ش��وند. به گزارش فارس، همایون هاش��می 
درباره اینکه آیا دولت می تواند برای دریافت 
یارانه کارتن خواب های ش��هر تهران که فاقد 
شناس��نامه و مدارک هویت هستند، کاری 
انجام دهد، پاس��خ داد: امکان پرداخت رایانه 
برای تمامی اف��راد مجهول الهوی��ه که فاقد 
شناس��نامه هس��تند و به دلیل قرار گرفتن 
در طی��ف آس��یب های اجتماع��ی اکن��ون 
کارتن خواب شده یا در مراکز و مددسراهای 
شهرداری تهران نگهداری می شوند، فراهم 

شده است. 
در حالی که رییس س��ازمان بهزیس��تی 
کش��ور از هر گونه ابراز نظر درباره آمارهای 
آس��یب های اجتماع��ی خ��ودداری کرد، 

اما تنها آماری که هاش��می حاضر ش��د آن 
را در اختیار رس��انه ها قرار ده��د، آمار زنان 
کارتن خ��واب ب��وده ک��ه پن��ج درصد کل 

کارتن خواب ها را تشکیل می دهند.
زارع صفت گفت: بیشتر کارتن خواب های 
ش��هر تهران فاقد هوی��ت هس��تند. به این 
معنا که یا به دلیل مس��ائلی همچون اعتیاد 
و طرد ش��دن از خانواده یا به دلیل مسیری 
ک��ه در زندگ��ی ط��ی کرده اند، هویتش��ان 
را کتم��ان می کنن��د. واقعیت آن اس��ت که 
زندگ��ی مس��یری دارد ک��ه در آن ممک��ن 
است شکست وجود داش��ته باشد و شرایط 
پیش بینی نش��ده ای رق��م بخورد ک��ه فرد 
در برابر آنها دس��ت ب��ه اقدامات��ی بزند که 
ب��ه بی خانمانی منجر ش��ود. به ط��ور مثال، 

بررسی های ما نشان داده، فردی که به دلیل 
ش��رایط اقتصادی دچار ورشکس��تگی شده 
از شهرس��تان به تهران می آید و حتی بدون 
آنکه بخواهد؛ به س��متی م��ی رود که در آن 
گرفتار چرخه آسیب های اجتماعی می شود. 
ب��ه گفته ای��ن مدی��ر ش��هرداری تهران، 
افرادی هس��تند که از جانب خان��واده دچار 
آسیب بوده و مسائلی چون اختاف و طاق، 
سبب طرد آنها ش��ده و کار به جایی می رسد 
که خانواده دیگر آنها را نمی پذیرد و خانواده 
را ترک می کنند و به تهران می آیند. آنچنان 
این اف��راد دچ��ار درهم تنیدگی می ش��وند 
که دیگر نمی خواهند کس��ی هوی��ت آنها را 
بشناسد و کار به جایی می رسد که خودشان 
هویت خودش��ان را از شناس��نامه گرفته تا 

کارت ملی و هر آنچه دارن��د از بین می برند 
یا از آنها دزدیده می ش��ود و جایی هم وجود 
ندارد هویتش��ان را تایید کند، اما شهرداری 

هم نمی تواند برای آنها هویت تامین کند. 
زارع صفت گفت: ش��اید باورش س��خت 
باش��د که با وج��ود نامه نگاری و تش��کیل 
جلس��ه های متع��دد در ای��ن رابط��ه هنوز 
نتیجه خوبی ب��رای گرفتن یک برگه هویت 
برای این افراد نش��ده ایم. بدون برگه احراز 
هویت، این افراد که همگی نیازمند هستند، 
حتی از دریاف��ت یارانه محروم هس��تند و 
امکان ارائه تس��هیات درمانی برای شان در 
بیمارس��تان ها و مراکز درمانی وجود ندارد. 
به طوری که ب��ا وجود ورود س��ازمان های 
باالدس��تی درخصوص این موض��وع هنوز 
ه��م بس��یاری از بی خانمان ه��ا ب��ه دلیل 
نداشتن برگه هویت از کار کردن محرومند 
و هیچ ک��س را  حت��ی ب��رای کارگ��ری 

نمی پذیرند. 

رس��ول دینارون��د، رییس س��ازمان غذا و 
دارو، در گفت وگ��و ب��ا فارس گف��ت: ایران از 
نظر جمعیت هفدهمین کش��ور جهان است، 
ام��ا از نظر مصرف ل��وازم آرایش��ی هفتمین 
کشور دنیاست، واردات رسمی لوازم آرایشی 
حدود یک میلیارد دالر در س��ال اس��ت، اما 
بیش از این میزان مواد آرایش��ی قاچاق وارد 
کش��ور می ش��ود. در مورد بازار لوازم آرایشی 
می توانم اعام کنم که ما بدتری��ن وضع را از 
نظر قاچاق، در فرآورده های آرایش��ی داریم و 
متاسفانه در مورد اقامی که به فرآورده های 
آرایشی و بهداش��تی معروف هستند، بیشتر 
ب��ازار در اختیار قاچاق اس��ت. مع��اون وزیر 

بهداشت در پاسخ به اینکه میزان قاچاق لوازم 
آرایشی به کشور چقدر است، گفت: نمی توانم 
آمار بدهم اما می توانم بگویم که س��هم بازار 
قاچاق در مورد این اق��ام از همه اقام دیگر 
بیشتر است و ش��اید اگر بگویم بازار واقعی و 
رس��می این کاالها نس��بت به قاچاق، کدام 
وزنش بیشتر است، شاید بتوان گفت قاچاق 
از واردات رس��می لوازم آرایشی بیشتر است. 
در واقع واردات رسمی لوازم آرایشی سهمش 
بسیار کمتر از قاچاق است. راه حل جلوگیری 
از قاچاق لوازم آرایشی این است که تولیدات 

با کیفی��ت در کش��ور راه بیفت��د و برندهای 
معروف دنیا را بتوانیم به صورت س��اماندهی 
ش��ده وارد کنیم تا نیازمند اینک��ه به صورت 
قاچاق بیایند، نباشد یا حتی زمینه اینکه این 
برندها در داخل کشور تولید ش��وند با توجه 
به اینکه متاس��فانه بازار بزرگی در ایران دارند 
باید فراهم شود. رییس سازمان غذا و دارو در 
مورد جایگاه ایران از نظر مصرف لوازم آرایشی 
گفت: ما از نظر جمعیت کشور هفدهم جهان 
هستیم، اما از نظر مصرف لوازم آرایشی کشور 
هفتم دنیا هستیم و با اینکه هفدهمین کشور 

پر جمعیت دنیا هس��تیم، از نظر مصرف دارو 
جزو 50 کشور پر مصرف دنیا هم نیستیم. این 
آمارها نشان می دهد، متاسفانه مصرف لوازم 
آرایشی در کشور ما باالس��ت که البته بخش 
بزرگی از این بازار نیز در اختیار قاچاق است. 
بازار رس��می واردات لوازم آرایشی حدود یک 
میلیارد دالر در سال است. بازار لوازم آرایشی 
رش��د س��االنه خود را هم دارد، البته باید به 
این نکت��ه توجه کنیم که از نظ��ر تعداد اقام 
آرایشی کش��ور هفتم هس��تیم، چون بیشتر 
لوازم آرایش��ی مصرفی در کشور ما جزو لوازم 
آرایشی گران قیمت نیستند و بیشتر بازار در 

اختیار اقام ارزان قیمت چینی است. 

وکیل دانش آموزان شین آبادی از پرداخت 100 درصد دیه 
هشت نفر از دانش آموزان حادثه دیده و دو نفر از فوت شدگان 
شین آبادی خبر داد. حسین احمدی نیاز، وکیل دانش آموزان 
شین آبادی در پاسخ به این پرس��ش که »آیا کار حقوقی برای 
پرداخت دیه دانش آموزان شین آبادی به اتمام رسید؟«، گفت: 
سند نهایی اباغ پرداخت 100 درصد دیه و ارش دانش آموزان 

شین آبادی با استدالل فقهی و قانونی که داشتیم، انجام شد. 
او گفت: اکنون هش��ت نفر از دانش آموزان حادثه دیده به 
همراه خانواده دو نفر از فوت شدگان می توانند 100 درصد 

دیه را دریافت کنند، اما امکان پرداخ��ت 100 درصدی به 
18 نفر حادثه دیده که قبا رضای��ت داده اند و نصف دیه را 
دریافت کردن��د، وجود ندارد. آن رضایتی ک��ه قبا خانواده  
18دانش آموز ش��ین آبادی امضا کردند خ��اف قانون بود و 

دادخواست ابطال آن را در ارومیه تقدیم دادگاه می کنیم. 
وکیل دانش آموزان شین آبادی با اشاره به متن قانون در این 
خصوص گفت: براس��اس ماده 560 از قان��ون جدید مجازات 
اس��امی هرگاه دیه زن مازاد ب��ر ثلث دیه مرد باش��د، نصف 
می شود؛ در ماده 562 قانون هم آمده اس��ت که ارش بین زن 

و مرد مساوی اس��ت و در ارش نباید این تفاضل صورت گیرد. 
او گفت: در تبصره ذیل ماده 560 گفته ش��ده مازادی که کسر 
شده است از طرف دیگر پرداخت شود، یعنی از صندوق تامین 
خسارات باید 100 درصد پرداخت شود. با در نظر گرفتن اصل 
بیستم قانون اساسی، با این توجیه فقهی و قانونی شرکت بیمه 
ایران ک��ه خیلی هم در این ب��اره کمک ک��رد، موافقت کرد تا 
100 درصد دیه 10 نفر از این دانش آموزان را پرداخت کند، اما 
برای 18 نفر دیگر ابتدا باید براساس دادخواست ابطال رضایت 

آنها انجام شود تا 100 درصد دیه به آنها هم تعلق گیرد. 

نگرانی های امنیتی در رابطه با زائران عتبات عالیات وجود ندارد

ژو یونگکان��گ، وزیر امنیت عمومی س��ابق چین، به اتهام 
فس��اد و افش��ای اس��ناد مهم دولتی، بازداش��ت و از حزب 
کمونیس��ت چین اخراج ش��د. به گزارش وب سایت شبکه 
خبری یورونی��وز، آق��ای ژو، ۷2 س��اله که دو س��ال پیش 
بازنشسته ش��د، یکی از قدرتمندترین شخصیت های دولتی 
در چین به شمار می رفت. ش��ماری از همکاران و بستگان او 
دس��تگیر و با اتهام های مربوط به فس��اد روبه رو هستند. ژو 

یونگکانگ در سال 2002 میادی به عنوان یکی از 25 عضو 
قدرتمند دفتر سیاس��ی حزب کمونیس��ت انتخاب ش��د. او 
پیش از آن رییس ش��رکت ملی نفت چین ب��ود. از زمان به 
قدرت رس��یدن ش��ی جین پینگ به عن��وان رییس جمهور و 
رهبر حزب کمونیس��ت چی��ن، اقدامات گس��ترده ای برای 
س��رکوب فس��اد در میان مقامات دولت و حزب کمونیست 

انجام شده است. 

وزیر امنیت سابق چین دستگیر شد

انتخاب�ات  کاندی�دای  غرض�ی    

یازده�م ریاس�ت جمه�وری معتقد 
اس�ت، ملت هایی که خلق تکنولوژی 

می کنند، پایدار می مانند. 
  س�فیر جدید امریکا در عراق گفت: 

ای�ران نقش�ی کلی�دی در مب�ارزه با 
نیروهای داعش در عراق ایفا کرده است. 
  رییس مجلس ش�ورای اسالمی به 

گردهمایی بزرگداشت »جرج جرداق« 
نویسنده و اندیش�مند لبنانی پیامی 

صادر کرد. 
اعتراض های مردم امریکا به تبعیض نژادی بعد از تبرئه پلیس قاتل آمریکایی، 

به 13 شهر دیگر این کشور از جمله نیویورک سرایت کرد

سیاست

تیتر اخبار

براساس اعام سازمان راهداری و آمارهای کشته شدگان 
در حوادث جاده ای 10جاده خطرناک کش��ور مشخص شد. 
جاده تهران - س��منان – مش��هد، بیابانی و یکنواخت بودن 
مس��یر باعث خس��تگی، کس��لی و خواب آلودگی رانندگان 
می ش��ود که خود عامل بخشی از سوانح اس��ت. تهران - قم 
- اصفهان – ش��یراز، اتوب��ان قم - اصفهان به دلیل س��رعت 
باالی اتومبیل های عبوری، یکی از معابر حادثه ساز در مسیر 
ش��یراز اس��ت. در عین حال باید از اتوبان ش��دن این مسیر 
به عنوان یکی از علل کاهش تصادف های جاده ای در آن یاد 
کرد. تهران – خوزس��تان: یکی از جاده های پرخطر و کمتر 
شناخته ش��ده برای حوادث رانندگی اس��ت. جاده چالوس: 
عرض کم، تردد بس��یار ب��اال به خص��وص در ای��ام تعطیل، 
قدیمی بودن مسیر، کوهس��تانی بودن و خطر ریزش سنگ 

و بهمن جاده چالوس را به یکی از ترس��ناک ترین جاده های 
کشور تبدیل کرده است. سیرجان � بندرعباس: حادثه خیز 
بودن این محور به دلیل عرض کم آن اس��ت. جاده وهن آباد: 
محور مواصاتی این جاده به اتوبان قم که تردد بسیار باالیی 
دارد، یک��ی از معابر پرخطر این روزهای ایران اس��ت. اتوبان 
پردیس: قبل از افتتاح رس��می این پروژه، برخی اش��کاالت 
فنی باعث ش��ده بود. این اتوب��ان، حتی برای مدتی بس��ته 
شود. بندرعباس – الر: جاده ای که در برخی نقاط آن عائم 
خط کشی شده وجود ندارد و تیرهای چوبی برق هم در کنار 
جاده وجود دارد. قم- گرمسار: استاندارد نبودن جاده و نبود 
پاس��گاه های پلیس به عنوان مهم ترین انتقادها به این معبر 
عنوان شده است. گردنه اسدآباد - همدان: ارتفاع این گردنه 

به حدود 2000متر می رسد. 

معرفی 10 جاده خطرناک کشور

   دبی�ر کمیته کش�وری تجویز و مصرف 
منطق�ی دارو گف�ت: در ح�وزه تجوی�ز، 
آموکسی س�یلین جزو آنتی بیوتیک های 
پر تجویز بوده و جزو 10 قلم آنتی بیوتیک 

تجویزی توسط پزشکان است. 
  رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران: 

سن ابتال به س�رطان در کشورمان کاهش 
یافته و س�رطان س�ینه در زنان یک سوم 

استاندارد جهانی است. 
  مطالعات اولیه تبدیل آرامستان ارامنه 

در شرق تهران به فرهنگسرای دیپلماسی 
تا پایان سال نهایی می شود. 

نتایج مطالعات نش�ان داده اس�ت، پرندگان ش�هری نظیر گنجش�ک ها از 
س�می بودن نیکوتین موجود در ته س�یگارها برای دور کردن میکروب ها 

از آشیانه خود بهره می برند

جامعــه

تیتر اخبار

نخس��تین آش��نایی ب��اراک و میش��ل اوباما دس��تمایه 
خل��ق یک فیل��م س��ینمایی می ش��ود. این فیلم »س��مت 
جن��وب ب��ا ت��و«)Southside With You( ن��ام دارد 
و به نخس��تین قرار ماقات باراک و میش��ل اوباما در سال 
1989 می پ��ردازد. تیکا س��ومتر بازیگر فیلم »رس��یدن به 
ب��اال« )Get On Up( قرار اس��ت نقش میش��ل اوبامای 
ج��وان را بازی کن��د. بازیگ��ر نقش ب��اراک اوبام��ا که آن 
موقع دانش��جوی حقوق بوده، هنوز انتخاب نش��ده اس��ت. 
فیلم برداری این فیلم تابس��تان س��ال آینده در ش��یکاگو 
آغاز می ش��ود، جایی ک��ه نخس��تین ماقات بی��ن باراک 

اوباما و میش��ل رابینس��ون رقم خورد. رییس جمهور فعلی 
امریکا آن موقع دانش��یار حقوق در ش��یکاگو بود و میشل 
رابینس��ون دانش آموخته حق��وق بود. باراک و میش��ل در 
نخس��تین قرار خود به موسس��ه هن��ر رفتن��د و فیلم »کار 
درست را انجام بده« ساخته اسپایک لی را دیدند. سه سال 
پس  از این دیدار، آنها در س��ال 1992 باهم ازدواج کردند. 
 ریچارد ت��ن نویس��نده و بازیگ��ر فیلم »بدترین دوس��تان 
)Worst Friends( این فیلم را براساس فیلم نامه ای که 
خودش نوش��ته کارگردانی می کند. ترسی بینگ و استفان 

آلن تهیه کنندگان این فیلم هس��تند. 

زندگی خصوصی باراک اوباما و همسرش در هالیوود

   »جشن تصویرسال« و »جشنواره فیلم 
تصویر« فراخوان داد. 

و  فرهنگ�ی  می�راث  م�دی�رک��ل    

از رایگان  گردش�گری اس�تان ته�ران 
ب�ودن بازدید 16 م�وزه پایتخت در روز 

دانش�جو خبر داد. 
انج�ام  ب�رای  ک�ه  مقام�ی  ج�الل    

آزمایش ه�ای حنج�ره به ص�ورت ی�ک 
روزه در بیمارس�تان بس�تری بود، روز 
شنبه 15 آذرماه از بیمارستان ترخیص 

شد. 

کت�اب گفت وگوهای س�ینمایی دهه 60 س�یدمحمد بهش�تی که به گفته 
رخش�ان بنی اعتم�اد بدون هیچ حذف و تغییری منتش�ر ش�ده اس�ت ، 

رونمایی شد

فرهنگ

تیتر اخبار

س��رمربی اس��تقال به ص��ورت رس��می اع��ام ک��رد: 
باش��گاهش به دنبال جذب س��ه بازیکن از تیم های لیگ 
برتری است. امیر قلعه نویی، روز ش��نبه به عنوان نخستین 
کس��ی که از سوی باش��گاه اس��تقال به صورت رسمی از 
خرید های نیم فصل تیم��ش رونمایی می کن��د، گفت که 
اس��تقال به صورت جدی خواه��ان جذب می��اد نوری، 

ها فب��ک پیکان، باب��ک حاتم��ی، مدافع - ها فبک س��ایپا 
و غامرض��ا عنایتی، مهاج��م پدیده اس��ت. قلعه نویی، در 
حالی این مس��ائل را مطرح ک��رد که به احتم��ال فراوان 
میاد ن��وری و بابک حاتمی امروز با اس��تقالی ها قرارداد 
می بندند و غامرض��ا عنایتی در روزهای آینده به عضویت 

استقالی ها درمی آید. 

عنایتی، حاتمی و نوری در راه استقالل

   جاللی س�رمربی تیم سایپا می گوید 

زم�ان کافی برای آماده س�ازی تیم ملی 
امید وجود دارد. 

  سرمربی اسپانیایی تیم ملی فوتبال 

عربس�تان به دلیل شکس�ت برابر قطر 
در فینال جام خلیج فارس از کار برکنار 

شد. 
  مع�اون وزی�ر ورزش و جوان�ان در 

ام�ور بانوان با اش�اره به نقش رس�انه ها 
در گرایش بانوان ب�ه ورزش گفت: یکی 
از مهم ترین کارهای رس�انه، آگاه سازی 

زنان جامعه و الگوسازی است. 

حمید رضا سیاس�ی، مدیرعامل باشگاه پرس�پولیس روز شنبه به شعبه دوم 
دادس�رای فرهنگ و رسانه )شعبه ویژه جرائم ورزشی( رفت و پس از تفهیم 

اتهام بازداشت موقت شد

ورزش

تیتر اخبار
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کـافه تبلیغـات

ایستگاه تبلیغات

کتابخانه

تبلیغی در جامعه مجازی موفق 
است که باعث شود مخاطب در 
زندگی واقعی واکنشی نسبت به 
آن انجام دهد. باید یادتان باشد 

که شما ابزارهای مختلفی در 
دست مخاطب دارید و می توانید او 
را به سمت خود بکشید و هدایت 

کنید

تبلیغات اینترنتی برای چه محصوالت و خدماتی بهتر 
است؟ 

برای این موضوع باید بدانیم ترافیک چه قسمتی از جامعه 
ما در اینترنت بیش��تر است. بدون آمار دقیق هم می توانیم 
ح��دس بزنیم که جوانان بیش��تر در حال چرخیدن و وقت 
گذراندن در محیط مجازی هس��تند، بچه ها و مس��ن تر ها 
هدفمندت��ر عمل می کنند. بنابراین تبلیغاتی که هدف آنها 
جوانان هستند، می تواند حرکت امن  تری برای سرمایه گذاری 
و صرف هزینه بودجه های تبلیغاتی باش��د. البته این حرف 
خیلی کلی اس��ت و فق��ط مربوط به امروز و ش��رایط حال 
اس��ت و تغییرات در جامعه به س��رعت اتف��اق می افتد. ما 
یک جامعه کامل را درون جامعه مجازی داریم که با هدف 
گرفتن های دقیق در مسیر های تردد آنها می توانیم پیام را 
به آنها برسانیم ولی موضوع دیگر اینکه خود مفهوم دنیای 
مج��ازی به دلیل گره ای که با مفهوم مدرنیته دارد می تواند 
برای کاال ها و خدماتی که می خواهند خود را با این مفاهیم 
)تکنولوژی، مدرنیته، سرعت، و...( مربوط کنند بسیار مفید 
باش��د. البته این تا زمانی اعتبار دارد که اینترنت هنوز تازه 

باشد و شاید در اواخر این دوره زمانی باشیم. 
برای طرح بنرها و آگهی های تبلیغاتی برای این رسانه 

به چه نکاتی باید توجه کرد؟ 
به نظر من تبلیغی در جامعه مجازی موفق است که باعث 
شود مخاطب در زندگی واقعی واکنشی نسبت به آن انجام 
دهد. باید یادتان باشد که شما ابزارهای مختلفی در دست 
مخاط��ب دارید و می توانید او را به س��مت خود بکش��ید و 
هدایت کنید. س��اده ترین ش��کلش این است که شما یک 
ماوس در دس��ت مخاطب دارید که می تواند به خاطر شما 
روی آن کلیک کند و وارد دنیای شما شود، ولی اتفاق های 
بزرگ تری هم می تواند بیفتد. باید یادمان باشد در اکثر موارد 
محصول ما با فروش و تبدیل ش��دن ب��ه پول چند کلیک 
فاصله دارد و این قدرتی نهفته در وب اس��ت. بیاییم با یک 
بیلبورد مقایسه اش کنیم. مثال آگهی یک دستگاه برقی را 
تصور کنیم. تبلیغ ش��ما روی بیلبورد دیده شده، مخاطب 
تصمیم به خرید می گیرد. حاال باید روش خرید را کش��ف 
کند، مغازه را پیدا کند، قیمت را تازه متوجه ش��ود، بازار و 
رقبا را بررس��ی کند و یادتان باشد همه اینها در زمان های 
طوالن��ی اتفاق می افتد و در ترافیک ش��هری و زندگی های 
کم زمان ما. ولی در محیط مجازی آگهی را دیده تصمیم به 
خرید می گیرد، با یک کلیک وارد وب س��ایت شما می شود، 
با محصول بیشتر آشنا می شود، یک کلیک با خرید فاصله 
دارد، هم��ه اینها در چند دقیق��ه اتقاق می افتد. این قدرتی 
اس��ت که نهفته در تبلیغات اینترنتی اس��ت. باید بگویم به 
نظر من یک وب بنر موفق تمام کار نیس��ت، وب بنر موفق 
فق��ط یک ورودی اس��ت و باید ش��ما را وارد بازی اش کند. 
ممکن اس��ت پیام های کلی را مطرح کند که اگر مخاطب 
وارد بازی نش��د آگاهی کمی داده باشد ولی استفاده شبیه 
به یک بیلبورد از آن به نظرم هدر دادن پولمان و اس��تفاده 
نکردن از پتانسیل رسانه دیجیتال است. هر چقدر شما پس 
از این ورودی خالقانه تر عمل کنید موفق ترید. یادتان باشد 
با آن کلیک اول، ش��ما می توانید زندگ��ی مخاطب را برای 
لحظاتی کارگردانی کنید. بازیگر یا همان مخاطب در صحنه 
شماست و حاال شما باید یک سناریو قوی داشته باشید که 
ادامه پیدا کند. مخاطب برای بازی در نقشی که شما برایش 
نوش��ته اید زمان بگذارد و بازی کند. قصه باید آنقدر جذاب 

باشد که در خروج را به عنوان حرکت اول انتخاب نکند. 
می توانی�د به یک نمونه موفق داخل�ی و خارجی که 
مورد توجه بس�یاری از مخاطبان قرار گرفته اش�اره 

کنید؟ 
همان ط��ور که گفتم کمپین های 
اینترنتی به یک بنر یا یک پیام کوتاه 
در جامعه مجازی محدود نمی شوند 
و باید وارد زندگی واقعی شوند. حتما 
یکی از بزرگ ترین  کمپین ها کمپین 
سطل آب یخ بوده؛ این اتفاق بزرگی 
است که توسط آن یک خیریه برای 
جم��ع آوری پ��ول به نف��ع بیماران 
توانس��ت در کل دنیا ش��نیده شود 
و دیگران را ترغی��ب کند که زمان 

بگذارند یخ تهیه کنند، سطل پیدا کنند دوربین و فیلمبردار 
بیابند و س��طل آب یخ را روی سرشان بریزند. فیلم را آپلود 
کنند و دوستان خود را دعوت به این کار کنند و در نهایت 
۱۱۵ میلی��ون دالر در نزدیک به چهار ماه جمع آوری کنند 
بدون اینکه هزینه ای برای این تبلیغ بدهند... این فوق العاده 
است ما اگر بتوانیم حرکت های کوچک تر از این را هم وارد 

زندگ��ی مخاطب کنیم و آنها را ترغیب به بازی در نقش��ی 
که برای شان هدف گرفتیم کنیم کار بزرگی انجام داده ایم. 
به عنوان نمونه موفق ایرانی ش��اید بشود از کمپین صبحانه 
دنت با شعار »من هم هستم« نام 
برد که روش��ش ساده بود، ولی به 
نظر من موفق بود و توانس��ت کار 
خیریه را ب��ا محصولش در فضای 
مجازی اش گره بزن��د. ولی اجازه 
بدهید یک مثال ساده هم از یک 

بنر خوب که به یاد دارم بگویم. 
در زم��ان جام جهانی با یک بنر 
روبه رو ش��دم که یک توپ فوتبال 
درون ی��ک زمین چمن بود و یک 
دروازه در عق��ب تصویر و باالیش 
نوش��ته بود اگر از پنج تا ضربه ای که دارید چهار تای آن را 
گل کنید جایزه و تخفیفی روی خرید یک باکس نوشیدنی 
خواهید داشت. با اینکه من هیچ وقت نمی توانستم آن بسته  
را بخرم ولی شانسم را امتحان کردم و برای یک یا دو دقیقه 
وارد سناریو شدم، بردم ولی نمی توانستم خرید کنم که اگر 

امکان داشتم شاید آن زمان این کار را می کردم. 

چگونه می ت�وان ناخوانده بودن ی�ا مزاحم بودن این 
آگهی های تبلیغاتی را کم کرد تا از دل زدگی مخاطب 

جلوگیری شود؟ 
وظیفه نویس��نده های مت��ون تبلیغات��ی )کپی رایترها( 
در ای��ن بخ��ش زیادتر می ش��ود. ب��ه دلی��ل ارزان بودن 
این رس��انه ها س��فارش دهندگان آن را بیش��تر برندهایی 
تش��کیل داده اند که از اعتبار چندان��ی برخوردار نبوده اند 
و این س��فارش دهندگان نیز برای ساخت تبلیغات خود از 
تیم های حرفه ای استفاده نکرده اند. بنابراین از روش های 
جلب توجه آزار دهنده اس��تفاده ش��ده و ب��ه نظر می آید 
بین بنر های این دس��ته از محصوالت االن رقابتی بر س��ر 
بیش��تر چش��مک زدن و چرخیدن و تکان خوردن وجود 
دارد، ول��ی من کامال اعتق��اد دارم یک جمله خوب و یک 
قصه یا س��ناریو عالی می تواند بهتر و بیشتر تاثیر بگذارد. 
نیازی به چش��مک بی جا نیس��ت. حتما می توانیم از این 
بنر ه��ا به عنوان تابلو ی چراغ دار و چش��مک زن اس��تفاده 
نکنیم. البته فروشندگان بنر ها و میزبانان باید کم کم برای 
گرفتن یک آگهی برای س��ایت های خ��ود قوانینی معین 
کنند چون این تبلیغات چشمک زن مخاطبان وب سایت 
میزبان را نیز دور می کند. البته مانند همه رسانه های تازه 
که وارد جامعه ما می ش��وند باید زمان بگذرد تا خریداران 
این رسانه با فرهنگ آن آشنا شوند. فکر می کنم در آینده 
با فراگیر ش��دن این تبلیغات، بد و خوب معنای بیشتر و 

ملموسی پیدا خواهد کرد. 
 برای ارزیابی تبلیغ�ات اینترنتی به چه نکاتی باید 
دقت ک�رد و آیا ای�ن ارزیابی در کش�ور ما صورت 
می گی�رد؟  اگر کیفیت تبلیغات ش��ما مناس��ب باش��د 
حتم��ا در هدف��ی که ب��رای کمپین مش��خص کردید با 
آم��ار و اطالعات قابل ارزیابی اس��ت، ولی از نکات مثبت 
این رس��انه ها دقیقا می تواند همین پتانسیل ارزیابی های 
متفاوت و گسترده باش��د همچنین جمع آوری اطالعات 
ک��ه ب��رای یک برند ش��بیه به یافتن گنج اس��ت. ش��ما 
می توانید با چیدن س��ناریو های درست و هدفمند و چند 
خط برنامه نویس��ی س��اده بفهمید چه کسی، کجا، کی و 
ب��ا چه خصوصیاتی با پیام برند ش��ما ارتباط بر قرار کرده 
اس��ت. البته فکر کنم در ای��ران ما از این روش اطالعاتی 
کمترین اس��تفاده را کرده ایم ولی رسانه  ها در کشورهای 
دیگر خیل��ی این اطالعات آماری را مورد اس��تفاده قرار 
داده ان��د و هدف گذاری های بهتری دارند و هوش��مندتر 
عمل می کنند. البته این تکنولوژی احتماال به زودی وارد 
ایران خواهد ش��د ولی الزم است توضیح دهم که امروزه 
تقریبا رس��انه های اینترنتی بیشتر ش��ما را می شناسند. 
مث��ال می دانند که ش��ما هر روز خبر ورزش��ی مربوط به 
فوتبال را می خوانید و براساس کلیک های شما می دانند 
ک��ه تیم محبوبتان کدام اس��ت پس تبلیغی که به ش��ما 
نش��ان می دهند برای مثال خرید بلیت تیم رقیب نیست 
و ب��ه ش��ما همان را نش��ان می دهند که دوس��ت دارید. 
ای��ن نوع تبلیغات هوش��مند برای برن��د و برای مخاطب 
بسیار سودمند است. البته می دانم که بحث هایی در دنیا 
وج��ود دارد که معتقدند این روش، وارد ش��دن به حریم 
خصوصی افراد است ولی من به عنوان یک فرد هم این را 
می پس��ندم و ترجیح می دهم وقتی مجبورم تبلیغ ببینم 
تبلیغ دوست  داش��تنی خودم را ببینم تا شاید تبلیغ یک 

وسیله که هیچ گاه مخاطب آن نخواهم بود.

