
گزارش »فرصت امروز« از نحوه مدیریت یک مجموعه تهیه غذا

سرمایه گذاری روی گرسنگی!

تفاهم با اتریشی ها برای سرمایه گذاری در اروند

 بخش خصوصی در کشور اتریش 
مایل اس��ت در منطق��ه آزاد اروند 
سرمایه گذاری کند. هیاتی از انجمن 
اتریش- ای��ران در هفت��ه جاری به 
منطقه آزاد اروند س��فر کردند تا در 
بازدید از منطقه و دیدار و نشست با 

مدیران این منطقه آزاد، فرصت های 
س��رمایه گذاری را ارزیاب��ی کنند. 
اتریش��ی ها می خواهن��د پی��ش از 
برگزاری دور بع��دی مذاکرات 5+1 
که ش��اید آخرین خ��وان مذاکرات 
باش��د، میخ ش��ان را در منطقه آزاد 

اروند محکم کرده، ش��اید با حضور 
زودهن��گام و پیش ازپای��ان یافتن 
تحریم ها از دیگر رقبای خود پیشی 
گرفته باش��ند، مسئله ای که رییس 
این منطقه آزاد ب��ا حضور این گروه 

در اروند به آن اشاره کرده است.

پایان زودهنگام
تحریم ها

خوشی ها و مصائب آزادسازی قیمت ها

پیشنهاد جدید دولت در بودجه 94

 دعوت از بخش خصوصی
برای ساخت بزرگراه
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خبر کوتاه بود: صالح آبادی از بورس می رود! این خبری بود 
که همه خبرگزاری های کشور براساس »شنیده«ها منتشر 
کردند، اما این اقدام هماهنگ خبرگزاری ها برای انتشار این 
خبر این نکته را در ذهن تقویت می کند که...

خداحافظی صالح آبادی با بازار سرمایه

 از شایعه در رسانه ها
تا سکوت بورس و وزارت اقتصاد
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نظرسنجی »فرصت امروز« از کارشناسان درباره آزادسازی قیمت آب، برق و گاز 

از  آب��ادی  صال��ح  ب��ود:  کوت��اه  خب��ر 
ب��ورس می رود! ای��ن خبری ب��ود که همه 
خبرگزاری های کشور براساس »شنیده«ها 
منتش��ر کردن��د، ام��ا این اق��دام هماهنگ 
خبرگزاری ها برای انتشار این خبر این نکته 
را در ذه��ن تقویت می کن��د که به احتمال 
ریشه همه »شنیده ها« به یک منبع موثقی 
می رس��د، زیرا تا هنگام ارسال این گزارش 
هیچ یک از مس��ئوالن بورس��ی و مسئوالن 
وزارت اقتص��اد ای��ن »ش��ایعه« را تکذیب 

نکردند. 
البت��ه پی��ش از ای��ن هم در چن��د دوره 
ش��ایعاتی از این دس��ت در تاالر شیشه ای 
درگرفت. یکی از مواردی که این ش��ایعه تا 
مرحل��ه ای جدی پیش رف��ت زمانی بود که 
بورس با سقوط تاریخی آذرماه سال گذشته 
رو ب��ه رو بود؛ وزی��ر اقتصاد با ش��رکت های 
حقوقی جلس��ه گذاشت و بنا شد تا در سال 
جدید حقوقی ها به حمایت از بازار بپردازند 
و حتی در این راستا از ارقام کالنی هم برای 
تزریق به بازار نام برده ش��د، اما با گذش��ت 
چند روز مشخص شد که حقوقی ها نه تنها 
خریدار سهم ها نیستند، بلکه به شکل قابل 
مالحظه ای به فروش س��هم های خود اقدام 
کرده اند. این رفتار حقوقی ها پس از جلس��ه 
با وزیر اقتصاد و خبر منتش��ر ش��ده از این 
نشست، شایعاتی را در بازار منتشر کرد که 
اختالف��ات حقوقی ها با صالح آبادی موجب 
ش��ده تا آنه��ا برخالف توافق خ��ود با وزیر 
اقتص��اد عمل کنند. البته هی��چ گاه به طور 

شفاف این »زمزمه ها«ی جدی که در تاالر 
شیش��ه ای دهان به دهان می چرخد توس��ط 
س��ازمان ب��ورس تکذیب نش��د و در برخی 
موارد مس��ئوالن آن انتقاداتی را هم نسبت 
به عملکرد شرکت های حقوقی ابراز کردند. 
با این وجود به نظر می رسد، صالح آبادی 
دیگر در بورس کشور دست باال را ندارد زیرا 
از منظر حقوقی هم ریاست وی با مشکالتی 
روبه رو اس��ت. این دانش آموخته دانش��گاه 
امام صادق زمانی که 27 سال سن داشت از 
30 مهر ماه 1384 )پس از آن نزول سنگین 
تاریخی که به اعتقاد تکنیکالیست ها مربوط 
به چرخه ریاس��ت جمهوری است(به عنوان 
دبی��ر کل بورس اوراق بهادار تهران انتخاب 
ش��د و پس از تصویب قانون بازار س��رمایه 
در اول آذر ماه همان س��ال به عنوان رییس 
و عضو هیات مدیره س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار و دبیر شورای عالی بورس تا به امروز 

مشغول به کار است. 
ب��ه اعتق��اد منتق��دان، وی )که جس��ته 
گریخته س��خنی از آنه��ا در برخی محافل 
شنیده می ش��ود( از نظر قانونی ریاست وی 
با برخی مش��کالت روبه رو است. با احتساب 
دوره فعالی��ت علی صالح آب��ادی در قبل و 
بعد از ریاست س��ازمان بورس اوراق بهادار، 
هم اکنون ادامه فعالیت وی براس��اس قانون 
بازار اوراق بهادار، غیر قانونی اس��ت، زیرا در 
ماده )8( این قانون آمده که »مدت عضویت 
هر ی��ک از اعض��ای هیات مدیره س��ازمان 
بورس پنج سال است و انتخاب دوباره آنان 

برای یک دوره دیگر بالمانع است.«
اما حتی با احتساب این موضوع هنوز یک 

س��ال تا پایان دوره ریاس��ت صال��ح آبادی بر 
بورس باقی مانده اس��ت و استقبال زودهنگام 
منتقدان از این موضوع بیش��تر معلول تمایل 
آنها به ایجاد شوک مثبت در بازار برای کاهش 
فشار سقوط اس��ت. البته نباید فراموش کرد 
که با رفت��ن صالح آبادی هم معلوم نیس��ت 
که بازار سرمایه با فرآیند مثبتی مواجه شود 
زیرا عوامل منفی شدن بورس )مثل ابهام در 
مذاکرات هس��ته ای( هنوز به قوت خود باقی 
هس��تند؛ مگر اینکه به این نتیجه برسیم که 
ب��ا توجه به کناره گیری وی، حقوقی ها به این 
نتیجه می رسند که در جهت حمایت از بورس 
سرمایه های خود را وارد بازار کنند، اما آیا واقعا 
با وجود ابهامات جدی درباره آینده مذاکرات، 
حقوقی ها دست به چنین کاری می زنند؟ به 
نظر می رس��د، فوری تری��ن و قوی ترین اتفاق 
ممکن بع��د از رفتن صالح آب��ادی یک موج 

کوتاه مدت در افزایش شاخص کل باشد. 
اما گزین��ه ای که این ب��ار از آن به عنوان 
می برن��د،  ن��ام  صالح آب��ادی  جانش��ین 
محمدفطانت فرد اس��ت. ش��نیده های ما از 
فع��االن بازار س��رمایه حاکی از این اس��ت 
ک��ه وی مورد حمایت وزیر اقتصاد اس��ت و 
توانسته است خیلی زود مراحل ترقی را در 
س��اختار مدیریت اقتصاد کش��ور طی کند. 
طیب نی��ا پیش از این در 11 دی ماه س��ال 
گذش��ته وی را به عنوان عض��و هیات مدیره 

بانک ملی منصوب کرده بود. 
فطانت فرد حقیقی مدیری اس��ت که هم 
س��ابقه مدیریت بانکی در کارنامه خود دارد 
و هم س��ابقه مدیریت ش��رکت خودرویی. از 
همی��ن رو به نظر می رس��د، ورود وی با این 

کارنامه در بورس بر سرنوشت گروه های بانکی 
و خودرویی تاثیر مثبت داش��ته باشد. وی از 
س��ال 1386 در ترکی��ب هیات مدیره بانک 
پارس��یان قرار داش��ت و ریاست هیات مدیره 
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان که بخشی 
از س��هام آن متعلق به بانک اس��ت، بر عهده 
دارد. همچنین وی نایب رییس هیات مدیره 
بیمه پارس��یان، مدیر عامل ش��رکت تامین 
سرمایه لوتوس پارسیان و عضو هیات مدیره 
بانک پارس��یان و قائم مقام مدیر عامل بانک 
نیز ب��ود که همزمان همه این کرس��ی ها را 
ت��رک کرد. وی پی��ش از آن هم از ش��رکت 
س��اپکو ب��ه بانک آم��ده بود و ب��ه عضویت 
هیات مدی��ره بزرگ ترین بانک کش��ور یعنی 

بانک ملی درآمد. 
البته وی با بازار سرمایه ناآشنا نیست و اثری 
را هم در این باره منتش��ر کرده است. اثر وی 
 )Option( تالیف کتاب اوراق اختیار معاملیه
در بازار سرمایه ایران )موسسه تحقیقات پولی 
و بانک��ی، بان��ک مرکزی جمهوری اس��المی 
ایران( نام دارد که نشان می دهد مدیر جدید 
از نظر تئوریک با دانش بورس آشنا بوده است. 
در  )تحقی��ق  مدیری��ت  دارای  فطان��ت 
عملیات( از دانش��گاه تربی��ت مدرس، فوق 
لیسانس پیوس��ته مدیریت مالی از دانشگاه 

امام صادق )ع(است. 
ب��ا این وجود، باید منتظ��ر بود و دید که 
وزارت اقتصاد و س��ازمان بورس در روزهای 
آینده آیا ای��ن تغییر و تحوالت را به صورت 
رس��می اعالم خواهند کرد یا مانند دفعات 
قبل موضوع در حد یک شایعه پایان خواهد 

گرفت.

مع��اون اول رییس جمه��وری گف��ت: در 
بودج��ه س��ال 94 منابعی دیده ش��ده که 
در زمینه اش��تغال در س��ال آینده گام های 
بهتری برداریم و تا آخر س��ال جاری، کشور 
از نظر اقتصادی متحول شده و خروج کشور 

از رکود قطعی می شود. 
ب��ه گزارش ایرنا  اس��حاق جهانگیری، در 
آیین افتت��اح کارخان��ه تولید کنس��تانتره 
سنگ آهن شهرستان اس��دآباد افزود: آنچه 
که مهم اس��ت و کش��ور و مردم به آن نیاز 
دارن��د یک حرک��ت جدی اقتص��ادی برای 
حل مشکالت اقتصادی زندگی مردم و حل 
مس��ائل بیکاری است که باید دولت و ملت 
دست به دست هم داده و گره های بزرگ را 
بگش��ایند.  وی اظهار کرد: دولت از فعاالن 

بخش خصوصی انتظار دارد پای کار آمده و 
در زمینه های اقتصادی دولت را یاری کنند. 
مع��اون اول رییس جمه��وری اف��زود: در 
مقطع��ی نیاز اس��ت ای��ن مجموعه ها برای 
س��رمایه گذاری ج��دی و افزای��ش تولید و 
رفع نگرانی های مردم و مشکالت اقتصادی 

کشور به کمک دولت بیایند. 
جهانگی��ری گف��ت: بخش مع��دن یکی 
از زمینه های��ی اس��ت که می توان��د محور 
سرمایه گذاری باشد، زیرا در ایران پتانسیل 
و  فل��زی  در بخش ه��ای  زی��ادی  مع��دن 

غیر فلزی وجود دارد. 
مع��اون اول رییس جمه��وری تاکید کرد: 
معادن زیادی در سراس��ر کشور و همچنین 
در غرب و ش��رق کش��ور وج��ود دارد و در 

دوره ه��ای گذش��ته این بحث مط��رح بود 
که آیا در اس��تان های همدان، کردستان و 
کرمانش��اه معادن سنگ آهن وجود دارد که 
بت��وان با توجه ب��ه نزدیکی به کش��ورهای 

همسایه تولید و صادر کرد. 
مع��اون اول رییس جمه��وری گفت: مواد 
معدنی در کش��ور وج��ود دارد و نباید مواد 
معدنی خام وارد کنیم و باید مواد در داخل 
کش��ور تولید ش��ود تا م��ردم از ثمرات آن 

برخوردار شوند. 
مع��اون اول رییس جمه��وری در ادام��ه 
س��امان دادن به صندوق های بازنشس��تگی 
را یک��ی از محورهای جدیدی که در برنامه 
ششم به آن پرداخته می شود، عنوان کرد. 

جهانگی��ری گف��ت: نحوه تامی��ن حقوق 

بازنشس��تگان دش��وار اس��ت و کس��ی که 
حقوق بگی��ر دولت اس��ت بع��د از یک دوره 
از دولت بازنشس��ته می شود و از یک ردیف 
بودجه دولت به ردیف دیگر منتقل می شود. 
وی تصریح کرد: صندوق های بازنشستگی 
برای جداشدن کارمندان بعد از بازنشستگی 
از دولت راه اندازی ش��ده، ولی متاسفانه بار 
عظیم��ی بر دوش دولت گذاش��ته اند و باید 
صندوق ها از منابع خودشان استفاده کنند. 
وی با بیان اینکه سامان دادن برنامه های 
صندوق بازنشس��تگی، مح��ور اصلی برنامه 
شش��م اس��ت، گف��ت: با ای��ن اق��دام این 
صندوق ها ب��ا منابعی ک��ه در اختیار دارند 
سرمایه ها و بازدهی بیشتر و بهتری به دست 

می آورند.  

خداحافظی صالح آبادی با بازار سرمایه

از شایعه در رسانه ها تا سکوت بورس و وزارت اقتصاد

معاون اول رییس جمهوری: 

خروج کشور از رکود تا پایان سال جاری قطعی است

اصغر قاسمی

معاون برنامه ری��زی و نظارت راهب��ردی به پرداخت 
یارانه 5200 میلی��اردی تولید در س��ال آینده اش��اره 
کرد و گفت: قرار نیس��ت ک��ه این مبلغ ب��ه طور نقدی 
بین واحد های تولیدی توزیع ش��ود، بلکه آن را در قالب 

تسهیالت ارزان قیمت در اختیار آنها قرار می دهیم. 
محمدباق��ر نوبخت افزود: ش��أن واحده��ای تولیدی 
باالت��ر از این اس��ت ک��ه آنها از م��ا کم��ک این چنینی 
بخواهن��د. م��ا تس��هیالت ارزان قیمت��ی را در اختیار 
واحدهای تولی��دی قرار خواهی��م داد، به تم��ام وزرای 
جهاد کش��اورزی، صنع��ت و معدن و راه و شهرس��ازی 
عرض می کنم که از نظر سیستم بانکی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی به دس��تور رییس جمه��ور تضمین بانکی 

خواهد داد. 
وی با اش��اره به عملک��رد دولت در س��ال های پیش 
گفت: در سه سال اول رش��د اقتصادی سه درصد، سال 
بعد منفی 6.8 درصد، س��ال بعد از آن منفی 1.9 درصد 
و تازه سال 93 رشد اقتصادی مثبت شد و هیچ گاه رشد 

هشت درصدی اقتصادی حاصل نشد. 
معاون برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی رییس جمهور 
ادامه داد: در سال 94 باید این برنامه جمع شود و اهداف 
تحقق نیافته   در این سال محقق شود. به همین جهت، 
سال 94 سال ویژه ای در مورد بودجه است؛ زیرا منابعی 
که در اختیار دولت است محدود شده است و ما نیازمند 
تخصیص بهینه منابع هستیم و موظفیم از منابع به نحو 

شایسته استفاده کنیم. 
وی با اشاره به اینکه ما مدعی هستیم  مشکالت قابل 
حل کردن هس��تند، اظهار کرد: مش��کالت حل شدنی 
هس��تند؛ اما به زمان نی��از دارد و توقع م��ردم از دولت 
به عنوان خدمتگزارش��ان باید متناسب با واقعیت باشد، 
ما روزهایی را سپری نمی کنیم که 700 یا 800 میلیارد 
دالر به اقتصاد ایران وارد ش��ده، ما در ح��ال حاضر باید 
کش��ور را با 24 میلیارد دالر اداره کنیم، پ��س از مردم 

می خواهم از ما به همین میزان انتظار داشته باشند. 
معاون رییس جمهور در خص��وص اینکه قیمت نفت 
در بودج��ه 72 دالر در نظر گرفته ش��ده، اظهار کرد: در 
حال حاضر، ما کمتر از یک سوم بودجه را براساس نفت 
بسته ایم. آنچه که ما االن در ارتباط با قیمت نفت داریم، 
مبلغ ثابتی نیس��ت، درست است که س��ال گذشته در 
همین زمان قیم��ت نفت 108 دالر بود و م��ا در بودجه 
آن را 100 دالر در نظرگرفتیم، چه کس��ی فکر می کرد 
نفت 108 دالر پارس��ال ام��روز به 68 دالر برس��د. پس 
همان طور که می بینید هیچ می��زان ثابتی برای تعیین 
قیمت وجود ندارد.  نوبخت با اش��اره ب��ه اینکه اقتصاد 
کش��ور ما س��ال ها با نفت زندگی ک��رده، تصریح کرد: 

بنده 16 س��ال در مجلس با اعداد مختلف بودجه مواجه 
بودم، در ش��رایطی که قیمت نفت هش��ت دالر بود و ما 
با نفت بشکه ای 8 و 10 دالر کش��ور را اداره کردیم، چه 
کس��ی فکر می کرد قیمت نفت به بش��که ای 100 دالر 
برس��د، قیمت نفت هیچ زمان قابل پیش بینی نیس��ت.  
وی با بیان اینکه ما باید یک بودج��ه محوری برای نفت 
داشته باشیم و خود را برای بیش��تر یا کمتر از آن آماده 
کنیم، تصریح کرد: برای س��ال آینده مطابق پیش بینی 
کارشناس��ان، قیمت نفت از بش��که ای 70دالر پایین تر 
نمی آید و برخی از کارشناس��ان معتقدند، این قیمت به 
باالی 80 دالر نیز می رس��د.  س��خنگوی دولت با تاکید 
بر اینکه تمامی ارقام مطرح ش��ده در بودجه 94 جدید 
بوده و هیچ کدام عدد گذشته نیست، اظهار کرد: با همه 
محاسباتی که در ابتدا با این مسئله صورت گرفته ما باید 
خود را برای امس��ال با اعداد حدود 70 تا 80 دالر نفتی 
که تا پایان س��ال خواهیم داش��ت، اداره کنیم چنان که 
تا االن اداره کردیم. وی تصریح کرد: بودجه س��ال آینده 
در راستای تحقق سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی است 
که می خواهیم اجرایی ش��ود و روی دانش بنیان بودن 
اقتصاد فعالیت کند که بیش از 800 هزار میلیارد تومان 
بودجه را برای امور فن��اوری نو اختصاص دادیم و با همه 
این اوصاف ب��ه دنبال مهار تورم هس��تیم و از 224 هزار 
میلیاردتومان 166 هزار میلیارد تومان��ش را برای امور 
جاری گذاش��ته ایم که هزینه ن��ام دارد. 47 هزار و 700 
میلی��ارد تومانش ب��رای طرح های عمران��ی اختصاص 
پیدا کرده و میزان رشدی که ما برای هزینه های جاری 
گذاشتیم 6.2 درصد است، اما رشدی که برای طرح های 
عمرانی در نظر گرفته ایم امس��ال 48 هزار میلیارد توان 

افزایش داریم. 
وی ب��ا تاکید بر اینکه س��رمایه گذاری م��ا 20 درصد 
نسبت به سال گذش��ته افزایش پیدا کرده است، اظهار 
کرد: اقدام دیگری که در س��ال آینده انجام خواهیم داد 
این اس��ت که دو هدف دیگر به ه��دف اصلی مان اضافه 
می ش��ود که یکی از آنها اش��تغال جوانان اس��ت. پیش 
جوانان ش��رمنده ایم که س��ال ها زحمت می کش��ند و 
می خواهند به کش��ور خدمت کنند، اما ش��غل مناسبی 
ندارند.  س��خنگوی دولت افزود: ش��ورای عالی اشتغال 
و وزارت کار و رف��اه اجتماع��ی جلس��ه های فراوان��ی 
را گذاش��تند و معاون��ت وزارت تعاون اع��الم کرده که 
طرح های بس��یاری دارد، اما بودجه ما محدود است و ما 
هزار میلیارد تومان به صورت مجزا برای کمک به برنامه 
اشتغال جوانان و فارغ التحصیالن اختصاص داده ایم که 
امیدواریم این بودجه بتواند کمک شایانی به جوانانمان 

کند. 

نوبخت اعالم کرد 
سازمان مدیریت برای واحدهای تولیدی تضمین بانکی می دهد

جناب آقای دکتر شجاع الدین بازرگانی
عضو محترم هیات نمایندگان اتاق ایران

بدین وسیله مصیبت وارده را به شما تسلیت عرض نموده، 
برای آن مرحوم، علو درجات و برای بازماندگان محترم 

آرزوی صبر جمیل و اجر جزیل می نماید.
رئیس، هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق ایران
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سازمان آگهی ها



کاه��ش اج��رای پروژه های 
برق رس��انی و محدود ش��دن 
س��بب  صادرات��ی  بازاره��ای 
ش��ده که برخی ش��رکت های 
دکل ساز ایران رش��ته فعالیت 
خود را تغییر داده یا با ظرفیت 
محدود به فعالی��ت خود ادامه 
دهند. این تهدیدی اس��ت که 
خودکفایی ای��ران را در صنعت 

ساخت دکل نشانه رفته است. 
ایران در س��اخت دکل های 
تم��ام  خودکفاس��ت.  ب��رق 
طراح��ی  س��اخت،  مراح��ل 
و نص��ب دکل ه��ای ب��رق در 
داخل کش��ور انجام می شود. 
با وج��ود آنک��ه اس��تفاده از 
دکل های غول پیک��ر برق در 
داخل ش��هرها، منسوخ شده، 
اما هنوز هم ب��ار اصلی انتقال 
برق در ش��بکه بین ش��هری، 
روی دوش ش����رک��ت ه�ای 
دکل سازی اس��ت. 52درصد 
از ص��ادرات خدم��ات فنی و 
مهندسی کش��ور در سال 91 
متعل��ق به صنع��ت آب و برق 
بوده است. س��هم این صنعت 
از صادرات غیر نفتی در س��ال 
گذش��ته به 35 درصد کاهش 
یافته که بدون ش��ک بخشی 
از آن ب��ه خاطر اف��ت فعالیت 
ش���رک�ت های دکل س��از در 

ایران بوده است. 
محمد فارس��ی، مدیر عامل 
ش��رکت یاس��ان، کل ظرفیت 
ص��ادرات صنعت دکل س��ازی 
ای��ران را 100 هزار ت��ن اعالم 
ک��رده و می گوی��د: در ح��ال 
حاضر فقط 40 ه��زار تن دکل 

صادر می کنیم. 
وی عم��ده بازاره��ای دکل 
ایران��ی را ع��راق، افغانس��تان، 
آس��یای میان��ه، بن��گالدش و 
پاکس��تان اعالم ک��رده و ادامه 
می ده��د ک��ه محدودیت های 
سیاس��ی  ش��رایط  از  ناش��ی 
س��بب ش��ده، با این کشورها 
غیرمس��تقیم  قرارداده��ای 
امض��ا ش��ود. نب��ود امنیت در 
برخ��ی بازاره��ای ه��دف هم 
صادرات دکل ایرانی را کاهش 

داده است. 
مدیر عامل ش��رکت یاس��ان 
مهم ترین دلیل رکود در بخش 
تولید را محدودیت های بانکی 

اعالم می کند. 
وی تنه��ا راه دریاف��ت پول 
حاصل از ص��ادرات محصوالت 

ایران��ی ب��ه خ��ارج را حم��ل 
چمدانی و استفاده از صرافی ها 
دانس��ته و می گوید ک��ه با این 
ش��یوه ها، تمام نیازهای بخش 

تولید را تامین نمی شود. 
فارسی در پاسخ به این سوال 
که آیا اس��تفاده از صرافی برای 
نقل و انتقال پول هیچ ریسکی 
به همراه ندارد،  این گونه پاسخ 
می دهد که برخی ش��رکت ها با 
مش��کالتی دراین رابطه مواجه 
ش��ده اند اما تنه��ا راه حضو در 
بازاره��ای خارج��ی پذی��رش 
ریس��ک اس��تفاده از صرافی ها 

است. 
نقدینگی  تامی��ن  وی 
برای س��رمایه در گردش 
را  تولی��دی  واحده��ای 
مشکل دیگر دکل سازان 

می داند. 
مدی��ر عامل ش��رکت 
یاس��ان تاکی��د می کند 
باید  تولیدکنن��ده  ک��ه 
پ��ول کاف��ی در اختیار 

داش��ته باش��د تا تم��ام فوالد 
م��ورد نی��از در دکل ه��ا را از 
بازاره��ای خارج��ی به صورت 

یکجا تهیه کند. 
وی در پاس��خ به این سوال 
که آیا ب��رای واردات فوالد به 
کشور مشکلی از نظر گشایش 
LC وج��ود ن��دارد، می گوید، 
ف��والد از بازارهای هند و چین 
به ش��یوه تهاتر تامین می شود 
و ب��رای ورود م��اده اولی��ه با 
الزم  نظارت ه��ای  کیفی��ت، 
توسط فعاالن بخش خصوصی 

انجام می شود. 

نیاز به برگزاری 
مناقصه جدید

اگرچه  دکل س��ازی  صنعت 
از نظ��ر دان��ش و تکنول��وژی 
بوم��ی  صددرص��د  س��اخت، 
اس��ت، اما بیش از نیمی از مواد 
اولیه مورد نیاز خود را از خارج 
وارد می کند. ب��ه همین دلیل 
محم��ود فتوره چ��ی، ریی��س 
کمیته دکل س��ازان سندیکای 
برق به دولت توصی��ه می کند 
که ن��رخ ارز را تثبی��ت کند تا 
فعاالن این بخش بدون دغدغه 
به فعالیت های خود ادامه داده 

و در مناقصه ها شرکت کنند. 

وی به بخش��نامه 25 مرداد 
93 وزارت صنع��ت و مع��دن و 
تجارت اشاره کرده و می گوید، 
براساس این بخش��نامه دولت 
ب��ه یکباره اع��الم کرد ک��ه ارز 
مبادله ای به واردات »نبش��ی« 
تعلق نمی گی��رد. زی��را دولت 
قصد دارد از تم��ام توان داخلی 

استفاده کند. 
ریی��س کمیته دکل س��ازان 
س��ندیکای برق ادامه می دهد، 
ایران قادر به تولید نبشی مورد 
نیاز صنعت دکل سازی نیست و 
این مسئله در جلس��ه ای که با 

وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و انجمن فوالد داشتیم، مطرح 

شده است. 
ک��ه  می کن��د  اضاف��ه  وی 
نی��از دکل س��ازان به نبش��ی، 
ح��دود هفت ه��زار تن اس��ت 
و این مس��ئله توس��ط نامه ای 
به انجم��ن فوالد اعالم ش��ده، 
ام��ا هن��وز پاس��خی دریافت 

نکرده ایم. 
م�ی گ�وی��د،  ف�ت�وره چ���ی 
تولیدکنن��دگان دکل ب��ا ن��رخ 
ارز آزاد م��واد اولیه خ��ود را وارد 
می کنند، اما دولت در اختصاص 
جوایز صادراتی، با نرخ مبادله ای 
انج��ام  را  محاس��بات 
می دهد. در نتیجه انگیزه 
فع��االن ای��ن بخ��ش به 
تدریج برای ادامه مس��یر 
کاه��ش یافت��ه و در حال 
تغییر شاخه فعالیت خود 

هستند. 
وی با اش��اره به اینکه 
پی��ش از افزایش یک باره 
ن��رخ ارز حداقل 20 ش��رکت 
دکل ساز فعال در کشور وجود 
داشت، تعداد شرکت های دایر 
فعلی را حدود 10شرکت اعالم 

می کند. 
ریی��س کمیته دکل س��ازان 
س��ندیکای برق معتقد است، 
ب��رای دمی��دن روح ت��ازه در 
ای��ران  دکل س��ازی  صنع��ت 
بای��د مناقصه ه��ای جدید در 
داخ��ل کش��ور برگزار ش��ود. 
داخل��ی  تولیدکنن��ده  زی��را 
نمی توان��د برنام��ه تولید خود 
را براس��اس بازاره��ای ه��دف 

صادراتی تنظیم کند. بسیاری 
از بازارهای محص��والت ایرانی 
ب��ا مش��کالت امنیت��ی مواجه 
هس��تند و فعالی��ت در آنه��ا 

مسائل خاص خودش را دارد. 

نبود انگیزه برای 
صادرات

ص��ادرات دکل به خ��ارج از 
ایران نه تنها با ریس��ک باالیی 
به دلی��ل اس��تفاده از صرافان 
مواجه اس��ت، بلکه عطا تقوی 
مدیر عامل ش��رکت سازند برج 
دریافت جوای��ز صادراتی را هم 
به »هفت خان رس��تم« تشبیه 

می کند. 
وی در ادام���ه م�ی گ�وی��د، 
اختص��اص جوای��ز صادرات��ی 
مکانیزم پیچی��ده ای دارد و در 
نهایت هم به تولیدکننده تعلق 

نمی گیرد. 
تق��وی س��ازمان هایی نظیر 
تامین اجتماعی و اداره دارایی 
ی��ا س��ازمان ام��ور مالیاتی را 
گلوگاه ه��ای تمدی��د دوب��اره 

کارت بازرگانی می داند. 
وی اضاف��ه می کن��د، اگ��ر 
کوچک ترین  تولیدکنن��دگان 
بدهی به این سازمان ها داشته 
باش��ند، کارت بازرگان��ی آنها 
تمدید نمی ش��ود، درحالی که 
دول��ت در پرداخ��ت مطالبات 
مرب��وط ب��ه پروژه ه��ا حت��ی 

یک سال هم تاخیر دارد. 
مدیر عامل ش��رکت س��ازند 
ب��رج عن��وان می کن��د، ع��دم 
تمدید به موقع کارت بازرگانی 
سبب می ش��ود افراد نتوانند از 
مزای��ای ای��ن کارت اس��تفاده 

کنند. 
در ح��ال حاض��ر، ش��رکت 
وی که س��ابقه چندی��ن فقره 
صادرات با اس��تفاده از دالالن 
را در کارنام��ه دارد، ب��ه دلیل 
مشکالت موجود در این بخش 
و نبود انگی��زه کافی، از فعالیت 
در بازاره��ای خارجی دس��ت 
کشیده اس��ت. تقوی، افزایش 
یک باره قیمت دالر در سال 91 
را عامل اصلی از دس��ت رفتن 
مزیت ه��ای صادرات��ی ای��ران 

می داند. 
وی اضاف��ه می کن��د، ع��دم 
تامی��ن س��رمایه در گ��ردش 
بنگاه ه��ای  ب��رای  مناس��ب 
تولیدی مش��کلی اس��ت که به 
ط��ور کل��ی گریبان گی��ر تمام 

صنایع ایران شده است. 

کاهش اجرای پروژه های برق رسانی به همراه داشت

آب رفتن شرکت های دکل ساز در کشور

ارائه ی��ک روایت هم��ه جانبه 
و قانع کنن��ده از موض��وع واردات 
و  چی��ن  ت��وس��ط  نفت خ��ام 
ذخیره کردن دشوارتر از هر زمان 
دیگری اس��ت؛ خصوصا اطالعاتی 
ک��ه از معام��الت در م��اه نوامبر 
منتشر شده اس��ت تصویر درهم 
ریخته ای را از وضع موجود نشان 

می دهد. 
در چند هفته اخی��ر و همزمان 
ب��ا کاهش قیم��ت نف��ت، یکی از 
انتظارات��ی ک��ه در ب��ازار وج��ود 
داش��ت افزایش خری��د و واردات 
بزرگ تری��ن  توس��ط  نفت خ��ام 
خریدار آن در جه��ان یعنی چین 
بود ک��ه به عقی��ده کارشناس��ان 
بخش��ی از این نفت وارداتی برای 
ذخیره ک��ردن و بخش��ی دیگر با 
رونق گرفتن ص��ادرات به مصرف 
داخل��ی ای��ن کش��ور اختصاص 
می یافت. این نظریه ممکن است 
در م��ورد واردات نفت خام و مس 
درست باش��د، اما به طور قطع در 
مورد آه��ن و زغال س��نگ صدق 

نمی کند. 
در ماه نوامبر پک��ن 25 میلیون 
و 410 ه��زار تُ��ن معادل ش��ش 
بش��که  180 ه��زار  و  میلی��ون 
نفت خ��ام در روز وارد ک��رده که 
در مقایس��ه با ماه اکتبر که میزان 
واردات نفت خام این کش��ور پنج 
میلیون و 670 هزار بش��که در روز 
ب��ود افزایش نش��ان می دهد. این 
می��زان واردات نفت خام در حالی 
اتفاق می افتد ک��ه چین همچنان 
به عنوان یک��ی از صادرکنندگان 
اصلی س��وخت پاالیش شده باقی 
مان��ده، ولی ب��ا نگاهی ب��ه حجم 
صادرات س��وخت از سوی پکن بر 

اساس آمار ارائه ش��ده میزان آن 
در ماه نوامب��ر 70 هزار تن معادل 
هفت هزار بش��که در روز بوده که 
در مقایس��ه با صادرات 205هزار 
بش��که در روز در ماه اکتبر حجم 
صادرات ای��ن محص��ول کاهش 
چش��مگیری را نش��ان می دهد. 
ای��ن کاهش ص��ادرات س��وخت 
نش��ان می دهد، افزای��ش واردات 
نفت خ��ام ب��ه معن��ای افزای��ش 
ص��ادرات آن به عن��وان س��وخت 
پاالیش شده نبوده و این میزان یا 
به مصرف داخلی می رسد یا اینکه 
در تانکره��ای عظیم نفتی ذخیره 

می شود. 
ب��ا در نظ��ر گرفت��ن مس��ائل 
مطروحه در باال به نظر می رس��د، 
بخش��ی از نفت وارداتی توس��ط 
چین وارد فرآین��د تولید و تجارت 
این کش��ور شده و بخش��ی دیگر 
در زم��ره ذخایر اس��تراتژیک این 
کش��ور قرار می گیرد. با این همه 
حجم تقاض��ای ضمن��ی چین با 
درنظر گرفتن توان پاالیش��گاه و 

س��وخت پاالیش ش��ده صادراتی 
این کش��ور با 10 میلیون بش��که 
در روز در مقایس��ه با ماه سپتامبر 
که این میزان 10 میلیون و 300 
هزار بش��که در روز بود کاهش را 

نشان می دهد. 
در مورد مس نی��ز این احتمال 
وجود دارد ک��ه واردات اخیر این 
محصول توس��ط پکن ب��ه منظور 
افزای��ش ذخایر مس این کش��ور 
ب��وده اس��ت. زی��را واردات ای��ن 
محصول با افزای��ش پنج درصدی 
نس��بت به ماه اکتبر با 420 هزار 
تُ��ن ب��رای هفتمین م��اه پیاپ��ی 
افزایش یاف��ت. همچنین خرید و 
واردات سایر آلیاژها نیز به موازات 
مس و با توجه ب��ه اختالف قیمت 
در چی��ن و بورس لن��دن افزایش 
یافته اس��ت. در مجموع می توان 
گفت، ارزانی آهن در س��ال جاری 
عمده ترین دلیلی اس��ت که چین 
به ش��دت به خری��د و واردات آن 

مشغول بوده است. 
گفتن��ی اس��ت س��قوط مداوم 

مس در بازار مس لندن و رسیدن 
قیمت آن به شش هزار و 230دالر 
در ه��ر ت��ن در روز یکم دس��امبر 
ممکن است به افزایش خرید این 
محصول به منظ��ور ذخیره کردن 

آن منتهی شود. 
نکت��ه حائ��ز اهمی��ت در ای��ن 
بین آن اس��ت ک��ه پیش بینی ها 
در م��ورد اقتصاد چی��ن و میزان 
رش��د آن مطابق انتظ��ار محقق 
نشده و به نظر می رس��د، اقتصاد 
این کشور تحت فش��ار قرارگرفته 
است. میزان رش��د صادرات پکن 
نس��بت به س��ال قبل 4/7 درصد 
رشد را نش��ان می دهد، در حالی 
که این رقم به مراتب کمتر از 8/2 
درصدی است که به طور متوسط 
انتظار می رفت چین به آن دست 

یابد. 
نگرانی عم��ده دیگ��ری که در 
این بین وج��ود دارد، کاهش 6/7 
درص��دی ارزش ص��ادرات چین 
از سال گذش��ته تاکنون بوده، در 
صورتی ک��ه تحلیلگ��ران انتظار 

داش��تند ارزش ص��ادرات ای��ن 
کش��ور رش��دی 3/9 درصدی را 
تجربه کند. در حالی که از کاهش 
قیمت کااله��ا به عن��وان یکی از 
دالیل این افت و سقوط اقتصادی 
نام ب��رده می ش��ود، ام��ا تقاضای 
داخلی به ش��کل نگران کننده ای 
در ح��ال کاه��ش یافت��ن ب��وده 
اس��ت. موضوع��ی ک��ه می تواند 
موجبات دومی��ن اقدام به کاهش 
ن��رخ بهره بانک��ی را در هفته های 

پیش رو فراهم کند. 
ای��ن تصمی��م ممکن اس��ت تا 
ح��دی بتوان��د موجب روش��ن تر 
ش��دن آین��ده ش��ود، ام��ا برای 
دس��تیابی به یک رش��د پایدار و 
در پی آن رون��ق بازارها و افزایش 
واردات و صادرات به چیزی بیش 
از به کارگی��ری محرک های پولی 

نیاز است. 
در حال حاض��ر، تنه��ا دلیل و 
افزایش واردات برخی محصوالت 
و فرآورده نظی��ر نفت خام و برخی 
آلیاژه��ا، ذخی��ره ک��ردن آنها و 
افزایش س��طح ذخایر استراتژیک 
و  اگرچ��ه کارشناس��ان  اس��ت. 
معتقدند،  اقتص��ادی  تحلیلگران 
تنه��ا راه افزای��ش تقاض��ا ب��رای 
نفت خام و س��ایر محص��والت در 
ب��ازار خری��د آنها توس��ط چین و 
ب��ه  گان  س��ایرمصرف کنندگان 
منظوره ذخی��ره آنهاس��ت، اما از 
س��وی دیگ��ر معتقدن��د، اقتصاد 
چین رو ب��ه اف��ول ب��وده و توان 
حرکت آن به س��وی رش��د مانند 
گذش��ته نب��وده و از آن کاس��ته 

خواهد شد. 
مترجم: معراج آگاهی
منبع: رویترز
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پاالیشگاه

اخبار استانی

خبر

بازار نفت

راه اندازی بخشی از نیروگاه گازی 
پاالیشگاه فجر جم تا پایان امسال

 ریی��س مهندس��ی عموم��ی و اج��رای طرح های 
ش��رکت پاالی��ش گازفجرجم بوش��هر با اش��اره به 
گازی  نی��روگاه  90درص��دی س��اخت  پیش��رفت 
این ش��رکت گفت: امس��ال بخش��ی از این نیروگاه 

راه اندازی خواهد شد. 
احمدرضا اس��دنیا افزود: ظرفیت تولید این نیروگاه 
82.5 مگاوات برق اس��ت و راه اندازی آن تحولی مهم 
درشرکت های پاالیش��ی گاز کشور به ش��مار می رود. 
 EPC این پروژه با اعتبار 440 میلیارد ریال به صورت
ب�ا مش��ارکت ش��رکت های پتروتکس��ان و طراحی و 
س��اختمان نفت ایران در حال احداث اس��ت. عملیات 
اجرای��ی این پروژه در س��ال 86 آغاز ش��د و اکنون در 

مرحله راه اندازی است. 

عراق پس از عربستان 
قیمت نفت خود را کاهش داد

عراق پس از عربستان با هدف جذب مشتری بیشتر 
و افزایش س��هم خ��ود در ب��ازار، قیمت نف��ت خود را 
کاهش داد.  به گزارش ایرن��ا، روزنامه اکونومیک تایمز 
هند گزارش داد، شرکت بازاریابی و فروش نفت عراق 
)س��ومو( اعالم کرده، قیمت رس��می فروش نفت خام 
اصلی این کش��ور یعنی نفت س��بک بص��ره، به مقصد 
امریکا و آس��یا را برای تحوی��ل در م��اه ژانویه 2015 
پایی��ن آورده، ام��ا قیم��ت ف��روش آن را در بازارهای 

اروپایی اندکی باالتر برده است. 
این س��ازمان دولتی عراق قیمت نفت س��بک بصره 
را در بازارهای آس��یایی ب��رای ماه ژانوی��ه چهار دالر 
 کاهش داد. این در حالی اس��ت که پی��ش از این نفت 
دوبی - عمان ب��رای تحویل در ماه دس��امبر 2014 با 

تخفیف دو دالر و 15 سنتی عرضه شده بود. 
همچنی��ن، قیمت نفت س��بک بصره ب��رای تحویل 
در ماه ژانوی��ه به بازارهای امریکایی از س��وی س��ومو 

40سنت کاهش داده شد. 
در همین حال، س��ومو قیمت فروش نفت سبک 
بصره را ب��ه بازاره��ای اروپایی اندک��ی باالتر برد. 
شاخص نفتی عراق که در ماه دس��امبر چهار دالر 
و 45 س��نت کمتر از نفت برنت بود، در ماه ژانویه 
چه��ار دالر و 35 س��نت پایین ت��ر از نف��ت برنت 

خواهد بود. 

عقد تفاهم نامه تبادل انرژی برق 
منطقه ای غرب با اقلیم کردستان عراق

جلس��ه مش��ترک هیات عراقی با مدیران ش��رکت 
برق منطقه ای غرب با حضور مدیرعامل این ش��رکت 
و رییس هیات اقلیم کردس��تان عراق و مش��اور وزیر 

نیروی این اقلیم برگزار شد. 
در ابت��دای ای��ن جلس��ه مهندس کریمی با اشاره 
به پیش��ینه برق ایران و ش��رکت برق منطقه ای غرب 
گفت: هم اکن��ون این ش��رکت از طریق س��ه خطوط 
انتقال برق از جمله: 1- خط 400 کیلوولت اسالم آباد 
به دیاله عراق2- خط 132 کیلوولت س��رپل ذهاب به 
خانقین و خط 63 کیلوولت مریوان به ش��هر پنجوین 
حدود580 م��گاوات برق به عراق صادر می ش��ود. وی 
اف��زود: این ش��رکت صادرات ب��رق را در ق��الب یک 
سیاست متمرکز که وزارت نیرو ابالغ می کند، دنبال و 

براساس آن سیاست عمل خواهد کرد. 
مدیرعامل ب��رق غرب با اش��اره به م��راودات انرژی 
درس��ال های قب��ل اف��زود: در س��نوات قب��ل نی��ز از 
شهرس��تان مریوان ب��ه کردس��تان عراق ب��رق صادر 
کرده ای��م، اما جه��ت هماهنگ��ی بیش��تر و ارتباطات 
بهتر و با توجه به فصل س��رما که اقلیم کردستان عراق 
نیاز بیش��تری به انرژی برق داش��ته مقرر شد در قالب 
تفاهم نامه ای که ب��ه امضای طرفین رس��ید، صادرات 

انرژی به این منطقه به مقدار 20 مگاوات افزوده شود.
در ادامه این جلس��ه صبحی، مش��اور وزی��ر نیروی 
اقلیم کردس��تان عراق در ام��ور انرژی و ب��رق گفت: 
بسیار عالقه مندیم که با شرکت های ایران کار کنیم و 
معتقدیم که ایران با اقلیم کردستان عراق در قالب یک 

تیم متحد و متشکل می توانند عمل کنند. 
وی افزود: هم اکنون اقلیم کردس��تان عراق با توجه 
به وضعیت موجود منطقه و مش��کالتی ک��ه با حضور 
گروه های تکفیری ایجاد شده، نیازمند انرژی بیشتری 
است. وی در پایان گفت: دست یاری و کمک به سوی 
ایران دراز می کنی��م و امیدواریم جمهوری اس��المی 

ایران مثل همیشه و پرتوان ما را یاری کند. 
در پایان ضمن بررس��ی وضعیت شبکه برق در اقلیم 
کردس��تان ع��راق و حوزه اس��تحفاظی ش��رکت برق 
منطقه ای غرب در سه استان کرمانش��اه، کردستان و 
ایالم، تفاهم نامه ای در چهار بند ب��ا مفاد فراهم کردن 
زیرس��اخت های الزم از س��وی اقلیم کردستان عراق 
جهت تبادل انرژی و انتقال 20مگاوات برق از س��وی 
ش��رکت برق منطقه ای غرب به امضای طرفین رسید. 
گفتنی است، هیات موردنظر در ادامه از دیسپاچینگ 

برق منطقه ای غرب بازدید کردند.

قدرت اوپک 
در دستان چهار کشور است

 نشریه نش��نال اینترس��ت امریکا در مقاله ای به قلم 
یوان میرنس نوشت: قدرت اوپک به طور فزاینده، روی 

معدودی از کشورهای عضو متمرکز می شود. 
به گ��زارش ایرن��ا از مجله یادش��ده، اکن��ون اوپک 
را می توان به س��ه گروه تقس��یم کرد: اول، کشورهای 
عراق، ایران و لیبی که آینده تولی��د نفت آنها احتماال 
بیشتر به تغییر سیاست های آنها بستگی دارد تا طرح 

و برنامه. 
دوم کش��ورهای قابل زوال ش��امل الجزایر، نیجریه، 
آنگوال و ونزوئال که زوال منابع، تولید نفت معمول این 

کشورها را کاهش داده است. 
سوم کشورهای بس��یار ثروتمند خلیج فارس شامل 
عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی و قطر 
که تولید آنه��ا همچنان روبه افزایش اس��ت تا کاهش 

تولید کشورهای دیگر را پوشش دهند. 
اینکه ت��ا چه زمانی ای��ن روند ادام��ه خواهد یافت؟ 

کسی نمی داند. 
قدرت اوپک این��ک به طور فزاینده در دس��تان این 
کشورهاس��ت که ظرفیت افزای��ش تولی��د را دارند و 
صاحب ثروتی هستند که آنها را قادر می سازد تا وقتی 

که مناسب می دانند به این روند ادامه دهند. 
بقیه کش��ورهای اوپک دیگ��ر مش��ارکت فعالی در 

تصمیم های این سازمان ندارند. 
بین ماه های ژوئن تا نوامبر )خ��رداد تا آذر( 2014، 
قیمت نفت ح��دود 40 درصد کاه��ش یافته که عامل 
آن افزایش چش��مگیر تولی��د نفت ش��یل در امریکا و 

چشم انداز نامناسب تقاضای نفت است. 
اوپ��ک در 27 نوامب��ر )6 آذر( ب��دون توج��ه ب��ه 
درخواست برخی کشورها برای کاهش تولید و تثبیت 

بازار، تصمیم به حفظ سقف تولید گرفت. 

 قیمت نفت تا 7 ماه آینده حدود 
65 دالر خواهد ماند 

 رییس ش��رکت نف��ت کوی��ت گفت: قیم��ت نفت 
احتماال در ش��ش تا هفت ماه آین��ده در محدوده 65 

دالر در هر بشکه سیر خواهد کرد. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از رویترز نظر ادس��انی – 
مدیر عامل ش��رکت نفت کویت _ به خبرنگاران گفت: 
فکر می کنم قیمت نفت در شش تا هفت ماه آینده در 
محدوده 65 دالر در هر بش��که خواهد بود، مگر اینکه 
اقتصاد جهانی بهبود پیدا کند یا یک بحران سیاس��ی 
رخ دهد ی��ا اوپک سیاس��ت تولید نفت خ��ود را تغییر 

دهد. 
او افزود: تولید نفت این کشور در حال حاضر روزانه 
ح��دود دو میلیون و 900 هزار بش��که در روز اس��ت. 
مش��خص نیس��ت که تولید میدان نفتی مشترک این 

کشور با عربستان چه زمان از سرگیری خواهد شد. 
این میدان فراس��احلی که تولید آن روزانه بین 280 
تا 300 هزار بش��که اس��ت، در ماه اکتبر برای اجرای 

مقررات زیست محیطی به طور موقت تعطیل شد. 
ادسانی گفت:  تولید کنونی نفت این منطقه مشترک 

بین کویت و عربستان 200 هزار در روز است. 

برگزاری نشست فوق العاده اوپک 
 اوپکی ها باید به اجماع برسند

همزمان با سقوط آزاد قیمت نفت در بازار جهانی پس 
از نشست 166 اوپک، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران شرایط 

برگزاری نشست فوق العاده اوپک را تشریح کرد. 
 وزیر نف��ت در گفت وگ��و با مه��ر درب��اره احتمال 
برگزاری نشس��ت فوق العاده اوپک در صورت کاهش 
بیش��تر قیمت نفت خام در بازار جهان��ی گفت: تمامی 
تصمیم ها در سطح سازمان اوپک براساس اجماع کل 

اعضا و کشورهای عضو اتخاذ می شود. 
او با تاکید ب��ر اینکه برگ��زاری نشس��ت فوق العاده 
اوپک هم در صورت ادامه کاهش بیش��تر قیمت نفت 
به اجماع کل اعضا بس��تگی دارد، تصری��ح کرد: بر این 
اساس، در آخرین نشست اوپک کل اعضا برای تثبیت 

سقف تولید نفت اوپک تصمیم گرفتند. 
وزیر نفت همچنین با اشاره به تعیین نفت بشکه ای 
حدود 70 دالر در الیح��ه قانون بودجه س��ال آینده، 
اظهار ک��رد: پیش بینی قیمت نفت برای س��ال 2015 
میالدی س��خت اس��ت و حت��ی اخباری ک��ه مطرح 

می شود، بیشتر گمانه زنی است.

قیمت نفت برنت 
به کمتر از 66 دالر رسید

پایگاه خب��ری بلومبرگ اع��الم ک��رد: قیمت نفت 
برنت دریای ش��مال برای تحویل در م��اه ژانویه )دی( 
در س��اعت 14:57 روز سه ش��نبه به وقت سنگاپور در 
بازار لندن 86 س��نت کاهش یافت و به 65.33 دالر در 

هر بشکه رسید. 
به گزارش ایرنا، از پایگاه خبری یادشده، دیروز قیمت 
نفت برنت با 2.88 دالر کاهش، به 66.19 دالر رس��یدکه 
کمترین قیمت پایان روزی از س��پتامبر 2009 اس��ت. 
قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه 
ژانویه دیروز در ساعت یادشده در معامالت الکترونیکی 
بازار تجاری نیویورک، 80 سنت کاهش یافت و به 62.25 
دالر در هر بشکه رسید. قیمت نفت وست تگزاس دیروز 
با 2.79 دالر کاهش به 63.05 دالر در هر بشکه رسیدکه 

کمترین قیمت از ژوییه 2009 است. 

