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رییس کل بانک مرکزی از تخلف بانکی 1۲ هزار میلیارد تومانی یک 
گروه از سال ۸5 تا 91 در نظام بانکی خبر داد و تاکید کرد هیچ بانک 

خصوصی قرار نیست منحل شود. ولی اهلل سیف، شب 
یکشنبه در برنامه نگاه یک در خصوص برنامه های بانک 
مرکزی برای نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری...

هیچبانکخصوصیمنحلنمیشود
رییس کل بانک مرکزی خبر داد

 جزییات حضور هیات تجاری آلمان در ایران
در گفت و گوی اختصاصی با رییس اتاق بازرگانی ایران

غولاقتصادیاروپا
منتظرلغوتحریمهانماند

س��فر هیاتی بلندپای��ه از تجار و 
مدی��ران ش��رکت های آلمانی به 
ایران روابط تجاری گذش��ته این 
دو کش��ور را زنده کرد. رس��الت 
این س��فر نه تنها رشد و توسعه 
روابط تج��اری میان دو کش��ور 

ک��ه توج��ه ب��ه ای��ران به عنوان 
مرک��زی برای تمرک��ز ارتباطات 
تجاری آلمان با آسیای مرکزی، 
عراق و افغانس��تان است. رییس 
ات��اق بازرگانی صنای��ع و معادن 
ایران، که در دو روز گذش��ته در 

مذاکرات با هیات تجاری حضور 
داش��ت، درب��اره دیگ��ر مباحث 
مطرح ش��ده به »فرصت امروز« 
گف��ت: رویکرد سیاس��ت دولت 
یازده��م از دالیل اصل��ی توجه 
آلمان ها به تجارت با ایران است. 

 ۸3۸ تریلیون تومان
دخل و خرج دولت در سال آینده

چشم انداز صادرات غیر نفتی ایران بررسی می شود

 راه توسعه صادرات غیر نفتی
از رونق تولید می گذرد

روحانی الیحه بودجه سال 94 را تقدیم مجلس کرد

۲0 هزار میلیارد تومان 
از بازار سهام گریخت
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پوسترهای
سینماییایرانی

بازسازیطرحهای
خارجیاست

بسیاری از کارشناسان معتقدند 
در ایران خیلـی از کارگردان ها 
هنوز طراحی پوستر را به صورت 

شخصی انجام می دهند و...

گزارش »فرصت امروز« از چگونگی 
طراحی پوسترهای سینمایی

8بستهبندی
زیركانهاسباببازی
درسال2014

در آستانه کریسمس رونمایی شد

روش های خالقانه برای پیدا کردن کارمندان مناسب

آیا تو نیمه گمشده کسب و کارم هستی؟! 
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10 روز تلخ شاخص کل

رییس جمه��وری، الیحه بودج��ه بالغ بر 
هش��ت میلیون و 379 هزار و 801 میلیارد 
ریالی س��ال 1394 کل کشور را که دومین 
الیح��ه بودج��ه دولت تدبیر و امید اس��ت، 

دیروز تقدیم نمایندگان مجلس نهم کرد. 
درالیح��ه بودج��ه 94 ه��ر بش��که نفت 
7۲دالر و ه��ر دالر ۲8۵0 توم��ان در نظر 
گرفته ش��ده، براس��اس این الیح��ه بودجه 
بدون ف��از جدید هدفمندی یارانه ها تدوین 
شده است. همچنین 1300 میلیارد تومان 
یارانه مس��کن و هزار میلی��ارد تومان برای 
اش��تغال در نظر گرفته ش��ده که عالوه بر 
سهم تولید و بهداشت است. منابع عمومی 
دول��ت ۲۲4ه��زار میلیارد تومان اس��ت و 
بودجه ش��رکت ها نی��ز 0.8 افزایش یافته و 
درآمدهای اختصاصی موسسات و شرکت ها 
افزایش داشته است. کل سقف بودجه چهار 
درصد رشد داش��ته و به 840 هزار میلیارد 
تومان رس��یده و سقف مصوب امسال 803 

هزار میلیارد تومان بود. 
رییس جمه��وری هن��گام تقدی��م الیحه 
بودج��ه، در مجل��س گف��ت: پیش بین��ی 
می کنی��م ت��ورم ت��ا پای��ان س��ال کمتر از 

۲0درصد باشد. 
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
اف��زود: وقتی م��ردم آمار تغییرات س��ریع 
قیمت ه��ا را با نرخ ت��ورم 40 درصدی آبان 
گذش��ته در زندگی خود لم��س می کردند، 
نوید دس��تیابی به نرخ 3۵ درصد در پایان 
9۲ دش��وار و اعالم ت��ورم ۲۵ درصدی در 

پایان سال 93 بلند پروازانه تلقی می شد. 
روحانی اظهار کرد: رشد منفی اقتصادی 
گرد پژمردگی را بر همه واحدهای تولیدی 
پراکن��ده کرده ب��ود و صحب��ت از رویکرد 
دولت برای خروج از رکود در س��ال 93 به 
جای هدف آرزو می کرد. هدفمندی یارانه ها 
پس از ب��ه وجود آمدن نوعی بن بس��ت در 
تصمیم گی��ری بع��د از س��ال 89 به صورت 
مجموعه ای از س��وال ها بی پاسخ ومعماگونه 

در عرصه تصمیم گیری باقی مانده بود. 
از  س��رفصل هایی  ب��ه  رییس جمه��وری 
ش��رایط عمومی تاثیرگذار بر بودجه س��ال 
آینده اش��اره کرد و گفت: مسئله اول تورم 
است. سال گذش��ته اعالم کردم، نخستین 
اولویت م��ا کاهش تورم و بازگرداندن ثبات 

به اقتصاد است. 
رییس جمه��وری ادام��ه داد: در ای��ن راه 
به جای کنترل دس��توری قیمت ها و اتخاذ 
راهکاره��ای موقتی که به ص��ورت مکرر در 
فضای اقتصادی کش��ور امتحان ش��ده بود، 
س��عی کردیم ب��ا کنت��رل مهم ترین عوامل 
ایج��اد تورم، یعنی کنترل رش��د پایه پولی 
و همچنین کنترل انتظ��ارات تورمی، تورم 

را کاهش دهیم. 

ریی��س قوه مجریه افزود: از س��وی دیگر 
دول��ت موفق ش��د ب��ا مدیری��ت انتظارات 
و تقوی��ت روحیه ایج��اد ش��ده در جامعه 
نااطمینانی موج��ود در اقتصاد را با اعتماد، 
اطمینان و امید ب��ه آینده جایگزین کند و 
از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در 

بازار را محقق کند. 
رییس جمهوری یادآور شد: سال گذشته 
در همی��ن ایام هدف ت��ورم 3۵ درصدی را 
برای پایان س��ال 9۲ و ۲۵ درصدی را برای 
پایان س��ال 93 اعالم کردم. در آن شرایط 
برخی معتقد بودند، به این اهداف نخواهیم 
رس��ید. وی ادامه داد: اما روند وقایع نشان 
داد، بهبود در ش��رایط اقتصادی با سرعتی 
بیش از آنچه که پیش بینی می شد، حاصل 
ش��ده اس��ت. ما به ه��دف 3۵ درصدی در 
پایان سال 9۲ رسیدیم و اکنون مدتی است 
که به هدف ۲۵ درصدی دس��ت یافته ایم و 
پیش بینی می کنیم، تورم تا پایان س��ال به 
ط��ور قابل مالحظه ای کمت��ر از ۲0 درصد 

باشد. 
رییس جمهور افزود: برنامه ما این اس��ت 
که با حفظ روند کاهنده رش��د پایه پولی و 
نقدینگی در س��ال های آینده هدف کاهش 

تورم را محقق سازیم. 

خروج از رکود
روحانی در ادامه گفت: مسئله دوم خروج 
از رکود اس��ت. از سوی دیگر، سال گذشته 
ما با معض��ل بزرگی به ن��ام رکود عمیق و 

طوالنی اقتصادی روبه رو بودیم. 
مهم تری��ن  از  یک��ی  گف��ت:  روحان��ی 
گلوگاه های تولید کش��ور در موضوع تامین 
مال��ی تولید نهفت��ه اس��ت، بنابراین دولت 
در بسته سیاس��تی خروج از رکود، افزایش 
توان تس��هیالت دهی بانک ه��ا و همچنین 
هدایت تس��هیالت به س��مت س��رمایه در 
گ��ردش بنگاه ه��ا را مورد توجه ق��رار داد. 
آمار منتش��ر ش��ده حاکی از آن اس��ت که 
سیاست های دولت در این زمینه موثر واقع 
شده اس��ت و تس��هیالت بانک ها در هفت 
ماهه اول امس��ال معادل 177 هزار میلیارد 
تومان بوده که کامال در مسیر تحقق هدف 
۲80هزارمیلیاردتومان��ی تعیی��ن ش��ده در 

برنامه خروج از رکود دولت قرار دارد. 

افزایش صادرات غیرنفتی 
مهم تری��ن  از  یک��ی  داد:  ادام��ه  وی 
سرفصل های برنامه اقتصادی دولت افزایش 
ص��ادرات غیرنفتی ب��وده ک��ه در ماه های 
گذش��ته رش��د صادرات غیرنفتی به خروج 
اقتص��اد از رک��ود یاری رس��انده و هدف ما 
این اس��ت که در آینده ص��ادرات غیرنفتی 
س��هم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور 

داشته باشد. 
رییس جمهور گفت: آمارها نشان می دهد، 
صادرات غیرنفتی در پایان آبان به 31و نیم 
میلیارد رسیده است که از رشد 19.7درصد 
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل حکایت 
می کن��د و امیدواریم با ادام��ه این روند تا 
پایان س��ال صادرات غیرنفت��ی از مرز ۵0 

میلیارد دالر بگذرد. 

تسهیالت برای صادرکنندگان
رییس دول��ت یازدهم با بی��ان اینکه در 
برنامه خروج از رکود، سیاست های مختلفی 
را برای توس��عه صادرات غیر نفتی تصویب 
کرده ای��م، افزود: مقرر ش��ده ک��ه صندوق 
توس��عه ملی مبل��غ یک میلی��ارد دالر نزد 
بانک توس��عه صادرات سپرده گذاری کند تا 
نیاز ارزی صادرکنندگان ب��رای بازاریابی و 

ورود به بازارهای هدف تامین شود. 
روحانی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی 
موظف ش��ده تا عالوه ب��ر حمایت های الزم 
از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، 
مبلغ ۲00میلیون دالر به منظور پش��توانه 
صدور ضمانت های موردنیاز صادرکنندگان 

در بانک های خارجی سپرده گذاری کند. 

اقتصاد مقاومتی 
روحانی مسئله س��وم را اقتصاد مقاومتی 
دانس��ت و توضی��ح داد: یک��ی از تحوالت 
مه��م اقتص��ادی در ماه ه��ای اخی��ر ابالغ 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی 
مقام معظم رهبری مدظله العالی و تصویب 
اهداف، سیاست ها و برنامه عملیاتی اقتصاد 
مقاومتی در بخش های مختلف، در شورای 

اقتصاد است. 
افزود: سیاست های کلی  رییس جمهوری 
اقتص��اد مقاومت��ی قابلیت ای��ن را دارد که 
اقتصادی در  عالوه برهدای��ت برنامه ه��ای 
کوتاه مدت، در برنامه ششم توسعه نیز برای 
یک دوره میان مدت مالک عمل قرار گیرد. 
این سیاس��ت ها با هدف تامین رشد پویا و 
بهب��ود ش��اخص های مقاوم��ت اقتصادی و 
دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲0 ساله 
با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، 

مولد، درون زا و برون گرا ابالغ شده است. 

هدفمندی یارانه 
روحانی چهارمین مس��ئله را هدفمندی 
یارانه ها بیان کرد و گفت: از اقدامات مهمی 
که دولت در سال جاری انجام داد، افزایش 
قیم��ت ان��رژی و مص��رف هدفمن��د منابع 
حاصل��ه در بهب��ود نظام س��المت، ارتقای 
کمیت و کیفیت تغذیه گروه های کم درآمد 
و پوشش کامل بیمه درمان در سطح کشور 

بود. 

تحوالت قیمت نفت
رییس جمه��وری ب��ه مس��ئله تحوالت 
قیمت نفت اش��اره ک��رد و گفت: در طول 
ماه ه��ای گذش��ته ش��اهد کاه��ش قابل 
توجهی در قیمت نف��ت خام در بازارهای 
جهانی بوده ایم، پس از چند س��ال متوالی 
که به صورت مداوم قیمت متوس��ط نفت 
ب��االی 100 دالر بود در ع��رض پنج ماه 
گذش��ته قیمت نفت خام برنت از بیش از 
110 دالر به هر بشکه ای کمتر از 70دالر 
رس��یده ک��ه حاک��ی از کاه��ش بیش از 

36درصدی است. 
روحانی با بیان اینکه چنین کاهش��ی در 
دهه های اخیر کم س��ابقه بوده، افزود: جدا 
از اینکه شرایط به وجود آمده چه ریشه ای 
داش��ته و چه مدت به طول خواهد انجامید 
به این نتیجه رسیدیم که الزم است بودجه 
س��ال آینده را ب��ا رعایت احتی��اط تنظیم 

کنیم. 
رییس دولت تدبی��ر و امید تصریح کرد: 
برای جبران کاهش درآمدهای ارزی ناشی 
از صادرات نفت الزاما باید صادرات غیر نفتی 
را توسعه داد، این یکی از محورهای برنامه 
خروج از رکود دولت بود که پس از انتش��ار 
آن در تیرم��اه، اکنون اج��رای آن به صورت 

مداوم توسط دولت پایش می شود. 

3 وجه انضباط مالی
رییس جمهوری در بخش دیگر س��خنان 
خود به ویژگی های الیحه بودجه س��ال 94 
اش��اره کرد و گفت: مهم ترین ویژگی الیحه 
بودجه س��ال 94 کل کشور تالش در جهت 

استقرار انضباط مالی است. 
روحان��ی اف��زود: ای��ن انضباط س��ه وجه 
و  قانونمن��دی  ش��فافیت،  دارد؛  اساس��ی 
پاس��خگویی که این وجوه ب��ا فراهم کردن 
زمین��ه اس��تقرار بودجه ری��زی مبتن��ی بر 
عملک��رد موض��وع حکم م��اده ۲19 قانون 
برنامه پنجم توس��عه ظاهر می ش��ود که در 
این راستا اقدامات مهمی انجام شده که در 
فعالیت ه��ای ذیل برنامه های دس��تگاه های 
اجرای��ی همراه با اه��داف کمی ذی ربط در 
پیوست شماره 4 الیحه بودجه 94 منعکس 

شده است. 
وی ادامه داد: بودجه کل کش��ور در سال 
1394 بالغ بر هش��ت میلیون و 379 هزار 
و 801 میلیارد ریال برآورد ش��ده است که 
نسبت به رقم مشابه سال جاری از افزایش 
4.3 درصدی برخوردار است. بودجه عمومی 
دولت در این س��ال با رش��د شش درصدی 
نس��بت به 93 بال��غ بر دومیلی��ون و 673 
هزار و ۵7۲ میلیارد ریال اس��ت که حدود 
3۲ درصد از بودجه کل کش��ور را تش��کیل 

می دهد. 

۸3۸ تریلیون تومان دخل و خرج دولت در سال آینده

ادامه از همین صفحه 
ام��روز اما در نهایت تاس��ف باید بر مظاهر جنونمان 
بیفزایی��م و بیفزایی��م... و تازه ترین��ش همین آمار 
دهش��تناک فائ��و که اع��الم ک��رده با رون��د فعلی 
فرسایش خاک، آدمیزادی که 9۵ درصد غذایش را 
از خاک به دس��ت می آورد، دیگر خاک قابل کشتی 
نخواهد داش��ت تا زراعت کند. ای��ن را اضافه کنید 
با 800میلیون گرس��نه مطلقی که اکنون نانش��ان 
در س��فره دیگر کشورهاس��ت و ببینی��د چه فاجعه 

گسترده ای می شود فاجعه گرسنگی برای بشر! 
ما )یعنی همه آدم های همه جا( که ریه هایمان دارد 
درد می گیرد از تنفس دودهای سیاه شهرهای بزرگ 
و بی قواره صنعتی، داریم س��االنه 16 میلیون هکتار 
جنگلی را که به ما هوای تازه می بخش��ند، سالخی 
می کنیم و این تخریب، خاکی را که ۵00سال طول 
می کش��د تا در چرخه طبیعت جایگزین ش��ود، می 

فرساید و می فرساید. 
هر که او ارزان خرد، ارزان دهد/ گوهری، طفلی، به 

قرصی نان دهد
آن وقت س��رعت این نابودی در ایران چقدر اس��ت؟ 
ما ساالنه چند درخت را به مسلخ نابودی می بریم؟ 
سازمان جنگل ها و مراتع هیچ آمارمتقنی در این باره 
ندارد. سکوت. شاید به این دلیل که انگشت های اتهام 
به سویشان نشانه نرود؟ شاید... تنها آمار سازمان های 
بین المللی اس��ت که گوش��ه ای از پرده را ب��اال زده تا 
عم��ق فاجعه را ببینیم: س��االنه ۲8۵ ه��زار هکتار از 
درختان جنگل در کش��وری ک��ه پایتختش73 هزار 
هکت��ار مس��احت دارد، نابود می ش��وند و حال تهران 
دودآل��وده را جنگلی در نظ��ر گیرید و فرض کنید هر 
سال چهار جنگل به مس��احت تهران، در کام نابودی 
فروروند؟ تنها فرض آن هم مو به تن آدم سیخ می کند. 
و فعاالن محیط زیست می گویند با این سرعت تخریب 
تا 30 س��ال آینده ایران دیگر جنگل طبیعی نخواهد 
داش��ت و ما تصویر جنگل های دلکش گلستان و آمل 
و جنگل ه��ای ابر را تنها بای��د در فیلم های قدیمی و 

آرشیو عکاسان جست وجو کنیم... و اوضاع جهان هم 
اگ��ر نه به وخامت ما، کم از ما نیس��ت و با این همه ما 
)جهانی( غفلت کرده ایم، از این سونامی ویرانگری که 
با س��رعتی دهش��تناک در حال نزدیک شدن به بشر 
است... سونامی گرسنگی. و این از مسائل و دغدغه های 
مطرح محافل سیاس��ی ما و هم��ه جهان در دهه های 
آینده خواهد بود، دهه هایی که اگر ما نباشیم، به یقین 
کودکانمان خواهند بود و خواهند چشید میراث تلخی 
را که برایش��ان می نهیم. در آن روزگار، مسئله جنگل 
و فرس��ایش خاک )ک��ه امروز گم اس��ت در هیاهوی 
بحث های پر حاش��یه جنگ ها و بحران های اقتصادی 
و...( از نخس��تین مسائل بشری خواهد شد و تیترهای 
آن در روزنامه ه��ا و رس��انه های جه��ان، بی��ش از نام 
سیاستمداران و ستارگان هالیوود شنیده خواهد شد. 

ام��روز حتی تیتر »گرانی«نان هم برایمان دلش��وره 
می آورد، اما کک مان هم نمی گزد، اگر 60 سال دیگر 
فرزندمان و نوه م��ان، نانی و میوه ای برای رفع جوع 

نداشته باشند؟ 
آمارهای برخی متخصصان خاک می گوید: نرخ ساالنه 
فرسایش خاک در ایراِن ما )که می خواهیم در سروده ها 
تا ابد »خاکش«پاینده باشد( تا 33 تن در هکتار است 
که پنج تا شش برابر حد مجاز است و میانگین ساالنه 
فرس��ایش خاک ما ه��م 1۵ تن در هکتار اس��ت که 
سه برابر متوسط قاره آسیاست و ما در صدر کشورهای 
جهان قرار گرفته ایم در فرسایش خاک! چرا ما این گونه 
پیش��ی گرفته ایم از کش��ورهای دیگر جهان در بر باد 

دادن خاکی که از پدرانمان ارث برده ایم؟ 
گاهی آمارهای فرس��ایش خ��اک در ایران به قدری 
درش��ت است، که از شدت بزرگی، باورمان نمی آید. 
همی��ن متخصصان خاک می گویند: س��االنه حدود 
30درصد از ظرفیت ذخیره س��ازی آب در س��دهای 
بزرگ مخزنی کشور توس��ط رسوب از بین می رود؛ 
این یعنی از رده خارج ش��دن چند س��د به بزرگی 
س��د کرج در سال! چنین حجم رسوبی را چه کسی 

می تواند باور کند؟... بیندیشیم و باور کنیم. 

طبق تمدید توافق هس��ته ای ب��ه مدت هفت ماه تا 
تیرماه س��ال آین��ده، باید ماهانه 700 میل��ون دالر از 
دارایی ه��ای بلوکه ش��ده ایران آزاد ش��ود.  به گزارش 
ص��دای اقتصاد، ای��ن دارایی ها به ص��ادرات نفت خام 
مربوط است که پول به واسطه تحریم ها در کشورهای 
مقاصد صادراتی باقی مانده اس��ت.  براس��اس برآورد 
س��عید لیالز، کارشناس مس��ائل اقتصادی، این مبلغ 
مع��ادل درآمد حاص��ل از صادرات 300 هزار بش��که 
نفت خام در روز خواهد بود.  با این حساب، آزادسازی 
700میلیون دالر در ماه مانند این اس��ت که صادرات 
نفت خام به میزان 30درصد افزایش یافته اس��ت.  به 
گفته لیالز این درآمد به همراه درآمد حاصل از فروش 
نفت با وجود کاهش قیمت طالی سیاه، برای گرداندن 
اقتصاد ایران کافی است و ورود درآمد جدید به اقتصاد 
و هزینه آن توسط دولت می تواند خطر رشد تورم را به 

دنبال داش��ته باشد.  براساس توافق ژنو، ماهانه مبلغی 
از این ارزهای بلوکه شده آزاد می شود تا حق دسترسی 
ایران به منابع آن فراهم ش��ود.  در دو نوبت قبلی یک 
بار طی شش ماه 4.۲ میلیارد دالر و در یک مقطع طی 
چهار ماه ۲.8 میلیارد دالر از دارایی های ارزی کش��ور 

آزاد و به بانک مرکزی تحویل داده شد. 
با این اوصاف در دو نوبت اول هفت میلیارد دالر و 
در نوبت پیش رو 4.۲ میلیارد دالر دیگر آزاد خواهد 
ش��د تا در مجموع 11.۲ میلیارد دالر از دارایی های 

بلوکه شده ایران، آزاد شده باشد. 
مجموع ریالی این رقم با احتساب نرخ رسمی دالر 
یعن��ی دو ه��زار و 6۵0 تومان، می ش��ود ۲9 هزار و 
680 میلیارد تومان که طی 16 ماه به اقتصاد ایران 
تزریق می ش��ود.  این رق��م معادل 41 درصد درآمد 

نفتی برآورد شده در الیحه بودجه سال 94 است. 

بر باد دادن خاک و فاجعه نان

 بر باد دادن خاک
و فاجعه نان

تولس��توی می گفت، در انسان یک 
جنون نهفت��ه وج��ود دارد؛ جنونی 
مهیب و مازوخیستی که آدمی را به 
ورطه هالکت می کش��اند. تولستوی 
توت��ون و برج ایفل )ک��ه آن را یک 
مشت پاره آهن بی مصرف می دانست 
که نبردهایی برای تملک افتخار آن 
در پاریس در گرفته بود( را دو مظهر 
این جنون اکتشافی خود می دانست. 
ادامه در همین صفحه

مجموع ارزهای آزادشده معادل 41 درصد درآمد نفتی است

اصغر قاسمی
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س��رمایه گذاران بخ��ش خصوصی در 
حوزه نفت به دنبال تشکیل کنسرسیوم 
هس��تند و برای این کار موافقت شورای 
معاون��ان وزارت نف��ت را نیز دارن��د، اما 
خروجی ع��دم واگذاری پروژه اس��ت در 
حالی  که این بخ��ش در حوزه بین المللی 
ب��ا تش��کیل کنسرس��یوم موفقی��ت 
کس��ب کرده اند.  همواره یک��ی از دالیل 
اصل��ی دولتی ها ب��رای کنار گذاش��تن 
بخش خصوصی از پروژه های بزرگ نفتی، 
 نبود سرمایه  کافی و کالن و قابل اعتماد 
است. از سویی دولتی ها همواره از بخش 
خصوصی خواسته اند تا در همان ابتدای 
کار آورده باالیی داشته باش��ند تا پروژه 
تامین اعتبار ش��ود.  عباس��علی اسالمی، 
عضو کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی در 
این باره و ضرورت تش��کیل کنسرسیوم 
به »فرصت امروز« می گوید: »بدون شک 
تشکیل کنسرس��یوم کمک ش��ایانی به 
بخش خصوصی خواهد کرد ت��ا در برابر 
رقبای خارجی خود حرف��ی برای گفتن 
داشته باشد، اما متاسفانه وزارت نفت به 
این مس��ئله توجه کافی نداشته و تمایلی 
ندارد ک��ه بخش خصوصی کنسرس��یوم 
تش��کیل دهد، این در حالی است که این 
بخ��ش تالش می کن��د در صنع��ت نفت 

سرمایه گذاری کند. «

تشکیل کنسرسیوم بخش 
خصوصی در حوزه بین المللی 

ب��ا ای��ن وج��ود تالش ه��ای بخ��ش 
خصوص��ی در ایج��اد کنسرس��یوم در 
پروژه ه��ای نفتی خ��ارج از کش��ور موثر 
بوده و توانسته به توفیق الزم دست یابد. 
حس��ن خس��روجردی، ریی��س اتحادیه 
صادرکنن��دگان فرآورده ه��ای نف��ت، 
 گاز و پتروش��یمی ایران در ای��ن باره به 
»فرصت امروز« می گوید: »بدون ش��ک 
در صورت اس��تفاده از کنسرسیوم میزان 
موفقیت بخش خصوصی افزایش می یابد، 
از این رو از سه س��ال گذشته تالش ها به 
منظور ایجاد کنسرسیوم برای پروژه های 
نفتی در بخش های مختلف تشکیل شد. « 
براس��اس اطالعات موج��ود هم اکنون 
پنج کنسرسیوم توسط بخش خصوصی 
و اتحادیه صادرکننده تش��کیل ش��ده و 
پروژه های مهمی را در   حوزه نفت و انرژی 
حمایت می کند که می توان به س��اخت 
پاالیش��گاه اندون��زی، معام��الت نفت و 
فرآورده های نفتی و س��وآپ، حمل و نقل 
دریایی و مخازن گازی و توزیع سلیندرها 

اشاره کرد. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه ن��گاه برخی از 
دولتمردان در تشکیل کنسرسیوم داخلی 
باید تغییر یابد، می افزاید:  »متاسفانه پول 
نقد مالک اصلی شده است، در حالی که 
در تش��کیل کنسرس��یوم نباید تنها پول 
مالک باشد بلکه مالک ها باید دانش محور 
باشد و افراد توانمند و تجربه آنها اهمیت 
یابد زیرا صرف داش��تن پول و س��رمایه 
زیاد نمی تواند کنسرسیوم را به موفقیت 
برس��اند، این در حالی اس��ت که تشکیل 
کنسرسیوم برای پروژه های داخلی یعنی 

داشتن بودجه باال.«
ریی��س اتحادی��ه صادرکنن��دگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران 
که خود ایده تشکیل کنسرسیوم را مطرح 
و اجرایی کرده است، با اشاره به اینکه در 
کنسرس��یوم های اتحادیه بی��ش از پول، 
دانش و توانایی افراد مهم است، می افزاید: 
»بدون ش��ک افراد متخصص توان ایجاد 
طعمه اقتصادی را دارن��د و ما می توانیم 
براساس تجربیات س��رمایه  اولیه را برای 
آغاز تهیه کنیم و بعدها س��رمایه کافی از 
طریق بانک ها تامین  ش��ود برای نمونه، 
در گام نخس��ت برای ایجاد کنسرسیوم 
پاالیش��گاه اندون��زی ، آورده ما فقط یک 
میلیون دالر ب��ود در حالی که اتمام طرح 

به سه میلیارد دالر بودجه نیاز دارد. «
در کنار مش��کالت موجود برای ایجاد 
کنسرسیوم داخلی، مسئله دیگر سرمایه 
نقدی بخش خصوصی است، این در حالی 
 است که شرکت های دولتی در این حوزه 
یا سایر ش��رکت های خارجی تنها 10 تا 
15 درصد از س��رمایه آنها دارایی واقعی  
است  و منابع مورد نیاز از طر یق بانک ها و 
شرکت های سرمایه گذاری تامین می شود 
و این هیچ گاه ای��راد نبوده اس��ت اما در 
مواجهه با شرکت های خصوصی داخلی، 
 نگاه  تغیی��ر می یابد و بای��د تمامی آورده 
برای س��رمایه گذاری متعلق به خودمان 
باش��د.  بخش خصوصی کنونی بیش��تر 
متش��کل از افرادی اس��ت که در گذشته 
نه چن��دان در دولت حضور داش��تند از 
این رو این افراد از نظ��ر توانمندی و فنی 
و تجرب��ه کاری از ظرفیت ه��ای باالی��ی 
برخوردارند اما هیچ گاه از دید مس��ئوالن 
دولتی این ظرفیت لحاظ نمی ش��ود.  به 

گفته خس��روجردی دولت خود می تواند 
در توانمندی مالی بخ��ش خصوصی نیز 
کمک کند و بدون شک هزینه های دولت 
نیز کاهش می یابد زیرا هزینه های ساخت 
توسط این بخش 30درصد کمتر از بخش 
دولتی اس��ت. از س��ویی به هر دلیلی اگر 
شرکت بخش خصوصی نتوانست از عهده 
کار بربیای��د، در کمترین زم��ان می توان 
ش��رکت دیگری را برای حل مش��کالت 
ایجاد ک��رد، در حالی که بخ��ش دولتی 
این ظرفیت را ندارد.  تشکیل کنسرسیوم 
در ح��وزه نفت مس��ئله ای اس��ت که در 
بخش مختل��ف در حال پیگیری اس��ت 
اما مس��ئله اصلی اینجاس��ت که هیچ گاه 
این تالش ها ب��ه نتیجه نمی رس��د. برای 
نمونه شرکت های خصوصی عضو انجمن 
س��ازندگان تجهیزات نفت از چهار سال 
گذش��ته، به دس��تور معاونت پژوهش��ی 
وزارت نفت ش��ش کنسرس��یوم تشکیل 
داده اند ت��ا کارهای بزرگ نف��ت را انجام 
دهند؛ این کنسرسیوم ها تمام شان نقشه 
راه دارند که   به تصویب شورای معاونان 
وزارت نفت نیز رس��یده است اما تاکنون 
کنسرسیوم ها با وجود ثبت شدن، اجرایی 
نش��ده و هنوز پروژه ای به این شرکت ها 
واگذار نشده اس��ت.  بهرام بارانی، رییس 
کمیس��یون اس��تاندارد و نای��ب رییس 
کمیس��یون فناوری انجمن س��ازندگان 
تجهیزات نفت درباره چرایی این مسئله به 
»فرصت امروز« می گوید: »در این زمینه 
مشکالت متعددی وجود دارد که می توان 
با تغییر دولت، برنامه ها و اهداف مدیران، 
نگاه و تفکر غالب خری��د کاال و تجهیزات 
از غرب اش��اره ک��رد. متاس��فانه با وجود 
اینکه وزرای نفتی هم��واره به تولیدات و 

تجهیزات داخل تاکی��د دارند اما مدیران 
میانی با تصمیم سازی ها مانع می شوند.«

 عدم موفقیت بخش خصوصی
در ایجاد کنسرسیوم

وی با اش��اره به اینک��ه قوانین موجود 
در کشور به قدری زیاد است که حمایت 
از س��ازندگان داخلی را تاکی��د می کند، 
 می افزای��د: »مجموعه قوانی��ن حمایت 
از س��اخت داخل در کش��ور ما 10 برابر 
کل دنیاس��ت و ب��ا وجود منابع انس��انی 
توانمند متاسفانه هیچ گاه تالش ها برای 
دس��تیابی به خودکفایی مهیا نمی شود؛ 
نکته مهم اینجاس��ت که مناب��ع داخلی 
ما از جمله بانک ها ترجی��ح می دهند به 
جای س��رمایه گذاری در صنعت نفت در 

ساخت و ساز حضور یابند. «
به گفته بارانی با وج��ود تالش ها برای 
ایج��اد کنسرس��یوم میان ش��رکت های 
مختلف در ساخت تجهیزات نفتی، هنوز 
کاری از وزارت نف��ت به ما واگذار نش��ده 
اس��ت.  اکبر نعمت اللهی، مدیرکل روابط 
عمومی وزارت نف��ت در برابر گفته بارانی 
و عدم حمای��ت وزارت نفت از تش��کیل 
کنسرس��یوم  بخش خصوصی به فرصت 
امروز می گوی��د: »این موارد به گذش��ته 
مربوط بود و به دوران ما مربوط نمی شود. 
وزارت نفت در حال حاضر خود به دنبال 
آن است تا از ظرفیت های بخش خصوصی 
اس��تفاده کند. در فضای جدید به دنبال 
وارد کردن آنها هس��تیم ام��ا اینکه تنها 
حرف بزنند و ش��عار بگویند م��ورد تایید 
ما نیس��ت. وزارت نفت برای اس��تفاده از 
ظرفیت س��اخت داخل برنام��ه ویژه ای 

دارد. «

»فرصت امروز« بررسی می کند

چالشبخشخصوصیباوزارتنفتدرتشکیلکنسرسیوم
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رییس جمهور پاکس��تان در دیدار با علی 
الریجانی گف��ت: پاکس��تان ب��رای تامین 
نیازهای فزاین��ده انرژی این کش��ور، هنوز 
به این پروژه متعهد است. به گزارش فارس 
به نقل از ورلد بولتن، ایران و پاکس��تان در 
زمینه برطرف کردن مش��کالت بر س��ر راه 
اجرایی ش��دن خط لوله انتق��ال گاز ایران 
به پاکس��تان توافق کردند.  ممنون حسین، 
رییس جمهور پاکس��تان به علی الریجانی، 
ریی��س مجل��س ای��ران اطمین��ان داد که 
پاکس��تان برای تامی��ن نیازه��ای فزاینده 
انرژی این کشور، هنوز به این پروژه متعهد 
اس��ت.   پروژه خط لوله انتقال گاز ایران در 
زمان ریاس��ت جمهورهای پیش��ین ایران 
و پاکس��تان با هدف ص��ادرات روزانه 750 

میلیون فوت مکعب گاز به پاکستان اجرایی 
ش��د. قرار بود تا این پروژه ت��ا ژانویه 2015 
تکمیل ش��ود. ایران قب��ال 900 کیلومتر از 
این خط لوله در خ��اک خود را احداث کرده 
اس��ت، درحالی که کار در بخش پاکستانی 

هنوز شروع نشده است. 

 بند جدیدی در الیحه بودجه سال آینده 
آمده که براس��اس آن به وزارت نفت مجوز 
ورود به کش��ف فرآورده های نفتی قاچاق را 

می دهد. 
به گزارش ایس��نا، ب��ه وزارت نفت اجازه 
داده می ش��ود، از مح��ل درآم��د حاصل از 
فروش فرآورده های کش��ف ش��ده به ازای 
کش��ف و تحوی��ل هر لیت��ر مواد س��وختی 
قاچاق مبلغ 2500 ریال تا س��قف 10 هزار 
میلیارد ریال به حس��اب خاصی نزد خزانه 

کل کشور واریز کند. 
بر ای��ن اس��اس، ای��ن مبلغ طب��ق طرح 
و  نیروه��ای مس��لح  توزی��ع س��تاد کل 
مبادل��ه موافقت نامه با س��ازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور جهت تقویت بنیه دفاعی 
اختصاص می یابد. 

همچنی��ن س��تاد کل نیروهای مس��لح 
می تواند تا 10 درصد از وج��وه حاصل را به 

یگان کاشف و کاشفان اختصاص دهد. 

اسالم آباد هنوز به خط لوله صلح 
متعهد است

  مجوز فروش فرآورده های قاچاق
برای وزارت نفت صادر شد 

نفت انرژی

خبر استانی 

درخواست سرمایه گذاری پاکستان  
در بخش انرژی بادی

س��روزیر ایالت س��ند پاکس��تان گفت، پاکس��تان 
بسیار مش��تاق است تا زمین های بیش��تری در اختیار 
سرمایه گذاران ایرانی برای س��رمایه گذاری بیشتر در 

بخش انرژی بادی قرار دهد. 
به گزارش فارس به نقل از دیلی تایمز، ایران و ایالت 
سند پاکستان در مورد تقویت سرمایه گذاری دوجانبه 
و افزایش حجم مبادالت تجاری و نزدیک ترشدن اتاق 

بازرگانی کراچی و تهران به توافق هایی رسیدند. 
 س��روزیر ایالت س��ند در گفت وگو با رسول اسالمی 
سفیر ایران در اسالم آباد گفت، کیفیت برنج این ایالت 
در حال بهبود اس��ت و می توان حجم ص��ادرات را در 
عوض واردات انرژی از این کش��ور افزای��ش داد. وی با 
توضیح اینکه سند   ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری 
به وی��ژه در بخ��ش ان��رژی دارد، از س��رمایه گذاران 
ایرانی برای بهره مند ش��دن از فرصت هایی که ش��امل 
برخورداری از زمین و دیگر تس��هیالت اس��ت، دعوت 

به عمل آورد. 
وی افزود، س��ند دارای کریدورهای بادی با سرعت 
40 ت��ا 45 کیلومت��ر اس��ت. دول��ت محلی »س��ند« 
بسیار مش��تاق است تا زمین های بیش��تری در اختیار 
سرمایه گذاران ایرانی برای س��رمایه گذاری بیشتر در 

بخش انرژی بادی قرار دهد. 
ایران قبال یک تاسیس��ات تولید ب��رق از بادی برای 
تولید 50 مگاوات برق در این ایالت احداث کرده است. 
س��فیر ایران با برادر خواندن مردم پاکس��تان به ویژه 
مردم سند، گفت، شرکت های ایرانی به سرمایه گذاری 
در سند و در عین حال، تاجران ایرانی به واردات برنج، 

گوشت و گندم این کشور تمایل پیدا کرده اند. 
وی اف��زود، دولت ایران س��رمایه گذاران خ��ود را به 

تجارت با پاکستان تشویق خواهد کرد. 

نرخ آب بهای شهری تغییر کرد
در الیحه بودجه سال 94 نیز همچون سال های قبل 
وزارت نیرو از طریق ش��رکت های آبفای شهری کشور 
مکلف اس��ت عالوه بر دریافت نرخ آب بهای ش��هری، 
به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ 100ریال 
از مش��ترکان دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز 
کند. همچنی��ن بابت هر کیل��ووات ب��رق 30 ریال از 

مشترکان دریافت کند. 
به گ��زارش ف��ارس، 100درص��د وج��وه دریافتی 
ت��ا س��قف 390 میلی��ارد ری��ال از مح��ل حس��اب 
 مزب��ور صرف��ا جه��ت آبرس��انی ش��رب روس��تایی 

اختصاص می یابد. 
اعتبار مزبور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم 
بین  استان های کش��ور در مقاطع س��ه ماهه از طریق 
شرکت مهندس��ی آب و فاضالب کشور توزیع می شود 
تا پس از مبادله موافقت نامه بین س��ازمان مدیریت و 
برنامه ری��زی اس��تان ها و ش��رکت های آب و فاضالب 
روستایی اس��تان ها هزینه ش��ود. وجوه فوق به عنوان 
درآمد شرکت ذی ربط محس��وب نمی شود و مشمول 

مالیات نمی شود. 

 دریافت 30 ریال
به عنوان عوارض برق در قبوض 

وزارت نیرو موظف اس��ت ع��الوه ب��ر دریافت  بهای 
ب��رق ب��ه ازای ه��ر کیلووات س��اعت ب��رق فروخت��ه 
ش��ده، مبل��غ 30 ری��ال به عنوان ع��وارض ب��رق در 
قبوض مرب��وط درج و از مش��ترکان برق به اس��تثنای 
 مش��ترکان خانگی روس��تایی و چاه های کش��اورزی
 دریاف��ت کند.  وج��وه حاصله به حس��اب خاصی نزد 
خزانه داری کل کش��ور واریز و حداکثر تا س��قف چهار 
هزار میلیارد ری��ال صرفا باب��ت حمایت از توس��عه و 
نگه��داری ش��بکه های ب��رق روس��تایی و تولید برق 
 تجدید پذی��ر و پاک، توس��ط ش��رکت توانی��ر هزینه 

می شود. 

 کاهش قیمت فرآورده های نفتی

 مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی نفت ایران گفت: 
همه قراردادهای فروش نفت ایران برای س��ال 2015 

امضا شده است. 
به گزارش ایرنا، سیدمحس��ن قمص��ری اظهار کرد: 
پیش بینی درباره بازار نفت بسیار دشوار شده و تثبیت 
س��قف تولید س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت 

)اوپک( اندکی این موضوع را تشدید کرده است. 
وی خاطرنش��ان کرد: در این شرایط نمی توان گفت 
بازار در چه مسیری حرکت می کند و در روزهای آینده 
تا چه اندازه قیم��ت نفت کاهش می یابد، اما ش��رایط 
حاکم بر بازار نشان دهنده تمایل بازار به سمت کاهش 

قیمت است. 
وی افزود: با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، 
قیمت فرآورده های نفتی در بازار با کاهش همراه ش��د 
و این موضوع سبب شد، بسیاری از فرآورده های نفتی 
که پیش از این به میزان زیاد در ب��ازار قابل خریداری 
بود، هم اکنون عرض��ه آن کاهش یاب��د و این موضوع 
نش��انگر آن اس��ت که با کاهش قیمت نف��ت مصرف 
فرآورده های نفت��ی افزایش یافته ک��ه در آن صورت، 

احتمال تقویت بازار در آینده نزدیک وجود دارد. 
قمص��ری درباره اینک��ه آیا افزایش تقاض��ا در فصل 
س��رما می تواند بیش از یک میلیون و 500 هزار بشکه 
نفت م��ازاد بازار را جذب کن��د، افزود: ب��ه روند تقاضا 
بس��تگی دارد؛ اگر میزان تقاضا ک��ه هم اکنون در بازار 
وجود دارد طی روزهای آینده حفظ شود، به طور قطع 

این میزان نفت خام جذب می شود. 
قمصری افزود: بازار نفت هم اکنون برای فروش انواع 
نفت خام سبک و ش��یرین با مش��کل روبه روست، اما 
روی انواع نفت سنگین و ترش که عمده نفت خام های 

خاورمیانه است، مشکلی وجود ندارد. 
مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی نفت ایران با بیان 
اینکه بازار نفت پس از برگزاری نشس��ت 1٦٦ اوپک با 
شوک همراه ش��د، تصریح کرد: در شرایط حاضر، بازار 
نفت آماده بازگش��ت به زمان پیش از برگزاری نشست 
اوپک است اما بازار تا حد زیادی تحت تاثیر صحبت ها 

و گفت وگوهای افراد شاخص قرار دارد. 
به گفته وی، بازار نفت هم اکنون بیشتر از آنکه متاثر 
از مسائل اقتصادی باشد نسبت به گفت وگوهای افراد 
واکنش نش��ان می دهد، زیرا هیچ دلیل اقتصادی برای 
کاهش ش��ش دالری قیمت نفت پس از نشست اوپک 

وجود نداشت. 
قمصری درباره فروش نفت ایران در س��ال 2015، 
گفت: هم اکنون بخش��ی از قرارداده��ای فروش نفت 
سال 2015 با مشتریان سنتی ایران امضا شد و بخشی 
دیگر ب��ا توجه ب��ه اینکه س��ال مالی برخی کش��ورها 
متفاوت اس��ت، آوری��ل 2015 امضا می ش��ود، ضمن 
اینکه بعید به نظر می رسد برای فروش نفت با مشکلی 

روبه رو شویم. 
چین، هند، کره جنوب��ی، ترکیه و ژاپن مش��تریان 
س��نتی نفت ایران هس��تند که با توجه به توافق سوم 
آذرم��اه ایران و کش��ورهای عضو گ��روه 1+5 در وین، 
مطابق سال های گذشته به آنها نفت فروخته می شود. 

وی درباره اینکه آیا قیمت ف��روش نفت ایران برای 
ماه ژانویه مشخص شده، گفت: هنوز قیمت آن تعیین 

نشده و باید منتظر بازار نفت در روزهای آینده بود. 

آغاز به کار نمایشگاه تخصصی 
ساخت تجهیزات صنعت نفت

نمایشگاه تخصصی س��اخت تجهیزات صنعت نفت 
خوزستان در اهواز آغاز به کار کرد و تا 18 آذرماه ادامه 

دارد. 
در نمایش��گاه تخصص��ی صنعت نفت خوزس��تان 
220شرکت و سازنده داخلی، مراکز علمی و پژوهشی 
ک��ه در زمین��ه س��اخت قطع��ات و تجهی��زات مورد 
اس��تفاده در صنایع نف��ت، گاز، پاالیش، پتروش��یمی 
و حفاری فعالی��ت می کنند، مش��ارکت دارند. از میان 
شرکت کنندگان در این نمایش��گاه 87 شرکت کننده 
از صنایع اس��تان خوزس��تان هس��تند که حدود 41 
درصد ش��رکت کنندگان را ش��امل می ش��ود و  از این 
تعداد 25 شرکت، عضو انجمن س��ازندگان تجهیزات 
نفت خوزس��تان هس��تند. این نمایش��گاه، از امروز تا 
روز سه ش��نبه 18 آذرماه پذیرای بازدید متخصصان، 
کارشناسان و عالقه مندان خواهد بود. درمدت برپایی 
این نمایش��گاه پنج کاالی اساس��ی س��اخت داخل از 
س��وی ش��رکت ملی مناط��ق نفت خیز جنوب و س��ه 
کاالی مهم و کاربردی از س��وی ش��رکت ملی حفاری 

ایران رونمایی می شود. 

بومی سازی 2 هزار و 200 قلم کاالی کاربردی 
صنعت نفت در 9 ماه امسال

 مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی مناط��ق نفت خی��ز 
جن��وب از بومی س��ازی دو ه��زار و 200 قل��م کاالی 
کاربردی صنعت نفت در 9 ماه امس��ال توس��ط بخش 
خصوصی باحمایت این ش��رکت خب��ر داد. به گزارش 
روابط عمومی ش��رکت ملی مناط��ق نفت خیز جنوب، 
مهندس بیژن عالی پور در نمایشگاه تخصصی صنعت 
نفت خوزس��تان با بیان این مطلب گف��ت: ارزش این 
اق��الم 850 میلی��ارد ریال اس��ت که س��اخت آنها از 
سوی س��ازندگان داخلی افزون بر 900 میلیارد ریال 
صرفه جویی ارزی داش��ته اس��ت. وی افزود: دو س��وم 
مجموع اقالم ساخته شده توس��ط صنعتگران استان 
خوزستان بوده اس��ت که نقش قابل توجهی در تامین 

نیازهای صنعت نفت دارند. 

الهه ابراهیمی 



قیمت هر مت��ر مکعب گلیم 
از موکت ه��م کمتر اس��ت اما 
در حال حاضر ای��ن کف پوش 
س��نتی ایرانی دیگ��ر در خانه 
هموطن��ان جای��ی ن��دارد. 
تولیدکنن��دگان گلیم، بازبینی 
نشدن ش��اخص های تولید این 
صنعت دس��تی را عامل اصلی 
از دست رفتن بازارهای داخلی 

آن می دانند. 
روزگاری گلی��م کف پوش��ی 
ب��رای خانه های ایران��ی بود. از 
قدی��م به��ای گلی��م از فرش 
ارزان تر ب��ود به همی��ن دلیل 
کس��انی ک��ه تمک��ن مال��ی 
کمتری داشتند، از گلیم برای 
پوش��اندن ک��ف من��زل خود 
اس��تفاده می کردند. ب��ا ورود 
ان��واع مختل��ف کف پوش ها به 
بازار به تدریج گلیم هم جایگاه 
خ��ود را در من��ازل ایرانیان از 
دست داد. جواد نظامی دوست، 
تولیدکننده گلیم معتقد است 
که گردش مالی ب��ازار گلیم به 
دلیل اینکه این محصول دیگر 
به عن��وان کف  پ��وش در منازل 
اس��تفاده نمی ش��ود، بس��یار 

محدود شده است. 
وی اضافه می کند که قیمت 
گلیم بسیار کم است و یک متر 
مربع از این صنعت دس��تی در 
مقایسه با یک متر مربع موکت 
که با الی��اف مصنوع��ی تولید 

می شود، بسیار کمتر است. 
نظامی دوس��ت با اش��اره به 
اینک��ه قیمت م��واد اولیه برای 
تولی��د گلیم یعنی پش��م برای 
گلیم های فارسی باف و ابریشم 
ب��رای گلیم ه��ای آذری ب��اف 
به ش��دت افزایش یافت��ه، بیان 
می کند ک��ه هزینه های جانبی 
تولی��د ش��امل اج��اره مکانی 
ک��ه بای��د به عن��وان کارگاه از 
آن اس��تفاده ش��ود، همچنین 
ن��رژی ب��رای  هزینه ه��ای ا
سرمایش، گرمایش و روشنایی 
به نحوی است که سود حاصل 

از فعالیت در این رش��ته برای 
تولیدکننده بسیار کم است. 

خرده فروشی گلیم 
در بازار داخل

سود بس��یار کم تولید گلیم، 
به همراه نبود ب��ازار در داخل، 
تولیدکنن��دگان ای��ن بخش را 
از ادامه فعالیت دلس��رد کرده 
 اس��ت. فتحعلی قشقایی، گلیم 
بافی ک��ه دارنده مه��ر اصالت 
اس��ت، ب��ازار داخل��ی گلیم را 

نامناسب توصیف می کند. 
وی می گوید که اساسی ترین 
مشکل بازار گلیم بحث مشتری 
و ص��ادرات اس��ت. متاس��فانه 
امکان ارتب��اط تولیدکنندگان 
با بازارهای صادراتی نسبت به 
گذش��ته خیلی کاهش یافته و 
به سختی می توان محصولی را 

از ایران صادر کرد. 
قش��قایی مش��کالت موجود 
در بازارهای صادراتی کشور را 
ناشی از روابط دیپلماتیک ایران 

با سایر کشورها می داند. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه برای 
معرفی آثار خود به عالقه مندان 
گلیم ایرانی، سایتی را طراحی 
کرده که تاکی��د می کند برای 

ارتب��اط موثرتر ب��ا خارجی ها 
در  تولیدکنن��دگان  بای��د 
لملل��ی  بین ا نمایش��گاه های 

حضور داشته باشند. 
این بافنده گلیم معتقد است 
که هزینه حضور در نمایشگاه ها 
بسیار زیاد اس��ت و دولت باید 
زمینه حضور تولیدکنندگان در 
این نمایشگاه ها را فراهم کند. 

وی با اش��اره به اینکه تجار، 
واسطه انتقال گلیم های ایرانی 
به بازارهای خارجی هس��تند، 
در پاس��خ به این س��وال که در 
صورت نبود واسطه با گلیم های 
تولید ش��ده چ��ه می کنی��د، 
می گوید که تولی��دات خود را 
به صورت خرده فروشی به بازار 

داخل عرضه می کنیم. 
قش��قایی بر این باور اس��ت 
ک��ه متغیرهای زیادی س��بب 
نامناسب ش��دن بازار گلیم در 
داخل شده و مس��ئوالن برای 
س��اماندهی ای��ن وضعیت باید 

برنامه داشته باشند. 

طرح  و اندازه گلیم 
نیازمند بازنگری

تولیدکنن��دگان  اگرچ��ه 
معتقدن��د ک��ه دول��ت بای��د 

فرهنگ س��ازی بیش��تری در 
زمین��ه معرفی گلیم به نس��ل 
جوان می ک��رد، ام��ا نباید این 
واقعی��ت را از نظر دور داش��ت 
که عدم تناس��ب ابعاد، طرح ها 
و رنگ ه��ای گلی��م با س��لیقه 
مش��تریان امروزی سبب شده 
که تمایلی برای خرید آن وجود 

نداشته باشد. 
ج��واد نظام��ی دوس��ت، 
تولیدکننده گلیم معتقد است 
که این روزها استفاده از گلیم به 
یک مد تبدیل شده، در نتیجه 
بازار داخلی آن به شدت متزلزل 
بوده و چندان مطمئن نیست. 

وی اما به این نکته هم اشاره 
دارد که طرح ه��ای به کار رفته 
در گلیم ه��ا ب��ه روز رس��انی 
نش��ده اند. متاس��فانه روی این 
طرح ها نوآوری نشده  و در گلیم 
تغییر رنگ نداده ایم. طرح ها را 
طوری اصالح نکرده ایم که این 
محصول به یک کاالی س��نتی 
قابل استفاده در شرایط کنونی، 

تبدیل شود. 
ای��ن تولیدکنن��ده گلی��م 
تاکی��د می کند ک��ه باید روی 
بازاره��ای داخل��ی گلی��م کار 
شود و فرهنگ س��ازی الزم در 

زمینه استفاده از این کف  پوش 
سنتی انجام شود. دولت باید از 
پتانسیل های رسانه ملی برای 
معرفی گلیم به جامعه استفاده 

کند. 
وی گلیم را به فرزند ناخوانده 
صنایع دستی تش��بیه کرده و 
معتقد اس��ت که ب��رای تغییر 
در ابعاد گلیم ها، سازمان نظام 
مهندس��ی و می��راث فرهنگی 
باید نشس��ت های مش��ترکی 
برگزار کنند تا نقش��ه راه برای 

تولیدکنندگان ترسیم شود. 
نظامی دوس��ت در پاسخ به 
این س��وال که آی��ا در مقطعی 
که گلیم زیرمجموع��ه وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت بود، 
تولیدکنندگان وضعیت بهتری 
داشتند، عنوان می کند که یک 
بازرگان بیش��تر نگ��رش مالی 
دارد و ن��ه میراث��ی، نمی گویم 
تصمیم قبلی نادرس��ت بود، اما 
چون زمینه س��ازی الزم در آن 
مقطع انجام نش��ده ب��ود، این 
تصمیم تغییر ک��رد و مدیریت 
گلیم و س��ایر دار باف ها به جز 
فرش به زیرمجموعه س��ازمان 

میراث فرهنگی انتقال یافت. 
وی ادام��ه می ده��د ک��ه در 
حال حاضر گلی��م زیرمجموعه 
س��ازمان می��راث فرهنگ��ی 
اس��ت و در زمینه طرح، رنگ و 
کیفیت، نقش��ه راه جلوی پای 
تولیدکننده قرار داده اما فعالیت 

در این بخش درآمدزا نیست. 
این تولیدکنن��ده گلیم بیان 
می کند که همواره مش��کالتی 
پی��ش روی گلیم باف��ان ق��رار 
داش��ته که باید ب��ا بازنگری در 
سیاس��ت ها، این معضالت رفع 

شود. 
وی همچنین توج��ه دولت 
به حضور تولیدکنندگان گلیم 
در نمایش��گاه های بین المللی 
را عاملی برای توسعه صادرات 
این محصول به خارج از کشور 
و تثبی��ت بازاره��ای خارجی 

می داند. 

