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وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سهم یک سومی مسکن در بودجه خانوار 
گفت: وزارت راه وشهرسازی برای ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی 

هدف گذاری کرده که 800 هزار واحد آن در مناطق شهری و 200 
هزار واحد آن در مناطق روستایی ساخته می شود. 

مسکن به بخش خصوصی تکیه کرده است 

وزیر راه و شهرسازی در چهاردهمین همایش سیاست های 
توسعه مسکن در ایران 

نابودی جنگل، نابودی حیات وحش است

مانده از دولت، رانده از صنعت
در س��اختار های نوین اقتصادی 
بخش تحقی��ق و توس��عه به عنوان 
قلب تپن��ده هر س��ازمان ی��ا بنگاه 
ن��وآور، خ��اق و کارا  اقتص��ادی 
مط��رح اس��ت. ل��زوم پرداخت��ن و 
س��رمایه گذاری در بخش تحقیق و 
توسعه برکسی پوش��یده نیست. در 

فضای رقابتی اقتص��اد این روزهای 
جهان بنگاه ی��ا س��ازمانی موفق تر 
است که با برنامه ریزی و نگاه دقیق 
به وضعیت ب��ازار در پی ن��و آوری و 
خاقیت در عرص��ه تولید ب��ه ارائه 
محصوالت جدی��د و نیازآفرینی در 
میان مخاطبان خود اق��دام کند. با 

این توضیح که تفاوتی ندارد شما در 
چه سطحی از تولید و در چه بخشی 
فعالیت کنید؛ ش��رایط ام��روز بازار 
ایجاب می کند که نو آور باش��ید و با 
به کار گیری از عامل نیروی انس��انی 
کارآمد و خاق ایده ه��ای جدید را 

یکی پس از دیگری اجرایی کنید. 

تحقیق و توسعه

قطار اقتصاد منطقه بر ریل ایران، 
ترکمنستان و قزاقستان

گزارش بلومبرگ از بورس تهران

19 درصد سقوط طی سال 2014
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مصرف کنندگانی که 
حق انتخاب دارند

مسیر درست از 
بی وفایی تا وفاداری

 اینجا ماکت
یک فروشگاه نیست

 نگاهی به قوانین تبلیغاتی مرتبط با
حمایت از حقوق مصرف کننده در امریکا
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 ترفندهای بازاریابی
برای کسب و کارهای فصلی

گزارش »فرصت امروز« از نحوه مدیریت 
نمایشگاه خودروهای ماکتی و کودکانه

1011
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 زمین تجارت کشاورزی

با تزریق بودجه بارور نمی شود

در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران مطرح شد: 

بررسی کریدور ریلی شمال- جنوب در کافه مدیران »فرصت امروز«

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 
سهم یک سومی مسکن در بودجه 
خانوار گفت: وزارت راه وشهرسازی 
برای ساخت س��االنه یک میلیون 
کرده  واحد مسکونی هدف گذاری 
که 800 هزار واحد آن در مناطق 
ش��هری و 200 ه��زار واحد آن در 
مناطق روستایی ساخته می شود. 

ام��روز«،  ب��ه گ��زارش »فرصت 
عب��اس آخون��دی روز گذش��ته در 
چهاردهمین همایش سیاست های 
توس��عه مس��کن در ایران ب��ا بیان 
اینکه باید اعتم��اد جامعه علمی را 
به نظام سیاس��ت گذاری برگردانیم، 
اظهار کرد: متاسفانه بخش مسکن 
به طور گسترده ای با حوزه سیاست 
گره خورده که باعث می شود، بخش 
عمده ای از اندیشمندان این حوزه را 

از دست دهیم. 
وی با اش��اره به اهمیت قابلیت 
زندگ��ی در ش��هرها تاکی��د کرد: 
موض��وع مه��م این اس��ت که در 
ش��هرها ب��رای س��اکنان قابلی��ت 
زندگ��ی وجود داش��ته باش��د و از 
طرف��ی هم حمل و نقل ب��ا زندگی 
اس��ت  خ��ورده  پیون��د  ش��هری 
و در ایج��اد ی��ک ش��هر بای��د به 
زیرس��اخت های حمل و نقلی توجه 
زیادی کرد. این عضو کابینه دولت 
یازدهم با اش��اره به س��هم مسکن 
از اقتصاد خانوار و اش��تغال گفت: 
در حال حاضر، س��هم مس��کن از 
ثابت 30درصد،  تشکیل س��رمایه 
اش��تغال ب��ه ط��ور متوس��ط 12 
 25 بانک��ی  تس��هیات  درص��د، 
درصد، گردش نقدینگی 20 تا 30 

و سبد خانوار 33 درصد است. 
تاکید ک��رد: دخالت  آخون��دی 
دول��ت در ح��وزه مس��کن چیزی 
بی��ن 0.5 تا 3 درص��د و می توان 
گفت مس��کن وابس��ته به عملکرد 
و اقدامات بخش خصوصی است. 

وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: 
با توجه به اینکه یک س��وم بودجه 
خانوار صرف تامین مسکن می شود 

و بزرگ ترین اتف��اق خانواده ها در 
زندگی خرید خانه اس��ت، دخالت 
بی ج��ای دولت می توان��د پیامدها 
و تبعات خطرناک زیادی داش��ته 
باش��د، کم��ا اینک��ه دیدی��م که 
تصمیم��ات و دخالت ه��ای دولت 
قبل چه مشکاتی را در این حوزه 

به وجود آورد. 

نقش مسکن در اشتغال
آخون��دی درباره نقش مس��کن 
در افزای��ش تولید ناخالص و ایجاد 
اش��تغال تاکی��د کرد: ی��ک واحد 
افزای��ش و ارزش اف��زوده بخ��ش 
ساختمان مس��کن، تولید ناخالص 
افزای��ش  واح��د   2.1 را  داخل��ی 
می ده��د و ه��ر 69.4 مترمرب��ع 
ساخت مسکن یک شغل مستقیم 
و 0.7 نفر شغل غیرمستقیم ایجاد 

می کند. 
وی با بی��ان اینکه ب��رای تعیین 
سیاست های مس��کنی به نرخ رشد 
خانوار توجه می شود، نه نرخ افزایش 
جمعیت تصریح کرد: از س��ال 75 تا 
90 یعن��ی در یک دوره 15 س��اله 
جمعی��ت ای��ران از 60 میلیون به 
75 میلیون نفر رسیده و 25 درصد 
رشد داشته و تعداد خانوار از 4.8 به 
3.5 درص��د رس��یده و در حالی که 
جمعیت کش��ور 25 درصد رش��د 

داشت، اما رشد خانوار منفی بود. 

 سکونت یک میلیون و 
500 هزار خانوار در یک اتاق 

این عضو کابین��ه دولت با بیان 
اینکه در حال حاضر یک میلیون و 
500 هزار خانوار در خانه های یک 
اتاق��ی زندگی می کند، اظهار کرد: 
باید دید آیا سیاست های مسکنی 
که در دولت گذشته به اجرا رسید 
چقدر توانس��ت این آمار را کاهش 

دهد. 
وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره 
به اهمیت توزیع مناس��ب مسکن 
تاکی��د  اس��تان های مختل��ف  در 

کرد: نکته بسیار مهم نحوه توزیع 
مس��کن در جغرافیای ایران است. 
در ح��ال حاض��ر، ب��ا وج��ود یک 
میلیون و 160 هزار واحد مسکونی 
در کشور کمبود مسکن داریم که 
برای تامین آن به برنامه ریزی های 

بلند مدت نیاز است. 

ساخت 12 میلیون مسکن 
تا سال 1405 

آخون��دی ب��ا اش��اره ب��ه ایجاد 
تقاضای مس��کن تا 12 سال آینده 
گفت: نخستین منبع تقاضا در این 
دوره خانواده های جدید هس��تند 
ک��ه پیش بین��ی می ش��ود در این 
مدت ش��ش میلیون خانوار جدید 
متقاضی مس��کن باشند. همچنین 
بای��د ب��ه تقاض��ای ناش��ی از رفع 
کمبود مس��کن و نوسازی مسکن 

هم پاسخ داده شود. 
وی ادامه داد: برای پاسخ به این 
تقاضا ها باید در پایان این دوره 12 
س��اله، 12 میلیون مسکن ساخته 
شده باشد بنابراین، ساالنه ساخت 
یک میلیون مسکن در دستور کار 
دولت قرار می گیرد که 800 هزار 
واحد س��هم مناطق شهری و 200 
هزار سهم مناطق روستایی است. 

دچار هرج و مرج سیاسی در 
حوزه مسکن شده ایم 

وی ب��ا بیان اینک��ه تهران خود 
ب��ا مش��کل آب و آلودگ��ی ه��وا 
مواج��ه اس��ت، پس چ��ه لزومی 
دارد بارگذاری دوباره ای در ش��هر 
صورت بگی��رد، گف��ت: در دولت 
گذش��ته در بی��خ گ��وش ته��ران 
 400 واحد مسکونی در شهر پرند و 
400 واح��د مس��کونی در ش��هر 
پردیس ساخته شد. این در حالی 
بود که دولت ش��عار تمرکززدایی 
می داد و در پ��ی کاهش جمعیت 

تهران بود. 
آخوندی ادامه داد: با یک هرج و 
مرج سیاسی در این بخش و با یک 

اغتش��اش در حوزه مالی مس��کن 
مواجه هس��تیم که متاس��فانه در 
دولت قب��ل قیمت زمین 9 برابر و 
قیمت مسکن ش��ش برابر افزایش 
پیدا کرد. وی با بیان اینکه حباب 
مسکن در حال تخلیه است، اظهار 
کرد: فعاالن این ح��وزه معتقدند، 
یک س��ال و نیم اس��ت که حباب 
بازار مسکن در حال خروج از این 
بازار اس��ت و هنوز هم این تخلیه 

حباب از این بازار ادامه دارد. 

جمعیت تهران به 11.5 میلیون 
نفر رسیده است 

ای��ن عضو کابین��ه دولت درباره 
در  کازرونی  ش��هید  نگرانی ه��ای 
سال 60 گفت: نگرانی های شهید 
کازرون��ی در آن زم��ان افزای��ش 
جمعی��ت ش��هر تهران ب��ود و در 
حالی ک��ه تهران ب��رای گنجاندن 
7.5 میلی��ون نفر طراحی ش��ده، 
جمعی��ت این کانش��هر در دوره 
کوتاهی به 8.6 میلیون نفر رس��ید 
و در حال حاضر براس��اس میزان 
پروانه س��اختی که در س��ال های 
گذشته صادر شده، جمعیت تهران 
به 11.5 میلیون نفر رسیده است. 
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه دچار 
هرج و م��رج شهرس��ازی ش��ده ایم، 
گفت: تامین خانه مردم این نیست 
ک��ه واحدهای��ی را در بیابان ه��ای 
اطراف شهر بدون ایجاد امکانات و 
زیرساخت های آب و برق، ورزشی و 
بهداشتی بسازیم و متاسفانه تاوان 
این سیاست های هرج و مرج طلبانه 

را یک ملت پس می دهند. 
وی ب��ا بیان اینکه دولت یازدهم 
میراث دار مسکن مهر است، تاکید 
ک��رد: هم��واره خ��ودم را به جای 
خریداران مس��کن مهر می گذارم 
و با خری��داران همدردی می کنم. 
بنابرای��ن، موضوع مس��کن مهر را 
به طور روزانه پیگی��ری می کنم و 
امیدوارم مش��کات مس��کن مهر 

به زودی حل شود. 

نشست اعضای س��ازمان همکاری 
ش��انگهای با حضور سران کشورهای 
عض��و از جمل��ه ایران در قزاقس��تان 
برگزار ش��د.  س��ران کشورهای عضو 
در  ش��انگهای  هم��کاری  س��ازمان 

شهر آس��تانه، پایتخت قزاقستان، در 
نشست این سازمان حضور پیدا کرده 
و درح��ال بح��ث درب��اره موضوعات 
مختلف اقتصادی و سیاسی هستند.  
به گزارش رادیو فری یروپ، ، بحران 

اوکراین و روس��یه  یکی از اصلی ترین 
موضوعاتی است که سران کشورهای 
عضو این س��ازمان به آن پرداخته اند.  
قزاقس��تان،  چی��ن،  کش��ورهای 
قرقیزس��تان، روس��یه و تاجیکستان 

در س��ال 1996 گ��روه ش��انگهای را 
راه ان��دازی کردند و در س��ال 2001 
نیز ازبکستان به این گروه اضافه شد و 
نام آن نیز رسما به سازمان همکاری 

شانگهای تغییر کرد. 

برگزاری نشست سران سازمان همکاری شانگهای در قزاقستان

وزیر راه و شهرسازی در چهاردهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران: 

مسکن به بخش خصوصی تکیه کرده است 
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ای��ران در ح��ال مذاک��ره با 
ارمنستان برای تهاتر گاز با برق 
این کشور است. فعاالن بخش 
برق بر این باورن��د که با اتصال 
ش��بکه برق ایران به ارمنستان 
و سپس روس��یه، به تدریج در 
راس��تای تبدیل ش��دن کشور 
به ه��اب ان��رژی منطق��ه گام 
برمی داریم. ام��ا خطوط انتقال 
فرس��وده ایران، معضلی بزرگ 
در راس��تای دس��تیابی به این 

هدف است. 
تقاضای رو ب��ه افزایش برق 
در کشور سبب ش��ده تا دولت 
هر س��ال به ایجاد نیروگاه های 
جدی��د مجبور باش��د. در حال 
حاضر، ایران با 70 هزار مگاوات 
ظرفیت نیروگاهی نصب ش��ده 
رتبه 14 جه��ان در تولید برق 
و رتبه اول منطق��ه را دارد. اما 
با این وجود، هنوز ه��م نیاز به 
ایجاد نیروگاه های جدید برای 
پاس��خگویی به نیازهای رو به 
تزاید جامعه هس��تیم. با توجه 
به اختالف س��اعات بین ایران 
و کشورهای همس��ایه، دولت 
بخش��ی از نیازهای جامعه را از 
طریق واردات ب��رق از مناطق 
همجوار تامین می کند. به این 
ترتیب، شاید بتوان امیدوار بود 
وقوع س��ونامی کمبود انرژی را 
که بارها بخش خصوصی درباره 
آن هش��دار داده بود، اندکی به 
تاخیر اندازد. به دلیل نیاز فوری 
کش��ور به تامین انرژی، حمید 
چیت چیان، وزیر نیرو در حاشیه 
دوازدهمین اجالس مش��ترک 
همکاری های اقتصادی ایران و 
ارمنستان که با دو سال تاخیر 
برگزار ش��د، اعالم ک��رد: ایران 
قص��د دارد اجرای خط س��وم 
انتقال انرژی از ارمنستان را در 

دستور کار خود قرار دهد. 
وزیر نیرو در ادامه با اشاره به 
اینکه به ازای ب��رق وارداتی به 
کشور، به ارمنس��تان گاز صادر 
می کنیم، اجرای ای��ن پروژه را 
منوط به تفاهم بین وزارت نفت 
ایران و دولت ارمنستان دانست. 

تهاتر، اقتصادی ترین راه 
برای تامین انرژی

در صورت توافق وزارت نفت 
و دولت ارمنس��تان، ایران گاز 
بیش��تری در اختیار این کشور 
قرار خواهد داد تا برق بیشتری 
از ارمنس��تان به ای��ران صادر 
ش��ود. مدتهاس��ت گاز ایران از 

طریق یک خط لول��ه گازی به 
این کش��ور منتقل می ش��ود. 
ارمنس��تان نیز به دلیل داشتن 
نیروگاه های برق آبی زیاد، برق 
ارزانی تولید کرده و انرژی مازاد 
خود را در مواقع لزوم در اختیار 
ایران قرار می ده��د. این روزها 
ایران تالش می کند برق ارزان 
بیش��تری از این کشور دریافت 
کند. آرش نجفی، نایب رییس 
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی 
بر این باور اس��ت ک��ه به جای 
س��اخت نیروگاه های جدید در 
کشور، بهتر است نیازهای خود 
را از ارمنس��تان یا کش��ورهای 

همسایه تامین کنیم. 
وی در پاس��خ به این پرسش 
»فرص��ت امروز« که آی��ا تهاتر 
گاز بی��ن ایران و ارمنس��تان از 
نظ��ر اقتصادی به صرفه اس��ت، 
این گون��ه توضی��ح می دهد که 
در حال حاضر ب��رق برای ایران 
گران تمام می شود. اگر خطوط 
انتقال بین ایران و ارمنس��تان 
طوری ساخته ش��ود که اتالف 
انرژی نداشته باشد، انتقال برق 
از این کشور، اقتصادی ترین راه 

تامین نیازهای کشور است. 
نایب رییس کمیسیون انرژی 
اتاق ادامه می دهد که س��ه ماه 
دیگ��ر در برخ��ی نق��اط ایران 
فصل گرم ش��روع می شود و تا 
پنج ماه دیگر کش��ور به سمت 
گرما می رود ت��ا آن زمان قادر 
به ایجاد نیروگاه جدید نیستیم 
اما در کوتاه م��دت می توانیم از 
طریق ارمنستان نیازهای خود 

را تامین کنیم. 
وی استهالک ش��بکه انتقال 
برق و محل نص��ب کنتور -در 
مبدا ی��ا مقصد ی��ا در میانه راه 

انتق��ال- را در قیم��ت تم��ام 
ش��ده برق وارداتی، بسیار موثر 

توصیف می کند. 
نجفی می گوید، سوآپ برق 
ب��ه این مفه��وم که کش��ور در 
زمان هایی که نیاز به این حامل 
ان��رژی دارد، اقدام ب��ه واردات 
آن ک��رده و در مواقع کم باری، 
برق را به کش��ورهای همسایه 
صادر کند، برای ایران مقرون به 
صرفه نیست. اما این استراتژی 
که ب��ه ازای ب��رق دریافتی گاز 
بدهیم، تصمیم درستی است. 

وی ادامه می ده��د که با این 
ش��یوه، گاز که کاالی��ی بدون 
استهالک است، صادر می کنیم 
دارای  کاالی  مقاب��ل  در  و 
اس��تهالک - از نظر فرسودگی 
ش��بکه؛ نیروگاه ه��ا و غیره- را 
وارد کش��ور می کنیم. پس در 
مجموع این تهاتر برای کش��ور 

منافع دارد. 

ایران نیازمند اصالح 
شبکه فرسوده

تبدیل ش��دن ایران به هاب 
ان��رژی منطق��ه هدفی اس��ت 
ک��ه در اس��ناد باالدس��تی و 
سیاست گذاری های کلی کشور 
ب��ه آن توجه شده اس��ت. حتی 
مقام معظم رهبری نیز در ابالغ 
سیاست های اقتصاد مقاومتی 
ب��ه آن تاکی��د داش��ته . عل��ی 
بخشی، نایب رییس سندیکای 
صنع��ت ب��رق در گفت وگ��و با 
»فرصت ام��روز« به ای��ن نکته 
تاکید می کند ک��ه در صادرات 
برق نبای��د قیمت ای��ن حامل 
ان��رژی و گاز را با هم مقایس��ه 
کرد. بلکه مزیت های بی شماری 
در تبادالت ان��رژی بین ایران و 

ارمنستان وجود دارد. 
وی ادام��ه می ده��د ک��ه در 
کش��ورهای همس��ایه، ب��ازار 
مناس��بی برای تب��ادل انرژی 
وج��ود دارد. ای��ران می توان��د 
ب��ا توجه ب��ه اختالف س��اعات 
روش��نایی در ش��مال و جنوب 
کشور، به کریدوری برای انتقال 
ان��رژی تبدیل ش��ود. ب��ه این 
ترتیب از محل انتق��ال انرژی، 
درآمدهای زیادی برای کش��ور 

ایجاد می شود. 
ام��ا نایب رییس س��ندیکای 
برق در پاسخ به این پرسش که 
آیا شبکه فرس��وده انتقال برق 
کش��ور می تواند بستر مناسبی 
ب��رای تبدیل ش��دن ای��ران به 
کریدور برق منطق��ه را فراهم 
کند، می گوی��د: در حال حاضر 
ش��بکه موج��ود ت��وان انتقال 
حجم های کوچک برق، تا سقف 
چهار ت��ا پنج هزار م��گاوات در 
س��ال را دارد. اما برای افزایش 
دادن میزان انتقال، باید شبکه 
تقویت ش��ود و در این حوزه به 
نس��ل جدید خط��وط انتقال و 

سرمایه گذاری مناسب داریم. 
وی معتق��د اس��ت ک��ه اگر 
سرمایه گذاری مناس��ب در این 
بخش وجود داشته باشد، ظرف 
سه تا پنج س��ال می توان شبکه 
برق کش��ور را برای تبدیل شدن 
به هاب انرژی منطقه اصالح کرد. 
بخش��ی در پاس��خ ب��ه این 
پرس��ش که چرا هیچ برآوردی 
از درآمده��ای حاصل از تبدیل 
ش��دن ایران به هاب منطقه یا 
س��رمایه گذاری مورد نیاز برای 
دس��تیابی به این هدف وجود 
ندارد، بیان می کن��د که دولت 
با وج��ود آنکه این سیاس��ت از 

مدت ه��ا پی��ش در برنامه های 
توس��عه ای گنجانده شده، این 

هدف را جدی نگرفته است. 
می کن��د،  اضاف��ه  وی 
ام���ور  وزارت�خ�ان�ه ه���ای 
خارجه و نی��رو بای��د درب��اره 
نیازس��نجی بازاره��ای منطقه 
وارد عم��ل ش��وند ت��ا بخ��ش 
خصوصی برآورده��ای الزم را 
در زمینه فراهم کردن امکانات 
صادرات، تولی��د و انتقال برق 

انجام دهد. 

هدف از تهاتر با 
ارمنستان اتصال به روسیه

به اعتقاد پیام باقری، رییس 
کمیته صادرات سندیکای برق 
هدف از ایجاد خط��وط انتقال 
بین ایران و ارمنس��تان، اتصال 

به کشور روسیه است. 
وی ب��ه »فرص��ت ام��روز« 
می گوید ک��ه اتص��االت برقی 
ایران با کشورهای همسایه، آن 
را به هاب انرژی منطقه تبدیل 
کرده و عالوه بر منافع اقتصادی، 
از نظر امنیتی نیز مزایایی برای 

کشور دارد. 
باق��ری در ادامه با اش��اره به 
اینکه در ح��ال حاض��ر بیالن 
صادرات و واردات برق در ایران 
بین 500 تا 600 مگاوات است، 
عن��وان می  کن��د ک��ه ظرفیت 
صادرات��ی ایران ب��ا ایجاد خط 
س��وم انتقال برق بی��ن ایران و 
ارمنس��تان ب��ه 800 ت��ا هزار 

مگاوات خواهد رسید. 
وی در پاس��خ به این پرسش 
که آی��ا ای��ران برای ص��ادرات 
برق به کش��ورهای همس��ایه 
روابط دیپلماتیک قوی دارد یا 
خیر، می گوید که سال هاس��ت 
کش��ورهای جن��وب ای��ران 
مثل ام��ارات متح��ده عربی به 
دنب��ال ایجاد خ��ط انتقال برق 
زیردریایی هستند. اما ایران به 
این مس��ئله خیلی جدی توجه 

نکرده است. 
ریی��س کمیت��ه ص��ادرات 
سندیکای برق بیان می کند: به 
تازگی قراردادی به امضا رسیده 
که ایران از طریق پاکس��تان به 

هندوستان برق صادر کند. 
وی اضافه می کند که با توجه 
ب��ه موقعیت ای��ران در منطقه، 
می توانیم از کشورهایی که برق 
مازاد ارزان دارند، انرژی تحویل 
گرفت��ه و به کش��ورهای دیگر 
گران تر بفروش��یم یا اینکه حق 

ترانزیت دریافت کنیم. 

بخش خصوصی با تهاتر گاز و برق بین ایران و ارمنستان موافق است

پاشنه آشیل ایران برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه

بسیاری از تحلیل گران و فعاالن 
بازار پس از تصمیم اوپک به عدم 
کاه��ش تولی��د نفت خ��ام خود و 
همچنین سقوط قیمت ها در بازار 
اعالم کردند، این یک جنگ قیمت 
نفتی ب��ا ایاالت متحده اس��ت که 
در یک س��وی این جن��گ قیمت 
عربستان سعودی مهم ترین عضو 
اوپک و بزرگ تری��ن صادرکننده 
نفت در جهان قرار دارد که سعی 
دارد تا با رقابت با امریکا س��همی 
را که به واس��طه افزایش صادرات 
نفت خام امریکا به بازار از دس��ت 

داده است، دوباره به دست آورد. 
ح���ال ح�س���ن روح�ان��ی 
رییس جمهوری ای��ران می گوید، 
سعودی ها با اقدامات اخیر خود در 
بازارهای جهانی نفت هدف ش��ان 
تنها رقابت با امریکا نیس��ت، بلکه 
با دامن زدن به سقوط قیمت نفت 
در ب��ازار قصد دارند تا ب��ه اقتصاد 
کشورهای اس��المی صادرکننده 
نفت در خاورمیانه نیز ضربه بزنند. 
در همین رابط��ه رییس جمهور 
روحانی در جلسه روز چهارشنبه با 
اعضای کابینه خود گفت: کاهش 
ش��دید قیمت نفت در ب��ازار تنها 
دالیل اقتصادی نداش��ته و رکود 
اقتصادی تنها عامل آن نیس��ت، 
بلکه توطئه ای سیاس��ی از سوی 
برخی کشورها به منظور تضعیف 
اقتص��اد کش��ورهای منطق��ه و 
جهان اس��الم و تقوی��ت وضعیت 
اقتصادی برخی کش��ورها اس��ت. 
روحانی افزود: ایران و مردم منطقه 
چنین توطئه ها یا به س��خن دیگر 

خیانت های��ی را که علی��ه منافع 
جهان اسالم است، هرگز فراموش 

نخواهند کرد. 
اگرچ��ه نام��ی از عربس��تان 
س��عودی در س��خنان روحانی به 
چش��م نمی خ��ورد، اما بس��یاری 
از تحلیل گ��ران بر ای��ن باورند که 
ریاض هد انتقادهای روحانی بوده 
اس��ت. الزم به یادآوری است که 
در هفته ه��ای منتهی به برگزاری 
نشس��ت اوپک به منظور بررسی 
قیمت نفت در بازاره��ای جهانی 
برخی کش��ورهای عض��و اوپک از 
جمله ایران و ونزوئال از عربس��تان 
خواستند تا با کاهش یک میلیون 
بش��که ای از نفت تولی��دی اش به 
برق��راری تع��ادل می��ان عرضه و 
تقاضا کم��ک کند، درخواس��تی 
که از سوی سعودی ها رد شد و در 
نهایت اوپک تصمیم گرفت که به 
س��قف تولیدی 30 میلیون بشکه 
در روز خود متعهد بماند. گفتنی 
است که قیمت نفت از 115 دالر 
در ماه ژوئن به کمت��ر از 70 دالر 
در حال حاضر سقوط کرده است. 

روز بعد از نشس��ت اوپک بیژن 
زنگنه وزیر نفت جمهوری اسالمی 
ایران در گفت وگو ب��ا خبرنگاران 
اعالم کرد: انگیزه مقامات عربستان 
از پایین نگه داش��تن قیمت نفت 
رقابت با نفت ش��یل تولید ش��ده 
در امریکاس��ت ک��ه ب��ا توجه به 
گران تمام ش��دن تولی��د و عرضه 
نفت ش��یل چنانچ��ه قیمت نفت 
به کمتر از 65 دالر در هر بش��که 
برسد، دیگر تولید این نفت توجیه 
اقتص��ادی نخواهد داش��ت؛ زیرا 
استخراج نفت از میان سنگ بسیار 
پرهزینه تر از استفاده از شیوه های 

رایج استخراج نفت است. 
در ای��ن میان با بررس��ی میزان 
نفت خ��ام تولی��دی عربس��تان 
س��عودی می ت��وان اثرگ��ذاری و 
اهمیت ای��ن کش��ور در اوپک را 
بیش ازپی��ش درک ک��رد. تولید 
روزانه ریاض یک س��وم کل تولید 
اوپک است. اهمیت این رقم زمانی 
بهتر درک می شود که بدانیم سهم 
سازمان کش��ورهای صادرکننده 
نفت از بازاره��ای جهانی نفت 40 

درصد اس��ت. با این وجود، ریاض 
پیش ت��ر اعالم کرده ک��ه هرگونه 
کاهش در تولید نفت خام صادراتی  
موجب از دس��ت رفتن سهم این 
کشور از بازار خواهد شد و تاکنون 
مقامات سعودی هدف دیگری از 
اتخاذ سیاس��ت های اخیر خود را 
در زمین��ه قیمت و می��زان تولید 
نفت خام تولیدی این کشور اعالم 

نکرده اند. 
با این وجود، عربستان سعودی 
ب��ه درخواس��ت اعض��ای اوپ��ک 
و روس��یه به عن��وان یک کش��ور 
تولید کننده نف��ت غیر عضو برای 
کاهش تولید پاس��خ منف��ی داد. 
اینک��ه عربس��تان بخواه��د برای 
س��هم از دس��ت رفته خود از بازار 
نفت امریکا تالش کند قابل درک 
است، اما اینکه این کشور بخواهد 
از قیمت نفت به عنوان یک سالح 
برای ضرب��ه زدن به همس��ایگان 
مسلمان خود استفاده کند، جای 

تامل دارد. 
در همین راس��تا، کارشناسان 
نظرات مختلفی را مطرح کرده اند: 

یکی از ای��ن تحلیل ها آن اس��ت 
که انگیزه ری��اض از مواضع نفتی 
اخی��رش اقتص��ادی نب��ود، بلکه 
انگیزه ای سیاسی به همراه اندکی 
انگیزه های مذهبی و فرقه ای است. 
این به آن معناس��ت که عربستان 
سعودی که کشوری سنی مذهب 
اس��ت، قصد دارد تا از قیمت نفت 
به عنوان حربه ای ب��رای تضعیف 
روسیه و جمهوری اسالمی ایران 
که کش��وری مس��لمان و شیعی 
اس��ت اس��تفاده کند، زیرا این دو 
کشور مدت هاس��ت که در جریان 
جنگ داخلی سوریه از بشار االسد، 
رییس جمهور این کشور که یکی 
از منتق��دان قدیم��ی عربس��تان 
س��عودی ب��وده و عض��و جامع��ه 
ش��یعیان علوی س��وریه است. در 
مقابل تروریس��ت های منتسب به 
عربستان سعودی و قطر حمایت 

می کنند. 
اگرچه مقامات سعودی هیچ گاه 
در م��ورد چنی��ن تحلیل های��ی 
واکنش نشان نمی دهند، اما چنین 
تحلیلی بی��ش از نظریه های دیگر 
به واقعیت نزدیک است. زیرا حجم 
وس��یع خدمات اجتماع��ی ارائه 
شده به مردم در عربستان و سایر 
همسایگان عرب آن، موجب اتکای 
شدید این کشور و سایر کشورهای 
منطقه به درآمد های نفتی ش��ان 
شده است و هرگونه کاهش شدید 
قیمت نفت در بازارهای جهانی این 
کشورها را با خطر کسری بودجه 
مواجه می کند. در چنین شرایطی 
به نظر نمی رسد، سعودی ها قصد 
و نیت ش��ان از اتخاذ مواضع اخیر 
خود در زمینه قیم��ت نفت صرفا 

اقتصادی بوده باشد. 

روحانی: هدف عربستان از کاهش قیمت نفت تنها رقابت با نفت شیل امریکا نیست
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 صادرات میعانات گازی ایران 
2برابر شد 

آژان��س بین المللی انرژی طی گزارش��ی اعالم کرد، 
صادرات نفت فوق سبک ایران از ۹0 هزار بشکه در روز 
در 11 ماه نخست پارسال به 1۹0 هزار بشکه در روز در 

مدت مشابه امسال رسیده است. 
 به گزارش فارس، آمارهای آژانس بین المللی انرژی 
نشان داد، صادرات نفت فوق سبک ایران در سال 2014 
نسبت به سال پیش از آن بیش از دو برابر شده است و 

به 1۹0 هزار بشکه در روز رسیده است. 
 براساس این گزارش، محموله های نفت سبک ایران 
که به آن میعانات گازی گفته می شود، از پارس جنوبی 
در بازه زمانی ژانویه تا نوامبر امسال به طور متوسط به 

1۹0 هزار بشکه در روز رسیده است. 
این محموله ها در طی مدت مشابه سال گذشته بیش 
از ۹0 هزار بشکه در روز بوده اس��ت. براساس گزارش 
آژانس بین المللی انرژی، از ابتدای امسال تاکنون )سال 
میالدی( صادرات نفت ایران به طور متوسط برابر با 1.1 

میلیون بشکه در روز بوده است. 

افزایش میزان ورودی آب به 
دریاچه سد مهاباد

 مدیر ام��ور آب مهاباد گفت: می��زان آب ورودی در 
سال زراعی جاری به دریاچه سد مهاباد بیش از دو برابر 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. 
محمد عبداللهی در گفت وگو با ایرنا افزود: از ابتدای 
مهرماه تاکنون بیش از 15.8 میلی��ون مترمکعب آب 
وارد سد مهاباد ش��ده که این مقدار سال گذشته 6.64 
میلیون مترمکعب بود. از مقدار آبی که امسال وارد این 
سد ش��ده بیش از 11 میلیون مترمکعب آن ذخیره و 
4.4 میلیون مترمکعب آن نیز برای آب شرب رهاسازی 
ش��ده که این مقادیر س��ال گذش��ته به ترتیب 1.8 و 

4.7 میلیون مترمکعب بود. 
وی با اشاره به اینکه میزان ورودی آب در مقایسه با 
سال گذشته کمتر شده، افزود: در زمان حاضر، میزان 
آب ورودی به دریاچه س��د مهاب��اد 2.8 مترمکعب بر 
ثانیه است که این میزان در مدت مشابه سال قبل 3.2 

مترمکعب بر ثانیه بود. 
عبدالله��ی اف��زود: ب��ر اث��ر بارندگی ه��ای اخی��ر 
رودخانه های حوضه آبریز این دریاچه در ش��اخه های 
»کوتر« و »حمزه آباد« احیا ش��ده، اما هنوز هم حجم 
کل آب ذخیره شده در پشت دریاچه سد کمتر از مدت 
مشابه سال قبل است. س��ال گذشته حجم آب ذخیره 
شده در پشت دریاچه این س��د 54 میلیون مترمکعب 
بود، اما این میزان امسال 53 میلیون متر مکعب است. 
وی ارتف��اع آب در س��د مهاب��اد را ی��ک ه��زار 
و 33۹ متر اع��الم کرد و گف��ت: بر اث��ر بارندگی های 
اخیر ارتف��اع آب س��د نیز بی��ش از یک مت��ر افزایش 
یافته ک��ه این می��زان نی��ز در مقایس��ه با ی��ک هزار 
 و 340 مت��ر ارتف��اع م��دت مش��ابه س��ال گذش��ته 

یک متر کمتر است. 

 ضرر پتروشیمی ها 
از کاهش قیمت نفت 

 یک مقام مس��ئول در صنعت پتروشیمی با اشاره به 
متضرر ش��دن پتروش��یمی ها از کاهش قیمت نفت به 
دلیل تغییر نکردن قیمت نهاده های تولید گفت: حاشیه 

سود پتروشیمی ها کاهش یافته است. 
علی رضا صدیقی زاده در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
روند کاهشی قیمت  های جهانی محصوالت پتروشیمی 
تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت محصوالت داخلی 
هنوز کاهش پیدا نکرده، اکن��ون در زمینه صادرات تا 

حدودی با مشکل روبه رو هستیم. 
وی با بیان اینکه باید در پی کاه��ش قیمت جهانی 
نفت، قیمت مواد اولیه نیز کاهش پیدا می کرد، افزود: 
متاس��فانه این اتفاق نیفتاده و این در حالی اس��ت که 

قیمت محصوالت کاهش پیدا کرده است. 
مدیرعامل پتروش��یمی آبادان در ادامه با بیان اینکه 
محدودیتی در صادرات به کش��ورهای مختلف وجود 
ندارد اظهار کرد: در حال حاضر، به کش��ورهای عراق، 
افغانس��تان، آذربایجان، ترکیه و ترکمنستان صادرات 

داریم. 
صدیقی زاده ادامه داد: مش��کلی برای ص��ادارت به 
اروپا نداری��م، اما از نظر قیمت صادرات به کش��ورهای 
اروپایی صرف نمی کند، به همی��ن دلیل به دنبال این 

امر نرفته ایم. 
وی در ادامه با بیان اینکه هنوز جزییات تعیین قیمت 
خوراک مشخص نیس��ت، گفت: مجلس مجوز تعیین 
فرمول را برای تعیین قیمت خ��وراک به دولت واگذار 
کرده که امر درستی اس��ت، زیرا دولت از واقعیت های 

صنعت پتروشیمی اطالع دارد. 
مدیرعامل پتروشیمی آبادان افزود: تاکنون مذاکراتی 
درباره نح��وه تعیین قیم��ت خوارک ب��ا مجتمع های 

پتروشیمی صورت نگرفته است. 
به گفته او در پتروشیمی  آبادان خوراک از پاالیشگاه 
آبادان تامین می ش��ود و فعال مش��کلی در این زمینه 

وجود ندارد.

وضعیت توسعه آزادگان 6 
پس از اخراج چینی ها

مدیر عامل شرکت مهندس��ی و توسعه نفت ایران با 
اشاره به فعالیت همزمان 16 دستگاه حفاری در طرح 
توس��عه آزادگان جنوبی اعالم کرد: پیشرفت 1۹ ماهه 
چینی ها در توس��عه این میدان مش��ترک نفتی، پنج 

ماهه محقق شد.
به گزارش مهر، با گذش��ت حدود شش ماه از اخراج 
ش��رکت چینی )CNPCI(  از طرح توس��عه میدان 
مش��ترک آزادگان جنوبی، توسعه این میدان مشترک 
نفتی با عراق با حضور شرکت های ایرانی شتاب گرفته 

است. 
عبدالرضا حاجی حس��ین نژاد، مدیر عامل ش��رکت 
مهندسی و توسعه نفت ایران در گفت وگو با مهر درباره 
آخرین وضعیت توس��عه بزرگ ترین میدان مش��ترک 
نفتی ای��ران گفت: هم اکن��ون طرح توس��عه آزادگان 
جنوبی با استفاده از توان ش��رکت های حفاری ایرانی 
از جمله شرکت ملی حفاری ایران شتاب گرفته است. 

این مقام مس��ئول با اش��اره ب��ه اس��تقرار و فعالیت 
همزمان 16 دس��تگاه دکل حف��اری در ای��ن میدان 
مش��ترک نفتی، تصریح کرد: عالوه بر ای��ن به تازگی 
قراردادی با کنسرسیومی ایرانی و خارجی برای حفاری 
50 حلقه چاه جدید امضا شده تا وضعیت حفاری 150 

حلقه چاه نفت در این میدان تعیین تکلیف شود. 
حاجی حس��ین نژاد، با یادآوری اینکه در طول پنج 
ماه خروج پیمانکار چینی از توس��عه این میدان نفتی، 
حدود شش درصد پیش��رفت اجرایی در طرح توسعه 
آزادگان جنوبی حاصل ش��ده اس��ت، اظهار کرد: این 
در حالی اس��ت که ش��رکت چینی در مدت حدود 1۹ 
ماه ۹ درصد پیشرفت را در توسعه این میدان نفتی به 
ثبت رسانده اند.  مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه 
نفت ایران با بیان اینکه پیش بینی می شود تا بهار سال 
آینده به پیشرفت موردنظر چینی ها در توسعه آزادگان 
جنوبی دست یابیم، تاکید کرد: عالوه بر این مطابق با 
برنامه زمان بندی باید تولید نفت در این حوزه مشترک 
تا پایان سال آینده از 50 هزار بشکه فعلی به حدود 80 
هزار بشکه در روز افزایش یابد. وی با تاکید بر اینکه در 
نهایت تولید طالی سیاه از آزادگان جنوبی تا سال ۹5 
به حدود 320 هزار بش��که در روز قابل افزایش است، 
بیان کرد: پیش بینی می شود تا دو سال آینده عملیات 
حفاری بخش عمده ای از چاه های این میدان مشترک 

به پایان برسد. 
به گزارش مهر، پس از اخ��راج پیمانکار چینی طرح 
توس��عه فاز 11 پارس جنوبی در سال گذشته، شرکت 
ملی نفت ایران اردیبهش��ت سال جاری با ابالغ رسمی 
حکمی به ش��رکت چینی )CNPCI(، این پیمانکار 
چینی را رسما از طرح توسعه میدان مشترک آزادگان 

جنوبی خلع ید کرد. 

 تولید اوپک تغییر نمی کند حتی
با کاهش قیمت به 40 دالر 

 پای��گاه خبری بلومب��رگ روز دوش��نبه اعالم کرد: 
امارات متح��ده عرب��ی پیش بینی می کن��د، حتی در 
صورت کاهش قیمت نفت به 40 دالر در هر بشکه نیز 

تولید اوپک تغییر نخواهد کرد. 
به گزارش ایرنا به نقل از بلومبرگ، وزیر انرژی امارات 
متحده عرب��ی گفت: اوپک روی تصمی��م خود خواهد 
ایس��تاد و تولید نفت را کاهش نخواه��د داد، حتی اگر 
قیمت ها به 40 دالر در هر بش��که کاه��ش یابد و قبل 
از آنکه برای برگزاری یک نشس��ت اضطراری تصمیم 

بگیرد، دست کم سه ماه دست نگه خواهد داشت. 
سهیل المزروعی افزود: اوپک فورا تصمیم 27 نوامبر 
)6 آذر( خ��ود مبنی بر حفظ س��قف تولی��د نفت این 
سازمان در س��طح 30 میلیون بش��که در روز را تغییر 

نخواهد داد. 
المزروعی بلومبرگ گفت: ما قص��د نداریم به دلیل 
کاهش قیمت به 60 یا 40 دالر، نظر خود را تغییر دهیم. 
ما قیمت تعیین نکرده ایم، بازار خودش تثبیت خواهد 
ش��د. وضع جاری، توجیه کننده برگزاری یک نشست 
فوق العاده نیست، ضمن آنکه برای در نظر گرفتن یک 

نشست فوری، ما دست کم باید سه ماه صبر کنیم. 

افزایش صادرات نفت ایران به 
کره جنوبی در ماه نوامبر

 خبرگزاری رویترز دیروز اع��الم کرد: صادرات نفت 
ایران به کره جنوبی افزایش یافت، اما این افزایش حجم، 
ناقض تحریم ها نیس��ت و در چارچ��وب توافق موقت 

هسته ای ایران با قدرت های جهانی قرار دارد.
به گ��زارش ایرن��ا، براس��اس این گ��زارش صادرات 
نفت ای��ران به کره جنوب��ی در ماه نوامب��ر 6.5 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته افزایش یافت، اما 
حجم صادرات به این کش��ور در 11 ماه نخس��ت سال 
میالدی جاری همچنان کمتر از میانگین سال 2013 

است و شرایط تحریم را نقض نمی کند.
اطالع��ات اولی��ه گم��رک کره جنوب��ی، پنجمین 
واردکننده بزرگ نفت در جهان روز دوشنبه نشان داد 
سئول در ماه گذشته میالدی 567611 تن یا 138686 
بش��که در روز نفت خام از تهران خریداری کرده، این 
در حالی اس��ت که کره جنوبی در نوامبر سال گذشته 
میالدی، 532851 تن نفت خام از ایران خریداری کرده 
بود. براساس اطالعات و محاس��بات رویترز، صادرات 
نفت ایران ب��ه کره جنوبی در ماه های ژانوی��ه تا نوامبر 
امسال 5.65 میلیون تن یا 124012 بشکه در روز بوده 
که 7.6 درصد از میانگین 134000 بشکه در روز مدت 

مشابه سال گذشته کمتر است.

لیال مرگن

ترجمه: معراج آگاهی
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تامین پنبه م��ورد نیاز صنعت 
نس��اجی ایران به تولی��دات دو 
کشور تاجیکس��تان و ازبکستان 
به شدت وابس��ته شده است. این 
مس��ئله تولیدکنندگان را نگران 
کرده است. در شرایطی که فعاالن 
بخش تولید س��عی می کنند به 
ب��ازار تامین م��واد اولی��ه ایران 
تن��وع بخش��یده و از هن��د پنبه 
مورد نی��از کش��ور را وارد کنند، 
قوانین قرنطینه ای سخت گیرانه 
و تا حدودی منس��وخ شده، سد 
راه آنه��ا شده اس��ت.  روزگاری 
ایران صادرکننده پنبه به س��ایر 
کشورهای جهان بود. زمانی که 
طالی سفید را صادر می کردیم، 
240 ه��زار ت��ن پنب��ه از مزارع 
کش��ور برداشت می ش��د. آفتی 
قرنطینه ای به جان مزارع ایران 
افتاد تا ام��روز محت��اج واردات 
م��اده اولیه از س��ایر کش��ورها 
باش��یم. در حال حاضر با توجه 
ب��ه ظرفیت ه��ای نصب ش��ده 
صنعت نساجی، کشور به حدود 

120هزار تن پنبه نیاز دارد. 
محمد مه��دی ریی��س زاده، 
دبیر کل انجمن صنایع نساجی 
می گوید ک��ه براس��اس آمارها 
می��زان تولید پنبه ب��ه 55 هزار 
ت��ن رس��یده و کیفی��ت الیاف 
پنبه داخلی به ش��دت افت پیدا 
کرده است. در نتیجه برای تامین 
نیازه��ای صنایع نس��اجی باید 
بین 50 تا 70 هزار ت��ن پنبه به 
کشور وارد ش��ود.  وی مهم ترین 
معض��ل فعل��ی تولیدکنندگان 
نخ پنبه ای در کش��ور را محدود 
ب��ودن بازاره��ای تامین کننده 
پنبه می داند.  دبی��ر کل انجمن 
صنایع نس��اجی معتقد اس��ت: 
تاجیکس��تان و ازبکس��تان ک��ه 
تنها تامین کنن��دگان پنبه ایران 
هستند در سه تا پنج سال آینده 
صادرات ماده خام خود را متوقف 

می کنن��د و ن��خ آماده ب��ه دیگر 
کشورها می فروش��ند. زیرا قصد 
دارن��د ارزش افزوده بیش��تری 

نصیب کشور خود کنند. 
وی ادامه می ده��د که هند و 
کش��ورهای افریقایی پنبه های 
مرغوبی دارند، بنابراین می تواند 
نیازهای صنعت نس��اجی ایران 
را تامی��ن کن��د. ام��ا قوانی��ن 
قرنطینه ای ایران اجازه نمی دهد 
دایره تامین کنندگان ماده اولیه 
مورد نی��از تولیدکنن��دگان نخ 

پنبه ای، وسیع تر شود. 
وی تاکی��د می کند که رعایت 
ضواب��ط قرنطینه ای، ب��رای هر 
کش��وری یک ضرورت اس��ت و 
حساسیت های س��ازمان حفظ 
نباتات درباره واردات پنبه قابل 
درک اس��ت، اما تنوع بخشی به 
بازار تامین کننده پنبه ایران نیز 
یک ضرورت اس��ت.  رییس زاده 
ب��ا اش��اره ب��ه توقیف یک��ی از 
محموله های ثبت سفارش شده 
از هن��د در گمرک ای��ران، بیان 
می کند که بهتر اس��ت قرنطینه 
ای��ران اگر نس��بت ب��ه آلودگی 

محمول��ه ای ب��ه »کرم س��رخ« 
اطمینان��ی ن��دارد، اج��ازه ثبت 
سفارش ندهد تا تولیدکنندگان 
دچار زیان ه��ای مالی نش��وند.  
وی اضاف��ه می کند ک��ه با توجه 
به تعامالت تج��اری ایران با هند 
و استفاده از فرمول های تهاتری، 
این کش��ور می تواند مبدا خوبی 
برای تامین بخش��ی از نیازهای 

صنایع نساجی ایران باشد. 

مجوزی که یک شبه 
باطل شد

اهمی��ت تن��وع بخش��ی ب��ه 
بازاره��ای تامین کنن��ده پنب��ه 
ای��ران از دید دول��ت هم مخفی 
نمانده است. سال گذشته دولت 
تصمیم می گیرد ک��ه پنبه مورد 
نی��از صنایع را به ش��رط رعایت 
کردن شرایط قرنطینه ای ایران، 
از کانال های دیگری تامین کند. 
شاید در همین راس��تا، در سال 
92 محموله پنبه ای به وزن چهار 
هزار تن از گمرک ایران ترخیص 
می شود. شروین بادامچی، مدیر 
عامل گ��روه صنعتی ش��ادیلون 

با اس��تعالم از گم��رک و با این 
احتمال ک��ه واردات پنبه از هند 
مجاز و مطابق قوانین قرنطینه ای 
ایران است اقدام به ثبت سفارش 
محموله ای ب��ه وزن دو هزار تن 
از این کش��ور می کن��د؛ اما پس 
از ترخی��ص بخش��ی از محموله 
به وزن 500 تن، س��ازمان حفظ 
نباتات با این توجی��ه که قوانین 
قرنطینه ای ایران رعایت نشده، 
مان��ع از ترخیص بقی��ه محموله 
می ش��ود.  مدی��ر عام��ل گروه 
صنعت��ی ش��ادیلون می گوی��د: 
س��ازمان حفظ نبات��ات ایران از 
روش های��ی ب��رای ضدعفون��ی 
کردن محموله استفاده می کند 
که به اعتقاد طرف هندی در دنیا 

منسوخ شده است. 
وی مدع��ی اس��ت، هندی ها 
اس��نادی ارائه کرده اند که نشان 
می دهد ب��ذر پنبه آنه��ا از نظر 
ژنتیکی دس��ت کاری ش��ده و به 

آفت کرم سرخ آلوده نمی شود. 
بادامچ��ی بیان می کن��د که با 
رایزنی های انجام شده در نهایت، 
س��ازمان حف��ظ نبات��ات اجازه 

می دهد محموله هایی که با مجوز 
این س��ازمان ثبت سفارش شده، 
به صورت پلمب ش��ده به اس��تان 
سیستان و بلوچستان منتقل شود 
و با قوانین ایران ضدعفونی شده و 

به کشور وارد شود. 

خسارت میلیاردی 
یک کشمکش

مدی��ر عام��ل گ��روه صنعتی 
ش��ادیلون می��زان خس��ارت 
مس��تقیم ناش��ی از واردات این 
محموله پنب��ه دو ه��زار تنی را 
850میلیون تومان اعالم می کند. 
وی می گوی��د ک��ه هزینه ه��ای 
جانبی کشمکش های پیش آمده 
بر س��ر ترخیص محموله، بسیار 
بیشتر است، زیرا در مدت زمانی 
که پنب��ه در انباره��ای گمرک 
توقیف بوده، قیمت جهانی پنبه 
10 درصد کاهش یافته و در واقع 
ش��رکت آنها از پنب��ه گران تری 

استفاده کرده است. 
بادامچ��ی ادام��ه می ده��د 
ک��ه ارزش محمول��ه واردات��ی 
ش��ش میلیارد تومان ب��وده که 
این سرمایه سه تا چهار ماه دچار 
خواب ش��ده، پس به اندازه سود 
بانک��ی ارزش محمول��ه متضرر 
ش��ده ایم. ضم��ن آنک��ه جریمه 
دیرکرد در ترخیص هم به دلیل 
توقی��ف محمول��ه در انبارهای 
گمرک به این مجموعه پرداخت 

شده است. 
از س��ال 2015 استفاده از گاز 
متی��ل بروماید در دنی��ا ممنوع 
ش��ده و از این پ��س گاز خردل 
جایگزی��ن آن خواهد ش��د. اگر 
دولت کمی دیرتر مجوز ترخیص 
کاال برای محموله این ش��رکت 
صادر می کردند شاید آنها هرگز 
نمی توانس��تند پنبه خ��ود را به 
ایران وارد کنند و باید آن را امحا 

می کردند. 

فعاالن صنعت نساجی در گفت وگو با »فرصت امروز« مطرح کردند

قوانین منسوخ شده قرنطینه ای سد راه صنعت نساجی

مش��اور وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت از اخذ 340 میلیارد تومان 
حقوق دولتی مع��ادن در 9 ماهه 
ابت��دای س��ال جاری خب��ر داد و 
گفت: درآمدهای معدنی می تواند 
جایگزین کاهش درآمد نفت شود. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، محمدرضا 
بهرامن در نشست خبری با اشاره 
به تداوم روند کاهشی قیمت نفت 
در بازارهای جهانی گفت: شرایط 
نف��ت روزب��ه روز اثرات کاهش��ی 
قیمت خود را در جه��ان به جای 
می گذارد و در کشورهای نفت خیز 
نیز این اثر بیش از گذشته نمایان 
اس��ت و امروز ب��ا توجه ب��ه اینکه 
درآمده��ای نفتی رو ب��ه کاهش 
است، به نظر می رسد بخش معدن 
و صنایع معدنی می تواند در قالب 
یک استراتژی کالن و برنامه های 
کوتاه مدت و میان مدت درآمدهای 
مطلوبی را جایگزین کاهش قیمت 

نفت کند. 
مش��اور وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت در امور معدن افزود: بخش 
معدن الزاماتی دارد ک��ه در کنار 
یک اس��تراتژی قوی می تواند در 
سال آینده ش��رایطی را مهیا کند 
که در کن��ار کاه��ش درآمدهای 
نفتی بتوان به درآمدزایی کش��ور 

کمک کرد. 