بررسی قواعد تبلیغات اینترنتی در گفت و گو با سام مشاور

یک کلیک فاصله تا خرید!
بارها پیش آمده وارد س�ایتی شده و برای استفاده از صفحه های مختلف آن 
ب�ا تبلیغات دیجیتالی مزاحم مواجه ش�ده ایم؛ تبلیغاتی که با اصول طراحی 
نش�ده اند و به ج�ای جلب توجه باعث آزار مخاطب می ش�وند. معموال کاربران موقع مواجه ش�دن با چنین 
تبلیغاتی ابتدا س�عی می کنند با کلیکی س�اده آن تبلیغ را ببندند تا بتوانند از قس�مت های مختلف سایت 
اس�تفاده بهینه تری کنند. این ش�یوه کاربران جز ضرر پیامدهای دیگری برای شرکت هایی که در این رابطه 

هزینه کرده اند، ندارد. به هرحال عصر دیجیتال است و بسیاری از شرکت های تولیدکننده نیاز دارند از این 
فضا برای تبلیغات خود استفاده کنند. استفاده از طرح های متحرک، رنگ های مناسب، شعار تبلیغاتی خوب 
و... همگی در این زمینه می توانند به طراحان تبلیغاتی این حوزه کمک کنند تا بتوانند مخاطبان بیش�تری 
را جذب کنند. با س�ام مشاور کارش�ناس ارشد تبلیغات و بازاریابی که س�ابقه ای طوالنی در زمینه طراحی 

کمپین های دیجیتال دارد، در رابطه با تبلیغات دیجیتال گفت وگویی داشته ایم که در ادامه می خوانید. 

انواع آگهی های تعریف شده 
در صنعت تبلیغات کشور

براس��اس مقررات اداره کل بازرگانی صدا و س��یمای 
جمه��وری اس��المی ای��ران ش��ش ن��وع آگه��ی در 
صدا و سیما تعریف شده است، آگهی هایی که شناخت 
دقیق کارب��رد آنه��ا می تواند کمک به س��زایی برای 
ش��رکت های تبلیغاتی باشد تا اس��تفاده بهینه تری از 

آنها داشته باشند. 
عدم ش��ناخت دقیق آنها در صنعت تبلیغات کشور 
باعث ش��ده که نت��وان پیام های درس��تی متناس��ب 
ب��ا هر ک��دام از آنها به مخاطبان ارس��ال کرد. در این 
نوشتار سعی شده درباره هر شش نوع آگهی اطالعات 

مختصری را بدهیم. 

1- آگهی مستقیم یا تیزر
نامگذاری این نوع آگهی براس��اس زمان آن صورت 
گرفت��ه و م��دت آن در تلویزیون ای��ران حداقل ۱۵ 
ثانی��ه و در رادی��و حداقل ۱0 ثانیه اس��ت و معموال 
ت��ا 40 یا حداکثر 60 ثانیه نی��ز ادامه دارد. اگر زمان 
تیزرهای ارائه  ش��ده از حداقل های تعیین شده کمتر 
باشد، سفارش دهنده آگهی برای هر نوبت پخش باید 
هزینه تا زمان حداقل را پرداخت کند. در این فرمت 
آگهی اگر س��فارش دهنده به منظ��ور ارتقای کیفیت 
و برخ��ورداری تیزر تبلیغاتی از یک داس��تان روایی، 
آگهی هایی با این هدف و ساختار درچند قسمت 60 
ثانیه ای تولید کند، هر تیزر معادل 40 ثانیه محاسبه 

خواهد شد. 

2- گزارش آگهی یا رپرتاژ
آگهی هایی هستند که ساختار مستند گونه ای دارند 
و ب��ه منظور معرفی و شناس��ایی مخاط��ب با فرآیند 
تولی��د ی��ک محصول یا خدمت س��اخته می ش��وند. 
حداقل زمان گزارش آگهی ۱20 ثانیه است و سقفی 
برای زمان حداکثری آن مش��خص  نشده است. با این 
حال گزارش آگهی هایی با زمان ۱0 دقیقه و بیش��تر 
هم از صدا و سیما پخش ش��ده است. تشخیص اینکه 
یک آگهی ساختارش گزارش آگهی است یا نه با اداره 

کل بازرگانی است. 

3- حک آرم
گون��ه ای از آگهی بازرگانی در تلویزیون اس��ت که 
زمان پخش آن ۱۵ ثانیه اس��ت و اندازه کادر آن باید 
۱/۵ برابر اندازه آرم شبکه بوده و فاصله بین دو پخش 

برای حک آرم حداقل پنج دقیقه است. 

4- دعوت به تماشا
دعوت به تماش��ا نی��ز گونه ای از آگهی اس��ت که 
چندس��الی در تلویزیون ایران باب ش��ده و متناسب 
ب��ا زمان ه��ر برنامه حداکثر س��ه نوب��ت و برای هر 
نوبت حداقل ۱۵ ثانیه اس��ت ک��ه می تواند دریکی از 
موقعیت ه��ای قبل، ادامه و انتهای برنامه یا هر س��ه 

موقعیت پخش شود. 

5- زیرنویس
گونه ای از آگهی که نیاز به توضیح ندارد و در اکثر 
ش��بکه های تلویزیونی مورد اس��تفاده قرار می گیرند. 
تنها نکته قابل توجه در مورد آن این اس��ت که طبق 
ضواب��ط اداره کل بازرگانی مدت پخش آن ۱۵ ثانیه 

است و کمتر از آن نیز ۱۵ ثانیه محاسبه می شود. 

6- نشان آگهی
بر طبق تعریف ارائه شده از سوی اداره کل بازرگانی، 
نشان آگهی عبارت است از نمایش نام و نشان تجاری 
و ش��عار صاحب��ان آگهی، بدون گفت��ار، همراه آرم و 
نشان بازرگانی توأم با موسیقی مصوب شده در شش 
ثانی��ه ابتدا یا انتهای هر بس��ته  آگهی  به  تش��خیص 
اداره کل  بازرگان��ی  ک��ه به صورت  روزان��ه  از هریک  از 

شبکه های سیما پخش می شود. 

Lenovo  برای تبلیغ لپ تاپش 
مک بوک ها را می شکند

 ش��رکت Lenovo ی��ک لپ ت��اپ جدید به اس��م
Yoga Pro 3  را ب��ه ب��ازار عرضه کرده که می تواند 
به پشت خم شود. به گزارش ام بی ای نیوز، برای تبلیغ 
ای��ن محصول جدید، Lenovo ب��ه همکاری با یک 
گ��روه کمدی موس��وم ب��ه UCB Comedy روی 
آورده تا با افرادی ش��وخی کند که البته آنها نیز هیچ 

شکی به این اقدام تبلیغاتی نمی برند. 
این عابران وقتی ش��وکه می شوند که می بینند تیم 
UCB Comedy برای تاکید بیش��تر روی خاصیت 
انعطاف پذی��ری Yoga Pro 3 جل��وی روی آنه��ا 

مک بوك ها را می شکنند. 

تبلیغات به زبان ساده
آلوی��ن تافلر، دانش��مند ن��ام آور 
معاصر در ی��ک پیش��گویی اظهار 
ک��رده ب��ود: روزی فرا می رس��د که 
یک دستگاه پیچیده صنعتی را که 
انگیزه اصلی در انتخاب و خرید آن، 
کارکرد فنی و منطق اس��ت، بدون 
تبلیغ��ات نت��وان فروخ��ت. به نظر 

می رسد این پیشگویی را تولیدکنندگان و بازاریابان امروز بهتر 
از هرکس دیگری درك کرده اند. در س��ال های اخیر، ش��دت 
رقابت، پیچیدگی محیط کسب و کار و تعامالت آشکار و پنهان 
قوانین، رویه ها، پیام های تبلیغات��ی، رفتارهای مصرف کننده، 
تصمیمات بازاریاب��ی در حوزه های تبلیغ��ات و توزیع و فروش 
محصوالت توسط تولیدکنندگان در مسیری حرکت می کند 
که بدون یک برنامه ریزی منطبق بر تحقیقات و شناسایی رفتار 
مصرف کننده و نیروهای حاک��م بر بازار نمی ت��وان در حیطه 
تبلیغات و اطالع رس��انی، مخاطبان را در معرض دریافت پیام 
خود قرار داد.  »تبلیغات به زبان س��اده« اث��ری از دکتر محمد 
بلوریان تهرانی اس��ت و همان گونه که از نام این کتاب مشهود 
است نویسنده می کوشد با زبان ساده و پرمحتوا، روش هایی که 
می تواند ما را در راستای طراحی و تنظیم یک برنامه هدفمند 
تبلیغاتی یاری رس��اند،معرفی کند. بلوری��ان در این کتاب به 
مخاطبان می آموزد که چگونه افراد با دستکاری در فکر، ذهن و 
احساس خود، دست به خلق تبلیغاتی بزنند که بی شک در دنیای 
امروز نوعی هنر محسوب می شود. تبلیغات در طیف عملیات و 
بحث های اجرایی بازرگانی جایگاه رفیعی دارد و به همین علت 
است که در سازمان های بزرگ و موفق دنیا، جایگاه تبلیغات در 
حد مدیران ارشد و استراتژیست های سازمان است، زیرا مدیران 
ارشد تبلیغات قادر هستند س��ازمان و محصول را در مسیری 
قرار دهند که ضمن اخذ سود و شهرت برای سازمان، رضایت و 
وفاداری مصرف کننده را نیز فراهم می آورد و بدیهی است که رمز 
موفقیت هر سازمان، رسیدن به محدوده وفاداری مشتری و تداوم 
آن، یعنی سودآوری است. در این کتاب سعی شده است با زبانی 
روان و درخور استفاده عموم دست اندر کاران کسب و کار و تجارت، 
مفاهیم اصلی و پایه ای تبلیغات تشریح و به مفاهیم برنامه ریزی و 
مدیریت تبلیغاتی نیز اشاراتی شود. چاپ دوم کتاب »تبلیغات به 
زبان ساده« در 90 صفحه با قیمت 3 هزار تومان توسط انتشارات 

شرکت چاپ و نشر بازرگانی به چاپ رسیده است. 

نرگس فرجی

مدرس و کارشناس ارشد تبلیغات و بازاریابی 
امیرحسین نوریان
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کافه بازاریابی

بازاریابی مجانی

سعی کنید به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم بهره وری و کسب 

درآمد داشته باشید. کارهایی مانند 
پرداخت هزینه به ازای هر دانلود، 
تبلیغات/  اسپانسرینگ، خرید و 
فروش   از طریق نرم افزارهای 

کاربردی و غیره را برای موفقیت 
بیشتر استراتژی بازاریابی 

موبایلی تان انجام دهید

ش��اید ب��ا مش��اهده عنوان 
ای��ن مقاله تصور کرده باش��ید 
بازاریاب��ی موبایل��ی یعن��ی با 
پیام��ک برای توده مردم تبلیغ 
بفرس��تید. البته این روش هم 
اگر به درس��تی از آن استفاده 
کنید یک تکنیک خیلی ساده 
و موث��ر اس��ت، ام��ا بازاریابی 
موبایلی فقط در ارسال پیامک 
خالصه نمی ش��ود بلکه دنیایی 
کامال جدید و نو آورانه است که 
فرصت پیاده سازی آن در ایران 

نیز وجود دارد. 
ف��رض کنید ب��رای یک کار 
بانکی ب��ه بان��ک می روید. در 
مدتی که در حال انتظار برای 
رس��یدن نوبت ت��ان هس��تید، 
تابل��وی روی دی��وار  نوش��ته 
توجه ت��ان را جلب می کند که 
روی آن نوشته »لطفا بلوتوث 
خود را روش��ن کنید.« همین 
عبارت کافی است تا نظر شما 
جلب ش��ود و بلوتوث را روشن 
ک��رده و فای��ل موردنظر بانک 
را دریاف��ت کنی��د. این نوعی 
بازاریابی موبایلی اس��ت که در 
آن مدیران بانک توانسته اند با 
عبارتی ساده شما را تشویق به 
دریافت فای��ل برنامه کاربردی 
)اپلیکیش��ن( موبای��ل ب��رای 
ارائه خدمات بهتر و س��ریع تر 
کنن��د. این ن��وع نرم افزارهای 
سفارشی هم رابط کاربری زیبا 
و خوش رنگی دارند، هم نیازی 
ندارند که متن را با حروف ریز 
نمایش دهن��د و هم می توانند 
توجه مخاطب را روی مطالبی 
که جالب تر اس��ت جلب کنند 
تا در وقت کارب��ر موبایل )که 
احتماال وقت و حوصله کمتری 
به  دارد( صرفه جوی��ی ش��ود. 
ای��ن ترتی��ب مطالب س��ایت 
پیدا  بیش��تری  خواننده ه��ای 
می کنن��د؛ خواننده های��ی که 
اکن��ون دیگر مجبور نیس��تند 
برای مطالعه سایت شما وقت 
جداگان��ه اختص��اص دهن��د. 
آنه��ا می توانن��د از اوقات تلف  
ش��ده خود مانن��د زمان هایی 
خیابان ه��ا  ترافی��ک  در  ک��ه 
معط��ل ش��ده اند یا س��وار بر 
قطار، اتوبوس یا مترو هس��تند 
اس��تفاده کنند و مخاطب پیام 
بازاریاب��ی ش��ما باش��ند. این 
پیام ه��ا چندان هم آش��کار و 

تبلیغات��ی نیس��تند. اگر مثال 
بانک را به خاط��ر بیاورید، در 
آنجا هم بازاریاب می کوشید با 
استفاده از بستر موبایل ارتباط 
خود را ب��ا مخاطب حفظ کند 
و مطالب آموزش��ی مفیدی به 
او ارائ��ه دهد که لزوما آگهی و 
تبلیغ مستقیم برای خدمات او 

محسوب نمی شدند. 

تعامل با مخاطب
 از طریق موبایل

)بازاریاب��ی  س��یار  بازاریاب��ی 
هم��ان ی��ا   موبایل��ی( 

  Mobile Marketing
به مجموع��ه فعالیت هایی 
گفت��ه می ش��ود ک��ه به 
س��ازمان ها این ام��کان را 
می دهد که ب��ا مخاطبان 
حال��ت  ی��ک  در  خ��ود 
تعاملی و مرتبط از طریق 
ش��بکه ی��ا دس��تگاه های 
برق��رار  ارتب��اط  هم��راه 
کنند. پتانس��یل و فرصت 
برای  بازاریاب��ی موبایل��ی 
هم��ه بازاریاب��ان حرفه ای 

اهمی��ت دارد. در جوامع امروزی 
که استفاده از دستگاه های موبایل 
از کامپیوترهای رومیزی بیش��تر 
است و تعداد افراد دارای گوشی 
همراه بیش��تر از کامپیوتر است، 
بازاریاب��ی موبایل��ی دارای مزیت 
رقابتی زیادی اس��ت. تاکتیک ها 
و تکنولوژی ه��ای موجود در این 
روش، موانع س��نتی برای توزیع 
و انتش��ار محتوا برای حجم انبوه 
را ممک��ن می کنن��د. در ادامه با 

راهکارهایی آش��نا می شوید که 
سبب کاهش ریس��ک بازاریابی 
موبایلی شما و پیشرفت روند آن 

می شود. 
1- ب�رای بازاریابی موبایلی 

خود برنامه ریزی کنید
اگر کسب و کارتان به موبایل 
وابسته اس��ت، درباره بازاریابی 
اینترنت��ی برنامه ری��زی کنید. 
فرص��ت بازاریاب��ی در موبایل 
زیاد است اما بخش بندی کردن 
کمی سخت است. اصل اساسی 
پی��ام  »فرس��تادن  بازاریاب��ی 

درس��ت به افراد درس��ت برای 
ایجاد، به دس��ت آوردن و حفظ 
مش��تریان«  اس��ت. مشتریان 
و دس��تگاه های حام��ل آنها را 
مختصری  ش��رح  بشناس��ید. 
از معیاره��ای موفقی��ت خود 
در بازاریاب��ی موبایلی ش��امل 
تجربه  برندین��گ،  درآمده��ا، 
مش��تریان جدید ی��ا وفاداری 
روش��نی  به  کنی��د.  مس��تند 
مش��خص کنید که استراتژی 

موبای��ل ش��ما تا چه ان��دازه با 
استراتژی کسب و کارتان سازگار 
اس��ت. مطمئن شوید که روند 
پیشرفت شما به سوی موفقیت 

چگونه است. 
2- با اس�تراتژی محتوایی 
تلفن همراه با مخاطبان خود 

تعامل برقرار کنید 
بی��ل گیت��س در مقال��ه ای 
در س��ال 1996 در ای��ن باره 
نوشت: محتوا همچنان حرف 
اول را می زن��د. ب��ا محت��وای 
پی��ام بازاریابی ت��ان، تج��ارب 
برای  معن��ی دار  تعاملی 
ایج��اد  مش��تریان تان 
محت��وای  آی��ا  کنی��د. 
پی��ام موبایلی ش��ما به 
پاس��خ  زی��ر  س��واالت 
می دهد: »آیا مش��تریان 
آیا  ش��ده اند؟  عالقه مند 
پیام م��را در  محت��وای 
گوش��ی همراه شان نگه 
به  اغلب  آی��ا  می دارند؟ 
من دسترس��ی دارند؟ و 
مهم ت��ر از هم��ه چگونه 
به آن پاسخ می دهند؟« 
و  ارتباط��ی  پی��ام  محت��وای 
بازاریاب��ی را از طری��ق دیگر 
کانال ها و موبایل ها در صورت 
کاربردی بودن منسجم کنید. 
مش�تریان  هم�ه  ب�ه   -3

دسترسی داشته باشید 
به همه مشتریان دسترسی 
داشته باشید و دسترسی آسان 
آنه��ا را ب��ا تاکتی��ک بازاریابی 
موبایلی خود به طور مناس��ب 
فراه��م کنید. پیامک، نس��خه 

موبایل وب سایت یا نرم افزارهای 
هدف های  می توانن��د  موبایلی 
بازاریابی مختلفی را به خدمت 
بگیرن��د. ب��ه نحوه رس��یدن و 
دسترس��ی به هرکدام از آنها، 
هزین��ه ورود و ایجاد محتوای 
مس��تقل برای انجام دادن آن 
توجه کنید و ابزارهای انتش��ار 
برای بهترین ترکیب و انطباق 
تاکتیک ه��ا با اهداف مورد نظر 
را مورد توجه قرار  دهید. س��ود 
و زیان مش��تری را ب��رای پیدا 
کردن مش��تری و حف��ظ آن، 
کس��ب درآمد و رشد به عنوان 
نتیجه آمیخته بازاریابی در نظر 
بگیرید. به دلیل محدودیت های 
فنی موجود در روش بازاریابی 
موبایلی تان هیچ کدام از مخاطبان 
ب��ازار هدف ت��ان را از دس��ت 
ندهید و درهای رقابت بازاریابی 

موبایلی را باز کنید. 
4- محت�وای موبایل تان را با 
استفاده از یک مسیر روشن 
برای کشف و ارتقا هماهنگ 

کنید  
محت��وای بازاریاب��ی موبایل تان 
را ارتقا بخش��ید. ادغ��ام کارآمد 
موبای��ل با تالش ه��ای بازاریابی 
دیجیتال و سنتی شما مسئله ای 
مهم اس��ت. به روش های جدید 
ایجاد پی��ام بازاریاب��ی موبایلی 
مانند کده��ای QR، بازی های 
نوع  موبایل��ی، کدهای کوت��اه، 
بازاریابی ویروس��ی آن و... توجه 
کنید. برنامه ه��ای کمکی برای 
پایی��ن نگه داش��تن هزینه ها و 
تفک��ری فرات��ر از جای��گاه بازار 
اپلیکیش��ن های امروزه داش��ته 

باشید. 
5- پول در آورید و بازگشت 

سرمایه داشته باشید 
سعی کنید به صورت مستقیم 
و  به��ره وری  غیرمس��تقیم  و 
کس��ب درآمد داش��ته باشید. 
کارهایی مانند پرداخت هزینه 
به ازای هر دانل��ود، تبلیغات / 
اسپانس��رینگ، خرید و فروش   
از طریق نرم افزارهای کاربردی 
و غیره را برای موفقیت بیشتر 
استراتژی بازاریابی موبایلی تان 
را  تالش ت��ان  دهی��د.  انج��ام 
پیگیری کنی��د و انعطاف پذیر 
باش��ید. در یک جمله به شما 
توصیه می کنیم از فرصت هایی 
ک��ه بازاریاب��ی موبایل��ی برای 
کس��ب و کارتان ایجاد می کند، 

نگذرید. 

پنج راه برای اینکه بازاریابی موبایلی به کار شما بیاید 

بازاریابی سیار با گوشی های هوشمند

کارش��ناس  کاتل��ر،  فیلی��پ 
بازاریاب��ی ش��رح می ده��د: »اگر 
اص��ول  از  کوچک��ی  ش��رکت 
و  بخش بن��دی  هدف گی��ری، 
تمای��ز اس��تفاده کن��د، مجب��ور 
نیس��ت با رقبای بزرگ تر روبه رو 
شود.« یک اس��تراتژی تخصصی 
به ش��رکت های کوچ��ک امکان 
می ده��د ت��ا از مزای��ای ان��دازه 
کوچک خود استفاده بهینه کرده 
و به شکل موثر، حتی در صنایعی 
که تحت تس��لط غول های بزرگ 
هس��تند، با ارائه خدمات بهتر به 
مشتریان نسبت به رقبا به شکل 
موثری رقابت کنند. کارش��ناس 
بازاریابی دیگ��ری اذعان می کند: 
»یافتن حوزه ه��ای تخصصی که 
خدمات رسانی الزم در مورد آنها 
صورت نگرفته یکی از روش های 
عالی برای آغاز رقابت با غول های 
بزرگ اس��ت. اگر این کار در بیخ 
گوش آنها انجام نشود، دست کم 
در هم��ان خیاب��ان قاب��ل انجام 

است.« 
بن��ا بر مطالع��ات متعددی که 
در زمین��ه بازاریاب��ی و ف��روش 
گرفت��ه،  ص��ورت  محص��والت 
مش��تریان ب��ه راحت��ی از خرید 
خسته می ش��وند و زمان کمتری 
از اوق��ات فراغ��ت خ��ود را برای 
ج��ذب  می کنن��د.  ص��رف  آن 
مش��تریان نیازمن��د چیزی بیش 
ح��ق  و  پایی��ن  قیمت ه��ای  از 
انتخاب گسترده محصوالت است. 
شرکت ها همواره در حال استفاده 
از استراتژی های مبتنی بر فروش 
توام با تفریح هستند که از طریق 

ایجاد ترکیب متنوعی از تصاویر، 
صداها، بوها در حال گسیل دادن 
مشتریان به فروشگاه است. هدف 
اولی��ه برنامه های ف��روش توام با 
مش��تریان  توجه  جل��ب  تفریح، 
و درگی��ر ک��ردن آنه��ا در نوعی 
تجربه مفرح اس��ت ک��ه منجر به 
خرید طوالنی تر و بیش��تر کاالها 
و خدمات ش��ما می ش��ود. یکی 
از کارشناس��ان این ح��وزه اعالم 
می کن��د: »فروش ت��وام با تفریح 
مس��تلزم این اس��ت ک��ه فرآیند 
خری��د را ش��ادتر، آموزش��ی تر و 

تعاملی تر کنیم.« 
 باتر فالی استودیو، آرایشگاهی 
در نیوی��ورك اس��ت ک��ه ب��رای 
خدمت رسانی بهتر، نوبت هایی را 
در ساعات بعد از ظهر به همراه یک 
موسیقی شاد، مهمانی های مجلل 
و یک سیستم صوتی بسیار عالی 
به مش��تریان ارائ��ه می کند. این 

س��الن هر ماهه برگزار کننده یک 
برنامه تفریحی اس��ت که در آن 
مش��تریان از تفریحات گوناگون، 
نوشیدنی ها و موسیقی لذت برده 
و از آخری��ن محصوالت طراحان 
جواه��ر بازدید می کنن��د. مالک 
اصلی باتر فالی استودیو می گوید 
که این روش ظرف ش��ش ماه به 
افزایش 50 ه��زار دالری فروش 
منجر شده اس��ت. مطالعاتی که 
در این زمینه صورت گرفته نشان 
می دهد که 34 درصد افراد هنگام 
خرید تح��ت تاثیر عوامل عاطفی 
مانن��د خنده و ش��ادی هس��تند 
تا عوامل منطق��ی مثل قیمت و 
آس��ایش. باید به خاطر داش��ت 
هدف از فروش ت��وام با تفریح نه 
صرفا تفریح، بلکه افزایش فروش 
اس��ت. یک��ی از تاثیرگذارتری��ن 
تاکتیک ه��ای بازاریاب��ی ایج��اد 
از  ف��رد  منحصرب��ه  تصوی��ری 

کسب و کار شما است. کارآفرینان 
می توانند به ش��یوه های گوناگون 
ب��ه جایگاه��ی منحصربه فرد در 
بازار دست یابند که شامل کاالها 
و خدمات ارائه ش��ده، برنامه های 
تبلیغ��ات بازاریاب��ی و پیش��برد 
فروش، ش��یوه چیدمان فروشگاه 
و اس��تراتژی های بازرگانی مورد 
اس��تفاده آنها است. شرکت هایی 
ک��ه صرفا به دنب��ال کپی برداری 
از س��ایر ش��رکت ها هس��تند و 
هی��چ ویژگ��ی منحصر به ف��ردی 
ندارن��د جذابیتی نزد مش��تریان 
نخواهند داشت. شرکت هایی که 
روابط عمیقی با مش��تریان خود 
برق��رار می کنن��د در مقایس��ه با 
ش��رکت هایی که صرفا به دنبال 
ف��روش هس��تند یک پتانس��یل 
اس��تثنایی در زمین��ه بازاریاب��ی 
ب��ه ش��مار می روند. عل��ت برنده 
شدن این نوع ش��رکت ها در این 

مبارزه این اس��ت ک��ه با فروش 
انگیزه  محصوالت خ��ود نوع��ی 
عاطفی را در ذهن مش��تریان به 
وج��ود می آورند. آنه��ا به صورت 
عاطفی با مش��تریان خود ارتباط 
برقرار کرده و آرمان هایی را برای 
آنه��ا مطرح می کنن��د که از نظر 
مش��تریان واجد اهمیت است و 
در زمینه کیفیت و ارائه خدمات 
از حد انتظار مش��تری فراتر رفته 
یا براس��اس یک تجربه لذتبخش 
اقدام به انجام فعالیت بازرگانی با 

آنها می کنند. 
ایج��اد ی��ک رابط��ه وی��ژه با 
مشتریان به ایجاد رابطه ای مبتنی 
بر اعتماد منجر می شود که یکی 
از مولفه های اصل��ی بازاریابی به 
حساب می آید. محققان با توجه 
ب��ه تحقیقاتی که انج��ام داده اند 
به ای��ن نتیجه رس��یدند که 82 
درصد مش��تریان از شرکت هایی 
که از آنها سوء اس��تفاده می کنند 
خرید نخواهند ک��رد. یکی دیگر 
صاحب��ان  ک��ه  روش های��ی  از 
مش��اغل می توانن��د خ��ود را از 
س��ایر رقبا متمایز کنن��د ایجاد 
ی��ک هوی��ت منحصربه ف��رد از 
طری��ق م��ارك تج��اری اس��ت. 
هرچند ممکن اس��ت منابعی در 
حد ابر ش��رکت ها نداش��ته باشید 
اما می ت��وان با مقیاس کوچک تر 
هوی��ت تجاری خود را آش��کار و 
در تجارت موفقیت های زیادی را 
کسب کنید. یکی از کارشناسان 
بازاریاب می گوید: »مارك تجاری 
ام��وال  بخ��ش  ارزش��مندترین 
غیر منق��ول در دنیا به حس��اب 
می آی��د، چرا که در گوش��ه ای از 

ذهن مشتری جای می گیرد.« 

استراتژی کارآمدی که به رشد درآمد شما کمک می کند

فروش توأم با تفریح

همواره در دسترس باشید

یکی از مقیاس های قدیمی که با استفاده از آن افراد موفق 
را مورد ارزیابی ق��رار می دادیم این بود که ببینیم این افراد 
تا چه حد غیر قابل دس��ترس هس��تند. هر چه دسترسی به 
آنها دشوارتربود اینطور به نظر می رسید که آنها موفق ترند.  
این نکته اکنون دیگ��ر در میان مردم جایی ندارد. اهمیتی 
ن��دارد که ی��ک فرد تا چ��ه ان��دازه مهم و موفق اس��ت و 
همچنان باید برای مشتریان قطعی و نیز احتمالی که زمان 
 خ��ود را برای ارتباط برقرار کردن ب��ا او صرف می کنند، در 
دس��ترس باش��د. حتی در حال��ت ایده آل یک��ی از وظایف 
اصلی یک مدیر در ش��کل دهی کس��ب و کار خود اختصاص 
زمان مش��خص ب��رای ارتب��اط رو در رو با افرادی اس��ت که 
کس��ب و کار او در ارتباط مس��تقیم با آنهاس��ت. حاال همه 
صاحب��ان کس��ب و کارهای موفق به این نتیجه رس��یده اند 
 ک��ه بای��د هم��واره در دس��ترس باش��ند وگرن��ه از یادها 
خواهن��د رفت.  در حال حاضر بزرگ ترین ش��رکت ها به این 
نتیجه رس��یده اند که افرادی در رأس تصمیم گیری شرکت 
قرار دارند، باید با مش��تریان ارتباط تنگاتنگی داشته باشند. 

