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رییس دفتر رییس جمهور از حصول توافق سیاسی میان 
ایران با 1+۵ خبرداد و گفت: کشورهای غربی در تدارک 
تاسیس شعب شرکت های خود در ایران هستند.

 تدارک غربی ها برای
تاسیس شعب شرکت  در ایران

رییس دفتر رییس جمهور: 

»فرصت امروز« برداشت از صندوق توسعه ملی را در گفت و گو با صاحب نظران بررسی می کند

حقیقت برداشت 4 میلیارد دالری از قلک شکسته

بررسی اصول طراحی آگهی برای موسسات آموزشی در گفت وگو با امین سالمی پرگو

آگهی هایی برای تمام فصول

درآمد 1۵ هزار میلیارد ریالی از حقوق دولتی معادن در بودجه 94

 پیش بینی دولت
درست از آب در می آید؟

روحانی در جمع کشاورزان نمونه خبر داد

 تقسیم آب
بین کشاورزان و تاالب ها

اقتصاد گالری ها در گفت و گو با مدیران گالری

65 سال در مضیقه اما پابرجا
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مالزی باز هم
هواپیما گم کرد

ضمیمه رایگان روزانه روزنامه فـرصت امـروز

تلفن سازمان آگهی ها: 88۵۵3639
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مشتریانی که 
مایوس نمی  شوند

سهم 3 درصدی واردات 
را از آن خود کنید

 کویر؛ تالقی ماسه
و گام های مشتاق

 همه  چیز درباره
مفهوم »وفاداری مشتری«

 گزارش »فرصت امروز«
 از سرمایه گذاری

در صنعت کاشی و سرامیک

 گزارش »فرصت امروز«
از ظرفیت های کویرگردی ایران 
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مشکالت را همه می دانیم
کی نوبت به عمل می رسد؟ 

با امیدی  دیروز کش��اورزان نمونه 
وصف ناپذیر در سالن اجالس سران 
دور ه��م جمع ش��دند تا س��خنان 
باالتری��ن مق��ام اجرایی کش��ور را 
بش��نوند. همان کش��اورزانی که با 
مش��کالت عدیده  تولی��د و فروش 
محصوالت ش��ان دس��ت وپنجه نرم 
می کنن��د اما باز ه��م تامین غذای 
کش��ور در اولوی��ت کار آنهاس��ت. 
رییس جمهوری پ��س از تعریف و 
تمجید از وزیران و سخت کوش��ی 
آنها کش��اورزی را ق��درت و اقتدار 
ملی معرفی کرد و...        صفحه7

یادداشت

وحید زندی فخر

ریی��س دفت��ر رییس جمه��ور از حص��ول توافق 
سیاس��ی می��ان ایران ب��ا ۱+۵ خب��رداد و گفت: 
کش��ورهای غرب��ی در تدارک تاس��یس ش��عب 

شرکت های خود در ایران هستند.
محم��د نهاوندی��ان، در گفت وگ��و ب��ا مهر گفت: 
تحلیل های اقتصادی و سیاس��ی در کش��ورهای 
مختل��ف نس��بت ب��ه مذاک��رات ایران ب��ا ۵+۱ 
نش��انگر این است که یک جریان مستمر افزایش 
خوش بینی نسبت به نتایج مذاکرات به راه افتاده 
که اثر آن نیز در تصمیم شرکت ها بر برنامه ریزی 
برای حضور در ایران است؛ البته برای کشورهایی 
ک��ه به دلیل تحریم های ظالمان��ه فاصله ای برای 
آنها با اقتصاد ایران ایجاد ش��ده بود، بالطبع برای 
حضور دوب��اره، اتخ��اذ یک تمهی��د مقدماتی را 

می طلبد.
رییس دفت��ر رییس جمهور اف��زود: به این جهت 
مشاهده می شود که هیات های تجاری و سیاسی 
پر جمعیتی از کشورهای غربی، در فاصله ماه های 
اخی��ر به ایران آمدند و برخ��ی از آنها، هیات های 
دوباره ای را فرستاده اند و برخی دیگر، در تدارک 

تاسیس دفتر در ایران هستند.
وی تصری��ح ک��رد: البت��ه ای��ن ح��رف درس��ت 
اس��ت که این شرکت ها برای ش��روع مبادالت و 

س��رمایه گذاری باید مقررات تحریمی کشورهای 
خودشان را از س��ر راه بردارند؛ اما شاهد هستیم 
ک��ه حداکث��ر کارهای��ی را ک��ه تخل��ف قانونی 
محسوب نمی شود، از نظر فراهم کردن مقدمات، 
برنامه ریزی ه��ا و حتی انعقاد قرارداد مش��اوره را 

انجام می دهند.
ب��ه گفت��ه نهاوندی��ان، تحلیل ه��ای داخل��ی 
کش��ورهای غرب��ی نش��انگر ای��ن اس��ت ک��ه 
س��رمایه گذاری و حضور در اقتصاد ایران، برای 
آنها بس��یار س��ودمند اس��ت. البته این مصداق 
خوبی از اقدام برد- برد اس��ت که هم برای آن 
شرکت ها به لحاظ حضور در اقتصاد امیدبخشی 
مثل ایران، پرس��ود اس��ت و هم برای ایران که 
برنامه های توسعه ای خود را می تواند با استفاده 
از سرمایه خارجی در کنار سرمایه داخلی پیش 
برد. ریی��س دفتر رییس جمه��ور ادامه داد: اما 
اینک��ه چه زمانی این حض��ور تحقق کامل پیدا 
خواهد کرد، آنچه که از درون مذاکرات گزارش 
شده، نش��ان دهنده این بوده اس��ت که توافق 
کلی سیاسی کامال در دسترس قرار گرفته و به 
زمان بیش��تر برای تصمیم گیری نیاز دارد و در 
نتیج��ه تمدید مذاکرات، برای حصول توافق در 

جزییات اجرایی صورت گرفت.

یک عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه 
مجل��س ش��ورای اس��المی از تصویب 
کلیات الیحه بودجه 94 در جلسه روز 

یکشنبه این کمیسیون خبر داد.
غالمعلی جعفرزاده، با عالم این خبر به 
ایس��نا گفت: کلیات الیحه بودجه 94 
در جلس��ه کمیس��یون برنامه و بودجه 
م��ورد بحث و بررس��ی ق��رار گرفت و 
نماین��دگان مواف��ق و مخال��ف درباره 
آن صحبت کردن��د و در نهایت کلیات 
الیحه با اکثری��ت مطلق آرا به تصویب 

نمایندگان رسید.
این عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه 
مجل��س ش��ورای اس��المی اف��زود: به 
از اعض��ای  اس��تثنای یک��ی دو نف��ر 
کمیس��یون برنامه و بودجه، بقیه اعضا 
به کلیات الیحه بودجه 94 رأی دادند.

وی همچنین گفت ک��ه انتخاب 9 نفر 
از اعض��ای کمیس��یون برنامه و بودجه 
ب��رای حض��ور در کمیس��یون تلفی��ق 
الیحه بودجه به جلس��ه سه ش��نبه این 

کمیسیون موکول شده است.

رییس دفتر رییس جمهور: 

تدارک غربی ها برای تاسیس شعب شرکت  در ایران
تصویب کلیات الیحه 

بودجه 94 در کمیسیون 
برنامه و بودجه

4

فرودگاه سورابایا

سنگاپور
  سرنشینان: 

دو خلبان، ۵ خدمه، 1۵۵ مسافر
از جمله 16 کودک و یک نوزاد

  ملیت سرنشینان:
اندونزی: 1۵6    کره جنوبی: 3 

فرانسه: 1   مالزی: 1   سنگاپور: 1
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برنام��ه  ب��دون  اج��رای 
نیروگاه ه��ای خ��رد و پراکنده 
در کش��ور می توان��د تبع��ات 
منفی زیادی برای اقتصاد ایران 
داش��ته باش��د. فع��االن بخش 
خصوص��ی نگرانند ب��ا حضور 
صنای��ع کوچ��ک و تعاونی ه��ا 
در ایج��اد ای��ن نیروگاه ه��ا و 
بی کیفیت  توربین ه��ای  ورود 
به کش��ور، نه تنه��ا در مصرف 
س��وخت صرفه جویی نش��ود، 
بلکه س��رمایه س��رمایه گذاران 

هم به هدر برود. 
وزارت نی��رو در اطالعیه ای 
از ش��رکت های تعاون��ی ک��ه 
در اساس��نامه آنه��ا موض��وع 
اح��داث  در  س��رمایه گذاری 
مول��د )نی��روگاه( و تولید برق 
به عن��وان یک��ی از محورهای 
اصلی فعالیت درج ش��ده، برای 
ساخت نیروگاه تولید پراکنده 
دعوت کرد. ای��ن وزارتخانه به 
سرمایه گذاران این بخش وعده 
داد ک��ه پیش پرداخ��ت خرید 
ب��رق س��رمایه گذارانی را که از 
مولد مقیاس کوچک س��اخت 
داخ��ل اس��تفاده می کنن��د تا 
دو براب��ر افزای��ش خواهد داد. 
اس��تفاده از نیروگاه های خرد و 
پراکنده در س��بد انرژی کشور 
مزایای متعددی دارد که از آن 
جمله می ت��وان به صرفه جویی 
در مص��رف س��وخت و کاهش 
تلفات شبکه اش��اره کرد. زیرا 
برق نیروگاه های تولید پراکنده 
)DG( در مح��ل تولید مصرف 
می ش��ود و مازاد آن وارد شبکه 
خواهد ش��د. به ای��ن ترتیب از 
میزان تلفات انرژی تولید شده 
کاسته می ش��ود. ضمن آنکه با 
تولید حرارت و ب��رودت از این 
نیروگاه ه��ا، راندمان س��وخت 
مصرف��ی نیز افزای��ش می یابد. 
ام��ا ص��دور فراخ��وان ب��رای 
حضور گس��ترده بخش تعاونی 
در ایج��اد نیروگاه ه��ای خرد و 
کوچک تهدیدات��ی دارد که از 
نظر فعاالن بخش خصوصی به 

دور نمانده  است. 

واردات توربین بی کیفیت 
بزرگ ترین تهدید

آرش نجف��ی، نای��ب رییس 
کمیس��یون ان��رژی ات��اق ب��ه 
»فرصت ام��روز« می گوید که 
 CHP با اس��تفاده از نی��روگاه

و CCHP می توانی��م با تولید 
حرارت و برودت راندمان انرژی 

را به 95 درصد برسانیم. 
وی بی��ان می کن��د ک��ه به 
تازگ��ی ب��رج میالد دس��تگاه 
CCHP  مجهز ش��ده  اس��ت. 
س��رمایه گذاری در این بخش 
س��بب ش��ده با کاهش مصرف 
س��وخت ای��ن ب��رج، در طول 
یک س��ال، 1/5 میلی��ون دالر 
صرفه جویی ش��ود. با استفاه از 
این سیستم س��االنه 14 هزار و 
288 تن دی اکسیدکربن وارد 
محیط زیس��ت نمی ش��ود و با 
گذش��ت یک دهه از نصب این 
نیروگاه، از مح��ل صرفه جویی 
در مص��رف س��وخت، بیش از 
15 میلیون دالر درآمد نصیب 

مدیران آن خواهد شد. 
نای��ب ریی��س کمیس��یون 
انرژی ات��اق، اما به ای��ن نکته 
تاکی��د دارد که برای اس��تفاده 
از ت��وان تعاونی ه��ا در ایج��اد 
بای��د   DG نیروگاه ه��ای 
مجموعه های��ی مث��ل انجمن 
بهینه س��ازی مصرف سوخت، 
مش��ارکت داشته باش��ند، زیرا 
بزرگ تری��ن تهدی��د در ای��ن 
بخش ورود توربین های با عمر 
مفید ک��م و راندم��ان پایین به 

کشور است. 
وی در ادامه به اشاره به اینکه 
مردم همه جای جهان از تولید 
برق س��ود می کنند، نامناسب 
بودن س��اختار اقتص��اد برق در 

ای��ران را عامل بده��کار بودن 
وزارت نیرو اعالم می کند. 

نجفی معتقد اس��ت که مدل 
پیش بین��ی ش��ده وزارت نیرو 
ب��رای اس��تفاده از پتانس��یل 
تعاونی ه��ا در ایج��اد نیروگاه 
خرد و پراکنده درس��ت است، 
اما باید همه جوانب این مسئله 
در نظر گرفته ش��ود. همچنین 
وزارت نیرو بیش��تر از همکاری 
و همفک��ری بخ��ش خصوصی 
برای اجرای طرح های اساسی 

استفاده کند. 

سازماندهی تعاونی ها 
ضروری است

علی اکب��ر س��هیلی، نای��ب 
رییس پیش��ین سندیکای برق 
نی��ز در گفت وگو ب��ا »فرصت 
امروز« به این نکته تاکید دارد 
که ایجاد نیروگاه های خرد یک 
کار تخصصی اس��ت که نباید با 
س��رمایه گذاری مخلوط شود. 
تعاونی ه��ای کوچک  بنابراین 
باید با یکدیگر مجتمع ش��ده و 
تشکیل ش��رکت های بزرگ تر 
فعال در این بخش را بدهند تا 
ساماندهی فعالیت های آنها نیز 

راحت تر انجام شود. 
وی تاکید می کند که دولت 
ب��رای تعاونی های��ی ک��ه وارد 
چرخ��ه س��اخت نیروگاه های 
DG می ش��وند باید چارچوب 
تعیین کند تا برندهای مختلف 
توربین وارد ایران نش��ود. زیرا 

ارائه خدمات پ��س از فروش به 
برنده��ای مختلف، کار بس��یار 

دشواری است. 
پیش��ین  ریی��س  نای��ب 
س��نکرون  ب��رق  س��ندیکای 
ش��دن )اتص��ال ب��ه ش��بکه( 
نیروگاه های کوچ��ک را عامل 
بس��یار مهم��ی ب��رای کارآمد 
شدن این دس��ته از نیروگاه ها 
می داند و براس��اس ش��نیده ها 
می گوی��د که در برخ��ی نقاط، 
نیروگاه ه��ای  اتص��ال  ب��رای 
"DG به ش��بکه مش��کل وجود 

داشته است. 
وی همچنی��ن به ای��ن نکته 
تاکی��د دارد ک��ه دول��ت باید 
بداند نیروگاه ه��ای کوچک را 
با ه��دف پیک زدای��ی احداث 
ک��رده ی��ا اینک��ه قص��د دارد 
ب��ا اس��تفاده از پتانس��یل این 
نیروگاه ها در تولی��د حرارت و 
برودت، در مصرف سوخت نیز 

صرفه جویی کند. 
س��هیلی معتق��د اس��ت که 
اس��تفاده از نیروگاه های خرد 
برای پیک زدای��ی، هزینه های 
را  نیروگاه ه��ا  ای��ن  اح��داث 
به شدت افزایش می دهد که به 

نفع اقتصاد نیست.
 

قیمت خرید تضمینی 
برق به صرفه نیست

نیروگاه ه��ای خرد و کوچک 
ع��الوه ب��ر اینک��ه ب��رق مورد 
نی��از مجتمع های مس��کونی، 

صنعتی ی��ا تج��اری را تامین 
می کنن��د در ص��ورت اتص��ال 
به ش��بکه قادرند ان��رژی مازاد 
خود را به ص��ورت تضمینی به 
دولت بفروشند، به این ترتیب 
بخش��ی از نیازه��ای کش��ور 
توس��ط این نیروگاه ه��ا تامین 
می ش��ود. اما راحله قزل، دبیر 
انرژی های تجدیدپذیر  کمیته 
و تولیدپراکنده سندیکای برق 
در گفت وگو با »فرصت امروز« 
در واکن��ش به اطالعی��ه اخیر 
وزارت نی��رو، تاکید می کند که 
قیمت خرید تضمینی برق این 
دسته از نیروگاه ها برای بخش 

خصوصی جذاب نیست. 
ک��ه  می کن��د  اضاف��ه  وی 
در س��ال 91، قیم��ت خری��د 
تضمینی برق از این نیروگاه ها 
71 توم��ان و در س��ال 93 ب��ه 
ح��دود 93 تومان رس��ید. این 
قیمت ها زمان بازگشت سرمایه 
را ب��رای س��رمایه گذار افزایش 
می ده��د، در نتیج��ه تمای��ل 
برای حضور در این بخش را به 

حداقل می رساند. 
ق��زل همچنی��ن احتم��ال 
می دهد ک��ه با افزای��ش تعداد 
نیروگاه های خ��رد و پراکنده، 
مناقشه  بر س��ر تامین گاز مورد 
نی��از ای��ن نیروگاه ها توس��ط 

وزرات نفت، افزایش یابد. 

سرمایه گذاران مراقب 
باشند

بدهی ه��ای وزارت نی��رو به 
پیمانکاران بزرگ ترین دغدغه 
س��رمایه گذاران ای��ن بخ��ش 
است. سیروس رضا مقدم عضو 
پیشین هیات مدیره سندیکای 
برق نیز درب��اره ورود تعاونی ها 
به عرص��ه ایج��اد نیروگاه های 
DG ب��ه »فرص��ت ام��روز« 
می گوی��د: »ع��دم پرداخ��ت 
پول ب��رق نیروگاه ه��ای خرد، 
مهم تری��ن خطری اس��ت که 
س��رمایه گذاران ای��ن بخش را 
تهدی��د می کن��د.« وی اضافه 
می کند که ایج��اد نیروگاه های 
خ��رد و پراکنده نیاز ب��ه علم و 
دانش کافی داشته و هر شرکت 
تعاونی نمی توان��د به این حوزه 

ورود پیدا کند. 
مق��دم معتقد اس��ت که در 
س��اخت نیروگاه ه��ای خرد و 
پراکنده، سرمایه گذاران باید از 

فاینانس استفاده کنند.

کارشناسان نگران شیوه احداث نیروگاه های کوچک هستند

تهدید ورود بخش تعاونی

به گ��زارش بلومب��رگ، رهبران 
عربستان س��عودی اعالم کردند، 
در پ��ی کاه��ش قیمت نف��ت در 
بازارهای جهان��ی به دنبال کاهش 
هزینه های سال آینده، این کشور 
از طری��ق کاه��ش دس��تمزدها 
در  س��رمایه گذاری  افزای��ش  و 
بخش ه��ای مختلف اقتص��اد این 
کش��ور به منظور مه��ار آثار منفی 
کاهش قیم��ت نفت خام بر اقتصاد 
بزرگ تری��ن تولید کننده نفت خام 

در جهان است. 
در همین رابطه پیش تر مقامات 
سعودی اعالم کرده بودند کسری 
بودجه دولت این کش��ور در سال 
آینده می��الدی افزای��ش یافته و 
به 145 میلی��ارد ریال س��عودی 
مع��ادل 39 میلی��ارد دالر امریکا 
خواهد رسید. گفتنی است کسری 
بودجه ریاض در س��ال جاری 54 
میلیارد ریال بوده اس��ت. کسری 
بودجه س��عودی ها در سال آینده 
براس��اس اطالعات منتشر شده از 
سوی بانک ارقام کپیتال در دوبی 
معادل پنج درص��د تولید ناخالص 
عربس��تان بوده و از این رو رهبران 
این کش��ور در پی آن هس��تند تا 
هرچه سریع تر نس��بت به کاهش 
می��زان کس��ری بودج��ه واکنش 

نشان دهند. 
وزیر اقتصاد عربستان سعودی 
نیز پیش ت��ر در ای��ن زمینه اعالم 
ک��رده ب��ود، دول��ت این کش��ور 
همچنان ب��ه س��رمایه گذاری در 
بخش سالمت، آموزش و تحصیل 
ادام��ه خواه��د داد، در حالی که 
از حج��م افزای��ش دس��تمزد ها 
و پرداخ��ت کم��ک هزین��ه ک��ه 
50 درص��د از هزینه ه��ای دولت 
را ب��ه خ��ود اختص��اص می دهد 

خواهد کاست. گفتنی است، وزیر 
اقتص��اد عربس��تان در مصاحبه با 
خبرگ��زاری رس��می این کش��ور 
اعالم ک��رده بود، کش��ورش برای 
کاه��ش کس��ری بودج��ه خ��ود 
از دو روش برداش��ت از ذخای��ر 
استراتژیک و اس��تقراض از شبکه 
پولی و بانکی این کش��ور استفاده 

خواهد کرد. 
ط�ب�ق اطالعات م�ن�تشر شده 
از بودجه عربس��تان برای س��ال 
آین��ده درآمدهای این کش��ور از 
فروش نف��ت 30 درص��د کاهش 
خواه��د یافت و ب��ه 715 میلیارد 
ری��ال خواه��د رس��ید، در حالی 
ک��ه هزینه ها ع��دد 860 میلیارد 
ریال را نش��ان می دهد. همچنین 
هزینه های این کش��ور در س��ال 
2014 میالدی 1/1 تریلیون ریال 
عربستان تخمین زده می شود که 
این میزان 29 درصد بیشتر از آن 
چیزی اس��ت ک��ه در بودجه این 

کشور تعیین شده بود. 
در ای��ن راس��تا مل��ک عبداهلل 
پادش��اه 90 س��اله ای��ن کش��ور 
در  کالن  س��رمایه گذاری  ب��ا 
زمین��ه س��اخت راه ه��ا، مراک��ز 
صنعتی، فرودگاه ه��ا و همچنین 
افزای��ش دس��تمزد در ط��ول 9 
س��ال زمام��داری خ��ود همواره 
س��عی داش��ته تا با افزایش رشد 
اقتص��ادی و صنعت��ی کش��ورش 
ناآرامی ه��ای احتمالی سیاس��ی 
را به حاش��یه براند. گفتنی است 
متوس��ط قیمت 107 دالر در هر 
بش��که برای نفت خ��ام از انتهای 
س��ال 2011 می��الدی و افزایش 
درآمده��ای نفتی این کش��ور از 
جمله دالیلی اس��ت ک��ه رهبران 
عربس��تان را ب��ه انج��ام چنی��ن 

گسترده ای  س��رمایه گذاری های 
ح��ال  اس��ت.  ک��رده  متقاع��د 
کاهش ش��دید قیم��ت نفت خام 
و رس��یدن آن به پایین ترین حد 
ممک��ن از س��ال 2009 میالدی 
تاکنون رهبران ای��ن بزرگ ترین 
تولید کننده نفت خام در جهان را 

دچار سرگیجه کرده است. 
نکت��ه حائ��ز اهمی��ت در ای��ن 
می��ان آن اس��ت ک��ه ب��ا وجود 
س���رم�ای�ه گ�ذاری های ک��الن 
سعودی ها در بخش های مختلف 
اقتصاد این کشور، مشکل بیکاری 
همچنان در این کش��ور نفت خیز 
پابرجا بوده و براس��اس آمار اعالم 
شده از سوی صندوق بین المللی 
پول، آم��ار بی��کاری این کش��ور 
 30 می��الدی   2012 س��ال  در 
درصد بوده اس��ت. ای��ن صندوق 
در گ��زارش م��اه ج��والی خ��ود 
در س��ال گذش��ته اعالم ک��رد، با 
وج��ود افزای��ش 8/5 درص��دی 
آمار کلی اش��تغال، میزان رش��د 
اش��تغالزایی برای عربس��تان حد 
فاصل س��ال های 2010 تا 2012 

میالدی 4/6 درصد بوده است. 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت، در ادامه 
در  نفت خ��ام  قیم��ت  س��قوط 

بازارهای جهانی قیمت ش��اخص 
نفتی برنت با 2/4 کاهش 60دالر و  
24 سنت در هر بشکه معامله شد. 
این کاهش س��قوط کل��ی، قیمت 
این ش��اخص نفتی در شش ماهه 

گذشته را به 47 درصد رساند. 
در ای��ن رابط��ه وزی��ر اقتص��اد 
عربس��تان اعالم کرد، کشورش به 
منظور دستیابی به توسعه پایدار و 
داشتن یک اقتصاد قدرتمند از این 
به بعد تنها برنامه ه��ای مربوط به 
س��رمایه گذاری در اقتصاد داخلی 
خود را در اولویت ق��رار خواهد داد 
تا از ای��ن طریق موجب��ات ایجاد 
اش��تغال را برای ش��هروندان این 

کشور فراهم کند. 
در همین رابط��ه مونیکا مالیک 
اقتص��اددان و از مدی��ران ابوظبی 
کامرش��یال بان��ک معتقد اس��ت، 
بودجه تدوین ش��ده توسط ریاض 
نش��ان می ده��د برخ��الف انتظار 
دولت عربس��تان قص��د دارد تا با 
سرس��ام آور  هزینه های  کاه��ش 
دولت در بخش خدمات اجتماعی 
تنه��ا روی پروژه های ض��روری و 

مهم تمرکز کند. 
وینه��اس  لوس��یو  همچنی��ن 
دس��وزا اقتصاددان و مدیر اجرایی 

موسس��ه مودی اینوستو سرویس 
ب��ا  نیوی��ورک در مصاحب��ه  در 
بلومبرگ گفت: اگرچه کشورهای 
تولید کننده نف��ت در خلیج فارس 
مناب��ع مال��ی گس��ترده ای برای 
جبران کاهش ش��دید قیمت نفت 
و اثرات آن بر اقتصادش��ان  دارند، 
اما ممکن است با مش��کالتی نیز 
روبه رو شوند، زیرا این کشورها در 
اثر س��قوط قیمت نفت با کاهش و 
محدودیت شدید منابع مالی شان 
مواج��ه خواهند ش��د و از آنجا که 
اقتصاد این کش��ورها به ش��دت به 
درآمدهای ناش��ی از بخش انرژی 
وابس��ته اس��ت این موضوع سبب 
متاثر ش��دن اقتصاد آنها از کاهش 
ش��دید قیمت نفت خ��ام در بازار 

خواهد شد. 
عربس��تان س��عودی در س��ال 
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درص��دی را تجرب��ه کرد ک��ه این 
میزان کمتر از پیش بینی رشد 4/3 
درصدی اس��ت که ب��رای اقتصاد 
این کشور درنظر گرفته شده بود. 
در همی��ن حی��ن وزارت اقتص��اد 
عربس��تان اعالم کرد، نرخ رش��د 
تولید ناخالص داخلی این کش��ور 
نیز رش��دی 2/7 را تجرب��ه کرده 
که این میزان نیز انتظ��ارات  را در 
مورد رش��د تولید ناخالص داخلی 

عربستان  محقق نکرده است. 
براس��اس اطالعات ارائه ش��ده 
از س��وی بانک مرکزی عربس��تان 
افزای��ش قیم��ت نف��ت در ده��ه 
گذش��ته موجب ش��ده تا خالص 
دارایی های ریاض به 2/9 تریلیون 
دالر در ماه اکتبر افزایش پیدا کند 

که بسیار رقم قابل توجهی است. 
ترجمه: معراج آگاهی
منبع: بلومبرگ
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پیشنهاد کاهش ۱۰ درصد قیمت 
سی ان جی در زمستان

رییس انجمن صنف��ی جایگاه داران س��ی ان جی از 
پیش��نهاد طرح کاهش 10 تا 20 درصدی قیمت گاز 
سی ان جی در س��ه ماهه زمس��تان به دولت خبر داد 
و گفت: وزارت نفت پس از بررس��ی های اقتصادی این 
طرح کاهش قیمت سی ان جی را  اجرایی خواهد کرد. 
 اردش��یر دادرس، در گفت وگ��و با فارس، با اش��اره 
به اینک��ه از ابتدای دی م��اه هیچ گونه اف��ت و قطعی 
گاز در جایگاه های س��ی ان جی ش��اهد نبودیم، گفت: 
امیدوارم با مدیریت درس��تی که در توزیع گاز صورت 
می گیرد، دیگر شاهد قطع گاز جایگاه های سی ان جی 
نباش��یم. در نظام توزیع ابتدا باید مشترکان پرمصرف 
با کمبود گاز مواجه ش��وند، اما در یکی دو ماه گذشته 
ش��اهد بودید که ابتدا گاز جایگاه های سی ان جی قطع 
می شد. 90 درصد تاکسی ها و 60درصد از حمل و نقل 
عمومی کش��ور از گاز سی ان جی اس��تفاده می کنند، 
بنابراین اگر مشکلی در گاز سی ان جی جایگاه ها ایجاد 
ش��ود، وضعیت حمل و نقل عمومی با مش��کل مواجه 

خواهد شد. 
دادرس با اش��اره به شرایط مصرف س��ی ان جی در 
س��ال های 92 و 93 گفت: پ��س از آنکه در س��ال 91 
شاهد اوج مصرف سی ان جی در سطح کشور بودیم، در 
یکی دو سال گذش��ته به دلیل افزایش قیمت، مصرف 
س��ی ان جی در کش��ور به ش��دت کاهش پیدا کرد که 
این امر به افزایش مصرف بنزین منجر ش��د. به همین 
دلیل، پیشنهادی از س��وی انجمن به دولت ارائه شد تا 
قیمت گاز س��ی ان جی حداقل در سه ماهه زمستان به 
میزان 10 تا حداکثر 20 درصد کاهش یابد. وی اظهار 
کرد: کاهش قیمت گاز سی ان جی می تواند به افزایش 
مص��رف س��ی ان جی منجر ش��ود و از ط��رف دیگر به 
کاهش واردات بنزین منجر خواهد شد. دادرس ادامه 
داد: وزارت نفت از این پیش��نهاد انجمن استقبال کرد 
و قرار شد بررس��ی  الزم و ش��رایط اقتصادی این طرح 
مورد ارزیابی قرار گیرد و در نهایت اجرایی شود. رییس 
انجمن صنفی جایگاه داران س��ی ان جی خاطرنش��ان 
کرد: هم اکن��ون منتظر نتیج��ه بررس��ی وزارت نفت 
هستیم تا کاهش 10 تا 20 درصدی قیمت سی ان جی 

در کشور اعمال شود. 

وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان: 
جریمه 2۰۰ میلیون دالری 

از سوی ایران هنوز لغو نشده
تهران و اسالم آباد برای لغو جریمه 200 میلیون دالر 
در ماه به خاطر تاخیر طرف پاکستانی در انجام تعهداتش 

در قبال قرارداد خط لوله گاز، مذاکراتی کرده اند. 
در حال��ی ک��ه رس��انه های داخل��ی ب��ا اس��تناد به 
خبرگزاری ه��ای خارجی از بخش��ش جریم��ه ماهانه 
200 میلیون دالری پاکستان خبر می دهند، وزیر نفت و 
منابع طبیعی پاکستان به خبرگزاری ایرنا، گفت: تهران 
و اسالم آباد به توافق هایی در زمینه اجرای طرح خط لوله 
گاز دست یافته اند و دیدارها و گفت وگوها میان دو طرف 

برای بررسی چگونگی اجرای این طرح  ادامه دارد. 
به گ��زارش ایلنا، ش��اهد خاقان عباس��ی، وزیر نفت 
و مناب��ع طبیعی پاکس��تان ب��ا بیان اینکه مس��ئوالن 
ش��رکت های ایرانی و پاکس��تانی امضا کننده قرارداد 
خط لول��ه گاز )ش��رکت ملی نف��ت ایران و ش��رکت 
سیس��تم های خطوط لوله بین ایالتی پاکس��تان، طی 
چند روز آینده برای بررسی جزییات نحوه اجرای این 
طرح و گفت وگو درب��اره برخی مس��ائل باقیمانده در 
اس��الم آباد دیدار خواهند کرد، افزود: هنوز روز دقیق 
نشست میان مسئوالن دو ش��رکت یاد شده مشخص 

نشده است. 
وی در ب��اره مصاحب��ه ای ک��ه ب��ه تازگ��ی روزنامه 
انگلیسی فایننش��ال تایمز از وی منتش��ر کرده است، 
ادعای این رسانه انگلیس��ی را مبنی بر توافق تهران و 
اس��الم آباد مبنی بر لغو جریمه 200 میلیون دالر در 
ماه به خاطر تاخیر طرف پاکستانی در انجام تعهداتش 
در قبال قرارداد خ��ط لوله گاز، کام��ال تکذیب کرد و 
گفت: هرگز چنین حرفی را در مصاحبه با فایننش��یال 

تایمز مطرح نکرده است. 

ایران تا سال ۱4۰4 واردکننده 
انرژی می شود

مدیرعامل ش��رکت بهینه س��ازی مصرف سوخت با 
خاطرنشان کردن مصرف باالی انرژی در ایران، گفت: 
در صورتی ک��ه روند فعل��ی مصرف انرژی در کش��ور 
ادام��ه یابد، بین س��ال های 1400 ت��ا 1404 ایران به 

وارد کننده انرژی تبدیل خواهد شد. 
به گزارش ایرنا، نصرت اهلل س��یفی با تش��ریح روند 
اجرایی بند )ق( تبصره 2 قانون بودجه س��ال93 اظهار 
کرد: براس��اس این قانون، یکصد میلیارد دالر به روش 
بیع متقابل ب��رای حمایت از طرح های بهینه س��ازی و 

کاهش مصرف سوخت اختصاص می یابد. 
وی ب��ا بی��ان آنکه قرار اس��ت ای��ن بن��د در بودجه 
س��ال 94 نیز تکرار ش��ود، افزود: تاکن��ون 12 طرح به 
ارزش 30 میلی��ارد دالر در قال��ب این بند ب��رای ارائه 
به ش��ورای اقتصاد آماده ش��ده اس��ت. با اج��رای بند 
)ق(، پیش بینی می ش��ود، س��االنه 20 میلی��ارد دالر 
در مصرف انرژی کش��ور صرفه جویی ش��ود. س��یفی 
اضافه کرد: کش��ورهای اندونزی و مکزیک در گذشته 
صادرکننده عمده نف��ت بودند، اما ب��ه دلیل مدیریت 
نکردن روند مصرف سوخت و افزایش مصرف در حال 
حاضر به واردکننده تبدیل ش��ده اند. برای جلوگیری 
از بروز چنی��ن وضعیتی و طب��ق قانون باید ت��ا پایان 
 برنامه ششم توس��عه، میزان مصرف انرژی را به نصف 

کاهش دهیم. 
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: 
تاکنون طرح هایی در بخش حمل و نقل عمومی، توسعه 
شبکه ریلی، توسعه متروی کالنشهرها، نوسازی ناوگان 
اتوبوسرانی و تاکس��یرانی، برقی کردن موتورسیکلت ها، 
اصالح موتورخانه ها و گازرس��انی به روستاها و شهرهای 

فاقد شبکه گازرسانی تهیه شده است.

واردات بنزین از سوی جایگاه داران 

همزمان با س��قوط آزاد قیمت بنزی��ن متاثر از بهای 
نفت در ب��ازار جهان��ی، انجمن جایگاه داران س��وخت 
کش��ور با انجام مکاتباتی با زنگنه، وزیر نفت خواستار 
کس��ب مجوز واردات بنزین توس��ط بخش خصوصی 

شد. 
به گزارش مه��ر، اداره امور اوپ��ک و روابط با مجامع 
آس��یایی وزارت نفت با انتش��ار گزارش کوتاهی اعالم 
کرد: قیمت هر بشکه بنزین در بازار س��نگاپور با ثبت 
بیش از چه��ار دالر و 60 س��نت کاهش به بش��که ای 

حدود 65 دالر رسید. 
باتوجه ب��ه اینکه ه��ر بش��که بنزین مع��ادل 159 
میلیون لیتر ظرفیت دارد و با احتساب قیمت دالر آزاد 
حدود 3000 تومانی هم اکنون قیمت یک لیتر بنزین 
س��وپر با اس��تاندارد یورو پنج اتحادیه اروپا و با اکتان 
باالی 90 حدود 1200 تا 1300 توم��ان تخمین زده 

می شود. 
همزمان با س��قوط آزاد قیمت بنزی��ن متاثر از بهای 
نفت خام در بازار جهانی، انجمن جایگاه داران سوخت 
کشور با انجام مکاتباتی با بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران 
خواس��تار کس��ب مجوز واردات بنزین توس��ط بخش 

خصوصی شد. 
ناص��ر رییس��ی فرد، ریی��س انجم��ن کارفرمای��ی 
جایگاه داران س��وخت کش��ور در گفت وگو ب��ا مهر با 
بیان اینکه جایگاه داران س��وخت آماده واردات بنزین 
با استاندارد و کیفیت باال هستند، گفت: براساس اصل 
44 قانون اساسی باید وزارت نفت مجوز واردات بنزین 

برای بخش خصوصی واقعی را صادر کند. 
او ب��ا اع��الم اینکه ق��رار بود ش��رکت مل��ی پخش 
فرآورده های نفتی ایران خصوصی ش��ود، تصریح کرد: 
با توجه ب��ه دولتی باقی ماندن این ش��رکت نفتی فعال 
بخش خصوصی فرصتی ب��رای واردات و فروش بنزین 

با کیفیت در داخل کشور پیدا نمی کند. 
این مقام مس��ئول با تاکید بر اینکه امکان واگذاری 
مخازن و انبارهای نفتی به بخش خصوصی هم مطابق 
با اص��ل 44 قانون اساس��ی وج��ود دارد، اظه��ار کرد: 
جای��گاه داران در صورت فراهم ش��دن زیرس��اخت ها 
حاضر به واردات بنزی��ن با اس��تاندارد و کیفیت باال و 

مطابق با سیاست های وزارت نفت هستند. 
رییس��ی فرد با ی��ادآوری اینکه در ص��ورت عرضه و 
فروش بنزین با اس��تاندارد باال به ص��ورت حق العملی 
قاچ��اق ای��ن ف��رآورده نفتی ه��م متوقف می ش��ود، 
خاطرنش��ان کرد: با وج��ود فراهم بودن ش��رایط فعال 
وزارت نفت برنامه ای برای مش��ارکت بنزین در حوزه 

واردات سوخت ندارد. 

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی
برنامه های وزارت نیرو

 برای تامین برق تابستان 94

معاون وزیر نیرو در امور ب��رق و انرژی افزایش ظرفیت 
تولید نیروگاهی و تعامل با صنای��ع برای کاهش و تغییر 
مصرف در زمان پیک را از عمده برنامه های تامین برق در 

تابستان سال آینده عنوان کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، هوشنگ 
فالحتیان در ای��ن خصوص گفت: به ص��ورت متعارف 
همه س��اله ظرفیت ه��ای جدیدی را ب��ه ظرفیت های 
موجود اضافه و نیازهای س��ال بعد را تامین می کنیم و 
در کنار آن نیز برنامه ریزی هایی در سمت تقاضا جهت 

کاهش پیک مصرف برق انجام می شود. 
برنامه ریزی ه��ای  براس��اس  داد:  ادام��ه  وی 
صورت گرفته، بخش گاز نی��روگاه کهنوج به ظرفیت 
324 م��گاوات و واحدهای دو تا چه��ار نیروگاه گنو 
در بندرعب��اس درمجموع به ظرفیت��ی حدود 500 
م��گاوات برای تامی��ن برق س��ال آین��ده وارد مدار 
می ش��ود. یک واحد از نیروگاه چادرمل��و به ظرفیت 
162 مگاوات پس از تابس��تان 93 به مدار پیوس��ت 
که ظرفیت جدیدی برای س��ال 94 حساب می شود. 
یک واحد از نیروگاه تلمبه ذخیره ای س��یاه بیشه به 
ظرفیت 250 مگاوات نیز برای تامین برق تابس��تان 

94 وارد مدار می شود. 
وی ابراز امی��دواری کرد: ب��ا اضافه ش��دن یک هزار و 
236م��گاوات ظرفی��ت نیروگاه های ب��زرگ، حدود 80 
مگاوات نیروگاه های تولید پراکنده و 20 مگاوات نیروگاه 
بادی کهک قزوی��ن به صورت عملی بی��ش از یک هزار و 

300 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی وارد مدار شود. 
معاون وزیر نیرو در امور برق و ان��رژی از پیش بینی 
پیک بار ح��دود 51 هزار مگاواتی در تابس��تان س��ال 
آینده خبر داد و گفت: امسال قابلیت تولید ما کمتر از 
48 هزار مگاوات بود؛ بنابراین ب��رای تامین برق پایدار 

باید طرف تقاضا را نیز مدیریت کنیم. 
فالحتیان تصریح کرد: برنامه ریزی ش��ده تا هرکدام 
از ش��رکت های برق منطقه ای و توزیع ب��رق با تعاملی 
که با صنایع و مش��ترکان دیماندی خواهند داش��ت، 
دس��ت کم حدود 200 تا 300 س��اعت در ماه های تیر 
و مرداد 94 بار این دس��ته از مش��ترکان را 40 درصد 
کاهش دهن��د. انتظ��ار داریم حدود دو ه��زار مگاوات 
پیک سایی در سال 94 داشته باشیم که شرکت توانیر 

سهم پیک سایی هر استان را مشخص کرده است. 

لیال مرگن



حقوق دولتی مع��ادن، یکی 
از ارقامی اس��ت ک��ه در الیحه 
بودجه 94 که توس��ط دولت به 
مجلس شورای اسالمی تقدیم 
شد، با کاهش سه هزار میلیارد 
ریالی نسبت به بودجه سال 93 
روبه رو بوده است. برای حقوق 
دولتی در الیحه بودجه سال 94 
رقم 15 هزار میلی��ارد ریال در 
نظر گرفته ش��ده که نسبت به 
رقم 18 هزار میلیارد ریالی در 
بودج��ه 93، با کاه��ش روبه رو 

شده است. 
با اینکه دولت ب��رای درآمد 
خود از مح��ل حق��وق دولتی 
دریافت��ی از مع��ادن کاه��ش 
ام��ا  را پیش بین��ی ک��رده، 
پیش بینی ه��ای ب��ازار م��واد 
معدنی گویای محقق نش��دن 
این رقم اس��ت. در بودجه سال 
92 رقم حق��وق دولتی معادن 
حدود شش هزار میلیارد ریال 
در نظر گرفته ش��ده، اما همین 
رقم در بودجه س��ال 93، س��ه 
برابر شده و به 18 هزار میلیارد 
رس��ید. رقم��ی ک��ه اعتراض 
بس��یاری از کارشناس��ان را در 
پ��ی داش��ت و از هم��ان ابتدا 
پیش بین��ی ش��د ک��ه چنین 
درآم��دی از این بخ��ش برای 

دولت محقق نخواهد شد. 
اکنون که 9 ماه از س��ال 93 
گذشته، شواهد گویای درستی 
پیش بینی ها مبن��ی بر تحقق 
پیدا نکردن رقم موردنظر دولت 
اس��ت. تاکنون از رقم 18 هزار 
میلیارد ریال��ی مصوب حقوق 
دولتی، در هشت ماهه نخست 
امس��ال تنها 265 میلی��ارد و 

917میلیون تومان به دس��ت 
آم��ده که 28/5درصد نس��بت 
به مدت مش��ابه س��ال گذشته 

کاهش نشان می دهد. 

عقب نشینی درست 
دولت

رقم حاصل ش��ده که از زبان 
محمدرض��ا بهرام��ن، نای��ب 
رییس خانه معدن مطرح شده، 
فاصله زیادی با پیش بینی های 
دول��ت دارد. حاال گوی��ا دولت 
یک قدم عقب نشسته و درآمد 
خود را از حقوق دولتی معادن 
س��ه هزار میلیارد کاهش داده 
اس��ت، اما پرسش��ی در اینجا 
مطرح می ش��ود که آیا با وجود 
عقب نش��ینی دول��ت می توان 
ب��ه تحق��ق درآم��د 15 ه��زار 
میلیاردریال��ی دول��ت از محل 
حقوق دولتی مع��ادن امیدوار 

بود؟ 
مهرداد اکبریان، عضو شورای 
مشورتی معادن وزارت صنعت 
و عضو انجمن سنگ آهن ایران 
در این باره ب��ه »فرصت امروز« 
می گوید: »حق��وق دولتی کل 
معادن کاهش خواهد داشت به 
این دلیل که این موضوع از قبل 
هم قابل پیش بینی بود. دولت 
در سال گذش��ته درآمد خود از 
حقوق دولتی معادن را سه برابر 
اعالم ک��رد که اقدامی اش��تباه 
بود. ای��ن اقدام��ی غیر منطقی 
بود ک��ه متاس��فانه مجلس نیز 
بر آن پافشاری کرد و هیچ نظر 
کارشناسی را که درباره دخل و 
خرج معادن مطرح ش��د، قبول 
نکرد و ع��ددی غیرقابل تحقق 
در نظ��ر گرفت. ب��ه صورتی که 
وزارت صنع��ت و مع��دن نی��ز 

می دانس��ت چنی��ن رقم��ی 
امکان پذیر نیست. در کنار این 
موضوع شرایط بد بازار نیز مزید 
بر علت شد. ش��رایط یک ساله 
اخیر بازار جهانی موجب ش��د 
ک��ه معادن برداش��ت اس��می 
واقع��ی خود را انج��ام ندهند و 
کاهش تولید داش��ته باش��ند. 
پیش از این نیم��ی از تولیدات 
در داخل جذب می شد و نیمی 
دیگر صادر می ش��د، اکنون در 
موض��وع ص��ادرات با مش��کل 
مواجه هستیم و طبیعتا کسی 
ک��ه نمی تواند بفروش��د، تولید 
نمی کند. بنابراین حقوق دولتی 

هم پرداخت نمی شود.«
او می افزاید: »رقم پیش بینی 
ش��ده در س��ال 94 نیز به نظر 
نمی رسد که قابل تحقق باشد، 
به اعتقاد من درصد کوچکی از 
این رقم در س��ال آینده محقق 
خواه��د ش��د. در این ش��رایط 
خواسته ما از دولت این است که 
با بخش معدن بداخالقی نکند 
زیرا بخش معدن اکنون محتاج 
دست نوازش و حمایت است.« 
تحقق رقم پیش��نهادی حقوق 
دولتی معادن در الیحه بودجه 
سال 94 در گرو افزایش تولید و 
فروش معادن است که با توجه 
به ب��ازار جهانی م��واد معدنی، 
کمی بعید به نظر می رسد. با این 
حال قدیر قیافه، رییس انجمن 
س��نگ آهن ایران، کاهش رقم 
پیش بینی شده را برای حقوق 
معدنی اقدامی مثبت می داند. 
او در این زمینه در گفت وگو با 
»فرصت ام��روز« بیان می کند: 
»پیش بینی می ش��ود امس��ال 
و س��ال آینده میزان برداش��ت 
سنگ آهن کاهش داشته باشد 

به ای��ن دلیل ک��ه قیمت های 
جهانی س��قوط کرده و طبیعتا 
بخ��ش خصوصی مانند س��ال 
92 و 93 قادر به تولید و فروش 
نیست. طبیعتا هر چقدر کمتر 
برداشت ش��ود حقوق کمتری 

نصیب دولت می شود.«
او ادام��ه می ده��د: »کاهش 
درآمد حقوق دولتی از اقدامات 
مثبت بودجه اس��ت و نش��ان 
می ده��د، مس��ئوالن دولت��ی 
نس��بت به ش��رایط روز آگاهی 
دارند اما اینک��ه این رقم چقدر 
قاب��ل تحقق باش��د، موضوعی 
است که ش��رایط س��ال آینده 

می تواند نمایانگر آن باشد.«

فشار دولت بر دولتی ها
افزای��ش به��ره مالکان��ه در 
الیحه بودج��ه 94، بند دیگری 
اس��ت که به نوعی فشار دولت 
بر دولتی ها محسوب می شود. 
در ای��ن الیح��ه مصوب ش��ده 
کلی��ه اش��خاص حقیق��ی و 
اس��تخراج کننده  حقوق��ی 
معادن س��نگ آهن ک��ه پروانه 
بهره برداری آنها به نام سازمان 
توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 
ی��ا ش��رکت های تابعه اس��ت، 
موظفن��د باب��ت ح��ق انتفاع 
بهره ب��رداری از معادن فوق، در 
س��ال 1394 معادل 30درصد 
مبل��غ ف��روش محص��والت 
خود اع��م از س��نگ آهن خام، 
سنگ آهن دانه بندی و افشرده 
)کنس��انتره( تحویل��ی ب��رای 
گندله س��ازی درون شرکت و 
کنسانتره فروش��ی به خارج از 
ش��رکت را به خزان��ه داری کل 

کشور واریز کنند. 

معادن��ی نظی��ر گل گه��ر و 
چادرمل��و که از مع��ادن بزرگ 
دولتی محس��وب می ش��وند، 
ش��امل ای��ن بن��د از بودج��ه 
می شوند. این موضوع، موضوعی 
تازه نیست، بلکه از سال ها پیش 
بر س��ر رق��م آن بح��ث وجود 
داشته است و بهره برداران این 
معادن بارها درباره آن صحبت 
ک��رده و آن را نی��ز پرداخ��ت 

کرده اند. 
حاال این بار رق��م 30 درصد 
ب��رای ای��ن مع��ادن در نظ��ر 
گرفته ش��ده که کم��ی باال به 
نظر می رس��د.  اکبریان در این 
زمینه می گوید: »این رقم باالیی 
اس��ت که به اعتق��اد من کمی 
بی انصافی ش��ده است. پیش از 
این نیز م��ا گفته ایم،  نس��بتی 
میان سنگ آهن کلوخه در دل 
کوه ت��ا محص��ول نهایی وجود 
دارد که عددی حدود 20 درصد 
ب��رای آن منصفانه اس��ت. اما 
اکنون 30 درصد مشخص شده 
که کم��ی باال به نظر می رس��د 
اما در هر صورت به��ره مالکانه 
موضوعی توافقی میان دولتی ها 

است.«
ش��رایط گواهی می دهد که 
اوض��اع حاکم بر ح��وزه فلزات 
گرانبها، فل��زات رنگی و به  ویژه 
س��نگ آهن که در ط��ول چند 
س��ال گذش��ته س��هم خوبی 
از تولی��د مع��ادن را ب��ه خود 
اختص��اص داده اند، مناس��ب 
نیست و پیش بینی ها نیز نشان 
از کاهش تولید مع��ادن دارد، 
بنابراین، طبیعی است که رقم 
موردنظر درباره به��ره مالکانه 
و حقوق دولت��ی معادن محقق 

نشود. 