وی تصری��ح ک��رد: اگرچ��ه در 
دوره ه��ای متعددی اس��تراتژی 
معدن از س��وی دول��ت تدوین و 
اصالح شده اما متاسفانه هیچ گاه 
به مرحله عملیاتی نرس��یده است 
که البت��ه در کنار این اس��تراتژی 
پیش��نهادهای ش��فافی ب��رای 
روان س��ازی س��رمایه گذاری در 
بخ��ش مع��دن از س��وی فعاالن 
اقتصادی ارائه شده و بخش هایی 
از آن در سند حمایت از تولید در 
قالب الیحه به مجلس ارائه ش��ده 

گنجانده شده است. 
بهرام��ن ادام��ه داد: در چنین 
فضایی که اس��تراتژی مشخصی 
ب��رای بخش معدن وج��ود ندارد، 
به نظر می رس��د برخی مراقبت ها 

در این حوزه بای��د صورت گیرد تا 
فضاهای رانتی شکل نگیرد. 

نایب رییس خانه مع��دن ادامه 
داد: با توجه به اینکه بخش معدن 
دارای قانون است، باید زمینه ای را 
فراهم کنیم که با شفاف س��ازی از 

رانت جلوگیری شود. 
وی با انتقاد از نبود اس��تراتژی 
در بخش معدن، خاطرنشان کرد: 
اگر استراتژی بخش معدن وجود 
داشت، هیچ گاه اجرای هشت طرح 
فوالدی به دولت تحمیل نمی شد، 
البته در کنار این باید اس��تراتژی 
مناسبی نیز برای ش��رایط پس از 

تحریم داشت. 
به اعتقاد وی، بخش معدن بعد 
از تحریم ه��ا مورد توج��ه ویژه ای 

قرار خواه��د گرفت ک��ه چنانچه 
استراتژی مشخص و شفافی برای 
دوران پس از تحریم وجود نداشته 
باش��د، به طور قط��ع نمی توان از 

فرصت ها به خوبی استفاده کرد. 
بهرامن در پاس��خ به سوال مهر 
مبنی بر در نظ��ر گرفتن یک هزار 
و 300 میلیارد تومان برای حقوق 
دولت��ی معادن در الیح��ه بودجه 
سال 94 کل کش��ور گفت: حقوق 
دولتی بر مبنای میزان تولید اخذ 
می شود و عدم دسترسی به تولید 
موجب کاهش این منبع درآمدی 
دولت خواهد ش��د؛ همان طور که 
در 9 ماهه ابتدای امس��ال حقوق 
دولتی معادن 340 میلیارد تومان 

بوده است. 

وی همچنی��ن از طرح��ی در 
دولت خبر داد که ب��ر مبنای آن، 
ظرفیت ه��ا از ع��وارض و حقوق 
دولت��ی به می��زان تولید برس��د، 
چراکه سیکل رکودی چهار سال 
قبل متاسفانه همچنان ادامه دارد. 
مش��اور وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت خاطرنشان کرد: استفاده 
از اب��زار حق��وق دولت��ی معادن 
نباید باعث ش��ود که مش��کالت 
بخش معدن بیش��تر ش��ود، البته 
به نظر می رس��د دولت ب��ا آگاهی 
از رون��د تولی��د می��زان حق��وق 
دولت��ی معادن در الیح��ه بودجه 
س��ال 94 کل کش��ور را نسبت به 
 93، 500 میلی��ارد تومان کاهش 

داده است. 
ب��ه  پاس��خ  در  م��ن  بهرا
ب��ر  مبن��ی  دیگ��ری  س��وال 
س��رمایه گذاری های خارجی در 
بخ��ش معدن خاطرنش��ان کرد: 
تقاضا ب��رای س��رمایه گذاری در 
بخش معدن و صنایع معدنی در 
ایران بسیار باالست و هم اکنون 
تقاضاها از س��مت اکتش��اف به 
س��وی فرآوری رفته است که در 
کنار این، ایمیدرو نیز مذاکراتی 
با کشورهای مختلف برای جذب 
س��رمایه گذاری های خارج��ی 

انجام داده است. 

اخذ 340 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در سال 93
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معدن

بیمه

اتاق بازرگانی 

خودرو 

یادداشت

معدن

سوبسیدهایی که به ترکیه 
می دهیم

بهترین راه کم��ک به تولید بی��ان تخلفات در حوزه 
واردات اس��ت. باید ب��ه این مس��ائل بپردازی��م، زیرا 
تصمیمات دول��ت در این بخش تاثی��ر جدی بر بخش 
تولید خواهد داش��ت. شفاف س��ازی در زمینه واردات 
بدون حس��اب و کت��اب و تخلفات در ای��ن حوزه، یک 
حرکت ملی است. صنعت با مش��کالت کوچکی نظیر 
کمبود مواد اولیه به هر شکل ممکن کنار می آید اما در 
شرایطی که نیاز کشور 100 متر پارچه است و 200متر 
پارچه از خارج کشور وارد ش��ده، تولیدکننده چگونه 

می تواند به فعالیت خود ادامه دهد. 
متاس��فانه در ای��ران واردات رس��می و بی روی��ه به 
ش��کل بی رحمانه ای بخش تولید را تح��ت تاثیر قرار 
داده است. برای تصمیم س��ازی در زمینه واردات هیچ 
نظر سنجی از فعاالن بخش صنعت نمی شود. از زمانی 
که وزارتخانه های صنایع و بازرگان��ی با یکدیگر ادغام 
ش��دند، بزرگ ترین ظلم و خیان��ت در حق صنعت رخ 
داد. بازرگان��ی به خاطر س��هل الوصول ب��ودن، منافع 
مادی و ق��درت مالی که ایج��اد می کند م��ورد توجه 
مدیران اس��ت. معموال کشور به س��متی سوق می یابد 
که واردات ج��ای تولی��د را بگیرد، ام��ا در مقابل همه 
کمبودهای کش��ور با فش��ار بر تولید حل می ش��ود. با 
ارزان شدن نفت، دولت برای حل مشکالت مالی خود 
میزان مالیات بر ارزش اف��زوده ای که بخش تولید باید 
بپردازد را افزایش می دهد. تمام هزینه های تحریم ها را 
بخش تولید پرداخت می کند اما در مقابل برای بخش 
بازرگانی همه چیز مهیا است. در شرایط کنونی رقیب 
بخش تولید ایران کش��ورهای هند و چین هستند که 
نفت ایران را می گیرند و به جای پول آن کاال و محصول 
آماده شده به ایران تحویل می دهند. این کشورها هیچ 
عالقه ای ندارند که ماده اولیه به ایران بفروش��ند، زیرا 
می خواهند ارزش افزوده بیش��تری نصیب کشور خود 
کنند. این رویه سبب ش��ده تولیدکننده ایرانی قدرت 
رقابت خود را در بس��یاری از زمینه ها از دس��ت بدهد. 
در همه جای دنیا برای حفاظت از تولید داخلی قوانین 
خاصی را اجرا می کنند. ام��ا در ایران از چنین قوانینی 
خبری نیست. در حال حاضر ترکیه و ایران در مرزهای 
خود درگیر منازعاتی هس��تند. به خاطر اینکه ایران به 
کامیون های ترکیه سوخت ارزان نمی دهد، این کشور 
در تالش اس��ت برای سیس��تم ترانزیت ایران مالیات 
خاص وضع کند. یعنی به شدت از منافع ملی خود دفاع 
می کنند. ولی بخش تجاری ایران هی��چ گاه به حقوق 
تولیدکنندگان داخلی توجهی ندارد. دولتمردان ایرانی 
به دلیل گرفتاری های زیادی که دارند وقت نمی کنند 
شرایط داخلی را کنترل کنند. در پروتکل اخیری که به 
امضای مسئوالن ایرانی رسیده، برای کاالهای نساجی 
ترکیه که مشابه آن در داخل کشور هم تولید می شود، 
50 درصد تخفیف گمرکی در نظر گرفته شده اس��ت. 
درحالی که ترکیه برای تولیدکنندگان خود مزیت های 
زیادی در نظر می گیرد و قوانین سخت گیرانه ای برای 
کاالهای وارداتی وضع می کند، ای��ران به رقبای خود 
امتیاز می دهد. اگرچه پاکستان مس��تقیما پنبه خود 
را به ایران نمی فروش��د و تولیدکننده ایرانی به صورت 
غیرمستقیم مجبور است با واس��طه خریدهای خود را 
انجام دهد، اما تمام این مسائل قابل تحمل است. آنچه 
پذیرش آن برای بخش تولید سخت است این است که 
تصمیم سازان به فکر تولید و اش��تغال کشور نیستند. 
مشکل واردات مواد اولیه مشکل بسیار کوچکی در برابر 

مصیبت واردات بی ضابطه به کشور است. 

دبیر کمیته زغال سنگ خانه معدن عنوان کرد

 افول معادن زغال سنگ و احتمال 
تعطیلی برخی معادن 

 دبیر کمیته زغال س��نگ خانه معدن گفت: امسال 
وضعیت معادن زغال س��نگ کش��ور رو به افول بوده و 
روند سال جاری نیز بسیار نگران کننده است؛ به طوری 
که اگر روال به همین صورت پیش رود تعداد زیادی از 

معادن زغال سنگ تعطیل خواهند شد. 
به گزارش ایس��نا، محم��د مجته��دزاده اظهار کرد: 
تعطیلی معادن زغال سنگ به معنای بیکاری 8500نفر 
در بخش خصوص��ی و همین تع��داد در بخش دولتی 
اس��ت. تقاضای ما از دولت این اس��ت که کمیته زغال 
س��نگ به منظور رسیدگی به مش��کالت این حوزه در 

وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود. 
دبی��ر کمیته زغ��ال س��نگ خان��ه مع��دن میزان 
س��رمایه گذاری برای اح��داث معادن زغال س��نگ را 
 صدها میلیارد تومان عنوان و اظهار کرد: امسال کمتر از 
یک و نیم میلیون تن زغال سنگ در کشور تولید شد. 

مجتهدزاده با بیان اینکه در یک سال اخیر تالش های 
بس��یاری برای ارتقای این حوزه انجام ش��ده اس��ت، 
پیش بینی کرد: اگر روال به همی��ن صورت پیش رود 
ایران در س��ال 1395 ج��زو عمده ترین کش��ورهای 

واردکننده زغال سنگ است. 
وی با اش��اره به کاهش قیمت جهانی زغال س��نگ 
گف��ت: بای��د ب��رای مقابل��ه ب��ا ای��ن موض��وع و رفع 
 مش��کالت پیش آمده اس��تراتژی منظم و هدفمندی 

ایجاد شود. 

صدور اینترنتی بیمه نامه خودرو 
 امکان تمدید و صدور بیمه نامه شخص ثالث از طریق 

پورتال جامع خودرو کشور فراهم شد. 
و  بیمه نام��ه  تمدی��د  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
ص��دور الحاقی��ه افزای��ش تعه��دات بیمه نام��ه 
 ش��خص ثال��ث خ��ودرو در ای��ن پورت��ال به نش��انی

www.iranecar.com  امکان پذیر است. 
در این ط��رح که با مش��ارکت یکی از ش��رکت های 
بیم��ه ای ص��ورت پذیرفته اس��ت در نخس��تین اقدام 
راه اندازی سیس��تم فروش اینترنت��ی الحاقیه افزایش 

تعهدات بیمه نامه شخص ثالث به بهره برداری رسید. 
پ��س از آن تمدید بیمه نامه ش��خص ثالث به صورت 
اینترنتی اجرایی شد. همچنین در سال جاری عالوه بر 
موارد فوق امکان تمدید و صدور بیمه نامه شخص ثالث 

سایر شرکت های بیمه فراهم شده است. 
مال��کان خودروهای س��واری با کاربری ش��خصی 
می توانند با مراجعه به این سایت، مشخصات بیمه نامه 
خود را استعالم کرده و ضمن پرداخت آنالین مبلغ آن، 

بیمه نامه خود را در منزل یا محل کار دریافت کنند. 
یکی از س��رویس های این سیس��تم، اع��الم نرخ دهی 
به صورت آنالین است که هر کاربر می تواند با وارد کردن 
اقالم مورد نیاز جهت استعالم بیمه نامه، از حق بیمه خودرو 
خود مطلع و در صورت تایید، اقدام به تمدید بیمه نامه خود 
کند. در این طرح مالکان بدون نیاز به مراجعه به نمایندگی 
می توانند بعد از مشخص شدن نرخ حق بیمه نامه، بدون 
در نظر گرفتن اینکه بیمه نامه قبلی از کدام شرکت بیمه ای 

است، اقدام به تمدید بیمه نامه کنند. 
هر کارب��ر می تواند ب��دون محدودیت زم��ان، حتی 
خارج از س��اعات اداری، بیمه نامه خود را تمدید کند، 
زیرا بس��یاری از دارندگان بیمه نام��ه خودرو در بعضی 
مواقع خاص که مجبور به مسافرت می شوند، به واسطه 
انقضای زمان بیمه نامه، نی��از دارند که حتما در همان 
روز و تا قبل از ساعت 24 بیمه نامه خود را تمدید کنند.

سهم 0/7 درصدی پژوهش 
از تولید ناخالص داخلی

 رییس ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
ایران ب��ا بیان اینکه کش��ورهای توس��عه یافته همواره 
سهم قابل توجهی از منابع خود را به پژوهش و تحقیق 
تخصیص می دهند، گفت: در ایران کمتر از 0/7 درصد 
از تولید ناخالص داخلی به موضوع پژوهش اختصاص 
می یابد که این میزان در مقایسه با ارقام سایر کشورهای 

جهان فاصله زیادی دارد. 
به گزارش ایرنا، غالمحس��ین ش��افعی در چهارمین 
جش��نواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت 
افزود: این می��زان تخصیص منابع به ام��ر پژوهش در 
کشورمان در حالی است که کش��ورهای اطراف ایران 
مانند عربس��تان، امارات عربی متح��ده، ترکیه و حتی 
پاکستان توجه خاصی به امر تحقیق و پژوهش دارند. 

وی ب��ا بیان اینکه پژوهش توس��عه پایدار کش��ور را 
تضمین می کند، افزود: توسعه علمی، صنعتی، تجاری 
و فرهنگی نمی تواند ب��دون پرداخت به امر پژوهش به 
توفیق برسد. شافعی اضافه کرد: از طریق نزدیک کردن 
رابطه صنعت و دانشگاه می توان به نتایج قابل قبولی در 

برقرارسازی نسبت علم و عمل دست یافت. 
وی س��پس امر پژوهش را س��نگ زیربنای توسعه و 
صنعت و دانشگاه را بال های توسعه دانست و گفت: در 
کشور ما متاس��فانه تحقیق و پژوهش کمتر به نوآوری 
تبدیل می ش��ود و در تبدیل ایده ها به نوآوری همواره 

ناکارآمد عمل کرده ایم. 
رییس اتاق بازرگان��ی ایران با بی��ان اینکه فرهنگ 
پژوهش برخ��الف فرهنگ آم��وزش گس��ترش پیدا 
نکرده اس��ت، اظه��ار ک��رد: از آنجا که س��ازوکارهای 
تجاری سازی ایده ها در کش��ور وجود ندارد، متاسفانه 
 از ظرفیت ه��ای پژوه��ش نی��ز در اقتصاد به درس��تی 

بهره برداری نمی شود. 

تولید دنا متوقف می شود؟ 
رییس شورای رقابت با اعالم اینکه قیمت 42 میلیون 
تومانی خودرو دنا، نتیجه کار کارشناسی کارشناسان 
مرکز رقابت است، گفت: به هیچ وجه قصد تجدید نظر 

روی قیمت دنا را نداریم. 
به گزارش  پرشین خودرو، مس��ئوالن شرکت ایران 
خودرو قیمت 42 میلی��ون تومانی دنا را ک��ه اخیرا از 
دل جلسه ش��ورای رقابت بیرون آمده است، ناعادالنه 

ارزیابی کردند. 
عبداهلل بابایی، مع��اون فروش گ��روه صنعتی ایران 
خودرو گفت: خودرو نمی تواند با زیان وارد بازار شود و 
قیمتی به آن تعلق بگیرد که نه قیمت تمام شده خودرو 

و نه قیمت بازار آن است. 
این درحالی است که رضا شیوا، رییس شورای رقابت 
گفت: قیمت، نتیجه کار کارشناسی کارشناسان مرکز 
رقابت است و به هیچ وجه قصد تجدید نظر روی قیمت 

دنا را نداریم. 
درحالی ک��ه ای��ران خودرویی ها و ش��ورای رقابت، 
اختالف شش میلیون تومانی در تعیین قیمت دنا دارند، 
رییس شورای رقابت می گوید: در تولید دنا از پلتفرم و 
موتور سمند سورن استفاده شده است که با احتساب 
آپشن ها و تجهیزات اضافی نمی تواند قیمتی بیشتر از 

42 میلیون تومان داشته باشد. 
اما عبداهلل بابایی معتقد است که رنو داستر که اخیرا 
وارد ایران ش��ده، خودرویی است که روی پلتفرم تندر 
»ال 90« سوار شده و اختالف قیمت 50 تا 60 میلیونی 

با تندر دارد و پلتفرم نمی تواند مالک عمل باشد. 
معاون فروش گروه صنعتی ایران خودرو در پاسخ به 
این سوال که درصورت توقف تولید، سرنوشت بیش از 
ش��ش هزار نفری که دنا ثبت نام کردند چه می ش��ود، 
گفت: برای این گروه از مشتریان تصمیم هایی خواهیم 

گرفت که بعدا اعالم خواهیم کرد. 

 توافق ایران و چین برای 
تسریع در طرح های فوالد استانی

رییس هیات عامل ایمیدرو و مدیران دو شرکت چینی سرعت بخشیدن به طرح های 
فوالدی را در نشس��تی بررس��ی کردند.  در این نشست مس��ائل مربوط به تامین مالی 
طرح های فوالدی که از چند ماه قبل توسط بانک مرکزی چین متوقف شده بود حل و 
فصل ش��د.  به گزارش روابط عمومی ایمیدرو در این دیدارمهدی کرباس��یان، رییس 
هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد: طرح های فوالد استانی به تدریج با رفع مشکالت باید 
در سه سال آینده به بهره برداری برسند.  وی با اشاره به توقف چند ماهه طرح ها به دلیل 
مالحظات بانک مرکزی چین برای تامین اعتبار طرح ها گفت: با وجودی که در چند ماه 
اخیر سه طرح دیگر از مجموعه هفت طرح فوالد استانی شامل میانه، شادگان و بافت 
گشایش اعتبار ش��ده اند، اما به دلیل مش��کالت به وجود آمده در زمینه مسائل بانکی، 
متوقف مانده و ایمیدرو همه تالش خود را به کار گرفته تا این مشکالت برطرف شود.  در 
این دیدار معاون شرکت MCC Group  با ابراز تاسف از تاخیر ایجاد شده، تاکید کرد 
که حضور هیات چینی به همراه مسئوالن سایناشور در ایران با هدف تسریع بخشی به 
 MCC Group :این پروژه ها است.  معاون سایناشور )شرکت بیمه دولتی چین( گفت
جزو 100 شرکت برتر دنیاست و 135 هزار نفر کارمند دارد و 750 میلیون تن فوالد دنیا 
را تولید می کند. از نظر دولت چین و سایناشور، هفت طرح فوالدی اهمیت زیادی دارد 
و به همین دلیل با حساسیت فراوان دنبال می شود و درنتیجه، برای رفع مشکالت همه 

تالش خود را به کار خواهیم گرفت. 

وزارت اقتصاد دالیل عدم رشد نرخ بیکاری در بهار 
امسال را اعالم کرد

معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطالعیه ای دالیل عدم رشد 
نرخ بیکاری در بهار امسال را اعالم کرد که براساس آن افزایش نیافتن نرخ بیکاری در 
دوره زمانی مذکور را ناشی از تغییر نرخ مش��ارکت و کاهش جمعیت فعال در دو سال 
1391 و 1392 اعالم کرد.  به گزارش ش��ادا، در اطالعیه معاونت امور اقتصادی وزارت 
اقتصاد آمده است: اقتصاد ایران در س��ال های اخیر همواره بسیار کمتر از ظرفیت های 
اسمی خود فعالیت کرده و در کنار مشکالت س��اختاری در سال های 1390، 1391 و 
1392 به علت تحریم های خارجی، بی انضباطی های پولی و مالی، تش��دید انتظارات 
تورمی و نااطمینانی نسبت به چشم انداز روابط خارجی، بخش قابل توجهی از منابع از 
بخش های تولیدی خارج و جذب فعالیت های سوداگرانه شد.  این اطالعیه می افزاید: 
با روی کار آمدن دول��ت یازدهم، تحت تاثیر چش��م انداز مثبت فض��ای بین المللی و 
بازگش��ت آرامش به بازار ارز، از جذابیت های س��فته بازی به طور محسوسی کاسته و 
بخش قابل توجهی از منابع به سمت فعالیت های مولد هدایت شد.  در بخش دیگری از 
اطالعیه تاکید شده: اقتصاد ایران پس از تجربه هشت فصل رشد منفی و کاهش مداوم 
تولید سال 1390 در س��ال های 1391 و 1392 در فصل اول سال 1393 رشد مثبت 
4.6درصدی را تجربه کرد و بای��د به این نکته توجه کرد که این رش��د مثبت به معنی 
متوقف و معکوس شدن روند کاهشی تولید ناخالص داخلی اس��ت و به معنای بیشتر 

شدن تولید از سال 1390 نیست.

حسن نیل فروش زاده
مدیر عامل نساجی قروه



پس از تح��والت چن��د روز 
گذشته طال در بازارهای داخلی، 
س��که باز هم ب��رای دومین بار 
در یک سال گذش��ته مرز یک 
میلی��ون توم��ان را درنوردید 
و ب��ار دیگ��ر در کان��ون توجه 
تحلیلگران و فع��االن بازار قرار 
گرفت. قیمت س��که ک��ه روز 
پنجش��نبه 20 آذر 975 هزار 
تومان را دیده بود، روز یکشنبه 
ب��ا افزای��ش بی��ش از 20 هزار 
تومانی ب��ه 998 ه��زار تومان 
رس��ید و دیروز هم از مرز یک 

میلیون تومان گذشت. 
شکس��تن مرز قیمت��ی یک 
میلیون تومان و افزایش چند روز 
گذشته قیمت طال این دغدغه را 
برای فعاالن بازار به وجود آورده 
که آیا بازار طال شاهد یک جهش 
قیمتی خواهد ب��ود؟ در این باره 
ب��ا چند نف��ر از کارشناس��ان به 

گفت وگو نشستیم: 

جهش قیمتی در کار 
نیست

دکت��ر س��یدعزیز آرمن، در 
م��ورد عل��ل افزایش ط��ال در 
چند روز گذش��ته به »فرصت 
ام��روز« گف��ت: قیم��ت ط��ال 
افزای��ش چندان��ی نداش��ته و 
نمی ت��وان از آن ب��ه جه��ش 
قیمتی ی��اد کرد، بلکه بیش��تر 
یک نوس��ان کوتاه مدت است. 
در ادامه همین موض��وع بوده 
که س��که هم ب��ا یک نوس��ان 
چنی��ن قیمتی را دیده اس��ت. 
طال یک کاالی چند بعدی است 
و مصارف زیادی دارد؛ یک بعد 
آن زینتی اس��ت، اما بعد دیگر 
آن بیش��تر به ارزش آن مربوط 
اس��ت. وقتی قیمت طال ارزان 
است، عده ای می خرند و زمانی 
که رش��د کرد می فروشند و با 
این کار منبع در آمدی برایشان 
ایجاد می ش��ود. همین موضوع 
باعث شده که طال در برهه هایی 
با جهش قیمتی مواجه ش��ود، 
اما در ش��رایط فعلی نمی توان 

چنین جهشی را متصور شد. 
وی اف��زود: ط��ال در ای��ران 
بیشتر بعد از دارایی مورد توجه 
قرار می گی��رد، بنابراین تحت 
تحت تاثیر عوامل مختلف قرار 
دارد. ط��ال قیمتش بیش��تر به 
بازار جهانی بستگی دارد، وقتی 
قیمت ها در ب��ازار جهانی کم و 
زیاد ش��ود، در بازارهای داخلی 
هم شاهد افزایش یا کاهش آن 

خواهیم بود. 
وی با اش��اره به نوسان اخیر 
قیمت ط��ال و در پی آن س��که 
گف��ت: کاهش قیم��ت جهانی 
نف��ت و افزایش قیم��ت ارز در 

بازارهای داخل��ی محرک این 
نوس��ان قیمتی بوده است. این 
بازارها به هم مرتبط هس��تند، 
هر کدام که تغییر کنند، بر سایر 

بازارها تاثیر می گذارند. 
آرم��ن تاکید ک��رد: افزایش 
قیمت ارز در روزهای گذش��ته 
به یقی��ن از محرک های اصلی 
قیم��ت ط��ال و س��که ب��وده 
اس��ت. عالوه ب��ر ای��ن برخی 
از کارشناس��ان پیش بین��ی 
می کنند، این موضوع بر س��که 

آتی هم تاثیر گذار باشد. 
وی ادامه داد: یک��ی از عوامل 
موثر دیگر در افزایش قیمت طال و 
سکه پایان یافتن ماه محرم و صفر 
اس��ت؛ با پایان گرفتن این ماه ها 
دوباره مراسم های ازدواج افزایش 
یافته و به دنبال آن خرید طال و 
سکه هم افزایش می یابد. به نظر 
می رسد، در پایان صفر مردم برای 
آنکه طالی گران نخرند دست به 
خرید طال و سکه مورد نیاز خود 
زده اند و همین قیمت ه��ا را در 
پایان ماه صفر افزایش داده است. 
دکتر آرمن افزود: در حال حاضر، 
قیمت طال زیاد رش��د نداش��ته 
و بیشتر درگیر نوس��انات در بازار 

است. خیلی هم مشخص نیست 
که این نوسانات چه دلیلی داشته 
است. اگر قیمت طال روند افزایشی 
را ط��ی کند بای��د دنب��ال دلیل 
عمده آن بود. با توجه به ش��رایط 
بد اقتصادی موجود در کش��ور و 
بدبینی هایی که در مورد بیش��تر 
بازارها به خصوص بازار سرمایه و 
مسکن وجود دارد، طبیعی است، 
پولی که در دس��ت مردم است به 
بازار طال تزریق می شود و مردم هر 
چه دارند می فروشند و به ذخیره 
دارایی چون طال تبدیل می کنند. 
در این میان بانک مرکزی هم این 
انگیزه را پیدا می کند تا دارایی های 
خود را به ط��ال تبدیل کند. با این 
وج��ود ممکن اس��ت ع��ده ای از 
مردم هیجانی ش��ده باش��ند، اما 
من فکر نمی کنم افزایش قیمت 
محسوسی در بازار طال در راه باشد 
و تقریبا آرامش در بازار طال وجود 

دارد. 

دور جدید مذاکرات، 
محرک قیمت طال

غالمحس��ین ش��یری، عضو 
کمیس��یون اقتصادی مجلس 
در این خصوص ب��ه »فرصت 

ام��روز« گف��ت: ط��ال تح��ت 
تاثی��ر قیم��ت جهان��ی ق��رار 
دارد. ب��ا افزای��ش ی��ا کاهش 
قیمت جهانی قیمت در داخل 
ک��م و زیاد می ش��ود. در حال 
حاضر، تنش ه��ای زیادی در 
بازاره��ای جهانی وجود دارد. 
به احتمال قوی تحریم روسیه 
بر ب��ازار طالی جهان��ی موثر 
بوده و اث��رات آن در بازار های 
داخل��ی دی��ده ش��ده و باعث 
نوساناتی در کشور شده است. 

وی اف��زود: از س��وی دیگ��ر، 
افزای��ش اخی��ر قیم��ت ارز و 
کاهش قیمت نفت در آن موثر 
بوده اس��ت؛ در چنین شرایطی 
مردم پ��ول خود را ب��ه ذخایر با 
ارزش��ی مثل طال و سکه تبدیل 
می کنند. طبعا زمانی که تقاضا 
زیاد باشد و قیمت افزایش پیدا 
کند مردم بیش��تر به آن سمت 
هجوم می برند. معموال این طور 
است که مردم بیشتر وقتی بازار 
دچار رکود اس��ت، به سراغ طال 
نمی رون��د. در بازاره��ای دیگر 
هم همین طور اس��ت. مثل بازار 
مس��کن؛ وقتی کم��ی قیمتش 
تکان بخ��ورد بنگاه های امالک 

پر از مشتری می شود. بازار طال 
هم همین طوراس��ت زمانی که 
قیمت پایین بود و رکود در بازار 
بود کس��ی س��راغش نمی رفت 
اما با کم��ی افزایش قیمت همه 
به س��مت طال می روند و خرید 
می کنند، همی��ن تقاضای زیاد 
خ��ود باعث گران��ی قیمت طال 
اس��ت. بنابراین رقابت مردم در 
خرید طالی گران ممکن است 
یکی از دالیل عمده این افزایش 
قیمت باشد.  شیری تاکید کرد: 
ممکن است با شروع دور جدید 
مذاک��رات قیمت طال و س��که 

دوباره افزایش داشته باشد. 

افزایش قیمت ارز 
موثر بوده است

محمد کش��تی آرای، رییس 
اتحادیه کشوری فروشندگان طال 
و جواهر با اشاره به قیمت جهانی 
1218 دالری هر اونس طال گفت: 
نرخ سکه بهار آزادی طرح قدیم و 
جدید روز دوش��نبه بیش از یک 

میلیون تومان شده است. 
وی در گفت وگ��و با تس��نیم 
اف��زود: ه��ر قطع��ه نیم س��که 
500 هزار تومان، ربع سکه 273 
هزار تومان و سکه های یک گرمی 
ه��م 172 هزار توم��ان فروخته 
می ش��ود. کش��تی آرای گفت: 
قیمت هر گرم ط��الی 18عیار 
نیز بیش از 99 هزار تومان است. 

رییس اتحادیه کشوری طال 
و جواهر نوس��انات ن��رخ ارز در 
ب��ازار داخلی و افزای��ش تقاضا 
در بازارهای جهانی را دو عامل 
افزایش قیمت سکه عنوان کرد. 
وی در توضیح افزایش قیمت 
سکه بیان کرد: در هفته گذشته 
به دلیل نوس��انات ن��رخ ارز در 
ب��ازار داخلی، با صع��ود قیمت 
سکه مواجه شدیم. عالوه بر این 
موضوع، در چند روز گذش��ته 
قیمت جهان��ی طال ب��ه دلیل 
افزایش تقاضا افزایش پیدا کرد. 
وی ادامه داد از روز جمعه به 
بعد بازارهای جهان��ی تعطیل 
بوده اند. یعنی شنبه و یکشنبه 
بازارهای جهانی تعطیل شده و 
قیمت جهانی فعال ثابت مانده 
است. اما فردا مشخص می شود 
که این روند افزایش��ی خواهد 

بود یا خیر. 
ریی��س اتحادی��ه کش��وری 
طال و جواه��ر اظهار کرد: هفته 
گذشته قیمت طال در بازارهای 
جهانی به دلی��ل افزایش تقاضا 
افزایش داش��ته اس��ت. از آنجا 
که ب��ه روزه��ای پایانی س��ال 
می��الدی نزدیک می ش��ویم و 
خیلی از موسس��ات مالی برای 
تسویه حس��اب نسبت به خرید 
طال اق��دام می کنن��د موجب 

افزایش قیمت طال شد. 

سکه مرز یک میلیون 
تومان را شکست

رییس جمه��ور ب��ا بی��ان اینکه 
سیاس��ت های دولت در حوزه پولی 
و ارزی انقباضی و انبس��اطی نبوده 
اس��ت، گفت: از روز اول، نس��بت به 
افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و 
نحوه استفاده از منابع پولی حساس 
ب��ودم و  هم اکن��ون ب��ر حف��ظ این 

دستاوردها تاکید می کنم. 
 به گزارش پایگاه اطالع رس��انی 
ریاست جمهوری، حسن روحانی در 
جلس��ه دیروز مجمع عمومی بانک 
مرکزی با بیان اینکه سیاس��ت های 
دول��ت در ح��وزه پول��ی و ارزی، 
انقباضی و انبس��اطی نبوده اس��ت، 
اظهار کرد: شرایط بازارهای پولی و 
ارزی در سال های گذشته نامناسب 
ب��ود و بی ثبات��ی و ناامن��ی فعاالن 
اقتصادی کشور را نس��بت به آینده 
ناامید می کرد، اما دولت با تاکید بر 
اتخاذ رویکرد و سیاست انضباطی، 
در این بازارها ثبات اقتصادی ایجاد 

کرد. 
رییس جمهور با اش��اره به اینکه 
در 16 ماه��ی ک��ه از فعالیت دولت 
یازدهم می گذرد، اقدامات خوبی در 
این حوزه انجام ش��ده، افزود: از روز 
اول، نس��بت به افزایش پایه پولی، 
حجم نقدینگی و نحوه اس��تفاده و 
بهره ب��رداری از مناب��ع پولی بانک 
مرکزی حساس بودم و امروز نیز بر 
دستاورد دولت در اجرای انضباط و 

ایجاد ثبات تاکید می کنم. 
روحانی با قدردان��ی از همکاری 
و هماهنگی بانک مرک��زی در این 
عرصه اظه��ار کرد: نوس��ازی بانک 
مرک��زی و نقش��ه راهی ک��ه برای 

ادام��ه حرکت ای��ن بان��ک تدوین 
ش��ده، می تواند ما را در فردایی که 
می خواهیم با دنیا ارتباط بیش��تری 

داشته باشیم، کمک کند. 
رییس شورای عالی اقتصاد با بیان 
اینکه نظام بانکی بدون ارتباط با دنیا 
مفهومی ن��دارد، به مس��ئله تحریم  
بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: باید 
شرایط را به گونه ای فراهم کنیم که 
دست بانک مرکزی برای استفاده از 
اعتبارات خود در بازارهای داخلی و 

خارجی بیش از پیش باز شود. 
وی با ابراز تاسف از اینکه در روابط 
بین المل��ل مناس��بات کش��ورها بر 
مبنای اخالق انسانی، اصول حقوقی 
و عدالت و انصاف پایه گذاری نشده 
است، گفت: در این ش��رایط دولت 
تالش می کند که هرچه سریع تر به 
موضوع تحریم ه��ای ظالمانه پایان 
دهد، دولت می خواهد از حقوق ملت 
ای��ران در همه زمینه ه��ا دفاع کند 
و غنی س��ازی تنها یک��ی از صدها و 

هزاران حق این ملت است. 

روحان��ی در بخ��ش دیگ��ری از 
س��خنان خود با اش��اره به کاهش 
نرخ تورم ب��ه انضب��اط در پرداخت 
سود به سپرده گذاران بانکی تاکید 
کرد و گفت: کمتر س��ابقه داش��ته 
اس��ت که س��ود بانکی بر نرخ تورم 
پیشی بگیرد؛ چنانچه در آغاز دولت 
یازدهم نرخ تورم ب��االی 40 درصد 
و بس��یار بیشتر از س��ود بانکی بود. 
یعنی س��پرده گذاران پ��ول خود را 
در اختیار بانک می گذاشتند و ضرر 
نیز پرداخ��ت می کردند ام��ا امروز 
باید شاهد پرداخت س��ود متعادل 

به آنها باشیم. 
رییس جمهور با ابراز خرس��ندی 
جلس��ه  نخس��تین  تش��کیل  از 
مجمع عموم��ی بانک مرک��زی در 
دول��ت یازدهم و تش��کر از گزارش 
ریی��س کل بانک مرک��زی، اعضای 
ستاد اقتصادی دولت و نماینده ناظر 
بانک مرکزی گفت: کار در ش��رایط 
دشوار و خدمت رس��انی به مردم در 
شرایط سخت و عبور از پیچ و خم ها 

نزد مردم و خدا محاسبه می شود و 
بی اجر و ثواب نمی ماند. 

براس��اس این گ��زارش، در ادامه 
ول��ی اهلل س��یف، ریی��س کل بانک 
مرک��زی نی��ز ب��ا تش��ریح آماری 
دس��تاوردهای دولت در حوزه پولی 
و ارزی نظیر انتش��ار به موقع آمار و 
اطالعات، کنترل پایه پولی، کاهش 
رش��د نقدینگی، مهار ت��ورم، توقف 
رشد منفی اقتصادی، مهار نوسانات 
ن��رخ ارز، مه��ار انتظ��ارات تورمی، 
هدایت ارز به بخ��ش تولید و بهبود 
وضعیت تامین مالی تولیدکنندگان، 
گفت: توقف رکود اقتصادی پس از 
چند فصل متوالی، ثبات در بازارهای 
مالی و اعتماد میان فعاالن اقتصادی 
از عالئ��م خروج از رکود محس��وب 
می شود و بانک مرکزی بر این اصول 

بیش از پیش متمرکز خواهد شد. 
س��یف همچنین به بدهی دولت، 
موسسه ها، سازمان ها و شرکت های 
دولتی و نیز بانک ها به بانک مرکزی 
اشاره کرد و خواستار افزایش سرمایه 

بانک مرکزی، تس��ریع در پرداخت 
بدهی ها و تعدیل س��قف تسهیالت 
تکلیفی ابالغی به بانک مرکزی شد. 
همچنین محمدباق��ر نوبخت، 
مع��اون برنامه ری��زی و نظ��ارت 
راهب��ردی رییس جمه��ور نیز با 
اش��اره به گزارش ش��فاف و دقیق 
ریی��س کل بانک مرک��زی گفت: 
این گ��زارش نش��ان می دهد که 
جهت گی��ری اقتص��ادی دولت و 
سیاس��ت گذاری های س��نجیده 
موجب شده تا تورم تا حد زیادی 
مهار و قدرت خرید خانوارها حفظ 
ش��ود.  وی با تاکید بر اینکه برای 
دولت یازدهم حفظ موفقیت های 
ماه ه��ای گذش��ته درخص��وص 
کنترل نرخ تورم و ثب��ات بر بازار 
ارز از اهمی��ت وی��ژه ای برخوردار 
اس��ت، گفت: تیم اقتصادی دولت 
تمام مساعی خود را در این زمینه 
به کار خواهد بست و بانک مرکزی 
باید از تم��ام ابزارهای��ش در این 
خصوص استفاده کند. محمدباقر 
نوبخ��ت، مع��اون برنامه ری��زی و 
نظارت راهبردی رییس جمهوری 
با اشاره به گزارش شفاف و دقیق 
ریی��س کل بانک مرک��زی گفت: 
این گ��زارش نش��ان می دهد که 
جهت گی��ری اقتص��ادی دولت و 
سیاس��ت گذاری های س��نجیده 
موجب شده تا تورم تا حد زیادی 
مهار و قدرت خرید خانوارها حفظ 

شود. 
حس��ین کثیری ریی��س هیات 
نظارت بانک مرکزی نی��ز عملکرد 

سال 92 این بانک را ارائه کرد. 

رییس جمهور در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی مطرح کرد

سیاست پولی و ارزی دولت؛ نه انقباضی و نه انبساطی
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گزارش 2

خبرنامه

سیف: هیچ برداشت غیر قانونی از 
صندوق توسعه ملی نداشته ایم

درحالی که کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس در 
گزارش��ی از برداش��ت غیرقانونی 4.1میلی��ارد دالر از 
صندوق توسعه ملی توسط دولت یازدهم سخن گفته، 
که ولی اهلل س��یف، ریی��س کل بانک مرک��زی گفت: 
براس��اس حدس و گمان و اطالعات ناق��ص ادعاهایی 

می شود که درست نیست. 
رییس کل بانک مرکزی با رد ادعای برداشت از منابع 
صندوق توس��عه ملی گفت: اینکه هرچند وقت یک بار 
ادعا می شود دولت یا بانک مرکزی مرتکب خالف شده 
به هیچ وجه درست نیست و تقاضا می کنم در صورتی 
که هنوز تردی��دی دارند اعالم کنند تا در یک جلس��ه 
حضوری در بانک مرک��زی با ارائه مس��تندات مراتب 

به صورت کامل توضیح داده شود. 
ولی اهلل سیف در پاسخ به پرس��ش ایرنا در خصوص 
اظهارات مس��عود میرکاظمی، عضو کمیسیون انرژی 
مبنی بر برداشت 4.1 میلیارد دالری از منابع صندوق 
توس��عه ملی بدون مجوز مجل��س افزود: از س��خنان 
میرکاظمی واقع��ا تعجب ک��ردم. در صورتی که هنوز 
تردیدی دارند اعالم کنند تا در یک جلسه حضوری در 
بانک مرکزی با ارائه مستندات مراتب به صورت کامل 

توضیح داده شود. 
به گفته وی، دفاتر بانک مرکزی و صندوق توس��عه 
ملی نش��ان می دهد ک��ه در بانک مرک��زی عینا طبق 
مصوبه س��تاد تدابیر ویژه اقدام شده اس��ت. متاسفانه 
براس��اس حدس و گمان و اطالعات ناق��ص ادعاهایی 
می شود که درست نیست، اصوال نباید براساس چنین 

اطالعات ناقصی این قدر محکم اظهارنظر کرد. 
وی ادامه داد: همان طور که قبال هم گفته شد باتوجه 
به اینکه امکان واریز مطالبات ش��رکت نفت از شرکت 
اینوک به حس��اب های بانک مرکزی وجود نداش��ت، 
بنابر مصوبه ستاد تدابیر ویژه بعد از تایید بدهی مذکور 
توسط شرکت اینوک، بانک مرکزی تاییدیه را به منزله 
وصول تلقی و طب��ق ضوابط مربوطه، س��هم صندوق 
توس��عه ملی و وزارت نفت از آن تامین و معادل ریالی 

بقیه به حساب خزانه واریز شد. 

ارائه گزارش نقشه راه1400 
بانک مرکزی به هیات دولت

در جلسه دیروز هیات دولت، رییس کل بانک مرکزی 
نقش��ه راه 1400 بانک مرکزی را ارائه ک��رد که مورد 

استقبال قرار گرفت. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، هیات دولت 
عصر یکشنبه به ریاست دکتر روحانی، رییس جمهوری 
تشکیل جلس��ه داد و پس از بحث و تبادل نظر اعضای 
دولت درباره مس��ائل و مباحث روز کش��ور تعدادی از 

پیشنهادهای دستگاه های اجرایی به تصویب رسید. 
در ابت��دای این جلس��ه بانک مرکزی گزارش��ی در 
خصوص نقشه راه 1400 بانک مرکزی به هیات وزیران 
ارائه داد. در این گزارش دالیل تدوین نقشه راه 10 ساله 
شبکه بانکی، مهار تورم و نقدینگی، نظارت موثر بر نظام 
پولی و مبارزه با فس��اد، تح��ول در مفاهیم بانکداری و 

فناوری های نوین بیان شد. 

 ابهام در یکسان سازی نرخ ارز
در حالی یکسان سازی نرخ ارز در یکی دو سال اخیر 
مورد توجه دولت و بان��ک مرکزی بوده و پیش تر وعده 
داده شده بود تا در س��ال جاری محقق شود که با روند 
صعودی اخیر نرخ رس��می دالر و تعیی��ن نرخ 2850 
تومانی در بودجه 1394 که احتمال تک نرخی ش��دن 
در س��ال بعد را تقوی��ت می کرد، نظر مدی��ران پولی و 
مالی دولت ورود جدی به این موضوع را تایید نکرده و 

مشروط دانسته است. 
به گزارش ایس��نا، با وج��ود اینکه ولی اهلل س��یف از 
زم��ان ورود خود به بان��ک مرکزی، تک نرخی ش��دن 
ارز را تضمین کرده و در س��ال گذش��ته تاکید کرد که 
یکسان سازی نرخ ارز در سال 1394 از برنامه های اصلی 
بانک مرکزی است، اما با گذشت چند ماه از امسال وی 
و معاونانش اعالم کردند که عزم ما برای این موضوع و 
حذف تبعات ناش��ی از ارز چند نرخی جدی است ولی 

باید شرایط کافی مهیا باشد. 
مقامات بان��ک مرکزی در حالی ک��ه بر جهت گیری 
برای یکسان س��ازی نرخ ارز تا پایان سال جاری تاکید 
داش��تند عنوان می کردند که باید شرایط اقتصادی به 
ثبات رسیده، تورم قابل پیش بینی، مهار و پایدار شده 
همچنین خیال دولت از درآمدهای ارزی آسوده شود. 
در شرایطی که در ماه های گذشته نرخ تورم نسبت 
به سال قبل 20 درصدی کاهش یافته و به نظر می رسد 
مهار شده باشد؛ اما نظر مدیران اقتصادی نسبت به ورود 
جدی به یکسان سازی نرخ ارز تا حدودی کمرنگ تر از 
قبل شده است. البته نه به آن معنا که این مهم به طور 
کامل از دستور کار بانک مرکزی خارج شده باشد، بلکه 
شواهد نشان می دهد که نه تنها برای امسال بلکه برای 

سال آینده نیز تک نرخی شدن ارز قطعی نیست. 
س��یف این را هم اع��الم کرد، ت��ا زمانی ک��ه روابط 
کارگزاری  بانک های ما با بانک ه��ای بین المللی کافی 
نبوده و تثبیت نشود، برنامه ما در اصل به همین ترتیب 
فعلی پیش خواهد رفت.  اما بع��د از صراحت اظهارات 
س��یف در رابطه با تک نرخی ش��دن ارز، با تعیین نرخ 
2850 تومانی برای بودجه س��ال 1394 در حالی که 
برآورد می شد رشد 200 تومانی نرخ رسمی دالر و حتی 
رشد بیشتر آن در س��ال آینده برای تامین مالی دولت 
و حرکت به سمت دالر آزاد باش��د، معاون برنامه ریزی 
رییس جمهور تعیی��ن چنین نرخی را تنه��ا به عنوان 
مبنایی برای درآمدهای بودجه دانست و تاکید کرد که 
دولت هیچ گاه برای تامین کس��ری خود دست به رشد 
این رقم نخواهد زد.  نوبخت با تاکی��د بر اعتقاد دولت 
مبنی بر اینکه که نرخ ارز باید به س��مت یکسان سازی 
برود، اما این بازار است که باید خود را با نرخ مبادله ای 
تطبیق دهد عن��وان کرد: دولت تحت هیچ ش��رایطی 
حتی اگر با کمبود منابع مواجه ش��ود ب��ه هیچ عنوان 
در سال آینده نرخ رسمی دالر را از 2850 تومان باالتر 
نمی برد چون مهار تورم سیاس��ت دیگر ماس��ت و نرخ 
ارز در کش��ور اگر از لحاظ روانی هم ش��ده می تواند بر 

بخش های دیگر اثر گذار باشد. 

قیمتنوع ارز 

34720دالر امریکا

43600یورو

54500پوند انگلیس

30500دالر کانادا

9500درهم امارت

36200فرانک سوئیس

1560لیر ترکیه

9400ریال عربستان

10200رینگت مالزی

119000دینار کویت

5800یوآن چین

550روپیه هند

2945000ین ژاپن

30دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

1,213,20اونس طال

443,000مثقال طال

102,198طالی 18 عیار

998,000سکه بهار آزادی

1,002,000سکه طرح جدید

501,000سکه نیم

274,000سکه ربع

173,000سکه گرمی

بانک دی گواهینامه کیفی »مدیریت 
رسیدگی به شکایات« دریافت کرد

 بان��ک دی موفق ب��ه دریاف��ت گواهی نام��ه کیفیت 
ISO 10002  در بخش مدیریت رسیدگی به شکایات 

شد. 
به گ��زارش اداره کل روابط عمومی بان��ک دی، معاون 
بازرسی و حسابرس��ی داخلی بانک دی با اعالم این خبر 
گفت: بانک دی با ش��عار ارزش آفرینی هم��واره رضایت 
مشتریان را در س��رلوحه اقدامات خود قرار داده است، به 
این منظور در ابتدای سال جاری اقدام به پیگیری و انطباق 
روال های جاری با استانداردها کرد و در نهایت، گواهی نامه 
کیفیت مدیریت رسیدگی به شکایات در آذرماه 93 پس از 

انجام ممیزی نهایی به بانک دی اعطا شد. 
مسعود عابدینی با بیان اینکه ISO10002 چارچوبی 
بین الملل��ی ب��رای مدیری��ت و برنامه ری��زی در جه��ت 
رضایت مندی مشتریان است، افزود: این استاندارد باعث 
می ش��ود که با طبقه بندی نیازهای مش��تریان، مجموعه 

گواهی گیرنده در مسیر مشتری مداری حرکت کند. 
وی با تاکید بر اینکه ISO 10002 ازاس��تانداردهای 
پش��تیبان مدیریت کیفیت است که در س��ازمان جهانی 
اس��تاندارد تدوین ش��ده ادامه داد: تعه��د مدیریت برای 
اجرای این سیستم رکن اصلی است و کلیاتی شامل موارد 
زیر را در بر می گیرد: تشخیص و ردیابی نیازها و انتظارات 
مشتریان ناراضی، ایجاد یک فرآیند برای نحوه رسیدگی 
به ش��کایات، تجزیه و تحلیل و ارزیابی شکایات به منظور 
بهبود کاال و خدمات مورد نیاز، ممیزی فرآیند رسیدگی به 
شکایت مشتریان و کنترل اثربخشی اقدامات انجام شده. 

بازدید وزیر بهداشت از غرفه 
صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان

دکتر قاضی زاده هاش��می با حض��ور در غرفه صندوق 
قرض الحسنه بانک پارسیان ضمن تمجید از فعالیت های 
این صندوق در زمینه قرض الحسنه گفت: یکی از بهترین 
حوزه های بروز و ظهور فعالیت صندوق های قرض الحسنه 
کمک به بیماران و افراد نیازمند درمان و کم بضاعت است 
و حضور بنگاه های��ی مانند صندوق قرض الحس��نه بانک 

پارسیان در این عرصه بسیار ارزشمند و موثر است. 
وزیر بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��کی در جریان 
بازدید خود از غرفه صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان 
بر ضرورت اعتمادس��ازی در میان ش��هروندان از س��وی 
فعاالن قرض الحسنه در کشور تاکید کرد و در گفت و گوی 
صمیمانه با مدیرعامل صندوق و دست اندرکاران مستقر 
در غرفه گفت: با حضور و نقش آفرینی در زمینه کمک به 
بیماران صعب العالج و نیازمند، می توان اعتماد اجتماعی 
را افزایش داد و زمینه توسعه و ترویج بیش از پیش سنت 

حسنه قرض الحسنه را فراهم آورد. 

 اطالعیه  بانک ملی درباره 
کالهبرداری افراد سودجو 

براس��اس اطالعیه بانک ملی ایران، مشتریان از قبول و 
دریافت هر نوع بسته منتسب به کارکنان بانک و پرداخت 
وجه به افراد ناش��ناس در س��اعات غیر اداری خودداری 
کنند، چون اخیرا مواردی از کالهب��رداری افراد فرصت 

طلب در این خصوص رخ داده است. 

افزایش قیمت طال و سکه
صرافان بازار ارز و سکه روزپنجش��نبه نرخ هر دالر امریکا را 
3472 تومان و هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید 
را 957,000 توم��ان تعیی��ن کردند.  ه��ر یورو در ب��ازار آزاد 
4360تومان و ه��ر پوند نیز با 5450توم��ان قیمت خورد.  هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و200تومان 
به خریداران عرضه ش��د. البته هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 

طرح قدیم نیز 998,000 تومان معامله شد. 

