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

جردن کسلر 5 ساله و محمد اسالم 
17 ساله، اعجوبه هایی که از طریق وال 
استریت و خریدوفروش سهام توانستند...

نابغههای
بورسنیویورک

ضمیمه رایگان روزانه روزنامه فـرصت امـروز

تلفن سازمان آگهی ها: 88553639

شاخص کل در روز معارفه رییس جدید بورس 448 واحد ریخت

حمایت 70 هزار واحد دوباره شکست
سهم تولید در الیحه بودجه 94 آب رفت

الیح��ه پیش��نهادی بودج��ه 94 
در حالی از س��وی دولت به مجلس 
تقدیم ش��ده که س��هم بخش تولید 
مهجورتر و کوچک تر از س��ال جاری 

در نظر گرفته ش��ده است.  در الیحه 
بودج��ه 93 مبلغ 10 ه��زار میلیارد 
تومان ب��رای یاران��ه تولی��د در نظر 
گرفته ش��د که دولت از این س��هم 

فقط یک هزار و 200 میلیارد تومان 
را به بخ��ش تولید اختص��اص داد و 
هنوز با وجود گذش��ت 9 ماه از سال 

93 درباره تخصیص این مبلغ...

نگاهسرددولت
بهبخشتولید

بازنویسیبرقآسای
اساسنامهشرکتملینفت

صنعت کاران شرکت کننده در نمایشگاه بزرگ میالن: 

صنایع دستی
ایران دوباره اوج می گیرد

استفاده از اصول روان شناسی برای تبدیل شدن به یک مدیر بهتر 

 چگونه کارمندان کمال گرا
و خودشیفته را مدیریت کنیم؟ 
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سالمتبرجای
زیباییمینشیند

محتواحرفاولرا
میزند

انضباطمالی
تنهاراهباقیمانده!

 بایدها و نبایدهای تبلیغات
لوازم آرایشی و بهداشتی 

9

 7 روند بازاریابی محتوایی که
در سال 2015 دنیا را تسخیر خواهد کرد 

 غلظت لکه نفتی
روی بودجه 94
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عزم جدی مجلس پس از 27 سال موجب شد 
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مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��امی، طرح 
شیرین سازی و انتقال آب دریای خزر به فات مرکزی 
را مورد بررس��ی ق��رار داد.  دفتر مطالع��ات زیربنایی 
ای��ن مرکز اعام کرد: طرح انتق��ال آب دریای خزر به 
اس��تان س��منان با هدف تامین نیاز شرب و بخشی از 
نیاز صنعت شهرستان های استان سمنان در افق سال 
1425 شمس��ی مطرح است. براس��اس این طرح قرار 
است س��االنه به میزان 222 میلیون مترمکعب آب از 
دریای خزر شیرین سازی شده و با استفاده از پمپاژ به 
استان سمنان انتقال داده شود. طرح مذکور با انتخاب 
گزینه برتر از میان چند گزینه که همگی آنها به نحوی 
بر انتقال آب از دریای خزر استوارند، نهایی شده است. 
ب��ه گزارش روابط عمومی مرک��ز پژوهش های مجلس 
ش��ورای اس��امی، جدا از چالش های زیست محیطی 
ط��رح، در گزارش های مربوط ب��ه آن که به دقت مورد 
بررس��ی قرار نگرفته اند، مهم ترین چالشی که در مورد 
این طرح مطرح اس��ت، مقوله زیان ده بودن آن اس��ت. 
  )B/C( ش��اخص اقتصادی نس��بت فای��ده به هزین��ه
ب��رای این طرح برابر 0/53 و نش��ان دهنده آن اس��ت 
که تقریبا نصف س��رمایه گذاری های انجام ش��ده برای 
ای��ن طرح از طریق منافع آن بازیابی می ش��ود و نصف 
دیگ��رش زیان های حاص��ل از عدم توجی��ه اقتصادی 
طرح اس��ت. این امر عاوه بر عدم ایج��اد انگیزه برای 
ورود بخش خصوصی، به نحوی دخالت دولت از طریق 

بودجه های عمومی را در آن اجتناب ناپذیر می سازد. 

نکته قابل توجه این اس��ت که شاید بتوان با بخشی از 
هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری طرح مذکور با 
افزای��ش بهره وری و مدیریت تقاض��ای مصرف آب در 
بخش های موجود به می��زان الزم، کمبودها را جبران 
ک��رد. راهکار مذکور عاوه بر پایداری بیش��تر و هزینه 
کمتر، چالش های زیست محیطی ناشی از شیرین سازی 
و انتقال آب را نیز به دنبال نخواهد داش��ت. از س��وی 
دیگر، وجود احتمالی صنایع آب بر قابل انتقال به خارج 
از استان می تواند در کاهش نیاز صنعت استان در افق 
طرح نقش بس��زایی را ایفا کند. به عبارت دیگر، وجود 
صنای��ع آب بر قابل انتقال به خارج از اس��تان نباید در 
محاسبه نیاز آبی صنعت در شیرین سازی و انتقال آب از 
دریای خزر لحاظ شود. البته الزم به ذکر است که تایید 
یا رد موارد مذکور نیازمند بررسی های دقیق تر است و 
حداقل انتظار می رود، گزینه هایی مشابه این گزینه ها 

در انتخاب گزینه نهایی طرح لحاظ شوند. 
قابل ذکر اس��ت که با توجه به کمبود آب در کش��ور، 
وقوع خشکس��الی های اخی��ر و افزایش نی��از مصارف 
بخش های مختلف، در گزینه های گوناگون تامین آب 
مناط��ق مختلف کش��ور عاوه بر مدیری��ت عرضه، به 
مدیریت تقاضا و افزایش بهره وری نیز باید توجه کافی 
مبذول داشت. بهره وری پایین مصرف آب در بسیاری 
از بخش های کشور، تغییر دیدگاه از مدیریت عرضه به 
مدیریت تقاض��ا را به عنوان گزینه های برتر تامین آب، 

مطرح کرده است. 

مع��اون برنامه ری��زی و نظ��ارت راهبردی 
رییس جمهور گفت: برداشت چهار میلیارد 
و یکصد میلیون دالر از صندوق توسعه ملی 

نادرست است. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی معاون��ت 
راهب��ردی  نظ��ارت  و  برنامه ری��زی 
رییس جمه��ور، محمدباق��ر نوبخ��ت در 
گفت وگوی��ی، درب��اره ای��ن موض��وع که 
گفته می ش��ود باتوجه ب��ه کاهش قیمت 
نفت، دولت از حساب ذخیره ارزی چهار 
میلی��ارد و یکصد میلیون دالر برداش��ت 
کرده، افزود: این حرف نادرس��ت است و 
افرادی که بر مبنای گزارش غیررس��می 
دی��وان محاس��بات اع��ام کردن��د، باید 
عذرخواه��ی کنن��د. مگر می ش��ود چهار 
میلیارد و یکصد میلیون دالر از صندوقی 
که زیر نظر س��ه قوه است، برداشت کرد 
و بعد با قاطعیت گفت، برداشت نکردیم؟ 
اگ��ر به فرض نیاز داش��ته باش��یم اجازه 
می گیری��م و برداش��ت می کنی��م. من با 
قاطعی��ت عرض می کن��م و از مطبوعات 
و کس��انی که این ادع��ا را دارند، دعوت 
می کنم اسنادشان را ارائه کنند تا ببینیم 
چه کس��انی برای تشویش اذهان عمومی 

باید عذرخواهی کنند. 
نوبخت موضوع حساب س��ازی در این مورد 
را تکذیب کرد و گف��ت: ما چهار میلیارد و 
یکصد میلی��ون دالر نفت فروختیم و بانک 
مرک��زی مع��ادل ریال��ی آن را به حس��اب 
خزان��ه ریخت. دی��وان محاس��بات هم در 
گزارش��ش اعام کرد، دولت این رقم را که 
از درآمدهای نفتی اش بود، س��هم صندوق 
و ش��رکت ها را داد و مابقی آن را به خزانه 

واریز کرد. 
وی افزود: در این ش��رایطی که دش��من ما 
را تحری��م کرده و مایل نیس��ت ما از منابع 
نفت��ی حتی پولش را برداریم، با همه این ها 
دولت دارد فعالیت می کند و برخی دوستان 
که اطاعاتشان ضعیف است، این طور رفتار 
می کنند و من دعوت می کنم مدارک شان 
را بدهند تا مشخص شود و نه تنها از مردم 
بلکه از دولت هم عذرخواهی کنند، البته ما 

قطعا خواهیم بخشید. 

 وام ارزان قیمت تا 50 میلیون تومان
به نیازمندان پرداخت شود

مع��اون برنامه ری��زی و نظ��ارت راهبردی 
رییس جمه��ور درب��اره پیش��نهاد برخ��ی 

نمایندگان برای دو برابر شدن یارانه نقدی 
اقش��ار متوس��ط و فقیر گف��ت: وقتی قرار 
اس��ت بذل و بخشش ش��ود، چرا سه برابر 
نکنی��م؟! اما اگر می خواهی��م قانون را اجرا 
کنی��م، حداکثر دولت باید نصفش را یارانه 
بده��د و بقیه اش را برای تولید، بهداش��ت، 
حمل و نقل، محیط زیس��ت و زیرساخت ها 
استفاده کند. حاال منظور این است که این 

قانون را تغییر بدهیم؟ 
ما یک بار اصاح کردیم. ما تاش��مان 
این است به کسانی که واقعا نیاز دارند 
یاران��ه بدهی��م و بقی��ه را ب��رای تولید 
و بهداش��ت س��رمایه گذاری کنیم. آیا 
کس��ی هس��ت که بگوید در اینکه ما با 
یارانه ها خدمات را ارزان کردیم، اشتباه 
کردیم؟ می خواهی��م وام ارزان قیمت تا 
50 میلی��ون توم��ان به زوج ه��ا و زنان 

سرپرست خانوار بدهیم. 
وی با بیان اینکه پیش��نهاد دو برابر کردن 
یارانه نقدی درست نیست و براساس قانون، 
یارانه نقدی باید به اقش��ار نیازمند پرداخت 
ش��ود، گفت: از مح��ل یارانه ها قرار اس��ت 
وام ارزان قیم��ت ت��ا 50 میلی��ون تومان به 

نیازمندان پرداخت شود. 

بررسی انتقال آب خزر به فالت مرکزی در مرکز پژوهش ها معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور:

خبر برداشت 4 میلیارد و یکصد میلیون دالر از صندوق توسعه ملی نادرست است 
 ابالغ احیای

سازمان مدیریت
رییس جمه��ور، مصوب��ه ش��ورای عالی 
اداری را برای احیای س��ازمان مدیریت 
و برنامه ریزی با ساختار جدید اباغ کرد. 
دکتر حس��ن روحان��ی رییس جمهور با 
امض��ای مصوبه ش��ورای عال��ی اداری، 
به طور رس��می دس��تور احیای سازمان 
مدیری��ت و برنامه ری��زی را با س��اختار 

جدید صادر کرد. 
براساس این مصوبه، سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی موظف اس��ت اقدامات الزم 
از جمل��ه تهیه و تنظیم ش��رح وظایف 
و س��اختار س��ازمانی را انجام دهد و تا 
تصویب س��اختار جدید، س��اختار مورد 

عمل معتبر است. 
 احیای س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کش��ور به عنوان اتاق فک��ر اقتصاد ایران 
سرانجام پس از گذشت یک سال و چهار 
م��اه از فعالی��ت دولت یازده��م و وعده 
حس��ن روحانی در زم��ان کاندیداتوری 
رن��گ و ب��وی حقیقت به خ��ود گرفت 
ک��ه ب��ه زودی ش��اهد تغیی��ر تابل��وی 
معاونت برنامه ری��زی و نظارت راهبردی 
رییس جمه��وری به س��ازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور خواهیم بود. 

نمای تبلیغات
نمای خودرو

نمای گردشگری

نمای اوقات خوش
نمای سالمت

نمای  دیجیتال

نمای صنعت
نمای بازرگانی

نمای خانه                

نمای حقوقی
نمای آموزش

نمای مالی



و  ح�اك�میت��ی  وظ�ای���ف 
و  نف��ت  وزارت  تصدی گ��ری 
شركت ملی نفت در هاله ای از 
ابهام قرار دارد. اگرچه براساس 
قان��ون وظای��ف و اختی��ارات 
وزارت نفت تمامی این ابهامات 
تعیی��ن تکلی��ف ش��ده، ام��ا 
مجلسی ها به دنبال آن هستند 
تا شراكت ش��ركت ملی نفت با 
وزارت نفت را پای��ان دهند. از 
این رو اساس��نامه شركت ملی 
نفت را پ��س از س��ال ها خاک 
خوردن و فراموش��ی به سرعت 

در دستور كار قرار دادند. 
ش��ركت ملی نفت كه پیش 
از انق��اب اختیار تام داش��ت، 
بع��د از انق��اب حاكمی��ت و 
تصدی گ��ری خ��ود را ب��ه نفع 
وزارت نفت تازه تاس��یس شده 
از دست داد و قرار شد در سال 
1366 برای آن اساس��نامه ای 
ب��ه منظ��ور مش��خص كردن 
وظایف و ش��فاف ش��دن دایره 
اختیاراتش تهیه ش��ود كه این 
اساس��نامه تاكنون با گذش��ت 
27 س��ال هنوز تهیه و تصویب 

نشده است. 
ب��ا ای��ن وج��ود، ب��ه تازگی 
مجلس طرح تهیه اساس��نامه 
در  را  نف��ت  مل��ی  ش��ركت 
دس��تور كار خود ق��رار داده و 
پیش نوی��س اولی��ه آن تهی��ه 
ش��ده اس��ت. حس��ین امیری 
خامکانی، عضو این كمیسیون 
عل��ت اصل��ی ورود مجلس را 
برای تهیه ای��ن طرح بی تفاوت 
ب��ودن وزارت نفت ب��رای تهیه 
اساسنامه می داند و به »فرصت 
امروز« می گوید: »ناچار شدیم 
ورود كنی��م. گرچه براس��اس 
قان��ون مجل��س چنی��ن حقی 
را دارد. ب��ه همی��ن منظ��ور 
پیش نوی��ش طرح اساس��نامه 
شركت ملی نفت در كمیته ای 
تهی��ه ش��د. ای��ن پیش نویس 
برای بررس��ی بیش��تر بار دیگر 
در كمیس��یون انرژی بررس��ی 
خواهد ش��د و بع��د از آن برای 
تایی��د نهای��ی به صح��ن ارائه 

می شود.«

همکاری و تعامل مجلس 
با وزارت نفت

انص��اری،  محمدس��عید 
دیگ��ر عضو كمیس��یون انرژی 
مجلس با اش��اره ب��ه اینکه در 
تهی��ه پیش نویس اساس��نامه 
ای��ن  نف��ت،  مل��ی  ش��ركت 
وزارتخانه همکاری مس��تمر و 
تنگاتنگی با مجلس داشته،  به 

»فرصت ام��روز« می گوید: »در 
تهیه اساس��نامه از كارشناسان 
و پیش نویس های��ی ك��ه پیش 
از ای��ن توس��ط وزارت نف��ت 
تهیه ش��ده بود، اس��تفاده شد. 
امیدواری��م این بار ب��ه نتیجه 
برس��یم زیرا بارها تاش شده 
تا این اساسنامه تهیه و تصویب 
شود، اما هر بار به دلیلی محقق 

نشده است.«
وی با بیان اینکه بهتر اس��ت 
فراموش كنیم چ��را مجلس به 
دنبال تهیه اساس��نامه اس��ت، 
 می افزای��د: »مهم نیس��ت چرا 
مجلس پیش قدم ش��ده، مهم 
این اس��ت كه این اساس��نامه 
تایی��د و اجرایی ش��ود. دولت 
و مجل��س ب��رای تهی��ه ای��ن 

اساسنامه همراه بودند.«
ش��ركت مل��ی نف��ت از نظر 
وزن و اختی��ارات در مقایس��ه 
ب��ا س��ایر ش��ركت ها از جمله 
گاز، پتروش��یمی و پاالی��ش و 
پخش بسیار اهمیت دارد، زیرا 
تمامی پروژه های بزرگ در این 
سال ها به این ش��ركت واگذار 
ش��ده اما بااین وجود برای آن 
س��اختاری تعیین نشده است. 
یک��ی از ابهاماتی ك��ه موجب 
ش��ده تا مجلس به دنبال تهیه 
اساس��نامه این ش��ركت باشد، 
نبود شفافیت مالی این شركت 

است. 
اقدام مجل��س در نوع خود 
قابل تقدیر اس��ت، ام��ا نکته 
اساس��ی این اس��ت كه تهیه 
اساس��نامه ش��ركت ملی نفت 
بای��د توس��ط وزارت نف��ت و 
دول��ت تهی��ه می ش��د. اینکه 
چرا با وجود اهمیت داش��تن 
مس��ئله تاكنون هی��چ دولتی 
تکلیف خ��ود را به س��رانجام 
نرس��انده موضوعی اس��ت كه 

باید به آن پاسخ داده شود. 
 منص��ور معظم��ی، مع��اون 
وزیر در برنامه ری��زی و نظارت 
بر مناب��ع هیدروكرب��وری در 
این باره ب��ه »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: »در ای��ن خصوص 
كارشناس��ی  ن�ظ�ری�ه ه���ای 
چ��را  ك��ه  دارم  متع��ددی 
هیچ گاه وزارت نفت برای تهیه 
اساسنامه پیشگام نشده است، 
اما عاقه مند نیس��تم اظهارات 
خود را اعام كنم. دالیل كافی 
برای س��کوتم در ای��ن زمینه 
دارم. بهتر است سایر مسئوالن 
از جمل��ه مدیرعامل ش��ركت 
ملی نفت ای��ران در این زمینه 

نظر بدهند.«
ب��ا  خ�ص���وص  ای���ن  در 
مدیرعامل  ركن الدین جوادی، 
ش��ركت مل��ی نفت ای��ران نیز 
تم��اس گرفته ش��د ك��ه وی   
حاض��ر به پاس��خ گویی نش��د. 
با ای��ن وج��ود از آنج��ا كه هر 
اساس��نامه به بار مال��ی منجر 
می ش��ود، الزم ب��ود یک��ی از 
وزارت نفت نیز پاس��خ گو باشد. 
از ای��ن رو، ب��ا ش��جاع الدی��ن 
بازرگانی معاون وزی��ر در امور 
حقوقی و مجل��س وزارت نفت 
درباره اینکه چ��را وزارت نفت 
برای تهیه اساس��نامه شركت 
ملی نفت پیش��گام نش��ده، به 

گفت وگو نشستیم. 
وی در مصاحب��ه ای تفصیلی 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
»در بودج��ه س��نواتی تمامی 
دولت ها برای تهیه اساس��نامه 
ش��ركت نفت تکلیف مشخص 
می ش��د، اما ای��ن كار ب��ه هر 
دلیلی هیچ گاه عملیاتی نش��د. 
در حقیق��ت، تمام��ی دولت ها 
در ابت��دای روی كار آم��دن، 
وزارت نفت را ب��رای تهیه این 

اساس��نامه مکل��ف می كردند، 
اما ب��ا وجود تهی��ه پیش نویس 
اساسنامه توس��ط وزارت نفت 
پیش نوی��س  ای��ن  هی��چ گاه 
نهایی نش��د. مجلسی ها، دولت 
نهم و دهم را مکل��ف كردند تا 
اساس��نامه ش��ركت نفت را در 
قالب الیح��ه ای تهیه كرده و به 
مجلس ارائه كنن��د، اما باز این 

كار عملی نشد.«
س��ال 90 ب��ود ك��ه مجلس 
به ص��ورت  گرف��ت،  تصمی��م 
جدی وارد كار ش��ود. تا عاوه 
بر تهیه طرح اساسنامه شركت 
ملی نفت، قوانین باالدس��تی را 
كه ضرورت بازنگری داش��ت، 
اصاح كند. تاش مجلس��ی ها 
موجب اص��اح قان��ون نفت و 
قانون تاسیس وزارت نفت شد. 

اصالح قانون نفت 
بازرگان��ی در ای��ن زمین��ه 
می گوید: »ب��رای اصاح قانون 
نف��ت جلس��ه های مش��تركی 
برگ��زار ش��د و در نتیجه قانون 
نفت ك��ه مصوبه س��ال 1366 
بود در س��ال 90 مورد بازنگری 
و اصاح قرار گرف��ت كه بر این 
اس��اس هیات عال��ی نظارت بر 
مناب��ع هیدروكرب��وری مطرح 
و تصویب ش��د ت��ا ب��ر اعمال 
حاكمی��ت و مالکی��ت عمومی 
بر منابع نفتی نظ��ارت صورت 
گیرد. همچنین در اصاح این 
قان��ون در چن��د بند س��اختار 
كل��ی ضواب��ط مال��ی دولت با 
وزارت نف��ت و وزارت نف��ت با 
ش��ركت های تاب��ع آن تعیین 
ش��د. همچنین قانون تاسیس 
وزارت نف��ت نی��ز به ص��ورت 
مش��ترک می��ان وزارت نفت و 

مجلس بررسی شد.«
به گفته مع��اون وزیر در امور 

حقوقی و مجلس وزارت نفت، 
در س��ال 91قان��ون وظایف و 
اختی��ارات وزارت نف��ت نی��ز 
تصویب ش��د. نکته مه��م این 
قانون این است كه حق اعمال 
مالکی��ت ب��ر مناب��ع نفتی در 
اختی��ار وزارت نفت قرار گرفت 
كه پیش از این بر عهده شركت 
ملی نف��ت بود. مس��ئله بعدی 
و  راهب��ری  سیاس��ت گذاری، 
برعملیات  نظارت  برنامه ریزی 
باالدس��تی و پایی��ن دس��تی 
حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و 
پاالیش وپخش بود كه برعهده 
وزارت نفت، گذاش��ته شد. در 
حقیق��ت، وظایف تصدی گری 
در اختیار چهار ش��ركت اصلی 
قرار گرفت و وظایف حاكمیتی 
ب��ر عه��ده وزارت نف��ت ق��رار 

گرفت. 
براس��اس اطاعات موجود، 
اساس��نامه  ای��ن  تهی��ه  در 
مرك��ز پژوهش ه��ای مجلس 
كارگروه��ی را با عن��وان طرح 
مل��ی  ش��ركت  اساس��نامه 
نف��ت تش��کیل داد و در آن از 
س��ازمان ها و نهادهای مختلف 
از جمل��ه مجم��ع تش��خیص 
مصلح��ت نظام برای بررس��ی 
همه جانبه دعوت كرده اس��ت. 
همچنین از سیاست های مقام 
معظم رهبری در حوزه نفت نیز 
اس��تفاده ش��ده تا پیش نویش 
تهیه شده كامل و جامع باشد. 

بازرگانی با بی��ان اینکه در 
ای��ن كارگ��روه از وزارت نفت 
نی��ز دع��وت ش��د،  می افزاید: 
»در ط��رح اولی��ه نقط��ه نظر 
وزارت نف��ت در بخ��ش مالی 
نیز تامین ش��ده است. دولت 
وزارت نف��ت را مکل��ف كرده 
تا به عنوان نماین��ده دولت از 
اساس��نامه دف��اع و دیدگاه ها 
را اع��ام كن��د. م��ا نی��ز در 
ی��ک فض��ای كارشناس��ی و 
فن��ی و تعام��ل مش��ترک ب��ا 
حفظ مواض��ع، اختی��ارات و 
ماحظ��ات دول��ت و رعایت 
دیدگاه مجلس ب��ه یک فصل 

مشترک دست یافتم.«
تهی��ه اساس��نامه ش��ركت 
ملی نف��ت بع��د از 27  س��ال 
گام��ی مثب��ت اس��ت. ب��دون 
ش��ک با توجه به قانون وظایف 
و اختی��ارات وزارت نف��ت این 
اقدام به شفاف سازی در وزارت 
نف��ت  منج��ر خواهد ش��د، اما 
بای��د منتظ��ر مان��د و دید كه 
ای��ن اساس��نامه چ��ه زمان��ی 
برای تصوی��ب نهایی به صحن 

مجلس خواهد آمد.

عزم جدی مجلس پس از 27 سال موجب شد 

بازنویسی برق آسای اساسنامه شرکت ملی نفت

 اگرچ��ه وزی��ر نف��ت از ابتدای 
س��ال جاری وعده افزایش تولید 
ب��ه می��زان روزان��ه 100 میلیون 
مترمکعب را به مردم داد تا گامی 
در جه��ت جب��ران عقب ماندگی 
از قطر به عنوان كش��ور پیشرو در 
برداشت از میدان مشترک گازی 
پارس جنوب��ی بردارد و س��پس 
ریی��س دول��ت در س��خنانی این 
وع��ده را 40 میلی��ون مترمکعب 
افزایش داد، ام��ا همچنان آمارها 
مش��خص نمی كند كه چه بخشی 

از این وعده محقق خواهد شد. 
به گزارش ایس��نا، رون��د رو به 
رش��د مص��رف گاز در كش��ور در 
سال های گذشته به گونه ای بوده 
كه همواره میزان مصرف از تولید 

پیش��ی گرفته و این ام��ر تا جایی 
پی��ش رفته ك��ه ای��ران به عنوان 

دومین كشور دارای ذخایر 
گازی در دنیا نتوانس��ته در 
بازاره��ای بین المللی نقش 
چندان��ی در ص��ادرات گاز 

داشته باشد. 
براس��اس این گ��زارش، 
روند مصرف گاز در كش��ور 
ب��ه صورتی اس��ت ك��ه در 
برخ��ی س��ال ها تامین گاز 

در فصل زمستان با سختی صورت 
گرفت��ه به طوری ك��ه گاز رس��انی 
ب��ه نیروگاه ها كاه��ش یافت و در 
برخ��ی مواق��ع گاز صنای��ع قطع 
شده است. اما میدان گازی پارس 
جنوبی كه با قطر مش��ترک است 

یکی از منابع عظیم گازی كش��ور 
به ش��مار می رود كه متاسفانه در 

سال های گذش��ته آنطور كه باید 
توسعه نیافته و در نتیجه ایران در 
برداشت از این میدان مشترک از 

كشور قطر عقب مانده است. 
بر این اساس طبق برنامه ریزی 
ص��ورت گرفته اگ��ر تولی��د 50 

میلی��ون مترمکع��ب گاز از ف��از 
12، 37.5 میلی��ون مترمکع��ب 
از ف��از 12، 37.5 میلی��ون 
فازه��ای  از  مترمکع��ب 
15 و 16 و 12.5 میلی��ون 
فازه��ای  از  مترمکع��ب 
17 و 18 ت��ا پای��ان س��ال 
1393 محقق ش��ود نه تنها 
وعده زنگن��ه بلک��ه وعده 
رییس جمه��وری نی��ز در 
زمین��ه تولی��د گاز محقق 
خواهد شد. از س��وی دیگر تولید 
گازی  می��دان  از  طبیع��ی  گاز 
پارس جنوبی در س��ال 1392 با 
افزایش 22.1 میلیون مترمکعب 
در روز نسبت به س��ال 1391 به 
262.6میلیون متر مکعب در روز 

رسید و آنطور كه وزیر نفت وعده 
داده در س��ال ج��اری تولید گاز 
شیرین در پی برداشت از فازهای 
اولویت دار پارس جنوب��ی روزانه 
100 میلی��ون مترمکعب افزایش 

خواهد یافت. 
براس��اس این گزارش در حال 
میلی��ون  تاكن��ون340  حاض��ر 
فازه��ای  از  گاز  مترمکع��ب 
بهره برداری ش��ده پارس جنوبی 
برداش��ت می ش��ود كه در نهایت 
ح��دود 280 میلی��ون مترمکعب 
شیرین س��ازی ش��ده و به شبکه 
گاز رس��انی وارد می ش��ود. طبق 
آم��ار موجود این میزان در س��ال 
میلی��ون   335 مع��ادل   1392

مترمکعب بوده است. 

 از ابتدای س��ال جاری تا پایان 
آذرماه 47 میلیارد و 498 میلیون 
لیتر گازوییل و بنزین در سراس��ر 

كشور مصرف شده است. 
به گزارش ایرن��ا، مصرف چهار 
ف��رآورده اصل��ی ش��امل بنزین، 
نفت گاز، نفت كوره و نفت س��فید 
در 276 روز امسال به بیش از 60 
میلیارد لیتر رسید كه در مقایسه 
با مدت مشابه س��ال گذشته 3.4 

میلیارد لیتر كاهش داشت. 
از ابتدای امس��ال تا پایان آذرماه، 
روزانه ب��ه ط��ور میانگی��ن 69.8 

میلیون لیتر بنزی��ن، 102 میلیون 
و 300 ه��زار لیتر نف��ت گاز، 37.9 
میلی��ون لیتر نف��ت ك��وره و 8. 7 
میلی��ون لیتر نفت س��فید مصرف 
ش��ده اس��ت. در 276 روز امسال، 
60 میلی��ارد و 361 میلیون و 200 
هزار لیتر انواع فرآورده نفتی مصرف 
شد كه این مقدار در قیاس با مدت 
مشابه پارسال، سه میلیارد و 349 
میلیون و 700 ه��زار لیتر كاهش 
داشته اس��ت. گزارش شركت ملی 
پخش فرآورده های نفتی نش��ان 
می دهد ك��ه از ابتدای امس��ال تا 

پایان آذرم��اه، 19 میلیارد و 264 
میلیون و 800 ه��زار لیتر بنزین، 
28 میلیارد و 234 میلیون و 800 
هزار لیتر نف��ت گاز، همچنین 10 
میلی��ارد و 460 میلی��ون و 400 
هزار لیتر نفت ك��وره و دو میلیارد 
و 401 میلی��ون و 200 هزار لیتر 

نفت سفید مصرف شده است. 
مقایس��ه آم��اری مص��رف این 
فرآورده ه��ای نفتی در ب��ازه زمانی 
276 روز امسال با مدت مشابه سال 
قبل حکای��ت از آن دارد كه مصرف 
بنزین و نف��ت گاز دو درصد رش��د 

و مصرف نفت ك��وره نیز 27 درصد 
كاهش داش��ته اس��ت. همچنین 
مقایسه مصرف نفت سفید 9 ماهه 
امسال با مدت مش��ابه پارسال )دو 
میلیارد و 677 میلیون و 200 هزار 
لیتر( نیز از كاهش 10 درصدی این 

فرآورده نفتی حکایت دارد. 
 در 276 روز امسال 19 میلیارد 
و 264 میلی��ون و 800 هزار لیتر 
بنزین مصرف ش��ده اس��ت كه از 
رش��د دو درصدی آن در قیاس با 
مدت مشابه پارسال حکایت دارد. 
برپایه این گ��زارش، در این بازه 

زمانی، روزانه به طور میانگین 69 
میلیون و 800 ه��زار لیتر بنزین 
مصرف ش��ده اس��ت. این گزارش 
همچنین حاكی است كه در مدت 
مشابه پارسال )276 روز( مصرف 
بنزین 18 میلیارد و 795 میلیون 

و 600 هزار لیتر بود. 
آماره��ای مقایس��ه ای نش��ان 
می ده��د در 276 روز امس��ال، 
مصرف این فرآورده نفتی )بنزین( 
نس��بت به مدت مش��ابه پارسال 
469 میلی��ون و 200 ه��زار لیتر 

افزایش داشته است. 

جزییات برداشت گاز پارس جنوبی تا پایان سال 
تولید 10 تا 50 میلیون مترمکعب عقب تر از برنامه 

 مصرف بیش از 47 میلیارد لیتر بنزین و گازوییل در کشور
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تایید و تکذیب خبر لغو جریمه 
 پاکستان به خاطر تاخیر 

در واردات گاز از ایران
روزنامه فایننشیال تایمز، روز شنبه از توافق تهران و 
اسام آباد برای لغو جریمه »200 میلیون دالر در ماه« 
به خاطر عقب انداختن واردات گاز از س��وی پاكستان 
خبر داد. به نوش��ته ای��ن روزنامه، پاكس��تان بارها بر 
اقتصادی بودن واردات گاز از ایران تاكید كرده اس��ت؛ 
با این حال، مقام های اس��ام آباد از فش��ار واش��نگتن 
برای عقب انداخت��ن واردات تا زمان لغ��و تحریم های 
ای��ران نیز خب��ر داده اند. ذخای��ر گازی پاكس��تان در 

جنوب و جنوب غربی این كشور رو به پایان است. 
شاهد خاقان عباس��ی وزیر نفت پاكستان می گوید، 
تفاهم تازه میان دو كش��ور، الزام »خری��د یا پرداخت 

جریمه« را فعا متوقف كرده است. 
عباس��ی تاكید می كند: »ما به تفاهم تازه ای با ایران 
رسیده ایم. هیچ جریمه ای از یکم ژانویه وضع نخواهد 
شد.« پاكس��تان روزانه چهار میلیون فوت مکعب گاز 
تولید می كند، اما مقام های اس��ام آباد می گویند، این 
كشور دست كم به هش��ت میلیون فوت مکعب گاز در 
روز نیاز دارد. كمبود گاز در پاكس��تان سبب شده كه 
این كشور از عرضه گاز فشرده طبیعی در ایستگاه های 
پمپ گاز خودداری كند تا بتواند گاز بیش��تری را برای 

مصارف خانگی به كار گیرد. 
یک مقام وزارت خارجه پاكستان كه خواست نامش 
فاش نشود، به فایننش��یال تایمز گفته این تفاهم تازه 
برای حسن روابط میان دو همس��ایه ضروری بود، زیرا 
اسام آباد و تهران برای مبارزه با ش��به نظامیانی كه از 
استان بلوچستان پاكس��تان به ایران حمله می كنند، 
باید همکاری كنند. به نوش��ته این روزنام��ه، از هفته 
گذشته كه طالبان به مدرسه ای در پیشاور حمله كرد، 
مقام های پاكستانی از ضرورت همکاری بیشتر با ایران 

علیه تروریسم سخن گفته اند. 
ساكب شیرانی )Sakib Sherani( مشاور پیشین 
وزارت دارایی پاكس��تان می گوی��د: گاز ایران، بخش 
مهمی از منابع تامین گاز پاكس��تان در آینده را شامل 

خواهد شد و ما نمی توانیم از آن چشم پوشی كنیم.

تکذیب ادعای فایننشیال تایمز
در همین ح��ال  وزیر نفت و منابع طبیعی پاكس��تان 
گفت: تهران و اس��ام آباد به توافق هایی در زمینه اجرای 
طرح خط لوله گاز دست یافته اند و دیدارها و گفت وگوها 
میان دو طرف برای بررس��ی چگونگی اجرای این طرح 

ادامه دارد. 
ش��اهد خاقان عباس��ی، وزیر نف��ت و منابع طبیعی 
پاكس��تان روز ش��نبه در گفت وگ��وی اختصاص��ی با 
ایرنا گفت: مسئوالن ش��ركت های ایرانی و پاكستانی 
امضا كننده ق��رارداد خط لوله گاز )ش��ركت ملی نفت 
ایران و ش��ركت سیس��تم های خطوط لوله بین ایالتی 
پاكس��تان ISGS طی چند روز آینده برای بررس��ی 
جزییات نحوه اجرای این طرح و گفت وگو در خصوص 
برخی مسایل باقیمانده، در اس��ام آباد دیدار خواهند 
ك��رد. وی گفت ك��ه هن��وز روز دقیق نشس��ت میان 

مسئوالن دو شركت یاد شده مشخص نشده است. 
وی در خص��وص مصاحبه ای كه ب��ه تازگی روزنامه 
انگلیس��ی فایننش��یال تایم��ز از او منتش��ر ك��رده 
است، ادعای این رس��انه انگلیس��ی را مبنی بر توافق 
تهران و اس��ام آباد ب��رای لغو جریم��ه 200 میلیون 
دالر در م��اه به خاط��ر تاخی��ر ط��رف پاكس��تانی در 
انج��ام تعهدات��ش در قب��ال ق��رارداد خط لول��ه گاز، 
كاما تکذیب ك��رد و گف��ت: هرگز چنی��ن حرفی را 
 در مصاحب��ه با خبرن��گار فایننش��یال تایم��ز مطرح 

نکرده است. 

بودجه عربستان بر مبنای نفت 
٨0دالری تنظیم می شود

 پایگاه خبری بلومبرگ اعام كرد: مش��اور پیشین 
دولت عربستان معتقد است كه این كشور بودجه سال 
2015 خود را براساس نفت 80 دالری تنظیم كرده تا 

از این راه اعام كند قیمت نفت افزایش می یابد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از ای��ن ش��بکه خب��ری، جان 
اس��فاكیاناكیس افزود: دولت عربس��تان ب��ه احتمال 
بس��یار زیاد بودج��ه س��ال 2015 خود را ب��ر مبنای 
نفت بش��که ای 80 دالر خواهد بس��ت كه این نشان از 

اطمینان این كشور به بازار دارد.
برنامه بودج��ه عربس��تان در حالی روز پنجش��نبه 
)چهارم دی ماه( در میان افت ش��دید قیمت نفت ارائه 
ش��د كه قیمت نفت در بودجه امس��ال عربستان 103 

دالر در نظر گرفته شده بود. 
وزارت اقتصاد عربستان نیز اعام كرد كه در بودجه 
س��ال آینده كش��ور 860 میلیارد ریال )229 میلیارد 
دالر( صرف هزینه ها می ش��ود درحالی كه درآمدهای 
كشور به 715 میلیارد ریال عربستان كاهش می یابد. 

براس��اس این گزارش، درآمد عربس��تان در س��ال 
2014 میادی برابر با یک تریلیون و 46 میلیارد ریال 
عربس��تان بود. فروش نفت خام نزدی��ک به 89 درصد 
از درآمده��ای عربس��تان را در س��ال 2014 میادی 
تش��کیل داد. در همین ح��ال، ع��راق در هفته جاری 
برنامه بودجه س��ال 2015 میادی خود را براس��اس 

قیمت نفت 60 دالر برای هر بشکه تنظیم كرد. 
اس��فاكیاناكیس گفت: همه انتظ��ار دارند بودجه ها 
براس��اس نفت 60 دالری تنظیم ش��ود، ام��ا این رقم 
پیام منفی را به بازار ارس��ال می كند، با توجه به قیمت 
سربه س��ری اقتصادی 80 دالر برای هر بش��که دولت 
عربس��تان س��عی دارد بگوید ما انتظار داریم قیمت ها 

دوباره رشد كند. 

پرونده نیروگاه مگری ارمنستان هنوز باز است
آغاز ساخت نیروگاه 
مگری از 2 ماه دیگر 

مدیرعامل شركت توس��عه منابع آب و نیروی ایران 
در مورد سرنوش��ت نی��روگاه مگری كه قرار اس��ت در 
خاک ارمنس��تان توس��ط ایران س��اخته ش��ود پس از 
سفر وزیر انرژی ارمنس��تان به ایران گفت: مطالعات در 
سمت مگری )ارمنستان( هنوز نیاز به كارهای تکمیلی 
دارد ام��ا در س��مت داخل كش��ور كاره��ای مربوط به 
نیروگاه قره چیلر تکمیل شده است. محمدرضا رضازاده 
در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه قرار است نیروگاه مگری 
در داخل خاک ارمنس��تان و نیروگاه ق��ره چیلر در داخل 
خاک ایران به موازات رودخانه ارس در مرز مش��ترک دو 
كشور اجرا شود، گفت: با توجه به تغییراتی كه در شرایط 
اقلیمی منطق��ه وج��ود دارد و با در نظ��ر گرفتن كاهش 
آب دهی رودخانه و از س��وی دیگر مجموعه پروتکل های 
موجود بین كش��ورهای هم مرز رودخانه ارس، در مرحله 
تطبیق مطالعات با فاز یک، مشخصات فنی دچار تغییراتی 
ش��د به گونه ای كه ظرفیت نیروگاه از 130 مگاوات در هر 

طرف به 100مگاوات كاهش پیدا خواهد كرد. 
وی افزود: قطر تونل هم به تناسب از 8/5 متر به 7/5 
متر كاهش پیدا می كند؛ این تغییر مشخصات پیش از 
این با وزیر انرژی ارمنس��تان مطرح شده بود و در سفر 
اخیر وی با توجه به اینکه قرارداد باید تمدید می ش��د، 

در الحاقیه آن تغییرات ذكر شد. 
مدیر عامل شركت توس��عه منابع آب و نیروی ایران 
با اشاره به اینکه تغییراتی كه در قرارداد بین پیمانکار 
ایران و وزارت انرژی ارمنس��تان باید انجام شود ظرف 
دو ماه آین��ده محقق می ش��ود تا مراح��ل اجرایی دو 
نیروگاه آغاز شود، گفت: مسائل مالی و مشکات بانکی 
بین دو كشور حل شده و با توجه به هماهنگی هایی كه 
با بانک توس��عه صادرات صورت گرفته به نظر می رسد 
ارائه تسهیات برای شروع عملیات اجرایی با سهولت 
صورت گی��رد. بنابرای��ن امیدواریم در آین��ده نزدیک 

شاهد به سامان رسیدن كارها باشیم. 

برطرف شدن نگرانی در مورد اجرای 
نیروگاه های برون مرزی 

مشکات مالی و بانکی از سال 1391 كه كلنگ احداث 
مگری زده شده بود همواره به عنوان عامل متوقف كننده 
اجرای پروژه مطرح بود و اكنون پس از گذش��ت دو سال 
به ظاهر مش��کات تامین منابع مالی و ارائه تسهیات از 
سوی بانک توسعه اسامی حل ش��ده است، گرچه پس 
از گذش��ت این زمان انتظار می رود بخ��ش مالی قرارداد 
مگری نیز تعدیل شود، اما مس��ئوالن با وجود تایید این 

مطلب درباره میزان تعدیل سخنی نمی گویند. 

 احتمال ارائه یارانه 
 LED برای المپ های

 معاون وزیر نیرو در امور برق و ان��رژی از احتمال ارائه 
المپ ه��ای LED با پرداخ��ت یارانه خب��ر داد و گفت: 
برنامه ریزی هایی در این زمینه صورت گرفته و طرح هایی 

نیز تهیه شده تا این مسئله امکان سنجی شود. 
هوش��نگ فاحتیان در گفت وگو با ایس��نا تصریح 
ك��رد: ب��ا اس��تفاده از بن��د »ق« بودجه س��ال جاری 
درصددیم تا ابتدا المپ های موجود در معابر را تبدیل 

به LED كنیم. 
وی ب��ا تاكید بر اینکه پوش��ش های بس��یاری برای 
توس��عه مصرف  المپ های LED با توج��ه به كاهش 
مص��رف ب��رق در ای��ن تکنول��وژی ص��ورت گرفته و 
می گیرد، گف��ت: امیدواری��م در مرحل��ه اول تعویض 
المپ ه��ای معابر اجرایی ش��ود. در عین ح��ال اكنون 
اس��تقبال خوبی در خانواده ها برای استفاده از این نوع 

المپ ها صورت گرفته است.
معاون وزیر نیرو در امور ب��رق و انرژی با تاكید بر اینکه 
تاش می ش��ود در س��اختمان های جدید از المپ های 
LED استفاده ش��ود، این مس��ئله را نکته حائز اهمیت 
خواند و گفت: وزارت نیرو نیز از این روند استقبال می كند. 
فاحتیان همچنین تاكید ك��رد: كاربرد المپ های 
LED  با توجه به طول عمر مناسبی كه دارند و هزینه 
برق مصرفی را نس��بت به المپ های رش��ته ای كاهش 

می دهند، در دراز مدت یک امر اقتصادی است. 
سابقه استفاده از المپ كم مصرف یارانه ای در ایران 
به س��ال 1379 بازمی گردد. این طرح تا پیش از سال 
1385 توسط شركت توانیر و برخی شركت های توزیع 
دنبال ش��ده و در آن سال به س��ازمان بهره وری انرژی 
ایران )سابا( اباغ ش��د و هدایت و اجرای فعالیت های 
تعریف شده در طرح، توس��ط این سازمان ادامه یافت. 
ش��ركت توانیر به عنوان متولی طرح توس��عه استفاده 
از المپ كم مصرف دركش��ور، در یک دوره 10 س��اله 
)س��ال های 1379 تا 1388( موفق ب��ه توزیع حدود 
108 میلیون ش��عله المپ كم مصرف یارانه ای توسط 
سازمان ها و شركت های زیرمجموعه خود شد و بیش 
از 93 میلیون ش��عله از المپ های فوق در س��ال های 

1387 و 1388 توزیع شد. 
از س��ال 1389 تاكن��ون، فعالی��ت اصل��ی طرح بر 
اجرای پ��روژه اص��اح سیس��تم روش��نایی معابر در 
محدوده ش��ركت های توزیع نیروی برق بوده است كه 
مجموعا بیش از 260 هزار دس��تگاه چ��راغ با رویکرد 
حذف چراغ های پهن ت��اب و بخار جیوه و كاهش توان 
چراغ های بخار سدیم با حفظ اس��تانداردهای الزم در 
روشنایی معابر جایگزین شده و موجب كاهش حدود 
20 مگاوات در توان و حدود 80 گیگاوات س��اعت در 
انرژی مصرفی كشور شد. تدوین استانداردها و اجرای 
پروژه های پایلوت با استفاده از منابع نوری نوین نظیر 

LED نیز در این سال ها انجام شده است. 

بازار نفت

الهه ابراهیمی 



الیح��ه پیش��نهادی بودجه 
94 در حال��ی از س��وی دول��ت 
ب��ه مجل��س تقدی��م ش��ده که 
س��هم بخش تولی��د مهجورتر 
و کوچک ت��ر از س��ال ج��اری 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت.  در 
الیحه بودجه 93 مبلغ 10 هزار 
میلیارد تومان برای یارانه تولید 
در نظر گرفته ش��د که دولت از 
این س��هم فقط یک هزار و 200 
میلی��ارد توم��ان را ب��ه بخش 
تولی��د اختص��اص داد که هنوز 
با وجود گذش��ت 9 ماه از س��ال 
93 درباره تخصی��ص این مبلغ 
نی��ز ابه��ام وج��ود دارد. اما در 
الیح��ه بودج��ه 94 دولت مبلغ 
یارانه تولید را ب��ه نصف کاهش 
داده و س��هم پنج ه��زار و 200 
میلیارد تومانی به بخش تولید، 
حمل و نقل و بهینه سازی مصرف 
انرژی اختص��اص داده اس��ت.  
پیش بینی ها برای محقق نشدن 
فروش نفت بشکه ای 72 دالر در 
بودجه 94، تن��زل قیمت نفت و 
اراده ویژه کشورهای تولیدکننده 
نفت برای افزایش ندادن قیمت 
نفت از یک س��و و از سوی دیگر، 
وجود وابستگی کم بودجه 94 به 
فروش نفت و به جای آن افزایش 
س��هم فروش دارایی ها و اوراق 
قرض��ه دولتی که در س��ال 93، 
هیچ یک طب��ق پیش بینی های 
دولت ب��ه پیش نرفته از س��وی 
دیگر، دول��ت را ناچار ک��رده از 
بس��یاری از هزینه ه��ای خ��ود 
بکاه��د.  البته ای��ن موضوع در 
ش��رایطی اس��ت ک��ه بودج��ه 
عمرانی کشور نسبت به عملکرد 
س��ال 93، نزدیک به 60 درصد 
افزایش داشته است؛ افزایشی که 
بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
آن را راه در روی دولت از فش��ار 
احتمال��ی کاه��ش قیمت نفت 

می دانند. 

عالمت سوال جلوی 
سهم تولید در بودجه 94

ام��ا موض��وع یاران��ه تولید 
جای��ی چهره نمای��ان می کند 
که صحبت از حمای��ت تولید 

ملی و کاه��ش وابس��تگی به 
درآمده��ای نفت��ی ب��ه میان 
می آی��د. در ش��رایطی ک��ه 
زیرساخت ها برای رشد و بهبود 
ش��رایط تولید فراهم نیست و 
فشارهای خارجی نیز از سوی 
دیگر هر روز کمر بخش تولید 
را خمیده ت��ر می کند، موضوع 
اختصاص سهمی حداقلی برای 
یارانه تولید، برجسته می شود. 
بخش تولید کشور از ابتدای 
فاز نخست هدفمندی یارانه ها، 
هر روز متحمل فشار بیشتری 
شد، همچنین وجود تسهیالت 
بانکی با 22درصد این فش��ار 
را تش��دید کرد. ه��ر دو دولت 
ده��م و یازده��م در مقابل به 
این بخ��ش وعده یاران��ه ای را 
دادند که هیچ گاه محقق نشده 
و ب��ا توجه ب��ه پیش بینی های 
انجام ش��ده در الیح��ه بودجه 
94، ش��انس تحقق آن نیز کم 

به نظر می رسد. 
بنابراین، وجود عالمت سوال 
در تطابق وعده ها ب��ا عملکرد 
طبیعی اس��ت. همین عالمت 
س��وال اس��ت ک��ه در مقابل 
پرسشی نظیر اینکه با توجه به 
مشکالت بخش تولید می توان 
تخصیص این مقدار بودجه را 
به این بخش منطقی دانست، 

قرار می گیرد. 

یوس��فی،  قل��ی  محم��د 
کارش��ناس  و  اقتص��اددان 
بخش صنعت در پاسخ به این 
پرس��ش به »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: »ای��ن موض��وع را 
می توان پذیرف��ت که دولت با 
فشارهای بسیار زیاد هزینه ای 
مواجه است و درآمدهای نفتی 
به ش��دت کاهش پیدا کرده اما 
در چنین ش��رایطی الزم است 
که دولت از هزینه های س��ایر 
وزارتخانه ها  بکاهد و به بخش 
تولید و کش��اورزی اختصاص 
دهد چون ای��ن دو بخش مولد 
ب��وده و از اهمی��ت بس��یاری 

برخوردارند.«
او می افزاید: »عقیده من این 
اس��ت که دولت باید در الیحه 
پیش��نهادی بودجه 94، سهم 
بیشتری را برای این دو بخش 
درنظر می گرف��ت. اگ��ر هدف 
دولت خروج از تورم است باید 
هزینه بخش های تورم زا نظیر 
وزارت کش��ور و وزارت دفاع را 
در ش��رایط صلح کم کرده و به 
وزارت صنعت اختصاص دهد، 
اما ب��ا توجه به الیح��ه بودجه 
94 به نظر می رسد موضوعات 
غیراقتصادی نقش پررنگ تری 
در تعیین بودجه داشته است.«

علیرضا پورفرج اقتصاددان، 
در گفت وگو با »فرصت امروز« 

بی��ان می کن��د: »اختص��اص 
چنین س��همی به بخش تولید 
منطقی نیس��ت، درآمدی که 
دولت از بخ��ش یارانه ها دارد، 
ب��رای پرداخ��ت یارانه نقدی 
به خانواره��ا کافی نیس��ت و  
همی��ن موضوع موجب ش��ده 
دولت نتواند ب��ه تعهداتش در 
پرداخ��ت یاران��ه تولید عمل 
کند، مگر اینکه دول��ت یارانه 
طبقه ثروتمن��د را حذف کند 
و آن س��هم را به یاران��ه تولید 

اختصاص دهد.«
او ادام��ه می ده��د: »دولت 
به دالیلی نامعل��وم تمایلی به 
حذف یارانه ثروتمندان ندارد، 
بنابراین مجل��س باید راه های 
فرار دول��ت را از گریز از قانون 
ببندد. این موض��وع که تولید 
در یارانه سهمی نداشته باشد، 
مخالف قانون س��ال 93 بوده و 
آثار منفی بر سطح تولید کشور 

دارد.«

کسری بودجه مساوی 
فشار بیشتر بر تولید

کلی��ات الیح��ه بودجه 94، 
اعتراض بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی را به همراه داش��ته 
اس��ت. دول��ت در ای��ن الیحه 
ف��روش نف��ت را ب��ا قیم��ت 
بش��که ای 72دالر پیش بینی 

ک��رده، در ش��رایطی ک��ه 
هم اکنون نه تنها قیمت نفت به 
زیر 60 دالر رسیده، بلکه برخی 
از موسس��ات اقتصادی مطرح 
دنیا نی��ز پیش بین��ی کرده اند 
که قیمت نفت در س��ال آینده 
به زیر 50 دالر هم می رس��د. 
همی��ن موضوع موج��ب بلند 
ش��دن صدای  منتقدان شده 

است. 
اقتص��ادی  کارشناس��ان 
معتقدن��د این اتف��اق کاهش 
درآمدهای دول��ت و در پی آن 
کسری بودجه را در پی خواهد 
داشت و تامین کسری بودجه 
که اص��وال اس��تقراض از بانک 
مرکزی راهکار اصلی آن است، 
افزایش نقدینگ��ی و در پی آن 

تورم را در پی دارد. 
پورفرج، درباره کلیات الیحه 
بودجه 94 معتقد است: »یکی 
از ن��کات قوت الیح��ه بودجه 
94 وابس��تگی 30درصدی به 
فروش نفت اس��ت، اما با توجه 
به پیش بینی ه��ا درباره قیمت 
نفت، اگر قیم��ت نفت همین 
روند نزولی را در پیش بگیرد، 
دولت دچ��ار کس��ری بودجه 
خواهد ش��د و تامین کس��ری 

بودجه همواره تورم زا است.«
یوسفی در همین زمینه بیان 
می کند: »از یک الیحه بودجه 
نمی توان انتظار معجزه داشت، 
به نظر می رسد دولت یازدهم 
در بودجه بندی همان ش��یوه 
دولت های گذش��ته را در نظر 
گرفته اس��ت. البته ت��ا زمانی 
که س��اختار اقتص��ادی تغییر 
نکند، ساختار بودجه نیز تغییر 

نخواهد کرد.«
در صورت مواجه شدن دولت 
با کس��ری بودجه و استقراض 
دول��ت از بانک مرک��زی برای 
تامین این کسری، تورم حاصل   
از ای��ن اقدام موج��ب گرایش 
قیمت ها به سمت باالتر و اصوال 
ایجاد مارپیچ تورم است. همین 
تورم مضاعف می تواند شرایط 
سخت تر و فشار بیشتری را به 
بخش تولید که سهم اندکی از 

بودجه دارد، رقم بزند. 