درآمد 15 هزار میلیارد ریالی از حقوق دولتی معادن در بودجه 94

پیشبینیدولتدرستازآبدرمیآید؟

یک مقام مس��ئول با اعالم اینکه 
طرح ه��ای »ایران کد« و »ش��بنم « 
دوب��اره به ش��بکه تجارت کش��ور 
بازمی گردن��د، گف��ت: مع��اون اول 
رییس جمهور دس��تور رسیدگی به 
موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز را صادر کرده اس��ت.  سیدعلی 
معصومی در گفت وگو با مهر افزود: 
طرح »ش��بنم « و کلیات »کدینگ 
کاال « ب��ه تصویب دولت رس��یده و 
توقف اجرای این ط��رح، مقطعی و 
موردی اس��ت و این توقف مقطعی 
برای این است که ایرادات آن برطرف 
شود و در آینده با رفع ایرادات اجرا 
خواهد ش��د. وی با تاکید ب��ر آنکه 
اصل اج��رای ای��ن طرح مش��کلی 
نداش��ت و اج��رای »کدینگ کاال « 
به تصوی��ب کمیس��یون اقتصادی 
دولت رس��یده اس��ت، عنوان کرد: 
اصل ماجرا پذیرفته شده و اختالفی 
در این زمینه نیست و فقط قرار است 

در مورد کیفیت و دامنه اجرایی آن 
در دولت تصمیم گیری شود. بحث 
اصلی بر س��ر دامن��ه کاالها و حجم 
مصرف آنهاس��ت.  معصومی با ذکر 
این مطل��ب که نام طرح »ش��بنم « 
تغییر خواه��د کرد، گف��ت: اجرای 

شناسه کاال و کد رهگیری در دولت 
م��ورد توافق اس��ت ام��ا اینکه چه 
دامنه ای از کاالها را ش��امل ش��ود، 
مش��خص نیس��ت. انتقادی هم که 
نعم��ت زاده، وزی��ر صنعت ب��ه این 
موض��وع وارد کرد هم ای��ن بود که 

این امکان که در مرحل��ه اول برای 
چن��د ه��زار کاالی واردات��ی طرح 
کدینگ اجرا ش��ود، وج��ود ندارد و 
در سطح عرضه با مشکالتی مواجه 
خواهیم ش��د.  وی در مورد ایرادی 
که وزیر راه و شهرس��ازی به قانون 

جدید مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز 
گرفته نیز گف��ت: آخوندی موضوع 
بحث حمل و نق��ل را مط��رح کرده 
اس��ت و اینکه نگرانی برای کاهش 
س��رعت مبادالت در برخ��ی موارد 
وجود دارد اما در اج��را می توانیم با 
حذف نظارت های فیزیکی، عوامل 
انس��انی در فرآین��د بوروکراتی��ک 
کار، نظارت های دس��تی، موردی و 
فنی، کارها را سیس��تماتیک کنیم. 
مدیرکل حقوقی و ام��ور بین الملل 
س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز گف��ت: طیب نی��ا، وزیر اقتصاد 
اصالح فرآیندها را خواستار شد اما 
با اصل قانون هیچ مش��کلی ندارد. 
رییس جمهور و مع��اون اول هم بر 
اجرای قان��ون تاکید داش��تند. این 
قانون دو س��ال اس��ت ک��ه اجرایی 
ش��ده و ب��ا توج��ه ب��ه اقتضائ��ات 
 روز و مش��کالت، ایراده��ای آن

 رفع می شود. 

ایران کد و شبنم دوباره بازمی گردند

مهارت آموزی هر فرد 15دالر ارزش افزوده ایجاد می کند
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گزارش 2 

فعاالن فرش مازندران بی نشانند

 رییس اداره توسعه بازار و امور فرش سازمان صنعت، 
معدن و تجارت مازندران گفت: فعاالن فرش مازندران 
از اینکه مارک و نشانی در کشور ندارند، نگرانند و اظهار 

گالیه می کنند. 
غالمرضا آقاگل زاده، در گفت وگو با ایسنا،  اظهار کرد: 
برندسازی کار یک روزه و یک ساله نیست. تولید فرش 
دستباف با طرح مازندران سال هاست که توسط فعاالن 
این عرص��ه، تعقیب و پیگیری می ش��ود. فعاالن فرش 
مازندران، خواهان ایجاد برند برای فعالیت خود هستند. 
وی یادآور شد: تولید فرش دستباف با طرح مازندران 
سال هاس��ت که توس��ط فعاالن این عرصه، تعقیب و 
پیگیری می شود. اقداماتی نیز از گذشته در این زمینه 

انجام شده است. 
آقاگل زاده، با اشاره به اینکه این طرح از سوی بسیج 
سپاه کربالی مازندران پشتیبانی می شود، افزود: قرار 
است تا پایان دی، طرح توجیهی فرش دستباف با طرح 
مازندران، تهیه و به معاونت بس��یج کشور ارسال و در 
صورت تصویب نهایی، اجرایی شود. در صورت تصویب 
این طرح در معاونت بس��یج کش��ور، طی فراخوانی از 
طراحان و دست اندرکاران دعوت می شود تا نسبت به 
ارائه طرح پیش��نهادی در این زمینه اقدام و در نهایت، 
با انجام مراحل فنی و کارشناس��ی، طرح برتر، انتخاب 

و مبادرت به بافت، تولید، بازاریابی و فروش می شود. 
وی با بیان ض��رورت اجرای طرح گف��ت: این طرح 
خواست و آرزوی چندین ساله فعاالن فرش مازندران 

بوده و جزو سند چشم انداز فرش استان نیز است. 
آق��اگل زاده تصریح ک��رد: برای ایج��اد برند تجاری 
به طی شدن زمان طوالنی نیاز اس��ت. امید است این 
عملیات با موفقیت در آینده ادام��ه یابد تا فرش طرح 
 مازندران برای سال های آتی در بازارهای داخل و خارج 

بدرخشد. 

بازپس گیری 24 هکتار زمین 
شهرک های صنعتی 

مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی تهران 
از بازپس گی��ری 24 هکت��ار زمی��ن ش��هرک های 
صنعتی در اس��تان ته��ران از 72 قرارداد ثبت ش��ده 
 خب��ر داد و ش��رایط پس گرفت��ن اراض��ی صنعتی را 

تشریح کرد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، عل��ی س��لیمانی با اش��اره به 
آخرین آمار پرونده های بررس��ی ش��ده در هیات حل 
اختالف گف��ت: پرونده های��ی از س��نوات اخیر مطرح 
ش��ده بود که براس��اس آنها 274 فقره پرونده فس��خ 
قرارداد ش��د. همچنین 218 مورد نیز امس��ال مطرح 
 کردی��م که در مجم��وع ق��رارداد 326 پرونده فس��خ 

شده است. 
وی افزود: بقیه پرونده ها نیز دارای اس��تمهال است 
که از آنها تعهدنامه محضری گرفته ش��ده تا بتوانند در 
مهلت مشخص، نسبت به رفع مشکل خود اقدام کنند. 
مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی تهران 
با اش��اره به چگونگی فس��خ قرارداد از س��وی شرکت 
ش��هرک های صنعتی تهران گفت: واحدهای تولیدی 
که پس از انعق��اد ق��رارداد نتوانند در مهل��ت قانونی 
ساخت و س��از خود را به بهره برداری برس��انند و پایان 
 کار بگیرند از نظر م��ا به عنوان قرارداد راکد ش��ناخته 

می شوند. 
ام��ا آنهایی که به بهره ب��رداری برس��ند و پس از آن 
دچار مش��کل ش��وند به ما ربطی ن��دارد و نمی توانیم 
 زمی��ن را از آنه��ا بگیری��م بلک��ه خودش��ان بای��د

 بفروشند. 
س��لیمانی با بی��ان اینکه در س��ال ج��اری بیش از 
100قرارداد جدید منعقد کردیم و 222 واحد تولیدی 
جدید نیز در شهرک های صنعتی تهران به بهره برداری 
رس��یده اس��ت ، اظهار کرد: در ش��هرک های صنعتی 
در بخش فعالیت واحدها امس��ال در دو بخش رش��د 
داش��ته ایم که مربوط ب��ه پرونده ه��ای بهره برداری و 
واحدهای تولیدی اس��ت ک��ه پایان کار س��اختمانی 
دریافت کرده اند که در مورد اول 30 درصد و در مورد 

دوم 60 درصد رشد داشته ایم. 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی تهران با بیان 
اینکه در س��ال جاری 147 مورد پایان کار صادر شده 
اس��ت، درباره آخرین وضعیت لکه ها ی��ا مجتمع های 
صنعتی تصریح کرد: در حال حاضر حدود 40 مجتمع 
صنعتی داریم که ش��هرک نیس��تند و متولی خاصی 
هم ندارند و ساخت و سازهای ش��ان مبتنی بر مس��ائل 

فنی نیست.
 درب��اره ای��ن مجتمع ه��ا آنهای��ی ک��ه می توانند، 
به ش��هرک های صنعتی منتق��ل می ش��وند و آنهایی 
که نمی توانن��د، باید ب��ه زون های صنعت��ی قانونمند 

تبدیل شوند. 

تولید کشور با وجود رشد 4 درصد 
هنوز به سطح سال 9۰ نرسیده 

است
مدی��رکل اداره آمارهای اقتصادی بان��ک مرکزی با 
اشاره به رش��د اقتصادی چهار درصدی در شش ماهه 
اول امس��ال و رش��د6/6 درصدی ش��اخص کل تولید 
کارگاه های بزرگ صنعتی گفت: با توجه به عمیق بودن 
رکود در سال های 91 و 92، هنوز به سطح تولید سال 

90 نرسیده ایم. 
علیرضا مقتدایی، در گفت وگو با فارس با اش��اره به 
رش��د 13 گروه صنعتی در س��ه ماه��ه اول و تکرار آن 
در س��ه ماهه دوم، اظهار کرد: همان گروه هایی که در 
سه ماهه اول رشد داشتند، در س��ه ماهه دوم هم رشد 

تولید داشته اند. 
وی با بیان اینکه ش��اخص تولی��د 11 گروه صنعتی 
کاهش یافته، افزود: سال پایه محاسباتی شاخص تولید 
بنگاه های بزرگ صنعتی از 83 به 90 تغییر کرده و در 
محاسبات، سال 90 مبنا در نظر گرفته می شود؛ بررسی 
اعداد و ارقام نشان می دهد هنوز ش��اخص تعدادی از 
گروه های فعالیت های اقتصادی با وجود رش��د مثبت، 

کمتر از ضریب 100 هستند. 

 مدیرعامل دخانیات ایران 
استعفا کرد

معص��وم نجفی��ان از مدیرعاملی ش��رکت دخانیات 
ایران اس��تعفا کرد. به گزارش مهر، معص��وم نجفیان، 
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران در نامه ای خطاب به 
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تعفای 
خود را اعالم کرده است.  گفته می شود این استعفا در 
پی تحوالت اخیر در ش��رکت دخانیات ایران رخ داده 
اس��ت.  وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای اخیر 
حکم  عبدالحمی��د رحمانی خلیل��ی را به عنوان عضو 

هیات مدیره شرکت دخانیات ایران صادر کرده است. 
نعم��ت زاده این حک��م را در راس��تای م��اده 110 
اصالحی��ه قان��ون تج��ارت و تصویب هی��ات وزیران 
صادر کرده اس��ت.  رحمانی خلیلی در ابتدای دهه 80 
مدیرعاملی دخانیات ایران را برعهده داشت که همان 
زمان پرونده های زیادی درباره او در رسانه های کشور 

منتشر شد. 
نجفیان بعد از واگذاری ش��رکت دخانی��ات ایران از 
بهمن ماه 91 تاکنون مدیرعامل این شرکت بوده است. 
بر همین اساس، در حال حاضر 55 درصد سهام شرکت 
دخانیات ایران متعلق به صندوق بازنشستگی فوالد زیر 
نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 40 درصد سهام 

عدالت و پنج درصد سهام ترجیحی کارکنان است. 
ب��ه تازگی مجوز وی��ژه محمدرضا نعم��ت زاده برای 
احداث کارخانه »فیلیپ موری��س« در ایران و واردات 
انحصاری س��یگار این برند جنجال س��از ش��ده است، 
زی��را رییس کمیس��یون اص��ل 90 مجلس، ش��رکت 
»فیلیپ موریس« را براساس گزارش وزارت اطالعات، 
»صهیونیس��تی« عنوان کرده اس��ت.  وزارت صنعت، 
معدن و تجارت هم در واکنش به این ماجرا، توپ را به 
زمین وزارت امور خارجه انداخته و اعالم کرده اس��ت 
که این وزارتخانه دیگر ش��رکت »فیلی��پ موریس« را 
صهیونیس��تی نمی داند.  این پرونده در حال حاضر در 
کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی به صورت 

ویژه در دست بررسی قرار دارد. 

 طوالنی بودن روند صدور 
مجوزهای تجاری در ایران 

 معاون آموزش، پژوهش و فن��اوری وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت مدت زمان صدور مجوز در کش��ور را 
119 روز ذکر کرد و گفت: با اجرای طرح پنجره واحد 
تجاری فرامرزی رتبه فضای کسب و کار ایران در دنیا از 

145 به 88 می رسد. 
به گ��زارش ایس��نا، علی اصغ��ر توفیق اظه��ار کرد: 
هم اکنون بسیاری از سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 
برای اخذ مج��وز در ایران با مش��کالت فراوانی مواجه 
هستند. در ایران 319 روز طول می کشد تا یک مجوز 
به مرحله نهایی برسد و 16مرحله صدور مجوز در ایران 
وجود دارد در حالی که این میزان در سنگاپور 26 روز و 

در هنگ کنگ شش مرحله است. 
معاون آم��وزش، پژوهش و فن��اوری وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت ادام��ه داد: راه بس��یار طوالنی برای 
اینکه یک بازرگان بتواند کارت بازرگانی بگیرد و از آن 
به عنوان مجوزی برای صادرات و واردات استفاده کند 
وجود دارد و در تجارت فرامرزی نیز 16 سازمان درگیر 
هستند؛ به نحوی که تا یک تاجر بتواند کار خود را پیش 

ببرد با یک پروسه طوالنی مواجه می شود. 
توفیق با اشاره به پایین بودن بهره وری و رتبه فضای 
کسب و کار ایران اظهار کرد: این مسئله باید ریشه یابی 
ش��ود و معتقدم که علت آن این ب��وده که محیط های 
مختلف روی هم اثر گذاش��ته اند. ما به دنبال تس��هیل 
تجارت هس��تیم، ول��ی عوامل بیرونی مث��ل تحریم ها 
مانع ایجاد می کند. برای رفع چنین مشکالتی تصمیم 
گرفته ایم که ط��رح پنج��ره واحد تج��اری فرا مرزی 
راه اندازی کنیم که نتیجه آن بهبود فضای کسب و کار و 

افزایش بهره وری خواهد بود. 

تولید 

دخانیات

تجارت

فرش 

صنعت

عسل داداشلو

 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: هر فردی که آموزش مهارت کس��ب 
کند می توان��د 15دالر ارزش افزوده برای 
اقتصاد ایجاد کند.  به گزارش ایرنا، کورش 
پرند افزود: در حوزه آموزش های مهارت نیاز 
به گفتمان جدید داریم زی��را این گفتمان 
می تواند نهاده��ای آموزش وپرورش، علوم 
تحقیق��ات و فن��اوری و س��ازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کش��ور را در بر بگیرد. برای 
گفتمان جدید، باید بتوانیم دستاوردهای 

حوزه مهارت را به ش��کل مکت��وب عرضه 
کنی��م.  ریی��س س��ازمان آم��وزش فنی 
و حرفه ای کش��ور ادام��ه داد: متاس��فانه 
در ای��ن حوزه ب��ه غیر از ی��ک فصلنامه که 
اطالعات ح��وزه مهارت��ی در آن منعکس 
می ش��ود، نش��ریه دیگری نداریم که باید 
هرچه س��ریع تر این نقص را برطرف کنیم.  
وی تاکی��د ک��رد: تالش های بس��یاری در 
حوزه آموزش فنی و حرفه ای کشور انجام 
می ش��ود که باید به درس��تی درخصوص 

آنها اطالع رس��انی ش��ود، باید تعداد قابل 
توجهی مجله در زمینه مهارت داشته باشیم 
تا حاصل تالش ه��ای انجام ش��ده در این 
بخش به درستی اطالع رس��انی شود.  پرند 
درخصوص بهره گیری از فناوری های نوین 
در این بخش نیز گفت: یکی از مباحث مهم 
در زمینه فناوری، ایجاد مکانیزمی اس��ت 
که اختراع��ات مهارت جویان را به س��وی 
محصول محوری و تجاری س��ازی هدایت 
کند.  وی یادآور شد: در صورتی که ترکیبی 

از مراکز رش��د و فن��اوری و خالقیت اتفاق 
بیفت��د ایده ها و نوآوری ها ب��ه آن متصل و 

حلقه ای در این زمینه ایجاد خواهد شد. 
وی با اش��اره ب��ه نح��وه اس��تخدام در 
موسس��ات اف��زود: متاس��فانه برخ��ی از 
کاریابی ه��ا ب��ه س��مت نیازهای ش��غلی 
فعالیت های خود را ساماندهی نمی کنند. 
کش��ورهای  در  بس��یاری  ش��غل های 
توسعه یافته داریم که کاریابی ها افراد را به 

سوی آنها هدایت می کنند. 



در حالی که مجلس با اتکا به 
اظهارات دادس��تان محاسبات 
و گ��زارش دیوان محاس��بات 
بر برداش��ت دول��ت از صندوق 
توسعه ملی پافشاری می کند، 
س��خنگوی دولت روز گذشته 
ب��ا تکذیب دوب��اره برداش��ت 
تاکید کرد بای��د از مردم درباره 
طرح این موض��وع عذرخواهی 
ش��ود. از س��وی دیگر، رییس 
مجلس هم وارد موضوع ش��ده 
و از نماین��دگان منتق��د دولت 
دف��اع کرد. کش��اکش رخ داده 
میان دول��ت و مجلس درحالی 
است که به اعتقاد کارشناسان، 
بررس��ی های کارشناس��انه در 
این باره ب��ه دور از گرایش های 
سیاس��ی، بخ��ش مهم��ی از 
ابهام��ات را برط��رف می کند. 
در  اقتص��ادی  کارشناس��ان 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
ابراز نگران��ی کرده اند که مبادا 
این اختالفات بر اقتصاد کشور 
س��ایه بیفکن��د و ت��داوم این 
بحث ها، بخش های مختلف از 
جمله بازار پولی کشور را دچار 

آسیب کند.

جلسه های تخصصی به 
جای جنجال های رسانه ای

اختالف بین مجلس و دولت 
در برداش��ت چه��ار میلی��ارد 
دالری از صندوق توس��عه ملی 

باید حقیقت یابی شود. 
غالمحس��ین ش��یری، عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس با 
بیان این مطلب گفت: صندوق 
توس��عه مل��ی مقررات��ی دارد 
که باید براس��اس آن به قانون 
عمل کرد. چنانچه الزم باشد از 
صندوق توس��عه ملی برداشتی 
ب��رای ام��وری انج��ام ش��ود 
بایدمطاب��ق قان��ون و مقررات 
باش��د و اگر از صندوق توسعه 
ملی خودس��رانه برداشت شود 
که چنین کاری ممکن نیست 

باید برخورد شود. 
وی افزود: مجل��س و دولت 
در جلس��ه ای بدون رس��انه ای 
ش��دن بای��د مش��کالت درون 
خ��ود را ح��ل و فص��ل کنن��د 
و حقیقت یاب��ی ش��ود و پ��س 
از آن واقعی��ت را ب��رای هم��ه 
آش��کار کنند. ای��ن موضوعات 
ک��ه  نیس��ت  بحث های��ی 
رس��انه ای کنند؛ اختالف نظر 
بی��ن دول��ت و مجل��س باعث 
اختالف و بدگمان��ی در جامعه 

و موجب خوش��حالی دشمنان 
اس��المی  جمه��وری  نظ��ام 
می ش��ود. مجلس و دولت باید 
هماهنگ با ه��م عمل کنند نه 
اینک��ه مباحثی را ک��ه باید در 
جلس��ه های تخصصی بررسی 
ش��ود در تریبون های عمومی 

رد و بدل کنند. 
اقتصادی  کمیس��یون  عضو 
مجل��س در پاس��خ به س��وال 
»فرصت امروز« مبنی بر اینکه 
اگر برداش��تی ص��ورت گرفته 
باش��د، چ��ه اتفاق��ی می افتد 
برداش��تی  چنانچ��ه  گف��ت: 
صورت گرفته باش��د ب��ه گفته 
مجلس اتفاق و مشکل خاصی 
صورت نمی گیرد باید س��ریعا 
منابع دیگر در صندوق توسعه 
ملی جایگزین ش��ود و از سوی 
دیگر، اگ��ر اقدام دول��ت واقعا 
غیر قانون��ی باش��د بای��د با آن 
برخورد ش��ود. ولی بهتر است 
مجل��س و دولت با ه��م بدون 
حضور رسانه ها جلسه بگذارند 
و مشکالت خود را حل و فصل 

کنند. 

اطالعات عملکرد 
صندوق، کارشناسی شود

 جمشید پژویان، کارشناس 
اقتص��ادی در ای��ن خص��وص 
ب��ه »فرص��ت ام��روز« گفت: 
صندوق توسعه ملی دارای یک 
هیأت امنا و ناظرانی اس��ت که 
مسئول هس��تند اطالعات نقل 
و انتقاالت و برداش��ت هایی را 
ک��ه از صن��دوق توس��عه ملی 
می ش��ود، به مجل��س گزارش 
دهند. اختالف نظ��ر مجلس و 

دولت در برداش��ت از صندوق 
توسعه ملی بر س��ر ارقام کمی 
نیس��ت که به راحتی گم شود و 
قابل مخفی کردن باش��د؛ این 
اختالف نظ��ر بای��د جمع بندی 
ش��ود. اس��تخراج اطالعات در 
این باره کار دش��واری نیست و 
به جنجال چه از طرف مجلس 
و چه از طرف دولت نیاز ندارد. 

اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
در ادامه اف��زود: انتظ��ار همه 
از مجل��س و دولت این اس��ت 
که اطالعات دقیقی را منتش��ر 
کنن��د. مث��ال در ش��ش ماهه 
گذشته چه اقالمی به صندوق 
توس��عه ملی وارد و خارج شده 

و به کجا رفته است. 
وی خ�اط���ر نش��ان ک��رد: 
بخش��ی از درآمد ه��ای نفت��ی 
که وارد صندوق توس��عه ملی 
می ش��ود، اطالع��ات آن برای 
ناظ��ر صندوق و هی��أت امنای 
آن کامال در دس��ترس اس��ت 
و می ت��وان از آنه��ا اس��تعالم 
گرفت. ای��ن اطالع��ات را باید 
کارشناس��انی از ش��رکت نفت 
و بانک مرکزی ک��ه بر موضوع 
اش��راف دارند، مورد بررس��ی 
قرار دهند و ب��ا جمع بندی آن، 
اطالع��ات نهای��ی درآمدهای 
ارزی و بخشی را که به جاهای 
مختلف از جمله صندوق رفته 

بیان کنند. 
پژویان تاکی��د کرد: اختالف 
مجل��س و دولت ب��ه احتمال 
زیاد در این اس��ت ش��اید این 
رقم از صن��دوق توس��عه ملی 
برداشته شده، اما به نظر دولت 
ای��ن برداش��ت ص��رف همان 

مواردی شده که موضوع انجام 
وظای��ف صندوق توس��عه ملی 
اس��ت، مثل دادن وام به بخش 
خصوصی و غیره، از همین روی 
چون برداشت مورد نظرصرف 
هزینه ه��ای مجاز ش��ده دولت 
این را برداشت تلقی نمی کند، 
ولی ممکن است مجلس قبول 
نداشته باشد که این برداشت با 
مراحل قانونی آن انجام ش��ده 
باش��د، در نتیجه برداش��ت را 
غیر قانون��ی تلق��ی می کند. به 
نظر من اختالفش��ان در همین 

امر است. 
این کارش��ناس اقتصادی در 
پاس��خ به این پرسش »فرصت 
ام��روز« که اگ��ر برداش��تی از 
صن��دوق توس��عه مل��ی انجام 
ش��ده باش��د، چه تاثی��ری بر 
اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟ 
گفت: اگر اثبات شود این روند 
برداشت از صندوق توسعه ملی 
صورت گرفته، به زیان دولت و 
به ضرر جامعه اس��ت و مردم را 
نسبت به قول دولتمردان مبنی 
بر حفاظت از درآمدهای نفتی 
برای امر توسعه بدبین می کند 
و دش��منان از این اختالف نظر 
سوء استفاده می کنند؛ مجلس 
و دولت باید ب��ا هم هماهنگ و 
همسو باشند و مش��کالت را با 
هماهنگی یکدیگ��ر حل کنند 
و با ابهام افکن��ی یکدیگر را به 

اتهام نبندند. 

دولت ها برخورد خوبی
 با صندوق ندارند 

جلیل قهرمانی، کارش��ناس 
اقتص��ادی ه��م در ای��ن ب��اره 

صن��دوق  زمانی ک��ه  گف��ت: 
توس��عه مل��ی ایجاد ش��د )که 
حس��اب  آن  ب��ه  زم��ان  آن 
ذخی��ره ارزی می گفتند(بن��ا 
بود ش��رایطی فراهم ش��ود که 
حاش��یه درآمده��ای نفتی از 
کس��ر بودجه ه��ای س��نواتی، 
ب��رای ام��ور پای��داری ک��ه به 
مباحث توس��عه ای و نسل های 
آین��ده کش��ور مربوط اس��ت، 
صرف ش��ود اما دولتی که این 
حس��اب را ایج��اد ک��رد خود 
نخس��تین برداش��ت کننده از 
حس��اب بود. دولت نهم و دهم 
هم سیاهه ای از این برداشت ها 
را در کارنامه خ��ود ثبت کرده 
است. در مجموع همه دولت ها 
رابطه خوبی با صندوق توسعه 
ملی نداش��ته اند که من ریشه 
آن را در درج��ه اول ب��ه خاطر 
تنگناهای اقتص��ادی  می بینم 
فش��ارهای  ناحی��ه  از  ک��ه 
خارج��ی ب��ه کش��ور تحمیل 
ش��ده و در درجه دوم از ناحیه 
بی انضباط��ی مال��ی می بین��م 
ک��ه ب��ر بودجه ه��ای س��االنه 
و تخصی��ص مناب��ع ص��ورت 

می گیرد. 
ای��ن کارش��ناس اف��زود: در 
موضوع مورد اش��اره، جنجالی 
که ب��ه راه افتاده اس��ت به نظر 
من اصیل نیس��ت و انگیزه های 
سیاس��ی در آن نقش داش��ته 
اس��ت. مجل��س ب��دون آنکه 
بیفت��د  راه  ب��ه  هیاهوی��ی 
می توانس��ت بحث را ب��ا دولت 
مط��رح کن��د و در ص��ورت به 
نتیجه نرس��یدن، آن را با افکار 
عمومی در می��ان بگذارد. ورود 
نامناس��ب مجلس ب��ه موضوع 
باعث ش��ده ک��ه دولتی ها هم 
ب��ه ش��کل نامناس��بی از اقدام 
خ��ود دف��اع کنن��د. مجل��س 
باید توجه کند ک��ه هدر رفتن 
انرژی اجرایی کش��ور با چنین 
مباحثی اثرات مخرب بیشتری 
نسبت به برداشت غیر قانونی از 

صندوق توسعه ملی دارد. 
ک��رد:  تاکی��د  قهرمان��ی 
حساس��یت مجلس به موضوع 
صن��دوق توس��عه مل��ی قابل 
تقدیر اس��ت، اگر م��ا در همه 
دوره ه��ا چنی��ن حساس��یتی 
اکن��ون وضعی��ت  داش��تیم، 
حساب ذخیره ارزی ما بسیار 
متفاوت ت��ر از ای��ن ب��ود، اما 
نبای��د فراموش ک��رد که یک 
منط��ق درس��ت را نبای��د با 

روش نادرس��تی پیاده کرد.

»فرصت امروز« برداشت از صندوق توسعه ملی را در گفت و گو با صاحب نظران بررسی می کند  

حقیقت برداشت 4 میلیارد دالری از قلک شکسته

گ��زارش  در  مرک��زی  بان��ک 
خالصه تحوالت اقتصادی کش��ور 
در س��ال 92 به تش��ریح عملکرد 
خ��ود در در ای��ن س��ال پرداخته 
است. به گزارش خبرگزاری ها در 
س��ال مذکور می��زان دارایی های 
خارجی این بان��ک افزایش یافته 
اس��ت. براس��اس این گزارش در 
سال ١٣92، در نتیجه دریافت ها 
مع��ادل  ارزی،  پرداخت ه��ای  و 
دالری دارایی ه��ای خارجی بانک 
مرکزی نی��ز ١٣.2 میلی��ارد دالر 

افزایش یافت.
محاس��بات انجام شده در بانک 
مرکزی بیانگ��ر آن اس��ت که در 
حوزه تراز پرداخت های خارجی، 
مازاد حس��اب ج��اری در س��ال 
١٣92 ب��ا 6.4 درص��د افزای��ش 
نس��بت به س��ال ١٣9١ به حدود 

2٨ میلیارد دالر رسید.
در مجموع، به نظر می رسد که 
عملکرد عمومی اقتصاد در س��ال 
١٣92 اگرچ��ه با س��طح آرمانی 
و مطلوب خود فاصله داش��ت، در 
نتیج��ه تا حد زیادی از دش��واری 
اقتضائ��ات  و  بیرون��ی  ش��رایط 
تحمیل ش��ده به مجموعه دولت 

یازدهم متاثر بود.
بان��ک مرک��زی در این س��ال 
از  اس��تفاده  ب��ا  ک��رد  ت��الش 
ظرفیت ه��ای مح��دود موجود و 
فرصت های��ی ک��ه فض��ای بهبود 
تعامالت بین الملل��ی فراهم کرده 
بود، بر چالش های ناشی از تحریم 
و برخ��ی س��وء تدبیره��ای قبلی 
غلبه کند و سکان ثبات و آرامش 

نظام اقتصادی کش��ور باشد.آمار 
و ارقام منتش��ر ش��ده نی��ز موید 
موفقیت نس��بی در دس��تیابی به 

هدف مذکور است.

وضعیت فروش ارز
دربخش��ی از ای��ن گ��زارش به 
عملک��رد بانک مرک��زی در بخش 
ارزی پرداخته شده است.براساس 
این گزارش بانک مرکزی در سال 
92 در مجم��وع در بازار رس��می 
مع��ادل 25٨2١ میلی��ون دالر ارز 
فروخت که در مقایسه با سال 9١ 
حدود ٣٨.٨ درصد کاهش را نشان 

می دهد.
کل ارز فروخت��ه ش��ده در بازار 
رس��می توس��ط بانک مرکزی در 
سال 92 معادل 25٨2١ میلیون 
دالر بود که در مقایس��ه با س��ال 
9١ حدود ٣٨.٨ درصد کاهش را 

نشان می دهد.
از این مق��دار ١940٨ میلیون 
دالر در ب��ازار بین بانک��ی )با نرخ 
مرجع و نرخ روز بان��ک مرکزی( 
و 64١٣ میلی��ون دالر ب��ا ن��رخ 
مبادله ای از طریق مرکز مبادالت 

ارزی عرضه شد.
از ١١ تیرم��اه 92 ن��رخ مرجع 
١2260 ریالی حذف ش��د و نرخ 
روز بان��ک مرکزی مبن��ای کلیه 
محاس��بات قرار گرفت. در س��ال 
مورد بررس��ی یورو ارز مداخله ای 
بانک مرک��زی بود و بی��ش از 40 
درص��د از حج��م ف��روش بانک 
مرک��زی ب��ه ای��ن ارز اختصاص 

داشت.

میزان اوراق مشارکت 
فروخته شده

در س��ال 92 میزان ٨٨9١6.9 
میلی��ارد ری��ال اوراق مش��ارکت 
مرب��وط ب��ه دولت، ش��رکت های 
دولت��ی، ش��هرداری ها و بان��ک 
مرکزی منتش��ر ش��د که از مبلغ 
مذک��ور 4٣42١.5 میلیارد ریال 

)4٨.٨ درصد( به فروش رسید.
در گ��زارش خالص��ه تحوالت 
اقتص��ادی کش��ور در س��ال 92 
آمده اس��ت ک��ه بان��ک مرکزی 
ایران بیش��ترین س��هم از فروش 
اوراق مشارکت به میزان 2١9٣5 

میلیارد ریال را داشت.

روند نزولی شاخص 
ماندگاری سپرده

طب��ق اع��الم بان��ک مرکزی، 
رون��د نزولی ش��اخص ماندگاری 
سپرده ها که از سال 9١ آغاز شده 
بود در س��ال 92 هم ادامه یافت و 

به 24.2 ماه رسید.
بخ��ش  س��پرده های  مان��ده 
غیردولتی نزد بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی در پایان س��ال 
92 به 56١2.6 هزار میلیارد ریال 
رسید که در مقایسه با پایان سال 
9١ رش��د ٣١.2 درصدی را نشان 

می دهد.
س��هم بانک ه��ای غیردولتی و 
موسس��ات اعتباری غیربانکی از 
کل سپرده های بخش غیردولتی 
در پایان س��ال 92 مع��ادل ١.69 
درصد بود که در مقایس��ه با رقم 
مشابه سال قبل ٣.6 واحد درصد 

افزایش داشت.
روند نزولی ش��اخص ماندگاری 
سپرده ها که از س��ال 9١ آغاز شده 
بود در سال 92 نیز ادامه یافت و به 
24.2 درصد ماه رسید.این شاخص 
در س��ال 9١ برابر 2٨.١ درصد ماه 
بود. نس��بت مطالب��ات غیرجاری 
)ش��امل مطالبات از بخش دولتی و 
غیردولتی( به کل تسهیالت ریالی 
بانک ها و موسسات اعتباری با یک 
واحد درصد کاهش از ١4.2 درصد 
در سال 9١ به ١٣.2 درصد در پایان 

سال 92 رسید.

افزایش 14.0 درصدی 
تسهیالت اعطایی به بخش 

تولید
براس��اس گزارش بانک مرکزی 
اقتص��ادی کش��ور  از تح��والت 
در س��ال 92 می��زان تس��هیالت 
پرداختی توس��ط ش��بکه بانکی و 
موسس��ات اعتباری غیر بانکی به 
بخش صنعت و معدن به رقم 706 
هزار میلی��ارد ریال بالغ ش��د که 
نسبت به س��ال قبل ١4.0 درصد 

افزایش نشان می دهد.
می��زان   ،١٣92 س��ال  در 
توس��ط  پرداخت��ی  تس��هیالت 
شبکه بانکی و موسسات اعتباری 
غیر بانک��ی ب��ه بخ��ش صنعت و 
مع��دن ب��ه رق��م 706.60 هزار 
میلیارد ریال بالغ ش��د که نسبت 
به سال قبل ١4.0 درصد افزایش 
نش��ان می ده��د. براین اس��اس 
س��هم بخش صنعت و مع��دن از 
کل تس��هیالت پرداختی در سال 

مزبور 29.9 درصد بود.
بانک صنع��ت و معدن به عنوان 
تنها بان��ک تخصص��ی در بخش 
صنع��ت و معدن در س��ال ١٣92 
مبلغ ١٨.٣ ه��زار میلی��ارد ریال 
تس��هیالت به این بخش پرداخت 
کرده ک��ه نس��بت به س��ال قبل 
نش��ان  افزای��ش  ١١.٣درص��د 

می دهد.
تاس��یس  جوازه��ای  تع��داد 
واحدهای جدید صنعتی و توسعه 
واحده��ای موجود، صادر ش��ده 
از س��وی وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت ١9.٣ هزار فق��ره بود که 
نسبت به س��ال قبل 24.2 درصد 
افزایش داش��ت. س��رمایه گذاری 
مورد نیاز ب��رای احداث واحدهای 
مذک��ور و همچنی��ن فرصت های 
ش��غلی قابل انتظار نیز نسبت به 
سال قبل به ترتیب 9٣.7 و ٣7.7 
درصد افزایش داش��ت. در س��ال 
مورد گ��زارش، در بخ��ش معدن 
تع��داد ٨22 فقره گواهی کش��ف 
با پیش بینی ذخی��ره ای به میزان 
١99١.٣ میلیون تن مواد معدنی 
صادر ش��د. آمار مزبور در مقایسه 
با سال قبل به ترتیب 4.6 و ٨.٣4 

درصد افزایش نشان می دهد.
منظ��ور  ب��ه  س��ال  ای��ن  در 
بهره ب��رداری ب��ا ذخی��ره قطعی 
ت��ن ص��ادر  میلی��ون   4277.٣
شد.ظرفیت استخراج این معادن 
7٨.7 میلی��ون تن برآورد ش��ده 
اس��ت که نش��ان دهنده افزایش 
٨١.5 درصدی ظرفیت استخراج 

نسبت به سال قبل است.

در سال 92 در مقایسه با سال 91

بانک مرکزی 38.8 درصد کمتر ارز فروخت
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خبرنــامه

چاپ طرح جدید 50 هزار تومانی
رییس س��ازمان تولید اسکناس و مس��کوک با بیان 
اینک��ه ایران چ��ک ح��دود 50 درصد ریال��ی ترکیب 
پولی کشور را تش��کیل می دهد از امحای بیش از 500 

میلیون قطعه از این اسکناس در سال خبر داد.
مجید صنیع��ی، در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به 
اینکه ط��رح جدید ایران چک 50 ه��زار تومانی که در 
اواخر ش��هریورماه و در هفته دولت رونمایی ش��د در 
دس��ت چاپ قرار دارد، اظهار کرد: این اسکناس از نظر 
ابعاد کوچک تر و از لحاظ طرح نیز متفاوت از نوع فعلی 

است.
وی درباره زم��ان ورود ای��ران چک ه��ای 50 هزار 
تومانی طرح جدید به بازار گفت: ایران چک های طرح 
فعلی را موجود داریم؛ بنابرای��ن تا زمانی که در جریان 
بوده و موجودی ما به حدی اس��ت که بتوان جایگزین 
کهنه هایی که امحا و از رده خارج می شوند قرار گیرد، 

به انتشار طرح جدید نیازی نیست.
به گفته صنیعی زمانی ایران چ��ک 50 هزار تومانی 
طرح جدید به چرخه پولی کشور وارد می شود که هیچ 
اثری از ایران چک های قدیمی در خزانه بانک مرکزی 
باقی نمانده باش��د و بانک ها اعالم نیاز کنن��د، به آنها 

ایران چک جدید ارائه می شود.

شتاب 7 در سیستم بانکی کشور 
عملیاتی شد

نس��خه جدید نرم افزار س��امانه مرکز شتاب موسوم 
به »ش��تاب 7« پس از ماه ها طراحی, تولید و تست به 

بهره برداری رسید.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ش��رکت خدم��ات 
انفورماتی��ک، در ویرای��ش جدی��د نرم افزار ش��تاب، 
تغییرات گس��ترده ای به وج��ود آم��ده به گونه ای که 
افزایش تن��وع خدمات ش��تاب متناس��ب ب��ا فضای 
گس��ترده کس��ب و کار، ارتق��ای امنیت و همس��ویی 
ب��ا محیط ه��ای بین الملل��ی را پش��تیبانی می نماید. 
این مجموع��ه تغییرات در راس��تای نیاز ه��ای جدید 
ش��بکه بانک��ی، به کارگی��ری اس��تانداردهای نوین و 

ظرفیت سازی مناسب صورت گرفته است.
ارتق��ای اس��تاندارد فن��ی س��وئیچ ش��تاب ب��ه 
آخری��ن ویرایش اس��تاندارد در این ح��وزه(، ایجاد 
تراکنش های شارژ و دش��ارژ کیف پول الکترونیکی، 
ایجاد خالص��ه صورت حس��اب ١0 تراکن��ش آخر، 
ایج��اد تراکنش انتق��ال از کارت به حس��اب، ایجاد 
تراکنش پرداخ��ت اقس��اط و لغو خری��د و افزودن 
الگوریتم های امنیتی قوی ت��ر از مهم ترین تغییرات 

صورت گرفته در شتاب است.
مس��تندات فنی ویرایش »شتاب 7« پس از طراحی 
و تدوی��ن در مهرم��اه 92 در اختی��ار تم��ام بانک ها و 
پیمانکاران آنها قرار داده ش��د تا براس��اس آن ارتقای 

الزم به وجود آید.

ثبات نرخ بانکی 39 ارز 
در مرکز مبادالت

بانک مرکزی نرخ بانکی ٣9 ارز را برای روز یکشنبه 
اعالم کرد، بر این اس��اس نرخ بانکی تمام ارزها نسبت 
به ش��نبه ثابت اس��ت. به گ��زارش ایرن��ا، دالر امریکا 
27,١09 ریال، پون��د انگلی��س 42,١7٣ ریال و یورو 

٣٣,020 ریال تعیین شد.
فرانک س��وئیس 27,466 ریال، کرون سوئد 452,٣ 
ریال، کرون نروژ ٣,6٣١ریال، کرون دانمارک 4,4٣9 
ریال، روپیه هند 427 ریال، درهم امارات متحده عربی 
7,٣٨١ریال، دینار کویت 92,595 ریال، یکصد روپیه 
پاکستان 26,90٨ریال، دینار بحرین 7١,905 ریال و 

دالر سنگاپور 20,4٨6 ریال قیمت خورد.

تاثیر چند بانک 
در رشد نقدینگی و پایه پولی

در س��ال گذش��ته نقدینگی 29.١ درصد و پایه پولی 
١7.٨ درصد افزایش یافت که در این مس��ئله ورود چند 
بانک و موسس��ه به آمار بان��ک مرکزی و انتق��ال اضافه 
برداشت بانک مسکن به اعتبارات مستقیم نقش موثری 
داشته است. به گزارش ایسنا، در سال گذشته نقدینگی 
با 29.١درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل به بیش از 
594 هزار میلیارد تومان رسیده که این رشد در مقایسه با 

سال ١٣9١، 0.9 درصد کاهش دارد.
این در حالی اس��ت که بخش��ی از این افزایش رشد 
نقدینگ��ی به واس��طه ادغ��ام دو موسس��ه صالحین و 
پیش��گامان آتی در بانک آینده در آبان ماه سال قبل و 
اضافه ش��دن آمار پنج بانک ایران زمین، قرض الحسنه 
رسالت، خاورمیانه، بین المللی کیش و ایران و ونزوئال 
در آذرماه همان س��ال بود. در صورت عدم احتس��اب 
آمار دو موسس��ه و پنج بانک جدید در سیستم بانکی 
در س��ال ١٣92، نقدینگی در مقایس��ه با سال ١٣9١ 

حدود 25.9 درصد رشد دارد.
اما س��هم پ��ول از مان��ده نقدینگی در پایان س��ال 
گذش��ته حدود 20 درصد بود که در مقایس��ه با سال 
١٣9١ نزدیک به 4.7 درصد کاه��ش یافته که در این 
میان س��هم س��پرده های دیداری در پایان س��ال در 
مقایسه با مدت مشابه سال ١٣9١ با ٣.١ واحد درصد 

کاهش به ١4.4 درصد رسید.

بر پایه پولی چه گذشت؟ 
بنا بر گزار ش بانک مرکزی پایه پولی در سال گذشته 
حدود ١7.٨ درصد افزایش یافت که در مقایس��ه با رشد 
پایه پولی در سال ١٣9١ حدود 9.٨ درصد رشد کرد. این 
در حالی است که بدهی بانک ها به بانک مرکزی با 9.2١ 
درصد رشد نسبت به پایان سال ١٣9١ و سهمی فزاینده 
معادل ١١ واحد درصد، مهم ترین عامل فزاینده رشد پایه 

پولی در پایان سال قبل بود.
بانک مرکزی در گزارش خ��ود تاکید کرده که هرچند 
به لحاظ آماری مهم ترین دلیل افزای��ش بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی در سال قبل، افزایش اعتبارات مستقیم 
بانک ها بوده است، اما این امر تنها به دلیل طبقه بندی و 
انتقال بخش عمده ای از اضافه برداش��ت بانک مس��کن 
به اعتبارات مس��تقیم بوده و اعتبارات مستقیم در قالب 

قراردادهای جدید به بانک ارائه نشده است.

نسیم نجفی

قیمتنوع ارز 

٣,564دالر امریکا

4,٣47یورو

5,5٨٣پوند انگلیس

٣,١٣5دالر کانادا

97١درهم امارت

٣,620فرانک سوئیس

١,555لیر ترکیه

955ریال عربستان

١,050رینگت مالزی

١2,١50دینار کویت

5٨5یوآن چین

57روپیه هند

29/٨ین ژاپن

٣دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

١,١96,٨اونس طال

442,000مثقال طال

١02,040طالی ١٨ عیار

996,000سکه بهار ازادی

997,000سکه امامی

499,000سکه نیم

272,000سکه ربع

١7٣,000سکه گرمی

برنامه های صالح آبادی
 در بانک توسعه صادرات

 حمایت از توس��عه صادرات به کش��ورهای همس��ایه، 
توس��عه الکترونیک فعالیت ه��ا، تقویت ارتب��اط بانک با 
بازار س��رمایه و توس��عه ابزارهای تامین مالی صادرات از 
اولویت های جدید مدیرعامل بانک توسعه صادرات است. 
دکتر عل��ی صالح آب��ادی دی��روز در مراس��م تکریم و 
معارفه مدیرعامل جدید بانک توس��عه ص��ادرات ایران با 
تبیین اولویت ها و برنامه های جدید خود گفت: این بانک 
تامین  مالی ص��دور نرم افزار، خدمات فنی و مهندس��ی و 
محصوالت دانش بنیان را بیشتر مورد توجه قرار می دهد. 
مدیرعامل جدید بانک توس��عه صادرات ایران با اشاره 
به بحران های مالی، تحریم ها و س��ایر فراز و نشیب ها در 
بازار س��رمایه و ضرورت عبور از این شرایط سخت، گفت: 
بانک توس��عه صادرات هم ماموریتی جز کمک به توسعه 
صادرات غیرنفتی ندارد، هرچن��د تمرکز این بانک تامین 

منابع مالی مورد نیاز در بخش صادرات غیرنفتی است. 
صالح آبادی در این آیین با اش��اره به فلس��فه تاسیس 
بانک توس��عه صادرات و تخصصی بودن بانک اظهار کرد: 
حمایت از توسعه صادرات به کش��ورهای مختلف به ویژه 
همس��ایگان، توجه ب��ه برق��راری روابط بانک��ی باوجود 
تحریم ه��ای موجود، احت��رام به ضوابط بان��ک مرکزی، 
اص��الح فرآینده��ای بانک و توس��عه س��رمایه انس��انی 
متخصص و تحصیلکرده از جمله وجوه تمرکز در فعالیت 

آینده این بانک خواهد بود. 

کمک بانک رفاه به ستاد دیه 
استان خراسان جنوبی

 بان��ک رف��اه کارگ��ران در راس��تای مس��ئولیت های 
اجتماعی خود مبل��غ ٣00 میلیون ریال ب��رای کمک به 

زندانیان معسر استان خراسان جنوبی اهدا کرد. 
از این مبل��غ 200 میلیون ری��ال به اس��تانداری و ١00 
میلیون ریال به ستاد دیه شهرستان قائن اهدا شد. همچنین 
در مراسمی جداگانه بیمارستان تخصصی تامین اجتماعی 
طبس با حضور مس��ئوالن تامی��ن اجتماع��ی و بانک رفاه 
کارگران و جمعی از مسئوالن و مدیران عالی این شهرستان 
افتتاح شد و بانک رفاه کارگران نیز یک دستگاه آمبوالنس به 

این بیمارستان اهدا کرد. 

مشوق های ویژه بانک ملت برای 
دارندگان حساب جام

 بانک ملت برای آن دس��ته از مش��تریانی که حس��اب 
جاری خود نزد بانک ملت را به دستگاه کارتخوان متصل 
کرده اند، در بسته اعتباری پذیرندگان ملت، مشوق های 
جدی��د در نظر گرف��ت. به گ��زاش رواب��ط عمومی بانک 
ملت، با تصویب هیات مدی��ره، پذیرندگان کارتخوان های 
این بانک که نس��بت به اتصال حس��اب ج��اری خود در 
بانک ملت به دس��تگاه کارتخوان منصوب��ه اقدام کنند از 

مشوق های درنظرگرفته شده بهره مند خواهند شد. 
براس��اس این گ��زارش، مش��وق های یادش��ده در دو 
بخش س��رمایه در گردش و س��رمایه ثابت در نظر گرفته 
شده است که براساس آن س��قف تسهیالت قابل اعطا در 
قالب بس��ته پذیرندگان ملت به این دس��ته از مشتریان 
افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه در نرخ س��ود دریافتی 

از مشتریان نیز تخفیفاتی اعمال خواهد شد. 

سکه997 هزار تومان
بازارسکه و ارز دیروز هم روند با ثباتی را تجربه کرد و با 
نوسانات آرامی همراه بود.روز گذشته دالر ٣,564 تومان 
و پوند 5,5٨٣ تومان و ی��ورو4,٣47 تومان را دید.این در 
حالی اس��ت که قیمت طالی ١٨ عیار ١02,040 تومان 
و س��که طرح جدی��د 997,000 تومان و س��که نیم هم 
499,000 تومان قیمت خورد.ه��ر اونس طالی جهانی 

هم به قیمت ١,١96.٨ دالر عرضه شد.

نرخنــامه

بانک نــامه
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 کمیسیون مشترک ایران و 
بالروس برگزار می شود

وزیرصنع��ت، معدن وتج��ارت گف��ت: دوازدهمین 
کمیس��یون مش��ترک ایران و بالروس در م��اه مارس 

برگزار خواهد شد
به گزارش ش��اتا، محمدرضا نعمت زاده، در مالقات 
با والدیمیر ماکی وزیر امور خارجه کش��ور بالروس با 
اشاره به روابط حسنه سیاسی فی مابین دو کشور افزود: 
در بخش های اقتص��ادی، بازرگان��ی و صنعتی روابط 

فی مابین توسعه می یابد. 
وی با بیان مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در برگزاری دوازدهمین اجالس کمیس��یون مشترک 
همکاری های اقتصادی، صنعتی، معدنی، علمی و فنی 
جمهوری اس��المی ایران و جمهوری ب��الروس در ماه 
مارس اظه��ار کرد: این اجالس به منظور بررس��ی روند 
همکاری های اقتصادی و یافتن راه های توسعه مناسبات 
دوجانبه تجاری برگزار می شود. نعمت زاده با بیان اینکه 
بالروس می تواند در همکاری های اقتصادی با کشورهای 
cis )مش��ترک المنافع( مش��ارکت کند، آمادگی ایران 
را برای توس��عه روابط در زمینه های استاندارد، بورس، 
صدور خدمات فنی و مهندس��ی و خدمات نمایشگاهی 
اعالم کرد. در ادامه این نشست وزیر امور خارجه بالروس 
با اشاره به سوابق همکاری های دو کشور گفت: دوکشور 
ایران و بالروس می توانند در زمینه های اقتصادی روابط 

خود را بیشتر کنند. 

بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه 
به مجلس رفت

رییس جمه��وری »الیحه بیمه اجباری مس��ئولیت 
مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل 
اشخاص ثالث« را تقدیم مجلس شورای اسالمی کرد. 

به گزارش مهر، این الیحه به پیش��نهاد وزارت امور 
اقتصادی و دارای��ی در جلس��ه 25 / 8 / 1393 هیات 
وزیران به تصویب رس��یده بود و رییس جمهوری آن را 
در تاریخ 1393/10/1 برای طی تش��ریفات قانونی به 

مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد. 

