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شریک دولتی 
نمی خواهیم

دریافت کارمزد از کارتخوان ها 
با فرمول جدید

زنگ خطر پیری ناوگان بین شهری به صدا درآمد

وزیر نفت از قول بخش خصوصی:

با وجود برخی گمانه ها درباره توقف طرح اعالم شد

توقف تولید، نرسیدن تسهیالت، 
فرسودگی 7000 اتوبوس
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صنعت پتروش��یمی  ب��ا وجود 
50 ساله ش��دن تنها در دو مقطع 
جهش خوب��ی داش��ته و امروز از 
صنایع پرس��ود اس��ت. وزیر نفت 
ضمن تایید این مطلب در واکنش 
ب��ه ورود دول��ت به ای��ن صنعت 
تاکید کرد: خصوصی س��ازی در 

این صنعت اتف��اق افتاده و موافق 
نیس��تم که ش��رکت پتروشیمی 
ش��ریک بخش خصوصی شود تا 
طرح ها سودآور یا منابع مورد نیاز 
تامین ش��ود.  روزگذشته جشن 
پنجاهمین سال تاسیس شرکت 
ملی صنایع پتروش��یمی ایران با 

حض��ور دو وزیر نف��ت و صنعت، 
معدن و تجارت و با حضور فعاالن 
بخش خصوصی برگزار ش��د. در 
این همایش وزیر نف��ت، صنعت 
پتروش��یمی را دوی ام��دادی 
دانس��ت و موفقیت های آن را به 

جمع کثیری نسبت داد.

گزارشی از کارکرد تبلیغات در 
صنعت چاپ و نشر ایران

از خوب و بد پروموشن های 
شبکه ای آگاه شویم

مشتری ایرانی 
به تبلیغات 

صنعت چاپ 
اعتماد ندارد

بازاریابی 
در آسمان 

با ارائه بلیت 
رایگان سفر! 
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 رییس دفتر رییس جمهور خبر اعزام هیات تجاری بزرگ ایران 
بـه آمریکا را تایید یـا تکذیب نکرد و گفت: منعـی برای اعزام 

هیات هـای تجـاری ایران وجـود ندارد. بـه گزارش 
مهـر، محمد نهاوندیـان در جمع خبرنـگاران گفت: 

خوشبختانه آن گونه که شاخص ها نشان می دهد...

نهاوندیان عنوان کرد 

منعی برای اعزام هیات تجاری
 به آمریکا وجود ندارد

ادامه از همین صفحه
 به عبارت دیگر 85 درصد کل پهنه سرزمین ایران، 
براس��اس ش��اخص های علمی نیمه خشک، خشک و 
فراخش��ک قلمداد می ش��وند. نکته دوم این است که 
متوسط بارندگی ساالنه در کشور 250 میلیمتر است 
که یک سوم میانگین جهانی است. بنابراین، ایران در 
زمره مناطق کم باران دنیا به شمار می آید. نکته بعدی 
این اس��ت که با این میزان بارندگی اندک، متوس��ط 
پتانس��یل تبخیر س��االنه در جه��ان 700 میلیمتر و 
در ایران 2100 میلیمتر اس��ت. ب��ه عبارت دیگر، در 
عین حال که میزان بارندگی در کش��ور کمتر از یک 
سوم جهانی است متوسط تبخیر ساالنه نیز سه برابر 
میانگین جهانی اس��ت. با توجه به این مالحظات آن 
چی��زی که به مثاب��ه یک امر راهبردی برای کش��ور 
مطرح اس��ت، این اس��ت که حتی المق��دور حداکثر 
تالش خود را بر تقویت وضعیت س��فره های آب های 
زیرزمین��ی معطوف کنیم. بای��د از طریق آبخیزداری 
و آبخوان��داری و فعالیت های��ی از ای��ن قبی��ل، منابع 
آب کش��ور را س��اماندهی کنیم. به رغم شرایط حاکم 
بر کش��ور با دقت در ردیف ه��ای تخصیص اعتبارات 
اس��تانی الیحه بودجه س��ال 1394، به وضوح دیده 
می شود که تقریبا بیش از 90 درصد اعتبارات استانی 
ب��ه دو فصل منابع آب و مس��کن و عمران ش��هری، 
روس��تایی و عش��ایری اختصاص پیدا کرده است. اگر 
نح��وه تخصیص بودجه را با جزیی��ات مورد تجزیه و 
تحلی��ل قرار دهید، درمی یابید ک��ه برنامه های تامین 
و عرضه آب، س��امانه پس��اب فاضالب ک��ه متعلق به 
فصل منابع آب و مسکن وعمران روستایی و عشایری 
است، بیشترین سهم از اعتبارات را به خود اختصاص 
داده اس��ت. همه می دانند برنام��ه تامین و عرضه آب، 
عمدتا به طرح هایی نظیر س��اخت س��د، ش��بکه های 
آبیاری و زهکش��ی و آبرس��انی به ش��هرها و روستاها 
معطوف اس��ت. در واقع این سیاست ها بحران کم آبی 
در ای��ران را تش��دید می کند. در الیحه بودجه س��ال 
آینده اس��تمرار و تشویق سدسازی بیشترین منابع را 

به خود اختصاص داده  است.
مس��ئله اصل��ی و بنی��ادی در بح��ران کم آب��ی 
س��اماندهی وضعیت س��فره های زیرزمینی اس��ت. 
در نتیج��ه باید برای این بخ��ش برنامه ریزی جدی 
داشته باش��یم. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده خالف 
این مسئله اس��ت. تقریبا چیزی حدود 40 درصد از 

کل اعتب��ارات تخصیص یافته به فصل منابع آب، به 
ساخت س��دها یا عالج بخشی سدها مربوط می شود. 
س��هم آبخیزداری هم تقریب��ا در جدول های بودجه 
نزدیک به صفر اس��ت. در س��ند مربوط به اعتبارات 
طرح های اس��تانی مشاهده می ش��ود که در مجموع 
78 سد در دس��ت احداث، با درصدهای متفاوتی از 
پیشرفت فیزیکی در کشور وجود دارد. برای ساخت 
و تکمیل این سدها در سال های آینده، به پنج و نیم 
برابر اعتبارات در نظر گرفته شده برای این پروژه ها، 
در بودجه س��ال 94 نیاز داری��م. به عبارت دیگر، در 
واقع چش��م انداز آت��ی جهت گیری ه��ای بخش آب 
بدون توجه به واقعیت های موجود کش��ور است. در 
شرایطی که براس��اس آن آبی وجود ندارد که پشت 
بخش قابل توجهی از س��دهای موجود کشور جمع 
ش��ود، همچنان داریم به صورت گس��ترده و بی اعتنا 
به واقعیت های موجود و بایس��ته های شرایط اقلیمی 
کشور، راهبرد سدسازی را ادامه می دهیم. در پاسخ به 
کسانی که معتقدند: توقف پروژه های نیمه تمام سد 
در کشور امکان پذیر نیست و خالف منافع اقتصادی 
کشور اس��ت، باید بگویم که اگر برای ما محرز است 
که این س��دها به کار نمی آید، ه��ر لحظه که زودتر 
س��اخت آنها متوقف شود، بیشتر به نفع اقتصاد ملی 
اس��ت. ش��رکت مدیریت منابع آب ایران اعالم کرده 
که در س��طح ملی 146 س��د وجود دارد که مراحل 
اجرایی خود را طی می کند. از آن تکان دهنده تر این 
اس��ت که 537 طرح مطالعاتی برای احداث سدهای 
جدید وجود دارد. باید از کسانی که توقف پروژه های 
نیمه تمام س��د را غیر ممکن می دانند پرسید که ما 
کج��ا زندگی می کنی��م؟ آیا در منطق��ه مدیترانه ای 
زندگ��ی می کنیم؟ و چرا در ش��رایطی ک��ه منابع و 
امکانات مالی کش��ور باید صرف تقویت س��فره های 
آب زیرزمینی ش��ود، ب��ه این مس��ئله اعتنای قابل 
توجهی نمی ش��ود، اما درس��ت در جهت خالف آن، 
یعن��ی کمک به تش��دید تبخیر آب ه��ای اندکی که 
در کش��ور وج��ود دارد، این همه اش��تها و پیگیری 
مش��اهده می شود. به نظر می رس��د، از زاویه اقتصاد 
سیاس��ی بتوان این رفتارها را توضیح داد. س��ودمند 
بودن این رفتارها، برای اقتصاد ملی به ش��دت محل 
تردید اس��ت، اما بی گمان برای کسانی این رویکرد، 
تصمیم گی��ری و تخصیص منابع، منافعی در بر دارد 

که نهادهای نظارتی باید آن را بررسی کنند.

مصوبه جدیدستاد مبارزه بامفاسد اقتصادی
س��تاد هماهنگی مبارزه با مفاس��د اقتصادی، ضوابط نحوه ایجاد و تکمیل سامانه های الکترونیکی در شبکه 
بانکی و نحوه همکاری مراجع ذی ربط در این خصوص را تصویب کرد. به گزارش مهر، ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی در مصوبه ای بانک مرکزی را مکلف کرد تا پایان س��ال 1393 منظومه  9 گانه سامانه های اطالعاتی 
نظام بانکی را ایجاد و بهره برداری کند و امکان اتصال امن و سیس��تمی س��ایر دس��تگاه های اجرایی را به این 
س��امانه ها فراهم آورد. اس��حاق جهانگیری، این مصوب��ه را در تاریخ 93/10/17 برای اج��را به بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت اطالعات، 

وزارت کشور، وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ابالغ کرد.

 بحران آب
در بودجه 94 گم شد

بحران آب در بودجه 94 گم شد زنگنه: 
برنامه ای برای گرانی 

بنزین نداریم
بی��ژن زنگنه با اش��اره به اینکه 
وزارت نفت هیچ پیشنهادی مبنی 
بر افزایش قیمت بنزین در کشور 
به دول��ت یا مجل��س ارائه نکرده 
است، گفت: برنامه ای برای گرانی 

بنزین در سال 94 نداریم.
به گزارش خبرنگار فرصت امروز 
وزیر نفت روز گذش��ته در حاش��یه 
برگزاری همایش پنجاهمین سالگرد 
تاسیس شرکت پتروشیمی در جمع 
خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: 
این تصمیم برای سایر فرآورده های 
سوختی نیز است. وی درباره اینکه 
آیا ایران به دنبال برگزاری جلس��ه 
فوق العاده اوپک به منظور جلوگیری 
از کاهش قیمت نفت اس��ت، اعالم 
ک��رد: ایران هیچ برنام��ه ای در این 
زمینه ن��دارد. در ح��ال حاضر، در 
حال مشورت با دیگر اعضای اوپک 
هس��تیم تا از س��قوط بیش از حد 
قیمت نف��ت جلوگیری ش��ود که 

بی نتیجه بوده است.
ب��ه گفت��ه وزیر نف��ت، همکاری 
اعض��ای اوپ��ک باید افزای��ش یابد 
ت��ا قیمت نف��ت در ب��ازار متعادل 
ش��ده و ب��رای س��رمایه گذاران و 
تولید کنندگان معقول باش��د. پس 
از برگزاری آخرین نشس��ت اعضای 
اوپ��ک هیچ مذاک��ره ای میان اعضا 
صورت نگرفته و قرار نیس��ت تولید 
نفت ایران کاه��ش یابد. وزیر نفت 
درباره قیمت نفت در بودجه س��ال 
آینده گف��ت: دیروز مجلس کلیات 
بودجه سال آینده را که قیمت نفت 
72 دالری در آن گنجان��ده ش��ده 
است، تصویب کرده است. به اعتقاد 

من این بودجه منطقی است.
وزی��ر نفت درباره این موضوع که 
چرا عربستان قیمت نفت در بودجه 
خ��ود را 50 ت��ا 60 دالر ب��رای هر 
بش��که تعیین کرده است، اما ایران 
72 دالر، ب��ه خبرن��گاران گفت:  از 
نظر م��ا این قیمت منطقی اس��ت 
و در این زمین��ه هیچ خط قرمزی 
درباره قیمت نفت وجود ندارد. اگر 
تحریم های ایران برداش��ته شود، با 
وج��ود ورود نفت ایران به بازارهای 
جهان��ی، قیم��ت نفت مناس��ب و 
معقول می شود. زنگنه درباره اینکه 
اگ��ر قیمت های جهانی نفت خام به 
25 دالر برای هر بش��که برسد، آیا 
ایران آمادگی چنین سطح قیمتی را 
دارد، اعالم کرد: بنده پیشگو نیستم.

یکسری بحث های مقدماتی درباره 
ابع��اد مس��ئله آب در ای��ران مطرح 
اس��ت که ابت��دا باید ب��ه آنها توجه 
داشته باش��یم. از جمله اینکه ایران 
با مساحت یک میلیون و 650 هزار 
کیلومتر مربع در کمربند خشکی دنیا 
واقع شده است. 36 درصد مساحت 
کشور را منطقه فراخشک، 29 درصد 
مناطق خشک و 20 درصد را مناطق 

نیمه خشک تشکیل می دهد.
ادامه در همین صفحه

یادداشت

فرشاد مومنی
 اقتصاددان

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن 
دفاع از کلیات بودجه س��ال آینده تمایلی به 
کاه��ش قیم��ت 72 دالری نف��ت در الیحه 
بودجه نش��ان نداد و تاکید کرد که حتی اگر 
قیم��ت نفت ت��ا 40 دالر کاه��ش یابد، عدم 

تحقق درآمد آن قابل مدیریت است.
در حال��ی ک��ه از زمان ارائ��ه الیحه بودجه 
1394 نظر نمایندگان مجلس و بس��یاری از 
کارشناس��ان بر تغییر قیمت نفت در الیحه از 
72 دالر تعیین شده به نرخی پایین تر بود، اما 
با این وج��ود کلیات الیحه بودجه به تصویب 
رس��ید و محمدباق��ر نوبخت تاکی��د دارد که 
دولت می تواند با نفت 72 دالری هم کش��ور 
را اداره کن��د هرچند که خود می داند ممکن 
است این رقم هم در سال آینده محقق نشود.

وی ب��ا بی��ان اینک��ه بودج��ه 1394 کامال 
منعطف است، گفت: 71 هزار میلیارد تومانی 
که باب��ت قیمت 72 دالری نف��ت در بودجه 
تعیین شده کامال قابل مدیریت بوده و دولت 
می توان��د با مکانی��زم تخصیص همان طور که 
31ه��زار میلی��ارد تومان درآمده��ای محقق 
نشده سال جاری را مدیریت کرد، سال آینده 

را مدیریت کند.
ریی��س س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی 
با اش��اره ب��ه اینکه با کاهش ه��ر یک دالر از 
قیمت نف��ت هزارمیلیارد تومان از درآمدهای 
دولت کمتر می ش��ود، افزود: بنابراین اگر قرار 
باش��د از هم اکنون کسری های احتمالی را در 
نظر گرفته و بر این اس��اس بودجه دستگاه ها 
را کم کنیم موجب می ش��ود تا همه معترض 
شده و استرس بی جهتی ایجاد شود که واقعا 
به انجام چنین کاری نیازی نیس��ت، بنابراین 
در سال آینده اگر هرگونه عدم تحققی اتفاق 
بیفتد ما با دستگاه ها به طور مشارکتی مشکل 
را ح��ل ک��رده و مناب��ع را براس��اس اولویت 

تخصیص می دهیم.
نوبخت ب��ا بیان اینکه کاه��ش قیمت نفت 
کامال سیاس��ی اس��ت، گفت: حتی اگر قیمت 
نفت تا 40 دالر کاهش یابد، عدم تحقق منابع 
ب��ه 32 هزار میلیارد تومان می رس��د که این 
رق��م با 31هزار میلی��ارد تومانی که دولت در 
سال جاری با آن مواجه است، تفاوتی نداشته 
و ب��ه طور یقین می تواند این روند را مدیریت 

کند. این در حالی اس��ت که زمانی کش��ور با 
بودجه ای براس��اس نفت هفت تا هش��ت دالر 

هم اداره شد.
وی همچنی��ن در مورد برخ��ی از انتقادها 
مبنی بر خوش بینانه بودن درآمدهای مالیاتی 
در بودج��ه 1394 تصری��ح کرد: س��وال من 
اینجاس��ت که کش��ور را چگون��ه اداره کنیم، 
آن ه��م در حالی که می گوین��د نفت را کنار 
بگذارید، ش��رکت های دولتی را واگذار نکنید 
و اوراق مش��ارکت هم قرضی اس��ت که باید 

در آینده پرداخت شود؟ 
ریی��س س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی 
توضی��ح داد: مالیات در کل کش��ور های دنیا 
از مهم ترین منابع محسوب می شود. به طوری 
که نس��بت آن به تولید ناخالص ملی حتی به 
30 ت��ا 40 درصد هم می رس��د، اما در ایران 
حدود شش درصد اس��ت که قابل مقایسه با 
دیگر کشور ها نیست، بنابراین دولت می تواند 
نه با افزایش نرخ مالیات بلکه با رشد پایه های 
مالیاتی منابع بیشتری را در این زمینه کسب 

کند.
بخش دیگ��ری از گفت وگ��وی نوبخت که 
در ی��ک برنامه تلویزیونی س��خن می گفت به 
ارائه توضیحاتی درباره  غربالگری یارانه بگیران 

اختصاص داشت.
وی ب��ا بیان اینکه از ابت��دای دولت یازدهم 
تاکن��ون جلس��ه ای نبوده ک��ه از م��ا درباره 
غربالگ��ری یارانه بگیران و ح��ذف ثروتمندان 
نپرسند، خاطر  نشان کرد: نباید فراموش کرد 
که ما وارث طرحی بودیم که به جای افزایش 
قیم��ت حامل های ان��رژی و توزیع 50 درصد 
مناب��ع آن بین مردم، 30 درص��د به تولید و 
20 درصد ب��رای هزینه های دولت، کل منابع 
به دس��ت آمده ب��ه اضافه برداش��ت رقمی از 

خزانه دولت بین مردم توزیع شد.
نوبخت ادامه داد: ما همان ابتدا صمیمانه از 
مردم خواس��تیم که با انصراف خود به توزیع 
ای��ن پ��ول در بخش های دیگری ک��ه به نفع 
خودشان اس��ت، کمک کنند، اما به هر حال 
دو میلی��ون و 400 هزار نف��ر انصراف داده و 
مابق��ی به طور کتبی اع��الم کردند که به این 

یارانه نیازمندند.
رییس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی با 

بیان اینکه دولت 76 میلی��ون نفر یارانه بگیر 
را باید شناس��ایی کند، اف��زود: این در حالی 
اس��ت که تعدادی را شناس��ایی کردیم که از 
وضعیت خوبی برخوردار نیس��تند و حتی اگر 
یارانه نگیرند باید زیر پوشش کمیته امداد امام 
خمینی ره و بهزیس��تی باقی بمانند، در عین 
حال که گروه دیگری نیز هنوز ثبت نامش��ان 
قطع��ی نش��ده، اما مش��خصا وضعی��ت مالی 

مناسبی ندارند.
وی گفت: گروه دیگری کارمندان دولت اند 
ک��ه خ��وب می دانیم ک��ه بخش��ی از آنها تا 
پای��ان م��اه نرس��یده از حقوق ش��ان چیزی 
باق��ی  نمی مان��د؛ بنابرای��ن برای ای��ن یارانه 
نی��ز برنامه ری��زی کرده ان��د، اما گ��روه دیگر 
ثروتمندان هس��تند که در چند ماه گذش��ته 
بخشی از آنها را مورد شناسایی قرار داده ایم.

نوبخ��ت ب��ا بیان اینک��ه بای��د بپذیریم که 
پایگاه های اطالعاتی ما کامل نیست، افزود: با 
این وجود روزی نبوده که دولت برای تکمیل 

بانک های اطالعاتی خود اقدام نکند.
رییس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی با 
اش��اره به اینکه همواره انتقاد می کنند که اگر 
وزیر اقتصاد می گوید 10 میلیون نفر ثروتمند 
را شناس��ایی کرده ایم، پس چرا آنها را حذف 
نمی کنید، تصریح کرد: ایش��ان ممکن اس��ت 
اظهارات زیادی داش��ته باش��ند، اما فقط این 
10 میلیون نفر ذهن دوس��تان را درگیر کرده 
و رها نمی کنند. این در حالی اس��ت که حتی 
میزان ثروتمندان ما از این تعداد هم بیش��تر 
است ولی باید به مرور آنها را شناسایی کنیم، 
زیرا اصرار بر کم کردن یارانه بگیران آن هم در 
حالی که اطالعات کامل و درستی در اختیار 
نداری��م تنها ب��ه نارضایت��ی هموطنان منجر 

خواهد شد.
به گفته نوبخت، دول��ت اعتقادی ندارد که 
با یک حذف اش��تباه از فهرست یارانه بگیران 
م��ردم را اذیت کند؛ بنابرای��ن همان گونه که 
تاکنون توانس��ته ضمن پرداخت یارانه نقدی 
با حمایت غذایی اقش��ار آس��یب پذیر را مورد 
حمای��ت بیش��تری قرار ده��د ی��ا در حوزه 
بهداش��ت و درمان یا تولید گام های مناسبی 
بردارد حتما در این مورد نیز به موقع و دقیق 

اقدام خواهد کرد.