صرفا راه اندازی وبگاه به همراه نام کسب و کارتان کافی نیست؛ 
به ویژه اگر کس��ب و کار کوچکی داشته باشید. مردم دوست 
دارند با افراد حقیقی در ارتباط باشند و اگر آنها احساس کنند 
که به افرادی دسترسی پیدا کرده اند که در رأس تصمیم گیری 
هستند، به احتمال فراوان ارتباطی طوالنی تر با شرکت شما 
خواهند داشت. شما باید شخصا در اکانت های مجازی خود 
 حضور یابید تا در عرصه رسانه های اجتماعی به موفقیت نائل 
شوید. به ش��ما توصیه می کنم در اس��رع وقت همه موانع 
 می��ان مدیران ارش��د کس��ب و کار خ��ود و مش��تریان را از

 بین ببرید.
در شماره بعدی بخوانید: 
بازاریابی با انتشار اخبار هنرمندان برجسته

استراتژی های بازاریابی 
 مشتری مدار

قانون طالیی مشتری مداری 
این اس��ت که همیش��ه حق با 
مشتری است حتی اگر حق با 
مشتری نباشد. به عبارت دیگر 
مشتری مداری دو قانون بیشتر 
ندارد؛ قانون اول اینکه همیشه 
حق با مش��تری است و قانون 
دوم اینکه اگر حق با مش��تری 

نباشد به قانون اول مراجعه کنید. مشتری در مرکز فعالیت 
و عملکرد تمام  شرکت ها قرار دارد. بازاریابی/ مشتری مداری 
به یک فلسفه یا نگرش استراتژیک سازمان اشاره می کند. 
برخی محققان اظهار می دارند که بازارگرایی یک استراتژی 
محس��وب نمی شود بلکه تنها روش��ی مناسب و کارآمد به 
ش��مار می رود. به هر حال می توان گف��ت بازارگرایی روش 
رقابت شرکت را در بازار تغییر می دهد. بنابراین، بازاریابی/ 
مش��تری مداری، موضوعی استراتژیک است که به سطوح 
مدیران ارش��د اجرایی تعلق دارد.  کتاب »اس��تراتژی های 
بازاریابی مش��تری مدار« ترجمه و تالیف هاجر معیری فرد 
و الهام کیان مهر با اش��اره به این موضوع، اصول و مفاهیم 
بازارگرایی به عنوان یک فلسفه، راهکار یا استراتژی را مورد 
بررس��ی قرار می ده��د. در این کتاب ب��ه چگونگی تبدیل 
ش��دن سازمان به سازمان بازار گرا و رابطه میان بازارگرایی 
و بازاریابی رابطه مند پرداخته شده و همچنین ساختارهای 
سازمانی بازارگرا و سنتی نیز با یکدیگر مقایسه شده اند.  در 
بخش��ی از این کتاب آمده افراد تمام سازمان ها از مدیران 
عالی تا کارمندان معمولی، باید بر جلب رضایت مش��تری 
تمرکز کنند.  مشتری باید به عنوان مبنایی برای سایر افراد 
س��ازمان از جمله مالکان و مدیران لحاظ شود. مدیر عامل 
باید مدافع اصلی مشتری باشد و همواره تقدم رضایتمندی 
مش��تری را به عنوان هدف اصلی کسب و کار اعالم کند. به 
عب��ارت دیگر، وی باید تم��ام افراد س��ازمان را به رویکرد 
مشتری محوری تشویق کند. این کتاب در 9 فصل و 176 

صفحه توسط انتشارات بازاریابی به چاپ رسیده است. 

کتابخانه

آیا می دانستید

چرخه دمینگ
آیا می دانستید چرخه دمینگ که برای نخستین بار در 
دهه 1930 از س��وی والتر ش��وارت مطرح شد، بر اهمیت 
تاثی��رات متقابل و مداوم پژوهش، طراحی، تولید و فروش 
به عنوان ابزاری جهت دس��تیابی یک ش��رکت به بهترین 
کیفیت و جلب رضایت مش��تریان تاکید دارد؟ از نظر وی 
این چهار مرحله )پژوه��ش، طراحی، تولید و فروش( باید 
دائما در گردش باش��ند و کیفیت به عنوان معیار برتر تلقی 
شود. اجزای تشکیل دهنده چرخه PDCA و مفهوم کلی 

آنها به شرح ذیل است: 
1-  برنام��ه )مطالع��ه وضع موجود در خ��الل گردآوری 
اطالعات جهت برنامه ریزی برای بهبود( / 2- اجرا )تغییری 
را که در مرحله برنامه در مورد آن تصمیم گرفتید ترجیحا 
در مقیاس کوچک به اجرا بگذارید( / 3- بررسی یا مطالعه 
)پس از اجرای تغییرات در یک مدت کوتاه، باید تشخیص 
دهی��د که اج��رای آن تغییر تا چه حد موثر بوده اس��ت(/ 
4-اقدام )پ��س از برنامه ریزی، اج��را و تنظیم تغییر، باید 
تصمیم بگیرید آیا این تغییر ارزش استمرار دارد یا نه، بدین 

ترتیب باز به مرحله برنامه ریزی بازمی گردید(.

مدیریت تجربه مشتری
استراتژی رقابتی شرکت ها

همان طور که در مطالب گذشته در مورد مدیریت تجربه 
مش��تری به عنوان مهم تری��ن و به روزترین دانش مدیریت 
بازاریابی در دهه پیش رو بحث کردیم، امروز در این شماره 
قصد داریم تا در مورد فرآیند ش��کل گیری مدیریت تجربه 
مش��تری به شکلی کاربردی تر بپردازیم. در شرایط کنونی 
و گس��ترش اس��تفاده از تکنول��وژی فن��اوری اطالعات و 
نوآوری های به وجود آم��ده در این حوزه، باید پذیرفت که 
به علت ارتباط بیش از حد مش��تریان ش��رکت در فضای 
مجازی و به اش��تراك گذاشتن تجربیات خود در تعامل با 
شرکت های مختلف، سطح توقعات مشتریان ما افزایش پیدا 
کرده و متاسفانه بسیاری از مدیران فعلی از این مهم غافل 
بوده و همچون گذشته فکر می کنند ارائه محصول مناسب 
در زمان مناسب و با قیمت مناسب می تواند در رضایتمندی 
مش��تریان و در فرآیند تصمیم گیری آنها تاثیرگذار باشد 
در حالی که امروزه ثابت ش��ده عامل مهم تجربه مش��تری 
تکمیل کننده این حلقه فروش خواهد بود و اگر شرکت ها 
از آن غافل باش��ند، عمال حلقه آخر این چرخه را از دست 
داده ان��د. از این رو باید جهت پیاده س��ازی مدیریت تجربه 
مشتری در سازمان ها، در تدوین استراتژی کسب و کار حتما 
روی مقوله های ایجاد ارزش برای مشتری و ایجاد وفاداری 

در وی متمرکز شویم. 

فرآیند ایجاد یک تجربه ارزشمند برای مشتری 
- ارائه خدمات مورد انتظار مشتری )مهم ترین نکته در 
این مرحله این اس��ت که خدمات باید براس��اس انتظارات 
مشتریان ش��کل بگیرد، نه براس��اس انتظارات مدیریت و 
بدانیم رعایت کیفیت حداقل نیاز مشتریان یا به عبارتی یک 
نیاز تثبیت شده در ذهن مشتریان است نه انتظار بالقوه آنها 

به عنوان یک تجربه خاص ارتباطی با شرکت ما(
- قیمت گذاری مناسب با ارزش ایجاد شده برای مشتری 
)نه براساس محاسبه هزینه های تولید، مونتاژ، حمل و نقل 

و...(
- ایجاد رضایتمندی برای مشتریان که این رضایتمندی 
حاصل تعامل و ارتباطی است که وی با طراحی محصول، 
نحوه اس��تفاده از محصول، اطالع��ات کاربردی محصول، 
خدمات پس از فروش متناسب با کاربرد و شرایط استفاده 
از محصول یا خدمت، امنیت و آرامش هنگام اس��تفاده از 

محصول و... 

در ایجاد تجربه مش��تری هم باید به انتظارات احساسی 
مش��تریان و هم به انتظارات اصطالح��ا فیزیکی آنها توجه 
داشت، اگر هر دو انتظار در سطح مناسبی قرار داشته باشد 
آنگاه وفاداری و حس هیجان تمایز در مشتریان شکل خواهد 
گرفت و آنگاه هم تمایل به خرید مجدد دارند و هم بهترین 
مبلغان کس��ب و کار ما خواهند بود درحالی که اگر بخواهیم 
صرف��ا به انتظارات فیزیکی )ظاهر، کمیت، کیفیت، قیمت، 
ابعاد و...( محصول تمرکز داشته باشیم که به یک کسب و کار 
م��رده و بدون روح تبدیل خواهیم ش��د که نمی تواند حس 
لذت و هیجان مشتری را در تعامل با مجموعه ما برانگیخته 
کند یا اگر در منطقه انتظارات احساسی فقط گام برداریم در 
منطقه خطر قرار داریم زیرا حداقل نیازها یا به عبارتی شروط 
الزم برای یک ارتباط بلندمدت با مشتری را از دست خواهیم 
داد. شاید در کوتاه مدت با ارائه انتظارات احساسی در مشتری 
احس��اس خرید را تقویت کنیم، ولی بعد از مدتی چون در 
زمین��ه انتظارات فیزیکی ضعیف عمل می کنیم، مش��تری 
احساس کمبود در برآورده ش��دن نیازهای اساسی خود را 
خواهد داشت . به یاد داشته باشیم در بازارهای رقابتی فعلی، 
کیفیت، قیمت، کمیت مناسب و... حداقل نیاز مشتری است. 

مفهوم ارزش از دید مشتری
اخی��را در بین محقق��ان مدیریت گرای��ش عمده ای به 
س��مت ارزش از دید مش��تری به چش��م می خورد و این 
مس��ئله از جنبه های متعددی مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفته اس��ت. مفهوم ارزش یکی از پرکاربردترین مفاهیم 
در عل��وم اجتماعی به طور عام و در ادبیات مدیریت به طور 
خاص است. این مفهوم در متون حسابداری و مالی، اقتصاد، 
مدیریت، سیس��تم های اطالعاتی، علم اخالق و... هم مورد 
استفاده قرار گرفته است. ولی در متون بازاریابی در مباحثی 
تحت عناوین بازاریابی رابطه ای، سیاست های قیمت گذاری 
و رفتار مصرف کننده بیش از بقیه مطرح شده است. مسئله 
مهم این است که ارزش از دید مشتری در بازار و به وسیله 
ادراك مش��تری از آنچه می پردازد و آنچه دریافت می کند، 
تعیین می ش��ود و ن��ه در کارخانه و از طری��ق تمایالت و 
مفروضات عرضه کننده. ارزش آنچه تولید می شود نیست 

بلکه آن چیزی است که مشتری به دست می آورد. 
اما نکته مهم در این اس��ت که ارزش از دید مش��تری به 
دو بخش کاال و خدمت مصرف ش��ده و تجربه مش��تری از 
آن کاال )که این تجربه از احس��اس نیاز شروع می شود و تا 
پس از خرید می تواند ادامه یابد( تقسیم می شود. آنچه که تا 
به حال مورد توجه قرار گرفته است بخش کاال به طور خاص 
 )CRM( بوده که تحت عنوان مدیریت ارتباط با مشتری
و نرم افزار های ناش��ی از آن مورد ارزیابی و اجرا قرار گرفته 
است. در مدیریت ارتباط با مشتری بیشتر به کاال و خدمت 
خریداری شده توسط مشتری، میزان خرید، میزان تراکنش، 
تاریخ های مهم و مباحث پس از فروش پرداخته می ش��ود.  
حال آنک��ه نیمه تکمیل کننده ارزش مش��تری که تجربه 
است در اکثر س��ازمان ها و اس��تراتژی های سازمانی مورد 
توجه قرار نمی گیرد. تجربه مشتری تحت عنوان مدیریت 
تجربه مشتری )CEM( به دنبال بخش احساسی در میان 
مشتریان سازمان رفته و با ایجاد ذهنیتی مثبت نسبت به 
سازمان، کاال و خدمت سازمان موجب وفاداری مشتری به 

سازمان و سودآوری باورنکردنی برای سازمان می شود. 

مشتریان ابدی

ترجمه: حامد تقوی
جیم کوکروم

کارشناس ارشد تحقیقات آماری شرکت بازارنگر
مسعود یگانه - حسن فرهاد

هدی رضایی

مسلم نوری



اپل در صدر واژه های 
جست وجو شده یاهو

در س��ال 2014 هیچ واژه تکنولوژیکی به اندازه آیفون 
شش در یاهو جست وجو نشده است. از این نظر می توان 
گفت اپل دو رقیب سرس��خت خود یعنی سامس��ونگ و 
نوکیا را شکست سختی داده است. به گزارش مهر، آمارها 
نش��ان می دهد محصوالت ش��رکت اپل در صدر 10 واژه 
تکنولوژیکی بوده اند که در سال 2014 در پایگاه اینترنتی 
یاهو جست وجو شده اند. س��ه گروه از تولیدات مهم این 
ش��رکت یعنی مینی آی پد، آیفونc 5 و ساعت آیفون در 
زمره بیشترین جست وجوها در یاهو بوده است. همچنین 
آیفون شش که به عنوان گجت برتر جهان در سال 2014 
معرفی شد هم با شکس��ت دادن دو رقیب مهمش یعنی 
کنس��ول پلی استیش��ن چهار و تلفن همراه هوش��مند 
گلکسی S5 در صدر واژه های تکنولوژی جست وجو شده 
در یاهو بوده است.  کنسول بازی ایکس باکس وان شرکت 
مایکروسافت، کیندل فایر آمازون و تلفن همراه لومیا 520 
شرکت نوکیا در رتبه های ششم، نهم و دهم فهرست 10 

واژه تکنولوژیکی جست وجو شده در یاهو قرار دارند. 

پاس�خ کارش�ناس: پیشنهاد 
می کنی��م ی��ک صندوق بس��یار 
بزرگ و جذاب ک��ه روی آن عنوان 
»جعبه خالقیت« درج شده است 
در مکانی از ش��رکت که همه آن را 
ببینند نصب کنید. کن��ار یا باالی 
صندوق یک وایت برد و یک تابلوی 
اعالنات نص��ب کنی��د. روی تابلو 
به ط��ور واضح بنویس��ید که همه 
کارمندان می توانن��د درباره بهبود 

فعالیت های ش��رکت اعم از ارتباط 
بخش ه��ا، بازاریاب��ی و تبلیغ��ات، 
کیفی��ت محص��والت، س��اختار 
سازمانی، محصوالت جدید، ارتباط 
با مش��تریان یا هر نکته ای دیگر در 
زمینه کاری خودشان یا واحدهای 
دیگر یا کل سازمان، طرح های خود 
را با ذکر نام بنویسند و در صندوق 
بیندازن��د. بهترین طرح ه��ا و ایده 
ها پاداش ویژه ای دریافت خواهند 

کرد. می توانید مبلغ پ��اداش را هم 
از پیش بنویس��ید. ب��ه این ترتیب 
افراد تشویق ش��وند ایده های خود 
را مکتوب و ارائه  کنند.  برای داوری 
ایده ه��ا کمیته ای تش��کیل دهید  
ش��امل خودتان، مدیران ارش��د، 
نماین��ده کارمندان و یک مش��اور 
بیرونی. هر ماه صندوق را باز کنید 
و ایده ه��ا را در قال��ب یک دفترچه 
بین هم��ه اعضای کمیت��ه توزیع 

کرده و طی جلس��ه ای با رأی همه 
اف��راد بهترین ه��ا را انتخاب کنید. 
تالش کنید دفترچه ایده ها را بین 
همه کارمندان توزیع کنید. برندها 
را معرفی کنید و جش��ن بگیرید و 
پاداش ها را س��ریع پرداخت کنید. 
ایده ها را به اج��را درآورید و اجرایی 
ش��دن آنها را اعالم کنید. این کار را 
می توانید در ابتدای هرماه و در ادامه 

هر فصل انجام دهید.

جعبه 
خالقیت 

پرسش: مدیر یک بنگاه بزرگ اقتصادی هستم و قصد دارم از تمام ظرفیت و توان فکری مجموعه ام در پیشبرد و توسعه بنگاه استفاده کنم، اما 
نمی دانم بهترین روش برای انجام این کار چیست. لطفا مرا راهنمایی کنید. 

اگر شما هم د  ر کسب و کار خود   با 
چالشی روبه رو هستید  ، د  ر صورت 
تمایل مشکل خود   را از طریق ایمیل 
business@ forsatnet.ir ب�ا ما 
د  ر میان بگذارید   و پاسخ خود   را د  ر 

همین بخش پیگیری کنید  .
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آیامیدانستید ازمیانخبرها
 کنترل

یکی از وظایف اصلی مدیران
آیا می دانس��تید یک��ی از وظایف اصلی مدی��ران بحث 
کنترل اس��ت؟ طبق تعریف کنترل تالش منظمی است 
در جهت رس��یدن به اهداف اس��تاندارد، طراحی سیستم 
بازخورد اطالعات، مقایس��ه اجزای واقعی با استانداردهای 
از پیش تعیین شده و سرانجام تعیین انحرافات احتمالی و 
سنجش ارزش آنها بر روند اجرایی که در بر گیرنده حداکثر 
کارایی است. از طریق کنترل می توان از منابع و فعالیت های 
اعضای سازمان، حداکثر کارایی و اثربخشی را درجهت نیل 
به اهداف سازمان به دست آورد. بنابراین کنترل، فرآیندی 
اس��ت که از طریق آن مدیران اطمین��ان حاصل می کنند 
عملکرد س��ازمان با فعالیت های برنامه ریزی شده تطبیق 

دارد. فرآیند کنترل شامل مراحل ذیل می باشد: 
-1  تعیین معیار )استاندارد( یا ضابطه ای برای کنترل  
-2 س��نجش عملکرد در برابر اس��تانداردها ی��ا معیارها 
)اندازه گیری عملکرد(  -3 تشخیص و ارزیابی انحرافات و 
تحلیل علل آن -4 اقدامات اصالحی. مهم ترین عامل در 
ایجاد موفقیت در بحث کنترل، پیاده سازی چهار موضوع 

فوق در همه فرآیندهاست. 

عرضهجامدادیعروسکیوجامدادی
ماشینیمیتواندبرایشمابسیار
سودآورباشد.ازاینگونهاجناسدر
فصلخریدلوازمالتحریربرایشروع
سالتحصیلیبهوفورداشتهباشید.
مطمئنباشیداینکاالهارویدستتان

نخواهدماند

اگر شغل فروش لوازم التحریر 
را برای خود انتخ��اب کرده اید 
بای��د بدانی��د ک��ه کار بس��یار 
مناسبی انجام  داده اید. فعالیت 
در این شغل در برخی از مواقع 
س��ال می توان��د با ش��غل های 
پردرآم��دی مانن��د فعالیت در 
ب��ازار آزاد مبل یا پ��رده برابری 
کن��د. دلی��ل اصل��ی موفقیت 
در ای��ن ش��غل این اس��ت که 
مشتریان ش��ما اغلب کودکان 
هس��تند. از آنجای��ی ه��م که 
ک��ودکان مش��تریان بهت��ر و 
دست و دلبازتری نسبت به پدر 
و مادرانشان هستند می توانند 
کار و کسب شما را بسیار رونق 
ببخش��ند. برای اینک��ه بتوانید 
در کوتاه م��دت از طری��ق این 
ش��غل درآمد زیادی به دس��ت 
آورید کافی اس��ت به چند نکته 
ظریف توجه داش��ته باش��ید. 
پ��س خوان��دن این گ��زارش 
»فرصت ام��روز« را از دس��ت 

ندهید. 

ترفندهای مشتری مداری
لوازم التحری��ر از آن دس��ته 
وس��ایلی اس��ت ک��ه ن��ه تنها 
دانش آم��وزان  و  ک��ودکان 
حت��ی  و  دانش��جویان  بلک��ه 
کارمن��دان نیز ب��ه آن احتیاج 
دارن��د و در واق��ع خری��داران 
س��نی  محدودی��ت  ش��ما 
ندارند. از ای��ن رو بای��د بدانید 
ک��ه محص��والت متناس��ب با 
س��لیقه افراد موجود باش��د تا 
پاس��خگوی نیاز همه مشتریان 
باش��ید. زمانی که مشتری وارد 

مغازه شما می شود حتما بنا به 
نیازی که دارد وارد ش��ده است 
و کمت��ر اف��رادی ب��دون اینکه 
بدانند چه می خواهند به مغازه 
لوازم التحری��ر می رون��د. وقتی 
مشتری محصول مورد نیاز را از 
شما درخواست کرد سریعا کاال 
را به وی تحویل دهید. قفسه ها 
و چیدم��ان مغ��ازه باید طوری 
طراح��ی ش��ود که دسترس��ی 
به محص��والت بس��یار راحت و 

همچنین بدون دردسر باشد. 
یکی از اصلی تری��ن مواردی 
که باعث می ش��ود مش��تریان 
فق��ط مغ��ازه ش��ما را ب��رای 

خری��د انتخ��اب کنن��د، 
ن��وع پاس��خگویی ش��ما 
اس��ت. زمان��ی ک��ه یک 
کاالی درخواس��ت شده 
از س��وی مش��تری را در 
مغ��ازه نداری��د در ابت��دا 
ب��ه صراح��ت نگویید که 
نداری��م. حت��ی به صورت 
نمادی��ن ه��م که ش��ده، 
و  ویتری��ن  ب��ا  کم��ی 

قفس��ه های خود مشغول شوید 
و بعد بگویید که تمام کرده ایم، 
ام��ا اگ��ر بخواهی��د برایت��ان 
م��ی آورم. حتی اگر مش��تری 
این درخواست را نداشت حتما 
از آن محصول حداقل یک مورد 
در مغازه موجود داش��ته باشید 
تا در ص��ورت مراجع��ه بعدی 
این مش��تری یا فرد دیگر آن را 
ارائه دهید. این کار ش��ما باعث 
می ش��ود مش��تری حس کند 
ب��رای او ارزش قائل ش��ده اید و 
محصول موردنظر را فقط برای 

او تهیه کرده اید. 
بای��د از زمانی که مش��تری 

وارد مغازه می ش��ود و تا وقتی 
که مغ��ازه را ت��رک می کند، به 
همه س��واالت او پاس��خ دهید. 
اگر کاالیی را درخواس��ت کرد 
که در دس��ترس نبود، بابت دم  
دست نبودن آن س��ر مشتری 
من��ت نگذارید و او را در فش��ار 
خری��د اجب��اری ق��رار ندهید. 
جمله »اگ��ر خریدار هس��تید 
برایتان بیاورم« تاثیری بس��یار 
مش��تری  ذه��ن  در   منف��ی 

دارد.
 ای��ن مش��کل شماس��ت که 
ویتری��ن و قفس��ه ها را طوری 
طراح��ی نکرده ای��د ک��ه همه 

کاالها در دس��ترس باشد. اگر 
هم برای مش��تری محصولی را 
برای مش��اهده آوردید طوری 
وانمود نکنی��د که حتم��ا باید 
مش��تری اقدام به خری��د کاال 
کند. یک��ی از فعاالن این عرصه 
ادع��ا می کن��د ب��رای کارکنان 
خود در زمان اس��تخدام کالس 
آموزش��ی می گذارد و آنها باید 
در این کالس تاییدیه های الزم 
را بگیرند تا بتوانند با مش��تری 

برخورد داشته باشند. 
از شیر مرغ تا جان 

آدمیزاد را ارائه بدهید! 
ش��اید ای��ن س��وال در ذهن 

ش��ما پیش بیاید که اگ��ر قرار 
باشد با انواع مشتریان این طور 
راه بیایید، پ��س باید از کجا نان 
بخوری��د. برای پاس��خ ب��ه این 
س��وال با چند نفر ک��ه بیش از 
یک ده��ه اس��ت در این ش��غل 
فعالی��ت دارن��د گ��پ کوتاهی 
زدیم. هم��ه آنه��ا معتقدند که 
ط��رز صحبت ک��ردن و احترام 
ب��ه مش��تری می توان��د عاملی 
باش��د برای مراجعه بعدی. در 
مرحل��ه بعد باید هم��ه اجناس 
مورد نیاز مش��تریان محلی در 
مغازه موجود باش��د، حتی اگر 
مش��تریان آن کم باش��د. افراد 
موفق ای��ن عرصه معموال 
پیش��نهاد می کنن��د که 
محص��والت  عرض��ه  از 
مانند  کودکان  پرطرفدار 
آبرنگ و خمیر ب��ازی نیز 
غافل نش��وید. می توانید 
ب��ا تعبی��ه ی��ک غرف��ه 
مخصوص ک��ودکان آنها 
را به آن س��مت بکشانید 
و جذابیت ه��ای خاص��ی 
را فراهم کنی��د. به عنوان مثال 
عرض��ه جامدادی عروس��کی و 
جام��دادی ماش��ینی می تواند 
برای شما بسیار سودآور باشد. 
از این گون��ه اجن��اس در فصل 
خرید لوازم التحریر برای شروع 
س��ال تحصیلی به وفور داشته 
باش��ید. مطمئ��ن باش��ید این 
کااله��ا روی دس��تتان نخواهد 
مان��د و بیش��تر آنه��ا ف��روش 
خواهد رفت. اگر ای��ن موارد را 
مورد توج��ه قرار دهی��د، مغازه 
ش��ما به ای��ن جمل��ه معروف 
می ش��ود که این مغازه از شیر 

مرغ تا جان آدمیزاد را دارد. 

ویترین  محصوالت لوکس
فعالی��ت در ش��غل ف��روش 
لوازم التحریر جنبه های فراوانی 
دارد ک��ه بس��یاری از فع��االن 
این حوزه چندان ب��ه آن توجه 
نمی کنن��د. یکی از ای��ن موارد 
در نظ��ر گرفتن غرف��ه اجناس 
لوکس لوازم التحریر است. این 
غرفه می تواند فروش و شهرت 
ش��ما را به حد زی��ادی افزایش 

دهد. 
ب��ا ایج��اد ای��ن بخ��ش در 
از  ش��ما  خری��داران  مغ��ازه 
دانش آم��وزان و محصالن فراتر 
رفته و بیش��تر افرادی که قصد 
گران قیمت  هدیه ه��ای  خرید 
و ارزش��مند را دارند ب��ه مغازه 
ش��ما برای تهیه لوازم مورد نیاز 
مراجعه می کنن��د. در ویترین 
این قس��مت حتما جدیدترین 
خودکارها و ل��وازم اینچنینی را 
موجود داشته باشید. اینجا هم 
اگر کاالی مورد نظر مشتری را 
در مغازه موج��ود ندارید حتما 
در کوتاه تری��ن زم��ان ممک��ن 
برای وی تهیه کنی��د و تحویل 

دهید. 
برای اینکه بتوانید مش��تری 
را به سمت مغازه بکشانید باید 
اجناس جدی��دی را ک��ه برای 
عرضه به فروشگاه می آورید به 
اطالع مردم برسانید. این اطالع 
دادن هم می توان��د با یک کاغذ 
A4 چاپی پش��ت شیشه باشد 
و هم می ت��وان با ارائ��ه تراکت  
و اع��الم موجودی ه��ای مغازه 
اطالع رس��انی کرد. در هرحال 
از هر روش��ی که باعث می شود 
ت��ا راه را برای مش��تریان کوتاه 

کنید، دریغ نکنید. 