تعرفه 25 درصدی برای کاالهای 
صادراتی به روسیه 

 رییس کمیس��یون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران 
گفت: تعرفه ترجیحی بین ایران و روسیه وجود ندارد. 
کاالها زمانی که از کشورهای آذربایجان، قزاقستان یا 
ترکمنستان به روسیه صادر می شوند تعرفه صفر درصد 
دارند، ولی همان کاال با تعرفه 25درصدی باید از ایران 

به روسیه صادر شود. 
مسعود دانشمند در گفت وگو با ایسنا نداشتن تعرفه 
ترجیحی با کش��ور روسیه را از مش��کالت مهم حمل 
کاالها به روسیه عنوان و اظهار کرد: اگر صادر کنندگان 
ایرانی بخواهن��د 25 درصد تعرف��ه را از مصرف کننده 
روس دریافت نکنند ضرر می کنند یا اگر بخواهند 25 
درصد را اعمال کنند طبیعی اس��ت که کاالها گران تر 
ش��ده و مصرف کننده روس به س��مت کاالهایی که از 
دیگر کشورها و ارزان تر است س��وق می یابد، بنابراین 
باید هر چه زودتر تعرفه ترجیحی بین ایران و روس��یه 

برقرار شود. 
دانش��مند با اش��اره به اینکه صادرات میوه و تره بار 
به بعضی کشورها بسیار س��نتی انجام می شود، اظهار 
کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط خاصی که برای 
روس��یه به وجود آمده بازار این کش��ور بازار جدیدی 
محسوب می شود که باید این فرصت را غنیمت شمرد 
و با اس��تفاده از ابزار الزم، صادرات م��ورد نیاز را به این 

کشور ترتیب داد. 
رییس کمیس��یون حمل و نقل ات��اق بازرگانی ایران 
گفت: آموزش و امکانات الزم برای بس��ته بندی میوه و 
تره بار برای صادرات به کش��ورهای همسایه و از جمله 
روسیه نداریم و نداش��تن تعرفه ترجیحی نیز از دیگر 

چالش های مهم در این حوزه محسوب می شود. 
وی اظهار کرد: در فصل زمس��تان کاالهای جالیزی 
مثل خی��ار، گوجه فرنگی، فلفل، کاه��و و. . . در جنوب 
کرمان، خوزس��تان ی��ا بندرعباس تولید می ش��ود که 
می توانیم این کاالها را به کشورهای همسایه و از جمله 
روس��یه صادر کنیم، ولی موضوع مهم این اس��ت که 
می خواهیم این کاالها را از این مناطق که گرمس��یری 
هس��تند به کش��وری که دمای منفی 30 درجه دارد 
ارس��ال کنیم، مس��لما اگر ابزار کافی به کار نبریم این 

کاالها یخ می زنند. 
دانشمند ادامه داد: میوه ها و صیفی جاتی که یخ زده 
باش��ند بالفاصله بعد از باز ش��دن یخ فاس��د خواهند 
ش��د، بنابراین باید آموزش کافی و اب��زار الزم را برای 
بسته بندی این کاالها داشته باش��یم تا ماندگاری آنها 
نیز افزایش یابد تا بازار روسیه که بازاری مهم و فرصتی 
مغتنم برای کش��ور ما محس��وب می ش��ود را از دست 
ندهیم.  رییس کمیس��یون حمل و نقل ات��اق بازرگانی 
ایران بیان کرد: باید ای��ن کانتینرهای یخچالی میوه و 
تره بار را بدون یخ زدگی حمل کنند که دمای مناس��ب 

کانیتنر یخچالی باید مثبت چهار باشد. 

بازرس��ی هایی در طول سال 
توسط ناظران استانی به همراه 
مسئوالن ارش��د اداره های کل 
اس��تان ها  از مراکز گردشگری 

انجام می شود.
این نظارت ها شامل خدمات 
ارائ��ه ش��ده از س��وی تم��ام 
تاسیس��ات و مراکز گردشگری 
شامل دفاتر خدمات مسافرتی، 
مراک��ز اقامت��ی، پذیرای��ی و 
بین راه��ی می ش��ود. ام��ا چه 
تمهیداتی به بهتر انجام ش��دن 
این نظارت ها کم��ک می کند؟ 
یکی از فعاالن میراث فرهنگی با 
بیان اینکه نظارت های سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری یک اقدام ضروری از 
جانب این سازمان متولی است، 
به »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
چیزی ک��ه در ح��وزه نظارتی 
س��ازمان باید مورد توجه گیرد، 
واقعیت است. امین طباطبایی 
توضیح می دهد: مسئله این است 
که ناظران االن برای نظارت به 
اس��تان ها سرکش��ی می کنند، 
در صورت��ی ک��ه واقعی��ت این 
اس��ت که مجموعه تاسیس��ات 
گردشگری در زمان هایی تحت 
فش��ار و اوج کاری هس��تند. 
مدیر خان��ه فرهنگ ج��اودان، 
NGO فعال در اس��تان فارس 
با بیان اینکه ممکن است برخی 
خدمات دهندگان گردش��گری 
در زم��ان نظارت ظاهر س��ازی 
کنند و ناظران س��ازمان باید به 
این مس��ئله هم توجه داش��ته 
باش��ند، ادامه می ده��د: به نظر 
من NGO ها به واسطه حضور 
و فعالیت ش��ان در طول سال و 
ارتباطاتی که ب��ا یکدیگر دارند 
در زمین��ه ارزیابی تاسیس��ات 
گردشگری می توانند به سازمان 
کم��ک کنن��د. وی توضی��ح 
می ده��د: م��ا در ط��ول س��ال 

بازدیده��ا و برنامه های��ی داریم 
که می توانیم گوشه چشمی هم 
به کیفیت تاسیسات گردشگری 
داش��ته باش��م و مهم تر از همه 
اینک��ه می توانی��م ای��ن کار را 
رایگان و بدون هی��چ هزینه ای 
انج��ام دهی��م، در حال��ی ک��ه 
س��ازمان میراث فرهنگی برای 
نظارت باید برنامه ریزی و هزینه 
زیادی متحمل شود. طباطبایی 
معتق��د اس��ت NGO ه��ای 
دوس��تدار می��راث فرهنگ��ی 
خیلی خ��وب می توانند در رفع 
تخلفات در خدمات گردشگری 

دوشادوش سازمان باشند. 

سازمان از انفعال خارج 
شود

نظ��ارت س��ازمان س��طحی 
و پیش پ��ا افت��اده اس��ت. این 
مطلب را مدی��ر انجمن جوانان 
می گوی��د.  پ��ارس  س��پید 
علیرضا صادق��ی امیری معتقد 
اس��ت: ناظران عموما مس��ائلی 
را ارزیاب��ی می کنند که ش��اید 
بخ��ش کوچک��ی از مس��ائلی 
مورد توجه گردش��گران باشد. 

این فع��ال می��راث فرهنگی در 
اس��تان مازندران ب��ه »فرصت 
ام��روز« می گوید: من ش��اهد 
نظ��ارت ب��رای متل ه��ای کنار 
دریا بودم، متل هایی که ش��اید 
مجوزشان را از میراث فرهنگی 
نداشته باشند، اما فرم هایی که 
آنها ارزیابی ش��ان را براس��اس 
آن انج��ام می دادند، ب��ه نظرم 
س��وال هایی بود که شاید همه 
آن به گردش��گر ارتباط نداشته 
باشد. او توضیح می دهد: تعداد 
گردش��گردر زمان های مختلف 
س��ال و غیره در صورتی که آنها 
باید می��زان رضایت گردش��گر 
را هم مد نظر داش��ته باش��ند.  
مدیر خان��ه فرهنگ ج��اودان 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری را متولی و 
مسئول واقعیت بهبود خدمات 
گردش��گری عن��وان می کند و 
ادامه می ده��د: هتل ها، متل ها، 
اقامتگاه ها، رس��توران ها و غیره 
هم��ه و همه عموما از س��ازمان 
میراث فرهنگ��ی مجوز ندارند و 
برخی از وزارتخانه های دیگری 
مج��وز گرفته ان��د، در حالی که 

نظارت درستی روی آنها انجام 
نمی ش��ود. این دوستدار میراث 
فرهنگ��ی توضی��ح می دهد: در 
کنار این اقامتگاه ها و ارائه دهنده 
خدمات گردشگری زائر پذیرها، 
محل های��ی ه��م ب��رای اقامت 
مس��افران و زدن چادر از طرف 
ش��هرداری ش��هرهای کالن در 
تعطیالت نوروز و توس��ط ستاد 
تسهیالت س��فر ایجاد می شود 

که نظارت آنها هم مهم است. 
صادقی امیری ب��ا بیان اینکه 
س��ازمان می��راث فرهنگی در 
ارتق��ای خدمات گردش��گری 
بای��د بیش��ترین نق��ش را در 
مس��ئولیت و نظ��ارت داش��ته 
باش��د، ادامه می دهد: سازمان 
و وزارتخانه ه��ای مختلف��ی 
ممکن اس��ت در ایجاد خدمات 
گردش��گری دخیل باش��ند اما 
آنچه ض��روری و الزم ب��ه نظر 
می رس��د و ب��ا توجه ب��ه اینکه 
سازمان دبیر س��تاد تسهیالت 
نوروزی اس��ت، بای��د از انفعال 
خارج ش��ده و باالتری��ن مقام 
ناظر بر خدمات این سازمان ها 

و وزارتخانه ها باشد. 

مس��ئله دیگ��ری ک��ه ای��ن 
دوس��تدار می��راث فرهنگی به 
آن اش��اره دارد، تعریف سازمان 
از نظارت ب��ر این گونه خدمات 
است. او می گوید: با احترامی که 
برای همه ناظران قائل هس��تم، 
می خواهم بگویم هنوز مشخص 
نیست سازمان چه هدفی برای 
نظارت دارد. م��ن وقتی ناظران 
را می بین��م از خودم می پرس��م 
آیا هدف صرفا پر ک��ردن فرم و 
انجام وظیفه اس��ت. در صورتی 
که انتظ��ار دارم االن ک��ه بدنه 
مدیریتی سازمان بهترین بدنه در 
سال های اخیر است به تخلفات 
و اش��تباهاتی که ن��وک پیکا ن 
انتقاده��ا را به س��وی س��ازمان 

می چرخاند، حساس تر باشد. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز« 
16 گروه نظارتی در طول دو ماه 
آینده خدمات گردشگری را در 
اس��تان های هرمزگان، فارس، 
بوشهر، خراسان رضوی و جنوبی، 
اصفهان، چهارمحال و بختیاری، 
یزد، زنج��ان، مرک��زی و تهران 

ارزیابی خواهند کرد. 
مرتض��ی رحمان��ی موح��د 
معاونت گردش��گری س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری در نشس��تی که 
ب��ا ناظ��ران اعزامی داش��ته از 
آنها خواس��ته اس��ت ت��ا برای 
ارزیابی خدمات ارائه ش��ده به 
گردش��گران و مس��افران تمام 
تالش ش��ان را ب��ه کار گیرند و 
نصب ن��رخ ارائه خدم��ات، دارا 
بودن مجوزه��ای الزم، کنترل 
قرارداده��ا، بررس��ی تعهدات 
توره��ای مس��افرتی، مدیریت 
نی��روی انس��انی، کیفی��ت و 
کمیت خدم��ات، بهداش��ت و 
امکانات موجود در تاسیس��ات 
و مراکز گردش��گری را براساس 
دس��تورالعمل ها مورد سنجش 

و ارزیابی قرار دهند. 

ناظران سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به 21 استان می روند
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افزای��ش روزاف��زون تع��داد 
پروازهای مسافرتی و گسترش 
و توس��عه ن��اوگان هوای��ی از 
سال های گذشته فرودگاه را از 
یك محیط فنی كه تنها وظیفه 
مدیریت و كنت��رل تعدادی از 
پروازه��ا را بر عه��ده دارد جدا 
كرده و به آن شاكله ای اقتصادی 
بخشیده است.  سپردن مدیریت 
و هدایت تعداد قاب��ل توجهی 
از فرودگاه ه��ای جه��ان ب��ه 
س��رمایه گذاران غیر دولت��ی و 
بس��ط ید آنها در برنامه ریزی و 
توسعه محیط های فرودگاهی 
باعث ش��ده این مجموعه های 
عظیم پیش از آنكه در چارچوبی 
فن��ی خالص��ه ش��وند منبعی 

درآمدزا تلقی شوند. 
ای��ن سیاس��ت كش��ورهای 
توس��عه یافته كه فرودگاه را به 
دو بخ��ش كامال مجزا تقس��یم 
كرده، امنیت پروازها را در دست 
حاكمیت سیاسی نگه داشته و 
مدیریت را به بخش غیر دولتی 
س��پرده اس��ت، فرودگاه را به 
یكی از سودآورترین حوزه های 
اقتصادی در سال های گذشته 
تبدیل كرده و به دنبال آن سیل 
سرمایه گذاری های جدید را به 

این حوزه كشانده است. 
برپای��ی مرك��ز خری��د و 
پاس��اژهای بزرگ، وارد كردن 
برندهای جهان��ی به این عرصه 
و حتی كس��ب درآمد از محیط 
فرودگاه، پاركینگ های طبقاتی 
و فضاه��ای تفریحی موجود در 
آن س��ودآوری بخش عمده ای 
از سرمایه گذاری های جدید را 
پیش از آغاز چرخ��ه اصلی كار 

تضمین كرده است. 
در ایران ام��ا این تفكر نه تنها 
س��ابقه چندانی ن��دارد كه در 
می��ان س��رمایه گذاران بخش 
خصوص��ی فرصت��ی كام��ال 
فراموش شده به حساب می آید. 
تمرك��ز همه جانب��ه دولتی 
ب��ه اقتص��اد كالن ب��ا محدود 
ش��دن فضای س��رمایه گذاری 
در س��ال های گذش��ته باع��ث 
شده فرودگاه ها تنها به نهادی 
اجرای��ی و بودجه بگی��ر دولت 
تبدیل شوند كه عمده فعالیت 
آنها به اقدامات فنی و مدیریت 
ایمن��ی پروازها مح��دود باقی 

مانده است.  هرچند مدیرعامل 
فعل��ی ش��ركت فرودگاه های 
از  یك��ی  به عن��وان  كش��ور 
بزرگ تری��ن س��رمایه گذاران 
بخش خصوص��ی دراین عرصه 
به حساب آمده و در تاسیس و 
آغاز به كار بخش CIP فرودگاه 
امام خمینی نقش اصلی را ایفا 
كرده است نیز نتوانسته اعتماد 
سرمایه گذاران بخش خصوصی 
برای ورود ب��ه طرح های كالن 
فرودگاهی در كش��ور را جلب 
كن��د.  ب��ه گفت��ه محمدعلی 
ایلخانی، در ح��ال حاضر از 51 
فرودگاه فع��ال در ایران حدود 
48 فرودگاه رس��ما زیان ده به 
حساب می آیند تا به این ترتیب 
94 درصد از فرودگاه های فعال 
ای��ران ب��رای ادامه بق��ا نیاز به 
بودجه دولت��ی و حمایت های 
رسمی حاكمیت داشته باشند. 
این درحالی اس��ت كه وقتی 
طرحی مانن��د CIP فرودگاه 
مهرآباد با حمایت و مش��اركت 
س��رمایه گذار خصوصی كلید 
خ��ورد و پس از مدت��ی به اجرا 
درآم��د به عن��وان یك��ی از 
موفق ترین تجربه های مدیریتی 
در این عرصه به حس��اب آمده 
ت��ا جایی ك��ه پ��ای بانك های 
خصوص��ی ب��رای مدیری��ت و 
هدایت بخش��ی از آن را نیز به 

عرصه باز كرده است. 
CIP ك��ه ب��رای  بخ��ش 
سرمایه داران و ثروتمندانی كه 
تعداد باالیی از پروازهای ماهانه 
را در برنامه خود ثبت كرده اند از 

اهمیت باالیی برخوردار است. 
با توجه به جای��گاه جغرافیایی 
ایران و تعداد باالی مس��افران 
كشورهای حاشیه خلیج فارس 
و ش��یوخ ثروتمند ای��ن حوزه 
می تواند در فرودگاه های جنوبی 
و شرقی كشور به عنوان بخشی 

تاثیرگذار فعالیت كند. 
هرچند تاكنون سیاست های 
مدیرعام��ل جدی��د ش��ركت 
فرودگاه ها نتوانس��ته در شاكله 
اصلی ای��ن س��رمایه گذاری ها 
تغییر ایجاد كند اما نگاه مثبت 
دولت یازدهم به ورود و گسترده 
كردن نق��ش س��رمایه گذاران 
خصوصی در عرصه های كالن 
حمل و نقل باعث شده این امید 
به وجود آید ك��ه فرودگاه های 
ایران نیز در آین��ده ای نزدیك 
در جمع فرودگاه های س��ودده 
جهان جا گیرد. هرچند رسیدن 
به این جای��گاه نیاز به مقدمات 
ویژه ای دارد كه كارشناسان این 
حوزه نس��بت به اجرایی شدن 
تك تك آنها وسواس خاصی را 

مطالبه می كنند. 

مدیریت فرودگاه 
راهبردی دوجانبه 

می خواهد
مدی��ركل س��ابق ف��رودگاه 
مهر آب��اد معتق��د اس��ت برای 
فض��ای  ك��ردن  اقتص��ادی 
فرودگاه های ایران و س��ودآور 
كردن آنه��ا باید مدیریت كالن 
به شكل دوجانبه خدمات دهی 
به مسافر و ایرالین را در دستور 

كار خود ق��رار ده��د.  نصراهلل 
منصورش��یرازی در گفت وگو 
ب��ا »فرصت ام��روز« با اش��اره 
ب��ه تجرب��ه موفق كش��ورهای 
اروپای��ی در تبدی��ل ك��ردن 
فرودگاه های شان به یك محیط 
امن و تضمین ش��ده اقتصادی 
تصریح كرد: بر پایی نمایشگاه، 
فروشگاه، پاركینگ های بزرگ 
و محیط ه��ای تفریح��ی باعث 
ش��ده این روزها در كشورهای 
توس��عه یافته فرودگاه در كنار 
انجام وظایف فن��ی و عملیاتی 
خ��ود به عن��وان ی��ك محیط 
بزرگ اقتصادی و گردش��گری 
مورد اس��تفاده قرار گیرد.  وی 
ادام��ه داد: در ایتالی��ا و آلمان 
ترمینال های مس��افرتی بیش 
از آنكه ش��بیه ب��ه محیط های 
فرودگاهی باش��ند ب��ه فضای 
پاس��اژ و محیط خریدوفروش 
تبدیل ش��ده اند كه این مسئله 
باعث ش��ده در كن��ار جمعیت 
میلیونی مس��افران آنها تعداد 
زی��ادی از توریس��ت ها و مردم 
س��اكن در منطقه نی��ز جذب 
آن ش��وند.  مدی��ركل س��ابق 
ف��رودگاه مهر آب��اد ب��ا اش��اره 
به چن��د تجربه مح��دود انجام 
گرفته در س��ودآوری اقتصادی 
فرودگاه های ایران اظهار كرد: 
در دهه های گذش��ته فرودگاه 
ش��یراز با توجه به امكاناتی كه 
فراهم كرده ب��ود حتی با وجود 
خارج از ش��هر ب��ودن به عنوان 
یك��ی از محیط ه��ای اصل��ی 
تفریحی مردم شناخته می شد 

و در روزه��ای پیك س��فر این 
ف��رودگاه با ش��دت اس��تقبال 
مس��افران روب��ه رو ب��ود. در 
سال های گذش��ته نیز آغاز به 
كار بخش CIP ف��رودگاه امام 
باعث ش��ده بخش عمده ای از 
هزینه های این فرودگاه بزرگ 
تامی��ن ش��ده و س��ودآوری 
حداقلی برای آن به وجود آید. 

به گفته ش��یرازی، اگر دولت 
قصد دارد از این تع��داد باالی 
فرودگاه ه��ای زی��ان ده فع��ال 
در كش��ور بكاهد باید ش��رایط 
سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در این عرصه را تسهیل كرده و 
امكان مانور اقتصادی بیشتری 
ب��ه آنه��ا بده��د، همان ط��ور 
كه ب��ا س��رمایه گذاری بخش 
غیر دولتی پاركین��گ طبقاتی 
فرودگاه مهرآب��اد كلید خورده 
و اجرایی شده اس��ت می توان 
در عرصه ه��ای دیگ��ر نی��ز به 
س��رمایه گذاران ای��ن بخ��ش 

اعتماد كرد. 
وی خاطرنش��ان كرد: برای 
تضمی��ن ش��دن این ش��رایط 
باید در مدیری��ت كالن نگاهی 
دوجانب��ه داش��ت، از یك س��و 
خدم��ات مدنظ��ر مس��افران 
را ارائه ك��رد و از س��وی دیگر 
ب��ه ایرالین ها س��رمایه گذاری 
و توس��عه فرودگاه ه��ا را داد تا 
ب��ه این ترتی��ب ه��ر دو عرصه 
برای اقتصادی ك��ردن محیط 

فرودگاهی هزینه شود. 
هرچند ادامه یافتن تحریم ها 
و محدودیت ه��ای اقتص��ادی 
علی��ه ن��اوگان هوای��ی ایران 
آینده ای��ن عرصه را س��خت و 
قدری ابهام آلود كرده است اما 
با توجه به ظرفیت های بس��یار 
باالی این عرص��ه كه همچنان 
بكر مانده و كس��ی به آنها ورود 
نكرده اس��ت می ت��وان انتظار 
داشت صنعت هواپیمایی ایران 
در كنار بحث فن��ی و عملیاتی 
بتواند به محیطی مناسب برای 
سرمایه گذاران بخش خصوصی 
تبدیل ش��ود. فرودگاه با توجه 
به محیط باثبات و تعداد باالی 
بازدیدكنندگانی كه در روز و ماه 
ثبت می كند یكی از اصلی ترین 
حوزه هایی اس��ت كه می تواند 
در رشد و توس��عه این صنعت 

جایگاهی ویژه ایفا كند. 

زیان دهی 94 درصد از فرودگاه های كشور 

چراسرمایهگذارانبهفرودگاهرویخوشنشاننمیدهند؟

باز هم یكی دیگ��ر از هواپیماهای مالزی 
در آسمان گم ش��د، این خبرناخوشایندی 
بود كه س��واالت و ابهامات اقش��ار مختلف 
از كارشناس��ان هواپیمایی ت��ا مردم عادی 
درباره پدیده جدید گم ش��دن هواپیما در 
 QZ8501 هوا را بیشتر كرد. پرواز شماره
متعلق ب��ه ایرآس��یا یك��ی از ایرالین های 
ارزان قیمت كش��ور مالزی كه ساعت 6:17 
صبح به وق��ت محلی و س��اعت 23:11 به 
وقت گرینویچ از ش��هر س��ورابایا اندونزی 
عازم س��نگاپور بود و قرار بود ساعت 8:30 
صبح در فرودگاه سنگاپور به زمین بنشیند، 
 هرگ��ز به مقص��د نرس��ید و بی��ن زمین و 

هوا گم شد. 
این دومین هواپیمای مالزی است كه به 
سرنوش��ت مبهم مفقودی مبتال می شود و 
دقیقا 9 م��اه پیش پ��رواز 370 هواپیمایی 
مالزی چنین سرنوشتی داشت. این هواپیما 

كه از كواالالمپور، پایتخت مالزی، عازم پكن 
بود به دالیل نامعلومی گم شد كه هنوز هم 
پس از تالش هایی كه 26 كش��ور دنیا برای 
پیدا كردن قطعه ای از این هواپیما كردند، 
هیچ اثری از بقایای آن هواپیما پیدا نش��ده 
است. حال باید برای پیدا كردن سرنخی از 
هواپیمای گم شده روز گذشته وقت و هزینه 

قابل توجهی خرج كنند. 
نكت��ه جالب این اس��ت ك��ه پیش بینی 
می ش��ود محل ناپدید ش��دن این هواپیما 
در 320 كیلومتری جنوب شرقی سنگاپور 
باش��د، این در حالی اس��ت كه هواپیمای 
شماره 370 در شمال ش��رقی كواالالمپور 
ناپدید شده بود كه نشان می دهد محلی كه 
آخرین تماس دو هواپیما را با برج مراقبت 

نشان می دهد، نزدیك به هم هستند. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی 
وزارت حمل و نق��ل اندونزی گفته اس��ت: 

ارتب��اط هواپیما در س��اعت 7:55 بامداد با 
جاكارتا قطع ش��ده اس��ت. این هواپیما در 
حال حركت در مس��یر مشخص شده خود 
و در ارتفاع 32 ه��زار پایی بوده اس��ت كه 
بعد از مدتی به دالی��ل امنیتی و جلوگیری 
از برخورد با ابر ه��ا، از خلبان درخواس��ت 
می شود ارتفاع هواپیما را به ارتفاع 38 هزار 
پایی برس��اند، اما هیچ اث��ری از هواپیما در 

رادار مشاهده نشد. 
 ،320 ایرب��اس  ه�واپ�یم��ای  ای��ن 
162 سرنش��ین داش��ت كه از ای��ن تعداد 
138 نفر انس��ان بالغ و 16 مسافر دیگر نیز 
كودک و هفت نفر از این تع��داد نیز خدمه 
پرواز بوده اند. ملیت مس��افران نیز در حال 

حاضر مش��خص ش��ده اس��ت و ب��ه غیر از 
156 اندونزیای��ی حاض��ر در هواپیما، یك 
سنگاپوری، یك مالزیایی، یك فرانسوی و 

سه نفر از كره جنوبی هستند.
كاپیت��ان پرواز س��ابقه بی��ش از 6100 
س��اعت پرواز و كمك خلبان او نیز بیش از 
2275 ساعت پرواز داشته است. طبق گفته 
مقامات ایر آس��یا، آخرین زمان تعمیرات و 
بررسی های فنی این هواپیما به 16 نوامبر 
2014، یعنی كمی بی��ش از یك ماه پیش 

بر می گردد. 
هر چند اینكه دو هواپیمای كشور مالزی 
در كمتر از یك سال گم شده و یك هواپیما 
هم در اثر اصابت با موش��ك »بوک« 295 

نفر كشته برجای گذاشته، خشم مردم این 
كشور و مسافران و مش��تریان ایرالین های 
ارزان قیمت مالزی را برانگیخته، اما شركت 
ایرآس��یا خدماتی را به اقوام وخانواده های 
ای��ن مس��افران ارائه ك��رده اس��ت كه در 
كشورمان از ایرالین هایی كه سابقه سقوط 
داش��ته اند، چنین خدماتی دیده نمی شود؛ 
خطوط هوایی ایر آسیا در حال حاضر خط 
تلفنی اضطراری را ب��رای تماس خانواده ها 
و دوس��تان افراد حاضر در این پرواز ایجاد 
كرده اس��ت و همچنین فرودگاه »چانگی« 
یك��ی از ترمینال های خ��ود را برای حضور 
خانواده های افراد گمش��ده اختصاص داده 
اس��ت. الزم به ذكر اس��ت، ایرآسیا در حال 

حاضر در شش كش��ور دارای دفتر مركزی 
اس��ت و روزانه 400 پ��رواز به 25 كش��ور 
دنیا انجام می دهد و در ایران هم یك دفتر 
مركزی دارد و چندی پی��ش بیلبوردهای 
تبلیغاتی این شركت در سطح شهر پخش 
بود و حتی برای جذب مس��افران از ترفند 

حمل و نقل رایگان از در من��زل تا فرودگاه 
امام )ره( استفاده می كرد. حال باید دید آیا 
سرنخی از هواپیمای گم شده پرواز شماره 
QZ8501 پیدا می شود یا اینكه سرنوشت 
مس��افران این هواپیما هم مانند مسافران 
هواپیمای بوئینگ 777 مبهم باقی می ماند. 

مالزی باز هم هواپیما گم كرد
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گزارش 2

حمل و نقلمسـکن

سونامی بلند مرتبه سازی 
معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی در نشس��ت خبری 
نخس��تین همای��ش بلندمرتبه س��ازی با بی��ان اینكه 
در طرح جامع ش��هر ته��ران پیش بینی های��ی درباره 
بلندمرتبه سازی شده بود، گفت: هر چند در طرح جامع 
پیش بینی هایی در مورد بلند مرتبه س��ازی شده بود، 
متاسفانه ضوابط به درستی در مرحله اجرا پیاده نشد. 

به گزارش ایلن��ا، پیروز حناچی ادام��ه داد: قوانین و 
مقررات بسیاری برای بحث بلندمرتبه سازی در سطح 
جامع شهر تهران در نظر گرفته شده كه در عمل كمتر 
به این ضوابط توجه ش��ده كه نمونه بارز آن منطقه 22 

تهران است. 
وی ادامه داد: در منطقه 22 ته��ران در حالی كه در 
طرح جامع برای 250 هزار واحد پروانه پیش بینی شده 

بود، اما در اجرا به 650 هزار پروانه رسیده است. 
همچنین در ادامه این نشس��ت سیدمحمد بهشتی 
دبیر كنفرانس نخس��تین همایش بلند مرتبه سازی با 
بیان اینكه پدیده های عجیب مانند بلند مرتبه س��ازی 
بدون اینكه كارشناس��ی ش��وند، وارد كشور می شوند 
و میهمان ناخوانده هس��تند، گفت: هر چند نمی توان 
برای طرح هایی كه به اجرا رس��یده اس��ت، كاری كرد 
اما می توان از اجرای سایر طرح های بلند مرتبه سازی 

غیر مجاز پیشگیری كرد. 
وی با تاكید بر اینكه پدیده بلندمرتبه سازی نه فقط 
تهران بلكه هزار ش��هر دیگر كش��ور را تهدید می كند، 
تصریح كرد: در حالی شهرها اصرار به بلند مرتبه سازی 
دارند كه حتی شهرداری هنوز نردبان را برای این ارتفاع 
از این س��اختمان ها ندارد و در مواقع آتش سوزی هیچ 
كاری نمی توان كرد و هیچ تجهیزاتی برای رفع بحران 

این برج های بلند مرتبه نداریم. 
بهشتی با اش��اره به اینكه در حال حاضر با سونامی 
بلندمرتبه سازی مواجه هس��تیم كه به اپیدمی تبدیل 
شده است و گفت: دیگر موضوع بلند مرتبه سازی فقط 
ایجاد مزاحمت برای ساكنان و مردم شهر نیست بلكه 
موضوع ایمنی اس��ت و باید تمهیدات ایمنی برای این 

بلند مرتبه سازی ها هم در نظر گرفته شود. 
وی با اش��اره به ش��یوع بلند مرتبه س��ازی در سایر 
شهرهای ایران گفت: چندی پیش متوجه شدیم كه در 
یكی از شهرهای كوچك استان آذربایجان شرقی یك 
برج بلند مرتبه با طاق ضربی در حال ساخت است كه 

قطعا این برج قبل از افتتاح فرو می ریزد. 
همچنین در این مراس��م ایزدی، مع��اون وزیر راه و 
شهرسازی با بیان اینكه هر الگویی كه باعث جابجایی 
مردم و جابجایی بافت ها در شهرها شود اشتباه است، 
گفت: هر اقدامی كه باعث ایج��اد جابه جایی جمعیت 
ش��ود چه از طریق بلند مرتبه س��ازی و چ��ه ازطریق 

تجمیع دیگر منسوخ شده است. 
وی ادام��ه داد: البت��ه منظ��ور م��ا این نیس��ت كه 
سیاس��ت هایی مانند تجمیع را باید رد كنیم. معتقدم 
باید ساخت و سازها و حتی سیاست تجمیع با شرایط و 

ویژگی های بافت منطبق باشد. 
معاون وزیر راه و شهرسازی تاكید كرد: طبق آمارهای 
موجود وزارت راه و شهرسازی در چند سال اخیر مردم 
سه منطقه براساس الگوی تجمیع از منطقه خودشان 
اخراج شده اند كه این سیاست در همه جای دنیا مردود 
شده است. این همان حقوق ش��هروندی است كه باید 

رعایت شود. 

تسریع در ساخت 10هزار كیلومتر 
راه با آغاز فروش اوراق مشاركت

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت: در ح��ال 
حاضر10ه��زار و 577 كیلومت��ر از انواع راه ها ش��امل 
سه  هزار و 980 كیلومتر راه آهن، هزار و 199 كیلومتر 
آزادراه و پنج هزار و 398 كیلومت��ر بزرگراه، راه اصلی 
و بهس��ازی در دست س��اخت اس��ت كه فروش اوراق 
مشاركت طرح احداث و بهسازی زیربناهای حمل و نقل 
كش��ور در تس��ریع تكمیل این پروژه ها بس��یار موثر 

خواهد بود. 
به گ��زارش ش��ركت س��اخت و توس��عه زیربناهای 
حمل و نقل، علی نورزاد، تامین منابع مالی را مهم ترین 
مش��كل پی��ش روی اج��رای پروژه های زیرس��اختی 
حمل و نقل دانس��ت و افزود: با توجه به پتانس��یل فنی 
و مهندسی داخل كش��ور، تنها مانع تكمیل پروژه های 
در دس��ت اجرا كمبود اعتبارات اس��ت كه با استفاده 
از روش هایی چون ف��روش اوراق مش��اركت این مانع 
برطرف شده و امكان تكمیل این پروژه ها وجود خواهد 
داشت.  وی الیحه بودجه پیشنهادی سال 1394 را در 
توسعه زیربناهای حمل و نقل 27 هزار و 271 میلیارد 
ریال عنوان كرد و گفت: براس��اس اهداف كمی س��ال 
1394 قرار بر این اس��ت ت��ا ه��زار و 346 كیلومتر از 
انواع راه ها ش��امل 355 كیلومتر راه آهن، 96 كیلومتر 
آزادراه، 437 كیلومتر بزرگراه، 458 كیلومتر راه اصلی 
و بهس��ازی راه های موجود در صورت تامین اعتبار در 

سال آینده به بهره برداری برسد. 
نورزاد یادآور شد: برای تكمیل زیربناهای حمل و نقل 
از اواخر س��ال 90 تا اواخر س��ال 92، س��ه دوره اوراق 
مش��اركت به فروش رفته كه دو ه��زار و 700 میلیارد 
تومان اعتب��ار از این دوره ها به پروژه ه��ای آزادراهی و 

راه آهن تزریق شده است. 
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مردم می توانند 
با خرید اوراق مشاركت عالوه بر دریافت 22 درصد سود، 
در توسعه زیرساخت های حمل و نقل نیز مشاركت كنند 
كه در نهایت این امر با توجه به نقش توس��عه راه ها در 
توسعه اقتصادی به ارتقای كیفی شاكله های اقتصادی، 
اجتماعی، امنیتی و فرهنگی نقاط مختلف كشور منجر 

خواهد شد. 
اوراق مش��اركت طرح احداث و بهسازی زیربناهای 
حمل و نق��ل كش��ور ب��ه ارزش 500 میلی��ارد تومان 
از روز دوش��نبه 8 دی ماه س��ال جاری به مدت س��ه 
روز كاری در ش��عب منتخ��ب بانك تجارت سراس��ر 
كش��ور به فروش می رسد. س��ود علی الحساب ساالنه 
 ای��ن اوراق 22 درص��د، چه��ار س��اله و قاب��ل انتقال

 به غیر  است. 

جواد هاشمی



روز گذشته، بیست  و  نهمین 
دوره تجلی��ل از تولیدکنندگان 
معرف��ی  و  کش��اورزی  برت��ر 
کشاورزان نمونه کشور با حضور 
حسن روحانی، رییس جمهوری 
وزی��ر  حجت��ی،  محم��ود  و 
کش��اورزی برگزار ش��د. در این 
از  رییس جمه��وری  آیی��ن، 
11 تولیدکنن��ده برت��ر بخش 
ک��رد.  قدردان��ی  کش��اورزی 
ای��راد  ب��ا  رییس جمه��وری 
س��خنانی در زمین��ه اقتص��اد 
کش��اورزی و ارتب��اط آن ب��ا 
صنع��ت،  و  محیط زیس��ت 
کش��اورزان و فعاالن این حوزه 
را به تالش بیشتر برای رسیدن 
به امنیت غذایی کشور ترغیب و 

تشویق کرد. 
فع��االن  را  کش��اورزان  وی 
صنع��ت س��بز نامی��د و افزود: 
نیروهای مس��لح و س��الح ها و 
امکان��ات نظامی نش��انه اقتدار 
کشور است، اما تا زمانی که برای 
تامین گندم به کشورهای دیگر 
نیازمند باش��یم، ای��ن اقتدار به 

دست نمی آید. 
روحانی با اشاره به وابستگی 
کش��اورزی و صنعت به یکدیگر 
اظهار ک��رد: کش��اورزی بدون 
صنع��ت امکان پذی��ر نیس��ت. 
کاش��ت، نگهداری )داش��ت( و 
برداشت محصوالت کشاورزی 
بای��د در کن��ار صنعت باش��ند. 
کشاورزی روبه روی صنعت قرار 
ندارد و صنعت باید کش��اورزی 
م��ا را از حالت س��نتی خارج و 

متحول کند. 
وی تاکی��د کرد: کش��اورزی 
س��نتی قدرت رقابت ن��دارد و 
دنی��ای  اقتصاد ، دنی��ای رقابت 
اس��ت. درآمدزایی بزرگ ترین 
محرک در دنیای امروز اس��ت و 
اگر در بخش کشاورزی نتوانیم 
درآمدها را باال ببریم کشاورزی 

تعطیل می شود. 

مهاجرت روستاییان 
پدیده ای رنج آور است

مهاجرت  رییس جمه��وری، 
را  ش��هرها  ب��ه  روس��تاییان 
دانس��ت  رن��ج آور  پدی��ده ای 
و اف��زود: یک��ی از معان��ی این 
کار می تواند پش��ت ک��ردن به 
کش��اورزی باش��د. روستاهای 
ما بای��د زنده و آب��اد بمانند و ما 
باید علل این مهاج��رت را پیدا 
کنیم. دولت در انتظار ش��نیدن 

حرف های کارشناس��ی از سوی 
مراکز تحقیقاتی، دانش��گاه ها، 
و  مرتب��ط  وزارتخانه ه��ای 
همچنین شما کشاورزان است. 

روحانی با اشاره به دو سرمایه 
آب و خاک در کشاورزی گفت: 
ما بای��د خاک را حف��ظ کنیم و 
نگذاری��م یک��ی از نعمت های 
بزرگ اله��ی که منب��ع حیات 
ما اس��ت تخریب ش��ود. ما باید 
با زمین رفتار درس��ت داش��ته 
باش��یم در غیر ای��ن ص��ورت 
زمین خش��م می کند. م��ا باید 
رفتارم��ان را ب��ا زمی��ن تنظیم 
کنیم و نگذاریم شهرس��ازی ها 
زمین های ما را تخریب کنند و 
زمین های درجه یک کشاورزی 

ما تبدیل به شهر شود. 
وی از آب به عن��وان دومی��ن 
سرمایه کش��اورزی یاد و اظهار 
کرد: کش��ور ما از لحاظ اقلیمی 
در منطقه خشک و نیمه خشک 
در  کاف��ی  آب  و  دارد  ق��رار 
اختی��ار نداری��م. هر س��ال نیز 
خشکس��الی ها و درجه حرارت 
در سطح دنیا افزایش می یابد و 
ما به سمت خشکسالی حرکت 
می کنیم، بنابراین باید قدر آب 

را بدانیم. 
روحانی دستاوردهای تمدن 
کهن آبی ایران را نش��انه علم و 
دانش باالی پ��دران و نیاکان ما 
برش��مرد و افزود: در خراس��ان 
جنوبی بیش از 1۶ هزار رش��ته 
قنات وج��ود دارد و این نش��ان 

می ده��د ک��ه اج��داد و 
پدران ما از عل��م و دانش 
باالیی برخ��وردار بودند. 
مث��ال مهندس��ی میدان 
نقش جه��ان اصفه��ان را 
ببینید. ی��ک نمونه امروز 
در ایران نش��ان دهید که 
معماری��ش مانن��د ای��ن 
میدان باش��د. آیا ما امروز 

می توانی��م چنین طراحی هایی 
بکنی��م؟ آیا ما یک آرش��یتکت 
داریم که در این س��طح باشد؟ 
اینجا س��رزمین تمدن اس��ت و 
پدران و اجداد ما از علم و دانش 

بسیاری برخوردار بودند. 

اعتدال یعنی این! 
رییس جمه��ور ب��ا اش��اره به 
برخی کتاب ه��ای تاریخی که 
آغ��از انق��الب کش��اورزی را از 
ای��ران می دانن��د، کش��ور ما را 
دارای تمدنی که��ن به ویژه در 

بخش کشاورزی دانست و تاکید 
ک��رد: باید در کنار کش��اورزی، 
محیط زیست را هم حفظ کنیم. 
در برخی مواقع محیط زیس��ت 
مقابل کشاورزی قرار می گیرد، 
مثال می گویند، آب فالن س��د 
را ب��ه زمین ه��ای کش��اورزی 
ندهی��د و آن را به ف��الن تاالب 
بدهی��د ک��ه در حال خش��ک 
ش��دن اس��ت و دولت باید بین 
صنعت و کشاورزی، کشاورزی 
و محیط زیس��ت، کش��اورزی و 
تجارت ارتب��اط و اعتدال ایجاد 
کن��د و اعتدالی که ای��ن دولت 

می گوید یعنی این. 
روحان��ی خواس��تار افزایش 
درآمد کش��اورزان ش��د و ادامه 
داد: اگر ای��ن کار صورت نگیرد 
کش��اورزان شغل ش��ان را رها 
می کنند. محصول کش��اورزی 
در بازار مص��رف  با قیمت خوب 
و باالیی ب��ه فروش می رس��د، 
اما پولی که به دس��ت کش��اورز 
می رس��د بس��یار پایین است، 
بنابراین باید در این زمینه تدبیر 

شود. 
وی ب��ه کش��اورزان وع��ده 
تس��هیل در کار داد و گف��ت: 
تولید با شما کشاورزان، تسهیل 
با دولت و تدبیر نی��ز با خدا. اگر 
بتوانیم یک واسطه را هم به نفع 
کشاورز کم کنیم تحول زیادی 
انجام می ش��ود. ما باید سیستم 
توزیع و اتصال صحیح و درست 
میان بازارهای نهایی مصرف با 

مراکز اصلی تولی��د ایجاد کنیم 
وزارت  و  وزارت کش��اورزی  و 
صنعت نیز بای��د در این زمینه 

چاره ای بیندیشند. 
همچنین  رییس جمه��وری 
ب��ر ایج��اد صنای��ع تکمیلی و 
تبدیل��ی در بخش کش��اورزی 
تاکی��د و اظه��ار ک��رد: در کنار 
تولی��د باید صنایع��ی تکمیلی 
ایجاد شوند و صنایع مکمل در 
کنار محصوالت کشاورزی قرار 
گیرند تا با تبدی��ل آن محصول 
کش��اورزی ب��ه ی��ک محصول 

دیگر، ارزش اف��زوده در بخش 
کش��اورزی باالتر برود. بنابراین 
خدم��ات و کش��اورزی بای��د با 
صنعت حل ش��ود تا سود دهد 
و کش��اورز نیز در برند و صنعت 

سهم داشته باشد. 

 لوح و کف زدن 
دردی دوا نمی کند

رییس دول��ت یازدهم دادن 
ل��وح تقدی��ر و ک��ف زدن برای 
کشاورزان نمونه را تنها یک قدم 
کوچک دانس��ت و افزود: ما باید 
برای افزایش کش��اورزان نمونه 
در کش��ور راه حل پی��دا کنیم و 
ببینی��م چگونه ای��ن کار ادامه 

پیدا کند. 
روحانی با اش��اره به اقدامات 
دول��ت در زمین��ه کش��اورزی 
گف��ت: دولت در این ش��ش ماه 
از نخس��تین جلس��ات به فکر 
کش��اورزی ب��وده و از هم��ان 
روزهای اول دنبال آن بودیم که 
چگونه کود مورد نیاز کشاورزان 
را وارد کشور کنیم و گاهی وزیر 
کش��اورزی در جلس��ات هیات 
دول��ت داد می زد ک��ه کود چه 
ش��د، پاییز نزدیک است زودتر 

آن را وارد کنید.
 البته این داد زدن وزیر نشان 
از آن دارد ک��ه دارد دلس��وزی 
می کند! اینکه 1۲ ش��ب به بعد 
زنگ می زنم و می بینم که هنوز 
وزی��ر در دفتر کارش اس��ت به 
من امید می دهد. برخی از وزرا 
و مس��ئوالن رده ب��االی 
کشور در طول روز 1۴ تا 
1۶ س��اعت کار می کنند 
که این بس��یار ارزشمند 
رییس جمهوری  اس��ت. 
رس��یدن ب��ه خودکفایی 
محص��والت  هم��ه  در 
کش��اورزی را امکان پذیر 
ندانس��ت و گف��ت: ما در 
بسیاری از محصوالت می توانیم 
ت��ا م��رز خودکفای��ی برس��یم 
همچنان ک��ه وزیر کش��اورزی 
گفت ب��رای روغن کل��زا تالش 
می کنیم، بعضی کشورها در این 
زمینه به خودکفایی رسیده اند و 
از آن تحت عنوان انقالب زرد نام  

برده اند.
 

آثار مطلوب مدیریت آب 
هویدا می شود

وی ب��ا اش��اره ب��ه اهمی��ت 
سرمایه گذاری دولت در زمینه 

آب گف��ت: دولت بای��د در این 
زمین��ه س��رمایه گذاری کند تا 
از آب بهره ب��رداری ش��ود. اگر 
ما بتوانی��م 1۰ درص��د در آب 
صرفه جوی��ی کنی��م ش��رایط 
متحول خواهد ش��د. دولت در 
زمین��ه به��ره وری آب حرکت 
بس��یار خوبی را ش��روع کرده و 
آثارش را امس��ال و س��ال های 

آینده خواهید دید. 
روحانی با انتقاد از رس��انه ها 
در پوشش ندادن خدمات دولت 
گفت: خیلی از رسانه ها به دولت 
کمک نمی کنند و صداوس��یما 
از فرص��ت انتق��اد صددرص��د 
اس��تفاده می کند که این خوب 
است، اما در بیان خدمات دولت 
زبانش نمی چرخد، شاید اشکال 
در دوربین ها و فرستنده هاست. 
وی افزود: این دولت در طول 
1۶ م��اه کاری ک��ه در زمین��ه 
آب انج��ام داده بی نظیر اس��ت. 
در زمین��ه خری��د محصوالت 
کش��اورزی قدم ه��ای خوب��ی 
برداش��ته ش��د و تعیین قیمت 
تضمین��ی گن��دم، دادن پ��ول 
سروقت به کش��اورزان و دادن 
ماش��ین آالت از کارهای خوبی 
بوده که انجام گرفته اس��ت. ما 
می فهمی��م کش��اورزی چقدر 
مهم است و می دانیم که تخلیه 
روس��تا چقدر خطرناک است و 
می دانیم که درآمد کشاورز باید 
باال ب��رود و محصوالتش صادر 

شود. 
رییس جمه��ور ب��ا تاکید بر 
اینکه م��ا باید س��بک زندگی 
م��ردم را در نح��وه مص��رف 
مواد غذایی عوض کنیم، گفت: 
باید تالش کنیم مصرف مردم 
در زمینه لبنی��ات افزایش یابد 
و دروازه ص��ادرات را باز کنیم 
ت��ا بتوانی��م کش��اورزی مان را 
محق��ق س��ازیم. کش��اورزی 
س��تون اقتصاد کش��ور است و 
دولت تمام تالش خود را برای 
آنکه ارزش اف��زوده محصوالت 
کش��اورزی ب��اال ب��رود خواهد 
کرد ت��ا ش��رایط و جاذبه الزم 
برای حرکت بیشتر کشاورزان 

فراهم شود. 
روحانی در پایان خاطرنشان 
ک��رد: امیدواری��م کش��اورزی 
کش��ور  سراس��ر  در  برت��ر 
توس��عه یاب��د و کش��اورزان ما 
 روزهایی با س��رافرازی بیش��تر

 داشته باشند. 

روحانی در جمع کشاورزان نمونه خبر داد

تقسیمآببینکشاورزانوتاالبها

دبیر انجم��ن ارگانی��ک ایران 
از کش��ت و تولی��د محص��والت 
ارگانیک زراعی و باغی در س��طح 
۴1 ه��زار هکتار از اراضی کش��ور 
خبر داد و گفت: 5۰ درصد از این 

تولیدات صادر می شود. 
ایرن��ا، مه��دی  ب��ه گ��زارش 
مهدی پ��ور در همایش ملی تولید 
و تج��ارت محص��والت ارگانیک 
در گ��رگان اظهار داش��ت: عالوه 
بر این مقدار اراض��ی، در 39 هزار 
هکتار اراضی کشور نیز به صورت 
طبیعی محصوالت ارگانیک تولید 

می شود. 
وی با اش��اره به اهمیت کش��ت 
و تولی��د محص��والت ارگانی��ک 
اف��راد،  س��المتی  درحف��ظ 
محیط زیس��ت و تجارت خارجی 
گفت: ب��رای تحقق اه��داف مورد 
نظر در این س��ه ح��وزه چاره ای 
ج��ز توجه و توس��عه کش��ت این 

محصوالت نداریم. 
ک��رد:  اضاف��ه  مهدی پ��ور 

اکن��ون در 1۶۴ کش��ور به وی��ژه 
محصوالت  اروپایی،  کش��ورهای 
ارگانی��ک تولی��د می ش��ود که از 
س��ابقه چندده��ه ای برخ��وردار 
هس��تند درحالی که در ایران این 
فعالیت ها از حدود یک دهه پیش 

آغاز شده است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه تولی��دات 
محص��والت ارگانی��ک در ترکیه 
افزود: این کشور 5۰۰ هزار هکتار 

از اراض��ی زراعی و باغ��ی خود را 
ب��ه تولی��د محص��والت ارگانیک 
اختص��اص داده اس��ت و از ای��ن 
طریق ضم��ن تولی��د محصوالت 
س��الم ب��رای ش��هروندان خود، 
حضوری فع��ال نی��ز در بازارهای 

خارجی دارد. 
دبیر انجم��ن ارگانی��ک ایران 
خاطرنشان کرد: انجمن ارگانیک 
ایران از شش س��ال پیش فعالیت 

خ��ود را آغاز ک��رده و با تش��کیل 
کمیس��یون های تخصصی و فنی، 
اقدامات خوب��ی در زمینه ترویج 
فرهن��گ تولی��دات محص��والت 
ای��ن  ب��ر  نظ��ارت  و  ارگانی��ک 

محصوالت داشته است. 
مهدی پ��ور افزود: ای��ن انجمن 
در 15 اس��تان نمایندگ��ی دارد و 
35 فروش��گاه عرض��ه محصوالت 
کش��ور  س��طح  در  ارگانی��ک 

راه اندازی ک��رده و در عین حال از 
توزیع ۴5 محص��ول غیر ارگانیک 
که به نام محصول ارگانیگ عرضه 

می شد، جلوگیری کرده است. 
ارگانی����ک  محص����والت 
محصوالتی هس��تند که در تمام 
مراحل رش��د با سیس��تم طبیعی 
هماهن��گ ب��وده و در خاکی که 
از چن��د س��ال قب��ل هیچ گون��ه 
س��موم دفع آفات گیاه��ی نظیر 
و  قارچ کش ه��ا  علف  کش ه��ا، 
مواد ش��یمیایی در آن اس��تفاده 
نش��ده و فق��ط ب��ا م��واد طبیعی 
مانند کمپوس��ت گیاه��ی تقویت 

می شود، رشد می کنند. 
در ترکیبات میوه های ارگانیک 
هیچ گونه اص��الح ژنتیکی صورت 
نمی گی��رد و از گازها برای رش��د 
زودرس میوه ها استفاده نمی شود 
و به همی��ن دلیل رن��گ این نوع 
میوه ه��ا طبیع��ی اس��ت و خیلی 
پررنگ یا کمرنگ تر از حد معمول 

نیست. 