نوبخت مطرح کرد

غربالگری 76 میلیون یارانه بگیر سخت است

تخم مرغ ها را در یک سبد نگذارید

سرمایه گذاری چندجانبه 



صنعت پتروش��یمی  با وجود 
50 س��اله ش��دن تنه��ا در دو 
مقط��ع جهش خوبی داش��ته و 
امروز از صنایع پرس��ود اس��ت. 
وزی��ر نفت ضم��ن تایی��د این 
مطل��ب در واکن��ش ب��ه ورود 
دول��ت به ای��ن صنع��ت تاکید 
ک��رد: خصوصی س��ازی در این 
صنعت اتف��اق افت��اده و موافق 
نیستم که ش��رکت پتروشیمی 
شریک بخش خصوصی شود تا 
طرح ها س��ودآور یا منابع مورد 
نیاز تامین ش��ود.  روزگذش��ته 
جشن پنجاهمین سال تاسیس 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
ایران با حض��ور دو وزیر نفت و 
صنعت، معدن و تجارت با حضور 
فعاالن بخ��ش خصوصی برگزار 
شد. در این همایش وزیر نفت، 
صنع��ت پتروش��یمی را دوی 
امدادی دانست و موفقیت های 
آن را  ب��ه جمع کثیری نس��بت 
داد. وی با اش��اره ب��ه اینکه این 
صنعت تنها در دو مقطع زمانی 
دولت س��ازندگی و اصالحات، 
 موفق عمل کرده اس��ت، اعالم 
کرد: با تالش های صورت گرفته 
در ای��ن دو دول��ت ارزش تولید 
محصوالت پتروش��یمی از یک 
میلی��ارد دالر ب��ه 20 میلیارد 
دالر رسیده اس��ت. بدون شک 
توس��عه صنعت پتروشیمی در 
بخش های باالدس��تی،  میانی و 
تکمیلی به دلیل سودآور بودن، 
توجه دولت، نهادهای عمومی و 

بخش خصوصی را به خود جلب 
کرده است، به طوری که مدیران 
دولت��ی ای��ن صنعت ب��ا وجود 
واگذاری پتروشیمی ها به بخش 
خصوصی بی میل نیس��تند که 
دوباره به ای��ن صنعت در بخش 

اجرایی و مدیریتی بازگردند.

خصوصی سازی را 
بپذیریم

 بیژن زنگنه با اشاره به اینکه 
نقش صنع��ت پتروش��یمی با 
گذشت 15 س��ال تغییر یافته 
اس��ت و باید آن را درک کنیم، 
تاکید کرد: خصوصی سازی در 
این صنعت اتفاق افتاده اس��ت. 
واقعیتی ک��ه بای��د بپذیریم و 
افس��وس آن را نخوری��م. بهتر 
اس��ت بخش دولتی از توس��عه 
فنا وری و پژوهش به این صنعت 
حمایت کن��د. تالش ه��ا باید 
برای تکمیل زنجیره ارزش در 
صنعت پتروش��یمی با توسعه 
بخ��ش میانی و پایین دس��تی 

باشد.
وی با تاکید بر اینکه در بخش 
خوراک باید به بخش خصوصی 
واقعی اولویت داده شود، گفت: 
باید س��رمایه به اف��راد حقیقی 
برگردد. در صنعت پتروشیمی 
باید امکان رقابت برقرار ش��ود. 
بخ��ش دولتی پتروش��یمی در 
مش��ارکت برای س��ازماندهی 
ب��ازار س��رمایه به خص��وص 
سرمایه های کوچک در توسعه 
صنع��ت پتروش��یمی و جلب 
مشارکت مردم گام بردارد و تنها 

به ایجاد تاسیس��ات زیربنایی 
ورود کند و برای سرمایه گذاران 
صنایع پایین دس��تی به منظور 
سودده بودن طرح های اقتصادی 

نقش حمایتی داشته باشد.
موضوع دیگری ک��ه در این 
همای��ش به آن اش��اره ش��د، 
مس��ئله تحریم ها و تاثیرات در 
توقف صنعت پتروش��یمی  بود. 
وزیر نف��ت در این ب��اره اظهار 
کرد: من ای��ن را قب��ول ندارم 
و معتقدم بی تدبی��ری موجب 
توقف این صنعت ش��ده است. 
تحریم ها از س��ال 91 بر کشور 
ما اعمال ش��د. پی��ش از این از 
700 میلی��ارد دالری ک��ه از 
صنعت نفت تولید می شد چرا 
حتی ی��ک دالر آن در صنعت 
پتروشیمی سرمایه گذاری نشد 
تحریم موجب نشده است علت 
اصلی نبود عزم، فرمانده و فرد 
متخصص اس��ت زی��را عقالی 
صنعت پتروش��یمی بیرون کار 
بودند. وزیر نفت در این همایش 
به قدرت سرمایه گذاری بخش 
خصوص��ی در صنع��ت نف��ت 
اشاره کرد و گفت: شرکت های 
زی��ادی در این صنع��ت فعال 
هس��تند ک��ه آورده خوب��ی 
دارن��د و بای��د از ظرفی��ت آنها 
به��ره گرف��ت. گرچ��ه بخش 
 خصوصی باید به س��ود معقول 

قانع باشد.
 صنایع تکمیلی

اشتغال زایی می کند
همچنی��ن در ای��ن همایش 
محمدرض��ا نعم��ت زاده، وزیر 

صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
با اش��اره ب��ه اینک��ه برخی از 
انتقادها مبنی بر خام فروش��ی 
در صنعت پتروشیمی می شود 
ک��ه بی انصاف��ی اس��ت، گفت: 
توس��عه صنایع پایین دس��تی 
پتروشیمی باید همسو با بخش 
باالدس��تی صورت گیرد، زیرا 
صنای��ع تکمیلی پتروش��یمی 
سبب تولید محصوالتی باارزش 
افزوده بیشتر می شود که پیامد 
آن افزایش سودآوری برای این 

صنعت خواهد بود.
وی با اش��اره به اینکه توسعه 
بخش پایین دستی پتروشیمی 
سبب اشتغال زایی قابل قبولی 
می ش��ود و آمارها نش��انگر آن 
اس��ت که صنایع پایین دست 
10برابر اش��تغال بیشتر ایجاد 
می کن��د، تاکید ک��رد: چابهار 
ب��ا توج��ه ب��ه قابلیت ه��ای 
ن��د همانن��د  موج��ود می توا
عس��لویه رش��د کند و جاسک 
با ایج��اد ش��هرک صنعتی که 
پتروش��یمی ها س��هم مطلوبی 
در آن مح��ل خواهند داش��ت 
یک قط��ب دیگر پتروش��یمی 

خواهد بود.
با وجود اینک��ه وزیر نفت در 
ای��ن همای��ش بی تاثی��ر بودن 
تحریم ه��ا را تاکی��د ک��رد اما 
وزیر صنعت در انتقاد از برخی 
مدیران که می گویند »تحریم ها 
اثر ندارد« گفت: این افراد چرا 
دروغ می گویند. اکن��ون بر اثر 
همی��ن تحریم ها رک��ود، تورم 
و بیکاری ایجاد ش��ده اس��ت و 

ما بای��د به س��وی فردایی بهتر 
و توس��عه کش��ور با همکاری و 

تعامل پیش برویم.
به گفت��ه نعم��ت زاده، طبق 
پیش بینی ها امس��ال صادرات 
پتروش��یمی  محص��والت 
ب��ه ح��دود 1٣ میلی��ارد دالر 
می رس��د و ارزش محص��والت 
متن��وع پتروش��یمی در داخل 
کشور معادل هفت میلیارد دالر 
خواهد بود که در مجموع ارزش 
این صنعت را امس��ال به حدود 

20 میلیارددالر می رساند.
نعمت زاده ب��ا تاکید بر اینکه 
چابه��ار و جاس��ک قطب های 
آین��ده صنع��ت پتروش��یمی 
خواهن��د بود، گف��ت: چابهار با 
توجه ب��ه قابلیت ه��ای موجود 
می تواند همانند عس��لویه رشد 
کند و جاسک با ایجاد شهرک 
صنعت��ی ک��ه پتروش��یمی ها 
س��هم مطلوب��ی در آن مح��ل 
خواهند داشت یک قطب دیگر 

پتروشیمی خواهد بود.
در ای��ن همای��ش از فعاالن 
بخ��ش خصوص��ی در ح��وزه 
پتروش��یمی تقدی��ر ش��د، اما 
نماین��ده بخ��ش خصوص��ی 
به عنوان سخنران پشت تربیون 
نرفت و گزارشی نیز ارائه نشد. با 
وجود اینکه صنعت پتروشیمی 
به بخش خصوصی واگذار شده 
و وزیر نفت از این بخش حمایت 
کرد ام��ا فرصت��ی ب��ه منظور 
ارائه خواس��ت ها و مش��کالت 
پتروش��یمی ها در همای��ش 

فراهم نشد. 

وزیر نفت از قول بخش خصوصی:

شریکدولتینمیخواهیم

دیدار وزرای خارجه جمهوری 
اسالمی ایران و عربستان سعودی 
به گفته حسین امیر عبداللهیان 
معاون عرب��ی و آفریقای وزارت 
امورخارج��ه ای��ران ب��ه دلی��ل 
اخت��الف دو کش��ور در م��ورد 
تنظیم قیمت نفت و میزان تولید 
و عرض��ه آن در بازار ب��ه تعویق 

افتاد . 
الزم به ذکر اس��ت که پیش تر 
عربستان س��عودی در ماه مه و 
به شکل رس��می از محمد جواد 
ظریف، وزیر ام��ور خارجه ایران 
به منظ��ور دی��دار و گفت وگو با 
همت��ای س��عودی خ��ود یعنی 
شاهزاده س��عود الفیصل دعوت 
به عم��ل آورده بود . ای��ن دیدار 
که پی��ش از ای��ن هم ب��ه دلیل 
اختالفات عمیق دو کشور بر سر 
بحران س��وریه به تعویق افتاده 
بود، به گفته امیر عبداللهیان و در 
مصاحبه با تلویزیون دولتی عرب 
زبان ای��ران به دلی��ل اختالفات 
مواضع دو کشور در مورد قیمت 
نفت و میزان تولی��د و عرضه آن 
در بازارهای جهان��ی مجددا به 

تعویق افتاد . 
امیرعبداللهی��ان در گفت وگو 
با ش��بکه العال��م اف��زود: انتظار 
می رود کش��ورهای تولید کننده 
نفت در خلیج ف��ارس تمام توان 
خود را برای جلوگیری از کاهش 
روزانه قیم��ت نفت در ب��ازار به 
کارگرفته و از متاثر شدن اقتصاد 

کشورهای منطقه از این کاهش 
شدید قیمت در بازارهای جهانی 
جلوگیری به عمل آورند . گفتنی 
است که شاخص نفتی برنت در 
سال گذش��ته میالدی کاهشی 
5٣ درصدی را تجربه کرده است.

عربستان س��عودی و ایران در 
برخی از بحران ه��ای خاورمیانه 
خصوص��ا بحران جن��گ داخلی 
سوریه اغلب در تقابل و رویارویی 
با یکدیگر قراردارند . در رابطه با 
بحران سوریه عربستان سعودی 
از جمله حامیان اصلی شورشیان 
و تروریس��ت های مخالف بشار 
اس��د به ش��مار می رود. این در 
حالی اس��ت ک��ه رییس جمهور 
سوریه از متحدان ایران است. در 
راس��تای این تضاد منافع برخی 
کش��ورهای عضو اوپک از جمله 
عربس��تان س��عودی و کویت با 
پیش��نهاد ایران در نشست 27 
نوامبر اوپک در س��ال گذش��ته 

میالدی مبنی ب��ر کاهش تولید 
و تالش این کش��ور ب��ه منظور 
متقاعد کردن اعض��ا به حمایت 
از این پیشنهاد مخالفت کردند . 

الزم ب��ه ی��ادآوری اس��ت که 
پیش از ای��ن و به دلی��ل اعمال 
تحریم ه��ای بین الملل��ی علیه 
این کش��ور در اثر اختالف ایران 
با قدرت های عم��ده جهانی در 
این زمینه تولید نفت خام ایران 
کاهش یافته اس��ت . براس��اس 
اطالعات منتش��ر ش��ده توسط 
بلومبرگ، ایران در ماه دس��امبر 
سال گذش��ته میالدی روزانه دو 
میلیون و 770 هزار بشکه نفت 
خام تولید کرده، ای��ن در حالی 
اس��ت که متوس��ط تولی��د این 
کشور در س��ال 2011 میالدی 
روزانه س��ه میلیون و 580 هزار 

بشکه  بوده است . 
کاهش رش��د اقتصادی چین 
و عرض��ه نفت م��ازاد ک��ه بنا بر 

تخمین ام��ارات عربی متحده و 
قطر روزانه دو میلیون بشکه نفت 
مازاد به بازار عرضه می ش��ود از 
جمله دالیل عمده کاهش قیمت 
نف��ت در بازار به ش��مار می رود . 
در همین ارتباط ش��اخص نفتی 
برنت که ش��اخص تعیین قیمت 
نفت بیش از نیمی از نفت جهان 
به شمار می رود با کاهش شدید 

قیمت مواجه شد . 
در رابطه با وضعیت قیمت نفت 
در بازار بیژن نام��دار زنگنه وزیر 
نفت ایران در مصاحبه ای که در 
روز چهارم ژانوی��ه با خبرنگاران 
داش��ت گف��ت: کاهش ش��دید 
قیمت نفت و عرض��ه نفت مازاد 
در ب��ازار ی��ک توطئه سیاس��ی 
بوده که قص��د دارد با ضربه زدن 
به درآمدهای کشورش ایران را 
در موضع ضعف ق��رار داده و به 
منافع آن لطم��ه وارد آورد . پس 
از اظهارات زنگنه، حسن روحانی 

رییس جمه��ور ایران نی��ز ابراز 
داشت کش��ورهایی که مسئول 
وضع موجود در بازار نفت بوده و 
اعمال آنها از جمله دالیل اصلی 
سقوط شدید ارزش این محصول 
به شمار می روند از اقدامات خود 

پشیمان خواهند شد.
امیرعبداللهی��ان ادام��ه داد: 
ش��نیده های م��ا حاک��ی از آن 
اس��ت که برخ��ی کش��ورهای 
منطقه با هماهنگی قدرت های 
فرامنطق��ه ای ب��رای کاه��ش 
قیمت نفت در بازارهای جهانی 
طرح ری��زی کرده اند . م��ا انتظار 
داریم عربستان س��عودی نقش 
سازنده ای در جهت تنظیم بازار و 
بازیابی قیمت نفت ایفا کرده و به 
کشورهای تولید کننده نفت در 

منطقه کمک کند . 
معاون عرب��ی آفریقای وزارت 
امورخارجه ایران در گفت وگوی 
خود با شبکه العالم ابراز داشت: 
به س��عودی ها گفته ایم که نباید 
اجازه دهیم دشمنان به کشورها 
و منافع منطقه لطمه وارد کنند . 
همچنین از آنان خواسته ایم که 
با اتخاذ سیاست های سازنده در 
جهت تامین منافع منطقه عمل 
کنن��د . امیرعبداللهیان در مورد 
نخس��تین تعویق ایجاد شده در 
سفر برنامه ریزی شده ظریف به 
عربس��تان گفت: دلیل به تاخیر 
افت��ادن ای��ن دی��دار در مرتبه 
نخس��ت اظهارات غیر مسئوالنه 
شاهزاده سعودی در مورد بحران 

سوریه بوده است.

تعویق دیدار بین وزرای خارجه 2 کشور 

اعتراض دیپلماتیک ایران به عربستان 
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 متوسط زمان خاموشی 4 دقیقه 
در  برابر نیم ساعت

دبی��ر کمیته علم��ی س��ومین کنگ��ره بین المللی 
اتوماسیون صنعت برق گفت: تاکنون بیش از 10 درصد 
از پست های برق کش��ور اتوماتیک شده و امیدواریم با 
بهره گیری از توانمندی های دانشگاه شیراز این میزان 

افزایش یابد.
به گزارش »برق نی��وز« ابراهیم فرج��اه اظهار کرد: 
متوسط زمان خاموش��ی در کش��ورهای غربی حدود 
چهار دقیقه و در کش��ور ایران نیم س��اعت است که با 
برگزاری چنین همایش هایی می توان با دس��تیابی به 
آخرین فناوری های صنعتی در جهت کاهش خاموشی 

اقدام کرد.
وی خاطرنش��ان کرد: مهم ترین هدف اتوماس��یون 
صنعت برق، خودکار کردن سیستم و کاهش خاموشی، 
افزایش بهره وری و راندم��ان و کاهش تلفات انرژی در 
صنعت برق اس��ت و با اجرایی ش��دن آن شاهد تحول 

چشمگیری در این صنعت خواهیم بود.
مدیرکل دفت��ر فنی انتقال ش��رکت توانی��ر در این 
نشست نیز اظهار کرد: بر اثر تحریم های استکبار علیه 
جمهوری اسالمی اتوماسیون صنعت برق با مشکالت 
عدیده ای روبه رو شده و در تالش هستیم که با برپایی 
چنین همایش هایی درصدد مقابله با این گونه تهدیدها 

در کشور باشیم.

 شدت مصرف انرژی در ایران 
باالست 

براس��اس آماره��ای جهانی منتشرش��ده در س��ال 
2010، برای ایج��اد هر یک ه��زار دالر تولید ناخالص 
داخلی)GDP( حدود 269.54 کیلو معادل نفت خام 
مصرف می کنیم که سه پنجم گاز و دو پنجم دیگر آن 

نفت خام است . 
به گزارش پاون، »عل��ی ش��مس اردکانی« در آیین 
گش��ایش نهمین دوره همایش مدیریت س��بز، گفت: 
وقتی در مسائل اقتصادی منابع به درستی به کار نروند، 

آنچه پیرامون منابع می گذرد، بحران آفرین می شود.
وی افزود: معموال معیار و ت��رازوی تخصیص منابع 
بازده آنهاست که این بازده در مقایسه با سایر کاالها در 

ارزش قیمتی آنها ارزیابی می شود.
وی با بی��ان اینکه در ایران ب��رای تولید هر کیلوگرم 
هندوانه 400 لیتر آب مصرف می ش��ود و این محصول 
س��ر زمین با نرخ هر کیلوگرم 200 توم��ان به فروش 
می رسد، اظهار داش��ت: هم اکنون نیم لیتر آب بطری 
به نرخ 500 تومان عرضه می شود، بنابراین ارزش 400 
لیتر آب مصرفی برای تولید هر کیلوگرم هندوانه معادل 

200 هزار تومان است.
اردکانی افزود: بیش از 600 دش��ت در کشور وجود 
دارد که بیش از نیمی از آنها غیر قابل جذب آب شده اند.

وی با بی��ان اینکه ش��دت مصرف انرژی در کش��ور 
باالست، گفت: براساس آمارهای جهانی منتشر شده در 
سال 2010، برای ایجاد هر یک هزار دالر تولید ناخالص 
داخلی )GDP(  حدود 269.54 کیلو معادل نفت خام 
مصرف می کنیم که سه پنجم گاز و دو پنجم دیگر آن 

نفت خام است.
وی یادآور شد: اگر کشوری کمتر از 100 کیلو معادل 
نفت خام برای تولید 1000 دالر GDP مصرف کند، 
کشوری با اقتصاد سبز محسوب می شود که بارزترین 

نمونه آن کشور ژاپن است.

احتمال افزایش قیمت نفت هفته 
گذشته قوت گرفت

پای��گاه خب��ری بلومبرگ روز دوش��نبه خب��ر داد، 
براساس آمار کیمسیون معامالت آتی کاال در آمریکا، 
در هفته منتهی به 1٣ ژانویه )2٣ دی(، خالص معامالت 
خرید س��هام نفت وس��ت تگزاس اینترمدیت توس��ط 
صندوق های سرمایه گذاری 12 درصد افزایش یافت. 
به گزارش ایرنا از بلومبرگ، خالص معامالت خرید این 
صندوق ها در هفته یادش��ده بیشترین افزایش خود از 
مارس 2011 تاکنون را تجربه کرد.   این امر موجب شد، 
در حالی که قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت از ماه 
ژوئن )خرداد( تاکنون بی��ش از 50 درصد کاهش پیدا 
کرده بود، در روزه��ای 14، 15 و 16 ژانویه 6.1 درصد 
افزایش یابد.   ش��رکت های نفتی آمریکا به دلیل افت 
قیمت نفت به س��طوح پایین تر، تعداد دکل های نفتی 
خود از 5 دسامبر )14 آذر( تاکنون را 209 واحد کاهش 

دادند که از سال 1987 تاکنون بی سابقه است. 
 آژانس بین المللی انرژی در تاریخ 16 ژانویه )26دی( 
اعالم ک��رد، افزایش تولید نفت از س��وی کش��ورهای 

غیراوپک در سال جاری میالدی کمتر خواهد شد.  

 بستن شیر نفت 
اقتصاد ایران را پویاتر می کند

عضو هیات مدیره اتاق تعاون ایران با اشاره به نقش 
موثر تعاونی ها در خروج از اتکا به نفت گفت: بستن 
شیرهای نفت موجب پویایی اقتصاد و توجه بیشتر به 

تولید داخل  می شود.
ماشاءاهلل عظیمی، در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
نسخه ای که از سوی مقام معظم رهبری برای مقابله 
با بحران ه��ا و نامالیمات خارجی پیش بینی ش��ده، 
اقتصاد مقاومتی است و در صدر ابالغیه سیاست های 
اقتصاد مقاومتی نیز بر مردمی ش��دن اقتصاد تاکید 

شده است.
وی با اش��اره به ماهیت ضدتورم��ی بخش تعاون 
گفت: در بخش تعاون به وی��ژه تعاونی های تولیدی، 
با صرف هزینه اندک می توان اش��تغالزایی کرد و هر 
جا که بتوان مش��ارکت مردم را باال برد و شبکه های 
مردمی را تقویت کرد، مقاومت در برابر نامالیمات و 

تحریم ها بیشتر می شود. 
ریی��س هیات مدیره ات��اق تعاون ای��ران در عین 
حال مالیات ب��ر ارزش افزوده را یکی از مش��کالت 
تعاونی های مصرف دانس��ت و افزود: متاسفانه این 
امر در بس��یاری از مراکز خرید و فروشگاه ها رعایت 
نمی ش��ود. از این رو، قیمت تمام شده کاال در بخش 
تعاون باال می رود و در بازارهای رقابتی قادر به رقابت 

نیستند.
عظیمی در پایان ادغام وزارت تعاون را غیر ضروری 
و موج��ب تضعیف بخ��ش تع��اون دانس��ت و ابراز 
امیدواری کرد: با توجه به اینکه بخش تعاون نیازمند 
یک وزارتخانه مستقل است دولت و مجلس در این 

زمینه بازنگری جدی به عمل آورند.