لیال مرگن

 برای دمیدن روح تازه در صنعت 
دکل سازی ایران باید مناقصه های 
جدید در داخل کشور برگزار شود، 
زیرا تولیدکننده داخلی نمی تواند 

برنامه تولید خود را براساس 
بازارهای هدف صادراتی تنظیم کند

بازار نفت



محمدرضا نعمت زاده، وزیر 
صنعت، مع��دن و تج��ارت در 
نشستی با فعاالن صنعت ریلی، 
عملکرد این صنعت را در مقابل 
امکانات موجود مناسب ندانست 
اما در مقابل فعاالن این صنعت 
از مش��کالتی می گوین��د ک��ه 
موجب این عملک��رد نامطلوب 
اس��ت.  نعمت زاده در نشس��ت 
مذک��ور گف��ت: »با توج��ه به 
رکود و پیشروی نامناسب این 
صنعت بای��د تالش ها در جهت 
رفع مشکالت و چالش ها چند 
برابر شود. اش��کاالت مدیریتی 
در صنایع ریلی باید شناس��ایی 
و مورد اص��الح قرار گی��رد. با 
تدوین برنامه ریزی مناس��ب و 
سیاست گذاری های دقیق باید 
از رکود پیش آمده دراین صنایع 
جلوگیری کنیم. در حال حاضر 
ناوگان ریلی چه در بخش درون 
شهری و چه مسافری نیازمند 
نوسازی و توجه بیشتری است 
و ب��رای افزایش و نوس��ازی و 
بازس��ازی ناوگان صنایع ریلی 
باید منسجم تر از گذشته اقدام 

کنیم.
وزیر صنع��ت می گوید: باید 
منس��جم تر اقدام ک��رد و نوک 
پی��کان را ب��ه س��مت ضع��ف 
مدیریت در صنعت ریلی نشانه 
می رود. ام��ا در مقابل صاحبان 
صنع��ت ریل��ی از مش��کالت 
دیگ��ری س��خن می گویند که 
تازم��ان برطرف نش��دن آنه��ا 
نمی توان به توس��عه یا ش��اید 
بلند شدن این صنعت امیدوار 
بود. در این شرایط این پرسش 
مطرح می ش��ود که انتقاد وزیر 
صنعت، تا چه حد م��ورد تایید 

است؟ 
هوشنگ س��وهانگر، رییس 
هیات مدی��ره انجم��ن صنایع 
ریل��ی ای��ران، در گفت وگ��و با 
»فرصت ام��روز« در این زمینه 
می گوید: »م��ا بارها ب��ه آقای 
نعمت زاده گزارش های کاملی 
درب��اره وضعی��ت صنایع ریلی 
داده ایم. در ایران س��خت افزار 
برای صنعت ریل��ی کم نداریم، 
توانایی، کارخانه ها و تکنولوژی 
آن موجود است اما بزرگ ترین 
مش��کل ما نداش��تن نقدینگی 
اس��ت. بانک ها به س��ختی و با 
س��ود ب��اال تس��هیالت ارائ��ه 
می دهن��د. م��ا درخواس��ت 
کرده ایم که این س��ود کاهش 
پیدا کند اما تا امروز نه از وجوه 
اداره شده و نه از سوی بانک ها 
هیچ تس��هیالتی ارائه نش��ده 

است.«
محم��د حس��ین قنب��ری، 
مدیرعامل شرکت فراز تیما، که 
از حاضران در جلس��ه مشترک 
با وزیر صنعت بوده اس��ت، در 
این ب��اره ب��ه »فرصت ام��روز« 
می گوید: انتق��اد وزیر از جهت 

امکانات��ی که در کش��ور وجود 
دارد و تکنول��وژی موج��ود 
صحیح اس��ت، اما شرکت های 
ریل��ی دچ��ار کمب��ود تقاضا و 
مش��کالت بانکی هس��تند. در 
ط��ول چند س��ال گذش��ته به 
این دلی��ل که این ش��رکت ها 
نتوانس��ته اند بدهی ه��ای خود 
را پس بدهند؛ دچار مش��کالت 
اقتصادی هستند و نمی توانند 
از تس��هیالت و امکانات بانکی 

استفاده کنند.
حسین قماش��ی، مدیرعامل 
مپنا لکوموتیو، نیز در گفت وگو 
ب��ا »فرص��ت ام��روز« اظه��ار 
می کند: »توانایی و پتانس��یل 
الزم در صنع��ت ریلی کش��ور 
وجود دارد فقط این توانایی ها 
به ی��ک مدیریت صحی��ح نیاز 
دارد تا این امکان فراهم ش��ود 
که از همه ظرفیت های موجود 

در این صنعت استفاده شود.«
 

سرمایه گذاری مانعی 
برای پریدن

وج��ود توانای��ی در صنعت 
ریلی ای��ران، موضوعی اس��ت 
که خ��ود فعاالن ای��ن صنعت 
نیز ب��ه آن اذع��ان دارن��د، اما 
آنچه که تاکنون جلوی پریدن 
این صنعت را گرفت��ه، کمبود 
سرمایه و کاهش تقاضای بازار 
است، اتفاقی که موجب شده تا 
مصرف کنندگان صنایع ریلی، 
تولید داخل��ی را فراموش کرده 
و به س��مت اجناس دست دوم 
کش��ورهای دیگر روی بیاورند 
ی��ا ب��ا ش��رکت های چینی که 
اجناسش��ان قیم��ت کمتری 

دارد، قرارداد ببندند. 
گویی اعتماد به صنعت ریلی 
داخل��ی در حال از بی��ن رفتن 
اس��ت و همی��ن بی اعتم��ادی 
می تواند به م��رگ این صنعت 
منج��ر ش��ود. اکن��ون یکی از 
اولویت های دول��ت یازدهم که 
باره��ا از س��وی رییس جمهور 
مورد تاکید قرار گرفته، توسعه 
صنعت ریلی اس��ت، ام��ا برای 

توس��عه این صنعت باید کدام 
موانع را از بین برد؟ 

قماش��ی در پاس��خ ب��ه این 
پرس��ش بیان می کن��د: »اگر 
س��رمایه گذاری برای توس��عه 
صنع��ت ریل��ی انج��ام ش��ود، 
بسیاری از مش��کالت برطرف 
می ش��ود. به دلیل محدودیت 
س��رمایه گذاری این صنعت با 
مشکل مواجه است. این صنعت 
به اندازه نیاز کشور توسعه پیدا 
نکرده اس��ت. اکنون سیاس��ت 
دول��ت توس��عه ای��ن صنعت 
است، اما در دولت های گذشته 
ای��ن صنع��ت در اولوی��ت قرار 
نداش��ته است. وس��عت کشور 
م��ا س��رمایه گذاری باالتری را 

می طلبد.«
س��وهانگر دراین باره معتقد 
است: »س��اخت واگن با هزینه 
ب��اال ام��کان دارد و تع��داد 
قطع��ات آن مح��دود اس��ت. 
چون تع��داد مح��دود و هزینه 
باال اس��ت بزرگ ترین مش��کل 
ما نقدینگی اس��ت. اگ��ر آقای 
نعم��ت زاده به ج��ای اینکه به 
بخ��ش س��خت افزاری توج��ه 
کنند به موض��وع نقدینگی که 
ما بارها درباره آن نامه نوشتیم 
و درخواس��ت دادیم برای ارائه 
راه��کار توجه کنند، مش��کل 
صنعت ریلی حل می ش��ود. تا 
زمانی که نقدینگی به این بخش 
تزریق نشود و س��رمایه گذاری 
در آن انج��ام نش��ود، صنع��ت 
ریلی توس��عه پیدا نمی کند. ما 
واگن س��ازی در کش��ور داریم 
که در منطقه تک است، اما در 
حال حاضر 200 میلیارد تومان 

بدهکاری دارد و تولید ندارد.
او می افزاید: »از س��وی دیگر 
تقاضا در بازار کم اس��ت، یعنی 
ش��رکت های خری��دار واگن ها 
و قطعات ریلی نی��ز چون پول 
ندارن��د، واگن های مس��تعمل 
و دس��ت دوم وارد ک��رده و آن 
را بازس��ازی می کنن��د. یعنی 
کشوری که دارای ذخایر غنی 
ملی اس��ت بای��د از واگن های 

30ساله آلمانی استفاده کند.«

به صنعت ریلی اعتماد 
نیست؟ 

روی آوردن ب��ازار به واردات 
اجناس دس��ت دوم و به نوعی 
قهرک��ردن ب��ا تولیدکنندگان 
داخلی ک��ه اکنون مش��کالت 
ناش��ی از کمب��ود نقدینگی در 
حال از پای درآوردن آنهاست، 
این موض��وع را در ذهن جاری 
می کند که اعتم��اد به صنعت 

ریلی از بین رفته است. 
ب��ه گفت��ه قنب��ری، اعتماد 
نکردن به صنع��ت داخلی یکی 
دیگر از مشکالت صنعت ریلی 
است. او در این زمینه می گوید: 
وقتی با خارجی ها قرارداد بسته 
می ش��ود، همه پول پیشاپیش 
پرداخت می شود، اما در مقابل 
به صنعت ریل��ی داخلی مقدار 
کمی در ابتدای قرارداد پرداخت 
می شود و ممکن است قرارداد 
چندسال طول بکشد و شرکت 
دچار مش��کل عدیده ای ش��ود 
که از عهده آن برنیاید. از سوی 
دیگر شرایط به گونه ای است که 
همه به س��مت خرید خارجی 
روی آورده ان��د و وارد ک��ردن 
اجناس دست دوم ریشه صنعت 

ریلی ما را قطع می کند.«
س��وهانگر بی��ان می کن��د: 
»ش��رکت واگن س��ازی پارس 
که معموال هر س��ال 50 واگن 
مس��افربری تولی��د می ک��رد، 
طی هفت سال گذش��ته فقط 
9 واگن تولید کرده و این یعنی 
فاجع��ه ب��رای صنع��ت ریلی. 
مش��تری این صنع��ت خاص 
اس��ت و اگ��ر مصرف کنن��ده 
خری��داری  م��ا  از  خ��اص 
نکن��د، ب��ازار از م��ا خریداری 
نمی کن��د. س��رمایه گذاری در 
بخش ریل��ی باید با اس��تفاده 
کارشناس��انی  نظ��رات  از 
 باش��د ک��ه ای��ن صنع��ت را 

می شناسند.«
همچنی��ن قماش��ی در این 
زمینه، می گوید: ما باید توانایی 

خودمان را برای پاس��خگویی 
نیاز داخل��ی بدانیم این توانایی 
در صنع��ت ریلی ای��ران وجود 
دارد، خوشبختانه شرکت هایی 
ک��ه اکن��ون هس��تند، توانایی 
خوبی دارند این ظرفیت ها باید 
مدیریت ش��ود تا درحد باالیی 
بتواند پاس��خگوی نیازراه آهن 
و بخش خصوص��ی در صنعت 

ریلی باشد.«

ریل ها به توسعه 
می رسند؟ 

صنعت ریلی ای��ران در حال 
عقب ماندن از دنیا است. هر چه 
صنایع ریلی در کشورهای دیگر 
نطیر ترکی��ه و افریقای جنوبی 
به پیش می روند، صنعت ریلی 
ایران، عقب می نشیند. از سوی 
دیگر صنعتگ��ران فعال در این 
صنعت معتقدند اگر نقدینگی 
مورد نی��از تامین نش��ود، باید 

شاهد مرگ این صنعت بود. 
رییس هیات مدی��ره انجمن 
صنایع ریل��ی این پرس��ش را 
مطرح می کند که صنعتگرانی 
که 30 س��ال از زندگی خود را 
برای این صنعت گذاش��ته اند، 
اکنون خانه خود را می فروشند 
تا بتوانند قطعه تولید کنند، تا 
چه زمانی می توان به این وضع 

ادامه داد؟ 
ش��اید بارزتری��ن موضوعی 
که می توان ب��ا جلوگیری از آن 
کمی ب��ه صنعت ریلی کش��ور 
ج��ان بخش��ید، ورود اجناس 
دست دوم از کش��ورهای دیگر 
اس��ت. قنبری می گوی��د: »ما 
باره��ا اعت��راض کرده ای��م. در 
همان جلسه نیز گالیه کردیم و 
آقای نعمت زاده در پاسخ گفتند 
که چنین مجوزهایی برای ورود 
قطعات و واگن ریلی نداده ایم. 
اما باید ببینیم از کجاس��ت که 
قبل از اراده ما ای��ن قطعات از 
گمرک هم رد ش��ده و مشغول 
بازسازی است. در ادامه به آقای 
صالح نیا هم گفتیم. نمونه این 
ماجرا قرار بستن 315 دستگاه 
با چینی ها است. اش��کال اول 
این اس��ت که چ��را باچینی ها، 
آن هم ب��ا ش��رکت درجه دوم 
چین��ی. نکت��ه دوم اینکه برای 
بخش بومی آن نیز یک شرکت 
واگن س��ازی دیگ��ر تاس��یس 
ش��ده، در حالی که شرکت های 

واگن سازی موجود، بیکارند.«
ب��ا توجه ب��ه اینکه توس��عه 
صنع��ت ریل��ی در اولویت های 
دولت یازدهم گنجانده ش��ده، 
اما تاکن��ون اق��دام خاصی در 
راس��تای توس��عه این صنعت 
صورت نگرفت��ه و واقعی��ت این 
اس��ت که صنعت ریلی اکنون 
ب��ا 15 درص��د ظرفی��ت خود 
فعالی��ت می کن��د. واقعیت��ی 
 تلخ که برای توس��عه باید با آن 

روبه رو شد.

انتقاد بخش خصوصی از راهکارهای نعمت زاده برای توسعه صنعت ریلی
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شهرک صنعتی 

رایزنی یارانه ای وزیر صنعت با 
روحانی برای پرداخت یارانه تولید 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مذاکره با 
خودروس��ازان خارجی برای حضور در بازار ایران رو به 
بهبود اس��ت، از رایزنی های خود با رییس جمهور برای 

پرداخت یارانه تولید از هدفمندی یارانه ها خبرداد. 
محمدرضا نعمت زاده در گفت وگو با مهر در پاسخ به 
سوالی مبنی بر نتیجه مذاکرات با خودروسازان خارجی 
که به ایران آمدن��د، گفت: مذاکرات با خودروس��ازان 
خارجی رو به بهبود است و به نظر می رسد هرچه فضا 
بازتر ش��ود، آنها عالقه بیشتری به س��رمایه گذاری در 

صنعت خودروی ایران نشان می دهند. 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت همچنین در پاس��خ 
به س��وال دیگری مبنی ب��ر پرداخت یاران��ه تولید از 
هدفمندی یارانه ها افزود: سهم بخش صنعت و معدن 
از مناب��ع درآمدی حاصل از اج��رای قانون هدفمندی 
یارانه ها، 1200 میلیارد تومان اس��ت که هر روز برای 
وصول آن با مقامات دولت رایزنی می کنیم اما هنوز به 

نتیجه نرسیده است. 
وی تصری��ح ک��رد: البت��ه رایزنی های��ی ه��م ب��ا 
رییس جمه��ور، مع��اون اول و معاون��ت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پرداخت هرچه 
س��ریع تر این یارانه صورت گرفته است، البته نظر آنها 
این است که باید درآمدهای هدفمندی وصول شود تا 

بتوانیم این یارانه را پرداخت کنیم. 
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، دولت قول داده 
است که یارانه تولید از هدفمندی را بپردازد و این کار 

صورت خواهد گرفت. 

خواسته وزیر صنعت برای حضور  
صنعتگران در عرصه های بین المللی

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از همه صنعتگران 
می خواهی��م که در عرص��ه بین المللی حاضر ش��وند، 
چرا که این حض��ور درکنار تقوی��ت مدیریت می تواند 
در تولید کااله��ای قابل رقابت نقش داش��ته باش��د.  
محمدرضا نعمت زاده روز س��ه ش��نبه درآیین افتتاح 
کارخانه بافت س��ان مالیر ب��ا بیان اینکه ب��دون وجود 
س��رمایه گذاران نمی توان توس��عه اقتص��ادی را رونق 
داد، افزود: صنعتگران با تمام توان خود در عرصه های 
بین المللی ب��ه رقاب��ت بپردازند.  وی اضاف��ه کرد: اگر 
در عرصه بین المللی رقابت س��ازنده ای صورت گیرد، 
می توان با کاالهای چینی موجود در داخل کش��ور نیز 
رقابت کرد.  او افزود: خط تولید کارخانه بافت سان یک 
خط تولید نمونه و پیش��رفته است. این خط تولید باید 
بتواند بخش عمده نیاز کش��ور را تامین کرده و بخشی 

از تولیدات خود را نیز برای صادرات پیش بینی کند.

 رتبه سوم شهرک های صنعتی 
قزوین در جذب سرمایه های خارجی 
 مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین گفت: 
استان قزوین بعد از آذربایجان شرقی و خراسان رضوی، 
رتبه سوم را در جذب س��رمایه گذاری خارجی در زمینه 

شهرک های صنعتی دارد. 
عبدالقهار ناصحی در حاش��یه بازدید از ش��هرک های 
صنعتی استان قزوین در پاسخ به ایس��نا، اظهار کرد: به 
دلیل موقعیت استراتژیک خوبی که شهرک کاسپین دارد، 
بخش باالیی از سرمایه گذاری های خارجی در این شهرک 

صورت می گیرد. 
وی درخصوص مزایای ش��هرک کاس��پین گفت: این 
شهرک در ش��عاع 120 کیلومتری تهران که بازار بزرگ 
مصرف کشور محسوب می شود، قرار گرفته است و زمانی 
که خارجی ها اطراف تهران را بازدید می کنند این شهرک 

بهترین مزایای صنعتی را دارد. 
به گفت��ه مدیر عامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی، 
نخستین شهرک صنعتی کشور که شهرک صنعتی البرز 
است در سال 1346 راه اندازی شد و حدود نیم قرن است 
که استان قزوین توانسته جلوه صنعتی خود را حفظ کند. 
ناصحی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص 
ارتقای ش��هرک های صنعتی اس��تان قزوین گفت: در 
این مدت زیرس��اخت هایی که یک صنع��ت به آن نیاز 
دارد مانن��د نیروی انس��انی متخص��ص و کارگاه های 
فنی - پش��تیبانی به صورت فعال وجود داش��ته است.  
وی ادامه داد: بیش از هزار واح��د که با کمتر از 10 نفر 
اشتغال داشته اند به عنوان کارگاه های سرویس دهنده به 
صنایع در این استان مشغول به کار بودند و در مجموع 
این اقدامات موجب شده که پتانس��یل های خوبی در 
استان قزوین در حوزه ش��هرک های صنعتی به وجود 
آید.  مدیر عامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی تعداد 
شهرک های صنعتی استان قزوین را 15شهرک عنوان 
و اظهار کرد: در حال حاضر 12 شهرک صنعتی در حال 
واگذاری زمین است که شهرک طارم و الموت تا پایان 

امسال به بهره برداری می رسند. 
ناصحی ادامه داد: آخرین شهرک صنعتی دولتی استان 
قزوین، ش��هرک صنعتی قزوین است که در محور اتوبان 
رشت با به کارگیری سرمایه گذاران ش��مالی در صورت 
تصویب دولت امس��ال عملیات اجرایی و کلنگ زنی آن 

آغاز می شود. 
وی تعداد واحده��ای صنعتی اس��تان را 1123 واحد 
عنوان کرد و گفت: 629 واحد صنعتی در استان قزوین به 

بهره برداری رسیده است. 

خودروساز جدید مشروط به 
داخلی سازی شود

هم اکن��ون دو قط��ب ب��زرگ خودروس��ازی ک��ه 
در ح��وزه صنعت خ��ودرو فعالی��ت دارند ب��ه میزان 
قابل توجهی به قطعه س��ازان داخلی وابس��ته هستند 
و همچنی��ن قطعه س��ازان ب��ه ای��ن دو خودروس��از. 
بنابرای��ن یک عقب��ه بزرگ پش��ت ای��ن دولکوموتیو 
 صنعت خودرو قرار دارد ک��ه رو به جلو درحال حرکت 

و فعالیت است. 
بر این اساس اگر قطب سومی برای فعالیت در حوزه 
صنعت خودرو اعالم آمادگی می کند، باید تمامی ابعاد 
آن در نظر گرفته ش��ود. در حالت نخست اگر هدف از 
ایجاد یک خودروس��ازی دیگ��ر در مناطقی همچون 
چابهار یا بنادر دیگر براساس واردات قطعه انجام شود، 
در این صورت تعاملی میان خودروس��از و قطعه ساز به 

وجود نخواهد آمد.
 در حال��ت دوم اگ��ر روی ت��وان قطعه س��از داخلی 
ب��رای تولید خ��ودرو حس��اب ش��ود آن ه��م از نقاط 
مرکزی که قطعه س��ازان ب��زرگ در آن تمرکز دارند، 
باید ای��ن خودروس��ازی در کنار قطعه س��ازان حضور 
 داش��ته باش��د که بعید به نظر می رس��د ای��ن انتقال 

انجام شود. 
در هرحال با فعالیت این خودروساز محصولی به روز 
در این واحد صنعت��ی تولید خواهد ش��د و آن هم در 
ش��رایطی که اس��تانداردهای جهانی رعایت ش��ده و 
قیمت مناسبی داشته باشد که رقابت را در بازار ایجاد 

خواهد کرد.
 اگر این خودروس��ازی ب��ا موفقیت و ب��ا حضور یک 
س��رمایه گذار بزرگ خارج��ی و برند معتبر ش��روع به 
فعالیت کند، فرصتی برای مصرف کننده خواهد شد تا 
از محصوالت متنوع تر با قیمت مناس��ب بهره گیرد. با 
این حال بنده معتقدم اگر قطب سوم خودروسازی هم 
ایجاد نشود، خارج از مباحث تحریم اگر بحث پیوستن 
به WTO )س��ازمان تج��ارت جهانی( جدی ش��ود، 
خودروسازان داخلی دیر یا زود باید با این استانداردها 

و معیارها تطبیق پیدا کنند. 
همچنین ایجاد این قطب سوم خودروسازی می تواند 
در بحث ورود و انتقال فناوری کمک بسیاری کند، آن 
هم زمانی که بحث داخلی س��ازی خودروهای وارداتی 
در میان است و می تواند بخشی از آن توسط قطعه ساز 

داخلی ساخته شود.
 با این روند قطعه سازان داخلی نیز با توجه به ایجاد بازاری 
جدید به دنبال توسعه فناوری رفته تا سهم بیشتری از این 
بازار را به دست آورند. با این حال اگر ورود این خودروساز 
جدید نتواند شرایط توصیف شده را به وجود آورد، موجب 
می شود تا هم ش��رایط خودروسازان دیگر به خطر بیفتد 
و هم قطعه سازان که ش��رایط خود را با خودروساز جدید 

منطبق کرده اند، زیان کنند. 
در هر حال باید حضور خودروس��از جدید مش��روط 
به داخلی س��ازی ش��ود آن هم به میزانی که متولیان 
این بخش هدف گذاری کرده اند. از س��وی دیگر برخی 
نهادهای صنعتی همچون انجمن های قطعه س��ازی یا 
شورای هماهنگی انجمن های تخصصی صنایع همگن 
قطعه سازی کش��ور بر فرآیند قراردادها نظارت داشته 

باشند و از حق قطعه سازی دفاع کنند

زمین برای احداث كارخانه مشترک 
فوالد ایران و كویت انتخاب شد 

رییس هی��ات عام��ل ایمی��درو اعالم ک��رد: زمین 
موردنظر برای س��اخت کارخانه فوالد سازی مشترک 
ایران و کویت انتخاب شده و در حال آماده سازی است.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو مهدی کرباسیان 
با بیان این مطل��ب اظهار ک��رد: 15 روز پیش، هیاتی 
متش��کل از معاون فنی فوالد کویت و سرمایه گذاران 
به بندرعباس سفر کردند و در بازدیدی از منطقه ویژه 
خلیج فارس، زمی��ن موردنظر برای س��اخت کارخانه 
انتخاب ش��د و هم اکن��ون مدیریت منطق��ه در حال 

آماده سازی زمین است.
وی افزود: براس��اس یادداش��ت تفاهم امضا شده در 
خرداد امس��ال بین ایمیدرو و ش��رکت ف��والد کویت، 
طرفین به صورت مشترک یک مجتمع فوالدسازی در 
منطقه ویژه صنایع معدن��ی خلیج فارس )بندرعباس( 

احداث می کنند.
کرباس��یان با اش��اره ب��ه جزییات طرح مش��ترک 
فوالد س��ازی ایران و کوی��ت تصریح کرد: ب��ا امضای 
یادداشت تفاهم یاد شده، در مرحله نخست یک کارخانه 
تولید آهن اسفنجی )احیای مستقیم( با ظرفیت تولید 
1.6 میلیون تن و در دو مرحل��ه، کارخانه یک میلیون 
تنی »تولید فوالد خام« و سپس کارخانه یک میلیون 
تنی »محصوالت نوردی« احداث می شود. در فاز دوم 
این طرح س��رمایه گذاری مش��ترک، اجرا و راه اندازی 
کارخان��ه پنج میلی��ون تنی گندله س��ازی پیش بینی 

شده است.

افزایش قیمت دخانیات در بودجه ۹۴
 در الیحه بودجه 94 بابت درآم��د حاصل از افزایش 
20درص��دی قیمت هر نخ س��یگار داخلی، رش��د 40 
درصدی قیمت س��یگار و توتون قلیان وارداتی، توتون 
پیپ و سایر کاالهای ساخته ش��ده دخانی و همچنین 
رشد 30درصدی قیمت تولیدات مشترک دخانی 180 

میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 
 عالوه ب��ر این، در الیح��ه بودجه 94 باب��ت افزایش 
دوتومانی قیمت هر نخ سیگار وارداتی نیز 120 میلیارد 
تومان تعیین ش��ده اس��ت. در بودجه س��ال 93 بابت 
افزایش 20 درصدی قیمت هر نخ سیگار داخلی و رشد 
20 درصدی قیمت سیگار و توتون وارداتی نیز درآمد 

180 میلیارد تومانی مصوب شده بود. 

 آرمان خالقی 
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت

عسل داداشلو

 اختصاص 3هزار میلیارد تومان برای 
اشتغال، صنعت و كشاورزی

 وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی از اختصاص 10 هزار میلیارد ری��ال اعتبار برای 
اش��تغال و همچنین 20 هزار میلیارد ریال اعتبار برای بخش های صنعت و کشاورزی 
خبر داد و گفت: این اعتبار از محل یارانه ها تامین شده است.  به گزارش ایرنا، علی ربیعی 
گفت: با اجرای سیاس��ت های اقتصادی و رفاهی سال آینده بدون تردید شاهد کاهش 
نرخ تورم به 20 درصد خواهیم بود.  وی با اشاره به فعالیت دوباره شورای عالی رفاه پس 
از هشت سال در کش��ور، به تبیین سیاس��ت های دولت تدبیر و امید پرداخت و گفت: 
سیاست های رفاهی فصل ممیز دولت تدبیر و امید با سایر دولت ها است.  ربیعی تصریح 
کرد: سیاست های رفاهی باید به طور منسجم برای کاهش نابرابری و افزایش عدالت در 
جامعه اعمال شود و این امر در صدر برنامه های وزارت رفاه قرار دارد.  ربیعی اظهار کرد: 
هم اکنون وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی با در اختیار داش��تن 30 هزار میلیارد ریال 
اعتبار، طرح های فقرزدایی را درحال اجرا دارد و فقر آموزشی، فقر غذایی و فقر درمان از 
جمله این طرح هاست.  وی با اشاره به اینکه 300 هزار نفر در کشور تحت پوشش بیمه 
اجباری تامین اجتماعی هستند، افزود: متاسفانه دامنه بیکاری در کشور بسیار گسترده 
است و آمار بیمه ش��دگان چندان نمودی ندارد.  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقر 
درمان را از دیگر مشکالت اجتماعی کش��ور بیان کرد و گفت: گسترش بیمه ها به ویژه 
بیمه ارزانتر را در برنامه داریم.  ربیعی اخالق گرایی را از دیگر ویژگی های دولت تدبیر و 
امید ذکر کرد و گفت: مدیران و کارکنان باید کار همراه با اخالق حسنه و افزایش اعتماد 
عمومی را س��رلوحه کار خود بدانند و دولت نیز با ایجاد هم افزایی و همفکری در بدنه 

خود به دنبال تحقق این امر است. 

رشد 70درصدی تولید خودرو

در حالی که تولید خودرو در آبان نس��بت به ماه قبل کاهش داش��ته اما نس��بت به سال 
گذشته 69/8 درصد رشد داشته است.تولید انواع خودرو در کشور برای دومین ماه پیاپی، در 
آبان ماه نیز کاهشی بود و روند تولید خودروسازان در هشت ماهه امسال طوری بود که تنها 
5۷ درصد برنامه خودروسازان برای تولید خودرو در سال جاری محقق شده است.به گزارش 
فارس، در آبان امسال 96 هزار و 648 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که نسبت به 
مهر ماه با افت شش هزار و 590 دستگاه روبه رو بوده است. میزان تولید سواری در آبان ماه 
نیز به 82 هزار و 505 دستگاه رسید، که در مقایسه با مهر ماه پنج هزار و 161 دستگاه کاهش 
داشته است. در آبان ماه تولید وانت در کشور به 12 هزار و ۷99 دستگاه رسیدکه نسبت به 
مهر سال جاری 1200 دستگاه کمتر بوده است.در دومین ماه پاییز تولید کامیونت، کامیون 
و کشنده به 1334 دستگاه رسیدکه افت 236 دستگاهی را نسبت به مهر ماه نشان می دهد.  
تولید انواع خودرو توس��ط ایران خودرو در آبان امس��ال 53 هزار و 206 دستگاه بود که در 
مقایسه با مهر سال جاری دو هزار و ۷02 دستگاه افت داشته است. تولید سواری این شرکت 
نیز در آبان ماه با افت دو هزار دستگاهی به 45 هزار و 323 دستگاه رسید. به گزارش فارس، 
تولید انواع خودرو در آبان ماه توسط سایپا به 32 هزار و 95 دستگاه رسید که در مقایسه با 
مهر امسال چهارهزار و 48۷ دستگاه کاهش داشته است. تولید سواری توسط این شرکت 
خودروساز نیز در آبان ماه 2۷ هزار و 98 دستگاه بود که نسبت به مهر امسال چهار هزار و 96 
دستگاه افت داشته است.به گزارش فارس، تولید انواع خودرو در کشور در هشت ماهه امسال 
به ۷22 هزار و 325 دس��تگاه رسیدکه نسبت به مدت مشابه س��ال قبل 69.8 درصد رشد 
داشته است.همچنین تولید انواع س��واری در هشت ماهه امسال 612 هزار و 818 دستگاه 

بود که با رشد 69.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است.



از زمان روی کار آمدن کابینه 
دولت یازده��م، زمزمه کاهش 
نرخ س��ود بانکی در کش��ور باال 
گرفته اس��ت. مس��ئوالن بانک 
مرکزی در چند وهله بر اجرای 
آن تاکید کرده اند و این نش��ان 
می دهد ک��ه این روند ش��تابی 
قطعی به خود گرفته اس��ت. اما 
در تازه ترین اظهارات، قائم مقام 
بانک مرکزی ب��ا تاکید براینکه 
احتمال تغییر نرخ سود با تورم 
انتظاری ۱۵ درصد وجود دارد، 
گفت: معلوم نیس��ت نرخ سود 
بانکی تا پایان سال تغییر کند. 

اکبر کمیجانی اظهار داشت: 
ما نرخ س��ود را همیشه بررسی 
می کنیم، اما اینک��ه چه زمانی 
به تصمیم گیری برسد منوط به 
مصلحت های کارشناسی است. 
قائم مقام بان��ک مرکزی در 
ارتباط با اینکه آیا تا پایان سال 
نرخ س��ود بانکی تغییر می کند 
یا خیر، تصری��ح کرد: نمی توانم 

چیزی بگویم معلوم نیست. 
برخ��ی  ای��ن  وج��ود  ب��ا 
کارشناس��ان به بانک ها انتقاد 
می کنند که در ش��رایط فعلی 
ن��رخ س��ود بانک��ی 22درصد 
را اعم��ال نمی کن��د ای��ن در 
حالی اس��ت که برخ��ی دیگراز 
کارشناس��ان با دفاع از عملکرد 
بانک ها در این باره معتقدند که 
اگر نظام بانکی کشوردر این باره 
محدود شود، ضربات سختی به 
منابع پولی بانکی وارد می شود 
و بانک مرکزی باید در این باره 
دس��ت بانک ها را باز بگذارد. در 
این باره با دو نفر از کارشناسان 

به گفت وگو نشستیم: 

تجربه دولت دهم تکرار 
نشود

فرش��اد قربانی، کارش��ناس 
اقتصادی در ای��ن باره گفت: در 
وهله اول ما بای��د ببینیم که در 
حال حاضر آیا کاهش دستوری 
نرخ س��ود بانکی عمل درستی 
اس��ت؟ این اقدام چه مش��کلی 
را از اقتصاد کشور و نظام بانکی 

رفع می کند؟ 
وی افزود: وقت��ی دولت نهم 
و دهم نرخ س��ود و بهره بانک ها 
را به ص��ورت دس��توری پایین 

آورد ضرب��ه بزرگ��ی ب��ه نظام 
بانکی کش��ور وارد ش��د. همان 
زمان بسیاری از کارشناسان از 
این اقدام دول��ت انتقاد کردند 
و نس��بت به تبعات آن هشدار 
دادند، اما دولت به این موضوع 
توجه��ی نکرد و آثارای��ن اقدام 
بالفاصل��ه در اقتصاد کش��ور و 
ضعف منابع بانک ها دیده شده، 
به طوری که در یک دوره کوتاه 
قیمت ها س��ه برابر شد و قیمت 
ملک و زمین و ط��ال در پی این 
اق��دام روند افزایش��ی در پیش 

گرفت. 
ای��ن کارش��ناس تاکید کرد: 
نرخ به��ره بانکی و س��ود بانکی 
یک اه��رم اقتصادی اس��ت که 
بانک مرک��زی بای��د بتواند به 
درس��تی از آن اس��تفاده کند؛ 
باید بگذارند بانک ها کار خود را 
انجام دهند و میزان این نرخ تابع 
عرضه و تقاضا باشد. وقتی نرخ 
سود دس��توری تعیین می شود 
مشکالت زیادی به وجود می آید. 
نرخ س��ود و بهره بای��د باالتر از 
تورم باش��د و آن جذابیت های 
الزم و انگی��زه را ب��رای م��ردم 
ایجاد کند. از آن طرف بانک ها 
ه��م بای��د منابع کافی داش��ته 
باشند تا در بخش های مختلف 
س��رمایه گذاری کنن��د و از این 
طری��ق بتوانند ق��درت اعطای 
تسهیالت خود را افزایش دهند. 

به ط��ور طبیعی وقت��ی مقدار 
منابع بانک ه��ا افزایش می یابد 
این انتظار هم وج��ود دارد که 
سطح ارائه تس��هیالت افزایش 

یابد. 
قربانی گف��ت: بانک مرکزی 
باید بگذارد ت��ا بانک ها بتوانند 
ایج��اد  س��پرده گذاران  در 
انگیزه کنن��د یعنی ط��وری با 
نرخ س��ود رفتار کنند که برای 
سپرده گذاران جاذبه ایجاد شود. 
یکی از دالیل پایین آوردن نرخ 
سود این بوده که تولیدکنندگان 
بتوانند با نرخ بهره کمتری وام 
بگیرند، اما وقتی بانک ها منابعی 
ندارن��د ت��ا ب��ه تولید کنندگان 
بپردازن��د، این اق��دام فایده ای 

ندارد. 
وی افزود: دول��ت باید اجازه 
دهد ت��ا بانک ه��ا با ن��رخ بهره 
به عنوان اه��رم اقتصادی خود 
که موجب گس��ترش و بس��ط 
فعالیت ه��ای نظ��ام بانکی در 
اقتصاد کش��ور می شود، آزادانه 
رفتار کنند و اعمال محدودیت 
در این ب��اره مش��کالت خاص 
خود را ب��ه وجود م��ی آورد که 
ای��ن تبع��ات در نهای��ت برای 
دول��ت قاب��ل تحم��ل نخواهد 
بود. همان طور ک��ه در موضوع 
افزای��ش قیم��ت ارز دیدی��م 
پول ه��ای س��رگردان زی��ادی 
در کش��ور وج��ود دارد که اگر 

مدیریت نشود مشکالت فراوانی 
را به وجود می آورد؛ این پول ها 
گاهی به س��راغ بورس می رود، 
گاهی به سراغ زمین و گاهی هم 
طال؛ اما با وجود زمینگیر شدن 
بورس این خطر وجود دارد که 
در صورتی که ما دست بانک ها 
را در جذب نقدینگی ببندیم این 
پول ها راهی بازار داللی ارز شوند 
و این می تواند اقتصاد کشور را 
با مشکالت زیادی مواجه کند. 
متاس��فانه اقتصاد م��ا، اقتصاد 
هدای��ت و مدیری��ت ش��ده ای 
نیس��ت و وزارت اقتصاد و بانک 
مرکزی باید مراق��ب تحرکات 
نقدینگ��ی در بازار های مختلف 
باش��ند، زیرا انرژی این حجم از 
نقدینگی، می تواند کار دس��ت 
اقتصاد ده��د و بازارهایی مثل 
ارز را به هم بریزد.  این کارشناس 
تاکید کرد: البت��ه بانک مرکزی 
در دوره دولت یازدهم با احتیاط 
بیشتری با موضوع نرخ سود بانکی 
برخورد می کند و همین به تعویق 
انداختن اعمال کاهش نرخ سود، 
نش��ان می دهد که بانک مرکزی 
قصد ندارد با اقدامات ناگهانی بازار 
را بهم بریزد، اما با این حال بانک 
مرکزی باید بداند که اجرای این 
برنامه حتی به صورت نرم آن هم 
تبعاتی را در اقتصاد خواهد داشت 
و نظام بانک��ی را در موضع ضعف 

قرار می دهد. 

بانک مرکزی در کار 
بانک ها دخالت نکند

دکت��ر مصطف��ی ش��ریف، 
دیگر کارش��ناس اقتصادی در 
این خص��وص می گوید: یکی از 
اش��کاالت برخی از بانک ها این 
است که وارد کارهای غیر بانکی 
ش��دند و بنگاه ه��ای اقتصادی 
برای خودشان به وجود آوردند. 
الزم اس��ت بان��ک مرکزی 
مدیری��ت بیش��تری در ای��ن 
زمینه داش��ته باش��د تا دولت 
و بانک ه��ا همه ب��ه یک هدف 
و برنامه مش��خصی برس��ند. 
شریف با اش��اره به نظر برخی 
از کارشناسان درباره سپردن 
نرخ ارز به روند عرضه و تقاضا 
گفت: متاس��فانه بازار سرمایه 
س��امان یافت��ه ای نداریم که 
بگوییم نرخ ارز براساس روند 
عرض��ه و تقاضا تعیین ش��ود، 
در بازار ما هر وقت حجم پول 
کاهش می یاب��د قیمت ارز باال 
می رود و هر وق��ت حجم پول 
کم می شود قیمت ارز کاهش 
پیدا می کند. من فکر نمی کنم 
ک��ه ب��ازار ارز م��ا از چنی��ن 

پتانس��یلی برخوردار باش��د.  
وی در ادامه اف��زود: من هم 
با این موضوع موافقم که بانک 
مرکزی بای��د این مج��ال را به 
بانک ها بدهد که نرخ سود بانکی 
را تعیین کنند؛ بانک ها باید کار 
خود را بکنند تا سپرده گذاری 
بیشتر ش��ود و بانک ها به اندازه 
کافی منابع ج��ذب کنند. من 
با این موضوع که بانک مرکزی 
در همه کارهای بانک ها دخالت 

کند موافق نیستم. 
دکتر ش��ریف در پاسخ به این 
س��وال که با کاهش نرخ س��ود 
بانک��ی، بانک ها چگون��ه منابع 
پولی خود را جبران کنند، گفت: 
مناب��ع ارزی عمدتا باید از محل 
پس اندازها تعیین شود و منابع 
جذب شود نه توس��ط بانک ها، 
بلکه توسط کس��انی که در آن 
بانک س��رمایه گذاری می کنند 
بانک ها بین س��رمایه گذاران و 
پس انداز ها واس��طه هستند، اما 
اینک��ه بانک ها خ��ود به صورت 
مستقیم به سرمایه گذاری روی 
بیاورند ای��ن از نظر من مطلوب 

نیست. 

کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با »فرصت امروز« موضوع کاهش نرخ سود بانکی را بررسی کردند

بانک مرکزی، بانک ها را محدود نکند

مقایس��ه میزان رش��د و س��هم 
س��پرده قانون��ی در بانک ه��ای 
مختلف نش��ان می دهد که سهم 
بانک های خصوص��ی و غیردولتی 
و خصوصی ش��ده و موسس��ات 
اعتب��اری، روی ه��م ب��ه می��زان 
72درص��د س��پرده قانون��ی کل 

بانک های کشور است.
ب��ه گ��زارش اقتصاد آنالین این 
نس��بت در سال گذش��ته به میزان 
69درص��د بوده و ظرف یک س��ال 
سهم بانک های خصوصی از سپرده 
قانونی بانک ها س��ه درصد افزایش 
داش��ته اس��ت. همچنین از میزان 
رشد ۱6هزارمیلیارد تومانی سپرده 
قانون��ی در این یک س��ال به میزان 
۱3هزارمیلیارد تومان یا 83درصد 
آن متعلق به رشد س��پرده قانونی 

بانک های خصوصی بوده است. 
س��پرده قانون��ی بانک ه��ا و 
موسس��ات اعتباری در ش��هریور 
93، ب��ه 70ه��زار و 494میلیارد 
دی��داری  س��پرده  و  توم��ان 
بانک ه��ا و موسس��ات اعتباری به 

2۵9۱میلیارد تومان رسید. 
س��پرده قانون��ی کل بانک ه��ا 
و موسس��ات اعتب��اری نس��بت 
ب��ه ش��هریور92 ب��ا ۱6ه��زار و 
۱24میلی��ارد توم��ان افزایش به 
می��زان 29.6درصد رش��د کرده 
اس��ت.  س��پرده دی��داری کلی��ه 
بانک ه��ا و موسس��ات اعتب��اری 
کشور نیز نس��بت به شهریور92 
ب��ا 3667میلیارد توم��ان کاهش 
به می��زان ۵8درصد رش��د منفی 

داشته است. 
سپرده قانونی بانک های تجاری 
نیز در شهریور93 به رقم ۱3هزار 
و 7۵0میلی��ارد تومان رس��ید که 
با ۱۵2۵میلیارد توم��ان افزایش 
ب��ه می��زان ۱۱درصد نس��بت به 

شهریور92 رشد داشته است. 
س��پرده دی��داری بانک ه��ای 
تجاری نیز نسبت به شهریور92 با 
3۵میلیارد تومان کاهش به میزان 
چهار درصد رش��د منفی داش��ته 
اس��ت.  س��پرده قانونی بانک های 
تخصص��ی نیز در ش��هریور93 به 
رقم پنج هزار و 7۱9میلیارد تومان 
رس��یدکه با ۱237میلیارد تومان 
افزایش ب��ه می��زان 6/27 درصد 
نسبت به شهریور 92 رشد داشته 

است. 
س��پرده دی��داری بانک ه��ای 
تخصصی نیز نسبت به شهریور92 
با ۱۱۱میلی��ارد توم��ان افزایش 
ب��ه میزان6/۱4 درص��د رش��د 
داش��ته اس��ت.  س��پرده قانونی 
بانک ه��ای غیردولتی، خصوصی، 
خصوصی شده و موسسات اعتباری 
نیز در شهریور93 به رقم ۵۱هزار 
و 2۵میلی��ارد تومان رس��ید که با 
۱3ه��زار و 363میلی��ارد تومان 
افزایش ب��ه می��زان ۵/3۵درصد 
نسبت به شهریور92 رشد داشته 

است. 
س��پرده دی��داری بانک ه��ای 
خصوصی نیز نسبت به شهریور92 
ب��ا 3743میلیارد توم��ان کاهش 
به می��زان 8۱درصد رش��د منفی 

داشته است. 
س��پرده دی��داری بانک ه��ا  
همچنین شامل سپرده های ارزی 
دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی 

است. 
تس��هیالت دهی  عملک��رد 
و مان��ده تس��هیالت بانک ه��ا 
و موسس��ات مال��ی و اعتباری در 
ش��هریور93 نش��ان می دهد که 
بانک ه��ا و موسس��ات خصوصی، 
خصوصی شده و غیر دولتی با سهم 
بیش از ۵۵درص��دی از کل مانده 

تسهیالت بانک های کشور، حدود 
200هزارمیلیارد تومان به صورت 
مشارکت مدنی و فروش اقساطی 

پرداخت کرده اند. 
بانک های غیردولتی، خصوصی، 
خ�ص�وصی ش��ده و موسس��ات 
اعتباری نی��ز روی هم رفته با رقم 
297هزار و 866میلی��ارد تومان 
س��هم ۵۵درص��دی از کل مانده 
تس��هیالت بانک ه��ا را ب��ه خود 

اختصاص داده اند. 

تمایل بانک های خصوصی 
به مشارکت مدنی

در بانک ه��ای غیردولت��ی و 
خصوص��ی نیز س��هم مش��ارکت 
مدنی ب��ا رق��م ۱۵0هزارمیلیارد 

تومان و س��هم بیش از ۵0درصد 
در رتبه اول است و نشان می دهد 
که بیشترین تس��هیالت و منابع 
بانک ه��ای خصوصی به س��مت 

مشارکت مدنی تمایل دارد. 
بع��داز آن ف��روش اقس��اطی 
ب��ا ۱۵درص��د، قرض الحس��نه با 
شش درصد و مش��ارکت حقوقی 
با چهاردرص��د در رتبه های دوم، 

سوم و چهارم هستند. 
بانک های غیردولتی، خصوصی، 
خصوصی شده و موسسات مالی و 
اعتباری، بیش��ترین س��هم از کل 
س��پرده های بانک های کش��ور را 
با رق��م 43۱ه��زار و390 میلیارد 
توم��ان در ش��هریور93 ب��ه خود 

اختصاص داده اند. 

س��پرده های بخش غیردولتی 
در ش��هریور92 معادل 478هزار 
و 323میلیارد تومان ب��وده که با 
افزایش ۱46ه��زار و ۱7۱میلیارد 
93 ب��ه  تومان��ی در ش��هریور
رق��م 624ه��زار و 494میلی��ارد 
تومان رس��یده که نش��انگر رشد 

30.6درصدی است. 
درحالی ک��ه س��هم بانک های 
غیردولت��ی از کل س��پرده های 
بانک ه��ا در اس��فند9۱ مع��ادل 
6۵درص��د بوده، این نس��بت در 
شهریور92 به 69درصد افزایش 
یافته و نشان دهنده رشد فعالیت 
و عملکرد بانک ه��ای خصوصی 
و غیردولت��ی در دول��ت یازدهم 

است. 

سپرده قانونی در یک سال اخیر 29درصد رشد داشت

سهم72درصدی بانک های غیردولتی از سپرده
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خبر داغ

خبرنامه

 سال پایه آمارهای اقتصادی 
تغییر می کند

مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از تشکیل 
کمیته های تغییر سال پایه آمار به سال 9۵ خبر داد و 
با پیش بینی اینکه بازارها از آرامش برخوردار باش��ند، 

گفت: خدشه ای به آمار بانک مرکزی وارد نیست. 
به گزارش مهر، بانک مرکزی اعالم کرد: مدیریت کل 
آمارهای اقتصادی بانک مرکزی مس��ئولیت گردآوری 
آمار و اطالعات اقتص��ادی و تهیه گزارش های مختلف 
را به عه��ده دارد. بر همین مبنا ش��اخص های قیمت، 
ازجمله ش��اخص بهای کااله��ا و خدم��ات مصرفی و 
متوس��ط قیمت خرده فروش��ی برخی از مواد خوراکی 

را منتشر می کند. 
علیرض��ا مقتدایی، مدی��رکل آمار اقتص��ادی بانک 
مرکزی در م��ورد مراحل تولید آم��ار در بانک مرکزی 
گفت: تولی��د آمار مراح��ل مختلف��ی را گذرانده و در 
فرآینده��ا و روش ه��ا نی��ز تغییراتی داش��ته اس��ت. 
شاخص های قیمت از س��ال ۱3۱3 تهیه شده و پس از 
آن در سال های ۱338، ۱348، ۱3۵3، ۱36۱، ۱369، 
۱376، ۱383 و آخرین بار در سال ۱390 تجدیدنظر 
شد. تغییراتی که در سبد خانوار و رفتار اقتصادی افراد 
جامع��ه به وجود آمده را باید در محاس��بات ش��اخص 
به نوعی لحاظ و س��بد را به هن��گام ک��رد. اعمال این 
تغییرات در طی این سال ها انجام شده و بانک مرکزی 
امیدوار است سبد فعلی را در سال ۱39۵ به هنگام کند. 
به این به هنگام سازی اصطالحا تجدیدنظر می گوییم. 

وی اف��زود: از هم اکنون مطالعات روی تغییر س��ال 
پایه از ۱00=۱390 به ۱00=۱39۵ شروع شده است. 
تقریب��ا برخی کمیته ه��ای کاری را تش��کیل دادیم و 
درصدد هس��تیم که س��ال ۱394 کار عظیم تصحیح 
نقش��ه و فهرس��ت برداری از بلوک های نمونه که یکی 
از طرح های اساس��ی و پای��ه ای برای به هنگام س��ازی 

چارچوب های آماری است را اجرا کنیم. 
استفاده از تکنولوژی های نوین موجب ارتقای کیفیت 
کارها می ش��ود و وقتی از سیس��تم یکپارچه استفاده 
می کنیم مطمئنا اش��کاالت کار خیلی سریع تر نشان 
داده می شود و فرآیند کنترل س��اده تر انجام می شود. 
ما زمان��ی یازدهم یا دوازده��م هرماه توانایی انتش��ار 
شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی را داشتیم، اکنون 
با تغییری که در فرآیند دریافت اطالعات ایجاد ش��ده 
این زمان را به پنجم هرماه تقلیل داده ایم و زمان انجام 
کار را کوتاه تر کردیم. همچنین تاریخ انتش��ار شاخص 
بهای تولید کنن��ده را از حدود هفدهم ماه به هش��تم 
ماه تقلیل دادیم و این یک��ی از توفیقاتی بود که بعد از 
استفاده از این تکنولوژی جدید برای ما پیش آمد. البته 
س��ایر طرح های اداره آمار هم از این سامانه بهره کافی 
را برده اند و تقریبا در س��ال جاری با مساعدت مقامات 
بانک توانس��ته ایم به توفیقاتی در زمینه تولید و انتشار 

آمار به هنگام دست یابیم. 

گردش 426 هزار
 میلیارد تومانی شاپرک  

در شش ماه ابتدایی امس��ال مجموع کل مبالغ 3.4 
میلیارد تراکنش شاپرک، به حدود 426 هزار میلیارد 
تومان رسید.  آخرین آمار از میزان و مبلغ تراکنش های 
شاپرک )ش��رکت الکترونیکی پرداخت کارتی( نشان 
می دهد که از فروردین تا پایان شهریورماه سال ۱393 
حدود سه میلیارد و 392 میلیون تراکنش در کل کشور 
داش��ته که بالغ بر ۱.۵4 میلیارد آن در تهران و بیش از 
۱.84 میلیارد دیگر در س��ایر مناطق کشور انجام شده 
است.  این در حالی است که با کل تراکنش هایی که در 
شش ماهه اول سال توسط ش��اپرک ثبت شده مبلغی 
بیش از 426 هزار و ۱02 میلیارد تومان در شبکه بانکی 
جابه جا شده که حدود ۱۵۵ هزار و 262 میلیارد تومان 
آن در ته��ران و بالغ بر 270 هزار میلی��ارد تومان دیگر 
در سایر استان ها بوده است. به گزارش اقتصادنیوز اما 
بیشترین تراکنش به خرید از طریق پایانه های فروش 
)کارتخوان ها( ب��ا حدود یک میلی��ارد و 778 میلیون 
مورد و با مبلغی بیش از 392 هزار و 760 میلیارد تومان 

اختصاص دارد. 
 