گزارش »فرصت امروز« از فعالیت در شغل فروش لوازم التحریر

کسب و کاری با مشتریان دست و دلباز

فروش موتورسیکلت های هوندا به 300 میلیون 
دستگاه رسید

هون��دا از س��ال 1949 تا ب��ه ام��روز در صنع��ت تولید و ف��روش موتورس��یکلت در 
کش��ور ژاپن مش��غول اس��ت. اخیرا اعالم ش��ده که مجموع فروش موتورسیکلت های 
این ش��رکت در ب��ازار کش��ورهای مختل��ف از م��رز 300 میلیون دس��تگاه گذش��ته 
 اس��ت. پس از نخس��تین دس��تگاه موتورسیکلت تولید ش��ده این ش��رکت یعنی مدل 
cc Dream Type-D-99 ک��ه تصوی��رش را در زیر می بینید، هون��دا اعالم کرده که 
تاکنون 300 میلیون موتورسیکلت تولید کرده است. این شرکت که در حال حاضر تمامی 
انواع و اقسام موتورسیکلت ها از جمله PowerSport وATV, SidebySide و غیره را 
در 32 کارخانه تولید و در بیش از 22 کشور جهان به فروش می رساند.  هوندا از سال 1960 
در کشور امریکا سروصدای زیادی بر پا کرد. دریافت عنوان بهترین برند موتورسیکلت در دنیا 
در دهه 60 و موفقیت های دیگر این شرکت کمک کرد تا در سال 1979 نخستین کارخانه 
تولید و مونتاژ موتورسیکلت های این شرکت در امریکای شمالی ایالت اوهایو پا بگیرد. شرکت 

هوندا اش��اره کرد که به مناسبت رس��یدن میزان 
تولید به ع��دد 300 میلیون، یک موتورس��یکلت 
را ب��ه باله های طال آراس��ته اس��ت، این دس��تگاه 
موتورس��یکلت که در کارخانه شهر کوماموتو ژاپن 
تولید شده سمبل ش��ادی و موفقیت برای شرکت 

هوندا محسوب می شود. 

تغییر مدیران ارشد ال جی برای ارتقای کارایی رقابتی
ش��رکت ال ج��ی الکترونیکس مدی��ران جدید بخ��ش صوت��ی وتصویری و 
ارتباطات موبایلی خ��ود را معرفی کرد. خبر ادغام بخ��ش لوازم خانگی و تهویه 
مطبوع برای  ایجاد ش��رکت لوازم خانگی و تهویه )H&A( نیز اعالم شد. این 
انتصاب ها از اول دس��امبر 2014 اعمال می شود و ترفیع ها از اول ژانویه 2015 

معتبر خواهد بود. 
جانو چو، رییس ش��رکت LG Corp، ش��رکت هلدینگ ال ج��ی الکترونیکس، 
به عنوان رییس و مدیرعامل ش��رکت ارتباطات موبایلی ال جی به جای دکتر جونگ  
س��ئوک پارک انتخاب ش��د و به این ترتیب از این پس دکتر پارک به عنوان مش��اور 
ارش��د فناوری در س��مت جدید خدمت خواهد ک��رد. به گزارش فارن��ت، آقای چو 
اطالعات و دانش زیادی درباره عملکرد موبایل های ال جی دارد و در گذش��ته سمت 
مدیریت راهبردهای تجاری، فروش و بازاریابی موبایل ال جی را در امریکای شمالی، 
بین سال های 2000 تا 2007 بر عهده داشته است. بونگ سوک کان، رییس بخش 
س��ینرژی در LG Corp هم در تغییر و تح��والت جدید ال جی به س��مت معاون 

اجرایی و مدیرعامل ش��رکت صوتی و تصویری 
ال ج��ی ترفی��ع مق��ام گرفت��ه. او در گذش��ته 
مس��ئولیت بخش مانیتور در ش��رکت صوتی و 
تصویری را بر عهده داش��ته و مسئولیت ارتقای 
ال جی به مقام اول در بازار مانیتور LED را نیز 

بر عهده دارد. 

جنبه 

بد روزگاری شده. قدیم ترها بهتر بود. خوب ها معقول 
خوب بودند، بدها ب��د بودند. آدم خوب ه��ا همه جور کار 
خوب می کردند، از کمک به درماندگان و ضعفا تا کارهای 
عام المنفعه و اشاعه مروت و جوانمردی تا مبارزه با ظلم و 
ستم زورگویان. انسان های بد هم مرد و مردانه بد بودند، 
از هیچ چیز فروگذار نمی کردند. از ظلم و ستم و زورگویی 
و توطئه و خیان��ت تا حالل و حرام کردن و بی ناموس��ی. 
خط کش��ی ها معلوم بود. خوب ها که عم��را طرف بدها 
نمی رفتند. بدها هم عموما ضریب هوشی ش��ان کمتر از 
این حرف ها بود که بتوانند خود را داخل خوب ها جا بزنند 
و کس��ی هم گول بخورد. یک نگاه که بهشان می کردی 
یا چشم شان یک جور بدجنس��انه ای برق می زد، یا نوک 
دندان نیش شان پیدا می ش��د یا حداقل از صدای خنده 
یوهاهاهاشان می شد پی به ضمیرش��ان ببری. اما امروز 
چی؟ از دولتی س��ر مدرنیته و تمدن دیگر هیچ قطعیتی 
نداریم ک��ه نداریم. هم��ه مرزها مخدوش اس��ت. نه آدم 
خوب درس��ت و درمان ش��ش دانگ داریم ن��ه آدم بد به 
دردبخور اس��طقس دار. همه هم بدند ه��م خوبند. معلم 
اخالق می بینی پش��ت س��ر همکارش آنچنان با شوق و 
لذت حرف می زند که آب از لک و لوچه اش آویزان است. 
آخر ناسالمتی شما معلم اخالق هستید، اینجور وقت ها 
اگر کس��ی دیگر هم غیبت ک��رد باید قیاف��ه معصوم به 
خودتان بگیرید و حداکثر با شوخی های پاستوریزه مثل 
جمله اَلغیبُت وای وای وای، طرف را به راه راست هدایت 
فرمایی��د. از آن ور کالهبردار چندمیلی��اردی می بینی 
دستبند به دس��ت در راهروی دادگاه نشسته و چشمش 
نگران تاتی تاتی کردن پسر بچه دوساله ای است که دارد 
به س��مت لبه پله ها می رود و مامانش هم معلوم نیست 
کجاست. آخرش هم بلند می ش��ود می دود و دستبند به 
دست جلوی افتادن بچه را می گیرد. آخر این هم شد کار؟ 
بابا تو مثال آدم بده ای، باید صبر کنی بچه از پله ها بیفتد 
بعد قاه قاه بخندی. اینجوری که تو رفتار می کنی که همه 
شفافیت ها را از بین می بری، دیگر سنگ روی سنگ بند 

نمی شود برادر من.
حاال تصور بفرمایید توی این بلبش��وی عدم قطعیت و 
این هرکی هرکی نه س��یاه و نه سفید، یک مدیر بدبخت 
جوان بخواهد یکس��ری مرزه��ا را از هم ج��دا کند. مثال 
مرز وجدان کاری و اطالع رس��انی درست با زیرآب زنی و 
غیبت، مرز احترام قائل ش��دن برای مدیر با چاپلوسی و 
تملق، مرز تصمیم گیر بودن با تک روی و خودسری، مرز 
همدردی و کمک حال بودن با فضولی و دخالت بی مورد 
و همین طور بگیر برو تا مرز همکار بودن با رفاقت. به ویژه 

مرز همکاری از جنس رییس و مرئوس با دوستی کردن.
درب��اره این فقره اخی��ر در همان اوای��ل کار مدیریت، 

رییس آب پاکی را روی دستم ریخته است.
-... قبل اینکه پاشی بری دنبال کارت اینو از من داشته 
باش جوون، ببین. اینکه آدم بتونه با نفرش هم دوس��ت 
باشه هم رابطه ریاستی خودش��و حفظ کنه نیازمند یک 
جنبه و ظرفیت باالست که طرفین حد خودشونو بدونن 
و مس��ائلو قاطی نکنن. از وجنات تو و اون بچه بوچه های 
اونط��رف )رفقای هم��کار م��را می فرماین��د!( برنمی آد 
هیچکدوم یه همچی جنبه و عرضه ای داشته باشین. من 
جات باشم می چسبم به کار مدیریتیم. کرکره رفیق  بازی و 
این حرفارم می کشم پایین. )سکوت دراماتیک( ناراحت 
شدی؟ پاشو پاشو برو من وقت واس��ه این خاله زنک بازیا 
ندارم. بلندشو بینم، من آنچه ش��رط بالغ بود با تو گفتم 
تو خواه پندگی��ر خواه م��الل، برو هرکار دلت خواس��ت 
بکن. فق��ط کار من عقب بمون��ه هم تورو ه��م اون رفیق 
کوچولوهاتو به س��ه قس��مت مساوی تقس��یم می کنم. 
پاش��و، بلندش��و بینم. االن مدتی از فرمایش های گهربار 
رییس می گذرد و من هرروز بیشتر به این حقیقت تلخ پی 
می برم. اگر طرفین ظرفیت و قدرت روانی داش��ته باشند 
نگهداش��تن این دو جنس رابطه کنار هم ممکن است و 
اگر ندارند راه درست آن اس��ت که هرکدام از روابط را که 
برایشان ارزش بیشتری داش��ت نگاه داشته و رابطه دیگر 
را از بین ببرند. حقیقت بس��یار تلخی است، اما اینکه یک 
رییس و مرئوس کال در حال رفاقت کردن و به قول جوان 
و جاهل های امروزی الو ترکاندن باشند و بعد با یک جمله 
بی مزه آنجایی »فالنی، این یه دس��توره« روابط به حالت 

مطلوب مدیریتی بازگردد مال فیلم هاست. متأسفانه.

چرکنویسهاییکمدیراینجایی

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )41(
 مارک و اسپنسر

بازتعریف بازار هدف

با تغییر بازار هدف خود می توانید گستره افراد مورد نظر 
برای خرید محصوالت تان را وس��یع تر کنید و آمار فروش 
خود را باالتر ببری��د و از بازارهایی که در آن رقابت بس��یار 
شدید است و شرکت های بسیاری در آن مشغول فعالیت و 

رقابت هستند، خارج شوید. 

ایده
آیا فکر می کنید به واس��طه تاکتیک های بازاریابی که از 
آنها استفاده می کنید می توانید تشخیص دهید که بهترین 
افراد برای بازار هدف شما چه کسانی هستند؟ اگر اینطور 
فکر می کنید توصی��ه می کنم در افکارت��ان تجدیدنظر و 
مجددا به این موضوع فک��ر کنید. بازنگری در م��ورد بازار 
هدف و اینکه چه کسانی ممکن است مخاطب محصوالت 
تولیدی شما بوده و به خرید آن عالقه داشته باشند می تواند 
حجم قابل توجهی از مشتریان بالقوه را برای شرکت هایی 
که جس��ارت الزم برای حرکت به سوی مش��تریان و بازار 
هدف جدید را در مواضع تجاری و تبلیغات بازرگانی ش��ان 
نش��ان می دهند، فراهم کند. بهترین نمونه در استفاده از 
این ایده یک شرکت تولید نوش��یدنی های گازدار بوده که 
شعبه ای از این ش��رکت در لهس��تان اقدام به معرفی یک 
نوشیدنی مخصوص برای بانوان کرده است. این شرکت با 
اعمال تغییراتی در فرمول ساخت این نوشیدنی موفق شده 
طعمی جدید و منحصر به فرد را تولید و با ق��رار دادن این 
محصول در بس��ته بندی های جذاب، آن را در روز جهانی 
زن به بازار عرضه کند. تولید نوشیدنی مخصوص بانوان در 
صنعتی که مخاطبان و مشتریان این قبیل نوشیدنی های 
گازدار را عمدتا مردان تشکیل می دهند یک حرکت مهم 
و رو به جلو اس��ت. گفتنی است این ش��رکت برای معرفی 
این محصول جدید خود و برای جلب نظر بیش��تر در بازار 
کارزارهای تبلیغاتی گس��ترده ای را به راه انداخته و در این 
کمپین به طور مش��خص به حضور این شرکت و حمایت 
آن از مسابقات ورزشی اشاره شده اس��ت. دیگر مثالی که 
می توان در مورد اس��تفاده از ایده تغییر بازار هدف مطرح 
کرد شرکت خرده فروش��ی پوش��اک مارک و اسپنسر در 
بریتانیاست. این شرکت که پیشتر به واسطه تولید و ارائه 
پوشاک مناسب برای بانوان مسن شناخته می شد تصمیم 
گرفت با تنوع به محصوالت خود محصوالت مناسب برای 
بانوانی را که در سنین 20 و 30 سالگی خود هستند، تولید 
کنند. این درحالی است که رویه سابق این شرکت طوری 
بود که مدیران آن راحتی پوشاک تولیدی شان را مقدم بر 
طرح و مدل آن می دانس��تند، اما تصمیم این شرکت برای 
عرضه محصوالتی که بیشتر مخاطب آن نسل جوان بوده 
و توجه بیشتر به جوان پسند بودن طراحی و مدل آن باعث 
شد تا میزان فروش محصوالت به شکل قابل توجهی افزایش 
یابد و ب��ازار جدید و به تب��ع آن مش��تریان جدیدی برای 

محصوالت شرکت ایجاد شود. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
سعی کنید از بیرون نگاهی به کسب و کار خود بیندازید. 
برای دستیابی به این تصویر می توانید با مشتریان صحبت 
کنید و نظر آنان را جویا شوید، همکاری با شرکت های دیگر 
نیز در این زمینه می تواند کمک حال شما باشد. استخدام 
یک کارمند جدید ک��ه پیش از این خ��ارج از زمینه کاری 
شما فعالیت می کرده اس��ت می تواند در دستیابی به این 
تصویر کمک شایانی به شما کند. بررسی کنید اتخاذ چه 
نوع راهکار یا موضعی می تواند به ش��ما در یافتن یک بازار 
هدف جدید کمک کند یا اینکه اعم��ال چه نوع تغییراتی 
می تواند محصول شما را برای مخاطبان و مشتریان بالقوه 
جذاب تر س��ازد. فراموش نکنید که نباید مش��خصه های 
اصلی و اساسی محصوالتتان را به کلی تغییر دهید. هرگونه 
تغییر و تحول و اعم��ال آن در محص��والت و خدماتی که 
ارائه می کنید نباید به ترکی��ب و هویت اصلی آن لطمه ای 
وارد کند. در ص��ورت یافتن بازار جدید، بازار و مش��تریان 
قدیمی خود را فراموش نکنید و ارتباط تان را با بازار هدف 
قبلی همچنان حفظ کنید. توجه داش��ته باشید که ورود 
به هر بازار جدیدی بسیار دش��وار و پیچیده است خصوصا 
اگر رقابت در آن بازار شدید و نفس گیر باشد. بنابراین بازار 

هدف جدیدتان را با مطالعه و دقت فراوان انتخاب کنید. 

الگوهایطالیی

ترجمه: معراج آگاهی

علی معروفی

علی سهرابی



 71,712شاخص کل
(148.18)میزان تغییر
B 3,239,752.442ارزش بازار

B 1,465.270ارزش معامالت
M 605.706حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(72,96)12,304پتروشیمی خلیج فارس

2,34340.94فوالد مبارکه
1,68835.32بانک پاسارگاد
(34.66)2,539پتروشیمی تامین
2,72521.51ایران خودرو

ارزشخریدنام کامل شرکت
5,882134,766ایران  ترانسفو

7,086108,524ماشین  سازي  اراك 
6,5057,090تایدواترخاورمیانه

25,5545,680گلوکوزان 
1,0003,896بانک تجارت

ارزشفروشنام کامل شرکت
4,62660,338س.  ساختمان  
10,57843,678نوسازي تهران 

1,41034,645سرمایه گذاري  رنا
1,10232,360سایپا دیزل 

5,76925,739تراکتورسازي 

درصد قیمتنام کامل شرکت
5,8824ایران  ترانسفو

7,0863.99ماشین  سازي  اراك 
2,1173.98 نیرومحرکه 
2,4063.98کابل  البرز

1,3873.97سرمایه گذاري نیرو

درصدقیمتنام کامل شرکت
88,57-424ح. س. صنعت و معدن 
25.03-1,387ح. صنایع بهشهر. 

17.9-1,697لبنیات کالبر
16.52-1,946کارخانجات شهید قندي

8-35,750 ح.گلوکوزان 

ارزشحجمنام کامل شرکت
M54,985 B 68,754پارس خودرو
M59,410 B 37,615پست بانک

M32.026 B 26.472سرمایه گذاری سایپا
M67.819 B 24.886ایران خودرو

M19.261 B 22.085ایران خودرو دیزل

ارزشحجمنام کامل شرکت
M67,819 B 24,886ایران خودرو

M59,473 B 9,509تایدواتر خاورمیانه
M59.410 B 37.615پست بانک

M59.017 B 10.213تراکتورسازی
M54.985 B 68.754پارس خودرو

تعدادقیمتنام کامل شرکت
8003875پارس خودرو
15793701پست بانک

27252196ایران خودرو
29541726صنایع آذرآب

15941687س. صنایع سیمان

 812.60شاخص کل
(2.80)میزان تغییر
B 662,117.899ارزش بازار

B 1,710.040ارزش معامالت
M 115.400حجم معامالت

تاثیرقیمتنام کامل شرکت
(1,32)8,932پتروشیمی جم
38,0000,92پتروشیمی مارون
(0.79)2,274بانک گردشگری

(0.42)17,936پتروشیمی زاگرس

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

پ�ان�زده��م  ش���ن�ب�ه  روز 
ب��ورس  کل  ش��اخص  آذر 
ب��ا عقب نش��ینی مج��دد ب��ا 
نماده��ای  از  تاثیرپذی��ری 
گروه های پتروش��یمی، بانکی، 
فل��زی و معدنی ب��ا افتی 148 
واح��دی ب��ه 71 ه��زار و 712 
واحد رس��ید. با آغاز معامالت 
نمادهای��ی  گذش��ته  روز  در 
صنعت��ی  و  معدن��ی  چ��ون 
س��رمایه گذاری  و  گل گه��ر 
سایپا بر ش��اخص کل اثر منفی 
گذاش��تند و ب��ا افزایش حجم 
معام��الت در گ��روه خودرویی 
شاخص کل بر مدار صعود قرار 
گرفت. در این میان نمادهایی 
چ��ون ایران خ��ودرو، س��ایپا، 
ترانس��فو، ماشین سازی  ایران 
اراك، گروه بهمن، پس��ت بانک 
ایران و س��رمایه گذاری شاهد 
در روند مثبت ب��ازار تاثیرگذار 
بودند.گرچه ش��رایط صعودی 
فوق چندان پ��ا بر ج��ا نبود و 
معامله های منفی در نمادهای 
پر ارزش ب��ازار مانن��د صنایع 
پتروش��یمی خلی��ج ف��ارس، 
و  اصفه��ان  مبارک��ه  ف��والد 
س��رمایه گذاری نف��ت و گاز و 
پتروشیمی تامین، شاخص کل 
را به محدوده منفی بازگرداند.

در این زم��ان تالش هایی برای 
خنث��ی کردن افت ش��اخص با 
معامل��ه بلوکی در نم��اد بانک 

پاس��ارگاد صورت گرف��ت، اما 
افزایش فش��ار منفی از س��وی 
دیگ��ر نمادهای بانک��ی مانند 
بانک تج��ارت و افزایش حجم 
معامالت در محدوده منفی باز 
هم ش��اخص کل را به محدوده 
منفی س��وق داد.پ��س از آن با 
معامل��ه بلوک��ی در نمادهای 
بزرگ بازار مثل سرمایه گذاری 
صندوق بازنشس��تگی و فوالد 
مبارکه، بخش��ی از اف��ت بازار 
سهام خنثی شد، اما در نهایت 
ش��اخص در مح��دوده منفی 
ب��ه کار خ��ود پای��ان داد. در 
فراب��ورس هم ش��اخص با افت 
س��ه واحدی به رقم 812 واحد 
رس��یدکه پتروش��یمی ج��م، 
بانک گردش��گری، پتروشیمی 
زاگرس، قاس��م ای��ران، بانک 
دی و توس��عه خدمات دریایی 
و بندری س��ینا بیشترین تاثیر 
منف��ی را گذاش��تند، ام��ا در 
مقاب��ل، پتروش��یمی م��ارون، 
بان��ک  ایران زمی��ن،  بان��ک 
خاورمیانه و گروه پتروش��یمی 
س��رمایه گذاری ایرانیان، گروه 
س��رمایه گذاری  پتروش��یمی 
ایرانیان ب��ا تاثی��ر مثبت خود 
مانع از ریزش بیش��تر شاخص 

در این بازار شدند.

20 شرکت منتظر 
عرضه های اولیه

امی��ر  در چنی��ن ش��رایطی 
هامون��ی، مدیرعام��ل فرابورس 

ایران ب��ه نق��ل از خبرگزاری ها 
با اع��الم اینکه عرضه ه��ای اولیه 
سهام متناس��ب با ش��رایط بازار 
انجام خواهد ش��د، گف��ت: روند 
عرضه ه��ای اولی��ه در ماه ه��ای 
گذش��ته بس��یار مطلوب بوده و 
عرضه اولیه سهام در گرو وضعیت 
بازار اس��ت. وی افزود: اکنون 20 
ش��رکت پذیرش ش��ده و منتظر 
عرضه اولیه هس��تند.حمیدرضا 
مه��رآور، مدیرعام��ل کارگزاری 
بانک س��امان و محم��د ثریا نژاد، 
ش��رکت  مدیرس��رمایه گذاری 
س��رمایه گذاری صنعت و معدن 
در گفت وگو با سنا وضعیت بازار 

سهام را تشریح کردند.

تغییر قوانین و ابهام در 
بودجه ساالنه دو چالش 

بازار سهام
حمیدرضا مهرآور در خصوص 
بودج��ه 94 ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
سیاست های خلق الساعه که به 
س��رعت تغییر  می کند، موجب 
س���ردرگ�می س��رمایه گذاران 
خواهد ش��د، گف��ت: ب��ا تغییر 
دائمی قوانی��ن و همچنین ابهام 
در بودجه ساالنه، عالقه مندان به 
بازار سهام برای تزریق نقدینگی 
و مان��دگاری در این ب��ازار دچار 
تردید می شوند. این کارشناس 
بازار س��هام با بیان اینکه چنین 
تردیدها و سردرگمی هایی برای 
ای��ن بازار س��م تلقی می ش��ود، 
اتخ��اذ سیاس��ت های  گف��ت: 

بلند مدت برای بازار سهام تاثیر 
مثبتی خواهد داش��ت. در عین 
حال، با عدم تغییر دائمی قوانین 
و اتخاذ سیاست های بلند مدت، 
س���رم�ای�ه گذاران می توانن��د 
چشم انداز بلند مدت تری را برای 
خود در بازار سهام ترسیم کنند.

وی با تاکید ب��ر اینکه هم اکنون 
دید سهامداران کوتاه مدت شده 
است، ادامه داد: در چنین حالتی 
سرمایه گذاران به فکر سودآوری 
در مدت زمان کوتاه خواهند بود 
و به دلیل آنکه سرمایه گذاری در 
بازار س��هام از ماهیت بلندمدت 
برخوردار است، به ضرر این بازار 

خواهد شد.

این روزها بازار سهام 
برای تشکیل پرتفوی 

ریسکی ندارد
محم��د ثریان��ژاد ب��ا تاکید 
بر اینک��ه نوس��ان ج��زو ذات 
بورس است، اضافه کرد: امروز 
بهتری��ن  س��هامداران  ب��رای 
فرص��ت اس��ت ت��ا با بررس��ی 
صنای��ع مختل��ف ب��ازار، روی 
س��هم هایی متمرک��ز ش��وند 
که از ثب��ات قیم��ت 60 تا 70 
دالری به��ای هر بش��که نفت 
از س��ویی و ثب��ات اقتص��ادی 
کنون��ی ب��ا رون��د روبه رش��د، 
بیش��ترین نف��ع را می برند.به 
گفته ثریان��ژاد، س��هامدارانی 
که براساس بررس��ی و مطالعه 
گام برمی دارن��د، از هر فرصتی 

برای سود بردن از بازار استفاده 
می کنند. از سویی دیگر، از آنجا 
که در ش��رایط کنونی نس��بت 
قیمت ب��ه درآم��د در ب��ازار یا 
همان  P/E بازار به 5.5 مرتبه 
رسیده است، می توان گفت که 
با دیدی مثبت به مذاکرات، در 
این روزها، بازار ب��رای خرید و 
تشکیل پرتفوی ریسکی ندارد.

افق دید بلند مدت برای 
سرمایه گذاری

نکته ای که این روزها بیش از 
پیش باید مورد توجه قرار گیرد 
این اس��ت که در ح��ال حاضر 
قیم��ت بس��یاری از نمادهای 
بورس��ی به پایین ترین س��طح 
قیمتی خود رس��یده اس��ت و 
برای س��رمایه گذاری بلند مدت 
از جذابی��ت برخوردارن��د، اما با 
حاکم شدن جو هیجانی بر بازار 
سهام و عدم حمایت موثر از این 
بازار توسط نهادهای ذی ربط و 
در عین حال موثر واقع نش��دن 
راهکارهایی چ��ون معامله های 
بلوکی، بازار س��هام که به عنوان 
ویتری��ن اقتصاد هر کش��وری 
مطرح است هر روز به محدوده 
منفی ت��ری نزول می کن��د. در 
ش��رایط فوق س��رمایه گذاران 
حقیقی بازار س��هام باید بیش 
از پیش ب��ه وضعی��ت بنیادی 
س��هام ش��رکت ها توجه کرده 
ب����ه خ��ریدوفروش ه��ای  و 

سنجیده تری اقدام کنند.

ادامه تالش ها برای سبز کردن بازار سهام 

وقتیشاخصکلبهقالبمعامالتبلوکیگیرنمیکند

»کاه��ش قیم��ت نف��ت بورس 
را هم متاث��ر کرد«؛ ای��ن واکنش و 
اظهارنظری است که پس از ریزش 
2216 واحدی شاخص بورس طی 
پنج روز گذش��ته، سرانجام از سوی 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 
عنوان ش��ده اس��ت. ب��ه گفته وی 
کاهش قیمت نفت ب��ر بخش های 
مختلف اقتص��اد از جمله ب��ر بازار 

سرمایه اثرگذار است. 
علی صالح آبادی، مثل همیشه به 
سهامدارانی که از دی ماه گذشته و 
با س��قوط بهمن ب��ورس از ارتفاع 
89 هزار و 500 واحد سرمایه خود 
را در ب��ورس از دس��ت داده اند، این 
بار ه��م توصیه کرده ک��ه به بورس 
نگاهی بلندمدت داش��ته باشند. به 
گزارش مه��دی حاجی وند، به نقل 
از تسنیم اما مهمانان همیشگی تاالر 
شیشه ای به یاد دارند که تقریبا یک 
س��ال پیش در همین روزها بود که 
ش��اخص بورس در آستانه 90 هزار 
واحدی شدن قرار داشت که به ناگه 
ریزش تدریجی و مداوم آن آغاز شد 
و در تابستان امس��ال تا ارتفاع 70 

هزار واحد نیز پیش رفت. 
دلی��ل  عم��ده  زم��ان  آن  در 
کاهش ارزش سهام شرکت ها در 
بورس و نیز دماس��نج بازار سهام 
را م��وارد مطرح ش��ده در بودجه 
س��ال 93 به وی��ژه ن��رخ خوراك 
پتروش��یمی ها عن��وان کردن��د و 
بعدها ه��م مباح��ث گوناگون از 
جمله موارد مربوط ب��ه مذاکرات 
سیاس��ی ایران با کشورهای 5+1 
دس��تاویز مدیران بورس��ی ش��د 
برای توجی��ه ریزش ه��ای پیاپی 
بازار س��هام. ام��ا با آم��دن فصل 
خزان نقدینگی جامعه به واسطه 
رکود ش��دید بازارهای رقیب بازار 
سهام، گزارش های شش ماهه به 

نس��بت خوب ش��رکت ها، ادعای 
دولت در کنترل تورم و خوشبینی 
به روند مذاکرات سیاس��ی با ورود 
به بازار س��رمایه شاخص بورس را 
در انتهای آب��ان به ارتفاع 76 هزار 
واحد نزدیک کرد که به ناگه ورق 
دوباره برگشت و تمدید مذاکرات 
سیاس��ی به م��دت هفت م��اه و 
هفت روز ت��ا 10 تیر س��ال آینده 
بهانه ای کاف��ی برای بازار س��هام 
ش��د تا هیجان عرضه و تش��کیل 
صف فروش باعث شود نماگر بازار 
سرمایه تمام راه های رفته خود را 
طی چند هفته در مدت چند روز 
برگ��ردد؛ و این تنه��ا بهانه بورس 
و س��هامدارانش ب��رای بدبینی به 

معامالت بازار سرمایه نبود. 
قیمت جهانی نفت را شاید 
ای��ن روزه��ا بت��وان همدرد 
شاخص بورس و بازار سرمایه 
کشور دانست؛ زیرا چند ماهی 
می ش��ود که طالی سیاه هم 
نزد جهانی��ان از ارزش افتاده 
اس��ت و قیمت آن ب��ه مثابه 
نماگر ب��ورس س��ربه زیری را 

در پیش گرفته اس��ت و ارزش هر 
بشکه نفت این روزها به پایین ترین 
حد خود در چهار س��ال گذش��ته 
رسیده و همان گونه که سهامداران 
بورس��ی به ویژه حقیقی ها چش��م 
به راه تدبی��ری از س��وی مدیران 
بازار س��رمایه و حقوقی ها هستند، 
ب��ازار جهان��ی نف��ت نیز ب��ه دور 
همنش��ینی اعضای اوپک چش��م 
داشت تا ش��اید درمانی برای درد 
کاهش قیم��ت آن تدبیر ش��ود. با 
این حال یکصدوشصت وششمین 
نشست وزیران سازمان کشورهای 
صادرکنن��ده نف��ت (اوپ��ک) که 
یک س��وم فروش جهان��ی نفت را 
در اختیار دارد، س��رانجام در شهر 

وین برگزار ش��د تا فکری به حال 
تب کاهش نفت کنند، اما مخالفت 
عربس��تان به عن��وان بزرگ ترین 
تولید کننده نف��ت در جهان مانع 
از کاهش تولید و قیمت نفت ش��د 
تا بازار س��رمایه کش��ور ع��الوه بر 
تمدید مذاک��رات بهان��ه ای دیگر 
به نام کاهش قیم��ت جهانی نفت 
را برای تایی��د ریزش های پیاپی و 
مداوم خود پیدا کند تا جایی که در 
معامالت هفته دوم آذرماه شاخص 
بورس با افت 2216 واحدی مواجه 
ش��د و حج��م و ارزش معام��الت 
نیز به ترتیب کاه��ش 19. 4 و 11 

درصدی را تجربه کردند. 
با این حال، برخی کارشناس��ان 
بورس��ی معتقدن��د در صنای��ع و 

ش��رکت هایی چون پاالیش��ی ها، 
صنعت پتروشیمی یا صنعت فوالد 
و سیمان که مصرف کننده سوخت 
فس��یلی هس��تند به لحاظ اینکه 
قیمت نفت در کشور از نوسان های 
جهانی تبعیت نمی کن��د، از منظر 
کاهش هزینه ها بدون تاثیر اس��ت. 
به ع��الوه اینک��ه از لح��اظ کاهش 
فروش یا س��ودآوری ش��رکت های 
بورسی در صنایع مختلف از جمله 
پاالیش��ی ها ب��ه دلیل آنک��ه اغلب 
فرآورده ه��ای آنها در ب��ازار داخلی 
به ف��روش می رس��د و تنها حجم 
اندکی از محصوالت آنه��ا از قبیل 
نفت کوره یا سایر محصوالت پایین 
دستی همچون قیر یا مواد روانکار از 

طریق بازارهای صادراتی به فروش 
می رس��د؛ کاهش قیمت نفت خام 
تاثی��ر منف��ی ب��ر س��ودآوری این 

شرکت ها خواهد داشت. 
برخ��ی  دیگ��ر،  نگاه��ی  از 
خری��داران نفتی در این ش��رایط 
دس��ت از س��فارش های جدی��د 
مصرف کنن��دگان  و  می کش��ند 
برای کاه��ش بیش��تر قیمت ها و 
خریدهای ارزان ت��ر صبر می کنند 
که به هر ترتیب ب��ر درآمد فروش 
عرضه کنن��دگان کاال نی��ز تاثی��ر 
کاهشی خواهد داش��ت و در سایر 
صنایع و ش��رکت های بورس��ی از 
جمله صنع��ت س��یمان و فوالد یا 
پتروش��یمی ها ه��م اف��ت قیمت 
نفت خام تاثیرگذار خواهد بود. جدا 
از اینکه کاهش قیمت جهانی 
نف��ت موضوعی اس��ت که از 
چهار ماه گذش��ته آغاز شده 
و باید به ص��ورت تدریجی بر 
بورس و معامالت آن اثرگذار 
باشد و از سوی دیگر، افزایش 
قیمت دالر تا عدد 3600 هم 
به مانند قیم��ت نفت می تواند 
موازن��ه ای را در ب��ورس از ای��ن 
جهت برقرار کند ک��ه این دو مورد 
برای برخی ش��رکت های بورسی 
تهدید و ب��رای برخی دیگر فرصت 
است، واکنش س��هامداران عمده 
و حقوقی ه��ا هم ب��رای حمایت از 
ش��رایط بحرانی بازار س��هام قابل 
تامل اس��ت، تا جایی که به عقیده 
کارشناس��ان، حقوقی ها  برخ��ی 
در ش��رایط بحرانی بازار س��رمایه 
در قامت یک تماش��اچی باهوش 
و فرصت طلب پدیدار می ش��وند، 
تا زمانی که قیمت ه��ا به کف خود 
رس��ید و ریزش ها در بورس پایان 
یافت، از این رهگذر سود بیشتری 

را نصیب خود کنند. 