بازنگری در طرح های جدید 
برق آبی کشور

مدیر مرک��ز مدیریت نیروگاه های برق آبی ش��رکت 
مدیریت مناب��ع آب ای��ران از بازنگ��ری در طرح های 
جدید نیروگاه  های برق آبی کشور به دلیل تغییر اقلیم و 

خشکسالی خبر داد.
مهندس »فرب��د اس��تیری« در گفت و گو ب��ا پایگاه 
اطالع رس��انی وزارت نیرو )پاون(، پتانسیل طرح های 
برق  آبی کشور را حدود ٣2 هزار و ٣00 مگاوات عنوان 
و اظهار کرد: در زمان حاضر 10 ه��زار و 789 مگاوات 
نیروگاه برق آبی در کشور در دست بهره برداری، حدود 
پنج ه��زار مگاوات ظرفیت در دس��ت اج��را و 16 هزار 
و 500 مگاوات ظرفیت در دس��ت مطالعه در کش��ور 

وجود دارد.
وی با بی��ان اینکه ب��رای بهره ب��رداری مطمئن و 
پای��دار نیروگاه ه��ای برق آبی باید ح��دود یک تا دو 
درصد س��رمایه گذاری اولیه صرف هزینه های تعمیر 
و نگهداری از این تاسیس��ات ش��ود، افزود: باوجود 
درآمد مناس��ب نیروگاه های برق آبی از محل فروش 
انرژی، مش��کل کمبود نقدینگی شرکت ها در بخش 
جاری، در عمل حدود ٣0 درصد بودجه موردنیاز را 

فراهم می کند.
وی تصری��ح ک��رد: برنامه ه��ای اعالم ش��ده ب��رای 
ظرفیت ه��ای در دس��ت اجرا تاب��ع مس��ائلی همانند 
تحریم، تامی��ن نقدینگی و وضعیت منابع آب اس��ت، 
اما برنامه ریزی ورود به مدار این واحدها باید به گونه ای 
باشد که همزمان با نصب و تست های اولیه، تراز آب به 

سطح موردنیاز برای بهره برداری برسد.
اس��تیری افزود: برای نمونه در سد سیمره سه واحد 
160 مگاواتی ایجاد شده است، اما به دلیل کمبود آب 
و کاهش آورد رودخانه ها و خشکسالی این واحدها در 

پیک امسال وارد مدار بهره برداری نشد.
مدیر نیروگاه های برق آب��ی مدیریت منابع آب ایران 
با تاکید بر نیاز بسیاری از طرح های جدید به بازنگری 
فن��ی گفت: بیش��تر مطالعه ه��ای  طرح ه��ای کنونی 
در دس��ت اجرا به زمانی مربوط بود ک��ه روان آب ها و 
آوردرودخانه ها و میزان بارندگی به این شدت کاهش 
نیافته بود، اما از سال 87 به بعد هیدرولوژی و آوردها به 
مانند گذشته نیست؛ بنابراین شرایط ایجاب می کند که 
طرح های برق آبی از نظر توان تولیدی و ظرفیت مخزن 

مورد بازنگری قرار گیرد.
استیری با بیان اینکه در پیک سال جاری و در پنجم 
مردادماه امس��ال 8٣70 م��گاوات ظرفی��ت همزمان 
نیروگاه های برق آبی را در مدار شبکه سراسری داشتیم، 
افزود: ادامه این روند در سال های آینده نیازمند تامین 
اعتبار الزم برای تعمیر س��االنه و ادواری در نیروگاه ها 
به ویژه بهینه سازی نیروگاه ها با پیشینه باالی 40 سال 

خواهد بود.
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روز گذش��ته اعالم ش��د که 
براس��اس تفاهم ه��ای صورت 
گرفت��ه می��ان خودروس��ازان 
و وزارتخانه های نف��ت و نیرو، 
خودروهای برق��ی به زودی در 
ناوگان تاکسیرانی کشور فعال 
می ش��وند. خبری ک��ه ممکن 
اس��ت از نظ��ر کارشناس��ان 
محیط زیست خوش��ایند باشد 
اما درب��اره تحق��ق آن عالمت 

سوال وجود دارد.
 در آذر ماه س��ال جاری وزیر 
صنعت، مع��دن وتجارت گفت 
که برای تشویق تولید کنندگان 
و مصرف کنندگان خودروهای 
برق��ی و هیبری��دی بس��ته 
حمایت��ی و تش��ویقی ب��رای 
تصوی��ب به هیات دول��ت ارائه 
شده اس��ت. تولید خودروهای 
برق��ی و هیبریدی از س��ال ها 
پیش در صنعت خودروس��ازی 
کش��ور مطرح ش��ده، اما آنچه 
کارنام��ه تولید ای��ن خودروها 
در کش��ورهای پیش��رفته ای 
نظی��ر چی��ن و آمریکا نش��ان 
می دهد، ای��ن خودروها به ویژه 
خودروهای برقی نتوانس��ته اند 
آن گونه که باید س��لیقه بازار را 
به خ��ود جذب کنند. س��رعت 
زی��ر 100 کیلومت��ر، بات��ری 
س��نگین، ضع��ف حرک��ت در 
سطوح ش��یب دار، س��ازگار با 
محیط زیس��ت و قیم��ت باال از 
جمله ویژگی های خودروهای 
برقی است که همین ویژگی ها 
از جذابیت ای��ن خودروها برای 

مشتریان می کاهد.

خودروهای برقی توانایی 
تردد در پایتخت را ندارند

حاال ام��ا محمدتق��ی خانلو، 
مدیرعامل دی��ار خودرو نظری 
مخال��ف ای��ن نقاط ضع��ف را 
ارائه می دهد. به گ��زارش مهر 
او روز گذش��ته در حاش��یه 
رونمای��ی از خودروهای برقی 
گفته است: »خودروهای برقی 
ک��ه ب��ه زودی در خیابان های 
پایتخ��ت تردد خواهن��د کرد، 
نس��بت به خودروهای بنزینی 
از ش��تاب باالتری برخ��وردار 
هس��تند و در س��رباالیی ها نیز 
بهتر از خودروهای بنزینی عمل 
خواهند کرد.« دقیقا نکاتی که 
هیچ ی��ک از خودروهای برقی 

با استناد به مس��تندات علمی، 
دارای آن نیس��تند و همی��ن 
موض��وع نش��ان می ده��د که 
س��رمایه گذاری در این بخش 
با حجم تولی��د 42 هزار و 500 
دستگاه در س��ال، رفتن راهی 
اش��تباه اس��ت.  محمدحسن 
ش��جاعی فرد، رییس دانشکده 
مهندس��ی خ��ودرو دانش��گاه 
عل��م و صنع��ت، در این ب��اره 
ب��ه »فرصت ام��روز« می گوید: 
»برخ��وردار نبودن از س��رعت 
باال و افت خودرو در ش��یب ها 
به دلی��ل وزن ب��االی باتری از 
ویژگی ه��ای خودروهای برقی 
است. همین دو ویژگی موجب 
اس��تقبال کم از این خودروها 
در دنیا شده است. تنها ویژگی 
مثب��ت ای��ن ن��وع خودروه��ا 
س��ازگاری ب��ا محیط  زیس��ت 
است که در شهر های آلوده ای 
مانند ته��ران، ویژگ��ی مثبتی 
به ش��مار می رود.« او با اش��اره 
به قیم��ت ب��االی خودروهای 
برق��ی، بیان می کن��د: »قیمت 
خودروهای برقی باالست و در 
ش��هری مانند تهران که شیب 
زیادی دارد، خودروهای برقی 
مناسب نیس��ت زیرا شتاب این 
ن��وع خودروها بس��یار کمتر از 
خودروه��ای بنزینی اس��ت.« 
حس��ام ش��اهونی، کارشناس 
صنعت خودرو نی��ز در ارتباط 
با نقاط ضعف خودروهای برقی 
در گفت و گو با »فرصت امروز« 
بی��ان می کند: »زیرس��اخت و 
قیم��ت از بزرگ تری��ن معایب 

خودروه��ای برق��ی هس��تند. 
همین ط��ور ضعف های��ی نظیر 
شتاب کم و توانایی پایین موتور 
از جمله دیگ��ر ضعف های این 
خودروها هس��تند که هنوز در 
ای��ن زمین��ه پیش��رفت علمی 

حاصل نشده است.«

وعده ای بدون پایه علمی
وقت��ی قاطعان��ه از تولی��د 
خودروها برقی و ت��ردد آن در 
سطح پایتخت صحبت می شود 
کمی تعجب برانگیز است، زیرا 
س��رعت و ش��تاب خودروهای 
برق��ی در ح��دی نیس��ت که 
بتوانن��د در خیابان هایی مانند 
ش��هر تهران تردد کنند. ضمن 
اینک��ه نکت��ه مه��م در تحقق 
این وعده وجود زیرس��اخت ها 
ک��ه مهم ترین آن محل ش��ارژ 
خودرو اس��ت، باید مورد توجه 
قرار گیرد. بنابراین این پرسش 
مطرح می ش��ود که آیا دس��ت 
ک��م ای��ن زیرس��اخت ها در 
پایتخت فراهم اس��ت که وعده 
تردد ای��ن خودروه��ا به عنوان 
وس��یله حمل و نق��ل عموم��ی 
داده می ش��ود؟  ش��جاعی فر 
در این زمینه اظه��ار می کند: 
»این وع��ده نمی توان��د عملی 
ش��ود مگر اینکه یک ش��رکت 
بزرگ��ی بخواهد تاکس��ی های 
برقی را داش��ته باش��د آن هم 
در مس��یرهای مس��طح مث��ال 
تاکس��ی های ف��رودگاه که در 
اتوب��ان حرکت می کنن��د اما با 
شیب هایی که در تهران وجود 

دارد به هیچ عن��وان نمی تواند 
چنین وعده ای عملی شود.«

او می افزای��د: »از ای��ن ن��وع 
وعده ها زیاد داده می شود مثال 
پیش بینی شده بود که در سال 
91 باید دو میلی��ون خودروی 
هیبری��دی تولی��د ش��ود ولی 
تاکنون یک دستگاه هم تولید 
نشده و این آمارها بی معناست 

و مبنای علمی ندارد.«
شاهونی نیز در پاسخ به این 
پرسش می گوید: »خودروهای 
تولیدی در داخل کش��ور باید 
ترکیبی از انواع خودروها باشد 
و طب��ق آخری��ن پیش بین��ی 
خودروهای برق��ی و هیبریدی 
می توانند س��همی 10درصدی 
از تولید خودرو در داخل کشور 
داشته باش��ند. اما اینکه چقدر 
ای��ن موض��وع عملیاتی ش��ود 
بستگی به زیرس��اخت ها دارد 
که البته هیچ گونه زیرساختی 
برای این نوع خودروها در کشور 

وجود ندارد.«

تا 40 سال آینده با 
خودروهای احتراق داخلی

در ای��ن موض��وع ک��ه باید 
برای آین��ده جایگزین��ی برای 
خودروهای س��وخت فس��یلی 
وج��ود داش��ته باش��د ش��کی 
نیس��ت ام��ا کارنام��ه عملکرد 
خودروه��ای برق��ی نش��ان از 
ناموفق بودن این گونه خودروها 
در کش��وری مانند ایران دارد. 
حاال می ت��وان پرس��یدکه آیا 
خودروهای هیبریدی جایگزین 

مناس��ب تری برای خودروهای 
احتراق داخلی نیست؟ 

رییس دانش��کده مهندسی 
خودرو دانش��گاه علم و صنعت 
در پاسخ به این پرسش می گوید: 
»خ��ودروی هیبری��دی وقتی 
از منطق��ه ای ک��ه آلودگی دارد 
بیرون می رود می تواند با موتور 
معمولی فعالیت کند اما مشکلی 
که در این میان وجود دارد قیمت 
باالی این نوع خ��ودرو به علت 
دو موتوره بودن است اما در هر 
صورت س��رمایه گذاری خوبی 
است. البته هزینه خودروی برقی 
هم باالست اما اگر تولیدش زیاد 
باش��د ارزانتر تمام می شود، اما 
نکته ای که بای��د در نظر گرفته 
شود این است که این نوع خودرو 
مصرف ندارد. متاسفانه همیشه 
آدم هایی ک��ه علمی نیس��تند 
حرف های علمی می زنند. مثال 
درباره گازسوز شدن خودروها، 
ما گفتی��م که باید ی��ک درصد 
خودروه��ا گازس��وز ش��وند اما 
در طرحی آم��ده بود ک��ه باید 
80درصد خودروها گاز سوز شود 
در صورتی که ام��کان آن وجود 
نداش��ت. بنابراین اگر خودروی 
برقی و هیبریدی این پتانسیل 
را داشت کش��ورهای پیشرفته 
از آن اس��تفاده می کردن��د. 
براس��اس آخری��ن تحقیقی که 
من با موسسات اروپایی داشتم 
حداق��ل ت��ا 40 س��ال آین��ده 
خودروی احتراق داخلی حرف 

اول را در دنیا می زند.«
ش��اهونی نیز معتقد اس��ت: 
»در هر صورت باید جایگزینی 
ب��رای خودروهای با س��وخت 
فس��یلی وجود داش��ته باشد و 
خودروه��ای هیبریدی و برقی 
هر یک معایب و مزایای خود را 
دارند و نمی توان گفت که حتما 
خودروی هیبریدی بهترین نوع 

خودرو است.«
س��ابقه خودروهای برقی نه 
تنها در ای��ران، بلک��ه در هیچ 
کجای جه��ان، کارنامه موفقی 
نبوده اس��ت. همچنین با توجه 
به نظ��رات علمی موج��ود این 
خودروه��ا ق��درت ت��ردد در 
کالن ش��هرهایی نظی��ر تهران 
به عن��وان وس��یله حمل و نقل 
عمومی را ندارند . بنابراین این 
ن��وع وعده ها حت��ی در صورت 
تحقق نی��ز قطعا به شکس��ت 

می انجامد.

بررسی پیوستن خودروهای برقی به ناوگان تاکسیرانی

سازگار با محیط زیست ناسازگار با شیب

میزگرد بررسی چگونگی تبلیغ و معرفی فرش دستباف ایران در اروپا با حضور صاحب نظران در محل 
پاویون ایران در نمایشگاه دموتکس 2015 آلمان برگزار شد.

به گزارش ش��اتا از مرکز ملی فرش ایران، بررس��ی کاس��تی های کنونی عرضه فرش ایران در اروپا، 
ویژگی های قابل تاکید و تبلیغ فرش ایران ب��رای مخاطبان اروپایی، لزوم نگریس��تن به فرش ایرانی 
به عنوان یک کاالی هنری و تمرکز بر تبلیغ غیرمستقیم و از طریق چهره های سرشناس و مشاهیر اروپا 

از جمله محورهای مورد بحث در این میزگرد بود.
سرپرس��ت مرکز ملی فرش ایران که در ارتباطی اینترنتی در این میزگرد حضور داشت، گفت: این 
گفت و گو درباره فرش ایرانی با حضور چهره های غیرایرانی امیدبخش است و امیدوارم این اشتیاق و 

عالقه همچنان تداوم داشته باشد.
حمید کارگر با اشاره به لزوم گفتمان سازی برای فرش ایران و تقویت گفت و گوها درباره این میراث 
کهن ادامه داد: به عنوان یک روزنامه نگار، فرش ایران را رسانه ای می دانم که می تواند در خدمت برقراری 
دیپلماسی هنری قرار گیرد. رسانه ای که از فرهنگ و سنت های اقوام ایرانی در جغرافیای متنوع و تاریخ 

پربار سخن می گوید و سرشار از تنوع است که این تنوع می تواند برای مخاطب اروپایی جذاب باشد.
علی ماجدی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در آلمان نیز با اشاره به تنوع موجود در فرش های ایرانی 
و مقایس��ه آن با تنوع موجود در ماش��ین های آلمانی، بر تنوع قیمتی برای اطالع رسانی به مشتریان 

تاکید کرد.
یواخیم پابس، مدیر موسسه تبلیغاتی یوپی با اش��اره به وجود قصه ای پشت فرش های ایرانی گفت: 
مخاطبان امروزی مایلند بدانند هنر دستی و سنتی که خریداری می کنند از کجا آمده و چه داستانی 
در آن نهفته است. ناآگاهی آنها از فلسفه طرح و نقش فرش ایرانی به این معناست که ما مشکل ارتباطی 

داریم و اطالعات مناسبی را در اختیار مشتری قرار نداده ایم.
ایوالد اشلوگل به عنوان یکی از کارشناسان و عرضه کنندگان فرش در اتریش با تاکید بر وجه هنری 
فرش ایران به عنوان وجه ممیزه آن در مقایسه با دیگر کفپوش ها گفت: اگر فرش ایرانی را یک کفپوش 
بدانیم اشتباه کرده ایم و ش��یوه معرفی ما هم نادرست خواهد بود. فرش ارزش��مندترین، زیباترین و 
پراحساس ترین کاالی خانه ها و غذای روح است که قدرش را نمی دانیم و روزنامه نگاران باید رساننده 

این پیام به مخاطبان باشند. آنها باید این نیاز را در مخاطبان ایجاد کنند.

ارزش طرح های گشایش اعتبار شده ایمیدرو در یک سال و نیم گذشته 
به 3.2 میلیارد دالر رسید.

به گزارش ایمیدرو، رییس هیات عام��ل ایمیدرو که برای برنامه بازدید 
از طرح فوالد شادگان به استان خوزستان سفر کرده بود با اعالم این خبر 
گفت: این میزان اعتبار گشایش یافته برای طرح هایی همچون فوالدهای 
استانی، طرح آلومینیوم جنوب و ... است و از این رقم 1.8 میلیارد دالر به 
طرح های استانی فوالد اختصاص دارد. مهدی کرباسیان، در این برنامه که 
مدیران عامل شرکت ملی فوالد، فوالد خوزستان و پیمانکاران و مشاوران 
طرح استانی فوالد شادگان حضور داشتند، تصریح کرد: در دو روز گذشته 
شاهد گشایش اعتبار دو پروژه »فوالد س��بزوار در استان خراسان رضوی 
و فوالد بافت در استان کرمان« بودیم. به طوری که اکنون ال سی تمامی 
هفت طرح اس��تانی فوالد باز ش��ده اس��ت. معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با بیان اینکه چنین دس��تاوردی نتیجه ت��الش جمعی مدیران و 
کارشناسان این مجموعه بوده به دو نکته طرح های استانی فوالد اشاره و 
تاکید کرد: فعال شدن طرح هایی که سال ها در انتظار گشایش اعتبار بودند 
و بهره گیری از منابع مالی جمهوری اسالمی در کشور چین از ویژگی های 
بارز تامین مالی طرح ها بوده است. کرباسیان از برطرف شدن موانع تامین 
زیرساخت های طرح فوالد شادگان از جمله آب،  گاز و برق خبر داد و یادآور 
شد: این طرح ها باید درسه یا چهار سال گذشته وارد مدار تولید می شدند. 
اما هر یک به دالیلی راکد ماندند و هم اینک درصدد راه اندازی پروژه های 
پیشرو در نیمه نخست سال 94 هستیم. به گفته وی، طرح های فوالد چهار 
محال و بختیاری و شادگان جزو اولویت های ایمیدرو برای راه اندازی از بین 
هفت طرح فوالدی هستند. در حال حاضر طرح فوالد شادگان به پیشرفت 
فیزیکی بیش از 80درصدی رسیده و اکنون بیش از 400نفر نیروی انسانی 

در بخش های مختلف آن مشغول کار هستند.

 بایسته های تبلیغ فرش ایران 
در اروپا بررسی شد

تامین مالی 3.2 میلیارد دالری 
برای طرح های توسعه ای ایمیدرو
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وزیر صنعت در جمع خبرنگاران: 
ممنوعیت ثبت سفارش واردات 

برنج از اواخر مرداد ماه 

وزیر صنع��ت، معدن و تجارت گفت: ثبت س��فارش 
واردات برن��ج از اواخر م��رداد ماه ممنوع ش��ده اما در 
صورتی که س��فارش قبل از این تاریخ ثبت شده باشد 

امکان واردات وجود دارد.
به گزارش ایرن��ا، محمدرضا نعمت زاده در حاش��یه 
مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس صنعت پتروشیمی، 
اظهار داش��ت: واردات ش��کر برای تامین نیاز داخلی و 
توسط بخش خصوصی انجام می شود. واردات شکر در 

سال گذشته دو برابر میزان فعلی بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضاف��ه کرد: در خصوص 
واردات شکر بحث قیمت مطرح است زیرا قیمت تمام شده 
شکر داخلی با محاس��به نرخ ارز مبادله ای گران تر از شکر 
وارداتی تمام می شود. وی افزود: براساس مصوبه شورای 
اقتصاد قرار ش��د 200 تومان از مابه التفاوت شکر وارداتی 
اخذ ش��ده و به تولید داخ��ل اختصاص یاب��د. نعمت زاده 
تصریح کرد: واردات شکر به تاریخ فعلی محدود نمی شود و 
در طی سال های گذشته مصرف شکر بیش از تولید داخل 
بوده و ما ناچار به واردات بوده ایم. وی با بیان آنکه واردات 
ذخایر برنج ما کمتر از حد مصوب است، گفت: دولت تالش 

می کند از تولید کنندگان داخلی برنج حمایت کند.

چادر مشکی های وارداتی در 
بازار های کشور جاخوش کرده اند

مجتبی رحماندوس��ت، عضو کمیس��یون اجتماعی 
مجلس با بی��ان اینکه بخش عمده چادرهای مش��کی 
موجود در بازار وارداتی هستند، گفت: تاکنون اقدامات 
مکفی و مناسبی در زمینه تولید چادر مشکی در کشور 
صورت نپذیرفته، در حالی که می توان با توس��عه این 

صنعت، صادرات را هم رقم زد.
او در گفت وگو ب��ا خانه ملت، درخص��وص وضعیت 
تولی��د چ��ادر در کش��ور گف��ت: ای��ران بزرگ ترین 
مصرف کنن��ده چادر مش��کی در دنیا ب��وده، اما تولید 
این محصول در ایران بس��یار محدود و کیفیت آن نیز 
تامین کننده خواس��ت زنان ایرانی نیس��ت، لذا بخش 
عمده نیازها از طریق واردات تامین می ش��ود. تاکنون 
اقدامات مکفی و مناسبی در زمینه تولید چادر مشکی 
در کش��ور صورت نپذیرفته، در حالی ک��ه می توان با 

توسعه این صنعت، صادرات را هم رقم زد.
وی با اش��اره به بازدی��د برخی نماین��دگان مجلس 
از یک واحد تولیدی نس��اجی، بیان ک��رد: اکنون این 
واحد تولیدی، ن��خ مورد نیاز برای چادرهای مش��کی 
را با ماش��ین آالت فناوری آلمان تولید کرده و براساس 
برنامه توسعه، در حال ساخت قسمت های جدید کارگاه 
به منظور دوبرابر کردن میزان تولیدات اس��ت، در این 
صورت، کل نخ مورد نیاز کشور برای تولید این محصول 

تامین خواهد شد.