نرخنامه

بانک نامه

نسیم نجفی
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واردات

طبق امضای تفاهم نامه 
با سازمان استاندارد صورت می گیرد 

افزایش نظارت بر کیفیت کاالهای 
تولیدی در مناطق آزاد و کاالهای وارداتی 
سازمان ملی اس��تاندارد و مناطق آزاد قشم و کیش 
تفاهم نامه ای در زمینه استانداردسازی، تاثیر تجارت و 
بهبود صادرات و واردات امضا  کردند که براس��اس آن 
برای صدور کیفیت کاالهای تولی��دی در مناطق آزاد 
و کااله��ای وارداتی که مش��مول مقررات اس��تاندارد 

هستند، تعامل و نظارت صورت گیرد. 
به گزارش ایس��نا، نیره پیروزبخت، رییس س��ازمان 
ملی اس��تاندارد، در این مراس��م اظهار ک��رد: یکی از 
اهداف اصلی سازمان ملی اس��تاندارد همکاری با سایر 
سازمان ها و دس��تگاه های مرتبطی است که می توانیم 
ب��ا آنه��ا فعالیت های مش��ترک داش��ته باش��یم. این 
فعالیت های مش��ترک در جهت این نیست که ساختار 
س��ازمان افزایش پیدا کند بلکه به دنبال این هس��تیم 
که نظارت خودمان را به عنوان س��ازمانی فرابخشی بر 

فعالیت های جامعه داشته باشیم. 
وی اف��زود: بر این اس��اس در رویکرده��ای جدید مان 
در چه��ار ح��وزه تایی��د  صالحی��ت، ارزیاب��ی انطباق، 
اندازه شناسی و استانداردسازی فعالیت های مان را دنبال 
می کنیم که در این چهار حوزه مباحث کالن حاکمیتی 
و تصدی گ��ری نهفته اس��ت. رس��یدن به ای��ن اهداف 

امکان پذیر نیست مگر با همکاری سایر دستگاه ها. 
رییس س��ازمان مل��ی اس��تاندارد ادام��ه داد: مناطق 
آزاد اصلی کش��ور از ابتدا در زمینه موضوع تفاهم نامه ها 
خیلی صریح با ما برای تعامل بیشتر وارد مذاکره شدند. 
خوش��بختانه از دو س��ال پیش هم با منطقه آزاد قشم و 
کیش تفاهم نامه هایی را امضا  کردی��م، اما در گذر زمان و 
برای عملیاتی ش��دن تفاهم نامه ها و البته سیاست هایی 
که در دولت یازدهم برای مناطق آزاد تعیین شده است، 
تصمیم گرفتیم بازنگری هایی را در این تفاهم نامه ها برای 
بهره وری بیشتر از این ظرفیت انجام دهیم. در این راستا 
تفاهم نامه های هماهنگی تنظیم شد که امیدواریم مبنای 

خیری برای پیشرفت در آینده باشد. 
پیروزبخت افزود: یکی از هدف های اصلی س��ازمان 
اس��تاندارد و مناطق آزاد تس��هیل تجارت اس��ت که 
این عرص��ه ب��ا ورود کااله��ای باکیفی��ت و تاکید بر 
روان س��ازی صادرات و واردات مورد توجه اس��ت. این 
هدف ه��ای مش��ترک چراغ راه��ی ب��رای عملیاتی تر 
ش��دن این تفاهم نامه ها خواهد بود. در ادامه علی اکبر 
شعبانی فر، مدیرعامل منطقه آزاد قشم، درباره امضای 
این تفاهم نامه عنوان کرد: در راستای قانون و مقررات 
سازمان ملی اس��تاندارد و قانون اداره مناطق آزاد، این 
تعامل برای صدور کیفیت کاالهای تولیدی در مناطق 
آزاد و کاالهای وارداتی که مشمول مقررات استاندارد 

خواهند بود، مورد نظر است. 
وی ادامه داد: در این راس��تا باید مناطق آزاد به جای 
اینکه وارد کننده باش��ند تبدیل به صادر کننده ش��وند 
که خوش��بختانه امروز این برنامه در دس��ت تدوین و 
پیاده شدن است. بر این اس��اس نیازمند سیاست های 
کارب��ردی هس��تیم ک��ه استانداردس��ازی در مناطق 
آزاد انج��ام دهیم تا بتوانیم ش��اخص های اندازه گیری 
را در منطقه توس��عه دهیم و اینکه با رس��یدن به این 
اهداف بتوانیم به گونه ای عمل کنی��م که مناطق آزاد 
تنها وارد کننده نباش��ند. در ادامه علی اصغر مونسان، 
مدیر عام��ل منطقه آزاد کی��ش عنوان ک��رد: مناطق 
تعریف شده ش��ان  ماموریت ه��ای  راس��تای  در  آزاد 

برنامه ریزی های خوبی را به انجام رسانده اند. 
در منطقه آزاد کیش در حوزه گردش��گری و توسعه 
تج��ارت به ویژه در بخ��ش س��خت افزاری برنامه هایی 
را ش��روع کرده ای��م. در این راس��تا عملیات اس��کلت 
35 هزار تن��ی آغاز ش��ده که این اس��کله قادر اس��ت 

کشتی هایی با اندازه بزرگ را پذیرایی کند. 
 همچنی��ن در ح��وزه نرم اف��زاری اقدام��ات خوبی 
ازجمله روان سازی در حوزه فرآیندهای تجاری انجام 

شده است. 
همچنی��ن فعالیت های صادراتی م��ا در عرصه های 
مختلفی چ��ون تجهیزات پزش��کی و بخ��ش صنایع 

غذایی در حال انجام است. 
مدیر عام��ل منطقه آزاد کی��ش ادام��ه داد: رویکرد 
ما دوری کردن از بخش��ینه گری اس��ت، در این زمینه 
سازمان ملی اس��تاندارد کمک هایی را به مناطق آزاد 

برای رسیدن به این هدف انجام داده است. 

مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران خبر داد: 
حذف فرانشیز 

داروهای تخصصی بیماران کلیوی
انوش��یروان محس��نی بندپ��ی گفت: ام��روزه یکی 
از مهم تری��ن و پرهزینه تری��ن بیماری ه��ا در جه��ان 
بیماری های کلیوی و نارسایی کلیه است به طوری  که 
کمبود کلی��ه در برخ��ی از کش��ورها به ی��ک بحران 

اجتماعی تبدیل شده است. 
وی افزود: خوش��بختانه پ��س از اجرای ط��رح تحول 
س��المت درصد باالیی از مش��کالت دارویی این بیماران 
کاهش پی��دا کرده و هزین��ه درمانی و دارویی ش��ماری 
از بیم��اران با حمای��ت و مش��ارکت وزارت بهداش��ت و 
بیمه سالمت تامین می ش��ود. محس��نی بندپی اظهار 
کرد: در حال حاض��ر بیم��اران اختالالت کلی��وی به دو 
گروه پیوندی و دیالیزی تقسیم می ش��وند و اگر بیمه ها 
هزینه های سنگین این بیماری ها را به خصوص در بخش 
دارویی و خدمات بیمارستانی پوشش ندهند به طورحتم 
سهم پرداختی از جیب بیمه شدگان بسیار باال خواهد بود 

و آنها به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. 
وی با اش��اره به هزینه ه��ای س��نگین دارویی این 
بیماران افزود: ما در راس��تای کاهش پرداخت از جیب 
این بیمه شدگان در راس��تای برنامه طرح تحول نظام 
سالمت فرانش��یز داروهای تخصصی بیماران دیالیزی 
شامل تمام دوزها و اشکال مورد تعهد داروهای خاص 
)آهن تزریقی( را ح��ذف کردیم، همچنی��ن حذف یا 
کاهش فرانشیز داروهای تخصصی بیماران پیوند کلیه 

شامل تمام دوزها انجام شد. 

 روس��تاها و مناط��ق نمون��ه 
گردش��گری بازنگری می شوند. 
و  برنامه ری��زی  معاون��ت 
سرمایه گذاری س��ازمان میراث 
و  صنایع دس��تی  فرهنگ��ی، 
گردشگری که به تازگی در دومین 
نشس��ت تخصصی ش��هرداران 
ش��هرهای نمون��ه گردش��گری 
از وضعی��ت آش��فته و بغرنج این 
ش��هرهای نمونه پرده برداشته، 
معتقد اس��ت عالوه ب��ر اینکه از 
ظرفیت های گردش��گری در این 
ش��هرها به��ره الزم برده نش��ده، 
محرومیت آنها نیز بیش��تر شده 
است. مسعود شیرکوندی درباره  
تصمیم های اخیر ای��ن معاونت 
درخصوص مصوبات هیأت وزیران 
به »فرصت امروز« می گوید: هیات 
وزیران 11 ش��هر و دو شهرستان 
را برای معرفی ش��هرهای نمونه 
گردش��گری مص��وب ک��رده و 
مطالعات و کارکرد آن نیز مشخص 
شده و در حال پیگیری این مصوبه 

هستیم. .
و  برنامه ری��زی  معاون��ت 
سرمایه گذاری سازمان میراث 
و  صنایع دس��تی  فرهنگ��ی، 
گردشگری کشور با بیان اینکه 
امکان س��نجی برای ای��ن کار 
انجام ش��ده و در برخی مناطق 
و روستاهای نمونه، جاذبه های 
جدید نیز معرفی خواهد ش��د، 
ادام��ه می ده��د: م��ا در حال 
بررس��ی برای ایج��اد امکانات 
و ملزوم��ات در ای��ن مناط��ق 
هس��تیم. همچنین جاذبه های 
جدید متناس��ب ب��ا کارکرد و 
امکانات تعریف ش��ده روستا و 

منطقه ایجاد خواهد شد. 
ش��یرکوندی در پاس��خ به این 
سوال که برای روستاها و مناطق 
نمونه ای که مصوب ش��ده و هنوز 

برنامه ای برای آنها تعریف نش��ده 
یا نیمه کاره مانده اند چه برنامه ای 
پیش بینی شده است، به »فرصت 
امروز« توضیح می دهد: ما در حال 
بازنگری روستاها و مناطق نمونه 
گردشگری مصوب شده هستیم. 
به گفته وی، وضعیت ش��هرهای 
نمونه گردشگری مساعد است اما 
در روستاها و مناطق نمونه شرایط 

مطلوبی وجود ندارد. 

امکان سنجی و 
نیاز سنجی 

اما شهرها، روستاها و مناطق 
نمونه گردش��گری براساس چه 
تعریف هایی انتخاب می ش��وند 
تعیی��ن ش��ده  معیاره��ای  و 
چیست؟ معاونت برنامه ریزی و 
س��رمایه گذاری سازمان میراث 
فرهنگی این س��ازمان را برای 
تعیین مناط��ق نمون��ه دارای 
برنامه می داند و حرکت سازمان 
را براساس همین برنامه عنوان 
می کن��د. از طرف��ی دیگر، یک 
مدرس گردش��گری در توضیح 
ویژگی ه��ای الزم ب��رای اینکه 
یک منطقه، ش��هر یا روستا در 
ح��وزه گردش��گری به عن��وان 
نمونه شناخته شود، به »فرصت 
امروز« می گوی��د: اینکه منطقه 
ی��ا ش��هر و روس��تایی ویژگی 
فرهنگ��ی، طبیعی ی��ا آداب و 
رس��وم خاصی داش��ته باش��د، 
می تواند یک��ی از معیارها برای 

انتخاب باشد، اما کافی نیست. 
رحی��م یعق��وب زاده ادام��ه 
می دهد: تاسیسات و امکاناتی 
که بای��د در آن منطق��ه ایجاد 
شود، مهم اس��ت و دیگر اینکه 
باید دسترس��ی به منطقه هم 
در اولویت ه��ا منظور ش��ود. به 
عنوان نمونه گردشگر خارجی 
که به تهران می آید، نمی تواند 

از حضور در کاخ گلستان لذت 
ببرد، چون دسترسی و آسایش 
الزم برای تردد در کاخ و اطراف 

آن وجود ندارد. 
او توضی��ح می ده��د: برای 
چنی��ن مناطقی بای��د نیروی 
انس��انی متخصص تربیت کرد 
تا بتوانند خدم��ات الزم را ارائه 
دهند، این نیروها الزاما نباید از 
جایی بیاین��د بلکه می توانند از 
میان ساکنان منطقه یا روستا 
باش��ند. یعقوب زاده می افزاید: 
در برخی مناط��ق جاذبه وجود 
دارد و در برخ��ی مناط��ق هم 
ممکن است جاذبه هایی ایجاد 
ش��ود که الزم است جاذبه های 
جدید با ویژگی های منطقه در 

تضاد نباشد. 
به گفته این اس��تاد مدیریت 
گردشگری رویکرد تازه در ایجاد 
جاذبه های جدید سالمت محور 
با نگاه پیشگیری یا درمان است 
که می تواند گردشگران بسیاری 
را به مناطق نمونه گردش��گری 

جذب کند. 
وی ب��ه نمونه ه��ای دیگ��ری 
در کش��ورها اش��اره کرده و ادامه 
می ده��د: ترکی��ه بی��ش از هزار 

منطقه نمونه گردشگری دارد. این 
کشور روستاها و مناطق نمونه اش 
را شناسایی کرده و با ایجاد امکانات 
باالیی در آنها توانسته گردشگران 
بسیاری را به این کشور جذب کند. 
آلمان، اتریش، اسپانیا و یونان 
از دیگر کش��ورهایی اس��ت که 
این پژوهش��گر آنها را در معرفی 
مناط��ق گردش��گری س��رآمد 
عنوان کرده و ادام��ه می دهد: در 
امریکا ش��هر نمونه گردشگری 
وجود دارد که متعلق به قرن 19 
است، این ش��هر آب، برق، گاز و 
خط تلفن ندارد و تماما براساس 
معماری و شهرسازی همان دوره 
بازسازی ش��ده و بسیار پر جاذبه 
اس��ت. یعقوب زاده، شناس��ایی 
دقیق ویژگی ها و توانایی ش��هر و 
منطقه را ب��رای ارزیابی و معرفی 
منطقه نمونه گردشگری ضروری 

و حساس عنوان می کند. 

مصوبه سر پایی و 
مطالباتی که بر گردن 

سازمان افتاد
م�دی���ر ی���ک ان ج��ی او 
دوس��تداران می��راث فرهنگی 
در اس��تان فارس معتقد است، 

و  مناط��ق  مصوب��ات  اغل��ب 
روس��تا های نمونه گردشگری 
در دول��ت قبل معلق اس��ت و 
پی��ش از تصویب کارشناس��ی 
نش��ده بود. امی��ن طباطبایی 
به »فرصت ام��روز« می  گوید: 
تا آنجا ک��ه من خب��ر دارم، در 
سفرهای اس��تانی و حتی یک 
ش��ب قب��ل از س��فر، تصمیم 
می گرفتند مثال یک منطقه را 
به عنوان نمونه گردش��گری در 

سفر مصوب کنند. 
مدیر خان��ه فرهنگ جاودان 
با اشاره به مناطق و روستاهای 
نمونه گردش��گری در اس��تان 
فارس توضی��ح می دهد: طرح 
مص��وب ی��ک منطقه ب��ا یک 
تلف��ن و احتم��اال س��فری که 
قبال کارشناس س��ازمان رفته 
ب��ود، عمل��ی می ش��د و اغلب 
ش��امل روس��تا و مناطقی بود 
که احتماال آب و هوا یا طبیعت 
خوب��ی داش��ت ی��ا برعک��س 
روس��تایی در کن��ار دریاچ��ه 
خشک بود که به عنوان منطقه 
نمون��ه گردش��گری معرف��ی 

می شد تا بودجه بگیرد. 
این فعال میراث فرهنگی ادامه 

می دهد: مس��ئله دیگری که من 
شاهد بودم این بود که نمایندگان 
مجلس برای اینکه رأی بگیرند و 
طرفداران بیشتری داشته باشند، 
به دنب��ال مصوب ک��ردن چنین 
طرح های��ی برای گرفت��ن اعتبار 
در ح��وزه انتخابیه ش��ان بودند و 
ضرورت��ی هم نداش��ت که حتما 
جاذبه های الزم را برای گردشگری 

داشته باشند. 
امین طباطبایی می افزاید: این 
مصوبات مان��ده و البته مردم این 
مناطق و روس��تاها هم خودشان 
را محق می دانند و مطالبات شان 
را از دولت می خواهند. چون فکر 
می کنند ای��ن مصوب��ات باعث 
افزایش گردش��گر در روس��تا و 
توسعه آن شده، در حالی که اصال 

جاذبه گردشگری وجود ندارد. 
این فع��ال می��راث فرهنگی 
ب��ه ناهماهنگ��ی س��ازمان ها و 
رویکرد های متضاد سازمان های 
متول��ی در خص��وص معرف��ی 
این مناطق نمونه اش��اره کرده 
و درب��اره چگونگ��ی معیارهای 
انتخ��اب در س��ازمان توضی��ح 
می دهد: به نظر م��ن این حوزه 
محلی ب��رای بده بس��تان های 
دیپلماتی��ک اس��ت و از س��وی 
دیگر، اگ��ر امکان س��نجی ها به 
ش��کلی باش��د که هر س��ازمان 
برای خ��ودش تصمی��م بگیرد، 

نمی توانیم خوشبین باشیم. 
وقت��ی خروجی ه��ا از بدن��ه 
دولت بی��رون می آی��د، به این 
فکر می کنیم نکن��د، همچنان 
چیزی وجود نداش��ته باشد ما 
می خواهیم بدانیم آیا جدولی، 
معی��اری وج��ود دارد، به نظر 
من اگر هس��ت فق��ط در خود 
سازمان باید باش��د که ما از آن 
بی خبریم. شاید بقیه دوستان 
که در دیگر اس��تان ها پروژه ای 

را برای حل دارند از معیار های 
دقی��ق انتخاب س��ازمان خبر 

داشته باشند. 
این فع��ال می��راث فرهنگی 
معرف��ی معیارهای س��ازمان و 
عمومی ک��ردن آن را اثربخش 
دانس��ته و توضیح می دهد: اگر 
س��ازمان معیارها و جدول های 
ش��هرها، مناط��ق و روس��تا را 
معرفی کند، ارزیاب��ی و انتقاد 
خواهد ش��د و این می تواند به 

نتیجه بهتری منجر شود. 
ادام��ه  طباطبای��ی  امی��ن 
می دهد: م��ا از تصمیم هایی که 
از قبل گرفته ش��ده تجربه های 
خیل��ی ب��دی داریم. روس��تای 
قالت در استان فارس، روستایی 
که فرهنگش بکر بود و معماری 
و طبیع��ت خاص��ی داش��ت و 
براس��اس همی��ن مصوب��ات به 
روستای گردشگری تبدیل شده 
امروز شهرک کوچکی شده که 
کپ��ی ش��هرک های بی هویت و 
جدید اس��ت. این نمونه اتفاق ها 
کم نیس��ت همی��ن بال ه��م بر 
س��ر س��رعین آمد و همه اینها 
ناش��ی از مدیریت اش��تباه بود. 
به گفته معاون��ت برنامه ریزی و 
سرمایه گذاری س��ازمان میراث 
فرهنگی دولت گذشته در بخش 
پروژه های مطالعات��ی پول های 
هنگفتی هزینه ش��ده که برخی 
نتای��ج خ��وب و برخ��ی دیگر 
نتیجه ب��دی داش��تند. اما آنچه 
روشن و مشخص اس��ت وجود 
150 طرح مطالعاتی درخصوص 
روستای نمونه گردشگری است. 
همچنین 68 پ��روژه مطالعاتی 
دیگ��ر در خص��وص ش��هرها و 
روس��تاهای هدف گردش��گری 
انجام شده و 1168 منطقه نمونه 
گردش��گری به تصویب رسیده 

است. 

جدیدترین اقدام معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی 

مناطقوروستاهاینمونهگردشگریزیرذرهبین

ارزان ش��دن س��یم کارت با اینکه مزایای 
زیادی را برای مش��ترکان به هم��راه آورده 
است و طبق آمارهای اعالمی می توان گفت 
که تقریبا تعداد س��یم کارت های موجود در 
دست مشترکان برابر با کل جمعیت کشور 
است و به عبارتی دیگر شعار هر ایرانی یک 
سیم کارت در حوزه ICT به وقوع پیوسته 
اس��ت، اما این موضوع مش��کالتی را نیز به 
همراه داشته اس��ت که یکی از آنها افزایش 
سیم کارت های بی نام و نشان است که باعث 
افزایش مزاحمت های تلفنی می ش��ود. این 
معضل ک��ه چند س��ال پیش ب��ا واگذاری 
س��یم کارت های فل��ه ای توس��ط اپراتور ها 
بیش از پیش نمایان ش��د، امروزه وضعیت 
غیرقاب��ل کنترلی هم ب��رای اپراتور ها و هم 

دیگر مسئوالن به وجود آورده است. 
مسئله واگذاری س��یم کارت های فله ای 
که گفته می ش��ود دیگ��ر وجود ن��دارد یا 
حداقل میزان آن به طور بس��یار محسوسی 
کاهش یافته اس��ت، همچنان ب��ا واگذاری 
س��یم کارت هایی ک��ه با نازل تری��ن قیمت 
ممکن به دست مشترکان می رسد استفاده 
از سیم کارت در کشور را افزایش داده است. 
فرزاد علی��زاده، کارش��ناس ارتباطات و 
شبکه های GSM درباره معضالت افزایش 
سیم کارت در کشور گفت: سیم کارت های 
فعال در کش��ور به حدی در این چند سال 
افزایش یافته ک��ه مصوبه ای ب��ه اپراتور ها 
ابالغ شده اس��ت که طبق آن اپراتورها این 
حق را دارند تا اگر مش��ترک مدت س��ه ماه 
از س��یم کارت خود اس��تفاده نکرد آن خط 
را غیرفعال و ش��ماره آن را ب��ه فرد دیگری 

واگذار کنند. 
جه��ان  نق��اط  اکث��ر  در  اف��زود:  وی 
س��یم کارت های اعتباری برای افراد مهاجر 
و توریست هاس��ت ک��ه قصد اقام��ت دائم 
در کش��وری را ندارند، اما در کش��ور ما این 

سیم کارت ها برای استفاده دائم هموطنان 
به کار گرفته می شود. 

ع�ل�ی���زاده در ب���اره دل�ی��ل افزایش 
س��یم کارت های واگذار ش��ده در کش��ور 
اظه��ار کرد: ب��ا توج��ه ب��ه تمهیداتی که 
اپراتور ها برای افزایش مش��ترکان خود در 
نظر گرفته اند می توان گفت که سیم کارت 
اعتباری برای خری��دار رایگان اس��ت؛ به 
طوری که در تبلیغات اپراتور ها مش��ترک 
با خرید یک س��یم کارت یک س��یم کارت 
رایگان ه��م هدی��ه می گی��رد ی��ا میزان 
ش��ارژ در س��یم کارت خریداری شده برابر 
میزان هزینه ای اس��ت که مش��ترک برای 
س��یم کارت خ��ود می پ��ردازد و ای��ن امر 
باعث افزایش بی رویه س��یم کارت در بازار 

می شود. 
این کارش��ناس گف��ت: مس��ئله دیگری 
که در ای��ن حوزه مش��کالتی را ب��ه وجود 
آورده اس��ت وجود س��یم کارت های بی نام 
و نش��ان یا با هوی��ت جعلی اس��ت که اگر 
س��یم کارت بی نام و نش��ان به ثبت برس��د 
اپراتور ها متخلف ش��ناخته می شوند، اما در 
غیر این صورت فردی که سیم کارت به نام او 
اس��ت باید همه تبعات استفاده از خط خود 

را بپذیرد و پاسخگوی آن باشد. 
وی افزود: متاس��فانه بعض��ی از اپراتورها 
اکنون نیز نس��بت به ش��بکه ف��روش دقت 
کافی را ندارند و این امر از نظر ما قابل قبول 

نیست. 
ای��ن کارش��ناس اظه��ار ک��رد: افزایش 
س��یم کارت و خطوطی که صاحب��ان آنها 
مش��خص نیس��ت یقینا جرم و جنایت در 

اجتماع را افزایش می دهد. 
علی��زاده گفت: موضوع س��یم کارت های 
بی نام یا با هویت جعلی اس��ت. بهتر اس��ت 
هرچ��ه زودت��ر ب��ا تمهی��دات مس��ئوالن 
سروسامان بگیرد تا جامعه از تبعات آن در 

امان بماند. 

GSM :کارشناس شبکه  های

افزایش بی رویه سیم کارت امنیت را کاهش می دهد 

گزارش
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با بی نتیجه ماندن طرح های 
متعدد دولتی برای بازگش��ت 
ق��درت خری��د م��ردم در بازار 
مس��كن، حاال مع��اون وزیر راه 
و شهرس��ازی از باال رفتن سن 
شاخص دسترسی به مسكن تا 
12 سال آینده خبر داده است. 

به گفته مظاهریان، در حال 
حاض��ر خانواده ه��ای ایران��ی 
برای دست یافتن به واحدهای 
مس��كونی مورد نظر در مناطق 
ش��هری باید 12 س��ال تالش 
كنند. ه��ر چند ب��ه گفته وی، 
و  راه  وزارت  برنامه ه��ای  در 
شهرس��ازی صحب��ت از پایین 
آوردن این ش��اخص به هشت 
سال مطرح شده، اما هنوز هیچ 
دستورالعمل و راهكار جدی ای 

در این زمینه وجود ندارد. 
یك��ی از اصلی تری��ن عواملی 
كه در س��ال های گذشته بحث 
كاهش قدرت خرید مردم و باال 
رفتن درصد كس��انی ك��ه توان 
خرید خانه ندارند را تحت تاثیر 
خود قرار داده، بحث پایین بودن 
میزان عرضه خانه در مقایسه با 
تقاضاهای موجود در بازار است. 

هر چن��د دول��ت قبل تالش 
كرد  این چالش را با طرح هایی 
چون مس��كن مهر سامان داده 
و می��زان عرضه را ب��ه تقاضای 
چندین میلیونی نزدیك كند، 
ام��ا تمامی ای��ن طرح ه��ا نیز 
نتوانست در عمل وضعیت بازار 
را از آنچه در سال های گذشته 
درگیر آن ب��وده خالص كرده و 

به ساحلی آرام برساند. 
یكی از اصلی ترین مس��ائلی 
كه بح��ث ب��اال ب��ردن عرضه 
مس��كن را تحت الش��عاع خود 
ق��رار داده، نب��ود نقدینگ��ی 
كافی برای ب��اال ب��ردن تعداد 
ساخت و س��ازها و در نتیجه آن 
پایین آمدن توان انبوه س��ازان 
در تولید واحدهای بیشتر بوده 

است. 
مس��ئله ای كه ه��ر چند در 
وهله نخس��ت به ل��زوم بهبود 
وضعیت ب��ازار و خارج ش��دن 
از رك��ود مربوط می ش��ود، اما 
از س��وی دیگر، نب��ود امكانات 
ب��ه  یاری دهن��ده  اقتص��ادی 
مط��رح  نی��ز  را  س��ازندگان 

می كند. 
اصلی ترین  به عنوان  بانك ها 
موسس��ات مالی در ای��ران كه 
حج��م عم��ده ای از نقدینگی 
در گ��ردش ب��ازار را ب��ه خود 

اختص��اص داده ان��د، در تمام 
این سال ها نتوانستند حمایت 
الزم را از س��ازندگان مس��كن 
در تامی��ن مناب��ع مال��ی مورد 

نیازشان داشته باشند. 
در طول س��ال های گذش��ته 
طرح های انبوه س��ازی مس��كن 
كه به وس��یله موسس��ات مالی 
و بانك ه��ا كلیدخ��ورده و ب��ه 
مرحل��ه بهره ب��رداری رس��یده 
اس��ت. طرح هایی كه هرچند تا 
تاثیرگذاری عمده در روند كلی 
بازار راه درازی در پیش دارند، اما 
می توانند به عنوان روش��ی قابل 
اتكا در رفع نیازه��ای مالی این 

صنعت مطرح شود. 
 بنگاه داری بانك ها هرچند در 
طول ماه های گذشته انتقاداتی 
به همراه داش��ته، اما با توجه به 
توان مالی این موسسات می توان 
بخشی از برنامه خروج از ركود را 

به آنها سپرد. 

 سود باالی حوزه مسكن 
صنایع زیربنایی را تهدید 

می کند
یك كارشناس مسائل اقتصاد 
كالن معتقد اس��ت، تا زمانی كه 
مقدم��ات و ش��رایط الزم برای 
حمایت از صنای��ع زیربنایی در 

كش��ور وجود نداش��ته و س��ود 
اختی��ار  در  تضمین ش��ده ای 
س��رمایه گذاران آن بخ��ش قرار 
نمی گی��رد قطعا حوزه مس��كن 
اصلی ترین حوزه برای كس��انی 
است كه قصد كسب سود دارند. 

عل��ی اكب��ر نیكو اقب��ال، در 
گفت وگو با »فرص��ت امروز« با 
بیان این  مطل��ب تصریح كرد: 
مس��كن در اقتصاد ای��ران در 
طول دهه های گذشته همواره 
اصلی تری��ن و قابل اعتمادترین 
س��رمایه گذاری ب��وده ك��ه به 
می انجام��د.  قاط��ع  س��ودی 
درآمد بیش از 30 درصدی در 
این حوزه برای سرمایه گذاری 
ن��ه  ش��ده،  باع��ث  س��االنه 
از  عم��ده ای  بخ��ش  تنه��ا 
س��رمایه گذاران خصوصی كه 
حتی موسسات مالی و بانك ها 

نیز به این حوزه ورود كنند. 
وی با بیان اینكه بنگاه داری 
بانك ه��ا ب��ه نظ��م و ش��رایط 
خاص��ی احتی��اج دارد، اظهار 
كرد: با توجه به نقش تاثیرگذار 
بانك ه��ا در بازار مال��ی ایران و 
حجم غیر قابل تصوری كه این 
موسس��ات از نقدینگی موجود 
در كشور دارند، توان تحول در 
هر حوزه ای را خواهند داش��ت 

و در این شرایط ش��اید صنایع 
زیربنایی از اهمیت بیش��تری 

برخوردار باشند. 
به گفت��ه نیكواقب��ال، اقتصاد 
ایران در طول دهه های گذشته 
با توجه ب��ه اس��تفاده از بودجه 
هنگفت به دس��ت آم��ده از پول 
نفت دچ��ار مش��كالت رانتی و 
اطالعاتی ش��ده و صنایع بزرگ 
ق��رار  واردات  را تحت الش��عاع 
داده اس��ت. پ��س اگر بناس��ت 
كالن  س��رمایه گذاری های  در 
اقتصادی تحولی بنیادین شكل 
گیرد، باید شرایطی فراهم شود 
ك��ه س��رمایه گذاری در دیگ��ر 
صنایع معقول ش��ده و س��ودی 
تضمین ش��ده به وجود آورد. در 
غیر این صورت به جای استفاده 
از توان تخصصی، تنها سرمایه در 
بازار مسكن سخن خواهد گفت. 

زنجیره مسكن به امنیتی 
اقتصادی نیاز دارد

یك كارشناس مسكن ورود 
س��رمایه های جدی��د بانك��ی 
و مال��ی به ح��وزه مس��كن را 
نیازمن��د تركی��ب آن ب��ا توان 
تخصص��ی دانس��ت و گف��ت: 
ب��رون رفت از ركود س��ال های 
گذش��ته ب��ه تكمی��ل زنجیره 

دارد  نی��از  ساختمان س��ازی 
و هرچن��د ورود بانك ه��ا ب��ه 
مناب��ع  بح��ث  خانه س��ازی 
موردنیاز را پوش��ش می دهد، 
اما برای تغییر جدی در شرایط 
باید نگاه تخصصی حاكم شود. 

در  پورش��یرازی  محم��د 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
ش��رایط اقتصاد ای��ران را به دو 
ماراتن تشبیه كرد و ادامه داد: 
در این شرایط تمام موسساتی 
كه قص��د دارند نام��ی از خود 
باقی گذارند و البته س��ود مورد 
نیاز ب��رای ادامه حی��ات خود 
را كس��ب كنند باید ب��ه دنبال 
دیگ��ران حركت كنن��د. وقتی 
در اقتصاد ایران برای س��ال ها 
تنها بخش مس��كن سودآوری 
خود را حفظ كرده این موضوع 
طبیعی اس��ت ك��ه بانك ها نیز 
برای ورود به سرمایه گذاری به 

این عرصه داوطلب شوند. 
وی به فاصل��ه عمیق عرضه 
و تقاض��ا در ساختمان س��ازی 
ای��ران اش��اره ك��رد و گف��ت: 
برای اینك��ه بتوان ای��ن ورود 
غیر تخصصی به عرصه مسكن 
را كنت��رل ك��رد و بانك ها را به 
جای ساخت و س��از به س��مت 
وظیف��ه اصل��ی خ��ود یعن��ی 
حمای��ت از س��ازندگان واقعی 
مس��كن هدای��ت ك��رد بای��د 
شرایطی را به وجود بیاوریم كه 
زنجیره مسكن از نقطه ابتدای 
تامین مصال��ح ت��ا بازاریابی و 
فروش را در دس��ت بگیرد و به 
این ترتیب هر بخش و حوزه در 
اقتصاد ایران ب��ه كار تخصصی 

خود مشغول شود. 
ب��ا وج��ود اینك��ه بانك ه��ا 
یكی از اصلی تری��ن ابهام های 
تاثیرگ��ذار در اقتص��اد ایران 
یعنی نبود س��رمایه كافی را از 
بین برده اند و به ش��ركت های 
تح��ت حمای��ت خ��ود منابع 
الزم را برای ورود به بس��یاری 
از عرصه ه��ا ارائ��ه كرده ان��د، 
ن��گاه  ل��زوم  ام��ا همچن��ان 
تخصصی به بخش مس��كن و 
ارائه نقش��ه های متناس��ب با 
ش��رایط روز كش��ور غیر قابل 
چشم پوش��ی است. س��رمایه  
مالی موج��ود در بانك ها یك 
عرض��ه  معض��الت  از  ضل��ع 
ساختمان را حل خواهد كرد و 
ضلع دوم با طراحی نقشه هایی 
تكمی��ل می ش��ود ك��ه برای 
ساكنان مناطق مختلف كشور 

برنامه ای جداگانه دارند. 

مدیرعامل ش��ركت فرودگاه ها با 
بیان اینكه اجرای ف��از دو فرودگاه 
ام��ام س��ه هزار میلی��ارد توم��ان 
هزین��ه دارد، ب��ه ع��دم اس��تقبال 
سرمایه گذاران در این فاز اشاره كرد 
و گفت: بودجه س��ال 93 فرودگاه 

امام خمینی)ره( 40 میلیارد تومان 
بود كه تاكنون فق��ط 3/5 میلیارد 
تومان به آن اختصاص یافته است. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، محمدعلی 
ایلخان��ی گفت: ف��از دو ف��رودگاه 
برای جابه جایی 20 میلیون مسافر 

طراحی شده است اما اجرای آن سه 
هزار میلی��ارد تومان هزین��ه دارد. 
درآمد ش��ركت در س��ال گذش��ته 
800میلی��ارد توم��ان از مح��ل 
فراپروازی و مجموعه فرودگاهی بود 
كه امسال به 1300 میلیارد تومان 

افزایش می یابد، بنابراین نمی توان 
در ای��ن پ��روژه س��رمایه گذاری 
چندانی داشت.  وی افزود: تاكنون 
ندیده ام س��رمایه  گذاران داخلی و 
خارج��ی از س��رمایه گذاری در فاز 
دو ف��رودگاه ام��ام خمین��ی)ره( 

استقبال كنند و فقط در حد امضای 
تفاهم نامه ه��ا بوده اس��ت. در حال 
حاضر مناطق مذك��ور بیابانی بیش 
نیست و تا زمانی كه هایپرماركت ها 
س��ود فراوانی می دهند كسی برای 
ساخت فرودگاه استقبال نمی كند. 

سرمایه گذاری در فرودگاه امام مشتری ندارد
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شاخص دسترسی به مسكن از 
۱۲سال به ۸ سال کاهش می یابد

معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با 
تش��ریح چالش هایی كه سیاست های مسكن را تهدید 
می كند به ش��اخص دسترس��ی مسكن اش��اره كرد و 
گفت: یكی از برنامه های وزارت راه و شهرس��ازی این 
است كه شاخص دسترس��ی به مسكن را از 12 سال به 

هشت سال كاهش دهد. 
به گزارش ایلنا، مظاهریان در چهاردهمین  همایش 
سیاست های مسكن در ایران با بیان اینكه چهار دوره 
ركود و رونق را پشت سر گذاش��ته ایم گفت: متاسفانه 
در حال حاضر زمین به كاال تبدیل ش��ده اس��ت و این 
كاالی س��رمایه ای را می توان فقط ب��ا مالیات كنترل 

كرد. 
وی ادام��ه داد: تا س��ال 1405 ب��ه 45 هكتار زمین 
شهری نیاز داریم كه رس��یدن به این هدف باید بدون 
تغییر سیاست های اتخاذ ش��ده در حوزه زمین باشد. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به مش��كالت 
شهرسازی گفت: معتقدم اگر شهرسازی درست باشد 

مشكل مسكن هم حل خواهد شد. 
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با 
بیان اینكه یكی از چالش های موجود در سیاست های 
مس��كن نبود نظام تعریف شده در مس��كن اجتماعی 
اس��ت، گفت: دولت باید مس��ئولیت خود را بپذیرد و 
با توجه به اختالفاتی كه در س��طح كش��ور و استان ها 
وجود دارد باید سیاست های توزیع مسكن تغییر كند. 

مظاهری��ان ادامه داد: در حال حاضر اس��تانی وجود 
دارد كه س��ه درصد جمعیت آن ب��ه دهك های پایین 
یك، دو و س��ه اختصاص دارد در حالی كه استان دیگر 
تنها 3 درصد جمعیت��ش به این دهك ه��ا اختصاص 
دارد. بنابرای��ن باید سیاس��ت های توزیع مس��كن در 

استان های مختلف متفاوت باشد. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به ش��اخص 
دسترس��ی به مس��كن تاكید ك��رد: در ح��ال حاضر 
ش��اخص دسترس��ی به مس��كن ب��رای خانواده ها به 
12سال رس��یده اس��ت و اهداف برنامه ای ما این است 
كه این رقم را به هش��ت درصد برسانیم. وی با اشاره به 
چالش دیگر حوزه مسكن گفت: چالش دیگر در رابطه 
با مدیریت ش��هری با مس��كن اجتماعی است كه باید 

این رابطه مشخص و تبیین شود. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی ادام��ه داد: در حالی 
كه جمعیت كش��ور 125 درص��د افزایش داش��ته، 
تع��داد خانوار در كش��ور ب��ا افزای��ش ۷5 درصدی 
مواجه ش��د. مظاهریان با اش��اره به تعداد خانه های 
خالی در كش��ور تصریح كرد: در ح��ال حاضر بیش 
از یك میلی��ون خان��ه خالی در كش��ور وج��ود دارد 
كه از این تع��داد 35 ه��زار واحد در ش��هر تهران و 
45 هزار واحد در اس��تان البرز و ته��ران وجود دارد 
و این نش��انگر این اس��ت كه بدون توجه ب��ه تقاضا 

ساخت و ساز انجام شده است. 
معاون مسكن وساختمان وزارت راه و شهرسازی با 
اش��اره به حضور بانك ها در حوزه ساخت و ساز مسكن 
تاكید كرد: در حال حاضر س��رمایه كالن��ی از بانك ها 
به ساخت مسكنی اختصاص یافته كه تقاضایی ندارد. 

معاون وزیر راه و شهرسازی با اش��اره به وجود بافت  
فرسوده در كشور گفت: در حال حاضر ۷۷ هزار هكتار 
بافت فرسوده در كشور وجود دارد. همچنین 5۶ هزار 
هكتار اراضی مسكونی غیررس��می در كشورمان پدید 
آمده ك��ه 21 میلیون نف��ر در بافت فرس��وده زندگی 

می كنند. 
مظاهری��ان اف��زود: همچنی��ن یك س��وم جمعیت 
شهرهای بزرگ در حاشیه شهر ها سكنی گزیده اند كه 
خطرات عجیب و غریبی این اف��راد را تهدید می كند. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به صنعتی سازی 
در حوزه مسكن گفت: متاسفانه هنوز راهی برای رشد 
و افزایش صنعتی س��ازی در ساخت و س��از ها باز نشده 
است. وی با اشاره به بحث مس��كن حداقل تاكید كرد: 
در حال حاضر میزان مسكن حداقل خانوار به 1۷ متر 

مربع برای هر نفر رسیده است

زیان دو فرودگاهی بودن تهران 
برای ایرالین  ها

مدیرعام��ل هما با اش��اره به مش��كالت ف��رودگاه 
امام خمین��ی)ره( گف��ت: نب��ود ام��كان اختص��اص 
هواپیم��ای جایگزین همزم��ان در دو ف��رودگاه امام 
خمین��ی)ره( و مهرآب��اد و هزینه س��نگین پروازهای 
خالی از فرودگاه امام به مهرآباد از مش��كالت ایرالن ها 

بابت دو فرودگاهی بودن تهران است. 
به گ��زارش ف��ارس، فرهاد پ��رورش با بی��ان اینكه 
مش��كل فعلی تهران دو فرودگاهی بودن است، اظهار 
كرد: زمانی ك��ه فرودگاه ام��ام خمینی)ره( س��اخته 
ش��د فكری برای ف��رودگاه مهرآباد نش��د ضمن آنكه 
در ف��رودگاه ام��ام از نظر ظرفی��ت، فاصله تا ش��هر و 
زیرساخت ها مشكالتی وجود داشت كه هم اكنون نیز 

وجود دارد. 
پرورش با اش��اره به مش��كالت دو فرودگاهی بودن 
در تهران اظهار ك��رد: تا پیش از این  ب��ا بوئینگ ۷4۷ 
از فرودگاه ام��ام به كواالالمپ��ور می رفتی��م و پس از 
بازگشت به فرودگاه امام مجبور بودیم با صندلی خالی 
به مهرآباد برگردیم تا پروازهای مدینه و جده را انجام 
دهیم و همین مورد موجب می ش��د تجهیزات، نیروی 

انسانی و دارایی ایرالین بدون جهت هزینه شود. 
مدیرعام��ل ایران ای��ر اف��زود: در همی��ن راس��تا 
ش��ركت های هواپیمایی خارجی مس��یرهای استانی 
ایران را هدف قرار دادند و در حال گسترش پروازهای 
خود به استان های ایران هستند، این بدان جهت است 
كه اگر مس��افری از خارج كش��ور بخواهد از پرواز هما 
استفاده كند و به یكی از اس��تا ن های كشور سفر كند، 
ابتدا باید از مبدأ به فرودگاه امام پرواز كند و س��پس با 
هزینه كرد مجدد به ف��رودگاه مهرآباد رفت��ه و از آنجا 
به شهرستان های كشور پرواز داشته باشد درحالی كه 
ب��ا راه اندازی پروازهای خارجی توس��ط ش��ركت های 
خارجی، به عنوان مثال مس��افر به راحتی از استانبول 

به شیراز پرواز می كند. 
مدیرعامل ایران ایر افزود: همین مورد موجب ش��د كه 
در گام اول م��ا 90 درصد از چنین مس��افرهای خود را از 
دست بدهیم. متاس��فانه هنوز خط آهن فرودگاه امام و 

مهرآباد تكمیل نشده و این از دیگر مشكالت است. 
مدیرعامل ایران ایر با اش��اره به مشكالت ایرالین ها 
در ف��رودگاه امام خمین��ی)ره( گف��ت: زمانی كه یك 
بوئین��گ ۷4۷ ما در فرودگاه ام��ام احتیاج به جك آپ 
داش��ته باش��د مجبوریم از آنجا به مهرآباد پرواز كرده 
و در آش��یانه بوئینگ ۷4۷ تعمی��رات را انجام دهیم. 
یك موتور بوئینگ ۷4۷ قدیمی در یك سیكل پروازی 
هزار دالر هزینه دارد و چهار موتور آن چهار هزار دالر 
هزین��ه روی دوش ایرالی��ن می گذارد ت��ا بخواهیم از 

فرودگاه امام به فرودگاه مهرآباد پرواز كنیم.

هرگونه واگذاری مسكن مهر 
غیر قانونی است

مدیر كل راه و شهرس��ازی آذربایج��ان غربی گفت: 
هرگونه واگ��ذاری مس��كن مه��ر غیر قانون��ی بوده و 
متقاضیان در صدور سند با مشكل مواجه خواهند شد. 
خلیل محبت خواه در گفت وگو با برنامه زنده رادیویی، 
خریدوفروش طرح مس��كن مه��ر را غیر قانونی عنوان 
كرد و افزود: خریدوفروش مس��كن مهر قبل از فروش 
اقساطی و صدور سند مالكیت ممنوع است و تعدادی 
افراد سودجو نس��بت به خریدوفروش مسكن مهر در 
بنگاه های معامالت ملكی اق��دام می كنند كه این مهم 
برخالف تعهدات اولیه مس��كن مهر ب��وده و در صدور 

سند با مشكل مواجه خواهند شد. 
وی افزود: در ش��هرهای زیر 25 هزار نفر آذربایجان 
غربی 10 هزار و 82۷ قرارداد منعقد ش��ده است و یك 
هزار و 480 واحد مسكونی در حال اجرا بوده و در حال 
حاضر طرح مسكن مهر اس��تان از 8۶ درصد پیشرفت 

فیزیكی برخوردار است. 

جواد هاشمی

نگاهی به چالش های تامین مالی ساختمان سازی در ایران

سرمایه گذاری بانک ها به 
جهت دهی صحیح نیاز دارد



دغدغ��ه بازرگان��ی و تعریف و 
تعیین ب��ازار ه��دف محصوالت 
کش��اورزی، اعضای کمیس��یون 
کش��اورزی اتاق بازرگانی صنایع، 
معادن و کشاورزی را بر آن داشت 
تا با بررسی مسائل مختلف در این 
زمینه راهکارهای��ی را ارائه دهند. 
در نشس��تی که به همین منظور 
در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، 
محس��ن جالل پور  نای��ب رییس 
ات��اق ایران، شمس��علی هادیزاده 
معلم  رییس کمیسیون کشاورزی 
اتاق بازرگانی ای��ران، علی محمد 
ش��ریعتی مقدم و فاروق یوسفی  
نایب رییس اول و دوم کمیسیون 
کش��اورزی اتاق ایران و سایر اعضا 
حضور داش��تند. در این نشست 
اعضا به بیان دیدگاه ها و نظریه های 
خود در باره تج��ارت محصوالت 
کشاورزی و برگزاری نمایشگاه های 
تخصص��ی داخل��ی ب��ا حض��ور 

نمایندگان خارجی پرداختند. 

خرید تضمینی، راهکار 
احساسی دولت

خلیل��ی، عض��و کمیس��یون 
کش��اورزی اتاق بازرگانی ایران  
اظه��ار ک��رد: نمایش��گاه های 
کش��اورزی و غذا که در کش��ور 
ایراده��ای  می ش��ود،  برگ��زار 
ساختاری دارند و بخش تولید و 
تجارت با هم حضور می یابند. اگر 
بتوانیم بخش تولید و بازرگانی را 
در نمایشگاه های تخصصی از هم 
جدا کنیم، نتایج بهتری به دست 

خواهد آمد. 
وی  یک��ی دیگر از مش��کالت 
بخ��ش کش��اورزی را خری��د 
تضمینی محصوالت کشاورزی 
از سوی دولت برش��مرد و افزود: 
دول��ت هر س��اله در چارچ��وب 
قانون خرید تضمینی، به صورت 
احساس��ی وارد بازار می ش��ود 
و ب��ازار را ب��ه هم می ری��زد. این 
قانون سال هاست در کشور اجرا 
می ش��ود در حالی که کشاورزان 
نیز از آن راضی نیستند. اگر این 
قانون خوب بود یا به خوبی اجرا 
می ش��د، بی تردید باید توس��عه 
کش��اورزی کش��ور را به دنبال 
می داش��ت  اما تاکن��ون چنین 

نبوده است. 
خلیل��ی  گف��ت: بخش��ی از 
یارانه ه��ای دول��ت در بخ��ش 
کش��اورزی بای��د به برگ��زاری 
محص��والت  نمایش��گاه های 
کشاورزی مانند خرما اختصاص 
تج��ار  و  بازرگان��ان  و  یاب��د 
بخش خصوصی به ج��ای رفتن 

به نمایش��گاه های خ��ارج�ی، 
در ک�ش�ور سرمایه گذاری کنند. 
البته نمایشگاه های داخلی باید 
به اندازه ای مطلوب باشد که برای 
بخش خصوصی  سرمایه گذاران 
می کنن��د،  حس��ابگری  ک��ه 
جذابیت ایج��اد کند. عقل حکم 
می کند سرمایه های خود را برای 
آبادی خانه و سرزمین مان به کار 
بندیم.  وی همچنین با اشاره به 
نقص در بودجه 94  تاکید کرد: 
در بودجه بخش کشاورزی سال 
94، رون��ق تج��ارت محصوالت 
کشاورزی به خوبی دیده نشده و 
در این زمینه با نقص هایی همراه 

است. 

واگذاری بازار صادرات 
ایران به ترکیه

فاروق یوس��فی، نایب رییس 
دوم کمیسیون کشاورزی اتاق 
ای��ران، در این نشس��ت از اتاق 
بازرگانی ایران به عنوان امکانی 
برای دستیابی به خواسته های 
اعض��ا و توس��عه بخش ه��ای 
مرب��وط ی��اد و اظهار ک��رد: از 
این ام��کان، برای رس��یدن به 
اهداف توسعه ای باید به خوبی 
اس��تفاده کنی��م. همچنین دو 
محف��ل دیگ��ر نیز قرار اس��ت 

به زودی شروع به کار کنند. 
ت��ا 30  تامی��ن 20  از  وی 
درص��د ارز ب��ا ن��رخ مبادله ای 
برای اعضا خب��ر داد و افزود: در 
نمایشگاه ها  زیرساختی  بخش 
نیز مش��کالتی داریم و تاکنون 
جمل��ه  از  مجموع��ه  چه��ار 
ات��اق بازرگان��ی ای��ران، برای 
توس��عه  در  س��رمایه گذاری 
زیرس��اخت های نمایش��گاهی 
کش��ور اعالم آمادگی کرده اند. 
ای��ن  از  دول��ت  امیدواری��م 
طرح ه��ا حمای��ت و در آنه��ا 

سرمایه گذاری کند. 
یوس��فی، حض��ور پر ش��مار 
نمایشگاه های  برگزارکنندگان 
از  را  کش��ور  در  بین الملل��ی 
بهمن ماه 92، فرصت مناس��ب 

و مغتنمی برای کش��ور دانست 
و گفت: در یک س��ال گذش��ته 
از  بس��یاری  حض��ور  ش��اهد 
بین الملل��ی  برگزارکنن��دگان 
می��الن،  از  نمایش��گاهی 
دوس��لدورف، گ��روه it، گروه 
ifb، گروه مونیخی ه��ا و غیره 
در کشور هس��تیم و این اتفاق 
خوبی اس��ت. ب��رای برگزاری 
نمایشگاه خش��کبار هم ایتالیا 

اعالم آمادگی کرده است. 
وی ب��ه از دس��ت دادن برخی 
بازارهای نمایش��گاهی خارجی 
مانند عراق اش��اره و اضافه کرد: 
15 س��ال پیش زمانی که هنوز 
صدام حس��ین در عراق بر س��ر 
کار ب��ود، ما به عنوان نخس��تین 
کس��انی بودیم که نمایشگاه در 
عراق برگزار کردیم اما کم کم این 
بازار مهم را به ترک ها و مصری ها 
واگذار کردیم. اکنون در بهترین 
حال��ت، پاوی��ون دار ترک ها در 
عراق هس��تیم. البته در شرایط 
کنون��ی و آش��وب های داخلی 
عراق، حضور بازرگانان ترک در 
این کش��ور کمرنگ شده است و 
ما می توانیم از ای��ن وضعیت به 
وجود آمده به نفع خود استفاده 
کنیم و ب��ازار ع��راق را دوباره به 

دست آوریم. 

عقب نشینی در تجارت 
محصوالت کشاورزی 

شمس��علی هادی��زاده معلم، 
رییس کمیس��یون کشاورزی 
ات��اق بازرگانی ای��ران، محدود 
صادرات��ی  بازاره��ای  ش��دن 
را  کش��اورزی  محص��والت 
نگران کننده دانس��ت و گفت: 
ما ه��ر روز در بخ��ش تجارت 
کشاورزی  خارجی محصوالت 
عقب نش��ینی می کنی��م و ب��ا 
ارتب��اط  در  کش��وری  هی��چ 
نداری��م.  ج��دی  و  متقاب��ل 
بازارهای صادرات��ی ما به چند 
کش��ور همس��ایه مانند عراق 
و افغانس��تان ی��ا به ن��درت به 
کشورهای حاشیه خلیج فارس 

و دریای مازندران محدود شده 
است. این موضوع در درازمدت 
بسیار نگران کننده خواهد بود 
و کمیس��یون کش��اورزی اتاق 
ای��ران در پ��ی ارائ��ه راهکاری 

برای آن است. 
توانای��ی  م��ا  اف��زود:  وی 
معرف��ی و ف��روش محصوالت 
کش��اورزی ب��ه اروپ��ا را ه��م 
داریم ام��ا بازار ص��ادرات ما به 
چند کش��ور همس��ایه محدود 
ش��ده اس��ت. اگر نگاه ویژه ای 
زیرس��اخت های  ایج��اد  ب��ه 
تولید نداش��ته باش��یم، عقب 
می مانی��م. بر همین اس��اس، 
کمیس��یون کش��اورزی ات��اق 
بازرگان��ی ای��ران، قص��د دارد 
با کمک مجل��س و دول��ت، با 
تقویت زیرس��اخت های تولید 
محصوالت کشاورزی و سپس 
تعری��ف بازار ه��دف صادراتی، 
تج��ارت این محص��والت را در 

موقعیت بهتری قرار دهد. 

دولت باید در بخش 
کشاورزی سرمایه گذاری کند

رییس کمیسیون کشاورزی 
اتاق بازرگانی ایران، بر توانمندی 
کش��اورزان و صنای��ع تبدیلی و 
مواد غذایی کشور تاکید و اظهار 
کرد: امروز کش��اورزان و صنایع 
ما می توانن��د محصوالتی تولید 
کنند ک��ه کیفیت ص��ادرات به 
اروپا را نیز داش��ته باش��د. وقتی 
کش��اورزی ما نظام مند باش��د و 
به کش��اورز الگوی کش��ت داده 
ش��ود، با همین میزان منابع آب 
و خاکی ک��ه در اختی��ار داریم، 
می توانی��م بازاره��ای صادراتی 
بیش��تری را نیز تعری��ف کنیم. 
دولت نیز بای��د در زمینه ناوگان 
حمل و نق��ل و زیرس��اخت های 
توس��عه ای به بخش خصوصی 

کمک کند. 
بخ��ش  بودج��ه  از  معل��م، 
کشاورزی سال 94 انتقاد کرد 
و گف��ت: دول��ت بای��د بپذیرد 
کش��اورزی  بخ��ش  در  ک��ه 

سرمایه گذاری کند. شوربختانه 
در بودجه س��ال آین��ده که از 
س��وی دولت تقدی��م مجلس 
ش��ده ب��ه بخ��ش کش��اورزی 
توجه چندانی نش��ده اس��ت و 
کمیس��یون کش��اورزی ات��اق 
بازرگانی ایران ب��ه این موضوع 

ایرادهایی وارد می داند. 