فروش 78 میلیارد تومان سفته و 
برات در تهران

در هفت ماهه امسال فروش سفته و برات در تهران با 
رشد 48.8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 

بیش از 78 میلیارد تومان رسید. 
به گزارش ایس��نا، در مهرماه س��ال ج��اری بیش از 
۱۵میلیارد تومان س��فته و برات در تهران فروخته شد 
که نسبت به شهریورماه 3.7 درصد رشد دارد. همچنین 
فروش این دو سند بانکی در مهرماه نسبت به ماه مشابه 

سال گذشته با رشد 87 درصدی همراه بوده است. 
بیشترین رقم فروش س��فته برات در هفت ماه امسال 
در مهرماه و کمترین میزان فروش در اردیبهش��ت ماه با 
حدود ۱0 میلیارد تومان بوده است.  اما مروری بر آمار بانک 
مرکزی از سال ۱383 تا پایان سال ۱392 نشان می دهد 
که میزان فروش ساالنه سفته برات در این سال ها به غیر از 
سال ۱387 و ۱39۱ همواره صعودی بوده و در بیشترین 
میزان در سال گذشته به حدود 94 میلیارد و 400 میلیون 
تومان رسیده است. این در حالی است که بیشترین رشد 
فروش این دو سند بانکی در بین دو سال در حدود ۱0 سال 
گذشته مربوط به افزایش 42 درصدی در سال ۱383 و 3۱ 

درصدی در سال ۱390 است. 

قیمت جهانی طال افزایش یافت
 قیمت طال در معامالت دیروز بازار جهانی س��ه دالر 
افزایش یاف��ت و هر اونس ط��ال در براب��ر ۱208 دالر 
معامل��ه ش��د.  به گ��زارش رویت��رز، با وج��ود تقویت 
ارزش دالر و نگرانی ها از افزای��ش زودهنگام نرخ بهره 
توس��ط فدرال رزرو امری��کا، قیمت طال ام��روز اندکی 
افزایش یاف��ت.  پس از انتش��ار گزارش��ی در روزنامه 
وال اس��تریت ژورنال در مورد اینکه مقامات فدرال رزرو 
در حال بررس��ی جدی تجدید نظر در سیاست پایین 
نگه داشتن نرخ بهره هستند، ارزش دالر افزایش یافت.  
براس��اس این گزارش، این تجدید نظر ممکن است در 

نشست ماه جاری فدرال رزرو صورت گیرد.  

قیمتنوع ارز 

34260دالر امریکا

42340یورو

۵3660پوند انگلیس

30330دالر کانادا

9360درهم امارت

3۵۵00فرانک سوئیس

۱۵290لیر ترکیه

9۵۵0ریال عربستان

۱0000رینگت مالزی

۱07000دینار کویت

۵۵80یوآن چین

680روپیه هند

300ین ژاپن

36دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۱,207,۵اونس طال

427,۵00مثقال طال

98,689طالی ۱8 عیار

964,000سکه بهار آزادی

964,000سکه طرح جدید

484,000سکه نیم

268,000سکه ربع

۱72,000سکه گرمی

 افزایش قیمت سکه 
صرافان بازار ارز و س��که روز پنجش��نبه ن��رخ هر دالر 
امریکا را 34260 ریال و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی 
طرح جدی��د را 964 هزار تعیی��ن کردند.  ه��ر یورو در 
 ب��ازار آزاد 42340 ریال و ه��ر پوند نی��ز  ۵3660 ریال 

قیمت خورد.  
هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید 964هزار 
توم��ان به خری��داران عرضه ش��د البته هر قطعه س��که 
تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 964ه��زار تومان معامله 
شد.  همچنین هر نیم سکه 484هزار تومان و هر ربع سکه 

268هزار  تومان فروخته شد. 
هر سکه یک گرمی نیز ۱72 هزار تومان خریدوفروش 
شد و هر گرم طالی ۱8 عیار 98,689 تومان قیمت خورد. 

هر اونس طال در بازار جهانی ۱,207.۵دالر بود. 

چک برگشتی های 
بانک انصار پیامک می شوند

این سامانه، موضوع برگشت خوردن چک مشتریان را 
بالفاصله از طریق پیامک به آنان اط��الع می دهد تا آنان 
نس��بت به تکمیل کردن موجودی حس��اب خود یا رفع 

سوءاثر چکشان اقدام کنند. 
کمیته طراحی و توس��عه محصول بان��ک انصار که به 
منظور توسعه و گس��ترش خدمات بانکی و افزایش رفاه 
و رضایت مشتریان این بانک و در راستای تحقق راهبرد 
مشتری مداری بانک مذکور ایجاد شده است، طرح ایجاد 
سامانه چک برگشتی بانک انصار را مورد تصویب قرار داد 

و این سامانه آماده ارائه این خدمت به مشتریان است. 
به گزارش اداره کل بازاریابی و تبلیغات، این س��امانه، 
موضوع برگش��ت خوردن چک مش��تریان را بالفاصله از 
طریق پیامک به آن��ان اطالع می دهد تا آنان نس��بت به 
تکمیل ک��ردن موجودی حس��اب خود یا رفع س��وءاثر 

چکشان اقدام کنند. 

امکان پیگیری اصالت ضمانت نامه 
روی پرتال بانک توسعه تعاون

به منظور خدمت رس��انی هرچ��ه بهتر به مش��تریان 
و اطمین��ان ذی نفع��ان ام��کان پیگی��ری اصال��ت 
 ضمانت نامه روی پرتال بانک توس��عه تعاون به نش��انی

www. ttbank. ir  ایجاد شد.  به گزارش روابط عمومی 
بانک توسعه تعاون، مشتریان بانک توسعه تعاون می توانند 
پس از دریافت ضمانت نامه مش��خصات آن ش��امل نوع 
ضمانت نامه، ش��ماره پرونده و تاریخ صدور را روی پرتال 
بانک به نشانی فوق ثبت کنند و از این طریق ضمانت نامه 
را پیگیری کنن��د.  درصورتی که اطالعات ثبت ش��ده با 
اطالعات سامانه متمرکز بانکی منطبق باشد، پیام تاییدیه 
صادر می ش��ود و در غیر این صورت عبارت »ضمانت نامه 

مورد نظر یافت نشد« درج می شود. 

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 بانک ملی ایران، 
عالوه بر خدمات گذش��ته، امکان انتقال وجه به ش��ماره 
تلفن همراِه صاحب حساب مقصد فراهم شده است.  این 
سرویس در حال حاضر برای مش��تریانی فعال است که 
در مبدا و مقص��د، نرم افزار همراه بانک مل��ی ایران روی 

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

عملیات انتقال وجه را انجام دهد. 

نرخنامه

بانک نامه

سهم از کل سپرده ها به درصدرقم سپرده در شهریور 93شاخص

2۱0/۱2620بانک های تجاری

بانک های خصوصی )غیردولتی و 
موسسات(

43۱/39069

66/892۱0بانک های تخصصی

درصد تغییرافزایششهریور 92شهریور 93بانک

70494۵4370۱6۱2429کل بانک ها

۱37۵0۱222۵۱۵2۵۱۱بانک های تجاری دولتی

۵7۱94482۱23727بانک های تخصصی

۵۱02۵37662۱33633۵بانک های خصوصی

س��هم بانک ه��ای خصوص��ی از 
-6983 درصد72 درصدسپرده قانونی

سهم بانک ها از سپرده ها 

سهم بانک ها از سپرده ها 

نسیم نجفی
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صادرات 

گردشگری 

تجارت 

ایدرو و ایمیدرو به تفاهم نامه های 
صنعتی با عراق توجهی نمی کنند

مسئول امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت 
گفت: با وجود آنکه دو ماه از امضای تفاهم نامه صنعتی 
و معدنی بین ایران و عراق می گذرد، اما ایدرو و ایمیدرو 
هنوز هیچ گونه پیشنهاد یا اقدام عملی برای استفاده از 

این ظرفیت و بازسازی صنایع عراق ارائه نکرده است. 
به گزارش ف��ارس، مجی��د قربانی فراز در نشس��ت 
سیاس��ت گذاری روابط اقتصادی ایران و عراق به تعلل 
برخی س��ازمان های ایران برای پیشبرد روند تجاری با 
عراق اش��اره کرد و گفت: دو ماه پیش یادداشت تفاهم 
همکاری های صنعتی و معدنی با عراق امضا کرده ایم که 
آن را به سازمان هایی نظیر ایدرو و ایمیدرو ارسال کرده 
و چندین بار عراقی ها درخواس��ت کرده اند تا ایرانی ها 
برای بازسازی صنایع آنها طرح های خود را ارائه کرده 
و اقدام کنند، چرا که بیش از 95 درصد صنایع عراق از 
کار افتاده است.  وی تصریح کرد: اما تاکنون هیچ گونه 
خبر یا اق��دام یا معاضدت��ی عملی از س��ازمان هایمان 
ندیده ای��م و امیدواریم اتاق مش��ترک ای��ران و عراق 
به عنوان نوک پیکان بخش خصوصی حرکتی را پیگیری 
کند.  قربانی فراز همچنین به امضای یادداش��ت تفاهم 
همکاری بازرگانی در یک ماه و نیم اخیر نیز اشاره کرد و 
گفت: با وجود تمام اینها روند صادرات به ویژه صادرات 
خودرو به عراق کند ش��ده است و از س��ال 83 تاکنون 
تنها 120 هزار دس��تگاه پراید و 100هزار دستگاه پژو 
و سمند به عراق صادر کرده ایم اما اخیرا آالرم هایی در 
مورد صادرات خ��ودرو به عراق به گوش می رس��د که 
طرف عراقی می خواهد یکسری تاییدیه های جدید را 
در نظر بگیرد که از اکنون باید به فکر آسیب شناس��ی 
آن باشیم تا موضوع پالک گذاری و داستان خودرو در 
سال 91 تکرار نشود. وی ورود بانک پارسیان برای نقل 
و انتقال ارزی بین دو کش��ور به ن��رخ ارز آزاد را گامی 
جدید برای تحول بین دو کشور دانست و گفت: شعبه 
بغداد این بانک اعالم کرده که کار را انجام می دهد البته 
قبال بانک ملی و اقتصاد نوین و س��ایر بانک ها نیز این 
کار را انجام می دادند اما قیمت را زیر نرخ ارز مبادالتی 
محاسبه می کردند که تجار را بیشتر به سمت صرافی ها 

سوق می دادند. 

امکان رشد مبادالت تجاری ایران و 
آلمان وجود دارد

معاون وزیر صنعت، معدن و تج��ارت گفت: ایران و 
آلمان س��ابقه طوالنی در زمینه روابط تج��اری دارند 
و امروز امکان رش��د مب��ادالت در بخش های پس��ته، 

خشکبار و فرش وجود دارد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان توسعه تجارت 
ایران، ولی اهلل افخم��ی راد در دیدار هی��ات آلمانی با 
وی در محل س��ازمان نامبرده، اظهار کرد: مردم ایران 
نس��بت به مبادالت تجاری با آلمان و به لحاظ س��ابقه 

فعالیت های بازرگانی آن کشور نگرش مثبتی دارند. 
رییس س��ازمان توس��عه تجارت ایران، گس��ترش 
همکاری ها و افزایش کیفیت روابط تجاری میان تهران 

و برلین را در این نشست خواستار شد. 
به اعتقاد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، تاثیر 
اقتصاد ایران بر کشورهای منطقه و خاورمیانه فرصت 
مناسبی برای هیات آلمانی است. روند مثبت مذاکرات 
ژنو شرایط مناسبی را برای توسعه روابط اقتصادی بین 

دو کشور به همراه داشته است. 
برپایه این گزارش، بورکه��ارد داهمن، نایب رییس 
انجمن خاورمیانه و نزدیک آلمان )نموف(، گس��ترش 
روابط اقتص��ادی دو کش��ور را مورد تاکید ق��رار داد و 
فرصت های س��رمایه گذاری دو کشور را در بخش های 
حمل و نقل، ماشین آالت، مواد غذایی، فناوری و نساجی 
قابل توجه دانست.  هیات آلمانی متشکل از نمایندگان 
بخش های تجهیزات آب و فاضالب، سیستم های انتقال 
آب، ماش��ین آالت بس��ته بندی و فرآوری مواد غذایی، 
شرکت های تولید کننده ماشین های حفاری، نماینده 
بخش نساجی، ش��رکت مکانیزاس��یوان ماشین آالت 
صنعتی و معدنی و بانک توس��عه آلمان در سومین روز 
از اقامت خود در ایران در سازمان توسعه تجارت حاضر 
شده بودند.  هیات آلمانی در س��فر چهار روزه خود به 
تهران دیدار با وزیران صنع��ت، معدن و تجارت، نیرو و 
ارتباطات و فناوری اطالعات را در برنامه کاری داشتند. 

 روابط ایران و ونزوئال عالی است

به منظور توسعه همکاری های تجاری ایران و ونزوئال 
نشست مشترکی با حضور نعمت زاده وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و رییس کل سازمان توسعه تجارت کشورمان 
و معاون رییس جمهور ونزوئال، رییس صندوق توس��عه 
ملی، وزیر نفت و اقتصاد این کشور برگزار شد.  به گزارش 
روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، نعمت زاده روابط 
ایران و ونزوئال را در س��طح بس��یار عالی ارزیابی کرد و 
ضمن ابراز امیدواری از توس��عه این روابط خاطر نشان 
کرد: درصدد بررس��ی برای رفع موانع توس��عه روابط و 
ممانعت از تاثیر تحریم ها برای ادامه همکاری ها با کشور 
ونزوئال هس��تیم.  معاون رییس جمه��ور ونزوئال در این 
نشست با بیان اینکه »هوگو چاوز« رییس جمهور فقید 
برای رابطه اقتصادی با ای��ران جایگاه ویژه ای قائل بود، 
تاکید کرد که ما به عنوان هیات دولت موظف هس��تیم 
روابط عالی که ایش��ان با ایران ش��روع کرده اند را ادامه 
دهیم.  طرفین در این نشس��ت ب��ر تقویت همکاری در 
اوپک تاکید ک��رده و دیدگاه های خ��ود را در خصوص 
ایجاد تس��هیالت برای تامین کاال های اساسی ونزوئال 
از طریق ای��ران، واردات مواد معدنی و ص��ادرات دارو 
بیان کردند.  در پایان این نشس��ت مقرر شد یک هیات 
اقتصادی و تج��اری به منظور اجرایی ک��ردن توافقات 
 و توس��عه بیش��تر همکاری ها در آینده به این کش��ور 

اعزام شود. 

استرداد مالیات بر ارزش افزوده 
صادرکنندگان کلید خورد

 سازمان امور مالیاتی کشور برای استرداد مالیات بر 
ارزش افزوده صادرکنندگان دس��ت به کار شد و دفتر 
رسیدگی و اس��ترداد این س��ازمان در نامه ای، از دفتر 
خدمات بازرگانی سازمان توس��عه تجارت خواست تا 
فهرست صادرکنندگانی که متقاضی استرداد مالیات و 
عوارض ارزش افزوده پرداختی به گمرک هستند را در 

اختیار این دفتر قرار دهد. 
به گزارش رواب��ط عمومی اتاق ته��ران، پس از آنکه 
وزیر صنعت، معدن و تج��ارت در اواخر ش��هریور ماه 
سال جاری موضوع بلوکه شدن طوالنی مدت استرداد 
مالیات ب��ر ارزش افزوده را با وزیر اقتص��اد و دارایی در 
میان گذاشت، سازمان امور مالیاتی و دفتر رسیدگی و 
استرداد این سازمان آمادگی خود را برای رسیدگی به 
این موضوع اعالم و در گام نخست، خواستار دسترسی 
به مش��خصات و اطالع��ات صادرکنندگانی ش��د که 
متقاضی اس��ترداد مالیات بر ارزش افزوده پرداختی به 

گمرک ایران هستند. 
در همین خصوص، دفتر خدمات بازرگانی س��ازمان 
توس��عه تجارت ایران که طرف مقابل ای��ن موضوع با 
س��ازمان امور مالیاتی اس��ت، از اتاق ه��ای بازرگانی، 
اتحادیه ها و تشکل ها خواست تا فهرست صادرکنندگان 
این بخش که تاکنون اقدامی در این رابطه از سوی اداره 
امور مالیاتی ص��ورت نگرفته اس��ت را در اختیار دفتر 

خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت قرار دهند. 

راهکار های ملی طبیعت گردی 
تدوین می شود 

سازمان حفاظت محیط زیس��ت عالقه مند است تا 
با اس��تفاده از تجربیات جایکا و البته مدیریت محیط 
طبیعی و با بهره گیری از تجربی��ات بین المللی تاالب 
انزل��ی و اس��تان گیالن ب��ه یک��ی از الگوه��ای موفق 

طبیعت گردی در ایران تبدیل شود.
 معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
حفاظت محیط زیست با بیان اینکه مسئله اکوتوریسم 
به طور جدی مورد توجه کمیته طبیعت گردی است، 
گفت: راهکار های ملی طبیعت گردی تدوین می شود. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، احمد علی کیخا 
در جلسه ارائه گزارش سازمان ژاپنی جایکا در خصوص 
برنامه های پیش��نهادی توس��عه اکوتوریسم در تاالب 
انزلی با اشاره به شرایطی که در دولت جدید فراهم شده 
است برنامه های توسعه سرعت بیشتری به خود گرفته 
و این مسئله ارتباطی بین توسعه و عرصه های طبیعی 
ایجاد کرده اس��ت، گفت: برای کاهش این مش��کالت 
روی اکوتوریسم تمرکز کرده ایم.  وی با بیان اینکه در 
کمیته طبیعت گردی مس��ئله اکوتوریسم به طور ویژه 
مورد توجه ق��رار دارد، گفت: محیط زیس��ت به دنبال 
تدوین بحث راهکاره��ای ملی ب��رای طبیعت گردی 
اس��ت که قطعا تجربه و دانش جای��کا می تواند در این 
خصوص به ما کمک کند. کیخا تصریح کرد: س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت عالقه مند اس��ت تا با استفاده 
از تجربیات جایکا و البت��ه مدیریت محیط طبیعی و با 
بهره گیری از تجربیات بین المللی تاالب انزلی و استان 
گیالن به یکی از الگوهای موفق طبیعت گردی در ایران 
تبدیل ش��ود. معاون محیط زیس��ت طبیعی سازمان 
حفاظت محیط زیست یادآور شد: ایران در سال 1970 
پیشنهاد دهنده کنوانسیون رامسر در حوضه تاالب ها 
بوده اس��ت و مرکز منطقه ای غرب آس��یا در رامس��رو 

دراستان مازندران قرار دارد. 
کیخا در ادامه جلسه خاطر نش��ان کرد: به طور کلی 
سیاست سازمان حفاظت محیط زیس��ت در ارتباط با 
فعالیت های طبیعت گردی بس��یار ج��دی و پیگیرانه 
اس��ت و ما عالقه مندیم ت��ا در ارتباط ب��ا فعالیت های 
طبیعت گردی اقدامات بسیار خوبی را به انجام برسانیم 
و خوش��بختانه در این خصوص محدودی��ت اعتباری 
نداریم و حفاظت ت��االب انزلی را در تم��ام زمینه ها از 

وظایفمان در سازمان محیط زیست می دانیم. 

الکام��پ ک��ه بزرگ تری��ن 
گرده�م�ای���ی ش��رکت های 
مختل��ف در ح��وزه دیجیتال 
و فناوری اطالعات در کش��ور 
محس��وب می ش��ود، امس��ال 
با عدم اجرا توس��ط س��ازمان 
نظ��ام صنفی رایان��ه ای مواجه 
ش��د و مش��کالت عدیده ای را 
پیش روی برگزارکننده جدید 
این نمایشگاه گذاشت، اما با این 
وجود الکامپ بیستم امروز بعد 
از چهار روز ب��ه کار خود پایان 

می دهد. 
علیرضا پیش��گویی، یکی از 
اعضای اجرایی ستاد برگزاری 
لکام��پ 2014  نمایش��گاه ا
درب��اره زمان اندک��ی که برای 
مقدمات برگزاری این نمایشگاه 
در نظ��ر گرفته ش��ده ب��ود به 
»فرصت امروز« گفت: نمایشگاه 
الکامپ دچار مش��کالتی شد. 
ابتدا ق��رار ب��ود نظ��ام صنفی 
رایانه ای  برگزاری این نمایشگاه 
را به عه��ده گیرد ک��ه دو هفته 
مانده ب��ود به زم��ان برگزاری 
از اجرای آن انص��راف داد و ما 
این نمایشگاه را در مدت شش 
روز کاری در مس��احت تقریبی 
16هزار و500 مترمربع برگزار 
کردیم که کار بس��یار س��ختی 

بود، اما آن را انجام دادیم. 
وی افزود: فک��ر نمی کردیم 

اس��تقبال زی��اد باش��د ام��ا 
خوشبختانه استقبال به حدی 
ب��ود ک��ه در یک��ی از روزهای 
برگ��زاری نمایش��گاه بلیت  به 
اتمام رس��ید و برای س��اعاتی 
مراجعه کنندگان به طور رایگان 
وارد نمایشگاه شدند. پیشگویی، 
درباره ادغام نمایشگاه الکامپ با 
تلکام گفت: من تصمیم گیرنده 
این موضوع نیستم و مسئوالن 
تصمیم گیرنده هستند، اما اگر 
این اتف��اق بیفتد ب��ه نظر من 
شاید اتفاق خیلی خوبی نباشد 
چون با ادغام این دو نمایشگاه 
یکس��ری فرصت ه��ا از برخی 

ش��رکت کنندگان که خواستار 
حضور در نمایش��گاه هس��تند 

گرفته خواهد شد. 
وی درب��اره نارضایتی هایی 
که از س��وی برخی غرفه داران 
در مورد نحوه و زمان واگذاری 
غرفه ها دارند، گفت: مقصر این 
قضیه م��ا نبودی��م و همانطور 
که گفت��م تیمی که ق��رار بود 
الکامپ بیس��تم را برگزار کند 
با صرف نظ��ر از ای��ن کار مدت 
محدودی برای ما به وجود آمد 
که با کار شبانه روزی توانستیم 
این نمایشگاه را برقرار کنیم که 
طبیعتا یکسری کاستی ها هم 

داش��ت که از همه غرفه داران و 
مراجعه کنن��دگان عذرخواهی 
می کنی��م و امیدواری��م در 
س��ال های آینده این مش��کل 

برطرف شود. 
پیش��گویی درب��اره تمدی��د 
س��اعت نمایش��گاه از 16 ب��ه 
17 گف��ت: ازدح��ام جمعیت 
تنه��ا دلی��ل ای��ن ام��ر ت��ا 
مراجعه کنن��دگان ب��ا توجه به 
زمان محدودی که برای حضور 
در الکامپ دارند بتوانند حداقل 
از تم��ام غرفه هایی ک��ه عالقه 

دارند دیدن کنند. 
این برگزارکننده نمایش��گاه 

درباره آمار فروش بلیت ورودیه 
نمایش��گاه نیز گفت: با توجه به 
اینکه الکامپ یکی از مهم ترین 
و بزرگ تری��ن نمایش��گاه های 
بین المللی در کش��ور است، در 
حال حاضر دقیق��ا نمی توانیم 
بگوییم آم��ار بازدیدکنندگان 
چقدر بوده، اما این نمایش��گاه 
با استقبال خوبی از سوی مردم 

مواجه شده است.
پیش��گویی، درب��اره قیمت 
بلی��ت ورودیه الکامپ امس��ال 
که دو هزار تومان است، اظهار 
کرد: شرکت سهامی نمایشگاه 
مسئول فروش بلیت هاست و ما 

در این مسئله دخیل نیستیم. 
وی در پایان اظهار امیدواری 
کرد: با توجه ب��ه اینکه  الکامپ 
ب�زرگ ت�ری���ن گردهمای��ی 
صنع��ت دیجیتال در کش��ور و 
یک نمایش��گاه ملی است همه 
مس��ئوالن مرب��وط دس��ت در 
دست هم بگذارند تا سال های 
آینده شاهد برگزاری نمایشگاه 

مطلوب تری باشیم. 
گفتن��ی اس��ت نمایش��گاه 
الکام��پ ب��ه صورت س��االنه 
برگ��زار می ش��ود و امس��ال 
 300 ح��دود  حض��ور  ب��ا 
و  داخل��ی  ش��رکت کننده 
خارج��ی از 16 آذرم��اه آغاز 
به کار کرده و امروز 19 آذر به 

کار خود پایان خواهد داد. 

با وجود موانع پیش روی برگزارکنندگان نمایشگاه 

الکامپ بیستم به آخر خط رسید

 بخ��ش خصوص��ی در کش��ور 
اتری��ش مای��ل اس��ت در منطقه 
آزاد ارون��د س��رمایه گذاری کند. 
هیات��ی از انجمن اتری��ش- ایران 
در هفته ج��اری به منطق��ه آزاد 
اروند س��فر کردند تا در بازدید از 
منطقه و دیدار و نشست با مدیران 
ای��ن منطق��ه آزاد، فرصت ه��ای 
س��رمایه گذاری را ارزیابی کنند. 
اتریش��ی ها می خواهن��د پیش از 
برگزاری دور بعدی مذاکرات 5+1 
که ش��اید آخرین خوان مذاکرات 
باشد، میخ ش��ان را در منطقه آزاد 
اروند محکم کرده، شاید با حضور 
زودهنگام و پی��ش ازپایان یافتن 
تحریم ه��ا از دیگ��ر رقب��ای خود 
پیش��ی گرفته باش��ند، مسئله ای 
که رییس این منطقه آزاد با حضور 
این گ��روه در اروند به آن اش��اره 
کرده است. این هیات پنج نفره با 
کمک مدیر انجمن ایران – اتریش 
دوشنبه شب در س��ازمان منطقه 
آزاد ارون��د حض��ور یافتن��د و در 
نشستی با رییس این منطقه آزاد، 
تفاهم نامه ای را به امضا رساندند. 
اس��ماعیل زمانی در تشریح مفاد 
تفاهم نام��ه که بی��ن منطقه آزاد 
ارون��د و انجم��ن ای��ران- اتریش 
بسته شد به »فرصت امروز« گفت: 
پروژه راه آهن بندر خرمش��هر به 
بندر امام خمینی و توسعه فرودگاه 
آیت اهلل جمی در آبادان، س��اخت 
یک ف��رودگاه جدید و توس��عه و 

تجهیز بنادر بزرگ آبی از مهم ترین 
بخش های این تفاهم نامه است. 

بخ��ش خصوص��ی در کش��ور 
اتریش ب��ه دنب��ال موافقتی که از 
دولتش��ان گرفته اند به این س��فر 
آمدند ت��ا در زمینه ه��ای مختلف 
با ایرانی ها در توس��عه منطقه آزاد 

مشارکت کنند.
 زمانی با بیان اینک��ه در انتظار 
روز های خوب توس��عه در منطقه 
هس��تیم درب��اره دیگ��ر م��واد 
تفاهم نام��ه ب��ه »فرصت ام��روز« 
گف��ت: م��ا در ای��ن تفاهم نام��ه 
همکاری های مش��ترکی با اهداف 
تج��اری، اقتص��ادی ب��ا اولوی��ت 
توسعه زیرساخت های حمل و نقل 
دریایی، ریل��ی و هوای��ی تعریف 
کرده ایم که جزییات بیش��تر آن 

را در نشست های بعدی مشخص و 
اولویت بندی خواهیم کرد. 

وی بهره مندی از توانایی طرفین 
را جه��ت توس��عه همکاری های 
دو ط��رف ب��ه منظور گس��ترش 
فعالیت در منطقه آزاد را از اصول 
این همکاری عن��وان کرد و گفت: 
ما درباره خدم��ات بازرگانی، فنی 
مهندس��ی و صنایع کش��اورزی، 
پتروش��یمی، م�ح�یط زیس��ت، 
توریس��ت، عل��م و فن��اوری و 
انتقال دانش ب��ه توافق های اولیه 
رس��یده ایم و ب��ه زودی آنه��ا را 

عملیاتی خواهیم کرد. 
به گفت��ه زمان��ی، فعالیت های 
دیگ��ر  از  بانک��ی  و  بیم��ه ای 
ه��م��ک�اری ه���ای م�دی��ران 
بخش خصوصی کش��ور اتریش با 

سازمان منطقه آزاد اروند است. 
ریی��س منطق��ه آزاد ارون��د که 
حضور این عضو اتحادیه اروپا را برای 
سرمایه گذاری در اروند، نشانه ای از 
پایان زودهن��گام تحریم ها ارزیابی 
می کند، در ادام��ه می افزاید: ما در 
خصوص طرح های جامع راهبردی 
در منطق��ه و تعیی��ن اولویت های 
س��رمایه گذاری همکاری ه��ای 

مشترک خواهیم داشت. 
طرح ه��ای زیس��ت محیط��ی 
در زمین��ه نف��ت، پتروش��یمی، 
س��رمایه گذاری در زمین��ه آب 
و فاض��الب ش��هری و صنعتی از 
دیگر همکاری های ش��رکت های 
سرمایه گذاری اتریشی در منطقه 

آزاد اروند است. 
این نشست در واقع تفاهم های 

اولی��ه می��ان دو طرف را ش��امل 
می شود و به زودی و با سفر بعدی 
اتریش��ی ها به منطق��ه آزاد اروند 
دنبال خواهد شد. اسماعیل زمانی 
نتایج این نشست را مثبت ارزیابی 
ک��رد و امیدوار اس��ت ب��ه زودی 
مرحل��ه اجرایی مف��اد تفاهم نامه 
آغ��از ش��ود. وی ارون��د را آماده 
استقبال از سرمایه گذاران عنوان 

کرد. 
پیش از این و در ماه گذش��ته، 
رییس منطق��ه آزاد اروند میزبان 
چینی ها ب��ود و ق��راردادی را در 
زمینه سرمایه گذاری برای تولید 
پمپ ه��ای آب صنعت��ی بال��غ بر 

30 میلیون دالر منعقد کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی 
س��ازمان منطق��ه آزاد اروند، این 
منطقه با مساحت 37400 هکتار 
در ش��مال غربی خلیج ف��ارس 
شامل شهرهای آبادان، خرمشهر 
و مینوش��هر )جزیره مینو( که در 
محل تالق��ی دو رودخان��ه اروند 
رود و کارون ق��رار گرفته اند، واقع 
شده اس��ت. این منطقه همجوار 
با کش��ورهای عراق و کویت است 
و ب��ا داش��تن ظرفیت��ی از قبیل 
حمل و نق��ل ج��اده ای، ریل��ی، 
دریایی و هوایی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است و با توسعه و تجهیز 
زیرس��اخت هایش دسترس��ی به 
همس��ایگان غرب��ی را تس��هیل 

می کند. 

تفاهم با اتریشی ها برای سرمایه گذاری در اروند

پایان زود هنگام تحریم ها

مناطق آزاد

محمد ممتازپور

آق��ا  ئ��ران  زا اش��تیاق  و  ش��ور   
ابا عبداهلل الحس��ین )ع( گم��رکات م��رزی 
مهران، ش��لمچه و چزابه را غرق نور و برکت 
کرده اس��ت.  مسئوالن س��ه گمرک مهران، 
شلمچه و چزابه تمهیدات ویژه ای را از جمله 24 
ساعته کردن کار گمرکات، توزیع کتابچه های 
مذهبی و آشنایی با قوانین کاالی همراه  مسافر، 
تهیه و پخش غذای نذری و غیره را در دستور 
کار خود قرار داده اند، همچنین تمام کارکنان 
گمرکات مرزی مهران، شلمچه و چزابه به حالت 
آماده باش درآمده اند و در تمامی ساعت های 

شبانه روز به ارائه خدمات اقدام می کنند. 
خلیل حیدری، مدیرکل گمرک اس��تان 
ایالم از عب��ور روزان��ه 75 هزار نف��ر از این 
گمرک م��رزی خب��ر داد و گفت: ت��ا امروز 
نزدیک به 500 هزار نف��ر زائر از این گمرک 
عبور کرده ان��د، عالوه بر آن 200 دس��تگاه 
اتوبوس، 26 دستگاه آمبوالنس، پنج خودرو 
امدادی و دو دستگاه جرثقیل از این گمرک 

به سمت کربالی معلی رهسپار شده اند. 
همچنی��ن 100 دس��تگاه خ��ودرو که از 

کشورهای ترکیه، افغانستان و سایرکشورهای 
همس��ایه برای زیارت آقا امام حس��ین )ع( و 
شرکت در مراس��م اربعین حسینی به سمت 
عراق در حرکت هس��تند، از این گمرک عبور 
کردن��د. حی��دری، در خص��وص پذیرایی از 
عزاداران حسینی گفت: با همت و تالش خیرین 
شهرس��تان مهران، تهران و اصفهان ایستگاه 
صلواتی در محوطه این گمرک برپا شده و بالغ 
بر 50 هزار بس��ته غذا به صورت صلواتی بین 

زائران کربال پخش شده است. 
قوام محمودی، رییس گمرک ش��لمچه 
نیز از س��هولت ت��ردد در این گم��رک خبر 
داد و افزود: تا امروز 180ه��زار نفر از زائران 
حس��ینی از این گمرک راهی کربال شده اند 
و گمرک ش��لمچه به صورت ش��بانه روزی 

مشغول خدمت به زائران حسینی است. 
محمودی از نصب دو دس��تگاه x-ray در 
این گمرک خبر داد و گفت: کنترل نامحسوس 
مسافران توسط ماموران گمرک انجام می شود 
و مسافران به صورت تصادفی توسط دستگاه 

X-ray مورد بازرسی قرار می گیرند. 

 عبور یك میلیون نفر از زائران 
اباعبداهلل الحسین )ع( از گمرکات مرزی

گردشگری 



وزیر راه و شهرس��ازی چند 
روز قب��ل اع��ام ك��رد، برای 
تكمیل تمام طرح ه��ای راهی 
و زیربنایی كش��ور به بودجه ای 
200 ه��زار میلی��ارد تومان��ی 

احتیاج است. 
بودجه ای كه با اضافه ش��دن 
منابع مورد نی��از در نگهداری 
از راه ه��ا و حف��ظ ایمن��ی و 
امنیت جاده ها ب��ه بیش از این 
مقدار نیز خواهد رس��ید و این 
درشرایطی است كه در صورت 
تخصیص تمام بودجه عمرانی 
كشور به این طرح ها و پیگیری 
هم��ه جانب��ه ای��ن برنامه ها از 
س��وی وزارت راه و شهرسازی 
نیز نمی ت��وان امید داش��ت با 
منابع مال��ی فعلی دولت، اتفاق 
خاص��ی در پروژه ه��ای نیم��ه 

تمام كشور بیفتد. 
س��طح پروژه هایی كه كلنگ 
زنی ش��ده اند ولی هنوز تكلیف 
سرنوشتش��ان مشخص نیست 
به ح��دی رس��یده ك��ه حتی 
راه  وزارت  كان  مس��ئوالن 
و شهرس��ازی نی��ز نمی توانند 
تخمی��ن دقیق��ی ب��رای زمان 
از  بس��یاری  یافت��ن  پای��ان 
ای��ن پروژه ها داش��ته باش��ند 
همان ط��ور ك��ه مدی��ر عامل 
ش��ركت راه آهن چندی پیش 
اع��ام كرد، ب��ا بودج��ه فعلی 
و در صورت��ی ك��ه هی��چ طرح 
جدیدی ت��ا س��ال های  آینده 
كلن��گ زنی نش��ود، بی��ش از 
30 س��ال زمان نی��از خواهیم 
داش��ت تا طرح ه��ای فعلی  به 
مرحله بهره برداری برس��د، هر 
چند در ماه های گذش��ته و در 
س��ایه بهبود جایگاه سیاس��ی 
و اقتص��ادی ای��ران در فضای 
بین المللی و ب��اال رفتن امكان 
مال��ی  كمك ه��ای  دریاف��ت 
خارج��ی از طری��ق فاینانس با 
لغو ش��دن پاره ای از تحریم ها 
امی��د دول��ت ب��رای ج��ذب 
در  خارج��ی  س��رمایه های 
پروژه ه��ای زیربنای��ی افزایش 
یافته، اما هنوز بخش عمده ای 
از امید دول��ت یازدهم به منابع 
مالی بخ��ش خصوصی داخلی 

چشم دوخته است. 
ه��ر چند ش��ركت س��اخت 
و توس��عه زیربناه��ای كش��ور 
در  گذش��ته  م�اه ه���ای  در 

چن��د  برنامه های��ی  قال��ب 
مرحله ای تاش كرده بخش��ی 
ب��ه  را  خ��ود  بدهی ه��ای  از 
پیمان��كاران كه در س��ال های 
گذش��ته از م��رز پن��ج ه��زار 
میلی��ارد توم��ان عب��ور كرده 
تس��ویه كند، ام��ا هن��وز این 
اعتم��اد در بین فع��االن بخش 
خصوصی ب��رای ورود دوباره به 
طرح های بزرگ عمرانی فراهم 

نشده است. 
با ای��ن وج��ود، دول��ت در 
آین��ده  س��ال  برنامه ه��ای 
خ��ود س��هم بس��زایی را در 
خصوص��ی  بخ��ش  اختی��ار 
گذاش��ته و ب��ا ای��ن امید كه 
مجل��س طرح ه��ای مط��رح 
ش��ده را تصوی��ب كن��د برای 
نخس��تین بار در الیحه بودجه 
ورود  ط��رح   1394 س��ال 
بخش خصوص��ی ب��ه عرص��ه 
س��اخت بزرگراه ه��ا را مطرح 
ك��رده اس��ت. نخس��تین بار 
این خبر را عب��اس آخوندی، 
وزیر راه و شهرس��ازی مطرح 
كرد و گف��ت: امی��د داریم با 
توجه ب��ه تعهدات��ی كه دولت 
پ��ای آنه��ا را امض��ا می كند، 
ب��رای  خصوص��ی  بخ��ش 
س��رمایه گذاری در بزرگراه ها 
وارد ش��ود كه اگر این مسئله 
به تصمی��م مجلس ش��ورای 
اسامی برس��د مس��یر برای 
ح��ض�ور س����رم�ایه گذاران 
خ�ص�وص���ی در طرح ه��ای 
زیربنای��ی ب��از ش��ده و حجم 
افزای��ش  س��رمایه گذاری ها 

می یابد. 

بخش خصوصی به 
تضمین قطعی احتیاج دارد

راهس��ازان  انجمن  ریی��س 
وزارت راه و شهرس��ازی معتقد 
اس��ت، در صورت��ی ك��ه قصد 
دولت ب��رای باز ك��ردن فضای 
خصوص��ی  بخ��ش  اجرای��ی 
جدی اس��ت باید پی��ش از هر 
چی��ز وضعی��ت مال��ی و منابع 
اعتباری در نظر گرفته شده در 
پروژه ها نهایی ش��ده و به نوعی 
به سرمایه گذاران یك تضمین 

قطعی داده شود. 
عل��ی آزاد در گفت وگ��و ب��ا 
»فرصت ام��روز« با بی��ان این  
مطلب تصری��ح ك��رد: فعاالن 
بخش خصوصی در س��ال های 
گذش��ته با وجود مش��كات و 
محدودیت ه��ای بس��یاری كه 
در مس��یر حركتیشان به وجود 
آمده بود، تمام ت��اش خود را 
كردند تا در چارچ��وب اهداف 
اقتصادی كش��ور ب��ه فعالیت 
بپردازند، همان ط��ور كه نتایج 
آن را در بس��یاری از پروژه ه��ا 
و طرح ه��ای اجرای��ی ش��ده 

می بینیم. 
به گفته وی،  این آمادگی در 
بخش خصوصی ای��ران وجود 
دارد كه در ص��ورت تضمین و 
تثبیت شرایط موردنیاز، حجم 
سرمایه گذاری ها افزایش یافته 
و ورود آنها به طرح هایی مانند 
س��اخت بزرگراه ه��ا عملیاتی 
می ش��ود، هر چند دولت برای 
رسیدن به این مهم باید اعتماد 
از دس��ت رفته برخی از فعاالن 

را به آنها بازگرداند. 

آزاد درباره نقش بدهی های 
از قبل مان��ده در ت�ص�میمات 
پیمان��كاران ب��رای ورود ب��ه 
طرح های جدید اظه��ار كرد: 
هر چن��د این بدهی ه��ا باعث 
ش��ده س��رعت كار در برخ��ی 
از پروژه ه��ا كن��د ش��ود ی��ا 
س��رمایه گذاران قید حضور در 
پروژه ه��ای دولت��ی را بزنند، 
اما در صورتی ك��ه دولت یك 
برنام��ه قطعی و م��دون برای 
تضمی��ن س��رمایه  های انجام 
ش��ده ارائه كند می توان امید 
داش��ت ای��ن همكاری ه��ا به 

پیشرفت قابل توجهی برسد. 
با توجه به اظهارات علی آزاد 
به نظر می رسد، دو ضلع از سه 
ضلع اصل��ی تصوی��ب  و ورود 
بخش خصوصی ب��ه طرح های 
ب��زرگ نیم��ه كاره در كش��ور 
تكمی��ل ش��ده و ح��اال دولت 
در قال��ب الیحه بودجه س��ال 
1394 توپ را به زمین مجلس 

انداخته است. 

استقبال مجلس از ورود 
خصوصی ها به  حوزه عمران

 دبی��ر كمیس��یون عم��ران 
اس��امی  ش��ورای  مجل��س 
ب��ا بی��ان اینك��ه پروژه ه��ای 
س��نگین و ب��زرگ وزارت راه و 
شهرسازی به یك برنامه ریزی 
وی��ژه در تعیی��ن زمان بن��دی 
دقی��ق اجرایی ش��دن احتیاج 
دارد، تاكی��د ك��رد: باید تاش 
مس��ئوالن كش��ور قب��ل از هر 
چیز در تامین منابع مالی الزم 
برای توسعه امكانات زیربنایی 

كشور متمركز ش��ود تا به این 
ترتی��ب زیرس��اخت های الزم 
برای حركت به س��مت توسعه 

فراهم شود. 
محمد فیروزی در گفت وگو 
با »فرصت ام��روز« ورود بخش 
خصوصی به عرصه راهس��ازی 
و پیگی��ری طرح ه��ای بزرگ 
در این ح��وزه را اتفاق بس��یار 
مثبت و تاثیرگذار ارزیابی كرد 
و گفت: همان ط��ور كه پیش از 
این نیز در بس��یاری از پروژه ها 
وجود داش��ته بخش خصوصی 
توانس��ته با آوردن سرمایه های 
بزرگ��ی  پروژه ه��ای  در  الزم 
را چ��ه در عرص��ه راه و چه در 
بخش راه آه��ن اجرای��ی كند 
و امیدواری��م ای��ن مس��ئله در 
س��ال آینده نیز تداوم داش��ته 
و موجب��ات س��رعت گرفتن  و 
عملیاتی شدن طرح های راهی 

را فراهم آورد. 
مجل��س  وی،  گفت��ه  ب��ه 
ن��گاه مثبت��ی ب��ه ورود بخش 
خصوصی به ای��ن عرصه دارد و 
در صورتی كه در الیحه بودجه 
س��ال 1394 به این موضوع به 
پرداخت  واقع بینان��ه  ش��كلی 
شده باشد، قطعا مجلس با نگاه 
مثبتی به بررسی و تصویب آن 

نگاه خواهد كرد. 
با توج��ه به اهمی��ت زیادی 
ك��ه تی��م اقتص��ادی دول��ت 
یازدهم برای ورود سرمایه های 
عرصه ه��ای  ب��ه  غیر دولت��ی 
زیرساختی دارد الیحه بودجه 
امس��ال از ای��ن نظ��ر تف��اوت 
محسوس��ی را با سال های قبل 

داشته است. 
ه��ر چند هن��وز ت��ا تصویب 
نهایی بودجه راه درازی مانده، 
ام��ا ن��گاه مثب��ت نمایندگان 
بخ��ش  ورود  ب��ه  مجل��س 
خصوص��ی نش��ان از آن دارد 
كه در س��ال های آینده س��هم 
راهس��ازانی كه از طرف بخش 
غیر دولت��ی تجهی��ز ش��ده اند 
در راه ه��ای ای��ران افزای��ش 
چشمگیر خواهد داشت، البته 
همه آنها به ش��رط بازگش��ت 
اعتماد س��رمایه گذاران خواهد 
ب��ود و ای��ن فع��االن بخ��ش 
خصوصی هس��تند كه نس��بت 
به سیاس��ت های جدید دولت 
موضع گی��ری نهایی را خواهند 

كرد. 
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وعده جدید برای افتتاح مصلی تهران
رییس س��ازمان مجری س��اختمان ها و تاسیس��ات 
دولتی و عموم��ی می گوید، پروژه ب��زرگ مصلی امام 
خمینی )ره( برای تكمیل تا سال 95 به 5هزار میلیارد 

ریال اعتبار نیاز دارد. 
به گزارش ایس��نا، محمد جعفر علیزاده، معاون وزیر 
راه وشهرسازی و رییس سازمان مجری ساختمان ها و 
تاسیسات دولتی و عمومی، در نشستی با خبرنگاران با 
اشاره به عقب ماندگی حدود 15درصدی پروژه بزرگ 
مصلی نس��بت به برنامه ریزی ها، تاكی��د كرد: تكمیل 
این پروژه تا س��ال 95 به 500 میلی��ارد تومان اعتبار 

نیاز دارد. 
رییس س��ازمان مجری س��اختمانها و تاسیس��ات 
دولت��ی و عمومی گف��ت: درصورت تحق��ق اعتبارات 
مصوب 1393، تعداد پروژه های بیمارستانی با 2476 
تخت تكمیل و به بهره برداران تحویل داده خواهد شد. 
وی با اش��اره به اینكه پروژه های تحقیقاتی سازمان 
مجری س��اختمان ها و تاسیس��ات دولت��ی و عمومی 
و نقش پژوه��ش س��ازمان های پیش رو یك��ی از امور 
بس��یار مهم اس��ت، تصریح كرد: یكی از این بحث ها، 
بحث مقاومت بتن در كشور اس��ت كه به كمك مركز 
تحقیق��ات راه  و شهرس��ازی به دنب��ال افزایش میزان 

مقاومت بتن در كشور است. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی گفت: ك��ف مقاومت 
بتن در كش��ور های پیش��رفته 400كیلو گرم به ازای 
هر س��انتیمتر مربع اس��ت، اما این میزان در كشور ما 

200 كیلو در نظر گرفته شده است. 
علی��زاده تاكید كرد: س��قفی كه بخ��ش خصوصی 
برای بتن در كش��ور در نظر دارد و مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد، میزان مقاومتش 200 تا 300 كیلو اس��ت، 
اما ما به دنبال آن هس��تیم كه این میزان را به 400 تا 

500 كیلو برسانیم. 
رییس س��ازمان مجری س��اختمان ها و تاسیس��ات 
دولتی و عموم��ی درباره مجتمع ب��زرگ مصای امام 
خمینی )ره( در تهران اظهار كرد: این مجتمع در 210 
هكتار از اراضی عباس آباد واقع ش��ده و از ویژگی های 
آن باید گفت كه این پروژه یكی از بزرگ ترین مساجد 
جهان و بزرگ ترین گنبد بتنی جهان با قطر 54 متر را 

تشكیل می دهد. 
علیزاده با بی��ان اینكه نم��ودار پیش��رفت فیزیكی 
این مجتمع در قس��مت مركزی در ح��ال حاضر رقم 
62 درصد را به ما نش��ان می دهد كه حدود 15 درصد 
از برنامه عقب اس��ت، گف��ت: ب��ا اعتباری ك��ه بنا به 
صحبت های آقای نوبخت قرار اس��ت تامین شود این 

پروژه تكمیل خواهد شد. 

بانک ها وام 15 میلیونی مسکن 
روستایی می دهند 

مع��اون بنی��اد مس��كن انق��اب اس��امی از ارائه 
تس��هیات بانكی برای ساخت مس��كن روستایی خبر 
داد و گفت: متقاضیان دریافت وام مس��كن روس��تایی 
می توانند از امروز برای اخ��ذ وام 15 میلیون تومانی به 

بانك های عامل مراجعه كنند. 
به گزارش ایلنا، احمد شاملو ادامه داد: تمام بانك ها 
وام ساخت مسكن روستایی را ارائه می دهند اما بانك 
صادرات از امروز شروع به پذیرش متقاضیان می كند. 

وی با اش��اره به ش��رایط پذی��رش متقاضیان گفت: 
مهم ترین شرط قبول متقاضیان برای پرداخت وام 15 
میلیون تومانی سكونت در روستا اس��ت، اما شرایط و 

ضوابط دیگری هم دارد. 
شاملو با اش��اره به نرخ س��ود این و ام و مبلغ اقساط 
آن، تاكی��د كرد: ن��رخ كارمزد تس��هیات 15 میلیون 
تومانی مس��كن روس��تایی پنج درص��د در نظر گرفته 
شده و اقس��اط آن هم چیزی حدود 100 تا 150 هزار 
تومان در ماه است. وی درباره س��همیه این تسهیات 
اظهار كرد: ساخت 200 هزار مسكن روستایی سهمیه 
سال 93 اس��ت و به همین میزان هم در سال جاری به 

متقاضیان تسهیات بانكی داده می شود. 

برقراری پرواز فوق العاده تهران-نجف 
به مناسبت اربعین حسینی

مدی��ركل ف��رودگاه مهرآب��اد از برق��راری پ��رواز 
فوق العاده مس��تقیم تهران- نجف در ایام س��وگواری 
اباعبداهلل الحسین)ع( توس��ط هواپیمایی معراج در این 

فرودگاه خبر داد. 
به گزارش رواب��ط عمومی هواپیمای��ی معراج، علی 
رستمی با اشاره به افزایش بی سابقه حجم تقاضا برای 
س��فر هوایی به مقصد عراق اظهار كرد: بر این اس��اس 
چهار پرواز مس��تقیم به مقصد نجف اشرف از فرودگاه 

مهرآباد انجام می شود. 
وی تصریح كرد: طی هماهنگی ه��ای به عمل آمده 
و افزایش بی س��ابقه حجم مس��افران ب��ه مقصد عراق 
ما برآن ش��دیم ت��ا درجهت تكریم مس��افران حضرت 
اباعبداهلل الحس��ین)ع( چهار پرواز مستقیم به مقصد 

نجف اشرف از فرودگاه مهرآباد تهران صورت گیرد. 
وی گفت: این چهار پرواز مس��تقیم از س��وی شركت 
هواپیمای��ی مع��راج در چه��ار روز ص��ورت پذیرفته كه 
نخستین پرواز دیروز و پروازهای بعدی نیز امروز و هفته 

آینده تهران را به مقصد نجف اشرف ترک خواهد كرد. 
رواب��ط عموم��ی هواپیمای��ی مع��راج اع��ام كرده 
اس��ت: با توجه به رس��الت صنعت هوایی در راس��تای 
خدمت رسانی به مسافران، ش��ركت هواپیمایی معراج 
در ایام س��وگواری حض��رت اباعبداهلل الحس��ین )ع( با 
ماموری��ت دائمی خ��ود و با توج��ه به افزای��ش تردد 
مس��افران برای حض��ور در آیین اربعین حس��ینی در 
كرب��ای معل��ی و در جه��ت حف��ظ تع��ادل قیمت و 
ترافیك های پروازی خطوط تهران- نجف بخش��ی از 
پرواز های خ��ود را پس از مدت ها از ف��رودگاه مهرآباد 
تهران انجام خواهد داد. پیش تر دهقان، مدیركل دفتر 
نظارت بر فرودگاه ها، شركت ها و موسسات هوانوردی 
س��ازمان هواپیمایی كش��وری گفته بود، ب��ه منظور 
جلوگی��ری از افزایش قیم��ت بلیت هواپیم��ا و حفظ 
تعادل بازار در ایام اربعین حسینی تاكنون مجوز 257 
پرواز به ص��ورت فوق الع��اده به مقاصد نج��ف و بغداد 

صادر شده است. 

