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گاه دیده می شود مدیران ما می دانند که چه 
 وقایعی اتفاق می افتند اما نمی دانند 
با آن چه کنند.

مدیریت سبز باید در فضای 
مورد عالقه مردم رسوخ کند

گفت وگو با مجید سرایداران درباره پیاده سازی مدیریت سبز 
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 بودجه عمرانی چگونه
از گردنه نفتی می گذرد؟

لجب��ازی عربس��تان، مقاومت 
ب��ازار و بی نتیج��ه مان��دن تمام 
جلس��ه ها، بار دیگر پاشنه آشیل 
اقتصاد ایران را به لرزه در آورده 
و تم��ام طرح ه��ا و برنامه ه��ای 

را تحت الشعاع  زیربنایی كش��ور 
خود ق��رار داده اس��ت.  كاهش 
بیش از 40 درصدی قیمت نفت 
در طول كمتر از چند ماه نه تنها 
تامین بودجه جاری كشور را در 

هاله ای از ابهام قرار داده كه عمال 
اج��رای بس��یاری از پروژه ه��ای 
عمرانی ب��زرگ را نیز در فضایی 
خاكس��تری فروبرده و اگر دولت 
بودجه سال 1393 را با امید به...

مهار قیمت سوزی حقوقی ها

چرخ صنعت روغن روان نیست

رتبه اول در ذخایر گازی، رتبه 12 در صادرات گاز 

آنچه حقیقی ها از رییس جدید سازمان بورس انتظار دارند

حمایت از تولید داخلی یعنی چه؟ 

صادرات گاز، رویای  از دست رفته
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چرا آژانس های تبلیغاتی  
تبلیغ نمی کنند؟ 

 چگونه یک برند
موفق بسازیم

برای اینکه
بدقول نشویم...

 کوزه گر همچنان
از کوزه شکسته آب می خورد 

 6 دستورالعمل
برای سبقت گرفتن از رقبا

 تکنیک هایی
برای مدیریت زمان پروژه
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 برنامه ششم یا
کتابچه آرزوها

فعاالن اقتص��ادی كه ركود ش��دید دو 
سه س��ال اخیر، آنها را زمین گیر كرده 
 اس��ت، دل در گرو برنامه شش��م دارند 
و از س��وی دیگ��ر، اقتصاددان های��ی 
همچ��ون دكتر نیل��ی و نجف��ی كه به 
دولت مش��ورت می دهند، این برنامه را 
فرصتی برای جهش اقتصادی و جبران 
عقب افتادگی ه��ای اقتص��ادی به ویژه 
شرایط رشد منفی سال 1391 می دانند، 
اما هیچ یك از آنها، ب��ه این نكته توجه 
نمی كنند كه اگر قرار ب��ود برنامه ریزی 
توأم با برنامه گریزی، دستاوردی داشته 
باش��د، باید تاكنون می داش��ت. برنامه 

ششم توسعه نمی تواند معجزه كند.    
همین صفحه

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
رییس جمه��وری از كاهش نرخ تورم 
12 ماه��ه منتهی به آذرماه به 16/8 
درص��د خب��ر داد. محمدباقر نوبخت 
درخصوص نرخ تورم افزود: این نرخ 
در آبان ماه سال جاری معادل 17.8 
درصد بوده اس��ت. بر این اساس، نرخ 
تورم در آذرماه 93 نس��بت به آبان ماه 
س��ال جاری یك درصد كاهش داشته 
است. یكی از مهم ترین نتایج عملكرد 
اقتصادی دول��ت یازدهم كاهش نرخ 
تورم از زمان آغاز كار خود تاكنون بوده 
اس��ت؛ به طوری كه تورم 42درصدی 
خردادماه س��ال 92 ب��ا روندی نزولی، 
كاهشی محسوس و قابل توجه داشته 

است.

نوبخت: نرخ تورم آذرماه به 
16/8 درصد کاهش یافت

سرمقاله

مهدی خاکی فیروز
دبیر تحریریه

گزارش»فرصت امروز« از بازار سنتی تجریش

تاریخ کسب و کار شمیرانی ها

ادامه از همین صفحه
كشور ما با داشتن بیش از نیم قرن تجربه برنامه ریزی 
یعنی از س��ال 1327 تاكنون، در زمره باس��ابقه ترین 
كش��ورهای در حال توسعه جای می گیرد كه نه فقط 
به هدف های متعارف رش��د و توسعه اقتصادی دست 
نیافته؛ بلكه به نظر می رس��د اكنون در مقایسه با آغاز 
دوره برنامه ری��زی و اجرای برنامه ه��ای اقتصادی در 
كش��ور، حتی كف��ه ترازوی عوامل همس��و و مغایر با 
الزام��ات توس��عه اقتص��ادی، ب��ه نفع عوام��ل مغایر 

سنگین تر شده است. 
نگاهی به ش��اخص های بخش اقتصادی برنامه پنجم 
توس��عه، ش��كاف عمیق بی��ن برنامه و اجرا را نش��ان 
می دهد. به عن��وان مثال، در ماده 21 برنامه پنجم، بر 
رشد اقتصادی س��االنه حداقل هشت درصدی تاكید 
شده است. با در نظر گرفتن روش علمی تجمیع رشد 
س��االنه، یعنی تابع توانی، چنین رقم رشد ساالنه ای، 
به معنای 47 درص��د افزایش درآمد ناخالص ملی در 
پنج س��ال طول اجرای برنامه  اس��ت. اگر بخواهیم در 
مدت زمان 14 ماه كه تا پایان برنامه باقی اس��ت، به 
این رقم رشد دست پیدا كنیم، باید بیش از 20درصد 
رش��د را در ای��ن مدت تجرب��ه كنیم كه ب��ا توجه به 
شرایط انقباضی اقتصاد ایران، بسیار بعید است. برای 
دس��تیابی به این رقم رش��د، چهار راه��كار در برنامه 
پیش بینی شده كه بخشی از سومین راهكار آن، ارائه 
مس��تمر آمار و اطالعات به صورت ش��فاف و منظم به 
جامعه اس��ت. غفلت دولت ها از این راهكار، آن چنان 
عیان اس��ت كه حاجت به بیان نیس��ت. متاسفانه در 
گزارش های چند هزار صفحه ای كه هر س��ال مطابق 
م��اده 157 قان��ون برنام��ه توس��عه چهارم از س��وی 
رییس جمهوری و در مجلس ارائه می شود، به جمالت 
مبهم��ی مانند »ثمر بخ��ش بوده اس��ت«، »امیدوار 
كننده« و مس��ائلی از این قبیل اش��اره می ش��ود كه 
مناسب پایش علمی یك سند مهم توسعه ای نیست. 
از توصیه ه��ای مه��م برنامه پنجم توس��عه در بخش 
اقتصاد می توان به بند دوم ماده 22 این برنامه اشاره 
كرد كه واریز دس��ت كم 20 درص��د منابع حاصل از 
صادرات نف��ت و گاز و فرآورده های نفتی به صندوق 
توس��عه ملی را مورد تاكید قرار داده است. این سهم 
قرار بود س��الی س��ه درصد افزایش یابد. جالب است 
ك��ه دولت  دهم كه بیش��ترین دوره زمانی این برنامه 
را در اختیار داش��ته  است، پول های نقد را برای امور 
روزمره ای همچون واردات خوردنی ها و نوشیدنی  ها و 
سایر كاالهای مصرفی هزینه كرد؛ اما درآمدهای قفل 
ش��ده و گاه مش��كوك الوصول از جمله بدهی برخی 
افراد به وزارت نفت به حس��اب سهم صندوق توسعه 

ملی منظور شد. دولت كنونی به دلیل گرفتاری های 
مال��ی و انتظارات فزاینده مصرف كنندگان، به كاهش 
این س��هم تمایل پیدا كرده و این تمایل را از مجلس 

و مردم پنهان نمی كند. 
برنام��ه پنجم نس��بت ب��ه برنامه های قبل��ی، از این 
مزیت برخوردار است كه به شاخص های كمی توجه 
جدی ت��ری دارد؛ به بی��ان دیگر، از قابلی��ت ارزیابی 
غیرس��لیقه ای برخوردار اس��ت. با این ح��ال، زمانی 
می توان این مزیت را ش��كوفا كرد و از آن بهره گرفت 
كه نتایج پایش س��االنه آن به صورت عمومی منتشر 
ش��ود تا از یك س��و برای جبران عق��ب افتادگی ها، 
منتظر برنامه بعدی نمانیم و از س��وی دیگر، انتش��ار 
عموم��ی نتایج پایش، امكان راس��ت آزمایی اطالعات 
ارائه ش��ده در آن را از س��وی اقتصاددانان، تشكل ها 
و فعاالن بخش خصوصی و رسانه های گروهی فراهم 
می كند. خوش��بختانه در مستندات پیوست كه برای 
تدوین الیحه برنامه شش��م مورد توج��ه قرار گرفته 
 اس��ت، گزارش آسیب شناسی برنامه های توسعه پس 
از انقالب نیز به چشم می خورد. این آسیب شناسی تا 
حدودی در گزارش های مركز تحقیقات اس��تراتژیك 
مورد توجه قرار گرفته؛ هر چند الزم اس��ت سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی، به اتكای اطالعات مفصل تری 
كه در اختیار دارد، آسیب شناس��ی مفصل تری انجام 

دهد و از ارائه كپی گزارش های قبلی جلوتر رود. 
برنامه گری��زی ی��ك پدیده جامعه ش��ناختی اس��ت 
ك��ه در روحیه دولتم��ردان و مردم ب��ه خوبی دیده 
می ش��ود. وقتی تدوی��ن برنام��ه ب��ه اقتصاددانان و 
برخی مدیران دولتی س��پرده می ش��ود كه شناخت 
چندانی از علم جامعه شناس��ی ندارند و نمی خواهند 
كه جامعه شناس��ان را در فرآیند تصمیم س��ازی های 
خود مش��اركت دهند، طبیعی است كه اجرای برنامه 

نمی تواند توفیق چندانی به همراه داشته باشد. 
برای آن كه برنامه توس��عه شش��م بتواند مسیری بهتر 
از برنامه های قبلی داش��ته باش��د، در گام نخست باید 
برنامه نوشت، نه مجموعه آرزوها. برنامه باید واقع بینانه 
تدوین شود، نه بلندپروازانه. آیا دستیابی به رشد باالی 
هش��ت درصد در اقتصاد ایران كه همچنان به ش��دت 
دولتی و وابسته به نفت است، یك برنامه تلقی می شود؟ 
وقتی فاصل��ه برنامه با واقعیت ها و محدودیت ها عمیق 
ش��ود، مجریان به راحتی از كنار برنامه عبور می كنند 
و می گویند، آب كه از س��ر گذشت، چه یك وجب چه 
صد وجب! ولی اگر رش��د اقتصادی س��االنه واقع بینانه 
حدود س��ه تا پنج درصد باش��د، می توان در خصوص 
جل��و یا عقب بودن از برنامه صحب��ت كرد و برای آن، 

برنامه های عملیاتی تدوین كرد. 

مدیركل برنامه ریزی استراتژیك وزارت نفت 
از افزای��ش 200 میلیارد دالری درآمدهای 
ایران با اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی 

طی چهار سال آینده خبر داد.
س��عید قوام پور، ب��ا بیان آنك��ه در صورت 
اجرایی ش��دن برنامه های اقتصاد مقاومتی 
طی چهار س��ال آین��ده 200 میلیارد دالر 
ب��ه درآمده��ای ایران اف��زوده می ش��ود، 
تصریح كرد: با اجرای برنامه های اقتصادی 
مقاومتی درآمده��ای ایران از محل فروش 
صنایع پایین دس��تی نفت طی چهار سال 
آین��ده 200 میلیارد و پس از آن س��االنه 

100 میلیارد دالر افزایش می یابد.
وی با اش��اره ب��ه اینك��ه وزارت نفت برای 
تحق��ق اقتص��اد مقاومتی گام ه��ای خوبی 

برداش��ته است، افزود: تا پایان امسال بیش 
از 100پروژه صنع��ت نفت در قالب تحقق 
برنامه ه��ای اقتص��اد مقاومتی در ش��ورای 

اقتصاد تصویب می شود.
مدی��ركل برنامه ریزی اس��تراتژیك وزارت 
نفت با بیان اینكه بیشتر طرح هایی كه برای 
تصویب در ش��ورای اقتصاد ارائه می شود به 
طرح های پتروش��یمی مربوط است، گفت: 
پس از طرح ه��ای پتروش��یمی، طرح های 
بخ��ش نفت، گاز و س��پس پاالیش��گاه ها و 

طرح های ذخیره سازی قرار دارند.
وی افزود: فهرس��ت نهای��ی پروژه هایی كه 
قرار اس��ت در شورای اقتصاد تصویب شود، 
هفته آینده در كمیته چهار نفره كه سه نفر 
از دولت و یك نفر از معاونت برنامه ریزی و 

نظارت بر منابع هیدروكربوری وزارت نفت 
در آن حضور دارند، نهایی می شود.

قوام پ��ور، درباره اینك��ه در كمیته چهار نفره 
درباره چه مواردی صحبت می ش��ود، گفت: 
ن��وع پروژه، محل تامین مال��ی پروژه، میزان 
منابع برای اجرایی ش��دن هر پروژه و قوانین 
و احكام برای اجرایی شدن برخی از پروژه ها 
مس��ائلی هس��تند ك��ه درب��اره آن بحث و 
گفت وگو می شود. گفتنی است، وزارت نفت 
برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، شش 
برنامه را در دس��تور كار قرار داده كه افزایش 
تولی��د و ص��ادرات نف��ت، گاز، فرآورده های 
نفتی و پتروشیمی، حفظ بازارهای صادراتی 
و بهینه س��ازی مصرف س��وخت از مهم ترین 

آنهاست.

معاون سازمان مالیاتی با تاكید بر اینكه كل 
هزین��ه جاری دولت در س��ال 97 از محل 
مالیات تامین می ش��ود، گفت: مسئول هر 
نهاد و دس��تگاهی كه پایگاه های اطالعاتی 
فعاالن اقتصادی را در اختیار س��ازمان قرار 
نده��د، مجرم اس��ت و به دس��تگاه قضایی 

معرفی می شود.
حس��ین وكیلی، در گفت وگ��و با فارس، در 
خص��وص اینكه چقدر پیش بینی می ش��ود 
فرار مالیاتی كاهش یاب��د، اظهار كرد: فرار 
مالیاتی به ص��ورت دقیق قاب��ل پیش بینی 
نیس��ت و از س��ال 48 تاكن��ون درباره این 
پدیده مقال��ه وج��ود دارد. از هفت درصد 
ت��ا 60 درصد ف��رار مالیاتی عنوان ش��ده و 
نمی توان به طور دقیق گفت چند درصد فرار 
مالیاتی وجود دارد، گفته می شود 40درصد 
ظرفی��ت اقتصاد فرار مالیاتی و فعالیت های 
زیرزمین��ی وجود دارد ك��ه باید بگویم 90 
درص��د این آمار را كش��ف می كنیم.معاون 
مالیات های مس��تقیم سازمان امور مالیاتی 
با اشاره به معافیت های مالیاتی یادآور شد: 
وزیر اقتصاد عنوان ك��رد 43درصد اقتصاد 
نس��بت به )GDP( معافی��ت مالیاتی دارد 
و درست اس��ت.فرار مالیاتی در تور مالیات 
نیس��ت و با شناس��ایی آن می ت��وان گفت 

درآمدها افزایش خواهد یافت.
وی ادام��ه داد: بخش های اقتص��ادی به این 

ب��رآورد رس��یدند كه ح��دود 40 درصد فرار 
مالیاتی وجود دارد، مقایسه با مأخذ مشمول 
مالی��ات با توج��ه به وصولی ها چقدر اس��ت 
و جم��ع )GDP( چقدر اس��ت تف��اوت آن 
می تواند به عنوان فرار مالیاتی پیش بینی شود.

وكیلی، راه كش��ف فرار مالیاتی را داش��تن 
پایگاه های اطالعاتی دانس��ت و تاكید كرد: 
دارندگان پایگاه های اطالعاتی به س��ازمان 
مالیات��ی نگویند اطالع��ات نمی دهیم، زیرا 
قان��ون جدید هم��ه را مكلف ب��ه ارائه آن 
كرده اس��ت. به گفته وكیلی، گس��ترش و 
نف��وذ پایه های مالیاتی ب��ا اطالعات فعاالن 
اقتص��ادی در دیگ��ر دس��تگاه ها ارتب��اط 
مس��تقیم دارد، اگ��ر در مجموع��ه كش��ور 
اراده واقع��ی برای اخ��ذ مالیات وجود دارد 
اطالعات داده می ش��ود و می توانیم رش��د 
درآمدها را جلوتر از برنامه داش��ته باش��یم 
و 72 ه��زار میلیارد توم��ان درآمد مالیاتی 
س��ال آینده نیز وصول خواهد ش��د، قطعا 
با وجود اطالع��ات عملكرد بهتری خواهیم 
داش��ت و تحق��ق درآمدها ب��دون اما و اگر 
 باش��د و ب��ه مودی��ان كوچك ترین فش��ار 

وارد شود.

سال گذشته 80 درصد اصناف 
حدود4درصد مالیات شان رشد داشت

معاون سازمان مالیاتی كشور در پاسخ به این 
سوال كه فارغ از اظهارات مسئوالن مبنی بر 
رونق اقتص��ادی، اصناف می گویند رونقی در 
بازار وجود ندارد و س��ازمان برای اخذ مالیات 
به مودیان فش��ار می آورد، بیان كرد: مالیات 
س��ال 92 تیر ماه امسال براس��اس توافق با 
اصناف اظهارنامه اخذ ش��د. حدود 80 درصد 
مودیان چهار درصد رش��د مالیات نسبت به 
س��ال قبل داش��تند و 13 درصد نیز افزایش 
9درصدی و مابقی 14 درصد افزایش داشتند.

نظر س��ازمان باالتر از ای��ن نرخ ها بود، اما در 
نهایت به توافق رس��یدیم حاال باید گفت چه 

فشاری وارد كردیم.
این مقام مس��ئول خاطر نش��ان كرد: هنوز 
برای سال آینده وضعیت افزایش مالیات ها 
مش��خص نش��ده و متناس��ب ب��ا وضعیت 

اقتصادی كشور خواهد بود.
این مقام مس��ئول در پاسخ به این سوال كه 
گفته می ش��ود وصولی و پرداختی به خزانه 
كاهش یافته اس��ت، عنوان كرد: مالیات اخذ 
ش��ده به خزانه می رود و در هش��ت ماه سال 

جاری 95 درصد درآمد مالیات بودجه محقق 
ش��ده اس��ت.24 هزار و 400 میلیارد تومان 
درآمد مالیات های مستقیم و 15 هزار و 170 
میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده در هشت 
ماهه امسال وصول شده است. وكیلی با بیان 
اینك��ه درآمد امس��ال در بودج��ه 59 هزار و 
300 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، 
افزود: این درآمد بدون بخش گمرك اس��ت 

و امیدواریم 95 درصد درآمدها تحقق یابد.
وی در خص��وص معوق��ات مالیات��ی بیان 
ك��رد: اكنون حدود 10 هزار میلیارد تومان 
معوق��ات مالیاتی با جرایم آن وجود دارد و 
تف��اوت ابراز درآمد در اظهارنامه از س��وی 
مودی با آنچه تش��خیص س��ازمان اس��ت، 

حدود 10 تا 15 درصد است.
معاون س��ازمان امور مالیاتی در پاسخ به این 
س��وال كه كارشناس��ان اقتص��ادی معتقدند، 
فرص��ت خوبی اس��ت كه با توج��ه به كاهش 
درآمدهای نفت��ی اتكای بودجه به آن كاهش 
یابد و به س��مت مالیات برود آی��ا این امكان 
چه زمانی وجود دارد ك��ه بیش از 70 درصد 
درآمدها از این طریق باش��د، اظه��ار كرد: از 
س��الی كه اطالعات بیرونی مربوط به فعاالن 
اقتصادی توس��ط دیگر دستگاه ها و نهادها به 
دست س��ازمان مالیاتی برسد، قول می دهیم 
100درص��د هزینه ج��اری دول��ت از طریق 

مالیات تامین شود.

برنامه ششم یا کتابچه آرزوها با اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی؛ 

درآمدهای ایران در 4 سال آینده 200 میلیارد دالر افزایش می یابد

معاون سازمان مالیاتی: 

40 درصد اقتصاد فرار مالیاتی دارد

اصرار دولت، تردید مجلس، درجا زدن اوپک
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روزهای ایرانی، شب های فرنگی
گزارش نما از رستوران های متفاوت تهران

رستوران »دارچین« مانند طفل نوپای باهوشی است 
که زود دن��دان درآورده، زود راه رفت��ن را آموخته و زود 
توانسته جای خوب و مناسبی برای خود در دنیای اطراف 
دست و پا کند. یک س��ال زمان کمی است و »دارچین« 
توانس��ته در همین مدت کوتاه به خوب��ی از پس موفق 
بودن بر بیاید. ش��اهد مدعا 4 هزار مش��ترکی  است که 
این رستوران دارد؛ رس��تورانی که روزها غذاهای ایرانی 
س��رو می کند و ش��ب ها غذای فرنگی. غذاه��ا با آخرین 

رویکردهای بهداش��تی آماده می ش��وند و ش��ما رعایت 
میزان چربی و قند و حتی کالری مصرفی را نیز می توانید 
در تهی��ه آنها مش��اهده کنید. غذاهایی ک��ه ذات چرب 
دارند، مانند ان��واع کباب ها اما ب��ا دورچین هایی بخارپز 
شده مجموعه ای از یک غذای ایده آل را فراهم می کنند. 
ساالدهایی که با سس های معمول آماده نمی شوند و هر 
کدام دس��تور تهیه مخصوص خود را دارند. نکته جالب 
در مورد این رس��توران نه تنها تفاوت غذاهای سرو شده 

برای شب و روز است، بلکه حتی گاهی دستور تهیه یک 
ساالد برای شب و روز نیز متفاوت است. هرچند اگر شما 
نیز مانند ما متوجه تحصیالت بین المللي موسسین این 
رستوران ش��وید احتماال این مس��ائل باعث تعجب شما 
نشوند و مسائلي مانند اس��تفاده از روغن زیتون به جاي 
روغ��ن معمولي یا تهیه اس��تیک بدون روغ��ن به خاطر 

استفاده از گریل در پخت آن اموري پیش بیني 
5شده و عادی محسوب شوند.
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گفت و  گو با پژمان بازغی
درباره سوپراستارها و تبلیغات تجاری

برایم مهم است
چه چیزی را تبلیغ کنم

مصاحبه با طراح ایرانی سوپر اسپورت  ها

در سربازی برای المبورگینی 
طراحی کردم! 

سیگار باعث از بین رفتن ویتامین های 
بی شماری در بدن می شود

ویرانگر بدن سوز

گفت و گو با ریچارد برانسون یکی از 
مشهورترین بازرگانان دنیا

 کارآفرین شدن آسان نیست

موانع پیش روی
صنعت خودرو

ترکیه و جذب
گردشگر خارجی

خـانه شریفی ها 

آیا می دانیدهای حقوقی 
در مورد ثبت شرکت

یك سال زندگی خبرنگار 
نیویورکی بدون اینترنت

مدیر اجرایی و بازرگانی: 
شاهین بهادرانی

دبیر تحریریه:
حمید جعفری

تلفن سازمان آگهی ها:
88553639



کش��ور ای��ران ب��ا وج��ود 
داش��تن رتبه نخس��ت ذخایر 
گازی در دنی��ا، رتب��ه 12 را 
در ص��ادرات گاز دارد، زی��را 
دولت های روی کار آمده بعد 
از انقالب ب��ه اهمیت صادرات 
گاز هیچ گاه توجهی نداشتند 
و با فرصت س��وزی این قدرت 
را از ای��ران س��لب کردن��د تا 
ام��روز ص��ادرات گاز رویایی 

بیش نباشد. 
گاز در اقتص��اد بین المل��ل 
همانند نفت نیس��ت، زیرا این 
س��وخت برعک��س نف��ت که 
بین الملل��ی اس��ت، محص��ول 
محل��ی، نقط��ه ای و منطقه ای 
است و به سهولت نفت جابه جا 
نمی ش��ود. در حال حاضر، گاز 
مایع س��هم عمده ای را از بازار 
به ص��ورت بین الملل��ی به خود 
اختصاص داده که ایران در این 
بخش نیز با وجود ورود اولیه و 
ناموفق  س��رمایه گذاری کالن 
بوده است. با این وجود، کشور 
ایران از مجموع ص��ادرات گاز 

تنها سهم دو درصدی دارد. 
علی شمس اردکانی، رییس 
کمیس��یون انرژی اتاق درباره 
چرایی ع��دم توفیق ای��ران در 
صادرات گاز به »فرصت امروز« 
می گوید: »به اعتق��اد من تنها 
دلیل آن نبود عق��ل اقتصادی 
مس��ئوالن مربوط در سال های 
زم��ان  آن  اگ��ر  اس��ت،  دور 
مس��ئوالن به س��رمایه گذاری 
اهمی��ت  پارس جنوب��ی  در 
می دانن��د ای��ران قب��ل از قطر 
آغازگر ب��ود اما تنها ب��ه دلیل 
تصمیم اشتباه فردی در دولت 
س��ازندگی، برداش��ت از ای��ن 
منطقه مش��ترک برای ایران به 
مدت 10 س��ال به عقب افتاد، 
البته ما کارشناسان نیز به قدر 
کافی مقصر هستیم که اهمیت 
را به رییس دولت وقت گوشزد 

نکردیم.«
وی م�ی اف�زای���د: »اگ����ر 

ف��از   12 در  س��رمایه گذاری 
گازی پ��ارس جنوبی در س��ال 
69 آغاز می ش��د، زودتر از قطر 
به تولید می رس��یدیم و موفق 
می ش��دیم ع��الوه ب��ر تامین 
س��وخت مورد نیاز در کش��ور، 
100 میلی��ون مت��ر مکعب نیز 
صادرات داشته باش��یم، اما در 
نهایت هم��ه فرصت ها به دلیل 

تصمیم اشتباه از دست رفت.«

سهم روسیه از گاز اروپا 
به ایران نمی رسد

ش��مس اردکانی، در پاسخ 
ب��ه اینکه ب��ا توجه ب��ه تاکید 
دول��ت یازده��م آی��ا می توان 
می گوی��د:  ب��ود؟  امی��دوار 
»دولت کنونی س��رمایه کافی 
را ندارد. فرصت از دست رفته 
اس��ت. از س��ویی، هم اکن��ون 
س��رمایه گذاری ها  بیش��ترین 
ب��رای گاز مای��ع اس��ت که ما 
ت��وان تولی��د آن را نداری��م و 
حتی اگر بخواهیم، به سهولت 
بازاری نخواهیم داش��ت، زیرا 
کش��ورهای قط��ر و اس��ترالیا 
س��هم عم��ده ای را ب��ه خ��ود 
اختصاص داده اند. از س��ویی، 
با توج��ه به اقبال کش��ورهای 
پیشرفته به انرژی ها نمی توان 

به راحتی مشتری جدید خلق 
کرد. نکته مهم تر این است که 
برخی ه��ا گم��ان می کنند به 
دلیل قضایای اوکراین س��هم 
روس��یه نصیب ایران می شود 
که از نظ��ر من خیال��ی بیش 

نیست.« 
 با این وجود، تالش های دولت 
یازدهم در پ��ارس جنوبی برای 
خودکفای��ی در ان��رژی داخلی 
اهمی��ت زی��ادی دارد، زیرا هر 
متر مکعب گازی که وارد شبکه 
داخلی شود، به صرفه جویی یک 
لیت��ر گازوئیل منجر می ش��ود. 
هزین��ه تولید ه��ر مترمکعب 5 
سنت اس��ت که صرفه اقتصادی 
دارد. متاس��فانه در چند س��ال 
اخیر به جای سرمایه گذاری روی 
گاز تمامی تالش ها برای نفت بود 
و درآم��د حاص��ل از آن به جای 
سرمایه گذاری صرف هزینه های 

جاری شد. 
در  می توانس��ت  ای��ران 
صادرات گاز حرفی برای گفتن 
داش��ته باش��د، اما این مسئله 
هیچ گاه در سیاس��ت گذاری و 
برنامه های دولت ها در اولویت 
نبود، با این وجود اگر به اهداف 
اقتصاد کالن در 1404 نزدیک 
می شدیم تا ایران به قدرت اول 

منطقه تبدیل ش��ود، ش��انس 
زیادی داشتیم. 

بخش خصوصی را برای 
صادرات گاز وارد کنیم

ش��مس اردکان��ی، ب��ا تایید 
می افزای��د:  مطل��ب  ای��ن 
اقتص��اد  در  »برنامه ریزی ه��ا 
کالن ایران را قدرت اول منطقه 
نک��رد، از ای��ن رو، در بخ��ش 
بین المللی و ص��ادرات گاز فعال 
توفی��ق نخواهیم داش��ت، مگر 
اینکه ای��ران از موقعیت خود در 
میان 16 کشور همس��ایه برای 
ایجاد شبکه گاز اس��تفاده کند، 
موفقیت در این بخش در صورتی 
محقق خواهد شد که دولت تنها 
سیاس��ت گذاری کن��د و بخش 
خصوصی مجری باش��د، اگرچه 
مس��ئوالن دولتی این فرصت را 
برای بخ��ش خصوص��ی فراهم 

نمی کنند.«
وی در نهایت پیشنهاد کرد، 
بهتر است شبکه صادرات برق 
از گاز را در برنام��ه جدی خود 

قرار دهیم. 

گاز برای ایران قدرت 
خلق نمی کند 

ام��ا یک��ی از کارشناس��ان 

بین الملل��ی گاز ک��ه تمایل��ی 
نداش��ت نامش عنوان ش��ود، 
با تاکی��د ب��ر اینکه ای��ران با 
گاز  ب��االی  ذخای��ر  وج��ود 
سیاس��ت گذاری  دلی��ل  ب��ه 
نادرست نتوانس��ته به جایگاه 
حقیق��ی خ��ود دس��ت یابد، 
می افزای��د: »کش��ور روس��یه 
ب��ه دلی��ل تامی��ن 36 درصد 
از گاز اروپ��ا از ق��درت باالیی 
برخوردار ش��ده و می تواند از 
ای��ن ظرفیت به اه��داف خود 
نایل ش��ود، اما ایران هیچ گاه 
ذخای��ر  ای��ن  از  نمی توان��د 
اس��تفاده  ق��درت  به عن��وان 

کند.«
گاز کاالی بین المللی نیست 
ک��ه تصمیم گیری ه��ا روی آن 
تاثیرگ��ذار باش��د. ب��ه تازگی 
گاز مای��ع ب��رای دارندگان��ش 
جای��گاه و قدرت ایج��اد کرده 
و اگر ایران تمای��ل دارد به این 
صنعت دست یافته و قدرت یابد 
می تواند ب��ا س��رمایه گذاری و 
برنامه ریزی به این هدف دست 
یابد. این کارشناس بین المللی 
می گوی��د: »دس��تیابی به گاز 
مای��ع می توان��د ای��ران را در 
میان کش��ورهای صادرکننده 
گاز ق��رار دهد و ب��ه آن قدرت 
بده��د. این در حالی  اس��ت که 
ایران تنها دو درص��د صادرات 
براس��اس  وقت��ی  دارد،  گاز 
برنامه ری��زی تولید گاز افزایش 
یاب��د و ای��ران تبدیل ب��ه هاب 
گاز منطقه ش��ود وض��ع بهبود 

می یابد.«
ام��ا در ای��ن می��ان عزیزاهلل 
ام��ور  مدی��ر  رمضان��ی، 
بین الملل ش��رکت ملی گاز در 
گفت وگویی با »فرصت امروز« 
اعالم کرده، در یک دهه آینده 
س��هم ای��ران از ص��ادرات گاز 
10درصد افزای��ش می یابد. با 
این وج��ود، باید منتظ��ر ماند 
و دید که برنامه ری��زی وزارت 
نف��ت در دولت کنون��ی چقدر 

عملیاتی خواهد شد. 

رتبه اول در ذخایر گازی، رتبه 12 در صادرات گاز 

صادرات گاز، رویای از دست رفته 

ب��ه گ��زارش رویت��رز وزی��ر اقتص��اد 
عربس��تان س��عودی، در دیدار با مقامات 
بان��ک مرک��زی ای��ن کش��ور گزینه های 
موجود برای تامین مالی کس��ری بودجه 
قابل توجه این کشور را که انتظار می رود 
در س��ال آین��ده اتف��اق بیفتد، بررس��ی 
خواهند ک��رد. به نقل از ابراهیم العس��اف 
وزیر اقتص��اد عربس��تان، ری��اض ممکن 
است برای جبران قس��متی از این کسری 

بودجه ناچار به استقراض شود. 
در همین رابطه و در واکن��ش به کاهش 
ش��دید قیمت نف��ت در بازاره��ای جهانی، 
وزارت اقتص��اد عربس��تان برنام��ه بودجه 
س��ال 2015 میالدی خود را اعالم کرد که 
براساس این برنامه این کش��ور انتظار دارد 
تا کس��ری بودجه ای به میزان 145 میلیارد 
ریال س��عودی معادل 37 میلیارد و هفتصد 

میلیون دالر را تجربه کند. 
گفتنی اس��ت پس از انتشار این گزارش 
وزارت اقتصاد س��عودی اع��الم کرد برای 
جبران ای��ن کس��ری بودجه این کش��ور 
می توان��د از ذخای��ر عظی��م مال��ی خود 
اس��تفاده کند، اما العس��اف وزی��ر اقتصاد 
عربس��تان بعدا در گفت وگو ب��ا تلویزیون 
العربیه اعالم کرد اس��تقراض ب��ه منظور 
جب��ران بخش��ی از ای��ن کس��ری بودجه 
نی��ز می تواند در دس��تور کار ق��رار گیرد. 
العس��اف در گفت وگ��و ب��ا العربی��ه اعالم 
کرد: ب��رای جب��ران این کس��ری بودجه 
ش��انس خوب��ی برای اس��تقراض پ��ول با 
نرخ به��ره مناس��ب وج��ود دارد. هرچند 
تصمیم گی��ری در ای��ن م��ورد من��وط به 
گفت وگو با همکاران م��ن در آژانس پول 
عربستان سعودی اس��ت و پس از مذاکره 
و تبادل نظر در این زمینه تصمیم مناسب 

اتخاذ و اعالم خواهد شد. 
اگرچ��ه العس��اف جزییات بیش��تری در 
م��ورد نح��وه و چگونگ��ی اس��تقراض پول 
برای جبران بخشی از کسری بودجه ریاض 
در س��ال آینده ارائه ن��داد، ام��ا آژانس ها و 
شرکت های دولتی عربس��تان گاهی اوقات 
اوراق قرض��ه ارزی محل��ی و خارجی را در 
س��ال های اخیر منتش��ر کرده اند، هرچند 
دولت عربستان به منظور کاهش و پرداخت 
بدهی ه��ای خ��ود از انتش��ار اوراق قرض��ه 

خود داری می کند. 
وزی��ر اقتصاد عربس��تان در ادامه اش��اره 
کرد که بدهی کش��ورش در حال حاضر به 
44 میلی��ارد ریال س��عودی کاه��ش یافته 

که این می��زان معادل 6/1 درص��د از تولید 
ناخال��ص داخلی عربس��تان ب��وده و همین 
موضوع س��بب س��هولت اس��تقراض پول 
برای ریاض ش��ده اس��ت. به گفته العساف، 
موسس��ات دولتی و خصوصی در عربستان 
در حال حاضر منابع بسیار خوب و مناسبی 
برای استقراض پول توس��ط دولت به شمار 
می رون��د و دول��ت می تواند ب��رای جبران 
بخشی از کس��ری بودجه خود از منابع این 

موسسات استفاده کند. 
العس��اف افزود: کس��ری بودجه ریاض 
در س��ال آینده می��الدی اندک��ی بیش از 
چهاردرص��د از تولی��د ناخال��ص داخلی 
عربستان خواهد بود که به عقیده وی این 
میزان با توجه به وضعی��ت اقتصاد جهانی 
در حال حاضر رقم باالیی نیس��ت. گفتنی 
اس��ت، اگرچه عربستان س��عودی عموما 

قیم��ت در نظر گرفته ش��ده را ب��رای هر 
بش��که نفت صادراتی این کشور در برنامه 
بودجه س��االنه اش به طور رس��می اعالم 
نمی کند، ام��ا کارشناس��ان قیمت درنظر 
گرفته شده از س��وی ریاض را 55 دالر یا 
اندکی بی��ش از آن در هر بش��که تخمین 
زده اند. این در شرایطی است که شاخص 
نفت��ی برن��ت در ح��ال حاضر ب��ه قیمت 
دالر در ه��ر بش��که در بازارهای نفتی   60

معامله می شود. 
به گفته العس��اف در برنامه ه��ای بودجه 
سال های گذش��ته قیمت نفت بسیار باالتر 
از آنچه در بازار به فروش می رس��ید، تعیین 
می ش��د که این موض��وع در نهایت، موجب 
محقق نش��دن درآمدهای نفتی پیش بینی 
ش��ده در برنامه بودجه این کش��ور می شد 
اما این اتفاق در بودجه س��ال آینده نخواهد 

افتاد و ارق��ام در نظر گرفته ش��ده برای هر 
بش��که نف��ت خ��ام صادرات��ی عربس��تان 
نزدیک به قیمت نف��ت در بازارهای جهانی 

خواهد بود. 
العس��اف، در م��ورد پیش بین��ی قیمت 
نفت در بودجه س��ال آین��ده ریاض گفت: 
در بودجه سال آینده س��عی کردیم، واقع 
بینانه تر عم��ل کرده و درآمد ه��ای نفتی 
خ��ود را ب��ا توجه ب��ه وضعی��ت بازارهای 
جهان��ی نف��ت و در پرت��و بهبود ب��ازار در 
حال حاضر و در  آین��ده پیش بینی کنیم. 
در س��ال های گذش��ته ممکن است کمی 
محافظه کاران��ه در زمین��ه قیم��ت نفت و 
پیش بینی درآمد ه��ای حاصل از آن عمل 
کرده  باش��یم و م��ن در این مورد با ش��ما 
موافقم، اما ای��ن موضوع در س��ال آینده 
وجود نخواه��د داش��ت و در برنامه ریزی 
ب��رای بودج��ه س��ال جدی��د می��الدی 

واقع بینانه تر عمل شده است. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه وزارت اقتصاد 
عربس��تان روز پنجش��نبه اعالم کرد رشد 
تولید ناخالص داخلی عربس��تان سعودی 
در س��ال 2014 می��الدی 6/3 درص��د 
تخمین زده می ش��ود که این میزان بیشتر 
از 7/2 درصدی تولید ناخالص داخلی این 
کشور در سال 2013 اس��ت. وزیر اقتصاد 
س��عودی در این مورد می گوید محاسبات 
صورت گرفته برای اعالم نرخ رش��د تولید 
ناخالص داخلی کش��ورش براس��اس قرار 
گرفت��ن س��ال 2010 به عن��وان پایه این 
محاسبات بوده است؛ سالی که درآمد های 
نفتی تاثیر قاب��ل توجه و بی س��ابقه ای در 
اس��ت. چنانچه  اقتص��اد عربس��تان داشته 
س��ال 1999 می��الدی به عن��وان پای��ه 
محاسبه نرخ رش��د تولید ناخالص داخلی 
عربس��تان قرار می گرفت، نرخ رش��د آن به 

1/4 درصد می رسید. 
العس��اف، ن��رخ تولید ناخال��ص داخلی 
عربس��تان را بس��یار مناس��ب دانس��ته 
و انتظ��ار دارد ای��ن می��زان برای س��ال 
آینده نیز ب��ه همی��ن مقدار باق��ی مانده 
و کاه��ش نیابد. ب��ه گفته وی، نرخ رش��د 
بخش خصوصی در عربس��تان 7/5 درصد 
تخمی��ن زده می ش��ود که ای��ن موضوع 
نش��ان دهنده عزم دولت برای ایجاد تنوع 
در اقتص��اد و فاصل��ه گرفت��ن از اقتص��اد 

تک محصولی و متکی به نفت اس��ت. 
ترجمه: معراج آگاهی
منبع: رویترز

کسری بودجه عربستان سعودی در پی کاهش قیمت نفت 

شنبه
6 دی 1393 شمــاره 2122 www.forsatnet.irنفت و نیرو

بینالملل

بازارنفت

نفت

گاز

برق

بازارنفت

افزایش صادرات نفت خام ایران به 
آسیا بیش از یک میلیون بشکه

 افزایش تقاض��ای فصلی برای خری��د نفت در طول 
زمس��تان، واردات نفت خ��ام ایران در آس��یا را در ماه 
نوامبر به باالتر از یک میلیون بش��که در روز رس��انده 

است. 
به گزارش رویت��رز از توکیو، ورود نف��ت خام ایران 
به بازارهای آس��یا از ماه ژانویه ت��ا نوامبر 19/5 درصد 
در طول س��ال فزونی یافته و هند با استفاده از کاهش 
تحریم ه��ای غ��رب علیه ته��ران بر س��ر فعالیت های 
هسته ای اش، پیشتر طی س��ال 2014 رهبری واردات 

بیشتر نفت از ایران را به دست گرفته بود. 
ایران و امری��کا، فرانس��ه، آلمان، انگلی��س، چین و 
روسیه ماه گذشته نتوانس��تند برای حل اختالف خود 
در زمان ضرب االجل تعیین ش��ده به توافق برس��ند و 
مذاکرات خود را به مدت هفت ماه دیگر تمدید کردند. 
طبق توافق اولی��ه، ایران می توان��د، میزان صادرات 
نفت خود را حدود یک میلیون بشکه در روز در قیاس 
با 2/2 میلیون بش��که تا پیش از اج��رای تحریم ها در 

سال 2012 حفظ کند. 
مقامات غرب می گوین��د، هدف آنه��ا تضمین یک 
توافق در مورد ماهیت یک تواف��ق نهایی تا ماه مارس 
اس��ت ولی برای یک اجماع بر س��ر تمام جزییات مهم 

فنی به وقت بیشتری نیاز است. 
برخی از تحلیلگران معتقدند، س��قوط قیمت حدود 
50 درصدی قیمت نفت از ماه ژوئن ممکن است ایران 

را ناگزیر به یک توافق نهایی با غرب کند. 
واردات چه��ار خریدار ب��زرگ نفت ایران در آس��یا 
)چین، هند، ژاپن و کره جنوبی( به طور متوسط 1/11 
میلیون بش��که در روز در فواصل ژانویه و نوامبر س��ال 
جاری بود و دلیل آن واردات فزاین��ده دو خریدار اول 

پس از کاهش مقطعی تحریم ها بود. 
هرچه��ار خریدار ب��ا ه��م 1/07 میلیون بش��که از 
نفت خام ای��ران بردند که براس��اس داده ه��ای دولتی 
و نفتکش ه��ا، 11/1 در صد بیش��تر در مقیاس س��ال 

به سال بود. 

قیمت نفت سنگین ایران متناسب 
با بازار کاهش یافت

مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی نفت ایران گفت: 
قیمت نفت خام س��نگین ای��ران در بازارهای جهانی 
متناسب با ش��رایط بازار کاهش یافته و به رقابت میان 

کشورهای عضو اوپک ارتباط ندارد. 
به گزارش ایرنا، سیدمحس��ن قمصری با اش��اره به 
اینکه کاهش قیمت نفت س��نگین ای��ران در بازارهای 
جهانی به دلیل ش��رایط حاکم بر بازار نفت بوده است، 
افزود: ب��ا توجه ب��ه کاهش قیم��ت نف��ت در بازاهای 
جهانی، ایران نیز قیمت نفت س��نگین خود را کاهش 

داد و این به معنای تخفیف به مشتریان نیست. 
وی در این باره که بعضی از کش��ورهای عضو اوپک 
برای حفظ مش��تریان آس��یایی خود قیم��ت نفت را 
کاهش داده اند آیا ایران نیز قیمت نفت خود را کاهش 
داده اس��ت، اظهار کرد: قیمت نفت به ص��ورت ماهانه 

اعالم می شود و براساس شرایط بازار نوسان دارد. 
به گفته قمصری، با کاهش قیمت نفت در بازارهای 
جهانی طبیعی است که قیمت نفت ایران هم متناسب 
با بازار کاهش می یابد که این موضوع دالیل فنی دارد 
و به رقابت میان کش��ورهای عضو اوپک با هم ارتباطی 

ندارد. 
مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی نفت ایران درباره 
دالیل فنی این کاهش گفت: وضع اقتصادی، عرضه و 
تقاضای بازار و قیمت های فرآورده ها که هم اکنون در 
بازار عملیاتی وجود دارد، برخی از این دالیل هستند. 

وزیر نفت پاکستان مدعی شد 
ایران از دریافت غرامت

از پاکستان صرف نظر کرد

وزیر نفت پاکستان اعالم کرد، براساس توافق جدید 
صورت گرفته با ای��ران، این کش��ور از دریافت غرامت 
تاخیر در احداث خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان 

صرف نظر کرده است. 
به گزارش ف��ارس به نقل از فایننش��یال تایمز، وزیر 
نفت پاکستان از حصول توافق گازی جدید با مقامات 

ایرانی خبر داد. 
براساس توافق گازی ایران با پاکس��تان، این کشور 
موظف ب��ود ت��ا روز اول ژانویه س��ال 2015 خط لوله 
انتقال گاز ایران به پاکس��تان را در کشور خود به اتمام 
برس��اند و در صورت عدم عمل به تعهدات خود ماهانه 
200 میلی��ون دالر به عنوان غرامت به ای��ران بپردازد. 
ای��ن توافق جدید که از س��وی ش��هید خان عباس��ی 
به صورت عمومی در این کش��ور اعالم ش��ده دریافت 

غرامت از سوی ایران را منتفی کرده است. 

 ترانس ها متهم 50 درصد
تلفات برق 

 مدیرعامل ش��رکت توانیر با تاکید بر اینکه کیفیت 
نامطل��وب تجهی��زات س��بب می ش��ود ترانس هایی 
با تلفات ب��اال و خطوط ب��رق طوالنی مورد اس��تفاده 
قرار گیرد، گفت: ح��دود نیمی از تلف��ات فنی برق به 

ترانس ها مربوط است. 
همای��ون حائری در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به 
اینکه تلفات بیشتر از 20 درصد برق به طور معمول به 
دلیل وجود فقر اقتصادی و فنی، مش��کالت اجتماعی 
و عمومی رخ می دهد، گفت: کاه��ش تلفات به تمرکز 
نی��از دارد، در حالی که منابع مال��ی چندانی برای این 

کار مورد نیاز نیست. 
وی افزود: تلفات بین 15 تا 20 درصد در شبکه های 
برق دنیا به دلیل مش��کالت اقتصادی جامعه و ضعف 
مهندسی رخ می دهد و در چنین شرایطی منابع مالی 

با علم مهندسی گره می خورد. 
مدیرعامل شرکت توانیر، با تاکید بر اینکه ضعف در 
طراحی، کمبود منابع مال��ی و تاثیر مخربی که این دو 
مورد بر هم دارند، موجب تلفات برق می ش��ود، گفت: 
اگ��ر در طراحی از ابتدا ضعف وجود نداش��ته باش��د و 
ش��بکه به درس��تی طراحی و اجرا شده باش��د، تلفات 

شبکه زیاد نخواهد بود. 
حائری، با اش��اره ب��ه دلیل ات��الف برق ب��ه میزان 
10 ت��ا 15 درصد گف��ت: ضع��ف مدیریت��ی از جمله 
مهم ترین دالیل رخ دادن این میزان تلفات اس��ت. در 
ش��رکت های توزیع تاکتیک حاکم اس��ت، اما اگر این 
تاکتیک بر اس��تراتژی غلبه کند، ضعف مدیریت خود 
را نشان می دهد و عدم توانایی مدیران در پیاده سازی 
اس��تانداردها و طرح های مطلوب سبب خواهد شد که 

این میزان تلفات رخ دهد. 
مدیرعام��ل ش��رکت توانی��ر همچنین ب��ا تاکید بر 
کیفیت نامطلوب تجهی��زات به عنوان مس��بب ایجاد 
تلفات ب��اال در ترانس ها و خطوط ب��رق طوالنی گفت: 
این موض��وع یک��ی از ویژگی های کنونی ش��بکه برق 

کشور شده است. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه در ح��ال حاضر 545 
هزار دس��تگاه ترانس هوایی ب��ا ظرفیت 77 هزار 
مگاولت آمپر و 35 ه��زار دس��تگاه ترانس زمینی 
با ظرفیت 26 ه��زار مگاولت آمپر در ش��بکه برق 
کش��ور نصب ش��ده که در مجم��وع ظرفیت 580 
هزار دس��تگاه ترانس به 103 ه��زار مگاولت آمپر 
می رس��د، گفت: میانگین ظرفیت کل ترانس های 
توزی��ع 178 کیلوولت و میانگی��ن کل ترانس های 
هوای��ی 141 کیلوولت اس��ت و میانگی��ن مجموع 
ترانس های توزیع زمینی کش��ور به 743 کیلوولت 

می رسد. 
مدیرعام��ل ش��رکت توانی��ر ب��ا مقایس��ه تعداد 
ترانس های ایران و کش��ور کره جنوب��ی اظهار کرد: 
ظرفیت ترانس های آن کش��ور با 106 هزار مگاولت 
آمپ��ر تقریبا مش��ابه ش��رایط ایران اس��ت در حالی 
که در کره 3.5 میلی��ون ترانس توزی��ع وجود دارد 
و این موضوع به معنای حذف ش��بکه فش��ار ضعیف 
خواه��د بود؛ ب��ا ای��ن روش میانگین ه��ر ترانس به 
30 کیلوولت رس��یده در حالی ک��ه میانگین قدرت 
هر ترانس در ای��ران به 187 کیلوولت می رس��د که 
نش��انگر به کارگیری شش برابری ش��بکه های فشار 

ضعیف در ایران است. 

تولید اوپک ٣٩0 هزار 
بشکه کاهش یافت

 مدیریت امور اوپک و روابط ب��ا مجامع انرژی اعالم 
کرد: تولی��د نفت خام کش��ورهای عضو اوپ��ک در ماه 
نوامبر نس��بت به ماه اکتب��ر، روزانه 390 هزار بش��که 

کاهش یافت. 
به گزارش ایرنا، تولید نفت 11 کش��ور عضو سازمان 
کش��ورهای صادر کننده نفت )اوپک( بدون احتساب 
عراق، روزانه 460 هزار بش��که کاه��ش یافت؛ لیبی با 
249 و عربس��تان با 60 هزار بش��که در روز بیشترین 

کاهش تولید را به خود اختصاص دادند. 
براساس گزارش منابع ثانویه، تولید نفت کشورهای 
الجزای��ر، آنگ��وال، کویت، نیجری��ه، قطر و ام��ارات به 
ترتیب روزانه س��ه هزار، 42 هزار، 59 هزار، 10 هزار، 
23 هزار و 16 هزار بش��که کاهش یاف��ت و تولید نفت 
ایران و ونزوئال بدون تغیی��ر ماند، در همین حال تولید 

نفت اکوادور نیز روزانه دو هزار بشکه افزایش یافت. 
تولید نفت 11 کش��ور عضو اوپک بدون احتس��اب 
عراق 26 میلیون و 695 هزار بش��که در روز اس��ت که 
نسبت به ماه گذشته 460 هزار بش��که در روز کاهش 

یافت. 
براس��اس گ��زارش مدیریت ام��ور اوپ��ک و روابط 
با مجامع ان��رژی، تولید نف��ت عراق نیز ب��دون توجه 
به کاهش قیمت نف��ت در ماه نوامبر، 51 هزار بش��که 
افزایش یافت و به س��ه میلیون و 353 هزار بش��که در 

روز رسید. 
اعضای اوپک هم اکنون با احتس��اب عراق 53 هزار 
 بش��که در روز بی��ش از س��قف توافقی این س��ازمان 
)30 میلی��ون بش��که در روز( در نشس��ت 166 اوپک 

تولید می کند. 
براین اساس، عربستان، عراق، ایران، امارات و کویت 
با تولید به ترتیب روزانه 9 میلیون و 590 هزار بش��که، 
س��ه میلیون و 359 هزار، دو میلی��ون و 750 هزار، دو 
میلیون و 705 هزار و دو میلیون و 699 هزار بشکه در 

جایگاه نخست تا پنجم قرار دارند. 

الهه ابراهیمی 

روزنامه انگلیس��ی زبان اکونومیک تایمز 
هند نوشت، عربستان سعودی، بزرگ ترین 
صادرکننده نفت در جهان، به دلیل کاهش 
قیمت نفت، پنجشنبه، بودجه سال 2015 را 
با یک کسری هنگفت 6 /38 میلیارد دالری 

اعالم کرد. 
به گزارش ایرنا، به نقل از روزنامه انگلیسی 

زبان اکونومیک تایمز هند، براساس بیانیه ای 
که در تلویزیون دولتی عربس��تان س��عودی 
قرائت شد، پیش بینی می ش��ود هزینه های 
این کشور در سال 2015 بالغ بر 860 میلیارد 
ریال س��عودی )229 میلی��ارد دالر امریکا( 
و درآمده��ای آن بالغ ب��ر 715 میلیارد ریال 

سعودی )7 /190 میلیارد دالر امریکا( باشد. 

 کسری بودجه هنگفت عربستان سعودی 
در سال 2015



تحری��م بانک ه��ای ایران��ی 
سبب شد حدود 450 میلیون 
دالر در یک س��ال ب��ه صنعت 
نس��اجی ض��رر وارد ش��ود. در 
ح��ال حاض��ر فع��االن صنعت 
نساجی برای تامین مواد اولیه 
و ماش��ین آالت مورد نیاز خود 
باید پ��ول را از طریق صرافی ها 
انتقال دهند. این مسئله سبب 
می شود در برخی موارد کاال به 
سفارش دهنده نرس��د یا اینکه 
کیفی��ت آن مطابق س��فارش 

اولیه نباشد. 
ب��رای  نس��اجی  صنع��ت 
تامین بخش��ی از م��واد اولیه و 
ماش��ین آالت مورد نیاز خود به 
خارج از کش��ور وابس��ته است، 
ام��ا تحریم ه��ای بانکی، س��د 
راه ای��ن صنعت شده اس��ت. در 
حال حاضر نق��ل و انتقال پول 
با سیس��تم چمدانی یا صرافی 
انج��ام می ش��ود و ای��ن روند، 
خس��اراتی را به صنعت نساجی 
تحمی��ل کرده اس��ت. ضم��ن 
آنکه با تحری��م بانک ها، هزینه 
نق��ل و انتق��ال پ��ول افزایش 
یافته و ب��ه این ترتی��ب تولید 
کاالی ایران��ی نیز گ��ران تمام 
می ش��ود. در چنی��ن رون��دی 
محص��ول تولید داخ��ل قدرت 
رقابت خود با نمونه های مشابه 
خارج��ی را از دس��ت می دهد 
و اینجاس��ت ک��ه پارچه ه��ای 
قاچ��اق ی��ا محصوالت��ی که از 
طریق چمدانی به کش��ور وارد 
می ش��وند، بازار ایران را اشباع 
ک��رده و کارخانه های نس��اجی 
یکی پس از دیگ��ری از چرخه 

تولید خارج می شوند. 

