
 نمایش��گاه الکام��پ روز گذش��ته کلید خورد. 
امس��ال آخرین س��الی اس��ت ک��ه الکامپ در 
قالب یک نمایش��گاه مس��تقل برگزار می شود 
و در س��ال آینده در کنار تلکام دس��تاوردهای 
این ح��وزه ب��ه نمای��ش گذاش��ته می ش��ود. 
نمایشگاه امس��ال در کنار همه دستاوردهایش 
ویژگی های دیگری هم داشت. برخی صاحبان 
ش��رکت های خصوصی از تبعیض در واگذاری 
غرفه ه��ا از برگزارکنن��دگان الکام��پ گالی��ه 

داش��تند. به گزارش »فرصت امروز« نمایشگاه 
الکامپ بسیاری از شرکت کنندگان به خصوص 
شرکت های خصوصی را ناراضی گذاشت تا آنها 
در نمایش��گاه س��ال بعد در ترکیب بانمایشگاه 
تلکام تجربه جدی��دی را آغاز کرده و فراموش 
کنند در نمایش��گاه 93 چ��ه روزهایی را تجربه 
کردند. مسئول روابط عمومی شرکت پرداخت 
الکترونیک س��امان در ارزیابی نمایشگاه امسال 

به »فرصت امروز« گفت: امسال شیوه برگزاری 
نمایشگاه الکامپ مناسب نبود. 

محمد عروج لو با بیان اینکه نمایش��گاه امس��ال 
هیچ گونه برنامه ریزی مشخصی نداشت، توضیح 
داد: در دو روز بای��د س��ریع می آمدی��م و غرف��ه 
می گرفتی��م. ای��ن غرف��ه دار در م��ورد فراخوان 
نمایش��گاه افزود: فراخوان الکترونیکی نبود و ما 
حضوری ثبت نام کردیم. نماینده ش��رکت سامان 

الکترونیک نمایشگاه امسال را بدترین نمایشگاه 
الکامپ نسبت به سال های گذشته عنوان کرد. به 
گفته این غرفه دار، شرکت کنندگان باید 500 هزار 
تومان برای تبلیغات در کتابچه نمایشگاه پرداخت 
کنند اما خبری از توزیع و پخش این کتابچه نبود. 
ش��رکت کننده دیگری که او هم شیوه برگزاری 
را قابل ایراد می دانس��ت، گفت: م��ا از االن در 
انتظار س��ال آینده هستیم. به نظر من تلکام و 

الکامپ در کنار هم کارآمدترند. 
محمدرضا ش��ریفی گف��ت: من امی��دوارم که 
نمایش��گاه در سال آینده بهتر برگزار می شود و 
مشکالت امس��ال را نخواهد داشت. اغلب غرفه 
داران از اینک��ه س��ال آینده این دو نمایش��گاه 
در کنار هم برگزار می  ش��وند، ابراز خوشحالی 
کردند و امیدوارند این دو نمایش��گاه در س��ال 
آینده با استانداردهای نمایشگاه های تخصصی 

برگزار ش��ود.  به گزارش »فرصت امروز« شارژ، 
م��ودم و برخی خدمات را رای��گان و به صورت 
جایزه ب��ه خریداران ارائ��ه می دهند. همچنین 
چندین دس��تگاه اتومبیل نی��ز از جوایز برخی 

شرکت ها در نمایشگاه امسال است. 
در نمایشگاه امسال، جای برخی از شرکت های 
اینترنتی و بخش های فن��اوری اطالعات خالی 
اس��ت؛ اما با همه مزیت ه��ا و معایبش فرصتی 
است تا بازدیدکنندگان با خدمات شرکت های 

فعال در این حوزه آشنا شوند. 

فعاالن اقتصادی در حاشیه همایش ملی ارتقای سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد مطرح کردند

مقام معظم رهبری: چه با سمینار، چه بدون سمینار، برای مبارزه با فساد تصمیمات قاطع و عملی بگیرید

 بخش خصوصی، نخستین قربانی فساد
انقالب ترانزیتی با افتتاح کریدور شمال به جنوب

 کویر ایران
زیر بار ترافیک می رود

کارشناسان اقتصادی درگفت وگو با »فرصت امروز« بررسی کردند

آیا مالیات بر ارزش افزوده راهکار درآمدزایی دولت است؟

 برگزاری الکامپ
سال آینده در کنار تلکام

 موسسات مالی غیر مجاز
چگونه شکل گرفتند؟

 گذر از درآمد نفتی
به درآمد مالیاتی
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 تبلیغات کالسیک برای
یک برند قدیمی 

 نگاهی به کمپین تبلیغاتی
تولیدکننده بیسکویت
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 کارت ویزیت هایی
با طعم نوستالژی!

صحافی؛ شغلی در سایه 
تالش و سرمایه

 نا گفته های طراحی کارت ویزیت
برای کسب و کارها

گزارش »فرصت امروز« از مدیریت 
شغلی که چندان به آن توجه نمی شود
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برگزاری الکامپ، سال آینده در کنار تلکام

معاون رییس جمهور با بی��ان اینکه اهداف 
الیح��ه بودجه س��ال آین��ده در راس��تای 
دس��تیابی به قان��ون برنامه پنجم توس��عه 
است، گفت: اهداف بودجه سال 94 عبارت 
اس��ت از رشد س��رمایه گذاری، رشد تولید، 
محدود کردن رش��د نقدینگی، مهار تورم و 

افزایش اشتغال. 
نوبخت در نشس��ت خبری تش��ریح الیحه 
بودجه س��ال 1394 کل کشور اظهار کرد: 
الیحه بودجه س��ال 94 با 10 پیوس��ت به 

مجلس شورای اسالمی ارائه شد. 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
افزود: پنج پیوس��ت مربوط به خود الیحه، 
س��ه پیوس��ت مربوط به گ��زارش عملکرد 
برنامه پنجم در س��ال 92 است و یک جلد 
مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی الیحه 
بودجه به همراه برنامه س��ال 94 به مجلس 

ارائه شد. 
معاون رییس جمهور گفت: بودجه سال 94 
کل کش��ور بالغ بر 838 هزار میلیارد تومان 
است که نس��بت به امسال 4.3 درصد رشد 

کرده است. 
ب��ا  عموم��ی  بودج��ه  ک��رد:  بی��ان   وی 
13.8 درصد رش��د نس��بت به سال جاری 
267 ه��زار میلیارد تومان پیش بینی ش��ده 
و بودج��ه ش��رکت های دولت��ی 596 هزار 
میلیارد تومان اس��ت که ی��ک دهم درصد 

کاهش را نشان می دهد. 
وی با بیان اینکه منابع بودجه عمومی از دو 
محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی 
تامین می ش��ود، بیان ک��رد: منابع عمومی 
بودجه سال آینده 224 هزار میلیارد تومان 

است. 
ب��ه گفته نوبخت، متوس��ط تورم در س��ال 
آین��ده 14درص��د خواه��د ب��ود؛ بنابراین، 
افزایش حقوق کارکنان دولت را 14 درصد 

پیش بینی کرده ایم. 
نوبخت با بیان اینکه منابع عمومی درآمدها 
که ش��امل مالیات، عوارض و گمرک است، 
برای س��ال آینده 119 هزار میلیارد تومان 

در نظر گرفته ش��ده که نس��بت به امسال 
19.1 درص��د رش��د دارد و همچنی��ن این 
درآمدها ش��امل مالیات و عوارض بوده که 
86 هزار میلیارد تومان پیش بینی ش��ده و 

22.6 درصد رشد را نشان می دهد. 
وی با تاکید بر اینکه س��هم نفت در بودجه 
نس��بت به س��ال جاری کمتر شده و منفی 
اس��ت، بی��ان ک��رد: از 224 ه��زار میلیارد 
تومان حدود 73 هزار میلیارد تومان، یعنی 
یک س��وم آن از درآمده��ای نف��ت در نظر 
گرفته شده و یکی از تفاوت های بودجه 94 
کاهش وابس��تگی نفت ناش��ی از فشارهای 

اقتصادی است. 
وی گفت: س��ال 94 س��ال عادی نیست و 
نس��بت به س��نوات گذشته دش��وار است و 
درآمدهای 110 هزار میلیارد دالری نصیب 
دولت تدبیر نش��ده اس��ت. مل��ت می تواند 
اقتصاد خود را رشد دهد و گام های اساسی 
برداشته ش��ود. اظهار نمی کنیم »همه چیز 
آروم اس��ت و م��ا چق��در خوش��بختیم« و 
اینک��ه مانند آدم کوچولوی س��ریال گالیور 
ادعا کنیم که شکس��ت نمی خوریم و اینکه 
کش��ورها مش��کالت م��ا را نبینن��د و البته 
کشورهای دیگر بخواهند به ما حمله کنند 
ک��ه البته حمله نظامی مدنظر نیس��ت و با 
اتکال به خداوند و مردم، کش��ور را به پیش 

خواهیم برد. 
وی یکی دیگر از ویژگی های بودجه س��ال 
آین��ده را بودجه ریزی و تهی��ه و تنظیم آن 
از طریق س��نتی و عملیات��ی توصیف کرد 
و گفت: از اوایل تابس��تان س��ال جاری این 
موضوع را ش��روع کردیم و دستگاه ها با آن 
ناآش��نا بودند که دو هزار نفر س��اعت دوره 
آموزش در سازمان گذاشته شد تا بودجه از 
شفافیت و قانونمندی کافی برخوردار باشد. 
وی تاکید کرد: س��ال گذشته همین موقع، 
تورم را کمتر از 25 درصد پیش بینی کردیم 
که برای خیلی ها غیرقابل قبول بود و اکنون 
نیز تورم نقطه به نقطه کاهش یافته و برای 
س��ال 94 متوس��ط نرخ تورم را 14 درصد 

پیش بین��ی می کنیم که ب��ه همین میزان 
افزایش حقوق خواهیم داشت. 

ریی��س س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی 
کش��ور تصریح کرد: امس��ال اولویت بودجه 
ب��ه پرداخت طرح ها این بود که پیش��رفت 
فیزیکی باالی 80 درصد دارند، برای س��ال 
آینده هم 210 طرح و 470 پروژه که باالی 
80 درصد پیشرفت کرده در اولویت هستند 
و عالوه بر آن، دو شاخص دیگر یعنی تاثیر 
در ت��وازن منطقه ای در محوری بودن برای 
اولویت بن��دی طرح ها درنظر گرفته ش��ده 

است. 
وی گفت: افزایش فازهای گاز پارس جنوبی 
ب��ا هدف تولید 75 میلیون مترمکعب گاز و 
افزایش تولید نفت از اولویت ها اس��ت چون 
االن در حد یک میلیون بش��که نفت صادر 
می کنیم، در حالی که می توانیم این رقم را 
به بیش از دو میلیون بشکه در روز افزایش 
دهی��م. به همین دلیل، ب��رای آماده کردن 
خود بع��د از رفع تحریم ه��ا باید توانمندی 
خ��ود را افزایش دهیم، ضم��ن اینکه برای 

شرایط بد هم آمادگی داریم. 
نوبخ��ت گف��ت: در س��ال آین��ده بیش از 
1300 میلی��ارد تومان اعتبار برای پرداخت 
مابه التفاوت س��ود بانک مس��کن زوج های 
جوان تامین اعتبار کردیم تا وام ارزان قیمت 
به آنها داده شود، همچنین 1500 کیلومتر 
راه و پنج طرح ریلی بزرگ در کشور تکمیل 

و بهره برداری خواهد شد. 
وی با اش��اره به برخی از ویژگی های بودجه 
94 گفت: در س��ال آین��ده 1600 میلیارد 
تومان برای تاسیس��ات خطوط گازرسانی، 
300 میلیارد تومان برای استانداردس��ازی 
سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس 
روس��تایی و 120 میلی��ارد تومان س��رانه 

مدارس در نظر گرفته شده است. 
معاون رییس جمهور تصریح کرد: در تبصره  
)3( اجازه داده شده که 313 میلیارد تومان 
ناشی از فروش اموال ش��رکت های ایدرو و 
ایمیدرو ب��رای مناطق کمتر توس��عه یافته 

 )4( تبص��ره  در  و  ش��ود  س��رمایه گذاری 
ام��کان اس��تفاده دس��تگاه های اجرای��ی و 
بخش خصوص��ی ب��رای 35 میلی��ارد دالر 

فاینانس خارجی فراهم شود. 
نوبخ��ت گف��ت: 300 میلی��ون دالر از منابع 
صندوق توسعه ملی برای توسعه شرکت های 

دانش بنیان درنظر گرفته شده است. 
وی ادام��ه داد: غی��ر  از اش��تغالی ک��ه از 
و  دولت��ی  ش��رکت های  بودج��ه  طری��ق 
س��رمایه گذاری ها شکل می گیرد، در الیحه 
س��ال آین��ده 1000 میلیارد توم��ان برای 
افزایش اش��تغال جوانان و فارغ التحصیالن 
دانش��گاهی درنظر گرفته شده که این رقم 
با توصیه ش��ورای عالی اشتغال منظور شده 
و براساس پیش��رفت کار در معاونت توسعه 
اش��تغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 

هزینه خواهد شد. 
وی همچنین رش��د سرمایه گذاری کشور را 
در سال آینده چهار درصد پیش بینی کرد. 
نوبخ��ت، درب��اره قیم��ت ف��روش نفت در 
بودجه س��ال آینده اظهار ک��رد: همان طور 
که می دانید قیمت نفت در بودجه 93، رقم 
100دالر تعیین ش��د، اما به طور متوس��ط 
نفت با رقم 108 دالر معامله می شد و برای 
س��ال آینده هیچ کس نمی تواند پیش بینی 
کن��د ک��ه قیمت ب��ه چ��ه ص��ورت تغییر 

خواهد کرد. 
مع��اون رییس جمه��ور گف��ت: هم اکن��ون 
بس��یاری از کش��ورها مانند عراق، نیجریه، 
مکزیک و روس��یه قیمت نفت را در بودجه 

80 یا بیش از 80 دالر در نظر گرفته اند. 
وی افزود: تا پایان امسال هم حداقل قیمت 
نفت هفت دالر کمتر از پیش بینی ما است، 
اما با این حال کشور را با مکانیزم تخصیص 

بدون کسری بودجه اداره می کنیم. 
وی ادامه داد: در الیحه بودجه 94 تبصره ای 
وجود دارد که براس��اس آن اگر قیمت نفت 
بیش از 72 دالر ش��د ای��ن اضافه درآمد به 
طرح های خاصی که عمدتا  عمرانی اس��ت، 

تخصیص داده شود. 

نوبخت اهداف بودجه سال 94 را تشریح کرد
رشد سرمایه گذاری، رشد تولید، محدود کردن رشد نقدینگی، مهار تورم و افزایش اشتغال
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پس از آنکه وزیر اقتصاد از فساد 12 هزار میلیاردی 
در شبکه بانکی کشور پرده برداشت، بالفاصله این 
خبر در کانون توجه رسانه ها و مردم قرار گرفت. در 
روزهای گذشته مسئوالن مختلف...

دادستان تهران:

5 بانک درگیرفساد
12هزارمیلیاردی هستند
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 حمل و نقل ریلی و دریایی
چشم اسفندیار صنعت گردشگری 

کمیس��یون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، اهداف بلندی را در آشنایی با تفکر، دیدگاه ها و نقطه نظرات تمام 
فعاالن و مس��ئوالن حوزه گردش��گری در ایران برای رشد و توسعه صنعت گردشگری و رونق بازار این صنعت 
مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد، دنبال می کند. به همین منظور، تفاهمنامه همکاری میان کمیس��یون گردش��گری 
اتاق بازرگانی ایران با س��ازمان گردش��گری و میراث فرهنگی کشور تقدیم معاونت گردشگری سازمان میراث 
فرهنگی ش��د. در این تفاهمنامه نگاه ویژه کمیس��یون گردش��گری اتاق بازرگانی ایران در زمینه گردش��گری 

سالمت و توانمندی های ایران در سطح منطقه ای و بین المللی به تفصیل بیان شده است. 
ایران با داش��تن بیمارس��تان های مجهز و برخوردار از پیش��رفته ترین تجهیزات و امکانات پزش��کی، پزشکان 
متخصص و فوق تخصص حاذق در رشته های مختلف، امکان درمان بیماری های ناباروری، پیشگیری و درمان 
بیماری های س��رطانی، عمل های جراحی چش��م، کلیه و حتی پیوند کلیه، کبد و سایر اندام بدن، جراحی های 

پالستیک، زیبایی و... می تواند قطب گردشگری سالمت در منطقه باشد. 
کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، از چند ماه پیش در حال بررسی، پژوهش و تهیه و تدوین آیین نامه 
تشکیل »هلدینگ های گردشگری« است. این آیین نامه اکنون آماده شده و در نشست های بعدی کمیسیون 
با بررس��ی های بیشتر به تصویب نهایی خواهد رسید و برای نخس��تین بار هلدینگ های گردشگری در کشور 

فعالیت های خود را آغاز خواهند کرد. 
صنعت گردشگری در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته و به طور میانگین بیش از 50 درصد نسبت به سال های 
قبل رش��د داش��ته ایم. این میزان رشد دالیل گوناگونی دارد؛ تاکیدهای مقام معظم رهبری بر این مقوله، نگاه ویژه  
دولت یازدهم و توجه مسئوالن مربوط به صنعت گردشگری از جمله آنهاست. همچنین شرایط کشورهایی مانند 
مصر، سوریه، لیبی و ... و ناامنی های به وجود آمده در این کشورها بر اثر جنگ ها و نزاع های داخلی و منطقه ای، باعث 

شد بخشی از گردشگران این کشورها، مقصد گردشگری خود را تغییر دهند و به ایران بیایند. 
گردش��گران اروپایی و آسیای ش��رقی با آگاهی از شرایط و مزیت های گردش��گری ایران و ورود به کشورمان 
ذهنیت جدیدی نس��بت به ظرفیت های گردش��گری ایران به دس��ت آورده اند و همین امر س��بب شده شمار 
قابل توجهی از آنها به ایران س��فر کنند. مزیت های گردش��گری در ایران به داشتن اماکن تاریخی و تفریحی، 
توانمندی در بخش گردش��گری سالمت و گردشگری ورزشی است که در صورت آماده کردن زیرساخت های 

موجود می توانیم درآمدزایی قابل توجهی از این راه نصیب کشور کنیم. 
توس��عه صنعت گردش��گری نیازمند گس��ترش زیرس��اخت های مورد نیاز اس��ت. در زمینه تقویت و توس��عه 
زیرس��اخت های گردشگری به ویژه در بخش حمل و نقل ریلی و دریایی با کمبودهایی مواجه هستیم. برخی از 
اس��تان ها با دارا بودن ظرفیت  های مناسب گردش��گری، از امکانات اقامتگاهی، رفاهی یا پروازهای بین المللی 
برخ��وردار نیس��تند و این یکی از ضعف های ما در صنعت پررونق گردش��گری اس��ت که ب��ا قول همکاری و 
مس��اعدت معاونت گردشگری س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری کش��ور، قرار است پیگیری های الزم در 

این زمینه ها انجام شود. 
با نزدیک ش��دن به زمان بررسی بودجه سال 94، دولت باید منابع مالی بیشتری برای زیرساخت های صنعت 
گردشگری اختصاص دهد تا افزون بر اشتغالزایی، ارزآوری و مبادالت اجتماعی بین کشورها برگشت سرمایه 
در کمتر از س��ه س��ال تضمین ش��ود. یکی دیگر از ضعف ها در بخش گردشگری، نبود همکاری های الزم بین 
بخش های خصوصی و دولتی است و فعاالن بخش گردشگری با انسجام در اتاق بازرگانی و همکاری بیشتر با 

بخش خصوصی می توانند به پیشبرد اهداف این صنعت کمک کنند. 

محمد کاوه 

یادداشت

رییس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی ایران

محمد ممتاز پور
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برخی سدهای ساخته شده 
در کشور خش��ک بوده و بعد از 
افتتاح هی��چ گاه آبی در مخزن 
آنها ذخیره نشده است. ساخت 
این سدها هزینه های هنگفتی 
را به کشور تحمیل می کند، اما 
سازندگان آن به اهداف خود که 
تامین آب مورد نیاز بخش های 
مختلف اس��ت، هیچ گاه دست 
نمی یابند. براس��اس آمارهای 
وزارت نیرو، بیش��تر س��دهای 
ساخته ش��ده توس��ط وزارت 
جهاد کش��اورزی برای تامین 
نیازهای محل��ی، درگیر چنین 

مشکالتی هستند. 
سدس��ازی صنعت��ی اس��ت 
که مخالف��ان و موافقان زیادی 
دارد. طرفداران محیط زیست 
به دلیل اثر مس��تقیم سدها بر 
شرایط اقلیمی مناطق مختلف، 
تغیی��ر آبده��ی رودخانه ه��ا، 
ایج��اد اخت��الل در تخم ریزی 
ماهی ها و دالیل��ی از این قبیل 
با س��اخت س��ازه های بتنی در 
مسیر رودها مخالف هستند. اما 
موافقان سدس��ازی می گویند، 
ایران کش��وری خش��ک است. 
پراکنش بارش ها و نامتناس��ب 
ب��ودن آن ب��ا نیازه��ای بخش 
کشاورزی به عنوان بزرگ ترین 
آب کش��ور،  مصرف کنن��ده 
همخوان��ی ن��دارد. در نتیج��ه 
تصمیم س��ازان ناگزیرن��د، به 
روی رودخانه ها س��د بس��ازند 
ت��ا آب را در فصل های پربارش 
ذخیره کرده و مانع از ورود آن 
به دریا ش��وند. به ای��ن ترتیب، 
آب ذخیره شده در پشت سدها 
در فصل کشت و کار به تدریج 
رهاسازی شده و مورد استفاده 
کش��اورزان قرار می گی��رد. اما 
به راس��تی در می��ان این همه 
موافق��ت و مخالف��ت در بخش 
سدس��ازی، کدام نظری��ه باید 
مورد قبول واقع ش��ود. وزارت 
نیرو هم��واره در دفاع از اجرای 
پروژه ه��ای سدس��ازی به این 
ادعای طرفداران محیط زیست 
ک��ه می گوین��د سدس��ازی، 
صنعتی منسوخ ش��ده در اروپا 
است، چنین پاس��خ می دهند 
که اروپا تمام آب های سطحی 

خ��ود را با س��اخت س��دهای 
متعدد مه��ار ک��رده و دیگر به 
س��اخت چنی��ن س��ازه هایی 
نی��ازی ن��دارد. با ای��ن وجود، 
سدهایی در کشور وجود دارند 
 که هیچ گاه آبی در پش��ت آنها 

ذخیره نشده است. 
در نتیجه یک پرسش اصلی 
در ذهن ایجاد می ش��ود که در 
شرایطی که برخی از استان ها 
سدهای خالی دارند و حداکثر 
آب ذخی��ره ش��ده در پش��ت 
مخازن سدهای موجود کشور 
هم حدود 60 درص��د از حجم 
آنهاس��ت، چرا باید پروژه های 
سدس��ازی در ایران ادامه یابد 
و آی��ا خالی ماندن این س��دها 
به دلیل اشتباهات محاسباتی 
است یا دالیل دیگری برای آن 
وجود دارد. عطاء اهلل آیت اللهی 
دبیر شورای رس��ته مهندسی 
آب جامعه مهندسان مشاور در 
گفت وگو با »فرصت امروز« به 
این پرس��ش ها این گونه پاسخ 
می ده��د ک��ه تمام س��دهای 
کشور با مطالعات دقیق ساخته 
می شوند و به راحتی نمی توان 
درباره دلیل خش��ک بودن یک 

سد قضاوت کرد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه در 
جلس��ه های مختلف��ی ک��ه با 
مسئوالن وزارت نیرو داشته اند، 
به ظرفیت نرس��یدن سدهای 
کشور ناشی از خشکسالی های 
اخیر اعالم ش��ده، ب��ر این باور 

اس��ت که کاهش ب��ارش تاثیر 
نامطلوبی ب��ر مناب��ع آب های 
سطحی کش��ور و ذخایر سدها 

داشته است. 
آیت اللهی در پاس��خ به این 
پرس��ش که آیا ادام��ه فعالیت 
سدسازی در استان هایی که با 
سدهای خالی مواجه هستند، 
منطقی اس��ت ی��ا خی��ر، بیان 
می کند ایج��اد س��د جدید به 
ظرفیت منابع آبی هر رودخانه 
بستگی دارد. باید برای ساخت 
ی��ک س��د روی رودخان��ه ای 
مش��خص، مس��ائل عدیده ای 
از جمله تاثیر بر پایین دس��ت، 
میزان آبده��ی رودخانه و غیره 
در نظر گرفته ش��ود. اگر همه 
توجیه ها وجود داش��ته باشد، 

ساخت سد مانعی ندارد. 

سدهای کوچک درگیر 
خشکی

موس��ی امین نژاد، مدیرکل 
دفتر بهره برداری از تاسیسات 
تامی��ن آب ش��رکت مدیریت 
مناب��ع آب ای��ران در گفت وگو 
با »فرصت ام��روز« از وجود دو 
تیپ سد در کشور خبر می دهد. 
وی می گوی��د، وزارت جهاد 
کش��اورزی عمدت��ا س��دهای 
کوچکی می س��ازد که نیازهای 
آبی روستاهای مناطق مختلف 
را برای کش��اورزی تامین کند. 
س��دهایی ک��ه وزارت نی��رو 
می س��ازد س��دهای بزرگ��ی 

هس��تند که س��د ملی نامیده 
می شوند. 

ب��ه اعتق��اد مدی��رکل دفتر 
بهره برداری از تاسیسات تامین 
آب شرکت مدیریت منابع آب 
ایران، بیش��تر سدهای خشک 
در آذربایج��ان و حوضه آبخیز 
دریاچ��ه ارومی��ه، اردبی��ل، 
هرم��زگان و مرک��زی واق��ع 

شده اند. 
وی ادامه می ده��د، این یک 
واقعی��ت اس��ت که س��دهایی 
توس��ط وزارتخانه های نیرو یا 
جهادکشاورزی ساخته شده اند، 
اما براساس پیش بینی هایی که 
طراحان این س��دها داشته اند، 
اهداف تحقق نیافته است. زیرا 
یا اقلیم عوض ش��ده یا در زمان 
برنامه ریزی برآوردهای باالتری 

برای سد دیده شده است. 
امین نژاد تعداد س��دهای در 
حال بهره برداری کشور را 642 
سد اعالم کرده و اضافه می کند 
که 296 سد از سدهای موجود 
کش��ور توس��ط وزارت جه��اد 
کش��اورزی مدیریت می شود. 
حجم آب ذخیره ش��ده پش��ت 
این دسته از س��دها در مقایسه 
با حجم 48 میلیارد متر مکعبی 
مخازن س��دهای بزرگ بسیار 

ناچیز است. 
وی بی��ان می کن��د، عم��ده 
س��دهای خش��ک کش��ور به 
سدهای ساخته شده به وسیله 
وزارت جهاد کشاورزی مربوط 

است. دو یا سه سد کوچک هم 
در بی��ن س��دهای وزارت نیرو 
وجود دارن��د ک��ه در برخی از 

استان ها خشک هستند. 

مدیریت جامع آب 
یک ضرورت

خش��ک بودن بخ��ش عمده 
س��دهای ساخته ش��ده توسط 
وزارت جهاد کشاورزی از بروز 
معضلی در سیاست گذاری های 
آب کش��ور خبر می دهد. به هر 
حال، بخش��ی از س��رمایه های 
کشور در ساخت این سدها هدر 
م��ی رود. عط��اء اهلل آیت اللهی 
به این پرس��ش که آیا ساخت 
سدهای کوچک توسط وزارت 
جهاد کش��اورزی روی آبدهی 
رودخانه ها تاثی��ر دارد یا خیر، 
این گون��ه پاس��خ می دهد که 
بای��د مدیری��ت آب به صورت 
 متمرک��ز در ی��ک وزارتخان��ه 

انجام شود. 
وی با بیان اینکه تامین کننده 
آب در ایران ی��ک وزارتخانه و 
بزرگ تری��ن مصرف کننده نیز 
وزارتخانه دیگری است را یکی 
از مش��کالت کش��ور توصیف 

می کند. 
آیت الله��ی می گوی��د، اگر 
س��دهایی ک��ه توس��ط جهاد 
ساخته می ش��ود، در باالدست 
رودخانه های دارای س��د ایجاد 
شود، بدون ش��ک روی ذخایر 
س��دهای بزرگ تاثی��ر خواهد 

داشت. 
دکت��ر احمد شانه س��از زاده، 
استاد دانش��گاه اصفهان نیز در 
پاسخ به سوال »فرصت امروز« 
درب��اره دالی��ل خال��ی ماندن 
برخی سدها در کش��ور، بر این 
باور است که گاهی برای برخی 
س��دها مطالعات به درس��تی 
انجام نشده و بدون دلیل به این 
س��دها ارتفاع داده شده است.  
وی اضافه می کند، خشکسالی 
مهم ترین دلیل خال��ی ماندن 
بخش��ی از ظرفی��ت س��دهای 
کش��ور اس��ت. اما ب��ه راحتی 
نمی ت��وان گفت، کدام س��دها 
بر اثر خشکس��الی و کدام گروه 
 براس��اس اش��تباه محاسباتی 

خشک هستند. 

سرمایه هایی که به باد می رود

سدهای کشاورزی درگیر اشتباه های محاسباتی

ب��ازار نفت خام بازار پرنوس��انی 
اس��ت و بهای این محص��ول تا به 
امروز در بازارهای جهانی به شکل 
قابل توجهی س��قوط کرده است. 
عربس��تان س��عودی بزرگ ترین 
تولید کنن��ده نفت خام در جهان و 
بازیگر اصلی این عرصه پیش بینی 
می کند که 60 دالر در هر بش��که 
رقمی اس��ت که نفت خام روی آن 
به ثبات خواهد رس��ید و از سوی 
دیگر، ش��رکت دولتی نفت نروژ، 
یعنی ش��رکت اس��تت اویل قصد 
دارد ت��ا خ��ودش را از هرگونه به 
اصط��الح رویاروی��ی ژئوپلیتیکی 
اوپ��ک و امری��کا ک��ه موج��ب 
 نگران��ی بس��یاری ش��ده اس��ت، 

دور نگه دارد. 
در ادامه س��ریال سقوط قیمت 
نفت خام در ماه ه��ای اخیر قیمت 
نفت برنت در روز چهارشنبه پس 
از اع��الم کاهش قیمت از س��وی 
عربس��تان س��عودی ب��ه کمتر از 
70دالر رسید و نفت وست تگزاس 
اینترمدیت به قیم��ت 66دالر در 
هر بش��که معامله شد. این کاهش 
قیم��ت پ��س از کاه��ش ذخایر 
نفت خام ایاالت متح��ده و اعتقاد 
س��عودی ها به ثب��ات قیمت نفت 
روی ع��دد 60دالر در هر بش��که 

اتفاق افتاد. 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت، قیم��ت 
نفت برنت دریای ش��مال در روز 
چهارش��نبه با 44 س��نت کاهش 
به قیمت 69دالر و 48س��نت در 
ه��ر بش��که معامله ش��د. گفتنی 
اس��ت قیمت نفت برنت در س��ال 
ج��اری 37درصد کاه��ش یافته، 
در حالی ک��ه 10 درصد از کاهش 
 مذک��ور در هفته گذش��ته اتفاق 

افتاده است.
 ب��ا وج��ود این کاه��ش قیمت 
هم اکنون عربستان سعودی اعالم 
کرده، قصد دارد ت��ا قیمت نفت را 
برای مشتریان آسیایی و امریکایی 

خ��ود کاهش ده��د و ب��ا کاهش 
قیمت هر بش��که نف��ت صادراتی 
خود به 71دالر در هر بش��که در 
ماه نوامبر س��عی در عملی کردن 
طرح خود برای کاهش قیمت نفت 

صادراتی اش دارد. 
درباره همین موضوع ش��رکت 
نفت دولتی آرامکو در عربستان در 
روز ش��نبه اعالم کرد، این شرکت 
قیمت رس��می نفت خام صادراتی 
خود را برای مش��تریان آس��یایی 
ح��دود 1/50 ت��ا 1/90 دالر در 
هربشکه در ماه دس��امبر کاهش 
خواهد داد. این درحالی است که 
این کاه��ش قیمت ب��رای ایاالت 
متح��ده بین 10 تا 90 س��نت در 

هربشکه خواهد بود.
 ای��ن کاه��ش قیمت رس��می 
توسط عربستان سعودی به عقیده 
کارشناسان و فعاالن حوزه نفت در 
امریکا، نوعی اعالن جنگ قیمت 
به نفت ش��یل امریکا در بازارهای 

جهانی نفت است.
 در ای��ن بی��ن و در می��ان این 
ب��ه اصطالح جن��گ قیمت��ی که 
در بازاره��ای جهانی نف��ت به راه 
افتاده اس��ت. نکته جال��ب توجه 
کاهش 40درص��دی صدور اجازه 
بهره برداری از منابع نفتی و گازی 
زیرزمینی در ایاالت متحده است 

که ای��ن موض��وع نش��ان دهنده 
کاهش قابل توجه عملیات کشف، 
حفاری و استخراج نفت در آینده 

خواهد بود. 
در همین راس��تا، دولت فدرال 
امریکا گ��زارش خ��ود را در مورد 
ش��رایط اقتصادی امری��کا و تاثیر 
س��قوط قیمت نفت بر اقتصاد این 
کشور را منتشر کرد. براساس این 
گ��زارش، کاهش ش��دید قیمت 
نف��ت در بازارهای جهان��ی هنوز 
بر اقتصاد ای��االت متحده تاثیری 
نداش��ته و ب��ه نظر نمی رس��د که 
 سرعت حفاری و اس��تخراج نفت 

کاهش یابد. 
رش��د  ارتب��اط  همی��ن  در 
فعالیت های حف��اری در تگزاس 
متمرکز در منطقه پرمیان باسین 
در غرب تگزاس بوده و در خارج از 
این منطقه تغییری در فعالیت های 
حفاری ایجاد نش��ده است. با این 
همه پیش بینی ها برای سال آینده 
همچنان مثبت بوده، اما نس��بت 
به قب��ل خوش بین��ی کمتری در 
آن دیده می ش��ود، زی��را به دلیل 
کاه��ش ش��دید قیم��ت نفت در 
ب��ازار، بس��یاری از ش��رکت ها در 
بودجه ای که برای حفاری و تولید 
اختص��اص داده ان��د، تجدید نظر 
ک��رده و از حجم س��رمایه گذاری 

 در حف��اری و تولید نفت کاس��ته
 شده است. 

در ح��ال حاضر، چال��ش اصلی 
و عمده برای س��رمایه گذاران این 
است که بدانند چه کسی از اوضاع 
آشفته قیمت ها و کاهش شدید آن 
در بازار در امان خواهد ماند و چه 
کسانی با استفاده از شرایط موجود 
نیرومند تر از گذشته خواهند شد. 
در واقع، ب��ه معنای دیگ��ر کدام 
شرکت نفتی دولتی است که حتی 
در بدترین شرایط به تولید تمایل 
داش��ته و می خواه��د از قبال آن 
درآمد کسب کند. ش��رکتی که با 
توجه به شرایط متنوع جغرافیایی 
بتواند در س��خت ترین شرایط نه 
تنها برای گذر از ش��رایط بحرانی، 
بلکه ب��ه منظور کس��ب درآمد در 
شرایط س��خت نیز به تولید خود 

ادامه دهد. 
طبق گزارش وال استریت دیلی، 
تنها ش��رکت نفتی که مشخصات 
مذکور را ممکن است داشته باشد، 
شرکت نفتی استت اویل نروژ است. 
این ش��رکت در ح��ال حاضر تنها 
شرکتی است که در شرایط آشفته 
و س��خت فعلی در بازارهای نفتی 
 بوده که می توان به سودآوری آن 
اعتماد کرد. زیرا ای��ن غول نفتی 
تنه��ا ش��رکتی در جهان اس��ت 

که ب��ا توجه به ش��رایط مس��اعد 
ژئوپلیتیک��ی خود آماده اس��ت تا 
از بهبود ش��رایط اقتصاد جهانی، 
قیم��ت نف��ت و گاز طبیع��ی ب��ا 
توج��ه ب��ه توانایی ه��ای فن��ی و 
تکنولوژیکی اش ب��ه بهترین نحو 

بهره برداری کند. 
این غول نفتی ن��روژی نه تنها 
در حال حاضر ذخایر نفتی عظیم 
و قابل توجهی ب��ا ارزش تقریبی 
200 میلیارد دالر را تنها در یکی از 
میادین تحت کنترلش در اختیار 
دارد، بلکه این ش��رکت با کش��ف 
یک میدان نفتی دیگر در منطقه 
آیسبرگ قادر خواهد بود تا سقف 
600میلی��ون بش��که نفت خام را 
تولید کند. توانایی استت اویل در 
کشف، حفاری و اس��تخراج نفت 
در ش��رایط جغرافیایی گوناگون 
امتیاز بس��یار بزرگی محس��وب 
می ش��ود، به خص��وص زمانی که 
جغرافیای سیاس��ی مش��کالتی 
را ایج��اد می کند. درس��ت نظیر 
اتفاقی که هم اکن��ون در اروپا در 
حال رخ دادن است، یعنی جایی 
که جن��گ گازی میان روس��یه و 
کشورهای خریدار گاز این کشور 
به سود اس��تت اویل بوده که یک 
 تولید کنن��ده کوچک اما بس��یار 

مهم گاز است. 
نکت��ه دیگری که می ت��وان آن 
را از جمل��ه نق��اط قوت اس��تت 
اویل برش��مرد، توجه ب��ه محیط 
زیس��ت و انجام برخی اقدام های 
عمل��ی نظیر همکاری با ش��رکت 
جنرال الکتریک به منظور بررسی 
امکان استفاده از دی اکسیدکربن 
به ج��ای آب در فرآین��د پر ضرر 
ایجاد شکس��ت های هیدرولیکی 
 هن��گام حف��اری از جمل��ه ای��ن 

اقدامات است. 
نویسنده: جیمز استافورد
ترجمه: معراج آگاهی
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بروکراسی اداری عامل کندی 
توسعه انرژی خورشیدی 

به تازگی دولت تسهیالتی را برای توسعه استفاده از 
انرژی های نو در بخش خانگی در نظر گرفته است. این 
سیاست سبب شده تا تحرک مناسبی در شرکت های 
فعال در این بخش ایجاد شود، اما در اجرای پروژه های 
مرتبط با انرژی خورش��یدی، بروکراس��ی اداری عامل 
اصلی کندی اج��رای طرح ها اس��ت. مث��ال در برخی 
پروژه ها که دولت ب��رای آن پروانه احداث صادر کرده، 
هنوز نقطه اتص��ال به ش��بکه در اختیار مج��ری قرار 
نگرفته اس��ت. یا اینکه نقطه اختصاص یافته، مناسب 
سیستم های نصب ش��ده در محل نیس��ت. در نتیجه 
این خألها، پروژه ها به کندی پیش می رود و هیچ کس 

مسئولیت آن را به عهده نمی گیرد. 
با این وجود، اگر بخواهی��م منصفانه صحبت کنیم، 
س��رعت توس��عه انرژی های نو در دول��ت جدید دهها 
برابر گذش��ته است. در حال حاضر، اس��تفاده از انرژی 
خورشیدی در سراسر کشور توسعه یافته است. در حالی 
که پیش از این چنین فضایی وجود نداش��ت. استقبال 
از انرژی های نو، به دلیل اعتبارات تش��ویقی است که 
دولت ب��رای این بخ��ش در نظر گرفت��ه، حرکت های 
انجام شده در زمینه توس��عه انرژی های نو سبب شده 
تا ش��رکت های فعال در این بخش حتی به فکر یافتن 
مش��تریان خصوصی هم باش��ند و فقط برق خود را به 
دولت نفروش��ند. اما دول��ت برای ارائه سوبس��یدهای 
خود مکانیزم های��ی دارد که مقداری پیچیده اس��ت. 
بنابراین، شاید این سیاس��ت ها بر سرعت اجرای پروژه 
تاثیر گذارد. به همین دلیل، شرکت های فعال در بخش 
انرژی خورشیدی باید با بسترسازی مناسب به دنبال 
یافتن مشتریان خصوصی باش��ند. متقاضیان استفاده 
از انرژی خورش��یدی هم باید به برخ��ی نکته ها توجه 
داشته باشند. در نصب سیس��تم های خورشیدی باید 
مکان یابی درست انجام شود. جایی که سایه دارد برای 
نصب سیستم خورش��یدی مناسب نیست. پس اگر در 
ساعت هایی از روز پشت بام سایه داشته باشد، آن محل 
مناسب نصب پنل خورشیدی نیست. ترجیحا بهتر است 
برای پنل های نصب شده در منازل نقطه اتصال به شبکه 
برق وجود داشته باشد تا اگر برق مازادی تولید شد آن 
را به شبکه تزریق کنید. یکی از نکته هایی که توانیر در 
ارائه وام به متقاضیان انرژی خورشیدی رعایت می کند، 
آن است که به دلیل استفاده از پش��ت بام منازل برای 
نصب پنل خورش��یدی به عنوان یک فضای مشاعی در 
ساختمان ها، متقاضی باید رضایت همسایگان خود را 
جلب کند. به ازای تولید هر کیلووات برق به 10 تا 15 
متر مربع فضا برای نصب پنل خورش��یدی نیاز دارید و 
اگر بخواهید تم��ام برق منزل خ��ود را از طریق انرژی 
خورشیدی تامین کنید و میزان مصرف منزل مطابق با 
الگوی مصرف باشد، حداقل دو تا سه کیلووات برق در 

یک شبانه روز مصرف خواهید کرد. 
پنل های خورش��یدی اغل��ب از مواد مرغ��وب تهیه 
می ش��وند، در مقابل ضربه های معمولی مقاوم بوده و 
تست تگرگ می شوند، اما اگر کسی قصد تخریب آنها 
را داشته باش��د، پنل دچار شکستگی ش��ده و کارایی 
خود را از دست می دهد. پس از نصب پنل خورشیدی، 
مصرف کننده فقط باید آن را هر ش��ش م��اه یک بار با 
آب شست و شو دهد. از آنجا که قیمت انرژی حاصل از 
سوخت های فسیلی به ش��دت رو به افزایش است و در 
مقابل شرکت های تولیدکننده پنل های خورشیدی در 
سراسر جهان تالش می کنند بهای محصوالت تولیدی 
خود را کاهش دهند تا قیمت تمام شده حاصل از انرژی 
خورشیدی کمتر شود، پیش بینی  می شود، در آینده ای 
نه چن��دان دور، قیمت هر کیلووات برق خورش��یدی 
با برق حاصل از انرژی حرارتی برابر ش��ود. در نتیجه، 
به زودی استفاده از انرژی های پاک به صرفه خواهد شد. 

سفر طیب نیا به پاکستان با 
محوریت صادرات برق و گاز 

هیات اقتصادی ایران به ریاست وزیر امور اقتصادی و 
دارایی به منظور توسعه مناسبات اقتصادی با پاکستان 

دیروز وارد اسالم آباد شد. 
 به گزارش ایسنا، محور گفت وگوهای وزیر اقتصاد در 
پاکستان پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان و صادرات 
برق ایران به این کش��ور است. ریاس��ت هیات ایران را 
علی طیب نیا، وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی بر عهده 
دارد و انتظار می رود که در نشست دو روزه کمیسیون 

مشترک اقتصادی دو کشور شرکت کند. 
 عالوه بر تع��دادی از معاونان و مش��اوران طیب نیا، 
گروه��ی از فع��االن تج��اری و اقتص��ادی جمهوری 
 اس��المی ای��ران نی��ز وی را در ای��ن س��فر همراهی 

می کنند. 
 طیب نیا قرار است در این س��فر عالوه بر شرکت در 
نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور و دیدار 
با اس��حاق دار همتای پاکس��تانی خود، با نواز شریف 
نخست وزیر پاکستان، ش��اهد خان عباسی، وزیر نفت 
و منابع طبیعی، خرم دس��تگیر خان، وزی��ر بازرگانی 
و س��رتاج عزیز، مشاور نخست وزیر پاکس��تان در امور 

خارجه و امنیت ملی دیدار می کند. 
 عالوه بر تع��دادی از معاونان و مش��اوران طیب نیا، 
گروهی از فعاالن تجاری و اقتصادی جمهوری اسالمی 

ایران نیز وی را در این سفر همراهی می کنند. 

اعالم آمادگی آلمانی ها برای حضور 
در صنعت پتروشیمی ایران 

 معاون وزی��ر نفت در امور پتروش��یمی با اش��اره به 
همکاری ایران و آلمان در دولت های هفتم و هشتم در 
زمینه توسعه صنعت پتروش��یمی گفت: هم اکنون دو 
کشور خود را برای همکاری دوباره بالفاصله پس از لغو 
تحریم ها آماده می کنند. به گزارش ایسنا، عباس شعری 
مقدم در نشست مشترک با هیات تجاری کشور آلمان 
با بیان اینک��ه هم اکنون دولت یازده��م تالش زیادی 
برای اثبات صلح آمیز بودن فعالیت های هس��ته ای در 
دنیا انجام می دهد، گفت: حضور شرکت های آلمانی در 
ایران حکایت از اقتصاد محور بودن سیاست های دولت 

این کشور است. 
وی با تاکید بر کیفیت باالی محصوالت آلمانی به کار 
گرفته شده در صنعت پتروشیمی در سال های گذشته 
تصریح ک��رد: هم اکنون ب��ه نفع اقتصاد هر دو کش��ور 
اس��ت که همکاری ها در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی 

ادامه یابد. 
در این نشست مش��ترک بیش از 20 شرکت معتبر 
آلمانی فعال در حوزه پتروشیمی به معرفی محصوالت 
و چالش های پیش روی خود برای بازگش��ت دوباره به 

صنعت پتروشیمی ایران پرداختند. 

خبر 

وزیر نفت:
 زنجانی 7000 میلیارد تومان پول 

کشور را خورد 
باب��ک زنجان��ی، ب��ا دور زدن سیس��تم و ات��کا ب��ه 
تصمیم های فردی هفت هزار میلیارد تومان پول کشور 
را خورده است.  بیژن زنگنه، وزیر نفت با اعالم این نکته 
گفت: در س��ال های 89-64 حتی یک مورد هم وجود 
نداش��ته که محموله نفتی به فروش برسد، اما پول آن 
به کشور بازگردانده نشده باش��د. وقوع کاری که بابک 
زنجانی انجام داد، کاری نادر بوده است. او هشت هزار 
میلیارد تومان پول از کش��ور خارج کرده، اما فقط یک 
هزار میلیارد تومان از این پول برگردانده شده و مابقی 

آن برنگشته است. 
زنگنه با اشاره به تشکیل س��تاد مبارزه با مفاسد در 
وزارت نفت توضیح داد، فروش نفت فقط در ش��رکت 
ملی نفت ایران متمرکز شده و این کار با نظارت دقیق 

انجام می شود. 
به گفته زنگن��ه، در حوزه نفت در پن��ج زمینه اصلی 
احتمال بروز فساد وجود دارد. نخستین بخش فروش 
و صادرات نفت خام و میعانات گازی اس��ت. معامالت و 
قراردادهای کاالها و خدمات بخش دیگری اس��ت که 
احتمال بروز فس��اد در نفت را ایج��اد می کند. قاچاق 
فرآورده های نفتی،  تملی��ک اراضی نیز دو عامل اصلی 
بروز فس��اد در این بخش هس��تند. تخصیص خوراک 
به متقاضی��ان در زمانی ک��ه محدودیت خ��وراک در 
کش��ور وجود دارد یکی از عوامل پنج گانه بروز فس��اد 

در نفت است. 
وزیر نفت افزود: پرونده فساد نفتی خیلی بزرگ است 
و پرونده های فساد در حوزه نفت وجود دارد که ارقام آن 

400میلیارد تومان و 2/5 میلیون یورو است. 
زنگنه گفت: تحریم ها ما را ناگزیر می کند از مقررات 
متعارف قدری فاصله بگیریم، اما باید مقررات متناسب 
با آن ش��رایط را تنظیم کنی��م و نظارت ه��ا با جدیت 

پیگیری شود. 
وزیر نفت ایجاد شفافیت در مقررات عملیات سوخت 
و خرید معامالت، برگ��زاری مزایده ها و مناقصه ها را از 

دیگر موارد مبارزه با فساد در این بخش عنوان کرد. 
زنگنه، تقویت سیستم های نظارتی و واکنش مناسب 
را از دیگر موارد مبارزه با فس��اد دانس��ت و گفت: باید 
رسانه ها به عنوان یک ناظر بر موضوع های فساد توجه 
ویژه کنن��د و باید بدانیم که فس��اد در تاریکی رش��د 

می کند. 
وی تشکیل ستاد مبارزه با مفاس��د، متمرکز کردن 
فروش نف��ت در امور بین الملل، تعیی��ن هیات نظارت 
بر ف��روش نف��ت، ش��فافیت در برگ��زاری معامالت و 
قرارداده��ای خری��د کاال و خدمات، کاه��ش اجرای 
قراردادها و دسترسی پیمانکاران به وزیر و معاون را از 
اقدام های انجام شده، در جهت مبارزه با فساد دانست. 
زنگنه، اقدامات نظارتی را در جهت مبارزه با فس��اد 
فرآورده های نفتی از دیگر برنامه های این وزارتخانه در 
جهت مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: در بخش تملک 
اراضی گاهی شاهدیم که بعد از 50 سال در این زمینه 
پرونده های قضایی تشکیل می شود که این امر به توجه 

ویژه دستگاه قضایی به موضوعات مطروحه نیاز دارد. 

لیال مرگن

 نفت را به خارجی ها اعتباری 
می فروشند، به بخش خصوصی نقدی

 رییس اتحادیه 
ن  کنن��دگا ر د صا
فرآورده های نفتی، 
گازی و پتروشیمی 
با بیان اینکه بخش 
خصوصی می تواند 
و  نق��ل  مش��کل 
انتقال پ��ول نفت 

را برطرف کن��د، گفت: اگر به کش��ورهای دیگر نفت و 
میعانات گازی به صورت نس��یه فروخته می شود به ما 
هم با چنین شرایطی فروخته شود و اگر اعتماد ندارند 
حاضریم که نقشی را به ما بدهند و ما را در این پروسه 
دخیل کنند و مطمئن باش��ند که اگر ما در کنار دولت 
قرار بگیریم می توانیم تاثیرگذار باشیم و همه مشکالت 
صنعت نفت حل می شود.  وی در ادامه با اشاره به اینکه 
این امر در صورتی محقق می شود که دولت نگاه از باال به 
پایین به بخش خصوصی نداشته باشد، گفت: تا دولت 
بخش خصوص��ی را باور نکند و ب��رای بخش خصوصی 
نقش قائل نش��ود، نمی توانیم از بح��ران موجود عبور 

کنیم. 

حامد دریاباری 
مدیر عامل شرکت کومینزاد یدک



معاون صادرات ایران خودرو 
می گوی��د، این ش��رکت قصد 
فعال س��ازی دوباره سایت های 

خارجی خود را دارد. 
محمدرضا نعم��ت زاده، وزیر 
صنعت، مع��دن و تج��ارت در 
آخرین نشست خبری خود در 
شهریور ماه گفت: »خط تولید 
خ��ودرو در برخی از کش��ورها 
نظیر روسیه، سنگال و ونزوئال 
انجام ش��ده، اما این کارخانه ها 
چند س��ال بعد تعطیل ش��ده 
بودند، اکنون به فکر راه اندازی 
دوباره ای��ن کارخانه هس��تیم 
و بحث هایی در ای��ن رابطه در 

حال انجام است.«
حاال بعد از گذشت چند ماه، 
این بحث ها به نتیجه رس��یده 
و قرار اس��ت فعال س��ازی این 
کارخانه ه��ا، البته ن��ه در همه 
م��وارد، انج��ام ش��ود. خ��ط 
تولی��د خ��ودرو توس��ط ایران 
خ��ودرو در ونزوئ��ال، س��نگال 
و ع��راق راه ان��دازی ش��ده بود 
و این ش��رکت به روس��یه نیز 
را ص��ادر  محص��والت خ��ود 
می ک��رد ک��ه فعالی��ت خ��ط 
تولیدهای خارجی متوقف و در 
صادرات به روس��یه و عراق نیز 

محدودیت هایی ایجاد شد. 