بازسازی 250 کیلومتر 
خطوط راه آهن

معاون ش��ركت راه آهن با اش��اره به بازسازی 250 
كیلومتر و بهس��ازی 215 كیلومت��ر از خطوط راه آهن 
تاپایان امسال گفت: ساخت راه آهن اصفهان - اهواز از 

برنامه های آینده شركت راه آهن است. 
به گزارش مهر، س��عید محمدزاده با اش��اره به اینكه 
امسال 250 كیلومتر خط بازسازی و 215 كیلومتر خط 
بهس��ازی می ش��ود، گفت: یكی از برنامه های ما ساخت 
راه آهن از اصفهان به سمت اهواز اس��ت كه از پروژه های 
طایی كشور به شمار می رود، اما مسئله مهم نحوه تامین 
اعتبار است، زیرا این پروژه هزینه های باالیی دارد و باید از 

كوه های زاگرس عبور كند. 
وی با اشاره به اینكه در راه آهن مسیرهایی داریم كه 
عمر بازسازی آنها نیز از س��ال ها پیش به اتمام رسیده 
است، اظهار كرد: به طور متوس��ط بین 10 تا 15 سال 
باید عملیات بهس��ازی روی خط راه آهن اجرا ش��ود و 
حدود 30 س��ال هم باید یك خط به ط��ور كامل مورد 

بازسازی قرار گیرد. 
معاون شركت راه آهن با بیان اینكه هرساله براساس 
اولویت به نقاط مهم تر، اعتبارات بهس��ازی و بازسازی 
اختص��اص می دهی��م، گف��ت: البته موض��وع تدارک 
ریل همیش��ه ما را ب��ا مش��كل مواجه می كن��د، اما با 
راهكارهایی تازه امسال ریل را تامین كردیم بنابراین، 
پروژه های بازسازی و بهسازی با س��رعت بیشتری در 

حال انجام است. 
 محم��د زاده ب��ا اع��ام اینكه پ��روژه برق��ی كردن 
تهران - مش��هد در حال انجام است و س��یر قطارها را 
به 200 كیلومت��ر افزایش می دهد، گف��ت: چندپروژه 
برقی كردن هم در مرحله مطالعاتی قرار دارد تا برخی 

از مسیرها را هم افزایش ظرفیت دهیم. 

نماین��دگان مجل��س ش��ورای 
اس��امی در جلس��ه علنی صبح 
دیروز مقرر كردن��د، حداقل یك 
میلی��ارد دالر از مح��ل ف��روش 
میعان��ات گازی ب��رای توس��عه 

حمل و نقل كشور اختصاص یابد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، در جریان 
بررس��ی م��واد باقی مان��ده طرح 
الح��اق م��وادی به قان��ون تنظیم 
بخش��ی از مقررات مال��ی دولت، 

نمایندگان به مصوبه ای رأی دادند 
كه براساس آن دولت مكلف است 
معادل ریال��ی حداقل یك میلیارد 
دالر از مح��ل ف��روش میعان��ات 
گازی به ش��ركت های پتروشیمی 

و پاالیش��گاه های داخلی در قالب 
بودج��ه عموم��ی را ب��ه ن��رخ روز 
محاسبه و برای توسعه حمل و نقل 
كش��ور به وزارت راه و شهرسازی 
اختصاص ده��د. به موج��ب این 

مصوب��ه، ای��ن مناب��ع در قال��ب 
ردیف های مس��تقل و مشخص در 
قوانین بودجه سنواتی درج و وجوه 
دریافتی به ص��ورت ماهانه به این 

وزارتخانه پرداخت می شود. 

اختصاص یک میلیارد دالر از محل فروش میعانات گازی به توسعه حمل و نقل 

جواد هاشمی



یک��ی  کش��اورزی  بخ��ش 
حوزه ه��ای  مهم تری��ن  از 
تولی��دی اس��ت ک��ه می تواند 
رش��د اقتصادی قاب��ل توجهی 
باش��د.  داش��ته  به دنب��ال  را 
ای��ن بخ��ش از ظرفیت ه��ای 
مختلف��ی برخوردار اس��ت که 
گیاه��ان دارویی یک��ی از این 
مزیت هاست. س��هم کشورمان 
در تج��ارت گیاه��ان داروی��ی 
کمتر از دودرصد است و ساالنه 
۲۴۵ تن ان��واع گیاهان دارویی 
در کش��ورمان تولید می شود. 
در واق��ع ای��ران مه��د گیاهان 
دارویی نادر به ش��مار می رود، 
در حالی ک��ه هن��وز بانک ژن 
جامع گیاهان دارویی در کشور 

تشکیل نشده است. 

تخریب منابع طبیعی و 
گونه های گیاهی

از  یک��ی  ای��ران  اگرچ��ه 
ظرفیت ه��ای  بزرگ تری��ن 
تولید انواع گیاه��ان دارویی با 
منش��أ گونه های خاص گیاهی 
ب��ه ش��مار م��ی رود و می تواند 
ارزش اف��زوده فراوانی از محل 
داروی��ی  گیاه��ان  ص��ادرات 
نصیب اقتصاد کش��ور کند اما 
تاکنون توجه چندانی به تولید 
و صادرات گیاه��ان دارویی در 

کشور نشده است. 
با تخریب های��ی که در منابع 
طبیع��ی و محیط زیس��ت در 
س��ال های گذش��ته رخ داده، 
زیس��تگاه طبیع��ی گیاه��ان 
دارویی کاهش یافته که دلیلی 
ب��رای از رون��ق افت��ادن بازار 
جهانی ایران در زمینه گیاهان 
داروی��ی اس��ت. بحران ه��ای 
ش��دید آب و تغییرات اقلیمی 
که با آن مواجه هستیم، کشت 
و پرورش گیاهان دارویی را در 
کش��ور بیش از پیش در کانون 
توج��ه ق��رار می دهد. ب��ا آنکه 
چند سالی است استقبال مردم 
برای مصرف گیاه��ان دارویی 
نس��بت ب��ه گذش��ته افزایش 
یافت��ه و ظرفیت ه��ای قاب��ل 
توجه��ی نیز ب��رای کارآفرینی 
و تولید فرصت های ش��غلی در 
این ح��وزه وج��ود دارد، اما به 
علت برخی مش��کالت، صنعت 
گیاهان داروی��ی هنوز به عنوان 
کش��اورزی  فعالی��ت  زمین��ه 

محسوب نمی شود. 
ف��رآوری گیاه��ان دارویی و 
ارتق��ای کیفیت و س��هولت در 
مص��رف آن نیازمن��د فناوری 
س��رمایه گذاری  و  پیش��رفته 
بخش خصوصی و دولتی است 
که ب��ا توجه ب��ه بوروکراس��ی 
موجود ب��رای گرفت��ن مجوز، 
تمای��ل  خصوص��ی  بخ��ش 
چندانی به س��رمایه گذاری در 
ای��ن بخ��ش نش��ان نمی دهد. 

همچنین کمب��ود نقدینگی در 
بخش کشاورزی موجب حذف 
کارآفرین��ان و فع��االن در این 

حوزه شده است. 

تولید گیاهان دارویی 
نظام مند نیست

جعف��ر میرفخرای��ی، دبی��ر 
تولیدکنن��دگان  ان�ج�م���ن 
داروه��ای گیاهی، در گفت و گو 
ب��ا »فرص��ت ام��روز«، مصرف 
گیاه��ان داروی��ی و داروهای 
گیاهی در کش��ور را نظاممند 
نمی دان��د و می گوید: کش��ت 
تولی��د  و  داروی��ی  گیاه��ان 
داروهای گیاهی باید نظام  مند 
و می��زان عرض��ه و تقاضای آن 
کنترل شود. ایران از 13 اقلیم 
مناس��ب برای رویش و کشت 
گیاه��ان داروی��ی، 11 اقلیم را 
در اختی��ار دارد و بای��د از این 
توانمن��دی و فرصت مناس��ب 
اقتص��ادی بهتری��ن اس��تفاده 
را کرد. م��ا یک��ی از غنی ترین 
کش��ورهای جه��ان در زمینه 

گیاهان دارویی هستیم. 
وی می افزاید: تخریب منابع 
طبیعی و برداشت های بی رویه 
از گیاهان دارویی در سال های 
اخیر، موجب ناب��ودی برخی از 
گونه ها شده و این بی نظمی ها 
س��رمایه های مل��ی کش��ور را 
به خط��ر انداخته اس��ت. برای 
نمون��ه، گیاه ش��یرین بیان که 
در اروپا از آن استقبال فراوانی 
می کنند و در کش��ور ما تقریبا 
غریب و ناش��ناخته اس��ت، در 
برخی مناطق مانند فارس، این 

گیاه مفید را از ریش��ه کنده اند 
و به بیانی، س��رمایه های ملی و 
طبیعی را ریش��ه کن کرده اند. 
در حالی که گردش مالی گیاه 
ش��یرین بیان در دنیا ساالنه به 

۲0 میلیارد دالر می رسد. 
رویک��رد  م�ی�رف�خرای��ی، 
کش��ورهای پیش��رفته را ب��ه 
از  بیش��تر  اس��تفاده  س��مت 
داروه��ای گیاه��ی می دان��د و 
در ب��اره اثره��ای جانب��ی آن 
می گوی��د: مص��رف ه��ر ن��وع 
دارویی )ش��یمیایی و گیاهی( 
جانب��ی  اثره��ای  بی تردی��د 
ب��ر ب��دن انس��ان می گذارند و 
داروهای گیاهی اگ��ر بی رویه 
مصرف ش��وند اثر منفی دارند 
اما این تاثیره��ا به مراتب کمتر 
داروه��ای  از  کم خطرت��ر  و 
ش��یمیایی اس��ت. ب��ه همین 
دلیل رویک��رد اس��تفاده از آن 
در کشورهای اروپایی و امریکا 
بیشتر ش��ده به گونه ای که در 
مغازه ه��ا و س��وپر مارکت های 
زنجی��ره ای در ای��ن کش��ورها 
می ت��وان داروه��ای گیاهی را 

خریداری کرد. 
وی با اش��اره به میزان تولید 
فرآورده های گیاه��ی دارویی، 
می گوید: تا س��ال 138۵ کمتر 
داروس��ازی  پروان��ه   300 از 
گیاهی در کشور ارائه شده بود 
که این تعداد اکنون به بیش از 
1۵00 مجوز س��اخت رسیده 

است. 
تولیدکنندگان  انجمن  دبیر 
گیاهان دارویی، احیای معاونت 
گیاه��ی وزارت کش��اورزی را 

بس��یار ب��ا ارزش برش��مرده و 
اظه��ار می کند: خوش��بختانه 
وزارت  یازده��م،  دول��ت  در 
کش��اورزی در زمین��ه تولی��د 
گیاه��ان داروی��ی توجه ه��ای 
خوبی کرده و معاونت باغبانی، 
زراع��ت، س��ازمان جنگل ها و 
تحقیق��ات وزارت کش��اورزی، 
بس��تر های مناس��بی در ای��ن 
زمین��ه ب��ه وج��ود آورده اند. 
ناگفت��ه نماند، س��ازمان غذا و 
داروی وزارت بهداش��ت نی��ز 
همکاری ه��ای خوبی با انجمن 
داش��ته اس��ت. ب��ه ب��اور من، 
مدی��ران بای��د گ��ره از کار باز 
کنند و گره گشایی و تدبیر کار 

آنان است و تولید کار ما. 

گیاهان دارویی، تنها راه 
نجات کشاورزی

نوید س��لطان پور، کارشناس 
کش��اورزی، کش��ت گیاه��ان 
دارویی را با توجه به اقلیم های 
گوناگ��ون و ش��رایط بح��ران 
آبی که داریم، یک��ی از راه های 
مناس��ب برای ادامه کشاورزی 
می داند و تاکید می کند: بیش 
از چند دهه است که می دانیم 
در منطق��ه ای از ک��ره زمی��ن 
ق��رار گرفته ایم ک��ه روز به روز 
خش��ک تر و کم آب تر می شود. 
با این اقلی��م خش��ک تنها راه 
باقیمان��ده برای ادامه کش��ت 
و اقتصادی ش��دن کشاورزی، 
گیاهان دارویی هس��تند. برای 
اقلیم ما ای��ن راهکار و آلترناتیو 
مناس��ب  )جایگزی��ن(ی 
اس��ت. به بیانی دیگر، کش��ت 

گیاه��ان دارویی، تنه��ا گزینه 
باقی مان��ده ب��رای کش��اورزی 
غالب ایران است و خوشبختانه 
در ای��ن زمین��ه اس��تعدادها و 
توانمندی های بس��یاری داریم 

که باید آنها را شکوفا کرد. 
وی در ادامه بیان توانمندی 
گیاه��ان  زمین��ه  در  ای��ران 
دارویی، اظه��ار می کند: حدود 
س��ه تا  چهار هزار گونه گیاهان 
دارویی در کش��ور وج��ود دارد 
که نزدیک ب��ه ۲000 )1880( 
گون��ه مخت��ص و منحص��ر به 
اقلیم کش��ور ما اس��ت. تولید 
گیاهان دارویی بسیار سودآور 
و اقتصادی اس��ت و با توجه به 
اقلیم بی نظی��ر ای��ران، دولت 
بای��د در این زمین��ه امکانات و 
س��رمایه های الزم را در اختیار 
تولیدکنن��دگان ق��رار ده��د و 

نقشه راه ترسیم کند. 

 طب سنتی ایرانی
یک مزیت دیگر

این کارش��ناس کش��اورزی 
که دس��تی در تولی��د گیاهان 
داروی��ی و زعف��ران نی��ز دارد، 
مزیت دیگر کش��ور را پیشینه 
بسیار زیاد طب س��نتی ایرانی 
می دان��د و می افزای��د: ط��ب 
س��نتی در خون ما وجود دارد 
و ب��ه اصط��الح تکنول��وژی و 
دان��ش طب س��نتی ما ریش��ه 
در تاریخ م��ا دارد. این در حالی 
اس��ت که پایه طب س��نتی که 
در غرب اس��تفاده می شود در 
برخی موارد نادرس��ت اس��ت 
و طب س��نتی ای��ران باالتر از 
اروپاس��ت. باید از ای��ن مزیت 
به خوبی استفاده کنیم و تا چند 
س��ال دیگر که اروپ��ا به دانش 
ما در این زمینه برس��د، ما باید 

جایگاهمان را تثبیت کنیم. 
وی تصریح می کن��د: دانش 
تولید داروهای گیاهی به اواخر 
دهه 70 میالدی می رس��د و ما 
هن��وز از این مقول��ه زیاد عقب 
نیس��تیم و می توانی��م با کمی 
تالش و حمایت به آن برس��یم 
ام��ا ب��ا رون��دی ک��ه در پیش 
گرفته ای��م و گونه ه��ای نادر را 
از بی��ن برده ایم، ب��ه آینده این 
صنع��ت خوش��بین نیس��تیم. 
ارزش افزوده گیاه��ان دارویی 
به 70 ت��ا 300 برابر می رس��د 
و به ط��ور میانگی��ن ۲0 برابر 
ارزش اف��زوده ایج��اد می کند 
و ما تنها کارگ��ری اروپا و غرب 
را می کنیم. اما آنها به آس��انی 
داروه��ای  س��اخت  از  پ��س 
گیاه��ی، تولیدش��ان را تا چند 
برابر قیمت به ما با ن��از و اکراه 
می فروش��ند. آنها به آسانی از 
محصوالت ما توسعه پایدار در 
تولید داروه��ای گیاهی ایجاد 
کرده ان��د و ما هنوز نقش��ه راه 

نداریم.

بازار گیاهان دارویی، فرصتی ناب در بخش کشاورزی

گل های ما و گالب دیگران
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دریچه

تحقیقات در بخش کشاورزی 
ضامن امنیت غذایی کشور  

رییس مرکز پژوهش ه��ای مجل��س، تحقیقات در 
بخش کش��اورزی را زیربنای ارتقای تولید محصوالت 
غذایی دانس��ت و گفت: بودجه ه��ای اختصاص یافته 
در تحقیق��ات کش��اورزی، هزین��ه نیس��ت بلک��ه 

سرمایه گذاری برای حفظ امنیت غذایی کشور است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، اس��کندر زن��د، مع��اون وزیر 
جهادکشاورزی و رییس س��ازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویج کش��اورزی، با حضور در مرک��ز پژوهش های 
مجلس ش��ورای اس��المی با کاظم جاللی، رییس این 

مرکز دیدار و گفت وگو کرد. 
جاللی در این نشست با اشاره به نزدیک بودن هفته 
پژوهش گفت: کار تحقیقاتی و پژوهشی از الزمه های 
پیش��رفت و توس��عه کش��ور اس��ت که باید در تمامی 
بخش ها به ویژه در حوزه کش��اورزی به صورت جدی تر 

مورد توجه و حمایت قرار گیرد. 
وی اف��زود: تحقیق��ات در بخش کش��اورزی زیربنای 
ارتقای تولید محصوالت غذایی است، عاملی که می تواند 

تامین کننده و ضامن امنیت غذایی کشور باشد. 
نماینده مردم ش��اهرود و میامی در مجلس شورای 
اس��المی با تاکید ب��ر اهمیت کار پژوهش��ی در بخش 
کش��اورزی تصریح کرد: بودجه ه��ای اختصاص یافته 
در تحقیق��ات کش��اورزی، هزین��ه نیس��ت بلک��ه 

سرمایه گذاری برای حفظ امنیت غذایی کشور است. 
وی با تاکید ب��ر اینکه کش��اورزی در ای��ران باید از 
حالت س��نتی با رویکردی علمی به حالت جدید تغییر 
یابد، یادآور شد: تحقیقات و پژوهش های انجام گرفته 
در بخش کش��اورزی بای��د به صورت کارب��ردی تهیه، 
تدوین شود و مورد آموزش و ترویج قرار گیرد تا زمینه 
رشد تولید محصوالت مختلف کشاورزی فراهم شود. 

رییس مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی 
در پایان از تهیه س��ند جامع آب در ای��ن مرکز جهت 
ارتقای کارکرد فعالیت های کش��اورزی در کشور خبر 
داد و افزود: مرکز پژوهش های مجل��س آمادگی دارد 
تا با سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در 
بخش های مختلف مرتبط با کشاورزی همکاری کند. 

وزارت نیرو متولی تحویل حجمی 
آب  به کشاورزان است

معاون دفتر ام��ور آب و خاک معاون��ت آب، خاک و 
صنایع کش��اورزی گفت: با توجه به محدودیت منابع 
آبی کش��ور، راهی ج��ز تحویل حجم��ی آب به بخش 
کشاورزی نداریم که این امر تحقق نمی یابد مگر آنکه 

وزارت نیرو برای آن تدابیر مناسبی اتخاذ کند. 
مس��عود اعالیی در گفت وگو با ایرنا اف��زود: با وجود 
بح��ران منابع آب ه��ای س��طحی و زیرزمینی موجود 
کش��ور و براس��اس آب مورد نی��از بخش کش��اورزی، 
بای��د آب ای��ن بخ��ش چ��ه از مح��ل چاه ه��ا و چه از 
محل ش��بکه های آبیاری به ش��کل حجمی و ب��ا ابزار 
اندازه گیری به کش��اورزان و نمایندگان تش��کل های 

آب بر تحویل شود. 
وی اظهار ک��رد: اگر آب بخش کش��اورزی همچون 
آب مورد نیاز بخش ش��رب و صنعتی به شکل حجمی 
تحویل نش��ود و قابلیت اندازه گیری نداش��ته باش��د، 
به طور حت��م نمی توانیم در مص��رف آن مدیریت موثر 

داشته باشیم. 
وی تصریح کرد: درواقع نصب کنتورهای هوش��مند 
من��ازل مس��کونی، تج��اری و صنعتی باعث ش��ده تا 
مصرف کنن��دگان عالوه بر نظارت ب��ر مصرف آب خود 
بدانند ماهانه چه میزان آب باید مصرف یا صرفه جویی 

کنند که این امر خود مدیریت بر خودمصرفی است. 
 اعالیی اضافه کرد: حال اگر کنتورهای بخش شرب 
و صنعتی را برداریم، مصرف کنندگان این بخش ها نیز 
همچون مصرف کنندگان بخش کشاورزی نمی توانند 

مدیریتی بر مصرف خود داشته باشند. 
وی تحوی��ل حجم��ی آب را ش��رط الزم ب��رای 
مدیریت مصرف آب در بخش کش��اورزی برش��مرد 
و گف��ت: در حال حاض��ر ح��دود 10 درص��د آب 
تحویلی بخش کش��اورزی به ش��کل حجمی و بیش 
از 90درص��د آن خارج از ن��رم حجمی ب��ه کاربران 

تحویل می ش��ود. 
وی درخص��وص اندازه کنتوره��ای حجمی بخش 
کش��اورزی گفت: متاس��فانه آم��اری از کنتورهای 
حجمی بخش کش��اورزی نداریم، اما این کنتورها به 
میزان کم و در س��طوح پراکنده در برخی اس��تان ها 
توس��ط وزارت نیرو به صورت پایلوت نصب شده که 
هنوز در مراحل راه اندازی، چ��ک و قرائت نیمه کاره 

باقی  مانده است. 
اعالی��ی گف��ت: در راس��تای مدیری��ت آب بخش 
کش��اورزی باید ابزار مناس��بی همچ��ون کنتورهای 
هوش��مند روی چاه های آب و برای کنترل شبکه های 
آبیاری نیز از دریچه نلپیک در کانال درجه دو استفاده 
شود تا آب به ش��کل اندازه گیری ش��ده به نمایندگان 
آب بر تحویل ش��ود تا مش��خص  باش��د چه میزان آب 

ورودی و چه میزان آب مصرف داریم. 
 اعالی��ی اج��رای س��ند جام��ع مل��ی آب، الگوی 
مص��رف و تحوی��ل حجم��ی آب و ایجاد س��ازه های 
زیربنای��ی ای��ن بخ��ش را از ش��اخص های مدیری��ت 
مص��رف آب دانس��ت و تاکید ک��رد: تمام ای��ن موارد 
جزو برنامه های جاری وزارت جهادکش��اورزی اس��ت 
 و هرس��اله برای اجرا بخش��ی از اعتبارات مورد نیاز آن 

تامین می شود.

هیچ گیاهی 
بی حکمت نمی روید

از ابتدای پیدایش بش��ر، بیماری ها نیز ب��ا او همراه 
بوده اند و اقوام و ملل مختلف، بیماری ها را با اس��تفاده 
از گیاه��ان دارویی درم��ان و مداوا می کردن��د. در آن 
زمان هم بیماری ها وجود داش��ت اما شرایط اجتماعی 

به گونه ای نبود که شیوع آنها به این گستردگی باشد. 
با این باور که هی��چ گیاهی بدون حکم��ت روییده 
نش��ده و هر ک��دام اثرهای مفی��دی ب��رای بیماری ها 
دارند و با مطالعه در درازای تاریخ بش��ر و از دوره های 
پیش��ین تاکن��ون از گیاه��ان به عن��وان دارو و درمان 
بیماری ها اس��تفاده می ش��ده اس��ت. در یونان، روم و 
ایران باستان از زمان رازی، حیان و ابن سینا، هر کدام 
استفاده بهینه ای از گیاهان دارویی کرده اند. این روند 
تا زمان کشف پنی س��یلین ادامه داشت اما پس از آن، 
آرام آرام طب اروپایی با استفاده از داروهای شیمیایی 
پایه گذاری ش��د و رواج یافت. با تمامی پیشرفت هایی 
که طب اروپایی با داروهای ش��یمیایی ک��رد، گیاهان 
دارویی و داروهای گیاهی ش��اید کم رنگ تر شدند اما 

هیچ گاه فراموش نشدند. 
 در ایران تا زمان قاجار )دوران معاصر(، طب سنتی 
به ش��کل گس��ترده انجام می گرف��ت و عطاری ها در 
گوشه گوشه شهرها جای داشتند و مردم برای درمان 
بیماری هایشان به آنجا مراجعه می کردند. طب سنتی 
ایرانی، تا هنگامی که جوانان ما ب��ه اروپا رفتند و طب 
اروپا به ویژه فرانس��ه را آموختند، درمانگر بیماران بود 
اما پس از بازگش��ت پزش��کان جوان ایرانی از فرنگ، 

طب سنتی نیز به کناری گذاشته شد. 
اکنون بشر با همه پیشرفت هایی که در علم پزشکی و 
ساخت داروهای شیمیایی کرده، پی برده که طب سنتی 
و داروهای گیاهی بسیار کم خطرتر از داروهای شیمیایی 
هس��تند و عوارض و اثرات جانبی ش��ان نیز کمتر است. 
به همین دلیل در دهه های اخیر بس��یاری از کشورهای 
پیشرفته در زمینه پزشکی، به سمت داروهای گیاهی و 

طب سنتی رویکردشان را تغییر داده اند. 
گیاهان داروی��ی، دارای ماده موث��ره در یک یا چند 
بخش از ریش��ه تا دانه گیاه هس��تند که قابلیت درمان 
بیماری ها و نارسایی های جسمی و روحی را دارند. ایران 
با پیش��ینه طوالنی در زمینه طب س��نتی و همچنین 
برخورداری از انواع گونه های گیاهان دارویی، می تواند 
مزیت نس��بی مناس��ب و توس��عه پایدار در این زمینه 
ایجاد کن��د. به ج��ز تش��کل ها و انجمن ه��ای مربوط، 
وزارت کش��اورزی و وزارت بهداش��ت نی��ز فعالیت ها و 
حمایت هایی در توسعه کش��ت و تولید گیاهان دارویی 
و داروهای گیاهی انجام داده اند. برای نمونه، س��ازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری وزارت کش��اورزی طرح 
توسعه گیاهان دارویی را در دس��ت اجرا دارد. به گفته 
خداکرم جاللی، رییس س��ازمان جنگل ها و مراتع، در 
قالب این طرح، س��ازمان جنگل ها، غنی س��ازی مراتع 
گیاهان دارویی را به صورت طبیع��ی اجرا می کند. وی 
در توضیح بیش��تر این طرح می گوید: کارهایی مربوط 
به شناسایی و توسعه گیاهان دارویی در قالب جنگل ها 
و مرتع داری انجام می دهیم. این کار به توس��عه اقتصاد 
جوامع محلی نیز کمک می کند و برای بهبود معیش��ت 

مرتع داران محلی کارآمد است. 

بازدید معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری از طرح کالن ملی میگو

طرح کالن ملی میگوی ع��اری از بیماری خلیج فارس 
عالوه بر توسعه اشتغال، امنیت ش��غلی، پایداری تولید، 
برای ده ه��ا هزار خان��واده در عرصه های مختلف صنعت 
میگو و صنایع تبدیلی موجب رونق صادرات این محصول 
ارزشمند غذایی خواهد شد. به گزارش مرکز اطالع رسانی 
و روابط عمومی معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، 
سورنا ستاری، معاون علمی وفناوری رییس جمهوری در 
سفر به استان بوش��هر و در ادامه بازدید از مراکز علمی و 
فناوری این استان از مرکز ملی تحقیقات میگوی عاری 
از بیماری خاص خلیج فارس، به عنوان یکی از طرح های 
کالن ملی معاونت علمی و فناوری که در استان بوشهر در 

دست اجراست، بازدید کرد. 
در این مرکز ب��ا حمایت های صورت گرفته از س��وی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، طرح تولید 
انبوه میگوی عاری از بیماری خاص در قالب طرح کالن 
مل��ی و با هم��کاری وزارت جهادکش��اورزی در دس��ت 
انجام بوده که در مراحل آخر طرح اس��ت و در حال حاضر 
کشور ایران جزو پنج کش��ور جهان در برخورداری از این 
فناوری است.  براساس این گزارش، نظر به اهمیت طرح 
تولید میگوی مولد عاری از بیماری، از سال 87 این طرح 
در زمینی به مس��احت بیش از 17 هزار مترمربع آغاز به 
کار کرد و در اواخر س��ال 91 با حمایت معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری در قالب طرح کالن ملی قرار 

گرفت و عمال از سال 91 عملیات اجرایی آن آغاز شد. 
اجرای این طرح عالوه بر توس��عه اش��تغال، امنیت 
ش��غلی، پایداری تولید، ب��رای ده ها ه��زار خانواده در 
عرصه ه��ای مختلف صنع��ت میگو و صنای��ع تبدیلی 
ایجاد اش��تغال کرده و ضم��ن خودکفای��ی از خروج 
مقادیر قابل توجه��ی ارز جلوگیری و رون��ق صادرات 
این محصول ارزش��مند غذایی را در پی خواهد ش��د. 
این مرکز دارای شش اس��تخر تحقیقاتی و دو استخر 
ذخیره آب، هرکدام به مس��احت 1۵00 مترمربع بوده 
و دو سالن نیز برای انجام امور پژوهشی و آزمایشگاهی 

به مساحت حدود 900 مترمربع دارد. 

یادداشت

شکوفه میرزایی

شیالت

مولود غالمی

روز جهان��ی خ��اک با ش��عار »خاک، 
کیمیای زندگ��ی« در حاش��یه همایش 
ملی مدیریت خاک و آب در تولید گندم 
گرامی داشته ش��د. دبیر علمی همایش 
ملی مدیریت خاک و آب در تولید گندم 
در حاش��یه این همای��ش در گفت وگو با 
ایانا اظهارکرد: شعار امس��ال روز جهانی 
خاک با عنوان »خاک، کیمیای زندگی« 
همزمان با تم��ام جهان گرامی داش��ته 
ش��د. علیرضا فالح نصرت آباد اف��زود: از 
دو س��ال گذش��ته روز جهانی خاک در 
کشور با برگزاری همایش گرامی داشته 
و به چالش ه��ای پی��ش روی این بخش 
پرداخت��ه ش��د. وی خاطرنش��ان کرد: 
امسال در حاشیه همایش ملی مدیریت 
خاک و آب در تولید گن��دم، این روز نیز 
با س��خنرانی نماینده فائو در ایران جشن 

گرفته می شود. 
دبی��ر انجمن عل��وم خاک ادام��ه داد: 
فرس��ایش و ش��وری خاک از مهم ترین 
مس��ائل پیش رو در کش��ور محس��وب 
می شود که ایران در آسیا رتبه نخست و 

دوم را در این بخش ها دارد. 
فالح نصرت آباد تصریح کرد: شور شدن 
خاک ها که ب��ر اثر برداش��ت های بی رویه 
آب ه��ای زیرزمین��ی و آبیاری نامناس��ب 
حادث شده اس��ت، به تدریج باعث کاهش 
مواد آل��ی خاک ش��ده و مش��کالتی را در 
این بخش به وج��ود م��ی آورد.  وی اظهار 
امیدواری کرد  برگزاری این گرامیداشت ها 

باعث شود که با توجه به نیاز، تغییراتی در 
نحوه آبیاری و کشت محصوالت کشاورزی 
صورت گی��رد. دبیر علم��ی همایش ملی 
مدیریت خاک و آب در تولید گندم تعداد 
مقاله های پذیرفته شده در این همایش را 
100 عنوان برش��مرد و یادآور شد: تمامی 
این مقاله ها به صورت پوستر ارائه می شود 
و 16 سخنرانی کلیدی نیز به غیر  از تعداد 

مقاالت فوق در نظر گرفته شده است. 
فالح نصرت آب��اد تاکی��د ک��رد: مقاالت 
ح��ول 9 محور خواه��د بود و در حاش��یه 
این همای��ش، س��ه کارگاه تخصصی نیز 
برپاست که به راهبردهای مدیریت تلفیقی 
حاصلخیزی خاک و تغذیه گندم در ایران، 
گندم و اقتص��اد آب، مدیریت تغذیه گندم 
در شرایط شور، ارزیابی کارایی مصرف آب، 
توان تولید اراضی و مدیریت آبیاری گندم 
در ش��رایط کم آبی و خشکس��الی، نقش 
کودهای بیولوژیک، عوام��ل اقلیمی و آب 
مصرفی در زراعت این محصول استراتژیک 

خواهد پرداخت. 

برگزاری روز جهانی خاک در حاشیه همایش گندم

معاون باغبان��ی وزیر جهاد کش��اورزی 
ص��ادرات  از  حاص��ل  ارزآوری  گف��ت: 
محصوالت باغی و صنایع فرآوری مربوط به 
آن در کشور ساالنه چهار میلیارد دالر است. 
به گزارش ایرنا، محمدعلی طهماسبی در 
نشست با کشاورزان و باغداران گچساران 
افزود: این مقدار صادرات نس��بت به تولید 
ساالنه 16میلیون تن محصوالت باغی رقم 

ناچیزی است. 
وی درخصوص مش��کالت کشاورزان 
زیتون کار کهگیلوی��ه و بویراحمد به ویژه 
گچساران ایجاد یک کارخانه روغن کشی 
زیت��ون را  در اقتصادی ترکردن باغ های 
زیتون و فعالیت کشاورزان موثر دانست 
و گفت: کارخانه روغن کشی زیتون برای 
کشاورزان این استان تامین خواهد شد. 

در  باغ��ات  توس��عه  طهماس��بی 
یک��ی  را  کهگیلویه وبویراحم��د 
وزارت  موف��ق  سیاس��ت های  از 
جهادکشاورزی اعالم کرد و افزود: در این 
زمینه نباید بدون مطالعه عمل شود زیرا 
برخی از ارقام درختان کاش��ته ش��ده در 
این استان با اقلیم منطقه سازگاری دارد 

ولی بازدهی اقتصادی الزم را ندارد. 
طهماسبی یکی از راهکارهای مناسب 
ب��رای رف��ع مش��کل باغ ه��ای کم بازده 
را پیون��د زدن اعالم کرد و گف��ت: باید با 
ترویج ط��رح پیوند ب��ه راندم��ان تولید 
کشاورزان و درآمدزایی آنان کمک کرد. 

وی با بیان اینک��ه گروهی از متخصصان 

وزارت جه��اد کش��اورزی ب��رای آموزش 
باغداران ب��ه این اس��تان اع��زام خواهند 
ش��د گفت: باغداران برای کاه��ش ضرر و 
زیان خود در چرخه تولی��د، اصول علمی 
کش��اورزی را رعایت کنند. طهماس��بی 
احداث نهالس��تان فن��ی و باغ م��ادری در 
استان کهگیلویه و بویراحمد را یک ضرورت 
دانست و افزود: در س��ال های اخیر انتقال 
نهال های آلوده از مناطق مختلف کشور با 
این استان موجب مش��کالت زیادی برای 
کشاورزان و باغداران این استان شده است. 
معاون باغبانی وزیر جهاد کش��اورزی 
گفت: ایجاد این نهالس��تان موجب تولید 

نهال شناسنامه دار می شود. 
طهماس��بی به ضرورت توجه به مقوله 
بازار یابی محصوالت کشاورزی و افزایش 
دانش تولید کنندگان بخش کشاورزی از 
اصول بازاریابی اش��اره کرد و افزود: یک 
تولید کنن��ده قبل از اینک��ه تولید کننده 
باش��د باید نس��بت به نکات ب��ازارداری 

آگاهی کامل داشته باشد. 

صادرات 4 میلیارد دالری محصوالت باغی  

آب

ایران، کشوری با تنوع آب و هوایی فراوان و اقلیم های متفاوت، دارای توانمندی های بسیاری در زمینه 
کش��ت انواع گیاهان به ویژه گیاهان دارویی است. کش��ور پهناور ایران با برخورداری از پوشش های 
گیاهی مختلف، غنی از گیاهان دارویی و موقعیت استثنایی از منظر جغرافیای گیاهی است و حدود 
هشت هزار داروی گیاهی در فلور ایران ثبت شده است. از کل گونه های گیاهی ایران ۲300 گونه واجد 
شرایط خاصی هس��تند که می توانند در صنایع مختلف مورد اس��تفاده قرار گیرند. با داشتن چنین 
توانمندی ها و ظرفیت های خدادادی اما ارزش صادرات این کاالها به حدود 1۵0 میلیون دالر می رسد 

در حالی که گردش مالی این محصوالت در دنیا ساالنه 100 میلیارد دالر است. 



نشست خبری هفتگی حس��ین نوش آبادی، سخنگوی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امی صبح روز سه شنبه در 
محل این وزارتخانه برگزار ش��د. برگزاری کنس��رت یانی 
در تهران، مجوز موس��یقی رپ، بازی های رایانه ای گوگل 
فارسی و غیره از جمله مس��ائلی بود که نوش آبادی درباره 

آنها صحبت کرد. 
  س��خنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اس��امی درباره 
برگزاری کنس��رت »یانی« در ایران گف��ت: ایجاد فرصت 
حضور برخی از چهره های فاخر و مطرح موسیقی جهان از 
جمله یانی به عنوان خواننده یونانی ای که مادر ایرانی دارد 
می تواند در حوزه تعامات فرهنگ��ی و هنری حائز اهمیت 
باش��د. وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امی با این تعامات 
مخالفتی ندارد، به شرطی که تمام قوانین این حوزه رعایت 
شود و کس��انی که درصدد برگزاری این کنسرت به شکل 
مطلوب و به دور از حاشیه هستند، درخواست رسمی خود 
را به ما می دهند و ما آن را مطابق ضوابط بررسی می کنیم. 
پس از بررس��ی در چارچوب مقررات و پس از هماهنگی با 
س��ایر نهادهای ذی ربط و اگر مش��کلی نباش��د، این اتفاق 
عملی اس��ت و از آنجا که چنین کنس��رت هایی با استقبال 
زیادی روبه رو خواهند ش��د، باید مکان و زمان مناس��ب و 
تعهد برای پیشگیری از برخی حاشیه های کنسرت ها داده 
شود. به هر صورت هنوز درخواست رسمی به ما داده نشده، 
اما اگر درخواستی در این زمینه داشته باشیم در صورتی که 

مغایرتی با موازین جمهوری اس��امی نداشته باشد، مجوز 
مربوط صادر خواهد شد. 

  حس��ین نوش آب��ادی، درب��اره برگزاری کنس��رت 
موس��یقی رپ در ایران گفت: ما موس��یقی رپ نداشتیم 
و نخواهیم داش��ت. تابه حال هم مجوزی ب��رای برگزاری 
آنچه نماد موسیقی غرب و مخالف فرهنگ ایران اسامی 
خوانده می ش��ود، صادر نشده و بعید اس��ت که تحت این 
عنوان مجوزی صادر شده باشد. البته بخش موسیقی پاپ 
جدا است و ما این نوع موسیقی را با توجه به فرهنگ خود 
بومی سازی کرده ایم و کنسرت های آن نیز اجرا می شود، 

اما موسیقی رپ ترویج ناهنجاری و بی بندوباری است. 
  س��خنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اس��امی در مورد 
علت صدور مجوز تولید و عرضه به دو بازی رایانه ای از جمله 
»KICKASS« که به گفته او مغایر با ش��ئونات اس��امی 
بوده اند، گفت: وزارت ارش��اد به این بازی ها مجوز توزیع داده 
است با این حال، این دغدغه را که ش��ما به آن اشاره کردید، 
به بنیاد ملی بازی های رایانه ای منتق��ل کرده ایم و چنانچه 
این دو بازی مش��کل خاصی داشته باش��ند، دوباره موضوع 
صدور مجوز آنها رسیدگی خواهد شد و اگر نیاز به اصاحاتی 
باشد، باید این اصاحات اعمال شود. اگر به جمع بندی نهایی 
برسیم که باید مجوز را پس بگیریم، مجوز را پس می گیریم. 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی نسبت به چنین موضوعاتی 
حساس��یت های خاص دارد و با توجه به وظیفه نظارتی که 

به محصوالت فرهنگی و هنری برعه��ده دارد، نقش خود را 
در بخش های مربوط ایفا خواهد کرد، به یقین از صدور مجوز 
به هر محصول فرهنگی و هنری که موجب ایجاد نگرانی در 
جامعه ایرانی و اسامی بشود، به خصوص بازی هایی که برای 
کودکان و نوجوانان طراحی شده اس��ت، جلوگیری خواهد 

شد. 
  س��خنگوی وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس��امی در 
مورد خبر جدید وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امی در مورد 
طراحی »گ��وگل فرهنگ��ی« گفت: گ��وگل فرهنگی در 
راس��تای تقویت زبان فارس��ی و ترویج و گسترش آن در 
کش��ورهای دیگر به عنوان یکی از سیاست های بنیادی و 
کلی در کشور طرح شده اس��ت. گوگل فارسی می تواند ما 
را از بسیاری از آس��یب های فرهنگی مصون بدارد و قطعا 

راه اندازی آن، اقدام ارزنده ای است.
  نوش آبادی در پاس��خ به س��وال یکی از خبرنگاران 
که پرسید اگر شبکه بی بی س��ی بخواهد در ایران فعالیت 
کند، آیا وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امی ب��ه آن مجوز 
فعالیت خواهد داد، گفت: هر ش��بکه خارج��ی که معاند 
نظام جمهوری اس��امی و مردم ایران نباشد، اگر بخواهد 
در حوزه اطاع رس��انی و بدون دش��منی با نظام و مردم، 
در کش��ور فعالیت کند، چنانچه درخواستی برای فعالیت 
ارائه بدهد، این درخواست مطابق قانون مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت و به آن پاسخ داده خواهد شد. 

رییس مرکز ام��ور بین الملل و م��دارس خارج از کش��ور با 
اش��اره به تحصیل بیش از 330 هزار دانش آموز افغانستانی در 
مدارس کشور ایران گفت: هیچ گزارشی مبنی بر عدم ثبت نام 
دانش آموزان افغانس��تانی به مرکز امور بین المل��ل و مدارس 
خارج از کش��ور ایران نرسیده اس��ت. خلیل اهلل بابالو، در دیدار 
معاون رییس اجرایی دولت افغانستان با وزیر آموزش وپرورش 

که در س��اختمان شهید رجایی برگزارش��د، اظهار کرد: بعد از 
فرمایش مقام معظم رهبری مبنی ب��ر اینکه »هیچ دانش آموز 
افغانس��تانی از تحصیل بازنماند« آمار ثبت نام از دانش آموزان 
افغان در مدارس ایران��ی بیش از 10 درصد افزایش داش��ته و 
همچنان اجرا می ش��ود. وی از ثبت نام مهاجران غیرمجاز در 
مدارس کشور خبر داد و افزود: دراین خصوص تاکنون هیچ 

گزارش��ی از عدم ثبت نام این گونه دانش آم��وزان به آموزش 
وپرورش نرسیده است. بابالو با بیان اینکه آموزش وپرورش 
اعتقادی به جداس��ازی دانش آموزان ایرانی از افغان ندارد، 
خاطرنشان کرد: در بخشنامه های آموزش وپرورش به طور 
کامل تصریح شده که هیچ نوع تبعیض و تفاوتی نباید میان 

دانش آموزان قائل شد. 

دستور رهبر معظم انقالب:
هیچ دانش آموز افغانستانی نباید از تحصیل بازبماند

10پیشنهاد رییس جمهور برای مبارزه با تروریسم
حجت االسام و المس��لمین دکتر حسن 
روحان��ی در کنفران��س بین الملل��ی علی��ه 
خش��ونت و افراطی گری که در سالن اجاس 
س��ران و با حضور نمایندگان��ی از بیش از ۴0 
کش��ور جهان برگزار ش��د، 10 پیش��نهاد را 
برای مبارزه فوری با تروریسم و افراطی گری 
جاری در منطقه و جهان اعام کرد. به گزارش 
پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری حسن 
روحانی گفت: کشورهایی که به شکل گرفتن 
تروریس��م در ای��ن منطقه کم��ک کرده اند، 
سازماندهی و تامین مالی کرده اند، به صراحت 
از تروریست ها اعام برائت کرده و تامین مالی 
مستقیم و غیرمستقیم خود را قطع کنند و در 
جهت مبارزه با تروریسم با کشورهای قربانی 
همکاری کرده و ب��ه آنها کمک ه��ای مالی، 

اطاعاتی و نظامی کنند. 
کشورهای عراق و سوریه متحمل تلفات 
و صدمات جانی و مالی بی سابقه  ای شدند و 
کشورهایی که مسبب این صدمات بی شمار 

شده اند، الزم است وظیفه تامین مالی برای 
جبران خسارت وارده را بر عهده گیرند. 

»ضرورت کمک بین المللی برای بازس��ازی 
خانه های ویران ش��ده اماکن مذهبی تخریب 
شده و تاسیس��ات زیرس��اختی نابود شده در 
اثر اقدامات تروریس��تی و خسارت های ناشی 
از عملیات نظام��ی مقابله با آن«، »تاس��یس 
صندوق بین المللی، اشتغالزایی و توسعه برای 
کمک به رشد س��رمایه گذاری در کشورهای 
قربان��ی تروریس��م بین الملل��ی «،  » همکاری 
منطقه ای برای اصاح نظام آموزش و پرورش 
عمومی و م��دارس دینی در جه��ت مقابله با 
تفس��یرهای افراطی، تکفیری و خشونت آمیز 
از آموزه ه��ای مذهب��ی و معرف��ی حقیق��ت 
اس��ام رحمان��ی ب��ه جه��ان « و  »همکاری 
منطقه ای میان کش��ورهای جدی در مبارزه 
با تروریس��م در خصوص تب��ادل اطاعاتی « 
از دیگر پیش��نهادهای مطرح ش��ده از سوی 
رییس جمه��وری در ای��ن کنفران��س ب��ود. 

رییس جمهوری در تشریح ششمین پیشنهاد 
خ��ود گف��ت: الزم اس��ت رس��انه های ملی و 
بین المللی، نسبت به آگاه سازی افکار عمومی 
در مورد تهدیدات تروریست ها و جلوگیری از 
سوء استفاده از خیل بیکار و به حاشیه رانده شده 

برنامه ریزی جدی داشته باشند. 
ضرورت هم��کاری جهانی ب��رای مقابله 
ب��ا سوء اس��تفاده تروریس��ت ها از فض��ای 
مج��ازی و ش��بکه های اجتماع��ی، ایجاد 
مانع در مس��یر ترانزیت تروریست و تقویت 
مکانیس��م های ض��روری در ای��ن عرصه و 
اع��ام و نامگ��ذاری روز 1۸ دس��امبر ک��ه 
س��الروز تصویب قطع نام��ه مجمع عمومی 
سازمان ملل در امسال اس��ت به عنوان روز 
جهانی علیه خشونت و افراطی گری از دیگر 

پیشنهادهای رییس جمهوری بود. 
رییس جمه��وری گف��ت: ت��اش جامعه 
بین المللی ب��رای اصاحات در س��ازمان ملل 
به ویژه ش��ورای امنیت و کاربرد حق وتو که در 

موارد جدی تهدید صلح و امنیت بین المللی، 
عما س��ازمان ملل را فلج کرده است تاکنون 
با موفقیت چندانی روبه رو نبوده اس��ت. دکتر 
روحان��ی در پای��ان اب��راز امی��دواری کرد که 
کنفرانس ته��ران بتواند در پرتو هم اندیش��ی 
ج��دی و حص��ول تفاه��م، رهنموده��ا و 
پیشنهادهای موثر و عملی، در جهت اعتای 
فرهنگ صل��ح و م��دارا و مبارزه با خش��ونت 
و افراطی گ��ری ارائ��ه کند. پیش از س��خنان 
رییس جمهور دکت��ر محمد ج��واد ظریف، 
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن خیرمقدم 
به میهمانان خارجی، مس��ئوالن سیاس��ی، 
فرهیختگان و اندیش��مندانی که برای ایجاد 
جهان عاری از خشونت در این اجاس حاضر 
شده اند، گفت: امیدواریم نخستین کنفرانس 
بین المللی جهان علیه خشونت و افراطی گری 
حرکتی موثر و مفید برای دستیابی به اهداف 
اعام شده از سوی رییس جمهوری ایران در 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد باشد. 

محمد هادی حیدرزاده، مدیرکل محیط زیس��ت اس��تان 
تهران با بیان اینکه باال بودن میزان نیترات در برخی آب های 
زیر زمینی پایتخت قطعی اس��ت، گفت: تفکیک آب شرب از 
آب غیر شرب مانند تمام کشورهای دنیا برای افزایش سامت 
آب ضروری اس��ت. محمد ه��ادی حی��درزاده در گفت وگو با 
مهر با بیان این مطلب گفت: از اینکه میزان نیترات در برخی 
منابع آب زیرزمینی تهران باالتر از استاندارد است هیچ شکی 
نیست و این موضوع بارها از سوی دستگاه های مختلف اعام 
شده است. به گفته وی اما به هر حال متولی بحث سامت آب 

وزارت بهداشت است و زمانی که وزیر بهداشت اعام می کند 
که آب شرب تهران آلوده نیس��ت حتما دالیل کافی برای آن 
دارد. وی با بیان اینکه محیط زیست متولی تعیین قابل شرب 
بودن یا غیر قابل ش��رب بودن آب نیست، گفت: اما به هر حال 
آب های زیر زمین��ی تهران ب��ه علت اینکه سیس��تم تصفیه 
فاضاب و اگو در پایتخت کامل نیست حتما در برخی مناطق 
آلوده است. کم شدن آب پشت سدها در افزایش آلودگی آب 

نقش دارد. 
مدیر کل محیط زیس��ت اس��تان تهران با اش��اره به اینکه 

نیترات موجود در آب های زیر زمینی در برخی مناطق تهران 
نیز قطعا وارد سیستم تصفیه می شود گفت: در خصوص اینکه 
تصفیه خانه ها قادرن��د میزان نیترات را در آب ش��رب کاهش 
دهند یا نه محیط زیس��ت نباید نظر دهد بلکه وظیفه وزارت 
بهداشت است. اما آنچه مسلم است بایستی به سمت تفکیک 
آب ش��رب و غیر ش��رب مانند تمام دنیا بروی��م و نباید انتظار 
داشته باشیم آب لوله همیش��ه کیفیت شرب داشته باشد  اما 
برای این تفکیک در حال حاضر عزمی در هیچ یک از نهادهای 

کشور دیده نمی شود. 

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: هنوز درخواست رسمی به ما داده نشده است

آمدنیانیورفتنبازیرایانهای

یواخیم روکر که ش��هردار »زیندل فینگن« و سفیر آلمان 
در س��وئد بوده حال قرار اس��ت رییس ش��ورای حقوق بشر 
س��ازمان ملل متحد ش��ود. روکر می گوید که می خواهد به 
اهدافی عالی برس��د. به گزارش دویچه وله، وی قرار اس��ت 
از سال ۲01۵ ش��ورای حقوق بش��ر س��ازمان ملل متحد را 
هدایت کند. دیپلمات ۶3 س��اله آلمانی به خبرنگاران گفت: 
این امتی��ازی بی همتا و افتخاری بزرگ برای من و کش��ورم 
آلمان اس��ت. روکر اعام کرده، تصمیم دارد شورای  حقوق 
بشر را ثمربخش تر سازد. او گفته اس��ت: شورای حقوق  بشر 
در مورد پیشروی شبه نظامیان تروریست داعش در تابستان 
گذشته بس��یار صبر کرد تا نشس��تی ویژه تشکیل دهد. وی 

می گوید که خواهد کوش��ید تا برای فعالیت حقوق بش��ری 
در س��ازمان ملل حمایت مالی کافی کس��ب کن��د. به گفته 
روکر ، فعالیت های حقوق بشری س��ازمان ملل با اینکه یکی 
از سه عرصه فعالیت های این س��ازمان است، از سهم و منبع 
مالی کافی برخ��وردار نیس��ت. یواخیم روک��ر دارای درجه 
دکترا در رش��ته اقتصاد اس��ت. او از سیاس��تمداران حزب 

سوسیال دمکرات آلمان است. 
روکر هش��ت س��ال ش��هردار »زیندل فینگن« و سه سال 
س��فیر آلمان در س��وئد بود. او همچنین به مدت دو س��ال 
فرستاده ویژه س��ازمان ملل در کوزوو بود. آخرین سمت وی 

سربازرسی وزارت امور خارجه آلمان بوده است. 

رییس تازه شورای حقوق بشر

  احزاب اپوزیس�یون و تحلیلگران 

ترکیه ای حزب حاکم عدالت و توسعه 
را به اتهام »پارتی ب�ازی« مورد انتقاد 

قرار داده اند. 
کش�ورهای عض�و دادگاه کیف�ری 
بین الملل�ی ب�ا عضوی�ت فلس�طین 
به عن�وان »عض�و ناظر« در ش�ورای 
کش�ورهای امضا کننده »معاهده رم« 

موافقت کردند. 
وزیر دفاع امریکا روز س�ه شنبه در 
سفری از پیش اعالم نشده وارد بغداد 

شد. 