نشست مقدماتی اختصاص 
تسهیالت به بخش تولید

نشس��ت مقدماتی تش��کیل کارگروه های اس��تانی 
اختصاص تس��هیالت به بخش تولید ب��ا حضور مدیر 
کل اعتبارات بانک مرکزی، نماین��ده دفتر معاون اول 
رییس جمه��ور، رییس خانه صنع��ت، معدن و تجارت 
ایران، مس��ئوالن اس��تانی و جمعی از تولید کنندگان 

استان اصفهان برگزار شد.
 در این نشست که به پیشنهاد خانه ایران و در استان 
اصفهان )به عنوان استان اجرا کننده آزمایشی( تشکیل 
شد، سیدعبدالوهاب س��هل آبادی گفت: در این طرح 
خانه های صنعت، معدن و تجارت استان ها با مشارکت 
و همفکری دیگر تشکل ها، واحدهای تولیدی و صنعتی 
را که به صورت واقعی نیاز مند دریافت تسهیالت باشند 

شناسایی کرده و به بانک مرکزی معرفی خواهد کرد.
وی با تاکی��د بر نی��از صنایع کوچک و متوس��ط به 
تامین نقدینگی افزود: واحدهای منتخب بایس��تی در 
حال حاضر فعال و پویا ب��وده و توانمندی بازپرداخت 

تسهیالت مورد نیاز را داشته باشند.
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن 
و تجارت ایران هم در ادامه گف��ت: این همکاری میان 
خانه و بانک مرکزی در اصفهان، برای کل کش��ور مهم 
اس��ت زیرا می تواند به عنوان یک الگوی موفق در سایر 

استان ها نیز اجرا شود.

نگاهی به 17 مشکل معدنکاری 
درایران 

افزایش حقوق دولتی به صورت غیرکارشناس��ی اثرات 
زیانباری را بر معدنکاری کشور خواهد گذاشت.

تعیین دریافت حقوق دولتی یا به نوعی جریمه دیرکرد 
پرداخت آن برای تمامی معادن یا به نوعی برای تمام مواد 
معدنی نمی تواند فرمول یکسانی داشته باشد. همچنین 
ارائه تعریف مناس��ب و صحیح از خام فروشی بسیاری از 
س��واالتی را که در ذهن برخی مس��ئوالن پیش می آید 

برطرف خواهد کرد.
در این یادداش��ت س��عی کرده ام پاره ای از مش��کالت 

معدنکاری را بررسی و تحلیل کنم: 
1- ن��رخ افزایش حق��وق دولتی معادن در س��ال های 
اخیر به صورت زیاد، نامتعارف، ناهماهنگ، نامتناس��ب، 

غیر کارشناسانه و غیر منصفانه بوده است.
2- مقدار اضافه ش��دن س��االنه بر نرخ حق��وق دولتی 
معادن باید براساس نرخ تورم بوده و متناسب و هماهنگ 
ب��ا آن افزایش یابد و ب��رای مثال اگر ن��رخ حقوق دولتی 
س��االنه 10 یا 20 درصد افزایش می یابد ناگهان در طی 

یک سال 500 درصد افزایش نیابد.
3- زمان اضافه شدن حقوق دولتی و تغییر نرخ آن باید 
حداقل سه س��ال یک بار باشد و یک اس��تراتژی و برنامه 
منظم، دقیق، زمانبندی شده، ش��فاف و کارشناسانه در 
تعیین نرخ حقوق دولتی معادن طراحی شود و در تعیین 
نرخ حقوق دولتی و نرخ افزایش آن بدون برنامه، ناگهانی 

عمل نشود.
4- مقدار حق��وق دولتی باید متناس��ب و هماهنگ با 
هر معدن و ماده معدنی، میزان عیار عنصر هدف و س��ایر 
عناصر مزاحم ماده معدنی و نوع ماهیت کانی و محدوده 

برگه آنالیز معدن باشد. 
5- در تعیین حقوق دولتی فق��ط به درصد عیار عنصر 
هدف تاکید نشود، بلکه به سایر عناصر مزاحم موجود در 
خاک نیز دقت شود، زیرا هرچقدر عناصر مزاحم بیشتری 
در ماده معدنی باش��د هزینه فرآوری و استخراج آن نیز 
برای معدنکاران و فرآوران بیشتر می شود و این منصفانه 
نیست برای خاکی که عناصر مزاحم کمتری دارد با خاکی 
که عناصر مزاحم بیشتری دارد یک حقوق دولتی یکسان 

تعیین شود.
6- ماهیت نوع کانی ماده معدنی نیز در تعیین حقوق 

دولتی در نظر گرفته شود.
7- حقوق دولتی باید براساس سود معدن و سود فروش 
ماده معدنی گرفته ش��ود. یعنی در زمانی ک��ه بازار یک 
ماده معدنی راکد و زیان ده اس��ت، باید در حقوق دولتی 

تخفیفاتی به معدنکار داده شود.
8- در حال حاضر جریمه عدم پرداخت حقوق دولتی 
معدن بس��یار زیاد بوده و درصورت اعمال این جریمه به 
یک معدن، نرخ جریمه چهار یا پنج برابر حقوق دولتی آن 
است و این منصفانه و منطقی نیست. این جریمه نیز برای 
همه معادن یکسان و مساوی نیست که باید مساوی باشد.

9- در حال حاضر شورای عالی معادن در بحث جریمه 
دیرکرد پرداخت حقوق دولتی وارد نشده که باید در این 
بحث یعنی تعیین میزان حقوق دولتی و جریمه دیرکرد 

پرداخت آن وارد شود و تصمیم گیری کند.
10 - در حال حاضر ح��وزه اختیارات، تصمیم گیری و 
قدرت معاونت معدنی سازمان صنعت، معدن  و تجارت، 
بسیار زیاد و فراگیر شده اس��ت و این معاونت معدنی هر 
کاری دل��ش بخواهد و هر تصمیمی ک��ه بخواهد و بدون 
اینکه این تصمیم کارشناسانه و فنی و منطقی باشد برای 
حوزه معدن ایران می گیرد و مجلس شورای اسالمی نباید 
تمام اختیارات را بر عهده معاونت معدنی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت قرار ده��د و وظایف و تصمیم گیری های 
کلیدی و اثر گذار در صنعت معدن باید بر عهده ش��ورای 

عالی معادن ایران باشد.
11- مجلس ش��ورای اس��المی نباید در بحث تعیین 
میزان اخذ حقوق دولتی از معدنکاران به صورت نامتعارف 
و ناهماهنگ یک سری اهداف عددی برای سال های بعد 
تعیین کند، بلک��ه این اعداد باید هماهن��گ و متعارف و 
براساس نرخ تورم و یک نرخ رش��د و افزایش مشخص و 
کارشناس��انه و منطقی در بحث نرخ رشد حقوق دولتی 
معادن باشند. نرخ حقوق دولتی سال های بعد با سال های 
قبل یک هماهنگی و تناسب منطقی داشته باشد و ناگهان 

نرح حقوق دولتی را چند صد برابر نکنند.
12- مجلسی ها و معاونت معدنی، واقع بینانه، منصفانه و 
کارشناسانه به قضیه معادن و حقوق دولتی نگاه نمی کنند و 
تصمیمات کلیدی و اثر گذار در این صنعت باید توسط شورای 

عالی معادن و مشورت گرفتن از این شورا، گرفته شود.
13- در معاونت معدنی دیرکرد پرداخت حقوق دولتی 
را مرتب��ط می کنند به دریاف��ت مواد اولیه و س��وخت و 
به صورت غیرمستقیم و زیرکانه به معدنکار گفته می شود 
که اگر می خواهید سهمیه مواد اولیه و سوخت واحد شما 
برقرار باش��د، اول باید حقوق دولتی را پرداخت کنید تا 

سهمیه را بدهیم و در واقع نوعی گروکشی می کنند.
14- این تغییرات روزانه و زیاد در قانون و بخشنامه های 
معدنی ایران و این افزای��ش حقوق های دولتی نامتعارف 
و س��نگین باعث ش��ده که س��رمایه گذار خارجی نیز از 
س��رمایه گذاری در صنعت مع��دن ایران بر حذر باش��د 
که این مش��کل نیز برای صنعت معدن ما خوب نیس��ت 
و فرصت ه��ای جذب س��رمایه گذار خارجی را از دس��ت 

می دهیم.
15- در تعیین حقوق دولتی باید یک سیاست منعطف 
و کارشناسانه و منطقی داشته باش��یم به این صورت که 
به همه به یک چش��م نگاه نکنیم و حقوق دولتی هر ماده 
معدنی براساس عیار و نوع کانی معدن باید با سایر معادن 
فرق کند و معدنکاری که خام فروش تر است باید حقوق 
دولتی بیش��تری پرداخت کند و معدنکاری که فرآوری 

می کند نیز کمتر بپردازد.
16- تعریف خام فروشی باید دقیق و شفاف و واضح در 

هرصنعتی مشخص شود.
17- در کل باید در نظر داش��ته باش��یم که کار بعضی 
از صنایع تولی��د محصول خام و مواد اولیه اس��ت و چون 
آن صنعت محصول خام و مواد اولیه تولید می کند نباید 
عنوان خام فروشی بر آن صنعت گذاشته و به دیده منفی 

به آن نگاه شود.

یادداشت  معـدن 

نســاجی 

تــولیـد 

سعید قاسمیعسل داداشلو
مشاور فنی و اقتصادی معادن سرمک



برخ��ی  ک��ه  حال��ی  در 
روز  چن��د  در  خبرگزاری ه��ا 
گذش��ته اق��دام ب��ه انتش��ار 
خبرهای��ی در م��ورد توق��ف 
از  کارم��زد  دریاف��ت  ط��رح 
دس��تگاه های کارتخوان کرده 
بودن��د روز گذش��ته مدیرکل 
فن��اوری اطالعات و ارتباطات 
بان��ک مرکزی اع��الم کرد که 
کارت های اعتباری با سازوکار 

جدید وارد بازار می شوند.
ناصر  گفته ه��ای  براس��اس 
رق��م دقیقی  حکیم��ی هنوز 
ب��رای دریافت کارم��زد اعالم 
نش��ده اما دریاف��ت این رقم 

قطعی است. 
ب��ه گفته وی به جای تعیین 
رقم، 12 فاکتور برای دریافت 
رق��م کارمزد در نظ��ر گرفته 
شده اس��ت که رقم مربوطه با 
توج��ه به این فاکتورها تعیین 
می ش��ود. تع��داد تراکنش ها، 
ن��وع  فروش��نده،  اهمی��ت 
فروش��نده، مبلغ هر تراکنش 
فاکتوره��ای  جمل��ه  از  و... 
اعالم��ی در ای��ن باره اس��ت 
ک��ه حکیم��ی آن را »الگویی 

پیچیده« می خواند.
وی تاکی��د می کن��د: به هر 
ح��ال، کارم��زد دریافت��ی در 
مقاب��ل مبل��غ، رق��م ناچیزی 
خواه��د بود و نه فروش��نده و 

نه دارنده دس��تگاه کارتخوان 
هی��چ نگرانی ای در این زمینه 
نداش��ته باش��ند، اما این رقم 
دریافتی می تواند به روز رسانی 

سیستم را ساماندهی کند.
بانک مرکزی  این تصمی��م 
در حالی اتخاذ شده است که 
پیش از این صن��وف مربوطه 
نس��بت به دریاف��ت این رقم 
بانک��ی  توس��ط س��امانه های 

اعتراض داشته اند.
محم��د باقری، کارش��ناس 
اقتص��ادی در ای��ن ب��اره ب��ه 
»فرص��ت ام��روز« گفت: اخذ 
برای  کارتخوان ها  از  کارم��زد 
ارتق��ای س��امانه های بانک��ی 
از  ع��وارض  گرفت��ن  ش��بیه 
ای��ن  اختص��اص  و  جاده ه��ا 
عوارض به رشد و توسعه خود 
آن راه ها اس��ت و این ش��یوه 
معمولی در س��ایر بخش های 
غیر بانکی اس��ت و اعمال این 
روش در نظ��ام بانک��ی چی��ز 

جدیدی نیست.
وی افزود: نکت��ه مهم این 
اس��ت که ب��ه دلی��ل رایگان 
تاکنون،  این خدم��ات  بودن 
پذیرفتن این نکته از س��وی 
و  اصن��اف  و  فروش��گاه ها 
بانکی  کارت ه��ای  دارندگان 
سخت اس��ت که اکنون بابت 
خدماتی ک��ه تاکنون رایگان 
ب��وده بهایی بپردازند. ش��اید 

ای��ن انتق��اد به نظ��ام بانکی 
وارد باش��د که چرا از ابتدای 
ورود این س��امانه ها به کشور 
به اخذ کارمزد نکردند  اقدام 
گذش��ت  از  بع��د  اکن��ون  و 
سال ها، به این فکر افتاده اند.

این کارش��ناس تاکید کرد: 
باید دقت داشته باشند  مردم 
س��امانه های  وضعی��ت  ک��ه 
عابربانک شرایط خوبی ندارد. 
بس��یاری از ای��ن دس��تگا ه ها 
فرس��وده و کهن��ه ش��ده اند.

دس��تگاه ها  ای��ن  از  برخ��ی 
ب��ه دلی��ل ش��رایط نا مطلوب 
فرهنگ استفاده از آن به طور 
جدی آس��یب دیده اند و برای 
راه اندازی آن نی��از به بودجه 
زیادی است که عاقالنه نیست 
مناب��ع بانکی ک��ه باید صرف 
ارائه تسهیالت شود، به خرید 
اختصاص  جدید  دستگاه های 

یابد.
ط��رف  از  داد:  ادام��ه  وی 
نیاز  بانکی  دیگر س��امانه های 
به گسترش و توس��عه دارند، 
یمانه های  پرداخت های  نظام 
کارت های عابربانک در کشور 
نس��بت ب��ه آنچ��ه در جهان 
وجود دارد عقب افتادگی هایی 
دارد که ب��رای جبران آن نیاز 
ب��ه منابعی اس��ت ک��ه بانک 
از  را  آن  می توان��د  مرک��زی 
کارتخوان های  کارم��زد  محل 

فروشگاهی اخذ کند.
به گزارش »فرصت امروز«، 
اطالعات  فن��اوری  مدی��رکل 
و ارتباط��ات بان��ک مرک��زی 
ه��م همزم��ان با اع��الم اخذ 
کارتخوان ه��ا  از  کارم��زد 
از ارتق��ای س��طح مکانی��زم 
در کشور  اعتباری  کارت های 
خب��ر داد. وی در ای��ن ب��اره 
اعالم کرد: ای��ن اقدام در پی 
نارضایتی هایی است که مردم 
ب��ه خدمات رس��انی  نس��بت 
بانکی داش��تند مبنی  نظ��ام 
ب��ر اینک��ه بانک ها پ��ول آنها 
را به ص��ورت خ��رد می گیرند 
و ب��ه س��رمایه گذاران بزرگی 

می دهن��د.
وی ب��ا اش��اره ب��ه انج��ام 
آسیب شناس��ی توس��ط بانک 
زمین��ه،  ای��ن  در  مرک��زی 
تصری��ح کرد: براس��اس مدل 
پیش��نهادی بانک مرکزی در 
بانکی  زمین��ه، سیس��تم  این 
به نقطه ای خواهد رس��ید که 
در  اجتماع��ی  رضایتمن��دی 
کنار پای��داری را رقم خواهد 
زد. پی��ش از ای��ن ق��رار بود 
می��زان کارت های اعتباری به 
40 درصد برسد، یعنی 80 تا 
100 میلی��ون کارت اعتباری 
داش��ته  وج��ود  جامع��ه  در 
باشد اما متاس��فانه این تعداد 
هم اکن��ون دو میلی��ون کارت 

اس��ت. در عین حال، در سال 
86 دولت مصوبه ای داشت که 
براساس آن، نظام بانکی ملزم 
بود کارت ه��ای اعتباری را به 

میزان کافی گسترش دهد.
ام��ا باوجود اظه��ارات این 
مق��ام بانک مرک��زی اصناف 
پذیرفتن  به  حاضر  به سادگی 
این فرمول نیس��تند. یکی از 
صاحب��ان فروش��گاه ها که از 
هم  مختلفی  کارتخوان ه��ای 
برخوردار اس��ت در این باره 
گفت:  ام��روز«  »فرص��ت  به 
وقتی ک��ه م��ن می توانم در 
ازای پ��ول نقد به مش��تریان 
بفروش��م چ��ه دلیلی  جنس 
از  اس��تفاده  ب��ا  ک��ه  دارد 
که  کنم  کاری  کارتخوان ه��ا 
مبلغی از حس��اب من کس��ر 
باید  بانک ها  به نظر من  شود. 
ممنون باشند که فروشگاه ها 
را  پ��ول  از  زی��ادی  حج��م 
در حس��اب آنها ب��ه گردش 
مثال  به ط��ور  در می آورن��د، 
در فروش��گاه من روزانه چند 
میلیون تومان پول رد و بدل 
می شود که اگر قرار باشد در 
قب��ال آن کارمزد بدهم، رقم 
واقعا درش��تی می شود و من 
زیر بار آن نمی روم و مطمئنا 
بقیه صاحبان فروشگاه ها هم 
نخواهن��د  را  موض��وع  ای��ن 

پذیرفت. 

با وجود برخی گمانه ها درباره توقف طرح اعالم شد

دریافت کارمزد از کارتخوان ها با فرمول جدید

ریی��س پژوهش��کده پول��ی و 
بانکی در پاسخ به سوالی درباره 
انح��الل ش��ورای پ��ول و اعتبار 
گفت: ش��ورای پول و اعتبار جزو 
ارکان و قان��ون بان��ک مرک��زی 
اس��ت. خبر انحالل را نشنیده ام 
و چنین چیزی در دستور نیست.
به گزارش تسنیم، فرهاد نیلی 
در نشس��ت خب��ری چهارمی��ن 
بانک��داری  س��االنه  همای��ش 
پرداخت  نظام های  و  الکترونیک 

که در بانک مرکزی برگزار شده 
بود، اظهار داش��ت: دوش��نبه و 
سه ش��نبه هفته آینده )ششم و 
هفتم بهمن ماه( این همایش در 

برج میالد برگزار خواهد شد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه راهب��ری 
نظام های پرداخ��ت در تمام دنیا 
از وظایف اصلی بانک های مرکزی 
اس��ت، گفت: همایش سال جاری 
با سال های قبل تفاوت چشمگیر 
دارد. در ای��ن همای��ش در حوزه 

تالقی فناوری و بانکداری اقداماتی 
انجام شده است، تاکید رییس کل 
بان��ک مرک��زی این ب��ود که این 
همای��ش را به بانک��داری تبدیل 
کنی��م بنابراین در ای��ن همایش 

بانکداری تقویت شده است.
ریی��س پژوهش��کده پول��ی و 
بانک��ی بان��ک مرکزی ب��ا تاکید 
بانکداری  اکوسیس��تم  براینک��ه 
در ای��ن همای��ش تقویت ش��ده 
اس��ت، ادامه داد: بنابراین مرکز 

ثق��ل همایش امس��ال بانکداری 
اس��ت. عالوه بر آن وجه تجاری 
و حرک��ت بانک ه��ا نی��ز در این 
همای��ش مهم اس��ت. چالش ها 
را در ای��ن همای��ش در قال��ب 

گفت وگو مطرح خواهیم کرد.
نیلی ضمن اش��اره ب��ه اینکه 
چشم انداز نظام مالی کشور یکی 
از گفت وگوهای چالشی و کلیدی 
کشور اس��ت که در این همایش 
ب��ا حض��ور ریی��س کل بان��ک 

مرک��زی، وزیر اقتص��اد و رییس 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
برگزار خواهد ش��د، تصریح کرد: 
کارت های  درخصوص  همچنین 
گفت وگوهای��ی  نی��ز  اعتب��اری 
خواهیم داشت، ما 200 میلیون 
بدهی دس��ت مردم و 1/5 تا دو 
میلیون کارت دست مردم داریم 
درحالی که باید تس��هیالت خرد 
را در قالب کارت های اعتباری به 

مردم بدهیم.