سهم  تولید  در بودجه 94 آب رفت

نگاه سرد دولت به بخش تولید

رییس اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکنن��دگان مبلم��ان، از 
همکاری مش��ترک ایران و ایتالیا 
در این صنعت خب��رداد و گفت: 
دس��تیابی ص��ادرات مبلمان به 
90میلیارد دالر در سال گذشته، 
نش��انگر توانمندی ارزآوری این 

صنعت است. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، حس��ن 
احمدیان گف��ت: صنعت مبلمان 
ای��ران در بخش زیرس��اخت ها و 
پتانسیل های فنی و تکنولوژیک 
تولی��د، به ت��وان مناس��بی برای 
حض��ور در بازاره��ای خارج��ی 
دس��ت یافته، اما این پتانس��یل 

ب��دون توانمن��دی در اج��رای 
برنامه های بازاریابی برای صادرات 
محصوالت صنعت مبلمان کشور 
به نتیجه قابل قبول منجر نخواهد 

شد. 
رییس اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان مبلم��ان ایران 
افزود: صادرات حدود 40 میلیون 
دالر مبلمان از کش��ور طی سال 
92 نشانگر این واقعیت است که 
صنعت مبلم��ان ایران حرف های 
زیادی ب��رای بازار ه��ای خارجی 
دارد، اما این صنعت برای محقق 
ک��ردن اه��داف خ��ود در حوزه 
ص��ادرات ب��ه حمای��ت دولت از 

طریق اصالح سیاس��ت گذاری ها 
و اتخاذ تصمیم ه��ای عملیاتی و 

هدفمند نیاز مبرم دارد. 
وی تصری��ح ک��رد: اش��تیاق 
تولیدکنن��دگان مبلم��ان ایتالیا 
برای همکاری ب��ا تولیدکنندگان 
مبلمان ایران برای تولید مشترک 
محص��ول و عملیات��ی ش��دن 
نمونه های��ی از آن ط��ی ماه های 
آت��ی واقعی��ت غیر قابل انکاری از 
پتانس��یل های صنع��ت مبلمان 

کشور به شمار می رود. 
به گفته احمدیان، متاس��فانه 
در بدن��ه دول��ت توج��ه، ب��اور و 
انس��جام الزم ب��رای حمای��ت 

برنامه ریزی ش��ده و هدفمن��د از 
صنایع سبک کش��ور که صنعت 
مبلم��ان از حیث ایج��اد ارزش 
افزوده، اش��تغال و گ��ردش مالی 
س��رآمد آنه��ا اس��ت، مش��اهده 
نمی ش��ود.  وی اظه��ار ک��رد: از 
آنجا که صنعت مبلمان به عنوان 
سرآمد صنایع س��بک دنیا عمدتا 
از واحدهای تولی��دی کوچک و 
متوسط با بنیه مالی پایین تشکیل 
ش��ده، حمایت دولت از آن برای 
حضور پایدار در بازارهای جهانی، 
در گ��رو حمایت از تش��کل های 

وابسته به این صنعت است. 
احمدیان با اش��اره به برگزاری 

چهارمین نمایش��گاه بین المللی 
مبلمان اداری از 24 تا 27 دی ماه 
با حضور 90 ش��رکت صاحب نام 
تولیدی خبرداد و افزود: در حال 
حاض��ر  کاهش هزینه و ریس��ک 
ب��رای حض��ور تولیدکنن��دگان 
مبلمان ایران در نمایش��گاه های 
تخصص��ی صنع��ت مبلم��ان در 
کش��ورهای ه��دف صادرات��ی، 
مهم تری��ن اولویت��ی اس��ت که 
بای��د م��ورد توج��ه دولتمردان 
قرارگیرد که ای��ن صرفا با اصالح 
سیاس��ت گذاری ها و بدون ایجاد 
یک ریال هزینه برای دولت قابل 

تحقق است.

همکاری مشترک ایران و ایتالیا در صنعت مبلمان
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 تاخیر در اجرای طرح ها 
پذیرفتنی نیست

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تاخیر در اجرای 
طرح ها توسط هر فرد یا نهادی باشد، پذیرفتنی نیست 
و به عنوان یک وظیف��ه ملی باید پیگی��ر اجرای هفت 
طرح فوالد اس��تانی بود. گزارش ایمیدرو حاکی است، 
محمدرضا نعمت زاده در نشس��ت پیگیری هفت طرح 
فوالدی تصریح کرد: تحقق بخشیدن این طرح ها یک 
برنامه جدی محس��وب می ش��ود و تعلل در این راه از 

سوی هیچ فردی قابل قبول نیست. 
 رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمی��درو( نیز  اظهار کرد: طرح 
فوالد قائنات )خراسان جنوبی( در بخش احیا حدود 80 
درصد و در فوالدسازی حدود 33 درصد پیشرفت دارد. 
 مهدی کرباسیان افزود: کارهای مربوط به ال سی این 
طرح انجام و عملیاتی شده و تاخیر پیش آمده در این رابطه 
ناشی از مشکل میان بانک مرکزی ایران با بانک چین بود. 
 معاون وزیر صنع��ت ، معدن و تج��ارت اضافه کرد: 
مشکل اصلی این طرح تامین مالی بود که برای حل آن 

و ادامه اجرای طرح، مشارکت گرفته شد. 
 وی گفت: توسعه فعالیت در این مجتمع در ماه های 
آین��ده موجب آن می ش��ود ت��ا حداق��ل 300 نفر در 

کارگاه های این طرح مشغول فعالیت شوند. 
 کرباسیان  افزود: واحد احیای این طرح در نیمه اول 

سال آینده آماده بهره برداری می شود. 
 هفت طرح فوالد اس��تانی از 1385 در دس��تور کار 
قرار گرفت که اس��امی و موقعی��ت جغرافیایی آنها به 
این شرح است: سپیددشت )چهارمحال و بختیاری(، 
نی ریز )فارس(، میانه )آذربایجان ش��رقی(، س��بزوار 
)خراسان رضوی(، شادگان )خوزستان(، بافت )کرمان( 
و قائنات )خراس��ان جنوبی(. قرار است این واحدهای 
فوالدسازی با ظرفیت 800 هزار تن تا یک میلیون تن 

مورد بهره برداری قرار گیرد. 

رشد بیش از 22 درصدی صدور 
پروانه های بهره برداری صنعتی

طی هش��ت ماهه منتهی به آبان ماه امسال، به تعداد 
یک هزارو 935 فقره پروانه ه��ای بهره برداری صنعتی 
ایجادی توس��ط وزارت صنع��ت، مع��دن وتجارت در 
استان های مختلف صادر ش��د که در مقایسه با هشت 

ماهه سال 92 رشد 22/2درصدی را نشان می دهد. 
به گ��زارش ش��اتا، در هش��ت ماه��ه امس��ال میزان 
سرمایه گذاری محقق شده برای پروانه های بهره برداری 
صنعتی صادر ش��ده بالغ بر 47 هزار و 731 میلیارد ریال 
بوده است.  این گزارش می افزاید: در هشت ماهه امسال، 
اشتغال ایجاد شده از ناحیه صدور پروانه های بهره برداری 

صنعتی ایجادی برای 286 هزارو 86 نفر بود. 
در ادامه این گزارش تصریح شده است: در این مدت 
تعداد پروانه های بهره برداری صنعتی ابتدا به اس��تان 
آذربایجان شرقی با 193 واحد، سپس به استان خراسان 
رضوی ب��ا 123 واحد، اس��تان قزوین ب��ا 107 واحد و 

استان قم با 102  واحد  تعلق داشته است. 
همچنی��ن در ای��ن مدت ب��رای محص��والت کانی 
غیر فلزی بیش��ترین پروانه های بهره برداری صنعتی با 

278 فقره صادر شده است.

ایران 5درصد از سهم بازار فوالد 
عراق را دارد

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
گفت: کش��ور عراق ساالنه هش��ت میلیون تن واردات 
فوالد دارد که از این بازار، ایران با صدور س��االنه 400 

هزار تن فوالد، سهم پنج درصدی دارد. 
به گ��زارش ایلن��ا، احم��د دنیان��ور افزود: مش��کل 
نقل وانتقال پول و اولویت تامین نیاز داخل باعث ش��د 
که چندان به بازار کشورهای دیگر توجه نشود و اکنون 

ترکیه تامین کننده اصلی فوالد مورد نیاز عراق است. 
وی بازارس��ازی و بازارشناس��ی صنعت فوالد را الزمه 
افزایش صادرات این صنعت و حرکت به س��مت اقتصاد 
بدون نفت دانست و  اظهار کرد: الزمه دستیابی به صادرات 
مناسب در صنعت فوالد ابتدا باید مشکل نقل و انتقال ارز 
برطرف شود، از آنجا که در سال های اخیر ایران وارد کننده 
اصلی فوالد بوده چندان به صادرات توجه نشده است. به 
گفته وی، ایران از بازار چهار میلیون تنی فوالد افغانستان، 
سهم 150 هزار تنی دارد و پاکستان تامین کننده اصلی نیاز 

این کشور محسوب می شود. 
عض��و هیات مدیره انجمن یادش��ده گفت: عمر بخش 
خصوصی در صنعت فوالد ایران بیش از 10 سال نیست 
و سازمان توسعه تجارت باید در زمینه بازارشناسی فعال 
ش��ود تا زمینه صادرات تولیدات بخش خصوصی فراهم 
ش��ود.  وی تاکید کرد: فوالد تولیدی ایران از نظر کیفیت 
و قیمت قابلیت رقابت با کش��ورهای منطقه را دارد.  وی 
یادآور شد: امروز 50 درصد از ظرفیت تولید فوالد کشور 
فعال است و سال گذشته ایران یک میلیون تن صادرات 
اس��لب )فوالد تخت( و ورق های خاص فوالدی داشت و 
پیش بینی می شود. این رقم در سال جاری به 800 هزار 
تن برسد که تاکنون این رقم تحقق یافته است.  ایران در 
منطقه خاورمیانه نخستین تولیدکننده و در سطح جهان 
پانزدهمین فوالد ساز محس��وب می شود.  مجموع فوالد 
خام و تولیدات این بخش در سال گذشته به ترتیب افزون 
بر 15.6 و 16.5 میلیون تن ثبت ش��ده که نسبت به سال 
91 در زمینه فوالد خام رشد 8. 8 درصدی به دست آمد، 
اما تولیدات فوالدی کاهش پنج درصدی داش��ت. انتظار 
می رود میزان فوالد خام تولیدی تا پایان امس��ال به 17 

میلیون تن برسد. 

قیمت سراتو 10 میلیون تومان 
باالتر از بهای واقعی آن است

عضو اتحادیه نمایش��گاه داران گفت: قیمت س��راتو 
10میلیون تومان باالتر از بهای واقعی آن است! 

س��عید موتمنی، عضو اتحادیه نمایش��گاه داران در 
گفت وگو با ایلنا اظهار کرد: در حال حاضر قیمت برخی 
خودروها نظیر تندر 90، پژو 206 تیپ 2، سراتو و دنا به 
دلیل عرضه کم این محصوالت در بازار و نیز مش��خص 
نبودن قیمت آنها و مش��کالت خودروسازان با شورای 

رقابت باالست. 
وی با بیان اینکه بازار س��یاه 206 تیپ 2 داغ است، 
گفت: این محصول تولید نمی ش��ود و در بازار نیست و 

قیمت آن تا 36 میلیون تومان هم رسیده است. 
موتمنی اف��زود: همچنی��ن قیمت تن��در 90 ایران 
خودرو تا 42.5 میلیون توم��ان و بهای تندر 90 پارس 
خودرو به دلیل عرض��ه محدودتر به 44 میلیون تومان 
هم رسیده است.  وی تصریح کرد: مردم در حال حاضر 
سراتوی با آپش��ن های ساده را س��ه ماهه 90 میلیون 
تومان ثبت نام کرده ان��د، این در حالی اس��ت که این 
خودرو 10 میلیون تومان گران تر از بهای اصلی آن است 
و به این قیمت نمی ارزد و خریداری هم در بازار ندارد.  
وی در ادامه بهای س��ایر خودروها را به شرح زیر اعالم 
کرد: قیمت س��مند SE دو ایربگ 27 میلیون و 400 
هزار تومان، سمند LX تک ایربگ 29 میلیون و 300 
هزار تومان، سمند EF7 دو ایربگ 29 میلیون و 800 
هزار تومان، پژو GLX 405 دوگانه سوز 29میلیون و 
600 هزار تومان، پ��ژو SLX 405 29 میلیون و 400 
هزار تومان، پژو پ��ارس LX 39 میلی��ون تومان، پژو 
پارس LX داشبورد جدید 41 میلیون تومان، پژو 206 
تیپ 2 به قیمت 32 میلیون و 700 ه��زار تومان، پژو 
206 تیپ 5 به قیمت 36 میلی��ون و 100 هزار تومان 
و پژو 206 صندوقدار v 8 به قیمت 35 میلیون و 600 

هزار تومان در بازار عرضه می شود. 
همچنی��ن رن��و تندرA2ب��ه قیم��ت 41 میلیون و 
500هزار تومان، رنو تندراتوماتیک 55 میلیون تومان، 
سایپا 151 ای ایکس 17 میلیون تومان، سایپا 151 با 
بهای 15 میلی��ون و 500 هزار توم��ان، تیبا  ای ایکس 
25میلیون و 200 ه��زار تومان، تیب��ا اس ایکس 23 
میلیون و 700 هزار تومان و تیبا 2 هاچ بک 27 میلیون 

تومان به فروش می رسد. 

هدف گذاری لیفان برای حفظ و 
افزایش سهم بازار خود در ایران

رییس لیف��ان موت��ورز چی��ن از برنامه ای��ن گروه 
خودروس��ازی برای افزایش سرمایه گذاری و گسترش 
زمینه های همکاری با ش��ریک تجاری خ��ود در ایران 

خبر داد. 
یی��ن مین��گ ش��ان ، با بی��ان ای��ن مطل��ب گفت: 
ما ب��ه دنب��ال حف��ظ موقعی��ت برت��ر و موف��ق خود 
در ای��ران هس��تیم و اف��ق اس��تراتژیک و محوری��ت 
 مدیری��ت مناب��ع خ��ود را روی این موض��وع متمرکز

 کرده ایم. 
وی اظهار ک��رد: افزون ب��ر 10 س��ال از صادرات 
خودروه��ای س��واری لیفان ب��ه بازاره��ای مختلف 
صادراتی می گذرد و ایران یکی از مهم ترین همکاران 
ما در زمینه تولی��د و عرضه خودرو در این س��ال ها 

بوده است. 
مینگ ش��ان ادامه داد: مطالعات دامنه دار ما روی 
مصرف کنن��دگان ایران��ی حاکی از تمای��ل ایرانیان 
به داش��تن خودرویی با قدرت موتور باال اس��ت، در 
حالی ک��ه در نقطه مقاب��ل مصرف کنن��دگان چینی 
خودروه��ای با حجم موت��ور پایین و ک��م مصرف را 

ترجیح می دهند. 
رییس و مال��ک گروه صنعتی لیف��ان، در خصوص 
سرمایه گذاری بیشتر در ایران و مهم ترین مشکالت 
در مسیر سرمایه گذاری در صنعت خودرو کشورمان 
بیان کرد: گروه صنعتی لیفان به دنبال ایجاد موازنه 
تجاری با شریک تجاری خود در ایران است تا جایی 
که معتقدیم در برابر صادرات خ��ودرو از چین، باید 
زمین��ه واردات محص��ول از ایران فراهم ش��ود. وی 
مهم ترین مشکل در مسیر س��رمایه گذاری در ایران 
را موضوع نقل و انتقال پول دانس��ت و از پیش��نهاد 
این گروه صنعت��ی به کرم��ان موتور ب��رای معرفی 
ش��رکت های صادرکنن��ده ایرانی به منظ��ور ایجاد 

موازنه تجاری خبر داد. 

کارگروه های تخصصی تدوین 
برنامه ششم تشکیل شد

وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت چه��ار کارگروه 
تخصصی را به منظور س��اماندهی تدوین برنامه ششم  

ایجاد کرد. 
به گزارش ش��اتا؛ ای��ن کارگروه ها ش��امل کارگروه 
تولیدات صنعتی و معدنی به ریاست معاون امور معادن 
و صنایع معدنی، کارگروه توس��عه سرمایه های انسانی 
به ریاست معاون آموزش، پژوهش و فناوری، کارگروه 
س��رمایه گذاری و تامین مالی به ریاس��ت معاون امور 
صنایع و کارگروه امورتجارت به ریاست معاون توسعه 

بازرگانی داخلی هستند. 
براین اس��اس، اعضای کارگروه تمام��ی معاونت ها، 
س��ازمان ها و حوزه های تابع��ه وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت هس��تند ک��ه برنام��ه ریزی ه��ا و اقدامات 
الزم را ب��ا برگ��زاری جلس��ات مس��تمر و به ص��ورت 
 هفتگ��ی در خص��وص تدوی��ن برنامه شش��م صورت 

خواهند داد. 

خودرو

خبر

صنعت 

فوالد 

عسل داداشلو

انتقاد صنایع چرم از باال بودن تعرفه واردات
 مواد اولیه و ماشین آالت 

 رییس انجمن صنایع چرم 
ای��ران از باال ب��ودن عوارض 
واردات م��واد ش��یمیایی و 
ماش��ین آالت تولیدکنن��ده 

چرم انتقاد کرد. 
علی حس��ن زاده دلیر، در 
گفت وگو با ایس��نا، ب��ا بیان 
اینک��ه ام��روز کارخانه داران 
ما نس��بت ب��ه کارخانه داران 
کش��ورهای همس��ایه مثل 
ترکیه و پاکس��تان هیچ گونه 

نکته مثبتی ندارند، اظهار کرد: تعرفه ای که ما برای واردات مواد شیمیایی جهت تولید 
چرم می پردازیم در این کشورها وجود ندارد. 

وی با بیان اینکه ترکیه خودش یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان این مواد شیمیایی 
است، تصریح کرد: همین موضوع س��بب می شود مشکالتی در هزینه تولید چرم پیدا 
کنیم.  رییس انجمن صنای��ع چرم ایران با انتقاد از پایین بودن کیفیت ماش��ین آالت  
داخلی گفت: سازندگان ماش��ین آالت داخلی ما در آن حد و اندازه نیستند که بتوانند 

ماشین آالت با کیفیت باال بسازند. 
 حسن زاده دلیر خاطر نشان کرد: از سوی دیگر کارخانه داران سرمایه آنچنانی ندارند 

که برای خط تولیدشان، ماشین آالت 100 هزار یورویی جدید وارد کنند. 
وی همچنین با اشاره به باال بودن تعرفه واردات ماشین آالت تولید چرم تصریح کرد: 
کارخانه داران اگر بخواهند ماشین آالت دس��ته دوم که چند سال از عمر آنها گذشته 
و قیمت ش��ان پایین تر آمده هم وارد کنند باید مبلغ گزافی باب��ت هزینه گمرکی آن 

بپردازند؛ بنابراین این مشکالت باعث شده در تولید چرم با معضالتی روبه رو شویم. 

 تولید فرش دستباف با طرح 
مازندران پیگیری می شود

مسئول امور فرش دستباف 
س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تجارت مازندران گفت: فرش 
دس��تباف با طرح مازندران 
سال هاست که توسط فعاالن 
این عرصه، تعقیب و پیگیری 
می شود و اقداماتی نیز انجام 
شده اس��ت.  به گزارش مهر، 
محم��د آق��اگل زاده پیش از 
ظهر شنبه در حاشیه جلسه 
فرش استان گفت: این طرح 

که با حمایت بسیج سپاه استان پشتیبانی می ش��ود، قرار است تا پایان دی ماه جاری، 
طرح توجیهی آن تهیه و به معاونت بسیج کشور ارسال و در صورت تصویب نهایی اجرایی 
شود.  وی افزود: در صورت تصویب این طرح در معاونت بسیج کشور، طی فراخوانی از 
طراحان و دست اندرکاران دعوت می شود تا نسبت به ارائه طرح پیشنهادی در این زمینه 
اقدام و در نهایت، با انجام مراحل فنی و کارشناسی، طرح برتر انتخاب و مبادرت به بافت، 
تولید، بازاریابی و فروش می شود.  او با بیان ضرورت اجرای طرح گفت: این طرح خواست 
و آرزوی چندین ساله فعاالن فرش مازندران بوده و جزو سند چشم انداز فرش استان نیز 
هست. فعاالن فرش مازندران، خواهان ایجاد برند و عملیات برندینگ برای فعالیت خود 
بوده و از اینکه فعالیت شان مارک و نشانی در کشور ندارد، نگران این موضوع هستند و 
اظهار گالیه می کنند.  آقاگل زاده با بیان اینکه برندسازی کار یک روزه و یک ساله نیست، 
افزود: برای ایجاد برند تجاری نیاز به زمان طوالنی اس��ت و این اقدام به منظور شروع و 
نقطه آغاز این روند طوالنی است و امید اس��ت این عملیات با موفقیت در آینده ادامه 

یابد تا فرش طرح مازندران برای سال های آتی در بازارهای داخل و خارج بدرخشد. 



پس از عب��ور انس��ان از عصر 
معامالت پایاپای، پول، مهم ترین 
ابراز معامالت از گذشته دور بوده 
است اما با وارد شدن کارت های 
پول الکترونی��ک، دومین تحول 
ب��زرگ در ای��ن زمین��ه ش��کل 
الکترونیک  کارت ه��ای  گرفت. 
credit card که در دنیا با ن��ام

ش��ناخته می ش��وند، مزای��ای 
فراوان��ی دارن��د؛ مزایای��ی ک��ه 
م��ا ب��ا بخش��ی از آن به عن��وان 
کارت های عابر آش��نا هس��تیم. 
یکی از مهم تری��ن کارکردهای 
کارت ه��ای الکترونی��ک، یعنی 
اعتب��اری ک��ه بانک ه��ا  فراتر از 
مبلغ درون حساب مشتریان به 
اف��راد می دهند، در ای��ران هنوز 
مغفول مانده است. در این باره با 
دو تن از کارشناسان اقتصادی به 

گفت وگو نشستیم: 

 فقط شکل پول عوض 
شده است

دکتر بهرام شهریاری، در این 
زمینه به »فرصت امروز« گفت: 
عاب��ر بانک ها در واق��ع یک نوع 
حمل پول الکترونیک هستند، 
ب��ه باورمن ش��اید از نظر فکری 
باعث رف��اه افراد جامعه ش��ده 
باش��د، زیرا نظام اعتباردهی به 
کارت ها وجود ن��دارد. به همین 
دلیل، از لحاظ عملکردی خیلی 
موثر نبوده اس��ت. ما یک کارت 
داریم که فق��ط هرچه در داخل 
آن اس��ت را می توانی��م خ��رج 
کنیم، در این میان فقط ش��کل 
پول نق��د به کارت عوض ش��ده 
است.  وی افزود: هنوز مردم پول 
را بیشتر از کارت دوست دارند و 
ترجیح می دهند به دلیل مسائل 
امنیتی از پول استفاده کنند. از 
سوی دیگر، امنیت کارت ها باید 
ارتقا پیدا کند و شرایطی فراهم 
ش��ود که با خطای در معامالت، 
مبلغ از حس��اب کس��ر نش��ود. 
از س��وی دیگر ع��دم آموزش و 
ش��ناخت کافی و سوء استفاده 
زی��اد از کارت ه��ا از امنیت آنها 
کاسته است. متاس��فانه در این 

ارتباط کارت های م��ا از ارزش و 
اعتماد کافی برخوردار نیستند. 

وی در م��ورد اخ��ذ کارم��زد 
توس��ط بان��ک مرک��زی گفت: 
چنانچه بانک مرک��زی بخواهد 
از کارتخوان ها کارمزد بگیرد، از 
انگیزه کم می ش��ود و نارضایتی 
عموم��ی را در پ��ی دارد و مردم 
به سمت اس��کناس می روند. با 
گرفتن کارمزد دیگر فروشگاه ها 
تمایلی به اس��تفاده از دس��تگاه 
کارتخ��وان نخواهند داش��ت و 
دوب��اره مثل قب��ل پول نقد زیاد 
می ش��ود.  دکت��ر ش��هریاری 
افزود: در حال حاض��ر، هر کدام 
از بانک ه��ا با هم رقاب��ت دارند و 
با ص��دور کارت جدید از دیگری 
س��بقت می گیرند، ام��ا کلیات 
کارت ه��ای الکترونیک هنوز در 
جامعه جا نیفتاده و فرآیند صدور 
آن درس��ت و منطق��ی رعای��ت 

نشده است. 

تسهیل در امور بانکی
 با عابر بانک ها 

دکت��ر ابراهیم رزاقی، اس��تاد 
بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران 

در ای��ن خصوص ب��ه »فرصت 
امروز« گف��ت: عاب��ر بانک ها از 
نظر دسترسی مردم به خدمات 
بانکی آس��ان بس��یار موثر بوده 
اس��ت؛ ه��م از این جه��ت که 
به س��ادگی در دس��ترس است 
و هم به جهت اینک��ه نیازی به 
مراجع��ه حض��وری در بانک ها 
نیس��ت. با وج��ود عابربانک ها 
دیگر ش��اهد صف های طوالنی 
مش��تریان در بانک ها نیستیم و 
برای کارکنان هم خوب ش��ده، 
زیرا دیگر مردم برای برداش��ت 
پول نقد سروکاری با آنها ندارند. 
اینکه در هر ساعت از شبانه روز 
که بخواهند می توانند برداشت 
 کنن��د بس��یار مثبت اس��ت اما 
عابر بانک ها اصال از امنیت کافی 
برخ��وردار نیس��تند و احتمال 
جعل و کالهبرداری در آن زیاد 
اس��ت و به راحتی با در دس��ت 
داشتن کارت، بدون اینکه وجود 
ش��خص الزم باش��د، با دانستن 
رمز می توانند برداشت از حساب 

را انجام دهند. 
وی با اشاره به معایب استفاده 
از عابر بانک ها تاکی��د کرد: عابر 

بان��ک ی��ک دس��تاورد جدید 
اس��ت ک��ه ام��کان حمل و نقل 
پول را آسان می کند و به راحتی 
می توان خرید انج��ام داد، ولی 
یک دس��ته از اف��راد که س��واد 
ندارن��د و امکان اس��تفاده از آن 
برای شان مش��کل است، چون 
به پول نقد احتیاج دارند، کارت 
خ��ود را ب��ه ناچ��ار در اختی��ار 
ش��خص دیگری قرار می دهند 
و همیش��ه افرادی هس��تند که 
از ای��ن طری��ق کالهب��رداری 

می کنند.  
دکتر رزاق��ی، در م��ورد اخذ 
کارمزد از کارتخوان فروشگاه ها 
گفت: فروشگاه ها به دلیل اینکه 
می خواهند فروش پنهان داشته 
باشند تمایل چندانی به استفاده 
از کارت خ��وان ندارن��د؛ در این 
مورد دیده ش��ده که بخش های 
خصوصی انگیزه زیادی ندارند. 
بنابرای��ن اگ��ر بان��ک مرکزی 
بخواهد از کارتخوان فروشگاه ها 
کارمزد بگی��رد، افراد کمتری به 
س��راغ کارت می رون��د ودوباره 
بازار اسکناس رواج پیدا می کند. 
وی ادام��ه داد: ش��بکه های 

ب��ا  تازگ��ی  عابر بانک ه��ا ب��ه 
مشکالت زیادی روبه رو شده اند. 
با واریز حقوق کارمندان و یارانه 
نقدی، ترافیک های س��نگین را 
درشبکه بانکی ش��اهد هستیم 
ک��ه بس��یاری از اف��راد را دچار 
مش��کل می کند، ای��ن موضوع 
می تواند به اعتماد مردم به کارت 
پول های الکترونیک ضربه بزند و 
بانک ها باید یک برنامه مشخص 
برای حل این مش��کل طراحی 
کنن��د. تع��داد عاب��ر بانک های 
کش��ور برحس��ب جمعیتی که 
داریم، پاس��خگوی نی��از مردم 

نیست و باید افزایش پیدا کند. 
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی 
سیس��تم  ک��رد:  اظه��ار 
کارتخوان ه��ای ما ی��ک عیب 
بزرگ دارن��د و آن خ��أ اعتبار 
است. در ایران بانک ها بر حسب 
حس��اب بانکی که داریم اعتبار 
نمی دهند، ولی در کش��ورهای 
پیش��رفته حتی اگر پول هم در 
حساب نداشته باش��ند، به آنها 
اعتب��ار می دهند؛ اما سیس��تم 
بانکی ما به گونه دیگری اس��ت. 
در حال��ی که این موض��وع برای 
خود بانک ها و نظ��ام اقتصادی 
کشور خوب اس��ت زیرا مردم با 
اس��تفاده از این اعتبارها بیشتر 
می خرن��د و بیش��تر مص��رف 
می کنن��د و ای��ن اعتبارها خود 
مشوقی است برای بیشتر خرج 
کردن؛ چرا مبال��غ درون کارت 
برای مش��تری ذهنیت دارد، اما 
عینیت ندارد، بنابراین راحت تر 
می توانند خرج کنن��د ولی این 
مش��تریان به طور عادی با پول 
نقد برحس��ب نیاز واقعی ای که 
دارند خرج می کنند و مدیریت 
بیش��تری بر پول نقد به نسبت 
کارت ه��ای عاب��ر خ��ود دارند. 
با وجود ای��ن، کارت ها بس��یار 
مفیدترند به شرطی که قوانین و 
اصول آن هم رعایت شده باشد. 

وی در پایان گفت: در مجموع 
ش��بکه الکترونیک برای اقتصاد 
خانواده ه��ا بس��یارمفید بوده و 
باعث ارتقای فرهنگ اقتصادی 

آنها می شود. 

انتقاد کارشناسان اقتصادی از خأل اعتباردهی به کارت های الکترونیک 

کارت های عابر همان پول است؛ نه بیشتر

وزیر اقتصاد نوس��انات نرخ ارز 
را کوتاه م��دت و گذرا دانس��ت و 
در مورد افت قیم��ت نفت گفت: 
تغییراتی که در قیم��ت نفت رخ 
داده تاثیر معن��اداری در مصرف و 

منابع کشور ندارد. 
ب��ه گ��زارش تس��نیم، عل��ی 
طیب نی��ا، وزی��ر ام��ور اقتصادی 
ودارایی در حاش��یه مراسم تودیع 
و معارفه رییس س��ازمان بورس و 
مدیرعامل بانک توس��عه صادرات 
درب��اره گرانی ن��رخ ارز و احتمال 
حرکت نقدینگی به س��مت بازار 
ارز گفت: نوس��اناتی ک��ه در بازار 
ارز رخ می ده��د و آنچ��ه طی یک 
سال و نیم قبل مش��اهده کردیم 
کوتاه مدت و گذراست؛ تغییراتی 
که در قیمت نف��ت رخ داده تاثیر 

معن��اداری در مص��رف و مناب��ع 
کشور ندارد. 

 دیگر شاهد جهش نرخ ارز 
نخواهیم بود

وی ب��ا بی��ان اینک��ه در ح��ال 
حاضر ش��رایط کش��ور مناس��ب 
اس��ت و بانک مرکزی ت��وان الزم 
برای مدیری��ت ب��ازار ارز را دارد، 
افزود: با توجه به توان ارزی بانک 
مرکزی دیگر شاهد جهش قیمت 
ارز مش��ابه آنچ��ه قب��ال رخ داده 

نخواهیم بود. 
طیب نی��ا ادام��ه داد: آنچ��ه در 
گذش��ته بر بازار ارز تاثیر داش��ت 
حجم قاب��ل مالحظ��ه نقدینگی 
طی چن��د س��ال قب��ل ب��وده و 
پتانس��یل قیم��ت ارز روی ه��م 

انباش��ته و به یک باره آزاد شد؛ در 
ش��رایط فعلی نگران افزایش قابل 
مالحظ��ه ن��رخ ارز نیس��تیم، اما 
ممکن است نوس��انات محدودی 
مانند سایر بازارها در بازار ارز هم 

رخ دهد. 
ب��ه گفت��ه وزی��ر اقتص��اد، به 
نظ��ر می رس��د بهتری��ن ب��ازار 
برای س��رمایه گذاری م��ردم بازار 
سرمایه باش��د، زیرا قیمت سهام 
در حداق��ل ممک��ن ق��رار دارد و 
تمام کارشناس��ان معتقدند تمام 

سهام ها در کف قیمتی هستند. 
وزیر اقتصاد همچنی��ن درباره 
اینک��ه آیا با کاه��ش قیمت نفت، 
دولت در نرخ پیشنهادی نفت در 
بودجه 94 تجدیدنظر خواهد کرد 
یا خیر، افزود: با توجه به بودجه ای 

که دولت به مجل��س تقدیم کرده 
و قیمت هایی ک��ه در حال حاضر 
وجود دارد، به راحت��ی می توانیم 
بودج��ه 94 را مدیری��ت کنیم و 

مشکلی ندارد. 
طیب نی��ا ادام��ه داد: الیح��ه 
بودجه این قابلی��ت را دارد که در 
شرایط کنونی کشور را اداره کند. 

طیب نیا در پاس��خ به انتقادات 
مطرح به نرخ رشد چهار درصدی 
اعالمی از س��وی بان��ک مرکزی 
گف��ت: در بحث رش��د اقتصادی 
تناقض��ی در موض��وع ص��ادرات 
غیرنفت��ی و نرخ رش��د اقتصادی 
مش��اهده نمی ش��ود، چ��را ک��ه 
بان��ک مرکزی براس��اس روش ها 
و ش��یوه های اس��تاندارد و همان 
روشی که قبال حساب های ملی را 

محاسبه می کرده رشد اقتصادی 
را نیز محاسبه و اعالم کرده است. 

وزی��ر اقتص��اد تاکید ک��رد: از 
س��ال 92 خروج از رکود ش��روع 
و از زمس��تان س��ال قب��ل رش��د 
س��رمایه گذاری مثبت شده است 
و در همین بخش ش��اهد افزایش 

تولید بوده ایم. 
طیب نیا همچنی��ن افزود: روند 
مثبت رش��د اقتص��ادی و خروج 
از رک��ود در به��ار و تابس��تان هم 
مشاهده شده و در شش ماهه اول 
سال طبق اعالم بانک مرکزی در 
مجموع تولید کشور چهار درصد 
رشد رخ داده اس��ت و این موضوع 
از اهمیت باالیی برخوردار بوده و 
خبر مسرت بخشی بعد از دو سال 

است. 

بررس��ی آم��ار بان��ک مرکزی 
حاکی از آن است که اگرچه رشد 
ماهانه چک های مبادله ش��ده هم 
از نظر تع��داد و ه��م از نظر مبلغ، 
در آبان م��اه کاهش��ی ب��وده، اما 
چک های برگش��تی همچنان در 

مسیر صعودی حرکت می کنند.
به گزارش اقتصاد آنالین براساس 
این آم��ار، در آبان م��اه 1.7 درصد از 
»تع��داد« و 5.2 درص��د از »مبلغ« 
چک ه��ای مبادله ش��ده نس��بت به 
ماه قبل کاس��ته ش��د، این در حالی 
اس��ت که در این زم��ان 3.4 درصد 
به »تع��داد« و 8.9 درصد به »مبلغ« 
چک ه��ای برگش��تی افزوده ش��ده 
اس��ت. این روند باعث ش��ده نسبت 
تعداد چک های برگش��تی به مبادله 
ش��ده در این ماه ب��ه 13.3 درصد و 
نس��بت مبلغ چک های برگشتی به 
مبادله ش��ده به 6.8 درصد برسد که 
این آمار در 30 ماه گذشته بی سابقه 
است. همچنین در هشت ماه نخست 
سال جاری نس��بت تعداد چک های 
برگش��تی به مبادله ش��ده به 12.3 

درصد رسیده که این رقم برای مدت 
مشابه سال قبل معادل 10.9 درصد 
گزارش شده است. از حیث این آمار، 
دومین ماه پاییز را می توان ماه »رشد 
چک های برگشتی« نام گذاری کرد. 
براس��اس آمار بانک مرکزی، در این 
ماه ح��دود 541 هزار ب��رگ چک به 
مبلغ 6.8 هزار میلیارد تومان برگشت 
خورد. بر این اس��اس می توان عنوان 
کرد که در م��اه آبان در ه��ر روز 18 
هزار برگ از چک های مبادله ش��ده 
ب��ه دالیل متع��دد از جمل��ه ناکافی 
بودن موجودی حس��اب برگش��ت 
خورده است. رشد »تعداد چک های 
برگشتی« نس��بت به مهر ماه معادل 
3.4 درصد و نس��بت به آبان س��ال 
گذشته 22.2 درصد ثبت شده است. 
با رش��د تعداد چک های برگشتی به 
مبلغ آن نیز در بازه ماهانه و س��االنه 
افزوده ش��ده اس��ت. بر این اس��اس، 

ارزش یا مبلغ چک های برگشتی در 
آبان ماه 8.9 درصد بیش��تر از مهر ماه 
س��ال جاری و 28.3 درصد بیشتر از 
آبان ماه سال گذشته اس��ت. اما آمار 
نگران کننده حج��م باالی چک های 
برگش��تی در بازه هش��ت ماهه نیز 
مش��خص اس��ت. بر این اس��اس در 
هشت ماه نخست سال جاری نسبت 
به هشت ماه نخست سال قبل تعداد 
چک های برگش��تی 19.8 درصد و 
مبلغ چک های برگشتی 29.8 درصد 

بیشتر بوده است.

 رکوردشکنی 3 ماهه 
طبق آم��ار در ماه های گذش��ته 
نی��ز رون��د چک ه��ای برگش��تی 
افزایش��ی بوده، ام��ا موضوعی که 
رون��د چک ه��ای برگش��تی را در 
آبان م��اه منحصربه فرد ک��رده این 
اس��ت که تعداد و ارزش چک های 

مبادله ش��ده در این ماه روند نزولی 
داش��ته، اما به رغم اف��ت چک های 
مبادل��ه ش��ده، ب��از هم ب��ه مقدار 
چک های برگش��تی افزوده ش��ده 
اس��ت. به بی��ان دیگر، ب��ا افزایش 
می توان  مبادله ش��ده  چک ه��ای 
انتظار داشت که به تبع آن به تعداد 
و مبلغ چک های برگش��تی افزوده 
ش��ود، اما در ماه آبان به رغم کاهش 
1.7 درصدی در تع��داد چک های 
مبادل��ه ش��ده و 5.2 درص��دی در 
مبلغ چک های مبادله ش��ده، روند 
چک های برگشتی کاهش نداشته 
و همچنین در مدار صعودی حرکت 
می کن��د. این روند باعث ش��ده که 
نسبت چک های برگش��تی به کل 
چک های مبادله ش��ده در دومین 
ماه پاییز رش��د قابل توجهی داشته 
باشد. براس��اس آمار بانک مرکزی 
در آبان ماه نس��بت تعداد چک های 

برگش��تی به کل چک های مبادله 
شده 13.3 درصد ثبت شده است. 
به این معن��ی که در این م��اه از هر 
100 چ��ک مبادله ش��ده بیش از 
13 برگ چ��ک برگش��ت خورده 
اس��ت. حال آنک��ه این نس��بت در 
ش��هریور ماه مع��ادل 11.8 درصد 
و در آبان م��اه مع��ادل 12.6 درصد 
بوده است. همچنین بررسی آمارها 
نش��ان می دهد که این نس��بت در 
30 م��اه گذش��ته بی س��ابقه بود و 
آخرین ب��ار در فروردین س��ال 91 
نس��بت تعداد چک های برگشتی 
به مبادله شده بیش از مقدار آن در 
آبان ماه )13.7 درصد( بوده اس��ت. 
در دومین م��اه پاییز س��ال جاری 
نسبت مبلغ چک های برگشتی به 
مبادله ش��ده به 6.8درصد رسیده 
است که این نسبت نیز در ماه های 
گذش��ته )بی��ش از 30 م��اه قبل( 
بیش��ترین مق��دار بوده اس��ت. به 
همین دلیل می توان عنوان کرد که 
آبان ماه، رکورددار نسبت چک های 

برگشتی به مبادله شده، بوده است.

دفاع طیب نیا از رشد ۴ درصدی اقتصاد 

دیگر شاهد جهش نرخ ارز نخواهیم بود

گزارش شاخص ماهانه اقتصادی در آبان ماه نشان می دهد

روند ناهمسو در آمار چک ها
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خبرنــامه

قیمت جهانی طال به ۱۱۹۵ دالر
در هر اونس رسید

قیمت جهان��ی طال در معامالت هفته گذش��ته یک 
دالر کاهش یافت و در پایان معامالت هر اونس طال در 

برابر 1195 دالر معامله شد.
به گزارش تس��نیم به نق��ل از رویترز، پ��س از آنکه 
بانک مرکزی چین گزارش داد در حال بررسی تسهیل 
مقررات مرب��وط به نقدینگی در بانک های این کش��ور 
اس��ت، افزایش پیش خریدها در بازار طال موجب شد 
که فلز زرد در روز جمعه بیشترین رشد قیمت را در دو 

و نیم هفته اخیر تجربه کند.
قیم��ت طال دی��روز به دلی��ل افزای��ش قیمت نفت 
افزایش یافت و در باالترین رقم به 1199 دالر رس��ید. 
این افزایش با کاهش قیمت نفت و تقویت ارزش دالر، 

اندکی تضعیف شد.
کاهش رش��د اقتصادی چین تقاضای فیزیکی برای 
بسیاری از کاالها و از جمله فلزات را کاهش داده است.

در معام��الت روز بعد از تعطیلی کریس��مس، حجم 
نقدینگی در ب��ازار همچنان پایین ب��ود، زیرا بازارهای 
کلیدی نظیر بازار اس��ترالیا، هنگ کنگ، س��نگاپور و 
انگلیس روز جمع��ه تعطیل بودند، اما ب��ازار نیویورک 

باز بود.

افزایش 3۷ ریالی نرخ رسمی دالر
 روز گذش��ته نرخ رس��می دالر با 37 ریال افزایش 
2710.9 تومان، پوند با 57 ریال رشد 4217.3 تومان 
و یورو با 34 ریال کاه��ش 3302 تومان قیمت گذاری 
شد. بانک مرکزی قیمت رس��می ارزها برای روز شنبه 

را مشخص کرد.
بر این اس��اس دالر ب��ا 37 ریال افزای��ش 2710.9 
تومان، پوند با 57 ریال رش��د 4217.3 تومان و یورو با 

34 ریال کاهش 3302 تومان تعیین شد.
دیروز ن��رخ 12 ارز کاه��ش و 25 ارز افزایش یافته و 

ارز هم بدون تغییر بوده است.  2

چه بر سر »روبل« آمد؟ 
به دنب��ال تش��دید بحران اقتص��ادی در روس��یه و 
کاه��ش ارزش پول ملی این کش��ور، قیم��ت روبل در 
ایران نیز در ی��ک ماه گذش��ته ت��ا 50 درصد کاهش 
یافته است. به گزارش ایسنا، در حالی با طوالنی شدن 
وضیعت نامناسب اقتصادی در روسیه اوضاع ناپایداری 
بر آن حاکم ش��ده که کاهش ارزش روبل )واحد پولی 
روس��یه( از نظ��ر داخل��ی و خارجی برای این کش��ور 

خوشایند نبوده است.
این در حالی اس��ت که س��قوط ارزش روبل موجب 
ش��ده تا مردم روس��یه ب��رای خرید هرچه س��ریع تر 
کاالهای وارداتی قبل از م��وج افزایش قیمت ها به بازار 

هجوم آورند.
کاهش ارزش روب��ل مراودات بین المللی با روس��یه 
را نیز تحت الش��عاع قرار داد به گونه ای که شرکت اپل 
فروش آنالین محصوالت خود در این کشور را متوقف 
و قیمت اپلیکیش��ن های خ��ود را برای آنها به ش��دت 
افزایش داد. برخی کش��ورها از جمله بالروس تجارت 
با روس��یه با روبل را متوق��ف کرده و اس��تفاده از دالر 
به عنوان پول واس��طه را در برنامه ه��ای تجاری خود با 

این کشور قرار دادند.
تجار ایرانی هم از آس��یب های س��قوط ارزش روبل 
بی نصیب نمانده و در صادرات با روس��یه دچار مشکل 
شدند این در حالی است که با تداوم این روند کاهشی 
صادر کنندگان نمی توانند زمان زیادی را برای دریافت 
روب��ل صرف کنن��د زیرا با ری��زش ارزش دچ��ار زیان 

خواهند شد.

اختصاص اعتبار توسط بانک 
مسکن زنجان به مسکن مهر

 مدیرش��عب بانک مس��کن اس��تان زنج��ان گفت: 
مجموع تسهیالتی که این بانک به متقاضیان در قالب 
پروژه مس��کن مهر پرداخت کرده است به شش هزار و 

191 میلیارد و 550 میلیون ریال می رسد.
به گ��زارش »اخب��ار بان��ک«، س��لمان داش��اد، 
مدیرش��عب بانک مسکن اس��تان زنجان با بیان این 
مطلب افزود: تع��داد واحدهایی که در این چارچوب 
برای دریافت تس��هیالت ب��ا آنها عقد قرارداد ش��ده 
اس��ت به 47هزار و 400 واحد می رس��د. وی اضافه 
کرد: از این تعداد 9هزار و 500 واحد مس��کونی در 
روس��تاها از محل خط اعتباری تس��هیالت مس��کن 

مهر دریافت کرده اند.
داش��اد افزود: برای آماده سازی هش��ت هزار واحد 
مس��کونی نی��ز تس��هیالت از همین مح��ل پرداخت 
شده است. مدیر ش��عب بانک مسکن اس��تان زنجان 
خاطرنشان کرد: برای نزدیک به 30هزار واحد مسکن 
مهر نیز در ش��هرهای این استان تس��هیالت مورد نیاز 

پرداخت شده است.
وی یادآور ش��د: مجموع مبل��غ قراردادهای منعقد 
شده برای مسکن مهر به ش��ش هزار و 191میلیارد و 

550 میلیون ریال می رسد.

بانک مرکزی: نرخ تورم در آذرماه با 
یک درصد کاهش ۱۷.۲ درصد شد

بانک مرکزی نرخ ت��ورم میانگین در پای��ان آذرماه 
امسال را 17.2 درصد اعالم کرد که این رقم یک درصد 

نسبت به ماه قبل کاهش نشان می دهد.
خالصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کاالها و 
خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال 

پایه 100=1390 به شرح ذیل است: 
ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق 
ش��هری ایران در آذرماه 1393 به عدد 211.7 رسید 

که نسبت به ماه قبل 1.9 درصد افزایش یافت.
ش��اخص مذکور در آذرم��اه 1393 نس��بت به ماه 
مش��ابه س��ال قبل معادل 16.7 درصد افزایش داشته 
اس��ت.نرخ تورم در 12 ماه منتهی ب��ه آذرماه 1393 
نسبت به 12 ماه منتهی به آذرماه 1392 معادل 17.2 

درصد است.
نرخ تورم نقطه به نقطه در پای��ان آذرماه 1.6 درصد 

نسبت به ماه قبل رشد نشان می دهد.

قیمتنوع ارز 

3,565دالر امریکا

4,345یورو

5,535پوند انگلیس

3,120دالر کانادا

974درهم امارت

3,615فرانک سوئیس

1,563لیر ترکیه

955ریال عربستان

1,050رینگت مالزی

12,120دینار کویت

585یوآن چین

58روپیه هند

29/9ین ژاپن

3دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

1,196,8اونس طال

440,300مثقال طال

101,640طالی 18 عیار

992,000سکه بهار ازادی

995,000سکه امامی

498,000سکه نیم

272,000سکه ربع

173,000سکه گرمی

آغاز رسمی فعالیت 
سامانه آموزش الکترونیکی بانک دی

 سامانه آموزش الکترونیکی بانک دی همزمان با حلول 
ماه ربیع االول و جشنواره دی فعالیت رسمی خود را آغاز 

کرد. 
به گزارش روابط عموم��ی بانک دی، معاون س��رمایه 
انسانی و توس��عه مدیریت بانک دی در این زمینه اظهار 
کرد: ب��ه منظ��ور توانمندس��ازی و ارزش آفرین��ی برای 
همکاران بان��ک و اس��تفاده از ابزارها و ش��یوه های نوین 
در آموزش، »س��امانه آم��وزش الکترونیک��ی بانک دی« 

راه اندازی شده است. 
مجتبی حی��دری با بی��ان اینکه این امر ب��ا توجه به 
اهمیت رش��د و بالندگ��ی کارکن��ان ش��اغل در بانک 
برنامه ریزی ش��ده اس��ت، افزود: پیش��رفت و تحوالت 
س��ریع علم و فناوری همراه با تحوالت وسیع فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی ایجاب می کند که نیروی انس��انی 
ش��اغل در مجموعه به عن��وان مهم ترین عامل توس��عه 
یک س��ازمان به منظور همگامی و همراهی با تحوالت 
مذکور و با اس��تفاده از فرصت ها و شرکت در دوره های 
آموزش��ی ضمن خدمت بتوانند به عنوان عنصری فعال 
و موثر در جهت تحقق اه��داف خود و بانک، نقش الزم 

را ایفا کنند. 

برگزاری رقابت های واترپلو باشگاه های 
آسیا با حمایت بانک گردشگری

دهمین دوره رقابت های واترپلو جام باش��گاه های آسیا 
با حمایت بانک گردشگری به میزبانی تهران برگزار شد. 

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بان��ک گردش��گری، این 
رقابت ها که با حضور هش��ت تیم از پنج کشور از دوشنبه 
24 آذر تا ش��نبه 29 آذر برپا بود، در نهای��ت با قهرمانی 
نماینده قزاقستان و نایب قهرمانی نماینده ایران به پایان 

رسید. 
م�راس���م اخ�ت�تامی��ه ای��ن مس��ابقات ب��ا حض��ور 
حجت االسالم و المس��لیمن ابوترابی ف��رد، نای��ب رییس 
مجلس شورای اسالمی، کیومرث هاشمی، رییس کمیته 
ملی المپی��ک، نصراهلل س��جادی، معاون وزی��ر ورزش و 

جوانان و جمعی دیگر از مسئوالن برگزار شد. 

 کسب یک تندیس توسط بانک 
اقتصاد نوین

بان��ک اقتصادنوین تندیس بنگاه اقتصادی پیش��رو 
در راهب��ری و کیفی��ت مدیری��ت س��المت اداری را 
کس��ب کرد. براس��اس بررس��ی های دبیرخانه جایزه 
مدیریت س��المت اداری، جایزه »مدیریت س��المت 
اداری بنگاه اقتصادی پیش��رو در راهب��ری و کیفیت 
مدیریت س��المت اداری« به بانک اقتصادنوین تعلق 

گرفت. 
به گزارش رواب��ط عموم��ی بان��ک اقتصادنوین، در 
مراس��م اختتامی��ه چهارمی��ن دوره جای��زه مدیریت 
س��المت اداری س��ازمان هایی که در زمینه پیشگیری 
از ب��روز مفاس��د اداری در قال��ب نظام ه��ای مدیریت 
راهب��ردی، فرآین��دی، س��رمایه انس��انی، فن��اوری و 
نظام ه��ای نظارتی عملک��رد بهتری داش��تند تقدیر به 
عمل آمد ک��ه بانک اقتصادنوین نیز در بخش س��المت 

اداری به عنوان بانک پیشرو معرفی شد. 

سکه طرح جدید ۹۹۵ هزار تومان
بازارسکه و ارز در حالی هفته جاری را شروع کرد که با 
نوسانات آرامی همراه بود. روز گذشته دالر3,565 تومان 
و پوند 5,535 تومان و ی��ورو4,345 تومان را دید. این در 
حالی اس��ت که طالی 18 عیار 101,640 تومان و سکه 
طرح جدید 995,000 تومان و س��که نیم هم 498,000 
تومان قیمت خورد. هر اونس طالی جهانی هم به قیمت 

1,196.8 دالر عرضه شد.