گلیم بافان به »فرصت امروز« اعالم کردند

گلیم، کف  پوش غایب خانه های ایرانی

با کاه��ش ش��دت تحریم های 
ایران، خودروس��ازان اروپایی که 
بازار خودرو ای��ران و ظرفیت قابل 
توجه آن جذابیت زیادی برای شان 
دارد مایلند تا بازگشتی دوباره به 
این کشور داشته باشند. اما تحریم 
صنعت خودروس��ازی ایران سبب 
ش��ده تا ش��رایط همکاری با این 
شریک تجاری پیشین متفاوت از 

گذشته باشد. 
پ��س از اعم��ال تحریم ه��ای 
یک جانب��ه غ��رب و امری��کا علیه 
ایران به دلیل اختالف این کش��ور 
ب��ا قدرت ه��ای عم��ده جهانی بر 
س��ر برنامه هس��ته ای این کشور، 
صنعت خودروی ای��ران به جهت 
تحریم های اعمال شده برآن دچار 
آس��یب های جدی شد که کاهش 
میزان تولید و بیکاری کارگران از 
جمله تبعات این تحریم ها به شمار 
می رود. الزم به ذکر است که اعمال 
محدودیت های مالی و صنعتی در 
قالب تحریم های بین المللی سبب 
شد تا ش��رکت های پژوسیتروئن، 
هیون��دای و کیاموت��ورز ب��ازار 
ایران را ترک کنن��د. در حالی که 
رنو همچن��ان به تامی��ن قطعات 
برای ش��رکای ایرانی خ��ود ادامه 
داد ک��ه البته حج��م قطعاتی که 
از س��وی رن��و تامین می ش��د به 
دلی��ل محدودیت های ناش��ی از 
تحریم های بین المللی بسیار کمتر 

از گذشته بود. 
کاهش تولی��د خ��ودرو از یک 
میلی��ون و 600 ه��زار ع��دد در 
س��ال 2011 به کمتر از نصف در 
س��ال 2013 تنها به دلیل اعمال 
محدودیت های بانک��ی و مالی در 
چارچوب تحریم ه��ای یک جانبه 
غرب علیه ایران صورت پذیرفت. 

حال ب��ا توجه ب��ه توافق موقت 
ایران و قدرت ه��ای جهانی در ژنو 
برخ��ی از این تحریم ها برداش��ته 
ش��ده و انتظار م��ی رود که اوضاع 
ص�ن�ع��ت خ�ودروس��ازی ای��ن 
کش��ور به واس��طه لغ��و برخی از 
محدودیت های مال��ی بهبود یابد. 
گفتنی است، افزایش خوشبینی ها 
بر سر لغو تحریم ها و توافق جامع 

ایران با شش قدرت عمده جهانی 
ممکن است ش��رکت های پیشرو 
در صنعت خودروس��ازی جهان را 
برای شرکت در دومین نمایشگاه 
بین الملل��ی خ��ودرو در ای��ران 
وسوس��ه کند.  تاکنون مرسدس 
بنز، کیاموت��ورز، رنو، پژو، فولکس 
واگن و تویوتا حضور خود را در این 
نمایشگاه تایید کرده اند و شنیده ها 
حاکی از آن است که جنرال موتورز 
و فورد نیز به این نمایشگاه دعوت 
ش��ده اند ول��ی هن��وز از احتمال 
شرکت خودروسازان امریکایی در 
نمایشگاه خودرو ایران خبر موثقی 

در دست نیست. 
آنچه از اقدامات ایران و فعاالن 
صنع��ت خ��ودرو در این کش��ور 
اس��تنباط می ش��ود آن است که 
هدف ای��ن کش��ور از برگ��زاری 
ای��ن قبی��ل نمایش��گاه ها جذب 
سرمایه گذاری خارجی به منظور 
توس��عه صنعت خودرو این کشور 
اس��ت. بازار خودرو ایران یک بازار 
بزرگ و بکر بوده و سرمایه گذاران 
خارجی در حوزه خودروسازی از 
این موض��وع و ظرفیت های باالی 
این ب��ازار 77 میلیون نفری مطلع 

هستند. 
ب��ا وج��ود نی��از ای��ران ب��ه 
در  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
صنع��ت خودروس��ازی اش ای��ن 
کش��ور ش��رایط جدیدی را برای 
همکاری با خودروسازان خارجی 
و خصوصا اروپای��ی در نظر گرفته 
اس��ت. با اعمال ش��رایط جدید، 
وزارت صنعت ای��ران در نظر دارد 
قرارداده��ای جدید ب��ه صورتی 
منعقد ش��ود که ابت��دا 40 درصد 
از فرآیند تولی��د در ایران صورت 
گرفته و ای��ن میزان پ��س از پنج 

سال به 85 درصد خواهد رسید. 
در این بی��ن ایران خ��ودرو که 
س��همش از بازار خ��ودروی ایران 
54 درصد اس��ت قصد دارد تا در 
س��ال جاری دوباره به آمار تولید 
خود در س��ال 2011 بازگش��ته و 
تولید ساالنه خود را به 600 هزار 
دس��تگاه افزایش دهد. در همین 
رابطه هاشم یکه زارع، مدیرعامل 

ای��ران خ��ودرو در گفت و گ��و ب��ا  
خبرگزاری ای اف پی گفت: پیش 
از ای��ن مجموعه تح��ت مدیریت 
وی با پژو، رنو و س��وزوکی قرارداد 
داش��ته ول��ی در ح��ال حاض��ر 
محص��والت ای��ن ش��رکت بدون 
هیچ گونه همکاری خارجی تولید 
می ش��وند. یک��ه زارع ادام��ه داد: 
انتظار ما این اس��ت که ش��رکای 
پیش��ین ما به ای��ران بازگردند اما 
آنها این بار ناچ��ار خواهند بود تا 
با شرایط جدیدی که ما پیشنهاد 
می کنی��م با م��ا کارکنن��د. روی 
س��خن مدیرعامل ای��ران خودرو 
در این مورد به خصوص با شرکت 
پژو- س��یتروئن است، چرا که این 
شرکت به گفته یکه زارع زمانی که 
شرایط صنعت خودروسازی ایران 
به واسطه تحریم های بین المللی 
دچار وخامت ش��د این کش��ور را 
ت��رک کردن��د و به همی��ن دلیل 
ش��رکت هایی که چنین اقدامی را 
صورت دادن��د هزینه ت��رک بازار 

ایران را خواهند پرداخت. 
در همی��ن راس��تا نمایندگان 
خودروس��ازان فرانس��وی ابتدای 
م��اه اکتبر ب��ا مس��ئوالن صنایع 
خودروس��ازی ای��ران در پاریس 
دیدارهایی را به منظور بازگش��ت 
احتمال��ی ب��ه ب��ازار این کش��ور 
برگزار کردند. گفتنی است ایران 
خودرو هم اکن��ون خواهان انعقاد 
قرارداده��ای تج��اری مش��ترک 

به صورت 50-50 بوده و تمایلی به 
انعقاد قراردادهای جدید با فرمول 
پیشین و به صورت 49-51 به سود 
ط��رف خارجی ن��دارد. همچنین 
این شرکت خودروسازی خواهان 
تولید فراگیر محص��والت، انتقال 
تکنولوژی و دسترس��ی به شبکه 
خارجی ش��رکت پژو- سیتروئن 

است. 
اگرچه همکاری ایران خودرو با 
شرکت های فرانسوی و به خصوص 
ش��رکت پژو- س��یتروئن به سال 
1990 می��الدی بازمی گ��ردد اما 
این مس��ئله دلی��ل موجهی برای 
ترجیح داده ش��دن ش��رکت های 
فرانس��وی برای همکاری نخواهد 
بود. در همین راس��تا یک��ه زارع 
اع��الم کرد: م��ا مناف��ع خودمان 
را ب��ه خوبی می شناس��یم و قصد 
داریم تا با شرکتی همکاری کنیم 
که ب��ه بهترین ش��کل منافع ما را 
تامی��ن می کن��د. گفتنی اس��ت، 
پیش تر ایران خودرو در چارچوب 
همکاریش با رنو دو مدل جدید را 
برای تولید در یکی از کارخانه های 
خود در ش��مال غربی ای��ران و در 
ش��هر تبریز معرفی کرده اس��ت. 
افزای��ش تولید ای��ن دو محصول 
جدید رنو در ایران می تواند سهم 
ایران خودرو از ب��ازار خودرو این 
کشور را به 60درصد افزایش دهد. 
اما فرام��وش نکنیم ک��ه هرگونه 
توسعه و بهبود موثر شرایط صنعت 

خودرو در ایران به انعقاد یک توافق 
جامع با قدرت های عمده جهانی 
بر س��ر برنامه هس��ته این کشور 

بستگی دارد. 
در همی��ن رابط��ه یک��ی از 
کارشناس��ان صنع��ت خ��ودرو 
معتق��د اس��ت: زمانی ک��ه توافق 
جامع هس��ته ای امضا شود رونق 
ب��ه صنعت خ��ودروی ای��ران نیز 
بازخواه��د گش��ت. به گفت��ه این 
کارشناس هم اکنون توافق ابتدایی 
میان ایران خودرو و شرکت اسکودا 
ک��ه از زیرمجموعه های ش��رکت 
فولکس واگ��ن به ش��مار می رود 
صورت گرفته و طب��ق گزارش ها 
هیوندای و فیات نیز عالقه مند به 

همکاری با ایران خودرو هستند. 
ب��ا ای��ن هم��ه ت��ا زمان��ی که 
تحریم های بانکی ایران لغو نشوند 
همچن��ان مش��کالت پابرجا بوده 
و ش��رایط ب��ه حالت پیش��ین باز 
نخواهد گشت. این در حالی است 
که در آس��تانه برگزاری نمایشگاه 
خودرو در ایران خودروس��ازان به 
مش��کالت دیگری که بر س��ر راه 
همکاری با ایران وج��ود دارد نیز 

اشاره می کنند. 
با وج��ود حمایت ه��ای دولتی 
از ایران خودرو و س��ایپا در زمینه 
تولید خودروهای شهری، بسیاری 
از کارشناسان تردید های جدی را 
در مورد تعهد ایران به عدم اعمال 
تبعیض در فعالیت های تجاری در 
صنعت خودروس��ازی این کشور 
مط��رح کرده ان��د. در ای��ن میان 
مصطفی جعف��ری، مدیربازرگانی 
ش��رکت کرمان موتور که در حال 
حاضر با مونتاژ خودروهای چینی 
لیفان و جی ای سی در بازار ایران 
فعالی��ت می کن��د معتقد اس��ت: 
ش��رکت کرمان موت��ور توانایی و 
ظرفیت تولید خودروهای شهری 
و مینی و اس یو وی ها را داشته و با 
سه برابر شدن ظرفیت تولید، این 
ش��رکت قادر خواهد بود تا سهم 
خود از بازار خ��ودروی ایران را به 

15 درصد افزایش دهد. 
مترجم: معراج آگاهی
منبع: فرانس 24
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کیفیت خودرو ایران 100 پله 
عقب تر از جهان است

رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: کیفیت 
مدیری��ت خودرو ایرانی در مقایس��ه با جه��ان، فاصله 
بس��یاری دارد؛ به طوری که می توان با صراحت گفت 

ایران از این نظر 100 پله عقب تر از جهان است. 
به گزارش پرش��ین خودرو، فرزین انتصاریان با بیان 
اینکه کیفیت خودرو با کیفیت مدیریت خودرو متفاوت 
است، اظهار کرد: اگر بخواهیم کیفیت خودرو را مدنظر 
قرار دهیم در ایران خودروهای متفاوتی با کیفیت های 

متفاوت تولید می شوند. 
وی افزود: زمانی که بح��ث مدیریت کیفیت خودرو 
مطرح می ش��ود، کیفیت خودرو به تنهایی مدنظر قرار 
نمی گیرد، بلکه تمامی جوانب از مرحله  طراحی تا از رده  

خارج شدن خودرو مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
رییس انجمن مدیری��ت کیفیت ای��ران اظهار کرد: 
ممکن اس��ت مواردی پی��ش  آید که کیفی��ت خودرو 
خوب باشد، اما مدیریت کیفیت خودرو مشکل داشته 
باشد و این همان مسئله ای است که در کشور ما بسیار 

موج می زند. 
انتصاریان در توضیح مدیریت کیفیت خودرو اظهار 
کرد: در زمان تولی��د باید در نظر گرفته ش��ود که این 
خودرو مورد نی��از مصرف کننده و منطبق با تکنولوژی 
یا سایر پارامترهای الزم اس��ت یا خیر. همچنین باید 
خودرویی که در ذهن طراحی می شود از تمامی جوانب 

مورد ارزیابی قرار بگیرد. 
رییس انجمن مدیریت کیفیت ای��ران با بیان اینکه 
مدیریت کیفیت خودرو یک زنجی��ره از طراحی تولید 
تا خدمات پس از فروش و از رده خارج ش��دن اتومبیل 
اس��ت، گفت: مدیریت کیفی��ت خ��ودرو در ایران در 
بخش های مختلف ضعف های متفاوت��ی دارد که باید 

این امر مورد توجه و اصالح قرار بگیرد. 
وی فعالیت اتومبیل سازان را در مرحله  مونتاژ خودرو 
خوب عن��وان و اظهار کرد: در بخش قطعه س��ازی این 
کیفیت پایین تر و در مرحله  آخر که همان خدمات پس 

از فروش است کیفیت بسیار پایین است. 

 ذخایر نهفته مس ایران
در انتظار اکتشاف 

یک استاد دانش��گاه گفت: »ذخایر مس بی شماری 
در کشور وجود دارد که همچنان نهفته باقی مانده اند و 

شناسایی آنها نیازمند اکتشافات است. «
به گزارش مس پرس، دکتر س��یداحمد مشکانی، با 
بیان این مطلب افزود: »ذخایر مس ایران دست کمی 
از ذخیره مس عینک افغانستان که یکی از بزرگ ترین 
ذخایر مس جهان اس��ت، ن��دارد. تنها باید ب��ا اهتمام 
بیش��تر به امر اکتش��اف بپردازیم تا چنین ذخایری را 

شناسایی کنیم. «
وی با بی��ان اینکه فل��زات و به ویژه م��س برای چین 
از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت، اظه��ار کرد: »چین 
بزرگ ترین مصرف کننده جهان است و در مصرف فلزات 
و به ویژه مس نیز سردمدار است. از این رو 80 درصد سهام 
معدن مس عینک افغانستان را خریداری کرده و آماده 

سرمایه گذاری در این معدن است. «
 مشکانی، با بیان اینکه موقعیت معدنی ایران بی نظیر 
اس��ت، خاطر نش��ان کرد: »ایران روی زون متالوژنی 
منحصر به فردی قرار گرفته است و با انجام اکتشافات 
عمیق ما نیز می توانیم به ذخایر خوبی در حوزه مس و 

سنگ آهن دست پیدا کنیم. «
وی افزود: »تاکنون تنها بخ��ش محدودی از ذخایر 
معدنی کشور شناسایی شده است، این درحالی است 
که با افزایش عمق و گسترش اکتشافات، قطعا به ذخایر 

زیادی دست خواهیم یافت. «
 مشکانی، زون سنندج- س��یرجان و زون ارومیه- 
دختر را زون ه��ای معدن��ی متمایز ای��ران خواند و 
افزود: »باید سراس��ر ای��ن زون ها تحت اکتش��افات 

دقیق قرار گیرد. «

تولید ورق های مورد نیاز صنایع 
الکتریکی در شرکت فوالد مبارکه 

اصفهان
با تدوین استاندارد ملی ورق های فوالدی الکتریکی 
نیم��ه آماده، تولی��د ورق ف��والدی مورد نی��از صنایع 

الکتریکی در فوالد مبارکه آغاز شد. 
با تالش جمع��ی نواحی تولی��دی و پش��تیبانی در 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان و با تدوین استاندارد ملی 
ورق های فوالدی الکتریکی نیمه آماده، تولید ورق های 

الکتریکی مورد نیاز صنایع، در مدار تولید قرارگرفت. 
بازار داخلی کشور ساالنه به 20 تا 30 هزارتن از انواع 
این قبیل محصوالت نی��از دارد، بنابراین پس از تامین 
بازار داخل می توان به صادرات این قبیل محصوالت نیز 

مبادرت ورزید. 

بهره مالکانه معادن سنگ آهن در 
الیحه بودجه 30 درصد تعیین شد

براس��اس الیحه دولت برای بودجه س��ال 94، کلیه 
اش��خاص حقیقی و حقوقی اس��تخراج کننده معادن 
س��نگ آهن موظفند بابت حق انتفاع )به��ره مالکانه( 

بهره برداری 30 درصد پرداخت کنند. 
به گزارش فوالدنیوز، دولت در الیحه بودجه سال 94 
مصوب کرده است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی 
استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری 
آنها به نام سازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع 
معدنی ایران یا ش��رکت های تابعه است موظفند بابت 
حق انتفاع بهره برداری از معادن فوق در س��ال 1394، 
30 درص��د مبلغ فروش محصوالت خود )س��نگ آهن 
خام، سنگ آهن دانه بندی و فشرده )کنسانتره( تحویلی 
برای گندله س��ازی درون ش��رکت و فش��رده فروشی 
)کنسانتره فروش��ی( به خارج از ش��رکت را به حساب 
درآمد عمومی ردیف 130419 جدول ش��ماره 5 این 

قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. 
 البته تا س��قف 6000 میلیارد ریال از مبالغ واریزی 
متناس��ب با میزان دریافت��ی واریز در اختی��ار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت 90 درصد س��ازمان توس��عه 
و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ای��ران و 10درصد 
سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور ازطریق 
ردیف 530000-83 و 530000-123 قرار می گیرد 
تا جهت طرح ه��ای اکتش��افی، طرح های پژوهش��ی 
کارب��ردی، زیس��ت محیطی و ایجاد زیرس��اخت های 

معدنی هزینه شود. 
 همچنین مبلغ 500 میلیارد ریال از درآمد این بند 
به حس��اب خزانه معین استان محل اس��تقرار معدن 

واریز می شود. 

 برگزاری جشنواره
 »یک جمله کارآفرینی« 

 جش��نواره »یک جمله ب��رای کارآفرین��ی« با هدف 
ارتقای سطح فرهنگسازی در حوزه کارآفرینی و توسعه 
فرهنگ تولی��د برای عموم ش��هروندان ایران��ی برگزار 
می شود.  شهروندان می توانند با ارسال یک جمله درباره 
کارآفرینان یا کارآفرینی در این جشنواره شرکت کنند. 
 ب��رن�دگ���ان ه�مزم��ان ب��ا س��الروز می��الد 
حضرت رس��ول اکرم)ص( و روز اخ��الق و مه��رورزی 
معرفی و تقدیر خواهند ش��د.  فرصت شرکت جشنواره 

»جمله کارآفرینی« تا 15 دی ماه 1393 است. 
 ب��رای ش��رکت در ای��ن جش��نواره الزم اس��ت 
س��ایت  در  را  خ��ود  جم��الت  ش��هروندان   ت��ا 

WWW.GOLRANG.COM   درج کنند. 

آخرین وضعیت طرح های نیمه تمام 
کنسانتره و گندله آهن بررسی شد

در جلس��ه ای با حضور وزیر صنعت، معدن وتجارت، 
معاونان و مدیران عامل شرکت های کنسانتره و گندله 
س��نگ آهن، آخرین وضعیت پیش��رفت فیزیکی این 

طرح ها بررسی شد. 
به گزارش شاتا، محمد رضا نعمت زاده در این جلسه 
گفت: ش��خصا موانع موجود در تکمیل زنجیره تولید 
فوالد و رفع مش��کالت پیش روی طرح های نیمه تمام 
کنس��انتره و گندله آه��ن را به ص��ورت پروژه به پروژه 
پیگیری می کنم.   وزی��ر صنعت، معدن وتجارت تاکید 
کرد: ساماندهی در حلقه ها ی زنجیره تولید نهایی فوالد 
از مراحل سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و 

ذوب باید با سرعت بیشتری دنبال شود. 
وی تصریح کرد: برای رسیدن به تولید 55 میلیون تن 
فوالد خام در چش��م انداز 1404 به حرکت جهشی در 

تک تک بخش های زنجیره های فوالد نیاز است. 
مهندس نعم��ت زاده با بیان اینک��ه دولت در اجرای 
طرح ها درصدد تسهیل سازی است نه پیچیده سازی، 
یادآور شد: مدیران طرح های یاد شده با آسیب شناسی 
و اقدام به موقع و سریع باید مسائل و مشکالت پیش رو 

را حل و فصل کنند. 
وی گفت: مس��ایلی نظیر ام��ور گمرکی، حمل و نقل 
و پیگی��ری معافیت ه��ای مرب��وط ب��ه ورود و خروج 
محصوالت، ماشین آالت و تجهیزات نباید وقت زیادی 

از صاحبان پروژه ها  بگیرد. 
مهندس نعمت زاده تاکید کرد: هرگونه اقدامی برای 
تسهیل امور نیاز باش��د، توس��ط این وزارتخانه انجام 
خواهد گرفت و مسائل مربوط به سایر دستگاه ها را هم 

پیگیری می کنیم. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد، تش��کیل 
این گونه جلسه ها می تواند در انتقال تجربه های کاری و 

فنی بین صاحبان طرح ها منجر شود. 
مهندس نعم��ت زاده در بخش دیگری ازس��خنان 
خود گفت: با توجه به اینک��ه به طور عمده طرح های 
کنس��انتره و گندله آه��ن در مناطق ک��م آب واقع 
ش��ده اند برای تامین آب موردنیاز آن��ان به مدیریت 

درست آب است. 
گفتنی است: این نشس��ت برای سومین بار با حضور 
وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت و مدی��ران واحد های 

کنستانتره و گندله سنگ آهن برگزار شد. 

لیال مرگن



ش��اید زمانی ک��ه بانک های 
ایرانی در فهرس��ت تحریم های 
کشورهای غربی قرار گرفتند، 
ناظران خارجی تصور می کردند 
آس��یب زیادی از این ناحیه به 
بانک های ایران وارد می ش��ود، 
اما اخیرا پایگاه خبری بیزینس 
مانیتور گزارش��ی منتشر کرده 
که براس��اس آن، فقط در یک 
س��ال گذش��ته مناب��ع پول��ی 
بانک ها بیش از 37 درصد رشد 
داشته اس��ت. اگر چه عملکرد 
بانک ها در اقتصاد ایران همواره 
مدافع��ان و منتقدانی داش��ته 
اس��ت، اما همه به این موضوع 
اذعان دارن��د که رش��د منابع 
باوجود تحریم ه��ا، گام مهمی 
در استحکام نظام بانکی کشور 
اس��ت، اما ای��ن س��وال مطرح 
اس��ت که ب��ا توجه ب��ه اعمال 
محدودیت ها علی��ه بانک های 
کش��ورمان، ای��ن رش��د منابع 
چگونه رقم خورده است؟ در این 
خصوص با دو نفر از کارشناسان 
اقتصادی به گفت وگو نشستیم. 

روش های رشد منابع
جمش��ید پژویان، کارشناس 
اقتصادی در این خصوص گفت: 
هر بانک��ی منابع��ی دارد که از 
این منابع س��رمایه گذاری های 
بس��یار جزئی انج��ام می دهد 
اما س��پرده های م��ردم عمده 
مناب��ع بانک ه��ا را تش��کیل 
می دهد. بانک ه��ا طبق قاعده 
و وظیفه ای ک��ه دارند به خاطر 
س��ود آوری، این منابع را با یک 
ضریبی چن��د براب��ر می کنند 
و به ص��ورت قرض ی��ا اعتبار به 
عده دیگ��ری می دهند و از این 
طریق کس��ب درآمد می کنند. 
قاعدت��ا کس��انی ک��ه از بانک 
ق��رض ی��ا اعتب��ار می گیرند، 
انتظ��ار دارند ک��ه بازدهی آنها 
بعد از اینکه ق��رض را گرفتند 
و س��رمایه گذاری کردند، بیش 
از س��ودی باش��د ک��ه بانک ها 
می دهن��د وگرن��ه ای��ن روند 

تسهیالت بخش��ی،ب�ی ف�ایده  
خواهد بود. 

وی اف��زود: بانک ه��ا ای��ن 
موضوع را می دانند و به گونه ای 
سود را تنظیم می کنند که این 
اخت��الف جزئی باش��د. یعنی 
چن��د درصد بیش��تر نیس��ت. 
به همین دلیل، ب��ه نفع بانک 
است. آنچه بانک ها باید انجام 
دهند این اس��ت که منابعی را 
ک��ه دارند، به ج��ای حبس، به 
دارایی تبدیل و آن را چند برابر 
کنند، وام دهن��د و برای خود 

س��ود ایجاد کنند. 
وی ادامه داد: اما در ش��رایط 
فعلی ک��ه اقتصاد ای��ران واقعا 
به هم ریخته است، وقتی بازده 
بعض��ی از س��رمایه گذارها ی��ا 
وام هایی که ب��ه دارایی تبدیل 
می ش��ود، به چن��د صددرصد 
می رس��د )مثل بخش مسکن، 
واردات و غی��ره( ای��ن ب��ه نفع 
بانک ه��ا اس��ت زیرا ب��ه جای 
اینکه منابع خ��ود را چند برابر 
کنن��د و اعتبار بدهن��د تا دو یا 
س��ه درص��دی اضاف��ه س��ود 
ببرن��د، خودش��ان می رون��د و 
س��رمایه گذاری کنن��د و روی 

این دارایی ها چن��د صددرصد 
س��ود می برن��د، به ای��ن دلیل 
ک��ه بانک های ای��ران افزون بر 
این اعتبار و ق��رض می دهند، 
خودش��ان هم دارایی می خرند 
و سود می برند. به همین دلیل 
اس��ت که می گویند هم دارایی 

بانک ها زیاد شده است. 
این اس��تاد اقتصاد در پاسخ 
به »فرصت امروز« ک��ه توافق 
ایران با 1+5 چه تاثیری بر رشد 
منابع بانکی دارد، گفت: توافق 
باعث خواهد ش��د، بانک هایی 
که با روابط سیستم دنیا ارتباط 
داشتند و نقل و انتقال های ارز 
خارج��ی می دادند و ب��ا اعمال 
تحریم جلویش��ان گرفته شد، 
دوباره به کار و فعالیت های خود 
به روال گذش��ته بپردازند، اما 
توافق در افزایش دارایی بانک ها 

تاثیری ندارد. 

گذار از موانع
محم��د رض��ا خب��از، دیگر 
در  قتص��ادی  ا کارش��ناس 
گفت وگو با »فرص��ت امروز« 
بیان ک��رد: بانکداری در ایران 
از س��ود آورترین اقتصاد هایی 

اس��ت که اف��راد به دنبال آن 
هس��تند. بهترین دلیلش این 
اس��ت که بع��د از اینکه اجازه 
ن��ک خصوص��ی  تاس��یس با
داده ش��د، تع��داد بانک های 
ما در کشور رش��د فزاینده ای 
داش��ته اس��ت، مراک��زی هم 
ک��ه به ص��ورت تعاون��ی اداره 
می ش��دند آنها هم مجوز هایی 
را از وزارت تعاون گرفتند و در 
عمل کار بانکداری می کردند 
و در گذش��ته تع��دادی هم از 
نظ��ر اس��می قرض الحس��نه 
بودند ام��ا درعم��ل کار بانک 
وی  دن��د.  می دا نج��ام  ا ا  ر
افزود: وقت��ی بانک ها در یک 
مش��ارکت  یه گذاری  س��رما
می کنن��د، ط��وری ق��رارداد 
منعقد می ش��ود ک��ه در ضرر 
شریک نیستند، بلکه فقط در 
س��ود ش��ریکند طبیعی است 
که با این روش منابع بانک ها 
افزایش می یاب��د؛ بنگاهی که 
هیچ وق��ت ضرر نکن��د و حول 
س��ود بچرخ��د، دارایی هایش 

زیاد می ش��ود. 
وی خاطر نشان کرد: بانک ها 
به عنوان یک بن��گاه اقتصادی 

و پروژه های اقتص��ادی که در 
اختیار م��ردم می گ��ذرد باید 
ه��م در س��ود و ه��م در ضرر 
شریک باشند تا لطمه فقط به 
سپرده گذار و تسهیالت گیرنده 
وارد نشود؛ اما برخی بانکی های 
م��ا از ای��ن نظ��ر، عملک��رد 
مطلوب��ی ندارن��د، چ��ون آنها 
فقط در سود ش��ریک هستند 
و در زیان ش��ریک نیستند و از 
همین طریق توانس��تند برای 
خ��ود منابع جمع کنن��د.  این 
کارش��ناس اقتصادی افزود: به 
نظر من ب��ا تواف��ق 1+5 که از 
آن به عن��وان توافق ب��رد - برد 
یاد می کنند، تاثیر عمده ای بر 
منابع بانکی نخواهد داش��ت، 
بلکه نقل و انتقاالت ارزی را از 
کشوری به کشور دیگر تسهیل 
می کن��د و بالعک��س. بنابراین 
ممکن اس��ت درآمد بانک ها را 
مق��داری افزای��ش دهد چون 
بانک ه��ا فعالیت ب��رون مرزی 
دارن��د، طبیعت��ا از ای��ن کار 
سودی عایدش��ان می شود،اما 
 ب��ر دارای��ی و مناب��ع آنه��ا 

تاثیر چندانی ندارد. 
وی تاکی��د ک��رد: ب��ه منابع 
بانک��ی کش��ور در س��ال های 
86-85 لطم��ه ش��دیدی وارد 
ش��د، علتش هم این ب��ود که 
دول��ت وق��ت تصمی��م گرفت 
س��االنه نزدیک 75 تا 76 هزار 
میلی��ارد تومان تس��هیالت به 
مردم و بخ��ش خصوصی دهد. 
در صورتی که ت��وان بانک های 
کشور ما تنها 23 هزار میلیارد 
تومان بود و به نوعی جبرقانونی 
ایجاد ش��د که بانک ها بیش از 
س��ه برابر توان خود ب��ه مردم 
تس��هیالت بدهند و ای��ن بنیه 
بانک ها را در آن س��ال ها بسیار 
ضعیف کرده وگرنه وضع منابع 
بانک ها باید خیل��ی بهتر از این 
می بود؛ با این وج��ود، بانک ها 
توانس��تند ب��ا بنی��ه ضعی��ف 
 و تحریم ه��ا در عی��ن ح��ال 
30 درصد سود ببرند و دارایی و 

منابع خود را زیاد کنند. 

کارشناسان اقتصادی درگفت وگو با فرصت امروز رشد 37 درصدی منابع بانک ها را بررسی کردند

گذر بانک ها از شرایط سخت

ریی��س کل بان��ک مرک��زی از 
تخلف بانک��ی 12 ه��زار میلیارد 
تومانی یک گروه از سال 85 تا ۹1 
در نظ��ام بانکی خب��ر داد و تاکید 
کرد هی��چ بانک خصوص��ی قرار 

نیست منحل شود.
ولی اهلل س��یف ش��ب یکشنبه 
در برنام��ه نگاه ی��ک در خصوص 
برنامه ه��ای بانک مرک��زی برای 
نظارت ب��ر بانک ها و موسس��ات 
اعتباری اظهار کرد: با ش��یوه های 
سنتی نمی توان بر بانک ها نظارت 
کرد به همین دلیل باید ش��یوه ها 
و ابزاره��ای جدی��د نظارتی مورد 

استفاده قرار گیرد.
رییس کل بانک مرکزی افزود: 
استانداردهای حاکمیت شرکتی 
یکی از مسائلی است که باید مورد 
توجه قرار گیرد، ارتباط اشخاص 
حقوقی در بانک، بنیه های مالی و 
نوع دقت نظر در ریسک ها مقوالتی 
اس��ت که در این زمینه باید به آن 
پرداخته ش��ود و با تقویت کنترل 
داخلی بانک ه��ا، بان��ک مرکزی 
می تواند چارچوب اطمینان بخشی 
را ایجاد کند و این نظامات در حال 

شکل گیری است.

 برنامه ای برای انحالل بانک 
خصوصی نداریم

وی در خص��وص انح��الل یک 
بان��ک خصوص��ی گف��ت: خی��ر، 
بان��ک مرک��زی در ح��ال انحالل 
بان��ک خصوص��ی نیس��ت، بانک 
مرکزی در جه��ت صیانت منابع و 
س��رمایه های مردم که به بانک ها 
سپرده می شوند الزاماتی را تکلیف 
می کند و بانک بای��د آن را رعایت 

کند.
سیف ادامه داد: به همین دلیل 
بانک ی��ا موسس��ه بای��د از بانک 
مرکزی مجوز فعالی��ت بگیرد، اما 
در مقاطعی هس��ته هایی ش��کل 
گرفته ک��ه بانک مرک��زی بر آن 
اش��راف نداشته اس��ت که یکی از 

آنها تعاونی های اعتبار بود.

وی ب��ا بیان اینک��ه تعاونی های 
اعتبار از وزارت تعاون مجوز گرفته 
بودند، گفت: بان��ک مرکزی ابتدا 
آنها را شناس��ایی و ب��ه 14 گروه 
تقس��یم کرد و هرکدام از این 14 
گروه صندوق ه��ای مختلفی را در 
خود ادغام کردند.از این 14 گروه 
چند گروه از بان��ک مرکزی مجوز 
اولیه را گرفته اند، اما برای دریافت 
مجوز نهایی باید خود را با ضوابطی 
تطبیق دهند و بان��ک مرکزی به 
آنها اخطار کرده که اگر در فاصله 
زمانی تعیین شده آن استانداردها 
را کس��ب نکنند، بان��ک مرکزی 
مجبور می شود توافقات را منتفی 
کند ب��ه همین دلی��ل باید هرچه 

سریع تر از این مرحله عبور کنند.
وی تاکید کرد: این موسس��ات 
مجاز ب��ه گرفتن س��پرده جدید 
نیستند و تنها سپرده های دریافت 
شده در گذش��ته را باید مدیریت 
کنن��د و پ��س از تطبیق خ��ود با 
الزامات بانک مرک��زی می توانند 
مجوز ج��ذب و س��پرده جدید را 
بگیرند. وی با اش��اره به همکاری 
نیروی انتظامی و مراجع قضایی در 
توسعه سطح نظارت بانک مرکزی 
گفت برخی موسسات دارای مجوز 
و بانک ه��ا که در م��واردی تخلف 
کرده اند و هم اکن��ون پرونده آنها 
در هیات انتظامی بانک هاس��ت، 

بانک مرک��زی س��عی می کند از 
اختیار انحالل اس��تفاده نکند، اما 
اگر مجبور ش��ود ممکن است این 

کار را انجام دهد.

 تخلف 12 هزار میلیارد 
تومانی یک گروه در 6 سال 

وی در پاس��خ ب��ه س��والی در 
خصوص س��وء جری��ان 12هزار 
میلی��ارد تومانی اظه��ار کرد: این 
مس��ئله از س��ال85 تا ۹1 رخ داد 
و در س��ال ۹2 کشف شد؛ گردش 
مالی این جریان بس��یار زیاد بوده 
و هم اکنون مراجع قضایی موضوع 

را پیگیری می کنند.
وی ادام��ه داد: ع��دد 12 هزار 
میلیارد توم��ان حجم کل گردش 
مال��ی این تخل��ف ب��وده، اما کل 
مبلغی ک��ه در اختی��ار متخلفان 
ب��وده 70 میلیارد توم��ان برآورد 
شده اس��ت، گردش مالی زیاد در 
مدت چند س��ال ع��دد را افزایش 
داده اس��ت؛ عوامل متخلف تحت 
پیگرد قرار دارند و برخی افراد هم 

بازداشت شده اند.
رییس کل بانک مرکزی گفت: 
کل مبلغ وصول شده و جریمه ای 
با نرخ 34 درصد هم تعیین ش��ده 
که 40 قس��ط آن وصول و آخرین 
قس��ط در2۹ دی م��اه وص��ول 

می شود.

رییس کل بانک مرکزی تصریح 
کرد: ارزش ریالی ای��ن پرونده ها 
24 ه��زار میلیارد توم��ان بود که 
یک سوم کل مطالبات معوق نظام 
بانکی اس��ت؛ حجم کل مطالبات 
معوق 87 ه��زار میلی��ارد تومان 
اس��ت که نس��بت آن با مانده کل 

تسهیالت 14.3 درصد است.
 

رقم 150 هزار میلیارد تومان 
معوقه بانکی درست نیست 

وی در پاس��خ به این سوال که 
گفته می ش��ود حج��م مطالبات 
معوق بانک ه��ا 150 هزار میلیارد 
تومان است، گفت: این رقم دقیق 
نیس��ت، عمدت��ا از اینجا ناش��ی 
می ش��ود که در بودجه سال های 
8۹، ۹0 و ۹1 بخش��ی از مطالبات 
معوق استمهال پنج س��اله شد و 
چون اصول و چارچوبی نداشت در 
سرفصل های جاری بانک ها منتقل 
شد و پس از گذشت دوره دوباره به 
سرفصل غیرجاری بانک ها رفت، 
به همی��ن دلیل برخی ه��ا عنوان 
کردند که ممکن اس��ت مطالبات 
معوق 150 هزار میلی��ارد تومان 
باش��د، اما چنین رقمی درس��ت 
نیس��ت. وی گفت: اصطالحی در 
نظام بانکی ب��ود مبنی ب��ر اینکه 
ع��الوه ب��ر تس��هیالت تکلیفی، 
تس��هیالت تحمیل��ی ه��م وجود 

دارد و تکالیفی بود که دولت رأسا 
به بانک ه��ا تحمی��ل می کند، اما 
خوشبختانه هم اکنون نگاه مثبتی 
در دولت وجود دارد و وحدت نظر 
در تیم اقتصادی دولت مش��اهده 

می شود.
سیف با اشاره به جلسات ستاد 
مبارزه با مفاس��د اقتصادی گفت: 
در ای��ن چارچ��وب کمیته هایی 
ب��رای وص��ول مطالب��ات معوق 
ش��کل گرفت و عالوه ب��ر این هر 
بان��ک کمیته ای تش��کیل داد که 
براساس آن پرونده ها مورد به مورد 
بررسی می شود. هر جا که مشکلی 
احساس شود کمیته بانک مرکزی 

به آن کمک خواهد کرد.
ریی��س کل بان��ک مرک��زی 
در خص��وص برنامه ه��ای بان��ک 
مرک��زی ب��رای خ��روج از رکود 
گفت: برآورد ما این بود که امسال 
240 هزار میلی��ارد تومان قدرت 
تس��هیالت دهی بانک هاست که 
برای خ��روج از رک��ود و افزایش 
توان تس��هیالت دهی برنامه های 
واگذاری بنگاه های بانک ها، فروش 
ام��الک و مس��تغالت، پیگی��ری 
وصول مطالبات مع��وق و افزایش 
س��رمایه بانک ها را در دستور کار 

قرار دادیم.
س��یف ادام��ه داد: ه��دف ما 
پرداخ��ت 280 ه��زار میلی��ارد 
توم��ان تس��هیالت ب��ا اولوی��ت 
60 درص��د ب��رای س��رمایه در 
گردش ب��ود که  در هف��ت ماهه 
اول امس��ال 177 ه��زار میلیارد 
تومان تس��هیالت پرداخت شده 
ک��ه 60 درصد ب��ه س��رمایه در 
گ��ردش اختصاص یافته اس��ت 
و همچنی��ن در بخ��ش صنع��ت 
80 درص��د س��رمایه در گردش 
در این بخش پرداخت شده است.

وی افزود: خوش��بختانه در سه 
ماهه اول امس��ال تولید ناخالص 
داخلی با 4.6 درصد رشد از 460 
هزار میلیارد ریال ب��ه 480 هزار 

میلیارد ریال رسیده است.

رییس کل بانک مرکزی:

هیچ بانک خصوصی منحل نمی شود
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ماموریت 5 عضو اقتصادی کابینه 
برای افزایش سرمایه بانک ها

کمیت��ه ای مرک��ب از ریی��س س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کش��ور، وزرای امور اقتص��ادی و دارایی، 
صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و رییس کل 
بانک مرکزی به منظور تخصی��ص وجوه برای افزایش 

سرمایه بانک ها تشکیل خواهد شد.
به گزارش تس��نیم، دولت در بند ال��ف تبصره )7( 
الیحه بودجه ۹4 تاکید کرده است که تمامی بانک ها 
موظفند تا پایان ش��هریور س��ال آینده، مانده وجوه 
اداره ش��ده و یارانه س��ود تس��هیالت را که تا پایان 
س��ال ۹3 از س��وی بانک های عامل ب��ه متقاضیان 
تخصیص نیافت��ه ی��ا بخش��ی از آن را ک��ه پرداخت 
و اجرایی نش��ده، با احتس��اب س��ود س��پرده دوره 
مان��دگاری وجوه نزد بانک )براس��اس ن��رخ مصوب 
ش��ورای پول و اعتبار( به حس��اب ردی��ف درآمدی 
310605 و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیالت 
اعطایی )وجوه اداره ش��ده( حداکثر یک هفته پس از 

وصول به حس��اب درآمدی 310602 واریز کنند.
در همین بند تاکید شده که به کمیته مذکور اجازه 
داده می شود، وجوه مذکور را از طریق سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور از محل ردیف 4-540000 جدول 
شماره ۹ این قانون به منظور افزایش سرمایه بانک های 
دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذی ربط یا پرداخت 

وجوه اداره شده، اختصاص دهد.
ع��الوه بر ای��ن تبصره، براس��اس  بن��دی از الیحه 
بودجه ۹4، به دولت اجازه داده شد تا سقف پنج هزار 
میلیارد ریال وج��وه حاصل از واگ��ذاری باقیمانده 
سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری 
مطابق با دس��تورالعملی که ب��ه تصویب وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کش��ور و بان��ک مرکزی جمه��وری اس��المی ایران 
می رسد، با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی 
به افزایش س��رمایه بانک های دولتی اختصاص یابد. 
گفتنی است که بودجه ش��رکت ها و بانک 5۹6 هزار 
میلیارد تومان برای سال آینده پیشنهاد شده است.

 رشد 5200 درصدی دالر 
در 30سال گذشته

با وجود اینکه در طول س��الیان گذش��ته قیمت 
دالر گاهی در ماه��ی به ماه دیگر ی��ا روزانه دچار 
نوس��ان بوده، ام��ا در مجموع در طول 30 س��ال 
گذشته همواره از س��الی به سال بعد روند صعودی 

را طی کرده اس��ت.
به گزارش ایس��نا، دالر که متوس��ط ح��دود 3183 
تومانی قیمت را در سال 13۹2 پشت سر گذاشته بود 

امسال را با نرخ متوسط 30۹۹ تومان شروع کرد.
بررسی تغییرات نرخ دالر در هفت ماه سال جاری 
نشان می دهد که متوس��ط قیمت فروش آن در بازار 
آزاد تهران با کاهش 3.۹ درصدی نس��بت به همین 
دوره در س��ال قبل به 31۹2 تومان رس��یده است. 
کمترین متوس��ط نرخ دالر در هفت ماه گذش��ته در 
فروردین ماه با قیمت 30۹۹ تومان و بیش��ترین نرخ 

با 32۹4 تومان در اردیبهشت ماه ثبت شده اس��ت. 
همچنی��ن در آخری��ن م��اه مورد گ��زارش بانک 
مرک��زی قیم��ت معامل��ه دالر از فروردی��ن تا مهر 
امسال نسبت به همین بازه در س��ال گذشته بیش 
از 120 تومان کاهش یافت��ه و از 3323 به 31۹2 
تومان رسیده است. این درحالی است که دالر آزاد 
در مهرماه به ط��ور متوس��ط 323۹ تومان فروش 
رفته که این قیمت نس��بت به س��ه م��اه قبل از این 
ماه، باالترین نرخ بوده اس��ت. متوس��ط قیمت دالر 
در مهرماه امسال نسبت به مهر سال گذشته حدود 
200 تومان افزای��ش دارد. در هفته های اخیر نیز با 
نوس��ان ایجاد ش��ده در بازار آزاد قیمت دالر تحت 
تاثیر قرار گرفته و حتی تا بیش از 3500 تومان هم 
افزایش داشته است، به طوری که از مدار 3150 تا 
3200 تومانی خارج ش��د و به حدود 3560 تومان 
رس��ید. بررس��ی آمار و ارقام بانک مرکزی از سال 
1364 تاکنون هم بیانگ��ر افزایش 5200 درصدی 
نرخ دالر اس��ت، به گونه ای که در این فاصله حدود 
30 س��اله قیمت دالر از 61 تومان به حدود 323۹ 
تومان رسید.نرخ دالر از سال 1364 تا 1368 کمتر 
از 100 تومان، تا س��ال 1373 کمتر از 200 تومان 
بوده و در سال 1374 به رنج 400 تومان وارد شده 
و با طی روندی صعودی تا س��ال 138۹ در قیمتی 

کمتر از 100 تومان در نوس��ان اس��ت.
اما جهش های اصلی قیمت دالر از س��ال 13۹0 به 
بعد با رش��د 200 تومانی شروع می ش��ود. دالر در این 
سال به 1200 تومان رس��ید و با طی روندی صعودی 
در سال 13۹2 متوس��ط فروش بیش از 2600 تومانی 

را هم تجربه کرد.
قیم��ت دالر در ب��ازار آزاد از س��ال 13۹2 وارد رنج 
3000 تومان شده و تا به امروز نیز با نوسانی که گاهی 
مالیم و گاهی هم شدیدتر بوده، در همین سطح باقی 

مانده است.

بانک مرکزی نرخ رسمی 39 ارز 
راثابت اعالم کرد

بانک مرکزی ن��رخ بانکی 3۹ ارز را ب��رای عرضه در 
مرکز مبادالت ارزی دیروز ثابت اعالم کرد.

بانک مرکزی نرخ بانکی 3۹ ارز را برای دیروز یکشنبه 
اعالم کرد، براین اساس نرخ بانکی تمامی ارزها نسبت 
به روز گذشته تغییری نداشت. بر این اساس نرخ دالر 
امریکا 26,۹36 ریال، پوند انگلی��س 41,۹6۹ ریال و 

یورو 33,0۹4ریال 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 
دانمارک 4,44۹ ریال، روپیه هن��د 435ریال، درهم 
امارات متحده عربی 7,334 ریال، دینار کویت ۹2,566 
ریال، یکصدروپیه پاکستان 26,578 ریال، یکصد ین 
ژاپن 22,170ری��ال، دالر هنگ کن��گ 3,476 ریال، 
ریال عمان 70,001 ریال، دالر کانادا 23,554 ریال، 
راند آفریقای جنوبی 2,368 ریال و لیر ترکیه 11,۹30 

ریال است.

قیمتنوع ارز 

34100دالر امریکا

42100یورو

53000پوند انگلیس

30150دالر کانادا

۹300درهم امارت

34800فرانک سوئیس

1530لیر ترکیه

۹100ریال عربستان

10130رینگت مالزی

115500دینار کویت

5700یوآن چین

550روپیه هند

2830000ین ژاپن

30دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

1,1۹4,1اونس طال

424,500مثقال طال

۹7,۹۹6طالی 18 عیار

۹57,000سکه بهار آزادی

۹57,000سکه طرح جدید

481,000سکه نیم

267,000سکه ربع

172,000سکه گرمی

کاهش قیمت دالر
صرافان بازار ارز و سکه روزپنجشنبه نرخ هر دالر امریکا 
را 3410 تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را ۹57هزار تومان تعیین کردند. 
هر یورو در بازار آزاد 4210 تومان و هر پوند نیز با 5300 

تومان قیمت خورد. 
هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید ۹57 هزار  
تومان به خریداران عرضه شد، البته هر قطعه سکه تمام 

بهار آزادی طرح قدیم نیز ۹57هزار تومان معامله شد. 
همچنین هر نیم سکه 481 هزار تومان و هر ربع سکه 

267 هزار تومان فروخته شد. 
هر سکه یک گرمی نیز 172 هزار تومان خریدوفروش 
شد و هر گرم طالی 18 عیار ۹7۹۹6 تومان قیمت خورد. 

هر اونس طال در بازار جهانی 1,1۹4.1 دالر بود. 

رونمایی از حساب جاری لوتوس 
سیمین در بانک پارسیان

مدیرعام��ل بان��ک پارس��یان در همای��ش تجلیل از 
مشتریان ارزنده بانک پارس��یان از حساب جاری لوتوس 

سیمین رونمایی کرد. 
بانک پارسیان با هدف توسعه، شکوفایی و رونق فضای 
کس��ب وکارکش��ور و برآورده کردن نیازه��ای اعتباری 
مش��اغل و صنوف مختلف و به منظور تشویق دارندگان 
حس��اب قرض الحس��نه جاری و بهره مندی مشتریان از 
خدمات روزآمد و مدرن بانکی، محصول جدیدی با عنوان 
»حساب جاری لوتوس س��یمین« را تهیه و عرضه کرده 
است. مشتریان بانک به تناس��ب مانده حساب جاری از 

بسته تشویقی این خدمت جدید بهره مند می شوند. 
این طرح خدمات وی��ژه ای از قبیل ارائه دس��ته چک 
وکارت نقدی ب��ا رنگ بندی خاص، اعطای تس��هیالت با 
نرخ س��ود ترجیحی و همچنین برخورداری از بیمه های 
آتش سوزی منزل، بیمه درمان جبران هزینه های بستری 
در بیمارستان و تخفیفات آن را همراه خود دارد که از این 

پس شامل مشتریان ارزنده بانک پارسیان خواهد شد. 

 انتشار اوراق گواهی سپرده
بانک ملت با نرخ سود 22 درصد

 با  مجوز بانک  مرکزی  جمهوری اس��المی ایران، بانک 
ملت، گواهی  سپرده  مد ت دار ویژه  سرمایه گذاری )عام( با 

نرخ سود 22 درصد منتشر می کند. 
 به گزارش روابط عمومی بانک ملت، گواهی س��پرده 
مدت دار ویژه س��رمایه گذاری )عام( این بانک، با نام، یک 
س��اله و به صورت الکترونیک )اوراق چاپی و کوپن وجود 
ندارد( اس��ت و از طریق تمامی شعب به مشتریان عرضه 

خواهد شد. 
 نرخ سود علی الحس��اب اوراق مذکور به صورت ساالنه 
22 درصد است و قابلیت بازخرید قبل از سررسید با نرخ 

17 درصد ساالنه را در تمامی شعب دارا خواهد بود. 
بر این اس��اس، فروش اوراق گواهی سپرده بانک ملت 
 از روز شن�ب�ه  15 آذرماه سال 13۹3 آغاز شده و تا پایان 
ساعت کاری روز پنجشنبه 20 آذرماه 13۹3 ادامه خواهد 
یافت  و  از روز  دوم  فروش،  سود به صورت روزشمار محاسبه 

خواهد شد. 
متقاضی  گواهی س��پرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری 
)عام(، باید یک حساب متمرکزدر بانک ملت جهت واریز 
سود معرفی کند و تمامی عملیات مربوط به خرید، فروش 
و واریز س��ود، صرفا از طریق واریز به حساب معرفی شده 

صورت می پذیرد. 
سود علی الحساب  گواهی س��پرده مذکور، به صورت 
روزش��مار در مقاطع یک ماهه و در سررس��ید گواهی 
س��پرده )پانزدهم هرماه( به صورت مکانیزه از س��وی 
سامانه بانکداری متمرکز به حساب معرفی شده واریز 

خواهد ش��د. 

نرخنامه

بانکنامه

نسیم نجفی
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بیمه 

ارتباطات 

بازرگانی 

گردشگری 

عضویت کانون جهانگردی 
و اتومبیلرانی در کمیسیون 

بین المللی تاریخی فیا
مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری 
اسالمی ایران، از انتخاب این کانون به عنوان عضو اصلی 
کمیس��یون بین المللی تاریخی فدراسیون بین المللی 

اتومبیلرانی )فیا( خبر داد. 
ابوالقاس��م ایرجی، با اعالم این خبر ب��ه میراث آریا 
)chtn( گفت: در جلسه اصلی مجمع عمومی ساالنه 
فدراس��یون بین المللی اتومبیلرانی )فیا( که با حضور 
نمایندگان کانون جهانگ��ردی و اتومبیلرانی در دوحه 
قطر برگزار شد، پس از بررسی درخواست عضویت این 
کانون توسط س��نای فیا و تصویب در مجمع عمومی، 
نماینده کان��ون جهانگ��ردی و اتومبیلرانی جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان عضو اصلی کمیسیون بین المللی 
تاریخی فدراس��یون بین المللی اتومبیلرانی انتخاب و 

معرفی شد. 
وی درباره موض��وع فعالیت کمیس��یون بین المللی 
تاریخی فیا گفت: این کمیس��یون به بررسی وضعیت 
خودروهای تاریخی در سراسر دنیا به ویژه در کشورهای 

عضو خود می پردازد. 
مدیرعامل کان��ون جهانگ��ردی و اتومبیلرانی ادامه 
داد: در همین راس��تا کمیس��یون بین المللی تاریخی، 
دیدگاه ها و نظرات خ��ود و همچنین مقررات حاکم بر 
خودروهای تاریخی، نحوه نگهداری و اس��تفاده از این 
خودروها فعالیت های انجام ش��ده برای شناس��ایی و 
صیانت از آنها در کش��ورهای مختلف را با سایر مراجع 
بین المللی مرتب��ط با این موضوع در میان گذاش��ته و 
برای حفاظت از این سرمایه های تاریخی تالش می کند. 
ایرجی با بیان اینکه این کمیس��یون 25 عضو دارد و 
و یک نماینده از مقامات ارش��د فدراسیون بین المللی 
خودروهای تاریخی نیز عضو این کمیسیون است، گفت: 
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان عضو رسمی فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی، 
در سال جاری برای عضویت در کمیسیون بین المللی 
تاریخی فیا اعالم آمادگی کرد و این درخواست از سوی 
سنای فیا که نقش سیاست گذاری را در این فدراسیون 

برعهده دارد بررسی شد. 
وی اف��زود: پ��س از انتخ��اب کان��ون جهانگردی و 
اتومبیلرانی از س��وی س��نا، این عضوی��ت در مجمع 
عمومی ساالنه فدراس��یون بین المللی اتومبیلرانی نیز 
به تصویب رس��ید و به این ترتیب یک کرس��ی رسمی 
برای کش��ورمان در زمینه فعالیت ه��ای اتومبیلرانی و 

جهانگردی در عرصه بین المللی به دست آمد. 
مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در ادامه 
اظهار کرد: عالوه بر مجمع عمومی س��االنه فیا، مجمع 
 ،)AIT( عمومی اتحادی��ه بین الملل��ی گردش��گری
مجمع عموم��ی فوق الع��اده منطقه یک فی��ا، مجمع 
عمومی بنیاد فیا و مجمع عمومی موسس��ه آموزش��ی 
فیا نیز در دوح��ه قطر برگزار ش��د و نمایندگان کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی در این مجامع هم حضور فعال 

و تاثیر گذاری داشتند. 
وی ب��ه موض��وع ص��دور گواهینامه ه��ای رانندگی 
بین المللی نامعتبر در کشورهای مختلف اشاره کرد و 
گفت: صدور گواهینامه های رانندگی بین المللی از سوی 
شرکت های سودجو که متاس��فانه مشکالت متعددی 
را برای گردش��گران در خ��ارج از کش��ور صادر کننده 
به وجود م��ی آورد، یکی از موضوعاتی بود که از س��وی 
ایران در مجمع عمومی اتحادیه بین المللی گردشگری 
)AIT(، مط��رح و مورد بررس��ی قرار گرف��ت و دیگر 
اعضای شرکت کننده نیز خواس��تار اقدام جدی برای 

رفع این معضل شدند. 