پرداخت کارمزد 
4درصدی به صرافی ها

ب��ا تحری��م بانک ه��ا، فعاالن 
صنعت نساجی برای انتقال پول 
خود باید به صرافی ه��ا کارمزد 
پرداخت کنند. علیرضا حائری، 
دبیر انجمن صنایع نس��اجی به 
»فرص��ت ام��روز« می گوید که 
میزان کارم��زد صرافی ها حدود 

5-4 درصد است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
پرداخ��ت کارمزد ب��رای نقل و 
انتقال پول قیمت تمام ش��ده 
تولی��د را ب��اال می ب��رد، اضافه 
می کند که حداقل ی��ک تا دو 
درص��د کارمزد بای��د پرداخت 
ش��ود تا پ��ول از کش��ور خارج 
ش��ود. س��پس این پول از مبدا 
دیگری برای خری��د مواد اولیه 
مورد نیاز به کش��ور فروش��نده 
ارس��ال ش��ود. این روند قیمت 
تم��ام ش��ده را ب��رای صنعت 
نس��اجی افزایش داده و مشکل 
نقدینگ��ی را در ای��ن بخ��ش 

تشدید می کند. 
ح�ائ���ری م�ی گ�وی��د: در 
ش��رایطی که بانک های ایرانی 
تحریم هستند و فعاالن صنعت 
نس��اجی نمی توانند اق��دام به 
 )LC( گشایش اعتبار اسنادی
کنند، خریدها بای��د اعتمادی 
انجام ش��ود. ام��ا اگ��ر بانک ها 
فع��ال باش��ند، دیگ��ر خریدار 
نیازی ب��ه پذیرش ریس��ک در 
معامل��ه ندارد، زی��را بانک های 
دو کشور تضمین می کنند که 
پول از سوی خریدار به حساب 

فروشنده واریز ش��ود و کاال در 
کش��ور س��فارش دهن��ده، به 

خریدار تحویل شود. 
وی حجم مبادالت س��االنه 
صنعت نس��اجی ب��رای تامین 
م��اده اولی��ه، ماش��ین آالت و 
غیره را یک میلی��ارد و 300 تا 
یک میلی��ارد و 500 میلی��ون 

دالر اعالم می کند. 
دب�ی���ر ان�جم��ن صنای��ع 
نس��اجی در پاس��خ ب��ه ای��ن 
پرس��ش که حج��م زیان های 
ناش��ی از تحری��م بانک ها به 
صنعت نس��اجی چقدر است، 
می گوید ک��ه برآورد دقیقی از 
میزان خس��ارات وجود ندارد 
زی��را هیچ یک از فع��االن این 
صنعت در رابطه با خس��ارات 
وارده صحب��ت نمی کنند، اما 
ب��رآورد می ش��ود ک��ه میزان 
خس��ارت وارده ب��ه صنع��ت 
حدود 20 تا 30 درصد حجم 

واردات ساالنه باشد. 

محموله 650 هزار دالری 
به مقصد نرسید

پنب��ه یک��ی از م��واد مورد 
نیاز صنعت نس��اجی است که 

س��االنه حدود 50 ت��ا 80 هزار 
تن از آن، به وس��یله کشورهای 
ازبکس��تان  و  تاج�ی�کس��تان 
قوانی��ن  ت�ام�ی��ن می ش��ود. 
ای��ران  خ��اص  قرنطین��ه ای 
س��بب ش��ده فع��االن صنعت 
نس��اجی نتوانند نیازهای خود 
را از بازاره��ای کش��وری نظیر 
هند که بانک ه��ای آن با ایران 
تبادالت تج��اری دارند، تامین 
کنند. ش��روین بادامچی، عضو 
هیات مدی��ره انجم��ن صنایع 
نساجی گروه صنعتی شادیلون 
نی��ز ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه هند 
تنها کش��وری اس��ت که ایران 
می تواند به ص��ورت اعتباری از 
آن خرید کند، از محدود شدن 
بازاره��ای تامی��ن پنب��ه مورد 
نی��از صنعت نس��اجی کش��ور 
به ازبکس��تان و تاجیکس��تان 

گله مند است. 
وی ب��ه »فرص��ت ام��روز« 
می گوی��د که ای��ران ب��ه طور 
و  ازبکس��تان  از  رس��می 
تاجیکس��تان پنب��ه خریداری 
می کند، اما به دلیل محدودیت 
ناش��ی از اعم��ال تحریم های 
بانکی، تب��ادالت مال��ی باید از 

طری��ق صرافی ها انجام ش��ود 
در نتیج��ه ریس��ک معامالت 

افزایش می یابد. 
می کن��د  بی��ان  بادامچ��ی 
که ش��رکت وی یکب��ار پول از 
طریق صرافی به کش��ور هدف 
فرس��تاده، اما هیچ گاه محموله 
س��فارش داده ش��ده به ایران 

ارسال نشده است. 
وی با اش��اره به اینکه هنوز 
به دنب��ال اس��ترداد محموله 
300 تن��ی پنب��ه خری��داری 
ش��ده هس��تند، ارزش ای��ن 
محمول��ه را 650 ه��زار دالر 

اعالم کرد. 

سلب قدرت مرجوعی 
سفارشات

افزای��ش قیمت م��اده اولیه 
مورد نیاز یک کارخانه و تحمل 
ریس��ک نرس��یدن محصول به 
دس��ت س��فارش دهنده فق��ط 
بخشی از تبعات تحریم سیستم 
بانکی ایران و تاثیر آن بر صنعت 
نساجی اس��ت. علیرضا حائری، 
دبیر انجم��ن صنایع نس��اجی 
به »فرص��ت ام��روز« می گوید 
که به دلیل نب��ود تضمین های 
بانکی، گاه��ی کاالی خریداری 
ش��ده با کیفیتی که مورد نظر 
همخوانی  بوده  سفارش دهنده 

ندارد. 
وی اضاف��ه می کن��د ک��ه 
خری��دار ایرانی با س��ختی و 
از طری��ق صرافی پ��ول خرید 
پنب��ه درجه یک را به کش��ور 
می کن��د،  ارس��ال  مقص��د 
در  دریافت��ی  ام��ا محمول��ه 
بررس��ی  م��ورد  آزمایش��گاه 
قرار گرفته و خری��دار متوجه 
می ش��ود که پنبه درجه دو به 
جای پنبه درجه یک به ایران 

ارسال شده است. 
وی عن��وان می کن��د که به 
دلیل نبود تضمین های بانکی، 
خریدار نمی تواند این مسئله را 
پیگیری کن��د و قدرت مرجوع 
کردن کاالی خریداری ش��ده 
از فعاالن صنعت نساجی ایران 

سلب شده است. 

تحریم بانک های ایرانی به همراه داشت

450میلیون دالر ضرر یک ساله صنعت نساجی

وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
گف��ت: ب��رای ارتق��ای کیفی��ت 
محصوالت و خدمات تولیدی باید 
از تجارب جهان به��ره برد، ضمن 
اینکه در کنار آن راه های افزایش 
بهره وری و کیفیت را شناس��ایی 

کرد. 
ب��ه گ��زارش ش��اتا، محمدرضا 
نعمت زاده، با اشاره به اینکه جلب 
رضای��ت مش��تریان محص��والت 
تولیدی و خدمات نیاز مستمر به 
ارتق��ای کیفی��ت آن دارد، افزود: 
عالوه ب��ر این با س��اخت کاالهای 
بادوام ت��ر و ارائه خدم��ات پس از 
فروش، اتخ��اذ بهتری��ن رویه در 
طراح��ی و س��اخت محص��والت 
و رعای��ت اس��تانداردهای علمی 
تدوی��ن ش��ده می توانن��د در امر 
مشتری مداری و ادامه تولید موثر 

واقع شوند. 
او افزود: اتخ��اذ  اقتصادی ترین 
روش ب��رای س��اخت کاالی تمام 
ش��ده، الگوب��رداری از نمونه های 
کاالهای خوب خارج��ی ، رقابت 
درس��ت، س��الم و علمی با س��ایر 
تولید کنندگان داخلی و خارجی، 
بهره گی��ری از تج��ارب و دان��ش 
اس��اتید و دانش آموختگان حوزه 
صنع��ت جملگ��ی ب��رای ارتقای 
کیفی��ت و خل��ق اث��ری زیب��ا و 

جامعه پسند، مفید واقع شود. 
وی درادام��ه مصادی��ق خ��ود 
در ارتق��ای کیفی��ت ب��ه صنایع 
کف��ش،  پوش��اک،  نس��اجی، 
فرش دس��تی، ماش��ینی وکاشی 

وسرامیک اش��اره کرد و 
گفت: ایجاد مدارس مد، 
به کار گی��ری نقاش��ان و 
تعامل  طراح،  هنرمندان 
ب��ا دانش��کده های هنر، 
مراجعه به آرش��یو کتب 
و اس��ناد قدیمی و س��ایر 
روش ه��ا می تواند عالوه 
مش��تریان  نظر  برتامین 
بی روی��ه  واردات  از 
محص��والت بی کیفی��ت 
خارجی از جمل��ه پارچه 

بکاهد. 
نعم��ت زاده، در ادامه با اش��اره 
ب��ه اینکه ع��الوه ب��ر محصوالت 
بای��د روش ه��ای اداری م��ان نیز 
باید کیفی ش��ود، گفت: در حوزه 
قانون گ��ذاری نی��ز باید ب��ا لحاظ 
از  جلوگی��ری  مقررات زدای��ی، 
تصوی��ب قوانین متع��دد و بی اثر، 
دس��ت وپاگیر،  قوانی��ن  ح��ذف 
خودم��ان را ب��ه پیش��رفت های 

حاصله در دنیا نزدیک کنیم. 
وی در پایان گفت: خوشبختانه 
انسان های فرهیخته و با استعداد 

ای��ران  در جمه��وری اس��المی 
فراوان اس��ت ک��ه با شناس��ایی و 
به کار گی��ری اس��تعدادهای آنان 
باید ب��ه تولید محص��والت کیفی 

مبادرت کنیم. 

قطب صادرات صنایع 
معدنی کشور 

نعم��ت زاده، در جری��ان س��فر 
اس��تانی هیات دولت به اس��تان 
خراس��ان جنوب��ی با حض��ور در 
جلس��ه توسعه و س��رمایه گذاران 
این اس��تان ب��ا بیان ای��ن مطلب 
اف��زود: این اس��تان ب��ا دارا بودن 
10 درص��د وس��عت و یک درصد 
جمعیت کشور از نعمات و مواهب 
طبیعی سرشاری برخوردار است. 
از س��وی دیگر، ش��رایط س��خت 

جغرافیایی بر ای��ن منطقه حاکم 
بوده و توانس��ته خود را با شرایط 
کم آب��ی وف��ق داده و راهکارهای 

خروج از آن را پیدا کند. 
مهن��دس نعم��ت زاده در ادامه 
با اش��اره به اینکه اس��تان 
خراس��ان جنوبی استانی 
در  و  اس��ت  معدن خی��ز 
تمام زمینه های اقتصادی 
ش��رایط  دارای  مع��دن 
بس��یار خوبی است، افزود: 
از 20  هم اکن��ون بی��ش 
نوع م��واد مختلف معدنی 
در مع��ادن این اس��تان به 
چشم خورده که در حوزه 
مع��دن و صنای��ع معدنی 
نیاز به سرمایه گذاری های 
جدید معدنی هم از داخل 
استان و هم سایر اس��تان ها برای 
اس��تحصال و بهره برداری جهت 
مصرف داخل��ی و صنای��ع پایین 

دستی دارد. 
مهندس نعم��ت زاده، ب��ا بیان 
اینکه امروز در این اس��تان واحد 
6 هزار تن��ی »منیزیم« در منطقه 
ف��ردوس را افتتاح کرده اس��ت، 
گفت: ظرفیت این واحد به تدریج 
قاب��ل افزای��ش اس��ت و ب��رآورد 
مصرف س��االنه آن به میزان س��ه 
هزار ت��ن و همی��ن مق��دار برای 

صادرات آن در نظر گرفته ش��ده 
است. مهندس نعمت زاده در ادامه 
با اش��اره به س��ایر پتانسیل های 
معدنی استان خراس��ان جنوبی، 
تصری��ح ک��رد: طی هش��ت ماهه 
گذش��ته ب��ه می��زان دو میلیون 
تن زغال س��نگ از معادن جنوب 
طب��س برداش��ت ش��ده ک��ه با 
همکاری ه��ای ایمی��درو و بخش 
خصوصی ب��ا اج��رای پروژه های 
جدید این میزان تا چه��ار تا پنج 
میلیون ت��ن دیگر قاب��ل افزایش 

است. 
وزیر صنعت، مع��دن وتجارت 
در ادامه گفت: ب��ا همت ایمیدرو 
از  گذش��ته  س��ال  اواخ��ر  در 
20کیلومت��ری متری م��رز این 
اس��تان کار مطالعات اکتش��افی 
زمینه ه��ای  ک��ه  ش��ده  آغ��از 
س��رمایه گذاری های جدیدی را 
برای بخش خصوصی در فلزاتی 
نظی��ر مس، آهن، طال، س��رب و 

روی معرفی کرده است. 
وی تصری��ح ک��رد: ب��ا وج��ود 
ذخایر عظی��م معدنی در مرزهای 
مش��ترک با کش��ورهای همسایه 
از جمل��ه افغانس��تان و افزای��ش 
رواب��ط اقتص��ادی می توانن��د به 
س��رمایه گذاری های مشترک در 

این زمینه منجر شود. 

سیدمحمد علی سیدابریشمی، 
مع��اون وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تج��ارت اعالم ک��رد: اصالح طرح 
معافیت مالیاتی برای ش��هرک ها 
و نواحی صنعتی در دس��ت اقدام 

است. 
مدیرعام��ل س��ازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعتی 
ایران ب��ا بی��ان اینک��ه اصالح 
ط��رح معافی��ت مالیات��ی برای 

ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی 
ک��ه در ش��عاع 30 کیلومت��ری 
ش��هرها قرار دارند، در دس��ت 
انجام اس��ت، اظه��ار امیدواری 
کرد: ب��ا تصویب ای��ن طرح در 
مجل��س ش��هرک ها و نواح��ی 
صنعت��ی ب��ا فاصل��ه کمت��ر به 
مراک��ز اس��تان ها نیز مش��مول 

طرح معافیت مالیاتی ش��وند. 
او ضمن بی��ان اهمیت توجه 

به مش��کالت صنعتگران گفت: 
صنع��ت  در  کم آب��ی  مش��کل 
فقط مختص خراس��ان جنوبی 
نیس��ت و ی��ک مش��کل مل��ی 
اس��ت و نیازمند عزم ملی برای 
این مش��کل  برط��رف ک��ردن 
اس��ت. از کل آب مصرف��ی در 
در  1/8درص��د  فق��ط  کش��ور 
بخش صنایع ب��زرگ و کوچک 
تخصی��ص داده ش��ده ک��ه در 

تالش هس��تیم این میزان را به 
پنج درصد افزای��ش دهیم و با 
این میزان بخ��ش قابل توجهی 
از مش��کالت آب م��ورد نی��از 

صنایع برطرف خواهد ش��د. 
مدیر عام��ل س��ازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعتی 
با اش��اره به اش��کال های قانون 
مالیات بر ارزش افزوده، تصریح 
کرد: در حال حاضر س��ه درصد 

پول مالیات ب��ر ارزش افزوده به 
می شود  پرداخت  ش��هرداری ها 
و این درحالی اس��ت که تمامی 
زیبای��ی  و  نظاف��ت  خدم��ات 
ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی 
بر عه��ده ش��رکت های خدماتی 
متش��کل از صنعتگران اس��ت و 
درصدد هس��تیم که بخش��ی از 
این پول به ش��هرک ها و نواحی 

صنعتی تخصیص یابد. 

استفاده از تجارب دنیا الزمه ارتقای کیفیت است

اصالح طرح معافیت مالیاتی برای شهرک های صنعتی
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شهرک صنعتی

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده 
واگذاری معدن به همسر یک مدیر دولتی 

 معاون ام��ور معادن و صنایع معدن��ی گفت: پرونده 
معدنی که به همس��ر یکی از مدیران دولت قبل واگذار 
شده بود، در دس��تگاه قضایی بسته ش��ده و قرار است 
وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را بررس��ی کند که 
س��ازمان ایمیدرو برای بار دوم ش��کایت کرده که این 

معدن را پس بگیرد. 
جعفر س��رقینی در گفت وگو با ایس��نا با بیان اینکه 
ای��ن پرونده مرب��وط به س��ال 1381 ب��وده و اصال به 
مسئوالن فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط 
نیست، اظهار کرد: یکی از نمایندگان بدون ذکر زمان، 
این مسئله را که مربوط به س��الیان پیش بوده، مطرح 
کرده که باعث مخدوش ش��دن اذهان عمومی ش��ده 
اس��ت. وی با بیان اینکه این معدن مربوط به همس��ر 
یکی از کارمندان قراردادی یکی از ش��رکت های تابعه 
بوده اس��ت، اظه��ار ک��رد: در آن زمان طب��ق قانون و 

براساس مجوز، این معدن ثبت شده است. 
معاون ام��ور مع��ادن و صنایع معدن��ی در خصوص 
اقدامات انجام ش��ده برای رس��یدگی به ای��ن پرونده 
گفت: در حال حاضر این پرونده بسته شده و قرار است 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت آن را بررس��ی کند و 
سازمان ایمیدرو نیز برای بار دوم شکایت کرده که این 

معدن را پس بگیرد. 
سرقینی در رابطه با معادنی که حقوق دولتی پرداخت 
نمی کردند، اظهار ک��رد: دو معدن گل گه��ر و چادرملو 
در پرداخ��ت حقوق دولت��ی خ��ودداری می کردند که با 
فش��ارهایی که وارد کردیم قرار است حقوق دولتی خود 
را پرداخت کنند و هم اکنون فعالیت آنها ادامه دارد. وی با 
اشاره به امضای تفاهم نامه  سازمان محیط زیست و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: طب��ق این توافق نامه قرار 
شده که در 30 منطقه، معادن تا پایان ذخایر فعالیت خود 
را ادامه بدهند و سازمان محیط زیست مانع فعالیت آنها 

نشود. 
معاون ام��ور مع��ادن و صنای��ع معدنی ادام��ه داد: 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت به ارتقای سطح این 
30 منطق��ه موافقت کرده اس��ت تا پ��س از پایان کار 
معادن این محدوده ها توسط س��ازمان محیط ارتقای 

سطح داده شود. 
وی در پاس��خ به اینکه چه ش��رکت هایی می توانند 
در مزایده های بزرگ سنگ آهن شرکت کنند؟ اظهار 
کرد: کس��انی می توانند در مزایده ه��ای معادن بزرگ 
سنگ آهن شرکت کنند که در چرخه تولید فوالد قرار 
داشته باش��ند. یعنی در تولید گندله، کنسانتره و آهن 

اسفنجی مشغول فعالیت باشند. 

60 درصد صنایع گیالن در مرحله 
تعطیل یا نیمه تعطیل به سر می برد 
عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
گفت: در حال حاضر، س��ه حوزه صنعت، کشاورزی و 
گردشگری از نقاط قوت گیالن محسوب می شوند و در 
صورت توجه کافی دولت به این بخش ها ش��اهد رونق 

این استان خواهیم بود. 
غالمعل��ی جعفر زاده ایم��ن آب��ادی، در گفت وگو با 
خانه ملت گف��ت: اکنون 60 درص��د صنایع گیالن در 
مرحله تعطیل یا نیمه تعطیل به سر می برند و این مهم 
باعث کندی چرخ اقتصادی اس��تان می شود. نماینده 
مردم رشت در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: عدم 
توانایی در بازپرداخت اقس��اط، سوء مدیریت در ارزش 
ملی پول، افزایش نرخ دالر و خأل سرمایه در گردش از 
مهم ترین عوامل تعطیلی این صنایع اس��ت. وی افزود: 
خأل س��رمایه در گردش مهم تری��ن و تاثیرگذارترین 
عاملی اس��ت که با ایجاد آن می ت��وان از تعطیلی 50 

درصدی صنایع گیالن جلوگیری به عمل آورد. 
عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی بیان کرد: کشاورزی استان گیالن که 
با وجود عدم حمایت های دولت های مختلف همچنان 
پربار است، چنانچه روند کشاورزی اصالح شود، شاهد 

رونق بیشتری خواهیم بود. 
نماینده مردم رش��ت در مجلس ش��ورای اس��المی 
تصریح کرد: در حال حاضر، کش��اورزی به صورت کلی 
مقرون به صرفه و اقتصادی نیس��ت و خرید تضمینی 

محصوالت کشاورزی به درستی صورت نمی گیرد.
وی افزود: خرید تضمین��ی دو محصول چای و برنج 
در گی��الن صورت می گی��رد، اما وجوه ای��ن خرید به 
موقع پرداخت نمی ش��ود و این امر موجب نارضایتی 
کش��اورزان گیالنی می ش��ود. ای��ن نماین��ده مردم 
در مجلس   ش��ورای اسالمی تش��ریح کرد: باال بودن 
ارزش ملکی زمین و پایین بودن ارزش کش��اورزی در 
گیالن به تمایل کشاورزان به فروش امالکشان منجر 

می شود. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اس��المی تاکید کرد: این مس��ئله یکی از علل 
کاهش رون��ق کش��اورزی گیالن اس��ت و ب��ه یقین 
کشاورز با در نظر گرفتن سود تبدیل زمین کشاورزی 

خود به ویال فروش ملک را ترجیح می دهد. 
نماینده مردم رش��ت در مجلس ش��ورای اسالمی 
اظهار کرد: این در حالی اس��ت که اگر توجه بیشتری 
به کشاورزی ش��ود، اش��تغالزایی صورت گرفته و نرخ 

بیکاری حداقل 10 درصد کاهش می یابد. 
وی در خصوص گردش��گری افزود: گردش��گران به 
دلیل نامناس��ب بودن زیرس��اخت ها، خأل اقامتگاه ها، 
هتل، مس��یر عبور و مرور و حتی خأل س��رویس های 
بهداشتی بین راهی از گیالن صرفا عبور می کنند و در 

این استان متمرکز نمی شوند. 

بیش از 66 درصد از برنامه تولید 
مس کاتد تحقق یافت

 مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: برنامه پیش بینی ش��ده در سال جاری 
دس��تیابی به 194 هزار تن مس کاتد است که تا پایان 
هشت ماهه س��ال جاری بیش از 66 درصد آن تحقق 

یافت. 
سیدمحمد فاطمیان در گفت وگو با ایرنا، اظهار کرد: 
تولید ش��مش کاتد مس طی فروردین تا آبان ماه سال 
جاری افزون بر 129 هزار تن ش��د که در واقع، نسبت 
به عملکرد پایان مهرماه بیش از 15.4 هزار تن افزایش 

تولید حاصل شد. 
وی ظرفیت نصب ش��ده در این بخ��ش را 255 هزار 
تن ذکر کرد و افزود: انتظار می رود، براساس استراتژی 
تدوین شده برای مس که با همکاری دانشگاه صنایع و 
معادن صورت گرفته، به تولید 850 هزار تن مس کاتد 

در قالب سند چشم انداز دست یابیم. 
حدود پنج درص��د از ذخایر جهانی م��س در ایران 
واقع ش��ده و آمارها نش��ان می ده��د، 34 معدن مس 
درکش��ور فعالیت دارند که 14 معدن در استان کرمان 

واقع است. 
گزارش های منتش��ر ش��ده حاک��ی اس��ت، میزان 
ظرفیت نصب ش��ده در صنایع پایین دس��تی مس که 
در حوزه مفتول، مقاطع، لوله و غیره فعالیت می کنند 
حدود 940 هزار تن اس��ت، اما به دلیل مصرف پایین 
مواد ساخته شده در سطح ملی بهره وری در این بخش 

بسیار پایین و حدود 20 درصد است. 
فاطمیان خاطرنش��ان کرد: تولید  آن در هشت ماهه 
سال جاری به رقم 156 هزار و 993 تن رسید و تولید 
کنس��انتره مس هم در این مدت 523 هزار و 598 تن 

ثبت شد. 
وی افزود: بررسی ها نش��ان می دهد، در سطح اروپا 
20 واح��د تولیدکنن��ده صنای��ع پایین دس��تی مس 
فعالیت دارند، در حالی که ام��روز در ایران 120 واحد 
پایین دس��تی مس مش��غول ب��ه کارش��ده اند و گفته 
می شود در اغلب اس��تان ها حداقل یک واحد کوچک 

سیم، کابل و غیره وجود دارد. 
فاطمیان تصری��ح کرد: ض��رورت س��رمایه گذاری 
جدید در بخش مس به منظ��ور ارتقای ظرفیت امری 
اجتناب ناپذیر اس��ت و در کنار آن اج��رای طرح های 
توسعه که پیش بینی ش��ده باید به مورد اجرا گذاشته 

شود. 
این مقام مس��ئول، تولید 24 میلی��ون و 120 هزار 
و 159 ت��ن س��نگ س��ولفیدی را به عن��وان عملکرد 
هش��ت ماهه امس��ال در این بخش ذکر کرد که عالوه 
برآن در این دوره تولید س��ه هزار و 844 تن کنسانتره 
مولیبدن، 26 هزار و 508 ت��ن مفتول و 346 تن لجن 

محتوای طال و نقره نیز به دست آمد. 
به گفت��ه وی، کل اس��تخراج مس در دوره هش��ت 
ماهه ابتدایی امس��ال 108 میلیون و 719 هزار و 487 
تن بود و انتظ��ار می رود، طی پنج س��ال آینده معادن 
کوچک بتوانند 200 هزار تن به تولید کنسانتره کشور 
بیافزایند که در ای��ن زمینه حداقل دو ه��زار میلیارد 

تومان باید سرمایه گذاری شود. 
وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح های توسعه مرحله 
دوم سرچش��مه و س��ونگون در مجم��وع 300هزار تن 
کنس��انتره به ظرفیت مس کش��ور می افزاید که حدود 

70 هزار تن مس خالص در بر دارد. 

تقویت مشاغل خانگی و خرد 
راهکار خروج از اقتصاد نفتی

مدیر صندوق مهر امام رضا )ع( اس��تان تهران با بیان 
اینکه برای خروج از اقتص��اد نفتی، دولت باید توجه خود 
را به صنایع و کسب و کارهای خرد و کوچک و ایجاد شبکه 
برای آنها معطوف کن��د، گفت: حمایت از خوش��ه های 

کسب و کار موجب رونق تولید و اشتغال می شود. 
 عباس شفیعی در گفت وگو با فارس، درباره لزوم خروج 
اقتصاد کشور از وابستگی به درآمدهای نفتی اظهار کرد: 
اقتصاد نفتی تبعات زیادی برای کشور به بار می آورد که 
یکی از مهم ترین آنها وجود بیماری هلندی اس��ت. وی 
افزود: بیم��اری هلندی ب��ه جهت تاثیری ک��ه در تولید 
می گذارد سایر بخش های اقتصادی کش��ور را از داشتن 
حاشیه سود خارج می کند و شوک های آنی به بخش های 

پولی و مالی وارد می کند. 
ش��فیعی گفت: در واقع این مس��ئله س��المت اداری 
را تحت الش��عاع خود ق��رار داده و یک��ی از عوامل ایجاد 
دولت های رانتی به ش��مار می آید. مدی��ر صندوق مهر 
امام رضا )ع( اس��تان تهران افزود: البته به همان دلیل که 
اقتصاد نفتی برای کش��ور مطلوب نیست، اقتصادی هم 
که فقط نگاه صادراتی داشته باشد نمی تواند مشکالت را 
برطرف  کند. برای مثال، کشور چین یک اقتصاد متکی به 
صادرات دارد، اما بسیاری از کارشناسان نگران این مسئله 
هستند که تقاضا در این کش��ور برای انبوه کاالهایی که 
تولید می شود وجود ندارد. وی تصریح کرد: اصالح نظام 
تعرفه ها، اص��الح نظام مالیاتی و کاه��ش حجم دولت از 
جمله مواردی است که می تواند کش��ور را در این مسئله 
یاری کند، چون اگر کش��ور با یک نظام مالیاتی درست و 
از طریق پول مردم اداره شود، به این راحتی حجم دولت و 

هزینه های آن افزایش پیدا نمی کند. 
 مدیر صندوق مهر امام رضا )ع( استان تهران گفت: 
در ش��رایطی که کش��ور در حال گذار از اقتصاد نفتی 
اس��ت، این مس��ئله اهمیت دارد که بودجه کمتری به 
صنایع س��رمایه بر داده ش��ود و دولت توجه خود را به 
سمت صنایع و کسب و کارهای خرد و کوچک و ایجاد 

شبکه برای آنها معطوف کند. 

مس

اشتغال

معدن

صنعت

لیال مرگن



قیمتنوع ارز 

3,5560دالر امریکا

4,3630یورو

5,5400پوند انگلیس

3,1300دالر کانادا

9780درهم امارت

3,6350فرانک سوئیس

1,5650لیر ترکیه

960ریال عربستان

1,0500رینگت مالزی

12,2000دینار کویت

5950یوآن چین

580روپیه هند

299,00ین ژاپن

30دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

1,198,1اونس طال

438,000مثقال طال

101,110طالی 18 عیار

988,000سکه بهار ازادی

988,000سکه امامی

498,000سکه نیم

271,000سکه ربع

173,000سکه گرمی

عزم قاطع بانک شهر در نزدیک 
شدن به بانکداری روز دنیا

مدیر عامل بانک شهر، با اش��اره به عزم قاطع این بانک  
در نزدیک ش��دن به بانکداری روز دنیا اظهار کرد: امروز 
بانکداری با روش س��نتی قابل ارائه نیس��ت و از آنجا که 
مردم خواهان دریافت راحت ت��ر و به روزتر خدمات بانکی 
هستند، بانک شهر درصدد توس��عه خدمات الکترونیکی 

بانکی است. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک ش��هر، دکتر حس��ین 
محمد پورزرندی، ب��ا بیان این مطلب اظه��ار کرد: مردم 
می توانند نظارت خوبی بر بانک ها داش��ته باشند و تصور 
ما این اس��ت که اگر مردم بر کار بانک ها نظارت داشتند، 

شاهد اختالس های بزرگ بانکی نبودیم. 
وی با اش��اره به افزایش رضایتمندی م��ردم از عملکرد 
بانک طی چند ماه گذش��ته خاطر نش��ان ک��رد: از زمان 
راه اندازی س��امانه 8655 رضایتمندی م��ردم از عملکرد 

بانک، به بیش از 50 درصد رسیده است. 
مدیر عامل بانک شهر، با تاکید بر اینکه مشتری مداری 
در اولویت اقدامات بانک اس��ت، تصریح ک��رد: در زمینه 
احترام مش��تری نی��ز رضایتمن��دی ش��هروندان از 49 
درصد به 68 درصد رس��یده که به طور حتم این میزان، 
 نقطه مطل��وب ما نیس��ت و باید ب��ه بی��ش از 90 درصد

 افزایش یابد. 

مدیر روابط عمومی 
بانک ایران زمین درگذشت

مدیر روابط عموم��ی بانک ایران زمی��ن  براثر بیماری 
درگذشت. 

 ابراهیم دربانیان که س��ابقه فعالیت در سازمان تامین 
اجتماعی را نی��ز در پرونده پ��ر بار کاری خود داش��ت از 
مدیران خوش برخورد و آگاه به علم روابط عمومی کشور 

محسوب می شد. 
»فرص��ت ام��روز«، ضایعه از دس��ت رفتن ای��ن عزیز 
را تس��لیت می گوی��د و از خداون��د من��ان خواس��تار 
 صب��ر ب��رای خان��واده محت��رم، هم��کاران و دوس��تان

 متوفی است. 

امکان پرداخت قبوض 
با سرویس 727بانک سینا 

با نصب نرم افزار پرداخت س��رویس 727 بانک سینا در 
تلفن های همراه، امکان پرداخت آسان قبض و همچنین 
خرید ش��ارژ بدون نی��از ب��ه اینترن��ت وGPRS، فراهم 

می شود. 
با استفاده از این نرم افزار که قابل نصب روی تلفن های 
همراه دارای سیستم عامل اندروید است، امکان پرداخت 
قبض مش��ترکان هم��راه اول و ایرانس��ل از طریق بارکد 
روی قبض )نگه داشتن قس��مت بارکد روی صفحه تلفن 
همراه( و همچنین با استفاده از پیامک های قبض همراه 

اول فراهم شده است. 
خرید ش��ارژ همراه اول، ایرانس��ل و رایتل و همچنین 
مش��اهده فهرس��ت قبوض پرداخت��ی توس��ط کاربر از 
دیگر خدمات نس��خه اندروید س��رویس 727 بانک سینا 
محسوب می شود.  این نرم افزار از طریق وب سایت بانک 
سینا به نش��انی www.sinabank.ir و همچنین کافه 

بازار قابل دریافت است. 

دالر 3556 تومان
 بازار س��که و ارز  و پس از تعطیالت چندروزه از آرامشی 
نسبی برخوردار بود. در آخرین روز کاری بازار قیمت هرگرم 
طالی 18 عیار به101 هزار و 110 تومان رسید. همچنین 
قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید988,000 تومان و سکه 
طرح قدیم 988,000تومان بود. قیمت هر دالر امریکا هم به 

3556تومان و هر یورو به 4363 تومان رسید. 

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

پنجشنبهچهارشنبهسه شنبه

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

3 5 5 0
3545
3540
3535
3530
3 5 2 5
3 5 2 0
3 5 1 5
3 5 1 0
3 5 0 5

تعداد معامالت
6 0 0 0 0

5 0 0 0 0

4 0 0 0 0

3 0 0 0 0

2 0 0 0 0

1 0 0 0 0

0

حجم معامالت به میلیون
4 0 0 0

3 5 0 0

3 0 0 0

2 5 0 0

2 0 0 0

1 5 0 0

1 0 0 0

5 0 0

0

ارزش معامالت به میلیون
8 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

0

روزهای هفته

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

سکه طرح قدیم

991
991
993
993
989
988

سکه طرح جدید

996
996
999
999
988
978

نیم سکه

496
496
497
497
498
497

ربع سکه

270
270
270
270
271
270

سکه 1 گرمی

172
172
173
173
172
171

قیمت سکه در هفته گذشته )هزار تومان(
روزهای هفته

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

قیمت هر اونس طالی جهانی)دالر(

1195/20
1195/20
1199/10
1199/10
1178/70
1179/60

هر مثقال طالی 17 عیار)ریال(

4,390,000
4,390,000
4,395,000
4,395,000
4,380,000
4,381,000

هر گرم طالی 18 عیار )ریال(

1,013,400
1,013,400
1,014,600
1,014,600
1,011,100
1,032,100

قیمت طال در ایران و جهان

تاریخ

1393/9/29
1393/9/30
1393/10/1
1393/10/2
1393/10/3

شاخص کل

69,532
69,532
70,094
70,094
70,154

شاخص  صنعت

58,299
58,299
58,687
58,687
58,737

شاخص شناور آزاد

79,302
79,302
80,156
80,156
80,238

شاخص های مهم بورس تهران در هفته گذشته

تاریخ

1393/9/29
1393/9/30
1393/10/1
1393/10/2
1393/10/3

حجم معامالت به میلیون

664
664
731
731
3513

ارزش معامالت)میلیون ریال(

1729142
1729142
1856002
1856002
7046625

تعداد معامالت

42384
42384
43915
43915
51454

جدول معامالت هفته گذشته در بورس تهران

14,216,913جمع 6,303224,052

سکه طرح قدیم

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

994
993
992
991
990
989
988
987
986
985

سکه طرح قدیم - سکه طرح طرح جدید

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

1005
1000
995
990

985
980
975
970
965
960

شاخص کل شاخص صنعت شاخص شناور آزاد

93/9/29 93/10/1 93/11/393/9/30 93/11/293/9/29 93/10/1 93/11/393/9/30 93/11/2 93/9/29 93/10/1 93/11/393/9/30 93/11/2

93/9/29 93/10/1 93/11/393/9/30 93/11/293/9/29 93/10/1 93/11/393/9/30 93/11/2 93/9/29 93/10/1 93/11/393/9/30 93/11/2

 70,300
7 0 , 2 0 0
7 0 , 1 0 0
7 0 , 0 0 0
6 9 , 9 0 0
69 ,800
69 ,700

 6 9 , 6 0 0
 6 9 , 5 0 0
 69 ,400
69 ,300

58,800

58,700

58,600

58,500

58,400

58,300

58,200

 5 8 , 1 0 0

58,000

80,400

8 0 , 2 0 0

8 0 , 0 0 0

79,800

 79,600

 79,400

7 9 , 2 0 0

7 9 , 0 0 0

78,800

 3544
 4364
 5562
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 3537
 4334
 5525
967
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دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دوشنبهیکشنبه
دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

شنبه
 3518
 4322
 5526

962

 3518
 4322
 5526

962

 3544
 4364
 5562

969

 3538
 4336
 5558

968

دلـار در بازار آزاد بازارهای مــــالی در هفـته گذشته

دالر در مرز 3248 تومان
سکه در مرز 914 هزار تومان

هر گرم طال در مرز 91 هزار تومان
هر اونس طالی جهانی در مرز 1163 دالر

ادامه از صفحه 1
پس از انتش��ار ای��ن گزارش 
توس��ط »فرصت ام��روز«، روز 
گذش��ته مهر گزارشی میدانی 
از ب��ازار ارز مخاب��ره ک��رد که 
براس��اس آن دالالن دوب��اره 
ش��روع به خرید گس��ترده ارز 
کرده اند. یکی از فروش��ندگان 
در ی��ک صراف��ی در می��دان 
فردوس��ی به مهر گف��ت: این 
روزها میزان تقاضا و درخواست 
ب��رای خری��د ارز دالر باال رفته 
اس��ت و برخی ه��ا ای��ن ارز را 
خری��داری   و ذخیره س��ازی 
می کنن��د و ب��ا نگه��داری آن 
در انتظ��ار افزای��ش قیمت در 
ماه های پایانی سال یا در سال 

94 هستند. 

چشم انداز آرام ارز در 
کوتاه مدت

فرش��اد قربانی در گفت وگو 
با  »فرصت امروز« با اش��اره به 
گزارش منتشر شده از بازار ارز 
گف��ت: در حال حاض��ر دلیلی 
برای باال رفتن قیمت ارز وجود 
ن��دارد. در گذش��ته، زمانی که 
قیمت ارز افزایش یافته اس��ت 
اگر دالیلش را بررس��ی کنیم، 
می بینیم  به چن��د دلیل عمده 
ضع��ف اقتصاد مل��ی و کاهش 
ارزش پ��ول، اتفاق��ات ناگهانی 
در ح��وزه سیاس��ت داخلی و 
در  به خص��وص  بین الملل��ی 
کشورهای همسایه که تاثیرات 
داخلی دارند یا س��وء مدیریت 
بان��ک مرکزی رخ داده اس��ت. 
م��ن ب��ه دالیل��ی ک��ه عرض 
می کنم اعتق��اد دارم. در حال 
حاضر در اف��ق یک ی��ا دو ماه 
آین��ده هیچ دلیلی برای رش��د 

قیمت ارز وجود ندارد. 
وی در ادامه افزود: براس��اس 

آماره��ای بان��ک مرک��زی که 
قاعدت��ا بای��د ب��ه ای��ن آمارها 
اعتم��اد کنی��م و دلیل��ی هم 
ندارد که ب��ازار به ای��ن آمارها 
بی اعتماد باش��د، دولت در یک 
سال گذش��ته توانس��ته است 
هم تورم اقتصاد کش��ور را مهار 
کند و هم رش��د اقتصادی را به 
4 درصد برس��اند. ممکن است 
برخ��ی رس��انه های مخالف بر 
طبل انکار بکوبن��د، اما برای ما 
اقتصاددان ها واضح اس��ت که 
دولت درمسیر درستی حرکت 
می کند و آمارهای منتشر شده 
حاکی از واقعیت های اقتصادی 
اس��ت. بنابراین در مدت زمان 
یادش��ده ارزش ری��ال که پول 
ملی ماس��ت ن��ه تنه��ا کاهش 
نیافت��ه، بلک��ه روند افزایش��ی 
هم داش��ته و از ثبات بیشتری 
برخوردار ش��ده اس��ت. پس از 
این ناحی��ه، هیچ محرکی برای 
افزایش قیمت ارز وجود ندارد. 

وی در ادام��ه اف��زود: از یک 
بع��د دیگ��ر ک��ه ب��ه موضوع 
ن��گاه کنی��م کش��ور در حال 

حاضر در امنیت کامل به س��ر 
می برد. مرزهای کشور باوجود 
گروه های��ی مانن��د داعش در 
عراق و امثالهم امن است و این 
گروه ها در اندازه ای نیستند که 
بخواهند تهدی��دی برای ایران 
به حس��اب آیند. کش��ورهای 
همسایه هم در وضعیت نسبی 
خوبی ب��ا ما ب��ه س��ر می برند. 
شرایط سیاس��ی داخلی هم از 
هیچ گزینه ای ک��ه بتوان آن را 
محرک بازار ارز به حساب آورد 

برخوردار نیست. 
قربان��ی تاکی��د ک��رد: بازار 
ارز هم به نظر من به درس��تی 
مدیریت می ش��ود. در نوس��ان 
اخی��ر ارز دیدی��م که س��یف،  
ریی��س کل بانک مرک��زی ب��ا 
ورود ب��ه موق��ع و اظه��ارات 
س��نجیده چگونه بازار را مهار 
مبنی براینکه  حرف هایی  کرد. 
بانک مرکزی قصد نوسانگیری 
از بازار ارز داش��ته است بیشتر 
مص��رف سیاس��ی دارد و در 
عمل هیچ ردپای��ی از این گونه 
تح��رکات بانک مرک��زی دیده 

نمی شود. 
این کارشناس اقتصادی در 
ادامه گفت: اما از یک موضوع 
نبای��د غاف��ل ش��د و آن تاثیر 
کاهش قیم��ت نفت بر اقتصاد 
کش��ور اس��ت. در حال حاضر 
بازار نفت در آش��فتگی به سر 
می برد و عربستان اعالم کرده 
اس��ت که قیمت نف��ت حتی 
اگر به بش��که ای 20 دالر هم 
برس��د تولید خ��ود را کاهش 
رییس جمه��ور،  نمی ده��د. 
اعتقاد داردک��ه کاهش قیمت 
نف��ت توطئه ای ب��رای کابینه 
وی بوده اس��ت و جالب اینکه 
پوتین هم کاهش قیمت نفت 
را متوجه روس��یه و کابینه اش 
می داند. ب��ه هر ح��ال دالیل 
سیاسی آن هر چه می خواهد 
باش��د، ام��ا باید دانس��ت که 
امید زی��ادی ب��ه ب��ازار نفت 
در س��ال 94 نمی رود. ش��اید 
کس��انی که در بازار ارز اقدام 
ب��ه ذخیره س��ازی دالر و یورو 
کرده اند با همین هدف است. 
آنها امی��د دارند که در س��ال 

94 تکان��ه ارزی رخ بده��د و 
آنها از ذخایرشان سود ببرند، 
اما اینک��ه بگوییم در افق چند 
ماه آینده ممکن اس��ت قیمت 
ارز دچار آش��فتگی شود، این 

اتفاق رخ نخواهد داد. 

بازار سرمایه تقویت شود
قهرمان جلیلی، کارش��ناس 
اقتصادی هم در ای��ن باره به 
»فرص��ت ام��روز« گف��ت: به 
هر حال همیش��ه ای��ن خطر 
ارز  ب��ازار  ک��ه  دارد  وج��ود 
دچ��ار نوس��ان قیمت ش��ود.
دفع��ه پیش ک��ه قیم��ت ارز 
ب��اال رف��ت بهان��ه آن تمدید 
مذاک��رات هس��ته ای ب��ود و 
یک ماه دیگر ممکن اس��ت به 
بهانه ای دیگر، دالل ها به بازار 
هجوم بیاورند. این اس��ت که 
بانک مرکزی باید در آمادگی 
کامل به س��ر ببرد.  وی افزود: 
البته بانک مرک��زی نمی تواند 
عم��ل  جزی��ره ای  به ص��ورت 
کن��د و در این راه بای��د کلیت 
وزارت اقتص��اد و دول��ت با وی 
همراه ش��وند. در ح��ال حاضر 
نقدینگ��ی انبوهی در کش��ور 
وجود دارد که در ح��ال انتظار 
است. اگر این نقدینگی هدایت 
نشود می تواند مثل بمب عمل 
کن��د. باید ش��رایطی را رقم زد 
ک��ه نقدینگی س��رگردان قبل 
از آنک��ه دس��تخوش بازارهای 
داللی ش��ود راه��ی بازارهای 
کارآم��دی مثل بازار س��رمایه 
ش��ود. دولت بارها اعالم کرده 
ک��ه از ب��ازار س��رمایه حمایت 
می کند، اما تاکنون نتوانس��ته 
از ظرفیت ه��ای بازار س��رمایه 
در این راه س��ود بب��رد. باید با 
ایج��اد جاذبه در بازار س��رمایه 
نقدینگی را از چنگ دالل های 

ارز نجات داد. 

دالل ها در حال ذخیره سازی گسترده ارز هستند

خطر منفجر شدن بمب نقدینگی در بازار ارز

شنبه
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چک ها در تهران
 با »چکاوک« پاس می شوند

س��امانه مبادله الکترونیک چک )چکاوک( با هدف 
حذف گردش فیزیکی چک بین شبکه بانکی و افزایش 
اعتب��ار آن از امروز - ش��نبه - در تهران ش��روع به کار 
خواه��د کرد.  به گ��زارش ایس��نا، در حالی ب��ه اذعان 
رییس کل بانک مرکزی در چهار س��ال گذشته حدود 
23 میلیون چک برگشتی در شبکه بانکی ثبت شده و 
امنیت این حوزه، اقتصاد و بازار را تحت تاثیر قرار داده 
که بانک مرکزی در راس��تای ساماندهی و نظم بخشی 
به چ��ک و مبادالت آن طراح��ی و راه اندازی س��امانه 

چکاوک را در دستور کار خود قرار داد. 
با راه اندازی س��امانه چکاوک، بررس��ی اعتبار مالی 
درخواست کننده چک الکترونیکی شده و نتیجه برای 

بانک صادرکننده به شکل آنی اعالم می شود. 
در روش پیش��ین، چک ها در داخل هر منطقه پس 
از 48 س��اعت کلر می ش��د و این موضوع وقتی بین دو 
شهر که در یک منطقه بودند  صورت می گرفت زمانی 
بیشتر از 48 ساعت نیاز داشت. اما با راه اندازی سامانه 
چکاوک و ارس��ال تصویر چک به بانک مبدا، این زمان 

به 24 ساعت و کمتر کاهش می یابد. 
س��امانه چکاوک هم اکنون در 12 اس��تان کش��ور 
اجرایی شده و به گفته مقامات بانک مرکزی، تا اسفند 

سال جاری در سراسر ایران اجرایی می شود. 

سودهای جدید سپرده
 در ویترین بانک ها

بخش��نامه جدید بانک مرکزی مبنی بر تغییر برخی 
از نرخ های س��ود س��پرده و تاکید بر اجرای چارچوب 
کلی س��ودهایی که بانک ها در اردیبهش��ت ماه س��ال 
جاری درباره آن ب��ه توافق رس��یدند، در تابلوی اغلب 

بانک ها جای گرفت. 
به گزارش ایس��نا، در پی بی نظمی ه��ا و تخطی های 
بانک ها در اج��رای تفاهمی که در اوایل س��ال جاری 
برای ساماندهی سودهای سپرده بانکی صورت گرفت، 
هفته گذش��ته بانک مرکزی با تشکیل جلسه ای ضمن 
تاکید بر پایبندی به سودهای تعیین شده قبلی در دو 

دوره سودهای سپرده را افزایش داد. 
همچنین بانک مرکزی تاکید کرد که با اس��تقبال از 
پیشنهادهای طرح ش��ده و مورد توافق اعضای جلسه 
و به منظور پیش��برد دقیق و موثر سیاس��ت های پولی 
و اعتباری نظام بانکی کش��ور که در گرو رعایت دقیق 
ضوابط مقرر و انضب��اط مالی مس��تمر و جدی در این 
زمینه اس��ت از کلیه ظرفیت های قانون��ی خود در این 
خصوص بهره برده و با بانک ها و موسسات اعتباری که 
ضوابط فوق را رعایت نکنند به ش��دت برخورد خواهد 
کرد. اما با گذشت کمتر از یک هفته از جلسه بین بانک 
مرکزی و بانک ها، دس��تورالعمل جدید از سوی بانک 
مرکزی به بانک ها ابالغ شده و مراجعه به شعب نشان 
می دهد که بخشنامه جدید در دس��تور کار اغلب آنها 

قرار گرفته است. 
در بخش��نامه ابالغی بانک ها به ش��عب آمده اس��ت 
ک��ه پی��رو بخش��نامه های م��ورخ 1393/02/11 و 
1393/02/30 ب��ه آگاه��ی می رس��اند که نرخ س��ود 
علی الحساب انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 

از تاریخ اول دی ماه 1393 طبق جدول زیر است. 
نرخ س��ود ماهانه کوتاه مدت10 درصد، سه ماهه14 
درصد، ش��ش ماه��ه18 درص��د، 9 ماه��ه20 درصد، 
یک ساله22 درصد و نرخ سود دو تا پنج ساله هم طبق 
مفاد بخش��نامه 144.ب.116 م��ورخ 1390/02/30 

تعیین شده است. 

تحلیل وال استریت ژورنال
 از آینده طال

در حالی که س��ال 2014 میالدی به روزهای پایانی 
خود نزدیک می شود س��وال اصلی که ذهن بسیاری از 
سرمایه گذاران را به خود مش��غول کرده این است که 
واقعا چ��ه اتفاقاتی برای طال در س��ال 2015 میالدی 

رخ خواهد داد؟ 
به گزارش روزنامه وال اس��تریت ژورنال، تحلیلگران 
موسسه مالی یو بی اس سوئیس بر این باورند که سال 
2014 می��الدی دوره ای برای تثبی��ت قیمت جهانی 
طال پس از کاهش ش��دید 28 درص��دی قیمت آن در 

سال 2013 میالدی بوده است. 
براس��اس این گزارش، مس��ائل و اتفاقات مهمی که 
در س��ال 2014 میالدی بر بازار طال موثر بود اتفاقات 
ش��رق اوکراین و تحوالت خاور میانه بوده اس��ت. ولی 
نگرانی ها نس��بت به رش��د اقتصادی چین به خصوص 
در ش��ش ماه دوم امس��ال تاثیر منفی زیادی بر قیمت 
طال داش��ته اس��ت. اقدام دولت هند در محدود کردن 
واردات طال نیز موجب تعجب و ش��گفتی بس��یاری از 
کارشناسان و سرمایه گذاران ش��د. این مسئله موجب 
ش��د تا چین با پشت سر گذاش��تن هند به بزرگ ترین 

بازار طالی جهان تبدیل شود. 
برگ��زاری همه پرس��ی مرب��وط به ذخای��ر طالی 
سوئیس نیز از مهم ترین اتفاقات سال 2014 میالدی 
بوده است. ولی بی شک مهم ترین عامل موثر بر قیمت 
طال در ماه های اخیر نوس��انات ارزش دالر بوده است. 
افزایش ارزش دالر در ماه های گذش��ته فشار شدیدی 

را بر قیمت جهانی طال وارد کرده است. 
 به اعتق��اد تحلیلگ��ران اقتصادی، در س��ال 2015 
میالدی نیز عوامل مهمی بر قیم��ت جهانی طال موثر 
خواهد ب��ود. از جمله ای��ن عوامل می ت��وان به ارزش 
دالر اش��اره کرد. تحلیلگرانی که به کاهش قیمت طال 
معتقد هستند پیش بینی می کنند که قیمت هر اونس 
این فلز زرد در س��ال آینده بین 1050 تا 1090 دالر 
در نوس��ان خواهد بود. دیگر عامل مهم موثر بر قیمت 
طال، نوس��انات قیمت نفت خواهد بود. اگر قیمت نفت 
به روند نزولی خ��ود ادامه دهد قیمت ط��ال نیز با افت 
بیشتری روبه رو خواهد ش��د. وضعیت رشد اقتصادی 
چین، امریکا و ژاپن و همچنی��ن امریکا تاثیر زیادی بر 
نوسانات قیمت طال خواهد داشت. نرخ تورم در اقتصاد 
جهانی به خصوص کش��ورهای توس��عه یافته نرخ بهره 
امری��کا و تنش های سیاس��ی جهان نی��ز از مهم ترین 

عوامل تاثیر گذار بر قیمت طال خواهد بود. 

نسیم نجفی
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100 میلیارد دالر ارز منجمد شده 
در کشورهای دیگر داریم 

 رییس ات��اق بازرگانی ته��ران گفت: ح��دود 100 
میلی��ارد دالر ارز منجمد ش��ده در کش��ورهایی مثل 
چین، هند و ژاپ��ن داریم که نمی توانیم از آنها س��ریع 
استفاده کنیم. این ارزها برای دولت است که می تواند 
مورد اس��تفاده قرار بگیرد، البته باید ش��رایط این کار 

فراهم شود. 
یحی��ی آل اس��حاق در گفت وگو ب��ا ایس��نا، درباره 
راه��کار کوتاه مدت ب��رای افزای��ش درآمدزایی دولت 
اظهار کرد: تعدادی از پروژه های س��رمایه گذاری شده 
در عسلویه در س��ال آتی به نتیجه می رس��د، بنابراین 
درآمدهای حاص��ل از آن س��رمایه گذاری ها می تواند 
مقدار زیادی از کس��ری بودجه را جب��ران کند که اگر 
این امکان  مهیا و از ابتدای س��ال امکان صادر ش��دن 
محصوالت آنه��ا فراهم ش��ود می توانن��د درآمدزایی 

داشته باشند. 
 وی ب��ا اش��اره به ض��رورت کاه��ش هزینه های 
دول��ت ی��ا افزای��ش درآم��د ب��ا توج��ه ب��ه وزن 
درآمدهای نفت��ی در بودجه س��ال آین��ده گفت: 
دولت باید هزینه هایش را ک��م کند یا درآمد خود 
را افزایش دهد. یک��ی از راهکارها ب��رای افزایش 
درآمد دولت بح��ث افزایش درآمده��ای مالیاتی 
اس��ت یعنی دولت بتواند با تکیه بر درآمد حاصل از 

مالیات خود را اداره کند. 
آل اس��حاق اظهار کرد: البته الزم��ه این کار آن 
اس��ت که زمینه نش��اط اقتصادی فراهم ش��ود تا 
مردم فعالیت های اقتصادی انجام دهند و کس��ب 
درآمد کنن��د و از این درآم��د، مالی��ات به دولت 

بپردازند. 
رییس اتاق بازرگان��ی تهران مرتفع ش��دن موانع 
صادرات غیر نفتی و اج��ازه مان��ور دادن به ارزهای 
حاصل از ص��ادرات را از دیگر فاکتوره��ای مهم در 
این زمینه برش��مرد و اف��زود: صادرکنن��دگان باید 
بتوانند ارز خود را در داخل کش��ور اس��تفاده کنند 
که برای آنه��ا نیز صرفه داش��ته باش��د. باید قدرت 
مانور آنها را با کم کردن بروکراسی و آسان تر کردن 

روابط فراهم کنیم. 
 ریی��س ات��اق بازرگانی ته��ران درباره اس��تفاده از 
ارزهای محلی به جای دالر و یورو با بیان اینکه اجرایی 
ش��دن این موضوع بس��تگی به موقعیت هر کش��وری 
دارد، اظهار کرد: در رابطه با رواب��ط ترکیه و ایران این 
پیش��نهاد صورت گرفته، ولی باید بررس��ی های الزم 
در این زمین��ه صورت گیرد و تقریبا هر س��ه ماه یکبار 
ترازهای دو کش��ور مورد نظر بررس��ی و با هم باالنس 

شوند. 