نرخنــامه

بانک نــامه

نسیم نجفی



یکشنبه
75 دی 1393 www.forsatnet.irشمــاره 123 خدمات و تجارت

 افزایش تعرفه واردات لوازم خانگی 
در سال جاری تا 85 درصد

 دبیرکل انجم��ن صنایع لوازم خانگ��ی ایران با بیان 
آنکه تعرفه واردات لوازم خانگ��ی از 55 درصد قبل به 
85 درصد در سال جاری رس��یده است، گفت: در بازار 
داخلی لوازم خانگی شاهد خروج از رکود و توسعه بازار 
هستیم ضمن آنکه تولید محصوالت اصلی لوازم خانگی 
افزایش داشته است.  به گزارش ایرنا، حبیب اهلل انصاری 
با اش��اره به افزایش قیمت لوازم خانگ��ی، اظهار کرد: 
قیمت تابعی از عوامل تشکیل دهنده آن همچون مواد 
اولیه، انرژی، هزینه های دستمزد و سایر هزینه ها است 
به گونه ای که متوسط افزایش قیمت ها در سال جاری 
حدود هشت درصد بوده است.  وی در عین حال تصریح 
ک��رد: در بخش صنعت ل��وازم خانگی ب��ه هیچ عنوان 
وضعیت گران فروش��ی نداریم.  انصاری ب��ا بیان اینکه 
در هشت ماهه نخست سال جاری تولید یخچال فریزر، 
ماش��ین لباسش��ویی و تلویزیون به ترتیب 30، 38 و 
22 درصد در مقایسه با مدت مش��ابه پارسال افزایش 
داش��ته، گفت: این آمارها نش��ان می دهد که در تولید 
لوازم خانگی با رشد تولید مواجه بودیم ضمن اینکه به 
همین نسبت واردات در این بخش کاهش داشته است.  
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران سپس گردش 
مالی تولید لوازم خانگی در کشور را هشت میلیارد دالر 
بیان کرد و گفت: 75 درصد نیاز کشور شامل انواع لوازم 
خانگی در داخل تولید می ش��ود که آبگرمکن دیواری 
با تامین 100درصد نیاز بیش��ترین و ات��و برقی با 10 
درصد تامین نیاز بازار کمترین سهم را دارند.  انصاری 
با اشاره به افزایش 15 تا 25 درصدی قیمت مواد اولیه 
در بخش لوازم خانگی گفت: هم اکنون تولیدات ایرانی 
به لحاظ کیفیت با کش��ورهای س��رآمد این صنعت از 
جمله کش��ورهای اروپایی، چین، کره جنوبی، برزیل، 
ترکیه و امریکا قابل رقابت هس��تند درحالی که قیمت 
برخی محصوالت داخلی تا 50 درصد ارزان تر از کاالی 
مش��ابه خارجی اس��ت.  وی گفت: کولر آب��ی، بخاری 
گازی، آب گرمکن، اجاق گاز، چرخ خیاطی و ماش��ین 
لباسش��ویی عمده ترین اقالم صادراتی کشور هستند 
و ارزش صادرات ل��وازم خانگی ایران س��االنه از 250 
میلیون دالر فراتر می رود.  به گفته انصاری، هم اکنون 
400 واحد تولید لوازم خانگی کوچک و بزرگ در کشور 
فعال هس��تند و 30 هزار نفر نیز به صورت مستقیم در 
این واحدها اش��تغال دارن��د.  وی س��پس از برگزاری 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی از 15 
تا 18 دی ماه در محل نمایشگاه های بین المللی تهران 
خبر داد و گفت: این نمایشگاه با شعار تولید صادرات گرا 
و بازاره��ای فراگیر برگزار می ش��ود که 269 ش��رکت 
 داخلی و خارجی در این نمایشگاه حضور جدی و فعال 
خواهند داش��ت.  دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایران همچنین افزود: این دوره از نمایشگاه در مقایسه 
با دوره قبلی به لحاظ متراژ و تعداد شرکت کنندگان به 
ترتیب هشت و 75 درصد رش��د داشته است.  انصاری 
با بیان اینکه نمایندگانی از کش��ورهای ایتالیا، آلمان، 
ترکی��ه، چین، کره جنوبی، فرانس��ه و ام��ارات متحده 
عربی در این نمایش��گاه ش��رکت خواهند کرد، گفت: 
اطالع رس��انی از توانمندی های داخلی کشور، توسعه 
بازار، ایجاد پیوند بین تولیدکننده نهایی و قطعه سازان، 
ایجاد فضا برای تولیدکنندگان برای شناس��ایی رقبای 
خود و اطالع رس��انی از نظرات م��ردم از جمله اهداف 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی است. 

 مشکل صدور ویزای تجاری برای 
ورود به بازار روسیه حل شد 

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران از حل 
شدن مشکل صدور روادید و ویزای تجاری برای ورود 

به بازار روسیه خبر داد. 
اسداهلل عسگراوالدی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
برای ورود به بازار روس��یه موانع زیادی وجود دارد که 
یکی از آنها بحث ویزای تجار بود که حل شد اما موانع 

دیگر همچنان وجود دارند. 
وی با بیان اینکه مش��کالت بانکی و نبود خط پرواز 
مس��تقیم از دیگر موانع تجار برای ورود به بازار روسیه 
اس��ت، گفت: دریافت روبل به جای دالر و تعرفه های 
گزینش��ی روس��یه از دیگر موارد مهم در ای��ن زمینه 

محسوب می شود. 
عس��گراوالدی ادام��ه داد: روس ه��ا می گوین��د که 
نمی توانن��د ب��ا دالر معامله کنن��د و می خواهند روبل 
بپردازند اما بازرگانان ما از بانک ها تضمین می خواهند 

که برابری روبل و ریال یکجا تسعیر شود. 
رییس اتاق بازرگانی ایران و روس��یه ب��ا بیان اینکه 
مشکالت ما در رابطه با روسیه ساختاری است، اظهار 
کرد: حجم صادرات ما به روسیه نسبت به سال گذشته 
ح��دود 20 ت��ا 30 درصد افزایش داش��ته که بیش��تر 
صادرات ش��امل موادغذایی و محصوالت کشاورزی یا 

بسته بندی است. 

 افزایش 80 درصدی 
واردات تلفن همراه

در هشت ماهه سال جاری واردات گوشی تلفن همراه 
نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته حدود 80 درصد 
افزایش داش��ته اس��ت.  در این مدت بیش از 400 تن 
گوشی تلفن همراه به ارزش 177 میلیون دالر به کشور 
وارد شده است که حدود 0/5 درصد از کل واردات کشور 
در این مدت را شامل می شود.  براساس گزارش منتشر 
شده از سوی گمرک، در هشت ماهه سال گذشته بیش 
از 300 تن گوش��ی تلفن همراه به کشور وارد شده بود 

که ارزش آن به 99 میلیون دالر می رسد. 
به این ترتیب واردات گوش��ی تلفن هم��راه در این 
مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش 

حدود 80 درصد افزایش داشته است. 
 بنا بر اعالم گم��رک، افزایش واردات گوش��ی تلفن 
همراه در حالی اتف��اق می افتد که همچن��ان در بازار 
گوشی های تلفن همراه گوش��ی های ساخت داخل از 
جایگاه خاصی برخوردار نیس��تند و دلی��ل این امر نیز 
چیزی جز پایین بودن کیفیت گوشی های تولید داخل 
نیس��ت، چراکه با وجود رقابت س��نگین در تکنولوژی 
گوشی های تلفن همراه بین شرکت های مطرح جهانی 
هنوز شرکت های تولیدکننده ایرانی نتوانسته اند خود 

را در این رقابت وارد کنند. 

صنایع دس��تی  معاون��ت 
کش��ور در آخری��ن لحظ��ات 
باقی مان��ده ب��رای ش��رکت در 
یکی از مهم ترین نمایشگاه های 
صنایع دستی در جهان، دست 
صادرکنندگان صنایع دس��تی 
را گرف��ت. اگرچ��ه ت��الش 
ای��ن س��ازمان برای ش��رکت 
صنعت کاران در این نمایشگاه 
از اوایل پاییز ش��روع شده بود 
ام��ا ش��رکت کنندگان ب��رای 
قطعی شدن حضورشان در این 
نمایش��گاه ب��زرگ بین المللی 
تا آخری��ن فرص��ت باقیمانده 
منتظر ماندند. سازمان میراث 
و  فرهنگ��ی، صنایع دس��تی 
گردش��گری بع��د از چندی��ن 
س��ال غیب��ت در همراه��ی با 
صادر کنن��دگان، امس��ال در 
نمایش��گاه میالن یاد روزهای 
رفت��ه را ب��رای صنایع دس��تی 
ایران زنده کرد. نمایشگاهی که 
می تواند موثرترین روش برای 
معرفی صنایع دس��تی ایران در 
عرصه های بین المللی باش��د و 
طلسم چندین س��اله صادرات 

این صنعت را بشکند. 
صنع��ت کاران  از  یک��ی 
ش��رکت کننده ک��ه معتق��د 
است، نمایش��گاه میالن از نظر 
وس��عت، تعداد شرکت کننده و 
بازدید کننده از جمله مهم ترین 
نمایشگاه های صنایع دستی در 
جهان است به »فرصت امروز« 
می گوی��د: نمایش��گاه می��الن 
همه چی��ز را برای نمایش��گاه 
عال��ی ب��ودن دارد و س��ازمان 
میراث فرهنگ��ی قاعدتا نباید 
از ای��ن ویژگ��ی منحصربه فرد 
غافل شود. محمد عطریان که 
مستقال چندین س��ال در این 
نمایشگاه ش��رکت کرده است، 
هزینه حضور درنمایشگاه های 
بین الملل��ی را برای بس��یاری 
و  س��خت  از صنع��ت کاران 
غیر ممکن می داند. این هنرمند 
ادامه می دهد: امس��ال سازمان 
در اقدامی قابل توجه توانس��ت 
چند غرفه را ب��رای هنرمندان 
در اختیار بگیرد که من این کار 
را ب��ه فال نیک می گی��رم، زیرا 
چندین سال اس��ت کسانی که 
در این نمایش��گاه ها ش��رکت 

می کنن��د، هم��ه هزینه ه��ا را 
خودش��ان می دهن��د و تعداد 
بس��یاری دیگ��ر ت��وان حضور 
در نمایش��گاه های خارج��ی را 

ندارند. 
عطری��ان کمرن��گ ش��دن 
حضور صنع��ت کاران ایرانی را 
در نمایش��گاه های بین المللی 
آف��ت بزرگ��ی ب��رای جایگاه 
صنایع دس��تی ای��ران عن��وان 
ک��رده و می افزاید: م��ا باید در 
نمایش��گاه ها حض��ور داش��ته 
باش��یم، در غیر ای��ن ص��ورت 
به تدری��ج فراموش می ش��ویم. 
وی ادامه می دهد: کم نیستند 
هنرمندان��ی ک��ه به واس��طه 
هزینه های باال و حضور نیافتن 
در نمایشگاه ها فراموش شدند و 
من فکر می کنم فرش بیشترین 
آسیب را از این بابت دید؛ فرشی 
که صنایع دستی دیگر همه در 
معیت او به عرص��ه جهانی راه 

پیدا کردند و معرفی شدند. 

صنایع دستی و حمایت 
دوباره سازمان 

این صنعت کار تعداد غرفه ها 
را پنج غرفه و تنوع محصوالت 
عرضه ش��ده در این نمایشگاه 
بین الملل��ی را ان��دک عن��وان 
می کند. او همچنی��ن توضیح 
می دهد: اینکه سازمان توانست 
برای این تع��داد هنرمند غرفه 
بگیرد آن هم پس از چند سال 
به هر حال اقدام مثبتی اس��ت 

و امیدوارم بیش��تر و بیشتر هم 
بشود اما به نظر من محصوالت 
ما کم تن��وع بود و بس��یار مهم 
اس��ت ک��ه در این نمایش��گاه 
صنایع دستی ایران به درستی 
معرفی ش��وند، زی��را چندین 
میلی��ون بازدید کننده دارد که 
بسیاری از آنها از سراسر اروپا و 

با ترن به میالن می آیند. 
محم��د عطری��ان می گوید: 
من چندین س��ال اس��ت که با 
هر زحمتی ش��ده و ب��ا هزینه 
ش��خصی در نمایش��گاه های 
بین الملل��ی ش��رکت می کنم، 
چون نمی خواهم هنر قلمکاری 

فراموش شود. 
ش��رکت کننده دیگ��ری که 
برای نخستین بار در نمایشگاه 
می��الن ش��رکت ک��رده ب��ود، 
تنه��ا مش��کلش را تاخیر برای 
گرفتن وی��زا عن��وان می کند. 
او که ب��ا فیروزه و از مش��هد در 
نمایش��گاه میالن حضور یافت 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
برای من نخس��تین تجربه بود 
ولی همکاران دیگری که آمده 
بودن��د می گفتن��د نمایش��گاه 
امسال پررونق تر از سال گذشته 
ب��ود. داوود حی��دری ادام��ه 
می ده��د: یکی از مس��ئله های 
من این بود ک��ه کارهایم برای 
س��لیقه و س��ایزهای اروپایی 
نب��ود و ب��ا همین فرم و س��ایز 
آس��یایی و کش��ور خودم��ان 
ش��رکت کرده ب��ودم. ب��ا این 

حال بازدیدکننده ها فیروزه را 
می شناختند و خیلی استقبال 

کردند. 
این هنرمند ادامه می دهد: ما 
برای اینکه بتوانیم از مشتری ها 
سفارش بگیریم و تولیدات مان 
رابه کش��ورهای اروپایی صادر 
کنیم باید مشکالت حمل و نقل 
و صادرات را حل کنیم. صادرات 
برای ما که سنگ های زینتی و 
قیمتی تولید می کنیم مقرراتی 
دارد ک��ه ای��ن کار را ب��رای ما 
سخت می کند و این با توجه به 
استقبالی که شد برای ما جای 

افسوس دارد. 
داوود حیدری معتقد اس��ت: 
سازمان باید کامال به شرایط و 
بازارهای بین المللی آگاه باشد 
و صنعت کاران را در ش��ناخت 
نیازهای روز این بازار ها کمک 

کند. 

میراث فرهنگی عامل 
بی برنامگی نبود

محسن یزدان شناس از دیگر 
ش��رکت کنندگان در نمایشگاه 
می��الن اس��ت ک��ه از زاویه ای 
دیگر به ماجرا ن��گاه می کند. او 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
این نمایش��گاه عالی بود، چون 
نزدیک به چه��ار میلیون نفر از 
آن بازدید کردن��د، اما ما جای 
خوبی در نمایشگاه نداشتیم و 
آخرین س��الن آخرین غرفه ها 
متاس��فانه سال هاس��ت ک��ه 

جایگاه م��ا در نمایش��گاه های 
بین المللی است. یزدان شناس 
که ملیله کار است این جایگاه را 
متاثر از جایگاه بین المللی کشور 
می داند که باید ارتقا یافته و به 

روزهای اوجش برسد. 
او در مقایسه ای می گوید: ما 
پنج غرفه داش��تیم درحالی که 
افغانستان و پاکستان 50 غرفه 
داشتند و غرفه های شان خیلی 

شلوغ بود. 
یزدان ش��ناس می افزاید: ما 
در نمایش��گاه ضعیف بودیم و 
بی برنامگ��ی ه��م ب��ود اما من 
س��ازمان میراث فرهنگی را در 
این مس��ئله دخیل نمی دانم و 
معتقدم که این س��ازمان اتفاقا 
نباید هم��ه چی��ز را مجانی در 
اختیار بگذارد اما باید حمایت ها 
و پشتیبانی هایی بکند که ما هم 
بتوانیم در اندازه های بزرگ تر و 

قابل توجه تر شرکت کنیم. 
ب��ه گفت��ه ای��ن هنرمن��د، 
مج��ری  ش��رکت  اینک��ه 
در  هماهنگ کنن��ده  و 
لملل��ی  بین ا نمایش��گاه های 
چگونه عم��ل می کند مهم تر از 
حمایت ه��ای س��ازمان میراث 
فرهنگی اس��ت. وی می افزاید: 
این مش��کل همیش��گی ما در 
نمایش��گاه های خارجی است 
که کار را به نوعی کالهبرداری و 
سوء استفاده از شرکت کنندگان 
تبدی��ل می کند و وج��ه کار را 
پایین می آورد و سازمان میراث 
فرهنگی باید به این مورد آگاه 

باشد. 
به گزارش »فرص��ت امروز« 
نمایش��گاه می��الن از 8 تا 17 
آذرم��اه س��ال ج��اری برگزار 
ش��د و ش��ش نفر از هنرمندان 
صنایع دس��تی از اس��تان های 
خراسان رضوی، تهران، زنجان 
و اصفهان ب��ا تولیداتی از جمله 
قلم��کار، زی��ورآالت س��نتی، 
س��راجی س��نتی، نگارگ��ری، 
ملیله کاری، سرمه دوزی در این 
نمایش��گاه محصوالت ش��ان را 
عرضه کردند. پی��ش از این در 
آبان ماه گذش��ته هنرمندانی از 
س��وی دفتر ص��ادرات معاونت 
صنایع دستی به نمایشگاه برلین 
آلمان اعزام شده بودند که آثار 
آنها مورد توجه بازدیدکنندگان 

قرار گرفت. 

صنعت کاران شرکت کننده در نمایشگاه بزرگ میالن: 

صنایع دستی ایران دوباره اوج می گیرد

برداشته شدن محدودیت سایت هایی که در 
گذشته فیلتر شده اند از وظایف وزارت ارتباطات 
نیس��ت و کارگ��روه تعیین مصادی��ق محتوای 
مجرمانه مس��ئولیت تصمیم گیری در این باره 

را دارد. 
به گزارش »فرصت امروز«، محمود واعظی، 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اعالم این 
خبر افزود: آنچه در گذشته فیلتر شده مربوط 
به تصمی��م کارگروه تعیین مصادیق اس��ت 
و در برنامه ما نیس��ت اما هم اکنون آنچه در 
حال بررسی است این اس��ت که شبکه های 
اجتماع��ی پرکاربرد و مورد اس��تفاده مردم 
رصد شده و محتوای س��الم این شبکه ها در 
دسترس باقی بماند.  وی درباره نحوه اجرای 
فیلترینگ هوشمند گفت: اجرای فیلترینگ 
هوش��مند با موفقیت در یکی از شبکه های 
اجتماعی به صورت آزمایش��ی در حال اجرا 
اس��ت و تا به حال هیچگونه گزارشی درباره 
اینکه عکس��ی به اش��تباه فیلتر ش��ده باشد 

منتشر نشده است. 
واعظ��ی درب��اره افزای��ش قیمت بس��ته ای 
اینترنت ایرانسل اظهار کرد: تعرفه آزاد اینترنت 
همراه به می��زان نیم ریال کاه��ش پیدا کرده، 
یعنی ب��ه یک دهم قیمت قبل رس��یده اس��ت 
 و هیچ اپرات��وری حق افزای��ش قیمت مصوب 

را ندارد. 
وزی��ر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات افزود: 
اپراتوری ک��ه قیمت بس��ته های اینترنتی خود 
را افزای��ش داده گرچ��ه کار غیر قانون��ی انجام 
نداده ام��ا در ح��ال تجدیدنظر اس��ت ت��ا این 
تعرفه ه��ا را که ب��ا مخالف��ت کارب��ران روبه رو 
بوده، اصالح کن��د البته این به نفع خودش��ان 
اس��ت و با اینکه ش��اید در کوتاه م��دت درآمد 
اپرات��ور پایین بیاید ام��ا در میان م��دت با ارائه 
 تعرفه های بس��ته ای درآم��د اپرات��ور افزایش 

خواهد یافت. 
وی ادام��ه داد: با کاه��ش قیم��ت اینترنت 
آزاد اس��تفاده از آن افزایش یافته اس��ت که ما 
به کاربران پیش��نهاد می کنیم تا از بس��ته های 
اینترنت همراه که توسط اپراتور ها ارائه می شوند 

استفاده کنند تا در هزینه صرفه جویی شود. 
وزی��ر ارتباط��ات ک��ه در مراس��م پای��ان 
همکدس��ازی تلفن های ثابت س��خن می گفت 
افزود: پروژه همکدس��ازی باعث ش��ده مردمی 
که در استان ها هس��تند بتوانند با هر نقطه ای 
از ای��ران تم��اس می گیرن��د تعرفه یکس��انی 
پرداخت کنن��د ک��ه تعرف��ه آن 33 تومان در 
دقیقه برای اس��تان های خارج��ی و در داخل 
استان نیز دقیقه ای س��ه تومان تعریف شده که 
این باعث شده تا هزینه کس��انی که با راه های 
 دور در تماس هس��تند به می��زان قابل توجهی

 کاهش یابد. 
وی اف��زود: باتوج��ه ب��ه اینک��ه مخاب��رات 
سرمایه گذاری بسیار زیادی در این طرح کرده و 
برنامه های زیادی برای آینده دارد قرار برآن شد 
تا شش ماه همکدی انجام و بعد از آن بازنگری 
در چگونگی می��زان درآمدزایی مخابرات انجام 

شود. 
وزیر ارتباطات ادام��ه داد: بازنگری این طرح 
طوری خواهد بود تا بیشتر درآمدزایی از مناطق 
شهرنشین باشد تا فشاری به اقشار کم درآمد و 

آسیب پذیر نیاید. 
واعظ��ی در م��ورد چگونگ��ی اح��راز هویت 
کارب��ران در فضای مج��ازی نیز گف��ت: احراز 
هویت در فضای مجازی برای استفاده کاربران 
از سرویس های دستگاه های دولتی که به شبکه 
ملی اطالعات متصل هستند صورت می گیرد. 

وی افزود: طرح اح��راز هوی��ت از کاربران با 
هدف ارائه خدمات در ش��بکه مل��ی اطالعات 

صورت خواهد گرفت. 
وزی��ر ارتباطات درب��اره میزان تشعش��عات 
ک��ه در برخی مناط��ق بیش از حد اس��تاندارد 
اس��ت نیز گفت: امواج رادیوی��ی در همه جای 
جهان وجود دارد و اگر در حد اس��تاندارد باشد 
ضرری انس��ان را تهدید نمی کند و مردم نباید 
نگران��ی در ای��ن زمینه داش��ته باش��ند. اما در 
برخی از مناطق ای��ن میزان از حد اس��تاندارد 
فراتر رفته اس��ت که با نهایی ش��دن گزارش��ی 
که به دس��تور رییس جمه��ور در حال پیگیری 
اس��ت اجازه نخواهی��م داد دس��تگاه هایی که 
 این تشعش��عات را تولید می کنن��د به کار خود 

ادامه دهند. 

ریختن آب پاکی روی دست کاربران

فیس بوک رفع فیلتر نمی شود

مناطق آزادگزارش 2

خبــرواردات

مینوگله

مش��اور رییس جمهوری و دبیر ش��ورای عالی 
مناط��ق آزاد و وی��ژه اقتص��ادی کش��ور گف��ت: 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومت��ی در مناطق آزاد 

کشور با جدیت تمام پیگیری می شود. 
 اکبر ترکان در نخستین جلسه شورای معاونین 
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
افزود: یکی از جهت گیری ه��ای اصلی فعالیت در 
مناط��ق آزاد، پیگیری این سیاس��ت های مهم و 
اساسی است که مطمئن هستیم مسئوالن مناطق 

آزاد به آن توجه ویژه ای داشته و دارند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، وی دراین 
جلس��ه که باحضور اس��تاندار آذربایجان غربی، 
محمد علی پور نماینده مردم ماکو، شوط، چالدران 

و پلدشت در مجلس شورای اسالمی و مسئوالن 
محلی در منطقه آزاد ماکو  تش��کیل ش��ده بود، 
اضافه کرد: می ت��وان بااهتمام بیش��تر به اجرای 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی، روند پیش��رفت 
ایجاد شده در کشور را با ش��تاب بیشتری دنبال 

کرد. 
وی ب��ه برنامه ریزی ه��ای ص��ورت گرفت��ه در 
راس��تای بازدید از مناطق آزاد هفت گانه کش��ور 
اش��اره کرد و ادام��ه داد: امیدواریم پ��س ازاین 
بازدیدها و بررس��ی گزارش عملکرد آنها، نسبت 
به بررسی دقیق و شناس��ایی نقاط قوت و ضعف 

مناطق آزاد اقدام کنیم. 
مشاور رییس جمهوری اظهار کرد: این نشست، 

نخس��تین نشس��ت ش��ورای معاونین دبیرخانه 
در مناطق آزاد اس��ت که امیدواریم برای اجرای 
فعالیت های بهتر و مطلوب تر درخصوص مناطق 

آزاد بیش از پیش مثمرثمر باشد. 
نشست شورای معاونین دبیرخانه شورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کش��ور به بررس��ی 
گزارش عملکرد 9 ماهه منطقه آزاد ماکو اختصاص 
داش��ت و مواردی از قبی��ل اقدام��ات منطقه در 
خصوص سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومتی، 
طرح های اجراشده، پروژه های عمرانی در دست 
احداث، موارد بودجه س��ال آینده، فعالیت ها در 
بخش های میراث فرهنگی، گردشگری، حقوقی و 

ترانزیت کاال مورد بررسی قرار گرفت. 

سیاست های اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد کشور با جدیت پیگیری می شود 



ف��وران جمعیت��ی، افزایش 
غ�ی�رق�اب��ل توجی��ه تع��داد 
خودروه��ای ش��خصی و نبود 
حداقل امکانات زیرس��اختی، 
وع��ده کارشناس��ان ش��هری 
را بس��یار زودت��ر از آنچه تصور 
می ش��د محق��ق کرده اس��ت. 
تهران حاال چند س��الی  اس��ت 
ب��ه ی��ک پارکینگ چن��د صد 
کیلومت��ری تبدیل ش��ده و تا 
سر در سیاس��ت های نادرست 
شهرسازی س��ال های گذشته 

فرورفته است. 
معض��ات ترافیک��ی تهران 
و  ن��دارد  تازگ��ی  هرچن��د 
سال هاس��ت به میهمان ثابت 
پایتخت نش��ینان تبدیل شده، 
روز به روز پیچیده تر می ش��ود 
و ای��ن یعنی نرس��یدن به یک 
راه حل قاطع که مس��اوی است 
با غیرقابل زندگی شدن تهران. 
گسترش حمل و نقل عمومی 
و باال بردن س��طح دسترس��ی 
مردم ب��ه این امکان��ات در بین 
راهکارهای موجود بیش��ترین 
اتفاق نظر را دارد و اشباع شدن 
خیابان ها، راه را ب��ر قطارهای 
ش��هری باز کرده و این ش��اید 
اس��ت  دلیل��ی  اصلی تری��ن 
ک��ه توس��عه مت��رو را در صدر 
وعده ه��ای ش��هرداری  تهران 
نشانده و هر روز بر تعهدات آن 

می افزاید. 
ش��هردار ته��ران در آخرین 
اظهارنظر خود وعده یک حرکت 
بزرگ سه س��اله را داده است. 
به گفت��ه قالیباف، ش��هرداری 
ت��ا پایان دوره تصدی وی س��ه 
خط متروی سه، شش و هفت را 
تکمیل خواهد کرد و این یعنی 
در طول سه س��ال به اندازه 25 
س��ال خط مترو ساخته خواهد 

شد. 
س��خن گفت��ن از چنی��ن 
برنام��ه ای پی��ش از هرچی��ز 
نش��ان از زمان��ی دارد ک��ه در 
طول تمام این سال ها از دست 
رفته، اگر وعده ش��هردار تهران 
در وضعی��ت فعل��ی اقتصادی 
کشور و در شرایطی که بودجه 
عمران��ی دولت تحت الش��عاع 
قیمت نفت ق��رار گرفته عملی 

باش��د یعنی آنچه در سال های 
گذش��ته پیش��رفت مت��رو را 
کند کرده ن��ه محدودیت های 
اعتب��اری ک��ه کم توجه��ی در 
سیاست گذاری های کان بوده 

است. 
صرف ش��دن بخش عمده ای 
از بودج��ه ش��هری س��ال های 
گذش��ته ته��ران در پروژه های 
اتوبان س��ازی هرچند برخی از 
گره ه��ای ترافیکی ش��هر را باز 
کرده ام��ا انتق��اد بس��یاری از 
کارشناسان را برانگیخته است. 
منتقدان معتقدند افزایش تعداد 
اتوبان ه��ا و بزرگراه ها نه تنها به 
حل ش��دن معضات ترافیکی 
کم��ک نمی کند ک��ه صاحبان 
خودروه��ای ش��خصی را برای 
بیرون آوردن ماشین های شان 

از پارکینگ وسوسه می کند. 
هرچند نمی ت��وان علت کند 
ش��دن پیش��روی مترو تهران 
را جدای از اخت��اف نظرهای 
موج��ود بی��ن دول��ت دهم و 
شهرداری تهران مورد بررسی 
قرار داد اما وج��ود اولویت های 
چندگانه در مدیریت ش��هری 
تهران نیز مزید بر علت بوده تا 
جایی که سیاس��ت های فعلی 
ش��هرداری بعض��ی از اعضای 
ش��ورای ش��هر تهران را نیز به 
آینده این خطوط امیدوار کرده 

است. 

برنامه ریزی برای ساخت 
150 کیلومتر خط متروی 

جدید
عضو ش��ورای ش��هر تهران 
معتقد اس��ت در صورت تامین 
مال��ی پروژه ه��ای نیمه تمام، 
بخ��ش عم��ده ایس��تگاه های 
باقیمان��ده ت��ا س��ال 95 ب��ه 
بهره برداری خواهند رس��ید و 
این مسئله تهران را در منطقه 
ب��ه جایگاه��ی منحصر به فرد 

می رساند. 
 اقبال ش��اکری در گفت و گو 
با »فرصت امروز« ب��ا بیان این 
مطل��ب تصری��ح ک��رد: طبق 
برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده 
در س��ال های آین��ده 150 
کیلومتر خط جدی��د مترو در 
پایتخت س��اخته خواهد شد و 
اگر این عدد ب��ا طرح های مترو 
برون شهری استان ترکیب شود 
به 500 کیلومتر خط فعال قطار 
زیرزمینی می رسد که تغییری 
مثبت در حمل و نق��ل عمومی 

تهران خواهد بود. 
به گفته وی، در صورت تامین 
ش��دن اعتبارات الزم و اجرای 
حس��اب ش��ده برنامه می توان 
انتظار داش��ت بخش عمده ای 
از پروژه های نیمه تمام متروی 
تهران تا سال 95 به بهره برداری 

کامل برسند. 
عضو شورای ش��هر تهران با 

بیان اینکه افزایش دسترس��ی 
مردم به ایس��تگاه های مترو و 
باال رفت��ن پوش��ش قطارهای 
زیرزمینی شهری در کانشهر 
تهران گامی مهم در کاهش بار 
ترافیک خیابان ه��ای پایتخت 
خواهد ب��ود، اظهار ک��رد: اگر 
مترو جانشین تاکسی یا وسایل 
حمل و نقل اینچنینی ش��ود و 
بتوان بخش��ی از ب��ار ترافیکی 
خیابان ه��ا را به مت��رو منتقل 
کرد بخش��ی از مش��کات حل 

خواهد شد. 
ش��اکری ل��زوم افزای��ش 
حمایت ه��ای مال��ی دولت در 
کنار کمک های مالی به ش��کل 
فاینانس را از جمله راهکارهایی 
دانس��ت ک��ه در کوتاه م��دت 
می تواند س��رعت ساخت مترو 
را ب��اال ببرد. در کن��ار آن حتی 
می توان با ارائه برنامه ای شفاف 
از س��رمایه بخ��ش خصوصی 
اس��تفاده کرد و به این ترتیب 
زمان نهایی ش��دن پروژه ها را 

چندین سال کاهش داد. 
این امیدواری ها اما حتی اگر 
با پیگیری عملی همراه شده و 
به وعده ها رنگ واقعیت ببخشد 
نیز نمی تواند جبران سال های 
گذشته را کند، سال هایی که به 
اعتقاد بس��یاری از کارشناسان 
ب��ه جای آنک��ه صرف توس��عه 
زیرساخت ها شود به طرح هایی 

ناکارا اختصاص یافته است.
 

حمل و نقل عمومی 
زنجیره ای به هم پیوسته است

یک کارشناس حوزه شهری 
معتق��د اس��ت در س��ال های 
گذش��ته وقت عم��ده مدیران 
ش��هری صرف حوزه مس��کن، 
خانه سازی و تراکم شده و این 
امر زیرساخت های حمل و نقل 
عموم��ی را تحت الش��عاع خود 

قرار داده است. 
محمد حس��ین ماج��دی در 
گفت و گو با »فرص��ت امروز« با 
بیان اینکه بخش های مختلف 
حمل و نقل عموم��ی مانند یک 
زنجیر به هم متصل است، اعام 
کرد: نمی توان انتظار داش��ت با 
ص��رف کردن بخ��ش عمده ای 
از مناب��ع در س��اخت اتوبان ها 
و بزرگراه ه��ای جدی��د تم��ام 
مشکل ترافیک حل شود بلکه 
این موض��وع به نگاه��ی جامع 
احتی��اج دارد و اگر این طرح ها 
با گس��ترش امکان��ات مترو و 
اتوب��وس همراه ش��ود می توان 
به ثم��ر بخش ب��ودن آنها امید 

داشت. 
به گفت��ه وی، ت��ا زمانی که 
ن��رخ س��وخت مزیت نس��بی 
خودروه��ای ش��خصی را ب��اال 
نگ��ه دارد و همچن��ان صرف��ه 
ب��ا رفت و آمد خودرویی اس��ت 
نمی توان انتظار داش��ت مردم 
روی وسایل حمل و نقل عمومی 

برنامه ریزی کنند. 
هرچند س��خنان ش��هردار 
تهران این امی��د را ایجاد کرده 
که پس از س��ال ها حمل و نقل 
عمومی تهران با توجه به حجم 
جمعی��ت و نی��از روزان��ه چند 
میلیون نفر سفری تنظیم شود، 
اما تغییر چندباره اولویت ها در 
سال های گذش��ته از یک سو و 
مش��کل تامین مالی پروژه های 
باقیمانده از س��وی دیگر عملی 
شدن این وعده ها را در هاله ای 
از ابه��ام ف��رو ب��رده اس��ت تا 
همچنان مش��خص نباشد که 
آین��ده تهران متروی��ی خواهد 
بود یا همچنان چرخ خودروها 
در بزرگ تری��ن ش��هر ای��ران 

می چرخند. 

چرخش رویکرد شهرسازی در پایتخت

دورانسلطهاتوبانهاسرمیآید؟

میدان انق��اب از قدیمی ترین میدان های تهران اس��ت. 
این میدان که در گذش��ته 24 اس��فند یا میدان مجسمه نام 
داشت در سال 61 توس��ط ایرج اس��کندری هنرمند نقاش 
و مجسمه س��از معروف آن زمان طراحی و توس��ط فریدون 
صدیقی، هنرمند مجسمه ساز و فرزند ابوالحسن خان صدیقی 

مجسمه ساز مشهور ساخته شده بود. 
میدان انقاب چند سالی اس��ت که نمادی ندارد و آخرین 
نماد و مجس��مه این میدان معروف تهران، تابس��تان س��ال 
86 به دنبال ساخت ایس��تگاه انقاب در خط چهار مترو، از 

جایگاهش برداشته شد. 
حال گفت��ه می ش��ود که نم��اد جدی��د می��دان انقاب 
تا پایان س��ال آم��اده می ش��ود و در یک فراخوان��ی از میان 
بیش از 100 اثر راه یافته به نمایش��گاه، اثر مشترک روح اهلل 
شمس��ی زاده و حس��ین ش��ناور به عنوان اثر برگزیده برای 
ساخت و نصب انتخاب شد که البته گویا برخی از مسئوالن 
به این طرح هم واکنش نشان داده اند، اما مدیرعامل سازمان 
 زیباسازی شهر تهران گفته است طرح حجمی انتخاب شده 

به اجرا می رسد. 

یکشنبه
7 دی 1393 شمــاره 6123 www.forsatnet.irعمران و مسکن

نما

حمل ونقل

خبر ویژه

حمل و نقل

خبر استانی

آزادراه قم-گرمسار بهمن ماه 
افتتاح می شود

وزیر راه و شهرس��ازی در حاش��یه آیین کلنگ زنی 
تقاطع ش��رقی شهرس��تان گرمس��ار و بهره برداری از 
تقاطع غربی کنارگذر این شهرس��تان، با اش��اره به دو 
اقدام استراتژیک در مس��یر تهران-مشهد توضیح داد: 
نخس��تین اقدام تکمی��ل آزادراه 150 کیلومتری قم 
به گرمسار اس��ت که بهمن ماه با حضور رییس جمهور 
افتتاح خواهد شد. ساماندهی راه های موجود در مسیر 
تهران-مش��هد و جنوب به مش��هد دیگر برنامه  وزارت 
راه و شهرس��ازی اس��ت که احداث کنارگذر و تقاطع 
غیرهمس��طح همچون کنارگذر و تقاطع غیرهمسطح 
گرمس��ار بخش��ی از این برنامه اس��ت؛ کنارگذر غربی 
تقاطع غیرهمسطح گرمسار افتتاح شد و مراحل احداث 

تقاطع شرقی نیز آغاز می شود. 
به گ��زارش پایگاه خب��ری وزارت راه وشهرس��ازی 
عباس آخوندی ادامه داد: برای س��اخت ای��ن آزاد راه 
1500 میلیارد تومان س��رمایه گذاری شد. این پروژه 
حتی می توانس��ت چند ماه پیش به بهره برداری برسد 
اما در نظر داشتیم تمام استانداردهای بین المللی برای 
ایمنی راه، نصب عایم و گاردریل و دوربین انجام شود. 
وزیر راه و شهرسازی با اش��اره به پروژه دیگر در نظر 
گرفته شده در شهرستان گرمس��ار اظهار کرد: برنامه 
بعدی اح��داث حدود 200 کیلومت��ر آزاد راه جدید در 
محورهای پرتردد بین تهران و مشهد است که به زودی 

آغاز می شود. 
وی افزود: در کنار اقدامات یاد شده، برقی کردن قطار 
تهران - مشهد در دستور کار است که سرعت سیر قطار 
به بیش از 200 کیلومتر بر ساعت می رسد و امیدواریم 
تا پایان سال مشکات قرارداد این پروژه حل و ساخت 
آن آغاز ش��ود تا بخش��ی از بار جابه جایی مسافران به 

حوزه ریلی انتقال یابد. 
وزیر راه و شهرس��ازی همچنین در مراس��م افتتاح 
تقاطع غیرهمس��طح غرب��ی و آغاز عملی��ات اجرایی 
پروژه های راه س��ازی شهرستان گرمس��ار که در محل 
فرمانداری این شهرس��تان برگزار شد، گفت: گرمسار 
از جهت موقعی��ت جغرافیایی بس��یار حائ��ز اهمیت 
اس��ت، بنابراین فارغ از راه های دسترسی باید به لحاظ 

توسعه ای نگاه ویژه ای به این شهرستان داشت. 

تشکیل ستاد ملی نوسازی بافت 
فرسوده به ریاست روحانی

معاون وزیر راه و شهرس��ازی از تش��کیل ستاد ملی 
بافت فرس��وده ش��هرها به ریاس��ت دکتر روحانی و با 

عضویت شهردار تهران خبر داد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، ای��زدی، مدیرعامل ش��رکت 
مادرتخصصی عمران و بهس��ازی ش��هری ایران گفت: 
ستادهایی نیز در شهرهای مختلف تشکیل خواهد شد 
که فعالیت اصلی آنان س��اماندهی، بهسازی و نوسازی 

بافت های فرسوده خواهد بود. 
وی ادامه داد: سازمان نوسازی شهر تهران، دبیرخانه 
این ستاد را برعهده خواهد گرفت که امیدواریم بتواند 
هماهنگی های بیشتری را بین س��ازمان ها و نهادهای 

مختلف داشته باشد. 
مدیرعامل ش��رکت مادرتخصصی عمران و بهسازی 
ش��هری ایران با بی��ان اینک��ه هم اکن��ون 130 هزار 
هکتار بافت فرس��وده در س��طح کش��ور داریم، گفت: 
بیش از یک س��وم جمعیت کش��ور در ای��ن محدوده 
زندگ��ی می کنند. مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی با 
بیان اینک��ه فقر ش��هری و معضات شهرنش��ینی در 
بافت ه��ای فرس��وده وج��ود دارد، بیان ک��رد: باید به 
نابس��امانی های ساخت و س��از و بافت ه��ای فرس��وده 
 توجه ویژه ای داش��ته باش��یم و برای س��اماندهی آنها 

برنامه ریزی کنیم. 
ای��زدی در ادامه ب��ا تاکید ب��ر ض��رورت هماهنگی 
دس��تگاه ها به خصوص قوای س��ه گانه ب��رای موضوع 
نوس��ازی و بهس��ازی بافت های فرس��وده اظهار کرد: 
دولت توانسته تسهیاتی با سود بسیار پایین در اختیار 

متقاضیان نوسازی قرار دهد. 

مالکان با رقم جدید مالیات
اجاره یا فروش را ترجیح می دهند 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه  
و شهرسازی با بیان اینکه برنامه های مالیات بر خانه های 
خالی در شورای نگهبان در دست بررسی است، گفت: 
برنامه های جدید برای مالیات بر خانه های خالی داریم 

که هنوز اعداد و ارقام آن نهایی نشده است. 
به گزارش ایلنا، علی چگینی ادامه داد: هنوز ارقامی 
که برای مالیات بر خانه های خال��ی در نظر گرفته ایم، 
نهایی نش��ده اما ارقام آن تقریبا ش��بیه ب��ه مالیات بر 

اجاره است. 
وی تاکید کرد: آثار این برنامه های جدید مالیاتی این 
است که مالک ترجیح می دهد با توجه به این برنامه ها 
خانه خود را اجاره دهد یا بفروشد که در صورت اجاره 
به صنعت اجاره و در صورت فروش ب��ه خروج رکود از 
بازار مس��کن کمک شده اس��ت. گفتنی است  چندی 
پیش وزیر راه و شهرس��ازی در چهاردهمین همایش 
سیاست های توسعه مسکن در ایران از وجود 450 هزار 

واحد مسکونی خالی در تهران و کرج خبر داد. 

صندوق زمین و ساختمان دیگری 
در راه است 

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از راه اندازی 
دو صندوق زمین و ساختمان دیگر در تهران خبر داد 
و گفت: استان هایی که ارزش تاسیس صندوق زمین و 
ساختمان را دارند، شناسایی کرده ایم و در حال حاضر 
اقدام��ات مقدماتی راه اندازی ای��ن صندوق ها در حال 

انجام است. 
به گ��زارش ایلنا، س��یدمحمد پژم��ان با اش��اره به 
راه ان��دازی صندوق های زمین و س��اختمان جدید در 
تهران، ادامه داد: در تهران مناطقی وجود دارد که برای 
این روش س��رمایه گذاری جذابیت دارند اما می توانیم 
درباره مناطقی که زمین در اختیار داریم، حرف بزنیم. 
وی افزود: صن��دوق بعدی زمین و س��اختمان برای 
ساخت واحدهای مسکونی در منطقه جاده مخصوص 

تهران- کرج تاسیس خواهد شد. 
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: هدف گذاری 
وزارت راه و شهرس��ازی این اس��ت ک��ه حداقل در هر 
ش��هری که شناس��ایی ش��ده یک یا دو مورد صندوق 

تاسیس شود. 
پژمان در پاسخ به این س��وال که تا پایان سال چند 
صندوق زمی��ن و س��اختمان ایجاد می ش��ود، گفت: 
با این رون��د حال حاض��ر تهیه و تصوی��ب صندوق ها، 
تعداد راه اندازی آنها را برای ی��ک بازه زمانی نمی توان 

پیش بینی کرد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه تاکن��ون دو صن��دوق زمین و 
س��اختمان در تهران راه اندازی شده است که صندوق 
نسیم در منطقه شهرک راه آهن و واحدهای مسکونی، 
و صندوق زمین و ساختمان آویشن در دماوند ساخته 
می ش��وند، گفت: عملی بودن این پروژه ها می تواند به 
صندوق های زمین و ساختمان کمک کند و وزارت راه 
و شهرسازی هم روی پروژه هایی دست گذاشته است 
که در این ش��رایط رکود، جذابیت های اقتصادی را که 

امکان جذب سرمایه دارد داشته باشد. 

جواد هاشمی

پروژه زیر گذر خلیج فارس 
آماده افتتاح شد

شهردار اهواز گفت: نخستین زیرگذر در شهر اهواز به 
نام خلیج فارس آماده افتتاح است.  سیدخلف موسوی با 
بیان خبر فوق افزود: این زیرگذر در میدان خلیج فارس 
یکی از مقاطع حادثه خیز بوده که به یقین تاثیر بس��یار 
مهمی در حل مش��کات ترافیکی منطقه خواهد داشت 
و با اعتباری حدود 65 میلی��ارد ریال در مدت زمان کم و 
قابل قبول به پایان رسید.  وی گفت: با توجه به اتمام پروژه 
زیرگذر خلیج فارس، مراحل قیرپاشی، آسفالت و اصاح 
هندسی مسیر فوق به منظور ارتقای ایمنی مسیر، کاهش 

تصادف ها و رفاه حال شهروندان انجام شد. 
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فک��رش را بکنید، 12س��ال 
درس می خوانید تا اخذ مدرک 
دیپلم و ت��ازه از ای��ن زمان به 
بعد انتخ��اب مس��یر زندگی و 
کس��ب وکار برای ش��ما جدی 
می ش��ود. اگر ادامه تحصیل در 
اولویت اهداف شما باشد، آنگاه 
برای رس��یدن به این خواسته 
مجبوری��د تا چند س��ال دیگر 

هزینه کنید. 
چقدر خوب اس��ت در هنگام 
تحصیل، مقدماتی فراهم شود 
تا دانشجو بتواند همراه با کسب 
مهارت های آموزش��ی، درآمد 
نی��ز داش��ته باش��د. به عنوان 
مث��ال، دانش��جویی را تص��ور 
کنید که در یکی از رش��ته های 
کش��اورزی  زیرمجموع��ه 
پذیرفت��ه می ش��ود و از همان 
ابت��دای کار، زمین��ی را ب��رای 
کش��ت و کار در اختیارش قرار 

می دهند. 

تخیلی که به واقعیت 
می پیوندد! 

این دانش��جو نه تنه��ا برای 
گرفتن زمی��ن مورد نظر، نباید 
پول��ی پرداخ��ت کن��د، بلکه 
با درآم��دی ک��ه از دس��ترنج 
می ش��ود،  حاص��ل  خ��ودش 
می تواند هزین��ه تحصیلش را 
نیز بپردازد. آیا به نظر شما این 
موضوع تخیل است یا واقعیت؟ 
آن ط��ور ک��ه از صحبت های 
آم��وزش  موسس��ه  ریی��س 
کارب��ردی  علم��ی-  عال��ی 
نظ��ر  ب��ه  جهادکش��اورزی 
می رسد، این داستان واقعیتی 
اس��ت ک��ه اکن��ون در یکی از 
اس��تان ها )قزوی��ن( به صورت 
پایلوت به اجرا در آم��ده و قرار 
اس��ت در صورت موف��ق بودن 
طرح، به تمام مراکز آموزش��ی 
ع�ل�م�ی-ک�ارب���ردی جه��اد 

کشاورزی تعمیم داده شود. 
انعطاف پذی��ر بودن نس��بت 
به دیگر آموزش��گاه های عالی، 
یک��ی از ویژگی ه��ای مراک��ز 
علمی-کارب��ردی اس��ت ک��ه 
س��یدجالل الدین بصام ، بر آن 
تاکید دارد. به طوری که ش��یوه 
آموزش و رش��ته های مربوطه 
با نی��از جامعه مطابق��ت دارد. 
نشان به آن نش��ان که برخی از 
رشته های کشاورزی که تا قبل 
از راه ان��دازی در جامعه نیاز به 
وجود تعدادی تحصیلکرده در 
آن احس��اس می ش��د، پس از 
فارغ التحصیلی افراد مورد نظر، 
آموزش آن متوق��ف و به زمانی 
موکول ش��د که دوباره این نیاز 

احساس شود. 
گذش��ته از اینها در آینده ای 
دوره های تک پودمانی  نزدیک 
مراک��ز  در  تک درس��ی   ی��ا 
بخ��ش  ع�ل�م�ی-کارب��ردی 
خواه��د  برگ��زار  کش��اورزی 
ش��د ک��ه ه��دف آن ایج��اد 
فضایی اس��ت ک��ه تحصیالت 
تکمیل��ی بی��ن س��طوح برای 

فارغ التحصیالن فراهم شود. 

تنها 15درصد کارآفرین 
داریم

بصام در ادام��ه صحبت های 
خ��ود ب��ه آماره��ای مرب��وط 
ب��ه فارغ التحصی��الن بخ��ش 
کشاورزی اش��اره کرد و گفت: 
آخری��ن  طب��ق  هم اکن��ون 
آم��ار، 98ه��زار و 400 نف��ر 
فارغ التحصی��ل کش��اورزی از 
مراکز معتب��ر علمی-کاربردی 
گواهینامه دریافت کرده اند که 

طبق بررس��ی های انجام شده، 
15درصد این اف��راد کارآفرین 
هس��تند. البته این آم��ار برای 
س��نگاپور 50 درص��د، امریکا 
18درصد و انگلیس 16درصد 

تخمین زده شده است. 
ب��ه گفت��ه بص��ام، ه��دف 
مراکز علمی-کارب��ردی جهاد 
اف��راد  تحوی��ل  کش��اورزی، 
بیش��تر کارآفری��ن ب��ه جامعه 
اس��ت. به همین دلی��ل نهایت 
سعی مس��ئوالن این است که 

آموزش ه��ای تئ��وری هم��راه 
ب��ا کار کارگاه��ی و آم��وزش 
در مزرع��ه دنب��ال ش��ود ت��ا 
فارغ التحصیالن��ی به  اصطالح 
دس��ت به آچار و ماهر وارد بازار 

کار شوند. 
م��وس��س���ه  ری��ی����س 
آموزش عال��ی علمی-کاربردی 
جهادکشاورزی اظهار کرد: این 
موسس��ه با در اختیار داش��تن 
بیش از  هفت هزار هکتار فضای 
آموزش��ی، یکی از بزرگ ترین 

تخصص��ی  دان�ش���گ�اه های 
کشاورزی در خاورمیانه است. 

شاغالن در اولویت هستند
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه از 
اولویت ه��ای آموزش��ی وزارت 
ج�ه�ادک�ش��اورزی، آم��وزش 
بهره برداران و ش��اغالن بخش 
اس��ت، عنوان ک��رد: ب��ا توجه 
به سیاس��ت موسس��ه آموزش 
ع�ل�می-کارب��ردی  ع�ال���ی 
جهادکشاورزی، تمام برنامه ها 
آموزش  اولویت بندی  براساس 
شاغالن بخش تنظیم و تدوین 

شده است. 
بص��ام در تعری��ف ش��اغل 
ب��ه  اصط��الح  ای��ن  گف��ت: 
می ش��ود  اط���الق  ف���ردی 
پیش��رو،  از کش��اورزان  ک��ه 
اع�ض���ای  ب�ه�ره ب���رداران، 
تعاونی ه��ای  و  ات�ح�ادیه ه��ا 
تولیدی و صنعتی کش��اورزی، 
و  ت�روی�ج��ی  م�ددک���اران 
باشد  تسهیل گران روس��تایی 
ک��ه تاییدی��ه مرک��ز خدمات 
ج�ه�ادکش��اورزی دهس��تان 
را اخ��ذ کن��د. همچنی��ن در 
تعری��ف ش��رایط اختصاص��ی 
مق��رر  آموزش��ی  دوره ه��ای 
ش��ده ک��ه فرزن��دان دیپلمه 
روس��تاییان  و  کش��اورزان 
دارای زمین ه��ای کش��اورزی 
دوره های  فارغ التحصی��الن  و 
متوس��ط کاردان��ش و فنی و 
حرفه ای کش��اورزی ب��ا تایید 
ش��ورای اسالمی روس��تایی و 
اداره جهادکش��اورزی مح��ل 
سکونت، می توانند در سهمیه 
تخفی��ف  از  و  پذی��رش  آزاد 
15درصدی برخوردار ش��وند، 
ام��ا بای��د متعه��د ش��وند که 
پس از فراغ��ت از تحصیل، در 
یک��ی از واحده��ای تولی��دی 
کش��اورزی مش��غول ب��ه کار 
خواهند ش��د. به گفته این مقام 
مس��ئول، هم اکن��ون بی��ش از 
22ه��زار ن�ف�ر دان�ش���جو در 
مقاطع ک�اردان�ی، ک�ارشناسی 
و کارشناس��ی ارش��د در ح��ال 
تحصی��ل در مراک��ز آم��وزش 
هس��تند  ج�ه�ادکش���اورزی 
که ت��ا بهمن ماه س��ال جاری، 
نزدی��ک به 9ه��زار نف��ر از آنها 

فارغ التحصیل می شوند. 
بنابرای��ن طب��ق گفته ه��ای 
آم��وزش  موسس��ه  ریی��س 
ع�ل�می-کارب��ردی  ع�ال���ی 
جهادکشاورزی، اگر بتوان کسب 
مه��ارت در حی��ن آموزش های 
تئوری را در مزرع��ه و به صورت 
عملی در مراکز علمی-کاربردی 
نهادین��ه  ج�ه�ادک�ش��اورزی 
کرد، می ت��وان به نس��ل بعدی 
فارغ التحصی��الن امی��دوار بود. 
زیرا در حال حاض��ر، بزرگ ترین 
معضلی که بازار کار به خصوص 
در بخ��ش کش��اورزی از فقدان 
آن رنج می برد، نداشتن مهارت 
و تجربه ای اس��ت ک��ه آموزش 
آن با نشستن دانشجو در پشت 
میز و محیط کالس  امکان پذیر 

نخواهد بود. 