اوباما طی مصاحب�ه ای از نگرانی هایش درباره نژادپرس�تی در جامعه امریکا 
س�خن گفت و اع�الم کرد، نگران اس�ت دختران�ش در آین�ده از رفتارهای 

نژادپرستانه در این کشور رنج ببرند

سیاست

تیتر اخبار

مس��ابقه دخت��ر شایس��ته جهان اس��ام هفته گذش��ته 
در کش��ور مالزی برگزار ش��د و به اتمام رس��ید. به گزارش 
خبرگزاری رس��می مجل��س )خان��ه ملت( هفته گذش��ته 
اندونزی میزبان چهارمین مس��ابقه دختر شایس��ته جهان 
اس��ام بود که ایران نیز نماینده ای در این مس��ابقه داشت. 
الله افتخاری، عضو فراکس��یون زنان مجلس، که اخبار این 
مسابقه را دنبال و بررس��ی کرده بود در گفت وگو با خبرنگار 
خانه ملت گفت: شاخص های مناس��بی برای انتخاب دختر 
شایسته جهان اسام در این دوره از مسابقات در نظر گرفته 
شده بود. در این مس��ابقات دختران براساس حجاب، حفظ 
و آش��نایی قرآنی و توانمندی های علمی م��ورد ارزیابی قرار 
گرفتند. تمام این ش��اخص ها، ماک هایی اس��ت که اسام 

برای زن شایسته نیز مطرح می کند. انتخاب دختر شایسته 
جهان اسام اگر با دقت و رعایت تمام نکات اسامی صورت 
گیرد، اعتقاد دارم این مس��ابقه می تواند تفاوت نگاه غرب و 
اس��ام به زن را نش��ان دهد. طبق گزارش های منتشر شده 
از برگزاری چهارمین مس��ابقه دختر شایسته جهان اسام، 
در ای��ن مس��ابقات معیاره��ای انتخ��اب »دختر شایس��ته 
جهان اس��ام« عبارتن��د از زیبایی، مبانی اعتقاد به اس��ام 
ش��امل حفظ قرآن و چگونگی بهترین مادر و همس��ر بودن. 
همچنین »آمادگی برخاس��تن از خواب در ساعت سه و نیم 
بامداد و حضور به موقع در نیایش صبحگاهی« در س��ه روز 
نهایی مسابقات از معیارهای انتخاب »دختر شایسته جهان 

اسام« بوده است. 

مبانی دختر شایسته جهان اسالم

  احم�دی مقدم گفت: نیروی انتظامی در 
برخورد با فس�اد جدی اس�ت و با مسئله 
رش�وه در ناجا برخورد جدی تری می شود، 
به ط�وری که عالوه ب�ر مج�ازات قضایی، 
حداق�ل مج�ازات آن حتی ب�رای گرفتن 

10 هزار تومان هم اخراج است. 
 مدیرکل راه و شهرسازی مازندران گفت: 

با تالش ماموران راهداری مشکالت ناشی 
از ریزش کوه در جاده چالوس برطرف شد 
و اکنون تردد در این جاده به حالت عادی 

بازگشته است. 
 س�رهنگ باقری س�رکالنتر یازدهم پلیس 

پایتخ�ت از کش�ف تع�دادی اس�لحه »ژ۳«، 
»یوزی« و »کلت کمری« به همراه 1۲01 فشنگ 
در جریان تعمیرات یک خانه قدیمی خبر داد. 

رضا موسوی، کارشناس میراث فرهنگی گفت: در سال های گذشته گنبد حسینیه 
ارشاد از داخل مرمت و بازسازی و سطح آن از داخل کاشی شد که این بارگذاری 
دوباره نیز مزید بر علت شده و به همین دلیل به مرور شاهد ترک هایی در سطوح 

خارجی و داخلی بنا بوده و خواهیم بود

جامعــه

تیتر اخبار

رییس س��ازمان هنری و ادبیات دفاع مق��دس ضمن ارائه 
توضیحاتی درباره حواشی انتش��ار و توقیف کتاب »همت« 
تاکید کرد: به لح��اظ قانونی امروز کتاب در ش��رایط توقیف 
قرار دارد و اجازه پخش آن توس��ط ناش��ر وجود ندارد، اما از 
آنجا که نویس��نده خود ناش��ر کتاب هم بوده، به دلیل آنکه 
در این زمینه متضرر نش��ود، ما جلس��اتی داشتیم و تصمیم 
گرفته ش��د کل موجودی این کتاب توسط معاونت حقوقی 
سپاه خریداری شود تا هم ما از عدم توزیع آن در نمایشگاه ها 
و اس��تان های دیگر مطمئن ش��ویم و هم ناش��ر و نویسنده 

متضرر نشود. 
وی درب��اره س��رانجام این کت��اب ضمن اش��اره به برخی 
تاش ها برای اعمال اصاحات با هماهنگی خانواده ش��هید 
تصریح کرد: متاسفانه خانواده شهید می گوید از آنجا که این 
نویس��نده با دروغ و جعل وارد حریم خصوصی ما شده است 
دیگر به او اطمین��ان نداریم و اصا اجازه چ��اپ دوباره آن را 
نخواهیم داد. »زندگینامه داس��تانی ش��هید محمد ابراهیم 
همت« را انتش��ارات روزگار ب��ا همکاری انتش��ارات پاک 

هشت، اواخر سال گذشته منتشر کرده بود. 

سپاه تمام نسخه های کتاب توقیفی »همت« را خرید

 پیک�ر اس�تاد ذوالفق�ار عس�گریان، 

دوتارنواز پیشکس�وت، صبح سه ش�نبه، 
18 آذرماه در مشهد تشییع شد. 

بهزاد فراهانی که سه روز پیش به دلیل 
عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده 

بود، از بیمارستان مرخص شد. 
ب�رزو ارجمن�د، ب�ا اش�اره به ش�رایط 
ن�ام�ط�ل�وب ج�س�مانی پ��درش، از 
ممنوع المالقات شدن انوشیروان ارجمند 

خبر داد. 

فیلم مستند »پرواز در دایره حضور« پرتره ای از زندگی و آثار احمد شاملو به کارگردانی 
مختار شکری پور است که دیروز در خانه هنرمندان به نمایش درآمد.

فرهنگ

تیتر اخبار

علی کریمی، در گفت وگو با خبرآنای��ن گفت: هر حرفی 
بزنم می گویند عل��ی کریمی جزو کادر فنی تیم ملی اس��ت 
و حاال می آی��د از کی روش حمایت می کند ول��ی همه ایران 
مرا می شناس��ند که برای خوش آمد کس��ی حرف نمی زنم. 
حرف های من برای شخص کی روش نیس��ت بلکه به خاطر 
تیم ملی کشورم اس��ت. راجع به صحبت های آقای پروین و 
سایر مربیان و پیشکسوتان هم مردم باید قضاوت کنند. من 

تیم ملی آلمان را مثال می زنم. نه اینکه فوتبال آنجا را بشود 
با فوتبال ایران قیاس کرد اما در آس��تانه جام جهانی ۲01۴ 
برزیل، فرانت��س بکن باوئر و بعد ارکان فوتب��ال آلمان آمدند 
و از یواخیم لو حمای��ت کردند تا این تیم موفق ش��د پس از 
۲۴ سال قهرمان جام جهانی ش��ود. از آقای پروین و آقایان 
پیشکس��وت هم انتظار می رود مثل بکن  باوئ��ر فکر کنند و 

البته همه ما باید از این رفتارها یاد بگیریم. 

حمایت از تیم ملی را از بکن باوئر یاد بگیرید

  س�رمربی تی�م فوتبال پرس�پولیس 

می گوی�د، ب�رای ج�ذب بازیک�ن باید 
حمیدرضا سیاس�ی در باش�گاه حضور 

داشته باشد. 
 ریی�س رواب�ط عمومی فدراس�یون 

فوتب�ال از ادامه فعالی�ت کادر فنی تیم 
امید خبر داد. 

 س�ایت AFC در گزارشی به بررسی 

دیدارهای دوس�تانه ای�ران قبل از جام 
ملت های آسیا پرداخت. 

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با رادامس برزیلی قرارداد بست

ورزش

تیتر اخبار
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نیترات باالتر از استاندارد در برخی منابع آب زیرزمینی تهران 



 آغاز کمپین تبلیغاتی 
ساعت های لوکس موتوروال

در آسللتانه تعطیات سللال نو میللادی، موتوروال 
نخسللتین کمپین تبلیغاتی سللاعت های هوشمندش 

تحت عنوان موتو 360 را جسورانه آغاز کرد. 
شعار این کمپین »ساعتی برای زمان های ما« است 
که برای تبلیغ سللاعت های مچی هوشللمند شرکت 
موتوروالسللت و فروشش از ماه سللپتامبر آغاز شده 
است. کمپانی اپل نیز چندی پیش فروش ساعت های 
هوشللمند خود را شللروع کرده بود. مدیر این شرکت 
دربللاره ایللن محصللول می گوید: »می خواسللتیم در 
کارمان تنوع داشللته باشللیم. این مدل از طرح نسبتا 
سللنتی اسللتفاده کرده و مورد اسللتقبال قرار گرفته 
اسللت. این کمپین شامل شش ویدئوی مختلف است 
که بر ویژگی های دیجیتالی محصول تمرکز می کند. 
دو ویدئللوی 15 ثانیلله ای هم برای شللبکه اجتماعی 

اینستاگرام طراحی شده است. 

تبلیغات خالق

آگهی: خدمات باغبانی Garden World- شعار: خیاط چشم انداز می سازد

دیجللی کاال یکی از سللایت های 
فروش اینترنتی اسللت که با شروع 
فعالیتش بازار آشفته فروش موبایل 
و وسللایل الکترونیکی را تا حدودی 
سروسللامان داد. این سللایت شیوه 
فروشی را مورد اسللتفاده قرار داده 
است که اعتماد کردن به آن توسط 
مشللتریان ایرانی سللخت و دشللوار 
اسللت. با این حال، این شرکت بعد 
از مدتی به نامی آشنا در بازار حوزه 

فعالیتش تبدیل شد. 
بعد از مدت ها فعالیت این سللایت 
و شللناخت جامع توسط مشتریان، 
ایللن شللرکت تصمیم بلله برگزاری 
یللک کمپیللن تبلیغاتی سراسللری 
گرفته اسللت؛ کمپینللی که با تغییر 
لوگوی این شللرکت همزمان شللده 
و بحث های مختلفی درباره شللیوه 
به کار رفتلله در تبلیغللات آن میان 
کارشناسللان بلله راه افتاده اسللت. 
برخللی این کمپین را کپی می دانند 
و برخی دیگر اشللکاالت دیگری به 
آن وارد می کنند. هر کسی برداشتی 
متفللاوت از آگهی هللای آن دارد و 
نمی توان به نظری کلی درباره هدف 
اصلللی این کمپین میان مشللتریان 
ایللن سللایت رسللید. ایللن موضوع 
نقصی بزرگ بللرای کمپینی با این 
هرچند  می شللود.  محسوب  وسعت 
این کمپین نواقص دیگری نیز دارد 
که باید مورد بررسی قرار بگیرد. به 
هرحال آنچه اهمیت دارد این است 
که گسللتردگی ایللن کمپین باعث 
توجه بسللیاری از مشللتریان به این 

سایت شده است. 

هر طرحی کپی نیست 
بسللیاری از کسللانی که معتقدند 
از  دیجللی کاال  اخیللر  آگهی هللای 
لحاظ بصری جذاب اسللت، به کپی 
بللودن ایللن طرح هللا از آگهی های 
خارجللی اشللاره می کننللد. علیرضا 
مساوات کارشناس گرافیک و طراح 
آگهی هللای تبلیغاتی در گفت وگو با 
»فرصت امروز« دربللاره بحث کپی 
بللودن کمپین دیجللی کاال می گوید: 

اساس این کمپین بر فاکتور مقایسه 
بنا شللده و این فاکتللور در طراحی 
آگهی هللای تبلیغاتللی با هللر فکر و 
تصویری می تواند مورد استفاده قرار 
بگیرد. طراح می تواند از این شللیوه 
برای نشان دادن بزرگی و کوچکی، 
قدیمی و جدید بودن محصوالت و... 
استفاده کند. نمی توان این طراحی 
را کپی دانست و به آن این برچسب 
را زد. به نظر من طرحی کپی است 
که عین به عین از المان های طرحی 
دیگللر اسللتفاده کرده باشللد. بارها 
پیش آمده از طرح و رنگ مشترکی 
در دو طراحی استفاده شده، همین 
عوامللل طراحی ها را شللبیه به هم 
کرده است، ولی رویکردها وکانسپت 
اصلللی هللر دو طرح متفللاوت بوده 
است. به نظرم باید در اینکه طرحی 
را کپی دانست دقت بیشتری کنیم. 

 تبلیغات به موقع باعث 
فرهنگ سازی می شود

 مسللاوات درباره زمللان تبلیغات 
ایللن شللرکت می گوید: متاسللفانه 
سبک تبلیغات درکشللور ما با تمام 
دنیا متفاوت اسللت، شرکت ها برای 
شروع فعالیت خود اول بازار را کاما 
مورد سنجش قرار می دهند و بعد از 
مدت ها فعالیت وارد بحث تبلیغات و 

برندینگ می شوند. 
ایللن موضوع نیز بلله خاطر بحث 
صاحللب  مطمئنللا  اسللت.  مالللی 
دیجی کاال برای شللروع کار خود این 
ابعاد دریافت مالی را نداشللته است 
تا بتواند این حجللم عظیم تبلیغات 
را انجللام دهللد. اگللر این شللرکت 
می توانست در شروع فعالیت خود به 
این گسللتردگی تبلیغات کند، بهتر 
می توانست بسللتر فرهنگی استفاده 
از سللایت فروش را میان مشللتریان 

فراهم کند. 
مسللاوات درباره طراحی آگهی های 
این کمپین می گوید: آگهی های دیجی 
کاال جذابیت بصری خوبی دارند، ولی 
مخاطب را کنجکاو و پیگیر نمی کنند، 
در واقع این آگهی ها دریافت موضوعی 
قوی ندارند. مشللتریانی که از دیجی 

کاال اسللتفاده می کنند، می دانند که 
با مراجعه بلله این سللایت می توانند 
جنللس مورد نظرشللان را پیدا کنند. 
حللال طرح هایللی کلله در آگهی های 
محیطی استفاده شللده این برداشت 
را به مخاطبان نمی دهند. شاید طراح 
خواسته یکی از آیکون های این سایت 
را که به مشتریان اجازه مقایسه کاالها 
را می دهد برجسته کند، ولی مطمئنا 
این فاکتور آنقدر هللم مهم نبوده که 
او بخواهللد بللا این گسللتردگی روی 
آن تاکیللد کند. به نظرم این سللایت 
مزیت های بیشتری دارد که طراح آنها 

را درنظر نگرفته است.
 این سللایت بلله مشللتریان اجازه 
می دهللد که بدون تللردد و حضور در 
بازار و فقط از طریق نشسللتن پشت 
سیسللتم، کاالهای خود را خریداری 

کنند. 
این موضوع قابلیت مثبتی است که 

از نظر طراح پوشیده مانده است. 

آگهی هایی که پیامی
برای مشتریان ندارند

مسللاوات می گویللد: اسلللوگان و 
شللعار تبلیغاتی این آگهی جذابیت 
چندانللی ندارد و خواندن آن اگر در 
مکان مناسللبی نباشللید به سختی 
صللورت می گیرد. به هرحال شللاید 
ایللن طرح اتفاق فللروش و درگیری 
ذهنی مشللتریان را ایجاد کند، ولی 
در انتقللال پیام صاحللب دیجی کاال 
موفقیت چندانی نداشللته است. در 
بخشللی از تبلیغللات محیطللی این 
شللرکت طراح سللعی کللرده بود از 
لوگوی جدید دیجی کاال پرده برداری 
کنللد. این بخش از آگهللی به نظرم 
جذابیت بصری بهتری داشت. تغییر 
لوگللوی این شللرکت به نظللرم بجا 

و خللوب بللوده و در آگهی ها نیز به 
خوبی نشللان داده شللده است. این 
شللرکت در زمان مناسللبی لوگوی 
خود را تغییر داده است. اگر این کار 
زمانی صورت می گرفت که سللایت 
بزرگ تر شده بود، مطمئنا کار تغییر 

سخت تر می شد. 
از  اسللتفاده  دربللاره  مسللاوات 
رسللانه های تبلیغاتللی بللرای ایللن 
کمپیللن می گویللد: انتخاب رسللانه 
تبلیغاتی، بسللتگی به نظر مشللاور 
تبلیغاتللی شللرکت دارد، ولللی اگر 
برای تبلیغات این شللرکت بیشللتر 
از فضای مجازی اسللتفاده می شللد، 
نتیجه بخش تللر بود. مشللتریان این 
شللرکت در فضللای مجللازی قللرار 
دارنللد و مطمئنا تبلیغللات آن فضا 
نیللز روی آنهللا تاثیرگذارتر خواهد 
بود. بلله هرحال گللروه هدف خرید 
اینترنتللی قشللر خاصللی از جامعه 
را در برمی گیللرد. فرهنللگ این نوع 

خرید در میان نسللل جوان بیشللتر 
اسللت و نسللل های قدیمللی کمتر 
به این سللبک خرید کللردن اعتماد 
می کنند. درنتیجلله به نظرم اینقدر 
گستردگی در تبلیغات محیطی نیاز 

نبوده است. 

کمپینی چند شعاری با 
پراکندگی در انتقال کانسپت 

اصلی
محمد سللیار مشللاور بازاریابی و 
تبلیغات درباره کمپیللن دیجی کاال 
بلله »»فرصللت امللروز«« می گوید: 
مقللداری پراکندگللی در کانسللپت 
آگهی های ایللن کمپین وجود دارد. 
از  از آگهی هللا صحبللت  در یکللی 
خرید آسللان می شللود و در آگهی 

دیگر خرید باهوش تر را به مخاطب 
تعللدد  گوشللزد می کنللد. همیللن 
اسلوگان در آگهی ها این پراکندگی 
را به خوبی نشللان می دهد. به نظرم 
برای کسللب وکاری که تللا به حال 
فعالیتللش  از شللروع  را  تبلیغاتللی 
نداشته در نظر گرفتن یک اسلوگان 
در طرح هللای مختلف نتیجه بهتری 
را به همراه می آورد. به نظر می رسد 
در این طراحی ها، طراحان با مشکل 
زمان روبه رو شللده اند. این آگهی ها 
باید بطللور همزمللان طراحی و در 
بازه های زمانی مشللخصی نیز اکران 
شللوند، اگر به این دقت می شللد و 
درفواصل مشخص و مختلف طرح ها 
اکران شللده بود، طراح می توانست 
شعار را در آگهی ها تغییر دهد، ولی 
اینکه به طللور همزمان شللعارهایی 
متفاوت اسللتفاده شللوند در مسیر 
دریافللت هللدف کمپیللن توسللط 
ایجللاد می کند.  مشللتریان اختال 
این اتفاق ماننللد همزمان به دنبال 
چند خرگوش دویدن است. اگر شما 
همین سبک را در کمپین های خارج 
از کشللور مشللاهده کنید، خواهید 
دیدکلله در تغییللر شللعار تبلیغاتی 
کانسللپت اصلللی کمپیللن تغییللر 
نمی کند و آگهی ها به طور پیوسللته 
با تعللدادی اسلللوگان متفاوت، یک 
مشکل را برطرف می کنند. تبلیغات 
گسللترده ایللن شللرکت همزمان با 
تغییر لوگوی این شرکت بوده است 
که به نظرم این همزمانی مناسللب 
نیسللت. لوگوی این شللرکت تغییر 
آنچنانللی نداشللته، ولی مشللتریان 
که دائم با آن سللروکار دارند حتما 
متوجلله این تغییر خواهند شللد. به 
نظر می رسد شرکت خواسته هزینه 
تبلیغاتللی خود را کاهللش دهد، به 
همین منظللور تبلیغات خللود را با 
تغییر لوگو همزمان انجام داده است. 

فرم اجرایی خوب ولی تکراری 
سللیار می گویللد: در ایللن کمپین 
بلله نکته مهمللی که باعللث کاهش 
خریدهای اینترنتی ایرانیان نسبت به 
کشورهای مختلف می شود، پرداخته 

نشللده است. آنچه در کشور ما باعث 
کاهش خرید اینترنتی می شود عدم 
اعتماد مشتریان است. این اعتماد از 
جهات مختلفی اسللت مانند قیمت، 
کیفیللت محصول، گارانتی، ارسللال 
به موقع کاال برای مشللتریان و... اگر 
طراحللان این کمپین به این مقوالت 
بیشللتر می پرداختند کمپین نتیجه 
ایللراد دیگری  بهتللری می گرفللت. 
که بلله این کمپین می تللوان گرفت 
دربللاره فللرم اجرای آن اسللت؛ فرم 
اجرایی خوبی که قبا بارها توسللط 
استفاده  شللرکت های مختلف مورد 

قرار گرفته است. 

هدف نامعلوم کمپین برای 
مشتریان 

سللیار اضافلله می کند: شللاید هر 
مخاطبللی برداشللتی از ایللن آگهی 
در  آگهللی  ولللی  باشللد،  داشللته 
هرمخاطبی ایجاد انگیزه نخواهد کرد. 
اگر در این کمپین مخاطبانی هدف 
قرار گرفته شده اند که این شرکت و 
این سللایت را نمی شناسند برای آنها 
این آگهی ها خوب است، ولی کسانی 
که دیجی کاال را می شناسللند و از آن 
خرید می کنند این سللبک تبلیغات 
یک مدل عقب گرد خواهد بود، چون 
این آگهی ها برای کسللانی که از این 
سایت خرید می کنند نه ایجاد انگیزه 
می کند نه یادآوری از این شرکت را 
در ذهللن آنها به وجود می آورد. فقط 
این نکته را برای این مشتریان یادآور 
می شود که دیجی کاال بعد از مدت ها 

تبلیغ کرده است. 
در آخر باید بگویم اگر این کمپین 
هدف فروش داشللته به نظر می رسد 
موفقیتی درپی نخواهد داشللت. اگر 
هدف این کمپین فروش بیشتر بوده 
باید احساسللات مخاطبللان را تحت 
تاثیللر قرار مللی داد و در آنهللا ایجاد 
انگیزه می کللرد که به نظر هیچ کدام 
از این موارد در این کمپین مشاهده 
نمی شود. به نظر این آگهی ها بیشتر 
در زمره تبلیغللات آگاهی دهنده قرار 
می گیرند که در مورد آن نیز ایراداتی 

وجود دارد. 

نگاهی به کمپین تبلیغات محیطی سایت دیجی کاال

کمپینی  وسیع با اهدافی نامشخص

کـافه تبلیغـات
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اهمیت شجاعت در تبلیغات

باید اعتراف کنم از زمانی که سریال »مردان َمد« 
با موضوع تبلیغاتچی های خیابان مدیسون در امریکا 
پخش شللد، ناگهان موجی بللرای تحقیق در زمینه 
شللجاعت در تبلیغات و ارائه ایده های شللجاعانه در 

این کار ایجاد شد. 
تبلیغات، همچون بسیاری دیگر از حرفه هایی که 
نیللاز به خاقیت در روند انجام کار دارند، به میزانی 
از شجاعت هم نیازمند است. در دنیای هنر، کسانی 
که توانسللتند بیش از دیگران ریسللک پذیر باشند و 
در ایللن راه بتوانند ناب ترین ایده هللا را ارائه دهند، 
در مرکز توجه قرار می گیرند و می توانند به کسللب 

درآمد برسند. 
در جهان سینما هم شللما تنها آثاری را به خاطر 
می آورید که از بیشترین میزان شجاعت و تازگی در 
خاقیت بهره برده باشللند. آثاری همچون »اودیسه 
فضایللی«، »پدر خوانده« و »خوب، بد، زشللت«. در 
موسللیقی هم کسللانی همچون جیمی هندریکس، 
بیتلللز و الویللس پریسلللی در دسللته بزرگانی قرار 
می گیرند که به سللبب شللجاعتی کلله در خاقیت 

داشتند، نام شان جاودان شد. 
در تبلیغات هم داسللتان همین اسللت، اما شللاید 
بتللوان گفت مهم ترین شللخص در تاریللخ تبلیغات 
جهان همان کسللی است که باالترین میزان ریسک 
را پذیرفللت و پا به دنیای خطر گذاشللت تا جاودانه 
شود. در این باره اگر بخواهیم مثالی بیاوریم می توانیم 
به یک مشتری همچون شرکت »اَپل« و یک شرکت 
تبلیغاتی همچون Chiat\Day اشاره کنیم که هر 
دوی آنها جزو شللرکت هایی به حسللاب می آیند که 

درصد ریسک پذیری بسیار باالیی دارند. 
»شللجاعت در تبلیغللات اغلللب با تللرس مغلوب 
می شود«. این جمله غم انگیز است اما حقیقت دارد. 
بیشتر ایده های تبلیغاتی که اغلب بسیار جسورانه 
و شجاعانه هستند، در لحظه اولی که ارائه می شوند 
مورد توجلله قرار نمی گیرند. این ایده ها حتی اگر هم 
مورد توجلله قرار گیرنللد اغلب به زیر تیغ سانسللور 

کشیده می شوند. 
این ایده ها معموال به این دالیل رد می شوند: 

1- رقبای ما از این کارها نمی کنند
خللب مگر قرار نیسللت در کار تبلیغللات متفاوت 
باشللیم؟ متاسفانه بیشتر مشللتریان تبلیغات گمان 
می کننللد که باید کارشللان در چارچوب و مرزهای 
مشللخصی باشللد که همگان در آن کار می کنند و 
همین یکی از بزرگ ترین سللدها در مقابل خاقیت 

در کار است. 
2- شبیه تبلیغات نیستند

چه بهتر. پس در این شرایط می تواند تاثیرگذاری 
بیشتری هم داشته باشد. 

3- ما هنوز برای برداشللتن چنین قدمی آمادگی 
نداریم

اگر تفکر شللما این اسللت که هیچ وقت به آنجایی 
نمی رسللید کلله قدمی بللرای پیشللرفت در کارتان 
بردارید. هیچ کسللی آمادگی نللدارد، اما باالخره باید 

روزی شروع کنید. 
4- هزینه بسیار باالیی برای ما دارد

واقعللا؟ لطفا درباره آن فکر کنید. . . آیا بهتر اسللت 
مبلغ کمتری را روی ایده ای هزینه کنید که کسللی 
به آن اهمیتی نمی دهد یا با کمی پول بیشتر بتوانید 

توجه همه را به خود جلب کنید؟ 
5- آن را نمی فهمم

متاسفانه این جمله یکی از بدترین جماتی است 
که می تواند خاقیت ها را بکشد. 

آگهی تعاملی برای تشویق به 
ممانعت از کودك آزاری 

اخیرا یللک آگهی تبلیغاتللی در کره جنوبی اکران 
شللده که بیلبورد روشنی است که شبح یک کودك 
خردسللال را به تصویر می کشللد. این کودك توسط 
مللردی مورد تهدید قللرار می گیرد کلله یک بطری 

شیشه ای را در دست نگه داشته است. 
می بینیللم:  را  جمللله  ایللن  آگهللی،  بللاالی  در 
»سوء اسللتفاده از بچه ها، شما می توانید جلوی آن را 
بگیرید.«یللک فلش کوچک زیر متن به فضای خالی 
موجود میان دو چهره سللیاه و سفید اشاره می کند 
و از عابللران می خواهد در این اعمال خشللونت آمیز 
علیه کودکان مداخله کرده و مانع از اعمال خشونت 
شوند. با انجام این کار، سایه های مداخله گر این افراد 
روی صفحلله نمایش منعکس خواهد شللد، اما این 
همه ماجرای این آگهی نیست؛ در ادامه لوگوی یک 
ابرقهرمان روی سللایه های مداخله کنندگان پدیدار 
شده و با نمایش شماره تلفن مواقع اضطراری، 112، 
این جمله دیده می شللود: »سوء استفاده ها را گزارش 

کرده و به قهرمانی برای بچه ها تبدیل شوید.«
اگر شللما هم در همین موقعیللت قرار بگیرید، آیا 

مداخله خواهید کرد؟ 

از میان خبرها

در کمپین دیجی کاال به نکته مهمی که باعث 
کاهش خریدهای اینترنتی ایرانیان نسبت به 

کشورهای مختلف می شود، پرداخته نشده است. 
آنچه در کشور ما باعث کاهش خرید اینترنتی 

می شود عدم اعتماد مشتریان است

مترجم: منیژه صادقی

پل ساجت

نرگس فرجی



تفکر واگرا و همگرا در فرآیند 
برندینگ

تفک��ر واگ��را و همگ��را در مباحث روان شناس��ی 
مطرح ش��ده و با استفاده از آن، به بررسی و شناخت 
ن��وع عملک��رد مغ��ز در تحلی��ل مس��ائل و انتخاب 
راه حل ه��ای گوناگون می پردازند. براس��اس این نوع 
دس��ته بندی، تفکر در انس��ان به دو ش��کل واگرا و 
همگرا صورت می گیرد. تفک��ر واگرا، به معنای ارائه 
راه حل های مختلف و بدون محدودیت است و تالش 
می کن��د در مح��دوده ای وس��یع تر از چارچوب ها و 
الگ��وی روزمره و تکراری، هرچ��ه می تواند ایده های 
جدیدتر و راه ه��ای متفاوت تری مطرح کند. معموال 
این دس��ته از افراد به اصطالح راس��ت مغز هس��تند. 
تفک��ر همگ��را کامال برعک��س، به ای��ده و راه جدید 
و جداش��دن از الگوه��ای موج��ود تمایل��ی ندارد و 
تمرکزش بر موضوعی خاص باقی می ماند و ایده های 
ب��ه ظاهر غیرمرتبط را حذف می کن��د که به آنها به 

اصطالح چپ مغزها گفته می شود. 
تفک��ر واگرا تم��ام احتم��االت و حت��ی ایده های 
غیرعمل��ی را متصور می ش��ود و تفک��ر همگرا نتایج 
تفکر واگرا را ارزیابی و آنهایی که با چارچوب از پیش  
تعیین شده همخوانی داشته باشد، انتخاب و اجرایی 
می کن��د. می توان گف��ت تفکر واگ��را الزمه و عنصر 
اصلی تفکر خالقانه است و تفکر همگرا، نتیجه و اثر 
ملموس تفک��ری منطقی و تا حدودی محافظه کارانه. 
این دو نوع تفکر در همه انس��ان ها، به صورت طیفی 
از کمترین تا بیشترین حد وجود دارد. هر دوی این 
تفکرها برای رس��یدن به ه��دف نهایی ضروری و هر 
ک��دام در ی��ک مرحله نیاز و موثر اس��ت و نمی توان 
گفت یکی بر دیگری برتری دارد. دس��ته سومی نیز 
طیفی از هر دوی این تفکرها را دارد. دس��ته س��وم 

معموال همان میان مغزها هستند. 
مطلب در این باره بسیار است و قصد این بود که با 
این مقدمه وارد بحث اصلی ش��ویم. اینکه افرادی با 
ای��ن نوع تفکرات در کدام مرحله از فرآیند برندینگ 

موثر هستند، موضوع این نوشتار است. 
در فرآین��د برندینگ بخش ها و فعالیت های ذهنی 
و عملی بسیاری صورت می گیرد که در برخی از آنها 
ب��ه یکی از این دو نوع تفکر و در برخی موارد حضور 
و اثر هر دو الزم است. برای مثال در بخش هایی مثل 
خلق ایده هایی برای ارتب��اط خالقانه میان پایه های 
اصلی برند به ش��دت نیاز ب��ه افرادی ب��ا تفکر واگرا 
احس��اس می ش��ود. جایی که قصد داری��م ایده های 
خالقان��ه ب��رای حضوری متف��اوت در ب��ازار و ذهن 
مخاطب ایجاد کنیم. اساس��ا ایده پردازی با نگرش��ی 
بدون در نظ��ر گرفتن محدودیت ه��ا اتفاق می افتد. 
اف��راد با تفک��ر همگرا در این فاز مانند س��م مخرب 
هس��تند. آنها معموال ب��ه دنبال تقلی��د از برندهای 
موفق و تکرار راه ها و ایده های همیش��گی هس��تند. 
ام��ا در همین مرحل��ه تدوین پایه ه��ای اولیه برند، 
ب��رای برنامه ریزی نتایج حاصل از مخاطب شناس��ی، 
اتفاق��ا به تفکر همگرا نیاز داری��م. در زمانی که باید 
به تعیین یک پاس��خ مش��خص و بررسی واقعیت ها 
بپردازی��م، تفک��ر همگرا به کار می آی��د. افراد با این 
ن��وع تفکر، از میان اطالعات واقعی به دس��ت آمده، 
بهترین نتیجه را می گیرند و با ش��فافیت درباره خط 
پایان و تصمیم نهایی حرف می زنند. آنها تصورات و 
آرزوهایش��ان را در قضاوت و ارزیابی مسئله دخالت 
نمی دهند و معموال دقیق و قاطع به حذف یا انتخاب 

موضوعی می پردازند. 
دس��ته سومی نیز در همین مرحله مورد نیاز است؛ 
کس��انی ک��ه بتوانند تحلی��ل جام��ع و کل نگری از 
اطالعات خام موجود و به دس��ت آمده از سه بخش 
محیط، مخاطب و س��ازمان داشته باشند و ارتباطی 
بین ایده های مطرح ش��ده توس��ط تی��م خالقیت و 
اطالع��ات خام برق��رار کرده و ماحص��ل آن را برای 
تصمیم گی��ری نهایی به افرادی ب��ا تفکر همگرا ارائه 

دهند. 
اینها کس��انی هس��تند که معموال نقش مش��اور و 
استراتژیس��ت را در فرآیند برندین��گ ایفا می کنند 
و س��بک تفکر و نگرشش��ان تلفیقی از تفکر واگرا و 
همگراس��ت. اثر این گونه افراد در تدوین برنامه های 
برندینگ بس��یار مهم است. حتما دیده اید در تیم ها 
افراد خالق و طراح ب��ا ذهنی باز و بدون محدودیت 
همیش��ه با افرادی ک��ه ذهنی برنامه ری��ز و تفکری 
همگ��را دارن��د در تقابل هس��تند و هیچ کدام حرف 

دیگری را متوجه نمی شود. 
فرد خالق با تفکر واگرا دائم از ش��یوه های جدید و 
متفاوت برای ایجاد تمایز حرف می زند و از کلیشه و 
تکرار بیزار اس��ت و فرد با تفکر همگرا و محافظه کار، 
از ریسک چنین تصمیم هایی فرار می کند و با هدف 
رسیدن به نقطه ای معلوم و امن، راه های امتحان شده 

را پیشنهاد می دهد. 
هر دو به فکر منافع سازمان و برند هستند و البته 
معموال به نقطه مش��ترک نمی رسند. استراتژیست ها 
و کس��انی که طیفی از ه��ر دو نوع تفکر – به صورت 
ذاتی یا اکتس��ابی - در آنها هس��ت، نقش واسطه را 
دارند و با تحلیل درست ایده های افراد با تفکر واگرا 
و نشان دادن راه براس��اس اطالعات به افراد با تفکر 
همگرا، روابط تی��م را از حالت درگیری نگرش ها به 

جریانی رونده و سازنده تبدیل می کنند. 
مطالب گفته  ش��ده را به صورت خالص��ه این گونه 
جمع بن��دی می کنم که در بخش ایده پردازی افرادی 
با تفکر واگرا، راس��ت مغز، ایده پ��رداز و رویاپرداز و به 
دور از محدودیت ه��ای ذهنی موجود نیاز اس��ت. در 
بخش ه��ای برنامه ریزی و اجرایی، بای��د از افرادی با 
تفک��ر همگرا، چپ مغز، واقع بی��ن و معتقد به وحدت 
رویه در اجرا استفاده کرد و در نهایت افرادی با تفکر 
ترکیبی واگرا و همگرا، استراتژیست ها و تحلیلگرانی 
موث��ر در انتقال مفاهی��م و ایده های ذهنی با در نظر 
گرفتن و درک شرایط و ملزومات هر دو گروه هستند. 
حضور و اثر این تفکرات و ترکیب آنها در بخش های 
دیگر فرآیند برندینگ اهمیت بیش��تری پیدا می کند 
که در مطالب بعدی به بخشی از آنها اشاره می کنیم. 

توجه به مشتریان تاثیرگذار

به ط��ور معم��ول کس��ب و کار ش��ما نمی تواند 
تاثیرگذارترین مشتریان را در زمانی که آنها وارد 
کسب و کار ش��ما می شوند و س��پس از آن خارج 
می ش��وند، شناس��ایی کند. این موضوع در مورد 
کس��ب و کارهای اینترنتی و نیز خ��ارج از فضای 

مجازی صادق است. 
 آیا بهتر نیس��ت میزان تاثیرگ��ذاری هر یک از 
مش��تریان را مورد ارزیابی قرار دهیم؟ متاس��فانه 
حتی با وجود تکنولوژی هایی که در اختیار داریم، 
شناس��ایی تمامی این افراد تاثیرگذار غیر ممکن 

است. 
اس��تفاده از رتبه بندی تاثیرگ��ذاری اجتماعی 
مش��تریان به ش��ما کمک می کند ک��ه برخی از 
افرادی که در میان مش��تریان ش��ما بیش��ترین 
دارن��د، شناس��ایی  را در جامع��ه   تاثیرگ��ذاری 

کنید. 
و   Klout.com نظی��ر  س��ایت هایی   
را  ش��ما  می توانن��د   TwitterGrader.com
در شناس��ایی تاثیرگذارترین مش��تریان شما در 
توییتر  یاری کنند. ش��ما تنها باید ID مشتریان 
را دریاف��ت کنی��د و از اطالعات��ی ک��ه از ای��ن 
 طریق به دس��ت می آوری��د، در جهت اهداف خود 

استفاده کنید. 
یافتن تاثیر و تقوی��ت آن به عنوان یک فعالیت 
مس��تمر در عرصه بازاریابی برای کسب و کار شما 

خواهد بود. 
البته منظور من این نیس��ت که بین مشتریان 
خود تبعیض قائل شوید و آن دسته از مشتریانی 
ک��ه تاثیرگذاری کمت��ری دارن��د، خدمات بدی 
دریاف��ت کنند و خدمات برتر را برای مش��تریان 

مهم اختصاص دهید. 

پیش��نهاد من این اس��ت که اکن��ون زمان آن 
اس��ت ک��ه تاثیرگذارتری��ن مش��تریان خ��ود را 
شناس��ایی کنید و از این طریق ارتباطات خالقانه   
و صادقانه ای با آنها برقرار س��ازید، بدون اینکه از 

دستورالعمل خاصی استفاده کنید. 
 من با اس��تفاده از ابزارهای جست وجوی تاثیر 
در کس��ب و کار خ��ود، توانس��ته ام تاثیرگذارترین 
هوادارانم را شناسایی کنم. پس از اینکه این افراد 
را شناسایی کردم، راحت تر با تک تک آنها ارتباط 
 برقرار کردم و نظرات آنها را در مورد کس��ب و کار 

جویا شدم. 
آنها پیشنهادهای بسیار ارزشمندی داشتند. به 
نظر من تمامی کس��ب و کارها ب��ا برقراری ارتباط 
با تاثیرگذارترین اف��راد در چرخه ارتباطات خود 

می توانند از مزایای بی شماری بهره مند شوند. 

در شماره بعدی بخوانید: 
کارشناسان ویدئو تهیه می کنند؛ 
شما نیز ویدئو تهیه کنید

کریس��مس نزدی��ک اس��ت و 
برندهای مختلف در کش��ورهای 
دیگ��ر در ت��الش ب��رای اینک��ه 
به گونه ای خود را با این مناسبت 
پیون��د بزنن��د و ن��ام خ��ود را در 
ذه��ن مش��تریان ح��ک کنند. 
برندهای ب��زرگ امس��ال نیز به 
رسم هرس��اله، بودجه هنگفتی 
را ص��رف ارائ��ه محص��والت و 
آگهی های کریسمس��ی کرده اند 
تا هم نمودارهای ف��روش خود را 
در آستانه سال جدید میالدی به 
اوج برسانند و هم به مخاطبانشان 
ی��ادآوری کنن��د ک��ه در س��ال 
جدید، با برنامه ه��ای جدید آنها 
را همراهی خواهند کرد. در ادامه 
نگاهی انداخته ایم به جدیدترین 
کمپین های بازاریابی و تبلیغات 
برندها به مناس��بت ای��ن رویداد. 
با این هدف که ان ش��اءاهلل شاهد 
استفاده از مناس��بت های ملی و 
مذهبی ب��رای برنده��ای ایرانی 
در چارچوب ها و اس��تانداردهای 

جهانی آن باشیم. 

بازگشت کامیون کریسمسی 
کوکاکوال به جاده ها

آمدن س��ال نو می��الدی برای 
ش��رکت ها و برنده��ای گوناگون 
در سراسر جهان به معنای تالش 
و کوش��ش آنان ب��رای تبلیغات 
گسترده است. برندهای مختلف 
برای جش��ن گرفتن کریسمس 
گوناگون��ی  برنامه ه��ای   2015
پیاده می کنند. یکی از برندهایی 
که هر س��ال ب��رای کریس��مس 
س��از و برگ ویژه ای دارد، شرکت 
کوکاکوال اس��ت. این شرکت هر 
س��ال ب��رای گرامیداش��ت فصل 
جش��ن، کامی��ون کریسمس��ی 

خود را به ش��هرهای گوناگون در 
کش��ورهای مختلف می فرستد. 
این کامیون که با ش��عار تبلیغاتی 
»تعطیالت دارد از راه می رس��د« 
ب��ار و بنه س��فر بس��ته، امس��ال 
در ش��هرهای مختل��ف بریتانی��ا 
ب��ه عالقه مندانش م��ژده آمدن 
کریس��مس را می ده��د. کامیون 
کوکاک��وال در این مس��یر در 45 
نقطه توقف می کند و با طرفداران 

ای��ن برن��د قدیم��ی دیدار 
می کند. شروع سفر این بار 
کامیون کوکاکوال 28 نوامبر 
و پای��ان آن 23 دس��امبر 
کامی��ون  اس��ت.    2014
کوکاک��وال  کریسمس��ی 
در  گش��ت زنی  عالوه ب��ر 
بریتانیا ب��رای طرف��داران 
خود نوش��ابه باز می کند و 
گروه کر نیز در این مسیر با 
همخوانی مردم را به س��وی 
خود دع��وت می کنند.  این 
کامیون نخستین بار در سال 

1995 در یک برنام��ه تلویزیونی 
ظاهر ش��د و از آن پس به یکی از 
برنامه های هر ساله تلویزیون برای 
جشن گرفتن کریسمس در بیش 
از 100 کشور دنیا تبدیل شد. در 
جش��ن های پیش��واز کریسمس 
2014، بیش از 200 ه��زار نفر از 
طرف��داران کوکاکوال ب��ا کامیون 
س��یاحتگر ای��ن ش��رکت عکس 

یادگاری گرفته اند. 

پازل تبلیغاتی کریسمسی
کوکاک��وال در بخ��ش دیگری 
از کمپی��ن بازاریاب��ی خ��ود ب��ه 
مناس��بت نزدیک ش��دن به سال 
نو میالدی نیز یک پازل تبلیغاتی 
1500 تکه ای طراح��ی کرده که 
در آن از نماده��ای کریس��مس 
مانند بابانوئل و درخت کریسمس 

استفاده ش��ده است. البته به جای 
چراغ ه��ای زینت��ی، بس��ته های 
ای��ن  از  کوکا ک��وال  نوش��یدنی 
درخت آویزان است و محصوالت 
کوکاکوال در کن��ار درخت و نماد 
کریس��مس ق��رار گرفته اس��ت. 
همچنین در نمون��ه ای دیگر، این 
ش��رکت یک تقویم دیواری سال 
2015 را ب��ا تصوی��ری از لب��اس  
بابا نوئ��ل و نوش��ابه کوکا کوال به 

تصویر کشیده است. 
مک دونالد؛ دو محصول 

جدید 
مک دونالد در س��ایت خود با 
ارائه و معرفی دو محصول جدید 
به نام های اسپرس��وی شکالت 
س��فید و ش��کالت داغ سفید در 
لیوان هایی با رنگ های ش��اد که 
روی آنه��ا نماده��ای آدم برفی و 
کادوهای کریسمس و فنجانی با 
نماد برف به تصویر کشیده شده، 
به استقبال سال جدید میالدی 
رفته است. یکی از جذابیت های 
خالقانه این حرکت مک دونالد، 
اس��تفاده از بنرهای تبلیغاتی با 
بخارهای متحرک برخاس��ته از 
محصول جدید اسپرس��وی این 
شرکت است که به بیننده حس 
تازگی و ت��داوم گرم ب��ودن این 

محصول را می دهد. 
مایکروسافت؛ تشویق به خرید 
ب��ا  مایکروس��افت  ش��رکت 
ق��رار دادن عک��س کادوه��ای 
س��ال ن��و در صفحه دس��کتاپ 
ان��واع کامپیوترهای ش��خصی و 
گوش��ی های تلفن همراه موجود 
مخاطب��ان  فروش��گاهش،  در 
را تش��ویق ب��ه بازدی��د و خرید 
هدیه س��ال نو ب��رای نزدیکانش 
ک��رده اس��ت. همچنین 
در بک گران��د تصویر این 
آگهی، هوای ابری زمستان 
و دایره هایی محو به شکل 
برف دی��ده می ش��ود که 
به خوب��ی ح��س و حال 
فضای زمستانی و سال نو 
میالدی را منتقل می کند. 

باشگاه اورتون؛ جذب 
هوادار

باشگاه اورتون با انتشار 
یک کلیپ تبلیغاتی قصد 
ج��ذب هوادارانش ب��رای خرید 
بلیت های بازی ه��ای این تیم در 
پایان فصل را داشت که برای این 
هدف تصمیم گرفتند که لباس 
آبی به رنگ پیراهن تیمش��ان را 
با دانه هایی ش��بیه برف و عکس 
گوزن و کاله کریس��مس بر تن 
س��اموئل اتوئو، بازیکن کامرونی 
بپوشانند. اس��تیون پینار نیز در 
ای��ن کلی��پ تبلیغات��ی در کنار 
او مش��اهده می ش��ود و بس��ته 
تبلیغاتی بلیت بازی های باشگاه 

در دست آنهاست. 

پارک بری فارم؛ تور تفریحی 
پارک تفریحی ن��ات بری فارم 
با تبلیغات گس��ترده مش��تریان 
را به خری��د کارت تفریحی خود 
برای برنامه های مفرح مختلف از 

جمله تور تفریحی در کریسمس 
تش��ویق کرده اس��ت. مسئوالن 
این پارک در ای��ن تبلیغ تصویر 
ی��ک بابانوئل س��وار ب��ر قطاری 
مزی��ن ب��ه کاج و زنگوله ه��ای 
مختص تعطی��الت س��ال نو به 
هم��راه تصوی��ر کارت اعتباری 
ای��ن ت��ور تفریح��ی ک��ه از 22 
نوامبر 2014 ت��ا 4 ژانویه 2015 
 برگزار می ش��ود را به اش��تراک 
در  همچنی��ن  گذاش��ته اند.  
وب سایت این شرکت تصاویری 
از برنامه ه��ای زن��ده مخت��ص 
این تعطی��الت همچ��ون تئاتر 
و کنس��رت و خوان��دن س��رود 
کریسمس و جشنواره غذای این 

مجتمع به چشم می خورد. 

میلکا؛ روزشماری برای 
کریسمس

ش��رکت میلکا به مناس��بت 
کریس��مس یک تقوی��م مدرن 
مجهز ب��ه تکنول��وژی واقعیت 
اف��زوده را روان��ه بازار ک��رده که 
همراه با کودکان برای فرارسیدن 
لحظه ش��ماری  کریس��مس 

می کند. 
ای��ن تقویم ب��ا توج��ه کردن 
به این موض��وع که در آس��تانه 
کریس��مس زمان ب��رای بچه ها 
به کندی می گذرد، مجموعه ای 
از ش��ماره ها ب��ه ش��کل عصای 
شکالتی، کاله بابانوئل و آدم برفی 
را دربر می گیرد که از اول دسامبر 
تا بیس��ت و چه��ارم این م��اه را 
همراه با ک��ودکان می ش��مارد. 
 Taxi Studio آژانس تبلیغاتی
ایده پرداز این تقوی��م ادعا کرده 
که ای��ن تقویم نخس��تین نمونه 
تقویم های مجهز ب��ه تکنولوژی 
واقعی��ت اف��زوده به مناس��بت 

کریسمس است. 

به مناسبت کریسمس
 چیپس هایی با طعم شکالت 

به بازار می آیند

وی��ژه  پیش��نهادهای  قال��ب  در    Pringles
خود برای فص��ل تعطیالت، از چیپس��ی با طعم 
ش��کالت س��فید و ش��یری رونمایی کرد. اگرچه 
اخی��را ش��اهد عرض��ه یکس��ری چیپس س��یب 
زمینی با روکش ش��کالتی در بازار بودیم، اما این 
 چیپس ها واقعا طعمی شبیه به یک قالب شکالت 

دارند. 
چیپس های Pringles  با طعم شکالت سفید 
و ش��کالت شیری اندکی چاشنی دارند که آنها را 
از چیپس های ش��ور ی��ا خوش طعمی که معموال 

می خورید، متمایز خواهد کرد. 
یک محصول جدید و غیر عادی دیگر در س��ری 
محصوالت ویژه تعطی��الت Pringles تورتیال با 
طعم ش��کر و دارچین اس��ت که مثل این دو نوع 

چیپس شکالتی غیر متعارف است. 
اگرچ��ه ای��ن طعم ها ش��اید طعم های س��نتی 
فصل پاییز و زمس��تان را تشکیل ندهند، اما قطعا 
به خص��وص ب��رای عالقه مندان ب��ه خوراکی های 

شیرین بسیار جذاب خواهند بود. 

نگاهی به تکاپوی بازاریابانه برندهای جهانی به مناسبت کریسمس

آنها که سنگ تمام گذاشتند
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ه��ر کس��ب و کاری ک��ه ش��کل 
می گی��رد، مدی��ران و بازاریابان آن 
می کوشند به بهترین شکل ممکن 
سودهای هنگفتی را نصیب شرکت 
خود کنن��د. پس دانس��تن اصولی 
که این مس��یر را در کمترین زمان 
و هزینه میس��ر کند خالی از لطف 
نیس��ت. نکات زی��ر می توانند ذهن 
ش��ما را به بهترین ش��کل ممکن 
در خص��وص بازاریاب��ی و مدیریت 

کسب و کار مورد نظر هشیار کنند. 
اس��تراتژی های  و  ش��عارها    
بازاریابی را به اطالع وکیل، حسابدار 
و کانون تبلیغاتی خود برس��انید تا 
نی��روی ف��روش خود را ب��ه رایگان 

گسترش دهید. 
 روزنامه ها و نشریات تخصصی 
را برای به دست آوردن فرصت های 
ت��ازه تجاری و آگاهی یافتن از عزل 
و نصب های سایر شرکت ها بخوانید. 
ب��ه  پاس��خگویی  زم��ان  از   
س��فارش ها بکاهید و روند سفارش 

مجدد را تسهیل کنید. 
 از طری��ق اینترن��ت س��فارش 
بگیرید و به مشتریان اینترنتی خود 
اطمینان دهید که سیستم امنیتی 

سایت شما قابل اعتماد است. 
 به مشتریان سابق تلفن بزنید تا 

آنها را دوباره جذب کنید. 
 نمونه های محصوالت خود را در 

دفترتان به نمایش بگذارید. 

 در ایام تعطیل گروهی را جهت ارائه 
خدمات به مشتریان اختصاص دهید. 

 در نمایش��گاه های مرب��وط به 
حرفه خود، حتما یک غرفه بگیرید.

 اگر فکر می کنید آرم ش��رکت 
شما منس��وخ شده، آن را از نو رنگ 

آمیزی کنید. 
 تابلوه��ای راهنم��ای داخلی و 

خارجی شرکت را بهبود ببخشید. 
 برچسب های جالبی برای نصب 
روی شیشه اتومبیل طراحی و بین 

مشتریان توزیع کنید. 
 مقاب��ل پی��اده روی دفترتان به 
کمک لیزر یک پیام تبلیغاتی بتابانید. 
 ب��ه مش��تریان خ��ود هدایای 
تبلیغات��ی نظی��ر خ��ودکار و دفتر 

یادداشت بدهید. 
 به منظور دستیابی به بازارهای 
خارجی، آگهی دو یا چند زبانه چاپ 
کنید. ای��ن آگهی را در نش��ریه ای 

پرمخاطب قرار دهید. 
 از طری��ق پس��ت مس��تقیم، 
کس��ب و کار خود را مشترکا با سایر 

حرفه ای ها تبلیغ کنید. 
 برای س��ایت اینترنت��ی خود، 
آدرس به یادماندن��ی انتخ��اب و آن 
را در کلی��ه ارتباطات بازرگانی قید 

کنید. 
 ی��ک ش��ماره تلف��ن راحت و 

به یادماندنی بگیرید. 
 پس از شرکت در یک همایش، 

ب��رای ش��رکت کنندگان آن نام��ه 
بفرستید. 

