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با رویکرد استقرار اقتصاد دانش بنیان، نوآور، مولد و فرصت ساز

صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی در گفت وگو 
 با برنامه من طهران شبکه خبری العالم گفت: 
راه دیگری جز تعامل و تفاهم باقی نمانده است...

 امکان رسیدن به تفاهم
بسیار باالست

رییس سازمان انرژی اتمی در گفت وگو با العالم:

گزارش »فرصت امروز« از کم و کیف ورزشی خانوادگی در ارتفاعات برفی تهران 

اسکی؛ گردشگری برفی

درآمد نجومی شهرداری باوجود رکود در بازار مسکن

رک��ود صنع��ت س��اختمان در 
آستانه دو سالگی قرار دارد، وقتی 
نخس��تین عالئم بیماری رکود در 
بنگاه ه��ای مش��اوران امالک که 
پایین آمدن حج��م معامالت بود، 
خود را نش��ان داد، کارشناس��ان 

علت آن را تمرک��ز  دولت دهم در 
آخرین س��ال فعالیتش بر به پایان 
رساندن بزرگ ترین پروژه دولتی، 
یعنی همان مس��کن مه��ر عنوان 
می کردند و معتقد بودند، با تغییر 
فضای سیاسی کش��ور رکود هم از 

جان این صنعت خارج می ش��ود، 
اما رکود پس از تغیی��ر دولت هم 
ادامه داشت و این بار کارشناسان 
معتقد بودند، باید منتظر باشیم تا 
سیاست های دولتی در این حوزه 

مشخص شود. 

تهـران
شهری برای فروش

سه شنبه ای که فرا نمی رسد

در نشست تخصصی آب، فرهنگ و جامعه مطرح شد

آب رفته بازمی گردد؟ 

خرید حقوقی ها افزایش یافت، اما صف های فروش جمع نشد

مقاومت بورس در آخرین خاکریز
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 تبلیغات متفاوت
با شعارهای دوپهلو

فرهنگ در خدمت 
طراحی برند شهری

کسب و کاری که اقتصاد 
را زیر و رو می کند

 نگاهی به تبلیغات محیطی
بانک گردشگری

9

 نگاهی به روند برندسازی برای
شهر میالن در آستانه اکسپو 2015

 گزارش »فرصت امروز«
 از چگونگی مدیریت صرافی
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بسته خروج از رکود درانتظار رسیدگی در مجلس

مجل��س  پژوهش ه��ای  مرک��ز 
در گزارش��ی به وضعی��ت منابع و 
مصارف الیحه بودجه س��ال آینده 

کل کشور پرداخت. 
مرک��ز  گ��زارش  مقدم��ه  در 
درب��اره  مجل��س  پژوهش ه��ای 
وضعی��ت منابع و مص��ارف الیحه 
بودج��ه س��ال آینده کل کش��ور 
آمده اس��ت: در ای��ن گزارش پس 
از تشریح شرایط اقتصادی کشور، 
)به عن��وان  بودج��ه  کارکرده��ای 
ابزاره��ای  مهم تری��ن  از  یک��ی 
بررسی  اقتصادی(  سیاست گذاری 
و سپس با راهبردهای اصلی دولت 
در تهی��ه و تنظی��م الیحه بودجه 
س��ال 1394 کل کش��ور مقایسه 

شده است. 
همچنی��ن ضمن م��رور ترکیب 
مناب��ع و مصارف عموم��ی الیحه 
اصل��ی  محوره��ای  بودج��ه، 
تصمیم گی��ری مجل��س ش��ورای 
اس��المی پیرام��ون بودجه س��ال 

1394 ارائه شده است. 
در ای��ن گ��زارش با اش��اره به 
شرایط اقتصادی کشور در هنگام 
تقدیم الیحه تصریح ش��ده است: 
در س��ال های اخی��ر متغیره��ای 
اقتص��اد کالن کش��ور ی��ک دوره 
بی ثبات��ی را تجرب��ه کرده اند و از 
س��ال 1391 شرایط رکود تورمی 
بر اقتصاد کشور حاکم بوده است. 
طبق گزارش بان��ک مرکزی نرخ 
رش��د اقتصادی کش��ور در سال 
1392، ب��ه می��زان منف��ی 1.9 
درص��د و نرخ ت��ورم 34.7 درصد 

بوده است. 
با این ح��ال، آماره��ای مربوط 
به س��ه ماه��ه اول 1393 نش��ان 
می ده��د، نرخ رش��د اقتصادی در 
س��ه ماه��ه اول 1393 براب��ر 4.6 
درصد بوده اس��ت. همچنین نرخ 
ت��ورم در پای��ان آبان م��اه 1393 
به 18.2 درصد رس��یده است و با 
توج��ه به ن��رخ 15 درصدی تورم 
روند  انتظ��ار می رود  نقطه به نقطه 
کاهشی تورم در ماه های آتی سال 

1393 ادامه یابد. 
کارشناس��ان،  اغلب  عقی��ده  به 
چش��م انداز ن��رخ رش��د اقتصادی 
کش��ور در س��ال 1393 مقداری 
مثب��ت و البته ناچیز اس��ت. طبق 
بین الملل��ی  صن��دوق  گ��زارش 
پول، نرخ رش��د اقتص��ادی ایران 

 2015 و   2014 س��ال های  در 
درص��د   2.2 و   1.5 ترتی��ب  ب��ه 
پیش بینی شده است. بانک جهانی 
نیز نرخ رش��د اقتصادی کش��ور را 
برای این دو س��ال به ترتیب 1.5 
و 2 درصد پیش بینی کرده است. 

بدی��ن ترتیب باوج��ود بی ثباتی 
ش��دید متغیره��ای کالن از قبیل 
ن��رخ ت��ورم، ن��رخ ارز و غی��ره در 
سه سال گذش��ته، در سال جاری 
نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد 
کاهش یافته و شاهد کاهش نسبی 
ت��ورم و مثبت ش��دن نرخ رش��د 
اقتص��اد و البته ثبات نس��بی نرخ 
ارز در سال 1393 بوده ایم. با این 
وجود، برای س��ال 1394 به سبب 
کاه��ش قیمت نفت و نامش��خص 
بودن وضعیت تحریم ها پیش بینی 
روند متغیرهای اقتصادی دش��وار 

است. 
در  مجلس  پژوهش ه��ای  مرکز 
ادام��ه ارزش منابع حاصل از نفت 
م��ورد  را  نفت��ی  فرآورده ه��ای  و 
اش��اره قرار داده و افزوده است: در 
قان��ون بودج��ه 1393، قیمت هر 
 بش��که نفت خ��ام و میعانات گازی 
100 دالر، نرخ برابری دالر مبنای 
محاسبات بودجه معادل 26.500 
ری��ال، ص��ادرات نفت خ��ام یک 
میلی��ون بش��که در روز، صادرات 
میعان��ات گازی 297 هزار بش��که 
در روز و ف��روش میعانات گازی به 
پتروشیمی ها 120 هزار بشکه در 

روز در نظر گرفته شده بود. 
در الیحه بودجه 1394، قیمت 
هر بش��که نف��ت خ��ام و میعانات 
گازی 72 دالر، ن��رخ برابری دالر 
مبن��ای محاس��بات بودجه معادل 
28.500 ریال و صادرات نفت خام 
و میعان��ات گازی همانن��د س��ال 
1393 در نظر گرفته شده است. 

مقادی��ر  عملک��رد  پیش بین��ی 
مذک��ور در س��ال 1393 گوی��ای 
آن اس��ت که میانگی��ن قیمت هر 
بش��که نفت خام و میعانات گازی 
ت��ا پایان س��ال ح��دود 93 دالر، 
نرخ براب��ری دالر معادل 26.500 
ریال، ص��ادرات نفت خ��ام حدود 
روز،  در  بش��که  میلی��ون   1.08
ص��ادرات میعان��ات گازی نزدیک 
238 هزار بش��که در روز و وصولی 
حاص��ل از ف��روش میعانات گازی 
به پتروش��یمی ها حدود 20 هزار 

بشکه در روز خواهد بود. 
با ف��روض مطرح ش��ده، ارزش 
کل ص��ادرات نفت خام و میعانات 
بودج��ه 1393  قان��ون  در  گازی 
ح��دود 51 میلی��ارد دالر منظور 
شد که پیش بینی می شود، حدود 
45میلی��ارد دالر عملکرد داش��ته 
باش��د؛ این رق��م در الیحه بودجه 
1394، حدود 37 میلیارد دالر در 

نظر گرفته شده است. 
پس از کس��ر سهم شرکت نفت 
س��هم  و  دالر(  میلی��ارد   5.39(
صندوق توسعه ملی )6.83میلیارد 
و  نفت خ��ام  ص��ادرات  از  دالر( 
)37.16میلی��ارد  گازی  میعان��ات 
گرف��ت  نتیج��ه  می ت��وان  دالر( 
دالر  میلی��ارد   24.94 ح��دود 
بابت  ری��ال(  )710.760میلی��ارد 
س��هم دول��ت از مناب��ع حاصل از 
صادرات نفت در ردیف 210101 
و ردیف 210109 پیش بینی شده 

است. 
در همی��ن ح��ال، بن��د »ن« 
تبص��ره »2« م��اده واح��ده به 
دول��ت اج��ازه می ده��د، مازاد 
درآمده��ای پیش بین��ی ش��ده 
ریال��ی حاصل از ص��ادرات نفت 
)ک��ه  گازی  میعان��ات  و  خ��ام 
می تواند ناشی از افزایش قیمت 
نفت ی��ا افزای��ش ص��ادرات یا 
افزایش نرخ ارز باش��د( تا سقف 
150 هزار میلیارد ریال را صرف 
سرفصل های متعدد و کلی کند. 
در نتیجه، بر این اساس وجوهی  
ب��رای واریز به حس��اب ذخیره 

ارزی باقی نخواهد ماند. 
این در حالی اس��ت که حساب 
ذخی��ره ارزی طب��ق م��اده )14( 
قانون نف��ت مصوب 1390 و ماده 
)85( قانون برنامه پنجم توس��عه 
ب��رای جلوگیری از آثار نوس��انات 
قیمت نفت بر ثبات بودجه تشکیل 
ش��ده و هرگونه اس��تفاده از مازاد 
منابع نفتی نس��بت به پیش بینی 
بودج��ه بای��د از طریق س��ازوکار 
حساب ذخیره ارزی صورت گیرد. 
طب��ق ماده )85( قان��ون برنامه 
عوای��د حاص��ل از ص��ادرات نفت 
)اعم از نفت خام و میعانات گازی( 
به صورت نقدی و تهاتری و درآمد 
فرآورده های  ص��ادرات  از  دول��ت 
نفتی و خالص ص��ادرات گاز پس 
از کس��ر مصارف ارزی پیش بینی 

ش��ده در جدول های قانون بودجه 
کل کش��ور و پس از کس��ر سهم 
صندوق توس��عه ملی به حس��اب 
ذخی��ره ارزی واریز می ش��ود، اما 
حکم بن��د »ن« تبصره »2« ماده 
واح��ده نه تنه��ا این س��ازوکار را 
مخدوش کرده، بلکه با تغییر ماده 
)85( قان��ون برنامه، حکم به واریز 
مازاد منابع نفتی بیش از 150هزار 
میلیارد دالر به صندوق توسعه به 
جای واریز به حساب ذخیره ارزی 

داده است. 
عالوه بر این، روش پیش��نهادی 
)باوجود آنکه در چند س��ال اخیر 
در بودجه های سنواتی تکرار شده 
اس��ت( به معن��ای تصویب متمم 
بودجه  بودج��ه ضم��ن تصوی��ب 
سنواتی اس��ت که در عمل خالف 
اص��ول بودجه ری��زی به وی��ژه در 

شرایط محدودیت منابع است. 
مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس از 
دیگر محورهای مهم تصمیم گیری 
در الیح��ه بودج��ه 1394، توجه 
به س��هم صندوق توس��عه ملی از 
منابع نفتی دانسته و عنوان کرده 
است: براساس قانون برنامه پنجم 
توسعه، سهم صندوق توسعه ملی 
از 20 درصد شروع شده و هر ساله 
سه درصد به آن اضافه خواهد شد. 
در نتیجه، در سال 1394 باید این 
س��هم حداقل 32 درص��د در نظر 
گرفته ش��ود، ام��ا در تبصره »2« 
 الیح��ه بودجه 1394 این س��هم 
20 درصد منظور ش��ده است. این 
اقدام نه تنه��ا برخالف ماده )84( 
قان��ون برنامه پنجم توس��عه بوده، 
بلکه با بند »18« سیاست های کلی 
اقتص��اد مقاومتی مبنی بر افزایش 
ساالنه س��هم صندوق توسعه ملی 
از مناب��ع حاصل از ص��ادرات نفت 
و گاز تا قطع وابس��تگی بودجه به 

نفت مغایر است. 
حس��اب ذخی��ره ارزی ک��ه به 
بودج��ه  تعادل بخش��ی  منظ��ور 
عموم��ی کش��ور در مواجه��ه ب��ا 
کاهش درآمدهای نفتی تش��کیل 
ش��د، در عمل فاقد منابع اس��ت. 
در سال 1394 که دولت با نوسان 
احتمالی منابع نفتی مواجه خواهد 
شد، وجود س��ازوکارهای مناسب 
ب��رای جبران کاه��ش درآمدهای 
نفتی یکی دیگر از محورهای مهم 

تصمیم گیری مجلس است. 

ایرادهای بودجه 94 به روایت مرکز پژوهش های مجلس
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استفاده از نیروگاه های خرد 
و پراکن��ده ب��رای برق رس��انی 
به روس��تاهای کوچ��ک دور از 
ش��بکه، صرفه اقتص��ادی دارد 
اما توس��عه ای��ن نیروگاه ها به 
دلیل اس��تقبال نکردن بخش 
خصوصی با کندی انجام ش��ده 
و از برنامه ه��ا عقب هس��تیم. 
براس��اس برنامه ری��زی دولت، 
قرار است س��ال آینده با نصب 
نیروگاه های خرد، 200 تا 400 
م��گاوات ظرفی��ت جدی��د در 

کشور ایجاد شود. 
نیروگاه های خ��رد و پراکنده 
تولید  ظرفیت ه��ای کوچ��ک 
انرژی هس��تند ک��ه می توانند 
بخشی از نیازهای مجتمع های 
تولیدی  واحدهای  مس��کونی، 
بزرگ یا روستاهای کم جمعیت 
و دورافت��اده  از ش��بکه اصلی را 
تامین کنن��د. به ای��ن ترتیب، 
اتکا ب��ه ش��بکه اصل��ی انرژی 
کش��ور کاهش می یابد و اگر بنا 
به دالیلی، زیرساخت های برق 
کشور دچار سانحه شد، فعالیت 
بخش هایی ک��ه از نیروگاه های 
اس��تفاده  پراکن��ده  و  خ��رد 
می کنن��د، متوقف نمی ش��ود. 
مهم ترین مزی��ت نیروگاه های 
تولید پراکن��ده، کاهش تلفات 
ش��بکه اس��ت؛ معضلی که در 
ای��ران بس��یار جدی اس��ت. با 
توجه ب��ه مزای��ای نیروگاه های 
تولید پراکن��ده و اهمیت تنوع 
بخشی به سبد انرژی، بسیاری 
از کش��ورهای جهان ترکیبی از 
نیروگاه ه��ای مختل��ف را برای 
تامی��ن نیازه��ای مش��ترکان 
خ��ود در نظ��ر می گیرن��د ت��ا 
ثبات و پای��داری در ش��بکه به 
باالترین حد ممکن برسد. البته 
مدیران بخش ان��رژی ایران نیز 
طی س��ال های اخیر ب��ه مقوله 
اس��تفاده از نیروگاه ه��ای خرد 
در  پرداخته ان��د.  پراکن��ده  و 
ح��ال حاضر دولت به س��وخت 
مورد نیاز برای ای��ن نیروگاه ها 
یاران��ه می ده��د؛ یعن��ی بهای 
در  استفاده ش��ده  س��وخت 
نیروگاه ه��ای خ��رد و پراکنده 
مش��ابه نیروگاه ه��ای حرارتی 
بزرگ محاسبه می شود. ضمن 
آنکه هر کیل��ووات ب��رق مازاد 
این نیروگاه ها را نی��ز گران تر از 
برق معمولی می خ��رد تا برای 
الزم  انگی��زه  س��رمایه گذاران 
برای ورود به ای��ن عرصه فراهم 
شود. اما گویا این اقدامات دولت 
انگیزه ای برای بخش خصوصی 
ایجاد نکرده و هن��وز به اهداف 
برنامه های تدوین ش��ده دست 

نیافته ایم. 

ظرفیت نیروگاه های خرد 
به 500 مگاوات می رسد

نیروگاه ه��ای خرد و پراکنده 
یا DG ب��ه نیروگاه��ی گفته 
می ش��ود ک��ه حداکث��ر توان 
تولی��د آن 25م��گاوات بوده و 
عمدتا برق تولیدی توسط این 
نیروگاه ص��رف مصارف داخلی 
می شود. این گروه از نیروگاه ها 
و  CCHP دس��ته  دو  ب��ه 

می ش��وند.  تقس��یم    CHP
 CCHP نیروگاه ه��ای  در 
برق، ب��رودت و ح��رارت تولید 
 CHP می ش��ود. نیروگاه های
حرارت و ب��رق تولید می کنند. 
س��یدرضا میران زاده حسینی، 
مج��ری ط��رح نیروگاه ه��ای 
ش��رکت  پراکن��ده  تولی��د 
توانی��ر می گوی��د، 30 درصد 
نیروگاه ه��ای خ��رد و پراکنده 
نصب ش��ده در کشور CHP و 
بقیه DG  اس��ت. راندمان این 
دس��ته از نیروگاه ها بین 42 تا 

80 درصد است. 
ک��ه  می کن��د  اضاف��ه  وی 
600م��گاوات نی��روگاه خرد و 
پراکنده در کش��ور نصب شده 
که ح��دود 350 م��گاوات آن 
در س��ال های اخیر بوده  است. 
امیدواریم تا پایان سال ظرفیت 
نیروگاه های خرد نصب ش��ده 
در کش��ور را ب��ه 350مگاوات 

برسانیم. 
ح�س���ی�نی  م�ی���ران زاده 
همچنی��ن از نص��ب 200 ت��ا 
400مگاوات ظرفیت جدید در 

سال آینده خبر می دهد. 
وی بیان می کن��د که بخش 
عمده تجهی��زات نیروگاه های 

خرد و پراکنده، وارداتی است. 
فقط مپنا قادر است موتورهای 
25 مگاواتی بس��ازد، اما تقاضا 
بیش��تر برای موتورهای یک تا 
سه مگاواتی اس��ت تا تولید آن 

در محل مصرف شود. 
مج��ری ط��رح نیروگاه های 
ش��رکت  پراکن��ده  تولی��د 
توانیر، تحریم ه��ا، تامین مالی 
نامناس��ب و چالش های پیش 
روی گش��ایش اعتبار اسنادی 
)LC(  را مهم ترین مش��کالت 
سرمایه گذاران معرفی می کند. 
وی ب��ه بخ��ش خصوص��ی 
توصی��ه می کن��د ب��ه س��مت 
تولی��د  دان��ش  بومی س��ازی 
مولدهای کوچک تر یک تا سه 

مگاواتی حرکت کنند. 

تحقق نیافتن حتی 
یک دهم اهداف دولت

می��ران زاده  درحالی ک��ه 
حس��ینی قیمت خری��د برق 
م��ازاد از نیروگاه ه��ای خرد و 
پراکن��ده را 90تومان به ازای 
ه��ر کیلووات س��اعت ب��دون 
اع��الم  س��وخت  محاس��به 
می کن��د، مه��دی مس��ایلی، 
مدیرعامل ش��رکت پردیسان 
فناوران نی��رو قیم��ت خرید 

برق را کمتر می داند. 
دول��ت  م�ی گ�وی���د،  وی 
ه���ر کیل��ووات س��اعت برق 
را   CHP ن�ی�روگ�اه ه��ای 
80 توم��ان و CCHP را 90 

تومان می خرد. 
مدیرعامل شرکت پردیسان 
فن��اوران نی��رو، هزین��ه ایجاد 

یک نی��روگاه DG ب��ا قابلیت 
CHP را ب��رای ه��ر م��گاوات 
برق تولیدی دو میلیارد تومان 

اعالم می کند. 
وی ادام��ه می دهد که دولت 
برای خرید ب��رق نیروگاه های 
پراکن��ده ش��رط گذاش��ته که 
ب��ازده نی��روگاه بای��د بیش از 
42درصد باشد. اگرچه مقامات 
دولت��ی مدع��ی هس��تند که 
بازده ای��ن نیروگاه ه��ا بیش از 
این مقدار اس��ت، ام��ا به لحاظ 
آماری چنی��ن راندمانی محقق 

نمی شود. 
تاکی��د می کن��د  مس��ایلی 
ی��ک ده��م  ح�ت���ی  ک���ه 
هدف گذاری ه��ای دول��ت در 
زمینه ایجاد نیروگاه های خرد 
و پراکنده محقق نش��ده است، 
بنابراین دولت ب��رای جذاب تر 
کردن حض��ور در ای��ن عرصه، 

باید چاره ای بیندیشد. 
پیش��نهاد وی ب��رای حضور 
فعال تر بخ��ش خصوصی برای 
ایجاد نیروگاه های خرد، کمک 
دولت به س��رمایه گذاری اولیه 

در این بخش است. 
ک��ه  می کن��د  اضاف��ه  وی 
بده��کار  ی��ک  نی��رو  وزارت 
بزرگ به حس��اب می آید، زیرا 
دولت پ��ول ن��دارد ت��ا وزارت 
نی��رو ب��ا پیمان��کاران صنعت 
برق تسویه حس��اب کن��د. این 
وزارتخان��ه ت��الش می کند از 
طریق تهاتر بدهی های خود را 
رفع کند. به همین دلیل به رغم 
در  س��نگین  س��رمایه گذاری 
نیروگاه های خرد، هیچ پولی به 

دست سرمایه گذار نمی رسد. 

مدیرعامل شرکت پردیسان 
فناوران نیرو در پاس��خ به این 
س��وال که چرا هم��واره بخش 
خصوصی ای��ران به دنبال جلب 
حمایت ه��ای دولت��ی اس��ت، 
این گونه پاس��خ می دهد که در 
کش��ور بخش خصوصی واقعی 
ش��کل نگرفته اس��ت. بخ��ش 
خصوصی که قدرت الزم برای 
حض��ور در بازار راک��د فعلی را 
داش��ته باش��د، انگشت ش��مار 

است. 
ک��ه  می کن��د  تاکی��د  وی 
بخ��ش خصوصی ب��رای ایجاد 
نیروگاه ه��ای خ��رد و پراکنده 
زی��ر هفت م��گاوات بای��د زیر 
نظ��ر ب��رق منطق��ه ای و برای 
ظرفیت ه��ای باالتر ب��ا نظارت 
ش��رکت توزیع فعالی��ت کرده 
و مجوزه��ای الزم را از ای��ن 
مجموعه ه��ا دریاف��ت کن��د، 
در حال��ی ک��ه فع��االن بخش 
خصوصی برای ی��ک ریالی که 
هزینه کرده، یک ریال سود هم 

دریافت نمی کند. 
هی��چ  می گوی��د  مس��ایلی 
عق��ل س��لیمی مایل نیس��ت 
ب��ا نظارت ه��ای دول��ت ب��ه 
س��رمایه گذاری اقدام کند و در 
نهایت هی��چ س��ودی دریافت 

نکند. 

دولت برای دیرکردها 
جریمه بدهد

امنی��ت  ع��دم  احس��اس 
سرمایه گذار سبب شده حضور 
بخش خصوصی در عرصه های 
مختلف کمت��ر ش��ود. محمد 
پارس��ا، نایب رییس کمیسیون 
ان��رژی ات��اق، یارانه ای ب��ودن 
قیم��ت ب��رق را عام��ل اصلی 
بی انگیزگی بخ��ش خصوصی 

می داند. 
وی ب��ر این ب��اور اس��ت که 
اگر دولت ب��ه خاط��ر دیرکرد 
پرداخت ها به بخش خصوصی، 
5/2 درص��د جریم��ه بده��د، 
امنیت س��رمایه گذاری تامین 

خواهد شد. 
ب��رق  می گوی��د،  پارس��ا 
نیروگاه ه��ای  از  تولیدش��ده 
خ��رد و پراکن��ده گران ت��ر از 
نیروگاه های بزرگ اس��ت، اما 
باید ای��ن نیروگاه ها در کش��ور 
توس��عه یابد ت��ا در زمان پیک 

بار، برق آنها وارد مدار شود. 
وی معتق��د اس��ت، س��هم 
نیروگاه ه��ای خ��رد و پراکنده 
در کش��ور ما خیلی کم اس��ت 
و دلی��ل آن اس��تقبال نکردن 
س��رمایه گذار بخش خصوصی 
به دلیل بدهکاری دولت به این 

بخش است.
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برگزاری الکترونیکی مناقصات 
صنعت نفت تا پایان سال

معاون امور مهندس��ی وزی��ر نفت گف��ت: همزمان 
با پایان کار کمیته های فن��ی و بازرگانی برای ارزیابی 
شرکت های متقاضی، شرایط مناس��ب برای برگزاری 

الکترونیکی مناقصات تا پایان سال فراهم می شود. 
س��یدعماد حس��ینی درگفت وگو با ایرنا در خصوص 
آخرین وضعیت بررس��ی صالحیت س��ازندگان صنعت 
نفت و تهیه وندورلیست واحد، اظهار کرد: فراخوان های 
متعددی ب��رای ثبت نام و خوداظهاری ش��رکت ها اعالم 
شده و در نهایت فرصت ثبت نام در آبان ماه به اتمام رسید. 
معاون امور مهندسی وزیر نفت با بیان اینکه پس از پایان 
ثبت نام، کار بررس��ی صالحیت ها آغاز شده است، افزود: 
بیش از دو هزار ش��رکت ثبت نام کرده ان��د که اطالعات 
1200 شرکت نهایی شده و برای ارزیابی به کمیته های 

فنی و بازرگانی معرفی شده اند. 
وی ادام��ه داد: در ش��رکت ملی نفت، ش��رکت ملی 
گاز، ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
و شرکت ملی صنایع پتروش��یمی، کمیته های ارزیابی 
فنی و بازرگانی تشکیل ش��ده که به ارزیابی صالحیت 

شرکت های متقاضی می پردازند. 
معاون امور مهندسی وزیر نفت با بیان اینکه فرآیند 
ارزیابی توس��ط کمیته های فنی و بازرگان��ی زیر نظر 
معاون��ت امور مهندس��ی وزارت نفت انجام می ش��ود، 
گفت: ش��رکت های متقاضی براس��اس نوع فعالیت و 
محصول تولیدی در چهار ش��رکت اصلی وزارت نفت 

دسته بندی می شوند. 
وی اف��زود: در نهایت، صالحیت این ش��رکت ها در 
کمیته راهبری س��امانه الکترونیک خری��د کاال که در 
معاونت امور مهندسی قرار دارد، بررسی می شود و در 
صورت تایید صالحیت، این شرکت ها در وندورلیست 

نهایی قرار می گیرند. 
معاون امور مهندس��ی وزیر نفت اظهار کرد: رؤسای   
فنی و بازرگانی ش��رکت های چهارگانه وزارت نفت در 

کمیته راهبری حضور دارند. 
حس��ینی گفت: با اتمام ارزیابی و بررسی صالحیت 
ش��رکت های متقاضی در کمیته های فنی و بازرگانی، 
س��امانه الکترونیکی خرید کاالی نفت تا پایان س��ال 

آماده شده و وندورلیست واحد نیز تهیه می شود. 
وی خاطرنشان کرد: همچنین همزمان با پایان کار 
کمیته های فنی و بازرگانی، ش��رایط ب��رای برگزاری 

مناقصات الکترونیکی تا پایان سال فراهم می شود. 
معاون امور مهندسی وزیر نفت ادامه داد: کارشناسان 
ش��رکت های تابعه وزارت نفت در حال آموزش استفاده 
از سامانه خرید الکترونیکی کاال هستند تا این سامانه از 
ابتدای سال آینده به طور کامل اجرایی شود. پراکندگی 
وندورلیست ها در ش��رکت های زیرمجموعه وزارت نفت 
از مشکالت عمده ای اس��ت که پیمانکاران و سازندگان 
صنعت نفت با آن مواجه هستند. گستردگی این وزارتخانه 
و برخورداری از چهار شرکت بزرگ و ده ها شرکت دیگر 
در زیرمجموعه، باعث می ش��ود که هر ک��دام یک روال 
مش��خص و جداگانه را در روند ارزیاب��ی مناقصه گران و 

معرفی آنها داشته باشند. 
برگ��زاری مناقص��ات متعدد توس��ط هر ک��دام از 
ش��رکت های فوق و تهیه وندورلیس��ت های جداگانه 
می تواند مش��کالتی را برای پیمانکاران و دستگاه های 

نظارتی ایجاد کند. 
وجود وحدت رویه و تهیه لیست های واحد می تواند 
ب��ه شفاف س��ازی عملک��رد وزارت نف��ت و برگزاری 

مناقصاتی کارآمدتر و سالم تر کمک کند. 

بازارهای صادراتی 
پتروشیمی اروند متنوع می شود 

پتروش��یمی اروند با توجه به روند رو به رش��د تولید 
می توان��د بازارهای صادرات��ی خود را متن��وع کرده و 

مقصد های صادراتی را افزایش دهد. 
حمی��د فدای��ی، مدیرعام��ل پتروش��یمی ارون��د 
در گفت وگ��و ب��ا نیپن��ا اظهار ک��رد: ظرفیت اس��می 
پتروش��یمی اروند 2.8میلیون تن در س��ال اس��ت و 
از ابتدای س��ال 93 تاکنون یک میلی��ون تن محصول 
تولید ش��ده که از این میزان 60 درصد در بازار داخل 
و 40 درصد در بازارهای صادراتی فروخته شده است. 

مدیرعامل پتروش��یمی اروند افزود: بازارهای هدف 
ما به دو بخش داخلی و خارجی مربوط می شود که در 
بخش داخلی صنایع پالستیک، چرم مصنوعی، لوله و 
اتصاالت، آلومنیوم و صنایع پوش��ش کابلی و در بخش 
خارجی خاورمیانه، هندوستان، چین، ترکیه، عراق به 
منظور تولید محصوالت مورد اشاره از مقاصد صادراتی 

پتروشیمی اروند هستند. 
وی ادامه داد: ب��ا برنامه ریزی های انجام ش��ده امید 
اس��ت تمام واحدها با ظرفیت مطلوب اق��دام به تولید 
کنند و اف��زون بر تامین نی��از داخل بتوانی��م افزایش 
صادرات را نیز رقم بزنیم و س��هم خ��ود را در بازارهای 

جهانی افزایش دهیم.  
به گ��زارش نیپن��ا، پتروش��یمی ارون��د بزرگ ترین 
تولید کنن��دگان زنجیره PVC در جه��ان با ظرفیت 
تولید س��االنه 2.8 میلیون تن محصوالت پتروشیمی 
اس��ت که این زنجیره ش��امل واحدهای شست وشوی 
نمک، اتیل��ن، بی کلراید و وینیل کلرای��د، منومر و نیز 
واحدهای جانبی مانند اسیدس��ولفوریک، واحد CF و 

برج های خنک کننده است. 
شرکت سهامی پتروشیمی اروند در راستای توسعه 
صنعتی و تثبیت پایه های استقالل کشور و در انطباق 
با اهداف و سیاس��ت های کالن بخش صنعت در رابطه 
با صادرات، انتقال دانش فنی، ایجاد اش��تغال، تربیت 
نیروی متخصص و تولی��د مواد پتروش��یمی با ارزش 
افزوده ب��اال، در تاریخ 1379/05/16 درس��ایت س��ه 
منطقه وی��ژه اقتصادی و در زمینی به مس��احت 108 
هکتار تاسیس ش��د، که از این مقدار حدود 46 هکتار 
طرح های مجموع��ه زنجی��ره واحده��ای پلی وینیل 
کلراید )PVC(  کلر آلکال��ی )CA(  اتیلن دی کلراید 
)EDC(  و وینی��ل کلراید مونوم��ر )VCM(  در نظر 

گرفته شده است. 
 

CNG با راه اندازی سامانه هوشمند سوخت و رونق بخش

مصرف بنزین کشور ٧٤ میلیون 
لیتر کاهش یافت

رون��ق صنع��ت CNG و راه اندازی س��امانه کارت 
هوشمند سوخت، مصرف کنونی بنزین را 74 میلیون 

لیتر در روز کاهش داده است. 
مدیرعامل ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی 
ایران به ش��انا  گفت: صنعت CNG و س��همیه بندی 
بنزین )با راه اندازی سامانه هوش��مند کارت سوخت( 
راهکارهای اجرایی موثر و نم��ادی از اقتصاد مقاومتی 
هس��تند که از ه��در رف��ت مناب��ع ارزی و س��رمایه 

قابل توجهی در کشور جلوگیری کرده است. 
س��یدناصر س��جادی اظهار کرد: اگر این طرح ها در 
کش��ور اجرا نمی ش��د، مصرف کنونی بنزین کشور به 
روزان��ه 144 میلیون لیتر می رس��ید، در حالی که این 
عدد هم اکنون در مح��دوده 70 میلی��ون لیتر در روز 
است. وی تصریح کرد: تا قبل از س��همیه بندی بنزین 
در س��ال 1386 مصرف این فرآورده نفتی، رش��د 10 
درصدی و در دو سال آخر قبل از اجرای سهمیه بندی 

نیز رشد 11 درصدی داشت. 

CNG کاهش واردات بنزین با جایگزینی
س��جادی تاکید ک��رد: اجرای طرح ه��ای CNG و 
اس��تفاده از این س��وخت پاک به جای بنزین، موجب 
ش��د تا روزانه به طور میانگین 18 میلیون مترمکعب 
جایگزین تقریبا همین مق��دار بنزین و موجب کاهش 

واردات این فرآورده استراتژیک به کشور شود. 
مدیر عامل ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی 
ایران گفت: اگر در س��ال شروع س��همیه بندی بنزین 
)س��ال 1386( این مهم عملیاتی نمی ش��د، در همان 
س��ال مجبور به عرضه روزانه 82میلی��ون لیتر بنزین 
می ش��دیم، اما با راه اندازی س��امانه هوش��مند کارت 

سوخت این عدد به 60 میلیون لیتر رسید. 
س��جادی تصریح ک��رد: مدیریت مص��رف بنزین با 
راه اندازی س��امانه هوش��مند س��وخت و رشد صنعت 
CNG، موجب ش��ده تا پایان سال گذش��ته، از محل 
اجرای این دو ط��رح، 57.5 میلیارد دالر برای کش��ور 
صرفه اقتصادی ایجاد شود و به لحاظ زیست محیطی 

نیز آثار مثبتی برجای بگذارد. 

رونق صنعت CNG با دیدگاه نوین
 ،CNG وی گفت: با دیدگاه نوین ایجاد شده در صنعت
جهت گیری در این بخش به س��مت ایجاد جذابیت های 
بیشتر برای حضور قوی تر بخش خصوصی متمرکز شده 
و افزایش کارمزد فروش هرمتر مکع��ب گاز از 40 تومان 
ب��ه 80 تومان، همچنی��ن پیش بینی پرداخ��ت کارمزد 
وی��ژه ب��رای س��رمایه گذاران این بخ��ش )CNG( )در 
 کالنشهرها 140 تومان و در غیر کالنشهرها 120 تومان، 

از آن جمله است. 
به گفته س��جادی، ایجاد فاصله نرخ می��ان بنزین و 
CNG نیز از دیگر راهکارهایی اس��ت که می تواند به 

این جذابیت کمک کند. 
مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی پخ��ش فرآورده ه��ای 
نفتی ای��ران گفت: ت��ا پای��ان آبان ماه امس��ال حدود 
2250جایگاه CNG در کش��ور فعال ش��ده اس��ت و 

158جایگاه دیگر نیز در دست احداث است. 

احتمال کشف
 یک پارس جنوبی جدید در ایران

مدیر اکتش��اف ش��رکت ملی نفت ایران با اشاره به 
شناس��ایی یک ذخیره عظیم گاز طبیع��ی در جنوب 
کش��ور اعالم کرد: حفاری چاه های اکتشافی به منظور 
تخمین دقیق حجم این سازند جدید گازی آغاز شده 
اس��ت. مهرهرمز قالوند، مدیر اکتش��اف شرکت ملی 
نفت ایران در گفت وگو با مهر، جزییات شناسایی یک 
ذخیره جدی��د گاز طبیع��ی در جنوب کش��ور، گفت: 
هم اکنون تس��ت و ارزیابی روی سازند »پائولوزوئیک« 
زیرین در حال انجام بوده که وجود ذخایر گاز طبیعی 

و میعانات گازی قطعی شده است. 
این مقام مسئول با اعالم اینکه شناسایی این سازند 
گازی فص��ل جدی��دی را در عرصه اکتش��افات گازی 
کش��ور رقم خواهد زد، تصریح کرد: در حال حفر یک 
حلقه چاه در منطقه خارک تنگ در نزدیکی بوشهر در 
حال انجام بوده که ش��واهد اولیه وجود گاز و میعانات 

گازی را تایید می کند. 
قالوند ب��ا بیان اینکه پیش بینی می ش��ود، وس��عت 
س��ازند گازی زکین تا تنگه هرمز امت��داد یابد، گفت: 
هم اکنون وس��عت این س��ازند جدی��د گازی و میزان 
ذخیره هیدروکربور درجا و قابل برداش��ت این سازند 

در حال انجام است. 
مدیر اکتش��اف ش��رکت ملی نفت ای��ران پیش تر با 
تاکید ب��ر اینکه ایران در اس��تان فارس به یک س��فره 
عظیم زیرزمینی گاز طبیعی دس��ت یافته است، بیان 
کرده بود: پیش بینی می ش��ود این س��فره عظیم گاز 
طبیع��ی از منطقه برازج��ان آغاز و تا گس��ل میناب و 

سواحل خلیج فارس امتداد داشته باشد. 
وی با ی��ادآوری اینکه این س��فره عظیم گاز طبیعی 
با حفر یک حلقه چاه در عمق 3300 متری زیر زمین 
کشف و شناس��ایی شده اس��ت، تاکید کرده بود: برای 
نخس��تین بار با حف��اری این چ��اه اکتش��افی در الیه 
هیدروکربوری »زکی��ن« که الیه زیری��ن پالوئوزیک 
بوده، ذخایر غنی هیدروکروب��وری به ویژه گاز طبیعی 

و نفت سبک کشف شده است.

لیال مرگن

آژانس بین المللی انرژی پیش بین��ی کرد، تقاضای نفت در س��ال آینده به دلیل وضعیت 
نامناس��ب اقتصادی کاهش می یابد. به گزارش فارس به نقل از یورونیوز، آژانس بین المللی 
انرژی پیش بینی می کند، نبودن تعادل در عرضه و تقاضای نفت در ب��ازار ادامه پیدا کرده و 
بیش از پیش قیمت نفت را دچار تنزل می کند. به این ترتیب پیش بینی می ش��ود تا پایان 
س��ال 2014 درحالی که میزان عرضه نفت به 2.5 میلیون بشکه در روز می رسد، نرخ تقاضا 
زیر رقم 1.5 بشکه در روز باشد. در س��ال 2015 گرچه میزان عرضه به زیر رقم 1.5 میلیون 
بشکه می رسد، اما میزان تقاضا همچنان پایین خواهد بود. بین المللی انرژی در گزارش ماهانه 
خود ضمن پیش بینی کاهش تقاضا در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، 
دلیل این روند را کس��اد بودن اوضاع اقتصادی و خطر تورم منفی می داند که برخی کشورها 
و مناطق از جمله حوزه پولی یورو را تهدید می کند. نیل آتکینس��ون، رییس کارشناسان و 
تحلیلگران لویدز می گوید: »زمان زیادی الزم است تا تولیدات نفت و محصوالت مربوط به 
پتروشیمی به قیمت مناسب، راه خود را در بازار باز کنند. صاحبان ذخایر نفتی و شرکت های 
فعال در بخش پتروش��یمی تمایل زیادی دارند محصوالت خود را به قیمت باال بفروشند و 

تولیدات قیمت پایین را جایگزین آنها کنند.«

آژانس بین المللی انرژی خبر داد

 کاهش تقاضای جهانی نفت برای سال آینده
دبیرکل اوپک با رد ارتباط تصمیم اوپ��ک به کاهش تولید برای ضرب��ه زدن به ایران 
و روس��یه و حتی رابطه این تصمیم با نفت ش��یل امریکا، گفت: »این س��خنان همگی 

نادرست است و با وجود اینها کاهش شدید نفت فراتر از چارچوب های بازار است.«
به گزارش فارس ب��ه نقل از رویت��رز، عبداهلل البدری، دبیرکل س��ازمان کش��ورهای 
صادرکننده نفت خام، اوپک، گفت: قیمت نفت بیش از اینک��ه عوامل پایه ای بازار بر آن 

تاثیر بگذارند، کاهش یافته است. 
 وی افزود: در نشس��ت ماه نوامبر که به عدم کاهش تولید اعضا منجر شد، هیچ کشور 
خاصی هدف این تصمیم )کاهش تولید( نبوده است. دبیرکل اوپک تصریح کرد: عوامل 
پایه ای نباید به چنین کاهش قابل توجهی در قیمت ها منجر شوند. برخی می گویند که 
این تصمیم با توجه به امریکا و تولید نفت شیل این کشور گرفته شده است. تمامی این 
سخنان نادرست اس��ت. همچنین برخی می گویند این تصمیم به ایران و روسیه مربوط 

می شده که این سخن نیز نادرست است.«
 براساس این گزارش، قیمت نفت در بازارهای بین المللی به کمترین رقم در پنج سال 

اخیر رسیده است. 

دبیرکل اوپک: 

کاهش قیمت نفت سیاسی نیست

 مدیر کنترل تولید شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی از تولید و عرضه 
بیش از 30 میلی��ون تن محصول 
به بازارهای داخلی و خارجی طی 
هش��ت ماهه نخست س��ال خبر 
داد و گفت: کمبود خ��وراک و گاز 
طبیعی، کاه��ش تحویل پروپیلن 
به مجتمع ه��ای پتروش��یمی به 
دلیل اش��کال در پاالیشگاه شازند 
اراک و کمب��ود آب به خصوص در 
منطقه ماهشهر از جمله مهم ترین 
چالش ه��ای موج��ود در صنعت 
پتروش��یمی طی این م��دت بوده 
است. به گزارش ایسنا، علیمحمد 
بس��اق زاده، با بیان اینکه تاکنون 
71 درصد ظرفیت اس��می تولید 

محص��والت پتروش��یمی کش��ور 
محقق شده که نس��بت به پارسال 
از رش��د 108 درص��دی برخوردار 
است، گفت: در صورت تامین کافی 
خوراک مجتمع های پتروشیمی از 
سوی شرکت ملی گاز ایران، تولید 
محصوالت پتروش��یمی کشور از 
42 میلیون تن تا پایان سال فراتر 
می رود که ب��ا تحقق ای��ن میزان 
تولید 73 درصد از ظرفیت اسمی 
تولید محصوالت پتروشیمی ایران 

تحقق می یابد. 
مدیر کنترل تولید ش��رکت ملی 
صنایع پتروش��یمی ای��ران کمبود 
خ��وراک، مش��کالت در زمین��ه 
تعمی��رات و فرآینده��ای موجود 

در مجتمع ها را ب��ه ترتیب از جمله 
دالیل اصلی نرس��یدن به ظرفیت 
تولی��د پیش بین��ی ش��ده در این 
شرکت دانس��ت و گفت: امسال با 
توجه به افزایش تولید گاز در میدان 
پارس جنوبی نس��بت به پارس��ال 

کمبود خوراک کمتری داریم. 

تحقق ٧5 میلیون 
مترمکعبی افزایش تولید گاز 

شیرین از پارس جنوبی
بس��اق زاده، با اش��اره ب��ه تحقق 
75میلی��ون  تولی��د  افزای��ش 
مترمکعب��ی گاز از می��دان پارس 
جنوبی گفت: هم اکنون موجودی 
انبارهای مجتمع های پتروشیمی 

کشور نسبت به پارسال بسیار کمتر 
شده که این امر حکایت از افزایش 
صادرات دارد.  وی کمبود خوراک و 
گاز طبیعی، کاهش تحویل پروپیلن 
ب��ه مجتمع ه��ای پتروش��یمی به 
دلیل اشکال در پاالیش��گاه شازند 
اراک، کمب��ود آب به خص��وص در 
منطقه ماهشهر و کاهش برداشت 
کودشیمیایی از سوی وزارت جهاد 
کش��اورزی را از جمل��ه مهم ترین 
چالش ه��ای موج��ود در صنع��ت 
پتروش��یمی ط��ی هش��ت ماهه 

نخست  امسال اعالم کرد. 
 مدیر کنترل تولید شرکت ملی 
صنایع پتروش��یمی ای��ران انجام 
هماهنگی ب��رای تامی��ن و توزیع 

اتیلن موردنیاز واحدهای فرآیندی 
مرتبط با خ��ط لوله اتیل��ن غرب، 
پیگیری و ش��رکت در جلسه های 
تنظیم موج��ودی بازار و تس��ریع 
در اجرای پروژه ه��ای ان جی ال با 
ش��رکت ملی نفت ایران، تعمیرات 
اساس��ی مجتمع های موج��ود در 
منطقه ماهش��هر، پیگیری جهت 
تداوم دریافت پروپیلن از پاالیشگاه 
کارگروه ه��ای  ایج��اد  ش��ازند، 
تخصصی باهم��کاری مجتمع های 
پتروش��یمی ب��رای تامی��ن کاال از 
داخل کش��ور و همکاری با سازمان 
اس��تاندارد ملی و تعالی سازمانی را 
از جمله اقدام های مهم در سال 93 

اعالم کرد. 

کمبود خوراک و گاز طبیعی از مشکالت صنعت پتروشیمی است 

پتروشیمی

200 تا ٤00 مگاوات ظرفیت جدید در سال آینده ایجاد می شود

استقبال اندک بخش خصوصی از توسعه نیروگاه های کوچک

گاز



بیستم مرداد ماه سال جاری 
بود که دولت، بس��ته خروج از 
رک��ود غیر تورمی را ب��ا هدف 
برون رفت از رک��ود، به مجلس 
شورای اس��امی برای تصویب 
ارائه کرد. اما با گذش��ت چهار 
ماه از ارائه این بسته به مجلس 
هن��وز خب��ری از تصوی��ب آن 
نیس��ت.  یک��ی از اولویت های 
دول��ت یازده��م در اقتص��اد 
ای��ران، از ابت��دای فعالیت��ش، 
رونق بخشیدن به تولید بود اما 
رک��ود حاکم بر ای��ن بخش که 
ناش��ی از تحریم ها، هدفمندی 
یارانه ها و واردات بی رویه بدون 
توجه به نیاز ب��ازار بود، آن قدر 
عظیم بود که دولت را ناچار کرد 
بسته ای جداگانه برای خروج از 

رکود غیرتورمی ارائه کند. 
وقتی این بس��ته به مجلس 
شورای اسامی ارائه شد، بیشتر 
نمایندگان به مورد تایید بودن 
کلیات این بسته معتقد بودند. 
بررسی این بسته به کمیسیون 
حمایت از تولی��د ملی مجلس 
س��پرده ش��د، اما هنوز بعد از 
گذشت چند ماه پای این بسته 
به صحن علنی مجلس باز نشده 
است.  از سوی دیگر، دولت قول 
داده بود تا پایان امسال کشور را 
از رکود خارج کن��د؛ به همین 
دلیل بس��ته خ��روج از رکود را 
که از بهار سال جاری وعده آن 
را داده بود، ت��ا مردادماه نهایی 

کرده و تحویل مجلس داد. 
تا مهرماه سال جاری به غیر 
 از خبرهای��ی کوتاه، خبر جدی 
دیگری از این بس��ته از مجلس 
شورای اس��امی بیرون نیامد 
تا اینک��ه اس��حاق جهانگیری، 
مع��اون اول رییس جمهور، در 
روز ملی صادرات مس��تقیما از 
مجلسی ها درخواس��ت کرد تا 

روند رس��یدگی به این بسته را 
تسریع کنند. 

سه شنبه های 
بی سرانجام

در هم��ان زم��ان یعن��ی 
28 مهرماه، جعف��ر ق�ادری، 
سخنگوی کمیسیون حمایت 
از تولید ملی مجلس ش��ورای 
اسامی به »فرصت امروز« در 
واکنش به درخواست اسحاق 
جهانگیری، گفت: »کمیسیون 
حمایت از تولید ملی درحال 
بررسی این بس��ته است اما به 
دلیل اینکه یک الیحه از سوی 
دولت ارائه شده و پیش از این 
نیز چند ط��رح در مجلس در 
همی��ن رابطه وجود داش��ته، 
طبیعتا بررسی همه این موارد 
زمان ب��ر اس��ت. پیش بین��ی 
زمان کمی دش��وار است، زیرا 
مجلس تعطیلی های��ی را در 
پیش دارد. البته موارد مربوط 
به الیحه دول��ت در کارگروه 
آماده است و گمان می کنم تا 
روز سه شنبه برای رأی گیری 
آماده شود، اما تصمیم گیری 
درباره مابقی��ه موارد در طول 
دو هفته آینده کمی دشوار به 

نظر می رسد.«
پ��س از آنکه در سه ش��نبه 
مذکور هیچ خبری از بس��ته 
خ��روج از رک��ود غیرتورمی 
نشد، سه ش��نبه دیگری وعده 
داده ش��د. یک ماه بعد یعنی 
28 آبان ماه، اسماعیل جلیلی، 
عض��و کمیس��یون حمایت از 
تولی��د ملی مجلس ش��ورای 
اس��امی درب��اره آخری��ن 
وضعیت الیحه خروج از رکود 
غیرتورمی به »فرصت امروز« 
گفت: »پیش بینی ما این است 
که ای��ن الیحه تا س��ه هفته 
آینده در دس��تور کار مجلس 

شورای اسامی قرار گیرد.«

بسته خروج از رکود 
مطالبه تولیدکنندگان از 

مجلسی ها
اکنون نزدیک به س��ه هفته 
از آخرین سه ش��نبه وعده داده 
ش��ده می گ��ذرد و همچن��ان 
خبری از بس��ته خروج از رکود 
نیس��ت. این ب��ار اما ب��ه جای 
دولتی ها، ای��ن تولیدکنندگان 
هس��تند ک��ه مجلس��ی ها را 
خط��اب ق��رار داده و درب��اره 
وضعیت بس��ته خ��رج از رکود 

سوال می پرسند. 
مرتض��وی،  محمدرض��ا 
دبیر خان��ه صنع��ت، معدن و 
تج��ارت ای��ران، در گفت وگو 
ب��ا »فرصت ام��روز« می گوید: 
»مجل��س باید ب��ا دول��ت در 
حمای��ت از تولیدکنندگان در 
هماهنگی باش��د. بسته خروج 
از رکود غیرتورم��ی نزدیک به 
چهار م��اه در مجلس ش��ورای 
اسامی است. در س��الی که با 
نام مدیریت جهادی نام گذاری 
ش��ده و حمای��ت از تولید ملی 
یک��ی از الزمه ه��ای ای��ن امر 
اس��ت، چرا باید قانونی که در 
حمایت از اقتصاد اس��ت، چهار 
ماه در مجلس شورای اسامی 

مسکوت بماند؟«
او می افزای��د: »م��ا تعج��ب 
می کنی��م از اینکه ع��ده ای در 
رس��انه ها فریاد می زنند که ما 
می خواهیم به اقتصاد مقاومتی 
تحقق ببخشیم، اما یک قانون 
کوچک که نیاز کشور برای رفع 
موانع بر س��ر راه اقتصاد است، 
مسکوت می ماند. مجلسی که 
تا این ان��دازه قاطعیت دارد که 
چه��ار وزی��ر را رد می کند، آیا 
آن ق��در توانایی ن��دارد که این 

قانون را به تصویب برساند؟«

دلیل مجلسی ها برای تاخیر 
حاال صدای اعتراض ها بلند 

ش��ده اما مجلس ه��م دالیل 
خودش را برای این تاخیر دارد؛ 
تاخی��ری که می توان��د مانعی 
برای تحق��ق وعده های دولت 
باش��د.  قادری در گفت وگو با 
»فرصت ام��روز« درباره دلیل 
ای��ن تاخی��ر بی��ان می کن��د: 
»اولویت با الیحه الحاق موادی 
به قانون تنظی��م مقررات مالی 
دولت بود، این الیحه باید قبل 
از بودجه آماده می ش��د. از نظر 
تق��دم و تاخ��ر ای��ن الیحه در 
اولویت بود، زیرا ما محدودیت 

زمانی داشتیم.«
او با اش��اره به رس��یدگی به 
این بس��ته در آین��ده نزدیک، 
می گوید: »کلیات این بسته رأی 
آورده است و جزئیات آن نیز در 
نخس��تین فرصت که به گمانم 
یکشنبه دو هفته بعد است، به 

رأی گذاشته می شود.«

کدام بندها محل 
مناقشه اند؟ 

ه��دف از تدوی��ن بس��ته 
خروج از رکود توس��ط دولت 
این بود که تحرک��ی به تقاضا 
با درنظ��ر گرفتن بخش عمده 
اختی��ارات دول��ت در عرصه 
اقتص��اد و به خص��وص اعمال 
سیاس��ت های پول��ی، مال��ی 
و ارزی تازه ت��ر، آسان س��ازی 
رونده��ای اداری و کاه��ش 
مالیات ها، ببخش��د. این بسته 
در 177 بند تدوین و بخش��ی 
از آن در شهریورماه با تصویب 
هیأت وزیران ب��ه بخش های 
مربوط اباغ شد اما حدود 30 
بند از آن نیاز به تصویب قانون 
در مجلس ش��ورای اس��امی 
داشت و به همین دلیل دولت 
در نیمه دوم شهریورماه بسته 
پیش��نهادی خود را به مجلس 
تقدیم کرد. مجلس نیز تا پایان 
شهریور درباره بندهایی از این 

بسته ازجمله بندهای مالیاتی 
تصمیم گرفت،  ام��ا بندهایی 
از آن وج��ود داش��ت که مورد 
مناقشه بود. به گفته جلیلی این 
بندها عبارت بودند از تس��عیر 
ن��رخ ارز و موض��وع وظای��ف 
ش��رکت ها و س��ازمان های 
توس��عه ای. جزییات دیگری 
هم بودند که تاکن��ون درباره 
آنها سخن ویژه ای گفته نشده 

بود. 
ق��ادری در پاس��خ ب��ه ای��ن 
پرس��ش که ک��دام بنده��ا در 
ای��ن بس��ته تغیی��ر کردن��د، 
اظه��ار می کند: »ت��اش ما بر 
این بود که پیش��نهاد دولت را 
تکمی��ل کنیم، اما چن��د مورد 
در این بس��ته وجود داشت که 
درباره آنه��ا اختاف نظر وجود 
داش��ت. موض��وع برداش��ت از 
صندوق توسعه ملی حذف شد. 
همچنین تس��عیر دارایی های 
خارج��ی و تس��عیر ارز بان��ک 
مرکزی تعدیل شد به این معنا 
که این منابع فقط برای تسویه 
بدهی ه��ای بانک مرک��زی به 
واردکنندگان کاالهای ضروری 
استفاده شود. س��عی ما بر این 
بود که هماهنگ��ی خوبی بین 
مجلس و دولت وجود داش��ته 
باش��د ک��ه خوش��بختانه در 
بررس��ی کلیات نیز این بس��ته 
نزدی��ک ب��ه 70 درص��د رأی 
آورد.« همچنین پی��ش از این 
جلیلی از تامین شدن نظر بخش 
خصوصی در اصاح این بس��ته 
سخن گفته بود. با اینکه مجلس 
هم دالیل خود را برای به تصویب 
نرس��یدن این الیحه دارد، اما با 
توجه ب��ه اینکه جزیی��ات مورد 
نظر مجلس نیز اصاح شده، به 
نظر می رسد، زمان منطقی مورد 
نظر به پایان رس��یده و ضرورت 
تصویب این بسته بیش از پیش 

خودنمایی می کند. 