حضور نمایندگان انجمن ایران و 
اتریش در منطقه آزاد اروند

هیاتی بلندپایه از نمایندگان بخش خصوصی اتریشی 
دیشب وارد منطقه آزاد اروند شدند. 

این نماین��دگان که موافقت رس��می مقام��ات دولت 
متبوعشان را در خصوص سرمایه گذاری در منطقه آزاد 
اروند دریافت کرده اند، با مدیرعامل و رییس هیات مدیره و 

دیگر مقامات ارشد این سازمان دیدار کردند. 
اس��ماعیل زمانی مدیرعامل منطقه آزاد اروند گفت: 
کسی برنده س��رمایه گذاری در منطقه است که قبل از 

لغو تحریم ها وارد منطقه آزاد اروند شده باشد. 

قشم با قابلیت تبدیل
 به مرکز واردات دارویی کشور

قائم مقام سازمان منطقه آزاد قشم از شرایط تبدیل 
ش��دن این منطقه به مرکز مهم واردات دارویی کشور 
خبر داد. احم��د حبیبی، ب��ا بیان ای��ن مطلب گفت: 
جمعیت هالل احم��ر و دیگر نهادهایی ک��ه در زمینه 
واردات دارو فعالیت می کنند می توانند براساس پایین 
بودن تعرفه عوارض در قشم، واردات دارویی خود را از 

طریق این منطقه آزاد انجام دهند. 
وی با اش��اره به خرید تجهیزات تست دارو به ارزش 
25 میلیارد ریال و فعالیت اداره اس��تاندارد در قش��م، 
افزود: شرایط مناسبی برای تبدیل شدن قشم به یکی 

از مراکز مهم واردات دارو در این منطقه وجود دارد. 
قائم مقام س��ازمان منطقه  آزاد قش��م، همچنین از 
پیشنهاد این سازمان جهت مشارکت در ساخت پایگاه 
امداد و نجات هوایی توس��ط جمعی��ت هالل احمر در 

فرودگاه بین المللی قشم خبر داد. 

هدیه یک میلیارد ریالی بیمه 
پاسارگاد به خریداران بیمه بدنه 

خودرو 
ش���رکت بیم��ه پاس��ارگاد در راس��تای اص��ل 
مش��تری مداری و ارج نهادن ب��ه اعتم��اد هموطنان 
گرامی، از نی�م��ه آذر م�اه گواهی بیمه آتش س��وزی 
منزل مس��کونی هدیه می دهد. این گواهی همزمان با 
صدور بیم��ه نامه بدنه اتومبیل و به مدت یک س��ال از 
تاریخ شروع بیمه نامه، س��اختمان منزل مسکونی به 

انضمام تاسیسات آن را تحت پوشش قرار می دهد. 
براس��اس گزارش های دریافتی، س��اختمان منزل 
مس��کونی )ملکی یا اس��تیجاری( و تاسیس��ات آن به 
ارزش یک میلیارد ریال تحت پوشش بیمه آتش سوزی 
به هزینه بیمه پاس��ارگاد ق��رار می گی��رد. در گواهی 
مذکور اعیانی و تاسیسات س��اختمان منزل مسکونی 
بیمه گ��ذاران حقیقی که بدنه خودرو خ��ود را نزد این 
ش��رکت، بیمه کرده اند تحت پوشش خطرات ناشی از 

آتش سوزی، صاعقه و انفجار قرار خواهد گرفت. 
بدیه��ی اس��ت در ص�ورتی ک��ه منزل مس���کونی 
بیمه گذار دارای پوش��ش بیمه آتش سوزی باشد، این 

بیمه نامه مکمل آن تلقی می شود. 

پیشنهاد تجارت جهانی دبی برای 
مشارکت در الکامپ بیست و یکم

رییس تش��کل های IT اتاق بازرگان��ی ایران گفت: 
نماینده مرکز تجارت دبی پس از بازدید از نمایش��گاه 
الکامپ، پیشنهاد کرد برای سال آینده شریک تجاری 
الکام��پ ایرانی باش��د و الکام��پ را در س��طح منطقه 

معرفی کند. 
به گزارش ف��ارس، محمدرض��ا طالی��ی در افتتاح 
نمایشگاه الکامپ بیستم با ارائه اطالعاتی از نمایشگاه 
اظهار کرد: برگزاری نمایشگاهی ظرف شش روز کاری 
نش��ان از عزم و توانایی ش��رکت های آی ت��ی دارد. در 
نمایشگاه امس��ال حدود 300 شرکت ایرانی و خارجی 
از کش��ورهای امارات، چین، س��نگاپور، ژاپن و آلمان 

حضور دارند. 
وی گفت: روز گذشته نماینده مرکز تجارت دبی پس 
از بازدید از نمایش��گاه اعالم کرد که برای س��ال آینده 
شریک تجاری الکامپ ایرانی باشد و الکامپ را در سطح 
منطقه معرفی کند. وی خاطرنش��ان کرد:  نمایش��گاه 
امسال به عنوان شفاف ترین الکامپ از نظر مالی برگزار 

شده است. 

۶ میلیارد دالر تجارت ایران و 
آلمان باید افزایش یابد

رییس ات��اق بازرگانی ایران گف��ت : آلمان ها تجارب 
خوبی در زمینه حمل و نقل ریل��ی و انرژی تجدیدپذیر 
دارند که با توجه به برنامه ششم توسعه کشور می توانیم 

از این ظرفیت استفاده کنیم. 
 به گزارش فارس، غالمحس��ین ش��افعی در دیدار با 
هیات تجاری آلمانی به س��ابقه رواب��ط تجاری ایران و 
آلمان اشاره کرد و گفت: بازار آلمان همواره مورد توجه 
ایران بوده و از گذش��ته به طور س��نتی یک��ی از مراکز 
مهم صادرات خش��کبار، فرش و پسته ایرانی محسوب 
می شده است.  وی با بیان اینکه در چند سال گذشته بنا 
به دالیلی بین ایران و کشورهای اروپایی به ویژه آلمان 
محدودیت هایی ایجاد شده است، افزود: به همین دلیل 
حجم روابط تجاری به نصف کاهش یافت که به طورحتم 

به هر دو طرف لطماتی را وارد کرد. 
 ش��افعی با تاکی��د بر اینک��ه اکنون دول��ت رویکرد 
جدیدی را برای توس��عه روابط با کش��ورهای مختلف 
در دس��تور کار ق��رار داده، اف��زود: توس��عه رواب��ط 
 اقتصادی هم در همین راس��تا مورد توج��ه ویژه قرار

 گرفته است. 
 وی تصریح کرد: اثرگ��ذاری ایران در اقتصاد منطقه 
بسیار برجس��ته است و نس��بت به آس��یای مرکزی، 
افغانس��تان، عراق و کش��ورهای حوزه قفقاز وضعیت 
متفاوتی داریم و همکاری  س��ه جانبه ی��ا چندجانبه با 
ای��ران در ب��ازار 350 میلیون نفری منطق��ه موقعیت 

ویژه ای دارد. 

 چند سالی اس��ت که ناتوانی 
شرکت های امنیتی و نهاد های 
دولتی جهان در برقراری امنیت 
خ��ود در فضای مج��ازی کامال 
محسوس شده و این امر از وقوع 
نوع جدیدی از جنگ سرد بین 
دولت ه��ا و گروه های سیاس��ی 
و اجتماعی در فض��ای مجازی 

حکایت دارد. 
در س��ال های اخیر نیز چند 
بداف��زار جاسوس��ی خطرناک 
مانند  »استاکس نت  « سرورهای 
نهادهای دولتی و امنیتی چند 
کش��ور را آلوده کردن��د و بعد از 
آن نیز چندین بانک در سراسر 
جهان ه��ک و تم��ام اطالعات 
ش��خصی مش��تریان آنها اعم از 
رمز عب��ور کارت های خودپرداز 

فاش شد. 
مسئولیت بیشتر این حمالت 
توس��ط گروه های موس��وم به 
  )Anonymous( ناش��ناس
برعهده گرفته ش��ده است. این 
گروه که از هکره��ای حرفه ای 
تشکیل شده حوالی سال 2003 
میالدی کار خود را ش��روع کرد 
و به گفته آنه��ا با هدف حمله به   
»مزدوران و گروه های س��لطه 
طلب  « گروه خود را روزبه روز در 
جهان گسترش دادند و هکرها 
از سراس��ر جهان به ای��ن گروه 

پیوستند. 
فعالیت ه��ای انونیم��وس، ب��ا 
هم��کاری اعض��ای این گ��روه از 
سراس��ر دنیا، بدون توق��ف اجرا 
می ش��ود و همه فعالیت های آنها 
به دالیل و مناس��بت های خاص 
سیاس��ی ی��ا اجتماع��ی صورت 
 ،200۶ در س��ال  می گی��رد. 
هکره��ای ناش��ناس، حمای��ت 
خود را از س��ایت  »ویکی لیکس  « 
و  »ژولیان آس��انژ  « اعالم کرده و 
خواستار آزادی گردش اطالعات 
در اینترنت شدند. درسال 20۱۱ و 
با آغاز جنبش تسخیر وال استریت 
در امری��کا، اعضای ای��ن گروه در 
حمایت از مردم به خیابان ها آمده 
و ماس��ک نماد هکرهای ناشناس 
تبدیل به پای ثابت تظاهرات  وال 

استریت شده بود. 

 در ژانوی��ه 20۱2، س��ایت 
مگاآپل��ود ک��ه اختص��اص به 
اشتراک فایل داش��ت، توسط 
س��ازمان عدال��ت امری��کا و 
اف بی آی بسته شد. چند ساعت 
بعد، هکرها س��ایت س��ازمان 
عدال��ت امری��کا، اف ب��ی آی و 
چن��د س��ایت دولت��ی دیگر را 
هک کردن��د. در آوریل 20۱2، 
هکرهای انونیموس مسئولیت 
هک سایت های دولتی انگلیس 
را در اعتراض به سیاس��ت های 
دولت برعهده گرف��ت. پس از 
آغاز جنبش اشغال وال استریت 
و مس��تقر ش��دن معترضان در 
پ��ارک زاکوتی، اعض��ای گروه 
ناش��ناس نی��ز در خیابان ها به 
جنبش ۹۹ درصد پیوس��تند. 
وقت��ی پیش بینی ش��د که این 
اعتراضات به خش��ونت کشیده 
خواه��د ش��د، انونیم��وس ب��ا 
استفاده از شبکه های اجتماعی 
در بیانی��ه ای از معترض��ان 
خواس��ت از هرگونه بی نظمی 
و خش��ونت خ��ودداری کنند. 
آنه��ا از توییتر ب��رای آرام نگاه 
اس��تفاده  اوض��اع  داش��تن 
کردن��د. این گروه مس��ئولیت 
حمالت س��ایبری به پنتاگون 
را برعهده داش��ته و فیس بوک 
را تهدید به حمله کرده اس��ت. 
انونیم��وس در نوامب��ر 20۱2، 

حمالت��ی را ب��ه س��ایت های 
رژی��م صهیونیس��تی ترتی��ب 
داد ک��ه به عن��وان بزرگ ترین 
و گس��ترده ترین حم��الت این 
گروه شناخته می شود. در این 
حمله که گفته می شود 5000 
هکر در آن شرکت کرده بودند، 
بسیاری از سایت های این رژیم 
هک ش��د و سایت موس��اد نیز 
برای مدتی از کار افتاد. س��ایت 

 »رادیو اسراییل  « هک شد. 
اما این پایان ماجرا نبود و طی 
سه، چهار سال اخیر سایت های 
دولت��ی زی��ادی هک ش��د که 
دولت های قربانی، کش��ورهای 
مقابل خ��ود را مته��م به حمله 
سایبری علیه خود می کردند و 
در بعضی مواقع حمله متقابلی 

را علیه آنها انجام می دادند. 
اخیرا شرکت امنیت سایبری 
امریکایی  »س��ایلنس« مدعی 
ش��د، هکره��ای ایران��ی در دو 
س��ال گذش��ته ط��ی عملیاتی 
که به آنه��ا ام��کان وارد کردن 
خس��ارت فیزیک��ی را می دهد، 
به ش��رکت های ب��زرگ انرژی، 
حمل و نقل و زیرساختی سراسر 

جهان نفوذ کرده اند. 
 این شرکت تحقیقاتی بدون 
اش��اره به ن��ام ش��رکت خاصی 
مدعی شد که حمالت اخیر که 
به  »عملیات س��ایبری س��اطور 

  « معروف اس��ت ش��رکت های 
انرژی، ه��وا و فض��ا، فرودگاه ها 
و خط��وط هوایی، دانش��گاه ها، 
بیمارس��تان ها و اپراتوره��ای 
مخابراتی مستقر در امریکا، رژیم 
صهیونیستی، چین، عربستان، 
هند، آلمان، فرانس��ه و انگلیس 
را مورد حمله قرار داده اس��ت. 
گزارش 87 صفحه ای ش��رکت 
سایلنس در ش��رایطی است که 
دولت ها در تالش ب��رای درک 
بهتر توانایی های سایبری ایران 

هستند. 
اما مسئوالن کشور ما این ادعا 
را بی اساس دانس��ته و هرگونه 
ادعا در ای��ن زمین��ه را تکذیب 

کردند. 
فرید رش��یدی، کارش��ناس 
امنیت سایبری درباره حمالت 
اخیر ب��ه ش��رکت ها و نهاد های 
امریکایی گفت: به نظر می رسد 
این ها ادعاهای بی اساسی باشد 
که توس��ط شرکت س��ایلنس 
منتشر شده است، چرا که بیشتر 
حم��الت س��ایبری را نمی توان 
به طور صددرص��دی ثابت کرد 
و گفت ک��ه بدون ش��ک گروه، 
شخص یا کشوری حمله خاصی 
را انجام داده اس��ت، مگر اینکه 
گروهی مس��ئولیت حمالت را 

برعهده بگیرد. 
وی افزود: ای��ن ادعا هایی که 

توسط شرکت امنیتی امریکایی 
مط��رح ش��ده بیش��تر جنب��ه 
گمانه  زن��ی و تش��ویش اذهان 

عمومی جهان را دارد. 
ای��ن کارش��ناس گف��ت: اگر 
هم روزی چنی��ن اتفاقی بیفتد، 
نش��ان دهنده توان ایرانی ها در 
علم کامپیوتر و پیشرفت آنها در 

این زمینه است. 
رشیدی درباره بعضی حمالت 
که به سایت های داخلی می شود 
گفت: داخل کشور ما همچنین 
گاهی اتفاقاتی می افتد که بیشتر 
آنها توس��ط جوانان و نوجوانان 
کنج��کاو ص��ورت می گی��رد 
و مش��کل خاص��ی را ایج��اد 
نمی کنن��د و درنهای��ت پس از 
چند س��اعت س��ایت های مورد 
حمله روال کاری خود را ازس��ر 

می گیرند. 

سایت شورای شهر تهران 
از دسترس خارج شد

دیروز پورتال ش��ورای ش��هر 
تهران برای ساعاتی از دسترس 
خارج شد و جمالتی که شبیه به 
زبان کش��ورهای شرق آسیا بود 
این پورتال اینترنت��ی را احاطه 

کرد. 
این اخت��الل از صب��ح دیروز 
آغاز و تا حدود ساعت ۱5 ادامه 
داش��ت و گمان می رفت که این 
پورتال مورد حمل��ه قرار گرفته 
است که مسئوالن شورای شهر 

این امر را تکذیب کردند. 
رض��وی ف��رد، ریی��س مرکز 
ارتباطات و بین الملل ش��ورای 
ش��هر تهران در پاس��خ به خبر 
منتشر شده مبنی بر هک شدن 
سایت شورا، گفت: مشکل ایجاد 
شده برای پورتال شورای شهر، 
فنی است و به زودی مشکل حل 

خواهد شد. 
 رضوی فرد با اشاره به مشکل 
ایجاد ش��ده برای پورتال شورا، 
گف��ت: خبر منتش��ر ش��ده در 
رس��انه ها مبنی بر هک ش��دن 
سایت خبری شورا کذب است، 
چرا که ای��ن مش��کل تنها فنی 
اس��ت و مربوط به سرور است و 
به زودی مشکل رفع خواهد شد. 

از عملیات  »ساطور  « تا اختالل در پورتال شورای شهر

عملیات خرابکارانه سایبری جدی تر شد

س��فر هیاتی بلندپایه از تج��ار و مدیران 
ش��رکت های آلمانی به ایران روابط تجاری 
گذشته این دو کش��ور را زنده کرد. رسالت 
این سفر نه تنها رشد و توسعه روابط تجاری 
میان دو کش��ور که توجه به ایران به عنوان 
مرکزی برای تمرکز ارتباطات تجاری آلمان 
با آس��یای مرکزی، عراق و افغانستان است. 
رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، 
که در دو روز گذش��ته در مذاکرات با هیات 
تجاری حضور داش��ت، درباره دیگر مباحث 
مطرح شده به »فرصت امروز« گفت: رویکرد 
سیاست دولت یازدهم از دالیل اصلی توجه 
آلمان ها به تجارت با ایران است. غالمحسین 
شافعی، با اشاره به اینکه تجارت بین کشور 
ما و آلمان همیش��ه در جریان بوده، توضیح 

داد: روابط ما در سال های اخیر کاهش پیدا 
کرد، در حالی که پیش از این به بیش از شش 
میلیارد دالر رس��یده بود.  رییس اتاق ایران 
ادامه داد: آلمان ها از مشکالت و کمبود های 
آب در کش��ور م��ا اط��الع دارن��د و یکی از 
زمینه ه��ای همکاری ش��ان را در این حوزه 
اعالم کرده اند. شافعی گفت: آنها تجربیات و 
الگوهای اقتصادی موفقی دارند و می توانند 
در این زمینه ب��ه ما کمک کنن��د.  به گفته 
شافعی این هیات در واقع انجمن خاورمیانه 
دور و نزدیک  است قدمتی تقریبا 70 ساله 
دارد که فعالیتش در زمینه توسعه اقتصادی 
با کش��ورهای خاورمیانه اس��ت و تا به حال 
تاثیر زیادی بر روابط تج��اری با این منطقه 
داشته است. رییس اتاق ایران امیدوار است 

به زودی حجم تجارت میان دو کشور مانند 
گذشته به شش میلیارد دالر و بیشتر از آن 
برس��د.  وزیر صنعت، مع��دن و تجارت که 
نخس��تین میزبان این گروه ب��ود با معرفی 
ظرفیت های موجود در ای��ران تاکید کرده، 
شرکت های آلمانی نباید در مراودات تجاری 
ایران غیبت داشته و منتظر لغو تحریم های 
اقتصادی علیه ایران باشند. به گزارش ایرنا، 
نعم��ت زاده ایران را برای ه��ر نوع همکاری 
اقتصادی آماده عن��وان کرده و با بیان اینکه 
حجم مبادالت میان دو کشور نسبت به این 
ظرفیت ها بسیار پایین است، از تجار آلمانی 

خواسته این جای خالی را پر کنند. 
به گزارش »فرصت امروز« ریاست هیات 
آلمانی بر عهده هلمن، مدیرعامل ش��رکت 

نموف و خانم »هلن رنگ« اس��ت و 3۶ نفر 
از مدی��ران کمپانی های ب��زرگ آلمانی در 
آن حضور دارند. این هیات تا سه ش��نبه ۱8 
آذر در ته��ران حضور خواهند داش��ت و بنا 
دارند در نشست هایی با همتایان ایرانی شان 
فرصت ه��ای س��رمایه گذاری، حمل و نقل، 
ماشین آالت و فناوری را در کشورمان بررسی 
کنند.  آلمان از بنیانگ��ذاران اتحادیه اروپا و 
یکی از تاثیرگذارترین اعضای آن است. عالوه 
بر این بیشترین تعداد عضوها را در اتحادیه 
دارد. این کش��ور برگزار کنن��ده بزرگ ترین 
نمایشگاه صنعتی جهان هانور است. آلمان 
در برگزاری نمایش��گاه های مختلف تجاری 
س��ر آمد و یکی از قدرت ه��ای اقتصادی در 

جهان به شمار می آید. 

جزییات حضور هیات تجاری آلمان در ایران در گفت و گوی اختصاصی با رییس اتاق بازرگانی ایران

غول اقتصادی اروپا منتظر لغو تحریم ها نماند

گزارش 2

محمد ممتازپور

مناطق آزاد

 تعیین ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی 
در شورای عالی بیمه

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی از 
تعیین ارزش نس��بی خدمات دندانپزشکی 
مورد تعهد س��ازمان های بیمه گر در شورای 

عالی بیمه خبر داد. 
 به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان 
تامین اجتماعی، محمد عل��ی همتی افزود: 
در ای��ن مصوبه، بهداش��ت ده��ان و دندان، 
پروفیالکس��ی و فلورایدتراپ��ی دندان ها با 
دیدگاه سالمت نگرو پیشگیرانه دیده شده و 
سازمان تامین اجتماعی نیز در این خصوص 
اقدامات الزم را انجام خواهد داد.  وی با بیان 
اینکه اصالح و رشد تعرفه های دندانپزشکی 

از جمل��ه اقدامات مهمی اس��ت ک��ه مورد 
تصویب شورای عالی بیمه قرار گرفته اظهار 
کرد: تمامی سازمان ها ی بیمه گر براساس آن 

عمل خواهند کرد.
  معاون درمان س��ازمان تامین اجتماعی 
خاطر نش��ان کرد: در این مصوب��ه، تعدادی 
از داروه��ای جدی��د تح��ت پوش��ش بیمه 
ق��رار گرفته و خدم��ات دندانپزش��کی ارائه 
شده ش��امل جرم گیری، بروس��اژ، کشیدن 
دندان ه��ای قدام��ی و خلف��ی و ترمیم یک 
سطحی، دو سطحی و س��ه سطحی خواهد 

بود. 



مرز بازرگان دروازه ترانزیت 
کاالهای ایرانی به اروپا س��ت و 
بهترین مس��یر ب��رای ترانزیت 
کاالهای ترکیه به آسیای میانه 
و کشورهای حوزه خلیج فارس 
محس��وب می ش��ود. در تمام 
دوران س��خت تحریم بسیاری 
از کااله��ای ایران��ی در بن��ادر 
جنوبی ترکیه ب��ا برند و لوگوی 
ترک حق حض��ور در بازارهای 
جهان��ی را می یافت، اما ش��ش 
ماه��ی می ش��ود ک��ه موضوع 
اخذ عوارض��ی از کامیون های 
دو کشور ترکیه و ایران در مرز 
بازرگان به بحرانی تبدیل شده 
که روابط دیپلماسی اقتصادی 

دو کشور را تهدید می کند. 
ماج��رای مش��کل ت��ردد 
کامیون ه��ای ترکی��ه و ایران 
در مرزب��ازرگان و افزایش نرخ 
عوارضی تقریبا از دو ماه گذشته 
رسانه ای شد اما مشکل به شش 
ماه قبل بازمی گردد؛ زمانی که 
ترک ها ادعا کردن��د، ایرانی ها 
در مرز بازرگان از رانندگانشان 
ح��ق واس��طه گری دریاف��ت 
می کنن��د و بنابرای��ن باید نرخ 

عوارض افزایش یابد. 
طبق آخرین توافق نامه ایران 
و ترکی��ه، رانن��دگان کامیون 
دو ط��رف باید باب��ت هر 100 
کیلومتر ع��وارض 25 یورویی 
می پرداختند که پس از اتفاقات 
اخیر و کشمکش های دو طرف 
این نرخ به دو براب��ر یعنی 50 
یورو ب��رای ه��ر 100 کیلومتر 
رسید تا اینکه ایران بعد از چند 
بار اخطار به طرف ترک، اقدام به 
پلمب باک سوخت کامیون های 

ترکیه کرد. 
از آنجای��ی ک��ه در ترانزیت 
ج��اده ای یک��ی از فاکتورهای 
بس��یار مه��م هزینه س��وخت 
مصرفی اس��ت، بنابراین پلمب 
باک سوخت کامیون های ترکیه 
مسیر ایران را برای ترک ها گران 
می کند، چراکه در حال حاضر 
کامیون های ت��رک با نرخ فوب 
خلیج فارس از جایگاه های ایران 

س��وخت دریافت می کنند این 
در حالی است که نرخ سوخت 
در ترکیه بسیار بیشتر از قیمت 

فوب خلیج فارس است. 
پ��س از این اق��دام ای��ران، 
ترکی��ه  مقام��ات  باالخ��ره 
دعوت ایران را ب��رای برگزاری 
جلس��اتی با محوریت پیشنهاد 
راهکارهای��ی ب��رای ح��ل این 
مش��کل قبول کردند و معاون 
وزی��ر راه ترکیه به ای��ران آمد 
و مقام��ات همت��ای ایرانی هم 
پیشنهادهای خود را برای رفع 

این مشکل ارائه کردند. 
مسعود خوانس��اری، رییس 
کمیس��یون حمل و نق��ل اتاق 
بازرگان��ی تهران ک��ه در دوره 
اصالحات، عن��وان معاون وزیر 
راه و رییس س��ازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای را برعهده 
داشت با »فرصت امروز« درباره 
جزیی��ات ای��ن مذاک��رات به 

گفت و گو پرداخت. 
تاکنون چندین بار سفیر 
ایران در ترکی�ه از رفع این 
مش�کل خب�ر داده اس�ت 
ام�ا از زمانی که مس�ئوالن 
کش�ورمان اقدام ب�ه پلمب 
باک گازویی�ل کامیون های 
ترکی�ه در م�رز ب�ازرگان 
کرده ان�د، گفت�ه می ش�ود 
م�رز بس�ته ش�ده و تنه�ا 

محموله های فاس�د شدنی 
از م�رز می گذرن�د، معاون 
وزیر راه ترکیه برای حل این 
مشکل به ایران آمده است، 
جزییات مذاکرات دو طرف 
چیس�ت و آیا به توافقی هم 

رسیده اند؟ 
در مذاکراتی که انجام ش��د، 
ای��ران چندین پیش��نهاد را به 
مقام مسئول ترکیه ارائه کرد اما 
متاس��فانه هیچ توافقی حاصل 
نشد. حرف ترکیه این است که 
سوخت را به همان قیمتی که به 
رانندگان و مردم خود می دهید 
در اختیار رانندگان کامیون های 
ترکیه قرار دهید ک��ه مقامات 
ایرانی به هی��چ وجه زیر بار این 
خواسته معاون وزیر راه ترکیه 
نرفتن��د.  البت��ه ط��رف ایرانی 
چندین پیشنهاد به ترکیه ارائه 
کرد. نخس��تین پیش��نهاد این 
بود که س��وخت با هر نرخی در 
ایران ب��ه کامیون��داران ترکیه 
داده می ش��ود با همان نرخ در 
ترکیه به کامی��ون داران ایرانی 
ارائه ش��ود که طرف ترک این 
پیشنهاد را نپذیرفت. پیشنهاد 
بعدی ای��ران این ب��ود که نرخ 
عوارض ک��ه در حال حاضر 50 
یورو باب��ت ه��ر 100 کیلومتر 
اس��ت کاه��ش یاب��د ک��ه این 
پیشنهاد هم مورد قبول طرف 

ترک واقع نشد. 
پیش��نهاد س��وم این بود که 
ای��ران حاض��ر اس��ت در بهای 
س��وخت مق��داری تخفیف به 
ترک ها بدهد که این پیشنهاد 
هم به م��ذاق مقام��ات ترکیه 
خوش نیامد و گفتن��د که تنها 
ب��ا نرخ��ی ک��ه س��وخت را به 
کامیون ه��ای خودت��ان ارائ��ه 

می دهید، موافقت می کنیم. 
ترکیه مدعی است، خلف 
وعده از س�وی ای�ران بوده 

این ادعا صحت دارد؟ 
این ادع��ا کامال نادرس��ت 
اس��ت و ترکی��ه ح��رف زور 
دع��ای  می زن��د. ترک ه��ا ا
رن��د و می گوین��د  واه��ی دا
کامیون های��ی ک��ه از این مرز 
وارد ای��ران می ش��ود باید از 
س��وخت ایران با نرخ یارانه ای 
250 تا 350 تومانی در ایران 
اس��تفاده کنند. دول��ت بابت 
هر لیتر گازویی��ل یارانه قابل 
توجه��ی می پردازد ک��ه این 
سوخت با نرخ س��وخت فوب 
خلیج فارس بیش از سه هزار 
تومان اخت��الف قیمت دارد، 
بنابراین دولت با این خواسته 
ترکیه هم مخالف��ت کرد. اگر 
کسی هم به فکر منافع ملی و 
منافع کشورمان باشد، قطعا با 
این خواسته ترک ها مخالفت 

می کند. 
گفته می شود دوباره پس 
از اقدام ایران مبنی بر پلمب 
باک س�وخت کامیون های 
ترکیه باز هم م�رز بازرگان 
بس�ته ش�د، در حال حاضر 
وضعیت در این مرز چگونه 

است؟ 
مرز بس��ته نیس��ت، اما تردد 
بسیار کند است چرا که پلمب 
ب��اک هر کامی��ون و بازرس��ی 
کامیون ه��ای ترکی��ه در مرز 
زمان��ی زی��ادی می خواهد که 
این علمیات باعث کندی تردد 
شده است. مسئوالن مرزی باید 
تک تک کامیون ه��ای ترک را 
بازرسی کنند که چقدر سوخت 
هم��راه خ��ود دارن��د و تخلفی 
مرتکب نش��ده اند ک��ه طبیعتا 
تمام ای��ن بازرس��ی ها زمان بر 

است. 
موضوع دیگری که عده ای 
از فع�االن مدعی ش�ده اند 
این اس�ت که بع�د از پلمب 
باک س�وخت کامیون های 
ترک، قاچاق سوخت بسیار 
افزایش یافته و کامیون های 
ترک با سوخت قاچاق وارد 
مرز ایرانی می شوند؟ آیا این 

موضوع صحت دارد؟ 
نمی ت��وان قاچاق س��وخت 
از مرزه��ای زمین��ی را ان��کار 
کرد ام��ا اینکه قاچ��اق در مرز 
ب��ازرگان ب��ه دلیل ای��ن اقدام 
مسئوالن ایرانی افزایش یافته 
را قب��ول ندارم چراک��ه کنترل 
و بازرس��ی از مرزه��ای ای��ران 
کاه��ش نیافته اس��ت و همان 
کنترل و نظارت وج��ود دارد و 
قطعا اگر حج��م قاچاق به طور 
جهش��ی افزای��ش می یاف��ت، 
مش��خص می ش��د و مسئوالن 
 انتظام��ی مرزها متوج��ه این 

قاچاق می شدند. 
قطع��ا ب��ا محدودیت های��ی 
ک��ه در ای��ن م��رز ب��ه وجود 
آم��ده و بازرس��ی هایی ک��ه از 
هر کامی��ون انجام می ش��ود از 
 میزان قاچاق کاه��ش می یابد 

نه افزایش. 

رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران در گفت وگو با »فرصت امروز«

ایران پیشنهادهای خود را روی میز وزیر ترکیه گذاشت

سفر با اس��تفاده از اتوبوس های 
بین شهری با وجود باال رفتن سطح 
دسترسی مردم به امکانات مختلف 
حمل و نقل، هنوز در برنامه بسیاری 

از خانواده های ایرانی قرار دارد. 
لبت��ه در دس��ترس  ارزان و ا

ب��ودن بس��یاری از ش��هرهای 
دورافتاده کشور باعث شده هنوز 
ترمینال های مسافربری اتوبوسی 
در ایام مختلف سال به خصوص در 
فصل های تعطی��ل پذیرای تعداد 

بسیاری از مسافران باشد. 

با وج��ود اینکه ت��ورم فزاینده 
سال های قبل و البته اجرایی شدن 
گام ه��ای اول و دوم هدفمن��دی  
یارانه ها هزینه تردد اتوبوس های 
بین ش��هری را افزای��ش داده اما 
هنوز هزینه سفر با اتوبوس نسبت 

به بس��یاری از دیگر وسایل نقلیه 
به صرفه تر به حساب می آید. 

اتحادیه اتوبوسرانی کشور پس از 
افزایشی که به نرخ کرایه اتوبوس ها 
در ماه های ابتدایی امسال داد هنوز 
نرخ ه��ا را تغییر ن��داده و در طول 

س��ال نرخ اتوبوس در مسیرهای 
مختلف برون شهری بر مبنای نرخ 
مصوب اتحادیه محاسبه می شود. 
قیمت بلیت اتوبوس ها در بعضی 
از اصلی تری��ن مس��یرها از مبداء 

تهران به شرح زیر است: 

رییس شورای مرکزی سازمان 
نظام مهندسی ساختمان کشور در 
آس��تانه برگزاری دومین همایش 
شناس��نامه فنی ملکی ساختمان 
با اش��اره به اینکه شناسنامه فنی 
و ملک��ی س��اختمان ها به عنوان 
یک طرح فراگیر جامع در کش��ور 
اجرا نشده است، اظهار کرد: تنها 
پس انداز بس��یاری از خانوارهای 
ایرانی در طول عمرش��ان مسکن 
اس��ت و منصفانه نیس��ت که این 
حاصل عمر مردم واجد ش��رایط 

فنی الزم نباشد. 
به گ��زارش دبیرخان��ه دومین 
همایش ملی شناسنامه فنی ملکی 
س��اختمان، اکبرترکان ب��ا بیان 
مطلب فوق اظهار کرد: براس��اس 
شناس��نامه فن��ی ویژگی ه��ای 
س��اختمان را گ��زارش می دهد؛ 
دراین بین احتمال ب��روز درصد 
خطای��ی ه��م وج��ود دارد. اما با 
پذیرش همان درصد خطا اجرای 

شناسنامه بهتر از نبود آن است. 
همای��ش  دومی��ن  ریی��س 

شناس��نامه فنی ملکی ساختمان 
با اش��اره به اینکه ما باید در ابتدا 
صدور شناس��نامه فن��ی و ملکی 
را ب��رای هم��ه س��اختمان ها در 
سطح کش��ور اجرایی کنیم و در 
گام های بع��دی در جهت ارتقای 
آن تالش کنی��م، تصری��ح کرد: 
اینک��ه تاکی��د می کنی��م صدور 
شناس��نامه فنی باید الزامی شود 
و در نقل و انتقاالت س��اختمان ها 
و اج��اره و بهره ب��رداری ج��زو 
الینفک اس��ناد مورد نیاز شمرده 

ش��ود و تدریج��ا ارتق��ا یاب��د، به 
این معناس��ت که برای رس��یدن 
 به نقط��ه ای��ده آل هن��وز فاصله 

زیاد است. 
ترکان افزود: اما حداقل ها کامال 
دست یافتنی است و بهره برداران 
حق دارند از کم و کیف ساختمانی 
که خری��داری می کنن��د، مطلع 
باش��ند تا به تدریج ب��ه نقطه ای 
برس��یم که س��اختمان های فاقد 
اصول فنی و رعایت مقررات ملی 
ساختمان و اس��تانداردهای الزم 

قابلیت عرض��ه در بازار نداش��ته 
باشند. 

وی درپای��ان تاکی��د ک��رد: 
بخش های زی��ادی از قانون نظام 
مهندس��ی و کنترل س��اختمان 
تاکنون اجرا نشده و ظرفیت های 
آن تا به حال مورد اس��تفاده قرار 
نگرفته اس��ت و برخی نارسایی ها 
هم دیده می شود و در شناسنامه 
فنی و ملکی هم که جزئی از قانون 
اس��ت، عین این موضوع مصداق 

دارد. 
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 سهم 63 هزار میلیاردی
وزارت راه از بودجه 94

دولت سهم وزارت راه و شهرسازی از کل بودجه سال 
94 را رقم 63 هزار و 278 میلیارد و 465 میلیون ریال 

پیشنهاد داده است. 
به گزارش خبرنگار مهر، دولت در الیحه بودجه سال 
94 سهم وزارت راه و شهرس��ازی و سازمان های تابعه 
را از کل بودجه رق��م 63 ه��زار و 278 میلیارد و 465 
میلیون ریال پیشنهاد داده است که از این رقم 10 هزار 
و 784 میلیارد و 744 میلیون ری��ال برای وزارت راه و 

شهرسازی در نظر گرفته شده است. 
بنابر پیشنهاد دولت از رقم کل بودجه این وزارتخانه، 
789 میلیارد و 500 میلیون ریال برای مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی، 6 میلیارد و 174 میلیون ریال 
برای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، 
142 میلی��ارد و 700 میلی��ون ریال ب��رای دبیرخانه 
شورای عالی شهرس��ازی، 30 میلیارد و 481 میلیون 
ریال برای کمک ه��ای اعتباری برای تامین مس��کن 

اختصاص می یابد. 
همچنین برای مرکز آموزش هوانوردی و فرودگاهی 
کش��ور 87 میلیارد و 540 میلیون ریال، برای شرکت 
سهامی راه آهن جمهوری اس��المی شش هزار و 817 
میلیارد ریال، برای ش��رکت مادرتخصصی س��اخت و 
توسعه زیربناهای حمل و نقل 27 هزار و 271 میلیارد و 
838 میلیون ریال، برای سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای 10 هزار و 933 میلیارد و 933 میلیون ریال، 
برای شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید یک 
هزار و 219 میلیارد ریال، برای شرکت مادر تخصصی 
عمران و بهسازی شهری ایران 850 میلیارد ریال، برای 
سازمان مجری س��ازمان ها و تاسیس��ات دولتی چهار 
هزار و345 میلیارد و 455 میلیون ریال و برای سازمان 

بنادر100 میلیون ریال پیش بینی شده است. 
براس��اس این گزارش، بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
ردیف دیگری از بودجه را به خود اختصاص داده است 
که براین اساس رقم کل بودجه این سازمان دو هزار و 
146 میلیارد و 400 میلیون ریال تعیین شده که از این 
رقم دو هزار و 136 میلی��ارد و 400 میلیون ریال برای 
بنیاد مسکن انقالب اس��المی و 10 میلیارد ریال برای 
پژوهشکده س��وانح طبیعی بنیاد مس��کن پیش بینی 

شده است. 
همچنین در این الیحه پیش بینی ش��ده است که از 
محل اعتبارات یارانه ای ب��رای تخفیف عوارض پروانه، 
حمایت های مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات مسکن مهر 
رقم دو هزار میلیارد ریال، برای زیرساخت مسکن مهر 
)س��هم دولت( دو هزار میلیارد ریال، برای یارانه سود 
تسهیالت مسکن روس��تایی 200 میلیارد ریال و برای 
یارانه سود تسهیالت مسکن مهر رقم یک هزار میلیارد 

ریال اختصاص یابد. 

بازار ایران برای کشورهای همسایه 
فرصتی استثنایی است

رییس س��ازمان هواپیمایی در پاس��خ به این سوال 
که در صورت تس��هیل ش��رایط وارد ک��ردن هواپیما 
برای بخش خصوصی، تکلیف اس��تانداردهای هوایی 
چه می شود؟ اظهار کرد: اگر س��ازمان این شرایط را به 
وجود آورده که اش��خاص حقیقی و حقوقی بدون نیاز 
به ثبت رسمی ایرالین اقدام به خرید هواپیما کنند به 
منظور بهبود وضعیت ناوگان هوایی بوده و این مسئله 
به هیچ عنوان ب��ه معنی کنار گذاش��تن اس��تانداردها 

نیست. 
به گزارش ایسنا، علیرضا جهانگیریان، ادامه داد: در 
سال های گذشته این طورجا افتاده بود که وارد کردن 
هر فروند هواپیمای جدید باید توس��ط ش��رکت های 
هواپیمایی موجود صورت گیرد یا نیاز به برقراری یک 
شرکت رسمی هواپیمایی است. س��ازمان برای ازبین 
رفتن این تصور بحث تغیی��ر مجوزها را مطرح کرد که 
امیدواریم در آینده به باال رفتن تع��داد واردکنندگان 

هواپیما منجر شود. 
رییس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه این 
مسئله به هیچ عنوان اس��تانداردهای فنی را از صنعت 
هواپیمایی کش��ور ح��ذف نخواهد ک��رد، تاکید کرد: 
 قاعدتا پذیرش، اجازه ورود و اجازه پرواز مس��تقیما از 
سوی سازمان هواپیمایی کش��ور ارائه خواهد شد و هر 
شرکتی که این هواپیماها را به کشور وارد می کند باید 
طبق مقررات س��ازمان اس��تانداردهای الزم را کسب 
کرده و در چارچوب قوانین جاری در کش��ور اقدام به 
پرواز هواپیماهای خ��ود کند.  جهانگیری��ان به پایین 
بودن تعداد هواپیماهای فعال در کشور در برابر میزان 
وسعت جغرافیایی و تعداد جمعیت ایران اشاره کرد و 
توضیح داد: در حال حاضر در ایران کمتر از 150فروند 
هواپیمای فعال وجود دارد که قطع��ا با توجه به تعداد 
سفرها و رقم باالی مسافران نیاز جدی به افزایش آنها 
وجود دارد.   وی اضافه کرد: از این رو در برنامه ریزی های 
کالن وجود 300فروند هواپیما درحال حاضر در ناوگان 
کشور قید ش��ده که باید با برنامه ریزی های مناسب به 
این هدف دست پیدا کنیم.  معاون وزیرراه و شهرسازی 
به کمبود تعداد هواپیماهای مسافرتی در ایام پیک سفر 
اشاره کرد و گفت: این محدودیت باعث شده بسیاری از 
ایرالین های داخلی تعداد پروازهایی که به هواپیماهای 
فعالش��ان می دهند، بس��یار باال برود و این مسئله در 
بلند مدت به زمین گیر ش��دن بیش��تر ن��اوگان و البته 
باال رفتن تاخیرهای پروازی منجر ش��ده است.  رییس 
س��ازمان هواپیمایی کش��وری با بیان اینکه جمعیت 
محدود و فضای جغرافیایی کوچک در بین کشورهای 
همس��ایه ایران کش��ورمان را به یک فرصت استثنایی 
برای سرمایه گذاری اقتصادی تبدیل کرده، اظهار کرد: 
بسیاری از ش��رکت های هواپیمایی بین المللی به بازار 
ایران چش��م دوخته اند و امید دارند با ورود به این بازار 
امکان سرمایه گذاری بلندمدت و سودآوری مطلوب را 
به دست آورند.  جهانگیریان با اشاره به وظایف سازمان 
هواپیمایی کش��وری در حفظ منافع مل��ی تاکید کرد: 
قطعا هرگونه تغییر در سیس��تم پروازهایی که یک سر 
آنها ایران و طرف دیگر کشورهای خارجی است با توجه 
به منافع کشور صورت خواهد گرفت و سازمان به عنوان 
نماینده مردم اج��ازه نخواه��د داد درجایی که فعاالن 

داخلی توان کار دارند، خارجی ها سود ببرند. 

بازار مسکن آماده جذب 
سرمایه های سرگردان است

رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران با بیان اینکه 
تاخی��ر در تصویب افزایش تس��هیالت خرید مس��کن 
می توان��د رکود موج��ود در بازار معام��الت واحدهای 
مسکونی را تشدید کند، گفت: افزایش تسهیالت خرید 
مسکن به خصوص در کالنش��هرها، از جمله تهران در 
ش��رایط فعلی یکی از واجب ترین اقداماتی اس��ت که 

دولت باید در دستور کار خود قرار دهد. 
به گزارش روابط عمومی اتحادیه مش��اوران امالک 
تهران، حس��ام عقبائی اف��زود: از دولت تدبی��ر و امید 
انتظار می رود، در ادامه جو مثبتی که در یک سال اخیر 
در کش��ور در راستای امیدواری به مس��ائل اقتصادی، 
سیاسی و غیره ایجاد شده است، قبل از پایان سال 93، 
با افزایش رقم تسهیالت خرید و ساخت مسکن و اجرای 
طرح های تامین مسکن برای گروه های کم درآمد، گام 
مثبتی در جهت خروج بازار معامالت مسکن از حالت 

رکود بردارد. 
وی با بیان اینکه به تعویق انداختن افزایش تسهیالت 
تامین مسکن چه در بخش ساخت و چه در بخش خرید 
می تواند از موجبات ایجاد ناامیدی در مردم به خصوص 
طبقات متوس��ط رو به پایین جامعه باشد، خاطرنشان 
کرد: ه��ر چند دولت در ف��از اول، افزایش تس��هیالت 
ساخت و نوسازی در بافت فرسوده تا سقف 50 میلیون 
تومان را تصویب کرده و در دس��تور کار قرار داده است 
اما این اقدام نباید تنها به بافت فرس��وده منحصر شود، 
بلکه دولت باید ب��ا تدابیر ویژه برای س��ایر مناطق نیز 
به تناس��ب نیاز موجود تسهیالت مناس��بی در اختیار 

متقاضیان قرار دهد. 
عقبائی با تاکید بر لزوم افزایش س��رعت عمل دولت 
در راس��تای افزایش سقف تس��هیالت مسکن تصریح 
کرد: کندشدن روند خانه دار کردن مردم در نتیجه عدم 
اقدام به موقع و س��ریع در راس��تای افزایش تسهیالت 
مس��کن در وهله اول با کاهش انگیزه صاحبخانه شدن 
بین متقاضیان، باعث ایجاد وقفه در تحرک بازار مسکن 
می شود که این تاخیرها یا بوروکراسی های احتمالی در 
مسیر افزایش تسهیالت مس��کن می تواند در نهایت به 
طوالنی تر ش��دن دوران رکود در بازار مسکن و تشدید 

اقتصاد رکودی در کلیه بخش ها منجر شود. 
وی با اش��اره به وابس��تگی 300 صنعت و همچنین 
1200 شغل مس��تقیم و غیرمس��تقیم به بازار مسکن 
گفت: خیز خروج از رکود در کشورهای در حال توسعه 
از بازار مسکن آغاز شده و در ایران نیز مسکن به عنوان 
عامل پیشران در خروج از رکود اقتصادی نقش بسزایی 

دارد. 
رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران اظهار کرد: در 
این راس��تا همواره اعالم کرده ام که از موافقان افزایش 
تس��هیالت مس��کن هس��تم و تاکید دارم دولت باید 
تدابیری بیندیش��د ک��ه بتواند بین 70 ت��ا 80 درصد 
ارزش یک واحد مسکونی را به متقاضیان مصرفی واجد 
ش��رایط که تاکنون از هیچ امکان دولتی برای خانه دار 
شدن اس��تفاده نکرده اند، وام مس��کن با بهره مناسب 

پرداخت کند. 
وی خاطرنش��ان کرد: الزم اس��ت دولت با همکاری 
بانک مرکزی، ش��ورای پول و اعتب��ار و مجلس، منابع 
مالی مناسب و قابل اتکایی برای افزایش میزان وام دهی 
و همچنین افزایش سقف تسهیالت مسکن طراحی و 

تدارک کند. 
عقبائی افزود: ممکن اس��ت در گام اول امکان تامین 
تسهیالت برای همه اقش��ار هدف و نیازمند مسکن تا 
میزان گفته شده مهیا نباشد، اما دولت می تواند با شروع 
افزایش سقف تسهیالت و باال بردن توان وام دهی بانک 

عامل، حرکت در این مسیر را آغاز کند. 
وی همچنین با تاکید بر ضرورت اعمال مدیریت مالی 
درست در سیستم بانکی کشور به خصوص بانک عامل 
مسکن، تصریح کرد: دولت باید تدابیری اتخاذ کند که 
در پی آن بانک ها به جای آنکه نقدینگی های مردم را در 
هلدینگ های ساختمانی سرمایه گذاری و از این طریق 
سود قابل توجهی را نصیب خود کنند، از این موجودی 
در جهت تسهیالت دهی به بخش مسکن استفاده کنند. 
رییس اتحادیه مش��اوران امالک ته��ران ادامه داد: 
از س��وی دیگر نباید در پرداخت تس��هیالت مس��کن 
رانت جوی��ی و تبعی��ض حاکم ش��ود زیرا ب��ا توجه به 
وضعیت ت��ورم در کش��ور و همچنی��ن کاهش قدرت 
خرید در میان اقش��ار متوس��ط رو به پایی��ن جامعه، 
کمک به افزایش تس��هیالت بانکی ب��ه منظور افزایش 
س��قف وام و ت��وان وام ده��ی بانک ها می توان��د گامی 
 مثب��ت در جه��ت حمای��ت از تولید و تامین مس��کن 

محسوب شود. 
وی با بیان اینک��ه بر مبنای آمارهای اعالم ش��ده از 
س��وی برخی مراجع آماری معتبر در کش��ور، تامین 
یک آپارتمان معمولی از سوی اقش��ار متوسط جامعه 
در کالنش��هری مانند ته��ران حدود 40 س��ال زمان 
می برد، اظهار کرد: با وجود این گون��ه آمارها و با توجه 
به رشد نامتوازن قیمت مسکن در سال های اخیر باید 
حمایت های بانکی و دولتی با رشد بهتری به متقاضیان 

ارائه شود. 
عقبائی همچنین با اشاره به تحوالت اخیر بازارهای 
طال و ارز، گفت: با توجه به اینکه هم اکنون حجم قابل 
توجهی سرمایه های س��رگردان در دست مردم وجود 
دارد که با تحوالت اقتصادی یکباره به بازارهایی مانند 
طال و ارز س��رازیر و به نوس��انات غیر منطق��ی در این 
بازارها منجر می شود باید این سرمایه ها به بازار مسکن 

هدایت شود. 
وی ادام��ه داد: هدای��ت ای��ن س��رمایه ها ب��ه بازار 
مس��کن منج��ر ب��ه رون��ق معام��الت در این ب��ازار، 
افزایش گردش مال��ی در بازار معامالت مس��کن و در 
 نهایت ایجاد رون��ق در این ب��ازار و س��ایر بخش های

 اقتصادی می شود. 
عقبائی افزود: هم اکنون بازار مسکن آمادگی پذیرش 
این سرمایه ها را در خود دارد و می تواند عالوه بر مزایای 
ذکر شده حباب های موجود در سایر بازارهای اقتصادی 

را هم کنترل کند. 
وی تاکید کرد: دولت، مجلس، بانک مرکزی و تمام 
دس��ت اندرکاران و تاثیرگذاران در بازار مس��کن باید 
هر چه س��ریع تر افزایش س��قف تس��هیالت مسکن را 

اجرایی کنند. 

وی ای پیدرجه یكنرخ معمولیمقصد

32500-6500تبریز

90002400041000ارومیه

90002200037000اردبیل

50001400023000اصفهان

70002400041000ایالم 

3600060000-بوشهر

65002200037000شهرکرد

120003300056000بیرجند

85002800047500مشهد

70002200039000بجنورد

85002900048000اهواز

30001000017000زنجان

25001000018000سمنان

145003600060000زاهدان

وی ای پیدرجه یكنرخ معمولیمقصد

85002800047000شیراز

300050008500قزوین

150060008500قم

55001900032000سنندج

95002900048000کرمان

55001900032000کرمانشاه

2900048000-یاسوج

40001550027000گرگان

30001200020000رشت

55001800030000خرم آباد

35001100020000ساری

140003700062000بندرعباس

1400023000-همدان

2000034000-یزد

منصفانه نیست تنها سرمایه مردم فاقد شناسنامه باشد

نازیال مهدیانی



در پای��ان روزه��ای س��رد 
پایی��زی، خبره��ای تقلب در 
ب��ازار محصوالت کش��اورزی و 
غذایی، فضای مجازی، رسانه ها 
و اف��کار عموم��ی را داغ داغ 
کرده اس��ت. یک روز س��امت 
و  پروتئین��ی  فرآورده ه��ای 
محص��والت لبنی زیر س��وال 
می رود و روز دیگر ناسالم بودن 
محصوالت کشاورزی )نارنگی، 
س��یب، پرتقال، گوجه فرنگی( 
منتش��ر می ش��ود. درحالی که 
عموم مردم ب��ا گرانی و افزایش 
قیم��ت کااله��ا و مواد غذایی، 
برای تامی��ن نیازه��ای روزانه 
خود ب��ا مش��کات بس��یاری 
مواجه هستند، خبرهای آلوده 
بودن مواد غذایی بر تشویش ها 
ب��ه  را  جامع��ه  و  می افزای��د 
س��مت یأس و ناامیدی بیشتر 
می کش��اند. از س��وی دیگ��ر، 
بحران ه��ای ب��ه وج��ود آمده 
در بخ��ش کش��اورزی به ویژه 
بحران آب و فرس��ایش خاک، 
س��ودجویان  برای  دستاویزی 
و منفعت طلبان��ی ک��ه مافیای 
واردات نهاده ه��ا و محصوالت 
کشاورزی را در دهه های اخیر 
بنی��ان گذارده ان��د، ش��ده تا با 
کشاورزی هراس��ی، همچنان 
به س��ودجویی های خود ادامه 

دهند. 
 موض��وع تقل��ب در تمامی 
محصوالت و در همه کش��ورها 
وج��ود دارد و ای��ن وظیف��ه 
دولت هاس��ت ک��ه ب��ر تولی��د 
و تامی��ن م��واد و محص��والت 
غذایی  محص��والت  مخصوصا 
که ارتباط مس��تقیم با سامت 
اف��راد جامع��ه دارد، نظارت و 
کنت��رل کامل داش��ته باش��د. 
در برخی م��وارد نیز ب��ا وجود 
تمامی س��ختگیری ها و اعمال 
نظارت ها، تقلب و کم فروش��ی 
در صنف ه��ای مختل��ف انجام 

می شود. 

سیب ایرانی بی نیاز از 
واکس و نگهدارنده

ای��ن  موض��وع  به ه��رروی 
روزهای تقل��ب در مواد غذایی، 
فض��ای  در  فیلم��ی  انتش��ار 
مجازی اس��ت ک��ه ف��ردی با 
پوس��ت  میوه خ��وری،  کارد 
س��یبی را می تراش��د و الی��ه 
و  برم��ی دارد  را  س��فیدرنگی 
آن را واک��س نگهدارنده میوه 
می نامد و ب��ر س��رطانزا بودن 
آن مه��ر تایی��د می زن��د. این 
موضوع حساس��یت رس��انه ها 
و مطبوع��ات را برانگیخ��ت و 
خب��ر آن حتی در رس��انه ملی 
نی��ز بازت��اب یاف��ت. پ��س از 

انتش��ار این فیلم و رس��انه ای 
مس��ئوالن  موض��وع،  ش��دن 
واکن��ش  کش��اورزی  وزارت 
نش��ان دادن��د. در نخس��تین 
اقدام، معاون��ت باغبانی وزارت 
جه��اد کش��اورزی، با انتش��ار 
اطاعی��ه ای اع��ام ک��رد که 
س��یب ایرانی نیازی به واکس 
و نگهدارن��ده ن��دارد. در ای��ن 
اطاعیه ک��ه ب��ه مطبوعات و 
خبرگزاری ه��ا ارس��ال ش��د، 
قائم مق��ام  ع��رب،  جهانگی��ر 
معاون��ت امور باغبان��ی وزارت 
ش��ایعات  درب��اره  جه��اد 
از  اس��تفاده  و  مطرح ش��ده 
واک��س ب��رای می��وه س��یب 
در کش��ور گف��ت: ب��ا توجه به 
کیفی��ت مناس��ب س��یب در 
شرایط اقلیمی کش��ور و مدت 
مان��دگاری ب��االی آن، نیازی 
به اس��تفاده از واکس روی این 
محص��ول نیس��ت. وی تاکید 
ک��رد: در ای��ران از واکس برای 
س��یب  مان��دگاری  افزای��ش 
در  ام��ا  نمی ش��ود  اس��تفاده 
صورت ض��رورت، اس��تفاده از 
واک��س می��وه توس��ط مراجع 

ذی صاح بامانع است. 