تامین امنیت غذایی، 
اولویت نخست

ش��ریعتی مقدم،  علی محمد 
نایب ریی��س اول کمیس��یون 
کش��اورزی اتاق بازرگانی ایران، 
در خص��وص بودج��ه بخ��ش 
کش��اورزی در س��ال 94 اظهار 
کرد: در بودجه س��ال آینده باید 
دو، س��ه نکته را مورد توجه قرار 
داد. محدودیت های��ی که از ارائه 
تا بررس��ی و تصویب وجود دارد 
و کاهش منابع دولت براس��اس 
کاهش قیمت نفت و بحران آبی 
که در جه��ان به وج��ود آمده و 
کشور ما را نیز در بر گرفته است. 

وی ادامه داد: بحران آب که 
جنگ های آینده نیز بر سر آن 
خواهد بود، یکی از مش��کالت 
اساس��ی اقتص��اد ای��ران تلقی 
می شود که مشکالت معیشتی، 
س��المت و امنیت غذایی برای 
کشور در پی خواهد داشت. اگر 
تهدیدهایی که اکنون کش��ور 
با آن روب��ه رو اس��ت، افزایش 
یابد، تامین امنیت غذایی باید 

اولویت نخست باشد. 
ش��ریعتی مق��دم اف��زود: از 
سوی دیگر کش��ور با یک دوره 
خشکس��الی ش��دید روب��ه رو 
است و در دسترس��ی به منابع 
آب محدودیت های��ی دارد که 
بخ��ش کش��اورزی می توان��د 
با بهینه س��ازی مص��رف آب و 
استفاده از روش های نوین 50 
تا 60 درصد صرفه جویی کند. 
مجلس و دول��ت باید در زمینه 
کشاورزی نوین و کاهش فشار 
بر منابع آب و خاک، برنامه های 

جدیدی ارائه دهند. 
وی اظهار کرد: در کشاورزی 
جدید و تحول یافت��ه، با حفظ 
اقتص��ادی کش��اورزی  ارزش 
و ن��گاه ب��ه آمایش س��رزمین، 
بای��د مص��رف آب را در بخش 
کش��اورزی ب��ه نص��ف کاهش 
دهیم. این مسئله منوط به آن 
است که دولت سرمایه گذاری 
منطق��ی بر مبنای کش��اورزی 
بخ��ش  در  را  دانش بنی��ان 
بودجه ای به خوبی ببیند و نگاه 

ویژه ای به آن داشته باشد.

در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران مطرح شد: 

زمینتجارتکشاورزیباتزریقبودجهبارورنمیشود

مدیرعام��ل ش��رکت بازرگانی 
دولت��ی ای��ران گف��ت: یک��ی از 
مولفه ه��ای مه��م و م��ورد نظ��ر 
دول��ت از اجرای مصوب��ه افزایش 
30 درصدی قیم��ت نان، کیفیت 
بخش��یدن به نان ه��ای تولیدی 
کش��ور اس��ت که از طریق آزادپز 
ش��دن 20 درص��د نانوایی ه��ای 
یاران��ه ای موجود عملیاتی ش��ده 

است. 
علی قنبری، مع��اون بازرگانی 
وزی��ر جه��اد کش��اورزی اظهار 
کرد: بح��ث آزاد پ��زی 20 درصد 
نانوای��ان از موارد مه��م در اجرای 
مصوبه اخیر دول��ت بود که از دید 
رس��انه های خبری و تحلیلگران 
ح��وزه آرد و ن��ان مغف��ول مان��د 
و کمت��ر ب��ه آن پرداخت��ه ش��د، 
در صورتی که این بخش از مصوبه 
پای��ش کیفی تولید ن��ان را هدف 

قرار داده است. 
اینک��ه  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
آزاد پ��زی، رقاب��ت در تولی��د نان 

را بی��ن نانوایان نهادین��ه خواهد 
ک��رد، اف��زود: با توجه ب��ه اینکه 
قیم��ت نان های��ی ک��ه توس��ط 
نانوای��ان آزادپز تولید می ش��ود، 
ب��ه دلی��ل ع��دم برخ��ورداری از 
یارانه دولت��ی، بیش��تر و باالتر از 
قیم��ت س��ایر نان ه��ای تولیدی 
اس�ت،ب�ن�اب�راین آزادپزان ناگزیر 
به رعایت س��ایر مولفه های رقابت 
که مهم ترین آنه��ا کیفیت باالی 

محصول است، هستند. 
مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی 

تاکید کرد: نانوای��ان آزادپز برای 
ماندن در بازار و جذب مش��تری، 
مجب��ور ب��ه رقاب��ت هس��تند و 
ای��ن موضوع خ��ود به خ��ود بین 
نانوایان سنتی نیز انگیزه افزایش 
کیفیت به وج��ود خواهد آورد که 
در نهایت حاصل این رقابت به نفع 
مصرف کنن��ده و جامع��ه خواهد 

بود. 
قنبری ش��اخص و ویژگی دیگر 
آزادپ��زی را قابلی��ت اس��تفاده از 
افزودنی ه��ا و بهبود دهنده ه��ای 

مجاز و مفید برای س��المت مردم 
برش��مرد و گفت: وقتی بخشی از 
نانوای��ان از دای��ره قیمت گذاری 
دولت��ی خ��ارج و ملزم ب��ه رقابت 
ش��وند، ب��رای افزای��ش کیفیت 
نان خ��ود، از افزودنی های مجاز، 
بهداشتی و مفید استفاده خواهند 
ک��رد ک��ه ای��ن در واق��ع ارتقای 
س��المت و جبران ریز مغذی های 
مورد نیاز بدن مصرف کننده را در 

پی خواهد داشت. 
وی مزی��ت دیگ��ر آزادپزی را 

صرفه جویی در مناب��ع از طریق 
تولی��د دقی��ق و ب��ه ان��دازه نان 
دانس��ت و تش��ریح ک��رد: وقتی 
یک واحد نانوایی، آرد مورد نیاز 
خود را از طریق ب��ازار و با قیمت 
آزاد تهیه می کن��د، قطعا زمان و 
میزان پخ��ت خود را با ش��رایط 
میزان مش��تری و فروش تنظیم 
خواهد کرد. بنابراین از انباش��ته 
ش��دن نان جل��وی نانوایی ها در 
مواقعی که خریدار کمتر اس��ت، 
کاس��ته و به نوعی از ه��در رفتن 
س��رمایه های مل��ی جلوگی��ری 

می شود. 
مدیرعام��ل ش��رکت بازرگانی 
دولت��ی ویژگ��ی دیگ��ر آزادپز 
ش��دن 20 درص��د نانوایی ها را 
مص��رف صحیح و به ان��دازه نان 
از س��وی مصرف کنندگان اعالم 
و به ایس��نا اظه��ار ک��رد: قطعا 
آزادپ��زی جای��گاه خ��ود را در 
جامع��ه و به خص��وص در میان 
اقش��اری که بیش��تر ب��ه دنبال 

کیفیت نان های سنتی افزایش می یابد
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وزارت بهداشت و کشاورزی توافق کردند
هورمونی کردن گوجه فرنگی ممنوع

طبق توافق وزارت کش��اورزی و بهداش��ت استفاده 
از هورمون برای رس��یدن گوجه فرنگی ب��ه دلیل ثبت 

نشدن این ماده در کشور ممنوع است. 
در پی اعالم ممنوعیت اس��تفاده از م��اده هورمونی 
)finish(  یا سم سرخ که باعث زودتر رسیدن و قرمز  
شدن گوجه فرنگی می شود، هدایت حسینی، مدیرکل 
نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایش��ی و بهداش��تی 
س��ازمان غذا و دارو، در این باره اظه��ار کرد: چگونگی 
ورود، اس��تفاده و کنترل عوارض س��موم و همچنین 
قاب��ل اس��تفاده ب��ودن ی��ا نب��ودن آن در محصوالت 

کشاورزی را سازمان حفظ نباتات باید تایید کند. 
یحیی ابطالی، معاون فنی س��ازمان حف��ظ نباتات 
نیز در این زمینه اعالم ک��رد: گرچه این ماده که نوعی 
هورمون است، در امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان ماده 
مجاز ثبت شده، اما تا در ایران ش��ناخته و ثبت نشود، 

استفاده از آن مجاز نیست. 
به گ��زارش ایس��نا، وی اف��زود: به محض رس��یدن 
گزارش اس��تفاده از این ماده هورمونی ثبت نش��ده در 
مزارع کش��ور، س��ازمان حفظ نباتات نامه ای در تاریخ 
23 تیرماه سال جاری به س��ازمان غذا و داروی وزارت 
بهداشت و درمان آموزش پزش��کی مبنی بر ارائه نظر 
فنی از سوی این سازمان ارسال کرد و در پاسخ به این 
نامه اعالم ش��د که با توجه به عدم ش��ناخت نسبت به 
این م��اده و ثبت نش��دن آن در کش��ور، اقدامات الزم 

جهت عدم مصرف آن در مزارع را انجام دهید. 
معاون فنی س��ازمان حفظ نباتات گفت: س��ازمان 
حفظ نباتات به  رغم اینکه این ماده هورمونی در امریکا 
و اتحادی��ه اروپا به عن��وان ماده مجاز به ثبت رس��یده 
اس��تفاده از آن را تا شناخته و ثبت ش��دن آن در ایران 

ممنوع اعالم کرد. 
بر پای��ه ای��ن گ��زارش، ترکیبی ک��ه ب��رای زودتر  
رس��یدن گوجه فرنگ��ی اس��تفاده می ش��ود »اتفون« 
بوده که به صورت مایع اس��ت و در شرایطی خاص گاز 
اتیلن ایجاد می کن��د و باعث رس��یدگی گوجه فرنگی 
می ش��ود. طبق اعالم س��ازمان حفظ نبات��ات جهانی 
مخاطره ای برای سالمت انسان ندارد و مسئله ای برای 

محیط زیست نیز ایجاد نمی کند. 
برخ��ی از محص��والت مانند انگ��ور، خی��ار و غیره 
رشدش��ان پس از برداش��ت کامال متوقف می شود. اما 
برخی دیگر از میوه ه��ا مانند گوجه فرنگ��ی، خرمالو، 
موز، پرتقال و غیره جزو محصوالتی هس��تند که پس 
از برداشت می توانند تحت شرایط خاص رسیده شوند 
و دوره رشدش��ان را ادامه دهند که ب��رای این میوه ها 
در همه دنی��ا از م��واد و هورمون های مجاز اس��تفاده 
می کنند، مانند گاز اتیلن مصنوعی یا طبیعی که برای 

رسیدن موز از آن در جهان استفاده می شود. 

 صادرات 116 میلیون دالری 
زعفران 

در هش��ت ماه��ه س��ال جاری کش��ور ای��ران حدود 
79/7میلیون دالر زعفران در بسته های 10 تا 30 گرمی 
آماده برای خرده فروش��ی صادر کرده است که این مقدار 
حدود 0/35درصد از کل ارزش صادرات ایران را تشکیل 
می دهد. این در حالی اس��ت که در مدت مش��ابه س��ال 
گذشته درآمد ایران از  صادرات زعفران برابر 73/9میلیون 
دالر بوده ک��ه این آمار حاک��ی از افزای��ش هفت درصد 
وزن و ارزش صادرات زعفران های خرده فروش��ی است. 
به گزارش ایسنا، قیمت متوس��ط هر کیلوگرم از این نوع 
زعفران در س��ال جاری برابر 1463/3 دالر یا حدود چهار 
میلیون و 700 هزار تومان است. از سوی دیگر زعفران با 
ردیف تعرفه ای دیگر در بسته بندی های بیش از 30 گرمی 
نیز صادر می شود که درآمد هشت ماهه ایران از صادرات 
این زعفران براب��ر 36/1میلیون دالر بوده اس��ت. بدین 
ترتیب حجم کل صادرات زعف��ران ایران به 116میلیون 
دالر رسید. در هش��ت ماهه سال گذش��ته نیز ایران 10 
میلیون دالر زعفران در بس��ته های بی��ش از 30 گرمی 
صادر کرده اس��ت که بررسی آمار نش��ان دهنده افزایش 
200 درصدی وزن و 260 درص��دی ارزش صادرات این 
ردیف تعرفه از زعفران است. قیمت متوسط هر کیلوگرم 
از این نوع زعفران در سال جاری نیز 1381/9دالر یا حدود 

چهار میلیون و 420 هزار تومان بوده است. 

اروپا مقصد صادراتی 
شاه میگوی آذربایجان غربی 

مدیرکل ش��یالت و آبزی��ان آذربایجان غربی گفت: 
کش��ورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانس��ه، سوئیس 
و ارمنس��تان از مهم ترین مقاصد صادراتی شاه میگوی 
تولید شده در استان هس��تند. محمد شیرولیلو افزود: 
پیش بینی می شود تا پایان س��ال جاری حدود 85 تن 
ش��اه میگو از دریاچه پش��ت س��د ارس صی��د و بعد از 
عمل آوری ب��ه کش��ورهای اروپای��ی صادر ش��ود که 

ارزآوری قابل توجهی عاید استان می کند. 
وی اظهار کرد: میزان ارزآوری س��االنه شاه میگو بیش 
از 30 میلیارد ریال است. وی اضافه کرد: شاه میگوی دراز 
آب ش��یرین دریاچه پشت س��د ارس جانداری مختص 
منابع آبی در آذربایجان غربی است و ساالنه شرکت های 
فعال در این حوزه زیر نظر مدیریت ش��یالت اس��تان و با 
اس��تفاده از اکیپ های صیادی اقدام به صید این موجود 
می کنند. به گزارش ایرنا، ش��یرولیلو ادام��ه داد: 70 نفر 
صیاد محلی در قالب پنج شرکت بهره بردار نسبت به صید 
این موجود ارزشمند مبادرت کرده و بعد از عمل آوری و 

بسته بندی به کشورهای مقصد صادر می کنند. 

آب و خاک ایران
 محلی برای آزمودن نیست

در کوچه و ب��ازار، دانش��گاه و دانش س��را، همایش 
و س��رایش، همه ج��ا پرچ��م آم��وزش و برنامه ریزی 
باالس��ت، درس می دهیم و همگی س��عی در آموزش 
یکدیگ��ر داریم، ام��ا دری��غ از پیراهن اجرا ک��ه بر تن 
کس��ی دیده ش��ود تا مب��ادا مس��ئولیتی ب��رای خود 
بتراشد. »کش��اورزی« و »محیط زیست« هم درمانده 
و سرگش��ته در این میان به سوژه ای بدل شده اند برای 

سخنرانان در همایش ها و نشست ها... 
برنامه ریزی ه��ا را ب��ه مرحل��ه اج��رای صحیح 
درآوردن نیز برای هم��ه به یک موض��وع نمادین 
بدل ش��ده و دلخراش تر از آن مس��ئولیت ناپذیری 
بعد از همین اجراهای نیمه کاره اس��ت که فقط با 
مقاومت و پافش��اری بر اثبات عدم اش��تباه تعریف 
می ش��ود، گویی اغل��ب مدیران ما در ی��ک مکتب 
مش��ترک درس آموخته ان��د. در چنی��ن مکتبی، 
تحقق اهداف و به س��رانجام رساندن پروژه ها جزو 
آرزوهای دس��ت نیافتنی  ش��ده و گوی��ی چاره ای 
جز آویخت��ن طناب اش��تباهات به گ��ردن واژه ها 
نیس��ت، واژه های��ی همچ��ون کس��ری بودج��ه، 
کمب��ود اعتب��ار، ناهماهنگ��ی دس��تگاه ها و. . . و 
البت��ه بخش ه��ای جذابی هم در ای��ن میان وجود 
دارند که برای س��رگرمی هم��گان به ویژه مدیران 
و مس��ئوالن مربوطه مفی��د هس��تند. ازجمله این 
س��رگرمی ها، کلنگ زنی های چندی��ن و چندباره 
پروژه ه��ا، برگ��زاری آیین های��ی زی��ر نام ه��ای 
بزرگداش��ت، نکوداش��ت، تجلیل و تکریم و تقدیر 
و تش��کر از مس��ئوالن، تعریف و تکرار ش��عارهای 
س��ال، تصوی��ب طرح ه��ای بی پای��ه و اس��اس و 
تخصی��ص بودج��ه ب��ه پروژه ه��ای دهان پر ک��ن 

تبلیغاتی اس��ت.
در گیرودار این ش��لوغی ها نقد صاحب نظران دلسوز 
و مس��تقل و حتی قلم برخی نویس��ندگان فرهیخته و 
ناوابسته نیز به س��یاه نمایی، آه و ناله و شکایت بیجا و 

اعتراض نابجا و فرافکنی تعبیر می شود.
»کش��اورزی ب��ه س��بک ایران��ی« گویی س��بک و 
س��یاقی من درآوردی ش��ده کام��ال نش��أت گرفته از 
علم و تجربه داخلی و پرداخته ب��ه دلخواه مدیران که 
البته بیش��تر مواقع جز پس��رفت های فزاینده چیزی 
به بار نمی نش��اند. همپای م��ا که نه، خیل��ی عقب تر 
از ما کش��ورهایی بودن��د که ام��روز خیل��ی جلوتر از 
م��ا جایزه های نوب��ل و مدال ه��ای نوآوری ب��ه گردن 
می آویزند و برای ما دس��ت تکان می دهن��د، اما ما هر 
روز با ایده ها و طرح های ش��گفت انگیز و نشدنی منابع 
ملی را مورد آزمون و خطا قرار داده و از دست می دهیم 
و »این نش��د آن یکی حتما می ش��ود« هم شده حرف 
اول و آخر مس��ئوالن ک��ه همچنان به انتظ��ار معجزه 
نشسته اند تا مش��کالت آب و خاک این مرز و بوم حل 

شود. 
این طرف ماج��را هم دانش��گاه ها و دانش��کده ها 
س��االنه هزاران مدرک طالیی کشاورزی را به دست 
فارغ التحصیالن خ��ود می دهند و روانه ب��ازار ناکار 
جامع��ه می کنند، در ای��ن میان ه��م فارغ التحصیل 
بینوا می ماند و گرز و میدان بی افراس��یاب. همچنان 
کش��اورزان ما به دلیل ناآش��نایی و ناآگاهی از علوم 
روز دنیا به سبک و سیاق س��نتی فعالیت می کنند و 
مس��ئوالن هم که خیر و مصلحت خ��ود را در همین 
رویکردها می بینند ت��الش جدی تری برای دریافت 
بیش از این نمی کنند و به بهانه اینکه کش��اورزی در 
برخی مناطق از نظر مصرف آب و... صرفه اقتصادی 
ندارد ای��ده جمع کردن ریش��ه ای کش��اورزی را در 

می��ان می گذارن��د و رو ب��ه واردات می آورن��د. 
ش��اید این چند خط هم گالیه ای از سر شکم سیری 
تلقی شود و این س��تون هم بشود آب در هاون کوفتن.

اما ب��ا این حال مش��خصا با هدف برون رف��ت احتمالی 
از وضعی��ت ناخوش��ایند کنون��ی، تلنگ��ری چندباره 
می زنی��م به مس��ئوالن، مدی��ران و تصمیم س��ازان و 
دس��ت اندرکاران مربوطه و تقاضا می کنی��م در آنچه 
می خواهن��د بر س��ر ای��ن آب و خ��اک بیاورن��د ابتدا 
کمی اندیش��ه کنند. ض��رر و زیان ای��ن آزمایش های 
خارق الع��اده فقط ش��امل ح��ال زیردس��تان امروز و 
نس��ل های بی گناه آینده می ش��ود و جلوی ضرر را از 
همینجا بگیریم ش��اید منفعتی باش��د برای آیندگان، 
ش��اید در همگامی با علم روز دنیا، غوطه ور ش��دن در 
مسیر مش��ترک آب، پیشرفت که پیش��کش، حداقل 

جلوی پسرفت های آتی را بگیریم... 

 اختصاص 1200 میلیارد تومان
برای آبیاری تحت فشار 

معاون وزیر جه��اد کش��اورزی گفت: ب��رای انجام 
آبیاری تحت فش��ار 1200 میلیارد توم��ان اختصاص 

می یابد. 
رحیم س��جادی افزود: یکی از سیاس��ت های وزارت 
جهادکش��اورزی به عل��ت ق��رار گرفت��ن در مناطق 
نیمه خش��ک، بهینه س��ازی آب و یک��ی از راه ه��ای 

بهینه سازی آب، آبیاری تحت فشار است. 
وی اضافه کرد: در کمیسیون کش��اورزی همکاران 
ما فعالیت های خوب��ی انجام دادند و ای��ن اعتبارات را 
هزار میلیارد تومان اضافه کردند. بر همین اساس هیچ 
سقفی وجود ندارد و مردم هرچقدر می توانند فعالیت 

کنند ما انجام می دهیم. 
به گزارش ایسنا، معاون وزیر جهادکشاورزی افزود: 
از س��رمایه گذارانی اس��تقبال و حمایت کنید که نیاز 
منطقه را بشناسند و بدانند چه صنایع فرآوری جواب 
می دهد که بعدا تولید و خروجی داش��ته باش��ند و اگر 
س��رمایه گذار آورده 30 و 40 درصدی داش��ته باش��د 

می توانیم حمایت کنیم. 

شریعتی مقدم، نماینده کمیسیون کشاورزی 
در نشست های بودجه مجلس شد

علی محمد شریعتی مقدم، نایب رییس کمیسیون کش��اورزی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران، به عنوان نماینده این کمیسیون برای نظارت بر بودجه بخش کشاورزی به مجلس معرفی شد. اعضای 
کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در نشستی شریعتی مقدم را به نمایندگی کمیسیون کشاورزی 
برای حضور در مجلس معرفی کردند. شمسعلی هادیزاده معلم، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 
ایران، در این خصوص اظهار کرد: ما ایراداتی بر بودجه بخش کش��اورزی سال 94 داریم. به همین منظور و 
به درخواست مجلس و دولت، کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، نماینده خود را به مجلس معرفی 

خواهد کرد تا در نشست های بودجه مجلس حضور یابد. 

رضا عفت دوست
کارشناس کشاورزی

مولود غالمی

بازار



ش��اخص کیفی��ت ه��وای ته��ران دی��روز126 و برای 
گروه های حساس در شرایط ناسالم قرار داشت. براساس 
اطالع��ات رس��یده از ایس��تگاه های س��نجش آلودگ��ی 
هوای ش��هر تهران ب��ر می��زان غلظ��ت آالینده های دی 
اکس��یدگوگرد، ذرات معلق کمتر از 10 میکرون و ذرات 
معلق کمتر از 2/5 میکرون نسبت به روز یکشنبه افزایش 
یافته و از می��زان غلظت آالینده های منواکس��یدکربن و 

ازن کاسته ش��ده اس��ت. گزارش هواشناسی و پیش بینی 
آن حاکی از آسمانی نیمه ابری در پاره ای نقاط غبارمحلی 
به تدریج افزایش ابر در اواخر وقت بارش پراکنده اس��ت. 
به این ترتیب انتظ��ار می رود، ش��اخص کیفیت هوا برای 
گروه های حساس در شرایط باقی بماند. براساس گزارش 
ش��رکت کنترل کیفیت ه��وای تهران، اثرات بهداش��تی 
آالین��ده ذرات معلق کمت��ر از 2/5 میکرون در ش��رایط 

ناس��الم برای گروه های حس��اس، افزایش احتمال عالئم 
تنفسی در افراد حساس، تش��دید بیماری قلبی و ریوی، 
مرگ و میر زودرس در افراد مبتال ب��ه بیماری های قلبی، 
ریوی و افراد مس��ن را به دنبال دارد و توصیه می شود در 
ش��رایط ناس��الم برای گروه های حس��اس افراد مبتال به 
بیماری ه��ای قلبی و ریوی، س��المندان و ک��ودکان باید 

فعالیت های طوالنی مدت را در فضای باز کاهش دهند. 

رییس جمهور تصری��ح کرد: به حول و ق��وه الهی تحریم ها 
را از پیش پای م��ردم برمی داریم، البته ممکن اس��ت عده ای 
خوشش��ان نیاید، آنها تعداد کمی را تشکیل می دهند، چون 
می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرن��د و از اینکه آب صاف 
شود، ناراحتند. حجت االسالم والمسلمین روحانی در پنجاه 
و چهارمین مجمع س��االنه بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران با بیان اینکه اکثریت قاطع ملت به دنبال این هستند که 
زنجیره غلط و ظالمانه تحریم ها را پاره کنند، اظهارکرد: دنیا 
چاره ای ندارد، جز اینکه با جمهوری اس��المی ایران پای میز 

مذاکره بنشیند و راه های دیگر غلط است و آنها تجربه کردند و 
اگر دوباره امتحان کنند ضرر بیشتری خواهند کرد. 

وی با تاکید ب��ر اینکه فعالیت های ما در زمینه هس��ته ای 
ش��فاف، صحیح و قانونی بوده خاطر نش��ان ک��رد: در دنیا 
مذاک��ره منطقی و حساب ش��ده می کنی��م و باالخره روزی 
کل مذاک��رات ما پخ��ش خواهد ش��د که با چه س��ختی و 
قدرت و اس��تعداد و منطقی در این زمینه تالش شده است. 
روحانی با بی��ان اینکه من ب��ه مذاکره کنن��دگان خودمان 
صددرص��د اعتماد فنی، علم��ی و حقوق��ی دارم گفت: تیم 

مذاکره کننده ما کارکشته است. پس مردم هم کامال اعتماد 
داش��ته باش��ند؛ چرا که راه ما راه درست اس��ت و این راه را 
پیش می رویم. اما باید حواس��مان باش��د چط��ور راه را طی 
می کنیم. رییس جمهور با اشاره به اینکه عده ای در 12 سال 
گذشته س��نگی را به چاه انداخته اند، گفت: امروز عده ای به 
ما می گویند زود باش��ید و عده ای می گویند، این کار را رها 
کنید که ما به حرف هیچ کدام گوش نمی دهیم و آرام آرام و 
حساب ش��ده کار خود را ادامه خواهیم داد. چون هم طناب 

و هم راه و هم زور بیرون آوردن این سنگ را از چاه داریم. 

گالیهروحانیازسنگاندازیدرپروندههستهای

پاسخمعاونتمطبوعاتیوزارتارشاد:
خبرگزاریفارسبهنیروهایمسلحتعلقداردورسانهخصوصیتلقینمیشود

بررسیوضعیتموجودپارازیتها

در پی انتش��ار گزارش��ی در خبرگزاری 
ف��ارس درب��اره انتش��ار فهرس��ت یاران��ه 
حمایتی بیمه خبرن��گاران، روابط عمومی 
معاونت ام��ور مطبوعاتی و اطالع رس��انی 
اس��المی  ارش��اد  و  فرهن��گ  وزارت 
توضیحات��ی را منتش��ر کرد. ب��ه گزارش 
خبرآنالین متن این پاسخ و توضیح به این 
شرح اس��ت: مدیرمس��ئول محترم فارس، 
با س��الم، احتراما، عطف به مطلب مندرج 
در آن رس��انه درباره فهرس��ت یارانه بیمه 
خبرنگاران خواهشمند است جوابیه زیر را 
با توجه به ماده 23 قان��ون مطبوعات درج 

فرمایید: 
1( حمای��ت از رس��انه ها ب��رای بیم��ه 
هم��کاران خ��ود یک��ی از سیاس��ت های 
مح��وری ای��ن وزارتخان��ه در هدفمندی 
یارانه های مطبوعاتی اس��ت، زیرا عالوه بر 
تقدیر از کارآفرینی رس��انه ها و حمایت از 
قشر ش��ریف روزنامه نگار، بیمه خبرنگاران 
را از طری��ق اصول��ی تعقی��ب می کند. 2( 
مطابق بس��ته حمایت��ی س��ال 93 که در 
راستای سیاست ش��فافیت دولت »تدبیر و 
امید« قبال اطالع رسانی شده است، تامین 
همه یا بخش��ی از بیمه پرداختی رسانه ها 
برای همکاران خ��ود در دس��تور کار قرار 
دارد. چنانچه قبل از انتشار تحلیل خود به 

جدول مندرج در بس��ته حمایتی مراجعه 
می کردی��د، از ضواب��ط و تف��اوت حمایت 
رس��انه های سراس��ری و غیرسراس��ری، 
دولتی ی��ا عمومی و خصوص��ی، دوره های 

مختلف انتشار و غیره مطلع می شدید. 
به عن��وان مث��ال، چنانچ��ه فهرس��ت 
هم��کاران بیمه ای یک روزنامه سراس��ری 
یا خبرگزاری کمتر از 25 نفر باش��د، قابل 
حمایت نیس��ت و در ضمن سقف حمایت 
بیمه ای این نوع رس��انه، یکصدنفر اس��ت. 
اما همین نصاب ه��ا برای ی��ک هفته نامه 
محل��ی ب��ه ترتی��ب 10 و 40 نفر اس��ت. 
3( خبرگ��زاری فارس به نیروهای مس��لح 
)سازمان بسیج مس��تضعفین( تعلق دارد 
و رس��انه ای خصوصی تلقی نمی ش��ود. 4( 
مطابق ضوابط مندرج در بس��ته یادش��ده 
و در راس��تای تفاوت گذاش��تن بین نحوه 
حمای��ت رس��انه های بخ��ش خصوص��ی 
و رس��انه هایی ک��ه از بیت الم��ال ارت��زاق 
می کنند، رس��انه های گروه دوم با ضریب 
نصف مورد حمایت ق��رار می گیرند. چنین 
رس��انه هایی در عم��ل ب��ا دو محدودیت 
محاسباتی مواجه هس��تند: سقف نفرات و 
ضریب 50 درصدی بابت دولتی یا عمومی 
بودن. 5( همچنین ب��رای حمایت از بیمه 
رابطان خبری خبرگزاری ها در اس��تان ها 

س��همیه ای جداگانه برای بیمه یکصدنفر 
از آنان، لحاظ ش��ده اس��ت که چنانچه در 
فهرست ارس��الی خبرگزاری ها، عزیزانی از 
این گروه هس��تند حق بیمه آنان جداگانه 
به خبرگ��زاری مربوط پرداخت می ش��ود. 
6( یک��ی از دالیل��ی ک��ه مبال��غ واریزی، 
ارقام متغیرها و فرمول محاس��باتی رسما 
اعالم می ش��ود، احتم��ال وجود اش��تباه 
و آمادگ��ی رفع اش��تباهات اس��ت. قطعا 
تایی��د می فرمایی��د این روش ش��فاف که 
به پاس��خگویی منجر می ش��ود، به عدالت 

نزدیک تر است.
اداره کل مطبوع��ات و خبرگزاری ه��ای 
داخل��ی نیز در طول یک س��ال گذش��ته و 
در بیانیه اعالم یارانه ه��ا از صاحبان امتیاز 
درخواس��ت می کرده اس��ت، چنانچه حق 
آنان تضییع ش��ده اعالم کنند تا بالفاصله 
اص��الح ش��ود. همچن��ان ک��ه در جدول 
یاران��ه بیم��ه نی��ز مالحظه می کنی��د نام 
برخی رس��انه ها دو ب��ار آمده که نش��انگر 
پرداخت ای��ن یارانه بابت ش��ش ماهه دوم 
س��ال قبل و ش��ش ماهه نخس��ت امسال 
است. خوشبختانه چند رس��انه که میزان 
دریافتی آن��ان با فرمول اعالم��ی مغایرت 
داشت، از طریق صحیح خود پیگیر شدند 
و اداره کل مطبوع��ات و خبرگزاری ه��ای 

داخلی ب��ه ص��دور اصالحیه ب��رای آنان و 
رسانه های مشابه )جمعا 9 رس��انه( اقدام 
کرد که جدول آن بعد از واریز به حس��اب 
آنان در س��ایت معاون��ت مطبوعاتی قابل 
مشاهده اس��ت. 7( صاحب امتیاز روزنامه 
خبرجن��وب، هم��واره ش��خص حقیق��ی 
بوده اس��ت و آقای دکتر انتظامی قبال نیز 
در آن روزنامه س��متی نداشته اند. صاحب 
امتی��از روزنامه خبر ورزش��ی نیز همزمان 
ب��ا تص��دی معاون��ت ام��ور مطبوعاتی و 
اطالع رسانی، اوال از ش��خصیت حقوقی به 
حقیقی تغییر یافته اس��ت و ثانی��ا با توجه 
به قانون منع تصدی همزمان، موسسه ای 
که ایش��ان مدیرعامل آن بوده اند، رس��ما 
نیز منحل ش��ده اس��ت و لذا فرضیاتی که 
مطرح فرموده اید از اساس، نادرست است. 
8( نمایندگ��ی مدیران مس��ئول در هیأت 
نظارت بر مطبوعات مطابق ماده 10 قانون 
مطبوعات با رأی مس��تقیم آن��ان صورت 
می گیرد و چنانچه از انتخاب ایش��ان برای 
شش��مین دوره متوالی ناخش��نود هستید 
شایسته اس��ت به موکالن ایشان اعتراض 
کنید. ضمنا سیاق بخش پایانی تحلیل آن 
رس��انه، ش��ائبه بی احترامی و بلکه توهین 
به س��ایر اعضای محترم هی��ات نظارت بر 

مطبوعات را نیز دارد. 

معاون رئیس جمه��ور و رئیس س��ازمان حفاظت محیط 
زیست گفت: اخیرا پیش��نهاد تش��کیل کارگروه پارازیت را 
دادیم که به زودی با حضور وزرای مربوطه تش��کیل می شود 
تا یک جمع بندی و یک گزارش از وضعیت موجود ارائه شود. 
معصومه ابتکار، در حاش��یه مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت در جمع خبرنگاران بیان 
کرد: برای حل معضالت زیس��ت محیطی که در کشور وجود 
دارد باید رویکرد علمی بر پایه پژوهش د اش��ته باش��یم؛ چرا 
که مس��ائل فعلی محیط زیس��ت چند الیه و پیچیده است و 

دش��واری هایی که وجود دارد باید بر اثر پژوهش های دقیق 
سنجیده شود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره 
کارگروه پارازیت و آخرین خبره��ا از این کارگروه اظهار کرد: 
کارگروه پارازیت پیش از این تشکیل ش��ده و نظرات خود را 
نیز اعالم کرده است ولی اخیرا پیشنهاد تشکیل این کارگروه 
را داده ایم ک��ه ب��ه زودی با حض��ور وزرای مربوطه جلس��ه 
کارگروه تشکیل می شود تا یک جمع بندی و یک گزارش از 

وضعیت موجود ارائه دهیم.
مع��اون رئیس جمهور در خصوص مس��ئله صید و ش��کار 

عنوان کرد: ارزیابی ما از وضعیت حیات وحش در کش��ور به 
گونه ای بوده که باید ب��رای حفاظت از تنوع زیس��تی با یک 
برنامه ریزی دقیق تر در ارتباط با مس��ئله شکار و صید پیش 
برویم. اقدامی که در این زمینه انجام ش��ده است این بود که 
امکان ارائه مجوز ش��کار تنه��ا در صورتی اس��ت که پرورش 
حیات وح��ش یا حفاظ��ت از آن اق��دام موثری انجام ش��ده 
باش��د. یعنی در جایی دیگر افزایش جمعی��ت گونه ها در اثر 
برنامه های پرورش��ی یا حفاظتی ویژه از سوی مردم و جوامع 

محلی و بخش خصوصی انجام شده باشد.

هوا در شرایط ناسالم

دول��ت اتری��ش الیح��ه جدی��د »قان��ون اس��الم« را به 
جریان انداخت. این قانون قرار اس��ت مان��ع از رویکردهای 
افراطی به ویژه در میان جوانان ش��ود و اس��المی منطبق با 
»ویژگی ه��ای اتری��ش« را تقویت کند. این در حالی اس��ت 
که انجمن های اس��المی به این الیح��ه انتقاد دارن��د. بنا بر 
داده های وزارت کش��ور اتری��ش، حدود 160 نف��ر مظنون 
به افراط گری از اتریش عازم س��وریه و عراق ش��ده اند. اغلب 
این افراد مردان جوانی بوده اند ک��ه در اتریش آموزش دیده 
و شغل مناسبی نداش��ته اند. حدود نیمی از این جوانان تبار 

چچنی داشته یا از یوگسالوی سابق می آمده اند. 
به گفت��ه  وزیر امور خارج��ه اتریش قانون جدید اس��الم 
هم برای مس��لمانان امنیت حقوقی م��ی آورد و هم کمک 
می کند که اس��المی منطبق با ش��رایط اتریش رشد کند. 

براس��اس ط��رح جدی��د »قان��ون اس��الم«، جماعت های 
دینی اس��المی و علوی ها باید تفس��یر خ��ود را از مضامین 
دینی ارائه دهند. ع��الوه بر این، آنها بای��د 9 متن قرآنی را 
که هم اکن��ون از آن اس��تفاده می ش��ود، به زب��ان آلمانی 
ترجمه کنند و از هر نوع توجیه و مش��روعیت بخشیدن به 
خش��ونت بپرهیزند. پیش از همه »جماعت دینی اسالمی 
در اتریش« ک��ه در تدوی��ن قان��ون جدید نیز مش��ارکت 
داش��ته، متن نهایی را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است، 
قانون گذار ای��ن جماعت را م��ورد ظن عمومی ق��رار داده 
اس��ت. البته »قانون اس��الم« جدید در می��ان انجمن های 
اسالمی اتریش موضوعی مورد مناقشه است. فوآت ساناج، 
رییس جماعت دینی اس��المی می گوید: اتریش همواره در 

گستره آزادی های دینی پیشتاز بوده است. 

»قانوناسالم«جدیددراتریش

پ�ل�ی��سبلژی�کازعملی�ات
گروگانگی�ریدرش�هرخن�تاین

کشورخبرداد.
گروهتروریس�تیداع�شدرادامه
اقدام�اتخش�ونتبارخ�ودقوانین
س�ختیرادرمدارسودانشگاههای

موصلدرنظرگرفتهاست.
وزیرخارجهعراقازتمامکشورهای
جهانخواس�تپیشازآنک�هگروه
تروریستیداعشبهقلمروآنهابرسد،
درمقابلهباآنبهعراقکمککنند.

مقتدیصدرازنیروهای»سرایاالسالم«خواستلباسنظامیبهتننکنندوبا
پایبندیبهمرکزفرماندهینظامی،ازمداخلهدرامورسیاسیخودداریکنند

تیتر اخبار

وزیر علوم، تحقیقات و فن��اوری اطالعات در مورد علت لغو 
برخی س��خنرانی های مراس��م 16 آذر در بعضی دانش��گاه ها 
توضی��ح داد. محمد فرهادی، در حاش��یه س��ومین همایش 
مل��ی نق��ش پژوه��ش در فرآین��د قانون گ��ذاری در جمع 
خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی در خصوص علت لغو برخی 
سخنرانی های مراس��م 16 آذر در دانشگاه ها با تاکید بر اینکه 
دانشگاه ها مس��تقل و دارای ش��ورای نظارت هستند، گفت: 
دانش��گاه ها قوانین و آیین نامه دارند که طبق آن برای حضور 
سخنرانان باید از یک هفته قبل درخواست داده و در آن شورا 

به تصویب برس��د. در واقع آن ش��ورا باید حضور سخنرانان را 
تایید کند تا افراد در دانش��گاه ها حضور پی��دا کنند. خیلی ها 
خودشان برای حضور در مراسم 16 آذر نخواستند حضور پیدا 
کنند یا اینکه در شورا مصوب نش��ده است که بعضی هایشان 
بعدا بگویند حضورشان لغو شده، بالطبع آن دانشگاه و هیات 
نظارت نیز در این رابطه نقشی نداشته اس��ت. برخی دیگر از 
س��خنرانان نیز قرار نبود. روز 16 آذر در دانش��گاه حضور پیدا 
کرده و صحبت کنند. بنابراین، برای س��خنرانی این افراد در 

دانشگاه ها وقت دیگری گذاشته می شود. 

توضیحاتوزیرعلومازلغوسخنرانیهای16آذر

قائممق�امدبی�رکلس�تادمب�ارزهب�ا
موادمخ�دردرخصوصتخفی�فمجازات
قاچاقچی�انگف�ت:اینموض�وعمصوبه
مجمعتشخیصمصلحتنظاماستوهر
اصالحیبایدازسویهمینمرجعصورت
بگیرد،نهمجلس.ستادمبارزهباموادمخدر

مخالفحذفاعداماست.
دبیرکلجمعیتهاللاحمر،گفت:هالل
احمرایرانادعادارد،درحوزهتوانبخشی
توانمندیه�ایمنحصربهفردیداردودر

اینحوزهسرآمداست.
عضوکمیس�یونحملونقلشورایش�هرتهران،توسعهحملونقلعمومیرا

اولویتبودجه94شهرداریتهراناعالمکرد

تیتر اخبار

به گزارش هالی��وود ریپورتر، کمپانی ایون پروداکش��نز که 
تهیه کننده فیلم های جیمز باند اس��ت تایید کرد نسخه اولیه 
فیلم نامه »اسپکتر« )ش��بح( را که قرار اس��ت به کارگردانی 
س��م مندس به زودی جلوی دوربین ب��رود، هکرها به صورت 
غیرقانونی و آنالین در اختیار عموم قرار داده اند. این کمپانی 
با اعالم اینکه این فیلم نامه تحت قوانین کپی رایت در بریتانیا 
و سراس��ر دنیا قرار دارد و ج��زو اطالع��ات محرمانه کمپانی 
متروگلدن مایر اس��ت، گفت: هکرها با هک ک��ردن کمپانی 
سونی به این فیلم نامه دس��ت یافته اند. این در حالی است که 
نام فیلم و اس��امی بازیگران آن هفته پیش اعالم شد و روشن 
شد قرار است مونیکا بلوچی در نقش لوچیا شارا، لئا سیدو در 
نقش مادلین سوان، راف فاینس در نقش ام و اندرو اسکات در 
نقش دنبی در کنار دانیل کریگ و کریس��توف والتس ایفای 

نقش کنند. فیلمبرداری این فیلم به زودی آغاز می شود. 

هکرهایی که در سه هفته اخیر با حمله سایبری به سونی، 
اس��نادی از اطالع��ات مربوط ب��ه کارمندان س��ونی، حقوق 
مدیران، مذاکرات داخلی و پنج فیلم جدید یا منتش��ر نشده 
از ای��ن کمپانی را ه��ک کردن��د، در جدیدترین اق��دام خود 
فیلم نامه »جیمز باند« را ل��و داده اند. یکی دیگر از اس��نادی 
که به تازگی منتش��ر شده نشان می دهد س��ونی قصد داشت 
در گ��روه بازیگران فیلم »کالهب��رداری امریکایی« به جنیفر 
الرنس حقوق کمتری دهد و از پذی��رش آنجلینا جولی برای 
فیلم بعدی اش خودداری کرده اس��ت. در حالی که اف.بی. آی 
مدتی است وارد صحنه شده تا بتواند گروه هکرها را دستگیر 
کند، این باور از ابتدا وجود داش��ته که س��اخت فیلم کمدی 
»مصاحبه« که درباره ترور رهبر کره شمالی است، موجب این 
حمله شده باش��د. این فیلم با بازی ست روگن و جیمز فرانکو 

ساخته شده و از 25 دسامبر اکران آن آغاز می شود. 

»جیمزباند«قربانیحملهسایبریبهسونیشد

فارس�ی ادب و زب�ان فرهنگس�تان 
واژههایتازهخودرادرماههایمهروآبان

اعالمکرد.
انجمنبازیگرانخانهتئاترخواستار
10برابرشدنبودجهتئاتریاصفرشدن
آنشدندتاالاقلتکلیفمشخصشود.
لوریسچکناواریانآهنگس�ازباسابقه
موس�یقیکش�ورمانازپای�انن�گارش
سمفونی»تختی«خبردادوابرازامیدواری
ک�ردتافعالیتدوبارهارکس�ترهاازس�ر

گرفتهشود.

وزیرشهروندیومهاجرتکشورکانادالوحسپاساینکشوررابهنمایندگی
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تیتر اخبار

در حالی که مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا کمتر از 
یک ماه دیگر در کشور استرالیا برگزار می شود، گروگانگیری 
دیروز در شهر س��یدنی همه چیز را در این کشور تحت تاثیر 
خود قرار داد. این گروگانگیری در یک کافه در شهر سیدنی 
رخ داد و دیشب پلیس با کش��تن گروگانگیر به غائله خاتمه 
داد. اعالم نش��د چند نفر به عنوان گ��روگان در کافه حضور 

داشتند. 
تونی ابوت، نخس��ت وزیر اس��ترالیا در این خصوص گفت: 

»ما همه از این اتفاق ش��وکه هس��تیم که مردم توسط یک 
شخص با انگیزه سیاس��ی گروگان گرفته ش��دند.« هرچند 
گفته می ش��د گروگانگیر مرب��وط به گروه داعش اس��ت اما 
پس از پایان گروگانگیری مش��خص شد که گروگانگیر خود 
را جزو جبهه النصره معرفی کرده اس��ت. همچنین شایعاتی 
مبنی بر اصلیت ایرانی این گروگانگیر منتش��ر شده اس��ت. 
مس��ابقات فوتبال جام ملت های آس��یا از روز 19 دی ماه با 

دیدار تیم های استرالیا و کویت آغاز می شود. 

پایانگروگانگیریدرسیدنی

مریمطوس�ی،ملیپوشدوومیدانی
ازوضعیتآمادهسازیخودگالیهکرد.
علینژاد،رییسفدراس�یونووش�و
خواس�تارتوج�هویژهمجلسش�ورای
اس�المیبهبودجهورزشدرس�ال94
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 كمپین موبایلی 
»یك دقیقه سكوت« در مالزی

اگر مالزیایی باش��ید، س��ال 2014 واقعا یك سال 
پر چالش برای ش��ما بوده اس��ت. ب��ا آن تراژدی كه 
برای هواپیم��ای MH370 در اوایل ماه مارس رخ 
داد و س��قوط ویرانگر هواپیمای MH17 در اواسط 
جوالی، كل كشور در شوك و عزا به سر برده است. 
به ظاهر این از همان نوع موضوعاتی است كه بیشتر 
آژانس ه��ا از تمرك��ز روی آن خجالت می كش��ند و 
ترجی��ح می دهند وارد آن نش��وند. ب��ا این وجود در 
روز عزای ملی در مالزی در 22 آگوس��ت، دولت این 
كشور یك آژانس را برای انجام كاری دقیقا بر خالف 

آن استخدام كرد. 

یك دقیقه سكوت
ایده یك دقیقه سكوت در دهه های گذشته با غم 
و ان��دوه و مصیبت همراه بوده و در سرتاس��ر جهان 
تا حدودی با همین مفاهیم مترادف است. یك ایده 
س��اده، از عموم م��ردم می خواهد تا فقط یك دقیقه 
در روز به خاطر این اتفاقات و عواقب ش��ان س��كوت 
اختی��ار كنند. كمپی��ن یك دقیقه س��كوت آژانس 
تبلیغاتی McCANN روی ایده ای با اس��تفاده از 
موبای��ل كار كرده و به كاربران اج��ازه دریافت یك 
دقیقه زمان برای ناراحت ش��دن و ی��ادآوری وقایع 
گذش��ته را داده است. كاربران فقط باید با بازدید از 
وب س��ایت كمپین، گوشی خود را به حالت نشستن 
در هواپیما درآورن��د  و منتظر آن یك دقیقه بمانند 
و ب��رای یك دقیقه ارتباط خود را ب��ا دنیای آنالین 

قطع كنند. 

چرا این ایده به درستی محقق نشد؟ 
این ای��ده »یك دقیقه س��كوت« در دنیای مدرن 
در شرایطی ناراحت كننده تر و نیش دارتر می شود كه 
ارتباط لحظه ای تر بوده و به طور كلی همه با صدای 
بسیار بلند از زندگی ما با خبر هستند. در این میان 
اما یك س��ری نكات خاص درباره كمپین یك دقیقه 
س��كوت وجود دارند كه دیگران آنها را نمی پسندند. 
بیشتر از همه این مس��ائل با به اشتراك گذاری یك 
تجرب��ه ورود و مش��اركت فرد مرتبط هس��تند. بله، 
كاربران ش��اید واقعا بخواهند كه یك دقیقه سكوت 
را با دیگران به اش��تراك بگذارند، ام��ا بعد از اینكه 

ایده ای كه به اش��تراك گذاشته می شود، گام بعدی 
منطقی آن است كه پس از گذشت یك دقیقه هیچ 
تغییر خاص��ی اتفاق نمی افتد و این در تقابل با ایده 

پشت كمپین به نظر می رسد. 
آژان��س تبلیغات��ی McCANN كواالالمپ��ور با 
وجود تمایل بیش��تر به تش��ویق مردم به مشاركت 
در این ام��ر، درباره كاهش تاثیر فن��اوری دیجیتال 
در این كمپی��ن نیز صحبت می كن��د. ایده كمپین 
كم��ی ریاكاران��ه ب��وده و به ظاهر با درخواس��ت از 
م��ردم برای تخصی��ص یك دقیقه از زم��ان خود به 
یادآوری زندگی های از دست رفته در این تراژدی ها، 

ناهماهنگ است. 

ما چرا آن را دوست داریم؟ 
با وجود همه نقص های كمپین یك دقیقه سكوت، 
ایده خود به تنهایی سروصدا به پا می كند. با حمایت 
دولت از آن، این یك دقیقه در سرتاسر كشور زمانی 
است كه كاربران با قطع ارتباط با دنیای آنالین واقعا 
در دنیایی با رویداد های اخیر ارتباط برقرار می كنند 
ك��ه فقط با موضوع كمپین مرتب��ط نبوده بلكه تند 
و تلخ نیز هس��ت. در حالی كه خطوط هوایی مالزی 
در كان��ون همه چیز ق��رار دارد، مالزیایی ها به عنوان 
گروهی از مردم جهان قطعا ناراحتی و فش��ار وارده 
از س��وی دنیا برای شنیدن پاس��خ از سوی مقامات 
كش��ور را احس��اس می كنن��د. كمپین ی��ك دقیقه 
سكوت به كاربران شانس به یادآوردن این احساس، 
ورای سیاست و سواالت پاسخ داده نشده را می دهد 
كه چه زندگی هایی از دست رفته و سزاوار یادآوری 

هستند. 

نتیجه كلی
كمپی��ن یك دقیق��ه س��كوت آژان��س تبلیغاتی 
McCANN دقیقا یك موفقیت پر س��روصدا نبود. 
بیش از 50 هزار نفر در این كمپین ش��ركت كردند 
اما این رقم در بین جمعیت 30 میلیون نفری مالزی 
چن��دان بزرگ به نظر نمی رس��د. در س��طح جهانی 
توجه زیادی به این كمپین ش��د، اما مثل بس��یاری 
از كمپین های آنالین، این تصویری روی یك صفحه 
رادار ب��ود كه در بس��یاری از نق��اط جهان به گوش 
نرس��ید. یقینا، ایده كمپی��ن بی عیب و نقص بوده و 
نقش بس��یار موثری در تش��ویق كاربران به انتخاب 
یك لحظه و بازتاب آن داش��ته است، اما ناهماهنگی 
شناختی بیش از حد روی موفقیت این كمپین واقعا 

تاثیر می گذارد. 

معجزه كریسمس خطوط هوایی 
برای روستاییان بی بضاعت

خط��وط هوای��ی WestJet با یك ای��ده تبلیغاتی 
جالب به اس��تقبال تعطیالت كریس��مس رفته است. 
سال گذش��ته، این خطوط هوایی كانادایی مسافران 
خود را با هدایایی در تس��مه نقاله چمدان شگفت زده 
كرد. آن آگهی تبلیغاتی قطعا بس��یار دوست داشتنی 
و گری��ه آور ب��ود. ح��اال WestJet یك ب��ار دیگر با 
ش��گفت زده كردن ساكنان یك روس��تا در جمهوری 
دومینیكن، اش��ك شادی مش��تریان خود را در آورده 

است. 
در این آگهی تبلیغاتی خانواده ها در یك س��ورتمه 
آبی نشس��ته و از طریق ویدئو چت با بابا نوئل صحبت 
می كنند. آنها خواسته های خود را برای كریسمس به 

زبان خواهند آورد. 
كارمندان WestJet س��پس برای خرید هدایا در 
منطقه با هم مسابقه می گذارند. هدایا در یك مهمان 
در كنار س��احل در میان برف ها به افراد داده خواهد 
شد. این بار هدایا فقط تلویزیون ال سی دی و دوربین 
نبوده بلكه ش��امل كاالهای كاربردی و ضروری نظیر 
یك ماشین ظرفشویی، یك موتورسیكلت و یك اسب 

نیز می شود. 
ب��ه این ترتی��ب محلی های این جامع��ه می توانند 
  WestJet .احتیاج��ات خانواده خود را برطرف كنند
حتی یك زمین بازی كوچ��ك برای بچه های محلی 

نیز ساخته است. 
این اقدام دوس��ت داش��تنی است و عشق و محبت 
را نثار دیگران می كند. كس��انی كه معتقدند این تنها 
یك تاكتیك بازاریابی محاس��باتی اس��ت فقط باید از 
آن لذت برده و اجازه بدهند تا برند كار خود را بكند. 
به عالوه، این ش��یرین كاری در كشوری اتفاق افتاده 
كه WestJet در آن )بر خالف كانادا( ش��عبه ندارد، 
در نتیج��ه خرید های محلی آنها به حمایت از اقتصاد 

منطقه نیز كمك می كند. 