 بروش��ور خود را ب��رای اعضای 
را  س��ازمان هایی که عضویتش��ان 

دارید، بفرستید. 
 ب��ه یک اتاق بازرگانی یا س��ایر 

سازمان های مرتبط بپیوندید. 
 گاهی دکور محل مالقات خود 

با مشتریان را از نو طراحی کنید. 
 بخشی از وب سایت خود را به 

مشتریان اختصاص دهید. 
 مق��االت جال��ب را کپی کنید 
و هم��راه کارت ویزیت و بروش��ور 
خود برای مشتریان کنونی یا بالقوه 

بفرستید . 
 تش��کرنامه های   دس����تن�ویس 
خوش خط برای مشتریان بفرستید. 
می توانید برای جش��ن تولد آنها یا 
سایر مناس��بت های س��ال، کارت 

تبریک ارسال کنید. 
 در دفترتان با حضور مشتریان 

یک سمینار برگزار کنید. 
 برای مشتریان خود نمایش یا 
هر رویداد جالب دیگر را سازماندهی 
کنید یا بلیت تئاتر و سینما و... برای 

آنها  بفرستید. 
 روی دس��تگاه پیامگی��ر تلفن، 
پیامی به یادماندنی یا »نکته روز« را 

ضبط کنید . 
 روی دس��تگاه پیامگی��ر تلفن، 
اطالع��ات مهم مانند س��اعات کار 

ش��رکت، مکان و فرد پاس��خگو را 
ضبط کنید. 

 تماس های تلفنی مشتریان را 
در کمترین زمان پاسخ دهید. 

 در صنعت خود تحقیق کنید و 
پس از کشف یافته ای مهم، آن را در 

اختیار مطبوعات بگذارید. 
مق��االت  مطبوع��ات  ب��رای   
»راهنم��ا« درباره ح��وزه تخصصی 

کسب و کارتان بفرستید. 
 مرتب��ا روزنامه ه��ا و مج��الت 
را ب��رای یافتن فرصت ه��ای روابط 

عمومی بخوانید. 
 نام��ه ای به س��ردبیر روزنامه یا 
مجله محلی تان بنویس��ید و او را به 

ناهار دعوت کنید. 
 در م��ورد صنع��ت یا تخصص 
خود سفارش یک برنامه تلویزیونی 
بدهید و آن را به شبکه محلی بدهید 
تا به عنوان یک برنامه عادی پخش 

کند. 
و  رادیوی��ی  برنامه ه��ای  در   

تلویزیونی حضور یابید. 
 یک جایزه ساالنه به راه  اندازید 
و آن را در ب��وق و کرن��ا کنید. مثال 
می توانید به بهترین کارمند س��ال 
شرکت یا سازمان خود جایزه بدهید. 
 در تنظیم اخبار فعالیت شرکت 
خود کوش��ا باشید و آنها را به موقع 
و چندین بار برای مطبوعات ارسال 

کنید . 

 مقاله ای به قلم خود چاپ کنید 
و نسخه های آن را برای همکارانتان 

بفرستید. 
 برای بازاریابی به ش��یوه پست 
مستقیم از پاکت های رنگی یا بزرگ 
اس��تفاده کنید یا نامه هایی را روی 
کاغذ سفید بدون خط بفرستید تا 

کنجکاوی گیرنده را برانگیزد. 
 در بروش��ورهای خ��ود نظرات 
مثب��ت مش��تریان درب��اره کاال و 

خدمات خود را به چاپ برسانید. 
 روی سر برگ، برگه های فاکس 
یا صورتحساب، شعار یا جمله ای در 
وصف فعالیت خود به چاپ برسانید. 
 ی��ک پوس��تر یا تقویم ب��ا آرم 
شرکت تان چاپ کنید و به مشتریان 

هدیه بدهید. 
 برای هر کدام از بخش های بازار 
هدفتان یک کارت ویزیت و بروشور 

خاص طراحی کنید. 
 یادتان باشد کارت ویزیت درون 
جعب��ه کارایی ندارد، حتم��ا آن را 
پخش کنید. به هر مش��تری بالقوه 
دو کارت ویزیت و بروش��ور بدهید 
تا یکی را نگ��ه دارد و دیگری را به 

دوستانش بدهد. 
 همراه بروش��ورهای خود یک 
برگه نظر سنجی بگنجانید که پول 
تمبرش را پرداخته اید. بدین ترتیب 
می توانی��د بازخورد ارزش��مندی از 

مشتریان دریافت کنید. 
 برای مشتریان کنونی و بالقوه 

تان یک خبرنامه منتشر کنید. 

نکاتی که بازاریابان باید بدانند! 
کافه بازاریابی

بازاریابی مجانی

ایستگاه بازاریابی

کارگاه برندینگ

برندهای بزرگ امسال نیز به رسم 
هرساله، بودجه هنگفتی را صرف 

ارائه محصوالت و آگهی های 
کریسمسی کرده اند تا هم 

نمودارهای فروش خود را در 
آستانه سال جدید میالدی به اوج 

برسانند و هم به مخاطبانشان 
یادآوری کنند که در سال جدید، با 
برنامه های جدید آنها را همراهی 

خواهند کرد

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی

هدی رضایی- سارا گلچین

مسلم نوری

محمد زرین
کارشناس برندینگ
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سبکزندگیکهپولبربادمیدهد

گرایش بیش��تر مردم دنیا این اس��ت که تا حدی که 
درآمدشان اجازه می دهد راحت و بی دغدغه زندگی کنند. 
اما کمی دگرگون ش��دن ش��رایط می تواند این گرایش 
را دردس��رآفرین کند و با خود پدیده ای ب��ه نام »تورم در 
س��بک زندگی« بیاورد. این پدیده زمانی ایجاد می شود 
که خرج زندگی از دخل آن پیش��ی بگیرید و همین امر 

»مدیریت جیب« را دشوار می کند. 
نکته محو ش��ده ماج��را اینجاس��ت که بس��یاری از 
گرفتارآمدگان در تورم س��بک زندگی از مش��کل پیش 
آمده ب��رای خود بی خبر هس��تند، چ��ون خیلی تالش 

می کنند تا خودشان  را سازگار با شرایط تازه کنند. 
پس چگونه می ش��ود ای��ن مش��کل را شناس��ایی و 

عادت های به وجود آوردن  آن را اصالح کرد؟ 
آنچه پیش روی خود می بینید نشانه های تورم سبک 

زندگی و راهکارهایی برای برطرف ساختن آنهاست: 
1-دررفت�ناززیربارمس�ئولیتهایمربوطبه

مدیریتپول
گاه��ی پی��ش می آید ک��ه اف��راد اتفاق��ی از میزان 
کردن دخل و خرج ها با هم باز می مانند. این ش��کل از 
بی توجهی برای خیلی ها پیش می آید. اما بحث کنونی 
ما درباره پش��ت گوش انداختن هایی اس��ت که کامال 

عمدی رخ می دهد. 
این ش��رایط بیش��تر زمانی پی��ش می آی��د که فرد 
می داند تصویر آینده لکه و کدری دارد و به سخن دیگر 
شرایط جیب خوب نیست. در چنین وضعیتی بهترین 
کار پش��ت گوش انداختن مدیریت پول اس��ت. این در 
حالی اس��ت که می ش��ود با مدیریت ک��ردن پول های 

دم دست به آینده امیدوار بود. 
برای من بهترین زمان جهت برنامه ریزی هفتگی پول، 
عصر روز یکشنبه است. شما هم بهترین زمانی را انتخاب 

کنید که اعصاب و حوصله این کار را دارید. 
2-نداشتنآگاهیکاملازمیزاندرآمد

این وضعیت بیشتر برای کسانی به وجود می آید که به 
یک باره از نظر سطح درآمد وضعیتی بهتر از گذشته پیدا 
می کنند. این بهبود درآمد باعث می شود، کنترل دخل و 
خرج از دست افراد در رفته و به هوای بیشتر شدن درآمد، 

تا آنجا که امکان دارد خرج برای خودشان بتراشند. 
درواق��ع در چنین ش��رایطی افراد گرفت��ار یک نوع 
ناآگاهی از درآمد خود می ش��وند. این بی ارادگی نشانه 
مهمی برای بازنگری در بودجه و دخل و خرج اس��ت؛ 
زمانی که اگر از دس��ت برود مش��کالت عدیده تری را 

برای جیب های پر از خالی ایجاد خواهد کرد. 
3-درآمدپیشازبهدستآمدنخرجمیشود

چک کشیدن پشت سر هم سناریوی خطرناکی برای 
جیب اس��ت. در این س��ناریو، هزینه ها آنقدر کمرشکن 
می شوند که فرد دائم باید چش��م به راه پر شدن حساب 
بانکی اش باشد. نتیجه این کار خرج شدن پول ها پیش از 

رسیدن به حساب بانکی فرد است. 
راهکار فرار از این سبک نادرست ساده است. باید تا آنجا 
که می ش��ود در هزینه کردن پول هایی که هنوز به دست 

نیامده خوددار بود. همچنی��ن نگاه دقیق به میزان ثروت 
و تصمیم برای تغییر رویه می توان��د در رفع و رجوع این 

مشکل کارساز باشد. 
4-هوسخطرناکخریدکردن

همه آدم ه��ا در همه جای دنیا داش��تن چیزه��ای نو را 
دوس��ت دارند. جذابیت و کش��ش جنس های نو، بی توجه 
به سن و سال افراد، همیشه وجود دارد. اما اگر این کشش و 
جذابیت تمام نشدنی و مهارناپذیر شود، مشکالت یکی یکی 
از پی آن سربر خواهند آورد. هوس خرید وقتی سبک زندگی 
ش��ود، جیب پرپول از پا خواهد افتاد. تازه این غیر از اثرهای 
ناخوش��ایندی اس��ت که بر روح و روان فرد می گذارد. برای 
هموار ساختن این مشکل می توان از برنامه ها و نرم افزارهای 
مدیریت پول استفاده کرد. این نوع کمک کارهای حرفه ای 
فرد را مل��زم به رعایت ح��ال خودش می کن��د. اصالح این 
سبک های نادرست می تواند در مسیر ثروت بسیار به کار آید. 
راهکارهای ارائه شده هم برای آنها که به خاطر بی اعتنایی به 
پیشگیری، حاال مجبور به درمان هستند، مناسب است و هم 
برای آنهایی که آینده نگرانه در اندیشه گرفتار نیامدن به این 

شرایط هستند. 

این روزها ن��ام تهیه غ��ذا را بر 
سردر بسیاری از مغازه های سطح 
شهر مشاهده می کنیم، اما فقط 
تعداد کم��ی از آنها توانس��ته اند 
ن��ام خ��ود را در ذهن م��ردم جا 
بیندازند. برخی از مراکز تهیه غذا 
با وجود اینکه توانایی ارائه خدمات 
مس��تقیم را ندارند، توانس��ته اند 
جای پای خود را در س��ازمان ها، 
ادارات ی��ا خانه ه��ا محکم کنند. 
برای اینکه بتوانید این کسب و کار 
را به خوبی مدیری��ت کنید، باید 
به مجموعه نکات��ی توجه کامل 
داشته باشید و براس��اس آنها راه 
و روش خود را تعیی��ن کنید. در 
ای��ن گ��زارش می خواهیم همه 
ریزه کاری های��ی را ک��ه ب��رای 
مدیریت مجموعه ای به نام تهیه 
غذا استفاده می شود، شرح دهیم. 

این مطلب را از دست ندهید. 

همهچیزبایدعالیبهنظر
برسد

به عنوان نکت��ه اول باید بدانید 
که در چه منطقه ای فعالیت خود 
را ش��روع کرده اید. ممکن اس��ت 
انتخاب اولیه ش��ما برای فعالیت 
در ای��ن زمینه مناس��ب نباش��د 
یا اینکه در نزدیکی کس��ب و کار 
شما تهیه غذاهای دیگری وجود 
داشته باش��ند که کار و بار شما را 
کساد کنند. در هر حال مسئله ای 
که می تواند س��کوی پرتاب شما 
به سمت موفقیت باشد تبلیغات 
گسترده و همچنین ارائه خوراک 
بس��یار خوب اس��ت. اگ��ر محل 
کس��ب و کار خ��ود را در نزدیکی 

مناطق تج��اری و اداری انتخاب 
ک��رده باش��ید، چن��د گام پیش 

افتاده اید. 
با اینکه س��فارش ها از س��وی 
مش��تری به صورت غیر حضوری 
انج��ام می ش��ود اما با ای��ن حال 
باید نهایت نظاف��ت در مجموعه 
رعایت شود. ش��اید یک مشتری 
به صورت گ��ذری قصد خرید غذا 
داشته باشد و وارد مجموعه شما 
ش��ود. همه چیز باید عالی به نظر 
برسد و همه کارکنان آنجا نیز باید 

همه نکات بهداش��تی اعم 
از لباس و دیگ��ر ظواهر را 
رعایت کنند. شاید بیشتر 
از 90 درصد سفارش های 
شما به صورت تلفنی است، 
به همین دلیل بسته بندی 
خ��ود را ط��وری طراحی 
کنید که نظر مش��تری را 
جلب کند. یک بسته بندی 

ش��کیل می تواند مش��تری را به 
سمت تهیه غذای شما سوق دهد 
و همیشه نیاز خود را از این طریق 
بر طرف کند. نکته بعدی که باید 
به آن توجه داشته باشید سرعت 
در انتق��ال پخت غذا و رس��یدن 
به دست مش��تری اس��ت. همه 
ما زمانی که گرس��نه می ش��ویم 
به یاد غذا خ��وردن می افتیم، به 
همین سبب زمانی که مشتری با 
ش��ما تماس می گیرد و غذایی را 
سفارش می دهد به این معناست 
که گرس��نه اس��ت و باید هرچه 

زودتر غذای او به دستش برسد. 

استفادهازمواددرجهیک
این روزه��ا همه م��ردم عادت 
دارن��د هم��ه چی��ز را ارزان تهیه 

کنند و از کاالهای ارزان استقبال 
می کنند، اما عک��س این نظریه 
را در خصوص غذا خوردن دارند. 
یعن��ی اگ��ر رس��تورانی غ��ذای 
ارزان��ی به دس��ت م��ردم بدهد 
هم��ه در ن��گاه اول می گویند که 
حتما از مواد درجه یک اس��تفاده 
نمی کند در غیر این صورت برای 
او صرف��ه اقتص��ادی ن��دارد. کار 
شما به عنوان مدیر یک مجموعه 
این اس��ت که غذای با کیفیتی به 
مردم بدهید و آنه��ا را راضی نگه 

دارید. س��عی کنید ت��ا جایی که 
امکان دارد در س��ال اول فعالیت 
از حداقل س��ود بهره مند شوید تا 
بتوانید مش��تریان زیادی را برای 
خود جمع کنی��د، اما قیمت های 
خ��ود را از حد معم��ول پایین تر 
نیاورید. اس��تفاده از م��واد درجه 
یک و ب��ه روز می تواند ش��ما را به 
س��رعت بر س��ر زبان ها بیندازد 
و به ق��ول معروف نق��ل مجلس 
افراد گرس��نه و به ویژه کارمندان 
کم درآمدتر ش��وید. برای اینکه 
مردم بیش��تر از نح��وه پخت و پز 
شما آگاه شوند در تبلیغات خود 
ذکر کنید که مشتری می تواند در 
زمان س��فارش غذا وارد مجموعه 
ش��ود و نحوه تهیه غ��ذای خود 
را مش��اهده کند. ای��ن کار باعث 

می شود تا نظر مشتری نسبت به 
خدمت صادقانه مجموعه بیشتر 
جلب ش��ود. برای این کار باید از 
شیش��ه های مخصوص استفاده 
کنید که آنها بتوانند آشپزخانه را 
مشاهده کنند اما نباید وارد حریم 
آشپزخانه شوند. متاسفانه برخی 
از مراکز تهیه غذا یا رس��توران ها 
ب��رای تهیه کباب از نان خش��ک 
پودر ش��ده و خمیر مرغ استفاده 
می کنن��د ام��ا ارگانی��ک بودن 
محصوالت شما می تواند بهترین 
تبلیغ ب��رای مجموعه تان 

باشد. 

موادالزمبرایاداره
تهیهغذا

ب��رای موفق ش��دن در 
مجموعه و کمترین خرابی 
محصوالت باید از دو آشپز 
ماهر در این زمینه استفاده 
کنی��د. آنه��ا می دانند ک��ه چه 
مقدار برنج ب��ار بگذارند و همه آن 
مقدار در همان روز مصرف شود. 
ب��رای اینکه مناطق بیش��تری را 
تحت پوش��ش قرار دهید از پیک 
موتوری های زی��ادی بهره ببرید. 
تعداد پیک هایی که در مجموعه 
فعالیت می کنن��د باید حداقل به 
10 نفر برس��د و با بیش��تر شدن 
مش��تری به تعداد آنها بیفزایید. 
صندوق��دار  ی��ک  همچنی��ن 
ب��رای پاس��خگویی و دریاف��ت 
سفارش های مشتریان نیاز دارید. 
نکته دیگری ک��ه مراکز تهیه غذا 
نس��بت به آن بی توجه هستند، 
بازاریاب است. بازاریاب می تواند 
س��ود زی��ادی ب��رای مجموع��ه 
شما داش��ته باش��د. به این دلیل 

که توانایی گفتم��ان او می تواند 
قرارداد یک س��اله و حتی بیشتر 
را با ادارات و مجموعه های بزرگ 
تنظیم کند و این به معنای تثبیت 
س��ود ش��ما اس��ت. اگر بازاریاب 
عالقه ای به حقوق ثابت ندارد با او 
به صورت پورسانتی فعالیت خود 
را ادامه دهید تا ه��م او نفع ببرد و 

هم مجموعه شما. 

چگونهخودرابهدیگران
بشناسانیم؟

در  بتوانی��د  اینک��ه  ب��رای 
کوتاه مدت کس��ب و کار خ��ود را 
گس��ترش دهید بای��د تبلیغات 
گس��ترده ای داشته باش��ید. این 
تبلیغات شامل انتشار تراکت های 
تبلیغات��ی در مح��ل فعالی��ت و 
همچنی��ن معرف��ی مجموعه در 
س��ایت های خری��د گروه��ی در 
بخش خدمات رس��تورانی است. 
می توانید این تبلیغ��ات را انجام 
دهی��د و ذکر کنید که غ��ذا تنها 
به ص��ورت بیرون بر اس��ت. برای 
مش��تریانی که زیاد از شما خرید 
می کنند ک��دی در نظر بگیرید و 
بگویی��د که با س��فارش به عنوان 
مثال هر 10 یا 20 غذا می توانید 
ی��ک غ��ذا از من��وی مجموع��ه 
به صورت رای��گان دریافت کنید. 
کاری که هنوز در داخل کش��ور 
انجام نمی ش��ود و شما می توانید 
مبدع آن باش��ید. البته در برخی 
روزها به همراه سفارش هایی که 
به دست مش��تریان می رسد یک 
ساالد یا یک ماس��ت را به عنوان 
اشانتیون بدهید تا مشتری را برای 
سفارش بعدی در روزهای آینده 

دعوت کرده باشید. 

پیرلی،ازتایرتافیبرنوری

پیرل��ی یکی از بزرگ تری��ن تولیدکنن��دگان تایر در 
جهان در سال 1872 توس��ط جیووانی باتیستا پیرلی، 
مهندس جوان ایتالیایی، در ش��هر میالن تاسیس شد. 
یک س��ال بعد نخس��تین تاسیسات این ش��رکت برای 
تولید الستیک افتتاح ش��د. پیرلی از همان ابتدا توجه 
ویژه ای به تنوع بخش��ی ب��ه فعالیت های خود داش��ت 
و بر همین اس��اس تولی��د کابل های تلفن عایق ش��ده 
)1879(، کابل های تلفن زیرآبی )1886( و نخس��تین 
تایر دوچرخه )1890( در دس��تور کار این شرکت قرار 
گرفت. نخس��تین تایر خ��ودرو تولید پیرلی در س��ال 
1901 از خط تولید کارخانه این ش��رکت خارج شد. با 
آغاز قرن جدید، پیرلی شاهد روند پیروزی های ورزشی 
و تاس��یس چندین کارخانه در خارج از مرزهای ایتالیا 
بود. کارخانه های پیرلی در اسپانیا، انگلیس و آرژانتین 
به ترتیب در س��ال های 1902، 1914 و 1917 افتتاح 
ش��دند. در ده��ه 1920 رانن��دگان مطرح��ی مانن��د 
نوووالر، آس��کاری و فانجیو پیروزی های ارزشمندی را 
با خودروه��ای مجهز به تایرهای پیرلی کس��ب کردند. 
در سال 1927 پیرلی تایر مسابقه  »سوپرفلکس استال 

بیانکا« را معرفی کرد. 
در آغاز دهه 1950، پیرلی تایر »سینتوراتو رادیال« 
را تولید ک��رد که ب��ه نقطه عطف��ی در تاری��خ صنعت 
تایرس��ازی مبدل ش��د. در همان دوران، پیرلی توسعه 
جغرافیایی خ��ود را ادامه داد که این رون��د تا دهه های 
1960 و 1970 نیز پابرجا بود. خرید شرکت تایرسازی 
آلمانی Veith، تاس��یس کارخانه تولی��د کابل در پرو 
)1968( و استرالیا )1975( از جمله فعالیت های پیرلی 
در آن دوران ب��ود. در اواس��ط ده��ه 1970، پیرلی تایر 
مش��هور P7 یکی از مهم ترین اختراعات در این صنعت 
پس از س��ینتوراتو رادیال را عرضه ک��رد. یکی دیگر از 
اختراعات مه��م پیرل��ی در آن دوران، تولید کابل های 
فیبر نوری بود که دنیای کابل را متحول کرد. طی دهه 
1980، پیرلی شرکت آلمانی متزلر را خریداری کرد که 
به تولید تایرهای موتورسیکلت می پرداخت. همچنین 
خرید ش��رکت اس��تاندارد کیبل تلف��ن، تولید کننده 
کابل های مخابرات��ی زمینی، یکی دیگ��ر از خریدهای 
بزرگ پیرلی در آن دوران بود. پس از تجدید س��اختار 
گسترده شرکت در س��ال های 1992 و 1993، پیرلی 
با معرفی تایرP Zero بار دیگ��ر حضوری قدرتمند در 

بازارهای جهانی را تجربه کرد. 
هزاره جدید نیز با ن��وآوری پیرلی همراه بود و معرفی 
سیستم تولید MIRS در س��ال 2000، انقالبی دیگر 
در صنعت تایرس��ازی ایجاد کرد. این بخ��ش به تولید 
خودکار تایرهایی ب��ا عملکرد باال می پردازد. در س��ال 
2001، آزمایش��گاه پیرلی، بخش پیش��رفته توس��عه 
این ش��رکت برای فناوری ه��ای جدید ک��ه از فتونیک 
و فیبرهای نوری تا علوم م��اده را در بر می گیرد، افتتاح 
شد. در سال 2005، پیرلی کسب و کار تولید کابل خود 
را به گلدمن ساکس فروخت و شرکت جدید پریمزین 
)Prymsian( ن��ام گرف��ت. در همین س��ال، پیرلی 
نخستین کارخانه تایرس��ازی خود در چین و کارخانه 

تولید س��یم های فوالدی برای تایر را در رومانی افتتاح 
کرد. یک سال بعد نخس��تین کارخانه تایرسازی پیرلی 
در رومانی نیز افتتاح ش��د. در بهار 2010، بنیاد پیرلی 
به صورت رس��می در ش��هر میالن به آدرس اینترنتی 
ه��دف  ب��ا  و   www.fondazionepirelli.org
حفظ پیشینه تاریخی و توس��عه فلسفه کسب و کار این 
ش��رکت افتتاح ش��د. در س��ال 2011، پیرلی به عنوان 
تامین کننده انحصاری تایرهای مسابقات موتورسواری 
سوپربایک تا سال 2015 برگزیده شد. در همین سال، 
پیرلی س��ینتوراتو P1، تایر سبز پیش��رفته ای که برای 
خودروهای اندازه کوچک و متوس��ط طراحی شده بود 
را معرفی ک��رد. این محصول کاهش مصرف س��وخت، 
حفاظت از محیط زیس��ت و عملک��رد ب��اال در تمامی 

سطوح را هدف گذاری کرده بود. 

پیجرنکگوگلهرگزبهروز
نمیشود!

قرار است معیار رتبه بندی وب سایت ها توسط گوگل 
برای همیش��ه به تاریخ بپیوندد. از آخرین ب��ه روزآوری 
پیج رنک بیش از یک سال می گذرد و از آن زمان تاکنون 
این ابزار آپدیت نش��ده اس��ت. پیج رنک یا رتبه صفحه، 
امتیازی اس��ت که گوگل برای هر صفحه وب قائل است. 
پیج رنک عددی از صفر تا 10 اس��ت که گوگل با تجزیه 
و تحلی��ل فاکتوره��ای مختلف موجود در یک س��ایت، 
رتبه ای را به آن اختصاص می دهد. هر چ��ه این رتبه به 
عدد 10 نزدیک تر باش��د، به این معناست که آن سایت 
از دی��د گ��وگل ارزش بیش��تری دارد و در صفحه نتایج 
جس��ت وجوها نیز جای��گاه باالتری به خ��ود اختصاص 
می دهد. به گزارش رایورز، یک��ی از مدیران گوگل به نام 
جان مولر گفته اس��ت: ما قصد نداریم پیج رنک را به روز 
کنیم، حداق��ل در ToolbarPageRank. وی افزود: 
صاحبان س��ایت ها و دس��ت اندرکاران عرصه سئو باید 
استفاده از پیج رنک و لینک را به عنوان معیار رتبه بندی 
متوقف کنن��د. پیش ت��ر نیز یک��ی از کارکن��ان گوگل 
به ن��ام Susan Moskwa گفت��ه بود اف��راد به جای 
تمرکز ب��ر PageRank، از فاکتورهای��ی همچون نرخ 
 تبدی��ل )Conversion Rate(، می��زان پس زدگ��ی
کلیک خ��وری  ن��رخ  و   )Bounce rate( 

)clickthrough rate( استفاده کنند. 

پاس�خکارش�ناس:در ای��ن 
مواقع همیش��ه توصیه نخست 
م��ا این اس��ت که ب��ه هیچ وجه 
برخ��ورد بدی با مدی��ر خودتان 
نداشته باش��ید. حرف های او را 
بش��نوید و بگویید که رسیدگی 
خواهید کرد. در انتهای مکالمه 
از وی بخواهی��د موضوعات��ی را 
که مطرح کرد کتب��ی کند. اگر 
هر بار همی��ن کار را بکنید، این 
درخواس��ت کوچ��ک غیرقابل 

رد ش��ما، تک��رار این گونه موارد 
را کمتر می کن��د. به وی��ژه اگر 
توضی��ح دهید همواره دوس��ت 
داری��د نظرات��ش را کتب��ی و 
مستند دریافت کنید. توصیه ما 
هم آن اس��ت که همواره بعد از 
اینکه این مدی��ر درباره کارهای 
دیگران و س��ایر مسائل صحبت 
می کند، ش��ما بالفاصل��ه بعد از 
آن از وی درباره کارهای خودش 
گزارش بخواهید. ای��ن نکته به 

مرور زمان باعث می ش��ود درک 
کند ک��ه موض��وع صحبتش با 
ش��ما بیش��تر باید درباره شرح 
وظای��ف خودش باش��د. به ویژه 
می بینی��د  نقطه ضعف��ی  اگ��ر 
توضی��ح  آن  درب��اره  وی   از 

بخواهید.
روش دیگ��ری ک��ه می تواند 
مفید باشد، اش��اره غیرمستقیم 
اس��ت. از دوس��تان خ��ود مثال 
بیاورید که در س��ایر ش��رکت ها 

فعالی��ت می کنند و ب��ا معضل 
ش��ما روبه رو هس��تند. از ایشان 
بخواهی��د که ب��رای رف��ع این 
معضل راه حل بده��د. اگر مدیر 
ش��ما خیلی هم باهوش نباشد، 
نکته را درخواه��د یافت و بدون 
مشکل خاصی دخالت هایش به 
مرور زم��ان کمتر خواهد ش��د، 
اما ضروریس��ت که ش��ما نقش 
خودت��ان را در این مرحله خوب 

بازی کنید. 

کنجکاوی
بیهوده

پرسش:مدیرعاملیکشرکتتولیدکنندهنرمافزارهستم.یکیازمدیرانارشدوکاربلدمندائمادرمواردیکهبهکاراوارتباطیندارد
دخالتمیکندوکنجکاویهایبیهودهاو،عرصهرابرمنتنگکردهاست.چطورمیتوانماینعادتناشایسترابرطرفکنم؟

اگرشماهمدرکسبوکارخودبا
چالشیروبهروهستید،درصورت
تمایلمشکلخودراازطریقایمیل
business@forsatnet.irب�اما
درمیانبگذاریدوپاسخخودرادر

همینبخشپیگیریکنید.
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مسیر ثروت

آیا می دانستید

حکایت برندها

اخبار برندها

هوشهیجانیدرمدیریتسازمان
آیا می دانس��تید یکی از مهم تری��ن ویژگی هایی که 
می تواند به رهبران و مدیران ب��رای انطباق با تغییرات 
و بقا و رش��د در محیط های جدید کم��ک کند، هوش 
هیجانی اس��ت؟ هوش هیجانی )EI( ش��امل شناخت 
و کنت��رل هیجان های خود اس��ت. به عب��ارت دیگر، 
ش��خصی که EI باالیی دارد، س��ه مولف��ه هیجان  را 
به طور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق می کند. هوش 
هیجانی بیانگر آن اس��ت که در رواب��ط اجتماعی و در 
بده بس��تان های روانی و عاطفی در ش��رایط خاص چه 

عملی مناسب و چه عملی نامناسب است. 
یعنی اینکه فرد در شرایط مختلف بتواند امید را در 
خود زنده نگه دارد، با دیگران همدلی کند، احساسات 
دیگ��ران را بش��نود، نگ��ذارد نگرانی، ق��درت تفکر و 
اس��تدالل او را مختل کند، در برابر مشکالت پایداری 
و در همه حال انگیزه خود را حفظ کند. هوش هیجانی 
نوعی اس��تعداد عاطفی اس��ت که تعیی��ن می کند از 
مهارت های خ��ود چگون��ه ب��ه بهترین نح��و ممکن 
استفاده کنیم و حتی کمک می کند فکر را در مسیری 

درست به کار گیریم. 

بازاریاب می تواند سود زیادی برای 
مجموعه شما داشته باشد. به این دلیل 
که توانایی گفتمان او می تواند قرارداد 
یک ساله و حتی بیشتر را با ادارات و 

مجموعه های بزرگ تنظیم کند و این به 
معنای تثبیت سود شما است

از میان خبرها

BRAND

رک گوی��ی مش��هور اس��تیو جاب��ز تنها به 
برخورد ه��ای رو در رو محدود نب��ود و رفتار تند 
او در ایمیل هایش نیز نمود داش��ته  اس��ت. این 
رفتار برای مدیران برجسته امروزی که آموزش 
خویش��تنداری دیده اند، کم��ی عجیب به نظر 
می آید و اکنون واژه های بی پرده ای که جابز در 
ایمیل هایش استفاده کرده، به راحتی به عنوان 
مدارکی علیه اپل مورد استفاده قرار می گیرد. به 
گزارش تسنیم، حاال ایمیل هایی که توسط  جابز 
ارسال شده  است، بار  دیگر مورد توجه قرار گرفته 
و از آن در شکایتی علیه آی تیونز، فروشگاه ویژه 
موسیقی اپل استفاده شده  اس��ت. ایمیل های 
جابز کامال صریح اس��ت، صراحتی که می تواند 
به ضرر اپل تمام ش��ود. در ادامه چن��د نمونه از 
ایمیل های مشهور جابز را مشاهده خواهید کرد 
که شخصیت عبوس، صریح و گاه شوخ طبع وی 
را که جابز را به یکی از جذاب ترین مدیران عامل 
عصر خود تبدیل کرد، به خوبی آشکار می سازد. 

* ایمیلی خطاب به یکی از مدیران ش��رکت 
اپل ب��ه منظور بازداش��تن سرویس��ی رقیب از 

سازگار بودن با آی پد: 
 Music ما بای��د مطمئ��ن ش��ویم وقت��ی
Match فروش��گاه دانل��ود موس��یقی خود را 
راه اندازی می کند، توانایی اس��تفاده از آی پد را 

نخواهد داشت. آیا این مسئله بزرگی است؟ 
* ایمیل��ی خط��اب ب��ه ی��ک دانش��جوی 
روزنامه نگاری مش��تاق ک��ه از بی توجهی تیم 

رسانه ای اپل نسبت به ایمیل های او شاکی بود: 
لطفا ما را به حال خودمان بگذار! 

*خط��اب به جیمز م��رداک مدیر ش��رکت 
نیوزکورپ که به هارپر کالینز، رقیب آمازون در 
افزایش قیمت کتاب های الکترونیکی مشاوره 

می داد: 

اپل را نی��ز در این معامل��ه راه دهید و ببینید 
چطور می توانیم در این کار موفق ش��ده و بازار 
حقیقی کتاب ه��ای الکترونیک��ی را با قیمت 

99/12 و 99/14 دالر ایجاد  کنیم. 
*ایمیلی خطاب به اد کولیگان، مدیر شرکت 
پالم پس از اینکه این شرکت تصمیمش مبنی بر 

جذب یکی از کارمندان اپل را تغییر نداد: 
مطمئنم تو به نامت��وازن ب��ودن منابع مالی 
شرکت های ما پی برده ای. توصیه می کنم پیش 
از آنکه تصمیم نهایی را بگیری، نگاهی به سوابق 

کارهای ما بیندازی. 
*خطاب به یک متخصص تبلیغات که به جابز 
گفته بود درباره تبلیغات موبایل تفکری احمقانه 

داشته  است: 
راستی تو فروشنده خیلی خوبی هستی. 

*ایمیلی که استراتژی سال 2011 اپل را در 
برابر گوگل تعیین کرد: 

2011: نبرد مقدس با گوگل
*ایمیلی خطاب ب��ه یک کارب��ر رایانه مک 
که رایانه اش خیس ش��ده  بود و تالش می کرد 
رایانه اش را توسط بخش خدمات پس از فروش 

اپل تعویض کند: 
وقت��ی مک بوک پرو دچار آس��یب ناش��ی از 
ریخته شدن آب می ش��ود این شرایط به وجود 
می آید. اینها دستگاه هایی حرفه ای هستند و آب 
را دوست ندارند. به ظاهر تو دنبال کسی هستی 
که بیشتر از اینکه از دست تو خشمگین شود،  از 

دست دیگری عصبانی شود. 
* ایمیلی خطاب به کاربر ایفون 4 که قربانی 
نقص آنتن دهی آیفون، موس��وم به آنتین گیت 

شده  بود: 
ت��الش ک��ن گوش��ی ات را در آن جهت نگه 

نداری. 

مشهورترینایمیلهایاستیوجابز

مترجم:ساراگلچین
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 71,381.70شاخص کل
5.07میزان تغییر
B 3,224,528.167ارزش بازار

B 1,634.679ارزش معامالت
M 594.447حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
30,57648,08ارتباطات سیار
)35.42(2,295فوالد مبارکه

7,05825.68گروه مپنا
)13.5(1,613بانک سینا

2,6828.12مخابرات ایران

ارزشخریدنام کامل شرکت
6,549335,744 ایران  ترانسفو
1,89921,896 گروه بهمن 

2,9509,024 صنایع  آذرآب 
25,5545,496 گلوکوزان 

5,8364,088 عمران وتوسعه فارس 

ارزشفروشنام کامل شرکت
4,01344,771 س. ایران خودرو

1,35238,574 س.  رنا
1,06430,916 سایپا دیزل خكاوه

4,59028,341 س. ساختمان
4,27422,948 توریستي آبادگران

درصد قیمتنام کامل شرکت
5267.13  ح . س.  صنعت  ومعدن 

5,2436.87  ح .دارویي سبحان
32,2884.44  ح . گلوکوزان 

4,3093.98  مهندسي نصیرماشین 
8,2563.97  کاشي  پارس 

درصدقیمتنام کامل شرکت
)4.66(982 ح.بیمه پارسیان

)3.99(6,476 نیروترانس 
)3.98(1,352 سرمایه گذاري  رنا

)3.97(1,064 سایپا دیزل 
)3.93(4,451 قندپیرانشهر

ارزشحجمنام کامل شرکت
M81,459 B 42,926گروه بهمن

M27,801 B 35,122پارس خودرو
M26.223 B 32.105ایران خودرو دیزل
M14.464 B 27.520ح. س. صنعت و معدن

M72.018 B 26.060ایران خودرو

ارزشحجمنام کامل شرکت
M81,459 B 42,926گروه بهمن

M72,018 B 26,060ایران خودرو
M64.235 B 9.101گروه مپنا

M63.329 B 8.169ماشین سازی اراک
M61.288 B 20.879صنایع آذرآب

تعدادقیمتنام کامل شرکت
7922308پارس خودرو
18981765گروه بهمن

29351559صنایع آذرآب
27641500ایران خودرو

8171497ایران خودرو دیزل

813.80شاخص کل
B 664,965.806ارزش بازار

B 1,435.421ارزش معامالت
M 265.011حجم معامالت

تاثیرقیمتنام کامل شرکت
)2,46(36,983پتروشیمی مارون
3,8871,93هلدینگ خاورمیانه
18,9840.87پتروشیمی زاگرس
)0.64(2,065بانک گردشگری

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین تعداد

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص فرابورس

روز  ب��ورس  کل  ش��اخص 
گذش��ته ب��ار دیگ��ر، اندک��ی 
مثبت ش��د و پنج واحد رش��د 
را به ثب��ت رس��اند و در دامنه 
71ه��زار و 381 واح��دی ب��ه 
کار خود پای��ان داد. در ابتدای 
معام��الت، ش��اخص کل روند 
مثبت��ی در پیش گرف��ت و به 
لط��ف رون��ق نس��بی حاکم بر 
معام��الت، گروه های��ی مانند 
مالی، خودروس��ازی و برخی از 
گروه ه��ای کوچک تر همچون 
انفورماتیک، کان��ی غیر فلزی، 
غذای��ی، س��اخت محصوالت 
فل��زی، برق��ی و تجهیزاتی تا 
نیم��ه 71 ه��زار واح��د پیش 
رف��ت. ام��ا در کمت��ر از ی��ک 
س��اعت ورق برگش��ت و تعداد 
زیادی از نماده��ا در گروه های 
پیش��رو مانند خودرویی، بانک 
و سرمایه گذاری به درصدهای 
منفی خزیدند و ش��اخص کل 
تا کانال 71 ه��زار و 336 واحد 

عقب نشینی کرد. 

جلوگیری از ریزش با 
اهرم معامالت بلوکی

انجام معامالت بلوکی روی 
گروه مپنا )مپن��ا( و در ادامه 
ش��رکت ارتباطات سیار ایران 
)هم��راه( و همچنی��ن ورود 
دوب��اره تع��دادی از نمادهای 
و  س��رمایه گذاری  بانك��ی، 
درصدهای  به  خودروس��ازی 
مثبت از شاخص کل حمایت 
کرد و این نماگ��ر را بار دیگر 
وارد مح��دوده مثب��ت ک��رد. 
پ��س ازای��ن برهه، ش��اخص 
با س��یری باثبات ب��ه حرکت 
و س��پس  داد  ادام��ه  خ��ود 
ش��یبی منفی اما مالی��م را به 
خود دی��د. در اواخر معامالت 
افزای��ش اثرگ��ذاری منف��ی 

برخی از نماده��ا مانند فوالد 
اصفه��ان ش��اخص  مبارک��ه 
کل را ب��ار دیگر تا م��رز ورود 
به مح��دوده منف��ی پیش برد 
ام��ا معامل��ه بلوک��ی در نماد 
مخاب��رات ای��ران )اخاب��ر( و 
حج��م  افزای��ش  همچنی��ن 
معام��الت در نماد س��ایپا به 
کم��ک ای��ن نماگر آم��د. در 
نهایت نیز ش��اخص با رشدی 
بس��یار جزئ��ی ب��ه معامالت 
روزان��ه پای��ان داد. در ب��ازار 
روز گذش��ته حج��م معامالت 
متعادل بود به ط��وری که در 
مجم��وع 594 میلیون س��هم 
به ارزش 160 میلیارد تومان 
دادوس��تد ش��د و ارزش بازار 
سرمایه به 322 هزار میلیارد 

توم��ان رس��ید. حمایت های 
حقوق��ی ص��ورت گرفت��ه از 
نماده��ای گ��روه مخابرات و 
فن��ی مهندس��ی و همچنین 
اقبال ب��ه تع��داد ملموس��ی 
بخش های��ی  در  نماده��ا  از 
همچون خودروس��ازی، بانک 
و س��رمایه گذاری و غذای��ی 
س��قوط  از  جلوگی��ری  در 
ش��ایانی  تاثی��ر  ش��اخص ها 

داشت. 

بررسی گروه های بورسی
یكی از مسائل مهم در تحلیل 
بنی��ادی بازار س��هام، بررس��ی 
گروه های بورسی اس��ت. از این 
منظر س��هام داران چش��م انداز 
تعیی��ن  ب��رای  روش��ن تری 

اس��تراتژی جهت خریدوفروش 
سهام خواهند داشت. 

روز گذشته و در گروه معدنی، 
ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل 
گهر با صف فروش مواجه ش��د. 
در این گروه دو نماد مثبت بودند. 
در گروه محصوالت ش��یمیایی، 
تولید مواداولیه  و الیاف  مصنوعی 
صف خری��د را به خ��ود دید. در 
بخ��ش فل��زات اساس��ی، فوالد 
امیرکبیر کاش��ان با صف خرید 
همراه ش��د. در گروه مخابرات، 
شرکت ارتباطات سیار ایران در 
پایان معامالت منفی ش��د و در 
بخش فن��ی و مهندس��ی، گروه 
مپنا ب��ا افزایش قیم��ت روبه رو 
ش��د. در گروه خ��ودرو 14 نماد 
رش��د کردند ک��ه س��ه  نماد در 

انتهای معامالت منفی ش��دند. 
س��نگین ترین ص��ف ف��روش 
این بخ��ش در نماد گس��ترش  
س��رمایه گذاری  ای��ران خودرو 
دیده شد و گروه بهمن باالترین 
صف خری��د را به خ��ود دید. در 
بخش شرکت های چندرشته ای 
صنعتی همه نمادها منفی بودند. 

رشد نمادهای بانکی
در گ��روه بانكی ه��م 9 نماد 
رش��د کرد. اگرچه در این گروه 
بانک س��ینا صف فروش به خود 
دید. در گ��روه س��رمایه گذاری 
15 نماد با افزایش ارزش س��هام 
روبه رو شده که چهارنماد از این 
میان در آخرین معامالت منفی 
ش��دند. در بخ��ش فرآورده های 
نفتی چهار نم��اد مثبت بوده اند. 
در ای��ن بخش س��رمایه گذاری  
صنعت  نفت  صف خرید را تجربه 
کرد. در گروه داروی��ی 12 نماد 
موفق شدند در معامالت پایانی 
در محدوده مثبت قیمتی باقی 
بمانند. در گروه غذایی 15 نماد 
با رشد ارزش سهام مواجه بودند. 
در این گروه صف فروش در نماد 
ش��یر پاس��توریزه  پگاه  خراسان  
دیده ش��د و برخی نمادها مانند 
بیس��كویت  گرجی صف خرید 
داشت. در میان قندی ها، هفت 
نماد رش��د کردند. در معامالت 
صنعت الس��تیک و پالستیک 
همه نمادها افت کردند. در گروه 
س��اختمانی چهار نم��اد مثبت 
بودند. در این گروه سنگین ترین 
صف فروش در نماد توریستی و 
رفاهی آبادگران ایران دیده شد 
و بین المللی  توس��عه  ساختمان 
صف خری��د را به خ��ود دید. در 
این میان در گروه سیمانی تنها 
چهار نم��اد مثبت باق��ی بودند. 
در این بخ��ش صف های فروش 

محدودی به چشم خورد.

معامله بلوکی مپنا، همراه اول و مخابرات ریزش بورس را متوقف کرد

سبزی کمرنگ شاخص کل

بنگاه ه��ای کوچ��ک از طریق 
ب��ورس  در  متن��وع  ابزاره��ای 
مانن��د اوراق اج��اره، مرابح��ه و 
صندوق ه��ای پ��روژه می توانند 
موان��ع مال��ی ک��ه ب��ر س��ر راه 
را  دارد  وج��ود  فعالیتش��ان 
عس��گری،  احس��ان  بردارن��د. 
و  تحقی��ق  واح��د  پژوهش��گر 
توس��عه ش��رکت ب��ورس اوراق 
بهادار ته��ران درب��اره ضرورت 
حمای��ت از بنگاه ه��ای کوچک 
کش��ور  اقتص��ادی  نظ��ام  در 
گف��ت: تعری��ف واح��دی برای 
ش��رکت های ب��زرگ، کوچ��ک 
و متوس��ط وجود ن��دارد، چون 
از کش��وری به کش��ور دیگر و از 
صنعتی به صنع��ت دیگر تعریف 
ای��ن بنگاه ها متفاوت اس��ت. به 
گزارش س��نا، عس��گری درباره 
معیارهای��ی که برای ش��ناخت 
ش��رکت های کوچ��ک در دنی��ا 
وج��ود دارد، گف��ت: مهم تری��ن 
ای��ن  ش��ناخت  ب��رای  معی��ار 
بنگاه ها، میزان س��رمایه شرکت 
تح��ت  دارایی ه��ای  ارزش  و 
تملک بن��گاه، می��زان فروش و 
درآمد ش��رکت، تعداد کارکنان 
ش��اغل در بنگاه و ن��وع مالكیت 
آنهاس��ت، اما اصلی تری��ن معیار 
تعداد کارکنان یک بنگاه اس��ت. 
وی با بیان اینك��ه در اروپا برای 
ش��رکت های کوچک و متوسط 
نظ��ر  در  را  ش��اغالن  معی��ار 
می گیرند، اظهار ک��رد: در اروپا 
ش��اغالن بنگاه های کوچک باید 
بین 10 تا 50 نفر اس��ت و برای 

شرکت های متوس��ط بین50 تا 
250 نفر نی��رو باش��د و گردش 
مال��ی و تعادل ترازنامه ش��رکت 
نیز نباید از یک عدد مش��خصی 

باالتر باش��د. 
این کارش��ناس ادام��ه داد: در 
امریكا کس��ب و کارهایی که کمتر 
از 500 نفر پرسنل داشته باشند، 
به عن��وان کس��ب و کار کوچ��ک 
می شناس��ند، اما در ایران تعاریف 
متفاوت اس��ت. به عن��وان مثال، 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت 
و جه��اد کش��اورزی بنگاه های��ی 
را ک��ه کمت��ر از 50 نف��ر باش��ند 
به عنوان، بنگاه کوچک شناسایی 
می کنند و بانک مرک��زی و مرکز 
آمار بنگاه های با 10 نفر پرس��نل 
را به عنوان بن��گاه کوچک معرفی 
می کنن��د، ام��ا از نظر س��ازمان 
صنای��ع و ش��هرک های صنعتی، 
صنایع کوچک ب��ه صنایعی گفته 
می شود که ش��اغالن آن بین پنج 
ت��ا 50 نفر باش��د و صنایع بزرگ، 
صنایعی اس��ت که ش��اغالن آن 

بیش از 50نفر باشد. 
عس����گری درب���اره مزی��ت 
ب��زرگ  و  بنگاه ه��ای کوچ��ک 
خاطر نش��ان ک��رد: تجربه های 
دنیا نشان داده که قدرت جذب 
باالی نی��روی کار در بنگاه های 
کوچ��ک اصلی تری��ن مزیت این 
بنگاه ه��ا نس��بت ب��ه بنگاه های 
بزرگ اس��ت. ب��ه عبارت��ی، این 
ش��رکت ها با به کارگیری جذب 
اف��راد بس��یار می توانن��د ن��رخ 
بی��كاری را کاه��ش دهن��د، در 

صورتی ک��ه نس��بت ب��ه صنایع 
بزرگ به س��رمایه کمتری برای 
تاسیس نیاز دارند. وی اشاره ای 
به تع��داد فع��االن کش��ورهای 
توس��عه یافته غربی در بنگاه های 
کوچک و متوس��ط کرد و گفت: 
در اتحادی��ه اروپ��ا 75 درص��د 
ش��اغالن در بنگاه های کوچک و 
متوسط مش��غول به کار هستند 
و ای��ن نس��بت در ژاپ��ن به 81 
درصد می رس��د و در کشورهای 
عض��و س��ازمان همكاری ه��ای 
اقتصادی )95OECD( درصد 
ش��اغالن در بنگاه ه��ای کوچک 
و متوس��ط مش��غول به فعالیت 

هس��تند. 
این پژوهش��گر با بی��ان اینكه 
بنگاه ه��ای کوچ��ک و متوس��ط 
بخ��ش خصوصی هر کش��وری را 
تش��كیل می دهند، تصریح کرد: 
راه بهب��ود وضعی��ف اقتص��ادی 
توس��عه  ح��ال  در  کش��ورهای 
توجه ب��ه این بنگاه ه��ای کوچک 
و متوس��ط اس��ت، چ��ون تجربه 
نشان  توس��عه یافته  کش��ورهای 
می دهد این توجه در کش��ورهای 
توس��عه یافته با وجود شرکت های 
ب��زرگ و گردش های مال��ی زیاد 
ب��ه بنگاه های کوچک و متوس��ط 
بس��یار زیاد اس��ت. وی ب��ه یكی 
دیگر از قابلیت ه��ای این بنگاه ها 
اش��اره کرد و گفت: این شرکت ها 
قابلیت ب��االی به کارگیری منابع 
مالی کوچ��ک را دارند و به راحتی 
می توانند نقدینگ��ی را جذب و به 

کاهش تورم کمک کنند. 