صادرات 300 هزار تنی 
گواه سالمت سیب ایرانی

عرب به ص��ادرات 300 هزار 
تنی س��یب در س��ال اش��اره و 
اظهار می کن��د: در ص��ادرات 
ب��ه  ای��ن محص��ول  س��االنه 
کشورهای مختلف، هیچ نشانی 
از ارج��اع محص��ول به دلی��ل 
استفاده از واکس میوه گزارش 
نشده اس��ت. در حال حاضر از 
واکس ب��رای پرتقال اس��تفاده 
می شود، اما برای سیب لزومی 

به استفاده نیست. 
وی همچنین در مورد پخش 
فیلمی در همی��ن خصوص در 
شبکه های اجتماعی می گوید: 
اگر این فیلم مرب��وط به ایران 

باش��د و صحت موض��وع تایید 
ش��ود، واکس مورد اس��تفاده 
طبیعی بوده و با توجه به منشأ 
گیاهی آن، هی��چ ضرری برای 
انس��ان ندارد. واک��س طبیعی 
روی میوه سیب وجود دارد و با 
توجه به گیاهی بودن آن مضر 

نیست. 

شایعاتی که برخی رسانه ها 
دامن می زنند

حس��ین مهاج��ران، رییس 
اتحادیه میوه و س��بزی نیز در 
رد این خبر به »فرصت امروز«  
می گوید: ده ها س��ال است در 
کشور میوه سیب از مهرماه که 
چیده می ش��ود تا اردیبهشت 
و خردادم��اه در س��ردخانه ها 
نگهداری می ش��ود بدون اینکه 
به هیچ مواد نگهدارنده ای نیاز 
باشد. من دس��ت کم 50 سال 
اس��ت که در بازار میوه فعالیت 
می کن��م و ب��ا چنی��ن چیزی 

مواجه نشده ام. 
وی بر کیفیت س��یب ایرانی 
تاکید و اظهار می کند: س��یب 
ایران��ی نی��ازی ب��ه واک��س و 
نگهدارنده ندارد. وقتی می توان 
این محص��ول را چند ماه بدون 
ماده نگهدارنده و در سردخانه 
انبار کرد، دیگر چ��ه نیازی به 
صرف هزینه بیشتر برای تهیه 
م��وادی مانند واکس اس��ت؟ 
اص��ا لزومی برای اس��تفاده از 
نگهدارن��ده در س��یب وج��ود 

ندارد. 
و  اتحادی��ه می��وه  ریی��س 
سبزی، این خبرها را شایعاتی 
می داند ک��ه برخی رس��انه ها 
و مطبوع��ات برای پ��ر کردن 
صفحات خبری ش��ان منتش��ر 
می کنن��د و می افزای��د: اگ��ر 
تعصب ه��ای حرف��ه ای را کنار 
بگذارید، ش��ما هم متوجه این 
نمی دانیم  موضوع می ش��وید. 
کسانی که این ش��ایعات را در 

جامع��ه انتش��ار می دهند، چه 
اهدافی را دنب��ال می کنند و در 

پی چه هستند؟ 
می کن��د:  تصری��ح  وی 
ه��ر کس��ی ک��ه ادع��ا دارد 
ب��رای نگه��داری س��یب ها در 
س��ردخانه ها از مواد شیمیایی 
و واک��س اس��تفاده می ش��ود، 
نی��ز  را  مدارک��ش  و  اس��ناد 
مانن��د فیل��م قبل��ی منتش��ر 
کند. م��ا آم��اده پاس��خگویی 
هس��تیم. وی ب��ه اس��تفاده از 
براق کننده هایی مانند پارافین 
در برخ��ی محصوالت اش��اره 
می کند و می گوید: در گذشته 
از پارافی��ن برای ب��راق کردن 
برخی میوه ه��ا مانند س��یب، 
خیار و پرتقال استفاده می شد 
اما در حال حاضر و با گسترش 
س��ردخانه ها دیگر از این ماده 

نیز استفاده نمی شود.
 

 باغدار و بازرگان
مبرا هستند

عل��ی یحیی آب��ادی، باغدار 
نمون��ه و تولیدکننده محصول 
س��یب س��الم هم اس��تفاده از 
واکس برای نگهداری سیب را 
امکان پذیر نمی داند و می گوید: 
س��یب به دلیل مان��دگاری که 
به طور طبیع��ی دارد، نیازی به 
واکس ندارد و اگر هم استفاده 
ش��ود، اصا به صرفه نیس��ت. 
ن��ه باغ��داران و ن��ه بازرگانان، 
کاری  چنی��ن  هیچ ی��ک 
نمی کنند. ماندگاری سیب در 
شرایط سردخانه ای به هفت تا 
هشت ماه می رسد. دیگر چقدر 
نگهداری  بیش��تر  می خواهند 
و انبار ش��ود؟ بنابراین، چنین 
خبری از اساس نادرست است. 
بیش��تر  می افزای��د:  وی 
رقم ه��ای تولی��دی س��یب در 
کشور ما سیب قرمز لبنان )رد 
دلیشز( و س��یب قرمز فرانسه 
)رد اس��تارلینگ( است که هر 

دو رق��م رنگ آمی��زی خوب��ی 
دارند اما رقم رد اس��تارلینگ، 
اس��ت.  خوش آب ورنگ ت��ر 
اگ��ر باغ��داران 10 ت��ا 15 روز 
زودت��ر محص��ول را بچینن��د، 
این رق��م س��یب مان��دگاری 
بیش��تری خواهد داشت. سیب 
زرد نس��بت ب��ه س��یب قرمز 
مان��دگاری باالت��ری دارد. این 
باغدار نمونه، ب��ه پوکی برخی 
از سیب های سردخانه ای اشاره 
و اظهار می کن��د: پوکی برخی 
از س��یب های قرم��ز ب��ه دلیل 

کلسیم پذیری زیاد آن است. 
درخص��وص  یحیی آب��ادی، 
اس��تفاده بی روی��ه و ناآگاهانه 
برخی از کش��اورزان و باغداران 
ش��یمیایی،  ک��ود  و  س��م  از 
می گوید: وزارت کشاورزی باید 
با ترویج ش��یوه های تلفیقی و 
ipm در زمین��ه مبارزه با آفات 
به کش��اورزان آگاهی رس��انی 
کند ت��ا محصوالت س��الم تری 

تولید کنیم. 

 مافیای واردات 
در پی به هم ریختن بازار  

وی درخص��وص منبع اخبار 
نادرس��ت و ش��ایعات در بازار 
محصوالت کش��اورزی تصریح 
می کن��د: با س��ختگیری هایی 
که وزارت کشاورزی در زمینه 
واردات این محص��والت به کار 
بسته و منافع واردکنندگان به 
خطر افتاده، گویا دس��ت هایی 
در کار اس��ت تا بازار واردات به 

روال سال های پیش بازگردد. 
از  بی��ش   92 س��ال  در 
360هزار میلی��ارد ریال نهاده 
و  کش��اورزی  محص��والت  و 
کاالهای اساس��ی وارد کش��ور 
ش��د درحالی که در همان سال 
به بخش کش��اورزی که مبنای 
اقتص��اد مقاومتی نی��ز اطاق 
می ش��ود تنها 20 هزار میلیارد 
ریال بودجه اختص��اص یافت! 
با توجه ب��ه اوض��اع اقتصادی 
کش��ور، تحریم های اقتصادی 
غ��رب و همچنی��ن کاهش بها 
و ص��ادرات نفت، اگر بخش��ی 
از بودج��ه واردات محص��والت 
و نهاده ه��ای کش��اورزی ب��ه 
زیرس��اخت های ای��ن بخ��ش 
اختصاص می یافت، بسیاری از 
نگرانی ه��ای دولت و حاکمیت 
و وابس��تگی ب��ه اقتص��اد نفت 
نی��ز کاس��ته می ش��د. ت��راز 
منفی هش��ت میلی��ارد دالری 
محص��والت کش��اورزی، تنها 
مناف��ع واردکنن��دگان را در بر 
داش��ته اما س��خت گیری های 
ب��رای  کش��اورزی  وزی��ر 
جلوگی��ری از واردات بی رویه، 

منافع آنها را تهدید می کند. 

بازار داغ شایعات آلودگی محصوالت کشاورزی

چهکسانیازاینآشفتهبازارسودمیبرند؟
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یادداشت

گوجه فرنگی دیگر گران نمی شود!
همین دیروز بود ک��ه راجع ب��ه گوجه فرنگی گزارش 
مفصلی نوش��تیم و علت گران��ی آن را در دوره ای معین 
شرح دادیم. حال یکی از مدیران جهادکشاورزی، خیال 
مصرف کنندگان را از بابت قیمت ای��ن محصول تا پایان 

سال راحت کرده است. 
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از افزایش 
عرضه گوجه فرنگی مناطق مختلف کشور به بازار مصرف 
و کاهش قیم��ت آن خبر داد و گف��ت: اکنون قیمت این 
محص��ول در ب��ازار مصرف کیلوی��ی چهار ه��زار تومان 
اس��ت که تا پایان ماه ج��اری روند کاهش��ی دارد و برای 
تامین گوجه فرنگی تا پایان سال کمبود و افزایش قیمت 

نخواهیم داشت. 
سیدمحمد موس��وی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
تولید سبزی و صیفی در کشور، مازاد بر نیاز داخلی است 
اما با توجه به شرایط خاص اقلیمی که وجود دارد هنگامی 
که تولید یک منطقه می خواهد با تولید منطقه دیگر در 
دو بازه زمانی متف��اوت وارد بازار ش��ود، در برخی اوقات 
وقفه ای چند هفته ای باعث ایجاد نوسان قیمت می شود. 

وی افزود: در ح��ال حاضر وضعیت قیمت صیفی جات 
به ویژه گوجه فرنگی بهبود پیدا کرده و کاهش قیمت آن تا 

پایان فصل ادامه دارد. 
موسوی تصریح کرد: تولید گوجه فرنگی مناطقی مانند 
بوشهر و هرمزگان به سرعت وارد بازار می شود. پس از آن 
هم استان های دیگر در زنجیره تامین این محصول قرار 
می گیرند که تا پایان سال به نظر نمی رسد مشکلی برای 

بازار گوجه فرنگی وجود داشته باشد. 
اما سوال اینجاست که س��ه  ماه پایانی سال اگر قیمت 
این محصول رو ب��ه کاهش برود، آیا تدبیری برای س��ال 
آینده اندیشیده شده است؟ آن طور که در گزارش دیروز 
آمده بود، ب��ا اتفاقی که در این مدت افت��اد، احتمال زیاد 
شدن سطح زیرکشت گوجه فرنگی در سال آینده وجود 
دارد. همی��ن موضوع دوب��اره افزایش تولی��د و درنهایت 
کاهش بیش از حد قیمت گوجه فرنگ��ی در مزرعه را به 
همراه خواهد داشت. بنابراین تا زمانی که فکری اساسی 
برای مدیریت کشت نشود، نمی توان در طوالنی مدت به 

موضوعی دل بست. 
ایجاد زنجیره تولید و کاهش واسطه ها

بنابرای��ن وی در ادامه س��خنانش اظهار ک��رد: وزارت 
جهاد کش��اورزی برنامه کاملی برای بازار تامین و تولید 
محص��والت کش��اورزی دارد، به گونه ای ک��ه در جهت 
ایج��اد زنجیره اقتص��ادی کامل محصوالت کش��اورزی 
اس��ت. به عنوان مثال در زمینه تولید شیر به دنبال ایجاد 
زنجیره ای هس��تیم که بتواند از نهاده تا محصول نهایی 
را تامین کند. رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی استان 
تهران گفت: در اس��تان تهران حدود 20 درصد سبزی و 
صیفی جات کشور مصرف می شود که بخشی از نیازهای 
پایتخت از خارج از استان وارد می ش��ود. لذا باید سامانه 
دقیق نیازسنجی و عرضه محصول به تهران وجود داشته 
باشد و مراکز عرضه عمده فروشی مانند مراکز عرضه میوه 
و تره بار در شهرداری تهران را دراختیار زنجیره های تولید 
قرار دهیم و نقش واسطه ها را به حداقل برسانیم. موسوی 
افزود: تولیدکننده و مدیر زنجیره تولی��د در این چرخه 
باید قدرت آن را داشته باش��د که بتواند محصوالت خود 
را به صورت مس��تقیم وارد بازار کند. وی تاکید کرد: باید 
براس��اس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی زنجیره 
تولید و تامین محصوالت کش��اورزی به گون��ه ای ایجاد 
شود که از تامین نهاده های تولید تا بازار داخلی و صادراتی 
محصوالت کش��اورزی در آن دیده ش��ود و ای��ن راهکار 
می تواند مشکل نوس��انات بازار محصوالت کشاورزی را 
تا حدود بس��یاری حل کند و دست دالالن و واسطه های 

غیر ضروری از این بازار کوتاه  شود. 
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: در 
این راستا می توان زیرساخت های مورد نیاز این شبکه را 
در اختیار تشکل های بخش خصوصی قرار داد و از سوی 
دیگر از ایجاد بازارهای موازی در کن��ار بازارهای موجود 
محص��والت کش��اورزی با ه��دف عرضه مس��تقیم این 

محصوالت   حمایت کنیم. 

تلخی زندگی چایکاران را با 
عملکردی شیرین کنید. . . 

س��االنه حدود 100هزار تن چای ب��ه ارزش حداقل 
300 میلی��ون دالر به کش��ور وارد می ش��ود، کش��ور 
ایران به دلیل مصرف باال در چ��ای یکی از بزرگ ترین 
واردکنندگان چای است و قاچاق چای به ایران سبب 
شده تا طبق آمار رسمی، ایران در رتبه ششم دنیا قرار 

گیرد. 
طبق اعام رسمی، آمار مصرف چای کشور در سال 
گذش��ته حدود 130هزار تن بود. این در حالی اس��ت 
که تولیدات، در س��ال جاری حدود 25 تا 30 هزار تن 
بوده که با مقایسه این ارقام نیاز کشور به واردات چای 

100هزار تن در سال است. 
بیشترین واردات چای ایران از کشور سریانکاست 
و جالب اینکه س��االنه حدود 300 میلیون دالر صرف 

واردات می شود. 

مشکالت چای و چایکاران ایران
در مورد وضعیت چای کشور با عناوین و موضوعات 
گوناگونی رو به رو هستیم. اول اینکه در گذشته صنعت 
چای کش��ور از راه تجارت و تولید اداره می شد. بدین 
معنا ک��ه وارد کنن��ده دخالتی در تولید چ��ای داخلی 
نداش��ت و به ازای هر دو کیلوگرم خرید چای داخلی، 
یک کیلوگرم چ��ای از خارج وارد می ش��د. بنابراین با 
تجارت و چای وارداتی، چای داخلی مدیریت می شد. 
در واقع چایکار داخلی همیش��ه یک حاشیه امنیتی از 
راه واردات چای خارجی داشت و این رویه ادامه یافت 
تا اینکه وزیر کش��اورزی وقت اعام ک��رد: تولید چای 
را تجاری کردیم و تش��کیات بازرگانی سازمان چای 
جدا ش��د و زیر پوش��ش تولید قرار گرف��ت. وزیر قصد 
داشت وضعیت تولید چای را درس��ت کند، اما وزارت 
کشاورزی بذر، کود، س��م و س��ایر ملزومات مورد نیاز 
چای را به چایکاران نداد. با بروز این معضات تصمیم 
گرفته ش��د در مجلس پنجم در ماده 29 برنامه س��وم 
توس��عه، صنعت چ��ای را خصوصی کنن��د و در قالب 
این ماده تصویب کردند همه مراح��ل تولید و صنعت 
و فناوری چای خصوصی ش��ود. ای��ن در حالی بود که 
درواق��ع صنعت چ��ای جری��ان خصوصی ی��ا دولتی 
نداش��ت. در مجلس شش��م هم نتیجه بررسی ها این 
ش��د که کتابی به نام طرح تحقیق و تفحص از واردات 
قاچاق چای نوشته ش��د و مجلس آن را چاپ کرد. در 
این کتاب نوشته شده که اصا چای، صنعت، واردات، 
تولید، تج��ارت، واردات از کردس��تان و هرم��زگان، با 
کشتی یا زمینی، واردات رس��می و غیر رسمی ندارد...  
چای��کاران در ط��ول س��ال های گذش��ته تجربه های 
تلخ بس��یاری را تجربه کرده اند، از کاهش تولید چای 
ایرانی به دلیل بی پولی آنه��ا و عدم حمایت دولت برای 
آماده س��ازی باغات و افزایش به��ره وری گرفته تا بازار 
ناعادالنه و ج��والن دادن چای های وارداتی در ویترین  
مغازه ه��ا و رس��انه های تبلیغات��ی کش��ور. همچنین 
کمرنگ ش��دن تضمین های متولیان خرید تضمینی 
چای از سویی دیگر سبب شد تا چایکاران دیگر امیدی 
به ادامه تولید نداش��ته باش��ند و اما واردات، تیشه به 
ریش��ه چایکاران زده و باغ های چای به م��رور زمان از 
بین می رود تا کشور ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین 
مصرف کنن��دگان چ��ای، ب��ه یک��ی از بزرگ تری��ن 
وارد کنندگان چای هم تبدیل ش��ود. بایی که در اثر 
واردات بی رویه برنج، در انتظ��ار زمین های برنجکاری 
اس��ت. امروزه کش��اورزی که برنج و چای می کاش��ت 
و م��ردم برای خری��د تنها ای��ن دو محص��ول مرغوب 
کش��ور، کیلومترها راه را طی می کردند، دیگر کاالیی 
برای عرض��ه ندارند و تنها چش��م به دوردس��ت های 
جاده دوخته اند تا مس��افری از راه برسد و چند روزی 
خان��ه و زندگی ش��ان را در اختیار او بگذارن��د و از این 
طریق امرار معاش کنند. به راس��تی مقص��ر این همه 
نابسامانی و س��وءمدیریت کیس��ت و هموطن چایکار 
و برنجکار کشورمان تاوان س��وءمدیریت چه کسانی را 
باید بپردازد!؟  ام��روز دیگر از مردان چایکار چیزی جز 
شرمندگی برای خانواده هایشان نمانده است و به قول 
خودشان باغ هایش��ان را مانند جنگل رها کرده اند مگر 
دولت تدبیر و امید و وزیر جهادکش��اورزی اش کلیدی 

تازه  برای حل مشکات آنها رونمایی کنند. 
با برداش�تی آزاد از مجل�ه فناوری و توس�عه 

صنعت بسته بندی

مولود غالمی
رضا عفت دوست

دریچه

بازار

زراعت

اختصاص ۱۴ هزار میلیارد برای خرید 
گندم، جو و ذرت داخلی

براس��اس پیش��نهاد دولت در س��ال آین��ده 1۴هزار 
میلیارد تومان برای خرید گندم، جو و ذرت تولید داخل 
اختصاص خواهد یافت که رش��د 2۷ درصدی نسبت به 
امس��ال دارد.  در تبصره 11 بودجه الیحه 9۴ کل کشور، 
بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران از طریق بانک های 
عامل مکلف اس��ت، با معرف��ی وزارت جهاد کش��اورزی 
تسهیات الزم را از طریق سامانه خرید گندم برای خرید 
گندم، جو و ذرت دانه ای تولید داخل تا س��قف 1۴ هزار 
میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانک ها قبل از شروع 
فصل برداشت، در اختیار سازمان تعاون روستایی ایران، 
کارخانه های آرد و س��یلوداران بخش خصوصی و س��ایر 
مباش��ران خرید تضمینی قرار دهد. به گ��زارش فارس، 
پیش از این برای س��ال 93 این مبلغ 11 ه��زار میلیارد 
تومان مصوب شده بود که نشان می دهد، برای سال آینده 
2۷ درصد رشد دارد. قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم 
گندم در س��ال آینده 1155تومان در نظر گرفته ش��ده 

است. 

آغاز صادرات فرآورده های لبنی ایران 
به روسیه به زودی

معاون تولیدات دامی وزارت جهادکش��اورزی از شروع 
صادرات آبزیان و فرآورده های لبنی ایران به روسیه خبر داد 
و گفت: هم اکنون ایران پتانسیل و مزیت صادرات گوشت 

مرغ و تخم مرغ به کشورهای همسایه را دارد. 
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی به نقل از ایرنا، حسن 
رکنی درباره فرآیند صادرات محصوالت پروتئینی همچون 
تخم مرغ، گوشت مرغ، ماهی و فرآورده های لبنی به روسیه، 
اظهار کرد: براساس پروتکل های صورت گرفته بین ایران 
و روسیه موضوع صادرات آبزیان و فرآورده های لبنی ایران 

به روسیه حل شده و بزودی صادرات این محصوالت شروع 
می ش��ود. وی درباره صادرات مرغ و تخم م��رغ نیز افزود: 
هم اکنون چگونگی صادرات گوشت مرغ ایران به روسیه 
در دست پیگیری است. وی با بیان اینکه هم اکنون عملیات 
کشتار مرغ در برخی کشتارگاه های ما مطابق شرایط ویژه 
صادرات صورت می گیرد، گفت: ایران اعام آمادگی کرده 
تا طرف روس از برخی کشتارگاه های طیور ما بازدید کند 
تا موانع صادرات مرغ به روس��یه نیز برطرف شود. معاون 
وزیر جهادکشاورزی بر بهبود ساختار صادراتی محصوالت 
پروتئینی کش��ور تاکید کرد و گفت: در حال حاضر بهبود 
ساختار صادرات در اولویت برنامه ها قرار دارد و هدفمان این 
است که هرچه سریع تر صادرکنندگان ما برای ایجاد روند 
مطلوب صادرات به ماشین آالت حمل و نقل سردخانه ای 
مجهز ش��وند. به گفته رکنی، در شش ماه  نخست امسال 
صادرات گوشت مرغ ایران نس��بت به مدت مشابه سال 

گذشته 80 درصد افزایش داشته است. 

نماین��ده س��ازمان خوارب��ار جهان��ی 
)فائ��و( در ایران گف��ت: ایران ب��ا توجه به 
ظرفیت های خ��ود در زمینه های مختلف 
انس��انی و تجهیزاتی، می توان��د هدایتگر 
و  کش��اورزی  عرصه ه��ای  در  منطق��ه 

دامپزشکی باشد. 
به گ��زارش وزارت جهاد کش��اورزی به 
نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی 
کشور، س��رج ناکوزی در نشست مشترک 
با دکت��ر مهدی خل��ج، رییس س��ازمان 
دامپزش��کی کش��ور، گفت: دفتر فائو در 
ته��ران آمادگی خ��ود را ب��رای کمک به 
جمهوری اس��امی ایران در ای��ن زمینه 

اعام می دارد. 
وی همچنی��ن نس��بت ب��ه پیگی��ری 
موضوعات این نشس��ت اطمین��ان داد و 
افزود: طرح ه��ای فائو در ح��ال تبدیل از 
حالت پروژه محور به طرح های استراتژیک 
اس��ت. دکتر مهدی خلج، رییس سازمان 

دامپزش��کی کش��ور نیز در این نشس��ت 
گفت: ب��ا توجه ب��ه موقعی��ت جغرافیایی 
ایران از یک س��و و توانمندی های سازمان 
دامپزش��کی، این س��ازمان آمادگی دارد 
نس��بت به انج��ام برنامه ه��ای منطقه ای 
فائو اقدام کند.  وی اف��زود: در این ارتباط 
با توج��ه ب��ه وج��ود سیس��تم اطاعات 
جغرافیایی)GIS(  برای بیماری های دام، 
این سازمان آمادگی کامل دارد نسبت به 
در اختیار گذاشتن تجربیات خود و حتی 
اس��تقرار دفتر منطقه ای مربوط در ایران 
اقدام کند. دکتر خلج اضافه کرد: با توجه 
به اینکه آقای ناکوزی، نماینده س��ازمان 
خواربار جهانی در اکو نیز هست، خواستار 
کمک به بخش اکووکو )دفتر دامپزشکی 
اک��و( هس��تیم. وی همچنین خواس��تار 
برگزاری دوره های آموزش��ی منطقه ای و 
ملی توس��ط نمایندگی فائو در جمهوری 

اسامی ایران شد. 

 توانایی ایران در هدایت عرصه های 
کشاورزی و دامپزشکی منطقه

مدیرعام��ل اتحادیه مرک��زی دامداران 
با بیان اینک��ه طرح خرید تضمینی ش��یر  
خ��ام تاکن��ون فق��ط در اس��تان قزوی��ن 
عملیاتی شده اس��ت، گفت: از آغاز اجرای 
ط��رح در این اس��تان 900 تن ش��یر خام 
خریداری ش��ده و از دوش��نبه ه��م طرح 
مذکور در تهران اجرایی می ش��ود. س��عید 
سلطانی سروس��تانی، مدیرعامل اتحادیه 
مرک��زی دام��داران ای��ران در گفت وگو با 
فارس، گف��ت: خرید تضمینی ش��یر خام 
از یک هفت��ه پیش در اس��تان قزوین آغاز 
ش��ده و تاکنون حدود 900 تن ش��یرخام 
از تولید کنن��دگان خری��داری و ب��ه پودر 
شیرخشک تبدیل شده اس��ت. وی افزود: 
از دوش��نبه )ام��روز( خری��د تضمین��ی 
ش��یرخام در اس��تان تهران آغاز می شود 
و در حال حاضر مشغول بس��تن قرارداد با 
کارخانه های صنایع لبنی برای تبدیل شیر 
خام به شیرخش��ک هس��تیم. مدیرعامل 
اتحادی��ه مرک��زی دام��داران گف��ت: این 

طرح در 10 استان کش��ور از جمله قزوین، 
تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی 
و جنوب��ی، اردبیل، گلس��تان، چهارمحال 
و بختی��اری، ف��ارس و اصفه��ان اجرای��ی 
می ش��ود که در قزوین اجرایی ش��ده و در 
ته��ران از دوش��نبه )امروز( آغاز می ش��ود 
و با انجام مقدمات کار، در س��ایر استان ها 
هم آغاز می شود.  سلطانی در پاسخ به این 
س��وال که آیا برای خرید تضمینی س��قف 
تعیین شده اس��ت، گفت: طبق اباغیه هر 
اس��تان می تواند روزانه 150 تن شیرخام 
خری��داری کن��د و دلیل ای��ن محدودیت 
ظرفیت کارخانه ها  برای تبدیل ش��یر خام 

به پودر شیر خشک است. 
مدیرعام��ل اتحادیه مرک��زی دامداران 
بی��ان داش��ت: ممک��ن اس��ت در برخ��ی 
اس��تان ها ظرفیت کارخانه ها برای تبدیل 
شیرخام به پودر شیرخش��ک بیشتر باشد 
که با پیش��روی ط��رح امکانات بیش��تری 

شناسایی می شود. 

۹00 تن شیر خام به صورت تضمینی از 
دامداران خریداری شد

وز|
مر

ت ا
رص

 | ف
ی 

هیل
 س

یه
سم



حس��ن روحانی صبح یکش��نبه ب��ه هم��راه جمعی از 
اعضای دولت در جلس��ه علنی مجلس حض��ور یافت و با 
حضور در مجلس ش��ورای اس��امی الیحه بودجه 94 را 
تقدیم مجلس ک��رد. همچنین پ��س از آن رییس جمهور 
در مراس��می که به مناسبت روز دانش��جو در سالن رازی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، با تبریک این روز 
به همه دانشجویان و اساتید کشور اظهار کرد:  خوشحالم 
که 16 آذر امس��ال را در دانش��گاهی حضور دارم که جزو 
نخستین مصوبات شورای عالی انقاب فرهنگی در دولت 

یازدهم برای فعالیت مجدد محسوب می شود. 
  وی با بیان اینکه در دوره ای ع��ده ای بودند و هنوز نیز 
هستند که ش��اید جنبش دانش��جویی را باور نکرده بودند 
و اگر هم می دیدند، از س��ر نف��رت روی برمی تافتند، اظهار 
کرد: امروز روزگاری اس��ت که کس��ی جنبش دانشجویی را 
منکر نمی ش��ود؛ گرچه برخی می خواهند این جنبش را به 
فضایی خاص منحصر کنند، اما اساس این جنبش حرکتی 
مس��تمر بوده و خواهد بود. روحانی با تاکید بر اینکه جنبش 
دانشجویی به معنای حرکت یک جامعه بزرگ دانشگاهی در 
دوران مشخص اس��ت، اظهار کرد:  ممکن است حزب ادامه 
داشته باشد و اعضای حزب تا آخر عمر عضو حزب باشد اما در 
جنبش دانشجویی، دانشجو بودن به مفهوم لغوی ادامه دارد 

و به معنای عضویت در دانشگاه و دوره کسب دانش است. 
 روحانی همچنین اظهار کرد: دانش��جو باید منتقد، 
 دیده بان و ناظر باشد. اگر نگذاش��تند دانشجو انتقاد کند، 
الاقل نسبت به دولت انتقاد کند. دیوار دولت فعا از همه 
کوتاه تر اس��ت. هر کس��ی به هر بهانه ای از گوجه فرنگی 
گرفته تا مسائل هس��ته ای دولت را نقد می کند. دولت به 

انتقاد دلسوزانه و شرافتمندانه افتخار می کند، زیرا بدون 
نقد نمی توانیم پیش��رفت کنیم. انتقاد، علم و پژوهش دو 
روی یک سکه هستند. با این وجود دانشجو باید نسبت به 
مسائل جامعه نیز حساس و احساس مسئولیت اجتماعی 
داشته باشد. دانشجو در پی حکمرانی و تصرف میز قدرت 
نیست، بلکه دانشجو بهترین منتقد پرنشاط دولت است. 
حاکمیت نیز به نقد نی��از دارد. پیامبر)ص( و امام علی)ع( 

نیز از انتقاد استقبال می کردند. 
  روحانی در ادام��ه با بیان اینکه دولت از نقد اس��تقبال 
می کند و دانش��جو نیز باید عاوه بر دانش پژوهی نسبت به 
جامعه حس��اس باشد، گفت: مگر می ش��ود دانشجو نسبت 
به وضعیت آب، انرژی، محیط زیس��ت، فرهنگ، آسیب های 
اجتماعی و نرم افزاری حس��اس نباش��د؟ دانشجو در کلیات 
خود دنبال کار حزبی نیس��ت و دانش��گاه ه��م خانه احزاب 
نیست، البته ممکن است عده ای دانش��جو هم عضو شاخه 
یک حزب باشند، اما حزب کار دیگری می کند. دانشجو باید 
بفهمد در جامعه چه می گذرد. انقاب اس��امی و حاکمیت 
ملی را به عنوان یک ارزش بزرگ و انقاب��ی در نظر گرفت و 
مردم ساالری نیز یک اصل بزرگ و حقوق اساسی تلقی شد، 
دیگر هیچ کس نمی تواند به گذشته بازگشت کند. در کشور 
ما صندوق رأی مبنای مشروعیت حقوقی و سیاسی است. ما 
نمی توانیم این حق سیاسی را کنار بگذاریم، بلکه باید از آن 

حراست کنیم. 
  وی همچنین با اش��اره به اعتم��اد نمایندگان مجلس 
به محمد فرهادی به عنوان پنجمین وزیر پیش��نهادی وزیر 
عل��وم در دولت یازدهم خاطرنش��ان کرد: خ��ط و راهی که 
دولت یازدهم تاکنون نسبت به دانشگاه ها داشته یکی است 

و هیچ گاه از آنها بازگش��ت نخواهد ک��رد و وزیر علوم جدید 
نیز ادامه دهنده راه و مس��یر عزیزان پی��ش از خود در دولت 
یازدهم خواهد ب��ود. امروز همان راه��ی را ادامه می دهد که 
بنا بود میلی منفرد آن را ادمه دهد و نگذاشتند؛ بنا بود دکتر 
توفیقی ادامه دهد و نگذاشتند؛ دکتر فرجی دانا آمد و این راه 
را بر عهده گرفت اما ادامه راه برای وی ممکن نش��د و همان 
راه را دکتر نجفی ادامه داد؛ هم��ان راهی را که قرار بود دکتر 

نیلی احمدآبادی و دکتر دانش آشتیانی ادامه دهند. 
  رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه صدها و هزاران 
شرکت منتظر شرایط آینده هس��تند تا وارد ایران شوند و 
کشور را به لحاظ س��رمایه تامین کنند، خاطرنشان کرد: 
اما عده ای از این وضع خوشحال نیستند. آنها باید از منافع 
زودگذر خود بگذرند. سیاس��ت خارجی ما هرچه موفق تر 
ش��ود نفع آن به همه مردم می رس��د. آنهایی ک��ه امروز 
مسئول سیاس��ت خارجی هس��تند افرادی انقابی بوده 
و بعضا چهره هایی هس��تند که س��وابق آنها در انقاب به 
روزهای اول آن بازمی گردد. عده ای تازه به دوران رس��یده 
که ما هم به آنها احترام می گذاریم الزم نیس��ت نسبت به 

آینده و ارزش های اسام و انقاب دل نگران باشند. 
  رییس جمهور همچنین با اش��اره به اینکه من به قولی 
که به م��ردم در همه زمینه ه��ا دادم پایبند هس��تم، گفت: 
هرجا منافع ملی، امنیت ملی و حقوق ملت در پیش باش��د، 
نه از انتقاد می ترس��یم و ن��ه از تخریب و نه فری��اد و از هیچ 
سروصدایی باک نداریم. راه ما همان است که گفته ایم، البته 
ما به همفکری و همراهی نیز نیاز داریم. من خواهش می کنم 
از دولت نقد و همچنین از دولت حمایت کنید. ما بدون نقد و 

حمایت به نقطه نهایی دست نمی یابیم. 

دول��ت افغانس��تان فرمان��ده ارش��د تحری��ک طالبان 
پاکس��تان را به دولت اس��ام آباد تحویل داد. به نوش��ته 
روزنامه نیش��ن، یکی از افس��ران اطاعاتی پاکس��تان که 
خواس��ت نامش فاش نش��ود، گفت: »لطیف محس��ود«، 
فرمانده ارش��د تحریک طالبان پاکس��تان توسط سرویس 
امنیتی افغانس��تان به دولت اس��ام آباد تحویل داده شد. 
یک ش��بکه تلویزیون��ی خصوص��ی نیز گ��زارش داد: این 
فرمانده ارش��د تحریک طالبان پاکس��تان برای مدتی در 

بازداش��ت نیروهای امریکای��ی و افغان ب��ود و در جریان 
س��فر اخیر اش��رف غنی احم��د زی، رییس جمهور جدید 
افغانستان به پاکستان قرار ش��د تا وی به دولت پاکستان 
تحوی��ل داده ش��ود. همچنین مناب��ع آگاه از انتقال س��ه 
زندانی دیگر پایگاه هوایی بگرام افغانس��تان به پاکس��تان 
و توس��ط نیروه��ای امریکای��ی خب��ر دادن��د. مقام های 
پاکس��تانی این زندانی��ان را تحوی��ل گرفته و آنه��ا را به 

مقام های پلیس تحویل دادند. 

افغانستان فرمانده ارشد تحریک طالبان پاکستان را به اسالم آباد تحویل داد

  رییس جمهوری امریکا که دو هفته 

است از گلو درد رنج می برد، سرانجام 
با اسکورت سنگین راهی بیمارستان 

شد. 
   تظاه�رات ه�زاران نف�ر از م�ردم 
یونان در سالروز کشته شدن نوجوان 
غیر مسلح به دست پلیس به خشونت 

کشیده شد. 
 موگرینی، مس�ئول جدید سیاست 

خارجی اتحادیه اروپا، دوش�نبه برای 
تاکید بر اهمیت روابط استراتژیک به 

ترکیه می رود. 

دبیرکل حزب اهلل لبنان در دیدار با معاون وزیر خارجه روسیه به بررسی اوضاع 
لبنان و سوریه و تحوالت این دو کشور پرداخت

سیاست

تیتر اخبار

رییس س��ازمان وظیف��ه عموم��ی ناجا از تمدی��د مهلت 
تعوی��ض کارت ه��ای معافی��ت و پای��ان خدم��ت قدیمی 
ت��ا خردادماه س��ال آین��ده خب��رداد. س��ردار س��یدحمید 
صدرالس��ادات در گفت وگو با ایس��نا درباره رون��د تعویض 
کارت ه��ای معافی��ت و پایان خدمت قدیمی ب��ا کارت های 
هوش��مند اظهار کرد: روند تعویض ای��ن کارت ها ادامه دارد 
و برابر آخرین تصمیمات اتخاذ ش��ده، مهل��ت اجرای طرح 
تعویض کارت ه��ای معافی��ت و پای��ان خدم��ت قدیمی با 
کارت هوشمند تا خردادماه س��ال آینده تمدید شده است، 
اما خواس��ته ما از دارندگان کارت های قدیمی این است که 
درخواس��ت خود را برای تعویض به روزه��ای پایانی موکول 
نکرده و هرچه س��ریع تر نس��بت به تعویض کارت های خود 

اقدام کنند. ریی��س س��ازمان وظیفه عمومی ناج��ا یکی از 
اهداف تعوی��ض کارت های قدیمی را اط��اع از تعداد دقیق 
کارت ه��ای معافیت و پایان خدمت دانس��ت و گف��ت: برابر 
قانون تعویض کارت های قدیمی آن دس��ته از افرادی که از 
تاریخ اول فروردین ماه س��ال 60 به بعد خدمتشان به اتمام 

رسیده الزامی است. 
وی با بیان اینکه زمان تعویض کارت های معافیت و پایان 
خدمت قدیمی و صدور کارت هوش��مندحدود یک ماه طول 
می کشد، به ایسنا گفت: ممکن است دربرخی موارد از جمله 
دریافت پاس��خ اس��تعام برای اصالت برخ��ی از کارت های 
پایان خدمت توس��ط س��ازمان های مربوطه به این سازمان، 

زمان تعویض کمی طوالنی تر شود. 

تمدید مهلت تعویض کارت  پایان خدمت و معافیت

  پزشکی قانونی اعالم کرد: در هفت ماهه 

نخست امسال 68 هزار و 839 نفر به دلیل 
نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران 

مراجعه کرده اند. 
 مدیرعام�ل انجمن حمای�ت از زندانیان 

مرکز از آغاز طرح متادون درمانی در زندان 
بزرگ پایتخت خبر داد. 

 رییس کمیسیون سالمت، محیط زیست 

و خدمات ش�هری ش�ورای ش�هر تهران 
اعالم کرد: هرس�ال 60 هزار ایرانی معلول 

می شود. 
جانش�ین رییس پلی�س راهور تهران بزرگ از اج�رای تمهیدات ترافیکی به 

مناسبت اربعین حسینی در پایتخت خبر داد

جامعــه

تیتر اخبار

در اختتامیه نخس��تین دوره جش��نواره فیلم کوتاه بمانی 
درتاریخ پنجم دی ماه س��ال جاری قرار است برای کیانوش 
عیاری، فیلمساز ایرانی به پاس یک عمر خدمت به سینمای 
ایران و ثب��ت آداب و رس��وم و فرهنگ ایران بزرگداش��تی 

برگزار شود. 
به گزارش ایسنا، این جش��نواره به همت سازمان میراث 
فرهنگ��ی و با موض��وع ثبت ای��ران و ایران��ی در دوبخش 
مس��تند و داس��تانی، س��وم تا پنجم دی ماه س��ال جاری 

با نمای��ش آث��ار راه یافت��ه به بخ��ش مس��ابقه و تقدیر از 
آث��ار برگزی��ده در کاخ نیاوران ته��ران برگزار می ش��ود. 
سیدعلیرضا طاهری، دبیر جش��نواره بمانی بابیان اهداف 
برگزاری این جش��نواره گفت: هدف از برگزاری جشنواره 
»بمانی« تشویق به س��اخت فیلم درحوزه میراث فرهنگی 
اس��ت و قصد داریم جش��نواره بمانی را در تقویم س��االنه 
جشنواره های کش��ور ثبت کنیم تا فیلمس��ازان، هر سال 

برای این جشنواره فیلم بسازند. 

بزرگداشت کیانوش عیاری در جشنواره بمانی

  تصویرب�رداری س�ریال در حال پخش 

»پرده نش�ین« ش�نبه - 15 آذر م�اه - در 
تهران به پایان رسید. 

 محمدکاظم اخ�وان از نگارش مجموعه 
10 جلدی »قصه های زی زی گولو  آسی  پاسی  

دراکوتا تابه تا« خبر داد. 
 عبدالحس�ین مختاب�اد، دبیر کمیته 
هن�ری ش�ورای ش�هر ته�ران تاکی�د 
ک�رد  که مس�ئله تعطیل�ی کالس های 
باید  تهران  موس�یقی فرهنگس�راهای 

خانه هنرمندان تا تاریخ 21 آذر  میزبان »نمایشگاه گروهی طراحان« است حل ش�ود. 

فرهنگ

تیتر اخبار

مدیرعامل پیشین باش��گاه پرس��پولیس با تاکید بر اینکه 
بازداش��ت سیاس��ی ربطی به کش��تی گیران ن��دارد گفت: از 
اظهارات برخی مسئوالن ورزش در این باره متاسفم و تعجب 
می کنم. محمد رویانیان در گفت وگو با مهر، در مورد اتفاقاتی 
که پیرامون باشگاه پرسپولیس رخ داده و حمیدرضا سیاسی 
بازداشت شده است، گفت: متاس��فانه برخی دوستان با وجود 
اینکه تحصیات حقوقی هم دارند اظهارنظرهایی کرده اند که 
حرفه ای نیست و برخاف مس��ائل حقوقی است. آقایان اعام 
کرده اند بازداش��ت آقای سیاس��ی به خاطر مدیریت مدیران 
قبلی پرس��پولیس اس��ت. بیایند صادقانه بگوین��د مربوط به 
کدام مدیران اس��ت و پیرامون چه موضوعی است. من وکیلم 
را فرس��تاده ام تا پیگیری کند، مدیران قبلی که آقایان عنوان 
کرده اند چه کس��انی هس��تند. برای من جای تعجب دارد که 
آقایان عن��وان کرده اند بازداش��ت آقای سیاس��ی مربوط به 

شکایت کش��تی گیران و والیبالیست هاست. به ظاهر دوستان 
از مس��ائل حقوقی آگاهی کامل ندارند. شکایت کشتی گیران 
یک مسئله حقوقی است و از باش��گاه شکایت کرده اند نه یک 

شکایت کیفری. 
رویانیان ادامه داد: اعتقاد من این اس��ت که هر مدیری در 
باشگاه پرسپولیس مرتکب اشتباهی ش��ده است حتما باید 
پاسخگو باشد. حاال اگر این اش��تباه مربوط به 10 سال قبل 
هم باش��د باید مدیر مربوطه بیاید و پاس��خ بده��د، اما نباید 
این طور باش��د که بدون اس��م ب��ردن از افراد م��دام بگویند 
مدیران قبلی. م��ن از اظهارات برخی مس��ئوالن ورزش که 
بدون آگاهی حرف زدند تاس��ف خ��وردم. ب��رای من جای 
تعجب دارد که این آقایان ابتدایی ترین مسائل قضایی را هم 
مورد توجه قرار نمی دهند. این ماج��را اصا به مدیران قبلی 

ربطی ندارد. 

حاشیه های بازداشت سیاسی 

  سرمربی رئال مادرید می گوید: داشتن 

کریس�تیانو رونال�دو برای تی�م او یک 
نعمت محسوب می شود. 

چلس�ی  فوتب�ال  تی�م  س�رمربی   

بدشانس�ی تیم�ش را عامل نخس�تین 
شکس�ت این فصل آبی ها در لیگ برتر 

انگلیس دانست. 
فوتب�ال  رقابت ه�ای  قرعه کش�ی   
جام جهانی زنان 2015 برگزار ش�د که 
در آن تیم امری�کا در گروه مرگ قرار 

محمد دانشور در کاپ جهانی لندن نفر 25 ماده کایرین شد گرفت. 

ورزش

تیتر اخبار
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میوه بخورید
ولی بدون پوست

دکتر هاش��می با بیان اینکه مردم حتما می��وه بخورند، از 
مردم خواس��ت میوه هایی همچون سیب را با پوست مصرف 
نکنند. دکتر حس��ن قاضی زاده هاش��می، وزیر بهداشت در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران گفت: مصرف مواد شیمیایی 
روی میوه ها مشکل جدیدی نیست، در واقع سال هاست که 
از مواد شیمیایی روی میوه ها استفاده می کنند، معموال کمتر 
محصولی یافت می شود که از سم و کود در آن استفاده نشده 
باش��د. البته پارافین از محصوالتی است که به صورت قاچاق 
وارد کشور می شود و بنابر بررس��ی وزارت جهاد کشاورزی، 
قرار است این محصول مانند سایر داروها شناسنامه دار شود، 
براس��اس مطالعات انجام ش��ده میزان نیترات خیار و سیب 
نسبت به سایر میوه ها بیشتر است و افراد باید از مصرف سیب 

غافل نشوند. 
همچنین علی اکبر سیاری،  معاون وزیر بهداشت گفت: 
کش��اورزان جزو زحمتکش ترین اقش��ار جامعه هستند و 
متاسفانه این موضوع نیز به آنها سرایت کرده است و برای 
اینکه سیب و نارنگی زیباتر دیده ش��ود، روغن پارافین را 

داخل گونی  سیب ها می ریزند. 
وی در پاس��خ به اینکه آیا این روغن عوارضی برای بدن 
دارد یا نه، اذعان کرد: پارافین خود بس��یار مضر است، چه 
برس��د به گریس و وازلین که جزو خطرناک ترین روغن  ها 
محسوب می ش��وند. سیب ها و س��بزیجات با دقت شسته 
شوند و پوست آنها از مغزش جدا ش��ود و افراد باید در روز 
پنج واحد میوه و سبزی مصرف کنند. باید سعی شود آبی 
که پای درختان می رود، آزمایش ش��ود تا بعد ها میوه ها و 
س��بزیجات آس��یب نبینند و به بدن افراد آسیب نرسانند. 
میداندار ها و کشاورزها باید این کارها را انجام دهند و باید 

نظارت کامل روی آنها صورت گیرد. 

افزایش مرگ و میر 
از مصرف موادمخدر

رییس س��ازمان پزشکی قانونی کش��ور به اعام آخرین 
آمار از مس��مومیت ها با گاز مونوکسیدکربن و گازگرفتگی 
و همچنی��ن مرگ ومیر ناش��ی از س��وءمصرف موادمخدر 
پرداخت. احمد ش��جاعی در گفت وگو با ایسنا ضمن اعام 
اینکه رتبه اول مرگ های غیرطبیعی در کش��ور مربوط به 
تصادفات رانندگی و رتبه دوم مربوط به مصرف موادمخدر 
اس��ت اظهار ک��رد: قبا اخت��اف نظرات��ی در زمینه آمار 
مرگ ومیره��ای مربوط ب��ه تصادفات بین پلی��س راهور، 
پزش��کی قانونی و وزارت بهداش��ت وجود داش��ت که در 
نهایت پس از بررس��ی موضوع مقرر ش��د ک��ه مرجع آمار 
قطعی فقط پزشکی قانونی باش��د. آمار مرگ ومیر ناشی از 
س��وءمصرف موادمخدر در هفت ماهه امسال 1762 نفر و 
در هفت ماهه س��ال گذش��ته نیز 1622 نفر بوده است که 

متاسفانه 8/6 درصد افزایش داشته است. 
خوش��بختانه در هفت ماهه س��ال 93 نس��بت به مدت 
مشابه س��ال گذش��ته با کاهش 4/13 درصدی مرگ ومیر 
در این زمینه روب��ه رو بودیم. به طوری ک��ه در هفت ماهه 
س��ال 92، 213 نفر و در هف��ت ماهه امس��ال 185 نفر بر 
اثر استشمام این گاز جان خود را از دس��ت داده اند، البته 
کاهش قطعی این مرگ ومیرها در س��ال ج��اری در اواخر 
زمس��تان مش��خص می ش��ود و اگر با کاهش مرگ ومیر 
در ای��ن زمینه مواجه باش��یم یعنی برنامه های آموزش��ی 
در رس��انه ها از جمل��ه صداوس��یما موثر بوده اس��ت. وی 
با بی��ان اینک��ه این گونه مرگ ه��ا، مرگ ه��ای خاموش و 
ناراحت کننده هستند، اظهار کرد: متاسفانه بعضی اوقات 
در سالن تشریح پزش��کی قانونی ما با مرگ تمامی اعضای 
یک خان��واده بر اثر مس��مومیت ب��ا گاز منوکس��یدکربن 

روبه رو می شویم. 

با افزایش قیمت نان 
بازنشستگان در مضیقه اند

رییس کان��ون عالی بازنشس��تگان تامی��ن اجتماعی از 
تش��کیل کمیته های بررس��ی افزایش حقوق خب��ر داد و 
گفت: 65 درصد بازنشس��تگان برای تامین نیازهای اولیه 
خود در مضیقه هستند و با مس��تمری خود تنها می توانند 
نان بخرن��د. علی  اصغر بیات در گفت وگو ب��ا مهر افزود: در 
حال حاضر 65 درصد بازنشس��تگان تحت پوشش سازمان 
تامی��ن اجتماع��ی حداقل حق��وق را دریاف��ت می کنند. 
برهمین اساس برای تامین نیازهای اولیه خود در مضیقه 
هس��تند. این افراد فقط می توانند با حقوق��ی که دریافت 
می کنن��د، نان بخرن��د و با افزای��ش قیمت ن��ان، این نیاز 
آنها نیز برطرف نمی ش��ود. بر همین اس��اس تقاضای ما از 
وزارت رفاه و دولت این اس��ت که حقوق بازنشس��تگان و 
مس��تمری بگیران نیز این مقدار افزایش پیدا کند. رییس 
کانون مس��تمری بگیران و بازنشستگان س��ازمان تامین 
اجتماع��ی گف��ت: از ش��ورای عال��ی کار می خواهیم که 
جلس��ات مربوط به افزایش حقوق را سریع تر تشکیل داده 
تا بتوانند در مورد افزایش مستمری بازنشستگان تصمیم 
نهایی و درس��ت را بگیرند. رییس کانون مستمری بگیران 
و بازنشستگان س��ازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه 
س��ال گذش��ته حقوق بازنشس��تگان 25 درصد افزایش 
داش��ت، تاکید کرد: در حال حاضر در کانون بازنشستگان 
کمیته هایی برای بررسی افزایش حقوق این افراد تشکیل 
ش��ده و در حال تصمیم گیری نهایی و رسیدن به یک عدد 
ثابتی هس��تیم. بیات با اش��اره به اینکه بیش از دو میلیون 
بازنشسته تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، گفت: در 
حال حاضر تعداد بازنشستگان به همراه افراد تحت تکفل 
و خانواده های آنه��ا به بیش از چهار میلی��ون و 500 هزار 

نفر می رسد. 

در 10 روز گذش��ته هوای تهران در ش��رایط سالم بوده 
اس��ت. یک روز هم هوای پاک تجربه ش��ده اس��ت. اما بنا 
به اعام ش��رکت کنترل کیفیت هوا، ع��دد کیفیت هوای 
پایتخت در 24 س��اعت گذش��ته، 120 بوده اس��ت. یعنی 
ناس��الم برای بعضی از گروه های جامعه و از جمله بیماران 
قلبی، ریوی و بیماران خاص. در حالی هوای تهران در نیمه 
آذرماه آلوده ش��ده است که در س��ال های گذشته همه در 

این روزها در انتظار یک روز هوای س��الم بودند و در برخی 
مواقع مدارس و ادارات تعطیل می ش��د. با این حال حذف 
بنزین ه��ای پتروش��یمی و همچنین ش��رایط بهتر جوی، 
هوای س��الم تری در عمده روزهای پاییز 93 تنفس ش��ده 
اس��ت. روز ش��نبه معصومه ابتکار گفت که آلودگی هوای 
کانشهرها کنترل شده، اما تاکید کرد که این معضل هنوز 

برطرف نشده است. 

حسن روحانی در روز دانشجو: 

خواهش می کنم 
دولت را نقد کنید

هوای تهران سرانجام آلوده شد

نا|
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کـافه تبلیغـات

ایستگاه تبلیغات

باید در نظر داشته باشیم پیامی 
که یک پوستر سینمایی به 

مخاطبانش منتقل می کند محدود 
به اطالع رسانی زمان اکران 
یا ارائه آن اثر نمی شود، بلکه 

اطالعات زیادی در مورد فضای 
فیلم، هنرپیشگان، عوامل تولید، 
کانال های توزیع و غیره نیز منتقل 

خواهد کرد

11 نکته که باید در تبلیغات 
دیجیتال به آنها توجه کنید

فروشندگان رسانه همیشه برای معرفی کار خود به 
مش��تریان با آمار بازدید وب سایت ها شروع می کنند 
و ارقامی بزرگ را با س��ند به سفارش دهندگان خود 
نش��ان می دهند و انتخاب را برای آنها آسان می کنند 
ولی نکاتی دیگر هم هس��ت که باید برند ها بیشتر به 
آنها دقت کنند. در فضای مجازی تبلیغات در بس��تر 
یک وب س��ایت بیان می ش��ود که خود آن وب سایت 
ی��ک برند اس��ت و مش��خصات خاص خ��ود را دارد: 
مخاط��ب خاص، هدف خاص، بی��ان خاص و جایگاه 
خاص. همگ��ی در طراحی یک وب بنر تبلیغاتی باید 
در نظر گرفته ش��ود. در این راس��تا یازده نکته مهم 
وجود دارد که طراحان ای��ن حوزه باید آنها را لحاظ 

کنند. 
1- با اصل مطلب شروع کنید

ش��عار خوب اصل مطلب اس��ت. فضای کم و زمان 
کوتاه به ش��ما اج��ازه اس��تفاده از خالقیت تصویری 
را نمی دهد. پس اصل وظیفه بر عهده ش��عار اس��ت. 
پس زمان زیادی را صرف کنید که بهترین ش��عار را 
بنویس��ید. چیزی که توجه مخاطبان را جلب کند و 
آنها را وادار کند روی بنر کلیک کنند. اصل مطلب را 
در یک جمله کوتاه بیان کنید. س��عی کنید نوشته و 

قلم نیز شکل جذاب و خوانایی داشته باشد. 
2- یک شعار خوب

بنر موفق، یک شعار عالی دارد. به اینکه چه چیزی 
مخاطبت��ان را جذب می کند و برای��ش اهمیت دارد 
خ��وب فکر کنی��د. قانون در وب بنرها این اس��ت که 
ش��عار ساده و کوتاه باش��د. پیغام ها در وب بنرها باید 
کوتاه تر از مدیاهای دیگر باشد. متن شما باید حاوی 
اطالعات کاربردی باش��د یا جواب نیاز بیننده باشد یا 
بیننده را کنجکاو کند یا لبخندی روی لبش بیاورد. 