مهم ترین اولویت های 
منطقه آزاد قشم

سرپرست سازمان منطقه آزاد قش��م گفت: احداث 
و تکمیل پل خلیج فارس، توس��عه اس��کله های کاوه، 
بهمن و فرودگاه بین المللی قشم، بیمارستان، احداث 
نیروگاه های مختلف، تقویت آب و برق، گردش��گری و 
س��رمایه گذاری از مهم ترین اولویت ه��ای منطقه آزاد 

قشم است. 
 علی اکبر ش��عبانی فرد، در نشس��تی ک��ه با حضور 
اعضای کارگروه تخصصی ش��ورای عال��ی مناطق آزاد 
کشور در سالن مرکز بین المللی رشد قشم برگزار شد، 
از توس��عه اس��کله های کاوه و بهمن به عنوان دو طرح 

اولویت دار سازمان نام برد. 
به گفته وی، طرح توس��عه اس��کله بهم��ن به طول 
370متر برای پهلوگیری ش��ناورهای 10 هزار تنی با 
الیروبی 370 متر در ف��از اول و 200 متر در فاز دوم با 
55 میلیارد تومان توس��ط برنده مناقصه در حال اجرا 

است.

صدور روادید روسیه برای تجار 
ایرانی همچنان درگیر مشکالت

 عضو اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و روسیه با بیان 
اینکه هنوز اتف��اق عملی در خصوص تس��هیل صدور 
و اخذ روادید رانن��دگان کامیون  و تج��ار ایرانی برای 
رفت و آمد به روس��یه رخ نداده اس��ت، گفت: نمی توان 
گفت باید روادید لغو ش��ود، ولی حداقل باید »روادید 

ورود« به دفعات اتفاق بیفتد. 
س��یده فاطمه مقیمی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان 
اینکه چند سالی است که مش��کالت مربوط به صدور 
روادی��د برای رفت و آم��د رانن��دگان کامیون ها و تجار 
به روس��یه وجود دارد، گف��ت: با توجه ب��ه تفاهم های 
اخیری که بین ایران و روس��یه اتفاق افت��اد، مراودات 
تجاری بهتری ش��کل گرفت و صادرات ما به روس��یه 
سرعت بیش��تری به خود گرفت. این مسئله به روشنی 
بیشتری مطرح ش��د، اما چند س��الی است مشکالت 

مربوط به روادید وجود دارد. 
وی افزود: صدور روادید با تاخیر و با اس��ناد بیشتر و 
به شکل یک بار ورود مشکالت زیادی را برای رانندگان 
و تجار ما به وجود می آورد. اگر قرار باش��د بعد از اینکه 
عقد قرار صورت گرف��ت یا اینکه بارگیری انجام ش��د 
برای اخذ دعوت نامه و صدور ویزا اقدام شود، کامیون 
باید با بار تاجر ح��دود 20 روز متوقف ش��ود تا بتواند 
ویزا دریافت کند. این مشکالت باید رفع و رجوع شود. 
ما نمی گوییم باید لغو روادید انجام ش��ود، ولی حداقل 

باید روادید ورود به دفعات اتفاق بیفتد. 
عضو کمیس��یون حمل و نقل ات��اق بازرگانی ایران با 
بیان اینکه رایزنی ها ومذاکرات برای تس��هیل اعطای 
روادید هنوز به صورت عملی نتیجه نداده است، تصریح 
کرد: قرارمان بر این بود که لیس��تی را از طرف انجمن 
ش��رکت های حمل و نقل دریافت کنیم و بعد از طریق 
انجمن های حمل و نقل بین انجمن ایران و روس��یه رد 
و بدل ش��ود تا صدور و اخ��ذ روادید با س��هولت اتفاق 
بیفتد، اما بعد از گذشت یک سال و نیم که قرار بود این 

اتفاق بیفتد هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است. 

4 افتتاح در منطقه ویژه 
اقتصادی بیرجند

ف��از اول منطق��ه اقتص��ادی وی��ژه بیرجن��د ب��ا 
س��رمایه گذاری 60 میلی��ارد توم��ان در زمین��ی به 

مساحت 450 هکتار ساخته شده است. 
به گ��زارش پایگاه خب��ری مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتص��ادی، در مرحله نخس��ت این طرح، هش��ت 
واحد صنعت��ی در زمینه ه��ای تولی��د محصوالت 
و  غیر فل��زی  کان��ی  مواد غذای��ی،  نس��اجی، 
فرآورده ه��ای هیدروکربنی و پن��ج واحد خدماتی 

نیز افتتاح شد. 
اکبر ترکان، دبیر شواری عالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی کشور در مراس��م افتتاح این پروژه گفت: 
منطق��ه ویژه اقتص��ادی بیرجند، س��کوی صادراتی 
خوبی برای کار با افغانس��تان اس��ت و فرصتی است 
برای اینک��ه س��رمایه گذاری ب��ه منظ��ور صادرات 
صورت گی��رد. هم��ه همت خ��ود را ب��رای تکمیل 
زیرس��اخت های منطقه ویژه اقتص��ادی بیرجند در 
دولت تدبیر و امید ب��ه کار خواهیم بس��ت  تا آماده 
جذب س��رمایه گذاران داخل��ی و خارج��ی و ایجاد 

اشتغال برای جوانان بیرجند شود. 
منطقه ویژه اقتصادی بیرجن��د در دو قطعه احداث 
ش��ده که یک قطع��ه به وس��عت 730 هکت��ار در 12 
کیلومت��ری شهرس��تان بیرجند در مرک��ز ثقل محور 
ترانزیتی چابه��ار – زاه��دان – بیرجند – مش��هد – 
س��رخس قرار دارد. قطعه دوم منطق��ه ویژه اقتصادی 
بیرجن��د در زمینی به مس��احت 100 هکت��ار در مرز 
ایران و افغانس��تان در میل 78 در حال احداث است و 

فنس مرزی و گیت مرزبانی دارد. 

وزی��ر ارتباطات ح��دود یک 
ماه پیش از اجرای فاز نخس��ت 
پ��روژه فیلترین��گ هوش��مند 
خبر داده ب��ود و حاال خبر هایی 
از ش��روع اج��رای ای��ن طرح 
به صورت آزمایشی روی یکی از 
ش��بکه های اجتماعی به گوش 

می رسد. 
محم��ود واعظ��ی، آذرم��اه 
س��ال جاری ای��ن وع��ده را به 
کارب��ران داد ک��ه از یک م��اه 
اول  ف��از  )دی م��اه(  دیگ��ر 
نرم اف��زار  هوشمند س��ازی 
کلی��د  کش��ور  فیلترین��گ 
می خورد و فاز دوم آن تا سه ماه 

دیگر اجرایی می شود. 
وی ط��ی چند روز گذش��ته 
از آغ��از اجرای آزمایش��ی این 
طرح روی یکی از ش��بکه های 
اجتماع��ی خب��ر داد و اظه��ار 
ک��رد: از چن��د روز گذش��ته 
به صورت آزمایش��ی برای یکی 
از شبکه های اجتماعی مرحله 
اول این طرح را اج��را کردیم و 
س��ه ماه دیگر مرحل��ه دوم آن 

اجرا می شود. 
وزی��ر ارتباط��ات اف��زود: در 
طرح فیلترینگ هوش��مند 90 
درصد محتوای موج��ود برای 
م��ردم قابل اس��تفاده اس��ت و 
10درص��د محت��وای مجرمانه 

حذف می شود. 
واعظ��ی اف��زود: در صورت 
موفقیت آمی��ز ب��ودن مرحل��ه 

سوم طرح فیلترینگ هوشمند 
شش ماه بعد اجرا می شود. 

وی ه��دف از اج��رای طرح 
فیلترینگ هوشمند را مسدود 
مجرمان��ه  محت��وای  ک��ردن 
ش��بکه های  غیر اخالق��ی  و 
اجتماع��ی برش��مرد و گف��ت: 
تنها 10 ت��ا 15 درصد محتوای 
اجتماع��ی  ش��بکه های 
غیر اخالق��ی هس��تند ک��ه در 
این ط��رح این محتوا مس��دود 
می شود. به گفته وی این طرح 
برای استفاده راحت تر مردم از 
خدمات این ش��بکه ها صورت 

می گیرد. 
محم��د رض��ا حس��ینی نیا، 
کارش��ناس رس��انه های نوین 
درب��اره اج��رای فاز نخس��ت 
ب��ه  هوش��مند  فیلترین��گ 
»فرصت امروز« گفت: اگر این 
پروژه ب��ه خوبی پی��ش برود، 
به زودی باید ش��اهد رفع فیلتر 
ش��بکه های اجتماعی باش��یم 
و این ام��ر می توان��د تحوالت 

خوبی برای مردم ایجاد کند. 
وی افزود: هرچن��د پیش از 
این ه��م راه های زی��ادی برای 
دور زدن نرم اف��زار فیلترین��گ 

بود و اغلب کارب��ران اینترنتی 
با انواع این روش ها آشنا بودند، 
اما هوشمند س��ازی فیلترینگ 
می توان��د نق��ش بس��زایی در 
امنی��ت کاربران چ��ه از لحاظ 
س��ایبری و چه از لحاظ روحی 

داشته باشد. 
درب��اره  کارش��ناس  ای��ن 
نتیجه اجرای هوشمندس��ازی 
فیلترین��گ اظه��ار ک��رد: این 
ط��رح ق��رار اس��ت ب��ه زودی 
روی تم��ام محت��وای فض��ای 
مجازی اجرا ش��ود که می تواند 
نگرانی های بسیاری از والدین 

را برطرف کند. 
اف��زود:  حس��ینی نیا 
نرم افزار ه��ای فیلترش��کن به 
قدری فراگیر ش��ده اند که روی 
بیشتر دس��تگاه ها یکی از این 
نرم افزار ه��ا نص��ب هس��تند و 
اغل��ب کافی نت ها ه��م از انواع 
فیلترش��کن ها به��ره می برند. 
بیش��تر این نرم افزار ها قابلیت 
جاسوس��ی دارن��د و تمام��ی 
اطالعات کارب��ری را که از آن 
استفاده می کند، در سرور های 

خود ذخیره می کنند. 
وی در پاس��خ به این سوال 
هوشمند س��ازی  آی��ا  ک��ه 
م�ح�دودی��ت  م�ی ت�وان���د 
س��ایت های محبوب را بردارد، 
گف��ت: اج��رای این پ��روژه از 
همان ابت��دا برای ح��ذف این 
محدودیت ها بود و اجرای این 
طرح دسترسی به اطالعاتی را 
که محتویات مجرمانه خوانده 
می شود مس��دود خواهد کرد 
و کارب��ران می توانند از س��ایر 
اطالعات فض��ای مجازی بهره 
گیرند.  این کارش��ناس افزود: 
البت��ه امیدواریم ای��ن طرح به 
خوبی اجرا شود و تا آخر کسی 
یا کس��انی جلوی پیشرفت آن 
را نگیرن��د ت��ا هم��ه بتوانیم از 
محتوی��ات مناس��ب و قانونی 
فضای مجازی اس��تفاده کنیم، 
زیرا این امر باعث بهبود سطح 
فرهنگی و علمی مردم خواهد 

شد. 

تا 6 ماه آینده صورت می گیرد

حذف فیلترینگ شبکه های اجتماعی 
اتاق بازرگانی

خبر استانی 

تجارت

مناطق ویژه اقتصادی

با تولد حضرت مسیح )ع( و در آستانه سال نو 

برج میالد و برنامه های گردشگری برای هموطنان مسیحی 
زاد روز تول��د مس��یح در 24 
دس��امبر هموطنان مس��یحی را 
در این روز و در آس��تانه س��ال نو 
می��الدی در ایران گ��رد هم آورد 
ت��ا در ایران جش��ن ها و مراس��م 
مذهب��ی خ��ود را به ج��ا بیاورند. 
ب��ه همین مناس��بت پنجش��نبه 
گذش��ته، ب��رج می��الد در تهران 
بخش��ی از خدم��ات خ��ود را به 
ای��ن هموطنان  اختص��اص داد و 
این خدم��ات ت��ا روز 12 دی ماه 
ادام��ه خواهد داش��ت. ش��رکت 
هواپیمایی کیش ایر نیز در همین 
شب با برگزاری جشنی به همین 
مناس��بت میزبان 400 گردشگر 
خارجی در این جزیره توریس��تی 
بود. جشنی که مدیرمرکز اقامتی 
گردش��گران و کارکن��ان خارجی 
در جزیره، محور آن را دوس��تی، 
بخش��ندگی و مهربان��ی عن��وان 
کرد و یکی از گردشگران خارجی 
برگ��زاری این جش��ن را دری به 
روی صل��ح و دوس��تی و جهانی 

عاری از خشونت آرزو کرد. 
دس��امبر   31 نیمه ش��ب 
جشن های سال نو مسیحیان آغاز 
می شود و هموطنان  مسیحی در 
کش��ور با برگزاری مراسم مذهبی 
به س��ال نو خوش��امد می گویند. 
اما می��راث مس��یحیان در ایران 

کم نیس��ت و تالش های سازمان 
می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردشگری در س��ال های اخیر 
کمک کرد ت��ا دفتر آث��ار جهانی 
ایران را پر بارت��ر کند. مدیر پایگاه 
ایران  کلیس��اهای  میراث جهانی 
که اقدام این س��ازمان را تحسین 
می کند، درباره کلیس��اهای ایران 
و ثبت جهان��ی آنها ب��ه »فرصت 
امروز« می گوید: تالش س��ازمان 
برای ثب��ت کلیس��اهای ایران در 
پژوهشکده این س��ازمان از سال 
1384 ش��روع ش��د و با همکاری 
ش��ورای خلیفه گری ارمنیان در 
ته��ران و مجتم��ع فرهنگی واچه 
هوس��پان در محدوده کلیس��ای 
مریم مقدس ش��کل گرف��ت. به 
گفته ش��رلی آودیان، خیلی زود 
پایگاه تش��کیل ش��د تا فهرست 
هم��ه کلیس��اها در کوتاه تری��ن 
زم��ان فراه��م ش��ده و اطالعات 
ای��ن  آنه��ا جم��ع آوری ش��ود. 
پای��گاه تحقیقات وس��یعی را در 
اس��تان های آذربایجان ش��رقی و 
غربی برای شناس��ایی کلیساهای 
ای��ران و مستند س��ازی آنه��ا ب��ا 
ه��دف تنظیم برای ثب��ت جهانی 
آغاز کرد و ای��ن تالش ها به هدف 
رس��ید و مجموعه  ای از کلیساها 
در ای��ران در س��ال 1387 راهش 

را به فهرست آثار جهانی در ایران 
باز کرد. 

ش��رلی آودیان، در معرفی این 
کلیس��اها می  گوید: مهم ترین اثر 
کلیسای تادئوس مقدس است که 
هر ساله گردشگران بسیاری را به 
اس��تان آذربایجان غربی می آورد. 
در نزدیک��ی و در 97 کیلومت��ری 
از  دیگ��ر  یک��ی  کلیس��ا  ای��ن 
باارزش ترین کلیس��اهای تاریخی 
ای��ران در آذربایج��ان ش��رقی به 
نام کلیسای اس��تپانوس مقدس 
مربوط به قرن دهم میالدی است 
و کلیسای دیگر زور زور است که 
هر سه در س��ال 2008 در میراث 

جهانی یونسکو ثبت شدند. 
مدی��ر پای��گاه می��راث جهانی 
کلیس��اهای ایران ادامه می دهد: 
 12 مجموع��ه  کلیس��اها  ای��ن 
اث��ر تاریخ��ی مذهب��ی ارمنیان 
اس��ت که به عن��وان نهمی��ن اثر 
جهانی در ایران توس��ط یونسکو 
پذیرفت��ه و ثبت ش��دند. به گفته 
وی، ثبت کلیس��اها کمک کرد تا 
پژوهش هایی در زمینه ابنیه و آثار 
تاریخی ارامنه در ایران متمرکز و 

با هدف ثبت بیشتر انجام شود. 
ام��ا ای��ن روزه��ا هموطن��ان  
مسیحی و ارامنه روزهای سال نو 
را چطور می گذرانند؟ مدیر روابط 

عمومی کلیس��ای وان��ک در این 
باره به »فرص��ت امروز« می گوید: 
س��ال نو برای ما در نیمه شب 31 
دسامبر کمی بعد از لحظه تحویل 
سال با مراس��م ش��کر گزاری و با 
حضور اس��قف در کلیس��ا شروع 
می ش��ود و روز بعد در یک ژانویه 
مراس��م مذهبی عش��ای ربانی را 

انجام می دهیم. 
به گفته توما گالس��تانیان، این 
مراس��م ها ت��ا روز پنج��م ژانویه 
ادامه دارد و پس از آن هموطنان  
ارمنی در کلیس��ای بیت الحم در 
اصفه��ان که هم نام ب��ا محل تولد 
حضرت عیس��ی )ع( است، جمع 

می شوند. 
گالس��تانیان می گوی��د: صبح 
روز شش��م ژانویه به عنوان تعمید 
مسیح مراس��م تبرک آب را انجام 
می دهیم. ب��ه گفته مدی��ر روابط 
عمومی کلیس��ای وان��ک، ارامنه 
در کن��ار ای��ن مراس��م مذهب��ی 
جش��ن های دیگ��ری دارن��د که 
روزهای خوب س��ال ن��و را با آنها 
پ��ر می کنند.  ب��ه گ��زارش مهر،  
توم��اس میرم اس��قف کلیس��ای 
آش��وری، کلدان کاتولیک ارومیه 
در مراس��می که پنجش��نبه شب 
گذش��ته در کلیس��ای ننه مریم و 
با حضور معاونت سیاسی استاندار 

و جمعی از مقامات دولتی استان 
آذربایج��ان غرب��ی برگزار ش��د، 
میالد حضرت عیس��ی مسیح )ع( 
را می��الد محبت و صلح و آش��تی 
ب��رای تمامی بش��ریت دانس��ت 
و آذربایج��ان غرب��ی را نمونه ای 
زیبا از همزیس��تی مسالمت آمیز 
اق��وام و ادیان مختلف در کش��ور 
عنوان کرد. اس��قف میرم عدالت، 
قانونم��داری و امنی��ت اجتماعی 
را از نیازه��ای اصلی هر جامعه ای 
برشمرد و نظام جمهوری اسالمی 
ای��ران را در ای��ن م��ورد موف��ق  

دانست. 
ب��ه گ��زارش »فرص��ت امروز« 
براس��اس سرش��ماری س��ال  و 
1390 تعداد مس��یحیان در ایران 
ب��ه 109 ه��زار نفر می رس��د که 
بیشتر در اس��تان ها ی آذربایجان 
ش��رقی و غربی س��اکن هستند و 
ته��ران، اصفهان و چندین ش��هر 
دیگ��ر نی��ز جامع��ه ای کوچک از 
این هموطن��ان را در خ��ود جای 
داده اس��ت. هموطنان مس��یحی 
می توانن��د ت��ا آغازس��ال جدید 
میالدی و تا پای��ان روز جمعه 12 
دی ماه )دوم ژانویه( برای بازدید 
رای��گان برج میالد ته��ران به این 
مجموعه مراجعه و ب��ا ارائه کارت 

ملی از آن  بازدید کنند. 

گزارش 2

محمد ممتازپور 



لجبازی عربس��تان، مقاومت 
ب��ازار و بی نتیجه مان��دن تمام 
جلسه های اوپک، بار دیگر پاشنه 
آشیل اقتصاد ایران را به لرزه در 
آورده و تمام طرح ها و برنامه های 
زیربنایی كش��ور را تحت الشعاع 

خود قرار داده است. 
كاهش بیش از 40 درصدی 
قیم��ت نفت در ط��ول كمتر از 
چند ماه نه تنه��ا تامین بودجه 
ج��اری كش��ور را در هال��ه ای 
از ابه��ام ق��رار داده ك��ه عمال 
اجرای بس��یاری از پروژه های 
عمرانی بزرگ را نیز در فضایی 
خاكستری فروبرده و اگر دولت 
بودجه سال 1393 را با امید به 
كمرنگ شدن تحریم ها و فروش 
نفت صد دالری بلن��د پروازانه 
می بس��ت حاال و با فرا  رسیدن 
دوباره روزهای تیره طالی سیاه 
باید برای سال 1394 دست به 
عصا حركت كند. با این وجود، 
اما دولت هنوز در برابر تغییرات 

جدید ایستادگی می كند. 
كاهش درآمدها، نمایندگان 
مجلس و بسیاری از كارشناسان 
را متقاعد كرده ك��ه نمی توان 
برای اجرایی ش��دن طرح های 
بزرگ عمرانی در س��ال آینده 
به دولت فش��ار چندان��ی وارد 
كرد، اما معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی رییس جمهور 
با عنوان اصلی ترین طراح الیحه 
بودجه س��ال جدی��د همچنان 
بر افزای��ش بودج��ه عمرانی و 
تخصیص اعتب��ارات موردنیاز 

آن تاكید دارد. 
دولت در ابتدا وعده رسیدن 
بودجه عمرانی در سال 1394 
به 50 ه��زار میلی��ارد تومان را 
داده ب��ود، اما وضعی��ت جدید 
اقتصادی پیش آمده باعث شد 
این رقم قدری تعدیل شود. اما 
همچنان می توان این بودجه را 
با توجه به وضعیت اقتصادی نه 
چندان مطمئن كشور در سال 
آینده و ادامه یافتن روند نزولی 

قیمت نفت بسیار بزرگ دید. 
دولت در الیحه سال 1394 
بودجه 48 هزار میلیارد تومانی 
را برای بخش عم��ران در نظر 
گرفته كه البت��ه از همان ابتدا 
رس��یدن به این رقم غیر ممكن 
به نظر می رس��د. زیرا عملكرد 
این بودجه در سال های گذشته 
نشان از آن دارد كه نمی توان به 
عملی ش��دن بخش عمده ای از 

آن امید چندانی بست. 
در س��ال 1391 از بودج��ه 
عمرانی مصوب 39 هزارمیلیارد 
تومانی تنها 15 ه��زار میلیارد 
توم��ان عملی ش��د، در س��ال 
1392 ب��ا توج��ه ب��ه وضعیت 
نامشخص بودجه برای ماه های 
ابتدایی س��ال، وضعیت از این 
هم خراب تر بود ت��ا از رقم 56 
هزار میلی��ارد تومان��ی بودجه 
مص��وب ابتدایی درص��د قابل 
توجهی اجرایی نشود. هر چند، 
دولت تالش كرد با اصالحیه ای 
كه در میانه این سال به مجلس 
شورای اس��المی ارائه كرد، حد 
این عدم تحقق را كنترل كند، 
اما همچنان بودجه عملی شده 
بیش از 9 هزار میلیارد تومان با 
اصالحیه دولت تفاوت داشت. 

با وج��ود ای��ن كه در س��ال 
1393 طراح��ی و اجرای تمام 
سیاست ها از س��وی تیم دولت 
یازده��م به ش��كلی هدفمند و 
دقی��ق برنامه ریزی ش��ده، اما 
همچنان اجرایی شدن بودجه 
عمرانی این سال نیز در هاله ای 

از ابهام است. 
طب��ق آخری��ن آم��ار اعالم 
ش��ده از س��وی دولت تاكنون 
تنها 20 هزار میلیارد تومان از 
بودجه مصوب 43 هزار میلیارد 
تومانی مجلس به اجرا رس��یده 
كه این نش��ان می ده��د، رقم 
قابل توجه از ای��ن بودجه باید 
تنها در ماه های انتهایی س��ال 
اجرایی شود. این درحالی است 
كه بخ��ش عم��ده ای از بودجه 

عمران��ی تخصی��ص یافته در 
سال 1393 به روزها و ماه هایی 
مرب��وط می ش��ود ك��ه دولت 
هنوز نف��ت باالی ص��د دالر را 
در هر بش��كه می فروخت و این 
وضعیت دیگر در زمستان سال 

1393 عملی نخواهد بود. 

افزایش 16 درصدی 
بودجه بدون احتساب 

درآمدهای نفتی
هر چن��د تجربه س��ال های 
گ�ذش���ت�ه در ع��دم تحق��ق 
بودجه های عمرانی از یک سو و 
كاهش قابل توجه قیمت نفت و 
به دنبال آن درآمدهای دولتی از 
سوی دیگر باعث شده بسیاری 
از كارشناس��ان به عملی شدن 
طرح های عمرانی و بودجه این 
بخ��ش در س��ال 1394 تردید 
داش��ته باش��ند، ام��ا دولت با 
افزای��ش 16 درص��دی بودجه 
عمرانی در الیح��ه جدید خود 
نشان داده كه قصد ترسیدن از 

فضای مه آلوده اوپک را ندارد. 
در بودجه امس��ال كه بدون 
احتساب درآمدهای اختصاصی 
دولت، با رقم 224 هزار میلیارد 
تومانی بس��ته ش��ده س��همی 
ح��دود 33 درصد ب��ه فروش 
دارایی های سرمایه ای كه نفت 
و محص��والت حاص��ل از آن را 
شامل می شود، اختصاص یافته 
كه از این نظر به عنوان كمترین 
وابس��تگی بودج��ه در تاری��خ 
معاصر ایران به درآمدهای نفتی 

به شمار می آید. 

اما حتی در ای��ن صورت نیز 
مش��خص نیس��ت ك��ه دولت 
ای��ن كس��ری درآمده��ا را از 
ك��دام بخ��ش تامی��ن خواهد 
كرد و آیا بناس��ت ب��ا روش نه 
چندان مطلوب سال های قبل 
دستكاری نرخ ارز در بازارهای 
داخل��ی كس��ری درآمده��ا را 
جبران كند یا دولت روش های 
جدید برای درآمدزایی در نظر 
گرفته كه نتایج آن در آینده ای 

نزدیک مشخص خواهد شد. 
با این وج��ود، خاط��ره تلخ 
س��ال های گذش��ته كه پایین 
آم��دن درآمدها را ب��ا كاهش 
محس��وس بودجه های عمرانی 
مترادف می دان��د، از حاال ذهن 
تمام فعاالن اقتصادی كشور را 
به خود مش��غول كرده و البته 
راهبرد اصلی مجل��س در این 
رابطه را به عن��وان نقش اصلی 
اقتصاد ایران در آینده به شمار 

می آورد. 

تامین كامل بودجه 
عمرانی به دشواری ممكن 

است
عض��و كمیس��یون عم��ران 
مجلس شورای اسالمی معتقد 
اس��ت، با توجه به شرایط پیش 
آمده در ب��ازار نف��ت و كاهش 
درآمدهای دولت در این حوزه 
اجرای��ی ش��دن تم��ام بودجه 
48 هزار میلیاردی مطرح شده 
از س��وی قوه مجریه را بس��یار 

دشوار توصیف كرد. 
مهرداد الهوتی، در گفت وگو 

با »فرصت امروز«، با اش��اره به 
تامین نشدن بخش عمده ای از 
منابع مورد نیاز بودجه عمرانی 
در س��ال های گذش��ته تصریح 
كرد: به ط��ور معمول، دولت ها 
در شرایط دش��واری اقتصادی 
نخستین محلی را كه برای فرار 
از شرایط پیدا می كنند كاهش 
بودجه عمرانی است. از این رو، 
هر چند دول��ت یازدهم تالش 
كرده بدون توجه به مش��كالت 
پیش آم��ده وعده ه��ای خود را 
در زمینه بودجه عمرانی عملی 
كند، اما دشواری شرایط عملی 
ش��دن این موض��وع را قدری 

دشوار می كند. 
وی در پاس��خ به این س��وال 
كه ب��اال بردن بودج��ه عمرانی 
تا چ��ه ح��د می تواند كس��ری 
درآمدهای احتمالی در س��ال 
1394 را جب��ران كن��د، اظهار 
كرد: این مس��ئله در سال های 
گذش��ته بارها تكرار ش��ده كه 
كس��ری درآمده��ا در عمل از 
بودجه عمرانی گرفته ش��ده و 
به امور ج��اری اختصاص یافته 
است. دولت فعلی شاید چنین 
برنامه ای را به اجبار انجام دهد. 
در كل راهب��رد اصلی مجلس 
در این حوزه همكاری س��ازنده 
با دولت و البته در نظر داش��تن 
ش��رایط اقتصادی و واقع بینی 
نس��بت به آنها اس��ت. به یقین 
آنچ��ه دول��ت ارائه ك��رده در 
كمیسیون های تخصصی بارها 
مورد ارزیابی ق��رار می گیرد تا 
كمترین انح��راف از بودجه در 

سال آینده اتفاق بیفتد. 
وع��ده اجرایی ك��ردن 246 
ط��رح ناتمام عمرانی در س��ال 
1393 هر چند هنوز با پافشاری 
دولت بر نهایی شدن تمام آنها 
همراه است، اما تداوم این روند 
را در سال آینده دشوار می كند. 
دولت تالش ك��رده، با وجود 
فش��ارهای موج��ود در اقتصاد 
داخلی و خارجی بحث عمران 
را نی��ز از اولویت های خود كنار 
نگ��ذارد و ش��اید این مس��ئله 
اصلی ترین دلیل برای پافشاری 
م��داوم دولتی ه��ا در افزایش 
بودجه عمرانی است. بودجه ای 
كه تحقق آن این روزها پیش از 
آنكه در داخل كش��ور بررسی 
ش��ود ب��ه تصمیم گیری ه��ای 
بین الملل��ی و اجرای��ی ش��دن 
دس��تورات جدی��د در اوپ��ک 

منوط است. 

اصرار دولت، تردید مجلس، درجا زدن اوپك

بودجهعمرانیچگونهازگردنهنفتیمیگذرد؟

قائم مق��ام مج��ری ط��رح مس��كن ویژه 
تهرانس��ر با بیان اینكه فاز نخس��ت مسكن 
ویژه تهران فردا ب��ه متقاضیان تحویل داده 
می ش��ود، گفت: آورده متقاضیان مس��كن 
ویژه تهرانس��ر 125 میلیون تومان اس��ت و 
در زمان تحویل متقاضیان باید قس��ط آخر 
خود را كه 45 میلیون تومان است، پرداخت 
كنند.  به گزارش فارس، یاس��ر لک مسكن 
ویژه تهرانس��ر افزود: در فاز نخس��ت 530 
واحد مسكونی ش��امل 180 واحد مسكونی 
مربوط ب��ه پروژه احرار زنج��ان، 180 واحد 
مس��كونی مربوط به پایاسازه پاس��ارگاد و 
170 واحد مس��كونی به پروژه شگفت ساز 
پایتخت تحویل متقاضیان مربوط می شود. 
وی درخص��وص پرداخت اقس��اط و قیمت 
تمام ش��ده این واحدهای مس��كونی گفت: 
متقاضیان مس��كن ویژه تهرانس��ر در چهار 
قس��ط 20 میلی��ون تومان��ی آورده خود را 
واریز كردند و در زم��ان تحویل نیز باید 45 
میلیون تومان اقس��اط پایانی را واریز كنند 
تا واحد مسكونی تحویل متقاضی شود.  لک 
درباره زمان واریز اقساط 45 میلیون تومان 
خاطرنش��ان كرد: پس از تحوی��ل واحدها 
در هر مرحل��ه بالفاصله ب��ه متقاضیانی كه 
قرار اس��ت كلید واحد خود را در آن مرحله 
دریافت كنند، اعالم خواهد ش��د بالفاصله 
قسط آخر خود را كه مبلغ 45 میلیون تومان 
اس��ت، پرداخت كنند تا كلید منازل خود را 
دریافت كرده و در آنها س��اكن شوند.  قائم 
مق��ام مجری طرح مس��كن ویژه تهرانس��ر 
با اش��اره ب��ه اینك��ه آورده متقاضیان 125 
میلیون تومان ش��ده و مابقی مبلغ تا 231 
میلی��ون و 271 میلیون توم��ان به صورت 
اقساط دریافت می شود، تاكید كرد: تفاوت 
مبلغ 231 میلیون ت��ا 271 میلیون تومان 
در بهای كارشناسی ش��ده عرصه هر بلوک 
است و برخی از متقاضیان اقساط 750 هزار 
تومانی و برخی از متقاضیان اقساط حداكثر 

یک میلیون و 100 ه��زار تومانی پرداخت 
خواهند كرد. 

وی درباره زمان شروع پرداخت اقساط از 
سوی متقاضیان خاطر نشان كرد: از زمانی 
كه متقاضیان واحدهای مس��كونی خود را 
تحویل بگیرن��د، از ماه پ��س از آن پرداخت 
اقس��اط از س��وی آنها آغاز خواهد شد.  لک 
گفت: طبق قراردادی كه با سازندگان بسته 
شده، قیمت تمام ش��ده این واحدها توسط 
س��ازنده ها ب��رای واحدهای اس��كلت بتنی 
هر مت��ر 680 ه��زار تومان و برای اس��كلت 
فلزی ه��ا 780 هزار تومان بوده اس��ت.  لک 
ادامه داد: متراژ مفید  هر واحد مس��كونی به 
طور مفید در پروژه های شگفت ساز پایتخت، 
احرار زنجان و پایاس��ازه پاسارگاد 105 متر 
اس��ت كه دارای امكاناتی نظیر كولر، پكیج، 
رادیاتور، آسانسور ،  انباری، پاركینگ مسقف، 
سسیتم اعالم حریق، كابینت، كمد دیواری 
در اتاق ها، پنجره دوجداره، درب ضدسرقت، 
سرویس بهداش��تی ایرانی و فرنگی، آیفون 
تصویری و پاركینگ ریموت دار برای تمامی 
واحدهای مسكونی این پروژه در نظر گرفته 
شده است.  وی گفت: در فاز دوم این طرح تا 
پایان سال جاری 640 واحد مسكونی شامل 
200 واح��د مربوط به پروژه اح��رار زنجان، 
220 واحد پایاسازه پاس��ارگاد، 180 واحد 
شگفت سازه پایتخت و 40 واحد مربوط به 
شركت كوری مریم تحویل متقاضیان خواهد 
ش��د.  وی ادامه داد: در بهار سال 1394 فاز 
س��وم تحویل واحده��ا ش��امل 550 واحد 
كه 180 واحد آن مربوط ب��ه احرار زنجان، 
130 واحد پایاسازه پاس��ارگاد، 180 واحد 
شگفت ساز پایتخت و 60 واحد نیز از پروژه 
كوری مریم تحویل متقاضیان می شود.130 
واحد مربوط به پایاس��ازه پاس��ارگاد، 200 
واح��د مربوط به ش��گفت س��ازه پایتخت و 
60 واحد نیز مربوط به شركت كوری مریم 

تحویل متقاضیان خواهد شد. 

مسكن ویژه تهران فردا تحویل 
متقاضیان می شود
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یادداشت

تولیدات داخل توان رقابت با گزینه 
فاینانس را ندارند 

تولید كنندگان تجهیزات ریلی در داخل كشور توان 
س��اخت انواع تجهیزات زیرساختی و انواع واگن های 
باری و مسافری را دارند، اما متاسفانه متقاضی برای 
خرید از بازار داخل بسیار كم است و تولیدكنندگان 
داخلی توان رقابت با بند فاینانس قراردادهای خارجی 

را ندارند. 
شركت های خارجی برای فروش محصوالت خود از 
فاینانس استفاده می كنند كه این مورد در بازار داخلی 
وجود ندارد، از س��وی دیگر، منابع مالی ارزان قیمت 
یا نیمه ارزان قیمت به خری��داران و متقاضیان موثر 
ارائه نشده، این در حالی است كه شرایط برای خرید 
از ش��ركت های خارجی ب��رای مصرف كنن��دگان و 

شركت های بهره بردار راحت تر است. 
تنها ش��ركت ایریكو ظرفیت تولید 500 دس��تگاه 
انواع واگ��ن ب��اری در س��ال را دارد و می تواند 200 
دس��تگاه واگن مسافری در سال بس��ازد و می توانیم 
چیزی حدود 30 درصد از نیاز ب��ازار داخل را تامین 
كنیم، این در حالی است كه شش تولید كننده مطرح 
هم در زمینه صنعت ریلی كش��ورمان مشغول به كار 
هس��تند كه می توانند این ظرفیت را ب��ه چند برابر 
افزایش دهند، ام��ا هنوز هم در ناوگان ریلی كش��ور 
با بحث كمبود واگن ی��ا واگن های فرس��وده مواجه 

هستیم. 
از س��وی دیگر، برخ��ی از ش��ركت ها در حالی كه 
ظرفی��ت تولی��د در داخل وج��ود دارد، ب��از ترجیح 
می دهند ك��ه س��فارش های خود را از ش��ركت های 
خارجی تهیه كنند یا اینكه از واگن های دس��ت دوم 
اس��تفاده كنند. هر چند قراردادهایی با ش��ركت ها و 
تولیدكننده منعقد شده و س��فارش هایی را دریافت 
كرده ای��م، ام��ا متاس��فانه هیچ ی��ک از قرارداد ها به 
مرحل��ه قطع��ی و نهای��ی نرس��یده اند و در واق��ع، 
مش��كل تولید كنندگان داخلی ه��م همین موضوع 
 اس��ت كه درص��د تقاض��ای موث��ر در بازار بس��یار 

پایین است. 
معتقدم، اگر صنایع ریلی كش��ورمان رونق داشته 
باش��ند نه تنها تجهی��زات ریلی و ناوگان م��ورد نیاز 
كش��ورمان تامی��ن می ش��ود، بلكه به ص��ادرات هم 
می رس��یم و می ت��وان از این طریق ه��م درآمدزایی 
قابل توجهی داش��ته باش��یم و به تبع آن اشتغال هم 
ایجاد خواهد شد، كما اینكه در گذشته نه چندان دور 
صنعت ریل��ی چی��زی ح��دود 200 میلی��ون یورو 
ص��ادرات داش��ته كه نش��ان می ده��د ظرفیت های 
بس��یار خوبی در این صنعت وجود دارد كه می تواند 
 در راس��تای اقتص��اد مقاومت��ی م��ورد بهره برداری 

قرار گیرد. 
فكر می كنم در این زمینه حلقه مفقوده ای در دولت 
وجود دارد كه آن هم وجود یک كمیته در بطن دولت 
اس��ت كه بتواند برای این نیازها و مشكالت در كنار 
هم روی یک میز، برنامه ریزی مناسبی داشته باشد. 
اگر چنین كمیته ای تشكیل ش��ود، كما اینكه دولت 
تاكید مضاعف به استفاده بیشتر از صنعت ریلی دارد، 
ش��اهد تحوالت بی نظیری در بخش ریلی كشورمان 

خواهیم بود. 
خوشبختانه دولت امیدها و انگیزه های خوبی برای 
فعاالن در ای��ن زمینه ایجاد كرده و منتظر هس��تیم 
برنامه های دولت زودتر از آنچه وعده داده شده است، 

محقق شود. 

اوراق مشاركت به درد پیمانكار 
نمی خورد

وزیر س��ابق راه و ترابری با بیان اینكه در پایان سال 
مال��ی 83 وزارت راه یک ریال هم ب��ه هیچ پیمانكاری 
بدهكار نبود، گفت: وزارت راه را بدون یک ریال بدهی 

به دولت نهم تحویل دادیم. 
به گزارش ایلنا، احمد خرم ادامه داد: پیمانكاران در 
آن دوره سه سال دریافت مطالبات بدون تاخیر را تجربه 
كردند و در عرض سه سال منابع مالی وزارت راه نزدیک 

به چهار برابر شد. 
وی با بیان اینكه دولت در سال 92 بیش از 15 هزار 
میلیارد تومان بدهی به پیمانكاران داشت، اظهار كرد: 
تمام بدهی های دولت به پیمانكاران به هش��ت س��ال 
دولت نهم و دهم برمی گردد و در پایان س��ال مالی 83 
وزارت راه و تراب��ری یک ریال ه��م به بخش خصوصی 

بدهكار نبود، زیرا منابع خوبی تعریف كرده بودیم. 
خرم با اشاره به ارائه اوراق مش��اركت به پیمانكاران 
به جای بدهی تاكید كرد: اوراق مشاركت پنج ساله ای 
به پیمانكاران داده ش��د كه به عنوان پرداخت بدهی به 
پیمانكاران تلقی شود، این در حالی است كه پیمانكار 

نمی تواند تا پنج سال این اوراق را بفروشد. 
وی با بیان اینكه اوراق مش��اركت ب��ه درد پیمانكار 
نمی خورد، ادامه داد: اوراق مش��اركت شبه پول است 
و فقط می ت��وان آن را ب��ا پرداخت حق واس��طه گری 
درصدی ب��ه فرد دیگ��ری منتقل ك��رد و در هیچ   30

سیستم بانكی نمی توان این اوراق را نقد كند. 
وزیر راه و ترابری دوره اصالحات گفت: پیمانكار باید 
با پرداخت حق واس��طه گری این را به پول نقد تبدیل 
كند كه این حق واس��طه گری 30 درصد ارزش اوراق 

است و در نهایت سود اصلی را واسطه گر می برد. 
وی با بیان اینكه آیا این اقدام دولت قبل قانونی بوده، 
گفت: دولت هر كاری كه بخواهد می تواند انجام دهد، 
مگر دولت نهم و دهم حجم نقدینگ��ی را از 167 هزار 
میلیارد به 600 هزار میلیارد تومان نرساندند و ارزش 
پول ملی را به یک س��وم كاهش ندان��د، اینكه دیگر به 

جای پول نقد اوراق بفروشد كه چیزی نیست. 

اتمام حجت با  ایرالین ها برای 
تاخیرهای پرواز

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی 
با اشاره به ابالغ آیین نامه حقوق مسافر تا یک ماه آینده 
گفت: با توجه به مدت زمان تاخیر پروازی ش��ركت ها، 
در صدور مجوزهای پروازی آتی آنها و صدور اصل مجوز 

پرواز ایرالین، تجدیدنظر می شود. 
به گزارش فارس، محمد خداكرم��ی درباره برخورد 
س��ازمان هواپیمایی كش��وری ب��ا تاخی��رات پروازی 
ش��ركت های هواپیمایی اظه��ار كرد:  ب��روز تاخیرات 
پروازی منش��أ مختلف دارد،  تاخیرات به دلیل شرایط 
آب و هوایی، نقص فنی هواپیما، شرایط فرودگاه مبدأ و 

مقصد و شرایط آب و هوایی مسیر رخ می دهد. 
وی ب��ا بیان اینك��ه بر ل��زوم اختص��اص هواپیمای 
جایگزین توس��ط ایرالین ه��ا تاكید ش��ده، گفت: این 
س��ازمان جهت حصول اطمینان از رعای��ت قوانین و 
مقررات، استانداردهای فرودگاهی و هوانوردی و تطابق 
با الزامات ملی و بین المللی در راس��تای ارتقای ایمنی 
هوانوردی كش��ور همواره به صورت ماهانه حداقل دو 

بازرسی از فرودگاه های كشور انجام می دهد. 
معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی 
كشوری با اش��اره به بازرسی های س��رزده نمایندگان 
س��ازمان هواپیمایی به فرودگاه ها در راستای بررسی 
روند انج��ام پرواز ها اف��زود: بازرس��ان، در مدت زمان 
معین، گزارش ه��ای دقیقی از می��زان تاخیرات تهیه 

كرده و ارائه می دهند. 
خداكرمی افزود: سازمان هواپیمایی كشوری به عنوان 
حاكمی��ت، در گام اول ش��ركت های هواپیمایی را كه 
میزان تاخیر آنها غیر متعارف باش��د، احض��ار كرده و 

مسئوالن آنها باید در این باره پاسخگو باشند. 
معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی 
كش��وری افزود: در مرحله دوم، اگر می��زان تاخیرات 
ایرالین از حد متعارف افزایش یابد، در صدور مجوزهای 
پروازی آتی آنها از سوی س��ازمان هواپیمایی كشوری 

تجدیدنظر می شود. 
 وی  بیان كرد: اگر ش��ركتی در انجام پروازهای خود 
نظم خاصی نداشته باش��د، با كاهش پروازهای خود و 
سپس  مشكل مالی مواجه می شود، این در حالی است 
كه ایرالین به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید توجیه مالی 
مطلوب داشته باشد، بنابراین شركت های هواپیمایی 
باید تالش  كنند ت��ا تاخیرات خود را در راس��تای اخذ 

مجوزهای پروازی بیشتر، كاهش دهند. 
معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی 
كش��وری افزود: حتی اگر ش��ركت هواپیمایی میزان 
تاخیرات بیش از حد متعارف داش��ته باش��د سازمان 
هواپیمایی در مرحله س��وم، صدور اص��ل مجوز پرواز 
ایرالی��ن تجدیدنظر می كند، در این راس��تا ش��ركت 
هواپیمایی برای حفظ اعتبار برند خود باید تالش  كند 

تا با كاهش تاخیرات، پروازهای منظمی داشته باشد. 

حمل و نقل

خبر  استانی

خبر  ویژه

محمد سعیدی
جواد هاشمیمدیرعامل ایریكو 

 اجرای 550پروژه در حوزه 
راه و شهرسازی در استان مركزی

مدیركل راه و شهرسازی اس��تان مركزی از اجرای 
550 پروژه در حوزه راه و شهرسازی در نقاط مختلف 
اس��تان خب��ر داد.  مجیدرضا نصراهلل ن��ژاد اظهار كرد: 
ای��ن پروژه ه��ا در دو ح��وزه راه و س��اختمان در حال 
اجرا هستند كه ش��امل روكش آس��فالت، زیرسازی، 
تعری��ض، لكه گی��ری محوره��ا و احداث س��اختمان 
دولت��ی نظی��ر بیمارس��تان، كتابخان��ه، اج��رای پل، 
 نوس��ازی و بهینه س��ازی راهدارخانه ه��ا و آش��یانه 

ماشین آالت است. 
وی تصریح كرد: هم اكنون دو هزار كیلومتر راه اصلی 
و شریانی و چهار هزار و 400 كیلومتر راه روستایی در 
اس��تان وجود دارد كه همكاران ما در راهداری وظیفه 

نگهداری از این راه ها را بر عهده دارند.



اگرچ��ه روغ��ن ج��زو کااله��ای 
اس��تراتژیک محسوب نمی ش��ود، اما 
وقتی باالی 90درصد از روغن خوراکی 
کشور از طریق واردات تامین می شود، 
موضوع کمی پیچی��ده و نگران کننده 
به نظر می رس��د. هرکس ب��ا توجه به 
این وابس��تگی، ناخودآگاه از خودش 
می پرسد، اگر حجم تولید کشورهای 
دیگر آن قدر باالس��ت ک��ه می توانند 
صادرات داش��ته باش��ند، چرا ما حتی 
نمی توانی��م از پس نی��از داخلی خود 

برآییم؟ 
پاس��خ به ای��ن س��وال، بحث های 
طوالنی و گس��ترده ای را می طلبد که 
به طور کام��ل در مجال ای��ن گزارش 
نمی گنج��د. البت��ه تمرک��ز دولت بر 
تولید محص��والت اس��تراتژیکی مثل 
گندم، بحران آب، ع��دم آگاهی کافی 
کشاورزان و گاهی البی وارد کنندگان 
روغن خ��ام، مس��ائلی هس��تند که بر 
کمب��ود تولی��د روغن خام در کش��ور 

مهرتایید می زنند. 
برای افزایش تولید روغن، الزم است 
که سبیل دانه های روغنی را چرب کرد! 
به عبارتی، توجه به کش��ت این دانه ها 
نه تنها می تواند وابستگی به واردات را 
به صفر برساند، بلکه امکان ارزآوری آن 
از طریق صادرات نیز وجود دارد. حال 
سوال اینجاس��ت که این دانه ها مگر از 
کره ماه آمده اند که این ق��در نایابند؟! 
چرا در کش��ور آن طور که الزم اس��ت 

به کشت آنها اهمیت داده نمی شود؟ 

ترویج و آموزش را جدی 
بگیرید

یکی از استادان برجسته دانشگاه در 
این باره به »فرص��ت امروز« می گوید: 
ریشه این کمبود را می توان در دوعلت 

اساسی جست وجو کرد. 
بهاءالدی��ن نجف��ی، ب��ا اش��اره به 
تالش ه��ای دول��ت برای گس��ترش 
کش��ت دانه های روغن��ی، می افزاید: 
بازاری شدن کشاورزان و حمایت های 
قیمت��ی ضعیف از مهم تری��ن عواملی 
اس��ت که کش��ت این محص��والت را 
از ذه��ن کش��اورز بی��رون می کن��د. 
به عنوان مثال، وقتی کشاورز می بیند 
محصوالت��ی مانن��د صیفی ج��ات از 
تقاضای بیش��تر و به تبع آن از قیمت 
باالتری برخوردارند، طبیعی است که 
به سمتی س��وق پیدا می کند که سود 

بیشتری برایش فراهم شود. 
این پژوهش��گر اقتصاد کش��اورزی 
معتق��د اس��ت: ع��الوه ب��ر افزای��ش 
حمایت های قیمتی، مس��ائل دیگری 
مانند ترویج و آموزش به کش��اورزان 
برای باال بردن بهره وری و عملکرد در 
واحد س��طح، ارائه نهاده های ارزان تر 
و مس��ائلی از این قبیل انگیزه ای قوی 
ب��رای کش��ت دانه ه��ای روغن��ی در 

کشاورزان ایجاد کند. 

با این حمایت ها راه به جایی 
نمی بریم

خب��رگان  کان��ون  مدیرعام��ل 
کش��اورزی، درباره خری��د تضمینی 
به »فرصت امروز« می گوید: تا س��ال 
گذشته خرید تضمینی برای  دانه های 
روغنی وجود نداشت، اما امسال با قرار 
خرید تضمینی کلزا رغبت کشاورزان 

برای کشت آن باال رفت. 
عل��ی خ��ان محم��دی می افزاید: 
متاس��فانه حمایت های دولتی تنها در 
حد حرف باقی مان��د و کمتر به عمل 
رس��ید. زیرا با اینک��ه نرخ کل��زا را در 
هر کیل��و 1900توم��ان تعیین کرده 
بودند با تعلل دولت در خرید، دس��ت 
دالالن به این بازار دراز شد و قیمت ها 
تا 1500تومان در هر کیلو پایین آمد. 

به گفته این کش��اورز نمونه، تولید 
روغ��ن خوراکی در کش��ور انحصاری 
شده و چهار یا پنج برند آن را در دست 
دارند. این کارخانه ها وقتی اواخر سال 
گذشته متوجه ش��دند، کلزا به میزان 
کافی کشت نشده، ش��روع به واردات 
روغن خام کردند. به طوری که به گفته 

برخی از منابع آگاه اکنون تا دو سال در 
انبارها ذخیره داریم. 

وی از وضعی��ت پرداخ��ت پ��ول به 
کشاورزان نیز ش��کایت و ادعا می کند: 
باز هم کس��ی که در این میان متضرر 
می شود، کشاورز اس��ت. زیرا پرداخت 
دستمزد از طرف کارخانه ها معموال دو 

تا سه ماه به طول می انجامد. 
اگر تا اینجای گزارش، وضعیت تولید 
روغن در کش��ور کمی نگران کننده به 
نظر می رس��د، ش��اید بتوان به جرات 
گفت ک��ه ادام��ه آن امیدوارکننده و 
نویدبخ��ش خواهد بود. زی��را وقتی با 
دست اندرکاران بخش دولتی گفت وگو 
کردیم، متوجه ش��دیم ک��ه آنها برای 
توسعه کش��ت دانه های روغنی بیکار 
ننشس��ته اند و برنامه ه��ای م��دون 
و طوالنی م��دت را تنظیم ک��رده و به 

مرحله اجرا رسانده اند. 