تولید سمند، پراید و رانا 
در ونزوئال

ام��ا اکن��ون آنچ��ه ک��ه از 
علم��ی،  عل��ی  صحبت ه��ای 
ام��ور  و  ص��ادرات  مع��اون 
بین الملل گ��روه صنعتی ایران 
خودرو بر می آی��د، گواه تالش 
ایران خودرو ب��رای برگرداندن 

بازارهای خارجی خود است. 
ب��ا  گ��ف��ت وگ����و  در  او 
»فرصت امروز« درب��اره آخرین 
وضعی��ت س��ایت های خارجی 
ای��ران خودرو می گوید: س��ایت 
ونزوئال قرار اس��ت ک��ه به زودی 
فعال شود. نخس��تین محموله 
برای این س��ایت فرستاده شده، 
اما مش��کلی ک��ه در ای��ن بین 
وج��ود دارد، موض��وع تحریم ها 
اس��ت. تحریم ها موجب ش��ده 
بود تا ما نتوانیم حمل مس��تقیم 
به ونزوئال داش��ته باشیم. همین 
موضوع کم��ی کار را ب��ا تاخیر 
مواجه کرده، اما نمی تواند مانعی 
ب��رای جلوگی��ری از فعالیت ما 
باشد. ما با کشتیرانی جمهوری 
اس��المی ای��ران ب��ه توافق های 

خوبی رس��یده ایم. پیش بینی ما 
این اس��ت که تا نیمه اول بهمن 
ماه )اواخر ژانویه(، کشتی حامل 
محمول��ه دیگری ب��رای ونزوئال 
بفرس��تیم ک��ه ح��دود 1700 

دستگاه است.«
علمی با اش��اره ب��ه تغییرات 
رون��د فعالی��ت در ونزوئال بیان 
می کن��د: »دول��ت ونزوئ��ال با 
س��فری که آقای نعم��ت زاده 
به آنج��ا داش��ت، تغییراتی را 
در رویه ه��ای خ��ود در ارتباط 
با ش��رکت های ایران��ی انجام 
داده و بخش��ی از طل��ب ایران 
خ��ودرو از این کش��ور در حال 
وصول شدن اس��ت که همین 
موض��وع بر س��رعت فعالیت ما 

می افزاید.«
در س��ایت ونزوئ��ال دو خط 
تولی��د وج��ود دارد ک��ه ایران 
خ��ودرو از یک خط اس��تفاده 
می کند و س��ایپا از خط دیگر. 
البته ایران خ��ودرو می خواهد 
س��اخت خ��ودرو در ونزوئال را 
از مرحل��ه CKD آغ��از کند. 
ظرفیت تولید در این س��ایت، 
10 ه��زار دس��تگاه در ی��ک 
ش��یفت و 20 هزار دستگاه در 

دو شیفت است. 
معاون ام��ور بین الملل ایران 
خودرو، درباره نوع خودروهای 
در نظ��ر گرفت��ه ش��ده ب��رای 
ونزوئال، بیان می کند: »از ایران 
خودرو س��مند و از سایپا پراید 
تولی��د خواه��د ش��د، البته در 

عمق ساخت، رانا را نیز به خط 
تولید اضافه خواهیم کرد.«

آغاز بهره گیری از 
سرمایه گذاری 100 میلیون 

دالری
وزیر صنعت همچنین گفته 
بود، ایران خودرو در سال های 
س���رم�ای�ه گذاری  گ�ذش��ته 
را  دالری  م�ی�ل�ی��ون   100
در س��نگال انجام داده اس��ت. 
س��رمایه گذاری که همان طور 
متوق��ف مان��ده اس��ت. اکنون 
این پرس��ش مطرح می ش��ود 
که آی��ا این ش��رکت تصمیمی 
برای فعال س��ازی س��ایتی که 
100 میلی��ون دالر ب��رای آنها 
هزینه داشته، دارد؟ سایتی که 
گفته می شود، بدون مطالعه و 
در نظ��ر گرفتن ظرفی��ت بازار 

راه اندازی شده است. 
ام��ور  و  مع��اون ص��ادرات 
بین المل��ل ای��ران خ��ودرو در 
پاس��خ به این پرس��ش توضیح 
می دهد: »س��رمایه گذاری در 
س��نگال از ابتدا اش��تباه انجام 
شده، اما به هر حال این سایت 
اکن��ون موجود اس��ت و ما هم 
برنام��ه فع��ال ای��ن س��ایت را 

داریم.«
علمی در پاس��خ ب��ه اینکه 
فعال س��ازی  ب��رای  موانع��ی 
س��ایت س��نگال وجود دارد؟ 
می گوید: »این موان��ع از ابتدا 
بوده ان��د.  پیش بین��ی  قاب��ل 

کش��وری که ب��رق ن��دارد، ما 
در آن کارخانه خودروس��ازی 
راه ان��دازی کرده ای��م. هنگام 
ب��رای  کارخان��ه  راه ان��دازی 
آزمایش بدون بار دس��تگاه ها، 
ب��رق ش��هر مج��اور و نص��ف 
پایتخت قطع ش��ده است. این 
موارد از ابت��دا قابل پیش بینی 
موضوع  همچنی��ن  بوده ان��د. 
اندازه ب��ازار م��ورد توجه قرار 
نگرفت��ه اس��ت. ان��دازه بازار 
س��نگال ه��م اکن��ون ب��رای 
خ��ودروی ن��و، هف��ت ه��زار 
دس��تگاه اس��ت. این در حالی 
اس��ت ک��ه ظرفی��ت کارخانه 
راه اندازی شده در یک شیفت 

تولید 10 هزار خودرو است.« 

پاسخ به انتقاد عراقی ها
اج��الس  نخس��تین  در 
تج��اری ایران و ع��راق که در 
آبان ماه س��ال ج��اری برگزار 
ش��د، عراقی ه��ا ی��ک انتقاد 
ب��زرگ از خودرو ه��ای ایرانی 
داش��تند، آن ه��م کیفی��ت 
پایی��ن و می��زان آلودگی باال 
بود. از آنجا  ک��ه ایران خودرو 
ی�ک���ی از ص��ادر کنن��دگان 
خودرو به عراق است، طبیعتا 
بخشی از این مش��کل به این 
موضوعی  برمی گردد.  شرکت 
که اگر عزمی برای بازگش��ت 
ب��ه بازارهای خارج��ی وجود 
دارد، طبیعت��ا بای��د برطرف 

شود. 

علم��ی در پاس��خ ب��ه این 
»در  م�ی گ�وی��د:  ان�ت�ق���اد 
بازاره��ای خارج��ی م��ا ب��ه 
درخواس��ت و نی��از مش��تری 
توجه می کنیم. اگر مش��تری 
بگوی��د که ماش��ین ی��ورو 2 
می خواهم، ما اجب��اری برای 
صادر ک��ردن خ��ودرو یورو4 
نداری��م. ای��ن ط��رف عراقی 
اس��ت که خودروی ی��ورو 2 
درخواس��ت داده و ب��ه اندازه 
همان هم هزینه کرده اس��ت. 
اکنون بح��ث کیفیت خودرو 
ایرانی مط��رح نیس��ت، بلکه 
موضوع خواس��ت طرف مقابل 
اس��ت. اکنون ع��راق در حال 
وضع قوانینی اس��ت که فقط 
خودرو یورو 4 به این کش��ور 
وارد ش��ود، ما هم مش��کلی با 

این موضوع نداریم.«

بازارهای تازه برای 
خودروسازان ایرانی

در س��فر اخی��ر، محمدرضا 
جمه��وری  ب��ه  نعم��ت زاده 
م��وض���وع  آذرب��ای�ج���ان، 
همکاری های بیش��تر صنعتی 
مط��رح ش��د. از س��وی دیگر 
خودروس��ازی  ش��رکت های 
ایرانی قصد دارند، تا دس��ت کم 
بتوانن��د بخش��ی از بازاره��ای 
کشورهای همسایه را به دست 

بگیرند. 
در همین حین خبر از تالش 
ایران خودرو برای گرفتن بازار 
جمه��وری آذربایجان به گوش 
می رس��د. علم��ی درای��ن باره 
می گوید: »م��ا در حال مطالعه 
روی بازار آذربایجان هستیم تا 
بتوانیم در این بازار فعال شویم 
و فع��ال بمانیم. حتی در س��فر 
اخیر وزیر صنعت به آذربایجان 
که من نیز در معیت وی بودم، 
ط��رف آذربایجانی پیش��نهاد 
کارخان��ه  ی��ک  راه ان��دازی 
مشترک را داد که صحبت های 
اولیه ای در ای��ن زمینه مطرح 

شد.«
او همچنی��ن درب��اره بازار 
می کن��د:  اظه��ار  روس��یه 
»در ب��ازار روس��یه ت��الش ما 
نزدی��ک ب��ه س��رانجام ب��ود 
و  ای��ران  تحریم ه��ای  ک��ه 
مشکالت  روسیه،  تحریم های 
اقتصادی را برای طرف روس 
ب��ه ب��ار آورد. در نتیجه طرف 
روس برای حل مش��کل خود 

به زمان نیاز دارد.«

خیز ایران خودرو برای بازگشتن به بازارهای خارجی

مش��اور مجمع عال��ی کارگران 
با اش��اره به تواف��ق گروه کارگری و 
کارفرمایی برای افزایش پایه سنوات 
کارگران در س��ال آینده گفت: این 
اقدام موج��ب افزایش رغبت به کار 
و بهره وری کارگران در سایر سطوح 

مزدی می شود. 
فرام��رز توفیق��ی در گفت وگ��و 
با ف��ارس در مورد مس��ائل مطرح 
شده در جلسه روز گذشته شورای 
عالی کار اظه��ار کرد: ق��رار بود در 
این جلس��ه گروه کارفرمایی درباره 
افزای��ش پایه س��نوات اع��الم نظر 
کنند که نمایندگان کارفرمایان به 
طور تلویحی موافقت خود را با این 
مس��ئله اعالم کردند، ام��ا منجر به 
مصوبه ای در این زمینه نشد. مشاور 

مجمع عالی نماین��دگان کارگران 
افزود: نمایندگان کارفرمایان قصد 
داشتند، مسئله افزایش پایه سنوات 
را به عنوان یکی از مولفه های افزایش 
حداقل دستمزد سال آینده در نظر 
بگیرند که ما به شدت مخالفت خود 
را با این اقدام اعالم کردیم. وی اضافه 
کرد: هدف ما این اس��ت که جبران 
کمبود س��ال های گذش��ته انجام 
شود، چون در سال های اخیر فاصله 
س��طوح مزدی با حداقل دستمزد 
کم ش��ده و به همی��ن دلیل جذب 
نیروی متخصص در بازار کار کاهش 
یافته است.  توفیقی تاکید کرد: اگر 
نیروی متخصص و ماهر بداند حقوق 
و دستمزد مناسب دریافت می کند، 
بیش��تر به س��مت بازار کار جذب 

می ش��ود، ضمن اینکه پایه سنوات 
اصوال به کارگ��ر حداقل بگیر تعلق 
نمی گیرد که آن را در قالب ماده 41 
قانون کار قرار دهیم. به گفته وی، با 
افزایش پایه س��نوات، میل و رغبت 
به کار و بهره وری کارگران در سایر 

سطوح مزدی افزایش پیدا می کند

 این فعال کارگری اضافه کرد: پس 
از بحث در این جلسه کارفرمایان این 
مسئله را پذیرفتند و اعالم کردند که 
افزایش س��نوات را در بسته مزدی 
پیشنهادی ش��ان لحاظ کرده و در 

جلسه  بعد ارائه می کنند. 
نماینده کارگران در شورای عالی 

کار ادامه داد: بر این اساس موضوع 
افزایش پایه س��نوات هنوز بس��ته 
نشده، به نتیجه نرسیده و مصوبه ای 

در این زمینه نداشته ایم. 
توفیقی بیان ک��رد: دولت در این 
جلسه موضع سکوت را اختیار کرد 
و اجازه داد ک��ه نمایندگان کارگر و 
کارفرما در این باره بحث و بررس��ی 
انجام دهند و این اقدام دولت مناسب 

بود. 
مش��اور مجمع عالی نمایندگان 
کارگران بیان کرد: با توجه به توافقی 
که به طور ضمنی انجام ش��ده پایه 
سنوات کارگران در س��ال آینده از 
500 به هزار توم��ان در روز افزایش 
پیدا می کند، اما خواسته ما این است 

که در قالب ماده 41 انجام نشود. 

توافق بر سر افزایش پایه سنوات کارگران با هدف تقویت سایر سطوح مزدی
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صنعت

 طرح توازن فوالد
 در دستور کار دولت 

 رییس س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع 
معدنی گفت: اگر ب��ه اجرای طرح ت��وازن فوالد توجه 
نش��ود، کمبود س��نگ آهن در آینده به عنوان یکی از 

بحران های کشور مطرح خواهد شد. 
مهدی کرباس��یان، مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و 
تج��ارت، در گفت وگ��و با ایس��نا، اظهار ک��رد: در این 
حوزه باید توجه ویژه ای به اکتش��اف معادن شود. زیرا 
اگر قصد تولید س��االنه 52 میلیون تن س��نگ آهن را 
طبق برنامه 1404 داشته باشیم و به طرح توازن فوالد 
توجه نکنیم، مشکالت عمده ای در سال 1404 در این 

حوزه ایجاد خواهد شد. 
رییس سازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع 
معدنی )ایمی��درو( با بی��ان اینکه باید توج��ه ویژه ای 
به حوزه اکتش��افات معدن در کنار توازن فوالد ش��ود، 
گفت: برگزاری نشس��ت  با س��نگ آهنی ه��ا می تواند 

نسبت به طرح توازن کمک کند. 
کرباسیان از برگزاری جلسه ای با محوریت طرح توازن 
فوالد در روز چهارش��نبه و با حضور وزیر خبر داد و افزود: 
هدف از برگزاری این برنامه رسیدگی به توازن کنسانتره، 

سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی و فوالد است. 
وی در پاس��خ ب��ه اینکه ب��رای رفع مش��کل اصلی 
شرکت های گندله و کنس��انتره که مشکل مالی تلقی 
می شود، چه راهکار هایی اندیشیده شده است؟ اظهار 
کرد: باید این واقعیت را بپذیریم که منابع مالی کشور 

محدود است و تنها از دو طریق برطرف می شود. 
رییس هیات عامل ایمی��درو دو راه تامین منابع مالی 
کش��ور را فروش نفت، گاز و درآمدهای مالیاتی عنوان و 
اظهار کرد: در حوزه بانکی نیز سپرده های مردم تا حدودی 
به این امر کمک می کند، اما باید بپذیریم که برای رسیدن 
به برنامه 1404 و به دس��ت آوردن قدرت اقتصادی برتر 

منابع داخلی برای سرمایه گذاری کافی نیست. 
کرباسیان ادامه داد: به همین دلیل باید به سمت تامین 
منابع ارزان و مناس��ب از طریق فاینان��س و تامین مالی 
پیش برویم.  وی وجود تحریم  را در دوره اخیر محدودیتی 
برای حل این مس��ئله عنوان و اظهار کرد: برای رفع این 
مشکل نیاز شدیدی به جذب سرمایه گذاری های خارجی 

در کنار افزایش بهره وری منابع داخلی داریم. 
به گفته مع��اون وزیر صنع��ت، مع��دن و تجارت تا 
پایان سال 1395 پروژه های کنس��انتره به طور کامل 

و گندله کم و بیش اجرا خواهد شد. 
کرباس��یان در پاس��خ به گالیه ش��رکت هایی که از 
عیار پایین سنگ آهن گله مند هستند، گفت: تنها راه 

ارتقای عیار سنگ آهن فرآوری است. 
وی ادامه داد: تاکنون در ایمی��درو در خصوص این 
مس��ئله اقدامات خوبی انجام ش��ده؛ به ط��وری که در 
جالل آباد، کار افزایش عیار س��نگ آهن آغاز ش��ده و 

طی یک ماه آینده عملیات اجرایی آن آغاز می شود. 
کرباس��یان در خصوص راهکارهای افزایش فرآوری 
به منظور ارتق��ای عیار س��نگ آهن گف��ت: عالوه بر 
جذب س��رمایه گذاری های خارجی الزم است، این امر 
را به مرکز تحقیقات واگ��ذار کنیم. رییس هیأت عامل 
ایمیدرو اظهار کرد: باید بخش خصوصی حمایت شود 
که در این مدت بخش خصوصی فعالیت های خوبی را 
داشته اس��ت. عالوه بر این باید بتوان با به کارگیری از 

تکنولوژی های دنیا فرآوری را افزایش داد. 

پیش نویس سند استراتژی صنعت 
آسانسور به زودی تهیه می شود

مدی��ر کل دفت��ر ماشین س��ازی و تجهی��زات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از تش��کیل کمیته ای برای تهیه 

پیش نویس سند استرات ژی صنعت آسانسور خبر داد. 
کیومرث فروتنی جلس��ه ش��ورای آسانس��ور گفت: 
تعیی��ن صالحی��ت ش��رکت های مجری و بازرس��ی 
آسانس��ور در اولوی��ت کاری این ش��ورا ق��رار گرفت. 
عملکرد این ش��ورا باید سبب رش��د صنعت آسانسور، 
توسعه صادرات و جلوگیری از تولید و واردات قطعات 

و تجهیزات نامرغوب مربوط به آن شود. 
وی اضافه کرد: بررس��ی و پیگیری اج��رای مقررات 
مل��ی س��اختمان )مبح��ث 15 و 22 س��اختمان(، 
ارتقای فرهن��گ بهره برداری از آسانس��ور و پله برقی، 
بررسی ش��یوه های عملی بازرس��ی ادواری آسانسور، 
از دیگ��ر برنامه هایی اس��ت که اص��الح الگوی مصرف 
در صنعت آسانس��ور، ارتقای کیفی��ت تولید، ایمنی و 
عملکرد صنعت آسانس��ور و پله برقی و رعایت حقوق 
مصرف کننده و رس��یدگی ب��ه تخلفات و ش��کایات از 
دیگر برنامه هایی اس��ت که این شورا بدان ها رسیدگی 

خواهد کرد. 
در این نشست همچنین مقرر ش��د برای رسیدگی 
به تخلفات با توجه به جایگاه های قانونی تعیین شده، 

باید هماهنگی و وحدت رویه ایجاد شود. 
گفتنی اس��ت ش��ورای هماهنگی و سیاست گذاری 
صنعت آسانس��ور، که مباحث پله برق��ی و راهروهای 
متحرک را نی��ز در بر می گیرد، پ��س از یک وقفه چند 

ساله در ماه های اخیر مجددا فعال شده است.

 توسعه تولید سنگ آهن
یک ضرورت است 

آقای مهدی کرباسیان، رییس هیات عامل ایمیدور، 
در صحبت های اخیر خود به توازن فوالد اش��اره کرده 
و درباره کمبود س��نگ آهن در سال های آینده هشدار 
داده اند. در این صحبت به نکته درس��تی اش��اره شده 

است. 
نگاه ب��ه زنجیره ارزش باید نگاه پیوس��ته ای باش��د 
و طبیعت��ا نباید ب��ه ارزش اف��زوده به صورت بخش��ی 
و متمرکز نگاه ش��ود. توس��عه تولید س��نگ آهن یک 
انتخ��اب نیس��ت، بلکه یک ضرروت اس��ت، زی��را اگر 
بخواهیم در سال 1404 به تولید 36 میلیون تن فوالد 
برس��یم نیازمند 90 ت��ا 100 میلیون تن س��نگ آهن 
هس��تیم. با توجه به اینکه رش��د س��نگ آهن و مزیت 
آفرینی وابسته به صادرات است، یعنی 50 میلیون تن 
س��نگ آهن تولید ش��ده و 24 میلیون تن سنگ آهن 
صادر شده، در سال گذشته هم ارز با جذابیت صادرات 
بوده، یعنی جذابیت اول سرمایه گذاری هایی که باعث 
افزایش تولید سنگ آهن ش��ده بازار صادرات به چین 

بوده است. 
بنابراین، با افول بازار ای��ن تهدید وجود دارد که نه تنها 
صادرات ما که منش��ا اصلی سرمایه گذاری است، کاهش 
پیدا کند، تولید س��نگ آهن افت پیدا کن��د. راه حلی که 
می توان برای جلوگیری از این اتف��اق در نظر گرفت، در 
سه دسته باید تقسیم شود. دولت به عنوان نهاد حاکمیت، 
معدن��کاران به عن��وان تولیدکنن��ده و خری��داران ک��ه 

زنجیره های بعدی معدن هستند. 
افزایش به��ره وری بنگاه ها از طری��ق صرفه مقیاس 
باید در بخش معدن اتفاق بیفت��د، یعنی فعالیت های 
معدنکاری در ح��وزه تولید و فروش تجمیع ش��ود و از 
طریق ایجاد صرفه مقیاس بتوانیم صنعت تولید سنگ 

آهن را بهره ورتر کرده و تولید را توسعه دهیم. 
دول��ت بای��د به طور ج��دی نگاه��ش را ب��ه بخش 
مع��دن تغییر ده��د. نمی ش��ود ک��ه انتظار داش��ت 
تولید 50 میلیون تن س��نگ آهن که حداقل امس��ال 
15 میلی��ون ت��ن کاه��ش تولی��د خواهد داش��ت به 
100 میلیون ت��ن در س��ال 1404 برس��د، اما حقوق 
دولتی 300 تا 400 برابر و به��ره مالکانه افزایش پیدا 
کرده و حمایت های دولتی از تولیدکنندگان کم شود. 
همچنین تسهیالت در اختیار معدنکاران قرار نگیرد و 
معدنکاران را در ادبیات به عن��وان خام فروش و معدن 
خوار خطاب کنند. در حوزه معدن کمترین تشویق ها 
و بیشترین تنبیه ها از س��وی دولت وجود دارد. دولت 
باید با ایجاد مش��وق ها و کم ک��ردن هزینه ها از طریق 
مالیات ها و به��ره مالکانه تصمیم بگیرد و تس��هیالت 
ارزان قیمت را از س��وی صندوق توسعه ملی در اختیار 
معدنکاران ق��رار دهد. در زنجیره های بع��دی نیز باید 
به قیمت رقابتی خرید ش��ود، نه به قیمت دس��توری.  
با تغییر نگاه در هم��ه این بخش ها می ت��وان به آینده 
ترسیم شده در افق 1404 رس��ید. در غیر این صورت، 
بخش معدن ما توس��عه پیدا نکرده، بلکه در 1404 ما 

وارد کننده سنگ آهن خواهیم بود. 

پیشنهاد ارزش گذاری 7.5 درصدی 
برای سنگ آهن ورودی کارخانه ها

کنسرس��یوم س��نگ آه��ن زنج��ان ارزش گذاری 
7.5 درصدی را برای س��نگ آهن ورودی کارخانه های 

کنستانتره پیشنهاد کرد.
به گ��زارش »فرصت امروز«، در دومین جلس��ه این 
کنسرس��یوم که با حضور معدنکاران و تولیدکنندگان 
س��نگ آهن برگزار ش��د، نحوه قیمت گذاری مناسب 
در فروش داخلی، نحوه فعالیت مش��ترک تحت عنوان 
کنسرسیوم، س��رمایه گذاری مش��ترک در طرح های 
تکمی��ل زنجی��ره ارزش و تاس��یس دفات��ر منطقه ای 

انجمن سنگ آهن مورد بررسی قرار گرفت.
بهرام ش��کوری، نای��ب رییس انجمن س��نگ آهن 
زنج��ان، در این جلس��ه با اش��اره به تج��ارب معادن 
س��نگ آه��ن خصوص��ی در فروش س��نگ آه��ن به 
کنسانتره س��ازان داخلی تاکی��د کرد: وج��ود معادن 
س��نگ آهن در کش��ور مزیت نس��بی معدن��کاران و 
کنسانتره س��ازان اس��ت. بنابراین قیمت گذاری باید 
به گونه ای باشد که توزیع سود اقتصادی در زنجیره به 

توازن صورت گیرد.
در ادامه همچنین س��جاد غرقی، عض��و هیات مدیره 
انجم��ن و از معدنکاران س��نگ آه��ن زنجان نی��ز با بر 
شمردن س��ه روش مختلف تعیین قیمت شامل، تعیین 
قیمت براساس هزینه تمام شده، شاخص قیمت جهانی 
و نسبتی از زنجیره ارزش، اظهار کرد: دو مورد نخست را 
به دلیل تفاوت های کیفی معادن، نوس��انات شدید بازار 
جهانی و دش��واری های محاس��باتی عمال منتفی است. 
محصوالتی مانند کنسانتره و گندله سنگ آهن براساس 
سهم آنها در زنجیره ارزش و بر مبنای درصدی از قیمت 
روز ش��مش فوالد خوزس��تان )قیمت هر تن کنسانتره 
16درصد و قیمت ه��ر تن گندله 24درص��د قیمت هر 
تن ش��مش فوالد خوزس��تان( تعیین قیمت می شوند. 
بنابراین، تعیین قیمت س��نگ آهن ف��روش داخلی نیز 
باید بر همین مبنا باش��د. همچنین در این جلسه، غدیر 
قیافه، رییس انجمن سنگ آهن، با تاکید بر لزوم حمایت 
از س��رمایه گذاران صنایع معدنی در کش��ور از تش��کیل 
کمیته های قیمت گذاری فروش داخلی س��نگ آهن در 
انجمن خبر داد و گفت: فعالیت این کمیته ها منطقه ای 
خواهد بود و قیمت گذاری عمال توس��ط معدنکاران هر 
منطقه صورت خواهد گرفت. او با تاکید بر حمایت انجمن 
سنگ آهن از تشکیل کنسرسیوم س��نگ آهن زنجان، 
شیوه قیمت گذاری مدنظر این کنسرس��یوم را مناسب 
و منطقی دانست. در همین راس��تا، معدنکاران حاضر با 
تکیه بر آمار و ارقام مربوط به تولید و فروش، تعیین قیمت 
سنگ آهن دانه بندی با عیار متوسط 48 تا 50 را براساس 
7.5 درصد از قیمت روز شمش فوالد خوزستان عادالنه 
دانس��ته و از آمادگی خود برای تامین کامل سنگ آهن 

مورد نیاز کنسانتره سازان استان زنجان خبر دادند.

103 هزار تعاونی در کشور فعال هستند
 معاون ام��ور تعاون وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: 103 ه��زار تعاونی با 

11 میلیون نفر عضو در کشور فعالیت دارند. 
به گزارش ایرنا، سیدحمید کالنتری در نشست با اعضای اتاق های تعاون و صنعت 
اس��تان بصره عراق در محل اداره کل تعاون خوزس��تان در اهواز افزود: تعاونی ها در 

کشور ایران متنوع و در یکصد رشته کاری فعال هستند. 
وی اظهارکرد: رواب��ط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مناس��ب بین خوزس��تان و 
کش��ور عراق وجود دارد و این روزها که به اربعین حس��ینی نزدیک می شویم ارتباط 

صمیمی تری بین خوزستان و عراق ایجاد شده است. 
معاون وزیر تعاون با اش��اره به اینکه ارتباط اتاق تعاون بصره و خوزس��تان می تواند 
فعالیت اقتصادی و تجاری سازنده را در پی داشته باشد، افزود: این دو اتاق می توانند 

در زمینه صادرات و واردات و ایجاد نمایشگاه مشترک بسیار خوب وارد عمل شوند. 
وی بیان کرد: بخش تعاون خوزس��تان آمادگی دارد هر کاالی��ی را با حفظ کیفیت به 
کش��ور عراق صادر کند. وی گفت: بخش تعاون خوزس��تان در زمینه اعزام نیروی فنی و 
متخصص نیز آمادگی کامل دارد و آموزش��گاه های فنی وحرفه ای خوزستان می توانند 
نیروی کشور عراق را آموزش دهند. کالنتری، سرمایه گذاری مشترک در بخش تولید را 

از دیگر فعالیت هایی دانست که می تواند بین استان بصره عراق و خوزستان انجام شود. 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به صادرات کاال با کیفیت باال افزود: 
نیاز اس��ت با همکاری کش��ور عراق، کمیته نظارت بر تولید و ص��ادرات کاال ایجاد تا 

فعالیت عراق و خوزستان به بهترین شکل ممکن انجام شود. 

دولت مصمم به تکمیل زنجیره تولید فوالد در کشور
معاون طرح و برنامه وزارت صنع��ت، معدن وتجارت گفت: دول��ت با فراهم کردن 
زیرساخت ها و برنامه ریزی مناسب، امیدوار است زنجیره تولید فوالد در کشور کامل 

شود. 
به گزارش ش��اتا وضعیت  طرح های آهن اس��فنجی و ش��مش در نشستی با حضور 
معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه ط��رح و برنامه، امور معادن و صنایع 

معدنی، ایمیدرو و مدیران 26 طرح آهن اسفجی و شمش مورد بررسی قرار گرفت. 
در این نشس��ت معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن استماع 
مشکالت مدیران طرح های آهن اسفنجی و شمش گفت: تاکید وزارت صنعت، معدن 

و تجارت بر ضرورت راه اندازی سریع پروژه ها و بهره وری اقتصادی آنها است. 
ابویی مهریزی، اظهار امیدواری کرد: با رفع مش��کالت فاینانس و تامین نقدینگی 

زمان راه اندازی پروژه ها کوتاه تر می شود. 
در ادامه رییس س��ازمان ایمیدرو با اش��اره به لزوم کوتاه  کردن زمان راه اندازی 
طرح های فوالد اظهار کرد: ایمیدرو با مش��ارکت بخش خصوصی و بانک صنعت و 
معدن در تالش اس��ت زمان راه اندازی طرح های فوالد و آهن اس��فجی را کوتاه تر 

کند. 
کرباسیان گفت: مبادی تامین مواد اولیه طرح ها کم است، اما دولت درصدد است با 
مشارکت بخش خصوصی موانع مربوط به تامین نقدینگی و مواد اولیه را برطرف کند. 
در این جلس��ه مدیران پروژه های آهن اسفجی و ش��مش، روند پیشرفت فیزیکی 

طرح ها را اعالم کرده و به بررسی مشکالت و موانع موجود طرح ها پرداختند. 

سجاد غرقی
مدیرعامل شرکت مجریان توسعه معادن آسیا

عسل داداشلو



در سال های گذشته گسترش 
فعالیت موسسات مالی غیر مجاز 
در پی بی تفاوتی بانک مرکزی 
ش��کل گرفت ام��ا به تدریج با 
گسترش فعالیت این موسسات 
و بی نظم��ی و بی انضباطی ای 
که در نظ��ام بانکی کش��ور به 
وج��ود آم��د، زمزم��ه برخورد 
با آنها ش��دت گرف��ت. به گفته 
بانک مرکزی حداقل هفت هزار 
موسس��ه مال��ی در کش��ور 
مش��غول فعالیتند که از میان 
آنها تعداد کم��ی تحت نظارت 
بانک مرک��زی هس��تند. حال 
س��وال اینجاس��ت که چرا این 
تعداد موسسه خارج از نظارت 
بانک مرکزی شکل گرفته  اند؟ 
اشکال از قانون اس��ت یا بانک 
مرکزی؟ در این خصوص با سه 
نفر از کارشناسان اقتصادی به 

گفت وگو نشستیم.

تابلوهایی که یک شبه 
نصب می شدند

میرمحمدی، کارشناس بازار 
سرمایه در این زمینه گفت: هر 
موسس��ه یا بانکی که بخواهد، 
ب��ه فعالی��ت بپ��ردازد باید از 
مراج��ع مربوطه مج��وز بگیرد 
و تحت کنترل بان��ک مرکزی 
باش��د. در س��نوات گذش��ته 
متاسفانه بانک مرکزی نظارت 
و کنترل دقیقی بر موسس��ات 
مالی نداشته و ما هر روز شاهد 
نصب تابلوهای جدیدی به نام 
موسس��ات مالی و اعتباری در 
شهرهای مختلف بودیم بدون 
اینک��ه این موسس��ات از بانک 
مرکزی مجوزی داش��ته باشند 
یا نظارتی بر این بانک ها وجود 

داشته باشد. 
وی در ادامه اف��زود: در دوره 
جدید الزم است بانک مرکزی 
اقدامات الزم مدیریتی را برای 
همه بانک ها و موسس��ات مالی 
به دس��ت بگیرد، ارزیابی کند و 
نظارت را در دس��تور کار خود 
قرار دهد، باید با موسساتی که 
چه قبل ش��کل گرفتن��د و چه 
در حال ش��کل گیری هس��تند  
برخورد شدید و سختگیرانه ای 
فعالیت ه��ای  از  ت��ا  ش��ود 

غیر قانونی آنها جلوگیری شود. 
اخی��را  داد:  ادام��ه  وی 
راهکار های��ی برای موسس��ات 
مال��ی و بنگاه ه��ای اقتصادی 
ک��ه فعالی��ت می کنن��د ارائه 
ش��ده تا تجمیع ش��وند و بانک 
مج��وز  و  بدهن��د  تش��کیل 
بانک ش��دن را دریاف��ت کنند 
ام��ا تمایل��ی ب��ه بانک ش��دن 
ندارن��د زی��را تح��ت کنت��رل 
نیس��تند و ب��ه فعالیت های��ی 
 می پردازن��د ک��ه برایش��ان 

سود آوری دارد. 
وی در ادامه در پاسخ به این 
سوال که سیف گفته است اگر 
مجبور ش��ویم موسسات مالی 
متخلف را می بندیم، با بس��ته 
ش��دن موسس��ات سرنوش��ت 
س��پرده گذاران چ��ه خواه��د 
شد، گفت: بانک مرکزی طبق 
اطالعی��ه ای ک��ه داده ب��رای 
این دس��ته از س��پرده گذاران 
و  اندیش��یده  الزم  بی��ر  تدا
انتظار هم این اس��ت که بانک 
مرکزی به گون��ه ای عمل کند 
ک��ه در برخ��ورد با موسس��ات 
مالی غیر مج��از، لطم��ه ای به 
سپرده گذاران وارد نکند اما جدا 
از این موضوع وقتی این دسته از 
س��پرده گذاران برای دستیابی 
به س��ود بیش��تر این ریسک را 
می پذیرند که در هر موسس��ه 
مالی ای س��پرده گذاری کنند، 
باید تبع��ات آن را هم بپذیرند. 

م��ردم پیش از س��پرده گذاری 
باید بیشتر دقت و بررسی کنند 
ک��ه آیا ای��ن بانک یا موسس��ه 
مج��وز دارد ی��ا نه تا ب��ا چنین 

مشکالتی روبه رو نشوند. 

رقابت سود در میان 
موسسات مالی

علی نق��ی رفیع��ی، دیگ��ر 
کارش��ناس ب��ازار س��رمایه در 
این خصوص گفت: متاس��فانه 
در س��ال های گذش��ته ضعف 
نظارت بانک مرک��زی موجب 
شده اس��ت که موسسات مالی 
زیادی شکل بگیرند که بیشتر 
آنها مجوزی از بان��ک مرکزی 
ندارند و فعالیت های غیر قانونی 
انجام می دهن��د. این وضعیت 
باعث شده آنهایی که مجوز هم 
دارند با مشکل مواجه شوند. در 
این میان برخی سازمان ها هم 
با استفاده از نفوذ خود اقدام به 
تاسیس موسسات مالی کردند 
در حالی که هیچ مجوز قانونی 
نداش��ته اند. این وضعیت باید 
اصالح شود. وی در ادامه افزود: 
موسس��ات و بانک ها برحسب 
رقابت پذیری که ب��ا هم دارند 
یک��ی س��ود 24 درص��دی و 
دیگری سود 27 درصدی اعالم 
می کند تا سپرده های بیشتری 
جذب کنند. ضعف های زیادی 
در سیستم نظارت نظام بانکی 
وجود دارد و بهتر اس��ت بانک 

مرکزی نظارت خ��ود را در این 
زمینه بیشتر کند و با موسسات 
متخلف برخورد شدیدی داشته 
باش��د. ضعف قوانین و مقررات 
بانک��ی و عدم قابلی��ت اجرایی 
قوانینی که در زمینه موسسات 
مالی )چه آنهایی که مجوز دارند 
و چه آنهایی که ندارند( از جمله 
مشکالتی اس��ت که باید برای 

رفع آن اقدام شود. 
وی در ادامه تاکید کرد: طبق 
گفته بانک مرکزی اگر مجبور 
شوند، موسسات مالی متخلف 
را می بندند و چنانچه این اتفاق 
بیفتد خطری س��پرده گذاران 
را تهدی��د نمی کند، زی��را این 
موسس��ات زمان��ی که بس��ته 
می ش��وند آنق��در دارایی مالی 
و ام��الک و زمی��ن دارن��د که 
بتوانن��د آنه��ا را نق��د کنند و 
پول سپرده گذاران را بپردازند 
قطعا س��پرده گذاران بالتکلیف 
نخواهند ماند و از این بابت جای 
نگرانی وجود ندارد. ضمن اینکه 
بانک مرکزی تدابیر الزم را برای 
این دس��ته از س��پرده گذاران 
اندیشیده و اگر موسسه ای هم 
باش��د که هیچ مل��ک و دارایی 
نداشته باش��د، تبعات آن دیگر 
برعهده خود س��پرده گذارانی 
اس��ت ک��ه ب��دون تحقی��ق با 
س��ود ب��اال در این موسس��ات 

سپرده گذاری می کنند. 
وی خاطرنش��ان کرد: بانک 

مرک��زی ک��ه در رأس تمامی 
بانک ها و موسس��ات مالی قرار 
دارد باید بسیار دقیق و نظارت 
بیشتری داشته باش��د و اجازه 
ورود بانک ه��ا و موسس��ات 

متخلف را ندهد. 

ضعف خأل های بانکی
دکت��ر محمدباق��ر پروی��ن، 
کارش��ناس اقتص��ادی هم در 
این باره گف��ت: اول باید ببینیم 
که چرا ای��ن موسس��ات مالی 
در نظام بانکی کش��ور ش��کل 
می گیرند؟ به نظر من مهم ترین 
علت این است که در بازار پولی 
و بانکی کشور یک نوع عطش و 
نیازی وجود دارد که بانک های 
دولت��ی و خصوص��ی فعل��ی 
نتوانسته اند به طور کامل به این 
امر ج��واب بدهند. موسس��ات 
مالی غیر مج��از در همین خأل 
فعالیت بانک ها توانستند رشد 

کنند. 
وی افزود: یک سوال از نظام 
بانکی گذشته و حال این است 
که چرا نتوانس��ته اند به اندازه 
کافی از بازار پولی و مالی کشور 
نیاز سنجی کنند تا مجال رشد 
و بروز به این دسته از موسسات 

دهند؟ 
دکتر پروین گفت: در مرحله 
بعد مش��کل از جایی ایجاد شد 
که در سال های گذشته از نظر 
قان��ون، نوعی س��کوت درباره 
عملک��رد موسس��ات مالی ای 
که مجوز ندارند، وجود داش��ته 
اس��ت. در کن��ار ای��ن موضوع 
ب��ه نظ��ر می رس��د، در ب��دو 
شکل گیری این گونه موسسات 
نوع��ی بی تفاوتی در سیس��تم 
 نظارت��ی نظ��ام بانک��ی وجود 

داشته باشد. 
ای��ن کارش��ناس اقتصادی 
تاکید کرد: به نظر می رس��د با 
توجه به گسترش تبعات فعالیت 
موسس��ات مال��ی غیر مجاز در 
کشور در سال های اخیر اراده ای 
در نظ��ام بانک��ی کش��ور برای 
برخ��ورد با این نوع موسس��ات 
ش��کل گرفته که بای��د از این 
موضوع بهره ب��رد و ضعف های 
قانونی نظام بانکی را در این باره 

برطرف کرد. 

کارشناسان اقتصادی درگفت وگو با »فرصت امروز« بررسی کردند

موسسات مالی غیر مجاز چگونه شکل گرفتند؟

پس از آنکه وزیر اقتصاد از فساد 
12 هزار میلیاردی در شبکه بانکی 
کش��ور پرده برداش��ت، بالفاصله 
این خبر در کانون توجه رسانه ها 
و مردم ق��رار گرف��ت. در روزهای 
گذشته مسئوالن مختلف اقدام به 
روشن سازی افکار عمومی در مورد 
ابعاد مختلف این پرونده کردند. در 
تازه ترین اظهارات عباس جعفری 
دولت آبادی، دادس��تان تهران در 
جمع خبرن��گاران اظهار کرد: این 
همایش فرصت مغتنمی اس��ت تا 
یک بار دیگر به این نتیجه برسیم 
راه مبارزه با فساد یک اراده جمعی 
نیاز دارد و ای��ن همایش می تواند 

فضای الزم را ایجاد کند. 
وی ادام��ه داد: ام��روز مب��ارزه 
ب��ا فس��اد در دس��تگاه قضایی از 
اولویت های اول و جدی است؛ ما 
مفتخریم که در پنج سال گذشته 
پرونده های بسیار مهمی را درباره 
مفاسد رسیدگی کردیم که پرونده 
اختالس سه هزار میلیاردی یکی 
از نمونه های بارز ب��ود. در پرونده 
نفتی که بازپرس ق��راری بیش از 
هزار صفحه تهیه کرده و ان شاءاهلل 
ب��ه زودی پ��س از اظهارنظرما به 

دادگاه خواهد رفت. 
دادس��تان ته��ران گف��ت: در 
حال حاضر، ح��دود 110 محکوم 
اقتصادی با مبالغ باال در زندان ها 
محکومیت خ��ود را می گذرانند و 
پرونده های مهمی در دادس��تانی 
تهران تحت رسیدگی قرار دارد که 
به لحاظ محرمانه بودن نمی توانیم 
اسم آنها را اعالم کنیم. اراده جدی 
برای مب��ارزه با فس��اد وجود دارد 
و همه مبارزه به دس��تگاه قضایی 
ختم نمی شود. این نکته ای است 
که مغفول مانده، زیرا بخش��ی از 
مبارزه در پیشگیری دستگاه های 

اجرایی است. 
جعف��ری دولت آب��ادی گفت: 

همان طور که ریی��س قوه قضاییه 
گفت، ه��ر ازگاه��ی پرونده های 
بانکی تح��ت موضوع فس��اد بروز 
پیدا می کند. س��وال ما این است 
که چرا بانک ها بس��تر تولید جرم 
ش��ده اند و چ��را اج��ازه می دهند 
ضمانت نامه ه��ای موه��وم صادر 
شوند. چرا چک های بانکی صادر 
می شوند که مبنا ندارند. این کاری 
است که دس��تگاه های اجرایی و 
بانک ها انجام داده ان��د. چرا اعالم 
می شود هفت هزار موسسه پولی 
وج��ود دارد، ام��ا وقت��ی مراجعه 
می کنیم تعداد مح��دودی مجوز 
دارن��د. اینه��ا چگون��ه در ح��ال 
ج��ذب پول های مردم هس��تند و 
بعد به اس��م س��رمایه در کارهای 
غیرمعتبر ورود می کنند و کارهای 

غیرقانونی انجام می دهند. 
دادس��تان ته��ران در پاس��خ 
تخل��ف  درب��اره  س��والی  ب��ه 
12هزارمیلیارد تومانی گفت: این 
پرون��ده دو بخ��ش دارد؛ یکی در 
ته��ران و بخش دیگ��ر در کرمان 
است. به تازگی  بانکی که ذی نفع 
این پرونده است درخواست کرده، 
ای��ن پرونده ها در ته��ران تجمیع 
ش��ود. تجمی��ع پرون��ده مقررات 
قانونی دارد و قدری زمان بر است و 

باید در دستور بررسی قرار گیرد و 
مسئوالن عالی قضایی کشور باید 

با این درخواست موافقت کنند. 
دادس��تان تهران درب��اره اینکه 
وی پیش تر اعالم ک��رده بود، قرار 
است برای سه متهم پرونده نفتی 
کیفرخواست صادر ش��ود، گفت: 
همان طور که اشاره کرده، بازپرس 
قرار خود را صادر کرده که بس��یار 
مفصل و طوالنی اس��ت و خواندن 
قراری که بیش از یک هزار صفحه 
دارد زم��ان می برد، اج��ازه دهید 
زمانی که کیفرخواست صادر شد، 

اطالع می دهیم. 

سه بانک اصلی درگیر این 
پرونده هستند

عالوه بر ای��ن، رییس کل بانک 
مرک��زی ه��م روز گذش��ته ابعاد 
جدی��دی از ای��ن پرونده را افش��ا 
کرد، به گفته وی سه بانک اصلی 
درگیر فس��اد اخیر بانکی هستند. 
وی گفت: به نظر نمی رس��د دالر 
2850تومانی پیش بینی شده در 
بودجه 94 در بازار ارز شوک ایجاد 
کند. به گزارش مهر، ولی اهلل سیف 
در حاش��یه همایش ملی ارتقای 
سالمت اداری و مبارزه با فساد در 
جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه 

سه بانک اصلی درگیر فساد اخیر 
بوده اند، گفت: بروز این فس��اد از 
پنج س��ال قبل در سیستم بانکی 
آغاز شده و تا اوایل سال 92 ادامه 
داش��ته، به نح��وی ک��ه در اواخر 
شهریور سال 92 این فساد کشف 

شده است. 
ریی��س کل بانک مرک��زی در 
پاسخ به سوال مهر افزود: گردش 
مالی که برای بروز این فس��اد در 
سیس��تم بانکی در طول پنج سال 
ش��کل گرفته، 12 ه��زار میلیارد 
تومان بوده، اما حجم سوء استفاده 
کمتر از 70 میلی��ارد تومان و تنها  
طی یک هفته ت��ا 10 روز رخ داده 

است. 
وی تصری��ح ک��رد: مکانی��زم 
این فس��اد  ای��ن گونه ب��وده که 
از  ناش��ی  عملیات��ی  گ��ردش 
تب��ادل چ��ک از ی��ک بان��ک به 
بان��ک دیگ��ر ص��ورت گرفت��ه تا 
سوء اس��تفاده کنندگان بتوانن��د 
70میلیارد تومان را در خالل این 
 گردش 12 هزار میلی��ارد تومانی 

جابه جا کنند. 
ب��ه گفت��ه س��یف، کل مبالغی 
ک��ه در جری��ان این فس��اد مورد 
سوء اس��تفاده قرار گرفته از سوی 
بانک مرک��زی، وص��ول و جرایم 

مبالغ نیز مطابق ب��ا اقدام مراجع 
قضایی ب��ر مبن��ای 34 درصد که 
نرخ جریمه بانک مرکزی اس��ت، 

وصول شده است. 

پیام سیف به فعاالن
 بازار ارز

ریی��س کل بانک مرک��زی در 
پاس��خ به س��وال دیگ��ر خبرنگار 
مهر مبنی بر پی��ام وی به فعاالن 
اقتص��ادی ب��ا توجه به نوس��انات 
اخی��ر ن��رخ ارز گف��ت: ب��ه نظر 
می رس��د، عوام��ل غیر اصولی در 
بازار التهاب آفرینی می کند و البته 
باید در نظر داشت که بازار شرایط 
خ��اص خ��ود را دارد ک��ه در این 

شرایط باید آرامش الزم داشت. 
سیف ادامه داد: ارائه تحلیل های 
نادرس��ت و برخی اخبار نادرست 
به التهابات ب��ازار می افزاید که به 
فعاالن اقتصادی توصیه می شود، 
به هی��چ وجه تح��ت تاثی��ر این 

شرایط قرار نگیرند. 
وی در پاس��خ به س��وال دیگر 
مهر مبن��ی بر اعالم رس��می دالر 
2850 تومان��ی در الیحه بودجه 
سال 94 کل کش��ور و تاثیر آن در 
افزایش قیم��ت دالر در بازار آزاد 
گفت: به نظر می رسد، از سال 93 
که نرخ رسمی دالر 2650 تومان 
اعالم شد، قیمت ارز به تدریج و در 
یک فرآیند طبیعی رو به افزایش 
گذاشت و اکنون نیز قیمت رسمی 
دالر در الیحه بودجه س��ال 94 با 
200 تومان افزایش، 2850 تومان 

اعالم شده است. 
سیف تاکید کرد: بانک مرکزی 
به هیچ عن��وان نمی خواهد قیمت 
ارز ثابت باشد و در مقابل دخالتی 

هم در بازار نمی کند. 
رییس کل بانک مرکزی گفت: 
ب��ه نظ��ر نمی رس��د، دالر 2850 
تومانی در بازار شوک ایجاد کند. 

دادستان تهران:
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خبرداغ

خبرنامه

طالی جهانی به 11۹۷ دالر رسید

قیمت طال در معامالت دیروز ثبات نسبی داشت و هر 
اونس فلز زرد در برابر 1197 دالر معامله شد که نسبت 

به جلسه گذشته سه دالر افزایش داشته است. 
به گزارش رویترز، درحالی که انتش��ار آمارهایی قوی 
از ب��ازار کار امریکا، موج��ب افزایش ارزش دالر ش��ده و 
جذابیت بازار طال را کاهش داده است، قیمت فلز زرد دیروز 
کاهش های جلسه قبلی خود را حفظ کرد و در زیر 1200 
دالر باقی ماند. براساس این گزارش، قیمت هر اونس طال 
پس از کاهش 1.1 درص��دی روز جمعه، یعنی زمانی که 
آمارها نش��ان داد کارفرمایان امریکایی بیشترین فرصت 
شغلی حدود سه سال اخیر را در ماه نوامبر ایجاد کرده اند، 
دیروز سه دالر افزایش یافت و به 1197 دالر در هر اونس 
رسید. ارزش دالر نیز به پشتوانه آمارهای مثبت بازار کار، 

به نزدیکی باالترین رقم از مارس 2009 رسید. 
س��رمایه گذاران نگرانند که تقوی��ت اقتصاد امریکا، 
فدرال رزرو را متقاعد سازد تا نرخ بهره را زودتر افزایش 

دهد و تقاضا برای طال کاهش یابد. 
ادوارد میر، تحلیلگر ب��ازار طال در این باره گفت: »ما 
احتمال می دهیم که قیمت طال در سه تا شش ماه آینده 
یعنی زمانی که احتمال افزایش ن��رخ بهره در امریکا و 
رشد بیشتر ارزش دالر وجود دارد، بیشترین نوسانات 
را شاهد باشد. « همچنین با توجه به اینکه افت قیمت 
انرژی موجب کاهش انتظارات تورمی می شود، همزمان 

با کاهش قیمت نفت، قیمت طال نیز کاهش می یابد. 
قیمت نفت نیز دیروز به نزدیکی پایین ترین رقم ها از 

سال 2009 تاکنون رسید. 
فعال برخی فعاالن بازار می گویند، طال ممکن است به 
دلیل آمارهای اخیر در نزدیکی 1190 دالر باقی بماند. 

  نرخ بانکی 30 ارز کاهش یافت
بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را برای روز دوشنبه 
اعالم کرد که براین اساس نرخ بانکی 30 ارز نسبت به 
روز یکشنبه کاهش و قیمت شش واحد پولی  افزایش 

یافت، البته نرخ سه ارز تغییر نکرد. 
نرخ دالر امریکا با یک ریال افت 26,935 ریال، پوند 
انگلیس با 46 ریال کاهش 41,923 ریال و یورو با یک 

ریال رشد 33,095 ریال تعیین شد. 
فران��ک س��وئیس 27,520 ری��ال، ک��رون س��وئد 
3,563ریال، کرون نروژ 3,769 ریال، کرون دانمارک 
4,449 ری��ال، روپیه هن��د 435 ریال، دره��م امارات 
متح��ده عربی 7,333 ری��ال، دینار کوی��ت 92,305 
ریال، یکصد روپیه پاکستان 26,556 ریال، یکصد ین 
ژاپ��ن 22,164 ریال، دالر هنگ کن��گ 3,475 ریال، 
ریال عمان 69,984 ری��ال، دالر کانادا 23,537ریال، 
دالر س��نگاپور 20,367 ری��ال و 10روپیه س��ریالنکا 

2,048ریال قیمت خورد. 

 حذف گردش فیزیکی چک ها
بین شبکه بانکی

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سامانه مدیریت 
الکترونیک چک با هدف حذف گردش فیزیکی چک ها 
بین ش��بکه بانکی گفت: س��امانه چکاوک اعتماد را به 
چک باز می گرداند.  به گزارش ایس��نا، ولی اهلل س��یف 
در همایش ارتقای س��المت اداری و مبارزه با فساد که 
هم اکنون در س��الن اجالس س��ران در حال برگزاری 
اس��ت با بیان اینکه امروزه فساد در گذار گوناگون خود 
به صورت سیستمی درحال ش��کل گیری است، اظهار 
کرد: در زمینه فساد چهار حوزه اصلی و تاثیرگذار وجود 
دارد که این حوزه ها ش��امل عدم شفافیت در مراودات 
مالی و بانکی، نظارت بانکی چالش های آن، چالش های 
بازار غیر متشکل پولی و ناکارآمدی سیستم اطالعاتی 
بین دستگاه ها است.  وی با بیان اینکه بانک مرکزی در 
راس��تای نظارت دقیق و همه جانبه در این موارد عمل 
می کند، اظهار کرد: در راستای تحقق این مهم راهبرد 
بانک مرکزی را می توان در سه رکن ساختار، روش ها و 

فناوری طبقه بندی کرد. 
رییس کل بانک مرکزی با اش��اره به بحث س��اختار 
در عملکرد بانک مرکزی گف��ت: بانک مرکزی نیازمند 
حصول اطمینان از سازوکارهایی است که بتواند رعایت 

مقررات را مورد پایش و ارزیابی قرار دهد. 
سیف همچنین با بیان اینکه بانک مرکزی تحوالت 
شگرف محیطی و ش��یوه های انجام کار را مدنظر قرار 
داده اس��ت، تصریح کرد: یکی از چالش ها بروز شکاف 
در واقعیت های در حال تحول و شیوه های حسابرسی و 

روندهای کاری سنتی ما است. 
وی با بیان اینکه در س��ال های گذشته ورود فناوری 
به بانک ها، بانک مرکزی را با چالش سرعت عملیات و 
انبوه داده ها مواجه کرده  اس��ت، اظهار کرد: به همین 
دلیل نوس��ازی فرآیندهای انجام کار یک��ی از الزامات 

مهم پیش رو است. 
ریی��س کل بانک مرکزی خاطرنش��ان ک��رد: تکیه 
بر فناوری های نوی��ن گرچه مزای��ای غیر قابل انکاری 
برای مردم داش��ته، اما حجم انبوهی از اطالعات را در 
پایگاه های داده انباشته کرده که پردازش و تحلیل آنها 

به عنوان چالش پیش روی نظام بانکی است. 
وی همچنین با اشاره به برخی سامانه های راه اندازی 
ش��ده توس��ط بانک مرکزی در جهت مقابله با فس��اد 
اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 200 هزار حس��اب 
در شبکه بانکی متعلق به وجوه دولت است که پیش از 
این نظارت کافی بر آنها وجود نداش��ته است که ایجاد 
تمرکز بر حساب های دولتی و امکان رصد و پایش منابع 
و مصارف دولت از جمله مزایایی است که با راه اندازی 

سامانه نسیم از آن بهره مند خواهیم شد. 
س��یف همچنین از راه اندازی س��امانه دیگری برای 
رصد و کنترل صحت و اصالت تمام��ی مراودات مالی 
بین بانک ها خبر داد و گفت: این سامانه از 20 آذر ماه 

آغاز به فعالیت می کند.