رییس موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهادکشاورزی:

کشاورز شدن دانشجویان کشاورزی؛ نزدیک به واقعیت

مع��اون آبخی��زداری، مرات��ع و 
ام��ور بیاب��ان س��ازمان جنگل ها، 
مرات��ع و آبخیزداری کش��ور گفت: 
انرژی های تجدیدپذی��ر در حفظ 
منابع پایه )آب، خاک، هوا و پوشش 
گیاهی( اهمی��ت بس��یاری دارند 
زیرا سبب می ش��ود مردم کمتر به 
سوخت های فسیلی و اس��تفاده از 
چوب نیاز داشته باشند. به گزارش 
»فرصت امروز« پرویز گرشاسبی 
با اش��اره به نخس��تین کنفرانس 
مل��ی انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر 
و توس��عه پای��دار که قرار اس��ت 
24 و 25 دی ماه ج��اری در زابل 
برگزار شود، گفت: این کنفرانس 
می تواند بس��تری برای استفاده از 
انرژی های ن��و در منطقه محروم 

سیستان و بلوچستان باشد. 
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه این 
کنفرانس و کنفرانس های مش��ابه 
باید با مصادیق عملی همراه باش��د 
تصریح ک��رد: بای��د از انرژی هایی 
اس��تفاده کنیم که کمتری��ن آثار 
تخریبی را داشته باشند. با استفاده 
از انرژی ه��ای نو دی اکس��یدکربن 
کمتری ب��ه محی��ط وارد ش��ده و 

سالمت انسان به خطر نمی افتد. 
مع��اون آبخی��زداری س��ازمان 
جنگل ها اس��تفاده از انرژی های 
نو در روس��تاهای واقع در مناطق 
بیابانی را که سوخت فسیلی کمی 
در اختیار دارند، ضروری دانس��ت 
و گفت: با ایجاد بس��تر مناس��ب 
برای تولید انرژی های نو، می توان 
بخش عم��ده ای از ان��رژی مورد 
نیاز مناط��ق روس��تایی و بیابانی 
کش��ور را تامین کرد. بس��یاری از 
مناطق کش��ور از جمل��ه منطقه 
محروم سیس��تان و بلوچستان از 

قابلیت های فراوانی ب��رای تولید 
انرژی نو برخوردار هستند. 

وی اس��تفاده از انرژی های نو را 
همس��و با سیاس��ت های سازمان 
جنگل ه��ا و محیط زیس��ت و در 
راس��تای حفظ طبیع��ت توصیف 
کرد و اف��زود: به تازگی س��ازمان 
جنگل ها در س��ه روس��تای طرح 
یکپارچه  مدیری��ت  بین الملل��ی 
ح��وزه آبخی��ز )مناری��د( ط��ی 
ق��راردادی ب��ا بخ��ش خصوصی، 
آبگرمک��ن  نص��ب  ب��ه  اق��دام 

خورشیدی کرده  است. 

گرشاسبی اضافه کرد: اعتبارات 
ای��ن ط��رح از مح��ل یارانه های��ی 
که دولت به حس��اب م��ردم واریز 
می کند، تامین ش��ده  است. هزینه 
آبگرمکن خورش��یدی نصب شده 
در 12 قس��ط به حس��اب شرکت 
نصب کننده این سیس��تم ها واریز 
می ش��ود. وی گفت: متاس��فانه در 
ایران ام��کان اس��تفاده از پنل های 
خورشیدی برای تامین تمام انرژی 
مورد نیاز منازل به صورت یک پکیج 
وجود ن��دارد. مع��اون آبخیزداری 
س��ازمان جنگل ه��ا همچنی��ن از 

تالش این سازمان برای ورود دانش 
بومی کشور چین در زمینه استفاده 
از ان��رژی خورش��یدی، در بخ��ش 

گلخانه ای خبر داد. 
وی اضافه کرد: کش��اورزان چین 
حتی در دمای منه��ای 23 درجه 
نیز با اس��تفاده از ای��ن گلخانه ها از 
انرژی فسیلی اس��تفاده نمی کنند. 
گلخانه ه��ای خورش��یدی چی��ن 
دیوارهای گلی دارد و هزینه ساخت 
ی��ک واح��د 600 مت��ر مربعی آن 

حدود 40 میلیون تومان است. 
گرشاسبی همچنین استفاده از 
پنل های خورش��یدی برای تثبیت 
ش��ن در بیابان ه��ا را ی��ک روش 
مرسوم در بیابان زدایی کشور چین 
دانس��ت. وی گفت: در این کش��ور 
10 هزارهکتار از بیابان ها در اختیار 
یک ش��رکت خصوصی ق��رار داده 
ش��ده تا پنل های خورش��یدی در 
آن نصب کند. با این شیوه عالوه بر 
اینکه بدون اس��تفاده از مالچ پاشی 
ش��ن های بیابان تثبیت می شود، 
ب��رق حاص��ل نیز ب��ه ش��هرداری 
فروخته می ش��ود تا نیازهای مردم 

تامین شود. 

استفاده از انرژی های نو باعث حفظ منابع پایه می شود
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منابع طبیعی

ناکارآمدی بازار مصرف چالشی 
بر سر راه تولید محصوالت کشاورزی

مع��اون برنامه ری��زی و ام��ور اقتص��ادی س��ازمان 
جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: چالش اصلی 
و کنون��ی بخش کش��اورزی ناکارآمدی ب��ازار مصرف 

محصوالت کشاورزی است. 
اکبر فتحی با بیان اینکه مس��ائل و مش��کالت بخش 
کشاورزی خیلی گس��ترده اس��ت، افزود: عمده چالش 
فعلی بخش کشاورزی ناکارآمدی بازار مصرف محصوالت 
کش��اورزی، مدیریت پراکنده زنجیره تولید، ضعف نظام 

آموزش و ترویج و پژوهش های کاربردی است. 
به گ��زارش »فرصت ام��روز« فتحی با بی��ان اینکه 
تولیدات ما باید با محصوالت در س��طح جهانی رقابت 
کن��د، گفت: از بخ��ش تحقیق��ات و مراکز پژوهش��ی 
انتظار داری��م در این مورد تالش بهت��ری انجام دهند 
تا با اعم��ال روش ها و زنجیره های مناس��ب تولیدی و 
نظام های بهره برداری امکان کاهش قیمت تمام شده 
محصول به وجود آید. وی با اش��اره ب��ه باال بودن هزینه 
تولید محص��والت کش��اورزی در کش��ور و پایین بودن 
قیمت آن افزود: پژوهش، اصل عملی و محور دانایی است 
و دانایی محور توسعه اس��ت، بنابراین از مراکزتحقیقاتی 
بخشی و مراکز دانش��گاهی انتظار داریم در این زمینه ها 
بهره برداران بخش کش��اورزی و متولیان بخش را یاری 
کنن��د. مع��اون برنامه ریزی و ام��ور اقتصادی س��ازمان 
جهادکشاورزی اس��تان با بیان اینکه اقتصاد دانش بنیان 
مشتری محور است و باید قیمت تمام شده را پایین بیاورد 
تا مش��تری خودش به دنبال آن برود، اظه��ار کرد: البته 
این یکی از تفاوت های اساس��ی اقتصاد سنتی با اقتصاد 
دانش محوراست. در کشورهای پیشرفته 50 تا 60 درصد 
یارانه به بخش کشاورزی پرداخت می شود و این به دلیل 
ماهیت بخشی و تبدیل شدن امنیت غذایی به یک کاالی 
عمومی است که قیمت محصوالت تولیدی بر خالف سایر 
بخش های اقتصادی معموال در عرضه و تقاضا مشخص 

نمی شود. 

معافیت کارفرمایان کارگاه  های 
کشاورزی از پرداخت سهم بیمه 

کارفرمایان کارگاه های کش��اورزی، مش��مول قانون 
معافیت پنج کارگر از پرداخت س��هم بیم��ه کارفرمایی 
شدند. عبداهلل محمدی فام، مدیر تعاون روستایی استان 
آذربایجان ش��رقی ضمن اعالم این خبر گفت: براساس 
قان��ون مذک��ور کارفرمای��ان و کش��اورزان کارگاه های 
کشاورزی تحت ش��مول نظام صنفی کش��اورزی، با هر 
متراژ زمین از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر 

پنج نفر کارگر دارند معاف هستند. 
به گزارش »فرصت ام��روز« وی از بهره برداران این 
بخش خواست با عضویت در نظام های صنفی کارهای 
کشاورزی بتوانند از مزایای این قانون بهره مند شوند. 

گفتنی اس��ت نمایندگان مجلس در نشس��ت علنی 
اخیر خود و در جریان بررس��ی مواد ارجاعی طرح اصالح 
موادی به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت با 
ماده الحاقی 29 این طرح موافقت کردند. براس��اس ماده 
الحاقی 29 طرح اصالح موادی از قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت، کارفرمایان و کشاورزان کارگاه های 
کشاورزی تحت ش��مول نظام صنفی کش��اورزان با هر 
متراژ زمین مش��مول قانون معافیت از پرداخت س��هم 
بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، مصوب 
1361/12/16 و اصالحات بعدی آن هستند. همچنین 
اعتبار الزم بابت اجرای این حکم از محل 20 درصد ردیف 
درآمدی مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان درآمد 
حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات تامین و 

به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود. 

سایه تهدید تعطیلی شالیزارها 
بر سر کشاورزان

نماینده آستانه اش��رفیه و بندر کیاشهر در مجلس با 
بیان اینکه این نگرانی وجود دارد که مزارع ش��الیزاری 
گیالن تعطیل ش��ود، گفت: دولت هیچ برنامه ای برای 

توسعه کشاورزی در گیالن ندارد. 
محمدحس��ین قربانی با بی��ان اینک��ه 31 نماینده 
ش��مال کش��ور جلس��ات متع��ددی را با وزی��ر جهاد 
کش��اورزی برگزار کردن��د، اظهار کرد: محور توس��عه 
گی��الن کش��اورزی اس��ت. وی اف��زود: اصلی تری��ن 
محور مباحث ما توس��عه و تجهیز کش��اورزی بود که 

شاخص ترین آن برنج و چای است. 
س��خنگوی گروه بهداش��ت و درم��ان ب��ا تاکید بر 
اینکه تاکنون ب��رای برون رفت از چالش های توس��عه 
کش��اورزی در گیالن برنامه ای ارائه نشده است، گفت: 
راهبرد دولت در این بخش کوتاه مدت و نوعی مسکن 
اس��ت. وی دلیل فروختن زمین کش��اورزی توس��ط 
روستاییان را مقرون به صرفه نبودن کشاورزی دانست 
و یادآور شد: در س��ال 92 برنج بین شش هزار و 500 

تومان تا هفت هزار تومان فروخته شد. 
به گزارش فارس، قربانی با بیان اینکه امسال این قیمت 
30 درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: تصور می کنم 
نوعی خیانت به مردم روس��تا صورت گرفته اس��ت. وی با 
طرح این سوال که آیا هزینه تولید محصولی مانند برنج نیز 
کاهش داشته اس��ت، ادامه داد: دولت آب بها را 40 درصد و 
کود شیمیایی را 100 درصد افزایش داده و عمال 40 درصد 
بر قیمت تمام ش��ده افزوده اس��ت که شایسته نیست این 
محصول استراتژیک کش��اورزان 30 درصد کاهش قیمت 
داشته باشد.  وی یادآور شد: روزی در گیالن بیش از یک هزار 
تن پیله ابریش��م تولید می ش��د، اما کار به جایی رسید که 
امروزه کمتر از 100 تن تولید می ش��ود و روس��تاییان ما با 

فروش زمین زارعی خود امرار و معاش می کنند. 

اقتصاد نفتی، بی نیاز از 
کارشناسان کشاورزی

یکی از محصوالت دانش��گاه ها تربیت نیروی انسانی 
متخصص اس��ت و در حال حاض��ر ما نه تنها در رش��ته 
کشاورزی بلکه در همه رش��ته ها با مازاد تولید نیروی 
انس��انی متخصص و آموزش دی��ده روبه رو هس��تیم. 
نیروه��ای آموزش دیده و تربیت ش��ده در دانش��گاه ها 
پس از پای��ان تحصیالت هنگام��ی که وارد ب��ازار کار 
می ش��وند، جای مناس��بی به فراخور آموزش هایی که 
دیده اند و س��طح تحصیالت ش��ان  پیدا نمی کنند. در 
بهترین حالت نیز اگر شغل مناس��بی بیابند، حقوق و 
دستمزدها متناسب با سطح علمی شان و زحماتی که 
کشیده اند نیست. بنابراین رقابت شدیدی در بازار کار 
وجود دارد و افراد تحصیلکرده در بیشتر اوقات مجبور 
می شوند در رشته هایی غیر  از رشته تحصیلی شان کار 
کنند. این موض��وع موجب می ش��ود از آموزش هایی 
که دیده اند به درس��تی اس��تفاده نکنند و دانسته های 
علمی شان به محاق فراموشی سپرده شود و تالش ها و 
هزینه هایی که برای به دست آوردن آن انجام داده اند 
نیز از بی��ن می رود ب��دون آنک��ه از آنه��ا بهره برداری 

مناسبی کرده باشند. 
در بخش کش��اورزی نیز وضع به همین گونه است. 
دانشگاه ها و مراکز علمی، به تربیت و آموزش نیروهای 
انسانی می پردازند، اما کش��اورزی ما آنچنان که باید و 
ش��اید، حجم الزم را برای اس��تفاده از این همه نیروی 
تحصیلکرده و آموزش دیده ن��دارد. به بیانی دیگر بازار 
کار در بخ��ش کش��اورزی ما ب��ه اندازه ای نیس��ت که 
ظرفیت پذی��رش نیروهای تربیت ش��ده در این بخش 
را داشته باش��د و این یکی از مش��کالت جدی بخش 
اس��ت. برای نمونه در همین ترم، در دانش��کده علوم 
دامی دانش��گاه ته��ران 12 دانش��جوی دوره دکترای 
اصالح  نژاد حض��ور دارن��د و گاهی برای م��ن نیز این 
پرسش مطرح می شود که این افراد پس از پایان دوره 
دکترا می خواهند چه کار کنن��د؟ می خواهند به کدام 
دامداری، مرغداری ی��ا زنبورداری بروند و مس��ئله یا 

مشکلی از بخش تولید ما حل کنند؟! 
علم با به  کارگیری رش��د می کند و تقویت می شود. 
محفوظات و معلومات دانشجو اگر به کار گرفته نشود، 
دانش و تجربه اش در گذر زمان فراموش می شود. باید 
موقعیت هایی در ب��ازار کار به ویژه بخش کش��اورزی 
ایجاد ش��ود. اگر محصوالت دامی و کشاورزی ما راهی 
برای صادرات پی��دا می کردند، ش��رکت های بزرگ و 
کوچک بس��یاری به وجود می آمدند و توس��عه و رشد 
صنایع، رش��د علمی و به کارگیری نیروهای متخصص 

و آموزش دیده را نیز در پی داشت. 
اقتصاد کش��ور م��ا بس��ته و مبتنی بر نفت اس��ت و 
تا زمانی که نفت باش��د، به اقتصاد و تولید س��رمایه از 
راه مث��ال تولید گوجه فرنگ��ی با کیفیت، خیار س��الم، 
مرغ مناس��ب و غیره برای صادرات فکر نمی کنیم، اما 
کش��وری مانند برزیل، ده ها هزار کیلومتر آن طرف تر 
مرغ تولی��د می کن��د و ب��ازار خاورمیانه را در دس��ت 
می گی��رد چون به کش��اورزی ن��گاه اقتص��ادی دارد. 
بنابراین تا زمان��ی که اقتصاد نفتی و دولتی بر کش��ور 
حاکم باش��د، نیاز زیادی به کارشناس��ان کشاورزی و 

نیروهای آموزش دیده در کشور وجود ندارد. 
 

هدف دولت از گران کردن نان 
کاهش هزینه های خود بود

رییس کان��ون انجمن ه��ای صنفی  کارگ��ران خباز 
سراسر کشور با اش��اره به افزایش 40 درصدی قیمت 
آرد همزمان ب��ا گرانی 30 درصدی نان ب��ه ایلنا گفت: 
نیت واقعی دول��ت از افزایش قیمت ن��ان نه کمک به 
کارفرمای��ان نانوایی ه��ا بود و ن��ه افزایش دس��تمزد 
کارگران بلک��ه کاهش یارانه پرداختی  ب��ه کارفرمایان 

نانوایی ها و بالطبع کاهش هزینه های خود بود. 
علی یزدانی افزود: کارفرمای��ان نانوایی ها می گویند 
افزای��ش 40 درصدی قیمت آرد تم��ام درآمدی را که 
قرار ب��ود از محل افزای��ش قیمت نان به دس��ت آورند 
بلعیده اس��ت، بنابراین نمی توانند دستمزد کارگران را 

افزایش دهند. 
او در ادامه با انتقاد از تبلیغات یک س��ویه صدا و سیما 
در راستای توجیه گرانی نان برای افکار عمومی گفت: 
دولت همزمان با افزایش قیمت نان در صدا و س��یما و 
رسانه های وابس��ته به خود مدعی ش��د یکی از دالیل 
افزایش قیمت نان، زمینه سازی برای افزایش دستمزد 
کارگران نانوایی هاست در حالی که در واقع تنها به فکر 

کاهش هزینه های خود بود. 
یزدان��ی با بی��ان اینکه دول��ت در تبلیغات��ش برای 
موجه جل��وه دادن افزای��ش قیمت ن��ان از کارگران و 
کارفرمایان نانوایی ها سوء اس��تفاده کرد، افزود: انتظار 
می رف��ت دولتی که بعد از دو س��ال ن��ان را 30 درصد 
گران کرده اس��ت قیمت مواد اولیه را افزایش ندهد تا 
هم به کارفرمایان نانوایی ها کمک کرده باش��د و هم به 

کارگران. 
رییس کان��ون انجمن ه��ای صنفی  کارگ��ران خباز 
سراس��ر کش��ور در پایان با اش��اره به افزایش نیافتن 
دس��تمزد کارگران نانوایی ه��ا از س��ال 91 گفت: در 
دو س��ال گذش��ته دس��تمزد کارگران دوبار به میزان 
25 درص��د افزایش یافته اس��ت، در حالی ک��ه افزایش 
هزینه ها تا چندین برابر بوده است. کارگران نانوایی ها 
در ش��رایط اقتصادی امروز چگونه می توانند معیشت 

خود را با دستمزد دو سال پیش سپری کنند؟ 

یادداشت

غذا

دریچه

کشت

وارد ساختمان که شدیم، آموزشی بودن فضا 
را احساس کردیم؛ اینکه این مکان می تواند مغز 
متفکر پیشبرد آموزش های علمی- کاربردی در 
بخش کش��اورزی باش��د و راهکارهایی که ارائه 
می دهد، راه را برای فارغ التحصیالن و ورود آنها 

به بازار کار هموار می کند. 
یکی از قس��مت هایی که توجه هرکسی را به 
خود جل��ب می کند، مرکز کارآفرینی موسس��ه 
اس��ت. از آنجا که سرکش��ی و جس��ت وجو در 
بخش های مختلف یک س��اختمان جدید، جزو 
ذات یک خبرنگار اس��ت، وارد اتاقی ش��دیم که 

مرکز کارآفرینی موسسه بود! 
اتفاقا رییس این بخش با روی��ی باز از گفت وگو 
اس��تقبال کرد و پنجره های تازه ای را در ارتباط با 

کارآفرینی در بخش کشاورزی به روی ما گشود. 
محمد اس��ماعیل صالحی مق��دم ب��ا اش��اره 
 به نوپ��ا بودن ای��ن مرک��ز گف��ت: آموزش عالی 
علمی-کارب��ردی جه��اد کش��اورزی ب��ه دنبال 
دریاف��ت و تکمی��ل اطالع��ات دانش��جویان، 
دانش آموختگان و مدرس��ان کارآفرین در مراکز 
اس��ت. البته در جم��ع آوری بان��ک اطالعات از 
کارآفرینان در حوزه کشاورزی، دانش آموختگان 
هس��تند.  اولوی��ت  در  کارب��ردی   - علم��ی 
صالحی مقدم ادامه داد: ب��ه منظور ارتقای دانش 
بخش و ارتقای تولید و توس��عه کارآفرینی با نگاه 
کسب وکار سرمایه س��از برنامه هایی تدوین شده 

که تا سال آینده عملی خواهد شد. 
ب��ه گفت��ه وی، این مرک��ز  ب��ه دنب��ال ایجاد 
ارتباط بین س��رمایه گذاران بخش کش��اورزی و 
دانش آموختگان و کارآفرینان این حوزه است. اگر 
بتوان این کار را با موفقیت انجام داد، گام بلندی در 

توسعه کشاورزی کشور برداشته خواهد شد. 
رییس مرکز کارآفرینی موسسه آموزش عالی 
علمی-کارب��ردی جهادکش��اورزی از یک��ی از 
شرکت های وابسته به جهادکشاورزی به عنوان 

ارائه دهنده تس��هیالت ب��رای س��رمایه گذاری 
نام برد و افزود: ش��رکت مادر تخصصی صندوق 
حمای��ت از توس��عه س��رمایه گذاری در بخش 
کشاورزی در آینده ای نزدیک پس از گردآوری 
اطالعات کارآفرینان در سراس��ر کشور از طریق 
این مرکز، س��رمایه گذاری در این بخش را وارد 
فاز تازه ای خواهد کرد که در نهایت به نفع تولید 

و اشتغال رقم خواهد خورد. 
وی عن��وان ک��رد: برگ��زاری جش��نواره ها و 
همایش های مختل��ف از دیگر اه��داف این مرکز 
است که در راستای شناسایی کارآفرینان و ایجاد 
ارتباط آنان با صاحبان سرمایه در زمان خودشان 
عملی خواهد ش��د. البته همایش��ی هم خواهیم 
داشت با عنوان چالش های پیش روی کارآفرینان 
که پ��س از شناس��ایی آنه��ا در جهت رف��ع این 

مشکالت اقدامات الزم را انجام می دهیم. 
صالحی مق��دم با اش��اره ب��ه اینک��ه تاکنون 
18درص��د اطالعات اولیه کارآفرین��ان از مراکز 
آموزشی جمع آوری ش��ده، گفت: برای تکمیل 
این اطالعات و قابل اس��تفاده بودن آنها به یک 

دوره حداقل شش ماهه نیاز است. 
طبق پژوهش های میدانی، 2881 عنوان شغلی 
در بخش کشاورزی و روستایی شناسایی شده که 
2224 مورد آن از جمله مش��اغلی اس��ت که در 
عرصه کسب وکار وجود دارد و 657 مورد نیز جزو 
مشاغل پیش��نهادی است. این مش��اغل در شش 
حوزه زراع��ت و باغبانی، مناب��ع طبیعی )جنگل، 
مرت��ع و آبخی��ز(، دام و طیور، ش��یالت و آبزیان، 
صنایع روستایی و کشاورزی و خدمات روستایی 
و کشاورزی تقسیم بندی می شوند که خوشبختانه 
تعداد کارآفرینان در هر شش حوزه به قدری است 
که بخش کشاورزی می تواند به وجود آنها افتخار 
کند. امید است با جمع آوری اطالعات مربوطه، 
بتوان ب��رای کارآفرینی در بخش کش��اورزی و 
تولید محصوالت صادرات مح��ور، اقدام موثری 

برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور انجام داد. 

رییس مرکز کارآفرینی موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی: 

کارآفرینی در کشاورزی را جدی بگیرید

حسن مهربانی یگانه
استاد دانشکده علوم دامی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

مولود غالمی

وحید زندی فخر



ش��ش روز از زمس��تان ۹۳ می گ��ذرد. در چهار روز 
ابتدایی، باد و باران به یاری تهران و خیلی از ش��هرهای 
بزرگ ایران آم��ده بود. اما اکن��ون با اندک��ی پایداری 
جوی، هوا ناس��الم ش��ده اس��ت. بارندگی هایی که در 
روزه��ای آخر پاییز ش��روع ش��د و تا روزهای نخس��ت 
زمس��تان ۹۳ کش آمد، هوای ش��هرهای همیشه آلوده 
ایران را پاک کرد. تا حدی که در روز پنجش��نبه و پس 
از بارندگی هم هوای پایتخت و ش��هرهای بزرگ سالم 
بود. حتی در آس��تانه پاک ه��م قرار گرف��ت. البته روز 
پنجش��نبه، با هوای س��الم شروع ش��د و در آخر وقت، 

تردده��ای ش��هری موجب ناس��المی ه��وا ش��د. اما با 
پایداری جوی، هوای ناس��الم دوباره به شهرها برگشته 
اس��ت. مطابق اعالم ش��رکت کنت��رل کیفی��ت هوای 
تهران، آالینده ها، ه��وای پایتخت را ناس��الم کرده اند. 
البت��ه فعال ب��رای برخی گروه ه��ای جامع��ه؛ کودکان، 

سالمندان، زنان باردار، بیماران قلبی و ریوی. 
ش��اخص کیفیت هوا ساعت هش��ت صبح دیروز، روی 
عدد ۱۰۶ بود؛ ش��ش واحد باالتر از اس��تاندارد و ناس��الم 
برای برخ��ی گروه ه��ا. روز جمعه ه��م با ه��وای آلوده و 
شاخص ۱۰۴ شروع شد. آالینده شاخص هم ذرات معلق 

کمت��ر از ۲.۵ میکرون هس��تند که خوب می شناس��ید؛ 
ناش��ی از احتراق خودروها و وس��ایل گرمایشی خانه ها و 

ساختمان ها. 
این ه��وای آل��وده درحال��ی ثبت ش��ده که س��ازمان 
هواشناس��ی اعالم کرده، این روزها، جو ش��رایط پایداری 
دارد و ب��ه همی��ن دلیل پیش بینی می ش��ود ش��هرهای 
بزرگ و صنعتی هوای آلوده ای داش��ته باشند. هرچند که 
در هفته گذش��ته ش��هرهایی مثل اصفهان و اراک هوای 
آلوده ای داش��تند و کم مانده بود اصفه��ان در آخر هفته 

تعطیل شود. 

موس��س انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی 
با بی��ان اینکه ۳7 درص��د مراجعان به ای��ن انجمن به دلیل 
رفتارهای پرخطر از احتمال ابتال به HIV  نگران هس��تند، 
گفت: عامل انتقال س��ه چه��ارم ویروس HIV در س��طح 
جهان به دلیل رابطه جنس��ی پر خطر اس��ت. دکتر خسرو 
منصوریان، در گفت وگو با ایسنا با اش��اره به اینکه ۲7 هزار 
نفر در س��ال به ویروس HIV مبتال می شوند که ۹۱ درصد 
از آنه��ا مردهای ۲۵ تا ۳۵ س��ال هس��تند، گف��ت: هدف از 
تش��کیل انجمن حمایت و یاری آس��یب دیدگان اجتماعی 
آگاهی رسانی، پیشگیری، ارائه خدمات مشاوره و مددکاری 

به اقشار آسیب پذیر و حمایت از نهاد خانواده است. 
او در ادامه ب��ا بیان اینک��ه 7۳ درصد از مراجع��ان به خط 

اورژانس اجتماعی زنان هس��تند، تصریح کرد: کاهش آسیب 
اجتماعی از طریق آگاهی رس��انی به خانواده، حساس سازی 
جامعه و جلب مشارکت مس��ئوالن به منظور برجسته کردن 
نق��ش ارکان مختل��ف اجتماع��ی در هنجار س��ازی و بهبود 
روش های اتخاذ ش��ده به منظور احترام به کرامت انس��انی و 
حیطه خصوصی افراد از روش های مهم مقابله با HIV است. 

موسس انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی، با 
اش��اره به اینکه پدیده ایدز یکی از مهم ترین چالش های هزاره 
سوم است، یادآور ش��د: باید همه بر این باور باشند که کودکان 
یتیم حاصل از ایدز همچون دیگر کودکان نیازمند برخورداری 
از مواهب یک زندگی طبیعی هس��تند و حمایت و یاری آنان 

برای ایجاد فرصت های یکسان با دیگر کودکان الزامی است. 

منصوریان با اش��اره به آمار ۴۰ درصدی ابتالی کودکان 
خیابانی به HIV گفت: تعداد کودکان مبتال به این ویروس 
از آم��ار موجود بیش��تر اس��ت. کودکانی که به ای��دز مبتال 
هستند، زندگی بس��یار س��ختی را در پیش دارند، زیرا آنها 
تا آخر عمر با مصرف دارو، عفونت های سخت و طاقت فرسا، 
درد یتیمی حاصل از فوت والدین مبتال، تنهایی و برچسب 
اجتماعی زندگی کرده و اغلب فق��ر را تجربه می کنند. او در 
پایان با بیان اینکه بسیاری از کشورها سیر روند ابتال به ایدز 
را با اطالع رس��انی درس��ت به صفر رس��انده اند، تاکید کرد: 
خویشتن داری، وفاداری و پایبندبودن به خانواده، اجتناب 
از اس��تفاده از س��رنگ مش��ترک در تزریق م��واد از الفبای 

پیشگیری ویروس HIV است. 

معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال 
کش��ور با اش��اره به ثبت یک میلیون و ۲۰۰هزار درخواس��ت 
صدور کارت هوش��مند ملی گفت: تاکنون حدود یک میلیون 
کارت هوشمند ملی صادر ش��ده و از ابتدای سال جاری نیز در 
7۰۰ نقطه از کش��ور این درخواست ها به ثبت می رسد. حمید 
پارس��ایی روز ش��نبه در یک برنامه تلویزیونی گفت: از س��ال 
۱۳۰۴ تشکیل س��ند در س��ازمان ثبت احوال آغاز شد و افراد 
در آن زمان شناس��نامه دریافت کردند. در طول این مدت تا به 
امروز شکل شناس��نامه ها بیش از ۱۰ بار تغییر کرده تا شکل 
فعلی که اس��تاندارد نوع ۳ و در اندازه پاسپورتی است. از حدود 
سه سال پیش ایجاد پایگاه اطالعاتی جمعیت کشور آغاز شد، 

البته برنامه ریزی ها از دهه ۶۰ شروع شده بود و ورود اطالعات 
به سیستم های رایانه ای نیز از س��ال 7۰ آغاز شده بود. در سال 
7۶ قانون الزام صدور ش��ماره ملی برای تمام افراد ایرانی ابالغ 
شد که براس��اس آن س��ازمان ثبت احوال موظف شد به تمام 
افراد باالی ۱۵ سال کارت ملی ارائه کند. در حال حاضر، کارت 
شناسایی ملی کشور پوشش باالی ۹۵ درصد دارد و تمام افراد 
زنده و فوت شده که از سال ۱۳۰۴ اطالعاتشان در سازمان ثبت 
احوال به ثبت رسیده دارای شماره ملی هستند. در حقیقت هر 
ایرانی یک ش��ماره ملی دارد و امکان اینکه یک فرد دو شماره 

ملی داشته باشد، به هیچ عنوان وجود ندارد. 
وی ثب��ت اطالع��ات به ص��ورت لی��زری را روی کارت 

هوشمند ملی از خصوصیات این کارت معرفی کرد و افزود: 
در کارت های قدیمی احراز هوی��ت در فضای فیزیکی انجام 
می شد و این کارت ها به دو س��وال »کیست؟ و کجاست؟« 
ب��ا اطالعات هویتی و کدپس��تی پاس��خ م��ی داد، اما کارت 
هوش��مند ملی ضمن اینکه دوام باالی��ی دارد امکان جعل 
هم در آن بس��یار کاه��ش پیدا ک��رده و تقریب��ا غیرممکن 
اس��ت و فرد در فضای مجازی نیز می تواند خ��ود را معرفی 
کند. امضای الکترونیک، کدپس��تی، اثر انگشت و اطالعات 
هویتی در تراش��ه کارت هوش��مند ملی وج��ود دارد و فرد 
می تواند در فضای مج��ازی و اینترنت خ��ود را معرفی کند 
و از اپلیکیشن های مختلف در فضای اینترنت استفاده کند. 

40 درصد کودکان خیابانی مبتال به HIV هستند

آخرین جزییات کارت هوشمند ملی

کارت های پایان خدمت قدیمی تنها تا پایان امسال اعتبار دارد

توقف اکران خانه پدری 

جانشین رییس س��ازمان وظیفه عمومی 
ناجا با اعالم ص��دور بیش از هش��ت میلیون 
کارت هوشمند معافیت از س��ربازی و پایان 
خدم��ت گف��ت: کارت ه��ای پایان خدم��ت 
قدیمی تنها ت��ا پایان امس��ال اعتب��ار دارد. 
س��ردار ابراهیم کریمی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره روند تعویض کارت های پایان خدمت 
و معافی��ت قدیمی با کارت هوش��مند اظهار 
کرد: رون��د تعویض این کارت ها از س��ال ۹۰ 

آغاز ش��ده و همچنان نیز ادامه دارد، اما الزم 
اس��ت دارن��دگان کارت های پای��ان خدمت 
قدیمی که تاکنون نس��بت ب��ه تعویض آنها 
اقدام نکرده ان��د بدانند که کارت هایش��ان تا 
پایان امسال معتبر است و پس از آن هیچ گونه 
خدماتی به دارندگان کارت های قدیمی داده 
نخواهد شد. جانشین رییس سازمان وظیفه 
عمومی ناجا با بی��ان اینکه ابتدا طرح تعویض 
کارت های معافیت سربازی آغاز شد و مدتی 

بعد طرح تعویض کارت ه��ای پایان خدمت را 
آغاز کردیم، افزود: در حال حاضر، کارت های 
معافیت از س��ربازی کاغ��ذی و قدیمی فاقد 
اعتبار هس��تند و به دارندگان آنان هیچ گونه 
خدماتی ارائه نخواهد ش��د؛ اما ب��ا این وجود 
به تمامی دارندگان کارت ه��ای قدیمی اعم 
از معافی��ت و پایان خدمت، ای��ن فرصت داده 
شده تا خردادماه سال آینده نسبت به تعویض 

کارت های خود اقدام کنند. 

کریمی با بیان اینکه تا به این لحظه بیش 
از هشت میلیون کارت هوشمند معافیت و 
پایان خدمت صادر ش��ده، خاطرنشان کرد: 
تمامی اف��رادی که از ابت��دای فروردین ماه 
س��ال ۱۳۶۰ به بعد خدمت سربازی خود را 
به پایان رسانده اند باید نس��بت به تعویض 
کارت های قدیمی خود اقدام کنند؛ البته از 
سال 88 به بعد نیز تمامی کارت ها به شکل 

هوشمند صادر شده است. 

فیل��م پرحاش��یه »خانه پ��دری« عیاری در حال��ی توقیف ش��د که روز جمع��ه مرتضی 
آقاتهران��ی، نایب رییس اول کمیس��یون فرهنگی مجلس در گفت وگو با  ف��ارس درباره آن 
در گروه هنر و تجربه گفته بود: »مجلس درب��اره فیلم »خانه پدری« نظر دارد و محتوای آن 
را مناس��ب نمی داند و معتقد است این فیلم نباید از امتیاز اکران اس��تفاده کند.« آقاتهرانی 
افزوده بود: »غی��ر از مجلس، ای��ن فیلم مورد نقد بس��یاری از کارشناس��ان از جمله برخی 
مسئوالن ارشاد اس��ت، ولی اینکه چطور می شود فیلمی که هم س��رمایه گذار اول آن یعنی 
نیروی انتظامی و هم خود مسئوالن ارشاد با آن مسئله دارند، اکران شود؟« ساعاتی پس از 

صحبت های آقاتهرانی بود که خبر رسید، نمایش فیلم متوقف شده است. 
در کنار مخالفت برخی نماین��دگان مجلس و کارگردانانی چون جمال ش��ورجه با اکران 
محدود فیلم، سینماهای زیرمجموعه شهرداری و حوزه هنری هم در روزهای گذشته بر سر 
نمایش »خانه پدری« بهانه تراشی کرده بودند. فارس چندروز پیش به نقل از »منابع آگاه« 
خود در حوزه هنری، خبر داده بود که حوزه در ادامه سیاست پرهیز از اکران فیلم های سیاه 

و ضددینی، خانه پدری را در سینماهای خود اکران نخواهد کرد. 
از میان س��ینماهای حوزه هنری، سه س��ینمای پردیس آزادی، س��وره اصفهان و هویزه 
مش��هد به نمایش فیلم های گروه هنر و تجربه اختصاص داش��ت که مطاب��ق تصمیم های 
اخذشده در مورد نمایش این فیلم، حوزه هنری با گروه هنر و تجربه همکاری نکرد. از سوی 
دیگر، روز جمعه »خان��ه هنرمندان ایران« ه��م از اکران این فیلم کنار کش��ید. آن طور که 
»نسیم« روز جمعه گزارش داد، این فیلم با عدم موافقت خانه هنرمندان ایران روبه رو شد و 

این مرکز ساخته عیاری را روی پرده نبرد. 

پیونگ یانگ، شنبه، باراک اوباما را »میمون« خواند و امریکا 
را مسئول و مقصر قطع و وصل اینترنت در چند روز گذشته در 
کره شمالی معرفی کرد؛ اقدامی که در بحبوحه اتهام زنی های دو 
کشور بر سر هک سایت شرکت س��ونی پیکچرز رخ داده است. 
به گزارش رویترز، س��ایت های اصلی اینترنتی کره ش��مالی در 
هفته گذشته قطع و وصل شدیدی را تجربه کردند به طوری که 
کمپانی های فن��اوری امریکای��ی این رخداد را ع��الوه بر قطع 

اینترنت یک اقدام هکری اعالم کردند. 
کمیس��یون دفاع ملی کره ش��مالی در بیانیه ای اعالم کرد: 
امریکا با آن ق��د و قواره عری��ض و طویلش باید دس��ت از این 
اقدامات بردارد و از آن ش��رم داش��ته باش��د چون باعث ش��ده 

تا عملیات س��ایت های اینترنتی کره ش��مالی به خاطر قطع و 
وصل مکرر در هفته گذشته دچار خدشه شود. سخنگوی این 
کمیسیون بار دیگر اتهام وارد شده از جانب پلیس فدرال امریکا 
)اف . بی.  آی( درباره هک کمپانی س��ونی پیکچرز را رد کرد و از 
امریکا خواست تا دالیل و ش��واهد کافی در این باره ارائه دهد و 
ادامه داد: باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا خودش می داند 
که باید به تمام این اقدامات شیطانی پایان دهد و اگر به دنبال 
صلح است، باید از سیاست های خصمانه علیه کره شمالی دست 
بکشد. پیونگ یانگ قریب به ۹ ساعت در هفته گذشته و پیش 
از به کار افتادن مجدد اینترنت با قطعی اینترنت مواجه ش��د؛ 

مقام های امریکایی دخالت در این مسئله را رد کردند. 

پیونگ یانگ اوباما را »میمون« خطاب کرد

  رییس جمه�وری ترکی�ه ب�ا اب�راز 

پش�یمانی از روابط دوس�تانه س�ابق 
خود با روحانی ترک تبار ساکن امریکا 
گفت: گولن و جنبش گولونیس�ت مرا 

فریب دادند و به من خیانت کردند. 
 منابع آگاه س�وری تاکید کردند که 
هیات دیپلماتیک سوری روز دوشنبه 
به کویت می رود تا سفارتخانه سوریه 

را مجددا در این کشور افتتاح کند. 
 سخنگوی ناتو ضمن اعالم اینکه ناتو 
دشمن روسیه نیست، مسکو را به تمایل 

برای برهم زدن امنیت اروپا متهم کرد. 

گورباچ�ف، آخری�ن رهبر اتحاد جماهیر ش�وروی س�ابق ضم�ن ارائه کتاب 
جدی�دش تحت عنوان »پس از کرملین« گفت: حل وضعیت اوکراین نیازمند 

نشست های جدی است

تیتر اخبار

مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند ش��هرداری تهران 
با بی��ان اینک��ه بی��ش از ۲7۰غرف��ه بازیافت پس��ماند در 
نقاط مختلف ش��هر تهران تعبیه ش��ده اس��ت، گف��ت: این 
در حالی اس��ت که تجهی��ز غرفه ها به سیس��تم کارت خوان 
الکترونیک��ی و همچنین تعیین قیمت خرید پس��ماندهای 
خش��ک به ص��ورت روزان��ه از موضوعاتی بوده ک��ه در طرح 
تفکیک از مبدا مدنظر قرار گرفته اس��ت. حس��ن کریمیان 
گفت: این غرفه ها در نق��اط پرتردد همچ��ون میادین میوه 
و تره بار و بوس��تان ها نیز به جمع آوری پسماندهای خشک 

تفکیک شده توسط شهروندان می پردازند. 
وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه ط��ی ای��ن فرآیند ش��هروندان 

پسماندهای خش��ک تفکیک ش��ده خود را به نزدیک ترین 
غرف��ه بازیاف��ت مح��الت تحویل می دهن��د، اف��زود: بدین 
منظور در قب��ال آن پول نقد، اقالم بهداش��تی و ش��وینده، 
لوازم التحری��ر، ب��ن خری��د کت��اب، اقالم ورزش��ی، ش��ارژ 
ایرانسل، اقالم مناسبتی در ایام خاص و... دریافت می کنند. 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان 
اینکه براس��اس توافقات صورت گرفته ب��ا بانک ها برخی از 
غرفه های بازیافت به سیستم کارت خوان الکترونیکی مجهز 
ش��ده اند، خاطرنش��ان کرد: بدین طریق مبلغ پسماندهای 
خشک ش��هروندان به صورت الکترونیکی مستقیما به کارت 

عابربانک آنها واریز می شود. 

پسماند خشک بده شارژ بگیر

  ورودی کاخ جهانی گلس�تان از س�مت 
خیابان ناصرخس�رو روز ش�نبه به صورت 
نمادی�ن باز ش�د. ای�ن درحالی اس�ت که 
مس�ئوالن کاخ معتقدند اکنون نمی توانند 
اقدام�ات امنیت�ی را در ای�ن بخ�ش کاخ 

گلستان تامین کنند. 
 اجرای طرح »ایست؛ به احترام زندگی« 
س�رانجام پ�س از چندی�ن بار ب�ه تعویق 
افتادن از صبح شنبه وارد فاز عملیاتی شد. 
دور  فل�زی  توری ه�ای  ق�راردادن   

نیمکت ه�ای ش�هری در »آنگول�م« برای 
حفظ زیبایی شهر و دوری کارتن خواب ها 

در فرانسه جنجال برانگیز شد. 

پیروان آیین زرتشتی روز پنجم دی ماه در سالروز درگذشت زرتشت، پیامبرشان 
به سوگ نشستند و در نیایشگاه آدریان تهران )آتشکده زرتشتیان( به نیایش 

پرداختند

تیتر اخبار

دبورا یان��گ، منتق��د هالی��وود ریپورتر که سال هاس��ت 
در وصف س��ینمای ایران نقد می نویس��د و کامال با ش��رایط 
سینمای کشورمان آشنا است، در مکاتبه با بخش سینمایی 
ایس��نا به بیان دیدگاه خود درباره جداس��ازی بخش ملی و 
بین الملل سی و سومین جش��نواره فیلم فجر پرداخت. وی 
پس از یک وقف��ه بلندمدت ب��ا امیدبخش دانس��تن فضای 
سینمای ایران از سال گذش��ته تصمیم گرفت دوباره و برای 
ششمین بار به جشنواره فیلم فجر بیاید، امسال با جداسازی 
زمان برگزاری بخش بین المل��ل و ملی با فاصل��ه تقریبا دو 

ماه، امکان حضور در جشنواره را نخواهد داشت. دبورا یانگ 
درباره این تغییرات گف��ت: »از اینکه بخش ملی و بین الملل 
جش��نواره فیلم فجر جداگانه برگزار می ش��وند باخبر شده 
بودم. متاس��فانه در ماه می  نمی توانم به ایران بیایم، زیرا در 
آن زمان هالیوود ریپورتر در ش��رایط کاری فش��رده ای خود 
را برای جش��نواره فیلم کن آماده می کند و در واقع بدترین 
زمان س��ال برای س��فر کردن من اس��ت. جای تاسف است، 
چراکه سال پیش احس��اس کردم تحولی در سینمای ایران 

رخ داده است.«

منتقد هالیوود ریپورتر از تغییرات فجر می گوید

  کتاب »اودالجان« نوش�ته ناصر تکمیل 
همای�ون ط�ی مراس�می با حض�ور احمد 
مس�جد جامعی عضو شورای شهر تهران، 
نویس�نده کتاب و جمع�ی از خبرنگاران و 
عکاسان در تیمچه اکبریان محله اودالجان 

رونمایی شد. 
  نس�رین آبروان�ی ب�رای ریاس�ت ب�ر 

شبکه های رادیویی انتخاب شد. 
  وزارت فرهنگ مصر از ممنوعیت اکران 
فیلم »خروج: خدایان و ش�اهان« براساس 
زندگ�ی حض�رت موس�ی )ع( ب�ه دلی�ل 

اشتباهات تاریخی خبر داد. 
گیشه سینمای جهان در سال 2014 همچون سال گذشته میالدی در تسخیر 

فیلم های ابرقهرمانی و علمی تخیلی بود

تیتر اخبار

علی کفاش��یان در پایان جلسه ش��نبه مجمع فوق العاده 
فدراس��یون فوتبال در جمع خبرنگاران گفت: مجمع خیلی 
خوبی بود که هم کار بازرسی و هم صورت مالی انجام گرفت 
که البته برخی تصمیم ها نیز در آن گرفته ش��د و یکس��ری 

تصمیم ها به مجمع آتی موکول شد. 
کفاش��یان در پاس��خ ب��ه این س��وال ک��ه آی��ا مجمع 
می توانس��ت برای برکناری ش��ما تصمیم بگی��رد؟ یادآور 
ش��د: چه کس��ی در مجمع ج��رات ای��ن کار را دارد. این 

کار فرسایشی اس��ت و به هفت تا هش��ت ماه برنامه ریزی 
نیاز دارد و ش��اید البته ب��رای مجمع بعدی ای��ن تصمیم 
را بگیرن��د، ام��ا آن قدر م��ا به مس��ائل مال��ی می پردازیم 
که بعید اس��ت چنی��ن تصمیم هایی گرفته ش��ود. وی در 
خصوص اینکه آی��ا اگر تیم مل��ی در جام ملت  ه��ا نتیجه 
نگیرد، از س��مت خود کنار می  رود؟ اظهار ک��رد: خیر. ما 
باید بالفاصله برای جام جهانی بع��دی، المپیک ریو و جام 

ملت های بعدی برنامه ریزی کنیم. 

چه کسی جرات دارد من را برکنار کند

  آش�تیانی پیشکس�وت پرسپولیس 

معتق�د اس�ت در صورت�ی ک�ه دول�ت 
کمک ه�ای الزم را ب�ه این تی�م نکند، 
پرسپولیس بهتر است در لیگ قهرمانان 

آسیا حاضر نشود. 
  دبیر کل فدراس�یون فوتب�ال ایران 

اعالم کرد لغو بازی ایران و فلس�طین از 
نظر فنی به تیم ایران لطمه زده است. 

  نیمار کاپیتان تیم ملی برزیل می گوید 
برای او بس�یار سخت است که به سطح 
لیونل مسی و کریستیانو رونالدو برسد. 

برای نخستین بار پرسپولیسی ها هیچ نماینده ای در تیم ملی برای حضور در 
یک رویداد بزرگ همچون جام ملت های آسیا ندارند

تیتر اخبار
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به سادگی یك پیام روشن 
تبلیغاتی داشته باشیم

آی��ا تا به حال این پرس��ش برایتان پیش آمده كه 
معن��ای صفحه اول گوگل چیس��ت؟ ش��ما در این 
صفحه لوگوی بزرگ ش��ركت گ��وگل را می بینید و 
جایی ك��ه می توانید جمله یا كلمه مورد نظر خود را 
در آن جس��ت وجو كنید. پیام كامال واضح و روش��ن 
اس��ت: »به گوگل خوش آمدید. در اینجا می توانید 

گزینه مورد نظر خود را جست وجو كنید«. 
همان ط��ور كه می بینید، س��اخت ی��ك محتوای 
خ��وب برای یك پی��ام تبلیغاتی كار بس��یار راحتی 
اس��ت. فقط بگویی��د ك��ه می خواهید چ��ه چیز را 
بفروش��ید. نام محصول خود را مشخص و قیمت آن 
را نیز تعیین كنید. س��عی كنید یك قیمت معمولی 
را ب��رای محصوالت خود تعیین كنی��د، زیرا باید به 
مش��تریانتان نش��ان دهید كه قرار است یك معامله 

عادالنه با شما داشته باشند. 
عالوه بر اینها اگر الزم اس��ت كه حتما تكذیبیه ای 
را در متن تبلیغ داشته باشید بهتر است آن را پایین 
بگذارید و برای پیام تبلیغاتی خود یك شعار جذاب 
انتخ��اب كنید. ش��عاری كه مخاط��ب را از حركت 
بازدارد ت��ا بیاید و نگاه��ی به تبلیغ ش��ما بیندازد. 
در پای��ان هم حتما ش��ماره تلفنی را ق��رار دهید تا 
مشتری ارتباطش را با شما آغاز كند. فراموش نكنید 
كه مش��تریان همیشه دوس��ت دارند سر خود را باال 
بگیرند و اعالم كنند كه این خودش��ان بودند كه آن 

محصول را انتخاب كرده اند. 
پیام ه��ای تبلیغات��ی می توانند اش��كال متفاوتی 
نس��بت به هم داشته باش��ند. به طور مثال برخی از 
آنها این حس را در مشتری ایجاد می كنند كه آنچه 
می بیند همان اس��ت كه مدت ها به آن نیاز داش��ته،   
اما خودش هم تا به حال به این مس��ئله مهم واقف 
نبوده اس��ت. برخی دیگر از این تبلیغات هم هستند 
كه مخاطب را با یكس��ری تصاوی��ر و كلمات مرتبط 
می كنند تا پیام های خود را به او برسانند. همچنین 
ای��ن پیام ه��ا می توانن��د به گونه ای در ی��ك جمله 
گنجانده ش��وند ك��ه به یك معنای دوگانه برس��ند. 
بعض��ی از این تبلیغ��ات هم می توانند پاس��خگوی 
نیازه��ای آنی و فوری مش��تریان باش��ند. نیازهایی 
همچ��ون ف��روش آخر هفت��ه یكی از ش��ركت های 

نمایندگی خودرو. این پیام ها باید بتوانند به راحتی 
ب��ا مخاطب یا همان مش��تری ارتب��اط برقرار كنند. 
بعضی از آنها هم با هیچ كالمی قابل توصیف نیستند، 
اما به هر حال پیام ها را ش��ما می سازید و بهتر است 
به عنوان مهم ترین بخش از تالش ش��ما برای ایجاد 
خالقیت، در بهترین شكل خود متجلی شوند. آنچه 
همگان در بحث تبلیغات به آن عالقه مند هس��تند، 
پویای��ی و مفیدبودن تبلیغات اس��ت. قطعا این نكته 
برای صاحبان كسب و كار دلنش��ین است كه عنوان 
برندش��ان در ذهن مشتریانشان بنشیند و زمانی كه 
نام آنها به چش��م مشتریانش��ان می آید، بایستند تا 
درباره آنها بیش��تر بدانند. هر چه پیام شما صریح تر 
و ساده تر باش��د، به این اتفاق هم نزدیك تر خواهید 

شد.

تغییر منحصر به فرد و خالق 
ایستگاه اتوبوس

همه ما از مشاهده ایستگاه های اتوبوس خالق لذت 
می بری��م، اما این یكی قطعا خ��ارج از محدوده ذهنی 
ما اس��ت. یك زوج خالق تصمیم گرفتند با همكاری 
یكدیگر ایستگاه اتوبوس��ی را به وجود آورند كه واقعا 

كلمه BUS را هجی می كند. 
BUS  از سه مجسمه چوبی بزرگ تشكیل شده كه 
حداقل 4 متر و 20 س��انتی متر بلندی و 2 متر و 10 
س��انتی متر پهنا دارند. این سازه با هدف تبدیل شدن 
به مكانی جالب برای لذت بردن واقعی از انتظار برای 

آمدن اتوبوس به وجود آمده است. 
حروف كلم��ه   Busاز جنس چ��وب و فوالد بوده 
و ه��ر یك از آنها می تواند دو ت��ا چهار نفر را در خود 

جای دهد. 
این پروژه هنری توسط شركت توسعه اتحاد خالق 
و انجم��ن جنوب ش��رقی در رابطه با دفتر توس��عه و 
هن��ر بالتیم��ور، موسس��ه مل��ی اتحادیه اروپ��ا ویژه 
فرهن��گ )EUNIC( و خانه فرهنگ و هنر اس��پانیا 
حمایت می ش��ود. این بخش��ی از اقدامی مبتكرانه و 
ساخت و س��ازهای خالق با همكاری اروپا در بالتیمور 

واقع در ایاالت متحده امریكاست. 