بسته خروج از رکود درانتظار رسیدگی در مجلس

سهشنبهایکهفرانمیرسد

تاکید وزیر صنعت بر خودروسازی 
به جای مونتاژکاری، چراغ وضعیت 
اضط��راری را برای خودروس��ازان 
روش��ن ک��رده اس��ت. محمدرضا 
نعم��ت زاده در نشس��ت ش��ورای 
مش��ورتی صنع��ت خ��ودرو اعام 
کرده ک��ه طراحی و س��اخت انواع 
قطعات خودرو باید در داخل کشور 
انجام ش��ود و مونتاژکاری باید برای 
همیش��ه از فرهنگ خودروس��ازی 
حذف شود.  به گفته وزیر قرار است با 
یک برنامه ریزی در سه سال متوالی 
با افزایش توان داخل��ی و کمک به 
صنعت خودرو سازی و قطعه سازی 
در این بخش موفقیت هایی ش��کل 
گیرد.  شاتا )س��ایت خبری وزارت 
صنعت، معدن( به نقل از نعمت زاده 
نوشته در صورتی که این برنامه اجرا 
ش��ود یک تحول ایجاد خواهد شد 
و ضمن ایج��اد ارزش اف��زوده باال، 
می توان اش��تغال قابل ماحظه ای 
را برای جوانان کشور به ویژه دانش 
آموختگان این رش��ته تحصیلی به 
وجود آورد.  وزیر صنعت تاکید کرده 
که توان کشور در صنعت قطعه سازی 
نیز نسبت به گذشته افزایش یافته 
اس��ت. همچنین ام��روزه توجه به 
صرفه جویی در مصرف انرژی و تولید 
فزاین��ده خودروهای برق��ی کانون 
توجه مصرف کنن��دگان قرار گرفته 
اس��ت.  نعمت زاده به قطعه س��ازان 
توصیه ک��رده ک��ه در فک��ر تولید 

مشترک با قطعه س��ازان به روز دنیا 
باشند. 

سرانجام تولید مشترک 
در حال��ی که ب��ه توصی��ه وزیر، 
قطعه س��ازان خودرو بای��د به تولید 
مش��ترک ب��ا س��ازندگان خارجی 
بپردازن��د، یک کارش��ناس صنعت 
خ��ودرو از محدودیت های��ی برای 
ورود خودروس��ازان خارج��ی خبر 
داده است.  ش��هرام آزادی به ایسنا 
گفت: خودروسازان خارجی تمایل 
زیادی به حضور در بازار ایران دارند 
اما برخی محدودیت های بین المللی 
مانع این کار اس��ت. او ب��ا تاکید بر 
اینکه هم اکنون مص��رف خودرو در 
بسیاری از بازارهای جهانی کاهش 
یافته توضیح داده که در این شرایط 
خودروس��ازان بزرگ بین المللی به 
فکر یافت��ن بازاره��ای جدید برای 
عرضه محص��والت خود هس��تند، 
بازار ای��ران با توجه ب��ه بزرگی آن و 
همچنین قدیمی بودن بس��یاری از 
خودروه��ای در حال تولی��د، دقیقا 
همان بازاری است که خودروسازان 
جهانی به آن نیازدارند. خودروسازان 
بزرگ بین المللی ای��ن واقعیت را به 
خوبی درک ک��رده و در رایزنی های 
ب��ا  غیرمس��تقیم  و  مس��تقیم 
خودروس��ازان ایرانی به دنبال مهیا 
شدن ش��رایط برای حضور در ایران 
هس��تند.  به گفته او، ب��ا این حال 

محدودیت های ایجاد شده از سوی 
برخی کشورهای غربی مشکاتی را 
در این راه ایجاد کرده، به گونه ای که 
خودروسازان خارجی دوست دارند 
به ایران بیایند، اما ب��ه نوعی اجازه 
این کار به آنها داده نمی شود. در این 
شرایط مطمئنا با به نتیجه رسیدن 
مذاکرات هس��ته ای ش��اهد هجوم 
خودروسازان بزرگ بین المللی برای 

حضور در بازار ایران خواهیم بود. 

حذف آالیندگی موقعیت 
جدیدی برای همکاری 

کاه��ش آالیندگ��ی  در کش��ور 
و دسترس��ی به س��وخت پ��اک و 
موتوره��ای ک��م مص��رف از جمله 
دس��تاویزهایی اس��ت که می تواند 
زمینه همکاری بین خودروس��ازان 
ایرانی و خارج��ی راپدید آورده و در 
حالی که گفته می ش��ود موانعی بر 
س��ر راه این همکاری وج��ود دارد، 
س��عید مدن��ی، مدیر عام��ل گروه 
خودروسازی س��ایپا اعام کرده که 
با در نظر گرفت��ن الزامات قانونی در 
سبد س��وخت و کاهش آالیندگی 
در ایران، به دنبال س��وخت پاک و 
موتورهای کم مصرف هس��تیم که 
امیدواریم با همکاری دوجانبه بین 
صنعت ایران و آلم��ان این موضوع 
صورت پذی��رد.  او در دیدار با هیات 
اقتص��ادی - تجاری آلم��ان و عضو 
ش��رکت های انجم��ن خاورمیانه و 

نزدیک آلمان )نموف( ضمن بررسی 
ش��رایط هم��کاری و برنامه ه��ای 
مشترک آتی، افزود: در حال حاضر 
شرکت هایی که با گروه خودروسازی 
س��ایپا همکاری الزم را دارند، زمان 
پس از تحریم ها در اولویت همکاری 
با ما ق��رار خواهند گرف��ت. صنایع 
آلمان می توانند ب��ه زنجیره تامین 
قطعات و صنعت خودروس��ازی ما 
کمک کنن��د و عاقه مند هس��تیم 
که بی��ن صنع��ت قطعه س��ازی و 
خودروسازی سایپا و آلمان ارتباط 
خوب و موثری ایجاد شود و در این 
راه گام ه��ای خوبی برداش��ته ایم.  
مدنی درباره ضرورت حضور رقبای 
خودروس��از چین��ی و امریکایی در 
بازار ایران، افزود: کشورهای اروپایی 
باید شرایط را درک کنند و با توجه 
به حض��ور رقبای سرس��خت، روند 
روابط با ای��ران را در حوزه صنعت و 
تجارت تسریع بخشند.  مدیرعامل 
گروه خودروسازی سایپا با اشاره به 
س��ابقه همکاری بی��ش از یک قرن 
ایران با آلمان در زمینه ماشین آالت 
صنعتی، گفت: با توجه به داش��تن 
عایق ملی و میهنی به ملت آلمان 
و جایگاه فنی و اقتصادی مناس��ب 
در دنیا، روابط اقتص��ادی - تجاری 
با آلم��ان از اولویت های کاری گروه 
سایپا است.  مدنی خاطرنشان کرد: 
امیدواریم در ش��رایط تحریم های 
سیاس��ی، تا جایی که محدودیتی 

برای طرفین ایجاد نکند، همکاری 
دو جانبه خوبی داشته باشیم. 

وی افزود: سرمایه گذاری در ایران 
با توجه به بازارهای مناسبی که در 
ایران وکش��ورهای همس��ایه ایران 
وجود دارد توجی��ه اقتصادی دارد و 
به معنایی دیگر ایران پلی است برای 
توسعه تجارت در کشورهای توسعه 
نیافته ای که زیرساخت های مناسبی 

در حوزه صنعت خودرو ندارند. 
دام��ن، رییس و نماین��ده هیات 
بلندپایه آلمانی گفت: در سال های 
اخیر ب��ه دلیل تحریم ها، یکس��ری 
مش��کات به وجودآم��ده و وقت��ی 
که آماره��ای موج��ود در خصوص 
حجم تج��ارت ای��ران و آلم��ان را 
بررسی می کنیم، می بینیم که روند 
نزولی داش��ته و امیدواریم وضعیت 
سیاسی بهتر شود و به همین دلیل 
می خواهیم در ایران از شروع بهبود 
روند گفت وگو های سیاسی، فعالیت 
و همکاری مناسبی را شروع کنیم. 
نماین��ده هی��ات آلمانی ب��ه ادامه 
همکاری ها ب��ا ایران اش��اره کرد و 
افزود: آلمان در حوزه صنعت خودرو 
می تواند سرمایه گذاری مناسبی در 
صنعت خودروس��ازی ایران داشته 
باش��د و با توجه به اینک��ه صادرات 
از طری��ق ایران به لحاظ دس��تیابی 
مناسب به بازارهای منطقه راحت تر 
اس��ت، فعال کردن بخش صادرات 

از اولویت های کاری ما خواهد بود. 

اعالم وضعیت اضطراری برای خودروسازی و صنایع وابسته
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 بالتکلیفی تسویه بدهی ارزی 
5200 شرکت و واحد تولیدی

رییس کمیسیون س��رمایه گذاری اتاق تهران گفت: 
جلسه شورای پول و اعتبار برای چهارمین هفته پیاپی 
تشکیل نشده و وضعیت نرخ تس��ویه تسهیات ارزی 

معوق همچنان در یک بام و دو هواست. 
 محمدمه��دی رییس زاده در گفت وگ��و با فارس در 
خصوص وضعیت تعیین نرخ تس��ویه تسهیات ارزی 
معوق تولیدکنندگان و صادرکنندگان در شورای پول 
و اعتبار گفت: سه ش��نبه هفته آینده ب��رای چهارمین 
هفته پیاپی این جلس��ه تش��کیل نش��د، زی��را گفته 
 می ش��ود تعداد اعضای ش��رکت کننده ب��ه حد نصاب

 نرس��یده اس��ت. وی تصریح کرد: هم اکن��ون 5200 
ش��رکت و واحد تولیدی که در س��ال 90 تس��هیات 
ارزی دریافت کرده ان��د به دلیل مابه التف��اوت نرخ ارز 
باتکلیف ان��د و امکان دریافت تس��هیات جدید برای 

سرمایه در گردش خود را ندارند. 
به گزارش فارس، طی یک ماه اخیر ش��ورای پول و 
اعتبار رقمی را برای تسویه حس��اب تس��هیات ارزی 
معوق مصوب کرد که با ورود نعمت زاده، وزیر صنعت و 
اعتراض به این تصمیم قرار ش��د دوباره جلسه تشکیل 
و تصمیم جدید گرفته ش��ود، اما با گذشت چهار هفته 
این جلسه هنوز تشکیل نشده و تکلیف تسهیات ارزی 

معوق همچنان در هاله ای از ابهام است. 

بومی سازی 850 قلم از قطعات و 
تجهیزات فوالد مبارکه 

بومی سازی 850 قلم از قطعات و تجهیزات مورد نیاز 
شرکت فوالد مبارکه )اقام خرید خارجی( در سال 93 

در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. 
به گزارش روابط عمومی ایمی��درو، مدیر دفتر فنی 
نگهداری و تعمیرات شرکت فوالد مبارکه با اعام این 
خبر گفت: با تاش های این شرکت تاکنون 477 قطعه 
برای نخس��تین بار در داخل کشور س��اخته یا تامین 
داخلی ش��ده که در سه بخش ماش��ین آالت و قطعات 

یدکی، مواد مصرفی و مواد اولیه است. 
 محمد رجایی، ماموریت بومی س��ازی فوالد مبارکه 
را س��اخت یا تامین اقام مورد نیاز ش��رکت در داخل 
کشور متناسب با پتانسیل های موجود داخلی با حفظ 
کیفیت و زمان مطلوب ذکر کرد و افزود: در چشم انداز 
پنج ساله این ش��رکت تهیه و تکمیل مدرک فنی برای 
60 هزار »متریال کد« پیش بینی شده که طی پنج فاز 

در حال انجام است. 
 وی درباره فرآیند ذکر ش��ده گفت: ف��از اول فرآیند 
شناس��ایی، دس��ته بندی تخصص��ی، اولویت بندی و 
آماده س��ازی، فاز دوم تهیه و تکمیل م��دارک فنی در 
راستای بومی سازی، فاز سوم شناس��ایی سازندگان و 
مذاکره فنی با آنها، فاز چهارم اس��تعام و س��فارش و 
فاز پنجم ساخت و کنترل فرآیند آن، انجام اصاحات 

احتمالی، تست گرم و تهیه کتابچه نهایی  است. 

رده بندی کیفی 
خودروهای سواری منتشر شد

شرکت بازرسی و کیفیت ایران جدیدترین رده بندی 
کیفی خودروهای سواری داخلی در گروه خودروهای با 
سطح قیمتی کمتر از 20 میلیون تومان را انجام داد. در 
رده بندی کیفی خودروهای سواری سایپا 131 تولیدی 
س��ایپا با 77.3 نمره منفی در رتبه نخس��ت، خودروی 
سایپا 131 تولیدی پارس خودرو با نمره منفی 79.2 در 
رتبه دوم و س��ایپا 132 با 81.5 نمره منفی در رتبه سوم 
قرار دارد. به گزارش ایلنا، در گروه خودروهای در سطح 
قیمتی بین 20 تا 40 میلیون تومان نیز خودروی پارس 
تندر با 20.5 نمره منفی در رتبه نخست خودروهای این 
گروه قیمتی قرار دارد. تن��در 90 تولیدی ایران خودرو و 
پارس خودرو نیز با 20.7 نمره منفی به طور مشترک در 
رتبه دوم قرار دارند. رتبه سوم نیز با 22.1 نمره منفی در 
اختیار پژو 206 صندوق دار است. پژو 206 با 22.4 نمره 
منفی در رتبه چهارم ق��رار دارد. رانا با 24 نمره منفی در 
رتبه پنجم و پ��ژو پارس ایران خودرو خراس��ان با 51.1 
نمره منفی در رتبه شش��م قرار گرفته است. رتبه هفتم 
خودروهای با سطح قیمتی بین 20 تا 40 میلیون تومان 
در اختیار پ��ژو 405 با 51.5 نمره منفی و رتبه هش��تم 
با 52.1 نمره منفی در اختیار س��مند اس��ت. پژو 405 
ایران خودرو با 52.6 نمره منف��ی در رتبه نهم و ام وی ام 
315 با 54.7 نمره منفی در رتبه دهم قرار گرفته است. 
پژو پارس ایران خ��ودرو مازندران ب��ا 54.8 نمره منفی 
در رتبه یازدهم، تیب��ا با 60.4 منف��ی در رتبه دوازدهم 
و ام وی ام 110 ب��ا 83.4 نمره منفی در رتبه س��یزدهم 
ق��رار دارند. در گ��روه خودروهای با س��طح قیمتی بین 
40 تا 60 میلیون تومان نی��ز خودروی جک اتوماتیک با 
44.7 نمره منفی در رتبه نخس��ت قرار دارد. رتبه دوم با 
46.9 نمره منفی در اختیار جک و رتبه سوم با 51 نمره 
منفی در اختیار لیفان 620 است. ام وی ام 530 با 51.1 
نمره منفی در رتب��ه چهارم و وولیک��س C30 با 59.5 
نمره منفی در رتبه پنجم قرار گرفته اس��ت. اما در گروه 
خودروهای با سطح قیمتی بین 60 تا 80 میلیون تومان 
خودروی لیفان X60 با 50.5 نمره منفی در رتبه نخست 
و خودروی  ام وی ام X33 با 64.1 نمره منفی در رتبه دوم 
و آخر قرار دارد. در گروه خودروهای با سطح قیمتی باالتر 
از 100 میلیون تومان نیز خودروی سوزوکی گراند ویتارا 

با 16.6 نمره منفی قرار گرفته است.

ضرورت توسعه همزمان بافعالیت های 
زنجیره تولید مواد معدنی 

اگر بخواهیم سیاس��ت های معدن��ی دولت در رابطه 
با تامین نیاز داخلی را بررس��ی کنیم، باید سه نکته را 

مدنظر قرار دهیم. 
نخس��ت اینکه ممکن اس��ت در برخی مواد معدنی 
نی��از داخلی تامین ش��ود اما در آینده ممکن اس��ت با 
توسعه صنایع با کمبود مواجه ش��ویم به همین دلیل 
باید در کنار توس��عه صنایع، بحث اکتشاف و استخراج 
محدوده های معدن��ی افزایش یابد. نکت��ه دیگر اینکه 
حلقه های میانی فرآوری که واس��طه بین اس��تخراج 
مواد اولیه معدنی محصوالت نهایی هستند در صورتی 
که با کمبود مواجه باشند صنایع پایین دستی بازهم با 
مشکل مواجه خواهند بود، به همین دلیل باید توسعه 
واحده��ای میانی نیز هم جهت با توس��عه اس��تخراج 

افزایش یابد. 
موض��وع دیگری که تامین م��واد اولی��ه را به ویژه از 
تولی��دات بخش خصوص��ی تحت تاثیر ق��رار می دهد 
قیمت گ��ذاری دول��ت در م��واد معدن��ی اس��ت ک��ه 
پایین تر از س��طح جهانی اس��ت. در چنین ش��رایطی 
س��رمایه گذار بخ��ش خصوص��ی تمای��ل چندانی به 
س��رمایه گذاری نخواهد داش��ت، به همین دلیل نیاز 
است دولت بحث آزادسازی قیمت ها را در پیش بگیرد 
تا عاوه بر ایج��اد رقابت پذی��ری در تولید محصوالت 
تامین کننده نیاز صنایع پایین دستی، انگیزه الزم برای 
س��رمایه گذاری های جدید را ایجاد کند. اعمال تعرفه 
بر واردات محص��والت معدنی در داخل کش��وری که 
رقابت پذیری آن پایین است به رونق این بخش کمک 
خواهد کرد. به گونه ای که در بخش زغال سنگ، معادن 
ایران در استخراج با هزینه هایی روبه رو هستند و همین 
منجر به افزایش قیمت نهایی محصول می شود که در 
چنین شرایطی شرکت های فوالدساز و ذوب آهن برای 
تامین زغال مورد نیاز  خود اق��دام به واردات می کنند 
و همین منجر به کاهش حاش��یه سود تولیدکنندگان 
ایرانی می ش��ود و در نهایت فعالی��ت در این محصول 
کاهش می یاب��د. با این حال افزایش قیمت اس��تخراج 
س��نگ آهن در ایران به این ش��رایط باز می گردد، زیرا 
این ماده در ایران در عمق های باالست و از طرف دیگر 
به صورت الیه های نازک وجود دارد. این در حالی است 
که در اس��ترالیا در الیه های رویی با ضخامت باال یافت 
می شود و همین منجر به کاهش قیمت استخراج و در 
نهایت قیمت نهایی محصول می ش��ود که شرکت های 
ایرانی نمی توانند رقابت کنند، ب��ه همین دلیل اعمال 
تعرفه واردات نیاز اس��ت تا ضمن افزایش سود بیشتر 
به معادن زغال سنگ ایران، زمینه سرمایه گذاری های 

جدید به وجود آید. 

بازدید معاون وزیر از شهرک 
صنعتی ایبك آباد اراک

دکتر سیدمحمد ابریشمی، معاون وزیر و مدیرعامل 
سازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران 
به هم��راه نماینده مردم اراک، کمیج��ان و خنداب در 
مجلس و جمعی از مدیران صنعتی از واحدهای مستقر 
در شهرک صنعتی ایبک آباد بازدید کرد. ابریشمی در 
این بازدی��د از نزدیک در جریان نح��وه و میزان تولید، 
نوع تولید و مش��کات واحدهای تولی��دی قرار گرفت 
و پیش��نهادهای موثری در جهت بهتر شدن وضعیت 
تولید و مباحث زیس��ت محیطی به مدیران واحدهای 

صنعتی ارائه کرد. 
واحدهای تولیدی چرم مصنوعی ی��اران، واحد تولید 
اکس��یر پویان با ظرفیت تولیدی 150 هزار تن، شرکت 
اتحاد شیمی با تولید روزانه دو هزار لیتر و واحدهای تولیدی 
جهان الکل طب اراک با ظرفیت تولیدی 10هزار لیتر در 
روز ش��امل هفت هزار لیتر الکل طبی، دو هزار لیتر الکل 
صنعتی و هزار لیتر الکل مطلق و واحد تصفیه خانه شهرک 

از واحدهایی بودند که مورد بازدید قرار گرفت.

 قانون کار مانع تولید نیست 
 یک فعال کارگری با بیان اینکه قان��ون کار به هیچ 
وجه مانع تولید نیست، گفت: جامعه کارگری از اصاح 
مواد قانون کار در قالب الیحه رفع موانع تولید استقبال 

نمی کند. 
علی اصانی، در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: مخالف 
اصاح قانون کار نیس��تیم بلکه با دور زدن و سیاس��ی 
کردن قانون کار مخالفیم و معتقدیم، نگاه به قانون کار 
باید صنفی باشد و با مذاکره سه جانبه اصاح شود. در 
حال حاضر، برخی از مواد قانون کار مشکل دارد، زیرا در 
زمان خودش نوشته شده و باید اصاح شود، اما تاکید 
ما این اس��ت که چرا از ماده یک قانون کار برای اصاح 
ش��روع نکرده اند و یکباره به سراغ ماده  27 رفته اند. آیا 
جز این نیس��ت که 10 تا 15 درصد نیروهای شاغل در 
کارگاه ها رسمی هس��تند و به همین دلیل، دولت نیز 
در کنار کارفرمایان چش��م خود را ب��ه اصاح ماده 27 

دوخته است. 
ب��ه گفت��ه اصان��ی براب��ر م��اده 27 قان��ون کار، 
در صورت قص��ور کارگر فس��خ قرارداد وی از س��وی 
کارفرم��ا مس��تلزم تایید انجم��ن صنف��ی کارگری یا 
ش��ورای اس��امی کار اس��ت و ل��ذا اصاح م��اده 27 
قانون کار جز اخراج دس��ته جمعی کارگ��ران و افزوده 
 ش��دن به تعداد بی��کاران کش��ور نتیج��ه ای نخواهد 

داشت. 
رییس کانون شوراهای اسامی کار البرز تصریح کرد: 
بیش از دو دهه است که ش��ورای عالی کار می خواهد 
تبصره های ی��ک و دو ماده 7 قانون کار را بنویس��د اما 
نوش��تن آیین نامه ها به قدری س��خت بوده که در این 
مدت هیچ یک از وزیران نتوانس��ته اند یک ساعت وقت 

برای تنظیم و تدوین آن بگذارند. 

عسل داداشلو

محمدجعفر صادقی پناه
عضو هیات مدیره خانه معدن



براساس گزارش بانک مرکزی 
رش��د نقدینگی در هف��ت ماه 
نخست سال جاری به 11درصد 
رسیده است. براساس این آمار، 
نرخ رشد س��االنه نقدینگی در 
مهرم��اه مع��ادل 28/7 درصد 
گزارش ش��ده که نسبت به آمار 
م��اه گذش��ته )29/2 درص��د( 
معادل 0/5 واحد درصد کاهش 
یافته است. همچنین بررسی ها 
گویای این مطلب اس��ت که در 
سه ماه گذشته 2/7 واحد درصد 
از رشد ساالنه نقدینگی کاسته 
ش��ده و در صورت ت��داوم روند 
مذکور، هدف گذاری رش��د 23 
تا 25 درصدی نقدینگی تا پایان 

سال تحقق خواهد یافت. 
از  برخ��ی  اعتق��اد  ب��ه   
کارشناسان کاهش رشد حجم 
نقدینگ��ی در کنار مه��ار تورم، 
دورنمای��ی از ثب��ات اقتصادی 
را برای کش��ور به هم��راه دارد 
اما نکت��ه مه��م این اس��ت که 
برای خ��روج اقتصاد کش��ور از 
رکود فعلی، بان��ک مرکزی چه 
سیاستی را باید در پیش بگیرد؟ 
سیاس��ت انقباضی یا انبساطی 
نقدینگی؟ در این ب��اره با چند 
نفر از کارشناس��ان به گفت وگو 

نشستیم.

نقدینگی به سمت تولید 
هدایت شود

جعفر قادری، سخنگوی عضو 
کمیس��یون اقتص��ادی مجلس   
در ای��ن ب��اره در گفت وگ��و با 
»فرصت ام��روز« گفت: افزایش 
رش��د نقدینگی، رشد تورم را به 
همراه دارد و ت��ورم هم طبیعتا 
بار س��نگینی را ب��ه بخش های 
مختلف اقتصادی و آحاد مردم 
تحمیل می کن��د. در این میان 
بانک مرکزی برای اینکه بتواند 
این فش��ار را کنت��رل کند، باید 
سیاست هایی را به اجرا بگذارد 
که عالوه بر کاستن فشار تورمی 
بر مردم، موجب افزایش چاالکی 
بخش ه��ای مختلف اقتصادی و 
شادابی اقتصاد کش��ور شود. با 
تنظیم دقیق این نس��بت است 
که ما می توانی��م عملکرد بانک 
مرکزی در مورد حجم نقدینگی 

را ارزیابی کنیم. 
قادری اف��زود: بانک مرکزی 
ممکن است تحت تاثیر شرایط 

مختلفی رش��د نقدینگی را زیاد 
کند، در برهه ای ممکن اس��ت 
نقدینگی رشد اجتناب ناپذیری 
داش��ته باش��د اما آنچ��ه مهم 
است این اس��ت که باید تالش 
شود رش��د نقدینگی بیشتر به 
س��مت تولید س��وق یابد، این 
نکت��ه را نباید فرام��وش کنیم 
ک��ه اگ��ر نقدینگی به س��مت 
سرمایه در گردش و هزینه های 
جاری اقتصاد س��وق پیدا کند، 
آث��ار زیانباری خواهد داش��ت.  
سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس تاکید کرد: بانک مرکزی 
باید به هدایت نقدینگی بپردازد، 
در حال حاضر ما در بخش های 
مختلفی از اقتصاد کش��ور نیاز 
به نقدینگی تازه نفس داریم اما 
می بینیم که این بخش ها از این 
جهت دچار مشکل و محدودیت 
هس��تند. بان��ک مرک��زی باید 
ش��رایطی را فراه��م کن��د که 
نقدینگی به سمت این بخش ها 
سرازیر ش��ود و با آن چرخ های 
تولید کشور به گردش و جریان 
در بیایند و مجموعه این عوامل 
می تواند در این باره موثر باشد. 

ق��ادری ادام��ه داد: طبیعی 
اس��ت ک��ه بان��ک مرک��زی در 
جه��ت کنت��رل و رش��د نقدی 
تالش داشته باش��د اما در کنار 
این امر باید به مسائلی همچون 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی، 
بده��ی دول��ت ب��ه بانک ه��ا و 
افزای��ش دارایی ه��ای خارجی 
بانک مرکزی در بخش غیر قابل 

وصول هم توجه کند. 

مسیر درست حرکت 
بانک مرکزی

جلی��ل احمدی، کارش��ناس 
اقتصادی در گفت وگو با »فرصت 
امروز« گف��ت: بانک مرکزی در 
گذش��ته بی انضباطی های مالی 
فراوان��ی داش��ته اس��ت. چاپ 
اسکناس و انتش��ار آن در سطح 
جامعه بدون هیچ ضابطه ای، آثار 
جبران ناپذی��ری را برای اقتصاد 
کش��ور به همراه داش��ته است. 
بان��ک مرک��زی در دوره جدید 
ت��الش دارد تا این آثار س��وء را 
مدیریت کند.  وی افزود: به نظر 
من این اق��دام بانک مرکزی در 
کنترل نقدینگی عامل مهمی در 
استراحت بازار پولی کشور پس 
از هیجانات س��نگینی است که 
در دوره های گذشته به این بازار 
تحمیل شده اس��ت. بازار پولی 
به این آرامش نی��از دارد. بانک 
مرکزی می تواند در قدم بعدی 
با احتیاط، سیاست انبساطی را 
با هدف مبارزه با رکود در پیش 
بگیرد اما اینکه ما بگوییم تداوم 
سیاس��ت انبس��اط پولی منجر 
ب��ه خ��روج از رک��ود اقتصادی 
می شود بحث درس��تی نیست. 
بانک مرکزی در جهت درستی 
حرک��ت می کن��د و مدیری��ت 
آن بر ب��ازار پول��ی از بنیان های 
کارشناسی درس��تی برخوردار 

است. 
این کارش��ناس تاکی��د کرد: 
باید محدودیت ه��ای بانک ها را 
ه��م درک کرد. ما از یک س��و از 
مدیریت درس��ت نقدینگی در 

کشور سخن می گوییم و از سوی 
دیگر انواع محدودیت ها را برای 
بانک ها به وجود می آوریم. وقتی 
بانکی می توان��د وارد مجموعه 
تولیدی کشور شود و قانون هم 
این اجازه را به بانک داده است، 
چرا نباید این اتفاق بیفتد؟ برای 
مدیریت صحی��ح نقدینگی در 
کش��ور باید این سیاس��ت های 

ضدونقیض را کنار بگذاریم. 

کنترل تبعات کاهش 
نقدینگی 

فخرالدین حیدری، کارشناس 
اقتص��ادی در گفت وگ��و ب��ا 
»فرصت ام��روز« در ای��ن باره 
گف��ت: افزای��ش نقدینگ��ی در 
جامعه به تورم دام��ن می زند و 
باعث می ش��ود ارزش پول ملی 
به نوعی کم ش��ود. اما اگر فقط 
به دنبال سیاست های انقباضی 
برای کاهش نقدینگی در سطح 
جامعه باشیم، این روش درستی 
نیس��ت و باعث پویایی اقتصاد 
کشور نمی ش��ود. بانک مرکزی 
برای اینک��ه اقتصاد کش��ور به 
اقتص��ادی پویا بدل ش��ود باید 
کاری کند تا بخش ه��ای مولد 
بتوانند پ��ول موج��ود در بازار 
را ج��ذب خود کنند. سیاس��ت 
درس��ت این اس��ت که ما کاری 
کنیم ت��ا نقدینگی به س��مت و 
س��وی تولید و صادرات برود و 
در سیستم اقتصادی به جریان 
درآید، در این صورت اس��ت که 
می توانیم از نقدینگی کارآمدی 
س��خن بگوییم ک��ه در خدمت 

اقتصاد است نه بر ضد آن. 
بح��ث  داد:  ادام��ه  وی 
محدودی��ت و سیاس��ت های 
انقباض��ی ی��ک راه حل اس��ت 
ولی اگر نقدینگی را در س��طح 
جامعه کم کنیم، بای��د بتوانیم 
اثرات بعدی آن را هم در اقتصاد 
کنت��رل کنیم. در ح��ال حاضر 
یک نوع سردرگمی در جریانات 
اقتصادی کش��ور دیده می شود. 
این بی برنامگی  را در بخش های 
مختلف��ی می بینی��م مثال یک 
روز قیمت بخش مس��کن افت 
و نقدینگی به س��مت این بازار 
حرکت می کند و در زمان دیگر 
ای��ن نقدینگی به س��مت طال و 
ارز و س��که م��ی رود و بالعکس. 
این روند باعث س��ردرگمی در 
بخش های مختل��ف اقتصادی 
می شود و تبعاتی را هم به دنبال 
دارد که از جمل��ه آنها بی ثباتی 
اقتصادی و نامالیماتی است که 
به بخش های مختلف کش��ور از 
جمله تولید کنن��دگان تحمیل 

می شود. 
وی اف��زود: گاهی الزم اس��ت 
که حجم نقدینگی را در کش��ور 
کنترل کرد، سیاس��ت انقباضی 
یک راه حل اس��ت ول��ی کافی و 
الزم نیس��ت. بانک مرکزی باید 
به راه ه��ای مطمئن ت��ری روی 
بیاورد. فقط با تقویت تولید است 
که چرخه اقتص��اد را می توان به 
حرک��ت در آورد و اقتص��اد را به 
جریان انداخت. بای��د ترتیبی را 
فراهم بیاوریم که سرمایه گذاران 
و صاحب��ان نقدینگ��ی ب��ه نظام 
بانک��ی م��ا و س��اختار اقتصادی 
ما اعتم��اد بکنند وحاضر ش��وند 
نقدینگ��ی را وارد چرخ��ه تولید 
کنند.  تبلیغ علی��ه نظام بانکی و 
ایجاد بی اعتم��ادی، نقدینگی را 
از مسیرهای  رس��می آن فراری 
می ده��د. این کارش��ناس تاکید 
ک��رد: متاس��فانه بان��ک مرکزی 
در گذش��ته راه خود را اش��تباه 
رفت و به اقتصاد ایران آس��یب و 
لطم��ه زد. بانک مرک��زی باید از 
انتش��ار و چاپ پ��ول پرهیز کند 
و سیاست های درست اقتصادی 
را که خود می داند در پیش گیرد 
و از انتش��ار نقدینگی بی پشتوانه 
در جامع��ه جلوگی��ری کند؛ این 
مهم ترین روشی اس��ت که با آن 
می توان از افزای��ش نقدینگی در 

جامعه جلوگیری کرد. 

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

بیاعتمادیبهبانکها،نقدینگیرافراریمیدهد

نشریه اقتصادی اکونومیست در 
ش��ماره 22 نوامبر خود به تحلیلی 
جال��ب از تحریم س��وئیفت و تاثیر 
آن در نظام تجارت جهانی پرداخته 
که پژوهشکده پولی و بانکی بانک 

مرکزی آن را منتشر کرده است. 
در ای��ن تحلی��ل آم��ده اس��ت:  
بدون س��وئیفت تج��ارت جهانی و 
س��رمایه گذاری کندتر، پرهزینه تر 
و غیرقاب��ل اعتمادتر می ش��ود. اما 
پرفایده بودن این ش��بکه آن را به 
ابزاری ب��رای اعم��ال تحریم های 
بین المللی تبدیل س��اخته اس��ت. 
در سال 2012 و تحت فشار قوانین 
اروپ��ا این س��امانه مجبور ش��د تا 
دسترس��ی بانک های ایرانی تحت 
تحریم های اتحادی��ه اروپا را قطع 
کند. اکنون زمزمه درخواست هایی 
برای محرومیت بانک های روس��ی 
از خدم��ات س��وئیفت به خاط��ر 
اش��غال اوکراین توس��ط روسیه به 
گوش می رس��د.   به نظر می رسید 
تحریم قبلی سوئیفت در مذاکرات 
هسته ای ایران بی تاثیر نبود. به گفته 
مارک دوبوتیز از اندیشکده »بنیاد 
دفاع از دموکراس��ی« در واشنگتن 
این تحریم یکی از نخستین مواردی 
بود که ایران رفع آن را خواستار شد. 
اگرچه برخ��ی از بانک های محروم 
از خدمات س��وئیفت توانس��تند با 
اج��اره خط��وط تلف��ن و فکس از 
همتای��ان خ��ود در دوب��ی، ترکیه 
و چین ب��ه انتقال پ��ول بپردازند یا 
طبق گ��زارش دادس��تانی ترکیه 
بانک ه��ای تحریم نش��ده ایرانی را 
واس��طه انتقال قرار دهند. این کار 
برایش��ان با کندی و هزینه فراوان 
ص��ورت می گرفت، ع��الوه بر این، 
تحریم ها بانک های غرب��ی را وادار 
کرد از انجام سایر کارهای بانکی با 
بانک های تحریم شده نیز خودداری 
کنن��د.  تاثیر چنی��ن اقدامی علیه 
اقتصاد ش��کننده روس��یه بس��یار 

بزرگ خواهد بود. ارتباط بانک های 
روسی با بازارهای تجارت و سرمایه 
بین المللی در مقایسه با بانک های 
ایرانی بسیار بیشتر است. آنها نه تنها 
از خدمات س��وئیفت بلکه از سایر 
س��امانه های پرداخت مرتبط با آن 
-   مانند فدوایر در امریکا و تارگت 2 
در بانک  مرکزی اروپا -  نیز استفاده 
می کنن��د. یک��ی از روزنامه ه��ای 
روس��ی گزارش داده اس��ت بیش 
از 90 درص��د از تراکنش ه��ای 
بانک های روسی فرامرزی هستند. 
بنگاه ه��ای خارج��ی فع��ال در 
روس��یه با مش��کل مواجه خواهند 
ش��د. بنابراین کش��ورهایی مانند 
آلمان و ایتالیا که مناسبات تجاری 
گس��ترده ای ب��ا روس��یه دارند به 
تحریم بانکی آن عالقه مند نیستند. 
مخالف��ان در بخش مال��ی نیز زیاد 
هس��تند. س��وئیفت در مقایس��ه 
ب��ا همتایانش در دیگ��ر بخش ها - 
  مثال اتحادی��ه بین المللی مخابرات 
که تح��ت پوش��ش کنوانس��یون 
بین المللی ق��رار دارد -  از مصونیت 
کمتری برخوردار اس��ت. اما بخش 
مهمی از س��امانه لوله کش��ی مالی 

جهان به شمار می آید. 
قوانین س��وئیفت ب��ه آن اجازه 
می ده��د دسترس��ی بانک هایی را 
ک��ه ب��ه اقدام��ات غیرقانونی روی 
می آورن��د قط��ع کند. ای��ن امر در 
مواقع خاصی اتفاق افتاده است. اما 
اگر از آن به طور مرتب برای اعمال 
تحریم ها استفاده شود این سامانه 
به اب��زاری برای سیاس��ت خارجی 
تبدیل خواهد ش��د و بی طرفی آن 
زیر سوال خواهد رفت. از هم اکنون 
درخواس��ت هایی برای استفاده از 
آن در س��ایر مناقشات مطرح شده 

اس��ت. به عنوان مث��ال گروه  های 
طرفدار فلس��طین اغلب خواستار 
قطع دسترسی بانک های اسرائیلی 
هستند و ش��اید پس از رشد بیشتر 
اقتصادی چین، این کشور خواهان 
به انزوا کشاندن بانک های تایوانی 

شود. 
خطر دیگر آن است که این طرز 
استفاده از س��وئیفت ممکن است 
به پیدایش رقیبی ب��رای آن منجر 
شود. بانک مرکزی روسیه در تالش 
است تا شبکه ای جایگزین بسازد. 
چین نی��ز عالقه مند اس��ت مرکز 
جاذبه مالی جهان را به سمت شرق 
بکش��اند. ابتدای امسال این کشور 
با همکاری روس��یه، هند، افریقای 
جنوبی و خدمات یونیون پی )که در 
س��ال 2002 در مقابل مسترکارت 
و ویزا تش��کیل ش��ده بود( تصمیم 
گرفتند بان��ک توس��عه بریکس را 
بنیان گذاری کنند. اگر چین و سایر 
کش��ورهایی که نگران تحریم  های 
آینده غرب هستند به ماجراجویی 
روس��یه پاس��خ دهند ممکن است 
جایگزین��ی ب��رای س��وئیفت پیدا 
ش��ود. این جایگزین در جلوگیری 
از پولشویی و تامین مالی تروریسم 

چندان جدی نخواهد بود. 
از زم��ان حم��الت تروریس��تی 
11سپتامبر 2001، امریکا به طور 
قانونی درخواس��ت ک��رد به عنوان 
بخشی از برنامه رهگیری امور مالی 
تروریس��م به داده های س��وئیفت 
دسترسی داشته باش��د. سوئیفت 
مجبور است فقط داده های مرتبط 
با تهدیده��ای احتمال��ی خاص را 
تحویل دهد و این کار توس��ط یک 
نهاد مستقل پایش می شود. از سال 
2001 امری��کا این اطالع��ات را با 

متح��دان اروپایی اش به اش��تراک 
گذاشته است. این اقدام مفید بود. 
با وجود اینکه تروریست ها می دانند 
س��وئیفت زی��ر نظر س��ازمان های 
اطالعات��ی اس��ت از آن اس��تفاده 
می کنند. درست به همان شکل که 
از تلفن های همراه به��ره می برند، 
زی��را می دانند جایگزی��ن دیگری 

وجود ندارد. 
طبق گزارش اخیر کمیس��یون 
اروپا، بی��ن اکتب��ر 2010 و فوریه 
امسال، اطالعات س��وئیفت شامل 
شماره حساب ها، اسامی، آدرس ها، 
میزان تراکنش ها و مکان شعبه های 
بانکی باعث شد دولت های اتحادیه 
اروپا و پلیس اروپ��ا بتوانند بیش از 
5421 مورد اقدام ضدتروریس��تی 
انجام دهند. این داده ها برای ایجاد 
تصوی��ری کام��ل از فعالیت ه��ای 
تروریستی کافی نیستند اما گاهی 
اوقات می توانند حلقه های مفقوده 
در زنجیره ه��ای تحقیقاتی را پیدا 

کنند. 
کش��اندن بیش��تر س��وئیفت به 
تحریم ه��ا می تواند ای��ن فایده آن 
را از بین ببرد. برخ��ی از هم اکنون 
نگران آن هس��تند که روند کنونی 
باعث شود نتوان امور مالی داعش را 
رهگیری کرد. اگرچه بخش اعظم 
تامین مالی این گروه تروریستی از 
طریق درآمدهای نفتی، آدم ربایی 
و اخاذی از بخش تجارت در مناطق 
تحت کنترل آن ص��ورت می گیرد 
اما نمی توان تصور ک��رد این گروه 
بتواند ب��دون پرداخت ی��ا دریافت 
پول از طری��ق انتق��ال بین المللی 

فعالیت کند. 
یوهان زارات که یک دهه قبل در 
خزانه داری امریکا کار می کرد و از 

پیشگامان اس��تفاده از تحریم های 
بانکی بود، می گوید »دولت ها باید 
در اس��تفاده از س��وئیفت به عنوان 
ابزار فش��ار مالی بس��یار محتاطانه 
عمل کنند«. به اس��تدالل او، برای 
جلوگیری از آس��یب های بزرگ و 
ایجاد مش��روعیت حداکثری بهتر 
اس��ت فقط بانک هایی مورد هدف 
قرار گیرن��د ک��ه ب��ا فعالیت های 
غیرقانونی خاصی مرتبط هستند. 
بانک ه��ای ایران��ی م��ورد ه��دف 
متهم بودند که به برنامه هس��ته ای 
کمک می کنند. بانک های روس��ی 
می توانند بانک هایی باش��ند که با 
حلقه های جنایی س��ازمان یافته یا 
قراردادهای نفتی خانوادگی مرتبط 
هس��تند. ی��ک روش جایگزین آن 
است که به برخی بانک های روسی 
توسط امریکا برچسب »نگرانی های 
مرتب��ط با پولش��ویی« زده و تحت 
قانون پاتریوت از انجام مبادالت با 

بانک های غربی منع شوند. 
مقامات کنونی خزانه داری امریکا 
اف��رادی محتاط هس��تند هرچند 
که در گفتار، خ��ود را از طرفداران 
تحریم نش��ان می  دهن��د. به گفته 
یکی از آنها »س��وئیفت ی��ک ابزار 
خدمت رس��انی جهان��ی اس��ت و 
استفاده از آن به عنوان ابزار تحریم 
بای��د گامی غیرع��ادی باش��د که 
فق��ط در غیرعادی تری��ن وضعیت 
برداش��ته می ش��ود«. به عقیده او 
قطع دسترسی به س��وئیفت بدان 
معناس��ت که جری��ان انتقال پول 
به ش��بکه هایی ب��ا امنی��ت کمتر 
منتقل می ش��ود و زندگی را برای 
جنایت��کاران و تروریس��ت های 
می کن��د.  آس��ان تر  س��ایبری 
ممنوعی��ت س��وئیفت می توان��د 
سالحی آزموده ش��ده علیه کسانی 
باش��د که امنیت جهانی را تهدید 
می کنن��د. اما این س��الح می تواند 

خطرناک هم باشد.

اثرتحریم  سوئیفت در نظام جهانی
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  موسسات اعتباری 
قربانی فساد بانکی

 س��ختگیری بانک مرک��زی برای س��اماندهی بازار 
غیرمتشکل پولی وارد ابعاد تازه ای شد و موسساتی که 
در برابر آن مقاومت کنند منحل می ش��وند، همچنین 
صدور مجوزهای جدید متوقف ش��ده اس��ت.  به بهانه 
افش��ای اطالعات بیشتر از فس��اد بانکی اخیر، به جای 
نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بانک های دولتی، افزایش 
س��خت گیری در بازار غیرمتش��کل پولی دوباره بر سر 
زبان ها افتاده اس��ت. گروه های مختلف از کارشناسان 
اقتصادی، مجلسیان و حتی عامه مردم خواستار برخورد 
جدی بانک مرکزی با متخلفان بانکی هستند اما  به نظر 
می رس��د این بار نیز مانند تجربه پرونده مه آفرید، کل 
بازار پولی کشور دچار سیاست های منجر به رکود شود. 
در این ارتباط س��اماندهی فعالیت برخی از موسسات 
مالی و پولی که در دولت قبل کلید خورده بود، همچنان 
در این دولت هم ادامه دار شد و مسئوالن بانک مرکزی 
اعالم کردن��د که این موضوع همچنان در دس��تور کار 
است و در پی آن ادغام هایی در این بازار کلید خورد.  به 
گزارش مهر، گرچه در حال حاضر موسسات اعتباری در 
تالش هستند تا موافقت بانک مرکزی برای تبدیل شدن 
به بانک را بگیرند، اما بانک مرکزی دیگر مجوزی برای 
فعالیت به موسسات مالی و اعتباری جدید نمی دهد و 
در اصل صدور مجوز جدید به این موسس��ات متوقف 
شده است.  در حال حاضر تنها نام سه موسسه اعتباری 
توس��عه، کوثر مرکزی و اعتباری عسکریه روی سایت 
بانک مرکزی به عنوان موسس��ات دارای مجوز و معتبر 
درج شده اس��ت و مدیران این موسسات هم در تالش 

برای دریافت مجوز بانکی از بانک مرکزی هستند. 
 

فراز و فرودهای ارزهای بانکی
 بان��ک مرکزی ن��رخ بانک��ی 39 ارز را ب��رای امروز 
اعالم کرد که براین اس��اس نرخ بانکی 19 ارز افزایش 
 و 16 واحد پول��ی کاهش یاف��ت و نرخ چه��ار ارز نیز 

ثابت ماند. 
به گزارش مه��ر، نرخ دالر امریکا ام��روز با یک ریال 
افت 26،934 ریال، پوند انگلیس با 202 ریال افزایش 
42،125 ریال و قیمت یورو با 60 ریال رشد 33،155 

ریال تعیین شد. 
فران��ک س��وئیس 27،585 ری��ال، کرون س��وئد 
3،570ریال، کرون نروژ 3،754 ریال، کرون دانمارک 
4،457 ریال، روپی��ه هند 436 ری��ال، درهم امارات 
متحده عربی 7،333 ریال، دینار کویت 92،177 ریال، 
یکصد روپیه پاکستان 26،563 ریال، یکصد ین ژاپن 
22،404 ریال، دالر هنگ کنگ 3،475 ریال، نرخ هر 
روبل روسیه 501 ریال، ریال قطر 7،397ریال، یکصد 
دینار عراق 2،328 ریال، لیر س��وریه 155 ریال، ریال 
س��عودی 7،178 ریال، دینار بحرین 71،424 ریال، 
دالر س��نگاپور 20،400 ریال و 10 روپیه س��ریالنکا 

2،054 ریال اعالم شد. 

جایگزینی تدریجی چک های 
موجود با چک های متحدالشکل 

 محمود احمدی، در گفت وگو با فارس، با اش��اره به 
راه اندازی س��امانه چکاوک در 12 اس��تان اظهار کرد: 
باتوجه به اینکه بانک ها دس��ته چک های زیادی صادر 
کرده و بسیاری از مش��تریان دارنده حساب جاری این 
دسته چک ها را در اختیار دارند، سامانه چکاوک فعال 

با همین چک های موجود کار خود را انجام می دهد. 
وی اف��زود: چک های متحدالش��کل توس��ط بانک 
مرک��زی طراحی و تولید ش��ده و به ص��ورت تدریجی 

جایگزین دسته چک های موجود بانک ها می شود. 
س��امانه چکاوک طبق وعده مسئوالن بانک مرکزی 
تا 22 بهمن در سراس��ر کش��ور به بهره برداری خواهد 
رسید. قابلیت نقدشوندگی چک در تمام شعب بانکی، 
امکان استعالم هویت اعتباری صادرکننده چک توسط 
گیرنده چک و پردازش الکترونیک��ی چک ها از جمله 
ویژگی های س��امانه چکاوک اس��ت. براساس آخرین 
آمارها، روزانه 17 تا 20 هزار چک برگش��ت می خورد 
و راه اندازی این سامانه در راس��تای افزایش اعتماد به 

این ابزار معامالتی و کاهش چک های برگشتی است. 

نفت، بازار آزاد ارزی را گرم کرد
بازار داخلی ارز تحت تاثیر سه متغیر کاهش قیمت 
جهانی نفت، افزایش تقاضای ارزی و نرخ های بازارهای 

مالی جهان قرار گرفت. 
به گزارش سایت پولی مالی، روز یکشنبه 23 آذرماه 
93، در ش��رایط تعطیلی بازارهای مال��ی بین المللی، 
قدرت خرید دالر امریکا، یورو و ین در بازار آزاد داخلی 
تقویت ش��د. ادامه کاهش قیمت نفت خام )57 دالر( و 
پایین تر رفتن قیمت آن از نرخ پیش بینی شده در الیحه 
بودجه س��ال آتی )72 دالر( در نتیجه افزایش فش��ار 
منفی بر بودجه دولت و ایجاد کسری، موقعیت ارزهای 

خارجی را در بازار داخلی تقویت کرده است. 
همچنین افزایش تقاضا در بازار به دلیل نزدیک شدن 
به سه ماه پایانی از دیگر دالیل افزایش قیمت ارزها در 

بازار آزاد داخلی به شمار می روند. 
پی��ش از تعطیل��ی بازاره��ای مال��ی بین الملل��ی ، 
کاه��ش قیمت نفت خ��ام باعث ش��د ت��ا گمانه زنی ها 
درباره افزایش نرخ بهره از س��وی ف��درال رزرو امریکا 
کاهش پیدا کن��د و به این ترتیب ق��درت برابری دالر 
امری��کا در براب��ر ارزهای عم��ده در وضعی��ت نزولی 
ق��رار گرف��ت. ه��ر چن��د س��رمایه گذاران در انتظار 
نشس��ت آین��ده ف��درال رزرو هس��تند، با ای��ن حال 
 انتظارش��ان از افزای��ش نرخ به��ره با کاه��ش روبه رو 

شده است. 
از س��وی دیگر اقیانوس آرام، پیش بین��ی موفقیت 
حزب لیبرال دموکرات ژاپن به رهبری آبه و به دس��ت 
آوردن دوس��وم کرس��ی های نمایندگان مجلس این 
کشور ، قدرت برابری ین را تقویت کرد، نکته اینکه آبه 
تصمیم خود را برای افزایش رویکرد انبساط پولی اعالم 
کرده است. با این حال، س��رمایه گذاران به این نتیجه 
رسیده اند که با کاهش قیمت نفت و تقویت بازار ژاپن، 
کاهش سریع ارز این کشور در برابر دالر امریکا بیش از 

حد سریع بوده است. 

قیمتنوع ارز 

34550دالر امریکا

43300یورو

53970پوند انگلیس

30250دالر کانادا

9450درهم امارت

35500فرانک سوئیس

15480لیر ترکیه

9550ریال عربستان

10000رینگت مالزی

107000دینار کویت

5580یوآن چین

680روپیه هند

300ین ژاپن

36دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

1,222,8اونس طال

439,500مثقال طال

101,460طالی 18 عیار

990,000سکه بهار آزادی

994,000سکه طرح جدید

496,000سکه نیم

272,000سکه ربع

173,000سکه گرمی

 بانک پاسارگاد، بانک برتر ایران 
درسال 2014

بانک پاسارگاد با تایید نشریه معتبر بنکر به عنوان بانک 
برتر جمهوری اسالمی ایران در سال 2014 انتخاب شد. 
 به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، نش��ریه معتبر
The Banker، در هرس��ال ب��ا توج��ه ب��ه صورت های 
مالی مربوط به س��ال پیش موسس��ات مالی و بانکی و با 
در نظرگرفت��ن معیارهایی مانند س��رمایه پایه، نس��بت 
کفایت س��رمایه و دارایی ها، ب��ه ارزیابی بانک ه��ا اقدام 
می کند ک��ه در این راس��تا بانک پاس��ارگاد موفق ش��د 
 به عنوان بانک برتر س��ال 2014 جمهوری اسالمی ایران 

معرفی شود.  
گفتنی اس��ت این افتخار برای سومین س��ال متوالی و 
چهارمین بار نصیب بانک پاس��ارگاد ش��ده اس��ت. پیش 
از ای��ن بانک پاس��ارگاد در س��ال های 2010، 2012 و 
2013میالدی موفق به کسب این عنوان از سوی نشریه 

معتبر بنکر شده  بود.