قیمتنوع ارز 

34100دالر امریکا

42250یورو

52850پوند انگلیس

30600دالر کانادا

9400درهم امارت

35000فرانک سوئیس

1530لیر ترکیه

9150ریال عربستان

10200رینگت مالزی

116600دینار کویت

5800یوآن چین

550روپیه هند

2850ین ژاپن

30دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

1,197,8اونس طال

427,000مثقال طال

98,573طالی 18 عیار

962,500سکه بهار آزادی

963,000سکه طرح جدید

485,000سکه نیم

269,000سکه ربع

173,000سکه گرمی

طال هر گرم۹8,5۷3 تومان
صرافان بازار ارز و س��که روز پنجش��نبه ن��رخ هر دالر 
امریکا را 34100تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید را 963 هزار تومان تعیین کردند.  هر یورو در 
بازار آزاد 42250تومان و هر پون��د نیز با 52850 تومان 
قیمت خورد.  هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
963 هزارتومان به خریداران عرضه ش��د، البته هر قطعه 
س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 962,500 تومان 

معامله شد. 
همچنین هر نیم سکه 485 هزار تومان و هر ربع سکه 

269 هزار  تومان فروخته شد. 
هر سکه یک گرمی نیز 172 هزار تومان خریدوفروش 
شد و هر گرم طالی 18 عیار 98,573 تومان قیمت خورد. 

هر اونس طال در بازار جهانی 1,197. 8دالر بود. 

اعطای تسهیالت ارزی 535 میلیون 
دالری بانک توسعه صادرات

مجموع تس��هیالت پرداختی ریال��ی و ارزی در دوره 
یادش��ده بیش از 28 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به 
رقم افزون بر 22 هزار میلیارد ریال در هفت ماهه ابتدایی 

سال 92 بیانگر رشد 28 درصدی است. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک توس��عه صادرات، 20 
مشتری اول این بانک در حوزه های صنعت، برق، انرژی، 
نفت و پتروشیمی در مجموع 63 درصد از مانده تسهیالت 
اعطایی را به خود اختصاص می دهند و 37 درصد بقیه به 

سایر شرکت های تولیدی و خدماتی مربوط است. 
برابر این گزارش ترکیب تس��هیالت پرداختی از محل 
منابع مختلف نش��ان می دهد، تس��هیالت ارزی و ریالی 
پرداخت ش��ده در دوره هفت ماهه 93 نس��بت به دوره 
مشابه س��ال 92 به ترتیب 40 و 24 درصد رشد را نشان 

می دهد. 
همچنی��ن جایگزینی صندوق توس��عه مل��ی به جای 
حس��اب ذخیره ارزی موجب ش��د تا اس��تفاده از منابع 
صندوق توس��عه ملی نسبت به سال گذش��ته نزدیک به 

200 درصد رشد داشت. 
اعتبار اس��نادی داخلی ریالی صادره نس��بت به سال 
گذش��ته در مقطع مهر ماه، رش��د قابل توجهی را نشان 
داد و از رقم 811 میلیارد ری��ال در مهرماه 92 به بیش از 

یک هزار و 100 میلیارد ریال در مهرماه 93 رسید. 

انتقال وجه با همراه بانک ملی ایران 
راحت تر شد

بانک ملی ای��ران با ه��دف افزایش س��رعت و کارایی 
خدمات بانکی، نسخه جدید همراه بانک )نسخه2/4( را 

راه اندازی کرد. 
 در نس��خه جدید همراه بان��ک ملی ای��ران، عالوه بر 
خدمات گذشته، امکان انتقال وجه به شماره تلفن همراِه 

صاحب حساب مقصد فراهم شده است. 
این سرویس در حال حاضر برای مشتریانی فعال است 
که در مبدا و مقصد، نرم افزار همراه بانک ملی ایران روی 

گوشی های همراهشان نصب باشد. 
در این نس��خه جدید، پس از وارد کردن ش��ماره تلفن 
همراه مش��تری مقصد، لیس��تی از ش��ماره حساب های 
مرتبط به آن ش��ماره تلفن همراه، ب��ه نمایش در می آید 
که مشتری مبدا می تواند با انتخاب هر کدام از حساب ها، 

عملیات انتقال وجه را انجام دهد. 
دریافت مانده حساب یا کارت، دریافت صورت حساب، 
انتقال وجه به حساب خود و س��ایرین، پرداخت اقساط 
تس��هیالت، پرداخت قبوض، خرید ش��ارژ س��یم کارت، 
اعالم مفقودی کارت، اس��تعالم چک و تعیین تاریخ سر 
رس��یدچک و غیره از جمله خدماتی اس��ت که عالوه بر 
س��رویس جدید، در نرم افزار همراه بانک ملی ایران قابل 

دریافت است. 

نرخنامه

بانکنامه

 نسیم نجفی
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تجارت  اتاق بازرگانی 

رشد ۴5 درصدی صادرات به کشورهای عربی و افریقاییمناطق آزاد 

وجود بی عدالتی مالیاتی در کشور

نس��بت ب��ه س��ال گذش��ته در زمین��ه 
واردات1.3درص��د کاه��ش و در خصوص 
ص��ادرات 45.6درصد افزای��ش را در حوزه 

کشورهای عربی و افریقایی تجربه کردیم.
معاون مدیر کل دفتر عربی و افریقایی از 
افزایش 45 درصدی صادرات به کشورهای 
عربی و افریقای��ی خبر داد. مه��رداد فالح، 
معاون مدیر کل دفتر عرب��ی و افریقایی در 
سازمان توس��عه تجارت ایران، در گفت وگو 
با ایلنا، در خصوص حج��م تجارت خارجی 
در شش ماهه ابتدای س��ال ۹3، اظهار کرد: 
در این مدت میزان صادرات به کش��ورهای 
عربی و افریقایی رقمی به ارزش پنج میلیارد 
و 3۷1 میلی��ون دالر و می��زان واردات ب��ه 
این کش��ور ها ح��دود پنج میلی��ارد و ۹۰4 
میلیون دالر بوده اس��ت. وی افزود: نسبت 
به سال گذشته در زمینه واردات1.3درصد 
کاهش و در خصوص ص��ادرات 45.6درصد 
افزای��ش را تجربه کردیم. فالح با اش��اره به 
مهم تری��ن کاالهای صادراتی در ش��ش ماه 
گذش��ته، تصریح کرد: قیر، نفت، س��یمان، 
محصوالتی نظیر آهن و ف��والد، پلی اتیلن، 
کاشی و سرامیک و روغن نفت از جمله اقالم 

صادراتی در این مدت بوده اس��ت و واردات 
در ش��ش ماه گذشته شامل وس��ایل نقلیه، 
موتور پیس��تونی، س��نگ آهن، دانه گندم، 
شکر تصفیه شده و گوشی تلفن همراه بوده 
اس��ت.  وی با بیان اینکه کش��ورهای عربی 
و افریقایی ش��امل 64 کش��ور است، گفت: 
مهم ترین کشورهای این مجموعه که ارتباط 
تجاری بیش��تری با ما دارند ش��امل عراق، 
امارات، مصر، عمان، کویت، س��وریه، کنیا، 
لبنان و تانزانیاس��ت و مهم ترین کشورهای 
واردکنن��ده نی��ز ش��امل ام��ارات، بحرین، 
عمان، عراق، افریقای جنوبی، تونس و مصر 
هس��تند.  فالح مهم تری��ن معضل مبادالت 
تجاری با کشورهای عربی و افریقایی را عدم 
وجود کانتینرهای یخچ��ال دار، حمل و نقل 
)مسافت طوالنی با کش��ورهای افریقایی( و 
دادوس��تد های بانکی عنوان کرد و گفت: در 
بین کش��ورهای عربی و افریقایی مناسبات 
سیاسی ما با مصر چندان خوب نیست اما این 
کشور مهم ترین شریک صادراتی ما محسوب 
می ش��ود. در کل کش��ورهای افریقای��ی به 
تولیدات ما نیازمندند و از بیشتر تولیدات ما 

استقبال می کنند.

نای��ب  رییس ات��اق  بازرگانی خراس��ان  
رض��وی در نشس��ت خبری ک��ه در ات��اق 
مش��هد برگ��زار ش��د، ضم��ن انتق��اد از 
س��رمایه گذاری  نکردن دولت در اس��تان 
ب��ه بهان��ه ورود میلیون��ی زائر به مش��هد 
گفت: دولت ه��ا با تصور اینکه این اس��تان 
از برکات زائ��ران امام رض��ا )ع( برخوردار 
اس��ت، از س��رمایه گذاری در پروژه ه��ای 
کالن کش��اورزی، صنعت و معدن اس��تان 
در مقایسه با استان های بزرگ دیگر مانند 
اصفهان، فارس، اراک، خوزس��تان و غیره 
خ��ودداری کرده ان��د.  به گ��زارش روابط 
عمومی اتاق مشهد محمد  مهدی سیادت 
افزود: این سرمایه گذاری  نکردن که عارضه 
تاریخی صنعت و تولید در اس��تان اس��ت، 
باعث شد شرایط برای تشکیل زنجیره های 

بزرگ تولیدی فراهم نشود. 
وی با انتقاد از اختاللی ک��ه درآمدهای 

نفتی در اقتص��اد و تولید ایج��اد می کند، 
اظهار کرد: کش��وری که بر دالرهای نفتی 
تکیه کند، سرنوشت آن مشخص است و در 
طول سال های گذشته، هر تولیدکننده ای 
که عمق س��اخت آن در تولی��دات داخلی 

بیشتر بوده، زیان بیشتری دیده است. 
نای��ب ریی��س اتاق مش��هد ادام��ه داد: 
در ع��وض، چ��رخ صنایع��ی که تنه��ا کار 
س��طحی انجام می دهند و مونت��اژ نهایی 
می کنند، امروز همچن��ان می چرخد. وی 
یکسان س��ازی، پرهیز از کنترل مصنوعی 
و مدیریت ش��ناور ن��رخ ارز را از ش��روط 
رقابت پذیری عادالن��ه تولیدکننده داخلی 
در برابر رقبای خارجی دانست و خاطرنشان 
کرد: ب��ا وج��ود مصوباتی در این ب��اره، در 
برنامه ه��ای توس��عه کش��ور، هیچ یک از 
این ش��روط در بودجه ریزی و اجرا محقق 

نشده است. 

تحلیل بروجردی از حضور 
شرکت های خارجی در بازار ایران 

 رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس ش��ورای اس��المی حضور برخی ش��رکت های 
خارجی در کشور برای سرمایه گذاری در ایران و حضور 
در ب��ازار ایران را ب��ه دلیل ظرفیت بازار بزرگ کش��ور 
دانست و گفت: این شرکت ها با این کار آمادگی الزم را 
پیدا می کنند تا اگر توافقی در زمینه مذاکرات هسته ای 

رخ داد اقدامات اولیه را انجام داده باشند. 
عالءالدین بروجردی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
در حال حاضر پیچ و مهره های تحریم خیلی شل شده، 
همچنین نوعی عدم اعتماد به خصوص در کش��ورهای 
اروپایی نس��بت به امری��کا وج��ود دارد. آمریکا وقتی 
یک تحول سیاسی اتفاق می افتد عالقه مند است تنها 
خودش وارد یک کشور شود یا شرکت های امریکایی را 
وارد کشوری کند و به اصطالح سر بقیه بی کاله بماند. 
این سیاستی است که امریکایی ها در خیلی از کشورها 

دنبال کرده اند. 
 رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس ش��ورای اس��المی افزود: به همین دلیل است 
که مالحظه می کنید اکثر هیات های اروپایی که ظرف 
چند ماه گذشته به ایران آمدند با یک تیم اقتصادی در 
ایران مذاکره کردند و درست است که به دلیل مشکالت 
تبادل پولی و بانکی خیلی کارها را نتوانس��تند عملی 
کنند اما وقتی شرکت بوئینگ که یک شرکت امریکایی 
است به ایران می آید و مذاکره می کند و قطعات مورد 
نیاز ایران را تامین می کند، سایر شرکت های امریکایی 
به شدت نگران هس��تند که اگر توافق صورت گیرد، از 

بازار ایران بی نصیب بمانند. 
وی خاطرنشان کرد: اتفاقی که در طول پنج تا شش 
ماهه گذشته افتاده این اس��ت که تعداد زیادی از این 
شرکت ها به ایران آمدند، مذاکره کردند، بعضی ها توافق 

کردند و بعضی دیگر توافق هایشان را عملی کردند. 
 رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به تاثی��ر حضور 
ش��رکت های خارجی در ایران بر مذاکرات هسته ای، 
اظهار کرد: حتما این اتفاق بی تاثیر نخواهد بود. به هر 
حال، وضعیت اقتصادی در اروپا وضعیت خوبی نیست 
و آنها احساس می کنند مشکالتی دارند. در همین سفر 
ماه گذشته به فرانسه هزاران نفر از کارگران قطعه ساز 
طرف قرارداد ما که بیشتر هم به پژو مربوط بود به دنبال 
قطع همکاری هایشان که با فشار امریکایی ها انجام شد 
دچار معضل جدی ش��دند. به هر حال اینها بازار ایران 

را بازار بزرگی می دانند و سابقه کار با ایران را دارند. 
 بروج��ردی در پای��ان اظهار ک��رد: این ش��رکت ها 
عالقه مند هستند هم از شرایط فعلی در جهت برقراری 
ارتباط اس��تفاده کنند و هم اینکه آماده باشند که اگر 
توافق نهایی بین ایران و 1+5 صورت گرفت، نخواهند 

از صفر شروع کنند و قدری جلو باشند. 

نیروگاه سیکل ترکیبی 500 
مگاواتی در قشم ساخته می شود

دیروز با امضای تفاهم نامه ای میان س��ازمان منطقه 
آزاد قش��م، گروه مپنا و شرکت س��رمایه گذاری غدیر، 
ساخت نیروگاه س��یکل ترکیبی 5۰۰ مگاواتی و تولید 
آب شیرین در قشم آغاز شد.  به گزارش پایگاه خبری 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نیروگاه س��یکل ترکیبی 
5۰۰مگاواتی و تولید آب ش��یرین با س��رمایه گذاری 
4۰۰میلیون یورو قرار اس��ت ظرف س��ه سال و در سه 
فاز به بهره برداری برسد.  در مرحله اول ظرف 24 ماه، 
واحد گازی نیروگاه به بهره برداری خواهد رسید و شش 
ماه پس از آن بخش بخار نیروگاه و در نهایت قس��مت 
آب ش��یرین کن که آب جزیره قش��م را تامین خواهد 
کرد به بهره برداری خواهد رس��ید.  این نی��روگاه  قرار 
است با مشارکت شرکت س��رمایه گذاری برق و انرژی 
غدیر، گروه مپنا، شرکت سرمایه گذاری غدیر، شرکت 
تولید انرژی گس��تر قش��م و منطقه آزاد قشم احداث 
ش��ود که عالوه بر تولید برق برای پروژه های فوالدی و 
پتروشیمی منطقه آزاد قشم روزانه 1۰۰ هزار مترمکعب 
آب ش��یرین نیز تولید خواهد کرد.   اکبر ترکان، مشاور 
رییس جمهور و دبیر ش��ورایعالی مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتصادی، در مراس��م امض��ای ای��ن تفاهمنامه گفت: 
تصمیمات و اتفاقات رخ داده در قشم باید گام به گام و 
در زمان بندی مشخص اجرا شود تا شاهد اتفاقات خوب 
در این جزیره بود.  وی با اش��اره به اینکه در پنج رشته 
صنعتی رتبه های جهانی داریم، افزود: تولید س��یمان، 
فوالد، خودرو، پتروشیمی و تولید برق از جمله مواردی 
هستند که ایران را در این رشته ها در جایگاه خوبی قرار 
داده و ما می توانیم از ای��ن قابلیت ها در حوزه صادراتی 
هم استفاده کنیم.  دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی گفت: به دنبال آن هستیم تا ایران 14۰4 در 
جغرافیای کوچک تر در مناطق آزاد ساخته شود. ترکان 
همچنین از امضای تفاهم نامه با وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: بنابر 
آن است دس��تگاه ها و وزارتخانه ها آنچه که قرار است 
در ایران 14۰4 بسازند در قطعه کوچک تر جغرافیایی 

همچون مناطق آزاد آن را بسازند. 
وی تصری��ح کرد: در ای��ن زمین��ه موافقت نامه ای با 
وزارت آموزش و پ��رورش به امضا رس��یده تا مدارس 
نمونه ای که قرار است در ایران 14۰4 ساخته شوند در 
مناطق آزاد ساخته ش��ود و نتایج این مدارس ارزیابی 
ش��ود که آیا قابلیت تس��ری این مدارس در کل کشور 

وجود دارد یا خیر. 

نقش ایجاد امنیت سرمایه در 
جلوگیری از فساد

از هر جهت که بررسی کنیم سخنرانی رییس جمهور 
در »همایش ملی ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد« 
یکی از مهم ترین سخنرانی های ایشان است. هم به لحاظ 
محتوای سخنان ایش��ان و صراحت و صداقت موجود در 
این س��خنان هم به خاطر جای خالی دستورالعمل های 
کاربردی و راهگش��ا در این بخش. رییس جمهور تقریبا 
همه معضالت و راهکارها را گفت و فقط یک بخش مهم 
در صحبت هایش نبود: موضوع امنیت سرمایه.  در چند روز 
گذشته جمعی از کارآفرینان به دیدار دکتر والیتی رییس 
مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
نظام رفتند تا معضالت و مشکالت خود را با ایشان درمیان 
بگذارند و به دنب��ال راهکارهایی برای حل آنها باش��ند. 
کارآفرینان تک به تک از بخش های مختلف مش��کالت 
حرفه و صنف خود را مطرح کردند و در این میان، یکی از 
کارآفرینان شناخته شده و مطرح، حسین هدایتی نکته ای 
را مطرح کرد که بارها در این مورد گفته شده اما مسئوالن 
به دالیلی که همه ما می دانیم، از بیان آن طفره می روند. 
هدایتی صحبت هایش را با گالیه شروع کرد و اعالم کرد 
متاسفانه مسئوالن کش��ور از اینکه درکنار کارآفرینان و 
افراد بسیار موفق دیده شوند ابا دارند و ما کارآفرینان، برای 
اینکه مشکالت و معضالت خود را با آنها در میان بگذاریم 
با مشکالت عدیده ای مواجه هس��تیم. هدایتی خواستار 
حمایت از سرمایه گذاران واقعی شد و عنوان کرد دلیل این 
همه تالش کارآفرینان برای ایجاد اشتغال و نقش آفرینی 
در جامعه، دغدغه تاثیرگذاش��تن بر جامعه و خدمت به 
مملکت و مردم است، نه چیز دیگر.  اینکه یک کارآفرین 
موفق و شناخته ش��ده می خواهد ارتباط نزدیک تری با 
مقامات درجه اول مملکت داشته باش��د دلیلی دارد که 
در سخنان دیروز رییس جمهور هم به آن اشاره شده بود 
و دکتر روحانی هم عنوان کرد هرچه بروکراسی طوالنی تر 
می شود فساد در آن بیشتر می شود. در بروکراسی طوالنی 
هر یک از دس��ت اندرکاران برای خود س��همی قائلند و 
کارآفرینان به خاطر عدم امنیت س��رمایه و بیزنسش��ان 
مجبورند برخی از این خواس��ته های نابجا را بپذیرند. اگر 
ارتباط و دسترسی مسئوالن بلندپایه مملکت به کارآفرینان 
بهتر و بیشتر باشد بخش زیادی از نیروی این مدیران خالق 
و موفق خرج خنثی کردن لختی بروکراس��ی نمی شود. 
مسئوالن باید مدام به این نکته اش��اره داشته باشند که 
سرمایه سالمی که از راه اشتغال مولد و راه های قانونی به 
دست می آید نه تنها مذموم نیست بلکه یک سرمایه دار 
تولیدکننده و کارآفرین برای مملکت یک سرمایه است. در 
سمیناری به این اهمیت که با نامه مقام معظم رهبری آغاز 
می شود و سران سه قوه در آن حضور دارند، اشاره به این 
نکته و تاکید روی آن می تواند بخشی از فرهنگ سازی الزم 
در این خصوص باشد. در این سال ها که ما به سرمایه گذاری 
هرچه بیشتر در بخش تولید نیاز داریم، باید کاری کنیم که 
سرمایه گذاران با خیال راحت و با تضمین کل حاکمیت وارد 
صحنه شوند و عبارت »چراغ خاموش« از عرصه تجارت، 
صنعت و سرمایه گذاری ما حذف شود. این عبارتی  است 
که ما روزنامه نگاران این عرصه بارها و بارها از کارآفرینان 
مطرح شنیده ایم و این مورد خاص، بیشتر از هرچیزی به 
عزم جدی مسئوالن عالی رتبه مملکت نیاز دارد. اینکه عامه 
مردم در مورد حمایت آنها از سرمایه و سرمایه دار چه فکری 
می کنند آنقدرها مهم نیست که حمایت آنها و تغییر وجهه 

سرمایه دار درستکار اهمیت دارد. 

همایش ملی ارتقای س��المت 
اداری و مبارزه با فساد در دولت 
یازدهم در حالی برگزار می شود 
ک��ه ش��اید بخ��ش خصوص��ی 
ب��ه واس��طه آس��یب پذیری و 
ع��دم توانایی رقاب��ت در عرصه 
اقتصادی مهلک ترین ضربه ها را 
از این پدیده مخرب خورده باشد. 
ایجاد فس��اد به دنب��ال تجمیع 
قدرت ح��رف دل رییس جمهور 
است و خواس��ته او از بین بردن 
ای��ن تمرکز ق��درت اس��ت. این 
بخ��ش  خواس��ته  خواس��ته، 
خصوصی اس��ت، بخش��ی که از 
رانت های دولتی و ش��به دولتی، 
اختالس ها و فس��ادهای اداری 
روز به روز کوچک تر شد و امروز 
دولت یازدهم جس��ارت به خرج 
داده و کم��ر همت بس��ته تا این 
لکه ننگ را دس��ت کم بررسی و 
شناس��ایی کند تا نشان دهد در 
عمل به بزرگ شدن و هویت یابی 
بخش خصوصی می اندیشد و از 
انتقاد به دولت و دس��تگاه هایش 
واهمه ای ندارد. فسادی که دور 
از بخ��ش خصوص��ی و گاهی در 
لباس ای��ن بخش راه��ش را به 
توسعه واقتصاد باز کرد، و بخش 
خصوصی را زمین زد و این شبهه 
را ایج��اد ک��رد، باالخ��ره بخش 
خصوصی، دولتی و ش��به دولتی 
کدام است. ش��اید این کمترین 
آس��یب برای بخ��ش خصوصی 
باشد، اما این فساد از روند تولید 
تا تجارت چطور بخش خصوصی 
را از خ��ود متاث��ر ک��رد. رییس 
و  تولیدکنن��دگان  اتحادی��ه 
صادرکنن��دگان مبلمان ایران با 
بیان اینکه وجود فساد اقتصادی 
یا مال��ی در یک جامع��ه مانعی 
بر مس��یر روند رش��د و توس��عه 
 اس��ت و آن را کن��د می کند، به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
فس��اد در کش��ور ما منجر به از 
هم پاشیده ش��دن و فقیر شدن 
بخش خصوص��ی ش��د. حس��ن 
احمدی��ان می گوید: فس��اد که 
بیشتر شد، محدودیت ها هم برای 
ما بیشتر ش��د. مس��ائل و موانع 
ارزی و بانکی روزبه روز بیش��تر 
شد و تولید کنندگان بسیاری از 

کار کنار رفتند. 
این فع��ال اقتص��ادی معتقد 
اس��ت، ب��ا رانت خواری ه��ا و 

فس��ادهای مالی که اتفاق افتاد، 
سرمایه کشور کمتر شد و نتیجه 
آن محدودی��ت اعط��ای وام به 
این بخش ب��ود. احمدیان ادامه 
می ده��د: هزینه ها ب��رای ما باال 
رفت، به دنبال آن رک��ود تولید 
را داش��تیم و بدیه��ی اس��ت در 
ص��ادرات هم نتوانس��تیم کاری 
از پی��ش ببریم زیرا ما ریس��ک 

رقابت پذیری نداشتیم. 
احمدیان معتقد است، سیستم 
اداری را که به بهانه کنترل فساد 
انجام می شود، کار را برای فعال 
اقتصادی س��خت می کند.  عضو 
انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 
از زاوی��ه ای دیگر ب��ه ماجرا نگاه 
کرده و معتقد است، قوه قضاییه 
مسئول پیگیری فس��اد است و 
اگر تا به حال پرونده های فس��اد 
و اختالس در کشور ما به نتیجه 
قابل اعالم نرس��یده بای��د از این 
دستگاه پرسید. فرهاد رهنما، به 
»فرصت امروز« می گوید: فساد 
اقتصادی ریش��ه های بس��یاری 
دارد ک��ه آنه��ا را در بخش های 
مختل��ف باید جس��ت وجو کرد، 
اما بخش��ی که به هر حال سر پا 
بود، ولی آسیب های زیادی دید 
بخش خصوصی اس��ت و معلوم 
نیس��ت چقدر باید هزینه ش��ود 
تا این بخ��ش دوب��اره روی پای 
خ��ودش بایس��تد. او می گوید: 
متاسفانه ش��کایت کردن کاری 
از پیش نمی برد، ب��ه هر حال ما 

تجربه کرده ایم. 
فع��ال اقتص��ادی دیگری که 
ترجیح می دهد نامی از او نبریم، 
از وزی��ر اقتص��اد و دارای��ی نقل 
می کند، کس��انی که کارشان را 
درس��ت انج��ام می دهند، تحت 

فش��ار هس��تند. این وارد کننده 
به »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
کس��انی که با رانت کار می کنند 
هیچ نگرانی ندارند، کس��انی هم 
ک��ه از مالی��ات ف��رار می کنند، 
آنها هم کاالیش��ان خیلی سریع 
مجوز ترخی��ص می گیرد و فقط 
ما هستیم که تمام مقررات را در 

مبادی ورودی رعایت می کنیم 
و دست آخر هم که می خواهیم 
کاالیمان را تحویل بگیریم باید 
همه اجناس را باز کنیم تا ببینند 

وگر نه رضایت نمی دهند. 
وی ادام��ه می دهد: سیس��تم 
اجرایی در مبادی گمرکی ما باید 
اصالح شود، آنها آن قدر برای ما 

موانع ایجاد می کنند که باالخره 
بعضی اف��راد مجبور می ش��وند، 
در فس��ادی که ایجاد می ش��ود 

شریک شوند. 
این فع��ال اقتص��ادی توضیح 
می هد: دولت دارد تمام تالشش 
را می کن��د؛ قوانی��ن اص��الح 
می ش��ود، ام��ا بدن��ه اجرایی در 
مبادی گمرکی همه این قوانین 
را اج��را نمی کنن��د. کاالهای ما 
ممکن است چند ماه در گمرک 
بماند، در حالی که بانک جهانی 
می گوید ی��ک روز دیرکرد یک 

درصد هزینه دارد. 
ب���ه گ����زارش ای��س���نا، 
رییس جمهور در نخس��تین روز 
همای��ش ملی ارتقای س��المت 
اداری و مب��ارزه ب��ا فس��اد از 
ش��رکت کنندگان خواس��ته تا 
پای��ان همایش به پن��ج راه حل 
روشن و عملیاتی رسیده و تالش 
شده تا اثرات آن در سه ماه آینده 

در جامعه دیده شود. 

فعاالن اقتصادی در حاشیه همایش ملی ارتقای سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد مطرح کردند 

 بخش خصوصی، نخستین قربانی فساد
مینوگله

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری 
در همایش ملی ارتقای سالمت نظام اداری و مبارزه 
با فساد از نامه ای حرف زد که به مقام معظم رهبری 
نوش��ته و در آن از برگزاری همای��ش و همدلی و 
هماهنگی موجود بین سه قوه در مبازره با فساد خبر 
داده است؛ مقام معظم رهبری بر حاشیه نامه چند 

جمله زیر را مرقوم فرموده اند. 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

 »نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فس��اد را 
تحسین می کنم، لکن این س��مینار و امثال آن 

بناس��ت چه معجزه ای کند؟ مگر وضعیت برای 
شما مسئوالن سه قوه روشن نیست؟ باتوجه به 
شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی 
و هماهنگی و همفکری بین مسئوالن امر وجود 
دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که 
نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند. توقع 
من از آقایان محترم این اس��ت که چه با سمینار 
و چه بدون س��مینار، تصمیمات قاطع و عملی و 
بدون هرگونه مالحظه ای بگیرن��د و اجرا کنند. 

موفق باشید.«

متن پیام مقام معظم رهبری به همایش ارتقای نظام اداری

آرش نصیری
عضو شورای سردبیری دوهفته نامه خالقیت
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ص��ادرات  ت��وان  افزای��ش 
غیر نفت��ی کش��ور که ب��ا هدف 
کاهش وابستگی اقتصاد ایران به 
درآمدهای نفتی سال هاست در 
رأس اولویت های اقتصادی کشور 
قرارگرفته و در برنامه ریزی های 
کالن جایگاه��ی تاثیر گذار پیدا 

کرده است. 
با وج��ود اقدامات گس��ترده 
در این حوزه، هنوز آمار نش��ان 
از ای��ن دارد ک��ه بس��یاری از 
برنامه های اقتصادی در س��ایه 
محدودیت امکان��ات زیربنایی 
با کندی سرعت مواجه شده اند 
و این مس��ئله توج��ه دولت را 
باردیگ��ر به س��مت طرح های 

زیربنایی جلب کرده است. 
هرچن��د ای��ن روزه��ا تحت 
تاثی��ر افتت��اح پ��روژه ب��زرگ 
راه آهن ایران- ترکمنس��تان - 
قزاقستان، تمام توجه کشور به 
س��مت نقش ترانزیتی راه آهن 
جلب شده و البته اهداف کالن 
اقتصادی دولت نی��ز بر مبنای 
ترانزیت��ی  نق��ش  گس��ترش 
خطوط ریلی تعریف می شوند، 
اما هن��وز حمل و نق��ل جاده ای 
اصلی تری��ن ح��وزه ترانزیت��ی 

کشور به حساب می آید. 
هرچن��د بخش عم��ده ای از 
تمرکز وزارت راه و شهرس��ازی 
در س��ال های گذش��ته صرف 
افزایش نق��ش قطارهای باری 
اقتص��ادی  برنامه ه��ای  در 
بازرگان��ان داخل��ی و خارجی 
ش��ده، ام��ا هنوز س��هم بخش 
ریل��ی در جابه جای��ی کاالهای 
اقتص��ادی ایران ب��ه 10 درصد 
نیز نرس��یده و ای��ن موضوع به 
معنی آن است که راه های ایران 
حداقل برای چند س��ال آینده 
همچن��ان حرف نخس��ت را در 
صنعت ترانزیتی کشور خواهند 
زد و برای ح��ل محدودیت های 
موجود در کنار توس��عه ریلی، 
توج��ه ب��ه جاده ه��ا همچنان 

غیر قابل فراموشی است. 
افتت��اح کری��دور ج��اده ای 
ش��مال به جنوب ک��ه از لحاظ 
وس��عت و تاثی��ر در ن��وع خود 
بزرگ ترین طرح راهی کش��ور 
به حس��اب می آید، قرار اس��ت 
در آینده ای نزدی��ک به افتتاح 
کام��ل برس��د. طرح��ی ک��ه 

بس��یاری از کارشناسان حوزه 
راه از آن به ی��ک انقالب راهی 
یاد می کنن��د.  این پروژه بزرگ 
خلیج فارس و استان هرمزگان 
را در یک خط مستقیم جاده ای 
به ش��رق دری��ای خ��زر وصل 
خواهد کرد. طرحی که به گفته 
وزیر راه و شهرسازی تنها ظرف 
چند سال به صرفه جویی چند 
صدمیلیون لیت��ری در مصرف 
س��وخت منجر خواهد ش��د و 
زمان س��فر از جنوب به شمال 
کش��ور را نی��ز بی��ش از چهار 

ساعت کم می کند. 

کریدور شمال جنوب 
دروازه جذب محموله های 

ترانزیتی 
س��اخت  ش��رکت  مع��اون 
زیرس��اخت های  توس��عه  و 
کش��ور معتق��د اس��ت جذب 
ترانزیت��ی  محموله ه��ای 
نی��از  خارج��ی  بازرگان��ان 
ظرفیت ه��ای  تکمی��ل  ب��ه 
و  دارد  کش��ور  زیرس��اختی 
افتت��اح کری��دور ش��مال ب��ه 
جنوب به معن��ی دروازه جذب 

محموله های ترانزیتی است. 
خیراهلل خادمی در گفت وگو 
با فرص��ت ام��روز ب��ه اولویت 
شرکت های تجاری بین المللی 
در ورود به مسیرهای ترانزیتی 
اش��اره کرد و گفت: ب��ا افتتاح 
مس��یری که بندرعب��اس را در 
کوتاه ترین زمان ممکن به بندر 

امیرآب��اد در دریای خزر متصل 
می کند، راه ب��رای ترانزیت کاال 
از خلی��ج فارس به کش��ورهای 
حاش��یه دریای خزر و آس��یای 
میانه باز خواهد ش��د و با اضافه 
شدن شریان های اصلی کشور 
در راهه��ای مرک��زی ای��ران 
می توان به یک تحول بزرگ در 

این عرصه امیدوار بود. 
ب��ه گفت��ه وی درحال حاضر 
مس��یر  از  عم��ده ای  بخ��ش 
کریدور ش��مال به جن��وب در 
دست اس��تفاده اس��ت و برای 
تکمی��ل کار تنه��ا اردکان ب��ه 
دامغ��ان تکمیل خواهد ش��د. 
کار عمران��ی در این مس��یر نیز 
ادام��ه دارد و از س��مت اردکان 
60 کیلومت��ر ابتدای��ی ج��اده 
در دست س��اخت اس��ت و در 
بخ��ش ش��مالی نی��ز اس��تان 
س��منان اعتبارات خوبی برای 
اج��رای پ��روژه در دامغ��ان و 
چوپانان تصوی��ب کرده و طرح 
در آینده ای نزدیک ب��ه زیر بار 

ترافیک خواهد رفت. 
طبق اعالم ش��رکت ساخت، 
آنچه باعث تفاوت این پروژه را با 
دیگر مس��یرهای شریانی کشور 
شده مهندس��ی خطی کریدور و 
استفاده از فضای حاشیه کویر به 
جای اس��تان های مرکزی است. 
در مس��یرهای فعل��ی خودروها 
باید در ورودی اس��تان اصفهان 
به س��مت مرکز حرکت کرده از 
طریق تهران به س��اری و سپس 

منطقه ش��رقی خزر دسترس��ی 
پیدا کنند.  ام��ا در طرح کریدور 
شمال به جنوب مسیر از شرق 
اصفهان و استان یزد گذشته و 
با اتصال اردکان ب��ه دامغان که 
گره اصل��ی کار را ب��از می کند 
از س��مت ش��رق چوپانان را به 
گلوگاه و س��پس بندر امیر آباد 

وصل کند. 
کاه��ش درآمده��ای دولت 
در جری��ان افزایش تحریم های 
اقتص��ادی تاثی��ر خ��ود را ب��ر 
کاه��ش س��رعت این پ��روژه 
گذاش��ته و کاه��ش بودج��ه 
عمرانی دول��ت، افتتاح به موقع 
این راه بسیار مهم را در هاله ای 

از ابهام فروبرده است.
 

مجلس از بودجه عمرانی 
واقع بینانه حمایت می کند

عض��و کمیس��یون عم��ران 
مجلس شورای اسالمی معتقد 
اس��ت محورهای مواصالتی در 
کشور مانند رگ در بدن انسان 
عمل کرده و توس��عه را به نقاط 

مختلف کشور بسط می دهد. 
محم��د ابراهی��م محبی در 
گفت وگو ب��ا فرصت ام��روز به 
جای��گاه جغرافیای��ی منحصر 
به ف��رد ای��ران در نقش آفرینی 
در ترانزیت منطقه اش��اره کرد 
و گف��ت: افتت��اح مس��یرهای 
آزادراه��ی و ب��زرگ راه��ی در 
ایران به باالبردن س��هم کشور 
در ترانزی��ت منجر ش��ده و در 

بلندم��دت اقتص��اد را متحول 
می کند. همان طور که بارها در 
بیان��ات رهبر انق��الب نیز آمده 
تکمیل مس��یرهای اصلی شرق 
به غ��رب و ش��مال ب��ه جنوب 
کش��ور، اولویت غیر قابل چشم 
پوش��ی اس��ت و تکمی��ل آنها 

توسعه را تسهیل می دهد. 
به گفت��ه وی آنچ��ه باعث به 
تعویق افت��ادن افتت��اح برخی 
از این پروژها ش��ده محدودیت 
بودج��ه عمرانی دولت اس��ت. 
دولت ها در تم��ام دوره ها وقتی 
از نظر درآم��دی در تنگنا قرار 
نقطه ای  می گیرند، نخس��تین 
ک��ه متض��رر می ش��ود س��هم 
طرح ه��ای عمرانی اس��ت که 
این مس��ئله با توج��ه به نقش 
به س��زای این طرح ها در تغییر 
روند اقتصادی کش��ور به هیچ 

عنوان قابل توجیه نیست. 
همچنی��ن محب��ی درب��اره 
رویکرد مجل��س در قبال بودجه 
عمرانی سال94 تاکید کرد: قطعا 
نماین��دگان بر بودج��ه عمرانی 
نظارت ویژه ای خواهند داش��ت 
و ت��الش می کنی��م س��هم این 
پروژه ها متناسب با نیازها بسته 
شود. البته نباید فراموش کرد که 
فش��ار بیش از حد و برنامه ریزی 
باالتر از توان داخلی نیز به اجرایی 
نش��دن برنامه ها منجر می شود. 
از این رو مجل��س از یک بودجه 
عمران��ی واقع بینان��ه حمای��ت 

می کند. 
تالش های��ی ک��ه دول��ت در 
سال های گذشته در چارچوب 
بهب��ود وضعی��ت قراردادهای 
اقتصادی با کشورهای همسایه 
و افزایش سطح کیفی خدمات 
در پایانه های مرزی انجام داده، 
نتیج��ه آن زمان��ی مش��خص 
می ش��ود که ب��ا امکان��ات زیر 
بنای��ی اس��تاندارد پش��تیبانی 
ش��ود. محیط جغرافیایی ایران 
ک��ه دروازه اتصال بس��یاری از 
کش��ورهای منطقه به یکدیگر 
ب��ه حس��اب می آی��د نی��از به 
زیرس��اخت هایی دارد که آغاز 
به کار کریدور شمال به جنوب 
یکی از اصلی تری��ن محورهای 
آن به حس��اب می آید. طرحی 
که در آینده نزدیک از دل کویر 
دو بندر مهم ش��مالی و جنوبی 

ایران را به هم وصل می کند. 

انقالب ترانزیتی با افتتاح کریدور شمال به جنوب

کویرایرانزیربارترافیکمیرود

اس��تفاده بیش ازح��د از انرژی 
حرارت��ی درفص��ل زمس��تان، به 
آلودگی ش��دید هوا و ب��روز پدیده 
وارونگی دربیشتر ایام فصل سرما 
منجر می ش��ود که ای��ن وارونگی 
ش��دید هوا برای سالمتی انسان ها 
بس��یارخطرناک اس��ت. براساس 
آمار، بیشترین سهم مصرف انرژی 
در قس��مت س��اختمان مربوط به 
بخش تولید حرارت و گرماس��ت، 
ب��ه همی��ن دلی��ل درخص��وص 
راهکاره��ای بهینه س��ازی مصرف 
ان��رژی و جلوگی��ری از هدررفت 
گرمای س��اختمان با احمد توکلی 
مج��ری طرح ه��ای بهینه س��ازی 
مصرف انرژی س��ازمان بهره وری 
انرژی ایران )س��ابا(، ب��ه گفت وگو 

پرداختیم که به شرح زیر است: 
ب�ه نظر ش�ما ک�دام ی�ک از 
حامل ه�ای ان�رژی بیش�تر از 
اس�تفاده  مش�ترکان  س�وی 

می شود؟
ان��رژی  حامل ه��ای  از  یک��ی 
آن  از  مش��ترکان  بیش��تر  ک��ه 
اس��تفاده می کنن��د، گاز طبیعی 
اس��ت، به طوری که با مش��خص 
کردن س��هم مص��رف ان��رژی گاز 
در بخش ه��ای مختل��ف، بخ��ش 
خانگ��ی به تنهای��ی 45 درص��د و 
بخش تجاری حدود ش��ش درصد 
از مص��رف گازطبیع��ی را به خود 
اختصاص داده اند، یعنی 46درصد 
از مص��رف نهای��ی گازطبیع��ی را 
فقط بخش س��اختمان ها ش��امل 
بخش مس��کونی و تجاری عمومی 

استفاده می کنند. 
مص�رف  از  درص�د  چن�د 
گاز طبیع�ی کش�ور ب�ه بخش 

ساختمان ها مربوط است؟
گاز  مص��رف  از  درص��د   50

بخ��ش  ب��ه  کش��ور  طبیع��ی 
اس��ت،    مرب��وط  س��اختمان ها 
طورمتوس��ط  ب��ه  س��االنه 
مترمکع��ب  صدهزارمیلی��ون 
گاز طبیع��ی درکش��ور مص��رف 
می ش��ود که از این میزان حدود 
مترمکع��ب  هزارمیلی��ون   46
گازطبیع��ی در بخ��ش خانگی و 

تجاری عمومی مصرف می شود. 
به نظر شما آیا مصرف انرژی 
گاز طبیع�ی در س�اختمان ها 

ارزش افزوده ای دارد؟
س��اختمان ها بخش��ی غیرمولد 
هس��تند و برای کش��ور هیچ گونه 
ارزش افزوده ای ندارند، بیش��ترین 
س��هم مصرف انرژی درکشورهای 
توس��عه یافته دربخ��ش صنع��ت 
اس��ت، زیرا صنعت ارزش افزوده و 
سودآوری بس��یارکالنی  به همراه 
دارد، اما در ایران بیش��ترین سهم 
مصرف انرژی در بخش گاز مربوط 

به ساختمان هاست. 
ب�ه  توصی�ه ای  چ�ه  ش�ما 
س�اختمان های  س�ازندگان 

کشور دارید؟
س��ازندگان س��اختمان بای��د 
در مراح��ل س��اخت س��اختمان 
بح��ث عای��ق کاری جداره ه��ای 
خارج��ی را کامال و متناس��ب با 
اصل 19 مقررات ملی ساختمان 
انج��ام دهن��د، زی��را بیش��ترین 
تلفات ان��رژی حرارت��ی از طریق 
ص��ورت  خارج��ی  جداره ه��ای 
می گی��رد. اجرای کام��ل مبحث 
19 مق��ررات مل��ی س��اختمان 
عای��ق کاری جداره های  ش��امل 
خارجی س��اختمان، اس��تفاده از 
پنجره ه��ای دوج��داره ب��ا قاب 
UPVC اس��تاندارد )که حدود 
80درصد تلفات ان��رژی حرارتی 
از جداره های خارجی ساختمان 
را کاهش می ده��د(، عایق کاری 

مطابق با مبحث 19مقرارت ملی 
در سقف و کف ساختمان )به ویژه 
واحدهای��ی ک��ه در پایین ترین و 
باالترین طبقات س��اختمان قرار 
گرفته اند که تلفات انرژی حراتی 
از طریق سقف س��اختمان بسیار 
باال اس��ت(، ازسوی س��ازندگان 

بسیار ضرورت دارد. 
عای�ق کاری لوله کش�ی های 
سرد و گرم س�اختمان باید در 

چه مرحله ای انجام شود؟
لوله کش��ی های  عای��ق کاری 
 س��رد و گرم س��اختمان مطابق با 
مبحث 19 مقرارت ملی ساختمان 
باید در مرحله س��اخت موردتوجه 
س��ازندگان قرارگیرد، چنانچه این 
موارد از س��وی س��ازنده در زمان 
س��اخت س��اختمان اجرا نش��ود، 
بی ش��ک ب��رای مصرف کنن��ده و 
بهره بردار عای��ق کاری جداره های 
خارج��ی و لوله کش��ی های س��رد 
و گرم س��اختمان بسیارمش��کل 

خواهد بود. 
ب�ه نظر ش�ما آی�ا اس�تفاده 
از تجهی�زات موتورخان�ه ب�ا 
راندمان باال ب�ر کاهش مصرف 

انرژی گاز اثرگذار است؟
استفاده از تجهیزات موتورخانه 
راندمان باال در راستای کاهش 30 
درص��دی مصرف ان��رژی حرارتی 
س��اختمان ضرورت دارد. سیستم 
تجهی��زات گرمایش��ی موتورخانه 
در زمان س��اخت نصب می ش��ود. 
ب��ه همی��ن دلی��ل، مصرف کننده 
مجبور اس��ت از این نوع سیس��تم 
تجهیزات گرمایشی در موتورخانه 
س��اختمان اس��تفاده کن��د، ب��ه 
همین دلی��ل دولت بای��د برنامه و 
تمهیداتی ایجاد کند که س��ازنده 
در زم��ان س��اخت س��اختمان از 
سیس��تم تجهی��زات گرمایش��ی 

راندمان باال استفاده کند. 

آیا ساخت ساختمان مطابق 
ب�ا ش�رایط اقلیم�ی منطق�ه 

اهمیت دارد؟
س��اختمان ها بای��د مطاب��ق با 
ش��رایط اقلیمی منطقه س��اخته 
ای��ران  در  متاس��فانه  ش��ود. 
آم��اده  را  نقش��ه ای  س��ازندگان 
می کنند که این نقش��ه در تهران، 
ش��مال و   درجنوب کش��ور اجرا 
می ش��ود، به طوری که سازندگان 
س��اختمان  س��اخت  زم��ان  در 
ب��ه هیچ وج��ه ب��ه ش��رایط آب و 
هوایی معت��دل یا گرم و خش��ک 
منطقه توجه��ی نمی کنند. اکنون 
و  جدی��د  تکنولوژی ه��ای  در 
ساختمان س��ازی نوین، طراحی ها 
بای��د براس��اس ش��رایط اقلیمی 
منطقه انجام ش��ود که این امر در 
راس��تای کاه��ش مص��رف انرژی 
حرارتی بس��یارتاثیرگذار اس��ت، 
به ط��وری ک��ه بای��د در طراحی 
ان��رژی  از  اس��تفاده  س��اختمان 
خورش��یدی، ان��رژی ب��اد و ن��وع 
عایق کاری مطابق با ش��رایط آب و 

هوایی لحاظ شود. 
ب�ه  توصی�ه ای  چ�ه  ش�ما 
مصرف کنندگان ساختمان های 

کشور دارید؟
اگ��ر مصرف کنن��دگان ن��کات 
کم هزین��ه و بسیارس��اده را اج��را 
کنند، به طور متوس��ط می توانند 
50 درصد از مصرف ان��رژی گاز و 
به همان نس��بت هزینه استفاده از 

این حامل انرژی را کاهش دهند. 
ب�ا  آی�ا هزین�ه متناس�ب 

مصرف تغییر می کند؟
هزینه متناسب با مصرف تغییر 
نمی کن��د ب��ه طوری ک��ه ممکن 
اس��ت مصرف ان��رژی گاز دوبرابر 
شده باش��د، اما اگر هزینه قبوض 
چهار برابر شود، توجه به این نکته 
از س��وی مصرف کنندگان بسیار 

ضرورت دارد. 
اس�تانداردهای  براس�اس 
جهانی دمای آسایش در فصل 

زمستان چند درجه است؟
براساس استانداردهای جهانی 
دمای آس��ایش درفصل زمستان 
20 درجه س��انتی گراد اس��ت. به 
طوری ک��ه کش��ورهای اروپایی 
درفصل زمستان دمای ساختمان 
را روی 18 درج��ه س��انتی گراد 
تنظی��م می کنن��د، ام��ا دم��ای 
س��اختمان های کش��ور درفصل 
زمس��تان 27- ت��ا 28- درج��ه 

سانتی گراد است. 
به نظر ش�ما به ازای افزایش 
هری�ک درج�ه دم�ا در فصل 
ان�رژی  مص�رف  زمس�تان 
حرارت�ی چ�ه می�زان تغییر 

می کند؟
هری��ک  افزای��ش  ازای  ب��ه 
درج��ه دم��ا در فصل زمس��تان، 
مصرف ان��رژی حرارت��ی به طور 
متوس��ط پنج درصد افزایش پیدا 
می کن��د. چنانچه دم��ای داخل 
ساختمان براساس دمای آسایش 
اس��تانداردجهانی روی 20 درجه 
س��انتی گراد تنظی��م ش��ود، ب��ه 
طورمتوس��ط 25درص��د مصرف 
ان��رژی حرارت��ی کاه��ش پی��دا 

می کند. 
آی�ا رادیاتوره�ای خانه هم 
در افزای�ش مص�رف ان�رژی 

حرارتی تاثیر دارند؟
دلی��ل  همی��ن  ب��ه  بل��ه. 
رادیاتورهای داخ��ل خانه باید به 
ش��یرهای کنترل ترموس��تاتیک 
مجه��ز ش��وند، همچنی��ن اگ��ر 
ساختمان به پنجره های دوجداره 
مجهز نیس��ت، تغییر پنجره های 
تک ج��داره با ق��اب فلزی ب��ا نوع 
 UPVC ق��اب  ب��ا  دوج��داره 

استاندارد ضرورت دارد. 

مجری طرح های بهینه سازی مصرف انرژی سازمان بهره وری انرژی ایران در گفت وگو با »فرصت امروز«
ساخت وسازها باید مطابق با شرایط اقلیمی منطقه باشد
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سهم ایران از تولید صنایع دریایی 
در جهان 0/25 درصد است

مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی س��هم ایران 
در تولی��د صنای��ع دریایی را نس��بت به س��هم جهان 
اکنون حدود 0/25 درصد ذکر ک��رد و گفت: آمارهای 
موجود نشان می دهد، هم اکنون تولید صنایع دریایی 
کشور حدود 101 تن اس��ت که40 درصد آن به تولید 
کش��تی های متوس��ط و کوچک و 60 درصد دیگر به 

تولید کشتی های بزرگ مربوط است. 
به گزارش ایرنا، محمد س��عید نژاد ب��ا بیان اینکه 
س��هم صنایع دریای��ی در تولید ناخال��ص داخلی به 
4/1 درصد رس��یده، افزود: فعالیت صندوق توس��عه 
دریایی در افزایش این سهم بس��یار تاثیرگذار است 
و باید با برنامه ریزی مناس��ب س��هم صنایع دریایی 
در تولی��د ناخال��ص داخلی ب��ه ح��دود 10 درصد 

افزایش یابد. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی تصری��ح کرد: صندوق 
توس��عه دریایی به منظ��ور حمایت بیش��تر از صنایع 
داخلی تشکیل ش��ده و انتظار داش��تیم با فعالیت این 
صندوق ش��اهد رش��د و ش��کوفایی صنایع دریایی در 

بخش های مختلف این صنعت باشیم. 
به گفته س��عیدنژاد، متاسفانه طی س��الیان گذشته 
منابع م��ورد نیاز این صندوق تامین نش��ده ت��ا با ارائه 
تسهیالت به صنعتگران و متقاضیان خرید شناورهای 
دریایی، به تدریج ش��اهد توس��عه صنعت حمل و نقل 

دریایی کشور باشیم. 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی منابع موجود 
این صندوق را کمت��ر از 10 میلیارد تومان اعالم کرد و 
گفت: در حالی که بنادر کش��ور به بیش از یک میلیارد 
یورو س��رمایه گذاری نیاز دارند، منابع ناچیز مالی این 
صندوق تاثیری بر میزان سرمایه گذارها در این بخش 

نخواهد داشت. 
س��عیدنژاد ب��ر افزای��ش مناب��ع صندوق توس��عه 
دریایی کش��ور تاکی��د کرد و گف��ت: ب��رای تامین 
منابع مورد نی��از مالی این صن��دوق جهت پرداخت 
ب��ه صنعتگران ح��وزه دریایی کش��ور، بای��د میزان 
پرداختی ها به این صندوق در قانون بودجه س��االنه 

کشور پیش بینی شود. 