تولید محصوالت ارگانیک در 41 هزار هکتار از اراضی ایران

دوشنبه
87 دی 1393 www.forsatnet.irشمــاره 124 آب و غـذا

آمار متناقض تولید برنج در کشور

دبی��ر انجمن برن��ج ب��ا بی��ان اینک��ه وزارت جهاد 
کش��اورزی و مس��ئوالن اس��تان های برنج خی��ز نظر 
واح��دی در م��ورد میزان تولی��د برنج ندارن��د، گفت: 
واردات برنج در زمان کاشت، داش��ت و برداشت نباید 
رسانه ای ش��ود.  جمیل علیزاده ش��ایق در گفت وگو با 
مهر، اظهار کرد: وزارت جهاد کش��اورزی میزان تولید 
برنج در س��ال جاری را دو میلیون تن اعالم کرده است 
در حالی که آمار استان های برنج خیز عدد دو میلیون و 

3۰۰ هزار تن را نشان می دهد. 
وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید تکلیف 
خود را روش��ن کند به این معنا که یا به استان ها اعالم  
می کند با وزارتخانه هماهنگ باش��ند ی��ا خودش را با 

آنها هماهنگ کند. 
دبیر انجمن برنج کش��ور در مورد ممنوعیت واردات 
برنج نیز گفت: اصط��الح ممنوعیت واردات برنج، اصال 
اصطالحی علمی نیس��ت، مگر می شود واردات ممنوع 

شود؟ 
ش��ایق اضافه کرد: زمانی که با یک کش��ور قرارداد 
واردات برنج بسته و ثبت سفارش داده می شود ممکن 
اس��ت محموله وارداتی در میان راه دچ��ار معضالتی 
ش��ود و با تاخیر به مقصد برس��د، بنابرای��ن نمی توان 
گفت برنجی که سال قبل قراردادش بسته شده دقیقا 
چه زمانی وارد کش��ور می ش��ود، در نتیجه نمی توانیم 

بگوییم واردات از فالن تاریخ ممنوع است. 
وی تصریح کرد: تنها راه این موضوع آن است که در 
زمان کاشت، داشت و برداش��ت واردات محصول برنج 
رسانه ای و اعالم نشود؛ تنها کس��انی بدانند برنج وارد 
شده که به نوعی با این واردات درگیر بوده اند از جمله 

گمرک، واردکنندگان وغیره. 
ش��ایق با بیان اینکه وزارت جهاد کش��اورزی پس از 
عید تاکنون چندین ب��ار اعالم ک��رده واردات ممنوع 
ش��ود، گفت: تا آخر آبان ماه 77۰ هزار ت��ن برنج وارد 
شده و تاکنون به 9۰۰ هزار تن رسیده ضمن اینکه این 

واردات رسانه ای نیز شده است. 

مشکالت را همه می دانیم
کی نوبت به عمل می رسد؟ 

دیروز کش��اورزان نمونه با امی��دی وصف ناپذیر در 
سالن اجالس س��ران دور هم جمع ش��دند تا سخنان 
باالتری��ن مق��ام اجرای��ی کش��ور را بش��نوند. همان 
کش��اورزانی که با مش��کالت عدیده  تولی��د و فروش 
محصوالت شان دس��ت وپنجه نرم می کنند اما باز هم 

تامین غذای کشور در اولویت کار آنهاست. 
رییس جمهوری پس از تعری��ف و تمجید از وزیران 
و سخت کوشی آنها کش��اورزی را قدرت و اقتدار ملی 
معرفی کرد و ای��ن بخش را حت��ی از نیروهای نظامی 
باالتر دانس��ت. اما س��والی که ش��اید در ذه��ن تمام 
کشاورزان حاضر در سالن و دست اندرکاران این حوزه 
نقش بس��ت، این بود که اگر کش��اورزی به این اندازه 
مهم اس��ت، چرا اکن��ون جایگاه آن در اقتصاد کش��ور 

نامعلوم و پایین تر از دیگر بخش هاست؟ 
آقای روحانی؛ ش��ما که به گفته خودت��ان از همان 
روزهای اول تش��کیل دولت به فکر کش��اورزی بودید، 
اکنون از کشاورزان گوجه کاری که کل سرمایه شان را 
به خاطر سو ءمدیریت ها از دست داده اند، باخبرید؟ یا 
کشاورزانی که در شمال غربی کشور چغندر می کارند 
و صدای مظلومیت ش��ان به گوش کس��ی نمی رس��د، 
چگونه می توانن��د دردش��ان را بازگو کنن��د؟ یا اصال 
برنج کاران و س��بزی کاران جن��وب تهران ک��ه بنا به 
دالیلی س��همیه آب ندارند و متهم به اس��تفاده از آب 

فاضالب برای آبیاری مزارع شان هستند، چطور؟ 
آقای روحانی؛ درست است که ش��ما از هر انتقادی 
اس��تقبال می کنید اما این س��طور نه نقد اس��ت و نه 
گالیه. اینها واقعیت های بخش کش��اورزی ما هستند 
که بس��یاری از آنها روزبه روز وخیم تر و اس��ف بارتر از 
دیروز می ش��وند. وقتی کش��اورزان منطقه ای خاص، 
مشکلی برای فروش محصوالت ش��ان پیش می آید، تا 
مسئوالن مربوطه بخواهند تش��کیل جلسه دهند و با 
همفکری، معض��ل پیش آمده را ح��ل کنند، محصول 
مورد نظر روی دست کش��اورز می ماند و دیگر تازگی 
روز اول را نخواهد داش��ت، بگذری��م از اینکه خیلی از 
محصوالت فس��ادپذیری باالی��ی دارن��د و باید هرچه 

سریع تر مصرف شوند. 
آقای روحانی؛ شاید اینها نمونه ای از خروار باشند و 
در سطح کالن به چش��م نیایند اما یادآور ضرب المثل 
معروف »قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا ش��ود« 
است. امروز از دس��ت دادن حتی یک کش��اورز یعنی 
فاجعه. چند هفته پیش با کش��اورز روستایی صحبت 
می کردم که با صدایی بغض آلود می گفت: من پس��رم 
را   هن��گام کار در مزرع��ه از دس��ت دادم و در فص��ل 
برداش��ت، حتی هزین��ه ای که برای کاش��ت محصول 
خرج کرده بودم، برنگشت.  به هر ترتیب، قصد نگارنده 
از نوش��تن این س��طور، طرح یک پرس��ش از شخص 
رییس جمهور است. ایش��ان در بخشی از سخنان خود 
بر رعایت اعتدال بین کش��اورزی و صنعت، کشاورزی 
و محیط زیس��ت و از همه مهم تر کش��اورزی و تجارت 
تاکید کردند. ش��کی نیس��ت ک��ه هر تولی��دی بدون 
برخورداری از بازار فروش، نابود خواهد ش��د. ش��بکه 
توزیع ش��اخه اصلی تجارت اس��ت. بنابرای��ن توجه به 
آن به نفع تولیدکنن��ده و مصرف کنن��ده خواهد بود.  
مدت هاست تمام مسئوالن از جمله ش��خص وزیر، از 
نحوه ف��روش و توزیع محصوالت کش��اورزی گله مند 
هس��تند اما تا همین ام��روز، اتفاق خاصی ک��ه بتواند 
کش��اورز را از مهلکه دالل بازی ها و سودجویان نجات 
دهد، نیفتاده است. معلوم نیس��ت که این دالل ها چه 
کس��انی هس��تند که در همه بازارها حض��وری فعال 
دارند؟ به طوری که حتی زودت��ر از دولت، اتحادیه ها و 
تعاونی ها وارد عمل می ش��وند و هم از جیب کش��اورز 
می برند و ه��م مصرف کننده.  سال هاس��ت که با کلمه 
»دالل« به عن��وان متهم اصلی بیماری ت��ورم و گرانی 
آش��ناییم اما این ویروس مقاوم با چ��ه آنتی بیوتیکی 
و از چه راهی ریش��ه کن خواهد ش��د، معلوم نیس��ت. 
همیش��ه وقتی علت گرانی محصوالت کشاورزی را در 
بازار می پرس��یم، جواب تنها یک کلمه است: »دالل«.  
حال س��وال اینجاس��ت که وقت��ی علت اصل��ی  البته 
به زعم برخی مقام ها  معلوم اس��ت، چرا ب��ا آن مقابله 
نمی شود؟ چرا وارث اصلی سود به جای کشاورز، دالل 
است؟ البته وزیر جهادکش��اورزی چندین بار از ایجاد 
زنجیره تولید و فروش مستقیم محصوالت توسط خود 
کشاورزان سخن گفته است ولی آیا می توان گناه همه 
ناکامی ها و برنامه ریزی های ضعیف را زیر سایه دالل ها 
مخفی کرد؟ امروز وقت عمل است،مش��کالت را همه 

می دانند.

یادداشت خبر

وحید زندی فخر

بازار

لبنیات

کشت

دولت باید بین صنعت و کشاورزی 
کشاورزی و محیط زیست، کشاورزی 
و تجارت ارتباط و اعتدال ایجاد کند 

و اعتدالی که این دولت می گوید 
یعنی این. 

صنایع لبنی قیمت برخی 
فرآورده  ها را کاهش دادند

دبیر انجمن صنای��ع لبنی از کاه��ش قیمت برخی 
محصوالت لبنی در یک ماه اخیر خبر داد. 

رضا باکری در گفت وگو با ف��ارس، گفت: در یک ماه 
اخیر برخی کارخانه های صنایع لبنی به دلیل انباشت 
محصول در انبارها و به فروش نرسیدن تولیدات شان، 
به صورت داوطلبانه قیمت بعضی از محصوالت شان را 

کاهش داده اند. 
وی در مورد دلیل کاهش قیم��ت محصوالت لبنی 
اظهار کرد: کاهش تقاضا به عل��ت پایین آمدن قدرت 
خرید مردم، دلی��ل اصلی این کاه��ش قیمت ها بوده 

است. 
دبیر انجمن صنایع لبنی در پاس��خ به این سوال که 
در کنار کاهش قیمت برخی محصوالت کیفیت ش��ان 
نیز پایین آمده اس��ت، گفت: از ای��ن موضوع اطالعی 
ندارم و نباید چنین اتفاقی افتاده باش��د، زیرا هدف از 
کاهش برخی  محصوالت لبنی جلوگیری از انباش��ت 
محصول در انبارها و به فروش رساندن آن محصوالت 
بوده اس��ت که اگ��ر کیفی��ت آن پایین بیای��د، قطعا 
محصوالت به ف��روش نمی رود و دوب��اره صنایع لبنی 

ضرر می کنند. 

سهم یک درصدی ایران در 
صادرات غذاهای حالل

رییس کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی 
اتاق بازرگانی گفت: س��هم جمهوری اسالمی ایران در 
صادرات غذاهای حالل در جه��ان کمتر از یک درصد 
اس��ت، بنابراین برای به دست آوردن س��هم مناسب از 

این بازار به تالش های جدی تری نیاز داریم. 
شمس��علی هادیزاده در گفت و گ��و با ایرن��ا، افزود: 
هم اکنون حت��ی کش��ورهای غیرمس��لمان در زمینه 

تولید و صادرات غذاهای حالل فعالیت می کنند. 
وی اظهار ک��رد: در حال حاضر مالزی س��هم باالیی 
در صادرات غذاهای حالل دارد و می توان گفت بخش 
عمده ای از بازار این نوع غذاها در دس��ت این کش��ور 

است. 
محمدج��الل عباس��ی ش��وازی، رییس موسس��ه 
مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کش��ور 
چندی پیش اعالم ک��رد: هم اکنون حدود یک میلیارد 
و ۶۰۰ میلیون نفر یا حدود ۲5 درصد جمعیت دنیا را 
مس��لمانان تش��کیل می دهند که این میزان در آینده 

همچنان رشد خواهد کرد. 
وی تاکید کرد: دیگر نمی گویم ب��رای این مهم نیاز 
به عزم ملی داریم، زیرا با وجود ای��ن تاکیدات تاکنون 
نتوانس��ته ایم س��هم قابل توجه��ی در ب��ازار صادرات 
کاالهای ح��الل به دس��ت آوری��م؛ بلکه معتق��دم به 
 ع��زم »جدی« ب��رای تحرک بخش��یدن به ای��ن بازار 

نیاز داریم. 
وی گف��ت: هم اکنون در خصوص ب��ازار تولید طیور 
وضعیت خوبی داریم، اما متاس��فانه کاری در خصوص 
ص��ادرات ای��ن کاال ب��ه کش��ورهای مس��لمان انجام 
نداده ایم، متاس��فانه آن قدر سیستم صادرات ناکارآمد 
است که نتوانس��ته ایم در این زمینه هم نقشی داشته 
باش��یم، به طوری که چون نمی توانیم مرغ را به عنوان 
کاالی حالل صادر کنیم تا چند وقت دیگر با انباش��ت 

مرغ نیز در کشور مواجه خواهیم شد. 
رییس کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی 
اتاق بازرگانی یادآور ش��د: صادرات این نوع کاال نیاز به 
راه دور هم ندارد حتی قادر نیس��تیم بازار کش��ورهای 
مس��لمان منطقه را که به فاصله ۴۰ تا 5۰ دقیقه ای ما 

قرار دارند در دست گیریم. 
اقتص��اد ای��ران فرصت ه��ای باالیی برای توس��عه 
صادرات کااله��ای غیرنفتی دارد که ب��ا اندکی تالش 

می تواند از وابستگی به اقتصاد نفتی خارج شود. 
هادی��زاده معتق��د اس��ت: اطمینان��ی ک��ه ای��ران 
می توان��د ب��ه لح��اظ ص��ادرات کاالهای ح��الل در 
بین کش��ورهای مس��لمان ایجاد کند بیش از س��ایر 
 کش��ورهای مس��لمان اس��ت و بای��د از ای��ن فرصت

 بهره مند شویم. 



س��عید معروف س��تاره ایرانی والیبال جهان درصورت 
امضای قرارداد یک میلی��ون یورویی به یکی از گران ترین 
بازیکنان والیبال جه��ان تبدیل خواهد ش��د.او در حالی 
به کازان روس��یه م��ی رود ک��ه رضایت نامه اش توس��ط 
تیم ش��هرداری ارومیه صادر ش��ده است.س��عید معروف 
در ارزش گ��ذاری انجام ش��ده در س��ال 2014 به عنوان 
شش��مین بازیکن با ارزش والیبال جهان انتخاب شده.او 
پس از والتزی، زایتسف، س��اندر، موزرسکی و آتاناسوویچ 

به عنوان ششمین والیبالیست پر ارزش انتخاب شد.

حاال پیش��نهاد یک میلیون یورویی مقابل او اس��ت و در 
صورت امضای قرارداد با تیم زنیت به یکی از پردرآمدترین 
والیبالیس��ت های جهان تبدی��ل خواهد ش��د.معروف در 
س��ال های اخیر از چندباش��گاه ایتالیایی پیشنهاد امضای 
قرارداد داشت، اما به خاطر پایین بودن مبلغ پیشنهاد، آنها 
را رد کرد.پیش��نهادهایی که در نهایت تا 200 هزار دالر و 
برابر 600 ت��ا 700 میلیون تومان بود اما حاال با پیش��نهاد 

حدود 4.3 میلیارد تومان مواجه شده است.
پیش��نهادی ک��ه از پیش��نهاد س��ال قبل زایتس��ف از 

لوکوموتیومس��کو حدود 100 هزار یورو پایین تر اس��ت.
قرارداد معروف در 2015 امضا می ش��ود و به همین دلیل 
امکان افزایش رق��م قراردادهای والیبالی ه��ا وجود دارد 
اما به هرحال ق��رارداد او جزو یکی از پنج ق��رارداد گران 
قیمت والیبال جهان است.البته هنوز قرارداد او به امضای 
رسمی نرس��یده ولی مس��ئوالن زنیت اعالم کرده اند که 
همه چیز نهایی اس��ت.نایب رییس باش��گاه زنیت کازان 
روس��یه گفت: می توانیم بگوییم که قرارداد ما با س��عید 

معروف، نهایی شده است.

روابط عمومی س��پاه از ش��هادت س��ردار حمی��د تقوی در 
سامرا خبر داد. این ش��هید برای دفاع از عتبات عالیات به عراق 
اعزام ش��ده بود. به گزارش عصرایران، روابط عمومی کل سپاه 
پاس��داران انقالب اس��المی در اطالعیه ای از ش��هادت سردار 
سرتیپ پاس��دار حمید تقوی از فرماندهان قرارگاه رمضان در 
دوران دفاع مقدس در حین انجام ماموریت مستش��اری برای 

مقابله با تروریست های تکفیری و داعش در سامرا خبر داد.
قبل از این شماری از اعضای سپاه در ماموریت های مشابه 
در عراق و س��وریه به شهادت رس��یده بودند.در این اطالعیه 
آمده است: سردار سرتیپ پاسدار حمید تقوی پس از دوران 
دفاع مق��دس در عرصه های مختل��ف پاس��داری از انقالب 
اسالمی و مقابله با دشمنان اسالم و جبهه مقاومت و بیداری 
اس��المی نقش آفرینی های ارزش��مند و ماندگاری داش��ته 
و س��رانجام در حین انجام ماموریت مستش��اری به ارتش و 
بس��یج مردمی عراق برای مقابله با تروریست های تکفیری و 

داعش در ش��هر س��امرا و در جوار مرقد مطهر امام عسگری 
)ع( به شهادت رسید. این اطالعیه افزوده است: شهید تقوی 
از فرماندهان قرارگاه رمض��ان در دروان دفاع مقدس بود که 
پدر و برادر گرانقدر وی نیز در دوران جنگ تحمیلی به فیض 

عظیم شهادت نائل آمدند.
س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی ب��ا تبریک و تس��لیت 
ش��هادت س��رتیپ پاس��دار محمد تقوی به محضر حضرت 
ولی عصر )عج(، مق��ام معظم رهبری )مدظل��ه العالی(، ملت 
انقالبی ایران اس��المی به ویژه مردم ش��هید پرور خوزستان 
و خان��واده و بس��تگان ای��ن ش��هید واالم مقام اع��الم کرد: 
 مراسم تش��ییع پیکر مطهر ش��هید تقوی در تهران دوشنبه 
)8 دی ماه( س��اعت 9 صبح در حسینیه عاشقان ثاراهلل ستاد 
فرماندهی کل س��پاه برگزار خواهد ش��د.گفتنی است، پیکر 
مطهر این سردار رشید اسالم روز سه ش��نبه )9 دی ماه( در 

اهواز تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

شهادت سردار سپاه در جنگ با داعش در عراق

به جز مورد اصفهان، عامالن اسیدپاشی  دستگیر شدند

آمار معتادان اینترنت اعالم شد

عباس جعف��ری دولت آبادی، دادس��تان 
تهران با تاکید بر اینکه با متهمان اسیدپاشی 
با قاطعیت و اشد مجازات برخورد می کنیم، 
گفت: هم��ه عامالن ح��وادث اسیدپاش��ی 
به ج��ز حادثه اصفهان دس��تگیر ش��ده اند.

جعفری دولت آبادی روز یکش��نبه در جمع 
خبرنگاران در پاس��خ به ایرنا مبنی بر اینکه 

آیا اسیدپاش��ی جرم محسوب می شود و چه 
برخوردی با عامل یا عامالن خواهید داشت، 
افزود: صراحت��ا اعالم می کنم اسیدپاش��ی 
جرم اس��ت و برخورد با این جرم و مجرمان 
آن قطعی خواهد بود.پرونده های اسیدپاشی 
در دادسرای جنایی در حال رسیدگی است 
و به طور جدی ب��ه این پرونده ه��ا خواهیم 

پرداخت.تع��داد حوادث اسیدپاش��ی که در 
تهران رخ داده اس��ت نگران کننده نیست و 
مردم مطمئن باش��ند اقدام��ات الزم در این 
خصوص صورت خواه��د گرفت.حادثه اخیر 
تهران نیز در حال بررس��ی اس��ت و با اش��د 
مج��ازات با متهم��ان برخورد خواهد ش��د. 
آخرین حادثه اسیدپاش��ی تهران پنج شنبه 

ش��ب در خیابان هفت چنار اتف��اق افتاد که 
اسیدپاشی روی راننده یک وانت بار از سوی 
دو راک��ب موتورس��وار صورت گرفت��ه بود.

دادستان تهران همچنین در پاسخ به سوالی 
درباره آخرین وضعیت مهدی��ه گلرو گفت: 
جرم وی امنیتی است و در این باره اظهار نظر 

نمی کنم.

به گزارش روزنامه القدس العربی چاپ 
لن��دن، نتایج جدیدتری��ن تحقیق جهانی 
منتشر ش��ده نش��ان می دهد شش درصد 
کارب��ران اینترن��ت در جه��ان ب��ا اعتیاد 
اینترنت��ی روب��ه رو هس��تند. خاورمیانه 
ب��ا 11 درص��د و ش��مال و غ��رب اروپا با 
2.4 درص��د دارای باالتری��ن و کمتری��ن 
نس��بت اعتیاد اینترنتی جهان هس��تند.

براس��اس این پژوه��ش که نتای��ج آن در 
مجل��ه »روانشناس��ی اینترن��ت و رفتار و 
ش��بکه های اجتماع��ی« منتش��ر ش��ده، 

اعتی��اد اینترنتی ب��ر زندگی، س��المت و 
روابط اجتماعی افراد تاثیر منفی می گذارد.

درب��اره تعریف معت��اد اینترنت ه��م آمده 
اس��ت: در صورتی که اس��تفاده از اینترنت 
را ب��ه نشس��تن در کن��ار دیگ��ران ترجیح 
می دهید ش��ما یکی از 182 میلیون نفری 
هس��تید که براس��اس پژوهش ها از اعتیاد 
اینترنتی رن��ج می بری��د. در ای��ن تحقیق 
درباره عوارض اعتی��اد اینترنتی، رفتارهای 
89 هزار نفر در 31 کشور مورد بررسی قرار 

گرفته است.

از جمل��ه ع��وارض اعتی��اد اینترنت��ی 
ب��ه زیاد ب��ودن س��اعت های اس��تفاده از 
اینترن��ت، بروز بح��ران روح��ی و نگرانی 
به هنگام قطع اینترن��ت، اهمال در انجام 
وظایف اجتماعی، خانوادگی و ش��غلی، از 
خواب پریدن برای چک ک��ردن ایمیل یا 
فهرس��ت افراد تماس گیرنده در چت های 
موبایل��ی و ع��دم اس��تفاده از تفریح��ات 
متنوع در اوقات فراغت اش��اره شده که بر 
زندگی، س��المت و روابط اجتماعی افراد 
تاثی��ر منفی دارد.کارشناس��ان این موارد 

را به عن��وان راه ه��ای درمان اعتی��اد نام 
می برند: تنظیم وق��ت و کنترل زمان های 
اس��تفاده از اینترن��ت، انج��ام برخ��ی از 
فعالیت ه��ای م��ورد عالق��ه، یادگی��ری 
مهارت ه��ای جدید و انج��ام فعالیت های 
داوطلبان��ه و اجتماعی.ی��ادآور می ش��ود 
امریکا در اواخر 2013 برای نخس��تین بار 
شاهد افتتاح بخش��ی برای درمان اعتیاد 
ب��ه اینترن��ت بود.هم اکن��ون حدود س��ه 
میلیارد نفر از هفت میلی��ارد نفر جمعیت 

جهان کاربر اینترنت هس��تند.

سعید معروف یکی از پردرآمدترین والیبالیست های جهان

والیبالیست میلیون یورویی

رییس جمهوری عراق در نامه ای به سفارت انگلیس ضمن 
تشکر و قدردانی از لندن، پاس��پورت انگلیسی  خود را که در 

دوران صدام به وی اعطا شده بود، پس فرستاد. 
به گ��زارش روزنامه مصری الیوم الس��ابع، ف��واد معصوم، 
رییس جمه��وری ع��راق در این نامه ب��ا تش��کر از انگلیس 
اعالم کرد که برای تابعیت از قانون اساس��ی عراق پاسپورت 
انگلیس��ی خود را برای لندن پس فرس��تاده است. انگلیس 
در زمان حکومت ص��دام به فواد معصوم و چن��د نفر دیگر از 

رهبران کرد عراق پاسپورت انگلیس��ی و ملیت این کشور را 
اعطا کرد. 

به عن��وان  ش��دن  انتخ��اب  از  پ��س  معص��وم  فواد 
رییس جمه��وری عراق ب��ه مقامات لن��دن اط��الع داد که 
براساس قانون اساسی کشورش ملیت و پاسپورت انگلیسی 
خود را پس خواهد داد. قانون اساس��ی ع��راق تصریح کرده 
است که مسئوالن این کشور حق داشتن ملیتی غیر از ملیت 

عراق یا پاسپورتی غیر از پاسپورت کشورشان را ندارند. 

رییس جمهور عراق پاسپورت و ملیت انگلیسی خود را پس داد

   سعید مرتضوی برای ارائه آخرین 

دفاعیات در خصوص پرونده تخلفات 
تامین اجتماعی در دادسرای کارکنان 

دولت حضور یافت. 
  ده ه�ا ه�زار معت�رض امریکایی با 

برگ�زاری تظاه�رات »روز خش�م« و 
»راهپیمایی س�کوت«، اعتراض خود 
را به رفتار نژادپرستانه پلیس امریکا 

اعالم کردند. 
  رییس جمهوری پیشین پاکستان، 

از  یک�ی  را  زرداری  عل�ی  آص�ف 
ذی نفع های کشته شدن بی نظیر بوتو 

خواند. 

دیده بان حقوق بش�ر سوریه اعالم کرد: یگان های حمایت از کردهای سوریه 
ظرف چند روز اخیر موفق شدند بخش های گسترده ای از کوبانی در نوار مرزی 

سوریه را به کنترل خود درآورند

تیتر اخبار

مدیرکل عتبات س��ازمان حج و زیارت از ف��وت 42 زائر 
ایرانی ک��ه به صورت انف��رادی ب��رای پی��اده روی اربعین 
حسینی به عتبات اعزام ش��ده بودند خبر داد و اعالم کرد: 
براساس موافقت خانواده های این زائران، جسد هشت نفر 
در عراق دفن و جسد 34 نفر هم برای خاکسپاری به ایران 

اسالمی منتقل شد. 
محسن نظافتی، مدیرکل عتبات س��ازمان حج و زیارت 
در گفت وگ��و با پایگاه اطالع رس��انی حج از ف��وت 42 زائر 
ایرانی در همایش بزرگ پیاده روی اربعین حس��ینی خبر 

داد. 

از این تع��داد 12 نفر بر اثر تصادف��ات و حوادث مختلف 
جان خود را از دس��ت داده اند و مابقی ب��ه مرگ طبیعی از 

دنیا رفته اند. 
ای��ن گ��روه از زائ��ران به ص��ورت انف��رادی ب��ه عتبات 
س��فر کرده بودن��د و اع��زام آنها از س��وی س��ازمان حج 
وزی��ارت ص��ورت نگرفت��ه ب��ود، اما طب��ق وع��ده ای که 
س��ازمان به زائران اربعی��ن داده بود، تمام��ی این عزیزان 
را ب��دون دریاف��ت هیچ گون��ه وجه��ی بیمه کرده اس��ت 
 و هزینه ه��ای آنها را بیم��ه ایران ب��ه ورثه آنه��ا پرداخت 

خواهد کرد. 

۴۲ زائر ایرانی در اربعین فوت کردند

  عکس از لحظه ش�کار خ�رس، موجب 

دس�تگیری یک ش�کارچی در شهرستان 
علی آباد کتول شد.  

  رییس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: 
کاهش قیمت پوس�ت و دنبه سبب شد تا 
پیش بینی ها در مورد ارزان ش�دن گوشت 

گوسفندی تحقق پیدا نکند. 
  مدی�رکل داروه�ای طبیعی و س�نتی 

س�ازمان غ�ذا و دارو چرای�ی ض�رورت 
راه اندازی داروخانه های گیاهی را تش�ریح 

کرد. 

مادر مرحوم امید حبیبی پس از آنکه طناب دار را بر گردن قاتل پسرش انداخت، 
او را بخشید

تیتر اخبار

وزی��ر ارش��اد، ضمن اش��اره ب��ه ص��دور مج��وز اکران 
»خانه پدری« از س��وی ش��ورای نظارت ب��ر نمایش اعالم 
کرد، ای��ن فیلم ب��ا درنظ��ر گرفت��ن محدودیت س��نی و 
به ص��ورت مح��دود اک��ران می ش��ود. علی جنت��ی، وزیر 
فرهن��گ و ارش��اد اس��المی در حاش��یه مراس��م معرفی 
برترین ه��ای پژوه��ش فرهنگ��ی در پاس��خ ب��ه یکی از 
خبرنگاران گفت بخش��ی از مجلس معتقد اس��ت که فیلم 
»خانه پ��دری« نباید اکران ش��ود، نظر ش��ما درباره این 
فیلم چیس��ت؟ علی جنتی، ضمن بیان اینکه فیلم را دیده 
اس��ت، گفت: البته ش��ورای نظارت بر نمای��ش فیلم، این 
فیل��م را تایید کرده ول��ی در عین حال نظر ش��خصی من 
این اس��ت که این فیلم به دلیل وجود بعضی از بخش های 

خشونت باری که در آن اس��ت، قابل اکران عمومی نیست، 
بنابرای��ن به همی��ن دلیل ه��م، م��ا اع��الم می کنیم که 

نمی توانیم این فیلم را اکران عمومی کنیم. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: البته این فیلم در حد 
محدودی و به صورت اکران خصوصی مثال در موزه س��ینما، 
ممکن است بتواند اکران ش��ود آن هم با شرایط ویژه ای که 
کسانی که کمتر از 16 سال سن دارند، نتوانند فیلم را ببینند 
و بزرگساالن بتوانند آن را تماش��ا کنند. البته این بخش هم 
قابل اصالح نیس��ت، چون اگر بخش اول فیل��م را که در آن 
پدری، دختر خودش را با وضع فجیعی زنده به گور می کند، 
از فیلم حذف کنیم، کل داستان از بین می رود و قابل اصالح 

نیست. 

 »خانه پدری« اکران محدود می شود

  عکس های پشت صحنه فیلم سینمایی 
»جدایی نادر از س�یمین« به گنجینه آثار 
اهدایی هنرمندان به پایگاه حمایت از فیلم 

کوتاه مستقل اهدا شد. 
  صادق ماهرو، صداپیش�ه پیشکسوت 
و دوبل�ور آث�اری نظیر »گوری�ل انگوری« 

جان به جان آفرین تسلیم کرد. 
 بخش هایی از فیلم جنجالی »مصاحبه« 
ب�ه دلیل جلوگیری از تکرار مناقش�ه های 

جدید حذف شده است. 

مسعود کیمیایی فیلم جدیدش را با عنوان موقت »تنفس« اردیبهشت ماه 
س�ال آینده کلید می زند و امیدوار است که یکی از نقش های آن را فریماه 

فرجامی بازی کند
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عضو مجم��ع فدراس��یون فوتبال ب��ا بیان اینک��ه وزارت 
ورزش به دنبال تغییر اساسنامه این فدراسیون است، گفت: 
وزارتخانه می خواهد مجمع را در اختی��ار بگیرد ولی همین 
که مشکل استقالل و پرس��پولیس را حل کردند، ممنونیم. 
امیر عابدین��ی، در گفت وگ��و با مه��ر، درباره اینک��ه گفته 
می ش��ود، وزارت ورزش و جوان��ان در تغییرات فدراس��یون 
فوتبال دخالت کرده، اظهار ک��رد: نماینده وزارت ورزش در 
همان برنامه جمعه ش��ب تلویزیون و در مناظ��ره با نماینده 
فدراس��یون فوتبال گفت باید اساس��نامه فدراسیون فوتبال 

عوض و وزی��ر ورزش هم رییس مجمع ش��ود. وزارت ورزش 
به دنبال تغییر اساس��نامه، تغییر هیات رییس��ه فدراسیون 
فوتب��ال، دخال��ت در ع��زل و نصب ه��ا و دخال��ت در امور 
تیم های ملی اس��ت. این مصداق بارز دخالت اس��ت. وزارت 
در باش��گاه داری هم دخال��ت مس��تقیم دارد. همان طور که 
در استقالل و پرس��پولیس کار می کنند. تازگی ها شنیده ام 
امیررضا خ��ادم )معاون وزی��ر ورزش( تیم نصر ابومس��لم را 
خریداری کرده اند که متعلق به خودش اس��ت. این نش��ان 

می دهد، کم کم در تیم داری هم ورود کرده اند. 

وزارت ورزش دنبال تغییر اساسنامه فدراسیون فوتبال است

  رییس هیات ژیمناس�تیک خراسان 

رضوی از آسیب دیدگی نخاعی ورزشکار 
خراسانی خبر داد. 

  کاپیت�ان تیم فوتب�ال امریکن ناتال 

برزیل به تیم فوتبال س�پاهان اصفهان 
پیوست. 

  بازیک�ن بلندقامت بس�کتبال بانوان 
ماندانا بِربِری به اردوی تیم ملی هندبال 

بانوان دعوت شد. 
درخشان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بدون انجام مصاحبه با خبرنگاران، 

این باشگاه را ترک کرد
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شناسایی 390 نقطه حادثه خیز در پایتخت وضعیت هوای تهران به هشدار رسید
معاون ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از شناسایی 390 نقطه حادثه خیز 
در سطح معابر و خیابان های پایتخت خبر داد. س��رهنگ پرویز حسینی در گفت وگو با ایسنا 
در این باره گفت: برابر تدابیر رییس پلیس تهران بزرگ، طرح شناس��ایی نقاط حادثه خیز در 
سطح معابر و خیابان های پایتخت در دس��تور کار قرار گرفت و در همین راستا تمامی معابر، 
تقاطع ها و...که در طول یک سال گذشته چندین تصادف فوتی یا جرحی در آن رخ داده بود 
مورد بررسی قرار گرفتند.س��رانجام در انجام ارزیابی ها 390 نقطه حادثه خیز در سطح معابر 
و تقاطع های پایتخت شناسایی شده و به ش��هرداری نیز این موضوعات اعالم شد تا آنان در 

اسرع وقت نسبت به ایمن سازی محل و رفع نواقص اقدام کنند.
معاون ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه تا به حال از میان این 
390 نقطه مشکل 183 نقطه مرتفع شده اس��ت، گفت: برای رفع مشکالت نقاط حادثه خیز 
دیگر نیز اقداماتی در حال انجام اس��ت. حس��ینی با بی��ان اینکه این نقاط را ب��ا نصب بنر به 
شهروندان اعالم کرده ایم، گفت: تا زمانی که مش��کل این نقاط حل نشود، این بنرها در جای 

خود خواهد ماند تا شهروندان هنگام عبور از این قسمت ها احتیاط بیشتری داشته باشند.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: هوای پایتخت با ایستادن شاخص ذرات 
و نیم میکرون روی عدد 152در شرایط هشدار قرار گرفت. دکتر وحید حسینی  معلق کمتر از دو 
در گفت وگو با مهر افزود: بر اساس اطالعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر 
تهران ،میزان غلظت تمام  آالینده ها به جز منو اکسید کربن و دی اکسید نیتروژن نسبت به 
روز گذشته افزایش داشته است. به این ترتیب میانگین غلظت تمام  آالینده ها به لحاظ آالینده 
ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در بیش��تر ایس��تگاه ها از حد مجاز فراتر بوده و شاخص 
کیفیت هوا در حال حاضر در شرایط هشدار است. پیش بینی هواشناسی برای پایتخت حاکی 
از وارونگی دما و تداوم انباش��ت و  تجمع آالینده ها است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص 
کیفیت هوا درمناطق پرتردد و شلوغ در شرایط نا سالم باقی بماند. اثرات بهداشتی آالینده ذرات 
معلق کمتر از دو و نیم میکرون در  منطقه ناسالم برای گروه های حساس شامل افزایش احتمال 
عالئم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتال 
به بیماری های قلبی - ریوی و افراد مسن است، بنابراین توصیه می شود در منطقه ناسالم این 

افراد فعالیت های طوالنی مدت در فضای باز را کاهش دهند.

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش



پیامیكهمیفرستیم

در ط��ول 20 س��ال فعالیت در دنی��ای تبلیغات، 
پیام ه��ای تبلیغات��ی بس��یاری از روی میز به داخل 
سطل زباله ها سقوط كرده اند؛ پیام هایی كه یا خیلی 

بد بودند یا در سطح متوسط قرار داشتند. 
همه تبلیغ كنندگان به دنب��ال پیام های تبلیغاتی 
هس��تند كه پویا باش��د. تعدادی از اف��راد هم عالقه 
واف��ری به پیام ه��ای تبلیغاتی س��ریالی دارند. مهم 
نیس��ت كه كس��ب و كار شما چه باش��د یا ارائه چه 
نوع خدماتی را بر عهده دارید، اما داش��تن یك پیام 
تبلیغاتی درست و شفاف از ضروریات كار شماست. 

ارسالیكپیامتبلیغاتیتاثیرگذار
برای من در رسیدن به یك پیام تبلیغاتی تاثیر گذار 

یك قانون وجود دارد: »كم هم زیاد است.«
مقاالت بسیار خوبی در سطح جهان برای توصیف 
ای��ن قان��ون وج��ود دارد. همچ��ون مقال��ه »مایك 
كولمان« كه ادعا می كند باید با استفاده از كمترین 
می��زان جزئیات و مفاهیم پیچیده، توجه مخاطب را 
مس��تقیما بر پیام جلب كرد. كس��انی كه پیام های 
تبلیغات��ی را می خوانند زمان بس��یار كمی را صرف 
این كار می كنند، بنابراین ش��ما به عنوان خلق كننده 
ی��ك پیام تبلیغاتی باید فضایی را به وجود آورید كه 

افراد را در جای شان میخكوب كند. 
برای رسیدن به چنین هدفی شما نیاز دارید تا از 

ابزاری غیر  از كلمات استفاده كنید: 

رنگها
 اب��زار رنگ ی��ا می تواند برای پیام ش��ما بس��یار 
تاثیرگذار باش��د و باعث ش��ود تا مشتری چندبار به 
آن نگاهی بین��دازد یا تبدیل به ابزاری ش��ود كه با 
نامفه��وم كردن پی��ام مانع از درك مخاطب ش��ود. 
رنگ ها ب��رای این نكت��ه به كار می رون��د تا حال و 
هوای پیام را مش��خص كنند. به طور مثال آیا تا به 
حال به پیام های تبلیغاتی فروشندگان ماشین دقت 
كرده اید؟ آنها می خواهند شور و هیجان و انگیزه در 
تبلیغات ش��ان وجود داشته باش��د بنابراین به سمت 

رنگ هایی در ردیف قرمز و زرد می روند. 
رنگ ه��ا در مدل ه��ای دیدن��ی و ج��ذاب به كار 
می روند یا در پس زمینه پخش می ش��وند یا ناگهان 

روی صورت تان منفجر خواهند شد. 

اس��تفاده از یك مجموعه رنگ عموما القاگر حس 
خاص��ی در ذهن مخاطب اس��ت. ش��ركت هایی كه 
وظیفه آنها چمن كاری و محوطه س��ازی است بیشتر 
به س��مت رنگ هایی همچون زیتونی، پرتقالی و زرد 
كمرنگ می روند تا بتوانند هر چه بیش��تر حس یك 
باغ را به مخاطب القا كنند. البته گل ها هم می توانند 
جایگزینی باشند كه البته بهتر است با ظرافت از آنها 

استفاده كرد. 

فونتها
 در اكثر مواقع كس��ی اهمیتی ب��ه انتخاب فونت 
مناس��ب برای نوش��تن پیام نمی دهد، در حالی كه 
انتخاب درست در این زمینه می تواند شما را چندین 

گام به هدف تان نزدیك تر كند. 

تصاویر
 تصویر درس��ت و مناس��ب می توان��د مخاطب را 
وادار كن��د تا ب��ه دنبال ارتباط بگ��ردد و به عبارتی 
دیگر بتواند پیام نهفت��ه در تصویر را بخواند. تصویر 
درست می تواند كل مجموعه تبلیغات را قدرتمندتر 
و رس��یدن به هدف را در ساده ترین شكل برای شما 

راحت تر كند. 
fusionfarm.com:منبع

بهاشتراکگذاریصداینسلبدون
ایدزباكمپینكوكاكوال

ش��ركت كوكا ك��وال با هم��كاری RED، س��ازمان 
مب��ارزه با ای��دز، كمپینی را با ش��عار »صدای نس��ل 
بدون ایدز را به اش��تراك بگذاری��د« به راه انداخته و 
مردم را در سراس��ر جهان به این كمپین دعوت كرده 
اس��ت تا با كمك خود ب��ه انتق��ال HIV از مادر به 
فرزن��د پایان دهند. كمپین كوكاك��وال با همكاری دو 
خوانن��ده Wyclef Jean Avicii  آهنگ��ی را بدین 

منظور ساخته است. 
به گزارش ماركتینگ نیوز، هنرمندان بزرگی در این 
كمپین حضور دارند كه تجربه ها و خاطرات ش��خصی 
خودش��ان را با مردم درمیان می گذارن��د و آنها را به 
اشتراك گذاش��تن و مهم تر از آن كمك مالی ترغیب 
می كنن��د. درآم��د حاصل از این كمپی��ن به صندوق 
جهان��ی مب��ارزه با ایدز، س��ل  و ماالریا ك��ه خدمات 
درمانی، مش��اوره  و مراقبت از ای��ن بیماری ها را ارائه 
می دهد، اهدا خواهد شد. برنامه جهانی مبارزه با ایدز 
كوكاكوال یك ماهه خواهد بود و پیام امید و وحدت را 
به جوانان امروزی می دهد، زیرا آنها نسلی هستند كه 

می توانند به بیماری ایدز پایان دهند. 

اپلبرایتعطیالت
آگهیاحساسیساخت

برن��د اپل اخی��را از یك آگه��ی تبلیغاتی زیبا به 
مناس��بت كریس��مس رونمایی كرده كه در كوچه 

خاطرات قدم زده است. 
ب��ه گزارش  ام بی ای نیوز، در این آگهی تبلیغاتی، 
یك خانم جوان با اس��تفاده از ترانه ای ضبط ش��ده 
روی ی��ك صفح��ه گرامافون نس��خه مخصوص به 
خود را به عنوان هدیه كریسمس برای مادربزرگش 

می سازد. 
این آگهی تبلیغاتی س��اده اما زیبا، نش��ان دهنده 
تاكید اپ��ل روی خالقیت كاربر به جای محصوالت 
خود اس��ت. در آگهی تبلیغاتی كریسمس پارسال 
اپ��ل نیز این تمایل دیده می ش��د ك��ه در آن یك 
پس��ربچه لحظات در كنار هم بودن اعضای خانواده 
 را ب��رای س��اخت ی��ك ویدئ��و در تبلیغ��ات با هم 

تركیب می كرد. 

تبلیغات خالق

Joupiآگهی:فروشگاهاسباببازی
شعار:ازپیداكردنیكهدیهعالینترسید؛بلکهبرایخریدهدایاواسباببازیبهفروشگاهJoupiبروید...!

برندین�گ و تبلیغ�ات رون�د
موسس�اتآموزشیوفرهنگی

راچگونهارزیابیمیكنید؟
برندینگ و تبلیغات الزم و ملزوم 
یكدیگرن��د و نمی توان برندینگ یا 
تبلیغات را ب��ه تنهایی برای جذب 
مش��تریان ب��ه كار ب��رد. در واق��ع 
تبلیغات با یك پیش��ینه برندینگ 
خ��وب معنا پی��دا می كن��د و اگر 
زیرساخت برندینگ درست نباشد، 
مطمئنا تبلیغات را نیز تحت الشعاع 
قرار می دهد. قبل از اینكه بخواهید 
بررس��ی كنید كه این موسس��ات 
آموزشی و فرهنگی از تبلیغاتی كه 
تابه ح��ال انجام داده اند، چه چیزی 
را به دست آورده اند یا چه چیزی را 
از دست داده اند، باید بررسی كنید 
ك��ه آنها به چه قیمتی در بازار این 
صنعت ماندگار ش��ده اند. باید این 
موضوع مورد بررسی قرار بگیرد كه 
آیا این موسس��ات توانسته اند میان 
تاثیرگذار باش��ند  مخاطبان خ��ود 
یا آیا آنها توانس��ته اند با این شیوه 
تبلیغاتی ذهنیت و ایده اصلی خود 
را برای مشتریان درست اجرا كنند؟ 
نكته مهمی كه این موسسات برای 
شروع باید درنظر بگیرند این است 
كه حركات تبلیغاتی موقتی خود را 
كنار بگذارند و به س��مت حركات 
مس��تمر تبلیغاتی سوق پیدا كنند. 
اگر دقت كرده باش��ید اكثر آنها در 
مقطعی از س��ال شروع به تبلیغات 
گس��ترده می كنند و بعد از مدتی 
خام��وش می ش��وند، ای��ن بدترین 
ن��وع ش��یوه تبلیغاتی اس��ت. این 
موسسات باید مش��تریانی را كه از 
مراكز آموزش��ی آنها فارغ التحصیل 
می ش��وند رها نكنند و فعالیت های 
گس��ترده ای برای آنها برنامه ریزی 
كنند. همین مش��تریان امروز آنها  
در آین��ده نزدیك دوباره به س��راغ 
موسسات آنها خواهند آمد. حركت 
این موسسات آدمی را به یاد جمله 
معروف »برندها ایستاده می میرند« 
می ان��دازد. برنده��ا نیز ب��ه مانند 
درخت ه��ا وقتی خوب رس��یدگی 
نش��وند، زمانی كه س��بز هستند، 
به یك باره خش��ك می شوند. این 
موسس��ات به یك س��ری ابزارهای 
تبلیغاتی بس��نده كرده ان��د و این 
موض��وع را در نظ��ر نگرفته اند كه 
چشم انداز رس��انه ها در حال تغییر 
اس��ت و آنها باید ش��یوه ارتباط با 

مش��تریان خود را تغیی��ر دهند و 
ای��ن ارتب��اط را با ایجاد احس��اس 
در مخاطبان اصل��ی خود به وجود 
بیاورن��د. آنچه در این موسس��ات 
مش��هود اس��ت، مش��خص نبودن 
ماموری��ت  و   )vision( دی��دگاه 
)Mission( آنهاس��ت. هركدام از 
آنها به گمانش��ان ب��ه هدف اصلی 
خود رس��یده اند. این درحالی است 
كه آنه��ا نه ارزش ه��ای برند خود 
را می شناس��ند و ن��ه بر ارزش های 

هدف اصلی خود واقف اند. 
آگهیه�ای اصل�ی مخاطب�ان
تبلیغات�یای�نموسس�اتچه

كسانیهستند؟
موسس��ات  این  اصلی  مخاطبان 
س��نی  گروه ه��ای  هم��ه  ش��امل 
می ش��وند، اما این برندها باید  روی 
ویژه ای  س��رمایه گذاری  ك��ودكان 
داشته باش��ند تا بتوانند در قلب و 
روح این ك��ودكان نفوذ كنند. این 
ك��ودكان؛ نوجوان��ان و جوان��ان و 
باالخره والدین آینده خواهند بود. 
در واق��ع با این ش��یوه می توانند از 
ابتدا با مشتریان خود همراه باشند، 
به مانند ش��یوه ای ك��ه مك دونالد 
اجرا می كن��د. عكس های یادگاری 
كه كودكان در ش��عب مختلف این 
برن��د می گیرند، مك دونال��د را به 

والدین فردا وصل می كند. در  واقع 
یكی از رموز موفقیت آنها، تبلیغات 
س��نگین به ویژه برای خانواده ها و 
بچه ها اس��ت. وقتی والدین خاطره 
خوش��ی ب��ا برند داش��ته باش��ند، 
مطمئن��ا فرزن��دان خ��ود را نیز به 
س��مت آن برند هدای��ت می كنند. 
این در حالی كه موسسات آموزشی 
می خواهن��د ب��ا مخاطب��ان خ��ود 

در س��نین جوان��ی ارتب��اط برقرار 
س��ازند، آن هم ارتباط��ی موقتی. 
آنها وقتی مش��تریان را به س��مت 
بی خیال  كردند،  هدایت  دانش��گاه 
آنه��ا می ش��وند و ب��ه فك��ر جذب 
گروه دیگ��ر هس��تند. در حالی كه 
این موسس��ات باید مخاطبان خود 
را بع��د از فارغ التحصیلی همراهی 
كنند و در آینده ش��غلی نیز همراه 
آنها باشند. امروزه باید رقابت بر سر 
مواردی باشد كه آنها بعد از خروج 

مشتریان شان از موسسات خود به 
آن می افزایند. 

آی�اای�نموسس�اتازرس�انه
درس�تیب�رایایج�ادارتب�اط

استفادهمیكنند؟
س��اخت ی��ك تبلی��غ تاثیرگذار 
نیس��ت.  س��اده ای  كار  هی��چ گاه 
كاه��ش مس��تمر فرم ه��ای پیام و 
افزای��ش كنترل مخاطب��ان بر نوع 

نمای��ش تبلیغ��ات باعث ش��ده تا 
ب��ا چالش ه��ای خالقان��ه  جدیدی 
مواجه شویم. چگونه این موسسات 
می توانند مشتریان خود را وادار به 
درگیر شدن به تبلیغات شان كنند، 
در حالی كه آنها به راحتی می توانند 
از آن صرف نظ��ر كنند و داس��تان 
جذابی از خود برای مخاطبان شان 
ای��ن  همچنی��ن  كنن��د؟  بی��ان 
موسس��ات سعی می كنند از طریق 
رس��انه های مختلفی با مش��تریان 

خ��ود ارتب��اط برقرار س��ازند، ولی 
هیچ گاه این رس��انه ها را به درستی 
مورد استفاده قرار نمی دهند. وقتی 
به س��ایت این موسس��ات مراجعه 
می كنید اكثر آنها دوست داشته اند 
نمایش��ی از اپلیكیشن های مختلف 
یا رس��انه های نو و جدید را از خود 
به نمایش بگذارند ولی نتوانسته اند 
از طریق این ابزار با مخاطبان خود 
ارتباط برقرار كنند. این موسس��ات 
باید در نظر داش��ته باشند كه هیچ 
مخاطب��ی تع��داد تبلیغات��ی را كه 
آنه��ا در رس��انه های مختلف انجام 
می دهن��د نمی بیند. اص��وال مردم 
چیزی را به یاد می آورند كه برندها 
به عن��وان تصوی��ر از خودش��ان در 
ذه��ن مخاطبان س��اخته اند. برای 
مدرس��ان  موسس��ه  تبلیغ  مث��ال 
ش��ریف را در نظ��ر بگیری��د. اگ��ر 
از ف��ردی بپرس��ید تبلیغ��ات این 
موسس��ه را به ی��اد دارد، ف��ورا با 
دلخ��وری می گوید: بل��ه. در واقع 
این برند توانس��ته از خود ذهنیتی 
در مخاطبان ایج��اد كند، ولی این 
ذهنیت ب��ه مانند اس��پم در ذهن 
مش��تریان ش��كل گرفت��ه اس��ت. 
یادمان باش��د كه صنعت تبلیغات 
یعن��ی ایده و محت��وا.  اگر تبلیغات 
فاق��د هر كدام از این موارد باش��د، 

ش��اهد تبلیغات پوچ خواهیم بود. 
اگر ما توانس��ته باش��یم ش��یوه  ای 
آوردن  به وج��ود  ب��رای  درس��ت 
احس��اس در ارتباط بودن به جای 
هدف قرار دادن در مخاطب ایجاد 
كنیم آن وقت می توانیم ادعا كنیم 

كه توانسته ایم اثرگذار باشیم. 
ش�عارهای درب�اره نظرت�ان
موسس�ات ای�ن تبلیغات�ی

چیست؟
معموال برندهای ایرانی برداش��ت 
درس��تی از ش��عار تبلیغاتی ندارند. 
آنه��ا باید بدانند كه براس��اس یك 
ایده و كانس��پت جداگانه می توانند 
برای هر كمپین تبلیغاتی ش��عاری 
مجزا از شعار اصلی خود ارائه كنند؛ 
شعاری كه كانس��پت اصلی آنها را 
همراه��ی كن��د. به نظر می رس��د 
این موسس��ات برای ش��كل گیری 
اسلوگان خود برنامه ریزی مشخصی 
نداش��ته اند و ای��ن موض��وع را كه 
اس��لوگان خوب یك تصویر ذهنی 
ایده آل از برند در ذهن مش��تریان 
ایج��اد می كند در نظ��ر نگرفته اند. 
تنها كمپی��ن تبلیغاتی خوبی كه از 
این موسسات به یاد دارم چند سال 
پیش بود. از میان این موسس��ات، 
موسسه پارسه یك كمپین جالب و 
هدفمند را اجرا كرد كه در مراحل 
مختلف��ی  ش��عارهای  از  مختل��ف 
استفاده می كرد. این موسسه برای 
اینك��ه بتواند با مش��تریان خود از 
طریق ش��یوه های جدید تكنولوژی 
ارتباط برقرار كند، كمپینی را به راه 
انداخت كه در آن به مخاطبان خود 
یك گوشی همراه جایزه می داد. در 
ای��ن مرحل��ه ش��عار تبلیغاتی این 
ش��ركت »تلفن همراه را از پارس��ه 
هدیه بگیر« بود. این موسس��ه بعد 
از دادن این جوایز، اپلیكیشنی را از 
طریق گوشی برنامه ریزی كرد و از 
طریق آن از مشتریان خود خواست 
تا عضو انجمن پارس��ه شوند. شعار 
آنه��ا در ای��ن مرحله »عض��و گروه 
همكالس��ی های همراه پارسه شو« 
ب��ود. این موسس��ه با اس��تفاده از 
رسانه مورد عالقه گروه هدف خود 
ب��ا آنها همراه ش��د و انجمنی را به 
راه انداخ��ت كه هم��ه اعضای خود 
را دور ه��م جمع ك��رد. در واقع از 
طریق برگزاری این كمپین صورت 
مسئله ای را مطرح كرد و در مراحل 

بعدی درصدد حل آن برآمد. 
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ایستگاه تبلیغات

ایستگاه تبلیغات

حرکت موسسات آموزشی آدمی را به یاد جمله 
معروف »برندها ایستاده می میرند« می اندازد. 