  تولید 73درصدی
 در دستور کار

مدی��رکل دفت��ر پنب��ه، دانه های 
روغنی و گیاهان صنعتی به »فرصت 
امروز« می گوی��د: پتانس��یل زیادی 
برای افزایش تولید روغن در کش��ور 

وجود دارد. 
مس��عود وجدانی فر معتقد اس��ت، 
دانه های روغن��ی از دیگر محصوالت 
جدا نیس��ت و تنها به خاطر ش��رایط 
خاصی که برای کشاورزی پیش آمده، 
به اندازه کافی کشت نمی شود. اگرچه 
این دانه ها به دلیل فسادپذیری باالیی 
که دارند باید به موقع از کش��اورزان 
خریداری شود، اما برای تناوب کشت 

در مزارع بسیار مطلوب است. 
ب��ه گفت��ه وجدانی ف��ر، کش��اورز 
امروز خواس��تار یک فض��ای تولیدی 
رقابت پذیر ب��ه همراه بهب��ود درآمد 

است. بنابراین معاونت زراعت وزارت 
جهادکشاورزی، هشت برنامه افزایش 
ضری��ب خوداتکایی را به ط��ور کامل 
تنظیم و به مرحله نهایی رسانده است. 
وی می افزای��د: از ای��ن هش��ت 
محصول، س��ه محصول به دفتر پنبه، 
دانه ه��ای روغنی و گیاه��ان صنعتی 
مربوط می شود که یکی از آنها روغن 
اس��ت. البته دو محصول دیگر، پنبه و 
شکر اس��ت که برنامه آنها نیز به طور 
ج��دی پیگی��ری خواهد ش��د. برای 
هر س��ه محصول، برنامه ای 12ساله 
تدوی��ن ش��ده و از تم��ام جوان��ب از 
آفات تا مکانیزاس��یون مورد بررسی 
قرار گرفته اس��ت. در ص��ورت تامین 
اعتبارات، تولی��د روغن خام در داخل 
به 73درصد خواهد رس��ید.  مدیرکل 
دفتر پنبه، دانه های روغنی و گیاهان 
صنعتی ادامه می دهد: حوزه معاونت 

زراعت، ملزومات این طرح ها را اعم از 
اعتبارات عمرانی و تسهیالتی پیگیری 
کرده و فض��ای مناس��ب بازرگانی از 
قبیل خرید به موق��ع و تعیین قیمت 
مناس��ب را ب��رای کش��اورزان فراهم 
می کن��د.  وی با تاکید بر اس��تفاده از 
دانه های روغنی برای تناوب کش��ت 
در مزرعه اظهار می کند: اگر کشاورز 
از فواید تناوب کش��ت مانن��د میزان 
بهب��ود وضعی��ت خ��اک و افزای��ش 
کنترل آفات آگاهی الزم داشته باشد، 
مطمئنا کشت دانه های روغنی را جزو  
اولویت های کاری خ��ود قرار خواهد 
داد. البته پیش بینی شده که 10درصد 
از سطح زیر کشت غالت، کاهش و به 
دانه های روغنی افزوده شود. در عوض، 
میزان بهره وری غالت در واحد سطح 

افزایش یابد. 
وجدانی فر، با اشاره به ورود 21 رقم 
جدید کلزا در س��ال جاری به کشور 
می گوی��د: انتقال دانش فنی کش��ت 
دانه های روغنی از کشور فرانسه برای 
مناطق سردس��یر )همدان، مرکزی، 
کرمانشاه و فارس( و همچنین انتقال 
تکنولوژی کاش��ت ای��ن محصوالت 
از کش��ور اس��ترالیا ب��رای مناط��ق 
گرمس��یر )خوزس��تان، مازن��دران و 
گلس��تان( به صورت پایلوت در حال 
اجراس��ت و هم اکن��ون کالس ه��ای 
 آموزش��ی و کارگاه��ی آنها ب��ه اتمام
 رسیده اس��ت.  از گفته های این مقام 
مس��ئول چنین به نظر می رسد که تا 
12سال آینده، واردات روغن خام به 
کشور به کمتر از 30درصد برسد. البته 
این به شرطی است که اعتبارات الزم 
تامین و طرح ه��ا در دولت های آینده 

نیز دنبال شود. 

حمایت از تولید داخلی یعنی چه؟ 

چرخ صنعت روغن، روان نیست

در حالی که زمان زیادی از جریانات 
اس��تفاده از روغ��ن پال��م در صنایع 
لبنی ای��ران نمی گ��ذرد ای��ن روزها 
روغ��ن برای خ��ود حواش��ی دیگری 
پیدا کرده و نقل محافل ش��ده است، 
از طرفی قیمت های جهانی این ماده 
خوراکی کاهش داش��ته و از س��وی 
دیگر قیم��ت آن در ای��ران همچنان 
رو به افزایش است و بدتر از آن، اینکه 
تولیدکنن��دگان خواس��تار افزای��ش 
قیمت این م��اده خوراکی هس��تند.  
ایران یکی از کش��ورهایی اس��ت که 
مصرف سرانه باالتری نسبت به سرانه 
اس��تاندارد دارد، به گون��ه ای که این 
رقم برای ایرانیان حدود 17کیلوگرم 
اس��ت که در مقایسه با س��رانه 12/5 
کیل��و   4/5 اس��تاندارد   کیلوی��ی 
اضافه ت��ر اس��ت.  فی��روز مددنوعی، 
پیشکسوت صنایع روغن کشی و استاد 
دانشگاه در خصوص حواشی روغن به 
»فرصت ام��روز« می گوید: تنش های 
چند ماه اخیر موجب ش��د تا ذهنیت 
مردم نسبت به مصرف انواع روغن در 
کش��ور دچار تزلزل شود، من از حیث 
علمی به جری��ان می نگ��رم و عنوان 
می کنم حذف روغن از س��بد خانوار 
موجب مش��کالت فراوان ب��رای بدن 
و در نهایت مرگ فرد می ش��ود. پس 
بهتر است به جای پاک کردن صورت 

مسئله آن را حل کنیم. 

اصالح سیاست های تجاری
اکب��ر س��بقتی، دبی��ر انجم��ن 
روغن کش��ی در خص��وص حمای��ت 
از صنایع و کش��اورزان معتقد اس��ت: 
دول��ت بای��د حمای��ت چندجانبه ای 
را پیاده س��ازی کن��د. متاس��فانه ما 
سیاس��ت های تج��اری مناس��بی 
نداش��ته ایم که همین موجب ش��ده 
دانه های روغنی به اصطالح روی دست 
کشاورز بماند که با مدیریت درست و 
حمایت همه جانبه هم از صنایع و هم 

کش��اورز می توان هر دو این اقشار را 
همی��اری کرد. س��بقتی در خصوص 
میزان واردات روغن خ��ام و دانه های 
روغن��ی امس��ال ب��ه »فرصت امروز« 
می گوید: میزان ی��ک میلیون و 590 
هزار تن روغن خام ب��ه عالوه کمتر از 
300 هزار تن دانه ه��ای روغنی و دو 
میلیون و 900هزارت��ن انواع کنجاله 
وارد ش��ده ک��ه در مجم��وع هزین��ه 
 ای��ن واردات مبل��غ 3/6 میلیارددالر

 بوده است. 
 افت قیمت های جهانی
صعود قیمت های ایران

گزارش ه��ا حاکی از آن اس��ت که 
قیمت انواع روغن خام ازجمله س��ویا، 
آفتابگردان و پالم در بازارهای جهانی 
کاهش��ی بالغ بر 9 ت��ا 32 درصدی را 
داش��ته اس��ت، اما به نظر این کاهش 
قیمت و همچنین معافی��ت مالیاتی 
که بهمن ماه سال 92 در این خصوص 
ابالغ شد، نتوانسته در کم شدن قیمت 
روغن نباتی تولیدشده در داخل کشور 
تاثیرگذار باش��د. محمد قبل��ه، دبیر 
انجمن روغن نباتی در خصوص اینکه 
چرا قیمت ه��ا در ای��ران کاهش پیدا 
نکرده، می گوید: باالت��ر بودن نرخ ارز 
امسال نسبت به س��ال گذشته علت 
کاهش نیافت��ن قیمت روغ��ن نباتی 
در بازار است. همچنین حذف توزیع 
روغن از س��وی ش��رکت بازرگانی از 
دیگر دالیل عدم کاهش قیمت روغن 

در داخل است. 

10 سال مدیریت درست 
یک عمر خودکفایی

ابوالحس��ن خلیلی، دبیر کل کانون 
صنایع غذایی در خصوص وابس��تگی 
ما به واردات روغ��ن می گوید: امروزه  
بی��ش از 90 درصد تامی��ن روغن در 
کش��ور به واردات وابس��ته اس��ت که 
متاسفانه تغییر این رقم به برنامه های 
م��دون و طوالنی م��دت نی��از دارد تا 
بتوانیم ب��ه س��مت خوداتکایی پیش 
برویم. البته این بحث چندان هم دور 

از ذهن نیس��ت زیرا کش��وری مانند 
ترکیه همین 10س��ال پی��ش که ما 
طرح خوداتکای��ی را ش��روع کردیم، 
به طور جدی این ط��رح را دنبال کرد 
و امروزه نه تنها از نظر کش��ت و تهیه 
روغن از دانه آفتابگردان به خودکفایی 

رسیده، بلکه صادرات هم دارد.  خلیلی 
توضیح می ده��د: ما 10 س��ال پیش 
طرح را آغ��از کردیم که متاس��فانه با 
روی کار آمدن دولت نه��م این طرح 
از دستور کار خارج شد و ما همچنان 
در این بخش وابس��تگی ش��دیدی به 

کش��ورهای دیگر داریم.  این دبیر کل 
در خص��وص تمهیداتی که باید دولت 
برای حمایت از کش��اورز بیندیش��د، 
می گوید: دولت باید ب��ا وضع عوارض 
برای واردات کنجاله، ب��ازار را تنظیم 
کند به گونه ای که کنجاله وارداتی برای 

خریدار گران تر باشد تا تولیدکنندگان 
به س��مت خرید از کش��اورزان بروند. 
وی معتقد است: وقتی دولت حمایت 
یک جانبه خ��ود را  به بخ��ش واردات 
تقدیم  می کند، به تبع، کشاورز از این 

چرخه بازمی ماند. 

وضعیت این روزهای روغن نباتی در کشور

از ترکیه هم عقب افتادیم!
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 راهی که در پیش گرفته اند 
درست نیست

ایران با واردات بیش از 90 درصد روغن خام و دانه های 
روغنی به عنوان بزرگ ترین کشور واردکننده روغن نباتی 
در جهان به شمار می آید. واردات س��االنه چهار میلیارد 
دالری این محصول، کش��ور ما را در ردی��ف بزرگ ترین 
کشورهای واردکننده و همچنین مصرف کننده دنیا قرار 
داده است. بنابراین منابع تامین روغن در ایران بیشتر از 
راه واردات روغن خام و استخراج روغن از دانه های روغنی 
تولید داخلی بوده اس��ت. در دهه 80، در راستای کاهش 
وابس��تگی به واردات روغن خام، طرح 10 ساله ای به نام 
»طرح تامین منابع روغن نباتی کش��ور 93-1384« در 
وزارت جهادکش��اورزی مصوب و به اجرا در آمد.  دولت 
در سال های اخیر برای حمایت از تولید دانه های روغنی 
داخلی طبق تضمین هایی که از سال های پیش داده بود 
)در صورتی که واردکننده به ازای هر س��ه کیلوگرم دانه 
روغنی وارداتی یک کیلوگرم دانه روغنی داخلی )س��ویا، 
کلزا و آفتابگردان( به قیمت تعیین شده )قیمت تضمینی( 
خریداری کند(، س��ود بازرگانی دانه های روغنی وارداتی 
را به صفر رس��اند، اما از این راه نیز طرفی نبست و تولید 
دانه های روغنی در کشور و رسیدن به خودکفایی در حد 
حرف و ش��عار باقی ماند. در این زمین��ه »فرصت امروز« 
با مه��رداد بائوج الهوت��ی، نماینده لنگ��رود در مجلس، 

گفت وگو کرده است. متن گفت وگو در پی می آید: 
براس�اس آمارها و گفته های مس�ئوالن وزارت 
جهاد کشاورزی و گمرک ایران، واردات روغن خام 
و دانه های روغن�ی به چهار میلیارد دالر در س�ال 
می رس�د. این موضوع با اهداف اقتص�اد مقاومتی 
مبتنی بر اقتصاد کش�اورزی مغایر است. نظر شما 

چیست؟ 
این آمارها نشان می دهد که در کشور عزم و اراده جدی 
برای کاه��ش واردات و افزایش تولید و ص��ادرات وجود 
ندارد. اگر به ای��ن موضوع از بعد مل��ی و حتی اقتصادی 
نگاه نکنیم و بخواهیم با لح��ن عامیانه هم صحبت کنیم 
باید بگوییم که راه اقتصادی کردن کشاورزی و تولید، این 
نیست. رسیدن به اقتصاد مبتنی برکشاورزی یا کشاورزی 
اقتصادی در گرو تغیی��ر نگاه ها و رویکرده��ا به افزایش 

تولید، صادرات و کاهش واردات است. 
برای رسیدن به این اهداف، مجلس چه تمهیداتی 
را برگزیده و اجرایی کرده است. آیا از اهرم نظارتی 

خود بر دولت استفاده می کند؟ 
یکی از بهترین و ماندگارترین تصمیم هایی که مجلس 
در زمینه توجه به افزایش تولید محصوالت کش��اورزی 
و جلوگی��ری از هرج و مرج های��ی ک��ه در بازرگانی این 
محص��والت انج��ام داد، تصوی��ب قانون انت��زاع وظایف 
بازرگان��ی از وزارت صنعت و محول ک��ردن آن به وزارت 
جهاد کشاورزی بود. این قانون که اکنون به قانون تمرکز 
وظایف بخش کشاورزی تغییر نام داده، تمامی اختیارات 
تولید، تامین، واردات و صادرات محصوالت کش��اورزی 
را به وزارت جهاد کش��اورزی داده و دیگ��ر بهانه ای برای 
مجلس در زمینه تداخل وظایف بخش، پذیرفتنی نیست، 
بنابراین با توجه به اختیارات داده شده، وزارت کشاورزی 
مسئول بازار محصوالت کشاورزی است و در صورت ایجاد 
نابسامانی، مسئوالن این وزارتخانه باید پاسخگو باشند. 
مجلس نیز در صورت نیاز از حق نظارتی خود اس��تفاده 

خواهد کرد. 
در زمین�ه واردات روغن نباتی )خ�ام( که گفته 
می شود در دست چند برند خاص قرار دارد و میزان 
واردات را آنها تعیین می کنند، چه نظری دارید؟ آیا 

این موضوع را تایید می کنید؟ 
این موضوع تازه ای نیست. مافیای واردات  نفوذ زیادی 
دارند. نف��وذ صاحبان مناف��ع در برخی دس��تگاه ها در 
سال های اخیر موجب ش��ده تا منافع اشخاص خاص بر 
منافع ملی ترجیح داده شود و این موضوع و ابعاد گسترده 
آن را باید باز کرد. مجلس نیز باید با ابزارهای نظارتی که 
در اختیار دارد در این زمینه بیشتر وارد شود چون پشت 
این قضایا فس��اد و مافیا خوابیده است. همچنین وزارت 
جهاد کشاورزی برای واردات یا جلوگیری از آن اختیار تام 
دارد و می تواند براساس آن عمل کند. شوربختانه مواردی 
که در تولید و واردات کاالهای اساسی مانند گندم، برنج، 
روغن و غیره مشاهده می کنیم، این محاسبه ها به خوبی 
انجام نمی ش��ود. برای نمونه در س��ال 92 اعالم شد که 
میزان 12میلیون تن گندم در کش��ور تولید شده است. 
مصرف ساالنه کشور حدود 11/5 میلیون تن بود، اما در 
همان سال ما ش��ش میلیون تن گندم وارد کردیم! یا در 
زمینه برنج، میزان مصرف ساالنه کشور حدود دو میلیون 
و 800 هزار تن است و میزان تولید داخل به دو میلیون 
و 400 هزار تن می رسد. برای رسیدن به خودکفایی راه 
بسیار آسانی در پیش داریم، اما همچنان شاهد واردات 
میلیون ها تن برنج به کش��ور هس��تیم. در زمینه روغن 
و س��ایر محصوالت نیز وضع از این بدتر اس��ت و مافیای 

واردات، نبض بازار را در دست دارند. 
با این تفاسیر آیا در این زمینه انتقادها را متوجه 

دولت می دانید؟ 
من می گویم اگر دولت و به ویژه وزارت جهاد کشاورزی 
سیاست های ش��ان را بر پایه اقتصاد کشاورزی و کاهش 
وابستگی به اقتصاد نفتی گذاشته اند و همچنین قوانین 
باالدس��تی نیز بر اقتصاد مقاومتی تاکید دارند، راهی که 
اکنون در پیش گرفته اند )در زمینه کش��اورزی( درست 
نیس��ت. من همچنان ب��ر این باورم که وج��ود مهندس 
حجتی  در رأس کش��اورزی کش��ور  مفید نیست و این 
موضوع را در روزی که ایش��ان برای گرفتن رأی اعتماد 
به مجلس آمدن��د نیز اعالم کردم. هن��وز برای من جای 
پرسش اس��ت که چگونه می توان کشاورزی عقب مانده 
کشوری را به کسی س��پرد که تخصص او قیر و آسفالت 
اس��ت؟ آیا می توان از کس��ی که مهندس عمران )راه و 
ساختمان( است بخواهیم کش��اورزی بیمار ما را نجات 
دهد و کش��اورزی اقتصادی را بنیان نهد؟ کشاورزان ما 
هنوز با نگاه و شیوه های سنتی کش��ت می کنند و هیچ 
الگو و نظام مش��خصی برای کشت محصوالتی که کشور 
به آن نیاز بیش��تری دارد مانند دانه های روغنی، ندارند. 
این وظیفه دولت و وزارت جهاد کشاورزی است که نظام 
کشت را براس��اس نیازها و توانمندی آب و خاک کشور 
بسنجد و به کشاورز اعالم کند. امیدوارم در آینده نزدیک 

چنین شود. 
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جش��نواره فیلم »بمانی« پس از دو روز نمایش آثار در کاخ 
نیاوران، عصر جمعه به کار خود پایان داد. نخستین جشنواره 
فیلم کوتاه »بمانی« با موضوع میراث فرهنگی عصر جمعه 
پنجم دی ماه برگزیدگان خود را معرفی کرد. اختتامیه جشنواره 
در س��الن میراث فرهنگی برگزار شد. پیش از اعالم اسامی 
برندگان بخش مس��تند و داستانی این جشنواره از کیانوش 
عیاری به پاس تالش برای سینمای ایران و نگاه متفاوت به 
ثبت ایران و ایرانی بزرگداش��ت برگ��زار و از وی تقدیر کرد. 
این تقدیر همزمان بود با نمایش فیلم »خانه پدری« آخرین 

ساخته کیانوش عیاری که با حواشی بسیاری همراه بود، از روز 
چهارم دی ماه در س��ه سانس محدود در پردیس سینمایی 
کورش و سینما تک خانه هنرمندان به نمایش درآمده است.

هیات انتخاب و داوری نخس��تین جش��نواره فیلم کوتاه 
»بمانی« که متشکل از حمید ابراهیمی، داود رضایی، حمید 
نعمت اهلل، مهرشاد کارخانی و احمد محیط  طباطبایی بود، 
۹ فیلم برگزیده را  از میان ۳۰ فیلم به نمایش درآمده در 
این جشنواره را انتخاب کردند. محسن علیدادی کارگردان 
فیلم »دغدغه های یک زوج کهنس��ال«، امید ش��ریفی و 

محسن مقدم کارگردان های فیلم »واسونک«، رضا فهیمی 
کارگردان فیلم »کودکان ابری«، عباس عمرانی کارگردان 
فیل��م »پارکینگ«، علیرضا س��لمان پور و یونس طراحی 
کارگردان های فیلم »کوزمک«، جمال اسکویی کارگردان 
فیل��م »زن��ده رود« و مرتض��ی کاویانی کارگ��ردان فیلم 
»پلپالسی« به  عنوان برگزیدگان نخستین جشنواره فیلم 
کوتاه »بمانی« در مراس��م اختتامیه این جشنواره معرفی 
شدند.  این جشنواره با حمایت معنوی میراث فرهنگی و 

به صورت مستقل برگزار شده بود.

همزمان با آغ��از رزمایش بزرگ محمد رس��ول اهلل )ص( 
در جنوب ش��رق کش��ور و آب های دریای عمان رسانه های 
خارجی ضمن پوش��ش این روی��داد نظام��ی، آن را نمایش 

ظرفیت دفاعی ایران دانستند. 
خبرگزاری فرانسه در گزارش��ی با اعالم آغاز این رزمایش 
بزرگ نوش��ت: نزدیک به 1۳ هزار نیروی نظامی قرار است 
در رزمایش محمد رس��ول اهلل)ص( ایران ش��رکت کنند و 
این نخستین بار است که این کشور دس��ت به سازماندهی 
این تعداد نیرو در رزمایش هایش می زند. این خبرگزاری به 
نقل از رس��انه های داخلی ایران گ��زارش داد: این رزمایش 
بزرگ که از روز پنجشنبه آغاز شده است و تا شش روز ادامه 
می یابد، با هدف نمایش قدرت از تنگ��ه هرمز تا خلیج عدن 

گسترده شده است. 
در این رزمای��ش که اس��تان های هرمزگان و سیس��تان 
و بلوچس��تان را نیز ش��امل می ش��ود، ارتش ایران ش��امل 
نیروهای هوایی و دریایی به عالوه س��پاه پاس��داران حضور 
دارند. خبرگ��زاری فرانس��ه در پایان گزارش خود نوش��ته 
است: نیروی دریایی ایران در طول س��ال های اخیر حضور 
بین المللی خ��ود را به ویژه با هدف حفاظت از کش��تی های 

تجاری ک��ه در خلیج ع��دن از س��وی دزدان دریایی هدف 
حمله قرار می گیرند افزایش داده است. 

همچنی��ن خبرگ��زاری ایتارتاس گ��زارش داد: نیروهای 
مسلح ایران رزمایش خود را با عنوان محمد رسول اهلل )ص( 
از پنجش��نبه در آب های دریای عمان آغاز کردند که هدف 
آن آموزش، کنترل و واکنش مناس��ب نیروی دریایی ارتش 
و نی��روی هوایی اس��ت. در این رزمایش س��الح های جدید 
نیز آزمایش خواهند ش��د. شبکه خبری راش��اتودی نیز در 
گزارش��ی با پرداختن به آغاز این رزمایش در ایران و به نقل 
از مقامات ایرانی نوشت: ایران رزمایش شش روزه خود را با 
هدف نمایش قدرت نظامی و ظرفیت های دفاعی و آزمایش 
س��الح های جدید آغاز کرد که از تنگه هرمز تا دریای عمان 
گسترده ش��ده اس��ت. در این رزمایش نیروی دریایی ایران 
کشتی های جنگی و زیردریایی خود را در جنوب شرق این 
کش��ور آزمایش خواهد کرد و واحدهای مختلف نظامی در 

آن حضور خواهند داشت. 
مس��ئوالن نظامی ایران گفته اند: این تمری��ن نظامی هیچ 
خطری برای نیروهای خارجی در خلیج فارس ن��دارد و ایران 
از این طری��ق می خواهد پیام صلح و دوس��تی به کش��ورهای 

همسایه اش ارسال کند. به گزارش راشاتودی آخرین رزمایش 
نظامی بزرگ ایران در ماه مه سال 2۰1۳ برگزار شده بود. 

عالوه بر این، روزنامه صهیونیس��تی اورش��لیم پس��ت در 
این باره نوش��ت: ایران روز پنجش��نبه رزمایش گسترده ای 
را ب��ا وس��عت 2  میلی��ون مترمربع آغ��از کرد ک��ه محمد 
رسول اهلل)ص( نام دارد. در این مانور نظامی نیروی دریایی، 
زمینی و هوایی حضور دارند که بنا بر اعالم ارتش این کشور 

قرار است در آن زیردریایی های ایران نیز آزمایش شود. 
رسانه های دیگر جهان شامل خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
خبرگزاری ترند، ش��بکه خبری العربیه، ش��بکه المیادین، 
روزنامه یدیعوت آحارونوت، روزنامه خلیج تایمز، اندیشکده 
آمریکن اینت��ر پرایز و غی��ره نیز بازتاب گس��ترده ای از این 

رزمایش ارائه دادند. 
به گزارش ایس��نا،  رزمایش بزرگ محمد رسول اهلل)ص( 
روز پنجش��نبه در وس��عتی ح��دود دو میلیون مت��ر مربع 
به صورت مش��ترک ب��ا محوریت نی��روی دریای��ی ارتش و 
همکاری نی��روی زمینی، هوای��ی و ق��رارگاه پدافند هوایی 
ارتش در جنوب ش��رق کش��ور و آب های دریای عمان آغاز 

شد که تا ۹ دی ادامه خواهد یافت. 

ناظمی اردکان��ی گف��ت: ازدواج در دهه 
گذشته شیب نزولی و طالق شیب کاهشی 
داش��ته اس��ت. با نرخ باروری 1.۷ جمعیت 
کش��ور رو به کاهش اس��ت. میانگین س��ن 
ازدواج برای م��ردان به 2۸ و ب��رای زنان به 
2۳ سال رسیده است.  رییس سازمان ثبت 
احوال در سخنرانی پیش از خطبه های نماز 
جمعه تهران، سه ماموریت اصلی سازمان را 
ثبت وقای��ع حیاتی چهارگان��ه و مهاجرت، 
ایجاد س��هولت، دقت و س��رعت در صدور 
اتقان اس��ناد هویتی ایرانیان در اقصی نقاط 
کش��ور و جهان و تولید و انتشار آمار انسانی 

و تحوالت جمعیتی کشور برشمرد. 
دکتر محمد ناظم��ی اردکانی گفت: نتایج 
بررس��ی های کارشناس��ی و حت��ی اذع��ان 
مجامع بین المللی نش��ان می دهد، کش��ور 
ایران با وجود قرار داش��تن در فرصت طالیی 
پنج��ره جمعیتی، ب��ا چالش ه��ای عدیده 

جمعیتی مواجه خواهد ب��ود که از آن جمله 
می توان ب��ه کاهش باروری، ب��ر هم خوردن 
س��اختار جمعیتی، کاهش س��هم جمعیت 
جوان و س��المندی جمعی��ت، پدیده هایی 
نظیر تک فرزندی ی��ا کم میلی به داش��تن 
فرزند و نظایر آن اش��اره کرد. در س��ال های 
اخیر هم��واره ش��اهد افزایش س��ن ازدواج 
بوده ایم، به طوری که در س��ال 1۳۹2 شاهد 
میانگین سن 2۸ س��ال برای ازدواج آقایان و 
2۳ س��ال برای ازدواج خانم ها بوده ایم و این 
هم یک��ی از عوام��ل تش��دید کننده کاهش 
باروری اس��ت. در زمینه تاخیر ازدواج، سهم 
ازدواج آقای��ان در باالی ۳5 س��الگی یعنی 
ب��االی س��ن متعارفی ک��ه در ثب��ت احوال 
ثبت می ش��ود از 6.۷ درصد با ی��ک روند رو 
به افزایش به ۸.۸ رسیده اس��ت و در ازدواج 
خانم ها س��هم ازدواج های باالی ۳۰ سالگی 
از 6.۳ درص��د در کمتر از 1۰س��ال به 11.2 

درصد یعنی نزدیک به دو برابر رسیده است و 
این ها باز هم باعث کم شدن باروری می شود. 
سنین2۰ تا ۳4 سالگی برای آقایان و سنین 
15 تا 2۹ سالگی سن متعارف ثبت ازدواج در 

پایگاه ثبت احوال است. 
ناظم��ی اردکانی در زمین��ه تمایل به کم 
فرزندی نیز گفت: بررسی های آماری نشان 
می ده��د 14 درص��د خانواده ه��ای ایرانی 
بدون فرزن��د و 1۹ درصد فق��ط دارای یک 
فرزند بوده اند. یعنی در مجموع، ۳۳ درصد 
به معنی یک س��وم خانواده ه��ا بدون فرزند 
یا حداکثر دارای یک فرزند هس��تند. البته 
این آمار در نس��ل های جدیدت��ر به مراتب 
نگران کننده تر اس��ت، به این صورت که 24 
درصد بدون فرزن��د و ۳1 درصد فقط دارای 
یک فرزند هس��تند که در مجموع بس��یار 

بیشتر از میانگین کشوری است. 
او مس��ئله دیگ��ر را افزای��ش ط��الق 

در جامع��ه دانس��ت و گفت: آم��ار طالق 
س��االنه بالغ ب��ر 16۰ هزار مورد اس��ت و 
این زیبنده کش��ور ما نیس��ت، متاس��فانه 
طب��ق آمار، 14درص��د طالق ه��ا به علت 
نداش��تن ش��ناخت صحی��ح زوجی��ن از 
یکدیگ��ر مرب��وط ب��ه س��ال اول زندگی 
اس��ت و در بخش هایی از جامع��ه عوامل 
متعددی چ��ون تغییرات س��بک زندگی، 
تهاجم فرهنگی، کمرنگ ش��دن باورهای 
مذهبی و اخالقی، رس��ومات نادرست در 
زمان ش��روع ازدواج و غیره به افزایش آن 
دامن می زن��د. در این خصوص س��ازمان 
ثبت احوال با انتش��ار آمارهای مربوطه و 
با اعالم هش��دارهای به موق��ع، این زنگ 
خط��ر را در جامع��ه به ص��دا درآورده که 
امید اس��ت با توجه به بینش مس��ئوالن و 
مردم در فرهنگ س��ازی مناس��ب، از بروز 

چالش های یاد شده پیشگیری شود. 

واکنش رسانه ها به رزمایش بزرگ محمد رسول اهلل)ص(

تک فرزندی، افزایش سن ازدواج و ثبت ساالنه 160 هزار مورد طالق

ایران رو در روی چالش های جمعیتی

خلبان اسیر در دست داعش
داعش روز چهارش��نبه اعالم کرد، توانس��ته اس��ت یک فروند جنگن��ده ائتالف 
بین المللی را س��رنگون کند و خلبانش را به اس��ارت بگیرد. ش��بکه های اجتماعی 
تصاویر جدیدی را از دس��تگیری خلبان اردنی و س��ابقه وی منتش��ر کرده اند. این 
جنگنده سرنگون شده متعلق به ارتش اردن بود. براساس مدارک منتشر شده، نام 
این خلبان اردنی ستوان دوم »معاذ یوسف الکساس��به« است. در میان بخش های 
مختلف داع��ش درباره سرنوش��ت خلبان اردنی که به اس��ارت این گ��روه درآمده 
اختالف نظر وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، گ��روه چچنی های داعش 
خواهان قتل این خلبان اس��ت، ام��ا عراقی های داعش بر زنده ماندن خلبان اس��یر 
پافشاری می کنند. در بیانیه ارتش امریکا به دلیل سقوط جنگنده اردنی در مناطق 
تحت کنترل داعش اش��اره ای نش��ده اس��ت. داعش گفته بود که به وسیله موشک 
حرارتی توانس��ت جنگنده اردنی را س��رنگون کند. پدر این خلبان اردنی هم گفت: 
عبداهلل دوم پادش��اه این کش��ور با وی تلفنی گفت وگو کرده و به وی اطمینان داده 

تمامی اقدامات الزم برای آزادی پسرش انجام خواهد شد. 

اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه »بمانی« برگزار شد

عیاری در خانه پدری

نیروه��ای امنیتی ترکی��ه یک دانش آموز 16 س��اله 
را به اته��ام »اهانت به اردوغ��ان« دس��تگیر کردند. به 
گزارش خبرگزاری فرانس��ه روز پنجش��نبه ب��ه نقل از 
رس��انه های محلی ترکیه نوش��ت: یک دان��ش آموز 16 
س��اله در ش��هر قونیه در مرک��ز ترکیه به اته��ام توهین 
ب��ه رییس جمهور این کش��ور بازداش��ت ش��د. ش��بکه 
س��ی ان ان ترک هم اع��الم کرد: ای��ن نوج��وان عضو 
جنب��ش چپگراس��ت و از س��وی دادگاه ب��ه توهین به 
رییس جمه��ور متهم ش��ده اس��ت. براس��اس قانون نام 
کامل این دانش آموز منتش��ر نش��ده و تنها ابتدای اسم 
وی یعنی »ام ای آی« اعالم ش��ده اس��ت. به گفته منابع 

قضایی ای��ن دانش آموز متهم اس��ت روز چهارش��نبه با 
س��خنرانی در مراس��می به اردوغان توهین کرده اس��ت. 

روزنام��ه حریت ترکی��ه هم گف��ت: این نوج��وان  هنگام 
سخنرانی در مراسمی به ش��دت از اردوغان و دولت او انتقاد 
و آنها را به فس��اد مالی متهم ک��رد. او در صورت محکومیت 
به مجازات تحمل حداکثر چهار س��ال زندان محکوم خواهد 
ش��د. در روزها و هفته های اخیر ش��مار زی��ادی از نیروهای 
امنیتی، روزنامه ن��گاران، فعاالن تهیه و تولید س��ریال های 
تلویزیونی و هواداران یک باش��گاه فوتب��ال در ترکیه نیز به 
اتهام اقدام علیه امنیت ملی و دولت اردوغان، بازداشت شده 

بودند. 

بازداشت دانش آموز 16 ساله به اتهام توهین به اردوغان

  در پیامی به مناس�بت کریس�مس 

ملکه الیزابت براهمیت و لزوم سازش 
و مصالحه در اسکاتلند تاکید کرد. 

صهیونیس�تی  رژی�م  پلی�س    

به ص�ورت ی�ک ک�ودک پنج س�اله 
فلس�طینی گلوله پالستیکی شلیک 
کرد و باعث شکس�تگی اس�تخوان 

گونه وی شد. 
الش�باب روز    گ�روه تروریس�تی 

پنجش�نبه به مقر نیروه�ای اتحادیه 
افریقا در سومالی حمله کرد. 

ب�ه گفته پلیس س�وئد، »بر اث�ر آتش زدن عامدانه« یک مس�جد در ش�هر 
»اسکیلستونا« پنج نفر، زخمی شده اند

تیتر اخبار

اکب��ر عبدالله��ی، مع��اون نظ��ارت و برنامه ری��زی 
س��ازمان غذا و دارو با بیان اینکه یک معض��ل و بدبینی 
در جامع��ه و در بی��ن مس��ئوالن در م��ورد طرح ه��ای 
قدیمی مثل »طرح ش��بنم« پیش آمده ب��ود، رهگیری 
ما به این صورت اس��ت که تمام کاالهای سالمت محور 
ما ح��اوی یک ک��د یونیک می ش��وند ک��ه دارای فرمت 
جدید است و این س��امانه اطالعاتی مانند بارکد، سری 
س��اخت، تاریخ انقضا و غی��ره را به ص��ورت متمرکز در 

یک فرمت جدید ارائه می دهد.
با توجه ب��ه اینکه ما در طول تک ت��ک زنجیره های تامین 
یعنی از تولید کنن��ده و وارد کننده و به ترتی��ب بعد از آن در 

بخش پخش، اس��تانی، داروخانه ها و حت��ی در بیمه این کد 
را پیگیری می کنیم، این طرح می تواند تاثیرگذار باش��د. در 
مورد بیمه باید بگویم در حال حاض��ر توافقاتی با بیمه انجام 
دادیم تا بتوان این کد را همراه با دارو تا سطح بیمه پیگیری 
کرد و در حال حاض��ر بیمه این کد را ثب��ت می کند که مثال 
به یک بیمار از چه دارویی و به چه میزان داده ش��ده اس��ت.
با اجرای این س��امانه بیمه ثبت می کند که ک��دام دارو را به 
بیمار داده است و در این صورت اگر در بیمار عوارضی ایجاد 
ش��د ما متوجه می ش��ویم که از کدام دارو، از کدام ش��رکت 
دارویی اس��تفاده ک��رده و می توانیم کام��ال آن را رهگیری 

کنیم.

داروها کددار می شوند

فرمانده�ی  اطالع رس�انی  مرک�ز    

انتظام�ی ته�ران ب�زرگ از ی�ک مورد 
اسیدپاش�ی در مح�دوده هف�ت چن�ار 

پایتخ�ت خب�ر داد.
  رکورد بلعیدن 150 عدد تخم بلدرچین 

و 10 ع�دد تخم م�رغ در کمتر از 40 دقیقه 
زده شد.

  زلزله  ای به بزرگی 4/1 ریش�تر ساعت 9 
صبح جمعه فیروزکوه را لرزاند.

معاون  سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انتشار تصاویر و مطالب منتشرشده 
درباره آثار »خوروین« قبل از قاچاق به بلژیک را مهم ترین دلیل بر اثبات تقلبی 

نبودن این آثار تاریخی و ارزشمند دانست

تیتر اخبار

 »نوح« ساخته دارن آرونوفس��کی که پیش از این اعالم 
ش��ده بود در س��ینماتک پردیس ک��وروش نمایش داده 
می شود از فهرس��ت اکران این مجتمع س��ینمایی خارج 

شد. 
به گزارش مه��ر، پی��ش از این در س��ایت س��ینماتک 
کوروش اعالم ش��ده بود ک��ه فیلم »نوح« س��اخته دارن 
آرونوفس��کی دوش��نبه هش��تم دی ماه در این س��ینما به 

نمای��ش درمی آید ک��ه در حال حاض��ر ای��ن نمایش لغو 
شده اس��ت. فیلم س��ینمایی »نوح« با بازی راسل کرو در 
نقش حضرت ن��وح، یک اثر هالیودی اس��ت که اکران این 
اثر س��ینمایی در دنیا به دلیل تحریف داس��تان پیامبری 
حض��رت ن��وح )ع( اعت��راض بس��یاری از پی��روان ادیان 
ابراهیمی را برانگیخت. تعدادی از کش��ورهای اسالمی از 
نمایش »نوح« در سینماهایش��ان ممانعت به عمل آوردند. 

نوح در پردیس اکران نمی شود

  کتاب »روزنامه س�فر میمنت اثر ایاالت 
متفرق�ه امری�غ« ک�ه در واقع س�فرنامه 
غیرشخصی احمد شاملو به امریکا نوشته 
ش�ده در س�ال های 68 و 69 اس�ت، برای 

نخستین بار در ایران منتشر شد. 
  ب�ه گفت�ه رس�ول صدرعامل�ی، اگ�ر 

محدودی�ت در مق�ررات جش�نواره نبود 
تعداد آث�ار بخش فیلم اولی های فجر قطعا 

بیشتر بود. 
  فاطمه معتمدآریا در مراسم شب چراغ 

نمایش »بانو گشس�ب« با اظهار تاس�ف از 
درگذشت مرتضی احمدی گفت که ما یک 

استثناء را از دست دادیم. 

مراس�م چهلمین روز درگذشت مرتضی پاشایی - خواننده - در حالی برگزار 
شد که ساعتی پیش از آغاز رسمی آن، مردم در قطعه هنرمندان بهشت زهرا 

جمع شده بودند

تیتر اخبار

س��رمربی تیم ملی ایران ن��ام 21 بازیکن را ب��رای حضور 
در جام ملت های آس��یا معرفی کرد. به گزارش فدراس��یون 
فوتبال، کارل��وس کی روش، س��رمربی تیم ملی ای��ران نام 
21 بازیکن را ب��رای حض��ور در رقابت های ج��ام ملت های 
آسیا اعالم کرد. اس��امی دعوت ش��دگان به تیم ملی به این 
شرح اس��ت: دروازه بان ها: علیرضا حقیقی، محسن فروزان، 
علیرضا بیرانوند. مدافعان: هاشم بیک زاده، رامین رضاییان، 

س��یدجالل حس��ینی، وریا غفوری، امیرحس��ین صادقی، 
مرتض��ی پورعلی گنجی، احس��ان ح��اج صف��ی. بازیکنان 
میانی: وحی��د امیری، ج��واد نکونام، آندرانی��ک تیموریان، 
امید ابراهیمی، مسعود شجاعی، خسرو حیدری. مهاجمان: 
اش��کان دژاگه، علیرضا جهانبخش،  کریم انصاری فرد، رضا 
قوچان نژاد و س��ردار آزمون. نام دو بازیک��ن در آینده اعالم 

خواهد شد. 

فهرست تیم ملی در جام ملت های آسیا

  رقابت ه�ای انتخابی تیم ملی بوکس 

که قرار بود از روز ش�نبه شش�م دی در 
مجموعه ورزشی انقالب آغاز شود یک 

هفته به تعویق افتاد. 
  در پایان هفته هش�تم از رقابت های 

لیگ برتر ووش�و بانوان، دانشگاه آزاد با 
کسب دو پیروزی دیگر موقعیت خود را 

در صدر جدول مستحکم کرد. 
  کاشانی مدیر تیم فوتبال امید ایران از 
احتمال حضور برخی بازیکنان دورگه در 

تیم امید خبر داد.

کریس�تیانو رونالدو بازیکن سرش�ناس تیم باش�گاهی رئال مادرید که برای 
تعطیالت زمس�تانی راهی دوبی ش�ده بود در آنجا به سبک اماراتی ها تفریح 

کرد و حتی لباس مخصوص عربی هم به تن کرد

تیتر اخبار
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 پوستری كه شما را 
به یك جادوگر تبدیل می كند

فس��تیوال Québec City Magic ه��ر س��ال 
اوایل ماه س��پتامبر برگزار می ش��ود و كم كم توجه 
م��ردم جهان را به س��وی خود جذب ك��رده اما این 
توج��ه به خاطر فس��تیوالی نیس��ت ك��ه جادوگران 
برجس��ته كانادایی و بین المللی را در یك مکان گرد 
ه��م آورده و در كنار آن موجب برگزاری یکس��ری 
كنفرانس و كارگاه آزاد پیرامون موضوع جادو شده، 
بلک��ه آنچه انس��ان را به س��مت آن می كش��اند، در 
حقیقت ش��یوه بازاریابی آنهاس��ت كه در چند سال 
اخیر توس��ط آژان��س تبلیغاتی lg2 ب��ا تاثیر فراوان 
 خود نقش مهمی در ایجاد جذابیت برای این رویداد 

ایفا می كند. 

قدرت های جادویی
یکی از شیرین كاری های آژانس تبلیغاتی lg2 كه 
در روزهای نزدیك به برگزاری این فستیوال در سال 
2013 انجام ش��د، با نصب یك نوع پوس��تر در یك 
ایستگاه اتوبوس در شهر محل برگزاری رویداد اتفاق 
افتاد كه یك پنل شفاف با دستورالعملی ساده برای 
ب��اال بردن بازوهای افراد ق��رار گرفته جلوی تخته را 
شامل می شد. با پیروی از دستورالعمل ها، چند توپ 
كوچك در پنل به هوا برمی خاست و این پنل مثال با 
سحر و جادو از شركت كنندگان جادوگر می ساخت. 

دلیل موفقیت این كمپین چیست؟ 
بن��ا به چن��د دلیل م��ا ای��ن كمپین را دوس��ت 
داریم. نخس��تین دلیل برندس��ازی آن اس��ت. شاید 
در ن��گاه اول ای��ن موضوع كم اهمیت به نظر برس��د 
ام��ا برندینگ بی��ش از حد كم یا بی��ش از حد زیاد 
می تواند به شکس��ت یك كمپین منجر شود. آژانس 
پش��ت این شیرین كاری ش��عبده بازی به دقت راجع 
به برندینگ ش��ان فکر كرده و بدون پرداختن بیش 
از حد به آن، این ش��اهکار را به طور كامل با اهمیت  
 س��اخته و از لحاظ محت��وا دارای جنب��ه اطالعاتی 

كرده است. 

همچنین وج��ود یك مینیمالیس��م خاص درباره 
كمپین فوق واقعا برای ما جذاب اس��ت. این موضوع 
به وی��ژه وقت��ی واقعیت پیدا می كند كه بس��یاری از 
آژانس ها از بازاریابی چریکی به عنوان راهی برای نشان 
دادن ظالمانه ترین نمایش ممکن برای مشتریان شان، 
 ب��دون توجه به نوع صنعت بهره می برند. فس��تیوال  
Québec City Magic  مثالی اس��ت كه اجرای 
فن نمایش از آن انتظار می رود، اما در عوض lg2 به 
یك شیرین كاری شیك و بی ربط دست زده كه ضمن 
 اطالع رسانی به شركت كنندگان، الهام بخش آنها نیز 

بوده است. 
آخرین جنبه كمپین پوس��تر جادویی فس��تیوال
Québec City Magic  ك��ه م��ا آن را دوس��ت 
داری��م و واقعا شایس��تگی تقدیر دارد، اس��تفاده از 

مشاركت فعال است. 
در دنی��ای امروز، حذف ش��کاف میان مش��اهده 
منفعل و مش��اركت فعال یك چالش به شمار می رود 
اما در این كمپین، lg2  آن را به درس��تی انجام داده 
است. استفاده از حسگر های حركتی به طور یکپارچه 
در یك كمپین، فرصت شركت دادن افراد در كسب 

تجربه این شاهکار را به وجود آورده است. 

دیگر شیرین كاری های قابل توجه
این پوستر تنها شاهکار نبوغ آمیز در این فستیوال 
نب��وده و یک��ی از آگهی های تبلیغات��ی تاثیرگذاری 
به ش��مار می رود كه آژانس برای این فس��تیوال در 
س��ال های اخیر ساخته اس��ت. این كمپین ها شامل
Magic Mop، ی��ك آگهی تبلیغاتی هوش��مندانه 
نیز می ش��ود كه با اس��تفاده از چند آهن ربا و حس 
كنجکاوی م��ردم، جادو را به خیابان ه��ا آورده و از 
»پوس��تری جادوی��ی« رونمایی كرده ك��ه مركب از 
تکنیك ه��ای چاپ م��درن با اس��تفاده از تکنولوژی 
گوش��ی هوش��مند اس��ت و با ایجاد یك ش��گفتی 
غیر منتظ��ره و ناپدی��د ش��دن اش��یا و همچنی��ن 
به كارگی��ری صفحه نمایش های تقلب��ی برای ایجاد 
فرصت كس��ب تجربه محو ش��دن عابران، آنها را بر 

جای خود میخکوب می كند. 
www.creativeguerrillamarketing.com

آژانسی كه شما را به قرار دادن تزیینات 
كریسمس در ریش تان تشویق می كند

ب��ا معرف��ی Beard Baubles، تزیین��ات كوچك 
كریس��مس برای زیباتر كردن چهره افراد ریش دار ارائه 
شد. طراحانی به نام های مایك كندی و پائولین اشفورد 
از آژانس تبلیغاتی Grey لندن پشت این ایده خنده دار 
قرار دارند كه به طور خاص برای برگزاری جش��نی ویژه 
افراد ریش دار مطرح شد. ایده انجام این كار از آشفتگی 
ح��ول و حوش درخت كوچك كریس��مس و ظاهر آن 
سرچشمه می گیرد كه با برعکس كردن، درخت ظاهری 
شبیه به یك ریش نوك تیز پیدا خواهد كرد. كار در یك 
آژانس تبلیغاتی باعث دسترس��ی مداوم ب��ه وقایع داغ 
فرهنگ عامه می شود. در كشورهای غربی كریسمس و 
ریش همیشه دست در دست هم داشته اند. با نگاهی به 
بابا نوئل می بینیم سال گذشته سال خوبی برای ریش در 
دنیای تبلیغات ب��وده و به نظر طراحان این آژانس تنها 
ایده متناسب با كریسمس این است كه ریش را تزیین 
كنی��م. Beard Baubles در اص��ل به عنوان هدایای 
كریسمس برای افراد فرستاده شده بود  اما بعد ها طراحان 
تصمیم به فروش آنالین آنها به قیمت تقریبی 11 دالر 
ب��رای كمك به مبارزه با یك نوع تومور پوس��تی به نام 
مالنوم گرفتن��د. جالب اینکه به علت محبوبیت فراوان 
این نوع تزیینات، اخیرا انبارها از آنها خالی شده است. 

تئوری آشوب، نظم در بی نظمی
آی��ا می دانس��تید نظریه آش��وب به ش��اخه ای از 
ریاضی��ات و فیزی��ك گفته می ش��ود ك��ه مرتبط با 
سیس��تم هایی اس��ت كه دینامی��ك آنه��ا در برابر 
 تغییر مقادیر اولیه رفتار بس��یار حساس��یت نش��ان 
می دهد؟ این حساسیت به حدی است كه رفتارهای 
آینده سیس��تم قابل پیش بینی نیس��ت. این قبیل از 
سیستم ها را سیستم های آشوب از نوع سیستم های 
غیرخط��ی دینامی��ك می نامند. تئوری آش��وب كه 
در دنی��ای علمی و محیط كاری جدید ایجاد ش��ده، 
دارای ویژگی هایی ش��امل افزایش بهره وری و تولید 
ملی، دس��تیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی، 
تشویق رقابت از طریق افزایش رفاه و افزایش كارایی 
فعالیت های اقتص��ادی، صرفه جویی در هزینه ها و. . . 

است. 

تبلیغات خالق

آگهی: شركت Cam- شعار: می خواهم وقتی بزرگ شدم، دكتر آدم برفی ها بشوم!

مصداق ب��ارز ضرب المثل كوزه گر 
می خ��ورد،  آب  كوزه شکس��ته  از 
شركت های تبلیغاتی داخلی هستند 
كه هیچ فعالیت تبلیغاتی در زمینه 
برندین��گ و معرف��ی فعالیت ه��ا و 
ش��ركت خود انجام نمی دهند. اكثر 
آنها نسبت به این اقدامات بی تفاوت 
هس��تند و ج��ز اقدام��ات تبلیغاتی 
درون سازمانی به بهانه مناسبت های 
آیینی عملکرد ویژه ای از آنها شاهد 

نیستیم. 
دائم��ا  تبلیغات��ی  ش��ركت های 
تولید كنندگان را به افزایش بودجه 
تبلیغات��ی خود ترغی��ب می كنند و 
از ای��ن راه  درآم��د ش��ان را افزایش 
می دهن��د، ولی از ای��ن درآمدهای 
تبلیغات��ی  هزین��ه  حت��ی  ب��اال، 
 ناچی��زی را هم برای خ��ود درنظر 

نمی گیرند. 
نکته جالب این است كه اكثر این 
ش��ركت ها در جلسات مشاوره خود 
آگهی ها  س��فارش دهندگان  ب��رای 
صحب��ت از این می كنن��د كه نباید 
به تبلیغ��ات به چش��م هزینه نگاه 
كنند و باید دیدگاه س��رمایه گذاری 
نس��بت ب��ه ای��ن موضوع داش��ته 
باش��ند؛ صحبتی كه خودش��ان به 
تبلیغ��ات  و  آن عم��ل نمی كنن��د 
را به چش��م هزینه ه��ای هدررفته 
ن��گاه می كنند. این نح��وه عملکرد 
در مورد ش��ركت های غیررسانه دار 
بیش��تری  موضوعی��ت   تبلیغات��ی 
پی��دا می كن��د. چون ش��ركت های 
زمان های��ی  از  معم��وال  رس��انه دار 
آگهی های  فاقد  رسانه هایش��ان  كه 
تبلیغاتی اس��ت اس��تفاده می كنند 
و طرح��ی از لوگو یا ش��ماره تماس 
شركت خود را –البته بدون اندكی 
خالقی��ت- روی ای��ن رس��انه ها به 
نمای��ش می گذارند. این ش��ركت ها 
به همی��ن فعالیت كوچك بس��نده 
می كنند و از این فرصت پیش آمده 

بیشتر از این استفاده نمی كنند. 

رفتارهای مرموز شركت های 
تبلیغاتی 

ملیحه صحراگرد، طراح، منتقد و 
فعال عرص��ه تبلیغات در این زمینه 
به »فرصت امروز« می گوید: حركت 
شركت های تبلیغاتی ایرانی به قدری 
فاقد انسجام و برنامه های راهبردی 
بلند م��دت و گاه حت��ی كوتاه مدت 
اس��ت كه به بررس��ی و تحلیل های 
زیادی نیاز دارد. غالبا شاهد رفتاری 
مرموز ی��ا حركت چراغ خاموش آنها 
در بازار این صنف هستیم. در اغلب 
م��وارد هی��چ منبع درس��تی وجود 
ندارد كه نمونه هایی از خدمات آنها 
در آنجا معرفی و ارائه ش��ده باش��د 
ت��ا مخاطب��ان بتوانن��د از چگونگی 
فعالی��ت آنه��ا اطالع��ات درس��تی 
به دست آورند. سایت این شركت ها 
به غیر از نمونه هایی كه از انگش��تان 
یك دس��ت ه��م تج��اوز نمی كند، 
ی��ا غیرفعال اس��ت یا اینک��ه برای 
مدت طوالنی به روزرس��انی نش��ده 
اس��ت. اكثر ش��ركت های تبلیغاتی 
فعالیت  برای  برنامه ای  كوچك ترین 
از جنس روابط عمومی یا برندینگ 
برای معرفی خود به مخاطبان ش��ان 
ندارند و معموال به دنبال درآمد زایی 
صرف بدون اس��تفاده از قابلیت های 
فعالیت ه��ای  ی��ا  روابط عموم��ی 
برای جایگاه سازی درست  تبلیغاتی 

خود هستند. 

درآمدزایی؛ بزرگ ترین دغدغه 
آژانس های تبلیغاتی

عملک��رد  م��ورد  در  صحراگ��رد 
تبلیغات  برای  تبلیغاتی  شركت های 
بزرگ تری��ن  می گوی��د:  برندین��گ 
تبلیغات��ی  آژانس ه��ای  دغدغ��ه 
به دس��ت آوردن بودجه ی��ا ترغیب  
اختص��اص دادن  به  مشتریان ش��ان 
بودجه ای مشخص برای فعالیت های 
تبلیغاتی آنها اس��ت و این در حالی 
است كه آنها هیچ برنامه هدفمند و 

هزینه مشخصی را برای فعالیت های 
خ��ود در نظر نمی گیرند. در مواردی 
كه حركت هایی از سوی آژانس های 
و  معرف��ی  راس��تای  در  تبلیغات��ی 
جایگاه سازی خود صورت می پذیرد، 
شاهد آن هس��تیم كه تنها به دنبال 
پر كردن پیك های خالی و اس��تفاده 
نش��ده رسانه های ش��ان هس��تند یا 
فعالیت های شان در این زمینه آنقدر 
پراكنده و بی هدف صورت می پذیرد 
كه نتیجه آن را بی حاصل می س��ازد. 
بیش��ترین فعالیت در ای��ن زمینه از 
س��وی آژانس هایی صورت می پذیرد 
ك��ه دارای رس��انه های انحصاری یا 
شهری هس��تند. تبلیغات بی هدف و 
در برخی موارد زش��ت و بدقواره كه 
درنهایت به یك نام و شماره رزرو آن 
رسانه محدود می شود. نتیجه حاصله 
آنقدر كمرنگ و بی تاثیر است كه به 
نظر می رس��د برنامه یا هدف خاصی 
را دنبال نمی ك��رده و تنها حضوری 

از جنس خال��ی نبودن عریضه دارد. 
در م��ورد آژانس ه��ای دیگ��ر نیز با 
توجه به در اختیار نداشتن امکانات 
رسانه ای به غیر  از اقدامات كوچکی 
ب��رای مناس��بت های خیل��ی خاص 
یا م��وارد پراكنده و بدون اس��تمرار 
فعالی��ت ویژه ای به چش��م نمی آید. 
دایره مخاطبان این دس��ت اقدامات 
در نهای��ت ب��ه مش��تریان قدیمی و 
همکاران صنف محدود خواهد بود. 

عملکرد آژانس های معتبر 
خارجی در زمینه برندینگ 

در  تبلیغات��ی  كارش��ناس  ای��ن 
ادام��ه می گوید: متاس��فانه عملکرد 
ایران��ی  تبلیغات��ی  آژانس ه��ای 
ب��ا فض��ای  هیچ گون��ه همخوان��ی 
حرف��ه ای و بین المللی این صنف در 
خارج از كشورمان ندارد. آژانس های 
بین الملل��ی و حر فه ای با تس��لط و 
شناخت رسانه های جدید و تاثیرات 
رواب��ط عموم��ی، حض��ور پررنگ و 
مستمری در این زمینه از خود نشان 
می دهند. مناس��بت ها و رویدادهای 
مختل��ف برای آنه��ا تنه��ا بهانه ای 
اس��ت تا ب��ا برنامه ری��زی هدفمند 
و منس��جم به ارائ��ه توانمندی ها و 
موفقیت های نوی��ن خود بپردازند و 
در عی��ن حال با خودنمایی در میان 
رقبای ش��ان نام و تصویر خود را در 
ذهن مخاطبان زنده نگه دارند. برای 
نمونه كافی است به صفحات مجازی 

و حض��ور پررن��گ در ش��بکه های 
اجتماعی نمایندگی های آژانس های 
  TBWA,JWT معتبری همچ��ون
Havas,McCann  در سرتاس��ر 
دنیا نگاهی بیندازید تا از فعالیت های 

اخیر آنها باخبر شوید. 