از  بلومبرگ  براس��اس گزارش 
دادوس��تد فلزات گرانبها، قیمت 
ط��ال در هفته اخیر با 4.7 درصد 
افزایش، نقره برای تحویل فوری 
با 0.9 درصد کاهش به 17 دالر و 
63 سنت و نرخ لحظه ای پالتین 
ب��ا 0.4 درصد کاه��ش به هزار و 
262 دالر و 45 س��نت در ه��ر 
اونس رسید.به گزارش اقتصادنیوز 
به نقل از بلومبرگ، قیمت طال در 
هفت��ه اخیر 4.7 درص��د افزایش 
براس��اس گزارش  اس��ت.  داشته 
بلومبرگ در هفته ای که گذشت 
ب��رای  ش��اخص لحظ��ه ای دالر 
نخس��تین بار در پنج هفته اخیر 
تضعیف ش��د. کاه��ش در قیمت 
کااله��ا این ح��دس و گم��ان را 
افزایش داده است که شاید فدرال 
رزرو از تصمیم قبلی خود مبنی بر 
افزایش نرخ بهره صرف نظر کند. 
نرخ به��ره ف��درال رزرو از س��ال 
2008 در حدود رقمی نزدیک به 
صفر ثابت بوده اس��ت، آمارها در 
16 ژانویه نشان داد که نرخ تورم 

از دو درص��د مدنظ��ر فدرال رزرو 
کمتر اس��ت.طال برای تحویل در 
ماه فوریه هزار و 275 دالر در هر 
اونس در بازار آتی فلزات نیویورک 
معامله ش��د، بازار نیوی��ورک در 
ش��انزدهم ژانویه زمانی که قیمت 

ط��ال ه��زار و 276 دالر به هزار و 
282 دالر در ه��ر اون��س رس��ید 
تعطیل ش��د. این تعطیلی تا روز 

19 ژانویه ادامه دارد.
نقره برای تحویل فوری با 0.9 
درصد کاهش ب��ه 17 دالر و 63 

س��نت در ه��ر اونس رس��ید که 
اندکی کمتر از حداکثر قیمت 18 
دالری خود بود که در هفته پیش 
ثبت ش��د. نق��ره در هفته ای که 
گذش��ت 7.8 درصد رشد قیمت 
داشته است که بیشترین مقدار، 

از آگوست سال 2013 بوده است.
ن��رخ لحظه ای پالتی��ن با 0.4 
درص��د کاهش به ه��زار و 262 
دالر و 45 س��نت در ه��ر اونس 
رس��ید، این کاه��ش قیمت در 
پ��ی افزایش قیم��ت پالتین در 
16 ژانوی��ه تا ه��زار و 272 دالر 
در هر اونس اس��ت که بیشترین 
مقدار از اکتبر سال 2014 بوده 
اس��ت. قیمت یک اونس پالتین 
دیروز معادل 0.9882 اونس طال 
فروش رفت که کمترین میزان از 

آوریل 2013 بوده است.
قیم��ت پاالدی��وم نیز ب��ا 0.8 
درصد کاهش ب��ه 752 دالر در 
هر اونس رسید. قیمت هر اونس 
پاالدی��وم در روز 16 ژانویه رقم 
746 دالر و 10 س��نت را ثب��ت 
کرد ک��ه کمترین می��زان خود 
از م��اه اکتبر بوده اس��ت. قیمت 
پاالدی��وم در هفت��ه منته��ی به 
16 ژانویه با 5.6 درصد بیشترین 
کاهش را از سپتامبر سال 2014 

داشته است.

شورای پول و اعتبار منحل نمی شود

طی هفته گذشته

طال گران شد، نقره و پالتین ارزان

سه شنبه
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دریچه خبر

گزارش 2

خبرنــامه

مجوز بانک مرکزی به بانک ها برای 
سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس

بان��ک مرک��زی جمه��وری اس��المی ای��ران در 
بخش��نامه ای اع��الم ک��رد، بانک ه��ا و موسس��ات 
اعتب��اری ب��ا رعایت حدود مقرر در دس��تورالعمل 
ام��کان  از  اعتب��اری  موسس��ات  س��رمایه گذاری 
س��رمایه گذاری در صندوق ه��ای س��رمایه گذاری 

مشترک برخوردارند.
به گزارش دیروز ایرنا از پایگاه اطالع رسانی بازار 
س��رمایه، بان��ک مرکزی جمهوری اس��المی ایران 
 در بخش��نامه ای ب��ه ش��ماره 98/285893 مورخ 
27 دی ماه 93 اعالم کرده که بانک ها و موسسات 
اعتباری از امکان س��رمایه گذاری در صندوق های 
س��رمایه گذاری مش��ترک با رعایت حدود مقرر در 
اعتباری  موسس��ات  س��رمایه گذاری  دستورالعمل 

برخوردارند.
در متن این بخشنامه آمده است: یکی از مهم ترین 
عوامل موثر در رش��د و توس��عه اقتصادی هر کشور 
تجهی��ز بهین��ه منابع ب��ا اس��تفاده از پس اندازهای 
یکای��ک آحاد آن کش��ور اس��ت، در همین راس��تا، 
صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان یکی از 
نهادهای نوظهور در بازارهای مالی می توانند س��هم 
عمده ای در جمع آوری پس اندازهای اشخاص به ویژه 
وج��ود خرد و به تبع آن تامین منابع مالی مورد نیاز 
بنگاه های اقتصادی داش��ته و مآال نقش شگرفی در 

رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا کنند.
صندوق های س��رمایه گذاری مش��ترک، نهادهای 
مال��ی تخصصی هس��تند ک��ه با ه��دف جمع آوری 
سرمایه های خرد در س��طح جامعه و هدایت آنها به 
سوی فعالیت های مولد اقتصادی تاسیس می شوند.

این صندوق ه��ا عالوه بر کارک��رد اصلی خود که 
بدان اشاره شد، منشأ اثر فراوان در زمینه هایی چون 
مه��ار تورم، تعمیق و گس��ترش بازار س��رمایه، رفع 
کمبودهای نقدینگی ش��رکت های س��رمایه گذاری، 
ج��ذب س��رمایه های خارجی و نیز تس��هیل فرآیند 
خصوصی سازی و عمومی کردن اقتصاد کشورها نیز 

هستند.
ب��ه موجب این بخش��نامه اعالم م��ی دارد بانک ها 
و موسس��ات اعتباری غیربانک��ی می توانند با رعایت 
حدود مقرر در دستورالعمل مذکور، نسبت به خرید 
واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری 
مشترک و ایضا س��رمایه گذاری در آنها اقدام کنند. 
ضمنا متذکر می ش��ود از تاریخ ابالغ این بخش��نامه، 
مفاد بخشنامه شماره 120175/90 مورخ 23 مرداد 

90 این بانک کان لم یکن تلقی می شود.

ثبات نرخ ارز در گرو مدیریت 
کنترلی بانک مرکزی

یک کارش��ناس اقتصادی، افزایش مجدد نرخ ارز 
را ناش��ی از ش��وک روانی افت قیمت نفت و نامعلوم 
ب��ودن نتیجه مذاکرات هس��ته ای دانس��ت و گفت: 
برای برون رفت از این مش��کل، بانک مرکزی باید با 
مدیریت و سیاست کنترلی شرایط را برای ثبات نرخ 

ارز در یک بازه زمانی مشخص، تعیین کند.
ش��اهین ش��ایان آرانی در گفت وگو با ایرنا با بیان 
اینک��ه تثبیت نرخ ارز یکی از مهم ترین ش��اخص ها 
برای ایجاد ثبات در بازار و اقتصاد هر کش��ور است، 
افزود: برهمین مبنا، تمام دنیا تالش می کنند تا نرخ 
ارز را با مدیریت در بازه زمانی مش��خص، ثابت نگه 

دارند.
وی آرامش مردم و بازار را ناش��ی از ثبات نرخ ارز 
عنوان کرد و اظهار داش��ت: در ب��ازاری که نرخ ارز 
ثابت باش��د، تولیدکنندگان و تج��ار می توانند برای 
تولید یا واردات و صادرات خود برنامه ریزی درستی 
تدوی��ن کنند که همین امر باع��ث اصالح نرخ ها در 

بازار و کاهش نرخ تورم می شود.

شگفتی های فلز زرد
تمام طالی کش��ف شده در زمین از ابتدای تاریخ، 
کمت��ر از 175 هزار ت��ن تخمین زده می ش��ود که 
می توان با آن مکعبی س��اخت که هر وجه آن طولی 

معادل 20.7 متر داشته باشد.
به گ��زارش اقتصادنیوز، طال، عنصری ش��یمیایی 
با نماد )Au( اس��ت که به صورت طبیعی در جهان 
یافت می شود. دانشمندان می گویند طال تحت فشار 
  )supernovas( ش��دید موج��ود در ابرنواختره��ا

تولید شده است.
انفجارهای ستاره منجر شده است تا ذرات طال در 
فضا پرتاب ش��ده و در نهایت با گازها و صخره هایی 
ترکیب شدند که بعدها منظومه شمسی ما را ایجاد 

کردند.
بیش��تر طالی موجود در زمی��ن در زمانی که کره 
زمین س��یاره ای مذاب بوده است در آن ذوب شده و 
در ح��ال حاضر در هس��ته آن به صورت مذاب یافت 
می ش��ود که خارج از دسترس انس��ان است. معادن 
طالی��ی که بر س��طح زمین پیدا می ش��وند احتماال 
باقیمانده از بمباران س��طح زمین توسط سیارک ها 
و شهاب های آسمانی است. تمام طالیی که از زمان 
آغاز تمدن بش��ر روی کره زمین کش��ف شده است 
کمت��ر از 175 هزار ت��ن تخمین زده می ش��ود که 
می توان با آن مکعبی س��اخت که هر وجه آن طولی 

معادل 20.7 متر داشته باشد.
ب��ا اینکه مقداری از طالهای در دس��ت بش��ر در 
طول تاریخ در دریاها غرق ش��ده است اما تمام آنها 
تا به امروز دس��ت نخورده باقی مان��ده، این به خاطر 
آن است که طال به لحاظ شیمیایی بی اثرو غیر فعال 
و در مقابل پوس��یدگی و اکسیداسیون مقاوم است. 
طال فلزی با چگالی بس��یار باال همچنین نرم و قابل 

انعطاف است.
از دیگر ش��گفتی هایی که در م��ورد طال می توان 
گفت این اس��ت که با یک اونس طال که معادل 31 
گرم اس��ت، می توان س��طحی به مس��احت 30 متر 
مربع را پوش��اند، همچنین با این مقدار طال می توان 

رشته ای به طول 80 کیلومتر ساخت.

قیمتنوع ارز 

3,500دالر امریکا

4,100یورو

5,320پوند انگلیس

2,950دالر کانادا

956درهم امارت

4,020فرانک سوئیس

1,524لیر ترکیه

935ریال عربستان

1,025رینگت مالزی

11,900دینار کویت

568یوان چین

57روپیه هند

296,000ین ژاپن

2,084دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

12,766اونس طال

454,000مثقال طال

104,707طالی 18 عیار

1,028,000سکه بهار آزادی

1,035,000سکه طرح جدید

515,000سکه نیم

272000سکه ربع

175000سکه گرمی

اعالم اسامی برندگان طرح »نقد 
کنید، هدیه بگیرید« بانک پاسارگاد 

 بان��ک  پاس��ارگاد در راس��تای تکریم مش��تریان و 
بهره مندی از نظرهای س��ازنده ای��ن عزیزان، در جهت 
افزایش کیفیت خدمات، برندگان س��ومین دوره طرح 

»نقد کنید، هدیه بگیرید« را اعالم کرد.
براس��اس این گزارش در این طرح که طی فراخوانی 
از تاریخ 23 اردیبهش��ت تا پایان مرداد سال جاری به 
طول انجامید، تعداد کثیری نقد و پیش��نهاد از س��وی 
مش��تریان به بانک پاسارگاد ارس��ال شد که از بین آنها 
350 نقد، به عنوان نقدهای برتر انتخاب ش��دند. از بین 
ای��ن تعداد، 15 نقد طالیی، 35 نق��د نقره ای، 70 نقد 
برن��زی و 230 نقد منتخب برگزیده ش��دند که به هر 
یک از آنها، به ترتیب 10 میلیون ریال، هفت میلیون و 
500 ه��زار ریال، پنج میلیون ریال و یک میلیون ریال 

به عنوان هدیه اهدا شد. 
گفتنی اس��ت مش��تریان می توانند ب��رای آگاهی از 
اسامی سایر برندگان به سایت بانک پاسارگاد به آدرس 

www.bpi.ir مراجعه کنند.

بانک دی موفق به دریافت نشان 
رهبری منابع انسانی اروپا شد

بانک دی به عنوان نخس��تین بان��ک ایرانی موفق به 
دریافت جایزه نشان رهبری منابع انسانی اروپا از سوی 

آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا شد.
بانک دی در هشتمین کنفرانس توانمندسازی منابع 
 B  انس��انی که صبح دیروز در تهران برگزار شد، نشان
 European HR 2014( رهبری منابع انسانی اروپا
Leadership Award(  از س��وی آکادمی مدیریت 
European HR Manag e )ننابع انس��انی اروپا 

ment Academy(  به بانک دی اعطا شد.
 این نش��ان که از س��وی بنیاد توانمندس��ازی منابع 
انس��انی ایران ب��ه نمایندگی از آکادم��ی اروپا به دکتر 
احمد ش��فیع زاده تقدیم ش��د، برای نخستین بار است 

که به یک بانک ایرانی تعلق می گیرد.

آغاز به کار کنفرانس فرصت های 
ویژه اقتصادی با حمایت بانک انصار 

 کنفران��س دو روزه فرصت ه��ای وی��ژه اقتص��ادی 
و تج��اری ای��ران و عراق با ه��دف معرفی ظرفیت های 
تج��اری و اقتصادی دو کش��ور و راهکاره��ای افزایش 
مراودات تج��اری میان ایران و ع��راق با حمایت بانک 
انص��ار در مح��ل همایش ه��ای بین الملل��ی دانش��گاه 

شهیدبهشتی آغاز به کار کرد.
 این کنفران��س با خیرمقدم دکت��ر بابک ضیا، عضو 
هی��ات علمی دانش��کده کارآفرینی دانش��گاه تهران و 
معرفی برنامه ها و اهداف توسط دکترسنجابی شیرازی 
دبیرعلمی آغاز ش��د و سپس آقای رستم قاسمی، دبیر 
س��تاد توس��عه اقتصادی ایران و عراق و مشاور معاون 
اول رییس جمه��ور، جعف��ر الحمدانی ریی��س اتحادیه 
اتاق ه��ای بازرگانی ع��راق، یحیی آل اس��حاق رییس 
اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و ع��راق و ناصر کنعانی 
رییس ستاد ویژه عراق در وزارت امور خارجه به ترتیب 
پیرام��ون ظرفیت های همکاری، الزامات و نحوه ارتقای 

همکاری ها و نقش بانک ها و... سخنرانی کردند.

سکه 1,035,000 تومان
بازارس��که و ارز دیروز هم روند افزایشی را تجربه کرد و 
با نوسانات آرامی همراه بود.روز گذشته دالر 3500 تومان 
و پون��د 5320 تومان و یورو4100توم��ان را دید.این در 
حالی اس��ت که قیمت طالی 18 عی��ار 104,707تومان 
و س��که طرح جدید 1,035,000 تومان و س��که نیم هم 
515 هزارتومان قیمت خورد.هر اونس طالی جهانی هم 

به قیمت 12,766 دالر عرضه شد.

نرخنــامه

بانک نــامه

نسیم نجفی
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توافق ایران و عراق برای تبادل 
الکترونیکی اطالعات گمرکی

با تواف��ق گمرکات ای��ران و عراق مبادل��ه اطالعات 
گمرکی میان طرفین به صورت الکترونیکی شد.

به گزارش ایرن��ا از رواب��ط عمومی گم��رک ایران، 
مقدم��ات این تواف��ق در دیدار جاس��م حکیم، رییس 
کل گمرکات عراق با مس��عود کرباس��یان، رییس کل 
گمرک ای��ران در تهران فراهم و مقرر ش��د تا با حضور 
یک هیات گمرکی از عراق جزییات این طرح بررس��ی 

و اجرایی شود.
رییس کل گمرکات عراق همچنین پیش��نهاد داد تا 
گمرکات دو کشور برای آسان تر شدن تجارت، اطالعات 

گمرکی را الکترونیکی مبادله کنند.

سیاست روحانی، زمینه ساز سفر 
گردشگران خارجی به ایران

محسن قریب، مدیرعامل گروه هتل های ایرانگردی 
و جهانگردی با اشاره به همه گیر بودن درآمد و پایداری 
اشتغال در صنعت گردش��گری، گفت: سیاست دکتر 
حس��ن روحانی و دولت تدبی��ر و امید در مناس��بات 
بین المللی، زمینه حضور بیشتر گردشگران خارجی در 

کشورمان را فراهم کرده است.
او اف��زود: دولت در بره��ه کنونی روی گردش��گری 
حس��اب ویژه ای باز کرده تا این صنعت در آینده نقش 

موثری در اقتصاد کشور داشته باشد.
وی با بیان اینکه اس��تقبال گردش��گران خارجی از 
ایران در شش ماه از سال صورت می گیرد، تصریح کرد: 
امکانات نامناس��ب و پذیرایی افراد غیرحرفه ای از این 
میهمانان، می تواند فرصت حضور آنها در کشورمان را 

به تهدید تبدیل کند.

صادرات 198 میلیون دالری کاال از 
خراسان شمالی

یحیی نیک��دل، رییس س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تجارت اس��تان خراس��ان ش��مالی اعالم کرد: میزان 
صادرات کاالهای تولیدی این استان در 9 ماهه نخست 
س��ال ج��اری 198 میلی��ون دالر بوده که نس��بت به 
مدت مشابه سال قبل از رش��د 56 درصدی برخوردار 
بوده اس��ت. او با بیان این نکته که رشد وزنی صادرات 
کاالهای این اس��تان در س��ال جاری نس��بت به زمان 
مشابه سال قبل 27 درصد بوده است، افزود: امیدواریم 
میزان صادرات کاال از این استان در سال جاری به مرز 

250میلیون دالر برسد.

مجوز نسل س��ه و چهار تلفن 
هم��راه چن��د ماهی اس��ت که 
توسط وزارت ارتباطات به همه 
اپراتورهای موبایلی داده شده و 
تمام ارائه دهندگان این خدمات 
سعی دارند تا از بازار رقابت عقب 
نمانند و تجهیزات خود را هرچه 
س��ریع تر به دست مش��ترکان 
خود برس��انند. اما خبر هایی از 
ورود نسل پنجم تلفن همراه نیز 
شنیده می ش��ود و این در حالی 
است که هنوز س��ه اپراتور تلفن 
  4G 3 وG همراه کشور خدمات
خود را تحت پوشش کامل خود 
قرار نداده اند و مش��غول تغییر و 
تحول در تجهیزات قدیمی خود 
برای ارائه این خدمات هستند. 

با این حال، مسئوالن ارتباطی 
کشور به تازگی از ارائه خدمات 
نس��ل پنجم صحب��ت کرده اند 
و گفته ان��د ک��ه ت��ا ش��ش ماه 
دیگ��ر برنامه ریزی های��ی برای 
ارائ��ه خدمات 5G  نیز ش��کل 
می گی��رد.  محمد خوانس��اری 
ریی��س پژوهش��گاه ارتباطات 
و فن��اوری اطالع��ات گف��ت: 
ای��ن پژوهش��گاه در ت��الش 
ب��رای بسترس��ازی الزم ب��رای 
بومی س��ازی و به کارگی��ری 
BigData در کش��ور اس��ت 
که در این راس��تا ب��ا برگزاری 
همایش های مختل��ف درصدد 

شناساندن این فناوری هاست. 
وی با بی��ان اینک��ه در حوزه 
فن��اوری نوین، توس��عه صنعت 
و بومی س��ازی را بای��د مدنظر 
داش��ت، گفت: در جایگاه کالن 
بحث خدمات، اس��تانداردها و 
زیرس��اخت های م��ورد نیاز در 
هر فناوری باید بررس��ی شود و 
پس از آن الزم است به موضوع 
آم��وزش، پژوه��ش و تروی��ج 
فناوری های نوظه��ور پرداخته 

ش��ود. با توج��ه به گس��ترش 
فناوری های نوین در جهان، لزوم 
بسترس��ازی برای بومی سازی 
و به کارگی��ری ای��ن داده ه��ا 
در کش��ور احس��اس می شود.   
رییس پژوهش��گاه ارتباطات و 
فناوری اطالعات ب��ا بیان اینکه 
در بحث فناوری ه��ای نوظهور، 
آینده نگری و آینده پژوهی جزو 
اهداف این پژوهش��گاه اس��ت، 
افزود: درخصوص ورود به نسل 
پنج��م ش��بکه های مخابراتی و 
موبایل برای ش��ش م��اه دیگر 
برنامه ری��زی الزم انجام ش��ده 
است.  وی با اش��اره به برگزاری 
همای��ش  بیگ دیت��ا ب��ا هدف 
توس��عه صنع��ت فناوری های 
نوظه��ور، در مورد بی��گ دیتا و 
فرصت هایی که این فناوری در 
کش��ور می تواند به وجود آورد، 
گفت: کاربرد داده های عظیم در 
تحلیل داده های بدون ساختار به 
منظور پیش بینی و بهینه سازی 
آین��ده ضروری اس��ت ت��ا دهه 
اول س��ال 2000 داده ه��ا اکثرا 
ساختارمند بودند اما به واسطه 
حض��ور اینترنت ام��روزه بیش 

از 80 درص��د از داده ه��ا بدون 
س��اختار هس��تند که از طریق 
رسانه های اجتماعی و وبالگ ها 
تولی��د می ش��وند؛ در این میان 
ایران یکی از تولید کنندگان این 
نوع داده هاس��ت و باید بررسی 
ش��ود ک��ه از ب��ازار 25 میلیارد 
دالری داده ه��ا چه س��همی به 
ایران تعلق دارد. حمید پژوهش، 
کارشناس شبکه های ارتباطی 
درباره زیرساخت مناسب برای 
ارائه خدمات نس��ل پنج موبایل 
به »فرصت امروز« گفت: شبکه 
تلف��ن همراه به دلیل اس��تفاده 
کمتر از کابل وابستگی کمتری 
به زیرساخت های اساسی دارد و 
چون خدمات خود را به وس��یله 
امواج به دس��ت مشترکان خود 
می رساند برای تعمیر و تعویض 
تجهیزات، این ش��بکه هزینه و 

وقت کمتری را می طلبد. 
وی افزود: ام��ا اینکه خدمات 
5G یا همان LTE-A به زودی 
ب��ه اپراتور ها بیاید ب��ه نظر من 
کمی خارج از منطق است، زیرا  
در حال حاضر کش��ورهایی که 
پیش��رو در ارائ��ه خدم��ات روز 

هس��تند، هنوز از 5G به صورت 
فراگیر استفاده نکرده اند. 