برندها نیز به مانند درخت ها وقتی خوب رسیدگی 
نشوند، زمانی که سبز هستند، به یک باره خشک 
می شوند. این موسسات به یک سری ابزارهای 

تبلیغاتی بسنده کرده اند

بررسیاصولطراحیآگهیبرایموسساتآموزشیدرگفتوگوباامینسالمیپرگو

آگهی هایی برای تمام فصول
نرگسفرجی

دربرخیازماههایس�الشاهدحضورگسترده
تبلیغاتمحیطیوتلویزیونیموسس�اتآموزشی
وفرهنگیهس�تیم؛موسس�اتیكهمعلومنیست
باتبلیغاتپراكندهخودقراراس�تچهقش�ریاز

جامعهراه�دفقراردهند.آی�اوالدینمخاطبان
اصل�یای�نآگهیهاهس�تندی�ااینک�هجوانان
پش�تكنک�وریقراراس�تباای�نتبلیغ�اتبه
سمتموسساتآموزش�یحركتكنند.اینتنها
مش�کلآگهیهایاینموسساتنیست.تبلیغات
آنه�اب�امش�کالتزی�ادیمواجهاس�تكهجای

بررس�یفراواندارد.مش�کالتیكهب�هنظر،خود
اینموسس�اتنیزمتوجهآنهانیستند.آگهیهای
تبلیغات�یاینموسس�اتبهنظرمیرس�دیكبار
س�اختهش�دهاندودرزمانه�ایمختل�فتکرار
میش�وند.اینآگهیه�انقشت�ورماهیگیریرا
برایاینموسس�اتبازیمیكنند.آنهاهرس�اله

ب�رایمدتمح�دودیاینت�ورراپه�نمیكنند
وبع�دازصیدمش�تریانخاصخ�ود،آنراجمع
میكنندتاسالآیندهدوبارهازآناستفادهكنند.
درگفتوگوییباامینس�المیپرگو،كارش�ناس
تبلیغ�اتورس�انههاین�و،رون�دتبلیغات�یاین

موسساتراموردبررسیقراردادهایم.

نویسنده:دنفیلیپس
مترجم:منیژهصادقی



چگونه می توان یک بازاریابی واقعی 
را به وجود آورد؟ 

بدون اطالعات کافی در خصوص بازار و مشتری نمی توان 
به یک بازاریاب خود تبدیل شد. برای به دست آوردن این 
منابع اطالعات دو روش اساسی وجود دارد که شما را در 
راه رسیدن به اهداف تان یاری می رساند؛ انجام تحقیقات 
اولیه )داده هایی که خودتان راس��ا مبادرت به گردآوری و 
تجزیه و تحلیل آنها می کنی��د( و انجام تحقیقات ثانویه 
)داده های��ی که قبال تهیه ش��ده و غالبا با هزینه ای کامال 

منطقی و حتی رایگان در اختیار شما قرار می گیرد.(
تکنیک های تحقیقات اولیه به شرح زیر است: 

مطالعات میدانی و پرسشنامه های مشتریان
پرسشنامه ها را مختصر و مفید تهیه کنید. واژه های 
به کار رفته در سواالت را به دقت انتخاب کنید به نحوی 
که اشتباهی در نتایج رخ ندهد. قبل از به کارگیری نتایج، 
مطالعه میدانی خود درباره مسائل مربوط  را روی تعداد 
محدودی از افراد آزمایش کنید. مطالعات انجام ش��ده 
در اینترنت، ارزان، آس��ان و دارای بازخورد سریع است. 
به عنوان مثال، یکی از شرکت های سفارشات پستی که 
مبادرت به فروش پوشاك، لوازم جانبی و هدایای زنانه 
می کند، از مطالعات اینترنتی برای گردآوری اطالعات 
جمعیت��ی پایه ای درباره مش��تریان اس��تفاده کرده و 
ایده های جدیدی را درباره محصوالت به دست می آورد. 
پاسخ های مشتریان منجر به تولید محصوالت سودآور 

جدیدی برای شرکت مذکور شده است. 
گروه های متمرکز

لیس��ت محدودی از مش��تریانی را تهی��ه کنید که 
می توانن��د بازخوردهای خود درب��اره موضوعات خاص 
فعالیت بازرگانی، ش��امل کیفیت، آس��ایش، س��اعات 
فعالی��ت، خدمات و نظایر اینها را در اختیار ش��ما قرار 
دهند. پدید آورنده فرصت های جدید بازاریابی باش��ید، 
زیرا مش��تریان فعلی ی��ا بالقوه، آنچ��ه را در ذهن آنها 
می گذرد به ش��ما می گویند. یک بار دیگر اس��تفاده از 

اینترنت را موردنظر قرار دهید. 
مبادالت روزانه

حتی االمکان، داده های بیش��تری را از س��وابق فعلی 
ش��رکت و معامالت روزانه اس��تخراج کنید که شامل 
کارت های ضمانت مشتریان، کنترل های فردی، کلوپ 

مشتریان وفادار، درخواست نسیه و نظایر اینهاست. 
سایر ایده ها

 ی��ک سیس��تم پیش��نهادات را برای مش��تریان و 
کارکن��ان راه اندازی و از آن اس��تفاده کنید. یک گروه 
مش��ورتی از مش��تریان ایجاد کنید تا مشخص کنند 
شرکت ش��ما چگونه نیازهای آنها را برآورده می سازد. 
با عرضه کنن��دگان درباره رونده��ای حاکم بر صنعت 
صحب��ت کنید. با مش��تریانی که در ی��ک دوره زمانی 
طوالن��ی چیزی نخریده اند تماس بگیرید و دلیل آن را 
جویا ش��وید. با افرادی که مشتری شما نیستند تماس 
بگیرید و دلیل آن را بپرس��ید. از کارکنان بخواهید که 
مس��تمعان خوبی بوده و هر آنچه را می شنوند به شما 
منتقل کنند. منابع تحقیقات ثانویه که گردآوری آنها 

معموال ارزان تر از داده های اولیه است عبارتند از: 

کتابچه های اطالعات بازرگانی: برای یافتن مکان 
موسسات تجاری، از منابع اطالعاتی موسسات بازرگانی 
یا نشریات موجود )که در بسیاری از مواقع توسط دولت 

یا سازمان های مشابه تهیه می شود( استفاده کنید. 
لیس��ت پست های مس��تقیم: تقریبا برای تمام انواع 
فعالیت های بازرگانی، ش��ما می توانید از لیس��ت های 

پستی استفاده کنید. 
داده ه�ای آماری: اداره آم��ار گزارش های متنوعی 
را منتش��ر و مبادرت به تلخیص اطالعات ارزشمندی 
می کند که در پایگاه داده های اداره آمار وجود داشته و 
در بسیاری از کتابخانه ها و همچنین در وب سایت اداره 

آمار در اختیار شما قرار دارد. 
 پیش بینی ها: کتاب چشم انداز جهانی ایاالت متحده 
مبادرت به پیگیری میزان رش��د 200 صنعت کرده و 
یک پیش بینی پنج س��اله را برای ه��ر یک از آنها ارائه 
می کند. بس��یاری از موسس��ات دولت��ی از جمله اداره 
بازرگان��ی ایاالت متحده، پیش بینی های��ی را درباره هر 
چیزی از نرخ های بهره گرفته تا تعداد ساخت و سازهای 
در حال انجام در اختیار ش��ما ق��رار می دهند. یکی از 
مسئوالن کتابخانه دولتی می تواند در یافتن آنچه بدان 

نیاز دارید به شما کمک کند. 
تحقیقات بازار: ممکن است شخص دیگری تحقیقات 
بازار م��ورد  نیاز ش��ما را در حال حاضر انجام داده باش��د. 
می توانید از طریق اینترنت به بس��یاری از این تحقیقات 

دست یابید. 
مق�االت، مج�الت و روزنامه ه�ای مرب�وط ب�ه 
فعالیت ه�ای بازرگان�ی: یکی از مناب��ع عالی اطالعات 
هس��تند. از مجالت معروف و نمایه های مجالت استفاده 

کنید. 
اینترن�ت: بسیاری ازکارآفرینان از اطالعات بازاریابی 
موج��ود در اینترنت ش��گفت زده می ش��وند. در واقع با 
استفاده از یکی از موتورهای جست وجو می توانید دنیایی 
از اطالعات را بیابید! به لطف پیشرفت های صورت گرفته 
در سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر، فرآیند استخراج داده ها 
که زمانی تنها برای ش��رکت هایی بزرگ امکانپذیر بود 
که قدرت کامپیوتری گس��ترده و بودجه های تحقیقات 
بازاریابی عظیم داش��تند، امروزه حتی برای شرکت های 
بسیار کوچک نیز امکانپذیر شده است. با یافتن روابط بین 
مولفه های متعدد مجموعه داده ها، شناسایی خوشه های 
مش��تریان دارای عادت های خرید مش��ابه و پیش بینی 
الگوهای خرید آنان، فرآیند اس��تخراج داده ها می تواند 

قدرت زیادی را در اختیار کارآفرینان قرار دهد. 

راه اندازی بازارچه اتوبوسی متحرك

بخش محصوالت تازه موسس��ه ذخیره و توزیع غذای 
FoodShare برنامه های��ی را راه اندازی کرده که ش��امل 
ساخت یک بازارچه متحرك روی چرخ های یک اتوبوس 
 FoodShare، می شوند. یکی از قسمت های برنامه های
Good Food Market متحرك تورنتو است که امکان 
دسترسی به غذای س��الم را برای مردم به وجود می آورد. 
ای��ن برنامه افرادی را هدف ق��رار می دهد که در مناطقی 
با کمبود غذا زندگی کرده و با موانعی نظیر مس��ائل مالی 
و موقعیت دور از دس��ترس برای استفاده از غذایی منظم 
و متناسب با فرهنگ ساکنان منطقه روبه رو هستند. این 
بازارچه متحرك نوع متفاوتی از کامیون مخصوص حمل 
 LGA غذا است. این بازارچه اتوبوسی را شرکت معماری
Architectural Partners طراحی کرده است. بازارچه 
فوق غ��ذای مقرون به صرفه و مغ��ذی را به مردم عرضه 
می کند. برنامه تولید محصوالت تازه با همکاری شهر تورنتو 
 United Way Toronto و همچنین سازمان خیریه
توسعه یافته است. این اتوبوس به فهرستی متشکل از یک 
سری مکان های از پیش تعیین شده در محله های مختلف 
 Good Food شهر سفر می کند. در طول سال بازار های
عالوه بر طیف متنوعی از بازارچه های متحرك و فصلی نیز 

به فعالیت مشغول هستند. 

وبینار، ابزاری برای پیگیری مشتریان 
هدف و اجرای برنامه های آموزشی

بس��یاری از بازاریاب ها از وبینارها به عنوان ابزاری برای 
تعلیم و برقراری ارتباط استفاده می کنند. webinar از 
ادغام دو کلمه web )به معنای اینترنت( و seminar )به 

معنای سمینار و همایش( تشکیل شده است. 
ای��ن همایش ه��ای آنالین معموال ش��امل یک برنامه 
اس��الیدی پاور پوینت هستند که توس��ط تعداد اندکی 
از مجریان همایش ک��ه در مورد موضوع خاصی بحث و 
گفت وگو می کنند، برای تعدادی از شرکت کنندگانی که 
ش��ماره تلفنی را شماره گیری کرده اند یا از طریق ارتباط 
اینترنتی خود در این همایش حضور دارند، پخش می شود. 
یک وبینار یا زنده اس��ت که ش��رکت کنندگان به صورت 
آنالین آن را می بینند یا یک برنامه ضبط ش��ده است که 
در فضای مجازی ذخیره می شود تا در آینده راحت تر قابل 
مشاهده باشد.  شرکت در یک وبینار آنالین همان مزایای 
حضور در یک برنامه زنده را دارد. بس��ته به نوع سرویسی 
که ش��ما از آن برای اج��رای وبینار اس��تفاده می کنید، 
می توانید سواالت را به صورت زنده دریافت کنید یا اینکه 
با دیگر شرکت کنندگان تبادل نظر کنید. وبینارهایی که 
ویدئوهای زنده هس��تند نیز اکنون رایج است و در تمام  
موارد این رویدادهای زنده را می توان ضبط کرد و افرادی 
که در وبینار حضور نداشتند می توانند بعدها آن را مورد 
بازبینی قرار دهند. برخی از قدرتمندترین وبینارهایی که 
من به عنوان یکی از اعضا در آن حضور داش��تم، توس��ط 
کارشناس��ان زبده و صاحب نظر برگزار می شد که با ریتم 
خوبی اس��الیدهای پ��اور پوینت را نمای��ش می دادند و 
سواالت مرتبط با محتوا را از مخاطبان دریافت می کردند. 
وبینارهای معتبر و قانونی هرگز نباید به عنوان مکانی برای 
فروش محصوالت باشد. این وبینارها باید دارای اطالعات 
ارزشمند و درگیر کننده باشد. هر نوع فروشی باید از طریق 
روش نرمش و زیرکی و در انتهای برنامه انجام شود. همان 
مهارت هایی که در هنگام نمایش اسالیدهای پاور پوینت 
از آنها استفاده می کنید در اجرای وبینارها نیز کاربرد دارد. 
* از اسالیدها برای روشن شدن هر چه بیشتر آنچه افراد 
در مورد آن صحبت می کنند، استفاده کنید. هرگز از روی 

اسالیدها نخوانید. 
* در کنار خود نس��خه چاپی تمام اسالیدها را داشته 
باشید تا بتوانید به راحتی در صورت نیاز اسالیدی را حذف 

کنید یا اسالید بعدی را نمایش دهید. 
* هیچکس تحت تاثیر گرافیک های بدفرم و پشت سر 

هم قرار نمی گیرد. از آنها استفاده نکنید. 
* همواره سعی کنید از اسالیدهای کمی استفاده کنید. 
 از آنجایی که نمی توان چهره شنوندگان و حالت آنها را 
مشاهده کرد، اگر وبینار شما بی ربط و کسل کننده باشد، 
اجرای آن ریسک بزرگی برای شما خواهد بود. رایج ترین 

سرویس ها برای برگزاری یک وبینار زنده عبارتند از: 
GoToWebinar.com

Webex.com
Adobe Acrobat Comex Pro

Microsoft’s office Live Meeting
Verizon Web Conferencig

 من به ط��ور بس��یار موفقیت آمی��زی از وبینارهای از 
پیش ضبط شده اس��تفاده کردم و سپس آنها را همراه با 
تبلیغات مداوم برای هر وبینار طبق برنامه زمانی مشخص 

پخش می کنم. 
 معموال ب��رای نمای��ش وبینارهای زن��ده، مجری )یا 
مجری��ان( این اختیار را دارد که برنام��ه را از طریق یک 
 VOIP دوربی��ن ویدئویی )وبکم( یا اینکه با اس��تفاده از
ی��ا یک خط تلفن، صرفا ص��دای آن را پخش کند. تمام  
این س��رویس ها این امکان را برای ش��ما فراهم می آورد 
که اش��تراك را در صفحه نمایش برای وبینار فعال کنید 
و بدین ترتیب تمام  کسانی که در وبینار شرکت می کنند، 

می توانند آنچه را شما مشاهده می کنید، ببینند. 
در شماره بعدی بخوانید: 
نکاتی برای بهینه سازی وبینارها

می  دهد  نش��ان  تحقیق��ات 
که در بیش��تر صنایع رابطه  ای 
قوی میان نرخ رش��د ش��رکت 
و درصد مش��تریانی وجود دارد 
که مروجان ش��رکت هس��تند. 
یعنی آنهایی که بیان می  کنند 
احتمال زی��ادی وجود دارد که 
ش��رکت را به دوس��ت، اقوام یا 
همکاران ش��ان توصی��ه کنند. 
مس��لما عوامل دیگری در کنار 
وفاداری مش��تریان در پیشبرد 
دارد،  نق��ش  ش��رکت  رش��د 
عوامل��ی چون توس��عه صنعت 
ی��ا اقتص��اد، ن��وآوری و... ام��ا 
وفاداری مش��تری قطعا یکی از 
مهم  ترین محرك  های رش��د به 
حس��اب می  آید و با اینکه رشد 
کسب  وکار را تضمین نمی  کند 
اما غالبا رشد سودآور نمی  تواند 

بدون آن حاصل شود. 

مفهوم وفاداری
وف��اداری می��ل ی��ک فرد، 
مشتری، کارمند یا یک دوست 
برای سرمایه  گذاری یا فداکاری 
ش��خصی جه��ت تقویت یک 
رابطه است. برای یک مشتری، 
وفاداری می  تواند به معنای ادامه 
دادن کار با یک عرضه  کننده که 
ب��ا او خوب برخ��ورد می  کند و 
ب��ه او در طوالنی م��دت ارزش 
باش��د، حتی  خوب��ی می  دهد 
اگ��ر آن عرضه  کنن��ده در یک 
معامله خ��اص بهترین قیمت 
را به او ارائ��ه ندهد. در نتیجه، 
وفاداری مش��تری چیزی بیش 
از تکرار در خریدهاست. مسلما 
حتی اگر کس��ی باره��ا و بارها 
از ش��رکتی خرید کند ممکن 
اس��ت لزوم��ا ب��ه آن ش��رکت 
وفادار نباشد بلکه ممکن است 
به دلیل بی  کنشی یا بی  تفاوتی 
فرد یا موانع خارجی ایجاد شده 
توسط شرکت یا شرایط باشد. 
)مثال ممکن است کسی به  طور 
مرتب از یک شرکت هواپیمایی 
ب��رای رفتن به یک ش��هر تنها 
به ای��ن دلیل که آن ش��رکت 
بیش��تر پروازها را به آنجا انجام 
می  ده��د خرید کند.( برعکس، 
یک مشتری وفادار ممکن است 
به  خاط��ر کاهش نی��از به یک 
محص��ول یا خدم��ت در طول 
زمان خریدهای مک��رر زیادی 
)مثال ممکن  باش��د.  نداش��ته 
اس��ت فردی به دلیل پا به سن 
گذاش��تن و در نتیج��ه کمتر 
رانندگی کردن به   خرید ماشین 

جدید کمتر اقدام کند.(
این یک اش��تباه بزرگ است 
ک��ه تصور کنیم یک مش��تری 
فق��ط به خاطر ادام��ه دادن به 
خرید از شما وفادار است. دالیل 
بس��یاری برای تک��رار خرید از 
طرف مش��تری وجود دارد که 
ارتب��اط چندان��ی با وف��اداری 

واقعی ندارد، مانند: 
- ی��ک تواف��ق ق��راردادی با 

شرکت شما دارد
- تغییر عرضه  کننده برای او 
مستلزم وقت و هزینه زیاد است

- قیمت��ی ک��ه ش��ما ارائ��ه 
می  دهیدکمتر است

- ب��ا یک��ی از کارمندان  تان 
رابطه دارد نه با شرکت شما

- تغیی��ر ع��ادت ب��رای فرد 
سخت است

- ممکن است واقعا در پروسه 
ی��ک عرضه  کننده  پیدا کردن 

دیگر قرار داشته باشد
اگر یکی از موارد باال درست 
باشد، فکر می  کنید چه اتفاقی 

ممکن است برای شما بیفتد؟ 
اگر یک رقی��ب تحریک  کننده 
جس��ت  وجوی  ب��ه  و  بیای��د 
مش��تریان کس��ب  وکار ش��ما 

بپردازد؟ 
وف��اداری را می  توان به  عنوان 
ت��داوم در ای��ن باور مش��تری 
دانست که محصوالت/خدماتی 
که یک س��ازمان ارائه می  دهد 
بهتری��ن گزینه ب��رای او باقی 
می  ماند. این محصول خواسته 
ک��ه  را  ارزش  از  مش��تریان 
هرچیزی می  تواند باش��د پاسخ 
می  ده��د. آنها هر زم��ان که با 
تصمیم خرید مواجه شوند آن 

پیشنهاد را انتخاب خواهند 
کرد. 

به  ع��الوه وف��اداری یعنی 
مایوس نش��دن حتی وقتی 
مش��کلی در محص��ول ی��ا 
بیاید، چراکه  خدمت پیش 
ب��ا  گذش��ته  در  س��ازمان 
مش��تریان خوب بوده و آنها 
می  دانن��د که س��ازمان در 
صورت بروز مشکل درصدد 
بررس��ی و رفع آن بر خواهد 
آمد. یعنی آنها دنبال رقبای 

دیگر نمی  روند و زمانی  که رقبا 
به آنها نزدیک می  شوند نسبت 
به آنها عالقه نش��ان نمی  دهند. 
معنای  به  وف��اداری  همچنین 
نش��ان دادن تمایل برای وقت 
گذاشتن و تالش برای ارتباط با 
س��ازمان است تا اینکه سازمان 
موفقیتش را به  دست آورده و بر 
تمام ضعف  ها غلبه کند. به  طور 
خالصه، وف��اداری یعنی اینکه 
مش��تری می  خواهد با شما کار 

کند و می  کند. 

وفاداری و رشد
به  طور واضح  واقعی  وفاداری 
بر سودآوری تاثیر می  گذارد. با 
اینکه مشتریان دائمی همیشه 
س��ودآور نیس��تند اما انتخاب 
آنها برای تداوم خرید محصول 
یا خدمت غالب��ا هزینه  های به 
دس��ت آوردن مش��تری برای 
ش��رکت را کاه��ش می  ده��د. 
وفاداری همچنین باعث رش��د 
درآمد کل ش��رکت می  ش��ود. 
قطعا هیچ ش��رکتی نمی  تواند 
رشد کند اگر سطل مشتریانش 
نشتی داشته باش��د و وفاداری 
به ح��ذف این برون رفت کمک 
می  کند. مش��تریان وف��ادار در 
واقع مث��ل ای��ن می  مانند که 
می  توانند سطح آب این سطل 
را افزای��ش دهند؛ مش��تریانی 
ک��ه واقعا وفادار باش��ند تمایل 
دارند در ط��ول زمان همچنان 
افزایش می  یابد  که درآمدشان 
بیش��تر خرید کنند، یا س��هم 
زی��ادی از پول  ش��ان را ب��رای 
خرید از ش��رکتی که نسبت به 
آن حس خوبی دارند اختصاص 

دهند. 

همچنی��ن مش��تریان وفادار 
از یک ش��رکت پیش دوستان، 
اق��وام و همکارانش��ان تعریف 
می  کنن��د. در حقیق��ت، ای��ن 
تعریف و پیشنهاد از طرف آنها 
به  خاطر فداکاری مش��تری در 
انجام این توصیه یکی از بهترین 
نشانه  های وفاداری است. وقتی 
مشتریان به  عنوان مرجع عمل 
می  کنند، چی��زی بیش از این 
کار را انجام می  دهند که نشان 
دهند از شرکت ارزش اقتصادی 
خوب��ی دریافت کرده  ان��د؛ آنها 
در واق��ع آب��روی خ��ود را گرو 
اینجا  می  گذارند. )همچنان در 

نی��ز توجه داش��ته باش��ید که 
وف��اداری ممکن اس��ت ارتباط 
کمی با تکرار خرید داشته باشد. 
وقتی کس��ی درآمدش افزایش 
می  یاب��د، ممکن اس��ت به  طور 
خودکار از هوندا که س��ال  ها از 
آن خری��د می  کرده به س��مت 
برندهای س��طح باالتر برود اما 
اگر به این شرکت وفادار باشد، 
یک خودروی هوندا را با اشتیاق 
به نزدیکان خود که قصد دارند 
نخستین ماشین شان را بخرند 

توصیه می  کند.(
تمایل مش��تریان وف��ادار به 
آوردن مش��تریان جدید، بدون 
هی��چ مطالب��ه  ای از ش��رکت، 
به  خصوص زمانی  که شرکت در 
حال رشد است و به    ویژه اگر در 
یک صنعت بالغ درحال فعالیت 
باش��د، بسیار س��ودمند است. 
در چنین م��وردی، هزینه  های 
هنگف��ت به دس��ت آوردن هر 
یک مش��تری جدی��د از طریق 
پروموشن  ها  و س��ایر  تبلیغات 
رش��د س��ودآور را برای شرکت 
س��خت می  کن��د. درحقیقت، 
ممکن اس��ت تنها مسیر رشد 
سودآور برای یک شرکت از این 
طریق باشد که بتواند مشتریان 
وفادار خود را در عمل به بخش 

بازاریابی    اش تبدیل کند. 

اندازه  گیری وفاداری
به  دلیل اینک��ه وفاداری برای 
رشد سودآور شرکت بسیار مهم 
اس��ت، اندازه  گیری و مدیریت 
آن نتای��ج خوبی در پی خواهد 
داش��ت. وفاداری مش��تریان را 
می  ت��وان ارزیاب��ی و رصد کرد 
رویکرده��ای  متاس��فانه  ام��ا 

موج��ود خیلی موثر نیس��تند. 
ن��ه تنها پیچیدگی  ش��ان آنها را 
به  خص��وص برای مدی��ران رده 
باال بی  فای��ده می  س��ازد، بلکه 
غالبا به نتایج ناقص نیز منتهی 

می  شوند. 
بهترین شرکت  ها غالبا تمایل 
داش��ته  اند تا بر ن��رخ نگهداری 
مش��تری تمرکز کنند اما این 
معیار تنها بهترین روش از بین 
روش  ه��ای معمولی اس��ت. در 
بسیاری از صنایع نرخ نگهداری 
با سودآوری ارتباط ارزشمندی 
ایجاد می  کند ام��ا رابطه آن با 
رش��د ضعیف اس��ت، به   دلیل 
اینک��ه این روش   ترك 
شرکت توسط مشتری، 
یعنی میزانی را که یک 
س��طل در حال خالی 
ش��دن و نه پر ش��دن 
می  کند.  رصد  اس��ت، 
نگهداری  نرخ  به  عالوه 
مشتریان  جایی  که  در 
هزین��ه  به  وس��یله 
س��وئیچینگ یا موانع 
دیگر در واقع گروگان 
یا  می  ش��وند   گرفت��ه 
وقتی  که به طور طبیعی به  خاطر 
پا به س��ن گذاش��تن، افزایش 
درآم��د یا عوام��ل دیگر خرید 
را کن��ار می  گذارند، ش��اخص 
ضعیفی برای سنجش وفاداری 

مشتریان است. 
ی��ک وس��یله اندازه  گی��ری 
دیگر برای س��نجش وفاداری 
ک��ه حت��ی از اعتب��ار کمتری 
برخ��وردار اس��ت اس��تفاده از 
معیاره��ای قدیم��ی رضای��ت 
تحقیق��ات  اس��ت.  مش��تری 
نش��ان می  ده��د ک��ه رضایت 
مش��تری فاق��د ی��ک ارتباط 
پایدار با رفتار واقعی مش��تری 
است. به  طورکلی، تمییز دادن 
بی��ن رابطه قوی می��ان میزان 
باالی رضایت مش��تری و رشد 
فروش  ها سخت است. در واقع، 
در برخ��ی ش��رایط، حتی یک 
رابطه عکس بین این دو وجود 
پیچیده  تری��ن  حت��ی  و  دارد 
اندازه  گی��ری  سیس��تم  های 

رضایت، نواقص جدی دارند. 
یافت��ن یک روش مناس��ب 
برای اندازه  گیری دقیق وفاداری 
مش��تری بس��یار بس��یار مهم 
است. شرکت  ها به نتایج مفید 
حاصل از وفاداری مش��تری تا 
زمانی  که نتوانند با اس��تفاده از 
ارزیابی،  کارآمد  سیس��تم  های 
عملکردش��ان را در برابر اهداف 
مشخص وفاداری ارزیابی کنند 
پی نخواهند برد. برای مدتی، به 
نظر می  رسید فناوری اطالعات 
ابزارهایی را ب��رای اندازه  گیری 
فراهم خواهد  وف��اداری  دقیق 
مدیریت  سیس��تم  های  ک��رد. 
ارتباط با مشتری )CRM(  به 
شرکت  ها نوید دادند که به آنها 

برای رصد کردن رفتار مشتری 
به  صورت آن��ی کمک می  کنند 
اما موفقیت آنها تاکنون غالبا به 
انتخاب ابزاری چون کارت  های 
اعتباری یا فروشگاه  های بزرگی 
ک��ه خری��د در آن آنق��در زیاد 
اس��ت که تغییرات در وفاداری 
مشتری را می  توان خیلی سریع 
شناس��ایی و در مورد آن اقدام 

کرد، محدود شده است. 
ام��ا همان  گونه ک��ه پیش  تر 
بی��ان کردیم مش��تریان وفادار 
آنهایی  ان��د ک��ه محص��والت و 
خدماتی را خریداری می  کنند 
ک��ه طال��ب آن هس��تند. آنها 
مشتریانی   هستند که باور دارند 
این محصوالت و خدمات نسبت 
به محصوالت سایر رقبا برتری 
دارند. به  طور ایده  آل، مشتریانی 
هس��تند ک��ه ب��ه کنش ه��ا و 
عرضه  کننده  با    واکنش  هایشان 
به  عن��وان چیزی بی��ش از یک 
معامله س��اده می  نگرن��د. آنها 
معتقدند که رابطه  ای وجود دارد 
که از محصوالت و خدماتی که 
می  خرند برتر است. اندازه  گیری 
اندازه  گیری  به معنای  وفاداری 
ای��ن ارتب��اط میان خری��دار و 
فروش��نده ی��ا بین س��ازمان و 

مشتری  اش است. 
آنچ��ه ک��ه م��ا ب��ه دنبالش 
آن  اندازه  گی��ری  هس��تیم 
ویژگی  ه��ا و رفتارهایی اس��ت 
که می  دانیم مفهوم وفاداری را 
می  سازد. به  عنوان مثال، برخی 
از ویژگی  ه��ا و رفتارهای مورد 
انتظار از مش��تری وفادار شامل 

موارد زیر است: 
- احتمال توصیه محصول و 

خدمت شما به دیگران
خری��د  ادام��ه  احتم��ال   -
محصول و خدمت شما، حداقل 

در همان سطح
س��ایر  خری��د  احتم��ال   -
محصوالت و خدماتی که شما 

ارائه خواهید داد 
- اعتقاد ب��ه اینکه محصول 
و خدمت ش��ما نسبت به سایر 
محصوالت و خدمات ارائه شده 

در بازار برتر است
- به  ط��ور فعاالنه ب��ه دنبال 
عرضه  کنندگان دیگر جایگزین 

شما نمی  گردند 
- فرصت  هایی برای ش��رکت 
ت��ا  می  کنن��د  فراه��م  ش��ما 
مش��کالت تان را اصالح کنید و 
از این مشکالت به  عنوان پایه  ای 
برای به  خط��ر انداختن رابطه با 

شما استفاده نمی  کنند
براساس بررسی ویژگی هایی 
از این قبیل و رفتارهای مشابه 
دیگر که جنبه  های خاص رابطه 
مش��تریان با ش��رکت ش��ما را 
ارزیابی می  کن��د، یک پروفایل 
را  مش��تریان  تان  از  وف��اداری 

می  توانید ایجاد کنید. 
موفقی��ت کس��ب  وکار یعنی 
داشتن مشتریان دلخواهی که 
به سازمان شما وفادارند. به  کار 
بردن تغییراتی که باعث بهبود 
وفاداری می ش��ود یا به عبارت 
دیگر مدیریت وفاداری نیازمند 

درك عمیقی است از اینکه: 
- ترجیحات مهم مش��تریان 
برای محصوالت و خدمات مورد 

نظر چیست؟ 
- مش��تریان چه چی��زی را 
در این محص��والت و خدمات 

ارزش  گذاری می  کنند؟ 
- تجربیات، درك و باورهای 
مش��تریان درباره خود سازمان 
و درباره محصوالت و خدمات، 
به  ویژه در حوزه  هایی که ارزش 

باالیی دارند چیست؟ 
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ایستگاه بازاریابی

وفاداری مشتریان را می  توان 
ارزیابی و رصد کرد اما متاسفانه 
رویکردهای موجود خیلی موثر 
نیستند. نه تنها پیچیدگی  شان 

آنها را به  خصوص برای مدیران 
رده باال بی  فایده می  سازد، بلکه 
غالبا به نتایج ناقص نیز منتهی 

می  شوند

بازاریابی یک شغل نیست، یک 
حرفه نیست. برای آنکه بازاریاب 
خوبی ش��وید، ضروری اس��ت با 
آن زندگی کنید، راه بروید، قدم 
بزنید، بخوابی��د، بخورید، تفریح 
کنید، کار کنید و در سفر و حضر 

همواره به فکر بازاریابی باشید. 
آنچ��ه خواندی��د بخش��ی از 
پیش گفت��ار کت��اب بازاریابی و 
زندگی با مدیریت نوش��ته پرویز 
درگی، مدرس دانش��گاه اس��ت 
ک��ه تجربه های خ��ود در زمینه 

بازاریاب��ی را در ای��ن کتاب گرد 
آورده اس��ت. او در فصل اول این 
کتاب به اندیشه ها و بینش های 
مدیریت��ی، در فص��ل دوم ب��ه 
راهکارها و تدابیر مدیریتی و در 
فصل سوم به تست ها و ابزارهای 
مدیریت��ی پرداخت��ه اس��ت. در 
بخشی از این کتاب توصیه های 
نگارن��ده ب��رای مدیریت خوب 
پیش��نهاد شده اس��ت: مدیران 
خوب ب��ا واژه ای به نام مش��کل 
غریبه هس��تند. یک��ی از اهداف 

اصل��ی مدی��ران، حل مس��ئله 
است نه مشکل. مشکل در واقع 
مسئله ای است که مرز و حدود 
علل و سرچش��مه های آن برای 
ما مش��خص نیس��ت. لذا زمانی 
که اطالعات، دانسته ها و آگاهی 
مدی��ران از عوام��ل ایجاد کننده 
ی��ک مس��ئله کافی نباش��د، با 
مشکل مواجه می شوند. مسئله 
یک گام از مش��کل جلوتر است. 
مدیران خوب می دانند که مسئله 
گامی فراتر از مشکل است. آنها 

به ع��الوه ریش��ه های موضوعات 
را می دانن��د و به همین دلیل با 
مسئله روبه رو هستند نه مشکل. 
نمی شوند  پس مش��کالت حل 
مگر آنکه ابتدا به مسئله تبدیل 
ش��وند. مدیران خوب در سطوح 
مختلف تصمیم گیری عملکردی 
سریع و سنجیده دارند و هرگاه 
در حین انجام کاری به مسئله ای 
برخورد می کنند، به جای نگرانی 
و دلس��ردی ب��ه دنب��ال راه حل 

می روند. 

ای��ن کتاب در 396 صفحه به 
قیمت 16 هزار تومان به همت 
انتش��ارات بازاریاب��ی ب��ه چاپ 

رسیده است. 

بازاریابی و زندگی با مدیریت 

کتابخــانه

نویسنده: جیم کوکروم
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مخاطره پذیری، ویژگی بارز 
کارآفرینان 

آیا می دانس��تید از ویژگی های بارز کارآفرین خطر 
کردن و ریسک پذیری اس��ت؟ این خطر ممکن است 
مال��ی، روانی و حت��ی اجتماعی باش��د. البته برخالف 
مردم ع��ادی، کارآفرین خط��ر قمارگون��ه نمی کند، 
بلکه با ارزیابی دقیق و حساب ش��ده از میزان مخاطره 
تصمیم می گیرد و پس از آن برای دس��تیابی به نتیجه 

مطلوب از هیچ کاری فروگذار نمی کند. 
فرق آنه��ا ب��ا مدی��ران در این اس��ت ک��ه مدیران 
خانه ای می سازند و س��عی در نگهداری آن خانه دارند 
و به همین دلی��ل تهدیدگ��را و محافظه کارند و تالش 
می کنند وضعیت موجود را حفظ کنند، اما کارآفرینان 
هم��واره در پی س��اختن خانه ای جدید هس��تند و به 
همین جه��ت فرصت گرا، انعطاف پذیر و اهل ریس��ک 

هستند. 

مایکروسافت 12 روز تخفیف می دهد
ش��رکت مایکروس��افت تصمیم گرفته اس��ت مانند س��ال قبل هدای��ای ویژه ای 
را ب��رای تعطیالت پایان س��ال میالدی به مش��تریان خ��ود ارائه ده��د و این بار نیز 
 گزینه هایی قابل مالحظه  برای بهره مندی از این هدایا را در اختیار کاربران گذاش��ته 

شده است. 
به گ��زارش رای��ورز، ب��ه دنبال نزدیک ش��دن ب��ه پای��ان س��ال ۲۰۱۴ میالدی 
مایکروسافت اعالم کرد به مدت ۱۲ روز قیمت تمام محصوالت خود را در زمینه های 
مختلف کاهش می دهد. براس��اس این اتفاق گفته شده اس��ت که عالوه بر تخفیف 
عمومی در ای��ن دوره زمان��ی ۱۲ روزه، کاربران ه��ر روز می توانند ب��رای خرید یک 

محصول خاص تخفیفات وی��ژه دریافت کنند و 
آن را ارزان تر از روزهای دیگر بخرند. 

این کمپین هم اکنون اجرا ش��ده است و طی 
آن فناوری های تولید ش��ده در دیگر شرکت ها 
مبتنی بر محصوالت مایکروس��افت هم ش��امل 

تخفیف های ویژه می شود. 

بسته بندی محصوالت نستله و یونیلیور از مواد بازیافتی
نس��تله و یونیلیور در یک پروژه جدید با هدف بهبود قابلی��ت بازیافت محصوالت 
بس��ته بندی انعطاف پذیر با یکدیگ��ر همکاری می کنن��د و امیدوارند س��ازمان ها و 

تولیدکننده ها را به سوی این رویکرد اقتصادی ترغیب کنند. 
به گ��زارش مارکتینگ نیوز، ه��دف این پروژه بهب��ود طراحی و قابلی��ت بازیافت 
محصوالت بسته بندی انعطاف پذیر مانند پوسته ش��کالت، کیسه های پالستیکی و 

کیسه های مواد شوینده است. 
قرار اس��ت پروژه ای به ن��ام REFLEX به بررس��ی نتیجه اس��تفاده از پلیمر در 
صنعت بس��ته بندی و تولید بپردازد. با این روش بازیافت زباله مدیریت شده و میزان 

زباله های دفن شده تا حد زیادی کاهش خواهد 
یافت. نس��تله و یونیلیور امیدوارند با اس��تفاده 
از پلیم��ر در بس��ته بندی و تولی��د، طراح��ی و 
تکنیک ها را در چرخه بازیافت بهبود بخش��ند 
و دستورالعمل هایی را برای صنعت بسته بندی 

قابل بازیافت   ایجاد کنند. 

ای��ن روزها با گس��ترش دامنه 
کس��ب و کار گاهی پیش می آید 
ش��ما به عنوان یک مدیر مجبور 
ش��وید به یک مس��افرت کاری 
بروی��د ی��ا در همایش��ی کاری 
ش��رکت کنید یا ی��ک مالقات با 
رییس یک ش��رکت در ش��هر یا 
کش��وری دیگر داش��ته باش��ید. 
ممکن اس��ت ای��ن س��فر کاری 
یک روزه یا حتی یک ماهه باشد. 
به هرحال مهم اس��ت که ش��ما 
بتوانید ب��دون دغدغ��ه اضافی از 
پس ای��ن مس��افرت ب��ر بیایید. 
در این گ��زارش به ش��ما کمک 
می کنیم که با ارائه نکاتی تجربه 
بهتر را از این سفر داشته باشید و 
پیش��رفت را برای کسب و کارتان 

سوغاتی بیاورید. 

برنامه ریزی کنید
هنگام��ی که ق��رار اس��ت به 
ی��ک س��فر کاری بروی��د، بهتر 
اس��ت از قب��ل برنامه ریزی های 
الزم را انج��ام دهید. بس��یاری از 
تنش ها و نگرانی های عادی برای 
برنامه ریزی سفر هنگامی از بین 
می روند ک��ه اقداماتی مانند تهیه 
بلیت و رزرو محل اقامت را از قبل 
انج��ام داده باش��ید. برنامه ریزی 
کردن س��بب می ش��ود فرصت 
خوب��ی ب��رای فعالیت های��ی که 
موجب رضایت و ش��ادی ش��ما 
در کن��ار کارهای معمول س��فر 

می شوند، برای تان فراهم شود. 
پس قبل از اینکه عازم ش��وید، 
کارهای تان را در مبدأ سر و سامان 
دهید؛ قرارهای تان را نهایی کنید، 
از رزرو قطع��ی مح��ل اقامت تان 
مطمئن باشید، مدارکی را که نیاز 
اس��ت با خود همراه ببرید آماده 
کنید، اگر الزم اس��ت کاری را به 
کسی بس��پارید این کار را بکنید 
که هم وقفه ای در انجام کارها رخ 
ندهد و هم وقتی به دفتر خودتان 
بازمی گردید با کوهی از کارهای 
انجام نش��ده مواجه نشوید. خوب 
است یک لیست از برنامه هایی که 

قرار است در کشور مقصد داشته 
باش��ید، تهیه کنی��د. اصطالحا 
ب��ه آن چک لیس��ت می گویند. 
چک لیست به شما کمک می کند 
کارهای ت��ان را به ترتی��ب دنبال 
کنید و چیزی ه��م از قلم نیفتد؛ 
این باعث می شود ذهن آرام تری 
داشته باش��ید. همچنین یکی از 
ابزارهایی که همراه داش��تن آن 
 Hard Disk توصیه می ش��ود
برای ذخی��ره اس��ناد و مدارکی 
است که قرار است جا به  جا کنید؛ 
حافظه های فلش ه��م در حجم 
کوچک تر همان کار هارد دیسک  

را برای ت��ان انجام می دهد. 
شارژر وسایل الکترونیکی، 
باتری اضافه برای موبایل یا 
تبلت یا وسایل الکترونیکی 
دیگری که همراه دارید هم 

ضروری است. 

مقصد را بشناسید
ش��ما بای��د نس��بت به 
مقصدتان آش��نایی داشته 
باش��ید. از این رو، پیش از 

سفر کاری زمانی را برای تحقیق 
درباره مکانی ک��ه بازدید خواهید 
کرد، اختصاص دهید. می توانید 
با مکان یاب و نقشه نزدیک ترین 
مسیر و خیابان ها را برای رسیدن 
به مقصدتان انتخاب کنید. ساعت 
پروازتان را ط��وری انتخاب کنید 
که روز به مقصد برس��ید، چرا که 
پیدا کردن هتل ه��ا و محل های 
مورد نظر در ش��ب راحت نیست 
و خیابان ها ه��م کمترین عابران 
را دارد و ممک��ن اس��ت امنی��ت 
ش��ما به خطر بیفتد. در روشنی 

روز، امکان بیش��تری برای دیدن 
خیابان ه��ا و پیداک��ردن آدرس 
دارید. گاهی وقت ها تاکس��ی هم 
در شب س��خت تر پیدا می کنید. 
به هیچ وجه سوار ماشین هایی که 
آرم تاکسی ندارند، نشوید. شاید 
هزین��ه کمت��ری پرداخت کنید 
ولی احتمال اینکه مورد س��رقت 
قرار بگیری��د یا هر اتف��اق ناگوار 
دیگ��ری برای ت��ان رخ دهد، کم 
نیست. سعی کنید از تاکسی های 
مجاز متعلق به خود ف��رودگاه یا 
ترمینال اس��تفاده کنی��د. اگر از 
وضع خیابان ها و ترافیک آن شهر 

اطالع زیادی ندارید، سعی کنید 
نزدیک به جاهایی که کار دارید و 
قرار است بیشتر رفت و آمد کنید، 
هتل بگیرید. عالوه ب��ر اینکه در 
هزینه حمل و نقل تان صرفه جویی 
کرده اید، استرس این را نخواهید 

داشت که دیر به قرارتان برسید. 

از اختالف زمانی آگاه باشید 
 اگ��ر به کش��وری دیگر س��فر 
می کنید از اختالف زمانی کش��ور 
خودتان با کش��ور مقصد آگاهی 
داشته باشید. س��عی کنید یکی 

دو روز قب��ل از س��فر، خواب  تان را 
با س��اعت مقصد هماهنگ کنید 
که خیلی با مش��کل کم  خوابی و 
خستگی مواجه نشوید. اگر از زمان 
نشستن در هواپیما ساعت تان را به 
وقت محلی مقصد تنظیم کنید، 
زودتر به ش��رایط محل��ی مقصد 
عادت می کنید و سفر راحت تری 
خواهی��د داش��ت. ممکن اس��ت 
به خاط��ر اختالف زمان یا فش��ار 
زیاد کارهای ت��ان، نتوانید در وقت 
معینی غذا بخورید؛ بد نیست یکی 
دو عدد ش��کالت همراه تان باشد. 
شکالت هم استرس شما را کاهش 
می ده��د و ه��م می تواند 
کمی بیشتر جلوی گرسنه 
ش��دن تان را بگیرد. وقتی 
بازمی  گردید  از مس��افرت 
احتم��اال باز هم با مش��کل 
اختالف زمان و خس��تگی 
راه مواجه هستید، کمی به 
خودتان زمان بدهید و بعد 
با انرژی و آرامش بیش��تر 
به حس��اب کارها برسید. 
همچنی��ن ممکن اس��ت 
به ش��هری با آب و ه��وای بارانی 
و ش��رجی یا س��رد و کوهستانی 
س��فر کنید و با مواجه ش��دن با 
آن آب و هوا دچ��ار بیماری های 
ناخواسته ای شوید که بر کیفیت 
س��فر کاری ت��ان تاثیر بگ��ذارد 
و نتوانی��د ب��ا آن ان��رژی الزم در 
قرارهای کاری حضور یابید. پس 
دانس��تن آب و هوای شهر مقصد 
هم الزم اس��ت تا بتوانی��د از قبل 
ضروریات آن )مانند لباس گرم و 
چتر برای شهرهای سرد و بارانی( 

را فراهم کنید. 

با فرهنگ و زبان مقصد 
آشنایی داشته باشید

وقتی قرار است س��خنرانی را 
در کنفرانس��ی در حض��ور افراد 
آن کش��ور انجام دهی��د، حتما 
به زبان مقصد آش��نایی داش��ته 
باشید و متن س��خنرانی یا قرار 
کاری تان را چند هفته قبل تهیه 
و آنقدر تمرین کنید که بتوانید 
آن را س��لیس و روان بیان کنید. 
همچنین در کشور های خارجی، 
تعطی��الت، ایام خ��اص خود را 
دارد بنابراین س��عی کنید کمی 
با آداب و رس��وم و فرهنگ مردم 
کش��ور مورد نظر آش��نا شوید. 
ای��ن اطالع��ات را می توانی��د از 
اف��رادی بگیری��د که ب��ا آنها در 
کش��ور مقص��د کار می کنی��د. 
همچنی��ن قرار اس��ت ش��ما با 
مردم آن ش��هر ی��ا کش��ور کار 
کنید و دادوس��تد داشته باشید، 
پس مراق��ب رعای��ت قوانین و 
احترام به مقررات مهم سرزمین 

میزبان تان باشید. 

با یک تیر دو نشان بزنید! 
در انتها اینکه در کنار جلسات و 
قرارهای کاری، جاذبه های مطرح 
و سرگرمی های بالقوه آن شهر را 
شناسایی کنید. البته سعی کنید 
تا زمانی ک��ه کارهای تان را انجام 
نداده ای��د به فکر گش��ت و گذار و 
دی��دن جاذبه ها و خری��د کردن 
نباش��ید. بهتر است لیس��تی از 
جاذبه ه��ا را یادداش��ت کنید تا 
س��ر فرصت از آنها دی��دن کنید. 
همچنین رس��توران های خوبی 
را که می توانید طی س��فر کاری 
خود به آنها س��ر بزنی��د انتخاب 
کرده و در ص��ورت امکان تنها به 
غذای هتل محل اقامت خود اکتفا 
نکنید تا بتوانید طع��م غذاهای 
بومی و محل��ی آن منطقه را هم 
بچش��ید. س��فر کاری برای تان 
فرصتی پیش می آورد که در کنار 
پیشبرد اهداف شرکت، بتوانید از 
جاذبه های گردش��گری منطقه 
هم دی��دن کنید تا ب��ا خاطره ای 

خوش آن مکان را ترک کنید. 

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )47(
بلکبری، تولید محصوالت نوآورانه 
برای آسان تر شدن زندگی روزانه

زندگی و فعالیت های روزم��ره، چالش های زیاد اما 
کوچکی را پیش روی مردم ق��رار می دهد. تالش برای 
حل و فصل این چالش ها و یافتن راه حل مناسب برای 
آنها، زمینه خلق ایده های متفاوت��ی را فراهم می کند 
که با اس��تفاده از آنها می توان محصوالتی را تولید کرد 

که مورد استفاده روزانه مردم باشد. 