تبلیغات خالق

آگهی: پناهگاه حیوانات Sanctuary - شعار: هنگامی كه جنگل از بین برود، حیات وحش نیز از بین خواهد رفت!

ب��ا توجه به قابلیت ه��ای اینترنت و امكان 
استفاده از شیوه های گوناگون برای تبلیغات 
در فض��ای مجازی و بهره برداری از آنها برای 
دس��تیابی به اه��داف تج��اری، تبلیغات در 
تج��ارت الكترونیكی از تبلیغ��ات در تجارت 
س��نتی پیچیده تر است، اما اصوال برای انجام 
تبلیغات قواعد مش��تركی وج��ود دارد كه با 
رعایت آنها تبلیغات انجام ش��ده منصفانه تر 

خواهد بود. 

قوانین ناظر بر تبلیغات
مهم تری��ن قواع��د ناظ��ر بر تبلیغ��ات به 
طور كلی عبارتن��د از: صادقانه بودن تبلیغات 
یا بیان حقیقت درباره كاالها و خدمات مورد 
تبلیغ و گمراه نكردن مخاطبان تبلیغ با ارائه 
برخی مطالب یا خودداری از بیان نكات قابل 
ذكر راجع به كاالها و خدمات مزبور از سوی 
تبلیغ كننده. مراجع قانون گذاری كش��ورها، 
تش��كل های  و  بین الملل��ی  س��ازمان های 
غیر دولتی قوانی��ن و مقررات و رهنمودهایی 
را جهت به كارگی��ری در تبلیغات منصفانه 
و اخالقی ب��ودن رویه های اجرایی و اقدامات 
انجام شده در اینترنت تصویب و ارائه كرده اند. 
مهم ترین محورها و موضوعاتی كه در زمینه 
تبلیغ��ات و بازاریاب��ی منصفان��ه مورد توجه 
ق��رار می گیرند عبارتند از: اطالع رس��انی به 
مصرف كنن��دگان در زمینه مقصود مورد نظر 
از گ��ردآوری داده ه��ا و اس��تفاده از آنه��ا و 
عدم اس��تفاده از داده ها به شیوه ای ناسازگار 
با مقصود ذكر ش��ده، ضرورت افشای هویت 
تبلیغ كنن��ده ب��رای ایج��اد ام��كان تماس 
احتمال��ی مصرف كننده با تبلیغ كننده مزبور 
در ص��ورت لزوم، ضرورت مناس��ب، كامل و 
به روز بودن داده های گردآوری  شده، رعایت 
احتیاط ه��ای معقول از س��وی تبلیغ كننده 
ب��رای حفاظ��ت از امنیت فایل ه��ای داده ها 
و جلوگی��ری از نق��ض حری��م خصوص��ی 
مصرف كنندگان در اثر دسترسی غیر مجاز به 
داده ه��ای مربوط به آنان، وجود حق انتخاب 

ب��رای مصرف كنن��دگان در زمین��ه پذیرش 
انتق��ال داده های مرتبط با آنها به اش��خاص 
ثالث مانند تبلیغات كننده و بازاریاب دیگر یا 
امتن��اع از انتقال داده ها به اش��خاص ثالث و 
برخورداری مصرف كننده از حق دستیابی به 
داده های مربوط به او و در صورتی كه شرایط 
اقتض��ا كند، اصالح، كامل كردن یا مس��دود 

كردن داده های مزبور. 

پیچیدگی های تجارت الكترونیكی
فناوری های ارتباطی پیش��رفته در فضای 
مجازی و وجود امكانات گوناگون و ابزارهای 
قابل اس��تفاده در آن مانند امكان مش��اهده 
تبلیغ��ات ناخواس��ته در اینترن��ت، موج��ب 
ش��ده اكثر نامه های الكترونیكی دربردارنده 

تبلیغات بازرگانی باش��ند؛ آن هم بدون 
وج��ود محدودی��ت زمانی یا ل��زوم عبور 
پیام های تبلیغاتی از مرزهای جغرافیایی. 
در  بازاریاب��ی  و  تبلیغ��ات  از  اس��تفاده 
تج��ارت الكترونیكی پیچیده تر از تجارت 
سنتی اس��ت، اما برای انجام فعالیت های 
تبلیغاتی به منظور دس��تیابی به اهداف 
تج��اری و موفقیت در ف��روش كاالها و 
خدمات عرضه ش��ده از س��وی بنگاه ها، 
در فضای واقع��ی و مجازی اجرای قواعد 
مشابهی توصیه می ش��ود. به عنوان مثال 

در امری��كا قواعدی چون بی��ان حقیقت در 
تبلیغات انجام ش��ده درباره كاالها و خدمات 
مورد نظ��ر و به عبارت دیگ��ر صادقانه بودن 
تبلیغ��ات، غیرمنصفانه نبودن تبلیغات انجام 
شده و گمراه نكردن مخاطبان تبلیغات باید 
از س��وی فعاالن ای��ن حوزه مورد اس��تفاده 
ق��رار بگی��رد. در ادام��ه ب��ا توجه ب��ه موارد 
پیش بینی شده در مقررات فدرال و ایالتی به 
مهم ترین نكات قاب��ل ذكر درباره تبلیغات و 
حقوق مصرف كننده در كش��ور امریكا اشاره 

می كنیم. 

تعقیب دروغگویان
در امریكا براساس قوانین حمایت از حقوق 
مصرف كننده ایالتی، فروشندگان در صورت 
استفاده از رویه های غیر منصفانه، فریبكارانه 

و تبلیغ��ات دروغین درب��اره كاال و خدمات 
عرضه شده، تحت تعقیب قرار می گیرند. اكثر 
قوانی��ن حمایت از مصرف كنن��ده در زمینه 
رویه های غیرمنصفانه یا فریبكارانه ممنوعیت 
گسترده ای را در بردارد. براساس قوانین مزبور 
این حق برای مصرف كنندگان شناسایی شده 
است كه علیه افراد مرتكب تبلیغات دروغین 
درب��اره كاالها و خدمات اقام��ه دعوا كنند و 
فروش��ندگان در قبال ادعاهای مطرح  ش��ده 
نس��بت به كاالها و خدمات خود مس��ئولیت 
دارن��د. نمونه قابل ذك��ر در این مورد فقدان 
صداق��ت در بیان محل تولید كاالهای عرضه 
شده است. براس��اس قوانین محلی و ایالتی، 
تبلیغات��ی كه به گمراهی ی��ا فریب مخاطب 
منجر شود، ممنوع است اگرچه واقعا كسی را 

فریب ندهد. بنابراین در صورتی كه اطالعات 
مناسب در آگهی ارائه نشود یا ادعای مطرح 
شده بر امری خالف واقع داللت كند، ممكن 
است ادعای گمراه كردن مصرف كننده قابل 
طرح باش��د. البته ادعای گمراه كردن باید از 

سوی مدعی اثبات شود. 

مجازات رویه های فریبكارانه
رویه ه��ای فریبكارانه ی��ا غیر منصفانه در 
قوانین مش��خص ش��ده اس��ت. دو نمونه در 
زمینه قیمت گ��ذاری فریبكارانه در تبلیغات 
قابل ذكر اس��ت. مورد نخس��ت عبارت است 
از تعیین قیمت نادرست در مقایسه با قیمت 
كااله��ای س��ایر عرضه كنندگان ی��ا قیمت 
ع��ادی عرضه كنن��ده. م��ورد دوم در زمینه 
قیمت گ��ذاری فریبكاران��ه، عرض��ه كاالیی 

اس��ت كه رای��گان فرض می ش��ود در حالی 
 ك��ه دریاف��ت آن هزینه ای را ب��رای خریدار 
در بر دارد. بنابراین هرگاه درباره كاالیی این 
موضوع تبلیغ ش��ود كه با خری��د یك كاال، 
كاالی دیگ��ری به صورت رای��گان به خریدار 
تحویل داده می ش��ود، درای��ن صورت همه 
ش��روط مورد نظر عرضه كننده درباره عرضه 
رایگان كاال باید به روش��نی تش��ریح ش��ود، 
زی��را تبلیغ مزبور بر ای��ن امر داللت دارد كه 
مصرف كنن��ده در قبال دریاف��ت كاالی دوم 

نباید مبلغی به عرضه كننده بپردازد. 

تنبیه كسب و كارهای غیرمنصف
براساس قانون ناظر بر تاسیس كمیسیون 
تج��ارت ف��درال ایاالت متحده امری��كا این 
كمیسیون صالحیت دارد برای جلوگیری 
ی��ا  غیر منصفان��ه  رویه ه��ای  اعم��ال  از 
فریب آمیز به نف��ع مصرف كنندگان اقدام 
كن��د. دایره حمای��ت از مصرف كننده این 
كمیسیون برای جلوگیری از كالهبرداری، 
فریب و رویه های كس��ب و كار غیرمنصفانه 
در ب��ازار به نف��ع مصرف كنن��دگان اقدام 
می كن��د و اف��راد ناق��ض قان��ون را تحت 
تعقیب ق��رار می ده��د. در قان��ون مزبور 
تعری��ف واژه غیرمنصفانه مش��خص نبود، 
اما با عنایت به اصالح این قانون درس��ال 
1994 از س��وی كنگ��ره و تعیی��ن ح��دود 
انصاف، رویه غیرمنصفان��ه در تبلیغ رویه ای 
اس��ت كه به وارد آمدن خسارتی قابل توجه 
ب��ه مصرف كنن��ده منجر ش��ود ك��ه به طور 
معقول از س��وی مصرف كننده قابل اجتناب 
نباش��د یا احتماال به بروز این گونه خس��ارت 
منتهی شود و خس��ارت ناشی از رویه مزبور 
با منافع جبرانی مصرف كننده متوازن نشود. 
براساس ماده  5  قانون مزبور در صورت وجود 
دو شرط زیر فریب  آمیز بودن صدق می كند: 
اوال گمراه ك��ردن مصرف كننده تحقق یافته 
باشد. ثانیا ارائه یك مطلب یا غفلت از آن بر 
رفتار یا تصمیم مصرف كننده نس��بت به كاال 
یا خدمت تاثیر گذار باشد. بنابراین فریبكاری 
هنگام��ی روی می دهد كه برای ارائه كاالیی 
غفل��ت یا رویه ای مطرح ش��ود ك��ه احتماال 

مصرف كنن��ده ای را كه در ش��رایط مورد نظر 
به صورت معقول اقدام می كند، گمراه كند. 

تعقیب قانونی بازاریابان و آژانس های 
تبلیغاتی

در ص��ورت مش��اركت اش��خاص ثالث یا 
طراحان وب سایت و بازاریابان كاتالوگی در 
تهیه یا توزیع تبلیغات فریب آمیز ارائه شده 
و ب��ا آگاهی از ادعاهای كذب مطرح ش��ده، 
این اشخاص نیز در قبال تبلیغات مورد نظر 
مس��ئولیت خواهن��د داش��ت. در تعیی��ن 
مس��ئولیت آژانس تبلیغاتی حدود ش��ركت 
در تهی��ه تبلیغ��ات مزبور م��ورد  توجه قرار 
می گیرد. عالوه بر آن این نكته كه آژانس از 
فریب آمیز بودن تبلیغات آگاه بوده است، یا 
باید می دانست كه تبلیغات شامل ادعاهای 
ك��ذب یا فریب آمیز اس��ت در نظ��ر گرفته 
می ش��ود. در صورت روی دادن فریبكاری و 
استفاده از رویه های غیرمنصفانه در تجارت 
و تبلیغات، رژیم های مختلفی برای حمایت 
از حقوق مصرف كننده مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد ك��ه در قانون كمیس��یون تجارت 
فدرال، قوانی��ن و مقررات ف��درال و ایالتی 

مقرر شده  است. 
الزم به ذكر اس��ت كه كمیسیون تجارت 
فدرال به علت طرح ادع��ای انجام تبلیغات 
فریبكارانه ی��ا دروغین علیه تعداد زیادی از 
بنگاه ها، آنها را تحت تعقیب قرار داده است. 
اگر در تحقیقاتی كه از س��وی ماموران این 
كمیس��یون انجام می ش��ود روشن شود كه 
تبلیغات انجام ش��ده نقض قانون به ش��مار 
می آی��د معم��وال س��عی می ش��ود مرتكب 
تخل��ف قانونی را به تس��لیم داوطلبانه وادار 
كنند. اگر این اقدام موثر نبود، كمیس��یون 
از س��وی مردمی كه در اث��ر تبلیغات مزبور 
آس��یب دیده اند، به طرح دع��وای مدنی در 
دادگاه می پردازد. صدور قرار دادگاه مبنی بر 
توقف تبلیغات مورد نظر در حین تحقیقاتی 
كه صورت می گیرد نیز قابل پیگیری است. 
عالوه ب��ر آن ال��زام تبلیغات كننده به انجام 
تبلیغ��ات اصالحی با پذیرش اینكه تبلیغات 

قبلی فریبكارانه بوده، امكان پذیر است. 

کـافه تبلیغـات
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در امریکا براساس قوانین حمایت از 
حقوق مصرف کننده ایالتی، فروشندگان در 
صورت استفاده از رویه های غیر منصفانه، 
فریبکارانه و تبلیغات دروغین درباره کاال 
و خدمات عرضه شده، تحت تعقیب قرار 

می گیرند

نگاهی به قوانین تبلیغاتی مرتبط با حمایت از حقوق مصرف كننده در امریكا

مصرف کنندگانی 
که حق انتخاب دارند

محمد نفر
كارشناس حقوق

مرضیه فروتن

ایستگاه تبلیغات



بسیاری از بازاریابان یاد گرفته اند 
که از نقد مشتری بترسند و عمدتاً 
بر واکن��ش به انتقاده��ا و نظرات 
منفی تمرک��ز می کنند و هنگامی 
ک��ه یک انتقاد مثبت می ش��نوند، 
آه��ی از روی راحتی می کش��ند، 
ام��ا در کن��ار اینک��ه واکن��ش به 
انتقاده��ای منف��ی مه��م اس��ت، 
مشتری  تش��ویق  و  توانمندسازی 
به اشتراک گذاری انتقادات منفی و 
مثبت نیز می تواند اثرات سازنده ای 
داش��ته باش��د. نتایج یک مطالعه 
نش��ان داده اس��ت ک��ه انتقادها و 
پیش��نهادهای آنالی��ن محصول از 
طریق شبکه های اجتماعی، ارزش 
و مطلوبیت محص��ول را به میزان 
9/5 درصد افزایش می دهد. به طور 
خالصه به اش��تراک گذاری نظرات 
و ارائه پیش��نهادهای آنالین دارای 
تاثیر زی��ادی بر جای��گاه و قیمت 
برند اس��ت. بعضی از بررس��ی های 
انجام ش��ده روی محصوالت تنها 
در صفحات اینترنتی موجود است 
و فقط توس��ط خریدارانی خوانده 
می ش��ود ک��ه حوصل��ه خواندن و 
بررس��ی این گونه مطالب را داشته 
باشند. بقیه خریداران این فرصت 
را از دس��ت می دهند، زیرا امروزه 
امکان بررس��ی اکثر محصوالت در 
فضای مجازی موجود است و فقط 

کافی اس��ت کمی حوصله داش��ته 
باشند. بازاریابانی که زیرک باشند 
می توانن��د راه��ی پی��دا کنند که 
فض��ای انتقادی ایجاد ش��ده را در 
جهت منافع خود هدایت کنند. در 
ذیل چندین گام برای انجام این کار 

آمده است. 

انگیزه کاربران از به 
اشتراک گذاری نقد را دریابید 

این گزینه به این امر برمی گردد 
دلی��ل اینکه یک کاربر وقت صرف 
می کند تا نظ��ر و انتقادش درباره 
محصول را در شبکه های اجتماعی 
به اشتراک بگذارد چیست؟ یکی از 
صاحب نظ��ران بازاریابی دلیل این 

امر را دو چیز می داند:  
1- نظر دادن درب��اره محصول. 
33 درص��د بازاریابی ه��ای ده��ان 
باتجرب��ه رضایت بخش  به ده��ان 

خرید کارب��ر و به کار بردن عبارات 
خوش��ایند مرتبط اس��ت. کاربر از 
تجرب��ه خوش��ایندش با مش��تری 

سخن می گوید. 
2- م��ن هم هس��تم! 24 درصد 
نظرات درباره انگیخته ش��دن یک 
مش��تری توس��ط محصول توسط 
کارب��ر به دلیل تس��لط اطالعات او 
حول محص��ول اتف��اق می افتد و 
اینکه او دوست دارد اطالعاتش را 

با دیگران به اشتراک بگذارد. 

به مشتری اطمینان دهید 
نظراتش انعکاس می یابد 

در سراس��ر جه��ان ح��دودا یک 
میلیارد کاربر فیس بوک، 560 میلیون 
کاربر در توییتر و 70 میلیون کاربر در 
پینترست فعالیت دارند. مشتریانی 
که انتقادات آنالین پست می کنند، 
تمایل دارند در فیس بوک و توییتر 

نیز فعال باش��ند. هنگام��ی که آنها 
در وب س��ایت ش��رکت نظ��ر خود 
را منعک��س می کنن��د، نمی دانند 
چه زمانی نظر آنها تایید و منتش��ر 
ش��ده اس��ت، بنابراین حرف شان را 
در ش��بکه های اجتماعی می زنند تا 
دیده و خوانده شود. معموال نظرات 
در وب س��ایت ها از فیلترهایی چون 
بی احترامی ب��ه رقب��ا و انتقادهای 
زننده نسبت به محصول می گذرد. با 
این حال وقتی سایت نظرات را تایید 
می کند، کاربر متوجه نمی شود که 
چه زمانی نظرش منتش��ر می شود. 
بهتر اس��ت بازاریابان ش��رکت ها با 
ایمی��ل آنها را از انع��کاس نظر آگاه 

کرده و تشویق به نظر دادن کنند. 

شبکه های ارتباطی با 
مشتریان ایجاد کنید 

ای��ن یک��ی از راهکارهای خوب 

است.  جلب رضایت مش��تری تان 
ممکن است فردی که از فروشگاه 
خرده فروشی خرید می کند تمایل 
به ارتباط با دیگر مصرف کنندگان 
محص��ول از طری��ق ش��بکه های 
اجتماع��ی داش��ته باش��د. ب��رای 
مثال، م��ادران دوس��ت دارند که 
از آخری��ن محص��والت مربوط به 
نوزادان مطلع باش��ند و نیز آن را 
ب��ه دیگر والدین پیش��نهاد کنند. 
بازاریاب��ان بای��د از ای��ن حقیقت 
آگاه باش��ند ک��ه اف��راد زیادی در 
ش��بکه های اجتماعی وجود دارند 
که تاثی��ر عمده ای ب��ر ارتباطات 
شبکه ای دارند. شاید ایجاد صفحه 
نظرات برای مشتری بتواند فرصت 
اعتماد و آگاهی مشتری را فراهم 
آورد. به عالوه مش��تری تشویق به 
اش��تراک گذاری انتقادهای مثبت 
یا منفی اش نس��بت ب��ه محصول 
می ش��ود و در واقع اینجا مشتری 
ب��رای ش��رکت، بازاریاب��ی انجام 
می دهد. توجه به این نکته اهمیت 
دارد که بازاریابان باید دسترسی و 
گس��ترش بازاریابی دهان به دهان 
را از این طری��ق افزایش دهند. با 
این توصیفات، آیا شما هم تمایل 
دارید که به مش��تریان تان انگیزه 
اش��تراک گذاری نظرات ش��ان در 
مورد محص��والت یا خدمات تان را 

بدهید؟ 

بازاریابی خشکشویی با توزیع 
تراکت های خالقانه

برای شرکت های ایرانی، افزایش فروش محصوالت 
از تم��ام فاکتورهای دیگر پراهمیت تر اس��ت. از این 
رو معم��وال آنها در پ��ی یافتن ش��یوه های بازاریابی 
ماندگاری که از طریق آن سال ها بتوانند محصوالت 

خود را به بازار عرضه کنند، نیستند. 
باال بردن آگاهی از برند، وفادار کردن مش��تریان، 
جذب اعتماد مشتریان و... از جمله مواردی  است که 
جز تعداد اندکی از کس��ب وکارها مابقی به آن توجه 

ویژه ای ندارند. 
بر این اس��اس وقتی ش��یوه های بازاریابی متفاوتی 
توس��ط کس��ب وکار ها اجرا می ش��ود، ف��ورا توجه 
مش��تریان را به س��مت خود ج��ذب می کند. بر این 
اس��اس، خالق بودن و اس��تفاده از ش��یوه های نوین 
بازاریاب��ی در این ب��ازار بی انگیزه داخلی هر کس��ب 

وکاری را می تواند به اوج برساند. 
در راس��تای همی��ن اقدام��ات کوچک ام��ا مهم 
و خالقان��ه، هن��گام عب��ور از خیابان��ی در ته��ران 
متوج��ه تراک��ت تبلیغاتی یک خشکش��ویی ش��دم. 
تراکت��ی با طراحی متف��اوت که به خوبی توانس��ته 
بود ش��یوه بازاریابی جالب و خاص��ی را برای جذب 
مش��تری ب��ه کار ب��رد. تراک��ت، متعلق ب��ه یکی از 
خشکش��ویی  های مناطق شمال تهران بود که توسط 
 فردی در آن خیابان روی در اکثر منازل چس��بانده 

شده بود. 
طراح��ی این تراکت ش��بیه به یک کت و ش��لوار 
رس��می مردانه بود که از یک رخت آویز، آویزان شده 
بود. طراحی آن به ش��کلی بود ک��ه وقتی تراکت را 
برمی گرداندید، دقیقا نمای پش��ت کت وشلوار مردانه 
ب��ه نمایش در می آمد. برش ه��ای چاپ تراکت نیز به 
خوبی انجام ش��ده بود. در تراکت بخش های اضافی 
نیز تعبیه ش��ده بود که ناخودآگاه مخاطب را جذب 
می کرد تا با جدا کردن آنها به شکل کامل کت وشلوار 

دست پیدا کند. 
 ط��راح تراکت اطالع��ات زی��ادی را روی تراکت 
نوش��ته ب��ود. ب��ه صورت��ی ک��ه نوش��ته ها از یق��ه 
کت وش��لوار ش��روع ش��ده و تا قس��مت پایینی آن 
ادام��ه پیدا کرده ب��ود، اما نظم خاص��ی در طراحی 
 نوش��ته ها به کار رفت��ه بود که چش��م خوانندگان را 

آزار نمی داد. 
کت وشلوار طراحی شده در تراکت، مشکی رنگ با 
پیراهنی بنفش رنگ برای زیر آن و کراواتی متناسب 
با رنگ آنها بود. برای نوش��ته های طراحی شده روی 
تراکت نیز رنگ های متفاوتی اس��تفاده شده بود که 

خواندن آنها را برای مخاطبان راحت تر می کرد. 

ش��عار تبلیغات��ی »می بریم؛ می ش��وییم؛ میاریم« 
برای ای��ن تراکت در نظر گرفته ش��ده ب��ود. جالب 
اینکه مطمئن��ا طراحی این تراکت هزینه چندانی را 
برای صاحب این خشکش��ویی به همراه نداشت ولی 
جلب توجه مش��تریان یکی از سخت ترین شیوه های 
بازاریابی  اس��ت که این کس��ب وکار با ب��ه کار بردن 

همین شیوه ساده به آن دست پیدا کرده بود. 

جذب مشتریان به سمت خدمات تکراری
 یک��ی از بهتری��ن ش��یوه های جذب مش��تری ارائه 
خدماتی مبتنی بر نیاز آنها ست. یکی از نیازهای زندگی 
روزمره مش��تریان مخصوصا  آن دسته که در شهرهای 
بزرگ زندگی می کنند، ارائه خدماتی  است که از اتالف 
وقت جلوگیری می کند و زمان بیش��تری را در اختیار 
آنه��ا قرار می ده��د. در نتیجه ارائه خدم��ات از طریق 
س��رویس رایگان ش��یوه  خوبی  اس��ت که مدت هاست 
توس��ط بسیاری از خشکش��ویی ها به کار می رود. حال 
وقتی همه کسب وکارها یک ش��یوه را به کار می برند، 
کس��انی برنده خواهند بود که این سرویس را سریع تر 
و ب��ه موقع ارائه کنن��د. در نتیجه وقت��ی زمانی برای 
مش��تریان تعیین می ش��ود و برای مثال به آنها گفته 
ش��ده اس��ت که ارائه همه خدمات اعم از خشکشویی 
و اتو، دریافت و تحویل البس��ه در منزل ش��ما در یک 
روز انجام می پذیرد، مشتریان را وسوسه می کند که به 
سراغ کسب وکار هایی بروند که این وعده را داده اند اما 
اگر یک روز این کسب وکار ها دو روز شود، دیگر اعتماد 
مشتریان را از دست می دهند و فورا مشتریان به سراغ 
کسب وکار های دیگر می روند. بنابراین خشکشویی هایی 
ک��ه این روزها همگ��ی صحبت از س��رویس رایگان و 
س��رعت ارائه خدمات می کنند، باید مراقب وعده های 
خود باش��ند، چون بازار این صنف پررقیب شده است 
و در این شرایط ش��اید حتی خالقانه ترین تراکت های 

تبلیغاتی هم دیگر به کار این کسب و کارها نیاید. 

مدیریت از نقطه صفر 
آیا می دانس��تید مدیریت از نقط��ه صفر، محملی 
است که مدیر با علم به نتیجه عملکردهای گذشته، 
روش ه��ا و پیش فرض ه��ای غلط گذش��ته را زیر پا 
می گذارد و ب��ا بهره گیری از ویژگی های یاری دهنده 
مدیریت و با تعاریفی نو از موقعیت، تالشی دوباره را 
برای کس��ب موفقیت آغاز می کند؟ حال نقطه صفر 
کجاس��ت؟ محدوده مش��خصی در این زمینه وجود 
ندارد. یک مدیر دارای ش��رایط مطلوب در موقعیت 
نی��ز می توان��د برای تضمی��ن و اس��تحکام موقعیت 
موردنظر، از نقطه صفر ش��روع کند. در واقع حرکت 
از نقط��ه صفر، ش��روعی دوباره با اندیش��ه ای از نوع 

مدیریت از نقطه صفر است. 
ابزاره��ای مدیریت از نقطه صفر عبارتند از تحلیل 
موقعی��ت، اصالح تعاریف عملی موفقیت و شکس��ت 
موقعی��ت و ویژگی های یاری دهنده مدیریت از نقطه 

صفر. 

 »تدریس« 
به عنوان تبلیغات و بازاریابی رایگان

نقطه اش��تراک میان کتابخانه ها، فرهنگس��راها، 
س��ازمان های تجاری کوچک، تشکل های اینترنتی، 
گروه های ات��اق بازرگانی و اجتماعات دانش��جویی 

چیست؟ 
همه موارد فوق نیازمند مدرس و مجری است. 

پ��س از اینکه اعتب��ار و تخصص خ��ود را در هر 
ح��وزه کاری تثبیت کردید، ب��ه راحتی می توانید با 
سازمان ها ارتباط برقرار کنید و خدمات خود را برای 
آموزش دیگر صاحبان کسب و کار یا حتی مخاطبان 
عام و عالقه مند به حوزه کاری مربوطه، ارائه دهید. 
حتی اگر از این طریق هیچ درآمدی کس��ب نکنید، 
این تجربه برای شما بسیار ارزشمند خواهد بود که 
در مقاب��ل گروهی قرار بگیری��د و ایده ها، توفیقات 
و ناکامی های خ��ود را بازگو کنی��د. مدیران واقعی 
هم��واره معلم��ان خوبی هس��تند. بنابرای��ن از هر 
فرصتی اس��تفاده کنید تا مهارت های آموزشی خود 
را ارتق��ا دهید. از این طری��ق می توانید مهارت های 
خ��ود را به عن��وان یک مدرس متخص��ص در حوزه 

کاری خود به اثبات برسانید. 

یک نمونه موفق
ما در س��ایت OfflineBiz.com به مش��تاقان 
فضای مجازی نحوه به کارگیری مهارت های اصولی 
بازاریاب��ی در کس��ب و کارها را می آموزی��م و هزینه 
اندک��ی از آنها دریافت می کنیم. ای��ن نوع خدمات 
ب��رای کس��ب و کارهایی ک��ه در فضای مج��ازی به 
زحمت پیش می روند، بسیار ضروری است و تجارب 
و مهارت های��ی که به »مش��اوران تح��ت آموزش« 
می آموزیم، با ارائه جزوه ها و محتواهای گوناگون در 

سایت، به سرعت فراگرفته می شود. 
 OfflineBiz.com پس از اینکه اعضای سایت 
احس��اس کردند به اندازه کافی آموزش های الزم را 
فرا گرفتند و آماده ش��روع کس��ب و کار خود شدند، 
پیش��نهاداتی را در مورد چگونگی یافتن نخس��تین 
مراجع��ان و مش��تریان ب��ه آنها ارائ��ه می دهیم. در 
میان ایده ه��ای موجود، یک��ی از ایده آل ترین و در 
عین ح��ال ش��جاعانه ترین روش ها ب��رای آنها این 
است که سخنرانی را در برابر گروه هایی از صاحبان 
کس��ب و کار ترتیب دهند  تا اینک��ه بتوانند برخی از 
ایده های اصولی دس��تیابی به موفقیت را در عرصه 
فض��ای مجازی معرفی کنند. ای��ن نوع قرار مالقات 
مس��لما مزایای بس��یار ارزش��مندی در پی خواهد 

داشت. 
ارائه رایگان محتوا و اطالعات جذاب که صاحبان 
کسب و کار هم رتبه ش��ما بتوانند بالفاصله آنها را به 
کار بندن��د، یک روش بس��یار عالی ب��رای معرفی و 
اثبات تخصص خود در اذهان مشتریان بالقوه است. 
اگر در کس��ب و کار خود به درج��ه ای از موفقیت 

دس��ت پیدا کرده باش��ید، آنگاه مخاطبان مشتاقی 
خواهید داش��ت که منتظرند تا چگونگی نیل به این 
توفیق را از شما بشنوند. شاگردان و کارآفرینان نوپا 
در سرتاس��ر دنیا، با ش��ور و ش��وق فراوان به پندها 
و نصایح افرادی که به تازگی به اهدافی رس��یده اند 
که آنها نی��ز در ذهن می پرورانن��د، دقت می کنند. 
این جمعیت مش��تاق به راحتی می توانند در آینده 

مخاطبان شما باشند. 
 Twitter.com م��ن گاه��ی اوقات ب��ه س��ایت
مراجع��ه می کنم و پیام س��اده ای را با این مضمون 
ق��رار می ده��م: »در حال حاضر چگون��ه می توانم به 
ش��ما در کس��ب و کارتان کمک کن��م؟« مکالماتی 
ک��ه در نتیج��ه این پیام انجام می گی��رد، در نهایت 
به قراردادهای بس��یار خوبی ختم می ش��ود و سبب 
می ش��ود هم��گام با کس��ب و کاری که ب��ه او کمک 
کردم، کس��ب و کار من نیز بیش از پیش در معرض 
عم��وم ق��رار گی��رد. از طری��ق گس��ترش ذهنیت 
تدری��س در تمام  امور کس��ب و کار خ��ود، این نوع 
 همکاری ها و حضور مش��ترک در انظ��ار عمومی را 

افزایش دهید. 
در شماره بعدی بخوانید: 
تولید فایل های صوتی و پادکست

ف��روش محص��والت فصل��ی 
همواره چالش های بس��یاری به 
همراه داشته و اغلب گردانندگان 
چنین کسب و کارهایی، به داشتن 
درآم��د در ماه های مع��دودی از 
س��ال بس��نده می کنند؛ این در 
حالی اس��ت که ب��ا به کارگیری 
برخ��ی ترفندها ش��ما می توانید 
گردش مالی خود را در تمام سال 
تضمین کنید. اگ��ر می خواهید 
بع��د از تمام ش��دن فصل اصلی 
فروش محصوالت تان، همچنان 
درآم��د خ��ود را حف��ظ کنید، 
الزم اس��ت خالقی��ت ب��ه خرج 
جدی��د  نیازمندی ه��ای  داده، 
مش��تریان تان را شناسایی کرده 
و ایده های ت��ازه ای را به آزمایش 
بگذارید. صرف نظر از آنکه ش��ما 
در چه صنعتی فعالیت می کنید، 
احتم��اال زمان��ی این س��وال به 
ذهن ت��ان رس��یده ک��ه چگونه 
می توانم توجه مش��تریانم را در 
زمان هایی خ��ارج از زم��ان اوج 
ف��روش، جل��ب کرده و ب��ه این 
ترتی��ب فروش خ��ود را در تمام 
س��ال حفظ کنم؟ در ادامه چند 
ترفن��د برای ش��روع کار معرفی 

می شود. 

از ارائه خدمات و محصوالت 
جانبی غافل نشوید

یک��ی از واضح ترین راه ها برای 
کسب درآمد در فصل هایی غیر  از 
فصل اصلی فروش، در نظر گرفتن 
محصوالت و خدماتی اس��ت که 
نیازهای مشتریان تان را در دیگر 
فصل ها پوشش می دهد. حوزه ای 
مرتبط با ح��وزه فعالیت خود در 
فصل های دیگر پیدا کنید. برای 
نمونه یکی از شرکت های فروش 
ماشین برف روب را در نظر بگیرید 
که ف��روش محصوالت��ش تنها 
محدود به ماه هایی می شود که در 
آنها احتمال بارش برف سنگین، 
بیشتر اس��ت. در صورتی که این 
کمپانی در کنار فروش ماش��ین  
برف روب، ب��ه تولید محصوالت 
ضدیخ نیز بپردازد، می تواند دوره 
فروش محصوالت خود را تا حدی 
گسترش داده و نه تنها در فصل 
زمستان بلکه در پاییز هم انتظار 
کس��ب درآمد باال داش��ته باشد. 
ارائ��ه خدمات نیز می تواند ناجی 
شما در فصل های کم درآمد باشد. 
اگر ش��ما فروش��نده تجهیزاتی 
هس��تید که فروش آنها محدود 
به ی��ک فصل خاص می ش��ود، 
ارائ��ه خدمات پ��س از فروش و 
قطعات آن دستگاه نیز می تواند تا 
حدی کسب و کار شما را در دیگر 
فصل های سال زنده نگه دارد. به 
طور کلی توس��عه یک محصول 
یا خدمت جانبی، راه حلی بسیار 
موثر برای داش��تن کسب و کاری 

پایدار در طی سال است. 

برای راه اندازی کمپین های 
تبلیغاتی تا شروع فصل 

فروش صبر نکنید
یکی از اش��تباهاتی که اغلب 
فروشندگان محصوالت فصلی در 
ابتدای ورود خود به بازار مرتکب 
می شوند آن است که برای شروع 
تبلیغات برای محصول خود، دیر 
اقدام می کنند. بهترین زمان برای 
ش��روع تبلیغات گس��ترده برای 

محصول فصلی شما، چند ماه 
پی��ش از ش��روع فص��ل آن 
است. به عنوان مثال اگر شما 
محصوالت  تولیدکننده  یک 
گرمایشی هستید، می توانید 
از شهریور ماه در تدارک ایجاد 
یک کمپی��ن تبلیغاتی برای 
خود باش��ید. ای��ن کار باعث 
می شود مشتریان بیشتری را 
پوشش داده و احتمال فروش 

خود را باال ببرید. 

منابع موجود را مجددا مورد 
بازنگری قرار دهید

 یک��ی از اقتصادی ترین راه ها 
برای حفظ فروش در تمام سال، 
توجه بیشتر به منابعی است که 
در حال حاض��ر در اختی��ار دارید. 
لیس��تی از مهارت ها، تجهیزات 
در دس��ترس  مناب��ع  دیگ��ر  و 
خ��ود تهی��ه و برای شناس��ایی 
نیازمندی های ب��ازار هدف خود 
در طول زمان ه��ای خارج از اوج 
فروش، جلس��ات توف��ان ذهنی 
در بین اعض��ای گروه برپا کنید. 
س��پس به دنب��ال راه هایی برای 

استفاده از منابع موجود در جهت 
رفع نیازمندی های شناسایی شده 

باشید. 

پیشنهادهای خود را 
به صورت دوره ای تغییر دهید

برای مثال اگر شما محصول یا 
خدمتی را به فروش می رس��انید 
که عمده مشتریان آن را افرادی 
تش��کیل می دهند که به  دنبال 
خرید هدی��ه برای ایام تعطیالت 
ن��وروز هس��تند، باید ب��ه دنبال 

راهکار بازاریابی خالقانه  ای باشید 
تا به کمک آن مشتریان را ترغیب 
به خرید خارج از فصل تعطیالت 
کنید. خالقیت و نوآوری در ارائه 
پیشنهادهایی متناسب با برخی 
ایام دیگر مانند ش��ب یلدا، اعیاد 
مذهب��ی، تولدها، س��الگردها و 
غیره می تواند کسب و کار شما را 

به شدت رونق بخشد. 
در هی��چ موقعیتی از س��ال از 
بازاریاب��ی آنالین غافل نش��وید 
صرف نظ��ر از آنک��ه در فص��ل 
فروش محصول تان ق��رار دارید 
یا نه، الزم اس��ت شما به فعالیت 
خود در وب  سایت ها و شبکه های 

اجتماعی ادامه دهید. این کار به 
شما کمک می کند روابط خود را 
با مش��تریان در تمام سال حفظ 
کنید. با اس��تفاده از فعالیت های 
آنالین می توانید مش��تریان تان 
را در تمام س��ال به دنبال کردن 
کنید.  ترغیب  فعالیت های ت��ان 
معرف��ی  ب��رای  اطالع رس��انی 
محصوالت جدید ک��ه به دنبال 
رف��ع نیازهای شناسایی ش��ده از 
طرف مشتریان در گام های قبل 
توسعه یافته اند، می تواند برند شما 
را در تمام سال در ذهن 
مشتریان یادآور شده و 
روابطی  شکل گیری  به 
پایدار با مش��تریان تان 

منجر شود. 

پیشنهاد های 
تشویقی ارائه بدهید

در فصل هایی که تقاضا 
ب��رای محصوالت ت��ان 
می کند،  پی��دا  کاهش 
ب��ه دنب��ال ارائه پیش��نهادهای 
تشویقی باشید. ارائه پیشنهادهای 
تش��ویقی از قبی��ل تخفیف  در 
زمان ه��ای خ��ارج از اوج فروش 
نی��ز می تواند در ای��ن راه تا حد 
زیادی به کمک ش��ما بیاید. در 
این خصوص باید توجه داش��ته 
باش��ید که ارائه تخفیف نباید به 
نحوی باشد که مشتری بتواند از 
پیش آن را حدس بزند. مکانیزم 
قیمت گذاری فصلی خ��ود را به 
نحوی تعیی��ن کنید ک��ه برای 
مش��تریان تان قاب��ل پیش بینی 
نباشد. یکی دیگر از پیشنهادهای 
تشویقی در این خصوص می تواند 

حم��ل رای��گان محص��ول تا در 
خانه در زمان هایی که با کاهش 
تقاضا مواجه می ش��وید باش��د. 
ارائه تخفیفی معق��ول به همراه 
ارس��ال رایگان محصول می تواند 
بس��یاری از مش��تریان تان را به 
خرید محصول در خارج از زمان 
اوج تقاضا متقاعد کرده و به این 
ترتیب کسب و کار شما را در تمام 

سال رونق دهد. 

فروش ضربدری را فراموش 
نکنید 

فصل��ی  کس��ب و کارهای  در 
می توانی��د اس��تفاده از تکنیک 
فروش ضربدری )فروش ضمنی( 
را به عنوان ی��ک گزینه  پیش رو، 
مورد بررسی قرار دهید. تکنیک 
فروش ضمنی یا فروش ضربدری، 
یک��ی از تکنیک ه��ای پرکاربرد 
بازاریابی اس��ت که در آن زمانی 
که مشتری دریافت یک خدمت 
یا محصول خاص را درخواس��ت 
می کند، سایر خدمات یا کاالهایی 
که مورد درخواست او نبوده نیز به 
وی پیشنهاد می شود تا در صورت 
نیاز نسبت به خرید آنها هم اقدام 
کند. حتی اگر کس��ب و کار شما 
به گونه ای نیست که چنین امکانی 
را برایتان فراهم آورد، می توانید با 
س��ایر فروش��ندگان محصوالت 
مش��ابه در حوزه فعالیت تان وارد 
مذاکره شده و از آنها بخواهید این 

کار را برایتان انجام دهند. 

محصول فصلی را در همه 
فصول ارائه بدهید

در کس��ب و کارهای فصلی باید 
ام��کان ارائه محص��ول فصلی در 
خارج از فصل اوج فروش به همراه 
دیگر محصوالت را در قالب فروش 
بسته ای مورد نظر قرار داد. در این 
روش ش��ما محصول فصلی خود 
را که تقاض��ا برای آن پایین آمده 
ب��ه همراه یک ی��ا چند محصول 
پرتقاض��ای دیگر در یک بس��ته 
ق��رار داده و قیمت گذاری بس��ته 
به گونه ای مدیریت  را  محصوالت 
 کنید ک��ه مقدار پیش��نهادی از 
مجموع قیمت تک تک محصوالت 
پایین تر بوده و مشتری را به خرید 
بسته پیشنهادی ترغیب کند. شما 
حتی می توانید با دیگر شرکت ها 
وارد مذاکره شوید و طی قراردادی 
از آنها بخواهید محصول ش��ما را 
در کنار محص��ول خود به فروش 
برس��انند و در مقابل درصدی از 
س��ودتان را با آنها شریک شوید. 
بعد از تمام شدن فصل اوج فروش، 
کار اصلی شما تمام نشده است. به 
جای دست روی دست گذاشتن و 
منتظر ماندن بهتر است زیرکانه از 
زمانی که در اختیار دارید استفاده 
کنی��د و ب��ا بهره گی��ری از یک 
کمپین بازاریابی خالق، پایه های 
کس��ب و کار خود را تقویت و برای 

فصل بعدی آماده شوید. 

ترفندهای بازاریابی برای کسب و کارهای فصلی
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اگر شما فروشنده تجهیزاتی 
هستید که فروش آنها محدود 
به یک فصل خاص می شود، 
ارائه خدمات پس از فروش و 

قطعات آن دستگاه نیز می تواند تا 
حدی کسب و کار شما را در دیگر 

فصل های سال زنده نگه دارد

بازاریابی دهان به دهان با استفاده از نظرات مشتریان 

نرگس فرجی

هدی رضایی 



اکسیژن

-  ها چی ش��د؟ هن و هن��ت دراومد، خ��ب! اولش 
شلتاق می کردی سرعتی می رفتی. زرتت قمصور شد.

-  آلودگ��ی رییس، آلودگ��ی ه��وا و آب و همه چی. 
تقصیر شماهاس��ت دیگ��ه، ای وای نفس��م! وای وای 

مردم!
-  آره جوون! تقصیر ماست. همه  چی تقصیر ماست 

اصال!

-  آره دیگه رییس، مدیرای هم نس��ل  ش��ماها، هی 
مصرف کردین، هی س��وزوندین، آلوده ش��د رفت پی 
کارش. االن نسل جوون اینطوری شده دیگه، ای داد، 

ای وای...
-  آره ش��ماها انگار رو صندلیاتون چس��ب ریختن، 
می ش��ینین دیگه جرثقیلم بلندتون نمی کنه. دو قدم 
راه می خواین برین هی آژانس، هی ماشین، اینجوری 
می ش��ه. آره تقصیر ماست ش��ماها یه مش��ت جوون 
الجون مردنی ش��دین. ما س��ن ش��ماها بودیم همین 

کوهو درسته قورت می دادیم. شماها بچه این، بچه...
-  یواش تر برین رییس تورو خدا...

-  حرف می زنی اکس��یژن بیش��تر مصرف می کنی، 
حرف نزن، راه بیا، بیا فس فس نکن. یاال بیا، بیا دیگه...

آرام آرام دور می ش��ود، م��ن می مان��م و ص��دای 
پوتین های س��نگین نامناس��بم روی س��نگ و خاک 
مس��یر. به احتمال قریب به یقین این آخرین صدایی 
است که می ش��نوم. همه جایم درد می کند. همه چیز 

تیره و تار است.
-  آقا شمام که مثل ما نفس نفستون گرفته.

-  آره جوون، ای داد، آی، آی مردم...
-  ولی رییس عجب راهی می ره با این س��ن و سال، 

دمش گرم خدایی.
-  آره واهلل، دمش گرم، اینا مث��ل من و تو... ای وای... 

روغن نباتی نخوردن که. جون دارن. 
-  آره! من با اجازه فعال برم ببینم به رییس می رس��م 

یا نه.
-  برو جوون، برو خیر پیش... آی...

آرام آرام م��ی رود. ب��از م��ن و صدای خ��ش خش. 
عجیب است که هنوز نمرده ام. پش��یمانی در تک تک 
س��لول های بدنم خانه کرده. آخر من و ک��وه؟ این کار 

بود من کردم؟
-  سالم بر مدیر عزیز بخش ما.

-  س��الم جوون. خ��دا قوت. زن��ده باش��ی. ای وای. 
ای وای.

-  مدیر عزیز ما خسته و ناالن نباشند.
-  فعال که جوون هم خس��ته ایم هم ناالنیم، هم مثل 
حیوان معروف پش��یمانیم. ش��ما ماش��اءاهلل خوب راه 

افتادیا! اولش ضعیف نشون می دادی...
-  بله! ما ی��ک مقداریم��ون اصوال زیر زمین اس��ت 
مدیرجان. من با اجازتون برم برس��م به رییس. گوش 
شیطان کر عجب چابک و سرحالن ایشون در این سن 

و سال.
-  بله! بله! خیلی ش��یطان هس��تن و چابکن خدارو 

شکر. بفرمایید، برید به سالمت. من میام کم کم.
آرام آرام دور می ش��ود و این ص��دای لعنتی دوباره 
روی مخم می افتد. قفس��ه س��ینه ام از درد در آستانه 
انفجار است. از گلویم بوی خون تازه استشمام می کنم. 
بعید اس��ت دیگر آن روزهای روش��ن در ارتفاع سطح 

دریا تکرار شود. من قطعا تا دقایقی دیگر خواهم مرد.
-  خس��ته نباش��ید آقای مهندس. چه هوای خوبیه 

نه؟!
-  شما خسته نباشید خانم مهندس. مونده نباشید. 
بله هوای بسیار مفرحیه. فقط این تنگی نفس داره منو 

آزار می ده بدجور.
-  خدا نکنه تنگی نفس داش��ته باشین. شما فقط یه 
کوچولو، یه کوچولو اضافه وزن دارین اونم یه دو، س��ه 

بار بیاین کوه درست می شه.
-  بله! بله! یکم اضافه وزن. درسته.

-  آقای رییس چه جونی دارن...
-  آره! با این سن و سالش��ون، خیلی قوی و نیرومند 

هستن ایشون.
-  بله! بی خود نیست که رییس��ن دیگه. تو همه چیز 

از ما بهترن.
-  بله! بله! بهت��رن، بفرمایین خان��وم مهندس. برید 

شمام بهشون برسین. من دارم میام. 
-  پس با اجازه.

-  خواهش می کنم. مرحمت زیاد... ای داد... س��الم 
برسونین. ای وای... CAPTCHA  گوگل و پروژه خداحافظی با

ش��رکت گوگل برنامه ویژه ای را به مرحله اجرا درآورده اس��ت که موجب می شود 
تا با CAPTCHA یا همان وارد کردن کلم��ات در هم ریخته و عجیب و غریب در 

ابتدای ورود به سایت ها خداحافظی کنیم. 
بنا به اعالم گوگل این فرآیند بسیار س��اده خواهد بود و به صورت مستقیم از کاربر 

خواسته خواهد شد تا بگوید که روبات است یا خیر. 
به گ��زارش ایتن��ا، سیس��تم های CAPTCHA ب��ه خاطر جلوگی��ری از ورود 
روبات ها یا اس��پمرها به وب س��ایت ها تولید ش��دند و طی آن مراجعان س��ایت باید 
کلماتی را که به س��ختی قابل خواندن هس��تند در یک کادر ویژه تای��پ کنند تا به 

سیستم ثابت کنند انسان هستند. 
گوگل معتقد اس��ت برای مدت بیش از اندازه طوالنی از CAPTCHA استفاده 
ش��ده اس��ت و امروز سیس��تم های هوش مصنوعی مش��کل چندانی با خواندن این 

کلم��ات در ه��م ریخت��ه نخواهن��د داش��ت و 
می توانن��د در بی��ش از ۹۰ درص��د مواقع این 
کلمات را رمزگشایی کرده و به سایت وارد شوند 
و به همین دلیل نیز بهتر است مستقیم از کاربر 

بپرسیم که آیا روبات است یا خیر؟ 

صاحب رسانه رویاییAlibaba، برگزیده سال 2014
معلم سابق انگلیسی، جک ما که با هدایت سایت علی بابا  مبلغ عرضه عمومی آن 
را به 25 میلیارد دالر در سال جاری رسانده است، عنوان ثروتمند ترین مرد در چین 

را به خود اختصاص داد. 
این غول تج��ارت الکترونیک که در لیس��ت داغ محبوب ترین س��ایت های خرید 
امس��ال نیز قرار دارد، نس��بت به آمازون و eBay سرمایه بیش��تری را در بازار جمع 
کرده و تصمیم به توس��عه بیشتر خود گرفته اس��ت. به گزارش  ام بی ای نیوز،علی بابا 
به زودی سیستم کیف پول دیجیتال خود موس��وم به Alipay را راه اندازی خواهد 
Fifth Av -  ررد که توسط یکسری خرده فروش��ی های زنجیره ای امریکایی نظیر
 Aéropostale و nue، Bloomingdale’s، Macy’s، SaksAnn Taylor
پذیرفته خواهد ش��د. این مرد 5۰ س��اله با تیم خود روز ش��کرگزاری در امریکا را به 

ن��ام Singles Day نامگ��ذاری ک��رد که این 
رویداد، خرید دیجیتال 24 س��اعته مخصوص 
مجردهاس��ت. در روز 11 نوامبر )روز مجرد ها(، 
فروش ۹ میلی��ارد دالری Alibaba رکورد زد. 
این ستاره در آینده نیز به درخشش خود ادامه 

خواهد داد. 

اسباب بازی فروش��ی  ام��روز 
دیگ��ر معن��ا و مفهوم س��ابق را 
ندارد. حاال دیگر اس��باب بازی ها 
و  مختل��ف  دس��ته های  ه��م 
دارن��د؛  متفاوت��ی  مش��تریان 
و  کوچ��ک  اس��باب بازی های 
ب��زرگ و م��درن و کالس��یک؛ 
و  دختران��ه  اس��باب بازی های 
اس��باب بازی هایی  و  پس��رانه 
ک��ه نمونه ه��ا و ماکت های��ی از 
دنیای واقعی هستند. اگر شغل 
ش��ما فروش اس��باب بازی های 
خ��اص اس��ت، به عن��وان مثال 
خودروه��ای کوچ��ک بچگانه 
ک��ه ای��ن روزه��ا ب��ازار خوبی 
دارن��د، بای��د نکاتی خ��اص را 
مد نظر قرار دهی��د و متفاوت از 
اسباب بازی فروش��ی های سنتی 

عمل کنید. 
 اگ��ر واح��د تجاری ش��ما در 
بورس اس��باب بازی های خاص 
و خودروه��ای کودکان��ه ق��رار 
دارد، کارتان اندکی س��خت تر از 
حالت معمول اس��ت، چون باید 
ویژگی خاص��ی را ب��رای مغازه 
خود تعریف کنید ت��ا بتوانید در 
میان انبوه مغازه های موجود، به 
چشم مشتریان بیایید. در ادامه 
به 1۰ گام برای موفقیت در این 

شغل اشاره می کنیم. 

یک 
اگر واحد تجاری ش��ما در حد 
و اندازه ای اس��ت که می توانید از 
نظر چیدمان در آن مانور بدهید 
بهتر اس��ت یک دس��ته بندی از 
ماشین های اسباب بازی که بچه ها 
این روزها سوار می شوند تا با فشار 
دادن پایش��ان روی پدال ماکتی، 

نمایی از واقعیت را بسازند، داشته 
باشید. ماشین های دخترانه را از 
ماشین های پس��رانه جدا کنید و 
اجازه دهید اس��باب بازی بچه ها 
ب��ا این تفکی��ک ش��ما راحت تر 

خریداری شود. 

دو
درس��ت اس��ت ک��ه ش��ما 
اس��باب بازی می فروش��ید، اما 
غالب مش��تریان ش��ما پ��در و 
مادرهایی هس��تند که ترجیح 

می دهن��د بچه هایش��ان 
ای��ن  خری��د  ب��رای  را 
اس��باب بازی گران قیمت 
همراه نیاورن��د. این اتفاق 
می توان��د ه��م کار ش��ما 
را راحت ت��ر کن��د و ه��م 
س��خت تر. راحت تر از این 
باب��ت که اطالع��ات فنی 
شما می تواند در جلب نظر 

مش��تری موثر بیفتد و سخت تر 
از این بابت که مش��تریان ش��ما 
ممکن اس��ت س��خت تر از آنچه 

باید راضی شوند. 
در هر حال بای��د کاری کنید 
تا ه��م مورد پس��ند والدین واقع 

شوید و هم کودکان. 