این کارش��ناس درباره نحوه 
ارائ��ه ان��واع نس��ل های تلف��ن 
هم��راه در دنی��ا گف��ت: تجربه 
مخابرات��ی دنیا این گونه اس��ت 
که هر 10 س��ال نسل جدیدی 
از ش��بکه های ارتباط��ی ظهور 
می کن��د. نخس��تین نس��ل از 
مخابرات بی س��یم که ارتباطات 
آنال��وگ را مدیری��ت می کرد، 
در دهه 1970 توس��عه یافت و 
نس��ل دوم نیز در دهه 1990 با 
امکان انتقال اطالعات به صورت 
دیجیتال سر برآورد. همزمان با 
آغاز قرن بیست ویکم، نیم گامی 
به س��مت نسل س��وم ارتباطی 
برداشته شد و اس��تاندارد 2/5 
موبای��ل رونمایی ش��د که نرخ 
انتقال اطالع��ات را از 14/4در 
نسل دوم به 15 تا 40 کیلوبیت 
بر ثانیه رس��اند.  پژوهش اظهار 
کرد: کش��ور های کره جنوبی و 
ژاپن المپیک زمس��تانی 2018 
و المپیک تابس��تانی 2020 را 
برای راه اندازی خدمات نس��ل 
پنجم ارتباطی در نظر گرفته اند 

و اق��دام جدی اتحادی��ه اروپا با 
س��رمایه گذاری 900 میلی��ون 
دالری در زمین��ه تحقیق��ات 
نس��ل پنجم ارتباط��ی گویای 
این اس��ت ک��ه دولت ه��ا برای 
دس��تیابی هرچه س��ریع تر به 
استانداردس��ازی ب��ا یکدیگ��ر 
رقابت می کنند که این نش��ان 
از جایگاه فناوری در دید کالن 

دارد. 
وی افزود: اما ای��ن روند برای 
کش��ور ما که تازه ب��ه خدمات 
3G روی آورده اس��ت و آن هم 
به طور نصفه نیمه انجام ش��ده 
کم��ی زود اس��ت که به س��راغ 
خدمات 5G  برویم، مگر اینکه 
از اپراتور ها و س��خت افزارهای 
جدید استفاده کنیم که آن هم 
با توجه به هزینه گزاف آن بعید 
به نظر می رسد.  این کارشناس 
درباره هزینه اس��تفاده از نسل 
پنجم ارتباطی گف��ت: افزایش 
در سرعت انتقال اطالعات باید 
قادر به کاهش چشمگیر هزینه 
خدمات مخابراتی باشد. بسیج 
دانش��گاه های آلمان و انگلیس 
بر س��ر استاندارد س��نجی نسل 
پنج��م را باید نخس��تین اقدام 
اجرایی کش��ورهای اروپایی در 
راستای توس��عه خدمات نسل 
پنج��م و ب��ه منظ��ور افزایش 
ظرفیت شبکه های همراه برای 
تبادل ترافیک دانست که رویه 
مشابهی نیز در بین کشورهای 
آس��یایی چین، ک��ره جنوبی و 
ژاپ��ن ب��رای استانداردس��ازی 
خدمات این نسل داشته است. 

وی افزود: از هم��ه این ها که 
بگذری��م هن��وز کمپانی ه��ای 
تولید کننده تلفن همراه و تبلت 
از خدمات 5G روی محصوالت 
خود پشتیبانی نمی کنند و این 
حکای��ت از آن دارد ک��ه هنوز 
فاصله زیادی تا اس��تفاده عموم 

از این خدمات است.

با وجود اجرای نیمه تمام نسل سوم، مسئوالن از ارائه نسل پنجم سخن می گویند 

5G همبهایرانمیآید؟
تجارت 

گردشگری 

صادرات 

اتاق بازرگانی 

محمد ممتازپور 

نهاوندیان عنوان کرد 

منعی برای اعزام هیات تجاری به 
آمریکا وجود ندارد

 رییس دفتر رییس جمهور خبر اع��زام هیات تجاری 
بزرگ ایران ب��ه آمریکا را تایید یا تکذی��ب نکرد و گفت: 
منعی برای اعزام هیات های تج��اری ایران وجود ندارد. 
به گزارش مه��ر، محمد نهاوندی��ان در جمع خبرنگاران 
گفت: خوشبختانه آن گونه که شاخص ها نشان می دهد، 
نرخ رشد س��رمایه گذاری در ایران با افزایش مواجه بوده 
و آنچه که پیام رونق تازه در اقتصاد ایران هم هست، در 
دو فصل متوالی نش��انگر رش��د اقتصادی است که ایران 
توانسته است در کالن های اقتصاد آن را تجربه کند. وی 
افزود: رش��د متوالی اقتصاد ایران در دو فصل نشانگر آن 
اس��ت که ایران می تواند حرکت جذب سرمایه گذاران را 
آغاز کرده و برای آنها برنامه ریزی جدی کند. رییس دفتر 
رییس جمهور تصریح کرد: در داخل ایران نیز سرمایه های 
س��رگردان زیادی وجود دارند که از بازاری به بازار دیگر 
می غلتند و گاهی افزایش قیمت ایجاد می کنند در حالی 
که اگر حس اعتماد به سرمایه گذاری وجود داشته باشد، 
این سرمایه ها به عامالن مولد اقتصادی تبدیل می شود. 
به گفته نهاوندیان، برای س��رمایه گذاران خارجی نیز از 
این باب که در منطقه و اقتصاد جهانی، ایران ویژگی های 
شاخص و سودآوری دارد، به نظر می رسد سرمایه گذاری 
جذاب باش��د که می تواند جذب آنها مکمل خوبی برای 
س��رمایه گذاران داخلی بوده تا با یک دیپلماس��ی فعال 
زمینه همکاری ه��ای اقتصادی با دنیا فراهم ش��ود. وی 
اظهار داش��ت: حرکت مهم در این زمین��ه بهبود محیط 
کسب و کار است که یکی از آسیب هایی به شمار می رود 
که در گذشته رنج بسیاری از آن دیده ایم؛ به این معنا که 
تغییر مکرر قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیمات یک شبه 
آفت اقتصاد ایران بود، اما در سیاس��ت های جدید دولت 
تاکید بر ثبات در سیاس��ت ها به چشم می خورد. رییس 
دفتر رییس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اعزام یک 
هیات بزرگ تجاری از س��وی ایران به کشور آمریکا، این 
مطلب را تایید یا تکذیب نکرد و در پاسخ گفت: به هر حال 
سیاست ایران همواره گسترش همکاری های اقتصادی 
بوده اس��ت تا بتواند با همه محدودیت ها و تحریم هایی 
که برای مش��ارکت س��الم در پروژه های سرمایه گذاری 

محدودیت ایجاد می کند، مقابله کند.



در خالل برنامه های پرتعداد 
وزیر راه و شهرسازی در هفته 
حمل و نق��ل، فع��االن جاده ای 
در ایران چالش��ی ترین جلسه 
را با آخوندی برگ��زار کردند.

نیاز به تامی��ن امنیت، بهبود 
وضعی��ت کیف��ی و نظارت��ی 
جاده ه��ا، تامی��ن حداقل های 
صنفی م��ورد نی��از رانندگان 
ام��کان و  ایج��اد  و فع��االن، 
تسهیالت برای سرمایه گذاران 
بخ��ش خصوص��ی در عرصه 
راه��ی و از همه مهم تر، ایجاد 
ش��رایط الزم برای نوسازی و 
بهسازی ناوگان تنها بخشی از 
خواسته های فعاالن جاده های 
کشور از وزیر راه و شهرسازی 

بود. 
س��ال های  در  چن��د  ه��ر 
برنامه ریزی های  ب��ا  گذش��ته 
ص��ورت گرفته برای باال بردن 
امنیت جاده ها بخش عمده ای 
از  غیر اس��تاندارد  ن��اوگان  از 
عبور و مرور منع شدند وعمال 
توان  ش��رکت ها  از  بس��یاری 
عرضه محصوالت جدید خود 
را ب��ه دلیل نقص ه��ای فنی 
پی��دا نکردن��د، ام��ا همچنان 
بح��ث امنیت به عنوان یکی از 
مورد  شاخصه های  اصلی ترین 
نیاز در راه ه��ای ایران مطرح 

است.
ه��ر چن��د از س��ال 1384 
ب��ا برنامه ری��زی چن��د جانبه 
و هم��کاری پلی��س راهور با 
س��ازمان راهداری آمار تلفات 
ب��ه  رو  ای��ران  در  ج��اده ای 
کاهش گذاشته و در سال های 
منفی  روندی  همواره  گذشته 
داش��ته اس��ت اما وقوع تعداد 
زیادی از تصادفات س��همگین 
در جاده های ایران در هش��ت 
ماهه ابتدایی امسال نیز بیش 
از 10هزار نفر از ایرانیان را به 
کام مرگ کش��انده و عمال در 
ازای ای��ن تصادفات به میزان 
س��قوط 30 هواپیم��ا با 300 

سرنشین ثبت کرده است.
این مسئله باعث شد تالش 
بسیاری از سازمان ها در دولت 
برنامه ریزی  ص��رف  یازده��م 
ب��رای کاهش آم��ار تصادفات 

جاده ای شود.
با برگزاری مداوم جلس��ات 
کمیس��یون ایمن��ی راه ه��ا و 
سرکشی چند باره وزیر به این 
جلس��ات، امید برای رساندن 

کشور به برنامه های بلند مدت 
در اه��داف باالدس��تی مطرح 

شده است.
ه��ر چن��د هن��وز یک��ی از 
برای  پیش نیازها  اصلی تری��ن 
این مس��ئله که همگام کردن 
وس��ایل نقلی��ه بین ش��هری 
وس��ایلی  اصلی ترین  به عنوان 
که در جاده ه��ای ایران فعال 
اس��تانداردهای  ب��ا  هس��تند 
و  مان��ده  باق��ی  جهان��ی 
ی��ک  از  مناب��ع  محدودی��ت 
س��و و ارائه نش��دن ب��ه موقع 
دیگ��ر  س��وی  از  تس��هیالت 
باعث ش��ده همچن��ان درصد 
قابل توجهی از وس��ایل نقلیه 
عموم��ی ای��ران از آنچه عمر 
می ش��ود  خوانده  اس��تاندارد 
فاصله زیاد داشته باشد. طبق 
اعالم رسمی سازمان راهداری 
کش��ور، در حال حاضر از 20 
هزار دستگاه اتوبوس فعال در 
ایران قریب به 7000 دستگاه 
از استانداردهای موجود نزول 
کرده و این یعنی بیش از یک 
س��وم از اتوبوس های فعال در 

ایران فرسوده اند.
اتوبوس ها  میانگی��ن  عم��ر 
نیز از 12 س��ال گذشته و در 
صورت ارائه نش��دن طرح های 
جدی قطعا این سن از شرایط 

کنونی نیز فراتر خواهد رفت.
ه��ر چن��د مع��اون دفت��ر 
مس��افر  و  ب��ار  حمل و نق��ل 
سازمان راهداری در گفت وگو 
ب��ا »فرصت ام��روز«، از طرح 
برای  س��ازمان  این  بلند مدت 
نوس��ازی ناوگان خب��ر داده و 
اعالم کرده اس��ت با توجه به 
تسهیالت در نظر گرفته شده 
در قانون بودجه س��ال 1393 

وزارت  مناب��ع  از  اس��تفاده  و 
نف��ت می ت��وان امید داش��ت 
در س��ال های آینده ش��رایط 
رانندگان  روی  پیش  جدیدی 
اتوبوس قرار گی��رد، اما آنچه 
در واقعی��ت ش��کل گرفته با 
زیادی  فاصله  برنامه ریزی ه��ا 
دارد.در حالی ک��ه طبق آمار 
رسمی سازمان حداقل 7000 
اتوب��وس ب��ه نوس��ازی فوری 
احتیاج داش��ته و باید به عمر 
اس��تاندارد بازگردند، وضعیت 
تولید کش��ور چی��ز دیگری را 
آمارهای  نشان می دهد. طبق 
اعالم شده در 9 ماهه ابتدایی 
امس��ال تنه��ا 362 اتوب��وس 
جدید تولید شده که این آمار 
در دو ماه گذشته نیز با توجه 
به شرایط پیش آمده در مسیر 
خودروسازان  تقریبا به حالتی 

نیمه تعطیل در آمده است.
از  نش��ان  موض��وع  ای��ن 
بناس��ت  اگ��ر  ک��ه  دارد  آن 
ش��رایط  از  ای��ران  ن��اوگان 
گرفته  فاصل��ه  ام��روز خ��ود 
ب��ه اس��تانداردهای مدنظر  و 
دولتم��ردان نزدیک ش��ود یا 
باید موانع موجود بر س��ر راه 
تولیدات داخلی حذف شود یا 
با فراهم آوردن مقدمات الزم 
تامین تسهیالت شرایط  برای 
 ب��رای واردات ن��اوگان جدید 

فراهم شود.
ه��ر چن��د تاکن��ون باره��ا 
لزوم نوس��ازی ن��اوگان که از 
س��وی فعاالن ح��وزه و چه از 
س��وی دولتمردان اعالم شده 
اما هنوز در عمل تس��هیالت 
مدنظر رانندگان در نوس��ازی 
خودروهایش��ان فراهم نیامده 

است.

 خبری از تسهیالت 
نوسازی نیست

تعاونی های  اتحادیه  رییس 
مس��افربری کش��ور ب��ا بیان 
اینک��ه ب��رای بهب��ود اوضاع 
حمایت ه��ای  بای��د  ن��اوگان 
ج��اده ای  صنع��ت  ب��ه  الزم 
کشور روانه شود، اظهار کرد: 
بس��یاری از فعاالن این حوزه 
که س��رمایه های خود را وارد 
جاده ها می کنن��د توقع دارند 
مورد  حمایت ه��ای  حداق��ل 
نیاز از سوی دولت را در کنار 
کنند. چیزی  احس��اس  خود 
س��ال های  در  متاس��فانه  که 
گذش��ته کمتر دیده ش��ده و 
عمال شرایط سخت اقتصادی 
و تورم باال فشار کار در عرصه 
دو  را  عموم��ی  حمل و نق��ل 

چندان کرده است.
در  عام��ری  احمدرض��ا 
گفت وگو ب��ا »فرصت امروز«، 
قابل  افزای��ش  تصریح ک��رد: 
توجه نرخ تورم در س��ال های 
گذش��ته قیم��ت تمام ش��ده 
بی��ن  عموم��ی  خودروه��ای 
ب��ه ش��کل  نی��ز  ش��هری را 
محسوس��ی افزایش داد و کار 
را ب��ه جایی رس��اند که عمال 
دریافت  ب��ا  حتی  رانن��دگان 
توان  نی��ز  تس��هیالت  برخی 
بهب��ود وضعی��ت خودروهای 
خ��ود را نداش��تند.چند برابر 
شدن قیمت تمام شده بعضی 
از اتوبوس ه��ا درکنار افزایش 
محس��وس قیم��ت س��وخت 
هدفمندی  اج��رای  دنبال  به 
یارانه ها باعث ش��ده بسیاری 
از سرمایه گذاران رغبتی برای 
ورود به حم��ل ونقل عمومی 

نداشته باشند.

به گفته وی، هر چند دولت 
یازده��م تالش کرده در طول 
برگزاری  با  گذش��ته  ماه های 
و شنیدن  مش��ترک  جلسات 
عرصه  فع��االن  درددل ه��ای 
ش��رایط کاری آنه��ا را بهبود 
بخش��د اما ب��ه دلی��ل فراهم 
نشدن ش��رایط برای پرداخت 
تس��هیالت به رانندگان عمال 
تغییر  کل��ی جاده ه��ا  فضای 

چندانی نکرده است.
عام��ری خاطرنش��ان کرد: 
ناوگان عمومی  اگر نوس��ازی 
بی��ن ش��هری در برنامه های 
دولت جایگاه ویژه ای داش��ته 
باش��د و به عنوان یک اولویت 
به آن نگاه ش��ود قطعا باید با 
همراهی و هم��کاری منابع و 
موسس��ات مالی همراه شود.

تسهیالت  رسیدن  صورت  در 
رانن��دگان  دس��ت  ب��ه  الزم 
وضعیت  داشت  امید  می توان 
اتوبوس ه��ا از مح��دوده خطر 
خارج شده و بار دیگر حرکت 
در مسیر استاندارد قرار گیرد.

برگ��زاری جلس��ات متعدد 
وزرای اقتصادی دولت یازدهم 
با فعاالن بخش خصوصی این 
امید را به وجود آورده که خأل 
اختالف نظرها  س��اله  چندین 
می��ان ای��ن دو قط��ب اصلی 
اقتصاد ایران با یک نگاه همه 

جانبه پر شود.
ه��ر چن��د محدودیت های 
آم��ده  به وج��ود  بودج��ه ای 
درمسیر دولت و البته طرح ها 
و برنامه های��ی ک��ه عملیاتی 
شدن آنها به چند سال زمان 
احتیاج دارد نتیجه محسوسی 
را در ماه ه��ای گذش��ته برای 
فع��االن در جاده ه��ای ایران 
ب��ه هم��راه نداش��ته اس��ت، 
ام��ا بح��ث اس��تفاده از توان 
موسسات مالی در حمایت از 
سرمایه گذاران خرد در عرصه 
حمل و نقل عمومی و استفاده 
از امکان��ات صندوق توس��عه 
ملی و وزارت نفت باعث شده 
امید در  بارقه های  نخس��تین 
بین فعاالن این صنعت ایجاد 

شود.
هر چن��د هنوز اتوبوس های 
فع��ال در ای��ران ب��ه مانن��د 
گذش��ته و با س��نی باالتر از 
اس��تانداردها فعالند، اما شاید 
دولت  اقتص��ادی  تبصره های 
بتوان��د پس از س��ال ها چراغ 
حم��ل ونقل عمومی را س��بز 

کند.

زنگ خطر پیری ناوگان بین شهری به صدا در آمد

توقف تولید، نرسیدن تسهیالت، فرسودگی 7000 اتوبوس

محمدهاش���م بت ش�����کن، 
از  بان��ک مس��کن  مدیرعام��ل 
ابالغ مصوب��ه پرداخت وام 30 
میلیونی مسکن مهر تا 1۵ روز 
آین��ده خب��ر داد و گفت: ۵00 
ه��زار واح��د نیمه تمام ش��امل 

دریافت این وام می شوند.
ب��ه گ��زارش پای��گاه خبری 
شهرس��ازی،  و  راه  وزارت 
محمدهاشم بت ش��کن با اشاره 
به تصوی��ب افزای��ش مبلغ وام 
مسکن مهر از 2۵ به 30 میلیون 

تومان گفت: ای��ن افزایش وام، 
۵00 ه��زار واح��د از پروژه های 
نیمه تمام را شامل می شود و از 
محل س��قف ۵00 هزار میلیارد 
ریال خ��ط اعتباری ای که برای 
وام س��اخت مس��کن مه��ر در 
اختیار بانک مس��کن قرار دارد، 

مصوب شده است.
مس��کن  بان��ک  مدیرعام��ل 
با بی��ان اینک��ه هن��وز مصوبه 
ش��ورای پول و اعتب��ار به بانک 
مس��کن ابالغ نش��ده، افزود: به 

محض اینکه ابالغ ش��ود، بانک 
آمادگی دارد ب��رای آنکه زودتر 
فروش اقس��اطی به پایان برسد 
ای��ن می��زان افزای��ش وام را به 
متقاضی��ان واحدهای نیمه تمام 

پرداخت کند.
وی با بیان اینکه شورای پول 
و اعتب��ار حداکث��ر ت��ا 1۵ روز 
آین��ده این مصوب��ه را به بانک 
مسکن ابالغ می کند، ادامه داد: 
شرایط دریافت وام 30 میلیونی 
عین��ا هم��ان ش��رایط وام 2۵ 

میلی��ون تومانی اس��ت. افرادی 
که مش��مول دریافت اضافه وام 
می ش��وند، از سوی وزارت راه و 
شهرسازی و بانک مسکن، احراز 
شرایط و معین شده و می توانند 

این مبلغ را دریافت کنند.
بت شکن درباره وام بازسازی 
بانک  گف��ت:  فرس��وده  باف��ت 
مرک��زی ب��ا توج��ه ب��ه اینکه 
بار زی��ادی به دلی��ل پرداخت 
وام های مس��کن مه��ر بر دوش 
بان��ک مس��کن اس��ت، تصمیم 

گرفت تا ب��ار جدیدی را به این 
بان��ک تحمیل نکند و 22 بانک 
دیگ��ر اعم از خصوصی و دولتی 
غی��ر از بان��ک مس��کن را عامل 
اجرای��ی پرداخ��ت تس��هیالت 
بازس��ازی بافت فرسوده کرد. با 
این حال بانک مسکن داوطلبانه 
اعالم کرد ک��ه می تواند لیدر و 
سیاس��ت های  هماهنگ کننده 
مالی بانک ه��ای عامل پرداخت 
باف��ت  بازس��ازی  تس��هیالت 

فرسوده باشد.

ابالغ مصوبه پرداخت وام ۳۰ میلیونی مسکن مهر تا ۱۵ روز آینده
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افت 62.۱ درصدی صدور 
پروانه های ساختمانی در تهران

پروانه های س��اختمانی در ش��هر تهران در سه ماهه 
دوم س��ال 93 نسبت به مدت مش��ابه سال قبل 62.1 
درصد افت داش��ت به طوری که صدور تعداد پروانه های 
ساختمانی از ش��ش هزار و 93 پروانه در سه ماهه دوم 

سال 92 به دو هزار و 308 پروانه رسیده است.
براساس گزارش نماگرهای اقتصادی که از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی انتشار یافته است، روند نزولی 
صدور پروانه های ساختمانی در شهر تهران از سه ماهه سوم 
سال 92 شروع ش��ده به طوری که در سه ماهه سوم سال 
92 منهای 7.2، سه ماهه چهارم 92 منهای 42.8 درصد، 
سه ماهه نخس��ت و سه ماهه دوم س��ال جاری به ترتیب 
۵0.2 و 62.1 درصد رشد منفی داشته است. همچنین در 
شهرهای بزرگ هم رشد منفی در زمینه صدور پروانه های 
ساختمانی مشاهده می شود. این مناطق در سه ماهه سوم 
سال 92 دارای رش��د منفی 17.7درصدی بوده و در سه 
ماهه دوم سال جاری به منهای 34.4 درصد رسیده است. 
رشد منفی در کل مناطق شهری کشور در مدت یادشده 
)س��ه ماهه سوم 92 تا س��ه ماهه دوم 93( از منهای 1۵.4 
به منهای 39.1 درصد رس��یده اس��ت. درحالی که صدور 
پروانه های س��اختمانی از س��ه ماهه سوم سال 92 با رشد 
منفی مواجه بوده است، شاخص بهای خدمات ساختمانی 
با رشد 20.7درصدی در سه ماهه دوم سال 93 مواجه شد. 
همچنین شاخص بهای تولیدکننده مصالح ساختمانی در 

زمان یادشده رشد ۵.9 درصدی داشته است.
رکود اقتصادی که از س��ال های 90 و 91 در کش��ور 
ش��روع ش��د تاثیر نامطلوب خود را بر همه بخش های 
اقتصادی از جمله بخش مسکن ایجاد کرد به طوری که 
رون��د رکود را می توان در تعطیلی واحدهای اقتصادی، 
بیکاری کارگران واحدها و همچنین رکود خریدوفروش 

مسکن و افت ساخت و سازها مشاهده کرد.
کارشناس��ان معتقدند: زمانی که اقتصادی به سمت 
رکود می رود تبعات ناشی از این رکود را باید سال های 
آتی مش��اهده کرد و تردیدی نیست که بخش مسکن 

هم جدا از سایر بخش های اقتصادی نیست.