آگهی های محیطی یك شركت 
تبلیغاتی با هدف برندینگ 

در می��ان ك��م كاری آژانس ه��ای 

تبلیغاتی ایرانی، یکی از شركت های 
رس��انه دار داخلی به تازگی اقدام به 
تبلیغاتی مختلفی  آگهی های  اكران 
ب��ا هدف برندینگ و ج��ذب نیروی 
كار ك��رده ك��ه در می��ان این همه 
بی تفاوت��ی ش��ركت های تبلیغات��ی 
مختلف جالب و قابل بررسی است. 

س��میرا عدیلی پور، مدیرخالقیت 
ش��ركت تبلیغات��ی »م��ات« كه از 
معدود ش��ركت هایی اس��ت كه در 
زمینه برندین��گ اقدامات تبلیغاتی 
آگهی ه��ای  درب��اره  داده  انج��ام 
محیطی این ش��ركت ب��ه »فرصت 
امروز« می گوید: این شركت با هدف 
برندین��گ و باال بردن آگاهی از برند 
خود آگهی های محیطی را تهیه و در 
نقاط مختلف شهر اكران كرده است. 
این ش��ركت برای اطالع رسانی این 
 موضوع از رس��انه بریج بورد استفاده 
كرده اس��ت.  ای��ن اقدامی ت��ازه از 
ش��ركت »م��ات« نیس��ت و س��ال 
گذش��ته نیز آگه��ی ای را به همین 
منظور با شعار »برجسته شوید« در 
بیلبوردهای سطح شهر نصب كرده 
ب��ود. درواقع این ش��ركت برخالف 
رقبای خود می خواهد به این وسیله 
با ش��ركت هایی كه ب��ا او همکاری 
می كنند، ارتباط برقرار كند. ش��عار 
»كیش و مات« نیز در این آگهی به 
همین منظور اس��تفاده شده كه هم 
مش��تری های فعلی را از كاركردن با 
این آژانس مطمئن سازد و هم نگاه 
مش��تری های جدیدی را به س��مت 
این ش��ركت جلب كند. به وس��یله 
این شعار به شركت هایی كه با مات 
همکاری می كنند، می گوییم كه به 
ما اعتم��اد كنند و مطمئن باش��ند 
بهتری��ن نتیج��ه را خواهند گرفت. 
در آگهی های برندینگ این شركت 
از المان اس��ب كه س��مبل امس��ال 
نیز بوده، اس��تفاده شده است. اسب 
مهره ای در شطرنج است كه سمبل 
استراتژی و برنامه ریزی در این بازی 

است. این فاكتور دقیقا با ادعایی كه 
این شركت در بازار این صنف كرده، 
همخوان��ی دارد. »م��ات« همیش��ه 
عنوان می كند عملکردش بر مبنای 
اص��ول، برنامه ری��زی و اس��تراتژی 
محکم و قوی اس��ت و در این زمینه 
نی��ز خدمات��ی را ب��ه ش��ركت های 
س��فارش دهنده آگهی ارائه می كند. 
عدیلی پ��ور می گوید: در حال حاضر 
این شركت آگهی های محیطی را به 
منظور استخدام نیروهای تازه اكران 
كرده كه در آن از ش��عار »اس��بتونو 
زین كردین« اس��تفاده ش��ده است 
ك��ه در آن به مخاطب��ان می گوید 
برای حضور در ای��ن مجموعه باید 
آماده و تازه نفس باش��ند. به هرحال 
آگه��ی برندین��گ این ش��ركت به 
منظور نش��ان دادن حرك��ت رو به 
جلوی »مات« به كس��انی  است كه 
با این ش��ركت هم��کاری می كنند 
یا قرار اس��ت با این ش��ركت شروع 
ب��ه هم��کاری كنن��د. هر ك��دام از 
مهره های ش��طرنج در این طراحی 
نماد یکی از بخش های حال حاضر 
این ش��ركت اس��ت. عدیلی پور در 
پای��ان می گوید: اكثر ش��ركت های 
تبلیغات��ی س��عی می كنن��د كه در 
یکی از حوزه ه��ای صنعت تبلیغات 
قوی شوند و به آن ویژگی برجسته 
نیز در این بازار ش��ناخته می شوند 
ولی ای��ن موضوع را با اس��تفاده از 
ابزاره��ای تبلیغات��ی به مش��تریان 
خود اعالم نمی كنند. این شركت ها 
معموال نسبت به برندینگ و معرفی 
خ��ود اهمیت چندان��ی نمی دهند. 
ب��ه نظر م��ن احتماال ش��ركت های 
آوردن  به دس��ت  ب��رای  تبلیغات��ی 
سفارش دهندگان جدید خود نیازی 
به برگ��زاری كمپین ه��ای مختلف 
با ه��دف برندینگ یا اطالع رس��انی 
احس��اس نمی كنند و از شیوه های 
دیگری این مش��تریان را به دس��ت 

می آورند.
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آیا می دانستید

ایستگاه تبلیغات

اکثر شرکت های تبلیغاتی کوچک ترین برنامه ای 
برای فعالیت از جنس روابط عمومی یا برندینگ 

برای معرفی خود به مخاطبان شان ندارند و 
معموال به دنبال درآمد زایی صرف بدون استفاده از 
قابلیت های روابط عمومی یا فعالیت های تبلیغاتی 

برای جایگاه سازی درست خود هستند

كوزه گر همچنان
 از كوزه شکسته آب می خورد 

چرا آژانس های 
تبلیغاتی تبلیغ 

نمی کنند؟ 
نرگس فرجی

مرضیه فروتن



بهترین اپلیکیشن ها برای معرفی 
کسب و کارهای مرتبط با گردشگری

با نزدیک ش��دن به نوروز عده ای از مردم برای سفر 
برنامه ری��زی می کنند. در کنار همه وس��ایل ضروری 
سفر، داشتن یک گوش��ی تلفن همراه یا اسمارت فون 
و گش��ت و گذار در اینترنت می توان��د افراد را از راهنما 
برای پیدا کردن مکان های دیدنی و تفرجگاه ها بی نیاز 
کند، زیرا با اپلیکیش��ن هایی چون اینستاگرام و لوکالر 
ب��ه راحتی می ت��وان از مکان های تفریحی هر ش��هر 
با خبر شد. اگر شما کس��ب و کاری دارید که به تفریح 
و مس��افرت مربوط اس��ت )مانند رس��توران های کنار 
جاده یا داخل ش��هرهای توریستی، هتل، کافی شاپ، 
مجتمع های تفریحی و گردش��گری( می توانید از این 
روش بهتری��ن اس��تفاده را بکنی��د و در کنار معرفی 
خدمات و محصول خ��ود، عکس مکان تفریحی را در 
برنامه های کابردی محب��وب بگذارید. این می تواند به 
دیده شدن بیش��تر محصولتان کمک کند، زیرا ثابت 
شده است که بازاریابی ش��بکه های اجتماعی یکی از 
موثرتری��ن روش های بازاریابی محتوایی اس��ت که در 
س��ال های جاری با استقبال زیادی از جانب شرکت ها 
مواجه ش��ده است. سعی کنید آنچنان لحظات نابی از 
خدمات تان برا مش��تری فراهم کنید که او با انتش��ار 
عکس در ش��بکه های اجتماعی هم از آن یاد کند. اما 
محبوب ترین برنامه ه��ای کاربردی برای این کار کدام 

است؟ 
1- اینستاگرام

شمار کاربران این اپلیکیش��ن اجتماعی محبوب از 
300 میلی��ون می گذرد و این بدین معنی اس��ت که 
عکس های خیره کننده افراد از سفرش��ان توسط افراد 
زیادی دیده می ش��ود. این برنام��ه در کنار قابلیت به 
اش��تراک گذاری خاطرات از سفرها،  منبع بزرگی برای 
برنامه ریزی س��فر اس��ت، زیرا افراد زی��ادی از تجربه 
حضور خود در مکان های مختلف و ماجراجویی هایشان 
می گویند و تنها با یک جس��ت وجوی ساده می توانند 
اطالعات نابی از آن مکان و کسب و کار شما پیدا کنند. 

2- لوکالر 
ای��ن برنامه فضایی فراتر از ی��ک کتاب راهنما برای 
اف��راد عالقه مند به مکان های تفریحی و س��فر فراهم 
می آورد و بر تجربیات ساکنان محلی درباره آن مکان 
تمرک��ز دارد. هر ف��رد در این برنام��ه دارای پروفایل 
ش��خصی و تصویر اس��ت که نش��ان می دهد آنها چه 
کسانی هس��تند، چه عالیقی دارند و کدام مکان های 

تفریحی را دوست دارند. 
3- اوبر

اگر فردی در س��فر نقش��ه به همراه نداشته باشد و 
شهر را نشناسد، با اتصال به اینترنت بی سیم و داشتن 
این اپلیکیشن می تواند حتی مسیر و جهت راه ها برای 
رسیدن به مقصد مورد نظر را پیدا کند. به همین ترتیب 
اگر کسی به دنبال مجتمع تفریحی یا رستوران خاصی 
باشد با اندکی جست وجو در این برنامه راه های رسیدن 

ب��ه آن را خواهد یاف��ت. مثال بس��یاری از فرودگاه ها 
اینترنت پرس��رعت در اختیار مسافران می گذارند تا با 
اس��تفاده از آن نقشه مقصد خود و راه های رسیدن به 
آن را بدون درگیر شدن در ترافیک در اختیار مسافران 

قرار دهند. 
4- پین ترست

پین ترست نام ش��بکه اجتماعی با چندین میلیون 
کاربر شناخته شده برای اشتراک گذاری تصاویر است 
ک��ه به کاربران اجازه می دهد براس��اس عالقه خود به 
اصطالح پین کنند و س��ایر اعضا این تصاویر را الیک 
زده یا در صورت لزوم ریپین کنند. اعضا می توانند کل 
تصاویر پین شده به یک بورد خاص متعلق به یک نفر 
را دنبال کنند. کاربران پین ترست از طریق فیس بوک 
و توییت��ر می توانن��د عکس های خود را به اش��تراک 
بگذارند. افراد عالقه مند عالوه بر جست وجوی پین های 
مرتبط با س��فر، می توانند از طریق پست های دیگران 
به جس��ت وجوی مقصد خ��ود و مجتمع های تجاری 
و تفریح��ی به قص��د خرید بپردازند. این ش��بکه های 
اجتماعی قابلیت ای��ن را دارند که با تکنیک بازاریابی 
ویروس��ی هر تصویری را به س��ادگی پخش و دیگران 
را از وجود آن آگاه کنند. افراد می توانند تصاویرش��ان 
را با یک کلیک به اش��تراک بگذارند.   به لحاظ اینکه 
بیش��تر کسب و کارها از جمله کس��ب و کارهای مرتبط 
با س��فر از ق��درت جنبه بص��ری آگاهن��د، می توانند 
از ای��ن اپلیکیش��ن ها به عن��وان ابزار مناس��بی برای 
بازاریابی اس��تفاده کنن��د. هنگامی که ش��خصی که 
دنبال کننده های زیادی دارد تصویری درباره چیزی از 
شرکت یا سایت ش��ما می گذارد، دوستان او نیز آن را 
می بینند و ترافیک سایت ش��ما باال می رود. وقتی در 
پین ترست مشتریان خود را در صفحه )Board( ویژه 
خود پین می کنید، ویترینی از محصوالت خود همراه 
اطالعات مرتبط برایش��ان ایجاد می کنید. این کار اثر 
مثبتی روی آنها دارد و تمایل شان را به دانستن درباره 
خدمات ش��ما بر می انگیزد. هر چه عکس های بیشتری 
از خدمات تان گذاشته شود، شانس بیشتری دارید که 
افراد زیادتری از سایت و خدمات شما آگاه شوند. این 
امر مخصوصا برای شرکت های بین المللی که در صدد 
معرفی و فروش خدمات خود ورای مرزها هستند نکته 
حائز اهمیتی است. ممکن است فکر کنید که گذاشتن 
تصویر و نوش��ته ای زی��ر آن می تواند در پس��ت های 
وبالگی هم انجام ش��ود اما باید بدانید که امکان دیده 

شدن آن در شبکه های اجتماعی بسیار بیشتر است. 

استفاده از کنفرانس های تلفنی 
به عنوان منابع اطالعاتی

کارشناس��ان همواره در حال تعلیم دادن و تولید 
محتوا هستند. یکی از قابل اطمینان ترین ابزارهایی 
که ش��ما می توانید با اس��تفاده از آن به طور مستمر 
محتوای جذابی را دریافت کنید، یک دستگاه تلفن 

است. 
 کنفرانس ه��ای تلفن��ی یک��ی از روش های مورد 
عالقه م��ن ب��رای جم��ع آوری محتوای ج��ذاب و 
برق��راری ارتباط با مخاطبان اس��ت که می تواند به 
ص��ورت زنده یا ضبط ش��ده انجام ش��ود. کنفرانس 
تلفنی صرفا یک مکالمه تلفنی ضبط ش��ده اس��ت 
که بین دو نفر یا تعداد بیش��تری انجام می شود. به 
مح��ض اینکه تماس پایان می یابد، ش��ما یک فایل 
صوتی ضبط شده با فرمت MP3  در اختیار دارید 
که قابل ادیت و استفاده است. مکالمات انجام شده 
را می توانی��د یادداش��ت کنی��د یا اگ��ر خیلی مایل 
هستید به ش��کل کتاب درآورید. این محتوا، فوری 
و در عین حال آس��ان به دس��ت می آید. کنفرانس 
تلفنی همانند برنامه ای است که یک یا حداکثر سه 
یا چهار گروه آن را اجرا می کنند و مخاطبان بسیار 
گس��ترده ای می توانند آن را گوش کنند و در برخی 
م��وارد، با این گروه ها وارد بحث و گفت وگو ش��وند. 
تنها مس��ئله ای که یک گروه اجرا کننده برنامه را از 
ش��رکت کنندگان متمایز می کند، در اختیار داشتن 

کنترل و امکانات تماس تلفنی است. 
 تنه��ا چی��زی که ش��ما ب��ه آن احتی��اج دارید، 
 ،freeconferencecall.com ایجاد یک اکان��ت در 
skype.com یا دیگر سرویس های مشابه است. اگر 
بخواهید می توانید از هم اکنون یک کنفرانس تلفنی 
انجام دهید. نیازی نیس��ت که برای این کنفرانس ها 
از پی��ش برنامه ری��زی کنید. تمام آنچ��ه به آن نیاز 
دارید حضور دو نفر یا بیشتر پشت خط تلفن است، 

پس می توانید دکمه ضبط را فشار دهید. 
 در بس��یاری از مواقع از طری��ق کنفرانس تلفنی 
س��اده در مورد موضوعات جذاب مصاحبه یا بحث و 
گفت وگویی را با یک کارشناس در حوزه کاری خود 
ترتیب می دادم. گاهی اوقات از طریق اعالم تاریخ و 
زمان دقیق مصاحبه به مخاطبان خود، آنها را دعوت 
می کردم به صورت زنده ب��ه مصاحبه گوش دهند و 

در آن نیز شرکت کنند. 
 اگر مخاطبانی داش��ته باش��م که به صورت زنده 
مصاحب��ه را گ��وش کنند، همزمان ب��ا ضبط کامل 
مصاحبه ب��ه راحتی می توانم به عن��وان مجری یک 
مصاحبه پرس��ش و پاس��خ ص��دای آنه��ا را قطع یا 
وصل کن��م. اگر تع��داد افرادی ک��ه همزمان روی 
خط هس��تند زیاد باشد، ممکن اس��ت نویز صدای 
پس زمینه از کنترل خارج ش��ود، بنابراین شخصی 
که متصدی برگزاری کنفرانس تلفنی است باید هر 

زمان که الزم بود صدای خطوط شرکت کنندگان را 
قطع کند. هر یک از ش��رکت کنندگان نیز می توانند 
صدای خط خ��ود را قطع کنند و تنها کس��انی که 
سوال دارند می توانند به مصاحبه گوش دهند و آن 
را ضبط کنند. با حضور 10 نفر یا بیشتر روی خط، 
احتم��ال وجود نویز در صدای پ��س زمینه افزایش 
می یاب��د، مگر اینکه کنترل قط��ع یا وصل صداها را 
در سرویس��ی که از آن استفاده می کنید، در اختیار 

داشته باشید. 
من چندین دوره آموزش��ی برگزار کرده ام که در 
آن ش��اگردان با پرداخت ه��زاران دالر آموزش ها و 
راهنمایی های من را فرا گرفته اند. محتوای کلی این 
دوره های آموزش��ی ش��امل کنفرانس تلفنی ضبط 

شده بود که بعدها به شکل مکتوب درآمد. 
فایل های صوتی که بدون هماهنگی قبلی ضبط 

می شوند
آیا تابه حال این مس��ئله برای ش��ما اتفاق افتاده 
اس��ت که بعد از یک مکالمه تلفنی جذاب با فردی 
فک��ر کنید ک��ه کاش مکالمه ج��ذاب خود را ضبط 
می کردید؟ اجازه ندهید که این حس��رت برای شما 
باق��ی بمان��د. می توانی��د در چند ثانی��ه یک اکانت 
رایگان در یک��ی از س��رویس های کنفرانس تلفنی 

ثبت کنید. 
 من اغلب اوق��ات، زمانی که فرصتی می یابم تا با 
فردی که نسبت به موضوع خاصی عالقه مند و مشتاق 
است ارتباط تلفنی برقرار کنم، از آنها تقاضا می کنم 
 freeconferencecall.com تا با شماره تلفن در
تماس بگیرند ت��ا بتوانم مکالمه را ضبط و در آینده 

از آن استفاده کنم. 
این تنها یکی از روش های خالقانه برای جمع آوری 
س��ریع محتوا و اطالعات است. نمونه بسیار عالی از 
این مقول��ه زمانی بود که یکی از ش��اگردانم از من 
تقاض��ا کرد ب��ا من صحبت کند. م��ن نیز به او یک 
ایمی��ل ارس��ال ک��ردم و از او اجازه گرفت��م تا این 
تماس تلفنی را ضبط کنم و او نیز موافقت کرد. من 
اطالعات تماس تلفنی کنفرانس خود را به او دادم و 
از این کار بسیار خوشحال شدم. من همواره این کار 
را انج��ام می دهم و بدون هزینه اطالعات و محتوای 

ارزشمند و جذابی را جمع آوری می کنم. 

در شماره بعدی بخوانید: 
نکاتی در مورد کنفرانس تلفنی

خلق ی��ک برند موف��ق کلید 
پیشرفت و سبقت از رقبا و ایجاد 
وفاداری در مش��تریان است. این 
فرآین��د در ابت��دا نیازمند درک 
عمی��ق از ماموریت س��ازمان و 
سپس تفکر خالق و اشتیاق وافر 
برای ارتباط با افرادی است که در 
آینده ای نه چندان دور موفقیت 
ش��رکت را رقم خواهن��د زد. بله 
درس��ت حدس زدید، منظور از 
این افراد مشتریان شما هستند. 
برای ش��روع تصمیم بگیرید چه 
عاملی را می توانید به عنوان وجه 
تمایز شرکت تان در نظر بگیرید و 
اینکه این عامل چه مشخصه ای 
از محصول تولیدی شما را برای 
مش��تریان قاب��ل ارزش می کند. 
پ��س از آن، لوگ��و و پیامی خلق 
کنید که ویژگ��ی منحصربه فرد 
شرکت شما را به نمایش بگذارد 
و با تمام توان برند شما را در بازار 

ترویج دهد. 
در ادامه، شیوه های خلق یک 
برند موف��ق را به تفصیل معرفی 

خواهیم کرد. 
1- ماموریت سازمان را به 

وضوح به مشتری اعالم کنید
تا به حال از خود پرس��یده اید 
ک��ه چ��ه ویژگی ه��ا، ارزش ها و 
تجربه های��ی به مش��تریان خود 
ارائه می دهید؟ به منظور اینکه نام 
تجاری شما معتبر به نظر برسد 
و موثر واقع ش��ود، می بایست با 
مصرف کنندگان صادق باش��ید. 
پیش��نهاد می ش��ود در ذه��ن 
مش��تریان، تصویری صادقانه از 
آنچه ش��رکت ش��ما به آنها ارائه 
می دهد ایجاد کنید. بدون شک 
این مبنای وفاداری مش��تریان با 

محصوالت شما خواهد بود. 
با پاسخ به چهار سوال کلیدی 
زیر، بازنگری مجددی در ماموریت 

شرکت خود داشته باشید: 
* چ��را این کس��ب و کار را 

شروع کردید؟ 
* قصد دارید به چه اهدافی 

دست یابید؟ 
* قص��د خدم��ت ب��ه چه 

طیفی از مردم را دارید؟ 
* چه عاملی شرکت شما را 
از دیگ��ر فعاالن در این زمینه 
بیانی  ب��ه  متف��اوت می کند؟ 
رقابتی ش��رکت  مزیت  دیگر، 

ش��ما نس��بت به س��ایر رقبا 
چیست؟ 

2-  جایگاه خود را در ذهن 
مشتری تثبیت کنید

سعی کنید در ذهن مشتریان 
خ��ود جای��گاه وی��ژه ای بیابید. 
به گون��ه ای عم��ل کنی��د ک��ه 
مش��تریان، برند شما را همزمان 
با ن��ام یک��ی از اش��خاص مورد 
اعتمادش��ان به خاطر بیاورند. آیا 
ش��ما هم با این جمل��ه موافقید 
انتخاب  ب��رای  ک��ه مش��تریان 
محص��ول ب��ه کمک ش��ما نیاز 
دارند؟ از خود بپرسید دلیلی که 
س��بب انتخاب محصول -کاال یا 

خدمت- ش��ما از بین یک 
دو جین محصول مش��ابه 
در فروش��گاه خواهد شد، 
چیست؟ با در نظر گرفتن 
ماموریت سازمان، تصمیم 
عالقه مندید  ک��ه  بگیرید 
ب��ا مش��اهده  مش��تریان 
محصوالت ش��ما در مورد 
برند سازمان تان چه دید و 
نگرشی در ذهن شان ایجاد 
شود و سپس بررسی کنید 
که آیا در حال حاضر شرایط 

این گونه است یا خیر. 
شاید تصمیم بگیرید محصول 
شما در ذهن مشتریان، خالقانه، 
متن��وع و جوان پس��ند ب��ه نظر 
برس��د. این ش��یوه اغلب توسط 
ش��رکت هایی ارائه می شود که از 
توانایی های کافی در شناس��ایی 
سالیق مشتریان و تغییرات بازار 
برخوردارند. ش��رکت هایی نظیر 
»نستله« و »سامسونگ« از این 

دسته محسوب می شوند. 
ش��اید بخواهید که برند شما 
در اذه��ان مش��تریان به عن��وان 
محصولی هوش��مند و پیشرفته 
تصور ش��ود و آنگونه باش��د که 
مش��تریان از داشتن آن احساس 
غرور و رضای��ت کنند. مدیران و 
اپل این  تصمیم گیران ش��رکت 
رویکرد را ب��رای برند خود اتخاذ 

کرده اند. 
رویک��رد دیگر می توان��د ارائه 
برندی کامال قاب��ل اعتماد برای 
مش��تریان باش��د؛ اعتمادی که 
هرگز از بین نخواه��د رفت. اگر 
شما محصولی ارائه می دهید که 
وجود کوچک ترین نقص فنی در 
آن باعث بی اعتمادی و افت شدید 
فروش شما خواهد شد می بایست 
از این استراتژی برای معرفی برند 

خود اس��تفاده کنید و همواره در 
ذهن مش��تریان به عنوان برندی 
قاب��ل اعتم��اد خودنمایی کنید. 
به عن��وان مث��ال در صورتی که 
محصول شما لنت ترمز اتومبیل 
است یا صاحب شرکت هواپیمایی 
هس��تید که ب��ه مش��تریان تان 
خدمات پروازی ارائه می دهید باید 

از این تکنیک استفاده کنید. 
همچنین شما می توانید برای 
ساخت برندی موفق بر نوستالژی 
تاکید کنید. افراد با چیزهایی که 
دوران خوش و بی دغدغه کودکی 
را برایش��ان تداعی کند، ارتباط 

خوبی برقرار می کنند. 

3- همانند مشتریان فکر کنید
خودت��ان را جای مش��تریان 
بگذارید و به س��واالت زیر پاسخ 

دهید که: 
1-3- به چه دلیل محصولی را 

خریداری می کنید؟ 
2-3- چه عاملی باعث می شود 
که شما یک برند خاص را انتخاب 

کنید؟ 
آی��ا می توانی��د ب��ا پاس��خ به 
سواالت فوق، مسائلی را که برند 
ش��ما با آن مواجه خواهد ش��د 
پیش بینی و حل کنید؟ س��عی 
کنید دریابید که مشتریان شما 
مش��تاق تجربه چه احساس��اتی 
هستند و بررسی کنید که چگونه 
می توانید با محصول خود به آنها 
برای دستیابی به این احساسات 
کمک کنید. آیا آنها می خواهند به 
احساس قدرت، مسئولیت پذیری، 
وظیفه شناس��ی، هوش��مندی یا 
منحصربه فرد بودن دست یابند؟ 
نام تجاری ش��ما نیازمند کشف 
این احساسات با همه جزئیات آن 
با روش ه��ای بازاریابی و طراحی 
است. این احساس��ات را نه تنها 
با کالم، بلکه ب��ا انتخاب رنگ و 
طراحی مناس��ب محصوالت نیز 

باید مورد توجه قرار دهید. 
4- زبان برند خود را 

پاالیش کنید
و  ش��عار  عب��ارات،  بهتری��ن 
کلید واژه های مرتبط با نام تجاری 
را انتخاب کنید که تشابه زیادی 
با ماموریت س��ازمان شما داشته 

باشند.
 با اس��تفاده از ای��ن روش، نام 
تج��اری در اذه��ان مش��تریان 
به یاد ماندنی ت��ر می ش��ود و این 
امکان را ایجاد می کند تا مشتریان 
بالفاصله به خاطر بیاورند و بتوانند 
به راحت��ی برای افراد دیگر تکرار 
کنن��د. از زبان برن��د فقط برای 
تبلیغات محصول استفاده 
نکنید، بلکه می توانید برای 
ارتب��اط با اف��راد و بحث و 
معرفی کار تجاری خود از 

آن استفاده کنید. 
تا می توانی��د متن پیام 
خود را س��اده و تاثیر گذار 
انتخاب کنی��د، زیرا اتخاذ 
این رویکرد باعث می شود 
بیشتر به یاد ماندنی شود. 
ی��ک مثال خ��وب در این 
اپل، »متفاوت  مورد شعار 
بیندیش��ید« ب��ود که در 
 2000 ت��ا   1990 س��ال های 
بسیار پر کاربرد و موثر واقع شد، 
زی��را خود را به عن��وان یک برند 
هوش��مند و منحص��ر به فرد در 
ذهن اف��راد به تصویر کش��ید و 
این مفهوم سازی به راحتی باعث 
تضعیف برندآفرین��ی دیگر رقبا 
ش��د. دس��تیابی به این موفقیت 
در واژه  »خل��ق برن��د ماهرانه و 

تاثیر گذار« خالصه می شود. 
تم��ام مضمون مرتب��ط با برند 
شما از جمله آنچه روی برچسب 
محص��ول، وب س��ایت و در دیگر 
ابزارهای تبلیغاتی نمایان می شود 
باید با اس��تراتژی ب��ه کار گرفته 
 ش��ده ب��رای س��ازمان مطابقت

 داشته باشد. برای مثال، شرکت 
ش��ما می خواهد که در مشتریان 
حس اعتماد نسبت به محصوالت 
خود ایج��اد کند، ب��ه  طوری که 
مش��تریان از آن به عنوان شرکتی 
ب��ا قدمت ی��اد کنند. پیش��نهاد 
می شود برای این منظور در متن 
نام تج��اری خود تا ح��دودی از 
زبان رسمی اس��تفاده کنید زیرا 
در مش��تری احس��اس اطمینان 
بیشتری نسبت به نام تجاری شما 

ایجاد خواهد کرد. 

5- برای برند خود طرح 
مناسب انتخاب کنید

نام تجاری شما نیاز به طرحی 
دارد که ب��ا ماموریت و زبان برند 
ش��ما مطابقت داش��ته باشد. آیا 
صاحب ش��رکتی مدرن و به روز 
هس��تید؟ ی��ا س��ر گرم کننده و 
متنوع؟ یا سنتی و کالسیک؟ این 
نگرش باید با طرح های بروشور، 
وب سایت، بسته بندی محصول و 

سایر موارد هماهنگ باشد. 
ی��ک آرم تج��اری موفق طرح 
کنید. لوگوی ش��ما برای کمک 
ب��ه جایگاه یاب��ی نام تج��اری در 
اذهان مشتریان مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت. به عنوان مثال وقتی 
کسی عالمت تیک )چک مارک( 
را می بیند، نام تج��اری نایک به 
ذهنش خطور می کن��د. لوگوی 
ش��رکت تان را به صورت حرفه ای 
طراح��ی و به طور مک��رر و دائما 
از آن اس��تفاده کنید. رنگ هایی 
را برای لوگوی خود انتخاب کنید 
که معرفی کننده نام تجاری شما 
باش��د. این رنگ ها اغلب تا جایی 
که ام��کان دارد در ابزار تبلیغاتی 
برای کمک به ترویج نام تجاری 
مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
برای مثال مک دونالد های طالیی 
و قرم��ز، گوگل قرمز، زرد، س��بز 
و آب��ی، کوکای قرمز یا پپس��ی 
آبی رنگ. به خاطر داشته باشید 
همه چیز را س��اده انتخاب کنید. 
شما می خواهید برند به سهولت 
از سایر رقبا قابل تشخیص باشد 
و به س��رعت به یاد ماندنی شود. 
بهتری��ن روش ب��رای اتخاذ این 
رویکرد، منحصر به فرد بودن و در 

عین حال ساده بودن آن است. 
6- کارکنان خود را دخالت 

دهید
اهمی��ت ن��ام تج��اری را ب��ه 
کارکنان منتقل کنید و برای آنها 
توضیح دهید که چ��را و چگونه 
به هویت برند خ��ود که در حال 
ترویج آن هس��تید دست یافتید. 
به خاطر داش��ته باشید که برای 
تاثیر گذاری ن��ام تجاری خود، به 
حمایت هرچه بیشتر کارکنان تان 
نیاز خواهید داشت. این نکته را به 
یاد داش��ته باشید که هر آنچه در 
چارچوب کسب و کار تجاری شما 
رخ می دهد در دید مش��تریان به 
نام تجاری ارتباط داده می ش��ود، 
حتی شیوه لباس پوشیدن و رفتار 

کارکنان شما. 
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بازاریابی به سبک ایرانی

کافه بازاریابیبازاریابی مجانی

اهمی�ت ن�ام تج�اری  را   ب�ه 
کارکنان منتقل کنید و برای آنها 
توضیح دهید که چ�را و چگون�ه 
ب�ه هویت برند خود که در ح�ال 
ترویج آن هستید دس�ت یافتید. 
به خاطر داشته باش�ید که برای 
تاثیر گذاری نام تجاری خود، به 
حمایت هرچه بیش�تر کارکنان 

خود نیاز خواهید داش�ت

فِرش، تریدنت و وان آدامس های 
ترکیه ای هس��تند که ای��ن روزها 
بازار داغ��ی در قطاره��ای متروی 
تهران برای خود به دست آورده اند؛ 
آدامس هایی که فروشندگان مترو با 
فریاد های بلند خود از خوشمز گی 
و تازه بودن ای��ن محصوالت برای 

مشتریان ایرانی سخن می گویند. 
دستفروش��ان مترو مشتریانی را 
به س��مت مصرف این محصوالت 
ترکی��ه ای تش��ویق می کنن��د که 
به دست آوردن ش��ان سخت است 
و ج��ذب آنه��ا نیاز به ش��یوه های 
بازاریابی پیچیده ای دارد؛ مشتریانی 
که همیش��ه نس��بت به استفاده از 
به خصوص  خارج��ی  محص��والت 
آدامس ها بدبین هستند و تمایلی به 
 خرید یا استفاده از این محصوالت 

ندارند. 
این موضوع ب��ه دلیل بحث های 
مختلفی است که چندی پیش در 
محافل پزش��کی به راه  افتاده بود و 
معموال پزش��کان مصرف کنندگان 
را ترغی��ب به مص��رف محصوالت 
داخلی می کنند. ب��رای بازاریابی و 
فروش این آدامس های ترکیه ای به 
فریاد های فروشندگان مترو بسنده 
نشده است و برخی از افراد فعال در 
عرصه بازاریابی نیز به روند حرکت 
آنه��ا در بازار ایران و مطرح ش��دن 

نام ای��ن برندها کم��ک می کنند. 
برای مثال یکی از آموزشگاه هایی 
ک��ه در زمینه بازاریاب��ی و فروش 
دوره ه��ای تخصص��ی مختلفی را 
برگزار می کنند، از مدیر بازاریابی 
و ف��روش یک��ی از ش��رکت های 
تولیدکنن��ده این آدامس ها دعوت 
دوره ه��ای مختلفی  ب��ود  ک��رده 
را ب��رای دانش پژوه��ان برگ��زار و 
دانش پژوهان را از رازهای موفقیت 

این شرکت ها مطلع کند. 
ای��ن  کالس ه��ا  از  یک��ی  در 
کارشناس از جوانی این شرکت ها و 
موفقیت های آنها حرف های زیبایی 
می زد و دانش پژوهان با اشتیاق از 
یادداشت برداری  نکات گفته شده 
می کردن��د؛ نکاتی که ب��رای این 
ش��رکت ها، موفقیت آمیز اس��ت و 
داخلی  وارد ش��رکت های  وقت��ی 

کلیشه ای  به حرف هایی  می شوند 
و بی هدف��ی تبدیل خواهند ش��د. 
در این میان ش��رکت های داخلی 
نس��بت به عملکرد ش��رکت های 
آدامس ه��ا  ای��ن  تولید کنن��ده 
بی تفاوت هس��تند و برای به دست 
 آوردن ب��ازار از دس��ت رفته خود 

تالشی نمی کنند. 

پیشرفت سریع آدامس ها در بازار
از  ترکی��ه ای  آدامس ه��ای 
لحاظ طعم تفاوت��ی با محصوالت 
مش��ابه داخل��ی ندارن��د و به نظر 
می رس��د در تهیه آنه��ا از فومول 
پیچیده ای اس��تفاده نش��ده است، 
و  بسته بندی ش��ان جال��ب  ول��ی 
اس��تفاده از ای��ن آدامس ها راحت 
اس��ت، همی��ن موض��وع می تواند 
عاملی باش��د که مش��تریان ایرانی 

از خرید ای��ن محصول لذت ببرند، 
چون اکثر آنها از بس��ته بندی های 
داخل��ی  محص��والت  نامناس��ب 
گل��ه دارن��د و عن��وان می کنن��د 
اگ��ر بخواهیم محصول��ی را نصفه 
اس��تفاده  کنیم، نگه��داری مابقی 
 محصول به مصیبتی بزرگ تبدیل 
می ش��ود. کافی اس��ت بسته بندی 
محصوالت داخل��ی را باز کنید؛ یا 
بای��د همه آن را اس��تفاده کنید یا 
از خیر اس��تفاده مابق��ی محصول 
بگذری��د. عام��ل دوم خری��د این 
محصوالت توسط مشتریان ایرانی 

قیمت پایین آنهاست. 
قیمت این آدامس ها وسوسه انگیز 
اس��ت و ب��ا توجه به ش��مایلی که 
دارند، قیم��ت پایینی برای آنها در 
نظر گرفته شده است. این موضوع 
درحالی اس��ت ک��ه دبی��ر انجمن 

شیرینی و ش��کالت چندی پیش 
ب��ه خبرن��گار باش��گاه خبرنگاران 
جوان گفته ب��ود: با توجه به اینکه 
آدامس های تریدنت و فرش قاچاق 
هستند، اس��تاندارد کافی را ندارند 
و توصیه می ش��ود ای��ن آدامس ها 
ک��ه معم��وال در مت��رو فروخت��ه 
می ش��ود، مصرف نشوند. این مقام 
مس��ئول می گوید: واردات آدامس 
تریدن��ت از محل قانونی 60 درصد 
تعرف��ه دارد لذا فروش آن با چنین 
قیمت هایی در مترو عاقالنه نیست 
و می توان گفت ای��ن کاال معیوب 
 است یا تاریخ انقضای آن دستکاری 

شده است. 
رسانه ای ش��دن گفته های این 
مقام مسئول فرصت خوبی را برای 
شرکت های داخلی مهیا کرده است 
تا از این طریق شروع به بازاریابی 
محصوالت خود کنن��د و با دادن 
اطالعاتی از مناب��ع معتبر درباره 
این محصوالت، مش��تریان آنها را 
به سمت خود جذب کنند؛ درواقع 
با استفاده از ش��یوه های بازاریابی 
مقایس��ه ای و صادقانه، مشتریان 
از دس��ت رفت��ه خ��ود را دوب��اره 
به دست آورند. با تمام این اوصاف 
به نظر می رس��د این ش��رکت ها 
هنوز تصمیم��ی برای اق��دام در 
ای��ن زمین��ه ندارند و ب��ه راحتی 
 بازار خ��ود را به  رقبای غیرقانونی 

سپرده اند. 

بازار داغ آدامس  های ترکیه ای در تهران

نویسنده: جیم کوکروم
مترجم: حامد تقوی

هدی رضایی 

رویا مرسلی

حسین محمدیان

کارشناس ارشد بازرگانی بین الملل

شش دستورالعمل برای 
سبقت گرفتن از رقبا

چگونه یک برند موفق بسازیم



اتصالی

-  اخراج می کنم، ای ه��وااار، همه رو اخراج می کنم، 
به  جون م��ادرم یکیتونو نمی ذارم تو این خراب ش��ده 
بمونی��ن. همه رو می ری��زم بیرون، خودم��م از پنجره 

پرتاب می کنم بیرون، ولم کنین... 
س��روصدایی که هم اکن��ون می ش��نوید فریادهای 
کیفی��ت  کنت��رل  بخ��ش  مدی��ر  گوش��خراش 
ش��رکت اس��ت. ایش��ان اصوال بدون قابلیت��ی به نام 
اعصاب معص��اب تحوی��ل گردیده فلذا ی��ک همچین 
هنگامه ای هرازچندی از س��وی ایش��ان قاب��ل انتظار 
می  باش��د! انصافا این یک ب��ار را هم بای��د بگویم که تا 
 ح��دودی حق دارد ش��رکت را اینطوری روی س��رش 

بگذارد. 
البته ای��ن ادعا ک��ه هم��ه را اخ��راج می کند حتی 
خودش را ادعای��ی تا حدودی واهی به نظر می رس��د، 
چون در آن صورت چیزی به نام شرکت و کسب و کار 
و کشک نخواهیم داش��ت و خب اینکه نمی شود. حاال 
این یک فق��ره را به حس��اب اغراق ادیبانه و ش��اعرانه 
ایشان می گذاریم. در مورد باقی مس��ئله پر بی راه هم 

نمی گوید. 
ماجرا از چندین فرس��خ آن طرف  تر ش��روع ش��ده، 
یعنی از بخش خدمات و به نظر می رس��د بهتر است از 
همین جا که هستیم ش��روع کنیم و عقب عقب برویم 

تا موضوع روشن شود. 
ایشان به یکی از س��ازمان های دولتی که کارفرمای 
ما محس��وب می ش��وند قول داده بوده ک��ه برگه های 
تایی��د کیفی��ت ی��ک کاالی به خص��وص طراح��ی 
ش��ده در ش��رکت ما را ظرف م��دت مثال ی��ک هفته 
 از ی��ک ش��رکت ثال��ث کنت��رل کیفیت م��ورد قبول 

کارفرما بگیرد. 
البت��ه واض��ح و مبره��ن اس��ت ک��ه این زم��ان با 
مقیاس ه��ای اینجایی ب��رای انجام هی��چ  کاری حتی 
خرید ی��ک بس��ته چوب ش��ور ب��رای مدیر ش��رکت 
هم کافی نیس��ت اما ظاه��راً ایش��ان مجب��ور بوده و 
نتوانس��ته زیر فش��ارهای کارفرما تاب بی��اورد )حاال 
بمان��د ک��ه آن کارفرمای محت��رم هم به ه��زار و یک 
دلی��ل اینجای��ی/ دولتی/ س��ازمانی کارش را دو س��ه 
س��الی از برنام��ه زمان بندی اولی��ه عق��ب انداخته و 
 حاال می خواهد با این فش��ارها تاخیره��ای خودش را 

جبران کند!(. 
القص��ه ایش��ان از بخ��ش بازرگان��ی و قرارداده��ا 
می خواهد که س��ریعا قرارداد کنترل کیفیت مذکور را 
با ش��رکت مورد نظر کارفرما نهایی کنند و یک جوان 
از نفرات بخش خودش را نیز مام��ور پیگیری قرار داد 
می کند. بخش بازرگانی و قراردادها هم یک نفر جوان 
خودش را مامور ای��ن قرارداد می کند و قرار می ش��ود 
این دو نف��ر جوان با ه��م در تعامل باش��ند و دو نفری 

قضیه را رتق و فتق کنند. 
در ای��ن اثن��ا کامپیوتر نفر بخ��ش بازرگان��ی از کار 
می افت��د و به علت آنکه ش��رکت معظم م��ا کال مجهز 
به سیس��تم خودکاری )اتوماس��یون( اس��ت، ایشان 
به کل از حیز انتفاع س��اقط می ش��ود. با اطالع رسانی 
ایش��ان بخ��ش کامپیوت��ر و انفورماتیک ش��رکت به 
بررس��ی پرداخته و نظر کارشناس��ی می دهد که ایراد 
از محل اتصال کامپیوتر ایشان به برق است و در حوزه 

صالحیت آنان قرار ندارد. 
نفرات خدوم ش��رکت به س��رعت بخش تاسیسات 
را در جری��ان ق��رار می دهن��د و نفرات ج��ان بر کف 
گروه تاسیس��ات گام ب��ه میدان گذاش��ته و س��ریعا 
اع��الم می کنن��د ک��ه اتصالی ای��ن منطقه ب��ه خاطر 
نش��تی کوچک��ی اس��ت ک��ه در سیس��تم آب رخ 
 داده و آن پایی��ن ب��ه م��رور زم��ان پ��ر از آب و لجن 

شده است. 
به ای��ن ترتی��ب بخش تاسیس��ات قضی��ه را منوط 
می کند که ابتدا بچه های بخ��ش خدمات محل مورد 
نظر را تمی��ز کاری کرده و آب و لج��ن موجود را خارج 
کنند. اینجای ماجرا معلوم نیس��ت که چرا به مسئول 
بخش خدم��ات برمی خورد ک��ه ای��ن کار بچه های ما 
نیست و چرا نفرات تاسیسات خودش��ان آن زیر را که 
محصول نش��تی حاصل از ندانم کاری خودشان بوده، 

تمیزکاری نمی کنند؟ 
ظاه��را قضی��ه عقب��ه ای ه��م داش��ته و قب��ال هم 
درگیری ه��ای پراکنده ای اتف��اق افتاده بوده اس��ت. 
دو گروه ش��روع ب��ه لج و لج ب��ازی کرده و به س��رعت 
ماجرا را به یک مس��ئله ناموس��ی ارتقا می دهند! دعوا 
ومرافع��ه و نامه و نامه ن��گاری به مدیران ارش��د که به 
 داد نفرات مظل��وم و زحمت کش و آس��یب پذیر گروه 

ما برسید. 
گ��روه کامپیوتر و انفورماتیک هم با عالقه و ش��ادی 
ش��روع به حمل هیزم به محل اتصال��ی کرده و یک در 
میان ای��ن گروه و آن یک��ی گروه را محک��وم می کند. 
آن دو ج��وان مذک��ور هم در این ش��رایط خودش��ان 
اجتهاد می کنن��د که بای��د درس ادبی ب��ه گروه های 
خاطی فوق االش��اره بدهن��د. تصمیم دونفره ش��ان بر 
این قرار می گیرد ک��ه بگذارند کار انجام نش��ود تا بعد 
 رییس و روس��ا از خجال��ت این دوس��تان خیلی تمیز 

دربیایند. 
نتیجه قضیه این می ش��ود که کار از کار می گذرد و 
بخیه شرکت روی آب می  افتد و فریادهای مدیر بخش 
کنترل کیفیت به فل��ک نهم می رس��د. کاش یک نفر 

دایره خبیثه لج را یک جایی قطع می کرد. نه؟

نق��ش مدی��ر پ��روژه در یک 
سازمان، مش��ابه نقش یک رهبر 
ارکس��تر اس��ت. همان طور که 
هماهنگ��ی در یک ارکس��تر به 
دلیل وجود رهبر ارکستر است، 
وظیفه ایج��اد هماهنگی کامل 
بین تم��ام اج��زای ی��ک پروژه 
نیز ب��ر عه��ده مدی��ر آن پروژه 
اس��ت. در این می��ان، مدیریت 
زمان پروژه ه��ا یکی از مهم ترین 
وظایف و الزمه موفقیت هر مدیر 

پروژه ای است. 
زم��ان یک��ی از باارزش ترین 
منابع در ه��ر پروژه محس��وب 
می ش��ود و خ��ود می توان��د بر 
می��زان مصرف مناب��ع مالی نیز 
تاثیر گذار باشد. کاری را در نظر 
بگیرید که در ش��رایط معمول، 
یک روزه انجام می ش��ود. اگر در 
نتیجه مدیریت نادرس��ت زمان، 
دو روز وق��ت ب��ه آن تخصیص 
داده ش��ود، هزینه ه��ای اضافی 
کارگر، هزینه های سربار کارگاه 
از قبیل آب، ب��رق و گاز و هزینه 
احتمال��ی ب��ه تعوی��ق افتادن 
زمان خاتم��ه پ��روژه، می تواند 
خس��ارت های جبران  ناپذی��ری 
را ب��ه پ��روژه تحمیل کن��د. آن 
دس��ته از مدی��ران پ��روژه ک��ه 
قادرند پروژه را طبق یک برنامه 
زمان بن��دی دقی��ق مدیری��ت 
کنند، می توانند انتظار داش��ته 
باشند پروژه را با بودجه از پیش 
تعیین ش��ده و در زمان مقرر به 
اتمام رس��انند. ب��ه همین دلیل 
الزم است تمامی مدیران پروژه، 
مدیریت زمان را در اولویت قرار 
دهند  و در این راس��تا به تمامی 
تکنیک ه��ا و مهارت ه��ای الزم 

تس��لط پیدا کنند. در ادامه چند 
نکت��ه در خص��وص به کارگیری 
درست استراتژی مدیریت زمان 
مطرح ش��ده اس��ت ک��ه آگاهی 
از آنها برای تم��ام مدیران پروژه 

ضرورت دارد. 

از ابزار و تجهیزات مناسب 
استفاده کنید

در مدیری��ت پ��روژه، می��زان 
اثربخش��ی مدی��ران پ��روژه تا 
اندازه زیادی ب��ه ابزارها و منابع 
دارد.  بس��تگی  دس��ترس  در 
حت��ی بااس��تعدادترین مدیران 
پروژه ه��م در صورت نداش��تن 
نرم افزار و تجهیزات مناس��ب، با 
محدودیت های بسیاری روبه رو 
خواهن��د ش��د، بنابرای��ن الزم 

اس��ت یک مدیر پ��روژه، 
قبل از قبول هر پروژه ای، 
نیازمندی ه��ای خود را به 
طور کامل م��ورد ارزیابی 
از  برخ��ی  ده��د.  ق��رار 
مواردی که بای��د پیش از 
شروع پروژه حتما توسط 
مدیر پروژه مورد بررس��ی 
قرار گیرن��د عبارتن��د از: 

تجهی��زات ارتباط��ی، نرم افزار 
کنترل و ردیاب��ی وضعیت پروژه 

و نرم افزارهای همکاری. 

پرسنل پروژه خود را 
بشناسید

تفاوت های فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی می تواند به بروز درک 
نادرس��ت یا ارتباط نامناسب در 
بین اعض��ای یک پ��روژه منجر 
ش��ود. اهمیت این مسئله زمانی 
زیادتر می ش��ود که مدیر پروژه 
با یک تی��م پ��روژه چندملیتی 
س��ر و کار دارد. برای جلوگیری 
از مشکالت احتمالی، الزم است 

مدیر پروژه با شرایط اجتماعی، 
فرهنگی و اقتص��ادی تیم پروژه 
آش��نا باش��د و اطمینان حاصل 
کن��د در تعری��ف رواب��ط بی��ن 
اعضای پروژه، ای��ن تفاوت ها در 

نظر گرفته شده است. 

قانون هشتاد/بیست را به 
کار ببندید

یکی از قوانین بسیار کاربردی 
در مدیریت پ��روژه، قانون پارتو 
اس��ت که می گوی��د 80 درصد 
خروجی ها در نتیجه 20 درصد 
از ورودی ه��ا اتف��اق می افتند. 
به عب��ارت دیگ��ر 20 درصد از 
فعالیت ها، نقش کلی��دی را در 
پروژه ایف��ا می کنن��د. مدیران 
پروژه می توانن��د با بهره گیری از 

یک جدول پارتو، میزان اهمیت 
کلیه اجزا و فاکتوره��ای به کار 
رفت��ه در پ��روژه را رتبه بن��دی 
کنند و توجه خود را بیش��تر به 
فاکتورهای دارای اهمیت بیشتر 

معطوف سازند. 

از یک استراتژی مدیریت 
ریسک مطمئن استفاده 

کنید
در رابط��ه ب��ا م��واردی ک��ه 
زمان بندی ی��ا بودج��ه مطابق 
با برنام��ه پیش بینی ش��ده جلو 
نم��ی رود، الزم اس��ت اقدامات 
پش��تیبان انجام گیرد. استفاده 

از ی��ک اس��تراتژی مدیری��ت 
ریس��ک مطمئ��ن، ب��ه مدیران 
پروژه کمک می کن��د به محض 
تاخیر در پیش��رفت برنامه های 
پروژه، از یک برنام��ه جایگزین 
استفاده کنند و ریسک پروژه را 

به حداقل برسانند. 

به صورت دوره ای جلسات 
گروهی ترتیب دهید

 مدیر پروژه باید دستورالعمل 
جام��ع و دقیقی را ب��رای زمانی 
که تی��م پ��روژه دور ه��م جمع 
می شوند، تنظیم کند تا از پیش 
مشخص باش��د تمرکز جلسات 
ق��رار اس��ت روی چه م��واردی 
باش��د. یک مدیر پروژه باتجربه، 
باید به طور دقی��ق برنامه ریزی 
کند که چه اطالعاتی الزم 
اس��ت در جلسه به صورت 
رو در رو مطرح ش��ود و چه 
اطالعات��ی بهتر اس��ت با 
اس��تفاده از دیگر روش ها 
با اعضای گ��روه در میان 

گذاشته شود. 

یک سیستم ارتباطی 
مناسب بین اعضای پروژه 

برقرار کنید
 اگ��ر اطالعات به درس��تی در 
بین اعضای پ��روژه جریان پیدا 
نکن��د و م��وارد الزم در زم��ان 
مناس��ب در اختیار فرد مناسب 
قرار نگیرد، فرآین��د پروژه قطعا 
ب��ا مش��کالت بس��یاری روبه رو 
خواهد ش��د. وجود یک سیستم 
ارتباط��ی کارا در بین تیم پروژه 
و هم��ه ذی نفع��ان و مدی��ران 
ارش��د، برای حصول اطمینان از 
کارکرد درس��ت پروژه، ضروری 
اس��ت. ن��ه تنه��ا مدیر پ��روژه 
باید اطمین��ان یاب��د اطالعاتی 

قابل فه��م  واض��ح،  منطق��ی، 
و دقی��ق و در زم��ان مناس��ب 
دریافت می کند، بلکه الزم است 
از وج��ود اب��زاری مطمئن برای 
اطالعات  اشتراک گذاش��تن  به 
و ش��بکه ها و راه ه��ای ارتباطی 
مناسب نیز کسب اطمینان کند. 

شرح وظایف را روزانه در 
اختیار پرسنل قرار دهید

الزم است لیست فعالیت های 
تک ت��ک اعض��ای تیم پ��روژه، 
روزانه در اختیار آنها قرار بگیرد. 
یکی از تکنیک های ساده اما کارا 
در مدیریت زمان پ��روژه، ایجاد 
فهرس��ت کارهای روزانه اعضای 
تیم پروژه، از س��وی مدیر پروژه 
اس��ت. وجود چنین فهرستی به 
مدیران پ��روژه کم��ک می کند 
تا بتوانند به ص��ورت روزانه روند 
پیش��رفت پ��روژه را ب��ه راحتی 
پیگی��ری کنند و درگیر س��یل 
عظیم��ی از جزییات گیج کننده 

نشوند. 

بر چشم انداز کلی پروژه 
تمرکز کنید

 تمرکز ک��ردن روی جزییات 
را ب��ه پرس��نلی بس��پارید ک��ه 
آنها را ب��رای این کار اس��تخدام 
کرده اید. تمرکز بی��ش از اندازه 
روی جزییات قابل چشم پوشی 
پروژه، می تواند ب��ه عقب   ماندن 
پروژه از برنامه زمان بندی منجر 
شود.  با اس��تفاده از نکات گفته 
شده، ش��ما به عنوان مدیر پروژه 
می توانید اطمینان حاصل کنید 
که تمام اجزای پروژه، به درستی 
و به ص��ورت یکپارچ��ه عم��ل 
می کنند و تکمیل پ��روژه طبق 
برنام��ه پیش بینی ش��ده را نوید 

می دهند. 

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )46(
اُرنج و داو؛ تبلیغات خوب و موثر

بیانیه دادن و توضیح دالیل مختل��ف به منظور متقاعد 
کردن مشتریان جهت خرید محصوالت تولیدی شما شیوه 
مناسب و موثری برای جلب نظر مخاطبان و مشتریان نیست. 
سعی کنید با اتخاذ استراتژی تبلیغاتی مناسب و استفاده از 
روش های متنوع با تبلیغات خود مخاطب را سرگرم و برای 
خرید کاالی مورد نظرتان وسوس��ه کنید یا اینکه در مورد 

ویژگی های  محصوالت تان  به   او  اطمینان خاطر بدهید. 