 سه 
خودروهای مربوط به هر گروه 
سنی را نیز تفکیک کنید. اینکه 
اس��باب بازی  ماشین های  شما 
مربوط ب��ه بچه های یک س��اله 
را در کنار بچه های هفت س��اله 
و دو س��اله و. . . بگذاری��د، کارتان 
را مش��کل می کند. بهتر اس��ت 
خودروهای مرب��وط به هر گروه 
س��نی را در کنار هم قرار دهید 
تا مش��تریانتان راحت تر بتوانند 

دست به انتخاب بزنند. 

چهار
در می��ان هم صنف��ان ش��ما 
ک��ه  فروش��ندگانی  فراوانن��د 
از  دقیق��ی  فن��ی  اطالع��ات 
ماش��ین هایی که می فروش��ند 
اتیکت��ی  می توانی��د  ندارن��د. 
مانن��د نمایش��گاه های اتومبیل 
طراح��ی کنی��د و روی هر کدام 
از خودروهایت��ان بگذارید. مثال 
روی ای��ن اتیکت بنویس��ید که 
ای��ن خ��ودرو چ��ه نام��ی دارد، 
محص��ول چه س��الی اس��ت و 

مش��خصات فنی آن چیس��ت. 
برای اینکه کمی مش��تریانتان را 
غلغلک دهی��د می توانید قیمت 
خودروی واقعی را در کنار قیمت 
درج  اس��باب بازی  خ��ودروی 
کنید تا مش��تریان ش��ما تصویر 
روش��ن تری از آنچ��ه می خرند 
داشته باش��ند. روی این اتیکت 
مش��خصات دقیق خودرو را ذکر 
کنید، زیرا بسیاری از فروشندگان 
اطالع دقیقی از مش��خصات این 
اس��باب بازی ها و قابلیت های آن 

ندارند. 

پنج
یکی از همکارانتان را مسئول 
رس��یدگی به س��واالت افرادی 
کنید که س��وال دارند ی��ا برای 
دریافت ل��وازم یدک��ی و تعمیر 
خودروه��ای قدیم��ی به ش��ما 

مراجع��ه کرده اند. به مش��تریان 
خود اعالم کنید ک��ه می توانند 
از این فرصت در آینده اس��تفاده 
کنند و خیالش��ان راحت باش��د 
ک��ه ف��ردی ب��رای رس��یدگی 
خودروه��ای  مش��کالت  ب��ه 
خریداری شده اینجا حضور دارد. 

شش
حتما در کنار ه��ر خودرویی 
که ب��رای نمایش گذاش��ته اید، 
رنگ های موج��ود دیگ��ر را نیز 
ذکر کنی��د و اطالع دهید. 
به عنوان مثال بنویس��ید 
از این خودروها س��ه رنگ 
دیگ��ر نی��ز در انبار ش��ما 

وجود دارد. 

هفت 
قفس��ه ای  می توانی��د 
را روی یک��ی از دیواره��ا 
آن  روی  و  کنی��د  طراح��ی 
تزئینی  خودروه��ای کوچ��ک 
بچینید. به کسانی که برای خرید 
همراه کودکانشان به مغازه شما 
آمده اند یک فرصت ویژه بدهید. 
بع��د از اینک��ه انتخ��اب صورت 
گرفت و خریدش��ان قطعی شد 
بگویید یک فرص��ت دیگر دارند. 
از ک��ودک بخواهید ک��ه یکی از 
خودروهای این قفسه را به عنوان 
اش��انتیون انتخاب کن��د و آن را 
به عنوان هدیه شما همراه داشته 
باشد. این ترفند ش��ما می تواند 
فروش��تان را به نحو چشمگیری 
افزای��ش دهد. مطمئن باش��ید 
احتم��ال قطع��ی ش��دن خرید 
کودکش��ان  ک��ه  مش��تریانی 
همراه شان اس��ت بسیار باالست 
و همی��ن راهکار ش��ما می تواند 
بس��یاری را مجاب کند که برای 

خرید راهی مغازه شما شوند. 
هشت

برای اینکه فرص��ت را بهتر در 
اختیار بگیرید می توانید قفسه ای 
را ب��ه عروس��ک های کوچ��ک 
اختصاص دهید. این قفسه توجه 
ویژه دختربچه هایی را که مشتری 
شما هستند به خود جلب خواهد 
کرد. ممکن اس��ت ماش��ین های 
کوچک جذابی��ت زی��ادی برای 
دخترانی که ماشین اسباب بازی 

می خرند   نداشته   باشد. 

نه 
ت��الش کنی��د فض��ای مغازه 
را ب��رای بچه ه��ا ج��ذاب کنید. 
س��قف  از  ک��ه  بادکنک های��ی 
آویزان می کنی��د یا کاغذ رنگی ها 
و ش��برنگ هایی ک��ه به شیش��ه 
می چسبانید به ش��ما برای خاص 
ش��دن مغازه تان کمک می کند. 
درس��ت اس��ت  ک��ه مش��تریان 
شما بزرگساالن هس��تند، اما در 
حقیق��ت خری��د برای ک��ودکان 
ص��ورت می گی��رد و از ای��ن رو 
کودک درون مشتریان شما بسیار 
فعال اس��ت، پس هر چه می تواند 
توجه کودک را جل��ب کند، برای 

مشتریان شما جذاب است . 

ده 
بای��د دق��ت کنید ک��ه پول 
و  پ��در  جی��ب  از  در نهای��ت 
مادره��ا خ��ارج می ش��ود، پس 
ب��رای محل پرداخ��ت پول یک 
طراحی ویژه داش��ته باشید؛یک 
طراحی منحصر به ف��رد که در 
فروشگاه های دیگر اتفاق نیفتاده 
است. مثال بر باالی آن بنویسید: 
ورود اطف��ال ممن��وع، فق��ط 

مخصوص پدر و مادرها. 

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )44(
 مدرسه هاروارد

مذاکره هوشمندانه

با تش��خیص مش��کالت و موانعی که ممکن اس��ت در 
مذاکرات با ش��رکای احتمالی ایجاد ش��ود می توان ضمن 
اجتناب از آنها امکان رس��یدن به نتیج��ه ای را که مطلوب 

طرفین مذاکره باشد، فراهم کرد. 
ایده

مدرسه اقتصادی هاروارد در سال 1۹۹3 درس مذاکره 
را در سرفصل های مورد نظر خود در دوره های  ام بی ای این 
مدرسه قرار داده و یک بخش مجزا و مستقل برای مذاکره 
در این مدرس��ه ایجاد کرد. پروفسور جیمز سبنیوس که 
اس��تاد مدرس��ه اقتصادی هاروارد و متخصص مذاکرات 
پیچیده است شش اش��تباه عمده را که منجر به شکست 
مذاکرات می ش��وند، شناس��ایی کرده و معتقد اس��ت به 
واسطه پرهیز از ارتکاب این اشتباهات می توان از شکست 
مذاکرات جلوگیری و موفقیت را جایگزین بی نتیجه ماندن 
مذاکرات کرد. این اش��تباهات که در ژورنال نقد و بررسی 

تجاری هاروارد منتشر شده  است عبارتند از: 
توجه نکردن به مشکالت طرف مقابل در مذاکره

 چنانچه از معضالت و مشکالتی که طرف مقابل تان با آنها 
روبه رو بوده و قصد حل و فصل آن را دارد بی اطالع باش��ید، 
قادر نخواهید بود پیشنهادهای مناسبی به طرف مقابل در 

جریان مذاکره ارائه دهید. 
تحت تاثیر قرار گرفتن سایر مسائل توسط قیمت 

در جریان مذاکره
تمرکز روی قیمت و مسائل مالی بسیار س��اده است، اما 
سعی کنید از سایر مسائل نظیر برقراری روابط کاری سازنده 
و مثبت، حسن نیت، انعقاد یک قرارداد همکاری اجتماعی 
میان دوط��رف  و ایجاد یک فرآیند مس��اعد جه��ت انعقاد 
معامله که همه طرف ها از آن خشنود باشند با طرف مقابل که 

می تواند در جریان روند مذاکرات مطرح شود غافل نشوید. 
نقش مخرب مواضع سخت گیرانه طرفین در مورد 

منافع شان در مذاکرات
باوجود منافع و مواضع متضاد، الزم نیست طرفین مذاکره 
همواره س��عی در متقاعد کردن طرف مقابل برای دس��ت 
کشیدن از بخشی از منافع خود به منظور دستیابی به یک 
توافق داشته باشند. گاهی اوقات ممکن است نوعی سازگاری 
در منافع میان طرفین مذاکره وجود داش��ته باشد. توجه به 
این نکته می تواند زمینه ساز دستیابی به نوعی توافق باشد که 

گستره قابل توجهی از منافع طرفین مذاکره را دربرگیرد. 
تالش سخت برای یافتن نقطه ای مشترک بین 

طرفین
نقاط مش��ترک هم��واره می توانند نقش بس��یار مهم و 
س��ازنده ای در مذاکرات ایفا کنند، اما تض��اد منافع موجب 
می ش��ود که هر یک از طرفین نتیجه موردنظرشان را از دل 

مذاکرات به دست آورند. 
بی توجهی طرفین به موضوعاتی که می توانند 

جایگزین موضوع مذاکره شوند
زمانی ک��ه توافقی بر س��ر موضوع م��ورد مذاکره حاصل 
نمی شود امکان دیگری که برای شما فراهم است و می توانید 
از آن اس��تفاده کنید، جایگزین کردن موضوع مورد مذاکره 
با موضوعات دیگر است. ش��ما می توانید با تجزیه و تحلیل 
چش��م انداز خود و طرفتان تصمیم بگیرید که چه چیزی را 
برای مذاکره پیشنهاد کنید و چه زمانی این کار را انجام دهید. 

عدم توانایی در فاصله گرفتن از خود خواهی و 
تعصب

دید بس��ته و متعصبانه آفت هر مذاکره ای اس��ت. عموما 
دونوع تعص��ب در مذاکرات وج��ود دارد ک��ه می تواند روند 
گفت وگوها را به شکست بکش��اند: نوع اول تفسیر موضوع 
صرفا از دید خود اس��ت. این معموال زمانی پدید می آید که 
یکی از طرفین مذاکره تصور می کن��د احتمال موفقیتش 
بس��یار باالس��ت. نوع دوم زمانی اتفاق می افت��د که یکی از 
طرفین مذاکره سعی در برجسته کردن موقعیت و جایگاه 
خود و تخریب جایگاه ط��رف مقاب��ل دارد. راه حل غلبه بر 
این قبیل مس��ائل و مش��کالت در روند مذاکرات آن است 
که خودتان را در جایگاه طرف مقابل قرار دهید تا بتوانید با 
درک بهتر شرایط طرف مقابل گفت وگوی موفق و سازنده ای 

داشته و به نتیجه مورد نظر خود برسید. 
آنچه باید در عمل انجام دهیم

داش��تن درک صحیح از دیدگاه ها و خواسته های طرف 
مقابل و توجه به نگرانی ه��ای وی برای متقاعد کردن طرف 
مذاکره به قبول کردن پیشنهادی که ارائه کرده اید از اهمیت 
فراوانی برخوردار اس��ت. بهتر اس��ت به همراه او موقعیت و 
وضعیتش را بررس��ی کرده تا تصویر خوبی از شرایط طرف 
مقابل تان در گفت وگو داشته باش��ید. قبل از آغاز مذاکرات 
تحقیقات مفصلی را پیرامون شخصی که قصد گفت وگو با 
وی دارید و شرکت تجاری که وی آن را نمایندگی می کند، 
انجام دهید. تحقیقات تان را صرفا به موضوع مورد مذاکره و 
قراردادی که ممکن است منعقد کنید محدود نکنید، بلکه 
با جمع آوری اطالعات وسیع تر  نسبت به وضعیت بازار و حوزه 
کسب و کاری که ش��رکت طرف مذاکره با شما در آن زمینه 
فعالیت می کند، اهداف آن شرکت و موقعیت و شرایطی که 
شرکت مورد نظر شما در بازار با آن مواجه است، می توانید با 
دست پُر  وارد فرآیند مذاکره ش��وید. الزم نیست در جریان 
مذاکرات، جدی و با شدت عمل رفتار کنید. نشان دهید که 
یک مذاکره کننده ثابت قدم و با حوصله هس��تید. فراموش 
نکنید که درک متقابل از یکدیگ��ر در جریان گفت وگوها و 
ایجاد یک رابطه دوستانه با طرف مقابل نتایج بسیار مثبت و 
سازنده ای خواهد داشت. تجزیه و تحلیل کامل و موشکافانه 
از هرگونه توافق بالقوه این ام��کان را برای هردو طرف فراهم 
می کند تا بتوانند به نتیجه مورد نظرش��ان از مذاکره برسند 
بدون اینکه هیچ کدام از آنها متحمل ضرر قابل توجهی شوند. 

کارش�ناس:هرچند  پاس�خ 
که ش��تاب در بس��یاری از مواقع 
پس��ندیده نیس��ت و ب��ه کاره��ا 
لطمه می زن��د، ام��ا در زمانی که 
ش��ما چاره ای ندارید باید بتوانید 
آن را مدیری��ت کنی��د. ش��تاب 
موجب می شود کارمندان تمرکز 
خودش��ان را از دس��ت بدهن��د و 
عصبی ش��وند و در صورت��ی که از 
قبل نسبت به این موضوع توجیه 
نباشند کیفیت و کارایی حتما به 

ش��دت کاهش خواهد یافت. نکته 
اولی که ش��ما بای��د رعایت کنید 
استخدام افراد مناس��ب برای این 
ش��رایط اس��ت. برخی از افراد ذاتا 
برای ش��رایطی پرسرعت مناسب 
هس��تند و برخی حتی تحمل آن 
را نیز ندارند. اگر ف��ردی برای کار 
در چنین ش��رایطی ساخته نشده 
باش��د، با آموزش هم ب��ه احتمال 
زیاد نخواهد توانس��ت موفق شود 
و بالعک��س اف��راد مس��تعد برای 

فعالیت های پرشتاب با شرکت در 
کالس ه��ای آموزش��ی و خواندن 
کتاب های روان شناسی و مدیریت 
مرتبط با این موضوع به س��رعت 
آمادگی پیدا خواهند کرد. بنابراین 
مهم تری��ن توصی��ه م��ا انتخاب 
درس��ت افراد و چیدم��ان صحیح 

کارمندان است.
نکته دوم ایجاد رقابت سالم بین 
افراد اس��ت، به طوری که س��رعت 
معیار اصل��ی شماس��ت )البته به 

شرط انجام درست کار(. هرچقدر 
افراد بتوانند کار بهتری با س��رعت 
باالتر انجام دهند امتیاز بیش��تری 
می گیرند و پاداش خواهند گرفت. 
ای��ن پ��اداش می تواند ب��ه صورت 
کاران��ه، جوایز جانب��ی، مرخصی 
تشویقی و... باشد. در این شرایط که 
افراد احس��اس کنند در یک رقابت 
شرکت دارند، انگیزه و سرعت شان 
باال می رود و کار شما به بهترین نحو 

ممکن انجام خواهد شد.

کسب و کار 
شتاب زده

پرسش:در کسب و کاری فعالیت می کنم که بنا به دالیل متعدد، سرعت عمل و شتاب در اجرای برنامه ها در آن حرف اول را می زند. چطور 
می توانم در این شرایط بازدهی کارمندان را باال ببرم؟

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  .

کلینیککسبوکار)118(

گزارش »فرصت امروز« از نحوه مدیریت نمایشگاه خودروهای ماکتی و کودکانه

اینجا ماکت یک فروشگاه نیست

سهشنبه
2511آذر1393 www.forsatnet.irشمــاره118  کار مدیریت کسب و

آیا می دانستید

الگوهای طالیی

سازمان های شبدری 
آیا می دانس��تید ش��بدر را ک��ه گیاه کوچکی اس��ت 
و  به هریک از س��اقه هایش سه برگ چس��بیده و نشان 
ملی ایرلند اس��ت، به گونه ای نمادین برای سازمان های 
امروزی به کار می برند؟ آنها ای��ن کار را می کنند تا بیان 
کنند آن س��ازمان  از س��ه گروه مختلف تش��کیل شده 
اس��ت؛ گروه هایی که انتظارات متفاوتی دارند و ش��یوه 
مدیریت بر آنها فرق می کن��د، اکنون به جای یک نیروی 
کار، س��ه نیروی کار وجود دارد که میزان تعهد هریک به 
سازمان متفاوت است. س��ازمان های شبدری از سه جزء 
 مهم تشکیل ش��ده اند:1- هس��ته حرفه ای و متخصص

2- پیمانکارها 3- تامین نیرو از خارج.

درست است  که مشتریان شما 
بزرگساالن هستند، اما در حقیقت 
خرید برای کودکان صورت می گیرد 
و از این رو کودک درون مشتریان 
شما بسیار فعال است، پس هر چه 

می تواند توجه کودک را جلب کند، برای 
مشتریان شما جذاب است

مترجم: معراج آگاهی

عسل عقیلی

چرک نویس های یک مدیر اینجایی

علی معروفی



 69,542.60شاخص کل
(749.03)میزان تغییر
B 3,143,779.448ارزش بازار

B 1,600.166ارزش معامالت
M 664.902حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(72,43)2,001بانک ملت
(56.75)6,479گروه مپنا

(52.47)2,926سرمایه گذاری غدیر
(49.09)3,738چادرملو

(47.48)2,201فوالد مبارکه 

ارزشخریدنام کامل شرکت
7,204156,567ایران  ترانسفو

12,9627,870داروسازي  سینا
10,3825,784البرزدارو
26,5764,357گلوکوزان 

1,7633,319س. مسكن شمال شرق

ارزشفروشنام کامل شرکت
4,56869,900س. ساختمان ایران 
3,94043,717س. ایران خودرو

4,26334,478توریستي آبادگران
9,35533,151نوسازي   تهران 

4,88919,548 گل گهر

درصد قیمتنام کامل شرکت
7,9405,28آلومینیوم ایران 

1,1884.3ح. سرمایه گذاری امید
7,2044ایران  ترانسفو
10,5533.99سخت  آژند
7,5373.99 شیشه رازي 

درصدقیمتنام کامل شرکت
7,64-2,974ح. بیسكویت  گرجي 

7.39-326ح. سرمایه گذاری نیرو
7.24-1,782ح. سرمایه گذاری غدیر
6.85-68ح. سرمایه گذاری پردیس

6.66-35,149ح. گلوکوزان

ارزشحجمنام کامل شرکت
M52,969 B 74,695پارس خودرو

M118,400 B 59,240س. ملی
M91.358 B 45.654بانک ملت

M28.114 B 36.462بانک صادرات
M232.793 B 32.314ایران ترانسفو

ارزشحجمنام کامل شرکت
M232,793 B 32,314ایران ترانسفو
M118,400 B 59,240س. ملی
M91.358 B 45.654بانک ملت

M87.119 B 16.232تراکتورسازی
M52.969 B 74.695پارس خودرو

تعدادقیمتنام کامل شرکت
7093090پارس خودرو
7712410بانک صادرات

15291971س. صنایع سیمان
20011841بانک ملت
25341403ایران خودرو

 788.90شاخص کل
(8.50)میزان تغییر
B 645,724.951ارزش بازار

B 683.301ارزش معامالت
M 118.061حجم معامالت

تاثیرقیمتنام کامل شرکت
(1,77)3,807هلدینگ خاورمیانه
(1,5)2,327پتروشیمی ایرانیان
(1.11)36,279پتروشیمی مارون
(0.7)1,875بانک گردشگری

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین تعداد

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص فرابورس

روز  معامللالت  جریللان  در 
گذشته که شللاخص کل با افت 
749 واحللدی وارد کانللال 69 
هزار واحدی شد، 160 میلیارد 
تومان برگه سللهم و حق تقدم 
دادوسللتد شللد.گروه مالللی با 
معامالتللی بلله ارزش بیللش از 
423میلیللارد و 926 میلیللون 
ریال، در صللدر برتریللن گروه 
صنعت قرار گرفللت و پس از آن 
دسللتگاه های برقی و خودرو در 
رتبه هللای دوم و سللوم برترین 
گروه های صنعت قرار گرفتند.

بورس اوراق بهللادار تهران روز 
گذشللته هم به روند منفی خود 
ادامه داد و زیان سهامداران را با 
شكسته شدن خط مقاومت 70 
هزار واحد تا سللطح 12درصد 
افزایش داد. روند نزولی شاخص 
که از سللوم آذر ماه آغاز شده و 
با ثبللت 6500 واحد منفی طی 
14 روز معامالتللی بلله کانللال 
69 هزار واحللد سللقوط کرد و 
برای نخستین بار در سال جاری 
وارد این کانال شللد. شللاخص 
کل بللورس تهران که طی سلله 
ماه گذشللته در باالترین میزان 
به رقللم 76 هللزار و 708 واحد 
رسللیده بللود، با ریسللک های 
ناشللی از کاهش قیمت جهانی 
نفت، افت قیمت هللای جهانی 
سللنگ آهن، مس و رخدادهای 
بین المللی رونللد نزولی خود را 
تا به امروز ادامه می دهد.برخی 
کارشناسان معتقدند، تغییرات 
مدیریتی بازار سللهام و ابهامات 
الیحلله بودجلله 1394 موجب 
شده تا جو ابهام در بورس حاکم 
شللده و بللازار انگیللزه ای برای 
خرید نداشته باشللد، به طوری 
که در شللرایط فعلی نقدینگی 
در بازار سللهام به شدت کاهش 
یافتلله و حقوقی های بللازار نیز 

انگیزه ای بللرای حمایت ندارند.
در فرابورس هم شاخص با افت 
9 واحللدی به رقللم 788 واحد 
رسید که شرکت های هلدینگ 
صنایع معدنی خاورمیانه، گروه 
سللرمایه گذاری  پتروشللیمی 
ایرانیللان، پتروشللیمی مارون، 
بانک گردشللگری، پتروشیمی 
زاگرس و گروه سللرمایه گذاری 
میللراث فرهنگللی بیشللترین 
تاثیر منفی را گذاشللتند. ارزش 
معامالت فرابللورس هم در مرز 

79 میلیارد تومان قرار گرفت.

توقف رشد 5 ساله
در ایللن میللان بلومبرگ در 
گزارشی که ایسنا ترجمه آن را 
منتشللر کرد، نوشت: با واکنش 

سللرمایه گذاران بلله طوالنللی 
شدن روند مذاکرات هسته ای، 
صعود پنج سللاله بللازار بورس 
ایران متوقف شده است. آمارها 
نشللان می دهد، بللورس تهران 
19 درصللد در سللال 2014 
افت کرده و به سللوی نخستین 
کاهش سللاالنه از سال 2008 
تاکنللون پیللش مللی رود. طی 
پنج سال گذشته بورس تهران 
از نظر ریالللی 910 درصد و به 
دالر حللدود 300 درصد صعود 
کرده بود.براساس این گزارش، 
با وجود پیشللرفت مثبت روند 
مذاکرات هسته ای، ماه گذشته 
دو طرف موافقت کردند، مدت 
مذاکللرات را هفت مللاه دیگر 
تمدید کنند تللا در مدت مقرر 

بلله توافللق جامعی بلله منظور 
پایللان دادن بلله تحریم هللای 
بین المللی دست پیدا کنند. از 
سوی دیگر، روند نزولی قیمت 
نفت در شللش ماه گذشته که 
بزرگ ترین منبللع درآمد ایران 
اسللت، روند فروش در بللازار را 

تشدید کرده است.
عماد موستاک، استراتژیست 
شللرکت Ecstrat در لنللدن 
در ایللن خصوص بلله بلومبرگ 
اظهار کرد: پس از صعللود بازار 
بورس کلله در نتیجلله امید به 
نزدیک بللودن توافللق صورت 
گرفت، تمدید مذاکرات بر بازار 
اثر گذاشللت با این هملله بازار 
پتانسللیل صعود در میان مدت 
و بلندمللدت را حفللظ کللرده 

اسللت، اما قیمت هللای نفت و 
اصالحللات اقتصللادی عواملی 
هسللتند کلله در کوتاه مدت بر 
بازار تاثیر می گذارند. بلومبرگ 
در ادامه خاطرنشان کرد: میزان 
مبادالت بورس تهران امسللال 
کاهش یافته و در دسامبر به طور 
متوسط 102میلیون دالر سهم 
مبادللله شللد، در حالی کلله در 
دسللامبر سللال 2013 این رقم 
203 میلیون دالر بود.مبادالت 
بازار بورس تهران سال گذشته 
پللس از اعالم توافق هسللته ای 
مقدماتی میللان ایللران و گروه 

1+5 بیش از دو برابر شده بود.
شللبكه بلومبرگ بلله نقل از 
مدیرعامل یكی از شرکت های 
سللرمایه گذاری ایرانی نوشت: 
گفتللن اینكلله مذاکللرات بللر 
بورس تاثیر بیشللتری داشته یا 
بر نفت بسیار دشللوار است، اما 
به نظللر مللن بزرگ ترین عامل 
بی صبللری سللرمایه گذاران از 
طوالنی شللدن مذاکرات بوده 
اسللت و روند نزولی امسال در 
تصحیح حرکللت بللازار کامال 
طبیعللی اسللت.وی همچنین 
با اشللاره بلله اینكلله نفت خام 
15 درصللد از تولیللد ناخالص 
داخلللی را تشللكیل می دهد و 
همچنیللن ذخایللر ارزی قابل 
توجه کشللور، گفت: حتی اگر 
درآمد نفتی صفر شللود، ایران 
می تواند سللهم درآمللد نفت را 
در بودجه سللال آینللده تامین 
کند. صنللدوق بین المللی پول 
در آوریل پیش بینللی کرد که 
اقتصاد ایران پس از رشد منفی 
5.6 و 1.7 درصدی در دو سال 
گذشللته، 1.5 درصد در سللال 
2014 توسللعه خواهد یافت و 
نرخ تورم از 35 درصد در سال 
2013 به 23 درصد در سللال 

2014 کاهش پیدا می کند.

گزارش بلومبرگ از بورس تهران

19 درصد سقوط طی سال 2014

خبرگزاری هللا  گللزارش  بلله 
نشسللت شللورای عالی بورس با 
محوریللت بررسللی گزینه جدید 
ریاسللت سللازمان بورس و اوراق 
بهللادار، محمللد فطانت فللر و با 
حضللور علللی طیب نیللا، وزیللر 
امللور اقتصادی و دارایللی و دیگر 
اعضا برگزار شللد. طبللق ماده 9 
قانون بازار سللرمایه رئیس هیات 
مدیره»سللازمان« از بین اعضای 
هیات مدیره به پیشللنهاد اعضا و 
تصویب»شللورا« برای مدت 30 
ماه تعییللن می شللود. همچنین 
بر اسللاس تبصره این ماده رئیس 
هیات مدیره »رئیس« سازمان و 
باالترین مقام اجرایی آن خواهد 
بود. قرار اسللت علی صالح آبادی، 
رکوردار ریاست سللازمان بورس 
و اوراق بهللادار هللم پللس از دو 
دوره ریاسللت بازار سهام به بانک 
توسعه صادرات برود. از همین رو 

به بررسللی زندگی و فعالیت های 
رئیس پیشنهادی سازمان بورس 
و اوراق بهللادار، محمد فطانت فر 

خواهیم پرداخت.
محمد فطانت فر که 44 سللال 
دارد ازجمللله دانش آموختللگان 
دوره هللای اول رشللته مدیریت 
مالللی در دانشللگاه امللام صادق 
اسللت که پللس از اخللذ مدرک 
کارشناسی ارشد رشته مدیریت 
مالی از این دانشللگاه، تحصیالت 
تكمیلللی را در دانشللگاه تربیت 
مدرس ادامه داد و در سللال 83، 
در رشللته تحقیق در عملیات (با 
تخصللص در مدل هللای کمی در 
تصمیم گیری)، از این دانشللگاه 
مللدرک دکتلللری گرفللت. بلله 
گزارش ایرنللا نامبللرده در حوزه 
مباحللث مالللی نیللز تجربه های 
طوالنی مدت دارد که ازآن جمله 
می تللوان بلله سللوابقی همچون 

عضللو هیات مدیللره بانللک ملی 
و معللاون اعتبللارات ایللن بانک، 
تامیللن  شللرکت  مدیرعامللل 
پارسللیان،  لوتللوس  سللرمایه 
عضللو هیات مدیللره و قائم مقللام 
مدیرعامل بانک پارسللیان، عضو 
پارسللیان  بیملله  هیات مدیللره 
و شللرکت تجللارت الكترونیللک 
پارسللیان و بیش از هفت سللال 
صنعللت  در  فعالیللت  سللابقه 
الكترونیللک،  بیملله و تجللارت 
اقتصللادی  و  مالللی  قائم مقللام 
ملدیلرعامللل  ایلران خلللودرو، 
سللاپكو، عضو هیأت امنللا و عضو 
شورای سیاسللت گذاری صندوق 
بازنشسللتگی آینده سللاز و عضو 
هیات مدیللره هلدینللگ راهبران 
متعلق به شرکت سرمایه گذاری 
نفت  بازنشسللتگی  صندوق های 
اشللاره کللرد؛ ضمللن اینكه وی 
سللابقه عضویت در هیات مدیره 

سللرمایه گذاری  شللرکت های 
متعدد از جمله سللرمایه گذاری 
سللمند و آینده سللاز کیش را در 

کارنامه  دارد. 
هیات مدیللره  در  عضویللت 
سللپاهان،  نفللت  شللرکت های 
پارسللیان،  لوتللوس  هتل هللای 
پللارس،  مهللرکام  چرخشللگر، 
توسللعه صادرات فللارس و بهران 
محللور سللایپلا از دیگر سللوابق 
اجرایی فطانت به شللمار می رود. 
رییس جدید بللورس، طی هفت 
اول  نایب رییللس  اخیللر  سللال 
اتللاق بازرگانللی ایران و فرانسلله 
بللوده و از تجربه هللا و سللوابق در 
عرصه فعالیت هللای پولی و مالی 
بین المللللی برخوردار اسللت که 
از آن جمله می تللوان به عضویت 
هیات مدیللره میربیزنللس بانللک 
مسللكو در روسللیه و عضویللت 
کمیتلله عالللی مدیریت شللعب 

منطقلله آسللیا و خاورمیانه بانک 
ملی در کشورهای امارات متحده 
عربی، عمان، آذربایجللان و غیره 
اشللاره کللرد. از سللوابق علمی و 
پژوهشللی رییس جدید سازمان 
بورس می توان مللواردی همچون 
تدریللس دروس مختلف مدیریت 
مالی، سللرمایه گذاری و بانكداری 
و  مختلللف  دانشللگاه های  در 
نیللز راهنمایللی و مشللاوره ده ها 
پایان ناملله کارشناسللی ارشللد و 
دکتری را برشللمرد، ضمن اینكه 
وی ازجمللله صاحب نظللران در 
موضوعللات حقوقللی ابزارهللای 
مختلف مالی متناسللب بللا بازار 
سللهام به شللمار می رود. فطانت 
عالوه بر انتشار مقاله های مختلف 
در حوزه مالی و بازار سهام، کتاب 
اوراق اختیللار معامللله در بللازار 
سرمایه ایران را نیز در سال 1379 

تالیف و منتشر کرده است. 

رییس پیشنهادی بورس را بیشتر بشناسیـد
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اعتراض برخی سهامداران پاالیشی
به روحانی و الریجانی

جمع معدودی از سهامداران صنعت پاالیشگاهی در 
نامه ای به رؤسای جمهور و مجلس خواستار رسیدگی به 
آنچه که حقوق بیش از 45 میلیون سهامدار این صنعت 
نامیدند، شدند. به گزارش مهر در این نامه آمده است: در 
اثر عدم رعایت قوانین و مقررات مصوب، تصویب قوانین 
و مقررات جدیللد و تصمیمات مختلللف در این صنعت 
مشكالتی ایجاد شده که همه فعاالن بالفعل و بالقوه این 
صنعت باالخص سهامداران خرد و کالن این شرکت (از 
جمله سهامداران سهام عدالت و سللایر سرمایه گذاران 
حقیقی و حقوقللی) را دچار زیان در سللرمایه گذاری در 
این صنعت کرده اسللت که نتایللج آن در کاهش ارزش 
سهام و دارایی این سهامداران که بخش قابل توجهی از 
بورس نیز هستند، قابل توضیح اسللت. با توجه به تعداد 
سهامداران سهام عدالت (حدود 43میلیون نفر)، سرانه 
زیان هر نفر سهامدار سهام عدالت ناشی از این تخلفات، 
حدود 6/2میلیون ریال خواهد بود که در مقایسه با یارانه 
پرداختی سللاالنه این رقم قابل مالحظه اسللت. گفتنی 
است در نامه این افراد، اشاره ای به افزایش شدید قیمت 

این سهام در دوره قبل نشده است. 

سهام 8 شرکت در بازار سوم 
فرابورس ایران واگذار می شود

سهام شرکت های سللرمایه گذاری مفتاح، سیراف، 
اعتصام، سلیم، زعیم، ارشک، حافظ اعتماد و پردازش 
اطالعات ایرانیان روز هللای 13 و 14 دی ماه روی میز 
فروش بازارسللوم فرابورس ایران می روند. شرکت های 
دادوسللتد آریا، گللروه مالللی ایرانیللان، اعتبارآفرین، 
سللرمایه گذاری بهمن و گروه صنعتللی ایرانیان قصد 
دارند 100 درصد سللهام شللرکت های سرمایه گذاری 
اعتصللام، سللیراف، مفتللاح و 99. 9 درصللد سللهام 
سرمایه گذاری سلللیم را شللنبه 13 دی ماه به صورت 

یكجا و شرایطی در بازار سوم عرضه کنند. 

عرضه انواع فلزات گرانبها 
در بورس کاال

روز گذشللته بورس کاال شللاهد عرضه انواع فلزات 
گرانبهللا در بللورس کاال بللود. در ایللن روز و در تاالر 
محصوالت صنعتی و معدنی، چهار هزار تن مس کاتد 
شرکت ملی صنایع مس ایران با قیمت پایه 214 هزار 
و 308 ریللال راهی تاالر معامالت شللد. این شللرکت 
همچنین 3500 تللن مس مفتللول را با قیمللت پایه 
221 هزار و 597 ریال عرضه کرد. از دیگر محصوالت 
عرضه شده شللرکت صنایع ملی صنایع مس ایران در 
این روز می توان بلله 30 هزار تن انواع مللس کم عیار، 
100 تن سللولفور مولیبدن و 24 تن کنسانتره فلزات 
گرانبها اشاره کرد. عالوه بر این، 270 تن مس مفتول 
شللرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشللان و 60 تن 
مس مفتول شللرکت صنایع مس کاوه عرضه را تجربه 
کردند. عالوه بر این، 10 کیلوگرم انواع شللمش طالی 

معدن موته روی تابلو عرضه شد. 

بورس کاال، مرجع قیمت مواد اولیه 
پتروشیمی در کشور می شود

قیمت های کشللف شللده محصوالت پتروشیمی در 
بورس کاال، مبنای قیمت های کل کشللور خواهد شللد. 
محمد بیاتیللان، عضو کمیسللیون صنایللع مجلس در 
این بللاره گفت: در راسللتای قیمت گذاری نللرخ خوراک 
پتروشیمی ها، مقرر شللد تا قیمت مواد اولیه پتروشیمی 
که در بورس کاالی ایران کشف می شللود، مبنا و مرجع 
قیمت در کشور باشللد تا شللفافیت در قیمت گذاری ها 
بیش از گذشللته باشللد. وی افزود: همچنیللن در روند 
خرید محصوالت از بللورس کاال، در صللورت صالحدید 
دولت یا ایجاد شللرایط خللاص، یارانه ای بلله خریداران 
تعلق می گیللرد؛ به عبللارت دیگر، دولت بللرای حمایت 
از تولیدکننللدگان، یارانه ای را بللرای واحدهای تولیدی 

به عنوان مصرف کنندگان مواد اولیه در نظر می گیرد. 

 EPS  صنعتی بهشهر 1689 ریال 
برای سال 94 اعالم شد

شرکت صنعتی بهشهر نخسللتین پیش بینی درآمد 
هر سللهم سللال مالی 94 را به صورت حسابرسی شده 
حاضر مبلغ 1689 ریال اعالم کرده است. هیات مدیره 
این شللرکت در نظر دارد، مبلغ 850 ریال سود را برای 
تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی ساالنه 

سال مالی 94 پیشنهاد کند. 

تحقق 34 درصدی پیش بینی های 
آلومینیوم ایران طی 6 ماه

شللرکت آلومینیوم ایران در دوره شللش ماهه نخست 
سال با اختصاص 573 ریال سود به ازای هر سهم معادل 
34 درصد از پیش بینللی هایش را پوشللش داد. »فایرا« 
پیش بینی سود هر سهم سللال مالی 92 را در نخستین 
پیش بینی مبلغ 830 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 
1053 ریال اعالم کرده بود که مطابق با صورت های مالی 
حسابرسللی نشللده و صورت های مالی حسابرسی شده 

مبلغ 432 ریال اعالم شده است. 

انتشار جدیدترین 
پیش بینی های 94 »کمرجان«

شللرکت بازرگانی و تولیدی مرجللان کار جدیدترین 
پیش بینی درآمد هر سللهم سللال مالی 94 را با سرمایه 
20 میلیارد ریللال مبلللغ 438 ریال اعالم کرده اسللت. 
هیات مدیره این شللرکت در نظر دارد 80 درصد از سود 
خالص سللال مالی 94 را برای تقسیم بین سهامداران به 
مجمع عمومی عادی ساالنه سال مالی 94 پیشنهاد کند. 

شاخص کل بورس 
در کانال 69هزار واحدی

شللاخص کل بورس و اوراق بهادار در پایللان معامالت روز 
دوشللنبه با افت 749 واحد تا کانال 69 هزار واحدی سقوط 
کرد و در ارتفاع 69 هزار و 542 واحدی ایسللتاد. شاخص 30 
شرکت بزرگ 41 واحد، آزاد شناور هزار و 51 واحد، بازار اول 
681 واحد، بازار دوم 622 واحللد و صنعت 516 واحد با افت 
مواجه شللد. تعداد 664 میلیون سللهم و حق تقدم به ارزش 
155 میلیارد تومان در 52 هزار نوبت معامالتی دادوستد شد.

نماگر بازار سهام

گروه بورس

فرابورس

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

از نگاه کارشناسان

پایان دومینوی منفی با هوشمندی سهامداران خرد
محمد مهدی ناسوتی فرد، مدیر عامل کارگزاری بهگزین
سللنا - در حالی که بازار روزهای پر از خوش بینی درخصوص توافق هسللته ای را 
پشت سر گذاشللت و با تمدید مذاکرات پس از گذراندن چندروز هیجانی، آرام آرام 
به دنبال رسللیدن به ثبات بود، کاهش پیاپی قیمت نفت در بازارهای جهانی هراس 
و نگرانی را بللار دیگر در بین سللهامداران ایجاد کرد که فروش هللای چند روز اخیر 
ناشی از آن می شللود. در حالی که بسللیاری از فعاالن بازار سللهام با دریافت اعتبار 
از کارگزاری هللا در روزهایی که هنوز نتیجه قطعی مذاکرات مشللخص نشللده بود، 
به خریدوفروش سللهم اقللدام می کردند، بللا تمدید مذاکرات و سررسللید تسللویه 
اعتباری ها فشللار فروش افزایللش پیدا کرد. فشللار فروش پس از تمدیللد مذاکرات 
آرام آرام در حال فروکش بود که افت قیمت  نفت فشللار دیگری بللر بازار ایجاد کرد. 
فعاالن بازار، پیامد کاهش قیمت نفت را بر تصمیم های دولت برای دسللت اندازی به 

درآمدهای آتی شللرکت ها در افت چند روز اخیر اثر گذار دانسللتند.
 در کنللار واقعیت هایی کلله هم اکنون در اقتصللاد جهانی و داخلللی وجود دارد و 
قابل کتمان نیسللت، رفتار هیجانللی در بازار این روزها کم دیده نمی شللود. بهترین 
اسللتراتژی برای سللهامداران حقیقی شناسللایی نكردن زیان در ایللن دوره زمانی 
است. در همین بازار منفی برخی سللهم ها به دلیل اینكه فروشنده ندارد یا فروشنده 
زیادی ندارد کمترین آسللیب را از افت شللاخص و قیمت ها دیده اند و این استراتژی 
می تواند برای بیشتر شللرکت ها حتی شرکت های بزرگ اسللتفاده شود. در روزهای 
منفی که حقوقی یللا می خرد یا حداقل دسللت از فروش برمی دارد، سللهامدار خرد 
چرا باید سللهامش را دو دسللتی تقدیللم حقوقی کند کلله از طرفی باعث پر شللدن 
حجم مبنا در نتیجه افت قیمت سللهام در منفی چهار و پنج شود هم به شكل گیری 
دومینوی منفی در روزهای بعد و کاهش شللاخص کل منجر شللود؟! با هوشمندی 
می توان از بازار خرسی به سللالمت عبور کرد. امیدواریم نفت به ثبات برسد که بازار 
بتواند درباره افق بازار سللهام تصمیم گیری کند، اما تا آن زمان پرهیز از فروش های 

هیجانی می تواند مانع بدتر شدن شرایط شود. 

بازار سهام نیازمند شوک است
حسین خزلی خرازی، کارشناس بازار سهام

فارس- سللقوط قیمت جهانی نفت و تحوالت الیحه بودجه سللال 94، دو عامل مهم 
تداوم روند منفی بازار سهام است که با یک حمایت 300-200 میلیاردتومانی می توان 
جهت بللازار را تغییر داد. واقعیت این اسللت کلله قیمت جهانی نفللت و برخی کاالهای 
اساسی مانند سللنگ آهن، فوالد و مس به شللدت منفی شده و شللاهد ریزش شدید در 
بورس های اروپایی، آسللیایی و منطقه هسللتیم. بورس دوبی اخیرا هر روز هفت درصد 
کاهش داشته است، این روند برای برخی از صنایع بورسی خوب و برای برخی بد است. 
صنایعی مانند مخابرات، آی تی، بانک ها، لیزینگ ها و حمل و نقل که از قیمت نفت تاثیر 
نمی پذیرند ممكن است حتی برایشان این وضعیت مثبت باشد، مثال صنایع حمل و نقل 
و کشتی رانی سللوخت ارزان تری دریافت می کنند و این وضعیت برایشان حتی مطلوب 
اسللت. می توان به سللرمایه گذارانی که قصد سللرمایه گذاری بلندمدت برای یک سال 
را دارند توصیه کرد سبد سللهام خود را به سمت این گونه سللهم ها تغییر دهند. درباره 
اثرگذاری فضای کنونی قیمت جهانی نفت بر دیگر صنایع باید بیشتر بررسی کرد، مثال 
خوراک پتروشللیمی اراک نفتا اسللت که قیمت این خوراک در پی کاهش قیمت نفت 
کاهش قابل توجهی یافته اسللت. در عین حال نمی توان در مورد تمام پتروشللیمی ها و 
پاالیشللگاه ها به این شللكل اظهار نظر کرد، چون خوراک برخی گازی و خوراک برخی 
مایع بوده و محصوالت شان طیف وسیعی را شللامل می شود. فضای کنونی برای صنایع 
خودرو مثبت است و به نظر می رسللد، کاهش جهانی قیمت نفت هزینه های این صنایع 
را هم کاهش دهد. روند منفی بانک ها نیز تحت تاثیر شللرایط کلی بازار است و مخابرات 
هم در حال حاضر این وضعیت را دارد، اما به طور کلی مسائلی چون سقوط قیمت نفت 
برای این نهادها مشكل سللاز نبوده و گاهی حتی می تواند مثبت هم باشد. درباره بودجه 
سال 94 هم تا بهمن ماه دو فاز پارس جنوبی به بهره برداری خواهد رسید و درآمد دولت 
از محل فروش گاز و مشتقات گازی افزایش چشمگیری خواهد داشت. با توجه به قصد 
دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی، بر این اساس به نظر نمی رسد، بابت کسری 

بودجه ارزی و ریالی دولت در بودجه سال 94، مشكلی وجود داشته باشد. 



در ساختار های نوین اقتصادی 
بخش تحقیق و توسعه به عنوان 
قلب تپنده هر س��ازمان یا بنگاه 
اقتص��ادی نوآور، خ��اق و کارا 
مطرح اس��ت. ل��زوم پرداختن و 
سرمایه گذاری در بخش تحقیق 
و توسعه برکسی پوشیده نیست. 
در فض��ای رقابت��ی اقتصاد این 
روزهای جهان بنگاه یا سازمانی 
موفق تر اس��ت که با برنامه ریزی 
و ن��گاه دقیق به وضعی��ت بازار 
در پ��ی ن��و آوری و خاقیت در 
عرصه تولید به ارائه محصوالت 
جدی��د و نیازآفرین��ی در میان 
مخاطبان خود اقدام کند. با این 
توضیح که تفاوتی ندارد شما در 
چه س��طحی از تولی��د و در چه 
بخش��ی فعالیت کنید؛ ش��رایط 
ام��روز بازار ایج��اب می کند که 
نو آور باش��ید و با به کار گیری از 
عامل نیروی انس��انی کارآمد و 
خاق ایده های جدی��د را یکی 
پ��س از دیگ��ری اجرایی کنید. 
اینکه چقدر از درآمد ش��رکت ها 
و بنگاه ه��ای اقتصادی دربخش 
تحقیق و توسعه سرمایه گذاری 
می شود بس��ته به حوزه فعالیت 
بنگاه ها و ش��رایط بازار متفاوت 
اس��ت  اما مسلم اس��ت که یکی 
از مهم ترین عوامل پیش��رفت و 
توس��عه ش��رکت ها و بنگاه های 
بزرگ که روزی تنها در اندیشه 
بزرگ شدن و دستیابی به سهم 
بیشتر از بازار بودند همین توجه 
ب��ه بخش تحقیق و توس��عه در 
سازمان و بنگاه زیرمجموعه شان 

است. 
نگاه س��رمایه گذاری به بخش 
تحقیق و توس��عه باعث می شود 
نه تنه��ا ای��ن بخ��ش از بن��گاه 
اقتص��ادی به عن��وان یک عامل 
مهم در پویایی و ارتقای سازمان، 
بنگاه یا ه��ر مجموعه اقتصادی 
دیگر به حساب آید بلکه به عنوان 
قلب تپن��ده آن مجموعه، عامل 
اصلی ادامه حیات و شکل گیری 
یک روند رو به رش��د در عرصه  

فعالیتش محسوب شود. 
اقتص��ادی  وضعی��ت  چ��را 
بنگاه های تولیدی و شرکت های 
فع��ال در زمینه های مختلف به 
ح��ال و روز فعلی دچار ش��ده 
اس��ت؟ یا اینک��ه چ��را روز به 
روز از ت��وان رقاب��ت تولی��دات 
ایرانی در مقایس��ه ب��ا بازار های 
بین المللی کاس��ته می شود؟ یا 
اینکه چرا ش��رکت تویوتا، اپل، 
مایکروس��افت، گوگل، پورش��ه 
مع��روف  برند ه��ای  س��ایر  و 
اقتص��ادی  ابر بنگاه ه��ای  و 
مس��یری  در  روز  ه��ر   دنی��ا 
رو به بهبود گام برمی دارند و بر 
دارایی و ثروت خود می افزایند؟ 
س��وال هایی از ای��ن دس��ت و 
اینک��ه ارتب��اط این مس��ائل با 
سرمایه گذاری هدفمند و دقیق 
در بخش تحقیق و توس��عه به 
چه میزان اس��ت و چرا باید به 
س��رمایه گذاری در تحقی��ق و 
توسعه در هر مجموعه اقتصادی 
اهمیت داد؟ پرسش هایی است 
که در این فراز به دنبال پاس��خ 

به آنها هستیم. 
برای روش��ن ش��دن مطلب 
ب��ه س��راغ برخی کارشناس��ان 
و  صنع��ت  ح��وزه  فع��االن  و 
اقتص��اد کش��ور رفتی��م ت��ا به 
بررس��ی جنبه ه��ای مختل��ف 
سرمایه گذاری در بخش تحقیق 
و توس��عه در فض��ای اقتصادی 
ای��ران بپردازی��م ک��ه در ادامه 

می خوانید. 

اهمیت سرمایه گذاری و 
پرداختن به تحقیق و توسعه

عدم توجه به بخش تحقیق و 
توسعه در بنگاه های اقتصادی و 
سیاست گذاری های کان کشور 
یکی از بزرگ تری��ن چالش ها و 
دالی��ل عدم موفقی��ت تولیدات 
رقابت��ی  بازار ه��ای  در  ایران��ی 
است. تولید هزاران محصول در 
عرصه ه��ای مختل��ف در جهان 
که پیامد اس��تفاده از پیگیری و 
سرمایه گذاری در ایده های جدید 
است خود به روشنی گویای این 
مطلب است که تحقیق و توسعه 
در دنی��ا ای��ن روز ه��ا از توجه و 
اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. 
بهرام ش��هریاری یکی از فعاالن 
اقتص��ادی در بخ��ش صنع��ت 
در این ب��اره به »فرص��ت امروز« 
گفت: توسعه، فرآیند الزامی در 
هر تولیدی اس��ت و هر تولیدی 
که در جا بزند و تمایل و برنامه ای 
برای توسعه نداشته باشد محکوم 
به مرگ است و توسعه هم بدون 
نیس��ت.  امکان پذی��ر  تحقی��ق 
بنابراین همان طوری که از خود 
واژه پیداس��ت تحقیق و توسعه 
یک عامل مه��م در ادامه حیات 
هر بنگاه اقتصادی است  اما اینکه 
چرا در ایران به این مسئله دقت 
و توج��ه کافی صورت نمی گیرد 

ی��ک دلیل ریش��ه ای این 
اس��ت که صنع��ت ما در 
کش��ور از جایی ک��ه باید 
ش��روع می ش��ده اتف��اق 
نیفتاده و هرکدام از صنایع 
به صورت تصادفی به کشور 
وارد ش��ده و هی��چ گاه به 
نقش کلیدی صنایع مادر 
توجهی نشده است. حتی 
در برخ��ی از ای��ن صنایع 
که بومی ایران ب��وده و از 

جایگاه و روند مناسبی برخوردار 
هس��تند مانن��د صنع��ت فرش 
دستباف نیز جایگاه اصلی خود 
را از دست داده ایم. همان طوری 
که می دانی��د در هیچ ک��دام از 
ای��ن صنایع، م��ا ایجاد کننده و 
بنیان گذار اصلی صنعت نبوده ایم 
و تقریبا تمام  این صنایع وارداتی 
اس��ت. بنابراین به این ضرورت 
نرسیدیم که باید در جهت رشد 
و تعالی این صنایع گام برداریم. 
وی در ادام��ه اف��زود: یک دلیل 
مهم دیگ��ر ظهور و بروز انحصار 
در ب��ازار اس��ت که باعث ش��ده 
ای��ن اتفاق در فض��ای اقتصادی 
کشور به وجود نیاید. یک مثال 

مهم صنایع خودروسازی کشور 
اس��ت که تحولی در آن صورت 
نمی گیرد چ��ون  R&D در آن 
نقش عمده ای ندارد، چرا که بازار 
به قدری تشنه بوده که طی این 
سال ها همیش��ه خریداری برای 
این محصوالت وجود داش��ته و 
لزومی برای س��رمایه گذاری در 
مسئله تحقیق و توسعه و تولید 
محصوالت جدید تر و با کیفیت 
مناس��ب وجود نداش��ته است. 
این در حالی اس��ت که شرکت 
کیا موتور در این س��ال ها سعی 
کرده با س��رمایه گذاری در این 
بخ��ش خودرو ه��ای جدید تر و 
با کیفیت تری را ب��ه بازار عرضه 
یا به لحاظ قیمتی مزیتی ایجاد 
کن��د که بازار ه��ای خوبی را در 
اروپ��ا و امریکا به دس��ت آورد  و 
ام��روزه با برند ه��ای مطرح این 
ح��وزه در حال رقابت اس��ت  اما 
در کشور ما این اتفاق نمی افتد. 
در س��ایر صنایع هم وضعیت به 
همین ترتیب است و تا زمانی که 
الزامی به وجود نیاید این اهمیت 

احساس نخواهد شد. 
دکتر محمود جام س��از، یکی 
از کارشناس��ان اقتصادی حوزه 
صنعت نیز با بیان اینکه تحقیق 
و توسعه یکی از الزامات توسعه 
کش��وری  ه��ر  در  اقتص��ادی 

اس��ت، اظهار ک��رد: معموال در 
کشور های مختلف هر چه میزان 
توسعه یافتگی بیشتر باشد سهم 
R&D  در بودج��ه نیز افزایش 
می یابد که متاسفانه این مسئله 
در اقتصاد ما جا نیفتاده اس��ت. 
اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی و تا 
حد زیادی متکی به درآمد های 
نفتی اس��ت و این اقتصاد نفتی 
تا حد زیادی ضعف های ناش��ی 
سیاس��ت گذاران  عدم کارایی  از 
و مجریان اقتصادی را پوش��ش 
می دهد  اما امس��ال در رابطه با 
س��همR&D در بودجه بناست 
تا س��ه درصد کل بودجه به این 

بخش اختصاص یابد. 