مجوز افزایش سرعت قطارهای 
باری صادر شد

معاون س��یر و بهره برداری راه آه��ن از صدور مجوز 
افزایش 30 کیلومتری س��رعت س��یر قطارهای باری 
در ش��بکه ریلی کش��ور خبر داد و گفت: با هماهنگی 
صورت گرفته با صاحبان بار تاکنون 20 قطار برنامه ای 

در شبکه تعریف شده است. 
به گزارش ایس��نا، حس��ین عاش��وری اظه��ار کرد: 
در حوزه س��یر و حرکت یک��ی از گالیه ه��ا که بخش 
خصوص��ی و صاحب��ان ب��ار از راه آهن در س��ال های 
گذشته  داش��ته اند، بحث پایین بودن سرعت حمل بار 
اس��ت. برای اینکه بتوانیم این سرعت را افزایش دهیم 

اقدام های مختلفی باید انجام شود. 
 وی تصری��ح ک��رد: یک س��ری از مس��یرهای ریلی 
م��ا  ه��م پرترافیک اس��ت، یعن��ی قطارهای ب��اری و 
مسافری هم در آن س��یر می کنند، برای اینکه در این 
مسیرها س��رعت حرکت قطارها افزایش یابد باید یا دو 
خطه ش��ود یا تعداد ایس��تگاه ها افزایش یابد یا اینکه 
روش های جدیدتری برای سیس��تم عالئم و ارتباطات 

راه آهن )تراک بندی( انجام شود. 
 وی یادآور شد: در سال 93 خوش��بختانه بودجه 
خوب��ی از طرف دول��ت و مجلس برای ای��ن موضوع 
اختصاص داده شده اس��ت، در این راستا اقدام های 
مختلفی در س��طح شبکه ریلی ش��روع شده و بخش 
قابل توجهی از نتای��ج از جمله افتتاح ایس��تگاه ها و 

دو خطه کردن راه آهن به نتیجه می رس��د. 
 وی با بیان اینکه این کار دو تا س��ه س��ال زمان نیاز 
دارد که ب��ه نتیجه خوبی برس��د، بیان ک��رد: دوخطه 
کردن، تراک بندی و گش��ایش ایس��تگاه ها به افزایش 
سرعت سیر قطارها در ش��بکه کمک می کند. از سوی 
دیگر، افزایش س��رعت مجاز واگن هاس��ت ک��ه بنابر 
تصمیم ها و بررس��ی های فنی ص��ورت گرفته معاونت 
ناوگان راه آهن مجوز س��رعت قطارهای باری را  از 60 

به 90 کیلومتر داده است. 
مع��اون س��یر و بهره ب��رداری راه آهن ب��ا تاکید بر 
اینک��ه در حال بررس��ی هس��تیم تا خطوط��ی که به 
لحاظ زیرس��اخت ها مش��کلی نداشته باش��ند بتوانیم 
س��رعت س��یر را 30 کیلومتر افزایش دهی��م، افزود: 
وقتی می گوییم باید س��رعت را از 60 ب��ه 90 کیلومتر 
افزای��ش دهی��م، مربوط ب��ه ن��اوگان یعن��ی واگن ها 
اس��ت، زیرس��اخت باید اعالم کند، در چ��ه جاهایی 
 مجوز س��یر قطار ب��ا س��رعت 90 کیلومتر بر س��اعت 

را دارد. 

خط کشی های بزرگراه های 
پایتخت »گرم« می شود

مع��اون حمل و نق��ل و ترافی��ک ش��هرداری تهران 
همزمان با آغاز فصل س��رما و ش��روع ب��ارش باران و 
برف اعالم کرد: در تمامی بزرگراه ها و معابر ش��هری از 

خط کشی گرم استفاده می شود. 
به گزارش ایس��نا، س��یدجعفر تش��کری هاشمی با 
اش��اره به اینکه خط کش��ی از جنس گرم، دوام بیشتر 
و لغزندگی بس��یار کمی دارد، گفت: خط کش��ی های 
ترافیکی معاب��ر مهم ترین ابزار کنترلی رفتار درس��ت 
ترافیکی اس��ت و به منظ��ور جلو گی��ری از حوادث و 
ایمن��ی در ترافیک به عنوان ابزار ض��روری مورد توجه 

شهرداری است. 
وی با اعالم بازنگری خط کش��ی معابر و گذرگاه های 
عابرپیاده مناطق 22گانه تهران گفت: خط کشی های 
نامنظم، ساییدگی و از بین رفتن خط کشی های معابر 
ش��هری یکی از دل نگرانی ه��ا و نارضایتی های مردم 
بود که بر این اس��اس با تشکیل س��تادی ویژه تمامی 
مشکالت خطوط سفید در معابر شهری اعم از خطوط 
ممتد، خط کش��ی های گ��ذر گاه عابر پی��اده و خطوط 
عرضی خیابان ها مورد س��نجش قرار گرفته تا هر کجا 

ایراد و مشکلی وجود دارد، برطرف شود. 

گام های خروج از رکود 
در شهریور برداشته شد

رییس اتحادیه مش��اوران امالک گفت: در سال 91 
بازار مس��کن با جهش قیمتی مواجه ش��د، جدا از این 
نرخ تورم باال رفت و بازار طال و ارز هم متش��نج ش��د و 
مجموع این عوامل سبب ش��د تا وارد یک رکود تورمی 

در کشور شویم. 
به گزارش ایرنا، حس��ام عقبایی با بیان اینکه این رکود 
تورم بر همه حوزه های اقتصادی کشور به خصوص مسکن 
در سال های گذشته در کشور بی سابقه بود، بنابراین رکود 
در بازار مسکن در س��ال های 91 و 92 شدید بود، وی در 
ادامه گفت: اما رشد نسبی بازار مسکن از سه ماهه پایانی 
سال گذش��ته، یعنی دی و بهمن و اسفند ماه آغاز شد که 
شاهد افزایش حجم معامالت نسبت به سال قبل تر از آن 

بودیم. 
وی افزود: این اتفاق در س��ال 93 هم ادامه داش��ت، 
به طوری که در پن��ج ماهه اول امس��ال روند معامالت 
حوزه مسکن با افزایش همراه بود و نسبت به پنج ماهه 

اول سال 92 هم رشد قابل قبولی داشته است. 
عقبایی خاطرنش��ان کرد: تنها در مرداد ماه امس��ال 
به دلیل  م��اه مبارک رمضان معام��الت اندکی کاهش 
داش��ته که این رون��د در ش��هریور ماه جبران ش��د و 
براساس آمار حجم معامالت در شهریور ماه 93 نسبت 

به سال قبل حدود 50 درصد رشد را نشان می دهد. 
رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران با بیان اینکه 
در ش��هریورماه گام های خروج از رکود در بازار مسکن 
برداشته ش��د، تصریح کرد: امیدواریم در پاییز امسال 
نیز با توجه به تسهیل شرایط کشور، رونق بازار مسکن 

هم دوباره صعودی شود. 
عقبایی با بیان اینکه حجم معامالت زیاد ش��ده، اما 
در آینده باید بیشتر هم ش��ود، ابراز امیدواری کرد در 
پاییز 93 و در حوزه خریدوف��روش ثبات قیمتی را هم 
تجرب��ه می کنیم. وی درب��اره گالیه برخی مش��اوران 
امالک از رک��ود حاکم بر ب��ازار گفت: ش��اید برخی از 
مشاوران امالک که فروش خوبی نداشته اند صحبت از 
رکود هم کنند، اما براس��اس آمارهای رسمی، امسال، 
س��ال پررونق تری نس��بت به یکی، دو س��ال گذشته 

بوده است. 
رییس اتحادیه مش��اوران امالک تهران با اش��اره به 
افزایش وام مس��کن به 80 میلیون تومان   اظهار کرد: 
قطعا این وام در کنار تسهیل ش��رایط کشور می تواند 
محرک بازار مس��کن باش��د، ضمن آنکه اگ��ر این وام 
به س��ازندگان تعل��ق می گرف��ت بهتر از واگ��ذاری به 

مصرف کننده بود. 
عقبایی افزود: هرچند سیاس��ت های دولت در حوزه 
مسکن در یک سال گذش��ته با برنامه ریزی و شتابزده 
نبوده است، اما دولت باید طرح های مسکن اجتماعی، 
صندوق پس انداز و تسهیالت مس��کن را سریع تر اجرا 
کند تا مردم بتوانند زودتر از آنها استفاده کنند و از این 

طریق رونق در بازار مسکن هم باالتر رود. 

در حال��ی ک��ه در بس��یاری از کش��ورها موضوع 
مالیات، س��رمایه گذاری روی مل��ک را غیر اقتصادی 
ک��رده و خرید بی��ش از ی��ک خانه برای م��ردم آن 
کش��ور ها به پرداخت مالیات های بسیار باالیی منجر 
می شود، بازار ملک در کشورمان با توجه به اینکه از 
س��ال 83 به ارزش افزوده قابل توجهی دست یافت، 
توجه س��رمایه گذاران زیادی را به خود جلب کرد و 
با ورود دالالن به ای��ن حوزه کنترل بازار از دس��ت 
دولت خارج ش��د و نرخ آن روز به روز افزایش یافت 
ت��ا اینکه از س��ال 91 این ب��ازار هم به رک��ود رفت. 
در حالی که در دو سال گذش��ته حجم ساخت و ساز 
مسکن به حداقل رس��یده و قیمت خریدوفروش هم 
ثابت مانده است. در میان معامالت، بازار واحدهای 
تجاری های ب��ا قیمت های میلی��اردی هنوز طرفدار 
دارد. در ج��دول زیر قیم��ت دفات��ر کار در برخی از 

محله های منطقه یک تهران آمده اس��ت. 

جواد هاشمی

متراژ محدوده قیمت

 3 میلیارد و 120
میلیون متر 214 آجودانیه

 1 میلیارد
و 332 میلیون الهیه - فرشته متر 74

 1 میلیارد
و 280 میلیون متر 64 فرشته

 1 میلیارد
و 440 میلیون فرمانیه متر 90

 1 میلیارد
و 566 میلیون

 زعفرانیه، خیابان
آصف متر 87

806 میلیون  زعفرانیه، مقدس
اردبیلی متر 52

720 میلیون دزاشیب متر 80

750 میلیون قیطریه، اندرزگو متر 95

470 میلیون ولیعصر متر 62

860 میلیون  ولیعصر،مجتمع
پایتخت متر 86

500 میلیون تجریش ، فنا خسرو متر 50

640 میلیون تجریش متر 80

سوگند چاوشی



س��رانه مص��رف روغن نباتی 
در کشور به 5/1 میلیون تن در 
سال می رس��د و از این میزان، 
تنه��ا ح��دود 15 ه��زار تن به 
روغن زیتون اختص��اص دارد. 
س��رانه مصرف روغ��ن زیتون 
در ای��ران کمت��ر از 200 گرم 
در س��ال برای هر فرد است که 
با کش��ورهای فقی��ر افریقایی 
در ای��ن زمینه برابر هس��تیم. 
95 درصد م��واد اولی��ه تولید 
وارد  خ��ارج  از  روغن نبات��ی 
می ش��ود. براس��اس آمارهای 
وزارت جهاد کشاورزی، ساالنه 
پنج هزار تن روغ��ن زیتون در 
کشور تولید و 10 هزار تن وارد 

می شود. 
گیاه زیت��ون گرچ��ه خاص 
مانن��د  معت��دل  آب وه��وای 
نواح��ی مدیترانه و اروپاس��ت، 
اما در مناطق ش��مالی کشور از 
سال ها پیش کش��ت می شد. با 
پیشرفت علم و توجه به تغذیه 
س��الم، روغن زیت��ون اهمیت 
خاص��ی پی��دا ک��رد و مصرف 
آن در کش��ورهای پیش��رفته و 
مناطقی که کشت زیتون رواج 
دارد، افزای��ش یافت. س��وریه 
ب��ا 27، یون��ان با 24، اس��پانیا 
با 14 و ایتالیا ب��ا 12 کیلوگرم 
مص��رف  می��زان  بیش��ترین 
س��رانه روغن زیتون را دارند و 
ایران با مصرف س��رانه کمتر از 
200 گرم! در س��ال، هم ردیف 
کش��ورهای فقی��ر افریقای��ی 
ق��رار دارد ت��ا س��بد غذای��ی 
خانوارهای ایران��ی همچنان از 
روغن زیت��ون، این ماده غذایی 

پرخاصیت خالی باشد. 

سرانه مصرف روغن زیتون
ریی��س  بلند نظ��ر،  احم��د 
در  زیت��ون،  مل��ی  ش��ورای 
گفت و گو با »فرص��ت امروز«، 
با اشاره به س��رانه 200 گرمی 
روغن زیت��ون در کش��ور، این 
می��زان مص��رف را ش��رم آور 
می داند و می افزای��د: با هجوم 
ان��واع بیماری ه��ای قلب��ی و 
ان��واع  همچنی��ن  و  عروق��ی 
س��رطان ها در کش��ور، خواص 
درمانی زیتون نادیده انگاش��ته 
می شود. برای اش��اعه و ترویج 
فرهن��گ اس��تفاده از روغ��ن 
زیتون، باید هم��ه کمک کنند 
و به جامعه آگاهی رسانی کنیم. 
دولت، دانش��گاه ها، رس��انه ها 
به ویژه رسانه ملی )صداوسیما( 
و بخش خصوصی بای��د در این 
زمینه نقش پررنگ تری داشته 

باشند. 
وی به گنجان��دن زیتون در 
کتاب ه��ای درس��ی م��دارس 
اشاره و اظهار می کند: آموزش 
خواص درمان��ی زیت��ون باید 
از مدارس آغاز ش��ود و در این 
زمین��ه پیش��نهاد داده ایم که 
زیت��ون در کتاب های درس��ی 
ش��ورای  و  ش��ود  گنجان��ده 
زیتون ماموریت یافته که متن 
مناسب درس��ی را آماده و ارائه 

کند. 

باغداران زیتون داغدارند
رییس ش��ورای ملی زیتون، 
بزرگ تری��ن مش��کل صنای��ع 
زیتون کش��ور را کاف��ی نبودن 
می��وه زیت��ون ب��رای صنای��ع 
ف��رآوری و تبدیل��ی می داند و 
می گوید: صنایع روغن کش��ی 
و کنسرو س��ازی ب��رای تامین 
مواد اولی��ه )زیت��ون( مش��کل 
دارند. در س��ال های گذش��ته 
برای تامین نیاز صنایع تبدیلی 
طرح هایی مانند ط��رح طوبی 
اجرا شد تا دست کم 20 درصد 
از روغن مصرفی کشور با روغن 

زیتون تامین شود. 
وی در  خص��وص طرح طوبی 
اظهار کرد: این طرح با گذشت 
دو ده��ه از اج��را به شکس��ت 
انجامی��د و دلی��ل اصل��ی آن 
پیش��ی گرفتن غیر مج��از اجرا 
از تحقیقات ب��ود. در این طرح 
50 درصد باغ ه��ا غیر اقتصادی 
و نابارور ش��دند و چون بازدهی 
الزم را نداشتند، باغداران زیان 

دیدند و داغدار شدند. 

زمین های کشاورزی که 
بایر مانده اند

زیتون جزو درختانی اس��ت 
که خزان ندارد، به همین دلیل 
در بارده��ی، س��ال آوری دارد 

به این ترتیب که در یک س��ال 
میزان میوه ده��ی آن زیاد و در 
سال دیگر کم می شود. با توجه 
به این موضوع، امس��ال نسبت 
به س��ال گذش��ته در محصول 
زیت��ون بای��د افزای��ش تولید 
داش��ته باش��یم، اما با کاهش 

محصول روبه رو بوده ایم. 
باغ��دار  موس��وی،  رس��ول 
و تولیدکنن��ده نمون��ه زیتون، 
با تاکی��د ب��ر این موض��وع به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
امسال نس��بت به س��ال آوری 
باید محصول بیشتری برداشت 
می کردی��م، ام��ا تولی��د خوب 
نب��ود. دلی��ل اصل��ی کاهش 
محص��ول زیت��ون کم آب��ی و 
تغییرات اقلیمی است که با آن 

مواجه هستیم. 
وی با اش��اره به خشک شدن 
رش��ته های قن��ات در ط��ارم 
)مرکز کشت زیتون در زنجان( 
اظهار می کن��د: حقابه های ما 
از قنات بود و با خش��ک شدن 
قنات ها، بخش��ی از زمین های 
کش��اورزی را بدون کشت رها 
کرده ایم. من دارای 10 هکتار 
زمین هس��تم که سه هکتار آن 
باغ زیتون اس��ت، اما آبی برای 
کش��ت هفت هکت��ار دیگر از 
زمین ها ندارم. ب��رای حفر چاه 
نیز مشکل داریم و وزارت نیرو 
اجازه حف��ر چاه کش��اورزی را 
نمی دهد و آب برای کشت و کار 

نداریم. 
این زیتون کار نمونه کش��ور، 
از گران��ی هزینه ه��ای تامین 
ناکاف��ی  و  خان��واده  مع��اش 
ب��ودن درآمد حاص��ل از تولید 
زیتون امس��ال گالیه می کند و 
می گوید: ما کش��اورز و باغدار 
هستیم و به جز این کار دیگری 
بلد نیس��تیم. زمین داریم، اما 
آب نداریم و با ای��ن وضعیت و 

بحران آب، هر س��ال از میزان 
برداش��ت محصولمان کاس��ته 
می شود در حالی  که هزینه های 
گران ت��ر  روز ب��ه روز  زندگ��ی 
می شود. ما سرگردان و گرفتار 

شده ایم. 

بازار فعال نشانه ای 
از تولید پایدار

ریی��س  ش��ادلو،  مجتب��ی 
اتحادیه باغ��داران در گفت و گو 
با »فرصت امروز« نیز با اش��اره 
ب��ه کاه��ش تولید زیت��ون در 
س��ال زراع��ی گذش��ته اظهار 
می کند: تغیی��رات آب وهوایی، 
کاهش منابع آبی و لب ش��وری 
خ��اک باع��ث ش��د ت��ا تولید 
زیت��ون امس��ال کاه��ش یابد. 
وی به توس��عه کش��ت زیتون 
در س��ال های اخیر در مناطق 
خش��ک و نیمه خش��ک اشاره 
کرده و می گوید: بهره وری کم، 
نبود صنایع ف��رآوری و دوری 
باغ های زیتون از کارخانه های 
هزینه ه��ای  و  روغن کش��ی 
حمل و نقل، از جمله مشکالتی 
اس��ت که باغداران با آن مواجه 

هستند. 
ش��ادلو می افزای��د: رش��د، 
تولی��د  پای��داری  و  توس��عه 
نش��انه هایی اس��ت که از بازار 
می رس��د و زنجی��ره ب��ازار اگر 
فعال نباشد، تولید را نیز متاثر 
می کن��د. بر  عک��س اگ��ر بازار 
خ��وب و روان باش��د و رون��د 
توزی��ع، خریدارها، ف��رآوری و 
هزینه ه��ای جانبی مش��خص 
باش��د، در افزایش تولید تاثیر 

می گذارد.
 بنابراین ت��ا زمانی که زیتون 
در س��بد خانواره��ای ما جای 
ثابتی نگیرد، نمی توان به روند 
افزایش تولید در کشور امیدوار 

بود. 

ریی��س اتحادیه باغ��داران، 
می گوید: زیت��ون یک محصول 
صنعتی اس��ت و بای��د پس از 
فرآوری مصرف شود. این ماده 
خوراکی مصرف مستقیم و خام 
ندارد و باید به صورت کنسروی 
یا روغ��ن مصرف ش��ود. برای 
توس��عه باغ های زیت��ون باید 
روی فرهن��گ مص��رف آن نیز 
کار ک��رد و این م��اده خوراکی 
پرخاصی��ت را به عن��وان رکن 
اساس��ی در س��بد خانواره��ا 

گنجاند. 

درشت بودن زیتون 
مزیت نیست

وی زیت��ون ایران��ی را یکی از 
بهترین و شاید بی نظیرترین نوع 
آن در دنیا می دان��د و می افزاید: 
زیت��ون ایران��ی ب��ا اس��تفاده از 
اقلیم خاص، تابش مناس��ب نور 
خورشید و خاک غنی، از ارزش 
غذایی بس��یار باالتری نسبت به 
زیت��ون کش��ورهای دیگر حتی 
زیتون اس��پانیا برخوردار است. 
ش��اید عده ای درش��ت بودن را 
مزیت زیتون اسپانیا بدانند، اما از 
نظر ارزش غذایی، زیتون ایرانی 
ریز هم باالت��ر از محصول دیگر 

کشورهاست. 
ش��ادلو در توضیح بیشتر این 
مزیت می گوید: نور خورش��ید 
ب��ر کیفی��ت زیت��ون می افزاید 
زیتون خی��ز  کش��ورهای  و 
مانند اس��پانیا به دلیل داشتن 
آب وهوای معت��دل و بارندگی 
بیش��تر، غنای خاکشان بیشتر 

می شود.
 این پروس��ه در ای��ران با آب 
کمت��ر و ن��ور خورش��ید انجام 
می ش��ود و ب��ر ارزش غذای��ی 
زیتون ایران می افزاید. آوندهای 
آبکش گی��اه، مواد معدنی را به 
ب��رگ می رس��انند و برگ ها با 
اس��تفاده از ن��ور خورش��ید در 
فرآین��د فتوس��نتز، مواد غذایی 
را به میوه انتق��ال می دهند. در 
مناطقی که نور خورشید کافی 
و مناسب باشد، عمل فتوسنتز 
موثرتر انجام می گیرد. بنابراین 
ارزش غذایی محصول نیز باالتر 

می رود. 
وی تاکید می کن��د: باید این 
اطالعات را به مردم رساند و آنها 
را آگاه کرد تا نس��بت به مصرف 
این ماده غذای��ی باارزش رغبت 
بیشتری نشان دهند و از زیتون 
نه تنها به عنوان م��اده خوراکی 
پرخاصیت بلکه به عنوان داروی 
پیش��گیری کننده از بس��یاری 
از بیماری ه��ا و حت��ی درم��ان 

استفاده کنند. 

کاهش باردهی باغ ها در بحران آب

زیتون هایی که بر شاخه های طرح طوبی خشکیدند

رییس مجمع ملی تش��کل های 
کش��اورزی ضم��ن انتقاد از رش��د 
9 درص��دی بودجه کش��اورزی در 
الیحه دولت خواستار توجه بیشتر 
به این بخش شد.  مسعود اسدی در 
گفت وگو با ف��ارس، در مورد الیحه 
بودجه سال 94 کل کشور در حوزه 
کش��اورزی اظهار ک��رد: افزایش 9 
درصدی بودجه بخش کش��اورزی 
در الیح��ه دولت موج��ب ناراحتی 
و تأس��ف ما ش��د چون ب��ه بخش 
کش��اورزی که ق��رار اس��ت موتور 

مح��رک اقتص��اد و تامین کنن��ده 
غذای جامعه باش��د، بای��د بیش از 

پیش توجه شود. 
رییس مجمع ملی تش��کل های 
کش��اورزی افزود: انتظار نداشتیم 
رش��د بودج��ه بخش کش��اورزی 
یک پنجم ورزش و جوانان باش��د و 
از نمایندگان مجلس تقاضا داریم 
که در هنگام بررسی الیحه بودجه 
در مجلس، این کاس��تی را جبران 
کنن��د.  وی اف��زود: در ش��رایطی 
که برای دف��اع از ارزش ه��ا مورد 

شدیدترین تحریم ها قرار گرفته ایم، 
باید به کشاورزی کمک شود و اگر 
دولت ب��ا محدودیت مناب��ع مالی 
مواجه اس��ت، بای��د اولویت بندی 
انجام ش��ود و بخش��ی که مهم تر 
است، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.  
وی ضعف مدیریت، فرهنگ سازی، 
آم��وزش و بوروکراس��ی در بخش 
کش��اورزی را از دیگر مش��کالت 
این بخش دانس��ت و اف��زود: یک 
کش��اورز یا دامدار ب��رای دریافت 
مجوز فعالیت باید مراحل بس��یار 

زی��ادی را طی کند و این مس��ئله 
زمان زی��ادی به خ��ود اختصاص 
می دهد.  اسدی درباره اولویت های 
اختص��اص بودج��ه در بخ��ش 
کشاورزی گفت: بهتر است با توجه 
به خشکس��الی هایی که در کشور 
ب��ا آن مواجهیم، توجه ب��ه تجهیز 
و نوسازی سیس��تم های آبیاری و 
تبدیل خطوط انتقال آب به خطوط 
لوله گذاری و مکانیزاسیون ادوات 
کشاورزی از مهم ترین اولویت های 

بودجه باشد. 

وی افزود: در کشور ما کشاورزانی 
هس��تند که 20 یا 30 هکتار زمین 
دارند، اما به دلیل گران بودن ادوات 
کشاورزی و مش��کل بودن دریافت 
وام برای خرید این تجهیزات امکان 
اس��تفاده از زمی��ن کش��اورزی را 
ندارند. اس��دی با بیان اینکه اقدام 
دول��ت در الیح��ه بودج��ه موجب 
دلس��ردی کشاورزان ش��ده، ادامه 
داد: دولت در بس��ته خروج از رکود 
هم به کش��اورزی توجهی نکرده و 
امیدواریم این مشکل برطرف شود. 

رییس س��ازمان شیالت کشور از 
تایید 18 شرکت ش��یالتی توسط 
دامپزش��کی روس��یه خب��ر داد و 
گفت: ب��ا توجه ب��ه هماهنگی های 
صورت گرفته و س��فر هیأت روسی 
به ایران، تا 20 روز آینده نخستین 
محموله محصوالت شیالتی ایرانی 
)میگو و قزل آال( به این کشور صادر 
می ش��ود.  حس��ن صالحی، معاون 
وزیر جهاد کشاورزی، در گفت وگو 
با ایسنا  اظهار کرد: با کمک سازمان 
دامپزشکی کشور و مذاکراتی که با 
مقامات روسیه داش��تیم، درنهایت 
18 ش��رکت ش��یالتی ایران��ی که 
داوطل��ب صادرات محصوالتش��ان 
به روس��یه بودن��د به دامپزش��کی 

روس��یه معرفی ش��دند و درنهایت 
این ش��رکت ها ب��ه تایید س��ازمان 
دامپزش��کی روسیه رس��یدند و نام 
آنها در س��ایت این س��ازمان ثبت 
ش��د.  وی با بیان اینکه ت��ا 20 روز 
آینده نخس��تین محموله صادراتی 
ایرانی ک��ه عمدتا ق��زل آال و میگو 

اس��ت، وارد بازار روس��یه می شود، 
افزود: براساس توافقی که با مقامات 
روس��ی صورت گرفته، مقرر ش��ده 
محص��والت ش��یالتی ایران��ی که 
عمدتا به کش��ورهای اروپایی صادر 
می شود، خارج از توافقات و سیستم 
صادرات دیگر محصوالت کشاورزی 

ایرانی به این کشور صادر شود، زیرا 
بس��یاری از ش��رکت های شیالتی 
ایران��ی دارای کد اروپایی هس��تند 
و محصوالت آنها ب��ه اتحادیه اروپا 
صادر می شود که روسیه نیز از این 
نظر قانونی دقیقا مش��ابه با اتحادیه 
اروپا دارد و از کش��ورهای اروپایی 
محصوالت کش��اورزی موردنیازش 
را وارد می کرد.  صالحی ادامه داد: بر 
این اساس پیشنهاد کردیم روسیه 
اجازه دهد شرکت های شیالتی که 
دارای کد اروپایی هس��تند، بتوانند 
راحت تر محصوالت خ��ود را به این 
کشور صادر کنند و در ادامه مقامات 
روسی این 18 ش��رکت داوطلب را 

مورد بررسی و تایید قرار دادند. 

رییس س��ازمان ش��یالت کشور 
گفت: فهرست شرکت های داوطلب 
برای صادرات به روسیه بسته نشده 
و هر شرکتی که دارای کد اروپایی 
باشد می تواند با مراجعه به سازمان 
دامپزش��کی و در ارائه درخواس��ت 
خ��ود ب��ه جم��ع ش��رکت های 
صادر کنن��ده محصوالت ش��یالتی 
به روس��یه بپیون��دد. به گونه ای که 
ابتدا باید درخواس��ت این ش��رکت 
از سوی س��ازمان دامپزشکی ایران 
به روس��یه ارس��ال ش��ود و پس از 
تایید از سوی س��ازمان دامپزشکی 
روس��یه می تواند به عنوان شرکت 
صادر کننده محصوالت شیالتی به 

این کشور شناخته شود. 

دلسردی کشاورزان از بودجه ۹۴

تایید 18 شرکت شیالتی ایران از سوی روس ها
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ایران ۴20 هزار تن برنج باسماتی از 
هند وارد کرده است

یک منبع آگاه در وزارت بازرگان��ی هند اعالم کرد: 
امس��ال از ماه آوریل تا س��پتامبر 420 ه��زار تن برنج 
باس��ماتی هند به ایران وارد ش��ده که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 51 درصد کاهش داشته است. 
به گزارش فارس، به نقل از اوریاز، یک منبع آگاه در 
وزارت بازرگانی هند اعالم کرد صادرات برنج باسماتی 
هندوستان در شش ماهه نخس��ت امسال با 26 درصد 
کاهش به 4/1میلیون تن رس��ید که در مدت مش��ابه 
س��ال گذش��ته صادرات این نوع برنج 9/1میلیون تن 

بوده است. 
براس��اس این گزارش ارزش برنج صادراتی باس��ماتی 
هند حدود 24/2 میلیارد دالر اس��ت که نس��بت به 3/2 
میلیارد دالر سال گذش��ته حدود دو درصد کاهش یافته 
اس��ت. 30 درصد صادرات برنج باس��ماتی هند به ایران 
انجام می شد که کاهش در میزان صادرات برنج باسماتی 
هند بیشتر ناشی از کاهش صادرات به کشور ایران است. 
صادرات برنج باسماتی هندوس��تان بیشتر به عربستان 
س��عودی، امارات متحده عربی، کویت، ع��راق،  اتحادیه 
اروپا و امریکا انجام می شود. صادرات برنج باسماتی هند 
به ایران بع��د از آن کاهش یافت که کش��ورهای منطقه 
خاورمیانه در می��زان ماده آرس��نیک موج��ود در برنج 
تجدیدنظر کردند در حالی که پیش از وجود 150 پی تی ام 
ماده آرس��نیک برای آنها قابل قبول بود اما این میزان را 

اکنون به 120پی تی ام کاهش داده اند. 
عالوه بر ای��ن، تصمیم ای��ران برای افزای��ش تعرفه 
واردات برنج باسماتی از 22 درصد به 45 درصد دلیل 
دیگری بر کاه��ش میزان واردات برنج باس��ماتی هند 

بوده است. 

دانه هایی که به بار ننشستند

طرح طوب��ی، در س��ال 1378 برای اح��داث باغ های 
مثمر در زمین های ملی و شخصی اجرا شد. در این طرح 
مصوب ش��د به جز زمین های خصوصی، دولت بخشی از 
زمین های منابع طبیعی را نیز در اختیار تحصیلکرده ها 
و مهندسان کشاورزی قرار دهد تا با ایجاد باغ های مثمر، 
از فرسایش بیشتر خاک جلوگیری شود. بیشترین تاکید 
این طرح بر کش��ت درخت زیتون و کشت دیم در نواحی 
و مناطق مختلف کش��ور بود. تا پیش از اجرای این طرح، 
زیتون تنها در استان های شمالی مانند مازندران، گیالن 
و زنجان کشت می ش��د، اما پس از آن، کاشت زیتون در 
مناطق مرکزی و خشک و نیمه خشک کش��ور نیز رواج 
یافت و باغ های بدون خزان زیتون تقریبا در تمامی مناطق 

گسترش یافت. 
در طرح طوبی به دلیل انتخاب کشت یک رقم زیتون 
برای مناطق آب وهوایی مختل��ف، نتیجه قابل قبولی به 
دست نیامد و به گفته احمد بلندنظر، رییس شورای ملی 
زیتون، باغداران را داغدار کرد. باغدارانی که در این طرح به 
کشت زیتون اقدام کرده بودند متضرر شدند و کلیات طرح 
شکس��ت خورد. این طرح اما در ادامه به نام طرح توسعه 
باغات در اراضی شیب دار تغییر نام یافت و بر همین اساس 
هیأت وزیران برای جلوگیری از فرسایش خاک و تبدیل 
اراضی شیب دار کم بازده به باغ و اجرای طرح های جدید 
آبخیزداری، ضوابط اجرایی »واگذاری اراضی ش��یبدار« 
را تصویب کرد. بنا به پیش��نهاد وزارت جهاد کشاورزی، 
ضوابط اجرایی واگذاری اراضی شیب دار در هیأت وزیران 
مصوب شد. بر پایه این مصوبه دولت، در اراضی شیب دار 
که با افق دارای زاویه باشند برای جلوگیری از فرسایش و 
ایجاد خسارت باید اقدامات اصالحی و عملیات آبخیزداری 
انجام شود. با توجه به اینکه رشد و توسعه کشاورزی یکی 
از مهم ترین اهداف برنامه های اقتصادی کشور است و برای 
این مهم طرح ها و برنامه ریزی های متعدد صورت گرفته و 
از طرفی حفظ و حراست از منابع طبیعی نیز در دستور کار 
دولت است. این مصوبه هنوز در حد یک بخشنامه است 
که تاحدودی مشابه طرح طوبی است. در طرح طوبی در 
اراضی شیب دار اقدام به کشت گونه های مثمر دیم می شد 
و در این طرح فقط بهره برداری از محصوالت به کشاورز و 
باغ دار تعلق می گیرد و مالکیت زمین همچنان به دولت 
تعل��ق دارد. در این طرح، هدف، کش��ت درختان مثمر و 
حفاظت از خاک اس��ت. با اجرای این طرح در باالدست 
اراضی از فرسایش خاک جلوگیری می شود و آب بیشتری 
به داخل زمین نفوذ می کند و باعث می شود که منابع آبی 

باالدست حوزه ها تقویت شود. 

شکوفه میرزایی

مولود غالمی

مرغ ذخیره شده در انبارها بین 
اقشار نیازمند توزیع می شود

رییس کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی 
مجل��س از تصمیم این کمیس��یون ب��رای توزیع مرغ 
ذخیره ش��ده در انبارها بین اقش��ار نیازمن��د جامعه از 

طریق دولت خبر داد. 
به گ��زارش خانه مل��ت، »عباس رجای��ی« در مورد 
جزییات دس��تور کار جلس��ه کمیس��یون کشاورزی، 
آب و مناب��ع طبیع��ی مجلس، ب��ا ی��ادآوری گزارش 
مسئوالن پش��تیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی  
افزود: طبق گزارش مذکور مقرر ش��د بخش��ی از مرغ 
جمع آوری شده در انبارها و سردخانه ها به صورت سبد 
کاال از طریق دولت بین اقش��ار مدنظر توزیع ش��ود و 
بخشی هم از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

به خانواده های نیازمند اختصاص یابد. 
وی ادامه داد: ب��ا توجه به ذخیره مرغ��ی که اکنون 
وج��ود دارد به نظر می رس��د که ما در پایان س��ال نیز 
مشکلی از نظر کمبود گوشت س��فید در بازار نداشته 
باشیم که این موضوع باعث ش��ده در چرخه مصرف و 

تولید، نرخ مرغ دوباره  به ثبات نسبی بازگردد. 

تهاتر شیرخام با علوفه
مدیرکل س��ازمان تعاون روستایی استان تهران گفت: 
خرید تضمینی ش��یر دیروز در اس��تان تهران آغاز شد و 
تاکنون حدود 90 تن ش��یر از تولید کنندگان خریداری 
شده اس��ت. محمدرضا حیدر قلی زاده، مدیرکل سازمان 
تعاون روس��تایی اس��تان تهران در مورد خرید تضمینی 
شیر )خرید حمایتی( در استان تهران  افزود: دیروز خرید 
تضمینی شیر در استان تهران ش��روع شد و تا این لحظه 
حدود 90 تن شیرخام از دامداران تهرانی خریداری شده 
است. مدیرکل س��ازمان تعاون روس��تایی استان تهران 
تصریح کرد: مجری طرح خرید تضمینی ش��یر سازمان 
تعاون روس��تایی   و مباش��ر خری��د اتحادی��ه دامداران 

سراسری کشور است. 
حیدرقلی زاده بیان کرد: بین سازمان تعاون روستایی 
اس��تان تهران و اتحادیه دامداران سراسری کشور برای 
خرید شیرخام تضمینی قراردادی منعقد شده و اتحادیه 
سراسری دامداران هم با کارخانه ها برای تبدیل شیرخام 
به پودر شیر خشک قرارداد بس��ته است. وی افزود: پس 
از تحویل شیر خام تولیدی دامداران به کارخانه بر حسب 
اس��تاندارد )بار میکروبی ت��ا 100 ه��زار و چربی 2/3(، 
کارخانه ها فهرستی از فروشندگان شیر خام را به اتحادیه 
سراس��ری تحویل می دهند و اتحادیه سراسری پس از 
تایید آن را در اختیار س��ازمان تعاون روس��تایی استان 
تهران می گذارد و پ��س از آن به م��دت 15 الی 30 روز 

وجه خرید شیر خام به حساب دامداران واریز می شود. 
حیدرقلی زاده بیان کرد: در ص��ورت تمایل دامداران 
می توانند به جای دریافت پول نقد علوفه دریافت کنند 
که علوفه هم در فاصله 10 الی 15 روز بعد از فروش شیر 

به دامداران تحویل می شود. 

شانک و سوف پرورشی از هفته 
آینده به بازار می آید

در کنار قزل آال و سایر گونه های آبزی دریایی که به صورت 
پرورشی تولید شد، این بار ماهی شانک و سوف که تا پیش 
از این فقط در دریا تولید می شد، در سبد غذایی مردم جای 
می گیرد. مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت در گفت وگو 
با ایانا گفت: برای نخستین بار در کشور، دو گونه ماهی جنوب 
به صورت پرورش��ی در آب های بوشهر برداش��ت و به بازار 
عرضه می شود. عیسی گلشاهی افزود: شانک و سوف دو 
گونه از ماهیان آب های جنوب هستند که تا پیش از این 
در دریا پرورش پیدا کرده و برداش��ت می شدند، اما برای 
نخستین بار در اس��تخرهای پرورشی استان بوشهر قابل 
برداشت شدند. وی خاطرنش��ان کرد: میانگین وزنی این 
ماهی ها نیم کیلوگرم به باال است و در راستای تنوع بخشی 
به آبزیان مصرفی مردم، این اقدام انجام شد. گلشاهی ادامه 
داد: تولید آزمایش��ی این دو گونه ماه��ی دریایی به صورت 
پرورش��ی راه را برای افزایش تولید آبزیان در کشور فراهم 
کرده است.   وی همچنین گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم 
ماهی سوف یا ش��انک 25 هزار تومان ارزش اقتصادی دارد 
که با تولید بیش��تر و بومی سازی آن در س��ایر استان ها، با 
کاهش خوبی روبه رو خواهد ش��د. به این ترتیب نخستین 
برداش��ت این دو گونه آبزی در هفته آینده انجام می شود و 

در بازار شاهد حضور آنها خواهیم بود. 

انتصاب مدیر عامل صنایع شیر ایران
 مهندس علی رومی به عنوان مدیرعامل و نایب رییس 
هیات مدیره صنایع شیر ایران »پگاه« منصوب و معرفی 
ش��د. رومی ازجمله مدیران برگزیده کشور است و طی 
س��ال های طوالنی مدیریت پگاه ته��ران و پگاه اصفهان 
را نی��ز برعهده داش��ته اس��ت. همچنین دکتر حس��ن 
رکنی، به عنوان عض��و جدید هیات مدیره صنایع ش��یر 
ایران معرفی شد.  در مراس��م تودیع و معارفه، همچنین 
از تالش ه��ای پنج س��اله دکت��ر باروتکوب در س��مت 
مدیر عامل صنایع ش��یر ای��ران و مهندس اس��دیان در 

سمت نایب رییس هیات مدیره تقدیر شد. 



کاشی های گنبد »حسینیه ارشاد« که رویدادهای فرهنگی تاریخی زیادی را به ویژه در دوران انقالب اسالمی لمس کرد و جایگاه جلوس 
بزرگانی مانند  آیت اهلل مطهری  و دکتر علی شریعتی بوده، ترک برداشته  است. 

ابراهیم جعفری، وزیر امور خارجه ع��راق بعد از ظهر روز 
یکشنبه با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود در تهران 
دیدار کرد و مس��ائل دوجانبه، منطق��ه ای و بین المللی را با 
وی مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد. دکتر ظریف با اشاره 
به عزم و اراده جدی ایران و عراق نس��بت به توس��عه بدون 
س��قف و نامحدود روابط دو کش��ور، تاکید ک��رد: جمهوری 
اس��امی همواره آماده گفت وگوی راهبردی سازنده با همه 
کشورهای منطقه اس��ت و هیچ محدودیتی برای همکاری 
با همس��ایگان و دیگر کش��ورهای منطقه ندارد. جمهوری 
اس��امی ایران به دنبال کاهش نگرانی ها در منطقه اس��ت 
و اعتقاد راس��خ دارد که ص��اح ملت ها در برخ��ورداری از 

منطقه ای ب��ا ثبات و به دور از تش��نج و بحران اس��ت.  وزیر 
خارجه کشورمان با اشاره به اش��تباهات برخی کشورها در 
نحوه تعامل با تروریس��م، اظه��ار کرد: خوش��بختانه امروز 
نوعی اجماع و درک جمعی نسبت به خطر واقعی تروریسم 
و افراط گرای��ی و نتایج حاصل��ه از آن به وجود آمده اس��ت.  
محمدجواد ظریف ضمن تقدیر از مل��ت و دولتمردان عراق 
برای موفقیت در برداش��تن گام های موثر در مسیر وحدت 
ملی و انس��جام داخلی کشورش��ان، خاطرنش��ان کرد: دنیا 
دریافته است که جمهوری اسامی ایران نخستین کشوری 
بوده که در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی داعش به کمک 
ملت و دولت عراق ش��تافت و ما بار دیگر تاکید می کنیم که 

در این مس��یر در کنار ملت و دولت عراق اس��توار خواهیم 
ایس��تاد. ظریف همچنین ضمن قدردانی از پذیرایی و ارائه 
تسهیات ازس��وی دولت، مردم، استانداری ها، دستگاه های 
ذی ربط و نهادهای مس��ئول عراق به زائران ساالر شهیدان 
در اربعین حس��ینی، ابراز امیدواری کرد: اربعین امس��ال به 

نمادی باشکوه از وحدت و همبستگی تبدیل شود. 
وزیر خارجه ع��راق نیز با تمجید از ایفای نقش س��ازنده و 
موثر جمهوری اس��امی ایران به عنوان یک بازیگر اساس��ی 
در سطح منطقه ای و بین المللی، تاکید کرد: منافع مشترک 
دو ملت دوس��ت و برادر ایران و عراق در توس��عه حداکثری 

همکاری ها و مناسبات فی مابین است. 

دیدار وزرای خارجه ایران و عراق

برای مبارزه با داعش در کنار عراق استوار خواهیم ایستاد

2 میزبانی دیگر از والیبال گرفته شد

بعد از 2 سال بهای  پیشنهادی مارادونا  برای دیدار با احمدی نژاد افشا شد 

دیدار نیم میلیون دالری 

میزبانی مس��ابقات جام باش��گاه های آسیا 
و زیر 23 س��ال والیبال آس��یا از ایران گرفته 
شد. سعید درخشنده، مس��ئول رویدادهای 
بین الملل��ی فدراس��یون والیب��ال ای��ران در 
گفت وگو با ایس��نا، ب��ا اظهار تعج��ب از پس 
گرفتن میزبانی مس��ابقات جام باش��گاه های 
آس��یا و زیر 23 س��ال آس��یا گفت: نمی دانم 
چرا این میزبانی ه��ا را گرفتند و در س��کوت 
کشورهای مسلمان به میانمار دادند. به نظرم 
رییس کنفدراسیون والیبال آسیا اقتدار الزم 
را ندارد.  وی در پاس��خ به این پرسش که چرا 
با وج��ود اعام رس��می فدراس��یون والیبال 
ایران، میزبانی مس��ابقات جام باش��گاه های 
آس��یا و زیر 23 س��ال آس��یا از ایران گرفته 
شد، اظهار کرد: س��وال من هم همین است. 

چطور کشورهای اس��امی که تعدادشان کم 
نیست حاضر شدند، مس��ابقات باشگاه های 
مردان آس��یا در کش��ور میانمار برگزار شود. 
کش��ور میانمار مشکات سیاس��ی زیادی با 
مسلمانان دارد. قرار بود اجاس هیات رییسه 
هم در میانمار باش��د، اما این اتف��اق نیفتاد. 
نمی دانم چه اتفاقی افتاد که دو میزبانی دیگر 
را هم از ایران گرفتند. متاس��فانه بعد از تغییر 
رییس کنفدراس��یون والیبال آسیا، مدیریت 
والیبال در این قاره بس��یار ضعیف شد. قدرت 
تصمیم گیری در این قاره کم ش��ده است. ما 
در س��ال 2004 از این موضوع لطمه بزرگی 
خوردیم. برترین تیم آس��یایی که ق��رار بود 
به المپیک برود مجبور ش��د با کان��ادا، مصر 
و فرانس��ه بازی کند. ایران ب��ازی را به کانادا و 

فرانسه واگذار کرد و س��ایر تیم ها را شکست 
داد، اما نتوانست به المپیک برود. در تورنمنت 
حق به حق دار نمی رسد. به خوبی به یاد دارم 
که سرمربی کانادا قبا سرمربی استرالیا بود و 
به این تیم باخت و ایران در حس��رت المپیک 
مان��د. مس��ئول رویداده��ای بین الملل��ی 
فدراس��یون والیب��ال خاطرنش��ان ک��رد: 
کنفدراس��یون آس��یا باید روی این موضوع 
محکم بایس��تد و از ح��ق قاره که��ن دفاع 
کند. باید ق��رارداد این تورنمن��ت انتخابی 
المپیک را لغ��و کنند و قهرمان آس��یا را به 
المپیک بفرس��تند تا حق به حق دار برسد. 
امیدواریم در کمیته مس��ابقات تجدید نظر 
شود. من شخصا در جلسه کمیته مسابقات 
سال 2014 حضور داش��تم. آنها گفتند که 

زمان نداری��م تورنمنت انتخاب��ی المپیک 
2015 را برگزار کنیم. ما همان جا میزبانی 
جام ملت های آس��یا را درخواست کردیم تا 
قهرمان این مسابقات به المپیک برود. همه 
چیز طبق برنامه بود اما برخی اعمال نفوذها 
این برنامه را تغیی��ر داد. داورزنی گفت که 
کش��ورهای ش��رق آس��یا روی برگ��زاری 
مس��ابقات انتخابی المپیک در ژاپن تاکید 
دارند. حاال پیش��نهاد من این است که اصا 
هرکجا می خواهند قهرمانی آس��یا را برگزار 
کنن��د، در همان ژاپ��ن مس��ابقه بگذارند، 
اما نگذارن��د کش��ورهای غیر آس��یایی در 
انتخابی المپیک آسیا بازی کنند. اگر سایر 
کشورهای آسیایی هم مثل ایران پیشرفت 

می کردند دیگر این مشکات را نداشتیم.

س��ردار مومنی، رییس پلی��س راهنمایی 
و رانندگی نیروی انتظامی ب��ا بیان اینکه تا به 
این لحظه 900 ه��زار زائر از مرزهای کش��ور 
خارج شده و به س��مت عتبات رفته اند، خاطر 
نش��ان کرد: پیش بینی می ش��ود بیش از یک 
میلی��ون و 200 ه��زار زائر نیز ت��ا پایان طرح 
اربعین از کشور خارج ش��وند. مومنی با بیان 
اینکه پیش بینی های الزم برای ارائه خدمات 
به زائران در ایستگاه های بین راهی انجام شده 
است، گفت: یکی از اولویت های اصلی پلیس 
راهور کنت��رل ترافیک و جاده ه��ا در این ایام 
است. در همین راس��تا 10 هزار نیروی پلیس 

در طرح ویژه اربعین به کارگیری شده اند. 
رییس پلیس راهور ناج��ا با بیان اینکه برای 
بازگش��ت زائران نیز تمهیدات��ی پیش بینی 

شده، خاطرنش��ان کرد: عمده زوار از مرزهای 
ش��لمچه، بازرگان، چزابه و مهران از کش��ور 
خارج شده اند و با توجه به اینکه سفر زائران از 
20 روز پیش کم کم آغاز ش��ده و به اوج خود 
رس��یده یکی از تمهیدات ما باید در خصوص 
زم��ان بازگش��ت و مدیریت این بازگش��ت ها 
باشد چرا که پیش بینی می ش��ود بازگشت از 
س��فرها در زمان کوتاه تر و با سرعت بیشتری 
انجام ش��ود. به گفته مومنی، در همین راستا 
سه مسیر عمده برای بازگش��ت زائران در نظر 
گرفته شده که این مسیرها عبارتند از: مسیر 

مرز به مه��ران، ایام، کرمانش��اه و همدان به 
قزوی��ن و قزوین به ته��ران، مس��یر چزابه به 
بستان، بستان به خرمش��هر و اهواز و اهواز به 
لرستان و تهران و مس��یر اهواز به کهگیلویه و 
بویراحمد، چهار محال و بختیاری، اصفهان و 
تهران که در این س��ه مسیر تمهیدات ویژه ای 
باید لحاظ شود.  وی همچنین از به کارگیری 
دو بالگ��رد برای کنت��رل هوای��ی ترافیک در 
ش��هرهای مرزی خب��ر داد و گف��ت: ترافیک 
بازگش��ت زائران نیز به ش��کل هوایی رصد و 
کنترل می ش��ود. وی بر ضرورت ارائه خدمات 

به خ��ودروی زائ��ران نیز تاکید ک��رد و گفت: 
تمهیدات��ی برای سوخت رس��انی س��یار نیز 
اندیشیده شده و ناجا چهار پمپ بنزین سیار 
را برای ای��ن موضوع پیش بینی کرده اس��ت. 
مومنی با اش��اره ب��ه حجم ب��االی ترافیک به 
هنگام بازگشت زائران اظهار کرد: با باال بودن 
حجم ترافیک و نیز با توجه به ش��رایط جوی 
پیش بینی شده، ممکن است شاهد بروز یک 
سری تصادفات خسارتی باشیم. از این رو باید 
نمایندگان بیمه در این محورها حاضر باشند 
تا خدمات رسانی به زائران در کوتاه ترین زمان 
ممکن انجام شود. باید جرثقیل های سنگین 
نیز در مسیر مستقر شوند تا در صورت خرابی 
خودروها و غی��ره امکان بازگش��ایی معابر در 

کوتاه ترین زمان ممکن فراهم شود. 

گنبد حسینیه ارشاد ترک برداشت

نشس��ت »گفت وگ��وی منامه« با حض��ور وزی��ران خارجه 
و دفاع تعدادی از کش��ورهای جه��ان به کار خود پای��ان داد و 
شرکت کنندگان در این نشست در روز آخر مذاکرات بر پرونده 
هسته ای ایران متمرکز ش��دند. به نقل از روزنامه فرامنطقه ای 
الشرق االوسط، پرونده هسته ای ایران در آخرین روز مذاکرات 
گفت وگوی منامه برجسته بود و شرکت کنندگان درخصوص 

این مسئله به بحث و گفت وگو پرداختند. 
در همین حال س��امح ش��کری، وزی��ر خارج��ه مصر در 
س��خنانی اعام کرد: قاهره در راس��تای تواف��ق منطقه ای و 
بین المللی ب��رای محاصره کانون های تن��ش در جهان عرب 
به ویژه در سوریه، عراق، لیبی و یمن عمل می کند. در مقابل 
کسانی هس��تند که خواهان راهکار نظامی بوده و با این کار 

گسترش گروه های تروریستی در منطقه را دامن زده اند. 
راه  ح��ل نظام��ی گشایش��ی را در عرصه سیاس��ی ایجاد 

نخواهد کرد بلکه به تشدید رادیکالیسم می انجامد. 
در همین حال ج��ان برد، وزی��ر خارجه کانادا عن��وان کرد: 

گفت وگوی منامه زمینه سیاس��ی مس��تحکم و مش��ترکی را 
برای مذاکرات ایجاد می کند تا بس��یاری از مس��ائل سیاسی و 
استراتژیک که برای منطقه و جهان اهمیت دارد مورد بررسی 
و مناقشه قرار بگیرد. کش��ورهای حوزه خلیج فارس نه فقط در 
عرصه اقتصادی و سیاس��ی نقش مهم��ی را ایفا می کنند بلکه 
با تجارب بس��یار خود می توانن��د درگیری ه��ا و بحران ها را با 
موفقیت مدیریت کنند. در همین حال ایمن الصفدی، معاون 
نخس��ت وزیر س��ابق اردن گفت: امریکا باید بدان��د که تحقق 
اولویت ها و منافعش در منطقه ایجاب می کند تا روابطی مبتنی 

بر احترام به حقوق تمامی طرف ها در پیش بگیرد. 
توافق مرحله ای می��ان ای��ران و 1+5 عرص��ه را با مطرح 
کردن س��وال هایی از س��وی کش��ورهای منطق��ه در مورد 
اولویت ه��ای امریکا و هم پیمانان غرب��ی اش در قبال منطقه 
باز کرد به ویژه اینکه این توافق به دور از حضور کش��ورهای 
منطقه به ویژه کش��ورهای ش��ورای هم��کاری خلیج فارس 

صورت گرفت که باید نقش گسترده ای را ایفا کنند. 

نشست منامه با محوریت موضوع هسته ای ایران

  به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل 

از شبکه الجزیره انگلیسی، جان کری 
گفت: جیسون رضاییان هیچ تهدیدی 
برای حکوم�ت یا امنیت مل�ی ایران 
ن�دارد. ما از دولت ای�ران می خواهیم 
همه اتهامات علیه او را کنار بگذارد و 

فورا او را آزاد کند. 
  وزی�ر دفاع امریکا برای گفت وگو با 

مسئوالن کویتی وارد این کشور شد. 
  وزارت خارجه س�وریه در دو نامه به 

دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت از 
حمالت هوایی اخیر رژیم صهیونیستی 

به نزدیکی دمشق شکایت کرد. 