عالوه ب��ر ای��ن و به گفت��ه عضو 
کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س 
تنش ه��ای هر روز ب��ورس به دلیل 
ای��راد در تصمیم گی��ری اس��ت و 
دخالت های دولتی ب��ه انحراف در 
مس��یر منتهی می ش��ود، هر چند 
در مقابل ریی��س  کل بانک  مرکزی 
می گوید، نوس��انات گذش��ته بازار 
ارز و ب��ورس تک��رار نخواهد ش��د و 
ب��ا برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده 
این تع��ادل و ثبات در ب��ورس بروز 
جدی خواهد داش��ت.  در مجموع 
کارشناس��ان بورس��ی افت قیمت 
سهام و شاخص بورس در چند روز 
گذشته را معلول دو سناریو می دانند 
که یکی از این دالیل ناش��ی از عدم 
تحقق انتظاراتی است که سهامداران 
ب��ا خوش بینی نس��بت ب��ه نتیجه 
نهایی مذاکرات متصور می ش��دند 
و دیگری خبرهای منفی حاصل از 
احتمال کسری بودجه دولت، عبور 
قیم��ت دالر از مرز 3 ه��زار و 500 
تومان و کاهش قیمت مواد اولیه در 
بازار های جهانی که همه این اتفاق ها 
تحت تاثیر کاه��ش قیمت جهانی 
نف��ت رخ داده اس��ت. همچنین به 
این دو عامل باید چاشنی رفتارهای 
هیجان��ی س��هامداران حقیق��ی و 
حقوقی را نیز اضافه ک��رد.  اما جدا 
از ای��ن موضوعات باید ت��ا حدودی 
پیکان انتقاد را نیز به سمت مدیران 
بازار سرمایه نشانه گرفت، زیرا انتظار 
می رود سازمان بورس در قامت یک 
نهاد ناظر تدبیری برای کاهش اثرات 
عوامل گوناگون بر ریزش ش��اخص 
بورس و نزول هیجانی قیمت سهام 
ش��رکت ها در بازار س��رمایه داشته 
باشد تا اینکه »بورس و بازار سرمایه« 
مثال عین��ی ای��ن ضرب المثل که 
»بیدی نباشد که با هر بادی بلرزد« 

شود. 

»بورس«، بیدی که با باد نفت هم لرزید
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نگاه

نماگر بازار سهامخبر

مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری 
مشترک یکم آبان صادر شد

سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق 
سرمایه گذاری مشترك یکم آبان را صادر کرد. فعالیت 
این صندوق سرمایه گذاری تا پایان تاریخ 27 آبان ماه 
96 از نظر سازمان بورس مجاز اس��ت. این صندوق در 
سهام و در اندازه کوچک اس��ت؛ مدیر صندوق شرکت 
کارگ��زاری آبان (س��هامی خ��اص)، متولی موسس��ه 
حسابرس��ی و خدمات مالی فاطر و حسابرس صندوق 

موسسه حسابرسی بهرادمشار است. 

کفش های ماساژور به بازار دارایی 
فکری فرابورس آمد

با درج هش��ت اختراع جدید دیگر، تع��داد طرح های 
صنعتی در فهرست عرضه بازار دارایی فکری فرابورس 
ایران به 18 عدد رسید. در راستای فرآیند تجاری سازی 
اختراعات و دارایی های فکری پس از بررس��ی های الزم 
از میان درخواست های ارائه شده، با درج هشت اختراع 
و طرح صنعتی جدید در فهرس��ت عرضه ب��ازار دارایی 
فکری فراب��ورس موافقت ش��د. این اختراعات ش��امل 
کفش ماس��اژور (ویبره دار)، سامانه آب شیرین کن های 
نیمه مس��تغرق بدون مصرف برق، باالب��ر هیدرولیکی 
برداش��ت میوه ج��ات درخت��ی، س��اخت قمقم��ه آب 
دارای فیلت��ر تصفیه کنن��ده آب، داروی گیاهی درمان 
آنتی هموروئید، داروی گیاهی درمان آنتی فیس��تول، 
داروی گیاهی درمان آنتی ش��قاق (فیش��ر) و باش��گاه 
بدنس��ازی خانگی با قابلیت انجام بی��ش از 40 حرکت 
هس��تند. متقاضیان خرید یا مشارکت در تجاری سازی 
اختراعات و طرح های صنعتی درج شده در این فهرست 
می توانند با مراجعه به سایت رسمی فرابورس ایران، در 
بخش فهرس��ت عرضه بازار دارایی فک��ری، از اطالعات 
مربوط به طرح های صنعتی و اختراعات قابل واگذاری 

اطالع یافته و درخواست خود را ثبت کنند. 

عرضه 33 نوع کاال 
در نخستین روز هفته

روز گذش��ته 33 نوع کاال به حجم بیش از 89 هزار 
تن در ب��ازار فیزیکی بورس کاال عرضه ش��د. ش��رکت 
 آلومینیوم المهدی، 100 تن ش��مش پنج��اه پوندی 
99. 7 را ب��ه قیم��ت 81 ه��زار و 890 ری��ال در تاالر 
محص��والت صنعت��ی و معدن��ی عرض��ه ک��رد. تاالر 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز شاهد عرضه انواع 
ماده شیمیایی و پلیمری مجتمع های اروند، اصفهان، 
ایالم، بوعلی س��ینا، پارس، تندگویان، جم، خراسان، 
خوزس��تان، ش��ازند، کارون، کرمانش��اه، مارون و مهر 
بود؛ مهم ترین مواد پتروش��یمی عرضه ش��ده در این 
روز شامل سود کاستیک، pvc، پارازایلین، پلی اتیلن، 
آروماتیک سنگین، استایرن منومر، آمونیاك، اپوکسی 
رزین، پلی پروپیلن، پلی بوتادین رابر، تولوئن دی ایزو 

سیانات، اسیدکلردریک و اسیدنیتریک است. 

معامله بیش از 45 میلیارد ریال
 در بورس انرژی

در جری��ان معام��الت روز گذش��ته ب��ورس انرژی 
در دو تابلوی فیزیکی و مش��تقه بی��ش از 45 میلیارد 
ریال انواع کاال معامله شده اس��ت. در این روز 500 تن 
متانول پتروش��یمی زاگ��رس به ارزش ه��ر کیلوگرم 
8948 ریال معامله ش��د. در ادامه معام��الت این تابلو 
100 تن نی��ز گاز مایع پاالیش نفت ش��ازند در رینگ 
بین المل��ل ب��ه ارزش هر ت��ن 604 دالر معامله ش��د. 
همچنین یک میلی��ون و 950 ه��زار لیتر حالل 402 
پاالی��ش نفت اصفه��ان در رین��گ داخلی ب��ه ارزش 
هر لیت��ر 15 ه��زار و 492 ری��ال معامله ش��د. ارزش 
کل معام��الت تابل��وی فیزیکی به رق��م 33 میلیارد و 

626 میلیون ریال رسید. 

پوشش 42 درصدی 
پیش بینی های »کنور« 6 ماهه

ش��رکت تامین مواد اولیه ف��والد صبا نور با انتش��ار 
عملکرد ش��ش ماهه خود اعالم کرد: در دوره یاد شده 
با اختصاص 251 ریال س��ود به ازای هر س��هم معادل 
42 درصد از پیش بین��ی هایش را پوش��ش دهد. این 
شرکت پیش بینی س��ود هر س��هم تلفیقی سال مالی 
92 را با س��رمایه 240 میلیارد ریال مبلغ 6021 ریال 
و با س��رمایه یک ه��زار و 36 میلی��ارد و 422 میلیون 
ریال مبلغ 1773 ری��ال اعالم کرده بود ک��ه مطابق با 
صورت های مالی حسابرسی ش��ده مبلغ 1282 ریال 

محقق شده است. 

انتشار عملکرد 6 ماهه 
فوالد آلیاژی ایران

ش��رکت فوالد آلیاژی ایران دوره شش ماهه نخست 
س��ال با اختصاص 118 ریال س��ود به ازای هر س��هم 
مع��ادل 35 درصد از پیش بینی های��ش را محقق کرد. 
هیات مدیره این ش��رکت تصمیم دارد برای سال مالی 
94 مع��ادل 50 درص��د از س��ود خالص را ب��ه مجمع 

عمومی عادی ساالنه پیشنهاد کند. 

پیش بینی 1689 ریالی سود هر 
سهم صنعتی بهشهر در سال 94

شرکت صنعتی بهشهر نخستین پیش بینی درآمد هر 
سهم سال مالی 94 را مبلغ 1689 ریال اعالم کرده است. 
هیات مدیره این شرکت در نظر دارد مبلغ 850 ریال سود 
به ازای هر سهم را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع 

عمومی عادی ساالنه سال مالی 94 پیشنهاد کند. 

شاخص کل بورس
 14۷ واحد دیگر افت کرد

در پای��ان معام��الت نخس��تین روز هفت��ه ب��ا دادوس��تد 
605 میلیون س��هم و حق تقدم به ارزش 146 میلیارد تومان 
در 56 هزار نوبت معامالتی شاخص بورس 147 واحد افت کرد 
و در ارتفاع 71 ه��زار و 712 واحد درج��ا زد. در معامالت روز 
گذشته گروه مالی با معامله بیش از 167 میلیون سهم به ارزش 
247 میلیارد ریال بیشترین حجم و ارزش معامالت را ثبت کرد 

و توانست در صدر  برترین گروه های صنعت قرار بگیرد. 

بورس کاال

فرابورس

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

سید محمد صدرالغروی
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قیمت جهانی نفت را شاید این 
روزها بتوان همدرد شاخص 
بورس و بازار سرمایه کشور 

دانست



روی  نقاش��ی  هن��ر  دکوراتی��و  نقاش��ی 
اجس��ام از قبیل چوب، شیش��ه، کریستال، 
س��رامیک، دیوار و... است که باوجود قدمتی 
چند صد س��اله  که در ای��ران دارد همچنان 
ب��رای بس��یاری از افراد ناش��ناخته اس��ت، 
بنابرای��ن ش��اید صحبت ک��ردن در رابطه با 
س��رمایه گذاری در این بخ��ش کمی عجیب 
و غیرمعمول به نظر برس��د. س��رمایه گذاری 
در ح��وزه صنایع دس��تی همواره ب��ه دلیل 
س��ود دهی در بخش بازار داخلی و ارزآوری 
باال در حوزه توس��عه صادرات غیر نفتی مورد 
توجه بوده اما به لح��اظ عملی حمایت های 
الزم در جهت شناس��ایی و س��رمایه گذاری 
در ای��ن بخ��ش به خوب��ی ص��ورت نگرفته 
اس��ت. پتانس��یل باالی کش��ور ما در تولید 
ان��واع صنایع دس��تی، س��ود آوری باالیی را 
پی��ش روی س��رمایه گذاران و عالقه من��دان 
قرار می دهد و هم��واره جذابیت های خاص 
خ��ودش را دارد. در این میان، بخش هایی از 
بازار بزرگ تولیدات صنایع دس��تی در ایران 
آنچنان که باید مورد توجه و حمایت بخش 
خصوص��ی و دولتی قرار نگرفته اس��ت. یکی 
از ای��ن فرصت های موجود، س��رمایه گذاری 
در تولی��دات متنوع حوزه نقاش��ی دکوراتیو 
اس��ت که در این گ��زارش س��عی داریم به 
جنبه ه��ای مختلف س��رمایه گذاری در این 

حوزه بپردازیم.

  سرمایه گذاری با سرمایه اولیه
بسیار ناچیز 

یکی از الزامات سرمایه گذاری در هر بخش 
و س��طحی، داشتن س��رمایه اولیه مورد نیاز 
برای شروع سرمایه گذاری است. در این بین 
برخی فعالیت ها که س��رمایه اولیه پایینی را 
برای شروع کار نیاز دارند، می توانند یکی از 
مهم ترین فرصت های س��رمایه گذاری در هر 
جامعه ای محسوب شوند. این گونه فعالیت ها 
به لح��اظ مزیت نس��بی ک��ه در این بخش 
دارند یک فرص��ت جذاب برای ورود به بازار 
هس��تند. س��رمایه گذاری در حوزه تولیدات 
نقاش��ی دکوراتیو یکی از این فرصت هاست 

که به سرمایه اولیه باالیی نیاز ندارد.
برای شروع کار ش��ما می توانید با سرمایه 
اولیه ای بین 10 تا 15 میلیون تومان نسبت 
به راه اندازی یک کارگاه مس��تقل و سود آور 
اقدام کنید )البته این مبلغ با احتساب تمام 
هزینه ها ب��ه غیر  از اجاره کارگاه اس��ت(که 
بیشتر این مبلغ مربوط به سرمایه در گردش 
کار شماست. مس��احت کارگاه می تواند بین 
15 ت��ا 20 متر مربع باش��د. می توانید کار را 
با نقاشی روی چوب، شیشه، پارچه، پوشاک 
و... یا تنها در یکی از این حوزه ها شروع کنید 
و در ادامه با توس��عه کار به فکر تنوع بخشی 
ب��ه فعالیت ه��ا و تولی��دات خود باش��ید. از 
س��رمایه اولیه ای که برای ای��ن کار در نظر 
گرفتید حدود دو تا س��ه میلی��ون تومان را 
برای خرید لوازم کار در نظر بگیرید. بخشی 
از س��رمایه ش��ما نیز باید صرف خرید مواد 
اولیه از قبیل گلدان، شیشه، ظروف مختلف، 
پارچه، چوب، پوشاک و... شود که این مبلغ 

می تواند بس��ته به حجم اولی��ه ای که برای 
کارت��ان در نظ��ر داری��د بین پن��ج تا هفت 
میلیون تومان باش��د. توجه داشته باشید که 
ه��ر چه حوزه کار و تن��وع تولیدات و میزان 
استخدام نیروی کار شما بیشتر باشد طبیعتا 
سرمایه بیش��تری نیاز دارید ولی برای تولید 
در این سطح می توانید با سه تا چهار نیروی 

کار فعالیت خود را آغاز کنید. 
به گفته فعاالن این حوزه، برای راه اندازی 
ای��ن کار احتیاج به تخص��ص خاصی ندارید 
فقط باید قدری ذوق و س��لیقه هنری داشته 
باش��ید و واقعا به کار هنری عالقه مند باشید 
تا با گذراندن برخی دوره های آموزش��ی که 
توسط آموزشگاه های مختلف و سازمان فنی 
و حرفه ای برگزار می شود، مدارک و مهارت 
الزم را ب��رای ورود ب��ه ای��ن هن��ر- صنعت 
جذاب به دس��ت آورید، البت��ه به عنوان یک 
س��رمایه گذار ص��رف نیاز نداری��د مدرک یا 
مهارت خاصی در این زمینه داش��ته باشید 
ولی توجه داش��ته باش��ید که ای��ن دانش و 
مه��ارت می تواند در زمینه ش��ناخت بازار و 
س��لیقه مخاطبان و بهب��ود کیفیت تولید به 

شما کمک زیادی کند.

قیمت گذاری و سود آوری و شرایط بازار  
صنایع دس��تی  ح��وزه  در  قیمت گ��ذاری 
بس��یار متفاوت اس��ت و هنر- صنعت نقاشی 
دکوراتیو هم از این قاعده مس��تثنا نیس��ت. 
مهم تری��ن عوامل قیمت گ��ذاری در این کار 

میزان کیفی��ت و پیچیدگی طرح های به کار 
گرفته ش��ده در محصول است. عالوه بر این، 
ش��رایط بازار و استقبال مخاطبان نیز در این 
امر بی تاثیر نیس��ت بنابراین نمی توان به طور 
صری��ح در رابطه با قیمت ه��ا حرفی به میان 
آورد، چون بازه قیمتی بس��یار وسیع در این 

کار باعث ش��ده تا قیمت محصوالت تولیدی 
در این عرصه از پنج هزار تومان ش��روع شود 
و تا کاال ها و طرح های میلیونی گسترش یابد. 
یکی از مشخصه های مهم این بازار این است 
که مشتریان خاص خودش را دارد و محصول 
تولیدی شما بیشتر در طبقه متوسط و مرفه 
جامع��ه و آن ه��م در می��ان عالقه مندان به 

هنر و صنایع دستی طرفدار دارد، بنابراین باید 
تمرکز خ��ود را بر بازاریاب��ی میان این طیف 
از اف��راد معطوف کنید. البته ش��ما می توانید 
با انجام کارهای متوس��ط و کوچک به لحاظ 
س��ایز و پیچیدگی ط��رح، قیم��ت را به حد 
مطلوب افراد و طبقات کم درآمد تر برس��انید 
و از این بابت طیف وس��یع تری از مش��تریان 

بالقوه را پوشش دهید.
 

سود 50 درصدی
ب��ا کیفیت ه��ای مختل��ف و  ارائ��ه کار   
فرهنگ س��ازی در زمینه اس��تفاده از صنایع 
دس��تی یک راه حل مهم برای موفقیت شما 
در اس��تمرار حض��ور در بازار اس��ت. ارزش 
اف��زوده در بخ��ش صنایع دس��تی به دلیل 
المان ه��ای هنری به کار رفت��ه در تولیدات 
این صنعت بس��یار باالس��ت و جنبه هنری 
کار، اهمیت بس��یار باالی��ی دارد. در نهایت 
تولید در هر س��طحی که باش��د سود آوری 
ح��دود 50 درصدی برای ش��ما دور از ذهن 
نیس��ت بنابرای��ن می توانید ب��ا برنامه ریزی 
درست ابتدا سطح تولید در بازار را برای کار 
در این زمینه مش��خص کرده و با یک برنامه 
مدون در گذر زمان و با توسعه کار به سطح 
مطلوب و ایده آل دس��ت یابید. به یاد داشته 
باش��ید که فروش در ماه های اول نمی تواند 
درآمد قابل توجه��ی را نصیب تان کند ولی 
اگ��ر با ش��ناخت، وارد بازار ش��وید از همان 
ابتدا کارتان سود آور خواهد بود و طی مدت 

زمان کوتاهی در یک بازه پنج تا هشت ماهه 
سرمایه اولیه تان باز خواهد گشت.

 فرصت ها و تهدید های بازار
 توجه ب��ه بازار ه��ای صادرات��ی می تواند 
فرصت ه��ای جدی��دی را پیش روی ش��ما 
قرار ده��د؛ بنابراین می توانی��د در ادامه کار 
نیم  نگاهی هم به این بازار ها داش��ته باشید. 
بیت��ا براتی یکی از فعاالن بازار در این زمینه 
در گفت وگ��و با »فرص��ت ام��روز« اهمیت 
و جذابی��ت صنایع دس��تی در بس��یاری از 
کش��ور ها و تفاوت نگاه و اس��تقبال افراد در 
ایران و سایر کشور ها را یکی از عوامل ضعف 
بازار صنایع دس��تی کش��ور ارزیابی کرد و در 
ادامه افزود: خیلی از افراد در دنیا کش��ور ما 
را به ن��ام تولید کننده فرش می شناس��ند و 
شهرت فرش ایرانی برکسی پوشیده نیست، 
چرا ک��ه در بس��یاری از کش��ور ها صنایع و 
هنرهای دس��تی از اهمیت باالیی برخوردار 
است و به همین دلیل کارهایی از این دست 
قیمت ه��ای باالیی دارد اما در ایران به دلیل 
عدم فرهنگ سازی مناس��ب استقبال مردم 
خیلی چش��مگیر نیس��ت البته در سال های 
اخیر فض��ای بهتری بر بازار صنایع دس��تی 
حاکم ش��ده اس��ت.  این فعال بازار با اشاره 
به کارهای چاپ صنعتی روی اجس��ام، نقش 
ای��ن موض��وع را به عنوان ی��ک رقیب جدی 
برای بازار کارهای دس��تی کم اهمیت خواند 
و اضافه کرد: در نهایت نزدیک بودن به بازار 
ف��روش و بازار یابی درس��ت مهم ترین عامل 
تاثیرگذار در میزان س��ود آوری و فروش در 
این حرفه است. وی همچنین ریسک پذیری 
باال و درآمد بس��یار متغیر را به عنوان عاملی 
منف��ی در ب��ازار مط��رح ک��رد و گف��ت: در 
برخی ماه های س��ال مانند ماه های محرم و 
صف��ر که بازار بس��یاری از کاالها وارد رکود 
می ش��ود، ف��روش در این حوزه نیز بس��یار 
کاه��ش می یابد اما در ماه های پایانی س��ال 
به خصوص اسفند بیشترین استقبال از بازار 

این محصوالت صورت می گیرد.
 

 شناخت سلیقه مردم
رمز موفقیت در کار 

برات��ی در رابط��ه با ورود س��رمایه گذاران 
تازه وارد ب��ه این بازار می افزاید: اگر کس��ی 
عالقه من��د ب��ه ورود به این بازار اس��ت باید 
بداند که ش��ناخت س��لیقه مردم مهم ترین 

عامل موفقیت در کار است. 
از س��وی دیگر داش��تن مه��ارت کافی و 
ن��وآوری در کار و ارائ��ه طرح ه��ا و تولیدات 
جدی��د و متنوع از نکاتی اس��ت که باید در 
کار رعایت ش��ود.  وی در ادامه افزود: شیوه 
قیمت گذاری متناس��ب با توان مالی اقش��ار 
مختلف و تولی��د محصوالت با طیف قیمتی 
گسترده می تواند توان رقابت پذیری و مدت 
حضور و اس��تمرار ش��ما در بازار را مشخص 
کند. از س��وی دیگر شرکت در نمایشگاه ها، 
حض��ور در ب��ازار عمده فروش��ی و تاس��یس 
گالری یا فروش��گاه می تواند در س��ودآوری 
و ش��ناخت فضای بازار و محص��ول ایده آل 
مش��تریان و در نهایت فروش و کسب در آمد 

بیشتر بسیار راه گشا باشد. 

داش��تن یک کس��ب و کار به لحاظ عاطفی 
و مالی برای هر فردی دارای اهمیت اس��ت. 
یک کس��ب و کار عالوه بر این که می تواند به 
لحاظ مالی شما را اقناع کند می تواند بخشی 
از ش��خصیت و جایگاه اجتماعی شما را هم 
مش��خص س��ازد. س��االنه هزاران نفر دست 
به ش��روع یک کس��ب و کار جدی��د می زنند 
که در ای��ن میان س��رمایه گذاری در حوزه 
تجارت الکترونیک اغلب به س��رمایه و زمان 
کمتری برای ش��روع و توسعه کار نیاز دارد. 
البته بدیهی اس��ت که تج��ارت الکترونیک 
و ش��روع یک کس��ب و کار آنالین نیز مانند 
هم��ه کس��ب و کارهای دیگر با مش��کالت و 
چالش هایی چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ 
نظری مواجه اس��ت. اما با این وجود دالیل 
برای ش��روع س��رمایه گذاری  قانع کننده ای 
در تج��ارت الکترونیک وج��ود دارد که این 
 کسب و کار ها را از سایر فعالیت های اقتصادی

 متمایز می سازد.در این مطلب به چند دلیل 
ساده که س��رمایه گذاری در کسب و کارهای 
اینترنتی را توجیه می کند، اشاره می کنیم: 

1-  به دست آوردن استقالل شغلی
ش��اید تص��ور کنید که ب��رای ش��روع یک 
کس��ب و کار مس��تقل در زمینه های گوناگون 
نیاز به سرمایه باالیی داشته باشید اما همیشه 
این طور نیست؛ تجارت الکترونیک یک گزینه 

مناسب برای شروع یک کسب و کار مستقل با 
سرمایه کم است. 

از س��وی دیگر بنا به تعاریف خود اشتغالی، 
اس��تقالل و انعطاف پذی��ری بیش��تری در 
کس��ب و کار های آنالی��ن وج��ود دارد. توجه 
داشته باش��ید که صاحبان کس��ب وکارهای 
آنالی��ن ب��ه دلی��ل آزادی عم��ل بیش��تر، 
هم��واره خالقی��ت بیش��تری در کار دارند و 
 از مدیریت کس��ب وکار خود لذت بیش��تری 

خواهند برد.

2-  نیاز به سرمایه اندک
یک��ی از مهم تری��ن ویژگی های��ی ک��ه 
ی��ک کس��ب و کار را از س��ایر فرصت ه��ای 
س��رمایه گذاری ج��دا می کند س��رمایه بری 
اندک و در مقابل س��ود آوری باالی آن است. 
س��رمایه گذاری در برخ��ی کس��ب و کار ها 
به وی��ژه کس��ب و کار های آنالین ب��ا کمترین 
هزین��ه ممک��ن میس��ر اس��ت. ی��ک مث��ال 
س��اده و یک دلی��ل محکم ب��رای ای��ن ادعا 
مقایس��ه عین��ی دو کس��ب و کار مش��ابه در 
 ح��وزه تج��ارت الکترونی��ک و ف��رم متعارف 

آن است. 
 تصور کنید فردی اقدام ب��ه راه اندازی یک 
فروش��گاه اینترنتی کند. بنابراین در مقایسه 
با کس��ب و کار ب��ه ش��یوه متعارف، ای��ن فرد 
هزینه های کمتری را برای اجاره محل کسب 

خود می پ��ردازد، فضای کمت��ری را به لحاظ 
تج��اری نی��از دارد و از همه مهم ت��ر می تواند 
کس��ب و کار خ��ود را از خانه مدیری��ت کند و 
بس��یاری از مزیت ه��ای دیگ��ر که ب��ه لحاظ 
صرفه  جوی��ی در زمان و هزین��ه حائز اهمیت 

است. 