وی در ادامه افزود: اگرچه این 
سه درصد کافی نیست  اما جای 
امیدواری اس��ت که این میزان 
اندک بتواند زمینه ساز توجه به 
این بخش باش��د به شرط آنکه 
این س��هم به طور واقعی به این 
بخش اختصاص یابد و در جای 

دیگری هزینه نشود. 

نقش نهادهای غیررسمی
از س��وی دیگ��ر، ضع��ف در 
عملکرد نهاد های نظارتی موجب 
فس��اد هایی در سیستم  ش��ده 
اقتصادی کش��ور ب��ه وجود  آید 
و افزای��ش این فس��اد های مالی 
نش��ان دهنده ای��ن اس��ت ک��ه 
نهاد های غیر رسمی گرایش های 
ضد توسعه ای دارند. این نهاد ها 
ظرفی��ت توس��عه اقتص��ادی را 
ندارند و بازارها نمی توانند س��یر 
تکمیلی خ��ود را طی کنند. در 
مورد دول��ت هم ک��ه وضعیت 
بخش تحقیق و توس��عه بسیار 

نامطلوب تر است. 
جام س��از در ادام��ه در رابطه 
با بخ��ش تحقیق و توس��عه در 
صنای��ع و بنگاه ه��ای اقتصادی 
کش��ور افزود: در بخش صنعت 
نیز بخ��ش عمده ش��رکت های 
ب��زرگ در اختیار دولت اس��ت، 
دول��ت نی��ز ب��ه دلی��ل وجود 
درآمد ه��ای نفتی توجهی 
به این بخش ندارد، چون 
س��اختار اقتص��ادی ما در 
تخصی��ص و اولویت بندی 
و  مس��ائل  از  مناب��ع 
کانال های سیاسی پیروی 
می کند و تحقیق و توسعه 
تا حد زیادی نادیده گرفته 
می شود. یک مثال روشن 
مقایس��ه  زمینه  ای��ن  در 
طراح��ی  هزینه ه��ای 
محصوالت جدید در شرکت های 
خودرو س��ازی خارجی و داخلی 
اس��ت که خود گویای همه چیز 

است. 
محمد رض��ا  همچنی��ن 
مرتضوی، دبیر کل خانه صنعت 
و مع��دن ای��ران در گفت وگ��و 
ب��ا »فرصت ام��روز«، تحقیق و 
دانش محور ب��ودن را مهم ترین 
عام��ل در توس��عه ی��ک بنگاه 
دانس��ت و افزود: متاس��فانه در 
کش��ور ما ب��ه بخ��ش تحقیق 
داده  الزم  اهمی��ت  توس��عه  و 
نمی شود و این به دلیل یک نگاه 
تقلیدی در اقتص��اد و به ویژه در 
بخش صنایع کش��ور اس��ت، اما 

نکته اصلی که باید به آن توجه 
شود این اس��ت که هر کشور و 
جامعه ای باید با توجه به نیاز های 

خودش پیش برود. 
وی ادامه داد: وجود واحد های 
کن��ار  در  توس��عه  و  تحقی��ق 
واحدهای تولیدی که می خواهند 
در مسیر رو به جلو حرکت کنند، 
یک »باید« است و لزوم این امر، 
تخصیص سرمایه های کافی در 
این بخش اس��ت و شرکت های 
موفق و ب��زرگ دنیا بخش قابل 
توجه��ی از بودج��ه خ��ود را به 
س��رمایه گذاری در ای��ن بخش 

اختصاص می دهند. 

چقدر سرمایه باید به بخش 
R&D اختصاص یابد

به��رام ش��هریاری در رابط��ه 
ب��ا اختصاص بخش��ی از درآمد 
حاص��ل از ف��روش کاال در هر 
واح��د ب��ه س��رمایه گذاری در 
تحقی��ق و توس��عه گف��ت: در 
صنای��ع، بخش ه��ا و حوزه های 
اقتصادی و حتی در کشور های 
مختلف اینکه چقدر از درآمد ها 
باید به این بخش اختصاص یابد، 
بسیار متفاوت است  اما در ایران 
به دلیل وجود یک نگاه هزینه ای 
به تحقیق و توسعه در بنگاه، این 

موضوع بسیار کمرنگ است. 
دکتر جام ساز نیز با بیان اینکه 
در هر سازمان و بنگاه اقتصادی، 
بخ��ش تحقیق و توس��عه باید با 
توج��ه به ظرفیت ه��ا و نیاز های 
سازمان تعریف ش��ود، افزود: در 
برخ��ی بنگاه ه��ا به دلیل رش��د 
ش��تابنده تکنولوژی در صنعت، 
تحقیق و توس��عه نیازمند توجه 
بیش��تری اس��ت و درصد بسیار 
باالی��ی ب��ه این س��رمایه گذاری 
اختصاص می یابد. بنابراین وجود 
رقبای قوی در بازار، این بنگاه ها 
را ملزم به توجه در بخش تحقیق 
و توس��عه می کند  ول��ی در مقام 
مقایسه شرکت های خودرو سازی 
ایران با فض��ای انحصاری که در 
ب��ازار به وج��ود آمده نی��ازی به 
ای��ن بخش  در  س��رمایه گذاری 

نمی بینند. 
همچنی��ن دبی��ر کل خان��ه 
صنع��ت و معدن ای��ران با بیان 
عدم کارایی یک نسخه مشخص 
در می��زان س��رمایه گذاری در 
بخش تحقیق و توسعه بنگاه ها 
گف��ت: در زمینه ها و حوزه های 
مختلف فعالیت شرکت ها بسته 
به نی��از و می��زان تغییر پذیری 
و تح��ول در ب��ازار بای��د میزان 
بودجه اختص��اص یافته به این 
بخش تعیین شود. تکنولوژی و 
نیاز های جدید در بازار و تغییر و 
تحوالت سریع تر در زمینه های 
کاری یک بنگاه باعث می شود 
میزان سرمایه گذاری در بخش 

تحقیق و توسعه افزایش یابد. 
وی ادامه داد: نگاه س��نتی به 
تولید و بنگاه داری در ایران باعث 
ش��ده صنای��ع و به وی��ژه بخش 
خودروی��ی آن در ی��ک حال��ت 
سکون و توقف همه این سال ها 
را س��پری کند، چرا ک��ه ما در 
 R&D سرمایه گذاری در بخش
در همه این س��ال ها خساس��ت 
ب��ه خرج داده ایم ح��ال آنکه در 
باز ک��ردن  LC برای ورود مواد 
اولیه هیچ فرصتی در کار نبوده 
ای��ن  و عدم س��رمایه گذاری در 
بخش باعث در جا زدن صنعت 
و اقتصاد کشور شده است. توجه 
داشته باشیم که تحقیق و توسعه 
نه تنها هزینه ای بر دوش سازمان 
تحمی��ل نمی کند بلک��ه نوعی 
سرمایه گذاری برای آینده است.
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سرمایه گذاری 
در صنعتی که الزامی است

کالف اول: 
گناوه  ش��یات  رییس 
گفت��ه ایجاد س��الن های 
بس��ته بندی  و  ف��رآوری 
ای��ن منطقه  آبزی��ان در 
که بتواند نقش بس��زایی 
داش��ته  اش��تغالزایی  در 
باش��د، ضروری اس��ت. وی در بازدی��د امام جمعه گناوه 
از س��ایت های پرورش میگ��وی بندرریگ اف��زوده این 
شهرس��تان ب��ا دارابودن س��ه مزرعه پ��رورش میگوی 
بندرری��گ، رودحل��ه و رودش��ود 50 درص��د از میگوی 

پرورشی استان بوشهر را تامین می کند. 
این مقام مسئول گفته هم اکنون از طریق سایت های 
پرورش میگوی این شهرس��تان یک هزار نفر مس��تقیم 
و غیرمس��تقیم ارتزاق می کنند. ام��ام جمعه گناوه هم 
تاکید کرده از فارغ التحصیان بومی استان بوشهر برای 
ایجاد این صنایع باید اس��تفاده شود. این شهرستان که 
در شمال اس��تان بوش��هر قراردارد، فرصت خوبی برای 
سرمایه گذاران حوزه شیات فراهم خواهد کرد. تازه شما 
می توانید بعد از س��رمایه گذاری، از نیروهای متخصص 
بومی هم اس��تفاده کنید. پس تا فرصت هس��ت، آن را 

از دست ندهید. 

کالف دوم: 
روزاف��زون  رش��د  ب��ا 
جمعیت و افزایش ساخت 
ش��هرهای  در  آپارتمان ها 
ب��زرگ، نیاز به آسانس��ور 
بی��ش از پیش احس��اس 
می ش��ود. اکنون س��اخت 
س��اختمان های چند طبقه و برج های آس��مانخراش رو 
به فزونی اس��ت و نصب آسانس��ور در آنه��ا از ملزومات 
تلقی می ش��ود. بنابراین سرمایه گذاری در تولید قطعات 
آسانسور و تاسیس ش��رکتی که بتواند نصب و خدمات 
پس از فروش را ارائه دهد، بس��یار س��ودآور خواهد بود؛ 
آن هم در مناطقی که کم کم بافت ش��هر در حال تغییر 
اس��ت و س��اختمان های بزرگ و دلباز، جای خود را به 
آپارتمان های بلند و کوچک می دهد. البته شاید به نظر 
برسد که سرمایه گذاری در این کسب وکار در شهر بزرگی 
مانند تهران صرفه اقتصادی نداش��ته باش��د اما بیش��تر 
فعاالن این حوزه عقیده دارند که هنوز در کانش��هرها 
هم این فرصت وجود دارد؛ اگرچه شهرستان ها پتانسیل 

بیشتری برای این کار دارند. 
بر این اساس، مدیرکل دفتر ماشین سازی و تجهیزات 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت گفته تهیه پیش نویس 
سند راهبردی صنعت آسانسور از سوی یک کمیته ویژه 

در دستور کار قرار دارد که به زودی نهایی خواهد شد. 
این گ��زارش که در ش��بکه اطاع رس��انی وزارتخانه 
نامبرده منتشر شده، خبرهای خوبی برای سرمایه گذاران 
این عرصه دارد. مدیرکل دفتر ماشین سازی و تجهیزات 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت در جلس��ه ش��ورای 
آسانس��ور، اظهار ک��رده تعیین صاحیت ش��رکت های 
مجری و بازرس��ی آسانس��ور در اولویت کاری این شورا 

قرار دارد. 
وی افزوده عملکرد این ش��ورا باید سبب رشد صنعت 
آسانسور، توسعه صادرات و جلوگیری از تولید و واردات 

قطعات و تجهیزات نامرغوب خارجی شود. 
بنابراین شما س��رمایه گذار محترم می توانید با خیال 
راحت وارد این حوزه ش��وید و مطمئن باشید که آینده 

خوبی در انتظار شما خواهد بود. 

700 میلیون سرمایه رفت! 

معموال ت��وی مهمونی ه��ای خونوادگی 
وقتی اعضای فامیل هیچ حرفی واس��ه 

گفت��ن ن��دارن، ری��ل رو عوض 
می کن��ن و می افت��ن ت��و خط 

سیاست و اقتصاد.
 همین اتفاق هفته پیش توی 

مهمون��ی کوچیکی که ما داش��تیم 
افت��اد، وقتی ک��ه کم کم داش��ت حوصله همه 

س��ر می رفت، یکی از حاضرین در جمع، داستان 
جالب و البته عجیبی رو واسمون تعریف کرد که فکر 
می کنم توی صفحه ح��وادث روزنامه ها خونده بود یا 
شایدم به چش��م خودش دیده بود و نمی خواست که 
بگه یه تجربه ش��خصیه. البته این ش��رایط کسالت بار 
به نفع من شد، به هر حال من دکتر سرمایه گذاری ام و 
این جریان هیجان انگیز هم یه جریان س��رمایه گذاری 

بود! 
این آقا می گفت: داستان از اونجا شروع میشه که یه 
خانم مسنی که تنها زندگی می کرده و البته از موقعیت 
مالی خوبی هم برخوردار بوده، پیشنهادی از طرف یه 
آدم ناش��ناس دریافت می کنه که باعث می شه مسیر 
زندگیش عوض بشه. اون ش��خص، سرمایه گذاری ای 
برای خرید ی��ه کارخونه بزرگ لبنیات رو پیش��نهاد 

می ده که توی یکی از شهرستان هاست. 
وقت��ی اون خانم وع��ده س��ودهای کان ماهانه رو 
می شنوه، برای سرمایه گذاری وسوسه می شه. خاصه 
تمام زندگی و خونه شو می فروشه تا بتونه 700میلیون 
توم��ن جور کنه و این س��رمایه گذاری رو انجام بده تا 
بلکه این پول، چندین برابر بش��ه و زندگی راحت تری 

رو براش به ارمغان بیاره. 
تمام اس��ناد و مدارک رو امضا می کنن و ملک مورد 
نظر به این خانم واگذار می ش��ه. دریغ از اینکه کسی 
ام ش��ک کنه که این یه جریان کاهبرداری حرفه ایه، 
خاصه که زن بیچاره وقتی به محل کارخونه مراجعه 
می کن��ه، می بین��ه اصا چنین چی��زی در اون مکان 
وج��ود نداره. کش��ک چ��ی؟ دوغ چی؟ اص��ا کدوم 
لبنی��ات؟! یعنی این خانم یه جورای��ی از هول حلیم 

توی دیگ افتاده! 
بنده خدا اینقدر وسوسه شده که حتی قبل از انجام 
معامله، نرفته کارخونه رو ببینه. وقتی هم به ش��رکت 
ط��رف مراجعه می کنه، می بینه هیچ خبری نیس��ت. 
آخرین امید این خانم، خون��ه کاهبرداره؛ زمانی که 
ب��ه اونجا مراجعه می کنه همس��ر طرف بهش می گه: 
ش��وهرم س��ال هاس��ت از دنیا رفته؛ این هم مدارک 

فوتش! 
االن ای��ن زن بیچ��اره داره توی ی��ه خونه اجاره ای 
زندگ��ی می کنه. ح��اال من موندم که ای��ن خانم چرا 
اینقدر ساده بوده که بدون تحقیق و حتی بدون دیدن 
ملک مورد نظر، 700میلی��ون تومان پول بی زبون رو 
می س��پره به کاهبرداری که آخر ماجرا قراره بمیره؟! 

اگه دلیلش رو پیدا کردید، به منم بگید! 
همین بهونه ای ش��د ک��ه من در ج��واب این عزیز 
س��خنران بگم که دنیای س��رمایه گذاری پر از فرصت 
و تهدیده، ش��ما باید خیلی زیرک و باهوش باش��ی تا 
بتونی ی��ه جایی گلیمتو پهن کنی که آب نبره. بحث 
اعتماد و سوء استفاده آدم ها از این اعتماد بحث امروز 
و دیروز نیست، حداقل نتیجه یه همچین بحثی باعث 
میشه که بقیه قدم هاشونو با احتیاط بیشتری بردارن 

که کاه به این بزرگی تا روی زانوهاشون نیاد! 

90درصد  دانه  روغنی مورد نیاز
 از سایر کشورها تامین می شود

مدیر امور زراعت س��ازمان جهادکشاورزی استان 
زنجان گفت: کش��ت کل��زا راهی ب��رای کاهش نیاز 

کشور به روغن سایر کشورهاست. 
فردین مرادیان در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
سطح زیر کش��ت دانه های روغنی در استان 234/5 
هکتار و تعداد کش��اورزان فعال در این حوزه 46 نفر 

است. 
وی ادامه داد: بذر توزیع  ش��ده در بین کشاورزان 
ش��امل 1489 کیلوگرم ارقام داخلی و وارداتی بوده 
و این در ش��رایطی اس��ت که کلزا ج��زو محصوالت 

استراتژیک کشور به شمار می رود. 
ب��ه دلیل اینکه 90 درصد  دان��ه  روغنی مورد نیاز 
کش��ور از سایر کشورها وارد می ش��ود با کشت کلزا 
در اس��تان نیاز ایران به س��ایر کشورها دراین زمینه 

کمتر خواهد شد. 
مدیر امور زراعت س��ازمان جهادکشاورزی استان 
زنجان در خصوص اهمیت این محصول، اظهار کرد: 
این محصول دارای تناوب زراعی است. با کشت این 
محصول کیفیت خ��اک افزایش می یابد و از آفات و 
بیماری ها پیش��گیری می کند. ای��ن گیاه از نظر نیاز 
آبی در مقایس��ه با گندم و جو 10 تا 20 درصد نیاز 

آبی کمتری دارد. 
مرادیان تصریح کرد: دانه خش��ک کلزا حدود 41 
درصد روغن  دارد که این نشان دهنده میزان اهمیت 

این دانه روغنی در تولید روغن استان است. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: س��ال گذش��ته قیم��ت 
تعیین  ش��ده ای��ن محصول 1900 توم��ان بود ولی 

قیمت امسال تعیین نشده است. 

نگاه سرمایه گذاری به بخش تحقیق 
و توسعه باعث می شود نه تنها این 

بخش از بنگاه اقتصادی به عنوان یک 
عامل مهم در پویایی و ارتقای سازمان، 
بنگاه یا هر مجموعه اقتصادی دیگر به 
حساب آید بلکه به عنوان قلب تپنده 
آن مجموعه، عامل اصلی ادامه حیات 
و شکل گیری یک روند رو به رشد در 

عرصه  فعالیتش محسوب شود. 

راه اندازی بزرگ ترین بندر 
خاورمیانه در مازندران

ب��ا پیگیری های مکرر اس��تاندار مازندران و دس��تور 
جدی برای رفع مش��کل س��رمایه گذاران در اس��تان، 
بزرگ ترین بندر تفریحی- ورزش��ی خاورمیانه با اعتبار 
1000 میلیارد تومان در س��واحل نوشهر توسط بخش 

خصوصی احداث می شود. 
ب��ه گزارش ایس��نا، با برگ��زاری جلس��ه ای ویژه در 
فرمانداری نوش��هر، ربیع فاح، استاندار مازندران برای 
ص��دور مجوز و آغاز هر چه س��ریع تر این پروژه عظیم 

دستورات الزم را صادر کرد. 
ب��ا  هم��کاری  وضعی��ت  از  مازن��دران  اس��تاندار 
س��رمایه گذاران برای س��رمایه گذاری در استان گایه 
کرد و خواس��تار همکاری بیش��تر برای تسریع در امر 

سرمایه گذاری در استان شد. 
این بندر عظیم با 135 هزار متر مربع بنا ش��امل 35 
هزار متر مربع فضای تجاری، 70 هزار متر مربع فضای 
اقامتی در قالب هتل پنج ستاره، شش هکتار حوضچه 
پهلوگیری برای پهلوگیری 350 قایق کوچک و بزرگ 
و اس��کله چند منظوره با امکانات تفریحی و ورزش��ی 

خواهد بود. 
همچنین براس��اس ای��ن طرح، پ��رورش ماهیان در 

قفس با تولید 20 هزار تن صورت خواهد گرفت. 
در این طرح که با هدف توس��عه گردش��گری ایجاد 
خواهد ش��د هر س��ال یک مجموعه افتتاح می شود و 
700 میلیارد تومان برای ساخت پروژه و 300 میلیارد 
توم��ان برای تجهیز آن در نظر گرفته ش��ده که تمام 
هزینه ه��ای احداث ای��ن بندر بزرگ از س��وی گروه 
بهداش��تی فیروز و شرکت معدنی س��تاره طبرستان 

پرداخت خواهد شد. 

خبر

یادداشت 

بهرام شهریاری در باب ارائه راهکاری در رابطه 
با سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه اذعان 
کرد: باید این ال��زام در نگاه مدیران ما نهادینه 
ش��ود  اما به عن��وان یک راهکار مش��خص باید 
برنامه ریزی مناسبی در زمینه فعالیت حرفه ای و 
تخصصی در بخش های خاصی از اقتصاد صورت 
گیرد و اینکه معلوم ش��ود م��ا در چه صنایعی 
قصد داریم به صورت عمیق و ریش��ه ای فعالیت 
کنیم. بنابراین مش��خص کردن محور توسعه و 
برنامه ریزی در راستای رسیدن به آن و از همه 
مهم تر پایبن��دی به آن می تواند این ضرورت را 

به وجود آورد. 
یک راهکار دیگر مش��ارکت با سرمایه گذاران 
خارجی در این بخش اس��ت ک��ه می تواند این 
مسیر را بسیار کوتاه تر کند. وی در باب اهمیت 
آمار ه��ا و ش��فافیت اطاعات اف��زود: آمارها و 
اطاعات دقیق نیز می تواند در این زمینه بسیار 
موثر باشد  ولی متاس��فانه ما در این بخش نیز 
ضعف ش��دیدی داری��م. محمود جام س��از اما 
معتقد است که در اقتصاد دولتی ظرفیت های 
الزم برای توس��عه پذیری وجود ندارد. بنابراین 

نهاد های توس��عه گرا باید ایجاد شود تا بتوان با 
زم��ان جلو رفت. به این ترتیب مش��کل اصلی، 
دولتی بودن اقتصاد اس��ت که بازار هم به نوعی 

در اسارت دولت است. 
وی اذعان می کند: اگر بازار و رقابت آزاد باشد 
آنگاه انگیزه ها و استعداد های بخش خصوصی به 
این س��مت و س��و حرکت می کند و بنگاه های 
صنعت��ی و غیر صنعتی برای پیش��ی گرفتن از 
رقبا، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه را 

در دستور کار خود قرار می دهند. 
از س��وی دیگ��ر، مرتضوی تاکی��د می کند: تا 
زمانی که اقتصاد ایران بخشی از اقتصاد جهانی 
تصور نش��ود و فضای رقابتی در آن حاکم نباشد 
نمی توان حرفی از تحقیق توس��عه در کشور به 
می��ان آورد و محدودی��ت بازار های کش��ور در 
زمینه های مختلف مهم ترین عامل در عدم توجه 
این بخش اس��ت و تا زمانی ک��ه آمادگی و اراده 
الزم برای ورود به بازار های جهانی به وجود نیاید 
این مهم رخ نخواهد داد و این یک واقعیت است. 
بنابراین بخشی از پس رفت اقتصاد ایران ناشی از 

دخالت های بی اندازه دولت در اقتصاد است.

R&D اقتصاد رقابتی پیش شرط توجه به سرمایه گذاری در



خط آهن ایران، ترکمنستان 
و قزاقس��تان که به عبارت دیگر 
کری��دور ریلی ش��مال- جنوب 
نی��ز نامیده می ش��ود، می تواند 
کااله��ا را از طریق قزاقس��تان 
به اروپا و از طری��ق خاک ایران 
به خلی��ج ف��ارس حمل و نقل و 
جابه جا کند. خ��ط آهنی که به 
طور رس��می خط آه��ن »اوزن 
)قزاقس��تان(- قزیلقایا- برکت 
– ترک )ترکمنستان(- گرگان« 
نیز نام گذاری شده  در واقع یک 
پل دوس��تی بین آس��یا و اروپا 
خواهد بود و در توسعه زیر بنای 
صنعت حمل و نقل و ترانزیت کاال 
بین کش��ورهای ذی نفع در آن، 
نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. 
محمدرضا فرقانی، سفیر سابق 
ایران در ترکمنس��تان این خط 
آهن را حلقه اتصال ش��مال به 
جنوب و شرق به غرب می داند. 

 ه�دف و مزی�ت اح�داث 
راه آهن ایران، ترکمنستان 

و قزاقستان چیست؟ 
خط آه��ن مواصالتی ایران، 
ترکمنس��تان و قزاقس��تان در 
سال 86 از طرف رییس جمهور 
ترکمنس��تان اعالم شد و پس 
از اعالم اراده دولت این کش��ور 
که در ش��رق دریای خزر قرار 

دارد و دومی��ن خط مواصالتی 
ای��ران و کش��ورهای آس��یای 
میانه به شمار می آید، از طریق 
قزاقس��تان به چین و روس��یه 
ترانزی��ت ص��ورت می گی��رد. 
ای��ن خ��ط از نظ��ر اقتصادی، 
سیاس��ی و اجتماع��ی حائ��ز 
اهمیت اس��ت. ای��ن خط آهن 
به طول 900 کیلومتر بوده که 
پس از چند س��ال فعالیت های 
عمرانی س��رانجام امس��ال با 
حضور رؤس��ای س��ه جمهور 
مورد بهره برداری قرار گرفت. 
این راه آهن بسیار مهم رینگ 
دریای خزر است. این راه آهن 
می تواند جنوب و غرب و شرق 
دریای خزر را به هم وصل کرده 
و خط اتصال کشورهای حاشیه 
خزر باش��د. اهمیت آن در این 
اس��ت ک��ه راه آهن در مس��یر 
قزاقس��تان به ایران ب��وده که 

مسیر ش��مال به خلیج 
ف��ارس را کوت��اه 

می کند. از طرف دیگر، می تواند 
از طریق روسیه به اروپا و شمال 
اروپا متص��ل ش��ود. از این رو 
مسیر اروپا با کشورهای آسیای 
مرکزی و ایران کوتاه می شود 
و دیگر نیازی به دور زدن قاره 
اروپا از مسیر زمینی نیست. از 
طرفی قزاقستان در همسایگی 
چین قرار داشته و مسیر زمینی 
چین با کشورهای آسیای میانه 
و ایران نیز کوتاه می شود. این 
راه آهن دارای توجیه اقتصادی 
است. از نظر اجتماعی نیز مردم 

سه کش��ور ایران، ترکمنستان 
و قزاقستان می توانند به تردد 
و حمل و نق��ل کاال بپردازن��د. 
همچنین از نظر سیاسی باعث 
همبستگی بیش��تر میان سه 
دولت و همچنین کش��ورهای 
منطقه خواهد ش��د. به همین 
دلیل می توان این خط آهن را 

خط آهن مودت نامید. 
 می�زان حج�م ص�ادرات 
پیش بینی ش�ده ب�رای این 

راه آهن چه میزان است؟ 
براس��اس برآوردهای اولیه 
این خ��ط آهن در س��ال های 
ابتدایی توانای��ی انتقال حدود 
ی��ک تا س��ه میلی��ون ت��ن را 
داش��ته و با افزای��ش ظرفیت 
می تواند 10 میلی��ون تن کاال 
را جابه جا کند. عل��ت نیز این 
اس��ت ک��ه قزاقس��تان مرکز 
تولید غالت استراتژیک مانند 
گندم و جو بوده و بسیاری از 

تولی��دات مهم و اس��تراتژیک 
از طریق قزاقس��تان ب��ه ایران 
و دیگ��ر کش��ورهای جه��ان 
صورت می گیرد. از طرف دیگر 
کشورهای دارای ذخایر نفتی و 
فرآورده ه��ای نفتی نیز فرصت 
ص��ادرات را به دیگر کش��ورها 
خواهند داشت. از طرفی حجم 
کااله��ای روس��یه ب��ه چین و 
بالعکس به دیگر کش��ورها نیز 

بسیار افزایش خواهد یافت. 
 با اتصال خط آهن جایگاه 
اقتص�ادی ای�ران در منطقه 

چگونه خواهد بود؟ 
جای��گاه اقتص��ادی ای��ران 
ن��ه تنه��ا به وس��یله ای��ن خط 
 آهن بلکه به وس��یله خط آهن 
س��رخس- تجن ارتق��ا خواهد 
یافت. علت این مسئله دسترسی 
ایران به آب های آزاد در جنوب 
است. کش��ورهای آسیای میانه 
دسترسی به آب های آزاد نداشته 
و با وجود خط آهن می توانند به 
آب های خلیج فارس دسترسی 
داش��ته باش��ند. ای��ران حلقه 
ارتباط��ی با دری��ای آزاد بوده و 
ای��ن خط آه��ن حلق��ه مکمل 
حمل و نق��ل کاال از کش��ورهای 
منطقه آسیای میانه به آب های 

آزاد و بالعکس است. 

قطار اقتصاد منطقه بر ریل ایران، ترکمنستان و قزاقستان
جمه�وری اس�امی ای�ران دارای وضعی�ت 
ژئواس�تراتژیکی اس�ت که می تواند فرصت های 
بی شمار اقتصادی را به وجود آورد. از این رهگذار، 
ایران در نخس�تین گام خود راه آهن سراس�ری 
مشهد- س�رخس- تجن را در اردیبهشت 1375  
به عنوان بخشی از مس�یر جاده تاریخی ابریشم 
مورد بهره برداری قرار داد که براساس آن کشور 
ترکمنس�تان از راه ایران به دریاهای آزاد ارتباط 
داش�ته باش�د؛ اقدامی ک�ه اقتصاددان�ان از آن 
به عنوان احیای دوباره جاده ابریش�م یاد کردند. 
پس از آن ب�ار دیگر دومین خط آس�یای مرکزی 
به خلیج ف�ارس )خط آهن ایران، ترکمنس�تان و 
قزاقس�تان( آماده بهره برداری شده و زیر عنوان 
»کریدور ش�مال ب�ه جنوب« قرار اس�ت مس�یر 

دسترس�ی کش�ورهای آس�یای مرکزی و حتی 
روسیه را به دریای آزاد فراهم آورد. با راه اندازی 
این خط راه آهن، دسترس�ی کش�ورهای آسیای 
مرکزی به آب های آزاد فراهم شده و این کشورها 

از بن بست خارج می شوند. 
با راه  اندازی مرحله اول این خط آهن، قرار است 
ساالنه س�ه تا پنج میلیون تن و در فازهای بعدی 
نیز س�االنه 10 تا 12 میلیون تن کاال جابه جا شود. 
کارشناسان بخش حمل و نقل بین المللی معتقدند، 
با راه اندازی این خط آهن، بیش از 600 کیلومتر از 
طول مسیر حمل و نقل بین المللی کشورهای عضو 
»سازمان کشورهای همسود _ مشترک المنافع _« 

تا خلیج فارس و اروپا کاسته می شود. 
ش�اید مهم تری�ن مزی�ت اقتص�ادی این خط 

راه آهن، مزیت ترانزیتی آن باشد؛ زیرا این مسیر 
ریلی جدی�د، تاثیر قاب�ل توجهی در رش�د گذر 
ترانزیتی از ایران و توس�عه حجم تجارت در تمام 
کشورهای منطقه و دیگر آثار مثبت ایجابی خواهد 
داش�ت. بنابر اظهارات کارشناس�ان، با توجه به 
اینکه ایران عضویت دو کریدور مهم حمل و نقلی 
یعنی شمال-جنوب )نوس�تراک( و شرق-غرب 
)تراسیکا( را داراست و در مسیر چهارراه ترانزیتی 
جهان واقع شده باید از این فرصت ها استفاده کند 
و با جذب سرمایه گذاری ها و فناوری های نوین در 
عرصه حمل ونقل و انرژی و اعمال سیاست خارجی 
پویا، پایا، تنش زدا و تقویت همکاری های منطقه ای 
و فرامنطقه ای، جایگاه واقعی خود را در منطقه و 

جهان به دست آورد. 

مقامات دو کشور عضو در این راه آهن یعنی 
قزاقستان و ترکمنستان پیش از این بارها از 
اهمیت باالی احداث راه آهن سخن گفته اند. 
چنانچه نخست وزیر جمهوری قزاقستان طرح 
خط راه آهن ایران- ترکمنستان- قزاقستان را 
طرح بزرگ قرن حاضر توصیف کرده بود. از 
یک سو کش��ور قزاقس��تان به عنوان کشوری 
درحال توسعه می کوشد با توجه به این خط 
از دامنه وابستگی اقتصادی و سیاسی خود به 
روسیه بکاهد و از س��ویی نیز جدا از افزایش 
مسیر های صادراتی خود راه بهتر و آسان تری 
برای دسترس��ی به بازارهای جنوب و غرب 
آسیا و آس��یای صغیر داشته باش��د. در این 
بین از آنجا که قزاقستان ساالنه 13 میلیون 
تن غالت تولید می کن��د و هفت میلیون تن 
آن صادر می ش��ود، ب��ا بهره گیری از مس��یر 
موج��ود می توان��د ب��ه کش��ورهای ح��وزه 
خلیج ف��ارس یا بازار اصلی غالت قزاقس��تان 
دسترسی بهتری داشته باش��د. جدا از این ، 
ترکمنس��تان به عنوان کش��وری محاط در 
خش��کی، جدا از ن��گاه به افزایش ش��رکای 
اقتصادی خ��ود و بهره بری از افزایش س��ود 

ترانزی��ت کاال از راه این خط، در صدد اس��ت  
با توجه ب��ه افزایش درآمد ه��ای صادراتی و 
گازی با تقویت زیربناه��ای اقتصادی، روابط 
خارجی خود را با همه کش��ورها گس��ترش 
ده��د. بنابراین تالش کرده راه ه��ای ارتباط 
بیش��تری را ایجاد کند و با متنوع س��اختن 
مس��یرهای صادراتی خ��ود راه آهن هایی را 
به چین و افغانس��تان و تاجیکستان مدنظر 
داشته است. سه کش��ور عضو دستاوردهای 
مثبت و گسترده ای از راه اندازی این خط آهن 
در بعد ملی و منطقه ای خواهند داشت. این 
خط آهن می توان��د عالوه بر دس��تاوردهای 
اقتصادی، در سایر بخش ها هم دستاوردهایی 
داش��ته باش��د. در واقع افزایش حمل ونقل 
می تواند توس��عه اقتصاد ملی را ب��ه ارمغان 
آورد و موج��ب افزای��ش مب��ادالت تجاری، 
افزایش گردشگری و توس��عه اقتصادی ملی 
ش��ود. در این بین خ��ط آهن مزبور مس��یر 
 حمل و نق��ل تج��ارت جهان��ی میان ش��رق 
)از چین تا آس��یای مرک��زی( و غرب جهان 
)اروپای غربی( را 10 ه��زار کیلومتر کاهش 
می دهد و کشورهای ترکمنستان و قزاقستان 
را از خاک ایران به آب های آزاد خلیج فارس 
وصل می کند. هرچند اکنون ارزش مبادالت 
ایران و قزاقس��تان، یک میلیارد دالر اس��ت، 

اما با توجه به تاکید مقام��ات قزاقی و افتتاح 
راه آهن سه کشور آس��یایی این رقم می تواند 
به سه میلیارد دالر افزایش یابد. در کنار این، 
ایران نی��ز در نظر دارد س��ه میلیارد دالر گاز 
از ترکمنس��تان وارد کند و با توجه به توافق 
طرفین قرار اس��ت 50 درصد این مبلغ کاال 
و خدمات به طرف ترکمنی داده ش��ود. این 
خط می تواند کمک وس��یعی ب��ه این برنامه 
کند. در واقع با توجه به بسترها و پیوندهای 
مشترک کشورهای دخیل در این خط آهن، 
بی شک افزایش مبادالت بازرگانی دوجانبه، 
س��ه جانبه و منطقه ای و فرامنطق��ه ای از راه 
خط آهن سه کش��ور می تواند به رشد روابط 
سیاسی دوجانبه و سه جانبه کشورهای عضو 
و منطقه ای در قالب س��ازمان های منطقه ای 
چون اکو کمک کند. گذش��ته از این با توجه 
به حضور سیاسی افزون روسیه در قزاقستان 
و ترکمنس��تان، س��اخت این راه تا حدی از 
وابستگی اقتصادی و حتی سیاسی دو کشور 
محصور در خشکی به مس��کو می کاهد و به 
افزایش استقالل سیاسی آنها در کنار حضور 
بیش��تر ایران در منطقه کم��ک می کند. در 
بعد دیگ��ری باید گفت راه ان��دازی خط آهن 
ایران- ترکمنستان- قزاقستان موجب پویایی 
بیش��تر اقتصادی در بین کش��ورهای عضو 

کریدور ش��مال– جنوب )با مش��ارکت 14 
کشور شامل ایران، هند، روسیه و کشورهای 
دیگ��ر آذربایج��ان، ارمنس��تان، ب��الروس، 
گرجستان، قزاقس��تان، قزقیزستان، ترکیه، 
عمان، تاجیکس��تان، اوکراین و ازبکس��تان( 
خواهد ش��د و باع��ث همکاری های بیش��تر 
در چارچوب ه��ای منطق��ه ای و بین المللی 
می ش��ود. عالوه بر این، باید توجه داشت که 
این خط آهن در کنار تاثی��رات ژئوپلیتیک و 
سیاس��ی نوین نمی تواند تهدیدکننده جدی 
مناف��ع ملی کش��ورهای منطقه باش��د و راه 
دسترسی هند  و چین را به منطقه نیز آسان تر 
خواهد کرد. در بعد سیاسی و ژئوپلیتیک نیز 
باید گفت هرچن��د نگاه امریکا ب��ه دور زدن 
ایران در طرح های مهم اقتصادی و ژئوپلیتیک 
وجود داشته و طرح پروژه جاده ابریشم نوین 
)پیوند آس��یای مرکزی به آس��یای جنوبی 
بدون حض��ور ایران( م��ورد توجه ب��وده، اما 
اینک با وجود برتری های��ی در حوزه امنیت 
ترانزیت و عبور محموله های ترانزیتی حدود 
160 کش��ور جهان از طریق خاک خود جدا 
از ناکامی سیاس��ت همه چیز بدون ایران در 
سطح آس��یای مرکزی و قفقاز، افزایش نفوذ 
سیاس��ی و اقتصادی ای��ران در منطقه را هم 

دربر خواهد داشت. 

قطار ایران، قزاقستان و ترکمنستان طرح بزرگ قرن

سفیر سابق ایران در ترکمنستان: 

ایران حلقه اتصال کشورهای آسیای میانه به آب های آزاد می شود

سه شنبه
25 آذر 1393 شمــاره 14118 www.forsatnet.irکافه مدیران

بازتابدریچه

خط آهن ایران- ترکمنستان- 
قزاقستان و مصالح منطقه

خط آهن ایران-ترکمنستان- قزاقستان سوم دسامبر 
س��ال جاری، با حضور رؤس��ای جمهور س��ه کشور و 
طی تش��ریفات خاص در حالی افتتاح ش��د که منافع 
اقتصادی و سیاسی بسیاری را برای منطقه و باالخص 
این سه کش��ور در پی خواهد داشت. ساخت خط آهن 
مذکور به عنوان راه ارتباطی بین المللی میان ش��مال و 
 )IBD( جنوب از حمایت مالی بانک توس��عه اسالمی
و بانک توسعه آس��یا )ABD( برخوردار بود. مسافتی 
که تحت پوش��ش آن قرار گرفته 9٢5کیلومتر اس��ت 
که از این مق��دار 85کیلومت��ر در خاک ای��ران، 140 
کیلومتر در قزاقستان و بخش عمده ای از آن با مسافت 
٧00کیلومتر در خاک ترکمنستان قرار دارد. براساس 
محاسبات اولیه انتظار آن می رود که ساالنه حمل و نقل 
س��ه تا پنج میلیون ت��ن محموله ب��اری از طریق این 
راه آهن ص��ورت پذی��رد و در درازمدت ای��ن میزان به 
10تا 1٢میلیون تن افزایش یابد. در برآوردی مختصر 
منافع حاص��ل از این خ��ط آهن را می توان برای س��ه 
 کش��ور ایران، قزاقستان و ترکمنس��تان به صورت زیر 

تحلیل کرد: 
آسیای مرکزی و منطقه دریای خزر از مناطق مهم و 
هدف اقتصادی و سیاسی برای ایران محسوب می شوند، 
بنابراین ایران در پی راه های تحکیم قدرت خود در این 

محدوده است. 
حمایت ایران از این پروژه با هدف گس��ترش روابط 
و همکاری با کشورهای همس��ایه از رئوس کار تهران 
اس��ت. حضور و همکاری ایران حتی اگر بیشتر جنبه 
نمادین هم داشته باشد، بسیار حائز اهمیت است و این 
پیام را به دنبال دارد که تهران همواره یک پای ثابت در 
پروژه های گس��ترش ارتباطی در منطقه آسیای میانه 
اس��ت. عالوه بر آن باید بر نقش کلیدی ایران به عنوان 
ش��اهراهی برای دس��تیابی قزاقس��تان و ترکمنستان 

 ب��ه خلیج ف��ارس، دری��ای عم��ان، چی��ن و مدیترانه 
تاکید کرد. 

 قزاقس��تان ب��ا مس��احتی مع��ادل دو میلی��ون و 
٧٢5 کیلومت��ر مرب��ع و برخ��ورداری از موقعی��ت 
 آس��یایی-اروپایی ب��ودن، نهمی��ن کش��ور وس��یع 

جهان است.
 اما در عین حال این کشور در محاصره خشکی است و 
راه آبی بسیار محدودی دارد. با چنین وضعیتی طبیعی 
است که گس��ترش راه های ترانزیت از اولویت های این 
کشور باشد؛ همان طور که نورسلطان نظربایف در پیام 
انتخاباتی خود به قزاق ها بر توس��عه زیرس��اخت های 
ارتباطی و حمل و نقل کش��ورش تاکید ک��رد. بنابراین 
می توان اهمیت این خط آهن را در راس��تای پیشبرد 
سیاست های اقتصادی قزاقس��تان دریافت. برای مثال 
این کش��ور یک��ی از تامین کننده های اصل��ی گندم و 
خصوصا گندم مورد استفاده ایران است و پرواضح است 
که خط آهن مذکور در حمل و نقل این محصول نقش 

کاربردی خواهد داشت. 
ترکمنستان نیز در این میان مقاصد اقتصادی خود را 
دنبال می کند. برای مثال آنها امیدوارند حمل ونقل کاال 
از طریق مرزهای کشورش��ان برای شان سودآور باشد. 
کارشناس��ان بر این باورند که راه ان��دازی این راه آهن 
منجر به تحکیم موقعیت ترکمنستان میان کشورهای 
 منطقه می ش��ود و از این پس پل ارتباط��ی میان آنها 

خواهد بود. 
الزم به ذکر اس��ت که امکان دارد در آینده روس��یه 
نیز به ای��ن راه ارتباطی بپیون��دد و با اس��تفاده از آن 
صادرات و محص��والت خود را ب��ا هزین��ه ای کمتر از 
آنچه در حال حاضر می پ��ردازد انجام ده��د. راه آهن 
مذکور می توان��د به عنوان پلی میان کش��ورهای عضو 
س��ازمان همکاری های اقتصادی )ECO( و سازمان 
همکاری های شانگهای مورد استفاده قرار گیرد. وجود 
ارتباط و دسترس��ی میان کش��ورهای منطقه ضامن 
امنیت و ثبات آنهاس��ت و در جهت حمل انرژی و نفت 

بسیار کاربردی است. 
ایران مزیت ه��ای متعددی در ح��وزه ترانزیت دارد 
که این مزیت ها شامل منابع انس��انی، انرژی، معدنی، 
موقعیت ممتاز جغرافیایی و همس��ایگی با 15 کش��ور 
و قرار گرفت��ن در قلب خاورمیانه و مرزهای وس��یع با 
آسیای میانه، قفقاز، عراق و شبه قاره هند است. از دیگر 
مزیت های موج��ود در این زمینه می توان به داش��تن 
حدود س��ه هزار کیلومتر مرز آبی در شمال و جنوب با 
دسترسی به آب های آزاد به ویژه خلیج فارس و داشتن 
بنادر فعال، متعدد و بزرگ در جنوب و ش��مال و ثبات 
حاکم بر کشور و عبور کریدورهای بین المللی از ایران 

اشاره کرد.
 با توجه به اتص��ال خطوط ریلی ای��ران به ترکیه در 
غرب و امت��داد خطوط ریلی کش��ور ت��ا بندرعباس و 
اتصال به پاکستان در جنوب شرق و اتصال به عراق در 
جنوب غرب و از طرفی اتصال خطوط ریلی قزاقستان 
به روسیه در شمال، اتصال خطوط ریلی ترکمنستان به 
ازبکستان در شمال شرق، این مسئله قابل پیش بینی 
است که خط ریلی جدید تاثیر قابل توجهی در ترانزیت 
و رش��د حجم تجارت در کش��ورهای منطق��ه خواهد 
داشت. مجموعه مزیت ها موجب شده تا قزاقستان برای 
افزایش ص��ادرات به فکر راه ان��دازی پایانه ای جداگانه 
برای محموله باری گندم در ایس��تگاه راه آهن گرگان 
بیفتد. درحال حاضر، محموله گندم قزاقس��تان از راه 
آبی بندر امیرآباد واقع در بهشهر، استان مازندران، وارد 

کشور می شود. 

خط آهنی که در مسیر توسعه 
اقتصادی بنیان شده 

یکی از دغدغه های همیش��گی دولت ها، دس��تیابی 
به بهترین و مناس��ب ترین مس��یرها ب��رای مبادالت 
تجاری است. در این راه تاس��یس اسکله های تجاری، 
تاس��یس مس��یرهای زمینی ایمن و تاسیس خطوط 
راه آهن روش هایی متداول هس��تند. در همین راستا، 
هفت س��ال پیش، یعن��ی در 16 اکتبر س��ال ٢00٧ 
میالدی، دولت ایران، قزاقس��تان و ترکمنس��تان یک 
اعالمیه همکاری مش��ترک منتش��ر و در یکم دسامبر 
هم��ان س��ال تفاهم نامه ای امض��ا کردند تا براس��اس 
 آن، مس��یر خط آهنی را ب��ه منظور ترانزی��ت کاالها 

تاسیس کنند. 
حال، با گذشت هفت س��ال از آن پیمان، خبر پایان 
اح��داث و افتتاح ی��ک خ��ط آه��ن 9٢0 کیلومتری 
بین این سه کش��ور منتشر شده اس��ت. این خط آهن 
9٢0کیلومتری به عنوان کریدور ریلی شمال به جنوب 
از شهر اوزن در قزاقس��تان تا ش��هر گرگان در استان 
گلس��تان ساخته ش��ده اس��ت که از این میزان حدود 
85 کیلومت��ر در خاک ای��ران، ٧00 کیلومتر در خاک 
ترکمنس��تان و 140 کیلومتر نیز در خاک قزاقس��تان 

قرار دارد.
 از طرف��ی س��ال هاس��ت نق��ش دری��ای خ��زر 
به عنوان یک مرک��ز ترانزیت مه��م بین اروپا و آس��یا 
همیش��ه مورد توجه کش��ورهای منطقه بوده اس��ت. 
با این مقدم��ه و با آغاز ب��ه کار این خ��ط راه آهن، این 
س��وال مطرح اس��ت که براس��اس احداث این مسیر 
 چ��ه مزای��ای اقتص��ادی را ب��رای موسس��ان خ��ود 

در پی دارد؟ 

صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه 
با احداث این مسیر، سه کشور موسس، سود زیادی 
در زمینه مدت زمان ارس��ال و مبادل��ه کاالها خواهند 
داشت. تا پیش از این، قزاقستان ساالنه رقمی در حدود 
13 میلیون تن دانه به کش��ورهای حوزه خلیج فارس 
صادر می کرد. پیش بینی می ش��ود ب��ا کمک این خط 
ترانزیت جدید میزان صادرات قزاقس��تان ت��ا 3 برابر 
قابل افزایش باش��د. ایران نیز برای مبادالت تجاری با 
کشورهای آسیای میانه مجبور بود 45 تا 60 روز زمان 
از دست بدهد. اما با تاس��یس این خطوط این زمان به 
٢5 تا 30 روز کاهش یافته است. از سوی دیگر، کاهش 
تعداد روزهای ترانزیت کاالها به اضافه کاهش مس��یر، 
نتیجه ای نخواهد داشت جز صرفه جویی در هزینه های 

مبادالت کاالی سه کشور.
 

 امنیت، آسایش و استقال 
در مبادالت منطقه ای 

تاس��یس خط آهن جدید منطقه شرق دریای خزر، 
عالوه بر آنکه سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و ایران 
را به هم متصل می کند، امکان ارتباط و دسترسی این 
سه کشور به کشورهای ش��رقی منطقه، چین، روسیه، 
ترکیه، اروپا و مدیترانه را نیز افزایش می دهد. قزاقستان 
و ترکمنستان تا پیش از افتتاح این مسیر، برای رسیدن 
به آب های اقیانوس ناچار به تزانزیت از طریق روس��یه 
بودند، با توجه به اینکه قزاقستان و ترکمنستان همواره 
در پی ایجاد یک مس��یر جایگزین و در واقع دور زدن 
روسیه بوده اند. اس��تفاده از این مسیر یک روش بسیار 
ارزشمند و مهم برای این دو کشور اس��ت. ایران نیز با 
توجه به تحریم های بین المللی، فرصت خوبی دارد، تا از 
طریق خطوط آهن حجم مبادالت خود را افزایش داده 

و پتانسیل های صادرات خود را بیشتر کند. 
یکی از مهم تری��ن مزیت های این مس��یر ترانزیتی 
نسبت به دیگر مسیر ها، امنیت باالی آن است. استفاده 
از خطوط آهن برای ترانزیت کاال همواره به عنوان یکی 
از امن ترین روش ه��ا برای مبادالت تجاری ش��ناخته 

شده است . 

چشم انداز آینده روشن تجاری 
ریاس��ت جمهوری ایران در مراسم افتتاح خط آهن 
ترانزیتی ش��رق دریای خزر اعالم ک��رد: »ایران قصد 
دارد در سال های آتی این خط آهن را به دریای عمان 

متصل کند.«
در صورت تحقق این س��خن، ایران باید منتظر یک 
تحول چشمگیر در حجم مبادالت تجاری خود باشد. 
قزاقس��تان نیز از صادر کنندگان عم��ده گندم و اقالم 
خوراکی به کش��ورهای حوزه خلیج فارس است، طبق 
برآوردهای اقتصادی، قزاقس��تان در صورت توس��عه 
مبادالت خطوط آهن قابلیت ارسال ساالنه 1٢ میلیون 
تن محموله را دارد. قزاقس��تان همچنین امید زیادی 
به افزایش مبادالتش با ام��ارات متحده عربی به عنوان 
یکی از عمده خریداران اصلی محصوالتش دارد. بر این 
اساس توس��عه خطوط آهن کنونی به نفع دولت های 

مشارکت کننده در طرح احداث خط آهن است. 

 همبستگی و صمیمیت 
3 کشور موسس خط آهن در منطقه 

از این پس، به طور حتم س��ه کش��ور موس��س خط 
آهن ساالنه تعداد زیادی مبادله و قراردادهای تجاری 
خواهند داشت. این قراردادها و برخوردهای تجاری، با 
توجه به منافع مشترکشان، میزان صمیمیت کشورها 
را افزایش خواهد داد. با در نظر گرفتن ش��رایط ایران 
در منطقه و تالش این کش��ور برای کنترل مش��کالت 
اقتصادی و مقابله با شرایط تحریم، چنین فرصت هایی 
بسیار ارزش��مند هس��تند. در واقع داش��تن دوستان 
بی حاشیه ای مثل قزاقستان و ترکمنستان، در منطقه 
پربح��ران خاورمیانه برای ای��ران ارزش زیادی خواهد 
داشت. این صمیمیت برای قزاقس��تان و ترکمنستان 

هم چندان کم ارزش نخواهد بود. 
ایران با داش��تن منابع متع��دد و ظرفیت های باالی 
سرمایه گذاری، می تواند در زمینه های مختلف دیگری 
هم با قزاقستان و ترکمنستان وارد معامله شود. به ویژه 
آنکه قزاقستان هم در زمینه صادرات بسیار فعال است. 
بنابراین هرچه سطح همکاری بین المللی این سه کشور 

افزوده شود به نفع هر سه خواهد بود. 

رؤیا پاک سرشت 
ترجمه و گردآوری

آناهیت روحانی

فرزاد رمضانی بونش
کارشناس آسیای میانه

دیدگاه



انجم��ن تمب��ر ای��ران یک 
س��ازمان مردم نهاد است که با 
اهداف ری��ز و درش��ت زیادی 
در س��ال 81 و با مجوز وزارت 
کشور تاسیس شده است. این 
انجم��ن در حال حاضر بیش از 
280 عضو رسمی و 450 عضو 
غیررس��می دارد. برای اینکه از 
کم و کی��ف اهداف این انجمن 
و کارهایی ک��ه در حوزه تمبر 
انجام داده اس��ت، آَش��نا شویم 
پ��ای صحبت های س��یدصابر 
شمس قریش��ی رئیس انجمن 

تمبر ایران نشستیم. 
و  انجم�ن  درب�اره  ابت�دا 
خدماتی که به اعضای خود 
ارائه می کند، صحبت کنید. 