موفقیت موسسه اعتباری ثامن در 
ISO دریافت سه گواهینامه بین المللی

موسسه اعتباری ثامن موفق به دریافت گواهینامه های 
استاندارد، سیستم مدیریت کیفیت، سیستم ارزش گذاری 
برند و مدیریت رس��یدگی ب��ه ش��کایات و رضایتمندی 
مش��تری مبتنی بر گواهینامه ISO  از ش��رکت معتبر و 

بین المللی BRS شد.
  به گ��زارش روابط عمومی ، موسس��ه اعتب��اری ثامن 
در طول مدت تاس��یس، تاکنون تالش های گس��ترده ای 
در زمین��ه خدمت رس��انی به مش��تریان خ��ود در قالب 
ارائ��ه طرح های متن��وع با توجه ب��ه نیاز روز آن��ان کرده 
اس��ت که از این منظر می توان پوش��ش دادن تسهیالت 
ُخ��رد مش��تریان، پیاده س��ازی عق��ود اس��المی جهت 
گردش س��رمایه در صنع��ت، ایجاد کار و تولی��د با توجه 
ب��ه منوی��ات نظ��ام جمه��وری اس��المی ای��ران و ارائه 
 خدمات در س��ایه اخ��الق اس��المی و دان��ش بانکی  را 

نام برد.

 امکان انتقال وجه بین بانکی 
در بانک سینا

با راه اندازی سرویس کارپوش��ه در اینترنت بانک سینا، 
امکان انتقال وجه داخلی )عادی، دسته ای، مستمر( و بین 
بانکی )پایا و ساتنا( که پیش تر برای صاحبان حساب های 
حقیقی میس��ر بود، برای دارندگان حس��اب مشترک در 
بانک سینا و همچنین مشتریان حقوقی این بانک فراهم 

شده است. 
ب��ا فعال س��ازی کارپوش��ه حقوق��ی در اینترنت بانک 
س��ینا، عالوه بر انتقال وجه های داخلی و بی��ن بانکی از 
س��پرده های حقوقی یا س��پرده های حقیقی مش��ترک، 
خدماتی چون مشاهده و گزارش از تمامی انتقال وجه های 
ثبت ش��ده از س��پرده به همراه جزئیات کامل آن شامل 
س��پرده مبدأ و مقص��د، مبلغ انتق��ال داده ش��ده، افراد 
تاییدکننده، وضعیت درخواس��ت )لغو شده، انجام موفق 
یا ناموفق، منقضی، تایید شده و منتظر اجرا( و همچنین 
 امکان تایید، لغ��و، ویرایش یا رد درخواس��ت امکان پذیر 

شده است. 

دالر3455 تومان
صرافان بازار ارز و س��که روزپنجشنبه نرخ هر دالر امریکا 
را 3455 توم��ان و هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح 
جدید را 994 هزار تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 
4330تومان و هر پوند نی��ز   5397 تومان قیمت خورد. هر 
قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید 994 هزار تومان 
به خریداران عرضه شد. البته هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 

طرح قدیم نیز 990 هزار تومان معامله شد. 

نرخنامه

بانکنامه

نسیم نجفی
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صادرات  واردات 

بیمه

افزایش 91درصدی واردات سیگار
 درحالی ک��ه دول��ت وع��ده داده اس��ت ت��ا پای��ان 
س��ال آین��ده واردات س��یگار را ب��ه صف��ر برس��اند، 
آمارها نش��ان می دهد ک��ه واردات این م��اده دخانی 
 هم��واره نس��بت ب��ه س��ال گذش��ته ب��ا افزای��ش 

همراه بوده است. 
به گزارش ایسنا، گمرک ایران حجم واردات سیگار 
حاوی توتون در آبان ماه سال جاری را برابر 1300 تن 
اعالم کرده است که ارزش دالری این واردات به رقمی 

حدود 10.4 میلیون دالر می رسد. 
واردات سیگار در این ماه حدود 0.26 درصد از ارزش 
کل واردات کش��ور را در اختیار گرفته اس��ت و از این 
 حیث نیز نسبت به سال گذشته که این کاالی دخانی
0.18 درصد از ارزش واردات را ش��امل می ش��ده نیز 

افزایش داشته است. 
اعالم این آمار در شرایطی است که واردات سیگار در 
آبان ماه سال گذشته 700 تن به ارزش 7.2 میلیون دالر 
بوده و از سوی دیگر قیمت س��یگار وارداتی نیز در این 
مدت کاهش یافته است؛ به طوری که قیمت متوسط هر 
کیلوگرم س��یگار حاوی توتون در آبان ماه سال جاری 
برابر 8.2 دالر و در ماه مش��ابه سال گذشته برابر 10.9 

دالر بوده است. 
به این ترتیب مقایس��ه این آمار نش��ان می دهد که 
واردات س��یگار در آبان ماه س��ال جاری نسبت به آبان 
سال گذشته از لحاظ وزنی با افزایش 91 درصدی و از 

لحاظ ارزش با افزایش 44 درصدی همراه بوده است. 
از س��وی دیگ��ر، واردات س��یگار ح��اوی توتون در 
هشت ماهه سال جاری نیز نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته با افزایش 36 درصدی وزن��ی و 23 درصدی 

ارزش همراه بوده است. 
گزارش گمرک نش��ان می ده��د ک��ه در این مدت 
8.8هزار تن سیگار به ارزش 69 میلیون دالر به کشور 
وارد شده اس��ت که 0.2 درصد از ارزش کل واردات را 

دربر می گیرد. 
این در حالی اس��ت که در مدت مشابه سال گذشته 
6.4 هزار تن سیگار به ارزش 56 میلیون دالر به کشور 
وارد ش��ده بود و همچنین قیمت متوسط هر کیلوگرم 
سیگار نیز از 8.7 دالر در س��ال گذشته به 7.8 دالر در 

سال جاری کاهش یافته است. 
بنابراین با توجه به اینکه واردات س��یگار در س��ال 
1393 نس��بت به سال گذش��ته با افزایش همراه بوده 
است، این نکته جای تامل دارد که تا چه اندازه سیاست 
به صفر رساندن واردات س��یگار تا پایان سال آینده به 

تحقق و واقعیت نزدیک است. 
در عین حال اگر چنین اتفاقی نیز رخ دهد باید انتظار 
داشت که سیگارهای تولید داخل با عدم واردات جای 
س��یگارهای خارجی در کش��ور را بگیرن��د، حال آنکه 
بس��یاری از مصرف کنندگان س��یگار در حال حاضر از 
کیفیت سیگارهای تولید داخل رضایت مطلوبی ندارند، 
به طوری که در حال حاضر نیز س��یگارهای قاچاق در 
برخی از س��وپرمارکت ها و دکه های روزنامه فروش��ی 

سطح شهر یافت می شوند. 
به این ترتیب در صورت حذف واردات سیگار احتمال 
افزایش قاچاق سیگار و به تبع آن افزایش جدی قیمت 

سیگار نیز قوت خواهد گرفت. 

درمان معتادان در سال 94 نیازمند 
420 میلیارد تومان اعتبار است 

رییس س��ازمان بیمه س��المت ایرانیان، با تاکید بر 
اینکه درمان معتادان در سال 94 نیازمند 420 میلیارد 
تومان اعتبار اس��ت، گفت: متاس��فانه قرار است برای 
س��ال آینده تنها 30 میلیارد توم��ان اعتبار اختصاص 

داده شود. 
انوشیروان محس��نی بندپی گفت: جامعه هدف این 
سازمان برای درمان معتادان 700 هزار نفر است که با 
میانگین 600 هزار تومان، حدود 420 میلیارد تومان 
برای سال 94 پیش بینی و هدف گذاری کردیم که امید 
است اعتبار سازمان برای درمان معتادان افزایش یابد. 
او در گفت وگو با خانه ملت، با یادآوری اقدام سازمان 
بیمه سالمت در درمان معتادان، افزود: درحال حاضر 
پروتکل درمان معتادان نوشته ش��ده و قرار است این 
پروتکل به استان ها ابالغ شود تا بتوان ردیف اعتباری 

مشخصی را برای درمان معتادان درنظر گرفت. 
وی ادام��ه داد: از مدت ه��ا قبل، مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی 
و سازمان بیمه س��المت به دنبال انجام اقدام عملی در 
درمان معتادان بودند که متاس��فانه این مهم، به دلیل 
وجود خألهای قانونی نمی توانس��ت ش��کل اجرایی به 

خود گیرد. 
رییس سازمان بیمه سالمت ایرانیان، درباره اقدامات 
اولیه این س��ازمان برای درمان معتادان، تصریح کرد: 
اکنون تعرفه ه��ا در هیات دولت مصوب و به س��ازمان 
بیمه سالمت ابالغ ش��ده اس��ت و تالش داریم با آغاز 
پروتکل درمانی در همه استان ها، درمان معتادان را در 
ابعاد مختلف مانند سم زدایی، ویزیت یا مشاوره تحت 

پوشش قرار دهیم. 
محسنی بندپی با بیان اینکه براساس برنامه ریزی ها 
30 میلیارد تومان اعتبار برای درمان معتادان تا پایان 
سال 93 در نظرگرفته شده است، تاکید کرد: شاید این 
اعتبار برای باقیمانده سال 93 کافی باشد اما متاسفانه 

در سال آینده ما را با مشکل مواجه خواهد ساخت. 
وی افزود: متاسفانه در بودجه س��ال آینده نیز برای 
کل س��ال 94 مبلغ 30 میلیارد تومان دیده ش��ده که 
این اعتبار برای درم��ان معتادان کافی نیس��ت؛ البته 
سازمان بیمه س��المت تالش خواهد کرد که این رقم 

افزایش یابد. 

افزایش صادرات امریکا به ایران 

صادرات امریکا به ایران بار دیگر افزایش یافت. به گزارش 
ایس��نا، دفتر آمار امریکا در تازه ترین گزارش خود عنوان 
کرد که در ماه اکتبر سال جاری میالدی، امریکا 15میلیون 
و 500 هزار دالر به ایران صادرات داش��ته اس��ت.  بر این 
اساس، در این مدت ایران طبق روال ماه های گذشته هیچ 
صادراتی به امریکا نداشته اس��ت و به این ترتیب کسری 
تجاری ایران با امریکا در ماه اکتبر 15 میلیون و 500 هزار 
دالر بوده است.  صادرات امریکا به ایران در ماه سپتامبر 11 
میلیون و 400 هزار دالر بوده است که نسبت به صادرات 
18 میلیون و 400 هزار دالری در ماه اوت کاهش نش��ان 
می دهد.  این آمارها همچنین نش��ان می دهند که در 10 
ماهه نخست س��ال 2014 مجموع تجارت ایران و امریکا 
معادل 147 میلیون و 500 هزار دالر بوده است که تمامی 

این مبلغ صادرات امریکا به ایران بوده است. 

صادرات ایران به چین 30 درصد 
افزایش یافت 

 صادرات ایران به چین در هش��ت ماهه سال جاری 
نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته بیش از 30 درصد 
افزایش یافته اس��ت.  به گزارش ایسنا، در هشت ماهه 
س��ال جاری 19 میلیون و 133 هزار ت��ن کاال از ایران 
به چین صادر ش��ده اس��ت که ارزش این معامالت به 
پنج میلیارد و 979 میلیون دالر می رسد.  بر این اساس، 
ارزش ریال��ی صادرات ایران به چین نی��ز در این مدت 
برابر 15 ه��زار و 555 میلیارد تومان بوده اس��ت و به 
این ترتیب چین بیش از 37 درص��د از صادرات ایران 
از لح��اظ وزن و 26 درص��د از لح��اظ ارزش را به خود 
اختصاص داده اس��ت.  براس��اس گزارش گمرک، در 
هشت ماهه سال گذش��ته نیز حجم صادرات ایران به 
چین 20 میلیون و 682 هزار تن به ارزش چهار میلیارد 
و 598 میلیون دالر بوده اس��ت.  ارزش ریالی صادرات 
ایران به چین در این مدت نیز رقمی در حدود 11 هزار 
و 405میلیارد تومان بوده که نش��ان دهنده سهم 39 
درصدی چین از ص��ادرات ایران از لح��اظ وزنی و 22 
درصدی از لحاظ ارزش اس��ت.  به ای��ن ترتیب آمارها 
حاکی از آن اس��ت که باوجود کاه��ش هفت درصدی 
ص��ادرات ایران به چین در هش��ت ماهه س��ال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی، ارزش 
صادرات به این کشور 30 درصد افزایش داشته است. 

پیامک های تبلیغاتی که چند 
سالی است توس��ط اپراتورهای 
تلفن همراه ارسال می شود، طی 
س��ه س��ال اخیر با اعتراضات و 
شکایت های گسترده مشترکان 
مواج��ه ش��د و در مصوب��ه ای 
همه اپراتور ها موظف ش��دند از 
مشترکان خود اجازه بگیرند که 
به دریافت پیامک های تبلیغاتی 
تمایل دارند یا خیر. بعد از اعمال 
این مصوبه بسیاری از مشترکان 
از دریافت این مزاحم ها انصراف 
دادند و به گفته مسئوالن بیش 
از س��ه میلیون نفر از مشترکان 
همراه اول تمایلی ب��ه دریافت 
پیامک ه��ای تبلیغات��ی ندارند.  
علی اصغ��ر عمیدی��ان، رییس 
س��ازمان تنظی��م مق��ررات و 
ارتباطات رادیوی��ی گفت: پس 
از اس��تعالم اپراتوره��ای تلفن 
همراه حدود سه میلیون و 318 
ه��زار و 364 مش��ترک همراه 
اول��ی اعالم کردند ک��ه مایل به 
دریافت پیامک ه��ای تبلیغاتی 
نیستند.  معاون وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات افزود: با این 
وجود اپراتورهای موبایل موظف 
شده اند برای بقیه مشترکان نیز 
فضایی را س��اماندهی کنند که 
بتوانند در ص��ورت نیاز انصراف 
خود را از دریاف��ت پیامک های 
انب��وه و تبلیغات��ی در هر زمانی 
اعالم کنن��د.  وی تصریح کرد: 
اپرات��ور هم��راه اول ش��ماره 
8999 و اپرات��ور دوم ش��ماره 
5005 را ب��رای اع��الم انصراف 
از دریاف��ت پیامک ه��ای انبوه 
برای مش��ترکان اعالم کرده اند 
و مشترکان می توانند در صورت 
عدم تمایل، درخواس��ت خود را 

به این شماره ها پیامک کنند. 
عمیدی��ان گف��ت: س��امانه 
و  ارتباط��ات  وزارت   195
سایت رسمی س��ازمان تنظیم 
 مق��ررات و ارتباط��ات رادیویی

CRA در ای��ن زمین��ه  .IR 

پاس��خگوی ش��کایت کاربران 
خواهد بود. 

ک��ه  مش��کالتی  از  یک��ی 
مش��ترکان اپراتور ه��ا به وی��ژه 
هم��راه اولی ه��ا بع��د از قط��ع 
پیامک های انبوه ب��ا آن مواجه 
می ش��وند، دریاف��ت نک��ردن 
پیامک هایی اس��ت که از سوی 
س��ازمان ها و نهاد های مختلف 
برای اطالع رس��انی مش��ترکان 
ارسال می شود. با این کار کسانی 
که خواس��تار دریاف��ت نکردن 
پیامک ه��ای تبلیغاتی بودند در 
اقدامی مجبور ب��ه فعال کردن 
مجدد این پیامک ها می شوند و 
راهی جز تحمل این مزاحم هایی 
که به گفت��ه مدیرعامل همراه 
اول از 7صبح ه��رروز کار خود 
را بی وقف��ه آغ��از می کنن��د، 
ندارند. البت��ه بعضی ها هم قید 
این اطالع رس��انی ها را می زنند 
و ترجیح می دهن��د که هر طور 
 شده از شر این پیامک ها رهایی

 پیدا کنند. 
ام��ا چن��د وقت��ی اس��ت که 
از گوش��ه و کن��ار خبره��ای 
ب��رای  وسوس��ه کننده ای 
مش��ترکانی ک��ه از دریاف��ت 
پیامک ه��ای انب��وه انص��راف 

داده اند به گوش می رسد و گویا 
قرار اس��ت در طرح��ی که تنها 
مشترکان تبعات آن را پرداخت 
می کنند و پول آن مس��تقیم به 
جیب اپراتور ها می رود بازنگری 
ش��ود. وحید صدوق��ی چندی 
پیش در خص��وص برنامه های 
هم��راه اول ب��رای س��اماندهی 
ارسال پیامک های تبلیغاتی به 
مشترکان این اپراتور، گفته بود: 
طرح هوشمندس��ازی س��امانه 
ارس��ال پیام ه��ای تبلیغاتی با 
عن��وان »پردی��س« راه اندازی 

شده است. 
وی اف��زود: در ای��ن ط��رح، 
پیامک های تبلیغات��ی با انجام 
فیلترینگ، ب��رای جامعه هدف 

ارسال می شود. 
مدیرعامل هم��راه اول ادامه 
داد: براس��اس پیش��نهاد ای��ن 
اپرات��ور ب��ه س��ازمان تنظی��م 
مقررات رادیویی، به ازای هر پیام 
تبلیغات��ی که برای مش��ترکان 
ارسال می شود، یک پیام رایگان 
به عنوان »جایزه« به آنان تعلق 
می گی��رد. گفتن��ی اس��ت در 
صورت اج��رای این پیش��نهاد، 
هزینه ارس��ال پیامک تبلیغاتی 
از صدور 90ریال در س��ال 93 

ب��ه 220ری��ال در س��ال آینده 
می رسد.

 4G  فعال به همراه اول 
نمی آید

از سوی دیگر صدوقی درباره  
راه ان��دازی ش��بکه 4G همراه 
اول گف��ت: ب��ا توجه ب��ه اینکه 
با انتقال نس��ل ش��بکه با ضعف 
پوش��ش مواجه می شود، هدف 
 3Gاولیه هم��راه اول راه اندازی
 4G اس��ت و در مراح��ل بعدی
راه اندازی می ش��ود.  مدیرعامل 
هم��راه اول درب��اره راه اندازی 
ش��بکه 3G به صورت کامل از 
س��وی همراه اول گفت: اولویت 
هم��راه اول راه اندازی ش��بکه 
3G  بود، چ��ون همراه اول بالغ 
بر 60 میلیون مشترک دارد که 
با راه اندازی 3G  این مشترکان 
به سیس��تم 3G  برای دریافت 
دیتا منتقل خواهند ش��د.  وی 
درباره توضیحات رییس سازمان 
تنظی��م مق��ررات و ارتباط��ات 
رادیویی مبنی بر اینکه اختالل 
در محاسبه قبوض همراه اول به 
دلیل ایجاد مشکالت در بیلینگ 
یا صورتحساب گیری بوده است 
و ب��رای برخ��ی از مش��ترکان 

هزینه های��ی اعم��ال ش��ده که 
مشترک در طول ماه استفاده ای 
از خدمات مرب��وط به آن نکرده 
است، گفت: همراه اول یک دوره 
ارتقای سیستم بیلینگ داشت و 
مشکالت مربوط به آن برطرف 

شده است. 
صدوق��ی ادام��ه داد: اگ��ر 
مش��ترکان در زمین��ه نح��وه 
محاس��به هزین��ه مکالم��ه یا 
استفاده از دیتا اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند آن را به مرکز 
هم��راه اول اعالم کنن��د و این 
مش��کالت برطرف خواهد شد. 
وی همچنین درباره مشترکان 
سیم کارت های اعتباری تصریح 
ک��رد: مش��کالت مرب��وط ب��ه 
بیلینگ و محاسبه قبوض درباره 
مشترکان اعتباری وجود ندارد. 
 وی اف��زود: ش��بکه 3G  ت��ا 
بت��دای بهمن م��اه تکمی��ل  ا
 4G می شود و راه اندازی شبکه
نیز به ط��ور همزم��ان پیگیری 
خواهد ش��د.  صدوق��ی درباره  
مشکالتی که در محاسبه قبوض 
مش��ترکان همراه اول به وجود 
آمده اس��ت، اظهار کرد: قبوض 
تلفن همراه اول هر دو ماه توزیع 
می شود و مشترکان این اپراتور 
در ص��ورت مش��اهده هرگونه 
اختاللی در قب��وض می توانند 
اختالل پیش آمده را به 9990 
گزارش ده��د.  وی با اش��اره به 
راه ان��دازی ش��بکه3G در ارائه 
دیتا به مشترکان تصریح کرد: با 
راه اندازی 3G  مصرف کیلوبایت 
اضاف��ی در قبوض مش��ترکان 
محاسبه شده است و چون حجم 
این مص��رف زیاد ش��ده، هزینه 
استفاده از دیتا نیز افزایش پیدا 
کرده اس��ت.  مدیرعامل همراه 
اول ب��ا اش��اره به اینک��ه برخی 
بس��ته های مربوط ب��ه 3G  را 
فعال نکرده اند، افزود: به همین 
دلیل هزینه این مش��ترکان در 
قبوض آنها افزای��ش پیدا کرده 

است. 

پیامک تبلیغاتی بگیرید، پیام رایگان بفرستید
محمد ممتازپور

 معاون س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
گفت: واردکنندگانی ک��ه به واردات قانونی 
موبایل اق��دام می کنند، ش��ماره س��ریال  
موبایل ه��ای واردات��ی توس��ط آنه��ا ثبت 
می ش��ود و در اختیار گمرک قرار می گیرد 
که پیشنهاد کردیم، این ش��ماره سریال ها 
عالوه ب��ر گمرک، در رگوالت��وری نیز ثبت 

شوند. 
علیرضا بیات، در گفت وگو با ایسنا با بیان 
اینکه در جهت احقاق حقوق مصرف کننده 
و تجار، بحث رجیس��تر کردن گوش��ی ها و 
تبلت های وارداتی انجام می شود، اظهار کرد: 
ثبت سریال در س��ازمان تنظیم مقررات به 
این معنی است که اگر تشخیص داده شود، 
گوش��ی غیر قانونی بوده و به صورت قاچاق 
وارد شده، اجازه فعال کردن آن داده نشود 
و با این کاره��ا در نظر داری��م فرآیند ورود 

قانونی گوشی را تسهیل کنیم. 
وی با بیان اینکه  این موضوع هنوز نهایی 
نش��ده و در مرحله مقدماتی اس��ت، افزود: 
البته این بحث به معنای اضافه کردن گلوگاه 
جدید برای واردات نیس��ت، بلکه درهمان 

فرآیند گمرکی این کار صورت می گیرد. 
بیات در عین حال یادآور شد: این شماره 
سریال ها پیش از این فقط در گمرک ثبت 
می شد، اما بعد از اجرایی شدن این موضوع 
در رگوالتوری نیز ثبت شده و این کار بدون 
ایستایی و معطلی در گمرک انجام می شود. 

وی ادام��ه داد: ای��ن کار ب��ه زودی انجام 
می ش��ود و گمرک نی��ز پیش��اپیش اعالم 
آمادگی کرده اس��ت. خوش��بختانه تعامل 
خوبی در این زمینه وج��ود دارد؛ البته این 
موضوع صرف��ا سیاس��ت ما نیس��ت، بلکه 

سیاست دستگاه های مختلف است. 
معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز همچنین با بیان اینکه با 
پدیده قاچاق به ش��دت برخ��ورد می کنیم، 
اف��زود: ب��ا اداره اس��تاندارد و رگوالتوری 
مذاکرات الزم را انجام دادیم تا فرآیندهای 
قانونی را به گونه ای تعریف کنیم که معطلی 
کاال نیز در گمرک کمتر شود و از این طریق 
مس��یر واردات قانونی را آس��ان تر خواهیم 

کرد. 
وی در عی��ن حال تاکید ک��رد: نیروهای 
پلیس و دس��تگاه های ذی رب��ط نیز توجیه 
شدند که برخورد جدی تری با پدیده قاچاق 

موبایل و تبلت داشته باشند. 
بیات با بی��ان اینکه زمانی ک��ه کاالیی از 
طریق قاچاق وارد ش��ود، حقوق و عوارض 
گمرکی آن و در واقع حق��وق دولت تامین 
نمی شود، یادآور ش��د: نمی خواهیم مسیر 
قانونی را دشوار کنیم که برای تجار مقرون 
به صرفه نباش��د و تالش ما این اس��ت که 
انضباط را به این بخش برگردانیم و از طرفی 
موافق اص��الح تعرفه های موبای��ل و تبلت 

هستیم. 

رییس اتاق بازرگان��ی و صنایع و معادن 
ایران با برشمردن زمینه های فساد اقتصادی 
و اداری،  در هم تنیدگ��ی قوانی��ن،  ت��ورم 
مقررات  و حجم باالی تصدی گری دولتی از 

عوامل بروز فساد عنوان کرد. 
 به گزارش مهر،  غالمحس��ین شافعی با 
بیان اینکه درهم تنیدگی مقررات کش��ور 
سبب بروز فس��اد می ش��ود،  گفت:  برآیند 
تصمیم گی��ری و تخصی��ص منابع حاصل 
از دالره��ای نفت��ی و تس��هیالت بانکی و 
همچنی��ن مناقصه هایی ک��ه در دل دولت 
برگزار می شود،  باید در مبارزه با فساد مورد 

توجه قرار گیرد.
  ب��ه گفته ش��افعی،  ع��زم مل��ی و اراده 
سیاسی باید در مبارزه با فساد نمودار شود 
و ایجاد اصالحات در سیستم های سیاسی،  
اقتصادی و مدیریت��ی نیز در دس��تور کار 

قرار گیرد. 
وی تصری��ح ک��رد:  امیدواری��م بت��وان 
باسالم س��ازی محیط کار در دولت و بخش 

خصوصی زمینه س��از جلوگیری از فس��اد 
باشیم. 

 غالمحس��ین شافعی در نشس��ت دیروز  
هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی و صنایع، 
معادن و کش��اورزی ای��ران با برش��مردن 
ریشه های فساد اداری و اقتصادی خواستار 
مبارزه با فساد و اعمال کنترل های نظارتی 
برای مبارزه ریشه ای با فس��اد شد و گفت:  
مبارزه با فس��اد و اعمال کنترل های شدید 
نه در گذشته و نه در آینده میسر نمی شود 
و تا زمانی که ب��ا عوامل بروز فس��اد مبارزه 
ریشه ای صورت نگرفته و آب از سرچشمه،  
زالل نباش��د،  انتظار نتایج مطلوب بیهوده 

خواهد بود. 
رییس ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن 
و کش��اورزی ای��ران افزود:  سیاس��ت های 
اقتص��ادی نادرس��ت در کش��ورهایی ک��ه 
مجموعه های اقتصادی و انحصاری تشکیل 
می شود،  حتماً فساد زمینه بسیار مناسبی 

برای رشد و نمو خواهد داشت. 

 تصمیم جدید ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
برای جلوگیری از قاچاق موبایل 

شکل گیری فساد به دلیل دولتی بودن اقتصاد



رکود صنعت س��اختمان در 
آس��تانه دو س��الگی قرار دارد، 
وقتی نخس��تین عالئم بیماری 
رکود در بنگاه های مش��اوران 
امالک که پایی��ن آمدن حجم 
معامالت ب��ود، خود را نش��ان 
داد، کارشناس��ان عل��ت آن را  
تمرکز  دولت ده��م در آخرین 
س��ال فعالیت��ش بر ب��ه پایان 
رس��اندن بزرگ تری��ن پ��روژه 
دولت��ی، یعنی همان مس��کن 
مهر عن��وان می کردند و معتقد 
بودند، با تغییر فضای سیاس��ی 
کش��ور رکود هم از ج��ان این 
صنعت خارج می شود، اما رکود 
پس از تغییر دول��ت هم ادامه 
داش��ت و این بار کارشناس��ان 
معتق��د بودن��د، بای��د منتظر 
باشیم تا سیاس��ت های دولتی 

در این حوزه مشخص شود. 
عباس آخون��دی، وزیر راه و 
شهرس��ازی با تاخیر یک ساله 
نخس��تین گام افزایش قدرت 
خری��د را برداش��ت و افزایش 
وام خرید مسکن را به تصویب 
هیات دولت رس��اند، اما باز هم 
آب از آب در ای��ن ب��ازار تکان 
نخ��ورد و پیش بین��ی خ��روج 
رکود از بازار مس��کن به س��ال 
94 موکول ش��د. ام��ا در تمام 
این دورانی که میزان معامالت 
واحدهای مس��کونی به حداقل 
رس��یده ب��ود، تاثیر رک��ود در 
تجاری ها بسیار کم رنگ تر بود 
و حتی گفته می شود، رکود در 
این بخ��ش از معامالت امالک 
حریف تقاضای موجود در بازار 

واحدهای تجاری نشد. 
برخ��الف  تجاری ه��ا 
مس��کونی ها که در 10 س��ال 
گذشته برای نخستین بار ثبات 
قیمت را تجرب��ه کردند، طبق 
روال س��ال های گذش��ته روند 
قیم��ت چنددرصدی  افزایش 
را حفظ ک��رده و رک��ود باعث 
کاهش معامالت در این بخش 

نشد. 

افزایش تغییر کاربری به 
تجاری 

ب��ا مس��کوت مان��دن ب��ازار 
مس��کن تمایل به ساخت و ساز 
واحده��ای مس��کونی کاهش 

یاف��ت و بخ��ش خصوصی هم 
رغبتی ب��رای س��رمایه گذاری 
در این حوزه نداش��ت. ابتالی 
ب��ازار واحدهای مس��کونی نه 
تنه��ا تاثیر قاب��ل توجهی روی 
تجاری ها نگذاشت، بلکه باعث 
هج��وم تقاض��ا به این س��مت 
هم ش��د، البت��ه از طریقی جز 
خریدوف��روش مل��ک تجاری. 
این بار حجم تقاض��ا در تغییر 
کاربری های اراضی به س��مت 
کاربری ها تجاری کشیده شد. 

پ�ورح�اج��ت،  ف�رش���ی�د 
سراس��ری  کان��ون  دبی��رکل 
انبوه س��ازان ایران در گفت وگو 
ب��ا »فرصت امروز« با اش��اره به 
افزایش تقاضای تغییر کاربری 
از خدمات��ی، ورزش��ی و حتی 
مس��کونی ب��ه تج��اری گفت: 
در ط��رح جام��ع ش��هر تهران 
بس��یاری از فضاه��ا و اراض��ی 
به عن��وان اراض��ی ب��ا کاربری 
ورزشی و خدماتی تعریف شده 
اس��ت اما چون س��ود و ارزش 

افزوده ای ندارد، تقاضای تغییر 
کارب��ری آن به تج��اری ایجاد 

می شود. 
وی با بی��ان اینک��ه در حال 
در  درآم��د  و  س��ود  حاض��ر 
فروش تجاری ها اس��ت، گفت: 
در بازار مس��کن هیچ بخش��ی 
ب��ه ان��دازه واحده��ای تجاری 
س��وددهی ندارد و در حالی که 
ب��ازار واحدهای مس��کونی به 
رکود مبتال ش��ده، ش��هرداری 
ه��م از ای��ن فرصت اس��تفاده 
می کند و ب��ه تقاض��ای تغییر 
مثب��ت  ج��واب  کاربری ه��ا 
می دهد این در حالی است که 
فضاه��ای خدماتی، ورزش��ی 
 و فض��ای س��بز نی��از اولی��ه 

هر شهری هستند. 
سراس��ری  کان��ون  دبی��ر 
انبوه س��ازان ادام��ه داد: ب��ازار 
تجاری ه��ا قاب��ل مقایس��ه با 
ب��ازار مس��کونی ها نیس��ت و 
واحده��ای تج��اری هر س��اله 
ارزش افزوده ای دارند که رکود 

نمی توان��د درصد ای��ن ارزش 
افزوده را کاهش دهد بنابراین، 
طبیعی اس��ت که در ش��رایط 
حال حاض��ر س��رمایه گذاران 
تمایل حضور در بخش تجاری 

بازار مسکن را داشته باشند. 

اخذ کاربری تجاری با 
حداکثر 4 میلیون تومان 

قیمت ه��ای نجوم��ی مراکز 
تج��اری تهران باع��ث افزایش 
ساخت و س��از در ای��ن ح��وزه 
شده اس��ت. نرخ های میلیونی 
در هر متر از پاس��اژهای تهران 
باعث شده س��رمایه گذاران هر 
نرخ��ی را بابت تغیی��ر کاربری 
تجاری به ش��هرداری بپردازند. 
خس��روی،  قل��ی  مصطف��ی 
کارش��ناس ب��ازار مس��کن در 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
با بی��ان اینکه قیم��ت هر متر 
از مغازه ه��ای ب��ازار ته��ران به 
چی��زی ح��دود ی��ک میلیارد 
ه��م می رس��د، تاکی��د ک��رد: 

وقت��ی زمی��ن تج��اری در هر 
متر در برخ��ی از مناطق تهران 
بیش از ی��ک میلی��ارد تومان 
ارزش دارد، طبیعی اس��ت که 
هر هزین��ه ای که ش��هرداری 
باب��ت تغیی��ر کارب��ری اراضی 
به تج��اری در نظر بگی��رد، از 
سوی س��رمایه گذاران پذیرفته 

می شود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه قیم��ت 
تغیی��ر کاربری که از س��وی 
ش��هرداری ها تعیین می شود، 
گف��ت: قیمت تغیی��ر کاربری 
در مناط��ق مختل��ف قیم��ت 
متفاوت��ی دارد و از چی��زی 
توم��ان  600 ه��زار  ح��دود 
ش��روع و در مناطقی که واحد 
تج��اری ب��ه صرفه تر اس��ت، 
به چی��زی ح��دود دو میلیون 
تومان در هر متر و ش��اید هم 

بیشتر می رسد. 
قل��ی خس��روی ادام��ه داد: 
تغیی��ر  ش��هرداری ها مظن��ه 
کاربری به تجاری را براس��اس 
می��زان ت��ردد م��ردم و میزان 
تعیی��ن  کاس��بان  درآم��د 
می کنند. برای مثال، در منطقه 
یوس��ف آباد در حوال��ی میدان 
فرهنگ نرخ واحدهای تجاری 
در ه��ر مت��ر، از 20 میلی��ون 
تومان ت��ا 50 میلی��ون تومان 
در  بنابرای��ن  اس��ت.  متغی��ر 
این محل��ه تغیی��ر کاربری در 
مناط��ق مختلف ه��م متفاوت 
خواهد بود. این در حالی است 
ک��ه متوس��ط ن��رخ واحدهای 
محل��ه  تم��ام  در  مس��کونی 
یوس��ف آباد از هف��ت میلیون 
برای هر متر ش��روع می شود و 
در نهایت به 13 میلیون در هر 

متر می رسد. 
همچنی��ن پورحاجت درباره 
نرخ تغییر کاربری ها در تهران 
گفت: ش��هرداری برای تعیین 
ن��رخ کاربری ها فرمول��ی دارد 
که براس��اس این فرم��ول نرخ 
تغیی��ر کاربری ه��ا در مناطق 
مختلف تهران متفاوت اس��ت. 
در مناطق مختل��ف تهران نرخ 
تغیی��ر کارب��ری به تج��اری از 
متری 200 هزار تومان ش��روع 
می ش��ود و ب��ه مت��ری چه��ار 
میلیون توم��ان یا بیش��تر هم 

می رسد. 

درآمد نجومی شهرداری باوجود رکود در بازار مسکن

تهران، شهری برای فروش
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716  طرح و پروژه عمرانی 
در دست اجراست 

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی در جلس��ه مجمع 
عموم��ی طرح ه��ای تمل��ک دارایی های س��رمایه ای 
ش��رکت، بودجه پیش��نهادی سال1394 ش��رکت را 
دوه��زار و 727 میلیارد توم��ان عنوان ک��رد و گفت: 
در حال حاضر 116 ط��رح و 600 پروژه زیرس��اختی 
حمل و نقل در دست اجرا اس��ت که با محقق شدن این 
اعتبار، امکان تکمیل بخش��ی از این طرح ها و پروژه ها 

فراهم خواهد شد. 
به گزارش روابط عمومی ش��رکت س��اخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کش��ور، جلس��ه مجمع عمومی 
ش��رکت در خصوص رس��یدگی به صورت ه��ای مالی 
طرح تملک دارایی های س��رمایه ای با حضور غالمرضا 
س��المی، مش��اور وزیر راه و شهرس��ازی، علی نورزاد، 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی، اعض��ای هیات مدیره، 
معاون��ان و مدیران ش��رکت، نمایندگان��ی از معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهب��ردی رییس جمهور، وزارت 
ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی، وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت، سازمان حسابرس��ی و وزارت راه و شهرسازی 

برگزار شد. 
در ابتدای این جلس��ه، معاون وزیر راه و شهرسازی 
ضمن ارائه عملکرد ش��رکت به اعض��ای مجمع گفت: 
در س��ال1392، 988 کیلومت��ر از انواع راه ها ش��امل 
120 کیلومت��ر راه آه��ن، 95 کیلومت��ر آزاد راه، 377 
کیلومتر بزرگراه و 396 کیلومتر راه اصلی و بهس��ازی 

ساخته شد و به بهره برداری رسید. 
علی ن��ورزاد تکمی��ل کریدورهای اصلی کش��ور و 
اتصال ب��ه کریدوره��ای بین الملل��ی را از برنامه های 
شرکت س��اخت و توس��عه عنوان کرد و گفت: در حال 
حاضر ساخت 185 کیلومتر تونل و 95 کیلومتر پل در 
پروژه های عمرانی در دس��ت اقدام است که اجرای آن 

توسط مهندسان داخلی صورت می گیرد. 
مدیرعام��ل ش��رکت س��اخت و توس��عه بودج��ه 
پیش��نهادی س��ال1394 ش��رکت را دو هزار و 727 
میلیارد تومان اعالم ک��رد و گفت: در حال حاضر 116 
طرح و 600 پروژه زیرس��اختی حمل و نقل در دس��ت 
اجراست که با محقق ش��دن این اعتبار، امکان تکمیل 

این طرح ها و پروژه ها فراهم خواهد شد. 
نورزاد هزینه س��اخت انواع راه ها را این گونه ش��رح 
داد: دو و نیم میلیارد تومان برای س��اخت هر کیلومتر 
راه اصلی، پنج تا هفت میلیارد تومان برای س��اخت هر 
کیلومتر راه آهن و هف��ت تا 10 میلی��ارد تومان برای 

ساخت هر کیلومتر آزادراه در کشور هزینه می شود. 

برنامه ای برای الحاق بنادر چابهار 
به منطقه آزاد نداریم

به گ��زارش ایلن��ا، محم��د س��عیدنژاد، مدیرعامل 
س��ازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه دولت اخیرا 
الیحه الحاق بندر ش��هید بهش��تی چابه��ار به منطقه 
آزاد را از مجلس پ��س گرفت، اظهار ک��رد: فعال برای 
الحاق این بندر به منطقه آزاد برنام��ه ای نداریم و این 
به تصمیم دولت و دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق آزاد 
بس��تگی دارد. وی با اش��اره به اهمیت بن��ادر چابهار 
ادامه داد: استان های جنوب ش��رقی و شمال شرقی را 
از طریق بنادر چابهار پوش��ش می دهی��م و کاال از این 

مبادی به دست مردم منطقه می رسد. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی تاکید ک��رد: معتقدم 
بندر چابه��ار ب��ه راه ان��دازی و ایجاد صنایع��ی مانند 

پتروشیمی و فوالد در این منطقه سرعت می بخشد. 
س��عیدنژاد با اش��اره به جذب س��رمایه گذاری های 
خارجی ب��رای توس��عه بن��ادر چابه��ار گف��ت: برای 
س��رمایه گذاری در بخ��ش زیربنای��ی از منابع داخلی 
س��ازمان اس��تفاده خواهد ش��د، اما برای بخش های 
پش��تیبانی و پس کرانه ه��ا از ورود س��رمایه گذاران 
داخلی و خارجی استقبال می کنیم؛ کما اینکه احتمال 
حضور سرمایه گذاران چینی، هندی و فرانسوی برای 

سرمایه گذاری در این بندر جدی است. 

50  درصد ظرفیت فرودگاه ها 
بدون استفاده مانده  است

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور گفت: حدود 
50 درصد ظرفیت فرودگاه های کش��ور بدون استفاده 
باقی مانده، بنابراین افزایش تعداد فرودگاه های کشور 

را به صالح و صرفه نمی دانیم.
به گزارش ایسنا، محمدعلی ایلخانی افزود: هم اکنون 
از 58 فرودگاه کش��ور 54 فرودگاه فعال هس��تند، چهار 
فرودگاه در دس��ت احداث قرار دارد و 12 فرودگاهی که 
به مس��افران خدمات هوایی ارائه می دهن��د، به نهادها و 
سازمان های دیگر اختصاص دارد. به گفته وی، هم اکنون 
ظرفیت پذیرش و اعزام این فرودگاه ها در سطح کشور به 
ساالنه بالغ بر 80 میلیون مسافر رسیده، در حالی که سال 
گذشته تنها 43 میلیون مس��افر در فرودگاه های کشور 

پذیرش و اعزام شدند. 
ایلخان��ی اظهار ک��رد: تع��داد فرودگاه های کش��ور 
کفایت می کند اما ش��رکت فرودگاه ه��ا به دنبال ارائه 
خدمات مطلوب به مس��افران هوایی است و به همین 
منظور خرید تجهیزات مورد نیاز برای سطوح پروازی 
در دس��تور کار قرار گرفته، به طوری که با یک شرکت 
خارجی نی��ز ب��رای ارتق��ای خدم��ات فرودگاهی به 

مسافران قرارداد منعقد شده است. 
وی بر ض��رورت حف��ظ ایمن��ی پای��دار در صنعت 
هوانوردی و راه های هوایی کش��ور تاکید کرد و گفت: 
مدیریت راه های هوایی کش��ور نیازمن��د برنامه ریزی 
دقیق اس��ت و برای ارتقای ایمن��ی پروازها در راه های 
هوایی کش��ور با یک ش��رکت اروپایی در حال مذاکره 
هس��تیم تا با پردازش اطالعات، امنیت راه های هوایی 
کش��ور بیش از پیش تقویت ش��ود. مدیرعامل شرکت 
فرودگاه های کشور با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری 
در ف��از دوم ف��رودگاه حض��رت ام��ام خمین��ی)ره( 
یادآور ش��د: هم اکنون ی��ک مجموعه از ش��رکت های 
س��رمایه گذاری برای تکمیل فاز دوم فرودگاه امام)ره( 
اعالم آمادگی کرده اند. با توج��ه به پروژه های مختلف 
فاز دوم ف��رودگاه حض��رت امام خمین��ی)ره(، میزان 
س��رمایه گذاری ها در این ف��رودگاه حدود س��ه هزار 

میلیارد تومان برآورد شده است. 

کاهش عمر ساختمان ها 
در ساخت و سازهای جدید 

محمد جعفر علیزاده، معاون وزیر راه و شهرس��ازی 
و رییس س��ازمان مجری س��اختمان ها و تاسیس��ات 
دولتی و عمومی در گفت وگو با ایسنا، درباره عمر مفید 
س��اختمان ها و وضعیت مصالح به کار رفته در کشور، 
اظهار ک��رد: در بخش دولت��ی الزامی وج��ود دارد که 

تمامی مصالح بر این اساس باید آزمایش شوند. 
وی اف��زود: بتن، میلگ��رد، س��یمان و آج��ر از جمله 
مصالحی اس��ت که باید آزمایش های خاص��ی روی آنها 
صورت گی��رد. رییس س��ازمان مجری س��اختمان ها و 
تاسیسات دولتی و عمومی درباره تخریب ساختمان ها با 
بیان اینکه از نظر آیین نامه که نیاز ب��ه ارتقا داریم، افزود: 
اما برای بهینه سازی ساخت و س��از عمومی در کل کشور 
اقداماتی صورت گرفته است. معاون وزیر راه و شهرسازی 
تاکید کرد: اگر در حال حاضر عمر مفید س��اختمان ها را 
30 تا 40 س��ال در نظر بگیریم می توان گفت هزینه ای 
که هر فرد برای یک واحد مسکونی صرف می کند اتالف 
عظیمی دارد. وی ب��ا بیان اینکه برای ح��ل این موضوع 
به عزم کلی نیاز داری��م، تصریح کرد: نس��بت به قبل تا 
حدودی بهبود وضعیت ایجاد شده است، به طوری که در 
زلزله هایی که صورت گرفته شاهد کاهش تلفات بوده ایم. 

رییس س��ازمان مجری س��اختمان ها و تاسیس��ات 
دولت��ی و عموم��ی تخری��ب س��اختمان ها ب��ا بی��ان 
اینکه قس��متی از کاهش عمر مفید س��اختمان ها در 
کش��ور ناش��ی از روند ساخت و س��ازهای جدید است، 
افزود: در کالن ش��هرها آمار تخریب س��اختمان ها به 
دلیل مش��کالت س��ازه ای کمتر از پنج درصد است و 
تخریب هایی که صورت می گیرد برای تجدید بناست. 

وی خاطر نش��ان کرد: عمر مفید س��اختمان ها اگر 
روند ساختمان با طراحی و سیستم  سازوکار مناسبی 
به گونه ای که مصال��ح خوب و نظارت مناس��ب وجود 

داشته باشد می تواند تا 90 سال هم به طول بینجامد. 

اجاره نشینی ۳0 درصد مردم اروپا 
یورو اس��تات اع��الم ک��رد: 30 درصد م��ردم اروپا 
اجاره نشین هس��تند و 57 درصد مالکان خانه در این 
منطقه نی��ز برای خرید خان��ه مجبور ب��ه دریافت وام 
شده اند. به گزارش تس��نیم، پایگاه خبری کمیسیون 
اروپا )یورو استات( با انتشار گزارشی در مورد وضعیت 
مس��کن در اتحادیه اروپا اعالم ک��رد: 30 درصد مردم 
این کش��ور فاقد مس��کن هس��تند و به عبارتی از هر 

10 اروپایی سه نفر در منزل اجاره ای زندگی می کند. 
در آلمان 47 درصد مردم اجاره نشین هستند و این رقم 
برای اتریش 43 درصد و برای رومانی که کمترین میزان 
اجاره نش��ینی را دارد حدود 4 درصد اعالم ش��ده است.  
در عین حال بیش��تر آنهایی که در اروپا خانه دارند مالک 
بودن خود را مدیون وام های دریافتی از بانک ها هس��تند 
به طوری که 57 درصد مالکان خانه در اتحادیه اروپا برای 

خرید خانه خود وام دریافت کرده اند. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، 42 درص��د م��ردم اروپ��ا 
آپارتمان نشین هستند و 34 درصد در خانه های ویالیی 
و 24 درصد در خانه های ش��به ویالیی زندگی می کنند. 
در اسپانیا 64 درصد مردم در آپارتمان زندگی می کنند و 
این رقم برای ایتالیا 51 درصد، دانمارک 57 درصد، سوئد 
50 درصد، رومان��ی 60 درصد، ن��روژ 13 درصد، ایرلند 

5 درصد و انگلیس 14 درصد اعالم شده است. 

قیمت هر متر از مرکز تجاری تهران
قیمت در هر متر )تومان(محدوده مرکز تجاری 

65 تا 120 میلیون سه راه جمهوریعالءالدین 

70 تا 150 میلیون میدان تجریشتندیس 

90 تا 130 میلیون پونک تیراژه 

30 تا 60 میلیون میدان ولیعصر ایرانیان 

50 تا 150 میلیون شهرک غرب میالدنور 

نازیال مهدیانی 

خبر ویژه

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت: 
دس��تورالعمل پرداخ��ت وام 50 میلیون��ی 

س��اخت مس��کن در باف��ت 
بان��ک  س��وی  از  فرس��وده 
مرکزی ب��ه 22 بان��ک  عامل 

ابالغ شد. 
به گزارش ف��ارس، محمد 
س��عید ای��زدی در پاس��خ به 
این س��وال که آیا شیوه نامه و 
دستورالعمل وام 50 میلیونی 
ساخت مس��کن در بافت های 
فرس��وده تهیه و ابالغ ش��د، 

گف��ت: بان��ک مرک��زی چن��د روز پی��ش 
دس��تورالعمل پرداخ��ت وام 50 میلیون��ی 
ساخت مس��کن در بافت های فرسوده را به 

22 بانک  عامل ابالغ کرد. 
وی اف��زود: با ابالغ این دس��تورالعمل که 
هفته گذش��ته صورت گرفته اس��ت، عمال 
مصوبه دولت اجرایی ش��ده اس��ت و با ابالغ 
این ش��یوه نامه عمال بانک ه��ا می توانند به 
پرداخت وام 50 میلیونی ساخت مسکن در 

بافت های فرسوده اقدام کنند. 
ایزدی ادام��ه داد: در الیح��ه بودجه 94 
پیش بینی ش��د ک��ه مبل��غ 1300 میلیارد 
تومان ب��رای تامین بخش��ی از یارانه س��ود 
تسهیالت تامین مس��کن حمایتی زوج های 
ج��وان، اقش��ار آس��یب پذیر، روس��تاییان، 
ساماندهی مس��کن در بافت های فرسوده، 
س��کونت گاه های حاشیه ش��هرها و مسکن 

مهر اختصاص یابد. 
ب��ه گفته وی، بان��ک مرک��زی بانک های 
عام��ل مصوب��ه پرداخ��ت وام 50 میلیونی 
س��اخت مس��کن را که تعداد آنها 22 بانک 

است نیز تعیین کرد. 
ای��زدی در پاس��خ به این س��وال ک��ه آیا 
سهمیه اس��تان ها به خصوص استان تهران 
در پرداخت این تس��هیالت مش��خص شده 
اس��ت، گف��ت: بان��ک مرک��زی 300 هزار 
تس��هیالت س��اخت مس��کن در بافت های 
فرسوده را برای س��ال 93 ابالغ کرده است 
که هنوز س��همیه های اس��تان ها مشخص 

نشده است. 
گفتنی اس��ت، هی��ات دول��ت در اواخر 

مهرماه س��ال ج��اری ب��ود که ب��ه منظور 
حمایت از احیا، نوس��ازی و بهسازی مسکن 
در بافت ه��ای فرس��وده وام 
50 میلی��ون تومانی س��اخت 
در کالن شهرها را با نرخ سود 

9 درصد تصویب کرد. 
هدف از ای��ن مصوبه، احیا، 
نوسازی و بهسازی مسکن در 
بافت های فرسوده، ناکارآمد 
و سکونتگاه های غیررسمی، 
تامی��ن مس��کن گ��روه های 
کم درآم��د و زوج های جوان 
اس��ت که در چارچوب این مصوب��ه، میزان 
سقف تس��هیالت تامین مس��کن در کالن 
ش��هرها 500 میلیون ریال، مراکز استان ها 
و ش��هرهای باالی 200 ه��زار نفر جمعیت 
400 میلی��ون ریال و س��ایر ش��هرها 300 

میلیون ریال تعیین شد.
این تصمیم اتفاق بسیار بزرگی محسوب 
می شود و می تواند بافت های حاشیه شهرها 
را بازسازی کند.دامنه این تصمیم 300 هزار 
واحد مس��کونی را در بر می گیرد که شامل 
یک سوم 900 هزار واحد مسکونی است که 
در کشور ساخته می ش��ود و تصمیم بسیار 

بزرگی است.
پرداخت ای��ن وام همانطور ک��ه در بند 6 
مصوبه دولت به آن اش��اره شده »مشروط« 
اس��ت و بر اس��اس س��همیه ای که معاونت 
برنامه ری��زی و نظ��ارت راهبردی ریاس��ت 
جمه��وری تکلیف ک��رده واجدان ش��رایط 
شناسایی و نس��بت به پرداخت وام ساخت 

مسکن اقدام خواهد شد.
در این مصوبه تاکید ش��ده است معاونت 
برنامه ری��زی و نظ��ارت راهب��ردی موظف 
اس��ت به میزان 9 درصد س��ود تس��هیالت 
مسکن و مابه التفاوت سود 10 درصد سهم 
متقاضی در ودیعه اس��کان موقت تا س��قف 
س��ود مصوب تس��هیالت بخش مسکن در 
س��ال های 93 و 94 را از مح��ل اعتب��ارات 
قانون هدفمند ک��ردن یارانه ه��ا در الیحه 
بودجه س��نواتی برای پرداخت به بانک های 
عامل منظور و تضمین نامه مورد قبول بانک 

مرکزی را صادر کند.

دستورالعمل وام 50 میلیونی بافت های فرسوده ابالغ شد



تخصصی  میزگرد  س��ومین 
از سلس��له  نشس��ت های آب، 
فرهن��گ و جامعه ب��ا موضوع 
بررس��ی اقتصاد آب ب��ا حضور 
و  کارشناس��ان  متخصص��ان، 
استادان دانشگاهی به میزبانی 
مرک��ز مطالعات اس��تراتژیک 
نهاد ریاس��ت جمهوری برگزار 
ش��د. س��خنرانان این میزگرد 
محمد س��عید  تخصص��ی، 
نوری نایینی، نماینده پیش��ین 
بازنشس��ته  اس��تاد  و  فائ��و 
عباس  شهید بهشتی،  دانشگاه 
کش��اورز، معاون زراعت وزارت 
کشاورزی و عضو ستاد احیای 
دریاچ��ه ارومی��ه و نعم��ت اهلل 
اکب��ری، اقتص��اددان و عض��و 
هیات علمی دانش��کده اقتصاد 

دانشگاه اصفهان بودند. 

تهدید زیربناهای تمدن 
ایرانی در پی بحران آب 

نوری نایینی،  محمد س��عید 
با بیان این موض��وع که بحران 
آب، تمدن ایرانی اس��امی ما 
را تهدی��د می کند، اف��زود: این 
مسئله ای اس��ت که باید مورد 
توج��ه تمامی افراد در کش��ور 
قرار بگیرد. آمایش س��رزمینی 
ما براساس آب ش��کل گرفته و 
اگر بحرانی در آب ایجاد ش��ود، 
زیربناه��ای تمدنی م��ا نیز به 

خطر می افتد. 
وی فرهنگ ایران را فرهنگی 
برگش��ت پذیر در درازای تاریخ 
برشمرد و گفت: فرهنگ ایران 
در درازای تاری��خ همواره مورد 
هجوم بس��یار بوده، اما هیچ گاه 
از بی��ن نرفته و برگش��ت پذیر 
بوده اس��ت. برهمین اس��اس، 
اقتصاد ما نی��ز بای��د این گونه 
برگشت پذیر باشد به گونه ای که 
هرچه هجوم و فش��ار بیرونی و 
داخل��ی بیش��تر ش��ود، بتواند 

ب��ه حال��ت قب��ل بازگ��ردد و 
ضربه های داخل��ی و خارجی را 
بدون اینکه از هم بپاشد تحمل 
کن��د. این ب��ه معن��ای اقتصاد 

مقاومتی است. 
اس��تاد بازنشس��ته دانشگاه 
شهید بهش��تی، ب��ر مدیری��ت 
برگش��ت پذیر آب در کش��ور 
تاکید و اظهار کرد: اس��تفاده از 
آب ه��م باید همچ��ون اقتصاد 
مقاومتی برگش��ت پذیر باش��د 
و به نح��وی از آب اس��تفاده و 
مناب��ع آن را مدیریت کنیم که 
هجمه هایی مثل خشکس��الی 
در دل این مدیریت رفع ش��ود. 
چنانچه در گذش��ته نیز ایران 
در دانش آب پیش��رو بوده و دو 
تکنولوژی چرخ ایرانی و قنات 
را به جه��ان معرف��ی کردیم و 
در کت��ب معتب��ر خارجی این 
دو تکنولوژی با ن��ام ایران ذکر 

می شود. 