ایده
هنگامی که مشغول طراحی کارزار تبلیغاتی تان هستید 
این ایده ک��ه صرفا روی معرف��ی ویژگی ه��ا و برتری های 
محصول ت��ان و آنچه آن را نس��بت به کاالهای مش��ابه در 
بازار متمایز می کند و همچنین تالش برای متقاعد کردن 
مشتریان بالقوه برای خرید محصول تان تمرکز کنید بسیار 
ایده وسوسه کننده ای است. اس��تفاده از این روش ممکن 
است به نظر مناسب برس��د، اما واقعیت این است که اغلب 
مخاطبان ش��ما به واس��طه دریافت این قبیل اطالعات در 
کارزارهای تبلیغاتی ش��رکت های دیگر، ظرفیت دریافت 
اطالعات بیشتر از این طریق را نداش��ته و با بدبینی به این 
سبک از تبلیغات می نگرند. معنای این موضوع آن است که 
مخاطبان تبلیغات ش��ما دیگر چندان عالقه ای به شنیدن 
دالیل و مس��تندات ش��ما در مورد اینکه چرا محصول تان 
از دیگر کاالهای موجود در بازار بهتر است، ندارند. بنابراین 
بهتر است روش جدیدی برای صحبت کردن با مخاطبان و 
مشتریان بالقوه خود بیابید و با طراحی کارزارهای تبلیغاتی 
سرگرم کننده، هیجان انگیز و جذاب به استقبال مشتریان 
بروید. در این صورت قادر خواهید بود حتی بی حوصله ترین 

مخاطبان را نیز جذب آگهی تبلیغاتی تجاری خود کنید. 
برای درک بهتر این ایده بد نیست اشاره ای داشته باشیم 
به ش��رکت تلفن همراه اُرنج. این ش��رکت با ابداع یک روش 
تبلیغاتی نوین تصمیم گرفت در چارچوب طرح تبلیغاتی 
چهارش��نبه های اُرنج ب��ا ارائه یک بلیت رایگان س��ینما به 
مشتریان خود، آنها را در معرض تماشای یک سری تیزرهای 
تبلیغاتی که پیش از شروع فیلم در سینما پخش می شوند 
و در آن فیلم ها و صنعت س��اخت تیزرهای تبلیغاتی هجو 
می ش��دند حس کنجکاوی مخاطبان را برانگی��زد. در این 
کلیپ های کوتاه ستاره های سینما به شکل ناموفقی تالش 
می کردند ایده های جذابی را در مقابل کمیته فیلم شرکت 
اُرنج به منظور س��اخت تیزره��ای تبلیغاتی ب��رای فروش 
تلفن های همراه این شرکت ارائه دهند که این پیشنهادها 
به دلیل عدم جذابیت توس��ط کمیته مذکور رد می شد. در 
این کلیپ ها پیش��نهادهای خنده دار و غیرکاربردی توسط 
س��تارگان در مقابل کارگردانان و فیلمسازان نظیر ساخت 
قسمت چهارم از سه گانه ارباب حلقه ها ارائه می شد. استفاده 
از این شیوه غیرسنتی ساخت تیزرهای تبلیغاتی و دستمایه 
قرار دادن صنعت ساخت این قبیل تیزرها و هجو این صنعت 
توانست در جذب مخاطب برای آگهی های بازرگانی شرکت 
اُرنج موفق عمل کرده و چهره مثبتی از نشان تجاری شرکت 
خدمات تلفن همراه اُرنج ایجاد کند.  نمونه دیگر در استفاده 
از ایده تبلیغات ج��ذاب و موثر ش��رکت تولید محصوالت 
بهداشتی داو و کارزار تبلیغاتی این شرکت با عنوان زیبایی 
واقعی اس��ت. این ش��رکت در کارزار تبلیغاتی خود به جای 
به کارگیری ایده دم دستی و قدیمی اس��تفاده از مدل های 
جذاب که توس��ط بیشتر ش��رکت های تولید لوازم آرایشی 
و بهداش��تی به کار گرفته می شود، س��عی کرد با مشتریان 
خود به نحو دیگری برخ��ورد و آنان را متقاعد کند که چهره 
طبیعی شان را به یک صورت آرایش شده ترجیح دهند. این 
شرکت با استفاده از مدل هایی با چهره عادی و آرایش نشده 
در تبلیغات خود سعی کرد تا تصور زنان را از استانداردهای 
معمول زیبایی تغییر دهد تا آنها تصویر مثبتی از مشخصات 
منحصر به فرد ظاهری شان داشته و در پی نزدیک تر شدن 
به استانداردهای معمول در تبلیغات کمپانی های آرایشی و 
بهداشتی نباشند. روزنامه تایمز در انگلستان در رابطه با ایده 
جدیدی که شرکت داو در تبلیغات خود به کاربرده بود نوشت: 
شرکت تولید لوازم بهداشتی داو به واسطه ایده جدیدی که 
در کارزار تبلیغاتی خود به کار گرفته اس��ت توانست فضای 
جدید و تازه ای در تبلیغ محصوالت بهداش��تی ایجاد کند 
و ش��یوه قدیمی و کهنه اس��تفاده از مدل های مشهور برای 
تبلیغ و فروش لوازم بهداشتی و آرایشی را به چالش بکشد. 
با استفاده از ش��یوه های تبلیغاتی نوین و جذاب و به چالش 
کش��یدن روش های قدیم��ی و تکراری س��اخت تیزرهای 
تبلیغاتی ش��رکت داو و کمپانی خدمات تلفن هم��راه اُرنج 
توانستند تصویر مثبت و دوست داشتنی از خود به مشتریان 
بالقوه شان ارائه کنند و موجب س��رگرم شدن مخاطبان در 
مواجهه با کارزار تبلیغاتی شان شوند. بنابراین توجه داشته 
باش��ید که در تبلیغات بازرگانی خود نباید کاری کنید که 
مخاطب در مورد محصول شما احساس خوبی داشته باشد، 
بلکه باید شرایطی را مهیا کنید که مخاطبان تبلیغات شما به 
هنگام رو به رو شدن با تبلیغات شما احساس خوبی داشته 

باشند. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
حس ش��وخ طبعی را درک کنید، نگرانی های��ی را که در 
جامعه وجود دارد جدی بگیری��د و به ویژگی های فرهنگی 
و شخصیتی افرادی که بازار هدف شما محسوب می شوند 
توجه کنید.  اس��تفاده از برخی المان های سرگرم کننده در 
تیزرهای تبلیغاتی شما سبب می شود که آنها به یاد ماندنی تر 
شوند.  چنانچه شرکت شما در طرح های اجتماعی مشارکت 
دارد بهتر اس��ت که از آنها در کارزار تبلیغاتی خود استفاده 
کنید. توجه داشته باش��ید که حتما نباید از استانداردهای 
معمول تبلیغاتی تبعیت کرده و محصول تولیدی ش��ما در 
تیزر تبلیغاتی که قصد س��اخت آن را دارید در مرکز توجه 
باشد. بهتر است که در کارزار تبلیغاتی تان از شیوه های مدرن 
و جدید استفاده کنید و به مشتریان بیش از هرچیز دیگری 

توجه داشته باشید. 

پاس�خ کارش�ناس: تنظی��م 
قرارداد یک موض��وع تخصصی 
توصی��ه  نخس��تین  اس��ت. 
م��ا اس��تفاده از ی��ک مش��اور 
اداری  ح��وزه  در  متخص��ص 
اس��ت.  تأمین اجتماع��ی  و 
موضوعات حساس��ی در زمینه 
رابطه بین کارفرم��ا و کارگر در 
قان��ون کار وج��ود دارد که باید 
زمان انعقاد قرارداد به آنها توجه 

ش��ود. بهره گیری از یک مشاور 
کاربلد و باتجرب��ه در این زمینه 

حیاتی است. 
توصی��ه دوم روش��ن ب��ودن 
کارمن��دان  خدم��ات  ش��رح 
اس��ت. منظور انتظاراتی اس��ت 
کارمندان ت��ان  از  ش��ما   ک��ه 

دارید. 
اگ��ر ضم��ن رعای��ت کردن 
حق��وق قانون��ی اف��راد، انتظار 

مش��خصی از افراد داری��د بهتر 
اس��ت آن را در ق��رارداد ذک��ر 
کنید. ق��رارداد عالوه ب��ر اینکه 
جنب��ه حقوقی ی��ک رابط��ه را 
مش��خص می کند، سندی است 
که ب��رای رابط��ه بی��ن طرفین 
تعیی��ن  چارچ��وب  ق��رارداد، 
می کند. هرچقدر این چارچوب 
مشخص تر باشد، در فرآیند کار 
کمتری��ن اش��کال رخ می دهد. 

کارفرما باید انتظارش را به طور 
مشخص تعیین کند و کارگر نیز 
باید به صورت روش��ن حقوق و 
مزایای خ��ودش را در ق��رارداد 
منعکس ببیند. در این ش��رایط 
صرف نظ��ر از مس��ائل حقوق��ی 
دست کم سندی مکتوب وجود 
دارد ک��ه در مواقع بروز اش��کال 
می توان به آن مراجعه و مشکل 

را حل کرد.

 تنظیم 
قرارداد کاری 

پرسش: حدود شش ماه است که کسب وکاری را با 12 کارمند راه اندازی کرده ام و از نحوه عملکرد آنها رضایت نسبی دارم. به درخواست 
این کارمندان تصمیم دارم قراردادهایی را با آنها منعقد کنم. برای تنظیم این قراردادها چه نکاتی را بهتر است رعایت کنم؟

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

همین       بخش  پیگیری کنید  .

کلینیککسبوکار)122(

تکنیک هایی برای مدیریت زمان پروژه

برای اینکه
بدقول نشویم...

شنبه
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الگوهای طالیی

 تمرکز کردن روی جزییات را به 
پرسنلی بسپارید که آنها را برای 
این کار استخدام کرده اید. تمرکز 
بیش از اندازه روی جزییات قابل 

چشم پوشی پروژه، می تواند به عقب   
ماندن پروژه از برنامه زمان بندی 

منجر شود

مترجم: معراج آگاهی

مهسا عربی
کارشناس ارشد مدیریت صنایع

علی معروفی

کس��ب و کار الکترونیک به عنوان 
یک��ی از زیرمجموعه ه��ای فناوری 
اطالع��ات و ارتباط��ات در ده��ه 
گذشته رش��د باالیی را تجربه کرده 
اس��ت. به طوری که رویک��رد اکثر 
موسس��ات تج��اری در پذی��رش و 
به کارگیری کسب و کار الکترونیک 
بازاره��ای  ب��ه  ورود  جه��ت  در 
جهانی و ج��ذب مش��تریان جدید 
و موثر و کارا در این راستاس��ت، اما 
به کارگیری کسب و کار الکترونیک 
در فعالیت ه��ای تج��اری نیازمن��د 
توجه به یکس��ری عوامل درون زا و 
برون زای تاثیرگذار بر آن اس��ت. به 
طوری که توج��ه بنگاه های تجاری 
به ای��ن عوام��ل و برنامه ری��زی در 
جهت اس��تفاده مطلوب از فناوری 
کس��ب و کار الکترونیک ضمن آنکه 
موفقیت بهره برداری از آن را تضمین 
خواهد کرد، زمینه رش��د بنگاه های 
استفاده کننده   را نیز فراهم می کند. 
تعاریف  الکترونیک  کس��ب و کار 
متعددی دارد ک��ه در ادامه به برخی 

از آنها اشاره می شود: 

- کسب و کار الکترونیک وسیله ای 
است که مسیر رس��یدن بنگاه ها به 
بازار را هموار می س��ازد. مسیری که 
مش��تریان در آن اقدام به خرید کاال 

و خدمات می کنند. 
- کسب و کار الکترونیک وسیله ای 
اس��ت که به اس��تفاده کنندگان آن 
امکان رسیدن به مش��تریان موثر و 

کارآمد را می دهد.
- کس��ب و کار الکترونیک توانایی 
هدایت تجارت از طریق شبکه های 
الکترونیک نظیر اینترنت و ش��بکه 

جهانی است. 

تفاوت کسب و کار الکترونیک و 
تجارت الکترونیک

ب��ه  الکترونی��ک  کس��ب و کار 
مفهوم کلی ش��امل ب��ه کارگیری 
فناوری های جدید ب��رای برقراری 
ارتباطات زنجیره ای بین سازندگان، 
فروش��ندگان، عرضه کنن��دگان و 
به طور کل��ی ارائه دهن��دگان کاال 
و خدم��ات از ی��ک س��و و خریدار 
و مصرف کنن��ده ی��ا به ط��ور کلی 
مش��تری از س��وی دیگر اس��ت و 
نتیجه آن اتخ��اذ تصمیم های بهتر، 

بهینه سازی کاال و خدمات، کاهش 
هزینه ه��ا و گش��ودن کانال ه��ای 
جدید است. ولی تجارت الکترونیک 
ب��ه ه��ر ش��کلی از نقل و انتق��االت 
در تج��ارت اط��الق می ش��ود که 
در آن طرفی��ن، بیش��تر از طری��ق 
الکترونیک��ی با یکدیگ��ر در تماس 
هس��تند تا از طریق نقل و انتقاالت 
فیزیک��ی. به عبارت دیگ��ر، تجارت 
الکترونیک زیربخشی از کسب و کار 
الکترونیک در سازمان هاس��ت، زیرا 
در کس��ب و کار الکترونیک، ش��کل 
الکترونیک��ی هم��ه فرآینده��ای 
کسب و کار س��ازمان از قبیل تولید، 
تحقیق و توس��عه امور اداری، مالی، 
مدیریت نیروی انسانی، پشتیبانی 
و تجارت مطرح اس��ت. در حالی که 
تنه��ا  الکترونی��ک  تج��ارت  در 
فرآین��د تجارت س��ازمان به صورت 
الکترونی��ک ی��ک جزء بنی��ادی از 
کس��ب و کار الکترونیک به حساب 
می آی��د. کس��ب و کار الکترونی��ک 
باعث می ش��ود فرآیندهای تجارت، 
رواب��ط و دادوس��تد جهانی ش��ود. 
محیط تجاری شرکت، ممکن است، 
شامل یک شبکه جهت دسترسی به 

سازمان های عمومی یا شبکه هایی 
ک��ه ب��ا محافظ��ت خ��اص ب��رای 
دسترس��ی افرادی خ��اص طراحی 
ش��ده یا حتی ش��بکه داخلی باشد 
که برای دسترسی افراد و کارمندان 
داخل ش��رکت طراحی شده است. 
کسب و کار الکترونیک تنها قرارداد 
یک صفحه ش��بکه ای نیست  بلکه 
محی��ط مدل ه��ای تج��اری اعم از 
تجارت ب��ا کارمندان، مش��تریان، 

تامین کنندگان   و  شرکاست. 

انواع کسب و کار الکترونیک
کس��ب و کار الکترونیک بسته به 
اینکه طرف های معامله س��ازمان ها 
یا افراد باش��ند به انواع زیر تقس��یم 
می ش��ود. در اینجا روابط بر مبنای 

اهداف تجاری شکل می گیرد. 
واح��د تجاری ب��ا واح��د تجاری 
 BUSINESS TO(

BUSINESS=B2B(؛ 
واحد تج��اری ب��ا مصرف کننده 
 CONSUMER= B2C(

)BUSINESS TO
مصرف کنن��ده ب��ا مصرف کننده 
CONSUMER TO CO -(

)SUMER= C2C
BUS - )ااحد تجاری با دول��ت 
NESS TO GOVERN-

)MENT= B2G
تج��اری  واح��د  ب��ا   دول��ت 
 GOVERNMENT TO(

)BUSINESS-G2B

معایب کسب و کار الکترونیک
با وج��ود همه مزایای��ی که برای 
کسب و کار الکترونیک ذکر می شود، 
این شیوه از کسب و کار معایبی هم 
دارد ک��ه باع��ث می ش��ود مدیران 
کسب و کارهای س��نتی همچنان از 
آن کناره گیری کنند. مسئله امنیت، 
امکان ورود به سیس��تم های شما از 
طریق آدرس پس��ت الکترونیکی، 
س��ایت ش��بکه و دس��تیابی ب��ه 
اطالع��ات مال��ی و غی��ره، اختالل 
در برنام��ه کاری در ص��ورت خرابی 
سیس��تم، از دس��ت دادن کنت��رل 
و مش��کالت و هزینه ه��ای ب��ه روز 
بودن با فناوری هایی که به س��رعت 
پیش��رفت می کنند، از جمله موانع 
توسعه کسب و کارهای الکترونیکی 

محسوب می شود. 

کسب و کار الکترونیک؛ یک الزام در تجارت جهانی

مدیریت امروز

عطیه عظیمی
کارشناس ارشد مدیریت

چرک نویس های یک مدیر اینجایی



 70,153.50شاخص کل
59.09میزان تغییر
B 3,171,249.693ارزش بازار

B 7,065.531ارزش معامالت
B 3.513حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
6,91244,9گروه مپنا

)37.83(12,003پتروشیمی خلیج فارس
6,72133.51نفت و گاز پارسیان
14,97424.82پتروشیمی پردیس

3,03612.74سرمایه گذاری غدیر

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 1,64611,211بیمه آسیا

B 1,6195.687س. صنایع سیمان
B 26,5764.692گلوکوزان

B 4,0572.909پارس سویج
B 5,5332.349تراکتورسازی

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 11,590101.006پتروشیمی خلیج فارس
B 3,91437.352توریستی آبادگران
B 7,39717.141نوسازی ساختمان

B 4,75417.015گل گهر
B 11,8475.140فوالد امیرکبیر

درصد قیمتنام کامل شرکت
1,3004پالسكوکار
11,2243.99تكین کو
3,3343.99ریخته گری
2,9193.99لعابیران

5,8283.98نیروترانس

درصدقیمتنام کامل شرکت
)11,01(3,943توریستی آبادگران

)3.99(8,496شهد
)3.92(5,679ایرکاپارت صنعت

)3.88(5,222آبسال
)3.86(1,992تكنوتار

ارزشحجمنام کامل شرکت
M18,890 B 24,864پارس  خودرو
M156.506 B 19.100ایران  ترانسفو
M48.937 B 17.989ایران  خودرو

M25.133 B 13.596بیمه دانا
M10.016 B 11.456سایپا دیزل 

ارزشحجمنام کامل شرکت
M156,506 B 19,100ایران  ترانسفو
M48.937 B 17.989ایران  خودرو

M30.989 B 4.008ماشین  سازي  اراك 
M25.133 B 13.596بیمه دانا

M21.628 B 7.286صنایع  آذرآب 

تعدادقیمتنام کامل شرکت
81943276ایران ترانسفو
7601700پارس خودرو
27201505ایران خودرو
15631144پست بانک

18491115بیمه دانا

P/Eقیمتنام کامل شرکت
28882888محورسازان
20411020فنرسازی زر

1612322زامیاد
2285285محور خودرو

P/Eقیمتنام کامل شرکت
16141,40س. صنعت و معدن

11081,53سرمایه گذاری پردیس
12201,71بازنشستگی کارکنان بانک

13472,17توسعه صنعتی

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

بازار س��هام ته��ران در هفته 
نیم��ه تعطیل گذش��ته با روند 
مثبت��ی همراه ش��د و با رش��د 
قیمت ها و افزایش تقاضا، روند 
مطلوب��ی از خ��ود ب��ه نمایش 
گذاشت و موفق به پس گرفتن 
کانال 70 هزار واحدی شد. در 
هفته گذش��ته دماس��نج بازار 
س��هام 659 واحد رش��د کرد 
و از 69 ه��زار و 494 واح��د به 
70 هزار و 153 واحد رس��ید. 
از اتفاقات مهم هفته گذش��ته 
که تاثیر زیادی در رش��د بازار 
س��هام داش��ت، بازدید رییس 
جدید س��ازمان بورس از تاالر 
حاف��ظ ب��ود. در ای��ن بازدید 
محمد فطانت ف��رد وعده هایی 
برای رف��ع ابهام��ات اقتصادی 
موثر ب��ر وضعیت ب��ورس داد. 
عالوه بر ای��ن، با آغ��از دی ماه 
س��هامداران در انتظار دریافت 
ماه��ه   9 عملك��رد  گ��زارش 
شرکت ها هس��تند و امیدوارند 
مال��ی  گزارش ه��ای  انتش��ار 
بتوان��د در بهب��ود رون��د بازار 
موثر باش��د. با توجه ب��ه اینكه 
دول��ت بودج��ه س��ال 94 را 
بدون کس��ری ی��ا با کس��ری 
اندك بس��ته و نرخ ارز نیز روند 
افزایش��ی به خود گرفته است، 
پیش بینی می ش��ود ب��ا تغییر 
ریاست س��ازمان بورس عالوه 
بر چرخ��ش نخب��گان، ب��ازار 

س��هام ش��اهد ایده های جدید 
باشد، آن هم در ش��رایطی که 
سیس��تماتیک  ری�س�ک های 
از جمله ابه��ام در بودجه 94، 
ابهام در اثر کاهش قیمت نفت، 
ریس��ک ابهام در پتروشیمی ها 
و پاالیش��گاهی ها، ریسک نرخ 
ارز در گروه ه��ای مختلف، اثر 
نرخ س��ود س��پرده ها بر بازار، 
و  منطق��ه ای  ریس��ک های 
ریسک های سیاسی و هسته ای 
همچنان پیش روی بازار سهام 
قرار دارند و رفع آنها و پرهیز از 
تصمیم های سلیقه ای، شرایط 
بازار س��هام را به س��مت رونق 

پیش خواهد برد. 

انتظارات سهامداران 
حقیقی از رییس

بسیاری از س��هامداران در 
ش��رایط فوق انتظ��ار دارند با 
توجه ب��ه تغیی��ر مدیریت در 
س��ازمان بورس این سازمان 
نظارت بیش��تری ب��ر عملكرد 
حقوقی ها داش��ته باش��د تا از 
قیمت س��وزی هر چه بیش��تر 
جلوگی��ری  ب��ازار  ای��ن  در 
ش��ود. براساس ش��نیده های 
غیر رس��می بازار، در مواقعی 
س��هامداران  و  حقوقی ه��ا 
عمده ش��رکت ها با عرضه ها، 
س��هم  معام��الت  در  راس��ا 
دخال��ت می کنن��د و از ای��ن 
باب��ت س��هامداران حقیق��ی 

را دچ��ار زیان می کنن��د و بنا 
ب��ه روایتی، ب��ا ب��ه کار گیری 
افراد نوس��ان گیر ب��ا کدهای 
حقیقی، به صورت دس��توری 
در رون��د س��هم دخالت کرده 
و س��هم را منف��ی می کنند. با 
توجه به اینكه سازمان بورس 
براس��اس ماده2 قان��ون بازار 
مس��ئول حمایت از ح�ق�وق 
س��رمایه گذاران است، اعمال 
نظارت بیش��تر ب��ر معامالت 
و ردگی��ری کده��ای حقیقی 
در  س��عی  ک��ه  حقوق��ی  و 
قیمت سازی و دس��تكاری در 
قیمت ه��ا را دارند می تواند در 

این زمینه موثر باشد. 

 خودرویی ها در 
صدر معامالت

مه��م  اتفاق��ات  جمل��ه  از 
پیرامون بازار س��هام در هفته 
گذش��ته، جلس��ه پاالیشگاه ها 
ب��ا ش��رکت مل��ی پاالی��ش و 
پخ��ش بود ک��ه ب��دون نتیجه 
پایان یاف��ت تا هفت��ه آتی و با 
تش��كیل جلس��ه جدید، هفته 
سرنوشت س��ازی ب��رای ای��ن 
صنعت باش��د. در عین حال و 
در آخرین روز هفته گذش��ته 
نماد پتروش��یمی خلیج فارس 
پس از شفاف سازی بازگشایی 
و با صف فروش سنگین مواجه 
ش��د. در ای��ن روز حقوقی ه��ا 
بیش��ترین خری��د خ��ود را در 

گ��روه خ��ودرو و قطع��ات و 
ماش��ین آالت انج��ام دادن��د. 
در کل و در معام��الت آخرین 
روز کاری از نخس��تین هفت��ه 
زمس��تان، گ��روه خ��ودرو در 
ص��در برترین گروه ه��ای برتر 
قرار گرفت. دستگاه های برقی 
و گروه مالی نی��ز در رتبه های 
در  نشس��تند.  س��وم  و  دوم 
می��ان ش��اخص های صنعتی 
نیز محص��والت چوب��ی، فنی 
مهندس��ی و زغ��ال س��نگ با 
بیشترین رش��د مثبت مواجه 

ش��دند. 
در هفته گذش��ته ش��اخص 
صنایع محصوالت شیمیایی با 
371 واحد، بانک ه��ا و خودرو 
و س��اخت قطع��ات فل��زی هر 
کدام به ترتیب با 234 و 233 
واحد بیش��ترین تاثی��ر مثبت 
ب��ر ش��اخص کل را داش��تند. 
دراین هفته بیش��ترین رش��د 
در ارزش ش��رکت ها متعل��ق 
به گ��روه مپنا ب��ا 132 واحد، 
توس��عه مع��ادن و فل��زات ب��ا 
129 و گس��ترش نف��ت و گاز 
پارس��یان با 127 واح��د بود. 
افزون بر ای��ن، گروه های ابزار 
پزشكی، اپتیكی و اندازه گیری 
با 10.57 درص��د، محصوالت 
درص��د،   9.40 ب��ا  چوب��ی 
 خدمات فن��ی و مهندس��ی با 
س��ایر  و  درص��د   6.14
محصوالت کان��ی غیرفلزی با 

5.80 درصد بیش��ترین تغییر 
در شاخص را نس��بت به سایر 
گروه ه��ا در هفته گذش��ته به 
خود اختصاص دادند. شاخص 
ب��ازار اول ه��م ب��ا 630 واحد 
افزای��ش به رق��م 51 ه��زار و 
586 واح��د و ش��اخص ب��ازار 
دوم با 341 واح��د افزایش به 
عدد 138 ه��زار و 589 واحد 
رسیدند که به ترتیب با 1. 24 
و 0. 25درص��د افزایش مواجه 

شدند. 

امید به بهبود عملکرد 
شرکت ها

برای هفته ه��ای آتی فعاالن 
ب��ازار س��هام توج��ه خ��ود را 
معط��وف تح��والت و اخب��ار 
مرتبط ب��ا الیحه بودجه س��ال 
آینده خواهند کرد و همچنین 
منتظ��ر گزارش ه��ای عملكرد 
س��ه ماه��ه س��وم ش��رکت ها 
خواهند نشس��ت که به تدریج 

منتشر می شود. 
در هفت��ه پی��ش رو امید به 
بهبود عملك��رد ش��رکت ها با 
توجه به پتانس��یل بنیادی آنها 
می توان��د در بهب��ود ش��رایط 
بازار س��هام موثر باشد، گرچه 
همچنان سهامداران محتاطانه 
به ب��ازار ورود خواهن��د کرد و 
احتمال می رود با شرایط فوق 
شاهد جوی آرام بر کلیت بازار 

باشیم. 

در هفته ای پر از تعطیلی های 
نامتوال��ی ک��ه وج��ود دو روز 
معامالت��ی پش��ت س��ر ه��م را 
غیر ممكن س��اختند، ش��اخص 
کل ب��ازار ب��ورس اوراق به��ادار 
تهران ح��دود 650 واحد رش��د 
را تجربه کرد. افزای��ش کمتر از 
یک درص��دی ش��اخص در این 
هفت��ه در روزه��ای پایانی هفته 
پیش��ین آن طراحی ش��ده بود؛ 
جای��ی که ب��ه حمای��ت ضعیف 
69500 واحد واکن��ش داد و از 
شدت کاهش آن کاسته شد. در 
س��اعت های ابتدایی روز شنبه، 
ش��اخص به ص��ورت خفی��ف به 
مسیر نزولی خود ادامه داد و در 
نیمه پایان��ی دوم روز معامالتی 
روند صعودی را در پیش گرفت. 
این روز با حدود 40 واحد رش��د 
و ارزش معامالتی حدود 1730 
میلیارد ریال پایان یافت. ارزش 
معام��الت در روز دوش��نبه که 
روز  به عن��وان  آن  از  می ت��وان 
جنجالی هفته ی��اد کرد، با بیش 
از هفت درصد رش��د همراه بود 
و به رق��م 1856 میلی��ارد ریال 

رس��ید. ش��اخص کل در ای��ن 
روز معامالت��ی با بی��ش از 550 
واحد رش��د همراه ب��ود و به رقم 
70090 واحد رس��ید تا موجی 
از ش��ادمانی را برای معامله گران 
به هم��راه داش��ته باش��د. زنگ 
آغاز معام��الت چهارش��نبه در 
ش��رایطی نواخته ش��د که همه 
چی��ز ب��رای افزای��ش عرضه در 
بازار از پیش آم��اده بود. بازار که 
با رنگ س��بز گشوده ش��ده بود، 
رفته رفته ب��ه قرمز گروید. ارزش 
معام��الت در این روز نس��بت به 
روز پیش��ین خود ح��دود 280 
درصد افزایش پیدا کرد و همین 
عرضه ه��ا باعث ش��د، ش��اخص 
کل به مقاوم��ت 70250 واحد 
خ��ود واکن��ش ده��د و از ادامه 
حرکت صعودی خ��ود باز بماند. 
در هفته گذش��ته ع��الوه بر جدا 
بودن روزه��ای معامالتی از نظر 
تقویمی، ح��ال و هوای معامالت 
در هر روز ش��رایط خ��اص خود 
را ب��ه همراه داش��ت که س��عی 
می کنیم دقیق تر به این مس��ئله 
نگاه کنی��م.  تماس هایی گرفته، 
خ��ط و نش��ان هایی کش��یده و 
تصمیم های��ی اتخ��اذ ش��دند تا 

مقدم رییس جدید گلباران شود. 
از گوش��ه و کنار بازار زمزمه هایی 
مبن��ی بر  عدم ف��روش به صورت 
مقطع��ی از  ط��رف س��هامداران 
عم��ده به گ��وش می رس��ید. به 
نظر می رس��د، این دستگاه ها که 
دلیلی ب��رای ش��روع جنگی زود 
هنگام با رییس جدید نداش��تند، 
از ابتدای هفته و در بعضی موارد 
پیش تر از آن همكاری با سازمان 
را در دس��تور کار خود قرار داده 
و دس��ت از عرض��ه کش��یدند. 
ش��رایط طوری رقم خورد که نه 
تنها روز دوش��نبه بازار یكپارچه 
سبز  پوش باش��د، بلكه این اتفاق 
کامال خودجوش به نظر برس��د. 
ش��اید هر فرد دیگری که در بازار 
نزولی بر کرس��ی ریاست سازمان 
ب��ورس نشس��ته ب��ود، ترجی��ح 
می داد در نخس��تین بازدید خود 
از تاالر حافظ، کمتر با این سوال 
مواجه ش��ود که »ری��زش بازار تا 
کی ادامه دارد؟« ام��ا نكته حائز 
اهمیت این اس��ت که صعود روز 
دوش��نبه به فطانت فرد نس��بت 
داده شد. در این بازدید بیشترین 
انتقاده��ا از ریی��س پیش��ین به 
دلیل اعمال س��لیقه در شاخص 

کل بود و امروز با تغییر ریاس��ت 
ای��ن پرس��ش در ذه��ن متبلور 
می شود که »مش��كل از فرد بود 
ی��ا از س��ازمان اس��ت؟«. در این 
میان سوال اساسی این است که 
»دس��تگاه هایی که برای جبران 
کس��ری های خ��ود نیاز ب��ه پول 
نق��د دارند تا چه زمان دس��ت به 
ف��روش نخواهن��د زد؟«. ادراك 
ای��ن پرس��ش و یافتن پاس��خی 
درخ��ور آن ش��اید بتواند کمک 
زی��ادی در تش��خیص روند کلی 
بازار ب��ه معامله گ��ران بكند.  دور 
از ذه��ن نخواه��د بود اگ��ر رنگ 
ب��ازار در ط��ول هفته ج��اری را 
در گرو ام��روز ببینیم. ب��ه بیانی 
دیگر، روند معامالتی امروز تاثیر 
چشمگیری بر تمام روزهای این 

هفته خواهد داشت. 
ش��اید بت��وان گفت، اگ��ر امروز 
به صورت کلی بازار س��مت و سوی 
مثبت ب��ه خ��ود بگی��رد می توان 
انتظار داش��ت این اتفاق در طول 
هفته ت��داوم داش��ته باش��د و اگر 
امروز عرضه بر تقاضا فزونی گیرد، 
می ت��وان در ط��ول هفت��ه منتظر 
کاهش چش��مگیر ش��اخص بود. 
اما در این میان نبای��د واقعیتی به 

نام چهارش��نبه گذش��ته را نادیده 
بگیری��م. چهارش��نبه گذش��ته از 
لح��اظ ارزش معام��الت در رده 
چهارم و از حی��ث حجم معامالت 
در رده دوم در س��ال ج��اری قرار 
می گیرد. اگر ای��ن افزایش ارزش 
و حج��م معامالت را کن��ار خروج 
حقوقی ه��ا از ب��ازار در ای��ن روز 
قرار دهیم و نی��م نگاهی به چارت 
باش��یم،  داش��ته  کل  ش��اخص 
این ای��ده ب��ه ذهن می رس��د که 
محتمل ترین س��ناریو برای امروز 
و این هفته ریزش اس��ت. لكن این 
مس��ئله به قوت خود باقی می ماند 
که »آیا باز هم س��هامداران عمده 
بازار از فروش منع می ش��وند و باز 
هم س��لیقه جای منطق را خواهد 
گرفت یا اج��ازه خواهن��د داد که 
بازار مس��یر منطقی خ��ود را طی 
کن��د؟« ش��اخص در ای��ن هفته 
مح��دوده مقاومتی سر س��ختی تا 
72 هزار واحد و از نظر سنتیمنتال 
قبلی  سیس��تماتیک  ریسک های 
مانن��د بودج��ه س��ال 94، ن��رخ 
س��ود بانكی، خوراك شرکت های 
پتروشیمی، مس��ئله کیفی سازی 
مذاکرات  ابهامات  پاالیشگاهی ها، 

اتمی و غیره را پیش رو دارد. 

همه چیز در گرو شنبه است
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40 درصد از کل معامالت 
در اختیار 5 کارگزار

تعداد پنج ش��رکت کارگزاری بی��ش از 40 درصد کل 
ارزش معامالت را در 9 ماهه امس��ال ب��ه خود اختصاص 
دادن��د.از میان ش��رکت های کارگزاری فع��ال در بورس 
اوراق بهادار، کارگ��زاری مفید از ابتدای امس��ال تا پایان 
آذر ماه، بیش��ترین ارزش معامالت الكترونیک را به خود 
اختص��اص داد.در عین حال، رتبه نخس��ت از نظر ارزش 
معامالت عادی به کارگزاری حافظ تعلق گرفت و از حیث 
ارزش کل معام��الت، کارگزاری صباتامین صدر نش��ین 
کارگزاری ها ش��د.آمارها نش��ان می دهد ک��ه حدود 40 
درصد از کل معامالت الكترونیكی در ش��ش کارگزاری 
انجام ش��ده اس��ت که به ترتیب کارگزاری های مفید با 
23.11 درص��د، آگاه با 6.08 درصد، بانک کش��اورزی با 
3.49 درصد، امین آوید با 2.64 درصد، بانک ملی ایران با 
2.27 درصد و حافظ با 2.19 درصد رتبه های اول تا ششم 
را از نظر ارزش معامالت آنالین به خود اختصاص دادند.از 
کل معامالت انجام شده در این مدت، بیش از 165 هزار 
میلیارد ریال خریدوفروش ها به صورت الكترونیكی انجام 
شده که 18.60 درصد از کل خریدوفروش ها است.این در 
حالی است که شرکت های کارگزاری صبا تامین با 13.08 
درصد، بانک ملی ب��ا 12.33 درصد، کارگ��زاری مفید با 
5.33 درصد، کارگزاری حافظ با 5.11 درصد و کارگزاری 
امین آوید با 4.79 درصد در رتبه های اول تا پنجم جدول 

کل ارزش معامالت قرار گرفتند.

عرضه شمش بلوم، سبد میلگرد، 
تیرآهن و ورق سرد در بورس کاال

ش��مش بلوم، س��بد میلگرد، تیرآهن و ورق س��رد در 
س��ومین روز زمس��تان در بورس کاال عرضه شد.در تاالر 
محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران 18 هزار 
و 200 تن شمش بلوم شرکت فوالد خوزستان، دو هزار و 
574 تن سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن اصفهان، 12هزار 
تن تیرآهن تولیدی این شرکت، شش هزار تن ورق سرد 
B ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان، چهاره��زار و 400 تن 
س��بد میلگرد تولیدی فوالد س��پید فراب کویر در گروه 
فوالد عرضه شد.همچنین در گروه آلومینیوم یک هزار و 
400 تن ش��مش هزار پوندی 99.75 شرکت المهدی و 
یک هزار و 600 تن انواع ش��مش و بیلت شرکت ایرالكو 
عرضه ش��د. 50تن قند کارخانه قند بردسیر کرمان نیز 
در تاالر محصوالت کش��اورزی بورس کاالی ایران عرضه 
شد. عالوه بر این، تاالر صادراتی بورس کاالی ایران شاهد 

عرضه دو هزار و 500 تن انواع قیر و عایق رطوبتی بود.

انتشار پیش بینی های 94 سرمایه گذاری 
نفت و گاز و پتروشیمی تامین 

ش��رکت س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروش��یمی 
تامین پیش بینی سود هر سهم ش��رکت اصلی را برای 
سال مالی 94 با سرمایه 43 هزار و 500 میلیارد ریال 
در دی ماه امس��ال مبلغ 692 ریال اعالم کرده اس��ت.

هیات مدیره این ش��رکت در نظر دارد مبلغ 400 ریال 
به ازای هر س��هم را جهت تقس��یم به مجمع عمومی 

عادی سال مالی 94 پیشنهاد کند.

پیش بینی 94 سیمان فارس و خوزستان
ش��رکت س��یمان ف��ارس و خوزس��تان پیش بینی 
درآمد هر سهم س��ال مالی 94 را بدون ذکر دلیل و با 
شش درصد کاهش معادل 552 ریال اعالم کرده است.
هیات مدیره این شرکت در نظر دارد معادل 70 درصد 
از س��ود خالص س��ال مالی 94 را جهت تقس��یم بین 

سهامداران به مجمع عمومی ساالنه پیشنهاد کند.

پوشش 74 درصدی پیش بینی های 
سیمان کرمان در 6 ماه

شرکت س��یمان کرمان در دوره ش��ش ماهه نخست 
س��ال جاری با اختصاص 1727 ریال س��ود به ازای هر 
سهم معادل 74 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.

هیات مدیره این ش��رکت در نظر دارد معادل 60 درصد 
از س��ود خالص س��ال مالی 93 را به منظور تقسیم بین 

سهامداران به مجمع عمومی عادی ساالنه پیشنهاد کند.

اعالم 1918 ریالی پیش بینی درآمد 
هر سهم »ساربیل«

شرکت س��یمان آرتا اردبیل )سیمان اردبیل و آهک 
آذرش��هر( پیش بینی درآمد هر سهم س��ال مالی 94 
را با س��رمایه 140 میلی��ارد ریال در آذر م��اه 93 و در 
دی ماه امس��ال مبلغ 1918 ریال اعالم کرده اس��ت.

هیات مدیره این ش��رکت پیش بینی کرد در نظر دارد 
معادل 83درصد از سود خالص سال مالی 94 را جهت 

تقسیم بین سهامداران به مجمع پیشنهاد کند.

اعالم پیش بینی های 94 لیزینگ 
صنعت و معدن

شرکت لیزینگ صنعت و معدن پیش بینی سود هر 
سهم سال مالی 94 را به صورت حسابرسی شده، مبلغ 
368 ریال اعالم کرده اس��ت.هیات مدیره این شرکت 
در نظر دارد مع��ادل 100 ریال به عنوان س��ود نقدی 
س��ال های 93 و 94 جهت تقسیم بین س��هامداران به 

مجمع عادی ساالنه پیشنهاد دهد.

تحقق 54 درصدی پیش بینی های 
فرآورده های نسوز ایران

ش��رکت فرآورده های نس��وز ایران در دوره ش��ش 
ماهه نخس��ت امس��ال با اختصاص 1310 ریال سود 
به ازای هر سهم معادل 54 درصد از پیش بینی هایش 
را محق��ق کرد.هیات مدیره این ش��رکت در نظر دارد 
معادل 917 ریال س��ود به ازای هر س��هم س��ال مالی 
93 را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی 

ساالنه پیشنهاد کند.

رشد 59 واحدی شاخص کل بورس
ش��اخص کل بورس و اوراق بهادار در پای��ان معامالت روز 
چهارش��نبه با رش��د 59 واحدی در ارتفاع 70 ه��زار و 153 
واح��د متوقف ش��د.در حالی ک��ه در معامالت چهارش��نبه 
شاخص 30 شرکت بزرگ شش واحد، ش��اخص آزاد شناور 
83 واحد، بازار اول 112 واحد و ش��اخص صنعت 50 واحد با 
رشد مواجه شدند، شاخص بازار دوم با 333 واحد افت مواجه 
شد.همچنین تعداد 788 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 

158 میلیارد تومان در 51 هزار نوبت داد و ستد شد.

نماگر بازار سهام

کارشناس و تحلیلگر گروه هفت ثانیه از بازار 

فرشید شجاع 

از نگاه کارشناسان

تاثیر مثبت نرخ سود بانکی درP/E شرکت ها
محمد جمالی، مدیرعامل تامین سرمایه آرمان

س�نا – تصمیمات اقتصادی و س��رمایه گذاری فعاالن حقیقی و حقوق��ی در یک نظام 
اقتصادی هم��واره تابع متغیرهای کلیدی همچ��ون نرخ بهره، نرخ تورم، ن��رخ ارز و غیره 
است. بانک مرکزی اخیرا نرخ سود انواع س��پرده های بانكی را بین 10 تا 22 درصد تعیین 
و ابالغ کرده اس��ت و به نظر می رسد با عملیاتی شدن آن، شاهد رش��د بازار سهام باشیم. 
در این بین نرخ بهره که تابع سیاست های پولی بانک مرکزی اس��ت، آثار وسیعی بر بازار 
س��هام به طور عام و صنعت بانكداری به طور خاص دارد که نخس��تین اث��ر آن تغییر نرخ 
بهره بر نسبت P بر E شرکت های پذیرفته ش��ده در بورس و فرابورس خواهد بود. تغییر 
نرخ بهره منجر به تغییر ن��رخ بازده مورد انتظار س��هامداران و تغیی��ر آن منجر به تغییر 
نسبت P بر E شرکت ها می شود و از آنجایی که نسبت P برE نشان دهنده دوره بازگشت 
س��رمایه نیز خواهد بود، بنابراین در ش��رایط یكسان نس��بت P بر E شرکت های بورسی 
با فرض عدم رش��د س��ودآوری و ثابت بودن آن نمی تواند بیش از نس��بت P برE سپرده 
بانكی باشد. اثر ثانویه نرخ بهره بر توجیه پذیر بودن و س��ودآور بودن پروژه ها و طرح های 
توسعه ای ش��رکت های بورس��ی اس��ت. همواره نرخ بهره به عنوان حداقل هزینه فرصت 
  NPV-IRR ،در تصمیمات س��رمایه گذاری مطرح اس��ت، بنابراین با نرخ بهره کمت��ر 
و سایر ش��اخص های توجیه کننده پروژه ها و در نتیجه ارزش ش��رکت ها افزایش خواهد 

یافت و بالعكس. 

رونق بورس با حمایت غیرمستقیم دولت
علی رحمانی مدیرعامل پیشین شرکت بورس اوراق بهادار تهران 

ف�ارس - دولت با عدم تحمیل هزینه های اضافه و انجام تعهدات خود در قبال شرکت ها 
به نوعی از بازار س��هام حمایت کرده است. معموال اخبار و صحبت های مس��ئوالن در بازار 
اثرات متفاوتی دارد، اما اینكه احتمال عملی ش��دن این اخبار چقدر باشد، درجه اثرگذاری 
را تعیین می کند. در شرایط فعلی بازار س��هام، منتظر اقدامات عملی دولت هستیم، اکنون 
بخش زیادی از حمایت دولت می تواند بر رونق کس��ب و کار و س��ودآوری صنایع در شرایط 
رکودی معطوف ش��ود، بنابراین یك��ی از انتظارات به ح��ق صنایع از دول��ت، عدم تحمیل 
هزینه های اضافی است. در رابطه با نرخ خوراك پتروشیمی ها اگر پارامترهایی تعیین می شد، 
اکنون باید شاهد کاهش قیمت آن بودیم، با کاهش قیمت نفت، انتظار این است که دولت 
در نرخ خوراك پتروشیمی ها تجدیدنظر کند. نماد معامالتی شرکت های پاالیشی در بازار 
س��هام   نزدیک به هفت ماه گذشته متوقف اس��ت و هنوز وزارت نفت نتوانسته روابط میان 
شرکت ملی پاالیش و پخش و پاالیشگاه ها را شفاف کند. دولت باید فرمولی برای حمایت از 
سرمایه گذاران در سیاست های خود در نظر بگیرد، یكی از راهكارهای حمایت از بازار سهام، 
پرداخت طلب بانک ها و پیمانكاران از س��وی دولت است که انتظار غیرمنطقی هم نیست، 
بنابراین با این اقدام ضمن افزایش جریان نقدینگی، رونق به بخش های مختلف اقتصادی هم 
بازخواهد گشت. اکنون دولت پول پیمانكاران بسیاری از جمله مپنا را پرداخت نكرده و یكی 

از جنبه های حمایت از صنایع، قطعا پرداخت مطالبات پیمانكاران است. 

سیدمحمد صدرالغروی

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

آنچه حقیقی ها از رییس جدید سازمان بورس انتظار دارند
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صنعت پوش��اک در دنیا همواره به عنوان 
یکی از صنایع با گردش مالی باال و سود آوری 
مناسب شناخته می ش��ود. غول های بزرگ 
پوش��اک در جه��ان و هزینه های��ی که این 
برند ه��ا ب��رای تبلی��غ محص��والت خود در 
فضاهای رس��انه ای شهری و حتی ورزشی و 
هنری انجام می دهند خود گویای همه چیز 
اس��ت. در ای��ران اما به دلی��ل عدم توجه به 
ای��ن بخش، خیلی در این صنعت س��ود آور 
موف��ق نبوده ای��م، به طوری که در ش��رایط 
فعلی شاید حدود 50 درصد از بازار پوشاک 
ایران در اختیار کااله��ای وارداتی قانونی و 
غیر قانونی باش��د، بنابراین ای��ن 50 درصد 
با توجه به س��ایر ش��رایطی که در این بازار 
وجود دارد یک پتانسیل بالقوه را در اختیار 
س��رمایه گذاران ق��رار می دهد. ب��ه همین 
بهان��ه در گ��زارش امروز صفح��ه مدیریت 
س��رمایه گذاری به موضوع تولید در صنعت 
پوشاک پرداخته ایم که در ادامه می خوانید. 

میزان سرمایه گذاری و امکانات الزم 
برای سرمایه گذاری در صنعت پوشاک به 
طور کلی و تولید کاپش��ن به طور اخص باید 
حداقل سرمایه ای حدود سه تا چهار میلیارد 
تومان در اختیار داشته باشید که البته این 
مبلغ منهای هزینه هایی است که باید برای 
خرید زمی��ن یا اجاره کارگاه بپردازید. نکته 
مهم برای شروع س��رمایه گذاری و ورود به 
صنعت پوش��اک این اس��ت که در این کار 
نیاز به سرمایه در گردش باالیی دارید، زیرا 
خواب تولید در این حرفه نس��بت به س��ایر 
فعالیت ها باالتر اس��ت، بنابراین از این مبلغ 
چی��زی حدود ی��ک تا 1/5 میلی��ارد تومان 
را بای��د به خرید ل��وازم و تجهی��ز کارخانه 
اختصاص دهید. به گفته کارشناس��ان برای 
ورود حرفه ای به بازار کاپش��ن باید با تولید 
رقمی حدود 200 هزار قطعه در س��ال کار 
را آغاز کنید. برای تولید در چنین س��طحی 
به فضایی ح��دود هزار متر نی��از دارید که 
البته در ابتدای کار می توانید از یک س��وله 
اجاره ای شروع کنید  ولی اگر بخواهید اقدام 
به خرید زمین و ساخت سوله یا سالن تولید 
کنید باید ت��ا 400 میلیون تومان هم برای 
س��اخت س��وله کنار بگذارید. عالوه بر این، 
دو سوله حدودا 400 متری یکی برای انبار 
مواد  اولیه و یکی هم برای انبار کاالی تولید 
ش��ده نیاز داری��د که ح��دود 300 تا 350 
میلیون تومان نیز باید به این امر اختصاص 

دهید. 
ح��دود 100 میلیون تومان هم باید برای 
س��اخت دفتر کار و محوطه س��ازی و... کنار 

بگذاری��د. ب��رای تجهیز س��الن تولید الاقل 
ب��ه 60 تا 70 چرخ صنعتی نی��از دارید که 
ت��ا 100 میلی��ون برای تان تمام می ش��ود، 
همچنی��ن به یک عدد میز ب��رش حرفه ای 
ک��ه تا  ح��دود 250 میلیون توم��ان قیمت 
دارد ، س��ه عدد قیچی برق��ی )هر کدام 10 
ت��ا 15 میلیون( ، چهار تا پن��ج چرخ دکمه 
مادگی )چهار تا پنج میلیون تومان( و هفت 
تا هش��ت اتو دس��تی )یک ت��ا دو میلیون(، 
س��ه عدد اتوپرس ) هش��ت میلیون تومان( 
و یک س��ری لوازم ریز کار گاه که حدود 40 
تا 50 میلیون برای ت��ان آب می خورد، نیاز 
داری��د.  البت��ه برای تولید در س��طح کامال 
حرف��ه ای و رقابت ب��ا برند ه��ای معروف و 
مط��رح پوش��اک می توانی��د از چرخ ه��ای 
کام��ال حرفه ای و تخصصی اس��تفاده کنید 
که عالوه بر اینکه کیفیت و دقت کار ش��ما 
را باال می ب��رد بر بهره وری نیروی انس��انی 
نیز می افزای��د  اما طبیعتا هزینه بیش��تری 
هم روی دس��ت تان می گذارد. برای روشن 
ش��دن موضوع باید بدانید که به عنوان مثال 
ب��رای تولید یک پیراهن ش��ما می توانید با 
یک چرخ خیاطی س��اده تمام قس��مت های 
مختل��ف را تکمیل کنید  اما اگ��ر بخواهید 

به صورت کام��ال تخصصی و حرف��ه ای کار 
کنید 23 ن��وع چرخ در تولی��د همین کاال 
به کار م��ی رود و طبیعتا با این کار راندمان 
تولید بس��یار باالت��ر خواهد ب��ود، بنابراین 
بس��ته به اینکه در چه سطحی کار می کنید 
هزینه های ت��ان ه��م متفاوت خواه��د بود. 
ممکن است برای اجرای طرح های جدید به 

تجهیزات جدیدی در خالل کار نیاز داشته 
باشید، بنابراین هر چه تولید صنعتی تر باشد 
هزینه ه��ای تولید پایین ت��ر خواهد بود و به 
نیروی کار کمتری نیاز دارید. برای تولید در 
چنین سطحی الاقل به 130 نیروی کار نیاز 
دارید که ش��امل چرخکار، وردست، طراح، 

برشکار و... می شود. 

ب��رای گرفت��ن مجوزه��ای کار بای��د به 
اتحادیه پوش��اک مراجعه کنی��د و در ادامه 
یک درخواس��ت از طرف شما ارائه می شود 
تا ش��رایط کارگاه و مکان آن بررسی شده و 
جواز کسب صادر شود، این فرآیند دو تا سه 

ماه زمان می برد. 

فضای بازار و میزان سود آوری
در بازار پوش��اک مهم ترین عامل برای بقا 
عالوه ب��ر ارائه طرح های نو و جدید و توجه 
به سلیقه مردم  -چنانچه گفته شد- داشتن 
سرمایه در گردش نسبتا باالست. فروش در 
این بازار عمدت��ا به صورت غیر نقدی صورت 
می گی��رد، به همین دلیل کس��انی که وارد 
بازار پوش��اک می شوند فارغ از اینکه در چه 
س��طحی کار می کنند بای��د صبر و حوصله 
باالی��ی داش��ته و البته ت��وان تحمل خواب 
س��رمایه خود را داش��ته باش��ند. به عالوه 
تلفات تولید را هم نباید از قلم بیندازید که 

بر هزینه های اولیه کار می افزاید. 
 مهم ترین مس��ئله در تولید کاپش��ن این 
است که یک تولید کننده معموال 11 ماه از 
سال تولید می کند و طی یک ماه باید بتواند 
محصوالت خود را بفروش��د، بنابراین توجه 

به طراحی ه��ای کار و ارائه تولیدات همگام 
با سلیقه بازار یکی از مهم ترین دغدغه های 
تولید کنن��دگان ای��ن بخش اس��ت. عمده 
مواد اولیه و پارچه هایی که در تولید کاپشن 
ب��ه کار می رود وارداتی اند، بنابراین توجه به 
نوسانات بازار و تغییرات قیمتی در سود کار 
موثر اس��ت.   برای تولید هر کاپشن حداقل 
40 تا 50 هزار تومان هزینه مواد اولیه است 
و این رقم بس��ته به ن��وع مواد اولیه و میزان 
کاربری طرح، تا چند ص��د هزار تومان هم 
می رس��د. در نهایت اگر تولید با س��ود 20 
ت��ا 25 درصدی برایتان اقناع کننده اس��ت، 
می توانید برای ورود به این بازار اقدام کنید. 
کم��ال  پور مصطف��ی از فع��االن ب��ازار و 
تولید کننده کاپش��ن در رابطه با فضای بازار 
به »فرصت امروز« گفت: در سال ها ی اخیر 
ش��رایط بازار پوشاک سال به سال ضعیف تر 
ش��ده و اوضاع مناسبی بر فضای بازار حاکم 
نیس��ت البته کار خوب و با کیفیت همیشه 
ادام��ه داد: »ف��روش«  خری��دار دارد. وی 
مهم تری��ن مس��ئله در فض��ای فعل��ی بازار 
اس��ت، بنابراین برای ف��روش بهتر باید یک 
»شو روم«داش��ته باشید و خودتان مستقیما 
کارتان را عرضه کنید، در غیر  این صورت با 
بنکداران سر و  کار دارید که شرایط دشوار تر 
خواه��د بود.  پورمصطفی با اش��اره به ورود 
کارگ��ران غیر متخصص به صنعت پوش��اک 
در س��ال های اخیر گفت: در حال حاضر یکی 
از مهم ترین مش��کالت تولید در این بخش 
جذب نیروی کار حرفه ای و متخصص است، 
زیرا به دلیل درآمد های پایین در این بخش 
بسیاری از افراد از این کار خارج شدند و به 
کارگیری غیر حرفه ای ها از یک س��و کیفیت 
کار را کاه��ش می دهد و از س��وی دیگر بر 

هزینه های تولید می افزاید. 