3- مضامین مشابه
توجه به این نکته بسیار مهم است، تصویر و شعاری 
را که در بنر استفاده می کنید باید پس از کلیک کردن 
روی بن��ر در صفحه مقص��د تکرار ش��ود و بیننده به 
سمت هدف راهنمایی شود. اگر در تبلیغ خود نوشتید 
تخفیف ب��رای خرید س��یم کارت و صفحه مقصد این 
کلمات دیده نشوند یا پیدا نشوند، مشتری شما حتما 
صفحه را ترک خواهد کرد. پس توجه کنید که لینک 

مرتبط با بنر باید مال همان تبلیغ باشد. 
4- کلمات کلیدى

ب��ا بررس��ی آم��ار کلی��ک وب س��ایت ها در جهان 
نتیج��ه ای به دس��ت آمده که باعث می ش��ود ش��ما 
راه حلی مناس��ب برای جذب مخاطب داشته باشید. 
کلماتی تکراری در وب س��ایت ها وجود دارد که اصال 
تکراری نشده اند و موج س��واران اینترنتی نیز از کنار 
آنها ب��ه راحتی گذر نمی کنن��د. کلماتی تکراری که 
هنوز جواب مثبت می دهند. جدید، پیشرفته، رایگان، 
هدیه  و. . . . براساس تحقیقات گوگل به دنبال کلمات 
کلیدی برای تبلیغ بگردید. حتما به یاد داشته باشید 
که این ادعا باید واقعی باشد و اگرنه نتایج منفی برای 

برند شما دارد. 
5- حضور نشانه هاى برند 

ای��ده را به گون��ه ای بپردازی��د که لوگ��وی برند و 
نش��انه های برند در تمام زمان انیمیشن تان یا حداقل 
در ۵۰ درصد زمان نمایش انیمیش��ن حضور داش��ته 
باش��د. این امر اعتماد مخاطب را ب��ه ادعا و کالم ما 
جذب می کند. سعی شود لینک صفحه همیشه و در 

همه حال در تصویر URL ثابت بماند. 
6- برند را ابزار ایده نکنید

به خاطر یک تبلیغ کوچک نش��انه های برند را ابزار 
قرار ندهید. استفاده از افکت های معمولی و انیمیشن 
روی لوگو فقط باعث صدمه زدن به برند خواهد شد. 

7- کلیشه هاى پرقدرت
بعضی از کلیشه ها هنوز قوی هستند و باعث جلب 
توجه می شوند؛ »اینجا را کلیک کنید.« طبق آمارها 
۲۰درصد به آمار بینندگان اضافه می کند. سعی شود 
ای��ن عبارت حداقل دو الی س��ه ثانی��ه به طور کامل 
دیده شود. ترجیحا در آخرین فریم یک بنر متحرک 

باشد. 
8- حجم بنرها

س��ایز ایده آل ی��ک وب بنر ۱۰ کیلوبای��ت یا کمتر 
اس��ت و هرچه کمتر بهتر. علت واضح است؛ تا زمانی 
ک��ه بنره��ا به طور معم��ول در اط��راف صفحات وب 
نمایش داده می ش��وند باید زودتر یا هم زمان با سایر 
مطالب اصلی صفحه بارگذاری ش��وند تا بتوانند نظر 

بیننده را به سرعت جلب کنند.
9- چقدر زمان داریم

مشاهدات و آمارها نشان داده که یک بیننده نوعی 
کمت��ر از ۱۰ ثانی��ه از وقتش را برای ن��گاه کردن به 
اطراف ی��ک صفحه مص��رف می کن��د. بنابراین یک 
وب بن��ر باید بتواند همه چی��ز را درهمین مدت کوتاه 
نمایش بدهد. آنچه باعث عکس العمل بیننده نس��بت 
به بنر می شود و معموال در فریم آخر بنر های متحرک 
ق��رار می گیرد نیز باید در ط��ول همین زمان نمایش 
داده شود اگرنه بنر تاثیری نخواهد داشت. پس فقط 

۱۰ ثانیه وقت دارید. 
10- متحرك  سازى خوب یا بد

روی بنرهای متحرک در وب س��ایت ها تا ۳۰درصد 
بیشتر از بنرهای ثابت کلیک می شود، اما اشکال اصلی 
اینجاس��ت که متحرک کردن بنر ها باعث می ش��ود 
حج��م آنها ب��اال رود. از طرفی امروزه بیش��تر برندها 
از وب بنره��ای متحرک اس��تفاده می کنند. بعضی از 
آنها ب��ا نمایش افکت های بیش از حد تنها باعث آزار 
بیننده خود ش��ده و نتیجه عکس می گیرند. بنابراین 
باید دقت شود که از متحرک سازی به صورت خالقانه 
و در حد الزم اس��تفاده ش��ود. )بنرهای چشمک زن 

نمونه های مورد مثال این موضوع هستند.(
11- در یک خط حرکت کنید

بس��یار بعید است که یک بنر به تنهایی برای کمپین 
تبلیغاتی ش��ما کافی باشد مگر اینکه ش��ما کامال روی 
اولویت ه��ای مخاطبان خود و روی الگوهای رفتاری آنها 
تحقیقات کاملی انجام داده باش��ید. پس این مدیا برای 
همراهی در کمپین های ش��ما مناسب تر است. بنابراین 
سعی کنید توجه داشته باشید تصویر و شعار و کلیت ایده 
شما باید در مدیاهای دیگر نیز به همان شکل تکرار شده 
باشد و بیننده این تبلیغات را از یک خانواده کامل ببیند. 

همراهی تبلیغاتی استارباکس
 با روز جهانی ایدز

هر ساله اول دسامبر )۱۰ آذر( مصادف با روز جهانی 
ای��دز، برنامه ها و کمپین های مختلفی در جهت مبارزه 
با ایدز و اطالع رس��انی درخصوص آن در سراس��ر دنیا 
اجرا می ش��ود. یکی از این برنامه ه��ا، برنامه »محصول 
قرمز« اس��ت که شرکت ها می توانند با سهیم شدن در 
آن و قرم��ز کردن رنگ محص��ول خود مبلغی را صرف 

این امر کنند. 
ش��رکت های بزرگ می کوشند در این امر خیر، گوی 
س��بقت را از یکدیگر بربایند. یکی از ش��رکت هایی که 
امس��ال در این کار س��هیم بوده ش��رکت استارباکس 
اس��ت که ب��ا تولی��د نوش��یدنی در لیوان ه��ای قرمز، 
 مشتریانش را در آمریکا و کانادا تشویق به این امر خیر 

کرده است. 
این ش��رکت با ف��روش محصول ب��ا کارت اعتباری، 
می��زان ۱۰ دالر آمریکا به ازای هر محصول به صندوق 
جهانی برای کمک به بیماران مبتال به ایدز و مبارزه با 

این بیماری و پیشگیری از آن کمک کرد. 

لیال مهداد

کارشناس ارشد تبلیغات
سام مشاور

هنگام عبور از مکان های عمومی همچون 
مت��رو و مراکز خرید، پوس��ترهای تبلیغاتی 
فیلم ه��ا و س��ریال های تلویزیون��ی نگاه هر 
مخاطبی را به س��وی خود می کشاند. در این 
پوس��ترها بیش از آنکه متن یا نوشته جلب 
توجه کند نام فیلم، رنگ و فرم پوستر است 

که مخاطبان را مجذوب خود می سازد. 
بسیاری از کارشناس��ان معتقدند در ایران 
خیلی از کارگردان ها هنوز طراحی پوستر را 
به صورت شخصی انجام می دهند و گرافیک 
در خدم��ت انتق��ال پیام ق��رار نمی گیرد. به 
همین دلیل نیاز اس��ت ش��رکت های ایرانی 
به حوزه طراحی پوس��تر فیلم وارد ش��وند و 
نه تنها مخاطب را جذب کنند، بلکه با تکیه 
ب��ر پیامی مبتنی ب��ر چهره و رن��گ، آنها را 

عالقه مند سازند. 
ب��ا نگاهی جام��ع، تبلیغات چاپ��ی به دو 
دس��ته رس��انه ای و غیررس��انه ای تقس��یم  
می ش��وند که در تبلیغات رسانه ای، کارفرما 
رس��انه را از صاحب رس��انه اجاره و برای آن 
هزینه ای پرداخت می کند که این تبلیغات در 
مطبوعات به »press ads« موسوم هستند. 
ب��رای مثال درج آگهی در روزنامه مس��تلزم 
پرداخت هزینه به صاحب امتیاز روزنامه است 
اما در تبلیغات چاپی غیررس��انه ای هزینه ای 
تحت عنوان اجاره رس��انه پرداخت نمی شود 
مانند کاتالوگ، بروش��ور و... که در خیابان ها 

و مراکز پرتردد توزیع می شود. 

گرافیک در خدمت ساخت پوستر 
اس��اس کار گرافی��ک ب��ر انتق��ال پی��ام 
می چرخد. طراحی باید به گونه ای انجام شود 
که مخاطب پوستر پیام را به درستی دریافت 
کن��د. در غیر  ای��ن صورت فرآین��د طراحی 
شکست خورده است. گرافیک، هنر ارتباط با 
مخاطب است، ارتباطی موثر، موجز و شفاف. 
 یک کارش��ناس تبلیغات در م��ورد انواع 
پوسترها و اثرگذاری آنها به »فرصت امروز« 
گفت: پوس��ترها در انواع تج��اری، فرهنگی، 
اخباری، سینمایی و... وجود دارد که طراحی 
یک پوستر فارغ از نوع آن زیر پرچم گرافیک 
قرار می گی��رد و باید ب��ا گرافیک هماهنگ 
باش��د. بنابراین س��ه المان کلی رنگ، فرم و 
فون��ت در هر پوس��تر باید م��ورد توجه قرار 
گی��رد. رنگ های به کار رفته در پوس��تر بار 
معنای��ی دارند. در هر صنع��ت، رنگ خاصی 
بیش��تر مورد توجه است. مثال رنگ قرمز در 
صنایع غذایی به شدت پرطرفدار است؛ از این 
رو رنگ باید متناس��ب با پیام پوستر باشد و 
ب��ه انتقال هر چه بهت��ر آن کمک کند. فرم 
به اش��کالی گفته می شود که پوستر را شکل 
می دهند. فرم هم باید در راستای انتقال پیام 
هماهنگ باش��د. فونت هم همان دستخطی 
اس��ت که متن آگهی با آن نوش��ته می شود 
و متناسب با س��ایر المان ها، مخاطب هدف 
انتخاب می شود. فونت باید خوانا باشد و نقش 
عن��وان را پررن��گ می کند که ب��ه طور کلی 
هرچه عنوان کوتاه تر باش��د، بهتر اس��ت. در 
پوسترهای سینمایی نام فیلم به جای عنوان 
استفاده می ش��ود که نقش مهمی در جذب 
مخاطب دارد، از سوی دیگر چگونگی نمایش 

چهره ه��ای فیلم که براس��اس محتوا صورت 
می گیرد کلید موفقیت پوستر خواهد بود. 

محمدیوس��ف فراهان��ی در رابطه با نقش 
مخاطبان تبلیغات چاپی در انتخاب اشکال 
اظهار کرد: در بحث چاپ یکی از مهم ترین 
نکته ها استفاده از سایزی است که کمترین 
دورریز کاغذ را داش��ته باش��د. ب��ا توجه به 
اینکه س��ایز استاندارد ش��یت های کاغذ که 
ب��رای چاپ مورد اس��تفاده ق��رار می گیرند 
7۰ در۱۰۰ اس��ت، معم��وال از س��ایزهای 
متع��ارف A۳  ، A4  اس��تفاده نمی ش��ود تا 
دورری��ز کاغ��ذ و هزینه های چ��اپ حداقل 
ش��ود. به طور استاندارد پوس��ترها سه سایز 
متداول دارن��د که عبارتن��د از ۳۵ در ۵۰، 
۵۰ در7۰ و 7۰ در ۱۰۰. ح��ال این اندازه را 
باید با دنیای گرافیک هماهنگ کرد، گرچه 
می توان گفت طراحی پوستر قاعده و قانون 
خاصی ندارد و ه��ر آنچه تحت عنوان اصول 
طراحی مطرح می شود بیشتر شبیه چراغی 
است که راه را روشن می کند تا گرافیست را 

هدایت کند و او را در مسیر نگه دارد. 

کپی کارى در طراحی
 پوسترهاى سینمایی 

فراهان��ی با بیان اینکه در طراحی پوس��تر 
فیلم ه��ا ضعف های��ی وج��ود دارد، گف��ت: 
متاس��فانه نقاط ضعف طراحی پوس��ترهای 
سینمایی قابل تعمیم به کل صنعت گرافیک 
است. جاری ترین مسئله گرافیک ایران نبود 
روح خالقیت در تعداد زیادی از آثار گرافیکی 

است. 
به عب��ارت دیگر به بخش اجرای گرافیک 
ب��ه خوبی پرداخته می ش��ود ام��ا در بحث 
ایده پردازی و ارتباط آن با پیام دچار مشکل 
هستیم و این گونه می شود که آثار به لحاظ 
بصری چشم نواز و دلربا هستند اما در انتقال 
پیام ناتوان و نحیف می مانند و پیام به خوبی 
منتقل نمی ش��ود یا حتی مخاطب دچار کج 
فهمی می شود و مس��یر پیام به کلی تغییر 
می کند. نکت��ه منفی دیگری که می توان به 

آن اش��اره کرد و بی ارتباط ب��ا مبحث قبل 
نیس��ت »کاور«کردن پوس��ترهای خارجی 
اس��ت. اصطالح کاور ک��ه در طراحی، تولید 
و موس��یقی رواج دارد به معنای بازطراحی، 
بازخوان��ی و بازس��ازی اثر یک گرافیس��ت، 
فیل��م یا تیزر یک کارگ��ردان و موزیک یک 
موزیس��ین اس��ت. کاور کردن پوس��ترهای 
س��ینمایی لطمات جبران ناپذی��ری به بدنه 
گرافیک وارد می کن��د و قبح کپی کاری در 

هنر را از بین می برد. 
او ب��ا نگاهی به نحوه اثر گ��ذاری تبلیغات 

و پوس��ترهای فیلم افزود: تاثیر تبلیغات بر 
مخاط��ب در چه��ار مرحله اتف��اق می افتد. 
مرحله اول ایجاد آگاهی در مخاطب اس��ت. 
یعنی مخاطب از تولید فیلم آگاه می ش��ود 
و یک س��ری اطالعات اولی��ه در مورد فیلم 
دریاف��ت می کن��د. مرحل��ه دوم مرحله ای  
اس��ت که ایجاد عالقه اولیه بین مخاطب و 
محصول سینمایی شکل می گیرد. مخاطب 
که اطالع��ات اولیه در مورد فیلم را دریافت 
ک��رده کم کم خ��ود را عالقه من��د می یابد. 
کنج��کاوی در مورد موضوع فیل��م در این 
مرحله اتفاق می افتد. در مرحله س��وم میل 
به مش��اهده فیل��م رخ می ده��د و مخاطب 
احس��اس می کند باید فیلم را ببیند. مرحله 
آخر هم ش��امل اقدام عملی مخاطب اس��ت 
که ش��امل خرید بلیت سینما یا خرید فیلم 

می شود. 

رسالت پوستر در قبال مخاطب 
این کارشناس تبلیغات درباره جهت گیری 
در پوس��ترهای فیلم اظهار ک��رد: مهم ترین 
نکت��ه در این مقول��ه تناس��ب حال وهوای 
پوس��تر با فیل��م اس��ت، بدین معن��ا که با 
ی��ک نگاه اجمالی به پوس��تر بت��وان فضای 
غال��ب فیل��م را تش��خیص داد. در حقیقت 
پوس��تر ابزاری اس��ت که پیام را تا رسیدن 
به س��مع و نظر مخاط��ب همراهی می کند. 
خ��ود فرآیند آگاه کردن مش��تری از طریق 
ابزارهای مختلفی انجام می ش��ود که اتفاقا 
یکی از آنها استفاده از پوسترهای سینمایی 
اس��ت. باید در نظر داشته باشیم پیامی که 
یک پوستر سینمایی به مخاطبانش منتقل 
می کند محدود به اطالع رسانی زمان اکران 
یا ارائ��ه آن اثر نمی ش��ود، بلک��ه اطالعات 
زیادی در مورد فضای فیلم، هنرپیش��گان، 
عوام��ل تولی��د، کانال ه��ای توزی��ع و... نیز 
منتقل خواهد کرد. پیام تولید یک فیلم در 
هر صورت باید به مخاطبان آن فیلم مخابره 
ش��ود، خواه با استفاده از پوستر یا از طریق 

تبلیغات تلویزیونی و سایر ابزارها باشد. 
 محمدیوس��ف فراهان��ی درب��اره اهمیت 
آگاه س��ازی گرافیس��ت از اثر ادامه داد: نکته 
حائز اهمیت در طراحی پوستر این است که 
گرافیس��ت کار باید اصطالحا »بریف« شود، 
بدی��ن معنا ک��ه کارگردان خط داس��تانی و 
فضای کلی فیلم را برای وی یا مدیر خالقیت 
یا کارگردان هنری تش��ریح کند تا جایی که 
گرافیس��ت آنقدر به داستان مسلط شود که 
بتوان��د فیل��م را در چند خ��ط تعریف کند. 
متاس��فانه تهیه کنندگان ب��رای صرفه جویی 
در زمینه پوس��تر حساس��یت زیادی نش��ان 
نمی دهند و ش��اید به خاطر همین است که 
ما به ندرت پوسترهای زیبا را در سطح شهر 
می بینیم. یکی از پوس��ترهای به یادماندنی 
س��ینما، پوس��تر فیلم دختری با کفش های 
کتان��ی بود ک��ه در عین س��ادگی مخاطب 
را مج��ذوب خ��ود می کرد. پوس��تر فیلم در 
واق��ع مهر پایان فیلم اس��ت ولی متاس��فانه 

در کش��ورمان به این مقوله بی مهری ش��ده 
و بیش��تر تبلیغات در فضای مج��ازی انجام 
می ش��ود. ای��ن مس��ئله باعث ش��ده طیف 
کمت��ری از جامعه این تبلیغ��ات را ببینند. 
در کش��ورهای توسعه یافته با اینکه در زمینه 
اینترنت و فضای مجازی از ما جلوتر هستند 
اما می بینیم که برای تبلیغات صنعت سینما 
و فیلم هایشان از پوستر و بیلبوردهای زیبا و 
هنرمندانه اس��تفاده می کنند. در این جوامع 
قب��ل از اینکه فیلمی به س��ینما بیاید مردم 
پوس��ترهایش را در سطح ش��هر می بینند و 
با این ش��یوه قبل از آمدن فیل��م روی پرده 

مخاطب آن جذب شده است. 
فراهان��ی در زمین��ه چاپ پوس��تر اظهار 
داشت: پیش��نهاد می ش��ود از چاپخانه های 
باسابقه تر استفاده ش��ود تا کیفیت کار بهتر 
شود و رنگ ها ثابت بماند. در زمینه چاپ نیز 
تیراژ مشخص می کند که از چاپ نوع افست 
استفاده شود یا دیجیتال. در تیراژهای پایین 
چاپ دیجیتال صرفه اقتصادی بیشتری دارد 
که زمان تحویل کمتر و امکان چاپ نس��خه 
آزمایشی برای تست رنگ ها نیز از مزیت های 

دیگر چاپ دیجیتال به حساب می آید. 

خالقیت، کلید موفقیت طرح پوستر
یک کارگردان و نویس��نده س��ینما درباره 
مش��خصات یک طراح پوستر بیان کرد: یک 
طراح پوس��تر باید از هوش، آگاهی اجتماعی 
و خالقیت برخوردار باش��د، چون یک طراح 
ابت��دا باید نیاز و رویکرد جامعه هدف خود را 
تشخیص بدهد و سپس با هوش و خالقیتی 
ک��ه دارد پوس��تری را طراح��ی کن��د که با 
مخاط��ب همدلی داش��ته و او را تغذیه کند.  
چیستا یثربی در مورد نقش طراحان پوستر 
س��ینما گفت: یک طراح نقش بس��زایی در 
معرف��ی کار کارگردان دارد. طراح می تواند با 
طرحی که برای پوستر فیلم انتخاب می کند 
یک کار متوسط را باال بکشد یا برعکس کار 
را تا ورطه نابودی پایین بیاورد. پوس��تر باید 
بتواند ارتباط مردمی ایجاد کند نه اقتصادی، 
به گونه ای که باید تلنگری باشد که مخاطب 

را به چالش بکشد و جذب کند. 

جایگاه برند در پوسترهاى ایرانی
یثربی با اشاره به لزوم ایجاد برند در صنعت 
پوس��تر اظهار کرد: در ایران نهاد یا س��ازمان 
نظام یافت��ه ای برای تبلیغات فیلم وجود ندارد 
و در طراحی پوس��تر فیلم سلیقه تهیه کننده 
دخیل اس��ت ام��ا متاس��فانه تهیه کنندگان 
کش��ورمان در ای��ن زمین��ه س��رمایه گذاری 
نمی کنند. در ایران شرکت هایی برای طراحی 
پوستر وجود دارند که از جوانان خالق و اساتید 
فن استفاده می کنند، البته از آنجایی که این 
ش��رکت ها درصد باالیی از مبلغ قرارداد را به 
خود اختصاص می دهند بیشتر طراحان جوان 
خالق و اساتید فن ترجیح می دهند به صورت 
انفرادی سفارش بپذیرند، می توان گفت بیشتر 
افراد متخص��ص در زمینه طراحی برای خود 
برند محس��وب می ش��وند؛ برخی کارگردانان 
جوان تفکرات نو دارند و با خالقیت بیشتری 
کار می کنند، البته نتیجه این وقت صرف کردن 
و ریزبینی کسب جوایز بین المللی برای پوستر 

بعضی از فیلم ها است. 

گزارش »فرصت امروز« از چگونگی طراحی پوسترهاى سینمایی

پوسترهای سینمایی ایرانی بازسازی طرح های خارجی است

تبلیغات خالق

آگهی: پاك کننده Old English- شعار: کشتن لکه ها!
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کافه بازاریابی

بازاریابی مجانی

بازاریابی و زندگی با فروش 
»بازار خود دانش��گاهی 
و  س��ریع  پوی��ا،  اس��ت 
از  ع��ده ای  هوش��مند. 
بازاریان جلوتر هس��تند و 
تح��والت را زودتر و بهتر 
آینده نگر  آنه��ا  می بینند. 
هس��تند؛  آینده س��از  و 
آنجایی که الزم است وارد 

کسب و کار جدید می شوند و آنجایی که الزم است 
به موقع از کسب و کاری خارج می شوند. سر  وقت و 

هوشمندانه عمل می کنند.«
آنچ��ه خواندی��د قس��متی از مقدم��ه کت��اب 
»بازاریابی و زندگی با فروش« تالیف پرویز درگی، 
مدرس دانشگاه است. او در این کتاب سه فصله به 
مباحث��ی چون دانش و بینش فروش، مهارت های 
ف��روش و در فص��ل آخ��ر این کتاب ب��ه اصول و 
 راهنمایی های الزم برای مدیریت و ایجاد فروشگاه 

پرداخته است. 
در فصل اول این کتاب، مجموعه ای از اطالعات، 
آگاهی، دانش و بینش فروش که هر فروش��نده ای 
به آن نیاز دارد، آورده ش��ده اس��ت. در قسمتی از 
ای��ن کتاب با اش��اره به اهمیت جذب مش��تریان 
جدید برای رس��یدن به فروش بیشتر می خوانیم 
ک��ه آموختن چگونگ��ی حفظ مش��تریان موجود 
و ج��ذب مش��تریان تازه نف��س و نی��ز چگونگی 
مخاطب س��ازی، از شایستگی های کلیدی مدیران 

و کارآفرینان عصر حاضر است. 
به یاد داش��ته باش��یم که ما فروشنده نیستیم، 
بلکه این مردم هس��تند که خریدارند. تفکر برنده 
این اس��ت که مش��تری را به عنوان خریدار فرض 
کنی��م و به دنبال فرصت های��ی برای یافتن طیف 
جدیدی از مش��تریان باش��یم، به عبارتی به جای 
این ک��ه ب��رای محصوالت مان به دنبال مش��تری 
باشیم، باید به دنبال محصول مناسب و باب میل 
مشتری باشیم. این کتاب در 252 صفحه و قیمت 
10 هزار تومان توسط انتشارات بازاریابی به چاپ 

رسیده است. 

کتابخانه

بازاریابی به سبک ایرانی

ترجمه: حامد تقوی
جیم کوکروم

با نزدیك شدن به کریسمس، 
س��ازندگان اس��باب بازی به کار 
خود سرعت می دهند تا تضمین 
کنند که اسباب بازی های ش��ان 
در ص��در فهرس��ت خری��د هر 
کودک��ی ق��رار دارد. ح��اال این 
سوال پیش می آید که سازندگان 
اسباب بازی باید چه کار کنند تا 
محصوالت شان بیش از بقیه در 
قفسه های فروشگاه ها به چشم 
بیاید. یک��ی از ای��ن تکنیك ها 
ارائ��ه بس��ته بندی های خالقانه 
برای محصوالت است که باید به 
زیبایی و جذابیت محتوای داخل 
بسته باش��د.  برای س��ازندگان 
اسباب بازی، ارائه بسته بندی های 
و  منحصر به ف��رد  سفارش��ی، 
غیر عادی به منظور جلب توجه 
مشتریان به اندازه تبلیغات مهم 
اس��ت. در آس��تانه کریسمس، 
بسته بندی متفاوت محصوالت 
و اس��تفاده از سبك های عجیب 
و غری��ب، محص��ول را از بقی��ه 
اس��باب بازی ها پی��ش چش��م 
خریداران عی��د متمایز خواهد 
کرد. در ادامه به انگیزه اس��تفاده 
از ابع��اد آموزش��ی این نوش��ته 
برای کس��ب و کارهای  ایران)به 
عی��د نوروز ه��م خیل��ی نمانده 
است( هش��ت نمونه از بهترین 
بسته بندی های اسباب بازی در 

سال جاری ذکر شده اند: 
Lego -1، بسته بندی با 

واقعیت افزوده

Lego یك کیوسك واقعیت 
افزوده را ب��ه وج��ود آورده که 
می تواند به بچه ها نش��ان دهد 
ک��ه آن چی��زی که می س��ازند 
در نهایت به چه شکلی در خواهد 

آمد. 
مش��تریان می توانند با اسکن 
کردن ک��د QR موج��ود روی 
بس��ته بندی، تصوی��ری D3 از 

م��دل Lego آم��اده ش��ده در 
پای��ان را ببینن��د. تصویر نهایی 
مثل جادو روی نمایشگر ظاهر 

می شود. 
2- ست پینگ پنگ 

 Ridley’s House of
Novelties

ی����ك ش��رکت س����ازنده 
اس���باب بازی ب�����ه ن����ام 
 Ridley’s House of«
Novelties«  ک��ه قب��ال ب��ه 
تقلی��د از س��بك های قدیم��ی  
بس��ته بندی اس��باب بازی های 
خ��ود می پرداخ��ت، ح��اال ب��ا 
احیای یك س��ری اسباب بازی 
نوس��تالژیك دوران کودک��ی را 
به یاد پدر و مادرها انداخته و از 
این نظر برای شان جذاب است. 
در حال��ی که ممکن اس��ت این 
نوع بس��ته بندی نمره بیشتری 
را از نس��ل قدیمی تر بگیرد، اما 
طراح��ی ب��ه س��بك دهه های 
گذش��ته حتما با بازگشت خود، 
بچه ها را نیز ناامید نخواهد کرد. 

3- ست باغ آقای مك 
 Hen and( گرگور

)Hammock

چ��ه چی��زی می توانس��ت 
بیش��تر از تکه زمین کوچکی پر 
از س��بزیجات پرورش یافته در 
مینی کیت باغبان��ی آقای مك 
گرگور، یك ش��خصیت انسانی 
داس��تانی در قصه های کودکان 
به نام Peter Rabbit را فریب 

دهد؟ 
  Hen and Hammock
این هدیه را برای شکوفا کردن 
استعدادهای بچه های عالقه مند 

به باغبانی طراحی کرده اس��ت. 
این هدیه حاوی همه چیزهای 
مورد نیاز هس��ت: هویج، کاهو، 
تربچه و بذر های جعفری، چهار 
برچسب گیاه و دو قالب صابون 
به شکل خرگوش برای تضمین 
این که آنها آلودگی را با خود به 

درون خانه نمی آورند. 
ای��ن کیت ها در بس��ته بندی 
مقوایی با اس��تفاده از مواد قابل 
بازیافت ساخته شده و با استفاده 
از رنگ ه��ای خنث��ی در کاغذ و 
ریس��مان قهوه ای رن��گ خود، 
حس لم��س بس��ته بندی یك 
هدیه س��نتی را به انسان تلقین 

می کند. 
 Lego 4- آدمك چوبی

)Thibaut Malet(

آدم��ك Lego ب��ه رنگ زرد 
ی��ك اس��باب بازی منحصر به 
فرد برای بس��یاری از بچه ها به 
ش��مار می رود. در ای��ن زمینه 
 Thibaut ،ط��راح فرانس��وی
Malet، با س��اخت یك آدمك 
Lego چوب��ی به ای��ن آدمك 
 زرد س��نتی کم��ی خالقی��ت 
\افزوده است.  این اسباب بازی 
درون یك جعبه قه��وه ای قرار 
گرفته که با تراش��ه چوب برای 
تزیین ک��ردن و پوش��ش دادن 
محص��ول کامل می ش��ود. این 
بس��ته بندی ی��ك م��ورد بازی 
خالقان��ه روی آدمك اورجینال 
Lego ب��ه ش��مار رفت��ه، اما از 
طرف دیگر به عن��وان قطعه ای 
از خاطرات مش��ترك عاش��قان 

Lego نیز شناخته می شود. 
EBK 5- ربات های

همه بچه ه��ا، ربات دوس��ت 

 EBK داش��ته و این ربات های
قطع��ا از ای��ن ام��ر مس��تثنی 
نخواهند بود. هر ربات از ماده ای 
به رنگ روش��ن ساخته شده که 
با جذابیت خ��اص خود، هر یك 
در جعبه ای به رن��گ قهوه ای از 
جنس مواد تجدید پذیر گیاهی 
قرار داده شده است. این جعبه ها 
قابلیت حمل به عنوان یك کیف 
را نیز داش��ته و بخشی دارند که 
بچه ه��ا می توانند اس��م خود را 

روی آن بنویسند. 
6- ابزار های اکتشافی 

Imajen

از س��ری ابزارهای اکتشافی 
Imajen یك س��ت ابزار های 
چوب��ی ب��رای بچه ها ب��ه بازار 
آمده اس��ت. در حالی که بیشتر 
اس��باب بازی های بچه ه��ا از 
م��واد پالس��تیکی ارزان قیمت 
س��اخته ش��ده و در نهایت راه 
خ��ود را ب��ه س��وی محل های 
دف��ن زبال��ه پی��دا می کنن��د، 
 Imajen ابزارهای اکتش��افی
خواسته تا با اس��تفاده از منابع 
تجدیدش��دنی محصولی از یك 
ماده خاص س��اخته و استفاده 
طوالنی ت��ر از ی��ك محصول را 
تبلیغ کند. این اس��باب بازی ها 
درون چی��زی ش��بیه ب��ه قاب 
چوبی ظریف قرار داده شده اما 
قالب این نوع بس��ته بندی نباید 
ش��ما را فریب ده��د، ابزار های 
ف��وق محکم و ب��ا دوام ب��وده و 
 نوید چند سال اس��تفاده مفید

 را می دهند. 
7- اسباب بازی های تیوبی  

Oscar Diaz

بس��ته بندی تیوب��ی ب��رای 

این ماش��ین های اس��باب بازی 
می توان��د ب��ه بخش��ی از خود 
اس��باب بازی تبدیل شود. یك 
ط��راح در لن��دن به نام اس��کار 
دیاز، تیوب ها را ب��ه بدنه اصلی 
ه��ر ماش��ین تبدی��ل ک��رده 
و برچس��ب ها و چرخ ه��ا را 
درون بس��ته محت��وی آنها قرار 
داده اس��ت. بدن��ه هر ماش��ین 
یکسری ش��کاف از پیش تعبیه 
ش��ده ب��رای نص��ب چرخ ها و 
 قطع��ات جداگان��ه موج��ود 

دارد. 
8- هواپیمای دست ساز با 

همكاری Turbo Flyer  و  
Pilot & Captain

با الهام از علم زیبایی شناسی 
در س��ال های نخس��ت اواسط 
قرن بیس��ت و یک��م، همکاری 
 Pilot و  Turbo Flyer میان
Captain & منج��ر به تولید 
یك س��ری هواپیما های دست 
س��از به تعداد محدود ش��د که 
محص��ول جدی��دی از س��ری 
اس��باب بازی های دست س��از و 
کلکسیونی به شمار می رود. این 
هواپیما می توان��د از درون یك 
ورق مقوایی صاف و تخت بیرون 
بیاید و برای س��اخت ماش��ین 
پرن��ده توربوی مش��هور مونتاژ 

شود. 
با وجود ثابت مان��دن مفهوم 
اس��باب بازی در تم��ام ای��ن 
س��ال ها، چی��زی که امس��ال 
تغیی��ر کرد، اضافه ش��دن رنگ 
بدنه س��بز و متالیك بود که به 
تصاوی��ر گرافیک��ی موج��ود از 
هواپیما های نظامی و غیر نظامی 
درفاصله س��ال های1940تا 
1960 از هواپیم��ای ژاپن��ی 
Zeros  گرفت��ه ت��ا هواپیمای 
زیبای 140s Cessna  شباهت 

داشت. 
packagingoftheworld .

com

در آستانه کریسمس رونمایی شد
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بس��یاری از صنای��ع ب��ا حجم 
باالیی از رقابت روبه رو هس��تند. 
در این شرایط توسعه هویت برند 
و ایس��تادگی در مقابل مشکالت 
از مهم ترین استراتژی هایی است 
ک��ه باید به آن اولویت بخش��ید. 
نام تجاری در ارائه یك محصول 
باکیفی��ت و رش��د کس��ب و کار 
تاثیرگذار اس��ت. به گفته جری 
مك الفلین »با نام تجاری است 
که م��ردم محص��ول، خدمات و 
سازمان ش��ما را در ذهن متصور 

می شوند.« 
ساختن یك برند تجاری، برای 
ایجاد و ماندگاری ش��ما در ذهن 
مردم بس��یار مفید اس��ت. شما 
می توانی��د برند تج��اری خود را 

براساس این قواعد بسازید: 

1-  دانش مخاطب 
 بهترین برند ها در بازار چگونه 
به منابع خود می رسند و چگونه 
ارتب��اط برق��رار می کنند؟ درك 
ب��ازار هدف، بس��یار مهم اس��ت 
درست  مس��یریابی  امکان  چون 
را برای کسب و کار فراهم می کند 
و ب��ه برد یك کمپی��ن بازاریابی 
به  بازاریابان  منته��ی می ش��ود. 
همت برند تجاری که دارند عالوه 
بر معرفی محصول باید بر ارتباط 
بی��ن کس��ب و کار و مخاطب��ان 
توج��ه کنن��د. نادی��ده گرفت��ن 
مفه��وم هدف در ب��ازار می تواند 
را  خس��ارت های جبران ناپذیری 

برای صاحبان کس��ب و کار در پی 
داشته باشد. 

2-  منحصر به فرد بودن برند
هوی��ت برن��د تج��اری بای��د 
متمای��ز باش��د. به عن��وان مثال، 
محصوالت اپل در سراسر جهان 
از لحاظ زیبایی شناس��ی جایگاه 
بس��یار مهم��ی دارن��د. برخ��ی 
کفش فروش��ی  ش��رکت های  از 
دس��ت به اقدامات جالبی زده اند 
و ب��ا فروش هر جف��ت کفش به 
ش��ما یك جفت کف��ش دیگر را 
با نام ش��ما به ک��ودکان نیازمند 
اه��دا می کنن��د. یک��ی دیگر از 
ترفند های��ی که در کس��ب و کار 
ارائ��ه محص��والت  وج��ود دارد 
منحصر به ف��رد و ف��روش آن ب��ا 

استراتژی های خالقانه است. 

3-  شور و اشتیاق
 زمانی که برای س��اخت یك 
برند اشتیاق کافی نداشته باشید 
نمی توانی��د آن را در درازم��دت 

حفظ کنید. 
اگ��ر سرگذش��ت انس��ان های 
موف��ق مانن��د اس��تیو جاب��ز را 
بررس��ی کنی��د، می بینید ش��ور 
و ش��وق اس��ت ک��ه حرک��ت و 
تالش های آنها را به س��مت جلو 
هدایت می کند. مصرف کنندگان 
به هم��ان اندازه ب��ه محصوالت 
ش��ما جذب می ش��وند که شما 
در تبلیغ��ات و بیان آن اش��تیاق 

داشته باشید. 

4-  سازگاری 
 زمان��ی ک��ه مصرف کنندگان 
مج��ددا محصول��ی را خریداری 

می کنند انتظار دارند که کیفیت 
آن مانند محصول قبلی در سطح 
مطلوبی باشد. علت اینکه برخی 
صنایع مشتریان وفادار دارند این 
امر اس��ت. بس��یار مهم است که 
با رعایت اس��تاندارد، به کیفیت 

محصول خود بیفزایید. 

5-  رقابت 
 ب��ه دس��ت آوردن جای��ی در 
جه��ان کس��ب و کار در دنی��ای 
ب��رای  نیس��ت.  آس��ان  ام��روز 
دیده ش��دن ی��ك ن��ام تجاری 
 تمام��ی افراد گ��روه باید به فکر 
رقابت��ی  مزیت ه��ای  ایج��اد 
باش��ند و به ط��ور م��داوم برای 
بهبود کس��ب و کار ت��الش کنند. 
جاودانگی، مس��تلزم پیروزی در 

رقابت تیمی است. 

6-   دیده شدن
یک��ی دیگ��ر از اه��داف برند 
تج��اری موف��ق و به رس��میت 
شناخته ش��ده، توانایی رسیدن 
از طریق  ب��ه مصرف کنن��دگان 
اس��ت.  متع��دد  کانال ه��ای 
شرکت های بزرگ با بودجه های 
زی��ادی ک��ه در بازاریابی هزینه 
می کنن��د مزی��ت دیده ش��دن 
بهتر نصیب ش��ان می شود. آنها 
تلویزیون، مجالتی  می توانند در 
که در س��طح جهان به رسمیت 
ش��ناخته ش��ده اند و صفح��ات 
تبلیغات گس��ترده ای  اینترن��ت 
انجام دهند. با این حال اینترنت 
و رس��انه های اجتماعی ش��کاف 
می��ان ش��رکت های کوچ��ك و 
ب��زرگ را تنگ تر کرده اس��ت. 
امروزه ابزارها برای مطرح شدن 
ی��ك نام تج��اری به آس��انی در 
دسترس قرار می گیرند. با توسعه 
فیس بوك،  نظی��ر  ش��بکه هایی 
توئیتر و... هرش��رکتی به راحتی 
مصرف کنندگان  ب��ه  می توان��د 

خود دسترسی داشته باشد. 

7-  رهبری 
در پش��ت هر شرکت در حال 
رش��د معموال یك فرد پرقدرت 
وج��ود دارد. ب��رای هماهن��گ 
ک��ردن تالش ه��ای اعضای یك 
تی��م و حرک��ت به س��وی یك 
چشم انداز استراتژیك برای یك 
برن��د تجاری به ی��ك رهبر آگاه 
نیاز اس��ت که ارتباط خاصی را 
بین کلیه بخش ها به وجود آورد. 

7 ویژگی برندهای موفق
مترجم: مسلم نوری

مرضیه فروتن

بازاریابی با انتشار اخبار هنرمندان 
برجسته

ب��ه اش��تراك گذاری برتری و تف��وق در زمانی 
که ش��رایط آن را پیدا می کنیم، بس��یار آسان تر 
از اعالم خبر موفقیت های دیگران اس��ت. اکنون 
نس��بت به گذش��ته بهترین ایده ه��ای بازاریابی 
خیلی س��ریع تر به اوج می رسند، چرا که قادریم 

این ایده ها را به طور گسترده منتشر کنیم. 
اکن��ون انتش��ار اخب��ار مربوط ب��ه خالقیت و 
ش��ور و ش��وق و احساس��ات به مراتب س��اده تر 
است. به شما پیش��نهاد می کنم همواره در زمان 
 ح��ال زندگی کنید و این امکان��ات ویژه را از یاد 

نبرید. 
در ح��ال حاضر ش��رایط به ش��کلی ش��ده که 
می توانیم مطالب مربوط به هنرمندان برجس��ته 
و ب��ا اس��تعداد را ب��ه راحتی از طری��ق صفحات 
موج��ود در ش��بکه های اجتماعی یا وب س��ایت 
ش��رکت منتش��ر کنی��م؛ هنرمندانی ک��ه حرفه 
خ��ود را با چنان جدیت و اهتم��ام ویژه ای انجام 
می دهن��د که ما نمی توانیم ب��ه آنها کمك کنیم، 
اما با بلندگوه��ای اجتماعی که در اختیار داریم، 
می توانی��م ای��ن نبوغ را به گوش تم��ام مردم در 

سرتاسر دنیا برسانیم. 
حال اگر ش��ما بتوانید س��خاوتمند باشید و به 
درس��تی از آن صیانت کنید، این س��خاوتمندی 

ش��ما به گوش اف��راد زی��ادی خواهد رس��ید و 
مخاطب��ان مش��تاقی خواهید یافت که از پیش��ه 
و حرفه ش��ما حمایت می کنند. با انتش��ار اخبار 
موفقی��ت ی��ك هنرمن��د ی��ا ورزش��کار مردمی، 
می توانید آمار بازدید سایت یا صفحات کسب و کار 
خود را در شبکه های اجتماعی به شدت باال ببرید 
و مخاطبان فراوانی را برای خود دست و پا کنید. 
به عب��ارت دیگر می توانید از ش��هرت چهره های 
مردمی برای شهرت بخشیدن به کسب و کار خود 

استفاده کنید. 
به این ترتیب با یك تیر دو نش��ان زده اید؛ هم 
ش��خصیتی متواضع و سخاوتمند را از خود جلوه 
داده اید و هم توجه افراد زیادی را به کس��ب و کار 
خ��ود جلب کرده اید. فرام��وش نکنید هنرمندان 
خونگرم و س��خاوتمند در میان ما باید به طریقی 
در معرض عموم قرار گیرند؛ پس چه بهتر که این 

وسیله، همان کسب و کار ما باشد. 

در شماره بعدی بخوانید: 
قدرت و تاثیر تشریح علت و هدف 
کسب و کار 

وفاداری آموز از ...

چندی پیش برای منزل یك ماش��ین لباسش��ویی 
خریدیم. طول عمر این لباسش��ویی بع��د از آزارهای 
فراوان به یك س��ال رس��ید. با اینکه این لباسش��ویی 
تولید یك برند مطرح داخلی بود ولی در این یك سال 
یك بار درش کنده ش��د و کمی بعد از روشن شدن، 

سریع خاموش می شد. 
یك س��الی گذشت تا اینکه ش��رکت تولیدکننده با 
موبایلم تماس گرفت. خانمی که پشت خط بود گفت: 
شرکت قصد سرویس ساالنه لباسشویی را دارد. گفتم: 
این کار برای چیس��ت؟ خانمی ک��ه از طرف کارخانه 
تم��اس گرفته ب��ود فرمود: خدمات پ��س از فروش و 
جلب رضایت مش��تریان برای شرکت مهم است و این 

کار بابت آن انجام می شود. 
خوشحال از این مس��ئولیت پذیری کارخانه آدرس 
من��زل را به خانمی که تماس گرفت��ه بود، دادم ولی 
با یك جمله خانم دچار ش��وك عجیبی ش��دم، قبل 
از خداحافظی گفت: بابت این س��رویس ساالنه، باید 
مبل��غ 10 هزار تومان و باب��ت حمل و نقل مبلغ پنج 

هزار تومان پرداخت کنید. 
فورا گفتم: این خدمات پس از فروش اس��ت و نباید 
بابت آن هزینه ای پرداخت ش��ود و خانم با اعتماد به 
نفس کام��ل گفت: قانون همین اس��ت. به هرحال با 
دلخوری پذیرفتم که برای سرویس، تعمیرکار به خانه 
مراجعه کند. خانم گفته بود تا دو روز آینده تعمیرکار 
می آید ولی یك هفته ای گذشت و از تعمیرکار خبری 

نشد. 

خدمات پس از فروش با اعمال شاقه
دیگر جریان خدمات پس از فروش با اعمال شاقه را 
فراموش کرده بودم که شبی حول و حوش ساعت 10 
موبایلم زنگ خورد وقتی جواب دادم، مردی آن طرف 
خط گفت: من تعمیرکار لباسش��ویی هس��تم، منزل 
تش��ریف دارید تا برای س��رویس لباسشویی بیایم؟ با 
دلخوری گفتم: این موقع ش��ب! و تعمیرکار در جواب 
گفت: سرم شلوغ است و االن فرصت دارم. به هرحال 
با تمام دلخوری ساعت 11 شب تعمیرکار به منزل ما 
مراجعه کرد. خانمی که از ش��رکت تماس گرفته بود، 
گفته بود که حتما کارت شناس��ایی تعمیرکار را چك 
کنی��د که مبادا کالهبردار باش��د. با دقت تمام کارت 
شناسایی را وارسی کردم و تعمیرکار را برای سرویس 

لباسشویی به منزل راه دادم. 
تعمیرکار با دیدن لباسش��ویی فریادش به هوا بلند 
ش��د که این نمونه ای قدیمی اس��ت و دیگر غیرقابل 
مصرف اس��ت شما شانس آورده اید که تا به حال برای 
ش��ما کار ک��رده اس��ت. به طور کلی محص��والت این 
کارخان��ه به درد نمی خورد و... ب��ا تعجب گفتم: مگر 
ش��ما در این کارخانه کار نمی کنی��د پس چرا درباره 
 آن ب��د می گوید؟! تعمیرکار گفت: کار می کنم ولی از 

سر اجبار. 
در این لحظه یاد س��فری که چن��دی قبل به خارج 
از کش��ور داش��تم، افتادم. هنگام مراجعه به فروشگاهی 
ب��ه فروش��نده گفت��م: من در ای��ران از محصول ش��ما 
اس��تفاده کرده ام و از آن راضی هس��تم. فروشنده آنقدر 
خوش��حال شد و تش��کر کرد که احس��اس کردم مدیر 
آن ش��رکت است. از او پرس��یدم: چرا خوشحال شدید؟ 
گفت: باید نس��بت به کاری که دارم تعهد داشته باشم 
تا بتوانم به مش��تریان خدمات بهت��ری ارائه دهم. حال 
ای��ن تعه��د و وفاداری فروش��نده را در مقاب��ل برخورد 
 تعمیرکاری که به راحتی کل شرکت را زیرسوال می برد 
قرار دهی��د.  در این زمینه عملک��رد یکی از کارگران 
ش��رکت میتسوبیشی نیز مثال زدنی است؛ روزی یکی 
از کارگران این ش��رکت دیر در محل کار خود حاضر 
می ش��ود. مدیر او را بازخواس��ت می کند و دلیل دیر 
آمدنش را جویا می ش��ود.  کارگر در جواب می گوید: 
در مسیر آمدن به شرکت یکی از ماشین های تولیدی 
ما در کنار خیابان پارك بود، ماشین براثر باران کثیف 
و گل آلود ش��ده بود، ابتدا دنبال وس��یله ای گشتم تا 
ماش��ین را تمیز کنم  ولی چیزی نیافتم تا باالخره به 
فکر لباسم افتادم، با لباس خود ماشین را تمیز کردم. 
مدیر به کارگر می گوید: چرا این کار را کردی؟! کارگر 
می گوید: با خودم گفتم شاید این ظاهر کثیف ماشین 
در ذهن مش��تریان  تاثیر بگذارد و دید آنها نسبت به 

محصوالت تولیدی این شرکت عوض شود. 

وفاداری کارمندان و مشتریان به برند 
ارائه خدمات پس از فروش مدت هاس��ت در بسیاری 
از کشورها منسوخ شده است و شرکت ها از روش های 
نوین تری اس��تفاده می کنند تا مش��تریان را نسبت به 
محصوالت خ��ود وفادار و رضایت آنه��ا را جلب کنند 
ولی قبل از وفاداری مش��تریان نس��بت به محصوالت 
که بازار ایران نس��بت به آن نیاز ش��دیدی دارد ، وفادار 
کردن کارکنان و حتی مدیران ارشد شرکت ها به برند 
در اولویت ق��رار دارد. صاحبان ش��رکت ها باید بدانند 
تا زمانی که کارکنان نس��بت به ش��رکت و محصوالت 
احس��اس تعلق نکنند، مشتری نمی تواند نسبت به آن 
وفادار شود.  پس باید مدیران شیوه هایی را بیابند که 
کارکنان از فعالیت در ش��رکت لذت ببرند. برای مثال 
کارکنان را در س��ود ش��رکت س��هیم کنند یا این که 
در فواصل معین از فعالیت های برجسته آنها قدردانی 
کنند و به آنها امتیاز بدهند و براس��اس این امتیازات، 
رتب��ه آنها را باالتر ببرند. کارمند وفادار حاضر اس��ت 
وقت بیشتری را برای ارائه خدمات به مشتریان صرف 
کند و از این طریق س��ود ش��رکت نی��ز افزایش پیدا 

می کند. 

نرگس فرجی



گوچی؛  استادکاری اصیل ایتالیایی

گوچیو گوچی که به صورت س��اده با عنوان گوچی 
شناخته می شود، یکی از خانه های مشهور مد جهان 
و از برندهای مطرح ایتالیایی محس��وب می شود. در 
سال 1921، گوچیو گوچی شرکت محصوالت چرمی 
و مغازه کوچک ف��روش چمدان خود را در فلورانس 
ایتالیا تاس��یس کرد. اگرچه دیدگاه گوچی با الهام از 
فعالیت های پیش��ین در لندن ش��کل گرفته بود، اما 
هدف او در بازگشت به ایتالیا ترکیب حساسیت باال 
با مهارت منحصر به فرد اس��تادکاران زادگاهش بود. 
تنها پس از گذشت چند سال، شرکت گوچی با چنان 
موفقیتی مواجه ش��د که مشتری های بین المللی در 
فص��ل تعطیالت خود راهی فلورانس می ش��دند تا از 
مجموعه کیف ها، چمدان ها، دستکش ها، کفش ها و 
کمربندهای این ش��رکت خریداری کنند. بسیاری از 
مش��تری های ایتالیایی گوچی هم اشراف اسب سوار 
بودند ک��ه تقاضای آنها ب��رای لوازم س��وارکاری به 

شکل گیری نشان »Horsebit«  منجر شد. 
در مواجهه با سال های سخت حکومت دیکتاتوری 
فاشیس��تی در ایتالی��ا و کمبود منابع و م��واد اولیه 
خارجی، گوچی اس��تفاده از م��واد غیر معمول مانند 
کنف، کتان و جوت را برای تولید محصوالت لوکس 
در دس��تور کار خ��ود قرار داد. یک��ی از ظریف ترین 
نوآوری های گوچی تولید کیف ه��ای بامبوی جدید 
ب��ا کناره های منحن��ی و با الهام از ش��کل زین بود. 
کیف ه��ای بامبو به س��رعت م��ورد توج��ه خانواده 
س��لطنتی و افراد مش��هور قرار گرفت و حتی امروزه 
نیز در می��ان محبوب ترین محصوالت این ش��رکت 
باقی مانده است. در دهه 50 میالدی، نشان تجاری 
نوار س��بز، قرمز، سبز معرفی شد که به سرعت مورد 
توجه ق��رار گرفت و موفقیتی دیگ��ر برای گوچی را 
به ارمغ��ان آورد. با افتتاح فروش��گاه های گوچی در 
می��الن و نیویورک، این ش��رکت حض��ور خود را در 
عرصه جهانی به عنوان یکی از نمادهای لوکس مدرن 
تثبیت کرد. در سال 1953 گوچیو گوچی درگذشت 
و پسران وی هدایت کسب و کار او را بر عهده گرفتند. 
محصوالت گوچی به واسطه طراحی جالب توجه و 
ویژه خود مورد توجه س��تاره های سینما بودند. جکی 
کندی، لیز تیلور، پیتر س��لرز و ساموئل بکت از جمله 
افراد مشهوری بودند که از محصوالت گوچی استفاده 
می کردند. همچنین، گوچی به درخواس��ت شخصی 
گریس کلی، روس��ری ابریش��م فلورا را برای شاهزاده 
موناکو تولید کرد. در اواسط دهه 60 میالدی، گوچی 
لوگوی دو ج��ی )G( به هم پیوس��ته را معرفی کرد 
که یکی دیگر از زیبایی های بصری شیک این شرکت 
محسوب می ش��ود. طی این دهه گوچی فعالیت های 
برون مرزی خود را با افتتاح فروشگاه های لندن، پالم 
بی��چ، پاریس و بورلی هیلز گس��ترش داد. در دهه 90 
می��الدی، گوچی بار دیگر با ترکیب س��نت و نوآوری 
در مسیر کسب ش��هرت مجدد قرار گرفت. تام فورد، 
مدی��ر و طراح خ��الق امریکایی در س��ال 1994 بار 
دیگر ای��ن برند لوکس را در کان��ون توجه دنیای مد 
قرار داد. در سال 1995، دومینیکو دی سوله به عنوان 
مدیرعامل گوچی انتخاب ش��د و این ش��رکت انتقال 
موفقیت آمیزی به یک شرکت عمومی داشت. در سال 
1998، گوچی به واس��طه عملک��رد مالی و اقتصادی 
موفق، چش��م انداز راهبردی و کیفیت باالی مدیریت 
عنوان ش��رکت اروپایی س��ال را از س��وی فدراسیون 
انتشارات کس��ب وکار اروپا به خود اختصاص داد. در 
س��ال 1999، گوچی وارد یک هم��کاری راهبردی با 
و  ش��د    »Pinault-Printemps-Redoute«
خود را از ی��ک برند تنها به یک گروه لوکس چندین 
برن��دی تبدی��ل کرد.  گوچ��ی همچنان ب��ر تقویت 
ارزش های خود براس��اس مواردی که طی تقریبا 90 
سال گذش��ته موجب شهرت این شرکت بوده یعنی 
انحصار، کیفیت، ساخت ایتالیا، استادکاری ایتالیایی 
و اقتدار مد متمرکز اس��ت. گوچی می تواند این ادعا 
را داشته باشد که دوگانگی منحصر به فردی در برند 
این شرکت وجود دارد که مدرنیته و میراث گذشته، 
نوآوری و اس��تادکاری و محبوبیت و کمال را ترکیب 

می کند. 