ایده
در  ک��ه  نوآوران��ه  محص��والت  تولی��د  و  خل��ق 
زندگ��ی روزم��ره م��ردم مورد اس��تفاده آنه��ا ق��رار 
می گی��رد مزایای��ی ب��ه هم��راه دارد ک��ه یک��ی از 
آنها این اس��ت که ش��ما ب��ا تولی��د این ن��وع کاالها 
به عن��وان نخس��تین ش��رکت ارائه کننده آن ب��ه بازار 
 می توانی��د طی��ف وس��یعی از مش��تریان را ج��ذب 

کنید. 
مزیت دیگر تولید این قبیل محصوالت آن است که 
مصرف روزانه آنها توسط مشتریان، منفعت اقتصادی 
قابل توجهی را برای شرکت تولید کننده آن به ارمغان 

می آورد. 
نخستین مثالی که در راستای اس��تفاده از این ایده 
می توان به آن اش��اره کرد اتفاقی اس��ت که در س��ال 
۱938 میالدی رخ داده اس��ت. آقای الزلو بیرو که در 
آن زم��ان یک روزنامه ن��گار بود متوجه ش��د جوهری 
که از آن برای چاپ روزنامه اس��تفاده شده به سرعت 
خش��ک می ش��ود، از این رو تصمیم گرفت تا به همراه 
برادرش جورج بیرو که یک ش��یمیدان بود روی تولید 
خودکارهایی با نوک چرخشی که به هنگام حرکت از 
جوهر موجود در خودکار برای نوشتن استفاده می کرد 

کار کند. قطعا نام خودکارهای بیک را شنیده اید. 
این خودکارها که ام��روزه در سراس��ر جهان مورد 
اس��تفاده مردم ق��رار می گیرن��د حاص��ل خالقیت و 
نوآوری این دو برادر اس��ت که هم اکن��ون از موقعیت 
بس��یارویژه ای در دنیا برخوردارند و روزانه ۱۴ میلیون 

عدد از این خودکارها در جهان به فروش می رسد. 
مثال دیگری که برای روش��ن تر ش��دن مفهوم این 
ایده می توان به آن اش��اره کرد دس��تگاه ها و ابزارهای 
تولید شده توسط ش��رکت بلکبری است. این شرکت 
مسیر خود به س��مت بازارهای تلفن همراه را با ساخت 
و ارائه یک دس��تگاه قابل حمل برای خواندن و نوشتن 
ایمیل گشود، سپس قابلیت ارسال پیامک، وب گردی، 
برقراری تماس تلفنی و اتصال بدون س��یم به اینترنت 
نیز به دستگاه های تولیدی این شرکت افزوده شد. به 
واسطه ارائه تلفن های هوشمندی که از تکنولوژی روز 
برخوردار اس��ت، محصوالت بلکب��ری زندگی روزمره 
را برای بس��یاری از مردم س��اده تر کرده و قابلیت های 
بس��یار زیادی را در قالب یک محص��ول ارائه می کند. 
امروزه بلکبری نامی آش��نا و محب��وب در میان عموم 
مردم ب��وده و محبوب بس��یاری از مدیران مش��اغل و 

کسب و کارها در سراسر جهان است. 
با این همه ممکن اس��ت محصوالت شرکت بلکبری 
کامل ترین محصوالت نباشند، ولی فارغ از این موضوع 
یا جنجال های حقوقی که پیرامون این ش��رکت وجود 
دارد، بلکب��ری و بیرو درس بس��یار مفی��د و مهمی به 
ما می دهن��د: حداکثر تالش خود را ب��رای خالقیت و 
نوآوری ب��ه کار بگیرید و محصوالت��ی تولید کنید که 
زندگی مردم را س��اده تر کند و به ش��کل روزانه مورد 

استفاده آنها قرار بگیرد. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
در طراحی محصوالت تان روی راحتی اس��تفاده از 

آنها توسط مشتریان تمرکز کنید. 
این ایده به ش��ما امکان صرفه جویی موثر در زمان را 
ارائه می کند. س��عی کنید تا از این موضوع به بهترین 

شکل ممکن استفاده کنید. 
با به کارگیری روش نمونه سازی دقیق، محصولتان 
را توس��عه دهی��د و بهب��ود بخش��ید و آن را به دقت 

آزمایش کنید. 
ب��ه غیرممکن ب��ودن دس��تیابی به هدف ت��ان فکر 
نکنید. س��عی کنید مس��یری بیابید ک��ه از آن طریق 
بتوانید به هدف خود دس��ت پیدا کنی��د، نه اینکه فکر 

کنید آیا می توانید به هدف برسید یا خیر. 
در زندگی روزانه  تان اندیش��ه کنید، ببینید دوست 

دارید چه محصولی در بازار وجود داشته باشد؟ 
محصوالت��ی را که هم اکن��ون در بازار وج��ود دارند 
بررسی کنید و ببینید این محصوالت چگونه می توانند 
ساده تر بوده و راحت تر مورد استفاده مردم قرار گیرند. 
در اس��رع وقت اختراع و نوآوری خ��ود را ثبت کنید، 
این موضوع سبب می ش��ود تا کاالی تولیدی شما در 

حمایت قانون قرار داشته باشد. 

کمک ایکیا به یونیسف
همزمان ب��ا س��الروز کنوانس��یون جهان��ی حقوق 
کودکان، ش��رکت ایکیا مبل��غ 3۱۱5 میلیون دالر به 

سازمان یونیسف کمک کرد. 
به گزارش مارکتینگ نیوز، این پول قرار است برای 
آموزش ک��ودکان مح��روم و نیز ک��ودکان اقلیت های 
قوم��ی و ن��ژادی در کش��ورهای افغانس��تان، چین، 

پاکستان  و روآندا هزینه شود. 

چه کنیم که سفر کاری برای مان تبدیل به خاطره ای خوش شود

وقتی مدیر 
مارکوپولو می شود 
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الگوهای طالیی

از میان خبرها

قبل از اینکه عازم شوید، 
کارهای تان را در مبدأ سر و سامان 
دهید؛ قرارهای تان را نهایی کنید، 

از رزرو قطعی محل اقامت تان 
مطمئن باشید، مدارکی را که نیاز 
است با خود همراه ببرید آماده 
کنید، اگر الزم است کاری را به 

کسی بسپارید این کار را بکنید که 
وقفه ای در انجام کارها رخ ندهد

مترجم: معراج آگاهی

هدی رضایی 

آیا می دانستید

پاســخ کارشناس:اساس��ا 
کارمندان نسبت به هر تغییری 
از خود واکنش نش��ان می دهند 
و مقاومت می کنند. برای اینکه 
ای��ن دوران گ��ذار را ب��ه خوبی 
پش��ت س��ر بگذارید ض��روری 
اس��ت به نکات زیر توجه کنید: 
نخس��ت آنکه دالیل تغییرات را 
در جلسه به اطالع همه برسانید 
و از کارمن��دان نی��ز بخواهی��د 
راه حل ه��ای خودش��ان را برای 

رف��ع مش��کالت بی��ان کنن��د. 
ب��ا زیرک��ی تغیی��رات را نتیجه 
همفکری آنها در جلس��ه نتیجه 
بگیرید. وقت��ی اف��راد دالیل را 
بدانن��د و در ام��ر تصمیم گیری 
مشارکت داش��ته باشند معموال 

مقاومت به حداقل می رسد.
نکت��ه دوم آنک��ه یک ش��یوه 
جبرانی و پاداش تعیین  کنید، به 
طوری که افراد بدانند در سیستم 
جدید می توانند درآمد بیشتری 

داش��ته باش��ند. در این شرایط 
افراد س��عی می کنن��د بهتر کار 
کنند تا خودش��ان را نشان دهند 
و دس��تمزد بیش��تری بگیرن��د. 
هیچ انگیزه ای قوی ت��ر از انگیزه 
نفع ش��خصی ب��رای کارمندان 
نیس��ت. این عامل نی��ز مقاومت 
را ب��ه حداق��ل می رس��اند. نکته 
آخر آنکه ش��خصا با هم��ه افراد 
به صورت تکی جلس��ه بگذارید. 
حرف های آنه��ا را بش��نوید و با 

افراد همدردی کنید. ش��ما هم 
مشکالت تان را بیان کنید و آنها 
را در موقعی��ت کمک به خودتان 
قرار دهی��د. کارمندان همین که 
حرف هایش��ان را بزنند نیمی از 
راه را رفته اید. از آنها درخواس��ت 
کنید ک��ه در این دوران س��خت 
ش��ما را یاری کنند. ب��ه احتمال 
زیاد ب��ا انج��ام ای��ن فعالیت ها 
می توانی��د ثبات و رضای��ت را به 

شرکت بازگردانید.

مدیریت 
تغییرات

پرسش:صاحب کسب و کاری هسـتم که بنا به دالیلی ناچار شـده ام در سـاختار آن، از سـاعت  کاری گرفته تا چگونگی اجرای وظایف 
تغییراتی ایجاد کنم و این مسئله نارضایتی کارمندان را به همراه داشته است. چطور می توانم ثبات و البته رضایتمندی را به کسب وکارم 

برگردانم؟

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

همین       بخش پیگیری کنید  .
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ذهن آدمیزاد چیز غریبی اس��ت. ش��اید در نگاه اول 
به نظ��ر بیاید که مس��ائل منطقی و ریاضی از مس��ائل 
عاطفی و احساس��ی کامال جدا هس��تند. تقسیم بندی 
نیم کره های چپ و راس��ت و طبقه بندی اف��راد به دو 
گروه ب��زرگ و کلی منطق��ی و احساس��ی، از این دید 
نش��أت می گیرد. با این فرض می توان مسائل شغلی و 
حرفه ای را عموم��ا در طبقه منطق و حس��اب و کتاب 
ق��رار داد و آنها را به کل از احس��اس و عاطفه جدا کرد 
که این امر خود ش��کل دهنده یکی از کالن  تئوری های 
مدیریتی، مبتنی بر جدایی احس��اس و عاطفه افراد از 
شغل آنهاست. اما با نگاهی عمیق تر و بعد از پاره کردن 
یکی، دو پیراهن در تجرب��ه مدیریتی می توان به قطع 
به یقین گفت که چنین تقس��یم بندی در عرصه عمل 
و نتیجه از پایه مردود است. مس��ائل منطقی، شغلی و 
حتی فنی و تکنیکی در مغز انس��ان ب��ه پیچیده ترین 
شکل ممکن با هم آمیخته هستند و جدا ساختن آنها 
از هم اساس��ا عملی غیرممکن )با تقری��ب قابل قبول( 
به ش��مار می آید. این تجربه در همان اوان شروع دوره 
مدیریت��ی این جان��ب هم رخ نم��وده و ب��ه نوبه خود 
وضعیت پیچیده و دش��وار بنده در امر اداره کردن یک 
گروه نس��بتا پرجمعیت را س��خت تر و غامض تر کرد. 
البته بن��ده هم با ف��رض جدایی کامل ای��ن دو عرصه 
از هم کار را ش��روع کردم اما به س��رعت و با شفافیتی 
مثال زدنی به بیهوده بودن تالش خ��ود پی بردم و لذا 
با انعطاف پذیری و موقعیت س��نجی مثال زدنی سعی 
کردم از این مس��ئله به نفع بازده گروه اس��تفاده کنم. 
بع��د از چندین بار برخورد با پیش��انی به س��نگ های 
بزرگ و احس��اس س��رخوردگی و دلخوری و ناراحتی 
به ای��ن مهم پ��ی بردم ک��ه مدیریت کردن احس��اس 
آدمیان خرمنی نیس��ت که هر ب��زی از پس کوفتنش 
بربیاید و احتیاج مبرم به تجربه و توان باال و نیز قدرت 
ش��خصیتی زیاد دارد. در این راس��تا یک��ی، دو تجربه 
نصفه و نیم بند ناقابل دس��تگیر بنده شد که اینجا در 

طبق اخالص می گذارم!
۱-  البت��ه واضح و مبرهن اس��ت که ح��ال روحی و 
روانی افراد باید در محل کار حتی االمکان در وضعیت 
مطلوب نگاه داش��ته ش��ود. از ایجاد فضای صمیمانه و 
گرم و ش��اد تا گوش س��پردن به درد دل ه��ای افراد و 
سعی در رفع مشکالت ش��غلی )و بعضا شخصی( افراد 
از جمل��ه وظایف بدیهی یک مدیر اس��ت. ت��ا اینجای 

قضیه که اتفاق مهمی نیفتاد!
۲- تحریک احس��اس و عاطفه در ب��اال بردن قدرت 
جذب مطلب و حافظه افراد بس��یار موثر است. به این 
معنی که اف��راد وقت��ی در مورد یک ام��ر به خصوص، 
احس��اس ویژه ای )چه خوب و چه بد( داش��ته باشند، 
احتمال آنک��ه آن را فراموش کنند کمتر می ش��ود. به 
زبان س��اده تر مث��ال ف��رض بفرمایی��د کارمندی یک 
موضوع خاص را فرام��وش کرده و در انج��ام روند کار 
مش��کل به وجود آورده است. ش��ما به عنوان مدیر او 
می توانید با یک برخورد چکش��ی، ی��ا کلنگی و یا مثال 
گازانب��ری )ابزار مورد نظر بس��ته به رس��ته ش��غلی و 
س��لیقه افراد درگیر در قضیه، قابل تغییر است!( کاری 
کنید که در فرد مزبور احس��اس ناراحتی شدید تولید 
ش��ود و بعد از آن احتمال بس��یار باال بدهی��د که این 
موضوع ویژه از خاطر آن فرد وی��ژه نخواهد رفت )اگر 
بعد از چند بار برخورد از نوع مذک��ور باز هم به نتیجه 
نرس��یدید بهترین توصیه اخ��راج نام برده ی��ا تقدیم 
اس��تعفای خودتان اس��ت!( البته غیراخالق��ی به نظر 
می رسد، اما حقیقت دارد و ش��اید بتوان به شیوه های 
ظریف تری این ش��گرد را به ش��کل اخالقی هم پیاده 

کرد.
3- شوخی کردن هم حس خوبی به افراد می دهد و 
هم ماندگاری باالیی در میان جمع دارد که به ش��کلی 
ابتکاری می ت��وان از ای��ن خ��واص آن در محیط کار 
اس��تفاده کرد. مثال فرض بفرمایید مدیری می خواهد 
یک موضوع مهم همیش��ه آویزه گوش افراد باشد، اگر 
بتواند ای��ن امر را به ص��ورت یک ش��وخی هنرمندانه 
و بام��زه )توج��ه بفرمایید که ن��وع بی م��زه آن تأثیر 
معکوس دارد، ع��الوه بر آنکه مدیر مزب��ور را به عنوان 
یک انس��ان بی نمک در می��ان جمع معرف��ی خواهد 
کرد!( مطرح کند، موضوع توس��ط خود افراد به شکلی 
کامال خودج��وش و مردمی تا مدت ه��ا حفظ خواهد 
شد و احتمال به محاق فراموش��ی رفتن آن بسیار کم 

می شود.

علی معروفی

چرک نویس های یک مدیر اینجایی



 69,625.50شاخص کل
(79.53)میزان تغییر
B 3,147,446.764ارزش بازار

B 908.745ارزش معامالت
M 344.012حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(129,02)4,588گل گهر

(35.1)11,459پتروشیمی خلیج فارس
2,76613.8ایران خودرو

3,73813.24چادرملو
(7.7)2,476پتروشیمی تامین

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 7,67945,502نوسازی و ساختمان

B 1,65224.288بیمه آسیا
B 1,63110.019پست بانک

B 3,0076.139صنایع آذرآب
B 3,6195.430قطعات اتومبیل

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 11,06329.136پتروشیمی خلیج فارس

B 11,8475.461فوالد امیرکبیر
B 3,1982.833س. توسعه ملی
B 6,3502.483پارس الکتریک
B 18,6101.609پارس شهاب

درصد قیمتنام کامل شرکت
3,6193,99قطعات اتومبیل

3,5213.99زغال سنگ طبس
3,5563.98صنایع ریخته گری
2,3323.97کمک فنر ایندامین

1,6523.96بیمه آسیا

درصدقیمتنام کامل شرکت
(6,6)4,588گل گهر

(6.15)4,501سیمان هگمتان
(3.99)14,231سیمان دورود
(3.86)19,708چین چین

(3.72)3,082قند مرودشت

ارزشحجمنام کامل شرکت
M40,583 B 24,566بیمه آسیا
M37,367 B 22,987پست بانک
M37.460 B 17.699بانک ملت

M10.422 B 13.837پارس خودرو
M10.180 B 12.639بانک صادرات

ارزشحجمنام کامل شرکت
M71,470 B 9,679نوسازی و ساختمان

M40,583 B 24,566بیمه آسیا
M37.460 B 17.699بانک ملت
M37.367 B 22.987پست بانک
M35.825 B 9.015س. ساختمان

تعدادقیمتنام کامل شرکت
73842494نوسازی و ساختمان

16261703پست بانک
16311699س. صنایع سیمان
38151181توریستی آبادگران

27661129ایران خودرو

 802.40شاخص کل
0.50میزان تغییر
B 656,388.493ارزش بازار

B 1,277.551ارزش معامالت
M 350.839حجم معامالت

تاثیرقیمتنام کامل شرکت
(0,93)2,316پتروشیمي ایرانیان

(0.76)8,612پتروشیمي جم
2,0190.66بانک گردشگري

(0.46)17,806پتروشیمي زاگرس

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

ب��ورس ته��ران در دومی��ن 
روز معامالت��ی خ��ود ش��اهد 
مثب��ت ش��دن قیمت س��هام 
برخی ش��رکت ها بود اما با تاثیر 
منف��ی دو ش��رکت، 79 واحد 
افت کرد ب��ه طوری ک��ه تاثیر 
منف��ی 129 واحدی ش��رکت 
گل گهر و 35واحدی هلدینگ 
خلیج فارس مانع از مثبت شدن 
شاخص بورس ش��د و دماسنج 
بازار س��هام در کانال 69 هزار و 
625 واحد ماندگار شد. این در 
حالی است که وضعیت بنیادی 
ش��رکت ها از ش��رایط خوب��ی 
برخوردار است و P/E شرکت ها 
در پایین تری��ن رقم خ��ود قرار 
دارد. ب��ا توج��ه به ای��ن مهم، 
می توان ب��ا نگاه��ی بلند مدت 
روزه��ای خوب��ی را ب��رای بازار 
سهام پیش بینی کرد،  چنان که 
در شرایط فوق قیمت بسیاری 
از شرکت های بورسی با در نظر 
گرفت��ن گزارش ه��ای 9 ماهه 

مالی برای خرید مناسب است.

ثبات نسبی بر سیر 
حرکتی نماگر بورس

روز  دادوس���ت��دهای  در 
گذش��ته بورس ته��ران گروه 

مال��ی ب��ا بیش��ترین حج��م 
و ارزش معام��الت در ص��در 
برترین گروه های صنعتی قرار 
گرفت. پس از آن انبوه س��ازی 
و خ��ودرو در رده ه��ای دوم و 
س��وم قرار گرفتن��د. همچنین 
در میان ش��اخص های صنعتی 
زغال سنگ، محصوالت چوبی 
و سایر معادن بیشترین رشد را 
ثبت کردند. سهامداران بورس 
در پایان معامالت روز گذش��ته 
صف ه��ای خری��د س��نگینی 
ب��رای نماده��ای نوس��ازی و 
س��اختمان تهران، بیمه آسیا، 
پس��ت بان��ک، آذرآب، قطعات 
اتومبی��ل ایران، پارس س��ویچ 
و س��ایپا دیزل تش��کیل دادند. 
در عی��ن ح��ال روز گذش��ته 
ش��اخص کل ب��ورس تح��ت 
تاثیر اقبال س��رمایه گذاران به 
تع��داد ملموس��ی از نمادهای 
خودرویی، مالی، س��اختمانی 
و برخ��ی دیگ��ر از بخش ه��ا 
روند مناس��ب تری را نس��بت 
به روزه��ای گذش��ته در پیش 
گرفت. نمادهای��ی مانند ایران 
خ��ودرو، معدن��ی و صنعت��ی 
چادرملو، پس��ت بان��ک ایران، 
س��اختمان،  س��رمایه گذاری 
س��رمایه گذاری ش��اهد، ایران 

ترانسفو، ماشین س��ازی اراک، 
زامیاد و گ��روه مپن��ا حمایت 
مناسبی را از ش��اخص به عمل 
آوردن��د. تزل��زل ن��ه چن��دان 
ملموس تحت تاثی��ر نمادهایی 
مانن��د س��رمایه گذاری نفت و 
گاز و پتروش��یمی تامین و ملی 
صنایع مس ای��ران در مقاطعی 
ب��ا حمای��ت نمادهای��ی مانند 
گروه بهمن و مخاب��رات ایران 
جبران ش��د و به ای��ن ترتیب، 
بخ��ش اعظمی از می��زان افت 
پیشین شاخص کل خنثی شد. 
به طور کلی، روز گذش��ته ثبات 
نس��بی بر س��یر حرکتی نماگر 
شاخص کل حکمفرما شد، اما 
مبهم ش��دن روند معامالت در 
تع��دادی از گروه های پیش رو، 
تزلزل��ی مختصر را ب��رای این 
نماگر به وجود آورد تا در نهایت 
نیز نتوان��د از مح��دوده منفی 

خارج شود.

رشد شاخص فرابورس
در بازار فرابورس نیز 350.8 
میلی��ون اوراق ب��ه ارزش 1.2 
هزار میلیارد ریال جابه جا شد 
و ش��اخص فرابورس ب��ا 0.52 
واحد رش��د به رق��م 802.37 
واحد رسید. بیش��ترین حجم 

معامالت ب��ه ح��ق تقدم های 
بانک گردشگری و پتروشیمی 
دهدش��ت اختصاص داش��ت. 
همچنی��ن ش��رکت های حق 
ایرانی��ت،  توکاری��ل،  تق��دم 
آرین توس��کا، صنعتی سدید، 
پی��ام،  صنعت��ی  کیس��ون، 
بس��ته بندی ای��ران و تولیدی 
آبگینه بیش��ترین رشد قیمت 
را کس��ب کردند. افزون بر این، 
بازار ابزار های نوین مالی شاهد 
دادوس��تد بیش��ترین حج��م 
مب��ادالت اوراق اج��اره رایتل 
بالغ ب��ر 19 ه��زار و 660 ورقه 
بود. در این میان، رشد 0.2تا 3 
درصدی نرخ تسهیالت مسکن 
سبب ش��د هر برگه تسهیالت 
مس��کن مهر 91، قیمت 802 

هزار و 689 ریال را ثبت کند.

با گروه های مثبت بازار 
سهام

روز گذشته وضعیت به نسبت 
مثبتی بر تع��داد ملموس��ی از 
بخش ه��ا و گروه های بورس��ی 
حاک��م ب��ود. در گ��روه معدنی، 
مع��ادن باف��ق باالتری��ن صف 
خری��د را به خود دی��د. در گروه 
دوده  ش��یمیایی  محص��والت 
صنعت��ی پ��ارس ص��ف خرید 

مح��دودی را تجرب��ه ک��رد. در 
بخ��ش فل��زات اساس��ی نورد 
آلومینی��وم ص��ف خری��د را به 
خود دید. در بخ��ش مخابرات، 
مخاب��رات ایران مثب��ت بود. در 
بخ��ش فن��ی و مهندس��ی هر 
دو نماد رش��د کردن��د و کنترل 
خوردگی تکین کو صف خرید را 
به خود دید. در بخش خودرویی، 
سایپا دیزل باالترین صف خرید 
را داشت. در بخش شرکت های 
چند رش��ته ای صنعتی دو نماد 
مثب��ت بودند. در بخ��ش بانکی 
باالترین ص��ف خری��د در نماد 
پس��ت بانک ایران دیده شد.در 
گروه س��رمایه گذاری 12 نماد 
مثبت بودند. در گ��روه دارویی 
15 نماد رش��د ارزش س��هام را 
پشت س��ر گذاش��تند. در گروه 
غذایی 9 نماد رش��د کردند. در 
میان قندی ها نیز قند هکمتان 

رشد کرد. 
در معامالت صنعت الستیک 
و پالس��تیک چهار نمادرش��د 
کردن��د. در گروه س��اختمانی 
ملموس تری��ن ص��ف خرید در 
نماد س��رمایه گذاری توس��عه و 
عمران استان کرمان دیده شد. 
در این میان در گروه س��یمانی 

هفت نماد مثبت بودند.

گروه مالی،خودرو و انبوه سازی سبز پوش بودند

چوب گل گهر الی چرخ شاخص کل

در روزهای پایانی س��ال 2014 
میالدی، نش��ریه تلگراف، بدترین 
شاخص های سال را معرفی کرد. 
به گزارش س��نا، نش��ریه تلگراف، 
با معرفی 10 ش��اخص از بدترین 
ش��اخص های معامالتی در سال 
2014، س��هامداران ای��ن بازارها 
را از شجاع ترین سهامداران سال 
جاری معرفی کرد. تلگراف در این 
مقاله عنوان کرده اس��ت: سال پر 
هیاهوی��ی بود و به نظر می رس��د 
باید از افرادی که توانس��ته بودند 
با این اوض��اع بازاره��ای جهانی، 
از ای��ن بازاره��ا بازده��ی مثبت 
داشته باش��ند، قدردانی کرد. در 
ادام��ه این گزارش آمده اس��ت: با 
معرفی منفی ترین ش��اخص های 
معامالت��ی در س��ال ج��اری، به 
س��هامداران این بازارها گوش��زد 
خواهی��م ک��رد ک��ه اگ��ر دوباره 
می خواهید وارد این بازارها شوید 
باید صف��ت ش��جاعت را در خود 
تقوی��ت کنید. این 10ش��اخصی 
ک��ه در ادام��ه معرف��ی می کنیم 
زم��ان س��قوط  از  بره��ه ای  در 
چش��مگیری داش��تند و برخی از 
آنها به دالیل پوچ و واهی و برخی 
دیگر به دالیل منطقی، اما جالب 

است که این سهامداران با روحیه، 
همچنان در انتظار روزهای خوش 
این شاخص ها هس��تند و به نظر 
می رس��د، این انتظ��ار آنها نتیجه 

خواهد داد. 
در ای��ن گزارش pc ب��ه معنای 
مقیاس��ی  و   put-call ratio
است برای کمک به س��هامداران 
حقیق��ی ت��ا میانگی��ن ب��ازار را 
محاس��به کنند. ای��ن مقیاس از 
  Put optionsطری��ق تقس��یم
ب��ه معن��ای حق ف��روش ب��رای 
دارنده س��هم (بدون تعهد) برای 
ف��روش یک مق��دار مش��خص از 
س��هام در ی��ک قیمت مش��خص 
 call و در یک زمان مش��خص بر
oprions به معنای توافق خرید 
(بدون تعهد) یک س��هم خاص با 
یک قیمت مشخص در یک زمان 
معلوم به دس��ت می آید. افزایش 
ای��ن مقیاس به دس��ت آم��ده در 
این تقسیم به معنای آن است که 
سهامداران سهام خود را در دسته 
put oprtions ه��ا قرار دادند و 
افزایش این put oprions ها به 
معنای این اس��ت که سهامداران 
معتقدن��د، بازار ب��ا رون��د نزولی 

مواجه می شود. 

10 - ب�ورس مال�زی: کاهش 
pc 10 در سال 2014

از  س��ودگیری  راه  بهتری��ن 
این ب��ازار، س��هام ش��رکت های 
 MSCI در ش��اخص  iShares
این بازار است که حرکتی همواره 

نوسانی دارند. 
9- بورس والورس مکزیک: 
 ش�اخص - de CV- کاه�ش 

pc 12 در سال 2014
بهترین راه سودگیری از این بازار 
ورود به صندوق های سرمایه گذاری 
اس��ت که بیشتر س��هام آن مربوط 
به مکزیک و س��هام ش��رکت های 
مکزیکی باشد و راه دوم استفاده از 
صندوق های ETF  این بازار است 
که اکثر س��هام موجود در آن سهام 
ش��رکت های iShares  مکزی��ک 

است. 
8- ب�ورس بووس�پا برزیل: 

کاهش pc 18 در سال 2014
از  س��ودگیری  راه  بهتری��ن 
این بازار ورود ب��ه صندوق های 
س��رمایه گذاری اس��ت که سهام 
ش��رکت های برزیلی را دارا باشد 
س��رمایه گذاری  صن��دوق  مثل 
 F i r s t  T r u s t  B r a z i l

AlphaDex

 7- ب�ورس قب�رس: کاهش
pc 20  در سال 2014

به نظر می رس��د، راه��ی برای 
ورود ب��ه این بازار موجود نباش��د 
س��هامداران  ب��رای  مخصوص��ا 
بریتانیای��ی. بحرانی که در س��ال 
2013 می��الدی در ای��ن کش��ور 
اتفاق افتاد آن چنان س��نگین بود 
که بورس قبرس هنوز نتوانس��ته 
خ��ود را از زی��ر ب��ار ای��ن بحران 
نج��ات ده��د و به نظر می رس��د، 
منطقی تری��ن راه، خ��روج از این 

بازار است. 
ب�وداپس�ت  ب��ورس   -6
مجارستان: کاهش Pc 21 در 

سال 2014
به نظر می رس��د برای این بازار 
نیز راهی به منظور کس��ب س��ود 
وجود نداشته باشد اما با این حال، 
صن��دوق ETF بازارهای نوظهور 
اروپا که در این بازار خریدوفروش 
می شود به عنوان راه چاره ای برای 

سهامداران است. 
5- ب�ورس وی�ن اتری�ش: 

کاهش pc 22  در سال 2014
تنه��ا راه نج��ات در ای��ن بازار 

صندوق iShares اتریش است. 
4- بورس آتن یونان: کاهش 

pc 31 در سال 2014
پیش��نهاد ما برای س��هامدارانی 
که می خواهن��د وارد ب��ورس آتن 
 ش��وند این اس��ت که وارد صندوق

 Global X FTSE Greece
ش��وند. این صن��دوق س��هام 20 
شرکت بزرگ بازار یونان را داراست. 
3- بورس نیجری�ه: کاهش 

PC 33 در سال 2014
ب��ا  بریتانیای��ی  س��هامداران 
س��ختی می توانن��د وارد این بازار 
ش��وند اما به ه��ر ح��ال صندوق 
Global X MSCI Nige-

ria ETF  در ب��ازار نیویورک نیز 
دادوستد می شود. 

de Valores ب�ورس   -2
کلمبیا: کاهش pc 34 در سال 

2014
تنها بای��د به معامالت آپش��ن 
صن��دوق  و   iShares س��هام 
 Global X MSCI Colombia

ETF اکتفا کرد. 
1- بورس مس�کو روس�یه: 

کاهش pc 54 در سال 2014
ای��ن  ب��ه  ورود  راه  تنه��ا 
 ب��ازار پ��ر دردس��ر دو صن��دوق
و   G r e a t e r  R u s s i a"
 Neptune Russia است. 

10 شاخص منفی 2014 را بشناسید
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گزارش 2

خبر

پررنگ تر شدن نقش بازار سهام در 
تامین مالی پروژه ها

رضا کیانی مدیر تحقیق و توس��عه ش��رکت بورس 
اوراق بهادار ته��ران گفت: پ��س از ب��روز بحران های 
مالی در س��ال 1997 و 1998 در جنوب شرقی آسیا 
و همچنین بح��ران 2007 و 2008 در اروپا و امریکا، 
توجه به بازار س��رمایه و نهادهای فعال در بازار سرمایه 
بیشتر ش��د.همچنین تاکید ش��ده که باید از ابزارهای 
بازار س��رمایه به ویژه از اوراق بهادار برای تامین منابع 
مالی استفاده شود.وی افزود: اگر ارزش بازارهای مالی 
در دنیا را مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده می شود که 
در سال 1990 ارزش بازارهای مالی شامل بانک، بازار 
س��رمایه و اوراق بهادار در مجم��وع 40 درصد ارزش 
بازار مالی در 135 کشوری که توسط موسسه مکنزی 
انتخاب شده اند، مربوط به مانده وام های اعطایی، 20 
درصد مربوط به ارزش ب��ازار س��هم، 36 درصد اوراق 
قرضه و چهار درصد هم مربوط به وام هایی بوده اس��ت 
که اوراق بهادار سازی ش��ده اند. به گزارش سنا، کیانی 
تصریح ک��رد: بنابرای��ن در مجموع 40 درص��د مانده 
وام های اعطایی و 60 درصد انواع اوراق بهادار ش��امل 
س��هام و انواع اوراق قرضه بوده اس��ت. کیان��ی ادامه 
داد: در ایران بیش��ترین روش تامین مال��ی، از بانک ها 
است.در س��ال 1386، تقریبا 74 درصد منابع مالی را 
تس��هیالت بانکی تامین کرده است.در این سال حدود 
س��ه درصد اوراق بهادار با درآمد ثاب��ت، چهار درصد 
س��هام و 17 درصد بودجه عمرانی دولت بوده اس��ت.

در سال 92، تس��هیالت بانکی رشد داش��ته است و از 
74 درصد به 83 درصد رس��یده اس��ت.اوراق بهادار با 
درآمد ثابت، مانند اوراق مشارکت، انواع صکوک از سه 
درصد به دو درصد کاهش یافته و سهام از چهار درصد 
به هفت درصد افزایش یافته است که تا حدودی نشان 

از پررنگ تر شدن نقش بازار سهام دارد.

ارتقای سامانه 
توزیع آنالین گواهی سهام

مطه��ره م��روج، مدی��ر ام��ور ناش��ران ش��رکت 
س��پرده گذاری مرک��زی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه 
(سمات) از ارتقای الگوریتم های سامانه توزیع آنالین 
گواهی سهام و کاهش ش��دید زمان دریافت گواهی ها 
خبر داد.وی با بیان اینکه سامانه توزیع آنالین گواهی 
سهام آبان ماه سال گذشته راه اندازی شد، تصریح کرد: 
س��هامداران می توانند با مراجعه به بی��ش از 60 دفتر 
منتخب پیشخوان دولت در سراسر کشور و ثبت تقاضا 
برای صدور گواهی سهام، مراحل اداری و قانونی خود 
را انج��ام داده و اطالعات م��ورد نیازش��ان را از طریق 

اینترنت دریافت کنند.

سهام 6 شرکت دولتی 
روی میز مزایده می رود

تعداد 112 میلیون و 500 هزار س��هم ریخته گری 
ماشین س��ازی تبریز معادل 100 درصد از س��هام این 
شرکت به قیمت پایه هر س��هم چهار هزار و 301 ریال 
و ارزش کل پایه 482 میلی��ارد و 862 میلیون و 500 
هزار ریال و یک میلیارد و 677 میلیون س��هم شرکت 
ماشین س��ازی تبریز معادل 100 درصد از س��هام این 
شرکت به قیمت پایه هر س��هم یک هزار و 706 ریال و 
ارزش کل پایه دو ه��زار و 811 میلیارد و 839 میلیون 
ریال 30 دی م��اه از طری��ق مزایده واگذار می ش��ود.

همچنی��ن تع��داد 83 میلی��ون و 216 ه��زار و 944 
سهم شرکت مقره س��ازی ایران معادل 36.18 درصد 
از س��هام این ش��رکت به قیمت پایه هر س��هم 2084 
ریال و ارزش کل پای��ه 173 میلی��ارد و 424 میلیون 
و 111 هزار و 296 ریال، 8400 س��هم شرکت بهمن 
گنو معادل 20 درصد از س��هام این ش��رکت به قیمت 
پایه هر س��هم 274 میلیون و 349 هزار و 392 ریال و 
ارزش کل پایه دو ه��زار و 304 میلیارد و 534 میلیون 
ریال و 362 میلیون و 183 هزار و 731 س��هم شرکت 
خدمات ابنیه مهندس��ی خ��ط و ابنیه فن��ی راه آهن 
(تراورس) معادل 88.35 درصد س��هام این ش��رکت 
به قیمت پایه هر س��هم 4804 ری��ال و ارزش کل پایه 
1739 میلیارد و 930 میلیون و 643 هزار ریال در این 
روز به مزایده گذاشته می ش��ود.تعداد 116 میلیون و 
663 هزار و 564 سهم ش��رکت ماشین سازی لرستان 
معادل 85.47 درصد از سهام این شرکت نیز به قیمت 
پایه هر س��هم 440 ریال و ارزش کل پایه 51 میلیارد 
و 331 میلی��ون و 968 ه��زار ریال توس��ط س��ازمان 

خصوصی سازی در این روز واگذار خواهد شد.

بلوک 1.084 درصدی پتروشیمی 
امیر کبیر به فروش می رود

س��ازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح قصد دارد 
39 میلی��ون و 50 هزار س��هم مع��ادل 1.084 درصد 
سهام شرکت پتروش��یمی امیر کبیر را به صورت یکجا 
و نقد در بازار پایه به مزایده بگذارد.بر این اساس بلوک 
1.084 درصدی سهام شرکت پتروش��یمی امیر کبیر 
به ارزش 477.8 میلیارد ریال و به نرخ پایه هر س��هم 
12 هزار و 236 ریال دوشنبه هشتم دی ماه به صورت 

یکجا در فرابورس ایران واگذار می شود.

معدنی دماوند 6 ماه از 
پیش بینی هایش جا ماند

ش��رکت معدن��ی دماون��د ط��ی دوره ش��ش ماهه 
نخست س��ال با اختصاص 53 ریال س��ود به ازای هر 
س��هم معادل 18 درصد پیش بینی هایش را پوش��ش 
داد.»کدما« پیش بینی س��ود هر س��هم سال مالی 92 
را در نخس��تین پیش بینی مبلغ 2268 ریال و آخرین 
پیش بینی مبلغ 759 ریال اع��الم کرده بود که مطابق 
صورت های مالی حسابرس��ی نش��ده مبلغ 712 ریال 
 و مطابق صورت ه��ای مالی حسابرس��ی ش��ده مبلغ 

343 ریال به ازای هر سهم تحقق یافته است.

افت 79 واحدی شاخص کل بورس
ش��اخص کل بورس اوراق بهادار در پای��ان معامالت روز 
یکش��نبه با 79 واحد افت در ارتفاع 69 هزار و 625 واحدی 
قرار گرفت.شاخص 30 ش��رکت بزرگ 9 واحد، آزاد شناور 
29 واحد، بازار اول 67 واحد، ب��ازار دوم 97 واحد و صنعت 
86 واحد اف��ت کردند.343 میلیون س��هم و ح��ق تقدم به 
ارزش 868 میلی��ارد توم��ان در 44 هزار نوب��ت معامالتی 
معامله شد.همچنین ارزش بازاری بورس با حدود یک هزار 

میلیارد تومان افت به 314 هزار میلیارد تومان نزول کرد.

نماگر بازار سهام

10- بورس مالزی

5- بورس وین اتریش

9- بورس والورس مکزیک

4- بورس آتن یونان

8- بورس بووسپا برزیل

3- بورس نیجریه

7- بورس قبرس

2- بورسde Valores کلمبیا

6- بورس بوداپست مجارستان

1- بورس مسکو روسیه

فرابورس

شرکت ها و مجامع

سیدمحمد صدرالغروی



ایران به لحاظ دسترسی به 
منابع غنی خاک و انرژی یکی 
برای  کشور ها  مناسب ترین  از 
تولید کاش��ی و س��رامیک در 
دنیا به شمار می رود. روند رو 
به رش��د این صنعت در ایران 
باعث ش��ده تا به لحاظ کمی، 
تولی��دی بالغ بر 500 میلیون 
متر مربع در سال را به ارمغان 
آورد و این در حالی اس��ت که 
امروز«  بررس��ی های »فرصت 
نش��ان از جانمای��ی و احداث 
تولی��د 250 میلیون  ظرفیت 
مت��ر مرب��ع دیگر در کش��ور 
را دارد ک��ه ب��ا این حس��اب 
می ت��وان روی تولیدی بالغ بر 
750 میلی��ون متر مربع انواع 
کاشی و س��رامیک در کشور 

حساب باز کرد. 
 بررسی های طرف تقاضا در 
این بازار نیز همانند بازار همه 
محصوالت وابس��ته به مسکن 
در حالت کما به س��ر می برد. 
مص��رف 300 تا 350 میلیون 
مت��ر مرب��ع در س��ال به هیچ 
وجه نمی تواند با تولیدات این 
بخش همخوانی داش��ته باشد 
بنابرای��ن چ��اره ای ج��ز فکر 
بازار ه��ای صادراتی  به  کردن 
در ای��ن صنعت وجود ندارد و 
همین وضعیت موجب ش��ده 
ایران جایگاه چهارمی در دنیا 
را از آن خ��ود کن��د. در واقع 
ایران به لحاظ تولید کاشی و 
سرامیک پس از چین، برزیل 
و هندوس��تان رتبه چهارم را 
به خود اختصاص داده اس��ت. 
حال این س��وال مطرح است 
که آیا اساسا تولید و صادرات 
محصول��ی ب��ا چنین س��طح 
انرژی بری باال، برای کشور ما 
به صرفه اس��ت؟ همین سوال 
در خص��وص برخ��ی دیگر از 
صنایع کش��ور نظیر فوالد نیز 
مطرح می ش��ود ک��ه البته در 
ای��ن گزارش بنا نداریم به این 
س��واالت پاس��خ دهیم و تنها 
به بررس��ی جنبه های مختلف 
در  س��رمایه گذاری  و  تولی��د 
ای��ن صنع��ت با اخ��ذ نظرات 
کارشناسان این حوزه خواهیم 

پرداخت. 

ورود با سرمایه ای 50 
میلیارد تومانی

امی��د محصصی��ان، مدی��ر 
بازاریاب��ی و ف��روش ش��رکت 
الون��د  س��رامیک  و  کاش��ی 
یک��ی از فعاالن بازار کاش��ی 
خص��وص  در  س��رامیک  و 
چگونگ��ی س��رمایه گذاری در 
ای��ن صنعت می گوی��د: برای 
ش��روع کار و س��رمایه گذاری 
در صنعت کاش��ی و سرامیک 
بای��د حداق��ل یک س��رمایه 

اختیار  در  تومانی  50 میلیارد 
داش��ته باش��ید که ای��ن رقم 
شامل هزینه های خرید زمین، 
راه اندازی خ��ط تولید، تجهیز 
کارخان��ه و اح��داث فضاهای 

اداری و... می شود. 
وی معتق��د اس��ت: تولید با 
مقیاسی کمتر از چهار میلیون 
مت��ر مربع در ای��ن صنعت به 
صرف��ه نخواهد ب��ود، بنابراین 
کسی که قصد سرمایه گذاری 
در این صنعت را دارد باید به 
س��طح تولیدی باالت��ر از این 
رقم فک��ر کند، پس باید برای 
راه اندازی دو تا سه خط تولید 
که هر کدام حدود دو میلیون 
دارد  ظرفی���ت  متر مرب����ع 
اق��دام کنید، زی��را راه اندازی 
ی��ک خط تولید ب��ه هیچ وجه 

اقتصادی نیست. 
ادام��ه  در  محصصی��ان   
می گوی��د: ب��رای ای��ن کار به 
زمین��ی حدود یک هکتار نیاز 
دارید ک��ه هزینه خرید زمین 
بس��ته به ش��هری ک��ه برای 
ش��روع کار در نظر می گیرید 
متفاوت است که از این متراژ 
گفته ش��ده، ح��دود چهار تا 
شش هزار متر فضای مسقف 
س��وله ها،  ش��امل  که  اس��ت 

اداری،  س���اخ�ت�مان 
دفت��ر مدیریت، س��الن 
غذاخوری و اس��تراحت 

کارکنان است. 
بازار  کارش��ناس  این 
می گوی��د: راه اندازی هر 
ایتالیایی  تولی��د  خ��ط 
میلیاردی   10 برایت��ان 
برم��ی دارد،  هزین��ه 
بنابرای��ن اگ��ر بخواهید 
س��ه خ��ط تولی��د ب��ا 

ظرفی��ت هر خ��ط دو میلیون 
مت��ر مرب��ع در س��ال احداث 
کنید بای��د حدود 30 میلیارد 
تومان برای ای��ن کار در نظر 
بگیری��د، البته اگ��ر بخواهید 
از خط تولید چینی اس��تفاده 
کنید تقریبا نص��ف این مبلغ 
برایت��ان هزین��ه دارد، ولی به 
همان میزان از کیفیت کارتان 

کاسته خواهد شد.
 

نیمی از سرمایه صرف 
راه اندازی خط تولید 

می شود
محصصی��ان در پاس��خ ب��ه 
اینک��ه مبل��غ گفته ش��ده به 
چ��ه بخش های��ی اختص��اص 
می یاب��د، می گوید: خط تولید 
ش��امل بخش ه��ای مختل��ف 
از قبی��ل بخش س��اخت بدنه 
اصلی کاش��ی، بخش پخت و 
لع��اب، بخش س��ورت اینگ، 
می ش��ود  و...  بس��ته بندی 
ک��ه هم��ه اینه��ا در نهای��ت 
50 درص��د از هزینه ه��ا را به 
خود اختصاص می دهد، یعنی 

از کل مبلغ سرمایه 50 درصد 
ص��رف تجهیز خ��ط تولید و 
خرید ماش��ین آالت می ش��ود 
و 50 درص��د مابقی به خرید 
زمین، ساخت فضاهای اداری 

و... اختصاص می یابد.
 

سطح پایین بهره وری نیرو 
جالب اس��ت بدانی��د برای 
تولی��د در چنین س��طحی در 
ایران چی��زی حدود 300 نفر 
نی��روی انس��انی در مجم��وع 
نی��از اس��ت، ام��ا بر اس��اس 
کش��ور های  اس��تاندارد های 
صنعتی با 150 تا 170 نیروی 
کار می توان چنین کارخانه ای 
را اداره ک��رد و ای��ن خود به 
روشنی گویای سطح بهره وری 
نیروی انسانی در کشور است. 
خص��وص  در  محصصی��ان 
مجوزه��ای الزم برای این کار 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
مجوز ه��ا از وزارت صنع��ت و 
معدن اخذ می ش��ود و حدود 
ی��ک م��اه زم��ان می ب��رد تا 
مجوزه��ای الزم برای احداث 
کارخان��ه اخذ ش��ود. پس از 
اج��رای عملی��ات عمران��ی و 
تکمیل کارخانه نیز باید پروانه 

بهره برداری صادر شود. 

فعاالن این حوزه می گویند 
در ح��ال حاضر بهترین مکان 
برای این کار اس��تان یزد است 
که به یک��ی از قطب های این 
صنع��ت در کش��ور و منطقه 
تبدی��ل ش��ده اس��ت ام��ا در 
ش��هر های دیگ��ر و در همین 
اطراف تهران هم کارخانه های 
س��رامیک  و  کاش��ی  تولی��د 
وجود دارد. پیشنهاد »فرصت 
امروز« به شما سرمایه گذاری 
در اس��تان یزد است، چرا که 
ب��ه دلی��ل نزدیکی ب��ه منابع 
اولیه تولید و نیروی انس��انی 
متخصص، مش��کالت کمتری 

در طول کار خواهید داشت. 

وضعیت بازار و سود 
احتمالی 

گذش��ته  س��ال های  ط��ی 
صنعت کاش��ی و سرامیک در 
کش��ور بازار مناس��بی داشته 
و از حاش��یه س��ود مطمئنی 
برخوردار بوده است، به همین 
دلی��ل در ای��ن س��ال ها روند 
رو به رش��دی را طی کرده و 

سرمایه گذاری ها در تولید این 
محصول ب��ازار داخل��ی را به 
حد اشباع رس��انده است. در 
ح��ال حاضر س��رمایه گذارانی 
که قص��د ورود به این صنعت 
روی  می توانن��د  دارن��د  را 
یک حاش��یه س��ود 15 تا 18 
درصدی حس��اب ب��از کنند، 
اما اگر بازار ثب��ات اولیه خود 
را بازیابد و ش��رایط اقتصادی 
مناسبی در بازارهای داخلی و 
بازار منطقه حاکم ش��ود و در 
بازار فروش و صادرات مشکلی 
وجود نداش��ته باشد، می توان 
روی یک حاش��یه سود 25 تا 
30 درص��دی در این صنعت 
حس��اب باز کرد. با این وجود 
این  کارشناس��ان  عقی��ده  به 
صنعت، سرمایه گذاران باید با 
یک نگاه بلند م��دت پا به این 

عرصه بگذارند. 
در  ه��م  محصصی��ان 
می گوی��د:  خص��وص  ای��ن 
بخش،  این  در  سرمایه گذاری 
صبر و حوصل��ه می خواهد تا 
جایی ک��ه باید بدانی��د دوره 
بازگشت س��رمایه قطعا کمتر 
از سه س��ال نخواهد بود و در 
برخی طرح ها بسته به کیفیت 
و ن��وع کار ت��ا پنج س��ال هم 

طول می کشد. 

فرصت ها و تهدید های 
بازار

در ح��ال حاض��ر ب��ا 
وج��ود م��ازاد عرضه در 
داخلی،  س��االنه  ب��ازار 
ح��دود 10 میلیون متر 
مرب��ع واردات کاش��ی و 
س��رامیک با تعرفه 220 
درصدی به کشور صورت 
می پذی��رد که این رقم چیزی 
حدود 3 ت��ا 4 درصد مصرف 
داخل��ی را تش��کیل می دهد، 
ه��ر چند که ای��ن رقم تهدید 
تولید کنندگان  ب��رای  خاصی 
عمده بازار محسوب نمی شود، 
چ��را که تم��ام ای��ن واردات 
در بخ��ش کااله��ای لوک��س 
صورت می گیرد و مش��تریان 
خ��اص دارد ام��ا ای��ن فض��ا 
فرصت مناس��بی را در اختیار 
تازه وارد ها ق��رار می دهد تا با 
برنامه ری��زی و طرح مناس��ب 
ب��ا تولید محصول ب��ا کیفیت 
ب��اال و لوکس در ص��دد تامین 
نیاز این قش��ر از افراد جامعه 
برآین��د. از آنج��ا ک��ه دولت 
تس��هیالت خاصی برای تولید 
کاشی و سرامیک قائل نیست 
و فقط به بح��ث معافیت های 
مالیاتی و تسهیالتی که برای 
سایر صنایع نیز در نظر گرفته 
ش��ده، بس��نده کرده است اما 
در بح��ث تولی��د م��واد اولیه 
تس��هیالت خاص��ی در نظ��ر 
گرفت��ه ش��ده اس��ت. توصیه 

امروز«  کارشناس��ان »فرصت 
ب��ه ش��ما س��رمایه گذاری در 
بخش تولید مواد اولیه اس��ت. 
امید محصصیان هم در رابطه 
ب��ا فضای ب��ازار و فرصت ها و 
تهدید های موج��ود می گوید: 
صنع��ت  در  س��رمایه گذاری 
کاش��ی و سرامیک با توجه به 
بازار ه��ای غن��ی صادراتی که 
پی��ش روی ای��ن صنعت قرار 
دارد ب��ا یک ن��گاه بلند مدت 
بس��یار مناسب اس��ت اما در 
حوزه های مختلف این صنعت 
از قبی��ل تولی��د م��واد اولیه 
ماش��ین آالت،  تولید  مرغوب، 
صنای��ع رن��گ لع��اب و... به 
مراتب فرصت های جذاب تری 
وجود  س��رمایه گذاری  ب��رای 
دارد. وی در ادام��ه می افزاید: 
در حال حاضر مش��کل اصلی 
این صنعت بحث تولید نیست 
بلکه بس��ته بندی مناس��ب به 
بازاریابی و فروش یکی  عالوه 
از معضالت اساس��ی این بازار 
اس��ت، لذا ورود به این بخش 
از صنعت کاش��ی و سرامیک 
نی��از مهم تری از بازار اس��ت 
و جذابی��ت بیش��تری ب��رای 

سرمایه گذاران دارد. 
جذاب تری��ن  محصصی��ان 
را  صنع��ت  ای��ن  بخ��ش 
و  تولی��د  در  س��رمایه گذاری 
عنوان  اولی��ه  مواد  اس��تخراج 
اس��ت:  معتق��د  و  می کن��د 
یک��ی از مهم ترین مش��کالت 
این بخش  س��رمایه گذاری در 
ع��الوه بر مش��کل ف��روش و 
مارکتین��گ، مس��ئله تامی��ن 
متخص��ص  انس��انی  نی��روی 
و کارآم��د اس��ت ک��ه به دلیل 
رش��د س��ریع این صنعت طی 
سال های اخیر فرصت مناسبی 
ب��رای آموزش نیروی انس��انی 
وجود نداشته اس��ت، بنابراین 
اس��تان یزد به دلی��ل نزدیکی 
ب��ه مواد اولی��ه و وجود نیروی 
انس��انی متخص��ص بهتری��ن 
مکان برای تاسیس کارخانه و 
سرمایه گذاری در این کار است. 
ب��ا  تولی��د  محصصی��ان 
کیفی��ت ب��اال برای تس��خیر 
ب��ازار  س��ه درصدی  س��هم 
را  وارداتی  لوک��س  کاالهای 
ی��ک فرص��ت مناس��ب برای 
سرمایه گذاری در این صنعت 
و می افزاید: مدیریت  می داند 
ق��وی و بازاریاب��ی مناس��ب، 
تولی��د محصول ب��ا کیفیت و 
مدیریت صحیح، از مهم ترین 
رموز موفقیت در بازار اس��ت. 
وی در پای��ان اضافه می کند: 
ارتباطات  برق��راری  توانای��ی 
همکاری ه��ای  و  کاری 
ش��رکت های  ب��ا  مش��ترک 
خارج��ی معتبر ه��م یکی از 
موفقیت  عوام��ل  مهم تری��ن 

برای تازه واردهاست. 
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عباس نعیم امینی

گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری در صنعت کاشی و سرامیک

اینجا صحنه جرم است، نه منطقه سهم 3 درصدی واردات را از آن خود کنید
گردشگري؛ لطفا پارک نکنید!