توصیه به تازه واردها
پور مصطف��ی در توصی��ه به اف��رادی که 
می خواهن��د وارد صنعت پوش��اک ش��وند، 
گفت: توجه به سلیقه مردم مهم ترین عامل 
موفقیت در بازار اس��ت بنابراین کسانی که 
قص��د س��رمایه گذاری در ای��ن کار را دارند 
حداق��ل باید یک��ی، دو س��ال را در فضای 
بازار پوش��اک حضور داش��ته باشد تا با چم 
و خم کار آش��نا شوند و سلیقه بازار را بهتر 
بشناس��ند.  وی می افزاید: س��رمایه گذاری 
در پوش��اک بچگان��ه بهترین ح��وزه برای 
س��رمایه گذاری در این کار اس��ت، البته در 
هر حوزه ای که کار کنید باید توجه داش��ته 
باشید که صنعت پوشاک و خیاطی یک هنر 
اس��ت، بنابراین ذوق هنری و طراحی مدرن 
و شیک همگام با سلیقه بازار مهم ترین اصل 

در موفقیت در این کار است. 

سرمایه گذاری در تولید کاپشن 

11 ماه تولید برای یک ماه فروش 

آنچه در سطح واحدهای صنعتی کشور در 
حال وقوع اس��ت، نش��ان از رخوت و رکودی 
است که اگر در اس��رع وقت راهکاری جدید 
برای آن اندیشیده نشود، شهرک های صنعتی 
کش��ور به قبرس��تان صنعتی تبدیل خواهند 
ش��د. متاس��فانه هم اینک به شغل های مولد 
در کش��ور کمت��ر اهمی��ت داده می ش��ود و 
مش��کالت داخلی واحدهای صنعتی از قبیل 
ضعف در ت��وان رقابتی، کیفیت پایین کاالها 
و خدمات تولیدی در کنار مشکالت محیطی 
نظیر تحریم های بانکی، تعرفه باالی واردات، 
غیر واقعی بودن نرخ ارز و مش��کالت سیاسی 
دس��ت به دس��ت هم داده اند که بسیاری از 
بنگاه های اقتصادی به ورطه نابودی کش��انده 

شوند. 
این امر عالوه بر از دست رفتن سرمایه های 
م��ادی بس��یاری از افراد که عم��ر خود را در 
این راه ص��رف کرده اند، موجب س��رگردانی 
س��رمایه های انس��انی بس��یاری از قشرهای 
متخصص ت��ا نیروی ماه��ر و نیمه ماهر و به 
دنب��ال آن بحران بیکاری در س��طح جامعه 

می شود. 
ش��اید این امر ب��ه ذهن متبادر ش��ود که 
تاکنون در جهت آسیب شناس��ی مش��کالت 
واحدهای صنعتی طرح های بسیاری تعریف 
شده است و چه س��ود که نتیجه آن تاکنون 
نتوانس��ته مان��ع از تعطیلی 14 ه��زار واحد 
صنعت��ی )به گفت��ه وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت( ش��ود. اما باید توجه داشت آنچه در 
خیل عظیم این طرح ها قابل مش��اهده است، 
خأل توجه به ش��اخصی چون نوآوری در ارائه 

راهکار است. 
امروزه جوامع صنعتی جهانی به این نتیجه 

رسیده اند که س��ازمان ها بیش��تر با تکیه بر 
نوآوری و ترویج فعالیت های نوآورانه در درون 
خود می توانند برتری های بلندمدت ش��ان را 
در عرصه رقابتی حفظ کنند. تغییرات سریع 
تکنولوژی، کوتاه شدن دوره عمر محصوالت و 
تکنولوژی و فشرده شدن رقابت موجب شده 
اس��ت بنگاه هایی که تولی��د و خلق ایده های 
ن��و و اجرایی ک��ردن آن را م��ورد توجه قرار 
می دهند، در عرصه فعالیت خود با شکس��ت 
روبه رو نش��وند. تنها در این حالت اس��ت که 

بنگاه اقتصادی می تواند خود را به نحو موثری 
مدیریت کند و به سمت مزیتی بکشاند که از 

درس های محیطی آموخته است. 
در حقیق��ت در دنی��ای پرتالط��م ام��روز 
س��ازمانی موفق اس��ت که نیازها و خدمات 
تازه تر مورد نیاز مشتریانش را برآورده سازد و 
فرصت های نوین رش��د را کشف کند. در این 
س��ازمان طول عمر بی نهایت است و همواره 
ج��وان و پرتوان باقی می مان��د و می تواند به 

بقای شایسته خود امیدوار باشد. 

توجه به رویکرد نوآورانه، با ارائه محصوالت 
کامال جدید یا بهبود یافته، می تواند بازارهای 
جدید را ایجاد کند و س��هم ب��ازار را باال برد. 
ع��الوه ب��ر آن با کاه��ش هزینه ه��ا، موجب 
س��ودآوری و افزایش مزیت های رقابتی شده 
و ب��ه چالش های مالی س��ازمان در بحران ها 
پاسخ دهد. به عبارت دیگرنتیجه این رویکرد 
در س��طح سازمان و بنگاه اقتصادی، استفاده 
از فرصت ه��ای بازار را امکان پذیر س��اخته و 

بازگشت سرمایه را بهبود می بخشد. 

بر این اساس بر پایه تجارب پیشین، بررسی 
نقاط قوت و ضع��ف فعالیت های انجام گرفته 
در حوزه افزایش بهره وری واحدهای صنعتی 
و مشاوره متخصصان بین المللی، طرح نوینی 
را تدوی��ن و ارائ��ه کرده ای��م که ف��از اول آن 
هم اکن��ون با ن��ام »امداد صنعت« در س��طح 

استان آذربایجان شرقی در حال اجراست. 
در ای��ن ط��رح هر واح��د صنعت��ی مورد 
س��نجش و ارزش��یابی ت��وان خ��ود در ابعاد 
مختلف س��ازمانی از دیدگاه فرهنگ نوآوری، 

اس��تراتژی نوآوران��ه، توس��عه محصوالت و 
خدم��ات نوآورانه، مدیریت ایده ها، طول عمر 
فرآین��د نوآورانه محصوالت و نتایج حاصله از 
نوآوری قرار می گیرد و پس از آن با موشکافی 
دقیق وضع موج��ود و پیدا کردن نقاط قوت 
و ضعف، راهکاری مناس��ب ب��رای برون رفت 
از وضعی��ت کنونی و بر مبن��ای فرصت ها و 
تهدیدات موجود در دنیای رقابتی پیش روی 
واحد صنعتی ارائه می ش��ود. این راهکارها در 
نهایت موجب خواهد شد تا هر واحد حرکت 

مناس��بی در جهت پیش��ی گرفتن از رقبا بر 
مبنای خدمات یا محص��والت نو اتخاذ کرده 
و نقش��ه راه آینده س��ازمان خود را بر جاده 

نوآوری بنا کند. 
نکته متمایزی که ط��رح فوق آن را دنبال 
می کن��د، حمای��ت دوره ای واح��د صنعت��ی 
اس��ت و متخصصان طرح به عنوان مشاوران 
همراه واحد، یاور همیش��گی آنها در مس��یر 
نوآورانه خود خواهند بود. واحدهای صنعتی 
شرکت کننده به دلیل ساختارشکنی و دیدگاه 

نوین��ی که در حین اجرای طرح با آن آش��نا 
خواهند شد، در باش��گاه نوآوران استان خود 
عضو خواهند ش��د و ام��کان تبادل اطالعات 
ب��ا واحدهای صنعت��ی مش��ابه و بهره مندی 
از تج��ارب و همچنین خدم��ات آنها را پیدا 

خواهند کرد. 
مس��لما با حرکت در این راس��تا همزمان 
اف��رادی همفک��ر و خالق پ��رورش خواهند 
یاف��ت تا هر ی��ک در جایگاه س��ازمانی خود 
مطابق ب��ا اس��تراتژی نوآورانه اتخاذ ش��ده، 
فعالیت ش��ان را س��ازماندهی کنن��د و آماده 
ورود به فعالیت اقتصادی جدید شوند. ایجاد 
تفکر خویش فرمایی، خالقی��ت و کارآفرینی 
بدین طریق خواهد توانس��ت دسترسی بنگاه 
اقتصادی در مس��یر نوآوری را تسریع بخشد 
و هزینه کمتری در جهت مشکالت احتمالی 
ناش��ی از تفک��ر و عملکرد نادرس��ت افراد به 

سازمان تحمیل کند. 
خالصه آنکه تجارب چندین س��اله خود را 
در قال��ب این طرح جمع کرده  به دنبال ایجاد 
تحول��ی نوین در س��طح واحده��ای صنعتی 
کش��ور هس��تیم. ح��ال وقت آن اس��ت که 
گفته های شاعران و اندیشمندان سرزمین مان 
همچون سهراب سپهری و مجتبی کاشانی را 
ک��ه توجه به دیدگاه نو در زندگی را در قالب 
اشعاری چون »چش��م ها را باید شست، جور 
دیگر باید دید« و »نو بگوییم و نو بیندیشیم، 
عادت کهن��ه را به هم بزنیم« به طرز زیبایی 
بیان کرده اند، در سراس��ر واحدهای صنعتی 

کشور به کار بندیم. 
دست شما را این بار با شیوه ای نوین جهت 
هم��کاری می فش��اریم! و منتظ��ر همراهی 
مدیران خوشفکر و آینده نگری که از همین 
لحظه در صدد ایجاد س��اختار نوین تفکر در 
سازمان خود در جهت آینده روشن هستند، 

خواهیم بود. 

اکنون زمان پذیرش معجزه نوآوری در واحدهای صنعتی است
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دریچه

 از سرمایه گذاری خرد
تا سرمایه گذاری کالن

کالف اول: 
جای ش��ما خالی. . . 
دیروز با آرد و ش��یر و 
یکس��ری م��واد دیگر، 
شیرینی درست کردیم 
و آن را هم��راه چ��ای 
ظاهر  ش��اید  خوردیم. 
ش��یرینی را نگاه می کردیم چنگی ب��ه دل نمی زد، 
اما وقتی مزه اش را چش��یدیم، دیدیم دست کمی از 
شیرینی های تولید شده در شیرینی فروشی ها ندارد. 
تاس��یس  از  کالف  ای��ن  در  نمی خواهی��م 
شیرینی فروش��ی در شهر برای ش��ما صحبت کنیم. 
زیرا اگر به یاد داش��ته باش��ید، در همان شماره های 
اول به ص��ورت مفص��ل راج��ع به این کس��ب و کار و 
چگونگی س��رمایه گذاری در آن با شما حرف زدیم. 
ام��روز و در ای��ن کالف می خواهی��م درب��اره تولید 
ابزار آالت جانبی شیرینی فروشی ها یعنی قالب سازی 

بگوییم. 
قطعا ش��یرینی تولید ش��ده در منزل اگر شکل و 
ش��مایل منظمی داشت، بیش��تر به دل می چسبید. 
به این ترتیب یکی از راه های سرمایه گذاری، همین 
تولید قالب برای ش��یرینی است، اما بهتر است قبل 
از ش��روع، بازار را کامال بگردید و س��عی کنید تمام 
قالب ه��ا را ببینید. این کار نه برای الگو برداری، بلکه 
ب��رای خالقیت و ایجاد طرحی نو بس��یار س��ودمند 
خواهد بود. تمام تالش تان این باش��د که قالب هایی 
را بس��ازید که تا به حال کسی به فکرش هم خطور 
نکرده باش��د. این کار شدنی اس��ت؛ فقط کمی فکر 
می خواهد و سرمایه. نگران نباشید. اگر سرمایه الزم 
را نیز در اختیار نداش��تید، می توانید طرح خود را به 
یک قالب س��از معتمد معرفی کنید و با مشارکت او 

به هدف خود برسید. 

کالف دوم: 
با  ه��م  حتما ش��ما 
نرم افزار وایبر آش��نایی 
داری��د؛ به خصوص اگر 
ابزار  این  باشید!  جوان 
ش��اید برای بسیاری از 
مردم راهی برای کسب 
درآمد یا س��رمایه گذاری نباش��د و تنها در راستای 
س��رگرمی اس��تفاده ش��ود، اما در حقیقت می توان 
داد.  انج��ام  زی��ادی  س��رمایه گذاری های  آن  روی 
به عنوان مثال گروهی تبلیغاتی را ساخت و صاحبان 
کس��ب وکارهای مختلف را به آن دعوت کرد. پس از 
مدتی که گروه اعتبار الزم را به دست آورد، می توان 
ب��رای ورود اف��راد جدید، حق الزحم��ه ای را در نظر 
گرفت. بدین ترتیب آنها می توانند با پرداخت مبلغی 
معی��ن وارد گروه ش��وند و از امکان��ات و ارتباطات 
آن اس��تفاده کنن��د. البته این روش هن��وز در ایران 

پیشرفته نیست و جای کار دارد. 
اما تم��ام قصه وایبر به همین جا ختم نمی ش��ود. 
جدیدا گزارش��ی در ایسنا منتشر شده مبنی بر اینکه 
نرم افزار پیام رسان وایبر در چند کشور محدود امکان 

بازی را به سایر قابلیت های خود اضافه کرد. 
نرم افزار پیام رس��ان وایبر که در ماه فوریه امسال 
به قیمت 900 میلیون دالر توس��ط ش��رکت ژاپنی 
راکوتن خریداری ش��د، سه بازی را به امکانات قبلی 

خود اضافه کرد. 
البته این امکان تنها در چند کش��ور قابل استفاده 
اس��ت، اما این شرکت قصد دارد در ماه ژانویه امکان 
بازی را ب��رای تمام کاربران خود در سراس��ر جهان 
ارائ��ه کند. بنابرای��ن خوب تحقیق کنی��د و ببینید 
س��رمایه گذاری ش��ما در کجای این ط��رح خواهد 
گنجید؟ آیا می توان امتیاز پخش بازی های مختلف 
برای وایبر را از این ش��رکت ژاپن��ی خرید؟ اگر این 
امکان وجود داشته باشد، قطعا سرمایه گذاری در آن 

سودمند خواهد بود. 

کالف سوم: 
ش����اید س����رنخی 
س��وم  کالف  در  ک��ه 
می خواهیم برای ش��ما 
معرف��ی کنی��م احتیاج 
کالن  سرمایه گذاری  به 
و چندی��ن میلی��اردی 
داش��ته باش��د، اما قصد روزنامه از راه ان��دازی صفحه 
مدیریت سرمایه گذاری، شناسایی و معرفی فرصت هایی 

است که می توان روی آن سرمایه گذاری کرد. 
یکی از همین فرصت ها تاس��یس کارخانه ساخت 
واگن اس��ت. آیا تا به حال به ای��ن موضوع فکر کرده 
بودی��د؟ امروزه کاربرد قطار در حمل و نقل، بر کس��ی 
پوش��یده نیس��ت، به خصوص از زمانی که پروژه های 
مت��رو به مرحله بهره برداری رس��ید و اکن��ون روزانه 

میلیون ها مسافر را در پایتخت جابه جا می کند. 
اما قطعا ای��ن مترو تنها مختص تهران نخواهد بود 
و به زودی در تمام شهرس��تان ها اجرایی خواهد شد. 
بنابراین نیاز به تولید واگن در سراسر کشور احساس 
می ش��ود. هرچند سرمایه گذاری در این راه به زمان و 
پول زیادی احتیاج دارد، ولی اگر شما امکانات الزم را 
در اختیار دارید، می توانید از همین امروز برای شروع 

کار اقدام کنید. 
البته معموال در این نوع س��رمایه گذاری های کالن، 
چند سرمایه گذار دور هم جمع می شوند و با مشارکت 
هم ش��رکتی را تاس��یس می کنند ک��ه از نظر مالی 
پشتوانه محکمی داشته باشد. حتما شما هم دوستانی 
دارید که رویاهای بزرگی را در س��ر می پرورانند. پس 
موضوع این کالف را با آنها در میان بگذارید و حداقل 
برای یک بار هم که شده شانس خود را امتحان کنید. 
ش��ک نداشته باش��ید که دولت هم در این زمینه به 
ش��ما کمک خواهد کرد، زیرا اصل 44 قانون اساسی، 
همیشه پشتیبان سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده 

و هست. 

سرنخ عباس نعیم امینی 

دکتر داود فدایی
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سرمایه های آموختنی

تجربه های کارآفرینان و س�رمایه گذاران باسابقه و 
موفق همیشه می تواند چراغ روشنی برای شروع راه 
پرتالطم سرمایه گذاری باشد، از این رو از کارآفرینان 
موف�ق دنی�ا این س�وال مهم پرس�یده ش�ده »آرزو 
می کردید قبل از شروع کسب و کار تان چه تجربه هایی 

کسب کرده بودید؟«
در این بخش هر روز پاسخ یکی از این کارآفرینان 

را نقل می کنیم تا سرمشق راه تان قرار دهید...

  تنه��ا چیزی که آرزو می کردم قبل از ش��روع کس��ب و کارم می دانس��تم 
مقدار مطالعه ای بود که باید می کردم _البته دائمی اس��ت_ برای پیشرفت 
ش��خصی،  اصول اولیه کسب و کار تا رس��انه اجتماعی. من عاشق یادگیری 
چیزه��ای جدیدم ام��ا هیچ وقت فکر نمی کردم این گونه ش��ود. ش��ما باید 
رفتاره��ای جدید را یاد بگیری��د،  چطور رونمایی کنی��د،  چطور اختتامیه 
برنامه را اعالم کنید،  چطور در ارتباط باش��ید،  چطور مس��ائل را بررس��ی 

کنید و چطور مشتریان تان را نگه دارید. 
میشل مورتون
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برای تولید هر کاپشن حداقل 40 تا 
50 هزار تومان هزینه مواد اولیه است و 
این رقم بسته به نوع مواد اولیه و میزان 
کاربری طرح، تا چند صد هزار تومان 

هم می رسد. در نهایت اگر تولید با سود 
20 تا 25 درصدی برایتان اقناع کننده 
است، می توانید برای ورود به این بازار 

اقدام کنید



همان طور که پیش از این 
توضی�ح دادی�د، مدیریت 
مناب�ع  مدیری�ت  س�بز، 
طبیعی اس�ت و مسئولیت 
و اجباره�ای اجتماعی ما را 
به س�متی هدای�ت می کند 
ک�ه خواه ناخ�واه مدیریت 
سبز را در س�ازمان ها پیاده 
کنی�م. ح�ال ب�رای اینکه 
در دل  را  مدیری�ت س�بز 
س�ازمانی  اس�تراتژی های 
وارد کنیم چه راهکارهایی 
را بای�د در نظ�ر بگیری�م؟! 
آیا بای�د قوانی�ن اجبارآور 
را لحاظ کنیم ی�ا اینکه این 
پروس�ه بای�د دوران گ�ذار 
خود را طی کند و به ش�کل 
ی�ک ال�زام مدیریت�ی در 

سازمان ها جا بیفتد؟! 
ش��اید در این مقول��ه نیازی 
ب��ه اجب��ار نباش��د. زمانی که 
صحب��ت از اجب��ار ب��ه می��ان 
دیگ��ری  راه ه��ای  می آی��د، 
در کن��ار آن ایج��اد می ش��ود 
مانند فرار از قان��ون و غیره، اما 
وقتی که صحب��ت از مدیریت 
س��بز می ش��ود ت��ا برنامه های 
راهب��ردی اتخ��اذ نش��ود این 
بح��ث در س��ازمان جایگاهی 
ن��دارد و هیچ تدبی��ری نتیجه 
نخواه��د داد. صحبت های من 
در قالب توصیه نیس��ت، وقتی 
صحبت از بستر سازی می کنیم 
بای��د به اه��داف بلند م��دت یا 
میان مدت سازمان در راستای 
ای��ن مقول��ه بپردازی��م. ای��ن 
تصمیم گیری ه��ای ه��دف دار 
س��بب می شود که اس��تراتژی 
س��ازمان بر پایه رویکرد س��بز 
تعریف ش��ود. یعن��ی وقتی که 
م��ن می خواهم ای��ن محصول 
را طراحی کن��م، پیش از اینکه 
بخواه��م طراح��ی کن��م باید 
رویکرده��ای س��بز را در آن 
لح��اظ کن��م. اینکه چ��ه مواد 
اولی��ه ای در آن باید اس��تفاده 
ش��ود و چه میزان انرژی برای 
تولید آن مصرف می ش��ود. اگر 
شکسته ش��ود چه اتفاقی برای 
آن می افتد و مس��ئولیت هایی 
ک��ه باید ب��ه عه��ده بگی��رد و 
دنبال کند، چیس��ت. بنابراین 
فش��ار های بیرون��ی و بعض��ا 
فش��ارهای درون��ی اس��ت که 
کم ک��م س��ازمان ها را ب��ه این 
سمت می برد. این فشارها صرفا 
از جنس قانون نیس��تند، وقتی 
که ش��ما در فضای رقابتی قادر 
نبودید رقابت پایداری داش��ته 
باش��ید، ش��اید حتی نیازی به 
قانونی ک��ردن آن هم نباش��د. 
شرایط رقابت این الزام را برای 

حیات شما ایجاد می کند. 
 از اجب�ار ک�ه بگذری�م، 
یک�ی از راهکارهای�ی ک�ه 
متقاع�د  را  س�ازمان ها 
م�ی ک�ن��د ت��ا مقوله ای 
بح�ث  ب�پ�ذی�رن��د،  را 
از  اس�ت.  فرهنگ س�ازی 
ای�ن منظر چط�ور می توان 
این فرهنگ را در س�ازمان 
ایجاد کرد و گس�ترش داد 
ک�ه ای�ن ذهنی�ت در ذهن 
اف�راد جامع�ه  مدی�ران و 
ایجاد ش�ود ت�ا از این گونه 
س�ازمان  در  رویکرده�ا 

خود اس�تفاده کنند و برای 
ای�ن رویکرد احس�اس نیاز 

کنند؟ 
گاه دی��ده می ش��ود مدیران 
م��ا می دانن��د که چ��ه وقایعی 
اتفاق می افتند؛ ام��ا نمی دانند 
با آن چه کنند. مانند ش��خصی 
ک��ه از بیم��اری خ��ود اطالع 
دارد، ولی درم��ان آن بیماری 
را نمی داند یا اینک��ه نمی داند 
به چه پزش��کی بای��د مراجعه 
کن��د. بس��یاری از مواق��ع این 
اتف��اق افت��اده اس��ت. مدیران 
در برهه ای که دامنه فش��ارها 
هر روز بیش��تر می ش��ود باید 
بدانند که از کجا ش��روع کنند. 
طبیعت��ا بخش��ی از مس��ائلی 
که قال��ب س��ازمان یافته پیدا 
نق��ش  می توانن��د  می کنن��د 
بیشتری داشته باشند. انجمن 
مدیریت تشکلی ایجاد کرده تا 
با اعضای سازمان ها در ارتباط 

باش��د و فرهنگ س��ازی 
و آگاه س��ازی کن��د. اما 
زمان��ی ک��ه صحب��ت از 
عموم جامع��ه می کنیم، 
کار NGO ها س��خت تر 
اگ��ر  زی��را  می ش��ود 
بخواهند ک��ه وارد فضای 
اجتماعی شوند با مسائل 
سیاسی درگیر می شوند. 
رس��الت رس��انه ملی نیز 
در زمینه فرهنگ س��ازی 
اهمیت دارد. متاس��فانه 
رس��انه ملی ما به حدی 

ب��ه مقوله کس��ب درآم��د فکر 
می کند ک��ه وظیفه اصلی خود 
را انجام نمی ده��د. من حداقل 
هفت��ه ای یکب��ار کنفران��س و 
هم��واره  و  دارم  س��خنرانی 
نخس��تین پرس��ش از من این 
اس��ت که چرا صداوسیما هیچ 
فعالیت��ی در این زمین��ه انجام 
نمی ده��د؟ م��ا می گویی��م از 
خودشان بپرس��ید. وقتی برای 
یک تبلیغ س��اده ثانیه ای چند 
میلیون تومان هزینه می شود، 
فضای الزم و تاثیر گذار رس��انه 
در مقوالت��ی مانن��د مدیریت 
س��بز نادیده گرفته می ش��ود. 
ک��ه  هس��تند  مدع��ی  آنه��ا 
اطالع رس��انی می کنند، اما در 
شبکه آموزش در س��اعت8 تا 
10 صبح این اتفاق می افتد که 
اساسا تاثیری ندارد. چه کسی 
مخاط��ب این برنامه هاس��ت؟ 
بای��د در زمان��ی که مس��ابقه 
فوتب��ال پخ��ش می ش��ود در 
زم��ان خاص خ��ودش به جای 
چیپ��س، پفک نمک��ی، برنج و 
چای، حداق��ل ی��ک دقیقه از 
آن را به این موضوع اختصاص 
محیط زیس��ت  س��ازمان  داد. 
با صداوس��یما تعام��ل می کند 
و ش��اید در یک پروس��ه زمانی 
کوتاه پیامی از تلویزیون درباره 
پخ��ش  و محیط زیس��ت  آب 
ش��ود، س��پس تمام می شود. 
درصورتی که ژاپنی ها از زمانی 
ک��ه بح��ث کیفی��ت مدیریت 
مط��رح ب��ود، پ��س از جن��گ 
جهان��ی دوم از س��ال 1950 
به بعد، ش��بکه ای ک��ه یکی از 
شبکه هاس��ت،  پربیننده ترین 
درب�����اره  س���اع�ت�ه   24
محیط زیست صحبت می کند. 
ما بای��د در فضای م��ورد عالقه 

مردم رس��وخ  کنیم و مس��ائل 
مربوط به محیط زیس��ت را در 
آن مط��رح کنی��م. برنامه های 
تلویزیونی وجود دارد که بسیار 
پربیننده تر از سریال ها هستند. 
م��ا می توانیم در س��اخت این 
برنامه ه��ا برای محیط زیس��ت 
کنی��م.  فرهنگ س��ازی  نی��ز 
س��ریال پربینن��ده ای در عید 
نوروز توانس��ت بحث حفاظت 
از پلنگ آس��یایی را در اذهان 
عمومی ج��ا بین��دازد. اکنون 
بچه ه��ای کوچک هم ب��ا این 
موضوع آش��نایی دارند. روش 
صحیح فرهنگ سازی استفاده 
از این گونه س��ریال هاس��ت نه 
اینک��ه دو کارش��ناس بیایند و 
در این م��ورد صحب��ت کنند. 
بیننده ها عالق��ه ای به این گونه 
برنامه ه��ا نش��ان نخواهند داد. 
از س��وی دیگ��ر روزنامه ه��ا و 
می توانند  به ش��دت  مج��الت 

کم��ک کنن��د و نگاه م��ردم را 
نس��بت به محیط زیست تغییر 
دهند. م��ن در تجربه انجمن ها 
طی این س��ال ها متوجه شدم 
که بی��ش از 45 درصد از منابع 
ما به دلیل ندانستن روش های 

درست مصرف هدر می رود. 
گفتی�د  ک�ه  همان ط�ور 
اجتماع�ی  اجبار ه�ای 
قان�ون  زدن  دور  س�بب 
می ش�ود، چط�ور می توان 
به ج�ای اجب�ار ب�ا رویکرد 
جامع�ه  در  پاداش ده�ی 
فرهنگ سازی کرد؟ آیا اگر 
دولت مزایایی برای افرادی 
ک�ه مدیری�ت س�بز را در 
سازمان خود اجرا می کنند 
در م�ورد مالیات ه�ا ق�رار 
ده�د، نمی ت�وان امی�دوار 
بود ک�ه س�ازمان های ما به 
سمت مدیریت سبز حرکت 

کنند؟! 
 این گون��ه فعالیت ها خیلی 
تاثیر گ��ذار هس��تند. در تمام 
دنی��ا ش��اهد آن هس��تیم که 
اگر رویکرد ج��دی بخواهد در 
جامعه ش��کل بگیرد، نیازمند 
آیین ه��ای تش��ویقی اس��ت و 
م��ا نمی توانی��م هم��ه چیز را 
اجبار کنیم، زی��را حتما ایجاد 
مقاوم��ت خواه��د ک��رد. م��ا 
در راس��تای تصوی��ب قانونی 
هس��تیم، پیش نوی��س قانون 
کلی اقتصاد مقاومت��ی که در 
حال تصویب اس��ت در ماده 9 
آن اشاره شده که سازمان های 
دولت��ی در راس��تای مدیریت 
س��بز، ه��ر صرفه جوی��ی که 
انجام می دهن��د، 25 درصد از 
محل صرفه جویی خود را باید 
رس��انه ای کنند. در آن صورت 
انگیزه ایجاد می ش��ود که اگر 

صرفه جویی کنن��د، پاداش آن 
به خودشان می رس��د. مثال به 
حقوقش��ان اضافه می شود. در 
اروپا سازمان هایی که مدیریت 
س��بز دارند، مثال محصوالتی 
که برچس��ب س��بز روی آنها 
حک شده است، در بسیاری از 
موارد معاف هستند. بانک های 
اروپای��ی به س��ازمان هایی که 
رویکرد سبز را پیاده کرده اند، 
تس��هیالتی ب��ا درصد س��ود 
کمت��ر از س��ازمان های عادی 
می دهن��د. مث��ال اگ��ر چنین 
درخواس��ت  س��ازمان هایی 
دو میلی��ون ی��ورو وام کنن��د 
ه��م در اولویت هس��تند برای 
ای��ن وام و اگر س��ود پرداخت 
آن پنج درصد باش��د ب��ه این 
سازمان ها س��ود چهار درصد 
اختصاص داده می ش��ود. این 
رویه صاحب��ان بنگاه اقتصادی 
را به س��مت رویکرد های سبز 
می ب��رد. این تش��ویق ها 
از ح��دی ک��ه گذش��ت 
و نم��ود بیرون��ی پی��دا 
می ت��وان  آن��گاه  ک��رد 
ب��رای دیگر ش��رکت ها 
قانونی  سخت گیری های 
مطرح ک��رد. ن��ه اینکه 
در خص��وص چیزی که 
م��ردم هی��چ اطالعاتی 
ندارن��د،  آن  م��ورد  در 
ایج��اد  س���خ�ت گیری 
شود. زیرا که این شرایط 
حتما ب��ا مقاومت روبه رو 
می شود. به عنوان مثال زمانی 
که برای بستن کمربند ایمنی 
بحث جریمه مطرح شد، همه 
آن را رعای��ت کردند. در برخی 
مقوالت س��خت گیری ممکن 
اس��ت جواب دهد؛ اما درهمه 
موارد این مقوله کارا نیس��ت. 
اکث��را  تاکس��ی  راننده ه��ای 
کمربند خود را نمی بندند زیرا 
اعتقادی ب��ه ای��ن کار ندارند. 
ابت��دا بای��د اعتق��اد در مردم 
ایج��اد ش��ود. مقول��ه کیفیت 
ی��ک مقول��ه کامال منس��وخ 
ش��ده اس��ت. کیفیت یکی از 
بدیهیات اس��ت. در کشورهای 
پیش��رفته اگ��ر بگویی��د ک��ه 
محصولت��ان با کیفیت اس��ت 
به ش��ما می خندن��د. نگاه ها و 
مس��ائل حرف��ه ای در دنی��ا از 
مقوله کیفیت بسیار فراتر رفته 
 ،BMW ،اس��ت. مرس��دس
خودروهای��ی  از  هیون��دای 
هس��تند که انس��ان نمی تواند 
از بی��ن آنه��ا یک��ی را انتخاب 
کند، همه آنه��ا امکانات مورد 
نظر فرد را دارن��د، اما به عنوان 
مثال فروش��نده مرسدس بنز 
می گوید من در 800 کیلومتر 
چه��ار لیت��ر بنزی��ن مصرف 
می کنم، فروش��نده خودرویی 
دیگ��ر می گوید م��ن 3.2 لیتر 
مصرف می کنم و این از مزایای 
ب��ازار رقابت��ی ش��رکت هایی 
ک��ه در صنع��ت خود پیش��رو 
هستند، است. مثال سامسونگ 
گ��زارش س��االنه ای دارد ک��ه 
در آن رویک��رد س��بز خ��ود را 
ارائه می دهد ی��ا نوکیا در تمام 
دنیا اعالم می کن��د که موبایل 
قدیم��ی ش��ما را خری��دارم و 
موبایل ن��و به ش��ما می دهم، 
زیرا می داند ک��ه محصولی که 

تولید می کند چق��در آالینده 
اس��ت و با این رویکرد می تواند 
محص��والت جدید خ��ود را به 
فروش برساند و به سود برسد، 
همچنی��ن محص��ول قدیمی 
را با تغیی��رات کوچکی اصالح 
می کن��د و در کش��ورهای در 
ح��ال توس��عه ب��ا قیمت های 
نازل می فروش��د و باتری های 
قدیم��ی هم به محیط زیس��ت 
ض��رر نمی زند. بات��ری موبایل 
جدی��د را وقت��ی می کاری��د، 
گل در می آی��د یا بع��د از چند 
ماه کامل تجزیه می ش��ود؛ اما 
دس��تمال کاغذی های��ی ک��ه 
در ایران تولید می ش��ود، 300 
سال طول می کش��د تا تجزیه 
ش��ود و یکی از مشکالتی است 
که با آن مواجه هس��تیم و باید 

تغییر کند. 
 ای�ن انجمن  طب�ق گفته 
شما 10 س�ال اس�ت که در 
ح�ال فعالی�ت اس�ت. چه 
تاکنون  ف�ع�ال�ی�ت هایی 

داشته است؟ 
 بس��یاری از صنایع تولیدی 
و س��ازمان های مختل��ف با ما 
فعالیت می کنند. مدیریت سبز 
سبب ش��ده تا سطح آالیندگی 
تولی��دات این صنای��ع کاهش 
پیدا کند و رویکرد س��بز ایجاد 
شدن در سازمان سبب شده تا 
تمام فعالیت ه��ای این صنایع  
طبق رویکرد سبز اتفاق بیفتد. 
بس��یاری از ای��ن صنایع موفق 
ش��ده اند تا صنای��ع بین المللی 
را در دنیا کسب کنند و مطرح 
شوند. بسیاری از صنایع ما باید 
حتما رویکرد سبز را در برنامه 
تولی��دی خ��ود بگنجانن��د تا 
بتوانند با ش��رکت های خارجی 
همکاری کنند. این رویکرد به 
اقتصاد کشور هم کمک زیادی 
کرده اس��ت. در دس��تگاه های 
اجرای��ی نیز ای��ن رویک��رد را 
مط��رح کرده ای��م. مجموع��ه 
بان��ک مرکزی که بای��د ماهانه 
گ��زارش دهند و ای��ن گزارش 
ماهان��ه بالغ ب��ر 65000 برگ 
بود و برحس��ب مدیریت س��بز 
این نوع گزارش دادن را حذف 
نموده اند و دیگر این همه برگ 
را پرین��ت نمی گیرن��د و چون 
سازمان ها به صورت زنجیره ای 
با هم در ارتباط هس��تند، این 
تاثیر را روی دیگر شعبه ها هم 
گذاش��ته اس��ت. ما در سال به 
بیش از 100 ه��زار نفر آموزش 
می دهی��م ک��ه اکث��را رایگان 
هستند. وقتی شخص آموزش 
می بیند و یاد می گیرد آن را به 
اعضای خان��واده و دیگران نیز 
منتقل می کن��د. حمایت های 
اف��کار عموم��ی، رس��انه ها و 
حاکمیت اهمیت زیادی دارد. 
متاسفانه به NGO ها بهاداده 

نمی شود. 
س��رعت  ب��ا  ه��م  اکن��ون 
را  NGO ه��ا  الک پش��تی 
در  می گیرن��د  خدم��ت  ب��ه 
حالی که در تم��ام دنیا قدرت و 
تاثیر گذاری NGO ها از دولت 
بیشتر اس��ت و در بس��یاری از 
موارد، سازمان های بزرگ دنیا، 
دولت ه��ا را دع��وت نمی کنند 
بلک��ه NGO ه��ا را دع��وت 

می کنند.

گفت وگو با مجید سرایداران درباره پیاده سازی مدیریت سبز 

مدیریت سبز باید در فضای 
مورد عالقه مردم رسوخ کند
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مدیریت ایده )3(

در دو بخش گذش��ته س��یر تطور مدیری��ت ایده در 
عال��م سیاس��ت و ورود آن به بنگاه ه��ای اقتصادی در 
دنیا و همچنین ش��روع نافرج��ام آن در ایران در زمان 
امیر کبیر و تبدیل ش��دن آن به یک تراژدی غم انگیز را 
بیان کردم. در این بخش ب��ه ورود دوباره مدیریت ایده 

در گذشته ای نزدیک می پردازم. 
پس از پی��روزی انقالب، جن��گ تحمیل��ی برخی از 
الزامات��ی را که در ش��رایط ع��ادی نیازی ب��ه آن وجود 
نداش��ت به بنگاه های کس��ب و کار تحمیل کرد؛ از قبیل 
برخی قطعات خارجی ی��ا برخی نیازه��ای صنعتی که 
در ش��رایط جنگ امکان تامین آنها نبود، به همین دلیل 
مرکز تحقیقات و خدم��ات خودکفایی ایران به ش��کل 
جدی در بح��ث خودکفای��ی و اینکه چگونه می ش��ود 
تهدید فوق را تبدی��ل به فرصت کرد ش��روع به کار کرد. 
در همین رابطه مطالعه زیادی بر عوامل رش��د س��ریع و 
جهش صنعتی ش��رکت هایی که در زمان جنگ یا پس 
از جنگ دس��تاوردهای عالی داشتند، ش��د و به همین 
دلیل کش��ورهای ژاپن و آلمان مورد مطالعه عمیق قرار 
گرفتند. در سال 1366 نخس��تین خروجی این تحقیق 
که در زمینه شیوه های مدیریت در بنگاه های اقتصادی 
با الگوبرداری از سیستم مدیریت مشارکتی ژاپن بود در 
قالب بخشنامه ای از س��وی وزارت صنایع سنگین وقت 
صادر شد که در آن همه واحدهای تحت پوشش را ملزم 
به ایجاد مدیریت ایده در شرکت ها با نام نظام پیشنهادها 
کرده بود. متعاقب این بخشنامه که از سوی وزیر صنایع 
سنگین ابالغ شده بود سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
در یک اقدام خوب چهار شرکت را برای اجرای آزمایشی 
آن انتخاب کردک��ه ش��رکت های رادیاتور ای��ران، نورد 
قطعات فوالدی ، آکام فلز و سولیران بودند. در همین زمان 
شرکت کنتور س��ازی در قزوین نیز ش��روع به استفاده از 
ایده های کارکنان خود در قالب سیستم پیشنهادها کرد. 

در پی اج��رای موفق سیس��تم پیش��نهادها در این 
ش��رکت ها و به خص��وص در ش��رکت کنتور س��ازی و 
رادیاتور ایران، به تدریج ش��رکت های دیگر نیز به این 
مقوله توجه جدی کردند. نگارنده که خود در آن زمان 
در شرکت ایران تایر سرپرست تولید بودم، در سال 68 
با این سیستم آشنا ش��دم. در آن زمان حضور مرحوم 
مجتبی کاشانی به عنوان مش��اور سیستم در ایران تایر 

لحظات گرانسنگی را رقم می زد. 
شروع و ادامه خوب مدیریت ایده در 
شرکت های کنتور سازی و ایران رادیاتور

1 - ایران رادیاتور 
 در آن زم��ان جوان��ی مش��هدی ب��ه ن��ام عب��اس 
ملکی تهران��ی با م��درک کارشناس��ی ارش��د مالی از 
دانش��گاه نفت س��کاندار ایران رادیاتور بود. او از سال 
1364 مدیر عامل ش��رکت ایران رادیاتور ش��ده بود. 
در آن موقع و قبل از ش��روع نظام پیش��نهادها نجات 
ای��ن ش��رکت و اینکه بتوان��د بر چالش ه��ای پیش رو 
چیره ش��ود آرزوی محالی بود ولی این جوان مشهدی 
با درایت نه تنها بر مش��کالت چیره ش��د بلک��ه ایران 
رادیاتور را به یک��ی از کارآمدترین ش��رکت ها تبدیل 
کرد به طوری ک��ه باوجود اینکه دوره ه��ای مدیریتی 
در ایران بسیار کوتاه اس��ت ولی به دلیل عملکرد عالی 
که وی داش��ت، به مدت 20 سال کس��ی جرات تغییر 
این جوان صاحب س��بک را نداش��ت و تا سال 1384 
مدیرعامل ای��ران رادیاتور باقی ماند. او که در ش��رایط 
آش��فته در ایران رادیاتور قبول مسئولیت کرد- در آن 
زمان جنگ در ش��رایط دش��واری قرار داشت و بحران 
ناش��ی از جنگ تحمیلی منجر به قطع س��همیه ارزی 
ش��رکت ها از جمل��ه ای��ران رادیاتور ش��ده ب��ود- در 
نخستین سال اجرای نظام پیش��نهادها تولید 1000 
تنی را رقم زد و حتی موفق شد صادرات به کشورهای 
اروپایی داش��ته باش��د. بخش اعظم این دستاوردها از 
طریق مدیریت ایده کارکنان در ش��رکت به دست آمد. 
ای��ن موفقیت ها گوی��ا تمامی نداش��ت؛ اعتماد کردن 
به کارکنان و مش��ارکت دادن آنها ج��واب داده بود به 
طوری که در چند س��ال ش��رکت ایران رادیاتور موفق 
شد دو برابر ظرفیت اس��می خود را تولید کند و به 28 
بازار در اقصی نقاط دنیا نیز صادرات داش��ته باش��ند. 
عباس ملکی تهرانی که اینک قائم مقام ارش��د شرکت 
ایران خودرو اس��ت یکی از تکنوکرات های باتجربه ای 
است که با حضور ایش��ان قطعا منتظر خبرهای خوبی 

از آن شرکت نیز خواهیم بود.
2 - شرکت کنتور سازی 

کنتور سازی یکی از نخستین شرکت هایی بود که طرح 
مدیریت ای��ده را در نیمه دوم دهه 60 پی��اده کرد و طی 
10 سال از اجرای نظام پیش��نهادها نزدیک به 15000 
ایده از سوی کارکنان جهت تعالی ش��رکت ارائه شد که 
بیش از 1300 پیش��نهاد مورد قبول قرار گرفت و 1200 
پیش��نهاد نیز به اجرا در آمد که اجرای این پیش��نهادها 
طی این 10 س��ال به همان قیمت آن زمان صرفه جویی 
اقتصادی به مق��دار 35 میلیارد ریال به وج��ود آورد. این 
مهم در ش��رایطی اتفاق افتاد که برای اجرای پیشنهادها 
تنها 700 میلیون ریال هزینه شده بود. پیامد این روش 
مدیریتی در کنتور سازی که توسط مهندس سیدمهدی 
اسماعیلی عراقی پیاده شد کاهش زمان تولید از 60 نفر 
به 37 نفر در دقیقه، کاه��ش ارزبری هر کنتور از 12 دالر 
به 9/1 دالر، کاهش کارکنان همراه ب��ا افزایش تولید دو 

برابری از 1420 نفر به 970 نفر بود.
موفقیت ه��ای به دس��ت آمده در ش��رکت های فوق 
حاکی از آن اس��ت که توجه به نظر کارکنان می تواند 
ش��رایط رویایی را برای ش��رکت به ارمغ��ان آورد. در 
همین زمین��ه کریس آرگریس در کتاب ش��خصیت و 
سازمان خود می نویسد: انسان در زمان کودکی متکی 
به دیگران اس��ت ولی زمانی که به س��ن بلوغ می رسد 
نیاز دارد نقش پویا و س��ازنده ای را در محیط هایی که 
حضور دارد بخصوص س��ازمانی که کار می کند داشته 
باشد. وقتی انتظار س��ازمان از چنین فردی که بالقوه 
فعال و س��ازنده اس��ت این اس��ت که به رفت��ار دوران 
کودکی بازگردد و باز از دیگران فق��ط پیروی کند که 
برخالف غریزه طبیعی افراد است، که نه تنها مانع رشد 
شخصیت آنها می شود بلکه باید منتظر واکنش منفی 
مانند کم کاری، پایین بودن بهره وری، افزایش حوادث 

کار و... در سازمان بود.

 داستان ساختمان های سبز
بهره وری در انرژی و بازده کارمندان

بهب��ود وضعیت به��ره وری انرژی در س��اختمان ها 
می تواند بر بازدهی کارمن��دان اثربگذارد و هزینه های 
مصرف انرژی را نی��ز کاهش دهد. حق��وق کارمندان 
عموما بخ��ش بزرگ��ی از ماهی��ت هزینه ه��ا در یک 
مجموعه تجاری اس��ت. حتی اگر درصد بازدهی برای 
هر یک از کارمندان کم باش��د، در مجموع و با در نظر 
گرفتن این اصل که قطره قطره جم��ع گردد، وانگهی 
دریا ش��ود، در نهایت درص��د قابل توجه��ی از انرژی 

ذخیره می شود. 
آس��ایش نقش پررنگی در بازده کاری دارد. کیفیت 
محیطی محل کار از جمله دمای ه��وا، کیفیت هوای 
داخل ات��اق، نورپردازی، عای��ق کاری، فضای فیزیکی 
و رطوبت همگی بر آس��ایش کارمند اثرگذار هستند. 
یک ساختمان سبز نو یا س��اختمان بهینه سازی شده 
کیفی��ت هر ی��ک از فاکتوره��ای اثرگذار بر آس��ایش 

کارمند را باال می برد. 
سنجش میزان بازدهی و کیفیت زمان مصرف شده 
ب��رای اندیش��یدن، برنامه ریزی یا حل مس��ائل کاری 
به غایت چالش برانگیز اس��ت. دلیل این امر گوناگونی 
فاکتورهای اثرگذار بر س��المت و به��ره وری فضاهای 

کاری است. 

ارتباط بهبود امکانات و بازدهی کارکنان
تازه ترین مطالعات نش��ان می دهد که چگونه بهبود 
امکان��ات می توان��د در افزایش می��زان بازدهی کاری 

اثرگذار باشد. 

نورپردازی
 مطالعات نش��ان می دهد که نور بهتر و نور طبیعی 
بیش��تر می تواند بازده کارمندان را بیش��تر کند، حال 
کارمن��دان را بهبود بخش��د و دس��تاوردهای علمی را 
افزایش ده��د. مرکز ش��یوه های تش��خیص و اجرایی 
س��اختمان در مطالعات��ی ب��ه ای��ن نتیجه رس��یدکه 
نورپردازی مناس��ب بین 0. 7 تا 23 درصد در افزایش 
بازدهی موثر اس��ت. این مطالعات همچنین ثابت کرد 
که نورپ��ردازی مناس��ب می توان��د در درک مطالب، 
افزای��ش س��رعت در فرآین��د نامه ن��گاری، کاه��ش 
غیبت های کاری و س��ایر وظای��ف اداری اث��ر مثبت 

بگذارد. 

دمای هوا و کنترل آن
دمای داخل محیط کار فاکت��وری کلیدی در بازده 
کاری به ش��مار می آی��د. دانش��گاه کرنل ب��ا آزمودن 
دماه��ای مختلف در یک ش��رکت ب��زرگ بیمه ای در 
کالیفرنی��ا به ای��ن نتیجه رس��یدکه وقت��ی دمای هوا 
پایین باش��د کارمندان اش��تباهات بیش��تر را در کار 
خود مرتکب می ش��وند. مشکل تنها س��رد بودن هوا و 
احساس س��رما کردن کارمندان نیس��ت. سرمای هوا 
کارمندان را پریشان می کند. آنها مجبور هستند برای 
گرم کردن خود انرژی بیشتری مصرف کنند و همین 
امر موجب حواس پرتی، عدم تمرکز و اشتباه می شود. 

عایق کاری
س��روصدا و آلودگ��ی صوت��ی می تواند ب��ه کاهش 
ب��ازده کاری در برخ��ی از مش��اغل بینجام��د. بهبود 
وضعی��ت عای��ق کاری در و پنجره ه��ا می توان��د یک 
محی��ط کاری آرام ت��ر بس��ازد. در واق��ع عایق گذاری 
کردن، زدن دو نش��ان با یک تیر اس��ت. ای��ن کار هم 
مانع ورود س��روصداهای آزاردهنده ب��ه داخل محیط 
کار و هم باعث به��ره وری در مصرف انرژی می ش��ود. 
مطالعات تازه در این زمینه نشان داده است که کاهش 
آلودگی های صوت��ی می تواند تا 20 درص��د به بهبود 

بازده کاری هر یک از کارمندان کمک کند. 

کیفیت هوای داخل اتاق
کیفیت هوای داخل اتاق می تواند با تغییراتی چون 
از بین رفتن ترکیبات ارگانیک، باکتری های موجود در 
هوا و گردوغبار دستخوش دگرگونی شود. راهکارهایی 
چون سیستم تهویه ساختمان، تصفیه هوا و پاکسازی 
محیط می توان��د در بهبود کیفیت ه��وای داخل اتاق 
کمک کننده باش��د. اگر ه��ر یکی از ای��ن راهکارها به 
درستی اجرا ش��وند، می توانند به بهره وری انرژی و در 

نتیجه بازده کاری کمک کنند. 

فضای کاری
میزان فضای��ی که هر کارمن��د در اختی��ار دارد نیز بر 
ب��ازده کاری اثر می گ��ذارد. مطالعات مرک��ز بین المللی 
انرژی و محیط داخلی در دانش��گاه تکنی��کال دانمارک 
نش��ان می دهد که 10 متر مرب��ع فضا کاری ب��رای هر 
کارمند فضای استانداردی به ش��مار می آید. دکتر پاول 
وارگوکی، رییس این تیم پژوهشی خاطر نشان می کند 
که مهم ترین فاکتور برای رضایت کارمند و آسایش او در 
محیط کار میزان فضایی اس��ت که در اختیار دارد، فارغ 
از اینکه جنسیت، سن، نوع دفتر )خصوصی یا عمومی( و 

فاصله اش از پنجره چقدر باشد. 

و نتیجه اینکه 
نتیجه تمام این فاکتوره��ا اینکه بازده قوی می تواند 
به دنبال بهبود در وضعیت به��ره وری انرژی به وجود 
آید. مطالعات نش��ان داده اند که این دس��تاورد بزرگ 
می توان��د هم به ص��ورت کم��ی و از طری��ق داده های 
اجرایی و ه��م به صورت کیف��ی و از راه بررس��ی های 
دقیق احس��اس ش��ود.  در کل برای اثبات تاثیر شگرف 
ساختمان سازی س��بز بر فرآیند صرفه جویی در انرژی 
و در نتیج��ه آن ب��ازده کاری کارمندان به بررس��ی های 
جامع و کامل نیاز اس��ت. اما آنچه مس��لم اس��ت اینکه 
یک روش شناس��ی اس��تاندارد برای برآورد و تشخیص 
بازده کاری ناش��ی از به��ره وری انرژی می تواند س��ود و 
منفعت فراوانی برای صاحبان مش��اغل، کارکنان و البته 
شرکت های فعال در حوزه انرژی داشته باشد. همه آنها در 
نهایت می توانند افزایش بازده را در نتیجه بهبود وضعیت 
ساختمان ها یا ساخت سازه های سبز و بهره وری در انرژی 

احساس کرده و از آن سود و لذت ببرند. 
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پیش تر در این صفح�ه به تبیین مقول�ه مدیریت س�بز پرداختیم. در این 
شماره در ادامه گفت وگو با مجید س�رایداران، مدیر انجمن سبز به چگونگی 
پیاده س�ازی بحث مدیریت س�بز پرداخته ایم. اینکه چه می�زان اجبارهای 

قانونی، فرهنگ س�ازی و پاداش می توانن�د به تثبیت مدیریت س�بز کمک 
کنند. مقوله ای که س�بب می ش�ود در منابع صرفه جویی ص�ورت گیرد و به 

لحاظ اقتصادی رشد کند. جزییات این موارد را در ادامه پیش رو دارید. 

ابتدا باید اعتقاد در مردم ایجاد 
شود. مقوله کیفیت یک مقوله 

کامال منسوخ شده است. کیفیت 
یکی از بدیهیات است. در 

کشورهای پیشرفته اگر بگویید 
که محصولتان با کیفیت است به 
شما می خندند. نگاه ها و مسائل 
حرفه ای در دنیا از مقوله کیفیت 

بسیار فراتر رفته است

پرویز نصرتی کردکندی
مدیر منابع انسانی ایران سازه
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سرقفلی؛ ارزش حجره های تجریش

ملکی��ت در بازار س��نتی تجریش ارزش��ی ندارد، 
بلکه سرقفلی یک مغازه دارای ارزش است. سرقفلی 
مغازه بیشتر فروشندگان بازارچه سنتی تجریش به 
نام خود آنهاس��ت. درحال حاضر بیشتر مغازه داران 
بازار سنتی تجریش به ویژه فروشندگانی که از شهر 
قم به شهر تهران مهاجرت کرده اند، سرقفلی حجره 
به نام آنها است که خود یا فرزندان این افراد در آن 

مغازه ها مشغول به کار هستند.
 درحال حاض��ر حجره ه��ای ب��ازار تجریش متری 
50 ت��ا 150 میلیون تومان بنا برموقعیت ش��ان در 
بازار قیمت دارند و س��رقفلی هر یک از این مغازه ها 
بیش از سه میلیارد تومان  است. یک باب مغازه 27 
مت��ری در بازار تجریش ح��دود یک میلیارد و 150 
میلی��ون تومان قیمت دارد که رهن کامل این واحد 
تجاری 200 میلیون تومان است و متقاضی می تواند 
ب��ا پرداخت 100 میلیون تومان پیش و ماهانه 800 

هزار تومان این حجره را اجاره کند. 
ن��رخ رهن و اج��اره مغازه های داخ��ل بازارچه به 
دلیل ب��اال بودن میزان تردد و فروش بیش��تر باالتر 
از پاس��اژهای داخل بازارچه اس��ت به طوری که نرخ 
رهن واج��اره غرفه ه��ای تکیه ب��االی تجریش 50 
میلیون تومان پی��ش و ماهانه بین 4 تا 10 میلیون 
تومان اجاره بها اس��ت. برای رهن و اجاره مغازه های 
داخل پاساژ نیز باید به بنگاه تجریش درکنار سینما 
آس��تارا مراجعه ک��رد، اما رهن و اج��اره حجره های 
داخ��ل بازارچ��ه تجریش دس��ت خودصاحب مغازه 
اس��ت که معموال این صاحب��ان حجره های خود را 
 به کس��به های قدیمی و ش��ناخته ش��ده بازار رهن 

و اجاره می دهند. 