پاس�خ کارش�ناس: تدوین 
برنامه در صورتی که شما اصول 
نوی��ن را رعایت کنی��د می تواند 
بس��یار مفید باشد. نخست آنکه 
برنام��ه بای��د در س��طح تدوین 
اه��داف و چش��م انداز، تبیی��ن 
سیاست ها و شناسایی راهکارها 
باشد. در صورتی که بیشتر از این 
در مس��ائل ریز شوید احتماال با 

مشکل مواجه خواهید شد. دوم 
آنک��ه در فرآیند تدوی��ن برنامه 
ض��روری اس��ت بدن��ه اجرایی 
مشارکت  کنند. اینکه عده ای در 
رأس شرکت بنشینند و تصمیم 
بگیرند و ب��ه بدنه اب��الغ کنند 
معموال نتیجه خوب��ی به همراه 
ن��دارد. بای��د ب��رای بخش های 
مختل��ف برنام��ه کمیته های��ی 

درگی��ر،  مدی��ران  از  مرک��ب 
کارمندان آن بخش و مش��اوران 
بیرونی و متخصص برنامه ریزی 
ماحص��ل  و  ش��وند  تش��کیل 
این  مذاک��رات و همفکری های 
کمیته ها مس��تند ش��ود و برای 
تصویب به مراح��ل باالتر برود. 
س��وم اینکه برنامه ها باید پویا و 
انعطاف پذیر باش��ند و بتوانند با 

تغییر اوضاع خودش��ان را به روز 
کنن��د. برای این منظ��ور کافی 
است هر ماه جلسه تشکیل شود 
و برنامه مورد بازنگری قرار گیرد. 
و نکت��ه آخر اینکه ی��ک برنامه 
خ��وب برنامه ای اس��ت که قابل 
ارزیابی باش��د. از ابتدا در زمینه 
ارزیاب��ی برنامه تمهیدات الزم را 

بیندیشید . 

برنامه ریزی 
کارآمد 

پرسش: مدیر یک بنگاه اقتصادی هستم و قصد دارم برای توسعه فعالیت شرکتم برنامه تهیه کنم. برخی از مشاوران و مدیران من این  کار 
را بی فایده می دانند و اعتقاد دارند برنامه ها اجرا نمی شوند و فقط وقت افراد در این مسیر هدر می رود و روی دست شرکت هزینه خواهد 

گذاشت. لطفا مرا راهنمایی کنید. 

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

را د  ر همین بخش پیگیری کنید  .
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از میان خبرها

انتخاب درست کارمند برای پست 
موردنظر سازمان می تواند هزینه ها 
را کاهش دهد. همچنین فردی که 

ویژگی های مطلوب را داشته باشد نیاز 
به آموزش ندارد و از این جنبه هزینه  ای 
برای شرکت ندارد و احتمال ترک شغل 

وی نیز کمتر است

احسان صفاپور

مترجم: مسلم نوری

BRANDحکایت برندها

برترین برندهای چینی در سال 2014
اخیرا موسس��ه بین المللی اینتربرند لیست 50 برند 
برتر چین را منتشر کرده است که اساس این رده بندی 
عملکرد مالی، اثرگذاری نام برند در انتخاب مشتریان و 
قدرت برند در قیمت گذاری و احترام به حقوق مشتری 
بوده اس��ت. رتبه ی��ک مربوط ب��ه Tencentبا ارزش 
 Alibaba 153/46 میلیارد یوآن، رتبه دوم متعلق به
ب��ا ارزش 125/21 میلی��ارد یوآن، جایگاه س��وم برای 
Baidu ب��ا ارزش 40/18 میلیارد یوآن، جایگاه چهارم 
از آن NetEase ب��ا ارزش 5/46 میلیارد یوآن و رتبه 
پنج��م در اختیار برند  Ctripب��ا ارزش 4/34 میلیارد 
یوآن است.  به گزارش پول نیوز، اینتربرند یکی از برترین 
مراکز مشاوره بین المللی در امور مربوط به برندینگ و 
شبکه ای متشکل از 33 دفتر و نمایندگی در 27 کشور 
جهان اس��ت. س��ابقه فعالیت این مرکز به سال 1974 
باز می گردد و نقش مهمی در انتشار و توسعه فرهنگ 
برندس��ازی در دنیای تجارت داش��ته است. این مرکز 
تالش دارد تا با انتش��ار لیست بهترین برندهای جهان، 
مشتریان و س��رمایه گذاران بورس را به سمت برترین 

انتخاب های ممکن هدایت کند. 

ه��ر روزه ایمیل های تبلیغاتی 
زی��ادی ب��ه می��ل باک��س افراد 
فرس��تاده می ش��ود؛ ایمیل هایی 
که از هر هزارتای آن فقط ش��اید 
یکی خوانده شود، اما همین ابزار 
ناکارآمد تبلیغاتی هم می تواند یک 
ابزار کارآمد باشد برای رسیدن به 
بزرگ ترین هدف کسب و کار یعنی 
پیدا کردن کارمند مناسب. چند 
وقت پیش ایمیلی را از ش��رکتی 
دریافت کردم که به خاطر عنوان 
جذابش نتوانستم بی توجه از آن 
بگذرم. در عنوان ایمیل آمده بود: 
»به دنبال چابک سواری هستیم 
ک��ه...« ایمی��ل را که ب��از کردم 
فهمیدم شرکت در جست وجوی 
کارمند است. آگهی با بیانی طنز 
ویژگی های کارمند مورد نظر خود 
را بی��ان و از افراد واجد ش��رایط 
دعوت به همکاری کرده بود: »به 
دنبال چابک س��واری هستیم که 
سوار پروژه بش��ه، دو دو تا چهارتا 
بدونه، دست به قلم باشه، خالق 
باشه، کار گروهی رو دوست داشته 

باشه. شما نمی شناسیدش؟«
 در کن��ار این متن جالب، یک 
ط��رح زیبا هم دیده می ش��د که 
اختصاصا برای این آگهی طراحی 
ش��ده بود و از عزم راسخ شرکت 
برای پی��دا کردن فرد مناس��ب 
حکایت می کرد. این ایمیل برای 
تعداد زیادی آدرس ارس��ال شده 
بود که احتماال از بانک اطالعاتی 

شرکت انتخاب شده بودند. 

 یک چالش مدیریتی بزرگ
به نام کارمندیابی

کارمندیابی یک فعالیت عمده 
در برنامه ری��زی و مدیریت منابع 
انسانی هر سازمان به شمار می رود 
و وظیف��ه اش کش��ف متقاضیان 
بالق��وه ب��رای پس��ت های خالی 
س��ازمانی واقعی یا م��ورد انتظار 
است. انتخاب درست کارمند برای 
پست موردنظر سازمان می تواند 
هزینه ها را کاهش دهد. همچنین 
ف��ردی که ویژگی های مطلوب را 
داشته باشد نیاز به آموزش ندارد و 
از این جنبه هزینه  ای برای شرکت 
ندارد و احتمال ترک ش��غل وی 
نیز کمتر اس��ت. پ��س از تعیین 
نیاز اس��تخدامی کنونی و آینده 
سازمان، مجموعه ای از نامزدهای 
شایس��ته ای��ن کار را گ��رد هم 
می آوریم. این کار می تواند از منابع 

خارجی و داخلی انجام گیرد. 

 روش های جذب کارمند
از منابع داخلی

برای جذب نیروی انس��انی از 
درون سازمان روش های مختلفی 
وج��ود دارد ک��ه در ادامه به آنها 

اشاره می کنیم. 
ترفیع 

یک��ی از منابع درون��ی یافتن 
کارمن��د، ترفی��ع اس��ت. مدی��ر 

می توان��د کارمندان شایس��ته را 
شناس��ایی ک��رده و از آنها برای 
تصدی پس��ت کنونی که نیاز به 
تخصص و تجربه دارد اس��تفاده 
کن��د. این کار ضمن تش��ویق به 
بهبود عملکرد، هزینه های اضافی 
ناش��ی از کارمندیاب��ی را کاهش 
می دهد. سیاست ترفیع از درون 
زیان هایی نیز در پی دارد که از آن 

جمله ناکامی در پیدا کردن 
شایس��ته ترین ش��خص و 
جنگ درونی میان کارکنان 

است. 
جابه جایی

راه دیگر برای کارمند یابی 
از درون، جابه ج��ا ک��ردن 
بدون  کارکن��ان س��ازمان 
ترفیع دادن آنان اس��ت. با 
جابه جای��ی کارمندان، آنها 

به طور گس��ترده با کل س��ازمان 
و وظای��ف مختلف آش��نا و برای 
ترفیع های آینده آماده می شوند. 
به ای��ن دلیل کارجوی��ان بیرون 
از س��ازمان نیز به س��ازمانی که 
سیاس��ت جابه جای��ی را ب��ه کار 

می برد، کشش بیشتری دارند. 
یک��ی از موضوع ه��ای عمده و 
بحث انگیز در ترفیع و جابه جایی 
کارکن��ان از درون س��ازمان آن 
اس��ت که آی��ا باید از ارش��دیت 
به عنوان معیار کار استفاده کرد یا 
از عملکرد و شایستگی. می توانید 
از ارشدیت یا توانایی و شایستگی 
ب��رای این مقصود به��ره بگیرید. 
گاهی نیز می توانید معیار ترفیع 
را داوری ش��خصی خود به عنوان 
مدیر قرار دهید. این مورد به ویژه 
درباره مقام های مدیریتی سطوح 

میانی و عملیاتی کاربرد دارد. 
آگهی دادن 

متداول ترین روش، آگهی کردن 
جایگاه های خالی است. می توانید 
با اعالن ش��غل از راه نصب آگهی 
در جعبه اعالن های سازمان، یک 
دعوت همگان��ی از کارکنان برای 
تس��لیم در خواس��ت پ��ر کردن 
جایگاه ه��ای خالی ایج��اد کنید. 

گاهی اطالعات مربوط به حقوق 
و دس��تمزد به طور دقی��ق داده 
می ش��ود، ولی بیشتر رسم بر این 
است که پایه شغلی و دامنه حقوق 
اعالن ش��ود. اعالن شغل روحیه 
کارمن��دان را بهبود می بخش��د، 
زیرا ی��ک راه عادالنه برای فراهم 
آوردن فرصت هاست. اعالن شغل 
همچنی��ن کارکن��ان را از امکان 
دستیابی به تنوع شغلی برخوردار 
می کند. همچنین می توانید برای 
سرپرس��ت یادداشت بفرستید یا 
اطالعیه را در نشریه های کارکنان 
منتشر کنید.  معرفی کار جویان از 
سوی کارکنان، از روش های دیگر 
جذب درون سازمانی است. البته 
معرفی کارجویان از سوی کارکنان 
از روش های کم هزینه کارمندیابی 
به شمار می رود. با این وجود این 

کار معایبی دارد که ممکن است 
کارمندان، دوستان و بستگانی را 
معرفی کنند ک��ه صالحیت الزم 
را نداش��ته و از عهده مس��ئولیت 
کار بر نیاین��د، اما مدی��ر به دلیل 
ش��ناخت کارمند از آنها و اعتماد 
به کارمندان خود، آنها را استخدام 

کند. 
علی��زاده،  محس��ن  دکت��ر 
کارشناس مدیریت با اشاره 
به اینکه در تحقیقات، روش 
معرف��ی توس��ط اعض��ای 
ش��رکت کمتری��ن ریزش 
را در پ��ی داش��ته و از این 
جنبه نسبت به سایر موارد 
ارجحیت دارد در گفت وگو 
با »فرصت امروز« به نکات 
ذیل قبل از به کارگیری این 

روش اشاره کرد: 
1- در بخش دولتی، این روش 
حتما باید در کن��ار روش آگهی 
انجام ش��ود، زیرا یک��ی از اهداف 
استخدام های دولتی ایجاد عدالت 
اجتماعی است و همه مردم باید 
حق برابر و در نتیجه اطالع داشته 

باشند. )جلوگیری از پارتی بازی(
2- در بخش خصوص��ی ال��زام 
ف��وق نیازی نیس��ت ول��ی باید 
به ای��ن نکته توجه ک��رد که در 
انس��انی،  منابع  فرآیند مدیریت 
قبل از مرحل��ه کارمند یابی باید 
مرحل��ه تجزیه و تحلیل ش��غل 
ک��ه تعیین کننده ش��رایط احراز 
است، انجام شده باشد تا حداقل 
صالحیت های مورد نظر مشخص 
شده و به عنوان فیلتر عمل کنند 
و اگ��ر افرادی دارای آن ش��رایط 
نباشند وارد مرحله جذب نشوند. 

روش های جذب 
برون سازمانی

می توانی��د از رادیو و تلویزیون، 
روزنامه ه��ا و مجله های مرتبط و 
دیگر رس��انه ها برای رس��یدن به 
این منظور اس��تفاده کنید. مانند 
آگهی ای ک��ه در ابتدای مقاله در 
مورد آن صحب��ت کردیم. در آن 
آگه��ی نیز از روش جذب بیرونی 
استفاده شده بود. هر چه خالقیت 
بیشتری نشان دهید، شخصیت 
بهت��ری را از کس��ب و کار خود به 
تصوی��ر کش��یده اید و کارمندان 

الیق تری را جذب می کنید. 
ارزیابی و انتخاب 

پس از مرحله کارمندیابی نوبت 
به ارزیاب��ی اف��راد و انتخاب آنها 
می رسد. پس از اینکه مناسب ترین 
افراد از گروه متقاضیان کار را جهت 
تصدی پس��ت ها گزینش کردید، 
آنها را مورد ارزیابی قرار  دهید. در 
هر مرحله از این فرآیند اطالعات 
بیش��تری در رابطه ب��ا متقاضی 
ش��غل در اختیار اداره اس��تخدام 
ق��رار خواه��د گرفت که س��بب 
خواهد ش��د در تطبیق با شغل، 
امکان  پذیرش داوطلب مشخص 
شود. در این مراحل ممکن است 
از ش��یوه ها، ابزار و وسایل جهت 
شناس��ایی توان داوطلب استفاده 
ش��ود. بدیهی اس��ت که هر چه 
متقاضیان شغل در سازمان بیشتر 
باش��ند امکان انتخاب مناسب تر 
توسط سازمان بیشتر خواهد بود. 
توصیه می ش��ود که از روش های 
سطحی و شبه علمی پرهیز شود، 
چرا که ارزیابی توانایی یک انسان 
کار مش��کلی اس��ت. هدف ایجاد 
رویه ها و مراحل مختلف در فرآیند 
انتخاب این اس��ت ک��ه اوال توان 
غلبه داوطلب بر موانع مختلف و 
استقامت و صبر او شناخته شود. 
ثانیا بررسی مجموعه توانایی افراد 
ش��ناخت کامل تری را از توانایی 
داوطلب در اختیار استخدام کننده 
قرار خواه��د داد. اگر مدیریت به 
این موارد بی توجه باشد در نتایج 
ناش��ی از انتخاب خ��ود مطمئنا 
با افرادی مواجه خواهد ش��د که 
فراتر یا فروتر از سطح تعیین شده 
هستند. ضمن آنکه هزینه گزافی 
را برای انتخاب این افراد متحمل 
ش��ده اس��ت و اینکه هر داوطلب 
استخدامی پس از استخدام ممکن 
اس��ت با رفتار خود اثر خوب یا بد 
نیز بر س��ازمان بگ��ذارد از این رو 
رعایت مراحل انتخاب و استفاده 
از وسایل و ابزار استاندارد توصیه 

می شود: 
1- حض��ور ف��رد داوطلب در 
2-مصاحب��ه  اس��تخدامی   اداره 
اولیه  3- تکمیل فرم درخواس��ت 
4- آزمون ه��ای اس��تخدامی  5- 
مصاحبه  6- برگ عدم سوء پیشینه 
و بررسی سوابق  7- انتخاب توسط 
اداره استخدامی و سرپرستان  8- 
آزمایش های پزشکی  9- پذیرش، 

توجیه و به کارگماری. 

روش های خالقانه برای پیدا کردن کارمندان مناسب

آیا تو نیمه گمشده کسب و کارم هستی؟
هدی رضایی 

در دنیای رقابتی امروز شرکت ها 
برای رش��د و توس��عه و حتی بقا 
نیازمن��د یک طرح کس��ب و کار و 
اجرای بس��یار دقیق آن هستند. 
ط��رح کس��ب و کار در حقیق��ت 
یک ابزار برنامه ریزی و نقش��ه راه 
برای دس��تیابی به موفقیت است. 
برنام��ه ای ک��ه می توان��د موجب 
سازماندهی اندیشه ها، تنظیم هدف 
و افزایش فروش شود.  نوشتن یک 
طرح کسب و کار، کار آسانی نیست. 
این حقیقت را می توانید از کسانی 

که آن را تهیه کرده اند بپرس��ید. 
نوش��تن آن نیازمند دقت و انرژی 
ف��راوان اس��ت، حتی اگ��ر تصویر 
خوبی از آنچ��ه می خواهید انجام 
دهید، داشته باشید باز مشکل ترین 
قس��مت این است که نمی دانید از 
کجا ش��روع کنید. کت��اب برنامه 
کس��ب و کار در ی��ک روز، تالی��ف 
روندا ابرام��ز و ترجمه مهرداد پرچ 
و فاطم��ه فرجی این مش��کالت 
را مورد توجه قرار داده و به ش��ما 
کمک می کن��د بتوانید یک طرح 

کس��ب و کار حرفه ای تهیه کنید. 
این کتاب برخالف کتاب های دیگر 
که به نظریه های کسب و کار اشاره 
کرده اند، بیش��تر جنب��ه کاربردی 
داشته و به نحوی به رشته تحریر 
در آم��ده که نوش��تن ی��ک طرح 
صحیح برای کسب و کار را گام به گام 
آم��وزش دهد. در بخش��ی از این 
کتاب می خوانیم: »خالصه اجرایی 
مهم ترین قس��مت ط��رح تجاری 
شماس��ت. حین تنظی��م خالصه 
اجرای��ی از خودتان بپرس��ید چه 

کسی طرح تجاری را خواهد خواند. 
با در نظر گرفتن خوانندگان بالقوه 
هنگام نوش��تن ط��رح، می توانید 
برای دریافت  بیش��تری  ش��انس 
بازخورد مثبت داش��ته باشید. به 
خاطر داشته باشید که خواننده تنها 
دقایقی را ص��رف خالصه اجرایی 
شما خواهد کرد. آنها مستقیما به 
سراغ مقوالتی می روند که بیش از 
همه دغدغ��ه اش را دارند. چنانچه 
ش��ما اولویت های آنه��ا را بدانید، 
می توانی��د به تک خال بزنید.« این 

کت��اب در 208 صفحه به قیمت 
5500 تومان توسط موسسه کتاب 
مهربان نشر به چاپ رسیده است. 

برنامه کسب و کار در یک روز 
کتابخــانه

راه هایی که به شکست در 
کسب و کار منجر نمی شود

آی��ا پذیرش خطر در کس��ب و کار عاقالنه اس��ت؟ 
برای پاسخ به این سوال می توان نگاهی به علت های 
شکست در کس��ب و کار انداخت. دانش��کده وارتون 
فیالدلفیا پژوهش های گسترده و معتبری در زمینه 
کسب و کار یا علل شکست در آن انجام داده است. 

در این پژوهش ها مش��خص شد که علل شکست 
در کسب و کارها 32 درصد به دلیل تحقیق و توسعه 
ناکاف��ی، 23 درصد به دلیل ایده های بد، 14 درصد 
به دلی��ل هزینه های کنت��رل نش��ده، 13درصد به 
دلیل اس��تراتژی های بازاریابی ضعی��ف، 10 درصد 
به دلیل زمان بندی بد و اش��تباه و هش��ت درصد به 
 دلیل فعالیت های غیرقابل پیش بینی رقیب در برابر 

شما است. 
 از دی��دگاه مش��اوران کس��ب و کار، علت دیگری 
نیز وج��ود دارد که مهم تر از گزینه هایی اس��ت که 
دانش��کده وارتون به آنها اش��اره کرده اس��ت و آن 
خوش بین��ی بیش از حد اس��ت که جنبه های منفی 
 و مش��کالت کاری را از چش��م صاحب��ان مش��اغل 

مخفی می کند. 
آنهای��ی که در خوش بینی خود غوطه ور ش��ده اند 
اظه��ار می کنن��د که ای��ده آنها فوق العاده اس��ت و 
نی��ازی به تحقیق و برنامه ریزی در این زمینه ندارند 
چرا ک��ه موجب اتالف وقت می ش��ود. ب��ا توجه به 
نکاتی که در باال اش��اره ش��د می ت��وان به چگونگی 
پژوهش و برنامه ریزی خوب در کس��ب و کار پی برد 
و از ب��ه وجود آم��دن آس��یب های دور از انتظار در 
کار جلوگی��ری ک��رد. با اضافه ک��ردن مقداری دوز 
بدبین��ی می ت��وان ش��ور و هیج��ان را در راه اندازی 
یک کس��ب و کار جدی��د به وج��ود آورد. دانس��تن 
علل شکس��ت در کسب و کار بس��یار حیاتی است و 
برنامه ریزی برای شکس��ت نخوردن بس��یار آموزنده 
اس��ت. برنامه ری��زی ب��رای شکس��ت نخ��وردن در 
کس��ب و کار فرآیندی اس��ت که م��ا را وادار به تفکر 
و برنامه ریزی های جانبی بیش��تر می کند. از طریق 
ی��ک فرآین��د به ش��کل سیس��تماتیک می توان هر 
 مش��کل که کس��ب و کار م��ا را در خط��ر می اندازد 

پیش بینی کرد. 
از  بس��یاری  ک��ه  دارن��د  وج��ود  س��ناریوهایی 
کس��ب و کارها را تهدید می کنند، اما هر س��ناریویی 
در ای��ن زمین��ه به فاجع��ه منجر نمی ش��ود. بدون 
ش��ک می توان گفت برخی از آنها ب��ا برنامه ریزی و 
تفکر دقیق قابل پیش��گیری هس��تند. هدف از این 
برنامه ری��زی، جلوگیری از شکس��ت نخوردن ش��ما 
در موقعیت ه��ای بدی اس��ت که احتم��ال دارد در 
کسب و کار شما رخ دهد. پاسخگوی مشتریان باشید 
قبل از اینکه فاجعه ای رخ دهد. خیلی از مردم وقتی 
محصولی را خریداری می کنند س��واالتی را در مورد 
نوع محصول و خدماتی که ارائه می دهید می پرسند 
که جواب دادن به صورت کامل به آنها ضروری است.

ای��ن نوع اس��تراتژی می تواند مش��تریان زیادی را 
به س��وی ش��ما هدایت کن��د. رقابت یک��ی دیگر از 
فرصت هایی اس��ت که نباید آن را دس��ت کم گرفت. 
اکثر فروش��ندگان فکر می کنند می توان به راحتی و 
بدون برنامه ریزی  مش��تری را جذب ک��رد. با ایجاد 
فضایی امن در کس��ب و کار خود می توانید مشتریان 
جدی��دی را جذب کرده و رقیب��ان خود را به چالش 
بکش��ید و ح��دود 25 درصد از مش��تریان آنها را به 
س��مت خود گس��یل دهید. ش��ما بای��د دریابید که 
مش��تریان در جس��ت وجوی چ��ه خصوصیات��ی از 
 محصوالت هس��تند مانن��د پایین ب��ودن قیمت ها و 

کیفیت باال. 
اگر با کمبود سرمایه و با برنامه ریزی درست اقدام 
به انجام یک کسب و کار کنید، به آرامی نیز می توانید 
رش��د کنید.  هر اندازه میزان سرمایه گذاری در یک 
کسب و کار کمتر باشد میزان ضررهای ناشی از آن به 
مراتب کمتر است. تا زمانی که شما جایگاه خوبی را 
در کس��ب و کار به دست می آورید می توانید مقداری 
از س��رمایه خ��ود را از طری��ق قرض ی��ا وام گرفتن 
کس��ب کنید. فراموش نکنید که بازاریابی در فضای 

کسب و کار امروز بسیار سخت و هزینه بر است. 
بس��یاری از کس��ب و کارها در زمان ه��ای کوت��اه 
نتوانسته اند محصوالت خود را به مردم معرفی کنند. 
بای��د با اس��تفاده از روش هایی چون تس��ت رایگان 
محصول، اس��تراتژی های خود را توس��ط مشتریان 

واقعی و نه دوستان و بستگان تست کنید. 
در مجم��وع، صاحبان کس��ب و کارها باید با توجه 
به پیش بینی هایی ک��ه انجام می دهند از فجایع زیر 

جلوگیری کنند: 
1- اس��تفاده از ایده ه��ای عجی��ب و غری��ب در 
کس��ب و کار که تحقیق در م��ورد آن صورت نگرفته 

است. 
2- استفاده از فناوری های پرهزینه برای دسترسی 

به فضای کسب و کار شما. 
3- برنامه ریزی های نادرست که به رکود اقتصادی 

کسب و کار منجر می شود. 
4- افزایش بی مورد قیمت محصوالت و زمان بندی 

نادرست در تحویل دادن محصوالت به مشتری. 
canadoone.com :منبع

مدیریت امروز



 71,170شاخص کل
(542.00)میزان تغییر
B 3,215,251.416ارزش بازار

B 1,902.318ارزش معامالت
M 563.784حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(127,3)12,072پتروشیمی خلیج فارس

(34.66)2,503پتروشیمی تامین
(25.68)2,042بانک ملت

(23.24)2,498سرمایه گذاری امید
(23.02)6,863گروه مپنا

ارزشخریدنام کامل شرکت
6,117355,935 ایران  ترانسفو

7,369111,491 ماشین  سازي  اراك
5,82721,458 تراکتورسازي

25,5546,957 گلوکوزان 
7,9874,520 صنعتي  بهشهر

ارزشفروشنام کامل شرکت
1,40891,374 سرمایه گذاري  رنا
4,03057,515  س. ایران خودرو

1,10047,949 سایپا دیزل
4,62643,208 س. ساختمان
10,57036,296 نوسازي تهران 

درصد قیمتنام کامل شرکت
4557.31 ح . س.  صنعت  ومعدن 

32,7444  مگسال 
6,1174 ایران  ترانسفو
2,5023.99 کابل  البرز
3,2683.91 سرما آفرین 

درصدقیمتنام کامل شرکت
(6.62)33,385 ح . گلوکوزان

(5.75)377 ح . سرمایه گذاري نیرو
(5.02)2,897 ح . ایران یاساتایرورابر

(4.21)956 ح.بیمه پارسیان
(4)7,059 تامین  ماسه  ریخته گري

ارزشحجمنام کامل شرکت
M428,303 B 70,018ایران ترانسفو

M116,296 B 58,196سرمایه گذاری ملی
M31.341 B 26.912سرمایه گذاری سایپا

M19.503 B 19.501بانک تجارت
M13.872 B 18.017پارس خودرو

ارزشحجمنام کامل شرکت
M428,303 B 70,018ایران  ترانسفو

M116.296 B 58.196سرمایه گذاري  ملي
M72.163 B 12.880تراکتورسازي ایران 
M42.199 B 6.558تایدواترخاورمیانه

M42.138 B 15.812ایران  خودرو

تعدادقیمتنام کامل شرکت
61172384ایران ترانسفو

11652351سرمایه گذاری سایپا
26651816ایران خودرو

15461400س. صنایع سیمان
56031289تراکتورسازی

 802.10شاخص کل
(10.50)میزان تغییر
B 655,376.419ارزش بازار

B 779.866ارزش معامالت
M 126.481حجم معامالت

تاثیرقیمتنام کامل شرکت
(4,8)37,016پتروشیمی مارون
(1,23)8,827پتروشیمی جم

(0.83)2,478پتروشیمی ایرانیان
(0.83)2,161بانک گردشگری

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

ـــاخص  ش ـــتـه  گـذش روز 
ـــار  ــار دیگر با فش ــورس ب کل ب
ــیمی،  بخش هایی مانند پتروش
ــی، معدنی، فنی  خودرویی، بانک
ــته ای  ــد رش ــی و چن و  مهندس
ــد تا  صنعتی با کاهش مواجه ش
ــت روز معامالتی گذشته  در هش
ــج هزار واحدی  افت نزدیک به پن
ــار ظرف  ــت کند.مطابق آم را ثب
سه ماهه گذشته شاخص کل در 
ــه 76 هزار و  باالترین رقم خود ب
ــید، اما پس از این  708 واحد رس
ــد نزولی بازار  صعود، بار دیگر رون
سهام از 21 آبان ماه آغاز شد.گرچه 
به صورت مقطعی و با خوش بینی 
ــته ای، دو روز  ــرات هس به مذاک
ــاز کرد.  ــاه را مثبت آغ اول آذرم
بعد از تمدید مذاکرات هسته ای 
ــارات  ــدن انتظ ــرآورده نش و ب
ــهامداران از این مذاکرات و در  س
پی آن افزایش قیمت دالر به عنوان 
ــوازی و همزمان ریزش  بازاری م
ــد  قیمت جهانی نفت، موجب ش
ــادار تهران  ــورس اوراق به زیان ب
ــال 93 تاکنون به 9  ــدای س از ابت
درصد برسد.در عین حال بازدهی 
ــی که در آبان  ــرکت بورس 30 ش
ــت شرکت  ماه مثبت بود، به هش
کاهش پیدا کرد.اطالعات آماری 
نشان می دهد شدت نزول بورس 
ــت  ــنگین اس در دوره جدید س
ــول 10 روز در  به طوری که در ط
ــزار میلیارد تومان  مجموع 20 ه
ــورس تهران و فرابورس  از ارزش ب
کاسته شده است که از این میزان 
ــهم  ــه هزار میلیارد تومان س س
فرابورس و 17 هزار میلیارد تومان 
ــهم بورس تهران بوده است.در  س
طول 10 روز  گذشته شاخص کل 
بورس تهران که بیانگر میزان بازده 
ــرمایه گذاری در بورس است با  س
4.5 درصد نزول به سطح 71 هزار 

واحد سقوط کرده است.

بیشترین زیان در خدمات 
فنی و مهندسی

ــده، در  ــر ش طبق آمار منتش
ــهامداران  ــته س ــاه گذش یک م
و  ــی  فن ــات  خدم ــت  صنع
ــان 16 درصدی  ــی زی مهندس

ــد، همچنین  ــب کرده ان را کس
ـــتـخراج  اس ـــهـامـداران  س
 13.53 ــا  ب ــزی  فل ــای  کانه ه
ــوالت کاغذی با  ــد و محص  درص
13.3 درصد زیان متضرر شدند. 
ــهامداران صنایعی  همچنین س
مانند سایر واسطه گری های مالی 
ــکی با  با 12.31 درصد، ابزار پزش
11.05 درصد، بانک ها با 10.14 
ــایر معادن  درصد و استخراج س
ــاه  ــد در یک م ــا 10.03 درص ب
گذشته بیشترین زیان را تجربه 
ــن صنایعی  ــالوه بر ای کردند. ع
ــوالت چـوبـی بـا  ــد محص مانن
ــطه گری های  9.93 درصد، واس

ــد،  درص  9.91 ــا  ب ــی  مال
سرمایه گذاری ها با 9.23 درصد 
ــی با 7.54 درصد  و فلزات اساس
 به همراه استخراج زغال سنگ با 
ــایر محصوالت  6.25 درصد و س
ــا 5.95 درصد  ــی غیر فلزی ب کان
ــه بازدهی  ــی بودند ک از صنایع
ــاخص را  ــتر از ش ــی بیش منف
ــود  خ ــهامداران  س ــب  نصی
محصوالت  ــهامداران  کردند.س
ــرکت های  ش ـــیـمـیایی،  ش
ــته ای صنعتی و خودرو  چند رش
هم از سهامدارانی بودند که زیان 
ــه کردند. ــدی را تجرب پنج درص

ــع دارویی،  ــزان صنای در این می

ــات رادیویی و محصوالت  ارتباط
ــاپ و تکثیر  ــار چ غذایی، انتش
ــاورزی  ــراه دباغی و کش ــه هم ب
ــا چهار  ــروی زیان یک ت و دامپ

درصدی را تجربه کردند.

بیشترین بازدهی برای 
صنعت ماشین آالت

ــت  ــــهـامـداران صـنـع س
ــا  ــزات ب ــین آالت و تجهی ماش
ــش از 17.6  ــت بی بازدهی مثب
درصدی بیشترین بازدهی را در 
ــی کسب  بین 38 صنعت بورس
ــوان پربازده ترین  ــرده و به عن ک
ــدول قرار  ــدر ج ــت در ص صنع

ــت  صنع آن،  از  ــد  گرفتند.بع
ــزی با  ــوالت فل ــاخت محص س
ــتیک  الس و  ــد  درص  11.18
ــد از  ــا 9.6 درص ــتیک ب و پالس
ــا وجود  ــد که ب ــی بودن صنایع
حاکم شدن جو منفی در بورس 
ــتند بازدهی مثبت  تهران توانس
ــن میان  ــند.در ای ــته باش داش
ــین  ــایر ماش صنایعی مانند س
آالت و دستگاه های برقی با 7.7 
درصد، منسوجات با 3.3 درصد، 
امالك با 2.8 درصد، حمل و نقل، 
ــیمان هرکدام  ــارداری و س انب
ــد از صنایع مثبت  ــک درص با ی

بورس در یک ماه گذشته بودند.

رشد بازار سهام، نیازمند 
اقدام عملی

ــود آمده  ــرایط به وج در ش
ــد نزولی  ــه رون ــی و ادام کنون
ــهام،  س ــازار  ب در  ــا  قیمت ه
ــرمایه گذاران در  بسیاری از س
ــدام عملی  ــازار منتظر اق این ب
ــئوالن هستند. ــوی مس از س

کاهش سود سپرده های بانکی 
ــئوالن  از جمله وعده های مس
ــه می تواند  ــت ک اقتصادی اس
ــد بازار  ــتقیم بر رش اثری مس
ــد، اما تاکنون  سهام داشته باش
ــوی  ــت.از س ــده اس عملی نش
ــاالن بازار  ــیاری از فع دیگر بس
ــم انتظار مشخص  ــهام چش س
ــال  ــدن جزئیات بودجه س ش
ــاس آن  ــا براس ــتند ت 94 هس
خریدوفروش های  ــتراتژی  اس
ــه  ــن کنند.گرچ ــود را تعیی خ
ــن نگرانی در میان  همچنان ای
ــود دارد که  ــازار وج ــاالن ب فع
ــی نفت  ــت جهان کاهش قیم
ــور را با کسری  بودجه کل کش
ــازد.نبود بازارگردان  مواجه س
موثر در بازار سهام هم از جمله 
موارد مهم در افت این روزهای 
ــمار می آید.چنان  بورس به ش
ــای  ــیاری از بازاره ــه در بس ک
بورس جهان وقتی ارزش بازار 
ــد، بازارگردان ها  کاهش می یاب
ــد هیجانی خارج  بازار را از رون
ــهام  ــا در بازار س می کنند، ام
داخلی شرکت های حقوقی هم 

اسیر هیجانات می شوند.

10 روز تلخ شاخص کل

20 هزار میلیارد تومان 
از بازار سهام گریخت

ــهام  ــرمایه گذاری در بازار س س
ــت ها و  ــات در سیاس ــه ثب نیاز ب
ــفافیت در  ــات کالن و ش تصمیم
ــادی کالن و خرد دارد  نظام اقتص
و در این امر دولت و مجلس بیش 
ــری می توانند به  ــاد دیگ از هر نه
ــب اعتماد  ــرمایه برای جل بازار س
ــد.  ــک کنن ــرمایه گذاران کم س
ــل  ــنا، مدیرعام ــزارش س ــه گ ب
ــکن با بیان  ــزاری بانک مس کارگ
ــاره افت دو هفته  مطلب فوق درب
ــد  ــازار گفت: اگر قرار باش اخیر ب
افت قیمت بازار سهام در دو هفته 
ــود باید به روند  ــی ش اخیر بررس

یکی، دو ماه گذشته بازگشت. 
ــاهی در  محمد کفاش پنجه ش
ــد بازار از نتیجه  ادامه افزود: برآین
ــت بود  ــته ای مثب مذاکرات هس
ــهامداران  اکثر س ــه  به گونه ای ک
ــات نهایی و  ــر توافق ــر خب منتظ
ــارپ بازار بودند و همین  رشد ش
ــازار خبرهای  ــد تا ب امر باعث ش
ــد مذاکرات  ــه از تمدی مثبتی ک
ــخور کند. وی  بیرون آمد را پیش
ــار مثبت بیش از  اظهار کرد: انتظ
ــد که قیمت ها در ماه  حد باعث ش
گذشته باال برود و از طرفی برخی 
ــرمایه دار  ــخاص حقیقی س از اش
ــنگین در این مدت  با پول های س
ــد که همین  اقدام به خرید کردن
خریدها به ادامه روند مثبت بازار 
انجامید و جو هیجانی معامالت را 

تشدید کرد. 
ــرمایه  ــناس بازار س این کارش
ــه در دوران  ــان اینکه همیش با بی
رونق عده ای از خریدوفروش های 

ــه روی می کنند،  ــی دنبال هیجان
ــاد جو  ــا ایج ــان ب ــت: همزم گف
روی  ــم  ه ــده ای  ع ــی  هیجان
ــهم های کوچک که  یکسری از س
ــی دارند و قابل  ارزش و حجم کم
ــه خرید  ــتند اقدام ب کنترل هس
ــد که  ــاال کردن ــای ب در قیمت ه
ــیبی که باال  هم اکنون با همان ش

رفتند در حال افت هستند. 
ــرد:  ک ــح  تصری ــاهی  پنجه ش
ــهامداران  انتظارات بیش از حد س
ــیدن به یک توافق عملی در  از رس
مذاکرات هسته ای به هیجان منفی 
بازار انجامید و همین امر باعث شد 
ــه فروش و  ــخاص حقیقی ب که اش
ــکیل صف های فروش و دامن  تش
زدن به جو منفی بازار روی بیاورند. 
وی با بیان این که هم اکنون قیمت 
ــل از دوران  ــه قب ــهم ها ب برخی س

ــیده  ــر و آبان ماه رس صعود در مه
ــهم های  ــرد: س ــت، تصریح ک اس
ــبت P/E باالیی دارند  کوچک نس
ــهامداران تازه وارد و  و عده ای از س
کم اطالع وارد این دسته از سهم ها 
ــوند و  ــاال می ش ــای ب در قیمت ه
درنتیجه در هنگام فروش با مشکل 

جدی مواجه می شوند. 
ــرمایه  ــناس بازار س این کارش
ــای  ــری از رفتاره ــرای جلوگی ب
ــهامداران باید  ــی گفت: س هیجان
ــوع خریدوفروش  منطقی با موض
ــهام برخورد کنند چون با این  س
ــد بخرند و  ــه در صف خری روند ک
در صف فروش بفروشند درنهایت 
ــان نمی شود و تنها  سودی عایدش
راه حل برای برون رفت از این فضا 
ــادی را  ــت که تحلیل بنی این اس
ــرلوحه معامالتشان قرار دهند.  س

ــرد: با در  ــاهی تصریح ک پنجه ش
نظر گرفتن میزان سود سازی آتی 
شرکت و همچنین در نظر گرفتن 
ــبت قیمت به درآمد (P/E)  و  نس
ــیمی مجمع  ــود تقس ــزان س می
ــهم  اقدام به خرید کنند تا اگر س
ــد حداقل بازدهی  دچار نوسان ش

برایشان تضمین شود. 
ــه برخی  ــه اینک ــاره ب وی با اش
سهامداران در بازار گاه سهم زیان ده 
ــتر از ارزش ذاتی  را 30 درصد بیش
ــان کرد:  خرید می کنند، خاطرنش
ــه می کنیم در  ــم توصی به طور دائ
ــد و در بازار مثبت  بازار منفی بخری
ــفانه عده ای از  ــید، اما متاس بفروش
سرمایه گذاران در بازار که اطالعات 
ــرمایه گذاری در  مناسبی از روند س
بورس ندارند، فقط به اتکای داشتن 
سرمایه به طور مستقیم وارد بورس 

ــا خریدوفروش های  ــوند و ب می ش
هیجانی به بازار و سرمایه خودشان 

آسیب می زنند. 
بانک  ــزاری  کارگ ــل  مدیرعام
ــن نکته که  ــکن با تاکید بر ای مس
ــهامداران تازه وارد و کسانی که  س
فرصت تحلیل ندارند از واحدهای 
ــرمایه گذاری  ــای س صـنـدوق ه
ــح داد:  ــد، توضی ــتفاده کنن اس
در  ــا  صندوق ه ــن  ای ــت  مدیری
ــت  ــراد باتجربه ای اس ــار اف اختی
ــوب می توانند پول  ــی خ که خیل

سرمایه گذاران را مدیریت کنند. 
ــرمایه  ــناس بازار س این کارش
ــو  گفت وگ ــی  پایان ــش  بخ در 
ــر دولت و  ــش موث ــه نق ــنا ب با س
ــات در بازار  ــس در ایجاد ثب مجل
ــاره کرد و گفت: یک  ــرمایه اش س
می خواهد  ــی  وقت ــرمایه گذار  س
ــد بتواند  ــرد بای ــی مالی بخ دارای
ــه واقعیت از  پیش بینی نزدیک ب
درآمدها و عایدات آتی آن دارایی 
ــی فضای  ــد، اما وقت ــته باش داش
ــرمایه گذاری به سمت وسویی  س
ــه در آن نتوان  ــد ک ــت کن حرک
ــرکت را پیش بینی کرد  درآمد ش
ــردرگمی و عدم  ــاد س باعث ایج
ــرمایه گذار  اطمینان خاطر در س
ــود. وی تصریح کرد: دولت  می ش
ــا می توانند با ثبات  و مجلس قطع
و  ــا  تصمیم ه و  ــت ها  سیاس در 
ــفافیت و پرهیز از تصمیم های  ش
ــه  ــدت ب ــاعه و کوتاه م خلق الس
ــازار و اعتماد  ــش در ب ایجاد آرام
ــک  کم ـــرمـایه گذاران  س ــه  بـ

شایانی کنند. 

پیشنهاد کارشناسان به سهامداران

خرید در بازار منفی، فروش در بازار مثبت

سیدمحمد صدرالغروی
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عرضه سهام 12 شرکت دولتی 
در هفته سوم آذر

ــوم آذرماه  ــی در هفته س ــرکت دولت ــهام 12 ش س
ــهام  ــود. س ــق فرابورس و مزایده واگذار می ش از طری
ــیمی دماوند، ماشین سازی تبریز،  شرکت های پتروش
ــع صنعتی  ــازی تبریز،  مجتم ــین س ریخته گری ماش
اسفراین،  لوله گستر اسفراین،  گسترش مواد پیشرفته،  
ــیراز، تولید ادوات کشاورزی  پاالیش پارس فرآیند ش
ــی گرانیت و کاشی لعاب زهره  اراك (تاکا)، تولید کاش
ــپاهان، پتروشیمی بروجن و   کاشمر،  اسکان صنعت س

گسترش صنایع قائن روی میز واگذاری می رود.

افت 5 درصدی قیمت اوراق 
تسهیالت مسکن در آبان ماه

ــن  ــای نوی ــس اداره ابزاره ــی، ریی ــا توکل علیرض
ــان، همزمان  ــت: در ماه آب ــران گف ــی فرابورس ای مال
ــکن، ارزش  ــهیالت مس ــت اوراق تس ــش قیم با کاه
ــد و به  ــن اوراق نیز با روند نزولی مواجه ش  معامالت ای

690 میلیاردریال رسید. 
ــهیالت مسکن در  وی ادامه داد: معامالت اوراق تس
ــته به کمترین میزان خود در یک سال اخیر  ماه گذش
ــید و حجم این معامالت از ارقام باالی یک میلیون  رس
ــر از 800 هزار ورقه  ــاه به کمت ــه در ماه، در آبان م ورق
رسید. توکلی در خصوص عوامل موثر بر کاهش قیمت 
ــکن در آبان ماه توضیح داد: سال  اوراق تسهیالت مس
ــد اوراق کمتر از 300  ــته حجم متقاضیان خری گذش
میلیارد تومان در ماه بود که پس از مصوبه شورای پول 
ــهیالت مسکن، با  ــقف تس و اعتبار مبنی بر افزایش س
رشد شدیدی مواجه شد و به ارقام باالی 600 میلیارد 

تومان در ماه رسید.

درج نماد پتروشیمی دماوند 
در فرابورس

ــازی به وکالت از شرکت ملی  ــازمان خصوصی س س
ــیمی ایران قصد دارد تا 12 هزار و 500   صنایع پتروش
ــیمی دماوند  ــهم معادل 100 درصد سهام پتروش س
ــاط (15 درصد  ــورت یک جا و نقد یا نقد و اقس را به ص
ــرخ 15 درصد) در  ــاله با ن ــاط هفت س نقد و بقیه اقس
ــرکت  ــاند. در همین رابطه، ش فرابورس به فروش برس
ــیمی دماوند را در  سپرده گذاری مرکزی، نماد پتروش
ــی درج کرد تا شرایط  ــرکت های فرابورس فهرست ش
ــود. سهام  ــرکت مهیا ش ــهام این ش برای واگذاری س
پتروشیمی دماوند با قیمت پایه هر سهم یک میلیارد 
ــوم  و 659 میلیون و 806 هزار و 240 ریال در بازار س

فرابورس عرضه خواهد شد.

بورس کاال، مسیری جدید برای 
توسعه مبادالت ایران و روسیه

محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
ــاط الکترونیکی بین بورس های  گفت: در صورت ارتب
ــالروس، اوکراین،  ــور عضو IEU یعنی ب ــش کش ش
ــتان و ایران و همچنین  قزاقستان، قرقیزستان، ارمنس
ــیه در IEU، می توان با  ــوع روس ــت قریب الوق عضوی
ــورهای مذکور  ــات الزم تبادل کاال با کش ایجاد مقدم
ــرد. وی اظهار  ــیه را طراحی و آغاز ک به خصوص روس
ــوی امریکا و اتحادیه  کرد: روسیه هم مانند ایران از س
اروپا تحریم است و ارتباط بورس کاالی ایران و روسیه 
ــای مختلف بین  ــارت کااله ــعه تج  می تواند در توس

دو کشور تاثیر گذار باشد.

پوشش 45 درصدی پیش بینی های 
پارس سویچ در 6 ماه

ــش ماهه نخست  ــویچ در دوره ش شرکت پارس س
ــود به ازای هر سهم  ــال با اختصاص 219 ریال س امس
ــش را محقق کرد.  ــادل 45 درصد از پیش بینی های مع
ــر دارد 50 درصد از  ــرکت در نظ ــره این ش هیات مدی
ــال مالی 93 را جهت تقسیم به مجمع  سود خالص س

عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام پیشنهاد کند.

کسب 526 میلیارد ریالی سود 
انباشته پایان دوره کالسیمین

شرکت کالسیمین در پایان دوره شش ماهه نخست 
ــود  ــارد و 80 میلیون ریال س ــال مبلغ 526 میلی امس
ــاب های خود منظور کرد.  انباشته پایان دوره در حس
ــک هزار و  ــن دوره مبلغی معادل ی ــرکت در ای  این ش
ــروش و ارائه  ــد حاصل از ف ــال درآم 714 میلیون ری
ــرکت بهای تمام شده  خدمات داشت. از درآمد این ش
ــود ناخالص دوره به  ــر شد و س کاالی فروش رفته کس

428 میلیارد و 796 میلیون ریال رسید.

اختصاص 523 ریال سود به ازای 
هر سهم حفاری شمال

ــش ماهه نخست  شرکت حفاری شمال در دوره ش
ــال مبلغ یک هزار و 362 میلیارد و 268 میلیون  امس
ــاس مبلغ  ــب کرد و بر این اس ــود خالص کس ریال س
ــت.  ــهم کنار گذاش ــه ازای هر س ــود ب ــال س 523 ری
ــادل چهار هزار و  ــرکت در این دوره مبلغی مع این ش
ــد حاصل از  ــارد و 324 میلیون ریال درآم 724 میلی

فروش و ارائه خدمات داشت.

انتشار پیش بینی های 94 قند نیشابور
ــود هر سهم سال  شرکت قند نیشابور پیش بینی س
مالی 94 را با سرمایه 200 میلیارد ریال مبلغ 63 ریال 
اعالم کرده است. هیات مدیره این شرکت در نظر دارد 
معادل 60 درصد از سود خالص سال مالی 94 را جهت 
تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی ساالنه 

پیشنهاد کند.

شاخص کل بورس 542 واحد دیگر 
عقب نشینی کرد

ــاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معامالت  ش
ــنبه با 542 واحد افت در ارتفاع 71 هزار و 170  روز یکش
ــاخص های  ــالوه براین، تمام ش ــقوط کرد. ع واحدی س
ــر  ــه ای سراس ــد و تاالر شیش ــی دیروز نزولی ش بورس
قرمز  پوش بود. شاخص 30 شرکت بزرگ 20 واحد، آزاد 
شناوری 644 واحد، بازار اول 322 واحد، بازار دوم هزار و 

571 واحد و صنعت 444واحد افت را تجربه کردند. 

نماگر بازار سهام

ادامه روند افزایش ارزش 
شاخص بورس امریکا

ــتغالزایی در امریکا  ــزارش اش ــار گ در نتیجه انتش
ــالدی، تعداد  ــته می ــاه گذش ــاس آن در م  که براس
ــده،  ــغل به بازار کار hمریکا افزوده ش 321 هزار ش
ــهام امریکا همچنان  افزایش ارزش در بازار بورس س
ــوالت در  ــر و تح ــن تغیی ــه دارد. در جدیدتری ادام
ــا افزایش ارزش  ــاخص S&P 500 ب ــازار، ش  این ب
ــیدو رکورد جدیدی  0. 4 درصدی به 2075. 37 رس

ــت. از  ــر جای گذاش را از خود ب
 Dow ــاخص ــر ش ــوی دیگ س
ــش ارزش  ــا افزای ــز ب Jones نی
ــادل 130. 55  0. 7 درصدی مع
ــید و  ــه 17958. 79 رس واحد ب
ــه باالترین میزان  به این ترتیب ب

ــت یافت. خود در تمام دوران دس

عرضه محصوالت 
روسیه، چین، هند و قزاقستان

ــیه، چین،  ــور روس ــته کاالهای چهار کش روز گذش
ــد.  ــورس کاالی ایران عرضه ش ــتان در ب هند و قزاقس
ــاورزی، 200 تن  ــن روز و در تاالر محصوالت کش در ای
ــی هند و  ــن برنج واردات ــیه، 200 ت ذرت دانه ای روس
ــتان عرضه شد. شرکت  ــبوس گندم قزاقس 200 تن س
»مترو میدل ایست« چین نیز 500 تن جوش شیرین 
ــو در تاالر  ــال در هر کیل ــه 9730 ری ــت پای را با قیم

ــیمی  فرآورده های نفتی و پتروش
ــاالر همچنین  ــرد. این ت عرضه ک
ــتایرن  ــاهد عرضه انواع قیر، اس ش
ــالك واکس،  ــر، اس ــن راب بوتادی
ــی،  صنعت اوره  ـــیـدنیتریک،  اس
ــول آمین و  ــری اتان ــاك،  ت آمونی

سالپس واکس بود. 

روس ها با بورس لندن 
خداحافظی کردند

ــدن تصمیم  ــی با ترك بورس لن ــرکت های روس ش
ــرکت  ــیایی دارند. دو ش ــای آس ــه بورس ه به ورود ب
ــتغالت، معامالت سهام خود  ساخت و ساز امالك و مس
ــا بر یک تصمیم  ــدن متوقف کردند و بن را در بورس لن
ــده و وارد  جمعی در نظر گرفتند از بازار اروپا خارج ش
ــوند. این در حالی است که شرکت  بازارهای آسیایی ش
ــی از  ــه یک ــتغالت Rose Group ک ــالك و مس ام

ــرکت های مطرح در این صنعت  ش
ــهام خود را از  ــیه است س در روس
ــرد، در حالی  بورس لندن خارج ک
که پس از هفت سال معامله در این 
ــرکت از 1.  بازار ارزش بازار این ش
4 میلیارد دالر به 272. 2 میلیون 

دالر کاهش یافته است. 

فرابورس

بورس کاال

شرکت ها و مجامع



اقتصادی سال های  نوسانات 
اخیر و ش��رایط تورمی اقتصاد 
کش��ور باعث ش��د بس��یاری 
از س��رمایه گذاران ب��ه منظور 
حف��ظ ارزش دارایی هایش��ان 
و سود آوری بیش��تر به سمت 
بازار س��که،  نظیر  بازارهای��ی 
و غی��ره  و مس��کن  ط��ا،ارز 
بررسی های  ش��وند.  س��رازیر 
از  حاک��ی  گرفت��ه  ص��ورت 
آن اس��ت که ب��ازار ط��ا در 
س��ال های اخیر در کش��ور ما 
)در ب��ازه زمان��ی میان مدت و 
بلند مدت( روند رو به رش��دی 
را تجربه کرده است. به عاوه 
س��رمایه گذاری در بازار طا از 
جنبه های تولید و عرضه مورد 

توجه است. 
ط��ا،   تولید کنن��دگان 
فروش��ندگان بازار و بنکداران 
ط��ا نی��ز از مع��دود افرادی 
هس��تند که در سال های اخیر 
اقتصادی  مش��کات  برخاف 
کشور حال و روز نسبتا خوبی 
ش��ماره های  در  داش��ته اند. 
گذش��ته روزنام��ه در رابطه با 
بازار طا و س��اخت جواهرات 
ای��ن  در  س��رمایه گذاری  و 
ح��وزه صحبت کردی��م حال 
در این گزارش ب��ه جنبه ها و 
چالش ه��ای مختلف بنکداری 
در بازار طا می پردازیم که در 

ادامه می خوانید. 

شروع با یک سرمایه 
حداقل 3 میلیاردی

بنکداری ی��ا در واقع همان 
عمده فروشی در بازار طا یکی 
از فرصت های س��رمایه گذاری 
تف��اوت  طاس��ت.  ب��ازار  در 
با طا فروش��ی  اصلی این کار 
ب��ازار  در  خرده فروش��ی  ی��ا 
ط��ا در ای��ن اس��ت ک��ه در 
بازار خرده فروش��ی بیش��تر با 
مش��تریان نهایی بازار سر وکار 
عمده فروش��ی  ول��ی  داری��د 
ی��ا بنک��داری در ب��ازار ط��ا 
در واق��ع حلق��ه ارتب��اط بین 
تولید کنندگان و طا فروش��ان 
اس��ت ک��ه در ح��وزه تجارت

B2B  ج��ای می گی��رد. برای 
ش��روع کار الاق��ل ب��ه ی��ک 
سرمایه سه تا چهار میلیاردی 
نی��از دارید ک��ه البته این رقم 

فارغ از هزینه های اجاره مغازه 
یا محل کسب تان است. برای 
ورود به این کار حداقل 25 تا 
30 کیلو گرم طا نیاز دارید تا 
بتوانید به عن��وان یک بنکدار 
تازه کار فعالیت خود را در بازار 
آغ��از کنید. عمده فعالیت های 
بنک��داران بازار ط��ای ایران 
اصفهان  ته��ران،  بازار های  در 
و تبری��ز خاصه می ش��ود که 
ب��ا  بزرگ��ی  س��رمایه گذاران 
س��رمایه های بالغ ب��ر 400 تا 
500 میلی��ارد توم��ان در این 
بازار ها حض��ور دارند. عاوه بر 
مبلغ اج��اره و پول��ی که باید 
برای خرید اولیه طا و ورود به 
بازار بپردازید باید حدود 200 
ت��ا 300 میلیون��ی ه��م برای 
تجهیز مغازه به لحاظ مس��ائل 
امنیت��ی و طراح��ی و دک��ور 
کار کن��ار بگذاری��د. از جمله 
این وس��ایل ک��ه از ملزومات 
کار  ای��ن  در  س��رمایه گذاری 
صن��دوق  گاو  ش��امل  اس��ت 
دیواری، دوربین مدار بس��ته و 

در های سنسور دار است. 
ب��ا  تعام��ل  خص��وص  در 
خریداران و فروشندگان خرد، 
باید بدانید که طا ها از بازار ها 
و  داخل��ی  تولید کنن��دگان  و 
می ش��ود  خریداری  خارج��ی 
و ب��ه طا فروش ه��ا و فعاالن 
عرض��ه  ب��ازار  خرده فروش��ی 
در  خریدوف��روش  می ش��ود. 