چشم بسته از آب استفاده 
کردیم

وی تصریح کرد: با گذش��ت 
تکنولوژی ه��ای  از  زم��ان، 
روز ب��رای بهره ب��رداری از آب 
اس��تفاده نکردی��م و ب��ه بیانی 
آب  از  چشم بس��ته  دیگ��ر، 
اس��تفاده کردیم. در گذش��ته، 
از  آب  بهره ب��رداری  می��زان 
قن��ات ب��ا می��زان بارندگی در 
تعادل ب��ود و ما در گ��ذر زمان 
این تع��ادل را با برداش��ت های 
بی رویه از آب ه��ای زیرزمینی 
شکستیم و اکنون نتیجه آن را 
در جای جای کشور می بینیم. 

ن��وری نایین��ی  کش��اورزی 
سنتی در ایران را دارای سطح 
تعادل پایینی دانس��ت و افزود: 
با وجود اینکه کشاورزی سنتی 
ما متعادل و کارآمد اس��ت، اما 
فقی��ر اس��ت. بنابرای��ن باید با 
اس��تفاده از روش های مختلف 

)معرف��ی نهاده ه��ای جدی��د 
و غیره( س��طح این تع��ادل را 
افزای��ش دهی��م. همچنین در 
اس��تفاده س��نتی از آب که در 
گذشته در س��طح تعادل بود، 
این س��طح تعادل را شکستیم 
و به بح��ران رس��یدیم و حال 
باید با اس��تفاده از دانش روز و 
بومی سازی آن، از بحران خارج 

شویم. 
اس��تاد بازنشس��ته دانشگاه 
شهید بهش��تی ب��ا اش��اره ب��ه 
بحران دریاچه ارومیه، تصریح 
کرد: دول��ت اگر موفق نش��ود 
بحران خشکی دریاچه ارومیه 
را مهار کند ب��ه تخلیه ارومیه و 
تبریز خواهد انجامید و امنیت 
ملی و اس��تقال کشور به خطر 

می افتد. 

طرح های منسوخ شده 
انتقال بین حوضه ای آب 

مع��اون  کش��اورز،  عب��اس 
کش��اورزی،  وزارت  زراع��ت 
در این نشس��ت آب را یک امر 
فرابخش��ی دانس��ت و اف��زود: 
در حالی ک��ه در دنی��ا انتق��ال 
منس��وخ  آب  بین حوض��ه ای 
ش��ده، اما هنوز در ای��ران این 
کار پیگیری می ش��ود. اگر این 
کار تا 50 درصد نیز اجرا شود، 
پش��یمانی ب��ه دنب��ال خواهد 

داشت. 
دان��ش  داد:  ادام��ه  وی 
متخصص��ان آب در ای��ران  در 
ح��د منابع آب اس��ت. آب یک 
امر فرابخش��ی اس��ت و تنها با 
اتکا به ای��ن دان��ش نمی توان 
تصمیم مهمی برای آن گرفت. 
ش��مار افرادی که خ��ود را باید 
به دان��ش روز مجه��ز کنند در 
کشور اندک است، در حالی که 
خیل��ی س��ال ها پی��ش نظریه 
دانش��کده های  در   IWRM
جهان مطرح و تدریس ش��ده 

اما در کشور ما این نظریه بسیار 
ناشناخته اس��ت. دست کم من 
ندی��ده ام ک��ه در کاس درس 
دانشگاه ها یا در نشست ها، آب 
را از ابع��اد اقتصادی، اجتماعی 
و زیس��ت محیطی )در ای��ران 
بعد سیاس��ی هم دارد( بررسی 

کنند. 
عضو س��تاد احی��ای دریاچه 
ارومیه  اظه��ار ک��رد: پایداری 
کش��ور ما به آب وابس��ته است 
و ش��وربختانه بررس��ی آث��ار 
اقتص��ادی آب از قل��م افتاده و 
هن��وز بس��یاری از مس��ئوالن 
نمی دانن��د که مفه��وم تجلی 
آب  اقتص��ادی  و  اجتماع��ی 
چیس��ت. در دول��ت این گونه 
مسائل  مطرح نمی شود و کسی 

هم پیگیر آن نیست! 
وی ب��ه اج��رای پروژه های 
آب در کش��ور ب��دون انج��ام 
و  اقتص��ادی  ارزیابی ه��ای 
زیس��ت محیطی اش��اره کرد و 
افزود: با اجرای یک پروژه )سد( 
هزینه هایی را به کشور تحمیل 
می کنیم که ش��اید بسیار بیش 
از ارزش اقتص��ادی آن پ��روژه 
باش��د. برای نمونه وقتی حقابه 
حوضه آبریز کرخه بس��ته شد 
و اعتراض ه��ای جهان��ی را نیز 
درپی داشت، همان 300 هزار 
هکتار زمینی که در کرخه فکر 
می کردی��م ب��رای کش��اورزی 
ایج��اد می ش��ود، مش��کات 
زیس��ت محیطی فراوان��ی ب��ه 

وجود آورد. 

افزایش سطح زیر کشت به 
بهای نابودی! 

کش��اورز همچنین با اش��اره 
ب��ه ریزگرده��ا و پیامده��ای 
آن  اقتص��ادی  و  اجتماع��ی 
برای کش��ور و مردم  گفت: اگر 
کش��اورزی در حوض��ه ارومیه 
یک میلیارد دالر تولید داش��ته 

باش��د، آیا مش��کلی ک��ه برای 
دریاچ��ه ارومی��ه و این حوضه 
آبریز ب��ه وجود آم��ده با 400 
میلیارد دالر قابل حل اس��ت؟ 
باید اذعان کرد که مش��کات 
زیس��ت محیطی با هیچ هزینه 
و سرمایه ای حل شدنی نیست 
و اگ��ر برداش��ت آب از مناب��ع 
زیرزمینی را ب��ه همین منوال 
ادام��ه دهی��م اول س��طح آب 
پایین می رود، بع��د منابع آبی 
ش��ور می ش��ود و بعد از آن به 

کوچ جمعیت می رسیم. 
وزارت  زراع��ت  مع��اون 
کشاورزی ادامه داد: 55 درصد 
 85 و  کش��اورزی  تولی��دات 
درصد آب آش��امیدنی کش��ور 
از آب ه��ای زیرزمین��ی تامین 
می ش��ود، ح��ال اگ��ر در یک 
پروس��ه 40 س��اله ای��ن منابع 
را از دس��ت بدهی��م و نتوانیم 
بهره ب��رداری کنی��م، تامی��ن 
معیشت این کش��اورزان چقدر 
هزینه دارد؟ مگ��ر جامعه توان 
پاس��خگویی به ای��ن هزینه ها 
را دارد؟ هزینه ه��ای اجتماعی 
را چق��در در حس��اب هایمان 
می آوری��م؟ در برخ��ی نق��اط 
ک��ه واحده��ای پتروش��یمی 
را  آب  بح��ران  و  اح��داث 
تش��دید کردیم آیا هزینه های 
 اقتصادی و اجتماعی آب دیده 

شده است؟ 
عضو س��تاد احی��ای دریاچه 
م��ا  ک��رد:  تصری��ح  ارومی��ه 
کنت��رل  و  تدبی��ر  مدیری��ت 
نیس��تیم بلکه مدیریت بحران 
هس��تیم. حل مش��کات آب و 
اجرای راه حل های عملی برای 
بحران آب، دگرگونی اساس��ی 
می طلبد و ممکن است فضای 
کسب و کار، رفتارهای سیاسی، 
آرمان ه��ای غیرمنطقی از نظر 
منافع ملی و برخی قول ها را بر 

هم بزند که اشکالی ندارد. 

در نشست تخصصی آب، فرهنگ و جامعه مطرح شد

آب رفته بازمی گردد؟ 

دوشنبه
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منابع طبیعی

دریچه

کشت

درپی ممنوعیت واردات جوجه و تخم مرغ از اروپا
امسال، آنفلوآنزای مرغی نداریم! 

معاون سازمان دامپزش��کی کشور اعام کرد: در پی 
گزارش ش��یوع آنفلوآنزای مرغی در هلند و انگلستان، 
واردات هرگونه فرآورده های مرتب��ط با طیور از جمله 
جوجه یکروزه، تخم م��رغ نطفه دار و غی��ره از اتحادیه 

اروپا ممنوع شده است. 
جما ل الدین جاویدی اظهار کرد: از س��ه هفته پیش 
که گ��زارش ش��یوع آنفلوآنزای فوق ح��اد پرندگان در 
هلند و انگلستان منتشر ش��د، واردات هرگونه جوجه 
یکروزه و تخم مرغ نطفه دار از کل اتحادیه اروپا ممنوع 

اعام شده است. 
وی افزود: از س��وی دیگر س��تاد آنفلوآنزا به صورت 
مرتب تشکیل شده که متش��کل از اساتید دانشگاه ها، 
محقق��ان و کارشناس��ان دامپزش��کی ب��وده ک��ه هر 
موضوع��ی در این زمین��ه را قب��ل از وقوع بررس��ی و 

اقدامات الزم برای اجرا را تصویب می کند. 
معاون بهداش��ت و پیشگیری س��ازمان دامپزشکی 
کش��ور تاکید کرد: تاکنون گزارش��ی مبنی بر ش��یوع 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کش��ور وجود نداشته 
و همچن��ان قوانی��ن قرنطین��ه ای س��ختگیرانه برای 
جلوگیری از ش��یوع این بیماری در کش��ور و ورود آن 

اعمال می شود. 
از س��وی دیگر، مس��ئوالن محیط زیست آس��تارا از 
تحویل گرفتن قوی مهاجر مش��کوک ب��ه آنفلوآنزای 

مرغی در این منطقه خبر داده اند. 
شهروز قلی نژاد، رییس اداره حفاظت محیط زیست 
آس��تارا درخصوص تم��اس با پرن��دگان ب��ا بیماری 
مش��کوک هش��دار داده و گفته که در پی سرد شدن 
تدریجی هوا و ورود گونه های مختلف پرندگان مهاجر 

به تاالب ها و آبگیر های منطق��ه، یک قوی بیمار که در 
یکی از روس��تاهای ساحلی این شهرس��تان زمین گیر 
ش��ده بود، توس��ط یکی از اهالی طبیعت دوست برای 

مداوا به اداره محیط زیست تحویل داده شد. 
وی افزود: عائم اولیه در این پرنده ش��باهت بسیار 
زیادی به آنفلوآن��زای مرغی دارد و ت��ا حصول نتیجه 
آزمایش اداره دامپزش��کی آس��تارا، پرن��ده مذکور در 
مرک��ز اورژانس پناه��گاه طبیعت گ��ردی لوندویل در 

قرنطینه نگهداری می شود. 
البته فرشاد زین العابدین تهرانی، مدیرکل مبارزه با 
بیماری های طیور، زنبورعس��ل و کرم ابریشم سازمان 
دامپزش��کی در این باره به ایسنا اظهار کرد که تاکنون 
گزارش��ی برای تایید بیماری به س��ازمان دامپزشکی 

ارسال نشده است. 
به گفت��ه وی طرح پای��ش بیماری ه��ای دامی در 
هر یک از اس��تان ها به ص��ورت مجزا انجام می ش��ود 
و پایی��ز ه��ر س��ال نمونه برداری های متع��ددی از 
مرغداری ها، طی��ور بومی اس��تان ها و حیات وحش 
انجام می ش��ود که در صورت مش��کوک ب��ودن این 
نمونه برداری ها تست های تکمیلی روی آنها صورت 

می گیرد. 
مدیرکل مبارزه با بیماری های طیور، زنبورعس��ل و 
کرم ابریشم سازمان دامپزش��کی ادامه داد: در صورت 
مثبت بودن نتایج تس��ت های تکمیلی مبنی بر وجود 
هرگونه بیماری گزارش مورد نظر به معاونت بهداشت 
و پیش��گیری برای واکسیناس��یون، قرنطین��ه و دیگر 

اقدامات الزم ارسال می شود. 
زین العابدین تهرانی هم تاکید کرد: تاکنون گزارشی 
مبنی بر ش��یوع آنفلوآنزای مرغی در کشور نداشته ایم 
و پیگیری های الزم جهت تش��خیص و شناسایی این 

بیماری انجام می شود. 

هزینه آب؛ تنها مسئله ای که در 
حاشیه قرار گرفته است

تئودور ش��ولتز می گوید: »کشاورز جهان س��ومی کارا 
اما فقیر اس��ت.« به باور م��ن یکی از نش��انه های کارایی و 
توانمندی کشاورز ایرانی )جهان سومی(، توانایی او در نحوه 
اس��تفاده از آب و منابع آبی بوده اس��ت. برای نمونه، مردم 
کویر، موضوع هوشمندانه استفاده از آب های زیرزمینی را 
براساس تجربیاتشان به دست آورده بودند و به بیانی، مردم 
قدر آب زالل را می دانستند. هر کجا از قنات سخن به میان 
آمده، نام ایران هم در پی آن آمده اما این سرمایه مهندسی، 

ملی و تاریخی در حال نابودی است. 
در کشاورزی ایران، به تنها مسئله ای که توجه نمی شود، 
هزینه آب اس��ت )البته این گفته به این معنا نیس��ت که 
قیمت آب افزایش یابد(. بر این مبنا، نگاه مدیران به ارزش 
اقتصادی آب در کشور بی ارزش است و بی توجهی به ارزش 
اقتصادی آب تا جایی پیش رفته ک��ه صنایع بزرگ فوالد 
کشور با آب بری بسیار باال در مناطق کویری و خشک مانند 
اصفهان، اراک و غیره ایجاد ش��ده اس��ت یا در استان های 
کویری مانند یزد، صادرات محصوالت کشاورزی هم داریم! 
موضوع بح��ران آبی که با آن مواجه هس��تیم به کاهش 
بارش ها و نزوالت آس��مانی مربوط نمی شود و این مسئله 
را ترازهای 50 س��اله آب ایران به خوبی نشان می دهند که 
تغییرات معنا داری در حجم آب )بارندگی ها( نداش��ته ایم. 
رشد سطح باغ ها و کشتزارها از دهه 80 تا 90 خورشیدی، 
افزایش تولید محصوالت جالیزی که به شدت به آب وابسته 
هستند و افزایش تولید غات، گیاهان صنعتی و علوفه ای از 
موارد دیگر مدیریت های نا مناسب و نداشتن الگوی کشت 

است که بر بحران آب در کشور دامن زده است. 
در استان اصفهان تنها در پنج درصد از مساحت شهری 
اصفه��ان 78 درصد جمعیت متمرکز ش��ده و بیش��ترین 
مراک��ز صنعت��ی و صنای��ع آب ب��ر در این مس��احت پنج 
درصدی انباشته ش��ده اس��ت. این نتیجه 66 سال اجرای 
برنامه های توس��عه ای اس��ت که از غرب الگ��و گرفته ایم و 
بدون آنکه بومی س��ازی کنیم آنها را پیاده کرده ایم. نتیجه 
چنین می ش��ود که همه از بحران آب سخن می گوییم. با 
این وضعیت آیا باید انتظار داش��ت که آبی برای جلگه های 
اصفهان باقی بماند؟! یا در حاش��یه زاین��ده رود که تمامی 
صنای��ع در آن متمرک��ز ش��ده اند و بهتری��ن زمین های 
کشاورزی را تصاحب کرده اند، آب و خاکی برای کشاورزی 
بماند؟ با این شرایط تازه مدیران ارش��د این استان به این 
نتیجه رس��یده اند که دیگر فوالد و توسعه این صنعت بس 
اس��ت! از زمانی ک��ه تکنولوژی های غرب ب��دون مطالعه 
و بومی س��ازی وارد کشور شدند، به مش��کات نیز افزوده 
شد و بر همین اساس ش��اید نگاه بدبینانه عده ای به انتقال 
تکنولوژی بیراه هم نباشد. بنابراین تا زمانی که برنامه های 

توسعه ای ادامه دارد، این حکایت همچنان باقی است. 

مولود غالمی

اقتصاددان و عضو هیات  علمی دانشگاه اصفهان

نعمت اهلل اکبری

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخی��زداری بر ض��رورت تصویب 
قوانی��ن با بازدارندگ��ی باال ب��رای مقابله با 
پدیده ه��ای زمین خ��واری و قاچاق چوب 
تاکید کرد. سرهنگ قاسم سبزعلی در آیین 
معرفی فرمان��ده یگان حفاظ��ت اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از 
مجلس شورای اسامی خواست تا با تدوین 
و تصویب قوانی��ن الزم، این س��ازمان را در 
برخورد با متخلفان یاری کند. وی با اشاره 
به پدیده زمین خواری گفت: برای مقابله با 
این مسئله کارگروه مقابله با زمین خواری در 
کشور و استان ها تشکیل شده تا در حداقل 
زمان با بررسی مسائل، با عوامل زمین خواری 
برخورد شود. وی با بیان اینکه برخی از این 
مسائل، مربوط به حریم شهرها است و ربطی 
به منابع طبیعی ندارد، گفت: متاسفانه تعلل 
منابع طبیعی در تغییر کاربردی وجود دارد 
درحالی که تغییر کاربری در مس��تثنیات 
مربوط به زمین های کش��اورزی، ربطی به 
سازمان جنگل ها و ادارات کل منابع طبیعی 
ندارد و امور اراضی در این زمینه وارد می شود 
که این مدیریت نی��ز به طور جدی به دنبال 
مقابله با تغییر کاربری اراضی کش��اورزی 

هستند. 

س��بزعلی یادآور شد: س��االنه قریب به 
30 هزار پرونده در م��ورد زمین خواری در 
کشور تشکیل می ش��ود که انتظار است با 

برنامه ریزی این رقم را به حداقل برسانیم. 
وی گفت: امسال با اتخاذ تدابیر الزم رفع 
تصرفات غیرقانونی خوب بوده و با اقدامات 
الزم این تعداد کاهش داش��ته اس��ت. وی 
در خصوص برخورد با قاچاقچیان چوب در 
کشور نیز اظهار کرد: با هماهنگی با محاکم 
قضایی در برخی استان ها از جمله سمنان 
برخورد خوبی با این متخلفان صورت گرفته 

است. 
س��بزعلی تصریح ک��رد: در بحث کان 
با محاکم قضای��ی تعاملی ص��ورت گرفته 
تا اق��دام همه جانب��ه در تش��دید مجازات 
صورت گیرد. وی گف��ت: قوانین و مقررات 
باید از بازدارندگی خوبی برخوردار ش��ود و 
هماهنگی خوبی ص��ورت گرفته تا برخورد 
قاطعی صورت گیرد. فرمانده یگان حفاظت 
س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخی��زداری با 
اشاره به وسعت 135 میلیون هکتاری منابع 
طبیعی در کش��ور گفت: نیروهای دولتی 
پاس��خگوی نظارت بر این منابع نیستند و 
سازمان جنگل ها توسعه مشارکت مردمی را 

در برنامه های خود دارد. 

قانون، پشت زمین خواران را به خاک می مالد

قائم مقام بازرگانی وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت عوامل مختلف��ی را در افزایش قیمت 
میوه دخیل دانس��ت و گفت: کمب��ود تولید ، 
نداشتن زیرساخت مناسب برای درجه بندی 
و نگهداری می��وه و ایس��تگاه های هزینه زا از 
جمله عوامل ب��اال رفتن قیمت میوه اس��ت. 
مجتبی خس��روتاج در گفت وگو با فارس در 
پاس��خ به اینکه به رغم ورود اصناف، تعزیرات 
و وزارت صنعت ب��رای تنظیم ب��ازار میوه باز 
هم ش��اهدیم برخی اق��ام می��وه بی دلیل و 
به طور ناگهان��ی افزایش قیم��ت دارند اظهار 
کرد: بعضی از کمبودها ریش��ه  اش در بخش 
تولید اس��ت و کمبود یک قلم میوه و صیفی 
در میدان اصلی میوه و تره بار س��بب افزایش 
قیمت می ش��ود. وی در پاس��خ به این سوال 
که چرا کش��اورز با التم��اس محصولی مانند 
گوجه فرنگی را سر زمین کیلویی 200 تومان 
می فروشد و لی در بازار کیلویی حداقل چهار 
هزار تومان عرضه می ش��ود، گف��ت: زمان تا 
زمان فرق می کند. وقتی زیرساخت مناسبی 
ب��رای نگهداری محص��ول نباش��د، در فصل 
برداش��ت محصول زیاد است و کش��اورز که 
امکان نگهداری ندارد مجبور اس��ت محصول 
خود را به واحد صنای��ع تبدیلی نزدیک خود 
براساس توافق قبلی بفروش��د. وی در پاسخ 

به اینکه چه برنامه ای برای سر و سامان دادن 
به این وضعیت در نظ��ر دارید، گفت: در طول 
چند هفته گذشته مرتب س��اختار بازار میوه 
و تره بار می��دان مرکزی را رص��د کرده ایم و با 
هیأت امنا جلس��اتی در مورد روند ورود کاال، 
 قیمت گ��ذاری و نحوه فعالیت حج��ره داران 
گذاش��ته ایم ک��ه این جلس��ات ه��ر 15 روز 
یک بار تکرار می شود. معاون بازرگانی داخلی 
وزیر صنعت با اشاره به مراحل قیمت گذاری 
میوه گفت: سه مرحله در تعیین قیمت میوه 
نقش دارد ، یک مرحله از باغات میوه تا میدان 
مرکزی تره بار اس��ت، مرحله دیگ��ر اتفاقات 
داخل میدان تره ب��ار و مرحله بعد رس��یدن 
به دس��ت خرده ف��روش و مغازه دارهاس��ت. 
خس��روتاج اذع��ان داش��ت: برخ��ی از ای��ن 
مشکات به خاطر س��رمایه گذاری است که 
ما نکرده ایم، در همه ج��ای دنیا درجه بندی 
و دس��ته بندی میوه در خود باغ��ات صورت 
می گیرد که هد ررفت میوه را کاهش می دهد، 
میوه درجه س��ه و نامرغوب برای کارخانجات 
آب میوه گی��ری و غیره ارس��ال می ش��ود، اما 
به دلیل ضعف های س��اختاری که در بخش 
کشاورزی داریم عما مغازه دارها با یک سری 
ضایعات روبه رو هستند و ادعا می کنند بخشی 

از جعبه میوه قابل استفاده نیست. 

هیچ گاه برای رفع مشکالت سرمایه گذاری نکردیم

رکورد تولید جهانی غالت 
در سال 2014

سازمان کش��اورزی و خواروبار جهانی )فائو( اعام 
کرد: آخرین ش��اخص ها تایید می کنند، تولید جهانی 
غات در س��ال 2014 به باالترین سطح خود تاکنون 

رسیده است. 
به گ��زارش ایرن��ا، بنابه اع��ام فائ��و، تولید غات 
 در س��ال 2014 ب��ه بی��ش از 2/5میلی��ارد ت��ن 

خواهد رسید. 
براس��اس آخری��ن گ��زارش وضعی��ت محصوالت 
کش��اورزی و غذایی فائو، به دلیل تولید فراوان غات 
در اروپ��ا و رکورد تولی��د ذرت در امری��کا، پیش بینی 
می شود تولید امسال غات از جمله برنج آسیاب شده، 
به 2/532 میلیارد تن برس��د، که 0/3 درصد بیشتر از 

مقدار آن در سال 2013 است. 
رک��ورد جهانی برداش��ت غات در س��ال 2014 از 
پیش بینی مصرف جهانی آن در سال 2015 - 2014 
فراتر خواهد رفت و امکان دارد ذخیره این محصوالت 

به باالترین سطح خود از سال دو هزار برسد. 
همچنین، فائ��و پیش بینی کرد، نس��بت ذخیره به 
مصرف غات که شاخص اندازه گیری وضعیت عرضه 
است، به 25/2 برس��د که باالترین اندازه این شاخص 

در 13 سال گذشته است. 
فائو در عین حال هش��دار داد، وض��ع امنیت غذایی 
در شماری از کشورهای جهان به دلیل جنگ شهری، 

تغییر آب و هوا و شیوع بیماری ابوال بدتر می شود. 
بنابه اعام فائو، 38 کش��ور به لحاظ امنیت غذایی 
در خطر هس��تند که از این تعداد 29 کش��ور در قاره 
افریقا قرار دارند. در مقایس��ه با گزارش ماه اکتبر فائو، 
 تعداد کش��ورهای در معرض خطر، س��ه عدد بیشتر

 شده است. 

راهکارهای احیای جنگل های زاگرسی

مشاور رییس س��ازمان جنگل ها گفت: برای جلوگیری از 
شیوع آفت بلوط زغالی پایه ها و سرشاخه های خشک درختان 
را باید در محل بروز آفت سوزاند و نباید آنها را به مناطق دیگر 
انتقال داد. فریبرز غیبی، مش��اور رییس سازمان جنگل ها در 
گفت وگو با ف��ارس، در مورد وضعیت جنگل های زاگرس��ی 
غرب کشور افزود: نخستین گزارش ها مبنی بر خشکیدگی 
جنگل های بلوط غرب در اس��تان های فارس و ایام در سال 
87 به سازمان اعام شد. وی با بیان اینکه این گزارش ها حاکی 
از آن بود که درختان بلوط منطقه غرب کشور واقع در منطقه 
زاگرس بر اثر حمله  سوسک های چوب خوار دچار خشکیدگی 
شده اند، گفت: سوس��ک  چوب  خوار با خوردن ریشه درختان 
موجب بروز بیماری با عنوان بلوط زغالی می شود که در نهایت 

درخت را خشک می کند و از بین می برد. 
عضو ش��ورای عالی جنگل تصری��ح کرد: در هم��ان زمان 
کارگروهی متشکل از بخش های مختلف سازمان جنگل ها 
و دانش��کده ها و مرک��ز تحقیق��ات منابع طبیع��ی و برخی 
اساتید و کارشناسان تشکیل ش��د و با رصد وضعیت بیماری 
دستورالعمل هایی برای مبارزه صادر شد. غیبی اظهار کرد: در 
آن زمان برای حل بحران خشکیدگی جنگل های زاگرسی از 
فائو نیز طلب کمک کردیم که کارشناسان فائو نظر کارشناسی 

فراتر از آنچه کارشناسان داخلی داده بودند، ارائه نکردند. 
وی افزود: بهره ب��رداری بی رویه از جنگل ها، فش��ار دام در 
عرصه های طبیعی که مانع جوان ش��دن جنگل می ش��ود، 
پروژه های عمرانی و س��اخت جاده، ریزگردهای کشورهای 
عربی و خشکسالی از عواملی اس��ت که در بروز بیماری بلوط 
زغالی و خشکیدگی جنگل ها موثر است. عضو شورای عالی 
جنگل اظهار ک��رد: عوامل ذکر ش��ده موج��ب کاهش توان 
اکولوژیک درختان می ش��ود و با توجه به اینک��ه آفت بلوط 
زغالی در اکوسیس��تم طبیع��ی وجود دارد در ش��رایطی که 
درخ��ت ضعیف می ش��ود بروز می کن��د و درخ��ت را از بین 
می برد. غیبی اظهار کرد: در راس��تای مبارزه با خشکیدگی 
جنگل های زاگرس��ی س��ازمان جنگل ها طرحی را در قالب 
طرح صیانت اجرایی کرد که در آن یک سری عملیات احیا و 
پرورش درختان صورت می گیرد. وی افزود: یکی از روش های 
احیای درختان خشکیده آن است که آن دسته از درختانی که 
ریشه خود را از دس��ت نداده اند با قطع سرشاخه ها و از طریق 
تکثیر غیر جنسی احیا شوند. مشاور رییس سازمان جنگل ها 
بیان کرد: همچنین ایجاد هال ها )چاله( در پای درختان برای 
ذخیره آب و نزوالت جوی و آبیاری درختان براس��اس اصول 
آبخیزداری تهیه شده که این هال ها با همپوشانی یکدیگر و 
ذخیره آب به میزان یک مترمکعب در هر کدام از آنها با توجه 
به خشکسالی، کمبود بارندگی و دمای هوا مانع خشکیدگی 

درختان می شود. 



روز گذش��ته ب��ه دع��وت جانب��ازان ش��یمیایی موزه 
صلح ته��ران، عباس کیارس��تمی در بازدیدی دوس��اعته 
از این موزه به ص��ورت دقیق تر با ابعاد تا ب��ه امروز فاجعه 
به کارگیری س��اح های ش��یمیایی در زمان جنگ علیه 

مردم و رزمندگان ایرانی آشنا شد. 
در بازدید این کارگردان س��ینما از موزه صلح، جانبازان 
ش��یمیایی که روایتگری موزه را با تمام مشکات جسمی 
برعهده دارند، س��یر رش��د و به کارگیری این ساح ها در 
جهان تا مرحله هشت سال جنگ تحمیلی و نیز چگونگی 
پش��تیبانی دولت ه��ای غربی از ص��دام در ای��ن ماجرا و 
همچنی��ن هماهنگی ب��رای جلوگیری از ذکر ن��ام رژیم 
بعثی صدام در تم��ام طول جنگ به عن��وان به کارگیرنده 
س��اح های ش��یمیایی در قطعنامه های ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل و ابعاد تحریم ه��ای ظالمان��ه کنونی برای 
جلوگی��ری از دریاف��ت داروه��ای حیاتی خ��ود را برای 

کیارستمی تشریح کردند. 
حسن حس��نی س��عدی، جانباز 70 درصد که تاکنون 
11 بار براثر آسیب های ش��یمیایی مجبور به پیوند قرنیه 
هر دو چشم ش��ده در س��خنانی گفت: اکنون که جنگ با 
مقاوم��ت افتخارآمیز مل��ت ایران ب��ه پایان رس��یده، ما 
همچنان ضم��ن افتخار ب��ه تک تک اجزای این حماس��ه 
فراموش نش��دنی نباید خدای ناکرده دچار این محاس��به 
اشتباه ش��ویم که همچنان با عدم جداسازی مردم مظلوم 
ع��راق از عملکرد حزب بع��ث در تریبون های سیاس��ی و 
تبلیغات سطحی در فیلم ها، ناخودآگاه به دست خودمان 
دش��منان زیرک پش��تیبان ص��دام را در زم��ان صلح، به 

اهداف شکست خورده شان در زمان جنگ برسانیم. 
خان��م کونیکو یامامورا )مادر ش��هید محم��د بابایی( با 
بیان خاطراتی از زندگی خود و فرزند شهیدش در دوران 
جنگ، از عزم راس��خ خود به عنوان ی��ک زن ژاپنی االصل 
که سال هاس��ت خود را صرفا ایرانی می داند برای اجرای 
برنامه ه��ای موزه صلح در بی��ن کودکان و زن��ان ایرانی و 

ژاپنی نکاتی را مطرح کرد. 
عباس کیارس��تمی، در س��خنانی گفت: با بازدید از این 
موزه متوجه ش��دم که بی شک ش��ما عزیزان جانباز دوبار 
بر گردن ما حق دارید؛ یکی آن موق��ع که در موقعیت دفاع 
و فداکاری برای همه ما بوده اید و دیگ��ری االن که با تمام 
صدمه های بدنی و با ان��رژی عجیب، موزه صل��ح تهران را 
روایتگری می کنید، چون مرور این فجایع توأم با حماس��ه 
یک توان مضاعف نیاز دارد. باید از صمیم قلب اعتراف کنم 
که واقعا غیر از شما، کسی این توان عظیم را ندارد. آدم های 
عادی در بیرون از این موزه که در حال قدم زدن و تفرج در 
همین پارک ش��هر هس��تند و در میان درخت و گل و بوته 
س��یر می کنند، با ورود به این موزه ناگهان به جهان تازه ای 
وارد می شوند و بی شک دچار دو نوع عذاب وجدان و سوال 

خواهند ش��د که اوال چرا با آنکه همه ما به نوعی کم و بیش 
با موضوع جنگ و این دفاع آش��نا هس��تیم تاکنون از ابعاد 
عظیم ماجرای به این نزدیکی ای��ن همه غافل بوده ایم و در 
مرحله دوم که از قبلی قطعا مهم تر اس��ت، قیاس احساس 
مسئولیت شما با خود است که چطور شما با تمام مشکات 
بدنی، دلس��وزانه هنوز این گون��ه در حال س��عی، تاش و 
فعالیت برای آگاهی بخش��ی به مردم هس��تید. حتما این 
تلنگری است به هر کس��ی و از جمله خود من که هر کاری 
می توانیم با تمام وجود و احس��اس مان برای کمک به شما 
عزیزان و راهتان انجام دهیم. به جز آنکه به همه پیش��نهاد 
خواهم کرد ت��ا حتما این موزه و ش��ما عزی��زان را ببینند، 
این درخواس��ت را هم از ش��ما دارم که در مقابل روش ها و 
هزینه های هنگفت همسو، حداقل 50 موزه مشابه همین 

موزه  صلح ب��ا روایتگری اصیل ش��ما جانبازان در سراس��ر 
کشور ساخته ش��ود، تا این لذت کش��ف برای دیگران نیز 
حاصل شود تا بی شک همه مردم نیز در این حرکت انسانی 
مددکار شما ش��وند. من واقعا با یک ذهنیت عادی وارد این 
موزه شدم، اما از االن تا ابد به شدت درگیر تمام موضوعاتی 
خواهم بود که در اینجا مش��اهده کردم، به خصوص تصویر 
دو چشم اشک ریزان، سرخ و پیوندی جناب حسنی سعدی 
که خود به تنهایی اثباتی بر تمام اس��ناد این موزه است. در 
ادامه، جانبازان موزه صلح تهران نیز از عباس کیارس��تمی 
به دلیل س��اخت فیلم »دو راه حل برای یک مسئله« تشکر 
و اظهار کردند که بازدیدکنندگان تاکنون از این فیلم برای 
آموزش های س��اده صلح طلبی به کودکان، بسیار استفاده 

کرده اند. 

صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی در گفت وگو با برنامه من 
طهران شبکه خبری العالم گفت: راه دیگری جز تعامل و تفاهم 
باقی نمانده اس��ت و هر دو طرف باید به توافق برسند. از این رو 
من به حصول توافق خوشبین هستم، چون اگر اتفاق دیگری 
بیفتد به نفع هیچ کس نیست. جمهوری اسامی ایران در این 
مدت حکمت سیاسی و عقانیت خود را نش��ان داده است، بر 
خاف تصویری که آنها از ما در جهان ارائه کرده اند که لجاجت 

می کنیم و اهل مذاکره نیستیم. 
صالحی با بیان اینکه تا آنجا که جا داش��ته از خود انعطاف 
نش��ان داده ایم، اظهار ک��رد: افکار عمومی جهان نس��بت به 
اقدامات ما روشن ش��ده و اگر قرار باش��د که خدای نکرده به 
تفاهم نرسیم همه می دانند مقصر کیست و حداقل استفاده و 
بهره ای که از این مذاکرات بردیم این است که با افکار عمومی 

جهان اتمام حج��ت کردیم که ما تمام مس��یرهای ممکن را 
برای رسیدن به تفاهم طی کردیم، اما طرف مقابل اهل تفاهم 
نبوده اس��ت. بنابراین من فکر می کنم برای طرف مقابل هم 
راهی جز تفاهم باقی نمان��ده، البته ما هم همان طور که آقای 
رییس جمهور گفتند به دنبال تفاهم برد - برد هستیم، یعنی 
این طور نیس��ت که بخواهیم همه امتی��ازات را بگیریم و آنها 
هم برای افکار عمومی خودش��ان حرفی برای گفتن نداشته 
باش��ند. بنده با اطاعاتی ک��ه دارم فکر می کن��م در مجموع 

امکان رسیدن به تفاهم بسیار باال است. 
صالحی با اش��اره به حضور نمایندگانی از سازمان انرژی 
اتمی در گروه مذاکره کننده، اظهار کرد: بحث آب سنگین، 
فوردو، غنی سازی و تحریم ها مطرح شده که به صورت کلی 
عرض می کنم، در این موارد خیلی به هم نزدیک شده ایم و 

در بعضی موضوعات پرونده بسته شده. نخست از بعد فنی و 
س��پس از بعد حقوقی به هم نزدیک شده ایم و فقط می ماند 
بعد سیاسی که مستلزم یک اراده است که اگر طرف مقابل 
این اراده را کرده باش��د، احتمال رس��یدن به تفاهم خیلی 
باال اس��ت و اگر هنوز این اراده ش��کل نگرفته باش��د، دیگر 
این مشکل آنها اس��ت زیرا ما این اراده را داریم و از روز اول 
هم به گونه ای وارد مذاکره ش��دیم که به نتیجه برس��یم. ما 
به دنبال مذاکره ب��رای مذاکره نیس��تیم و امیدواریم اراده 
سیاسی آنها هم بر این قرار گرفته باشد که بخواهند با توجه 
به تفاهم هایی که در بعد فنی و حقوق��ی صورت گرفته و تا 
حدود زیادی به هم نزدیک ش��ده ایم، با اراده سیاس��ی آن 
مختصر باقی مان��ده را هم تمام کنی��م و امیدواریم موضوع 

را ببندیم. 

معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری ته��ران از تغییر 
 دس��تورالعمل خطوط س��فید در پایتخ��ت در قالب طرح 
»خ��ط س��فید« خب��رداد. مهندس س��یدجعفر تش��کری 
هاش��می، در گفت وگ��و با ایس��نا با اش��اره به توج��ه ویژه 
ش��هرداری تهران به موضوع خطوط سفید در معابر شهری 
اظهارکرد: برخی دس��تورالعمل ها در اجرای خط کش��ی ها 
تغییر کرده اس��ت. در تقاطع ها به جای خط کش��ی نردبانی 
از کانال عاب��ر پیاده اس��تفاده خواهد ش��د، به ط��وری که 

خط کشی در مس��یر تردد عابران نباش��د و دو خط موازی 
در عرض خیابان مس��یر تردد عابران را مش��خص کند تا در 
فصول بارش با مش��کل لغزندگی مواجه نش��ویم. براساس 
تغییر دس��تورالعمل خطوط سفید متعبر ش��هر در اقدامی 
که به تازگی و در سال جاری آغاز ش��ده، خط ایست توقف 
خودروه��ا در گذرگاه های عاب��ر پیاده با فاصل��ه 2.5 متر از 
گذرگاه کشیده خواهد شد تا عابران پیاده با ایمنی بیشتری 

از گذرگاه عابر پیاده تردد داشته باشند. 

وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه حرکت بی��ن خط��وط، عبور 
از مح��ل گذرگاه ه��ای عاب��ر پی��اده و احترام ب��ه حقوق 
رانن��دگان از س��وی عابران و احت��رام به حق��وق عابران 
از س��وی رانن��دگان می تواند ش��هر را به لح��اظ فرهنگ 
ترافیک��ی ایم��ن و منظم کن��د، گف��ت: انتظ��ار می رود 
ش��هروندان ب��رای حف��ظ ایمن��ی س��ایر ش��هروندان و 
خودش��ان، قوانین راهنمای��ی و رانندگ��ی را رعایت و به 

خط کشی های معابر توجه داشته باشند. 

رییس سازمان انرژی اتمی در گفت وگو با العالم:

امکان رسیدن به تفاهم بسیار باالست

تغییر دستورالعمل خط کشی سفید معابر تهران

باغ وحش انسانی پاریس تعطیل می شود

حکم محکومیت سعید مرتضوی
 به اجرای احکام رفت

به دنب��ال اعتراض��ات ش��دید نهادهای 
بشری علیه نمایش��گاه »اگزیبیت بی« که 
در آن در ظاهر تاش می ش��د رویکردهای 
اس��تعماری را در کش��ورهای جهان سوم 
توسط اس��تعمارگران غربی نش��ان دهد، 
مقام��ات برگزارکنن��ده تصمی��م گرفتند 

این نمایش��گاه را زودت��راز تاری��خ تعیین 
ش��ده تعطی��ل کنند. ب��ه گزارش ش��بکه 
خبری فران��س 24، دراین نمایش��گاه، در 
اتاقک هایی اف��رادی را به عن��وان نمادین 
قرار می دادند که نش��ان دهد چگونه تحت 
اس��تعمار قرار داش��تند. به عن��وان مثال، 

در یک��ی از اتاقک ه��ا، زن سیاهپوس��ت 
در حالی که وس��ایل نظافتی از جمله سطل 
آب و »تی« در کنارش اس��ت، س��اعت ها 
روی صندل��ی نشس��ته و در مع��رض دید 
م��ردم ق��رار می گی��رد ک��ه ای��ن رویکرد 
مورد اعتراض نهادهای بش��ر دوس��تانه در 

پاریس قرار گرف��ت. منتقدان ای��ن اقدام 
برگزار کنن��ده را برگ��زاری »ب��اغ وحش 
انسانی« نام گذاش��تند و خواستار تعطیلی 
هر چه زودتر آن ش��دند. مرک��ز فرهنگی 
ش��هر پاریس اعام ک��رد، این نمایش��گاه 

تعطیل خواهد شد. 

حکم دیوان عالی کش��ور درباره س��عید مرتضوی، یکی از قضات متهم در پرونده 
حادثه بازداش��تگاه کهریزک مبنی بر انفص��ال دائم از خدمات قضایی و پنج س��ال 
انفص��ال از خدمات دولت��ی، برای اجرا به اجرای احکام ارس��ال ش��د. سرپرس��ت 
دادگاه های کیفری اس��تان تهران در گفت وگو با ایرنا، از ارسال پرونده قضات متهم 
در حادثه بازداشتگاه کهریزک به اجرای احکام خبر داد. محسن افتخاری، در پاسخ 
به این سوال که آیا ش��عبه هم عرض برای آن بخش از پرونده که دیوان عالی کشور 
ایراد گرفته، تعیین شده است یا خیر، افزود: هنوز شعبه هم عرض تعیین نشده، اما 

اصل حکم که تایید شده، برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است. 

عباس کیارستمی به دعوت جانبازان شیمیایی به موزه صلح رفت

درگیر دو چشم اشک ریزان شدم
پلیس هند می گوید مردی را در جنوب این کش��ور دستگیر 
کرد ه  که مظنون به گرداندن یک حس��اب توییتری معروف در 
حمایت از گروه موس��وم به دولت اس��امی، )داعش( است. به 
گزارش بی بی سی، نام این مرد 24 ساله که در شهر بنگلور کار 
می کند، مهدی مسرور بسواس اعام شده است. صفحه توییتر 
ShamiWitness@ که بعد از دس��تگیری مظنون بس��ته 

شده، اخبار مربوط به پیروزی ها و پیش��روی های داعش را در 
عراق و سوریه پوش��ش می داد و برای این گروه تبلیغ می کرد. 
پلیس هند می گوید آقای بسواس در ارتباط با جرایم مربوط به 
تروریسم در فضای مجازی و ارتکاب جرم علیه دولت دستگیر 
شده است. با وجود این پلیس گفته تصور نمی کند او با داعش 

ارتباط مستقیم داشته است. 

پلی��س ترکی��ه یکش��نبه عملی��ات گس��ترده ای را علیه 
روزنامه ن��گاران اپوزیس��یون آغاز ک��رده و به دفاتر ش��بکه  
ماهواره ای و روزنامه  تودی زمان حمله و بیش از 100 تن از 
روزنامه نگاران نزدیک به چهره های مخالف را بازداشت کرد.

به گ��زارش رویترز، این عملیات صبح یکش��نبه و با حمله 
همزمان به دفات��ر روزنامه تودی زمان آغاز ش��د و نیروهای 
امنیتی و پلیس همزم��ان به دفاتر چن��د روزنامه نزدیک به 
فتح اهلل گول��ن، روحانی برجس��ته مخالف دول��ت در نقاط 

مختلف این کش��ور نیز حمله کردن��د و چن��د روزنامه نگار 
بازداش��ت ش��دند. کم��ال قلیچ��دار اوغل��و، رهب��ر حزب 
اپوزیس��یون مردم جمهوری خواه، با انتقاد از عملیات دولت 

ترکیه بر ضد روزنامه نگاران، آن را »کودتا« توصیف کرد.
طبق گزارش ها، یکی از مقام های سابق مبارزه با تروریسم 
ترکیه نیز بازداشت شده است. ش��بکه اسکای نیوز عربی نیز 
گزارش داد، 150 روزنامه نگار بازداش��ت ش��ده اند و ممکن 

است شمار افراد بازداشتی باز هم افزایش یابد.

دستگیری مظنون توییتر هوادار داعش در هند

حمله پلیس ترکیه برای سرکوب روزنامه نگاران مخالف

  س�رهنگ صحرایی، فرمانده هنگ 

مرزی مه�ران از شناس�ایی و عودت 
هفت هزار عابر غیرمجاز در پوش�ش 
زائ�ر با درایت و هوش�یاری مرزداران 

این هنگ خبر داد. 
 یک منبع مسوول در گروه 8 مارس 
اعالم کرد: ظرف روزه�ای آتی، روند 
گفت وگوها میان جریان المستقبل با 

حزب اهلل مشخص می شود. 
 معاون وزیر خارجه روس�یه، ضمن 
تاکید بر حمایت دائم مس�کو از بشار 
اسد، تاکید کرد: ارتش سوریه برای ما 

خط قرمز است. 

تصاویر تازه منتشر شده از زنان کره ای که نمی توانند جلوی ابراز احساسات 
خود را هنگام مالقات با رهبر کره شمالی بگیرند

تیتر اخبار

مش��اور وزیر کش��ور در امور بان��وان گفت: دس��تیابی به 
مناصب باالی حکومتی از س��وی زنان نیازمن��د تغییر نگاه 
مردان بوده و این کار بسیار دشوار است. فهیمه فرهمندپور، 
در گفت وگو با ایسنا با بیان مطالب باال اظهار کرد: از دیدگاه 
مدیران م��رد، مدیران زن رقبای آنان هس��تند؛ در حالی که 
به آنان باید به عنوان ظرفیت های��ی که می توانند در مجموع 

عملکرد بهتر نظام را در پی داش��ته باش��ند، نگاه ش��ود. وی 
درباره راه های تغییر نگرش مدی��ران مرد گفت: با پایداری و 
حمایت ویژه مدیران ارش��د تحقق این امر امکان پذیر است. 
آنان بای��د نیروهای خ��وب را در بین زنان شناس��ایی کنند، 
البته مدی��ران زن هم الزم اس��ت نتایج درخش��انی از خود 

برجای بگذارند. 

دستیابی زنان به مناصب باالی مدیریتی نیازمند تغییر نگاه مردان است

 ب�ه گ�زارش اداره کل پزش�کی قانونی 
اس�تان تهران 43 ش�هروند تهرانی در اثر 
مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن طی هفت 

ماه جان خود را از دست دادند. 
  معاون خدمات شهری شهرداری تهران 
از آمادگ�ی ای�ن معاون�ت برای بازگش�ت 
نیروهای خدمات شهری از کربالی معلی به 
مرز مهران و اس�تقبال از آنان در بوستان 

والیت خبر داد. 
  برنامه ملی ارتقای خط و زبان فارسی در 
فضای مجازی با همکاری فرهنگستان زبان 

و ادبیات فارسی تدوین می شود. 

تا صبح یکشنبه 23 آذر 340 هزار نفر از سه مرز رسمی شلمچه، چذابه و مهران 
وارد ایران شده اند

تیتر اخبار

انوش��یروان ارجمند، بازیگر تئاتر، س��ینما و تلویزیون بر 
اثر ایست قلبی درگذشت. انوش��یروان ارجمند اوایل آذر ماه 
امسال به بیمارستان پارسیان تهران منتقل و از همان زمان 
در بخش آی سی یو بستری شد. این بازیگر سکته قلبی کرده 
بود که با تاش پزشکان رِگ گرفته شده قلبش باز شد، اما به 
دلیل سابقه مش��کل ریوی که داشت، تا امروز در بیمارستان 
 بستری بود. انوش��یروان ارجمند حدود ساعت 13 یکشنبه

 - 23 آذر ماه - بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت و این 
خبر به تایید کادر پزشکی بیمارستان پارسیان رسیده است. 
ارجمند تاکنون در س��ریال هایی چون »مختارنامه«، »امام 
علی )ع(« و »روزی روزگاری« بازی کرده است. این هنرمند 
فقید 27 مه��ر 1320 در زاهدان ب��ه دنیا آمد. انوش��یروان 
ارجمند، برادر بزرگ ت��ر داریوش ارجمن��د و همچنین پدر 

برزو ارجمند بود. 

انوشیروان ارجمند درگذشت

   نمایش�گاه مروری بر آثار نقاشی بهرام 
دبیری، روز پنج شنبه 27 آذرماه در گالری 

وصال شیراز برپا خواهد شد. 
  ج�رج کلونی، ی�ک برنام�ه تلویزیونی 
درباره هالیوود و نگاه تج�اری آن در دهه 

1990 می سازد. 
  ایسنا، با گذش�ت دو سال از درگذشت 
جاهد جهانش�اهی، آثار منتشرنش�ده او 

هنوز به چاپ نرسیده است. 

جالل مقامی، از گویندگان با سابقه و پیشکسوت تلویزیون پس از مرخصی از 
بیمارستان اکنون حالش خوب است

تیتر اخبار

پلی��س بلغارس��تان 9 فوتبالیس��ت این کش��ور را به 
دلیل دس��ت داش��تن در تبانی دس��تگیر کرد. تبانی در 
فوتبال بلغارس��تان در س��ال های گذش��ته رشد زیادی 
داش��ته و باعث افت فوتبال در این کش��ور ش��ده است. 
پلیس بلغارس��تان 9 فوتبالیس��ت این کش��ور را که در 
تیم ملی بلغارس��تان س��ابقه بازی دارند، دستگیر کرده 
اس��ت تا پرون��ده تبانی در این کش��ور جدی ت��ر از قبل 
پیگیری ش��ود. در بین افراد دستگیر ش��ده نام مارتین 
کامبورف و آلکس��اندر تونچف، بازیکنان زس��کا صوفیه 
و کری��ل کوت��ف، کاپیت��ان لوکوموتیو دیده می ش��ود. 

این بازیکنان س��ابقه ب��ازی در تیم ملی بلغارس��تان را 
نیز در کارنامه ورزش��ی خود دارند. پ��اول کولف، مدیر 
رس��انه ای تیم مل��ی فوتب��ال بلغارس��تان گف��ت: تنها 
می توان��م بگوی��م ک��ه فدراس��یون فوتبال بلغارس��تان 
همکاری خوب��ی با پلیس داش��ت و کام��ا در جزییات 
این اتفاق بود. همکاری خوبی با وزارت کش��ور داشتیم 
تا افراد متخلف را به زودی دس��تگیر کنیم. فدراس��یون 
فوتب��ال بلغارس��تان نی��ز در بیانی��ه ای اع��ام ک��رد، 
به زودی چن��د نفر دیگ��ر نیز ب��ه دلیل تبان��ی در لیگ 

فوتبال این کش��ور دس��تگیر خواهند ش��د. 

دستگیری 9 فوتبالیست بلغارستان

  ن��وری، ه��اف�ب��ک ت��ی���م 
می گوی�د،  پ�رس��پ�ولیس  فوتب�ال 
نمی دان�د بده�ی مالیات�ی اش به چه 

زمانی مربوط اس�ت. 
  دو بازیک�ن ج�ا مانده از س�فر تیم 

مل�ی در ص�ورت حل ش�دن مش�کل 
راه�ی  سه ش�نبه  روز  خروجی ش�ان 

آفریقا خواهند شد. 
  آیت اللهی نایب رییس فدراس�یون 

فوتبال تاکید کرد سرمربی تیم امید را 
روز دوشنبه معرفی خواهند کرد. 

س�عید عبدولی، قهرمان کشتی جهان که عضو س�ازمان جوانان هالل احمر 
اس�ت، با حضور در کمپ های هالل احمر به زائران حس�ینی خدمت رس�انی 

می کند

تیتر اخبار
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 جایگزینی خرس قطبی با 
بابانوئل در تبلیغات کریسمسی کوکاکوال

کوکاکوال غول تبلیغاتی خود را 
برگرداند

ش��رکت کوکاکوال برای تبلیغات کریس��مس امس��ال 
خرس ه��ای قطبی خ��ود را روی یخ ها رها کرد و کاراکتر 
بابانوئ��ل را به تلویزیون آورد. ای��ن کمپین تبلیغاتی که 
»یکی را خوش��حال کنید« نام دارد، توسط شعبه آلمان 
ش��رکت کوکاکوال ایجاد و توسط شعبه امریکای شمالی 
این ش��رکت ب��ا بازار امریکا تطبیق داده ش��د.  از س��ال 
2011 تاکنون، این نخس��تین باری است که شخصیت 
بابانوئل ب��ه محور کمپی��ن تبلیغاتی تلویزی��ون امریکا 
بازمی گ��ردد. )در س��ال 2012 ای��ن ش��خصیت در یک 
آگهی درجه دوم ظاهر ش��ده بود(. در ورژن قدیمی تر که 
 در س��ال 1931 ساخته شد از شخصیت بابانوئل استفاده 
شده بود،  تا اینکه در سال 2012 این شخصیت جای خود 
را به دو خرس قطبی در تبلیغات این شرکت داد. در سال 
2013 هم یک شخصیت بالدار به نام پوفین به آنها اضافه 
ش��د. امس��ال کاراکتر بابانوئل در کنار خرس های قطبی 
ایفا کننده نقش اصلی در تبلیغات تلویزیونی و خرس های 
قطبی در تبلیغات خرده فروش��ی و فروشگاه ها هستند. با 
این حال یکی از مس��ئوالن ش��رکت در این باره می گوید: 
شخصیت خرس های قطبی از سرمایه های مهم ما هستند 
و ممکن است دوباره به تبلیغات تلویزیونی ما برگردند. برای 
تبلیغات امسال فکر کردیم که شخصیت بابانوئل مناسب تر 
اس��ت و بهتر می تواند مردم را به این ش��عار تشویق کند 
که »دیدی فراتر از دیدن هدیه ها داشته باشید و بر باطن 
تعطیالت تمرکز کنید.«  بابانوئل شخصیت اصلی تعطیالت 
 کریس��مس و شادی آور است و ما امس��ال از آن استفاده 
کردیم. در این تبلیغ ش��خصیت سانتا را در قطب شمال 
در حال خوردن نوش��ابه می بینیم. بیشتر آگهی ها شامل 
این حس اس��ت که مردم در لحظات شادی آور با بابانوئل 

همراه شوند. 