"Lenovo سوار بر ماشین سلفی 
در كمپین كریسمس

Lenovo  آخری��ن ش��ركت فع��ال در دنی��ای 
تكنولوژی اس��ت كه با راه ان��دازی كمپین اجتماعی 
 Holiday360# خود از پدیده س��لفی اس��تفاده 
ی��ك  می توانن��د   Lenovo طرف��داران  می كن��د. 
ویدئ��وی 360 درجه ای از خود و محیط اطرافش��ان 
 #Holiday360 بگیرند. اگر برایت��ان ماهیت یك
مش��خص نیست، بد نیس��ت بدانید Lenovo  یك 
ویدئوی دموی دستی ساخته است. شركت كنندگان 
 tag می توانند خود را همراه با اس��م و كشورش��ان
ك��رده و ویدئ��و را روی توییت��ر، اینس��تاگرام ی��ا 
فیس ب��وك آپل��ود كنند. Lenovo س��پس با كنار 
هم گذاش��تن همه ویدئو های ارس��الی، یك س��لفی 
360 درج��ه ای جهان��ی را به وجود می آورد. س��ایر 
برنده��ای موبایل رقیب مانند سامس��ونگ و لومیای 
مایكروسافت نیز به شدت روی سلفی ها در بازاریابی 
 س��ال 2014 تمركز كرده اند. حمایت سامسونگ از 
Academy Awards )اس��كار( منج��ر به تهیه و 
انتشار س��لفی A-list معروف »الن دیجنرس« شد 
كه در ادامه عنوان پر توییت ترین عكس در تاریخچه 
توییت��ر را به دس��ت آورد. در ضمن مایكروس��افت 
مفه��وم س��لفی را ب��ا دو گوش��ی از جدید تری��ن 
گوشی های لومیای خود، 735 و 730، تحمیل كرد 

كه هر دو روی دوربین های جلو تمركز دارند. 
ای��ن  س��لفی  كمپی��ن   ،Lenovoگفت��ه ب��ه 
اجتماع��ی  رس��انه های  آژان��س  توس��ط   ش��ركت 
We are Social راه ان��دازی ش��ده و ب��ا فعالیتی 
گسترده، شعار Do به معنای »انجام بده« را انتخاب 
كرده اس��ت كه طرف��داران را به امتح��ان چیزهای 

جدید تشویق می كند. 
راد اس��ترادر، مدیر اجتماع��ی Lenovo معتقد 
اس��ت این كمپین در همه جای جهان در دسترس 
ب��وده و با نفوذ به رفتار های آنالین اخیر افراد، كامال 

با هویت برند Lenovo تناسب پیدا كرده است. 
این شركت دریافته كه جامعه از به اشتراك گذاری 
محتوای خود با Lenovo خوش��حال است. چنین 
كمپین هایی باعث می ش��وند تا ضمن افزایش قدرت 
عمل طرفداران، امكان ابراز خالقیت با ایجاد سطوح 

باالیی از مشاركت و همكاری به وجود آید. 
www.brandrepublic.com

تبلیغات خالق

آگهی: بازی Scrabble- شعار: ما باعث فانتزی شدن بازی )بچه ها( شده ایم!

بهداش��تی  و  آرایش��ی  ل��وازم 
مصرف��ی  محص��والت  به عن��وان 
هم��واره ب��ا تقاض��ای باالی��ی در 
ب��ازار داخلی روبه رو اس��ت. همین 
ش��ركت های  موجب شده  مس��ئله 
بسیاری برای پوش��ش نیاز جامعه 
به تولید انواع��ی از این محصوالت 
روی بیاورن��د و مخاطبان در زمان 
خرید، با دنیایی از برندهای داخلی 
و خارج��ی مواجه ش��وند. از این رو 
تبلیغ��ات این محص��والت همواره 
برگ برنده ش��ركت هایی است كه 
با مطرح ش��دن نامشان در جامعه، 
بخ��ش مهم��ی از ب��ازار را به خود 

اختصاص می دهند. 
برندهای لوازم آرایشی و بهداشتی 
محص��والت  از  وس��یعی  طی��ف 
مورد نیاز زن��ان و م��ردان را تولید 
می كنند و هر یك از آنها به تنهایی 
می توانند تمام نیاز های یك خانواده 
را تامین كنن��د. به عبارت دیگر، از 
خوشبو كننده ها و شوینده ها گرفته 
تا ترمیم كننده های پوس��تی توسط 
این ش��ركت ها عرضه می ش��ود كه 
می تواند بس��ته كامل��ی از نیازهای 
اقش��ار مختل��ف جامع��ه باش��د و 
آنه��ا را مش��تریان دائم��ی خ��ود 
كن��د. بنابراین تبلیغ��ات مهم ترین 
اب��زار این ش��ركت ها در رس��یدن 
به این مرحله اس��ت. كارشناس��ان 
تولیدكننده  ش��ركت های  معتقدند 
ب��ا  بهداش��تی  و  آرایش��ی  ل��وازم 
نق��ش كاالیش��ان در  ب��ر  تاكی��د 
حف��ظ س��المت و همچنین حس 
خوش��ایند مصرف كنن��ده در زمان 
اس��تعمال، می توانن��د جنبه ه��ای 
ارزش��ی لوازم آرایشی و بهداشتی را 

پررنگ تر كنند. 

هزینه ای برای سالمت 
یك كارشناس توسعه بازار درباره 
رون��د تغییر تبلیغات در محصوالت 
آرایش��ی و بهداش��تی به »فرصت 
امروز« می گوی��د: رویكرد تبلیغاتی 
در محصوالت��ی ك��ه ب��ه نوع��ی با 
س��المت انس��ان در ارتباط هستند 
تغییر كرده اس��ت. به طوری كه در 
گذش��ته زیبای��ی و جذابیت محور 
تبلیغات محصوالت لوازم بهداشتی 
بود  اما امروزه اهمیت آنها در ایجاد 
سالمت و نش��اط بیشتر نشان داده 
می ش��ود. به همین دلیل تبلیغات 

ای��ن كااله��ا مخاطب را ب��ه خرید 
بیش��تر تش��ویق نمی كن��د، بلك��ه 
می گوید برای سالمتی خود بیشتر 

هزینه كنید. 
متان نژند ب��ا نگاهی به چگونگی 
س��اخت كلیپ های تبلیغاتی لوازم 
بهداش��تی ادامه می دهد: هرچقدر 
تیزرها و تبلیغات لوازم آرایش��ی و 
بهداش��تی ساده تر باش��د به همان 
می��زان می توان��د نظ��ر مخاطب را 
بیشتر جذب كند. به عبارت دیگر، 
در ای��ن تبلیغ��ات فردگرای��ی باید 
محور معرفی محص��ول قرار گیرد. 
تامی��ن نیازه��ای ف��ردی می تواند 
راهكاری برای موفقیت و دستیابی 
به جذب مخاطب بیشتر باشد. حال 
در برخی موارد شركت ها با تبلیغات 
ی��ك محصول ب��رای ی��ك جنس 
ف��روش محصوالت  می��زان  خاص 
خ��ود را افزای��ش می دهن��د. برای 
نمونه كرم ضد آفت��اب ویژه آقایان، 
مخاطب��ان هدف خ��ود را خاص تر 
معرف��ی می كن��د و در صورتی ك��ه 
ای��ن محصول ب��رای نخس��تین بار 
تولید شده باشد، به عنوان یك ابزار 
تبلیغاتی، به فروش بیشتر محصول 

منجر خواهد شد. 
او ب��ا بیان اینك��ه برندهای لوازم 
تبلیغ��ات  بهداش��تی  و  آرایش��ی 
دوره ای خ��ود را به ش��كل كمپین 
می كند:  اضاف��ه  می كنن��د،  ارائ��ه 
شركتی مانند »داو« كه محصوالت 
مختلف��ی تولید می كن��د تبلیغات 
دوره ای آن حول محور یك ش��عار 
كلی اس��ت كه بیش��تر ب��ه معرفی 
برند می پ��ردازد ت��ا كاالی خاص، 
به گونه ای كه در دوره پیش ش��عار 
آنها این بود »زیبایی واقعی از درون 

می آید «. 

تکیه تبلیغات بر ویژگی های 
ارزشی محصول

ی��ك كارش��ناس بازاریاب��ی ب��ا 
اش��اره به اینكه ویژگی های ارزشی 
محص��والت ل��وازم آرایش��ی بای��د 
ارائ��ه  تبلیغ��ات  در  و  شناس��ایی 
ش��ود، به »فرصت امروز« می گوید: 
و  آرایش��ی  ل��وازم  محص��والت 
بهداشتی به شكل گسترده در بازار 
عرضه می ش��ود كه هر ی��ك از آنها 
دارای ارزش های خاص خود اس��ت 
و باید به مخاطب منتقل شود. برای 

نمونه در تبلیغ ادكلن باید تكیه بر 
رایحه خوش آن باش��د كه نه تنها 
در  خوب��ی  ح��س  مصرف كنن��ده 
اس��تفاده از آن دارد، بلكه اطرافیان 
نیز حس خوش��ایندی دارند. از این 
رو در تبلیغ این محصول باید حس 
نقطه  اطرافی��ان مش��تری  خ��وب 
تبلیغاتی  كلیپ ه��ای  ب��رای  قوتی 
ادكلن باشد. در محصوالت دیگری 
همچون ك��رم این رویكرد می تواند 
محص��ول  ویژگی ه��ای  براس��اس 
باش��د، به گونه ای ك��ه برخی از این 
محصوالت تاكید بیشتری بر جنبه 
س��المتی دارن��د و برخ��ی دیگر بر 
زیبای��ی ف��رد تاكی��د می كنند. به 
همی��ن دلیل بای��د بر مبن��ای این 
كاركردها كلیپ تبلیغاتی س��اخته 
ش��ود و نبای��د همه ل��وازم در یك 

كلی��پ تبلی��غ ش��ود مگ��ر اینكه 
محصول جدید ك��ه تاكنون عرضه 
نشده اس��ت در این تبلیغات برای 

نخستین بار نمایش داده شود. 
معی��ن كلوش��انی ب��ا تاكی��د بر 
اهمی��ت ارائه اطالعات ش��فاف در 
تبلیغات لوازم آرایش��ی و بهداشتی 
ادامه می دهد: ارائه اطالعات شفاف 
می تواند منجر به تمایز یك برند با 
سایر رقبا باشد. برای نمونه شامپوی  
  HEAD & SHOULDER
كاركردی ضد شوره دارد و شامپوی 

PANTENT  نق��ش مهم��ی در 
خوش حالت��ی موه��ا ایف��ا می كند 
ب��ه همی��ن دلی��ل این ش��ركت ها 
باآگاه س��ازی مخاطب��ان از ویژگی 
برای  بیش��تری  تمایل  محصوالت، 
خری��د آن محص��والت ب��ه وجود 
خواهن��د آورد. از ط��رف دیگر، این 
اطالعات باید به گونه ای انتقال یابد 
كه فرد مطمئن ش��ود در س��المت 

وی نقش مهمی دارد. 
او با بی��ان اینكه م��دل تبلیغات 
بای��د نم��ادی از یك فرد آراس��ته 
باش��د، می افزاید: وقت��ی در تبلیغ 
محصوالت لوازم آرایشی و بهداشتی 
ظاهر فرد آراسته باشد مردم تمایل 
بیش��تری ب��ه خری��د آن محصول 
خواهند داش��ت، حال اگر این فرد 
مشهور باشد جذب مخاطب بیشتر 

خواهد ش��د، زیرا ای��ن محصوالت 
جزو كااله��ای لوكس به حس��اب 
می آین��د  اما با این ح��ال مخاطبان 
متوس��ط جامعه نی��ز از متقاضیان 
ای��ن محصوالت هس��تند و  خرید 
همین مس��ئله باعث ش��ده معرفی 
كاال توس��ط افراد خ��اص و معروف 
كاركرد تبلیغاتی آن را بیشتر كند. 

تبلیغات با عرضه از 
كلینیك های پزشکی

یك كارش��ناس تبلیغات با تاكید 

ب��ر اینكه اكثری��ت مخاطبان لوازم 
آرایشی و بهداش��تی زنان هستند، 
می گوی��د: اگر بخواهی��م مخاطبان 
دس��ته بندی  را  محص��والت  ای��ن 
كنیم ش��اهد این خواهی��م بود كه 
90درصد مش��تریان زنان هس��تند 
اقتص��اد  در  زی��ادی  نق��ش  ك��ه 
خان��وار ندارند و در س��اعات ظهر 
تلویزیون محس��وب  بینن��دگان  از 
بای��د تبلیغات  می ش��وند. بنابراین 
تلویزیونی لوازم آرایشی و بهداشتی 
در ای��ن س��اعات روز ارائه ش��ود و 
بیش��تر تكیه روی كاالهایی باش��د 
كه زنان تمایل بیشتری برای خرید 
آنها دارند. از طرف دیگر بس��یاری 
از ل��وازم آرایش��ی و بهداش��تی با 
محوریت نظافت و بهداشت پوست 
عرضه می شوند كه امروزه مشتریان 
 زی��ادی را به س��وی خ��ود جذب 

كرده اند. 
رشید عطار پور با تاكید بر اهمیت 
تبلیغات در كلینیك های پزش��كان 
پوس��ت ادام��ه می ده��د: خیلی از 
پزش��كان به بیماران خود برندهای 
خاص��ی را معرفی می كنند كه قبال 
با آنه��ا هماهنگی ه��ای الزم انجام 

شده است. 
معرف��ی  در  پزش��كان  اگرچ��ه 
كاالهای بهداش��تی همواره كیفیت 
را م��ورد توج��ه ق��رار می دهند  اما 
در صورتی كه ش��ركت ها بتوانند از 
این كانال ارتباطی بهره مند ش��وند 
محصوالت آنها در میان مشتریان از 
نفوذ بیشتری برخوردار خواهد شد، 
زیرا اگر محصولی كه توسط پزشك 
معرفی ش��ده اس��ت كیفیت باالیی 
داش��ته باش��د، به صورت دهان به 
دهان تبلیغ آن ادامه خواهد یافت، 
زیرا بس��یاری از زنان در سالن های 

آرای��ش در م��ورد محصوالت��ی كه 
مصرف می كنند ح��رف می زنند و 
اگر از كیفیت محصول راضی باشند 
به دوس��تان خود معرفی می كنند. 
حت��ی روی ای��ن موض��وع كه این 
محصول توسط پزشك معرفی شده 
است تاكید می كنند و همین گزینه  
 مثبت��ی برای تروی��ج برند در میان 

مشتریان است. 
او با نگاهی به مدل های تبلیغاتی 
اضاف��ه می كن��د: به دلیل مس��ائل 
فرهنگی نباید برخی لوازم آرایشی 
و بهداش��تی همچون كرم ه��ا را با 
مدل های كم س��ن و س��ال تبلیغ 
كرد، زیرا آنها ج��زو مخاطبان این 
محصول نیس��تند. بنابراین در ارائه 
یك محص��ول تنها نباید ب��ه ارائه 
اطالع��ات توجه ك��رد، بلكه فضا و 
مدل��ی را ك��ه محص��ول را معرفی 
می كن��د نیز باید مد نظ��ر قرار داد، 
زی��را ذه��ن مخاط��ب را درگی��ر 
 می كند و در انتخاب او نیز اثر گذار 

خواهد بود. 
لوازم آرایش��ی به دلیل ارتباطی 
كه با س��المت و ظاهر اف��راد دارد 
چندس��الی اس��ت در س��بد كاالی 
خان��وار ایران��ی از جای��گاه باالیی 
به گونه ای  اس��ت،  ش��ده  برخوردار 
ك��ه مخاطب��ان ب��رای خری��د این 
محص��والت تنها به قیم��ت توجه 
نمی كنن��د، بلك��ه به ویژگ��ی این 
محصوالت كه به حفظ سالمت آنها 
كمك كند، توجه نش��ان می دهند 
ت��ا همواره در اس��تفاده از محصول 
حس خوش��ایندی داش��ته باشند. 
این هم��ان نكته ای اس��ت كه اگر 
طراح��ان آگهی های لوازم آرایش��ی 
 ب��ه آن توج��ه كنند، ب��ه موفقیت

 خواهند رسید. 

کـافه تبلیغـات
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ایستگاه تبلیغات

ایستگاه تبلیغات

رویکرد تبلیغاتی در محصوالتی که به نوعی با 
سالمت انسان در ارتباط هستند تغییر کرده است، 

به طوری که در گذشته زیبایی و جذابیت محور 
تبلیغات محصوالت لوازم بهداشتی بود  اما امروزه 
اهمیت آنها در ایجاد سالمت و نشاط بیشتر نشان 

داده می شود

بایدها و نبایدهای تبلیغات لوازم آرایشی و بهداشتی 

 سالمت برجای
زیبایی می نشیند

حامد شایگان

منیژه صادقی



نمونه ای کاربردی از مدیریت تجربه 
مشتری در صنعت هتلداری 

)قسمت دوم(

در ش��ماره قبلی مش��تریان ابدی در مورد تاثیر و 
نق��ش مدیریت تجربه مش��تری در صنعت هتلداری 
صحبت و اش��اره کردیم ک��ه در حال حاضر به خاطر 
رش��د کم��ی و کیف��ی در صنعت هتل��داری، تقریبا 
مزایای رقابتی اولیه ش��امل خدمات رفاهی، خدمات 
تفریحی و جانبی قابل ارائه توسط هتل ها در سطوح 
مختل��ف )براس��اس درجه بندی مرس��وم در صنعت 
هتلداری( یکس��ان است و آنچه در این فضا می تواند 
ب��رای هتلداران یک مزیت رقابت��ی بوده و همچنین 
حساسیت مش��تری را نسبت به قیمت کاهش دهد، 
ایج��اد و پیاده س��ازی یک سیس��تم مدیریت تجربه 

مشتری است. 
قیمت در ذهن اغلب مش��تریان، نخس��تین عامل 
تصمیم گیری اس��ت، چرا که به طور مثال مش��تری 
توقع دارد برای اقامت یک شب در هتل، مثال مبلغی 
حدود 100هزار تومان را پرداخت کند ولی در برخی 
هتل های برتر ش��اید تا ح��دود یک میلیون تومان را 
باید برای هر ش��ب اقامت بپردازد. حال س��وال این 
اس��ت که ای��ن 900هزار تومان اخت��الف چگونه در 
ذهن مشتری توجیه می شود؟ در این مورد از دیدگاه 
مدی��ر هتل ای��ن مبلغ مازاد جهت خدم��ات مازاد و 
همچنین کیفیت خدمات ارائه ش��ده است ولی باید 
قبول کنیم در فضای رقابتی، امروزه اغلب هتل های 
هم سطح خدمات یکسانی را ارائه می دهند و مزایای 
رقابتی چند سال گذشته در حال حاضر نقش سابق 
را ندارن��د و به عبارت  بهتر مش��تری درک درس��تی 
از محاس��بات مازاد ندارد و به درستی نمی تواند این 
مبلغ مازاد را در ذهن خود توجیه کند. این مش��کل 
در بس��یاری از صنای��ع تولی��دی و خدماتی در حال 
حاض��ر رخ می دهد. جهت رفع این مش��کل، صنایع 
خدمات��ی و تولیدی ناگزیرند به س��مت اس��تفاده از 
سیس��تم های مدیریت تجربه مشتری حرکت کنند 
و با ایجاد آن به مزیت رقابتی حال حاضر ش��رکت ها 
دس��ت یابند )بدانیم که دنی��ای بازاریابی و فروش، 
دنیایی با تغییرات فراوان و پویاست و ما در هر لحظه 
باید خود را با ش��رایط رقابت��ی حال، منطبق کنیم(. 
ب��رای ای��ن کار باید در تم��ام زمانی که مش��تری به 
اقامت در هتل ما فکر می کند )مرحله قبل از خرید(، 
ب��رای رزرو به ما مراجعه می کن��د )مرحله خرید( و 
پ��س از آن در هت��ل اقامت دارد )مرحله اس��تفاده( 
نقاط حساس از دیدگاه مش��تری را شناسایی کرده 
 )ک��ه اصطالح��ا در مدیریت تجربه مش��تری به آن
point touch می گوین��د( و روی آنه��ا کار کنیم. 
این لحظات حساس باعث می شود در ذهن مشتری 
از قس��مت تصمیم گیری منطقی وی )س��مت چپ 
مغز( به س��مت قس��مت احساس��ی مغز وی )سمت 

راست مغز( حرکت و آن قسمت را تحریک کنیم. 
 در ح��ال حاض��ر اغل��ب فعالیت ه��ای بازاریابی و 
فروش، قس��مت منطقی مغز را هدف  می گیرند و در 

بهترین حالت خلق یک مشتری راضی را مورد هدف 
قرار می دهند، یعنی مش��تری که به ما اعتماد پیدا و 
درک می کند ما تمام امور مورد نظر وی را با کیفیت 
مورد نظر وی انجام می دهیم و مشتری معادل پولی 
که داده ارزش نس��بی خوبی دریافت کرده است، در 
حالی که در دنیای مدیریت تجربه مشتری با حرکت 
به س��مت احساسی مغز مش��تریان، روی احساس و 
ارزش تجربی مشتری متمرکز می شویم به طوری که 
وی احساس��ی فراتر از رضایتمندی را داش��ته باشد 
و احس��اس یکی ش��دن با مجموع��ه و در باالترین 
سطح، مش��تری احساس افتخار از خرید از مجموعه 
م��ا و اقامت در هتل ما را داش��ته باش��د، در چنین 
حالتی دیگر مشتریان به مسائلی مانند قیمت که در 
دنیای س��نتی، نماد ارزش است، حساسیت گذشته 
را نداش��ته و خود را ش��ریکی از مجموعه به حساب 
می آورند. وقتی به سمت احساس مشتری و تقویت و 
تحریک آن گام برمی داریم مشتری را حامی و وفادار 
خود می کنیم که این مورد دو حس��ن اصلی دارد که 
به عنوان یکی از ش��اخصه های اصلی مدیریت تجربه 
مشتری )CEM( نیز هس��ت، اینکه در چرخه عمر 
مش��تری دو تغییر پیش می آی��د: اول اینکه با تبلیغ 
و پیش��نهاد خرید از ما به س��ایر افراد باعث افزایش 
حج��م خری��د در مرحله بلوغ چرخه عمر مش��تری 
می ش��ود که منجر به افزای��ش درآمد در کوتاه مدت 
خواهد ش��د و دوم آنکه با خرید مجدد خود و تکرار 
آن توسط سایر مش��تریان، مرحله افول چرخه عمر 
مش��تری طوالنی تر از سایر رقبا شده و بازهم سهم و 
حجم درآمدی خوبی خواهیم داشت، فراموش نکنیم 
مهم ترین مزیت پیاده سازی مدیریت تجربه مشتری 
افزایش درآمد ناشی از وفادار سازی مشتریان با ایجاد 
یک تجربه و ارزش احساسی در مشتریان است. پس 
باید به طور دقیق point touch مش��تریان خود را 
شناسایی کنیم، سپس یک برنامه مقدماتی مدیریت 
تجربه مش��تری را راه ان��دازی ک��رده و در یک بازه 
کوتاه مدت از طریق بازخورد های حاصل شده، نقاط 
ضعف احتمالی آن  را برطرف کرده و س��پس برنامه 
جامع مدیریت تجربه مش��تری هتل خود را نوشته و 
اجرا کنیم. قطعا با اجرای درست یک برنامه مدیریت 
تجربه مش��تری می توانیم در ب��ازه ای کوتاه مدت به 
رش��د فروش و افزایش قاب��ل توجهی در درآمد خود 

دست پیدا کنیم. 

نکاتی در مورد کنفرانس تلفنی

پیش از این اش��اره کردم ک��ه کنفرانس های تلفنی 
ابزاری قابل اطمینان ب��رای دریافت محتواهای جذاب 
بازاریابی است. در ادامه به نکاتی برای استفاده بهینه از 

این ابزار اشاره می کنم. 
* هم��واره تماس تلفنی را ب��ا معرفی مختصر خود 
آغاز کنید و سپس کارشناس یا مهمان را به طور کامل 
معرفی کنید. تخصص و شهرت هر یک از کارشناسان را 
به واس��طه دستاوردها و وب سایت هایی که قبل از انجام 
مصاحبه آنها را به شما معرفی کرده اند و به شما گفته اند 
که دوس��ت دارند در طول مصاحبه به آنها اشاره شود، 
بیان کنید. در اواسط مصاحبه و همچنین در پایان آن به 
شنوندگان یادآوری کنید که صدای چه کسی را گوش 
می کنند و همچنین به طور مختصر کتاب یا وب سایتی 
را که کارشناس شما در مورد آن بحث می کند، معرفی 

کنید. 
* در ابت��دای تم��اس موضوعاتی که قرار اس��ت در 
مصاحب��ه مورد بحث و گفت وگو ق��رار گیرد، به ترتیب 
و به طور خالصه بیان کنید. ش��نوندگان ش��ما از اینکه 
می توانند خیلی س��ریع به موضوعاتی که بیشتر مورد 

عالقه آنهاست رجوع کنند، سپاس گزار خواهند بود. 
* ان��رژی را در تمام طول مصاحبه در س��طح باالیی 
حفظ و هیجان و عالقه خود را در مورد موضوع و محتوا 
ابراز کنید. هیچ گاه مخاطبان به اندازه ش��ما عالقه مند 

نیستند. 
* س��عی کنید مقابل میکروفن نفس نکش��ید و این 
قانون را به دیگر مجری��ان در مصاحبه یادآوری کنید. 
اطمینان حاصل کنید ک��ه آنها نیز به راحتی می توانند 
صدای خطوط را قطع و وصل کنند. اگر صداهای مزاحم 
محیط در خطی از خطوط شنیده شود، وظیفه آنهاست 

که آن را قطع کنند. 
* اگر ارتباط با هریک از افرادی که مصاحبه را انجام 
می دهند مختل شود، فورا تماس را قطع کنید و مجددا 
ش��ماره گیری کنید. تا حد امکان به جای اس��تفاده از 
تلفن های همراه از خطوط ثابت استفاده کنید. بیش از 
حد از یک سناریوی از پیش نوشته پیروی نکنید. اجازه 

دهید تا گفت وگو روند طبیعی خود را طی کند. 
* بهتر است به جای یک نفر افراد بیشتری مصاحبه 
را برگزار کنند. هر ی��ک از این افراد باید هر چند دقیقه 
مطلب��ی را بیان کند. اجازه ندهید یک نفر بیش از حد 
سخن بگوید وگرنه مصاحبه کامال کسل کننده می شود. 
* به هر یک از ش��رکت کنندگان در مصاحبه اطالع 
دهید که هر زمان س��والی می کنید آماده پاس��خگویی 
به آن باش��ند؛ در غیر این صورت فضای مصاحبه کامال 
خش��ک و بی روح خواهد بود. تمام��ی برگزار کنندگان 
مصاحب��ه باید به یکدیگ��ر این اج��ازه را بدهند که با 
مالیم��ت صحبت را قطع و نظر خود را بیان کنند. این 
موضوع باعث می ش��ود که مصاحبه از قاعده و اصول از 
پیش تعیین ش��ده پیروی نکن��د و همانند یک مکالمه 
واقعی انجام شود. شنیدن این نوع مکالمه راحت تر است، 
اما استفاده از واژه های مودبانه توسط افراد شرکت کننده 
در مصاحبه خس��ته کننده می شود و نشان می دهد که 

مصاحبه طوالنی است. 
* حتما ای��ن نکات را به دیگر اف��رادی که مصاحبه 
را برگ��زار می کنند، انتقال دهید. تماس های تلفنی که 
زمان کمتری دارند و باعث می شوند مخاطبان اطالعات 
بیشتری را درخواست کنند، همواره بهتر از تماس های 
طوالنی هس��تند که ریتم بسیار کند و کسل کننده ای 
دارند. در تماس های کوتاه تر این مطلب را بیان کنید که 
ش��نوندگان چگونه می توانند اطالعات و راهنمایی های 

بیشتری را کسب کنند. 
* در ط��ول تم��اس چند ب��ار خودتان، فردی ک��ه با او 
مصاحبه می کنید و موضوع و محتوای مصاحبه را معرفی 
کنی��د. از یک دس��تیار که کنترل قط��ع و وصل خطوط 
ش��رکت کنندگان را در اختیار داشته باشد، استفاده کنید. 
این فرد همچنین ش��روع و خاتمه ضب��ط صدا را تعیین 
می کن��د، ولی خ��ود در مصاحب��ه ش��رکت نمی کند. در 
تماس های طوالنی که تعداد شرکت کنندگان زیادی در آن 
حضور دارند، دستیار می تواند زمانی که شما برای مصاحبه 
آماده می شوید به افراد خوش آمد بگوید، نام و محل زندگی 
آنها را بپرس��د و مجریان اصلی مصاحبه را به آنها معرفی 
کند و سپس آنها را روی خط قرار دهد )صدای آنها را وصل 
کند(. مس��ئولیت دیگری که دستیار بر عهده دارد، نظارت 
بر یک اکانت ایمیل اس��ت که در آن س��واالت همزمان با 
انجام مصاحبه خطاب به مجریان مصاحبه ارسال می شود. 
دستیار می تواند س��واالت خوب را به مجریان انتقال دهد 
و س��واالتی را که ارزش کمتری برای مطرح ش��دن دارند، 
خودش پاس��خ ده��د. حداکثر طول تم��اس باید بین 45 
دقیقه تا یک ساعت باشد. اگر مصاحبه پایان نیافت، تماس 

دیگری را در زمان مقتضی ترتیب دهید. 
* قبل از ش��روع مصاحبه نمونه سواالت را در اختیار 
کارش��ناس قرار دهید تا او س��واالت خود را نیز در آن 
بگنجاند. بیش از حد برای نگارش مصاحبه زمان صرف 
نکنید و بگذارید مکالمه به صورت روان و طبیعی پیش 
رود. برای افزایش کیفیت مصاحبه، لیستی تهیه کنید 
ک��ه در آن بازه های زمان��ی و موضوعات مورد بحث در 
فایل صوتی وجود داشته باشد و این اطالعات را نزدیک 
لین��ک دانلود مصاحبه خود قرار دهی��د. این کار باعث 
می شود فایل صوتی زمانی که روی وبالگ شما یا دیگر 
وب سایت ها قرار می گیرد، کارایی بیشتری داشته باشد. 
در شماره بعدی بخوانید: 
وبینار؛ ابزاری برای پیگیری مشتریان هدف و 
اجرای برنامه های آموزشی

اگر کس��ب و کاری دارید که 
می خواهید در س��ال جدید با 
بازاریاب��ی محتوای��ی آن را به 
مش��تریان معرفی کنی��د، باید 
بدانید که پیش بینی می ش��ود 
در س��ال جدی��د می��الدی و 
همین طور سال جدید شمسی 
که س��ه ماه دیگر آغاز می شود، 
بازاریاب��ی محتوایی با تغییراتی 
مواجه می ش��ود که بد نیست 
قب��ل از تدوی��ن ای��ن برنام��ه 
بازاریابی برای سال جدیدتان در 

موردش بدانید. 
ام��روزه اس��تفاده از بازاریابی 
محتوایی در شرکت ها گسترده تر 
از قبل شده است، محتوا ایجاد 
شده و در سطوح باال انتقال یافته 
و مدی��ران بودجه های بازاریابی 
سنتی سازمان خود را به منظور 
تبدیل به تالش ه��ای بازاریابی 
محتوای��ی تخصی��ص مج��دد 

می کنند. 
با این حال  به رغم اس��تفاده 
بازاریابی،  ای��ن ش��یوه  فراگیر 
به کار گی��ری آن ب��دون بحث 
نبوده اس��ت. در ای��ن گزارش 
چالش های عم��ده به کارگیری 
بازاریاب��ی محتوای��ی را به طور 
خالص��ه بی��ان می کنی��م و به 
روندهای بازاریابی محتوایی در 
سال 2015 نگاهی می اندازیم. 

1- انتقال ارزش از طریق 
محتوا

شرکت ها در همه نقاط دنیا 
ب��ه تدریج ی��اد خواهند گرفت 
که انتش��ار پیام تبلیغاتی تنها 
مرحل��ه اولیه اس��ت و ارزش از 
انتقال محتوا به دس��ت می آید. 
بیش��تر ش��رکت ها بر این امر 
تاکی��د دارند که ایج��اد محتوا 
و انتقال آن اس��اس استراتژی 
بازاریاب��ی محتوای��ی اس��ت. با 
ای��ن حال چرا بس��یاری از آنها 
در رس��اندن مفهوم پیام لنگ 
می زنن��د؟ بر طب��ق تحقیقی 
 به رغ��م اینکه نیم��ی ازمدیران 
بازاریاب��ی اعتق��اد دارند که به 
انتقال محتوا نی��از دارند، تنها 
26درص��د از آنه��ا در انتق��ال 
محتوا سرمایه گذاری می کنند. 
انتقال استراتژیک محتوا چیزی 
است که کسب و کار را در دنیای 
بیش از ح��د رقابتی امروز جلو 

خواهد انداخت. 
جس��ت وجو  بهینه س��ازی 
و اس��تفاده از موبای��ل، ایج��اد 
ب��رای  ارتباط��ی  روش ه��ای 
برنده��ا و س��نجش اثرگذاری 
راه هایی هس��تند که مطمئن 
ش��وید محتوای پیام بازاریابی 
ب��ازار هدف  محتوایی ت��ان در 

موفق بوده است. 

2- سرمایه گذاری در 
بازاریابی محتوایی 
رسانه های اجتماعی

بازاریاب��ی محتوای��ی به طور 
بازاریاب��ی  ب��ا  جدایی ناپذی��ر 
رس��انه های اجتماع��ی مرتبط 
اس��ت. ش��اید مهم ترین روش 
محت��وای  انتق��ال  و  انتش��ار 
اش��تراک گذاری  به  پیام ت��ان، 
در ش��بکه های اجتماعی باشد. 
از زمان��ی ک��ه کس��ب و کارها 
رس��انه های  ک��ه  دریافته ان��د 
اجتماع��ی تقویت کننده محتوا 
هستند، از این رس��انه ها برای 

کم��ک ب��ه انتق��ال پی��ام 
خود به طیف بیش��تری از 
مخاطبان استقبال می کنند. 
در حالی ک��ه اکث��ر مدیران 
از  )94درص��د(  بازاریاب��ی 
اهمیت رسانه های اجتماعی 
آگاه  بازاریابی ش��ان  در 
هستند، در س��ال 2015 از 
نقش آن بیشتر آگاه خواهند 
شد. تمرکز بر انتقال محتوا 
از طریق رس��انه به افزایش 
استفاده موثر می انجامد، اما 
با این حال باید بودجه خاصی 

را ه��م برایش کن��ار بگذارید. 
ام��روزه ش��بکه های اجتماعی 
مشهور مانند توییتر، لینکداین 
و فیس بوک هزینه تبلیغات در 
وب سایت های ش��ان را افزایش 
بازاریاب��ی  مدی��ران  داده ان��د. 
باهوش نه تنه��ا از تبلیغات در 
این سایت ها به منظور گسترش 
حیطه دسترس��ی مخاطبان به 
محتوای شان استفاده می کنند، 
بلکه از رقبای ش��ان نیز پیشی 

می گیرند. 

3- ساده سازی پیام 
تبلیغاتی 

مدی��ران  ک��ه  هنگام��ی  از 
بازاریاب��ی ش��روع به اس��تفاده 
آگهی هایش��ان  در  محت��وا  از 
کرده اند، تبلیغات و پیام ش��ان 

س��اده تر ش��ده اس��ت. امروزه 
تبلیغات بن��ری برای هر چیزی 
موثر نیس��ت، اما ش��اید دیده 
ش��دن برند، آگهی های بومی، 
و  اسپانس��رینگ   محت��وای 
محت��وای برند بیش��تر از قبل 
محب��وب و موث��ر واقع ش��ده 
اس��ت. مثال تنها با ق��رار دادن 
محصول ش��رکت تان در دست 
نقش اول فیلم های س��ینمایی 
تبلیغ��ات  ب��دون  می توانی��د 
پیچی��ده س��بب دیده ش��دن 
و  ناشران  محصول تان ش��وید. 
تبلیغ کنن��دگان محص��ول در 
کنار هم کار می کنند تا مطمئن 
شوند س��رمایه گذاری در تبلیغ 

محصول ب��ه انتق��ال مفهوم و 
تجرب��ه  ب��رای  ارزش  ایج��اد 
مصرف کننده منجر شده است. 

4- کسب جایگاه باالتر 
در رتبه بندی موتورهای 

جست وجو
بازاریاب��ی  از  ش��رکت ها 
محتوایی به این دلیل استقبال 
می کنن��د ک��ه در رتبه بن��دی 
موتور جس��ت وجو ب��ه جایگاه 
باالتری دست می یابند. امروزه 
بهینه س��ازی موتور جست وجو 
و بازاریاب��ی محتوای��ی ارتباط 
تنگاتنگ��ی ب��ا هم دارن��د و به 
اشتراک گذاری محتوا از طریق 
لینک ها و دیگر عالئم س��اخت 
برن��د جای��گاه رتبه بن��دی نام 
شرکت در موتورهای جست وجو 

را تقویت خواهد کرد. با نگاه به 
عواملی که در رتبه بندی سایت 
تاثیر  در موتورهای جست وجو 
دارد خواهی��م دید که محتوای 
ش��کیل و با کیفی��ت و ارتباط 
با رس��انه های اجتماع��ی و به 
اش��تراک گذاری ها، رتبه سایت 
ش��ما در موتورهای جست وجو 
را ب��اال می ب��رد. بهینه س��ازی 
بخش  جس��ت وجو  موتورهای 
مهم��ی در آمیخت��ه بازاریابی 
خواهد ش��د، به همی��ن دلیل 
توجه ب��ه جنبه های فنی نظیر 
تگ ها  راهنماها،  کلید واژه ه��ا، 
و... حائز اهمیت است. از سوی 
دیگر بازاریابی محتوایی محرک 
جایگاه  کس��ب  اصلی 
باالت��ر در موتوره��ای 

جست وجوست. 

5- اصالح 
استراتژی 

وبالگ نویسی
استراتژی وبالگ نویسی 
از  یک��ی  به عن��وان 
مورد  اس��تراتژی های 
استفاده برای بازاریابی 
س��ال  در  محتوای��ی 
جدی��د م��ورد تعدیل 
و اص��الح قرار خواه��د گرفت. 
دالیل زیادی برای اس��تفاده از 
این روش مانند در معرض دید 
مش��تری قرار دادن، برندینگ، 
دسترسی زیاد و امکان برقراری 

ارتباط وجود دارد.
 مدی��ران بازاریاب��ی باه��وش 
می دانند که در وبالگ نویس��ی 
ن��ه تنها درباره نح��وه بازاریابی 
از و تبلیغات بلکه درباره انتقال 
محتوای آن برای انتش��ار باید 

صحبت کنند. 
اگرچه امروزه از وبالگ نویسی 
به منظور کمپین های تبلیغاتی 
توس��ط آژانس ه��ای تبلیغاتی 
در  ام��ا  می ش��ود،  اس��تفاده 
س��ال جدید این اس��تراتژی با 
محبوبی��ت بیش��تری مواج��ه 

خواهد شد. 

6- افزایش بودجه بازاریابی 
محتوایی 

طبق گزارش ارزیابی بازاریابی 
 ،2014 س��ال  در  محتوای��ی 
58درص��د مدی��ران بازاریاب��ی 
درصدد افزایش بودجه بازاریابی 
محتوای��ی خود در س��ال آینده 
هس��تند و 10 درصد نیز قصد 
افزای��ش اج��رای آن را دارن��د. 
هنگامی که مدیران کسب و کار 
و مدیران بازاریاب��ی منافع این 
بازاریابی را مش��اهده می کنند، 
تمای��ل بیش��تر ب��ه افزای��ش 
اختص��اص  و  س��رمایه گذاری 
هزینه برای کمپین های بازاریابی 
می دهن��د.  نش��ان  محتوای��ی 
سرمایه گذاری برای آن به معنی 
ایجاد محتوا ب��ه طرق مختلف 
مانند نشریات، پست در وبالگ، 
محت��وای همزم��ان، مطالعات 
م��وردی، ویدئوه��ا، محتواهای 

خاص موبایلی و. . . است. 

7- روش های جدید 
بازاریابی ایمیلی 

بازاریاب��ی محتوایی هنگامی 
که به ش��کل بازاریابی ایمیلی 
در می آید، پیچیده تر می ش��ود. 
در س��ال های گذشته، بازاریابی 
ایمیلی به طور گسترده به عنوان 
روش��ی برای انتق��ال محتوای 
موجود نظیر پست های وبالگی 
و معرفی محص��والت به ایمیل 
می شد.  ش��ناخته  مش��ترکان 
اگرچه این مدل از نظر اثربخشی 
روند کاهشی داشته ، اما مدیران 
بازاریابی نیاز دارند که روش های 
جدیدی برای رسیدن به اهداف 
بازاریاب��ی محتوای��ی از طریق 
ایمیل داشته باشند. اخیرا نتایج 
تحقیقی نش��ان داده است که 
افراد تمای��ل اندکی برای خرید 
از پیام هایی که از طریق ایمیل 
به آنها می رسد، دارند. عالوه بر 
این بس��یاری از مردم از حجم 
عظی��م ایمیل های ناخواس��ته 
 ش��اکی اند و تمایل ندارند آنها 
را بخوانند. پس مس��ئله روشن 
اس��ت: باید محتوای ایمیلی را 
به گونه ای مرتبط و جذاب ایجاد 
کنی��د که مش��ترکان کنجکاو 
به خوان��دن و درگیر ش��دن با 
آن ش��وند. در انتها باید یادآور 
ش��د که بازاریابی محتوایی هر 
روز بزرگ تر از قبل می ش��ود و 
مدیران بازاریابی باید در اجرای 
آن استراتژیک و منعطف تر عمل 
کنند. س��ال 2015 سالی است 
که محت��وا حرف اول را می زند، 
بنابراین توجه ب��ه رویکردهای 
تعدیل بهینه س��ازی موتورهای 
جس��ت وجو، بازاریابی ایمیلی و 
رسانه های اجتماعی برای تقویت 

این استراتژی ضروری است. 
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کافه بازاریابی

مشتریان ابدیبازاریابی مجانی

 به رغم اینکه نیمی ازمدیران 
بازاریابی اعتقاد دارند که به 
انتقال محتوا نیاز دارند، تنها 

26درصد از آنها در انتقال محتوا 
سرمایه گذاری می کنند. انتقال 
استراتژیک محتوا چیزی است 
که کسب و کار را در دنیای بیش 

 از حد رقابتی امروز جلو 
خواهد انداخت

مزیت رقابتی نقشی حیاتی در 
موفقی��ت یک موسس��ه بازرگانی 
دارد. یک ش��رکت کوچک زمانی 
دارای مزی��ت رقابت��ی اس��ت که 
مشتریان متوجه شوند که کاالها 
یا خدمات آنها بهتر از رقبای دیگر 
است. مالک شرکت می تواند این 
ادراک را به ش��یوه های مختلفی 
ایجاد کند. ش��رکت های کوچک 
در بعض��ی مواقع از طری��ق ارائه 
قیمت های پایین تر درصدد ایجاد 
یک مزیت رقابتی هس��تند. برای 
بس��یاری از کااله��ا ی��ا خدمات، 
خصوصا آنهایی که مشتریان از آنها 
تحت عنوان کاالهای اقتصادی نام 
می برند، این رویکرد ممکن است 
کارایی داشته باش��د ولی قیمت 
می تواند معیار خطرناکی باش��د، 
زیرا همیشه نمی توان یک مزیت 
رقابت��ی را بر آن اس��اس بنا نهاد. 
دریافته اند  مستقل  فروشگاه های 
زنجی��ره ای  فروش��گاه های  ک��ه 
ب��زرگ می توانند از ق��درت خود 
برای کس��ب تخفیفات ناش��ی از 
خریدهای انبوه اس��تفاده کرده و 
فروشگاه های مستقل  قیمت های 

را بشکنند. 
تکنیک ه��ای  از  کارآفرین��ان 
مث��ل  مش��تری،  ب��ر  تمرک��ز 
توصیه شخصی  و  خدمت رسانی 
ف��ردی،  توج��ه  مش��تری،  ب��ه 
حساب های ش��ارژی، تمایز آنها 
از س��ایرین و حف��ظ وف��اداری 
مش��تریان اس��تفاده می کنن��د. 
اگ��ر چه آنها با رقابت ش��دیدی 

»هم نوع خواره��ای«  س��وی  از 
ب��زرگ مواج��ه ش��ده اند، ای��ن 
با ارائ��ه کاالها و  کس��ب و کار ها 
خدماتی که رقبای بزرگ تر قادر 
ب��ه ارائ��ه آنها نیس��تند در حال 
موفق،  کارآفرینان  رشد هستند. 
غالب��ا از مزیت های ویژه ناش��ی 
از کوچک��ی ش��رکت اس��تفاده 
ک��رده و از آن طری��ق می توانند 
ی��ک مزیت رقابتی را نس��بت به 
رقبای بزرگ تر خود ایجاد کنند. 
تماس نزدیک آنها با مش��تریان، 
توجه ف��ردی، تمرکز بر خدمات 
و  س��ازمانی  انعطاف پذی��ری  و 
مدیریتی یک مبنای مس��تحکم 
را ب��رای آنها ایج��اد می کند که 
از آن طری��ق می توانن��د به یک 
مزیت رقابت��ی قدرتمند در بازار 
دست یابند. شرکت های کوچک 
می توانن��د از اندازه خ��ود برای 
توس��عه، حفظ و مدیریت روابط 
اثر بخش، بیشتر استفاده کرده و 
با اس��تفاده از بازاریابی ارتباطی، 
روابط با مش��تری را به خوبی در 
بلند مدت ادام��ه دهند به نحوی 
ک��ه مش��تریان مذک��ور مجددا 
بازگشته و خریدهای مکرر خود 
را ادامه دهند. مش��تریان از یک 
ارزش مادام العم��ر نزد موسس��ه 
بازرگان��ی برخوردار بوده و حفظ 
بهترین مشتریان در طول زمان 
می توان��د مش��تری را به عن��وان 

برنامه ریزی  تفک��ر،  ثق��ل  مرکز 
و اقدامات ش��رکت ق��رار داده و 

پایداری کسب را تضمین کند. 
روب��رت فراند، مالک ش��رکت 
س��ادل تچ، یک ش��رکت کوچک 
اندازه گیری  ابزارهای  تولیدکننده 
و وس��ایل ارتوپ��دی تخصص��ی، 
اطالعات مهمی را درباره مشتریان 
فعلی گردآوری ک��رده و آن را در 
پای��گاه داده های خ��ود گنجانده 
اس��ت. او می گوی��د: »نخس��تین 
گام م��ن در رواب��ط با مش��تری 
جدید، گردآوری اطالعات هر چه 
بیش��تر درباره مشتری و نیازهای 
او اس��ت.«  پای��گاه داده های خود 
را جس��ت وجو کنید به نحوی که 
بتوانی��د بهترین و س��ودآورترین 
مش��تریان را مش��خص ک��رده و 
نیازه��ا و عادت ه��ای خرید آنها 
را شناس��ایی کنید. در بس��یاری 
از ش��رکت ها، درص��د کوچک��ی 
از مش��تریان بخ��ش اعظم��ی از 
ف��روش و س��ودآوری ش��رکت را 
ایجاد می کنند. اینها مش��تریانی 
هس��تند که ش��رکت باید توجه 
و ت��الش خود را ب��ر آنها متمرکز 
کند، از اطالعات اس��تخراج شده 
برای توس��عه روابط پایدار با این 
دس��ته از مشتریان استفاده کرده 
و درصدد خدمت رس��انی بهتر به 
آنها باش��د. این امر غالبا نیازمند 
»اخراج« بعضی از مشتریانی است 

که نیازمن��د توجه، زمان و هزینه 
بیش��تری در مقایس��ه ب��ا درآمد 
ایجاد شده برای موسسه بازرگانی 
هس��تند. عدم انجام ای��ن کار به 
کاهش بازده تالش های انجام شده 
ش��رکت در زمینه مدیریت روابط 
با مشتری خواهد انجامید. با این 
وجود، مشتریانی را که به بهترین  
وجه با مش��تریان شرکت انطباق 

دارند، جذب کنید. 
در بین دو فروش صورت گرفته 
به مش��تری، در تماس با او باقی 
بمانی��د. به عنوان مث��ال، برای او 
ایمیل یا روزنامه هایی را فرستاده 
و اطالع��ات ی��ا نکات ارزش��مند 
و مفی��دی را در اختی��ار او ق��رار 
دهید که ن��ه تنها منجر به ایجاد 
اعتبار برای ش��رکت ش��ده بلکه 
به عن��وان یک رابط��ه مهم منجر 
به تداوم عالقه مش��تری نس��بت 
به ش��رکت می ش��ود و ن��ام او را 
 در زمره بهترین مش��تریان حفظ 
می کند.  شرکت هایی که خدمات 
ضعیف��ی را ب��ه مش��تریان ارائه 
می کنند در معرض خطر بزرگی 
هس��تند. مالکان این ش��رکت ها 
در می یابن��د ک��ه اگ��ر نتوانن��د 
خدمات و ارزش رضایت بخش��ی 
را برای مش��تریان خود به همراه 
آورند، مش��تریان به آنه��ا وفادار 
نمان��ده و درصدد خرید از س��ایر 

شرکت ها بر می آیند. 

هپ ورث، یکی از شرکت های 
زمینه  در  متخصص  مش��اوره ای 
درآمده��ای  مش��تری،  حف��ظ 
در مع��رض خط��ر مش��تریان را 
اندازه گی��ری کرده و با محاس��به 
ب��ه  مب��ادرت  ف��روش،  درآم��د 
مش��تریانی  درصد  اندازه گی��ری 
می کن��د که ب��ه دلی��ل خدمات 
ضعی��ف درص��دد ترک ش��رکت 
هس��تند. با توجه به تحقیق هپ 
ورث، ش��رکت هایی که در زمینه 
وف��اداری مش��تری در زمره 25 
درص��د ب��اال هس��تند، درآمد در 
معرض خطر آنها به طور میانگین 
سه درصد است. با این وجود برای 
ش��رکت هایی که نم��ره وفاداری 
مش��تری برای آنه��ا کمتر از 25 
درصد اس��ت، خدمات ضعیف به 
مشتریان سبب می شود که بیش 
از 12 درصد درآمدهای ش��رکت 

در معرض خطر قرار گیرد. 
امروزه جلب وفاداری مشتریان 
مستلزم این اس��ت که شرکت ها 
تمرک��ز خ��ود ب��ر مش��تریان و 
خدمت رسانی به آنها را به سطح 
بی س��ابقه ای برس��انند و این کار 
نیازمن��د ایجاد رواب��ط بلندمدت 
ب��ا مش��تریان اس��ت. تحقیقات 
نشان می دهد مش��تریانی که از 
محصوالت ش��رکت راضی بوده و 
سطح خدمت رس��انی به مشتری 
در آنه��ا باال باش��د، ب��ه احتمال 
بیش��تری مبادرت به خرید کرده 
و کمتر نس��بت به افزایش قیمت 

حساس هستند. 