بازار عمده فروشی عموما 
غیر نق��دی  به ص��ورت 
بنابراین  می ش��ود  انجام 
شناخت شما از مشتریان 
ب��رای بازاریابی و فروش 
بیش��تر و اعتبار شما در 
بازار بس��یار اهمیت دارد 
نمی توانی��د  همچنی��ن 
بدون تجربه و سابقه کار 

در ای��ن زمین��ه وارد این بازار 
ش��وید، چ��ون در آن صورت 
حتما س��رمایه خ��ود را به باد 
داده اید البت��ه می توانید برای 
ش��روع با افراد فع��ال در این 
زمینه به صورت ش��راکتی کار 
کنید تا تجربه الزم را به دست 

آورید.
 

تمایز، الزمه جلب توجه
 همان ط��ور ک��ه می دانی��د 
مغازه یا show room ش��ما 
در کار و فعالیت ت��ان در بازار 

بیشترین تاثیر را دارد. یونیک 
و خاص ب��ودن محصوالتی که 
به بازار عرضه می کنید بس��یار 
مهم اس��ت؛ ش��ما ب��ا این کار 
می توانید خود را از دیگر رقبا 

متمایز کنید. 
درس��ت اس��ت ک��ه ش��ما 
در  عمده فروش��ی  ح��وزه  در 
بازار طا فعالی��ت می کنید و 
مشتریان ش��ما عمدتا افرادی 
هس��تند که جن��س و کیفیت 
و یونی��ک بودن کار برایش��ان 
ای��ن  ب��ا  ام��ا  دارد  اهمی��ت 
وجود نح��وه چیدمان دکور و 
نورپ��ردازی در کارتان بس��یار 

مهم است. 

کیفی گرایی 
قدم اول برای شروع

اغلب بنکداران ابتدا کار را با 
ویزیتوری در بازار طا ش��روع 
کرده ان��د و کم ک��م با کس��ب 
اعتبار و سرمایه در بازار به این 
سمت و س��و حرکت کرده اند. 
بازار ط��ا به دلیل نوس��انات 
روزان��ه و قیمت های لحظه ای 
و ساعتی همواره جذابیت های 
خاص خودش را دارد به همین 
دلیل کار کردن در چنین جو 
پرهیجان و پرنوسانی به ذائقه 
خیل��ی از افراد خوش نمی آید 
پ��س اگ��ر در زندگیت��ان فرد 
هرگز  هس��تید  ریسک گریزی 
به س��رمایه گذاری در این کار 

حتی فکر هم نکنید. 
 ب��ه لحاظ س��هم ب��ازار 90 
درصد از بنکداران کش��ور در 
بازار تهران و خیابان گلوبندک 
پاس��اژهای  متمرکز ن��د. 
فروردین، خرداد و اردیبهشت 
و بازار حکیم هاش��م از مراکز 
عمده بنکداری طا در کش��ور 
است البته شهرهای اصفهان و 
تبریز ه��م در رده های بعدی 

قرار دارند. 
ب��رای گرفت��ن مجوز ه��ای 
ای��ن کار بای��د حتما ش��ش تا 

هفت س��الی را در بازار تجربه 
داشته و س��ابقه خرده فروشی 
در ح��وزه ط��ا و جواهرات را 
داش��ته باش��ید بنابرای��ن اگر 
تنه��ا با س��رمایه وارد این کار 
می ش��وید می توانید با یکی از 
افرادی که س��ابقه ب��ازار دارد 
و مجوزه��ای ای��ن کار را اخذ 
ک��رده به صورت ش��راکتی کار 
کنید در غیر ای��ن صورت باید 
به سرای سینا، جایگاه اتحادیه 
صن��ف طا و جواه��رات برای 
گرفتن مجوزهای الزم و شروع 
فعالی��ت حرفه ای خود در بازار 
سری بزنید. در مجموع فرآیند 
گرفتن مجوز دو تا ش��ش ماه 

طول می کشد. 

200میلیون سود ماهانه
 در خصوص س��ود آوری و و 
ش��رایط بازار در این کار باید 
گفت عمده س��ود بازار در این 
کار از حج��م س��رمایه ب��اال و 
مقطعی  نوس��انات  از  استفاده 
بازار حاصل می ش��ود، و گرنه 
در ش��رایط ع��ادی و آرامش 
ب��ازار می توان یک س��ود پنج 
ت��ا 10 درصدی را ب��رای این 
کار متص��ور بود. ب��ا توجه به 
گفته فع��االن و کارشناس��ان 
ای��ن حرف��ه، کار در س��طوح 
اولی��ه می تواند ف��روش 25 تا 
30 کیلوگ��رم در م��اه را برای 
ش��ما به همراه داش��ته باشد 
که با احتس��اب این رقم 
س��ود ناخالص ش��ما در 
ماه مبلغی حدود 150 تا 
200 میلیون خواهد بود 
البت��ه این امر با توجه به 
شرایط عادی بازار میسر 
نوسانات  و وجود  اس��ت 
عم��ده در ب��ازار، چه در 
جه��ت افزایش و چه در 
کسب و کار  این  کاهش،  جهت 
را تحت الشعاع قرار خواهد داد 
بنابراین با ی��ک روند طبیعی 
می توانید طی م��دت چهار تا 
پنج س��ال به بازگشت سرمایه 

خود امیدوار باشید. 

بازار داخلی 
متفاوت از بازار خارجی 

به گفته خشایار اردالن یکی 
از فع��االن بازار ط��ا و جواهر 
فرصت های  ک��ه  همان طوری 
زیادی در این بازار وجود دارد، 

گسترده  بس��یار  هم  تهدید ها 
است. 

وی ب��ا اش��اره به نوس��انات 
قیمت��ی در بازار ه��ای جهانی 
ط��ا این موض��وع را به عنوان 
عاملی مه��م در قیمت گذاری 
و س��ود آوری س��رمایه گذاری 
داخل��ی مطرح  بازار ه��ای  در 
می کن��د و می افزای��د: البت��ه 
در برخی مواقع ب��ازار داخلی 
ط��ا متفاوت از ب��ازار جهانی 
عم��ل می کن��د و همی��ن امر 
را  ب��ازار  پیش بینی پذی��ری 
نوس��انات  می  کن��د.  مش��کل 
قیمت دالر، ش��رایط اقتصادی 
،تهدید ه��ای  امری��کا  کش��ور 
درون��ی، قدرت نقدش��وندگی 
ب��اال، ورود و خ��روج س��ریع 
دالالن و اف��رادی که به قصد 
سفته بازی وارد بازار می شوند، 
رونق و رک��ود بازار های مرزی 
و از س��وی دیگ��ر تقاضا برای 
ب��ازار مص��رف نهای��ی همه و 
همه از عوامل مهم و تاثیرگذار 
در س��ودآوری و تغیی��رات و 

نوسانات بازار طا هستند. 
 وی در ادامه ب��ا بیان اینکه 
در س��ه ده��ه اخی��ر هم��واره 
نمودار قیمتی طا رو به رش��د 
و در جهت مثبت بوده اس��ت، 
س��رمایه گذاری  می افزای��د: 
در ب��ازار ط��ا به وی��ژه در بازه 
هم��واره  بلند م��دت  زمان��ی 
س��ود آور خواهد ب��ود. حتی در 
س��ال های اخیر که اف��راد تنها 
برای حف��ظ ارزش دارایی های 
سرمایه ش��ان  از  بخش��ی  خود 
را ب��ه ط��ا تبدی��ل کرده اند با 
همراه  برایشان  مناس��بی   سود 

بوده است. 

مثلث توجه
 اردالن در پایان در توصیه به 
افرادی که قصد س��رمایه گذاری 
دارن��د،  را  زمین��ه  ای��ن  در 
می گوی��د: صب��ر و حوصله باال، 
ریسک پذیری و توجه به سلیقه 
عموم مردم در بازار س��ه عامل 
مس��تمر  ب��رای حضور  کلیدی 
در ب��ازار اس��ت. عاوه ب��ر این 
خاص و یونیک بودن طرح های 
تولیدی، تجربه و دانش کافی در 
زمینه طا و ش��ناخت نوسانات 
پیش��رفت  در  می توان��د  ب��ازار 
 کاری و حرفه ای ش��ما بس��یار 

موثر باشد. 

سرنخ نقطه شروع

گزارش

خبر
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عباس نعیم امینی 

لیدا براتی

گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری در بنکداری بازار طال

توجه به مثلث طالیی برای ورود به بازار طال 
رستوران داری به سبک جدید

کالف اول: 
سرمایه گذاری  شما  آیا 
هس��تید ک��ه در ح��وزه 
نفت��ی فعالیت می کنید؟ 
برای  خوب��ی  خب��ر  م��ا 
ش��ما داریم که می تواند 
موج��ب تجدید نظ��ر در 
نحوه سرمایه گذاری تان شود، زیرا معاون امور مهندسی 
وزیر نفت از یکسان س��ازی شرایط پیمانکاران داخلی و 

خارجی در مناقصات صنعت نفت خبر داده است. 
وی در گفت وگو با ایس��نا، درب��اره تفاوت پیمانکاران 
خارجی و داخلی در ش��رکت در مناقصات صنعت نفت 
اظهار کرده ممکن است این اختافات در گذشته بوده 
باش��د، اما اخیرا در وزارتخانه بخش��نامه ای را با عنوان 
شفاف س��ازی معامات و حمایت از تولید داخلی اباغ 
کردیم که در آن بحث مناقصات صنعت نفت به خوبی 

بررسی شده است. 
این مقام مسئول گفته همچنین در همین بخشنامه 
نگاه های بیرونی و داخلی را نسبت به مناقصات یکسان 
کردیم و ب��ه عبارت دیگر موفق ش��دیم در این زمینه 
یکسان س��ازی پیمانکاران داخل��ی و خارجی را محقق 
کنیم که می تواند کم��ک بزرگی به پیمانکاران داخلی 

کند. 
به این ترتیب، راه برای س��رمایه گذاران داخلی بسیار 
هموارتر از گذش��ته خواهد ش��د و رقابت با خارجی ها 
آس��ان تر. به این دلیل که داخلی ها اشراف بیشتری به 
پروژه ه��ای نفت��ی دارند و از طرف دیگ��ر پس از برنده 
ش��دن در مناقصه، با س��هولت باالتری می توانند کار را 

دنبال کنند. 

کالف دوم: 
اگر به یاد داشته باشید، 
چند روز پیش گزارش��ی 
راجع به چگونگی تاسیس 
همی��ن  در  رس��توران 
صفحه به چاپ رس��یدکه 
بازتاب خوبی  خوشبختانه 
ه��م داش��ت. امروز در ای��ن کاف قصد داری��م به این 
صنعت از زاویه دیگری برای سرمایه گذاری نگاه کنیم، 
زیرا رییس اتحادیه رس��توران داران و س��لف سرویس 
تهران و کش��ور تاکید کرده رستوران داری یک صنعت 
اس��ت و باید برای ش��ناخت این صنعت از برنامه های 
فرهنگی نیز در رستوران ها با برند ایرانی استفاده شود. 
وی گفته ضرورت اهمیت رس��توران ب��ا برند ایرانی 
و توجه ب��ه موضوعات فرهنگی و شناس��اندن فرهنگ 
کش��ورمان موض��وع مهمی اس��ت که بهتر اس��ت در 
رستوران هایی که با برند ایرانی هستند نیز مورد توجه 

قرار گیرد. 
یک کارش��ناس دیگر نیز با بی��ان اینکه غذای ایرانی 
ای��ن ظرفیت را دارد که گس��ترش یاب��د گفته  یکی از 
نکات مهم و قابل توجه این است که وقتی جهانگردی 
به کش��ور وارد می ش��ود باید هویت و فرهنگ ایرانی را 
در همه زمینه ها و از جمله در رس��توران ها مش��اهده 
کن��د، بنابرای��ن توجه به زمینه فرهنگ��ی نیز در بحث 
رس��توران ها قابل اهمیت بوده و باید برای شناس��ایی 
فرهنگ کش��ورمان در رس��توران ها نیز برنامه داش��ته 

باشیم. 
ح��ال بیایید به ای��ن فکر کنیم که برای گس��ترش 
فرهنگ ایرانی درون رس��توران ها چه پتانس��یل هایی 
برای س��رمایه گذاری وجود دارد؟ آی��ا می توان مدیران 
رس��توران های بزرگ��ی را ک��ه اغلب مح��ل رفت و آمد 
توریست هاس��ت، متقاعد کرد مکانی را در نظر بگیرند 
که در آن محصوالتی به فروش برس��د که تداعی کننده 
فرهنگ ایرانی باش��د؟ آیا این مدی��ران، حاضرند برای 
س��رمایه گذاری به ش��ما اطمین��ان کنن��د؟ اصا چه 
راه هایی برای این موضوع وجود دارد؟ ش��انس خود را 

امتحان کنید!   

گول لبخندها را نخورید!

خیابان را که به س��مت پایین س��رازیر می شوم مدام 
نقش لبخندش در فکرم می آید و می رود. حالم چندان 
مساعد نیست، اس��ترس عجیبی دارم، قدم زدن در این 
خیابان س��ال های زیادی اس��ت که حال م��را دگرگون 
می کند، نمی دانم چرا پای تصمیم نهایی که می رس��د 

همچنان سست می شوم... 
ش��ش سال پیش یکی از دوستانم مرا به یک مهمانی 
دعوت کرد. وقتی وارد س��الن ش��دم هم��ه برایم غریبه 
بودند. در گوش��ه ای نشستم و مشغول تماشا شدم، مرد 
میانس��الی که در مرکز س��الن نشس��ته بود توجه همه 
غریبه ها را به خود جلب می کرد، به نظر جذابیت عجیبی 
داشت، افراد یکی پس از دیگری به سمتش می رفتند و 
تاش می کردند کنارش بنش��ینند و با او صحبت کنند. 
لبخندی دائمی روی چهره اش بود، من کمی آن طرف تر 
یکی از دوس��تان قدیمی ام را دیدم، به سمتش رفتم و با 
سام و احوالپرس��ی از روزگارش پرسیدم، اوضاع خوبی 
داشت، چند سالی بود در بازار پوشاک چرم کار می کرد 
و گویا اوضاع بر وقف مرادش بود، وقتی پرسید تو مشغول 
چه کاری هستی؟ لحظه ای مکث کردم و گفتم مقداری 
سرمایه دارم و دنبال یک کسب و کار مطمئن می گردم. 

با اش��تیاق گفت: اون آقای خن��درو رو می بینی؟ اون 
کسیه که می تونه بهت مشاوره بده و کمکت کنه، بهش 
اعتماد کن، کاری که به من پیش��نهاد داد نقطه شروع 
زندگی ام بود.  از س��رازیری همین خیابان که به سمت 
پایین می آمدیم خیلی اشتیاق داشتم. با همان لبخندش 
آرام آرام ح��رف می��زد و گاه��ی از م��ن هم س��واالتی 
می پرس��ید، برای من جالب بود ف��ردی با این معلومات 
و تخص��ص چرا خودش صاحب کس��ب و کار پردرآمدی 
نیست! اما دوست داش��تم به چیزهای خوب فکر کنم، 
به موفقیت آن دوس��ت قدیمی و به آینده روشنی که با 
یک مش��اوره خوب در انتظارم بود... شش ساله گذشته 
اس��ت و من هر بار در این سرازیری شوم، پر از آشوب و 
استرس می شوم. یک پیشنهاد غیرکارشناسی زندگی و 
سرمایه مرا به باد داد. برای من که مهندسی صنایع رشته 
دانشگاهی ام بود آقای خنده رو سرمایه گذاری در تولید 
محصوالت گلخانه ای را تجویز کرد، گفت: سوال نکن و 
اگر می خواهی از بزرگ ترین ها شوی، کاری که می گویم 
را شروع کن. از سه سال دوندگی و تاش تنها چیزی که 
عایدم ش��د کلی وام و بدهی و البته کوله باری از تجربه 
بود. امروز بعد از شش سال که بدهی هایم تازه صفر شده و 
به نقطه شروع رسیده ام مدام با خودم فکر می کنم اعتماد 
کردن به مش��اوره برخی افراد چقدر می تواند آسیب های 
جدی در پی داشته باشد، چقدر می تواند موجبات شکست 
یک زندگی را فراهم کند! اما حاال در همین خیابان که راه 
می روم فهمیده ام که نباید نصیحت و مشاوره کسی را که 
تخصص و دانش الزم را در یک حوزه مشخص ندارد گوش 
ک��رد، نباید قربانی لبخند و اعتماد به نفس کاذب برخی 
افراد شد. بعدها در جایی از زبان کریس راوستن متخصص 
برنامه ریزی سرمایه گذاری و موسس گروه سرمایه گذاری 
فاکس اس��تون خوان��دم: »من اهمیت نمی ده��م که او 
پسرعموی بیلی باب است یا یک شرکت بیمه موفق است، 
آنچه مهم است اینکه برای توصیه ای که می کند تخصص 

و دانش الزم را دارد یا خیر؟«

 شرایط جذب سرمایه گذاری 
در استان اردبیل تسهیل می شود

اس��تاندار اردبی��ل گف��ت: ب��ا ه��دف تقوی��ت حضور 
سرمایه گذاران در این استان شرایط جذب سرمایه گذاری 
تس��هیل می ش��ود. به گزارش روابط عمومی استانداری 
اردبیل، مجید خدابخش در کمیس��یون تخصصی بهبود 
فضای کس��ب و کار اتاق بازرگانی اردبیل افزود: استفاده از 
افراد متخص��ص و کاردان در حوزه های مختلف می تواند 
فضای کس��ب و کار را در اس��تان فراهم کرده و ش��رایط 
اش��تغال در استان را توسعه دهد. وی اظهار کرد: با ایجاد 
کمیس��یون های تخصص��ی بهبود فضای کس��ب و کار در 
اس��تان انتظار می رود موانع کسب و کار و اشتغال برداشته 
شده و کسب و کار در استان پویایی خاصی به خود بگیرد. 
خدابخش همچنین با اش��اره به تدوین کتابی در کرمان 
با عنوان »مثلث توس��عه« که فضای کسب و کار و قوانین 
آن اس��تان در این کتاب تبیین شده است، گفت: باید در 
این اس��تان نیز چنین کتابی مطالع��ه و تدوین و نگارش 
ش��ود. اس��تاندار اردبیل بیان کرد: کمیس��یون تخصصی 
بهبود فضای کسب و کار می تواند نتایج کار سرمایه گذارانی 
که س��رمایه گذاری خود را در اس��تان ره��ا کرده اند یا با 
موفقیت به پایان رس��انده اند، بررسی کرده و نتایج جذب 
س��رمایه گذاری یا عدم س��رمایه گذاری را بیان و نظرات 
کارشناسی را در این راس��تا اتخاذ کند. خدابخش افزود: 
این کمیسیون باید وضعیت کارخانه هایی همچون سبان 
پارچه، ذوب آهن و ابریشم را بررسی کند و توسعه فضای 
کس��ب و کار را در این کارخانه ها به صورت تخصصی انجام 
دهد. وی اظهار کرد: این کمیس��یون باید با جلس��ات و 
برنامه ریزی های تخصصی به دنبال این باشد که واحدهای 
تولی��دی برای بهبود فضای کس��ب و کار خود چه کارها و 
برنامه های��ی انجام دهند تا بتوانند در عملکرد خود موفق 
باش��ند. خدابخش گفت: اساتید دانش��گاه ها و نیروهای 
متخصص و کاردان ه��م باید با واحدهای تولیدی تعامل 
دوسویه و همه جانبه ای داشته باشند و راهکارهای اساسی 

را در توسعه این واحدها ارائه کنند. 

عمده سود بازار در این کار از حجم 
سرمایه باال و استفاده از نوسانات 

مقطعی بازار حاصل می شود، و گرنه در 
شرایط عادی و آرامش بازار می توان 
یک سود پنج تا 10 درصدی را برای 

این کار متصور بود

 »آرین«   نژاد مرغ ایرانی کم نظیر 
اما مهجور

در حالی که ایران جزو معدود کشور های دارنده  مرغ الین به 
نام آرین است که می تواند مبدا تولید گوشت مرغ در کشور 

باشد، اما مرغداران عمدتا از این  نژاد استفاده نمی کنند. 
به گزارش ایسنا، حیوانات الین به یک جمعیت خالص از 
حیوانات خاص )اعم از دام و طیور( اطاق می شود که متعلق 
به یک  نژاد مشخص با ویژگی های ژنتیکی کاما مشخص 
بوده و صرفا با حیوانات خالص و هم نژاد خود آمیزش می کنند 
و قادر به تولید حیواناتی مش��ابه خود هستند. در واقع نسل 
جوجه یک روزه ای که برای تولید گوشت مرغ در سالن های 
پرورش��ی مرغداری های گوشتی کش��ور مورد استفاده قرار 
می گیرد به ترتی��ب از مرغ مادر، اجداد و در نهایت مرغ های 
الین گرفته شده. به همین دلیل تعداد کشور های صاحب 
علم و فناوری موسوم به الین در جهان کمتر از تعداد انگشتان 
دس��ت اس��ت و به عنوان مثال در جهان تنها هشت کشور 
امریکا، انگلیس، هلند، برزیل، هند، آلمان، فرانسه و ایران از 
توانایی فنی و علمی الزم برای تولید حفظ و تکثیر این موجود 
استراتژیک غذایی برخوردارند. این در حالی است که بهزاد 
جالی��ان، مدیر مجتمع پرورش مرغ الین بابل کنار معتقد 
اس��ت: جمعیت گله مرغ الین حفظ شده در این مجتمع 
قابلیت تولید گوشت مرغ مازاد بر نیاز داخلی کشور را دارد 
و جوجه های یکروزه  نژاد آرین در 35 روز نخس��ت رشدی 
خود میزان عملکرد مشابهی نسبت به نژاد های مشابه رأس 
انگلستان و هوبارد فرانسه دارد، اما از آنجا که مرغداران ایرانی 
برخاف دیگر تولید کنندگان در کشور های مختلف بیش از 
40 روز مرغ های پرورشی را در سالن نگه می دارند،  نژاد آرین 
پس از 35 روز بیش��تر از  نژاد مش��ابه  نیاز به خوراک داشته 
و ضریب تبدیلی کمتر از مش��ابه های انگلیسی و فرانسوی 
دارد. وی افزود: گرچه تنها دو تا س��ه درصد مرغداران ایرانی 
از  نژاد آرین برای پرورش مرغ گوشتی استفاده می کنند، اما 
این مجتمع دارای جایگاه بسیار ویژه ای در پدافند غیرعامل 
کشور بوده و وجود آن به عنوان یک پایگاه بالقوه برای تامین 
نیازهای مرغداری های کشور به جوجه های اجداد سبب شده 
تا شرکت های خارجی نتوانند از اعمال فشارهای تحریمی بر 

صنعت مرغ ایران استفاده کنند. 
البته مرغداران ایرانی نیز معتقدند که  نژاد آرین در داخل 
کش��ور نمی تواند نیازهای آنها را برآورده کند و کیفیت آن 
)ضریب تبدیل( نسبت به نژادهای مشابه رأس انگلستان و 
هوبارد فرانسه پایین تر است. اما مدیر مجتمع پرورش مرغ 
الین بابل کنار معتقد است: اگر مرغداران ایرانی به جای توجه 
به خواسته کشتارگاه ها مبنی بر سنگین تر شدن مرغ گوشتی 
آماده کشتار، به تولید استاندارد گوشت مرغ توجه کرده و دوره 
پرورشی را بین 35 تا کمتر از 40 روز کنترل کنند، تفاوت 
فاحشی در میزان عملکرد جوجه یک روزه  نژاد آرین با  نژاد 
مشابه خارجی آن وجود ندارد و حتی با توجه به فاصله حدود 
800 تومانی جوجه یک روزه  نژاد آرین با مشابه خارجی اش، 

استفاده از جوجه آرین برای مرغداران به صرفه تر است. 

مدیرکل منابع طبیع��ی و آبخیزداری 
کهگیلوی��ه و بویراحمد از اس��تعداد این 
اس��تان برای کش��ت گیاهان دارویی در 
س��طح 200 هزار هکت��ار از عرصه های 

منابع طبیعی خبر داد. 
ع��زت اهلل بهش��تی فر در گفت و گ��و با 
ایرنا افزود: در این راس��تا 9 هزار هکتار 
از عرصه های منابع طبیعی این اس��تان 
امسال زیر کشت گیاهان دارویی رفت. 

وی گف��ت: ای��ن مقدار اراض��ی منابع 
طبیع��ی در اس��تان زیر کش��ت گیاهان 
داروی��ی باریج��ه، آنغ��وزه و کرفس قرار 

گرفت. 
بهش��تی فر تصریح کرد: با کش��ت این 
گیاه��ان داروی��ی عاوه بر اس��تفاده در 
صنعت و داروس��ازی فرصت های جدید 
شغلی نیز در این استان ایجاد می شود. 

وی گفت: 22 هزار هکتار از عرصه های 
طبیعی این اس��تان تاکنون زیر کش��ت 

گیاهان دارویی رفته است. 
بهش��تی فر با بیان اینکه کش��ت گیاه 
آنغ��وزه از س��ال های پی��ش در برخ��ی 
مناطق سردسیری کهگیلویه و بویراحمد 
وجود داش��ت اف��زود: برخ��ی از مناطق 
گرمس��یری این اس��تان برای کشت این 

گیاه دارویی استعداد یابی شده است. 
مدیرکل منابع طبیع��ی و آبخیزداری 
کهگیلوی��ه و بویراحم��د گف��ت: ط��رح 
جن��گل کاری در ش��ش ه��زار هکتار از 
عرصه های منابع طبیعی این اس��تان نیز 

آغاز شده است. 

وی اف��زود: 800 ه��زار اصل��ه نه��ال 
گلدانی برای کاش��ت در اراضی بیابانی و 
مرتعی به منظور اجرای طرح بین المللی 
تعمیم ترسیب کربن در این استان تولید 

شده است. 
بهش��تی فر اف��زود: کنار، که��ور، بید، 
اکالیپتوس، گردو، کاج، سرو، افرا و بادام 
از مهم ترین نهال های گلدانی تولید شده 

در گلخانه های این استان است. 
وی گف��ت: مب��ارزه ج��دی ب��ا پدیده 
ریزگردها، تلطیف آب و هوا، پیش��گیری 
بل��وط،  جنگل ه��ای  خش��کیدگی  از 
توس��عه و گس��ترش صنعت گردشگری، 
مدیری��ت هرزآب ها و کنترل فرس��ایش 
 آب��ی و ب��ادی از اه��داف اصل��ی ای��ن

 طرح است. 
اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد دارای 
یک میلیون و 800 ه��زار هکتار جنگل 

و مرتع است. 

استعداد کهگیلویه و بویراحمد برای کشت 200 هزار هکتار گیاه دارویی



تراز تجاری ایران در هفت ماهه سال جاری 11 میلیارد 
دالر منفی شده است.افزایش صادرات غیر نفتی در ایران 

سال هاست مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفته 
اما به دلیل مسائل و مش��کالتی که از سال های گذشته 
تاکنون مورد انتقاد دس��ت اندرکاران حوزه تجارت قرار 
گرفته، ایران هیچ گاه نتوانس��ته به چش��م انداز صادرات 

غیر نفتی درکشور دس��ت پیدا کند. موضوع اصلی که از 
سوی کارشناسان این حوزه مطرح می شود آن است که 
ایران صادرات غیر نفتی خ��ود را محدود به فرآورده های 

نفتی و چند قلم کاالی سنتی کرده است.

چشماندازصادراتغیرنفتیایرانبررسیمیشود

راهتوسعهصادراتغیرنفتیازرونقتولیدمیگذرد تولیدتکنولوژینداریم
کهآنراصادرکنیم

میزان صادرات غیر نفتی ما در زمینه صادرات تکنولوژی 
و خدمات رقم بس��یار پایینی است. س��هم این صادرات 
رقمی بین دو تا س��ه درصد است. این س��هم صادرات در 
س��طح جهانی و در مقایس��ه با صادرات دیگر کش��ورها 
چیزی مع��ادل صفر و یک دهم درصد اس��ت. اینکه ما در 
سیاس��ت هایمان عن��وان کنیم که قصد داری��م صادرات 
غیر نفتی در زمینه تکنول��وژی و خدمات را افزایش دهیم 
ابتدا باید میزان تولیدات تکنولوژی و صنایع هایتک خود 
را افزایش دهیم. کشور ما در زمینه تولیدات دانش بنیان 
بس��یار ضعیف اس��ت و حتی تکنولوژی ک��ه در تولیدات 
ما به کار می رود، تکنولوژی بس��یار عقب افتاده ای اس��ت. 
بنابراین م��ا نمی توانی��م بگوییم که ص��ادرات غیر نفتی 
را در زمین��ه تکنول��وژی و خدم��ات افزای��ش دهیم، اما 
در شرایطی باش��یم که براس��اس منابع طبیعی موجود و 
نیروی کار ضعیف در حال صادرات باشیم. در حال حاضر 
فرش، خشکبار و صادرات سنتی ما بین 70 تا 80 درصد 
صادرات غیر نفتی ما را تشکیل می دهد و به  تازگی صادرات 
محصوالت پتروش��یمی نیز به آن اضافه ش��ده که باز هم 

به نوعی با نفت ما پیوند خورده است. 
در زمینه خدمات نی��ز ما در زمینه ص��ادرات خدمات 
فنی مهندس��ی ت��ا ح��دی وارد ش��ده ایم ام��ا همچنان 
نتوانسته ایم در مقایس��ه با کش��ور چین و هند بازارهای 
افریقا را به تس��خیر درآوریم. اگر ما ه��م اراده ای در این 
زمینه داشته باش��یم، دیر یا زود می توانیم در این زمینه 
پیشرو باشیم و در بخش خدمات نرم افزاری نسبت به رقبا 
موفق عمل کنیم. اگر این جزو سیاس��ت خارجی ما قرار 

بگیرد، ما پتانسیل خوبی در این زمینه داریم. 
در سال جاری سطح تولیدات ما نسبت به دو سال گذشته 
کاهش داش��ته که این امر ناشی از رش��د منفی اقتصادی 
است و نتیجه آن کاهش میزان صادرات ماست. زمانی که 
تولیدات داخلی به تبع تحریم ها محدود شود، خواه ناخواه 
صادرات ما نیز محدود خواهد ش��د. اگر در ش��رایطی که 
میزان تولید ما کاهش پیدا کند ما همچنان صادرات خود را 
ادامه دهیم این امر به تورم و کمبود مواد تولیدی در کشور 
می انجامد. در زمینه صادرات پتروش��یمی نیز ما با کاهش 
روبه رو بودیم که این امر نیز ناش��ی از تحریم هایی بوده که 
بر صنایع پتروشیمی اعمال شده و ما نتوانسته ایم تولیدات 

خود را به میزانی که تمایل داریم صادر کنیم. 
پ��س از مذاک��رات اگر نتیج��ه مثبت باش��د، صادرات 
غیر نفتی تا حدی رشد خواهد کرد اما همچنان صادرات 
غیر نفتی ما همان منابع سنتی و منابع طبیعی خواهد بود، 
زیرا ما تولید کاالهای دانش بنیان نداریم. در حال حاضر در 
زمینه صنعت خودرو ما احساس می کنیم وارد تکنولوژی 
هایتک ش��ده ایم اما این تکنولوژی برای ما هایتک است 
و در مقایس��ه با صنایع بزرگ تکنول��وژی جهان هایتک 
به حس��اب نمی آید. مثال ش��رکتی مانن��د فولکس واگن 
 خودرویی تولید ک��رده که ب��ه ازای ه��ر 100 کیلومتر، 
0/9 لیت��ر مصرف بنزی��ن دارد. آی��ا ما قابلی��ت رقابت با 
این صنایع هایت��ک را داریم و می توانیم خ��ود را در برابر 
آنها هایتک بدانی��م؟ بنابراین وقتی م��ا می گوییم برنامه 
صادرات صنایع هایتک را داریم، باید ببینیم که آیا صنایع 
هایتک ما یارای رقابت ب��ا همتایان خود و هایتک جهانی 

را دارد یا خیر؟ 
در کل مش��کل اصل��ی اقتص��اد ایران ظرفی��ت پایین 
جذب اس��ت. اقتصاد ایران با توانایی ها و امکانات موجود 
از ظرفیت تولید مولد خ��ود به خوبی بهره نمی برد. ما باید 
تالش کنیم تا حداقل های دانش پیش��رو جهانی را جذب 
کنیم و با جذب موثر این دانش در جهت رش��د اقتصاد و 
توانمندی های تولیدم��ان گام برداری��م. زمانی این روند 
خوب پیش م��ی رود که ما س��رمایه گذاری مناس��بی بر 
نیروی انسانی متخصص، بحث های مدیریتی و بنگاه های 
تحقیقاتی خود داش��ته باش��یم و ب��ا اس��تفاده از جذب 

ظرفیت های موجود سبب ارتقای تولیدات خود شویم. 
یادگیری فزاین��ده، تولید فزاینده ایج��اد می کند. اگر 
این روند در تولیدات کش��ور مدنظر قرار بگیرد، میوه آن 
تولیدات دانش بنیان خواهد بود و تولید دانش بنیان در آن 
زمان است که امکان صادرات خواهد داشت. زمانی که ما 
وارد صادرات تولیدات هایتک و دانش بنیان شویم تحول 
بزرگی در اقتصاد ب��ه وجود می آید که نتیج��ه آن از بین 
رفتن رکود اقتصادی در کش��ور است. بنابراین الزم است 
ظرفیت جذب را تغییر دهیم و از این طریق باعث افزایش 
بهره وری و کارایی نیروی انس��انی متخصص شویم که در 
تکنولوژی های روز وارد هس��تند و می توانند با یادگیری 
فزاینده در حیطه هایتک س��ریع تر پی��ش بروند. در این 
شرایط اس��ت که اقتصاد ما بر نفت تکیه ندارد و ما نگران 

کاهش قیمت نفت نخواهیم بود. 
کاهش قیمت نف��ت برای م��ا درس مهمی اس��ت که 
چندین بار هم اتفاق افتاده و براس��اس آن باید بدانیم که 
همیشه نمی توانیم به نفت وابسته باشیم و الزم است زمانی 
که قیمت نفت باالس��ت از آن منبع برای تامین اعتبارات 
تولیدات هایتک و دانش بنیان بهره ببریم. اگر به این درک 
درست دست پیدا کنیم بی شک در آینده سیاست صادرات 
غیر نفتی ما قابل پیاده س��ازی خواهد بود، اما ابتدا باید به 

فکر تولید آن باشیم. 
تا زمانی ک��ه اراده کافی برای اص��الح وضعیت موجود 
نباشد، تنها اجبار و خواستن نتیجه ای در بر ندارد. بی شک 
تا اراده واقعی و برنامه ریزی صحیح و تامین اعتبارات الزم 
وجود نداشته باشد، ظرفیت الزم برای تولید صنایع هایتک 

و صادرات آن ایجاد نخواهد شد. 

این در حالی است که گفته 
می ش��ود مبنای این صادرات 
باید بر پایه صادرات تکنولوژی 
و خدم��ات گذاش��ته ش��ود.

برای مثال امس��ال از مجموع 
صادرات غیرنفتی کشور، سه 
میلی��ارد و 30 میلی��ون دالر 
ب��ه »میعان��ات گازی«، یک 
میلی��ارد و 991 میلیون دالر 
به »محصوالت پتروش��یمی« 
و یک میلی��ارد و 132میلیون 
»س��ایرکاالها«  ب��ه  دالر 

اختصاص داشته است.
به همین علت با افت و خیز 
قیم��ت فرآورده ه��ای نفتی و 
پتروش��یمی و در بس��یاری از 
م��وارد با کاه��ش تولید نفت، 
تولی��د فرآورده ه��ای نفتی و 
درنتیجه صادرات نیز کاهش 
خواه��د یافت.به ه��رروی در 
مقاط��ع مختل��ف مس��ئوالن 
و دس��ت اندرکاران ح��وزه 
تج��ارت در ت��الش بوده اند با 
ارائه راهکارهای��ی آمار واقعی 
صادرات غیر نفت��ی را افزایش 
دهند، اما از سال های گذشته 
تاکنون نه تنها این مهم محقق 
نش��ده، بلکه آم��ار هفت ماهه 
امس��ال حاکی از منفی شدن 
تراز تج��اری ایران ب��ه معنی 
پیش��ی گرفت��ن واردات از 
صادرات است که بدون شک 
صادرات غیر نفتی نیز در آمار 
کاهش��ی صادرات ایران قرار 

دارد.
همان طور که اش��اره ش��د 
ایران سال هاست درخصوص 
صادرات با کاهش مواجه است.

براساس آمار گمرک جمهوری 
اسالمی ایران سال گذشته نیز 
حجم صادرات غیر نفتی کشور 
در حدود 2.59 درصد نسبت 
به س��ال گذش��ته آن کاهش 
یافت و به رق��م 40 میلیارد و 

376 میلیون دالر رسید.
براس��اس اع��الم گم��رک 
جمهوری اسالمی ایران، حجم 
تجارت غیر نفت��ی ایران در دو 
ماه سال 93 به 15.8 میلیارد 

دالر رسید.
در ای��ن م��دت دو میلیارد 
و 226 میلی��ون دالر کاال از 
کش��ور امارات متحده عربی، 
یک میلی��ارد و 613 میلیون 
دالر از چی��ن، 693 میلی��ون 
دالر از هند، 542 میلیون دالر 
از ترکی��ه و 459 میلیون دالر 
از جمهوری کره وارد کش��ور 

شده است.

نقشبخشخصوصی
بخ��ش  می��ان  ای��ن  در 
خصوص��ی درح��وزه تجارت 
نگ��ران کاه��ش ص��ادرات 

غیر نفتی است.
مسائل و مشکالت بسیاری 
بر سر راه صادر کنندگان بخش 
خصوصی قرار دارد.براس��اس 
ای��ن گ��زارش در س��ال های 
گذشته تاکنون عدم پرداخت 
جوای��ز صادرات��ی موج��ب 
کاهش اش��تیاق تج��ار برای 

تولید و صادرات ش��ده است.
دول��ت از س��ال 91 پرداخت 
جوای��ز صادراتی را ب��ه دلیل 
کمب��ود بودجه قط��ع کرد و 
نکته قابل تام��ل اینکه دولت 
هن��وز درخص��وص جوایزی 
ک��ه چی��ن از س��ال 91 باید 
پرداخ��ت می کرده اس��ت به 
 تعداد زیادی از صادرکنندگان 

بدهکار است.
در همین رابطه سیدحمید 
حس��ینی، فع��ال اقتص��ادی 
و  پتروش��یمی  بخ��ش  در 
عض��و هیأت رییس��ه ات��اق 
بازرگان��ی در گفت وگ��و ب��ا 
»فرصت ام��روز« می گوید: در 
دولت یازدهم امید بیش��تری 
 برای افزایش صادرات کش��ور 

وجود دارد.
حس��ینی ک��ه از اعض��ای 
اتحادیه صادرکنندگان صنعت 
نساجی نیز هست بر این باور 
اس��ت ک��ه بای��د راهکارهای 
عمل��ی و کارشناس��ی ب��رای 
 افزای��ش ص��ادرات غیر نفتی 

تدوین شود.
حس��ینی همچنین تصریح 
می کن��د: »س��ال 92 س��ال 

بس��یار س��ختی ب��رای 
صادر کنندگان بود که در 
همان زمان نیز بیشترین 
کاه��ش در خص��وص 
ص��ادرات غیر نفت��ی را 
شاهد بودیم.« وی ادامه 
می دهد: »وجود مرکزی 
به ن��ام مرک��ز مبادالت 
ارزی توس��عه ص��ادرات 
در کش��ور را چن��د گام 
به عقب حرکت داد و تا 
زمانی که مش��کل تولید 
در کش��ور برطرف نشود 
نمی توان چش��م اندازی 

ب��رای ص��ادرات به خص��وص 
 تولی��د صادرات��ی در کش��ور

 متصور بود.
لبت��ه  ا وی  گفت��ه  ب��ه 
حال وه��وای ای��ن روزه��ای 
در  اقتص��اد  و  تج��ارت 
کش��ور به ش��دت با وضعیت 
دیپلماسی در کش��ور عجین 
ش��ده و تا قب��ل از رس��یدن 
ب��ه تواف��ق کام��ل نمی توان 
چش��م اندازی ب��رای رون��ق 
 تج��ارت در بخش ص��ادرات 

قائل بود.
اس��ت  حس��ینی معتق��د 
در س��ال های تحری��م ایران 
به ش��دت بازارهای صادراتی 
خود را از دس��ت داده است و 
اکنون بازگردان��دن بازارهای 
هدف در کوتاه مدت امکان پذیر 

نخواهد بود.
عض��و  دیگ��ر  س��وی  از 
هیات مدی��ره انجم��ن صنایع 
در  نی��ز  ای��ران  نس��اجی 
گفت وگو با »فرص��ت امروز« 
از تنگناه��ای موجود بر س��ر 
راه تولی��د می گوی��د. علیرضا 
حائری ب��ا انتق��اد از وضعیت 
تولید در صنعت نس��اجی در 
کش��ور صادرات در این بخش 
را یک شوخی بزرگ می داند.

حائری بر این باور است صنعت 
نساجی از س��ال های گذشته 
تاکنون با مشکالت عدیده ای 
مواج��ه ب��وده و هم اکن��ون 
بیش��ترین نیاز بازار از طریق 

واردات تامین می شود.
حائ��ری در عی��ن ح��ال 
می گوی��د: بی مهری ه��ا ب��ه 
صنعت نساجی ایران در حالی 
صورت می گیرد که این بخش 
می تواند پیش��تاز در افزایش 
آم��ار ص��ادرات غیر نفتی در 

کشور باشد.
حائ��ری در ب��ر ش��مردن 
مسائل و مش��کالتی که بر سر 
راه صنعت نساجی وجود دارد 
به مش��کل تامین نقدینگی و 
افزایش هزینه ه��ای تولید در 
این صنعت اشاره کرد.الزم به 
ذکر اس��ت در طول سال های 
گذشته ایران در زمینه صدور 
خدمات فنی و مهندس��ی که 
یک��ی از آیتم ه��ای مه��م در 
توس��عه صادرات غیر نفتی به 
حساب می آید توفیق چندانی 

نداشته است.
تمام این کاس��تی ها نیز به 
پای تحریم و از دس��ت دادن 

بازاره��ای صادرات��ی در پ��ی 
منزوی ش��دن ایران در حوزه 
تج��ارت نوش��ته می ش��ود.
طبق آماره��ای اعالم ش��ده 
می��زان ص��ادرات خدم��ات 
فن��ی و مهندس��ی در س��ال 
 92 در ح��دود 22 میلی��ارد و 
61 میلی��ون دالر ب��وده ک��ه 
نس��بت به سال گذش��ته آن 
بی��ش از ی��ک میلی��ون دالر 

کاهش داشته است.
براساس این آمار بیشترین 
آم��ار ص��دور خدم��ات فنی 
و مهندس��ی مربوط به س��ال 
90 به رق��م 41 میلیارد و 18 
میلیون دالر بوده ک��ه از این 
س��ال به بعد به دلیل تشدید 
تحریم ه��ا در هم��ه حوزه ها 
ازجمل��ه خدم��ات فن��ی و 
مهندسی س��یر نزولی آمار را 

شاهد بوده ایم.

چین،فرصتیبرایایران
حری��ری،  م�ج�ی�درض��ا 
نایب ریی��س ات��اق بازرگانی 
ایران و چی��ن در گفت وگو با 
»فرصت ام��روز« درخصوص 
فرصت های پی��ش روی ایران 
برای توسعه صادرات غیرنفتی 
خود توضی��ح می دهد: »یکی 

از بازارهای هدف برای تحقق 
توس��عه صادرات غیر نفتی در 

ایران چین خواهد بود.«
حریری در واکن��ش به این 
مطلب که گفته می ش��ود در 
س��ال های گذش��ته به دلیل 
تحریم ه��ا روابط تجاری میان 
ایران با کش��وری مانند چین 
تقویت شده، تصریح می کند: 
نبای��د فرام��وش کنی��م ک��ه 
چین دارای اقتص��اد و بازاری 
قدرتمن��د اس��ت ک��ه نباید 

دست کم گرفته شود.
به عقی��ده حری��ری حتی 
درصورتی ک��ه تحریم��ی هم 
رخ نمی داد باز هم این کشور 
ب��ازار خ��وب و پررونقی برای 
گسترش روابط تجاری با ایران 
ب��ه حس��اب می آمد.حریری 
بر این باور اس��ت ک��ه بخش 
خصوصی در ایران باید تمرکز 
خود را روی ص��ادرات کاال به 
چین بگذارد زیرا این کشور به 
لحاظ جمعیت و میزان تقاضا، 
بازاری نامحدود برای صادرات 

انواع کاال خواهد بود.
حریری در پاس��خ ب��ه این 
پرس��ش که وقتی امسال تراز 
تجاری ایران 11 میلیارد 
دالر منفی ش��ده است 
می ت��وان امی��دی ب��ه 
توسعه صادرات غیر نفتی 
داش��ت یا خی��ر، تاکید 
می کند: مشکل صادرات 
در ای��ران ن��ه افزای��ش 
واردات ک��ه بی توجهی 
ضع��ف  و  تولی��د   ب��ه 

در بازاریابی است.
وی ادام��ه می ده��د: 
آن  منطق��ی  راه��کار 
اس��ت که نیاز ب��ازار از 
طری��ق واردات تامی��ن 
تولی��د  و کااله��ای  ش��ود 
 داخل نی��ز به دیگر کش��ورها 

صادر شوند.
وی یک��ی از راهکاره��ای 
توس��عه  ب��رای  بازاریاب��ی 
صادرات غیر نفتی را برگزاری 
نمایشگاه های متعدد در بازار 
ه��دف می دان��د و می گوید: 
به ه��رروی ایران بای��د بتواند 
س��هم خ��ود را از بازاره��ای 
صادرات��ی به دس��ت آورد که 
برای رس��یدن به این مهم نیز 
بازاریابی و برگزاری نمایشگاه 
ب��ا ه��دف معرف��ی کاالهای 
ایران��ی یک��ی از مهم تری��ن 
 اقدام��ات در ای��ن زمین��ه 

خواهد بود.
رییس مجم��ع واردات نیز 
با اش��اره ب��ه اهداف توس��عه 
در  غیر نفت��ی  ص��ادرات 
چش��م انداز 20 س��اله کشور 
معتقد است: توسعه صادرات 
غیرنفت��ی در کن��ار بایدهایی 
که بس��یار تکرار شده نیازمند 
دس��تیابی به تکنولوژی بومی 

در کشور است.
محمد حسین برخوردار در 
گفت وگو با »فرص��ت امروز« 
هم نظر ب��ا نایب ریی��س اتاق 
ایران و چین می گوید: افزایش 

واردات ب��ه کش��ور منافاتی با 
توسعه صادرات ندارد و در این 
میان باید مش��کل تولید حل 
ش��ود، این در حالی است که 
چند س��الی کش��ور با بحران 
واردات مواد اولیه برای تولید 

مواجه است.
 برخوردار همچنین توضیح 
می ده��د: ابتدا بای��د ضرورت 
توس��عه ص��ادرات غیر نفتی و 
کاه��ش وابس��تگی ب��ه پول 
نفت از س��وی دولت ها مورد 
توجه قرار گی��رد و زمانی که 
این ب��اور ایج��اد ش��ود باقی 
 موان��ع و مش��کالت قابل رفع 

خواهد بود.
رش��د و توس��عه ص��ادرات 
غیرنفت��ی هم��واره به عنوان 
یک��ی از ابزاره��ای توس��عه 
مطرح ب��وده و خواه��د بود و 
از الزامات ه��ر اقتصادی با هر 
حجم و اندازه  است. در کشور 
ما اما ای��ن ال��زام حیاتی تر و 
ضروری ت��ر اس��ت، زی��را در 
شرایط رکود در اقتصاد به سر 
 می بری��م و بازاره��ای داخلی 

رونقی ندارد.
ب��رای اینک��ه واحده��ای 
صنعت��ی و تولی��دی کش��ور 
بتوانن��د گ��ردش مناس��بی 
از نظ��ر مالی داش��ته باش��ند 
چاره ای به جز عرضه کاالهای 
خ��ود ب��ه بازاره��ای جهانی 
ندارن��د و ای��ن ل��زوم توج��ه 
 ب��ه ص��ادرات را دوچن��دان 

می کند.
باوج��ود  سال هاس��ت   
مش��کالت موج��ود داخل��ی 
بح��ران تحریم ه��ای غرب بر 
اقتصاد ایران نیز مزید بر علت 
ش��ده و موج��ب ش��ده برای 
سال های متمادی تراز تجاری 

ایران منفی بماند.
از س��وی دیگر کارشناسان 
افزای��ش درآمده��ای نفتی را 
یک��ی از مهم تری��ن عوام��ل 
کاه��ش ص��ادرات غیر نفتی 
عنوان می کنن��د و بر این باور 
هس��تند تا زمانی که اقتصاد و 
بودجه ایران به نفت وابس��ته 
باش��د، امکانی برای توس��عه 
 ص��ادرات غیر نفت��ی وج��ود 

نخواهد داشت.
 واقعی��ت آن اس��ت ک��ه 
تولید کنندگان در بس��یاری از 
شاخه ها برای تامین نیاز داخل 
نیز نات��وان و نیازمن��د واردات 
هس��تند. پ��س از هدفمندی 
یارانه ه��ا و افزای��ش هزین��ه 
حامل های انرژی وضعیت تولید 
در کشور رو به وخامت گذاشت 
و از همان زمان بود که به دلیل 
افزای��ش هزینه ه��ای تولی��د 
بس��یاری از واحدهای تولید یا 
تعطیل شده اند یا ظرفیت تولید 

خود را کاهش داده اند.
از همی��ن رو بس��یاری از 
صاحب نظ��ران ب��ر ای��ن باور 
هس��تند که ب��رای توس��عه 
صادرات غیر نفتی در کش��ور 
ابت��دا بای��د معض��ل تولی��د 

حل وفصل شود.
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یادداشت

براساس اعالم گمرک جمهوری 
اسالمی ایران، حجم تجارت غیر نفتی 

 ایران در دو ماه سال ۹۳ 
به ۱۵.۸ میلیارد دالر رسید.

در این مدت دو میلیارد و 226 میلیون 
دالر کاال از کشور امارات متحده 

عربی، یک میلیارد و 6۱۳ میلیون دالر 
از چین، 6۹۳ میلیون دالر از هند، 

 ۵42 میلیون دالر از ترکیه و
 4۵۹ میلیون دالر از جمهوری کره 

وارد کشور شده است

بررسیصادراتغیرنفتیایران

ایران دومین اقتصاد بزرگ منطقه شرق میانه محسوب 
می شود و موقعیت اس��تراتژیک و دارایی های فراوانی نیز 
دارد. موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان یکی از کشورهای 
حاشیه خلیج فارس باعث شده، ایران عمده صادرات خود 
را بر محور صادرات نفت استوار کند. اگرچه این صادرات در 
سایه تحریم ها و کاهش قیمت نفت تا حدودی دستخوش 
بحران ش��ده، اما کماکان صادرات نف��ت بخش بزرگی از 
بودجه ای��ران را تأمین می کند. اما ای��ران به جز صادرات 
نفت در چه زمینه های دیگری قابلیت صادرات دارد و این 

صادرات شامل چه اقالمی می شود؟ 

صنایعپتروشیمیومیعاناتگازی
درصدرصادراتغیرنفتی

در ح��ال حاض��ر 30 ه��زار واحد وابس��ته ب��ه صنایع 
پتروشیمی در عسلویه و ماهشهر مشغول فعالیت هستند و 
محصوالت حاصل از فعالیت این واحد ها بالغ بر 40 میلیون 
تن است. با توجه به اینکه برخی محصوالت حوزه پزشکی، 
پالستیک و بسته بندی، لوازم خانگی، صنعت خودرو و... از 
مشتقات صنعت پتروشیمی محسوب می شود، این بخش 

از تولیدات داخلی ایران از ارزش باالیی برخوردار است. 
از سوی دیگر، رقمی در حدود 40درصد از کل صادرات 
غیرنفتی ایران، از صادرات محصوالت پتروشیمی تامین 
می شود که رقمی چشمگیر است. با در نظر گرفتن این امر 
که ایران در شرایط تحریم قرار دارد، می توان پیش بینی 
کرد در صورت لغو تحریم ها، ظرفیت صادرات پتروشیمی 

ایران به رقم 60 میلیون تن نیز برسد. 

بخشکشاورزی،درسایهصادراتنفت
بخش کش��اورزی ایران، تحت تاثی��ر عوامل متعددی 
قرار دارد که از س��اده تا پیچیده تقسیم بندی می شود. از 
میزان بارندگی و وضعیت آب و هوایی یا همان اقلیم ایران 
گرفته، تا تحریم و باالرفتن قیمت انواع کود و ماشین آالت 
کش��اورزی. کش��اورزی در ایران، سال هاس��ت زیر سایه 
فرمان��روای بزرگ ص��ادرات ایران )نفت( س��ر خم کرده 
است. جریان صادرات و واردات این بخش هم تابع همین 
متغیر های نسبتا غیرقابل کنترل قرار دارد. به طوری که 
در دهه 90 میالدی طیف رشد صادرات بخش کشاورزی 
ایران از سه تا 19 درصد گس��ترده و متنوع بود. اما ایران 
در طول دهه های گذش��ته ت��الش کرده ب��ازار صادرات 
محصوالت کشاورزی خود را حفظ کند. عراق، افغانستان و 
امارات سه بازار عمده صادرات محصوالت بخش کشاورزی 
ایران هستند. به نظر می رسد، دو راهکار عمده که شامل 
گسترش تعاونی های کوچک و بزرگ کشاورزی و تمایل 
به حرکت آهسته بخش کش��اورزی ایران از دولتی بودن 
به خصوصی شدن اس��ت، راهکارهایی زیرساختی برای 
اس��تقالل و افزایش س��رمایه گذاری در بخش کشاورزی 

ایران باشد. 

صنعتماهیگیریوشیالت
ایران در وضعیت جغرافیایی مناس��بی ب��رای تجارت 
دریای��ی و صادرات محص��والت دریایی ق��رار دارد. صید 
ماهی در ایران بازار نسبتا پر رونقی دارد و دسترسی ایران 
به آب های خلیج فارس و دریای خزر باعث ش��ده، ایران 
ظرفیت صید ساالنه چندین هزار تن ماهی را داشته باشد. 
بخش شیالت ایران، توجه و سرمایه گذاری ویژه ای روی 
خاویار و صادرات خاویار دارد. برای مث��ال ایران در کنار 
کشورهای روسیه، قرقیزستان، آذربایجان و ترکمنستان 
یک کمپین ب��رای محافظت از قیمت خاوی��ار در منطقه 

تشکیل داده است. 