تصمیم دولت انگلیس برای ایجاد یک پایگاه دریایی در بحرین با وجود مسائل 
حقوق بش�ری در این کشور، مخالفت بس�یاری از گروه های مخالف و فعاالن 

حقوق بشری را برانگیخت

سیاست

تیتر اخبار

رییس سازمان بازرسی ش��هرداری تهران با اشاره به افزایش 
تماس ها هنگام بروز مشکل در سطح شهر گفت: آمارها نشان 
می دهد که س��طح تماس مردم ب��ا دو س��امانه 137 و 1888 
مطلوب اس��ت و مردم به خوبی این دو س��امانه را می شناسند. 
در حال حاضر، از شروع به کار س��امانه 137 تاکنون نزدیک به 
20میلیون تماس با این سامانه گرفته شده که حدود 11میلیون 

و 55 هزار پیام به ثبت رسیده است. 
مصطفی فیضی، در گفت وگو با ایسنا حمل و نقل و ترافیک، 
خدمات شهری و مسائل فنی - عمرانی را سه مورد از مهم ترین 
دغدغه های ش��هروندان تهرانی در تما س های خود با س��امانه 
1888 در هشت ماهه نخست س��ال جاری عنوان کرد و افزود: 
در س��ال جاری41 درصد از تماس های شهروندان پایتخت به 

موضوعات حمل و نقل و ترافیک مربوط بود که این میزان نسبت 
به سال گذشته، 10 درصد افزایش داش��ته است. ضمن اینکه 
از مجموع پیام های دریافتی از ش��هروندان، 88 درصد در قالب 
انتقاد و ش��کایت و 22 درصد در قالب تقدیر و تشکر از سامانه 

1888 بوده است. 
رییس س��ازمان بازرس��ی ش��هرداری ته��ران همچنین 
بیش��ترین مش��کات ش��هروندان تهرانی در هش��ت ماهه 
نخس��ت س��ال جاری در تم��اس ب��ا س��امانه 137 را رفع 
س��د معبر دستفروش��ان با 42 هزار و 280 پیام دانس��ت و 
گفت: جم��ع آوری خاک و نخال��ه با 31 ه��زار و 897 پیام و 
نظافت معابر ب��ا 31 ه��زار و 321 پیام در رتبه دوم و س��وم 

درخواست های شهروندان تهرانی است. 

بیشترین علت تماس تهرانی ها با137

  رییس کل دادگس�تری اس�تان یزد از 

صدور حکم اعدام ب�رای قاتل دانش آموز 
9 ساله خبر داد. 

 معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش 
و پرورش درباره راهکارهای جبران کمبود 
نی�رو، اظهار کرد: براس�اس ب�رآورد انجام 
شده 50 هزار نیرو برای پایه نهم نیاز داریم

 ریی�س س�ازمان بازرس�ی کل کش�ور 
آخری�ن وضعیت پرونده آنتونوف، فس�اد 
12 هزار میلی�اردی و وکیل 32 میلیاردی 

را توضیح داد. 
در حالی که چین دومین اقتصاد بزرگ دنیاست 92 میلیون نفر در این کشور با فقر 

دست وپنجه نرم می کنند

جامعــه

تیتر اخبار

غامرضا فرجی، س��خنگوی ش��ورای صنف��ی نمایش در 
گفت وگو با مهر با اش��اره به اینکه در جلس��ه هفدهم آذرماه 
ش��ورای صنفی نمایش مصوبه ای بررس��ی و تصویب نشده 
است، توضیح داد: در جلسه امروز قرارداد دو فیلم سینمایی 
»س��یزده« به کارگردانی هومن س��یدی و »چهارباندی« به 
کارگردانی محمدجعف��ر باقری نیا در گروه س��ینمایی آزاد 

بسته شده است. وی در پاسخ به اینکه اکران فیلم سینمایی 
»رس��تاخیز« به کارگردان��ی احمدرضا دروی��ش چه زمانی 
خواهد بود، بی��ان ک��رد: پخش کننده ای��ن فیلم ت��ا امروز 
قراردادی را برای اکران این فیلم به ش��ورای صنفی نمایش 
ارائه نداده به همین دلیل نمی توانی��م تصمیمی برای اکران 

این فیلم بگیریم. 

درخواستی برای »رستاخیز« دریافت نشده

  غالم  کویتی پور گفت: به خدا خودم را یک 
خواننده ارزش�ی نمی دانم، من یک خواننده 
ایرانی هس�تم که البته ی�ک رگم هم عرب 
محسوب می شود اما عاشقانه و با احترام به 

آب و خاکم برای دل های مردم می خوانم. 
  یک پیشکس�وت عرصه آواز گفت: در 

حال حاضر آهنگس�ازان ب�رای بانوان اثر 
نمی نویسند و این موضوع باعث بازخوانی 

آثار قدیمی می شود. 
انجم�ن  جوای�ز  اه�دای  مراس�م  در    

بین المللی مستند، رابرت ردفورد به عنوان 
برن�ده جای�زه یک عم�ر ت�الش حرفه ای 

معرفی شد. 

باب�ک حمیدیان، بازیگر در برنامه زنده »بعضیا« با اجرای علی ضیاء حاضر 
شد و مواجه شدن با عروسک کودکی اش در بخشی از برنامه، او را به شدت 

غافلگیر کرد

فرهنگ

تیتر اخبار

بازپرس شعبه 15 دادس��رای عمومی و انقاب در نامه ای 
ب��ه وزارت ورزش و جوانان خواس��تار توقف رون��د واگذاری 
باشگاه پرس��پولیس به علت پرونده های مفتوح در سال های 
1390 تا 1392 ش��د. پایگاه وزارت ورزش و جوانان نوشت: 

در نامه قاضی جعفری آمده است: 
»احتراما ب��ا عنایت ب��ه اینکه پرون��ده ای در این ش��عبه 
بازپرس��ی علی��ه مدیران اس��بق باش��گاه پرس��پولیس در 
س��نوات 1390 ال��ی 1392 مفت��وح و مط��رح رس��یدگی 

اس��ت و از آنجایی که حس��ب بررس��ی های به عم��ل آمده، 
درآمدها و دارایی های متعلق به دوره موصوف افش��ا نش��ده 
لذا متقاضی اس��ت تا اطاع ثان��وی از هرگونه قیمت گذاری 
یا واگذاری باش��گاه پرس��پولیس، قبل از نتیجه رس��یدگی 
این ش��عبه و حصول اطمینان از واقعی ب��ودن عملکرد و نیز 
شناس��ایی دارایی ها متوقف ش��ود.« محمدرضا رویانیان در 
29شهریورماه س��ال 1390، مدیرعامل پرس��پولیس شد و 
در دوم بهمن 1392 از مدیرعاملی پرسپولیس استعفا کرد. 

قوه قضاییه خواستار توقف واگذاری پرسپولیس شد

  رییس کمیته پزش�کی فدراس�یون 

فوتبال از اعالم نتایج 44 نمونه دوپینگ 
از سوی آزمایش�گاه کلن و منفی بودن 

همه آنها خبر داد. 
  مهدوی کیا، بازیکن س�ابق تیم ملی 

فوتبال ایران حض�ورش در کمیته فنی 
باشگاه پرسپولیس را تکذیب کرد. 

  وحی�د هاش�میان، مهاجم پیش�ین 

درخص�وص  ش�ایعاتی  پرس�پولیس 
ش�کایتش از ای�ن باش�گاه ب�ه فیفا را 

تکذیب کرد. 
س�ایت AFC با تمجید از علیرضا حقیقی او را ایکر کاس�یاس فوتبال ایران 

معرفی کرد

ورزش
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تمهیدات ترافیکی پلیس ویژه اربعین

اربعین در تقویم ساالنه راهور

خبر آنای��ن:  بعد از دو س��ال لو رفت��ه ک��ه رویانیان در 
برنامه های خبرسازش برای پرسپولیس می خواسته دیه گو 
مارادونا را هم به تهران بیاورد. مدیر پیشین پرسپولیس که 
در دوران مدیریتش میان را با س��تاره هایی چون مالدینی 
و بوبان به تهران آورد، قصد داش��ت رئال مادرید را به تهران 
بی��اورد، ب��رای آوردن مارادونا هم برنامه داش��ته اس��ت. او 
برای فین��ال جام حذفی با س��پاهان، مس��ابقه خداحافظی 
مهدی مهدوی کیا که با شکس��ت تیم یحیی برابر س��پاهان، 
تراژدی ش��د، می خواس��ته مارادونا را به تهران بیاورد. ابتدا 

مارادونا برای این س��فر رقم باالیی نمی خواس��ته اما بعد از 
مدتی از رویانیان طلب 500 هزار دالر می کند. این س��تاره 
مش��هور فوتبال دنیا بهانه طلب 500 هزار دالری برای سفر 
سه روزه به تهران را برنامه پرسپولیس��ی ها برای بردن او به 
دفتر احمدی ن��ژاد اعام کرده بود. مارادون��ا در طول دوران 
ریاس��ت جمهوری احمدی نژاد باره��ا از او تمجی��د کرد و 
سیاست های استکبارس��تیزانه اش را ستود و برایش پیراهن 
امضا ش��ده فرس��تاد و در ازایش رییس جمهور برای او نامه 
س��تایش آمیز نوش��ت. این همه مهر و عاقه ام��ا وقتی هر 

بار قرار بود به ماقات بدل ش��ود، ط��رف آرژانتینی برایش 
طلب مالی باالیی داش��ت. یک بار برای س��فر ب��ه تهران در 
دوران ریاس��ت علی آبادی در س��ازمان ورزش و بار دوم هم 
در س��ال های پایانی ریاس��ت جمهوری احمدی نژاد. اینکه 
حضور مارادونا در تهران سبب ش��ود احمدی نژاد یک سال 
قب��ل از انتخابات ریاس��ت جمه��وری به ورزش��گاه مملو از 
تماش��اگر بیاید و فینال جام حذفی را ببیند، بهانه ای بود که 
مارادونا برایش نیم میلیون دالر طلب کرده بود اما رویانیان 

توان پرداختش را نداشت. 



پوسترهایی از جنس میكروب برای 
هشدار درباره مسمومیت غذایی

چگونه می توان به مردم درباره خطرات مسمومیت 
غذایی هشدار داد كه واقعا توجه آنها را به سوی خود 
جلب كن��د؟ مركز تغذیه هلند یك كمپین در فضای 
ب��از را برگزار كرده كه در آن متنی روی پوس��تر ها از 

میكروب های واقعی ساخته شده است. 
با هم��كاری آژان��س تبلیغات��ی Lemz در هلند، 
متخصص در زمینه راه اندازی كمپین های عام المنفعه 
و برن��ده ی��ك Cannes Lions Grand Prix به 
دلیل انجام اقدامی در مخالفت با آزار جنسی كودكان 
موس��وم به Sweetie برای فدراسیون انسان دوستانه 
خیریه بین الملل��ی Terre des Hommes، مركز 
تغذیه این كشور متن پوسترها را در یك آزمایشگاه، 
ب��ا اس��تفاده از ظرف های كوچك مخصوص كش��ت 

میكروب پر از كشت آگار نوشته است. 
این متن كه نكات ساده ای پیرامون نحوه جلوگیری 
از مسمومیت غذایی را ارائه می دهد، از مواردی نظیر 
اس��تفاده از یك تخته برش جداگانه برای گوشت نام 
برده كه با رشد باكتری كم كم پیام فوق آشكار خواهد 

شد. 
در كن��ار پوس��تر ها، این كمپین ش��امل یكس��ری 
بیلبورد ه��ای دیجیت��ال هم می ش��ود ك��ه از طریق 
تصاویر با گذش��ت زمان میزان رشد باكتری را نشان 

خواهند داد. 

تبلیغات خالق

آگهی: امالک Baugenossenschaft Familienheim- شعار: نگه داشتن فیل ها امكان پذیر اما متاسفانه ممنوع است!

در می��ان هیاه��وی تبلیغاتی كه 
هر روزه ش��اهد آنیم حض��ور دوباره 
برنده��ای قدیمی بیش��تر از مابقی 
برندها به چش��م می آی��د. برندهای 
قدیمی ایرانی ب��ه ندرت و با فواصل 
طوالنی دست به تبلیغات می زنند به 
همین دلیل حضور برخی از آنها در 

این عرصه خبرساز می شود. 
بیس��كویت گرج��ی از جمله این 
برنده��ای قدیم��ی و خاطره انگی��ز 
است كه این روزها تبلیغات گسترده 
محیط��ی و مترویی را س��اماندهی 
كرده است. طرح آگهی های محیطی 
این ش��ركت ب��ا اندكی تف��اوت در 
هر ك��دام از آنه��ا در صدد ی��ادآوری 
این برند قدیمی در ذهن مش��تریان 
است. تبلیغاتی مترویی این برند هم 
در برخی از حاش��یه ریل ها به چشم 
می خ��ورد؛ مكان��ی نامناس��ب برای 
تبلیغات مواد غذایی كه علت استفاده 
از آن هنوز برای كارشناسان تبلیغات 
نیز مشخص نیس��ت. به هر حال این 
در  گس��ترده ای  حض��ور  ش��ركت 
تبلیغات محیطی و مترویی داش��ته 
اس��ت كه در این نوشتار سعی شده 

به بررسی این آگهی ها بپردازیم. 

طرح بیلبوردی مناسب برای 
یادآوری برندی قدیمی 

و  م��درس  مالجعف��ری،  ایم��ان 
كارش��ناس ارش��د گرافی��ك درباره 
ط��رح آگهی های اخیر این ش��ركت 
به »فرصت امروز« می گوید: شركت 
بیسكویت گرجی با این آگهی ها قصد 
ی��ادآوری برند خود را دارد. این برند 
شناخته شده است، ولی مدت هاست 
در تبلیغات محیطی حضور نداش��ته 
است. این بیلبوردها وظیفه یادآوری 
برند را در ذهن مش��تریان به عهده 
گرفته ان��د. به نظر م��ن، بیلبورد این 
ش��ركت طرح پرقدرت��ی دارد یعنی 
طراح س��عی كرده ك��ه فقط قدرت 
برند خ��ود را با یك عكس باكیفیت 
به رخ بكش��د. طراحی گرافیك این 
بیلبورد به خوبی توانسته هدف این 
آگهی ها را كه یادآوری است در ذهن 
مخاطب ایجاد كند. در آگهی گرجی 
طراح ب��ا اینكه ایده عجیبی را پیاده 
نك��رده، ولی خیلی صری��ح و واضح 
حرف خود را زده است و مخاطب را 
ب��ه بیراهه نبرده و از این بابت خوب 

عمل كرده است. 
ای��ن كارش��ناس اضاف��ه می كند: 
ب��ه نظ��ر م��ن تاثیرگ��ذاری چنین 
طرح های��ی ب��رای مخاط��ب ایرانی 
بیش��تر از طرح های پیچیده اس��ت. 

طرح های��ی ك��ه نتوان��د پی��ام خود 
را به راحت��ی ب��ه مخاطب برس��اند 
ایرانی  مخاط��ب  ب��رای  نمی توان��د 
مناس��ب باش��د. ط��راح آگهی های 
گرج��ی در بیلبورده��ا و مكان های 
مختل��ف از طرح محصوالت متفاوت 
ای��ن برند اس��تفاده كرده اس��ت كه 
این نقطه ضعفی برای آنها محسوب 
می شود، یعنی یكجا تصویر محصول 
»كوك��ی« اس��ت و در جای��ی دیگر 
تصوی��ر بیس��كویت معمول��ی ای��ن 
ش��ركت مورد اس��تفاده قرار گرفته 
است. طراح از این طریق می خواسته 
تنوع محصول خود را در آگهی های 
مختلف نش��ان دهد كه اس��تفاده از 
این ش��یوه برای این مرحله مناسب 
نیس��ت. چون امكان دارد مشتریان 
در مس��یر های مختل��ف طرح ه��ای 
مختلفی را ببینند ولی متوجه تنوع 
طرح آگهی ها نش��وند. طراح باید در 
نظر بگیرد كه ذهن مشتریان آن قدر 
منسجم نیست كه بتواند متوجه این 
تنوع در طرح آگهی ها ی این شركت 
شود. اگر این طراح فقط از محصول 
كوكی اس��تفاده می كرد، بهتر عمل 
ك��رده بود چ��ون با این كار نش��ان 
می داد كه این شركت در صدد به روز 

كردن خود است. 

نبود شعار تبلیغاتی مناسب در 
بیلبورد 

مالجعفری كه خود سابقه طوالنی 

تبلیغات��ی  ش��عارهای  ن��گارش  در 
دارد در رابط��ه با نبود اس��لوگان در 
آگهی ه��ای گرج��ی می گوید: یكی 
دیگ��ر از نق��اط ضع��ف آگهی های 
گرجی، نبود اس��لوگان ی��ا هدالین 
در ط��رح هاس��ت. ط��راح در آگهی 
از ش��عاری اس��تفاده نكرده اس��ت. 
كپی رایتر می توانس��ت با شعاری به 
این موضوع اشاره كند كه بیسكویت 
گرجی تنوع محصوالت گس��ترده ای 
دارد. در این آگهی مفهوم برندینگ 
برای كسی كه این برند را می شناسد 
اتفاق افتاده اس��ت، ولی برای كسی 

كه بیسكویت گرجی را نمی شناسد 
این موضوع برداش��ت می ش��ود كه 
بیس��كویت گرج��ی ی��ك محصول 
دارد آن ه��م طرح��ی اس��ت كه در 
این آگهی ها اس��تفاده ش��ده است. 
اگر طراح آگهی از ش��عار یا تصویری 
كامل ت��ر از محص��والت ای��ن برند 
اس��تفاده می كرد، بهتر می توانس��ت 
هدف خود را بی��ان كند. به هرحال 

این برند در این مدت تبلیغی نداشته 
و بعد از مدت ه��ا روی بیلبورد آمده 
اس��ت، پس طراح باید به این نكات 
تكمیل��ی در طراح��ی خ��ود دق��ت 

می كرد. 

استفاده غیرمجاز از یک واژه 
انگلیسی 

مالجعف��ری در رابطه با اس��تفاده 
در  انگلیس��ی  واژه ه��ای  غیرمج��از 
بیلبوردهای داخل��ی می گوید: یكی 
از نق��اط ضعف این آگهی اس��تفاده 
از ی��ك كلمه انگلیس��ی در طراحی 

است. در واقع واژه انگلیسی با مابقی 
تركی��ب آگهی و طراحی نمی خواند. 
ضرورت��ی نیز در طراحی احس��اس 
نمی ش��ود ك��ه از معادل انگلیس��ی 
بیسكویت استفاده ش��ود. برای من 
سوال ایجاد ش��ده كه چطور وزارت 
ارش��اد به این بیلب��ورد با این حرف 
انگلیس��ی مجوز انتش��ار داده است. 
آوردن  می دانی��د  ك��ه  همان ط��ور 

واژه های انگلیس��ی در بیلبورد برای 
برن��د ایران��ی ممنوع اس��ت و فقط 
لوگوهای خارج��ی می توانند از واژه 
انگلیسی استفاده كنند. نقطه ضعف 
دیگ��ری كه در طراح��ی آگهی های 
گرج��ی قابل مش��اهده اس��ت نحوه 
قرارگیری آدرس وب س��ایت شركت 
در طراحی آگهی اس��ت. این آدرس 
در مكان��ی ق��رار گرفت��ه ك��ه دیده 
نمی ش��ود و در تركیب بندی آگهی 
ط��راح مكانی مناس��بی را برای این 
موضوع انتخاب نكرده است. از نقاط 
ضع��ف دیگر این آگهی برجس��تگی 
غیرطبیعی لیوان شیر است كه قبل 
از دیده شدن محصول گرجی لیوان 

شیر به چشم می آید. 

علل حضور دوباره برندهای 
قدیمی در تبلیغات 

این كارش��ناس در ادامه می گوید: 
نح��وه عملك��رد و حض��ور دوب��اره 
برندهایی كه مدت هاس��ت در عرصه 
تبلیغات حضور ندارند بستگی زیادی 
به سیاست آن برندها در بازار دارند. 
برای مثال اینكه برند در س��ال های 
قبل چگونه عمل كرده است؟ در بازار 
چه وضعیتی داش��ته و دارد؟ رقبای 
آن در چ��ه وضعیتی هس��تند؟ این 
موض��وع در مورد هم��ه برندها با هر 
قدمتی سنخیت دارد. این برندها باید 
برای حضور دوباره خود در تبلیغات 
تحقیقات گسترده ای را انجام دهند، 

بعد از تحقیقات و به  دس��ت آوردن 
داده ه��ای مختلف حال باید وضعیت 
هر ك��دام از آنه��ا به ط��ور جداگان��ه 
مورد بررس��ی قرار بگیرد و نمی توان 
یك نس��خه را برای همه پیچید. به 
نظر من در صنعت تولید بیس��كویت 
ی��ك نفر كه متخص��ص این موضوع 
باش��د در كش��ور نداری��م. در ای��ن 
س��ال ها برندهای مختلفی هس��تند 
كه بیس��كویت تولی��د می كنند ولی 
هیچ ك��دام را م��ردم به عن��وان یك 
نمی شناسند.  بیس��كویت  متخصص 
همه این برندها به عنوان شركت های 
صنایع غذایی شناخته می شوند، برای 
مثال ش��كالت و محصوالت دیگر را 
هم تولید می كنند. حال در این میان 
بیسكویت گرجی كه بیشتر روی این 
محصول متمركز شده می تواند خود 
را به عنوان یك متخصص بیسكویت 

به مردم معرفی كند. 
مالجعف��ری درب��اره عل��ل حضور 
گرجی در تبلیغات می گوید: به نظرم 
ام��كان دارد حض��ور این ش��ركت در 
عرصه تبلیغات به خاطر شرایط فروش 
این ش��ركت باشد. ش��اید فروش این 
ش��ركت با توجه به رقبایی كه در این 
عرصه وج��ود دارند و تبلیغاتی كه در 
این مدت به آن بی توجهی شده است، 
افت كرده باش��د و گرجی احس��اس 
كرده كه برای جبران این افت فروش 
نیاز به تبلیغ��ات دارد و احتمال دیگر 
این است كه برنامه تبلیغاتی را تنظیم 
ك��رده و می خواس��ته در ای��ن برنامه 
تبلیغاتی تصمیم به روز شدن شركت، 
تحوالت ش��ركت و آوردن محصوالت 

جدید را به مردم اطالع رسانی كند. 
به گفته مالجعفری، ش��ركت های 
قدیمی قبل از تبلیغات گس��ترده ای 
كه انجام می دهند باید متوجه شوند 
كه تداعی ذهنی مردم نسبت به آنها 
چیست. برای مثال شاید تصور مردم 
این بوده كه بیس��كویت گرجی یك 
بیسكویت سنتی است و این شركت 
در این مرحله ب��ا آوردن محصوالت 
جدیدت��ر روی یكی از بیلبوردها باید 
این ذهنیت را در مردم اصالح كند و 
به مردم بگوید كه بیسكویت گرجی 
كه ش��ما به عنوان ش��ركتی قدیمی 
می شناسید  در حال حاضر محصوالت 
تازه تری را نیز تولی��د می كند. برای 
اطالع رس��انی در ای��ن خصوص نیز 
رس��انه های محیطی  را انتخاب كرده 
اس��ت. استفاده از رسانه های مختلف 
بستگی زیادی به عملكرد شركت ها 
در ب��ازار دارند. اگر گرجی فقط قصد 
یادآوری را داش��ته باشد به نظر من 
رس��انه های محیطی می تواند گزینه 

مناسبی باشد. 

نگاهی به کمپین تبلیغاتی تولیدکننده بیسكویت

تبلیغات کالسیک برای یک برند قدیمی 

کـافه تبلیغـات
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در اوج ماندن، هنر بزرگان است

»كل كش��ور، م��ا را می شناس��ند ام��ا مجبوریم 
عالقه من��دی مصرف كننده هایمان را افزایش دهیم؛ 
هن��وز تع��داد زی��ادی هس��تند ك��ه م��ا را امتحان 

نكرده اند.«
این صحبت های یكی از مدیران ارشد بزرگ ترین 
رس��توران های زنجیره ای جهان اس��ت. در خصوص 
غول بزرگ صنعت غذای��ی صحبت می كنیم؛ غولی 
ك��ه ب��ا 1,800,000 ه��زار نفر پرس��نل و درآمدی 
بالغ بر 36 میلیارد دالر در س��ال 2013 بر س��كوی 
نخست صنعت غذایی جهان تكیه زد. وقتی صحبت 
از رس��توران های زنجیره ای می ش��ود نخستین نام 
»مك دونالدز« اس��ت كه در ذهن تداعی می ش��ود. 
این ش��ركت با 35000 هزار ش��عبه در 119 كشور 
دنیا روزانه به 64 میلیون مشتری سرویس می دهد. 
م��ك دونال��دز عالقه من��د اس��ت اع��الم كند كه 
»اس��پم برگر« را به پنج میلیارد نفر فروخته، از این 
رو نمی توان گفت این شركت در بازاریابی و تبلیغات 

ضعیف عمل كرده است. 
اگ��ر ش��ما تمای��ل داش��ته باش��ید در اینترن��ت 
گش��ت و گذاری  كنید و به برخی از تصاویر تبلیغاتی 
این ش��ركت غ��ول پیكر نگاه��ی بیندازی��د متوجه 
خواهید ش��د چرا مدیر ارشد این ش��ركت این گونه 
س��خن گفته؛ او هنوز به دنبال كس��انی اس��ت كه 

»مك دونالدز« را امتحان نكرده اند. 
به واقع وقتی ش��ما یكه تازه میدان هستید كارتان 
سخت تر است، چون مشتری ها اصال نمی توانند شما 
را ببخش��ند. هیچ اش��تباهی از ش��ما قابل بخشش 

نیست لذا باید دقت بیشتری داشته باشید. 
این دقیقا بر خالف رفتار ش��ركت های ایرانی است 
ك��ه وقتی به قله ای می رس��ند فراموش می كنند كه 
در اوج ماندن تنها هنر بزرگان اس��ت لذا چندی بعد 

سقوط می كنند. 
متاس��فانه باید بگویم بیشتر ش��ركت های ایرانی 
وقتی جایگاهی را كس��ب می كنن��د گمان می كنند 
می توانند دس��ت از تبلیغ بكش��ند و همین موضوع 

باعث می شود كم كم فراموش شوند. 
مدیران تبلیغاتی باید یك برنامه بلندمدت داشته 
باش��ند، برنام��ه ای كه در آن اجازه ندهند مش��تری 
از آنه��ا دور ش��ود. باید تعقیب كنن��د و ببینند چرا 
مشتریشان مدتی اس��ت از آنها خرید نمی كند، چه 
اتفاق��ی در حال رخ دادن اس��ت و چرا ب��ازار از آنها 

روی بر می گرداند. 
البته تاح��دی این حق را به ش��ركت های داخلی 
می دهم چرا كه در ایران مبارزه های تبلیغاتی به آن 
شكلی كه در دنیا وجود دارد معنا ندارد ولی واقعیت 
آن اس��ت كه وقتی رقیبی نداریم باید خودمان برای 
خودم��ان رقیب بس��ازیم و با رقب��ای خیالی مبارزه 
كنی��م، اگرنه مش��تری هایمان را از دس��ت خواهیم 
داد. این اش��تباه بزرگی است كه شركت های ایرانی 
مرتكب می شوند و خیال می كنند چون مشتریشان 

آنها را می شناسد پس نیاز به تبلیغ ندارند. 
مث��ال »م��ك دونال��دز« در یك آگه��ی تبلیغاتی 
این گون��ه می گوید: »اس��پم برگ��ر، محصولی كه یا 
دوستش خواهید داشت یا به آن لب نخواهید زد.« 
به چالش كشیدن مش��تریان آن هم با این درجه 
از ریس��ك فق��ط توس��ط ش��ركت های بزرگی مثل 

مك دونالدز امكان پذیر است. 
اگ��ر ب��ه عب��ارت تبلیغاتی دق��ت كنی��د متوجه 
خواهی��د ش��د چه تاثی��ر عمیقی روی مش��تری ای 
كه ب��رای نخس��تین بار می خواهد محص��ول جدید 
م��ك دونال��دز را امتح��ان كند خواهد داش��ت. »یا 
دوس��تش خواهید داش��ت ی��ا به آن ل��ب نخواهید 
زد« مش��تریان را ب��ه چالش می كش��د كه محصول 
جدی��د را امتح��ان كنن��د در حال��ی كه ش��اید در 
 ذهن مدیران ش��ركت ایرانی این كار اصال ضرورتی 

نداشته باشد. 
ی��ا در آگه��ی دیگ��ری بازیگ��ر در حال��ی كه به 
اس��پم برگر خود ن��گاه می كند می گوید »اس��پم از 
گوش��ت چرخ كرده است؟! درس��ت است؟ پس این 
حتما یك همبرگر اس��ت.« به نظر می آید بازیگر در 
حال گفت وگو با خودش اس��ت و می خواهد خود را 
متقاعد كند كه در حال خوردن یك همبرگر اس��ت 
ام��ا در حقیقت م��ك دونالدز دنب��ال هدف دیگری 
است؛ او در حال به دنیا آوردن یك برند جدید است. 
بازیگ��ر چنان در نقش خود غرق ش��ده كه ش��ما 
این گفت وگ��وی ش��خصی را ب��رای متقاعد كردن 
خود ب��ه وضوح حس می كنید و ش��ما هم به عنوان 
مش��تری ترغیب می ش��وید امتحان كنی��د ببینید 
واقعا از گوش��ت چرخ كرده اس��ت یا نه؟ و این گونه 

مصرف كننده مك دونالدز خواهید شد. 
اگرچه مك دونالدز بیشترین مشتریان خود را در 
میان اقشار متوسط و كم درآمد جست وجو می كند 
اما این به آن معنا نیست كه سایر مشتریان را هدف 
قرار ندهد، چرا كه همه آدم ها برای مك دونالدز یك 

مشتری بالقوه هستند. 
وقتی تبلیغ��ات گوناگون مك دونالدز را می نگریم 
متوج��ه می ش��ویم ك��ه روزنامه خوان ها، پزش��كان، 
ورزش��كاران، مدیران و... همه مشتری مك دونالدز 
محسوب می ش��وند. مثال این شركت در یك آگهی 
كتاب ه��ا را ط��وری طراح��ی كرده كه ش��بیه یك 
همبرگ��ر به نظر بیای��د یا م��رد روزنامه خوانی را به 
تصویر كشیده كه در پشت روزنامه در حال خوردن 
همبرگر اس��ت. مك دونالدز همه چیز را دس��تمایه 
تبلیغ خود قرار داده تا حتی یك نفر را هم از دست 

ندهد. 
از ای��ن رو می گوییم در اوج مان��دن، هنر بزرگان 

است. 

ایستگاه تبلیغات

امکان دارد حضور شرکت گرجی در عرصه 
تبلیغات به خاطر شرایط فروش این شرکت باشد. 
شاید فروش این شرکت با توجه به رقبایی که در 
این عرصه وجود دارند و تبلیغاتی که در این مدت 

به آن بی توجهی شده است، افت کرده باشد

نرگس فرجی

محمد تماشا
روان شناس صنعتی



برندسازی علمی در معرض عوام زدگی

برای اینکه مبحث برندینگ، مانند بس��یاری از علوم 
تخصصی دیگر در کشورمان دچار سطحی نگری نشود، 
خطر عوام زدگی باید دغدغه همه متخصصان این حوزه 
باش��د. اگر این اصل بسیار مهم به مسئله ای عامیانه و 
اصطالحا »دم دس��تی« تبدیل شود، کار فرهیختگان و 
دانش آموختگان این عل��م، کوچک و بی اهمیت تلقی 
شده و تفهیم و تبیین این دانش در جامعه کسب و کار 

بسیار دشوار تر از قبل خواهد شد. 
جایگاه برندینگ باید به گونه ای تعریف و طراحی شود 
ک��ه تمام  مدیران و کارآفرینان زمانی که با هدف ایجاد 
برندی موفق تصمیم می گیرند یک کس��ب و کار جدید 
را ش��روع یا در حرفه و پیش��ه خود محصول جدیدی 
را ارائه کنند، متقاعد شوند برای تحقق اهداف خود، از 
کارشناس��ان خبره و متخصصان حرفه ای در این حوزه 
کمک بگیرند، چرا که عالمت تجاری، عنصری مهم در 
بازاریابی و تبلیغات ب��وده و در موفقیت مجموعه های 
فعال در بازار امروز نقش مهمی را ایفا کرده که این امر 

موجب تمایز و برتری از دیگر رقبا می شود. 
در دنیای کس��ب و کار کنونی اهمی��ت نام تجاری به 
قدری قابل تامل و توجه است که سه دهه پیش مجله 
اکونومیس��ت، سال 1988 میالدی را سال »برند« )نام 
تجاری( نامید. چون در این س��ال چند شرکت بزرگ 
و معتبر ش��رکت های کوچکی را در قاره اروپا و امریکا 
خریداری کردند که همین امر موجب فروش و س��ود 
بیش��تر آنها ش��د و درهمین س��ال ها بود که چند نام 

تجاری به قیمت میلیاردها دالر به فروش رسید. 
در ش��رایط پویای بازار جهانی، تعداد بی ش��ماری از 
ش��رکت ها الزم دیدند برای حفظ بقا و پیشرفت خود 
سهم فراوانی از انرژی و سرمایه شان را روی برندسازی 
متمرک��ز کنند، چرا که نامی نی��ک در میان انبوهی از 
نام ها ذهن انسان را به سوی پیش زمینه ای مثبت سوق 
می دهد و این ش��اید مهم تری��ن مرحله در فروش یک 
محصول یا ارائه یک خدمت باشد. برند سازی به نوعی 
شبیه حرفه معماری است که اگر خشت اول آن، یعنی 
نام تجاری به درستی و با اندیشه انتخاب شود، سازمان 
در مس��یر تکاملی خود در بلند مدت به واس��طه ایجاد 
ارزش و تعهد بیشتری که برای مخاطب یا مشتری خود 
به وجود می آورد، قطعا سود بیشتری را برای خویش به 

ارمغان خواهد آورد. 
نگاه تجربی و سنتی به برند، هیچ گاه صاحبان سرمایه 
را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند. خوشبختانه اخیرا 
مبحث نام تجاری یا برند جای خود را در محافل علمی، 
دانشگاهی، بازار و طیف مدیریت کشور باز کرده است 
و اگر در ش��رایط حال حاضر، متولیان علم برندینگ و 
صاحبان اندیشه حوزه مذکور در تعریف علمی و عملی 
آن که مبتنی  بر محتوا و جذابیت بصری است کوتاهی 
کنند، متاس��فانه تصوی��ر ذهنی جامع��ه متخصصان، 
کارآفرین��ان و مدیران را مخدوش ک��رده و در نهایت 
تمایل آنها را جهت رجوع به متخصصان این رش��ته از 

بین می برند. 
پس نتیج��ه می گیریم ارزش ی��ک عالمت تجاری 
با میزان س��ودی که برای صاح��ب برند ایجاد می کند 
سنجیده می ش��ود، لذا رویکرد ما باید مبتنی بر علم و 
تخصص جهت پیشرفت و توسعه از طریق آگاه کردن 
مدیران باشد تا در نهایت موجب بالندگی و سودآوری 

کسب و کارها شود.

ساعت های هوشمند سونی با كاغذ 
الكترونیكی

ب��ا وجود تبلیغ مخفیانه س��اعت هوش��مند جدید 
 ،Fes Watch سونی با کاغذ الکترونیکی موسوم به
از طریق وب س��ایت ژاپنی Makuake که کم کم از 
مردم پول جمع می کند، مدیریت سونی چنان پیش 
رفته ک��ه بتواند اهداف این نوع پروژه های اخیر خود 

را نقض کند. 
به گفته وال استریت ژورنال، Fes Watch  برای 
نخس��تین بار در سپتامبر 2014 از طریق برند نوپای 
Fashion Entertainments  عرضه شد. بعدها 
مشخص شد این برند زیرمجموعه ای از سونی است. 
برند Fashion Entertainments بدان دلیل 
نام س��ونی را با خ��ود به دوش می کش��ید که قصد 
آزمای��ش ارزش واقع��ی محصول، در ص��ورت وجود 

تقاضا برای این ایده را داشت. 
به ظاهر این حرکت خطرناك س��ونی برای تبلیغ 
پنهان��ی س��اعت خ��ود موفقیت آمیز ب��وده و باعث 
افزای��ش چهار برابری هدف بودج��ه تقریبا 8500 
میلی��ون دالری آن در دومی��ن پ��روژه از این نوع 

شده است. 
این س��اعت هوشمند با ظاهر آنالوگ خود ترکیبی 
از یک نمایش��گر با کاغذ الکتریکی، ش��ماره ها و یک 
بند بوده و اجازه انتخاب ساعت از میان 24 طرح شاد 
موجود را داده اس��ت. به این ترتیب شما می توانید از 
طریق دکمه کناری آن، ظاهر س��اعت خود را تغییر 

دهید. 
این س��اعت هوش��مند احتماال کارکرد های بیشتر 
ساعت های هوشمند نظیر جی پی اس یا مونیتور های 
ضرب��ان قلب را ن��دارد اما به هر ح��ال، عمر طوالنی 
بات��ری آن که می تواند ت��ا 60 روز باعث کار کردنش 

شود، شاید شما را به سوی خود جذب کند. 

قدرت و تاثیر تشریح علت و هدف 
كسب و كار 

در عصر حاضر صداقت و ش��فافیت از عناصر اصلی 
موفقیت در عرصه کسب و کار است. 

 برای افرادی که کاری را انجام می دهند که دوست 
دارند، روش های خالقانه ای وجود دارد که این پیغام را 
به گوش مش��تریان خود برسانند. اگر واقعا کار خود را 

دوست داشته باشیم، نباید انجام آن دشوار باشد. 
مش��تریان با اختی��ار و انتخاب خود بدون  ش��ک به 
س��مت کس��انی گرایش و تمای��ل دارند که عاش��ق 
کس��ب و کار خود هستند. این موضوع چیزی است که 

نمی توان به آن تظاهر کرد. 
حال اگر در حال حاضر کس��ب و کار خود را دوست 

نداریم، چه اتفاقی می افتد؟ 
هی��چ گاه در تاریخ بش��ر دوره بهت��ری از این برای 
تبدیل ش��دن ب��ه یک مبتکر وجود نداش��ته اس��ت. 
ابزارهای��ی که در دس��ترس ماس��ت، محدودیت های 
قانونی و تمام محدودیت های مربوط به جنسیت،  نژاد 
و ادیان گوناگون که در گذش��ته در زمره فاکتورهای 
اصلی محس��وب می ش��د، همگی در عصر حاضر و با 
توجه به ظهور اینترنت در جهت خواسته های ما قرار 
گرفته  اس��ت.  هیچ گونه توجیهی ب��رای این موضوع 
وج��ود ن��دارد ک��ه کاری را انجام دهید ک��ه برای آن 

س��اخته نشده اید. خواسته درونی خود را دنبال کنید؛ 
حتی اگر مجبور ش��دید برای مدت کوتاهی آن کار را 
انجام دهید. با استفاده از ابزارهایی که پیش از این به 
آنها اش��اره شد، کسب و کار خود را راه اندازی کنید و با 
افزای��ش مهارت های کاری و مدیریتی در حوزه کاری 
مورد عالقه خود، آن را گسترش دهید. هواداران مشتاق 
به دنبال مدیران مشتاق هستند. چرا نتوانید از این نوع 

مدیران باشید؟ 
در شماره بعدی بخوانید: 
توجه به مشتریان تاثیرگذار

کارت ویزیت آین��ه تمام نمای 
کس��ب و کار شماس��ت و جذاب 
در  مهم��ی  نق��ش  آن  ب��ودن 
تش��ویق مخاط��ب ب��ه برقراری 
برای س��فارش محصول  تماس 
یا خدمت دارد. با وجود اهمیت 
این عنصر، بس��یاری از صاحبان 
کس��ب و کار از آن غافل هستند 
و با بس��نده کردن به طرح های 
می دهند  ترجی��ح  کلیش��ه ای، 
بودج��ه خ��ود را ص��رف س��ایر 
اش��کال بازاریاب��ی و تبلیغ��ات 
کنند.  اکثر کس��ب و کارها برای 
سفارش گرفتن و معرفی شرکت 
و خدم��ات یا محصوالت خود از 
کارت ویزیت اس��تفاده می کنند. 
ان��واع کارت ویزیت ب��ا توجه به 
س��لیقه مش��تری مانن��د کارت 
شیشه ای،  فلش دار،   ویزیت های 
فلزی،  آهن ربای��ی،  پارچ��ه ای، 
چوب��ی و... وج��ود دارد. معموال 
ش��رکت ها برای ایجاد تمایز در 
طراح��ی کارت ویزیت های خود 
جنس آنها را تغییر می دهند. اما 
در این میان ش��رکتی پیدا شده 
ک��ه از ایده یک طرح س��نتی و 
نوستالژیک در کارت ویزیت خود 
اس��تفاده  تبلیغ خدمتش  برای 
کرده اس��ت؛ ایده ای که به خاطر 
جذابی��ت ب��اال، در بس��یاری از 
شبکه های اجتماعی به اشتراك 
گذاشته ش��ده و آمار مشتریان 
به ش��دت  را  کس��ب و کار  ای��ن 

افزایش داده است. 

ایجاد حس بصری خوشایند 
با استفاده از طرح 

نوستالژیک
ای��ن ط��رح جالب ک��ه برای 
طراحی کارت ویزیت یک شرکت 
نمایندگ��ی بیمه مورد اس��تفاده 

قرار گرفته، از یک طرح سه بعدی 
نوس��تالژیک الهام گرفته که در 
خط کش ه��ای ک��ودکان ده��ه 
60 اس��تفاده می ش��د. در دنیای 
مدرن امروز که تبلیغات س��نتی 
نفس ه��ای آخرش را می کش��د 
و همه ش��رکت ها ب��رای معرفی 
کاالهای شان به دنبال روش های 
بکر و بدیع می گردند، استفاده از 
می تواند  نوس��تالژیک  طرح های 

حس بصری خوش��ایندی در 
مخاطبان��ی که ای��ن کارت را 
می بینند پدی��د آورد. در یک 
نمای طرح ای��ن کارت وقتی 
تصوی��ر را از روبه رو می بینیم 
اطالعات ش��رکت بیمه مانند 
اسم ش��رکت و شماره تماس 
و... دی��ده می ش��ود و وقت��ی 
کارت را رو ب��ه ب��اال یا پایین 
حرک��ت می دهی��م، تصوی��ر 
ی��ک اتومبی��ل تصادف��ی را 

می بینی��م ک��ه پیامدهای 
نداشتن بیمه را به ما یادآور 
می شود. این طرح با هدف 
کس��ب و کار و جن��س آن-  
ارائ��ه خدمات بیمه به انواع 
خ��ودرو-  مطابق��ت کامل 
دارد. حام��د گنجینه، مدیر 
مجتمع مج��ری چاپ این 
ط��رح در این باره می گوید: 
در تکنیک چ��اپ این کار 
از طرح های س��ه بعدی 30 
اس��تفاده شده  سال پیش 
اس��ت که نمونه های مشابه 

خارجی آن در چین و ژاپن وجود 
دارد. در ایران نیز با نرم افزارهای 
خاصی که از خارج از کشور وارد 

می شود، اجرا می شود. 
او با اش��اره به اینکه این طرح 
داش��ته  خوب��ی  بازخورد ه��ای 
اضافه کرد: »خیل��ی از صاحبان 
ای��ده  مش��ابه  کس��ب و کارهای 
ای��ن کار را می پس��ندند، اما به 

عل��ت هزینه های زی��اد گاهی از 
س��فارش آن س��ر ب��از می زنند. 
بیشتر کسب و کارهایی که از این 
ط��رح اس��تفاده می کنند، هدف 
مانند  لوک��س  کااله��ای  تبلیغ 
خودرو و پوشاك را دارند و طبعا 
شرکت های تولید کننده کاالهای 
لوکس که از عهده هزینه اجرای 
آن بر می آیند، اقدام به س��فارش 
می کنن��د. ش��ما می توانید هزار 

عدد کارت با طرح س��ه بعدی را 
ب��ا نزدیک به 500 ه��زار تومان 
تهیه کنی��د. ابعاد ای��ن کارت ها 
هش��ت در پنج اس��ت و فونت ها 
بای��د بی��ش از س��ایز 12 تایپ 
شوند، در غیر این صورت به دلیل 
وجود شیارهای موجود روی ورق 
پالس��تیکی نوش��ته های چاپی، 
مجعد و ناخوانا دیده می شوند.« 

گام های فرآیند چاپ 
كارت های سه بعدی

در ص��ورت عالقه من��د ب��ودن 
به آش��نایی با فرآین��د چاپ این 
کارت ه��ای س��ه بعدی می توانید 

گام های زیر را دنبال کنید: 
1 - مرحل��ه ابتدای��ی در تولید 
کارت سه بعدی استفاده از تصاویر 
به ص��ورت متوالی ت��ا 12 فریم از 
موضوع مورد نظر با فواصل منظم 
نرم اف��زار  و پ��ردازش آن در 

سه بعدی سازی است. 
آماده س��ازی  از  پ��س    -2
تصاویر توسط نرم افزار، فایل ها 
به مرحل��ه لیتو گرافی رفته و 
پس از فرم بندی فیلم و زینک 

مربوطه تهیه می شود. 
3 -  پ��س از تهی��ه فیل��م 
و زین��ک براس��اس الگوریتم 
خاص، تصاویر با دقت بس��یار 
باال توسط ماش��ین افست بر 
پی وی سی  ورق های  پشت 
چاپ می ش��ود. این مرحله 
تس��ت های  انج��ام  نی��ز 
متع��ددی را می طلب��د تا 
نوارهای تصاوی��ر الف و ب 
)در زیر ش��رح داده ش��ده( 
ش��یارهای  در  درس��ت 
در  دقیق��ا  و  پالس��تیک 

قسمت معین چاپ شود. 
4-  زمان��ی ک��ه بیننده 
تصویر کارت س��ه بعدی را 
تماش��ا می کند چشم چپ 
او ن��واری از تصوی��ر الف و 
چش��م راس��ت او نواری از تصویر 
ب را خواهد دید. با حرکت دادن 
کارت، نوارها جا به جا شده و این بار 
چش��م چپ او نواری از تصویر ب 
و چش��م راست او نواری از تصویر 
الف را مش��اهده می کند. با تکرار 
این عمل و جابه جای��ی نوارهای 
حامل تصاویر و در نتیجه خطایی 
که از چشم های بیننده سر می زند 

حرکت و بعد حس خواهد شد. 
5-  پ��س از اینکه تصویر مورد 
نظ��ر چ��اپ ش��د، بینن��ده قادر 
اس��ت بدون نیاز ب��ه عینک های 
س��ه بعدی، عمق یا حرک��ت را با 
تکان دادن آهس��ته آن مشاهده 
کند. در صورتی که چاپ در طول 
بگیرد  انجام  ش��یارهای عمودی 
عم��ق را ح��س خواهی��م کرد و 
اگر شیارهای پالستیک در طول 
محور افق قرار گیرند، افکت های 

مختلفی را خواهیم دید. 

اصول طراحی كارت ویزیت 
برای شركت شما

اگر می خواهید برای شرکت تان 
کارت ویزی��ت س��فارش دهید به 
ای��ن نکات توجه کنی��د که رنگ 
ج��ذاب و فونت مناس��ب و طرح 
مرتبط با کس��ب و کارتان را برای 
انجام این کار مورد اس��تفاده قرار 
دهند. ش��رکت چاپ کارت باید 
یک دس��تی و مان��دگاری رن��گ 
کارت ها را از ابتدا تا انتها تضمین 
کند. بعضی کارت ها پس از مدتی 
با قرار گیری در مقابل نور خورشید 
ی��ا رطوبت یا با گذش��ت زمان به 
علت عدم مرغوبیت رنگ و مرکب 
استفاده شده در آن کیفیت خود 
را از دس��ت می دهند و کم رنگ 

می شوند. 
همچنی��ن دق��ت کنی��د که 
کارت ویزی��ت ش��ما آل��وده ب��ه 
ل��ک چاپ��ی ی��ا خش نباش��د و 
کوچک ترین حباب��ی زیر روکش 
لمین��ت یا س��لفون آن ک��ه دید 
مخاطب را محدود می کند وجود 
نداشته باش��د. در انتها اینکه اگر 
شرکت تان دارای لوگوست حتما 
در طراحی کارت، نش��ان لوگو را 
در کنار اطالعات ض��روری مورد 
نیاز برای کارت ویزیت به شرکت 

چاپ کننده  بدهید.

تعطیلی كارخانه اوپل در بوخوم
کارخانه خودروسازی اوپل در بوخوم آلمان به تدریج 
فعالیت های خ��ود را متوقف خواهد ک��رد و دوازدهم 
دسامبر سال جاری تاریخ تولید آخرین خودروی اوپل 
در ش��هر بوخوم خواهد بود. بدین ترتیب از ابتدای ماه 
ژانویه س��ال 2015 میالدی سه هزار نفر از نیروی کار 

این کارخانه رسما بیکار خواهند شد. 
اوتلیه ش��ولز، ش��هردار بوخوم در واکن��ش به این 
تعطیلی گفت: »روز واقعا غم باری است. آمدن به اینجا 
و مواجه ش��دن با آخرین شیفت کاری غم انگیز است. 
شما باید این کارخانه را پس از سال ها کار در آن ترك 
کنید. این کارخانه تولید خودرو در این منطقه ریش��ه 
دوان��ده بود.«کارخانه اوپل در بوخوم 52 س��ال پیش 
تولی��دات خ��ود را آغاز کرد و نیروی کار آن در س��ال 
19۷0 به رقم 20 هزار نفر می رسید. اکنون هزینه های 
باالی ش��رکت جنرال موتورز، صاحب اوپل در اجرای 
برنامه تجدیدس��اختار خود موجب شده این کارخانه 
محکوم به تعطیلی باشد. تعطیلی کارخانه بوخوم برای 
ش��رکت اوپل بیش از 550 میلی��ون یورو هزینه در بر 
خواهد داش��ت و بر فعالیت های اقتصادی منطقه نیز 

تاثیر منفی خواهد گذاشت. 

مایكروسافت برنامه ای
برای لومیا 1030 ندارد

ماه گذش��ته ش��ایعاتی در خصوص پرچمدار بعدی 
مایکروسافت که گفته می ش��د لومیا 1030 نام دارد، 
منتشر شد. این گوش��ی که گفته می شد جای لومیا 
1020 را خواه��د گرف��ت ق��رار بود ب��ه دوربین 50 
 LED مگاپیکسلی مجهز باشد و از نسل چهارم فلش
بهره ببرد. جالب اینجاس��ت که این شایعات به حدی 
قوت گرفت که حتی در اخبار اس��م رمز این گوشی با 
نام مک الرن نیز منتشر شد و گفته می شد از تکنولوژی 
کینکت مایکروسافت برای صدور فرمان های حرکتی به 

گوشی بهره خواهد گرفت. 
اما به گزارش فارنت، از قرار معلوم تمام این صحبت ها 
شایعاتی بیش نبوده و لومیا 1030 در کار نیست! تام 
وارن، ویراس��تار ارشد وب سایت The verge، مدعی 
شد لومیا 1030 در واقع تنها یک نسخه آزمایشی بوده 
و دوربین این گوش��ی نیز 50 مگاپیکسل نیست و از 
همان دوربین 20 مگاپیکسلی استفاده می کرده است. 
با این حساب اگر گفته   تام وارن صحت داشته باشد، 
این س��وال مطرح می شود که گوش��ی تراز اول بعدی 
مایکروس��افت چه مشخصاتی خواهد داشت؟ با توجه 
به اخبار ضد و نقیضی که این روزها درباره جانش��ین 
لومیا 1020 منتشر شده است احتماال باید برای پاسخ 
به این س��وال تا مراسم س��ی ئی اس )CES( یا کنگره 
تخصصی موبایل )MWC( که در سال میالدی آینده 

برگزار می شود، صبر پیشه کنیم. 