ش��روع پخ��ش این آگه��ی در تاری��خ 27 نوامبر از 
ش��بکه NBC بود. همچنین تبلی��غ جدید کوکا کوال 
 ABC، ABC ش��بکه های  در  دس��امبر  م��اه  از 
ش��بکه   ،Family، Hallmark، USA، TBS
Food  نیز پخش ش��د. این کمپین شامل بخش های 
 دیگ��ری چ��ون تبلی��غ چاپ��ی، رادی��و و آگهی های 
محیط��ی بود.  خرس های قطبی بخش��ی از مجموعه 
کاراکترهای ش��رکت کوکا کوال هس��تند که نخستین 
حض��ور آنه��ا در تبلیغات چاپی در فرانس��ه در س��ال 
2012 ب��وده اس��ت. آغ��از ایف��ای نق��ش تبلیغات��ی 
آنه��ا در تلویزی��ون تح��ت عن��وان کمپینی ب��ه نام 
 »ش��فق ش��مالی« بود که البت��ه با اندک��ی انتقاد هم 
هم��راه ب��ود.  به گونه ای ک��ه در س��ال 2012، مرکز 
تحقیقات علوم از خرس های قطبی که توس��ط آلکس 
بوگوس��کی خلق ش��ده بود، در ویدئ��وی ضد مصرف 
نوش��ابه اس��تفاده کرد و آن را »خرس های حقیقی« 
نامی��د! با این وجود یکی از مس��ئوالن کوکا کوال دلیل 
تغییر کاراکتر تبلیغاتی کریسمس امسال را این مسئله 
نمی داند و بیان می کند از بابانوئل استفاده کردیم، چون 
با ش��عار تبلیغاتی مان که »یکی را خوش��حال کنید« 
اس��ت بیشتر مطابقت داش��ت.  کوکا کوال نخستین بار 
در دهه 1920 از شخصیت بابانوئل استفاده کرده بود. 
در س��ال 1931 شرکت به دنبال یک شخصیت کامل 
 حقیقی و نمادین بود و نماد بابانوئل را برای تبلیغاتش 

انتخاب کرد. 

پرواز لباس ها در جمعه سیاه

م��ردم معم��وال هم��ه روز خ��ود را داخ��ل دفاتر 
کار می گذرانن��د. ب��رای اطمین��ان از ل��ذت ب��ردن 
 از جمع��ه س��یاه، ی��ک ش��بکه م��د برزیلی ب��ه نام

ت��ا  گرف��ت  تصمی��م    Camisaria Colombo
پیش��نهادهای خاص خ��ود را به ش��یوه ای خاص به 

مقابل دفاتر کاری مردم ببرد. 
 ب��ه گزارش  ام ب��ی ای نیوز، در اقدام��ی مبتکرانه و 
غیر منتظ��ره ب��رای برقراری ارتباط ب��ا جامعه هدف، 
Colombo تصمی��م گرف��ت آدمک ه��ای لب��اس 
پوش��یده خود را بر فراز Vila Olimpia، مهم ترین 
منطقه تجاری س��ائوپائولو، به پ��رواز درآورد و نمای 
خارجی س��اختمان ها را به یک ویترین بزرگ تبدیل 

کند. 
مدیر خالقیت: لوییس فیلیپه فیگوئیردو

نویسنده: کادو ویگیلیا
مدیر هنری: گرمانو وبر

تهیه کننده: میولوس فریتوس

تبلیغات خالق

آگهی: پارک تفریحی Disneyland - شعار: ساختن رویاهایی که به حقیقت می پیوندد، یک شغل واقعی است!

متفاوت نش��ان دادن ی��ک خدمت تکراری 
و عموم��ی ب��رای مش��تریان در آگهی های 
تبلیغاتی کار آس��انی نیس��ت. باید در چنین 
آگهی هایی به س��راغ فاکتورها و المان هایی 
رفت که دیگر طراحان تبلیغاتی به سراغ آنها 
نرفته اند، اتفاقی که در تبلیغات محیطی این 
روزهای بانک گردشگری قابل مشاهده است. 
این بانک از شروع فعالیت خود تا به امروز 
مس��یر پرپیچ و خمی را در اکران آگهی های 
تبلیغات��ی متف��اوت طی کرده  اس��ت. گاهی 
طراحی آگهی ه��ای این بانک خوب و گاهی 
نی��ز پیام آگهی ه��ا برای مش��تریان گنگ و 
نامفهوم بوده اس��ت. بیش��تر آگهی های این 
بانک محیطی هس��تند و کمتر از رسانه های 
دیگر برای تبلیغات استفاده شده است. حاال 
آگهی حس��اب های قرض الحسنه این بانک با 
ش��عار »بله، به خیر« در حال اکران اس��ت؛ 
آگهی ای که برخی از کارشناس��ان تبلیغات 
معتقدند  توانس��ته درگی��ری ذهنی خوبی را 
در مش��تریان ایجاد کن��د، البته برخی دیگر 
معتقدن��د  نامفهوم��ی ش��عار ای��ن آگهی از 
جذابیت بصری آن کاس��ته است. به هر حال 
این آگهی درکن��ار آگهی های محیطی دیگر 
این بانک مانند خدمات  X2 و شهرموش ها 
این روزها توجه بسیاری از اهالی تبلیغات را 

به خود جلب کرده  است. 

معرفی یک سرویس تکراری با 
کانسپتی تازه 

محمدرضا س��یار، کارش��ناس تبلیغات و 
بازاریاب��ی درب��اره آگهی محیطی حس��اب 
قرض الحس��نه بانک گردشگری به »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: در تبلیغ��ات محیطی 
گردشگری  بانک  قرض الحسنه  حساب های 
ب��ه نظرم ایده  خوبی اجرا ش��ده اس��ت. در 
این آگهی سرویس��ی ب��ه مخاطبان معرفی 
می ش��ود که سال ها س��ت توس��ط بانک ها 
ب��ا ایده ه��ای تک��راری و ب��ا تمرک��ز روی 
فاکتورهای یکسانی مانند کمک به خیریه، 
دادن کمک هزینه س��اخت مدارس و امور 
خیریه معرفی ش��ده اس��ت. اکث��ر بانک ها 
ت��الش می کنن��د س��رویس را در ذه��ن 
مخاطبان خود ب��ا دادن جایزه های مختلف 
برجس��ته کنن��د. ح��ال به کار ب��ردن یک 
تگ الین کوتاه به همراه یک کانس��پت تازه 
ب��رای معرفی این س��رویس باعث متفاوت 
شدن این آگهی به نسبت مابقی آگهی های 
بانک های دیگر شده  است. با اینکه جمله و 
تگ الی��ن »بله به  خیر« این آگهی در نگاه 
اول غلط اس��ت، ولی اس��تفاده از آن باعث 
جلب توجه مخاطبان ش��ده اس��ت. در واقع 
وظیفه اصل��ی رس��انه های محیطی درگیر 
کردن آنی و لحظه ای مخاطبان است. اینکه 
این رسانه باید مش��تریان را در یک لحظه 
ب��ه فکر بین��دازد و این س��وال را برای آنها 
ایجاد کند که مفهوم تبلیغ چه بوده اس��ت. 
حس��اب قرض الحس��نه نیاز به تعریف برای 
مش��تریان ندارد، چون همگ��ی از مضمون 
آن آگاهی دارند، فقط باید در تبلیغات این 

س��رویس بانکی به نکته ای اش��اره شود که 
ذهن مخاطبان را درگیر کند. 

محل قرارگیری لوگو در آگهی های 
محیطی 

سیار می گوید: اکثرا در آگهی های محیطی 
بان��ک گردش��گری مح��ل قرارگی��ری لوگو 
یکسان است که این موضوع به یادآوری این 
برند در ذهن مخاطب��ان کمک خواهد کرد. 
مخاطبانی که آگهی ه��ای این برند را دنبال 

می کنن��د، می دانند ک��ه لوگوی این بانک 
همیش��ه ب��االی تصویر، س��مت چپ و به 
رنگ قرمز است. این بانک مدتی  است که 
در تبلیغات محیطی حضور دارد، در مورد 
اینکه آیا انس��جامی در تبلیغات این بانک 
وجود دارد یا نه باید بگویم این بانک میان 
رقبای خود برند جدیدی  اس��ت. تصویری 
ک��ه بانک ه��ای دیگر در ذه��ن مخاطبان 
ایج��اد کرده اند هنوز این بانک نتوانس��ته 
در ذهن مش��تریان ایج��اد کند. این بانک 
مدت��ی قبل از فیلم ش��هرموش ها حمایت 
مالی ک��رد. مطمئن��ا این کار ب��ه آگاهی 

برن��د این بان��ک کمک بزرگ��ی خواهد کرد 
ول��ی به نظرم ارائه کارت های هدیه موش��ی 
با ش��عار »موشی؛ کوش��ی؟« دیگر برای این 
بانک اضافی ب��ود. چون گردش��گری بانکی 

ا س��ت که در حوزه کودک و نوجوان فعالیت 
ویژه ای انجام نداده که بخواهد با این کار آن 
را تکمیل کند. اگر این فعالیت را بانک هایی 
که در ح��وزه کودک و نوج��وان خدماتی را 
ارائه می دهند، انجام می دادند، نتیجه بهتری 
می گرفتن��د. ای��ن بانک در مراح��ل ابتدایی 
معرفی خود اس��ت و تازه می خواهد در ذهن 
مخاطبان تصویرس��ازی کند. به نظر می رسد 
گردشگری فقط به خاطر جذابیت این کار به 

سراغ اجرای این ایده رفته بود. 

استفاده از شعارهای تبلیغاتی دو پهلو؛ 
درست یا غلط؟ 

ای��ن کارش��ناس درباره درس��ت ی��ا غلط 

بودن اس��تفاده از شعارهای تبلیغاتی دوپهلو 
در آگهی ها می گوید: اس��تفاده از ش��عارهای 
تبلیغات��ی کوت��اه و دو  پهلو ب��ه تبلیغات این 
بانک کمک کرده اس��ت؛ شیوه ای که برخی 
از کارشناس��ان ای��ن ح��وزه ب��ا آن مخالف 
هس��تند. برخ��ی از کارشناس��ان این حوزه 
 اعتق��اد دارند که مخاط��ب، این گونه پیام ها 
را نمی فهمد.  به نظر من اینطور نیس��ت، ما 
نباید مخاطب را کم س��واد یا بی س��واد تلقی 
کنی��م. در تبلیغ��ات با مخاطبان باهوش��ی 
س��روکار داریم. اگر در تبلیغات نخواهیم 
از ش��عارهای دوپهلو اس��تفاده کنیم پس 
باید مس��تقیم پیام را به مخاطب منتقل 
کنیم که کارشناس��ان به این ش��یوه نیز 
ایراد می گیرن��د و می گویند: در تبلیغات 
خالقیتی وجود ندارد. تمام این انتقادات 
جز س��ردرگمی در این حرفه س��رانجام 

دیگری نخواهد داشت. 
البته مطمئنا اگر کنار اس��لوگان آگهی 
تبلیغات��ی این بانک، جمله حس��اب های 
پس انداز قرض الحس��نه آورده نمی ش��د، 
فهمی��دن آن توس��ط مخاطبان دش��وار 
می شد. این همان اتفاقی است که در آگهی 
خدماتX2  این بانک قابل مشاهده بود. در 
آن آگهی از ش��عار »حسابی راحت« استفاده 
ش��ده بود. هیچ گاه در برخورد با این ش��عار 

متوجه مفهوم آن نش��دم. در واقع آن ش��عار 
در ذهن مخاطب درگی��ری ایجاد نمی کرد، 
درگیری ای که باعث شود مشتریان به دنبال 
دریافت اطالعات بیش��تر درباره آن سرویس 
بروند. هر چند در تبلیغات محیطی بیشتر از 
 x2 این ها هم نمی شود توضیح داد. در مورد
به نظ��ر اگر برای ارائه اطالع��ات تکمیلی از 
رسانه های مختلف دیگری استفاده می شود، 

بهتر بود. 
ای��ن بان��ک تمرکز خ��ود را بیش��تر روی 
تبلیغات محیطی گذاشته است، در حالی که 
به نظر نمی رسد بودجه تبلیغاتی کمی داشته 
باش��د. این بانک می توانست در مورد آگهی 
»حس��ابی راح��ت« از بیلبورده��ای کمتری 
اس��تفاده کند و برای ارائه توضیحات بیشتر 

به سراغ رسانه دیگر برود. 
س��یار درب��اره اس��تفاده از تصوی��ر قلکی 
ک��ه روی آن عالمت مثبت��ی قرارگرفته، در 
طراحی آگهی این بانک می گوید: اس��تفاده 
از تصویر قلک به آن بزرگی از زیبایی بصری 
بیلب��ورد این بان��ک کم کرده اس��ت، اما به 
نظرمن اگ��ر میان 800 ی��ا 900 بیلبوردی 
که ه��رروزه در تهران اکران می ش��ود، یکی 
از می��ان آنها م��ورد توجه ق��رار بگیرد، پس 

بیلبورد کار خود را کرده است. 

هم پوشانی رسانه ها برای ارائه اطالعات 
بیشتر به مشتریان 

این کارشناس در پایان می گوید: تبلیغات 
نیستند،  برگش��ت پذیری  تبلیغات  محیطی، 
مخاطب��ان در این رس��انه یک ب��ار با آگهی 
مواج��ه می ش��وند و باید در هم��ان یک بار 
مخاط��ب را با آگهی درگیر کرد. این رس��انه 
مانند رس��انه های دیگر نیست که مشتریان 
ب��رای دریافت اطالعات بیش��تر دوب��اره به 
آن رج��وع کنن��د، در این رس��انه نمی توان 
اطالع��ات زیادی به مخاطب داد چون اضافه 
ش��دن هر کلمه ای به اطالع��ات، امکان دارد 
ذه��ن مخاطب��ان را منحرف کن��د و متوجه 
پیام اصلی تبلیغات نش��وند. بر این اس��اس 
ش��رکت ها نباید به اس��تفاده از یک رس��انه 
برای رس��اندن پیام خود به مخاطبان تعصب 
داشته باشند و وقتی از یک اسلوگان دوپهلو 
در تبلیغات محیطی اس��تفاده می کنند باید 
از رس��انه های دیگر برای رمزگشایی استفاده 
کنند. در حال حاضر در تبلیغات با مخاطبانی 
س��روکار داریم ک��ه از رس��انه های مختلفی 

استفاده می کنند. 
در نتیج��ه ام��کان دارد تبلیغات محیطی 
روی دس��ته ای از مخاطبان تاثیرگذار باشند 
و تبلیغات تلویزیونی ب��رروی تعدادی دیگر. 
گاهی ش��رکت های ایرانی در مورد اس��تفاده 
از یک رس��انه برای تبلیغات خود می گویند 
مق��دار بودجه تبلیغات ش��ان محدود اس��ت 
و ت��وان اک��ران آگهی ه��ای تبلیغات��ی را در 
رس��انه های مختلف ندارند.  در جواب به این 
برندها باید بگویم هر رسانه ای وظیفه خاصی 
دارد و نمی ت��وان تمام وظایف را برعهده یک 
رس��انه قرار داد، بلک��ه باید از هم پوش��انی 
رس��انه های مختل��ف ب��رای رس��اندن پیام 

کانسپت شرکت ها استفاده کرد. 

نگاهی به تبلیغات محیطی بانک گردشگری

تبلیغات متفاوت با شعارهای دوپهلو

کـافه تبلیغـات

از میان خبرها
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بلیت رایگان پارک آبی در سطل آب

پارک آبی Splashdown Waterpark از جمله 
مراکز تفریحی اس��ت که برای برگ��زاری کمپین های 
بازاریاب��ی و تبلیغات خالقانه س��رمایه گذاری ویژه ای 

می کند. 
این پارک آبی در آخرین کمپین اش در فضای باز به 
مخاطبان خود بلیت رایگان اهدا  کرد. در دوره برگزاری 
این کمپین، مخاطبان برای دریافت بلیت رایگان پارک 
آبی باید در س��طل آب یا آبنما، آبش��ار و... که توسط 
Splashdown در خیابان و جاهای مختلف شهر قرار 
گرفته اس��ت بروند تا بلیت را به صورت رایگان دریافت 
کنند، البته به ش��رط اینکه حاضر باشند حسابی آبی 
به تن بزنند و خیس ش��وند! کمپین مذکور در ونکوور 
کانادا برگزار شده و عالقه مندان می توانستند آن را در 
 #getwetforfree شبکه های اجتماعی با هش��تگ

دنبال کنند. 

ایستگاه تبلیغات

اکثرا در آگهی های محیطی بانک 
گردشگری محل قرارگیری لوگو یکسان 

است که این موضوع به یادآوری این 
برند در ذهن مخاطبان کمک خواهد کرد. 
مخاطبانی که آگهی های این برند را دنبال 

می کنند، می دانند که لوگوی این بانک 
همیشه باالی تصویر، سمت چپ و به 

رنگ قرمز است

نرگس فرجی



بازاریابی مدرن با نورومارکتینگ

امروزه در مس��یر توس��عه علمی جهان تلفیق علوم 
میان رشته ای موجب کشفیات حیرت انگیزی شده که 
ماحصل آن، دس��تاوردهای فراوانی را برای نسل جدید 
ب��ه ارمغان آورده اس��ت. از جمله این دس��تاوردها در 
علم بازاریاب��ی »نورومارکتینگ« یا »بازاریابی عصبی« 
اس��ت که با تلفیق علم بازاریابی و علوم شناختی نظیر 
عصب شناس��ی، دانش جدیدی را ب��ه جهان تبلیغات 
معرفی کرده اس��ت. در این می��ان وجود علومی چون 
روان شناسی، مدیریت، هنر و. . . را نیز در پدید آمدن این 

علم نوپا نمی توان نادیده گرفت. 
بازاریاب��ی یا ب��ه تعبیر بعض��ی از متخصصان »هنر 
فروش« به معنی بستری است جهت تهیه و ارائه کاال 
و خدمات ب��ا ادراک به نیازهای مش��تری و در نهایت 
برآورده س��اختن خواس��ته های آنان که ای��ن فرآیند 
در نهایت به سودآوری صاحبان صنایع و سرمایه منجر 
و رس��یدن به این اصل تنها ب��ا برخورداری از محصول 
مناس��ب در زمان و مکان مناس��ب و ایجاد تعادل بین 
نیاز مشتری و توانایی های سازمان، حاصل خواهد شد. 
در این راس��تا متخصصان علوم عصبی با ارائه نتایج 
تحقیقات و آزمایش های علمی به دس��ت آمده خود به 
یاری بازاریابان آمده تا آنها را قادر سازند ذهن مشتریان 
را خوان��ده و ب��ا اطالع از پیچیدگی های مغز انس��ان و 
واکنش های متفاوت آنها هنگام خرید، نس��بت به اخذ 
مناسب ترین تصمیم جهت افزایش فروش اقدام کنند. 

در ای��ن تکنولوژی مهم ترین عامل برای پی بردن به 
رفتار خریداران محص��والت یا خدمات، ابتدا مطالعه و 
آزمایش بیولوژیک و فیزیکی روی مغز انس��ان ها است 
و قطع��ا یافته ه��ای به دس��ت آمده برای س��ازمان ها، 
ش��رکت ها و بازاریابان، حکم نیروی محرکه ای را دارد 
ک��ه قادر خواه��د بود آنها را در مس��یر فعالیت خود با 
سرعتی باورنکردنی به جلو هدایت کند، لذا آنها با این 
یافته های گرانبها پی می برند که چرا در هنگام خرید، 
یک مش��تری کاالیی را انتخاب و دیگری همان کاال را 
انتخاب نمی کند. چه عامل یا عواملی موجب می ش��ود 
در لحظه آخر تصمیم مشتری جهت خرید برند مورد 
عالقه اش تغییر و برای خرید کاالی دیگری اقدام کند. 
اس��اس واکنش مغزی و بیولوژی این دو در چیس��ت؟ 
کارک��رد ناحیه های متفاوت در مغز انس��ان ها در بروز 
چنی��ن رفتارهایی از کجا سرچش��مه می گیرد؟ کدام 
قس��مت مغز تمایل به خرید محصول خاص را دارد و 
کدام قس��مت، از خرید آن ص��رف نظر می کند که به 
تصمیم گیری نهایی منجر می ش��ود؟ عوامل شناختی، 
هیجانی، احساسی، رفتاری و... در این فرآیند چیست؟ 
پاس��خ به این س��وال ها و ده ها س��وال پیش آمده را 
می ت��وان پس از تجزی��ه و تحلیل علمی و تخصصی و 
ش��ناخت هر چه بیشتر عوامل تصمیم گیرنده، ارائه داد 
تا شرکت های تبلیغاتی، بازاریابی و... با در نظر گرفتن 
این تاثیرات، کارآمدترین شیوه را در امر فروش بیشتر و 

سود آوری باالتر به دست آورند. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت در نورومارکتینگ، خصوصیات 
بیرونی خریدار نس��بت به محصول و خدمات سنجیده 
نمی شود بلکه منبع اصلی آن و مرکز فرماندهی یعنی 
مغز انس��ان را مورد س��نجش قرار داده و به مطالعه و 
بررسی واکنش های حرکتی، حسی، عاطفی، احساسی، 
ش��ناختی و. . . در براب��ر محرک ه��ای موج��ود در بازار 
می پ��ردازد. پس، نورومارکتینگ فقط با مغز انس��ان ها 
به عن��وان مرک��ز ش��ناخت، عاطفه و حس مش��تری 
ارتباط برقرار می کند و نه با تبلیغات صرف یا اظهارات 

مخاطبان. 
به لحاظ علمی سیس��تم عصبی انس��ان از دو بخش 

تشکیل شده: 
-   سیس��تم عصبی مرکزی که مغز و نخاع را شامل 

می شود.
-  سیس��تم عصبی پیرامونی که ش��امل میلیون ها 
نورون اس��ت که سیس��تم عصبی مرکزی را به اندام ها 
و عضالت متصل می  کند و وظیفه آن انتقال اطالعات، 
ایجاد ارتباط بین سیس��تم عصبی مرکزی و اندام ها و 
عضالت اس��ت. در ای��ن میان اطالعات به دس��ت آمده 
حاکی از آن است که فعالیت مراکز خاصی از مغز به ویژه 
در بخش مربوط به احساسات، مستقیما به واکنش های 
بیرونی می انجامد. جالب است بدانید به تازگی محققان 
پ��ی برده اند ک��ه 95درص��د از تصمیم��ات خریداران 
برای خرید کاال یا خدمات به صورت ناهوش��یار و تنها 
پنج درصد از تصمیمات براساس هوشیاری آنان صورت 
می پذیرد. در واقع دنیای نورومارکتینگ مملو از اسرار و 
ناشناخته های فراوانی است که هر روز نیاز به اکتشافات 
جدیدتر دارد. زیرا این ش��اخه از علم بیشترین توجه را 
به ذهن ناخودآگاه انسان ها معطوف داشته یعنی همان 
شاه کلیدی که اهالی فن تبلیغات و بازاریابی سال ها در 
سراسر جهان پیوسته در پی یافتن آن از زوایای مختلف 
هستند و به طور حتم مسیر آینده علم بازاریابی با طلوع 
کامل خورشید نورومارکتینگ روشن تر، درخشان تر و 

پرتأللوتر خواهد شد. 

بیکاری تکنولوژیکی 
آیا می دانس��تید بیکاری تکنولوژیک��ی به زمانی گفته 
می شود که تکنولوژی، بازار کار را تخریب می کند؟ بیکاری 
تکنولوژیکی عبارتی اس��ت که شومپیتر در کتابش از آن 
اس��تفاده کرد و درباره جایگزینی روش های تکنولوژیک 
جدید به جای روش های سنتی است که رفته رفته ایمیل 
ج��ای نامه را گرفت و به همی��ن ترتیب مدل های کاری 
تغییر کرد. با تغییر تکنولوژی بعضی شغل ها از بین می رود 
و ش��غل های جدید به وجود می آید، اگر افرادی که شغل 
خود را از دس��ت داده اند، نتوانند آموزش الزم را ببینند و 
ش��غل های جدید پیدا کنند دچار این بیکاری می شوند. 
ب��رای مثال در س��ال ۱9۰۰ چوب  ب��ری، بنایی و کار در 
معدن، در میان 3۰ ش��غل پرتعداد امریکا جای داشتند، 
اما در حال حاضر ش��رایط بسیار متفاوت است و مشاغلی 
چون تکنیسین پزشکی، مهندسی و... جای آنها را در این 

فهرست گرفته اند. 

 شروع یک برنامه مشاوره 
یا رهبری

م��ن مطمئنم در هر ح��وزه کاری ک��ه تخصص 
دارید، روش��ی وجود دارد که می توانید با استفاده از 
آن، از ارائه خدمات مربوط به مش��اوره و راهنمایی 
مش��تریان خود یا حتی س��ایر افرادی که در همان 
کس��ب و کار و حوزه کاری شما فعالیت می کنند، به 

نحو ارزشمندی بهره مند شوید. 
 همزم��ان با موفقیت و بلوغ در مهارت های کاری 
و مدیریتی خود، شما باید با دقت در محیط اطراف 
خود، افرادی را که می توانند از تجارب و مهارت های 

شما بهره مند شوند، شناسایی کنید. 
در می��ان چنین ش��اگردان بالق��وه ای به تحقیق 
بپردازی��د ت��ا به این نکته دس��ت یابی��د که چگونه 
می توانی��د به بهترین ش��کل به آنه��ا کمک کنید. 
موفقیت غالبا همان چیزی اس��ت ک��ه افراد موفق 
آن را مس��لم می پندارند، ام��ا صدها یا حتی هزاران 
نف��ری که به یک فرد موف��ق می نگرند، از چگونگی 
 عملک��رد و دس��تیابی او ب��ه موفقیت ش��گفت زده 

می شوند. 
این مخاطبان مش��تاق به کمک ش��ما نیاز دارند 
و این احس��اس نیاز در این فرآیند برای شما کامال 
سودمند است. حتی اگر هیچ هزینه ای برای مشاوره 
و راهنمایی های آنها دریاف��ت نکنید، اعتبار و تاثیر 
شما در فضای مجازی بیش از پیش افزایش خواهد 
یافت و از این طریق، به مزایای ارزش��مندی دست 

می یابید. 
هر ی��ک از م��ردم در سرتاس��ر دنیا ه��زاران دالر 
می پردازن��د ت��ا تنها بتوانند به م��ن و گروه دیگری 
از کارشناس��ان که در ی��ک کنفرانس تلفنی حضور 
داریم، ملحق ش��وند و اس��تراتژی های وی��ژه ای را 
 در زمین��ه بازاریاب��ی و موفقی��ت در فضای مجازی 

بیاموزند. 

چرا این اف��راد چنین هزینه هایی را می پردازند تا 
آموزش های الزم را فرا گیرند؟ نظریه من این اس��ت 
که هر یک از ما ممکن است در شرایطی قرار گیریم 
که مجبور باش��یم برای رهایی از آن زمان و هزینه 
صرف کنیم. اگر ش��ما هیچ کدام از این دو را نداشته 
باش��ید، نمی توانید پیش��رفت کنید، اما اگر حداقل 
یکی از این دو را داش��ته باش��ید می توانید امیدوار 
باشید که پیش��رفت کنید و رویاهای خود را تحقق 

بخشید. 
مشاوره با یک کارشناس برای افرادی طراحی شده 
اس��ت که کمبود زمان دارند، اما باید سرمایه گذاری 
اصلی روی کارشناس��ان زبده صورت گیرد تا مسیر 
فراگی��ری مهارت ه��ای گوناگون کس��ب و کار کوتاه 
ش��ود. اگر تنها دارایی شما زمان باشد، آنگاه فرآیند 
آموزش با س��رعت کمتری انجام می ش��ود تا اینکه 
درآم��دی به دس��ت آورید و با کمک یک مش��اور و 
کارشناس خبره در رش��د و ارتقای کسب و کار خود 

سرمایه گذاری کنید. 
آی��ا تمامی مش��اوران برای خدمات خ��ود هزینه 
دریاف��ت می کنند؟ البت��ه که خیر، ام��ا اگر به طور 
مس��تمر روزانه 3۰ نفر متقاضی جدید برای مشاوره 
و ارش��اد در م��ورد موضوع خاصی به ش��ما مراجعه 
کنند و این امر موجب ش��ود که ماهانه هزاران دالر 
یا حتی بیش��تر برای ش��ما درآمد داشته باشد، چه 

تصمیمی می گیرید؟ 
این موقعیت برای من بس��یار عالی است، بنابراین 
در حال حاض��ر از افرادی که به مش��اوره و راهنمایی 
من نیاز دارند، هزین��ه دریافت می کنم. این چیزی 
اس��ت که هر کارشناسی باید مدنظر قرار دهد، زیرا 
حتی اگر ساالنه مراجعان اندکی داشته باشید، شما 
را به عنوان کارشناس در حوزه کاری خود محسوب 
می کنند و در نتیجه مراجعان جدید و بیش��تری در 

آینده به سمت شما جذب می شوند. 
من چند س��ال پی��ش، مقال��ه ای در مورد وبالگ 
خود منتش��ر کردم. ش��اید این مقاله به شما کمک 
کند تا خ��ود را به عنوان یک کارش��ناس پرطرفدار 
بشناس��ید. در زیر خالصه ای از درونمایه این مقاله 

را می خوانیم. 

دو مرحله برای دستیابی به موفقیت عظیم در 
عصر اطالعات

مرحل�ه اول: یک داس��تان موفقیت آمیز از خود 
بس��ازید. این داس��تان لزوما نباید ش��امل موفقیت 
عظیمی باش��د، اما باید به اندازه ای باش��د که شما 
به جایگاه خود افتخار کنید. ممکن است در این راه 
اشتباهاتی مرتکب شوید. این اشتباهات را یادداشت 

کنید. 
چگونگ��ی  آم��وزش  مزای��ای  از  دوم:  مرحل�ه 
موفقی��ت ب��ه دیگ��ران بهره من��د ش��وید. تع��داد 
زیادی از مردم هنوز مس��یر موفقی��ت خود را آغاز 
نکرده ان��د و راهنمایی و آموزش رایگان ش��ما برای 
آنها بس��یار ارزش��مند خواهد بود. آنها منتظر شما 
 هس��تند ت��ا نحوه دس��تیابی به موفقی��ت را به آنها 

نشان دهید. 
این موضوع خیلی پیچیده نیس��ت. اگر زمانی که 
در ابت��دای راه هس��تم فردی اطالع��ات دقیق را به 
من انتقال دهد، سبب می شود تا با انگیزه و سرعت 

بیشتری به سمت اهداف خود حرکت کنم. 
در شماره بعدی بخوانید: 
»تدریس« به عنوان تبلیغات و بازاریابی 
رایگان

رقابت��ی  ب��ازار  در  ام��روزه 
گردشگری، ش��هرها باید تالش 
فراوان��ی به عمل آورن��د تا خود 
را متمایز نش��ان دهند و تصویر 
مثبتی از خ��ود خلق کنند. این 
در حال��ی اس��ت ک��ه پیرامون 
ماهیت و نقش برندگذاری شهر 
از س��وی صاحب نظ��ران توافق 
چندانی وجود ندارد و خالئی در 
نوشتارهای مربوط به فرآیندهای 
برندگذاری ش��هر وجود دارد. در 
این نوش��تار تالش می ش��ود که 
به این خأل، با بررسی شخصیت 
برند شهر میالن ایتالیا که میزبان 
اکسپو 2۰۱5 است، براساس ابعاد 
شخصیت فرهنگی این شهر برای 
طراحی یک برند پرداخته شود. 
میالن تصویر نیرومندی به عنوان 
شهر ُمد، طراحی، خرید و سبک 
زندگی خوش طرح دارد و در این 
زمینه ها بسیار پیشتازتر از شهری 
همانند پاریس است ولی تاکنون، 
راهبردها و فعالیت های بازاریابی 
مکانی میالن، به میراث فرهنگی 
گسترده  این شهر توجهی نکرده 
است و تنها بر بازار تجارت تمرکز 
داش��ته اس��ت. این ام��ر موجب 
شده این ش��هر به الگوی فصلی 
در فعالیت های گردش��گری بدل 
ش��ود و همین موض��وع دیدگاه 
گردشگران نسبت به این مقصد را 

بسیار محدود ساخته است. 
در جه��ان معاص��ر کنون��ی 
جا افتاده اس��ت که اگر مقصدی 
می خواهد رونق داش��ته باش��د، 
بای��د تجربه ای متمای��ز، جذاب، 
به ی��اد ماندنی و دلنش��ین برای 
مصرف کنن��ده  هدف خود فراهم 
سازد. شهرها با این کار به قلمرو 
برندها وارد می شوند و برندگذاری 
مقصد، اکنون برای مکان هایی که 
خواهان بقا در میان برترین های 
بازاریابی گردش��گری بین المللی 

هستند نقشی اساسی دارد. 
با اینک��ه ایجاد راهب��رد برند، 
به عن��وان یک��ی از بنیان ه��ای 
مهم توس��عه و بازاریابی مقصد، 
کار بس��یار پیچیده ای است، اما 
ب��ا ای��ن راهبرد می ت��وان منافع 
بخش های خصوصی و دولتی را 
به هم پیوند زد، ارزش اقتصادی 
محصوالت و تولی��دات را افزود، 
غرور و اعتماد به مکان را افزایش 
داد و دی��د داخل��ی و خارجی به 
مکان ه��ا را تغیی��ر داد. افزون بر 
این، کشورهای فقیر، حاشیه ای 
و رو به توسعه نمی توانند منتظر 
بنش��ینند تا تغییراتی »مثبت« 
برای برند یا آوازه  و اعتبارشان رخ 
ده��د. از آن جا که تصویر منفی 
بزرگ ترین مانع توسعه  اقتصادی 

چنین مکان هایی است، می توان 
از یک راهبرد برند مشتاقانه برای 
آگاه سازی س��اکنان، گردشگران 
و جامعه  جهان��ی پیرامون آمال 
و جذابیت ه��ای مکان اس��تفاده 
ک��رد، ولی با وجود نوش��ته های 
فراوان درب��اره  برندگذاری مکان 
توافق نظر چندانی پیرامون نقش 
و ماهیت برندگذاری شهر شکل 
نگرفته است و خأل چشمگیری 
مربوط به فرآیندهای برندگذاری 
شهر وجود دارد. به همین منظور 
نگاهی به وضعیت و نقاط مثبت 
و منفی شهر میالن خواهیم کرد 
تا جایگاه برندس��ازی این شهر را 
که به عنوان مکان اکسپو 2۰۱5 
انتخاب شده است بررسی کنیم. 

میالن به عنوان مقصد
می��الن، در لومب��اردی غربی، 
بزرگ ترین ش��هر ایتالیاس��ت و 

منطق��ه  کالن ش��هر آن 4/7 
میلیون نفر جمعیت دارد. این 
ش��هر از جایگاه چشمگیری 
در بخش گردش��گری ایتالیا 
برخوردار است و چندین نقطه  
قوت گردشگری نیز دارد. این 
ش��هر در زمینه ُمد، طراحی، 
زندگ��ی  س��بک  و  خری��د 
خوش طرح از جایگاه مناسبی 
برخ��وردار اس��ت و دومی��ن 
مقصد مه��م ایتالی��ا از نظر 
اقامت شبانه است و گنجایش 
گردشگر آن از »ستاره های« 
گردش��گری میراث فرهنگی 

ایتالیا، همچون فلورانس و ونیز، 
بیشتر است، اما میانگین هزینه ها 
برای گردشگران خارجی بیشتر 
از دیگر مقصدهای گردش��گری 
در عین حال،  ایتالیاس��ت.  بزرگ 
جایگذاری کنونی میالن نش��ان 
از ضعف های مهمی دارد. صنعت 
سرسختانه  میالن  گردش��گری 
فصلی مانده اس��ت و در ماه های 
آوریل، اوت و دس��امبر و در آخر 
هفته ها، شمار اقامت در این شهر 
به ش��دت کاهش می یاب��د. این 
»ضرباهنگ« بیش از همه ناشی 
از فعالیت نمایشگاه های بازرگانی 
اس��ت، بدی��ن ترتی��ب تف��اوت 
بزرگ میالن با دیگر مقصدهای 
گردشگری این است که نتوانسته 
فصل��ی بودن خ��ود را ب��ا ایجاد 
جاذبه های هدفمند به مشتریان 
خاص تنظیم کند. به این ترتیب 
میانگین اقامت در میالن از دیگر 
مقصدهای فرهنگی ایتالیا کمتر 
اس��ت.  ضعف ه��ای جایگذاری 
کنونی میالن را می توان ناش��ی 
از الگوی توس��عه  گردشگری آن 
دانس��ت که برپای��ه  راهبردهای 
تک عامل و ب��ه قصد بهره گیری 
از فرصت ه��ای تج��اری مربوط 
به نمایش��گاه بازرگانی میالن بنا 

شده است. دلیل دیگر، نبود یک 
راهب��رد مقصد واحد اس��ت. در 
واقع، نمایش��گاه بازرگانی میالن  
که دومین نمایشگاه بزرگ اروپا 
از نظر فضاست، جاذبه  اصلی این 
شهر است. از سوی دیگر و با فاصله  
زیاد، چندین جاذبه  فرهنگی این 
مقصد در حاشیه  گردشگری در 
این ش��هر ج��ای گرفته اند. ولی 
شوربختانه، جایگذاری نمایشگاه 
بازرگان��ی مح��ور این ش��هر اثر 
بدی بر ترکیب مش��تریان دارد. 
مدیریت بخش تج��اری از زاویه 
امکان پذیر  چندان  گردش��گری 
نیس��ت، زیرا توسعه این دسته از 
مشتریان ارتباط نزدیکی با رونق 
بخش های گوناگون اقتصاد شهر 
دارد و توانایی مدیریت یا هدایت 
آنها با سیاس��ت های گردشگری 

کمتر است. 
داشته های فرهنگی

هنگامی که فهرست منبع های 
تاریخ��ی- هن��ری موج��ود در 
میالن را با آنچه به گردش��گران 
گفته می ش��ود مقایس��ه کنیم، 
مش��اهده می ش��ود که کمتر از 
یک چه��ارم ای��ن داش��ته ها در 
توزیع ش��ده  رایگان  مطالب های 
آورده  بازدیدکنن��دگان  می��ان 
ش��ده اند. افزون بر ای��ن، بیش از 
نیمی از دارایی های فرهنگی سده  
نوزدهم شهر که می تواند به عنوان 
جاذبه گردشگری محسوب شود 
در ای��ن مطال��ب عنوان نش��ده 
 اس��ت. از سویی دیگر کسانی که 
از گردش��گران پذیرایی می کنند 
و ب��ه آنه��ا اطالع��ات می دهند 
بی��ش از 8۰درص��د دارایی های 
س��ده های  هن��ری  تاریخ��ی- 
بیستم و بیست  و  یکم این شهر 
را ب��ه بازدیدکنن��دگان منتقل 
نمی کنند. این مقایسه به روشنی 
نش��ان می دهد ک��ه هیچ کدام از 
دوره های تاریخی شهر به خوبی 

به مخاطبان ارائه نمی شود. 

راهکارها
در نگاهی اجمالی به جایگذاری 
رقابتی کنونی میالن در می یابیم 
که در این ش��رایط گردشگران از 

فعالیت ها، رویدادها و جاذبه های 
گوناگ��ون میالن ب��ه خوبی آگاه 
نیستند و یافتن اطالعات روشن 
و مفصل، چه هنگام سازمان دهی 
سفر و چه هنگام اقامت در شهر، 
برایش��ان دشوار اس��ت، ولی در 
سطح راهبردی، نکته  قابل توجه 
این اس��ت ک��ه گام ه��ای کمی 
تحقی��ق به ویژه  تحلیل س��ندها 
نش��ان می ده��د ک��ه امکان��ات 
بالق��وه ب��رای توجه بیش��تر به 
میراث فرهنگی در پیشنهادهای 
گردش��گری شهر بس��یار فراوان 
اس��ت.  باید توجه داشت میراث 
فرهنگ��ی عنصری کلی��دی در 
ش��خصیت مقصد گردش��گری 
اس��ت. همچنین، آشکارا میراث 
هن��ری و فرهنگی کنونی میالن 
فراوانی  استفاده شدنی  قوت های 
دارد، ول��ی تصویر دیده ش��ده از 
می��الن اجزایی منف��ی دارد که 
از جمله  آنه��ا آلودگی، 
ناامنی، گرانی و کمبود 
اس��ت.  س��بز  فض��ای 
بدین ترتی��ب، هرگونه 
راهبرد توس��عه و اقدام 
باید  ش��هر  برندگذاری 
ویژگی ه��ای مثب��ت را 
بیشتر عنوان و منفی ها 
را برطرف کند تا میالن 
به عن��وان ی��ک مقصد 
در  پیشگام  گردشگری 
شود.   جایگذاری  جهان 
و  گردش��گری  صنعت 
جایگذاری کنونی میالن 
بسیار تحت تاثیر فعالیت تجاری 
و نمایشگاه بازرگانی شهر است. 
این موضوع به مشکل همیشگی 
فصلی بودن انجامیده اس��ت که 
ناش��ی از آن دس��ته از عوام��ل 
گردشگری اس��ت که تجارت را 
جداگان��ه انجام می دهن��د و به 
مش��ارکت راهبردی برای توسعه  
مش��تریان جدید و تشویق رشد 
بازارهای گردش��گری دست  در 
نخورده تن نمی دهند. در عین حال 
می��الن از میراث دس��ت نخورده  
چش��مگیری برخوردار است که 
می تواند نق��ش تعیین کننده ای 
در س��اخت برندی موفق داشته 
باش��د. ایج��اد یک برن��د جذاب 
برای بازاره��ای جدید، همچون 
تفریح و همایش  که به جاذبه های 
باش��د،  پیوند داش��ته  فرهنگی 
می توان��د به مدیریت کارس��ازتر 
مشکل فصلی بودن شهر بینجامد 
و زمان اقامت شبانه در شهر و نرخ 
اشغال اتاق ها را افزایش دهد و اثر 
مطلوبی بر اقتصاد ش��هر داشته 
باشد. در س��اختن برند جدیدی 
که از منبع های فرهنگی ش��هر 
سرچشمه بگیرد، باید ویژگی های 
بی همتای جایگذاری کنونی شهر 
درنظر گرفته ش��ود، هرچند باید 

بس��یاری از عناصر کنونی نقش 
مهم تری در پیش��نهاد فرهنگی 
میالن پی��دا کنن��د و به بخش 
تج��اری پیوند زده ش��وند. برای 
نمون��ه، بس��یاری از بخش های 
میالن  بازرگانی  نمایش��گاه های 
را )مانن��د ُمد، طراحی و نوآوری( 
می توان به س��ادگی به چندین 
جاذبه  هنر و معم��اری معاصر و 
مدرن  ش��هر ارتباط داد. افزون بر 
این  »بردن فرهنگ به طراحی« 
در ایجاد برند جدیدی که فرهنگ 
را به عنوان عنصری کلیدی به کار 
گی��رد، ممکن اس��ت به کاهش 
جنبه هایی منفی در تصویر میالن 
بینجامد که ناش��ی از جایگذاری 
تجارت مح��ور ش��هر هس��تند. 
چنین راهب��رد هماهنگی برای 
آگاهی رسانی میراث فرهنگی شهر 
می تواند عناصر مثبت تصویر شهر 
را نیز با ترویج بهتر هنر و طراحی 
معاص��ر در می��ان گردش��گران 
تقویت کن��د. ای��ن واقعیت که 
میالن ب��ازار جوانان تحصیلکرده 
را به خود جذب می کند، قدرت 
پیشنهادهای فرهنگی را بیشتر 
می کن��د و در کنار آن، ش��هرت 
برخی از نمادهای فرهنگی میالن 
فرصت های فراوان��ی برای تولید 
بسته ها، مس��یرها و رویدادهای 
مسافرتی فراهم می کند. افزون بر 
این، اثر انگشت برندشهر، چنان 
که به روش��نی با فنون فرافکنی 
نشان داده ش��د، گویای میراث 
معم��اری، فرهن��گ و آش��پزی 
متمایز میالن نزد گردش��گران 
اس��ت که گنجاندن فرهنگ در 
مرکز برند ش��هر میالن می تواند 
داش��ته  دس��تاوردهایی  چنین 
باش��د. تقوی��ت اج��زای مثبت 
تصوی��ری ک��ه بازدیدکنندگان 
می��الن  از  بالفع��ل  و  بالق��وه 
دارن��د؛ برطرف ش��دن برخی از 
جنبه های منفی شخصیت شهر 
که به جایگ��ذاری تجارت محور 
کنونی ش��هر مربوط می شوند؛ 
ایجاد توازن بیش��تر در ترکیب 
کلی مش��تریان  و در نتیجه حل 
مشکل فصلی بودن و بسترسازی 
بیش��تر  ظرفیت س��ازی  ب��رای 
توسعه  گردش��گری و... می تواند 
جایگ��ذاری میالن را ب��ا بهبود 
چهره  بین المللی آن افزایش دهد  
و ویژگی ه��ای متمای��زش را در 
نمایش شخصیتش ترکیب کند. 
در عین حال، برای موفق ش��دن 
برندگ��ذاری مکان،  فرآیند  این 
ذی نفعان گوناگون شهر باید در 
تروی��ج برند و ارائ��ه  تجربه  برند 
مداخله و مشارکت فعال داشته 
باشند. پس سازمان های مدیریت 
مقصد میالن باید جان دادن به 
برند هنگام ورود مسافران را در 

نظر داشته باشند. 
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حسین  بهبودی

آرش سلطانعلی
کارشناس ارشد برندینگ

برطرف شدن برخی از جنبه های 
منفی شخصیت شهر که به 

جایگذاری تجارت محور کنونی 
شهر مربوط می شوند؛ ایجاد 
توازن بیشتر در ترکیب کلی 

مشتریان  و در نتیجه حل مشکل 
فصلی بودن و بسترسازی 
برای ظرفیت سازی بیشتر 

توسعه  گردشگری و... می تواند 
جای گذاری میالن را با بهبود 

چهره  بین المللی آن افزایش دهد

در بازاره��ای پررقابت کاری، 
همیش��ه راه های��ی هس��ت که 
محص��ول و کس��ب و کار ش��ما 
را از س��ایرین متمای��ز کن��د و 
باعث شود ش��ما از رقیبان تان 
جل��و بزنید. بعض��ی موضوعات 
خیلی کوچ��ک و پیش پا افتاده 
ام��ا  می آین��د،  حس��اب  ب��ه 
موضوعات  مهم ترین  می توانند 
در پیشرفت ش��ما در بازارهای 
کاری باش��ند. کت��اب اصول و 
مبانی فروش حرفه ای نوش��ته 
ترجم��ه  و  تریس��ی  برای��ان 

دکتر حس��ین صفر زاده و رضا 
عبدالحسین زاده با اشاره به این 
ن��کات، مجموع��ه ای از اصول، 
روش ه��ا و تکنیک های��ی را در 
اختیار ش��ما ق��رار می دهد که 
فروشندگان  موفق ترین  توسط 
در سراس��ر دنیا مورد استفاده 

قرار گرفته است. 
برایان تریس��ی قبل از اینکه 
یک فروشنده حرفه ای باشد، یک 
فرد ج��دی و عالقه مند به علم 
روان شناسی و ارتباطات انسانی 
است. او فرد خودساخته ای است 

و از فروش��نده دوره گ��رد خود 
را ب��ه یک فروش��نده حرفه ای، 
نویسنده چندین کتاب پرفروش 
و سخنران تبدیل کرده است. در 
کتابی که از نظرت��ان می گذرد 
ف��روش را به گون��ه ای ب��رای ما 
ترس��یم می کن��د که بی ش��ک 
متاث��ر از وقای��ع عص��ر حاضر 
ب��وده و نیازهای خ��اص خود را 
می طلبد. اینکه تریسی می گوید: 
»شما خمیر دندان نمی فروشید 
بلکه داری��د پاکیزگی و آرامش 
می فروش��ید«  یک انق��الب در 

فروش محس��وب می ش��ود. در 
بخشی از این کتاب آمده است: 
فروش در 3۰ ثانیه اول یا انجام 
می پذی��رد یا انجام نمی ش��ود. 
م��ردم خواه ناخ��واه تحت تاثیر 
ق��رار می گیرند.  محیط خ��ود 
مش��تریان در خصوص عالئمی 
که از س��وی فروشنده ها ارسال 
می شود بسیار حساس هستند. 
مشتری شما نظری یا تصوری 
یا قضاوتی در چهار ثانیه اول از 
شما در فکر خود ایجاد می کند 
و به محض اینک��ه دهان خود 

را باز کردی��د، قضاوت خود را 
مورد تایید ق��رار می دهد. این 
کت��اب در 298 صفح��ه و ب��ا 
قیمت ۱2 هزار تومان توس��ط 
موسس��ه کتاب مهربان نشر به 

چاپ رسیده است. 

اصول و مبانی فروش حرفه ای 

کتابخــانه



اشتباه سوم: مدیرانی که بی توجه 
به عواطف انسانی به کارها 

رسیدگی می کنند

بس��یاری از مدیرانی ک��ه اغلب س��خت درگیر کار 
هس��تند و فقط ب��ا واقعیات س��روکار دارن��د معموال 
ب��ه هن��گام تصمیم گیری س��عی می کنن��د از پنجره 
ذهن ریاض��ی و ذهنی که اهل فکر اس��ت به مس��ائل 
بنگرن��د و ب��ه دور از احساس��ات و عواطف انس��انی، 
از می��ان گزینه ه��ای موج��ود بهتری��ن را انتخ��اب 
کنن��د. در واقع چه��ره ای که ای��ن اف��راد از یک مدیر 
موفق ترس��یم می کنند یک انس��ان جدی، خش��ک 
و مقرراتی ب��دون هیچ لبخن��دی اس��ت و گویی این 
دس��ته از مدیران بدون توجه به احساس��ات و عواطف 
کار  موفقیت آمی��ز  انج��ام  فق��ط  کاری   نیروه��ای 

مدنظرشان است. 
گرچه هم��ه انس��ان ها ترکیب��ی از ذهن��ی که فکر 
می کند و ذهنی که احس��اس می کن��د- یعنی هوش 
و عواط��ف - را دارند اما به نظر می رس��د ای��ن افراد با 
س��عی در نادیده گرفتن و به نوعی انکار احساس��ات و 
هیجانات، در دام س��خت دیدگاه ماش��ینی نسبت به 
افراد گرفتار ش��ده اند در حالی که واقعیت این اس��ت 
که بنا بر تحقیقات روان شناس��ی، احساس��ات بر ذهن 
خردورز انسان تسلط دارد و تصمیم گیری بدون توجه 

به عواطف و احساسات انسانی امکان پذیر نیست. 
از طرف��ی وقت��ی صحبت از احساس��ات می ش��ود 
احساس��ات تن��د و هیجانی به ذه��ن اف��راد می آید و 
صدای اف��راد منطقی بلند می ش��ود ک��ه در مدیریت 
جایی برای بروز احساس��ات وجود ندارد، در حالی که 
مطابق نتای��ج حاصل��ه از تحقیقات اف��راد و مدیرانی 
ک��ه دارای وجدان کاری و احس��اس وظیفه شناس��ی 
باال اما فاقد هوش هیجانی هس��تند نس��بت به افرادی 
 ک��ه ه��وش هیجان��ی باالت��ری دارن��د، عملک��ردی 

ضعیف تر دارند. 
باید گفت ط��رز رفتار، تصمیم گی��ری و عملکرد هر 
ف��رد در ش��رایط مختلف متاثر از احساس��ات اس��ت، 
احساس��ات ما و دیگران بخش��ی از تصمیمی است که 
می گیریم، بخش��ی از تعاملی است که با دیگران داریم 
حال آنک��ه ممکن اس��ت آن را به درس��تی و به عنوان 

احساسات نشناسیم یا تلقی نکنیم. 
ارسطو می گوید: »عصبانی ش��دن آسان است. همه 
می توانند عصبانی ش��وند، اما عصبانی ش��دن در برابر 
شخص مناسب، به میزان مناس��ب، در زمان مناسب، 
به دلیل مناسب و به روش مناسب کار آسانی نیست!« 
از ای��ن روی، صرف نظر از اجتناب، س��رکوب کردن یا 
س��عی در »مدیریت« احساس��ات، بس��یار مهم است 
ک��ه مدیران ب��ا پذیرش ای��ن »دان��ش«، بیاموزند که 
چگونه می توان از میان احساس��ات اف��راد، اطالعاتی 
 مفی��د بیابند و ب��ا ب��ه کار گی��ری آن س��بب ارتقای 

کار شوند. 
برای درک بهتر موضوع، بهتری��ن مدیرانی را که در 
طول کارتان داشته اید در نظر بگیرید. صفات بارز آنان 
چیست، کدامیک از این ویژگی ها سبب شاخص شدن 

آنان در کارشان شده است؟ 
ش��رط می بندم توانمندی ایجاد تعادل در بودجه یا 
مهارت آنان در تهیه فهرس��ت اس��امی، شرح خدمات 
و ماموریت های اف��راد جزو ویژگی های ش��اخص این 
مدیران نیس��ت در ع��وض صفات ب��ارزی ک��ه از این 
مدیران به ذه��ن می آید احتماال در دس��ترس بودن، 
دلس��وزانه مواظب دیگران ب��ودن و گرفتن تصمیمات 

منصفانه و بی طرفانه است. 
افزایش و بسط هوش هیجانی و مدیریت احساسات 
و استفاده موثر از آنها، جنبه ای مهم در مدیریت موفق 
اس��ت. مدیرانی که هوش هیجانی باالتری دارند، توان 
بیشتری برای هدایت سازمان تحت کنترل شان دارند 
ولی افراد با ضریب هوشی باال، لزوما دارای قابلیت ها و 
مهارت های ش��ناخت و کنترل عواطف و هیجان های 
خود نیس��تند و ضریب هوش��ی ب��اال امتی��ازی برای 
موفقی��ت در مدیریت برایش��ان به ارمغ��ان نمی آورد، 
به طوری که دانیل ُگلم��ن می گوید »هوش هیجانی« 
اختالف 85 ت��ا 95درص��دی - درصد  می��ان مدیران 

موفق و مدیران متوسط و معمولی را توجیه می کند. 
هوش هیجان��ی را با ش��ناخت مهارت های��ی نظیر 
خودآگاهی و خودکنترلی احساسات، شناخت عواطف 
و احساسات و بیان آنها، ش��ناخت احساسات دیگران، 
برقراری ارتب��اط با دیگران و... می ت��وان تقویت کرد و 
با مدیریت صحیح آن، به درس��تی »تصمیم« گرفت و 

»عملکرد« درستی داشت. 
ویژگی هایی که در مدیران کارآمد و شایس��ته دیده 
می ش��ود مربوط به قابلیت هایی اس��ت ک��ه در حیطه 
هوش هیجان��ی ق��رار دارد؛ اینکه چگونه ب��ا دیگران 
ارتب��اط برقرار کن��د و در حال��ی که از تاثی��ر تصمیم 
خ��ود روی دیگ��ران کامال آگاه اس��ت با مه��ار کردن 
احساسات و هیجانات خود و دیگران، منصفانه و بدون 
غرض ورزی تصمیم گیری کند، همگی نش��ان از توجه 

مدیر به احساسات و عواطف افراد دارد. 