وقتی چشم هایمان را می بندیم 
و به میدان تجریش می اندیشیم 
قطعا در ذهن مان امامزاده صالح، 
خیابان دربند، درخت های چنار 
خیابان شهرداری، اداره پست واقع 
در ابتدای خیابان ولیعصر و بازار 
تاریخی تجریش نقش می بندد، 
هرچند که ام��روزه تصاویری از 
بیمارس��تان ش��هدای  تجریش، 
دس��تفروش های داخل میدان و 
ویترین مغازه های واقع در خیابان 
متصل کننده می��دان تجریش و 
میدان قدس ه��م در ذهن آدمی 
می دود. میدان تجریش روزگاری 
در تهران قدیم از س��مت شمال 
به دربند و از ش��رق ب��ه خیابان 
ولیعص��ر، از س��مت جن��وب به 
خیابان مقصودبیک، بازار تجریش 
و امامزاده صالح محدود می شد، اما 
امروزه میدان تجریش به صورت 
کلی از شکل گذشته خود خارج 
شده و عالوه بر تغییر نوع پوشش 
و فرهنگ آدم هایی که روزانه در 
این می��دان رفت و آمد می کنند، 
بیش��ترگذرگاه های آن به صورت 
ناوگان حمل و نقل عمومی درآمده 

است. 

بازار تاریخی تجریش
صبح سه شنبه است، با استفاده 
از مت��روی تجری��ش وارد میدان 
قدس شدم و از طرف غرب میدان 
پ��س از 10 دقیقه پی��اده روی از 
طرف تکیه پایی��ن وارد بازارچه 
سنتی تجریش شدم. بازار تاریخی 
تجریش به صورت سرپوش��یده 
ساخته ش��ده که دو محله سرپل 
و تجریش را به هم متصل می کند. 
ط��ول ب��ازار قدیم��ی تجریش 
حدود 300 تا 700 مت��ر برآورد 
ش��ده  و بیش از 400 باب مغازه 
با متراژ بین 12 تا 40 متری را در 
خود جای داده اس��ت. »بازارچه 
ش��مرون« نمونه کوچکی از بازار 
بزرگ تهران محس��وب می شود، 
اما بازارچه تجریش با بازار تهران 
تفاوت عم��ده ای دارد به طوری 
که بازار ب��زرگ ته��ران به نوعی 
بندرگاه به شمار می رود و بیشتر 
مغ��ازه داران عمده فروش اند، اما 
بیشتر کس��به بازارچه تجریش 
جزئی فروش هس��تند. نخستین 
نکته این بازارچه که نظر بسیاری 
از بازدیدکنندگان را جلب می کند 
مغازه های��ی ب��ا ح��ال و ه��وای 
تاریخی اس��ت. مغازه ه��ای این 
بازار نقشه س��نتی خود را حفظ 
کرده ان��د، به طوری ک��ه نام تمام 
مغازه ها با کاش��ی کاری بر سر در 
آنها حک شده و این کاشی کاری 
و مشبک کاری ها زیبایی خاصی 

را به بازارچه تجریش داده است. 
ب��رای تهیه گزارش ب��ه داخل 
بازارچه م��ی روم و از مقابل چند 
مغازه طالفروشی، پارچه فروشی 
و آجیل و خشکبار عبور می کنم. 
مغازه طالفروش��ی ترقیان یکی 
از قدیمی تری��ن حجره ه��ای 
بازار س��نتی تجریش محس��وب 
می ش��ود که  در ابتدای بازارچه 
و تکیه پایین تجری��ش قراردارد 
و معموال به دلی��ل قدیمی بودن 
مشتریان خاص خود را هم دارد. 
دقیقا روبه روی این حجره مغازه 
آجیل و خش��کبار کمایی  است 
که این مغازه ه��م از قدیمی های 
بازارچه تاریخی تجریش به شمار 
می رود، ب��ه طوری که قدمت این 
حجره بیش از 70 س��ال است. به 
داخل مغ��ازه آجیل و خش��کبار  
کمایی می روم و با نوه حاج محمد 
کمایی درخص��وص حال و هوای 
این روزه��ای ب��ازار تجریش به 
گفت و گو می پردازم. حاج محمود 
کمایی با اش��اره به اینکه خداوند 
همه قدیمی های بازارچه سنتی 
تجریش را رحمت کند، می گوید: 
در بازار تجریش فق��ط چند نفر 
ش��میرانی اصیل و قدیمی مانند 

حاج آقا ترقیان و حاج آقا رمضانیان 
باقی مانده اند و بیشتر قدیمی های 
این بازارچه از جمل��ه پدربزرگم 
حاج محمدکمای��ی و پدرم حاج 

عباس کمایی از دنیا رفته اند. 

بازار تجریش شورا ندارد
حاج محمود کمای��ی، با انتقاد 
از اینکه بازار تجریش شورا  ندارد، 
می گوید: در سنوات گذشته بازار 
تجریش شورا  داشت به طوری که 
هر مش��کلی که در بازار به وجود 
می آمد با تشکیل جلسه از سوی 
قدیمی ها و بزرگان بازار به سرعت 
مرتفع می شد، اما در حال حاضر در 
بازار تجریش به دلیل عدم توافق 

کسبه شورایی وجود ندارد. 
با کم��ی پی��اده روی در داخل 
بازارچ��ه ب��ا گروهی گردش��گر 
خارجی برخورد ک��ردم. از چهره 
و ق��د  و  قام��ت این توریس��ت ها 
مشخص بود که این گردشگران 
از کشورهای اروپایی مانند آلمان 
یا روس��یه به تهران سفر کرده اند 
به طور کلی یک��ی از دیدنی ترین 
بخش های ته��ران و نی��ز دیگر 
شهرهای ایران برای گردشگران 
بازارگردی در بازارهای س��نتی 
است. اگرچه بازارها کارکردهای 
اقتص��ادی دارن��د، ام��ا ب��ازار از 
گذش��ته های دور تاکنون پیوند 

بس��یار نزدیکی با زندگی 
اجتماع��ی مردم داش��ته 
و ب��ه همین دلی��ل بازارها 
عالوه بر کارکرد اقتصادی، 
کارکرده��ای اجتماعی و 
فرهنگی هم دارند، بازارچه 
س��نتی تجریش هم از این 
قاعده مستثنی نیست، به 
طوری که ب��ه گفته برخی 

فروشندگان روزانه توریست های 
مختلفی از کش��ورهای حاش��یه 
خلیج ف��ارس و اروپ��ا  از بازارچه 
تجریش و امام��زاده صالح بازدید 
می کنند که این گردش��گران با 
خرید سوغات از مغازه های بازارچه 
تجریش عالوه بر معرف��ی آثار و 
میراث فرهنگی و تاریخی کشور 
به دیگر هموطنان خود، در رونق 
چرخه اقتصادی ب��ازار هم نقش 

بسزایی دارند. 
س��ر بازارچه تجریش، پاس��اژ 
نیکو قرار گرفته که در حال حاضر 
این پاساژ بورس فروش انواعی از 
موبایل و لوازم جانبی اس��ت. پس 
از گذش��ت مدت زمانی به اواسط 
بازارچه رسیدم. آنقدر گذر بازارچه 
براساس گفته حاج محمود کمایی 
به دلیل وجود ستون های عریض، 
باریک و تنگ بود که رفت و آمد به 
سختی انجام می ش��د، به طوری 
که شاید گذر این قسمت بازارچه 
بیشتر از دو متر هم پهنا نداشت. 
در دو ط��رف گ��ذر مغازه هایی با 
متراژ ب��زرگ و کوچک به فروش 
انواعی از کاالهای��ی نظیر فرش، 
صنایع دس��تی، پوشاک، کفش، 
س��اعت، زیورآالت، خش��کبار، 
ترش��یجات، ل��وازم آرایش��ی و 
بهداشتی پرداخته اند، به طوری 
که می توان گفت از ش��یرمرغ تا 

جان آدمیزاد در ای��ن بازارچه به 
فروش می رس��د. جالب این بود 
که یکی از حجره ها در وسط گذر 
بازارچه فقط به ف��روش انواعی از 
چشم نذر اقدام کرده بود که رنگ 
آبی این نذر قربونی ها درخشندگی 
خاص و منحصر به فردی به مغازه 
داده ب��ود و توج��ه بس��یاری از 
مشتریان را به خود جلب می کرد. 

پاساژهای بازارچه تجریش
در قسمت مرکزی گذر بازارچه 
س��نتی تجری��ش س��مت چپ 
پاس��اژ نوروزی و در سمت راست 
پاس��اژ البرز قرار گرفته است. در 
پاساژ دو طبقه البرز که سبکش 
قدیمی اس��ت، اما فروش��ندگان 
جوانی دارد انواعی از محصوالت 
آرایش��ی و بهداش��تی، پوشاک، 
شال و روسری، ظروف و بلورجات 
فروخته می ش��ود. کم��ی جلوتر 
در س��مت چپ بازارچه س��نتی 
تجریش پاساژ دو طبقه اتحاد قرار 
گرفته که در طبقه اول این پاساژ 
مغازه های زرگری یا طال فروشی و 
در طبقه پایین آموزش هنرهای 
س��نتی ای��ران زمی��ن و مغ��ازه 
لوازم ورزشی و تعمیرات لباس های 
جین مستقر هس��تند. در سمت 
راست روبه روی پاساژ اتحاد، پاساژ  
چهارطبقه میری قرار گرفته که 

در آن انواعی از پارچه های ساتن، 
روتختی، ملحفه و پرده ای فروخته 
می ش��ود. کمی جلوتر در سمت 
چ��پ بازارچه س��نتی تجریش، 
قدیمی تری��ن پاس��اژ بازارچ��ه 
شمرون یعنی پاساژ سامعی واقع 
شده اس��ت که این پاس��اژ دقیقا 
روب��ه روی چلوکباب��ی اطمینان 
یکی از رستوران های قدیمی بازار 

شمرون قرار گرفته است. 
درحال حاض��ر ف��روش لباس 
ورزش��ی، آرایش��گری، خرازی، 
بزازی و تعمیرات لباس از س��وی 
فروش��ندگان این پاس��اژ انجام 
می ش��ود. همچنی��ن در انتهای 
این پاس��اژ دو طبقه دفتر آژانس 
هواپیمایی و توره��ای زیارتی و 
س��یاحتی ب��ا مدیری��ت حاج آقا 
سامعی یکی از قدیمی های اصیل 
محله تجریش وج��ود دارد که به 
منظ��ور گفت و گ��و درخصوص 
قدمت بازارچه تجریش به طبقه 
پایین پاساژ دفتر حاج آقا سامعی 

رفتم. 
بازارچه ای 150 ساله

حاج آقا س��امعی، با بیان اینکه 
بازارچه تجریش قدمت 150 ساله 
دارد، می گوید: درسنوات گذشته 
منطقه شمیرانات به شکل امروزی 
نب��وده اس��ت. در قدی��م منطقه 
ش��میران به ویژه چهاره راه دکتر 

حسابی از باغات و مناطق ییالقی 
نزدیک تهران به شمار می رفته و 
عشایر تهران قدیم شش ماه فصل 
بهار و تابس��تان را به این منطقه 
ییالقی کوچ می کردند. وی با بیان 
اینکه درسنوات گذشته بازارچه 
تجریش بدون سقف بوده است، 
تصریح می کند: حدود 50 س��ال 
پیش تمام حجره ه��ای بازارچه 
س��نتی تجریش به صورت غرفه 
غرفه و بدون سرقفلی و روباز بوده 
است به طوری که در این شش ماه 
از سال افرادی که از تهران به این 
منطقه ییالقی کوچ کرده بودند با 
راه اندازی این غرفه ها و جمع آوری 
میوه از باغات تجری��ش، دارآباد، 
ازگل، فرمانیه و غیره مشغول به 
کار بودن��د یا اینک��ه حجره های 
تجاری برای انجام مشاغل دیگر 
مانندچلنگری )عوض کردن نعل 
اس��ب و قاطر، تیز ک��ردن داس، 
س��اخت گل میخ برروی درها( با 
پرداخت ماهانه پنج تایک تومانی 

اجاره می شده است. 
حاج آقا سامعی، با بیان اینکه 
در 50 سال پیش تعداد مغازه ها 
در بازارچه سنتی تجریش بسیار 
محدود بوده است، می افزاید: در 
آن زمان عالوه ب��ر وجود تعداد 
کمی مغ��ازه چلنگ��ری، حجره 
لبنیات، قصاب��ی و قهوه خانه هم 
رونق داشته که با گذشت 
زمان حج��ره عط��اری و 
بقالی ه��م به ای��ن تعداد 
کس��به افزوده شده است. 
حاج آقا س��امعی، بابیان 
اینکه در 50 سال گذشته 
درفصل زمستان بازارچه 
تجری��ش به دلی��ل روباز 
ب��ودن و بارش س��نگین 
ب��رف تعطی��ل ب��وده اس��ت، 
می گوی��د: باگذش��ت زم��ان و 
افزای��ش تعدادمغازه ها، کس��به 
ب��ازار تصمیم گرفتن��د که برای 
بازارچه س��قفی ایجادکنند، به 
همین دلیل سقف بازار را چوب 
انداختن��د و همچنی��ن جلوی 
مغازه را تیر انداخته و با استفاده 
از تیرچوبی و خشت و گل سقفی 
به صورت شیروانی برای هریک 
از حجره ه��ای تج��اری خ��ود 
س��اختند. وی ادام��ه می دهد: 
درس��ال 1352 توس��ط کسبه 
ب��ه منظ��ور مرمت و بازس��ازی 
بازارچ��ه س��نتی س��قف های 
آهن��ی و یکپارچ��ه جایگزی��ن 
س��قف های چوبی و حلبی شد 
که این سقف درحدود چهار سال 
پیش از سوی شهرداری تهران، 
مس��ئوالن می��راث فرهنگی و 
گردشگری و کس��به بازارمورد  
بازسازی قرار گرفت و کتیبه های 
سنتی درباالی مغازه ها حک شد 
و بازار به ش��کل امروزی درآمد، 
همچنین درحال حاضر توس��ط 
هریک از کسبه بازار سقف آهنی 
نیز جایگزین س��قف خش��تی و 

کاهگلی مغازه ها شده است. 
وی در پای��ان خاط��ر نش��ان 
می کند: بازار تجریش قدیمی ترین 
مرکز خرید شمیران بوده و هنوز 

بافت قدیمی خود را حفظ کرده 
است . اگرچه س��اخت پاساژ قائم 
به س��بک جدی��د در کن��ار آن 
شکل کامال س��نتی بازار را تحت 
تاثیرق��رارداده اس��ت ، ام��ا هنوز 
حجره های معروف و قدیمی بازار 

هویت خود را از دست نداده اند. 
همچنین در بازارچه س��نتی 
تجریش پاساژ قائم، پاساژ بعثت، 
پاس��اژ گل، پاس��اژ بهرام و پاساژ 
رضوی هم وجود دارد که معموال 
ساعت کار تمام پاساژهای بازارچه 
تجریش از 9 صبح تا 9 شب است. 
درنیمه ش��رقی بازارچه س��نتی 
تجریش، مسجد صاحب الزمان 
قرار گرفته اس��ت و همچنین در 
کن��ار امامزاده صالح، حس��ینیه 
تجریش واقع ش��ده ک��ه نمای 
بیرونی این حس��ینیه از س��مت 
پایانه اتوبوسرانی روبه روی آستانه 
امام��زاده صالح قابل مش��اهده 

است. 
در انتهای بازارچه تجریش به 
یک دوراهی رس��یدم یک راه به 
سمت امامزاده صالح می رود که در 
این مسیر کوتاه انواعی از تسبیح 
و خرما از س��وی دس��تفروش ها 
فروخته می شد که معموال در هر 
ساعت از روز تجمعی از زائران به 
منظور خرید نذورات مش��اهده 
می شود. مسیر دیگر یعنی در ضلع 
شمالی آس��تان مقدس امامزاده 
صالح به سمت میدان تره بار است 
که برروی س��ردر بزرگی نوشته 
ش��ده تکیه بزرگ تجریش. تکیه 
باالی ش��مرون یا تکی��ه بزرگ 
تجری��ش مربوط ب��ه دوره قاجار 
با قدمت 220 س��اله اس��ت که 
این تکی��ه یک��ی از قدیمی ترین 
تکیه های ش��هر تهران و بناهای 
شاخص خشتی شمیران به شمار 
می رود و در تاریخ 25 مهر 1383 
به عنوان یکی از آثار ملی ایران به 

ثبت رسیده است. 

کاالها
انواع��ی از اجن��اس داخل��ی و 
خارجی مطابق با نیاز مش��تریان 
تجری��ش  س��نتی  ب��ازار  در 
فروخته می ش��ود. دربازار سنتی 
تجریش انواعی از ظروف مس��ی، 
عروسک های خارجی، پارچه های 
س��اتن و چ��ادری، لباس ه��ای 
ارزان قیم��ت چینی، تس��بیح و 
کتاب دعا، کیف و کفش، سی دی 
کارتون های روز دنیا، ترشیجات، 
صنایع دستی و تابلو فرش فروخته 
می ش��ود. عالوه بر تفاوت کاال از 
نظر کیفیت بین بازارچه س��نتی 
تجریش و پاساژ قائم قیمت ها هم 
دربازارچه سنتی تجریش نسبت 
به پاس��اژ قائم، متفاوت است، به 
طوری که قیمت اجناس در بازار 
قائم به دلیل با کیفیت تر بودن کاال 

گران تر است. 
درحال حاض��ر در بازارچ��ه 
تجریش پارچه س��یلک بین 35 
تا 38 هزارتوم��ان و پارچه نخی 
طرح دار بین 23 تا 28 هزارتومان 
قیمت دارد و پسته کیلویی 50 
هزار تومان، لباس بچه از 10 تا 50 
هزار تومان، قیمت کاپشن های 
مردان��ه بی��ن 115 ت��ا 125 
هزارتومان است. در این بازارچه 
کفش مردان��ه 20 ت��ا 90 هزار 
تومان و شلوارجین مردانه 40 تا 
65 هزار تومان به فروش می رسد. 
تابلو فرش منظره و آبش��ار چله 
ابریشم 50 درج بافت تبریز سه 
میلیون و 500 هزارتومان و قیمت 
انواع دیگر تابلوفرش برحس��ب 
بافت و س��ایز بین 600ه��زار تا 
یک میلیون تومان متغیر است. 
همچنین در این بازارچه هر کیلو 
لواش��ک محلی 14هزار تومان، 
قره قروت محلی 18هزار تومان، 
انواع ترش��ک 12ه��زار تومان، 
شورخانگی هشت هزار تومان و 
سیرترشی 12هزار تومان قیمت 

دارد. 
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تکیه بزرگ تجریش

تکیه بزرگ تجریش یا تکیه باالی شمرون برخالف 
بازارچه تجریش که دفتر ش��ورا  ندارد به دلیل اوقافی 
بودن مغازه ها دارای دفتر مدیریت است. مسئول تکیه 
باالی ش��مرون حاج باقرسامعی اس��ت. دریافت اجاره 
ازمستاجرین غرفه های تکیه، دریافت نذورات نقدی و 
غیرنقدی مردمی، دریافت وجه ازمس��تاجرین غرفه ها 
از باب��ت نقل وانتق��ال، دریافت کمک از س��ازمان ها و 
نهادهای دولت��ی، پرداخت هزینه های مربوط به انجام 
مراس��م س��وگواری در ماه های محرم وصفردرهرسال، 
پرداخ��ت هزینه های مربوط به انجام مراس��م اعیاد و 
سوگواری در طی سال و پرداخت هزینه های مربوط به 
بازسازی و تعمیرات اساسی تکیه از فعالیت های اصلی 

تکیه و زیر نظر حاج باقر سامعی است. 
وارد تکی��ه ب��زرگ تجریش می ش��وم، تکیه باالی 
تجریش دارای س��قف ش��یروانی با پوش��ش چوبی و 
آهنی و نقش��ه مستطیل شکل است که از یک سمت 
به داخل بازارچه و امامزاده صالح و از س��مت دیگر با 
باال رفتن از چندین پله و عبور از یک راهروی تنگ و 
باریک به انتهای بازارچه می رسد. درحال حاضر تکیه 
باالی تجریش به عنوان میدان تره بار یا میوه فروش��ی 
بازارچه تجریش مش��غول به فعالیت است. دور تا دور 
این فضای مس��تطیل ش��کل حجره های تجاری قرار 
گرفته و می توان گفت حدود 20 غرفه تجاری در این 
میدان وج��ود دارد. عالوه بر وجود حجره های تجاری 
مانند آرایش��گاه، دیزی س��رای تکیه بزرگ تجریش، 
قفل صال��ح و کفش و چمدان بیش��تر این غرفه های 
تجاری ب��ه فروش انواعی از میوه و س��بزی های تازه، 
ترش��یجات و س��منوی عمه لیالی مع��روف بازارچه 
تجریش پرداخته اند. به سمت حجره تجاری سمنوی 
عم��ه لیال در گوش��ه تکیه بازار تجریش درس��ت زیر 
پله ها می روم و با فروشنده به گفت و گو می پردازم. این 
فروشنده در خصوص عکس روی دیوار مغازه عمه لیال 
می گوید: این عکس مربوط به عمه لیال اس��ت که در 
زمان پخت س��منو به عنوان نذورات مرتب باالی دیگ 
ذکر و صلوات می فرستاده است. درحال حاضر عمه لیال 
به دلیل کهولت س��ن، کار پخت سمنو را به فرزندان 
و همسایگان خود در شهرستان شهریار سپرده است. 
س��منو های عمه لیال نه تنها در ای��ران بلکه در خارج 
از کش��ور نیز بازار و طرف��داران خاص خود را دارد، به 
طوری که روزانه مقدار زیادی از این س��منو از س��وی 

گردشگران خارجی خریداری می شود. 
صحن وس��ط میدان س��کویی به ش��کل مستطیل 
اس��ت که در گذشته به عنوان مکانی برای اجرای آیین 
شبیه خوانی مورد استفاده قرار می گرفت به طوری که 
هر ساله از سوم محرم تا 13 محرم مراسم روضه خوانی 
و عزاداری ساالر شهیدان امام حسین )ع( در تکیه باالی 
تجریش انجام می شود درحال حاضر با پایان یافتن ماه 
محرم این س��کوی مستطیل شکل مکانی برای فروش 

انواع میوه و سبزی های تازه است. 

فروشندگان

براساس آمار، با بازگشایی متروی تجریش روزانه هر 30 
دقیقه بیش از دو هزار نفر در بازار تجریش تردد می کنند 
که این امر می تواند بر گردش مال��ی بازارچه تاثیر مثبتی 
داشته باش��د، اما به عقیده فروش��ندگان بازارچه سنتی 
تجریش ب��ه دلیل ش��رایط نامطلوب اقتص��ادی جامعه و 
کاهش قدرت مالی بیشتر خانواده ها کاسبی سال به سال با 
رکود شدیدی مواجه است به همین دلیل شلوغی بازار بهره 
و سودی برای کس��به بازار ندارد به طوری که بیشتر مردم 
به صورت تماش��اچی و به خاطر حال و هوای قدیمی بازار 
تجریش و حس خوبی که به آنها دست می دهد در این بازار 
تردد می کنند. نکته قابل توجهی که درمیان فروشندگان 
بازارچه تجریش مشاهده می ش��د وجود دو نسل متفاوت 
است، به طوری که بیشتر فروشندگان حجره های داخل 
بازارچه ظاهری پی��ر، مذهب��ی و قدیمی دارن��د که گاه 
تسبیحی هم در دس��ت این افراد مش��اهده می شود، اما 
فروشندگان واحدهای تجاری پاساژها و برخی مغازه های 
موجود در بازارچه سنتی ظاهری جوان و به عبارتی تیپی 
امروزی دارن��د. همچنین نحوه فروش این کاس��ب ها هم 
متفاوت است به طوری که فروش��ندگان قدیمی با تیپی 
رسمی یا به عبارتی کت و شلواری برپشت میز یا پیشخوان 
مغازه نشس��ته و منتظرمش��تریان خاص و قدیمی خود 
هستند، اما فروشندگان جوان تر با تیپی اسپورت درجلوی 
مغازه های خود ایس��تاده اند. در خصوص تفاوت کس��به 
قدیمی با امروزی با حاج آقا سامعی به گفت و گو پرداختیم. 
حاج آقا سامعی می گوید: کس��به ای که این روزها در بازار 
نونوار تجری��ش رونقی به کسب و کارش��ان داده اند تفاوت 
قابل توجهی با کسبه های قدیمی دارند. کسبه قدیمی صبح 
بسیار زود با آب و جارو کردن جلوی مغازه با وضو وارد مغازه 
شده و با خواندن یک سوره از قرآن کریم شروع به فعالیت 
می کردند و جز درستی و راستی حرف دیگری به مشتری 
نمی زدند و اگر مشتری به حجره ای مراجعه می کرد و پول 
کافی به همراه نداشت، مغازه دار با دریافت وجه درآخر ماه 
کاال را به مشتری به صورت نس��یه می داد. اما امروزه نحوه 
کاسبی بسیار فرق کرده است به طوری که فروشنده برای 
فروش اجناس خود ممکن اس��ت هر کلکی را س��وارکند. 
معموال اجناس موج��ود در بازارچه تجری��ش وارداتی از 
کشور چین است، اما فروش��ندگان با بیان اینکه این کاال 
وارداتی از کشور ترکیه است به فروش اجناس بی کیفیت 
خود می پردازند.  فروشنده پارچه چادری در پاساژ میری 
درخصوص تفاوت قیمت پارچه در پاس��اژ میری بازارچه 
تجریش و خیابان مولوی، می گوید: در پاساژ میری دو نوع 
پارچه چادری رنگی وجود دارد که پارچه سیلک با حاشیه 
نویس کشور ایتالیا بین 35 تا 38 هزار تومان و پارچه نخی 
طرح دار بین 23 ت��ا 28 هزار تومان قیم��ت دارد. قیمت 
پارچه های چادری در پاس��اژ میری صد درصد از خیابان 
مولوی ارزان تر اس��ت. درخیابان مولوی ب��ه دلیل رقابتی 
بودن شرایط بازار امکان آوردن اجناس خوب از فروشنده 
گرفته می شود اما درپاساژ میری به دلیل مشتریان خاص 
بیشتر پارچه ها وارداتی از کشور ایتالیا است، به طوری که 

نمی توان جنس ضعیف به فروشنده فروخت. 

مشتریان

محله تجریش از مراکز مهم خرید مردم تهران به ویژه در 
مورد لباس به شمار می رود و هر فردی براساس موقعیت 
اجتماعی و میزان درآمد ماهانه خود به خرید می پردازد به 
طوری که پولدارها و طبقات متوسط از بازارچه قائم و افراد 
کم درآمدتر از بازار قدیم یا زیرگ��ذر تجریش و مغازه های 
واقع در اط��راف این می��دان کاالهای مورد عالق��ه و نیاز 
خود را خری��داری می کنند. به همین دلی��ل اگر خواهان 
خرید برند هستید بازارچه تجریش به هیچ عنوان مناسب 
نیست زیراحجره های تجاری البسه و پوشاک بازار تاریخی 
تجریش، محل فروش لباس هایی هس��تند که عمدتا در 
خانه مورد اس��تفاده قرارمی گیرند و طریق��ه قرار گرفتن 
این لباس ها در بازارچه تجریش نیز به سبک قدیم است، 
به طوری که فروش��ندگان برخی از آنها را با حالتی چندان 
نامنظم به دیوار نصب کرده  یا بر سر چوب لباسی زده اند. 
بنابراین بهترین مکان برای خرید برند پاساژ قائم است که 
در انتهای بازار سنتی در بزرگ و اصلی این بازارچه مشاهده 
می ش��ود که در این بازار عالوه برکاالهای ایرانی انواعی از 
کاالهای خارج��ی و برند مانند کف��ش کالرکس فروخته 
می شود. معموال مشتریان بازارچه سنتی تجریش محلی 
هستند و به دلیل نزدیکی منازل آنها با بازارچه برای خرید 
به این مکان مراجعه می کنند  مشتریانی که در پاساژ میری 
مشغول به خرید پارچه بودند می گفتند که قیمت پارچه 
چادری نماز یا مجلسی در پاس��اژ میری از خیابان مولوی 
گران تر است، به گفته آنها هرمتر از این پارچه های چادری 
طرح دار بین 23 تا 28 هزار تومان در پاس��اژ میری قیمت 
دارد و مشتری برای خرید چهار متر و نیم چادر نماز باید 
بیش از صدهزار تومان پرداخت کند، در صورتی که قیمت 
هرمتر از همین نوع چادر درخیابان مولوی بین 12 تا 20 
هزار تومان است.  یکی دیگر از مشتریان می گفت که پاساژ 
میری مکانی برای خرید انواعی از پارچه های دم دستی و 
موردنیاز روزانه، ملحفه و پرده ای است و بدون شک برای 
خرید پارچه لباس مجلسی به خیابان مولوی یا زرتشت به 

دلیل باال بودن میزان تنوع مراجعه می کنم. 

خرید و فروش تاریخچه

رهن و اجاره

سوگند چاوشی

شهرزاد پالسعیدی

در 50 سال گذشته درفصل زمستان 
بازارچه تجریش به دلیل روباز بودن 
و بارش سنگین برف تعطیل بوده 

است ولی باگذشت زمان و افزایش 
تعدادمغازه ها، کسبه بازار تصمیم گرفتند 

که برای بازارچه سقفی ایجادکنند، به 
همین دلیل سقف بازار را چوب انداختند
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خودپرداز

سودوکو

کیوسـک

سرویس همین حاال برانید در لندن
ب��ه گ��زارش رویترز، 
ب ام دبلی��و ب��ا همکاری 
موسسه کرایه خودروی 
»سیکس��ت« س��رویس اش��تراک خ��ودرو در لن��دن 
راه ان��دازی می کن��د. کاربران این س��رویس با پرداخت 
هزین��ه ای از طری��ق کارت ی��ا تلفن هم��راه می توانند 
نزدیک ترین خودرو به مکان حضورشان را کرایه کنند. 
ب ام دبلیو پیش تر این س��رویس را  که نامش »همین 
حاال برانید« است، در امریکا، اتریش و آلمان راه اندازی 
ک��رده اس��ت. قرار اس��ت در ف��از اول ۲۱۰ دس��تگاه 
ب ام دبلیو س��ری یک و مینی کانتری من در سه منطقه 
از لن��دن در اختیار مش��ترکان قرار داده ش��ود. در فاز 
دوم و در به��ار آینده۳۰ دس��تگاه ب ام دبلیو الکتریکی 
آی۳ هم ب��ه این کاروان اضافه خواهد ش��د و تا پایان 
 س��ال ۲۰۱۵ تعداد خودروها به ۳۰۰ دس��تگاه افزایش 

خواهد یافت. 
پیش از اینکه این خودروس��از آلمانی سرویس خود 
را در لن��دن راه ان��دازی کن��د، دایملر خدمات مش��ابه 
خ��ود در ای��ن ش��هر را تعطیل و دلی��ل آن را فرهنگ 
 دیرینه و س��نتی مالکیت خودروی شخصی در انگلیس 

اعالم کرد.
پیتر شوارتزر بوئر، از اعضای هیات مدیره ب ام دبلیو به 
رویترز گفت: »در مورد نحوه ارائه این خدمات در لندن 
درس ه��ای الزم را گرفته ایم. این خدمات بیش از ۳۶۰ 

هزار مشتری در سراسر جهان دارد.« 

تبعیض هالیوودی پرداخت دستمزدها
گاردین گزارش داد هیالری 
س��وانک بازیگری که دو 
در  را  اس��کار  جای��زه 
کارنامه اش دارد، با انتقاد شدید از هالیوود گفت درآمد 
بازیگران مرد بیش از ۱۰ برابر بازیگران زن اس��ت. این 
 بازیگر نحوه پرداخت هالیوود را شکستی برای این سیستم 

خواند. 
وی ک��ه ب��رای مخاطبان��ش در ل��س آنجل��س و 
پ��س از اک��ران فیلم جدی��دش »مرد خان��ه« صحبت 
 می ک��رد گفت درآم��د او اگر مرد بود خیلی بیش��تر از 

این می بود. 
او گف��ت: هم��کاران مرد م��ن ۱۰ بار بیش��تر از من 
دریاف��ت می کنن��د؛ ۱۰ بار. نه دو براب��ر بلکه ۱۰ برابر 
برای همان ش��غلی ک��ه م��ن دارم. روی کره زمین دو 
جن��س مذکر و مونث وج��ود دارد که هر ی��ک به نوع 
خودش��ان قابل احت��رام، جالب توجه، ش��گفت انگیز و 

تاثیرگذار هستند. 

پرتاب فضاپیمای نسل جدید ناسا
ب��ه گزارش س��ی ان ان، س��ازمان 
فضای��ی امریکا )ناس��ا( فضاپیمای 
بدون سرنشین اوریون )شکارچی( 
را از پایگاه هوایی کیپ کاناورال در 
ایال��ت فلوریدا ب��ا موفقیت به فضا 

پرتاب کرد. 
این پرواز آزمایش��ی ح��دود چهار و نیم س��اعت به 
ط��ول انجامی��د و در این م��دت اوریون دوب��ار به دور 
زمی��ن چرخید. س��ازمان فضایی امریکا قص��د دارد از 
این فضاپیما برای فرس��تادن فضانوردان به سیاره مریخ 

استفاده کند. 
پرت��اب  اهمی��ت  درب��اره  هوان��وردی،   کارش��ناس 
موفقی��ت آمی��ز اوری��ون می گوید، ه��دف از این پرواز 
اطمین��ان حاص��ل ک��ردن از عملکرد درس��ت برخی 
س��امانه ها نظیر کپس��ول، س��امانه فرار خدمه پرواز و 

سپرهای محافظتی اوریون بود. 
براساس برآورد ناس��ا حتی اگر همه چیز طبق برنامه 
پیش رود س��فر انس��ان به مریخ پیش از ۲۰۳۰ محقق 
نخواه��د ش��د، ام��ا هم اکنون مناب��ع مالی ناس��ا برای 
دس��تیابی به اهداف تعیین ش��ده کافی نیس��ت و این 
سازمان می بایس��ت تا موعد تعیین شده بر موانع فنی 
بس��یاری فایق آید. انتخاب مری��خ درمقام هدف بعدی 
اکتش��اف های فضایی با فرض اهمیت داش��تن حضور 
انس��ان در فضا انتخابی منطقی اس��ت، اما دستیابی به 
ای��ن هدف در بس��یاری وجوه نیازمند دانش سیاس��ی 

است تا موشکی. 

دخالت اروپایی ها در اقتصاد یونان

ضریب نفوذ سیم کارت های واگذاری طی  سال های 86 تا 93
ت�ا پای�ان خرداد ماه امس�ال 
ح�دود 122 میلیون و 196 هزار 
س�وی  از  س�یم کارت   917 و 
اپراتورهای مختلف تلفن همراه 
واگ�ذار ش�ده و ضری�ب نف�وذ 
واگذار ش�ده  کارت های  س�یم 
ب�ه 156/95 درصد رس�یده که 
این آمار نس�بت به س�ال قبل 

1/8درصد رشد داشته است. 
ب�ا این وجود بخ�ش مهمی از 
این س�یم کارت ها در حال حاضر 
غیرفعالن�د و تنه�ا 65 میلیون 
و 208 هزار و 934 س�یم کارت 

فعال است.

بس��یاری از مواد آرایشی و بهداشتی در همه کش��ور ها و نه فقط ایران، کاالی وارداتی 
هستند. از جمله کرم های زیبایی یا شامپو، عطر یا چسب دندان مصنوعی. 

وقتی در کشوری کاالی وارداتی نمایندگی داشته یا تحت لیسانس شرکت دیگری کاالیی 
تولید می شود، معموال برچسب  یا ترجمه ای به زبان کشور مقصد روی کاال نوشته شده است، 
اما اگر چند لغت یا چند عالمت اصلی اس��تاندارد درباره محصولی را که می خرید بشناسید، 
محصول مناسب تری انتخاب خواهید کرد. حتی اگر درست نتوانید لغت را تلفظ کنید یا اصال 
آن زبان را بلد نباشید هم راه هایی وجود دارد. مثل نقاشی لغت را نگاه کنید. یادتان می ماند 
که روی بس��ته شامپو اگر »Fettiges Haar« را پیدا کردید یعنی مخصوص موهای چرب 
اگر چند لغت با ریشه التین را بشناسید، بیشتر از آنکه به نظر می رسید اطالعات مفید از روی 
بسته بندی ها در اختیار خواهید داشت. به کمک اینترنت، بسیار راحت می توان معادل لغت یا 
ترجمه لغت ها به زبان های گوناگون را پیداکرد.  بارکد ها هم اگر کاال جعلی نباشند، اطالعات 
اولیه و درستی به ما می دهند. دو رقم یا سه رقم سمت چپ نشانه کشور تولید کننده است. 
مثال بارکدی که با عدد ۴۰-۴۴ شروع می شود، مربوط به محصول تولید شده در آلمان و برای 
محصول فرانس��ه ۳۰-۳۷ استفاده می شود و عدد بارکد مخصوص ایران ۶۲۶ است. همه چیز 
بارکد دارد. از کاشی گرفته تا صابون. اگر بارکد به راحتی از روی بسته بندی پاک یا کمرنگ 

شود هم در اصل بودن کاال فورا شک کنید. 
این روز ها با وارد ش��دن بارکد های دو بعدی »کیو- آر« )QR – مربع هایی با چیدمان 
سیاه سفید( و با توجه به امکان دسترسی به اینترنت، با کمک اپلیکیشن های بارکد خوان، 
در بیش��تر کش��ورهای اروپایی و امریکایی کار مقایس��ه کاال و قیمت ها آسان شده. کافی 
اس��ت گوش��ی را روی عالمت کیو-آر نگه دارید تا از اطالعات مربوطه باخبر  ش��وید. اگر 
بخواهید بدانید قیمت کاالی مورد نظر ش��ما در فروش��گاه های دیگر چند است، یا مشابه 
آن با یک مارک دیگر با چه قیمتی وجود دارد؟ یا اطالعات بیش��تری درباره آن محصول 
را می ت��وان فورا در اینترنت پیدا کرد و روی گوش��ی در   هم��ان لحظه اطالعات مورد نظر 
را خواند. اس��تفاده از بارکدهای کیو- آر در ایران هم روز به روز بیش��تر می ش��ود )ش��بکه 
ش��بنم: ش��بکه بازرس��ی و نظارت مردمی( که به مصرف کنندگان برای تشخیص قیمت 
 یا جعلی بودن کاال بس��یار کمک می کند.  وقتی کاالیی برچس��ب قیمت نداشته باشد به 
وضعیت اقتصادی و قوانین کشور ها بستگی دارد، اما اینکه کاالیی نوشته  یا برچسبی برای 
اطالعات نداشته باشد، در هیچ کجای دنیا قابل قبول نیست. این حق مصرف کننده است 

که از کیفیت کاالیی که می خرد، اطمینان داشته و صددرصد با خبر باشد. 
کاال ها ی��ی را ک��ه تاریخ و زمان مصرف آنها »تمام نش��ده«، اما نمی ت��وان آنها را مدت 
طوالنی نگه داش��ت معموال فروشگاه ها با قیمت هایی پایین حراج کرده و می فروشند، اما 
اگر تاریخ مصرف هرچیزی »تمام ش��ده« باش��د، هرچقدر ارزان، نباید آن  را خرید. گاهی 
بس��ته بندی بعد از تاریخ مصرف خاصیت نفوذناپذیری خود را از دس��ت می دهد و باعث 
تغییر مواد داخل بس��ته می شود.  باید هر محصول آرایشی یا بهداشتی و خوراکی طوری 
بس��ته بندی شده باش��د که فقط مصرف کننده امکان دسترس��ی به مواد  داخلی را داشته 
باشد، خمیردندان یا ماست یا ریمل چشم فرق ندارد، باید مصرف کننده الیه آلومینیومی 
درپوش یا زرورق دور آن را باز کند. اگر بسته بندی درست نباشد، شک نکنید که محتوای 
چیزی که می خرید عوض شده یا استاندارد نیست. به شیک بودن مغازه  یا قیمت گران و 
توجیه فروشنده توجه نکنید.  گرما تقریبا روی همه چیز اثر گذاشته و فساد آن را تسریع 
می کند. اگر فروشگاهی عطر یا بطری آب )فرق ندارد( را در جلوی تابش مستقیم آفتاب 
چیده یا از ظاهر بس��ته بندی کاالها متوجه ش��دید به نگهداری و نظافت کاالهای مغازه 

رسیدگی نشده، باید به مغازه دیگری رفت و پول را برای خرید زباله دور نریخت. 

نشان و نشانی محصوالت 

کوله پشتی

امروز مطلبی را در یکی از خبرگزاری ها خواندم که بسیار تاثیر گذار و حیاتی بود، اولش 
نمی خواس��تم یادداشت روزانه ام را بنویس��م و قصد داشتم به سرعت به خیابان ها رفته و 
گریه کنم و حرکات موزون س��ر دهم، منتها الزم دیدم در ابتدا این مطلب را با ش��ما نیز 
در میان بگذارم تا شادی ام را با شما تقسیم کرده باشم.  مدیرکل آموزش فنی و حرفه ا ی 
اس��تان تهران طی س��خنانی جنجالی و بحث برانگیز از یک روش بس��یار بسیار جدید و 
موثر در حوزه ایجاد درآمد پرده برداش��ت، ایش��ان در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا گفت:  
»بهترین راه کسب درآمد جویندگان کار ترویج و توسعه رشته های دارای بازار کار است. «

قسمت مهم این سخنان را تاکید می کنم:  »ترویج و توسعه رشته های دارای بازار کار«، 
و از دوس��تان تحریری��ه می خواهم که این بخش را به ص��ورت بولد و ایتالیک و زیر خط 
نمایش دهند تا دنیا ببیند که ما به فرمول نهایی رس��یدن به درآمد دس��ت پیدا کردیم و 
برگی دیگر از کتاب موفقیت های بی ش��مارمان ورق خورده اس��ت.  البته باید عرض کنم 
که ایش��ان به جزییات فرمول فوق اش��اره ای نکرد ولی از ظواهر امر پیداست که به زودی 
تحولی عظیم در حوزه درآمدزایی و اش��تغال رخ خواهد داد، بنده و دوستان خودپردازی 

به سراغ ایشان رفتیم که در ادامه خالصه گزارش مالقات با ایشان را خواهید خواند. 
هنوز ب��ه نزدیکی خانه جناب مدیرکل نرس��یده بودیم که ترافی��ک یقه مان را گرفت، 
رادیو را روشن کردیم: »محور شرق به غرب اتوبان همت حد فاصل کرج تا آمل به دلیل 
استقبال از خبر جدید آقای مدیرکل ترافیک سنگینی را مشاهد می کنیم که امید داریم 
تا ۱۰ ساعت آینده این مشکل برطرف شود. «، به زحمت و به کمک البی های مختلف به 
درب خانه ایشان رسیدیم و توانستیم از میان خیل عظیم جمعیت رد شده و ایشان را از 
نزدیک ببینیم، ش��عار های زیادی از جمعیت حاضر شنیده می شد که »بی پولی بای بای! 
بی پولی بای بای! « یا »مدیرکل تهرون، بیل و کلنگ و فرغون« یا »مدیرکل یک دونست، 
اونم واس��ه نمونس��ت« و »این چی چی بود که گفتی، بدون پول مفتی )اش��اره به دادن 
راهکار بدون تقاضای دس��تمزد(! ؟ « از آن دسته بودند. در ادامه مراسم شادمانی تعدادی 
از هموطنان پش��ت میکروفون رفته و س��واالتی را از لیونل مسی اقتصاد ایران پرسیدند و 
ایشان راه حل های مناسبی را ارائه دادند که خالصه موارد مطرح شده به قرار زیر است. 

س�وال: چگونه مشکل گرانی را حل کنیم؟  /  جواب: با ارزانی. )بعد از این جواب سه 
نفر از شدت خوشحالی راهی بهشت زهرا شده و دو نفر نیز با ژیلت رگ خود را زدند.(

سوال: چگونه در جام ملت های آسیا نتیجه خوبی بگیریم؟  /  جواب: اگر )ایشان روی 
اگر خیلی تاکید کردند( بتوانیم خوب بازی کنیم احتمال خوب نتیجه گرفتن بسیار است. 
س�وال: راه حل ش��ما برای مسائل منطقه چیس��ت؟  / جواب: راه حلی ندارم. )پس از 

این جواب،  بان کی مون نام خود را به پدرام چلنگر تغییر و از پست خود استعفا داد.(
سوال: پس کی اون قضیه حل میشه؟  / جواب: ما قبال گفتیم حل میشه پس حل میشه. 
)عده ای از دوس��تان پس از این جواب موزیک »بارون بارون بارونه هی« س��ر داده و تا صبح 
موزونانه پایکوبی کردند( در پایان نوبت به ما رسید تا پشت تریبون برویم و صحبت کنیم، از 
آنجایی که جو عجیبی به مراسم تقدیر از ایشان حاکم بود، اشک مجال صحبت نداد و تنها 

توانستیم از ایشان به خاطر این همه محبت و راهکار تقدیر و تشکر کنیم. 
خبرنگار روزنامه فرصت امروز/مراسم تقدیر از مدیرکل

بی پولی بای بای! 

ش��رکت ملی گاز ایران در هش��ت ماه نخست امس��ال ۱۰۳ میلیارد و ۷۴۳ میلیون متر 
مکعب گاز را فرآورش و به خطوط سراسری ارسال کرده است که این مقدار نسبت به مدت 
مش��ابه پارس��ال ۱۱ میلیارد متر مکعب رشد نش��ان می دهد. در هشت ماه نخست امسال، 
بی��ش از ۱۶ میلی��ارد و ۷۰۰ میلیون متر مکعب میعانات گازی تولید ش��ده که این مقدار 
در مدت مش��ابه پارس��ال، ۱۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون متر مکعب بوده است. در هشت ماه 
نخست پارسال ۶۰۷ هزار تن گوگرد در شرکت های پاالیشی )پاالیشگاه های پارس جنوبی، 
خانگیران و ایالم،( تولید ش��ده است و همچنین در هشت ماه نخست امسال تولید گوگرد 
افزایش یافته و به ۶۳٩ هزار تن رس��یده است. در بازه زمانی یاد شده، یک میلیارد و ۱٨۰ 
میلی��ون متری��ک تن ال پی جی و ٩۷۰ هزار متریک تن اتان نیز تولید ش��ده که این میزان 

در هشت ماه نخست پارسال ۵۱٨ متریک تن LPG و ٩٩۶ متریک تن اتان بوده است. 

نوشین پیروز
روزنامه نگار و جهانگرد

در ش��ش س��ال اخیر و با آغ��از بحران 
از  یک��ی  به عن��وان  یون��ان  اقتص��ادی 
ضعیف تری��ن اقتصادهای عض��و اتحادیه 
اروپا دخال��ت مقامات کوچ��ک و بزرگ 
اروپ��ا در ام��ور داخلی و اقتص��ادی این 
کش��ور ادام��ه دارد ک��ه آخری��ن نمونه 
آن س��خنان اخی��ر آقای یونک��ر، رییس 
کمیس��یون اروپا در ام��ور داخلی یونان 
اس��ت. وی مدعی ش��ده بود مردم یونان 
می دانن��د »معن��ای غل��ط در انتخاب��ات 
ریاست جمهوری برای کشورشان و حوزه 
یورو چیس��ت و ما تمایل داریم نیروهای 
افراطی در یونان به قدرت نرس��ند«. این 
س��خنان در آس��تانه انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری ای��ن کش��ور ک��ه در پارلمان 
برگزار می ش��ود، موجب واکنش هایی در 
میان احزاب این کش��ور شد و در نهایت 
یونکر چند روز بعد مجبور به عقب نشینی 
ش��د اما چنین اظهارات��ی در امور داخلی 
این کش��ور همچنان ادامه دارد. در سفر 
آقای موسکوویس��ی کمیسر مالی اروپا به 
آتن وی نیز مدعی ش��د م��ردم یونان در 
سال های اخیر فداکاری های زیادی انجام 
داده اند و حیف اس��ت دوباره این کش��ور 

در مقابل خط��ر خروج از حوزه یورو قرار 
گیرد. در آس��تانه انتخ��اب رییس جمهور 
این کش��ور و احتمال برگزاری انتخابات 
پارلمان��ی، حمالت رس��انه های  زودرس 
امری��کا و اروپا به دیدگاه ه��ای اقتصادی 
حزب مخالف یونان وارد مرحله جدیدی 

شده است. 
این گروه از مقامات یا رسانه ها مدعی اند 
در صورت پیروزی این حزب در انتخابات 
پارلمانی، اقتصاد یونان از نظام اقتصادی 
اروپا منزوی خواهد شد و آتن دیگر هیچ 
پولی از اتحادیه اروپا دریافت نخواهد کرد 
و خ��ودداری آت��ن از بازپرداخت وام های 
بس��ته های نجات به منزله خودکشی این 

کشور خواهد بود. 
س��خنان مقام��ات اروپ��ا در حمایت از 
مقامات حاکم این کش��ور در حالی است 
ک��ه اجرای برنامه ریاض��ت اقتصادی این 
کشور در ش��ش س��ال اخیر موجب فقر 
بیش��تر در میان مردم این کش��ور ش��ده 
اس��ت. در جدیدترین گ��زارش اداره آمار 
این کش��ور آمده است ۶۰ درصد افرادی 
که نزدیک خط فقر هستند و در مجموع 
۴۵ درص��د ش��هروندان یون��ان از وضع 
زندگی خود رضایت نداش��ته و احساس 
بدبختی می کنند. ٨۲ درصد از شهروندان 
احس��اس فش��ار از وض��ع اقتص��ادی و 

اجتماع��ی خ��ود دارن��د و ۶۳ درصد هم 
بیکاری را مشکل اصلی اقتصاد بحران زده 
کشورشان می دانند. بیش از ۵۰ درصد از 
ش��هروندان یونانی بر این باورند که وضع 
اقتصادی کشورش��ان طی ۱۲ ماه آینده 
بدتر خواهد ش��د. یونانی ها در جمع ۳۶ 
کشور اروپایی، بیش��ترین احساس فشار 
اقتص��ادی و فقر را دارن��د و درباره آینده 

خود و فرزندان شان ناامید هستند. 
این کش��ور از اواس��ط س��ال ۲۰۰٩ با 
بحران مالی مواجه شد و در سال ۲۰۱۰ 
درآستانه ورشکستگی قرار گرفت. دولت 
وق��ت برای رهایی کش��ور از بحران مالی 
وامی ۱۱۰ میلی��ارد یورویی را از تروئیکا 
درخواست کرد و پس از چند ماه مذاکره 
موفق ش��د این مبل��غ را که ب��ه اجرای 
سیاست ریاضت اقتصادی گسترده منوط 
بود، دریافت کند. در اوایل س��ال ۲۰۱۱ 
این کش��ور نتوانست به رغم اجرای شدید 
سیاست ریاضت اقتصادی از بحران خارج 
شود و اقدام به دریافت وام ۱۳۰ میلیارد 
یورویی دیگری با شرایط بسیار سخت تر 
نمود. تش��دید اجرای سیاس��ت ریاضت 
اقتصادی با نظارت کامل تروئیکا در یونان 
صورت می گرفت که واکنش شدید مردم 
و احزاب مخالف سیاس��ت های اقتصادی 

دولت حاکم را برانگیخت. 

پاورقی 33

ماشین س��ازها در آن زم��ان تجربه س��اخت 
دس��تگاه های تولید لوازم خانگی را نداش��تند. 
ماشین آالت شرکت یخچال سازی پارس ماشین 
کال امریکایی بود. دوستی در آنجا داشتم به نام 
آقای مهندس کحلی. با او به توافق رس��یدم که 
مس��ئولیت نظارت بر ساخت ماشین آالت را بر 
عهده بگیرد، به ش��رطی که شرایطی مهیا کند 
تا ماشین س��ازها بتوانند برای کپی ب��رداری از 
ماش��ین آالت موجود در خط تولی��د آنها اقدام 
کنن��د. این ای��ده به خوب��ی ج��واب داد و در 
کمترین زمان تقریبا اکثر دس��تگاه هایی را که 
نیاز ب��ود، کپی برداری کردی��م. در این مرحله 
ساخت ماش��ین آالت، خالقیت و نوآوری بسیار 
می طلبید. در آن زمان کسی تصور نمی کرد که 
بتوان ماشین آالت را در داخل کشور هم ساخت. 

کارخان��ه جدید آماده ش��ده بود و دس��تگاه ها 
یکی یکی نصب و راه اندازی می ش��د. مهم ترین 
آنها قسمت رنگ بود. پیمانکار آن بسیار بدقول 
درآم��د و کل پروژه را عق��ب انداخت و ضرر و 
زیان زیادی بر شرکت تحمیل کرد. سالن ها در 
کارخانه جدید، بزرگ تر و مجهزتر می ش��دند. 
ماشین آالت و تجهیزات نیز به روز می شد. ولی 
نیروی انس��انی با همان افکار قبلی و به همان 
روش تولید دس��تی عادت داش��ت. مدت زمانی 
الزم ب��ود تا کارگ��ران به وضعی��ت جدید خو 
بگیرند. چند روز دیدم تعدادی از کارگرها س��ر 
کار نمی آین��د. با یکی از آنه��ا تماس گرفتم و 
علت را جویا شدم. گفت: »موقع کار سرم گیج 
می رود، در کارخانه شما یخچال ها راه می روند!«

شیوه انتقال به کارخانه جدید 
ح��ال با گس��ترش کارها و ب��رای نصب و 
راه ان��دازی ماش��ین آالت جدی��د، الزم ب��ود 
مهن��دس وارد کارخانه ش��ود. البته تولید در 

کارگاه قبلی، ب��دون تعطیلی، با همان روش 
دستی ادامه داش��ت. برای نصب و راه اندازی 
کارخان��ه جدید با آقای مهن��دس پناهی که 
یکی از مدیران موفق ش��رکت آزمایش بود، 
به توافق رس��یدم. روز اول به ایش��ان گفتم 
باید با تی��م خود، نیروی انس��انی موجود را 
ب��رای کار کردن با ش��رایط جدی��د آموزش 
داده و آنه��ا را آم��اده کنی. الح��ق که وی و 
تیمش این مهم را با پش��تکار زیاد به نتیجه 
رس��اندند. دهه ۷۰ برای امرس��ان دهه رشد 
بود. یکی از خصوصیات مرحله رش��د، انتقال 
رهبری از فرد به گروه اس��ت. در این مرحله 
دیگ��ر کارآفرین نمی تواند همه کارها را خود 
مدیریت کند و از افراد دیگر کمک می گیرد.

پس از نصب هر دستگاه در کارخانه جدید، 
چند نفر از کارگران را به آنجا منتقل و برای 
جایگزینی آنها نیروی جدید جذب می کردیم 

تا کار در کارگاه نیز متوقف نشود. 
ادامه دارد...

نیروی انسانی در سال 74

سلطان حسین فتاحی
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محمود فاضلی
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