مهم ترین خدمت ما به اعضا 
این اس��ت که ما ای��ن افراد را 
در مس��یر درس��ت جمع آوری 
تمبر قرار می دهیم و شیوه های 
درس��ت جم��ع آوری را به آنها 
آموزش می دهیم. هزینه ای هم 
متحمل نمی ش��وند، چون تنها 
10ه��زار تومان ح��ق عضویت 
همچنین  می پردازند.  س��االنه 
اعضا هنگام خرید می توانند از 
س��ایر اعضای ما که خودشان 
صاح��ب فروش��گاه و مغ��ازه و 
س��ایت هس��تند، تا 10درصد 
تخفیف بگیرند. از دیگر خدمات 
انجم��ن می توان ب��ه برگزاری 
نمایشگاه در شهرهای مختلف 
ایران اشاره کرد که برای حضور 
در این نمایش��گاه ها حق تقدم 
با اعض��ای ماس��ت. همچنین 
حراج هایی برگ��زار می کنیم تا 
کس��انی که اس��تطاعت مالی 
کافی دارند و به نوعی حرفه ای 
این حوزه محس��وب می شوند، 
در حراج ها شرکت کنند. یکی 
از محس��نات عضویت  دیگ��ر 
در انجمن این اس��ت که مثال 
را که  اختصاص��ی  تمبره��ای 
ش��رکت های خصوص��ی چاپ 
می کنند و تنها در اختیار خود 
آن شرکت ها قرار می گیرد، تنها 
از  انجم��ن می تواند مق��داری 
این تمبرها را از ش��رکت پست 
بگیرد. ما این تمبرها را با قیمت 
واقع��ی اش در اختیار اعضا قرار 
می دهیم و گاه پیش آمده که به 
چندین برابر قیمت فروخته اند، 
چون کمیاب اس��ت و در بازار 
نیس��ت که بخواهند بخرند. از 
طرفی برای اعضا کارت عضویت 
معتبر صادر می کنیم و مهم تر از 
همه اینها تمبر مورد نیازشان را 

تامین می کنیم. 
ب�ه غی�ر  از خدمات�ی ک�ه 
صحبت�ش ب�ه می�ان آمد، 
انجم�ن چ�ه اقداماتی برای 
تمب�ر  موقعی�ت  تثبی�ت 
به عنوان یک میراث مکتوب 

انجام داده است؟ 
دو کار مهم��ی ک��ه در حال 
انجام آن هس��تیم یکی انتشار 
کتاب تمب��ر، کامل ترین کتاب 
تمبر ایران است و قبل از پایان 
سال منتشر می شود. این کتاب 
تمام تمبرهای ای��ران همراه با 
قیمت گذاری را در بردارد، یعنی 
کل تمبرهایی را که تاکنون در 
ایران منتشر شده از تمبرهای 
دوره ناصری که نخستین های 
تمبر ایران هس��تند و در سال 
1267 در اتریش چاپ شده اند 
تاکنون و این کتاب باید به روز 

ش��ود و انتشار س��االنه داشته 
باشد. چون قیمت ها دائما تغییر 
می کنند. کار دوم انجمن چاپ 
اوراق مصور تمبر است. برای هر 
تمبر آلبومی چاپ می شود که 
به ورق مصور تمبر مشهور است 
و در واقع به عن��وان یک آلبوم 
راهنما عم��ل می کند. با اینکه 
انجمن توان مالی ضعیفی دارد 
اما س��عی می کند در پیشبرد 
گام ه��ای  فرهنگ��ی  اه��داف 
موثری بردارد. در واقع ما داریم 
کارهای��ی را انجام می دهیم که 
در حقیقت ش��رکت پست باید 

انجام دهد. 
کت�اب  قیمت گذاری ه�ای 
عناص�ری  چ�ه  براس�اس 

صورت می گیرد؟ 
قیمت گذاری ها براساس آرای 
هی��أت امنا ص��ورت می گیرد. 
مهم تری��ن اصل ه��م عرضه و 
تقاضای بازار اس��ت که قیمت 
تمبرها را مشخص می کند. مثال 
ممکن است سال گذشته بلوک 
تمبری پنج  میلیون تومان بوده 
باشد اما امسال عرضه زیاد شده 
باش��د و بنابرای��ن قیمت��ش تا 
س��ه میلیون تومان پایین آمده 
باشد که ما برای قیمت گذاری با 

این سه میلیون کار داریم. 
برای خیلی ها جالب است 
که بدانند گران ترین تمبرها 

کدامند؟ 
گران ترین تمبرها، تمبرهای 
دوران ناصرالدین ش��اه اس��ت. 
متاس��فانه در آن زمان تمبرها 
چاپ دوم هم داشتند، یعنی در 
تیراژ باال و توس��ط شرکت های 
خصوصی که نوع چس��ب آنها 
ف��رق دارد و مث��ال مرغوبی��ت 
چس��ب اتریش را ن��دارد و به 
تمبرهای چاپ دوم مشهورند. 
دوره  تمبره��ای  گران تری��ن 
پهل��وی دوم مربوط به س��ری 
پس��تی اول و ارزشمند است و 
همان تمبرهایی است که روی 
پاک��ت نامه ه��ای روزانه وجود 
دارد و کلکسیون دارها باید آنها 
را جم��ع کنند، زیرا ارزش��مند 

هس��تند. بعضی از این تمبرها 
تا 13 میلیون تومان هم قیمت 
دارند و بلوک ش��ان خیلی گران 

است. 
پرپیچ  تمبر،دنیای  دنیای 
 و خم�ی   اس�ت ک�ه عوامل 
زی�ادی در ارزش یک تمبر 
عوام�ل  ای�ن  از  موثرن�د. 

بگویید؟ 
در عال��م تمبر بل��وک مهم 
اس��ت. بلوک یعن��ی دو تا باال 
و دوت��ا پایین و ن��ه این اینکه 
چهارتا کنار هم و غیره باش��د. 
کیفی��ت تمبر و بل��وک بودن 
تمب��ر در قیمت گذاری اهمیت 
تمب��ر،  پش��ت  دارد. چس��ب 
شکس��تگی،  ترک خوردگ��ی، 
ش��ارنیه داش��تن و غی��ره در 
قیمت گذاری تمبر مهم هستند. 
تمبرهای ناصری همه ش��ارنیه 
دارند و معموال قیمت های شان 
باالس��ت و معموال تقلب هایی 
ه��م در آنها ص��ورت می گیرد 
مث��ال چس��ب هایی به پش��ت 
تمبرها اضاف��ه می کنند و آنها 
را ش��ارنیه دار ج��ا می زنند که 
در زمان خرید چسب تمبر باید 
بررس��ی ش��ود تا قدیمی باشد 
نه ش��ارنیه های تقلبی. قدمت 
شارنیه باید در نظر گرفته شود. 
شارنیه های قدیمی یا افتاده اند 
یا در حال افتادن هستند و تنها 

اثرشان مانده است. 
اداره پس�ت س�االنه چن�د 
س�ری تمبر چ�اپ می کند 
و تا چ�ه ان�دازه در انتخاب 
سوژه های خود نظر اعضای 
انجمن و کارشناسان تجربی 
این حوزه را جویا می شوند؟ 
معموال 22 سری. انتهای هر 
سال در جلس��ه ای سوژه هایی 
برای خود تعریف می کنند که 
مثال چه مناس��بت ها و افرادی 
بای��د تمبرش��ان چاپ بش��ود. 
در انتخ��اب س��وژه ها اعض��ای 
انجمن و کارشناسان این حوزه 
دخالت��ی ندارند و نظرش��ان را 
جویا نمی ش��وند. در حالی که 
جای س��وژه های زی��ادی روی 

تمبرهای ایران خالی است. مثال 
جای ورزش و قهرمانان ورزشی 
ک��ه در میدان ه��ای جهان��ی 
افتخارآفرین��ی می کنند، روی 
تمبرهایمان خالی اس��ت. زیرا 
تمبر ورزش��ی را همه دوس��ت 
دارند. همی��ن االن هم تمبری 
مربوط ب��ه جام جهانی را چاپ 
کرده اند اما منتشر نشده است 
و انگار چ��ون از لوگ��وی فیفا 
استفاده ش��ده و باید هزینه ای 
ب��ه فیف��ا پرداخت ش��ود، این 
تمبر منتشر نش��ده است. این 
تمبر بسیار زیبا هم هست، ولی 
تاکنون منتشر نشده است. در 
حالی که کش��ورهای خارجی 
بهترین  ورزشی  از س��وژه های 
استفاده را می کنند و در واقع به 
تقاضای بازار اهمیت می دهند. 

س��وژه های مرب��وط به گل و 
مناس��بت های  ورزش،  گی��اه، 
ملی و مذهبی، میراث فرهنگی 
و غی��ره مهم ترین س��وژه هایی 
هس��تند که باید روی تمبرها 
باش��ند چون تمبر میراث ملی 
و میهن��ی یک کش��ور اس��ت 
و تاری��خ مصور ی��ک مملکت 
محسوب می شود. پس سوژه ها 
نباید گزینش��ی انتخاب شوند. 
تنوع س��وژه ها حس��ن دیگری 
ه��م دارد و آن این اس��ت که 
می توانی��م به خارج از کش��ور 
هم تمبر بفرس��تیم و ب��ا آنها 
مبادل��ه بکنی��م. زی��را یکی از 
اطالعات  تبادل  انجمن  اهداف 
تمبر ب��ا ایرانی های خ��ارج از 
کشور است. انتظار ما از شرکت 
پس��ت این اس��ت ک��ه از نظر 
کارشناسان این حوزه استفاده 
ش��ود. البت��ه در زمینه های��ی 
اداره  نمایشگاه،  برگزاری  چون 
پس��ت همکاری زی��ادی با ما 
داش��ته اس��ت که معموال این 
نمایش��گاه ها با استقبال بسیار 
زیاد مردم هم مواجه می شوند. 
از دیگ��ر پیش��نهادهای ما به 
آنها ای��ن بوده اس��ت که روی 
از تمبر  مرس��وله های خارجی 
فرهنگ  زیرا  اس��تفاده ش��ود. 

یک کشور را می توان از طریق 
تمبر به کشورهای دیگر صادر 
کرد. این آس��ان ترین راه برای 
معرفی تاریخ یک مملکت هم 
هس��ت، اما هنوز چنین کاری 
ص��ورت نگرفت��ه، در حالی که 

کم هزینه ترین راه است. 
جلس�اتی هم با اداره پست 
برای پیگیری مطالبات خود 

داشته اید؟ 
اداره تمبر شرکت پست  تنها 
متولی چاپ تمبر در ایران است، 
بنابراین رابطه ما به عنوان یک 
انجمن مردم نهاد با آنها ضروری 
اس��ت، به همین دلیل جلسات 
زیادی با مس��ئوالن این حوزه 
داشته ایم. مثال برای اختصاص 
دادن مکان��ی ب��ه اف��راد ای��ن 
حوزه، قرار بود موزه تمبر را در 
اختیارمان قرار دهند اما تاکنون 
ای��ن کار انج��ام نش��ده و افراد 
در کوچه پس��ت سمت میدان 
توپخان��ه جمع می ش��وند که 
وضع اسفناکی است و در شأن 
این آدم ها نیس��ت و خارجی ها 
هم ب��ه این کوچ��ه می آیند و 
حال��ت ناخوش��ایندی دارد. در 
حال��ی که رییس جمه��وری از 
دفاع  مردم نه��اد  انجمن ه��ای 
کرده و امیدواریم که مسئوالن 
شرکت پس��ت هم در راستای 

اهداف ایشان گام بردارند. 
همچنین یکی از کمک هایی 
که قرار بود ب��ه ما بکنند، چون 
چاپخانه دارن��د مربوط به چاپ 
کتاب تمبر ایران بوده اس��ت که 
درنهای��ت انجام نش��د و میزان 
هزینه ای ک��ه از ما طلب کردند 
یعنی 33 میلیون تومان، چندین 
میلیون از هزینه بازار آزاد بیشتر 
ب��ود و در نهایت ما با مش��ارکت 
اعضای انجمن هزین��ه کتاب را 
آماده کرده ایم. در حالی که کتاب 
تمبر را شرکت پست باید منتشر 
کند و ای��ن کتاب به نوعی تاریخ 
شرکت پست است ولی ما انجام 
داده ایم ب��دون اینکه کمکی در 
این زمینه به ما بش��ود.  خالصه 
اینکه جلس��اتی با مس��ئوالن 
ش��رکت پس��ت برای پیگیری 
داش��ته ایم.  خواس��ته های مان 
چ��ون در واق��ع ما و ش��رکت 
پس��ت هدف مش��ترکی به نام 
تمبر و انتشار و زنده نگه داشتن 
فرهنگ آن داریم. امیدواریم در 
بیش��تری  همکاری های  ادامه 
در این زمینه با ما بش��ود. البته 
کاره��ای ما بیش��تر ب��ا بخش 
پس��تی  عملی��ات  مهندس��ی 
شرکت پست است که مسئوالن 
این بخش معموال همکاری های 
زیادی با ما دارند اما الزم است 
که همکاری قسمت های باالتر 
ش��رکت با این بخش بیش��تر 
شود. به طور کلی در حوزه تمبر 
به دلیل بار فرهنگی و ارزشی ای 
که دارد باید افراد دغدغه مند و 
کارش��ناس در رأس کار باشند. 
چون بوده اند کس��انی که حتی 
نمی دانستند تمبر را با کدام )ت 

یا ط( می نویسند. 
به نظر می رسد که در ایران 
مجموع�ه داری ی�ک حوزه 
ح�وزه  در  اس�ت؛  مردان�ه 
مجموعه داری تمبر خانم ها 

هم حضور دارند؟ 
چند نف��ر خانم در این حوزه 
هستند که پزشک هم هستند 
و بس��یار فعال و آش��نا به این 

حوزه اند. 

گفت وگوی »فرصت امروز« با رییس انجمن تمبر ایران

جای خالی مجموعه داران در اداره تمبر

سه شنبه
2515 آذر 1393 www.forsatnet.irشمــاره 118 مدیریت گردشگری

اسکناس 500 تومانی چاپ پاکستان 
گران ترین اسکناس دوره پهلوی دوم

در دوره پهل��وی دوم اس��کناس ها از پنج ریال تا 
هزارتومان تقسیم بندی می ش��ده است، یعنی ارقام 
اسکناس ها به ترتیب پنج، 10، 20، 50، 100، هزار، 

پنج هزار و 10 هزار ریال بوده است. 
باالتری��ن رق��م اسکناس��ی که از 1323 تا س��ال 
1340 در دوره پهلوی دوم چاپ شده، 100 تومانی 
بوده است اما از سال 1340 به بعد ارقام پنج هزار و 

10هزار ریال هم چاپ شده است. 
اس��کناس ها در دوره پهلوی دوم از سال 1323 تا 
سال 1337 توسط بانک ملی چاپ و از سال 1340 
تا س��ال 1357 توس��ط بانک مرکزی چاپ می شده 

است. 
چاپ اس��کناس در دوره پهل��وی دوم درخصوص 
ی��ک مبلغ خاص به صورت س��ری و در یک زمان و 
تاریخ معین بوده است، به طوری که چاپ اسکناس 
پن��ج ریالی در دوره پهلوی دوم فقط یکس��ری و آن 
هم در س��ال 1323 بوده و بعد از آن چاپ اسکناس 
10 ریالی تا س��ال 1340 ادامه داش��ته است و بعد 
از س��ال 1340 هم چاپ اسکناس 20 ریالی شروع 

شده است. 
در دوره پهل��وی دوم برخالف دوره پهلوی اول از 
نظر نوع اسکناس تقسیم بندی خاصی وجود نداشته 
اس��ت اما فق��ط در دوره پهلوی دوم اس��کناس ها از 
نظر چاپ��ی با هم متف��اوت بوده اند، ب��ه طوری که 
در اوایل اس��کناس ها چاپ کش��ور انگلیس بوده اند، 
سپس از سوی کشورهای سوئیس و پاکستان چاپ 
می ش��ده اند که کش��ور پاکس��تان بیش از یکسری 

اسکناس چاپ نکرده است. 
اس��کناس 500 تومانی چاپ شده از سوی کشور 
پاکستان در س��ال 1344 ازگران ترین اسکناس های 
دوره پهلوی دوم محس��وب می ش��ود، زیرا این نوع 
اس��کناس در زمان چاپ رنگ پ��س داده و در زمان 
شمردن دست افراد را رنگی می کرده است، به همین 
دلیل این نوع اس��کناس ها جمع آوری و سوزانده شد 
که در حال حاضر اس��کناس 500 تومانی پاکستان 
به دلیل کمیاب بودن گران ترین اسکناس های دوره 

پهلوی دوم به شمار می رود. 
تف��اوت اس��کناس های دوره پهلوی اول نس��بت 
ب��ه دوره پهل��وی دوم از نظ��ر چاپی ای��ن بوده که 
اس��کناس های دوره پهلوی اول از س��وی کشورهای 
امری��کا و انگلیس چاپ می ش��ده اما اس��کناس های 
دوره پهلوی دوم از س��وی چندین کش��ور از جمله 
انگلیس، س��وئیس و پاکس��تان چاپ ش��ده اس��ت. 
همچنین اس��کناس های دوره پهلوی اول نسبت به 
دوره پهل��وی دوم از نظر رنگ آمیزی تفاوت چندانی 
نداش��ته اند اما اسکناس های دوره پهلوی دوم از نظر 
رنگ آمیزی به دلیل پیش��رفت علم و طراحی چاپ، 

زیباتر و بهتر بوده است. 
در ح��ال حاضر گران ترین اس��کناس دوره پهلوی 
دوم اس��کناس 100 تومانی س��ری اول و اسکناس 

500 تومانی چاپ کشور پاکستان است. 

بطری های شیر هم صاحب 
کلکسیون شدند

ه��ر کاری بگویی��د از این خارجی ه��ا برمی آید. تا 
جایی ک��ه دنی��ای مجموعه داری ش��ان کم کم دارد 
همه را ش��گفت زده می کند و به این نتیجه می رساند 
ک��ه دیگ��ر هیچ چی��ز را دور نیندازن��د و هر چیزی 
را می بینن��د در گوش��ه ای قرارش بدهن��د تا روزی 
روزگاری بشود یک مجموعه بزرگ. وقتی نمک پاش 
می تواند مجموعه ای آبرومند باشد دیگر قوطی خالی 
چای و بطری شیر که جای خود دارد. در این گزارش 
با شگفتی های دیگری از دنیای متنوع مجموعه داری 

در سطح جهان آشنا می شوید. 
»پل لوک« 33 ساله یک کلکسیون دار است. او که 
زمانی شیرفروش بوده، حاال کلکسیون دار بطری شیر 
اس��ت. آقای لوک از 9 سالگی تصمیم به جمع آوری 
بطری های شیر گرفته و حاال بیش از 10 هزار بطری 
ش��یر در موزه کوچک خود جا داده و به این ترتیب 
رکورد بزرگ ترین کلکسیون بطری شیر در جهان را 
به نام خود ثبت کرده است. آقای لوک که با همسر و 
تنها دخترش در بریتانیا زندگی می کند نخستین بار 
در س��ال 1987 شروع به جمع آوری بطری های شیر 
کرد. او آن زمان ش��اگرد یک ش��یرفروش بود و بابت 

این کار پول تو جیبی می گرفت. 
ل��وک در این باره می گوید: »آن زمان جمع کردن 
مدل های مختلف بطری برای��م جالب بود اما کم کم 

کار تا حدی از دستم در رفت.«
او ادام��ه می دهد: »بعضی از بطری ه��ا تنها نمونه 
موجود هس��تند. قیمت گذاش��تن روی این بطری ها 
کار بسیار سختی اس��ت اما من به خاطر پول آنها را 

جمع نکردم. آنها یک رکورد تاریخی هستند.«
مجموع��ه آق��ای ل��وک در طول س��ال ها بزرگ و 
بزرگ تر ش��د ت��ا اینک��ه او را وادار ب��ه خرید »موزه 
مینیات��ور« در پش��ت ب��اغ خ��ود کرد. هر ک��دام از 
بطری های باارزش آقای لوک نام و نشان یک شرکت 
لبنیات��ی و یک طرح تبلیغات��ی دارند. آقای لوک که 
حاال نماینده یک ش��رکت لبنیات اس��ت، همچنین 
صاح��ب یک کامیون از رده خ��ارج مخصوص حمل 
شیر تازه و بشکه بزرگی که شیر را در آن برای توزیع 
می ریزند و پیمانه اندازه گیری ش��یر است. او با اینکه 
اکنون بیش از 10 هزار بطری شیر دارد همچنان به 

جمع آوری این بطری ها ادامه می دهد. 
وقتی نمک و فلفل پاش هم 
صاحب کلکسیون می شوند

»دورن��ا یان��گ« بان��وی 70 س��اله امریکای��ی با 

جمع آوری 3645 س��ت نم��ک و فلفل پاش نام خود 
را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرد. 

تونی گارنی، یکی از تاجران مجوزدار کلکسیون ها 
در امریکا و دوس��ت خانم یانگ در این باره می گوید: 
»ت��ا به ح��ال مجموع��ه ای ب��ه این عظم��ت ندیده 
ب��ودم. ای��ن غیرقاب��ل باور اس��ت که کس��ی چنین 
 کاری کن��د ام��ا او این کار را با س��بک خاصی انجام 

داده است.«
ه��ر یک از اتاق ه��ای خانه خانم یان��گ با یک تم 
و طراحی خاص س��ت های نم��ک و فلفل پاش را به 

نمایش گذاشته اند. 
در آش��پزخانه، بوفه ای هس��ت که انواع ادویه پاش 
را دارد. از ظروف میوه ای ش��کل یا شکل سبزیجات 
گرفته ت��ا بطری ها یا حیواناتی که کاله آش��پزی به 

سر دارند. 
قرقاول، ماه��ی، گاومیش کوه��ان دار امریکایی و 
گوزن از جمله مدل هایی هستند که در اتاق نشیمن 
به چشم می آیند. در کنار اینها سه سر گوزن، سه سر 
گوزن ش��مالی و تعداد زیادی شاخ گوزن در برابرتان 
است که آقای گلن، همسر شکارچی خانوم یانگ در 

معرض دید قرار داده است. 
حت��ی در حم��ام این خانه هم می ش��ود س��راغی 
از ادویه پ��اش گرف��ت. در حم��ام ادویه پاش های��ی 
با ش��کل های مرتب��ط با آب و دری��ا می بینید. قایق، 
قورباغ��ه، اس��ب آب��ی و فان��وس دریای��ی از جمله 

ادویه پاش های حمام نشین هستند. 
خانم یانگ ک��ه کار جمع آوری این ادویه پاش ها را 
از دبس��تان آغاز کرد، در این باره می گوید: »بارها به 
خ��ودم گفتم که دیگر همه ان��واع ادویه پاش را دارم 
ام��ا بعد فهمیدم نه بعضی مدل ه��ا را ندارم و آنها را 
خری��دم.«  آنچ��ه از کاوش در مجموعه بزرگ ادویه 
پاش خانم یانگ دس��تگیرتان می شود این است که 
هر چی��ز و هر کس��ی می تواند ادویه پاش باش��د. از 
س��گ و گربه و ماشین و کاله و تاس و توپ بیس بال 

بگیرید تا جیمز دین و جورج واشنگتن.
سه ش��نبه روزه��ای  داری  مجموع��ه   صفح��ه 

 منتشر می شود.

مترجم 

سارا گلچین
محمد مالمیر
مجموعه دار حوزه اسکناس و سکه 

تهمینه سهرابی

تبعات کمبود کاغذ در حوزه تمبر  
تمبر باید به روز باش��د. تمبرهای مناس��بتی باید 
س��ر تاریخ مقرر هر مناسبت چاپ شوند اما در بیش 
از 20 س��ال اخیر هی��چ گاه تمبرها ب��ه موقع چاپ 

نشده اند. مثال 17مهر روز جهانی پست است.
 ای��ران هم ب��رای این روز تمبر چ��اپ می کند اما 
همیش��ه با تاخیر بوده اس��ت. یا تمبر س��الگرد 34 
انقالب اس��المی در حالی چاپ ش��د که سالگرد 36 

انقالب است. 
حال کلکس��یون دارها مانده اند که این تمبر را در 
زمره تمبرهای س��ال 91 محسوب کنند یا سال 93. 
همچنین دو س��ال پیش به مدت 9م��اه کاغذ برای 
چاپ تمبر نداشتند یعنی 9ماه تمبری چاپ نشد. اما 
معضل این اس��ت که بعد از آماده شدن کاغذ، همه 

تمبرها را با قیمت باال چاپ کردند. 
در حالی که مثال یک دانش آموز یا یک دانش��جوی 
عالقه مند ق��درت خرید این تمبرهای گران قیمت را 
ندارد. تمبر اگر قرار اس��ت فراگیر ش��ود باید قیمت 

مناسبی داشته باشد. 
ی��ا مث��ال تمبرهای ن��وروز یک س��ال ک��ه چاپ 
نمی شود، س��ال بعدش هر دو با هم چاپ می شوند؛ 
این کار اش��تباه است و تاریخ در تمبر و به روز بودن 
بس��یار مهم است. سالی که گذش��ت را نباید دیگر 
چاپ کنند. کاغذ که می آید همه تمبرهای در نوبت 

را چاپ می کنند. 
یا مثال س��ال 59 تا 68 که کاغذ به اندازه کافی از 
زمان قبل به جا مانده بود، تمبرهایی چاپ می شد با 
تیراژ پنج میلیون که این تیراژ مانع ارزش��مند شدن 
تمبر می ش��د و در واقع تمبرها را خراب می کردند. 
هنوز با گذشت بیش از 30 سال تمبرهای آن زمان 
را ب��ه قیمت پنج تا یک تومان��ی می خرند. االن که 
جمعی��ت ایران چندین برابر ش��ده اس��ت، تیراژ به 
200 هزار رسیده و بهتر شده و مجموعه داران تمبر 
خواهان این هستند که حتی 50هزار عدد دیگر هم 
کم ش��ود که تمبر زود نایاب ش��ود و آن کس��ی که 

تمبر می خرد، سرمایه ارزشمندی داشته باشد. 

جهان مجموعه داری آموزش

چالش

ب��ه غی��ر  از تمب��ر فیفا ک��ه هنوز 
چاپ نش��ده، دو تمب��ر دیگر هم قرار 
اس��ت چاپ شود. تمبر پل که تصویر 
پل های شهرهای مختلف ایران است 
و به صورت مینی شیت )یعنی 19 تمبر 
ک��ه در کنار یکدیگر قرار گرفته اند( و 
جاری چاپ می ش��ده اس��ت اما فعال 
کاغذ ندارند و این مشکل کمبود کاغذ 
همیشه در پست وجود داشته است. 

این تمبر مینی ش��یت به دو صورت 
یعنی در تیراژ باال مثال روی 100هزار 
قطعه برای همه مشترکان و به صورت 
تمبر طالیی مثال 15هزار تیراژ تولید 
می ش��ود ک��ه همانن��د هم��ان تمبر 
مینی ش��یت با تیراژ کم است و فقط 
رنگ آن تفاوت دارد. شرکت پست این 
تمبر طالیی را در اختیار کسانی قرار 
می دهد که آبونمان ش��رکت هستند. 
این تمبر خیلی ارزش��مند است. این 

تمبر را ما به اداره پس��ت پیش��نهاد 
داده بودی��م و این کار را انجام دادند. 
نوروز 91 این کار انجام شد، در تیراژ 
20هزار قطعه که حتی به مش��ترکان 
هم در میزان کم داده می ش��ود و گاه 
هم��ان روز اول قیمتش چندین برابر 
می شود.گرچه این تمبر نوعی سرمایه  
برای آینده است اما به دلیل درآمدزایی 
کم برای صاحبانش هر کسی این کار 

را انجام نمی دهد. 
اما این کار ادامه پیدا نکرد. هر قطعه 
معمولی اش ح��دود 12 هزار تومان و 
خیلی گران اس��ت. تی��راژ آن را باید 
پایین بیاورند تا ارزش باالیی پیدا کند. 
اداره  فق��ط  را  طالی��ی  تمب��ر 
د  ا ف��ر ا ب��ه  ن��د  ا می تو پس��ت 
ه��ر  طالی��ی  تمبره��ای  بده��د. 
 قطع��ه اش ت��ا 30 ه��زار تومان هم 

قیمت دارد. 

اخبار تمبرهای جدید 
افراد بای��د تمبر را به صورت س��االنه و 
کامل جمع کنند. مثال تمبرهای جاری 
را ک��ه روی پاکت ها مصرف می ش��وند 
و تمبره��ای اختصاص��ی را جمع کنند. 
تمبرهای به دردنخ��ور انبوه با قیمت کم 
نخرند. تمبره��ای جدید را از ش��رکت 
پست آبونه بشوند. تا هر تمبری که چاپ 
می شود، برای شان کنار بگذارند و برایشان 
بفرستند. همچنین برای جمع آوری تمبر 
بهتر اس��ت که از دوره پهلوی دوم شروع 
کنند چون تقلب ندارند. البته تمبرهای 
باطله دوران ناصری را هم می توان جمع 
کرد که تقلب ندارند. البته گام نخست و 
اصولی این است که از انجمن شروع کنند 
تا آموزش ه��ای الزم را در این زمینه در 

اختیار آنها قرار دهیم. 
تمبر حوزه ه��ای گوناگون��ی دارد. از 
تمبرهای یادگاری گرفت��ه تا تماتیک، 
تمبر جاری و پاکت مهر روز. ممکن است 

که کسی همه حوزه ها را جمع آوری کند 
یا کسی تنها یک حوزه مشخص را. حتی 
تمبرهای خارجی را هم جمع می کنند 
که البته در ایران خیلی مورد اس��تقبال 
نیست. در جمع آوری تمبر همچنین باید 
دقت کرد که تمبر به اصطالح لق نباشد. 
به اصطالح می گوییم تمبر نباید لق باشد. 
پش��ت تمبر هم خیلی مهم است. پشت 
تمبر نباید زرد باشد. در مناطق شرجی 
مانند شمال و جنوب تمبرها پشت شان 
همیشه قهوه ای می شود و کیفیت خود را 
از دست می دهند. پس نگهداری از تمبر 
بسیار مهم اس��ت. همچنین نباید تمبر 
ارزان خرید و بهتر اس��ت که پول بیشتر 
بدهید زیرا با گذشت زمان ارزش باالیی 
پیدا می کن��د. تمب��ر را به خاطر کیفیت 
بخرید اگر می خواهید که بعدا به سرمایه 
تبدیل ش��ود و حتما بلوک بخرید تا بعد 

بتوانید آن را بفروشید. 

شیوه های جمع آوری تمبر
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سـودوکـو

کیوسـک

همکاری خودروسازان در زمینه باتری
رویت��رز،  گ��زارش  ب��ه 
برق��ی  خودروس��از 
موتورز  تس��ا  امریکایی 
س��رگرم مذاکره با ش��رکت آلمان��ی بی ام دبلی��و درباره 
همکاری برای تولید باتری ها و قطعات س��بک وزن است. 
الون ماسک، مدیرعامل تسا موتورز در مصاحبه با نشریه 
آلمانی اش��پیگل، اقدام بی ام دبلی��و در تولید فیبر کربن 
برای قطعات بدنه خودرو را جالب و تقریبا باصرفه توصیف 
کرد. ب��ی ام دبلیو از فیبر کربن در تولید قطعات س��بک 
ب��رای تولید مدل هاچ بک i3 و مدل اس��پورت هیبریدی 
i8 استفاده می کند. ماسک در این مصاحبه اظهار کرد ما 
در مورد همکاری در زمینه فناوری باتری یا ایس��تگاه های 
ش��ارژ با بی ام دبلیو گفت و گو کرده ای��م. جزییات زیادی 
درباره ماهیت همکاری میان این دو ش��رکت وجود ندارد 
ب��ا این همه مدی��ران ب��ی ام دبلیو و تس��ا در ژوئن نیز 
برای ساخت ایستگاه های ش��ارژی که برای انواع مختلف 
خودروهای برقی قابل اس��تفاده باشد، مذاکره کرده بودند. 
شرکت دایملر که رقیب بی ام دبلیو و صاحب برند لوکس 
مرسدس بنز است، ماه گذشته اعام کرد حتی در صورت 
فروش باقی چهار درصد س��هم خود در تسا، به همکاری 
با این ش��رکت ادامه خواهد داد. مدیر میلیاردر تس��ا به 
اشپیگل گفت انتظار دارد شرکتش ظرف پنج تا شش سال 

آینده کارخانه تولید باتری در آلمان داشته باشد. 

گاوبازی ، بی شرط بندی
ب��ه گ��زارش گاردی��ن، 
مس��ابقات  برخ��اف 
اس��پانیا  در  گاوب��ازی 
ک��ه ب��ه خونری��زی و مرگ فجی��ع گاو ختم می ش��ود 
س��اکنان منطقه »فجیره« در امارات مس��ابقه گاوبازی 
ب��ه راه می اندازند که مدعی هس��تند بدون خونریزی و 
با کمترین آس��یب گاوها برگزار می ش��ود. مبارزه گاوها 
در حومه ش��هر فجیره یکی از ش��یخ نشین های امارات 
متحده عربی از س��ال ها قبل رس��م شده و آخر هفته ها 
م��ردم را از نقاط مختلف به این منطقه می کش��اند. اگر 
در روزهای تعطیل کمتر از یک س��اعت از مرکز ش��هر 
دوب��ی به س��مت فجیره رانندگی کنید در حومه ش��هر 
صدها تن را می بینید که برای تماش��ای نبرد گاوها گرد 
ه��م آمده اند. در اینجا بر خاف نبرد گاوها در اس��پانیا 
که با خونریزی و صحنه های خش��ونت بار همراه اس��ت 
صاحبان گاوها مراقب هس��تند که کمترین آس��یب به 
گاوش��ان وارد شود و به همین خاطر لحظاتی که گاوها 
به هم آس��یب می رسانند با طناب هایی که به آنها بسته 
شده مانع این کار می شوند. با این وجود شاخ تیز گاوها 
در برخی مواقع کار خود را می کند و به حریف آس��یب 
می زند. در اینجا به دلیل قوانین شرعی شرط بندی روی 
گاوها ممنوع است و تماشاگران مسابقه گرد گاوها حلقه 

می زنند و بازی را تماشا می کنند. 

هزینه های چاقی 
ب��ه گ��زارش فورب��س، اگرچ��ه در 
بسیاری از کشورها چاقی یک امتیاز 
اس��ت و حتی در برخی کشورها به 
طور سنتی یک معیار زیبایی شناخته می شود، اما همین 
امتیاز س��االنه تعداد زیادی از افراد واجد امتیاز را راهی 
مراکز درمانی می کند. پژوهش��گران می گویند هزینه ای 
ک��ه چاقی در س��طح دنیا ب��ر دوش م��ردم و دولت ها 
می گذارد به اندازه هزینه سیگار کشیدن و درگیری های 
مسلحانه اس��ت. هزینه جهانی چاقی 1/3 تریلیون پوند 
یعنی 8/ 2 درصد کل فعالیت های اقتصادی در دنیاست. 
این گ��زارش تخمین زده که 2/1 میلیارد نفر در دنیا - 
30 درصد جمعیت جهان - اضافه وزن دارند یا از چاقی 
مف��رط رنج می برند و این آمار تا س��ال 2030 به نیمی 
از جمعی��ت جهان افزایش خواهد یافت. براس��اس این 
گزارش، »هزینه گزاف مالی« چاقی رو به افزایش است 
و این هزینه ش��امل خدمات بهداش��تی، غیبت از کار و 
افت بازده می شود. این هزینه اکنون از هزینه اعتیاد به 
الکل و تغییر آب و هوای کره زمین بیشتر شده است. 

در گ��زارش آمده که برای مقابل��ه با »بحران« چاقی، 
اس��تراتژی هایی باید در نظر گرفته شود که با ابعاد این 
معضل تناسب داشته باش��د. از این رو باید به اقداماتی 
روی آورد که کمتر به مسئولیت پذیری فردی وابسته اند. 
به عقیده پژوهش��گران، اقداماتی جزئ��ی و اندک مفید 

نیستند و به سلسله اقداماتی نظام مند نیاز است. 

ی��ک کارخان��ه یخچال س��ازی در خرم آباد 
قصد داش��ت فعالیت خ��ود را پس از چندین 
سال از س��ر بگیرد، اما متخصص جهت شارژ 
گاز در یخچال های تولیدی نداشت. از من به 
عنوان متخصص دعوت ش��ده ب��ود تا دو روز 
در هفته به آنج��ا بروم و این کار را برای آنها 
انجام ده��م. بعد از چند هفت��ه با مدیرعامل 
ش��رکت صحب��ت ک��ردم و او را راضی کردم 
آنها فقط بدنه بس��ازند و م��ن کل تولید آنها 
را بدون موتور بخرم. ای��ن مهم اتفاق افتاد و 
کارم وارد مرحله جدیدی ش��د. حاال کامیون 
کامیون بدنه یخچال ب��ه کارگاه من می آمد. 
من کمپرس��ور ژاپنی می خری��دم و روی آنها 
س��وار می کردم و می فروخت��م. آن زمان هر 
یخچال 6 هزار تومان برای من س��ود داشت. 
ه��ر ک��دام از بدنه ها را 7 تا 10 ه��زار تومان 
می خری��دم و ح��دو 19 تا 20 ه��زار تومان 
می فروختم. کم کم با مارک امرسان و موتور 
ژاپ��ن، س��هم خوبی از ب��ازار گرفتی��م. البته 
امرس��ون یک برند امریکایی ب��ود که قبل از 
انقاب، یخچال و ماش��ین ظرفش��ویی تولید 
می ک��رد که بعد از انقاب ب��ه کلی تغییر نام 

داد. چون برند امرسون در بین مردم شناخته 
ش��ده بود، من هم براس��اس آن، امرس��ان را 
انتخاب کردم. همزمان با خرید بدنه و تکمیل 
کردن و فروش آنها، س��رمایه  خوبی به دستم 
آمد که توانستم کارگاه را تجهیز و تولید خود 
را شروع کنم. این زمان ورود به مرحله شروع 

کسب وکار جدید با برند امرسان بود.

داستان ثبت برند امرسان
در من��زل یکی از اق��وام، مهمان بودیم که 
صحب��ت کار ش��د. صاحب خانه که تیمس��ار 
ملک زاده، استاد دانشگاه بود. از من سوال کرد 
که چه می کنی؟ گفتم یخچال تولید می کنم. 
گفت: »آفرین! با چه مارکی؟« گفتم امرسان. 
گفت: »ثبت کردی؟« گفتم نه! گفت: »خوب 
امرس��ان را ثبت کن، یعنی مانند اَمر.«  برند 
امرس��ان را از ایش��ان دارم. حدود پنج، شش 
ماه طول کش��ید تا توانستم کارگاه را تجهیز 
کنم و این بار با قدرت بیش��تر، تجربه بیشتر 
و کیفی��ت باالتر برای تولید آماده ش��دیم. با 
راه افت��ادن خط تولید، تع��دادی از کارگرانی 
ک��ه در گدوک با هم بودی��م، برای کار پیش 
م��ن آمدند. کوره رنگ که آماده ش��د به طور 
جدی ش��روع به تولید کردی��م. از ماهی 10، 
15 دستگاه شروع کردیم و به تدریج تولید را 
افزای��ش دادیم و کارگاه را نیز از 150 متر به 

350 متر گسترش دادیم.

تبدیل تهدید به فرصت
دو س��ال بعد صاحب مل��ک )مرحوم حاج آقا 
ولی الهی( که می دید امرس��ان هر روز پیشرفت 
دارد، پیش من آمد و گفت خب! حاال که وضع 
کارت بد نیس��ت، بیا با من ش��ریک شو، وگرنه 
باید اینجا را تخلیه کنی! گفتم حاجی یک ماه 
به من فرصت بده تا فکر کنم و جواب بدهم. در 
آن یک ماه تمام پول س��رگردانم را جمع کردم 
و کارگاه��ی 1000 متری در ش��هرک صنعتی 
کم��رد، در 4 کیلومت��ری جاج��رود، به صورت 
قس��طی خریداری کردم و آماده انتقال ش��دم. 
سر ماه صاحب ملک آمد و با کمال تعجب دید 
که در حال باز کردن دس��تگاه ها هستیم. گفت 
چه شده؟ چرا دستگاه ها را باز می کنید؟ گفتم 
خوب نمی خواهم با شما شریک بشوم و کارگاه 
را تا ی��ک هفته دیگر تحوی��ل می دهم. گفت: 
»شریک نمی ش��ی، نشو! چرا می خوای بری؟!« 
گفتم ش��ما باعث ش��دید تا من صاحب کارگاه 
بشم، از شما ممنونم. گفت: »خوبه، پس کارگاه 
خریدی! جوان با جرأتی هس��تی، ازت خوش��م 
می آید،  موفق باش��ی.« تا ی��ک هفته کارگاه را 
تحویل دادم و در کارگاه خودم مس��تقر ش��دم. 

این اولین کارگاه من بود.
ادامه دارد....

داستان ثبت برند امرسان

جای خالی ایران در میان پیشگامان انرژی پاک
دانمارک ی�ک از کش�ورهایی اس�ت که 
بیش�ترین پیش�رفت را در دنی�ا در زمینه 
انرژی های پاک داشته است. طبق برنامه ای 
که دولت این کش�ور ب�رای بهره ب�رداری از 
انرژی های تجدید پذیر در نظر گرفته قرار است 
تا سال 2020 میالدی 50 درصد از انرژی مورد 
نیاز این کشور از منابع تجدید پذیر تامین شود. 
پس از پرتغال دیگر کشورهای پیشگام در 
این زمینه آلمان و انگلیس هستند که هرکدام 
به ترتیب 7/9 و 7/7 درصد آر انرژی برق مورد 
نیاز خود را از نیروگاه های بادی تامین می کنند. 
ایران به عنوان کش�وری ک�ه توانایی های 
مناس�بی برای بهره گی�ری از ان�رژی پاک 
دارد، در عین نیاز جایگاه مناس�بی در میان 

استفاده کنندگان از انرژی پاک ندارد. 

اصوال گرانی اتفاق بدی اس��ت، خصوص��ا در دوره ای که هر روز بدون نظارت و کنترل 
نهاد ه��ای ذی ربط قیمت ها در حال افزایش اس��ت. در این س��ال های اخیر گرانی و باال 
رفت��ن هزینه های مختلف اعم از س��وخت، دالر  و همچنین کااله��ای خوراکی نظیر نان 
برای همه ما کمرش��کن شده و این مس��ئله طبقه متوسط را نیز در برگرفته است. یکی 
از غذاهای اصلی اقشار کم درآمد و طبقه پایین جامعه نان است و حتی گاهی نیز شاهد 
این هس��تیم که در وعده های اصلی غذایی ش��ان تنها نان و آب مصرف می کنند و توان 
این را ندارند گوش��ت و مرغ خریداری کنند. وقتی غذای اصلی این مردم که همان نان 
 اس��ت گران شود طبیعتا فش��ار زیادی را متحمل می ش��وند و زندگی برایشان سخت تر 

می شود. 
مسلما با گرانی نان سایر کاال ها هم تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار می گیرند و گران 
می ش��وند. گرانی های اخیر کش��ورمان اعم از دالر و نان تاثیر فراوانی بر روند شغلی مان 
گذاش��ته است. تنها جایی که می توانم فعالیت کنم س��ینما است و اکنون نیز در عرصه 
س��ینما افراد این حوزه به خاطر توجه به مس��ائل اقتصادی به سمت فیلم هایی می روند 
که احتمال فروششان زیاد باشد که کاما حق با آنهاست. از طرفی در گذشته تلویزیون 
محلی بود که می توانس��تیم در آن به راحتی کار کنیم، ولی متاس��فانه در سال های اخیر 
ب��ه دلیل پایین آمدن حجم کاری این رس��انه، عدم تولید تله فیلم و س��ریال و تکراری 
بودن برنامه ها که عاملش همان وضعیت بد اقتصادی کشور است، این شرایط کاری هم 

از دست رفته.
وقتی در تلویزیون که یک ارگان دولتی اس��ت مش��کل به وجود می آید مشکاتش را 
می توان در همان مش��کات اقتصادی کش��ور و تحریم های اعمال ش��ده از س��وی سایر 
کش��ور ها جست وجو کرد. وقتی مذاکرات هفت ماه به تعویق افتاد معنایش این است که 

ما هفت ماه دیگر باتکلیف خواهیم بود. 
ما به عنوان هنرمندان این مرز و بوم نمی توانیم توصیه ای به مسئوالن کشورمان داشته 
باش��یم. تنها کاری که می توانیم انجام دهیم یک واکنش احساسی است و اینکه بگوییم 
»آقایان مسئول! این ملت زیربار این شرایط بد اقتصادی است، خواهش می کنیم آنها را 
دریابید.« در همه  جای دنیا دولت به این معنی اس��ت که از طرف مردم انتخاب ش��ود تا 
ش��رایط آنها را بهتر کند و یکی از اصول اخاقی این است که اگر کسی مسئولیتی دارد 

باید به آن پایبند باشد و اگر نمی تواند، مثل یک مرد کنار بکشد. 

خواهش می کنم مردم را دریابید

منطقه آزاد

واژه یا مکتبی که امروز می خواهیم بررسی کنیم »ویژه خواری« است. 

ویژه خواری
خ��وردن ه��ر چیزی را که ویژه بوده و اف��راد دیگر نتوانن��د از آن بخورند ویژه خواری 
می گویند. در اقتصاد به افرادی گفته می شود که از طریق ارتباطات و رانتی که دارند به 

منابع مالی ویژه ای دسترسی داشته و آن را می خورند. 

پیشینه ویژه خواری در ایران
نخس��تین ویژه خوار در ایران 800 س��ال قبل از میاد مسیح در قله دنای فعلی دیده 
شد. مردم تا آن زمان ویژه خواری را به رسمیت نمی شناختند، ولی بعد ازآن ویژه خواری 
به رس��میت شناخته شد. بعد از گذشت چند صد س��ال ازآن ماجرا در چند سال پیش 
در حال��ی ک��ه امید رویش یک ویژه خوار کم کم رو به نومیدی بود در گوش��ه ای از ایران 
پس��ری چشم به جهان گش��ود که امید را به جماعت ویژه خواران بازگرداند. پدرش که 
نامش »ث-غ« بود بنا داشت نام نوزاد را »ق-غ« بگذارد، ولی پدربزگش نام او را »ژ-غ« 
انتخاب کرد. این طایفه از ویژه خواران روش صحبت کامی ش��ان نیز متفاوت بود به این 
ص��ورت که کا مخفف حرف می زدند. جن��اب »ژ-غ« دوران کودکی و طفولیت خود را 
باالخره گذارند و از همان اوان کودکی به ساندویچ های ویژه زاپاتا عاقه وافری داشت، او 
نخس��تین بار در سن 18سالگی بود که فهمید چقدر به پول زیاد )در حد میلیارد( عاقه 
دارد و چون این عاقه را هیچکس دیگری در کشور و منطقه نداشت توانست به سرعت 

میلیاردر شود. او را پدر ویژه خواری ایران می دانند. 

فرهنگ واژگان ویژه خواری
ویژه خوار: فردی که ویژه می خورد. 

ویژتاک: کفش هایی که ویژه خواران برای پیاده روی استفاده می کنند. 
ویژویژ: صدایی که ویژه خواران در زمان ویژه خواری از خودشان در می آورند. 

ویژه نامه: روزنامه مخصوص ویژه خواران است. 
ویژه برنامه: برنامه ای جهت تجلیل از ویژه خواران که به صورت هفتگی پخش می شود. 
مص��رف  و  می خورن��د  را  معادل��ش  ویژه خ��واران  ک��ه  اس��ت  ع��ددی   وی��ژ: 

می کنند. 
تا چند سال قبل رکورد ویژه خواری را تایمازوف روس داشت که با ویژ دوهزار میلیارد، 
نفر اول بود، بعد ازآن فردی در ایران توانست ویژ سه هزار میلیارد را روی سر ببرد که تا 
چند ماه قبل رکورددار بود، تا اینکه اخیرا فردی با باال بردن ویژ 12هزار میلیارد توانست 
رتبه نخس��ت را ازآن خود کند. الزم به توضیح اس��ت که هنوز وی��ژ 12هزار میلیاردی 
 ثبت نش��ده به این دلیل که ش��بهاتی پیرام��ون دوپینگی بودن ویژه خ��وار فوق مطرح 

شده است. 
* نام های مخفف اس��تفاده شده در این یادداش��ت کاما من درآوردی بوده و حاصل 
ذهن متوهم و بیمار نویسنده آن است، در صورت تطابق نامی با شخص حقیقی خاصی 
آن را اتف��اق و حادث��ه تلقی کنید. البته بعید می دانم کس��ی مخف��ف نامش »ث-غ« یا 

»ژ-غ« باشد. 

ویژتاک

مرکز پژوهش های مجلس تحلیل اجمالی آمار تجارت خارجی در ش��ش ماه نخس��ت 
سال جاری را ارائه کرد. در بررسی وضعیت کلی تراز بازرگانی کشور آمده است: صادرات 
ایران با رش��د حدود 20 درصدی از 19/394 میلیون دالر در ش��ش ماه نخس��ت سال 

1392 به 23/199 میلیون دالر در شش ماه نخست سال 1393 رسیده است. 
در عین حال، واردات از رشد بیشتری )حدود 30 درصد( برخوردار بوده به نحوی که 
میزان واردات از 20/087 میلیون دالر در ش��ش ماهه نخس��ت سال 1392 به 26/021 

میلیون دالر در شش ماه نخست سال 1393 رسیده است. 
تغییرات فوق باعث ش��ده تا کسری تراز تجاری ایران )بدون منابع صادرات نفتی، گاز 
و تجارت چمدانی( در ش��ش ماه نخس��ت سال 1393 رش��د بسیار باالی 300 درصدی 
را تجربه کند و تراز تجاری از 693- میلیون دالر در ش��ش ماه نخس��ت سال 1392 به 

2822- میلیون دالر در شش ماه نخست سال جاری برسد. 
الزم به یادآوری است که صادرات ایران از لحاظ وزنی در هر دو دوره مورد بررسی از 
وزن واردات بیش��تر بوده و از نظر ارزشی در هر دو دوره از ارزش واردات کمتر است که 
نش��انگر صادرات کاالهای حجیم با ارزش افزوده کم و واردات کاالهای س��بک با ارزش 
افزوده بیشتر است.  رشد 20 درصدی صادرات و رشد 30 درصدی واردات در دوره مورد 
بررسی نش��انگر تضعیف تحریم های تجاری علیه ایران یا کم اثر شدن تحریم های فعلی 

بر فرآیند تجارت خارجی کشور است. 

سلطان حسین فتاحی

بنیانگذار صنایع امرسان

رضا بهرامی نژاد

کارآفرین

سعید هوشیار 
طنزنویس

در ارتب��اط با فعالی��ت در زمینه معضات 
اجتماع��ی اصل��ی ب��ه ن��ام همکاری ه��ای 
دارد.  وج��ود  داوطلبان��ه  و  دس��ته جمعی 
هم��واره ع��ده ای از جوان��ان دور ه��م جمع 
می ش��وند و ت��اش می کنن��د در قالب یک 
گ��روه، فعالیت ه��ای داوطلبان��ه عام المنفعه 
انجام دهند.  در به نتیجه رس��یدن و مثبت 
بودن این تجمع ها مهم ترین اصل این اس��ت 
ک��ه خیلی کوچک ش��روع کنن��د و با جمع 
دوستانش��ان همراه باشند. با هر امکاناتی که 
وجود دارد باید آغاز کرد. بعضا فکر می کنند 
ب��رای آغاز ای��ن فعالیت ها باید پ��ول زیادی 
داش��ته باشند یا از طرف جایی حمایت مالی 
ش��وند اما پول در انتهای اولویت ها قرار دارد.  
من به اصطاح می گویم »زنگ همس��ایه ات 
را بزن« یعنی به س��راغ آش��نایان تان بروید؛ 

کس��انی که ش��ما را قبول دارند و ش��ما نیز 
کاما می شناسیدش��ان. نکته بعدی که باید 
سعی کنیم رعایت کنیم واقع بین بودن است. 
باید براس��اس ش��رایط کش��ور خودمان کار 
کنیم. خیلی از گروه ها به نمونه های خارجی 
نگاه می کنند و می خواهند دقیقا آنچه را که 
در آنجا رخ داده اس��ت پیاده کنند. کارهایی 
می توانن��د ادام��ه یابند و ریش��ه بدوانند که 
منطبق ب��ر هویت جامعه باش��ند و ظرفیت 

پذیرش آن وجود داشته باشد. 
اگر غیر از این باش��د تاثیر معکوس خواهد 
داش��ت. همه در شروع اش��تباهاتی داشته اند 
در برخ��ورد ب��ا جامعه و به خص��وص جوامع 
محلی. ام��ا آرام آرام ی��اد می گیریم که باید 
چگونه پیش برویم. ما و گروه ما نیزکه پاره ای 
از وقت م��ان را در کنار تولید مس��تند و فیلم 
به انج��ام فعالیت های داوطلبان��ه اختصاص 
می دهیم، سعی می کنیم مسائل هر پروژه مان 
از دل جامعه بیرون بیاید. گاهی این مس��ئله 

مانند خشکس��الی تنها یک منطقه را درگیر 
کرده و گاه��ی مانند هوای پاک، ش��هرهای 
بزرگ م��ان را دچ��ار مش��کل ک��رده. به هر 
حال نکته اصلی اینجاس��ت که اگر براس��اس 
مس��ئله خود مردم پیش بروی��م آنها بهتر ما 
را می فهمن��د. م��ا هم��واره در فعالیت ه��ای 
خودمان جامع��ه هدفمان را از میان کودکان 
و نوجوانان انتخاب می کنیم. ما خیلی دلمان 
می خواهد که با همه جامعه کار کنیم، اما در 
حال حاضر توانایی مان در همین حد اس��ت. 
در پروژه های اخیرمان از کارهایی که با کمک 
کودکان و نوجوانان انجام می دهیم اس��تفاده 
کردیم تا روی بزرگس��االن نیز تاثیر بگذاریم. 
شعار ما این است؛ برای همه کودکان و همه 
آنهایی که در دلشان کودک هستند. فعالیت 
ب��ا کودکان به مراتب راحت تر از بزرگس��االن 
اس��ت و ما نس��بت به هزینه های��ی که انجام 
می دهی��م ب��ازده باالتری از س��نین پایین تر 

دریافت می کنیم. 

زنگ همسایه ات را بزن

کشورهایی که بیشترین استفاده را از نیروگاه های بادی برای تامین نیروی الکتریکی 
مورد نیاز خود دارند 

سعید ابراهیمی فر
نویسنده و گارگردان