برای اجتناب از این اشتباه چه باید کرد؟ 
برای اینکه مدیری بزرگ و موفق شوید الزم نیست 
احساس��ات خود را مدیریت یا سرکوب کنید بلکه باید 
احساسات را به عنوان واقعیتی در فرآیند تصمیم گیری 
بپذیرید و برای مهار احساسات و عواطف باید به دنبال 
افزایش و باالب��ردن هوش هیجانی باش��ید و به عنوان 
یکی از اص��ول موفقی��ت در کار آن را ب��ه کار بگیرید. 
صرف نظر از اینکه چگونه موفقیت در کار با احساسات 
س��روکار پیدا می کند س��عی کنید این ظرفیت را در 

خودتان باال ببرید. 

صراف��ی از جمله مش��اغلی 
اس��ت که مدیریت آن از قواعد 
مص��وب و واح��دی پی��روی 
می کند. ش��اید اگ��ر از هر فرد 
عادی سوال ش��ود کار صرافی 
چیس��ت س��ریع ذهن��ش به 
دالر  خریدوف��روش  س��مت 
برود، ام��ا فعالیت در این صنف 
طب��ق چارچوب ه��ای خاصی 
ص��ورت می گیرد که از س��وی 
بانک  مرکزی اعمال می ش��ود. 
طبق ضواب��ط بانک مرکزی هر 
کس��ی که قصد دارد صرافی را 
تاس��یس کند باید از این بانک 
مرج��ع مج��وز دریاف��ت کند 
و مبلغ��ی را به عنوان س��رمایه 
اولیه ب��ه بانک مرک��زی اطالع 
دهد تا مجوز فعالی��ت برای او 
صادر شود. البته این کار به این 
س��ادگی ها که گفته می ش��ود 
نیس��ت. در این گزارش به دور 
از اینک��ه چه قوانین��ی را برای 
تاس��یس باید رعایت کنیم به 
نح��وه مدیری��ت ی��ک صرافی 

می پردازیم. 
حتم��ا صرافی های��ی را در 
ش��هری ک��ه در آن زندگ��ی 
می کنی��د به عنوان ی��ک واحد 
معتبر و ش��هره می شناس��ید. 
وقتی اس��م صرافی ب��ه گوش 
می رس��د افرادی که در تهران 
می��دان  می کنن��د  زندگ��ی 
فردوس��ی و خیابان فردوسی و 
میدان مادر و خیابان میرداماد 
- بورس صرافی - در ذهن شان 
تداع��ی می ش��ود، ام��ا اگ��ر 
بخواهید خ��ارج از این مناطق 
و به ص��ورت تک  مغ��ازه ای در 

ای��ن عرص��ه فعالی��ت کنید، 
باید نکاتی را م��ورد توجه قرار 
 دهید که در ادامه به آن اش��اره 

می کنیم. 

بررسی لحظه به لحظه بازار
مهم تری��ن کاری ک��ه مدیر 
یک صراف��ی باید انج��ام دهد، 
آگاه��ی از اطالعات��ی اس��ت 
ک��ه در زمان ه��ای مختلف در 
بازار رخ می ده��د. به بیان بهتر 
زمان��ی ک��ه دالر نوس��ان پیدا 

می کند و قیم��ت طال با 
تغیی��ر مواجه می ش��ود، 
بای��د از دلی��ل اصلی آن 
آگاه باش��ید و از طری��ق 
رسانه ها، اطالعات کافی 
را ب��ه دس��ت بیاوری��د. 
و  فعالی��ت  می توانی��د 
دان��ش خ��ود را طوری 
گس��ترش دهید تا همه 

روزنامه های اقتصادی کش��ور 
زمانی که می خواهند گزارشی 
تهیه کنند ابتدا با ش��ما تماس 
بگیرن��د. همی��ن ام��ر موجب 
می ش��ود ش��ما به ی��ک چهره 
رسانه ای تبدیل شوید و خیلی 
زود همه، شما و کسب و کارتان 
را بشناس��ند. این جریان باعث 
می ش��ود به تبع ذک��ر نامتان 
در نشریات کش��ور، خیلی زود 

صرافی تان معروف شود. 
دق��ت کنی��د ک��ه آمارهای 
ارائه شده از سوی شما با بانک 
مرکزی مطابقت کامل داش��ته 
باش��د. هرگون��ه مغای��رت در 
قیمت دلیلی می ش��ود تا مردم 
به ش��ما بی اعتماد شوند و شما 
نیز از ای��ن بی اعتمادی متضرر 

خواهید شد. 

رقابت در منطقه پررقیب
صرافان زیادی در کالنشهرها 
وج��ود دارن��د و بیش��تر آنه��ا 
به ص��ورت متمرک��ز فعالی��ت 
می کنند. ای��ن موضوع ممکن 
است کار ش��ما را کمی سخت 
کند، اما توجه داش��ته باش��ید 
که همین امر موجب می ش��ود 
مش��تریان به س��مت بازارهای 

هدف کشیده شوند. 
حال به این مسئله می رسیم 
که چگونه در ب��ازاری که تعداد 

صرافی ه��ای آن زی��اد اس��ت 
فعالیت موفق داشته باشیم. در 
این ش��رایط یک تابلو می تواند 
باش��د:  ش��ما  تبلیغ کنن��ده 
تابلوی ج��دول قیم��ت. برای 
اف��رادی که قصد خری��د دارند 
حتی کوچک ترین رقم ها قابل 
توجه اس��ت. ممکن است یک 
فروش��گاه س��که ای را با مبلغ 
945 هزار توم��ان عرضه کند، 
اما مغ��ازه کن��اری 944 هزار 
و 500 توم��ان. س��عی کنی��د 
ش��ما آن مغازه کناری باش��ید 
تا مش��تریان به فروشگاه شما 

مراجعه کنند. 
باید در نظر داشته باشید که 
عملکرد متمایز ش��ما می تواند 
سکوی پرتاب کس��ب و کارتان 
باش��د. فعالیت چندین  ساله و 

مفید ش��ما نامتان را در لیست 
صرافی های  بانک مرکزی قرار 
می دهد و همین موضوع باعث 
افزایش  اعتبارت��ان  می ش��ود 
یابد و این اعتب��ار را می توانید 
در تابل��وی تبلیغات��ی خ��ود 
ذکر کنید تا هم��ه از آن اطالع 

داشته باشند. 

نکات ایمنی فراموش نشود
رعایت ن��کات امنیتی برای 
عرضه کاالهای تقاضا ش��ده از 
س��وی مش��تریان بسیار 
حائ��ز اهمیت اس��ت. در 
مورد افرادی که با کارت 
عابر بانک خرید می کنند 
حتما از ف��ردی که قصد 
خری��د دارد ی��ک کارت 
درخواس��ت  شناس��ایی 
کنید تا مطمئن ش��وید 
مش��خصات فرد خریدار 
کارت  روی  مش��خصات  ب��ا 
عابر بان��ک براب��ری کن��د. در 
غیر ای��ن صورت ممکن اس��ت 
مغایرت ب��ه وجود آم��ده برای 

شما دردسر ایجاد کند. 

تمرکز بر خرید به جای 
فروش

فرام��وش نکنید ک��ه در این 
ش��غل بخش��ی از س��ود شما 
در خرید اس��ت. خوش��بختانه 
در ش��غل صراف��ی  فعالی��ت 
به گون��ه ای اس��ت ک��ه کاالی 
مورد تقاضا هم مشتری زیادی 
دارد و هم فاسد ش��دنی نیست. 
دالر و س��که طرفداران زیادی 
دارد و هم��ه ب��ه این ن��وع کاال 
عالق��ه نش��ان می دهن��د. اگر 
بتوانی��د کمی از س��ود خود را 

نادیده بگیرید و محصوالتی که 
مشتریان قصد دارند بفروشند 
را با مبلغ بیش��تری خریداری 
کنید می  توانید بازار صرافان را 
قبضه کنید. مشروط بر آنکه از 
وضعیت بازار و آینده آن اطالع 

کافی داشته باشید. 

مشتریان ثابت را حفظ 
کنید

در ش��غل صرافی مشتریان 
اصلی ش��ما افرادی هستند که 
کارشان تجارت است به همین 
دلیل باید آنها را پی��دا کنید و 
طوری با این افراد وارد معامله 
ش��وید که مش��تری ثابت شما 
شوند. بعد از اینکه از اعتبار این 
افراد اطمین��ان حاصل کردید 
معام��الت خ��ود را می توانید 
به ص��ورت تلفنی انج��ام دهید 
و حوال��ه را برای آنه��ا یا فکس 
کنید یا از طریق فضای مجازی 

در اختیارشان بگذارید. 
البت��ه همه ای��ن موضوعات 
مش��روط بر آن اس��ت ک��ه ارز 
م��ورد نی��ازی را که مش��تری 
در خواس��ت می کند در اختیار 
داش��ته باش��ید. اگر ارز کافی 
برای مشتری ثابت خود موجود 
نداش��تید از همکاران خود در 
این زمین��ه کم��ک بگیرید تا 
مش��تری خیال��ش از این بابت 

آسوده باشد. 
در پای��ان توصی��ه می کنیم 
تبلیغات خود را در بیلبوردهای 
خیابان های حوالی صرافی تان 
نص��ب کنی��د. ای��ن بیلبوردها 
باعث می شود نام مغازه شما در 
درازمدت در ذه��ن خریداران 

باقی بماند. 

کاوازاکی؛ بازیگر بزرگ دنیای 
موتورسیکلت

شرکت کاوازاکی در سال 1896 توسط شوزو کاوازاکی 
به عنوان ی��ک کارخان��ه کشتی س��ازی برای س��اخت 
کشتی های اقیانوس پیما تاسیس شد، اما با گذشت زمان 
دامنه فعالیت های این شرکت بسیار گسترده تر شد و در 
سال 1949، کاوازاکی حضور در صنعت موتورسیکلت را 
با تولید موتور برای این وس��یله نقلیه آغاز کرد. در سال 
1954، نخستین موتورسیکلت کاوازاکی به نام میهاتسو 
تولید ش��د. روی این مدل موتور KB-5 کاوازاکی نصب 
شد و نمونه ارتقایافته میهاتسو در سال 1956 روانه بازار 
شد. مگورو، یکی از تولیدکنندگان پیشرو موتورسیکلت 
در ژاپن، نقش چشمگیری در توسعه بخش موتورسیکلت 
کاوازاکی داشت. مگورو از س��ابقه ای 30 ساله در زمینه 
تولید موتورس��یکلت برخوردار بود و درنهایت توس��ط 
کاوازاکی خریداری ش��د که س��همی ب��زرگ در تقویت 

بخش تولید موتور سیکلت این شرکت داشت. 
در س��ال 1960، کاوازاکی نخس��تین کارخانه تولید 
موتورس��یکلت خود را تاس��یس کرد و ش��ش سال بعد 
م��دل  CCW 1650 روانه بازار ش��د. اگرچه این مدل 
نسبت به موتورسیکلت های ش��رکت های رقیب کندتر 
بود و موفقیت چش��مگیری ب��رای کاوازاکی ب��ه همراه 
نداشت، اما تالش این شرکت در آن زمان مورد توجه قرار 
 گرفت. پس از آن کاوازاکی مدل های س��بک تری مانند

 CC A1250 س��امورایی و CC A3150 اونج��ر را 
معرفی کرد که نسبتا مدل های موفقی بودند، اما از سال 
1969 بود که کاوازاکی نام خ��ود را به عنوان یک بازیگر 
بزرگ در دنیای موتورس��یکلت معرفی کرد. در این سال 
کاوازاکی م��دل CC H1500 را تولید ک��رد که به نام 
ماخ سه نیز شناخته می ش��ود. در پی موفقیت این مدل، 
 CC کاوازاک��ی دو نمونه کوچک ت��ر را نیز ب��ه نام های

S1250 و CC S2350  روانه بازار کرد. 
افزون بر تولید موتورسیکلت، صنایع سنگین کاوازاکی 
در حوزه های مختلفی ش��امل هوان��وردی، حمل و نقل 
ریلی، تولید کش��تی، نیروگاه های انرژی و تاسیس��ات، 
تجهیزات صنعتی و زیرس��اخت فعال اس��ت. در س��ال 
1918، بخ��ش هواپیمای��ی کاوازاکی تاس��یس ش��د و 
پ��س از پژوهش ه��ای طوالنی مدت موفق به س��اخت 
نخس��تین هواپیمای فلزی ژاپن ش��د. در زمینه هوافضا 
کاوازاک��ی یکی از پیمان��کاران وزارت دف��اع ژاپن بوده و 
در تولی��د هواپیماهای��ی مانن��د C-1، T-4، XC-2 و 
P-3C همکاری داش��ته اس��ت. همچنین از پروژه های 
مشترک بین المللی کاوازاکی می توان به حضور در تولید 

بوئینگ 767، بوئینگ 777 و بوئینگ 787 اشاره کرد. 
کاوازاکی بزرگ ترین تولیدکنن��ده گردونه های ریلی 
در ژاپن محس��وب می ش��ود. فعالیت ه��ای این بخش 
از ش��رکت کاوازاکی از س��ال 1906 آغاز ش��ده و تولید 
لوکوموتیو، قطارهای مترو، مونوری��ل و... در برنامه های 
آن ق��رار دارد. کاوازاکی در توس��عه و طراحی قطارهای 
سریع  السیر مانند پروژه شینکانزن ژاپن مشارکت داشته 
است. بخش کشتی سازی یکی دیگر از زیرمجموعه های 
صنایع س��نگین کاوازاکی محس��وب می ش��ود. دامنه 
محصوالت این بخش از کش��تی های حم��ل LNG و 
LPG، کش��تی های کانتینربر تا زیردریایی و... را شامل 
می شود. همچنین، تولید سازه های دریایی و کشتی های 
پژوهشی در دستور کار آن قرار دارد. افزون بر این، تولید 
ماشین آالت و تجهیزات دریایی مانند موتورهای اصلی، 
سامانه های نیروی محرکه، تجهیزات ماهی گیری و... از 

دیگر فعالیت های این بخش است. 
توربین های گازی عملک��رد باال یک��ی از محصوالت 
کلی��دی کاوازاک��ی در بخ��ش نیروگاه ه��ای ان��رژی و 
تاسیسات است. همچنین، این ش��رکت در زمینه تولید 
محصوالت انرژی ه��ای تجدیدپذیر مانن��د ژنراتورهای 
توربین های ب��ادی، ژنراتوره��ای نیروی زیس��ت توده، 
س��امانه های فتوولتائیک و باتری های قابل ش��ارژ فعال 
اس��ت. از فعالیت های کاوازاک��ی در زمین��ه تجهیزات 
صنعتی می توان به توسعه سامانه های خودکار، ربات های 
صنعتی ب��رای انجام فعالیت های مختل��ف مانند مونتاژ 
و رنگ آمیزی، س��امانه های اتوماس��یون ب��رای توزیع و 

تدارکات اشاره کرد. 

سرمایه گذاری 1/6 میلیارد دالری 
اینتل در چین

ویلیام هولت، معاون مدیرعام��ل اینتل طی اطالعیه  
اعالم کرد این ش��رکت قصد دارد برای تجهیز و نوسازی 
کارخانه خود در ش��هر چنگدو واقع در غرب چین بالغ بر 

یک میلیارد و 600 میلیون دالر سرمایه گذاری کند. 
به گزارش ایسنا، گفته می شود این اقدام شرکت اینتل 
نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد بازار چین برای این غول 
امریکایی تولیدکننده تراشه های کامپیوتری است. اینتل 
عنوان کرده اس��ت در بخش��ی از طرح خود برای تجهیز 
کارخانه اش در چین قصد دارد پیشرفته ترین تکنولوژی 
تس��ت تراش��ه های کامپیوتری را به این کش��ور منتقل 
کند. در عوض به این ش��رکت قول داده شده است برای 
فعالیت های��ش از حمایت دولت های محل��ی برخوردار 
خواهد بود. ویلی��ام هولت همچنین اظه��ار کرد انتقال 
تکنولوژی های جدید اینتل به چین نش��ان دهنده تعهد 
این ش��رکت به ارائه نوآوری با همکاری مش��ترک چین 
است. وی افزود: این کارخانه مجهز به صنعت تراشه سازی 
به چی��ن کمک بس��یار زی��ادی خواهد کرد و به رش��د 

اقتصادی منطقه ای شهر چنگدو منجر خواهد شد. 

پاس�خ کارش�ناس: به هیچ 
عنوان به گذش��ته فک��ر نکنید 
و قص��د مقابله به مثل نداش��ته 
باش��ید. به جای اینک��ه دائم به 
ایده ه��ای قبل��ی و فرصت های 
از دس��ت رفته بیندیشید، روی 
کار خودت��ان تمرکز کنید. نقاط 
ضع��ف رقب��ا از جمله ش��ریک 
قبلی ت��ان را بیابی��د و س��عی 

کنید ب��ا برطرف ک��ردن آنها در 
کار خودتان نس��بت به دیگران 
متمایز شوید. از تخریب دیگران 
نهراسید. اگر ش��ما کار خودتان 
را درست انجام دهید، مشتریان 
ش��ما را انتخاب خواهند کرد و 
در این ش��رایط حت��ی تخریب 
دیگران برای ش��ما تبلیغ و برای 
آنها ضدتبلیغ به حساب خواهد 

آمد. توصیه دیگر ما این اس��ت 
که یک مش��اور خوب استخدام 
کنید یا اگ��ر توانش را دارید یک 
اتاق تش��کیل دهی��د و به دنبال 
یافت��ن ایده ه��ای جدی��دی در 
همه زمینه ه��ای کاری خودتان 
باش��ید. ایده های جدید اجرای 
مش��تری،  ب��ا  برخ��ورد  کار، 
بازاریابی و... در این شرایط شما 

یک گام جلوت��ر از رقبا خواهید 
بود و اگر بعد از ش��ما رقیب تان 
بخواه��د از ش��ما کپی ب��رداری 
کن��د، ی��ک کار دس��ت دوم به 
حس��اب خواهد آمد و مشتریان 
این موضوع را درخواهند یافت. 
ای��ن موض��وع مج��ددا موجب 
تثبیت ش��ما و ضعف رقبایتان و 

شریک قدیمی شما خواهد شد.

پیامدهای شراکت 
شکست خورده

پرسش: چند سال پیش کسب و کاری را با یک شریک راه اندازی کردم و به خاطر مشکالت متعدد، عمر شراکت ما بسیار کوتاه بود. حاال 
این فرد کسب و کاری را در حوزه کاری من به راه انداخته و با پیاده  سازی ایده های من، مشکالتی را برای کسب و کارم ایجاد کرده است و از 

هر فرصتی برای تخریب من استفاده می کند. می گویید چه کار کنم؟

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

د  ر همین بخش پیگیری کنید  .
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جمل��ه  از  عموم��ی  رواب��ط 
واحدهایی اس��ت که بس��یاری 
از مدی��ران نس��بت ب��ه آن نگاه 
ب��رای  و  ندارن��د  تخصص��ی 
انتص��اب اف��راد در این س��مت 
براساس س��وابق و تجارب افراد 
عم��ل  نیروه��ا  تحصی��الت  و 
نمی کنن��د. مدیران س��ازمان ها 
معم��وال رواب��ط عموم��ی را در 
چارچ��وب ذهنی خ��ود تعریف 
می کنند و براس��اس این تعریف 
انتظارات خ��ود از روابط عمومی 

را شکل می دهند. 

رفعت فرزادفر و عبدالرس��ول 
دش��تی در کتابی با ن��ام روابط 
عموم��ی و س��ازمان های چابک 
تلفیقی از مسائل علمی موجود 
در ای��ن زمین��ه و تجربی��ات و 
رواب��ط عمومی کارب��ردی را به 
بحث کش��یده اند. در فصول این 
کتاب موضوعات��ی از قبیل افکار 
عموم��ی و ارتباط با رس��انه ها، 
هوش هیجانی و روابط عمومی، 
افس��ردگی س��ازمانی، رواب��ط 
عمومی و لزوم حرکت به س��وی 
سازمانی چابک به تفصیل مورد 

بررسی قرار گرفته است. 
در بخش��ی از ای��ن کت��اب 
تح��ت عن��وان ویژگی های یک 
عموم��ی  رواب��ط  کارش��ناس 
می خوانی��م: »بعض��ی از اف��راد 
بهتر از دیگران سخن می گویند، 
برخی بهت��ر از دیگران رانندگی 
می کنند و بعضی در مقایس��ه با 
افراد دیگر مدی��ران کارآمدتری 
هستند. در مورد روابط عمومی 
نی��ز چنی��ن اس��ت. بعضی ه��ا 
اس��تعداد بیش��تری نس��بت به 
دیگ��ران برای این ش��غل دارند. 

تع��دادی از کارشناس��ان روابط 
عموم��ی موف��ق آموزش ه��ای 
موثری دیده اند و برخی تجارت 
کن��ار  در  دارن��د.  مفیدت��ری 
آموزش، استعداد ذاتی و طبیعی 
افراد در برابر مش��اغل گوناگون 
نیز مطرح اس��ت. ماهی��ت کار 
روابط عمومی به گونه ای اس��ت 
ک��ه پرس��نل رواب��ط عموم��ی 
انج��ام وظای��ف خ��ود  ب��رای 
مجبورن��د با اف��راد صاحب طبع 
متعدد،  تخصص های  گوناگون، 
جایگاه ه��ای  و  مس��ئولیت ها 

اجتماع��ی متف��اوت در ارتباط 
باشند.«

 این کت��اب در 120 صفحه و 
قیمت چهار هزار تومان توس��ط 
انتش��ارات ارگ به چاپ رسیده 

است. 

روابط عمومی و سازمان های چابک 

گزارش »فرصت امروز« از چگونگی مدیریت صرافی

کسبوکاریکهاقتصادرازیرورومیکند

دوشنبه
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اشتباهات ماندگار حکایت برندها

از میان خبرها

کتابخــانه

مهم ترین کاری که مدیر یک صرافی 
باید انجام دهد، آگاهی از اطالعاتی 

است که در زمان های مختلف در بازار 
رخ می دهد. به بیان بهتر زمانی که دالر 
نوسان پیدا می کند و قیمت طال با تغییر 
مواجه می شود، باید از دلیل اصلی آن 

آگاه باشید

احسان صفاپور
فرشته طاهری نیا

عسل عقیلی

BRAND



 70,291.60شاخص کل
(751.42)میزان تغییر
B 3,176,495.692ارزش بازار

B 1,597.167ارزش معامالت
M 564.721حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(97,14)2,992سرمایه گذاری غدیر

(59.94)6,736گروه مپنا
(49.76)2,244فوالد مبارکه
(34.52)783بانک صادرات

(33.62)2,083بانک ملت

ارزشخریدنام کامل شرکت
6,93835,855ایران  ترانسفو

26,5767,650گلوکوزان 
1,6943,341 مسكن شمال شرق

9613,248بانک تجارت
2,9912,755سرمایه گذاري غدیر

ارزشفروشنام کامل شرکت
 9,35551,340نوسازي  تهران 
4,57047,036س. ساختمان  

3,94733,023 س.  ایران خودرو
4,26422,784رفاهي آبادگران

4,90719,807گل گهر

درصد قیمتنام کامل شرکت
37,6587,99 ح. گلوکوزان 

4,0603.97بیسكویت  گرجي 
2,3223.94س.  توسعه آذربایجان 

6,9273.82ایران  ترانسفو
2,6933.62کابل  البرز

درصدقیمتنام کامل شرکت
8-1,921ح. سرمایه گذاري غدیر

7.9-921ح. بیمه پارسیان
7.85-352 ح. سرمایه گذاري نیرو
7.59-73 ح. سرمایه گذاري پردیس
7.48-2,769ح. ایران یاساتایرورابر

ارزشحجمنام کامل شرکت
M317,861 B 45,888ایران ترانسفو
M33,868 B 43,281بانک صادرات
M29.382 B 30.191بانک تجارت
M74.515 B 28.563ایران خودرو
M17.246 B 23.397پارس خودرو

ارزشحجمنام کامل شرکت
M317,861 B 45,888ایران ترانسفو
M74,515 B 28,563ایران خودرو
M66.392 B 22.084صنایع آذرآب
M47.320 B 7.025گروه مپنا

M41.810 B 5.059ماشین سازی اراک

تعدادقیمتنام کامل شرکت
30062647صنایع آذرآب
69272201ایران ترانسفو

15212095س. صنایع سیمان
7831997بانک صادرات
26091708ایران خودرو

 797.40شاخص کل
(11.00)میزان تغییر
B 651,375.596ارزش بازار

B 715.565ارزش معامالت
M 75.906حجم معامالت

تاثیرقیمتنام کامل شرکت
(2,57)2,389پتروشیمی ایرانیان
(2,47)36,509پتروشیمی مارون
(0.7)1,972بانک گردشگری

(0.6)11,644س. میراث فرهنگی

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

بورس کاال

روز گذش��ته با وجود تزریق 
نقدینگ��ی ب��ه ب��ازار س��هام و 
خرید صف های فروش توس��ط 
صندوق توس��عه ب��ازار، ب��ازار 
س��هام از روند منفی خود خارج 
نش��د ت��ا ش��اخص کل بورس 
که پیش��تر در تیر ماه امس��ال 
ارتفاع 70 هزار واح��د را تجربه 
کرده بود و بیش��ترین نزول آن 
مربوط به 9 تی��ر و افت تا ارتفاع 
70 ه��زار و 341 واحد ب��ود، با 
سقوط به ارتفاع 70 هزار و 291 
واحدی، منفی ترین رکورد خود 
در س��ال 93 را به ثبت رس��اند. 
در معام��الت روز ش��نبه گروه 
دس��تگاه های برقی با معامالتی 
ب��ه ارزش 324 میلیارد ریال در 
صدر برتری��ن گروه های صنعت 
قرار گرف��ت. همچنی��ن گروه 
مالی و خودرو نی��ز در رده های 
دوم و س��وم نشس��تند. در این 
روز بیش��ترین حجم معامالت 
متعل��ق ب��ه معامل��ه بلوک��ی 
س��رمایه گذاری صنعت نفت با 
معامل��ه بی��ش از 161 میلیارد 
ریال بود. شاخص کل فرابورس 
نیز ب��ا 9,50 واحد کاهش 798 
واحدی ش��د که نمادهای گروه 
پتروش��یمی ایرانی��ان، گ��روه 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی، 
پتروش��یمی مارون، بانک ایران 
زمی��ن، بان��ک دی و توس��عه 
خدمات  دریایی حس��ینا تا این 
لحظه بیش��ترین تاثیر منفی را 
بر کاهش شاخص کل فرابورس 

داشتند. 
وضعی��ت  ش��دن  حاک��م 
نگران کننده در ب��ورس تهران 
که ب��ا کاه��ش ش��دید قیمت 
نفت، ابهام��ات بودجه 1394، 
تمدید زمان مذاکرات و از همه 
مهم ت��ر تغییر رییس س��ازمان 
بورس همراه ش��ده، ش��رایط 
ناخوش��ایندی را برای فعاالن 
بازار سرمایه ایجاد کرده است. 
رون��د نزولی بورس ته��ران در 
حال��ی ادام��ه دارد ک��ه نم��اد 
که  پاالیش��گاهی  شرکت های 
تاثیر منفی زیادی در ش��اخص 
بورس داش��ت، متوقف است و 
اگر نماد این ش��رکت ها باز بود 
قطعا ش��اخص بیش��تر از این 

میزان کاهش افت می کرد. 

بازار سرمایه
 به کدام سو می رود؟

فعاالن تاالر شیش��ه ای حافظ 
معتقدند که دیروز حساس ترین 
روز ش��اخص کل در یک س��ال 
جاری ب��ود؛ روزی که ش��اخص 
کل به حدود 50 واحد پایین تر از 
سقوط پیشین خود رسیده است 
و این می تواند عالمت هشداری 
باش��د ب��رای فروریخت��ن کف 
70هزار واحدی ش��اخص کل. 
اما با ریختن این مقاومت (که تا 
این اندازه برای فعاالن بازار مهم 
است) چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ 

نگاهی به نمودار بیندازیم. 
خط آبی رن��گ (یعنی نقطه 
صع��ود ش��اخص کل)همزمان 
ب��ود ب��ا فرا رس��یدن تابس��تان 
گرم س��ال 92؛ س��الی که برای 
س��هامداران بورس، سودهایی 
طالیی را رقم زد و موجب ش��د 
تا س��یل نقدینگ��ی از بازارهای 
م��وازی ب��ه ت��االر شیش��ه ای 

س��رازیر ش��ود و کارگزاری ه��ا 
مملو شوند از جمعیت مشتاقی 
که با اش��تیاق از فعاالن قدیمی 
بورس درباره س��هم ها مشاوره 
می گرفتن��د. از ای��ن زم��ان به 
بعد، به مدد ای��ن نقدینگی های 
جدید، شاخص کل با گام هایی 
بلند، س��قف های جدی��دی را 
فتح ک��رد: 61 ه��زار واحد، 67 
هزار واحد، 74 ه��زار واحد و... . 
شاخص کل این مسیر را تقریبا 
با یک اس��تراحت یک هفته ای 
در 74هزار واحد، یک نفس طی 
کرد. اما در آخرین ماه برگریزان 
پایتخت، شاخص کل به سقفی 
پوالدین برخورد ک��رد: 89 هزار 
واح��د! این س��قف همزمان بود 
با حوادث��ی که پیرام��ون بابک 
زنجان��ی رخ داد ک��ه ارتع��اش 
آن خبر ل��رزه بر ش��اخص کل 
انداخت و بازار س��رمایه را دچار 
چنان ضعف��ی کرد که بیش��تر 
س��قف های فتح ش��ده در سال 
92 را، س��نگر به سنگر پس داد. 
اما شاید هیچ کس فكر نمی کرد 

که وضعیت شاخص کل، تا این 
اندازه به ط��ول بینجامد. در این 
ریزش، با سرازیر شدن شاخص 
کل از حمایت 74 ه��زار واحد، 
دلشوره بازار س��رمایه آغاز شد؛ 
دلشوره شكس��تن حمایت 70 
هزار واح��د. اما ش��اخص کل با 
جان س��ختی ت��الش ک��رد که 
باوج��ود آزمودن ای��ن حمایت، 
از این سقوط س��ر باز زند و تمام 
نیروی خ��ود را جمع ک��رد و دو 
بار به س��مت مقاومت 74 هزار 
واحد خیز برداشت (که آخرین 
آن همین چند هفته پیش بود)، 
اما رفته رفته ش��رایط نشان داد 
که ش��اخص کل مثل سرداری 
اس��ت که بدون لشكر نقدینگی 
یكه تازی می کند و بازار دریافت 
ک��ه باوج��ود ای��ن خیزش ها، 
ش��اخص کل مجبور اس��ت بار 
دیگ��ر حمایت دلش��وره آور 70 
هزار واحد را بیازمای��د؛ و دیروز 
روزی ب��ود که ش��اخص به این 
س��طح رس��ید؛ اما آیا فردا یا در 
روزه��ای دیگ��ر ای��ن حمایت 

می ش��كند؟ هیچ پاس��خی در 
این باره نمی توان داد. صف های 
فروش س��نگینی که تا آخرین 
س��اعت معامله دی��روز پابر جا 
بود نش��ان می دهد که شاخص 
کل در ش��رایط اضطرار اس��ت، 
این می��زان صف ف��روش روی 
چنی��ن حمایت مهمی نش��انه 
خوبی نیس��ت، اما از سوی دیگر 
ش��واهد نش��ان می دهد که در 
یک هفت��ه گذش��ته حقوقی ها 
س��هم های فروش��ندگان را به 
ط��ور فعال��ی خریده ان��د. این 
افزایش خری��د حقوقی ها با چه 
دیدی انجام می ش��ود؟ آیا بازار 
در حال برگشت اس��ت؟ پاسخ 
ای��ن پرس��ش را در یک ی��ا دو 
روز آینده خواهیم دانس��ت. در 
صورت بازگشت احتماال یک بار 
دیگر شاخص به سمت 74 هزار 
واحد قد خواهد کشید (البته باز 
هم بدون لشكر پیاده نقدینگی)، 
اما در صورت شكس��ت حمایت 
70 ه��زار واح��د، بای��د منتظر 
حمایت های 67 هزار واحد و 61 
هزار واحد باش��یم. بلند مدتی ها 
که البته دغدغه ای ندارند، بازار 
در هر شرایطی در یک یا دو سال 
آینده محكوم به بازگشت است و 
آنها به اهدافش��ان می رسند، اما 

برای کوتاه و میان مدتی ها... . 
آخری��ن  شكس��تن  ش��اید 
حمای��ت مه��م، خیل��ی هم بد 
نباش��د. ب��ا فروریخت��ن ای��ن 
حمای��ت، تقریب��ا دیگرهی��چ 
ب��ازار  در  ترس��ی«  »حب��اب 
نمی مان��د؛ هیچ نقط��ه ای برای 
بازگش��ت وجود نخواهد داشت 
ت��ا در ص��ورت تعوی��ق مجدد 
تواف��ق ای��ران و 1+5 فع��االن 
ب��ازار بخواهند از آن بترس��ند. 
آن زمان، زم��ان ورود بی دغدغه 
س��رمایه های حرفه ای ب��ه بازار 
خواه��د ب��ود. ام��ا در ص��ورت 
بازگشت شاخص کل از 70 هزار 
واحد ب��ار دیگر ب��ازار به حرکت 
خود در مسیری رنج آور با دلهره 
خالی ش��دن زیر پای��ش همراه 
خواه��د بود... اگر ش��اخص کل 
حتی تا 61 ه��زار واحد فروریزد 
آنگاه می توان ب��دون هراس از 
خالی ش��دن زیر پا قدم به بازار 

سهام گذاشت.

خرید حقوقی ها افزایش یافت؛ اما صف های فروش جمع نشد

مقاومت بورس در آخرین خاکریز

الیح��ه بودج��ه 94 در حال��ی 
به مجل��س تقدیم ش��ده اس��ت 
که اهالی ب��ازار س��رمایه به دلیل 
تاثیر بودجه ب��ر متغیرهای کالن 
اقتص��ادی در حال بررس��ی این 
الیح��ه و تاثی��ر مف��اد آن روی 
صنای��ع هس��تند. ب��ه گ��زارش 
ایس��نا، ارزیابی ها از الیحه بودجه 
94 نش��ان می ده��د ک��ه دولت 
تالش کرده اس��ت ب��رای تامین 
برخ��ی مناب��ع مالی خ��ود حجم 
در  را  مش��ارکت  اوراق  انتش��ار 
بخش های مختلف افزایش دهد. 
بر این اس��اس به ش��هرداری ها و 
سازمان های وابس��ته اجازه داده 
می ش��ود با مجوز بانک مرکزی تا 
سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق 
مش��ارکت و صكوک اس��المی با 
تضمی��ن خودبازپرداخت اصل و 
سود آن منتش��ر کنند. همچنین 
دولت مجاز اس��ت اس��ناد خزانه 
اس��المی با حفظ قدرت خرید را 
با سررس��ید یک تا سه س��اله به 
منظور تس��ویه بدهی ه��ای خود 
تا س��قف 50 ه��زار میلی��ارد به 
طلبكاران غیر دولتی واگذار کند. 
این اس��ناد از پرداخت ه��ر گونه 

مالی��ات مع��اف ب��وده و به عنوان 
ابزار مالی محس��وب می شود و از 
قابلیت معامالت ثانویه در بورس 

و فرابورس برخوردار است. 
در انتش��ار اوراق صك��وک ه��م 
دولت مجاز شده است برای تسویه 
مطالبات قطعی اش��خاص حقیقی 
و حقوق��ی خصوص��ی و تعاونی از 
دول��ت و ش��رکت های دولت��ی تا 
س��قف 10 هزار میلیارد ریال اوراق 
صكوک اجاره منتش��ر کند. عالوه 
بر این به وزارت راه اجازه داده شده 
است که نس��بت به انتشار و فروش 
اوراق مش��ارکت به میزان 15 هزار 
میلیارد ریال برای اجرای طرح های 
آزادراه ها و با تضمی��ن بازپرداخت 
اصل و سود اوراق اقدام کند. صنعت 
بانك��داری در بورس نی��ز گرچه در 
شرایطی مساعدی قرار نداشت اما 
طبق الیحه بودج��ه 94، بانک های 
دولت��ی می توانن��د 500 میلیارد 
تومان افزایش س��رمایه بدهند. بر 
این اس��اس به دولت اجازه داده شد 
تا سقف 5 هزار میلیارد ریال وجوه 

حاص��ل از واگ��ذاری ب��ه افزایش 
سرمایه بانک های دولتی اختصاص 

یابد. 
از دیگر مفاد الیحه بودجه 94، 
بهره مالكانه ش��رکت های معدنی 
اس��ت ک��ه هم��واره بحث برانگیز 
ب��وده  و در الیح��ه بودج��ه 94، 
به��ره مالكانه 30 درص��دی برای 
معادن س��نگ آهن در نظر گرفته 
شده است، به طوری که در الیحه 
بودج��ه س��ال 94 آم��ده اس��ت 
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی 
اس��تخراج کننده معادن س��نگ 
آهن که پروانه بهره ب��رداری آنها 
به نام سازمان توس��عه و نوسازی 
مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران یا 
ش��رکت های تابعه است، موظفند 
بابت ح��ق انتقاع بهره ب��رداری از 
معادن فوق در س��ال 1394، 30 
درص��د مبلغ ف��روش محصوالت 
خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن 
دانه بندی و افش��رده (کنسانتره) 
گندله س��ازی  ب��رای  تحویل��ی 
درون شرکت و افش��رده فروشی 

(کنس��انتره فروش��ی) ب��ه خارج 
از ش��رکت را ب��ه حس��اب درآمد 
عمومی این قانون نزد خزانه داری 

کل کشور واریز کنند. 
از دیگر مف��اد مهم ای��ن الیحه، 
قیم��ت نف��ت خ��ام تحویل��ی به 
پاالیش��گاه ها اس��ت، به طوری که 
در س��ال 94 برای تسویه حس��اب 
بین دولت و ش��رکت ملی پاالیش 
و پخش، قیم��ت هر بش��كه نفت 
تحویلی به پاالیش��گاه های داخلی 
براب��ر با رقم��ی خواهد ب��ود که به 
پیش��نهاد کارگروهی متش��كل از 
وزارتخانه ه��ای نف��ت، اقتص��اد و 
سازمان مدیریت به تصویب هیأت 
وزیران می رس��د. همچنین اجازه 
داده می ش��ود که مابه التفاوت این 
رقم ب��ا قیم��ت مذک��ور به صورت 
حس��ابداری در دفات��ر خزانه داری 
کل کش��ور ثبت و طبق آیین نامه 
اجرای��ی ک��ه ب��ه تصوی��ب هیأت 
وزیران می رس��د، تسویه حس��اب 
ش��ود. همچنی��ن مبن��ای قیمت 
معادل خ��وراک فرآورده های نفتی 

تحویلی به پتروشیمی ها به شرکت 
ملی پاالیش و بخ��ش فرآورده های 
نفتی نیز رقم تعیین شده به ترتیب 
فوق خواهد بود. در خصوص قیمت 
خوراک پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها 
نیز ش��رکت ملی نفت مكلف است 
وج��وه مربوط ب��ه س��هم دولت از 
قیم��ت خ��وراک پاالیش��گاه ها و 
پتروش��یمی ها را وصول و ماهانه به 

خزانه داری واریز کند. 
کل س��قف بودجه نیز 4درصد 
رش��د داش��ته و ب��ه 840ه��زار 
میلی��ارد تومان رس��یده اس��ت و 
س��قف مصوب امس��ال 803هزار 
میلیارد تومان بود. س��هم درآمد 
نفت هم 69هزار میلی��ارد تومان 
اس��ت.  ش��ده  گرفت��ه  درنظ��ر 
مجم��وع ای��ن اطالعات نش��ان  
می ده��د گرچ��ه مف��ادی منفی 
ب��رای   94 بودج��ه  الیح��ه  در 
ب��ورس تهران وج��ود ن��دارد، اما 
تصویری محتاطانه از چش��م انداز 
متغیره��ای کالن اقتص��ادی در 
س��ال آینده ارائه ش��ده است که 
ای��ن موض��وع نمی توان��د بهبود 
چشم انداز سودآوری شرکت های 

بورسی را نمایش دهد. 

آثار الیحه بودجه 94 بر بورس تهران
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گزارش 2

از نگاه کارشناسان

خبر

رایزنی های شرکت سپرده گذاری 
برای ورود به بازارهای مالی اروپا

فلیكس هوبر، مدیرعامل شرکت اینسنتج سوییس 
با حضور در شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تس��ویه وجوه (س��مات) از آمادگی این شرکت برای 
انجام مبادالت پولی و مالی ایران با س��ایر کش��ورهای 
جهان خب��ر داد. حامد س��لطانی نژاد گفت: ش��رکت 
س��پرده گذاری مرک��زی و اینس��نتج می توانند درگاه 
مبادالت پولی و مالی ایران با س��ایر کش��ورها باش��ند 
که امیدواریم شرایط برای آغاز همكاری ها مهیا شود. 
نمایندگان ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوایل ماه 
جاری در حاش��یه برگزاری مجمع س��االنه فدراسیون 
بورس های اروپا و آس��یا (FEAS)  در ش��هر زاگرب با 
مدیران ارشد شرکت س��پرده گذاری و تسویه مرکزی 
کرواس��ی (CDCC)  دی��دار و راهكارهای توس��عه 
همكاری ه��ا و حض��ور س��رمایه گذاران دو کش��ور را 
بررسی کردند. در این جلس��ه، ژیوکویچ با بیان اینكه 
کرواسی سال گذشته میالدی به عضویت اتحادیه اروپا 
در آمد، گفت: با اتصال ش��رکت های سپرده گذاری دو 
کشور، ش��رایط برای ورود س��رمایه گذاران دو کشور 

فراهم خواهد شد. 

تقاضای دولت برای موکول شدن 
واگذاری ها به سال آینده

با توجه به پای��ان نیافتن واگذاری ها در س��ال 93، 
دولت در قالب الیحه بودجه سال 94 خواستار تمدید 
یک ساله حرکت قطار خصوصی س��ازی در کشور شد. 
علی طیب نیا، وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی در دفاع 
از عملك��رد س��ازمان خصوصی س��ازی در س��ال 93 
گفت: با توجه به شرایط بازار س��رمایه در سال جاری، 
عرضه ه��ای این س��ازمان در ب��ورس اوراق به��ادار با 
حساس��یت انجام ش��ده اس��ت. همچنین عرضه های 
خصوصی س��ازی در بورس در 9 ماه گذشته، دست به 
عصا و با هماهنگی مدیران بازار سرمایه صورت گرفت 
تا عرضه ه��ای دولتی فش��ار مضاعفی بر ب��ورس وارد 
نكند. بر این اس��اس، با توجه به وضعیت بازار سرمایه 
تا پایان سال، دولت دست به کار شده و در قالب الیحه 
بودجه سال 94 خواستار تمدید یک ساله حرکت قطار 

خصوصی سازی در کشور شده است. 

کارنامه 132 هزار میلیارد تومان 
خصوصی سازی در 10 سال

در طول س��ال های 1384 تا 14 آذر 1393 بالغ بر 
132 هزار میلیارد تومان س��هام ش��رکت های دولتی 
واگذار شده که 73,6 هزار میلیارد تومان آن که 55,9 
درصد از واگذاری را شامل می شود به عموم متقاضیان 
بوده اس��ت. همچنین 28,4 ه��زار میلی��ارد تومان از 
واگذاری های سهام و دارایی ها به شیوه انتقال مستقیم 
به افراد حقیقی و حقوقی طلبكار از دولت و 29,8 هزار 
میلیارد تومان هم بابت انتقال مس��تقیم بابت س��هام 
عدالت بوده اس��ت که هر یک به ترتیب 21,5 و 22,6 
درصد از کل سهام واگذار ش��ده در طول سال های 84 

تا 14 آذر 93 را به خود اختصاص می دهد. 

عرضه محصوالت 30 تولیدکننده 
داخلی و خارجی در بورس کاال

محص��والت 30 تولیدکننده داخل��ی و خارجی در 
ب��ورس کاالی ایران عرضه ش��د. در ت��االر محصوالت 
کشاورزی، 300 تن شكرسفید خراسان رضوی و 300 
تن شكرس��فید پانیذ فام با قیمت پایه 21 هزار ریال، 
برای ه��ر دو محصول راهی تاالر معامالت ش��د. عالوه 
بر این، 250 تن قند کارخانه قند بردس��یر کرمان نیز 
با قیمت پایه 18 ه��زار و 700 ریال روی تابلوی عرضه 
رفت. تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی نیز شاهد 
عرضه اپوکس��ی رزین، اس��تایرن بوتادین، اس��تایرن 
منوم��ر، اس��یدنیتریک، اس��یدکلردریک، آروماتیک 
سنگین، آمونیاک، پارازیلین، پلی اتیلن، پلی پروپیلن، 
پلی کربنات، پلی وینیل کلراید،  تر اتانول آمین، تولوئن 
دی ایزو سیانات، جوش ش��یرین، سود کاستیک، قیر، 
گوگرد، ل��وب کات، منو اتان��ول آمین، وکی��وم باتوم 
و قیر ب��ود. در ت��االر صادراتی، 4700 ت��ن قیر 6070 
ش��رکت های پویندگان فن و تجارت بین الملل، انرژی 
تجارت س��ام و مهر پارس��یان به هم��راه 100 تن قیر 

معدنی شرکت پترو میالد کاسپین عرضه شد. 

انتشار پیش بینی های 94 »سمگا«
ش��رکت گ��روه س��رمایه گذاری می��راث فرهنگی و 
گردشگری ایران پیش بینی سود سال مالی منتهی به 30 
آذر ماه 94 را با س��رمایه 800 میلیارد ریال به دو صورت 
اعالم کرده است: الف- سود هر سهم به مبلغ 1416 ریال 
با فرض پیش بینی فروش کل پروژه بلوار فرهنگ (شامل 
فروش 50 درصد به بانک گردشگری و بقیه به سایرین و 
برمبنای 65 درصد پیش��رفت کار). ب- سود هر سهم به 
مبلغ 1082 ریال با فرض پیش بینی عدم تحقق فروش 
پروژه بلوار فرهنگ. سود سهام پیشنهادی هیات مدیره به 
مجمع عادی ساالنه سال مالی 94 برمبنای 800 میلیون 
سهم، مبلغ 1113 ریال (براس��اس بند الف) و مبلغ 866 

ریال (براساس بند ب) برآورد شده است. 

استرس های نفتی 
در جان بورس های عربی

قیمت سهام در بورس های قطر و ابوظبی افت شدیدی 
را متحمل شدند و در رتبه چهارمین و پنجمین کشورهایی 
قرار گرفتند که با افت قیمت نفت جهانی وارد بازار بورسی 
شدند. افت قیمت نفت خام برنت دریای شمال موجب شد 
هر بشكه از این کاال به قیمت 61 دالر معامله شود و به این 
ترتیب شاخص صنعتی داوجونز نیز منفی ترین روز خود را 

نسبت به سه سال گذشته به ثبت رساند. 

سقوط شاخص کل بورس 
به کانال 70هزار واحدی

ش��اخص کل بورس و اوراق به��ادار در پای��ان معامالت روز 
یكش��نبه با افت 751 واحدی تا کانال 70 هزار واحدی سقوط 
کرد و در ارتفاع 70هزار و 291 واحدی ایستاد. عالوه بر شاخص 
کل بورس و اوراق بهادار، تمام ش��اخص های بورسی روند نزولی 
داش��ت و تاالر شیش��ه ای قرمز  پوش بود. ش��اخص 30 شرکت 
بزرگ 47 واحد، آزاد شناور هزار و 85 واحد، بازار اول 691 واحد، 

بازار دوم 570 واحد و صنعت 529 واحد با افت مواجه شد.

نماگر بازار سهام

شرکت ها و مجامع

بورس بین الملل

ثبات بازار سرمایه با احکام دائم بودجـه
علی عباس کریمی، معاون توسعه بورس اوراق بهادار

س��نا - به طور قطع یكی از مش��كالتی که فعاالن بازار س��رمایه با آن روبه رو هستند، 
ثبات نداش��تن قوانین و مقررات است. به عبارتی س��رمایه گذارانی که می خواهند وارد 
این بازار شوند، نمی توانند به دلیل روش��ن نبودن تصمیمات اقتصادی، تصویری روشن 

برای خود ترسیم کنند. 
ثبات احكام بودجه ای به نفع بازار س��رمایه اس��ت و اگر متغیرهای اثرگذار بر بازار از 
قوانین و مقررات بلندمدت پیروی کنند، به طور قطع به ش��فافیت این بازار می انجامد. 
به ای��ن ترتیب فع��االن ب��ازار می توانند آین��ده را پیش بینی ک��رده و براس��اس آن به 
تصمیم گی��ری بپردازند. در حال  حاضر برخ��ی از قوانینی که بای��د به صورت بلندمدت 
تعیین ش��ود تا فعاالن ب��ازار بتوانند براس��اس آن تصمیم گیری کنن��د، در بودجه های 
یک ساله و به صورت کوتاه مدت تعریف می شود که به طور قطع این کار به شفافیت بازار 

سرمایه ضربه وارد خواهد کرد. 

نگرانی بازار سرمایه از سقوط قیمت نفت
محسن عباسی، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر

سنا - ادامه کاهش قیمت نفت به معنای کاهش درآمد کشورهای نفت خیز و کاهش بهای 
تمام شده تولیدکننده های اروپایی، چینی و امریكایی خواهد بود. با کاهش درآمد کشورهای 
تولید کننده نفت احتماال روند ذخیره س��ازی درآمدهای ارزی حاص��ل از فروش نفت کند 
خواهد شد. ما جزو کشورهای وابس��ته به نفت هس��تیم و به دلیل عدم ارتباط با نهادهای 
جهانی، ابزارهای تامین مالی محدودی داریم و عمال به درآمد نفت وابسته هستیم. کاهش 
قیمت نفت (درصورتی که حجم فروش را ثابت در نظر بگیریم) باعث کاهش مبلغ دریافتی 
از محل فروش نفت خواهد شد که در صورتی که دولت نتواند آن را از منابع دیگر تامین کند، 
باعث تنش در بازار سرمایه و س��ایر بخش های اقتصاد خواهد شد. منابع در دسترس دولت 
عالوه بر فروش نفت، مالیات ها و عوارض دریافتی از بنگاه ها، انتش��ار اوراق مشارکت و اوراق 
خزانه اسالمی، فروش شرکت های دولتی و... است که می توانند به عنوان جایگزین هایی برای 

جبران کاهش قیمت نفت مورد استفاده قرار گیرند. 
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عصره�ا که به خان�ه می آیی با وجود 
همه خستگی که از روز برایت مانده به 
س�راغ کتابخانه می روی و کتاب اشعار 
پارس�ی را، از بی�ن کتاب ه�ای کوچک 
و ب�زرگ کتابخانه ج�دا می کنی، روی 
کاناپه ل�م می دهی و کتاب را با ش�وق 
باز می کنی، بی�ت اول را با خود زمزمه 
می کن�ی: »عهد جوانی گذش�ت در غم 
ب�ود و نبود/ نوبت پیری رس�یدصدغم 
دیگر فزود« نگاهی به ساعت می کنی و 
دوباره چشم های خسته ات را به ابیات 
کتاب م�ی دوزی، دیگر بای�د باور کنی 
که توان خواندن بیت های درهم تنیده 
کتاب را نداری، چشم هایت دیگر یاری 
نمی کنند و کلمات در پناه هاله ای برابر 
چش�م های�ت رژه می رون�د، حرف های 
دکتر چش�م پزشک را در ذهنت تکرار 
می کنی: »چشمتون ش�ماره داره، باید 
برات�ون عین�ک بنویس�م« و در ای�ن 
لحظه دعا می کنی که زودتر این وسیله 
نجات دهنده حاضر ش�ود ت�ا بتوانی در 

خلوتت با شعرها زندگی کنی... 
این روزها وس�یله ای به نام عینک در 
بین پیر و جوان مد ش�ده است، برخی 
از روی اجبار و به دلیل رایج ش�دن کار 
با کامپیوت�ر و ضعف های خفیف بینایی 
و برخی دیگر به خاطر ش�یک شدن از 
آن استفاده می کنند، مسن تر ها هم که 
عینک ه�ای چندین و چندس�اله خود 
را هرچن�د ماه یک بار به دس�ت تعمیر 

می سپارند. 
ام��روزه انواع عینک ها با ان��واع فریم های 
کوچ��ک و بزرگ، رنگ��ی و بی رنگ، دودی 
و طب��ی مانند ی��ک اپیدمی دس��ته جمعه 
در جامعه فراگیر ش��ده اس��ت، وس��یله ای 
که به کم��ک آن می توان دنی��ا را زیباتر و 
ش��فاف تر دی��د، از این رو »فرص��ت امروز« 
به س��راغ فرصت های سرمایه گذاری در این 
کسب و کار رفته است تا بررسی کند آیا برای 
کس��به خیابان فلسطین اجاره های میلیونی 
در ماه می صرفد؟ آیا کسب و کاری اینچنین 
ش��یک و بدون دردسر می تواند یک فرصت 
مناسب برای طالبان آن باشد؟! پس گزارش 
امروز را در خصوص چگونگی ش��ایع شدن 
عینک در کش��ور و فرصت ه��ا و تهدید های 
سرمایه گذاری در این کسب و کار بخوانید... 