کالف اول:
سالي  چند  خوشبختانه 
اس��ت که بح��ث اهمیت 
ب��ه درآمدزای��ي از طریق 
ی��ا  توس��عه گردش��گري 
هم��ان ص��ادرات نامرئي، 
در بی��ن مس��ئوالن رونق 
گرفته و س��عي آنها بر جذب س��رمایه گذار ستودني است. 
حال خبرهاي ت��ازه اي براي س��رمایه گذاران این حوزه از 
خبرگزاري ها به گوش مي رس��د که مي تواند نویدي جدید 
در راستاي بهبود گردشگري و جذب بیشتر سرمایه داران 

به خصوص در مناطق جنوبي کشور باشد.
رئی��س س��ازمان ام��ور اراض��ی کش��ور گفت��ه ایجاد 
زیرساخت های گردش��گری به جنوب کش��ور سوق داده 

می شود.
در این گزارش که مهر آن را منتش��ر کرده، از زبان این 
مقام مسئول آمده است: استان های سیستان و بلوچستان، 
بوش��هر و هرم��زگان دارای ظرفی��ت باالی��ی در بخ��ش 
گردش��گری هستند و به همین منظور همکاری های الزم 
را برای توسعه زیرس��اخت های گردشگری در این مناطق 

داریم.
وي عن��وان کرده با کمک س��ازمان می��راث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در پی واگذاری مناطق مناسب 
در جنوب کش��ور برای ایج��اد ش��هرک ها و دهکده های 
گردش��گری هس��تیم.رئیس س��ازمان امور اراضی کشور 
همچنی��ن از واگ��ذاری اراض��ی دولتی و مل��ی به بخش 
خصوصی و س��رمایه گذاران برای ایجاد مناطق تفریحی و 
گردشگری خبر داده و گفته این موضوع تقاضاها را جهت 
مي دهد و کاهش کاربری ها و ساخت و سازها در بسیاری از 

مناطق شمال کشور را در پی خواهد داشت.
بنابراین از هم اکنون س��رمایه گذاران حوزه گردش��گري 
مي توانن��د اقدام��ات الزم را انج��ام دهن��د و از امکانات و 
تسهیالتي که مس��ئوالن در جنوب کشور در اختیارشان 

مي گذارند، نهایت استفاده را ببرند.

کالف دوم:
شاید اول که مي خواستم 
بنویس��م،  را  کالف  ای��ن 
دل��م  و  دس��ت  کم��ي 
مي لرزی��د ام��ا هنگامي که 
ب��ه س��رمایه گذاري در این 
حوزه فکر ک��ردم، دیدم در 

کار خیر، حاجت هیچ استخاره نیست!
ن��ام صحنه ج��رم را که مي ش��نویم، ناخ��ودآگاه به یاد 
قتل ه��اي هولناکي مي افتیم که بیش��تر در س��ریال ها و 
فیلم ه��اي جنایي دیده ایم اما ش��اید باور نکنید در همین 
راستا فرصت هاي سرمایه گذاري بس��یاري وجود دارد که 
یکي از آنها ساخت تجهیزات و لوازم مربوط به اکیپ بررسي 

صحنه جرم است.
رئیس مرکز تش��خیص هویت پلیس آگاهی ناجا ضمن 
تش��ریح اهداف و اولویت های این مرک��ز تعداد اکیپ های 
بررس��ی صحنه جرم را ناکافی دانس��ته و گفته برای ارائه 
خدمات با کیفیت مطلوب تر، نیازمند افزایش کمی و کیفی 
اکیپ های بررس��ی صحنه ج��رم در حوزه های تجهیزاتی، 

خودرویی، نیروی انسانی، مخابراتی و... هستیم.
به گفته وي، افزایش س��طح کشف علمی جرایم مبتنی 
ب��ر دانش و فناوری و ایجاد و توس��عه بانک های اطالعاتی 
بیومتریک و بانک های اطالعاتی اش��یا و ابزار و نیز تعمیق 
و گس��ترش همکاری های علمی و فناوری با مراکز معتبر 

علمی و بین المللی از دیگر اولویت های این مرکز است.
این مقام مس��ئول در گفت وگو با ایس��نا، ادامه داده در 
همین راستا این مرکز به عنوان متولی اصلی پلیس علمی 
در کش��ور به دنبال این اس��ت تا با استفاده از فناوری های 
جدی��د و تجهی��زات تخصص��ی موجب توس��عه و تجهیز 
آزمایشگاه های جنایی در سراسر کشور شود و به دنبال آن 

اکیپ های بررسی صحنه جرم را نیز تقویت کند.
آیا به نظر شما سخناني که رئیس مرکز تشخیص هویت 
پلی��س آگاهی ناجا عنوان ک��رده، نمي تواند فرصت خوبي 
براي سرمایه گذاري در راستاي تولید و یا واردات تجهیزات 
مربوطه باشد؟ به این ترتیب اگر آمادگي الزم براي همکاري 

با پلیس را دارید، وارد عمل شوید.

کالف سوم:
ی��ک روز در حال گذر از 
پی��اده رو بودم ک��ه ناگهان 
یک اتومبیل با س��رعت در 
کنار ج��دول پ��ارک کرد. 
صاحب آن وقتي از ماشین 
پی��اده ش��د، با چه��ره اي 
خندان-  انگار که قله اورس��ت را فتح کرده باش��د- به من 
گفت: فکر نمي کنم جنگ س��وم جهاني بر س��ر آب باشد، 

بلکه بر سر جاي پارک براي اتومبیل هاست!
خوب که به این جمله فکر کردم، با خودم گفتم ش��اید 
حق با این راننده باش��د؛ اگرچه غل��و و بزرگنمایي زیادي 
در آن به چش��م مي خ��ورد! اما همین موض��وع مي تواند 
فرصتي دیگر براي سرمایه گذاري باشد، زیرا رئیس اتحادیه 
اتوس��رویس، تعمیرگاه، کارواش و پارکین��گ داران گفته 
تهران، پایتخت بدون پارکینگ است و این تعداد پارکینگ 

پاسخگوی ماشین های شهر تهران نیست.
وي ادام��ه داده ب��ا وج��ود مبالغی که بخ��ش مربوطه 
ش��هرداری از ای��ن موضوع دریافت می کند ول��ی اقدام به 
ساخت پارکینگ نکرده و همین موضوع باعث شده در حال 
حاضر با معابر و خیابان هایی روبه رو باشیم که تعداد زیادی 
ماشین در جاهای غیرقانونی و محل عبور مردم یا در کنار 
خیابان به صورت چند ردیف پارک شده است که مشکالت 

و اختالالتی را در رفت و آمد ایجاد می کند.
حال این سوال مطرح است که چرا باید چشم امیدمان 
به شهرداري باش��د؟ مگر بخش خصوصي نمي تواند براي 
س��رمایه گذاري در این حوزه وارد ش��ود؟ ب��ه ویژه وقتي 
پارکین��گ هاي مدرن طبقاتي مي تواند در س��طح ش��هر 
ساخته شود. مطمئن باشید اگر تمام سرمایه گذاري ها هم 
شکست بخورند، این سرمایه گذاري، شکست ناپذیر خواهد 
بود، به خصوص اگر در مناطق شلوغ و پرتردد باشد. البته 
قصد داریم راجع به این کسب وکار در روزهاي آتي مفصل 

با شما صحبت کنیم. پس با ما همراه باشید.

رستوران های ارگانیک

راستش را بخواهید دیشب موقع خواب بود که داشتم 
به ایده های جدید فکر می کردم. ناگهان چراغی در ذهنم 
روشن ش��د که فکر می کنم ارزش مطرح کردن داشته 
باش��د. اگرچ��ه در رابطه با رس��توران داری پیش از این 
مفصل با شما صحبت کردیم  اما ایده ای که می خواهم در 
این بخش در اختیار شما بگذارم، تقریبا فکر بکر است. 

بسیاری از کارآفرینان و سرمایه داران، سرمایه گذاری 
برای تاسیس رس��توران را در اولویت های کار خود قرار 
داده اند و اکنون خیلی از آنها یک رس��توران را مدیریت 
می کنند. هرکدام از آنها به نحوی قصد داش��ته اند تغییر 
کوچک یا بزرگی در محل رستوران ایجاد کنند تا بتوانند 
در جهت جذب مش��تری موفق تر باش��ند. بگذریم؛ زیرا 
حوزه مدیریت به صورت مس��تقل در صفحه ای خالصه 
می ش��ود که به طور کامل به این موضوع می پردازد. در 
این صفحه تنها نکات شروع س��رمایه گذاری و ایده ها و 
مواردی مطرح می شود که یک سرمایه گذار با آن درگیر 

است. 
داشتم می گفتم که رس��توران ها در ابعاد و طر ح های 
مختل��ف، در نقاط زیادی از ش��هر وجود دارند  اما اینکه 
چه ایده ای، یکی از آنها را متمایز از بقیه می کند، حرف 
دیگری اس��ت. آیا تا ب��ه حال به این فک��ر کرده اید که 
می ت��وان برخی محصوالت مورد نی��از در طبخ غذا را در 
داخل رستوران کشت کرد؟ )البته به شرطی که فضای 

کافی برای کاشت آنها در اختیار داشته باشید.(
فرض کنید وقتی مشتری وارد رستوران شما می شود 
از وس��ط باغی می گ��ذرد که در آن انواع س��بزیجات و 
صیفی جات و همچنین میوه های مختلف کاش��ته شده 
و از همین محصوالت برای او سرو می شود. پیشنهاد ما 
به شما سرمایه دار محترم این است که اگر باغ بزرگی در 
اختیار دارید که فضای مناسبی برای تاسیس رستوران 

دارد، هرچه زودتر این کار را انجام دهید. 
شما با اس��تخدام یک مهندس کشاورز و یک باغبان 
می توانید انواعی از محصوالت کش��اورزی را در باغ خود 
بکارید. این موضوع اطمینان مشتری را نسبت به سالم 
ب��ودن غذاهای ت��ان دوچندان می کند. تابل��وی ورودی 
چنین رستورانی می تواند ُمهر ارگانیک داشته باشد. آن 
هم در ش��رایطی که تقریبا هر روز نگرانی از مصرف یک 

ماده غذایی در جامعه شیوع پیدا می کند. 
مطمئن باش��ید اگر این ای��ده را عملی کنید، نه تنها 
در شهر خود بلکه در سراس��ر ایران به عنوان رستورانی 
ش��ناخته می شوید که غذای س��الم تری نسبت به دیگر 
رس��توران ها ارائه می دهد. اصال امکاناتی را فراهم کنید 
که مش��تری خودش برای چیدن س��بزی یا میوه وارد 
باغ ش��ود. البته اگر فهرست غذاهای تان تنها در حیطه 
س��بزیجات دور بزند، مش��تریان ش��ما خاص می شوند. 
خیلی ها هم هستند که دوست دارند حتی برای یک بار 
هم که شده، غذای رس��توران شما را با فضای جدیدی 
که برای شان مهیا می ش��ود، امتحان کنند. پس هر چه 

سریع تر دست به کار شوید. 

راه اندازی هر خط تولید ایتالیایی 
برایتان 10 میلیاردی هزینه برمی دارد، 
بنابراین اگر بخواهید سه خط تولید با 
ظرفیت هر خط دو میلیون متر مربع در 
سال احداث کنید باید حدود 30 میلیارد 

تومان برای این کار در نظر بگیرید

تخصیص اعتبار الزم برای انجام 
فعالیت های اقتصادی در دانشگاه آزاد

دبیر ش��ورای اقتصاد و س��رمایه گذاری دانش بنیان 
دانشگاه های آزاد اس��المی استان اردبیل از تخصیص 
اعتب��ار الزم برای فعالیت های اقتصادی در دانش��گاه 
آزاد اس��المی توس��ط هیأت امنای مرکزی دانش��گاه 
آزاد خب��ر داد. به گزارش ایس��نا، عل��ی راهنمایی در 
نشس��ت تخصص��ی بررس��ی و تش��ریح فعالیت ه��ای 
اقتصادی و تاسیس شرکت دانش بنیان در دانشگاه آزاد 
اس��المی واحد پارس آباد، برنامه ریزی دقیق، منسجم و 
همچنین تاکیدات رییس دانشگاه در راستای استفاده 
از پتانس��یل های دانشگاه ها برای فعالیت های اقتصادی 
و س��رمایه گذاری دانش بنیان را قابل تقدیر دانس��ت و 
افزود: دانشگاه آزاد اسالمی دارای ظرفیت های ویژه ای 
در حوزه های مختلف از جمله آموزش و پژوهش است 
که ب��ا اجرایی و کارب��ردی کردن طرح های دانش��گاه 
می ت��وان در جه��ت ع��دم وابس��تگی به ش��هریه های 

دانشجویی گام برداشت. 
وی با اش��اره به تخصیص اعتبار الزم و حمایت های 
هی��أت امن��ای مرک��زی دانش��گاه آزاد اس��المی از 
فعالیت های اقتصادی در دانش��گاه های آزاد به منظور 
درآمدزایی و ایجاد ش��رکت های دانش بنیان، تصریح 
ک��رد: هدف اصلی ش��ورای اقتصاد و س��رمایه گذاری 
دانش بنیان دانش��گاه آزاد اسالمی استفاده حداکثری 
از پتانس��یل های موج��ود دانش��گاه در قال��ب ایجاد 
شرکت های دانش بنیان و ایجاد منابع جدید درآمدی 
در مجموع��ه دانش��گاه اس��ت، چرا که دانش��گاه آزاد 
اس��المی ریالی از هیچ نهادی دریافت نمی کند و تنها 

متکی به شهریه دانشجویی است. 
راهنمایی با اش��اره به وجود اس��تادان، دانشجویان 
و همچنین فارغ التحصیالن دانش��گاه آزاد اسالمی در 
سطح کشور، خاطرنش��ان کرد: این پتانسیل عظیمی 
اس��ت که با برنامه ریزی مدون و مشخص می توان در 
ایجاد ش��رکت های دانش بنی��ان از این ظرفیت عظیم 
اس��تفاده کرد. دبیر ش��ورای اقتصاد و سرمایه گذاری 
دانش بنیان دانش��گاه های آزاد اسالمی استان اردبیل 
در پایان با اش��اره به نحوه تش��کیل شورای اقتصاد و 
س��رمایه گذاری ش��رکت های دانش بنیان در اس��تان 
اردبیل، به تشریح بخشنامه ها و آیین نامه های مربوط 
پرداخ��ت و اهداف ش��ورا و نحوه فعالیت اس��تادان و 
پژوهش��گران و همچنین کارکن��ان واحدها را متذکر 

شد. 

خبر

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...

  روی خودتان ب�ه اندازه محصولت�ان وقت بگذارید. 
سرآشپز غذا به اندازه دستورالعمل  غذا مهم است. 

جاناتان وکسمن
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وحید زندی فخر



65 س�ال از تاسیس نخس�تین گالری در ایران 
می گ�ذرد و ت�ا ب�ه ام�روز 160 گال�ری در تهران 
ثبت ش�ده که البته برخی چندان پررونق نبوده 
و تعدادی نی�ز توانس�ته اند تاثیر قاب�ل توجهی 
بر اقتصاد هنر داش�ته باش�ند. ایران ت�ا دهه 20 
شمس�ی هی�چ گال�ری و نگارخانه ای نداش�ت و 
همه هنرمن�دان برای نمای�ش آثارش�ان باید به 
انجمن های خارجی در ایران متوس�ل می شدند. 
کم�ی بع�د از ورود هنر مدرن ب�ه ای�ران، نیاز به 
داش�تن فضایی ب�رای نمای�ش آث�ار هنرمندان 
مدرنیس�ت ایرانی هم احس�اس ش�د و به دنبال 
آن نخس�تین گالری در ایران به ن�ام »آپادانا« در 
س�ال 1328 در خیابان انقالب نبش خیابان بهار 
راه اندازی ام�ا بعد از یک س�ال فعالی�ت تعطیل 
ش�د. 10 س�ال گذش�ت تا گال�ری »اس�تتیک« 
مارک�و گریگوری�ان در میدان فردوس�ی آغاز به 
کار کند اما ای�ن گالری هم بعد از م�دت کوتاهی 
تعطی�ل ش�د. گالری های »کب�ود« ب�ه مدیریت 

پرویز تناولی و »گیلگمش« ب�ه مدیریت هانیبال 
الخاص نیز از دیگر تجربه ه�ای هنرمندان ایرانی 
در راه ان�دازی گالری بود ک�ه البته بع�د از مدت 
کوتاه�ی فعالی�ت تعطیل ش�دند. از میان نس�ل 
اول گالری ه�ا در ای�ران تنها گالری »س�یحون« 
اس�ت ک�ه از س�ال 1345 تاکن�ون همچن�ان به 
حیات خ�ود ادامه داده اس�ت. بع�د از رونق پیدا 
ک�ردن خریدوف�روش آثار هن�ری به خصوص در 
حراج های بین المللی کریس�تیز و ساتبیز، توجه 
بس�یاری از عالقه مندان ب�ه آثار هن�ری متوجه 
گال�ری داری و نقش تاثیرگ�ذار آنه�ا در اقتصاد 
هنر ای�ران ش�د. در نهای�ت رفته رفته ب�ر تعداد 
گالری گردها، خری�داران و مجموع�ه داران آثار 
هنری و در نهای�ت عالقه مندان ب�ه گالری داری 
افزوده ش�د. اما با وجود رونق برخی از گالری ها، 
مس�ئله اقتصاد آنها همچنان م�ورد توجه بوده و 
به گفته مدیران گال�ری اگر به مس�ئله اقتصاد و 
رونق آنها توجهی نشود، شاید باز تاریخ تعطیلی 

برای گالری ها تکرار شود. اگر قرار است گالری ها 
نقش قاب�ل توجه�ی در معرف�ی هن�ر و اقتصاد 
هنر داش�ته باش�ند، باید از نظر مس�ائل مالی در 
مضیقه نباشند. البته همین االن نیز بر سر تعداد 
گالری موافقان و مخالفانی وج�ود دارد. مخالفان 
معتقدن�د افزایش گالری ها ب�دون در نظر گرفتن 
ش�رایط الزم برای این حرفه، در نهایت به اقتصاد 
هنر ایران آس�یب می زند. در مقاب�ل موافقان بر 
این عقیده اند که این یک رقابت آزاد اس�ت و هر 
گالری دار حرفه ای و موفق به سود اقتصادی خود 
خواهد رسید. درنهایت اینکه با توجه به افزایش 
عالقه برخی ب�ه گالری داری در کش�ور، این مهم 
ع�الوه ب�ر فوای�د، دارای آس�یب های مختص به 
خود نیز هس�ت. از جمله فواید رشد گالری داری 
می توان به تاثیرگذاری آنها بر رشد اقتصاد هنر، 
برآمدن ایده های جدید از س�وی گال�ری داران، 
مهیا ش�دن یک بس�تر رقابت�ی و امکان�ی برای 

نمایش آثار هنرمندان بیشتر اشاره کرد. 

اقتصاد گالری ها در گفت و گو با مدیران گالری

65  سال در مضیقه اما پابرجا 
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گالری داری مدیریت می خواهد

پیش از پرداخت��ن به موض��وع باید در نظر داش��ت که 
مدیریت حرف اول را در حرف��ه گالری داری می زند. درواقع 
مدیریت همراه با دانش هنری و ارتباط��ات موثر با جامعه 
هنری می تواند پردرآمد و س��ودآور نیز باشد. در عین حال 
افزایش تعداد گالری ها بدون فرهنگ س��ازی و بسترسازی 
نتیجه منف��ی دربر  خواه��د داش��ت. براس��اس آمارهای 
ارائه ش��ده، نزدیک به 160 گالری در ته��ران دارای مجوز 
فعالیت هستند که از این تعداد تنها اندکی به فعالیت های 
جدی می پردازند. بنابراین باید محاسبه کرد که چه تعداد 
از آنها به طور مس��تمر در فضای هنرهای تجس��می ایران 
نقش جدی ایف��ا می کنند. اعطای این تعداد مجوز نش��ان 
می دهد که وزارت ارشاد هدف ایجاد شغل را در  نظر داشته 
است. ش��اید اگر وزارت ارش��اد خواهان ایجاد اشتغال برای 
تعدادی افراد اس��ت، باید در راستای توسعه هنر باشد، زیرا 
بدون فرهنگ س��ازی و بس��تر الزم بی فایده بوده و نتیجه 
منفی خواهد داشت. در همین راس��تا افرادی که در حوزه 
گالری داری فعالیت می کنند نیز بخ��ش اعظم آنها مجوز 
فعالیت  نداشته و برخی نیز بازنشسته وزارت ارشاد بوده که 
مجوز گالری دریافت کرده و عمال گالری دار نیستند. باز بنده 
به حرف اول خود می پردازم؛ راه ان��دازی یک گالری موفق 
نیازمند مدیریت اس��ت. اگر چه یک گالری دار باید نسبت 
به فضای هنری در کشور اش��راف داشته باشد، اما معتقدم 
اگر مدیریت خوبی داشته باش��د، می تواند این مشکل را با 
حضور یک کارش��ناس هنری رفع کند، بنابراین مدیریت 
نقش اول را در حرفه گالری داری می زند. بر این اس��اس اگر 
بخواهیم آمار دقیقی از تعداد گالری های فعال و تاثیرگذار 
در تهران ارائه دهیم، ش��اید تعداد آنها به 30 گالری برسد. 
با این وجود اگر همین 30 گالری بتوانند در راس��تای رشد 
و گسترش هنرهای تجس��می و »آرت« ایران فعال باشند، 
کفایت می کند. اگر مدیریت خوب هم��راه با دانش هنری 
و ارتباط��ات خوب با هنرمن��دان و جریانات هن��ری ایران 
در داخل و خارج از ایران وجود داش��ته باش��د، گالری داری 
حرفه پردرآمدی خواهد بود. تمایل به داش��تن شغل خوب 
و پردرآمد در همگان وج��ود دارد، اما باید دی��د که آیا این 
امکان برای همه فراهم اس��ت که بتوانند دکتر یا مهندس 
خوبی باشند، حرفه گالری داری هم همین طور است و صرفا 
عالقه مندی به داشتن گالری کفایت نمی کند. در کنار این 
مس��ائل، به چند نکته دیگر نیز باید توجه داش��ت. نخست 
اینکه حمایت های وزارت فرهنگ و ارش��اد از گالری داران 
در راس��تای استاندارد سازی گالری هاس��ت. در حال حاضر 
وزارت ارشاد هیچ گاه از گالری داران برای سیاست گذاری در 
این حوزه نظرخواهی نمی کند و هی��چ ارتباطی نیز در این 
باره وجود ندارد. مگر آنکه خود گالری داران با وزارت ارشاد 
کاری داشته باش��ند و مراجعه کنند. حتی در برخی موارد 
شاهدیم که وزارت ارشاد خود به نقش گالری دار می پردازد 
ک��ه این درس��ت نیس��ت. دوم آنک��ه گالری ه��ا در تهران 
استاندارد الزم را برای به نمایش گذاشتن آثار هنری ندارند. 
زیرا از امکانات مح��دودی برخوردار ب��وده و حتی برخی از 
گالری های فعال نیز نمی توانند چنین استانداردهایی را در 
گالری های خود داشته باشند، زیرا هزینه بر است. شاید در 
این زمینه بهتر است وزارت ارش��اد کمک هزینه هایی را در 
اختیار گالری های فعال تهران قرار دهد تا با حمایت از آنها 
در راستای استاندارد سازی فضای نمایشگاهی گالری های 

تهران اقداماتی صورت گیرد. 
بس��یاری از گالری داران امروز، در زمان اوج و شکوفایی 
هنرهای تجس��می در ایران اق��دام به راه ان��دازی گالری 
کرده اند، در حالی که نس��ل قدی��م گال��ری داران، زمانی 
تصمیم به داش��تن گالری گرفتند که ن��ه خریداری برای 
آثار هن��ری وجود داش��ت و نه خب��ری از مارک��ت هنر و 
مجموعه داران هنری بود، اما با این ح��ال روش دیگری را 
برای ادامه فعالیت، فرهنگ س��ازی و بردن آثار هنرمندانه 
روی دیوارها در پی��ش گرفتیم تا توانس��تیم خریدارانی 
را برای آثار هنری پیدا کنیم، بنابرای��ن معتقدم که زمان 

شروع به کار در حرفه گالری داری هم بسیار مهم است. 

مدیر گالری حنا: 
 توجه به بازدهی اقتصادی

الزمه گالری داری است
آنهایی که وارد عرصه هنر می ش��وند، ش��اید در ابتدا به 
هنر از دید هنر نگاه کنند اما با گذش��ت زمان و رس��یدن 
به جایی که هنر تبدیل به ش��غل و تامین معیشت زندگی 
شود، باید رویکردی دیگر گون داشته باشد. از این رو گیو، 
مدیر گالری حنا ش��ریف معتقد اس��ت گالری دار باید به 
بازدهی اقتصادی مجموعه اش بیشتر توجه کند. در همین 

خصوص با او گفت وگویی داشتیم.
هدف ش�ما از افتتاح گالری حنا چیست و بیشتر 

چه کارهایی را در این گالری ارائه می دهید؟ 
در گالری حنا بیشتر به ارائه آثار قابل تعریف برای عموم و 
هنر معاصر پرداخته می شود. بیشترین سعی این مجموعه 
همکاری با هنرمندان جوانی است که در عرصه هنر معاصر 
کار می کنند، همچنین ارائه دنیای هنری حتی برای کسانی 

که از دنیای هنر دور افتاده اند و با آن قرابتی ندارند. 
آیا بازده اقتصادی الزم را به دست می آورید؟ آیا شما 

از لحاظ اقتصادی از درآمد گالری راضی هستید؟ 
گال��ری دار باید ب��ه ب��ازده اقتص��ادی مجموعه اش 
توجه داشته باشد، نمی ش��ود گفت فقط و فقط مسئله 
فرهنگی ب��رای گالری دار مهم اس��ت، در ه��ر صورت 
بازده اقتصادی نیز ج��ای خود را دارد. ی��ک مدیر با در 
نظرگرفتن فاکتورهای مختلفی می توان��د گالری را به 

اهداف اقتصادی مدنظر خود هدایت کند.

گالری داری، نوعی هنرمندی 
اقتصادی است 

تجزی��ه و تحلیل هن��ر از بع��د اقتصادی، ش��اید تا 
حدودی عجیب و بی ربط به نظر آی��د. زیرا اغلب افراد، 
هنر را فارغ از س��ود و زیان اقتص��ادی و به عنوان یک 
بخش ارزشمند از خالقیت بش��ری ارزیابی می کنند. 
اما بخ��ش اقتصادی هن��ر، در ط��ول تاری��خ بارها بر 
جریان ه��ای هن��ری تاثیر گ��ذار ب��وده و هنرمندان، 
گالری دارها، خریداران آثار هنری و حتی عالقه مندان 

به هنر را تحت سلطه قرار داده است. 
اما گال��ری و گال��ری دار ب��ودن، بخش��ی از جریان 
خریدوف��روش آثار هنری اس��ت ک��ه بیش از س��ایر 
بخش ها، در ارتباط مس��تقیم با اقتصاد اس��ت. بر این 
اس��اس در ادام��ه مطلب به بررس��ی ابع��اد اقتصادی 

گالری داری می پردازیم: 
قیمت هایی که ناگهان نجومی می شوند 

برخ��ی هنرمن��دان، گالری ه��ای خصوص��ی خود 
را دارن��د، ام��ا بس��یاری از هنرمن��دان گمن��ام ی��ا 
کمتر شناخته ش��ده، آث��ار خ��ود را ب��ه گال��ری داران 
می فروشند یا در س��ود فروش آثار خود با گالری داران 
سهیم می ش��وند. در این میان گاهی اتفاقات عجیبی 
رخ می دهد؛ آث��اری با قیمت هایی ن��ازل از هنرمندان 
کمتر شناخته ش��ده خریده می ش��وند و بعدها، توسط 
گالری داران ب��ا قیمت های عجی��ب و غریب به فروش 
گذاش��ته ش��ده و اتفاقا فروش می روند. نمونه مشهور 
چنی��ن اتفاق��ی در بین س��ال های 1791 ت��ا 1798 
میالدی در آکادمی هنرهای زیبای پاریس رخ داد. در 
این س��ال ها از کارآموزان مس��تعد هنر خواسته شد تا 
با الهام از آثار هنرمند مش��هور »رافائ��ل« به خلق آثار 
جدید دس��ت بزنند. این آثار که ابتدا ب��ا هدف تمرین 
و کارآم��وزی خلق و با قیمت های نازل��ی از کارآموزان 
خریداری ش��د، بعدها در گالری های سلطنتی فرانسه 

با قیمت های خیره کننده ای به فروش رسید. 
تعیین ارزش اثر هنری 

دش��وار ترین بخش کار یک گالری دار، تعیین ارزش 
برای یک اثر هنری اس��ت، این دش��واری به این دلیل 
اس��ت که گالری دار، هم بای��د منافع خ��ود را در نظر 
بگیرد و هم س��طح مالی خریداران را. از س��وی دیگر، 
گاهی قیمت گذاری ی��ک اثر هنری ب��ه دلیل قدمت، 
کمیابی و دالیل مش��ابه، به قدری دش��وار می شود که 
اس��تفاده از روش های کمکی اجباری به نظر می رسد. 
اس��تفاده از روش های پرش��وری مث��ل روش حراجی 
که در آن یک اثر هنری به مزایده گذاش��ته ش��ده و به 
باالترین قیمت به فروش می رسد، یکی از مرسوم ترین 
روش ها برای حل مش��کل تعیین قیم��ت آثار هنری 
اس��ت. البته اگر گالری دار در استفاده از روش حراجی 
مهارت نداش��ته باش��د، متحمل شکس��ت سنگینی 
خواهد شد. دعوت از مشتریان ثروتمند و کارشناسان 
زبده یکی از ابتدایی ترین اصول برگزاری حراجی های 

موفق است. 
گالری داری پر سود است؟ 

فروش آث��ار هنری و تعیی��ن ارزش آنه��ا به همین 
اصول س��اده خالصه نمی ش��ود. در برخی موارد برای 
فروش یک اثر هنری ارزش��مند بازار س��یاه پررونقی 
ش��کل می گیرد که حت��ی از کنترل فروش��نده اولیه 
خارج می ش��ود. خرید یک اثر هنری از گالری، گاهی 
ابتدای مس��یر فروش اس��ت! تبانی گال��ری دار با یک 
خریدار خاص، فروش همان اثر به قیمت های بس��یار 
باالتر در بازار ه��ای خصوصی تر و س��ود باالی حاصل 
از این توافقات پنهان، گوش��ه هایی از چنین بازارهای 
سیاهی اس��ت. برای درک بهتر چنین اتفاقاتی به یک 
مثال رجوع می کنیم: نیویورک هم��واره به عنوان یک 
شهر پرگالری ش��ناخته شده اس��ت. طبیعی است در 
ش��هری که رونق هنری باالی��ی دارد، مبادالت هنری 
زیادی نیز ص��ورت می گیرد. ب��ا توجه ب��ه اینکه بازار 
س��یاه فروش آثار هنری در این ش��هر بس��یار باال بود، 
از س��ال 1998 قانونی در این ش��هر به اجرا درآمد که 
تمامی گالری داران موظف ب��ه رعایت آن بودند، قانون 
»صفحه نمای��ش قیمت«؛ این قان��ون در مورد امالک 
و مس��تغالت نیویورک نیز اجرا می ش��ود و مطابق آن 
گالری دار موظف اس��ت قیمت نهایی اثر هنری را روی 
یک صفحه نوشته و در کنار اثر هنری بگذارد، تا نتواند 
براس��اس ثروت خری��دار قیمت را افزای��ش دهد. این 
روش گرچه در محیط گالری قابل کنترل و اجرا است، 
اما به محض فروش ی��ک اثر هن��ری، احتمال فروش 
مجدد همین اث��ر در یک نقطه دیگ��ر از دنیا با مبالغی 

باالتر وجود دارد. 
گاهی ضرر در کمین است 

گال��ری داران باید بس��یاری از هزینه ه��ای مختلف 
را در نظ��ر بگیرند ک��ه ش��امل توافق ب��ا خلق کننده 
اثر هنری )در برخی م��وارد تامین هزین��ه خلق اثر با 
گال��ری دار اس��ت(، تامین فضای مناس��ب ب��رای به 
نمایش در آمدن اث��ر هنری، برگزاری گال��ری، انجام 
مرحله ف��روش و پرداخت قبوض و مالیات می ش��ود. 
گالری داران، مانند بسیاری از شاغالن دیگر قبض های 
متعددی برای پرداخت دارند. اما در برخی کش��ورها، 
مالی��ات گالری داران سرس��ام آور اس��ت. در این میان 
بحث ه��ای متعددی ه��م وج��ود دارد ک��ه آیا حذف 
واس��طه و فروش آثار هن��ری به ش��کل خصوصی در 
منزل ی��ا آتلیه هنرمن��دان به صرفه تر اس��ت یا فروش 
از طریق گالری های هنری. ش��اید پاس��خ این سوال با 
ریسک پذیری هنرمندان رابطه مستقیم داشته باشد. 
درگیر ش��دن در دالل بازی ه��ای هنری، بازار س��یاه، 
پرداخت هزینه ها و... از آن دست کارهاست که روحیه 

اقتصادی می طلبد. 

بازتاب دریچه

گپ و گفت

ترجمه و گردآوری: رؤیا پاک سرشت
مژگان والی پور 

مدیر گالری والی

اگر تعداد 160 گال��ری مجوز فعالیت 
دارن��د، اتف��اق خوب��ی اس��ت، چراکه 
همین تعدد اس��ت که بح��ث کیفیت را 
هم به همراه دارد و به س��الیق مختلف 
مخاطب��ان در زمینه آثار هنری پاس��خ 
داده می ش��ود، ضمن اینکه در ش��هری 
مثل تهران با توجه ب��ه جمعیت جوانی 
که دارد، 500 گالری هم کم اس��ت. این 
جمله بیانگر موافق��ان تکثر گالری داری 
در ایران است. البته در مقابل مخالفانی 
نیز وج��ود دارند ک��ه با وج��ود درآمدزا 
ب��ودن گال��ری داری، معتقدن��د بای��د 
غربالگری در این زمین��ه صورت گیرد. 
رزیتا شرف جهان، مدیر گالری طراحان 

آزاد یکی از این مدیران گالری است. 
*در حال حاضر چند گالری فعال 

وجود دارد؟ 
افزایش گالری ه��ای پایتخت در طول 
سالیان اخیر بیشتر با انگیزه مالی بوده و 
این در حالی است که تعداد گالری های 
فعال و ارائه دهنده هنر فاخر بیش از 30 
گالری نیس��ت. بیش از 20 تا 30 گالری 
فعال و تاثیرگذار در تهران وجود ندارد و 
مابقی آنها متاس��فانه فعال نیستند. اگر 
همه این 160 گالری فع��ال و تاثیرگذار 
بودند اتفاقات بس��یار خوب��ی در عرصه 

هنره��ای تجس��می رخ م��ی داد. به هر 
حال تهران با توجه به گس��تردگی اش و 
س��الیق گوناگون مخاطبان آثار هنری، 

به این تعداد گالری فعال نیاز دارد. 
*اکنون ش�رایط دریاف�ت مجوز 

گالری داری به چه صورت است؟ 
زمانی که نس��ل ما اقدام به دایر کردن 
گالری کرد، ش��رایطی چون فعالیت در 
زمینه هنری به صورت تجربی یا داشتن 
مدرک دانشگاهی مرتبط با هنر از جمله 
ش��روط الزم برای اعطای مجوز بود اما 
طی 10 سال اخیر مشاهده شده که این 
مجوزها به افرادی داده ش��ده اس��ت که 
چنین شرایطی را نداش��تند و بیشتر در 
زمینه تجارت آثاری چون صنایع دستی 
و... صاحب تجربه بودن��د. این افراد هیچ 
ارتباط��ی با هن��ر معاص��ر و هنرمندان 
امروز نداش��تند در حالی که این موضوع 
بس��یار مهمی در راه اندازی یک گالری 
هنری اس��ت. اعطای مجوز ب��ه افرادی 
خ��ارج از گردونه هنر باعث می ش��ود به 
حرفه گالری داری لطمه وارد ش��ود. این 
مجوزها گالری هایی را به وجود آورد که 

تمرکزشان روی هنر نبود. 
*وضعی�ت ب�ازار گال�ری داری را 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 

در ده��ه 70 که هی��چ نش��انی از بازار 
هن��ری و خریدوفروش های س��ودآور در 
زمینه آثار هنری نبود، عالقه مندانی وارد 
حرفه گال��ری داری ش��دند و ب��ا انگیزه و 
عشق به هنر، مسیر دش��واری را در پیش 
گرفتند. آن زمان روی بازار هنر تمرکزی 
وجود نداش��ت و صرفا عالقه بود که آنها را 
با وجود مشکالت بسیار وادار به استقامت 
می کرد اما امروز که بحث بازار هنر پر رنگ 
شده است، به نظر می رسد باید مولفه های 

تخصصی بیشتری را در نظر گرفت. 
گال�ری داری  ش�ما  نظ�ر  *ب�ه 

درآمدزاست؟ 
در همه کش��ورهای دنی��ا گالری داری 
سودآور اس��ت و برخی گالری ها به جنبه 
تجاری آثار هن��ری می پردازن��د و برخی 
ش��کل هنری تری دارند و فض��ای تجربه 
کردن را ب��رای هنرمند آوان��گارد فراهم 
می کنن��د. در ح��ال حاضر برخ��ی افراد 
بخش��ی از خانه، زیرزمین ی��ا پارکینگ 
منزل شان را به گالری تبدیل کرده اند. این 
روزها انگیزه مالی افراد بسیاری را به سمت 
گالری داری س��وق می دهد و ب��رای این 
حرفه س��رمایه گذاری های کالن صورت 
می گیرد تا در آینده سودآورتر باشد اما در 
دهه های گذشته، این عشق و عالقه افراد 

بود که باعث می شد حتی بخشی از خانه 
و پارکینگ خانه خ��ود را به گالری تبدیل 
کنند به این امید که به عالیق شان پروبال 

بدهند. 
*به نظر شما اعطای مجوز تنها به 
منزله ایجاد اشتغال خوب است؟ 

اعط��ای مجوزه��ای بس��یار ب��رای 
راه ان��دازی گال��ری فی النفس��ه خوب 
اس��ت، چون در نهایت به شکل خود به 
خود این گالری ها غربال خواهند ش��د. 
بیشترین آس��یب به حرفه گالری داری 
از س��وی صاحبان گالری های پیش��رو 
وارد ش��ده، چراکه به کاره��ای تجربی 
اج��ازه نمای��ش می دهن��د و ای��ن امر 
آس��یب هایی را وارد می کند که در طول 
10 س��ال آینده اثرات آن دیده می شود. 
نمی ت��وان فق��ط گالری داره��ا را متهم 
کرد. به نظ��رم همه مجوزه��ا را وزارت 
ارش��اد باید با رعایت اصول و مولفه های 
تخصصی در این حرفه اعطا کند و زمان 
مش��خص می کند که چ��ه گالری هایی 
فعال و تاثیرگذارترند. شاید هم نشریات 
هنری و منتق��دان باید دق��ت کنند که 
به انرژی های تازه و هن��ر آوانگاردی که 
موج��ب ادامه حی��ات هنر اس��ت، قوت 

بیشتری بدهند. 

مدیر گالری طراحان آزاد: 

انگیزه مالی، افراد بسیاری را به سمت گالری داری سوق می دهد

اعمال مدیریت درس��ت در یک گالری 
موجبات جذب مخاطب را به سوی خرید 
یا حتی دیدن آثار هن��ری فراهم می آورد. 
اگر تجربه، سرمایه و شناخت کافی از این 
حرفه وجود نداشته باشد، موفقیتی حاصل 
نخواهد ش��د، چون گالری دار باید بتواند با 
خریدار و هنرمند تعامل خوبی برقرار کند 
و فراز و نشیب های بسیاری در رسیدن به 
هدف خویش متحمل شود. به گفته علی 
مزارعی، مدیر گالری شلمان بدیهی است 
کسانی که بدون مدیریت صحیح و انگیزه 
و ش��ناخت الزم وارد این حرفه می ش��وند 
بعد از مدت��ی از گردونه گالری داری حذف 
خواهند ش��د. با مزارعی درب��اره گالری و 

گالری داری گپ و گفتی داشتیم.
تعریف شما از گالری چیست؟ 

شعار این گالری »دوس��تان استعدادهای 
جوان نه گورس��تان یادگاره��ای فرهنگی« 
است و بیش��ترین س��عی گالری در دعوت از 
هنرمندانی است که به گونه ای مورد بی مهری 
گالری های دیگر ق��رار گرفته ان��د و برخورد 

نامناسبی با این هنرمندان شده است. 
مدیریت چگونه می تواند به جذب 

مخاطب بینجامد؟ 
درباره مدیریت به نظر من نمی توان گفت 
فقط شخص مدیر در موفقیت گالری نقش 

دارد بلکه باید مجموعه افراد دست اندرکار 
گالری در مدیریت شایسته و هدایت گالری 
به اهداف فرهنگی و حتی اقتصادی سهیم 
باش��ند. به بیان دیگ��ر همه اج��زا باهم در 
پیشبرد مدیریتی گالری نقش ایفا می کنند. 
ش�ما  ب�رای  کنون�ی  اوض�اع 
رضایت بخ�ش ب�وده و توانس�ته اید 
بازده اقتصادی الزم را داشته باشید؟ 

بحث مالی گال��ری بحثی نیس��ت که 
قابل چشم پوشی باش��د؛ از یک طرف باید 
چرخه گال��ری بچرخد و از طرفی بس��تر 
مناس��بی برای فروش آث��ار هنرمندان به 
وجود آید. به نظر من گالری های فعال در 
ایران در دو دس��ته جای می گیرند؛ دسته 
اول تعداد مح��دودی از گالری های بزرگ 
که با نمایشگاه هایی که از هنرمندان بنام 
می گذارند و پوش��ش خب��ری و ارتباطی 
که ب��ا مطبوع��ات دارن��د، گام اساس��ی 
در مش��هور ش��دن گالری برداش��ته اند و 
قدرت را در دس��ت گرفته اند. این دسته از 
گالری ها با عملکرد خود به ب��ازده مالی و 
خرید و فروش پایداری رس��یده اند. دسته 
دوم خارج از این گروه و گالری هایی مثل 
گالری ما هس��تند که با زحماتی که برای 
پیشبرد اهداف شان می کشند می خواهند 

خودشان را ارتقا دهند. 

مدیر گالری شلمان: 
چرخه گالری باید بچرخد

مدیر گالری آتبین: 
مدیریت کارآمد به بازده اقتصادی می انجامد 

اینک��ه گفت��ه می ش��ود اقتص��اد هنر 
به گالری ه��ا وابس��ته اس��ت، حرفی به 
گزافه نیس��ت، چ��را که هنرمن��دان در 
گالری ه��ا فرص��ت خوبی ب��رای عرضه 
و فروش آثار خ��ود به دس��ت می آورند 
و از ای��ن طریق گالری ها نیز به رس��الت 
حرفه ای برای عرضه هنر دست می یابند. 
گالری داری شغلی پر دردسر است البته 
اگر با مدیریت کارآمد هدایت ش��ود، به 
طورحتم می تواند یکی از مشاغل پولساز 
باش��د. این عقیده فرهاد آذری��ن، مدیر 
گالری آتبین اس��ت. پ��ای صحبت های 

آذرین نشستیم و با او گپی زدیم.
ش�ما به عنوان یک ف�رد فرهنگی 
و باس�ابقه بیش از 14 س�ال در این 
حرفه، هدف ت�ان از افتت�اح گالری 
چیست و بیش�تر چه کارهایی را در 

این گالری ارائه می دهید؟ 
گال��ری داری حرفه م��ورد عالقه من 
اس��ت، چرا که ب��ه اعتق��اد م��ن حرفه 
برازنده ای اس��ت ک��ه با عش��ق و عالقه 
ای��ن کار را انج��ام می دهم. ت��الش در 
ایجاد فضای مناسب برای استعدادهای 
جوان تر در کن��ار ارائ��ه آثار اس��اتید از 
اهداف گال��ری آتبین اس��ت. همچنین 
طب��ق عالق��ه ش��خصی ام، بیش��تر آثار 

نقاش��ی هنرمندان در معرض دید عموم 
قرار می گیرد. 

آیا بازده اقتصادی الزم را به دس�ت 
می آورید؟ آیا شما از لحاظ اقتصادی 

از درآمد گالری راضی هستید؟ 
توجی��ه اقتصادی و عالقه ش��خصی به 
کار فرهنگی دو موض��وع جداگانه و البته 
موازی اس��ت، انرژی و زمان و مکانی که 
در اختیار یک گالری ق��رار می گیرد باید 
توجیه اقتصادی داشته باش��د و بتوان با 
متدهای اقتصادی س��نجید، البته بحث 
انج��ام کار فرهنگ��ی و عالقه ش��خصی 
طرف دیگر قضیه است. انتظار درآمدزایی 
از گالری در گرو پاس��خ به دو نکته است؛ 
باتوجه به عرف جامعه ما، کاالی فرهنگی 
آخرین کاالی انتخابی مخاطب است، آن 
هم مخاطبی که از رفاه نس��بی برخوردار 
باش��د؛ به این ترتیب اس��ت که می تواند 
به خرید کاالی فرهنگ��ی فکر کند. نکته 
دیگر اینک��ه چنددرص��د از م��ردم یک 
ش��هر درباره ضرورت داش��تن اثر هنری 
توجیه هس��تند؟ چقدر س��عی ش��ده در 
مراکز آموزش��ی م��ا ض��رورت درک اثر 
هنری آموزش داده ش��ود؟ با تامل در این 
مباحث می شود به درآمدزایی مناسب در 

گالری ها رسید. 

دوشنبه
8 دی 1393
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 »هرکس که یکبار کویر را ببیند، 
افس��ون آن تا پایان عمر رهایش 
نمی کند.« این به خوبی می تواند 
عمق زیبایی و افس��ونگری کویر 
و کویرن��وردی را نش��ان دهد. به 
همین دلیل هم هست که اگرچه 
جنگل و طبیعت سرسبز در کنار 
رودخانه و دریا جاذبه های زیبایی 
هستند که هرجا باشند آدمی را به 
دنبال خود می کشند  اما در کویر 
مناظری می بینید که خاص خود 
کویر هستند. از آسمانی پر از ستاره 
در ش��ب تا آبی بیکران آسمان در 
روز. از بیابان های پوشیده از نمک 
تا تپه ش��ن های روان. از س��کوت 
اسرارآمیزش تا بامداد شورانگیزش. 
اینها را ت��ا درجای��ش و به وقتش 
نبینی زیبایی اش را درک نمی کنی 
که چگونه است کویر که روزگاری 
مقه��ور آدمیان بود، اکنون بش��ر 
خس��ته از کار و زندگی ماش��ینی 
روح خویش را برای تسخیر به کویر 
می برد تا آنجا ج��ادوی آرامش را 
لمس کند؟ اگرچه در نگاه اول کویر 
دارای ش��رایط بد اقلیمی، فقدان 
آب و رطوب��ت وخط��رات جانی 
اس��ت  اما اگر از نگاه گردش��گری 
به مقوله بنگریم همه چیز شدنی 
است. جلوتر که برویم به تو می گویم 
چگونه. بگذارید از کویرگردی کمی 
برایتان بگویم. از قابلیت های ایران 
در این زمینه تا اسباب و تجهیزات 
الزم برای سفر به آنجا. از سهم ایران 
از کویرگردی تا درآمد کشورهای 
عرب همسایه. از سرمایه گذاری ها 
ت��ا فرصت س��وزی ها. از یأس ها و 
امیدهای گردشگری در کویر ایران. 

کویر؛ سفری برای بومگردی
کوی��ر  در   گردش��گ����ری 
)Safari Tourism(، کویرگردی 
ی��ا کویر ن��وردی، ش��اخه ای از 
بومگردی )اکوتوریسم( است که به 
سفرها و بازدیدها از مناطق کویری 
جهت بهره من��دی از این مناطق 
اشاره دارد. در شاخه بندهای های 
مربوط به گونه شناسی گردشگری، 
گردش��گری کوی��ر در زیرطبقه 
بومگ��ردی قرارگرفت��ه اس��ت 
که اهمیت ای��ن ن��وع را از حیث 
مس��ئولیت پذیری در مواجه��ه 
با طبیعت و م��ردم بومی مناطق 
کویرنش��ین نش��ان می ده��د. 
کویرگ��ردی نس��بت ب��ه دیگ��ر 
ش��اخه های بومگ��ردی بس��یار 
نوپاس��ت به همین دلیل ادبیات 
موج��ود در ای��ن زمین��ه از قوت 
چندانی برخ��وردار نیس��ت. این 
ام��ر می تواند به این خاطر باش��د 
که مس��ائل و چالش ه��ای حوزه 
بومگردی بیشتر به مکان و بافتی 
است که گردش��گری در آن اتفاق 
می افت��د و از آنجایی ک��ه کویرها 

عمدتا ج��زو مناط��ق دورافتاده و 
دور از دس��ترس تلقی می شوند، 
پژوه��ش عم��ده ای در م��ورد 
ارزش های اکوتوریس��تی مناطق 
کوی��ری ب��ه ط��ور ع��ام صورت 
نگرفته است. کشورهای استرالیا، 
الجزایر، نامیبی��ا و امریکا از جمله 
کشورهایی هس��تند که در زمینه 
مطالعات اکوتوریسم و حفاظت از 
اکوسیستم های کویری و بیابانی 
گام های موث��ری برداش��ته اند و 
کشورهای دیگری از جمله امارات 
و قطر به عنوان کشورهای همسایه 
ای��ران بیش��ترین بهره من��دی و 
س��رمایه گذاری در گردشگری را 
در این بخش به خ��ود اختصاص 
داده اند. چرایی ش��روع دیرهنگام 
این گونه از گردش��گری را عمدتا 
در دالیلی چون فق��دان زیربنای 
الزم، تصورات و خطرات مرتبط با 
کویر و عدم آگاهی از چگونگی سیر 
اوقات فراغت در این موهبت الهی 

می توان یافت. 