نا گفته های طراحی كارت ویزیت برای كسب و كارها

کارت ویزیت هایی با طعم نوستالژی!
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بیشتر افراد معمولی و شرکت های 
ب��زرگ دارای وبالگ های متنوعی 
هستند که اهداف آنها را در فضای 
مجازی به نمایش می گذارد. اهمیت 
این موضوع به حدی است که بنا به 
اعالم ش��رکت تکنورات��ی به عنوان 
یک ش��رکت تحلیلگر وبالگ، هر 
روز 80ه��زار وبالگ نی��ز به تعداد 
وبالگ های موجود افزوده می شود. 
می ت��وان وبالگ ه��ای تج��اری 
را به عن��وان بخش موث��ری از یک 
اس��تراتژی بازاریاب��ی به حس��اب 
آورد. کارآفرین��ان از ای��ن طری��ق 
قادر خواهند شد تا با تعداد زیادی 
از مش��تریان به صورتی اقتصادی 
ارتب��اط برقرارکنن��د. وبالگ هایی 
که منجر به جلب توجه مش��تریان 
فعلی و بالقوه می ش��وند، می توانند 
باع��ث افزای��ش ش��هرت و فروش 
شرکت ش��وند. وبالگ ها می توانند 
از  بس��یاری  تحق��ق  جه��ت  در 
اه��داف بازرگانی عم��ل کنند که 
ش��امل به روز نگه داشتن مشتریان 
درب��اره محصوالت جدی��د، بهبود 
خدمت رسانی به مشتریان و بهبود 
وضعیت ش��رکت اس��ت. می توان 
گفت وبالگ ه��ا ویژگی های اصلی 
و مورد نیاز وب سایت های بازرگانی 
را دارن��د. به عن��وان مثال ش��رکت 
ماکرومدیا، یک��ی از تهیه کنندگان 
نرم اف��زار، از وب��الگ ب��رای مطلع 
درب��اره  مش��تریان  نگه داش��تن 
محص��والت جدید خود اس��تفاده 
می کند. اگر این نوع وبالگ ها مرتبا 
تحت کنترل قرار گیرند، می توانند 

دیدگاه های مناسبی را در ارتباط با 
نگرش ها و ترجیحات مشتریان در 
اختیار کارآفرینان قرار دهند. یکی 
از نویس��ندگان بازرگانی می گوید، 
»وبالگ ه��ا همانند ی��ک اتاق فکر 
و جامعه آماری بی پایان هستند.« 
ب��ا این وجود، ایج��اد وبالگ عاری 
از ریس��ک نیس��ت و ش��رکت ها 
بای��د خ��ود را آم��اده برخ��ورد یا 
بازخوردهای منفی از سوی بعضی 

از بازدیدکنندگان کنند. 
بس��یاری از ش��رکت ها بین��ش 
خود را درب��اره عنصر اصلی و بانی 
موفقیت تمام موسس��ات بازرگانی 
یعنی مش��تری از دس��ت داده اند. 
ناراض��ی  مش��تریان  بازگردان��دن 
مس��تلزم این اس��ت که شرکت ها 
به شکلی کامال متفاوت از گذشته 
روی آنها تمرکز کنند. موسس��ات 
بازرگانی بای��د این موضوع را درك 

کنند که تمام فعالیت های بازرگانی 
به حفظ مش��تریان راضی بستگی 
دارد. یک��ی از کارآفرینان می گوید، 
»اگر از مشتریان خود مراقبت نکرده 
و روابط خود را با آنها تقویت نکنید، 
مطمئنا ش��خص دیگ��ری این کار 
را انج��ام خواهد داد«. ش��رکت ها 
ب��ه تدری��ج متوج��ه هزینه ه��ای 
واقعی روابط ضعیف با مش��تریان 
ش��ده ا ند. به عنوان مثال، 6۷ درصد 
مشتریانی که دیگر از یک فروشگاه 
خ��اص خرید نمی کنند علت آن را 
در ای��ن می دانند ک��ه یک کارمند 
بی مس��ئولیت برخورد نامناس��بی 
ب��ا آنها داش��ته اس��ت؛ 96 درصد 
ناراضی هیچ گاه درباره  مش��تریان 
خدمات��ی که با بی ادبی به آنها ارائه 
شده صحبت نمی کنند، 91 درصد 
از آنها دیگر از آن ش��رکت مذکور 
خری��د نخواهند ک��رد و 13 درصد 

مش��تریان ناراض��ی داس��تان های 
خ��ود را دس��ت کم ب��رای 20 نفر 
دیگ��ر بازگو می کنن��د. بی تفاوتی 
نسبت به مشتری به طور میانگین 
برای ش��رکت ها هزین��ه ای معادل 
از دس��ت رفتن 15 ت��ا 30 درصد 
ف��روش ناخال��ص خواهد داش��ت. 
تعداد کمی از ش��رکت ها می توانند 
ش��یوه هایی را در پیش بگیرند که 
به ناراحتی خریداران منجر شده و 
همچنان پابرجا بمانند. در حقیقت، 
شرکت ها معموال حدود 20 درصد 
مش��تریان خود را در هر س��ال از 
دس��ت می دهن��د. با ای��ن وجود، 
یکی از مطالعات انجام شده توسط 
شرکت مش��اوره ای نشان می دهد 
که شرکت هایی که سعی می کنند 
پن��ج درص��د از مش��تریان خود را 
بیشتر نگه دارند با افزایش سودی 
معادل 25 درصد مواجه شده و در 

بعضی از موارد، این افزایش سود به 
95 درصد نیز رس��یده است. سایر 
مطالعات نش��ان می دهد که سطح 
باالی حفظ مشتری منجر به سود 
باالتر از میانگین و رشدی باالتر از 
سهم بازار شده است. نباید فراموش 
کرد ک��ه 20 درصد از مش��تریان 
وفادار یک شرکت حدود 80 درصد 
ف��روش آن را ایج��اد می کنند. در 
نتیج��ه به جای صرف پ��ول برای 
جذب مش��تریان فرصت طلبی که 
جزو حزب باد به حساب می آیند، 
بهتر اس��ت منابع خ��ود را صرف 
حف��ظ بهتری��ن و س��ودآورترین 
مش��تریان کنیم. اگ��ر چه جذب 
مش��تریان جدید منجر ب��ه تداوم 
رشد ش��رکت می ش��ود، اما حفظ 
مشتریان فعلی در موفقیت شرکت 
نقش��ی اساس��ی دارد. تحقیق��ات 
نشان می دهد که مشتریان وفادار 
6۷درصد بیش از مشتریان جدید 
خری��د می کنن��د. عالوه ب��ر این، 
ج��ذب یک مش��تری جدید عمال 
برای ش��رکت ها هفت ت��ا 9 برابر 
حفظ مش��تری فعلی هزینه دارد. 
بنابراین، مالکان موسسات کوچک 
بهتر اس��ت از خود بپرس��ند، »ما 
چگونه می توانیم ارزش مش��تریان 
را افزای��ش داده و به گونه ای به آنها 
خدمت رسانی کنیم که تشویق به 
تداوم فعالیت بازرگانی با ما شوند؟« 
این امر قابل مقایس��ه با این سوال 
است که  »ما چگونه می توانیم سهم 
ب��ازار خود را به می��زان 10 درصد 
افزایش دهی��م؟« رمز موفقیت در 
زمینه بازاریابی در حفظ پایه فعلی 

مشتریان است. 

حرف های درگوشی برای صاحبان كسب و كار

کافه بازاریابی

بازاریابی مجانی

از میان خبرها

دیدگاه

اگر می خواهید برای شرکت تان 
کارت ویزیت سفارش دهید به 
این نکات توجه کنید که رنگ 
جذب کننده و فونت مناسب و 

طرح مرتبط با کسب و کارتان را 
برای انجام این کار مورد استفاده 

قرار دهند. شرکت چاپ کارت 
باید یک دستی و ماندگاری رنگ 
کارت ها را از ابتدا تا انتها تضمین 

کند

ایستگاه بازاریابی

مسلم نوری

هدی رضایی

ترجمه: حامد تقوی
كارشناس علوم ارتباطات و تبلیغاتجیم كوكروم

حسین بهبودی



اسب تروا

چه کار می ش��د ک��رد؟ باالخ��ره من بای��د روش ها 
و منش های خ��ودم را از یک جایی بی��اورم دیگر. قرار 
نیس��ت که از اول هم آتش را کش��ف کنم، هم چرخ را 
اختراع کنم و هم کارد و سوزن و چکش را ابداع نمایم 
که! قدما که خدایش��ان بیامرزد زحمت این چیزها را 
برای ما کش��یده اند که ما امروز نانی ب��ه کف آریم و به 
غفلت نخوری��م و فکر ابداع��ات و ابتکارات نو باش��یم. 
اینجانب در امورات ش��غلی و مدیریت��ی به علت ضیق 
وقت تا حدود زی��ادی رییس را الگو و سرمش��ق خود 
قرار داده و دانسته و ندانس��ته از ایشان تقلید می کنم. 
بی تعارف اغلب اوقات هم جواب می گی��رم. اما این بار 
به مصداق قول معروف یک بار جس��تی ملخک، دو بار 
جس��تی ملخک نمی توانم بجهم و تکیه گزاف به جای 

بزرگان زدن کار دستم می دهد.
ریی��س بعد از ب��ه قول خ��ودش یک عم��ر گدایی، 
ش��گردهای بس��یاری ب��رای اس��تفاده در جلس��ات 
مختل��ف در چنت��ه دارد ک��ه ب��ه اقتضای ش��رایط از 
آنها اس��تفاده می کند. این ش��گردها از موارد س��اده و 
تک خطی مثل برخ��ورد عصبانی و خ��ود را به گیجی 
زدن شروع می ش��ود و تا روش های پیچیده و ترکیبی 
مثل مظلومیت و خش��م توأم��ان و حمل��ه از داخل را 
دربر  می گی��رد. بن��ده ه��م در واقع س��ر همین روش 
اخیرالذکر اس��ت که کاله خویش��تن را بر باد می دهم. 
این شگرد به این شکل است که در یک فراز حساس از 
جلسه رئیس ناگهان تسلیم می شود و کلیه معضالت و 
مش��کالت بوده و نبوده پروژه را گردن می گیرد. طرف 
را مطمئن می کند که اش��تباهات خودش را پذیرفته 
و اکن��ون درصدد رف��ع مش��کالت و درس��ت کردن 

خرابی هاست. 
طرف مقاب��ل هم سرمس��ت از پی��روزی زودهنگام 
و مفت و مس��لمی که گی��رش آمده از در دوس��تی و 
مصالحه درمی آید و س��عی می کند با روشی همدالنه 
در حل این مش��کالت به س��هم خ��ودش کمک کند. 
مشکالت فهرس��ت می ش��وند و تک تک در مورد آنها 
بحث می  ش��ود، رئیس بع��د از گردن گرفتن دو، س��ه 
مش��کل بی اهمیت و کم هزینه ناگهان و در پیچش��ی 
ناگهانی مش��کالت هزینه دا ر و اصلی را در کاسه طرف 
مقابل گذاشته و در ترکیبی از غافلگیرشدگی و درگیر 
مرام شدن طرف امضای صورت جلسه را از او می گیرد 
و طرف در اغل��ب اوقات بع��د از اتمام جلس��ه متوجه 
کاله گشادی می ش��ود که به این ترتیب سرش رفته . 
ممکن است در این رهگذر رییس بتواند فقط یک یا دو 
مشکل بزرگ را به طرف قالب کند اما به هر حال از هر 

وضعیت قابل تصور دیگر بهتر عمل کرده است.
تصدیق می فرمایید که روش وسوسه برانگیزی است 
آن هم برای تازه مدیری جویای ن��ام که فوت قضیه را 

نمی بیند.
در یکی از اولین جلس��اتی ک��ه بدون رئی��س و در 
راس هی��ات اعزامی در آن ش��رکت می کن��م مرتکب 
چنین خبط��ی می ش��وم. راس هی��ات مذاکره کننده 
مقاب��ل اص��ال خبره ب��ه نظ��ر نمی رس��د. از ای��ن اتو 
 کش��یده های عصا قورت داده که مدام لغات انگلیسی 

بلغور می کند. 
به نظر می رس��د که خود خودش است، اصل جنس. 
جلسه را ش��روع می کنیم و در یکی از مراحل با قدرت 
و تس��لط تمام روش رییس را شروع می کنم و با قدرت 
پیش می روم. چن��دی که می گذرد متوجه می ش��وم 
یک جای کار می لنگد. ط��رف مقابل نه تنها همراهی و 
همدلی نمی کند، بلکه با زیاده خواهی و چشم سفیدی 
مثال زدنی به ط��ور کامل طلبکار ش��ده و ضمن اهرم 
کردن اعتراف ساده دالنه بنده به اشتباه، سعی دارد که 
عالوه بر موارد مطروحه این جلسه، امتیازات دیگری را 
هم دریافت کند. سعی می کنم با همین مقدار افتضاح 
جلس��ه را جمع و جور کنم، ولی طرف اینکاره تر از این 

حرف هاست.
بدج��وری گی��ر ک��رده ام. ناچ��ار می ش��وم به رغم 
میل��م از یکی، دو ش��گرد دیگ��ر رییس مث��ال همان 
خود خنگ نمایی و عصبانی ش��دن بی دلیل اس��تفاده 
کنم و نهایت��ا با مقادیری دع��وا و مرافع��ه و مقادیری 
آبروریزی ب��ا همان مقدار تلفات که داده ایم جلس��ه را 
ترک می کنم. در تمام طول راه برگش��ت فکر می کنم 
که چرا جواب ن��داد؟ کدام بخ��ش از اقدامات بخردانه 
و زرنگانه رئی��س را ندیده بودم؟ به نظر می رس��ید راه 
درس��ت را رفته ام، پس چرا اینطوری شد؟ که ناگهان 
فکر مزاحمی پیدایش می شود. حاال جواب لیچارهای 

رییس را چه بدهم؟

در این گ��زارش می خواهیم 
از ش��غلی صحبت کنیم که در 
حاشیه است و این روزها کمتر 
کسی به سراغ آن می رود. شاید 
برخ��ی از اف��راد ورود ب��ه این 
ش��غل را اقتص��ادی نمی دانند 
ی��ا ذهنیت��ی منفی  ک��ه مردم 
از این ش��غل دارند آنقدر قوی 
اس��ت که هیچ کس��ی آن را به 
دیگری پیش��نهاد نمی دهد. به 
بیان دیگ��ر، ش��غل صحافی از 
آن دس��ته مش��اغلی است که 
مردم به آن بی اعتماد هستند، 
اما جال��ب اس��ت بدانی��د که 
بس��یاری از افرادی که از قدیم 
در ای��ن کار بودند اکنون دارای 
س��رمایه های فراوانی هستند، 
زیرا به اصطالح هنوز دست در 
این شغل زیاد نشده و می توان 
مش��تریان قدیمی را به راحتی 

حفظ کرد. 
در ای��ن نکته که ه��ر کاری 
س��ختی خودش را دارد شکی 
نیس��ت و برای موفق شدن در 
یک شغل باید تالش کرد. برای 
اینکه بتوانید در ش��غلی مانند 
صحافی موفق شوید باید چند 
نکته اساس��ی را رعایت کنید. 
به بیان بهتر بای��د پیه چند ماه 
از جیب خ��وردن را به تن خود 
بمالید تا بتوانید به اندازه کافی 
برای خود مشتری جمع کنید. 

یک محیط کاری پرنور 
و دلباز

در ابت��دا در نظ��ر داش��ته 
باش��ید ک��ه مجموع��ه ای که 
ش��ما برای فعالیت این ش��غل 

تهی��ه کرده ای��د بای��د دارای 
نورگیر باش��د. برخ��الف آنچه 
در برنامه ه��ای تلویزیون��ی و 
سریال ها مشاهده می کنید که 
این ش��غل در پستو و زیر زمین 
انجام می شود، شرایط این گونه 
نیس��ت. برای فعالی��ت در این 
ش��غل بای��د مکان��ی را در نظر 
بگیری��د که نور کاف��ی و تهویه 
مناسب برای خروج هوا داشته 
باش��د. میزهای خود را طوری 
تعبیه کنید که مانع رفت و آمد 

مش��تری  و  خودت��ان 
نش��ود. همچنی��ن همه 
لوازم م��ورد نیاز صحافی 
روی ه��ر می��ز به صورت 
تفکیک��ی بای��د وج��ود 
داش��ته باش��د. در ضمن 
همیشه دس��تمالی کنار 
خود بگذارید تا در زمان 

چس��باندن و کارهای��ی از این 
قبیل میز را تمیز کنید تا سیاه 

نشود. 
کار ش��ما باید ب��ه نوعی تک 
باشد. البته کاهش یافتن عالقه 
م��ردم نس��بت ب��ه کتابخوانی 
ممک��ن اس��ت کار ش��ما را با 
چالش مواجه کند، اما این شما 
هس��تید که باید فعالیت خود 
را به ص��ورت گس��ترده دنبال 
کنید. برای چنی��ن کاری ابتدا 
به مراکز ف��روش کتاب قدیمی 
مراجعه کنید و کتاب های آنها 
را برای درس��ت ک��ردن ظاهر 
آن تحوی��ل بگیرید. ب��ه نوعی 
بازاریاب کار خود باش��ید. بعد 
از اینکه به چند کتاب فروش��ی 
مراجع��ه کردی��د کار خ��ود را 
آغاز کنید. در اینجا باید زمانی 
را که به مش��تری برای تحویل 

کتاب تعیی��ن می کنید با زمان 
اتمام کار تطابق داش��ته باشد، 
در غیر این صورت هر مش��تری 
یک بار بیش��تر برای س��فارش 
ب��ه ش��ما مراجع��ه نمی کند. 
همچنین می توانی��د تبلیغات 
خود را در مراک��ز عرضه کتاب 
مانند میدان انق��الب پخش و 
در تبلیغ��ات تراکتی خود ذکر 
کنید ک��ه روزنامه های قدیمی 
و کتاب ه��ا را ه��م صحاف��ی 

می کنید. 

امانتدار باشید
کتاب ه��ا و جلد روی��ی آنها 
بای��د از زمان دریاف��ت تا زمان 
تحوی��ل تغیی��ر صددرص��دی 
داش��ته باشد تا مش��تری اصال 
کت��اب خ��ود را نشناس��د و به 
توانایی ش��ما ایمان پیدا کند. 
ب��ه گفته یک��ی از کس��انی که 
سال هاس��ت در زمینه صحافی 
فعالیت می کند، کم کاری هایی 
از س��وی فع��االن ای��ن عرصه 
اتفاق می افتد که مش��تریان را 
دلزده می کن��د. به عنوان مثال، 
برخ��ی اف��راد روی همان جلد 
کتاب م��واد خ��ود را می ریزند 
و جل��د صحاف��ی ش��ده و جلد 
کت��اب را یکی می کنن��د. این 
کار قطع��ا باع��ث نارضایت��ی 
مش��تری می ش��ود، ام��ا افراد 

ش��اغل در این ش��غل کمتر به 
آن توجه می کنند. باید امانتدار 
خوبی برای کاالیی که به ش��ما 
سپرده می شود باش��ید. به این 
دلیل ک��ه ممکن اس��ت برخی 
مش��تریان، روزنامه های خیلی 
قدیمی و کتاب های ارزش��مند 
و حتی نایاب را به شما تحویل 
دهند. از آنجای��ی که کاغذ این 
کت��اب و روزنامه ه��ا ب��ه دلیل 
گذش��ت زمان پوس��یده شده، 
کوچک ترین اش��اره و کوتاهی 
از سوی شما ممکن است 
خسارات جبران ناپذیری 
را ب��ه همراه بی��اورد. اگر 
مطلب��ی در کت��اب ی��ا 
روزنامه توجه ش��ما را به 
خود جل��ب ک��رد بعد از 
اتمام کار می توانید آن را 
مش��اهده کنید. کار شما 
باید آنق��در تمیز باش��د که در 
زمان مشاهده و پایان کار انگار 
کتاب همی��ن االن از چاپخانه 
بیرون آمده؛ البته صرف نظر از 

کاغذهای داخلی آن. 

دریافت سفارش از 
کتابخانه ها و دیگر مراکز 

مربوطه
ممک��ن اس��ت این س��وال 
در ذه��ن ش��ما پی��ش بیای��د 
که مگر چن��د خان��واده دارای 
ی��ا  ارزش��مند  کتاب ه��ای 
هس��تند  قدیمی  روزنامه های 
ک��ه چ��رخ کس��ب و کار ش��ما 
بچرخد. هر کدام ش��ان هم که 
دارن��د حتم��ا یک بار ای��ن کار 
را کرده ان��د و اکن��ون دیگر به 
این کار نیازی ندارن��د. در این 
صورت شما باید به کتابخانه ها 

و همچنی��ن چاپخانه ه��ا برای 
س��فارش کار مراجع��ه کنید. 
در واق��ع کار اصل��ی و منب��ع 
درآمد ش��ما از ای��ن راه تامین 
می شود. کتاب های کتابخانه ها 
به دلی��ل اج��اره دادن، خیلی 
زود مس��تهلک می ش��وند و از 
بی��ن می روند ب��ه همین دلیل 
هر چند م��دت یک بار به ترمیم 
نیاز دارن��د. ش��ما می توانید با 
س��فارش هایی  چنی��ن  قبول 
کار خود را گس��ترده تر کنید. 
همچنین چاپخانه ها به منظور 
جابه جای��ی زی��اد کت��ب نیاز 
به ی��ک جلد محک��م دارند که 
ب��ه جلد م��ادر معروف اس��ت. 
س��فارش های اینچنین��ی نیز 
می تواند کس��ب و کار شما را در 

کوتاه مدت رونق بخشد. 
مس��ئله دیگ��ری ک��ه حائز 
ب��ا  ارتب��اط  اس��ت  اهمی��ت 
کاغ��ذ  تولی��د  کارخانه ه��ای 
اس��ت. آنه��ا می توانند مس��یر 
فعالی��ت ش��ما را 180  درجه 
تغییر دهند. کارخانجات کاغذ 
برای تولیدات ش��ان که انجام 
می دهن��د نیاز ب��ه یک صحاف 
ب��رای س��یمی ک��ردن و جلد 
روی محص��والت خ��ود دارند. 
در این صورت به سرعت فضا و 
کارمندان خود را افزایش دهید 
ت��ا بتوانید یک عم��ر از این راه 
نان بخورید. فراموش نکنید در 
گذشته این شغل به عنوان یک 
شغل کم درآمد مطرح می شد، 
اما امروز در کنار ه��ر کارخانه 
تولید کاغ��ذ و چاپخانه ای، نام 
یک صحافی مشاهده می شود 
که از اهمیت این شغل حکایت 

می کند. 

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )42(
ژیلت؛ وابسته کردن مشتریان 

توس��عه و ارائه محصوالت جدیدی که برای اس��تفاده از 
آنها مش��تریان نیازمند داش��تن نوع دیگری از محصوالت 
شما هس��تند، موجب حذف رقبا در بازار و وابستگی بیشتر 
مشتریان تان به نشان تجاری شرکت و محصوالت تولیدی  

شما   خواهد  شد. 
 

ایده
اتخاذ یک تدبی��ر و موض��ع کارآمد که منج��ر به جذب 
مشتریان و ایجاد یک منبع درآمد قابل اتکا و کسب سود پایدار 
می شود رویای هر مدیری در شرکت های تجاری است. شما 
به واسطه وابسته کردن مشتریان به محصوالت تان و متقاعد 
کردن آنان به عدم مراجعه به رقبای ش��ما از طریق افزایش 
هزینه های استفاده از محصوالت برندهای تجاری دیگر که 
در حوزه کسب و کار شما فعالیت می کنند قادر خواهید بود 
تا به هدف مذکور که همان کسب یک منبع درآمد قابل اتکا 
و پایدار است دست یابید.  شاید بد نباش��د برای درک بهتر 
این ایده به مثال شرکت ژیلت و اس��تفاده موفق و موثر این 
شرکت در کس��ب و کارش در زمینه تولید تیغ های تیز برای 
اصالح صورت اشاره کنیم. ماشین اصالح صورت این ژیلت 
تنها با تیغ های تولید شده توسط این شرکت قابل  استفاده 
بوده و محصوالت مش��ابه ش��رکت های دیگر فع��ال در این 
حوزه قابلیت اس��تفاده روی این ماش��ین ها را ندارند. ژیلت 
با اس��تفاده از این ایده و تولید محصولی با این مشخصات در 
وهله اول توانست منبع درآمد ثابتی را برای خود ایجاد کند. 
شرکت فیلیپس تولید کننده مسواک های الکترونیکی نیز 
از همین ش��یوه برای کس��ب یک منبع درآمد ثابت در بین 
مشتریان استفاده می کند، مس��واک های الکترونیکی این 
ش��رکت بعد از مدتی اس��تفاده نیاز به تعویض سر مسواک 
دارند و این شرکت با تامین این قطعات قابل تعویض به صورت 
منحصر به فرد موجب ایجاد وابستگی مشتریان به این برند 
تجاری و عدم مراجعه آنها به ش��رکت های رقیب شده است. 
هزینه تغییر برند محصوالتی که مش��تریان از آنها استفاده 
می کنن��د از جمله عناصری اس��ت که توجه به آن توس��ط 
شرکت ها موجب ایجاد وابستگی مشتریان به نشان تجاری 
آنها می ش��ود، هرچه هزینه تغییر برندی که از آن استفاده 
می کنند باالتر باشد مشتریان کمتر به تغییر شرکتی که از 
محصوالت آن استفاده می کنند رغبت نشان می دهند.  این 
شیوه و استفاده از آن سابقه ای طوالنی داشته و اصال موضوع 
جدیدی نیست. بسیاری از ش��رکت های تجاری معروف در 
دنیا مانند ش��رکت تولید پرینترهای اداری و خانگی اچ پی، 
شرکت های تولید دوربین های عکاسی و فیلمبرداری نظیر 
کانن و قهوه فروش��ی های زنجیره ای مشهور نظیر نسپرسو 
همگی محصوالتی تولید می کنند که بخش��ی از آنها نیاز به 
تعویض داشته و مشتریان برای استفاده بهینه از محصوالت 
این شرکت ها در بازه های زمانی مشخصی نیاز به تعویض آن 
قطعه دارند. این موضوع س��بب می شود تا مشتریان همواره 
با نش��ان تجاری که از آن خرید کرده اند در ارتباط بوده و این 
درآمد مش��خص و قابل اتکایی را برای آن شرکت به همراه 
خواهد داشت. تولید این قبیل محصوالت که استفاده از آنها 
نیازمند خرید مداوم برخی قطعات قابل تعویض آنهاس��ت 
موفقیت را از ابتدای عرضه این محصوالت برای شرکت های 
تولید کننده تضمین می کند.  ناگفته نماند که بس��یاری از 
تالش های ش��رکت های تجاری به دلیل استفاده نامناسب 
آنها از این ایده به شکست منجر شده است، زیرا این شرکت ها 
وابسته کردن مشتریان به محصوالت شان را صرفا به معنای 
ارائه ی��ک ویژگی یا امتی��از به همراه محص��ول اصلی تصور 
کرده اند. این درحالی اس��ت که برای متقاعد کردن مشتری 
به بازگشت دوباره و خرید از ش��ما، باید یک محصول کامال 
جداگان��ه و کامل که در عین حال برای اس��تفاده از محصول 
اصلی ضروری باشد را به مشتریان تان عرضه کنید. استفاده از 
این روش، هم به سود مشتری است زیرا موجب برطرف شدن 
نیاز وی می شود هم به سود شرکت عرضه کننده محصول به 
این دلیل که از این طریق فروش خود را افزایش داده و باعث 

سودآوری مداوم می شود. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
در نظر داشته باش��ید بهترین راه برای استفاده از این ایده 
فروش محصول اصلی به قیمتی رقابتی و ترجیحا ارزان است، 
زیرا از این طریق مش��تریان راحت تر ب��ه خرید محصوالت 
ضروری همراه آن خواهند ش��د. چنانچه محصول اصلی را 
به صورت یک محصول ارزش��مند و تاحدودی گران قیمت 
طراحی و به بازار عرضه کنید مشتریان خرید آن را به صورت 
یک سرمایه گذاری در نظر خواهند گرفت و این سبب خواهد 
شد تا از مراجعه به سایر رقبای تجاری شما خودداری کنند. 
قبل از این کار حتما به محصولی که قصد ارائ��ه آن را به بازار 
دارید و همچنین بازار هدف و انتظارات مشتریان تان توجه 
کافی و الزم را داشته باشید. همواره در نظر داشته باشید که 
محصوالت ضروری و مورد نیاز محص��ول اصلی تان را به بازار 
عرضه کنید و از این طریق نگرانی مش��تریان از عدم حمایت 
فنی شرکت تولید کننده آن محصول را برطرف کنید. توجه 
داشته باش��ید میزان استقبال مش��تریان از محصول اصلی 
و محصول هم��راه آن کام��ال به هم مرتبط اس��ت. چنانچه 
میزان فروش یک محصول کاه��ش یابد قطعا میزان فروش 
محصول فرعی عرضه ش��ده هم��راه آن نیز دچ��ار کاهش 
خواهد ش��د. هزینه های تغییر نش��ان تجاری که مشتریان 
محصوالت آن را خریداری می کنند همواره واقعی نیس��ت 
بلکه این هزینه ها تخمینی و ذهنی است. گاهی اوقات برآورد 
این هزینه ها توس��ط مش��تریان آنان را متقاعد می کند که 
محصول فعلی مورد استفاده شان را حفظ کرده و به شرکت 
دیگری برای خرید محصول مش��ابه مراجعه نکنند.  قبل از 
استفاده از استراتژی ایجاد وابستگی بین محصول و مشتریان 
تمام جوانب آن را به دقت بس��نجید. این ش��یوه برای تولید 
محصوالتی که به همراه آنها افزونه هایی ضروری برای استفاده 

از محصول اصلی عرضه می شود بسیار مناسب است. 

پاس�خ کارش�ناس: با توجه 
به اینکه اف��راد کم درآمد و طبقه 
متوسط احتماال مشتریان اصلی 
شما به شمار می روند، استفاده از 
رسانه هایی که بیشتر مورد توجه 
این گروه ق��رار دارن��د می تواند 
مفی��د باش��د. همچنی��ن چون 
کاالی ش��ما جنبه مصرفی دارد 
تبلیغ مستمر در سطح گسترده 
اهمیت زیادی دارد، به ویژه آنکه 

به احتمال زیاد رقبای زیادی در 
بازار وجود دارند. 

اگر بودج��ه کاف��ی در اختیار 
داری��د تبلی��غ در رس��انه های 
تصوی��ری همزم��ان ب��ا اجرای 
در  س��مپلینگ  برنامه ه��ای 
فروش��گاه های زنجی��ره ای ک��ه 
محل تردد طبقه متوس��ط است 

تأثیر خوبی خواهد داشت. 
توصیه دیگ��ر ما اج��رای یک 

کمپین تبلیغاتی جهت برندینگ 
اس��ت. اگر قصد فعالیت و حضور 
بلندمدت در بازار دارید، ضروری 
است برند خود را تثبیت کنید. با 
یک شرکت مشاوره وارد مذاکره 
ش��وید و یک کمپی��ن تبلیغاتی 
جه��ت برندین��گ تهی��ه و اجرا 

کنید. 
از  اس��تفاده  دیگ��ر  توصی��ه 
ابزارهای تش��ویقی مانند اهدای 

اس��ت.  قرعه کش��ی  و  جوای��ز 
تجربه نشان داده اس��ت افراد به 
ویژه از طبق��ه کم درآم��د با این 
نوع ابزارهای تش��ویقی بیش��تر 
به خری��د ترغی��ب می ش��وند. 
سیستم های قرعه کشی و اهدای 
جوای��ز برندهای مختل��ف را در 
بازار بررس��ی کنید و یک برنامه 
تبلیغاتی خوب با تمرکز روی این 

جوایز تهیه کنید. 

بازاریابی 
محصوالت 

ارزان قیمت 

پرس�ش: کس�ب وکار کوچکی را در حوزه مواد غذایی راه اندازی کرده ام و تصمیم دارم محصوالت ارزان قیمتی را با کیفیت متوسط ارائه 
بدهم. پیش�نهاد می کنید برنامه های بازاریابی شرکت را برای چه دس�ت از مش�تریان تنظیم کنم و چه روش هایی برای من بهتر جواب 

می دهد؟

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

همین بخش پیگیری کنید  .

کلینیککسبوکار)114(

خرده فروش��ان  گذش��ته  در 
فروش��گاهی در میان م��ردم از 
محبوبی��ت زی��ادی برخ��وردار 
بودن��د، ام��ا در قرن بیس��ت و 
یکم حضور خرده فروش��ی های 
غیر فروش�����گاهی و  ف����روش 
محص��والت از طری��ق بازاریابی 
پس��تی،  به ص��ورت  مس��تقیم 
تلفن��ی، کاتالوگ��ی و اینترنتی 
منج��ر ب��ه تغییرات زی��ادی در 
مدل های این کس��ب و کار شده 

است. 
یک��م  و  بیس��ت  ق��رن  در 
زیادی  تغییرات  خرده فروش��ی 

را شاهد بوده اس��ت. امروز دیگر 
مش��تریان محدود ب��ه خرید از 
چند فروش��گاه خاص نیستند، 
آنها برای خری��د کاتالوگ هایی 
را در اختی��ار دارن��د ک��ه تمام 
اطالعات محص��ول مورد نظر در 

آن وجود دارد. 
امروز  مش��تریان با اس��تفاده 
از ثروت خرده فروش��ان قادرند 
دامن��ه وس��یعی از محص��والت 
تولید ش��ده در جای ج��ای دنیا 
را مش��اهده و بهترین محصول 
کت��اب  کنن��د.  خری��داری  را 
 21 ق��رن  در  خرده فروش��ی 

ترجمه ش��رکت فروش��گاه های 
زنجیره ای ات��کا با تش��ریح این 
مفاهی��م در هش��ت فص��ل، بر 
ل��زوم روی آوری ب��ه بهره گیری 
از تم��ام  پتانس��یل های موجود 
فرآینده��ای  توس��عه  ب��رای 
ارتباطی با مش��تریان و پیشبرد 
 اهداف ف��روش ق��رن 21 تاکید 

می کند. 
در فص��ل اول ای��ن کت��اب 
ب��ه  خرده فروش��ی  تاریخچ��ه 
تفصیل مورد بررسی قرار گرفته 
و در بخش های دیگر به مواردی 
نظی��ر خرده فروش��ی فیزیک��ی 

و غیر فیزیک��ی، جهانی س��ازی 
این صنع��ت، نق��ش اخالقیات 
حف��ظ  خرده فروش��ی ها،  در 
پرداخت��ه  و...  محیط زیس��ت 
ش��ده اس��ت. در بخش��ی از این 
کتاب تح��ت عنوان تن��وع کاال 
می خوانیم: س��بد کاالهایی که 
عرضه  خرده فروش��ان  توس��ط 
در  بس��زایی  نق��ش  می ش��ود 
جذب مش��تریان دارد. بنابراین 
برنامه ری��زی اس��تراتژیک باید 
ویژگ��ی محص��والت موج��ود 
را  فروش��گاه  قفس��ه های  در 
مش��خص و راه های بهب��ود این 

س��بد را تعیین کند ت��ا بتوان از 
این طریق توجه هرچه بیش��تر 
مش��تریان را جل��ب ک��رد. این 
کتاب در 326 صفحه به قیمت 
18 هزار تومان توس��ط موسسه 
کت��اب مهربان نش��ر ب��ه چاپ 

رسیده است. 

خرده فروشی در قرن 21 

گزارش »فرصت امروز« از مدیریت شغلی که چندان به آن توجه نمی شود

صحافی؛ شغلی در سایه تالش و سرمایه

سهشنبه
1811آذر1393 www.forsatnet.irشمــاره114  کار مدیریت کسب و

چرک نویس های یک مدیر اینجایی الگوهای طالیی

سود ساالنه رایان ایر امیدوارکننده 
خواهد بود

افزای��ش 22 درص��دی تعداد مس��افران ش��رکت 
هواپیمایی رایان ایر موجب ش��ده این کمپانی نسبت 
پیش بینی ه��ای خود درباره میزان س��ود س��ال مالی 

2014-2015 تجدیدنظر کند. 
بدین ترتیب، این ش��رکت هواپیمای��ی ارزان قیمت 
ایرلندی س��ود خود را بین 810 ت��ا 830 میلیون یورو 
تخمین می زن��د. در ارزیابی های قبل��ی این رقم ۷۷0 

میلیون یورو اعالم شده بود. 
باال رفتن و بهبود کیفیت خدمات رای��ان ایر، ایجاد 
تحول در استراتژی رزرو بلیت و در نهایت ارائه پرواز با 
قیمت مناسب از جمله عوامل رونق در بیالن مالی این 

شرکت محسوب می شود. 

کتابخــانه

کتاب ها و جلد رویی آنها باید از 
زمان دریافت تا زمان تحویل تغییر 
صددرصدی داشته باشد تا مشتری 

اصال کتاب خود را نشناسد و به توانایی 
شما ایمان پیدا کند

از میان خبرها

مترجم: معراج آگاهی

علی سهرابی

علی معروفی



 71,376.60شاخص کل
206.61میزان تغییر
B 3,224,394.955ارزش بازار

B 1,682.492ارزش معامالت
M 713.400حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
2,11362,86بانک ملت

2,75924.97ایران خودرو
6,94217.49گروه مپنا

1,34916.99سایپا
1,01515.17بانک تجارت

ارزشخریدنام کامل شرکت
6,361334,533 ایران  ترانسفو
1,82623,475 گروه بهمن 

5,82721,183 تراکتورسازي
2,94911,454 صنایع  آذرآب 

3,1436,596 س. صنعت نفت

ارزشفروشنام کامل شرکت
4,62557,606 س. ساختمان

1,40848,056 س. رنا
1,09643,868 سایپا دیزل

4,03025,697 س.  ایران خودرو
4,96620,129  گل گهر

درصد قیمتنام کامل شرکت
5,5359.87 ایرکا پارت صنعت

4917.91 ح . س.  صنعت  ومعدن
1,0307.74 ح.بیمه پارسیان

1,8147.15  مسكن شمال شرق
1,4206.29 ح . صنایع  بهشهر

درصدقیمتنام کامل شرکت
)7.61(85 ح . س. پردیس
)7.4(30,915 ح . گلوکوزان
)4(4,633 قندپیرانشهر
)4(6,338 سیمان  خزر

)4(12,682 معدني  امالح  

ارزشحجمنام کامل شرکت
M50,725 B 64,302پارس خودرو

M45,938 B 54,311ایران خودرو دیزل
M91.723 B 32.336صنایع آذرآب
M22.443 B 27.731بانک صادرات

M202.057 B 26.480ماشین سازی اراک

ارزشحجمنام کامل شرکت
M202,057 B 26,480ماشین سازی اراک
M91,723 B 32,336صنایع آذرآب
M68.779 B 24.931ایران خودرو

M60.208 B 19.903س. صنعت نفت
M50.725 B 64.302پارس خودرو

تعدادقیمتنام کامل شرکت
7893694پارس خودرو

8462978ایران خودرو دیزل
28372961صنایع آذرآب
27592659ایران خودرو
14742126پست بانک

 813.80شاخص کل
11.70میزان تغییر
B 664,954.091ارزش بازار

B 704.422ارزش معامالت
M 161.310حجم معامالت

تاثیرقیمتنام کامل شرکت
18,6872,43پتروشیمی زاگرس
2,5732,33پتروشیمی ایرانیان
37,4862.3پتروشیمی مارون
8,9291.2پتروشیمی جم

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

شرکت ها و مجامع

در دادوستدهای روز گذشته 
ب��ورس تهران ع��الوه بر رش��د 
حجم معامالت، ش��اخص ها نیز 
مثبت ش��دند. در معامالت روز 
دوشنبه گروه محصوالت فلزی، 
خودرو و گروه مالی با بیشترین 
حج��م و ارزش معام��الت در 
صدر برتری��ن گروه های صنعت 
ایس��تادند. همچنین بیشترین 
رش��د ش��اخص های صنعت��ی 
متعل��ق ب��ه ش��اخص زراعت، 
محصوالت چوب��ی و خودرو بود. 
در ابتدای معامالت روز گذشته 
فعاالن تاالر شیش��ه ای ش��اهد 
توقف نماد هلدینگ خلیج فارس 
بودند و با این اطالعیه ناظر بازار 
مواجه شدند که نماد معامالتی 
ش��رکت صنایع پ�ت�روش�یمی 
خلیج فارس، به منظور بررس��ی 
بیش��تر اطالعات، متوقف ش��د. 
گفته می ش��ود به دلی��ل وجود 
اطالعات مثبت در پتروش��یمی 
بندرام��ام و اثرگ��ذاری آن در 
س��هام هلدینگ خلی��ج فارس، 
نماد این ش��رکت متوقف شده 
اس��ت. هلدینگ خلی��ج فارس 
که از ش��رکت های تاثیر گذار در 
بورس است در حالی روز گذشته 
متوق��ف ش��د ک��ه در روزهای 
گذشته با افزایش قیمت مواجه 
شده و از تعادل در عرضه و تقاضا 

برخوردار بود. 

بی اعتمادی سهامداران 
حقیقی به آینده بازار سهام

یك��ی از مس��ائل مه��م این 
روزه��ای ب��ورس بی اعتمادی 
س��هامداران حقیقی به آینده 
بازار اس��ت. با توجه ب��ه اینكه 
اعتماد به وضعیت بازار س��هام 
از جمله مهم تری��ن مولفه های 
س���رمایه گذاری در ب���ورس 
اس��ت، عملكرد ش��رکت های 
حقوق��ی و س��هامداران عمده 
نیز بر این مسئله بیش از پیش 
دامن می زند، چ��را که حمایت 
خاص��ی از ب��ازار در برهه های 
ک��ه  زمان های��ی  و  حس��اس 
ج��و هیجانی ب��ر بازار س��هام 
حكمفرما شده است، مشاهده 

نمی ش��ود. با ن��گاه به ف��راز و 
فروده��ای ارزش ب��ازار میان 
رقم های 500 میلی��ارد تومان 
و 200 میلی��ارد توم��ان، این 
توق��ع از بازارگردان ه��ا جهت 
حمایت از بازار س��هام چندان 
بی ج��ا نمی نمای��د. از طرف��ی 
زمان انجام ای��ن بازارگردانی و 
فائ��ق آمدن بر ج��و منفی بازار 
نی��ز از مولفه ه��ای تاثیر گذار 
ب��ر وضعی��ت ب��ورس اس��ت. 
گرچه با در نظ��ر گرفتن اینكه 
ش��رکت های حقوق��ی مناب��ع 
خود را از بازار تامین می کنند، 
احتمال اینكه آنها نیز اسیر جو 

هیجانی شوند بسیار است. 

بی اعتمادی نسبی 
پس از تمدید

از س��وی دیگر نكت��ه ای که 
نبای��د از آن غافل مان��د اینكه 
روند بی اعتمادی س��هامداران 
حقیق��ی به آین��ده کوتاه مدت 

بازار، پس از تمدی��د مذاکرات 
هس��ته ای تشدید ش��ده است 
و اکث��ر س��رمایه گذاران خرد 
ب��ا توجه به مش��خص ش��دن 
نگاه بودجه س��ال 94، به بازار 
س��هام چش��م دوخته اند. این 
مهم در ش��رایطی اتفاق افتاده 
اس��ت که قیمت اغلب س��هام 
ش��رکت ها در کف قیمتی خود 
قرار دارن��د اما س��هامداران با 
توجه به وضعیت س��ود بانكی 
22 درصدی، ترجیح می دهند 
پول خود را در این بازار موازی 
سرمایه گذاری کنند و تا زمانی 
ک��ه در ب��ازار س��هام مدیریت 
ریس��ک صورت نپذیرد و سود 
س��پرده ها کاهش نیاب��د، این 

روند ادامه خواهد داشت. 

چالش های بودجه سال 
94 در رابطه با بازار سهام 

در عی��ن حال س��هامداران 
حقوق��ی نی��ز ای��ن روزه��ا با 

توج��ه ب��ه مش��خص ش��دن 
رویكرد بودجه به بازار سهام، 
کم تحرک ت��ر از همیش��ه به 
بازار س��هام ن��گاه می کنند و 
ای��ن ابهام ب��ا توجه ب��ه پیش 
زمین��ه ای ک��ه در م��ورد نرخ 
از  پتروش��یمی ها  خ��وراک 
سال گذش��ته به وجود آمده، 
همچنان پابرجا مانده اس��ت. 
ک��ه  ش��رایطی  در  ه��م  آن 
نزدیک به 40 درص��د صنایع 
بازار، مس��تقیم و غیرمستقیم 
خ��وراک  ن��رخ  از  متاث��ر 

پتروشیمی ها است. 
از دیگ��ر نگرانی های مربوط 
ب��ه بودجه می ت��وان ب��ه نرخ 
به��ره مالكانه اش��اره کرد که 
همچن��ان نامش��خص اس��ت 
و ن��رخ بهره نی��ز ب��ا توجه به 
اینك��ه صنعت بانك��داری 10 
درصد ب��ازار س��هام را به خود 
اختصاص داده است، از جمله 
موارد تاثیر گذار بر روند آینده 

ب��ازار س��هام اس��ت. آنچه که 
این روزها دول��ت و مجلس با 
توجه به تجربه های س��ال های 
گذش��ته بیش از همیشه مورد 
توج��ه ق��رار دهن��د، اجتناب 
از تصمیم ه��ای ناگهان��ی و به 
یک باره در رابطه ب��ا بودجه و 
در کل بازار سهام است تا بیش 
از پیش این ب��ازار در گیرودار 
تصمیم ه��ای هیجان��ی ق��رار 

نگی��رد. 

ایجاد صندوق تثبیت 
بازار سرمایه

از جمل��ه اقدام��ات جدی و 
تاثیر گ��ذاری ک��ه در روزهای 
گذش��ته پیرامون بازار س��هام 
اتفاق افت��اده اس��ت، گزارش 
رسیدگی  مشترک  کمیسیون 
ب��ه الیحه رف��ع موان��ع تولید 
رقابت پذی��ر و ارتق��ای نظ��ام 
مالی کش��ور اس��ت که تقدیم 
مجلس ش��د. در ماده الحاقی 
26 ای��ن الیح��ه آمده اس��ت 
به منظ��ور کنترل ی��ا کاهش 
ی��ا  س��امانه ای  مخاط��رات 
بازار س��رمایه  فرادس��تگاهی 
وق��وع  ش��رایط  در  کش��ور 
بحران های مال��ی و اقتصادی 
اج��رای س�ی�اس���ت ه�ای  و 
ع�مومی حاکمیتی در شرایط 
مذکور و ب��ه منظ��ور حفظ و 
توسعه شرایط رقابت منصفانه 
در بازار س��رمایه، یک در هزار 
منابع صن��دوق توس��عه ملی 
در زمان ابالغ ای��ن قانون و از 
آن به بعد، ی��ک در هزار منابع 
واریزی ب��ه صندوق توس��عه 
ملی پس از تبدیل به ریال، در 
اختی��ار صندوق تثبی��ت بازار 
سرمایه قرار می گیرد و بخشی 
از منابع سازمان بورس و اوراق 
بهادار با تصویب شورای عالی 
ب��ورس و اوراق بهادار و س��ایر 
مناب��ع مال��ی در چارچ��وب 
قوانی��ن و مقررات ب��ا تصویب 
مراج��ع ذی ص��الح قانونی، به 
این صندوق تعل��ق می گیرد، 
ضمن اینكه کلیه فعالیت های 
صندوق تثبیت بازار س��رمایه 

از مالیات معاف خواهد بود. 

 مجلس آسیب سهامداران از تصویب نرخ پتروشیمی را فراموش نکند

بازار سهام  و ریسمان سیاه و سفید بودجه 94

سیدفرهنگ حس��ینی، مشاور 
س��رمایه گذاری و کارشناس بازار 
سهام با تشریح دالیل شكل گیری 
روند فعلی در ب��ورس و ارتباط آن 
با ریس��ک های موجود، می گوید: 
عملكرد ش��رکت ها در بازار سهام 
را می توان در دو بخ��ش بازدهی 
س��هام و همچنی��ن عملك��رد و 
ش��رکت  عملیاتی  فعالیت ه��ای 
دس��ته بندی ک��رد؛ بخ��ش اول 
ناش��ی از انتظارات و رفت��ار بازار 
سهام است که در رشد برآوردی، 
ب��ازده م��ورد انتظار س��هامداران 
سیس��تماتیک  ریس��ک های  و 
خودنمای��ی می کن��د. ام��ا بخش 
دوم عملك��رد مدیریت ش��رکت 
و ریس��ک های مختص ش��رکت 
اس��ت. از ای��ن جهت بخ��ش اول 
در P/E خودنمای��ی می کن��د و 
بخ��ش دوم در افزای��ش فعالیت، 
سود آوری و رشد است؛ در بخش 
واقعی ش��رکت های بازار سهام با 
وجود کنترل ش��دید قیمت ها، با 
رشد س��ودآوری مواجه شده اند؛ 
پس آنچه در بازار ش��اهد هستیم 
یا انتظار رشد باالتر از واقعیت رخ 
داده یا خوش بینی بازار بوده است. 
حس��ینی ع��الوه ب��ر وضعیت 
ب��ورس درب��اره بررس��ی تحلیلی 
وض��ع ب��ازار س��رمایه و نقش آن 
در اقتصاد مل��ی، تاثیر متغیرهای 
بیرون��ی و درونی بر ب��ورس ایران 
به ف��ارس گف��ت: ش��رکت های 
ب��ازار س��هام به عن��وان بخ��ش 
ش��فاف اقتص��اد ای��ران فعالیت 
می کنند و از ش��فافیت اطالعاتی 
باالی��ی در مقایس��ه با بس��یاری 
غیربورس��ی  ش����رکت های  از 
برخ��وردار هس��تند. از این حیث 
ل��زوم توج��ه بس��یار بیش��تر به 
شرکت های س��هامی عام را نشان 
می دهد، ای��ن مزایا بای��د بیش از 
معافی��ت مالیات��ی فعلی باش��د؛ 
ش��فافیت اقتص��ادی و مال��ی و 

پاس��خگویی ب��ه س��هامداران و 
قابل  هزینه ه��ای  گزارش ده��ی 
توجه��ی دارد که باید ب��ه نحوی 
جبران شود و حتی منافعی برای 
ش��رکت ها داشته باش��د تا انگیزه 
ورود به بورس وجود داشته باشد؛ 
عالوه بر ای��ن، برگ��زاری مجامع 
م�ط�ال�ب�ه گ��ری  و  پرس��ش  و 
سهامداران، ش��رکت را به سمت 
بهبود سوق می دهد. در حالی که 
بس��یاری از بخش های اقتصادی 
ی��ا مالی��ات نمی پردازند ی��ا فرار 
مالیاتی قابل توجه��ی دارند، باید 
حمایت های الزم از ش��رکت های 
س��هامی عام انجام ش��ود و مزایا 
و امتیازاتی قائل ش��وند ت��ا لزوم 
شفاف س��ازی و عرض��ه در بورس 
ایج��اد ش��ود، زی��را بس��یاری از 
تخلفات اقتصادی از جمله تخلف 
بزرگ اقتصادی س��ال های قبل، 
با ورود ای��ن مجموعه ها به بخش 

شفاف اقتصاد شناسایی شد. 
ع��الوه ب��ر ریس��ک های خاص 
هر ش��رکت و هر صنعت، مس��ائل 
دیگری نی��ز وج��ود دارد؛ در این 
خصوص باید روابط متناسب بین 
حقوق س��هامداران ایجاد ش��ود. 
به طور مث��ال، برخ��ورد بازدارنده 

و مناس��ب با س��هامداران عمده یا 
مدی��ران متخلف ص��ورت گیرد، 
معام��الت مدی��ران ب��ا خ��ود یا 
ش��رکت های تحت مدیریت خود 
یا س��هامدار عم��ده ک��ه در قالب 
م��اده 129 قانون تجارت اس��ت، 
ش��فاف اعالم ش��ود و در راستای 
مناف��ع س��هامداران خ��رد و جزء 
بررسی شود و اگر زیانی وارد شده 
یا منفعتی کسب نشده به سرعت 
جب��ران ش��ود و برخ��ورد قاطع با 
متخلفان صورت گیرد، سیس��تم 
پرداخت سود نقدی که تالش های 
زیادی از سوی س��ازمان بورس در 
خصوص تقس��یم س��ود از طریق 
مرک��زی صورت  س��پرده گذاری 
گرفت، ام��ا با مقاومت ش��رکت ها 
روبه رو ش��د و حتی بخشنامه های 
خص��وص  در  ب��ورس  س��ازمان 
پرداخ��ت س��ود نق��دی رعای��ت 
نمی ش��ود. بس��یاری از شرکت ها 
سال هاس��ت ک��ه س��ود نق��دی 
خود را پرداخ��ت نكرده اند و الزم 
اس��ت تا س��ازمان بورس به عنوان 
مدعی العموم، از حقوق سهامداران 

و اعتبار بازار حمایت کند. 
تجربه موفق س��رمایه گذاری و 
تولید فوالد و س��یمان از مواردی 

اس��ت که نش��ان داده نقش بازار 
س��رمایه و مردم در حل مشكالت 
اقتص��ادی بس��یار حائ��ز اهمیت 
اس��ت. بس��یاری از کارخانه های 
سیمان با مشارکت س��هامداران 
در افزایش س��رمایه و تامین مالی 
از محل آورده نقدی س��اخته شد؛ 
هر چند س��هم بخ��ش خصوصی 
واقعی کم بود، اما پرسش��گری و 
مطالبه گ��ری از مدیران صنعت را 
به سمت افزایش تولید و ظرفیت 
س��وق داد. باید گفت اگر صنعت 
س��یمان یا فوالد خصوصی سازی 
ای��ن  در  اکن��ون  نمی ش��د، 

محصوالت کمبود داشتیم. 
و  نف��ت  ق�یم��ت  س���ق�وط 
محص��والت دیگ��ر، در عم��ل به 
آس��یب  اقتصاده��ا  از  بس��یاری 
رس��انده اس��ت؛ هر چند اثر مثبت 
بر اقتصاد جهانی و رش��د اقتصادی 
در کش��ورهای واردکنن��ده دارد. 
این ش��وک، لزوم توج��ه واقعی به 
عدم خام فروش��ی و ایج��اد ارزش 
افزوده بیشتر را نش��ان می دهد؛ با 
این حال، این روند می تواند ناش��ی 
از س��یكل تجاری عرضه و تقاضای 
کاالها باش��د. رش��د قیمت جهانی 
بسیاری از محصوالت از نفت گرفته 

تا س��نگ آهن و فوالد در چند سال 
اخیر، سبب س��رمایه گذاری قابل 
توجه در تولید این محصوالت شد. 
اثرات این افزایش س��رمایه گذاری، 
در س��ال اخیر ب��ا افزای��ش عرضه 
خودنمایی کرده اس��ت؛ پروژه های 
استرالیا در س��نگ آهن و نفت های 
نامتعارف در ایاالت متحده از جمله 
این موارد بود. ه��ر چند در برخی از 
محصوالت، قیمت به کمتر از بهای 
تمام شده رسیده که در این شرایط 
برخی از شرکت های چندملیتی در 
تالش برای مدیریت و کاهش بهای 
تمام شده هستند و در صورت ادامه 
افت قیمت، احتماال س��مت عرضه 
تحت تاثیر کاهش بهای تمام شده 
با کاهش س��ود مواجه می شود. در 
نتیجه الزم است تا با رشد اقتصادی 
در سال های آتی، این مازاد عرضه از 

طریق افزایش تقاضا مصرف شود. 
در  قیم��ت جهان��ی  کاه��ش 
صادرکنن��ده  ک��ه  بخش های��ی 
هس��تیم، مانن��د نف��ت، برخ��ی 
و  پتروش��یمی  محص��والت 
س��نگ آهن اثر کاهش��ی درآمد 
دارد، اما در مواردی که واردکننده 
کائوچ��وی  مانن��د  هس��تیم، 
طبیعی، روغ��ن خوراکی و برخی 
محص��والت دیگ��ر ک��ه کاهش 
قیم��ت همزم��ان ب��ا بازاره��ای 
جهانی داش��ته اند مانند لوبكات، 
س��بب کاهش بهای تمام ش��ده 
زنجی��ره  می ش��ود.  ش��رکت ها 
کاهش ن��رخ در محصوالت میانی 
وجود خواه��د داش��ت، به عنوان 
مثال، کاهش ن��رخ وکیوم، قیمت 
قی��ر را تحت تاثیر ق��رار داده، اما 
در محص��والت نهای��ی، کاه��ش 
رسمی نرخ بعید اس��ت، اما قطعا 
در محصوالتی که رقابتی هستند، 
امكان رقابت برای فروش بیش��تر 
و افزایش س��هم بازار و در نهایت 
به کاه��ش نرخ از طری��ق اعطای 

تخفیفات منجر خواهد شد. 