اما در ایران وض��ع این بنگاه ها 
به چه صورت اس��ت؟ عس��گری 
در پاس��خ ب��ه این س��وال گفت: 
بنگاه ه��ای کوچک در ای��ران با 
موانع مال��ی و غیر مال��ی زیادی 
دس��ت به گریب��ان هس��تند. از 
جمل��ه موانع غیر مال��ی می توان 
به موارد قانونی و اداری، قوانین 
مالیات، فراهم نب��ودن امكانات 
زیرس��اختی، ش��رایط رقابت��ی 
اقتصاد، سیاس��ت و تصمیم های 
دول��ت و مجل��س و ضعف ه��ای 
مدیریت��ی بخش��ی اش��اره کرد. 
وی ادام��ه داد: اما مس��ئله مالی 
این بنگاه ها با توجه به ش��كافی 
بی��ن  اقتص��ادی  نظ��ر  از  ک��ه 
عرضه کنن��دگان مناب��ع مال��ی 
با متقاضی��ان یعن��ی بنگاه های 
کوچک و متوس��ط وج��ود دارد 
عمی��ق اس��ت. عس��گری گفت: 
براساس آمار و اطالعات موجود، 
بنگاه ه��ا ه��ر چق��در کوچک تر 
باشند سهم کمتری از دستیابی 
ب��ه مناب��ع بانک ه��ا دارن��د به 
طوری که کمت��ر از 15 درصد از 
نیازشان توس��ط بانک ها تامین 
می ش��ود، در صورتی ک��ه برای 
بنگاه ه��ای بزرگ ت��ر ای��ن عدد 

25درصد است. 
این تحلیلگر و پژوهشگر گفت: 
اگر چرخه تامین مالی بنگاه های 
کوچ��ک را در نظ��ر بگیری��د، به 
عدم اعتم��اد بانک ها در خصوص 
بازپرداخ��ت تس��هیالت بنگاه ها 
به دلی��ل دارایی های ان��دک آنها 
می رس��یدکه این ع��دم اطمینان 

یك��ی از موان��ع تامی��ن مالی این 
دست از شرکت هاس��ت تا چرخه 
تامی��ن مالی بنگاه ه��ای کوچک 
و متوس��ط معی��وب بمان��د. وی 
راه برون رف��ت از ای��ن معضل را 
تاس��یس این بنگاه های پر مزیت 
و ادام��ه حی��ات آنه��ا در گروی 
حمایت از این بنگاه ها دانس��ت و 
گفت: ب��رای جلوگی��ری از خروج 
س��رمایه گذاران ای��ن بنگاه ه��ا و 
ممانعت از هدایت آنها به س��مت 
بازاره��ای کاذب، غی��ر از تامی��ن 
مناب��ع مال��ی از روش مرس��وم 
قدیم��ی -دریافت تس��هیالت از 
بانک ها- این بنگاه ه��ا می توانند 
دریاف��ت  و  ب��ورس  طری��ق  از 
انواع صك��وک )اج��اره، مرابحه، 
صندوق های پروژه و صندوق های 

زمین و ساختمان( اقدام کنند. 
عس��گری به روش ه��ای تامین 
مالی ای��ن بنگاه ها در دنیا اش��اره 
کرد و گفت: در دنی��ا برای تامین 
مال��ی ای��ن ش��رکت ها از روش 
تامین مالی میانی یا صندوق های 
یر  ه پذ طر ی مخا ر ا یه گذ ما س��ر
اس��تفاده می ش��ود. صندوق های 
مخاطره پذی��ر می توانند برای این 
بنگاه ه��ا فرصت خوب��ی را تامین 
کنن��د، درعین حال خودش��ان از 
بازدهی مطلوب این شرکت ها در 
آینده بهره ببرند. وی خاطر نشان 
ک��رد: ض��رورت دارد دولت نقش 
ای��ن بنگاها را در موض��وع خروج 
از رکود در نظ��ر گرفت��ه و از آنها 
با انج��ام مجموع��ه ای از اقدامات 

عملی حمایت شود. 

هدایت بنگاه های کوچک برای تامین مالی از بورس
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تاالر سعدی؛ سوپر مارکتی برای 
ارائه خدمات مالی به سهامداران

س��عید تواضعی، مدیر امور ارتباطات با مش��تریان و 
خدمات الكترونیكی ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تس��ویه )س��مات( گفت: تاالر سعدی با 
افزایش خدمات به س��وپر مارکت مالی بازار س��رمایه 
تبدیل خواهد ش��د. تواضعی با بیان مطلب فوق افزود: 
از امروز س��رویس ارائه الكترونیكی و فیزیكی وضعیت 
دارایی و نقل و انتقاالت س��هامداران در این تاالر انجام 
می شود. وی درباره خدمات تاالر س��عدی اظهار کرد: 
اصالح مش��خصات کد س��هامداری )حضوری(، احراز 
هوی��ت و تعلیق ک��د )s(، دریاف��ت شناس��ه کاربری 
سامانه IPS، دریافت صورت وضعیت دارایی و گردش 
معامالت و دریافت گواهینامه های نقل و انتقال سپرده 
)اصالح��ات / انتقاالت قهری / مفق��ودی( از مهم ترین 

خدمات این تاالر است. 

اشخاص حقیقی می توانند در 
بورس کاال محصول عرضه کنند

اش��خاص حقیقی می توانند محص��والت خود را در 
بازارها و تاالرهای ب��ورس کاالی ایران عرضه و معامله 
کنند.  مسعود س��لطان زالی، معاون عملیات و نظارت 
بورس کاال ب��ا بیان مطلب فوق اظهار ک��رد: با توجه به 
پیگیری های صورت گرفته در جهت گس��ترش بورس 
کاالی ای��ران به عنوان مكان مناس��ب ب��رای فعالیت 
س��رمایه گذاران بازارهای مالی، تس��هیل تامین منابع 
مالی و تقویت س��رمایه گذاری و تولی��د، امكان فروش 
محصوالت توس��ط اش��خاص حقیق��ی در این بورس 
مهیا ش��د. معاون عملی��ات و نظارت ب��ورس کاال در 
ادامه افزود: متقاضیان فروش اعم از ش��خص حقوقی 
و حقیقی می توانند از طریق یكی از مشاوران پذیرش 
در شرکت های کارگزاری، مدارک پذیرش را تكمیل و 
پس از بررس��ی های صورت گرفته، به عرضه و معامله 

محصول خود اقدام کنند. 

انتشار جدیدترین پیش بینی های 94 
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

شرکت گروه پتروش��یمی س��رمایه گذاری ایرانیان 
جدیدتری��ن پیش بینی س��ال مال��ی 94 را به صورت 
حسابرس��ی ش��ده مبلغ 253 ریال اعالم کرده است. 
هیات مدیره این ش��رکت در نظ��ر دارد، 90 درصد از 
سود عملكرد س��ال 94 ش��رکت را جهت تقسیم بین 
س��هامداران به مجمع عمومی عادی ساالنه پیشنهاد 

کند. 

انتشار عملکرد نیمه نخست سال مالی 
93 تجارت الکترونیک پارسیان

ش��رکت تج��ارت الكترونی��ک پارس��یان در  دوره 
شش ماهه نخست س��ال  با اختصاص 521 ریال سود 
به ازای هر س��هم ب��ه 40 درص��د از پیش بینی هایش 
رس��ید. »رت��اپ« پیش بینی س��ود هر س��هم س��ال 
مال��ی 92 را ب��ا س��رمایه 506 میلی��ارد ری��ال، مبلغ 
1880 ری��ال و در آخری��ن پیش بینی مبل��غ 1170 
ری��ال اع��الم ک��رده ب��ود ک��ه مطاب��ق صورت های 
 مالی حسابرس��ی ش��ده، مبل��غ 1260ری��ال محقق

 شده است. 

پیش بینی 309 ریالی EPS گروه 
بهمن برای سال 93

شرکت گروه بهمن جدیدترین پیش بینی های سال 
مالی 93 را به صورت حسابرسی شده مبلغ 309 ریال 

اعالم کرده است. 
ای��ن ش��رکت پیش بینی س��ود هر س��هم تلفیقی 
برای سال مالی 93 را در نخس��تین پیش بینی مبلغ 
417ریال و در آذر ماه امسال مبلغ 758 ریال اعالم 
کرده اس��ت. »خبهمن« پیش بینی س��ود هر س��هم 
س��ال مالی 92 را در آخرین پیش بینی، حسابرسی 
ش��ده، مبلغ 425 ریال اعالم کرده ب��ود که مطابق 
صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده و نش��ده مبلغ 

435 ریال محقق شد. 

نگاهی به عملکرد 6ماهه 
تراکتور سازی ایران

ش��رکت تراکتور س��ازی ایران در دوره ش��ش ماهه 
نخست امسال با اختصاص 296 ریال سود به ازای هر 
س��هم معادل 46 درصد از پیش بینی هایش را پوشش 
داد. این شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی گروه 
را برای س��ال مالی 93 در نخس��تین پیش بینی مبلغ 
503 ریال و در آذر ماه امس��ال مبلغ 996 ریال اعالم 

کرده است. 

پرداخت سود سهام صنایع سیمان 
دشتستان از بهمن ماه امسال

ش��رکت صنایع س��یمان دشتس��تان اع��الم کرد: 
س��هامداران دارای یک تا 200 هزار س��هم از ابتدای 
بهمن ماه و س��هامداران دارای 201 تا 500 هزار سهم 
از ابتدای اس��فند ماه 93 سود سهام س��ال مالی 92 را 
دریافت خواهند کرد. سایر سهامداران این شرکت نیز 
از فروردین تا پایان مردادماه 94 قادر به دریافت س��ود 

سهام خود هستند. 

ثبات نسبی شاخص کل بورس
ش��اخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معامالت 
سه ش��نبه برای دومین روز پیاپ��ی مثبت ب��ود و با پنج 
واحد رش��د در ارتفاع 71 هزار و 381 واحد ایس��تاد.در 
حالی که تمام شاخص های بورسی روز گذشته صعودی 
بودند، ام��ا برخی از ش��اخص ها صع��ودی و برخی دیگر 
نزولی بودند. هرچند در معامالت روز گذش��ته ش��اخص 
30شرکت بزرگ یک واحد، آزاد ش��ناور 17 واحد و بازار 
اول 39 واحد افت را تجربه کردند، اما شاخص بازار دوم با 

297واحد و صنعت با سه  واحد رشد مواجه شدند.

نماگر بازار سهام

بورس های عربی
 به روند منفی ادامه دادند

رون��د نزولی بورس ه��ای عربی که با س��قوط قیمت 
جهانی نفت شروع شد، این هفته نیز با شدت بیشتری 
ادامه یافت. در پی اف��ت بیش از هف��ت روزه بازارهای 
عربی، تنها دو بورس ای��ن منطقه که اقتصاد وابس��ته 
به نفت ندارند و ب��ه نوعی از کاهش قیمت نفت س��ود 
می برن��د با روند افزایش��ی ش��اخص ها همراه ش��دند.

در می��ان رونده��ای منف��ی بازارهای عرب��ی، بورس 
مصر با رش��د 1.4 درص��دی و بورس اردن ب��ا افزایش 
0.9 درصدی ش��اخص اصلی مواجه ش��دند. در ادامه، 

ب��ورس دوبی ب��ا س��قوط بیش از 
هف��ت درصدی بدتری��ن عملكرد 
را داش��ت. در حال��ی ک��ه ای��ن 
میزان برای ب��ورس عمان بیش از 
پنج درصد بود و بازده س��االنه اش 

را با روند منفی همراه کرده است.

معامله هر تن مس لندن
 4 هزار و 465 دالر

در بازار فل��زات لندن، فروش نق��دی مس با کاهش 
رو به رو ش��د و به ش��ش هزار و 465.50 دالر رس��ید.
همچنین س��فارش خرید مس برای سه ماهه آینده به 
مبلغ ش��ش هزار و 405 دالر معامله شد. در این بین، 
خریدوفروش نق��دی آلومینیوم با قیم��ت یک هزار و 
959.50 دالر و ی��ک ه��زار و 960 دالر معامله ش��د. 
قلع هم با ن��رخ 20 هزار و 300 دالر خریداری ش��د و 
به  نرخ 20 ه��زار و 305 دالر در هر تن فروخته ش��د. 
گزارش ها حاکی از آن اس��ت که خریدوفروش روی با 

ن��رخ دوه��زار و 211 و دو هزار و 
212 دالر انجام شد. سرب هم در 
رینگ معامالتی ب��ا نرخ دو هزار و 
19 دالر خری��داری و با قیمت هر 
تن دو ه��زار و 20 دالر به فروش 

رسید.

بازار هند 
در روزهای سخت

ش��اخص های ب��ازار هند ب��ه س��ی امین روز کاهش 
رسیدند و افت قیمت سهام ش��رکت های تولیدکننده 
مواد اولیه و فلزات در پی افت ش��اخص های بازار چین، 
 ،Hindalco بسیار مش��هود بود. قیمت سهام شرکت
بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده آلومینیوم دراین کش��ور با 
اف��ت 3.1 درص��دی همراه ش��د، در حالی ک��ه قیمت 
س��هام ش��رکت تولیدکنن��ده م��س Sesa نی��ز افت 
4.2 درصدی را به ثبت رس��اند. قیمت س��هام شرکت 
NTPC بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده ژنراتورهای برقی 

ب��ا پنجمین م��اه کاه��ش روبه رو 
ش��د، در حال��ی که قیمت س��هام 
ش��رکت ب��رق Bharat به عنوان 
بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده برق در 
کش��ور پنجمین روز افت را پشت 

سر گذاشت. 

سیدمحمد صدرالغروی

بورس کاال

شرکت ها و مجامع
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به این منظور »فرصت امروز« 
به س��راغ یکی از کاس��بان این 
شغل رفته است که در این بازار 

مشغول فعالیت است. 
»مرتض��ی معتم��دی« فعال 
جوانی اس��ت ک��ه در یک��ی از 
مناطق غربی تهران یک فروشگاه 
لوازم آرایش��ی دارد. قفس��ه های 
فروشگاه او از انواع لوازم آرایشی 
و بهداشتی گرفته تا عطر و ادکلن 

پر شده است. 
ابت��دا در خص��وص وضعیت 
کنون��ی ای��ن کس��ب و کار از او 
معتم��دی  می کنی��م،  س��وال 
می گوید: استفاده از لوازم آرایشی 
به ش��کل های  قرن هاس��ت که 
مختلف در بی��ن مردم دنیا رواج 
دارد اما در برخی کشورها میزان 
مصرف باالتر و در برخی مناطق 
میزان مصرف کمتر است. ایران 
به عنوان هفتمین کش��ور دنیا و 
دومین کش��ور بعد از عربستان 
در خاورمیانه، جزو کش��ورهایی 
اس��ت که مصرف باالیی در این 
خص��وص دارد. نکته قابل توجه 
در این حوزه س��ن افراد اس��ت؛ 
در ایران س��ن اس��تفاده از لوازم 
آرایش��ی کامال متغیر است و به 
ج��رات می توان گف��ت محدوده 
س��نی مش��تریان ما از 14 سال 
ت��ا 60 س��ال متف��اوت اس��ت. 
همین مس��ئله موج��ب فروش 
روزافزون این محصوالت ش��ده 
است. همچنین من می بینم که 
هر س��ال نسبت به سال گذشته 
سن مصرف کنندگان پایین تر هم 
می آید. معتمدی معتقد اس��ت 
این مس��ئله هر چند شاید برای 
مس��ئوالن فرهنگی یا خانواده ها 
خوشایند نباش��د ولی برای من 
که سرمایه گذار این حوزه هستم 
و در این راه کسب درآمد می کنم 
منفی تلقی نمی شود و شاید برای 
سرمایه گذاران این حوزه، مسرت 
بخش هم باشد زیرا میزان فروش 
و درآمد ما را در این کس��ب و کار 

افزایش می دهد. 

رقبای ما قدرتمند هستند
می کن��د:  بی��ان  معتم��دی 
داروخانه ها اصلی ترین رقبای این 
کس��ب و کار به شمار می آیند که 
ای��ن روزها در کن��ار فروش دارو 
بخش��ی از کار خود را به فروش 
لوازم آرایشی اختصاص می دهند. 
می گوی��د:  ب��اره  ای��ن  در  وی 
متاسفانه مردم به دلیل اعتمادی 
که به داروخانه ها دارند بسیاری 
از لوازم آرایشی مورد نیاز خود را 
از این مکان ها تهیه می کنند در 

حالی که داروخانه ها واقعا بخشی 
از سهم بازار ما را تصرف کرده اند 
اجناس ش��ان  و حت��ی گاه��ی 
کیفی��ت الزم را ن��دارد. این��ان 
رقیبان اصلی این کس��ب و کار به 
ش��مار می آیند، در بخش بعدی 
هم بس��یاری از فروش��گاه هایی 
ک��ه اجناس تقلب��ی و چینی را 
وارد کرده و به فروش می رسانند 
کار ما را سخت تر می کنند، چرا 
ک��ه اغلب ای��ن جنس ها قیمت 
پایینی دارند و مشتریان را جذب 

می کنند. 

مراحل اخذ مجوزها
معتم��دی در خصوص 
اخذ مجوز برای راه اندازی 
می گوید:  کسب و کار  این 
برای شروع این کار ابتدا 
الزم است که مکان مورد 
نظر خود را در نظر گرفته 
و ب��ه اتحادی��ه مراجع��ه 

کس��ب  ج��واز  درخواس��ت  و 
کنید. آنها ب��ازرس را به محل 
کس��ب می فرس��تند و با توجه 
به ش��رایط اولی��ه و همچنین 
اخذ مجوز از اماکن برای ش��ما 
جواز کس��ب ص��ادر می کنند. 
وی می افزای��د: ش��رایط امروز 
نس��بت به س��ال های گذشته 
است،  س��ختگیرانه تر  مقداری 
مثال فروش��گاه شما باید مجهز 
به دوربین مدار بس��ته باش��د، 
همچنی��ن نیاز اس��ت که یک 
مغ��ازه  در  خان��م  فروش��نده 
حضور داش��ته باش��د. با وجود 
این ش��رایط مبلغی حدود دو 
میلی��ون توم��ان این پروس��ه 
هزینه برمی دارد که در نهایت 
ظرف یک تا سه ماه جواز صادر 
می شود و می توانید اجناس را 
خریداری کرده و کار را شروع 

کنید. 

سرمایه در گردش متغیر 
است

این فع��ال ب��ازار در خصوص 
س��رمایه های م��ورد نی��از برای 
مت��راژ  می گوی��د:  کار  ش��روع 
فروش��گاه و مبل��غ س��رمایه در 
گردش بستگی زیادی به حجم 
کار دارد، ای��ن دو فاکتور در این 
شغل بس��یار متغیر است اما در 
کمترین میزان آن اگر بخواهید 
با اجناس برند شروع کنید و یک 
شروع مناسب داشته باشید یک 
فضای حداقل 12 متری با حدود 
70 میلیون تومان سرمایه اولیه 

برای خرید اجناس نی��از دارید. 
وی می افزاید: این مبلغ به س��ه 
بخش لوازم آرایش��ی ب��ا حدود 
50 درصد کاالها، لوازم بهداشتی 
حدود 20 درصد و عطر و ادکلن 
که ح��دود 30 درصد اجناس را 
تشکیل می دهد تقسیم می شود. 

دو دریچه اصلی تامین 
اجناس

در  موج��ود  جنس ه��ای 
فروش��گاه ها از دو بخ��ش تامین 
می شود؛ اول از طریق بازار بزرگ 
ایران که اغل��ب اجناس فرعی و 
بدون برن��د با قیمت پایین تر در 
این بازارها موجود هس��تند و در 
بخش دوم از طریق شرکت هایی 
که نمایندگ��ی برندهای مطرح 
ای��ران دارن��د. روش دوم  را در 
مزیت های بس��یاری را به همراه 
دارد از جمله اینکه بازاریابان این 

شرکت خود برای پرزنت اجناس 
ب��ه مغازه می آین��د و توضیحات 
الزم را در خص��وص مزیت های 
جنس ارائ��ه می دهند همچنین 
برخی از آنها به صورت اقس��اط با 
فروشگاه ها در تعامل هستند که 
می تواند کمک زیادی به صاحبان 
سرمایه باشد. در نهایت برخی از 
این ش��رکت ها اجناس��ی را که 
تاریخ مصرفشان بگذرد یا دچار 
مشکل شوند، مرجوع می کنند. 
معتمدی در خصوص کشورهای 
آرایش��ی-  ل��وازم  صادرکنن��ده 
بهداش��تی ب��ه ای��ران می گوید: 
اجناس برند در بازار امروز 
اغلب از س��ه کشور ترکیه، 
فرانسه و ایتالیا هستند که 
همه این اجن��اس وارداتی 
باید دو برچس��ب ش��بنم 
و برچس��ب اصالت کاال را 

داشته باشند.
 

سود معقول، فروش باال
این فع��ال بازار معتقد اس��ت 
سود اصلی این سرمایه گذاری در 
بخش لوازم آرایشی است و به طور 
میانگین ح��دود 20 تا 30 درصد 
سود برای فروش هر کاالیی لحاظ 
می ش��ود که با توجه ب��ه جایگاه 
مغازه و میزان تردد مش��تری ها، 
متف��اوت اس��ت. او می گوید: به 
عنوان مث��ال در منطقه ای که ما 
مشغول به کار هستیم روزانه بین 
50 تا 60 نفر به فروشگاه مراجعه 
می کنن��د ک��ه 80 درص��د آنها 
خانم هس��تند. معتمدی در ادامه 
می گوید: زمان بازگشت سرمایه در 
این ش��غل حدود دو سال است و 
در طول این مدت فرد باید با ارائه 
اجناس باکیفیت و قیمت مناسب 
ب��رای خود مش��تریان ثابت پیدا 
کند. وی در ادامه می گوید: بخشی 
از کار به همین مشتریان ثابت و 

میزان وفاداری آنها به اجناس شما 
بازمی گردد، به این مفهوم که هر 
مش��تری راض��ی می تواند چند 
مشتری دیگر را به سمت فروشگاه 
ش��ما روانه کند پ��س باید تالش 
کنی��د اعتماد مش��تری را جلب 
ک��رده و از او ب��رای خودتان یک 
مشتری وفادار بس��ازید. به عالوه 
باید با افرادی که به صورت عمده 
خرید می کنند مانند آرایشگاه ها 
به خوب��ی تعامل برق��رار کنید و 
تخفیفات ح��دود 15درصدی به 
آنها بدهید، چراکه آنها می توانند 
مش��تریان زی��ادی ب��رای ش��ما 
را  کس��ب و کارتان  و  بفرس��تند 

حسابی رونق ببخشند. 

مناسبت ها؛ گاهی سود، 
گاهی ضرر

معتم��دی در خصوص فصول 
پ��رکار و ک��م کار ای��ن ش��غل 
مذهبی  مناسبت های  می گوید: 
و سنتی در این کسب و کار تاثیر 
زیادی می گ��ذارد، مثال در اعیاد 
و روز پدر ی��ا روز مادر فروش ما 
بسیار خوب است اما در ماه های 
محرم و صفر میزان فروش افت 
می کند. در واقع این مناسبت ها 
ب��رای این ش��غل ب��ه نوعی هم 

مزیت هستند و هم تهدید. 

تبلیغات کار ما نیست
معتمدی در آخر در پاس��خ به 
این س��وال که چرا فروشگاه های 
لوازم آرایش��ی تبلیغات گسترده 
ش��هری ی��ا تلویزیون��ی ندارند، 
می گوید: امروزه در هر فروشگاهی 
نزدی��ک ب��ه ه��زار قل��م کاالی 
آرایشی- بهداش��تی و انواع عطر 
ب��ا ده ه��ا برن��د متف��اوت وجود 
دارد، ش��ما نمی توانید همه این 
محص��والت را یکجا تبلیغ کنید 
از طرفی اگر هم صرفا نمایندگی 
یک برند مش��خص باشید بحث 
ش��رکت های  وظیفه  تبلیغ��ات 
صاحب برند است نه فروشگاهی 
که فق��ط فروش محص��ول را به 
عه��ده دارد. به ع��الوه به صورت 
کل��ی هم معموال فروش��گاه های 
لوازم آرایشی هرچند هم به صورت 
گسترده کار کنند، مشتری های 
محلی ی��ا در نهای��ت منطقه ای 
خود را دارند به این دلیل که افراد 
س��رمایه گذار در این حوزه بسیار 
زیادند و تنوع کاالها هم بس��یار 
باالس��ت. در مجم��وع تبلیغات 
گسترده برای این کسب و کار برای 
صاحب س��رمایه به صرفه نیست 
و اصال تبلیغات گس��ترده، کار ما 
نیست و فروشگاه های این حوزه 
به تبلیغ��ات اس ام اس و تراکتی 

بسنده می کنند. 

گزارشی از سرمایه گذاری در فروشگاه لوازم آرایشی- بهداشتی

زیبایی بفروشید

توجه به نیروی انسانی؛ نگاه هزینه ای یا 
نگاه سرمایه گذاری! 

در ادبیات اقتصادی عموما از دو عامل س��رمایه فیزیکی و 
نیروی کار به عنوان عوامل تولید و تاثیر گذار در رشد اقتصادی 
یاد می شود، در س��ال های اخیر با توجه به ورود متغیر هایی 
نظیر تکنولوژی، آموزش و برخی دیگر از متغیر های کیفی در 
مدل های جدید رشد اقتصادی، اهمیت و نقش نیروی انسانی 
به عنوان عامل اصلی و پدیدآورنده ثروت بس��یار پر رنگ تر از 
گذشته به نظر می آید به طوری که امروزه در یک نگاه جامع و 
عمیق حتی می توان سرمایه فیزیکی را محصول سرمایه انسانی 
خالق و نو آور دانس��ت که در ادوار گذش��ته تولید به انباشت 
سرمایه فیزیکی منجر شده است. از این رو  می توان از جمعیت 
و نیروی انسانی هر جامعه ای به عنوان مهم ترین و کلیدی ترین 
عامل رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی یاد کرد. یک دلیل 
محکم بر این ادعا رشد و توسعه شرکت های دانش محور و فن آور 
است که با تکیه بر نیروی انسانی مبتکر و خالق که در نهایت 
به نوآوری محصول تولیدی منجر می شود، سود آوری باالیی 
را برای س��هامداران خود به ارمغان می آورند، از این رو نیروی 
انسانی آموزش دیده و متخصص مهم ترین نقش را در تولید 
ثروت و ارزش افزوده دارد .در سال های اخیر موضوع سرمایه 
انس��انی و توجه به نیروی کار به عنوان موتور محرک تولید و 
ارزش افزوده در کشور ما نیز به صورت نمادین و تشریفاتی مورد 
توجه قرار گرفته است. سمت دیگر و قابل تامل ماجرا توجه به 
کیفیت نیروی انسانی است. در کشور ما هر ساله بر خیل عظیم 
فارغ التحصیالن دانشگاهی در رشته ها و سطوح مختلف افزوده 
می شودکه البته کیفیت و تخصص این حجم از تحصیلکردگان 

نیز بحث های کارشناسی خاص خود را می طلبد. 
این در حالی است که واقعیت ناخوشایند در عدم مدیریت 
صحیح و دقیق جمعیت و س��رمایه انسانی در سطوح کالن و 
سیاس��ت گذاری های میان مدت و بلند مدت باعث شده این 
خیل بیکاران جوان معضالت اجتماعی و اقتصادی بسیاری 
را بر کش��ور تحمیل کند و به جای برداش��تن باری از دوش 
دولت و به حرکت در آوردن چرخ های تولید و اقتصاد کش��ور 
به دغدغه اصلی سیاست گذاران و تصمیم سازان کالن کشور 
بدل ش��ده انددر چنین جامعه ای با وجود دارا بودن جمعیت 
جوان، به جای استفاده از نیروی انسانی در فرآیند تولید جهت 
رشد و توس��عه اقتصادی، از این پتانسیل بالقوه به عنوان یک 
عامل منفی در ساختار اقتصادی و اجتماعی نام برده می شود 
و تبعات اقتص��ادی و اجتماعی گوناگون��ی را رقم می زند که 
مهم ترین آنها بیکاری اس��ت. حال پرس��ش اصلی این است 
که چرا این نیروی جوان و پتانس��یل بالقوه اقتصاد کشور که 
می توانست عامل مهمی در رش��د و توسعه اقتصادی جامعه 
باشد به معضلی بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل شده است؟ 
عدم شناخت پتانسیل های جمعیتی و نبود برنامه ریزی مدون 
در بهره گیری مطلوب و موثر از نیروی انس��انی باعث از دست 
رفتن فرصت هایی در اقتصاد ایران شد که جبران آن نیازمند 
تعریف تفکرات جدید در نگاه به جمعیت و س��رمایه انسانی 
در برنامه ریزی های آتی کشور اس��ت. لزوم نگاه سرمایه ای و 
سرمایه گذاری در رشد مطلوب نیروی انسانی کارآمد و بهره ور 
در س��طوح کالن سیاس��ت گذاری و تصمیم گیری بر کسی 
پوشیده نیست. جمعیت و نیروی کار یعنی سرمایه و استفاده 
از این سرمایه نیازمند سرمایه گذاری و نگاه بلند مدت به مسئله 
نیروی کار و جمعیت است. هزینه کردن در بحث آموزش نیروی 
کار و پرورش نیرو های متخصص و کار آمد نه تنها هزینه ای در 
افق بلند مدت اقتصادی به حساب نمی آید بلکه این امر نوعی 
سرمایه گذاری در توس��عه دانش و فناوری و نوآوری در ارائه 

محصول در یک اقتصاد پویا و با ثبات است.

تاقچه های مدرن

کالف اول
فرم و فضای خانه های 
امروزی به س��مت مدرن 
و  م��ی رود  ش��دن پیش 
کوچک  تاقچه های  دیگر 
و بزرگ��ی ک��ه جای��گاه 
انواع گلدان ها و تزیینات 
خان��ه بود در خانه ها وج��ود ندارند، این تاقچه ها عالوه 
بر زیبایی و فضای سنتی که به خانه می بخشید کارایی 
بس��یاری هم به همراه داش��ت مثال اینکه اعضای خانه 
می توانس��تند وسایل کوچک مثل س��اعت و موبایل یا 
کتاب ه��ای خ��ود را روی آن بگذارند تا از گم ش��دن 
وس��یله و همچنین شلختگی خانه جلوگیری کنند، اما 
در مجموع این تاقچه ها امروز در خانه جایی ندارند اما 
می توان فضای مش��ابهی با کارایی باال به وس��یله یک 
طرح خوب به وجود آورد که هم کارایی تاقچه را داشته 
باشد و هم بتوان بر زیبایی فضای خانه افزود. پیشنهاد 
ام��روز ما برای افرادی اس��ت که در ح��وزه  ام دی اف و 
س��اخت کابینت و ان��واع بوفه ها فعالی��ت می کنند که 
به عنوان یک آیتم به کار خود به مش��تریان پیش��نهاد 
دهند طرح تاقچه را با  ام دی اف روی دیوار پیاده کنند. 
این کار نس��بت به بوفه می تواند مزیت بسیاری داشته 
باشد؛ اوال اینکه حجم کمتری از خانه را اشغال می کند 
و می تواند برای خانه ها با متراژ کوچک بس��یار مناسب 
باش��د و در ثانی نیازی به شیش��ه و اب��زار دیگر ندارد 
و بس��یار کم هزینه تر از بوفه برای فرد تمام می ش��ود. 
این می تواند یک پیش��نهاد نوآورانه برای صاحبان این 

کسب و کار باشد. 

کالف دوم:
ظرفیت های ناش��ناخته 
کشور  در  هنوز  بس��یاری 
ما وجود دارد که با توجه 
و زیرکی می ش��ود از آنها 
فرصت ه��ای بزرگی برای 
س��رمایه گذاری س��اخت؛ 
س��رمایه گذاری هایی که از طرف��ی منجر به منافع ملی 
و از س��وی دیگر منجر به سوددهی کالن برای صاحب 

سرمایه می شود. 
از جمل��ه ای��ن فرصت ه��ا برندس��ازی ب��رای برخی 
محصوالتی اس��ت ک��ه به رغم اینکه تولی��د و صادرات 
گس��ترده ای در کش��ور دارند اما به عنوان برند در دنیا 
ش��ناخته شده نیستند. یکی از انواع این محصوالت انار 
ساوه است که سال هاست بدون مشخصه صادر می شود 

و صاحبان آن متضرر می شوند. 
در بین اخبار ایس��نا گفت وگویی با باغداران ساوجی 
خوان��دم ک��ه همگی اذع��ان داش��تند به دلی��ل عدم 
برخ��ورداری از برند ارگانیک، ان��ار تولیدی خود را که 
دارای ویژگی های محصول ارگانیک اس��ت، به یک سوم 
قیم��ت انار ارگانیک ص��ادر می کنند، چرا که اخذ برند 
ارگانیک برای باغدار بسیار هزینه بر است و آنها از عهده 
پرداخت این هزینه ها برنمی آیند، از این رو پیشنهاد ما 
در این کالف برای س��رمایه گذارانی است که در حوزه 
برندس��ازی فعال هستند تا به انار س��اوه به عنوان یک 
فرصت مناسب برای صادرات به صورت لیبل دار بنگرند. 

دوست حسینی:
سرمایه  خارجی ها تضمین می شود اما 
فعاالن داخلی تضمین سرمایه گذاری 

ندارند
در عرص��ه اقتصادی با کمبود منابع مالی و نیروی کار 
مواجه نیس��تیم بلکه مش��کل اصلی، فرهنگ نادرس��ت 
اقتص��ادی و ریس��ک اخالق��ی اس��ت. از س��وی دیگر 
بخش خصوصی برای سرمایه گذاری به اطمینان نیاز دارد، 
البته سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی 
به س��رمایه گذاران خارجی، ضمانت بازپس گیری اصل و 
س��ود س��رمایه گذاری را می دهد، اما این گونه تضمین ها 

برای سرمایه گذاران و فعاالن داخلی وجود ندارد. 
کاظم دوست حسینی، عضو س��ابق هیأت نمایندگان 
ات��اق بازرگانی ایران، در گفت وگو با ایس��نا، ضمن بیان 
مطل��ب باال، درباره ش��رایط بخش خصوص��ی برای ورود 
ج��دی به عرصه  اقتصادی و در پاس��خ ب��ه اینکه احیای 
اقتصاد کش��ور توسط بخش خصوصی چگونه امکان پذیر 
اس��ت، گفت: امروز شرایط برای فعالیت بخش خصوصی 
در اقتصاد نس��بت ب��ه دهه ه��ای قبل فراهم تر اس��ت. 
تجربیات کسب ش��ده به خصوص در دهه 60 همه را به 
این نتیجه رس��اند که اگر بخش خصوصی، متولی اصلی 
چرخه اقتصادی در کشور باشد، بهره وری افزایش می یابد 
و فعالیت های اقتصادی سریع تر انجام می شود که به رشد 
 اقتصادی منجر خواهد ش��د، اما این امر منوط به اتکا به 
بخش خصوصی فرهیخته و مقید ب��ه فعالیت صادقانه و 

مفید اقتصادی است. 
وی در پاسخ به اینکه اعتماد متقابل دولت و مردم چه 
تاثیری می تواند بر عرصه اقتصادی کشور بگذارد، عنوان 
کرد: در س��ال های قبل به دالیل��ی این اعتماد مخدوش 
شده بود. در بسیاری موارد دولت کمک هایی کرده، اما از 
این کمک ها سوء استفاده شده است. در عرصه اقتصادی 
ب��ا کمبود منابع مالی و نیروی کار مواجه نیس��تیم بلکه 
مشکل اصلی فرهنگ نادرست اقتصادی و ریسک اخالقی 

است.
 ای��ن کارش��ناس ادامه داد: باید ای��ن موضوع برای ما 
ج��ا بیفتد که اگ��ر یک فعالیت اقتص��ادی دارای توجیه 
اقتصادی است و افرادی که واجد صالحیت هستند قصد 
انجام کار را دارند، باید به آنها کمک ش��ود. اگر این افراد 
تالش کنند و مس��ائل اخالقی و تعه��دات خود را زیر پا 
نگذارند، حتی اگر فعالیت شان به زیان منجر شود، دولت 
باید آن ض��رر را تقبل کند، چرا که فعاالن اقتصادی نیاز 
به حمایت و اطمینان دارند تا از فعالیت اقتصادی خارج 

نشوند و متعاقبا در توسعه اقتصاد نقش آفرینی کنند. 
دوست حس��ینی با اش��اره به حلقه مفقوده برای ورود 
ج��دی بخش خصوصی به اقتصاد گفت: باید کاری کنیم 
که بخش خصوصی انگیزه پیدا کند و سرمایه ها به سمت 

تولید و فعالیت های مولد اقتصادی هدایت شود.  

 در بازار داغ این روزهای لوازم آرایش��ی بهداشتی خارجی، 
برخ��ی محصوالت تولید داخل ه��م در بین مصرف کنندگان 
برای خود جایی باز کرده اند و تبدیل به نام های آشنایی در بین 
مردم ش��ده اند. از این رو به سراغ یکی از شرکت های قدرتمند 
و قدیمی در حوزه لوازم بهداش��تی رفته ایم تا از س��ازوکار این 
ش��رکت ها اطالع یابیم. مدیر واحد بازرگانی این ش��رکت که 
نخواس��ت نامش فاش ش��ود، به »فرصت امروز« می گوید: در 
حوزه تولید لوازم بهداشتی در ایران یک مافیای قدرتمند وجود 
دارد که منافع چند دسته از افراد را در برمی گیرد، یک روی این 
سکه اتحادیه لوازم بهداشتی است که با عدم نظارت های کافی 
بر ورود محصوالت به کش��ور منافع خود را در نظر می گیرد، 
سمت دیگر این سکه را منافع داروخانه ها و فروشگاه های لوازم 
آرایشی بهداشتی تشکیل می دهد که به دلیل سود باالیی که در 
فروش محصوالت با برند خارجی دارند، اغلب رغبتی به خرید 
لوازم بهداشتی داخلی نشان نمی دهند و در محل کسب خود 
هم محصوالت تولید داخل را در دورترین نقطه دید مش��تری 
قرار می دهند، چون سود ناچیزی از فروش آنها به دست می آید 
که قابل مقایسه با محصوالت خارجی نیست.  قسمت نهایی 
منافع هم که نصیب پزشکان و متخصصان پوست می شود زیرا 
آنها برای اینکه مراجعه کنندگان خود را از دست ندهند، اغلب 
اجناس خارجی و گران قیمت را برای مشتری تجویز می کنند، 
چون اگر مراجعه کننده لوازم بهداشتی داخلی را بشناسد، خود 

به خرید اقدام می کند و دیگر مراجعه ای به پزشک نمی شود. 
به عالوه ما با بیش از هفت هزار پزش��ک در مراوده هستیم و 
به ناچار برای اینکه نسخه های آنها را از دست ندهیم نمی توانیم 
تبلیغات گسترده انجام دهیم، کاری که برخی شرکت ها مانند 
ببک وم��ای انجام دادن��د و امروزه، از دور کاالهای بهداش��تی 
تجویز شده توسط پزشکان حذف شده اند. همین محدودیت 
برای تبلیغات هم موجب ناامنی برندهای تولیدکننده داخلی در 

حوزه لوازم بهداشتی است. 

به نام اروپا به کام ترکیه
این کارش��ناس می افزاید: جریان به همین جا ختم می شود، 
اوضاع از آنچه می بینید بدترهم هست، زیرا متاسفانه بخش زیادی 
از لوازم آرایشی بهداشتی که امروزه در بازار ایران خریدوفروش 
می ش��ود، اصال وجود خارجی ندارند، یعنی بعضی از برندها به 
اسم فرانسه و آلمان و اروپا امروزه در ایران مصرف می شود که 

حوزه فعالیت آن ش��رکت از ترکی��ه آن طرف تر نمی رود، این 
شرکت ها در کشورهایی مانند ترکیه و امارات فعالیت می کنند 
محصوالتشان در حد کیفیت همین کشورهاست، اما به نام اروپا 

در بازار ایران میلیاردی سود می کنند. 

سهم ناچیز تولیدکننده داخلی از آشفته بازار 
لوازم بهداشتی

وی در ادام��ه می افزاید: در این بین برخی تولیدکننده های 
داخل با کیفیت های بس��یار باال در حال تولید هستند، اما به 
دالیلی که ذکر ش��د به عالوه دیدگاه منفی مردم نس��بت به 
تولی��دات داخل، از ب��ازار عقب افتاده ان��د. در عمل مردم یک 
کاالی بی کیفیت ترکیه را به یک کاالی باکیفیت و حتی قیمت 
پایین تر ایرانی ترجیح می دهند زیرا این ذهنیت منفی نسبت 
به کاالی داخلی در اقشار جامعه وجود دارد و دولت هم تالشی 
برای تغییر این نگرش در مردم نمی کند و تنها طبل حمایت 
از تولید داخ��ل را می کوبد. این کارش��ناس بازرگانی در آخر 
می گوید: من به سرمایه گذاران بالقوه این کسب و کار پیشنهاد 
می دهم که برند خود را در کشور دیگری مانند ترکیه یا امارات 
به ثبت رسانده و کار را از آنجا تولید کرده و با نام برند خارجی و 
اروپایی وارد بازار کنند. این از نظر کارشناسی و وجدانی اگرچه 
پیشنهاد ناجوانمردانه ای است، اما از نظر تجارت راه سودآوری 
برای سرمایه گذار به ش��مار می آید، متاسفانه تولیدکنندگان 
داخلی امروزه میلیاردها تومان س��رمایه های خ��ود را در کار 

گذاشته اند و نه راه پیش دارند و نه راه پس....

یک کسب و کار ناجوانمردانه

برای شروع سرمایه گذاری 
در فروشگاه لوازم آرایشی و 

بهداشتی در کمترین حالت به 
یک فضای 12 متری و حدود 

70میلیون تومان سرمایه اولیه 
نیاز دارید

شکوفه میرزایی

سرنخ

طبق آمارها ایران دومین کش�ور خاورمیانه برای مصرف لوازم آرایشی- بهداشتی 
به شمار می آید. کارشناسان این حوزه که دیدگاه مثبتی نسبت به این مسئله دارند، 
عنوان می کنند اصلی ترین دلیل این آمار، گرایش مردم به س�مت زیبایی و پاکیزگی 
اس�ت و از طرفی برخی دیگر از کارشناس�ان با نگاه منفی تری این موضوع را ناش�ی 
از تهاج�م فرهنگی و کمب�ود اعتماد به نفس در بین زنان و م�ردان ایرانی می دانند. 
در ه�ر صورت می�زان باالی مصرف ای�ن لوازم در ای�ران، خود بهتری�ن بهانه برای 
بررسی بازار این کاال به شمار می آید، فارغ از اینکه شاید این آمار از نظر فرهنگی و 
اجتماعی آمار خوشایندی نباشد اما با توجه به میزان گرایش مردم به لوازم آرایشی 
و بهداش�تی می توان فرصت های س�رمایه گذاری در این حوزه را بررس�ی کرد و دید 
آیا این کسب و کار آنگونه که بیان می شود برای صاحبان آن نان و آب دارد یا خیر؟! 

مولود غالمی

رییس هیأت امنای شهرک صنعتی بهارستان: 
بدون نقدینگی کمر واحدهای صنعتی 

راست نمی شود
رییس هیأت امنای ش��هرک صنعتی بهارستان گفت: الک 
دفاعی بانک ها در مقابل صنایع، به بدنه اقتصادی کشور آسیب 

می رساند. 
حمیدرضا فرشباف  در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال 
حاضر 140 واحد صنعتی در شهرک صنعتی بهارستان وجود 

دارد که حدود 100مورد از این واحدها فعال هستند. 
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه به دلیل نزدیکی این شهرک 
به اتوبان کرج - قزوین، واحدهای این شهرک مشکلی در زمینه 
تامین نیروی انسانی یا ایجاد زیرساخت های الزم برای توسعه 
فعالیت های خود ندارند اما مشکل اصلی این واحدها نداشتن 

نقدینگی کافی است. 
فرشباف افزود: در حال حاضر فضای اقتصادی حاکم در کشور 
چندان مساعد نیس��ت و بانک ها نیز در مقابل صنایع در الک 
دفاعی فرورفته و کمتر حاضر به پرداخت تسهیالت و وام های 

با سود کم هستند. 
این مسئول ادامه داد: بدون شک اگر بانک ها از الک دفاعی 
خود بیرون نیایند مش��کل نقدینگ��ی واحدهای صنعتی حل 
نخواهد شد و این واحدها نمی توانند در شرایط فعلی کمر راست 
کنند. فرشباف تاکید کرد: با افزایش سرمایه در گردش، ظرفیت 
واحدهای صنعتی به مراتب از وضعیت کنونی بیشتر می شود 
که این امر اش��تغالزایی و توسعه اقتصادی کش��ور را به دنبال 
دارد. رییس هیات امنای شهرک صنعتی بهارستان یادآورشد: 
به رغم اینکه عقیده دارم پول در ایران گران است ولی باید شرایط 
برقراری رابطه دوستانه تر بانک ها با فعاالن اقتصادی فراهم شود. 
وی ادامه داد: در شهرک صنعتی بهارستان واحدهایی فعالیت 
دارند که نه فقط در سطح اس��تان بلکه درکشور دارای جایگاه 

ویژه ای بوده و به نوعی برند محسوب می شوند. 
وی اضافه ک��رد: خوش��بختانه میانگین دان��ش مدیران 
واحدهای صنعتی اس��تان البرز باالس��ت و همین امر باعث 
شده بسیاری از واحدهای صنعتی بتوانند در کوتاه ترین زمان 

به بازدهی برسند. 

خبر 
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آیا تاکنون اندیشیده اید که چگونه وقت تان را هدر می دهید؟ 

آیا مستعد استرس 
هستید؟ 

 آیا در محل کارتان
تحت فشار هستید؟ 

آیا شما به دنبال کوتاه کردن کار 
خود هستید یا از بی نقص بودن 

کارتان مطمئن می شوید؟ 

ضرب االجل ها شما را تحت فشار قرار 
می دهد یا اینکه مشکلی با آنها ندارید؟ 

آیا به توانایی خودتان برای اینکه 
وظایف تان را به درستی انجام 

دهید، اعتماد دارید؟ 

آیا محیط کارشما یک محیط 
جدی است؟ 

آیا نگران موفق شدن هستید؟ 

قضاوت دیگران برای شما 
چقدر اهمیت دارد؟  از شکست خوردن می ترسید؟ 

آیا از تصمیم گیری واهمه دارید؟ 

س�ه چهارم از کارگران معتقدند، وجود احساس�ات منفی مانند استرس و خس�تگی از جمله 
عمده ترین دالیلی هستند که به اتالف وقت منجر می شوند. 

دکتر جوزف فراری، دانشیار دانش�گاه دی پال در ش�یکاگو تلف کنندگان وقت و کسانی را که 
کارهایشان را به تعویق می اندازند، به سه دسته تقسیم کرده است. 

هرچه بیشتر وقت شما هدر رود، ضررهای اقتصادی و کاری بیشتری به شما وارد خواهد شد. 
بهترین راه برای فهمیدن این موضوع که وقت شما صرف چه اموری می شود آن است که آن را ردیابی کنید. 

چرا مردم از روش ردیابی زمان استفاده می کنند؟ 

چگونه می توان با کارها و اموری که وقت شما را تلف می کنند، مقابله کرد؟ 

بهترین راه برای مبارزه با کارهایی که وقت شما را تلف می کنند آن است که ابتدا این 
هدرکنندگان وقت را بشناسید و سپس بررسی کنید که این زمان هدر رفته چه ارزشی 

برای شما دارد؟ 
وقت طال است – )بنجامین فرانکلین(

»زمان یک منبع بس�یار مهم و کمیاب است، چنانچه درس�ت مدیریت نشود هیچ 
چیز دیگر را نمی توان به درستی مدیریت کرد«

پیتر دروکر نویسنده و مدرس امور مدیریتی

افرادی که قاطع نیس�تند و تصمیم گی�ری را به تعویق می اندازند.  اش�خاصی که قاطع نیس�تند، اغل�ب افرادی ایده آل گرا هس�تند، اما 
تصمیم گیری را به تعویق می اندازند تا مسئولیت احتمالی آن را از دوش خود بردارند. 

نکته: قرار نیست همه چیز ایده آل و کامل باشد. بنابراین، کمی ریسک کردن ایرادی ندارد سعی کنید از هوش و ذکاوتتان در این مورد استفاده کنید. اشتباه و شکست 
این امکان را فراهم می کند که شما چیزهای جدیدی بیاموزید. بنابراین وظایفتان را به قسمت های مختلف تقسیم کنید تا بهتر بتوانید آنها را مدیریت کنید. 

نگران ها
کسانی که به دلیل ترس و نگرانی کارهای خود را به تعویق می اندازند. 

افراد نگران از ت�رس قضاوت دیگ�ران و اینکه در موردش�ان چطور قضاوت می ش�ود، 
فارغ از اینکه در کارش�ان شکست می خورند یا موفق می ش�وند کارهای خود را به تعویق 

می اندازند. 
نکته: موفقیت بس��یار خوب و پس��ندیده است و چیزی نیس��ت که کس��ی به خاطر آن احساس 
شرمندگی کند. شکست راهی است که از طریق آن می توان آموخت و پیشرفت کرد. همواره روی کار 

خود تمرکز کنید و آن را به شکل درست انجام دهید و در این راه به قضاوت دیگران بی توجه باشید. 

افرادی که کارشان را در آخرین لحظه انجام 
می دهند. 

این تیپ از کارمن�دان کارش�ان را به لحظه 
آخر موک�ول می کنند، زی�را از کارکردن تحت 
فش�ار و انجام وظای�ف خ�ود در آخرین لحظه 

لذت می برند. 
نکته: این قبیل افراد بهتر اس��ت ب��رای خود مدام 
ضرب االج��ل تعریف کنن��د. آنها از ای��ن طریق قادر 
خواهند بود تا همچنان هیجان را در کارش��ان حس 
کنند و در عین حال به ش��کل موثرتری وظایف شان 
را به انجام رسانیده و بهتر از وقت شان استفاده کنند. 

10 دلیل عمده اتالف وقت
)چگونه با اتالف وقت مقابله کنیم(

تماشای تلویزیون

گفت وگوهای متفرقه و بی ارتباط با وظایف کاری

انجام امور دست و پاگیر اداریصحبت با تلفن همراه و پیامک زدن

فعالیت در شبکه های اجتماعیمدت زمان رسیدن به محل کار

حضور در جلساتبه تعویق انداختن کارها

وب گردی

چک کردن ایمیل ها

نیاز دارند بدانند زمان مفید آنها 
صرف انجام چه اموری می شود؟ 

کمک می کند تا فرد بهتر از زمان 
مفیدش استفاده کرده و بهره وری او 

باالتر رود. 

موارد استفاده از این روش سبب 
صرفه جویی در هزینه ها و افزایش 

درآمد می شود. 
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هیچ چیزی در زندگی یک مدیر اجرایی مهم تر از این نیس�ت ک�ه بداند زمانش را ص�رف انجام چه کاری 
می کند؟ 

بروس آلن جانسون، مدیر اجرایی در شرکت گروه همکاران بی ای جی. 

براساس تحقیقات صورت گرفته توس�ط وب س�ایت آفیس تایم، به 10 دلیل عمده اتالف وقت در روز براساس زمانی که افراد در 
طول روز به امور مختلف اختصاص می دهند، خواهیم پرداخت. 

از اف�راد در روز زمانی بین یک تا دو س�اعت را برای چک 
کردن ایمیل هایشان اختصاص می دهند. 

از اف�راد بی�ش از دو س�اعت در روز را ب�ه چ�ک ک�ردن 
ایمیل های خود اختصاص می دهند. 

از مردم یک تا دو س�اعت از زمان خود را در روز به وب گردی و 
سر زدن به سایت های مختلف اختصاص می دهند. 
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براس��اس این نظرس��نجی هش��ت نفر از هر 10نفر بی��ش از دو س��اعت در روز برای 
وبگردی وقت می گذارند. 

 در این بین نکته جالب توجه آن اس��ت که از هر 10 نفر تنها یک نفر 
کارهای خود را به تعوی��ق نمی اندازد. این قبیل کارمندان در دس��ته 

کارکنان فعال و با بهره وری باال قرار می گیرند. 
در این بین از هر 10،نفر هفت نفر بیش از دو س��اعت 

از زمانشان را در جلسات کاری می گذرانند. 

یک نفر از هر ده نفر گفته که بیش از دو س��اعت در روز به صحبت کردن با تلفن یا ارسال 
پیامک مشغول است. 

براس��اس آمارهای به دست آمده از این نظرس��نجی 9 نفر از هر ده نفر تا سقف دو س��اعت در روز با دیگر 
همکارانشان در مورد مسائل بی ارتباط به موضوع کاریشان صحبت می کنند. 

 از افراد اعالم کرده اند که برای رسیدن به محل کار 
خود زمانی را ص�رف نمی کنند، این اف�راد دورکار 

بوده و در خانه وظایف شان را به انجام می رسانند. 

روز  ت�ا دو س�اعت در  اف�راد ی�ک  از 
تلویزیون تماشا می کنند. 

از کارمن�دان زمانی در حدود یک س�اعت و برخی دیگر 
دو ساعت در مورد مباحث متفرقه و بی ارتباط با موضوع 

کار و حیطه وظایف شان گفت وگو می کنند. 

از اش�خاص حاضر در این نظر س�نجی اعالم کرده اند که در طی روز یک 
ساعت و برخی دیگر دو س�اعت در روز با تلفن همراه خود صحبت کرده 

یا پیامک ارسال می کنند. 

از افراد اع�الم کرده اند، روزانه یک تا دوس�اعت را مش�غول رتق و فتق 
امور اداری و کاغذ بازی های آن هستند. 

دیگر اعالم کرده اند، زمانی را به انجام این امور اختصاص نمی دهند. 

از کارمندان یک ساعت و برخی دیگر دو ساعت در 
روز برای رسیدن به محل کارشان زمان الزم دارند. 