سابقه استفاده از عینک در ایران
بررسی ها نشان می دهد که عینک نزدیک 
به چند قرن است در دنیا به اشکال مختلف 
وجود داشته، اما نزدیک به 160 سال است 
که به ش��کل ام��روزی در ایران اس��تعمال 
می ش��ود. س��ال ها پیش قال��ب عینک ها از 
اروپ��ا می آم��د و به صورت خیل��ی آماتور و 
گاه با خطا شماره گذاری و استفاده می شد، 
اما دیری نگذش��ت که این حرفه برای خود 
کارشناسانی تراشید و توانست به عنوان یک 
وسیله کاربردی در زندگی ایرانیان راه پیدا 

کند. 
ح��دود 150 س��ال پی��ش در خیاب��ان 
ناصرخس��رو تع��دادی از اف��راد به ص��ورت 
پیوس��ته البته با رعایت فاصله ای نزدیک به 
هزار متر نس��بت به یکدیگر این کس��ب را 
به صورت جدی آغاز کردند. این افراد اغلب 
کار را به ص��ورت تجربی آموخت��ه بودند تا 
اینک��ه وزارت بهداری تصمی��م گرفت برای 
صاحبان این کسب و کار آزمونی برگزار کرده 
و س��طح علمی و تجربی آنها را بس��نجد و 
افراد س��ودجو را از این حلق��ه حذف کند. 
در س��ال های 52، 59 و 68 طی س��ه دوره 
این آزمون ها به همراه کالس های آموزشی 
برگزار ش��د و طرز س��اخت عینک، عدسی 
تراش��ی، نس��خه خوانی و ش��ماره عینک و 

نمره دار کردن شیشه و... توسط متخصصان 
به فعاالن حوزه آموزش داده شد.

 تغییر سیستم برای گرفتن جواز کسب
س��ال ها با همین روال گذش��ت تا اینکه 
در س��ال 80 اتحادیه عینک سازان تصمیم 
گرفت ب��رای خواس��تاران این کس��ب و کار 
یک رش��ته دانش��گاهی در دو شاخه اپتیک 
و بینایی س��نجی بگ��ذارد تا اف��راد از درگاه 
دانش��گاه عب��ور کنند و در صورت داش��تن 
م��درک دانش��گاهی مج��از ب��ه تاس��یس 
عینک س��ازی باشند، اما پس از چند مرحله 
یعنی در سال 85 این سیستم هم برداشته 
ش��د و ام��روزه دوره های��ی توس��ط وزارت 
بهداش��ت برگزار می شود و در همان جا هم 
از اف��راد آزمون می گیرند که در صورت اخذ 

نمره قبولی اجازه تاسیس صادر می شود. 

بررسی وضعیت بازار
برای بررس��ی وضعی��ت ب��ازار کنونی به 
س��راغ یک��ی از کس��به قدیمی ای��ن حرفه 
رفته ای��م، آق��ای س��ید ضی��اء مرتض��وی 
نزدیک به 40 س��ال است که در این حوزه 
فعالی��ت می کند. وی معتقد اس��ت با توجه 
به حضور چش��م پزش��کان در این حوزه و 
سنگ اندازی هایش��ان فع��ال ورود به صنعت 

عینک سازی توجیه اقتصادی ندارد. وی در 
توضیح این ادع��ا می افزاید: ما در همه دنیا 
برای این بخش یک هرم س��ه بخشی داریم 
که در رأس آن چش��م پزشک حضور دارد. 
وظیفه چشم پزشک معاینه چشم، عمل های 
جراحی، تشخیص مریضی چشمی و تجویز 
دارو اس��ت و اگر تش��خیص دهد فرد دچار 
ضعیفی چشم شده است باید او را به بخش 
دوم هرم، یعنی اپتومتریس��ت معرفی کند. 
در ای��ن بخ��ش هم تس��ت های الزم از فرد 
بیم��ار به عم��ل می آی��د و در نهایت برای 
چش��م او شماره تعیین می شود و به مرحله 
س��وم یعنی عینک س��از )اپتیسی ان( برای 
انتخ��اب فریم و ش��ماره دار کردن شیش��ه 

معرفی می شود. 

همه چیز در این بازار غیرقانونی است
مرتضوی معتقد است: در ایران یک بخش 
از این هرم که عینک ساز است حذف شده و 
پزشکان و البراتوارها با همکاری هم نزدیک 
به 15 س��ال اس��ت برای مراجعه کنندگان 
عین��ک ص��ادر می کنند و در مط��ب برای 
خود مش��غول به کسب درآمدهای میلیونی 
هس��تند. مثل اینکه از این به بعد پزشکان 
در مطب ب��رای مریضان خ��ود دارو تجویز 
کرده و در همانجا به او بفروش��ند! این کار 

نه از نظر انسانی و نه قانونی صحیح نیست، 
اما پزش��کان با توجه به نفوذ و تس��لطی که 
ب��ه مراجعه کننده دارند بازار عینک س��ازان 
را به ش��دت راک��د ک��رده و ب��ازار خ��ود را 
رونق بخش��یده اند. مرتض��وی می افزاید: هر 
از چندگاه��ی اماکن و اتحادیه به پزش��کان 
تذک��ر می دهند و متعاقب آن رس��انه ها هم 
اطالع رس��انی می کنن��د، اما ب��ه یک هفته 

نکشیده کارشان از سر شروع می شود. 
ای��ن عینک س��از می گوید: جالب اس��ت 
بدانید که چشم پزش��کان نه تنها صالحیت 
س��اخت عینک را ندارند، بلکه حتی توانایی 
فنی ب��رای تعمی��ر عینک را ه��م ندارند و 
اغلب مش��تری ها بعد از اینکه مشکلی برای 
عینک ش��ان پی��ش می آید به م��ا مراجعه 
می کنند. ما هم طبق قوانین اتحادیه اجازه 
دستکاری عینکی را که پزشک تجویز کرده 
نداری��م. در اینج��ا فرد تازه متوجه اش��تباه 
خود می شود و ناچار است هزینه خرید یک 

عینک جدید را بپردازد. 
وی در ادامه می افزاید: داس��تان به همین 
ج��ا هم ختم نمی ش��ود، چراک��ه هنوز هم 
نزدی��ک ب��ه 40 درصد از صدها فروش��گاه 
عینک س��ازی و عینک فروش��ی در همی��ن 
تهران عضو اتحادیه نیس��تند و با مجوزهای 
کرایه ای یا ب��دون مجوز در حال فعالیتند و 

همی��ن افراد هم با خرابکاری ممکن اس��ت 
بازار ما را بدتر از این هم کنند. 

ای که دستت می رسد کاری بکن! 
مرتض��وی در ادامه می گوید: م��ا ده ها و 
صده��ا بار ب��ه اتحادیه مراجع��ه کرده ایم و 
خواستار بهبود ش��رایط فعلی عینک سازان 
شده ایم، اما اتحادیه هم قدرت اجرایی برای 
جلوگی��ری از فروش عین��ک در مطب ها را 
ن��دارد و این کار به عهده وزارت بهداش��ت 
اس��ت که ب��ه م��ا وعده های��ی در خصوص 

پیگیری جدی این ماجرا داده اند. 
مرتض��وی معتقد اس��ت نرخ��ی هم که 
توسط وزارت صنعت به صنف عینک سازان 
داده اند با صفر چندان تفاوتی ندارد و مبلغ 
س��ود تعیین ش��ده در این صنف در بخش 
دیگ��ری وجود ن��دارد. او می افزاید: برای ما 
نرخ 15 درصدی تعیین کرده اند که واقعا به 
اندازه هزینه های انرژی در یک فروشگاه هم 
نمی شود و همین مس��ئله موجب تقلب در 
بازار و اخذ سودهای 100 درصدی و گاهی 
بیشتر توس��ط تازه کارها شده است. فردی 
که در خیابان فلس��طین ماهانه 20 میلیون 
تومان اجاره می دهد با س��ود کمتر از 100 

درصد نمی تواند از پس هزینه هایش برآید.
 

سرمایه گذاری نکنید! 
مرتضوی معتقد اس��ت: تا مش��خص ش��دن 
وضعی��ت ف��روش عین��ک در مط��ب چش��م 
پزشکان که اتحادیه ما به شدت پیگیر آن است 
سرمایه گذاری در این شغل اصال صرفه اقتصادی 
ندارد، به عالوه ممکن اس��ت موجب ضررهای 
میلیاری هم بش��ود، چرا که اگر تخصص الزم 
و کافی نداشته باشید به دلیل حساسیت باالی 
کار و خطاه��ای در حی��ن کار کافی اس��ت در 
روز ی��ک فریم یا عدس��ی را مع��دوم کنید، در 
این صورت س��ه ماهه تمام س��رمایه تان به باد 
می رود. همچنین میزان فروش طی س��ال های 
اخیر به شدت کاهش یافته است، به گونه ای که 
فروش 50 هزار عینک در یک سال در فروشگاه 
ما تبدیل به فروش 200 عدد در س��ال ش��ده 
اس��ت، اما اگر این حلقه آشفته سروسامان یابد 
این ش��غل مزیت های فراوانی در خود دارد که 
می توان��د به عنوان یک س��رمایه گذاری تمیز و 
شیک روی آن حساب کرد. در آن صورت شما 
مغازه ای ب��ه متراژ 20 متر حداقل در دو طبقه 
و نزدی��ک به یک میلیارد تومان س��رمایه برای 
خرید دس��تگاه ها و همچنین یکس��ری فریم و 

شیشه اولیه نیاز دارید. 
مرتض��وی در خص��وص چگونگ��ی خرید 
فریم ها و شیشه های عینک می گوید: امروزه 
آلمان سپس ایتالیا از بهترین سازندگان فریم 
عینک هس��تند. فریم های ترکیه هم در رده 
بعدی مناس��ب کشور ما هستند و در نهایت 
یک سری اجناس چینی که در بازار هم کم 
نیست توس��ط تاجران این بخش خریداری 
ش��ده و ما نیز از طریق ای��ن تاجران فریم و 

عدسی خود را تهیه می کنیم. 

لنز، رقیب ناتوان عینک
مرتضوی در پاسخ به اینکه آیا ورود لنزهای 
طبی به بازار ضربه ای به این کسب و کار وارد 
کرده است، می گوید: این لنز عدسی تماسی 
ده ها سال است که در ایران و دنیا رواج پیدا 
کرده، اما به دالیل مختلف مانند قیمت باال یا 
استفاده و نگهداری دشوار چندان طرفداری 
ندارد و اصاًل به عنوان یک رقیب برای عینک 
به حس��اب نمی آید، چرا که ضربه ای به این 
صنعت وارد نکرده است. همچنین چند سال 
اس��ت که جریان عمل کردن چش��م هم در 
بین مردم رواج پیدا کرده که آن هم به دلیل 
برگش��ت ضعف چش��م پس از گذشت چند 
س��ال، آنطور که باید میان مردم رواج ندارد. 
پس اگر مش��کالت داخلی این بخش حذف 
شود ما نگران رقیبان خارجی عینک نیستیم. 

ام��روزه عینک آفتاب��ی به عن��وان یکی از 
ابزارهای الزم برای مراقبت از س��المت چشم 
و پوس��ت شناخته شده اس��ت به گونه ای که 
پزش��کان معتقدند حتی در فصول زمستان 
و پاییز اس��تفاده از عینک دودی اس��تاندارد 
واجب تر از تابس��تان و بهار اس��ت، به همین 
دلیل می توان به این نیاز بش��ر به عنوان یک 

سرمایه گذاری مناسب نگریست. 
ام��ا آم��ار نش��ان می ده��د اس��تفاده از 
عینک ه��ای ارزان و تقلب��ی در بی��ن مردم 
بیشتر از عینک های برند مرسوم است، غافل 
از اینک��ه عینک ه��ای غیراس��تاندارد نه تنها 
کمکی ب��ه حفاظت چش��م ها نمی کند بلکه 
موجب آس��یب بیشتر به چش��م می شود، اما 
اصلی ترین دلیل مردم برای گرایش به سمت 
عینک های تقلبی، قیمت پایین این عینک ها 
در مقایس��ه با عینک های برند است. از طرف 
دیگر با توجه به بررس��ی هایی که درخصوص 
قیم��ت عینک ه��ای برند در کش��ور صورت 
گرفته، مش��خص می شود عینک فروشی ها یا 

بوتیک ها و خرازی هایی 
ک��ه اق��دام ب��ه فروش 
می کنند  آفتابی  عینک 
300 ت��ا 400 درص��د 
س��ود روی ای��ن کاال از 
مش��تری می گیرن��د، از 
کنترل های��ی  طرف��ی 
قیمت ه��ای  روی  ک��ه 
عینک طبی هس��ت بر 
عینک های آفتابی وجود 
ندارد از این رو راه برای 
فروش��ندگان به راحتی 

باز است تا یک عینک 75 دالری ایتالیا را به 
قیمت 700 هزار تومان در ویترین بفروشند 
و همین قیمت باال موجب دفع عامه مردم و 

جذب گروهی خاص و مرفه می شود. 
در اص��ول بازاریاب��ی عموما کارشناس��ان 
معتقدند ش��ما اگر س��ود کمتری بگیرید اما 
تعداد ف��روش بیش��تری را از آن خود کنید 
برگ برنده دس��ت شماس��ت، این سیس��تم 
ف��روش در خصوص برخ��ی کاالهای لوکس 
مانند عینک و س��اعت متاسفانه در کشور ما 

رعایت نمی ش��ود در حالی که اگر این میزان 
س��ود باال به مثال 100 درصد س��ود معقول 
کاهش یابد می تواند تا 4برابر تعداد خریداران 

را افزایش دهد. 
از این رو پیش��نهاد ما در این قس��مت به 
فروش��ندگان عینک ه��ای آفتاب��ی در مراکز 
فروش این اس��ت که با توجه به اینکه مردم 
به ضرورت استفاده از عینک آفتابی در تمام 
فصول پی برده اند و از طرفی عینک های قالبی 
فریم هایی دقیقا شبیه عینک های اورجینال را 

گرفته اند - این یعنی رقابت 
بین این دو گ��روه افزایش 
یافته است- پس بهتر است 
طم��ع نکنید و ب��ا کاهش 
نرخ س��ود خود در خصوص 
این کاال مش��تریان زیادی 
را به س��مت فروشگاه خود 
روان��ه کنید، این گونه دیگر 
یک عینک یک میلیونی به 
مدت سه س��ال در ویترین 
خاک نمی خورد و س��رمایه 
ش��ما به گردش درمی آید. 
البته منظور ما این نیس��ت که س��ود خود را 
اینقدر کاهش دهید که دیگر صرفه اقتصادی 
نداش��ته باش��د همچنین قیمت ارزان گاهی 
ممکن اس��ت مطلوب مش��تری نباش��د، اما 

قیمت منصفانه را همه می پسندند. 
یک ضرب المثل نه چن��دان معروف هم در 
این ب��اره می گوید: کاهش قیم��ت = افزایش 

فروش و افزایش عملکرد... 
نکته دیگری که در خصوص فروش عینک 
آفتابی مطرح است این است که اغلب مراکز 

فروش عین��ک آفتابی به ای��ن کاال به عنوان 
کاالی مکم��ل در کنار فریم ه��ای طبی نگاه 
می کنن��د در حالی که این کاال هم خریداران 
بیش��تر و هم س��ودآوری باالت��ری دارد پس 
می توان به صورت تخصص��ی فقط به فروش 
ان��واع عین��ک آفتاب��ی اورجین��ال پرداخت، 
اینچنین فروشگاهی باید تالش کند در نقطه 

پرتردد یک پاساژ باشد. 
در نهای��ت اینترن��ت و قدرت ش��بکه های 
مج��ازی را ب��رای این گونه کااله��ا فراموش 
نکنید، کاالیی مانن��د عینک آفتابی به دلیل 
اینکه با زیبایی افراد سروکار دارد می تواند از 
طریق به اشتراک گذاشتن عکس ها و توضیح 
در خصوص مشخصات و تمایز هر عینک، افراد 
را به سوی خود جذب کند، همچنین صاحب 
اینچنین فروش��گاهی می تواند به بازار هدف 
خ��ود از طریق همین ش��بکه های اجتماعی 
تس��لط یابد، زیرا اغلب کاربران ش��بکه های 
اجتماعی جوانان هس��تند و از طرفی همین 
جوانان خواستار مد و زیبایی به شمار می آیند 
که برای آن حاضرن��د هزینه های زیادی هم 

تقبل کنند. 

سیاه نمایی پشت ویترین

گزارشی از سرمایه گذاری در حرفه عینک سازی

عینک های خوش بینی در راهند
مهارت سرمایه گذاری در 

مهارت آموزی

کالف اول: 
ریی��س س����ازمان 
جه��اد کش�����اورزی 
گفته  کرمانشاه  استان 
محدودیتی  هیچ گونه 
مناب��ع  پرداخ��ت  در 
ب��ه  تس��هیالتی 
متقاضیان برای توسعه واحدهای گلخانه ای استان 

وجود ندارد. 
در این گ��زارش که در خبرگزاری مهر منتش��ر 
ش��ده، وی اظهار کرده توسعه واحدهای گلخانه ای 
در اولویت برنامه های سازمان جهاد کشاورزی قرار 
دارد و دول��ت بدون محدودیت به س��رمایه گذاران 

این بخش تسهیالت پرداخت می کند. 
ای��ن مقام مس��ئول تاکی��د کرده م��ا هیچ گونه 
محدودیت��ی در پرداخ��ت منابع تس��هیالتی برای 
توسعه واحدهای گلخانه ای نداریم و به هر میزانی 
ک��ه متقاضی��ان بخواهن��د س��رمایه گذاری کنند 

تسهیالت در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. 
رییس سازمان جهاد کشاورزی خاطر نشان کرده 
توس��عه کش��ت گلخانه ای از این نظر حائز اهمیت 
اس��ت که به میزان آب کمتری احتیاج داش��ته و 

ارزش افزوده بسیار باالیی نیز دارد. 
بنابرای��ن س��رمایه گذاران بومی این اس��تان که 
به فکر س��رمایه گذاری در امور گلخانه ها هس��تند، 
می توانند هرچه س��ریع تر برای دریافت تسهیالت 
اق��دام کنن��د. گذش��ته از اینه��ا رون��ق چنی��ن 
کس��ب وکارهایی اثری مثبت بر مش��اغلی دارد که 
به صورت غیرمس��تقیم با آنه��ا در ارتباطند؛ مانند 
س��اخت تجهیزات گلخانه ای. پس هرچه زودتر به 

فکر باشید. 

کالف دوم: 
از  یک��ی  اگرچ��ه 
گس��ترش  راه ه��ای 
بهبود فضای  و  مشاغل 
آم��وزش  کس��ب وکار، 
مهارت ه��ای الزم برای 
و  ش��غل  راه ان��دازی 
س��رمایه گذاری است، اما تاس��یس مکانی که این 
آموزش ه��ا را ب��ه جوانان جوی��ای کار بیاموزد هم 

نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود. 
به ای��ن ترتیب، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
اس��تان تهران از ارائ��ه آموزش های محصول محور 
ب��ا هم��کاری کارآفرین��ان و تولیدکنن��دگان برتر 
داخلی خبر داده و بر ضرورت اس��تفاده از ظرفیت 
بخش خصوص��ی در  زمین��ه آموزش ه��ای مهارتی 

تاکید کرده است. 
ک��رده  اظه��ار  ایس��نا،  ب��ا  گفت وگ��و  در  وی 
در حال حاض��ر بی��ش از 80درص��د آموزش ه��ای 
مهارتی در اس��تان تهران توس��ط بخش خصوصی 
انجام می ش��ود و گس��ترش همکاری و تعامل بین 
دولت و موسس��ات کارآموزی آزاد می تواند موجب 
ارتقای صالحیت حرفه ای، توانمندسازی شاغالن و 

ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان شود. 
ای��ن مق��ام مس��ئول مهارت آم��وزی را از جمله 
و  پوی��ا عن��وان  اقتص��ادی  راهکاره��ای تحق��ق 
خاطرنش��ان کرده موسس��ات کارآموزی آزاد باید 
براساس سیاس��ت ها و برنامه های سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور به صورت منسجم و با برنامه 
عم��ل کنند و جلوی فعالیت ه��ای زیرزمینی افراد 
س��ودجو در زمینه برگ��زاری دوره های کوتاه مدت 

آموزشی به اسم سازمان را بگیرند. 
بنابراین ش��ما به فضایی احتیاج دارید که بتواند 
جوابگوی مهارت آموزان باشد همچنین استادانی که 
خبره این کار باشند. البته کسب مجوزهای الزم از 
س��ازمان فنی و حرفه ای الزامی اس��ت و بدون شک 
وقتی از قصد و نیت سرمایه گذاری شما مطلع شوند، 

به هموار شدن راهتان کمک می کنند. 

فعالیت بیش از 1700 کارگاه در 
پارس آباد مغان

فرمان��دار پارس آب��اد گفت: هم اکن��ون افزون بر 
یکه��زار و 700 کارگاه فع��ال در این شهرس��تان 

وجود دارد. 
به گزارش ایسنا، ناصر نصیری، فرماندارپارس آباد 
در نشس��ت با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اس��تان اردبیل، با اش��اره به اینکه هم اکنون افزون 
ب��ر 1700 واح��د کارگاه فعال در این شهرس��تان 
وجود دارد، افزود: در ای��ن واحدها حدود 14هزار 
 و 300 نفر به طور مس��تقیم مشغول کار و فعالیت 

هستند. 
وی از پرداخ��ت 14میلیارد ریال تس��هیالت به 
تعاونی ها از محل اعتبارات توسعه بخش کشاورزی 
درسال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته برای 
1327 طرح مش��اغل خانگ��ی بیش از 50 میلیارد 
ریال تس��هیالت از محل اعتبارات مشاغل خانگی 

پرداخت شده است. 
حس��ین من��وری، مدی��رکل تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی اس��تان اردبیل نی��ز از اختصاص 1140 
میلی��ارد ری��ال اعتبار ب��ه طرح ه��ای اقتصادی از 
س��وی بانک های عامل اس��تان خب��ر داد و گفت: 
ب��ا تکمیل و بهره ب��رداری از طرح ه��ای اقتصادی 
نیمه تمام، عالوه بر فراهم ش��دن زمینه اش��تغال 
ب��رای ه��زاران نفر جوی��ای کار، می��زان تولیدات 
افزای��ش  نی��ز  در بخش ه��ای مختل��ف   اس��تان 

خواهد یافت. 
وی اضافه کرد: اس��تان اردبیل با مس��احت 17 
ه��زار و 799 ه��زار کیلومتر مع��ادل 1/09 درصد 
مساحت کل کش��ور را شامل می شود که جمعیت 
این استان براساس آخرین سرشماری یک میلیون 

و 480 هزار نفر است. 
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سرنخ

شکوفه میرزایی

مولود غالمی

خبر

ب��ا ی��ک تحقی��ق میدان��ی در خصوص 
و عینک فروش��انی ک��ه در  عینک س��ازان 
بخش های مرکزی )ب��ورس( فروش عینک 
مانند خیابان فلس��طین هستند در مقایسه 
با عینک س��ازانی که در مناطق دیگر تهران 
به صورت پراکن��ده فعالیت می کنند به این 
مهم دس��ت یافتیم که این فروش��گاه های 
پیوس��ته به مرات��ب، از س��رمایه گذاری و 
کسب و کار خود نسبت به دیگر عینک سازان 
راضی تر هستند. عینک سازان اصیل تهران 
معتقدند تازه کاران این حوزه چندان به کار 
خود اش��راف ندارند و همچنین مسئولیتی 
روی دوش خ��ود ح��س نمی کنن��د، حتی 
بسیاری از آنها به صورت غیرقانونی در حال 
فعالیت اند از این رو س��ودهای چند برابر از 
م��ردم می گیرند و اتحادیه ه��م نظارتی بر 
کار آنها ندارد به طبع هم باید از سودآوری 
خود راضی باش��ند، اما این رضایت چندان 
طول نمی کش��د چراکه اتحادی��ه در حال 
جم��ع آوری و جریم��ه این واحدهاس��ت. 
به همین س��بب به س��راغ رییس اتحادیه 
عینک س��ازان ته��ران رفتیم ت��ا تفاوت در 

سازوکار این دو بخش را بررسی کنیم. 

مهن��دس ثابت قدم ب��ه »فرصت امروز« 
می گوی��د: امروزه م��ا 700 واح��د صنفی 
پروانه دار را زیر نظر اتحادیه داریم، به عالوه 
نزدی��ک به 300 واحد دیگ��ر اقدامات الزم 
برای پروانه دار ش��دن را به کار گرفته اند و 
مابقی واحدها که حدود 400 واحد هستند 

در این سیس��تم در ح��ال فعالیت اند. وی 
می افزای��د ما تمام تالش خ��ود را می کنیم 

تا این واحدها را هم تعیین تکلیف کنیم. 
رییس این اتحادی��ه در خصوص تصرف 
بازار عینک س��ازان از سوی چشم پزشکان 

می گوی��د: متاس��فانه قریب ب��ه 90درصد 
چش��م پزش��کان در مطب خ��ود در حال 
فروختن عینک هس��تند که این کار آسیب 
جدی در س��ال های اخیر ب��ه صاحبان این 
صنعت وارد کرده اس��ت، ما نامه نگاری های 
فراوانی با وزرای بهداش��ت پیش��ین و وزیر 
کنونی داش��ته ایم و برنامه هایی در دس��ت 
اقدام اس��ت تا کارگروهی تش��کیل شده و 
ب��ه زودی این معضل ب��زرگ در این بخش 
حل و فصل شود و بازار عینک سازان دوباره 

رونق بگیرد. 
ثابت قدم در پاسخ به اینکه چرا نرخ سود 
برای این صنف به این میزان پایین اس��ت 
و شما برای این مشکل چه کاری کرده اید، 
می گوی��د: ما هم به پایی��ن بودن نرخ برای 
ای��ن صنع��ت واقفی��م ام��ا تصمیم گیرنده 
نیس��تیم. این ن��رخ تا قب��ل از انقالب بین 
80 ت��ا 90 درصد بود ک��ه بعدها به 15 تا 
20 درصد تقلیل یافت. ما در این خصوص 
هم در دولت جدید درخواست های فراوانی 
ارس��ال کرده ایم که اگر با 30 تا 40 درصد 
س��ود هم موافقت ش��ود کمک عظیمی به 

صاحبان این کسب و کار است. 

تصرف بازار عینک سازان به دست چشم پزشکان

نگاه



حام��د سیاس��ی راد، بازیگر 
تئاتر ب��ا نگاه��ی ب��ه روند رو 
به تکام��ل تئاتر ای��ران اظهار 
می کن��د: در یک ده��ه اخیر 
س��الن ها و پالتو های کوچکی 
در سطح تهران راه اندازی شده 
که ب��ه م��وازات آن گروه های 
کوچک تئاتر تش��کیل ش��ده 
اس��ت اما این مسئله نیز وجود 
دارد که گروه های جوان تئاتر 
به سالن های بزرگ دسترسی 
ندارند و تنها محدود به فعالیت 
در همین پالتو ه��ای کوچک 
هس��تند که ظرفی��ت آنها به 
بی��ش از 50 نفر نمی رس��د و 
با بهای بلیت 10 ت��ا 15 هزار 
تومان حتی نمی توانند هزینه 
طراح��ی صحن��ه را پرداخت 
کنند. از سوی دیگر این امر در 
شهرستان ها حاد تر است و آنها 
از همین سالن های کوچک نیز 
محروم هس��تند. اگر بخواهیم 
اقتصاد تئاتر در سال های اخیر 
را به ص��ورت دقیق تر بررس��ی 
کنیم، باید به سالن های بزرگ 

نگاه کنیم که در دس��ت تعداد 
اندک��ی از بنام ه��ای عرص��ه 
تئاتر و هنر هس��تند، زیرا آنها 
نه تنها با اس��تقبال باالیی در 
گیشه روبه رو می شوند بلکه با 
بهره گیری از همی��ن امتیاز ها 
می توانند اسپانس��ر نیز جذب 
کنند و با برگ��زاری چند اجرا 
در طول یک سال درآمد خوبی 

کسب کنند. 
سیاس��ی راد با بی��ان اینکه 
فعال شدن دانشگاه ها در تئاتر 
زمینه توس��عه مخاطبان را به 
همراه داشته اس��ت، افزود: از 
س��ال 1380 دانشگاه ها تعداد 
بیشتری دانشجو در رشته های 
و  نویس��ندگی  بازیگ��ری، 
کارگردان��ی جذب ک��رده اند، 
حال در ش��رایطی ک��ه آنها با 
واقعیت ه��ا روبه رو ش��ده اند و 
دیگر رویای رفت��ن روی پرده 
سینما را در ذهن خود پرورش 
نمی دهند در عرص��ه نمایش 
فعال تر شده اند و همین بهبود 
نمایش ها به افزایش مخاطبان 

تئاتر منجر شده است. 
او ب��ا تایید ای��ن موضوع که 
نمایش تئاتر دیگر تنها محدود 
به سالن ها نیست، ادامه داد: در 
حال حاض��ر نمایش های تئاتر 
از تلویزیون، رادی��و و اینترنت 
پخش می شود که این موضوع 
بستر پررنگ ش��دن تئاتر را در 
جامعه امروز فراهم کرده است 
و کمک خواهد کرد گروه های 
کوچک و ج��وان نی��ز کم کم 
مس��یر پیش��رفت را بپیمایند 
اما اگر بخواهی��م واقع بینانه تر 
به ای��ن مس��ئله بپردازیم باید 
سالن های بزرگ که هم اکنون 
به صورت انحصاری در اختیار 
تع��داد اندک��ی از معروف های 
تئاتر است به جوانان نیز میدان 
دهند تا رش��د کنند و آنها نیز 
بتوانند اسپانس��ر بگیرند و به 
درآمده��ای آن تکی��ه کنند، 
چراک��ه هم اکن��ون خیل��ی 
از جوان های��ی ک��ه ب��ه تئاتر 
می پردازند مخارج شان توسط 
خانواده تامین می ش��ود و در 

آینده که باید مس��تقل شوند 
تئاتر را کنار خواهند گذاش��ت 
ی��ا به عن��وان یک ش��غل دوم 
به صورت تفریح��ی آن را ادامه 
خواهن��د داد که ای��ن موضوع 
مانع از پیشرفت حرفه ای تئاتر 

می شود. 
سیاس��ی راد ب��ا اش��اره ب��ه 
مش��کالت اقتصاد تئاتر اضافه 
می  کند: در خیلی از نمایش ها 
گروه ه��ا تنه��ا در صورت��ی 
می توانند اسپانس��ر بگیرند که 
نمایش آنها ب��ا موضوع فعالیت 
یک ش��رکت هماهنگ باشد تا 
از این طریق اسپانس��ر انگیزه 
حمایت بیابد یا بای��د از طریق 
روابط ش��خصی زمینه حضور 
اسپانسرها را مهیا کنند؛ اگرچه 
درآمد ه��ای اسپانس��ری در 
تئاترهای ایران بیش��تر صرف 
هزین��ه طراحی صحن��ه و اجرا 
می شود و بازیگران مشهور تئاتر 
با برگزاری کالس های آموزشی 
ب��دن، بی��ان، نویس��ندگی، 
کارگردان��ی و... درآمد خود را 

افزای��ش می دهند و ب��ه نوعی 
 درآم��د جانب��ی آنها بیش��تر 

از خود نمایش است. 
عرصه نمایش، مسیر تکامل 
بازیگ��ران مع��روف س��ینما و 
تلویزیون اس��ت؛ روزگاری آنها 
تنها ب��رای چن��د مخاطب که 
بیش��تر از دوس��تان و آشنایان 
بوده اند به اج��را می پرداختند 
و کم ک��م مس��یر پیش��رفت را 
پیموده ان��د و توانس��ته اند در 
س��الن های بزرگ تر در حضور 
مخاطبان بس��یار هن��ر خود را 
به نمایش بگذارند و محبوبیت 
زمینه ای ش��ده اس��ت که آنها 
در کن��ار نمایش ب��ه برگزاری 
نی��ز  آموزش��ی  دوره ه��ای 
بپردازن��د و به نوع��ی تدریس 
را حرف��ه دیگ��ر خ��ود قلمداد 
کنند. این روزها موسس��ه های 
هن��ری نم��ادی از همی��ن 
راه های کسب درآمد بازیگران 
تئاتری اس��ت که نتوانسته اند 
 از اجرا و نمای��ش درآمد خوبی

 کسب کنند. 

گزارش بررسی وضعیت اقتصاد تئاتر کشور و نقش آن در سینما و تلویزیون

اقتصاد تئاتر در دست چند سالن بزرگ

ایرج راد، تهیه کننده نمایش در رابطه 
با وضعی��ت کنونی اقتص��اد تئاتر ایران 
اظه��ار کرد: نمای��ش زن��ده در صحنه، 
مخاطب��ان خاص خ��ود را دارد و میزان 
اس��تقبال از آن ب��ه مولفه ه��ای زیادی 
بازمی گ��ردد؛ یکی اینکه اگ��ر برنامه به 
موقع و به اندازه کافی اطالع رسانی شود، 
به طور قط��ع تعداد مخاطب بیش��تری 
را به سالن ها خواهد کش��اند و البته در 

مواردی نیز پیش می آی��د یک نمایش 
حرف چندانی ب��رای گفتن ن��دارد که 
مخاطبان زیادی را نی��ز جذب نخواهد 
کرد. بازیگران معروف، نوع بازی و. . . از 
عواملی است که جذابیت تئاتر را تحت 
تاثیر قرار می دهد. به هر حال هرچقدر 
ارزش های یک برنامه بیشتر معرفی شود 
و شرایطی مناس��بی از نظر سالن برای 
ارائه داشته باشد با موفقیت قابل قبولی 

همراه خواهد شد. 
ایرج راد در نگاهی ب��ه نقش تئاتر در 
رون��ق برنامه های تلویزیونی و س��ینما، 
می گوید: نمایش به دلیل ارتباط زنده ای 
که با مخاطب��ان دارد جایگاه ویژه ای در 
بین برنامه های هن��ری دارد و به نوعی 
زمینه ساز باروری برنامه های تلویزیونی 
از نظ��ر بازیگ��ری و کارگ��ردان خواهد 
ب��ود. اگرچه هم اکنون اکثر س��الن های 

تئاتر در حال تعمیر هس��تند و به نوعی 
در مخاطب��ان و اس��تقبال از برنامه ه��ا 
اثر گذاش��ته اس��ت، با این حال اگر در 
استان های مختلف سالن های مخصوص 
تئات��ر راه ان��دازی و در بی��ن جامع��ه 
فرهنگ س��ازی ش��ود، تئات��ر می تواند 
جایگاه خوبی در میان مردم پیدا کند و با 
جذب مخاطبان خاص شرایط مساعدی 

به وجود آورد. 

حسین فرح بخش، تهیه کننده سینما 
و تئاتر با اشاره به جایگاه تئاتر در میان 
سایر برنامه های هنری تصریح می کند: 
تئاتر زیرساخت سینمای کشور است و 
بازیگران آن در مقایسه با سینما قوی تر 
هستند به طوری که می توانند سینما را 
خلق کنند با این وجود برخی تئاتری ها 
پس از ورود به سینما نمی توانند خود را 
با شرایط جدید هماهنگ کنند اما حسن 
آنها این است که به دلیل زمان طوالنی 
که روی صحنه برنامه اج��را می کنند، 
استقامت بیش��تری نس��بت به بازیگر 
س��ینما که در نوبت های یک دقیقه ای 
جلوی دوربین ق��رار می گیرد، دارند. از 
این رو مخاطبان با آگاهی از تفاوت های 
هنر تئاتر به آن گرای��ش پیدا کرده اند.  
فرح بخش با تاکی��د بر اینک��ه در یک 
دهه گذش��ته به مخاطبان تئاتر اضافه 
شده است، ادامه می دهد: در سال های 
گذش��ته فهم و دانش مردم نس��بت به 

تئاتر بیشتر ش��ده و به همان نسبت به 
مخاطبان آن نیز اضافه ش��ده اس��ت تا 
جایی که نسبت به س��ینما و تلویزیون 
تعداد مخاطبان تئاتر رشد چشمگیرتری 
داشته است. باالرفتن اطالعات و آگاهی 
جامع��ه از محت��وای نمایش ه��ا منجر 
به این گرایش بیش��تر ش��ده اس��ت. از 
س��وی دیگر سانس��ور و ممیزی برخی 

فیلم های س��ینمایی افزای��ش یافته و 
همین محتوا و برنام��ه فیلم ها را تحت 
تاثیر ق��رار داده که ب��ا کاهش جذابیت 
فیلم ها، انگیزه تماشاچیان برای حضور 
در سینما ها کاس��ته شده، از این رو آنها 
 برای ارضای عالیق خود روانه سالن های 

تئاتر شده اند. 
او ب��ا نگاهی به وضعی��ت برنامه تئاتر 

در شهرس��تان ها، می گوی��د: در برخی 
شهر ها س��الن های خوبی برای نمایش 
وجود ن��دارد که دول��ت باید ب��ا ایجاد 
زیرساخت های مناسب تئاتر و تخصیص 
هزینه های آموزش��ی در توس��عه تئاتر 
نقش کمک��ی ایفا کن��د ام��ا نباید این 
موض��وع منجر به دخالت در آن ش��ود. 
در شهرستان ها تئاتر های دانش آموزی 
و دانش��جویی قوی در جش��نواره ها به 
نمایش گذاشته می شود که نشان دهنده 
این است که با س��رمایه گذاری در آنجا 
می ت��وان اس��تعداد های تجرب��ی را به 
س��مت ش��کوفایی در هنر هدایت کرد 
تا پایه هایی برای کمک به توس��عه هنر 
باشد، زیرا هر چقدر اجرا ها تقویت شود 
به رش��د بازیگ��ران و. . . کمک می کند 
و به صورت پیوس��ته به رش��د سینما و 
تلویزیون نیز یاری خواهد رس��اند و در 
نهایت تقویت اقتص��اد تئاتر را به دنبال 

خواهد داشت. 

ایرج راد:

 رونق تئاتر با اطالع رسانی امکان پذیر است

حسین فرح بخش:

تئاتر زیرساخت سینماست

حامد سیاسی راد:

شهرستان ها از تئاتر محرومند

دو شنبه
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دریچهدیدگاه

آزموده

اقتصاد تئاتر خصوصی
منوچهر اکبرلو )پژوهشگر و مدرس دانشگاه(

ارائه تدبیر و تجویز در هر زمینه ای از جمله اقتصاد تئاتر 
مستلزم داشتن دو گروه از پیش فرض ها و مقدمه هاست. 
گروه اول این مقدمه ها به ارزش ه��ا، هنجارها و آرمان ها 
بازمی گردد. برای هر سیاست گذاری باید مشخص باشد که 
می خواهد به کجا رود؟ مطلوبش چیست؟ و چه معیارها و 
ضوابطی را باید مراعات کرد و در جریان کار از آنها تخطی 
نکرد؟ پیش ش��رط هایی برای هرگونه سیاستگذاری در 
تئاتر وجود دارد: داشتن تصور از وضعیت آرمانی که باید به 
سوی آن حرکت کرد برای هر نوع تجویزی ضروری است، 
اما افزون بر ارزش ها و مطلوب ها، نیازمند شناخت وضع 
موجود نیز هستیم. داشتن تصور روشنی از آنچه هست 
و روابط علت و معلولی که وجود دارن��د و وقایع مختلف 
را توضیح می دهند به همان اندازه الزم اس��ت که داشتن 
هدف شناختی که بتواند چرایی ها و چگونگی های وقوع 
پدیده های گوناگ��ون را در عرصه اقتص��اد تئاتر توضیح 
دهد و نیز به ما قدرت پیش بینی مشروط حوادث آینده را 
ببخشد. در این نوشتار با مفروض گرفتن برخی از آرمان ها 
در عرصه اقتصاد تئاتر می کوش��یم در حدی که بضاعت 
پژوهشگر و حدود یک مقاله امکان می دهد به طرح برخی 
از مبانی نظری و خطوط کلی راهکارهای پیشنهادی در 

این زمینه بپردازیم. 

جایگاه دولت در برنامه ریزی
 برای تئاتر خصوصی

نخستین پرسشی که هر سیاست گذاری باید به آن 
پاسخ گوید این اس��ت که آیا مطلوب نیست اگر دولت 
خود را از عرصه تئاتر کامال خ��ارج کرده و تهیه، تولید 
و عرضه تئاتر را ب��ه بخش خصوصی واگ��ذار کند؟ آیا 
بهتر نیس��ت که تعیین قیمت ها )دستمزد هنرمندان، 
دس��تمزد کارگران، اجرای وس��ایل، س��اخت دکور، 
قیمت بلیت و...( را به سازوکار عرضه و تقاضای رقابتی 
بسپاریم؟ آیا خصوصی سازی تئاتر و واگذار کردن امور 
آن به عرضه و تقاضا موجب افزایش توجه تماش��اگران 
نمی ش��ود؟ آیا در این صورت تولی��د نمایش هایی که 
مخاطبی ندارند یا فقط مدیران مخاطب آن هس��تند 
متوق��ف نخواهد ش��د؟ آی��ا بهره گی��ری از امکانات با 
کارآمدی بیشتری صورت نخواهد گرفت؟ ده ها پرسش 
از نوع پرسش های پیش گفته، ذهن همه کسانی را که 
با مسئله تئاتر درگیر هستند به خود مشغول می کند. 
البته پاسخ به همه پرسش های یادشده با منطق واحد 
ممکن نیست. برای پاس��خ به هر پرس��ش باید حوزه 
جس��ت و جوی پاسخ را پیش��اپیش مشخص ساخت. 
نگارن��ده در اینجا صرفا از دیدگاه منط��ق اقتصادی به 
این پرس��ش ها نگاه می کند. از نگاه صرفا اقتصادی، به 
چند دلیل نمی توان اقتص��اد تئاتر را کامال خصوصی و 
تخصیص منابع و توزیع محصوالت نمایشی را کامال به 

ساز و کار بازار واگذار کرد. 
1-1-1( نخس��تین دلیل به ماهی��ت کاالی تئاتر باز 
می گردد. در منطق اقتص��ادی هنگامی تولی��د و ارائه و 
مصرف یک کاال را می توان با سازوکار بازار )عرضه و تقاضای 
رقابتی( سپرد که ما با یک کاالی خصوصی خالص مواجه 
باش��یم. در نقطه مقابل، کاالی عمومی خالص نیز کامال 
می تواند از طریق دولت و با استفاده از ساز و کار برنامه ریزی 
تولید و ارائه شود؛ اما تئاتر نه یک کاالی خصوصی خالص 
است و نه یک کاالی عمومی خالص. از این رو تولید وعرضه 
این کاال می تواند از طریق ساز وکارهای مختلط )هم بازار و 

هم برنامه( انجام شود. 

سرمایه گذاری در صنعت تئاتر 
تبدیل تئات��ر از مجموع��ه ای از گروه های کوچک و 
بی ثب��ات به یک صنعت قدرتمند، مس��تلزم انباش��ت 
سرمایه گذاری مولد مداوم در آن است. سرمایه موجود 
در عرصه ه��ای مختلف تولی��د اقتص��ادی را می توان 
به دو گروه عمده تقس��یم ک��رد: س��رمایه های مادی 
)فیزیکی( و س��رمایه های انسانی. س��رمایه های مادی 
را نیز می توان در س��ه گ��روه عم��ده طبقه بندی کرد: 
سرمایه های باالسری اقتصادی، سرمایه های مستقیما 
مولد اقتصادی و سرمایه های باالسری اجتماعی. منظور 
از سرمایه های مس��تقیما مولد اقتصادی روشن است: 
بخشی از س��رمایه های مادی که مس��تقیما در تولید 
کاال یا خدمات )در اینجا مثال تولید نمایش( نقش ایفا 
می کنند. سرمایه های باالسری اقتصادی خود مستقیما 
در تولید نق��ش ندارند، اما ش��رایط را برای س��رمایه 
مس��تقیما مولد فراهم می آورند. )مانند ساخت سالن 
نمایش، تامین وس��ایل نقلیه عمومی برای دسترسی 
به این سالن ها و...( این نوع از سرمایه ها همان است که 
سرمایه های زیر بنایی می نامیم. سرمایه های باالسری 
اجتماعی نیز بیش از آنکه هدف اقتصادی را دنبال کنند 

به دنبال اهداف رفاه اجتماعی هستند. 
برای روشن شدن تمایز میان این سه نوع سرمایه می توان 
یک کارگاه ساخت دکور را نمونه ای از سرمایه مستقیما 
مولد اقتصادی، سالن نمایش را نمونه ای از سرمایه باالسری 
اقتصادی و بخش های رفاهِی جنبی آن را سرمایه باالسری 
اجتماعی قلمداد کرد. به ط��ور معمول بخش خصوصی 
مایل است در زمینه سرمایه های مستقیما مولد اقتصادی 

سرمایه گذاری کند. 
در ای��ران، تنه��ا خی��ران هس��تند ک��ه مانن��د 
بخش خصوصی در کشورهای توس��عه یافته، در تامین 
سرمایه های باالس��ری اجتماعی )مانند ساخت مراکز 
آموزشی، بیمارستان ها و...( مشارکت فعال می کنند. در 
عرصه تئاتر باید این سه گونه سرمایه مادی را از یکدیگر 
متمایز کرد. سرمایه های زیر بنایِی حداقل، در گام های 

نخست باید توسط دولت تامین شود. 
البته می توان مصادیق این گونه س��رمایه را با کمک 
افراد فع��ال در حرف��ه تئاتر مش��خص کرد. س��اخت 
سالن های تئاتر و تجهیز آنها به امکانات مدرن نمایشی 
را می ت��وان از جمله این موارد دانس��ت. اف��زون بر آن 
براساس اظهارات هنرمندان تئاتر، ضعف های اساسی 
در زمینه سرمایه های باالس��ری اجتماعی وجود دارد. 
نبود مراکز درمانی و خدماتی خاص از جمله اینهاست. 
می توان س��رمایه گذاری مس��تقیما مولد اقتصادی را 
بر عهده بخش خصوصی گذاش��ت. البته فراهم آوردن 
بازار مال��ی فراگی��ر و یکپارچ��ه در این زمین��ه نیز از 

نقش های محوری مورد انتظار از دولت است. 
منبع: خبرگزاری موج

ما مهم هستیم
خیلی هم مهم هستیم

درآم��د ش��هر نیوی��ورک از تماش��اگران مجموعه 
سالن های تئاتر برادوی سال گذش��ته میالدی به رقم 
خیره کنن��ده 12 میلیارد دالر رس��ید. اکنون وقت آن 
اس��ت که نیویورک و اقتصاد این شهر بزرگ به احترام 
حامیان مالی و تئاتری های فعال در این مکان باشکوه 

کاله از سر بردارد. 
تئاتر ب��رادوی به مجموعه س��الن های تئاتری گفته 
می شود که متشکل از 40 سالن است و با ظرفیت بیش 
از 500 صندلی برای مردم در ش��هر نیویورک تئاتر به 

نمایش می گذارد. 
دلیل عمده این درآمدزایی میلیاردی این اس��ت که 
برادوی مالیات قابل توجهی پرداخت می کند و توانسته 
87 هزار شغل ایجاد کند. نیم میلیارد دالر رقمی است 
که برادوی در قالب مالیات در فصل 2013 - 2012به 

خزانه شهر نیویورک ریخته است. 
کن داونپورت، یک��ی از تهیه کنن��دگان قدیمی در 
برادوی می گوید: »م��ا مهم هس��تیم. خیلی هم مهم 

هستیم.«
وجود ب��رادوی باعث ش��ده ت��ا بازدیدکنن��دگان و 
تماش��اگران تئاترهای گوناگون در کنار تماش��ای این 
هنر شریف دست به جیب هم شده و در نیویورک پول 

خرج کنند. 
در واقع این همان چیزی اس��ت که اهالی برادوی به 
آن »توریست های برادوی« می گویند. کسانی که دلیل 
سفرش��ان به نیویورک را حضور در برادوی و تماشای 
تئاتر می دانن��د. آنها اغلب هتل می گیرن��د، از برادوی 
سوغاتی می خرند و در رستوران هایش غذا می خورند. 
رکورد 9.6 میلیارد دالر را توریست های برادوی زده اند. 
شارلوت سنت مارتین مدیر اجرایی برادوی می گوید: 
»مردم از جاهای مختلف به خاط��ر چیزی به برادوی 

می آیند که تک و منحصر به فرد است.« 
براساس گزارش های ارائه ش��ده، درآمد 12 میلیارد 
دالری فصل جاری افزایش��ی دو درصدی را نسبت به 
فصل 2010-2011 و 11 درصدی را نس��بت به فصل 

2008-2009 نشان می دهد. 
به گفته مقام��ات محلی، برادوی یکی از س��تارگان 
درخشان آسمان صنعت گردشگری در نیویورک است. 
جاذبه های گردشگری در سال گذشته میالدی 54.3 
میلیون بازدید کننده را به این ش��هر کش��اند. این رقم 
افزایشی 50 درصدی را نسبت به س��ال 2002 نشان 
می داد. امس��ال مقامات گردش��گری نیویورک انتظار 

دارند، این رقم به 55 میلیون نفر برسد. 
کیت بل��وم، یک مق��ام مس��ئول در ب��رادوی در 
این باره گف��ت: »صنع��ت تئاتر ب��رادوی میلیون ها 
گردشگر را به نیویورک می کشاند، در ایجاد اشتغال 
و رش��د اقتصادی نقش پررنگی دارد و کاری کرده تا 
نیویورک عالوه بر پایتخت اقتص��ادی امریکا، قطب 
فرهنگی هم باش��د. این بنای باشکوه عنصر حیاتی و 
مهم اقتصاد هنر است و ما همچنان در پی تداوم این 

موفقیت هستیم.«
مس��ئوالن برادوی بر مش��کالت س��ر راه خود آگاه 
هس��تند، اما با تدبی��ر و گرایش به بهتر ش��دن تالش 
می کنند تا همچنان نق��ش فرهنگی خود در نیویورک 

بزرگ را بیش از گذشته تقویت کنند. 
http://nypost.com :منبع
مترجم: سارا گلچین

دست نوازش تئاتر 
بر سر بی سامان اقتصاد

تئاتر، هنر شریفی اس��ت. بازنمایی داستان در برابر 
مخاطب،  بدون واس��طه و بی پرده، ویژگی اصلی تئاتر 
است. اما تبدیل شدن تئاتر از هنر به هنر-صنعت کمی 
سخت به نظر می رس��د. از این رو، در نظر گرفتن وجه 
اقتصادی برای تئاتر دور از ذه��ن می نماید اما واقعیت 

چیز دیگری است. 
آمار ها و ارقام گوناگون در سراسر دنیا نشان می دهد 
تئاتر باوجود سختی هایش می تواند از جنس یک هنر 
فرهنگی به یک روزنه اقتصادی تبدیل شود. هنری که 
از یونان باس��تان به جهانیان به ارث رس��یده و در قرن 
حاضر از یک هن��ر صرف به یک فعالی��ت اقتصادی در 

جهان تبدیل شده است. 
تئات��ر می توان��د نق��ش مهم��ی در اقتصاده��ای 
محلی ایفا کند. مثال در یک محله ی��ا منطقه حضور 
تئاتری ها و اجرای نمایش ها غی��ر  از اینکه محلی ها 
را با تئاتر بیش��تر آش��نا ک��رده و اس��باب تفریحات 
س��الم را فراهم می کن��د، می تواند در اش��تغالزایی 
نیز موفق عمل کند. در واقع س��الن تئاتر به تنهایی 
در یک محله باق��ی نمی ماند. بلکه ب��ه لطف حضور 
چنین سالنی اس��ت که رس��توران ها، فروشگاه ها و 
کس��ب و کارهای گوناگون می توانن��د گرداگرد تئاتر 

شکل بگیرند. 
چنین وضعیتی تنها زمانی ام��کان دارد که به تئاتر 
به عنوان یک هنر-صنعت نگاه شود و نه هنر صرف. در 
واقع اشتغالزایی پنهان تئاتر و پیامد آن توسعه اقتصادی 
که در دل هنری چون تئاتر وجود دارد، می تواند س��ر 

بی سامان اقتصاد را نوازش کند. 
می توان با راه اندازی یک ش��هر فرهنگی با مرکزیت 
یک مجموعه سالن تئاتر به این هدف بزرگ رسید و از 

مسیر تئاتر درآمد زایی کرد. 
گزارش��ی از ایالت کنتاکی امریکا نش��ان می دهد، 
هنرهای خالق از جمله تئات��ر در این ایالت 60 هزار 
شغل ایجاد کرده است. این گزارش همچنین رقمی 
میلیاردی را به عنوان درآمد گزارش کرده اس��ت. بر 
این اس��اس، درآمد حاصل از ن��گاه اقتصادی به این 
هنرها در سال 2013 رقمی معادل دو میلیارد دالر 

بوده است. 
همین اعداد ب��ه خوبی گویای ق��درت جادویی 
تئات��ر در تبدیل ش��دن به هن��ری فراگیر اس��ت. 
هنری که ه��م خود می تواند پولس��از باش��د و هم 
خدمات جانبی آن قادر اس��ت، یک محله، منطقه 

یا ش��هر را آباد کند. 