3-  قابلیت رشد سریع
یک دلی��ل مهم دیگر برای س��رمایه گذاری 
در کس��ب و کارهای آنالی��ن طی��ف وس��یع 
مخاطبان و قابلیت رشد س��ریع در بازار است. 
س��رمایه گذاری در تج��ارت الکترونی��ک این 
توانمندی را به ش��ما می دهد تا با مش��تریان 
متنوع ،ف��ارغ از بعد مکان س��ر و کار داش��ته 
باش��ید بنابراین رش��د این گونه کسب و کارها 
در دنیا نس��بت به فعالیت های متعارف بسیار 

سریع تر است. 

4-  صرفه  جویی در منابع انسانی
مهم ترین عامل موفقیت در هر کسب وکاری 
عالوه بر س��رمایه فیزیکی و ابزارها و امکانات 
الزم در نهایت نیروی انس��انی خ��الق و موثر 
اس��ت. به این ترتیب یک کسب و کار آنالین به 
ش��ما این اجازه را خواهد داد که تا حد ممکن 
در استفاده از نیروی انسانی صرفه  جویی کنید. 
بنابراین این نیروی انس��انی متفکر و خالق 
که نی��روی مح��رک ه��ر فعالی��ت تولیدی و 

کسب و کاری اس��ت می تواند در سایر بخش ها 
و فعالیت ه��ای اقتصادی به ط��ور موثر به کار 

گرفته شود. 

 5-  ایجاد درآمد های اضافی
و انتخاب براساس عالقه مندی 

یک دلیل دیگر برای ش��روع سرمایه گذاری 
در تج��ارت الکترونی��ک ایج��اد زمینه ه��ای 
الزم برای کس��ب یک درآمد اضافی از طریق 
پرداخت��ن ب��ه عالقه مندی ه��ای ش��خصی 
است. شاید ش��ما به عنوان یک فرد عالقه مند 
ب��ه س��رمایه گذاری در یک ح��وزه خاص به 
دلی��ل کمب��ود مناب��ع مال��ی و زمان��ی توان 
ش��روع کس��ب و کار مورد عالقه تان را نداشته 
باش��ید بنابرای��ن به عنوان ی��ک عالقه مندی 
در اوقات فراغ��ت می توانید یک کس��ب و کار 
آنالین را ش��روع کنید و ضمن کس��ب درآمد 
اضافی، به دنبال اکتس��اب یک جایگاه شغلی 
و کس��ب وکاری جدید باتوجه به عالقه مندی 
خود باشید. شروع یک کس��ب وکار پاره وقت 
کمترین آسیب را به موقعیت و جایگاه شغلی 

فعلی شما وارد خواهد کرد. 

6-  ریسک پذیری پایین و کم کردن 
تبعات شکست

 همان ط��ور ک��ه گفت��ه ش��د بیش��تر 
کس��ب و کار های آنالی��ن احتیاج به س��رمایه 

زیادی ندارند. این خصوصیت دو مزیت را پیش 
روی شما قرار خواهد داد: اول اینکه یک مزیت 
نسبی در امکان شروع یک کسب و کار به دلیل 
س��رمایه بری پایین برای ش��ما ایجاد می کند 
و از سوی دیگر ریس��ک پذیری و توان تحمل 
شکست را برای تان افزایش خواهد داد. طبیعتا 
زمانی که کسب و کار شما سرمایه کمتری را از 
ش��ما می گیرد عدم موفقیت در کار برای تان 
تبعات کمتری بر جای خواهد گذاش��ت و لذا 
جبران خسارت برای شما آسان تر خواهد بود. 
 البته کس��ب وکارهای آنالی��ن مزیت های 
دیگری نی��ز برایت��ان ب��ه هم��راه دارد مثال 
معافیت های مالیاتی )که در برخی کش��ور ها 
ارائه می شود(، اس��تفاده بهتر از زمان و مکان، 
افزای��ش رف��اه اجتماع��ی، صرفه  جوی��ی در 
منابع و بس��یاری دیگر از ای��ن قبیل مزیت ها 
 ک��ه طبیع��ت فعالی��ت در کس��ب و کار های 

آنالین است. 
در نقط��ه مقابل، ای��ن کس��ب و کار همانند 
ه��ر کس��ب و کار دیگ��ری ب��ا محدودیت ها و 
آس��یب هایی نیز مواجه اس��ت که ش��اید در 
مجال��ی دیگر ب��ه آن پرداختی��م، فعال هدف 
ما در این مقدمه آش��نایی و ش��ناخت بیشتر 
مخاطبان در ح��وزه کس��ب و کار های آنالین 
اس��ت به گونه ای که گام��ی در جهت ترغیب 
 بیش��تر ش��ما برای کس��ب اطالعات تکمیلی

 در این حوزه باشد. 

6 دلیل قانع کننده برای سرمایه گذاری در تجارت الکترونیک

 نقـاشی دکوراتیـو 
هنر- صنعتی ناشناخته در حوزه سرمایه گذاری 

 شهر به شهر به دنبال فرصت
کالف اول:

مسئله گردشگری چند 
سالی اس��ت که در کشور 
بی��ش از پیش مورد توجه 
ق��رار گرفت��ه و مناط��ق 
مختل��ف در ایران به تکاپو 
افتاده ان��د که ب��ا توجه به 
جاذبه هایی که دارند توجه گردش��گران را به خود معطوف 
کنند. ما هم اغلب در پی خبرهایی که بیش��تر از استان ها 
و اس��تانداری ها می رسد، س��رنخ ها را به شما می دهیم تا 
متوج��ه کمبودهای مختلف در اقصی نقاط ایران باش��ید 
و برای س��رمایه گذاری به آنه��ا توجه کنید. این کالف هم 
توجه به جاذبه های گردش��گری و س��واحل چابهار است؛ 
ب��ه گفته نماینده مردم این ش��هر در مجلس، قابلیت های 
گردشگری سواحل جنوبی سیستان و بلوچستان آنچنان 
که باید، شناس��انده نشده است و چنانچه این قابلیت ها به 
درستی شناس��انده و برای جذب گردشگر، امور زیربنایی 
انجام شود، می توان این منطقه را متحول ساخت و شرایط 
توسعه و آبادانی آن را فراهم کرد. از این رو یعقوب جدگال 
اظهار کرد: به منظور توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
جنوب اس��تان، عملیات اح��داث مجموعه های تفریحی و 

گردشگری در سواحل چابهار در دست اقدام است. 
همچنی��ن عالوه بر پروژه های عمرانی و گردش��گری 
می ت��وان ب��ه پرورش یک نوع الک پش��ت موس��وم به 
الک پش��ت  س��بز دریایی ه��م توجه کرد ک��ه جدگال 
در ای��ن خص��وص می گوید: چابهار با توجه به وس��عت 
و تنوع زیاد نواحی س��احلی، دارای س��واحل ماس��ه ای 
متع��دد ب��رای تخم گ��ذاری این الک پش��ت ها بوده که 
در فصل پاییز آغوش بر الک پش��ت مادر می گش��اید تا 
پذیرای نوزادانی باش��د که تا زمان گام نهادن بر ساحل 
زندگی باید روزهایی را در پناه گرمای شن های ساحلی 
س��پری کنند. او معتقد اس��ت: این یک جاذبه منحصر 
به فرد طبیعی و زیس��ت محیطی است که هم می تواند 
جاذب گردش��گران زیاد و هم محققان و پژوهش��گران 

محیط زیست باشد.
 

کالف دوم:
کالف دوم ه��م توجه به 
پتانس��یل های یک ش��هر 
دیگر در کش��ور است البته 
ای��ن پتانس��یل در زمینه 
صنع��ت اس��ت و مس��ئله 

گردشگری مطرح نیست. 
استان سمنان یکی از مناطقی است که از نظر صنعتی 
و تولید همواره فعال بوده که حال در خبری آمده عملیات 
اجرایی »منطقه ویژه اقتصادی س��منان« تا پایان آذرماه 

سال جاری آغاز می شود. 
به گزارش ایس��نا، مجتبی رضایی، معاون برنامه ریزی 
و اشتغال اس��تانداری سمنان در جلسه بسترسازی برای 
فعالیت منطقه ویژه اقتصادی ش��هر س��منان با اشاره به 
لزوم آغاز عملیات اجرایی در 300 هکتار از 1000 هکتار 
زمین منطقه ویژه اقتصادی شهرس��تان س��منان ، اظهار 
کرد: تحقق این امر زمینه حضور سرمایه گذاران جدید در 

سمنان را فراهم می کند. 
رضایی، رونق تولید و ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری های 
جدید و حمایت از س��رمایه گذاران موجود در استان را در 
فعال شدن مناطق ویژه اقتصادی در استان موثر دانست 
و گفت: استقرار گمرک و وجود زیرساخت های موجود در 
اس��تان می تواند به این امر کمک شایانی کند . شاید شما 
که یک سرمایه گذار هستید و به دنبال یک فرصت امن 
می گردید، بتوانید در این استان، حمایت گفته شده را 

به دست آورید. 

 اختصاص 120 میلیارد تومان
برای توسعه انرژی های نو

مجری طرح عوارض برق توانیر از اختصاص 120 میلیارد 
تومان اعتبار برای توسعه اس��تفاده از انرژی  خورشیدی در 

منازل خبر داد. 
مسعود خانی با اشاره به اینکه استفاده از انرژی های نو باعث 
حفظ محیط زیست می شود به دبیرخانه نخستین کنفرانس 
ملی انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار گفت: منابع این طرح 
از محل عوارض برق تامین می شود که از سال گذشته در قانون 
بودجه دیده شد. وی افزود: براس��اس این قانون، سه تومان به 
ازای هر کیلووات ساعت مصرف برق به قبوض مشترکان شهری 
اضافه شده  است تا با اس��تفاده از آن، منابع مالی اجرای طرح 
توسعه انرژی خورشیدی در منازل تامین شود. به گفته خانی، 
براساس بند »و« تبصره 11 قانون بودجه 93، دولت 50 درصد 
هزینه نصب پنل های خورشیدی در منازل را به عهده گرفته و 
نیم دیگر هزینه ها توسط مشترک پرداخت خواهد شد. وی در 
پاسخ به این پرسش که با اعتبارات سال جاری چه تعداد خانوار 
دارای برق خورشیدی می شوند، گفت: بخشی از این اعتبارات 
را برای فاز دوم نصب پنل های خورشیدی در ادارات و مدارس 
هزینه خواهیم کرد. مجری طرح عوارض برق توانیر اضافه کرد: 
از سال گذشته توسعه برق خورش��یدی را در مدارس و ادارات 
آغاز کرده ایم. بنابراین امسال حدود 50 تا 60 میلیون تومان از 
اعتبارات به ادامه این ط��رح اختصاص خواهد یافت. وی ادامه 
داد: بقیه اعتبارات صرف توسعه انرژی خورشیدی برای منازل 
می شود. براساس برآوردها با اعتبارات امسال 10 هزار خانوار در 

سراسر کشور دارای انرژی خورشیدی می شوند. 
خانی در پاسخ به این پرس��ش که آیا برای مناطق محروم 
اعتبارات بیشتری در راستای استفاده از انرژی خورشیدی در 
نظر گرفته ش��ده یا خیر، عنوان کرد: برای توزیع اعتبارات با 
توجه به وجود 25 میلیون مشترک خانگی در سراسر کشور، 
نسبتی برای هر اس��تان در نظر گرفته شده  است. وی اضافه 
کرد: البته یکسری شاخص های دیگر نیز لحاظ شده اما به طور 
عمده، تعداد مشترکان هر استان مالک تصمیم گیری برای 

تعیین سهم بودجه بوده  است. 
مجری طرح عوارض برق توانیر با اش��اره به اینکه س��قف 
پرداخت اعتبارات برای اس��تفاده از برق خورشیدی توسط 
دولت ح��دود 9/5 میلیون تومان تعیین ش��ده، اف��زود: به 
این ترتیب س��هم مش��ترک برای ایجاد پنل خورش��یدی، 
چهار میلیون و 750 هزار تومان خواهد ش��د. البته این ارقام 
برآوردهای توانیر بوده و عدد دقیق از مناقصه بیرون می آید. 
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نقطه شروع

ارزش افزوده در بخش صنایع 
دستی به دلیل المان های هنری به 
کار رفته در تولیدات این صنعت 
بسیار باالست و جنبه هنری کار، 

اهمیت بسیار باالیی دارد. در 
نهایت تولید در هر سطحی که 

باشد سود آوری حدود 50 درصدی 
برای شما دور از ذهن نیست

عباس نعیم امینی 



در دو هفته گذشته شاهد بودیم که قیمت دالر و ارز 
در کشور با افزایش20 درصدی رو به رو بود و سپس این 
نوسان با 10 درصد کاهش به ثبات قیمت دالر انجامید. 

اتفاقی که برخی آن را ناش��ی از تمدید مذاکرت ایران و 
1+5 و برخی کاهش بی س��ابقه قیم��ت نفت که نگرانی 
کسری بودجه را به دنبال خواهد داش��ت دانستند. هر 
چند نوس��ان قیمت دالر به یک یا چند عامل وابس��ته 
نیس��ت؛ اما ش��رایط اقتصادی فعلی کش��ور در نتیجه 

هر تغییری ناآرام می ش��ود و این ناآرامی سبب شده تا 
بسیاری به دنبال بازیابی دالیل عمده این افزایش باشند. 
در نتیجه این تردید ها »فرصت امروز« تالش کرده تا در 
گفت و گو با کارشناس��ان اقتصادی دالیل عمده آن را 
بازشناسی کند که در ادامه این نظرات را پیش رو دارید. 

دالیلافزایشقیمتارزبررسیمیشود

چرا ارز عریض شد؟  قیمتدالربایدواقعیشود

تالطم هایی که در ب��ازار ارز اتفاق افتاد، عمال نش��انگر 
واقعیتی بود که از فرصت عدم تواف��ق ایران با گروه 5+1 
اس��تفاده کرد و حبابی که در این زمینه ایجاد ش��ده بود، 
ترکید. در یک سال و نیم گذش��ته دولت تالش کرد نرخ 
برابری ارزش ریال مقابل دالر را ثابت نگه دارد، در حالی که 
ما با یک تورم 30 درصدی رو به رو بودیم که هرچند اکنون 
به 20 درصد رسیده، اما به هرحال این تورم نقش موثری 

در کاهش ارزش ریال داشته است. 
رییس بانک مرکزی نیز قیمت 3200 تومان را بهترین 
قیمت دالر در شرایط فعلی عنوان کرد که این نشانگر لزوم 

افزایش قیمت ارز بوده است. 
در ای��ران واردات ب��ا قیم��ت دالر دولت��ی، ش��رایط 
غیر واقعی ایجاد کرده که س��بب ش��ده بس��یاری به این 
فکر کنند که واردات بس��یاری از کاالها نس��بت به تولید 
آنها به صرفه تر اس��ت در حالی که اگر دالر واقعی باش��د 
 خواهیم دید این واردات با هزینه کمتری نسبت به تولید 

اتفاق نمی افتد. 
حفظ قیم��ت دالر ب��ه ش��کل مصنوعی در راس��تای 
منافع ملی نیس��ت، زیرا هزین��ه تولید متناس��ب با نرخ 
ت��ورم افزایش پیدا می کن��د، در حالی که ن��رخ واردات با 
ارز دولتی ای��ن افزایش قیمت را در پی نخواهد داش��ت و 
 نتیجه آن عقیم ماندن تولید داخلی نس��بت به تولیدات 

خارجی است. 
در کل اقدامات دولت س��بب زی��ان واحد های تولیدی 
ش��ده اس��ت. طبق اطالعاتی که انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ارائه کرده در ش��ش ماهه س��ال جاری قیمت گاز 
طبیعی مصرفی این تولید کنن��دگان 82 درصد افزایش 
پیدا کرده و عوامل��ی چون افزایش قیم��ت حمل و نقل و 
حقوق پرسنل، هزینه تولید آنها را باال برده و با اینکه تولید 
این تولید کنندگان با آخرین تکنولوژی روز انجام می شود 
و از کیفیت بهتری نس��بت به فوالد چین و کش��ورهای 
مشابه برخوردار است اما قیمت باالی تمام شده آن سبب 
ش��ده این محصول در ب��ازار جهانی و در داخل نس��بت 
 به تولیدات مش��ابه چینی نتوان��د بازار مناس��ب خود را 

داشته باشد. 
ما در رس��انه های گروهی به اش��تباه افزایش نرخ دالر 
 و نرخ براب��ری ارزش ریال را نادرس��ت اع��الم می کنیم، 
در حالی که افزایش قیمت دالر به نفع اقتصاد کشور است. 
در حال حاضر قیمت واقعی دالر باید چه��ار هزار تومان 
باش��د. وقتی قیمت دالر واقعی شود ش��اهد رونق تولید 
و افزایش ص��ادرات و به دنبال آن محدود ش��دن واردات 
خواهیم ب��ود. ما نبای��د فراموش کنیم که همیش��ه نفت 
نداریم و نمی توانیم از طریق فروش آن نیازهای خودمان 
را تامین کنیم. بر پایه آمار گمرگ در ش��ش ماه نخس��ت 
امسال 10 قلم از کاالهای وارداتی ما به کاالهای اساسی 
چون گندم، جو، ذرت، کنجاله، روغن خام نباتی، ش��کر و 

بنزین اختصاص داشته است. 
این مقوله بسیار ناراحت کننده ای است که نتیجه نرخ 
غیر واقعی قیمت دالر اس��ت. در این ش��رایط ما به عنوان 
یک کش��ور تولید کننده گندم می بینیم ک��ه اگر گندم را 
وارد کنیم مق��رون به صرفه  اس��ت، در حالی که این گونه 
نیس��ت و قیمت غیر واقعی ارز به این امر انجامیده است. 
این خیلی بد اس��ت که ما از آلمان گندم وارد می کنیم یا 
روس��یه به ما می گوید به من نفت بدهید تا در ازای آن به 

شما گندم بدهم. 
طبق آمارهای منتشر شده،  در س��ال جاری نرخ رشد 
اقتصادی امری��کا 3/9 درصد اعالم ش��ده اس��ت که این 
رش��د نتیجه پایین بودن نرخ دالر در قبال ارزهای دیگر 
بوده است. بنابراین کاهش ارزش پول ملی به نفع اقتصاد 

کشورهاست. 
در همین ش��رایط اتحادیه اروپ��ا برای به��ره بردن از 
این داس��تان به س��متی رفته اس��ت که نرخ برابری یورو 
را نس��بت به دیگر ارزها کاهش دهد تا در نتیجه ش��اهد 
رشد اقتصاد داخلی باش��د. در نتیجه این سیاست شاهد 
هستیم که قیمت یورو از یک دالر و 39 سنت به یک دالر 
و 22 سنت کاهش پیدا کرده که حتی پیش بینی می شود 
این کاه��ش به یک دالر و 20 س��نت نیز برس��د. این امر 
 ب��ه کاه��ش می��زان واردات و افزایش ص��ادرات در اروپا 

خواهد انجامید. 
بیش��ترین س��هم اقتصاد ایران، دولتی اس��ت و بخش 
خصوصی چندان پویا نیس��ت. به ط��ور مثال محصوالت 
فوالدی ما ک��ه مهم ترین آنه��ا در فوالد مبارک��ه و فوالد 
خوزس��تان با آخرین تکنولوژی روز تولید می ش��ود 10 
ت��ا 15 دالر گران تر از محصوالت روس��یه و قزاقس��تان 
 در ب��ازار جهان��ی ارائ��ه می ش��ود و هم��ه وابس��ته ب��ه 

دولت است. 
بخش عمده صادرات ما به پتروش��یمی و مواد اولیه آن 
که از طریق تکنولوژی روز دنیا تولید می ش��ود وابس��ته 
اس��ت و س��هم بخش خصوصی در این میان بسیار اندک 
 اس��ت و چندان نقش��ی نمی توان برای بخش خصوصی 

متصور شد. 
از سوی دیگر، بخش خصوصی چندان توجهی به رشد 
تولید ندارد و تنها به دنبال سوداگری مالی است. دلیل این 
حرفم نیز این است که انجمن تولید کنندگان سنگ آهن 
به جای آنکه به دنبال آن باش��ند تا سنگ آهن در داخل 
فرآوری و سپس صادر شود، به منافع خود می اندیشند و 

تمایل دارند سنگ آهن به صورت خام صادر شود. 
بنابراین سهم بخش خصوصی در این میان اندک است 
و با تصدی دولت بر همه اقتصاد، ما شاهد واردات مبتنی 
بر ارز دولتی هستیم که الزم اس��ت در این اتفاق بازبینی 
الزم انجام ش��ود و با واقعی ش��دن قیمت دالر، واردات ما 
ش��کل منطقی تری به خود بگیرد و احس��اس نکنیم اگر 
 هرچیزی را وارد کنیم منفعت آن برای ما بیش از تولید آن 

است. 
پایین نگه داش��تن قیمت دالر تنها منافع س��وداگران 
مالی و واردات کنندگان قاچاق را فراهم می کند و با در نظر 
گرفتن نرخ دو میلی��ارد دالری واردات ایران درخواهیم 
یافت ثابت نگه داشتن کاذب قیمت دالر به نفع هیچ کس 

نیست. 

قاس��م انصاری رنانی، استاد 
مدیریت دانشگاه عالمه معتقد 
اس��ت که افزای��ش قیمت دالر 
به دالیل مختلفی بستگی دارد 
که مهم ترین آن در حال حاضر 
عامل روانی است که به افزایش 

میزان تقاضا انجامیده است. 
ش�اهدیمک�هقیم�تدالر
روندافزایشیطیمیکند،
برخیاینافزایشراناشی
ازکاه�شقیم�تنف�تو
برخیموجیک�هازنتیجه
نگرفت�نمذاک�راتایج�اد
ش�دهاعالمکردهاند،ش�ما
دلیلاینروندافزایش�یرا

چگونهمیبینید؟
مسائل مختلفی در قیمت ارز 
تعیین کننده هستند که هریک 
از آنها می توانن��د در کاهش یا 
افزایش آن نقش داشته باشند؛ 
اما به نظ��ر من روند افزایش��ی 
فعلی بی��ش از هر چیز منش��أ 
روان��ی دارد. به ای��ن دلیل که 
نتوانس��تیم ارز الزم را از فروش 
نفت به دس��ت بیاوریم و مردم 

احس��اس کردند که عرضه دالر 
کم خواهد ش��د، به خرید دالر 
دست زدند که این امر تقاضا را 
افزایش داد و در نتیجه این موج 
روانی سبب افزایش قیمت دالر 
ش��د، البته عوام��ل دیگری هم 
در این میان دخیل هس��تند اما 
مهم ترین آنها به نظر من عامل 

روانی است. 
برخیکارشناس�اناقتصادی
دالر قیم�ت ک�ه معتقدن�د
بای�دباروندت�ورمهمخوانی
داش�تهباش�دوبهتناس�ب
تورمافزایشپی�داکند،زیرا
کنترلقیمتازس�ویدولت
تنهامیتوان�دمقطعیقیمت
راکنترلکندوناگهانبایک
رون�دمتزلزلقیم�تروبهرو
خواهی�مبودکهدرس�ال91
ایناتفاقافتادوقیمتگذاری
دول�تنی�زدراینام�رموثر
نب�ود.اتفاق�یکهاقتص�ادرا
دچ�ارحملهبدیکرد.ش�ما
فکرمیکنی�دآیابایدکنترل

قیمتاتفاقبیفتدیاخیر؟

اینک��ه قیم��ت دالر بای��د 
متناسب با ارزش ریال تعیین 
ش��ود، رویه نامعقولی نیست. 
دولت تنها از طریق وارد کردن 
دالر و عرضه بی��ش از تقاضا تا 
جای��ی می تواند قیم��ت دالر 
را در کنترل داش��ته باش��د اما 
جایی ک��ه این ام��کان برایش 
مهیا نباشد خواه ناخواه قیمت 
دالر، به س��متی م��ی رود که 
قیمت واقعی خود را پیدا کند. 
بنابرای��ن قیم��ت دالر را باید 
فضای بازار و ش��اخص ارزش 
ریال در براب��ر آن تعیین کند. 
تعیی��ن قیم��ت دالر وظیف��ه 
دولت نیس��ت، این ب��ازار آزاد 
اس��ت که تعیین کننده قیمت 
دالر اس��ت. ای��ن افزای��ش 
قیم��ت دالر ه��م جاهایی به 
دولت کم��ک کرده ت��ا بتواند 
کس��ری های خ��ود را جبران 
کن��د، در همان س��ال 91 که 
قیمت دالر دچار روند افزایشی 
روزبه روز ب��ود، دولت از فروش 
دالر بهره ب��رد و تا چند مرحله 

توانس��ت از این طریق بودجه 
یارانه ها را تامین کند. 

مذاک�رات1+5نی�زیکیاز
عوامل�یاس�تک�هبرخی
دالر قیم�ت در معتقدن�د
دخی�لاس�ت،ش�مافک�ر
ای�ن نتیج�ه میکنی�د
مذاکراتدرصورتپیروزی
یاشکس�تچ�هتاثیریبر
قیمتدالرخواهدداشت؟

نتیجه مذاک��رات و نتایج آن 
شرایط قابل کنترلی نیست که 
بگوییم مانند مسائل اجتماعی 
کنت��رل  را  آن  نی��م   می توا
کنیم. تنها فضایی که می تواند 
م��ا را از این غیر قاب��ل کنترلی 
دربیاورد داش��تن اقتصاد و پول 

قوی است. 
وقتی بتوانیم س��هم خودمان 
را از ب��ازار قوی جهانی داش��ته 
باش��یم و بتوانی��م از طری��ق 
صادرات و واردات با ب��ازار آزاد 
مبادل��ه کنی��م، در نتیجه این 
مبادالت ارز الزم به کشور وارد 
می ش��ود آن زم��ان می توانیم 

قیمت مناسب دالر را مشاهده 
کنیم، در غیر این ص��ورت این 
موازنه های سیاس��ی اس��ت که 

اقتصاد ما را متاثر می کند. 
دراینمیاننقشتورمچه
میش�ود،آیامی�زانتورم
خواهناخ�واهقیمتدالررا

باالخواهدبرد؟
ت��ورم نتیج��ه حج��م پ��ول 
در گ��ردش و رابط��ه عرض��ه و 
تقاضاست. دولت یازدهم یکی 
از قول هایی که داده و سیاستی 
که دنب��ال می کند کاهش تورم 
است، اما در شرایطی که قیمت 
نفت حت��ی ب��االی ص��د دالر 
پیش بینی می ش��ود که به 40 
دالر برس��د، دولت بر سیاست 
صرفه جوی��ی و کاهش یارانه ها 
تمرکز کرده و مش��خص است 
که قصد ن��دارد با افزایش حجم 
پول در گردش دست به تامین 
منابع بزن��د و در نتیجه نگرانی 
از ت��ورم و افزای��ش قیمت دالر 
ناشی از تورم بعید است که با آن 

رو به رو باشیم. 