از اف�راد یک الی دو س�اعت در 
روز ب�ه فعالیت در ش�بکه های 

اجتماعی می پردازند. 

گفته اند تا دو ساعت در روز را به 
حضور و فعالیت در ش�بکه های 
اجتماع�ی نظی�ر فی�س ب�وک 
و توئیت�ر و س�ایر ش�بکه های 

اجتماعی اختصاص می دهند. 

 از کارکنان هس�تند که در ط�ول روز هی�چ گاه در مورد 
مس�ائل متفرق�ه و بی ارتب�اط با ش�رح وظایف خ�ود با 

همکارانشان صحبت نمی کنند. 

از کارمندان به یک تا دو ساعت در روز صرفا برای 
به تعویق انداختن کارهایشان زمان نیاز دارند. 

از افراد روزانه یک تا دو ساعت از 
وقت خود را به حضور در جلسات 

کاری اختصاص می دهند. 
نی�ز بی�ش از دو س�اعت در روز را ب�ه 

تماشای تلوزیون اختصاص می دهند. 
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 سیاست مکملی و 
بسته خروج از رکود

طبق برنامه ای که عنوان ش��د قرار اس��ت مبلغی را 
افزایش دهند ولی مکمل این سیاس��ت این اس��ت که 
خود ش��رکت های تولید کنن��ده و عرضه کننده خدمات 
بای��د افزایش به��ره وری، کاه��ش ضایع��ات، بهبود و 
راندمان انرژی را انجام دهند تا کارایی ناشی از فعالیت 
داخلی خودش��ان را به صورت هزینه اضافی به مشتری 

منتقل نکنند. 
بنابراین اگر قرار باش��د افزایش قیمت صورت بگیرد 
ولی کماکان این ش��رکت ها ضایع��ات و خرابی لوله و... 
به همراه داش��ته باش��ند و مصرف کننده این هزینه را 
بپردازد صحیح نیس��ت و بعید می دانم طی این فاصله 
ک��م این کار انجام ش��ود. اگر مس��ئوالن بخواهند این 
طرح را بدون اجرای یک سیاس��ت مکمل انجام دهند 

مشکالتی را به وجود خواهد آورد.
 از طرف��ی هم قرار بود این افزای��ش قیمت به مبلغ 
پرداختی یارانه منتقل ش��ود و همچنین اگر بخواهیم 
از سیاس��ت مکم��ل دیگر صحب��ت کنی��م باید بحث 
یارانه بگیر ه��ا را ب��ه آن اضاف��ه کنیم. بای��د آنهایی که 
مس��تحق گرفتن یارانه هس��تند باقی بمانند و کسانی 
که توانایی دریافت یارانه را دارند از دریافت آن محروم 
شوند. به نظر می رسد دولت اقدامی در زمینه شناسایی 
اف��راد ب��رای دریافت یاران��ه صورت نداده اس��ت. باید 
بررس��ی های الزم انجام ش��ود تا ببینیم این آزاد سازی 
س��بب صرفه جویی مردم می ش��ود یا اینک��ه کماکان 
ب��ا توج��ه به افزای��ش قیمت ه��ا، انتقال ای��ن افزایش 
حامل های انرژی به س��ایر محصوالت کشیده می شود 
و س��ایر اقالم همگام با این طرح خود را آزاد می کنند 
ی��ا خیر. درنتیج��ه اگر این اتفاق بیفت��د مصرف کننده 
ع��الوه بر اینکه بهای باالیی برای انرژی می پردازد باید 
سایر اقالم را نیز با قیمت گزاف خریداری کند. در این 
صورت دولت یا باید یارانه ه��ای نقدی را افزایش دهد 
یا با پرداخت یارانه به ش��رکت ها س��بب راندمان باالی 
کاری شان ش��ود و عدم کارایی ش��ان به مصرف کننده 

منتقل نشود. 
مس��لما یک سیاس��ت گذار باید نکات��ی را در برنامه 
کاری اش لح��اظ کند ک��ه یکی از این ن��کات اجرای 
اقتصاد مقاومتی اس��ت و بعد راه��کار خروج از رکود و 
تورم. دولت باید توجه داش��ته باشد که اگر اجرای این 
طرح منجر به رکود و تورم بیشتر می شود سیاست های 
مکمل دیگر در کنارش قرار دهد و از طرفی برای مردم 
نی��ز باید افزای��ش درآمدی در دس��تور کار قرار گیرد. 
محصوالت کم مصرف با برچس��ب ان��رژی بهتر باید با 
قیمت مناس��ب تری به دس��ت مصرف کننده برسد. اگر 
قرار باشد المپ کم مصرف هم گران باشد و قیمت سایر 
ل��وازم هم به همین صورت افزای��ش یابد از آنجا که به 
نظر می رس��د سیاس��ت مکملی هم در پیش نیست، با 

بسته خروج از رکود در تعارض خواهد بود. 

افزایش کارایی اقتصاد

مس��ئله ای که در آزادس��ازی قیمت ها وجود دارد بهای 
تمام شده باالی بنگاه های دولتی است که کاالی عمومی 
را تولید و عرضه می کند. به طور کلی آزاد سازی قیمت ها 
به افزایش کارایی در اقتصاد منجر می شود، ولی این کارایی 
در صورتی محقق می شود که شرایط رقابت و ویژگی های 
رقابت س��الم در اقتصاد از قبل مهیا ش��ده باش��د. یعنی 
بخش خصوص��ی به راحتی بتواند در بازار عرضه کاالهای 
عمومی که در حال حاضر در اختیار بنگاه های دولتی است 
وارد شود. از س��وی دیگر بنگاه های دولتی که بهای تمام 
ش��ده باالیی را برای تولید و عرضه کااله��ای خود دارند 
باید اصالح ش��وند. این بنگاه ها معموال غیر دلسوزانه عمل 
کرده و هزینه های س��ربار زیادی را بر بهای کاال و خدمات 
خود تحمیل می کنند. پس کاالهایی که بنگاه های دولتی 
تولید می کنند از بنیان گران تر از کاالهایی است که بخش 
خصوصی تولید می کند. برای آزاد س��ازی قیمت کاالهای 
عمومی در درجه اول باید انحصار دولتی شکس��ته ش��ود. 
یعنی دولت انحصار خود را بر تولید اکثر کاالهای عمومی 
حذف کند تا بخش خصوصی بتواند وارد بازار ش��ود. ورود 
بخش خصوصی به بازار می تواند تثبیت کننده پایین آمدن 
قیمت کاالهای عمومی در آینده باشد، در غیر  این صورت 
آزاد سازی قیمت ها فقط منافع بیشتری به جیب بنگاه های 
دولتی روانه کرده و باع��ث افزایش اصراف و زیاده روی در 
مصرف منابع آن بنگاه ها نیز می ش��ود. علی  القاعده دولت 
باید برنامه خود را در جهت آزاد س��ازی قیمت ها طراحی 
کند. آزاد س��ازی قیمت ها به معنای تخصیص بهتر منابع 
در فعالیت های اقتصادی است. تخصیص بهتر منابع عمال 
به بهبود وضعیت اقتصادی کشور هم از سمت تولید کننده 
و ه��م از س��مت مصرف کنن��ده منجر خواهد ش��د، پس 
باید هدف نهایی آزاد س��ازی قیمت ها در همه بخش های 
اقتصادی برای همه کاال ها باشد. ولی الزاما این آزاد سازی 
باید با سیاست ها دیگری صورت گیرد. برای مثال، حذف 
انحصارات بخش خصوصی و دولتی، کارتل ها و تراس های 
پنهان در بخش خصوصی، حذف رانت ها و امتیازات ویژه، 
جلوگیری از تخلفات قانونی و پولشویی و همچنین رعایت 
الزامات الزم برای اجرای یکسان قوانین برای همه از جمله 
پیش نیاز های اجرای این طرح اس��ت. آزاد سازی قیمت ها 
به بس��ته خروج از رکود نیز کمک می کند، زیرا منجر به 
افزای��ش کارایی اقتصادی می ش��ود. پ��س باید گفت که 
سیاست آزادس��ازی قیمت ها از لحاظ اصولی در راستای 
بس��ته خروج از رکود اس��ت و در بطن خ��ود آن را دنبال 
می کند. ولی باید پیش نیاز های آن رعایت ش��ود. اشکال 
اساسی سیاست گذاری دولت فعلی در مسائل حمایتی در 
اجرای یکپارچه طرح هدفمندی یارانه هاس��ت. به عبارت 
دیگر رقم بسیار کالنی از منابع دولت صرف پرداخت های 
بدون توجیه اقتصادی و عقلی به مردم می شود. رقم سال 
گذش��ته که قریب به ٤٨ هزار میلیارد بود عمال از دس��ت 
دولت خارج ش��د و شاید بتوان گفت به هدر رفت، به این 
معنی ک��ه نباید تمام دهک های درآم��دی یارانه دریافت 
کنند بلکه باید حمایت ها فقط مختص به سه دهک پایین 
درآمدی باشد و دهک های باال باید از دریافت یارانه حذف 
شوند. این موضوع بدان معناست که سهم بسیار عمده ای 
از رقم ٤٨ هزار میلیارد تومان منابع دولت آزاد شده و دولت 
می تواند با تخصیص منابع به سه دهک پایین درآمدی در 
جهت حمایت از آنها اقدام کند. پیش��نهاد می کنم دولت 
یارانه ه��ا را برای هف��ت دهک درآمدی ب��اال قطع کند و 
همزم��ان با اجرای این ط��رح پرداخت های درآمدی خود 
را به س��ه دهک پایی��ن افزایش دهد ت��ا در نهایت طرح 
آزادسازی قیمت ها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر 

شود. 

به هم ریختگی عالئم اقتصادی

بهتر است آزادسازی و اصالح قیمت ها هرچه زودتر اجرا 
ش��ود. به زبان دیگر کلید حل مشکالت اقتصادی ما به هم 
ریختگی قیمت ها است. از زمان دولت قبل که اقدام به فریز 
کردن قیمت ها شد، فاصله قیمت های واقعی با قیمت های 
موجود بیشتر ش��د و ما شاهد عکس العمل غلط اقتصادی 
کشور شدیم که بزرگ ترین معضالت اقتصادی ما نیز ناشی 
از همین قضیه است. به عبارت دیگر به هم ریختگی عالئم 
که در اقتصاد باید راهنمای کار آفرینان باشد در اقتصاد ما 
غلط اجرا شده است. در نتیجه بهتر است اصالح این عالئم 
هرچه زودتر اجرا شود و قطعا اجتناب ناپذیر خواهد بود، زیرا 
زمان��ی که در حال فریز کردن قیمت ها بودند داد می زدیم 
که ای��ن کار را نکنید و فاصله فاحش قیمت ها ش��وک به 
اقتصادمان وارد می کند. متاسفانه کسی گوش نکرد و اکنون 
نیز دولت فعلی با وجود اینکه خودش منتقد این سیاست 
است، به ناچار آن را دنبال می کند چون آن فاصله ای را که به 
آن اشاره کردم نمی توانند بپوشانند. منبع اصلی درآمد دولت 
مردم هس��تند و باید از مردم درآمد داشته باشد تا مخارج 
خ��ود را تامین کند تا فاصله قیمت ها را بپوش��اند ولی این 
اقدام هم اندازه ای دارد و از یک جایی به بعد دیگر نمی توان 
آن را عملیاتی کرد. برخالف سیاس��ت آزادسازی قیمت ها، 
طرح خروج از رکود یک سیاس��ت نیست بلکه یک برنامه 
است که برنامه خوبی هم هست ولی سیاست های الزم برای 
خروجمان از رکود در این برنامه وجود ندارد زیرا دهه هاست 
که اقتصادمان دچار مش��کالتی نظیر رکود، تورم و بیکاری 
است که همه اینها ناش��ی از اختالل سیاست های موجود 
در اقتصاد کشور است. در صورت اجرای آزاد سازی قیمت ها 
قطع��ا با عوارضی روبه رو خواهیم ش��د و ب��رای به حداقل 
رساندن آن باید راهکارهایی را جست و جو کنیم. نخستین 
و مهم تری��ن عارضه این طرح افزایش قیمت آب، برق و گاز 
اس��ت. همان طور که در س��خنرانی های گذشته ام- که به 
مناسبت سالگرد و دوسالگرد هدفمندی یارانه ها برگزار شد- 
مطرح کردم با یک نگاه کارشناسانه باید ببینیم که ظرفیت 
سبد خانواده های فقیر چقدر است. سال های سال است که 
به فکر یک سیستم مناسب تامین اجتماعی هستیم و کاری 
نمی کنیم و تنها حرفش را می زنیم، تازمانی که نتوانیم این 
سیستم را به اجرا دربیاوریم دولت مجبور است به صورتی 
دیگ��ر انتقال نقدی دهد و از آنجایی که امکان شناس��ایی 
به صورت مناسب وجود ندارد دولت نیز مجبور است به همه 
آنهای��ی که اعالم نیاز می کنند یارانه بدهد، مگر افرادی که 

به صورت داوطلبانه از گرفتن آن خودداری کنند. 

هدفمندی یارانه ها و قانون 
ورشکستگی

بن��ا بر آنچه ابتدا در قانون هدفمندی یارانه ها وضع 
شد قرار بود این قانون ظرف پنج سال با شیب مالیم 
انجام ش��ود. شیب مالیم بدان معنا نیست که ناگهان 
قیمت نان 30 درصد افزایش پیدا کند و شعاع آن به 
60 درصد هم برس��د. در قانون برنامه و بودجه کشور 
قطع��ا این عدد و رق��م را تعیین می کنی��م و در این 
قان��ون اجازه افزایش قیمت بی��ش از 10 درصد را به 

دولت نخواهیم داد. 
کمیس��یون تلفیق این مس��ئله را در قانون بودجه 
9٤ ک��ه قبل از س��ال جدید بس��ته می ش��ود اعالم 
خواهد کرد. وقتی قرار است کاالیی گران شود دولت 
ابتدا باید فکر عواق��ب و تبعات آن را کند و پرداخت 

یارانه های نقدی نیز به همین منظور است. 
درواق��ع دولت قصد دارد برای جبران گرانی و عدم 
فشار روی اقشار مردم این مبلغ را پرداخت کند. باید 
بررس��ی کنیم که این مبلغ پرداختی از س��وی دولت 
با هزینه های س��بد خانوارها تناسب داشته باشد. اگر 
اجرای این طرح و افزایش قیمت ها مجددا به س��مت 
تولی��د هج��وم ببرد و هزین��ه تولی��د و هزینه انرژی 
فس��یلی، آب و برق را در تولید باال ببرد این افزایش 

هزینه ها مغایر با برنامه خروج از رکود است. 
بس��ته خروج از رک��ود اکن��ون در مجلس تصویب 
شده و در دس��ت اجراس��ت. با توجه به اینکه دولت 
هنوز س��هم تولید را نداده، درنتیجه اگر در این میان 
افزایش قیمت ها و فاز س��وم هدفمندی یارانه ها اجرا 
شود با بسته خروج از رکود در تضاد و تعارض آشکار 

خواهد بود. 
اکنون ما در بخش هدفمندی یارانه ها باید بازنگری 
اساسی انجام دهیم و همچنین نواقص و ایراداتی دارد 
که نیازمند بررس��ی و اصالح است. قانون هدفمندی 
تا امروز گزینش��ی اجرا شده اس��ت. آنجایی که باید 
نقدینگ��ی می دادند، پ��ول دادند و آنجای��ی که فکر 
کردن��د به ضرر یک جریان خاص اس��ت برخی مواد 
را اج��را نکردند و مس��ائل سیاس��ی را در آن دخیل 
کردند. به عنوان مثال برای حذف دهک ها و کس��انی 
که درآمد میلیاردی داشتند هیچ اقدام مهمی صورت 
نگرف��ت و طوری عم��ل کردند که بخ��ش بزرگی از 
جامعه را از خودش��ان راندند و از س��ویی دیگر سهم 
تولید را پرداخ��ت نکردند چون با این نحوه پرداخت 
یارانه ها طبیعتا چیزی عاید بخش تولید، کشاورزی و 

سایر بخش ها نمی شود.
 این مسائلی که مطرح کردم گوشه ای از تناقضاتی 
اس��ت که قانون هدفمندی یارانه ه��ا به همراه دارد و 
مواد قانونی به س��مت مقاصد سیاس��ی و دلخواهانه 
پیش رفته اس��ت و این عوامل ضرب��ه بزرگی به این 
قان��ون وارد ک��رده و آن را به یک قانون ورشکس��ته 

تبدیل کرده است. 

از یک سو ما در شرایط تحریم و از سوی دیگر با کاهش 
قیمت نفت مواجه هس��تیم. پیش بینی ه��ا حاکی از این 
اس��ت که تا اواخر امسال این کاهش قیمت ادامه خواهد 
داشت. با این وضعیت طبیعی است که درآمدهای دولت 
به ش��دت کاهش یابد به طوری که نتواند حقوق کارکنان 

خودش را هم بپردازد. 
حتی اگر دول��ت در ارگان های مختلف بخواهد نیروی 
انسانی خود را تعدیل کند تا برای کاهش هزینه بار خود 
را سبک تر کند، آن دسته از شهروندان که کارکنان دولت 
هس��تند بیکار خواهند ش��د که معضل بزرگی در جامعه 
اس��ت. اگر دولت بخواهد هزینه ه��ای عمرانی را کاهش 
دهد ای��ن اقدام نیز زمینه بیکار ش��دن عده ای را فراهم 
می س��ازد. امروز هم در وضعیت خوبی به س��ر نمی بریم 

و اگر این اقدامات انجام ش��ود وضع را بدتر خواهد کرد. 
بنابراین به نظر می رس��د با توجه به مس��ئله مالیات ها و 
افزایش قیمت خدمات عمومی طرح هدفمندی یارانه ها 

تنها راه حل مفید به نظر رسیده باشد. 
البته فش��ار زیادی را بر اقش��ار کم درآمد جامعه وارد 
می کن��د و اگر قرار باش��د این سیاس��ت اجرا ش��ود در 
کنارش سیاس��ت حمایت از اقش��ار کم درآمد جامعه هم 
باید اعمال ش��ود. اگ��ر قیمت خدم��ات عمومی افزایش 
یاب��د، باید به هم��ان میزان دولت حمایت ه��ای الزم را 
از اقش��ار آس��یب پذیرتر جامعه انجام دهد. از طرفی نیز 
این سیاس��ت ها وابستگی این اقش��ار به دولت را افزایش 
می دهد. در نتیجه ما در شرایطی قرار داریم که متاسفانه 
ب��ه دلی��ل فرآیند ه��ای نادرس��ت اقتصادی، وابس��تگی 
ش��دیدی به نف��ت پیدا کرده ای��م و به ظاه��ر کاری هم 
نمی ش��ود کرد. طبیعتا هر تصمیمی که در دولت اتخاذ 
می شود تبعات اجتماعی زیادی به همراه دارد و می تواند 

منجر به افزایش آس��یب های اجتماعی و همچنین فقر و 
مشکالت اجتماعی ناشی از آن ش��ود. بنابراین تاکید بر 
این اس��ت که دولت همزمان ب��ا اجرای طرح هدفمندی 
یارانه ها، سیاس��ت هایی را جهت حمایت قش��ر کم توان 
 جامعه اعمال کند و فقط نگویند که چاره ای جز افزایش 

قیمت نیست. 
دولت باید به فکر تبعات اجتماعی ناش��ی از این طرح 
باشد و آن را دست کم نگیرد. در حال حاضر عده زیادی 
از ش��هروندان با شرایط اقتصادی امروز هم زیر خط فقر 
قرار دارند، حال اگر ما فاز سوم هدفمندی یارانه، را اجرا 
کنیم وضعیتشان وخیم تر خواهد شد، حال وظیفه دولت 
این است که با محاسبه و ارزیابی ضرر و زیان این دسته 
از شهروندان راه حل هایی برای جبران خسارت های ناشی 
از آن در نظر بگیرد. اگر به این مس��ئله توجه نشود خواه 
و ناخواه این ش��هروندان را درگیر مش��کالت جدی تری 

می کند. 

مشکالت جدی شهروندان

فرص�ت امروز: ش�انزدهم آذرم�اه همزم�ان با روز 
دانشجو دولت یازدهم دومین الیحه بودجه خود را 
سر موعد تقدیم مجلس کرد؛ الیحه ای که با توجه به 
احیای س�ازمان منحل  شده مدیریت و برنامه ریزی 
کش�ور، با آرم این س�ازمان به مجلس ارائه شد. در 
این الیحه کاهش توجه دولت به درآمدهای نفتی به 
خوبی عیان و حاکی از آن است که دولت سهم نفت 
را از س�بد درآمدی خود کاهش داده است. اما نکته 
جالب فقدان فاز جدید هدفمندی یارانه ها در الیحه 
دوم بود. طبق این الیحه، قرار است با اجرایی نشدن 
فاز جدید هدفمندی یارانه ها، س�قف درآمد اجرای 
قانون هدفمن�دی یارانه ها هم�ان ٤٨ هزار میلیارد 

تومان باش�د. ای�ن موضوع نش�ان می دهد دولت 
در الیح�ه دوم پیش�نهادی قصدی ب�رای اجرای 
ف�از جدید هدفمن�دی یارانه ها ن�دارد و به دنبال 
ثبات قیمت ها در  س�ال آینده اس�ت. دولت قصد 
داش�ت در سال آخر برنامه پنجم توسعه سیاست 
آزادس�ازی قیم�ت آب، ب�رق و گاز را اج�را کند. 
برخی کارشناس�ان معتقدند آزادس�ازی قیمت ها 
هم می تواند با بسته خروج از رکود تورمی همساز 
باش�د و برخی معتقدند در تعارض است. از سوی 
دیگر بای�د در نظر گرفت این اتف�اق مانند قانون 
هدفمندی یارانه ها می تواند خوش�ی ها و مصائبی 
به همراه داش�ته باش�د که باید با سیاست گذاری 

درست از دردسرهای احتمالی اقتصادی جلوگیری 
کرد. با تمام اینها و با توجه به الیحه ای که توسط 
دول�ت ب�ه تازگی ب�ه مجلس ارائه ش�ده اس�ت، 
همچنان پرس�ش هایی باقی اس�ت؛ آی�ا زمان در 
نظر گرفته شده برای اجرای این سیاست مناسب 
اس�ت؟ آیا اج�رای ای�ن سیاس�ت اجتناب ناپذیر 
اس�ت؟ چ�ه راه حل های�ی ب�رای دوران گ�ذار یا 
ب�ه حداقل رس�اندن ع�وارض جانبی ای�ن طرح 
وج�ود دارد؟ آیا همزمانی این سیاس�ت با اجرای 
بس�ته خروج از رک�ود در تعارض نیس�ت؟ اینها 
پرسش هایی است که در این شماره از »اقتصاد با 

مدیران« با کارشناسان در میان گذاشته ایم. 

نظرسنجی »فرصت امروز« از کارشناسان درباره آزادسازی قیمت آب، برق و گاز در سال آینده

خوشیهاومصائبآزادسازیقیمتها

درباره آزادسازی قیمت حامل های انرژیسمتنام

اقتصادداندکتر بیژن بیدآباد

باید هدف نهایی آزاد س��ازی قیمت ها در همه بخش های اقتصادی برای همه کاال ها باش��د، ولی الزاما این آزاد سازی باید با 
سیاس��ت ها دیگری صورت گیرد. برای مثال حذف انحصارهای بخش خصوص��ی و دولتی، کارتل ها و تراس های پنهان در 
بخش خصوصی، حذف رانت ها و امتیازات ویژه، جلوگیری از تخلفات قانونی و پولشویی و همچنین رعایت الزامات الزم برای 
اجرای یکس��ان قوانین برای همه از جمله پیش نیاز های اجرای این طرح است. آزاد سازی قیمت ها به بسته خروج از رکود 
نیز کمک می کند، زیرا به افزایش کارایی اقتصادی منجر می شود. پس باید گفت که سیاست آزادسازی قیمت ها از لحاظ 

اصولی در راستای بسته خروج از رکود است و در بطن خود آن را دنبال می کند، ولی باید پیش نیاز های آن رعایت شود. 

اقتصاددانآلبرت بغوزیان 

 یک سیاس��ت گذار باید یکس��ری نکات را در برنامه کاری اش لحاظ کند که یکی از این نکات اجرای اقتصاد مقاومتی 
اس��ت و بعد راهکار خروج از رکود و تورم. دولت باید توجه داش��ته باش��د که اگر اجرای این طرح به رکود و تورم بیشتر 
منجر می ش��ود سیاست های مکمل دیگر در کنارش قرار دهد و از طرفی برای مردم نیز باید افزایش درآمدی در دستور 
کار قرار گیرد. محصوالت کم مصرف با برچس��ب انرژی بهتر باید با قیمت مناس��ب تری به دست مصرف کننده برسد. اگر 
قرار باشد المپ کم مصرف هم گران باشد و قیمت سایر لوازم هم به همین صورت افزایش یابد از آنجا که به نظر می رسد 

سیاست مکملی هم در پیش نیست، با بسته خروج از رکود در تعارض خواهد بود.

 رییس کمیسیون تدوین عزت  اهلل یوسفیان مال
آیین نامه داخلی مجلس

 

 بس��ته خروج از رکود اکنون در مجلس تصویب ش��ده و در دست اجراس��ت. با توجه به اینکه دولت هنوز سهم تولید 
را نداده، در نتیجه اگر در این میان افزایش قیمت ها و فاز س��وم هدفمندی یارانه ها اجرا ش��ود با بسته خارج از رکود در 
تضاد و تعارض آش��کار خواهد بود. اکنون ما در بخش هدفمندی یارانه ها باید بازنگری اساس��ی انجام دهیم و همچنین 
نواقص و ایراداتی دارد که نیازمند بررسی و اصالح است. قانون هدفمندی تا امروز گزینشی اجرا شده است. آنجایی که 
باید نقدینگی می دادند، پول دادند و آنجایی که فکر کردند به ضرر یک جریان خاص است برخی مواد را اجرا نکردند و 

مسائل سیاسی را در آن دخیل کردند.

 اقتصاددانجمشید پژویان

 بهتر است آزادسازی و اصالح قیمت ها هرچه زودتر اجرا شود. به زبان دیگر کلید حل مشکالت اقتصادی ما به هم ریختگی 
قیمت ها است. از زمان دولت قبل که اقدام به فریز کردن قیمت ها شد، فاصله قیمت های واقعی با قیمت های موجود بیشتر 
شد و ما شاهد عس العمل غلط اقتصادی کشور شدیم که بزرگ ترین معضالت اقتصادی ما نیز ناشی از همین قضیه است. 
به عبارت دیگر به هم ریختگی عالئم که در اقتصاد باید راهنمای کارآفرینان باش��د در اقتصاد ما غلط اجرا ش��ده است. در 
نتیجه بهتر اس��ت اصالح این عالئم هرچه زودتر اجرا ش��ود و یطعا اجتناب ناپذیر خواهد بود، زیرا زمانی که در حال فریز 
کردن قیمت ها بودند داد می زدیم که این کار را نکنید و فاصله فاحش قیمت ها شوک به اقتصادمان وارد می کند. متاسفانه 

کسی گوش نکرد و اکنون نیز دولت فعلی با وجود اینکه خودش منتقد این سیاست است، به ناچار آن را دنبال می کند.

 جامعه شناسسعید معیدفر

 اگر قیمت خدمات عمومی افزایش یابد، باید به همان میزان دولت حمایت های الزم را از اقشار آسیب پذیرتر جامعه انجام 
دهد. از طرفی نیز این سیاس��ت ها وابس��تگی این اقشار به دولت را افزایش می دهد. در نتیجه ما در شرایطی قرار داریم که 
متاسفانه به دلیل فرآیند های نادرست اقتصادی، وابستگی شدیدی به نفت پیدا کرده ایم و به ظاهر کاری هم نمی شود کرد. 
طبیعتاً هر تصمیمی که در دولت اتخاذ می ش��ود تبعات اجتماعی زیادی به همراه دارد و می تواند به افزایش آس��یب های 
اجتماعی و همچنین فقر و مش��کالت اجتماعی ناش��ی از آن منجر ش��ود. بنابراین تاکید بر این است که دولت همزمان با 
اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، سیاست هایی را جهت حمایت قشر کم توان جامعه اعمال کند و فقط نگویند که چاره ای 

جز افزایش قیمت نیست.

عزت اهلل یوسفیان مال
رییس کمیسون تدوین آیین نامه داخلی مجلس

دکتر بیژن بیدآباد
اقتصاددان

جمشید پژویان
اقتصاددان

سعید معیدفر
جامعه شناس

آلبرت بغوزیان 
اقتصاددان
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غالمحس�ین س�لطان محمدی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه استان تهران گفت: در ایران بیشترین فروش گل برای مراسم ختم است و سرانه مصرف گل در 
کشور ما به 10 شاخه هم نمی رسد که از این تعداد پنج شاخه برای مراسم  ختم است. این در حالی است که سرانه مصرف گل و گیاه در اروپا برای هر فرد ساالنه 150 تا 

200 شاخه گل است.

نمودار امروز

شمــاره 115 www.forsatnet.ir16 صفحه

خودپرداز

سـودوکـو

کیوسـک

بازگشت پنگوئن های دریم وورکز
ب��ه گ��زارش نیوی��ورک تایم��ز، 
»پنگوئن ه��ای ماداگاس��کار« فیلم 
جدی��د کمپان��ی دری��م وورکز که 
با حض��ور بندیک��ت کامبربچ، جان 
مالکووی��چ و کن جئونگ ش��کل گرفته داس��تان چهار 
پنگوئن را نش��ان می دهد ک��ه وارد ماجراهای عجیب و 

غریبی می شوند. 
به گزارش مهر، ریکو، اس��کیپر، کووالسکی و پرایوت 
پنگوئن های معروفی هستند که در سال جاری میالدی 
در انیمیشن »پنگوئن های ماداگاسکار« راهی پرده های 

بزرگ سینما  شدند. 
ای��ن اگ��ر چ��ه کار جدی��دی از مجموع��ه فیلم های 
»ماداگاس��کار« است که توس��ط کمپانی دریم وورکز و 
اریک دارنل و س��ایمون جی اس��میت س��اخته شده، از 
هنرمندی صداپیش��گانی مانند بندیکت کامبربچ، جان 
مالکوویچ، کن جئونگ و پیتر استورمر بهره برده است. 
دومین تریلر این فیلم به ماجرای شخصیت های اصلی 
داستان به عنوان چهار برادر در سرما بازمی گردد و اینکه 
 چط��ور آنها توانس��تند تبدیل به مامور مخفی ش��وند و 
بعدها با ش��خصیت منف��ی اصلی داس��تان یعنی دکتر 
اکتاویوس براین )با ب��ازی مالکوویچ( مبارزه کنند. آنها 
تبدیل به اس��تادهای تغییر قیافه و جاسوسی می شوند 
و جلوی نقشه های ش��یطانی دکتر اکتاویوس در ایرلند 

را می گیرند. 
 »پنگوئن های ماداگاس��کار« به عن��وان یک مجموعه 
پویانمای��ی تلویزیونی ک��ه در ش��بکه نیکلودین امریکا 
پخ��ش می ش��د، در بی��ش از ۲۷ کش��ور ب��ه دس��ت 

عالقه مندان رسید. 

عوارض نوشابه های انرژی زا
به گزارش وال اس��تریت ژورنال، 
در ی��ک دوره پ��س از جن��گ در 
ژاپن، آمفتامین ها بس��یار مش��هور 
بودند اما در ده��ه 1950 میالدی، 
قانونی برای کنترل مصرف این ماده به تصویب رس��ید. 
سپس در سال 196۲ میالدی کارخانه »تالیشو« نوعی 

نوشیدنی انرژی زا را با نام »لیپویتان« تولید کرد. 
مدتی طول کش��ید ت��ا این نوع نوش��یدنی به امریکا 
رس��ید. در دوره ای در نوشابه های کوکا، کوکائین وجود 
داش��ت اما این وضعیت خیلی طول نکش��ید. در س��ال 
1949 شیمیدانی از ش��یکاگو نوشیدنی حاوی کافئین 
تهی��ه ش��ده از ویتامین را توصیه کرد ک��ه در تبلیغات 
ص��ورت گرفت��ه در مورد آن بر نقش این نوش��یدنی در 

تقویت قدرت جسمی افراد تاکید شده بود. 
در این مدت، نوش��یدنی های انرژی زای ژاپنی از آسیا 
به اروپ��ا راه پیدا کردن��د. »دیتریخ ماتس��چیتز« مدیر 
بازرگانی یک ش��رکت اتریش��ی در ف��روش محصوالت 
سرویس های بهداشتی در سال 1984 میالدی از شغل 
خ��ود کناره گیری ک��رد و با یک تولیدکنن��ده تایلندی 
نوش��یدنی های انرژی زا اقدام به تولید نوش��یدنی هایی 
از این دست کردند. ماتس��چیتز نوشیدنی های تولیدی 
کارخانه خود را در سال 199۷ میالدی به امریکا صادر 

کرد و بازار نوشیدنی های انرژی زا داغ شد. 

تردست موفق و پولدار
 به گ��زارش فوربس، فناوری های 
عص��ر نوین از یک س��و و بازی های 
ج��ذاب کامپیوتری از س��وی دیگر 
از نظ��ر  نتوانس��ته اند  هن��وز ه��م 
هیجان آوری و ایجاد ش��گفتی رقیب��ی جدی برای هنر 
تردس��تی برخی ش��عبده بازان به حس��اب آیند. در این 
می��ان دیوید کاپرفیلد، س��لطان صحنه ه��ای نفس گیر 
ش��عبده بازی، س��بکی جدید در این حرف��ه ابداع کرده 
که چش��مان میلیاردها مخاطب تلویزیونی را در حیرتی 

بزرگ به تماشا وامی دارد. 
ترفند ه��ای دیوید ک��ه در واقع محصول اس��تعداد و 
تجربه او هستند، شاید تا سال ها همچون معمایی کشف 
ناشده باقی بمانند.  موفق ترین تردست جهان در منطقه 

»متوچن« واقع در ایالت نیوجرسی امریکا متولد شد. 
 »دیوی��د کاپرفیل��د« بی��ش از 40 میلی��ون بلیت به 
واس��طه اجرای نمایش های زنده اش فروخته و توانسته 
بی��ش از 3 میلیارد دالر فروش داش��ته باش��د. این رقم 
حت��ی از درآمد »مایکل جکس��ون« خواننده مش��هور 

امریکایی نیز بیشتر است. 

در تهران هیچ چیز عجیب نیست. بی شک 
این جمله فقط مخصوص تهران نیس��ت. در 
هرنقط��ه دنیا اتفاق��ات عجیب و دور از ذهن 
ممکن است بیفتد. اما من قصد ندارم فعال از 
مرزهای این شهر فراتر بروم، دوست دارم در 
همین ش��هر در میان شما بگردم ببینم چرا 

در شهر ما اینقدر همه چیز فرق می کند. 
اگ��ر از بیماری و دردهای العالج و هزاران 
م��رض س��خت بگذریم ب��ا پدی��ده جدیدی 
در پزش��کی مواجه می ش��ویم که بیشترین 
طرفدار را بین هنرپیش��ه های هالیوود و بعد 
ایرانی ها دارد. شاید این موضوع خود به یک 
ن��وع بیماری تبدیل ش��ده باش��د، در قرنی 
که عجیب ترین اتفاقات برای بش��ر و توسط 
دس��ت بشر می افتد این همه جراحی زیبایی 
و تبدی��ل ش��دن به چه��ره ای جدید ش��اید 
اتفاق غیر عادی نباش��د. جراحی زیبایی این 
س��ال ها به خصوص در ایران به یک اپیدمی 
بیمارگون��ه تبدیل ش��ده که بخ��ش زیادی 
از آن درگیری ه��ای چش��م و هم چش��می 
و رقاب��ت بر س��ر زیباتر بودن اس��ت. بالها و 
اتفاق��ات ناگواری که در ای��ن زمینه می افتد 
ب��ه کنار، هزینه های هنگفتی را که برای این 
جراحی ها صرف می ش��ود نمی ش��ود نادیده 
گرف��ت. مخارج��ی که صرف ای��ن زیبایی ها 
می ش��ود گاهی در حدی اس��ت که می تواند 
ج��ان یک انس��ان را از م��رگ حتمی نجات 
دهد. دوست داشتم پای حرف های پزشکان 
بنشینم و بپرس��م چرا این پدیده اینقدر در 

بین جوان های ما س��ر باز کرده، تا جایی که 
حت��ی پای مردان هم به این بازی باز ش��ده 
و دیگر بینی عمل ش��ده و ابروهای بوتاکس 
زده و صورت ه��ای کش��یده در مردان عیب 
نیست! اما چون این امکان فراهم نشد سراغ 
بیمارهای این پزشکان رفتم. تخصص زیبایی 
در می��ان پزش��کان کم کم به یک ن��وع بازار 
و منب��ع درآمد اقتصادی تبدیل ش��ده و هر 
دکتری بنا به تعرفه خاص خودش، س��ابقه و 
میل شخصی اش هر قیمتی که بخواهد اعالم 
می کند و معموال هم کس��ی شکایتی ندارد و 

همه به راحتی زیر این تیغ ها می روند. 
دختری که معتقد اس��ت بین��ی اش اصال 
زیبا نبوده و هزینه ای بالغ بر چندین میلیون 
برای عم��ل آن پرداخت��ه، می گوید: »خیلی 
هم عمل س��اده ای نیست، تازه کار این دکتر 

بیشتر از اینها می ارزد.«
»از یک سنی به بعد باید صورت را جراحی 
ک��رد وگرنه خیلی زود پیر می ش��ویم.« این 
جواب دختری بود که آنقدرها س��ن نداشت 
که نگران پیری زودرس باشد اما تا همین جا 
چه��ار عم��ل زیبای��ی روی صورت��ش انجام 
داده و تقریب��ا ب��ه ج��ز رنگ چش��م ها هیچ 
نقطه طبیعی در صورتش نیس��ت. دوست و 
همراهش می گوید »برای هر عمل ساعت ها 

وقت صرف شده.«
با یک حساب سرانگشتی می توان تخمین 
زد که ه��ر دکتر زیبایی به طور متوس��ط با 
چندین عمل دم دس��تی، که خیلی هایش در 
مط��ب انجام می ش��ود، در پای��ان ماه چقدر 

درآمد فقط از این راه کسب می کند. 

یک��ی از هم صحبت های م��ن حال خوبی 
ندارد. کمی خمیده راه می رود و به س��ختی 
و ب��ا صدای��ی گرفته توضی��ح می دهد: »این 
سومین بار است که عمل می کنم، البته این 
عم��ل آخر ترمیمی بود. خرابی دکتر قبلی را 

پاک کردم.«
مادرش، ک��ه از ظاهرش می ت��وان فهمید 
از قشر متوس��ط جامعه هس��تند، می گوید: 
»دس��تش بش��کند که این بال را س��ر بچه ام 
آورد، تا االن س��ه ب��ار عمل کرده این بار هم 
که خیلی س��نگین بود، هم خ��ود عمل هم 

هزینه اش.«
ترجیح دادم سکوت کنم! شاید من خیلی 
آرمان��ی فکر می کنم یا دنی��ای ما باهم فرق 
دارد ام��ا چندین بار به س��رم زد از یک نفر 
بپرس��م ش��ما که این هزینه های هنگفت را 
فقط ب��رای زیبای��ی صرف می کنی��د چقدر 
به جیب ه��ای خال��ی بچه های س��رطانی و 
دخترکان��ی ک��ه از بیماری ه��ای خاص رنج 
می برند و هزینه های درمانشان را ندارند فکر 

کرده اید؟ 
قطعا زیباتر ش��دن حق هر انس��ان اس��ت 
و کس��ب درآمد هم حق پزش��ک، اما اینکه 
دنیای زیبایی را به یک بازار اقتصادی و عمل 
پزش��ک را به یک کاالی لوکس تبدیل کنیم 
عجیب نیست؟ درس��ت است که در این راه 
پزشک و بیمار با هم در حال معامله سنگین 
باش��ند و حتی نرخ تورم و باال پایین ش��دن 
ارز را در ای��ن رابط��ه موثر بدانن��د و مطب 
پزش��کان زیبایی دس��ت کمی از بازار بورس 

نداشته باشد؟ 

اقتصاد زیبایی

بعد از صدور قطعنامه از آنجا که مردم گمان 
می کردند حتما اجناس، ارزان تر خواهد ش��د 
برای خرید هر نوع کاالیی دس��ت نگه داشته 

بودند و هیچ کس خرید نمی کرد.
البته ای��ن تنها دلیل خواب ش��رکت نبود، 
مس��ائل دیگری نیز در جری��ان بود که به من 
و ش��رکایم برمی گشت و من تصمیم گرفتم از 
آنها جدا ش��وم. این بار نیز همان رویای قبلی 
در س��رم بود که م��ن باید یک کار مس��تقل 
ب��رای خ��ودم دس��ت و پا کنم. حدود ش��ش 
س��ال از روزی که س��اراول را ترک کرده بودم 
می گذش��ت، اما این فکر همچنان ذهن مرا به 

خود مشغول کرده بود. آن زمان سهم هرکدام 
از شرکا از شرکت، یک سوم بود.

وقتی به ش��رکا گفتم ک��ه دیگر نمی خواهم 
ش��راکت را ادامه بدهم، اول فکر کردند شوخی 
اس��ت ولی زمانی که دیدن��د در تصمیم خود 
مصمم هستم، با هم به توافق رسیدند تا هرکدام 
پنج درصد از س��هم خود را به ن��ام من کنند؛ 
یعن��ی من 44 درصد و آنها هرکدام ۲۷ درصد، 
اما پاسخ من، ضمن تشکر از آنها، منفی بود. آنها 
هم بیکار ننشس��تند و شرایط دشواری را برایم 
به وجود آوردند. به این ترتیب که اعالم کردند 
اگر بخواهی بروی، باید کل سهام خود را بدون 
دریافت مبلغی به نام ما کنی یا اینکه شرایط ما 
را بپذیری. در آن مقطع، دو فرزند هم داشتم و 
باید رفاه آنها را فراهم می کردم. با دوستانی که 

داشتم و دس��ت اندرکار بودند، مشورت کردم و 
شرایط خودم را گفتم. یکی از آنها جناب آقای 
دکتر غنیمی فرد بود. ایش��ان پرس��یدند: »چرا 

می خواهی شراکتت را به هم بزنی؟«
گفت��م: »آخ��ه می دون��ی دکت��ر! وقتی من 
بلدم رانندگی کنم، چرا یه وس��یله پیدا نکنم 
ت��ا خودم تنهایی رانندگی کنم؟ آخه دوس��ت 
دارم با سرعت به جلو برم. در حالی که االن یه 
ماشین داریم و سه نفر راننده هستیم.« گفت: 
»عجب! پس می خوای تنهایی به حرکت ادامه 
بدی! استقالل کار بسیار درسته، به شرطی که 
شرایط آماده باشه. مس��یر درسته، هدفی هم 
که انتخاب کرده ای قابل تقدیر اس��ت، اما باید 
خودت رو برای سختی های زیادی آماده کنی.« 
ادامه دارد...

فرصتی برای مستقل شدن 

 سهم منابع درگیر بانک ها در شرکت ها به کل دارایی
هفت بانک بیش از پنج 
درصد کل منابع خود را که 
شامل س�رمایه و سپرده 
می ش�ود ص�رف خرید 
س�هام بن�گاه کرده اند. 
بانک های حکمت ایرانیان، 
آینده و س�ینا ب�ا فاصله 
زیادی از مرز تعیین شده 
قرار گرفته اند و بانک های 
ایران زمین، پاس�ارگاد، 
تجارت و کارآفرین حدود 
6 تا 7 درصد منابع را در 
بخش شرکت داری درگیر 

کرده اند. 

گزینه های فراغتی بخش بزرگی از زندگی جوانان را تشکیل می دهد و اگر این گزینه ها 
تقویت شود، گرایش به سبک های منحرفانه کمتر خواهد شد. 

 حق انتخاب در س��بک زندگی مستقر اس��ت و با دستورالعمل و بخشنامه نمی توان در 
ای��ن زمینه کاری از پیش برد، بنابراین تنها راه حل درونی کردن هنجارها و ارزش هاس��ت 
که این امر نیز با کاهش فش��ارهای اقتصادی و افزایش نقش مداخله خانواده ها در تربیت 

فرزندان تحقق می یابد. 
 جوانان از قش��رهای مختلفی تش��کیل ش��ده اند و اولویت های گوناگونی دارند، اما آنچه 
مس��لم اس��ت اکثریت آنها جوانی خود را در الگوی جوانی پررنج به س��ر می برند و هر چه 
این دوره  گذار جوانی طوالنی تر ش��ود، پیامدهای ناگوارتری خواهد داشت و پیش بینی ما 

طوالنی تر شدن این دوره است. 
مس��ئله مهم این اس��ت که آیا جوانان دچار بیگانگی سیاسی ش��ده اند و میزان اعتماد 
اجتماعی و سیاس��ی آنها چگونه اس��ت؟ آیا این مسائل باعث افسردگی و ناامیدی جوانان 
ش��ده است؟ اینها مواردی اس��ت که مسئوالن ذی ربط باید آنها را بررسی کنند تا بتوانند 

در حوزه جوانان به خوبی تصمیم گیری کنند. 
جوانان در تمام دنیا یا توس��ط دولت های رفاه یا به وسیله خانواده ها مورد  حمایت واقع 
می ش��وند و دس��ت اندرکاران حوزه جوانان باید به این نکته توجه کنند که جوانان تا چه 
ان��دازه امروزه در حوزه های کار، تحصیل، ازدواج، مس��کن و بهداش��ت مورد حمایت های 
دولت و خانواده ها هس��تند. قطعا امروزه جوانان از این دو منبع دچار مش��کل هستند که 

روی شهروندی تمام عیار جوانان تاثیر بسزایی خواهد گذاشت. 
شهروندی تمام عیار به عنوان یک حق اساسی برای جوانان ما، به این معناست که افراد 
در زمان مناسب توان رفع نیازهای خود را داشته باشند و این گونه نباشد که یک فرد در 
50 سالگی یکی از مشکالتش چون مسکن حل شود. در این شرایط با افزایش نرخ جرم و 
انحرافات و آسیب های اجتماعی که جوانان یا نقش فعال در آن دارند یا قربانی اند روبه رو 
خواهیم ش��د. این آسیب ها یا به ش��کل فعال پرخاشگری و خشونت یا به شکل منفعالنه 
در اشکال افسردگی و خودکشی یا مهاجرت خود را نشان خواهد داد. جوانان برای پاسخ 
به تناقض هایی که در زندگی دارند با گرایش به س��مت خرده فرهنگ ها و زاویه گرفتن از 

گفتمان مثلث به دنبال راه حل های فردی می روند. 

مسائل جوانان و حق انتخاب آنها

منطقه آزاد

این روز ها هر جا می روی و هر سایتی را باز می کنی خبر از فساد و فاسد شدن و تاریخ انقضا 
و... است، از سوپرمارکت محلمان گرفته که دیروز از فاسد شدن برخی مواد غذایی اش به خاطر 
تاریخ انقضا می گفت تا کشف 1۲000 میلیارد تومان فساد بانکی! خالصه اینکه باید حواسمان 

جمع باشد درگیر این فساد و فساد بازی نشویم که بد چیز دست و پاگیری است. 
امروز هم مانند گذش��ته دو خبر را برایتان نقل می کنیم تا شما را به چالشی جدید در 

زمینه تشخیص خبر درست درگیر کنیم. 
خبر اول

وزی��ر نفت با بیان اینکه کاری که بابک زنجانی انجام داد از نوادر روزگار اس��ت، گفت: 
بابک زنجانی ۷000000000000 تومان از پول کشور را خورده است. 

خبر دوم
وزیر نفت با بیان اینکه کاری که بابک زنجانی انجام داد کارهای معمول و روتین است، 

گفت: بابک زنجانی ۷000000000000 تومان به دولت کمک کرده است. 
بررسی خبر اول

خبر اول درس��ت است و صحت این صحبت را خبرگزاری ها تایید کرده اند. منتها یکی 
از مشکالتی که ما خودپردازی ها با این مبلغ داشتیم عدم توانایی در فهمیدن مبلغ فوق 
است. این مبلغ با این همه صفر یعنی چقدر؟ بعد از ساعت ها بحث و گفت وگو با دوستان 
فهمیدیم مبلغ فوق ۷000 میلیارد تومان اس��ت. بنده در نوش��تن این عدد نیز مش��کل 
داشتم، وقتی عدد فوق را نوشتم دلم می خواست گریه کنم و فریاد بزنم خدایا چقدر زیاد! 
نکته بعدی در مورد این روایت این اس��ت که جن��اب وزیر فرموده اند این مبلغ را خورده 
اس��ت، چطور می توان این مبلغ را خورد؟ ما با دوستان همکارمان ساعت ها بحث کردیم 
ک��ه چگونه می ت��وان این مبلغ را خورد و در نهایت دیدیم که حتی خوردن این مبلغ هم 
کار سختی است و اگر بخواهیم این کار را بکنیم نهایت می توانیم به شکل زیر عمل کنیم: 

*۲00هزار تومان نوشابه بخوریم. 
* 300هزار تومان ساندویچ ویژه بخوریم. 

*100 هزار تومان پاپ کورن بخوریم. 
*۲00هزار تومان رستوران برویم. 

*۲00هزار تومان نوتال بخوریم. 
*۲00 هزار تومان س��رم و آمپول بخوریم. )چون حالمان بد می ش��ود بعد از این همه 

خوردن(
*۲00 هزار تومان آبمیوه با پالپ

*500هزار تومان شیشلیک. 
*100هزار تومان آدامس

* پنج میلیون تومان دمنوش و قهوه )دوست دارم می فهمی.(
ت��ا همین االنش��م دارم می ترک��م از بس خ��وردم، جمع مبالغی که عرض کردم ش��د 

۷000000 تومان! هنوز شش صفر دیگر کم دارد. 
ما خودپردازی ها بس��یار مش��تاقیم تا جن��اب زنجانی را مالقات کرده و این س��وال را 
بپرس��یم که: »بزرگ��وار! در چه زمان و با چ��ه معده ای این مقدار را خ��ورده ای؟ آیا دو 
و تعداد بیش��تری معده داری؟« و در نهایت به ایش��ان عرض کنیم که: »جناب زنجانی 

ممنون از اینکه هستید.« 
واقعا باید از بعضی دوستان به خاطر بودنشان در کهکشان راه شیری تشکر کرد. 

بررسی داستان دوم
نمی دانم در ایران زندگی می کنید یا نه یا اینکه چه مدتی است اخبار را دنبال نکرده اید. 
ولی هر چه هس��ت اگر تصور کرده اید که این خبر درس��ت است، واقعا برایتان متاسفم و 

امیدوارم خداوند شفای عاجل عطا کند. 

ممنون از اینکه هستید

طی ۲0 س��ال گذشته میزان مصرف گوشت قرمز در میان خانوارهای ایرانی 58 درصد 
کم شده و به میزان 40 درصد به مصرف گوشت پرندگان افزوده شده است. البته از سال 
1389 می��زان مصرف گوش��ت پرندگان نیز با کاهش قابل توجهی روبه رو ش��د و به این 
ترتیب هر خانوار ایرانی ساالنه 40 کیلوگرم از این نوع گوشت استفاده کرده است. با این 
حال همچنان دو عنصر اساسی سبد غذایی خانوارهای ایرانی در انحصار برنج و نان باقی 
مانده اس��ت. گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد شاخص قیمت این گروه غذایی در 

قیاس با ماه قبل 8 درصد رشد داشته است. 
پیش از این اعالم ش��ده بود قیمت متوس��ط برنج هزار تومان کاهش یافته اس��ت ولی 
آمارهای رسمی این جریان را تایید نمی کرد. براین اساس شاخص گروه عمده خوراکی ها، 
آش��امیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲3۲/3رسید که نسبت به ماه قبل ۷/. درصد 
افزایش داش��ته است. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲30/1 
رس��یدکه نس��بت به ماه قبل 8/. درصد افزایش نش��ان می دهد. ش��اخص گ��روه اصلی 
خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷/4درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم 1۲ 

ماهه این گروه 15/6درصد است. 
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