مزیت استراتژی های رقابتی در جلب مشتری

نویسنده: جیم کوکروم
مترجم: حامد تقوی

مسعود یگانه، حسن فرهاد، مهسا شیخ االسالمی
کارشناسان شرکت پویانوین

هدی رضایی

7 روند بازاریابی محتوایی که در سال 2015 دنیا را تسخیر خواهد کرد 

محتوا حرف اول را می زند 



تاثیر ارزیابی عملکرد بر عمر 
کسب وکار

یک کسب وکار شبیه یک انسان است که رشد کرده 
و از مراحل مختلف زندگ��ی عبور می کند. ویژگی های 
هر مرحل��ه با مرحل��ه بعد متفاوت اس��ت و همیش��ه 
مش��خص نیس��ت که انتقال از یک مرحل��ه به مرحله 
بعد دقیقا چه زمانی اتفاق می افتد. یک کس��ب وکار از 
مرحله ایده، راه اندازی و رشد اولیه شروع می شود و به 
مرحله رش��د ثانویه، بلوغ و افول احتمالی یا بازسازی 
مجدد می رسد. طول مدت مراحل مختلف کسب وکار 
به صنعت و کیفی��ت مدیریت بس��تگی دارد. با توجه 
به اینکه تقاضاه��ا و چالش های مربوط ب��ه هر مرحله 
با مرحله دیگر متفاوت اس��ت یک صاحب کسب وکار 
کارآمد باید بتواند مادامی که کس��ب وکار وارد مراحل 
مختل��ف می ش��ود ب��ا آن انطب��اق یاب��د و معیارهای 
عملکرد کس��ب  وکار را مطابق با اه��داف و ویژگی های 
هر مرحله ب��ه کار ببندد.  از این رو، ارزیابی کس��ب وکار 
یک موضوع بی اهمیت نیس��ت بلکه یک موضوع کامال 
مهم و حیاتی برای موفقیت کس��ب وکار است. ممکن 
اس��ت کاری خس��ته کننده یا محافظه کاران��ه به نظر 
برس��د و ش��اید فکر کنید ک��ه بازکردن یک حس��اب 
جدی��د ی��ا راه انداختن ی��ک کمپین تبلیغات��ی دیگر 
بسیار هیجان انگیزتر از آن باشد اما بدانید که با نادیده 
گرفتن مفهوم و اهمیت ارزیابی عملکرد کس��ب وکار، 
خود را به خطر می اندازید. بدون آن ش��ما کورکورانه 
 به پیش می روید و هیچ کس نمی داند که سر از کجا در 

خواهید آورد. 
معیارهای عملکرد کس��ب وکار به کارآفرینان کمک 

می کند تا: 
1-  درک بهتری از کس��ب وکار داش��ته باشند. برای 
اینکه واقع��ا بدانید ک��ه آیا مدل کس��ب وکاری که در 
ذهن داش��ته اید جواب می دهد و بفهمی��د که پول از 
کجا می آید و به کجا می رود و درباره اینکه مولفه های 
کسب وکار چگونه در حال اجرا شدن هستند به بینش 

و آگاهی نیاز دارید. 
2-  به تم��ام مولفه های کس��ب وکار توجه داش��ته 
باش��ند و کس��ب وکار را در تع��ادل نگه دارن��د. تله ای 
ک��ه اغل��ب م��ا در آن گرفت��ار می ش��ویم این اس��ت 
ک��ه م��ا )ی��ا حس��ابداران مان( فق��ط نتای��ج مالی را 
ارزیابی می کنی��م: درآمده��ا، هزینه ها و س��ودها. ما 
درمورد اینکه کس��ب وکار از نظر مال��ی چگونه پیش 
می رود آگاه��ی پیدا می کنی��م، ام��ا درنمی یابیم که 
 چه چی��زی باعث به وج��ود آم��دن این نتای��ج مالی 

شده است. 
یک مجموعه از معیارهای خوب چیزی بیش از امور 
مالی را ارزیاب��ی می کند و صاحب کس��ب وکار را قادر 
می سازد تا مراقب رضایت مشتری، عملکرد کارمندان 
و اثربخشی فرآیندهای درون س��ازمان باشد. بازخورد 
گرفت��ن درم��ورد مجموع��ه گس��ترده ای از معیارها 
صاحب کس��ب وکار را قادر می س��ازد تا آنچ��ه را واقعا 

موجب سودآوری می شود دریابد. 
گرفت��ن  بگیرن��د.  هوش��مندانه  تصمیم��ات    -3
تصمیمات استراتژیک و تاکتیکی در کسب وکار بدون 
اطالعات تقریبا ش��بیه خریدن خانه بدون دیدن آن، 
بررس��ی وضعیت خانه و محل اس��ت. بدون داش��تن 
اطالعات دقیق و صحیح گرفت��ن تصمیمات خوب در 

کسب وکار تقریبا غیرممکن است. 
4-  خودشان و دیگران را برانگیخته کنند. اطالعات 
و بازخ��ورد دادن ب��ه دو روش توان فوق الع��اده ای در 
تش��ویق و برانگیخت��ن اف��راد دارد. اوال، اگ��ر بدانیم 
کارهایی ک��ه انج��ام می دهیم گزارش داده می ش��ود 
معموال آنها را با دقت بیش��تری انج��ام می دهیم، زیرا 
این تقریبا یک ویژگی طبیعی در انس��ان ها اس��ت که 
در مورد انج��ام کاری ک��ه ارزیابی می ش��ود مواظب 
باشند. دوما اینکه وقتی نتایج ارزیابی شناخته شدند، 
نتایج خوب می توانند روحیه بخش بوده و باعث شوند 
که یک تی��م یا فرد حت��ی بخواهد مرتب��ه بعد کارش 
را بهتر هم انجام ده��د و نتایج ضعیف که به درس��تی 
اطالع رسانی شده باشند می تواند روح مبارز را در افراد 

برای غلبه بر اشتباهات گذشته برانگیزاند. 
5-  به افراد به درس��تی پاداش دهند. اگر شما ندانید 
که عملکرد کس��ب وکار چگونه بوده است تشخیص و 
پاداش عملکردهای خوب خیلی مش��کل می شود. اگر 
مدیر به همه اف��راد در تمام بخش ها پاداش یکس��ان 
 دهد، افراد خوب احس��اس می کنند ک��ه ارزش ندارد 
تالش بیش��تری انجام دهند چون هیچ پاداش��ی برای 

عملکرد خوب وجود ندارد. 
یک سیس��تم ارزیاب��ی عملک��رد با س��اختار خوب 
صاحب کس��ب وکار را قادر می س��ازد تا عملکردهای 
عالی را از س��ایر عملکردها جدا س��ازد و به آنها پاداش 
دهد و این کار به این معنی اس��ت که شانس شما برای 
به دست آوردن عملکردهای عالی بسیار بیشتر خواهد 

بود. 
6-  مش��کالت و مس��ائل را پیش از اینکه از کنترل 
خارج شوند مورد توجه قرار دهند. بدون یک سیستم 
ارزیابی عملکرد مش��کالت می توانند ش��ما را غافلگیر 
کنند و وقتی متوجه آنها  شوید که دیگر به یک بحران 
تبدیل شده اند، موجودی تمام ش��ده است، مشتریان 
همه به سوی رقیب رفته اند، کارمندان کلیدی استعفا 
داده اند یا سیستم ظرفیت پاس��خگویی به تقاضاها را 

ندارد. 

شما بدون شناخت روحیات 
کارمندان ت��ان ه��م می توانید 
مدیر الیقی باش��ید، اما داشتن 
اندک��ی اطالع��ات در زمین��ه 
روان شناس��ی می توان��د تاثیر 
قابل توجه��ی در کارایی ش��ما 
داشته باشد و برای حل مسائل 
و مش��کالت احتمال��ی در بین 

پرسنل، به کارتان آید. 
ایجاد انگیزه در افراد مختلف 
ب��ا اس��تفاده از سیس��تم های 
پاداش متفاوت اتفاق می افتد، 
بنابراین ش��ناخت محرک های 
درونی کارمن��دان، می تواند به 
شما کمک کند تا با بهره گیری 
سیس��تم  متناس��ب ترین  از 
پ��اداش، ش��خص را متقاع��د 
به انج��ام کار ب��ه بهترین نحو 

سازید. 

تعامل با کارمندان کمال گرا
کارمن��دی را در نظر بگیرید 
ک��ه ش��خصیت کمال طل��ب 
و ای��ده آل گ��را دارد. اغل��ب 
افرادی که به درج��ه باالیی از 
موفقیت در کارش��ان دس��ت 
می یابن��د، گرای��ش ب��ه بروز 
رفتاره��ای کمال گرایان��ه پیدا 
می کنن��د. ی��ک کارمن��د ب��ا 
تی��پ ش��خصیتی کمال گ��را، 
ممک��ن اس��ت ب��ا مس��ائل و 
مش��کالت زیادی در س��ازمان 
ش��ما روبه رو ش��ود. از آنجایی 
که این اف��راد اس��تانداردهای 
باالی��ی را ب��رای خ��ود در نظر 
می گیرن��د، اغل��ب نمی توانند  
ی��ا  خط��ا  هیچ گون��ه  ب��روز 
اش��تباهی را از طرف خودشان 
بپذیرن��د و در مقاب��ل دریافت 
بازخورده��ای منفی به ش��دت 
واکنش نش��ان می دهن��د و در 
مقاب��ل آن جبه��ه می گیرند. 
چنین اف��رادی ممکن اس��ت 
در ب��ه تعوی��ق افت��ادن پروژه 
نقش داش��ته باش��ند، چرا که 
ک��ه  باالی��ی  اس��تانداردهای 
ب��رای کار در نظ��ر گرفته ان��د 
باعث می ش��ود هی��چ  کاری به 

نظر آنها به ان��دازه کافی خوب 
نباشد. اگر ش��ما به عنوان مدیر 
ی��ک کارمند کمال گرا، ش��یوه 
درس��ت برخ��ورد ب��ا چنی��ن 
تیپ ش��خصیتی را بلد باشید، 
این اف��راد می توانن��د یه یکی 
در  س��رمایه ها  مهم تری��ن  از 
س��ازمان ش��ما تبدیل شوند، 
چراکه چنین افرادی در درجه 
باالیی از اس��تانداردها فعالیت 
می کنند که حتی ممکن است 
از انتظارات شما هم فراتر رود. 
در اغلب موارد، انتظ��ار آنها از 
خودش��ان باالت��ر از انتظاری 
است که شما از آنها دارید. آنها 
نیاز به دریافت برخورد خاصی 
از طرف مدیرشان ندارند، تنها 
می خواهند احس��اس کنند به 

ش��یوه ای عادالنه با آنها 
برخ��ورد می ش��ود و کار 
آنه��ا م��ورد تقدی��ر قرار 
می گی��رد.  ی��ک مدی��ر 
در برخ��ورد ب��ا چنی��ن 
درج��ه  در  کارمندان��ی 
نخس��ت بای��د ب��ه دقت 
مراقب بازخوردهایی که 
می دهد، باشد. این افراد 
آمادگ��ی آن را دارند که 

هرگونه بازخوردی را به چش��م 
انتق��اد بنگرن��د و در مقابل آن 
موض��ع بگیرند. گاه��ی حتی 
اگر ش��ما در واقع قصد انتقاد از 
آنها را هم نداشته اید، نسبت به 
دریافت هرگونه پیش��نهادی از 
طرف شما، حساس��یت نشان 
می دهن��د. بنابراین نخس��تین 
نکته در برخورد با یک کارمند 
کمال گرا، دقت در انتخاب تک 
تک کلمات در زم��ان بازخورد 

دادن است. 
به ج��ای اینکه ب��ه کارمند 
بگویی��د  خ��ود  کمال گ��رای 
»آقای فالن��ی، فراموش کردی 
اطالع��ات هفت��ه پی��ش را در 
گزارش ه��ا لحاظ کن��ی، لطفا 
هفته بعد ای��ن کار را فراموش 
نکن«، بهتر است بگویید آقای 
فالن��ی، کارت در ارائه گزارش 
بس��یار عالی بود. فکر می کنی 
می تونی دفع��ه آینده اطالعات 

هفته  اخیر را ه��م لحاظ کنی؟ 
فکر می کنم دفعه قبل منظورم 
رو به صراح��ت عنوان نکردم.« 
این ب��ه آن معنا اس��ت که اگر 
واقعا احتمال می دهید در بروز 
سوءتفاهم یا اش��تباه به وجود 
آمده، ش��ما هم مقصر بوده اید، 
کارمن��د  مقاب��ل  در  حتم��ا 
کمال گ��رای خود، مس��ئولیت 

آن را بر عهده بگیرید. 
اگ��ر  بدانی��د  آنک��ه  دوم 
کمال گرایت��ان  کارمن��د  ب��ا 
ک��ه مرت��ب کار را ب��ه تعویق 
می اندازد مش��کل داری��د، در 
درج��ه اول در نظ��ر بگیری��د 
که علت ای��ن مس��ئله، تنبلی 
او نیس��ت، بلک��ه این مش��کل 
اس��تانداردهای  از  برآم��ده 

باالیی اس��ت که او ب��رای خود 
در نظر گرفته است. در صورت 
بروز مش��کالتی از این دست، 
جلس��ه ای را ب��ا کارمندت��ان 
ترتی��ب دهی��د و او را صریحا 
از می��زان انتظارات ت��ان آگاه 
س��ازید. به ای��ن ترتی��ب آنها 
زمان زی��ادی را ص��رف انجام 
کارهایی که برای شما اهمیتی 
ندارد، نخواهند کرد. زمانی که 
پرداختن ب��ه حواش��ی کار در 
اولویت ش��ما نیس��ت، صریحا 
این مس��ئله را با آنه��ا در میان 

بگذارید. 
س��وم آنک��ه در زم��ان بروز 
مش��کالت بزرگ در س��ازمان، 
چنین کارمندان��ی را در گروه 
ح��ل مس��ئله دخی��ل کنید. 
افراد  مناس��ب ترین  احتم��اال 
ب��رای کمک ب��ه حل مس��ائل 
کارمندان  س��ازمانی،  ب��زرگ 
کمال گرای شما هس��تند. آنها 

احتماال حتی بیش��تر از ش��ما 
نگران مس��ئله هستند و انگیزه 
بسیاری برای حل آن خواهند 
داش��ت. پس از س��رمایه های 
س��ازمانی خ��ود در م��کان و 
زمان مناس��ب اس��تفاده کنید 
و در مقاب��ل اطمین��ان یابی��د 
که پاداش��ی عادالن��ه در قبال 
عملک��رد مطلوب آنه��ا در نظر 

می گیرید. 

تعامل با کارمندان 
خودشیفته

یک��ی دیگ��ر از تیپ ه��ای 
ش��خصیتی، تیپ ش��خصیتی 
خودش��یفته اس��ت. متاسفانه 
چنی��ن اف��رادی می توانند در 
محل کار، زمینه س��از پیدایش 
بسیاری از تعارض ها بین 
چنین  باشند.  کارمندان 
اشخاصی می توانند بسیار 
متکب��ر ب��وده و فضایی 
بیش از ح��د رقابتی را با 
دیگ��ر کارمن��دان ایجاد 
کنن��د. آنه��ا از فرصتی 
اس��تفاده می کنند تا به 
دیگ��ران نش��ان دهن��د 
فک��ر می کنن��د ت��ا چه 
اندازه خ��اص و برتر هس��تند. 
چنی��ن اف��رادی ب��ه راحت��ی 
می توانن��د موجب��ات آزردگی 
خاطر دیگر هم��کاران را فراهم 
آورند و زمینه ساز شکل گیری 
فضای��ی متش��نج در محل کار 
ش��وند. نخس��تین نکته ای که 
ی��ک مدی��ر بای��د در مواجهه 
با چنی��ن کارمندان��ی در نظر 
بگیرد آن اس��ت که آیا واقعا به 
این فرد در س��ازمان خود نیاز 
دارد؟ آی��ا وجود این ش��خص 
و قابلیت ه��ای او آنق��در برای 
سازمان حیاتی است که بتوان 
هزینه بروز مشکالت احتمالی 
را پذیرف��ت؟ آی��ا نمی ت��وان 
چنی��ن ش��خصی را ب��ا ی��ک 
کارمن��د ت��ازه جایگزین کرد؟ 
اگر اخراج کارمن��د دارای تیپ 
شخصیتی خودش��یفته، برای 
ش��ما امکان پذی��ر نب��ود، الزم 
اس��ت خود را برای حل و فصل 

تعارض ه��ای احتمال��ی پیش 
آمده در محیط کار آماده کرده 
و س��عی کنید تبع��ات آن را به 
حداقل برسانید. چنین افرادی 
می توانند باعث ناامیدی س��ایر 
کارمن��دان ش��وند، بنابرای��ن 
یکی از مهم ترین اقدامات شما 
همدردی با س��ایر همکاران در 
زمان بروز مش��کل و س��عی در 
باال بردن اعتماد ب��ه نفس آنها 

است. 
اگ��ر  دیگ��ر  ط��رف  از 
می خواهی��د ف��رد دارای تیپ 
را  خودش��یفته  ش��خصیتی 
ب��ه انج��ام درس��ت کارهایش 
واداری��د، الزم اس��ت اندک��ی 
زیرکی ب��ه خرج دهی��د. مثال 
به کارمندت��ان بگویید »آقای 
فالنی، تو تنها کس��ی هس��تی 
که م��ن می توانم ب��رای انجام 
چنی��ن کاری ب��ه او اطمینان 
نمی کن��م  احس��اس  کن��م. 
ش��خص دیگری بتواند این کار 
را به خوب��ی تو انج��ام دهد«. 
درس��ت که ای��ن کار متملقانه 
و ناخوش��ایند به نظر می رسد 
اما متاس��فانه راه بهتری برای 
خروجی گرفت��ن از کارمندان 
ش��خصیتی  تی��پ  دارای 
خودش��یفته وجود ن��دارد. اگر 
را  کارمندت��ان  نمی خواهی��د 
اخ��راج کنی��د، ای��ن حداق��ل 
هزینه ای است که باید در قبال 

آن بپردازید. 
ش��ما به عن��وان ی��ک مدیر 
اس��ت  ممک��ن  کس��ب و کار 
ش��خصیتی  تیپ ه��ای  ب��ا 
متفاوتی روبه رو ش��وید. تغییر 
ش��خصیت اف��راد در محی��ط 
کار، فرآیندی بس��یار آهس��ته 
بوده و ش��ما نمی توانید حساب 
چندان��ی روی آن ب��از کنی��د. 
پس اگر تصمیم به اس��تخدام 
کارمن��دان مختلف با تیپ های 
داری��د،  مختل��ف  ش��خصی 
بهتری��ن راه آش��نایی اندک با 
مس��ائل روان شناس��ی ب��رای 
 گرفت��ن بهتری��ن خروج��ی از 

آنها است. 
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 ورساچه 
برندی که از مد نخواهد افتاد

جیانی ورس��اچه موس��س شرکت »ورس��اچه« در 
دوم دسامبر سال 1946 در کش��ور ایتالیا به دنیا آمد. 
او در یک خانواده ش��ش نفره زندگی می کرد و پدرش 
از پیش��کاران امور مالی و کارشناس��ان مد برای طبقه  

اشراف ایتالیا به حساب می آمد. 
مادر جیانی که خیاط ماهری بود همه اصول، فنون 
و مهارت های خیاطی را به او آموخت. استعدادهای او 
زمانی آشکار شد که توانست در سال 1972 طرح های 
کلکس��یون فی��وری فیورنتین��ا را برای یک ش��رکت 

ایتالیایی ارسال کند. 
جیان��ی از 22 س��الگی یعنی زمانی ک��ه یک خیاط 
محل��ی وی را ب��رای طراحی یک مجموعه اس��تخدام 
کرد، طراحی لباس را به ص��ورت نیمه حرفه ای دنبال 
می ک��رد. او تا س��ن 25 س��الگی در زمین��ه معماری 
تحصیل می کرد اما تحت تاثی��ر فعالیت های پدر خود 
موفق شد در سال 197۸ ش��رکت ورساچه را تاسیس 
و نخس��تین بوتیک خ��ود را در میالن افتت��اح کند و 
نخستین طرح های لباس زنانه را تحت عنوان نام خود 

»ورساچه« ارائه کند. 
او خیلی زود توانست طرفداران زیادی به دست آورد 
و این امر آغازی بر فعالیت  بوتیک های »ورس��اچه« در 

سطح دنیا شد. 
روند ش��کوفایی ورس��اچه به تدریج ادامه پیدا کرد 
و عن��وان بهتری��ن طراح��ی لباس ه��ای زنان��ه پاییز 
و زمس��تان س��ال 19۸2 را از آن خود ک��رد. این برند 
 هر روز طرف��داران خود را ب��ا طرح های زیب��ا به وجد 

می آورد. 
در هم��ان س��ال، ورس��اچه مجموع��ه مش��هور 
لباس های فل��زی دینامیک را معرفی ک��رد که بعدها 
 به یک ویژگی کالس��یک در طراح��ی لباس های وی 
تبدیل ش��د. اوج ش��کوفایی ورس��اچه و کس��ب لقب 
امپراتوری مد در س��ال 19۸5 اتفاق افتاد. ورس��اچه 
در س��ال 19۸5 برن��د »ای��ن س��نت« را ب��رای افراد 
 جوان و کس��انی که توانای��ی مالی کمتری داش��تند، 

ایجاد کرد. 
در س��ال 19۸6 رییس جمه��ور وق��ت ایتالیا لقب 
ش��والیه هنر را ب��ه »جیانی ورس��اچه« اه��دا کرد و 
در س��ال 19۸9 ورس��اچه نمایش��گاهی تحت عنوان 
»پیراهن هایی برای اندیشیدن« در شهر میالن ایتالیا 
برگزار کرد که نگاهی به مجموع��ه کارهای جیانی در 

سال های قبل بود. 
ورساچه طراح بس��یار نوآوری بود که سعی می کرد 
در کارهای خ��ود تلفیقی از س��بک های م��درن را با 
فرهن��گ عامه مردم ب��ه وجود بی��اورد. ام��روزه برند 
ورس��اچه یکی از بزرگ ترین خانه های م��د در جهان 

به شمار می آید. 
شرکت »ورس��اچه« توانست نخس��تین ادکلن های 
خود را در سال 1991 روانه بازار کند و در سال 1993 
جایزه اسکار مد را به خود اختصاص دهد. دو سال بعد 
به نیویورک رفت و نخستین ش��عبه »ورساچه« را در 
امریکا افتتاح کرد. جیانی توانس��ت در آن سال عنوان 
خالق ترین طراح لباس از سوی منتقدان در بلژیک را 

به دست آورد. 
جیانی ورس��اچه درنهایت در س��ال 1997 توسط 
ی��ک قاتل زنجی��ره ای ب��ه نام ان��درو کانان��ان جلوی 
مح��ل س��کونت خ��ود در میام��ی )فلوری��دا( هدف 
ش��لیک گلوله  قرار گرفت و درگذش��ت. قاتل او هشت 
روز بعد ب��ا ش��لیک گلوله دس��ت به خودکش��ی زد. 
ش��هرداری میالن در س��ال 2۰۰7 ب��رای قدردانی از 
فعالیت ه��ای این نابغه م��د و طراح��ی، خیابانی را در 
 مرکز پایتخت صنعت��ی ایتالیا به نام جیانی ورس��اچه 

نامگذاری کرد. 
پس از درگذش��ت جیانی ورس��اچه ب��رادر او به نام 
سانتو ورساچه مدیریت این شرکت را بر عهده گرفت. 
خواهر وی به ن��ام »دوناتال ورس��اچه« از معتبرترین 
طراحان این شرکت به حساب می آید. دوناتال در حال 
حاضر یکی از طراح��ان ثروتمند و برجس��ته جهان و 
نایب رییس گروه ورس��اچه و رییس طراحان شعبه مد 

ورساچه است. 
دختر جیانی ورس��اچه بنا به وصیت پدر حدود 5۰ 
درصد سهام شرکت ورس��اچه را در اختیار دارد و پسر 
او نیز وارث مجموعه نقاشی های جیانی ورساچه است. 
این ش��رکت در حال حاضر در زمینه تولید پوش��اک 
مردانه، زنانه و بچگان��ه و همچنین تولید کیف، کفش، 
جواهرات گران قیم��ت، عطر و ل��وازم خانگی فعالیت 

می کند. 
این برند مجموعه وس��یعی از مبلم��ان و تخت های 
ورس��اچه را در اتاق های گران قیمت و لوکس خود در 
»برج العرب« دوبی، بلندترین هت��ل دنیا گردآورده و 
با طراحی و اجرای دکوراسیون و طرح های مختلف در 
اماکنی نظیر برج العرب دوبی عالوه بر به رخ کش��یدن 
بلند پروازی های خود، قدم به جهان ثروتمند عرب نیز 

گذاشته است. 
کش��ورهای عرب��ی خاورمیانه ب��ازار بس��یار خوبی 
ب��رای محص��والت ورس��اچه هس��تند. این ش��رکت 
مدت��ی قبل ب��رای جل��ب نظ��ر جمعی��ت میلیاردی 
مس��لمانان، اقدام به اس��تفاده از مانکن های محجبه و 
 پوشیده کرد که با اس��تقبال خوبی از سوی مسلمانان 

مواجه شد. 

دکترمحمد  کارش�ناس،  پاس�خ 
نخس��تین  در  تهران�ی:  بلوری�ان 
تقس��یم بندی، مش��تریان ب��ه دوگروه 
درونی و بیرونی تقسیم بندی می شوند. 
مش��تریان درون��ی ش��امل کارمندان 
و اف��راد داخل یک س��ازمان هس��تند 
و مش��تریان بیرونی به دو گ��روه بالقوه 
می ش��وند.  تقس��یم بندی  بالفع��ل  و 
مش��تریان بالقوه تمام افراد، سازمان ها 
و موسس��اتی هس��تند که عالوه بر نیاز 
به محص��ول تولیدی س��ازمان ما، توان 
پرداخت هزینه خری��د آن را نیز دارند. 
این مش��تریان شامل کس��انی می شود 
که یا درح��ال حاضر خری��دار محصول 
ما هس��تند ی��ا در آین��ده خری��دار آن 
خواهند ش��د. امکان دارد این مشتری 
بالقوه جوانی باش��د ک��ه در حال حاضر 
خریدار محصول ما نیست  ولی در آینده 
نزدیک، محصول مورد نظر را خریداری 
خواهد کرد. برای این دس��ت مشتریان 
نمی توان زمانی را مش��خص کرد؛ یعنی 
هم در ح��ال و ه��م درآینده مش��تری 

حتمی محصول ما خواهند بود. 

 مش��تریان بالق��وه ب��ه بخش ه��ای 
مختلفی تقسیم بندی خواهند شد. یک 
عده از این مشتریان کسانی هستند که 
در حال حاضر محصول م��ا را خریداری 
می کنند، عده دیگر کسانی هستند که از 
رقیب ما این محص��ول را می خرند و یک 
عده دیگر از مش��تریان بالقوه، در آینده 
نزدیک یا مش��تری محصول ما خواهند 
بود یا مش��تری محصول رقیب خواهند 

شد. 
برای یافت��ن چنین مش��تریانی نیاز 
به یافتن س��رنخ هایی خواهیم داش��ت. 
برای به دست آوردن این سرنخ ها منابع 
مختلفی وج��ود دارد. اگ��ر محصول ما 
کاالیی صنعتی، سرمایه ای یا واسطه ای 
باش��د، مواد اولی��ه، کااله��ای مصرفی 
ب��ادوام، ماش��ین آالت و تجهیزات جزو 
مواردی هس��تند که در یافتن سرنخ ها 
به ما کم��ک خواهند کرد. بای��د بیابیم 
ک��ه چه اف��رادی ب��ه ای��ن م��وارد نیاز 
دارن��د. ب��رای یافت��ن س��رنخ های این 
گ��روه محصولی باید تم��ام راهنماهای 
صنعت��ی و صنف��ی، مجله ه��ای علمی 

و تخصص��ی، مناقصه ه��ا، آگهی ه��ای 
اس��تخدام، آگهی های تبلیغاتی، حضور 
در انجمن ه��ا و تش��کالت و مراجع��ه و 
اس��تفاده از تعاونی های صنف��ی مورد 
بررس��ی قرار گی��رد. همه ای��ن مراکز 
 به ما یک لیس��ت از مش��تریان بالقوه را 

خواهند داد. 
برای مثال تم��ام انجمن ه��ا خریدار 
مواد اولیه و تجهیزات تولیدی ش��رکت 
ما خواهند ب��ود و. . . ح��ال اگر محصول 
ما بی دوام و جزو محص��والت Fmcg یا 
مصرفی باش��د، منابع مختل��ف  دیگری 
برای این شناسایی وجود دارد. اتحادیه ها 
و تعاونی های مصرف، خانواده ها، مجالت 
مصرف کننده مانند پی��ک برتر، اعضای 
شبکه خرده فروشی، مراسم  ها، جشن ها 
و تمام مراکزی را ک��ه مصرف کننده این 
محص��والت هس��تند باید ب��رای یافتن 
مشتری  مورد بررس��ی قرار بدهیم. این 
سرنخ ها برای یافتن مش��تریان بالقوه به 

ما کمک خواهند کرد. 
دس��ته بع��دی از مش��تریان بالفعل 
هس��تند. مش��تریان بالفعل مشتریانی 
هس��تند که در حال حاضر وجود دارند و 
خریدار محصول ما هستند. تقسیم بندی 

مش��تریان بالفع��ل می تواند برحس��ب 
رضایتمن��دی  ی��ا ع��دم رضایتمندی یا 
برحس��ب رفتار بعد از خرید آنها باش��د. 
مش��تریان راض��ی، مش��تریان ناراضی، 
مش��تریان خیل��ی راض��ی، مش��تریان 
برحسب توان خرید، مش��تری ولخرج، 
مشتری اقتصادی و. . . بخش بندی های 
دیگر مش��تریان بالفعل سازمان خواهند 
بود. مطمئنا این شرکت ش��وینده برای 
شناسایی مش��تریان بالفعل خود دچار 
مشکل نخواهد بود. چون در فایل خود، 

اطالعات الزم را دارد. 
تنه��ا کاری ک��ه این ش��رکت باید در 
مورد مش��تریان بالفع��ل انج��ام دهد، 
حف��ظ آنه��ا و بخش بندی مش��تریان 
برحسب خریدش��ان اس��ت. مشتریان 
وف��ادار و مش��تریانی که هفت��ه ای یک 
ب��ار از محص��ول خری��داری می کنند و 
مش��تریان عادی، متوس��ط و مشتریان 
اس��ت  تقس��یم بندی ای  گ��ذری 
ک��ه ای��ن ش��رکت می توان��د در مورد 
ای��ن مش��تریان در نظ��ر بگی��رد. این 
ش��رکت بای��د روی یافت��ن مش��تریان 
 بالق��وه خود س��رمایه گذاری بیش��تری 

انجام بدهد. 

دسته بندی و تفکیک مشتریان 

پرسش: به تازگی کسب وکاری را در حوزه تولید مواد شوینده و بهداشتی راه اندازی کرده ام. چطور می توانم مشتریان بالقوه و بالفعل و 
مشتریان دارای چشم انداز را شناسایی و از هم تفکیک کنم؟ 

اگر شما هم د  ر کسب و کار خود   با چالشی روبه رو هستید  ، د  ر صورت تمایل مش�کل خود   را از طریق ایمیل business@ forsatnet.ir با ما د  ر میان بگذارید   و پاسخ 
خود   را د  ر همین بخش پیگیری کنید  .
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 69,705شاخص کل
(448.49)میزان تغییر
B 3,150,935.520ارزش بازار

B 1,246.640ارزش معامالت
M 470.113حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(263,22)11,523پتروشیمی خلیج فارس

(24.78)2,116بانک ملت
(15.44)1,339سایپا

3,70312.11چادرملو
(11.51)810بانک صادرات

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 1,64911,597بیمه آسیا

B 8,5218.063ایران ترانسفو
B 8,0407.270ماشین سازی اراک

B 26,5763.336گلوکوزان
B 5,8112.497شیشه و گاز

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 11,52381.540پتروشیمی خلیج فارس
B 3,78621.166توریستی آبادگران

B 7,25117.706نوسازی و ساختمان
B 4,73411.577گل گهر

B 11,8475.484فوالد امیرکبیر

درصد قیمتنام کامل شرکت
3,3863,99زغال سنگ طبس
3,4803.94قطعات اتومبیل

1,9893.92بیمه ملت
6,0513.83نیروترانس

5,8013.81شیشه و گاز

درصدقیمتنام کامل شرکت
(4)11,523پتروشیمی خلیج فارس

(3.99)5,559سیمان خزر
(3.95)10,485خاک چینی

(3.9)2,244حمل و نقل پتروشیمی
(3.85)6,326تامین ماسه ریخته گری

ارزشحجمنام کامل شرکت
M22,013 B 29,932پارس  خودرو

M20.734 B 13.218پست بانک ایران
M145.964 B 12.667پتروشیمي خلیج فارس

M30.883 B 11.379ایران  خودرو
M36.635 B 9.577س.  ساختمان 

ارزشحجمنام کامل شرکت
M145,964 B 12,667پتروشیمي خلیج فارس

M66.205 B 7.808ایران  ترانسفو
M36.635 B 9.577س.  ساختمان
M30.883 B 11.379ایران  خودرو

M25.604 B 8.855س.  صنعت  نفت 

تعدادقیمتنام کامل شرکت
7351369پارس خودرو
15691355پست بانک

84791325ایران ترانسفو
38251319س. ساختمان
27141148ایران خودرو

 801.90شاخص کل
(6.80)میزان تغییر
B 655,968.047ارزش بازار

B 1,426.995ارزش معامالت
M 150.311حجم معامالت

تاثیرقیمتنام کامل شرکت
(2,44)2,354پتروشیمی ایرانیان
4,0621,85معدنی خاورمیانه

(1.6)2,065ذوب آهن
(1.41)37,100پتروشیمی مارون

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

م��اه  دی  شش��م  ش��نبه 
اوراق  ب��ورس  کل  ش��اخص 
به��ادار ته��ران با اف��ت 448 
واح��دی به 69 ه��زار و 705 
واح��د رس��ید و کان��ال 70 
هزار واح��دی را ت��رک کرد. 
ش��اخص کل بورس در حالی 
با افت 161 واح��دی بار دیگر 
ب��ه کان��ال 69 ه��زار واحدی 
عقبگرد ک��رد ک��ه گروه های 
همچ��ون  بورس��ی  مط��رح 
و  معدن��ی  بان��ک،  خ��ودرو، 
سیمان ش��اخص کل را برای 
نزول ب��ه یک کان��ال پایین تر 
همراهی کردن��د. این افت در 
حالی اتفاق افت��اده که حجم 
افزایش چشمگیری  معامالت 
داش��ت و ب��ه بی��ش از 470 
میلیون رسید. بازار فرابورس 
با حجم معامالتی بیش از 82 
میلیون و 446 هزار س��همی 
ارزش��ی ب��ه مبل��غ بی��ش از 
57 میلی��ارد و 345 میلی��ون 
توم��ان را به خ��ود اختصاص 
داد. از ن��کات مه��م در اف��ت 
ب��ه  می ت��وان  کل  ش��اخص 
معامله منفی در نماد ش��رکت 
خلیج ف��ارس  پتروش��یمی 
چنان ک��ه  ک��رد،  اش��اره 
جم��ع آوری بخ��ش اعظم��ی 
از صف ف��روش پتروش��یمی 
خلیج ف��ارس ای��ن نماگ��ر را 
با اف��ت مقطع��ی ملموس��ی 
مواجه کرد. پ��س از این برهه 
ثبات نسبی بر س��یر حرکتی 

ش��اخص کل پدید آمد.

وضعیت 
گروه های بورسی

در ب��ازار دی��روز و در گ��روه 
معدنی س��ه نماد مثبت بودند. 
گرچ��ه در ای��ن گروه ب��از هم 
معدنی و صنعتی گل گهر صف 
فروش داش��ت و مع��ادن بافق 

صف خرید را به خ��ود دید. در 
گروه محص��والت ش��یمیایی 
12 نم��اد رش��د کردن��د. در 
بخش فل��زات اساس��ی هفت 
نم��اد در درصده��ای منفی به 
کار خ��ود پایان دادن��د. در این 
گ��روه ن��ورد آلومینی��وم صف 
خری��د را به خود دی��د و فوالد 
خراس��ان صف فروش داشت. 
در بخش مخاب��رات، مخابرات 
ای��ران در آخری��ن معام��الت 
وارد درصدهای مثبت شد. در 
بخش فنی مهندس��ی دو نماد 
در معام��الت پایان��ی مثب��ت 
ش��دند. در بخ��ش خودرویی 
هش��ت نماد رش��د کردند. در 
این بخ��ش قطع��ات اتومبیل 
ایران ص��ف خرید را ب��ه خود 
دید.در بخش شرکت های چند 
رش��ته ای صنعت��ی دو نماد در 
معامالت پایان��ی مثبت بودند. 
در بخ��ش بانکی، پس��ت بانک 
ایران رش��د کرده و پن��ج نماد 

دیگر نی��ز در آخرین معامالت 
م�ثب��ت  درص�ده���ای  وارد 
ش��دند. در ای��ن گ��روه ص��ف 
خریدوف��روش خاص��ی دیده 
نشد. در گروه س��رمایه گذاری 
س��ه نماد مثبت بودند. در این 
بخش صف ف��روش محدودی 
در نماد س��رمایه گذاری بهمن 
ب��ه چش��م خ��ورد. در بخش 
فرآورده های نفتی همه نمادها 
افت کردند و نف��ت بهران صف 
فروش جزئ��ی را پی��ش روی 
خ��ود دی��د. در گ��روه دارویی 
11 نماد رش��د ارزش سهام را 
پشت س��ر گذاش��تند. در این 
خریدوفروش  بخش صف های 
جزئی در برخ��ی نمادها دیده 
ش��د. در گروه غذایی پنج نماد 
رش��د کردن��د. در ای��ن گروه 
بهن��وش ای��ران ص��ف فروش 
می��ان  در  داش��ت.  س��بکی 
قندی ها سه نماد رشد کردند. 
در معامالت صنعت الس��تیک 

و پالستیک پالس��کوکار رشد 
کرده و دو نماد نی��ز در آخرین 
معامالت مثبت شدند. در گروه 
س��اختمانی 9 نماد رشد ارزش 
س��هام را پشت س��ر گذاشتند. 
در ای��ن گ��روه ملموس تری��ن 
صف فروش در نماد توریس��تی 
و رفاهی آبادگ��ران ایران دیده 
ش��د و برخ��ی نماده��ا مانند 
سرمایه گذاری مس��کن تهران 
صف خرید را به خود دیدند. در 
این میان در گروه س��یمانی دو 
نماد مثبت بودند. در این بخش 
صف فروش در برخ��ی نمادها 

مانند سیمان ارومیه دیده شد.

 بازدهی منفی
 81 صندوق سرمایه گذاری 

در یک ماه گذشته
طبق آمار منتش��ر شده طی 
یک ماه��ه اخی��ر 85 صندوق 
س��رمایه گذاری مش��ترک در 
بازار سهام فعالیت کرده اند که 

از این تعداد تنها چهار صندوق 
همچون میع��اد ایرانیان، امید 
ایرانیان، ب��ازار گردان��ی نوین 
پیش��رو و نیز یکم آب��ان موفق 
ب��ه کس��ب بازده��ی مثب��ت 
اس��اس،  برهمی��ن  ش��ده اند. 
صندوق س��رمایه گذاری میعاد 
ایرانی��ان ب��ا کس��ب بازدهی 
مثبت دو درص��دی در جایگاه 
نخس��ت ق��رار گرف��ت. بعد از 
آن صن��دوق س��رمایه گذاری 
امید ایرانیان ب��ا تحقق بازدهی 
مثبت 1.8 درص��دی در ردیف 
دوم ق��رار گرف��ت. همچنی��ن 
صندوق ب��ازار گردان��ی نوین 
پیشرو با تحقق بازدهی مثبت 
0.3 درص��دی و صن��دوق یکم 
آبان با کس��ب بازده��ی مثبت 
0.2 درص��دی در ردیف ه��ای 
س��وم و چهارم ق��رار گرفتند.

ع��الوه ب��ر ای��ن، 34 صندوق 
س��رمایه گذاری مشترک طی 
یک ماهه اخی��ر بازدهی منفی 
10 تا 22 درصدی را به دس��ت 
آوردند و 46 صن��دوق بازدهی 
منفی کمت��ر از 10 درصدی را 
محق��ق س��اختند و در نهایت 
بازدهی منف��ی کمت��ر از یک 
درصدی دستاورد یک صندوق 
مش��ترک  س���رم�ای�ه گذاری 

بوده است. 
آنچه مشخص اس��ت اینکه 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری 
مشترک که به عنوان نهادهای 
مالی مطرح هس��تند و پیوسته 
توسط کارشناس��ان بازار سهام 
توصیه ب��ه س��رمایه گذاری در 
آنه��ا می ش��ود، تحت تاثیر جو 
منف��ی ب��ازار س��هام، بازدهی 
مناس��بی از خ��ود ب��ه ج��ای 
نهای��ت،  در  و  نگذاش��ته اند 
افرادی که در ای��ن صندوق ها 
س��رمایه گذاری کرده ان��د نیز 
با کاهش ارزش س��رمایه خود 

مواجه شده اند.

شاخص کل در روز معارفه رییس جدید بورس 448 واحد ریخت

حمایت 70 هزار واحد دوباره شکست

جردن کسلر 5 س��اله و محمد 
اس��الم 17 س��اله، اعجوبه های��ی 
ک��ه از طری��ق وال اس��تریت و 
خریدوفروش س��هام توانستند به 
ثروت هنگفتی دس��ت یابند برای 
آین��ده خود تصمیم ه��ای بزرگی 
گرفته اند. به گزارش سنا، چندی 
اس��ت صحبت از ث��روت هنگفت 
دانش آم��وز 17 س��اله، محم��د 
اس��الم، در تمام محافل مجازی و 
غیر مجازی پیچیده است؛ جوانی 
که تنها در س��اعت تفریح خود در 
مدرسه و با اس��تفاده از اینترنت، 
توانس��ته یکی از برجس��ته ترین 

سهامداران وال استریت شود. 

هوش مالی، سن 
نمی شناسد

ام��ا از ط��رف دیگر کس��ی از 
ج��ردن کس��لر 5 س��اله خب��ر 
ندارد، جردن پس��ر کوچک یکی 
از کارکن��ان رین��گ معامالت��ی 
ب��ورس نیوی��ورک، گلن کس��لر 
اس��ت. جردن به ای��ن دلیل که 
م��ادری کارمن��د دارد و چن��د 
روز ب��رای رفتن ب��ه مهدکودک 
حال و اوضاع مناس��بی از لحاظ 
جسمانی نداش��ته است، مجبور 
ش��د تا با پدر ب��رای چن��د روز 
متوالی به بورس نیویورک بیاید 
تا هم پ��در از او مراقبت کند هم 
در خانه تنها نباش��د اما این چند 
روز توانس��ت آین��ده دیگری را 
برای ج��ردن رقم بزن��د. جردن 
کس��لر ب��ا اس��تفاده از موبای��ل 
پدر و ب��ازی ب��ا آن در زمانی که 
گل��ن کس��لر مش��غول کار بود، 
دس��ت به معامل��ه س��هام زد و 
حاال پس ان��دازی هنگفت برای 
خود کسب کرده اس��ت البته در 
ای��ن می��ان، راهنمایی های پدر 
جردن، یک��ی از رم��وز موفقیت 
ای��ن  وی محس��وب می ش��ود. 
داس��تان ها، موضوع جدیدی در 
بح��ث فاینان��س و معامله گری 

نیست. 
س��اله،   17 اس��الم  محم��د 
Stuyve s  اانش آموز دبیرستان

ant  امریکا که ب��ا مجله نیویورک 
در خص��وص ث��روت 72 میلیون 
دالری خود از طریق خریدوفروش 

س��هام مصاحب��ه ک��رده اس��ت، 
داس��تانی جداگان��ه دارد. محمد 
اس��الم قبل از اینکه توسط مجله 
نیویورک کش��ف ش��ود در س��ال 
2013 میالدی از س��وی موسسه 
Business Insider به عن��وان 
ی��ک پدی��ده در س��رمایه گذاری 
نامیده ش��ده بود ام��ا در این بین 
معامله گ��ران برجس��ته در بورس 
نیویورک ب��ه درس��تی معامالت 
محمد اسالم ش��ک دارند و برخی 
دالیل را در این بین برای به اثبات 
رس��اندن ابهام در معام��الت این 

نوجوان مطرح کرده اند. 

17 سال برای معامله سهام، 
سنی قانونی نیست

ج��اش ب��راون، مدیر ش��رکت 
س��رمایه گذاری  م�دی�ری���ت 
Ritholtz Wealth Mans
agement در ای��ن خص��وص 
اظهار کرد: نخس��تین چیزی که 
یک نوج��وان برای معامله س��هم 
در بورس نیوی��ورک احتیاج دارد 
س��ن قانونی 18 سال اس��ت، اما 
نوجوانان کمتر از 18 س��ال تنها 
می توانند ب��ا کده��ای معامالتی 
والدی��ن خ��ود و تح��ت نظ��ارت 
آنها ب��رای خریدوف��روش تمرین 
کنند، اما نکت��ه ای که در این بین 
محمد اس��الم به آن اش��اره کرده 
این اس��ت که پ��در وی عالقه ای 
به معامله س��هام ندارد و براساس 
قانون نوجوانان کمتر از 18 س��ال 
نمی توانند ب��دون کنترل والدین 

خود ب��ه حس��اب های کارگزاری 
دسترسی داشته باشند. 

 
اظهارات پر تب و تاب از 

مراحل رسیدن به کمال
حت��ی قب��ل از اینک��ه ش��ما با 
اع��داد آش��نایی کاف��ی داش��ته 
باش��ید می دانید که شخصی که 
در معامله گ��ری حرف��ه ای تلقی 
می ش��ود، مسیر مش��خصی برای 
خود معلوم می کن��د که بتواند آن 
را با اس��تدالل و منط��ق توضیح 
ده��د. محم��د اس��الم ب��ه مجله 
بیزینس اینس��ایدر اعالم داشت: 
من طبق اصول خ��ودم معامالت 
را انج��ام م��ی دادم و هی��چ وقت 
در ای��ن بین گم��راه نمی ش��دم 
و قان��ون اصل��ی ب��ازار مبن��ی بر 
کاهش شکس��ت و افزایش س��ود 
را رعایت نمی ک��ردم و این اخالق 
افزای��ش  معامله گ��ری موج��ب 
بازدهی من ش��د و به همین دلیل 
آن را س��رلوحه کار خ��ود ق��رار 
دادم. ای��ن ش��عار که »م��ن هیچ 
وقت گمراه نمی ش��وم« ب��ا ذات 
بازارهای ب��ورس که »نوس��ان« 
و »بازده��ی« در آن اغوا کنن��ده 
اس��ت در تضاد اس��ت. معامله در 
این بازارها همیش��ه همراه با سود 
و زیان بوده و خواه��د بود و اینکه 
محمد اس��الم مدعی ش��ده است 
همواره بر موج بازدهی سوار بوده 
و هی��چ وقت در بازار ض��رر نکرده 
اس��ت، در واقع امری محال است. 
همان طور که ارنس��ت همینگوی 

معتقد بود بازارها همه مش��تریان 
خود را می ش��کنند ام��ا برخی در 
این مراح��ل شکس��تن، مقاومت 
می کنند و تنها ت��رک می خورند 
اما هیچ انس��انی بزرگ ت��ر از بازار 
نیس��ت و دیس��یپلین آخری��ن 
نکته ای اس��ت که یک معامله گر 
در بازار ب��ه آن توج��ه می کند نه 

نخستین نکته. 

گفت وگو در خصوص مسائل 
حرفه ای بازار

از  یک��ی  اس��کایز،  تیموت��ی 
سرمایه داران ارشد بازار نیویورک 
و مدرس روش های سرمایه گذاری 
در ای��ن خصوص اظهار ک��رد: این 
دان��ش آموز دو س��ال گذش��ته با 
ایمیل با من تم��اس گرفت و چند 
س��وال جزئی و پیش پ��ا افتاده در 
خص��وص ب��ازار و داس��تان افراد 
مش��هور و موفق بازار پرسید. وی 
در آن س��ال ها نوجوان��ی بس��یار 
ناآشنا بود که تنها هزار دالر ذخیره 
داش��ت. او طی ایمیل های بعدی 
از من تقاضا داش��ت تا راه ورود به 
بورس نیویورک و س��رمایه گذاری 
هزار دالری را ب��ه وی بیاموزم، به 
همی��ن دلیل منطقی نیس��ت که 
نوجوانی که دو س��ال پیش با هزار 
دالر وارد ب��ورس نیویورک ش��ده 
است و سوال های پیش پاافتاده ای 
در خصوص بازار و سهام می پرسد 
و آش��نایی حتی جزئی هم با بازار 
نداش��ته اس��ت بتواند در طول دو 
سال، 72 میلیون دالر کسب کند. 

شروع معامالت 
با سهم های »پنی«

س��هام  ب��ه  »پن��ی«  س��هام 
ش��رکت های کم ب��ازده، اش��اره 
دارد که س��هام آنها ب��ه یک دالر 
ه��م نمی رس��د و براس��اس پنی 
و پ��ول خ��رد معامله می ش��وند. 
محمد اس��الم طی مصاحبه خود 
ب��ا مجله نیوی��ورک اع��الم کرده 
که از س��هام پنی معامالت را آغاز 
کرده است به طور فرض اگر وی با 
سرمایه 1500 دالری وارد بورس 
نیویورک شده باشد طی دو سال 
بعدی، با احتس��اب بازدهی بسیار 
کم ش��رکت های »پن��ی« و کمی 
چاش��نی خوش بین��ی، وی تنها 
موفق به کس��ب 200 ه��زار دالر 
ش��ده اس��ت. اما طی بحران های 
اخیر مالی در بورس های جهان و 
کاهش قیمت نفت و سقوط دسته 
جمعی ش��اخص ها، سهام »پنی« 
نیز افت داشته اس��ت و این نکته 
با اظه��ارات محمد اس��الم مبنی 
بر بازدهی 100 درصدی از سهام 
شرکت های »پنی« مغایرت دارد. 

72 میلیون دالر مرز 
ناباوری را هم رد کرده است! 

جالب اس��ت بدانید که محمد 
اس��الم با خریدوف��روش مجازی 
س��هام از راه دور در وق��ت تنفس 
ناه��ار چنی��ن درآم��دی را ب��ه 
دس��ت آورده اس��ت. محمد و دو 
نف��ر از دوس��تانش قص��د دارند 
در ماه ژوئن س��ال آین��ده پس از 
فارغ التحصیل ش��دن از مدرس��ه 
بنی��اد  کار،  ج��واز  دریاف��ت  و 
س��رمایه گذاری خصوصی خود را 
تاس��یس کنند. هدف آنها کسب 
یک میلی��ارد دالر درآمد از طریق 
معام��الت ب��ورس تا آخر س��ال 
آینده میالدی اس��ت. این دانش 
آموز امریکایی در ح��ال حاضر، با 
اس��تفاده از ثروت خود خودروی 
»ب��ی ام و« خری��داری ک��رده، اما 
هنوز گواهینامه رانندگی نگرفته 
اس��ت. وی همچنی��ن آپارتمان 
گران قیمت��ی در محل��ه منهت��ن 
نیویورک خری��داری کرده اما پدر 
و مادرش مخالف اسباب کشی به 

آنجا هستند. 

نابغه های بورس نیویورک

یکشنبه
7 دی 1393 شمــاره 12123 www.forsatnet.irمدیریت سهام

گزارش 2

خبر

بهترین بازار برای سرمایه گذاری 
بازار سهام است

عل��ی طی��ب نی��ا روز گذش��ته در حاش��یه تودیع 
و معارف��ه ریی��س س��ازمان ب��ورس اوراق به��ادار و 
مدیرعام��ل بانک توس��عه ص��ادرات گف��ت: بهترین 
بازار برای س��رمایه گذاری مردم بازار س��هام اس��ت، 
زیرا قیمت س��هام در حداقل ممکن قرار دارد و همه 
کارشناس��ان معتقدند تمام س��هام ها در کف قیمتی 
ق��رار دارن��د، ضم��ن آنک��ه برخ��ی از محدودیت ها 
و مش��کالت در دول��ت رس��یدگی و تصمیم گی��ری 
می ش��ود. وی روزهای خوب��ی را برای بازار س��رمایه 
پیش بین��ی و توصیه کرد کس��انی ک��ه عالقه مند به 
پیشرفت و توسعه کش��ور هستند و می خواهند منافع 
مناس��ب ببرند، بهترین ب��ازار برای س��رمایه گذاری 
بازار س��هام اس��ت.طیب نیا ب��ا تاکید ب��ر اینکه هنوز 
بازار س��هام ب��ه جایگاه واقعی خود نرس��یده اس��ت، 
افزود: هنوز بازارهای ما بانک محور هس��تند و ما باید 
سیاست هایی را به کار بگیریم تا بنگاه های اقتصادی 

از طریق بازار س��هام تامین مالی انجام دهند.

تقویت متوازن بازار اولیه 
و بازار ثانویه

محمد فطانت فرد، رییس سازمان بورس اوراق بهادار با 
اشاره به اینکه بانک ها متعهد شده اند 260 هزار میلیارد 
تومان به تامین مالی بنگاه ها کمک کنند، تش��ریح کرد: 
سهم بازار سهام از تامین مالی اندک بوده و نسبت تشکیل 
س��رمایه ثابت نس��بت به تولید ناخالص مل��ی کمتر از 
10 درصد است.در این راستا باید بازار سهام حجم باالیی 
برای تامین مالی اختصاص ده��د.وی تاکید کرد: این امر 
محقق نمی شود مگر اینکه محیط قانونی اطراف ما نگاه 
یکسانی به بانک و بازار س��رمایه داشته باشد و مشخص 
شود که این دو رقیب هم نیس��تند و با همکاری در کنار 
یکدیگر به فعالی��ت خود ادامه دهن��د، بنابراین باید نگاه 
تصمیم گیران کشور در سیاست گذاری یکسان در بانک 
و بازار س��هام باش��د.رییس س��ازمان بورس اوراق بهادار 
خاطرنشان کرد: این توازن باید به گونه ای رقم بخورد که 
بازار س��هام در کنار بانک ها به صورت متعادل نگاه شود و 
اقتصاد بازار محور نیز شکل بگیرد که این امر الزمه رشد و 
توسعه اقتصاد است.فطانت ابراز کرد: امیدواریم با طراحی 
ابزارهای جدید کمتر ش��اهد آس��یب پذیری فعاالن از 
نوسانات بازار باشیم.وی گفت: این موارد مقدماتی برای 
پیشبرد اقتصاد کشور اس��ت و این امر محقق نمی شود 
مگر اینکه توجه ویژه ای به بازار س��هام داش��ته باش��یم.

فطانت با اش��اره به نوس��انات روزهای اخیر گفت: باید به 
دلیل این نوس��انات دقت ش��ود، به طوری که پیش بینی 
سود ش��رکت ها در س��ال 92، 18 درصد رش��د داشته و 
نسبت P/E نیز از 7.2 با کاهش 33 درصدی به 5.3 مرتبه 
رسیده است که این می تواند نشان از ارزنده بودن قیمت 

سهام باشد.