هشدار به متقاضیان خرید 
واحدهای مسکن مهر در بازار آزاد

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت 
به خریدوفروش واحدهای مس��کن مهر در بازار آزاد به 
متقاضیان هش��دار داد و گفت: متقاضیان حتما نسبت 
ب��ه ثبت مراح��ل نقل و انتقال مل��ک در واحد حقوقی 

امالک شرکت عمران شهرهای جدید اقدام کنند.
به گزارش ایلنا، حس��ن ولی پور با اشاره به تخلفاتی که 
ممکن اس��ت در روند فروش واحدهای مس��کن مهر رخ 
دهد، تاکید کرد: اوال متقاضیان مطمئن ش��وند کسی که 
خود را مالک معرفی می کند، واقعا مالک واحدهای مسکن 
مهر اس��ت یا نه. وی ادامه ادامه: دوما ممکن است مالکی 
واحد خود را به چند نفر بفروش��د و بعد هم به ش��رکت 
عمران مراجعه و از امتیاز خود انصراف دهد در این صورت 

خریداران متضرر دسترسی به فروشنده هم ندارند.
ولی پور با بیان اینکه هش��دار می ده��م خریداران از 
انعقاد قرارداد در بنگاه ها و خانه ها به صورت غیر قانونی 
و ح��ذف انج��ام مراحل تعریف ش��ده، بپرهیزند، ادامه 
داد: تاکی��د می کنم باید خرید واحدهای مس��کونی با 
طی فرآیند حذف مالک و فروش��نده و جایگزین شدن 
خریدار جدید انجام ش��ود وگرنه احتمال بروز تخلفاتی 

مانند فروش یک واحد به چند نفر زیاد است.
مدیرعامل ش��رکت عمران شهر جدید پردیس با اشاره 
ب��ه ارزش افزوده ای که مس��کن مهر پردیس نس��بت به 
سایر ش��هرهای جدید دارد، تاکید کرد: بنگاه های زیادی 
در س��طح ش��هر پردیس وج��ود دارد که نش��ان دهنده 
خریدوفروش و تقاضای زیاد در این شهر است. وی اظهار 
کرد:  معتقدم با توجه به ارزش افزوده ای که مس��کن مهر 
پردیس دارد، واحدهای مس��کونی این شهر برای مالکان 
س��ودده می شود. ولی پور از تحویل 20 هزار واحد مسکن 
پردیس تا پایان س��ال منوط به آماده بودن زیرساخت ها، 
خبر داد و گفت: آمادگی تحویل 20 هزار واحد مس��کن 
مهر پردی��س به متقاضیان را تا پایان س��ال داریم اما به 
شرط اینکه زیرساخت های آب، برق، گاز وفاضالب تامین 
ش��ود. ولی پور ادامه داد: این 20 هزار واحد آماده تحویل 

مربوط به فازهای 3، 9 قدیم، 7 و 11  است.

تاثیر کاهش صدور پروانه ساخت بر 
درآمدهای شهرداری قابل انکار نیست

عضو هیات رییس��ه ش��ورای ش��هر تهران با اشاره به 
تاثی��ر کاهش صدور پروانه س��اخت در منابع درآمدی 
ش��هرداری تهران گفت: مگر می ش��ود کاهش بیش از 
۵0درصدی پروانه س��اخت در درآمدهای ش��هرداری 

تاثیری نداشته باشد. 
به گ��زارش مهر، ابوالفض��ل قناعت��ی در واکنش به 
س��خنان معاون شهرسازی ش��هردار تهران که کاهش 
صدور پروانه س��اخت را در درآمد های شهرداری بی اثر 
دانس��ته بود گف��ت: هنوز بخش��ی از مناب��ع درآمدی 
ش��هرداری که در بودجه سال 93 پیش بینی شده بود 
تامین نش��ده اس��ت و این به دلی��ل وضعیت اقتصادی 

کشور و کاهش ساخت و ساز است. 
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود بودجه شهرداری 
تهران در س��ال آینده 1۵ تا 20 درصد نس��بت به سال 
گذش��ته افزایش پیدا کند، گفت: اگ��ر این افزایش در 
درآمدهای پایدار باش��د ش��ورا مخالفتی ن��دارد اما اگر 
در بخش درآمده��ای غیر نقدی ک��ه منابعش  برای ما 
چندان مش��خص نیس��ت این افزایش رخ دهد شورا با 

آن مخالفت خواهد کرد. 
عضو هیات رییس��ه شورای اسالمی ش��هر تهران در 
ادامه با انتقاد از کمبود پارکینگ در برخی مجتمع های 
بزرگ تج��اری گفت: هنگام س��اخت ای��ن مجتمع ها 
پیوس��ت فرهنگ��ی، ترافیک��ی دیده نش��ده بلکه فقط 
پیوس��ت اقتصادی مجتمع دیده ش��ده است. این عضو 
ش��ورای ش��هر تهران ادامه داد: مسئوالن شهرداری در 
مجتمع های تجاری فقط به دنبال آمال خود هستند و 

به تبعات پیش آمده برای مردم فکر نمی کنند. 

دولت پروژه های نیمه تمام را با ارائه 
تسهیالت واگذار کند

عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه بخش خصوصی 
از پروژه های نیمه تمام دولتی با ش��رط ارائه تسهیالت 
استقبال می کند، گفت: باید بپذیریم که اکثر پروژه های 
عمرانی نیمه تمام سودده نیستند بنابراین دولت برای 

جذب سرمایه گذار باید شرایط را منطقی تر کند. 
به گزارش ایلنا، علی اکبر آقایی ادامه داد: بازگش��ت 
سرمایه در حوزه سرمایه گذاری روی پروژه های عمرانی 
بسیار طوالنی است، بنابراین سرمایه گذاران با ورود به 
این پروژه ها باید ریس��ک زیادی را متحمل ش��وند اما 

دولت می تواند این ریسک را کاهش دهد. 
وی ش��رط تکمیل بیش از دو هزار پروژه نیمه تمام 
عمرانی را جذب سرمایه گذار بخش خصوصی دانست 
و گفت: تا دولت ش��رایط را برای ورود سرمایه گذاران 
داخلی و خارج��ی جذاب نکند، بخ��ش خصوصی هم 

سرمایه خود را وارد این حوزه نمی کند. 
این نماینده مجلس با تاکی��د براینکه واگذاری های 
پروژه هایی با برگشت سرمایه طوالنی مدت تنها با ارائه 
تسهیالت و مشوق های دولتی امکان پذیر است، گفت: 
دولت باید با پرداخت مطالبات معوق پیمانکاران خود، 
شرایط را برای بازگشت دوباره س��رمایه گذاران به این 

حوزه فراهم کند.  

۱۱۰ فروند هواپیمای کشور زمینگیر 
است

به گزارش تسنیم، حمید حبیبی، معاون استاندارد 
سازمان هواپیمایی کش��وری با بیان اینکه 248 فروند 
هواپیما در ناوگان هوایی کش��ور وجود دارد، گفت: از 
این تعداد 138 فروند فعال هس��تند.  وی با بیان اینکه 
حدود 8۵ درصد از هواپیماهای ن��اوگان هوایی باالی 
1۵ س��ال س��ن دارند، تصریح کرد: اکثر هواپیماهایی 
که س��ن باالیی دارند به دلیل مس��ائلی از جمله عدم 
پشتیبانی قطعات، گراند )زمینگیر( شده اند.  وی  اظهار 
کرد: براساس دس��تورالعمل جدید تاسیس و فعالیت 
ش��رکت های هواپیمایی ایرالین های داخل��ی باید به 
سراغ هواپیماهایی بروند که متوسط سن ناوگان آنها را 
کاهش دهد و به زیر 1۵ سال برساند. البته با این واقعیت 
روبه رو هس��تیم که هنوز دسترس��ی به این هواپیماها 
سخت است.  به گزارش تسنیم، یکی از بندهای توافق 
ژنو تامین قطعات هواپیماهای مسافری ایرانی بود تا به 
این ترتیب بخش قابل توجهی از هواپیماهای زمینگیر 
شده ناوگان هوایی فعال شود. این در حالی است که با 
گذشت بیش از یک سال اتفاق امیدوارکننده ای در این 
بخش روی نداده و کارشکنی های کشورهای غربی در 

خصوص تامین قطعات هواپیما همچنان ادامه داد. 

احتمال لغو مجوز اترک ایر
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم 
و راز و جرگالن گفت: در صورت عدم پایبندی شرکت 
هواپیمایی اترک، مجوز پرواز این ش��رکت لغو خواهد 
شد.  به گزارش ایسنا، قاسم جعفری با اشاره به بررسی 
ش��کایت درخصوص عدم پایبندی این شرکت نسبت 
به تعهدات پروازی خ��ود به فرودگاه بجن��ورد، اظهار 
کرد: در صورتی که این ش��رکت برنامه پروازی خود را 
به صورت مرتب انجام ندهد مجوز آن لغو می شود.  وی 
تاکید کرد: رییس هواپیمایی کشور نیز با موافقت خود 
این نظر را اعالم کرده است.  شرکت هواپیمایی اترک 
سال گذشته در این اس��تان راه اندازی شد اما تاکنون 
حتی یک پرواز نیز به این استان نداشته است و این امر 
موجب ش��د تا نماینده بجنورد، به کمیسیون اصل 90 
شکایت داشته باش��د که طی هفته گذشته در مجلس 

مورد بررسی قرار گرفت. 

راهکار جبران کسری بودجه 
عمرانی 

علی آزاد، دبیر انجمن شرکت های راهسازی با بیان 
اینکه پروژه های عمرانی متناسب با پولی که در کشور 
موجود اس��ت، اجرا می ش��ود گفت: به طور طبیعی با 
کاهش درآمدهای نفتی، تعداد پروژه های عمرانی هم 
کاهش پیدا می کن��د. به گزارش مهر، وی با اش��اره به 
اینکه وقتی درآمد یک کشور کاسته شود، روی تمامی 
روند آن تاثیر می گذارد، بیان کرد: در چنین شرایطی 
باید راه��کار دیگری برای حفاظت از زیرس��اخت های 
توسعه در کشور و احداث پروژه های ضروری پیدا کرد.

آزاد، یکی از راهکارهایی را که در گذشته هم به دولت 
پیشنهاد شده بود، دریافت هزینه از استفاده کنندگان 
از راه ها دانست و افزود: همان طور که هرچه آب یا برق 
استفاده شود، باید پول آن را بپردازند، برای استفاده از 

راه ها هم باید هزینه پرداخت شود.
دبیر انجمن شرکت های راهس��ازی افزود: نمی توان 
برای ه��ر بخ��ش از راه ها عوارض��ی تعیین ک��رد تا از 
رانندگان پول بگی��رد، بنابراین باید ی��ک درصدی از 

قیمت بنزین برای راهسازی اختصاص داده شود.
وی تصریح ک��رد: به عنوان مثال، اگ��ر قیمت بنزین 
لیت��ری 1400 تومان باش��د، می ت��وان 400 تومان را 
برای راهس��ازی و راهداری اختص��اص داد، همچنین 
متناس��ب با هر باری که در جاده ها توس��ط کامیون ها 
و تریلی ها حمل می ش��ود می توان سهمی را در بارنامه 

در نظر گرفت.
آزاد با اش��اره به راهکار دیگر برای تامین هزینه های 
راهسازی گفت: می توان از مسافرانی که از اتوبوس های 

بین شهری استفاده می کنند، عوارض دریافت کرد،

حکم تخریب 
۱2 موردساخت و ساز غیرمجاز 
به مساحت 2۰ هکتار روز 
دوشنبه با حضور نمایندگان 
دستگاه های قضایی، نیروی 
انتظامی و شهرداری مشهد 
در اراضی کمربند سبز 
مشهد در منطقه خسروآباد 
اجرا شد. با مصوبه شورای 
عالی شهرسازی، حریم شهر 
مشهد توسعه یافت و 8۰ 
روستای اطراف آن که به 
سکونتگاه های غیررسمی 
تبدیل شده بودند، از این 
پس جزو این شهر محسوب 
می شوند. بنابر این مصوبه، 
شهرداری مشهد موظف 
است نسبت به ایجاد یک 
مدیریت مستقل درباره 
رسیدگی به سکونتگاه های 
غیررسمی اقدام کند.

جواد هاشمی 



میزان مصرف س��رانه شیر در 
کش��ورهای توس��عه یافته بیش 
از 300 کیلوگ��رم و در برخ��ی 
کش��ورها مانن��د هلن��د، نروژ، 
س��وئد، دانم��ارک و نیوزیلن��د 
بی��ش از 500 کیلوگرم اس��ت. 
ب��ا این می��زان مص��رف باالی 
شیر اما همچنان مسئوالن این 
افزایش مصرف  برای  کش��ورها 
سرانه تالش می کنند. در کشور 
ما میزان مصرف س��رانه ش��یر 
در خوش��بینانه ترین حال��ت به 
ح��دود 85 کیلوگرم می رس��د، 
اما محاسبات نشان می دهد که 
این میزان کمتر از 70 کیلوگرم 

است. 
مص��رف ش��یر و لبنی��ات در 
سال های اخیر و پس از اجرای 
یارانه ها  هدفمندس��ازی  قانون 
که با حذف یارانه شیر از تولید 
و مصرف همراه بود، نس��بت به 
س��ال های پی��ش از آن تا 22 
مصرف  کاهش  موج��ب  درصد 
س��رانه ش��یر در کش��ور ش��د. 
افزایش قیمت شیر و لبنیات و 
همچنین کاهش توان اقتصادی 
مردم در این سال ها، شیر را به 
تدری��ج به ی��ک کاالی لوکس 
تبدیل می کند که تنها بخش��ی 
از اقش��ار پردرآم��د جامع��ه به 
خرید و مصرف آن قادر خواهند 
ب��ود. ای��ن درحالی اس��ت که 
برخی از محققان اعالم می کنند 
90 درصد مردم ایران با کمبود 
کلس��یم و 80 درص��د آنه��ا با 
کمب��ود ویتامی��ن D به عنوان 
عامل جذب حداکثری کلس��یم 

مواجهند. 
از ابت��دای امس��ال که دولت 
ب��ا افزایش 13 درصدی ش��یر 
و لبنی��ات موافقت کرد، قیمت 
ش��یر خام را نی��ز افزای��ش داد. 
طب��ق مصوب��ه دول��ت، قیمت 
شیرخام به 1440 تومان رسید 
و قرار ش��د دولت ب��ه دامداران 
یارانه تولید بپردازد. تعلل دولت 
در پرداخ��ت یارانه ش��یرخام و 
امتناع کارخانه ها و صنایع لبنی 
از خری��دن ش��یرخام با قیمت 
1440 تومان، اعتراض دامداران 
را در پی داشت و دولت را ناچار 
به خرید تضمینی ش��یرخام از 
آنه��ا کرد. این وظیف��ه برعهده 
س��ازمان تعاون روستایی کشور 
گذاشته ش��د و این سازمان در 
9 اس��تان به خرید تضمینی یا 
حمایتی شیر اقدام کرده است. 

شیرهایی که خشک 
می شوند

سروستانی،  س��لطانی  سعید 
مدیرعام��ل اتحادی��ه مرک��زی 
ب��ا  گفت و گ��و  در  دام��داران، 
ام��روز«، می گوی��د:  »فرص��ت 
خرید تضمینی شیر در 9 مرکز 
اس��تان انجام می ش��ود و تا به 
ام��روز )25 دی(، بی��ش از 25 
هزار تن شیر خام از دامداران در 
این مراکز خریداری شده است. 
وی در خص��وص مصرف این 
شیرها و بازار رسانی آنها، اظهار 
می کن��د: از ابت��دا ک��ه دول��ت 
تصمی��م ب��ه خری��د تضمینی 
شیر خام گرفت، هدفش تبدیل 
آن ب��ه شیر خش��ک و س��پس 
صادرات بود. بر همین اس��اس 
پیش بین��ی می ش��ود ت��ا پایان 
س��ال93 حدود چه��ار تا پنج 
ه��زار تن ش��یر خش��ک تولید 
ش��ود. البته شیر خش��ک تولید 
کارخانه های لبنی هم جداست. 

خرید تضمینی، تراژدی 
تولید

تجرب��ه نش��ان داده ه��ر گاه 
دول��ت ب��ه خری��د تضمین��ی 
محصولی اقدام کرده اس��ت، به 
بازار رس��انی و  دلیل نبود تفکر 
تعیین بازار هدف برای س��رریز 
تولی��د، ب��ازار داخ��ل پ��س از 
چندی دچار انباشتگی می شود 
و ب��ه دلیل عرضه زی��اد و نبود 
تقاضا، قیمت ها کاهش می یابد. 
ب��ه ای��ن ترتی��ب تولیدکننده 
متضرر می ش��ود. ای��ن تراژدی 
بخش های  در  که  سال هاس��ت 
محص��والت  تولی��د  مختل��ف 
کش��اورزی ما تکرار می شود و 

م��رغ یکی از نمونه هایی اس��ت 
که می ت��وان مث��ال زد. اکنون 
که دول��ت به خری��د تضمینی 
ش��یر اقدام کرده و این احتمال 
می رود که چون بازارهای هدف 
از پی��ش تعیین نش��ده اس��ت، 
بنابراین باید منتظر نابس��امانی 
دیگری در تولید و عرضه ش��یر 

باشیم. 
ش��یر  می گوی��د:  س��لطانی  
خش��ک های تولی��دی بای��د از 
کشور خارج ش��ود تا انباشتگی 
و س��رریز تولید ب��ازار داخل را 
به ه��م نریزد. بر همین اس��اس، 
قرار شده وزیر جهاد کشاورزی 
ب��ه همراه هیات تجاری که این 
هفت��ه به چین س��فر می کنند، 
در زمینه صادرات ش��یر خشک 
ب��ه ای��ن کش��ور رایزنی های��ی 
انجام دهن��د. البته پیش از این 
چینی ها خواس��تار واردات شیر 

خشک از ایران بودند. 

افزایش قیمت شیر 
توجیه ندارد

مرکزی  اتحادیه  مدیرعام��ل 
دام��داران، در پاس��خ ب��ه این 
پرس��ش ک��ه سیاس��ت خرید 
تضمین��ی ش��یر تا ک��ی ادام��ه 
خواهد داش��ت، اظهار می کند: 
دولت در خرید تضمینی ش��یر 
و در راس��تای اجرای ماده 33 
قان��ون افزای��ش به��ره وری، به 
وظایف قانونی خود عمل کرده 
و ب��ا حمای��ت از تولیدکنن��ده، 
تاثی��ر مثبتی روی تولید ش��یر 
گذاشته است. به گفته صفایی، 
تعاون روستایی  رییس سازمان 
کشور، این طرح همچنان ادامه 

خواهد داشت. 
در روزه��ای اخی��ر، برخ��ی 

از کارخانه ه��ای ش��یر اقدام به 
تا 30 درصدی  تخفیف های 10 
ب��ه مصرف کنن��دگان کرده اند. 
اس��ت،  ای��ن مس��ئله حاک��ی 
توان  )م��ردم(  مصرف کنندگان 
و  آمده  پایی��ن  اقتصادی ش��ان 
قدرت خریدش��ان کاهش یافته 
که صنایع لبنی را مجبور کرده 
بر خ��الف میل ش��ان اق��دام به 
کاهش قیم��ت محصول کنند. 
کارخانه های ش��یر معتقدند در 
ش��رایط کنونی، از دامداران هم 
کمتر س��ود می کنن��د و گاهی 
نه تنها حاشیه سود ندارند، بلکه 

ضرر هم می دهند. 
مرکزی  اتحادیه  مدیرعام��ل 
دامداران، با اش��اره ب��ه ناتوانی 
احتم��ال  و  م��ردم  اقتص��ادی 
حذف ش��یر و لبنیات از س��بد 
غذایی خان��وار می گوید: به نظر 
من، دالی��ل کارخانه ها مبنی بر 
توجیه نداش��تن افزایش قیمت 
شیر خام و خرید 1440 تومان، 
درس��ت اس��ت. ب��ازار کش��ش 
ن��دارد  را  قیمت ه��ا  افزای��ش 
چ��ون م��ردم توان خریدش��ان 
کاهش یافته است. اگر قیمت ها 
اس��ت  ممکن  یاب��د،  افزای��ش 
مردم این محص��ول مهم را که 
خاصیت داروی��ی و درمانی نیز 
دارد از چرخه مصرف شان خارج 

کنند. 

 بی اعتنایی دولت
به حق سود مشروع

گزارش بورس از پنج شرکت 
لبنی که در هفته های گذش��ته 
منتشر شد، نشان می دهد پگاه 
خراسان با 3/4 درصد سود، در 
بهترین ش��رایط ق��رار دارد. در 
این گ��زارش، پ��گاه اصفهان با 

2/9 درص��د، پاک با س��ه صدم 
درصد سود کرده و پگاه ارومیه 
سه درصد زیان داده و کالبر نیز 
با 12 درصد زیان در پایین ترین 

رتبه قرار گرفته است. 
ی��ک مس��ئول صنایع ش��یر 
ای��ران، در ای��ن خص��وص ب��ه 
»فرصت امروز« می گوید: با این 
وضعیت نمی دانی��م چرا دولت 
ب��ه متقاضی��ان موافقت اصولی 
می دهد؟ )موافقت اصولی یعنی 
تولید کننده باید به سود مشروع 
خود برس��د.( حال به چه حقی 
دولت از دسترسی کارخانه های 
لبنی به سود مشروع جلوگیری 
می کن��د؟ در چنی��ن وضعیتی 
که دولت س��ود مش��روع را به 
تولید  نمی شناس��د،  رس��میت 
هیچ ارزش��ی ن��دارد. میانگین 
س��ود 1/5 درص��د ب��ا تحم��ل 
ش��رایط کنونی درس��ت نیست 
و دخال��ت دولت در بازار عرضه 
و تقاضا توجیه ندارد. دولت اگر 
پول داشته باشد، می تواند بازار 
عرض��ه و تقاض��ا را در اختی��ار 
بگیرد اما وقتی نقدینگی ندارد، 
ب��ازار عرضه و تقاض��ا را باید به 

بخش خصوصی واگذار کند. 