فرهادغف��اری کارش��ناس 
اقتص��ادی مواف��ق سیاس��ت 
کنترل قیم��ت دالر در وضعیت 
فعلی است ؛ زیرا که فضای بازار 

نیازمند آرامش است.
دالیلافزایشقیمتدالررا
چگونهارزیابیمیکنید؟آیا
کاهشبهاینف�تیامعلق
ماندنمذاکراتنقش�یدر

اینافزایشداشتهاند؟
دلیل مشخصی را نمی توانیم 
برای ای��ن افزایش تعیین کنیم. 
افزای��ش قیم��ت دالر دالی��ل 
مختلف��ی دارد ک��ه دس��ت به 
دس��ت ه��م داده  و س��بب این 
افزایش شده است. البته در این 
افزایش ما با یک اور شوت رو به 
رو بودی��م به این معن��ا که ابتدا 
20 درصد این قیم��ت افزایش 
پیدا کرد و س��پس با 10 درصد 
کاهش این رق��م در 10 درصد 
افزایش تثبیت ش��د. به هر حال 
هرچند که عوام��ل مختلفی در 
این افزای��ش دخیل هس��تند، 
ولی عوامل��ی در ای��ن زمینه از 
اهمیت بیشتری برخوردار بودند. 
عواملی چون کاهش قیمت نفت، 
مطرح شدن شرایط بودجه سال 
آینده ک��ه قیم��ت ارز دولتی را 
2600 ت��ا 2800 اع��الم کرده 
و در نهایت مباح��ث مربوط به 
مذاکرات در کن��ار عوامل دیگر 
به افزایش قیمت دالر انجامید. 
در زمینه مذاک��رات البته اتفاق 
بدی نیفتاده است، ولی احتماال 
عده ای که معامالتشان را به پس 
از مذاکرات موکول کرده بودند، 
این معام��الت را اکن��ون انجام 

داده اند که همین امر به افزایش 
تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت 

ارز انجامید. 
دراینشرایطبهنظرشماآیا
ماشاهدروندافزایشیقیمت
دالرخواهیمبودیاقیمتدالر

ثابتخواهدماند؟
با توجه ب��ه ش��رایط موجود 
ب��ه نظر م��ن بعید اس��ت عامل 
غیرمترقب��ه ای اتف��اق بیفتد تا 
در نتیجه آن قیم��ت دالر دچار 
نوسان ش��ود. بنابراین من فکر 
می کنم تا آخر اسفند ماه با یک 
تع��ادل در میزان قیم��ت دالر 
رو به رو خواهیم بود. پس از آن در 
سال آینده ممکن است تغییراتی 
ایجاد شود، ولی ش��رایط فعلی 
از یک تعادل در ب��ازار دالر خبر 

می دهد. 
برخیکارشناسانمعتقدند
بهتناس�بافزای�شتورم،
قیمتدالرنیزبایدافزایش
پیداکندتادرنتیجهکنترل
قیمتتوس�طدولتایجاد
حبابش�ودوبایکاتفاق
سادهاینحباببترکد،نظر
ش�مادراینبارهچیست؟
آیاقیم�تدالربایدکنترل

شودیاخیر؟
دو بحث در ای��ن میان مطرح 
اس��ت، ارز نیز یک کاالس��ت و 
در نتیجه به تناس��ب تورم باید 
افزای��ش پیدا کن��د، ام��ا نکته 
دیگری ک��ه در این میان مطرح 
اس��ت اینک��ه دالر ی��ک کاالی 
اس��تراتژیک اس��ت و چ��ون 
واردات بر پایه آن اتفاق می افتد 
نوسانات زیاد آن سبب افزایش 

تورم، بیکاری و رکود می شود و 
در نتیجه ما با پدیده رکود تورمی 
که اکنون با آن مواجه هس��تیم 

رو به رو خواهیم بود. 
اگر در شرایط فعلی با افزایش 
تورم پنج، شش درصدی قیمت 
دالر نی��ز پن��ج تا ش��ش درصد 
افزایش پیدا کند، ش��اهد رکود 
تورم��ی خواهیم ب��ود. بنابراین 
در ش��رایط نامناس��ب کنون��ی 
جایی برای گران��ی قیمت دالر 
وجود ندارد و افزایش آن سبب 
ناامیدی و ناآرامی بازار می شود. 
به نظر من در شرایط کنونی نیاز 
به آرامش و امی��د در بازار وجود 
دارد و الزم اس��ت فع��ال دولت 
این سیاس��ت نظارتی و کنترلی 
خود را ادامه ده��د، زیرا قیمت 
دالر در کش��ور ما یک شاخص 
است و نوسان آن در میان مردم 
ایجاد نگرانی می کند. در کشور 
ژاپن نیز که برنج یک شاخص به 
حساب می آید، چون یک کاالی 
استراتژیک است کامال در کنترل 
دولت قرار دارد تا نوسان قیمت 
آن سبب ناآرامی در میان مردم 
نشود. در اصل در شرایط کنونی 
نوسان قیمت دالر به سفته بازی 
می انجامد و سفته بازی چندان 
به نفع شرایط روز بازار و اقتصاد 

کشور نیست. 
نتیج�ه میکنی�د فک�ر
مذاکراتچهشکستوچه
پیروزیچهنقشیدرقیمت

دالرخواهدداشت؟
من نتیجه مذاکرات را س��یاه 
ی��ا س��فید نمی دان��م و معتقد 
نیس��تم که نتیجه آن شکست 

یا پیروزی اس��ت. مذاکرات یک 
روند چانه زنی است که موفقیت 
در آن اقتصاد ما را جلو می برد، اما 
نباید اقتصاد کشور را به این امر 
گره زد و نقش بسیار مهمی برای 
مذاکرات قائل ش��د. در شرایط 
فعلی ما توانس��ته ایم در همین 
ش��رایط تحریم اقتصاد خود را 
به پیش ببریم و کشور ما در این 
شرایط نیز توانسته موفق عمل 
کند. ظرفیت کشور ما باال تر از آن 
است که این تحریم ها و مذاکرات 
بتواند آن را تحت تاثیر قرار دهد. 
درآین�دهرابطهمی�انتورم
ارزیاب�ی چگون�ه را دالر و

میکنید؟
رابطه ت��ورم و دالر در اقتصاد 
ایران یک رابطه ثابت شده است. 
همیشه شرایط تورمی، نرخ ارز 
را تحت تاثیر قرار داده اس��ت و 
با ایجاد تورم در کشور با نوسان 
قیمت ارز رو ب��ه رو خواهیم بود. 
در ش��رایطی که ناگهان شاهد 
یک ت��ورم 60 درصدی باش��یم 
خواه ناخواه قیمت دالر به شدت 
افزایش خواهد داشت و دولت در 
این شرایط نقش حمایتی خود را 
از دست خواهد دارد و نمی تواند 
کنترل��ی بر قیمت دالر داش��ته 
باشد. رفتار اقتصادی و انضباط 
مالی دولت باید به نحوی باش��د 
که این نرخ تورم��ی پیش نیاید 
و اگر این انضب��اط مالی اعمال 
ش��ود، بی شک ش��اهد خواهیم 
بود که قیم��ت دالر نیز افزایش 
چشمگیر نداشته باشد. در اصل 
تع��ادل در اقتصاد و سیاس��ت، 
افزایش لجام گس��یخته تورم را 

پیش نخواه��د آورد و در نتیجه 
صادرات افزایش پیدا می کند و 

قیمت ارز رشد نخواهد داشت. 
درش�رایطنوس�انیشاهد
هس�تیمکهم�ردمنگاهی
س�رمایهایب�هدالرپی�دا
میکنندوبهس�متخرید
دالرمیروند؛ای�نرویهرا
چگونهارزیابیمیکنید؟آیا
دالریککاالیس�رمایهای
اس�تیابایدسیاس�تیدر
پیشگرفتکهایننگاهبه
دالروجودنداشتهباشد؟

مردم در زمینه سرمایه گذاری 
همیشه عقالیی عمل می کنند. 
آنها یک محاسبه انجام می دهند 
و می بینن��د نرخ به��ره در بانک 
21 درصد اس��ت، اما در شرایط 
نوسانی با مش��اهده یک حاشیه 
امن می بینند که ای��ن بهره در 
کاالی��ی مانن��د دالر 25 درصد 
اس��ت و در نتیج��ه روی آن 
سرمایه گذاری می کنند. دولت 
اگر بخواهد این نگاه سرمایه ای یا 
در اصل همان سفته بازی -چون 
این عمل سرمایه گذاری نیست و 
سفته بازی است- را کنار بگذارد 
باید نوسان قیمت دالر را کنترل 
کند و ش��رایط بازار را به سمت 
آرامش ببرد. نوسان بازار به نفع 
سفته بازی خواهد بود و به هیچ 
عن��وان نمی توان جل��وی آن را 
گرفت. سرمایه گذاری به عملی 
گفته می شود که در فرآیند آن 
تولید و افزایش آن اتفاق بیفتد، 
اما در مبادله دالر تولیدی اتفاق 
نمی افتد و به این امر سفته بازی 

می گویند. 

فرهادغفاری،کارشناساقتصادی:

درحالحاضرقیمتدالربایدکنترلشود
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دیدگاه

بهمنآرمان
کارشناساقتصادی

قاسمانصاریرنانی،کارشناساقتصادی:

افزایشقیمتدالرمنشأروانیدارد

جایگاهپرنوسانارزدربازارایران

نوس��ان نرخ ارز در ایران، یکی از پر تکرار ترین مفاهیم 
اقتصادی در بازار تجارت ایران است. به طور کلی با توجه به 
حجم مبادالت باالی کشورها در بازارهای جهانی، طبیعی 
است که نرخ ارز و نوس��ان های آن نیز حائز اهمیت باشد، 
اما در این میان نرخ ارز در بازاره��ای ایران چه وضعیتی 
دارد و براس��اس کدام یک از ان��واع ارز در ای��ران اهمیت 

بیشتری دارد؟ 

همیشهپایدالردرمیاناست!
دالر امریکا همواره ارز غالب در اقتصاد جهانی اس��ت. 
اگرچه در طول دهه 70میالدی، با تمهیدات جهانی، دالر 
از وضعیت یکه تازی خارج شد و ارزهای دیگری هم وارد 
بازار رقابت شدند اما بی شک دالر همیشه معتبرترین نوع 

ارز در بازارهای جهانی شناخته می شود. 
این اعتب��ار باعث ش��ده ایاالت متحده ب��ه بزرگ ترین 
اقتص��اد جه��ان تبدیل ش��ود. اگرچ��ه این کش��ور تنها 
 پنج درص��د از جمعیت جهان را داراس��ت، ب��ا این وجود 
25تا30 درصد از اقتصاد بین المللی را ش��امل می ش��ود. 
این »بزرگ ترین اقتصاد جهان« بودن ش��امل بخش های 
مختلفی اس��ت: تولی��د ارزش اف��زوده، بازاره��ای پولی 
بین الملل��ی، حج��م وس��یع اقتص��اد و ص��ادرات، تولید 
محصوالت کشاورزی و صنعتی. همه این عوامل در کنار 
یکدیگر ، ایاالت متحده را به یک مرکز منحصربه فرد برای 

بازارهای مالی جهان تبدیل کرده است. 
اما یکی دیگر از دالیل اهمیت دالر این است که عالوه بر 
ایاالت متحده، کانادا و بخش بزرگی از امریکای التین به 
طور مستقیم یا غیرمستقیم معامالت خود را از طریق دالر 
انجام می دهند. برخی از کش��ورها و جزایر در آن منطقه 
هم از دالر امریکا به عنوان پول رسمی استفاده می کنند. 
با توجه به این عوامل، منطقه تحت س��لطه دالر ، ش��امل 

40تا45 درصد از کل اقتصاد جهان خواهد بود. 
با ای��ن مقدمه در زمینه اهمیت دالر طبیعی اس��ت که 
دالر را یکی از بازیگران اصلی صحنه نوس��انات ارز ایران 
تلقی کنیم. با توجه به روابط به نسبت سرد ایران و ایاالت 
متحده، ایران تالش کرده وابستگی و ارتباط خود را با دالر 
کاهش دهد، اما تحقق این امر حقیقتا دشوار است. دالیل 

این دشواری در چند عامل خالصه می شود: 

ارتباطتنگاتنگنفتودالر
بخش بزرگی از بودج��ه ایران از ص��ادرات نفت تامین 
می ش��ود، بنابرای��ن دالره��ای نفتی که حاص��ل معامله 
ایران با کش��ورهای دیگر در بازار معامالت نفتی اس��ت، 
تاثیر مس��تقیمی بر نرخ ارز و تورم در ب��ازار داخلی ایران 
خواهد داشت. با توجه به تقابل مس��تقیم ریال و دالر در 
این بازارها، نمی توان از تاثیر رش��د یا کاهش نرخ دالر بر 

معامالت داخلی نیز چشم پوشی کرد. 

معامالتجهانیودالر
دالر، نقش مهمی در معام��الت بین المللی ایران دارد. 
اگرچه مقامات ایران همواره تالش کرده اند، در مبادالت 
خود دیگر ارزها را جایگزی��ن دالر کرده یا حتی در برخی 
موارد کاال را جایگزین ارز کنند اما بسیاری از کشورهای 
منطقه و طرف قرارداد ایران به مبادله از طریق دالر تمایل 

بیشتری دارند. 

تولیداتداخلیودالر
هر کشوری برای تولید کاال و شکوفایی اقتصادی تالش 
می کند. ایران نیز در عرصه تولیدات داخلی تا حدود زیادی 
پر تالش ظاهر ش��ده اس��ت اما برخی کاال ها برای تولید، 
نیاز به وارد کردن مواداولیه خارجی دارند که مبادله این 
مواداولیه در برخی موارد با ی��ورو و در برخی دیگر با دالر 

صورت می گیرد. 
اگر هزینه خرید و وارد کردن مواداولیه با س��ود فروش 
برابری کند یا حتی بیشتر باشد، تورم حاصل از تبدیل ارز 
به ریال باعث زمینگیر شدن تولید کننده داخلی می شود. 

ایراندربرابرنوساناتارز
دولت ایران در برابر تورم ناشی از نوسانات ارز اقدامات 
متعددی صورت داده است. یکی از اقدامات ایران، کاهش 
واردات کااله��ای غیر ضروری به ایران ب��ود. با این روش، 
ایران فشار ورود کاالهای خارجی و تبدیل ریال به ارز و ارز 

به ریال را کاهش داد. 
از س��ال 2012 میالدی تاکنون، س��قوط ارزش ریال، 
منجر به افزایش قیمت ارز و باال رفتن تورم در ایران شده 
است. بر این اساس، دولت ایران در پی سیاست های کاهش 

تورم، دو راهکار عمده را دنبال کرده است: 
  کنترل س��رمایه های داخلی و س��رمایه گذاری های 

خارجی
  تعری��ف ارز چندگان��ه خارجی از س��وی دولت که 

منحصر به ورود کاالهای ضروری می شود. 

آیندهارزدرایران
این روزها تمامی مسیرهای اقتصادی و سیاسی ایران، 
به مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای 1+5 ختم می شود. 
اغلب اقتصاددانان معتقدند نوسانات ارز در ایران به شدت 
تحت تاثیر مذاکرات ق��رار دارد. با انتش��ار کوچک ترین 
خبری برای امید یا عدم امید ب��ه نتیجه مثبت مذاکرات 

بازار ارز ایران نیز نوسان پیدا می کند. 
از س��وی دیگر لغو تحریم ها، به افزایش مبادالت ایران، 
کاهش تورم و شکستن حباب افزایش قیمت ارز در ایران 
منجر خواهد شد. با از بین رفتن تورم و افزایش ارزش ریال 
در برابر دالر، حجم تولیدات داخل��ی و صادرات خارجی 
ایران افزایش و س��ود این تولیدات و صادرات هم چندین 

برابر خواهد شد. 
گردآوریوترجمه:رویاپاکسرشت

دریچه

سارابرومند



اکثر خانواده های ایرانی برای خرید پالتو، بارانی و کفش 
فصل زمس��تان به مراکز بورس ف��روش این کاال مراجعه 
می کنن��د. به طور میانگین ح��دود 50 درصد از تهرانی ها  
ب��رای خرید پالت��و و بارانی به مراکز تج��اری در مرکز و 
جنوب ش��هر تهران مانند خیابان جمهوری و هفت تیر و 
حدود 25 درصد دیگر نیز به مراکز خرید در غرب ش��هر 
و 25 درصد باقیمانده هم به مناطق ش��مالی مانند پاساژ 
قائم و تندیس می روند. بیشتر افرادی که برای خرید پالتو 
و بارانی به پاس��اژ قائم مراجعه می کنند، از اقشار متوسط 
جامعه محسوب می شوند و تعداد کمی هم از افراد پالتو یا 
بارانی موردنظر خود را از پاساژهایی مانند تندیس، مراکز 
خرید غ��رب و دیگرمغازه و مزون های موجود در س��طح 

شهر تهران خریداری می کنند. 
به منظور بررس��ی قیمت و کیفیت انواعی از پوش��اک 
زمس��تانه مانن��د پالتو، باران��ی و کفش س��ری به برخی 
پاس��اژها و مراکز خرید در سطح شهر تهران زدیم. آنچه 
در این بررسی بیشتر مشاهده می شد، نارضایتی اکثریت 
مردم از کیفیت اجناس و قیمت بس��یار باالی آنها نسبت 
به سنوات گذشته است. به طوری که در این چند روز اخیر 
اکثر مش��تریانی که برای خری��د پالتو به خیابان هفت تیر 
مراجعه کرده اند، عالوه بر افزایش قیمت پالتو از نبود مدل 
و طراحی مناسب با سلیقه آنها گله مند بودند. به طوری که 
درحال حاض��ر پالتو در خیابان هفت تیر بین 200 تا 400 
ه��زار تومان قیمت دارد، اما از نظر طرح و مدل و کیفیت 

بسیار نامناسب است. 
همچنین پاس��اژ قائم واقع در خیابان تجریش به علت 
قدیمی بودن، س��ال های بس��یار زیادی اس��ت که بورس 
اصلی فروش پوشاک زمستانه محسوب می شود، براساس 
مش��اهدات میدانی و به گفته برخی مشتریان خرید پالتو 
در پاس��اژ قائم به سلیقه افراد بس��تگی دارد، به طوری که 
درحال حاضر ط��رح و مدل های پالتو موردپس��ند برخی 
مشتریان است و حتی بابت خرید یک پالتو بیش از 400 
هزار تومان هزینه می کنند، اما به عقیده اکثر مش��تریان 

طرح و مدل های پالتو بسیار نامناسب است. 

متاس��فانه نب��ود ط��رح و مدل مناس��ب در پوش��اک 
زمس��تانه هرس��ال نسبت به سال قبل بس��یار بیشتر به 
چش��م می خورد که ای��ن امر هم مانند س��ایر کاالها به 
دلی��ل عدم وج��ود طراح م��دل و لب��اس در واحدهای 

تولیدی اس��ت. به طوری که درکش��ور کپی کردن مدل 
از س��وی تولیدکنندگان بس��یار رواج دارد که بعضا این 
تولیدکنن��دگان برای دوخت پالتو ی��ا از مدل های دیگر 
واحده��ای تولیدی ی��ا از مدل های ت��رک کپی برداری 

می کنن��د. اما درکنار این کپی ب��رداری در زمان دوخت 
هم اس��تانداردهای الزم را رعایت نمی کنند، به طوری که 
در وهل��ه اول یک پالتو با جن��س پارچه ترک و دوخت 
داخ��ل زیبا جلوه می کند، ام��ا در زمان پرو به هیچ وجه 
خوش فرم نیست، که این امر باعث عدم تمایل مشتریان 
به خرید پالتو ش��ده اس��ت. عالوه بر نب��ود طرح و مدل 
مناسب با س��لیقه افراد جامعه، قیمت بسیار باالی پالتو 
هم نسبت به سال گذشته بسیاری از مشتریان را شوکه 
کرده اس��ت. به طوری که درحال حاضر بیش��تر مشتریان 
ب��رای وقت گذرانی و به صورت تماش��اچی به این بازارها 

مراجعه می کنند. 
همچنین این موارد برای پوش��اک زمستانه کودک هم 
صدق می کند به طوری که با مشاهده میدانی بازارپوشاک 
زمستانه کودک درخیابان بهار جنوبی، خیابان امیراکرم، 
خیابان س��نایی و دیگر برندهای پوشاک کودک درسطح 
ش��هر تهران، این را درخواهیم یافت البته قیمت پوشاک 
زمستانه کودک درخیابان امیراکرم به دلیل عمده فروشی 
اکثرمغازه ها نس��بت به دیگر مراکز بورس ارزان تر اس��ت 
به طوری که یک کاپش��ن کودک ب��ا پارچه دوخت داخلی 
160 هزار تومان قیمت دارد، اما مشتریانی که به خیابان 
امیراکرم مراجعه می کنند ظاهر، پوش��ش و نوع س��لیقه 

خاصی دارند. 
پوشاک زمس��تانه کودک درخیابان بهارجنوبی نسبت 
به خیابان س��نایی ارزان تر است. درخیابان سنایی همان 
برندهای معروف لباس کودک که در خیابان بهار جنوبی 
موجود اس��ت، فروخته می شود، اما این خیابان مشتریان 
خ��اص خ��ود را دارد به طوری که مش��تریان این خیابان 
ترجیح می دهند با پرداخت پول بیش��تر از مکانی شیک 
ب��ا تجمع کمتر مردم کاالی موردنظ��ر خود را خریداری 

کنند. 
برخی افراد هم که به دنبال برند خاصی هستند معموال 
از برندهایی مانند چیکو یا آش��ور ایرانی در س��طح شهر 
تهران پوشاک زمستانه کودک خود را خریداری می کنند 
ک��ه ای��ن کاالها به دلی��ل برند بودن بس��یار گران قیمت 
هس��تند به طوری که یک پولیور کودک حدود 300 هزار 

تومان قیمت دارد. 

گزارش »فرصت امروز« از بازار پوشاک زمستانه

گران، اما پرمشتری
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زمستانه

زمستانی های مردانه
پوش��اک زمس��تانه برای مردان دارای تنوع بسیار 
باالیی اس��ت، زیرا بازارها و پاس��اژهایی هستند که 
به صورت اختصاصی پوشاک مردانه عرضه می کنند. 
پاس��اژهایی مانند پالس��کو، بازار بزرگ فردوسی و 
پاساژ تازه تاسیس س��ینا در خیابان منوچهری. این 
پاس��اژها که از قض��ا در نقاط میانی ش��هر هم واقع 
ش��ده اند معموال مش��تریانی از همه طیف های مالی 
جامعه را به خود جذب می کنند. چهارراه اس��تانبول 
را که به س��مت خیابان فردوس��ی بروید، می رسید 
به ب��ازار بزرگ فردوس��ی که سال هاس��ت همه آن 
را به عن��وان بورس��ی ب��رای خرید پوش��اک مردانه 
می شناس��ند. حتی مشتریانی از شهرستان هم برای 
خرید لباس به این مرکز مراجعه می کنند. قیمت ها 
در این بازار از متوس��ط به باالست. برای خرید یک 
شلوار کتان ویژه زمستان باید روی 150 هزار تومان 
حس��اب کنید. به طورکلی شلوارهای موجود در این 

پاساژ تا 300 هزار تومان هم قیمت دارند. 
انواع پولیور مردانه با کیفیت مناس��ب در این پاساژ 
بی��ن 150 هزار ت��ا 350 هزار تومان عرضه می ش��ود. 
قیمت کاپشن ها هم معموال از 350 هزار تومان شروع 
شده و تا 700 هزار تومان هم می رسد. قیمت انواع پالتو 

هم معموال از 550 هزار تومان شروع می شود. 
در مرکز خریدی مانند پاساژ سینا نیز که جایی برای 
تولیدی هاست و معموال عمد ه فروش هایی هستند که 
خرده فروش��ی هم دارند، می توانید انواع پولیور مردانه 
را پیدا کنی��د. از پولیورهای بافت گرفته تا جنس های 
اس��پرت. برندهایی مانند َمن تِن، رویال استون و غیره 
در ای��ن پاس��اژ حضور دارند. قیم��ت پولیورها معموال 
از 300هزار تومان ش��روع می شود. پالتوها هم قیمت 
باالیی دارند و به طورکلی این پاس��اژ جایی برای طبقه 
متوسط به باالست. یعنی اگر حقوق ماهانه کسی همان 
رقم وزارت کاری باشد که 610 هزار تومان است، محال 

است بتواند از این پاساژ خرید کند. 
مراکز خرید س��نتی مانند بازارهای قدیمی تهران 
به دلیل نوع مکانی که در آن واقع ش��ده اند و عرضه 
پوش��اک غیراصل، گزینه های مناس��بی برای اقشار 
کم درآم��د جامعه محس��وب می ش��وند. مراکزی که 
معموال در اطراف بازار بزرگ تهران هستند و جنس 

فیک و با کیفیت پایین عرضه می کنند. 
ازجمل��ه گزینه ه��ای خری��د ب��رای اف��رادی که 
به دنبال برندهای خارجی می گردند و در کل عش��ق 
خارجی پوش��ی دارند، می توان به پاس��اژهای باالی 
ش��هر اش��اره کرد. کمااینکه یکی از فروش��گاه های 
عرضه کننده پوش��اک مردانه در برج نگار ونک همه 
اجناس��ش از 500 هزار تومان ش��روع می شود. هم 
کاپش��ن ها و هم پالتوهایش. فروش��نده می گوید که 
همه اجناس��ش آلمانی است و طیف مشتریانش هم 
بسیار خاص هستند. همچنین برند H&M قیمت 
پالتوهایش از 650 هزار تومان ش��روع می ش��ود و تا 

900 هزار تومان هم می رسد. 
ب��رای خری��د بوت مردان��ه چند گزین��ه پیش روی 
شماس��ت. اگر اهل چرم پوشی هس��تید بهترین بازار، 
راس��ته خیابان فردوس��ی اس��ت یعنی مرک��ز اصلی 
ارائه کنن��ده کفش و بوت چرمی. البت��ه برای خرید از 
این راس��ته باید عابر بانک اصلی خود را همراه داش��ته 
باشید، زیرا پشت در بعضی از فروشگاه های این راسته 
به صراحت ذکر شده اس��ت که مثال اجناس زیر 300 
هزار تومان نداریم. این مسئله یعنی اینکه برای خرید 
کفش یا بوت مناسب زمستان در این راسته باید روی 
300 هزار تومان هزینه کنید. البته این عدد کف قیمت 
این بازار است و گاه تا 600 هزار تومان هم از جیب شما 
خارج می شود. گزینه دیگری که پیش رو دارید، مراجعه 
به فروشگاه برندهای مشهور در سطح شهر است. قیمت 
انواع کفش مناس��ب در این فروشگاه دست کم از 600 

هزار تومان شروع می شود. 

کیفیت باال نیست
خریداران پوش��اک زمس��تانه از قیمت باال و کیفیت 
پایین اجناس عرضه ش��ده در فروشگاه ها گالیه دارند.
یک��ی از مش��تریان در پاس��اژ قائ��م که ظاهر نس��بتا 
برافروخت��ه ای دارد توجه��م را به خود جل��ب کرد، به 
سمتش رفتم و نظرش را درباره قیمت و طراحی مدل ها 
پرس��یدم، مش��تری که دختر جوانی بود در پاس��خ به 
سوالم می گوید: پالتو کمتر از 300 هزار تومان که مدل 
و کیفیت مناسبی داش��ته باشد، در پاساژ قائم به ندرت 
مشاهده می ش��ود. معموال قیمت پالتو نه تنها در پاساژ 
قائم بلکه در تمام مراکز خرید س��طح ش��هر بین 400 
تا 700 هزار تومان نوسان دارد، به همین دلیل ترجیح 
می دهم پالتوی چندسال پیش خود را دوباره بپوشم زیرا 
مخارج روزانه زندگی ای��ن اجازه را به من نمی دهد که 
پالتویی با این میزان قیمت خریداری کنم. شاید تا حدی 
پالتوی دو سال گذشته ام رنگ ورو رفته باشد، اما حداقل 
جنس و مدلش از این پالتوهای امروزی بهتراست. وارد 
مغازه که می شوم فروشنده به من می گوید که این پالتو 
جنس و دوختش ترک است، اما وقتی می پوشم به هیچ 
عنوان خوش فرم نیست. جنس پارچه ها هم آنقدر نازک 

است که به هیچ وجه نمی توان به آنها گفت پالتو. 
یکی دیگر از مش��تریان ادامه می ده��د: با توجه به 
اینکه فصل زمس��تان دارای س��ه ماه اس��ت، یک فرد 
ب��ا حقوق کارمندی باید بی��ش از درآمد ماه دی خود 
را ب��رای خرید یک پالت��وی بی کیفیت و در ماه بهمن 
حداق��ل 50 درصد از حقوق خ��ود را برای خرید یک 
نیم بوت س��اده هزینه کند و در ماه اس��فند هم عالوه 
ب��ر پرداخ��ت قرض های م��اه اول و دوم بای��د به فکر 

هزینه های بسیار باالی لباس شب عید باشد. 
همچنین یک��ی دیگر از مش��تریان در این باره اضافه 
می کن��د: پالتو با جنس و دوخت ترک 700 هزار تومان 
قیمت دارد که به هیچ عنوان مش��خص نیست که این 
پالتو واقعا ترک است یا اینکه از اجناس انباری باشد که 
با چندبار پوش��یدن درزهای آن از هم بشکافد به همین 
دلیل ترجیح می دهم با همین میزان قیمت یک پالتو با 
برند تامی در ح��دود 760 هزار تومان خریداری کنم تا 
حداقل از اینکه س��ه ماه برای خرید پالتوی مجدد اقدام 

نمی کنم، آسوده خاطر باشم. 

پالتوی زنانه 
جن��س پارچه پالت��و به دو ص��ورت فتر و 
کش��میر اس��ت، جنس پارچه فت��ر نازک تر 
از پارچه کش��میر بوده و در پارچه کش��میر 
میزان پش��م بیش��تری ب��ه کار رفته اس��ت. 
نوع پارچه فتر و کش��میر بر قیمت پالتو نیز 
اثرگذار اس��ت به طوری که یک پالتو با پارچه 
فتر دراکثر مغازه های پاساژ قائم بین 300 تا 
400 ه��زار تومان قیمت دارد، اما قیمت یک 
پالتو با جنس پارچه کش��میر حدود 500 تا 
700 هزار تومان اس��ت که ب��ه دلیل گرانی 
در مغازه های پاس��اژ قائم به ندرت مش��اهده 
می ش��ود. درحال حاضر در اکث��ر مغازه های 
پاس��اژ قائم س��ه تا چهار م��دل پالتو ترک و 
ش��ش تا هفت مدل پالتو ب��ا پارچه ترک اما 
دوخت داخل مش��اهده می ش��ود. با مشاهده 
میدان��ی واحدهای تجاری پاس��اژ قائم، پالتو 
ب��ا پارچه و دوخت داخ��ل بین 270 تا 300 
هزارتوم��ان، پالت��و با پارچه ت��رک و دوخت 
داخل بین 340 تا 470 هزارتومان و پالتو با 
پارچه و دوخت ترک بین 500 تا 700 هزار 

تومان قیمت دارد. 

بوت زنانه
کیفی��ت نامطلوب انواعی از بوت و نیم بوت  
عالوه بر قیمت بسیار باالی این کاال بسیار به 
چشم می خورد. معموال در پاساژ قائم قیمت 
نیم بوت بین 200 تا 400 هزار تومان اس��ت. 
به طوری که یک نیم بوت ترک طرح دار حدود 
360 هزار تومان قیمت دارد که با مشاهده از 
نزدیک این نیم بوت چرم مصنوعی و کیفیت 
درجه س��ه آن بسیار نمود می یابد. همچنین 

نیم بوت ب��ا چرم طبیعی ایرانی با قالب ترک 
ه��م بین 500 ت��ا 800 هزارتومان نوس��ان 
قیمت دارد. بیش��ترین برندی که در پاس��اژ 
قائ��م درخصوص کفش مش��اهده می ش��ود 
برند کالرکس اس��ت ک��ه مدل های نیم بوت 
این برند هم بی��ن 400 تا 800 هزار تومان 

قیمت دارد. 