معادنوسنگهایمعدنی
معادن متعدد ایران و بهره برداری از این معادن، فرصتی 
مناسب برای اش��تغال زایی و صادرات فراهم کرده  است. 
بسیاری از کشورهای همس��ایه ایران از انواع فلزات ایران 
اس��تفاده می کنند. مس به عنوان یکی از پرطرفدارترین 
اقالم اس��تخراجی از معادن ایران، مورد توجه کشورهای 

همجوار ایران است. 
سیمان، س��نگ آهن، س��رب و مس در صدر صادرات 
محصوالت مش��ابه ب��ه دیگر کش��ورها هس��تند. عراق، 
افغانس��تان، امارت، ترکیه و چین، به ترتیب بیش��ترین 

خریداران این قبیل محصوالت از ایران هستند. 

فرش،پستهوزعفران
3محصولسنتیصادراتایران

صادرات فرش و زعفران، سال هاست در ایران رواج دارد. 
صادرات فرش از ایران با رقمی در حدود 500 میلیون دالر 
در س��ال، یک س��وم بازار بین المللی صادرات فرش را به 
خود اختصاص داده است. صادرات زعفران و پسته ایران 
در وضعیت بدی قرار ندارد، اما وضعیت صادرات زعفران 
و پسته ایران بس��یار پر افت و خیز تر و نامطمئن تر از بازار 
صادرات فرش ارزیابی می ش��ود، زیرا در زمره محصوالت 

کشاورزی با تولید محدود و پر زحمت هستند. 

صادراتغیرنفتیمیتواند
جایگزینصادراتنفتیباشد؟

پاسخ به چنین سوالی بسیار دشوار است، آمارها نشان 
می دهد میزان صادرات ایران نس��بت به س��ال گذش��ته 
میالدی رشد داشته اس��ت، اما ایران تا عدم وابستگی به 
صادرات نفت راهی طوالنی و نسبتا دشوار در پیش دارد. 
چند ریز عامل احتمالی که باعث این وابس��تگی می شود 

شامل موارد زیر است: 
*اغلب اقالم غیرنفتی که ایران صادر می کند، مواد خام 
یا طبیعی است. در واقع صادرات ایران اغلب شامل موادی 
اس��ت که س��اخت کارخانه های ایران و تکنیک و دانش 

ایرانی نبوده و از بدنه منابع طبیعی مشتق می شود. 
*محدود بودن بازار صادرات ایران ب��ر اثر تحریم های 
بین الملل��ی و در نتیجه مح��دود بودن س��قف فروش و 

بازارهای فروش .
* عدم ورود برخی کاالهای اولیه برای تولیدات داخلی 

و ارتقای کیفیت محصوالت برای صادرات. 
*مشکالت در بخش سرمایه گذاری خارجی در زمینه 

تولیدات بین المللی در ایران .

دیدگاه

نگارمیرزایی

رویاپاکسرشت

کارشناساقتصادی
علیدینی



گزارش »فرصت امروز« از وضعیت گردشگری سالمت در ایران

گردشگری سالمت، خدمتی نوظهور در بازار محصوالت گردشگری

گردشگری سالمت به عنوان 
صنع��ت  اش��کال  از  یک��ی 
ان��واع  ش��امل  گردش��گری 
گردشگری  جمله  از  مختلفی 
درمانی یا پزشکی است که از 
دهه 1990 رشد چشمگیری 
یافته اس��ت. در گردش��گری 
پزشکی گردش��گران با هدف 
بیماری  ی��ک  درم��ان  اصلی 
خاص یا انجام اعمال جراحی 
زیبایی به مقاصد خاص سفر 
می کنن��د. ام��روزه مهم ترین 
مقاص��د این نوع گردش��گری 
کش��ورهای درحال توسعه ای 
هس��تند که به لح��اظ هزینه 
مقرون به صرفه ان��د و از نظ��ر 
توس��عه دان��ش و تکنولوژی 
پزش��کی نیز از استانداردهای 

الزم برخوردارند. 

گردشگری درمانی 
درجهان

گردشگری درمانی به مفهوم 
سفربه قصد درمان به خارج از 
کشور یا منطقه محل زندگی 
گردش��گر اس��ت. امروزه غالبا 
مردم کش��ورهای توسعه یافته 
تمایل دارن��د جهت درمان به 
کشورهای درحال توسعه سفر 
کنن��د. به عن��وان مثال مقصد 
گردش��گران درمان��ی منطقه 
نی��ز عمدتا کش��ورهای  اروپا 
واق��ع در منطقه آس��یا مانند 
س��نگاپور،  هن��د،  تایلن��د، 
فیلیپی��ن، کره جنوبی، مالزی 
و تای��وان و آمریکای ش��مالی 
اس��ت.  اهداف اصل��ی انجام 
سوی  از  درمانی  گردش��گری 
کش��ورهای  ش����هرون��دان 

توس��عه یافته مانن��د امریکا و 
اروپا، هزینه های باالی درمان 
در این کش��ورها، زمان انتظار 
برای دریافت  بس��یار طوالنی 
خدم��ات پزش��کی، راحتی و 
بودن سفرهای  قابل دسترس 
بین المللی، عدم پوشش بیمه 
زندگ��ی،  درمح��ل  مناس��ب 
رش��د چش��مگیر تقاضا برای 
جراحی ه��ای زیبایی و رش��د 
خدمات پزشکی در کشورهای 
در حال توسعه است. همچنین 
برخ��ی  ش��هروندان  اه��داف 
مانند  توسعه نیافته  کشورهای 
افغانستان  س��ومالی،  سودان، 
و لیبی و کش��ورهای آسیایی 
از انج��ام گردش��گری درمانی 
عدم وجود خدمات بهداش��ت 
و درمان مناس��ب و پرس��نل 
پزشکی است و در کشورهای 
دارای جمعی��ت پیر هم تعداد 
ب��االی اف��راد مس��ن، کمبود 
پرس��نل و هزینه ه��ای باالی 
مراقب��ت دالیل اصل��ی انجام 
گردش��گری درمان��ی اس��ت.  
به عنوان  گردشگری س��المت 
درآمدزای  چهارمین صنع��ت 
جه��ان اکن��ون م��ورد توجه 
بسیاری از کشورها قرار گرفته 
است به طوری که ساالنه حدود 
هف��ت میلی��ون نفر ب��ا هدف 
ب��ه کش��ورهای دیگر  درمان 
سفر می کنند و درآمد حاصل 
از آن در جه��ان از 40میلیارد 
دالر در س��ال 2004 به 100 
میلیارد دالر در س��ال 2012 

رسیده است. 

استانداردهای
گردشگری سالمت

ب��ه  س��المت  گردش��گری 

و  ب��اال  حساس��یت  دلی��ل 
نیازمند  افراد  اهمیت سالمت 
اس��تانداردهایی است که این 
اس��تانداردها وج��ود دان��ش 
فن��ی و علم��ی و همچنی��ن 
و  پزش��کی  زیرس��اخت های 
می ش��ود.  ش��امل  را  درمانی 
به طوری ک��ه مقاص��دی ک��ه 
ای��ن  در  فعالی��ت  خواه��ان 
هس��تند  گردش��گری  ن��وع 
بای��د اس��تانداردهای الزم را 
بهتری��ن  ارائ��ه  راس��تای  در 
خدم��ات درمانی و پزش��کی 
کنند.  کس��ب  گردشگران  به 
یک��ی از این اس��تانداردهای 
الزم برخورداری از گواهینامه 
JCI برای اعتبارسنجی مراکز 
درمانی است. به همین دلیل 
توس��عه  درحال  کش��ورهای 
سعی می کنند تا تعداد مراکز 
درمان��ی بیش��تری را مطابق 
بین المللی  اس��تانداردهای  با 
آم��اده س��ازند ت��ا موف��ق به 
دریافت این گواهینامه شوند. 
در بین کش��ورهای منطقه 
ایران کش��ورهایی  و رقب��ای 

متحده،  عرب��ی  امارات  مانند 
ترکیه،  س��عودی،  عربس��تان 
هن��د، مال��زی و اردن تعداد 
قاب��ل توجه��ی از ای��ن ن��وع 
س��طح  در  را  بیمارس��تان ها 
به طوری که  دارن��د.  جهان��ی 
در کش��ور هن��د 21، ترکیه 
50، مال��زی 13، اردن 10 و 
امارات عربی متحده 89 مرکز 
 JCI ب��ا گواهینامه  درمان��ی 
وج��ود دارد، ام��ا هیچ یک از 
مراکز درمانی در ایران موفق 
گواهینامه  ای��ن  دریاف��ت  به 
موض��وع  همی��ن  نش��ده اند. 
گردشگران  تمایل  عدم  باعث 
خارج��ی به س��فر درمانی به 
ای��ران ش��ده اس��ت. البته به 
غی��ر از عراقی ها ک��ه به خاطر 
ش��رایط جنگی و نابس��امانی 
اجتماع��ی و عدم تمکن مالی 
ب��اال معم��وال به ایران س��فر 

می کنند. 

گردشگری درمانی 
در ایران

از  ب��ا برخ��ورداری  ای��ران 

تیم ه��ای پزش��کی متبحر در 
برخ��ی رش��ته های پزش��کی 
پتانس��یل های  جمل��ه  از 
گردش��گری درمانی محسوب 
می ش��ود، اما ب��ه دلیل ضعف 
خدمات درمان��ی و تجهیزات 
پزش��کی در مقایس��ه با رقبا، 
گردشگری درمانی ایران هنوز 
ت��وان ورود ب��ه بازارهای��ی با 
س��طح درآمد باالتر در جهان 
را ن��دارد. تاکن��ون حدود 60 
درمان  و 50مرکز  بیمارستان 
ناباروری در کشورساخته شده 
است و همچنین پایین بودن 
هزینه های درمان در ایران در 
مقایس��ه با دیگر کش��ورهای 
و همس��ایه می تواند  اسالمی 
ای��ران را تبدی��ل ب��ه یکی از 
اصلی گردش��گری  قطب های 
س��المت به خصوص در جهان 
اس��الم کند.  براس��اس آمار، 
س��االنه ح��دود 80 هزارنف��ر 
گردشگر به قصد درمان بیشتر 
از کش��ورهایی چ��ون ع��راق، 
افغانس��تان، حوزه خلیج فارس 
آس��یای  برخی کش��ورهای  و 

مرکزی به ایران سفر می کنند. 
بناب��ر تعریف گردش��گری  اما 
ش��هروندان  عالوه بر  س��المت 
کش��ورهای توسعه نیافته، غالبا 
توسعه یافته  مردم کش��ورهای 
تمای��ل دارن��د جه��ت درمان 
توسعه  درحال  به کش��ورهای 
س��فرکنند. درحال��ی ک��ه در 
که  گردشگرانی  بیش��تر  ایران 
به قصد درمان س��فر می کنند 
نیافته  از کش��ورهای توس��عه 
هزینه های  کاهش  که  هستند 
درمان نس��بت ب��ه تکنولوژی، 
دانش علم��ی و فنی برای آنها 

اهمیت بیشتری دارد. 
برای تبدیل ش��دن به یکی 
گردش��گری  قطب ه��ای  از 
س��المت درمنطقه خاورمیانه 
هنوز مش��کالت بسیار زیاد و 
ج��دی وجود دارد. س��خت و 
پروس��ه صدور  بودن  طوالنی 
ویزای پزشکی و نبود تضمین 
برای صدور چندباره این ویزا 
درطول درمان، نبود تجهیزات 
مدرن پزش��کی در بسیاری از 
نبود  بیمارس��تان های کشور، 
ام��کان جابه جای��ی پ��ول از 
طریق کارت ه��ای اعتباری و 
حم��ل پول به صورت دس��تی 
ب��ه داخل کش��ور و نگهداری 
آن در ط��ول س��فر درمان��ی 
از س��وی بیم��ار و هم��راه او، 
نب��ود پوش��ش های بیمه های 
بین الملل��ی درکش��ور، ع��دم 
بیمارس��تان ها  برخ��ورداری 
و مراک��ز درمان��ی کش��ور از 
گواهینامه ه��ای بین الملل��ی، 
زیرس��اخت های  ضع��ف 
حمل و نقل  به ویژه  حمل و نقل 
ضع��ف  کش��ور،  هوای��ی 
و  بازاریاب��ی  برنامه ه��ای 

اطالع رس��انی و ضع��ف نظام 
ج��ذب و توزیع گردش��گران 
درمان��ی از جمل��ه مهم ترین 
ضعف ه��ای حاک��م در ای��ن 
دیگر  ازس��وی  اس��ت.  بخش 
وج��ود تیم ه��ای پزش��کی و 
متبح��ر درکش��ور،  درمان��ی 
تمایل کش��ورهای همس��ایه 
ب��رای  مس��لمان  به وی��ژه  و 
اس��تفاده از خدم��ات درمانی 
ایران، تخصص ویژه در برخی 
رشته ها مانند ناباروری، مزیت 
ناش��ی از کاهش ارزش ریال 
و درنتیج��ه کاه��ش قیم��ت 
خدم��ات ب��ه ازای ه��ر دالر و 
برخورداری از ثبات سیاس��ی 
ازجمل��ه  داخل��ی  امنی��ت  و 
فرصت ها و نقاط قوت فراروی 
توس��عه این بخش اس��ت. به 
منظ��ور برنامه ری��زی صحیح 
در ای��ن بخش دول��ت باید با 
ارائ��ه تس��هیالت و وام ه��ای 
س��رمایه گذاران  ب��ه  کم بهره 
بخ��ش خصوص��ی اق��دام به 
م��درن  تجهی��زات  واردات 
پزش��کی کند تا بیمارستان ها 
و مراک��ز درمان��ی گواهینامه 
کس��ب  را  الزم  بین الملل��ی 
معافی��ت  کنن��د. همچنی��ن 
سرمایه گذارانی  برای  مالیاتی 
ک��ه خواهان س��رمایه گذاری 
در حوزه گردش��گری سالمت 
باید در دس��تورکار  هس��تند 
به طوری که  قرارگی��رد  دولت 
کش��ور ترکی��ه ب��ا تمرکز بر 
گردشگری سالمت برنامه های 
از  را  راهب��ردی گس��ترده ای 
ایجاد  و  طریق سرمایه گذاری 
مناطق آزاد و معاف از مالیات 
درحوزه گردش��گری سالمت 

ایجاد کرده است. 

محمدکاوه، رییس کمیس��یون گردش��گری 
و خدم��ات ات��اق بازرگانی ای��ران، درخصوص 
وضعیت گردش��گری درمانی ایران به »فرصت 
امروز«، می گوید: درحال حاضر به منظور توسعه 
بخش گردشگری سالمت فضای بسیار مطلوبی 
درکشور ایجاد شده به طوری که روزانه برمیزان 
آم��ار گروه ه��ای مختلفی ک��ه دارای امکانات، 
تجهیزات و مراک��ز درمانی برای گردش��گری 

سالمت هستند، اضافه می شود.
کاوه تصریح می کن��د: با توجه به درآمدزایی 
بس��یارباالی بخش گردشگری درمانی، درحال 
حاضر بس��یاری از تورگردانان کشور به صورت 
فردی و گروهی خواهان جذب توریس��ت های 
بین المللی و داخلی در راس��تای گردش��گری 
سالمت هستند.  رییس کمیسیون گردشگری 
و خدم��ات ات��اق بازرگان��ی ای��ران می افزاید: 
فرهنگ بسیار خوبی درخصوص توسعه بخش 
گردش��گری سالمت در کش��ور ایجاد شده که 
اس��تمرار ای��ن فرهنگ هم مس��تلزم حمایت 
همه جانبه دولتمردان است به طوری که درحال 

حاضر توجه سرمایه گذاران بخش خصوصی که 
خواهان سرمایه گذاری دربخش های درآمدزای 
اقتصادی هس��تند، به سمت سرمایه گذاری در 
بخش گردشگری سالمت معطوف شده است.  
وی با اشاره به اینکه عالوه بر پزشکان متخصص 
و فوق تخص��ص، بس��یاری از س��رمایه گذاران 
بخش خصوصی خواهان هزینه س��رمایه خود 
در بخش های مختلف اقتصادی از جمله حوزه 
گردش��گری سالمت هستند، ادامه می دهد: در 
بسیاری از کشورهای دنیا سرمایه گذار صددرصد 
س��رمایه اولی��ه را نمی پردازد ب��ه همین دلیل 
س��رمایه گذار بخش خصوصی نیازمند دریافت 
تسهیالت و حمایت های دولت در راستای اخذ 
مجوزهای الزم، واردات و خرید تجهیزات مدرن 
پزشکی اس��ت.  رییس کمیسیون گردشگری 
و خدمات ات��اق بازرگانی ایران م��ی افزاید: در 
حال حاضر بس��یاری از گردشگران خارجی از 
کش��ورهایی مانند عراق، س��وریه، افغانستان و 
ح��وزه خلیج فارس با هدف اصل��ی درمان یک 
بیماری خاص مانند انجام اعمال جراحی چشم 

و ناباروری و زیبایی به مقاصد خاصی از کش��ور 
به ویژه اس��تان های خراس��ان رض��وی، فارس، 
تهران، خوزس��تان، آذربایجان غربی و مازندران 
س��فر می کنند.  کاوه درخصوص اس��تفاده از 
آب های گ��رم معدنی برای درمان و س��المت 
می افزاید: درشهر الریجان منطقه ای به نام آب 
گ��رم الریجان وجود دارد ک��ه در این منطقه 
با حمای��ت س��رمایه گذاران بخش خصوصی 

هتل��ی ب��رای اس��تفاده از آب های جوش��ان 
معدنی ساخته شده است، به طوری که آب های 
معدنی به صورت مس��تقیم توسط لوله هایی از 
سرچشمه به داخل وان یا استخرهای موجود 
در هتل س��رازیر می شود.  وی ادامه می دهد: 
نکته ای که حائز اهمیت اس��ت اینکه ازسوی 
س��رمایه گذار درمنطقه الریجان هتل ساخته 
ش��ده، اما مابقی زیرساخت ها از جمله توسعه 

و مرمت جاده های دسترسی، امکانات شهری 
و عمران و آبادی حاش��یه از سوی دولتمردان 
فراهم نشده، که این امر باعث کاهش استقبال 
از این هتل از س��وی گردش��گران خارجی و 
داخلی به منظور توس��عه بخش گردش��گری 
درمان��ی ش��ده اس��ت. ریی��س کمیس��یون 
گردش��گری و خدم��ات ات��اق بازرگانی ایران 
می افزاید: به علت عدم ایجاد زیرس��اخت ها از 
سوی دولتمردان، مدت زمان استفاده از هتل 
الریجان 50 درصد سال را هم شامل نمی شود 
بنابراین دوره خواب هتل بسیار زیاد و ساخت 
این هتل تاکنون برای سرمایه گذار درآمدزایی 

خوبی نداشته است. 
کاوه می افزای��د: دولت درخصوص توس��عه 
بخش گردشگری س��المت در حوزه استفاده 
از آب های گرم معدنی در راس��تای س��اخت 
هتل های زنجیره ای درشهرس��تان س��رعین، 
رامسر و آب گرم الریجان، باید وام های بدون 
بهره یا با اقس��اط بلندمدت به سرمایه گذاران 

بخش خصوصی ارائه دهد. 

موزه جنگ مسکو قابل مقایسه با موزه جنگ ایران نیست

لزوم تخصیص وام های کم بهره به سرمایه گذاران

گزارش

محمدعل��ی فرخ مهر، رییس اتحادیه هتل ها 
و هتل آپارتمان های تهران، درخصوص اینکه از 
نظر اعمال جراحی چشم شهر تهران حرف اول 
را در منطقه خاورمیانه می زند، آیا درخصوص 
س��اخت هتل های بین المللی در این ش��هر به 
منظور رفاه گردش��گران خارجی در راس��تای 
توس��عه گردش��گری س��المت اقدامی صورت 
گرفته، ب��ه »فرصت ام��روز«، می گوید: عمدتا 
گردش��گرانی که برای معالجه به ش��هر تهران 
سفر می کنند از کش��ور عراق هستند که این 
افراد از نظر درآمد در سطح پایینی قرار دارند. 

فرخ مه��ر با بی��ان اینکه تع��داد هتل های 

پنج س��تاره درش��هر تهران کم نیست، اضافه 
می کن��د: معم��وال م��ردم کش��ورهای عربی 
همس��ایه به ویژه عراق ب��رای اعمال جراحی 
چشم به بیمارس��تان فارابی مراجعه کرده و 
در هتل های دو یا سه ستاره یا مهانپذیرهای 

خیابان قزوین مستقر می شوند. 
وی تصریح می کند: افرادی که به شهر تهران 
برای درمان بیماری س��فر می کنند از اقش��ار 
بسیارضعیف محسوب می شوند و به هیچ وجه 
دنبال هتل های پنج ستاره نیستند، مگر ایرانیان 
مقیم کشورهای اروپایی که برای انجام اعمال 
جراحی چش��م، دندان و زیبایی به علت پایین 

بودن هزینه ه��ای درمان به ای��ران آمده و در 
منازل دوس��تان و اقوام یا در هتل های چهار و 

پنج ستاره تهران اقامت می کنند. 
فرخ مهر باتاکید بر اینکه بیماران کشورهای 
اروپایی برای معالجه به ایران س��فر نمی کنند، 
اضافه می کند: کش��ورهای اروپایی و امریکایی 
از س��طح تکنول��وژی، دان��ش علم��ی و فنی 
بس��یارباالیی برخ��وردار هس��تند و همچنین 
مردم این کش��ورها تحت پوش��ش بیمه های 
کامل دولت قرارگرفته اند، به همین دلیل سفر 
به ای��ران برای درمان بیم��اری به هیچ عنوان 

عقالنی نیست. 

عراقی ها بیشترین گردشگران درمانی شهر تهران

اگرچه گردش��گری درمان��ی با ه��دف انجام 
جراحی ه��ای زیبایی ی��ا درم��ان بیماری های 
خاص در چند دهه اخیر رش��د یافته، اما پیشینه 
گردش��گری با هدف س��المت و آرامش بس��یار 
قدیمی تر اس��ت به طوری که در دوره باس��تان از 
آب های معدنی برای درمان و س��المت استفاده 
می شده است. هتل الله سرعین یکی از هتل هایی 
اس��ت که در این راس��تا خدماتی ارائه می دهد. 
مسئول این هتل در پاس��خ به اینکه چرا تاکنون 
هتل ه��ای زنجیره ای و بین المللی برای توس��عه 
بخش گردش��گری س��المت به وی��ژه آبدرمانی 
س��اخته نش��ده، به »فرصت امروز«می گوید: در 
این دو س��ال اخیر آمار ورود گردشگران حاشیه 
خلیج ف��ارس و حتی ش��رق دور به شهرس��تان 
سرعین بسیار افزایش پیدا کرده است، به عنوان 
مثال چندی پیش گروهی گردش��گر از کش��ور 

ژاپ��ن به منظ��ور اس��تفاده از مناظ��ر طبیعی و 
آب های جوش��ان معدنی به شهرستان سرعین 
سفر کرده بودند. این مسئول، با بیان اینکه حدود 
11 چشمه آب گرم معدنی در شهر سرعین وجود 
دارد، می افزاید: معموال گردشگران به مکان های 
آبدرمانی با امکاناتی چون سونا، جکوزی و غیره 
تمایل دارند به همین دلیل گردشگران خارجی 
که به این هتل مراجعه می کنند، برای آبدرمانی 
به قس��مت پاویون مخص��وص ب��رای مهمانان 
مجتمع آبدرمانی س��بالن فرس��تاده می شوند. 
وی با بیان اینکه درشهرس��تان س��رعین حدود 
250 هتل آپارتم��ان، آن هم با درجه دو یا س��ه 
ستاره وجود دارد، تصریح می کند: در شهرستان 
س��رعین عالوه بر ض��رورت س��اخت هتل های 
بین المللی، باید در داخل هتل ها به منظور توسعه 
گردشگری سالمت و آبدرمانی وان های آب گرم 

خصوصی برای گردش��گران ساخته ش��ود اما از 
سوی سازمان آب و فاضالب مجوز لوله کشی آب 
گرم معدنی از چش��مه به هتل ها داده نمی شود. 
این مسئول تصریح می کند: ایران می تواند از نظر 
آبدرمانی بس��یار حائز اهمیت باشد به طوری که 
شهر کوچکی در کش��ور هلند که دارای آب گرم 
معدنی است، با ارائه تسهیالت به سرمایه گذاران 
و امکانات ش��هری از س��وی دولت، ب��ه یکی از 
جاذبه های توریس��تی آبدرمانی جه��ان تبدیل 
شده اس��ت. وی می گوید: چنانچه سرمایه گذار 
بخش خصوص��ی خواهان س��اخت هتلی همراه 
با امکانات آبدرمانی درشهرستان سرعین باشد، 
متاسفانه از سوی دولت همکاری های الزم انجام 
نمی شود به طوری که با گذاشتن  ضوابط و قوانین 
سخت، معموال س��رمایه گذار از انجام هدف خود 

منصرف می شود. 

انصراف سرمایه گذاران در پی ضوابط و قوانین سخت

ضرورت تشکیل ستاد هماهنگی 
بخش سالمت گردشگران

درحال حاضر مهم ترین مقاصد گردش��گری سالمت 
کش��ورهای در حال توس��عه مانند کش��ورهای منطقه 
آسیا و خاورمیانه هس��تند که در این میان می توان به 
کش��ورهایی چون اردن، ترکیه، ام��ارات عربی متحده، 
عربستان و ایران اش��اره کرد. کشور اردن با تمرکز باال 
بر گردشگری پزش��کی به ویژه بر بازارهای خاورمیانه و 
شمال آفریقا توانسته چهار درصد از تولید ناخالص ملی 
خ��ود را از این طریق تامین کند. هزینه های درمان در 
کشور اردن از دیگر مقاصد گردشگری درمانی پایین تر 
اس��ت. همچنین کش��ور مالزی هم با ایجاد مشوق های 
مالیاتی، تس��هیالت ساخت س��اختمان و صدور ویزای 
درمانی وارد این بازار ش��ده اس��ت، اما در ایران باوجود 
تشکیل کمیته گردشگری س��المت در سازمان میراث 
فرهنگی و گردش��گری کش��ور تاکنون میزان ارز قابل 
توجهی در راس��تای توس��عه بخش گردشگری سالمت 
ب��ه کش��ور تزریق نش��ده اس��ت. ب��ه همی��ن منظور، 
درخصوص وضعیت حال حاضر گردش��گری سالمت با 
جبارکوچکی نژاد، رییس فراکسیون گردشگری و میراث 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی به گفت وگو پرداختیم. 
جبارکوچکی نژاد، رییس فراکس��یون گردش��گری و 
میراث فرهنگی مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به 
ضرورت توس��عه بخش گردشگری س��المت در کشور، 
ب��ه »فرصت ام��روز« می گوید: سیاس��ت گذاری بخش 
گردش��گری سالمت از سوی س��ازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری کش��ور انجام می شود و متولی اجرای آن 
وزارت بهداش��ت و درمان اس��ت، به طوری که سازمان 
می��راث فرهنگی و گردش��گری باید نیاز گردش��گران 
خارج��ی را به خدمات بخش درمانی مش��خص کند و 
وزارت بهداش��ت و درمان هم براساس آن نیازمندی ها، 

امکانات و تجهیزات بیمارستانی را آماده سازد. 
کوچکی نژاد ب��ا بیان اینکه اطالع دقیقی درخصوص 
تعداد و مبدا گردش��گران س��المت ن��دارم، می افزاید: 
معتقدم، وزارت بهداش��ت و درمان باید سهمی از منابع 
بودج��ه را در بخش توس��عه گردش��گری س��المت در 

راستای تجهیز بیمارستان ها هزینه کند. 
وی ادام��ه می ده��د: در راس��تای توس��عه بخ��ش 
گردش��گری س��المت ایران، باید س��تادی تحت عنوان 
هماهنگی بخش س��المت گردشگران تشکیل شود، به 
طوری که در سازمان جهانی جهانگردی عالوه بر تبلیغ 
جاذبه های طبیعی و گردشگری، تخصص های خدمات 
درمانی و پزش��کی از جمله توانمندی چش��م پزشکی، 
درمان ناباروری و بیماری های قلبی و عروقی پزش��کان 

کشور هم تبلیغ و معرفی شود. 
گردش��گری س��المت با وجود چش��مه های آب گرم 
معدنی ابتدا حدود دوهزار س��ال پیش توس��ط رومی ها 
توسعه یافته و در ادامه در طول قرن نوزدهم بسیار مورد 
توجه و اس��تقبال قرار گرفت. ش��کل دیگری از توسعه 
گردشگری س��المت، گردش��گری درمانی است که به 
تازگی بیش��تر مورد توجه قرارگرفته اس��ت و از جمله 
نمودهای آن مجتمع های گردشگری سالمت مبتنی بر 

رژیم غذایی و تغذیه است. 
مجتمع های��ی که عالقه مندان برای کاهش یا افزایش 
وزن یا بازیابی توان جس��می به کمک آبدرمانی به آنجا 

مراجعه می کنند. 
رییس فراکس��یون گردش��گری و می��راث فرهنگی 
مجل��س ش��ورای اس��المی، درخص��وص آبدرمان��ی با 
اس��تفاده از آب های گرم معدنی، تصری��ح می کند: در 
برخی مناطق کش��ور از جمله شهرس��تان س��رعین در 
استان اردبیل و شهرستان الریجان در استان مازندران، 
جاذبه ه��ای گردش��گری به ویژه آب های گ��رم معدنی 
وجود دارد، که تاکنون در شهرستان سرعین و الریجان 
س��اخت هتل برای اقامت گردشگران خارجی و داخلی 
و اس��تفاده از آب ه��ای گرم معدنی ص��ورت گرفته، اما 
در برخی استان های دیگر هنوز زیرساخت های مناسب 

ایجاد نشده است. 
کوچکی نژاد می افزاید: شهرس��تان سرعین در استان 
اردبیل به علت هوای بس��یار خنک و س��ردی که دارد، 
می تواند یکی از جاذبه های گردش��گری منحصربه فرد 
کش��ور محس��وب ش��ود، به طوری ک��ه دراوج گرمای 
تابس��تان باید در این منطقه ییالقی بخاری روشن کرد 
که این ویژگی برای بس��یاری از گردشگران خارجی و 

داخلی مورد پسند و مطلوب است. 
وی ادامه می دهد: با توجه به اینکه شهرستان سرعین 
از ظرفی��ت بس��یار مطلوب��ی برای جذب گردش��گری 
س��المت برخوردار اس��ت، به همین دلیل باید هر چه 
سریع تر ایجاد زیرساخت ها شامل جاده های دسترسی، 
هتل و محل اقامت مناسب برای گردشگران خارجی در 

دستورکار مسئوالن دولتی قرار گیرد. 
رییس فراکس��یون گردش��گری و می��راث فرهنگی 
مجل��س ش��ورای اس��المی بابی��ان اینک��ه متول��ی و 
سیاس��ت گذار گردشگری سالمت سازمان گردشگری و 
میراث فرهنگی کشور اس��ت، تصریح می کند: سازمان 
می��راث فرهنگی و گردش��گری کش��ور بای��د نیازهای 
گردش��گران خارجی را در بخش گردش��گری سالمت 
بررس��ی کند و چنانچه در این بررسی طرحی نیازمند 
به تصویب قانون بود باید آن طرح را به مجلس شورای 

اسالمی ارجاع دهد. 

سوگند چاوشی

شهرزاد پالسعیدی
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اقتصاد، پوتین را به ترکیه کشاند
به گ��زارش وال اس��تریت ژورنال، با 
وجود همه اختالف ه��ا میان ترکیه 
و روس��یه در صحنه سیاسی به ویژه 
بر س��ر س��وریه، والدیمیر پوتین در 
سفری یک روزه به آنکارا رفت تا مذاکرات مفصلی میان 
دوطرف از گس��ترش تبادالت تجاری تا اوضاع در عراق 

و سوریه شکل بگیرد. 
س��فر مهم پوتین به ترکیه و مذاکرات او با مقام های 
آنکارا در حال��ی صورت گرفت که برخ��الف فریادهای 
رجب طی��ب اردوغ��ان، رییس جمهور ترکی��ه، آنکارا و 
واشنگتن به توافق نس��بی درباره سوریه دست یافته اند 
ک��ه بعض��ی از خواس��ته های ترکیه را تامی��ن می کند. 
دیدار پوتین و اردوغان نخس��تین دی��دار رو در روی این 
دو نفر از زمان تبدیل پس��ت اردوغان از نخس��ت وزیری 
به ریاست جمهوری به حس��اب می آید؛ همان کاری که 

درسال ۲۰۱۲ پوتین در روسیه انجام داد. 
رییس جمهور روس��یه در س��فر خود از فرودگاه راهی 
مقب��ره آتات��ورک ش��د و از آنج��ا به کاخ تازه تاس��یس 
ریاس��ت جمهوری رف��ت تا ب��ا اردوغان که ح��اال مقام 
ریاس��ت جمهوری ترکی��ه را از پس��تی تش��ریفاتی ب��ه 
مه��ره ای مهم تبدیل کرده، دیدار کن��د. ترکیه از زمان 
آغاز ناآرامی های س��وریه همواره در جبهه مقابل مسکو 
قرار داش��ت، اما با وجود این اختالف ها گزارش ها نشان 
می دهد که دوطرف قصد دارند مبادالت تجاری ساالنه 

خود را تا سال ۲۰۲۰ به ۱۰۰ میلیارد دالر برسانند. 
افزایش مبادالت تجاری و مس��ئله ان��رژی مهم ترین 
محور مذاکرات دوطرف  بوده است، اما مقام های کرملین 
اعالم کرده اند که پوتین و اردوغان در نشست های خود 
مس��ئله س��وریه و عراق را به صورت جدی مورد بررسی 

قرار داده اند. 

عینک جدید گوگل
ب��ه گ��زارش گاردین، 
دقیق����ا زمان��ی ک��ه 
اکث��ر کارب��ران گمان 
می کردند پروژه عینک گوگل با شکس��ت مواجه ش��ده، 
این ش��رکت درص��دد معرفی بروزرس��انی این محصول 
خود اس��ت. گوگل در این به روزرسانی تمام چیپ های 
پردازش��ی را نوس��ازی کرده و عمر بات��ری را هم بهبود 

بخشیده است. 
وال اس��تریت ژورنال گفته اس��ت که چیپ پردازشی 
اینتل درون نسخه جدید این عینک جایگزین پردازشگر 
سابق کمپانی تگزاسی می شود. اینتل هم با تایید چنین 
موضوع��ی گفته که تصمیم دارد تولیدات گوگل را برای 

توسعه کسب وکارش راهبری کند. 
اریک جانس��ن کارمن��د بخش پ��روژه عینک گوگل 
هم بیش��ترین انتقادات از ای��ن طرح را مربوط به باتری 
ضعیف آن دانسته و گفته است که در آپدیت جدید این 
نقص رفع می شود. ماه گذش��ته اخباری پیرامون بسته 
ش��دن فروش��گاه هایی که این محصول را می فروختند 
بی��ش از پیش موجب دام��ن زدن به ش��ایعه تعطیلی 

چنین پروژه ای شد. 
نکته دیگر عدم به همراه داش��تن این عینک توس��ط 
س��رگئی بری��ن در رویداد ف��رش قرمز ب��ود که برخی 
احتم��ال حذف آن را دس��تور کار گوگل دانس��تند، اما 
گزارش��گرها مدتی بع��د اعالم کردند عین��ک برین در 
ماشینش جا مانده است. از طرفی عالقه توسعه دهندگان 
نی��ز به این عین��ک از بی��ن رفته اس��ت به گونه ای که 
توئیتر پش��تیبانی از این محصول ندارد و برنامه اش را از 
گوگل پلی حذف کرده اس��ت. در نتیجه کاربران عینک 
گ��وگل دیگر نمی توانن��د عکس های خ��ود را از طریق 

برنامه واسط توئیتر، توئیت کنند. 

حمله به کارگران معدن
رویترز،  گ��زارش  به 
مع��دن  کارگ��ر   ۳۶
نزدیک ش��هر ماندرا 
در کنیا در اثر حمله افراد مس��لح کشته شدند. جزئیات 
بیش��تر درباره این حمله هنوز منتش��ر نش��ده اس��ت. 
فعالیت معدن در کش��ورهای افریق��ای جنوبی به دلیل 
امکان برخورد با رگه های فلزات گرانبها بس��یار پر خطر 
 اس��ت. کارگران معادن نخس��تین قربانیان این حمالت 

هستند. 

متوسط درآمد اظهار شده ساالنه یک خانوار شهری در سال ۱۳9۲، برابر ۲۰4 هزار و 549 
ریال بوده که نسبت به سال قبل، ۲۲/۳ درصد افزایش داشته است. بررسی منابع تامین درآمد 
خانوارهای شهری نش��ان می دهد که 5۳/۳ درصد درآمد از محل »درآمدهای متفرقه«، ۳۰ 
درصد از مشاغل »مزد و حقوق بگیری« و ۱۶/7 درصد از درآمد از محل مشاغل »آزاد« تامین 
ش��ده است. بررسی متوسط درآمد س��االنه یک خانوار شهری بر حسب فعالیت اصلی محل 
کار سرپرست خانوار نشان می دهد خانوارهایی که فعالیت اصلی محل کار آنها، »بهداشت و 
مددکاری اجتماعی« است با درآمد اظهار شده ساالنه ۳78 هزار و 5۶۳ ریال، بیشترین درآمد 
و خانوارهایی که فعالیت اصلی محل سرپرس��ت آنها »خانوارهای معمولی دارای مستخدم« 
اس��ت، با درآمد اظهار شده س��االنه ۱۱۶ هزار و 5۳۲ ریال، کمترین درآمد را در سال ۱۳9۲ 
داشته اند. بررسی متوسط هزینه کل ساالنه یک خانوار شهری نشان می دهد که استان تهران با 
۲74 هزار و ۶۳8 ریال بیشترین و استان قم با ۱۲۶ هزار و ۶8۰ ریال کمترین هزینه را در سال 
۱۳9۲ داشته اند. براساس نتایج به دست آمده استان تهران با ۲۲۱ هزارو۲۱۱ ریال بیشترین و 
استان سیستان و بلوچستان با 88 هزار و 8۱5 ریال کمترین متوسط هزینه های غیر خوراکی 
ساالنه یک خانوار شهری را در سال ۱۳9۲ داراست. استان خوزستان با 8۲ و 98۲ هزار ریال 
بیشترین و استان قم با ۲7 هزار و ۶5۲  ریال کمترین متوسط هزینه خوراکی و دخانی ساالنه 
یک خانوار شهری را نشان می دهد. همچنین استان تهران با ۲85 هزار و 99۰ ریال بیشترین 
و استان مرکزی با ۱45 هزار و ۱۳۶ ریال، کمترین متوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهری را 

در سال ۱۳9۲ به خود اختصاص داده است.

کاهش مصرف مواد غذایی در خانوار )درصد(
اطالع�ات بان�ک مرک�زی 
نش�ان می دهد طی سال های 
گذشته میزان مصرف در میان 
خانوارهای ایرانی کاهش یافته 
اس�ت. اوج کاه�ش مص�رف 
مواد غذایی نیز بین س�ال های 
1384 تا 1392 رخ داده است. 
در همی�ن دوره زمانی به دلیل 
تعطیلی 14 هزار واحد صنعتی 
کوچک و بی�کاری حداقل 112 
هزار نف�ر، تع�داد خانوارهای 
پایین تر از خط فقر نیز افزایش 
یافته است. در همین دوره زمانی 
میزان کسری بودجه خانوارها به 

رقم 600 هزار تومان رسید.

امروز نیز دو خبر و روایت را برایتان نقل کرده و س��پس به بررس��ی هریک به طور 
جداگانه خواهیم پرداخت. 

روایت اول
وزیر اقتصاد از کشف فساد جدید سه میلیون تومانی در نظام بانکی خبر داد. 

روایت دوم
وزیر اقتصاد از کشف فساد جدید ۱۲ هزار میلیارد تومان در نظام بانکی خبر داد. 

بررسی روایت اول
روایت اول تا حدود زیادی به واقعیت نزدیک اس��ت ولی سوژه مورد نظر ما نیست. 
اگرچ��ه میزان پیگیری های بان��ک در مورد مطالبات حتی ی��ک میلیون تومانی اش، 
نزدیک بودن این خبر را به واقعیت بیش��تر می کند ولی متاس��فانه خبر مورد نظر ما 

این نیست. 
بررسی روایت دوم

این خبر درس��ت بوده و در خبرگزاری ها منتشر شده است. بنده راجع به تیتر این 
خبر بحث دارم. 

- کش��ف، واژه ای اس��ت که در مورد یافتن چیزی که تا آن روز وجود داش��ته ولی 
کس��ی از آن خبر نداش��ته به کار می رود و معموال چیزی که کشف می شود آن قدر 
در چش��م نیست که به راحتی کشف ش��ود! مثال کسی در تهران برج میالد را کشف 
نمی کند، ولی رس��توران کوچکی در کوچه های خیابان ولیعصر می تواند جز کشفیات 

به حساب بیاید. آخه ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان و کشف! 
خ��ود من وقتی در جیب لباس های مانده در کمد، یک دوهزارتومانی پیدا می کنم 
تا س��ه روز از ش��دت بغض ت��وان صحبت ندارم و بعد از آن ه��م هر کس صحبت از 
کشف می کند اشک در چشمانم حلقه می زند. بعد دوستان ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان را 
کشف کرده اند؟! بعد سوال من اینجاست که، بخش های بزرگ تری که به علت حجم 

زیادشان نیاز به کشف ندارند و هر روز در رویت هستند مقدارشان چقدر است؟! 
بنده نیز با همین فرمول در خانه ام تعدادی چیز های جدید کشف کردم. 

خود خانه
بنده وقتی دقت کردم دیدم خانه محل زندگی ام را تاکنون کسی کشف نکرده بود. 

دیوار
بنده حتی موفق ش��دم دیوار های اتاقم را نیز امروز بعد از شفاف سازی جناب وزیر 

کشف کنم. 
کوه

وقتی درس��ت از پنجره به بیرون نگاه کردم کوه های تهران را کش��ف کردم که به 
گمانم تاکنون کسی آنها را کشف نکرده است. 

نکت�ه: بن��ده ۶۰۰ هزار تومان به بانک بدهکارم که ه��ر بار خبر پیگیری مطالبات 
بانک ها را در خبرگزاری ها می ش��نوم مو به تنم س��یخ می ش��ود، چطور ممکن است 
۱۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان در نظام بانکی نبوده و تازه کش��ف شده باشد و کسی از 

نبودنش خبر نداشته! 
نتیجه گیری منطقی: هر چیزی را دیدید می توانید جزو کش��فیات تان محس��وب 

کنید. 
نتیجه گی�ری بانکی: در نظام عظی��م بانکی ما ۱۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رقمی 

ناچیز محسوب شده که باید با ذره بین کشف شود. 
نتیجه گیری سوسیالیستی: ۱۲۰۰۰ میلیارد را اگر بین جمعیتمان تقسیم کنیم 

نفری حدود ۱5۰ هزار تومان سهم مان می شود. 
نتیجه گیری خوش�بینانه: این فساد نیز می توانست کشف نشود و همین طور زیر 
خاکی و کش��ف نش��ده باقی بماند، خدا را ش��کر می کنیم و به دوستان دولت خسته 

نباشید می گوییم. 
نتیجه گیری موزون: ماییم و همین کشوف کبری، اندر کف کشفیات کبری

 قطار کروز توس�ط کن اوکیاما از ش�رکت خودروس�ازی فراری که خودروهای فراری Enzo و از طرح های اوست، طراحی شده و قرار است تا سال 201۷ وارد خطوط شود. 
ساخت قطار کروز جدید در سال 2016 با هزینه حدود ۵0 میلیون دالر آغاز خواهد شد. این قطار ظرفیت حمل و نقل 34 مسافر در 10 واگن را دارد. 

با پرس وجو آقای آزمایش را پیدا کردیم، چون 
آن زم��ان او کارخانه را ترک کرده و خانه نش��ین 
ب��ود. در مالقاتی که با ایش��ان داش��تیم پس از 
احوالپرسی، پدر همس��رم گفت: »راستش آقای 
آزمایش ما آمده بودیم تا با ش��ما یک مش��ورت 
کنی��م. ما قص��د داریم یک کارخان��ه یخچال و 
فریزرسازی راه بیندازیم.« مرحوم آقای آزمایش 
در حالی که اشک در چشمانش جمع شده بود، 
گفت: »هرکاری دوست دارید انجام بدهید، فقط 
در کار تولید وارد نشوید، تولید آدم را پیر می کند... 
این همه برو بیا، کار کن و زحمت بکش، آخرش 
چی شد؟ االن راحتم، راحت زندگی می کنم. من 
یا هر تولیدکنن��ده دیگر فرقی نمی کند، ما مهم 
نیس��تیم. اما کارخانه، یک س��رمایه ملی است. 

من کار برای خودم نکردم. هرکار که کردم برای 
مملکتم ب��ود.«  از آقای آزمایش که خداحافظی 
کردیم و بیرون آمدیم، پدر همس��رم گفت: »این 
کار را نمی کنم و با تو شریک نمی شوم.« اما من 
تصمیمم را گرفته بودم که حتما این کار را انجام 
بده��م. چند روز تالش کردم تا پدر همس��رم را 
راضی کنم. وقتی ایش��ان به شراکت رضایت داد، 
مشغول کار شد و فروشنده های منطقه را معرفی 
می کرد تا پول بیاورند و محصوالت را پیش خرید 
کنند. به این ترتیب توانستم سرمایه اولیه را کسب 
کنم. یعنی تا اینجا من ایده خود را که عملیاتی 

کرده بودم، آوردم و پدر خانمم اعتبارش را.
تا آن زمان هنوز کس��ی به این باور نرس��یده 
بود که ایده من ش��دنی است، اما من اعتماد به 
نفس باالیی کس��ب کرده بودم و از ایده خودم 
اطمینان کامل داشتم. این مرحله در واقع همان 
مرحله شروع کارآفرینی در مدل ایجاد و توسعه 

کسب وکار بود. تجربه من می گوید که در شروع 
کارآفرینی، مهم ترین ویژگی که یک کارآفرین 
باید داشته باش��د، همان اعتماد به نفس است، 
طوری که در مس��یر خود بتواند مصمم باشد و 

به پیش برود. 
کمی که تولید را جلو بردیم، متوجه شدم نیاز 
به پول بیشتری داریم و سرمایه ما برای ادامه کار 
بسیار کم است، بنابراین تصمیم گرفتم با کسی 
ش��ریک ش��ویم که پول کافی را در اختیارمان 
بگذارد. با این تفکر به س��راغ آقایی رفتم به نام 
حاج آقای بدیعی؛ مردی ب��ود با جرأت و قدرت 
ریس��ک پذیری باال؛ خدایش بیامرزد. روز اول به 
من گفت در اصل با تو دارم شریک می شوم نه با 
کس دیگر. قرار شد ایشان 4۰۰هزار تومان بابت 
شراکت، سرمایه گذاری کند و خدابیامرز این کار 

را انجام داد. 
ادامه دارد...

مالقات با آقای آزمایش

اندر کف کشفیات کبری

برای دوس��تانی که آماده تحلیل های پیچیده 
رفتارشناس��ی و شخصیت شناس��ی هس��تند و 
هیچ فرصت��ی را برای به کارگیری ش��نیده های 
خ��ود  از دس��ت نمی دهند توضی��ح می دهم که 
ب��ه کار ب��ردن »م��ن« در عنوان این نوش��ته از 
عالئم »خودش��یفتگی« نیست. بلکه تاکیدی بر 
»ش��خصی« بودن و »غیرقطعی« بودن مطالب 
اس��ت و اینکه آنچه می گویم به معنای علمی و 
مصطلح آن قانون مطلق نیست، اگر چه برای من، 

ایمانی انکارناپذیر است. 
حدود ۱5 سال پیش بود. مدیرم پاکت نامه ای 
را ب��ه من داد تا با خودم ببرم و به یک ش��رکت 
تحویل دهم. دوس��تان هم سن و سال و مسن تر، 
به خاط��ر دارند که آن زم��ان، »پیک موتوری« 
در ش��هرهای بزرگ وج��ود نداش��ت و معموال 
کارمندهای جوان و کم  تجربه که کار دیگری بلد 
نبودند، برای حالل ش��دن حقوق شان، بخشی از 
وقت روزمره را صرف چنین کارهایی می کردند. 

به ظاهر در پاکت، مشخصات فنی یک محصول 
بود. چون وقتی که نامه را به دست گیرنده دادم، 
آن را ب��از کرد و همزمان ک��ه نگاهی به برگه ها 
می کرد، گفت: همکار جدید ش��رکت هس��تی؟ 

گفتم: بله! 
گف��ت کارت چیس��ت؟ و من ه��م مثل اکثر 
مردم کشور عزیزمان که مستقل از سطح علمی 
و ادعای ش��عور، هنوز ش��غل و مدرک را اشتباه 

می گیرن��د توضیح دادم ک��ه: مهندس مکانیک 
هستم! او هم پرسید: کجا درس خوانده ای؟ و من 
هم گفتم: دانش��گاه شریف. لبخندی زد و گفت: 
پس حتما این پیش��نهاد فنی رو دقیق بررس��ی 
کردی. آره؟  خجالت کشیدم که بگویم من اینجا 
نقش نامه رسان را دارم و حتی مدیرم، آنقدر من 
را جدی نگرفته که بگوید داخل پاکت چیس��ت 
و صدای��م کرده و این را دس��تم داده و گفته برو 
ای��ن پاکت رو بده و زود بی��ا و زیاد هم ولگردی 

در خیابون نکن. 
این بود که گفتم: بله! یک مرور کلی داشته ام. 
البته پیش��نهاد خیلی دقی��ق و تفصیلی تنظیم 

شده! 
و  »اعتبارآفرین��ی«  و  »اعتب��ار«  از  گفت��ن 
»اعتبارخواهی« س��اده است و اجرای آن دشوار. 
زمانی که م��ن در یک مجموعه رش��د می کنم 
و دیگ��ران این را مش��اهده و اب��راز می کنند، دو 

عکس العمل متفاوت وجود دارد. 
نخستین عکس العمل )اعتبارخواهی( این است 
که: بله! چقدر دشوار بود. در شرکت ما، اگر کمی 
از مدیر بیش��تر بدانی و بفهمی، تهدید محسوب 
می شوی! سریع حذفت می کنند. اصال کسی به 
ت��و چیزی یاد نمی دهد. همین مدیر خودخواه و 
حس��ود من! نمی دانید. باید یواشکی شب ها در 
خانه قوانین بازرگانی را بخوانم و یاد بگیرم. ما را 

که به جلسه های مهم راه نمی دهد. 
در این شکل گفت وگو، دو پیام منتقل می شود. 
پیام اول اینکه: من آدم سختکوش��ی هستم که 
باوجود همه موانع و دشواری ها برای رشد خودم 

تالش می کنم. پیام دوم اینکه: من آدم بدبختی 
هستم که با مدیر بدی کار می کنم و هنوز آنقدر 
شانس یا توان یا لیاقت نداشته ام که با یک مدیر 
حرفه ای و تیم حرفه ای کار کنم.  اخالق عمومی 
و ویژگی های ذهنی انس��ان ها را می شناس��ید؛ 
نخس��تین پیام را به عنوان یک ادعای مشکوک 
و دروغین، فراموش می کنن��د و پیام دوم را باور 

کرده و به خاطر می سپارند! 
دومی��ن عکس العم��ل )اعتبار آفرینی( ممکن 
اس��ت چنین باشد: بله! خوش��بختانه در شرکت 
م��ا فرصت یادگیری زیاد اس��ت. نمی گویم همه 
چی��ز خوب اس��ت. از خیلی چیزها گل��ه داریم. 
مدیرم هم بداخالق اس��ت و س��خت گیر. گاهی 
اوقات صبح ها که بیدار می ش��وم با غصه و اندوه 
و سختی به سمت شرکت حرکت می کنم، اما با 
وجود همه اینها، فضایی که مدیر ما ایجاد کرده 
برای یادگیری عالی اس��ت. االن که نگاه می کنم 

به نسبت سال گذشته، خیلی پیشرفت کرده ام. 
اگر قصد عقده گشایی هم داشته باشم، آنقدر که 
دلم می خواست – و حتی بیشتر – عقده گشایی 
کرده ام، اما نکته مهم این است که االن پیامی که 
منتقل می شود این است که: اگر چه شاید اوضاع 
چندان خوب نباشد، اما برآیند آن به شکلی بوده 
ک��ه عمال خودم و نه به اجبار ش��رایط، وضعیت 

فعلی ام را انتخاب کرده ام. 
ضمن اینکه فرض کنید طرف مقابل، در آینده 
بخواهد من را در تیمش استخدام کند. احتمال 
اینکه موضع دوم چنین فرصتی را برای من ایجاد 

کند خیلی بیشتر است. 

داستان اعتبار در آینه من

کیوسـکنگاه آخر
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قــاب

اگ��ر وزیر ورزش تکلیف ما را روش��ن نکند و دول��ت از ورزش های پایه حمایت به عمل 
نیاورد، مدال آوری در ش��نا محال است. شنا به عنوان یکی از ورزش های پایه و پرمدال در 
المپیک از اهمیت بس��یار زیادی برخوردار اس��ت. حدود ۱۲۰ مدال در رشته های ورزشی 
ش��نا، ش��یرجه و واترپلو و شنای موزون در بازی های آس��یایی و المپیک توزیع می شود. 
ش��مار این مدال ها در تعیین رنکینگ کشورها بسیار موثر است. برای موفقیت در ورزش 
ش��نا و شکستن رکوردهای ملی راهی جز ارتقای سیستم فیزیولوژی بدن از سنین پایین 
وجود ندارد. به همین دلیل در کش��ورهای توسعه یافته قهرمانان شنا را به عنوان ابر انسان 
می شناس��ند. قهرمان ش��نای بازی های آس��یایی بدون تردید کامل ترین ساختار بدنی را 
دارد. همان طور که قهرمان سنگین وزن وزنه برداری جهان به عنوان قوی ترین مرد جهان 

شناخته می شود، قهرمانان شنای جهان را نیز با لقب ابرانسان می شناسند. 
با این همه س��هم کشور 77 میلیونی ایران از مدال های طال در تاریخ بازی های آسیایی 
صفر بوده اس��ت. در آخرین دوره این مسابقات شناگران ملی پوش ایران تنها در شکستن 

رکوردهای ملی توفیق داشتند، اما هرگز نتوانستند نیم نگاهی به مدال داشته باشند. 
برای رس��یدن به نقطه مطلوب ابتدا باید بحث های سخت افزاری را مدنظر قرار بدهیم. 
ما حدود دوهزار استخر سرپوشیده در کشور داریم اما چند استخر در اختیار متولیان امر 
قهرمان پروری است؟ تا جایی که می دانم در حال حاضر کمتر از ۱۰ استخر در کل کشور 
در اختیار متولیان کار اس��ت. باقی اس��تخرها برای درآمدزایی به بخش خصوصی واگذار 
ش��ده اس��ت. برای مثال ما در شهر مشهد دو استخر 5۰ متری داریم اما هر دو در اختیار 
دانش��گاه ها اس��ت. یعنی س��خت افزار وجود دارد اما در اختیار متولیان امر قهرمان پروری 
نیس��ت. به صورت مداوم این اس��تخرها در اختیار هیات های استانی قرار ندارد. حتی یک 
استخر سالم و استاندارد برای قهرمان پروری در کشور در اختیار متولیان نیست. تا زمانی 

که در این حوزه سرمایه گذاری نشود، مشکل خواهیم داشت. 

ضرورت توجه به ورزش های پایه
مربی ملی شنا

 مجید مشتاق