اشتیاق جوانان در ورود به عرصه بازیگری و تئاتر 
گاهی تنها به عالقه شخصی آنها بازمی گردد و خیلی 
از این جوان�ان فعالیت خ�ود را با اج�را و نمایش در 
سالن های کوچک آغاز می کنند و در همان جا نیز به 
دنیای هنری خود پایان می دهند، با این حال برخی 
دیگر با تقویت حرفه خود، راه به سینما و تلویزیون 
پیدا کرده اند ، اگرچه تئاتری هایی هم هس�تند که 
در حرفه خود س�رآمد می ش�وند. از این رو، برخی 
کارشناس�ان معتقدند تئاتر زیرس�اخت س�ینما و 
تلویزیون است و باید مورد توجه دولت قرار گیرد، به 

طوری که با ساخت سالن های نمایش در استان های 
مختلف بستر پرورش استعدادهای جوان مهیا  شود 
اما اگر بخواهیم به اقتصاد آن بپردازیم، شاهد نظرات 
مختلفی خواهیم بود. به گونه ای که برخی بازیگران 
تئاتر معتقدند اقتصاد این عرصه به صورت مافیا در 
اختیار بازیگران مطرح تئاتر است و تنها آنها هستند 
که سالن های بزرگ انتظار اجرای شان را می کشد و 
همین به سرازیر ش�دن مخاطبان آنها به سالن های 
نمایش کمک می کند، عالوه بر آن اسپانسر ها بیشتر 
تمایل دارند آنها را حمایت کنند تا گروه های کوچک 
و جوانی ک�ه در پالژهای کوچک با تع�داد اندکی به 

اجرای نمای�ش می پردازند، به این مس�ئله نیز باید 
توجه کرد که بیشتر درآمد بازیگران تئاتر از طریق 
کالس های آموزش�ی به دس�ت می آید ک�ه این هم 
منوط به مطرح بودن اس�ت.  ورود به عرصه سینما و 
تلویزیون برای برخی از بازیگران با تئاتر آغاز شده 
است، موضوعی که نش�ان دهنده نقش سازنده آن 
در پرورش هنرمندان است اگرچه برنامه های تئاتر 
با سینما در اجرا کامال متفاوت است، با این وجود از 
نظر ساختاری تئاتر بس�تری برای رشد بازیگران و 
تهیه کنندگان در ورود به عرصه های دیگری همچون 

تلویزیون و سینماست. 

حامدشایگان



حرف از اسکی که باشد یعنی برف 
و س��رما و تفریح و لذت. زمستان هم 
که از راه می رس��د، به اصطالح پیک 
تفریحی دوستداران اسکی هم از راه 
رسیده اس��ت. ارتفاعات برفی تهران 
این روزها شاهد حضور عالقه مندان 
به این ورزش مفرح است و بهانه خوبی 
است تا مردم به سمت قله های برفی 
هجوم ببرند تا این فرصت پر از برف را 
از دس��ت ندهند. الزم هم نیست که 
چندین کیلومتر ماشین سواری کنند 
تا به پیست های اسکی برسند. تنها 
کافی است به ارتفاعات شمال تهران 
یعنی به سمت پیست اسکی توچال 
حرکت کنند. در واق��ع تنها در ایران 
و تنها در تهران است که اسکی بازان 
با  طی مسافتی کوتاه آن هم در سطح 
ش��هر می توانند خود را به ارتفاعات 
شمال تهران برسانند و به یک پیست 
اس��کی بس��یار حرفه ای دست پیدا 
 کنند. پیست اس��کی توچال همان 
محل آش��نای قرارهای خانوادگی و 
دوستانه اس��ت برای اسکی بازی. در 
این گزارش مرتضی ساوه شمشکی، 
رییس هیات اسکی استان تهران در 
مورد کم و کیف حضور در پیست های 
ای��ن ش��هر، ایمن��ی و هزینه ه��ای 
قابل پرداخ��ت به »فرص��ت امروز« 

توضیحاتی داده است. 

زمستان؛ فصلی برای 
گردشگری برفی 

زمس��تان را برف س��پیدش معنا 
می کند و آن��گاه ک��ه رخ می نماید، 
طرفداران اس��کی فرصتی می یابند 
ب��رای ورزش و تفریح. ب��ا آغاز فصل 
سرما شاهد هجوم مردم به ارتفاعات 
و قلل پر از برف هستیم. نه سوز سرما 
و نه نور تند خورش��ید هیچ کدام هم 
جلودار خانواده ها نیس��ت، زیرا این 
زمان بهترین فرصت برای با هم بودن 
در روزهای تعطیل آخر هفته است. 
به همین دلی��ل در روزهای تعطیل 
در هر کدام از پیست های تهران بین 
15 تا 20هزار نفر به صورت خانوادگی 
و انفرادی به اس��کی کردن مشغول 

می شوند.

دیگر پیست های تهران
چندین پیست در تهران وجود 
دارد ک��ه می ت��وان از آنه��ا برای 
اس��کی اس��تفاده کرد. البته همه 
آنها هنوز بازگش��ایی نشده اند زیرا 
برف کاف��ی برای اس��کی ندارند. 
مرتضی ساوه شمشکی در این باره 
می گوید: پیس��ت اسکی شمشک 
که متعلق به ش��رکت توس��عه و 
اس��ت  ورزش��ی  اماکن  نگهداری 
و هنوز بازگش��ایی نش��ده است، 
همچنین پیست اسکی دربندسر 
ک��ه خصوصی اس��ت و متعلق به 
سهامداران اسکی از جرگه مربیان 
فدراس��یون اسکی اس��ت. پیست 
اسکی آبعلی هم دارای سه قسمت 
اس��ت که قس��مت اول متعلق به 
بخ��ش خصوص��ی اس��ت و کوه 
اس��کی نام دارد و تحت مدیریت 

ناص��ری اداره می ش��ود. قس��مت 
دوم پیس��ت آبعلی تح��ت عنوان 
کمپانی یا خلیل اداره می ش��ود و 
ب��ه بخش خصوصی واگذار ش��ده 
اس��ت و بخش س��وم هم زیر نظر 
اداره کل جوانان و ورزش اس��تان 
ته��ران و تحت عن��وان گیالن پور 
اداره می ش��ود. این پیس��ت برای 
اس��تفاده خانواده ها مناسب است. 
همچنی��ن در اطراف ته��ران و در 
شهرس��تان فیروزکوه نیز بیش از 
10سال است پیست اسکی افتتاح 
ش��ده که می تواند مورد اس��تفاده 
افرادی باشد که ترجیح می دهند 
آخر هفته خ��ود را خارج از تهران 
بگذرانن��د و فیروزک��وه به خاطر 
کوتاهی راه و میزان برف مناس��ب 

برای اسکی بهترین گزینه است. 
 

توچال؛ تنها پیستی که 
بازگشایی شده است

پیست اسکی بین المللی توچال 
از مع��دود پیس��ت های اس��کی 
دنیاس��ت که طول دوره بازگشایی 

و بستن آن بس��یار طوالنی است، 
زیرا ب��ا ب��رف طبیعی و بی��ن اول 
تا آخر آبان بازگش��ایی می ش��ود و 
آخرین پیستی هم هس��ت که در 
اواخر اردیبهشت بسته می شود. این 
پیست حتی برای خارجی هایی که 
در ایران زندگی می کنند و اغلب از 
کارمندان س��فارتخانه ها هستند، 
منطقه ای جذاب به ش��مار می رود 
و آنها روزهای تعطی��ل خود مانند 
یکشنبه را در این ارتفاعات سپری 
می کنن��د. همچنین گردش��گران 
خارجی زیادی نیز در فصل زمستان 
ایران که نس��بت به زمس��تان اروپا 
معتدل تر به شمار می رود، به ایران 
می آیند. اسکی  بازانی از کشورهای 
ایتالیا، اتریش، فرانسه، کشورهای 
حوزه اسکاندیناوی و غیره از جمله 
افرادی هس��تند که برف زمستانی 
قله توچال آنها را به ایران می کشاند. 
ای��ن مس��ئله در حالی اس��ت که 
کشورهایی چون ایتالیا و اتریش و 
فرانسه بهترین اسکی بازان جهان و 
بهترین و استانداردترین پیست های 

دنیا را دارند. 
از دیگر دالیلی که پیس��ت اسکی 
توچال را به پیس��تی منحصر به فرد 
برای استفاده خانواده ها تبدیل کرده 
ط��ول تله کابی��ن 15کیلومتری آن 

در طول مسیر رفت و برگشت است 
ک��ه ح��دود 45دقیقه هم ب��ه طول 
می انجامد و یک امکان استثنایی برای 
تفریح آخر هفته محسوب می شود. 
همچنین گردش��گران می توانند در 
ارتف��اع چهارهزار کیلومت��ری آن از 
تله س��یژ، ماش��ین های برف کوب، 
پیس��ت مخصوص تیوب س��واری، 
هتل ها، مدرسه های آموزش اسکی و 
رستوران های مستقر در آنجا استفاده 

کنند. 

هزینه های اسکی بازی
یکی از مهم ترین مس��ائلی که در 
مورد اسکی و اس��کی کردن وجود 
دارد، هزینه ه��ای مرب��وط به این 
ورزش مفرح و دلچس��ب اس��ت، تا 
جایی که بس��یاری از افراد، اسکی 
را ورزش و تفریح بچ��ه پولدارها به 
حساب می آورند. س��اوه شمشکی 
در مورد هزینه های مربوط به حضور 
در پیست های اس��کی می گوید: با 
هماهنگی های��ی ک��ه ب��ا مدیران 
پیست ها انجام شده است و با توجه 

ب��ه مس��احت زمین های اس��کی، 
امکاناتی که در پیست ها وجود دارد 
مانند دس��تگاه های باالب��ر و غیره، 
قیمت هایی برای حضور عالقه مندان 

در پیست ها تعیین شده است. 
وی در ادام��ه اضاف��ه می کن��د 
که پیس��ت اس��کی مانند استخر 
شنا یا س��الن س��ینما نیست که 
سانس مش��خصی داش��ته باشد، 
بلک��ه از هش��ت صب��ح ت��ا چهار 
بعد از ظهر زمان اس��کی خانواده ها 
و اف��راد مختل��ف اس��ت. باب��ت 
این س��اعت طوالنی اس��کی هم 
بین 60 ت��ا 70هزار توم��ان برای 
هر نفر دریافت می ش��ود. ناگفته 
نماند که در پیس��ت های اس��کی 
خانواده ه��ا می توانن��د تفریح��ی 
کامل داشته باشند، چون در محل 
این پیس��ت ها، رس��توران، هتل، 
کافی شاپ و حتی فروشگاه هایی 
ب��رای خریدوف��روش ل��وازم و 
لباس های مورد نیاز برای اس��کی 
وجود دارد. س��اوه شمش��کی در 
ادام��ه و در مورد می��زان امکاناتی 
ک��ه عالقه من��دان می توانن��د 
از آنه��ا اس��تفاده کنن��د، اضافه 
می کن��د: اس��کی بازان می توانند 
از کل محیط پیس��ت، تله س��یژ، 
دس��تگاه های باالبر، تله اس��کی، 

تله کابین، ماش��ین های برف کوب 
و دستگاه های برف س��از استفاده 

کنند.

 پیست های اسکی ایمن 
شده اند

یکی از نگرانی ه��ای خانواده ها 
به ویژه آنهایی که با بچه های خود 
به پیس��ت های اس��کی می روند، 
ایمنی پیس��ت های اسکی است، 
اس��تانداردهای  مس��یرها  اینکه 
الزم را داش��ته باشند و در هنگام 
ورزش و تفری��ح خطری متوجه 
آنها نباشد. ساوه شمشکی در این 
خصوص به اسکی بازان اطمینان 
ایمنی  امس��ال  خاطر می ده��د: 
کاملی ب��ر این پیس��ت ها حاکم 
است، زیرا امسال برای نخستین 
بار اداره اس��تاندارد به پیس��ت ها 
ورود و ایمن��ی این پیس��ت ها را 
بررسی کرده و مسئوالن پیست ها 
را ملزم ب��ه دریافت مجوز از اداره 
اس��تاندارد کرده است. همچنین 
دس��تگاه های باالب��ر در کمیت��ه 

فنی فدراس��یون تایید می شوند. 
برای راحتی اسکی بازان و رعایت 
ایمنی آنها تابلویی در مسیرهای 
صعب العبور نصب ش��ده است تا 
این گونه مسیرها مشخص باشند 
تا افراد به اصطالح بی گدار به آب 

نزنند.

یادگیری اسکی در ارتفاعات 
اس��کی راح��ت اس��ت ام��ا باید 
آموزش های��ی در ای��ن زمین��ه 
وج��ود داش��ته باش��د و اف��راد به 
اصط��الح صفرکیلومت��ر وارد گود 
پیس��ت های اس��کی نش��وند. ب��ه 
همین دلیل در محل پیس��ت های 
اسکی مدرس��ه هایی برای آموزش 
عالقه مندان وج��ود دارد. به گفته 
س��اوه شمش��کی، این م��دارس و 
کالس های آموزشی زیر نظر هیات 
اسکی استان تهران اداره می شوند 
و نظارت کاملی بر آنه��ا وجود دارد. 
همچنی��ن ن��رخ این کالس ه��ا را 
فدراسیون اسکی تعیین می کند تا 
اجحافی در حق استفاده کنندگان 
صورت نگی��رد. برای ای��ن منظور 
مربیانی در کالس های درجه یک، 
درج��ه دو و درجه س��ه مش��خص 
ش��ده اند که دستمزدهای متفاوتی 
هم دریافت می کنند. بابت آموزش 

توس��ط مربی درجه یک ب��رای هر 
ساعت آموزش 36هزار تومان، مربی 
درج��ه دو، 30هزار توم��ان و مربی 
درجه س��ه، 26هزار تومان دریافت 
می شود. قابل ذکر است که در پیست  
اسکی دیزین و شمشک برای آموزش 
در تعداد جلسات بیشتر تخفیف هایی 
هم در نظر گرفته ش��ده است. به طور 
کلی در پیس��ت دیزین بلیت روزانه 
75ه��زار توم��ان اس��ت، ام��ا بلیت 
10جلس��ه ای 680هزار تومان که با 
10درصد تخفیف محاسبه شده است. 
همچنین افرادی که کارت فصلی تهیه 
می کنند باید دو میلیون و 590هزار 
تومان بپردازند. در پیست شمشک هم 
بلیت روزانه برای روزهای پنجشنبه، 
جمعه و روزهای تعطیل 50 هزار تومان 
و برای روزهای عادی 45 هزار تومان 
است. همچنین بلیت روزانه پیاده روی 
که امکان استفاده از باالبرها برای این 
افراد وجود ندارد، 15هزار تومان است. 
بلیت تخفیف دار 10جلسه ای در این 
پیس��ت 400هزار تومان با 20درصد 
تخفیف و بلیت تخفیف دار 20جلسه ای 
با 30درصد تخفیف 700هزار تومان 
است و کارت فصلی یک میلیون تومان 

برای خریدار هزینه در بردارد. 

وسایل مورد نیاز برای اسکی 
کردن

اس��کی از مع��دود ورزش های��ی 
اس��ت که افراد می توانند به صورت 
خانوادگی انجام دهن��د. همچنین 
به خاطر نوع لباسی که دارد و کامال 
پوشیده است، هیچ گونه مشکلی از 
بابت حج��اب و غیره هم ن��دارد. اما 
برای اسکی کردن وسایل و پوشش 
مناسبی الزم است. دیگر با کفش های 
معمولی نمی توان به پیس��ت اسکی 
رفت یا کاله��ی معمولی پوش��ید. 
اسکی پوشش ویژه خود را دارد و در 
واقع باید زره پوش به منطقه اسکی 
نزدیک ش��وید. همچنین از آنجایی 
که پیس��ت های اس��کی در مناطق 
مرتفع واقع ش��ده اند و نور خورشید 
زاویه تن��دی دارد و ب��رف هم مزید 
بر علت اس��ت تا ش��دت درخشش 
بیش��تری داشته باشد، اس��تفاده از 
کاله و عینک خاص ضرورت می یابد. 
دهن بند، دستکش، کاپشن، شلوار، 
چوب اسکی، اسنوبورد، چوب دست 
اس��کی و غیره از ضروری ترین لوازم 
مورد نیاز برای اسکی کردن هستند. 
خرید یک ست کامل اسکی حداقل 
5میلیون تومان هزین��ه دارد البته 
کیفیت این وس��ایل به نوعی است 
که بیش از 10سال عمر دارند. البته 
در محل پیست های اسکی هستند 
فروشگاه هایی که وس��ایل اسکی را 
اجاره هم می دهند. اجاره یک س��ت 
کامل اسکی برای یک روز اسکی در 
پیست، بین 50هزار تا 60هزار تومان 
است. به طور کلی باید گفت که وسایل 
اس��کی لوکس و گران اس��ت و عدم 
تولیدشان در ایران هم مزید بر علت 
اس��ت تا قیمت آنها هر سال بیشتر 
از سال گذشته باشد. البته همه این 
مسائل هم موجب نشده که از تعداد 
عالقه مندان به این تفریح کاسته شود. 
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گزارشی از امکانات پیست های اسکی 
تله کابین ها کوچک هستند

تله کابی��ن و حال و هوایی ک��ه برای عالقه مندان 
ایج��اد می کن��د، چی��زی نیس��ت ک��ه به س��ادگی 
بت��وان از آن گذش��ت. اگ��ر تله کابی��ن مرب��وط به 
پیس��ت های اس��کی باش��د ک��ه دیگر ج��ای خود 
دارد، ام��ا وارد پیس��ت های اس��کی که می ش��وید 
و می��زان زمان��ی ک��ه باید در ص��ف انتظ��ار برای 
 آم��د و ش��د تله کابین س��پری کنید، هر کس��ی را 

کالفه می کند. 
تله کابین ه��ا هنوز س��ه تا چهار نفره اس��ت و این 
حجم کم برای سیل عالقه مندان به تفریح در برف و 
سرما بسیار اندک است که معموال هم مورد اعتراض 
گردشگران قرار می گیرد و از این بابت گالیه هایی را 

مطرح می کنند. 
در ای��ن گ��زارش مس��ائلی از این دس��ت مطرح 
 ش��ده و دالی��ل عدم تعوی��ض تله کابین ها بررس��ی

 شده است. 
دوس��تداران اسکی دلشان که هوای پیست و برف 
را می کن��د، وس��ایل خود را برمی دارند و به س��مت 
قله های پر از برف روانه می شوند. ظاهر پیست ها هم 
بس��یار ش��یک و  تروتمیز به نظر می رسد. مسئوالن 
پیست ها هم اوضاع این محیط های تفریحی را ایمن 

توصیف می کنند.
 البته مسئله ای که در این بین مطرح می شود این 
اس��ت که قدمت این پیست ها به چه سالی می رسد 
و وس��ایلی که در این پیست ها استفاده می شود، آیا 
نیازی به بازس��ازی یا تعویض دارند یا نه. همچنین 
ظرفیت اندک تله کابین ها از دیگر مس��ائلی است که 

معموال عالقه مندان خواهان افزایش آن هستند. 
در تماس��ی که با حوزه مدیریت پیس��ت اس��کی 
دیزی��ن به عن��وان یک��ی از بزرگ ترین پیس��ت های 
اس��کی کشور داش��تیم، یکی از کارکنان این پیست 

پاسخگوی سواالت ما بود.
 وی درباره امنیت و ایمنی این پیس��ت می گوید: 
بازس��ازی هایی در این پیس��ت انجام ش��ده اس��ت؛ 
بازس��ازی هایی که مربوط به وس��ایل م��ورد نیاز در 
این پیست هاس��ت. مثال پیست کوب ها تعویض شده 
و برای رعایت ایمنی در مس��یر اس��کی، تشک ها و 
وسایل ایمنی ساز قرار گرفته است. وجود این وسایل 
در این مس��یر موجب می شود که آسیب رسیدن به 

گردشگران به حد صفر برسد. 
ب��ه گفت��ه کارکن��ان پیس��ت اس��کی دیزی��ن، 
هر چن��د بعضی از دس��تگاه های مورد اس��تفاده در 
این پیس��ت، مرب��وط به 40س��ال پیش اس��ت اما 
بازس��ازی دوباره ش��ده اند و به لح��اظ ایمنی و نوع 
 کارب��ری مش��کلی ب��رای اس��تفاده کنندگان ایجاد 

نمی کنند. 
یک��ی دیگ��ر از نکات��ی ک��ه معموال م��ورد توجه 
اس��تفاده کنندگان قرار می گیرد این اس��ت که چرا 
بعد از گذش��ت س��ال های بس��یار هنوز تله کابین ها 
به ص��ورت چهارنف��ره اس��ت و از تله کابین های��ی با 
ظرفی��ت بیش��تر اس��تفاده نمی ش��ود. در حالی که 
در کش��ورهای دیگ��ر تله کابین های��ی ب��ا ظرفی��ت 
بی��ن 12 ت��ا 20نفر هم نصب ش��ده اس��ت. وجود 
تله کابین هایی با طرفیت باالتر می تواند گردش��گران 
بیش��تری را به س��مت پیس��ت ها روانه کن��د، زیرا 
امکانات بیش��تری در اختیارش��ان ق��رار می گیرد و 
 زمان انتظار برای اس��تفاده از تله کابین ها هم کمتر 

می شود. 
بنابر اظهارات مسئوالن، یکی از دالیل عدم استفاده 
از تله کابین هایی با ظرفیت بیشتر، هزینه های بسیار 
باالی خرید این وس��ایل اس��ت، به ط��وری که تنها 
در پیس��ت اس��کی دیزین برای تعوی��ض کابلی که 

بیش از س��ه هزار متر طول داش��ته و از اتریش هم 
 خریداری ش��ده اس��ت، بیش از 900میلیون تومان 

هزینه شده است. 
خری��د تله کابین ه��ای جدی��د ه��م هزینه ه��ای 
چندص��د میلیون��ی در ب��ردارد، ب��ه همی��ن دلیل 
تاکن��ون تله کابی��ن جدی��دی ب��ا تع��داد نف��رات 
اضاف��ه  ته��ران  اس��کی  پیس��ت های  ب��ه   بیش��تر 

نشده است.
 گفتنی اس��ت پیس��ت اس��کی دیزین با بیش از 
500ه��زار متر مربع وس��عت یک��ی از بزرگ ترین 
پیس��ت های اسکی جهان است که امکانات خاصی 
مانند اس��کی روی چمن هم دارد و در فصل هایی 
غیر از زمستان هم عالقه مندان ویژه خود را جذب 
می کن��د، بنابراین به نظر می رس��د که بازس��ازی 
و نص��ب دس��تگاه ها و وس��ایل تفریح��ی مدرن و 
مطابق با نیازهای روز از جمله حلقه های گمش��ده 
پیست های اس��کی و مکان های تفریحی اینچنینی 

است. 
ب��ا توجه به حجم باالی دوس��تداران این ورزش 
مف��رح و حض��ور گس��ترده آنها در ای��ن مکان ها، 
منطقی اس��ت که مس��ئوالن به فک��ر وارد کردن 
وس��ایل جدید و نص��ب تجهیزات م��درن در این 

مکان ها باشند.
 از دالیل اهمیت این مکان ها و نقش آنها در جذب 
گردشگر همین بس که پیست اسکی دیزین به تنهایی 
در روزهای تعطیل یعنی پنجشنبه و جمعه پذیرای 
بی��ش از دو هزار نفر اس��ت و در روزهای عادی هم 
 بین 600 تا 1000 نفر از امکانات این پیست استفاده

 می کنند.
 البت��ه امکاناتی برای اقامت و تغذیه گردش��گران 
وجود دارد که می توان به وجود س��ه رستوران و دو 

هتل اشاره کرد.

»فرصت امروز« از هزینه های خرید لوازم 
اسکی گزارش می دهد

ست کامل اسکی چند؟

با ش��روع فصل سرما ورزش های زمس��تانی مانند 
اس��کی در بیشتر پیست های کش��ور رونق می گیرد. 
ورزش اس��کی به دو صورت آلپاین  و اسنوبورد است. 
آلپاین ، اس��کی  همراه  با چوبدست  است   اما اسنوبورد، 
اس��کی  بدون  چوب  اس��ت  که در این  رشته ، با کمک  
دس��ت  و کمر تع��ادل  روی  تخته اس��کی  ی��ا همان 

اسنوبورد حفظ  می شود. 
بیشتر ورزشکاران و عالقه مندان این رشته ورزشی 
ب��رای خرید لوازم اس��کی به مراکز ب��ورس این کاال 
مراجعه می کنند. با ش��روع فصل زمستان بسیاری از 
فروشگاه های لوازم ورزش��ی میدان  منیریه ، به مراکز 
بورس  فروش  لوازم  اس��کی تبدیل می شوند. همچنین 
در برخی نقاط شهر تهران فروشگاه های لوازم اسکی 
وج��ود دارد که بس��یاری از ورزش��کاران برای  خرید 
لوازم  بهتر و لوکس به  فروشگاه های  باالی  شهر یعنی 
فروش��گاه هایی  در میدان ونک  و خیابان های سنایی ، 

شیراز و پاسداران  مراجعه می کنند. 
به منظور بررس��ی قیمت خریدوفروش یک س��ت 
لوازم اسکی به یکی از فروشگاه های این رشته ورزشی 
در خیابان پاس��داران مراجعه کردیم و با فروشنده به 

گفت و گو پرداختیم.
رحیمی، فروشنده  لوازم  اسکی  در خیابان  پاسداران، 
می گوید: لوازم مورد نیاز ورزش اسکی به روش آلپاین؛ 
چوب  اس��کی ، کفش  اس��کی ، فیکس  اسکی  که روی  
چوب  اس��کی  برای نگه داش��تن کفش اس��کی نصب 
می شود، باتوم  یا چوب  دست ، کاله ، عینک ، دستکش ، 
کاپش��ن  و ش��لوار است که ورزش��کار یا عالقه مند به 
ورزش اس��کی برای خرید یک ست کامل باید بیش 

از سه میلیون تومان هزینه کند. 
وی  ب��ا بی��ان اینکه لوازم اس��کی از نظ��ر کیفیت 
درجه بندی شده اند، ادامه می دهد: قیمت لوازم اسکی 
به کیفیت آن بستگی دارد به طوری که هرچه کیفیت 
کاال باالتر باشد قیمت آن گران تر است، در حال حاضر 
چوب اس��کی به همراه فیکس اسکی از 800 هزار تا 
دو میلیون و 800 هزار تومان، چوب دست بین 90 تا 
250 هزار تومان، کفش اس��کی بین500 هزار تا یک 
میلیون و 400 هزار تومان و کاپشن و شلوار بین 800 
ه��زار تا دو میلیون و 500 هزار تومان در بازار قیمت 
دارد. رحیمی  می افزاید: همچنین دستکش، جوراب و 
عینک از وسایل ضروری برای ورزش اسکی محسوب 
می شوند که این وسایل جمعا بین 150 تا 350 هزار 

تومان در بازار قیمت دارند. 
رحیم��ی  می گوید: وس��ایل مورد نیاز برای رش��ته  
ورزشی  اس��نوبورد ش��امل  بورد تخته  اسکی، فیکس  
و بوت کفش اس��ت  ک��ه در حال حاضر تخته اس��کی 
ح��دود یک  میلیون و 100 هزار تا دو میلیون تومان و 
بوت کفش بین 300 هزار تا یک میلیون و 200 هزار 

تومان در بازار قیمت دارد. 

اسکی ورزشی گران است یا نه؟ 

این فروش��نده در پاس��خ ب��ه اینکه آیا اس��کی از 
ورزش های گران جامعه محس��وب می ش��ود، تصریح 
می کند: اس��کی به هیچ عن��وان از ورزش های گران 
محسوب نمی شود، زیرا اگر ورزشکار برای خرید یک 
ست کامل اسکی بیش از س��ه میلیون تومان هزینه 
کند به دلیل دوام بسیار باالی این لوازم به مدت هفت 

سال نیازی به خرید دوباره ندارد. 
رحیمی در پاس��خ به اینکه آیا در ایران لوازم اسکی 
تولید می ش��ود، می گوی��د: تا به امروز س��رمایه گذار 
بخش خصوصی درخصوص تولید لوازم اسکی  اقدامی 
نداش��ته به همین دلیل تمام لوازم اسکی موجود در 
بازار وارداتی اس��ت. این فروشنده، در پاسخ به اینکه 
لوازم اس��کی در بازار ایران بیش��تر از چه کشورهایی 
وارد می ش��ود، می افزاید: معموال لوازم  اسکی   در بازار 
ایران  وارداتی با دالر آزاد و یورو از کشورهای  اروپایی  
مانند فرانسه، ایتالیا، آلمان و غیره است. بیشتر لوازم 
اسکی فروشگاه ما هم وارداتی و از کشور فرانسه است. 

رکود حاکم در بازار لوازم اسکی
رحیمی  درخصوص وضعیت حال حاضر بازار خرید 
فروش لوازم اس��کی، می گوید: به دلیل کاهش قدرت 
خرید مردم و وضعیت نامطلوب اقتصادی جامعه بازار 
فروش لوازم اسکی با رکود شدیدی مواجه شده است. 
رحیمی  درخصوص فروش لوازم دست دوم اسکی 
در ب��ازار، تصریح می کند: لباس های دس��ت دوم به 
هی��چ عنوان در فروش��گاه های فروش لوازم اس��کی 
در سطح ش��هر فروخته نمی شود به طوری که شاید 
ورزش��کارها کفش دس��ت دوم خریداری کنند، اما 
به هیچ وجه کاپش��ن و ش��لوار دست دوم نمی خرند، 
مگ��ر افرادی که برای تفریح اقدام به ورزش اس��کی 
کنند که این گونه افراد هم ترجیح می دهند کاپشن 
و ش��لوار را به صورت دست دوم با قیمت 100 هزار 

تومان خریداری کنند. 

سوگند چاوشی

گزارش »فرصت امروز« از کم و کیف ورزشی خانوادگی در ارتفاعات برفی تهران 

اسکی؛ گردشگری برفی
تهمینه سهرابی

کفبازارتجهیزاتگردشگری
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چین بزرگ ترین کشتی کانتینربر دنیا را به آب انداخت. اندازه این کشتی معادل چهار زمین فوتبال است. 

نمودار امروز
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خودپرداز

سـودوکـو

کیوسـک

افزایش ذخایر نفت خام امریکا
لس آنجلس  گ��زارش  به 
اطالع��ات  اداره  تایم��ز، 
انرژی امری��کا از افزایش 
موج��ودی ذخیره نف��ت خ��ام امریکا در هفته گذش��ته 
خب��ر داد. به گزارش خبرگ��زاری رویت��رز، آمارهای اداره 
اطالع��ات انرژی نش��ان داد که با وجود ب��اال رفتن تولید 
در پاالیش��گاه ها، ذخیره نفت خام امریکا در هفته گذشته 
افزایش یافت. ذخیره بنزین امریکا نیز در هفته گذش��ته 
افزایش و ذخیره میعانات گازی این کش��ور کاهش یافت. 
ذخی��ره نفت خام امریکا در هفته گذش��ته به ٢,٦ میلیون 
بشکه افزایش یافت. تحلیلگران پیش بینی کرده بودند که 
این رقم با کاهش ٧٨٠ هزار بش��که ای رو به رو ش��ود. به 
گفته این موسس��ه، ذخیره نفت خام در پایانه کوش��ینگ 
در ایالت اوکالهاما ٧١٨ هزار بش��که افزایش یافت. تولید 
نفت خام پاالیشگاه ها نیز با رشد ١٦١ هزار بشکه ای همراه 
بود، این در حالی است که نرخ مصرف نفت در پاالیشگاه ها 
١/١ درص��د افزایش یافت. بنا بر این گزارش، ذخیره بنزین 
امریکا در هفته ای که گذش��ت یک میلیون بش��که رش��د 
داشت. تحلیلگران پیش بینی کرده بودند که ذخیره بنزین 
امریکا ٦٠٠ هزار بش��که بیشتر باشد. اداره اطالعات انرژی 
امریکا همچنین اعالم کرد که ذخیره میعانات گازی شامل 
گازوئیل و نفت گرمایشی ٢/١میلیون بشکه کاهش یافت. 
تحلیلگ��ران پیش بینی کاهش ١/9 میلیون بش��که ای در 
ذخیره سازی میعانات گازی این کشور داشتند. در همین 
حال واردات روزانه نفت خام امریکا در هفته گذشته ٧٦١ 

هزار بشکه افزایش یافت. 

تروریست های ثروتمند
به گ��زارش رویترز، گروه 
چریک��ی ف��ارک کلمبیا 
ب��ا درآمد س��االنه ٦٠٠ 
میلیون دالر س��ومین گروه تروریستی ثروتمند در جهان 
اعالم شد. گروه چریکی فارک با فعالیت هایی از قبیل تولید 
و قاچاق مواد مخ��در، آدم ربای��ی، دزدی دریایی و اخاذی 
ثروت��ش را افزایش می دهد. ف��ارک در حال حاضر کنترل 
ح��دود 3٠ درصد خاک کلمبی��ا را به ویژه در جنگل های 
جنوب این کش��ور به دس��ت دارد. این منب��ع تاکید کرد: 
این گروه چریکی در س��ال های اخیر بخشی از قدرتش را 
به دلیل تروره��ا و تاکتیک های تهاجمی ارتش کلمبیا بر 
ضد سرکرده های این گروه از دست داده است. گروه فارک 
در حال حاض��ر درگیر مذاکرات صلح ب��ا دولت کلمبیا در 
هاواناست که این مذاکرات نوامبر سال ٢٠١٢ میالدی آغاز 
شد. گروه فارک که بزرگ ترین گروه شورشی کلمبیاست 
از س��ال ١9٦4 میالدی با دولت درگیر جنگ داخلی بوده 
اس��ت. براساس اعالم دیده بان حقوق بشر، این درگیری ها 
ب��ه قیمت جان ٢٢٠ هزار نف��ر و آوارگی پنج میلیون نفر 

تمام شده است. 

استفاده از فیبر کربن در خودرو
به گزارش وال اس��تریت ژورنال، گروه 
اس جی ال ک��ه تامین کننده قطعات 
فیبرکربنی به کار رفته در خودروهای 
برقی بی ام دبلیو بوده، سرگرم مذاکره 
با خودروس��ازان متعدد دیگر برای تامین فیبر کربن برای 
قطعات مختلف خودرو اس��ت. یورگ��ن کوهلر، مدیرعامل 
این ش��رکت در مصاحبه با هفته نامه ویرتسشافتس وچه 
با اش��اره به نیاز برای خودروهای سبک تر و دارای مصرف 
س��وخت بهینه تر، اظهار کرد: اس جی ال با تولیدکنندگان 
زیادی سرگرم مذاکره است، به ویژه فولکس واگن از طریق 
برندهای آئ��ودی و المبورگینی به دنبال اس��تفاده باال از 
قطعات فیبر کربنی است. جنرال موتورز هم اخیرا به استفاده 
بیش��تر از فیبر کربن اش��اره کرده است. پورشه نیز بسیار 
فعال بوده اس��ت. قراردادهای تامین اس جی ال به بزرگی 
س��رمایه گذاری مش��ترکش با بی ام دبلیو نبوده است. این 
شرکت به منظور تولید فیبر کربن برای خودروی هاچ بک 
i3 و خودروی اسپورت i8 یک سرمایه گذاری مشترک با 
بی ام دبلیو ایجاد کرد. با این همه موفقیت خودروهای برقی 
رده i بی ام دبلیو که طراحی آنها میلیاردها هزینه داش��ته، 
در هاله ای از ابهام قرار دارد. مدل i3 تا پایان سپتامبر تنها 
١٠ هزار و ١99 دس��تگاه فروش داشته است.  استفاده از 
فیبر کربن در خودرو هنوز به کسب و کار قابل توجهی برای 
اس جی ال تبدیل نشده است. صنایع خودرو و حمل و نقل در 
سال گذشته تنها دو درصد از فروش اس جی ال را به خود 

اختصاص دادند.

یک��ی از تابس��تان های س��ال های دور، برای 
کارآموزی به کارگاهی رفتم و گفتم که حاضرم 
رایگان کار کنم )چون بر این باور بودم که کیفیت 
کارم خوب اس��ت و هر کسی کارم را ببیند دیر 
یا زود به من موقعیت ش��غلی خوبی را پیشنهاد 
خواه��د داد. فقط کافی اس��ت وارد یک کارخانه 
شوم(. در آن کارگاه، دستگاه های تزریق پالستیک 
ساخته می شد و همین طور در بخش دیگری از 
کارگاه، چند دستگاه تزریق پالستیک به صورت 
فعال وجود داشت و دکمه و درپوش و چرخ دنده 
و چیزهایی شبیه اینها را تولید می کرد. حدود ٢٠ 
نف��ر آنجا کار می کردند که برای کارگاهی که در 
جنوب غرب تهران در حوالی پاسگاه نعمت آباد به 
تزریق پالستیک مشغول است، چندان کم نیست 
و ک��م نبود. مدیر کارگاه، صنعتگری قدیمی بود 
که از دانش رس��می دانشگاهی کم بهره بود. روز 
نخس��ت م��ن را ب��رد و در آن کارگاه با من قدم 
زد و بخش ه��ای مختلف کارگاه را نش��انم داد. 
من هم با تش��کر از اینکه فرصتی در اختیار من 

قرار داده ش��ده اس��ت تا وارد صنعت شوم به او 
گفتم:»امیدوارم با توجه به تجربیاتی که شما در 
صنعت داشته اید و دانشی که من هم در دانشگاه 
کس��ب کرده ام بتوانیم در ی��ک ارتباط دوطرفه، 
به یکدیگر کمک کنی��م. خصوصا اینکه من به 
حوزه های بین رش��ته ای هم عالقه مند هستم و 
عالوه بر مکانیک، در حوزه مدیریت کارگاه های 
کوچک و متوسط هم مطالعاتی داشته ام«. االن 
که به این جمله فکر می کنم، از دهان گشادی که 
چنین جمله ای از آن درآمده بود خجالت می کشم 
و بر خودم و آن ساختار آموزشی که نخستین بار 
این نوع کلمات را بدون شناخت عمق و حواشی 
آنها به من آموخت لعنت می فرستم. مدیر کارگاه 
بزرگوارانه نگاهم کرد و از این پیشنهاد همکاری 
متقابل اس��تقبال کرد و گفت: »برای من باعث 
افتخاره که بتونم از کمک های جوان هوشمندی 
مثل ش��ما استفاده کنم.« خامی و نادانی جوانی 
و غرور کاذب دانش��گاهی، آنقدر مرا ساده اندیش 
کرده بود که مهربانی پش��ت آن واژه ها را نفهمم 
و ندانم آنچه می شنوم پاسخی به یک پیشنهاد 
همکاری دوستانه نیست، بلکه تالشی برای حفظ 

آبرو و ش��خصیت جوان خام و مغروری است که 
فکر می کند کمر به اصالح امور جامعه بسته است! 
محیط کسب و کار، این روزها پر شده از »مصلحان 
ناهمراه«. کس��انی که از راه می رسند و به عنوان 
مدیر، به عنوان کارمند، به عنوان مشاور مدیریت، 
می کوشند همه آنچه را موجود است، اصالح کنند. 
قبل از آنکه با مسیر و فرآیند موجود همراهی کرده 
و آن را به خوبی ش��نیده باشند. کسی که از نگاه 
من کار اشتباهی را انجام می دهد، همیشه اشتباه 
نمی کند. گاهی به پشتوانه هزار رویداد و تصمیم 
و سیاست چنین می کند و حتی اگر هم به دلیل 
نادانی و سادگی باشد، حرف کسی را که تازه امروز 
با او همراه شده است نخواهد پذیرفت. کاش اگر 
به عنوان کارمند اس��تخدام شدیم، قبل از حرف 
زدن و نظر دادن، مدتی با نظام موجود در سازمان 
همراه شویم. هم نگاهمان بازتر می شود و هم نفوذ 
کالممان برای اصالح بیش��تر. کاش اگر به عنوان 
مدیر به سازمانی وارد شدیم، قبل از به هم ریختن 
ساختار موجود، مدتی وقت بگذاریم و کار در آن 
ساختار را تجربه کنیم. همیشه مدیر قبل از من، 

نادان تر از من نبوده است. 

تفاوت محیط کسب و کار، دیروز و امروز

چند روز بعد خانه را به قیمت یک میلیون و 
٢٠٠ هزار تومان فروختم و با نصف آن زمینی 
در حکیمیه تهرانپارس به نام همس��رم خریدم 
و ب��ه او گفتم: »عزیزم! باید س��ه چهار ماه دور 
من را خط بکش��ی، چون باید شبانه روزی کار 
کنم تا کارگاه خ��ودم را راه  بیندازم، اگه موفق 
ش��دم که هیچ، ولی اگر مش��کلی برایم پیش 
آمد و بازداش��ت ش��دم، این زمین را بفروش و 
روزگار خود و بچ��ه را بگذران تا من بیام.« در 
حالی که اش��ک در چش��مانش حلقه زده بود، 
 گف��ت من با تمام وجود در این راه، تو را کمک 

خواهم کرد. 
با نص��ف دیگر پول حاص��ل از فروش خانه، 
س��رمایه اندکی به دس��ت آورده ب��ودم. با این 
س��رمایه یک کارگاه ١5٠ متری کنار رودخانه 

جاجرود اجاره کردم.
فرصتی را که از شرکا  برای فکر کردن گرفته 
بودم، به س��ر آمد. در نشستی که داشتیم، آنها 
با توپ پر آمده بودند و وقتی با پاسخ منفی من 
مواجه شدند، ش��روع به تهدید کردند. اما من 
به خاطر مس��ائل خانوادگی سهم خود را بدون 
دریافت ریالی به پدر خانمم منتقل کردم. کسی 

باورش نمی ش��د اما من با رها ساختن خود، از 
سهمم که رقم قابل مالحظه ای هم بود، گذشتم 
و فق��ط کتاب ه��ای فنی ام را که ی��ادگار آقای 
مهندس زرگریان بود، برداش��تم و از ش��رکت 

خارج شدم.

سرنوشت گدوک
ش��رکای قبلی من، پ��س از مدت کوتاهی 
سهم مرا با قیمتی بسیار عالی فروختند، ولی 
چون دیگر فردی نداشتند که به همه مسائل 
کارخانه اش��راف و تسلط داشته باشد، بعد از 
چند سال کال شرکت را واگذار کردند. مدتی 

بعد هم نام تجاری گدوک تغییر کرد.

نقطه سر خط، آغازی مجدد
ش��رکای قبلی شروع به شایعه سازی کردند 
ک��ه فتاح��ی وضعش خ��راب ش��ده و حتما 
ورشکس��ت می ش��ود. اما من ب��ه روی خودم 
نیاوردم. وارد این مس��ائل حاش��یه ای نش��دم 
و تم��ام ذهنم را معطوف به ای��ن کرده بودم 
که چگونه به اهدافم برس��م. سخت ترین ایام 
عمرم را می گذراندم و ش��ب ها نیز در کارگاه 
می خوابیدم؛ هم��ان کارگاهی که در جاجرود 
اجاره کرده بودم.به تدریج اطالعات مشتریان 
افزایش یافته و نیاز آنها تغییر کرده بود. دیگر 

نمی شد یخچال را به صورت دستی رنگ کرد، 
بلکه باید از رنگ کوره ای استفاده می کردیم. از 
پشم شیشه نیز نباید استفاده می کردیم، بلکه 
فوم را باید به صورت تزریقی می زدیم، بنابراین 
باید دستگاه تزریق می خریدیم. محیط زیست 
هم وارد کار شده بود و مسائل کنترل کیفیت 

بسیار مهم تر از قبل بود.
تجهیز کارگاه ح��دود چهار، پنج ماه زمان 
می خواست، اما در این مدت برای درآمد باید 
چه می کردم؟ فکر جدیدی به ذهنم رس��ید. 
برای ای��ن زمان مح��دود، بهتر دی��دم بدنه 
یخچ��ال را از کارخانه امرس��ون- که بعد از 
انقالب نامش را عوض کرده و پارس ماش��ین 
گذاشته بودند- بخرم و موتور را خودم نصب 
کن��م. این کار انجام ش��د، یعن��ی بدنه را از 
شرکت امرسون س��ابق خریداری می کردم و 

بعد از نصب کمپرسور آن را می فروختم.
ای��ن ایده جدید، مش��کل منابع الزم برای 
ایج��اد کس��ب و کار جدی��د را برطرف کرد. 
البت��ه معتق��دم خالقیت و ن��وآوری در همه 
مراحل کارآفرینی باید وجود داش��ته باش��د، 
چرا که بس��یاری از مس��ائل را حل می کند؛ 
مانند مس��ئله منابع مال��ی که در این مرحله 

گریبانگیر من بود.
ادامه دارد...

سرنوشت گدوک

فقر در میان کودکان
طبق آماری که اخیرا یونیسف 
منتشر کرده است، میزان فقر 
ک�ودکان در کش�ورهایی که 
در سال های اخیر تحت تاثیر 
بحران ها و فشارهای اقتصادی 
قرار داشته اند تا حدود زیادی 

افزایش داشته است. 
ب�رای مث�ال از س�ال 2008 
تاکنون ک�ه سیس�تم بانکی 
کشور ایسلند با سقوط مواجه 
بوده، میزان فقر کودکان در این 
کشور حدود 20 درصد افزایش 
داش�ته و به میزان 32 درصد 

رسیده است. 

گرانی اخیر باعث می ش��ود اقش��ار مختلف جامعه اعم از کارگر، کارمند و. . . فشار زیادی 
را متحمل ش��وند و شرایط زندگی برایشان سخت تر شود، زیرا پایه اصلی خوراک هر فرد 
نان اس��ت، به همین دلیل این افزایش قیمت بی تاثیر نخواهد بود. از آنجایی که همه امور 
به صورت زنجیر وار به هم متصل اس��ت و هیچ کس جدا از بقیه جامعه نیس��ت این باعث 
می شود هر اتفاقی که در جامعه می افتد روی همه اقشار و افراد تاثیر بگذارد، ما همه در 
یک حلقه زندگی می کنیم و عضو یک ملت هس��تیم، این وس��ط ممکن است به بعضی از 
افراد و اقش��ار فشار بیشتری بیاید و به بعضی کمتر و من نیز از این قاعده مستثنا نیستم 
و به عنوان عضو کوچکی از این جامعه این فش��ار را حس می کنم. وقتی چیزی در کش��ور 
گران می ش��ود به تبع آن س��ایر اقالم نیز گران می ش��ود، ولی باید ب��ه ابعاد دیگر قضیه 
نیز توجه کرد. مثال اگر کس��ی غیر  از آقای روحانی رییس جمهور می ش��د، قطع به یقین 
می گویم قیمت کنونی دالر به جای سه هزار و خرده ای، به ٦ هزار تومان هم می رسید، ما 
باید بدانیم که بین بد و بدتر االن در چه وضعیتی قرار داریم، اکنون وضعیت اقتصادیمان 
نس��بت به دو دوره دولت قبل چندان بد نیس��ت، درصورتی که اگر همان سیاس��ت های 
قبل��ی را پیش می گرفتیم اوضاعمان وخیم تر می ش��د. در دول��ت قبلی هر ١٠ روز یک بار 
یک ش��وک جدید به اقتصاد وارد می ش��د و هر ١5 روز یک بار مسئوالن یک حرف جدید 
می زدند و تصمیماتشان را عوض می کردند. این بدان معنا نیست که اکنون اوضاع مطلوب 
و ایده آلی داریم ولی اگر ش��خص دیگری رییس جمهور می شد ما به یک انفجار اجتماعی 
می رسیدیم و شرایط مان اسفبار می شد. ما در حوزه کاریمان یکسری مالحظات اجتماعی 
داریم که خودمان لحاظ می کنیم و یکسری مالحظات سیاسی داریم که بخشی از آن را 
خودمان لحاظ می کنیم و بخش دیگر را مطبوعات لحاظ می کنند. متاسفانه مالحظاتمان 
در این س��رزمین زیاد اس��ت که کم و بیش در همه جای دنیا به همین صورت است ولی 
در کش��ور ما بیشتر است، با خط قرمز های زیادی مواجه هستیم که بخشی از آن را خود 
در نظر می گیریم و بخش دیگرش را جامعه به ما می گوید یا سیاست تعریف می کند که 
این مالحظات کار ما را سخت می کند و باعث می شود آثارمان از سبک و سیاق رئالیستی 

به سمت و سوی سمبلیک پیش رود. 

شوک

منطقه آزاد

دو ماجرایی که امروز برایتان در نظر گرفتیم مربوط است به گوجه فرنگی! 

ماجرای اول
مصرف کنن��دگان ایرانی با کاهش عرض��ه گوجه فرنگی و افزایش قیمت آن تا مرز ٨٠٠ 
تومان مواجه ش��دند، با این حال این محصول به قیمت کیلویی ١3٠٠ تومان صادر شده 

است. 

ماجرای دوم
در حالی که مصرف کنن��دگان ایرانی با کاهش عرضه گوجه فرنگی و افزایش قیمت آن 
ت��ا مرز ٨٠٠٠ تومان مواجه ش��دند، این محصول به قیم��ت کیلویی ١3٠٠ تومان صادر 

شده است. 

تحلیل ماجرای اول
ماجرای اول صحت ندارد به این دلیل که همین دو ساعت پیش به میوه فروشی رفتم 
و دو کیلو گ��رم گوجه را به قیمت کیلویی ٦٠٠٠ تومان خریدم! پس طبیعتا گوجه فرنگی 

کیلویی ٨٠٠ تومان اشتباه و کذب است. 

تحلیل ماجرای دوم
ای��ن ماجرا صحیح اس��ت. گوجه فرنگی همان طور که از اس��مش هم پیداس��ت فرنگی 
اس��ت و متعلق به آن س��وی آبهاست و ما نمی توانیم محصولی را که متعلق به آنان است 
گران تر از کش��ور خودشان به آنها بفروشیم، مانند این است که زعفران ایرانی را چین به 
ما گران تر از ایران بفروشد! پیشنهاد می کنم زین پس گوجه ای که در داخل کشور ایران 
 فروخته می ش��ود به نام گوجه ایرانی تغییر نام دهد تا پس��وند زش��ت فرنگی از روی آن 

برداشته شود. 
همچنین در راستای تسهیل امور و کمک به مردم، راهکاری به نظرم رسید برای اینکه 

بتوانیم مشکل گرانی گوجه را حل کنیم. 
پیشنهاد من این است... 

در فرودگاه ه��ا ورود گوجه فرنگی را به صورت مس��افری آزاد کنن��د و از این طریق هر 
مس��افر بتواند پنج کیلو گرم گوجه فرنگی را با خود به داخل مرزهای ایران بیاورد، از این 
طری��ق می توانیم گوجه را به قیمت ١3٠٠ تومان تهیه کنیم. در ثانی اینکه کس��انی که 
قدرت خرید گوجه فرنگی کیلویی ٨٠٠٠ تومان را ندارند می توانند س��االنه یک مسافرت 
س��ه روز و چهار ش��ب به ترکیه یا دوبی بروند و از آنجا در حد توان گوجه فرنگی با خود 

بیاورند تا مصرف چند ماه شان تامین شود. 
دولت در راس��تای افزایش روحیه ملت و تزریق ش��ادی به مردم گوجه فرنگی را گران 
کرده و در مرحله بعدی با یک حرکت هوشمندانه قیمت صادراتی آن را ارزان تر از داخل 
تعیین کرد، بدین صورت هم میزان مس��افرت مردم افزایش می یابد و هم گوجه فرنگی به 

قیمت ارزان تر وارد می شود. 
در ح��ال حاض��ر قیمت یک کیلو گرم گوجه فرنگی ٨٠٠٠ توم��ان بوده )منبع خبر دوم 
ایسناس��ت( و قیمت هر کیلو گرم مرغ حدود 55٠٠ تومان! با این تفاس��یر املت در حال 

حاضر غذای گرانی محسوب شده و زرشک پلو با مرغ جزو غذاهای ارزان قیمت! 
جوانی از ما پرس��ید که چرا اینقدر به ماجرای گوجه فرنگ��ی می پردازید؟ گفتیم آنچه 

مهم تر از گوجه هست را بیاور تا بپردازیم. 
هنوز هم که هنوز اس��ت بعد از گذش��ت چهار شبانه روز عده ای از دوستان نعره زنان در 

حال دویدن در کویر لوتند. 

گوجه ایرانی

دو میلیون شغل بی تصدی را نخستین بار مدتی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد. 
پس از او رییس دانشگاه جامع علمی-کاربردی حتی رقم را بیشتر اعالم کرد. عبدالرسول پورعباس 
آمار این مشاغل را ٢/5 میلیون نفر ذکر کرد. علت اصلی از نگاه او نداشتن مهارت متقاضیان است. 
در حالی حدود دو میلیون و 3٠٠ هزار بیکار در اقتصاد ایران وجود دارد که طبق آمارهای برخی 
مسئوالن به همین میزان نیز فرصت شغلی در کشور وجود دارد که متصدی ندارد. طبق آخرین 
آمار اعالمی از سوی مرکز آمار ایران در حال حاضر حدود دو میلیون و 3٠٠ هزار بیکار در کشور 
وجود دارد. بیکارانی که به دلیل نداشتن مهارت یا نبودن فرصت های شغلی نتوانسته اند مشغول به 
کار شوند. از این میزان بیش از یک میلیون و ٦٠٠ هزار نفر مرد و حدود ٧٠٠ هزار نفر زن هستند. 
همچنین یک میلیون و ٨٠٠ هزار نفر در بخش شهری و 5٠٠ هزار نفر دیگر در بخش روستایی 
کشور هستند. موضوع قابل توجه دیگر این است که از این دو میلیون و 3٠٠ هزار نفر، ٧٠٠ هزار 
نفر آنها جوانان ١5 تا ٢4 سال و حدود ٨٠٠ هزار نفر دیگر آنان جوانان ٢4 تا ٢9 سال هستند. 
این گروه متقاضیان جوانی هس��تند که احتماال تجربه کاری کمتری دارند و نیاز در بخش های 
آموزش مهارتی در این گروه نسبت به متقاضیان با تجربه بیشتر به نظر می رسد. همان عاملی که 
از نگاه پورعباس باعث شده اکنون مشاغلی بدون متصدی وجود داشته باشند. به همین دلیل به 
نظر می رسد اگر وزارت کار برای حل این مشکل، نوع نگاه ها به اشتغال را هم تغییر ندهد حداقل 
می تواند در عرصه مهارت آموزی اقداماتی انجام دهد که شاید دیگر از نگاه کسانی مانند رییس 

دانشگاه جامع علمی-کاربردی مشاغل بدون متصدی در کشور وجود نداشته باشد. 

سلطان حسین فتاحی
بنیانگذار صنایع امرسان

سعید هوشیار 
طنزنویس

محمدرضا شعبانعلی
کارشناس مدیریت

اردشیر رستمی
طراح و کاریکاتوریست