پوشاک زمستانه کودک
تنوع قیمت و کیفیت پوش��اک زمس��تانه 
کودک در خیاب��ان بهار جنوبی نس��بت به 
س��ایر مراکز بورس فروش این کاال بس��یار 

بیش��تر اس��ت. به گفته فروش��ندگان 
پوش��اک کودک در خیاب��ان بهار 

از  بس��یاری  درص��د  جنوب��ی، 
اجن��اس این خیابان از س��وی 
قاچاق  به صورت  فروش��ندگان 
از کش��ور چین وارد می شود 
که این اجناس هم بس��ته به 
ن��وع کیفیت درج��ه یک تا 
سه دارند. که درجه یک و 
درجه س��ه بودن از کشور 
چی��ن برقیم��ت اجناس 
بس��یار اثرگذار اس��ت، 
کاپش��ن  به طوری ک��ه 
ک��ودک با برن��د ایام 
و  پارچه  جن��س  که 
یک  درجه  دوخ��ت 
تحت  و  کشور چین 
اس��پانیا  لیس��انس 
 420 حدود  اس��ت 
قیمت  توم��ان  هزار 

دارد. بیش��تر فروش��ندگان خیاب��ان به��ار 
قیمت پوش��اک کودک را مناسب می دانند 
به طوری ک��ه یک��ی از فروش��ندگان در این 
زمین��ه تصریح می کند: روی یک کاپش��ن 
کودک پنج س��اله با برند زارا نوش��ته شده 
109 یورو که ب��ا دالر آزاد در حدود 600 
ه��زار تومان قیم��ت دارد، اما درحال حاضر 
این کاپش��ن 185 هزارتومان قیمت گذاری 
شده به همین دلیل قیمت پوشاک کودک 
در این خیابان مناسب است. تولید کاپشن 
از س��وی تولید کنن��دگان داخل��ی به دلیل 

گران��ی م��واد اولی��ه به صرفه نیس��ت. 

به طوری که اگر کاپشن را وارد کنیم قیمت 
آن ارزان تر تمام می شود و با قیمت پارچه 

برابری می کند. 
معموال جنس پارچه کاپش��ن های کودک 
فتر یا ش��می است که برای گرم نگه داشتن 
کودک ب��رای پارچه فت��ر از پولیش و برای 
پارچه ش��می از پوالر در داخل آنها استفاده 
شده است. همچنین سن کودک روی قیمت 
اجناس تاثیرگذار نیس��ت به طوری که قیمت 
کاپشن برای کودک یک ساله با یک کاپشن 
ب��رای ک��ودک پنج س��اله براب��ری می کند، 
بنابرای��ن فق��ط کیفی��ت کاال روی قیم��ت 

اجناس موثر است. 
با مش��اهده میدان��ی مغازه های 
کاپش��ن  بهارجنوب��ی  خیاب��ان 
دخترانه و پسرانه بین 50 تا 600 
هزارتومان، ش��لوار بافت بین 15 
تا 70 هزارتوم��ان، پولیور 35 تا 
150 هزارتوم��ان و کاله بافتنی 
بین پن��ج تا 60 ه��زار تومان 

قیمت دارد. 

نیم بوت کودک
به گفته فروش��ندگان 
جنوبی  به��ار  خیاب��ان 
واردات  درحال حاض��ر 
کفش کودک از کشور 
ترکیه با مشکل مواجه 
به همین دلیل  است 
کفش ه��ای  بیش��تر 
کودک از کشور چین 
به ص��ورت قاچاق وارد 

می شود. با مشاهده میدانی قیمت انواع نیم بوت 
پسرانه و دخترانه در خیابان بهار جنوبی، قیمت 
نیم بوت دخترانه یک ساله ترک بین 68 تا 128 
هزار تومان، قیمت نیم بوت پس��رانه یک س��اله 
ترک 68 ت��ا 128هزار تومان و قیمت نیم بوت 
پس��رانه و دخترانه پنج ساله چینی 88 تا 148 

هزار تومان است. 

هزینه های یک خانواده سه نفره برای 
خرید پوشاک زمستانه

اگر یک خانواده سه نفره با حقوق کارمندی 
شامل خانوم، آقا و کودک، هر کدام بخواهند 
یک ست زمس��تانه خریداری کنند، سر جمع 
سرپرست خانواده باید بیش از یک میلیون و 
600هزار تومان بپردازد، زیرا س��ت پوشاک 
زمستانه زنانه ش��امل پالتو با قیمت حداقلی 
400 هزار توم��ان، نیم بوت با قیمت حداقلی 
200 هزار تومان و یک شال بافتنی با قیمت 
50 ه��زار تومان در ح��دود 650 هزار تومان 
می ش��ود. همچنین ست پوش��اک زمستانه 
کودک شامل کاپشن با قیمت حداقلی 160 
هزارتوم��ان، نیم بوت با قیم��ت حداقلی 68 
هزارتوم��ان، کاله بافتنی ب��ا قیمت حداقلی 
10ه��زار توم��ان، ش��لوار بافتنی ب��ا قیمت 
حداقل��ی 15 هزار توم��ان و پولیور با قیمت 
حداقلی 35 هزار تومان در حدود 288 هزار 
تومان می شود. برای س��ت پوشاک زمستانه 
مردان��ه هم ش��امل پولیور مردان��ه با قیمت 
حداقلی 150 هزار تومان، کاپش��ن  با قیمت 
حداقل��ی 150ه��زار تومان، بوت ب��ا قیمت 
حداقلی 300 هزار تومان درحدود 600 هزار 

تومان می شود. 

کف بازار

مشتریان

سوگند چاوشی
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بودجه تبلیغاتی داعش
گاردی��ن،  گ��زارش  ب��ه 
در  داع��ش  طرف��داران 
اجتماع��ی  ش��بکه های 
در کش��ورهای اروپایی و غرب��ی همچون بلژیک، انگلیس 
و فرانس��ه بی��ش از طرف��داران این گروه تروریس��تی در 
ش��بکه های اجتماعی کش��ورهای عربی همچ��ون عراق 
و س��وریه هس��تند. داعش برای فعالیت ه��ای تبلیغاتی 
طرفداران خود در ش��بکه های اجتماعی بودجه کالنی در 
نظر گرفته اس��ت که سهم بیش��تری از آن صرف انتشار 

اخبار، عکس ها و ویدئوهای این گروه می شود. 
محقق��ان علوم اجتماعی ایتالیایی با بررس��ی صفحات 
توئیت��ر مربوط به اصلی ترین گروه داعش در ش��بکه های 
اجتماعی فیس بوک و توئیتر نش��ان دادند که پست های 
مربوط ب��ه داعش بیش از همه در کش��ورهای اروپایی و 

به زبان های غیر  از زبان عربی مورد توجه قرار می گیرد. 
ای��ن گزارش با اش��اره به فعالیت زیاد تروریس��ت های 
داعش��ی در ش��بکه های اجتماع��ی تصری��ح می کند که 
تروریس��ت ها از طریق این شبکه های اجتماعی با هزاران 
نف��ر از طرفداران خود در مناطق مختلف جهان گفت وگو 

می کنند و پیام های آنها را باز نشر می دهند. 

سونی پیکچرز در خطر
گ�����زارش  ب�����ه 
تایم��ز،  لس آنجل��س 
حال  در  سونی پیکچرز 
تحقیق روی این موضوع اس��ت که آیا هکرهایی از طرف 
کره شمالی مسئول حمله س��ایبری به شبکه کامپیوتری 

این شرکت در روزهای گذشته بوده اند یا خیر؟ 
این حمله س��ایبری به سونی پیکجرز در شرایطی است 
که این ش��رکت قرار اس��ت م��اه آینده فیلم س��ینمایی 

»مصاحبه« را منتشر کند. 
ای��ن فیلم ی��ک کمدی درب��اره دو روزنامه نگار اس��ت 
که از س��وی سازمان جاسوسی امریکا )س��یا( برای ترور 

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی استخدام می شوند. 
دولت پیونگ یانگ در نام��ه ای به بان کی مون، دبیرکل 
س��ازمان ملل این فیلم را محکوم کرده و »حمایت آشکار 

از تروریسم و اعالم جنگ« خوانده است. 
نمایندگان کره ش��مالی در سازمان ملل برای اظهارنظر 

در این خصوص در دسترس نبوده اند. 
سیس��تم  داد:  گ��زارش  لس آنجلس تایم��ز  روزنام��ه 
کامپیوتری س��ونی پیکچرز روز دوش��نبه هفته گذش��ته 
مختل ش��ده اس��ت. قبل از خاموش ش��دن مانیتورهای 
کامپیوترهای این شرکت، مانیتورها تصویر یک جمجمه 
قرمز به همراه عبارت »هک شده توسطGOP « را نشان 
 می دادند که به ظاهر عب��ارت اختصاری »محافظان صلح

)guardians of peace( « بوده است. 
هکرها همچنین هش��دار داده اند که اطالعات محرمانه 

سرقت شده از سرور های سونی را منتشر خواهند کرد. 

آنچه اسرائیل می داند
گ��زارش  ب��ه 
تاریخ  در  المانیت��ور، 
25 نوامب��ر، ]یک روز 
پس از اتمام ضرب االج��ل 24 نوامبر[، یکی از اعضای 
ارشد کابینه اسرائیل اعتراف کرد، »برای ما روشن بود 
که آنچه روی میز قرار داش��ت، همان چیزی بود که ما 
آن را ی��ک »توافق بد« بین ای��ران و قدرت های جهان 
می خواندیم. من می توانم ش��هادت دهم که اس��رائیل 
تالش های بس��یار زی��ادی در تمام زمینه ه��ا و در هر 
سطحی انجام داد تا از امضای این توافقنامه جلوگیری 
کند. امضای این توافقنامه به منزله افسوس��ی بی پایان 
برای نس��ل های پیش رو بود. این یک اش��تباه تاریخی 
جدی بود و مس��لما اسرائیل به هیچ وجه نمی توانست 

با آن کنار بیاید.«
بل��ه، همان طور ک��ه می بینید، این موض��ع واقعی 
اسرائیل پس از تمدید هفت ماهه مذاکرات بین ایران 
و قدرت های جهان است. به ظاهر اسرائیل به سیاست 
انتقادی، مش��کوک و حتی خصمانه خود درخصوص 
مذاکرات ادامه می دهد. در داخل رژیم صهیونیس��تی، 
اسرائیلی ها حداقل برای مدتی کوتاه احساس آرامش 
و آس��ودگی می کنن��د. توافقنامه ای که اس��رائیلی ها 
 آن را »فاجع��ه« می نامیدن��د، حداقل هن��وز به امضا

نرسیده است. 

س��اختار و رواب��ط قدرت در مقی��اس جهانی، 
سخت مخالف حاکمیت نظام های مردم ساالر در 
کشورهای صاحب نفت در جهان است و عجیب 
نیست که در برخی کشور های تولید کننده نفت 
مردم س��االری تحقق نیافته است. ساختار قدرت 
جهانی به دلیل منافع اقتصادی خود از هر تالشی 
برای جلوگیری از تغییر نظام سلسله مراتبی قدرت 
در سطح جهانی دریغ نمی کند. دامنه این نظام ها 
در کش��ورهای عربی تولیدکننده نفت به خوبی 
مشاهده می ش��ود.  این در حالی است که فقدان 
سرمایه گذاری کافی و توزیع بسیار نابرابر درآمد و 
ثروت در کشورهای فقیر، صدها میلیون انسان را 
گرفتار فقر، نکبت، ناامنی و ضعف رو به تزاید ناشی 

از فرار سرمایه های مادی و انسانی کرده است. 
در چنین ش��رایطی نمی توان تنها با موعظه و 
دع��وت مردم به خودخواه��ی کمتر، با معضالت 
اقتصادی مبارزه کرد، چرا که شرایط بد اقتصادی 
معلول نابسامانی هاست، نه علت آنها. چراکه اگر 
نهادهای سیاسی قادر به کنترل بازارهای اقتصادی 
و سیاس��ی بودند، این معضالت ب��روز نمی کرد. 

مب��ارزه موفق علیه معضالت اقتصادی بخش��ی 
از چالش برای اداره موثر و کارآمد جوامع اس��ت 
که مستلزم شناختی جامع و دقیق از ارتباط بین 
نهادهای سیاسی و معضالت اقتصادی است. میزان 
مش��ارکت پذیری مردم در نظ��ام تصمیم گیری، 
نظارت و کنترل آنها بر رفتار منتخبان خود که در 
منصب قدرت قرار گرفته اند و میزان پاسخگویی 
مس��ؤوالن در قبال تصمیمات گرفته ش��ده، در 
میزان معضالت اقتصادی موجود در یک جامعه 
موثر خواه��د بود. به لحاظ نظ��ری، یک جامعه 
مردم ساالر به ش��هروندان در انتخاب نمایندگان 
خ��ود، قدرت یکس��انی می دهد، ول��ی در عمل، 
کمتر جامعه مردم ساالری وجود دارد که به ثروت 
امکان قدرت نابرابر برای تاثیرگذاری بر نتایج درون 
یک جامعه را نداده باش��د. ساختارهای سیاسی 
ضعیف موجب بروز معضالت اقتصادی هستند و 
نابرابری های شدید در توزیع درآمد و ثروت و فقر 
عمیق و گسترده از نشانه های بارز بی عدالتی های 
اجتماعی و معضالت اقتصادی گس��ترده در هر 
جامع��ه ای به ش��مار می روند که راه ح��ل آن در 
اصالح س��اختار سیاسی کش��ور است، به نحوی 
که حضور واقع��ی مردم در فرآیند تصمیم گیری 

برای سرنوشت خود را امکان پذیر سازد. اصالحات 
سیاس��ی و اقتصادی باید در جه��ت اجرای یک 
راهبرد توسعه اقتصادی عادالنه و با جهت گیری 
تامین عدالت اجتماعی شکل بگیرند. کاهش فقر 
و نابرابری و جایگزین کردن سیاس��ت های طرد 
اجتماعی با سیاست های جذب و مشارکت همه 
آحاد کشور، نشانه های ثمربخشی اصالحات است.  
در نظام های کامال متعادل، قلمروهایی وجود دارند 
که قدرت رسمی در آنها مداخله نمی کند و همه 
چیز قابل خریدوفروش نیس��ت. نهادها در هر دو 
طرف باید تا حدودی استقالل رأی و عمل داشته 
باشند، چراکه الزم است مقامات دولتی بتوانند کار 
خ��ود را با اقتدار و به دور از س��ازش پذیری انجام 
دهند و مالکیت خصوصی و قراردادها مورد احترام 
قرار گیرند. کش��ور های نفت خی��ز کانون رقابت 
همیش��گی قدرت های جهانی و منطقه ای است. 
مردم ساالری در کشورهای نفت خیز، مخالف روند 
نوی اس��تعماری حاکم بر مناسبات جهانی است 
و تبعات مردم ساالری در این کشورها برای نظام 
جهانی بسیار ویرانگر است، بنابراین نظام جهانی 
به هیچ وجه خواهان پدید آمدن مردم ساالری در 

این کشورها نیست. 

نفت، دموکراسی، نظام جهانی

در آن زمان من حدود 28 سال سن داشتم. در 
ویژگی های مربوط به س��ابقه در رویکرد رفتاری، 
اشاره ش��ده است که براس��اس تحقیقات، شاید 
بتوان گفت بهترین زمان ب��رای آغاز کارآفرینی، 
اواخر 20 س��الگی تا اوایل 40 س��الگی باشد. من 
نیز در آن زمان از نظر ریسک پذیری و مسئولیت 
در خانواده، به تعادل رس��یده بودم. شاید اگر آن 
سال ها می  گذش��ت و به سنین باالتر می رسیدم، 
قدرت مخاطره پذیری کاه��ش می یافت. روز اول 
کارگرها را تفهیم ک��ردم که باید چه کاری انجام 
بدهند، خودم هم آستین هایم را باال زدم و شروع 
به کار کردم. شابلن درست کردم، روی ورق آهن 
گذاشتم و بردیم. خالصه به هر زحمتی که بود با 
کمک بچه ها 10، 12 عدد بدنه درس��ت کردیم، 
رنگ زدیم و مرت��ب کردیم، عایق داخل را هم با 
پشم شیشه درس��ت کردیم و آنها را با رنگ های 
مختلف سبز، سفید، قرمز و نارنجی رنگ کردیم. 
چون آن زمان رنگ ها دس��تی ب��ود، از این بابت 
مش��کلی پیش نیامد. در واقع ای��ده خود را روی 
کاغذ آوردم، ش��د نقشه! با امکانات کابینت سازی 
هم ایده ام را عملی کردم، ش��د بدنه! این دوره در 

واقع همان مرحله ایجاد کسب و کار بود. در مدل 
ایجاد و توسعه کسب و کار آمده است که در این 
مرحله کارآفرین دقیقا می داند در چه حوزه ای باید 
فعالیت و از چه فرصت هایی در بازار استفاده کند. 
در ضم��ن خالقیت و ای��ده و نیز منابع الزم برای 
ورود به کسب و کار در این مرحله دارای اهمیت 
هستند. بعد سراغ کسانی رفتم که از آنها جنس 
دس��ت دوم می خریدم و از آنها خواستم بیایند و 
یخچال ها را ببینند. وقتی مغازه دارها این یخچال ها 
را می دیدند برایشان بسیار جالب بود و می گفتند: 
به به! چه خوشگل است، کار هم می کند؟ من هم 
می گفتم: بله، چرا کار نکند؟ البته آن زمان هنوز 
موتوری روی آن نبس��ته بودم اما ظاهرش شبیه 
فریزر بود. تعبیه موتور واقعا کار سختی بود و من 
برای انجام این کار، از پدر همسرم کمک گرفتم. 
حدود یک ماه طول کشید تا ما توانستیم اواپراتور 
بس��ازیم و گاز آن را ش��ارژ کنیم. بعد از اتمام کار 
وقت��ی مغازه دارها را برای بازدید آوردم، به محض 
دیدن نمونه ها هر کدام چند دس��تگاه س��فارش 
دادند. یکی می گفت من پنج تا الزم دارم. دیگری 
10 عدد سفارش می داد و چون هر روز هم قیمت 
باال می رفت، مایل بودند پیش خرید کنند. بازدید 
مغازه دارها در واقع نوعی محک زدن بازار بود که 
نتیجه مثبت و امیدبخشی به همراه داشت. برای 

تولی��د این نمونه ها، تنها منبع مالی من پس انداز 
خودم بود و سرمایه ای برای ایجاد کسب و کار در 

اختیار نداشتم.

ایجاد اعتبار یا سرمایه اولیه
وقتی دیدم اوضاع به این منوال اس��ت به این 
فکر افتادم که برای کسب اعتبار و اعتماد بیشتر 
در بازار، کسی را پیدا کنم که بزرگ تر از من باشد 
تا در این کار همراهی او را هم داش��ته باشم و از 
اعتبار او نیز استفاده کنم. ابتدا موضوع را با پدر 
همسرم در میان گذاشتم، چون سابقه ایشان در 
کارخانه آزمای��ش و راه اندازی یک تعمیرگاه در 
شرق تهران، ایش��ان را به یک فرد شناخته شده 
در آن منطقه تبدیل ک��رده بود. وی گفت:  »نه، 
من اعتبار خودم را زیر س��وال نمی برم. تو چطور 
می خواهی تولید کنی و بدون اینکه دس��تگاهی 
داشته باش��ی، یخچال بس��ازی؟« گفتم: »یک 
خم کن می خریم، یک پیک جوشکاری دستی و 
یک نقطه جوش، بعد بدنه خارجی را می سازیم، 
ب��اور کن به این همه دس��تگاه و پرس که ارج و 
آزمایش دارند، نیازی نداریم.« تا اسم آزمایش را 
آوردم سری تکان داد و گفت بهتر است یک قرار 

بگذاریم، برویم پیش خود آقای آزمایش.
ادامه دارد...

ایجاد اعتبار یا سرمایه اولیه

بردگی مدرن در دنیا بسیاری از افراد معتقدند که بردگی 
در دنیا با لغو قوانین مربوط به آن در قرن 
19 میالدی تمام نشد و در واقع بردگی 
با روش ها و انواع مختلف تا به امروز در 
میان کشورهای مختلف با عنوان بردگی 
مدرن ادامه دارد. برخی سازمان های 
حامی حقوق بشر که با این پدیده مبارزه 
می کنند انواع مختلفی از جمله اجبار 
به کار فیزیکی و ذهنی برای کودکان 
و افراد بالغ، کنترل توسط کارفرماها و 
محدود کردن آزادی کارگران و بسیاری 
موارد دیگر را مص�داق بردگی مدرن 
می دانند. طبق آخرین آماری که توسط 
موسس�ه Walk Free  منتشر شده 
اس�ت، در  حال  حاضر بی�ش از 35/8 
میلیون نفر در سرتاس�ر دنیا گرفتار 

پدیده بردگی مدرن هستند. 

مالک اختصاص دادن اجرا به افراد براساس دوستی، رفاقت و چهره  بودن است.
م��دت زی��ادی اس��ت که ب��ه س��راغ فعالیت ه��ای ج��دی در ح��وزه تئات��ر نرفته ام، 
مهم تری��ن عل��ت کار نکردن��م در تئاتر کمبود س��الن و انب��وه متقاضی اس��ت که باعث 
 می ش��ود کس��انی مث��ل من که خیل��ی حوصل��ه دوندگی ندارن��د از اج��رای کار جدید 

پشیمان شوند. 
از س��ال قبل به س��الن مرکز هنرهای نمایشی و به دیگر سالن ها پیشنهاد کار دادم، اما 

جواب دادند اجراهایمان زیاد است. 
مهم این اس��ت که ام��روز مدیران س��الن های دولتی، نیمه دولت��ی و خصوصی به این 
نمی اندیشند که تصمیم هایی که می گیرند و اجراهایی که در سالن هایشان انجام می شود 
چقدر می تواند به تئاتر فعلی ما کمک کند؟ اساس��ا مالک اختصاص دادن اجراها به افراد 
عوض ش��ده است و بیش��تر براساس دوستی ها، چهره ها و رفاقت ها صورت می گیرد و این 

واقعا دردناک است. 
ام��روز دوس��تانی ک��ه در ح��وزه ادبی��ات نمایش��ی کار می کنن��د می توانن��د تجربه 
جدی��دی را ب��ه تجربه ه��ای تئات��ری کش��ور اضاف��ه کنن��د و می توانند از نظ��ر جریان 
 هن��ری ب��ه تئات��ر کم��ک کنن��د، ام��ا اص��ال ای��ن مالک ه��ا ب��رای مدی��ران مدنظ��ر 

نیست. 
من فردی هس��تم که از پایان سال 90 تا االن هیچ درآمدی از تئاتر نداشته ام. مطمئنا 
دور افتادن از تجربه های جدید به روند کاری هنرمند لطمه می زند. مدیران به  رغم اینکه 
می گویند به دنبال کار تازه هستند، اما می بینیم که دوباره کارهای سال های قبل در حال 

 اجراست و هیچ کس پاسخگوی شرایط فعلی نیست. 
من صحبتم با مدیران دولتی نیست، چرا که تکلیف مدیران دولتی مشخص است، آنها 

نمی خواهند به تئاتر کمک کنند. 
می خواهند تئاتر را به خود تئاتری ها بس��پارند، اما این گونه س��پردن غلط اس��ت، چون 

نیاز به بسترسازی دارد. 
خود تئاتری ها باید به فکر بهبود شرایط تئاتر باشند و نقش دولت همان نظارتی بماند. 
  تئاتر مثل فوتبال است، چون نتیجه کار یعنی آنچه هست، روی صحنه مشخص است. 

برای همین کارنامه همه معلوم است و چیز مخفی وجود ندارد. 
بنابراین می ش��ود با توجه به همین داش��ته های فعلی برنامه ریزی حداقلی را برای تئاتر 
انج��ام داد و از تجربه های��ی که در جاهای دیگر وجود دارد اس��تفاده ک��رد، اما اینکه ما 

نمی خواهیم تئاترمان را بررسی کنیم بحث دیگری است. 
ما دوست داریم کار کنیم اما شرایط برای کار کردن ما وجود ندارد. 

دوست داریم کار کنیم

منطقه آزاد

دو ماجرایی که امروز برایتان نقل می کنیم مرتبط است با جلساتی است که چند سالی 
است رایج شده و در بین دولتمردان، طرفداران بسیاری پیدا کرده است. 

داستان اول
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی در نشس��ت صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران میزبان 

وزیر جهاد کشاورزی بودند و در این جلسه به بررسی مسائل اقتصادی پرداختند. 
داستان دوم

فعاالن اقتصادی بخش خصوصی در نشس��ت آبمیوه خ��واری کاری اتاق بازرگانی ایران 
این بار میزبان وزیر جهاد کش��اورزی بودند و در این جلس��ه به بررسی مسائل اقتصادی 

پرداختند. 
بررسی داستان اول

داستان اول واقعی است و در اواخر آبان ماه اتفاق افتاده و بارها نیز تکرار شده است. 
بررسی داستان دوم

داس��تان دوم هنوز اتفاق نیفتاده و غیر واقعی اس��ت و ممکن است در حوزه های کاری 
مدیران اتفاق بیفتد. 

بنده طی بررسی های متعدد پیشنهادات جلسات کاری جدیدی را برای مدیران در نظر 
گرفته ام که امید دارم استفاده شود و مفید بیفتد. جلسات پیشنهادی بنده به قرار زیرند. 

جلسه کباب دل و جگر با دوغ خواری کاری
این جلس��ه می تواند در راستای بررس��ی وضعیت دامداران عزیز برگزار شود و دوستان 
مدی��ر می توانن��د در این جلس��ه وضعیت دل و جگ��ر و خوئک و خوشگوش��ت گاوها و 

گوسفندان عزیز را بررسی جامعی کنند. 
جلسه ویژه خواری کاری

در ابت��دا باید عرض کنم اش��تباه نکنید منظور ما س��اندویچ ویژه اس��ت و منظورمان 
مدیرانی نیس��تند که چند سالی است در کشورهای غربی مشغول ویژه خواری اند )خدا را 
ش��کر در ایران نداریم(. در این جلسه می توان به بررسی وضعیت ویژه ها پرداخت و نحوه 
ویژه خواری را به مدیران توضیح داد که به چه ش��کل و ش��مایلی باید باشد. مثال می توان 
دولپ��ی خورد ی��ا کوچک کوچک میل کرد یا حتی می توان با س��یب زمینی و نون اضافه 
میل کرد. ویژه خواری از جلس��ات مهمی اس��ت که باید در ابتدای کار هر مدیری آموزش 

داده شود. 
جلسه فوتبال کاری

در این جلس��ه مدیران بخش ورزشی می توانند با قرار گرفتن در زمین فوتبال گفتمان 
مدیریتی خود را به نمایش گذاش��ته و در صورتی که با کس��ی مشکل نیز داشته باشند با 

تکل از پشت یا تمارض )دایوینگ( آن را به نمایش بگذارند. 
جلسه پفک و چیپس با ماست و دیدن فیلم کاری

در ای��ن جلس��ه مدیران می توانند به بررس��ی وضعیت س��ینما و تلویزیون کش��ورمان 
بپردازند و این رسانه ها را از زاویه تخصصی بررسی کنند. 

جلسه خرج کردن پول کاری
دوس��تان می توانند برای بررس��ی وضعیت کف بازار با لباس مبدل ب��ه بازار بروند و تا 
می توانند پول خرج کنند تا وضعیت بازار به ش��کل تمام عیار دستشان بیاید، اگرچه باید 
عرض کنم که این جلسات سال هاست در بین مدیران رواج دارد و ما از این حیث پیشرو 

و آوانگارد محسوب می شویم. 

جلسه ویژه خواری کاری

در حالی که س��اعت جمعیت��ی مرکز آمار ایران عدد 77/9 میلیون نفر را نش��ان می دهد، 
هم اکن��ون بیش از 74 میلیون ایرانی هرماهه یارانه نق��دی 45 هزار و 500تومانی را دریافت 
می کنند. مجلس شورای اسالمی در قالب قانون بودجه 9٣ دولت را مکلف کرده تا با پاالیش 

یارانه بگیران تنها نام نیازمندان واقعی را در فهرست دریافت یارانه قرار دهد. 
بر همین اساس در روزهای پایانی فروردین ماه امسال تمام یارانه بگیران برای ثبت نام مجدد 
فراخوان ش��دند تا براساس اعالم و خواست دولت کسانی که یارانه 45 هزار و 500تومانی در 
زندگی آنها تاثیری ندارد به صورت داوطلبانه از دریافت آن انصراف دهند، اما پس از س��پری 
شدن مهلت 12روزه ثبت نام، آماری که از سوی دولت اعالم شد، مأیوس کننده بود، بنابر این 
آمار تنها س��ه درصد از 77 میلیون نفری که یارانه می گرفتند از ادامه دریافت یارانه انصراف 
دادند و همچنان حدود 7٣ میلیون نفر بر دریافت آن اصرار کردند. هرچند دولت برای اجرای 
پروژه حذف یارانه بگیران پردرآمد با وسواس و تامل بسیاری گام برمی دارد ولی اتفاقات سه ماه  
اخیر در بازار جهانی نفت، ضرورت اجرای این پروژه را برای دولت بیش از پیش کرده اس��ت. 
طی ماه های اخیر قیمت نفت از باالی 100دالر در هر بش��که به زیر 70دالر س��قوط کرد و 
چندی اس��ت که بر همین روال باقی مانده اس��ت. حال با توجه به تحویل الیحه بودجه سال 
آین��ده به مجلس، دولت باید تکلیف قیمت نفت را به عنوان مهم ترین متغیر درآمدی بودجه 
روشن می کرد. بر همین اساس در حالی که در بودجه امسال قیمت هر بشکه نفت 100دالر 
تعیین شده بود، دولتی ها پیشنهاد نفت هر بشکه 70دالر را در الیحه بودجه مطرح کرده اند تا 

دچار کسری بودجه و عدم تحقق درآمدهای آن نشوند
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