نگاهی گـذرا به عملکرد
10 ساله بازار سهام

برنامه تودیع و معارفه رییس س��ازمان بورس اوراق 
بهادار و مدیرعامل بانک توس��عه صادرات صبح دیروز 
در سالن ش��هید مدرس وزارت امور اقتصادی و دارایی 
با حضور وزیر، نمایندگان مجلس، مدیرعامل بورس ها 
گروهی از مس��ئوالن بورس��ی و بانکی کش��ور برگزار 
ش��د.علی صالح آبادی، رییس سابق س��ازمان بورس 
اوراق بهادار با اش��اره به عملکرد 10 س��اله س��ازمان 
بورس ابراز کرد: در گذشته 11 نوع نهاد مالی داشتیم 
که به 81 نهاد رسیده اس��ت.در عین حال، حدود 10 
س��ال پیش، تعداد 3.1 میلی��ون کد در ب��ازار حضور 
داش��تند که هم اکنون به 7.6 میلیون کد س��هامداری 
رسیده اس��ت، به عالوه دو نوع ابزار مالی به 12 ابزار و 
تعداد شرکت های ثبت ش��ده از 432 به 605 شرکت 
رس��یده اس��ت.در عین حال، حجم معامالت س��االنه 
در قیاس ب��ا آن زمان 16.5 برابر ش��ده اس��ت.ارزش 
معامالت س��االنه بورس و فرابورس هم 5800 میلیارد 
تومان بود ک��ه هم اکنون به 126 ه��زار میلیارد تومان 
رسیده اس��ت.وی خاطرنش��ان کرد: 10 سال گذشته 
معامالت برخط راه اندازی نش��ده بود، ام��ا هم اکنون 
ارزش این معامالت به 30 میلیارد تومان رسیده است.
به عالوه حجم معام��الت صادرات کاالی��ی پنج برابر، 
ارزش معامالت کاالی��ی 18.3 برابر، تع��داد کاالهای 
پذیرفته شده شش برابر، ایس��تگاه های معامالتی 5.5 
برابر، ارزش بازار س��هام 13 برابر و ارزش قراردادهای 
آتی کاالیی هم اکن��ون 21 هزار میلیارد تومان ش��ده 

است.

همراهی مدیران بازارهای مالی 
برای ارتقای بازار سهام

علی اکب��ر ابوتراب��ی ف��رد، نایب ریی��س مجلس در 
مراس��م تودیع و معارفه رییس س��ازمان بورس اوراق 
بهادار گفت: بع��د از تصویب قانون ب��ازار اوراق بهادار 
در آذر ماه 84 در مجلس، علی صال��ح آبادی به عنوان 
ریی��س س��ازمان انتخاب ش��د و ای��ن قان��ون یکی از 
قوانین راه گش��ای بازار س��هام ایران بود که با تفکیک 
نهاد اجرا و ناظر، راه برای رش��د و ش��کوفایی این نهاد 
هموار شد.وی با اش��اره به اینکه در سال های 91 و 92 
نقدینگی کل کش��ور 500 ه��زار میلی��ارد تومان بود، 
گفت: معادل همین مبلغ شاهد فعالیت در بازار سهام 
بودیم که این امر نش��ان از نقش عمیق بازار س��هام در 

اقتصاد دارد.

پیش بینی 820 ریالی سود هر سهم 
سیمان هگمتان در سال 94

شرکت سیمان هگمتان نخس��تین پیش بینی سود 
هر سهم سال مالی 94 را معادل 820 ریال اعالم کرده 
است.هیات مدیره این ش��رکت در نظر دارد مبلغ 780 
ریال س��ود به ازای هر س��هم س��ال مالی 94 را جهت 
تقس��یم بی��ن س��هامداران در مجمع عموم��ی عادی 

ساالنه پیشنهاد کند.

افت 448 واحدی شاخص کل بورس
ش��اخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معامالت روز 
شنبه با 448 واحد افت در ارتفاع 69 هزار و 705 واحدی 
قرار گرفت.عالوه بر شاخص کل بورس تمام شاخص های 
بورس��ی روند منفی داش��تند و در نتیجه تاالر شیشه ای 
قرمز  پوش ش��د.برهمین اساس شاخص 30 شرکت بزرگ 
14 واحد، آزاد ش��ناور 446 واحد، ب��ازار اول 143 واحد، 
بازار دوم دو ه��زار و 114 واحد و صنع��ت 368 واحد افت 

کردند.

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی

شرکت ها و مجامع



شاید در شرایطی که هشدار ها 
از مصرف باالی قلی��ان و خطراتی 
که جوانان این م��رز و بوم را تهدید 
می کند حکای��ت دارد صحبت از 
س��رمایه گذاری در تولی��د زغال 
خوش��ایند و دلپذیر به نظر نیاید، 
اما واقعیت های موج��ود حکایت 
از این دارد که س��رمایه گذاری در 
این بازار سود مناسبی دارد، امروزه 
مصرف ب��االی قلی��ان در جامعه 
ما نه تنها امر مذموم و ناپس��ندی 
نیس��ت، بلکه به پدیده ای عادی و 
معمولی تبدیل ش��ده است و پس 
از چندی که تذک��رات از مصرف و 
ش��یوع این پدیده در میان جوانان 
باال گرفته بود دوباره ج��و آرام آرام 
فرونشست و همه چیز به حالت اول 
بازگشت. مخلص کالم اینکه این 
روزها بازار قلیان داغ است، بنابراین 
تولید زغال به عنوان یک بازار پرسود 
همواره مطرح اس��ت، از طرفی در 
باب کباب خ��وری ایرانی ها هم که 
نیازی به توضیح نیست. ایرانی ها 
اصوال اهل کباب و طبیعتند، ضمن 
اینکه خانواده ها و برخی رستوران ها 
هم اغل��ب ب��رای درس��ت کردن 
کباب از زغال اس��تفاده می کنند، 
بنابراین الاقل دو دلیل محکم برای 
س��رمایه گذاری در این ب��ازار داغ 
وج��ود دارد لذا در ای��ن گزارش به 
جنبه های مختلف سرمایه گذاری 
در تولید زغ��ال می پردازیم که در 

ادامه می خوانید. 

شروع سرمایه گذاری و 
امکانات الزم

برای شروع کار در بازار زغال باید 
س��رمایه ای 200 تا 300 میلیونی 
در اختیار داشته باش��ید که البته 
این مبلغ به جز هزینه های خرید 
زمین اس��ت. درخص��وص زمین 
هم باید گفته ش��ود که حداقل به 
زمینی ب��ا مت��راژ 1000 متر نیاز 
دارید که 400 مت��ر آن باید حتما 
فضای مسقف باش��د و مابقی فضا 

ش��امل محوطه برای دپ��و و انبار 
کردن چوب ها ست.  برای ساخت 
 س��وله ای به ای��ن ابع��اد باید بین 
100 ت��ا 120 میلی��ون  توم��ان 
کنار بگذارید. مرحل��ه بعدی کار، 
س��اخت کوره های پخت زغال یا 
کوره های زغال گیری است که 30 
تا 40 میلیون تومان��ی برایتان آب 
می خورد، حدود 20 تا 30 میلیون 
هم باید برای تجهیز وسایل و لوازم 
کارگاه کنار بگذارید که شامل اره 
فلکه برای برش چوب )چهار تا پنج 
میلیون تومان(، اره مخصوص برش 
زغال )دو تا س��ه میلیون تومان(،  
اره تیز ک��ن )دو تا س��ه میلیون(، 

باس��کول، لوازم ریز داخل 
کارگاه ، لوازم بسته بندی و... 

می شود. 
ح��دود  ع��الوه   ب��ه 
40 ت��ا 50 میلیون��ی ه��م 
برای خری��د و دپوی چوب 
نیاز دارید ک��ه در واقع یکی 
از مهم ترین بخش های کار 
همین مسئله خرید چوب 
اس��ت، بنابراین بهتر است 
همیش��ه دپوی مناس��بی 

از چوب در کارگاه داش��ته باشید. 
بهترین فصل خرید ب��رای چوب 
زمستان است که فصل هرس انواع 
مرکبات است. در مورد چوب های 
جنگل��ی هم ب��ه همی��ن ترتیب 
زمستان بهترین فصل خرید است 
چون در این فصل درخت در خواب 
زمس��تانی قرار دارد و چوب های 
برش خورده معموال کمترین وزن 
را دارن��د. جهرم یک��ی از بهترین 
شهرهای راه اندازی این کسب و کار 
است و ش��هر های ش��مالی ایران 
هم پتانسیل زیادی در این زمینه 
دارند، البته در شهر های مختلف 
کارگاه های س��نتی تولی��د زغال 

وجود دارد. 

فرآیند تولید و سود احتمالی 
زغال ه��ا در ای��ران )ک��ه ی��د 
طوالی��ی در این زمین��ه دارد( در 
انواع مختلف به لح��اظ کیفیت و 

سایز تولید می شوند، ولی در یک 
تقس��یم بندی کلی به زغال های 
قلیان��ی و زغال ه��ای کبابی قابل 
 تفکی��ک اس��ت ک��ه در فرم ها و 
کیفیت ه��ای مختل��ف تولی��د 
می ش��ود. به طور کلی زغال های 
کباب��ی و زغ��ال قلی��ان کیفیت 
متفاوت��ی دارند و به ش��یوه های 
متفاوتی هم فرآوری می ش��وند. 
ش��یوه پخت و می��زان گرمادهی 
و مقاومت و حتی ن��وع چوبی که 
در تولید زغال ه��ای قلیان به کار 
می رود بسیار متفاوت از زغال های 
کبابی اس��ت. در زغال های کبابی 
معم��وال از چوب ه��ای جنگل��ی 

استفاده می ش��ود، اما برای تولید 
زغال قلیان از چوب مرکبات )که به 
زغال لیمو معروف است( استفاده 
می شود که فرم متعارف محصوالت 
بازار است. البته در حال حاضر انواع 
دیگر زغال های چینی و بی کیفیت 
نیز در بازار موجود اس��ت.  فرآیند 
تولید زغال قلیان نسبت به زغال های 
کبابی پیچیده تر اس��ت و به افراد 

متخصص پای کوره ها نیاز دارد. 

قیمت بازار
قیم��ت زغال ه��ای قلیان��ی از 
کیلویی هفت تا 11ه��زار تومان 
عمده فروشی هاس��ت.  ب��رای 
همچنین زغال قل��م کیلوگرمی 
هفت هزار تومان، زغال س��که ای 
یا برش خورده کیلو گرمی 9هزار 
تومان، زغال بسته ای 100 گرمی 
بسته ای 600 تومان و... در فرآیند 
تولی��د زغ��ال قلی��ان خرده های 

زغال را به عنوان زغال های کبابی 
به فروش می رس��انند، زغال های 
کبابی ه��م از کیلوی��ی 1200 تا 
1800 توم��ان قیم��ت دارد، اما 
در رابطه با قیمت م��واد اولیه باید 
بدانید که هر ت��ن چوب مرکبات 
حدود 500 هزار توم��ان و هر تن 
چوب  جنگلی که برای زغال کبابی 
مصرف دار د تنی 80 تا 120 هزار 
تومان اس��ت. کارگاه تولیدی در 
این سطح را با سه تا چهار نیروی 
کار می ت��وان اداره کرد. در نهایت 
با چنی��ن حجم س��رمایه ای و در 
صورت مناسب بودن شرایط بازار، 
ماهانه بین 10 ت��ا 12 تن مصرف 
چوب و م��واد  اولیه کارتان 
است که بین س��ه تا چهار 
تن زغال تولید و در نهایت 
سود 40 درصدی نصیبتان 
خواه��د ش��د و س��رمایه 
اولیه تان ظرف مدت هشت 
تا 10 ماه بازگش��ت خواهد 

کرد. 

 بازار رو به رشد، نیروی 
متخصص کمیاب

ب��ازار فروش زغال ه��ای کبابی 
همیش��ه در ای��ران داغ اس��ت، 
چ��ون ایرانی ه��ا اصوال ب��ه کباب 
عالقه زیادی دارند، ام��ا در رابطه 
با بازار فروش زغال های قلیان نیز 
با وضعیت این روزه��ای جامعه و 
تذکر ه��ا و هش��دار هایی ک��ه در 
رابطه ب��ا مص��رف ب��االی قلیان 
و رواج آن در بین جوان��ان ایرانی 
داده می ش��ود، نی��ازی به توضیح 
نیست که همه چیز خوب است و 
سرمایه گذاران کافی است به دنبال 
تولید زغال خوب و مرغوب بروند. 

یوس��ف رضای��ی، یک��ی از 
تولید کنن��دگان و فع��االن ای��ن 
صنع��ت در رابطه با ش��رایط بازار 
ب��ه »فرصت ام��روز« گف��ت: در 
حال حاضر اوضاع بازار خوب است، 
البته در مورد این محصول هم مثل 
سایر کاال ها که در شرایط رکود به 
سر می برند ش��رایط عمومی که 

بر فضای اقتصادی کش��ور حاکم 
اس��ت جری��ان دارد. وی در ادامه 
در رابطه با مش��کالت کار افزود: 
یکی از مهم ترین مشکالتی که در 
این کار وج��ود دارد یافتن نیروی 
متخصص و کاربلد است که بسیار 
کم هستند، به همین دلیل تلفات 
کار در ح��دی باالت��ر از ش��رایط 
استاندارد اس��ت و در این شرایط 
زغالی که باید برای مصرف قلیان 
استفاده ش��ود و از کیلویی هفت 
هزار تومان شروع می شود باید به 
دلیل عدم کیفیت در بس��ته های 
کبابی به دست مصرف کنندگان 
برسد و این یعنی زیانی که نصیب 

تولید کننده می شود. 
رضایی در توصیه به تازه وارد ها 
گفت: جذب نیروی کار متخصص 
و حرفه ای یکی از مهم ترین عوامل 
و شرایط ورود به بازار و تا حد زیادی 
تضمین کننده سود دهی شما در 
کار است. از طرف دیگر کسانی که 
می خواهند در این بازار کار را آغاز 
کنند باید توجه داشته باشند که 
یکی از مسائل مهم در شرایط این 
روز های بازار که زغال های چینی و 
وارداتی هم پایشان به بازار ایران باز 
شده بحث بازاریابی و فروش است. 
وی عن��وان ک��رد: بازار یاب��ی و 
فروش حرف اول و آخ��ر را در هر 
تولیدی می زند، بنابراین مس��ئله 
اول فروش اس��ت، ع��الوه بر این 
کسی که می خواهد تازه وارد بازار 
شود باید چوب را در فصل زمستان 
که فصل هرس است بخرد و دپوی 
مناسبی از این جهت داشته باشد 
تا تولید، برایش به صرفه باشد، زیرا 
در شرایط ابتدایی تولید تلفات کار 
باالس��ت و چوبی که در زمستان 
کیلوی��ی 250 توم��ان قیم��ت 
دارد ب��ا چوب بهار و تابس��تان که 
کیلوی��ی 1000 تومان خریداری 
شده اس��ت در میزان زیان وارده 
و تلفات کار بسیار متفاوت است. 
رضایی بازاریابی حرفه ای و اصولی 
را مهم ترین اص��ل در موفقیت در 

این کار می داند. 
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گزارشی از وضعیت سرمایه گذاری در تولید زغال

حکایت سیاهی و سود

روی ریل سرمایه گذاری!
 

کالف اول: 
سرمایه گذاری  معموال 
در ح��وزه راه آهن، کمتر 
به فک��ر س��رمایه گذاران 
ای��ن  می کن��د.  خط��ور 
ش��رکت  مدیرعامل  نظر 
رجا  ریل��ی  حمل و نق��ل 
اس��ت که با انتقاد از فضای فعلی و ناهمواری هایی که 
برای سرمایه گذاران وجود دارد، برای رفع این مشکالت 

ابراز امیدواری کرده است. 
ای��ن مقام مس��ئول نبود ی��ک ضمانت کاف��ی برای 
تضمین س��رمایه ها را نخستین دلیل سرمایه گذاران در 
کاهش ورودش��ان به عرصه راه آهن اعالم کرده و گفته 
متاسفانه ما در ایران یک قانون طوالنی مدت و ثابت که 
این س��رمایه گذاری ها را از پای��ه تضمین و برای آینده 
آنها برنامه ریزی کند، نداریم که این مسئله باعث تردید 
سرمایه گذاران در ورود به بخش های جدید شده است. 
البت��ه مدیرعام��ل ش��رکت حمل و نق��ل ریل��ی رجا 
مطالب��ات انباش��ته ش��ده راه آه��ن نزد ش��رکت های 
خصوص��ی و نبود یک نهاد تنظی��م مقررات را به عنوان 
دیگر مش��کالت س��رمایه گذاران نام برد. وی در پایان 
ب��رای ح��ل این مش��کالت و هم��وار ش��دن راه ورود 
س��رمایه گذاران به ح��وزه ریلی ابراز امی��دواری کرد و 
حمایت از س��رمایه گذاران را ضروری دانست. بنابراین 
اگر اوض��اع به همین طریق پیش رود و مس��ئوالن به 
فکر تغییر در این حوزه باش��ند، قطعا س��رمایه گذاری 

در چنین عرصه ای سودآور و توجیه پذیر خواهد بود. 

کالف دوم: 
بیایی��د منطق��ی فک��ر 
کنیم! این روزها خبرهایی 
آب  بودن  آل��وده  مبنی بر 
ته��ران از گوش��ه و کنار 
زی��اد به گوش می رس��د. 
تقریب��ا  ک��ه  هرچن��د 
بالفاصله از س��وی نهادهای دیگر تکذیب می ش��ود، اما 
از بی��ن رفت��ن نگرانی در میان م��ردم احتیاج به زمان 
و اعتمادس��ازی قوی دارد. بنابراین اگرچه این دس��ت 
خبره��ا نگران کنن��ده به نظر می رس��ند، ام��ا می تواند 

فرصتی برای سرمایه گذاری در حوزه ای خاص باشد. 
بگذارید مثالی برای ش��ما بزنم. همسایه طبقه باالیی 
ما درست از فردای روزی که خبر آلودگی آب تهران در 
روزنامه ها و س��ایت های خبری پیچید، به صرافت افتاد 
تا یک دس��تگاه کوچک تصفیه آب در زیر ظرفش��ویی 
نصب کند. ای��ن اقدام حدود 300ه��زار تومان برایش 
خرج برداش��ت، ولی او از کاری ک��ه انجام داده راضی 

است. 
علیرض��ای قصه ما دیگر وقتی آب می نوش��د، نگران 
آلودگ��ی نیس��ت و گذش��ته از اینه��ا خری��د چنی��ن 
دس��تگاهی را به دیگران نیز توصی��ه می کند. قصد ما 
از بازگویی این داس��تان واقعی، آش��کار کردن افزایش 
تمایل مردم به استفاده از تصفیه های خانگی است. آیا 
تا به حال ب��ه این موضوع فکر کرده اید که در کنار هر 
تهدیدی، فرصتی نیز نهفته است؟ این درست مصداق 

موضوع این کالف است. 
ف��روش  و  تولی��د  روی  س��رمایه گذاری  بنابرای��ن 
دستگاه های تصفیه آب خانگی، می تواند سودآور باشد، 
به ش��رطی که تبلیغات گس��ترده و آگاهی بخش برای 

مردم به موقع صورت گیرد. 

تحرک هوشمند 

شاید حمل و نقل الکتریکی یک تکنولوژی مربوط به 
آینده باش��د، اما برخی از کشور های صنعتی جهان با 
یک برنامه ریزی مدون در پی دست یافتن به راه هایی 
برای توسعه حمل و نقل ارزان و پاک هستند، از این رو 
حمل ونقل الکتریکی و س��رمایه گذاری در این بخش 
به عنوان یکی از اهداف مش��خص در کنار توس��عه و 
بهینه سازی فناوری های موجود در این کشور ها دنبال 

می شود. 
دول��ت فدرال آلمان به عنوان یک هدف بلند پروازانه 
از تردد یک میلیون وس��یله نقلیه الکتریکی تا س��ال 
2020 خبر داد و ای��ن موضوع را به عنوان یک هدف 
مش��خص و کاربردی در دس��تور کار قرار داد. به این 
ترتی��ب اس��تفاده از خودرو های الکتریکی بخش��ی از 
فض��ای حمل و نق��ل و جزیی از زندگ��ی روزمره مردم 
این کش��ور خواهد ش��د، بنابراین س��رمایه گذاری در 
فناوری های جدید و نوآورانه و عملی کردن ایده هایی 
ک��ه در ابت��دا غیر منطق��ی و غیر قاب��ل ب��اور به نظر 
می رس��ند یک راهکار موثر برای بهبود س��طح رفاهی 

و شرایط زندگی افراد جامعه است. 
دریک نمای کلی، خودرو های الکتریکی به نس��بت 
گران تر از خودرو های بنزین سوز و دیزلی تمام می شود، 
بنابراین ارائه مش��وق های مس��تقیم و غیرمس��تقیم 
برای اس��تفاده کنندگان از وس��ایل نقلیه س��ازگار با 
محیط زیست و انرژی های کار آمد امری ضروری برای 

افزایش استقبال از این نوع خودروهاست. 
ح��ال اگر بخواهیم این هدف گ��ذاری آلمانی ها را با 
ش��رایط داخلی خودرو س��ازی در ایران مقایسه کنیم 
خواهیم دید که خودرو س��ازی در ایران چه مسیر دور 
و درازی را برای رس��یدن به اس��تاندارد های روز دنیا 

در پیش دارد. 
سال هاس��ت ک��ه صنع��ت خودرو س��ازی در ایران 
ب��ه دنبال سیاس��ت گذاری های اش��تباه مس��ئوالن و 
برنامه ریزان اقتصادی کش��ور در یک روند رو به افول 
چشم به حضور خودرو سازان بزرگ دنیا دوخته است. 
در شرایط فعلی هم همه چیز معطوف به حل و فصل 
مس��ائل هس��ته ای ایران و مذاکره با  1+5 است تا به 
دنبال برداشتن تحریم ها، خودرو سازی در ایران جان 
تازه ای بگیرد. پرس��ش مهم این است که تا چه زمانی 
بای��د منتظر بمانیم که صنعت خودرو س��ازی کش��ور 
دوران کودکی خود را سپری کند و اینکه حمایت های 
دولتی از صنعت خودرو در ایران طی این سال ها عمال 

چه نتایج مثبتی را به دنبال داشته است؟ 
نگاهی به تاریخچه ش��رکت هایی نظیر تویوتا نشان 
می دهد که ب��رای موفقیت در صنعت خودرو س��ازی 
ب��ه این حمایت های طوالنی م��دت و بی نتیجه نیازی 

نیست. 
ش��رکت تویوتا با یک هدف گ��ذاری دقیق طی 20 
تا 25 س��ال ب��ه یک��ی از برترین خودرو س��ازان دنیا 
تبدیل ش��د و در سال 2002 توانست خود را به عنوان 
 یک��ی از برند ه��ای خودرویی در کن��ار جنرال موتور، 

مرسدس بنز و... مطرح کند. 
بنابراین معرفی تحرک هوشمند و سرمایه گذاری در 
ساخت خودرو های الکتریکی به عنوان یک تکنولوژی 
مربوط به آین��ده در ایران خیلی ه��م غیر منطقی به 
نظ��ر نمی رس��د، لذا ب��ا توجه ب��ه مش��کالتی که در 
زمینه مس��ائل زیس��ت محیطی و آلودگی هوا به ویژه 
س��رمایه گذاری  دارد  وج��ود  ب��زرگ  ش��هر های  در 
در حمل و نق��ل الکتریک��ی به عن��وان ی��ک راه��کار 
منطق��ی و درس��ت در این زمینه مطرح اس��ت. ورود 
موتورسیکلت های الکتریکی به بازار ایران حاکی از آن 
اس��ت که این توانمندی برای جایگزینی خودرو های 
الکتریکی در کش��ور وجود دارد، لذا این فرصت بدیع 
برای سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه در ایران وجود 

دارد تا دست به کار شوند. 

نگاه��ی ب��ه روند ه��ای بازار های مختل��ف در ایران 
نش��ان می دهد که تقاضا برای فناوری جدید در میان 
مشتریان بسیار زیاد است، بنابراین جای نگرانی از بابت 
فروش محصول وجود ندارد. از س��وی دیگر راه اندازی 
خط تولید این نوع وس��ایل نقلیه می تواند زمینه های 
فعالی��ت را برای قطعه س��ازان و تولید کنندگان باتری 
و موتور الکتریکی و س��ایر قطعات برای وسایل نقلیه 

الکتریکی فراهم آورد. 
س��وی دیگر ماجرا سیاس��تمداران و تصمیم گیران 
اقتص��ادی کش��ور ند ک��ه باید ب��ا ارائه مش��وق های 
هماهنگ و جذاب، کاهش اس��تفاده از س��وخت های 
فس��یلی را در دس��تور کار خود ق��رار دهند و این امر 
را در هدف گذاری ه��ای اقتص��ادی و برنامه ریزی های 
بلند م��دت توس��عه ای لحاظ کنند. تحرک هوش��مند 
و پ��اک نیازمند حمایت های دولت��ی، در نظر گرفتن 
معافیت ه��ای مالیات��ی، اعطای تس��هیالت بانکی و... 
اس��ت، همچنین برنامه ملی ب��رای خرید خودروهای 
برقی بای��د در برنامه های کالن اقتصادی قرار گیرد و 
از س��وی دیگر، زیرساخت های ش��ارژ عمومی باید در 

دستور کار باشد. 
از نقطه نظر زیست محیطی، وسایل نقلیه الکتریکی 
تنه��ا یک��ی از راه حل ه��ای اس��تفاده از انرژی ه��ای 
تجدید پذیر در سیس��تم حمل و نقل است که می تواند 
کاه��ش آلودگی ه��ا را تا حد زیادی به دنبال داش��ته 
باش��د. راه ح��ل دیگ��ر س��رمایه گذاری در س��اخت 

خودروهای خورشیدی است.
 از آنجا که پتانس��یل های تولید برق در ایران بسیار 
زیاد اس��ت بنابراین مشکلی برای تامین انرژی در این 

زمینه وجود ندارد. 

 جدیدترین برنامه هند برای 
سرمایه گذاری در ایران

هند با هدف تولید محصوالت رقابتی در بازار جهانی 
قصد دارد در ایران مناطق ویژه اقتصادی پسگرد به ویژه 

در بخش کود و پتروشیمی ایجاد کند. 
به گزارش ایسنا، هند مایل است امکان ایجاد مناطق 
وی��ژه اقتص��ادی پس��گرد را که تحت آن ش��رکت های 
هندی عمدتا فعال در بخش کود و پتروش��یمی تشویق 
می شوند در کش��ورهایی که مواد خام فراوان و نرخ های 
ارزان تری دارند کارخانه احداث کنند و محصول نهایی 

را به هند وارد کنند، مورد بررسی قرار دهد. 
آنان��ت کومار، وزیر مواد ش��یمیایی و کود هند اظهار 
کرد: یک گروه کاری مشترک میان ایران و هند در این 
زمینه تشکیل شده و مقامات دو کشور برنامه همکاری 

را تهیه خواهند کرد. 
 RCF در این بین بعضی از شرکت های دولتی شامل
و GNFCL سرگرم کار روی پیشنهادی برای ساخت 

کارخانه اوره- آمونیوم هستند. 
وزارت م��واد ش��یمیایی و ک��ود هند ای��ران را مکان 
ایده آل��ی برای ش��روع پ��روژه منطقه وی��ژه اقتصادی 
پسگرد می داند، زیرا بس��یاری از پاالیشگاه های هندی 
از ایران نفت خام وارد می کنند و روابط تجاری خوبی با 
ش��رکت های ایرانی دارند. در این بین هند ممکن است 
این پروژه را به میانمار و موزامبیک هم گسترش دهد، 
زیرا این کشورها دارای منابع فراوان نفت و گاز هستند 
که برای صنعت نفت و پتروش��یمی ایده آل محس��وب 

می شود. 
براس��اس گزارش اکونومیک تایمز، غالمرضا انصاری، 
س��فیر ایران در هند ضمن گفت و گو در مورد همکاری 
می��ان دو کش��ور از آنانت کومار دعوت ک��رده به ایران 

سفر کند.   

در صورت مناسب بودن شرایط بازار، 
ماهانه بین 10 تا 12 تن مصرف چوب 
و مواد  اولیه کارتان است که بین سه 
تا چهار تن زغال تولید و در نهایت 

سود 40 درصدی نصیبتان خواهد شد و 
سرمایه اولیه تان ظرف مدت هشت تا 

10 ماه بازگشت خواهد کرد 

نقطه شروع 

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...

را  بگی�ر«  »س�اده  ش�عار  ارزش  می ک�ردم  آرزو    
می دانس�تم. یک ش�روع جوان و پر ان�رژی و ایده های 
ف�راوان م�ن را به بیراه�ه هدایت می ک�رد. در عوض،  
تمرکز بر چه چیزی فروخته خواهد ش�د، چرا و به چه 
قیم�ت، مرا از تل�ف کردن وقت، انرژی و س�ردرد های 

بی مورد دور نگه می داشت. 

دبورا آسگود

4

گزارش

مدیر ی��ک ش��رکت دانش بنیان 
فعال در عرصه مل��ی تولید نرم افزار 
گفت: برای تقویت روند پیش��رفت 
اقتص��ادی و خودکفایی در کش��ور 
باید مس��یر تولید ایده به محصول 
تجاری در بخش های مختلف جامعه 
هم��وار و مش��کالت آن ک��ه جذب 
آنهاس��ت،  مهم ترین  س��رمایه گذار 
شناسایی و رفع ش��ود. امید باقری 
از مدیران یک ش��رکت دانش بنیان 
در حاش��یه پانزدهمین نمایش��گاه 
دس��تاوردهای پژوهش��ی و فناوری 
در گفت وگو با ایرنا افزود: متاس��فانه 
اکن��ون ایده های بس��یار زیادی در 
مرکز اختراعات ثبت می ش��ود، ولی 
اغلب قابلیت عمومی کردن ندارند. 
تبدیل ایده به محصول تجاری یک 
فرآیند اس��ت که در ابتدا باید نگاه 
بازارمح��ور و رف��ع نیازهای عمومی 
یا بخش��ی از جامعه را داشته باشد. 

وی همچنین گفت: برای خودکفایی 
اگر ساز و کار فرآیند تبدیل ایده به 
محصول و کاال به درس��تی تعریف 
شود و اصطالحات و اقدامات کامال 
تعریف شده و دارای مرجع مشخصی 
باشد، هر ایده یک ورودی است که 
در  صورت داشتن شاخص هایی که از 
قبل تعریف شده اند به یک خروجی 
قابل اطمینان خواهد رسید و قطعا 
در این مرحله هم باید حمایت کننده 
مالی برای جذب این خروجی تعریف 
شده باشد که باالترین اشکال فعلی 
در همین مرحله است. این پژوهشگر 
ارش��د حوزه نرم افزار بر نیازسنجی 
صحیح بخش ه��ای مختلف جامعه 
توس��ط محقق��ان تاکی��د ک��رد و 
گفت: پژوهش��گران فعال در عرصه 
تولید باید در ف��از اول پژوهش های 
نیازسنجی صحیح  اساس  مبتنی بر 
بخش مورد نظر خود را به درس��تی 

در اختیار داش��ته باشند تا محصول 
تولیدی آنها قابلیت جذب سرمایه در 
بخش دولتی یا خصوصی را داش��ته 
باشد. وی با تاکید بر سرمایه گذاری 
بیش��تر صنایع مختل��ف در بخش 
پژوهش و تجربه دیگر کش��ورها در 
این زمینه گفت: بررسی کشورهای 
موفق در حوزه صنعت و تولید نشان 
می ده��د ک��ه در س��اختار صنعتی 
واحدهای   توس��عه یافته  کشورهای 
تحقیق و توس��عه بس��یار پویا و به 
روز عمل می کنند و این اقدام سبب 
می ش��ود تا صنعت مرتبط س��ال ها 
زن��ده و ب��ا دوام و با ق��درت الزم در 
عرصه رقابت های بین المللی و حتی 

داخلی عمل کند. 
وی توضی��ح داد: به ط��ور مثال 
اکنون کش��ور هلند باالترین میزان 
اعتبار بودجه پژوهشی را برای تبدیل 
شدن به هوشمندترین کشور دنیا به 

خود اختص��اص داده ک��ه افزایش 
تولی��د ملی این کش��ور در آینده و 
مزیت رقابتی آن را به همراه خواهد 
داش��ت. باقری در مورد توان رقابتی 
فناوری ه��ای بومی ب��ا فناوری های 
مش��ابه واردات��ی گفت: اکن��ون در 
بسیاری از حوزه ها فناوری های بومی 
به ویژه ح��وزه نرم افزار های کاربردی 
در کش��ور درحال رشد چشمگیری 
اس��ت. اکنون بعضا به علت مسائل 
نرم افزار های  رقابت  مختلف شرایط 
بومی با مشابه خارجی بیشتر است 
در ص��ورت حمایت ه��ای کالن  و 
می توان به س��رعت در ای��ن زمینه 
نیازه��ای جامع��ه را پاس��خگو بود. 
این محقق و تولید کنن��ده نرم افزار 
در ح��وزه وب توضیح داد: مثال یک 
ERP خارج��ی یا نرم افزار موس��وم 
منابع  برنامه ری��زی  مدیری��ت  ب��ه 
س��ازمانی، حداقل باالی 200 هزار 

دالر هزین��ه دارد، اما نرم افزار ایرانی 
بسیار کم هزینه تر است. عالوه بر این 
با مهندسی دوباره می توان بسیاری 
از این نرم افزارها را در داخل کش��ور 

تولید و عرضه کرد. 
وی خواس��تار حمای��ت بیش��تر 
مس��ئوالن از تولید کنندگان داخلی 
در عرص��ه نرم افزار ش��د و گفت: به 
نظر می رس��د ب��رای افزای��ش توان 
رقابت��ی تولید کنن��دگان داخلی در 
این عرصه باید تمهیدات بیش��تری 
در نظر گرفته ش��ود، زیرا بسیاری از 
تولید کنندگان داخلی از بنیه ضعیف 
مالی برخوردار هستند و اگر سازوکار 
وام ه��ای با بهره کم در بانک ها برای 
این نوع شرکت ها در نظر گرفته شود 
می توان به رشد آنها امیدوار بود، زیرا 
هزین��ه پژوه��ش و همچنین طی 
کردن مراحل تبدیل فکر و ابداع به 
تولید، بسیار زمان بر و پر هزینه است. 

جذب سرمایه گذار مهم ترین مشکل فرآیند تبدیل ابداع و ایده به کاال است

عباس نعیم امینی 



اطالعات ارائه شده توسط منابع رسمی نشان می دهد 
بودج��ه 837 هزار میلی��ارد تومانی س��ال 94 مرکب از 
بودجه 267 هزار میلیارد تومانی عمومی و بودجه 596 
هزار میلیارد تومانی شرکت ها و بانک های دولتی نسبت 
به س��ال 93 رش��دی کمتر از پنج درصد دارد که این به 
معن��ای کاهش 10 درص��دی این بودجه )با احتس��اب 
تورم 15 درصدی( نسبت به سال جاری است. درهمین 
حال بررسی مقدماتی الیحه بودجه 1394 توسط مرکز 
پژوهش های مجلس نش��ان می ده��د الیحه بودجه 94 
هر دو کارکرد به عنوان ابزار سیاست گذاری مالی جهت 
ایجاد ثبات اقتصادی و تصویر روشن از نحوه اداره بخش 
عمومی کش��ور را تعقیب می کند. البته در این گزارش 
آمده است که کارکرد سیاست گذاری در حوزه اقتصادی 
بیش��تر از طریق احکام فراوانی ک��ه در ذیل ماده واحده 
بودجه آمده، قابل مشاهده است. از سوی دیگر، براساس 
آخرین گزارش بانک مرکزی، رش��د اقتص��ادی در بهار 

س��ال جاری افزایش 4/6 درصدی را تجربه کرده است. 
گزارش منتشرش��ده بیانگر آن اس��ت که اقتصاد ایران 
پس از هشت فصل رشد منفی )از بهار 1391 تا زمستان 
1392( بهار سال جاری توانسته به رشدی مثبت برسد. 
رشد 4/6 درصدی اقتصاد در سه ماه ابتدای سال جاری 
در حالی است که سال گذش��ته این بخش با رشد منفی 
1/4 درصدی همراه بود. رش��د اقتصادی کش��ور بدون 
احتساب نفت در بهار سال جاری نیز برابر با 4/4 درصد 
بوده است. رشدی که بیانگر آن اس��ت که اقتصاد ایران 
پس از یک دوره طوالنی رکود، در فصل اول سال 1393 
بهبود معناداری را تجربه کرده و اطالعات رش��د ارزش 
افزوده بخش های مختلف اقتص��ادی حاکی از آغاز روند 
بهبود و رونق نسبی در مقایس��ه با دوره مشابه سال قبل 
اس��ت. از طرفی طبق گزارش صندوق بین المللی پول، 
نرخ رشد اقتصادی ایران در س��ال های 2014 و 2015 
به ترتیب 1/5 و 2/2 درصد پیش بینی شده است. بانک 

جهانی نیز نرخ رشد اقتصادی کشور را برای این دو سال 
به ترتیب 1/5 و دو درصد پیش بینی کرده اس��ت. با این 
حال نگ��ران کننده تری��ن بخش اقتصاد ای��ران، مربوط 
به درآمدهای نفتی اس��ت. بهای نفت برای س��ال آینده 
72 دالر در هر بشکه در نظر گرفته شده، حال آنکه اکنون 
قیمت هربشکه نفت 58 دالر اس��ت. عربستان، کویت و 
امارات برای نابودی صنعت نفت شیل امریکا و کانادا قصد 
کشاندن قیمت نفت به زیر 50 دالر را دارند. البته دولت 
برای جبران کس��ری بودجه خود متاثر از کاهش قیمت 
نفت تدابیری از جمله افزایش مالیات سیگار، درآمدهای 
حاصل از جرایم رانندگی و دیگر موارد را اندیشیده است. 
با توجه به اوضاع اقتصادی ایران، تحریم ها اعمال شده، 
کاهش قیمت نفت و دیگر مس��ائل، مرکز پژوهش های 
مجل��س در گ��زارش خود اعالم کرده اس��ت به س��بب 
کاهش قیمت نفت و نامشخص بودن وضعیت تحریم ها 

پیش بینی روند متغیرهای اقتصادی دشوار است. 

غلظت لکه نفتی روی بودجه 94

انضباطمالیتنهاراهباقیمانده!

با نگاهی به بودجه س��ال 94 می توان 
دریافت که بودجه ت��ا حدودی انقباضی 
است که نشان می دهد دولت به شدت به 
دنبال انضباط مالی است. درواقع تالش 
دولت برای اصالح راه های نادرست رفته 
در گذش��ته اس��ت. یکی از مواردی که 
می توان در بودجه سال آینده به آن اشاره 
کرد، بودجه عمرانی است که موضوعیت 
پیدا ک��رده اس��ت. در عین حال س��هم 
درآمدهای نفت��ی در درآمدهای دولت 
نیز کاهش پیدا کرده و س��اختار بودجه 
رو به سالم تر شدن پیش می رود. گرچه 
ممکن است کاهش قیمت نفت بر سهم 
آن در بودجه س��ال آینده اثرگذار باشد 
اما دول��ت خواهان کاهش وابس��تگی به 

درآمدهای نفتی است. زمانی که یکباره 
بودجه های انبساطی و روال های فارغ از 
وجود هر گونه انضباط مالی در سال های 
گذش��ته ، یک س��مت گیری انقباضی و 
انضباطی محض پیدا کند، ممکن اس��ت 
که ش��وک هایی به جامع��ه وارد کند. به 

همین دلیل دولت باید مراقب این اتفاق 
باش��د و از بروز آن جلوگیری کند. با این 
حال، می توان امیدوار ب��ود که با اعمال 
انضباط مالی که دولت به ج��د آن را در 
پیش گرفته، با کس��ری بودج��ه مواجه 
نشود. البته باید در نظر داشت که کسری 

بودجه تا س��قف 30 هزار میلیارد تومان 
که معادل 3 درصد سهم تولید ناخالص 
داخلی است، نمی تواند رقم قابل توجهی 
باش��د. اگر ای��ن رقم ص��رف هزینه های 
عمرانی ش��ود، قابل تحم��ل خواهد بود. 
البته این اق��دام نیز اثر تورم��ی خود را 
خواهد داش��ت که آن نی��ز قابل تحمل 
است، زیرا حاکی از مالیاتی است که برای 
بازسازی کش��ور گرفته می شود. تنها در 
صورتی نمی ت��وان آن را تحمل کرد که 
کسری بودجه به وجود آید و هزینه ها نیز 
صرف بودجه جاری شود. در این صورت 
قابل تحمل نخواهد بود.  باید منتظر بود 
تا منضبط بودن بودجه سال 94 و اعمال 
انضباط ش��دید پولی و مال��ی، تکان ها و 
ش��وک هایش را به طبق��ات اجتماعی و 

بخش های اقتصاد ایران وارد کند. 

در ایران نفت عاملی اس��ت که دولت ها 
براس��اس درآمدهای حاصل از آن بودجه 
س��ال آینده خود را تنظیم می کنند، زیرا 
بودجه در کشور ما وابسته به درآمدهای 
نفتی اس��ت. از این رو برای برای بس��تن 
بودج��ه به قیمت نف��ت بای��د واقع بینانه 
نگاه کرد نه خوش��بینانه. اگ��ر بخواهیم 
واقع بینان��ه نگاه کنیم بای��د بودجه 94 با 

نفت 50 تا 55 دالری بسته شود، چرا که 
بررسی ها نش��ان می دهد متوسط قیمت 
نف��ت در س��ال 94 همین میزان اس��ت. 
وقتی قیمت نفت برنت امریکا به 60 دالر 
رس��یده، نفت متوس��ط اوپک ک��ه نفتی 
سنگین است، 55 دالر خواهد بود و با این 
رویه ها و جهت گیری در ش��ش ماه آینده 
این قیمت باز هم کاه��ش خواهد یافت و 
به مرز 50 دالر می رس��د. به همین دلیل 
در الیحه بودجه سال 94 تکیه بودجه به 
درآمدهای نفتی یک س��وم است و سهم 

نفت به 33/3 درصد از بودجه رسیده، در 
حالی که این رقم در بودجه 93 حدود 40 
درصد بود. دولت مس��لما در س��ال 94 با 
کسری بودجه مواجه خواهد شد بنابراین 
اگر دولت بخواهد این کسری بودجه را به 
نوعی جبران کند که تورم زا نباشد بهترین 
رویکردش می تواند خصوصی سازی واقعی 
باش��د به طوری که ش��رکت های دولتی 
متعدد را که هنوز از بودجه دولت مصرف 
می کنن��د ب��ا خصوصی س��ازی واقعی به 

بخش خصوصی واگذار کند. 

شوک اجتماعی از انضباط مالی بودجه 94

خصوصی سازی و قیمت واقعی نفت، راه حل بودجه سال آینده

یکی از م��واردی که در بودجه س��ال 
آینده نمود بیشتری یافته است، قیمت 
دالر اس��ت. ب��ا توجه به کاه��ش قیمت 
نفت اگ��ر قیم��ت دالر در بودجه واقعی 
شود، دولت می تواند بخش قابل توجهی 
از کس��ری بودجه خود را جب��ران کند. 
دولت ه��ا منابع ارزی خ��ود را به صورت 
ریال��ی  می فروش��ند تا جبران کس��ری 
بودج��ه  بش��ود. در حالی که ب��ا تعیین 
قیم��ت واقع��ی دالر دیگ��ر نی��ازی به 
 این کار نیس��ت تا چالش��ی در بازار نیز 

ایجاد شود.
 از این رو بر این عقیده ام که نرخ دالر 
در بودجه س��ال آینده باید همان نرخ 
بازار آزاد باش��د، چرا که دولت می تواند 
یکسان سازی نرخ ارز را در همین شرایط 

انجام دهد. 
در ش��رایط فعلی اگر یکسان س��ازی 
نرخ ارز انجام ش��ود، کش��ور ب��ه تعادل 
اقتص��ادی خواهد رس��ید. البته ش��اید 
برخی ب��ر ای��ن عقیده اند ک��ه بهتر بود 

دول��ت در بودجه س��ال آین��ده قیمت 
دالر را به ج��ای دو ه��زار و 850 تومان 
 س��ه ه��زار و 100 توم��ان پیش بین��ی 
می کرد،زی��را دالر ب��ه چند عل��ت باید 
گران ش��ود که یکی این است که قیمت 
نفت در حال کاهش اس��ت و زمانی که 
قیمت نف��ت پایین بیاید، خ��ود به خود 
درآمدهای ارزی دولت هم کاهش پیدا 
می کند. این امر موجب کاهش عرضه ارز 
 می شود و در مقابل واردات نیز روز به روز 

افزایش می یابد. 

بودجه سال 94 به واقعیت های کشور 
نزدیک تر اس��ت. درواقع دولت براساس 
واقعیت های اقتص��ادی بودجه را تدوین 

کرده است. 
از ای��ن رو نمی ت��وان انقباض��ی ی��ا 
انبس��اطی بودن آن را تعری��ف کرد اما 
به طور کلی الیحه بودجه س��ال 94 کل 
کشور انقباضی است. براساس بودجه ای 
که دولت در نظ��ر گرفت��ه، قیمت نفت 
نیز بس��یار ب��ه واقعی��ت نزدی��ک بوده 
و این موضوع ب��ا توجه به ش��رایط ویژه 
اقتصادی کشور مانع از کاهش اعتبارات 
عمرانی می ش��ود ک��ه این موض��وع در 
 نهایت ب��ه خروج اقتص��اد از رکود منجر 

خواهد شد.
 به نظر می رسد با توجه به بودجه 94 
رکود در سال آینده تشدید نخواهد شد و 
با تصویب این الیحه سرمایه گذاری هایی 
که از س��ال گذش��ته در کش��ور شکل 
گرفت��ه، افزای��ش پیدا می کن��د که این 

 موض��وع ب��ه رون��ق اقتص��ادی کمک 
خواهد کرد.

 نکته قابل توج��ه، زمانی ک��ه درباره 
ت��ورم بحث می ش��ود این م��ورد را باید 
مدنظر داش��ت که کنت��رل و کاهش آن 
به انضباط مالی دول��ت ارتباط دارد و در 
صورتی که دولت قان��ون بودجه را که به 
مجلس می فرس��تد به خوبی اجرا کند، 
انضباط مالی برقرارمی شود و در نهایت 
 ش��اهد روند ادامه دار نزولی ن��رخ تورم 

خواهیم بود. 

 تعیین قیمت واقعی دالر
راه حل کسری بودجه

بودجه سال آینده 
به واقعیت اقتصادی نزدیک است
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درآمد مالیات مردمی
 جبران کننده بودجه کشور

در ابتدای س��ال 2014 میالدی قیمت نفت به اوج 
خود رسید که متاسفانه تدوین کنندگان بودجه بدون 
توجه به آینده قیمت نفت براساس معادالت بین المللی 
و همچنین عوامل سیاس��ی و اقتصادی بین الملل و در 
عین حال بدون توجه به تح��والت خاورمیانه، بودجه 
را براس��اس نرخ  روز نفت درنظر گرفتند. این مس��ئله 
موجب خواهد ش��د ک��ه از دو منظر با چال��ش روبه رو 
ش��ویم؛ نخس��ت تعیین مقدار نفت صادرات��ی که در 
س��ال جاری روزانه یک میلیون و صد هزار بشکه نفت 
و 400 هزار بش��که میعانات گازی و گاز طبیعی صادر 
شد. دوم آنکه با تحریم های بین المللی روبه رو هستیم 
که براس��اس آن درآمد نفتی به آس��انی قابل بازگشت 
نیس��ت. از این رو، بودجه به گونه ای تدوین ش��ده که 
به نظر می رس��د، تحریمی وجود ندارد. از طرف دیگر، 
قادر نیستیم روزانه یک میلیون و صد هزار بشکه نفت 
صادر کنیم. البته این شانس را داشتیم که در پنج ماه 
ابتدای سال جاری متوس��ط 104 دالر برای هر بشکه، 
نفت بفروشیم. این مس��ئله صرف نظر از بازگشت پول 
به ایران است. در ابتدای س��ال 2014 دوره شکوفایی 
نفت برای کش��ورهایی مانند ونزوئال، کویت و قطر بود 
که قیمت نفت را به صورت بس��یار بدبینانه در بودجه 

خود وارد کردند به طوری که ونزوئال 60 دالر، قطر 65 
دالر و کویت 70 دالر را به ازای فروش هر بش��که نفت 
در بودجه خ��ود مصوب کردند. در این میان کش��وری 
مانند نروژ هم قیمت نفت را بیش از 98دالر در بودجه 
خود مصوب کرد که البته بودجه این کشور اصال به نفت 
وابسته نیست. نمی توان در شرایط تحریم میزان تولید 
و فروش نفت را به میزان قابل قبولی افزایش داد، زیرا 
برای این کار باید س��رمایه گذاری بسیار کالنی صورت 
گیرد. از طرفی ش��اهد افزایش قیمت دالر هستیم که 
در صورت به نتیجه نرس��یدن مذاکرات، شاهد کاهش 
شدید قیمت ریال خواهیم بود. بنابراین باید در بودجه 
سال آینده قیمت نفت بین 50 تا 60 دالر در نظر گرفته 
شود، زیرا بیش از این پایین نخواهد آمد. در حال حاضر 
اصوال تقاضای جهانی نفت کم ش��ده، زیرا اقتصاد اروپا 
کوچک تر ش��ده و یورو در موقعیت ضعیفی قرار گرفته 
است. از سوی دیگر، تقاضا برای نفت نسبت به پارسال 
کاهش یافته و تولید نفت امریکا نیز افزایش پیدا کرده 
و به حدود 5/7 میلیون بش��که در روز رسیده است. از 
سویی عربستان سعودی نیز به تولید 10 میلیون بشکه 
در روز رسیده که این دو کشور متحد یکدیگر هستند. 
درعین حال، جنگ اقتصادی بین امریکا و روسیه وجود 
دارد که در این میان عربستان در اردوی امریکا و ایران 
در اردوی روسیه قرار گرفته است. تمام کشورهای آزاد 
دنیا براس��اس یک نظام نوین مالیات��ی از فعالیت های 
اقتصادی مردم و هزینه های آنها درآمد کسب می کنند 
و اصال اهمیتی ندارد که مالیات دهنده وابس��ته به چه 
گروه و قدرتی اس��ت. گاه��ی پیش آمده ی��ک معاون 
رییس جمهور امریکا به دلیل تخلف مالیاتی به پرداخت 
جرائم بسیار سنگین محکوم شده است. در واقع، منابع 
اصلی درآم��د دولت ها را در دنیا اخذ مالیات تش��کیل 
می دهد، زیرا این مالیات ها به درآمدهای دولتی تبدیل 
می شود دولت نیز در مقابل مردم مبنی بر اینکه چگونه 
این درآمدها را مص��رف کند، مس��ئولیت دارد. اما در 
کشور ما به دلیل عدم نیاز به مالیات مردم، نظام مالیاتی 
ما مدون نشده و مورد توجه قرار نگرفته است. در حال 
حاضرمهم ترین منابع درآمدزای��ی دولت، درآمدهای 
مالیات��ی، گمرکی و ف��روش خدمات دولتی اس��ت و 
همچنین در کنار اینها صنعت گردشگری نیز می تواند 
به یک منبع عظیم درآمدی تبدیل ش��ود اما متاسفانه 
در زمینه گردشگری با وجود تمام جاذبه های تاریخی 
و موقعیت خاص جغرافیایی پیش��رفت خوبی صورت 
نگرفته، زیرا بس��ترهای جذب گردش��گر چه از لحاظ 

فرهنگی و چه رفاهی در کشور ما تهیه نشده است. 

بودجه سال آینده با دالر 
2850تومانی منطقی است

در شرایطی که دولت در تنگنای مالی قرار دارد و به 
بخش��ی از درآمدهای ارزی خود حاصل از فروش نفت 
دسترسی ندارد، طبیعی اس��ت منابع ارزی در اختیار 
دولت از اهمیت باالیی برخوردار باشد. با این حال دولت 
نمی تواند یکباره قیمت دالر را در بودجه واقعی کند و 
به حدود سه هزار و 300 تا سه هزار و 400 برساند، زیرا 
تبعاتی دارد که ممکن است باعث دامن زدن به افزایش 
قیمت با شیب تند شود. بنابراین نرخ هر دالر در بودجه 
دو هزار و 850 تومان منطقی است اما اگر دولت بیشتر 
از این، نرخ دالر را افزایش دهد، قطعا شوک به بازار ارز 
وارد می ش��ود، زیرا زمانی که اقتصاد ایران در ش��رایط 
تحریم قرار دارد و نقل و انتق��ال مالی آزادانه نمی تواند 
انجام ش��ود و با محدودیت مواجه است، هرنوع جهش 
یکجا باعث بروز شوک در بازار ارز می شود. اکنون زمان 
مناسبی برای یکسان سازی نرخ ارز نیست و نمی توان 
نرخ دالر را در بودجه با قیم��ت واقعی بر مبنای قیمت 
دالر در بازار آزاد تعیین کرد، زی��را آثار تورمی برجای 

می گذارد. 