کویرگردی در گذر تاریخ
به ط��ور دقیق تر اگ��ر بخواهیم 
به پیش��ینه کویرگردی به شکل 
صنعت��ی اش نگاه��ی بیندازی��م 
بای��د ریش��ه های آن را در اواخ��ر 
قرن بیس��تم میالدی جست وجو 
کنیم که گردش��گری کویر اندک 

ان��دک م��ورد توج��ه قرار 
گرف��ت و تورهای عظیمی 
در این مناطق برپا ش��د و 
سازماندهی مناطق کویری، 
ایجاد تسهیالت گردشگری 
در این مناطق، بهره برداری 
از جاذبه ه��ای طبیع��ی  و 
استفاده از معماری شهرها 
و روستاهای اطراف کویرها 
در دس��تورکار دولت های 

ملی و مسئوالن محلی قرار گرفت. 
در کش��ور ما نی��ز این ش��اخه در 
دوران جوان��ی اش به س��ر می برد 
و چندس��الی اس��ت ک��ه تورها و 
سفرهای گردش��گری به مناطق 
کویری رونق یافته اس��ت. فعاالن 
حاضر در صنعت گردشگری ایران، 
یکی از دالیل رونق ای��ن بازارها را 
عمدتا تاثیر فیلم های ساخته شده 
در این مناطق مانند »فیلم خیلی 
دور و خیلی نزدیک« می دانند که 
ایرانیان را به بازدید از این مناطق 

تشویق کرده است. 

کویرهای ایران
کویر لوت، دشت کویر، کلوت ها 
و س��ایر مناطق کوی��ری در ایران 
که بخ��ش عمده ای از مس��احت 
جغرافیای��ی کش��ور را ب��ه خود 
اختصاص داده اند می توانند ساالنه 
تعداد زیادی از گردش��گران را به 
خود فرا بخوانند. در حال حاضر نیز 
کویر مصر، شهداد، خور و بیابانک 
و کویر مرنجاب شناخته شده ترین 

مقاصد کویرگردی ایران هستند 
و بیش��ترین س��هم از درآم��د 
کویرن��وردی ای��ران را ب��ه خ��ود 
اختصاص داده اند. موتورس��واری، 
شن اسکی، ماسه نوردی، مسابقات 
شتر س��واری، ماشین س��واری با 
موتورهای دو و چهار دیفرانسیل، 
رصد س��تارگان و برپای��ی آداب و 
رسوم مناطق کویری نیز در ارتقای 
جذب گردشگر در این مناطق تاثیر 

مثبت داشته است. 

کویرگردی؛ چگونه و با چقدر 
هزینه؟ 

اگر قصد س��فر به ای��ن مناطق 
را داری��د ب��د نیس��ت به س��ایت 
irandeserts.com  نیز سری 
بزنید. در این س��ایت نکات جالب 
و آموزن��ده ای ب��رای مبتدی��ان و 
عالقه مندان به کوی��ر وجود دارد. 
برای س��فر به کویر هم می توانید 
از طریق تورهای گردشگری اقدام 
کنید و ه��م به صورت ش��خصی 
)البته اگر تجربه کافی و ماش��ین 
مناس��ب دارید(. هزینه س��فر با 
تورهای گردشگری به کویر متغیر 
اس��ت و تحت تاثیر فاصله مبدا تا 
مقصد، خدمات ارائه شده در طول 
برگ��زاری تور و مدت زمان س��فر 
اس��ت. به عنوان نمونه سفری دو 
روزه از تهران ب��ه منطقه کویری 

نظن��ز و اقامت در کم��پ کویری 
متین آباد با تامین غذا، جای خواب، 
بیمه و وس��یله رفت و برگش��ت 
ح��دودا 260 ت��ا 290 هزارتومان 
هزین��ه برمی دارد یا هزینه س��فر 
به کویر ش��هداد کرمان در توری 
چهار روزه بین 450 تا 470 هزار 
تومان است که توسط آژانس های 

گردشگری ارائه می شود. 

بی گدار به کویر نزنید
س��فر ب��ه کویره��ای ای��ران 
دانس��تنی ها و تجارب خاص خود 
را می طلبد ک��ه ب��رای اقامت در 
این مناطق گه��گاه حیاتی اند اما 
به طور کلی برای اینکه س��فری با 
کمترین خطر و حاش��یه به کویر 
داشته باشید، بهتر است این نکات 
را رعایت کنی��د: قبل از س��فر از 
اوضاع جوی منطق��ه ای که قصد 
سفر به آنجا را دارید، مطلع شوید. 
مثال مراجعه به سایت هواشناسی 
کمک زی��ادی در ای��ن زمینه به 
ش��ما می کند. در طول س��فر نیز 

ابتدا س��عی کنید از یک راهنمای 
محلی و باتجربه در سفرهای خود 
اس��تفاده کنید، بیش��تر از آنچه 
احس��اس می کنید آب با خود به 
همراه داشته باش��ید )اصوال 2/5 
براب��ر مق��دار طبیع��ی مصرف(، 
قطب نما و نقشه یا GPRS  از ابزار 
مورد استفاده در این سفرهاست. 
غذا، چادر، لوازم بهداش��تی، کرم 
ضدآفتاب و ضدس��وختگی برای 
مراقبت از پوست و عینک آفتابی 
مناسب مخصوصا در کویرهایی که 
در دریاچه نمک نیز توقف طوالنی 
خواهید داش��ت، توصیه می شود. 
اگر عین��ک ضد آفتاب نداش��تید 
برای چش��مان خود، ب��ا پارچه یا 
کاغذ سایه بان درس��ت کنید. اگر 
لب هایتان ترک برداشت از مکیدن 
آنها خودداری کنید. کاله لبه دار و 
پیراهن آستیندار و شلوارپادار بلند 
نیز از دیگر امکاناتی اس��ت که به 
آسان تر شدن سفر به کویر کمک 
می کند. کفش بادوام و متناسب پا 
بپوشید تا از پایتان در مقابل گرمای 
کویر و ش��نزارها محافظت کند. 
غذاهای خشک ش��ده سبک تر از 
غذاهای تازه هس��تند و این برای 
سبک کردن کوله پشتی تان نکته 
خوبی است. اگر با حیوانات زیستی 
در کویر آشنایی ندارید از نزدیک 
شدن به تمام حیوانات چه سمی 
و چه غیرسمی پرهیز کنید. 
به قلمرو زندگی آنها احترام 
بگذاری��د و از تحری��ک آنها 

خودداری کنید. 

کویر؛ سرمایه ای داغ و 
قیمتی

با توجه به اینکه مساحت 
عم��ده ای از خ��اک ای��ران 
دارای نواح��ی کوی��ری و 
بیابان��ی اس��ت دول��ت می تواند 
با س��رمایه گذاری بیش��تر در این 
مقاصد درآمدهای زیادی کس��ب 
کن��د و بیش��ترین تمرک��ز خود 
را بر ج��ذب گردش��گران اروپایی 
که کشورهای ش��ان از ش��اهکار 
کویر چندان برخوردار نیس��تند، 
مصروف کن��د. مناط��ق بیابانی و 
کویری ایران سرشار از جاذبه های 
گردشگری هستند، تا آن جایی که 
ش��اید بتوان گفت بیشتر شهرها 
یا حتی برخی مناطق روس��تایی 
واقع در نواحی کوی��ری و بیابانی 
دارای آث��ار فرهنگی یا جاذبه های 
تاریخ��ی و طبیع��ی منحص��ر به 
فردی هس��تند. برای بهره مندی 
بیش��تر از ای��ن عارض��ه طبیعی، 
دولت باید مش��وق های بیشتری 
به فعاالن و سرمایه گذاران بخش 
خصوصی برای برپایی تجهیزات 
در این مقاصد اعط��ا کند؛ ضمن 
اینکه در سیاست ها و برنامه های 
توسعه گردشگری نیز باید بخش 
کویرگردی از اولویت های بیشتری 

برخوردار شود. 
کویرهای امارات 

خون رنگین تری دارند؟ 
مطالعات نشان می دهد استفاده 
از تجربه کش��ور امارات می تواند 
به عنوان یک الگوی مناسب جهت 
توسعه زیرساخت های گردشگری 
کویر در ایران عمل کند. از لحاظ 
اقامتی این کشور با احداث دو هتل 
مجهز در مناطق لیوا و المها و یک 
مهمانسرای مجهز در لیوا بر توان 
جذب گردشگر خود افزوده است 
اما در ایران بیشترین اقامتگاه های 
کویری به صورت ش��خصی اداره 
می ش��وند و تنه��ا دو اقامت��گاه 
کاروانس��رایی )مرنج��اب و قصر 
بهرام در کویر مسیله( و یک کمپ 
کوی��ری )ش��هداد در کویر لوت( 
امکان��ات اقامتگاهی ب��ارز و قابل 
اشاره هستند. از طرف دیگر کشور 
امارت از طریق بازاریابی اینترنتی 
و استفاده از فضای مجازی و برپایی 
سایت های انگلیسی زبان به خوبی 
توانسته جذابیت های کویری خود 
را به همگان نش��ان دهد که این 
مهم نیز در ایران ش��اید پاش��نه 
آشیل توسعه کویرگردی و جذب 

گردشگران غربی باشد. 
عالوه براین وجود تورگردانان 
حرفه ای که به صورت تخصصی 
روی گردش��گری کویر متمرکز 
ش��ده اند، از ش��اخصه های مهم 
توسعه کویرنوردی امارات است. 
اگرچ��ه در ای��ران فعالیت ه��ا و 
سیاس��ت های مرتبط با توسعه 
کویرگردی بس��یار دیر و همگام 
با انعقاد ق��رارداد  بین س��ازمان 
می��راث فرهنگی، گردش��گری 
و صنایع دستی با س��ازمان امور 
بیابان های کش��ور در راس��تای 
توس��عه گردش��گری کویر آغاز 
ش��د و بعدها دو منطقه مرنجاب 
و شهداد به عنوان مناطق پیشتاز 
استانی در حوزه گردشگری کویر 
تعیین ش��ده اند اما ظرفیت های 
کویرگردی ایران چیزی نیس��ت 
که بتوان ب��ه آس��انی از کنار آن 
گذش��ت. در حقیقت ام��روز  که 
گردش��گری به عنوان یک منبع 
درآمد جانشین، برای بسیاری از 
کشورها حکم طالی ناب را دارد، 
ایران با وجود هم��ه ظرفیت ها و 
توان ایجاد امکانات گردش��گری 
و جذب گردش��گر، فرصت های 
زیادی را در این زمینه از دس��ت 
داده اس��ت. صدای زنگ کاروان 
گردشگری کویر سال هاست که 
به صدا درآمده است و دیگر جایی 
ب��رای از دس��ت دادن فرصت ها 
نمانده است. کویری که همگان 
دوس��تش دارن��د و کیس��ت که 
نخواهد آخر هفته خ��ود را روی 
ماس��ه های نرم کویر گام بردارد 
و از فضای باز و هوای مطبوعش 

بهره ببرد.

گزارش »فرصت امروز« از ظرفیت های کویرگردی ایران 

کویر؛ تالقی ماسه و گام های مشتاق

دوشنبه
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کویرهای ایرانی، هنوز کم امکانات
مناطق کویری ایران قادر به جذب گردش��گران داخلی و 
خارجی به منظور انجام سفرهای تفریحی، ورزشی و آموزشی-
علمی بوده و به عنوان مقصدی با جاذبه های متنوع گردشگری 
در منطقه می توانند کانونی برای حضور گردشگران به حساب 
آیند. بنابراین س��اخت فضاهای تفریحی، ورزشی، اقامتی، 
خدماتی و رفاهی در حد اس��تانداردهای جهان��ی امروز در 
مناطق کویری ضروری اس��ت. به طور کلی جاذبهها و توان 
یا ظرفیتهای کویری ای��ران را م�ي ت�وان ب�ه پنج دس�ته زیر 
تقس�یم ک�رد که سرمایه گذاری ها نیز باید مطابق این قابلیت ها 

صورت گیرد: 
1-  جاذبههای تاریخي: وج��ود کاروانس��را، قن��ات و 

معماری های مربوط به فضاهای کویری
2- جاذبههای طبیعي: تپهرمل ها، پلیگونهای نمک، جزیره 

سرگردان و اشکال مورفولوژیک و کلوخ ها
3- جاذبههای علمي: رصد ستارگان، گونههای نادرگیاهي 

و جانوری و کانيشناسي ژئوتوریس�م
4- ت�وانه�ای ورزش�ي: رال�ي، م�اراتن ص�حرا، 

ش�ن س�واری، بالنسواری و شترس�واری
5- ت��وانهای درماني: شندرماني، درم��ان بیماریهای 

پوستي، برنزهکردن پوست، آرامش و تمدد اعصاب. 
منطقه مرنجاب-بندرریگ مجموعه بسی��ار با ارزش و 
بی نظیری از طبیعت گردی کشور به وجود آورده که با وجود 
نبود امکانات و خدمات گردشگری مساعد طبیعت گردان 
و عالقه مندان بسیاری را به این منطقه جذب کرده است. 
مطالعات ص��ورت گرفته در طرح توسع��ه طبیعت گردی 
در مناطق کویری و بیابانی ایران نش��ان می دهد که کویر 
مرنجاب ساالنه میزبان بیش از 18 تا 20هزارنفر گردشگر 
است و تع��داد گردشگرانی که از کل منطق��ه )شامل آران 
و بیدگل، پارک ملی کویر و منطقه مرنج��اب و بندریگ( 
دیدن می کنند بیش از 56 ه��زار نفر است. منطقه کویری 
مرنجاب دارای مزیت های نسبی برای سرمایه گذاری است 
که عبارتند از: قرارگیری در مجاورت دریاچه نمک و وجود 
عوارض طبیعی بکر در این منطقه، وجود فضاهای متعدد 
در مرنجاب جهت گسترش گردشگری علمی –پژوهشی 
و تحقیقاتی، وج��ود فضاهای متع��دد در مرنجاب جهت 
توسعه گردشگری ورزشی با توجه ب��ه جوان بودن جامعه 
ایرانی، نزدیکی به کانون های گردشگرفرست داخلی )مانند 
تهران(، نزدیکی به کانون های جاذب گردشگر مانند: آران 
و بیدگل، ابوزید آب��اد، نوش آباد، کاش��ان، نیاسر، قمصر و 
سایر جاذبه ها. این قابلیت ها نشان می دهد مرنجاب بیش از 
هرچیزی تشنه نگاه ویژه است. اما اگر بخواهیم به تالش های 
صورت گرفت��ه در سال های کنونی نگاه��ی بیندازیم باید 
بگوییم در سال  اخیر مجتمع گردشگری ستاره شب های 
 کویر با اعتباری بالغ بریک میلیارد و 200 میلیون تومان به 

بهره برداری رسید. 
مساحت کل این پروژه بیش از 30 هکتار است که پنج هکتار 
آن جهت فضای گرشگری شامل: دو هزار مترمربع زیربنای 
اقامتی، سرویس های بهداشتی، سکوهای سرپوشیده و سرباز 
نشیمن و سالن چند منظوره اختصاص یافته که درحال حاضر 
امکان اسکان بیش از 150 نفر مسافر و گردشگر- 20 خانوار 
به صورت متاهل و مابقی به صورت مجردی- در این مجتمع 
فراهم شده است. در همین راستا استخر حفره های زیر زمینی 
در عمق سه مت��ری و رمل های طبیعی و رص��د ستارگان 
در شب ها مهم تری��ن جاذبه های موج��ود در این مجتمع 
گردشگری در 10 کیلومتری جاده مرنجاب است. البته در 
منطقه مرنجاب نیز گردشگران می توانن��د در کاروانسرای 
مرنجاب اقامت کنند. این کاروانسرا در در جنوب دریاچه نمک 
و در غرب کویر بند ریگ موقعیت بسیار مناسبی برای بر پا 
کردن کمپ دارد. بازدیدکنندگان می توانند در اطراف استخر 
کاروانسرا که توسط سازمان میراث فرهنگی سنگفرش شده 
است چادرهای خود را بر پا کنند. در قسمت جنوبی کاروانسرا 
نیز سرویس بهداشتی قرار دارد. همچنین بازدیدکنندگان 
می توانند بنزین و آب شیرین را از مسئوالن کاروانسرا دریافت 
کنند. این کاروانسرا تجهیزات برق و نور مکفی هم دارد. کمپ 
کویری متین آباد نیز دارای امکاناتی از قبیل رستوران، چایخانه، 
سرویس بهداشتی، شترسواری، دوچرخه سواری، فروشگاه 
صنایع دستی، اینترنت وایرلس و چادرهای دائمی و اتاق های 
کاروانسرا جه��ت اسکان طبیعت گردان اس��ت. چنانچه با 
خودروهای سواری قصد سفر به مرنجاب دارید تنها از مسیر 
اصلی این کار را انجام دهید. سایر مسیرهای دسترسی عموما 
نیاز به خودروهای دو دیفرانسیل و راهنمای آشنا به منطقه 
دارد. از جمله این مسیرها می توان به مسیر خالدآباد از توابع 
شهرستان ابوزید آباد در جنوب شرقی کاشان به سمت پشت 

ریگ و مرنجاب اشاره کرد. 
اما یکی از مجهز ترین مناطق کویرگردی ایران را باید کویر 
ورزنه واقع در جنوب شهر اصفه��ان دانست که بزرگ ترین 
سایت تفریحی کویری ایران )سای��ت گردشگری واحه(در 
این منطقه با سرمایه گذاری بالغ بر 13میلیارد تومان درحال 
برپایی است. مساحت این پروژه 100 هزار مترمربع است که 
قابلیت افزایش به مساحت 500 ه��زار متر مربع را نیز دارد. 
بخش��ی از امکانات این پروژه شامل دو رستوران با ظرفیت 
850 نفر، یک سالن کنسرت روباز با ظرفیت 1800 نفر، یک 
شربت خانه با ظرفیت 300 نفر، 15 سوئیت اقامتی با ظرفیت 
120 نفر، تعمیرگاه، پمپ بنزین، رصدخانه حرفه ای و آماتور، 
پیست شتر سواری، پیست موتورسواری، کمپینگ، سافاری، 
باشگاه هواپیمای تفریحی، پینت بال، باشگاه تیراندازی، باغ انار 
و استخر آب درمانی است. نزدیک ترین منطقه شهری تا این 
مجموعه شهر ورزنه با شش کیلومتر فاصله است. در سایت 
گردشگری واحه فضایی نیز فراهم شده است که گردشگران 
عالوه بر لذت ب��ردن از طبیعت بکر، با استف��اده از یکسری 
ماشین آالت ویژه می توانند تجربه متفاوتی داشته باشند. به 
نقل از مدیر این پروژه سایت فوق به لحاظ ابعاد و وسعت قابل 

قیاس با کویر کشورهای قطر و امارات است. 
منطق��ه شه��داد ک��ه یک��ی از قطب ه��ای بین المللی 
طبیعت گردی کویری و بیابانی کش��ور است در مساحتی 
حدود 312062 هکتار در شه��ر شهداد از توابع شهرستان 
کرمان واقع است که هرساله بیش از 25 هزار نفر گردشگر ازآن 
دیدن می کنند. شهداد و مناطق همجوار نیز در سال پذیرای 
حدود 60هزار نفر گردشگرهستند. کمپ کویری شهداد به 
همت سازمان گردشگری بنا نهاده شده است و دارای امکاناتی 
از قبیل جاده دسترس��ی آسفالته، مسجد، کپرهای سنتی 
زیبا که با برگ درختان نخل بنا شده، برق، آب آشامیدنی، 
امکانات خرید وسایل ضروری، سرویس بهداشتی و سالن 
روباز گردهمایی است. کمپ کویری توسط بیسیم با نیروی 
انتظامی در تماس است و گشت انتظامی در ساعات مختلف 

روز جهت باال بردن ایمنی کمپ، درآنجا حاضر می شود. 

کویرگردی همراه با سنت ها
کویر بخش بزرگی ازمساحت ایران را تشکیل داده است. 
شاید تا چند سال پیش خیلی ها معتقد بودند کویرها هیچ 
خاصیتی ندارند و باید برای بیابان زدایی هزینه های کالن 
کرد تا این مناطق قابل استفاده شوند اما کمی بعد با توسعه 
صنعت گردشگری تعریف ها از کویر تغییر کرد. به این صورت 
کویرنوردی شد یکی از شاخه های پرطرفدار طبیعت گردی 
و از آن به بعد بود که تورهای ویژه کویر نیمه دوم سال که هوا 
سرد می شد برگزار می شد. بهترین زمان برای کویرنوردی هم 
فصل های پاییز و زمستان است. اگر قرار است سری به کویر 

بزنید، کویرهای پیشنهادی ما را ببینید. 

طبس و نایبند
طبس دیگر آن کویر بی آب و علفی که همگان می شناسند 
نیست، بلکه این روزه��ا با گسترش صنع��ت گردشگری 
طرفداران زیادی دارد. خیلی در هوای سرد و آلوده زمستان 
کالنشهرها را به عشق کویرگردی در طبس ترک می کنند، 
تورهای زیادی هم در ط��ول فصل های سرد به این مناطق 
کویری می روند. تور گردشگری به منطقه طبس و نایبند 
همراه با پیاده روی در دره مرتضی علی و عبور از چشمه های 
آب گرم طبیعی داخل دره، گش��ت و گذار در میان باغ های 
مرکبات و نخلستان ه��ای آن منطقه سه و نی��م روز طول 
می کشد و حدود 300 هزار تومان هزینه برمی دارد. تورهای 
گردشگری در این زمینه خدماتی همچون اتوبوس توریستی 
برای گش��ت های محلی ارائ��ه می کنند. بیم��ه، راهنمای 
طبیعت گردی و پذیرایی روزانه در س��ه وعده و غیره سایر 

خدمات این تورها را تشکیل می دهد. 

کویر خارتوران
کویر خارت��وران واقع در استان سمن��ان هم دیگر کویر 
مورد عالقه گردشگ��ران است. پارک ملی ت��وران دومین 
منطقه بزرگ تحت حفاظت ایران است که به دلیل داشتن 
تنوع زیستی منحصر به فرد و همچنین روستاهای تاریخی 
همچون قلع��ه باال از ط��رف یونسکو به عن��وان ذخیره گاه 
زیست کره انتخ��اب شده اس��ت. سفر س��ه روزه به کویر 
خارتوران، گ��ردش در روستای مطبق و زیب��ای قلعه باال، 
آشنایی با جامعه محلی و آداب و رس��وم منطقه، بازدید از 
سایت تکثیر یوزپلنگ و گورخر ایرانی، دیدن حیات وحش 
منطقه، استراحت در واحه زیبای ماجراد و در نهایت بازدید 
از سایت های فرهنگی بسطام حدود 200 هزار تومان برایتان 

آب می خورد. 

بوتیا  و  لوت
سه شب و چهار روز سف��ر به بوتیا و کویر ل��وت، بازدید 
از مجموعه گنج علی خ��ان کرمان، مجموع��ه وکیل، باغ 
موزه هرن��دی، گنبد جبلیه، کاروانس��را و قلعه شفیع آباد، 
پایاب های باستانی، کلوت های شهداد، ارگ قدیم بم، کارخانه 
ماشین سازی ارگ جدید، مظهر قن��وات بم، ارگ راین، باغ 
شاهزاده، موزه حمام، شاه نعمت اهلل ولی و چایخانه سنتی 
400 هزار تومان هزینه دارد. با قطار یا اتوبوس توریستی به 
این سفر خواهید رفت. در هتل سه ستاره اقامت می کنید و با 
راهنمای محلی همراه می شوید. چهار وعده صبحانه، چهار 
وعده ناهار با پذیرایی، بیم��ه و ورودیه از خدماتی است که 

تورگردان به شما می دهد. 

مصر، گرمه و فرحزاد
روستاهای مص��ر، گرمه و فرحزاد از هم��ان روستاهایی 
هستند که مردمانش به جای آنکه خانه های خشت و گلی 
خود را خراب کنند و به جایش ساختمان های آجری و سنگی 
بسازند، آنها را تعمیر کرده و به عن��وان اقامتگاه در اختیار 
مسافران قرار می دهند و دقیقا به خاطر تجربه بی نظیر اقامت 
در خانه های خشت و گلی که به گردشگران می دهند بسیار 
هم طرفدار دارند. سفر سه روز و دو شب به روستاهای مصر، 
گرمه و فرحزاد، بازدید از مسجد جامع نائین، کارگاه عبابافی، 
پیاده روی بر تپه ها و شن ه��ای روان، بازدید از نخلستان و 
مناظر روستاهای کویر، بازدی��د از دریاچه نمک، اقامت در 
میهمانسرای سنتی آتشونی و روستای زیبای فرحزاد برایتان 
278 هزار تومان تمام می شود. یک شب در خانه مازیار گرمه 
و یک شب در بارانداز طباطبایی فرحزاد اقامت دارید، وسیله 
نقلیه توریستی متناسب با تعداد نفرات، پذیرایی بین روز، 
راهنمای طبیعت گردی، بیم��ه و همه وعده های غذایی از 

خدمات تور است. 

ضرورت های سفر   زمستانی
یکی از م��واردی که قبل از رفتن ب��ه سفر به ویژه در 
فصل سرما باید به آن توج��ه بسزایی داشت، اطمینان 
کافی از سالم بودن وسیله نقلیه شخصی است. درفصل 
سرما سطح جاده های بیش��تر مناطق سرد کش��ور، به 
علت بارندگ��ی و آبگرفتگی ناشی از ب��ارش، لغزنده و 
پرخطر است که عدم اطالع برخی رانندگان و مسافران 
نسبت به راه ه��ای ارتباطی، باعث حادث��ه می شود. به 
همین دلیل درسفرهای جاده ای، بای��د خودرو از نظر 
فنی سال��م باشد و وسایل��ی مانن��د زنجیرچرخ، کیف 
مخصوص وسایل ام��دادی، کفش مناسب، لباس گرم، 
موادغذای��ی بسته بندی ش��ده برای استف��اده حداقل 
24ساعت، وسایل گرمایش��ی و آب به میزان کافی به 
همراه داشته باشی��د. حتی درص��ورت پاشیده شدن 
نمک و شن روی جاده هم سطح راه ممکن است لغزنده 
باشد. به همین دلی��ل سالم بودن تجهی��زات خودرو 
به ویژه الستیک ها، سیستم برق، سیستم گرمایشی و 
برف  پاک کن از موارد ضروری است که پیش از هر سفر 

در فصل سرما باید بررسی شوند. 
درصورت نداشتن چراغ روشنایی می توان از مخلوط 
تعدادی قند و خاکستر به عن��وان شمع برای روشنایی 

استفاده کرد.
 برای یخ نزدن شیشه اتومبیل یک تکه مقوا یا روزنامه 
ب��ه آن بچسبانید. در ص��ورت یخ زدگی شیش��ه نباید 
از برف پاک ک��ن  استفاده ک��رد. در صورت��ی که قفل 
اتومبیل یخ زده باشد می توانید از حرارت یک کبریت 
یا فندک یا آب جوش یا حتی ح��رارت دهان استفاده 
کنید.همچنی��ن توجه ب��ه هش��دارهای هواشناسی، 
پلی��س و نیرو ه��ای امدادگ��ر می توان��د بسی��اری از 
 حوادث را کاهش ده��د و مسافرتی ایم��ن را به دنبال 

داشته باشد.

ایران زمین پیشنهاد سفر

فوت سفر 

ابوالفضل صیامیان گرجی

کویر لوت، دشت کویر، کلوت ها 
و سایر مناطق کویری در 
ایران که بخش عمده ای از 
مساحت جغرافیایی کشور 
را به خود اختصاص داده اند 

می توانند ساالنه تعداد زیادی از 
گردشگران را به خود فرا بخوانند



منطقه آزاد

قــاب

تحریم های غرب علیه روس�یه باعث کاهش ش�دید ارزش روبل روسیه شده و یکی از راهکارهای بانک مرکزی روسیه برای این بحران، فروش طال و تزریق ارز حاصل از 
فروش آن به بازار روسیه است. بانک مرکزی روسیه اعالم کرده طی تنها یک هفته حدود 4. 3 میلیارد دالر از ارزش ذخایر طالی آن کاسته شده است. 

نمودار امروز
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سودوکو

حکایت مکرر مدرک تحصیلی

فشارهای اجتماعی 
بر اقتصاد

در سال 2012 میالدی هزینه مبارزه 
با سیگار کش�یدن برابر با 2/1 هزار 
میلی�ارد دالر و هزینه های جنگ و 
خش�ونت و مبارزه با تروریسم هم 
برابر با 2/1 هزار میلی�ارد دالر بوده 
است. این دو بخش که بیشترین فشار 
را به اقتصاد دنیا تحمیل کرده است  
در مجموع 7/ 5 درصد تولید ناخالص 
داخلی دنیا را به خود اختصاص داده 
بودند ، س�ومین عامل چاقی است 
که در سال 2012 میالدی هزینه ای 
معادل دو هزار میلیارد دالر به اقتصاد 
دنیا تحمیل کرد و ارزش آن معادل 
2/8 درصد تولی�د ناخالص داخلی 

جهان بود.  

امروز  مهم ترین آسیب اقتصادی کشور دو بحران فساد و بحران ناکار آمدی است. این 
دو از رشد اقتصادی و معضل بیکاری نیز مهم تر است. فساد در اقتصاد ایران به درجات 
نگران کننده ای رسیده اس��ت و این اتفاق وقتی نگران کننده تر می شود که دستگاه های 
رس��یدگی کننده به مسائل اقتصادی نیز قادر به جلوگیری از این بحران ها نباشند، پس 
دیگ��ر چه انتظاری از بخش های دیگر می ش��ود داش��ت؟ فس��اد در بخش های مختلف 
اقتص��ادی در حدی اس��ت که اکنون نتیجه مذاکرات 1+5 چن��دان اهمیتی ندارد، زیرا 
مسائل اقتصادی ایران بسیار ریشه ای تر از این حرف هاست، بنابراین نتیجه این مذاکرات 
تاثیر چندانی روی مس��ائل اقتصادی ایران نمی گذارد. تاکید می کنم که بحران فساد و 
ناکارآمدی و فقدان منابع کافی برای س��رمایه گذاری ربطی به تحریم های اعمال شده از 
سوی 1+5 ندارد، چرا که خودمان بانی این گونه مسائل هستیم. با توجه به اینکه عده ای 
می گوین��د مذاکرات دقیقه 90 به نتیجه می رس��د و از س��وی دیگر ع��ده ای گمانه زنی 
می کنند که به جلسات آینده موکول می شود، لذا عقیده دارم در هر صورت قرار نیست 
هیچ اتفاق مهمی برای اقتصاد ایران بیفتد. تا امروز ش��واهد در اقتصاد کش��ور حاکی از 
این است که در هر دو صورت لغو و تداوم تحریم ها هیچ اتفاق تعیین کننده ای در اقتصاد 
ایران نخواهد افتاد. برای برون رفت از این مسائل باید به سمت آزاد سازی اقتصادی پیش 
برویم و سهم دخالت دولت را در بخش های گوناگون اقتصادی کاهش دهیم و به سمت 
خصوصی سازی حرکت کنیم، تنها در این صورت است که می توان امیدوار بود مشکالت 
اقتصادی حل شود. نه تنها در ایران که در دنیا در برابر اقتصاد هر کشوری موانعی وجود 
دارد. س��اختار اجتماعی کش��ور به دلیل فقری که در چند سال گذشته در کشور حاکم 
شده شکننده و متالطم شده است. این مسئله و البته اختالفات سیاسی نیز از مجموعه 

عوامل تاثیر گذار بر اقتصاد ایران است. 

کاهش سهم دولت؛ بهبود اقتصاد کشور

نگاه آخر

طبق بررس��ی های صورت گرفت��ه تقاضای جهانی نفت در س��ال 2014 میالدی 
91/19 میلیون بش��که در روز و عرضه غیراوپک 55/91 میلیون بشکه در روز است. 
همچنین NGL اوپک و نفت های غیرمرس��وم 5/83میلیون بشکه در روز، مجموع 
عرضه غیراوپک 61/74میلیون بشکه در روز، تقاضا برای نفت اوپک 29/45 میلیون 
بشکه در روز و تولید نفت اوپک 30/13 میلیون بشکه در روز است. در همین حال، 
گزارش ه��ای پژوهش��ی، برآوردی از ت��راز عرضه و تقاضای جهانی نفت برای س��ال 
2015 می��الدی هم داش��ته اند؛ به گونه ای که تقاضای جهانی نفت در س��ال 2015 
میالدی حدود 92/39میلیون بشکه در روز، عرضه غیراوپک 57/16میلیون بشکه در 
روز، NGL اوپک و نفت های غیرمرسوم 6/03 میلیون بشکه در روز، مجموع عرضه 
غیراوپک 63/19 میلیون بشکه در روز، تقاضا برای نفت اوپک 29/20میلیون بشکه 
در روز و تولید نفت اوپک 31 میلیون بشکه در روز خواهد بود. هم اکنون تولید نفت 
جهان بیش از 90 میلیون بشکه در روز است و با قیمت 70 دالر، ارزش تولید روزانه 
نفت شش میلیارد و 300 میلیون دالر خواهد بود و با قیمت 115 دالر در هر بشکه، 
ارزش تولی��د روزانه بالغ بر 10 میلیارد و 350 میلیون دالر بالغ خواهد ش��د. بر این 
اساس، هر کشور یا گروهی که بیشتر از تولید مصرف می کند، از این اختالف قیمت 

نفت سود خواهد برد و واردکنندگان از همه بیشتر منتفع خواهند شد. 

محمدرضا شعبانعلی 
کارشناس مدیریت

سعید لیالز
اقتصاددان

از س��ال 80 که م��درک لیسانس��م را با 
معدلی ب��اال، از دانش��گاه صنعتی ش��ریف 
گرفت��م تا س��ال 1384 بای��د دائما جواب 
دوس��تانم را می دادم که چرا فوق لیس��انس 
نمی گیری. دو باری هم کنکور شرکت کردم 
و با رتبه خوب در دانشگاه خودم قبول شدم 
اما نرفتم. س��ال 86 که کارشناس��ی ارشد 
مدیریت را از دانشگاه شریف گرفتم )با رتبه 
و مع��دل باال( باز تا امروز، دوس��تان زیادی 
می پرسند که چرا ادامه تحصیل نمی دهی و 

دکترا نمی گیری...
ی��ک واقعی��ت وج��ود دارد. نبای��د نظام 
آموزش��ی، به مسیر رشد و پرورش ما جهت 
بدهد، این ما هس��تیم که مسیر رشد خود 
را انتخاب و ترس��یم می کنیم. شاید سال ها 
بعد، عالوه بر دکترا و پس��ت دکترا، پس��ت 

پس��ت دکترا، پست پست پس��ت دکترا و... 
هم در دانش��گاه ها ش��کل گرفت. یعنی ما 
دیگ��ر باید زندگی خ��ود را تعطیل کنیم و 
تا دم مرگ به در دانشگاه ها دخیل ببندیم؟ 
ه��ر درج��ه تحصیل��ی معن��ا، مفه��وم و 
کارک��ردی دارد. خ��ود کارشناس��ی یک��ی 
از ترجمه ه��ای غل��ط و طنز آمی��ز اس��ت. 
کارشناس کسی اس��ت که سال ها تخصص 

و تجربه دارد. 
ما هر کس��ی را که چهار سال در دانشگاه 
می چرخ��د و غ��ذای ارزان می خورد و روی 
صندلی های س��فت دانش��گاه می نش��یند و 
اس ام اس ب��ازی می کند و با تقلب در پایان 
ترم نمره ای می آورد، کارش��ناس می نامیم! 

لیسانس واژه متفاوتی است. 
لیس��انس یعن��ی مج��وز، چی��زی مث��ل 
جواز کس��ب! من وقتی لیسانس مهندسی 
مکانیک گرفت��م، یعنی می توانم و مجازم با 
ای��ن دانش، امرار  معاش ک��رده و حق دارم 

در مورد آن حوزه، تا حد دانش��م اظهار نظر 
کن��م.  من باید چند س��ال در آن حوزه کار 
کنم تا به یک »کارشناس« به معنای واقعی 
کلمه تبدیل شوم. به همین دلیل، در عمده 
کشورهای دنیا، مردم رشته لیسانس خود را 
با نگرشی به بازار کار و نیازهای روز جامعه، 

انتخاب می کنند. 
فوق لیس��انس یا کارشناسی ارشد، برای 
کسانی اس��ت که می خواهند در یک حوزه 
خاص عمیق تر ش��وند. عموم��ا وقتی معنی 
پی��دا می کند که کس��ی لیس��انس خوانده 
و مدت��ی در آن ح��وزه کار کرده و س��پس 
تصمی��م می گی��رد ب��ه دانش خ��ودش در 
آن ح��وزه عمق ده��د. مثال م��ن مکانیک 
خوانده ام، س��ال ها در صنع��ت کار می کنم، 
می بین��م حوزه کنترل و اتوماس��یون حوزه 
جذابی اس��ت که دانش م��ن در آن محدود 
است. به دانشگاه برمی گردم تا دانش خودم 

را در آن حوزه خاص ارتقا  دهم. 

کیوسـک

نایابی آی پد کالسیک اپل 
به گزارش گاردین، اپل 
چن��د ماه پی��ش تولید 
آی پد کالسیک خود را 
متوقف کرد. در همان زمان بس��یاری از طرفداران اپل 
نس��بت به ای��ن خبر واکنش منفی نش��ان دادند و این 

محصول به سرعت تبدیل به یک کاالی کمیاب شد. 
ع��دم عرضه و از طرف��ی تقاضای باال باعث ش��ده این 
محصول قدیمی اپل، تا 1000 دالر هم به فروش برسد 

که رقمی بسیار باالتر از قیمت واقعی آن است. 
در انگلیس، آی پد کالسیک با قیمت 670 یورو فروخته 
می شود. این افزایش قیمت پیش از این سابقه نداشته، 
در حالی ک��ه هم اکنون ش��ما برای داش��تن یک آی پد 
کالس��یک، باید حداقل 490 دالر در آمازون پرداخت 
کنی��د. در حالی که این رقم نزدی��ک به دو برابر قیمت 

اصلی، یعنی 249 دالر است. 
اوضاع در وب س��ایت eBay هم چندان بهتر نیس��ت و 
آی پد کالس��یک با قیمت 750 دالر فروخته می ش��ود. 
حتی نمونه های دس��ت دوم این محصول هم به قیمت 
500 دالر رس��یده است. حتی خبر رسیده فردی برای 
داش��تن ی��ک نمون��ه خ��اص U2 Edition از آی پد 

کالسیک مبلغ 90هزار دالر پرداخت کرده است. 
احتم��اال دلی��ل جذابیت آی پد کالس��یک، ع��الوه بر 
چرخنده جالب روی دس��تگاه، فضای بسیار خوب این 
محصول اس��ت. آخرین نس��خه آی پد کالس��یک 160 
گیگابایت فضای داخلی دارد که به ش��ما امکان ذخیره 
تعداد بس��یار زیادی موسیقی را می دهد. این در حالی 
اس��ت که نس��ل پنجم آی پد تاچ 64 گیگابایت فضای 

داخلی دارد. 

سرمایه گذاری گازی در جنوب ایتالیا 
به گزارش وال استریت ژورنال، 
س��رمایه گذاران  مش��ارکت  ب��ا 
خارج��ی خ��ط لوله انتق��ال گاز 
طبیعی در سواحل جنوبی ایتالیا 

احداث می شود. 
براس��اس این گزارش این نخس��تین بار است که ایتالیا 
برای اح��داث خ��ط لول��ه از س��رمایه گذاران خارجی 
اس��تفاده می کند. این طرح ب��ا ارزش مالی یک میلیارد 
و 550 میلیون دالر در حال انجام مطالعات اولیه است 
و گفته می ش��ود احداث این خط لول��ه نه فقط به نفع 
ایتالیا بلکه به نفع کشورهای همسایه نیز است. گفتنی 
است 50 درصد این س��رمایه گذاری مربوط به شرکت 
گازپروم روس��یه است و شرکت های دیگر دارای ارزش 

20 درصدی و کمتر هستند. 

امید لکسوس
 به شاسی بلندهای کوچک

به گزارش رویترز، برند 
تویوتا موتور  لکس��وس 
برای بازگشت به رقابت 
بر س��ر  برترین برن��د لوکس در امریکا ب��ه مدل جدید 
شاسی بلند خود امید بسته است. در ماه جاری لکسوس 
عرضه شاسی بلند جدید »ان اکس« را افزایش می دهد. 
مقام��ات این ش��رکت معتقدند »ان اک��س« به یکی از 
پرفروش تری��ن مدل های این برند تبدیل خواهد ش��د. 
جف بریکن، مدیرعامل لکسوس می گوید: »قصد داریم 
در س��ال آینده 40 ه��زار مدل »ان اک��س« به فروش 
برسانیم.« فروش کل شرکت لکسوس از ابتدای امسال 
ت��ا تاریخ 30 نوامبر 271 هزار و 510 دس��تگاه خودرو 

بوده است. 
در ماه نوامبر فروش لکسوس در امریکا پس از مرسدس 
بن��ز و بی ام دبلی��و در جای��گاه س��وم ق��رار گرفت. در 
س��ال جاری این دو خودروساز آلمانی روی هم نزدیک 
به 100 هزار دس��تگاه شاس��ی بلند کوچ��ک به فروش 
رساندند. لکسوس از سال 2000 تا سال 2010 برترین 
برند خودروهای لوکس در امریکا بود اما این شرکت در 
س��ال 2011 جایگاه خود را از دس��ت داد ، زیرا پس از 
وقوع زمین لرزه و س��ونامی در این سال در ژاپن تولید 
این شرکت دچار کاهش شد و از سوی دیگر بی ام دبلیو 
و مرس��دس مدل های جدی��دی را در بخش هایی ارائه 

کردند که لکسوس در آنها فعالیت نمی کرد. 
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روزی ب��ا خودم فکر کردم و بعد این طرح را با 
واحد طرح و توسعه آن زمان در میان گذاشتم و 
از آنها خواستم نسبت به طراحی قسمت سرمازای 
آن اعالم نظر کنند. به این ترتیب دوباره برگشتم 
ب��ه کار اول خودم؛ یعنی طراحی. هر روز صبح تا 
ش��ب در قسمت طراحی با کمک مهندسان کار 
را پیش بردیم و سه نمونه یخچال فریزر با فریزر 
پایین سه کشو با رنگ های مختلف تولید کردیم. 
ای��ن نمونه ها را برای نش��ان دادن و گرفتن نظر 

مشتریان، به نمایشگاه بین المللی بردیم.
ایده تولید فریزر پایین، خالقیتی بود که در آن 
دوره کمک بسیاری به من کرد. راه نفوذ در بازار، 
محصول جدید بود و این ایده فریزر پایین، این نیاز 
بازار را پاسخ می داد.چون در آن زمان مجوز صنایع 
نداشتیم، ابتدا ما را به نمایشگاه راه نمی دادند  اما 
به هرحال با تالش چند نفر از آشنایان، یک غرفه 
بزرگ گرفتم و محصول جدید را در معرض دید 
مردم ق��رار دادم. خودم هر روز مقابل محصوالت 
می ایس��تادم و نظ��ر مردم را نس��بت ب��ه اینکه 
فریزر پایین و یخچال باال باش��د، جویا می شدم. 
تقریبا همه بازدیدکنندگان این نوآوری را تأیید 

می کردند. همین محصوالت باعث شده بود غرفه 
ما در آن نمایشگاه از همه غرفه ها شلوغ تر باشد. 
در آن سال به واسطه همین محصول، توانستیم 
لوح تقدی��ر با عنوان نوآوری و خالقیت در تولید 
لوازم خانگی با ایده های خاص را از دس��ت آقای 
مهندس هاش��می طبا  که آن زمان رییس مرکز 
توسعه صادرات بودند، دریافت کنیم. برایم جالب 
بود که ابتدا به نمایشگاه راه مان نمی دادند و توسط 
آش��نا رفتیم و حاال از همان نمایشگاه لوح تقدیر 
گرفته بودیم!پس از نمایشگاه، دیگر مطمئن بودم 
که این ایده جدید که حاال تبدیل به طرح و نمونه 
شده بود، مشتریان زیادی خواهد داشت. خیلی 
سریع این محصول جدید را در برنامه تولید قرار 
دادم. در ابتدا بازار بسیار خوبی داشت  اما یک سال 
نگذشته بود که رقبای داخلی و خارجی عین آن 

را تولید کرده و راهی بازار کردند.
من باید یک مزیت در محصول ایجاد می کردم 
تا برای مشتری جذابیت داشته باشد و امرسان را 
نسبت به بقیه محصوالت ترجیح دهند. به همین 
دلیل به فکر افتادم و برای گرفتن نظر مشتریان 
به بازار رفت��م و در نمایندگی فروش محصوالت 
امرسان، به عنوان فروشنده چندروزی مشغول به 
کار شدم. فروشگاه در سه راه امین حضور و متعلق 
به مرحوم حاج احم��د َگَرکانی بود که هنوز هم 

فرزندانش با ما کار می کنند.
مرحوم حاج احمد گرکانی که تجربه زیادی در 
کار فروش��ندگی داشت به من گفت: »با این کار 
)صحبت با مشتریان( تو همیشه تولیدت به روز 

خواهد بود و بازار مال توست.«
ایشان مطلب دیگری هم گفتند که من هرگز 
فراموش نمی کنم؛ ایشان با جدیت و وقار خاصی 
گفتند: »باعث افتخار من است که با امرسان کار 
می کنم، چون اینجا هر روزه، هم تولیدکننده های 
داخلی و هم واردکننده ها وقتی محصول جدیدی 
تولی��د یا وارد می کنند، ب��رای بازاریابی پیش ما 
می آین��د و همگی این عب��ارات را به نوعی تکرار 
می کنند که محصول ما هم اندازه امرسان است، 
بزرگ تر از امرس��ان اس��ت، کوچک تر از امرسان 
اس��ت، پهن تر از امرس��ان اس��ت  و به طور کلی 
همیشه خود را با شما مقایسه می کنند. این حالت 
را با این کار یعنی رودررو شدن با مشتری همیشه 

برای خودت حفظ کن!«
در آن روزه��ا متوجه ش��دم که مش��تریان از 
کم حجم بودن فریزر گله دارند، بنابراین تصمیم 
گرفتم تعداد کشوهای فریزر را زیاد کنم؛ یعنی آن 
را از سه کشو به چهار کشو تبدیل کنم. با این کار 

به حجم فریزر اضافه می شد.
ادامه دارد...

ایده تولید فریزر پایین
سلطان حسین فتاحی
بنیانگذار صنایع امرسان

خودپرداز

بانک چیست؟ وظیفه اش چیست؟ چه اهدافی را دنبال می کند؟ در یادداشت امروز 
به این سواالت پاسخ خواهیم داد. 

بانک
نهادی اقتصادی اس��ت که حوزه وظایفش انواع و اقس��ام امور مالی و اقتصادی را 

در بر می گیرد. 
وظایف

از آنجایی که ما به مرامنامه و اساس��نامه بانک ها دسترسی نداریم ناچاریم وظایف 
بانک ه��ا را از طری��ق داده هایی که خودمان اس��تخراج کردیم بنویس��یم، در نتیجه 
هرگونه مغایرت وظایف ذکر شده ما را با وظایف واقعی، ناشی از برداشت های اشتباه 

ما بدانید. 
وظیفه1: بس��تری برای تولید نیرو های کارکش��ته مالی که این افراد هر 10 سال 
یکبار طی مراسمی معرفی و شناخته خواهند شد. در اصطالح به این افراد ویژه خوار 

گفته می شود. 
وظیف�ه2: تولید، تولی��د و تولید! یکی دیگر از وظایف بانک ها تولید بانک اس��ت! 
توس��عه قارچ گون��ه از وظایف بانکداری در ایران اس��ت. ه��ر 10 روزی یک بانک و 
موسس��ه تولید می شود که اگر ش��ما تفاوتش را با بانک و موسسه قبلی فهمیدید ما 
هم فهمیدیم. هر صندوقدار در بانک بعد از مدتی برای پیشرفت در کارش یک بانک 
ب��رای خودش می زند که حتی تبلیغش را هم چند وق��ت پیش در تلویزیون دیدیم 
که پس��ر نوجوان به دوستانش می گفت: »بابای من بانک داره.« بنده حتی لج کردن 

کودکی را در خیابان دیدم که به پدر خود می گفت: »من بانک می خوام!«
وظیفه3: اعطای تس��هیالت به مشتریان. این بند از وظایف بسیار پیچیده است و 

نیاز به کار کارشناسی دارد  ولی آنچه ما مشاهده کردیم به قرار زیر بود: 
ش��رایط اعطای تسهیالت به مشتریان عادی: داشتن حساب معتبر با گردش مالی 
باال، ارائه فیش کسر از حقوق فرد وام گیرنده، ارائه حداقل 10 ضامن معتبر با شرایط 
خاص��ی که بان��ک مدنظر دارد، وصیت نامه معتبر برای نح��وه پرداخت بدهی پس از 

فوت وام گیرنده، داشتن درآمد ماهانه حداقل 5 میلیون تومان و ... 
 تازه این شرایط برای دریافت وام 5 میلیون تومانی است! 

شرایط اعطای تسهیالت به مشتریان خاص: فیش کسر از حقوق رییس بانک برای 
جل��ب اعتماد وام گیرنده، ارائه 3 ضام��ن معتبر از طرف بانک برای جلب اعتماد وام 
گیرن��ده، ارائ��ه وصیت نامه و تعهد نامه کتبی و محض��ری از طرف رییس بانک بدین 
جهت که در صورت متوفی ش��دن نامبرده و تغییر پست ریاست، تغییری در شرایط 
اعطا و بازپس گیری وام ایجاد نش��ود و ارائه چند م��اچ آبدار از طرف رییس بانک به 

وام گیرنده که خدای نکرده تکدر خاطر برای ایشان ایجاد نشود. 
اهداف بانک

ایجاد بستری مناسب برای دریافت سپرده های مردمی و انباشت آنها روی هم و در 
نهایت ایجاد شرایطی برای اعطای آنها در قالب وام و تسهیالت به مشتریان خاص! 

ضمنا در حین تحقیقات به اطالعات جالبی دس��ت یافتیم که شاید برای شما نیز 
جالب باش��د؛ فرهنگ لغتی داریم به نام فرهنگ لغت بانکی که تعدادی از لغاتش را 

در ادامه عرض خواهم کرد. 
مستهس�ل: هم خانواده تسهیالت است و به ش��رایطی گفته می شود که فرد وام 

گیرنده به بن بست خورده و دچار استیصال شده است. 
مس�هل: به ران��ت و پارتی در امور بانکی برای گرفتن تس��هیالت مس��هل گفته 

می شود.
چک: برگه ای است که امور را طوری سامان می دهد که به َچک ختم شود، البته 

بودند افرادی که ِچک را به لگد و اردنگی ختم کرده باشند. 
تا تعاریف و استخراج و استنتاجات دیگرمان یا حق! 

طنز نویس
سعید هوشیار

گنگ بانک