انتظارات از متولی بورس

نقش بازار سهام در تامین مالی و تولید
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وضعیت بورس خصوصی سازی را 
دست به عصا کرد

علی طیب نی��ا، وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی گفت: 
عرضه های س��ازمان خصوصی سازی در س��ال جاری با 
توجه به وضعیت بازار س��رمایه و ب��ا هماهنگی مدیران 
بورس صورت گرفته اس��ت. علی طیب نی��ا در خصوص 
عرضه های س��ازمان خصوصی س��ازی از ابتدای امسال 
تاکن��ون گفت: ب��ا توجه به ش��رایط ب��ازار س��رمایه در 
سال جاری، عرضه های این سازمان در بورس اوراق بهادار 
با حساسیت انجام شده است. وی با بیان اینكه امیدوارم 
مذاکرات سیاس��ی زودت��ر از هفت ماه به نتیجه برس��د 
تصریح کرد: با به نتیجه رس��یدن مذاکرات، بازار سرمایه 
نی��ز از بالتكلیفی خارج خواهد ش��د و رون��ق بورس هم 
سرعت عرضه های سازمان خصوصی سازی و رونق و رشد 

واگذاری های دولتی را به دنبال خواهد داشت. 

اختالف بورس با وزارت نفت و 
نمادهایی که 7 ماه بسته ماند

در حالی که شرکت های پاالیش��ی مدعی هستند که 
سازمان بورس به دلیل تعیین نشدن قیمت فرآورده های 
نفتی مجبور به بس��تن نماد این ش��رکت ها شده است، 
ش��رکت ملی نفت این موضوع را رد می کن��د و از تعیین 
فرمول قیمت گذاری در ماه های گذش��ته خبر می دهد. 
به گزارش تسنیم، براساس دس��تورالعمل هیات مدیره 
ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، طبق 
قانون بودجه سال 93 باید قیمت پنج فرآورده نفتی اصلی 
شامل بنزین، گازوییل، نفت کوره، نفت سفید و سوخت 
جت، براساس کیفیت آن تعیین شود. از زمان اعالم این 
دستورالعمل نماد شرکت های پاالیشی در بورس بسته 
شد تا هفت ماه س��رمایه خریداران س��هام پاالیشگاه ها 
محبوس ش��ود. مدی��ران س��ازمان بورس عل��ت توقف 
خریدوفروش سهام این شرکت ها را تعیین نشدن قیمت 
خوراک و فرآورده های نفتی براس��اس کیفیت از س��وی 
وزارت نفت عنوان می کنند، این گفته ها در حالی است که 

وزارت نفت این موضوع را رد کرده است. 

جابه جایی 161.5 میلیون اوراق 
در فرابورس ایران

ای��ران، فراب��ورس  گذش��ته  روز  معام��الت   در 
 161.5 میلی��ون اوراق ب��ه ارزش 705.3 میلی��ارد ریال 
مورد معامله قرار گرفت و آیفكس با روند رو به رش��د 1.4 
درصدی در کانال 813.8 واحد ثبت شد. در دادوستد روز 
گذش��ته، 161.5 میلیون اوراق به ارزش 705.3 میلیارد 
ریال دست به دس��ت ش��د و آیفكس با 11.7 واحد رشد 
به 813.8 واحد صعود کرد. بیشترین حجم معامالت به 
حق تقدم بانک گردشگری با معامله 42.1 میلیون سهم 
به ارزش 44 میلیارد ریال اختصاص داشت. از طرفی بازار 
امتیاز تسهیالت مس��كن با کاهش 0.5 تا 4.8 درصدی 
مواجه بود و هر برگه امتیاز تسهیالت مسكن اسفند 90 
با بیشترین افت قیمت به نرخ 839 هزار و 63 ریال ثبت 
ش��د. در این میان، اوراق اجاره رایتل ب��ا 41 هزار و 880 
ورقه از بیش��ترین حجم معامالت در بازار اوراق با درآمد 

ثابت برخوردار شد. 

اختصاص 462 ریال سود به ازای 
هر سهم پتروشیمی شازند

ش��رکت پتروش��یمی ش��ازند در دوره ش��ش ماهه 
منتهی به 31 شهریور ماه سال جاری مبلغ یک هزار و 
292 میلیارد و 328 میلیون ریال س��ود خالص داشت 
و بر این اساس مبلغ 462 ریال س��ود به ازای هر سهم 
کنار گذاش��ت. از درآمد این ش��رکت بهای تمام شده 
کاالی فروش رفته کس��ر شد و س��ود ناخالص دوره به 

یک هزار و 868 میلیارد و 316 میلیون ریال رسید. 

نگاهی به صورت های مالی 6 ماهه 
ملی صنایع مس ایران

شرکت ملی صنایع مس ایران در دوره شش ماهه منتهی 
به 31 شهریور ماه سال جاری معادل 12 هزار و 104 میلیارد 
و 358 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های 
خود منظور کرد. از درآمد این شرکت بهای تمام شده کاالی 
فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 10 هزار و 253 

میلیارد و 333 میلیون ریال رسید. 

نگاهی به صورت های مالی یک ساله 
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

ش��رکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوع��ی در دوره 
12 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه سال جاری معادل 
یک ه��زار و 15 میلی��ارد و 489 میلیون ری��ال درآمد 
حاصل از فروش داش��ت. از درآمد این ش��رکت بهای 
تمام شده کاالی فروش رفته کسر شد و سود ناخالص 

دوره به 210 میلیارد و 795 میلیون ریال رسید. 

کسب 4 هزار میلیارد ریال درآمد 
گروه صنعتی بارز در 6 ماه

شرکت گروه صنعتی بارز در دوره شش ماهه منتهی 
به 31 شهریور ماه س��ال جاری معادل چهار هزار و 671 
میلیارد و 316 میلی��ون ریال درآمد حاص��ل از فروش 
داش��ت. از درآمد این ش��رکت بهای تمام ش��ده کاالی 
فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به یک هزار و 

334 میلیارد و 12 میلیون ریال رسید. 

نفت پارس شفاف سازی کرد
شرکت بورس��ی نفت پارس با ارس��ال اطالعیه ای به 
س��ازمان بورس در خصوص پیش بینی درآمد هر سهم 
س��ال 1393 شفاف س��ازی کرد. بعد از برگزاری مجمع 
فوق العاده شرکت نفت پارس، مدیرعامل این شرکت از 
رشد 85 درصدی سود خالص چهار ماهه دوم این شرکت 

نسبت به چهار ماهه اول خبر داد. 

افزایش 206 واحدی شاخص کل بورس
بورس اوراق بهادار تهران روز دوش��نبه بع��د از چند روز 
نزول سنگین به مدار سبز برگشت و مثبت شد. در عین حال 
نمادهایی همچون ایران ترانسفو، نفت پارس، سرمایه گذاری 
مس��كن شمالش��رق، پارس پامچ��ال و بانک س��ینا مورد 
بازگش��ایی قرار گرفته و منجر به تغییر فضای بازار ش��دند. 
افزایش قیمت سهام شرکت ها موجب ش��د تا در معامالت 
روز گذشته دماسنج بازار سرمایه از افتادن در کانال 70 هزار 
واحد نجات پیدا کرده و با 206 واحد افزایش به کانال 71 هزار 

و 376 واحد برسد. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی

فرابورس



سرمایه گذاری عظیم اتصاالت امارات در زیرساخت فیبر نوری

با توسعه و گسترش تجارت 
در جهان و رش��د فعالیت های 
س��بک  تجاری،  و  اقتص��ادی 
و س��یاق برخ��ی فعالیت ه��ا، 
دچ��ار تغییر و تحوالتی ش��د 
و به تدری��ج نیازهای جدیدی 
به وج��ود آمد ک��ه از الزامات 
تجاری  و  اقتص��ادی  ش��رایط 
نوین است، البته این تغییرات 
در حوزه ه��ای گوناگون مانند 
بازاریابی،  فروش،  بسته بندی، 
انب��ارداری، تبلیغات و...  قابل 
بررس��ی و مطالعه است. یکی 
از مهم ترین ویژگی های دوران 
جدی��د در عرص��ه تج��ارت و 
بازرگان��ی، تخصص��ی ش��دن 

حوزه های مختلف است. 
 انب��ار داری که در گذش��ته 
در  و  س��نتی  به ص��ورت 
تیمچه ها،  بارانداز ه��ا،  قال��ب 
می شد،  انجام  و...  کاروانسراها 
انبارهای  به صورت  در دوره ای 
خصوص��ی و ش��خصی رش��د 
یافت��ه ب��ود ولی ام��روز جنبه 
تخصصی و حرف��ه ای به خود 
گرفته، به طوری که در شرایط 
فعل��ی، بحث انبارهای عمومی 
از حوزه های  به عن��وان یک��ی 
تخصص��ی در تج��ارت مدرن 
ج��ای خ��ود را به خوب��ی باز 

کرده است. 
انباره�����ای  تاریخ���چ��ه 
عموم��ی در ای��ران ب��ه ده��ه 
40 برمی گ��ردد ام��ا در دنی��ا 
س��ابقه ای بیش از ای��ن دارد. 
رشد انبارهای عمومی به عنوان 
یک��ی از ابزار ه��ای تج��ارت و 
توزیع  زنجی��ره  تکمیل کننده 
کاال تا حلق��ه پایانی یا همان 
به گونه ای  نهایی  مصرف کننده 
ب��وده اس��ت ک��ه ام��روزه در 
گوش��ه و کنار شهرهای بزرگ 
و صنعت��ی به پدی��ده ای رایج 
و کاربردی بدل ش��ده اس��ت. 
فرصت ها  ام��روز،  درگ��زارش 
و الزام��ات س��رمایه گذاری در 
عموم��ی  انباره��ای  اح��داث 
و جنبه ه��ای مختل��ف آن را 

بررسی می کنیم. 

مزیت های انبار های عمومی 
ش��اید ش��کل مت��داول در 
تج��ارت  روند ه��ای گذش��ته 
داش��تن  ل��زوم  بازرگان��ی  و 
جه��ت  ش��خصی  انبار ه��ای 
نگه��داری کاال ه��ا و اجن��اس 
در زنجی��ره توزیع تا رس��یدن 
ب��ه دس��ت خرده فروش ه��ا و 
مصرف کنن��ده نهایی را توجیه 
می ک��رد، اما ام��روزه به دلیل 
هزینه ه��ای ب��االی اج��اره و 
ساخت انبار یا خرید آن برای 
نگه��داری محصوالت تولیدی 
داش��تن انبار های ش��خصی و 
خصوصی مبن��ای اقتصادی و 
عقالنی ندارد. از س��وی دیگر، 
امنی��ت  تامی��ن  هزینه ه��ای 
انبارها در مقیاس های کوچک 
و ب��زرگ چندان تفاوتی با هم 
ندارن��د از ای��ن رو صرفه های 
به مقیاس ک��ه مبتنی بر ابعاد 

وس��یع کار انبار ه��ای عمومی 
اس��ت ی��ک دلی��ل منطقی و 
محک��م برای اس��تفاده از این 
می آید  ب��ه حس��اب  انباره��ا 
همچنی��ن در بح��ث نی��روی 
انس��انی و می��زان به��ره وری 
تخصصی ت��ر  دلی��ل  ب��ه  کار 
ش��دن فعالیت ها در انبار های 
عمومی و ابعاد و وس��عت کار 
صرفه های��ی در بحث هزینه ها 
انب��ار   ل��ذا  می ش��ود  ایج��اد 
عمومی نه تنه��ا به عنوان یک 
حلقه واس��ط و جایگزین برای 
انبارداری خصوصی  شیوه های 
بلکه به دلی��ل مزیت هایی که 

دارد مورد تاکید است. 
ش��یوه کار انبارهای عمومی 
به این ترتیب اس��ت: تاجرانی 
ک��ه در بح��ث خریدوفروش و 
توزی��ع ان��واع کااله��ا فعالیت 

دارن��د در فاصل��ه زمانی 
بی��ن خری��د اجن��اس و 
ت��ا  مختل��ف  کاال ه��ای 
ف��روش نهایی ی��ا توزیع 
در سطح خرده فروشی، 
احتی��اج ب��ه انبارهای��ی 
جه��ت نگه��داری ای��ن 
دارن��د.  محص��والت 

و س��اده ترین  فکر  نخس��تین 
راه حل اجاره ی��ا خرید انباری 
شخصی برای این کار است اما 
همان طور که می دانید همیشه 
فکر  بهتری��ن  فکر  نخس��تین 
نیست، به همین دلیل برخی از 
تاجران و مدیران فروشگاه های 
ب��زرگ از نگهداری این کاالها 
در انبارهای عمومی اس��تقبال 
می کنن��د، بنابرای��ن فرد تاجر 
یا هر فرد دیگ��ری که نیاز به 
نگه��داری کاالی خود دارد در 
ثابت  ازای پرداخ��ت مبلغ��ی 
به ص��ورت ماهانه و براس��اس 

می��زان فضای اش��غال ش��ده 
می توان��د از خدمات انبار داری 
این گونه ش��رکت ها اس��تفاده 
کند و البت��ه در ازای دریافت 
خدمات اضافی، س��طح مبالغ 

نیز تغییر خواهد یافت.
 

 الزامات سرمایه گذاری
برای س��رمایه گذاری در این 
کار به سرمایه ای حدود چهار 
میلیارد نی��از دارید که از این 
مبلغ حدود دو میلیارد تومان 
صرف س��اخت س��وله یا انبار 
اصلی می شود. به گفته فعاالن 
و کارشناس��ان این کار، متراژ 
انبار کمت��ر از دو هزار متر به 
لح��اظ اقتصادی توجیه  ندارد، 
برای س��رمایه گذاری  بنابراین 
در ای��ن کار ب��ه س��وله ای به 
وس��عت ح��دود 2000 مت��ر 

نی��از دارید و ای��ن بخش کار 
هزینه ها  بخ��ش  بزرگ تری��ن 
را تش��کیل می ده��د. توج��ه 
داشته باش��ید که در این کار 
احداث یک  ب��رای  نمی توانید 
انبار عمومی از سوله اجاره ای 
این  اس��تفاده کنید، چون در 
صورت اعتماد مش��تریان خود 
را از دس��ت خواهی��د داد، به 
همین دلیل برای ش��روع این 
کار و خری��د زمین و س��اخت 
س��وله ک��ه مهم تری��ن بخش 
کار اس��ت ب��ه س��رمایه اولیه 
باالیی نیاز دارید. عالوه بر این 

جرثقیل س��قفی ک��ه در حال 
حاض��ر در بازار ح��دود 400 
میلیون توم��ان قیمت دارد از 
الزام��ات این کار اس��ت برای 
خرید لیف��ت تراک نی��ز باید 
100 ت��ا150 میلی��ون تومان 

کنار بگذارید. 
توج��ه داش��ته باش��ید که 
می توانی��د تنه��ا از جرثقی��ل 
س��قفی ی��ا لیف��ت ت��راک یا  
ترکیب��ی از ه��ر دو در انب��ار 
اس��تفاده کنید اما مزیت مهم 
جرثقی��ل س��قفی نس��بت به 
لیف تراک در استفاده بهینه از 
فضا و تامین امنیت بیشتر در 

جابه جایی کاالهاست. 
ش��امل  هزینه ه��ا  مابق��ی 
هزینه های حقوق و دس��تمزد 
انبار  امنیت  تامی��ن  کارکنان، 
)ک��ه مهم ترین اص��ل در کار 
جاری  است(،هزینه  های 
و  ب��رق  و  آب  ش��امل 
غیره می ش��ود. برای کار 
در این س��طح به 10 تا 
12 نی��روی کار ش��امل 
دو نگهب��ان، حس��ابدار، 
انبار دار،  مدیریت��ی،  تیم 
بخ��ش بازرگانی و چهار 
نیروی خدماتی برای تخلیه و 
چیدمان بار در انبار و کارهایی 

از این دست نیاز دارید. 
بحث  در  اص��ل  مهم تری��ن 
جذب نیروی انسانی این است 
که باید دقت نظ��ر زیادی در 
ای��ن بخ��ش ص��ورت گی��رد. 
نیروی کار ش��ما بای��د دارای 
ویژگی های اخالقی و حرفه ای 
امانتداری  باشند، مثال  خاصی 
یک��ی از مهم ترین ن��کات در 
جذب نیروی انس��انی در این 
کار است. در حال حاضر اکثر 
انبار ه��ای عموم��ی در تهران 

و ش��هر های ب��زرگ در ح��ال 
فعالیتن��د و در شهرس��تان ها 
ب��ه  کوچ��ک  ش��هر های  ی��ا 
دلی��ل حجم کمت��ر ورودی و 
خروجی کااله��ا و هزینه های 
پایین اجاره یا خرید انبار های 
خصوص��ی ای��ن کار توجی��ه 

خاصی ندارد. 

بازار هدف را بیابید
یک اصل مهم دیگر در این 
کار تعیی��ن بازار هدف اس��ت. 
ش��ما با تعیین ب��ازار هدف و 
حوزه هایی که قص��د ورود به 
آن را دارید محدوده وس��عت 
مش��خص  کارت��ان  دق��ت  و 
می ش��ود، بنابراین برای برخی 
از کااله��ا نیاز ب��ه محیط های 
مس��قف نیس��ت ی��ا در مورد 
برخ��ی دیگر از کاال ه��ا مانند 
پوش��اک احتیاج به انبار تمیز 
و ب��ه دور از آلودگی دارید، یا 
اگر قصد پذیرش لوازم آرایشی 
و بهداش��تی را داری��د الزامات 
دم��ای محیط��ی مناس��ب و 
خ��اص نیز ب��ر ش��رایط قبلی 
بنابرای��ن  می ش��ود  اف��زوده 
ب��ازار هدف  مش��خص کردن 
این امکان را به ش��ما می دهد 
که با برنامه ری��زی و مدیریت 
بهت��ر کار را اداره کنی��د، چرا 
که بسته به کاالهای مختلفی 
ک��ه می خواهی��د انب��ار کنید 
و خدمات��ی ک��ه بن��ا دارید به 
دهی��د  ارائ��ه  مش��تریان تان 
هزینه های متفاوتی نیز بر کار 
مترتب اس��ت. در نهایت بسته 
به ش��رایط مختلف و نوع کاال 
و خدمات��ی ک��ه در خواس��ت 
متفاوتی  هزینه های  می ش��ود 

در بر دارد. 
به طور کلی برای کاالهایی 
که فق��ط هزینه نگه��داری از 
برای  اخذ می شود  مش��تریان 
هر متر مربع از فضایی که کاال 
اشغال می کند حدود 40 هزار 
توم��ان اجاره ماهان��ه دریافت 
می  شود و با ارائه هر خدمت یا 
سرویس اضافی بر این مبلغ تا 
سقف 40 تا 50 درصد افزوده 

می شود. 
ورود و خ��روج کاال در انبار 
مش��تریان  اما  می ش��ود  ثبت 
ب��رای تحویل کاال ه��ای خود 
نی��ازی نیس��ت ک��ه ب��ه انبار 
مراجعه کنند و به درخواس��ت 
آنه��ا کاال یا جن��س مورد نظر 
برایش��ان ارسال می ش��ود اما 
هزینه ه��ای بارب��ری و انتقال 
کاال به عهده مشتریان خواهد 
ب��ود در نهایت می ت��وان یک 
س��ود 50 تا 60 درصدی برای 
ای��ن کار متص��ور ب��ود و الزم 
برگش��ت  زمان  بدانید  اس��ت 
سرمایه در این کار سه تا چهار 

سال است. 
برای کسب مجوز ها ابتدا باید 
اقدام به تاسیس شرکت کنید 
و سپس به سراغ ادارات اصناف 
بروید. فرآیند کسب مجوزها و 
تاسیس شرکت بین یک تا سه 
ماه زمان نیاز دارد و هزینه های 

آنچنانی برایتان ندارد. 

گزارشی از سرمایه گذاری در احداث انبارهای عمومی

سرمایه تان را انبار کنید

مردم شناسی
 شرط ورود به صنعت رستوران داری

این روزها رس��توران داری و تاس��یس رس��توران 
یکی از کس��ب و کاری هایی اس��ت که خیلی از افراد 
ب��ه آن توج��ه می کنند اما ش��اید بخ��ش زیادی از 
سرمایه گذاران این حوزه از این مسئله اطالع نداشته 
باش��ند که این شغل درست است درآمد خوبی دارد 
اما ریسک های بس��یاری هم در خود دارد که توجه 
ب��ه آنه��ا می تواند موج��ب بقا و بی توجهی نس��بت 
ب��ه خطرات این ش��غل می تواند ب��ه راحتی موجب 

ورشکستگی در این سرمایه گذاری شود. 
جالب اس��ت بدانید طی یک مطالعه در دانش��گاه 
کرنل آمری��کا که معتبرترین دانش��گاه برای صنعت 
در    )Hospitality Industry( مهمان ن��وازی 
دنیاس��ت اع��الم ش��ده اس��ت تقریب��ا ی��ک چهارم 
رس��توران هایی که به تازگی راه اندازی می ش��وند، در 
همان س��ال اول افتتاح ورشکس��ت ش��ده و بدتر از 
آن اینکه در س��ال دوم این رقم به دوبرابر می رس��د، 
ای��ن یعن��ی نیم��ی از رس��توران هایی که در س��ال 
 دوم افتت��اح خود هس��تند در معرض ورشکس��تگی

 قرار دارند! 
اگر چه این پژوهش در آمریکا صورت گرفته است 
ام��ا نتایج آن می تواند ب��ه صورتی جامع مدنظر قرار 
گیرد تا ش��ما هم اگر قصد شروع این سرمایه گذاری 
را داری��د از قب��ل حتما به نکاتی توج��ه ویژه کنید، 
به خصوص امروزه که در شهرهای بزرگ مانند تهران 
روز به روز تعداد رستوران ها و رقابت بین آنها بیشتر 

و بیشتر می شود. 

نکته ای که باید به آن توجه کرد محل احداث رستوران 
است، عالوه بر اینکه باید رستوران در محلی پرتردد و در 
خیابان اصلی باشد، باید توجه ویژه ای به مردم منطقه مورد 
نظر و س��طح درآمد و رفاه آنها داشت که براساس همین 
نکات به عالوه س��لیقه غذایی منطقه بتوان رس��تورانی با 
 توجه به نیازهای مردم و همچنین در نظر گرفتن جیب آنها

 احداث کرد. 
بهانه نوشتن این س��تون، یک سرمایه گذار بود که در 
یکی از مناطق باالی ش��هر رس��تورانی تاسیس کرده و 
بدون تحقی��ق در خصوص روحیات م��ردم منطقه یک 
دکور س��اده و راحت را در معرض دید قرار داده و شروع 
به پخت غذا با قیمت های بس��یار پایی��ن کرده بود، اما 
بع��د از مدت��ی متوجه عدم تمایل س��اکنان به رفتن به 
رستورانش شده بود. عکس این موضوع به مراتب بیشتر 
اتف��اق می افتد یعن��ی مثال فردی س��رمایه زیادی برای 
تاسیس یک رستوران در مناطق مرکزی یا حتی پایین تر 
ش��هر می گذارد و بالطبع قیمت غذاهایش هم باالست، 
در ای��ن صورت هم م��ردم آن مناط��ق تمایلی به خرج 
کردن پول هایش��ان در آن رستوران نشان نمی دهند، از 
این رو توجه به اینکه کجا و برای چه کسانی می خواهید 

رستوران بزنید بسیار حائز اهمیت است. 
همچنی��ن نکته دیگری که بای��د در همین خصوص 
در نظر گرفته ش��ود طراحی و دکور رستوران از بیرون 
اس��ت، که باز ه��م برمی گردد به س��طح منطقه مورد 
نظر. گاهی در مناطق پایین تر رس��توران های لوکس��ی 
وج��ود دارد که رهگذران با پی��ش داوری در خصوص 

قیمت های غذا حتی وارد رستوران هم نمی شوند. 
پ��س حتما قبل از ورود ب��ه این صنعت، تحقیقات در 
خصوص منطقه مورد نظر، نیازها، روحیه و سلیقه مردم 
و س��طح رفاهی ش��ان را در نظر گرفته و با یک مدیریت 
صحیح و از پیش تعیین ش��ده وارد بازار شوید که زمین 

نخورید. 

از شمال کشور به غرب کشور

کالف اول:
ای��ن  ج��ای  ج��ای 
کش��ور می توان��د ب��رای 
و  س��رمایه گذاری  شروع 
راه اندازی یک کسب و کار 
مناسب باشد حتی گاهی 
از طری��ق ی��ک منطق��ه 
خاص می توانید کس��ب و کار خود را رونق ببخش��ید، از 
این رو امروز س��ری زده ایم به پتانسیل های دو شهر از 

شهرهای ایران. 
یک��ی از قدیمی تری��ن بنادر ایران بندر انزلی اس��ت 
ک��ه آن را با ن��ام بزرگ ترین و مهم ترین بندر ش��مالی 
کشور می شناسند که توان بسیاری برای صادرات انواع 
محصوالت به کش��ورهای همسایه ش��مالی ایران دارد. 
گذش��ته از این برخی مصالح س��اختمانی از این بندر 
صادر می شد اما در بین اخبار خواندم که مدیرکل بنادر 
و دریانوردی اس��تان گیالن گفته است: صادرات سنگ 
آهن از بندرانزلی به کشورهای حاشیه دریای خزر برای 
نخس��تین بار آغاز ش��د. مهندس نعیمی افزوده است: 
جهت افزایش صادرات کاال از بندرانزلی به کش��ورهای 
حاشیه دریای خزر، نشست های تخصصی و بازاریابی را 
انجام دادیم که به دنبال این نشست ها، برای نخستین 

بار صادرات سنگ آهن از بندرانزلی آغاز شد. 
وی ادام��ه داد: بندرانزل��ی زیرس��اخت های الزم و 
مناس��ب برای ص��ادرات ان��واع کاال از جمل��ه مصالح 
س��اختمانی و سنگ آهن را دارد و ضمن آمادگی الزم 
ب��رای صادرات ان��واع کاال، اداره کل بنادر و دریانوردی 
اس��تان گیالن آماده خدمات رس��انی در این زمینه به 

تجار و سرمایه گذاران است. 
پس ش��ما هم اگ��ر فعالیت تان در خص��وص مصالح 
س��اختمانی اس��ت و ت��الش داری��د ب��رای ص��ادرات 
محص��والت خود از یک نقطه ش��روع کنی��د ما همین 
بندر انزل��ی را پیش��نهاد می کنی��م. همچنین مدیرکل 
بنادر و دریانوردی اس��تان گیالن با اش��اره به صادرات 
398 هزار و 806 تن کاال طی هش��ت ماهه امس��ال و 
کاه��ش 2/4 درصدی خالص صادرات، علت آن را نبود 
بارگیری کلینگر از این بندر واقع در محدوده ش��هری 
به منظور جلوگیری از آلودگی هوا بیان کرده است پس 
در راس��تای تامین امکانات و زیرساخت های الزم برای 
صادرات در منطقه هم می توانید س��رمایه گذاری کنید 
که هم کمکی به جیب خودتان است و هم دستی برای 

سرمایه گذاران بخش صادرات محصوالت باال زده اید. 

کالف دوم:
در خصوص  دوم  کالف 
از  داالهو  ش��هر  توانای��ی 
اس��تان  شهرس��تان های 
کرمانش��اه اس��ت که این 
توانای��ی در تولی��د انجیر 
بیان شده اس��ت. یکی از 
محصوالت باغی که ش��اید کمتر توجهی به آن ش��ده 
اس��ت، در حال��ی که این محصول ه��م در جایگاه یک 
می��وه و هم در طب س��نتی به ع��الوه صنایع تبدیلی 
می تواند جایگاه ویژه ای داش��ته باشد همچنین جالب 
اس��ت بدانی��د انجیر تولی��دی در داالهو در فهرس��ت 
انجیرهای مرغوب قرار دارد و س��االنه بین چهار تا پنج 

هزار تن انجیر در این شهرستان تولید می شود. 
در همین راس��تا در خبری از ایس��نا آمده است که 
فرماندار شهرس��تان داالهو از برنامه ریزی برای برنددار 
کردن انجیرتولیدی در این شهرستان خبر داده است. 
لطف اهلل ش��هبازی اف��زود: در صورت برنددار ش��دن 
انجی��ر تولیدی در این شهرس��تان نس��بت ب��ه ایجاد 
واحد ه��ای صنای��ع تبدیلی اقدام خواهد ش��د و انجیر 

تولیدی به صورت فراوری شده عرضه خواهد شد. 
شهبازی افزود: تالش خواهیم کرد با همکاری بخش 
خصوصی در آینده ای نزدیک نس��بت به ایجاد کارخانه 

تولید شربت انجیر در این شهرستان اقدام کنیم. 
توانایی ها و اعالم آمادگی این اس��تان برای دعوت از 
س��رمایه گذاران می تواند بهانه  خوبی برای افرادی باشد 
که در صنایع تبدیلی دستی بر آتش دارند یا افرادی که 
در بخش صادرات می توانند با توجه به برنددار ش��دن 

این محصول برای خود کسب و کاری به راه بیندازند. 

انصراف صاحبان صنایع از دریافت 
تسهیالت بانکی! 

یک فعال اقتصادی معتقد اس��ت: بروکراس��ی اداری 
بس��یاری از صاحب��ان صنایع را از دریافت تس��هیالت 

بانکی منصرف می کند. 
امیررضا رفیع��ی، مدیرعامل یک واح��د تولیدی در 
گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: بروکراسی اداری بانک ها 
باعث شده بسیاری از صاحبان صنایع در ابتدای مسیر 
دریافت تس��هیالت ناامید ش��وند و از طی کردن ادامه 

مسیر انصراف دهند. 
وی خاطرنش��ان کرد: باید ش��رایطی برای پرداخت 
وام ه��ای کم بهره به صنایع فعال ایجاد ش��ود تا فعاالن 
اقتصادی از دریافت وام هراس نداش��ته و بیش��تر روی 
توس��عه واحد خود، کارآفرینی و اش��تغال زایی تمرکز 

کنند. 
ای��ن فع��ال اقتصادی با اش��اره به برخی مش��کالت 
موج��ود در مس��یر دریافت تس��هیالت بانک��ی، گفت: 
کارخانه ما از س��ال 80 تاکن��ون بیش از 450 میلیارد 
تومان برای راه اندازی بخش ه��ای مختلف خود هزینه 
کرده اس��ت ولی به دلیل بازپرداخت س��نگین وام های 

بانکی نتوانسته تسهیالت بانکی دریافت کند. 
رفیعی تصریح کرد: تحریم های چند س��ال گذش��ته 
باعث ش��د بس��یاری از واحدهای صنعتی استان البرز 
از رس��یدن به اهداف آتی خود عقب بمانند. همچنین 
باعث ش��د بسیاری از واحدهای صنعتی با افت تولید و 
درآمد، مواجه و ناگزیر ب��ه تعدیل تعدادی از نیروهای 
شاغل خود ش��وند. وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با 
روی کارآمدن دولت بخش��ی از این مشکالت حل شده 
و تعدادی از واحدهای صنعتی استان توانستند مجددا 
روی پا بایستند و به ظرفیت تولیدی خود اضافه کنند. 

افزایش اعتبارات پژوهشی دانشگاه
معاون دانش��گاه علوم پزش��کی همدان خواس��تار 

افزایش اعتبارات پژوهشی شد. 
به گزارش ایس��نا، دکت��ر فرهاد فراهان��ی معاون 
آموزش��ی دانشگاه علوم پزش��کی همدان در مراسم 
تجلیل از پژوهش��گران و فناوران اس��تان با تاکید بر 
اینکه در حال حاضر نیازمند ارتباط درون سیستمی 
هستیم، تصریح کرد: در حیطه کار ما مسئله پژوهش 
کار متفاوتی است که در بحث سالمت دیده می شود 
و ما با نگاه درون سیستمی حلقه خود را با مردم که 

خدمت گیرنده هستند، قوی تر خواهیم کرد. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه دانش��گاه علوم پزش��کی 
هم��دان قط��ب داروه��ای گیاه��ی اس��ت، اظه��ار 
ک��رد: با توج��ه ب��ه اینک��ه بیش��ترین هزینه ها در 
بیمارس��تان ها در بخ��ش خری��داری سیس��تم های 
تصوی��ری بوده، اگر ما ش��اخص ها را خوب مدیریت 
نکنی��م ب��ا مش��کالت زی��ادی مواجه می ش��ویم و 
 اگ��ر ب��ه درس��تی مدیری��ت ش��ود ارتق��ای کالنی 

خواهیم داشت. 
ریی��س دانش��گاه صنعت��ی همدان نیز خواس��تار 
تخصیص یک س��وم از س��ه ه��زار میلی��ارد تومان 
س��رمایه گذاری جذب ش��ده برای احداث دانش��گاه 

کارآفرین شد. 
دکتر محمود نیلی در ادامه کار اصلی دانش��گاه را 
نیرو رس��انی دانست و گفت: با س��رمایه گذاری روی 
جوانان در دانش��گاه ها بهره وری بیش��تر خواهد بود، 
چرا ک��ه جوانان در دانش��گاه ها می توانند صنعت را 

متحول کنند. 
دکتر نیلی در پایان خواس��تار تبدیل جلس��ات از 

حالت تشریفاتی به کاربردی شد. 

حجم سرمایه گذاری شرکت مخابرات امارات )اتصاالت( طی 9 ماه گذشته 
میالدی از مرز شش میلیارد درهم گذشت. 

به گزارش ایس��نا، ش��رکت مخابرات امارات )اتصاالت( در گزارش��ی اعالم 
کرد میزان س��رمایه گذاری این شرکت در امارات طی 9 ماه گذشته میالدی 
بالغ بر ش��ش میلیارد درهم بود که نس��بت به همین مدت در سال گذشته 

49 درصد افزایش نشان می دهد. 
براس��اس این گزارش، بیشترین سرمایه گذاری امارات در احداث و تکمیل 
زیرس��اخت های فیبر نوری در ش��هرهای مختلف این کش��ور صورت گرفته 

است. 
همچنی��ن حجم س��رمایه گذاری ش��رکت مخاب��رات ام��ارات )اتصاالت( 
 ت��ا پای��ان س��ال جاری می��الدی از م��رز هف��ت میلی��ارد و 480 دره��م 

خواهد گذشت. 

سیدمجید حسینی یکی از 
فعاالن ای��ن بخش در رابطه 
با ش��رایط بازار و شیوه های 
جذب مشتری در این کار در 
گفت وگو ب��ا »فرصت امروز« 
می گوی��د: تعیین بازار هدف 
مهتری��ن عام��ل در تعیی��ن 
شرایط بازار و سود احتمالی 
شماس��ت و ن��وآوری و ارائه 
تبلیغات  و  متمای��ز  خدمات 
مشتریان  در جذب  گسترده 
دارد.  را  تاثی��ر  بیش��ترین 
دانش مدیریتی و استفاده از 
نرم افزارهای قوی برای اطالع 
از موجودی انبار در هر لحظه 
به توسعه و پیشرفت شما در 
کار بس��یار کم��ک خواه��د 
کرد. وی در ادامه می افزاید: 
ش��هرهایی نظی��ر ته��ران و 
ش��هر های بزرگ که ورود و 

خروج کاال به ص��ورت عمده 
و گس��ترده صورت می گیرد 
بهترین و مناسب ترین مکان 

برای شروع کار است. 
حسینی همچنین در رابطه 
تهدید های  و  فرصت ه��ا  ب��ا 
اذع��ان  ب��ازار  در  موج��ود 
فزاینده  رش��د  ک��ه  می کند 
زنجیره ای  فروش�����گاه های 
فروش�����گاه های  و  ب��زرگ 
از  کش��ور  در  اینتر نت��ی 
مهم تری��ن مولفه های مثبت 
برای رش��د انبار های عمومی 
تلقی می شود. از سوی دیگر 
قیمت باالی اج��اره و خرید 
ملک در تهران نیز یک عامل 
انبار های  توس��عه  در  موث��ر 

عمومی است.
وی در ادام��ه می افزای��د: 
البت��ه از تهدید های این کار 

نیز نباید غافل ش��د.غفلت از 
مس��ئله تامین امنیت کاال ها 
از ح��وادث غیر مترقبه مانند 
آتش سوزی و... می تواند یک 
شبه کل سرمایه تان را بر باد 
ده��د. به همی��ن دلیل بیمه 
کاال ها به محض ورود به انبار 
یکی از مهم ترین نکاتی است 
ک��ه باید به آن توجه ویژه ای 

صورت گیرد. 
عامل  مهم ترین  حس��ینی 
موفقیت در این کار را داشتن 
تجرب��ه ب��اال و اس��تفاده از 
شیوه های نوین در انبار داری 
و اس��تفاده از نرم افزار ه��ای 
انبار داری مناس��ب و افراد با 
تجربه باال می دان��د و تاکید 
می کن��د تعیین ب��ازار هدف 
و ارائ��ه خدمات بن��ا به نیاز 

مشتری بسیار اهمیت دارد.

شرایط بازار؛ فرصت ها و تهدیدها 

برای سرمایه گذاری دراحداث 
انبار عمومی به سوله ای به وسعت 
حدود 2000 متر نیاز دارید و این 
قسمت بزرگ ترین بخش هزینه ها 

را تشکیل می دهد

عباس نعیم امینی 
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نقطه شروع

خبر

سرنخ

خبر

لیدا براتی



مالیات بر ارزش افزوده، مالیات غیرمس�تقیمی 
اس�ت که مصرف کننده )خری�دار( آن را به همراه 
به�ای خری�د اجن�اس و خدم�ات می پ�ردازد و 
دریافت کنن�ده )فروش�نده( موظف اس�ت مقدار 
مالیات دریافتی را به خزانه دول�ت واریز کند. این 
قانون که در سال ۱۳۸۶ تصویب ش�د، مقرر کرد، 
واردکنن�دگان و توزیع کنن�دگان عم�ده کاالها و 
خدمات مصرفی، ضمن شناس�ایی سلسله مراتب 
تهیه و توزی�ع کاالهای خ�ود، در فاکت�ور فروش 
کاال ب�ه مصرف کننده نهایی، س�ه درص�د مالیات 
محاسبه و آن را از مش�تری دریافت کنند که روند 
افزایشی آن تا امسال ادامه داشته و اکنون هشت 
درصد مالیات تعیین ش�ده اس�ت. اعالم هش�ت 
درص�د مالیات چندان ب�ه مذاق برخ�ی اصناف از 
جلمه صنف طالفروشان خوش نیامد و زمینه ساز 
ب�روز اعتراضاتی حتی ت�ا تعطیلی ب�ازار تهران و 

اصفهان ش�د. هرچند که دولت به توقف دریافت 
مالیات هش�ت درص�دی اقدام ک�رد ام�ا دوباره 
پس از مدتی روند آن را از س�ر گرف�ت. پس از آن 
زمزمه های�ی مبنی بر افزایش دوب�اره آن به گوش 
رس�ید. برخی اخبار حاکی از آن ب�ود که دولت در 
بودجه س�ال 94 مالیات 9 درصد را در نظر گرفته 
است. البته براس�اس تصمیم جدید کارگروه ویژه 
مالیات بر ارزش افزوده و تعیی�ن تکلیف آن، نرخ 
این نوع مالیات در سال 94 افزایش نخواهد یافت. 
این خبر ب�رای اصناف کش�ور خوش�ایند بود که 
حداقل فعال قرار نیس�ت مالیات ب�ر ارزش افزوده 
که هر سال باید یک درصد به آن اضافه شود، روند 
صعودی خود را طی کند. اما دو پرسش در این باره 
وج�ود دارد؛ یکی اینک�ه روند افزایش�ی مالیات 
بر ارزش افزوده تا ک�ی ادامه خواهد داش�ت؟ آیا 
سقفی برای آن تعیین شده است؟ گفته شده این 
نوع مالیات قرار اس�ت جایگزین درآمدهای نفتی 

ش�ود، با این وجود به نظر می رس�د رقم دستیابی 
به این میزان درآمد بس�یار بزرگ است، پس باید 
همچنان شاهد روند افزایشی مالیات باشیم، اما به 
نظر می رس�د که دولت در حال حاضر قصد چنین 
کاری را ندارد. پ�س آیا می توان هش�ت درصد را 
س�قف مالیات بر ارزش افزوده دانس�ت؟ و اینکه 
چه حجم از کاالها مش�مول این مالیات می شود؟ 
در حالی ک�ه دریافت مالی�ات بر ارزش اف�زوده از 
مش�تریان رس�توران ها غیرقانونی اس�ت، اما در 
حال حاضر، همه رس�توران ها و فست فودها روی 
فیش های خود میزان مالی�ات را درج کرده و آن را 
از مشتری دریافت می کنند. بنابراین، نهاد ناظری 
بر این قضیه یا وجود نداش�ته یا کم کاری می کند. 
مالیات در همه کش�ورهای توس�عه یافته به عنوان 
عاملی برای توسعه اقتصادی به حساب می آید، اما 
به نظر می آید مالیات بر ارزش افزوده در ایران تنها 

به منبع درآمد برخی اصناف تبدیل شده است. 

آیا مالیات بر ارزش افزوده راهکار درآمدزایی دولت است؟

گذر از درآمد نفتی به درآمد مالیاتی

اتحادیه اروپا براساس مجموعه 
قوانی��ن مالیاتی گس��ترده، طی 
بخش��نامه ای ب��ه اعض��ای خود 
حداق��ل مالیات ب��ر ارزش افزوده 
اس��تاندارد خ��ود را 15 درص��د 
اعالم کرده اس��ت. در این گزارش 

همچنی��ن ب��ه تفکی��ک اعض��ا 
اس��تاندارد دریاف��ت مالی��ات و 
همچنی��ن حداقل ه��ای دریافت 
مالیات بر ارزش افزوده مش��اغل 

درج شده است. 
ق�وان�ی���ن اس���تانداردی در 

اتحادی��ه اروپا در م��ورد مالیات 
بر ارزش افزوده وجود دارد، ولی 
کارب��رد دقیق مالی��ات بر ارزش 
افزوده در هر کش��وری متفاوت 
اس��ت. هرچند ای��ن مالیات در 
همه کش��ورهای اتحادیه اعمال 

می ش��ود، ام��ا هر کش��ور عضو، 
مس��ئول تثبیت نرخ ه��ای خود 

است. 
در ه��ر کش��وری ی��ک ن��رخ 
اس��تاندارد وجود دارد که بر همه 
بیشتر فرآورده ها اعمال می شود و 

شاید نرخ های پایین تری نیز باشد 
که بر گروهی مح��دود از اجناس 
اعم��ال می ش��ود. ج��دول زیر به 
خوبی میزان نرخ مالیات بر ارزش 
افزوده کش��ورهای عضو اتحادیه 

اروپا را نشان می دهد: 

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا
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دیدگاهگپ و گفت

 عضو کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی
در اتاق تهران و ایران: 

مالیات بر ارزش افزوده نیاز به 
شفاف سازی دارد

دولت ه��ا س��عی می کنن��د با 
توجه به وضعی��ت اقتصادی خود 
و همچنی��ن گروه بن��دی کاالها، 
درصدهای توجیه پذیری را تعریف 
کنند. اما به گفته فریال مستوفی، 
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، 
عضو کمیس��یون س��رمایه گذاری و تامین  مالی در اتاق 
تهران و ایران، نای��ب رییس اتاق ای��ران و چین و رییس 
کمیس��یون س��رمایه گذاری اتاق ایران و چی��ن نه تنها 
شرایط کنونی ایران توجیه خوبی برای اجرای مالیات بر 
ارزش افزوده دارد، بلکه حت��ی گروه بندی منطقی برای 
پرداخت مالی��ات صورت نگرفته اس��ت. به همین دلیل، 

دولت باید در این زمینه شفاف سازی کند. 
جای�گاه مالی�ات ب�ر ارزش اف�زوده در نظ�ام 

اقتصادی ایران چیست؟ 
متاسفانه با توجه به وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان 
و فعاالن اقتصادی، این نوع مالیات فشار مضاعفی را وارد 
کرده و تورم ایجاد می کند. این در حالی اس��ت که قانون 
سعی دارد سال به س��ال بر میزان این مالیات اضافه کند. 
این موضوع برای بازار نابسامان ایران جالب نیست. البته 
این نوع مالیات برای شفاف س��ازی مناسب است. اما باید 

دانست که در زمان خوبی اجرا نشده است. 
نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا کجا توجیه پذیر 

است؟ 
ابتدا بای��د کااله��ا را طبقه بن��دی و گروه بندی کرد؛ 
سپس براساس آن مالیات هر قلم کاال را در نظر گرفت. 
این درس��ت نیس��ت که همه کاالها به صورت یکسان 
مالیات بپردازن��د. در حال حاضر، فق��ط حقوق بگیران 
در ایران مالیات می پردازند. نمی توان گفت که س��قف 
مالیات بر ارزش افزوده چه میزان اس��ت. این بستگی به 
س��اختار اقتصادی دارد. اینکه می خواهیم از کش��وری 
الگو برداری کنیم یا براس��اس وضعیت داخلی خود نرخ 
مالی��ات را تعریف کنیم نیز موضوع دیگری اس��ت. این 
خوب است که با مطالعه کشور و در نظر گرفتن وضعیت 
داخل نرخ مالیات در نظر گرفته شود. البته بنده دریافت 
مالیات بر ارزش اف��زوده روی مواد غذایی را مورد قبول 
نمی دانم. نباید برای لبنیات مالیات دریافت شود. توجه 

به طبقه کم درآمد ضروری است. 
براس�اس قانون، ق�رار اس�ت مالیات ب�ر ارزش 
افزوده جایگزین درآمدهای نفتی دولت شود؟ آیا 
این نوع مالیات از توان جایگزینی برخوردار است؟ 
توان جایگزینی با چه قیم��ت نفتی؟ آیا قیمت کنونی 
نفت یا قیمت آینده؟ البته این نوع مالیات می تواند منبع 
درآمد دولت باش��د. بنده موافق پرداخت هر نوع مالیات 
هس��تم. این نوع مالیات موجب شفاف س��ازی می شود. 
البته باید نس��بت به پرداخت مالیات در کشور مقداری 
شفاف سازی صورت گیرد. در حال حاضر اعتمادی برای 
پرداخت مالیات وجود ندارد. تصور مردم بر این است که 
با توجه به درآمدهای نفتی و وابس��تگی ایران به نفت، به 
زور مالیات می پردازند. برای همین از پرداخت آن سرباز 
می زنند. به همین دلیل باید در این زمینه فرهنگ سازی 
صورت گیرد تا مردم متوجه ش��وند که پرداخت مالیات 
برای توسعه کشور اس��ت. درعین حال مالیات گیرنده ها 

نیز شفاف عمل نمی کنند. 

نرخ ۸ درصد
نرخ منطقی مالیات بر ارزش افزوده

مهم ترین بح��ث مالیاتی در کش��ور، ف��رار مالیاتی 
اس��ت. در حال حاضر، دولت از دستمزد کارمندان که 
ساده ترین روش است، مالیات دریافت می کند. اما در 
بخش تولی��د و همچنی��ن واردات، اظهار نظر صریحی 
نس��بت به درآمد نداش��ته و دولت هم اطالعات جامع 
و کاملی نسبت به درآمد آنها ندارد، از این رو، برخی به 
شکل فرار مالیاتی خود را نشان دهند. به همین دلیل، 
راه حل موجود این اس��ت که دول��ت پایه های مالیاتی 
و فعالیت های اقتصادی را شناس��ایی کرده، سیس��تم 
کدینگ را اجرا ک��رده و فعالیت ه��ای بخش خدمات 
را که بیش��ترین ف��رار مالیات��ی را ص��ورت می دهند، 
ش��فاف تر کند. چنانچه دولت بتواند ای��ن کار را انجام 
دهد، جمع آوری مالی��ات از بخش هایی که امروزه فرار 
مالیاتی دارند بیشتر می شود و نس��بت درآمد مالیاتی 

دولت نیز افزایش خواهد یافت. 
در بسیاری از کش��ورهای صنعتی اگر تغییر ارزش 
دارایی ناشی از تورم وجود داش��ته باشد مثال ملکی 
که ام��روز 100 میلی��ون تومان خریداری ش��ود و 
تورم، نرخ آن را چند برابر کن��د، دولت مازاد ارزش 
نرخ تورم را به صورت مالیات دریاف��ت می کند. این 
موضوع در بخش ه��ای کاذب و واس��طه گری انجام 
می ش��ود و معموال این مالیات ب��ه فعالیت هایی که 
جنبه واس��طه گری مالی دارند مث��ل خریدوفروش 
زمین، اتومبی��ل و غیره تعلق می گی��رد. اجرای این 
طرح دو حس��ن دارد که با این کار نابرابری درآمدی 
کاه��ش خواهد یاف��ت و از س��وی دیگ��ر نقدینگی 
موجود در دس��ت م��ردم به ج��ای اینکه به س��مت 
بخش خدمات و خریدوفروش کاذب هدایت ش��ود، 

به سمت تولید خواهد رفت. 
از طرفی چنانچ��ه مالیات ب��ر ارزش اف��زوده نیز به 
موقع و درس��ت به سیس��تم امور مالیاتی واریز ش��ود، 
عالوه بر اینکه درآمد مالیاتی دول��ت را افزایش خواهد 
داد، به تبع آن باعث کاهش وابس��تگی بودجه کش��ور 
به نفت خواهد ش��د. تا جایی که من اطالع دارم صنف 
طالفروش��ان ما اعتقاد دارن��د که در دو نوبت مش��ابه 
مالیات می پردازند، ح��ال اگر دولت مالی��ات را از این 
صنف به صورت مضاعف دریافت می کند کار اشتباهی 
اس��ت، اما اینکه صنفی بگوی��د اصال نبای��د مالیات بر 
ارزش اف��زوده بپردازد، اظهارنظر درس��تی نیس��ت. با 
توجه به وضعیت اقتصادی کش��ور و بحث های موجود 
نرخ بین ش��ش تا هش��ت درصد برای مالیات بر ارزش 
اف��زوده نرخی متعادل و منطقی اس��ت. اش��کال حال 
حاضر قان��ون مالی��ات در نحوه اج��را اس��ت، چرا که 
زیرس��اخت های درس��تی وجود ن��دارد و دول��ت نیز 
اطالعات کاملی از پایه های مالیاتی و فعالیت اقتصادی 
ندارد، بنابراین قادر نخواهد بود به طور شفاف از افراد و 
بنگاه هایی که سود اقتصادی برده اند مالیات بگیرند که 
این کار باعث اعتراض برخی بنگاه ها می شود، زیرا بعضا 
بنگاهی درآمد بیشتر و مالیات کمتر دارد و بنگاه دیگر 
با درآمد کمتر مالیات بیشتر می پردازد. زیرساخت های 
مالیاتی مثل اطالعات از بنگاه ها و جریان خریدوفروش 
نظام مندتر می ش��ود و وصول مالیات نی��ز منطقی تر، 

عادالنه تر و بیشتر خواهد بود. 

کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده  نرخ مالیات بر ارزش افزوده استاندارد نام کشور

10 درصد شامل مواد غذایی، دارو، کتاب، حمل و نقل مسافر، روزنامه ها، ورود به رویدادهای فرهنگی و تفریحی، هتل ها21 درصد اتریش

12 درصد برای رستوران ها، 6 درصد برای مواد غذایی، کتاب ها، آب، داروسازی، پزشکی، کتاب، روزنامه، رویدادهای فرهنگی و سرگرمی، هتل ها21 درصد بلژیک

9 درصد برای هتل ها20 درصد بلغارستان

13 درصد برای هتل ها و روزنامه ها25 درصد کرواسی

9 درصد برای هتل ها و رستوران ها ، 5 درصد برای مواد غذایی، کتاب، دارو، پزشکی، حمل و نقل مسافر، روزنامه ها، ورود به سرگرمی فرهنگی و رویدادهای ورزشی19 درصدقبرس

15 درصد برای مواد غذایی، کتاب، پزشکی، داروسازی، حمل و نقل مسافر، روزنامه ها، ورود به رویدادهای ورزشی- سرگرمی و رویدادهای فرهنگی، هتل ها21 درصد جمهوری چک

 ندارد20 درصد دانمارک

9 درصد برای کتاب ها، داروسازی، پزشکی، هتل ها20 درصد استونی

14 درصد برای مواد غذایی و رستوران ها، 10 درصد برای کتاب، دارو، حمل و نقل مسافر، روزنامه ها، ورود به رویدادهای ورزشی – سرگرمی و رویدادهای فرهنگی، هتل ها24 درصد فنالند

10 درصد برای دارو، حمل و نقل مسافر، ورود به رویدادهای فرهنگی - ورزشی و سرگرمی ، هتل ها، محل اقامت، رستوران ها، 5/5 درصد برای پزشکی، مواد غذایی، کتاب و کتاب های الکترونیکی، / 2/1درصد برای روزنامه ها و داروسازی20 درصد فرانسه

7 درصد برای مواد غذایی، کتاب، پزشکی، حمل و نقل مسافر، روزنامه ها، ورود به رویدادهای فرهنگی و سرگرمی، هتل ها19 درصد آلمان

13 درصد برای مواد غذایی، داروسازی، پزشکی، ورود رویدادهای ورزشی – سرگرمی، رویدادهای فرهنگی، 6/5 درصد برای کتاب ها، روزنامه ها، هتل ها23 درصد یونان

18 درصد مواد غذایی و هتل ها، 5 درصد برای کتاب، دارویی و پزشکی27 درصد مجارستان

13/5 درصد برای پزشکی، 9درصد برای روزنامه ها، ورود به رویدادهای فرهنگی- ورزشی و سرگرمی، هتل ها، رستوران ها، 4/8 درصد برای مواد غذایی و صفر درصد برای کتاب، محصوالت پزشکی، لباس کودکان 23 درصدایرلند

10 درصد برای دارو، حمل و نقل مسافر، ورود به رویدادهای فرهنگی و سرگرمی، هتل ها، رستوران ها،  4 درصد برای مواد غذایی، پزشکی، کتاب و کتاب های الکترونیکی22 درصد ایتالیا 

21 درصدلتونی
12 درصد برای کتاب ، داروسازی، پزشکی، روزنامه ها، هتل ها، در سال 2012 یک تا 21 درصد کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است. 

)منظور از کاهش 21 درصد یعنی به صفر رسیدن مالیات بر ارزش افزوده برخی کاالها(

9 درصد برای کتاب / 5 درصد برای داروسازی و پزشکی21 درصدلیتوانی

17 درصدلوکزامبورگ
14 درصد برای مشروبات الکلی، سوخت داخلی و تبلیغات، 8 درصد برای دوچرخه و خدمات روزانه، 3 درصد برای مواد غذایی، کتاب، دارو، پزشکی، حمل و نقل مسافر، روزنامه ها، ورود به رویدادهای فرهنگی- ورزشی و سرگرمی، 

هتل ها، رستوران ها، کتاب  و کتاب های الکترونیکی

7 درصد برای هتل ها، 5 درصد برای کتاب، پزشکی، روزنامه ها، ورود به رویدادهای فرهنگی، کتاب های الکترونیکی، صفر درصد برای مواد غذایی و دارویی18 درصدمالت

6 درصد برای مواد غذایی، کتاب، دارو، پزشکی، حمل و نقل مسافر، ورود به رویدادهای فرهنگی و تفریحی، هتل ها، محل اقامت )منظور از محل اقامت، خانه های غیر استیجاری است(21 درصدهلند

8 درصد برای داروسازی، پزشکی، حمل و نقل مسافر، روزنامه ها، هتل ها، رستوران ها، ورود به رویدادهای ورزشی – سرگرمی و رویدادهای فرهنگی، 5 درصد برای مواد غذایی23 درصدلهستان

23 درصدپرتغال 
13 درصد برای مواد غذایی و لوازم کشاورزی، 6 درصد برای مواد غذایی، کتاب، دارویی، پزشکی، روزنامه ها، هتل ها، حمل و نقل مسافر

 )پرتغال مواد غذایی وارداتی و تولیدی را تفکیک کرده است. بر این اساس مالیات مواد غذایی وارداتی 13 درصد و تولیدی 6 درصد است.(

9 درصد برای کتاب ، داروسازی، پزشکی، روزنامه ها، ورود به رویدادهای فرهنگی و سرگرمی، هتل ها، 5 درصد برای مسکن اجتماعی24 درصد رومانی 

10 درصد برای کتاب، مواد غذایی، پزشکی، داروسازی، ورود به رویدادهای فرهنگی و سرگرمی20 درصد اسلواکی

9/5 درصد برای مواد غذایی، کتاب، دارو، پزشکی، روزنامه ها، ورود به رویدادهای ورزشی، فرهنگی و سرگرمی، هتل ها22 درصد اسلونی 

10 درصد برای پزشکی، داروسازی، حمل و نقل مسافر، ورود به رویدادهای ورزشی و سرگرمی و رویدادهای فرهنگی، 4 درصد برای مواد غذایی و روزنامه ها21 درصداسپانیا

12 درصد برای مواد غذایی، 6 درصد برای کتاب25 درصدسوئد

5 درصد برای بازسازی امالک، صفر درصد برای مواد غذایی، کتاب، دارو، پزشکی، حمل و نقل مسافر، روزنامه ها، لباس کودکان20 درصدانگلستان

علیرضا پورفرج
 کارشناس اقتصادی

حامد شفیعی



یک��ی از مهم تری��ن اج��زای ح��وزه 
مجموعه داری، اسکناس است. محبوبیت 
این عضو دوست داش��تنی به حدی است 
که افراد زیادی در س��طح جه��ان به این 
کار می پردازن��د و معموال گ��ردش مالی 
باالیی ه��م در این حوزه رق��م می خورد، 
زیرا معموال هزینه های باالیی برای خرید 
اس��کناس هایی که ارزش مجموعه شدن 
دارند، پرداخت می ش��ود. در این گزارش 
ب��ه اس��کناس های چاپ ش��ده در دوره 
جمهوری اس��امی می پردازیم.  از سال 
57 و با وقوع انقاب  اس��امی در ایران، 
شکل و شمایل اسکناس ها هم عوض شد. 
در ابتدای کار چون هنوز اس��کناس های 
دوره قبل در بازار و در می��ان مردم رواج 
داشت و از طرفی تعداد زیادی اسکناس 
چاپ شده از دوره گذشته در دستگاه های 
اداری و بانک مرکزی باق��ی  مانده بود  و 
زمان الزم ب��ود تا اس��کناس های جدید 
طراحی و چاپ ش��ود برای جلوگیری از 
هدر رفتن آنها و برای اینکه تصاویر جدید 
آماده حضور در بازار ش��وند، با اس��تفاده 
از راهکارهایی اس��کناس های موجود را 
قابل ارائه در بین عم��وم می کردند. یکی 
از ای��ن راه ها پوش��اندن تصاوی��ر قبلی با 
حک مهرهای جدید بود که تحت عنوان 
سورشارژ معروف بودند. این سورشارژها 
در اندازه های مختلف تهیه و رو و پش��ت 
اس��کناس ها را می پوش��اندند.  هم��ه 
اسکناس ها یعنی 50 ریالی، 500 ریالی، 
100ریالی، 200 ریال��ی، پنج هزار ریالی 
ویک هزار ریالی از مهر سورشارژ را بر خود 
دیدند. البته همین مسئله موجب افزایش 
قیمت اسکناس ها در عالم مجموعه داری 
شده اس��ت. زیرا در بس��یاری از حالت ها 
این مهر در جای درست خود چاپ نشده 
)error(است و همین امر منجر به ارور

شدن اس��کناس ها شده اس��ت. در عالم 
مجموع��ه داری هم داش��تن ارور یکی از 
دالیل گرانی اسکناس هاس��ت. بعضی از 
سورشارژها درست روی صورت نخورده 
است و گاه بعضی قس��مت هایی که باید 
سورش��ارژ می خ��ورده، کام��ا فراموش 
شده اس��ت. مثا اس��کناس 50 ریالی با 
سورش��ارژ روی صورت و نبود سورشارژ 
روی فیلیگران که تصویر شیر و خورشید 
است. تک بانکی این اس��کناس 45 هزار 
تومان اس��ت و جفت بانکی آن 170 هزار 
تومان. )مطابق کتاب اسکناس چاپ شده 
در سال 92( سورشارژها چند رنگ دارند، 

بنفش، قهوه ای، سبز و سیاه. 
بعضی از سورشارژها کمرنگ و بعضی 
پررن��گ هس��تند. بعضی ها ه��م چند بار 
چاپ ش��ده اند یا به صورت دره��م به زیر 
چ��اپ رفته اند. از دیگ��ر ارورهای مربوط 
به سورش��ارژها می توان ب��ه نصفه چاپ 
شدن ها آنها اشاره کرد. همچنین جابه جا 
شدن سورشارژها یا معکوس چاپ شدن 
آنها ه��م از دیگر عوامل ایج��اد ارور روی 
اس��کناس های این دوره اس��ت. از دیگر 
اس��کناس های این س��ال ها می توان به 
اس��کناس هایی با سورش��ارژهایی روی 
ص��ورت و ب��دون فیلیگران اش��اره کرد. 
همچنین بع��د از مدتی اس��کناس هایی 

چاپ ش��د ک��ه روی صورت سورش��ارژ 
چاپ شده و در قس��مت فیلیگران جمله 
کتیبه ای جمهوری اس��امی ایران چاپ 

شده است. 

اصطالحاتی که باید آنها را 
شناخت 

در عالم مجموعه داری، اصطاحاتی در 
ارتباط با اسکناس ها وجود دارد که البته 
حرفه ای ه��ای این حوزه با آنها آش��نایی 
کامل دارند، اما کس��انی که در این حوزه 
تخصصی ندارند، الزم اس��ت ک��ه آنها را 
بدانند. یکی از این اصطاحات، »جفت« 
است. در دنیای مجموعه داری ایران جفت 
بودن اسکناس ها بسیار مهم است و ارزش 
پولی آن را به میلیون ها تومان می رساند. 
جفت بودن یعنی اینکه شماره سریال هر 

دو اسکناس پشت سر هم باشد. 
نکته جالب اینجاست که فقط در ایران 
اس��کناس به صورت جف��ت جمع آوری 

می شود. دیگر اصطاح مهم در این حوزه 
بانکی بودن یا نبودن اس��ت. بانکی بودن 
اس��کناس نو و تانخورده بودن آن است. 
فیلیگران ه��م مربوط به دای��ره کوچک 
سمت چپ اس��کناس اس��ت که معموال 
تصاویری از کلم��ه اهلل، امام خمینی)ره( و 
حس��ین فهمیده را بر خود دارد. ارور هم 
مربوط به خطاهای چاپی، تغییر رنگ ها، 
تفاوت تصاویر، ریز و درشت بودن امضاها 
و سایر نوشته ها، تاخوردگی و غیره است. 

ارزشمند شدن اسکناس ها
در حقیق��ت همه عوامل ذکر ش��ده در 
قس��مت های باال ب��ه مرور زم��ان موجب 
ش��ده اند که ارزش مالی این اس��کناس ها 
باال ب��رود. مثا چاپ معکوس سورش��ارژ 
روی قس��مت فیلیگ��ران اس��کناس و 
عدم چاپ سورش��ارژ روی صورت موجب 
شده اسکناس 50ریالی با این مشخصات 
بدون قیمت گذاری معرفی شود و براساس 
تواف��ق طرفی��ن قیم��ت نهای��ی تعریف 
ش��ود. به طورکلی اس��کناس های دارای 
خط��ای ارور معموال با توافق فروش��نده و 
خریدار قیمت گذاری می ش��وند. هرچند 
گاه ارورهای بسیار ش��اخص و چشمگیر 
موجب کمیابی و نایابی اس��کناس ها هم 
می شود. نکته دیگر اینکه امضاهای موجود 
روی چنین اس��کناس هایی با دو نوع امضا  
چاپ شده اند. عاوه بر هوشنگ انصاری-

حسنعلی مهران، امضاهای دیگر مربوط به 
هوشنگ انصاری- محمدیگانه است. 
 گران ترین اسکناس های 
سورشارژدار دوره جمهوری 

اسالمی
گران ترین اسکناس های سورشارژدار 

س��ال 58 با امضای هوش��نگ انصاری و 
حس��نعلی مهران اس��کناس پن��ج هزار 
ریالی اس��ت که روی صورت سورش��ارژ 
خورده است و جای فیلیگران همان شیر 
و خورشید از دوره قبل باقی مانده است. 
قیمت تک بانکی این اسکناس سه میلیون 
تومان است و جفت بانکی آن 11 میلیون 
تومان. جالب است که بسیاری از خطاهای 
مربوط به سورشارژها عمدا و برای فروش 
به مجموعه داران صورت گرفته اس��ت. با 
بعضی از مجموع��ه داران نیز که صحبت 
می کنیم بر این حرف صح��ه می گذارند 
و این خطاه��ای عمدی را قب��ول دارند. 
هر چند ب��ا کنترل هایی ک��ه روی چاپ 
اس��کناس صورت گرفت، ای��ن خطاهای 
بارز و آش��کار تقریبا به صفر رسید. مثا 
سورش��ارژهای روی اسکناس های 500، 
یک هزار و 10هزار ریال��ی در تهران روی 
اس��کناس ها زده شده اس��ت و در نتیجه 
ان��واع مختلف اش��تباهات به ط��ور عمد 

یا س��هوا برای فروش ب��ه مجموعه داران 
درست ش��ده و مثا واریته رنگ ها بسیار 
زیاد به چشم می خورد. همین امر موجب 
ش��ده تا راه هایی برای سوء استفاده افراد 
س��وجو باز ش��ود و بعض��ی از رنگ ها با 
استفاده از مواد شیمیایی تغییر رنگ داده 
و به عنوان واریت��ه رنگ به مجموعه داران 
عرضه می ش��ود. از این جمله می توان به 
رنگ حنایی روی اسکناس یک هزار ریالی 
اش��اره کرد. یا مثا فیلیگران اس��کناس 
10 هزار ریالی در دو نوع دیده می شوند. 
به ط��ور  کل��ی ان��واع واریته سورش��ارژ، 
معکوس، نصفه، یک س��وم، یک چهارم و 
غیره روی پش��ت و روی اس��کناس دیده 
می شود. اسکناس گران با این ویژگی ها، 
اس��کناس 500 ریالی بدون سورش��ارژ 
پش��ت و رو اس��ت که تک بانکی آن یک 
میلیون و 500 هزار تومان و جفت بانکی 
آن پنج میلیون تومان قیمت گذاری شده. 
یا جفت بانکی اس��کناس 10ه��زار ریالی 
بدون مهر جمهوری اسامی در رو و پشت 
دو میلیون و 500 هزار تومان قیمت دارد. 

اسکناس های بارگاهی
نخس��تین اس��کناس هایی ک��ه بعد از 
انقاب چاپ شده اند، تصاویری از بارگاه 
امام رضا)ع( را بر خود دارن��د و به همین 
دلیل به اس��کناس های بارگاهی معروف 
ش��ده اند که اس��کناس 20تومانی یکی 
از آنهاس��ت. البته در قس��مت فیلیگران 
آن تصویر ش��یر و خورش��ید به چش��م 
می خورد. امضاهای این اسکناس مربوط 
به علی اردالن و محمدعلی مولوی است. 
پش��ت اس��کناس نیز از نام بنای آزادی 
به جای می��دان ش��هیاد روی تصویر برج 

آزادی اس��تفاده شده اس��ت. تک بانکی 
این اس��کناس دو میلی��ون و 200 هزار 
تومان و جفت بانکی آن 9 میلیون تومان 

ارزش گذاری شده است. 

تصاویری که بعد از انقالب آمدند
در ادامه چاپ اسکناس ها تصاویری از 
کعبه، تظاهرات، بارگاه حضرت معصومه، 
مدرسه فیضیه قم، نمای مسجد االقصی، 
نمای س��ردر دانش��گاه تهران، مس��جد 
جامع یزد، مدرس��ه چهارب��اغ اصفهان، 
نماز جماعت، جهاد کشاورزی و مجلس 
ش��ورای اس��امی در اوایل انقاب چاپ 
ش��ده اس��ت. فیلیگران این اسکناس ها 
آرم جمه��وری اس��امی از ن��وع اول و 
دوم اس��ت. نوع اول همان ط��رح قدیم با 
نوش��ته کتیب��ه ای »جمهوری اس��امی 
ایران« اس��ت. نوع دوم کلمه اهلل اس��ت 
که جایگزین نوشته قبلی شد. امضاهای 
این اس��کناس ها از جمله 100ریالی آن 
مربوط به بنی صدر و علیرضا نوبری است. 
محل چاپشان هم چاپخانه توماس دالرو 
در انگلس��تان اس��ت. همچنین حسین 
نمازی و محس��ن نوربخ��ش و ایروانی و 
محسن نوربخش از دیگر امضاکننده های 
اسکناس های سال های دهه اول انقاب 

هستند. 

ارورهای کلی اسکناس ها
یکی از ارورها مربوط به امضاهاس��ت. 
کوچکی و بزرگ��ی امضا در ارور ش��دن 
اسکناس ها موثر است. همچنین پررنگ 
و کمرنگ بودنش��ان نیز همین حکم را 
دارد. از طرف��ی اینکه اس��کناس را چه 
کس��ی امضا کرده ب��رای مجموعه داران 
دارای اهمیت اس��ت. دیگر نوش��ته های 
روی اس��کناس نی��ز دارای اهمی��ت 
اس��ت. مثا روی یکی از اس��کناس های 
100ریالی نوش��ته اس��ت بانک مرکزی 
و روی س��ایر اسکناس ها نوش��ته شده: 
بانک مرکزی جمهوری اس��امی ایران. 
یا مث��ا خطاهای چاپی ک��ه معموال در 
م��ورد تصاویر به کار رفته بر رو و پش��ت 
اس��کناس ها چاپ می شوند، تاخوردگی 
و زائده داشتن اس��کناس ها نیز از دیگر 
ارورهای مش��هور این حوزه محس��وب 

می شوند. 

دنیای رنگارنگ قیمت ها
قیمت  اس��کناس های مربوط به بعد از 
انقاب بسیار متنوع و متفاوت است. مثا 
اس��کناس 500 ریالی با امضای ایروانی و 
نوربخش، تک بانکی آن 150هزار تومان 
اس��ت و جفت بانک��ی آن یک میلی��ون و 
250ه��زار تومان. یا اس��کناس یک هزار 
ریالی ش��ماره ریز ب��ا امض��ای ایروانی و 
مجید قاسمی و فیلیگران محمدحسین 
فهمیده، تک بانک��ی آن 150 هزار تومان 
و جفت بانک��ی آن هفت میلی��ون تومان 
است. یا اس��کناس دو هزار ریالی از سری 
دوازدهم اس��کناس های بعد از انقاب با 
امضای محسن نوربخش و محمدحسین 
عادلی و فیلیگران محمدحسین فهمیده، 
جفت بانکی آن شش میلیون و 200 هزار 
تومان و تک بانکی آن یک میلیون و 200 

هزار تومان است.

تصاویر کتاب های درسی مربوط به دهه 60 که جایگاه خاصی در دنیای مجموعه داری دارد. این 
تصاویر مربوط به کتاب های موجود در مجموعه حافظ نظری است.
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جهان مجموعه داری آموزش

چالش

400 میلیون تومان برای مجموعه داری 
اسکناس های دوره پهلوی اول

اندازه اسکناس ها در دوره پهلوی اول به دو صورت 
بزرگ در س��ایز 10 در 15 سانتی متر و کوچک در 

اندازه 7 در 3.5 سانتی متر بوده است.
 در دوره پهل��وی اول ه��ر چق��در اندازه و س��ایز 
اس��کناس بزرگ ت��ر ب��وده، ارزش مال��ی و قیم��ت 
اسکناس نیز بیشتر بوده، به طوری که اسکناس های 
50 و 100 تومانی به ترتیب با س��ایز بزرگ تر چاپ 

می شوند.
معموال این نوع اسکناس های سایز بزرگ به دلیل 
ارزش مالی بسیار باالیی که داشتند بیشتر در دست 
اعی��ان جامعه و ب��زرگان بود اما این اس��کناس های 
ب��زرگ جای زیادی می گرفتند و در جیب با چندبار 
تاخوردگ��ی ج��ا می گرف��ت. اندازه اس��کناس 100 
تومان��ی در دوره پهل��وی اول و در دوره پهلوی دوم 
ب��زرگ ب��وده که به م��رور زمان اندازه اس��کناس ها 

کوچک تر شده است.
در دوره پهلوی اول س��که بیشتر رواج داشت اگر 
فردی اس��کناس پنج ریالی در جیب داش��ت پولدار 
محسوب می شد، زیرا هر پنج هزار دینار معادل پنج 

ریال بوده است.
ارزش اس��کناس ها در زمان پهلوی اول و در اوایل 
دوره پهلوی دوم بسیار باال بوده به طوری که یک فرد 
با 100 تومان یا 1000 ریال می توانس��ت یک خانه 

ویایی با متراژ 500 تا 1000 متر خریداری کند.
اس��کناس های 100، 50، 20 تومان��ی مخصوص 
اعیان بودند، اس��کناس 500 تومانی در زمان پهلوی 
اول چاپ نمی ش��د اما همین اسکناس 500 تومانی 
که در اوایل دوره پهلوی دوم چاپ می شده بسیاری 
از افراد آن دوره این نوع اسکناس را در گردش مالی 

بازار مشاهده نمی کردند.
اس��کناس های پهلوی اول به صورت جفت و بانکی 
بس��یار کمی��اب بوده به ط��وری که تاکن��ون فردی 
اس��کناس 50 تومانی کاه ب��زرگ به صورت جفتی 
را مش��اهده نکرده اس��ت، دو رقم از اس��کناس های 
رضاش��اه یعن��ی 50 و 100 تومان��ی کاه ب��زرگ و 

بی کاه به صورت جفتی بسیارکم است.
اس��کناس های بی کاه س��ال 1316 نادراس��ت و 
اسکناس های بی کاه سال 1317 که مهر ندارند هم 
بسیار نایاب و در حد اس��کناس های کاهدار است.
به همین دلی��ل اگر فردی خواه��ان مجموعه داری 
اس��کناس های دوره پهل��وی اول اس��ت با مش��کل 
روبه رو می ش��ود زی��را در برخی از ارق��ام جفتی به 
دلیل نایاب بودن با مش��کل مواجه می شود، بنابراین 
باید به صورت تکی اقدام به جمع آوری اسکناس های 
دوره پهلوی اول کند.به طوری که اگر فردی خواهان 
جمع آوری اسکناس دوره پهلوی اول به صورت تکی 
و بانکی است باید حدود 400 تا450 میلیون تومان 
هزینه کند.جمع آوری اسکناس های دوره پهلوی اول 
به علت وجود نوع بانکی این اس��کناس ها، به صورت 
کهنه نمی تواند ارزش��مند باشد. کهنه اسکناس 50 
تومانی کاه بزرگ هم پیدا نمی ش��ود اما اس��کناس 

رضاشاه به صورت تک و بانکی یافت می شود.
هرچقدر اس��کناس شس��ته و تعمیر و پرس نشده 
باشد، بهتر اس��ت. اما برخی اسکناس های نایاب اگر 
شسته وپرس ش��ده هم یافت شود خوب است.برای 
آغاز جمع آوری اسکناس های دوره پهلوی اول باید از 
ارقام با قیمت پایین تر شروع کرد، به عنوان مثال اگر 
از اس��کناس های بی کاه ش��روع شود بهتر است. اما 
جمع آوری اسکناس به سرمایه فرد بستگی دارد اگر 
فردی س��رمایه گذار است می تواند از اسکناس های با 

ارقام قیمت باالتر و کاه بزرگ شروع کند.

 جا و مکان می خواهیم
یکی از مهم ترین مس��ائلی که مجموعه دارها به ویژه 
مجموعه دارهای بزرگ با آن دس��ت به گریبان هستند، 
کمبود جا و مکان اس��ت. زی��را هر مجموعه که بزرگ 
و گسترده می ش��ود، هزینه های نگهداری آن هم زیاد 
می ش��ود که هزینه جا و مکان مهم ترین هزینه است. 
در ای��ن زمینه حمایت های دولتی ه��م وجود ندارد و 
مجموع��ه داری در ایران یک امر ش��خصی محس��وب 
می ش��ود و کمت��ر از ط��رف ارگان ه��ای دولتی مانند 
می��راث فرهنگی ب��ا آن دم و دس��تگاه های عریض و 
طویل جدی گرفته می شود. هرچند مکان های زیادی 
در گوشه گوش��ه شهرهای ایران بی استفاده مانده است 
یا اس��تفاده بی حاصل از آن صورت می گیرد. اما کسی 
که می خواهد در حفظ بخش��ی از هویت ملی بکوشد، 
هیچ امکانات��ی در اختیار ندارد. با ه��ر مجموعه داری 
که صحبت می کنم همین مس��ئله را به عنوان یکی از 
مهم ترین معضات حوزه مجموعه داری ایران یادآوری 
می کند. کمبود جا به ویژه هنگامی بیشتر خود را نشان 
می دهد که کس��ی مجموعه دار کتاب و مجله و وسایل 

جاگیری از این دست باشد. 
در این موارد حتی میزان نور چراغ و المپی که به 
این وسایل هم می تابد مهم است. زیرا مثا کتاب ها 
و مجاتی که کاغذ کاهی دارند بعد از مدتی که زیر 
نور مستقیم قرار بگیرند، زردرنگ می شوند و کیفیت 
خود را از دس��ت می دهند. این مس��ئله می تواند به 
نابودی آنها منجر شود و حاصل چندین دهه زحمت 
اف��راد هدر ب��رود. بنابرای��ن حمایت ه��ای دولتی از 
اف��رادی که به ویژه مجموعه ه��ای این چنینی دارند، 
ضروری اس��ت. به طورکلی باید ای��ن حوزه متنوع و 

گسترده جدی گرفته شود. 

بزرگ ترین کلکسیون نامه بازکن در 
اختیار بنیاد خیریه کالج سانتافه 

تنوع در دنیای مجموعه داری بسیار باالست. هرچند 
این تنوع در حوزه مجموعه داری ایران کمتر به چشم 
می خ��ورد اما در س��طح جهان اف��راد مختلف عناصر 
گوناگونی را برای تش��کیل ی��ک مجموعه جمع آوری 
می کنن��د. از نامه بازک��ن گرفت��ه ت��ا عروس��ک های 
میکی م��وس و انواع کفش ها. این امر نش��ان می دهد 
که هر چیزی ارزش مجموعه ش��دن دارد و این ارزش 
زمانی بیشتر مشخص می شود که مثا صدها عروسک 
یا کفش و... در کنار هم قرار بگیرند. در این گزارش به 
معرفی سه مجموعه دار خارجی که مجموعه خود را از 

موارد نام برده تشکیل داده اند، می پردازیم. 
ویلی��ام ال براون، یک مجموعه دار مش��تاق و نیکوکار 
دس��ت ودل باز و بازنشس��ته اس��ت که البته به کار خود 
به عنوان بازرگان دارای م��درک دکترای میکروبیولوژی 
به صورت پاره وقت ادام��ه می دهد، اما آنچه آقای براون را 
سوژه رسانه ها کرده نه کس��ب و کارش است و نه مدرک 
تحصیلی اش. او به تازگی کلکسیون نامه بازکن خود را به 
بنیاد کالج سانتافه اهدا کرده است. بر پایه شمارش های 
صورت گرفته آقای براون پنج هزار نامه باز کن دارد که به 

این کالج اهدا کرده است. 
آقای براون بارها به خاطر ش��غلش به س��ایر کشورها 
سفر کرد و همیش��ه دنبال سوغاتی هایی می گشت که 

حمل و نقل شان آسان باشد. 
او نخستین نامه باز کن را در اواخر دهه 1950 میادی 
از رم، پایتخت ایتالیا خرید و از آن به بعد در دام عاقه به 

این وسیله افتاد. 
آقای براون همچنین با همسرش که یک تاجر عتیقه 
است به جاهای مختلف دنیا سفر کرد. خرید های این زوج 

یا عتیقه بودند یا نامه باز کن. 
براون نیکوکار در س��ال 2012 مجموعه پنج هزارتایی 

نامه بازکن خود را به بنیاد خیریه کالج سانتافه اهدا کرد. 

میکی موس هم کلکسیون دار شد

جانت استیوز، بانوی 57 ساله فلوریدایی، اکنون صاحب 
بیش از ش��ش هزار و 200 وس��یله با ش��کل و شمایل 
میکی م��وس اس��ت. او با این مجموع��ه پروپیمان رکود 
بزرگ ترین مجموعه میکی موس را به نام خود ثبت کرده 
اس��ت.  خانم استیوز در این باره می گوید: »این کار نوعی 
اشتیاق اس��ت. در واقع این میان عاقه ای بی اندازه وجود 
دارد. بعضی ها فکر می کنند کار احمقانه ای می کنم، اما من 

توجهی به این حرف ها ندارم.«
کلکسیون خانم استیوز را عروسک های مخمل، سنجاق 
قفلی و جاکلیدی های میکی موسی و مجسمه های سفالین 
رنگی با شکل میکی موس تشکیل می دهند. او این کلکسیون 
زیبا را در خانه اش نگهداری می کند. استیوز می گوید: »همیشه 
دنبال جای خالی روی دیوارها می گردم و به این فکر می کنم 

که کدام میکی موس را می توانم کجا جا دهم.«
جانت استیوز نخستین بار رکورد میکی موس های خود 
را در سال 2006 در کتاب رکودهای گینس به ثبت رساند. 
آن زمان او 2100 وسیله میکی موسی داشت و حاال رکورد 

خودش را شکسته است. 

بانویی با کلکسیونی از کفش ها

دارلین فلین که او را به نام »بانوی کفش« یا »ملکه تنها« 
می شناسند تاکنون توانسته 16هزار و 400 کفش و هر وسیله 
به ش��کل کفش را جمع آوری کند. او با رساندن کفش های 
خود به این عدد رکورد پیشین را که در اختیار خودش بود. 
شکست. کلکسیون خانم فلین حدود 500 هزار دالر قیمت 

دارد. 
در می��ان مجموعه خانم فلین ی��ا همان بانوی کفش 
مبلمان، لباس، قوری و تلفن هم پیدا می شود. او حتی یک 
جای برس تولت به شکل کفش و یک کفش بدلی شکل 

کفش سیندرال دارد. 
خانم فلین که نخستین بار با هفت هزار و 765 کفش و 
وس��یله کفشی شکل در س��ال 2006 نام خود را در کتاب 
رکوردهای گینس به ثبت رساند، حاال کلکسیون خود را به 
دو برابر افزایش داده است. ارزش کلکسیون بانوی کفش حدود 
500 هزار دالر برآورد شده است. فلین می گوید: نمی دانم چرا 
کفش؟ فقط می دانم این کار را دوست دارم و انجامش از دستم 
خارج اس��ت.  عاقه او به کفش جمع کردن از سال 2001 و 
پس از جدایی از همسرش آغاز شد. حاال دو هفته زمان می برد 

تا او همه اقام کلکسیونش را از خانه خارج کند. 

محمد مالمیر
مجموعه دار حوزه اسکناس و سکه 

تهمینه سهرابی

گزارش »فرصت امروز« از گران ترین اسکناس های بعد از انقالب اسالمی

5هزار ریالی چند میلیونی



میلکاکوالمیآید
به گزارش گاردین، 
امریکای��ی  ش��رکت 
آم��اده  کوکاک��وال 
می ش��ود به زودی محصول جدید خود برگرفته از شیر 

را با نام »میلکا کوال« وارد بازار کند. 
این شرکت می گوید این محصولش انقالب جدیدی 
را در جهان نوشابه های گازدار ایجاد می کند. قرار است 
ای��ن محصول در ماه آینده میالدی به بازارهای امریکا 
بیای��د. همچنین قیمت این محص��ول جدید دو برابر 
شیر عادی اس��ت اما محصول جدید دارای ۵۰ درصد 
 پروتئی��ن بیش��تر، ۳۰ درص��د ش��کر کمت��ر و طعم 
بهتری اس��ت.  آمارهای موجود نش��ان می دهد میزان 
خرید ش��یر در بازارهای امریکا در ۱۰ س��ال اخیر، با 
کاهش هش��ت درص��دی همراه بوده اس��ت. همزمان 
نیمی از اف��راد بالغ در امریکا ش��یر نمی خورند. هنوز 
زمان مش��خصی ب��رای تولی��د و توزی��ع جهانی این 

محصول جدید کوکاکوال اعالم نشده است. 

روسیهساوثاستریمراکنارگذاشت
به گ��زارش رویترز، 
اع��الم  ب��ا  روس��یه 
اروپا  اتحادیه  مخالفت 
با اجرای طرح س��اخت خط لوله گازی س��اوث استریم، 
این طرح را کنار گذاشت و به جای آن ترکیه را با وعده 
یک تخفیف باال، به عنوان شریک برتر برای ساخت یک 
خط لوله جایگزین اعالم کرد.  اتحادیه اروپا که به دلیل 
بحران اوکراین با روسیه اختالف دارد، به دنبال کاهش 
وابستگی اش به گاز روسیه است و با اجرای طرح ساخت 
خ��ط لوله ٤۰ میلیارد دالری س��اوث اس��تریم مخالف 
اس��ت. قرار بود این خط لوله از مس��یر بلغارستان وارد 
اروپا ش��ود.  خط لوله پیشنهادشده زیردریایی به ترکیه 
با ظرفیت ساالنه ٦۳ میلیارد مترمکعب گاز )چهار برابر 
بیش��تر از خرید س��االنه گاز ترکیه از روس��یه( دیگر با 
چنین مش��کالتی روبه رو نخواهد ش��د. روسیه پیشنهاد 
داده اس��ت که برای عرضه گاز به جنوب اروپا، این خط 
لوله را به یک هاب گازی در مرز جنوب ش��رق اتحادیه 
اروپا )م��رز ترکیه- یونان( مرتبط کند.  آلکس��ی میلر، 
رییس ش��رکت روس��ی گازپروم که والدیمی��ر پوتین، 
رییس جمهوری روس��یه را در س��فر یک روزه به ترکیه 
همراهی می کرد، در آنکارا به خبرنگاران گفت: خط لوله 
ساوث اس��تریم کنار گذاشته شده است. پوتین با متهم 
ک��ردن اتحادیه اروپا درباره اجرای پروژه گازی س��اوث 
اس��تریم گف��ت: توقف اجرای این پ��روژه گازی به ضرر 

منافع اقتصادی اروپاست. 

محبوبتریناپها
به گزارش نیوی��ورک تایمز، گوگل 
ب��ا فرارس��یدن ای��ام پایانی س��ال 
میالدی اقدام به انتش��ار لیستی از 
محبوب ترین نرم افزارهای اندرویدی 
کرده است. این لیس��ت حتی برنامه های جدیدی نظیر 
»اُِور« و »اِس��تریو« را ه��م ش��امل می ش��ود. برنامه ها 
و ابزاره��ای ارتباطی ک��ه برخی از آنها ب��رای ایرانی ها 
نیز ش��هرت دارد به عن��وان محبوب ترین ها لقب گرفته 
اس��ت. این کمپانی از بین 7۵ نرم اف��زاری که به عنوان 
محبوب ترین ه��ای س��ال 2۰۱٤ معرفی کرده، اس��امی 
وایبر، ِس��مبا، اس��کایپ، لین��ک، س��کرت و تلگرام هم 
به چش��م می خورد. اپلیکیش��ن های نیوی��ورک تایمز، 
س��ی اِن اِن و اکونومیس��ت نی��ز به عن��وان محبوب ترین 

برنامه های رسانه ای معرفی شده اند. 

عالقهزاکربرگبهتیشرت
در عم��ده تصاویر منتش��ره از این 
پول��دار جوان، وی با یک تی ش��رت 
خاص دیده می ش��ود تی شرتی که 
لقب  احمدی ن��ژاد،  کاپش��ن  مانند 
مارک زاکربرگ به خود گرفته است.
در س��ال 2۰۰۸، مجل��ه فورب��س او را جوان تری��ن 
میلیاردر که ثروتش را ش��خصاً کسب کرده معرفی کرد 
و ث��روت او را ۱/۵ میلیارد دالر تخمین زده اس��ت. هم 
اکن��ون وب گاه فوربس، دارایی های وی را ٦،۹ میلیارد 

دالر اعالم کرده است.

مرکز آم��ار ایران یافته های مهم آمارگیری از طرح هزینه و درآمد خانوارهای ش��هری 
در س��ال ۱۳۹2 را اعالم کرد. بر این اس��اس، متوسط تعداد افراد خانوار ۳/٤۸ نفر بوده و 
توزیع خانوارهای نمونه بر حس��ب تعداد افراد خانوار، نش��ان می دهد که خانوارهای چهار 
نف��ری با 2۹/2درصد، بیش��ترین و خانوارهای ۱۰ نفر و بیش��تر ب��ا ۰/2 درصد کمترین 
تع��داد خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده اند. خانوارهای نمونه بدون فرد باس��واد 
۵/٦ درصد و خانوارهای دارای دو نفر باس��واد با 2۹/2 درصد بیش��ترین س��هم را در کل 
خانوارهای نمونه داشته اند. متوسط تعداد افراد شاغل خانوارهای نمونه ۰/۹نفر و متوسط 

تعداد افراد دارای درآمد ۱/٤ نفر بوده است. 
خانوارهای دارای یک نفر شاغل با سهم ٦۰/۹ درصد از کل خانوارهای نمونه، بیشترین 
و خانوارهای پنج نفر ش��اغل و بیشتر با ۰/۱ درصد، کمترین تعداد خانوارهای نمونه را به 
خ��ود اختصاص داده اند. خانوارهای بدون فرد ش��اغل 2٤/۳ درصد از خانوارهای نمونه را 

تشکیل داده است. 
بررس��ی فعالیت اصلی محل کار سرپرس��ت خانوار نش��ان می دهد که ۱۱/7 درصد در 
بخش عمده فروش��ی، خرده فروش��ی، تعمیر وس��ایل نقلیه موتوری و موتورس��یکلت ها و 
کاالهای شخصی و خانگی، ۱۱/٦ درصد از سرپرستان خانوارهای نمونه در بخش صنعت 
و در بخش ساختمان، ۹/۹ درصد در بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، پنج درصد 
در بخ��ش اداره ام��ور عموم��ی، دفاع و تامی��ن اجتماعی اجب��اری، ۳/۵ درصد در بخش 
کش��اورزی، ش��کار و جنگل داری و آموزش، ۳۳/۸ درصد غیرشاغل و ۹/٤ درصد در سایر 

فعالیت های اقتصادی اشتغال داشته اند. 
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پنیرسوییسی
مدل پنیر سوییس��ی در مدیریت ریس��ک، ی��ک مدل جدید در این زمینه اس��ت و به 
ارزیابی مکرر مجموعه ای از »عالئم حیاتی« که نشان دهنده حالت جاری از سیستم است، 
می پردازد و نش��ان دهنده حالت موجود از سالمت و ایمنی سیستم و عوامل بازسازی آن 
است.  حاال اینکه چرا نام این سیستم را پنیر سوییسی انتخاب کردند و مثال پنیر لیقوان 
به آن نگفتند بر ما پوش��یده است. ما هم سرمان درد می کند برای چنین ماجراهایی. در 
ادامه تعدادی پیشنهاد برای استفاده دوستان مدیریتی انتخاب کردیم که خواهید دید. 

مدلدوغوپیازوکباب
ای��ن مدل در مدیریت حذف مخاطب و در پاره ای اوقات دوس��تان و مدیران س��ازمان 
بس��یار موثر اس��ت. به این صورت که پس از استعمال همزمان موارد نامبرده کمتر کسی 
رغبت می کند به شما نزدیک شود و احوالپرسی کوتاهی کند. در چند مورد مشاهده شده 
که یک احوالپرس��ی کوتاه، صدمات جبران ناپذیری به طرف مقابل وارد کرده که با ۱۰۰ 
سی س��ی کریستین دیور هم از بین نرفته است. در نتیجه اگر قصد حذف کسی در چرخه 
مدیریتی خود را دارید از این مدل استفاده کنید تا برود و پشت سرش را هم نگاه نکند. 

مدللبنیاتاصغریوپسران
در مدیریت ارتباط با مش��تری، لبنیات اصغری بسیار موثر و صحیح عمل کرده طوری که 
هر بار ما برای خرید کره و دوغ به لبنیاتی ایشان رفتیم آنقدر با ما صمیمی بود که سرشیر و 
ماست هم خریدیم. این مدل در مدیریت ارتباط با مشتری می تواند سرلوحه دوستان مدیریتی 

باشد تا با ارتباط درست با مشتری بتوانند فروش خود و رضایت مشتری را باال ببرند. 

مدلپشمکی
این مدل بیش��تر در مدیریت رسانه ای کاربرد دارد. چند وقتی است در تلویزیون شاهد 
تبلیغی فاخر از محصوالت یکی از ش��رکت های تولیدی پش��مک هستیم که بسیار گیرا و 
تاثیر گذار عمل کرده و نتیجه مثبتی به همراه داشته است، این مدل مبتنی بر راه رفتن 

روی مخ مخاطب آنها را ترغیب به خرید محصول می کند. 

مدلفسادمدیریتی
همان طور که می دانید در مواد خوراکی پدیده فساد و فاسد شدن زمانی اتفاق می افتد که 
تاریخ انقضای ماده خوراکی به پایان برس��د. در این مدل هم سیستم و مبنا بر همین اساس 
است، به این صورت که روی هر مدیر اقتصادی یک تاریخ انقضا و تاریخ تولید نصب می شود 
که پس از گذش��ت تاریخ انقضا مدیر مورد نظر بای��د با مدیری جدیدتر و تازه تری جایگزین 
ش��ود. اینکه تاریخ انقضای نصب ش��ده روی مدیر مورد نظر چه زمانی است و مابین تولید تا 
انقضایش چه مدتی طول می کشد، پدیده ای است که نیاز به جست وجو و بررسی بیشتر دارد 

و از اطالعات ما خارج است. 

یکشرکتجواهرسازیویتنامیباهمکاریاپلنسخهایازنسلجدیدآیپدرابهبازارعرضهکردهکهدارایبدنهایازجنسطالی2۴عیاراست.

همانطور که گفتم، این دوران همان مرحله 
شروع در مدل ایجاد و توسعه کسب وکار بود. 
طبق این مدل ویژگی های این مرحله عبارتند 
از: آغاز رسمی فعالیت ها، برنامه ریزی، تأمین 
س��رمایه اولیه، بازاریابی و تیم س��ازی و من 
دقیق��ا این کاره��ا را در آن دوره انجام دادم، 
بدون آنک��ه بدانم چنی��ن مدل هایی درباره 
 کارآفرین��ی وج��ود دارد و تبدی��ل به دانش 

شده است.
اواس��ط س��ال ٦٤ ب��ود ک��ه جای��ی در 
تهرانپ��ارس اج��اره کردی��م و از زیرزمینی 
ک��ه اجاره کرده بودیم، بی��رون آمدیم و در 
منطقه قن��ات کوثر نزدیک منزلمان کارگاه 

جدید را راه اندازی کردیم. 
چند م��اه بعد از راه ان��دازی کارگاه قنات 
کوثر، به فکر افتادم که باید جای بزرگ تری 
ب��رای تولی��د اجاره کن��م. این ب��ود که به 
جاجرود رفتم و دنبال کارگاه گش��تم، پس 
از جس��ت وجوی زیاد یک سالن پیدا کردم 
که متعلق ب��ه آقای دکتر هادی غنیمی فرد 
ب��ود؛ س��النی ۵۰۰، ٦۰۰ مت��ری ک��ه در 
و پیکر درس��ت و حس��ابی هم نداش��ت و 

بچه ه��ا در آن فوتبال بازی می کردند. دکتر 
غنیمی ف��رد زمان عقد قرارداد به من گفت: 
»چند س��الته؟ ش��نیده ام یخچ��ال و فریزر 
می سازی، در راه تولید هر کمکی خواستی 
من در خدمتم، اینو یادت باشه که همیشه 

خواستن توانستنه.« 
ای��ن س��خنان دکتر هنوز هم در گوش��م 
زن��گ می زند. آقای دکت��ر غنیمی فرد یکی 
از کارآفرینان بزرگ کش��ورمان هس��تند و 
تنها کسی بودند که آن زمان )سال ۱۳٦٤( 
 م��را برای رس��یدن ب��ه رویاهایم تش��ویق 

کرد.
حاال دیگر س��ه نفر ش��ریک بودیم. ابتدا 
با نام گدوک ش��روع به تولی��د کردیم. کل 
مس��ائل کارخانه برعهده م��ن بود. مدیریت 
کارخانه، طراح��ی و تولید را انجام می دادم 
و به ش��دت کیفیت را مدنظر قرار می دادم. 
یکی از شرکا، خریدها را انجام می داد و آن 

دیگری محصوالت را می فروخت. 
دوران گدوک تجربه بس��یار ارزش��مندی 
ب��رای من ب��ود. چون عمال با همه مس��ائل 
متداول در کسب وکار تولیدی، مانند خرید 
مواد اولیه، فروش محصوالت و... آشنا شدم 
و خودم یک کارگاه رو به رشد را مدیریت و 

رهبری می کردم.

کار، بس��یار خوب پیش می رفت. هرکس 
می ش��نید تعجب می ک��رد و می گفت واقعا 
چط��ور می توانی��د چنی��ن تولی��دی انجام 

دهید؟ با چه دستگاه های می سازید؟! 
تم��ام کارها را دس��تی انج��ام می دادیم 
و هیچ گون��ه تجهیزات کارخانه و دس��تگاه 
عظیم��ی نداش��تیم. یعنی طراح��ی فریزر 
را ب��ه روش��ی انج��ام داده بودم ک��ه تولید 
آن ب��ا تجهیزات کابینت س��ازی امکان پذیر 
 ب��ود. ای��ن راز روش تولی��د ما، ش��اه کلید 

کارآفرینی بود.
کم کم تیراژ تولید را با اضافه کردن نیروی 
انس��انی باال بردیم. تقاضای زی��ادی در بازار 
وجود داشت، به طوری که به تدریج مجبور 
شدیم ش��یفت شب هم بگذاریم. بازار خوبی 
بود و ما هم از آن اس��تفاده می کردیم و جلو 

می رفتیم.
اما بع��د از آنکه قطعنامه امضا ش��د، کار 
م��ا ناگهان افت ش��دیدی پیدا کرد. چک ها 
برگش��ت می خ��ورد، تولید متوقف ش��د و 

اوضاع شرکت به کلی به هم ریخت.
در واقع کسب وکار شراکتی ما، مراحل 
ایجاد و شروع را پشت سر گذاشته بود و 
در حال رشد بود که یکباره متوقف شد. 
ادامهدارد...

دورانگدوک

پنیرسوییسیودیگرهیچ!

فکر می کنم وضعیت اقتصادی و معیشتی 
ام��روز م��ردم ما نی��ازی به توصی��ه ندارد، 
چون مردم در ح��ال حاضر با حداقلی ترین 
امکان��ات و اوضاع مالی زندگ��ی می کنند؛ 
م��ردم در اینجا به معنای اکثریت اس��ت و 

نه اقلیت. 
اکثری��ت م��ردم ب��رای براب��ری دخل و 
خرج ش��ان از صبح تا شب می دوند. پس نه 
م��ن و نه هیچکس دیگ��ر نمی تواند توصیه 
درس��تی به مردم بکند، چون در این زمینه 
مردم تصمیم گیر نیس��تند که من بخواهم 

در رابطه با نوع تصمیم گیری به آنها توصیه 
داش��ته باشم.  از دس��ت مردم عمال کاری 
بر نمی آید. همه ای��ن اتفاقات هم تنها یک 
علت دارد و آن سیاست های دولت گذشته 
است. سر هم بندی یارانه ها فشار را بر مردم 
ه��ر روز زیاد و زیادتر ک��رد. قیمت گاز که 
ب��اال ب��رود هزینه های تولید ه��م به همان 
نس��بت باالتر م��ی رود و واحد های تولیدی 
مجبورند کاالهای ش��ان را گران تر بفروشند 

تا ورشکست نشوند. 
بنابرای��ن مردم هم به همان میزان قدرت 
خرید شان کاهش پیدا می کند. خدا را شکر 
که ب��ا حضور آق��ای روحانی ت��ورم به ۱۸ 
درصد رس��یده است و این پیش بینی وجود 

دارد که تا ۱۵ درصد هم خواهد رسید. 
در نتیج��ه بنگاه ه��ا و دول��ت ه��م توان 
ای��ن را دارند که س��الی ۱۵ درصد افزایش 
حقوق داشته باش��ند ولی وقتی ٤۰ درصد 
نرخ ت��ورم باال ب��رود و از آن طرف هم 2۰ 
درصد افزایش حقوق داشته باشیم طبیعتا 
 ق��درت خرید مردم ه��م منهای 2۰ درصد 
خواهد بود.  طی سال های پیش من و شما 
و مردمی که بی عرضه بودیم و نتوانس��تیم 
دالر  و  ببری��م  ارز  ب��ازار  ب��ه  را  پولم��ان 
خریدوفروش کنیم و دالل��ی کنیم؛ قدرت 

خریدمان پایین آمد. 
ش��اید کس��انی مثل ما اس��اتید اش��تباه 

بزرگی را مرتکب شده ایم.

بیعرضهبودیم
امرارمعاشومدیریتزندگیباحداقلها
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به یاد دارم در دوران کودکی، روزی تمام دیوارهای خانه را نقاشی کردم و به خاطر 
این مس��ئله تنبیه ش��دم. عالقه من به نقاشی به همان دوران بازمی گردد. اما آن تنبیه 
باعث نشد که از نقاشی دل بکنم. حتی آن زمان مادرم یکی از نقاشی هایم را به شبکه 
اول س��یما فرستاد و در برنامه کودک پخش شد. س��ال های جنگ بود و کار فرهنگی 
معنایی نداشت. بعد ها به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رفتم. نخستین باری 
که به کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان در ش��هر خودمان پا گذاش��تم، ذوق زده 

بودم. هر چند آن موقع کانون در یک خانه اجاره ای قرار داشت. 
در دوره دبیرس��تان هم رش��ته های هنری وجود نداش��ت و آموزش��گاه ها به صورت 
آکادمیک آموزش نمی دادند و بیش��تر جنبه ب��ازاری به خود گرفته بودند. واقعیت این 
است که نبود امکانات مانع از پیشرفت هنرمندان می شد. بعدها هم که در دانشگاه هنر 
پذیرفته ش��دم، به خاطر نگاه ضعیف اطرافیان انصراف دادم و به سمت کار مطبوعاتی 

رفتم. 
س��واد بصری در هنرهای تصویری بسیار مهم است و من سعی می کردم این مهم را 
چه در نقاشی و چه در کار صفحه آرایی مدنظر قرار دهم. بعد از این فعالیت های من به 
جشنواره و نمایشگاه معطوف شد. در دو جشنواره استانی که از طرف حوزه هنری ایالم 
برگزار می شد، رتبه اول را کسب کردم و این مسیر ادامه پیدا کرد و در جشنواره هایی 
مثل ایثار و شهادت، جشنواره ملی قرآن و جشنواره سراسری مطبوعات برگزیده شدم. 
بخ��ش زیادی از مهجور مان��دن هنر در ایالم و اینکه مردم کمتر در نمایش��گاه ها و 
فعالیت های فرهنگی حضور دارند به کوتاهی مس��ئوالن و مدیران فرهنگی بازمی گردد. 
چط��ور می توان تصور کرد یک مدیر فرهنگی حتی در افتتاحیه یک نمایش��گاه هنری 
حضور نداشته باشد؟ ولی این اتفاق در شهر ما طبیعی است. اگر فرهنگ سازی از طرف 
همی��ن مدیران صورت بگیرد، مردم هم به س��مت نمایش��گاه ها می روند. یک هنرمند 
دوس��ت دارد که آثارش تحلیل و تجزیه ش��ود و نگاه های مختلف را نس��بت به آثارش 
بسنجد. مخاطبان ما روز به روز کاهش پیدا می کنند و این خبر خوبی برای هنرمندان 
نیس��ت. یکی از دالیل این امر نبود پایگاه ها و پاتوق های فرهنگی منس��جم و مناسب 

است. 
بارها از ش��هرداری خواستیم با هنرمندان تصویری و تجسمی جلساتی گذاشته شود 
و ما هم مشاوره بدهیم و حتی در بحث اجرایی به شهرداری کمک کنیم. نبود هنرمند 
در ش��هرداری بزرگ ترین ضعف شهرداری است. از اندیشه هنرمند باید استفاده شود، 
این وضعیتی بس��یار بغرنج و ناراحت کننده اس��ت. زیبایی ش��هر ما نباید در یکس��ری 

دیوارنویسی ها خالصه شود. در یک کالم شهر ما زیبا نیست. 
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