 خوش بینی های محافظه کارانه 
در بودجه سال آینده 

قیمت جهانی نفت خام از ژوئن سال جاری میالدی، 
روند کاهشی داش��ته و این روند، تا مرز 40 درصد هم 
ادامه داشته است. بر این اساس کشورهایی که صادرات 
عمده نفت خام جهان را بر عهده دارند، در ماه های اخیر 
با یک کس��ری قابل مالحظه در بخ��ش تامین بودجه 
روبه رو ش��ده اند. ایران از جمله کش��ورهایی است که 
زیر سایه تحریم و کاهش بی سابقه قیمت نفت، مسیر 
سختی را برای تعیین بودجه سال آینده طی می کند. با 
توجه به اینکه طرح پیش نویس بودجه سال آینده ایران، 
توسط ریاست جمهوری، به مجلس ارائه شده است، این 
بودجه از دو جهت حائز اهمیت است؛نخست اینکه این 
بودجه تعیین کننده رویکرد مالی دولت اس��ت و دوم 
آنکه دولت ایران چگونه می خواهد از بار فشار تحریم ها 
و تنگناهای اقتصادی موج��ود بکاهد. با این مقدمه، به 
بررسی وضعیت فعلی ایران و آنچه این کشور قصد دارد 

به انجام برساند، می پردازیم: 

تورم، مذاکرات هسته ای و خوش بینی های دولت 
بررس��ی اجمالی بودجه س��ال آینده ایران نش��ان 
می دهد مش��اوران تخصیص بودجه دولت، همان قدر 
که محافظه کاران��ه تصمیم گرفته ان��د، خوش بین هم 
بوده اند. درواقع دولت با چهار موضوع اساس��ی روبه رو 
بوده اس��ت: تورم، بیکاری، حقوق بی��کاری و یارانه ها. 
حدس و گمان مفس��ران اقتصادی بر این مبناست که 
دولت برای کاهش فشار مالی، برای پرداخت یارانه ها، 
از روش ارائ��ه کاال به جای پرداخت وجه نقد اس��تفاده 
خواهد کرد. اما مورد مهم تر از یارانه ها پرداخت حقوق 
بازنشستگی و بیکاری است که دولت ناگریز از پرداخت 
نقدی در این بخش است. اما در زمینه تورم، خوش بینی 
دولت در زمینه مذاکرات همچنان ادامه دارد. این امید 
به لغو تحریم ها، کنترل و مهار قیمت ها و نرخ تورم باعث 
شده کارشناسان اقتصادی این گونه پیش بینی کنند که 
در صورت عدم توافق، تعیین یک الیحه کسری بودجه 

از سوی دولت ایران، اجتناب ناپذیر است. 

 صرفه جویی انرژی 
طبق گزارش ها مبل��غ 120میلیون دالر برای بهبود 
سیستم گرمایشی مدارس در بودجه دولت پیش بینی 
شده اس��ت. این امر در نگاه اول چندان عجیب نیست 
اما تاکید دولت بر جایگزینی ان��رژی برق با انرژی های 
صادراتی، چ��ون گاز و نف��ت، دو نکته مهم را ش��امل 
می شود: تالش دولت برای صرفه جویی در انرژی های 
صادراتی و تامین کسری بودجه احتمالی و تاکید دولت 
بر استفاده از انرژی برق حاصل از فعالیت های هسته ای. 
در واقع مورد دوم، همان چیزی اس��ت که دولت فعلی 
ایران، تالش دارد به عنوان استفاده صلح آمیز از انرژی 
هسته ای، در کنار پزشکی هسته ای و سایر فعالیت های 

غیر نظامی هسته ای، به استفاده انبوه برساند. 

بهبود صنعت نفت و گاز 
بی ش��ک، ای��ران پتانس��یل خوبی ب��رای حضور در 
بازار های بین المللی نف��ت و گاز دارد. اختصاص بخش 
قابل توجه��ی از بودجه دول��ت به صنعت نف��ت و گاز 
نش��ان می دهدکه  دولت ایران امید زیادی به توس��عه 
و بهره برداری هر چه بیش��تر در این بخ��ش دارد. اگر 
تحریم ه��ا لغو نش��وند و وضعی��ت فروش نف��ت ایران 
بهبود نیابد، تامین بودجه کشور در مسیر سختی قرار 
می گیرد. بر این اس��اس، دولت تالش دارد با توس��عه 
میادین و خطوط لوله انتقال گاز و گس��ترش صادرات 
نفت، یک پش��توانه قابل ات��کا برای روزهای س��خت 

احتمالی داشته باشد. 

بخش تجارت خارجی و کسب و کار بین المللی 
دول��ت فعلی ای��ران، به بخ��ش تج��ارت خارجی و 
بین الملل بسیار خوش بین است. این نکته را می توان به 
راحتی از مبالغی که برای سرمایه گذاری های بین المللی 
و بودجه های شرکت در مناقصه های خارجی، اختصاص 
می یابد، متوجه ش��د. چنین نگرش��ی قابل تحس��ین 
اس��ت. اما مش��کل از جایی ش��روع می ش��ود که این 
سرمایه گذاری ها وارد فاز عملی و بهره برداری می شوند. 
براس��اس تحریم ه��ای بین الملل��ی، بس��یاری از 
سرمایه گذاری های ایران در مرحله عمل ناکام می مانند 
یا چنان که انتظار می رود، به بازدهی نمی رسند. طوالنی 
ش��دن روند پرداخت اقساط، مش��کالت با بانک های 
مختلف بین المللی و رسمی نشدن برخی قراردادهای 
خارجی زیر س��ایه تحریم ها، از جمله مشکالت ایران 

برای عقد قراردادهای بین المللی است. 

بخش نظامی و دفاعی 
بخش نظامی در دولت ایران، همیشه بخشی مهم و 
اثرگذار بوده است. تاکید مقامات ارشد دولت ایران برای 
قدرت نظامی داش��تن در منطقه و حفظ اقتدار نظامی 
در بحران های سیاس��ی و منطقه ای، نکته ای است که 
هرگز مورد اهمال قرار نمی گیرد. بر این اساس، بخش 
چش��مگیری از بودجه ایران برای تقویت همین بخش 
در نظر گرفته شده است. مفسران برای تاکید ایران بر 
تقویت بخش نظامی دالیل متعددی در نظر گرفته اند، 
ش��اید مهم ترین آنها هم��ان نمایش ق��درت ایران در 
منطقه، نس��بت به همس��ایگانش باش��د. همسایگانی 
مانند عراق که امروز برای رفع پدیده ای به نام داعش به 

کمک ایران نیاز دارد. 
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امروزه پوشاک چرمی در دنیای مد و لباس 
جای��گاه وی��ژه ای دارد. البته ای��ن ویژه بودن 
منحصر به جایگاه آن نمی ش��ود و این روزها 
طرفداران این نوع پوش��اک هم به نوعی ویژه 
محسوب می شوند و به خاطر مبالغ باالیی که 
برای خریدشان باید پرداخت، هر کسی سراغ 
این نوع پوش��اک نمی رود. پوشاکی که بیشتر 
به عنوان پوشاک زمستانه شناخته می شود و با 
شروع زمستان، بسیاری از فروشگاه های لباس 
جایگاه ویژه ویترین خود را به این نوع پوشاک 

اختصاص می دهند. 

زمستان و چرم؛ دوقلوهای همسان 
هوا که سرد باشد و برف و باران هم که ببارد 
و دلت هم ک��ه هوای ق��دم زدن در طول یک 
خیابان را کرده باش��د، هیچ چی��زی به اندازه 
یک لباس گرم و مناس��ب فصل، همراه خوبی 
نمی تواند باشد. هم گرم است و هم این روزها 
به عنوان ی��ک لباس مد روز مطرح اس��ت. در 
این گزارش قرار اس��ت بازار پوش��اک چرمی 
را بررس��ی کنیم؛ بازاری که در فصلی که اوج 
مصرف آن است، رکودی بی س��ابقه را تجربه 
می کند. در فروش��گاه ها پرنده هم پر نمی زند 
و مش��تریانی اندک گاه به گاه از راه می رسند 
و سوالی می پرسند و با شنیدن قیمت ها تنها 
به این سوال ها اکتفا می کنند که حراج ها چه 

زمانی برپا می شود. 

چرم، جور سایر پوشاک ها را هم 
می کشد

برندسازی در پوش��اک تولیدی ایران هنوز 
هم جایگاه خود را به دست نیاورده است و در 
واقع گام های موثری در این زمینه برداش��ته 
نشده اس��ت. همین ضعف برندسازی و عدم 
تمرکز بر کیفیت اس��ت که موجب شده بازار 
پوش��اک ایران در ق��رق لباس ه��ای چینی و 
تایلندی باش��د اما ای��ن نقص��ان را چرمی ها 
تا جایی که توانس��ته اند، جب��ران کرده اند و 
خارجی ها تقریبا در بازار چرم های اصیل جایی 
ندارند. به همین دلیل هم هس��ت که امروزه 
در بازار چرم کش��ور برندهای مط��رح ایرانی 
می بینیم که خریداران، آنها را می شناس��ند و 
به دنبال خرید از فروش��گاه های آنها هستند. 
پتانسیل باالی ایران در تولید چرم چه گاوی 
و چه گوسفندی موجب شده تولیدکنندگان 
از ظرفیت های موجود نهایت استفاده را ببرند. 
در واقع این بهترین کاری اس��ت که می توان 
برای جلوگی��ری از هدر رفتن س��رمایه های 
کش��ور انجام داد. به همین خاطر مش��تریان 
خاص بازار چرم به برندهای داخلی اطمینان 
کامل دارند و حاضر شده اند هزینه های باالی 

این نوع از پوشاک را بپردازند. 

مشتریان چه می خواهند؟ 
در مراکز بورس چرم که ق��دم بزنید اغلب 
اف��رادی با به اصط��اح تی��پ و ظاهر خاصی 
می بینی��د که از فروش��گاه های چ��رم دیدن 

می کنند. افرادی که به نظر می رسد از تمکن 
مالی باالی��ی برخوردارند. به چند فروش��گاه 
س��ر می زنم و با فروش��ندگان ب��ه گفت وگو 
می پردازم. در آغاز این فصل س��رد، مشتریان 
چندانی ندارند. فروش��نده یک��ی از برندهای 
مشهور می گوید: هر چند معموال کسانی چرم 
می خرند که از رفاه مالی خوبی برخوردارند اما 
اوضاع کلی اقتصادی جامعه موجب ش��ده تا 
همه مش��تری ها منتظر حراج های آخر فصل 
باشند. حراج هایی که با شروع اسفندماه آغاز 
می شود و معموال بین 10 تا 30درصد تخفیف 
را برای اجناس خ��ود در نظ��ر می گیرند. در 
فروشگاه دیگری فروش��نده جوانی که از نبود 
مشتری حسابی س��رش خلوت است، اظهار 
نظر جالب��ی در مورد انگیزه خری��داران برای 
خرید پوش��اک چ��رم دارد. وی می گوید: دو 
دسته از افراد معموال چرم می خرند؛ گروهی 
که خریداران همیشگی این محصوالت هستند 
و وضع مال��ی خوبی هم دارن��د و همه جایگاه 
اجتماعی آنها را می شناس��ند و گروهی دیگر 
که می خواهند به اصطاح باکاس به حساب 
بیایند و به همین دلیل پوشاک چرم خریداری 
می کنند، زیرا این جنس پوشاک خریدارانی از 

طبقات خاص دارد. 

مراکز بورس چرم تهران
می��دان فردوس��ی و خیابان فردوس��ی تا 
چهارراه سعدی )مخبرالدوله سابق( و خیابان 
انقاب از میدان فردوسی تا سر خیابان سعدی 
جنوبی بورس اصلی پوش��اک، کیف و کفش 
چرم تهران محس��وب می ش��ود. در واقع هر 
کس��ی که چرم مورد اعتماد می خواهد، یک 
راست سراغ این مراکز می رود تا بتواند خرید 

دلخواه خود را داشته باشد. 

تنوع رنگ در بازار چرم
هر چند ای��ن روزها ب��ازار کاالهای چرمی 

رنگ های متنوعی را به خود می بیند و ویترین 
فروش��گاه ها نیز به خوبی بیانگ��ر این موضوع 
است اما از فروشندگان که در مورد رنگ مورد 
عاقه خریداران می پرسم، به دو رنگ مشکی و 
قهوه ای اشاره می کنند. به نظر می رسد ایرانیان 
هنوز هم رنگ های کاسیک اجناس چرمی را 

بیشتر می پسندند. 

کاالها و قیمت ها 
مانتو، پالتو، کاپشن، کیف، کفش، کمربند، 
کیف پول، کیف اداری، چکمه و بوت، نیم بوت 
و... انواع کاالهای پوشیدنی ای است که امروزه 
در بازار چرم می توان خرید. قیمت این کاالها 
هم بس��ته به برندی که دارن��د و کیفیت آنها 
متنوع است. به طور کلی قیمت انواع مانتوی 
چرم در فروشگاه های راسته خیابان فردوسی 
بین 650 هزار تا یک میلیون تومان است. برای 
پالتو باید چندده ه��زار تومان دیگر هم اضافه 
براین بپردازید. انواع نیم بوت در فروشگاه های 
مختلف بی��ن 290 هزار تومان ت��ا 450هزار 
تومان به فروش می رسد. قیمت پایه بوت ها از 
550هزار تومان شروع می شود و تا 950هزار 
تومان هم در فروش��گاه های بعضی از برندها 
می رسد. البته در این میان فروشگاه هایی هم 
هس��تند که بعضی از اجناس خود را به علت 
تک سایز بودن یا تک رنگ بودن با قیمت های 
پایین تری به ف��روش می رس��انند. بعضی از 
فروشگاه ها هم منتظر آخر زمستان نمانده اند 
و با نوعی پیش دستی تخفیف های 30درصدی 

روی کاالهای خود قرار داده اند. 
از دیگر کاالهای چرمی که در فروشگاه های 
چرم می توان یافت، انواع کیف اس��ت. قیمت 
کیف های دوش��ی زنانه معم��وال از 250هزار 
تومان ش��روع می ش��ود و تا 600 هزار تومان 
و حتی بیش��تر ه��م می رس��د. ب��رای خرید 
کیف ه��ای اداری مردانه هم دس��ت کم باید 
250هزار توم��ان هزینه کرد. ان��واع کمربند 

هم از 100 ه��زار تومان به ب��اال قیمت دارد. 
دستکش های چرم هم قیمت شان از 90هزار 
تومان ش��روع می ش��ود. کیف پ��ول هم زیر 
70هزار تومان پیدا نمی کنید. کاپش��ن های 
مردان��ه نیز قیمت��ی بین 400 ت��ا 800 هزار 

تومان دارند. 

ظرفیت بازار پوشاک را نمی بینند
بازار پوش��اک با همه س��همی که می تواند 
در اش��تغال زایی و ممانعت از خروج ارز برای 
ورود اجناس بی کیفیت چینی داش��ته باشد 
اما همچنان از طرف مس��ئوالن م��ورد توجه 
جدی قرار نگرفته است. از طرفی تریبون های 
دولتی همه روزه از کم ش��دن وابس��تگی به 
فروش نفت خام داد س��خن سر می دهند و از 
طرفی س��االنه میلیاردها دالر تنها بابت تهیه 
پوشاک ایرانیان از کشور خارج می شود. بنابر 
آماره��ا و گزارش های موجود، بازار پوش��اک 
گردش مالی هفت میلیاردی در سال دارد که 
به خوبی می توان اشتغال زایی این کاال را درک 
کرد. نیاز به پوشاک هم بر هیچ کس پوشیده 
نیس��ت، زیرا در زمره نیازها اولیه انسان قرار 
دارد و گاه از آب و غ��ذا هم اهمیت بیش��تری 
دارد، زیرا ب��ه نوعی هویت اجتماع��ی افراد را 
می سازد. اتحادیه پوش��اک تهران به تنهایی 
بیش از 20هزار عضو صنف��ی دارد و این عدد 
نش��انگر میزان باالی افرادی اس��ت که تنها 
به عنوان صاحبان فروشگاه ها در زمینه پوشاک 
فعالیت می کنند. همچنین این اعداد و ارقام 
نشان از تنوع رسته های مختلف بازار پوشاک 
دارد. بازاری گس��ترده که برای هر پوش��اکی 
می توان به تنها رس��ته ای متفاوت تش��کیل 
داد. اگر در هر فروش��گاه تنها س��ه نفر شاغل 
باشند که بیش از این هم هست، باز جای این 
را دارد که مسئوالن توجه ویژه ای به آن داشته 
باشند. در زمینه پوشاک چرم به علت کم بودن 
دست، برندهای معتبری فعالیت می کنند که 

توانسته اند خود را به عنوان برندی مورد اعتماد 
در ذهن مشتری نهادینه کنند. 

چرم های دوران نازی  هم خریدار 
دارند 

خریدوفروش چرم منحصر به فروشگاه هایی 
نمی ش��ود که کاالی نو عرض��ه می کنند بلکه 
هستند کسانی که در همین خیابان فردوسی 
اجناس دس��ت دوم خارجی عرضه می کنند. 
نرسیده به چهارراه س��عدی چندین فروشگاه 
اجناس چرمی عرضه می کنند. وارد این مغازه ها 
که می شوی، بوی تندی اذیتت می کند. شکل 
و ش��مایل این کاالها هم کمی عجیب اس��ت. 
بیش��تر ش��خصیت های فیلم های روسی را به 
ذهن متبادر می کنند. کاه ه��ا و پالتوهایی از 
جنس پوس��ت روباه و ش��ال هایی از دم روباه. 
پالتوهایی که بیش��تر برای س��رزمین هایی با 
بارش های چند متری برف مورد استفاده دارند 
و فروشنده ها هم هر کدام از اجناس خود را که 
به نظر هم نو هم نیستند به دوران خاصی ربط 
می دهند. مثا کاه نظامیان ارتش هیتلر که در 
روسیه به جا مانده بوده و به طرز محیرالعقولی به 
فروشگاهی در چهارراه مخبرالدوله )سعدی( در 
تهران رسیده است یا پالتویی روسی از پوست 
خرس که چندین کیلو وزن دارد و مثا مربوط 
به 50 سال پیش است. بوت ها و نیم بوت ها هم 
همین داس��تان را دارند؛ همه استوک )دست 
دوم(. خریداران��ی هم دارن��د. قیمت هم اصا 
پایین نیس��ت. برای بوت ها حداقل مبلغی که 
باید پرداخت کنی��د 300 هزار تومان اس��ت. 
فروشنده ها مدعی هستند که چرم به کار رفته 
در اجناس آنها کاما طبیعی است و به همین 
دلیل از چرم های نو در ویترین فروش��گاه های 
دیگر هم مورد اطمینان بیشتری هستند ولی 

خب! دست دوم محسوب می شوند. 

مارلون براندو، چرم پوش به یادماندنی
س��ال 1953 ب��ود ک��ه الرلو بن��دک فیلم 
»وحش��ی« را ب��ر مبن��ای داس��تان کوت��اه 
»موتورس��واران« س��اخت تا مارل��ون براندو 
با کاپش��ن چ��رم، ش��لوار جی��ن و س��وار بر 
موتورس��یکلت در آن به هنرنمایی بپردازد و 
شاید اصا فکرش را هم نمی کردند که بعد از 
این فیلم، طراحی لباس براندو بشود سوژه ای 
برای شناخت خافکارهای چرم پوش. بعد از 
آن در هر فیلمی چهره خافکارها را با کاپشن 
چرم مشکی و شلوار جین نشان می دادند اما در 
عین منفی بودن این مسئله، وجوه مثبتی هم 
داشت و آن اینکه لباس چرم هر روز فراگیرتر 
می شد. هر چند رنگ ها همان بود یعنی مشکی 
و قهوه ای اما رفته رفته چ��رم هم به دنیای مد 
و پوشاک وارد شد و در ویترین فروشگاه های 
مطرح جایگاه قاب��ل توجهی به دس��ت آورد 
و کم کم به لب��اس باابهتی تبدیل ش��د که در 
همه جهان اف��راد خاص با ت��وان مالی باال آن 
را انتخ��اب می کنند. پوش��اکی ک��ه در زمره 
پوش��اک طبیعی یا به تعبی��ری ارگانیک هم 
قرار می گیرد که محافظ تندرستی انسان هم 
هست البته اگر طبیعی باشد و نه پاستیکی. 

»فرصت امروز« از مدیریت خرید در بازار لباس چرم گزارش می دهد

زیبا، خاص و البته کمی گران

یکشنبه
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صفرهای صادرات غیرنفتی را با 
فروش چرم خام زیاد نکنید

یک��ی از مهم ترین نگرانی ها و مس��ائلی ک��ه امروزه 
فعاالن بازار چرم با آن دس��ت به گریبان هس��تند این 
است که  بسیاری از تولیدکنندگان چرم خام، به دلیل 
برخورداری از بازاره��ای جهانی ترجیح می دهند چرم 
خام خود را به دالر و به خارج از کش��ور بفروش��ند و از 
آنجایی که هیچ مانعی برای ص��ادرات مواد خام وجود 
ندارد، با همه اعتراضی که نس��بت به این ماجرا داریم، 
هنوز هم خام فروشی ادامه دارد. ولی نکته اساسی این 
اس��ت که نباید برای باال بردن صفرهای آمار صادرات 
غیرنفتی به صادرات مواد اولیه اق��دام کرد، زیرا ضربه 
مهلک آن در وهله نخس��ت متوجه اش��تغال و مسائل 

مربوط به آن می شود. 

چرم کاالی خاصی است
یک��ی از بحث هایی که همیش��ه در مورد پوش��اک 
چرمی مطرح بوده اس��ت، قیمت تمام ش��ده محصول 
نهایی آن اس��ت که البته دالیل خاص خود را هم دارد. 
یکی از دالیلی که موجب شده پوشاک چرم در انحصار 
مش��تریان خاصی با ت��وان مالی ویژه  ق��رار بگیرد این 
است که نمی توان این نوع از پوشاک را در کیفیت های 
مختلف و به صورت انبوه تولید کرد، زیرا به دلیل طبیعی 
بودن مواد اولیه آن فرآیند فرآوری این محصول به زمان 
و به چرخه طبیعت وابسته است. همین امر موجب شده 
قیمت این محصوالت در همه جای دنیا باال باشد. مثا 
الزمه محصوالت چرمی این اس��ت که حیوانی که قرار 
است از پوس��تش استفاده ش��ود، فرآیند طبیعی رشد 
را طی کند تا به حد کشتار برس��د و پوستش به دست 
تولیدکنن��دگان محص��والت چرمی برس��د؛ بنابراین 
مواد اولیه همیشه حاضر نیس��ت که مثا یک کارخانه 
چرم س��ازی با چند ش��یفت کار بخواه��د محصوالت 
بیش��تری روانه بازار کند. از طرفی فرآیند رنگ کردن 
چرم هم هزینه های باالیی دارد ک��ه همگی در نهایت 
به گرانی اجناس چرمی منجر می شود. این مسئله در 
درجه اول متوجه تولیدکننده و فروش��نده است، زیرا 
توان مالی افراد جامعه اهمیت اساسی در میزان فروش 
محصوالت دارد. مثا امسال بازار چرم راکد و کم جنب 
و جوش بوده و یکی از دالیل آن هم وضعیت نامساعد 

اقتصادی خانواده هاست. 

چرم مصنوعی،  بالی جان تندرستی
با توجه ب��ه پایین آمدن قدرت خری��د مردم و اینکه 
هزینه خرید چرم طبیعی اصل باالس��ت، بسیار دیده 
می ش��ود که فروش��ندگان اجناس��ی را با عنوان چرم 
مصنوعی به فروش��ندگان عرضه می کنن��د، در حالی 
که اصط��اح چرم مصنوع��ی، اصطاحی غلط اس��ت 
و تنها به عنوان پوشش��ی برای فروش هر چه بیش��تر 
کاالهای پاس��تیکی استفاده می ش��ود. این در حالی 
است که پاس��تیکی ها جایی برای تنفس بدن انسان 
باقی نمی گذارند و به مرور زمان بیماری های پوس��تی 
برای صاحبان خود ایجاد می کنند. توصیه بنده اس��ت 
که کس��انی که توان خرید چرم های اص��ل را ندارند از 
گزینه های جایگزینی چون پارچه های کنفی استفاده 
کنند و به هیچ عنوان س��راغ اجناس پاس��تیکی که 
با عنوان چرم مصنوع��ی به فروش می رس��ند، نروند. 
اکنون چکمه های پاس��تیکی چینی وارد بازار ش��ده 
است که تمامی سطح پا و ساق پا را می پوشانند و بسیار 

خطرناک هستند. 

 چرم را جدی بگیرند
بیکاری ریشه کن می شود

در چرخه تهیه چ��رم خام تا فرآوری و چرم س��ازی 
بیش از 50نفر-واحد مش��غول به کار می ش��وند و در 
 فرآیند چرم فرآوری ش��ده تا دوخت هم برای بیش از 
50نفر-واحد فرصت اشتغال زایی ایجاد می شود. این 
مسائل حاکی از توان باالی این صنعت برای ایجاد کسب 
وکار و ش��غل و درآمدزایی است و اگر مسئوالن دولتی 
به چرم توجه کافی داشته باشند، به راحتی می توانند 
بسترهای ش��غل های بادوام و پایدار را در کشور ایجاد 
کنند. این نکته زمان��ی اهمیت بیش��تری می یابد که 
بدانیم ایران در زمره پنج کشور اول دنیا در تولید پوست 

وچرم باکیفیت قرار دارد. 
واردات کاالی تمام ش��ده چرمی مق��رون به صرفه 
نیست و به همین دلیل کمتر ش��اهد کاالهای چرمی 
خارجی در بازار هستیم و این خود فرصتی است برای 
هنرنمایی تولیدکنندگان داخلی. البته یکی از علت های 
این امر این است که در حوزه صنعت چرم ایران شاهد 
حضور برندهایی هستیم که کاالهای باکیفیتی تولید 
می کنند و ب��ه نوعی بازار را در اختی��ار خود گرفته اند؛ 
بنابراین فعاالن این صنعت باید بی��ش از پیش در پی 
ایجاد برندهای پای��دار با مدهای داخلی باش��ند تا هر 
چر بیشتر مشتریان را به سمت خود جذب کنند؛ زیرا 
هر چه مدها براس��اس قواعد فرهنگی داخلی باش��ند 
در نهایت مورد توجه بیش��تر هم قرار خواهند گرفت. 
البته در حال حاض��ر رفتارهای ارگان ه��ای دولتی با 
تولیدکنندگان به نحوی است که هیچ کسی رغبتی به 

سرمایه گذاری در عرصه تولید ندارد. 
در نهایت اینکه اگر حمایت های دولتی از این صنعت 
صورت بگیرد و موانع تولید از س��ر راه سرمایه گذاران 
برداشته شود و تولیدکنندگان هم راه های اصولی تولید 
را برای ایجاد برندهای محبوب داخلی در پیش بگیرند، 
به راحت��ی می توان با اس��تفاده از ظرفیت های صنعت 
چرم به عنوان یکی از رس��ته های متنوع بازار پوشاک، 
نرخ بیکاری را به طور موثری پایین آورد. در این میان 
نقش برندسازی اهمیت باالیی دارد، زیرا مسئله شغل 
امروزه رابطه ای مستقیم با هویت اجتماعی افراد دارد. 
به همین دلیل وجود برندهای محبوب و مطرح می تواند 
اهرمی تقویت کننده برای جلب نیروی کار باشد، زیرا 
برندها می توانند هویت بخش شاغان باشند. همان طور 
که کشورهایی چون ترکیه، بنگادش، هند و تایلند با 
سرمایه گذاری در صنعت پوشاک خود نه تنها اشتغال 
پایدار در کشورهای خود ایجاد کرده اند، بلکه پوشاک 
به یکی از پایه های اصلی ارزآوری آنها تبدیل شده است. 

یادداشت

تهمینه سهرابی

گزارش2

یک��ی از کاالهایی ک��ه نمونه های 
چرمی اش طرف��داران زی��ادی دارد، 
کفش اس��ت. به همین دلی��ل در این 
زمینه و در حوزه تولید کفش در ایران 
برندهای زیادی فعالی��ت می کنند. تا 
جایی که این مسئله موجب شده است 
برندهای ایران��ی و کاالهایی که تولید 
می کنن��د، طرفداران زیادی داش��ته 
باشند. به همین دلیل در فروشگاه های 
موج��ود در س��طح ش��هر بیش��تر 
محص��والت ایرانی دیده می ش��وند تا 
خارج��ی. اگر هم برن��دی خارجی در 
بازار کفش چرمی ایران فعال باش��د، 
در تیراژ اندک با مش��تریان ویژه خود 

فعالیت می کند. 
با همه محبوبیتی که کفش چرمی 
در میان مردم دارد اما مانع بزرگی در 
راه رس��یدن مش��تریان به این کاالها 
وج��ود دارد و آن چیزی نیس��ت جز 
قیمت ب��االی این اجن��اس. هر چقدر 
هم از مزایای تندرستی بخش پوشاک 
چرمی داد س��خن س��ردهیم باز هم 
مشتری به جیبش نگاه می کند. البته 

نمی توان هم��ه تقصیره��ا را متوجه 
تولیدکننده دانس��ت، زی��را پر واضح 
است که هر کسی دوست دارد کاالی 
تولی��دی اش را بفروش��د، ام��ا موانع 
بس��یاری که تولیدکنن��دگان با آنها 
دس��ت و پنجه نرم می کنند، موجب 
ش��ده نت��وان قیمت ه��ا را به گونه ای 
کنت��رل کرد ک��ه همه آح��اد جامعه 

بتوانند از ای��ن محصوالت اس��تفاده 
کنند. 

کفش چرم؛ پیشنهادی گران 
برای مشتریان

معموال فعاالن ای��ن عرصه و حتی 
متخصصان پزش��کی، چ��رم طبیعی 
را به عنوان جنس��ی که ب��ه تنفس پا 

کمک می کن��د، پیش��نهاد می کنند. 
البته مهم ترین معضلی که در این میان 
وجود دارد، نبود پشتوانه های دولتی 
برای تولید در این حوزه است. نوشتن 
از نبود حمایت های دولتی برای تولید 
دیگر ب��رای همه فع��االن اقتصادی و 
صنعتگران تکراری ش��ده است اما با 
هر کدام از آنها هم صحبت می کنیم، 

نخستین مسئله ای که بیان می کنند 
تنهایی آنها در عرص��ه تولید و وجود 

موانع بسیار بر سر راه تولید است. 
علی لش��گری، رییس هیات مدیره 
جامعه مدی��ران و متخصصان صنعت 
کفش ایران ضمن تایی��د این نکته به 
»فرصت امروز« می گوید: در حقیقت 
کمب��ود م��واد اولی��ه مرغ��وب، نبود 
تسهیات الزم در عرصه تولید و کند 
بودن روند ورود ماشین آالت صنعتی 
به حوزه س��اخت کفش موجب شده 
کمبودهای زی��ادی گریبانگیر فعاالن 
این عرصه باشد. به همین دلیل توان 
رقابت با برندهای س��ایر کش��ورها از 
تولیدکننده های داخلی گرفته ش��ده 
است. تورم حاکم بر جامعه نیز از دیگر 
مش��کاتی است که لش��گری مطرح 
می کن��د، زیرا در نهایت ب��ه باال رفتن 
قیمت نهایی کااله��ای داخلی منجر 
و از توان خرید عموم مشتریان کاسته 
می شود.  وی همچنین اشاره می کند 
که س��ود تس��هیاتی که در ایران به 
تولیدکننده پرداخت می ش��ود بسیار 

باالست و گاه تا 30درصد هم می رسد 
اما در کش��وری چ��ون ترکیه س��ود 
تسهیات در نهایت چهار درصد است. 
لشگری در ادامه اضافه می کند: در 
حال حاضر برندهای زیادی در عرصه 
تولید کفش در ایران ایجاد ش��ده اند. 
برندهای��ی ک��ه اعتم��اد و اطمینان 
مشتریان را هم جلب کرده اند تا جایی 
که اگر به��ای الزم به ای��ن تولیدی ها 
داده ش��ود می توان با کش��وری چون 
ترکیه ه��م رقابت ک��رد اما ب��ا وجود 
مش��تریانی که هر روز بر تعدادش��ان 
اف��زوده می ش��ود، بای��د کاره��ای 
اساس��ی تری ب��رای ایج��اد برندهای 
متنوع انجام داد. ب��ه گفته او، صنعت 
کفش ایران ظرفیت ه��ای باالیی نیز 
برای صادرات دارد که می تواند کمک 
زیادی به اقتصاد کشور کند، به طوری 
که متوس��ط ارزآوری هر جفت کفش 
صادراتی ایران 2.6 دالر اس��ت که در 
صورت حمایت ه��ای دولتی می توان 
این رقم را ت��ا 20 و حت��ی 25درصد 

افزایش داد. 

کفش چرم و ارزش هایی که پنهان مانده اند

حمید یوسفی فر
عضو کارگروه مد و پوشاک وزارت ارشاد و مدیرعامل چرم پارس 



منطقه آزاد

قــاب

با عرضه مدل کامال جدید موستانگ   شلبی، مدل پایه سال 1965 باز متولد می شود و این یعنی بازگشت خودرویی که نام موستانگ را بر سر زبان ها انداخت. 

نمودار امروز
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سودوکو

نان، فیلم و تورم

 روند صادرات 
نفت خام ایران

بررسی روند صادرات نفت  خام 
ایران و عراق و عربستان به عنوان 
رقبای اصلی، نشان از آن دارد که 
رتبه عراق در سال 2012، باالتر از 
ایران بوده اس�ت و پیش از شروع 
روند کاهش�ی تولید نفتم�ان، در 
س�ال 2012 میزان ص�ادرات نفت 
خام عراق از ایران پیش�ی گرفته 
است. این در حالی است که ایران 
در س�ال های 2000 تا 2010 همواره 
جزو پن�ج صادرکننده بزرگ نفت 
بوده و رتبه کشور عراق پایین تر از 

ایران بوده است.

مهم ترین مس��ئله روز کش��ورمان که گره خورده با اقتصاد کش��ور و طبیعتا روی 
آن تاثیرگذار اس��ت، مس��ئله مذاکره ایران با 1+5 بر س��ر موضوع هس��ته ای و رفع 

تحریم هاست. 
این موضوع در محافل خبری س��رو صداهای فراوان��ی راه انداخته و همه حوزه ها 
و به خصوص اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده اس��ت. در همین راس��تا مس��ئله اموال 
بلوکه ش��ده ایران و سیس��تم نقل و انتقاالت بانکی و فروش نفت از جمله مس��ائلی 

هستند که به صورت مستقیم به این مذاکرات وابسته است. 
حدود 80 تا 100 میلیارد پول در خارج از کشور بلوکه شده و ما به آن دسترسی 
نداریم و از س��ویی دیگر تحریم هایی که از س��وی 1+5 اعمال ش��ده فروش نفت به 
کش��ورهای خارجی را با مشکالت عمده ای مواجه کرده است. این درحالی است که 
بان��ک مرکزی در حال حاضر نقل و انتقال برای معامالت تجاری را بس��یار محدود 

کرده است. 
از آنجایی که برای پیشرفت اقتصادی نیازمند تعامل با کشورهای دیگر هستیم لذا 
اگر مذاکرات به نتیجه برس��د می توانیم شاهد پیشرفت های چشمگیر در حوزه های 

مختلف اقتصادی باشیم. 
از سوی دیگر، در اقتصاد کشور باید ساختاری ایجاد کنیم که بخش خصوصی به 
صنایع مختلف مانند نفت وارد شود. تمدید مذاکرات تا هفت ماه آینده این فرضیه 
را پیش آورده است که با عدم افزایش صادرات نفت خام ایران روبه رو خواهیم بود. 
باید گفت این دو موضوع صادرات نفت خام و مذاکرات به هم ربطی ندارند اما باید 
در نظر گرفت در صورتی که در این مدت ایران در مذاکره با 1+5 موفقیت کامل به 

دست آورد، نفوذ ایران به تبع این موفقیت افزایش پیدا می کند. 
ام��ا می دانی��م در اوپک بای��د با س��ایر اعضا همکاری و اجماع داش��ته باش��یم. 
ایران باید در این زمینه با عربس��تان س��عودی و س��ایر اعضا تعامل داش��ته باشد. 
اجماع کش��ورهای عض��و اوپک برای کاه��ش تولید نفت خ��ام غیرقابل پیش بینی 
 اس��ت و کاه��ش تولید این س��ازمان ب��ه مذاکرات و بده بس��تان های می��ان اعضا 

بستگی دارد. 

قصه اموال بلوکه شده

نگاه آخر

متوس��ط هزینه ساالنه هر خانوار شهری در س��ال 1392 نسبت به سال 1391، 
25/4 درصد افزایش یافته اس��ت. متوس��ط هزینه ساالنه هر خانوار شهری در سال 
1392، 20 میلی��ون و 598 ه��زار و 200 تومان بوده اس��ت و با توجه به اینکه این 
هزینه در سال 1391 برابر 16 میلیون و 428 هزار و 100 تومان برآورد شده است 
میزان هزینه های س��االنه یک خانوار شهری در سال 1392 نسبت به سال پیش از 

آن 25/4 درصد افزایش یافته است. 
سال گذشته متوسط هزینه خوراکی و دخانی ساالنه هر خانوار شهری پنج میلیون 
و 495 هزار و 300 تومان بوده است که نسبت به سال پیش از آن 23/3درصد رشد 
نش��ان می دهد. براساس نتایج این بررس��ی، در این بین هزینه گوشت 21/9درصد 
بوده و پس از آن هزینه های مربوط به »آرد، رش��ته، نان، غالت و فرآورده های آن« 
با 0/3درصد، »میوه ها و س��بزی ها« با 18/4درصد، »شیر و فرآورده های آن و تخم 
پرندگان« با 11/5درصد و »نوش��ابه ها، غذاهای آماده و دخانی ها« با 7/5درصد در 

مراتب بعدی اهمیت قرار گرفته اند.  

نرسی قربان
کارشناس ارشد مسائل نفت

طنز نویس

نان در س��بد روزانه همه خانواده هاس��ت. 
ش��اید افزایش قیمت هر چیزی قابل تحمل 
باش��د، ولی افزایش قیمت نان که پایه اصلی 
خوراک خانواده هاس��ت قابل توجیه نیست و 
بس��یار غیر منطقی است  . مش��کل از آنجایی 
ش��دت می گیرد ک��ه نظارتی ه��م در مورد 
ای��ن افزای��ش قیمت وجود ن��دارد و هر کس 
ه��ر مقدار ک��ه دلش بخواه��د آن را افزایش 

می دهد. 
اکن��ون نان با این کیفی��ت پایین وضعیت 
اس��فباری را ب��ه وج��ود آورده و ب��ا توج��ه 
به ای��ن افزایش قیم��ت، ای��ن کیفیت قابل 
پذیرش نیس��ت و متاس��فانه هیچ نهادی هم 
به آن رس��یدگی و نظ��ارت نمی کند و حتی 
در بعض��ی مواق��ع ش��اهد ای��ن بوده ایم که 
سلیقه ای برخورد می ش��ود. همین چند روز 

پیش نان س��نگک خری��دم و اضاف��ه آن را 
در یخچ��ال گذاش��تم و بع��د از چند روز که 
قصد خوردنش را داش��تم دی��دم خمیر نان 
ت��رش ش��ده و به هی��چ وجه قاب��ل خوردن 
 نیس��ت، هیچ کس هم به این گونه مش��کالت 

رسیدگی نمی کند. 
اکن��ون این مق��دار تورمی که در س��طح 
جامع��ه حاکم اس��ت نبای��د روی قیمت نان 
که قوت اصلی اکثر افراد جامعه اس��ت تاثیر 
می گذاش��ت. شاید برای کس��ی که از لحاظ 
مالی در وضعیت خوبی به سر می برد افزایش 
نان فرقی به حال��ش نکند و برایش مهم هم 
نباش��د ولی خیلی از خانواده  های ایرانی مثل 
قشر کارگر که دارای حداقل درآمد هستند و 
به س��ختی مخارج روزانه خود و خانواده شان 
را تامی��ن می کنن��د ب��ا این افزای��ش قیمت 
نان فش��ار زی��ادی را متحمل می ش��وند. در 
نتیجه گران کردن نان به هیچ وجه درس��ت 
و منطقی نیس��ت. در کار هنر و فیلمس��ازی 

ب��ا این ش��رایطی که هم اکنون حاکم اس��ت 
و ب��ا ای��ن مق��دار ت��ورم و افزای��ش س��طح 
هزینه های مان در ش��رایط نامطلوبی به س��ر 
می بریم. در حال حاضر فیلمی در دست تهیه 
داریم که قرار اس��ت مراحل فیلمبرداری اش 
در خارج از کش��ور انجام ش��ود و با برآوردی 
ک��ه انج��ام دادیم و ب��ا قیم��ت کنونی دالر 
و ش��رایطی ک��ه االن ب��ه وجود آم��ده تمام 
معادالت و محاس��بات مان ب��رای ادامه راه و 
س��اخت فیلم به هم ریخته، چرا که وقتی دالر 
باال می رود برآوردهای مان نیز تغییر می کند 
در نتیج��ه افزایش هزینه ه��ای موجود ادامه 
کار را سخت و در مواردی نا ممکن می سازد. 
تورم نیز تاثیر فراوانی برصنعت فیلمس��ازی 
و س��ینمای کشورمان گذاش��ته است. برای 
مثال هزینه اجاره ماش��ین با این مقدار تورم 
و افزای��ش قیمت نان تغییر کرده و روز به روز 
در حال افزایش اس��ت و عمال به کار تهیه و 

تولید فیلم لطمه وارد می کند.

کیوسـک

هکرها و دستمزد مدیران سونی
ب��ه گ��زارش گاردی��ن 
هکرها که چندی پیش 
شرکت سونی پیکچرز را 
مورد حمله س��ایبری قرار دادن��د اطالعات جدیدی از 
دس��تمزد مدیران این کمپانی منتشر کردند. براساس 
اعالم این هکرها در میان مدیران ارش��د سونی پیکچرز 
فقط نام خانم امی پاسکال دیده می شود و دیگر مدیران 
بلندپایه این شرکت همگی مرد هستند. سونی پیکچرز 
عالوه بر این به نژادپرس��تی و قرار دادن امریکایی های 
سفیدپوس��ت در س��مت های کلیدی متهم شده است. 
هکرها همچنین مدعی ش��دند س��ونی به ست روگن و 
جیمز فرانک��و دو بازیگر اصلی فیلم کمدی »مصاحبه« 
در مجموع 15 میلیون دالر پرداخت کرده است. روگن 
بازیگر و کارگردان این فیلم هشت میلیون و 400 هزار 
دالر و جیم��ز فرانکو ش��ش میلی��ون و 500 هزار دالر 
برای بازی در این فیلم دس��تمزد گرفته اند. در اس��ناد 
منتشر شده توس��ط هکرها لیست کامل حقوق ساالنه 
17 مدیر ارش��د س��ونی پیکچرز وجود دارد. برای مثال 
حقوق س��االنه مایکل لینتون از مدیران اجرایی ارش��د 
سونی پیکچرز سه میلیون دالر اعالم شده است. هکرها 
مدعی هس��تند اس��ناد منتشر ش��ده بخش کوچکی از 
اطالعات به س��رقت رفته از س��رورهای سونی است و 
گفته می ش��ود حجم اطالعات به س��رقت رفته بیش از 

11 ترابایت بوده است. 

نرخ بیکاری در فرانسه
رویت��رز  گ��زارش  ب��ه 
آم��ار  مل��ی  موسس��ه 
نرخ  اعالم کرد،  فرانسه 
بیکاری در این کش��ور طبق معیارهای دفتر بین المللی 
کار، در س��ه ماهه امسال با 0/3 واحد افزایش به 10/4 
درصد رس��ید که باالترین میزان از سه ماهه دوم سال 
2013 تاکنون اس��ت. طبق سرش��ماری که براس��اس 
معیارهای دفتر بین المللی کار صورت گرفته اس��ت، در 
سه ماهه سوم امسال ش��مار بیکاران در فرانسه )بدون 
احتس��اب س��رزمین های ماورای بحار( ب��ه دو میلیون 
و 841 هزار نفر رس��یده اس��ت. براس��اس این آمارها، 
بیش��ترین میزان بیکاری در فرانس��ه در بین افراد 15 
تا 24 س��اله دیده می ش��ود. در س��ه ماهه سوم امسال 
نرخ بیکاری این گروه س��نی یک واح��د افزایش یافت 
که بیش��ترین میزان طی یک سال گذشته است. طبق 
آماره��ای موسس��ه ملی آمار فرانس��ه ی��ک میلیون و 
400 هزار نفر هم امیدوارند ش��غلی داش��ته باشند که 
این عده طبق معیارهای دفتر بین المللی کار جزو افراد 
بیکار محسوب نمی شوند. ش��مار این گونه افراد هم در 
س��ه ماهه اول امس��ال 40 هزار نفر افزایش یافته و به 

70 هزار نفر رسیده است. 

نوبل 4میلیون دالری
ب��ه گ��زارش نیویورک تایمز، مدال 
جایزه نوبل جیمز واتسون، کاشف 
س��اختار ملک��ول »دی ان ای« در 
حراجی کریستی به قیمت گزاف 
به ف��روش رفت. این پژوهش��گر 
سرش��ناس از هف��ت س��ال پیش ب��ه دلیل س��خنان 
نژادپرس��تانه خ��ود در ی��ک مصاحبه دچار مش��کالت 
مالی ش��ده بود. او نخس��تین دانش��مند بود که جایزه 
نوبل خود را برای فروش به این حراجی برد. واتس��ون 
در این حراجی ش��اهد بود که قیمت های پیش��نهادی 
ب��رای خرید مدال جایزه نوبل او، باال و باالتر رفت و در 
نهایت خریداری ناش��ناس تلفنی با پیش��نهاد پرداخت 
چهار میلیون و 760 هزار دالر رکورد خرید مدال نوبل 
را شکس��ت. جیمز واتسون سال 1962 همراه فرانسین 
کریک و موریس ویلکینس برای کشف ساختار ملکول 
»دی ان ای« برن��ده جایزه نوبل ش��د. واتس��ون پس از 
فروختن مدال نوبل خ��ود به روزنامه »نیویورک تایمز« 
گفت که از نتیجه حراجی راضی اس��ت و اعالم کرد که 
تصمیم دارد بخش��ی از این پول را به چند مرکز علمی 

اهدا کند که از او در گذشته حمایت کردند. 

پاورقی 34

مهن��دس پناه��ی ب��ه کارگرهای��ی که به 
ای��ن ترتی��ب و به تدریج ب��ه کارخانه منتقل 
می ش��دند، آموزش می داد و همین کارگرها 
بای��د بعدا ش��یوه کار با دس��تگاه را به دیگر 

کارگران انتقال می دادند.
آق��ای مهن��دس پناهی س��ال ها مدیریت 
کارخانه را برعهده داش��ت و هم اکنون برای 
خود صاحب چندین کارگاه اس��ت. روزهای 
به یادماندنی زی��ادی را با هم تجربه کردیم و 

هم اکنون نیز با هم ارتباط نزدیک داریم.
بعد از حدود سه سال که با مرحوم حاج آقا 
نمازی کار می کردم، روزی مرا برای ناهار به 
کارخانه اجاق گازس��ازی خود ب��رد. کارخانه 
بزرگ��ی در سیمین دش��ت کرج داش��ت که 
ش��امل چندین س��الن بزرگ بود و محوطه 

بزرگی هم داشت.
گفت: »ببین! دو تا از این س��الن ها خالیه، 
یخچال س��ازیت رو بیار اینج��ا با هم کل کار 
رو شریک می ش��یم، تو تولید می کنی و من 

می فروش��م. تازه، جنسمون هم جور می شه. 
آره رو بگ��و، قال قضیه رو بَکن!« جواب دادم: 
»حاج��ی یک هفته بهم وقت بده تا جوابتون 

رو بدم.« او هم پذیرفت. 
ی��ک هفت��ه به س��رعت تمام ش��د اما من 
خیال شراکت نداشتم. مرحوم حاجی پس از 
10 روز به کارگاه من آمد و پرسید: »حسین 
جوابت برای ش��راکت چی��ه؟« گفتم: »آخه 
مح��ل کارخونه ش��ما خیلی دوره!« س��ریع 
جواب داد: »باش��ه! پس نمی خوای ش��ریک 
ش��ی، مهم نیس��ت! همین جوری به کارمون 
ادام��ه می دی��م.« بزرگی کارخان��ه حاجی و 
امکان��ات زی��ادش هم من را قان��ع نکرد تا با 
او شریک ش��وم. من هنوز به دنبال رویاهای 

خود بودم.
ف��روش کل محصوالت را ت��ا اواخر 1374 
با مرحوم حاجی ادامه دادم. وقتی با ایش��ان 
مطرح کردم ک��ه اگر ام��کان دارد فروش را 
خ��ودم اداره کنم، آن مرحوم خیلی س��ریع 
موافق��ت ک��رد و گفت: »هرچی خ��دا بخواد 
همون می ش��ه.« او خدمت بسیار بزرگی در 
حق من کرد که هن��وز هم برایم قابل تقدیر 

است.

قضیه از این قرار بود که حاج آقا نمازی یک 
میهمانی ترتیب داده بود و کل فروشنده های 
بزرگ خودش را از سراسر ایران دعوت کرد. 
من هم به آن میهمانی دعوت شدم. در آنجا 
ب��ا صدای بلن��د گفت: »همه عزی��زان توجه 
کنند! تا حاال امرس��ان رو از من می خریدید 
و هم��ه می دونس��تید که صاح��ب اون آقای 
فتاحیه. از حاال به بعد باید از خودش بخرید 
ب��ا همون ش��رایطی که از م��ن می خریدید. 
ی��ه چیزی هم بهتون بگ��م، فتاحی ُگله ولی 
چپش خالیه. اگه ازتون پول خواس��ت براش 
حواله کنید. خدا نکرده اگه باهاش به مشکل 
خوردید، بیایید از من بگیرید. یادتون باش��ه، 

حرف اون حرف منه.«
گیج ش��ده بودم. حاجی با این حرکت من 
را مات کرد. با این کار دست من را در دست 
بهترین فروش��ندگان کشور گذاشت و مرا تا 

آخر عمر مدیون مرامش کرد.
 در نهایت وقتی از او تش��کر کردم، گفت: 
»فقط به خاطر صداقت و تنهایی ات این کار 

رو کردم، می دونم موفق می شی.«

ادامه دارد...

پیشنهاد شراکت
سلطان حسین فتاحی
بنیانگذار صنایع امرسان

سعید هوشیار

خودپرداز

امروز هم مانند گذش��ته یک خبر را به چالش می کش��یم، شما هم که بیکارید و 
منتظرید بنشینید و حدس بزنید کدام صحیح و کدام ناصحیح است. 

روایت اول
یکی از خبرگزاری ها یادداش��تی را منتش��ر کرد مبنی براینکه »زندگی در تهران 
ماهی چند؟« و در ادامه سوال مطرح شده را این گونه پاسخ گفت: »براساس آخرین 
آمار مرکز آمار ایران در س��ال 1392، تهران با متوسط هزینه زندگی دو میلیون و 

280 هزار تومان برای هر خانوار پرهزینه ترین شهر ایران است.«

روایت دوم
یکی از خبرگزاری ها یادداش��تی را منتش��ر کرد مبنی براینکه »زندگی در تهران 
ماهی چند؟« و در ادامه سوال مطرح شده را این گونه پاسخ گفت: »براساس آخرین 
آمار مرکز آمار ایران در س��ال 1392، تهران با متوس��ط هزینه زندگی 280 هزار 

تومان برای هر خانوار پرهزینه ترین شهر ایران است.«

بررسی خبر اول
همین طور که از ش��واهد و قراین پیداس��ت، تهران ش��هر ارزانی ب��وده و عدد و 
رقمی که در خبر اول آورده ش��ده کذب محض اس��ت. برای اثبات نادرس��تی خبر 
اول می ت��وان اینطور گفت که با این مبلغ، پس این همه آدم در این ش��هر چگونه 
زندگ��ی می کنند؟ از روزنامه نگاران با حق��وق 700، 800 تومانی تا کارمندانی که 
ی��ک میلیون در ماه حقوق می گیرند چطور می توانند در این ش��هر زندگی کنند؟ 
اگر همین االن به میوه فروش��ی سر کوچه تان بروید کذب بودن خبر برای شما نیز 

مسجل می شود. می توان با خیال آسوده گفت که خبر اول نادرست است. 

بررسی خبر دوم
این خبر درس��ت بوده و هرطور هم که ضرب و تقسیم کنید با حساب و کتاب ها 
جور در می آید. برای دوس��تانی که خیلی با ش��رایط ش��هر تهران و زندگی در آن 
آش��نایی ندارن��د باید ع��رض کنم که ش��خصی مانند من را که درآم��د ماهانه اش 
800 هزار تومان اس��ت تص��ور کنید؛ 280 هزار تومان از آن ک��ه صرف هزینه های 
ج��اری زندگی خواهد ش��د، باق��ی مبلغ را پس ان��داز می کنم و با توج��ه به اینکه 
هم اکنون پنج س��ال اس��ت ماهی430 هزار تومان پس انداز ک��رده ام در نتیجه در 
حس��اب بانک��ی ام مبلغی حدود 25 میلی��ون تومان پول دارم که قص��د و برنامه ام 
این اس��ت که با این مبلغ خانه ای 80 تا 100 متری در محله ش��هرک غرب تهران 

خریداری کرده و با باقیمانده مبلغش یک اتومبیل معقول خارجی بخرم. 
از اتاق فرمان به بنده خبر می دهند که اتومبیلی در جلوی روزنامه منتظر اس��ت 
که بنده را با خود ببرد، به ظاهر دوس��تانی نیز در جلوی آن ایس��تاده اند که لباس 
س��فید پوش��یده اند و طبق تحقیقات من کارمندان تیمارس��تان هس��تند. خالصه 
اینکه حواس تان به پس اندازتان باش��د و سعی کنید کمی ولخرجی کنید تا زندگی 
لذت بخش تری داش��ته باشید، بنده بروم که در تیمارستان منطقه بستری شوم، تا 

درودی دیگر دو صد بدرود. 
خبرنگار واحد مرکزی خودپرداز/تیمارستان

چی؟ زندگی در تهران؟! 
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