شعبده بازی یا واقعیت؟ 
وی به خرید تضمینی ش��یر 
توس��ط دول��ت اش��اره و اظهار 
می کن��د: خری��د تضمینی باید 
در قیمت ها اثر گذار باش��د، اما 
خری��د تضمینی ش��یر تاکنون 
مجاب  را  کارخانه ها  نتوانس��ته 
به افزایش قیمت کند. دولت تا 
کی می تواند به این اقدام ادامه 
دهد؟ اگر نتواند قیمت ها را باال 
ببرد، آنگاه کارخانه ها بازار را در 
دست می گیرند و هر قیمتی که 
بخواهند می خرند و تولیدکننده 
نیز چاره ای جز ف��روش ندارد. 
این مس��ائل ن��ه ش��عبده بازی 
است و نه غیر واقعی، بلکه قابل 
پیش بینی اس��ت و بای��د آن را 

جدی گرفت. 
این کارش��ناس صنعت شیر 
ادام��ه می ده��د: دولت به جای 
دخال��ت بای��د تعام��ل ایج��اد 
می ک��رد و تنها ب��ه قدرت خود 
ات��کا نمی ک��رد. دول��ت در این 
زمین��ه اش��تباه بزرگ��ی کرده 
اس��ت. البت��ه در نی��ت خی��ر 
اما این  مسئوالن شکی نیست، 
مس��ائل با نگاه کل��ی اقتصادی 
بای��د  و  دارد  مناف��ات  دول��ت 

سریع تر چاره اندیشی شود. 

تراژدی خرید تضمینی شیرخام

وقتیشیر،خشکمیشود

میوه ه��ای  دفت��ر  مدی��رکل   
گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت 
جهاد کشاورزی گفت: اگر میوه ای 
جز موز وارد کش��ور شده، به شکل 

قاچاق آمده است.
ابوالقاسم حسن پور در گفت وگو 
با مهر با بیان اینکه تنها میوه ای که 
واردات آن مجوز دارد، موز اس��ت، 
اظهار داشت: واردات میوه ای مانند 
س��یب صرفه اقتصادی ندارد، چرا 
که قیم��ت هرکیلوگرم از این میوه 
در خارج از کش��ور دو دالر )معادل 

هفت هزار تومان( است.
وی با تاکید بر اینکه اگر میوه ای 
جز موز وارد کش��ور شده به شکل 
قاچاق آمده است، تصریح کرد: اگر 
نارنگی خارجی در بازار وجود دارد، 
به ص��ورت قاچاق به کش��ور آمده 
اس��ت، ضمن اینک��ه دو هفته قبل 
در شهرستان نایین استان اصفهان 
دو کامیون حامل این میوه کش��ف 
و منهدم شد، چرا که ممکن است 
این میوه های وارداتی آلوده باشند 

و باغات کشور را نیز آلوده کنند . 
حس��ن پور با بیان اینکه احتماال 
این میوه ها از پاکس��تان وارد کشور 
ش��ده باش��ند، در مورد این موضوع 
که به گفته برخی مس��ئوالن هنگام 
ورود م��وز به کش��ور در کارتن های 
حاوی این می��وه، میوه هایی دیگری 
نیز جاسازی می شود، گفت: احتمال 
این ام��ر وجود دارد ام��ا به هر حال 
این اقدام نیز قاچاق اس��ت و رسمی 
نیس��ت، عالوه بر این، برخورد با این 
مسئله بر عهده ستاد مرکزی مبارزه 

با قاچاق کاال و ارز است.

ای��ن مق��ام مس��ئول در وزارت 
جهادکش��اورزی با تاکی��د بر اینکه 
تولید پرتقال، نارنگی، لیموش��یرین، 
لیموترش، گریپ فروت، سیب و.. . به 
اندازه نیاز کش��ور است و هیچ نیازی 
به واردات آنها نیس��ت، افزود: واردات 
نارگیل و آناناس نی��ز مجوز دارد اما 
واردات و همچنین مصرف آنها بسیار 

محدود و عددی ناچیز است.
م��ورد س��المت  در  حس��ن پور 
میوه های وارداتی نیز گفت: اطالعی 
از این موضوع ندارم، ممکن اس��ت 
این میوه ها برای س��المتی انس��ان 

مضر باشد.
این روزها ب��ازار میوه های لوکس 
باز هم داغ ش��ده اس��ت . چند وقتی 
بود ک��ه کمتر خب��ری از میوه های 
عجیب و غریبی که زادگاه اصلی شان 
کشورهای آس��یای جنوب شرقی و 
آفریقایی اس��ت، به گوش می رسید، 
اما ح��اال این میوه ها ب��از مجدد به 
پیش��خوان برخی مغازه های لوکس، 
برگش��ته اند و البته برخی مردم نیز 

مشتریان پر و پا قرص آنها هستند.
تن��وع این میوه ه��ا و توزیع آنها 
در ب��ازار به گون��ه ای اس��ت که در 
مغازه های مرکز ش��هر نیز برخی از 
اقالم آنها را می توان دید، میوه هایی 
ک��ه البت��ه ب��ه دلیل گ��ران بودن 
قیمت ش��ان، برخ��ی از مردم حتی 
فرصت یک بار چشیدن طعم آن را 
نیز ندارند و حتی برخی نام آنها را 
نیز نمی دانند . در این راستا، به نظر 
می رس��د که دوباره جذابیت برای 
فروشندگان این میوه ها در بازار به 
وجود آمده اس��ت که آنها به سمت 

خرید این میوه ها و فروش شان در 
بازار رفته اند.

این در حالی است که چند وقتی 
بود با گران شدن دالر، این جذابیت 
در ب��ازار ب��رای میوه ه��ای لوکس 
فراهم نبود و از س��وی دیگر، دولت 
هم واردات ش��ان را ممن��وع اعالم 
ک��رده بود، البته هن��وز هم وزارت 
متولی  به عن��وان  جهادکش��اورزی 
ای��ن حوزه،  تعیین سیاس��ت های 
همچنان اعالم می کند که واردات 
میوه های لوکس ممنوع اس��ت، اما 
ب��ه هرحال ردپای ای��ن میوه ها در 

بازار به چشم می خورد.
از س��وی دیگر، برخی میوه های 
خارج��ی یا ب��ه اصط��الح وارداتی 
همچ��ون آناناس، نارگیل و موز که 
البت��ه در زم��ره میوه ه��ای لوکس 
ق��رار نمی گیرند، در ب��ازار به وفور 
یافت می ش��وند و قیمت مناسبی 
ه��م دارند، ب��ه نحوی ک��ه قیمت 
هر کیلوگرم موز مرغ��وب در بازار 
ح��دود 3900 ت��ا 4200 توم��ان 
اس��ت، نارگیل دانه ای شش تا 10 
هزار تومان عرضه می شود و آناناس 

هم بسته به اندازه و کیفیت آن، از 
دان��ه ای 15 هزار تومان تا 25 هزار 

تومان عرضه می شود.
در این می��ان، نارنگی خارجی به 
قیمت ش��ش تا هش��ت هزار تومان 
عرضه می شود و هر کیلوگرم گالبی 
خارجی رنگ و لعاب دار هم به قیمت 
هر کیلوگرم 20 هزار تومان در برخی 
مغازه های سطح شهر عرضه می شود.

اما حال و روز این میوه ها، اندکی 
ب��ا میوه های لوکس��ی ک��ه تلفظ 
نام ش��ان چندان هم ساده نیست، 
فرق می کن��د، چراک��ه آن چیزی 
ک��ه به عنوان میوه ه��ای لوکس در 
بازار عرضه می شود، نه تنها قیمت 
باالی��ی دارد، بلکه به صورت دانه ای 
فروخته می ش��ود و نه فروشندگان 
میزان باالیی از این میوه در اختیار 
دارند ک��ه کیلویی بفروش��ند و نه 
ق��درت خرید مردم ب��ه خرید یک 
کیلو میوه به قیم��ت حدود 35 تا 

60 هزار تومان، قد می دهد.
بررس��ی های میدان��ی مه��ر در 
برخ��ی میوه فروش��ی های ش��مال 
ش��هر تهران نش��انگر این است که 

میوه  درایان،  مانگوستین،  آواکادو، 
ستاره ای و میوه کاکتوس با قیمت 
بسیار باالیی عرضه می شود . قیمت 
هر دان��ه آواکادو پنج تا هفت هزار 
تومان، مانگوس��تین دانه ای 10 تا 
15 هزار تومان بس��ته به اندازه آن، 
میوه ستاره ای دانه ای چهار تا پنج 

هزار تومان عرضه می شود.
یکی از این فروشندگان می گوید: 
معموال میوه های خارجی مشتریان 
خاص خود را دارند و ما نیز می دانیم 
که باید به چه ان��دازه از چه میوه ای 
برای فروش ب��ه مغازه بیاوریم، البته 
س��فارش پذیری هم در این مورد از 
مش��تریان صورت می گیرد و بنا به 
سفارش مش��تری، میوه های خیلی 

خاص را هم می آوریم.
او می افزای��د: البته فروش��ندگان 
عم��ده ای��ن میوه ه��ا هم خ��اص و 
مشخص هس��تند و بنابراین واردات 
به صورت انحصاری به دست عده ای 
اس��ت که آنها نیز قیمت را هر طور 
که دل شان بخواهد تعیین می کنند، 
ما نیز حدود 10 تا 20 درصد سود از 
فروش این میوه ها نصیبمان می شود، 
اما به هرحال س��ود اصلی به جیب 

واردکننده می رود.
وی می افزاید: اگر ش��ما مشتری 
عادی یک فروش��نده میوه لوکس 
باش��ید، ش��اید به راحت��ی نتوانید 
برخ��ی میوه ه��ای خ��اص را پیدا 
کنی��د، اما اگ��ر به دفع��ات از فرد 
عمده فروش می��وه وارداتی خرید 
کنید، آنگاه او ه��ر میوه خاصی را 
که مش��تری ش��ما بخواهد، تامین 

خواهد کرد.

واکنش مسئوالن به جوالن میوه های لوکس در بازار

همه میوه های وارداتی به جز موز قاچاق هستند

سهشنبه
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قیمت مرغ و انواع ماهی در بازار 
ثابت ماند

 رییس اتحادیه پرنده و ماهی استان تهران گفت: 
قیمت مرغ در مراکز عمده فروش��ی پنج هزار و 400 
تومان و قیمت ماهی قزل آال 14 هزار و 500 تومان 

است.
مهدی یوس��ف خانی در گفت وگو ب��ا مهر با بیان 
اینک��ه قیمت م��رغ از هفت��ه پیش تاکن��ون تغییر 
نداشته است، اظهار داشت: قیمت این کاال در مراکز 
عمده فروش��ی پن��ج هزار و 400 توم��ان و در مراکز 

خرده فروشی پنج هزار و 900 تومان است.
وی، قیم��ت ماه��ی را نی��ز بدون تغیی��ر خواند و 
گف��ت: هر کیلوگرم ش��یر جنوب 22 ه��زار تومان، 
کپور 14 هزار تومان، قزل آال 14 هزار و 500 تومان، 
ش��یر نیزه ای 17 هزار تومان، تی��ال پیال 22 هزار و 
500 توم��ان، آمور 20 هزار تومان، آزاد ش��ش هزار 

تومان و حلوای سیاه 20 هزار تومان است.

کیفیت مرغ ایرانی باالست

محمد یوسفی در رابطه با بحث های پیرامون کیفیت 
م��رغ ایران��ی گفت: کیفیت م��رغ ایرانی در مقایس��ه با 
مرغ های وارداتی از وضعیت مناسب تری برخوردار است.

عض��و انجم��ن مرغ��داران کش��وردر گفت وگو با 
ایلنا، اظهار کرد: م��ازاد عرضه مرغ در بازار و قیمت 
نامناس��ب عرضه این محصول صنعت مرغداری را با 

مشکالت بسیاری روبه رو کرده است.
وی افزود: تولیدکنندگان مرغ با مشکالت بسیاری 
روبه رو هس��تند که قیمت ذرت و س��ویا یکی از این 
مشکالت است. یوسفی در رابطه با این اختالف قیمت 
گفت: ذرت در کش��وری مثل برزیل هزار کیلوگرمی 
150 دالر اس��ت؛ اما در ایران تا230 دالر به فروش 
می رس��د که یک��ی از دالیل این اخت��الف قیمت را 
می ت��وان هزینه ب��االی حمل و نقل ای��ن محصول به 
ایران و پس از آن از بنادر به مراکز فروش ذکر کرد. 
وی افزود: هزینه حمل و نقل هر تن ذرت 70 دالر است 
که رقم مناسبی برای واردکنندگان نیست . عضو انجمن 
مرغداران کشور در خصوص صادرات مرغ به کشورهای 
هدف اظهار کرد: قیمت تمام ش��ده برای کش��ورهای 
صادرکنن��ده مرغ مثل برزیل به مراتب کمتر از قیمت 
تمام ش��ده برای صادرکنندگان ایرانی است به همین 
خاطر برای کشوری مثل برزیل صرفه اقتصادی دارد اما 
ب��رای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی صادرات 

صرفه اقتصادی ندارد.

بانک ها پول خرید تضمینی ذرت را 
نپرداختند

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: مقصر اصلی 
ع��دم پرداخت وجوه خری��د تضمین��ی ذرت، بانک ها 
هستند که تسهیالت معادل وجوه را به مدیریت تعاون 

روستایی خوزستان پرداخت نکرده اند.
فاضل شرفی اظهار کرد: دو ماه از آغاز خرید تضمینی 
ذرت از کشاورزان خوزستانی می گذرد ولی هنوز وجوه 

خرید به حساب ذرت کاران واریز نشده است.
وی اف��زود: بانک ه��ا مصوبات دول��ت را درخصوص 
پرداخت تس��هیالت به مدیریت تعاون روس��تایی اجرا 
نمی کنند. به گزارش ایس��نا، عضو شورای مرکزی خانه 
کش��اورز کش��ور بیان کرد: باید در این دو ماه بانک ها 
تس��هیالتی را به مدیری��ت تعاون روس��تایی پرداخت 
می کردن��د ت��ا وج��وه خری��د تضمین��ی ذرت کاران را 
پرداخت کنند و از این طریق کش��اورزان بتوانند فصل 
جدید کش��ت خود را انجام دهند. ش��رفی اظهار کرد: 
تاخی��ر در پرداخ��ت وج��وه ذرت کاران به کش��اورزی 
خوزس��تان ضرب��ه وارد کرد، طوری که میزان کش��ت 
پایی��زه را کاهش داد زیرا کش��اورزان ب��ه دلیل کمبود 

نقدینگی توانایی کشت جدید را نداشتند.

تا 2سال دیگر تمام نانوایی های 
کشور آزاد پز می شوند

با اجرای بخش دوم طرح اصالح نرخ نان و ارائه مجوز 
آزاد پزی به 20 درصد نانوایی ها، گام بعدی دولت برای 

آزاد سازی  نرخ نان برداشته شد.
به گزارش ایلنا، طی هفته های گذشته بخش دوم طرح 
آزادس��ازی نرخ نان با ارائه مج��وز آزاد پزی به 20 درصد 
نانوایی ها ارائه شد در این طرح با خرید گندم و آرد به نرخ 
آزاد براساس درصد سبوس گیری، نرخ برخی از انواع نان 
مانند سنگک به بیش از 1500تومان افزایش پیدا می کند.
براس��اس بخش��ی از مصوبه 14آبان ماه امس��ال هیات 
وزیران اعالم ش��ده است، برای بهبود کیفیت نان و ایجاد 
رقابت سالم بین واحدهای نانوایی سنتی، آزادپز، فانتزی، 
نان صنعتی، حجیم و نیم��ه حجیم، حداقل 20درصد از 
مجموع آرد مصارف نانوایی ها به صورت قیمت غیریارانه ای 
توزیع می شود و قیمت فروش نان این واحد ها نیز با هدف 
افزایش رقابت و ارتقای کیفیت، از ش��مول قیمت گذاری 
مس��تثنا اس��ت. در این راس��تا، علی فاضلی، رییس اتاق 
اصناف کشور اظهار داش��ت: درصددیم تا همه نانوایی ها 
کمت��ر از دو س��ال آین��ده ط��رح آزادپزی به��ای نان را 
اجرای��ی کنند . البته این طرح به مرور انجام خواهد ش��د 
و در سراسر کش��ور اجرا می شود. بر این اساس مشخص 
نیس��ت اقدام اخیر دولت تا چه حد به بهبود کیفیت نان 
از طریق پرداخت هزینه تمام  ش��ده این محصول از جیب 
مصرف کنندگان به ویژه اقشار کم درآمد منجر خواهد شد 

و آیا در میزان مصرف نان نیز تاثیری خواهد داشت؟ 

لبنیات قربانی پالم شدند

یکش��نبه این هفته، معاون وزیر جهادکشاورزی در 
امور تولیدات دامی، نشست صمیمانه ای با خبرنگاران 
داش��ت )که در شماره دیروز به طور مفصل درباره آن 
صحبت کردیم(. این گردهمایی، حاش��یه های فراوانی 
نیز به همراه داشت که یکی از آنها صحبت از موضوع 

پالم بود.
متاس��فانه این روغ��ن گیاهی به ق��دری تنش زا و 
نگران کننده ش��ده که خبرنگاران از هر فرصتی برای 
پرس��ش درب��اره آن از مس��ئوالن مربوطه اس��تفاده 
می کنن��د. البته نباید این نکته را کتمان کرد که خبر 
اس��تفاده از پالم در ش��یر، در سطح جامعه و در میان 
مردم، موج وس��یعی را ایجاد کرد که هنوز تالطم آن 

از بین نرفته است.
مع��اون وزیر در واکنش به س��وال پالم��ی یکی از 
خبرنگاران، احتمال اس��تفاده از این روغن را در شیر 
پرچ��رب، ب��ه کل��ی رد و تاکید کرد ک��ه این موضوع 
امکان ندارد. دکتر رکنی، این گونه توضیح داد که اگر 
کارخانه ای قصد تزریق پالم در ش��یر را داش��ته باشد، 
ابتدا باید چربی طبیعی را از درون شیر استخراج کرده 
و آن را به صفر برس��اند. س��پس نوبت به افزودن این 
روغن به ش��یر می ش��ود که برای حل شدن کامل آن 
و از بین رفتن گلوله ه��ای چربی، هزینه و کار زیادی 
می ب��رد. بنابراین با نگاه کارشناس��ی ب��ه کل قضیه، 

چنین عملی برای کارخانه ها صرفه اقتصادی ندارد.
البته براس��اس مجوزه��ای اس��تاندارد، کارخانه ها 
مجاز ب��ه اس��تفاده از پالم در برخ��ی از فرآورده های 
لبنی مانند بس��تنی بودند اما با م��وج منفی به وجود 
آمده، این مجوزها نیز لغو شد. بگذریم از کارخانه های 
جدیدی که با س��رمایه گذاری برای تولید محصوالتی 
ک��ه اس��تفاده از پالم در آنها مجاز بود، خس��ارت های 
فراوانی متقبل ش��دند و مجوزهای ش��ان باطل شد، از 
س��وی دیگر، خطوط تولید انواعی از فرآورده ها هم به 

تعطیلی کشید.
گذش��ته از آن، سیر نزولی فروش لبنیات در کشور، 
کامال مشهود و نگران کننده به نظر می رسید. هرچند 
خیلی از مردم حتی نمی دانس��تند پالم چیس��ت و از 
کجا آمده اس��ت اما تحت تاثیر اخبار منفی، به گونه ای 
از لبنیات زده ش��ده بودند. اصال فرهنگ غذایی مردم 
به گونه ای اس��ت که به محض احس��اس کمی فش��ار 
مادی یا شنیدن خبری منفی درباره لبنیات، نخستین 
کاری که می کنند آن را از س��ر سفره هایش��ان حذف 
می کنن��د. این در حالی اس��ت که همیش��ه تبلیغات 
منف��ی در ارتباط با موادغذایی دیگری مانند نوش��ابه 
در رسانه ها سایه افکنده اما گویا تاثیری در تغییر نوع 

نگاه مردم به مصرف موادغذایی ندارد.
ح��ال در چنین فضایی که صحبت ه��ا و گفته های 
ض��د و نقیضی میان مردم رد و بدل می ش��ود، ادعای 
دیگ��ری از طرف رییس س��ازمان غ��ذا و دارو مبنی 
ب��ر اعالم اس��امی متخلفان پرونده پال��م، در خروجی 
رس��انه ها قرار می گیرد. این مقام مسئول گفته که در 
صورت دس��تور کتبی دادستانی، فهرست متخلفان از 

طرف این وزارتخانه اعالم عمومی خواهد شد.
حال س��وال اینجاس��ت که اگر بنا ب��ه گفته دکتر 
رکنی، هیچ تخلفی در شیر کارخانه ها صورت نگرفته، 
چط��ور در آین��ده ای نزدیک اس��امی متخلفان اعالم 
می ش��ود؟ ش��اید این گروه، جزو متخلفان��ی بوده اند 
که تنها در تولید ماس��ت دچار انحراف ش��ده اند. اگر 
این طور است پس بدنام کردن شیر پرچرب، در میان 

مردم چه سودی داشت؟ 
آن ط��ور که به نظر می رس��د، اتفاقات اخیر جز نگران 
ک��ردن مردم و کاهش مصرف لبنیات از طرف آنها هیچ 
نتیجه دیگری نداش��ت. حال باید ببینی��م بعد از اعالم 
اس��امی متخلفان، برخورد نهاده��ای نظارتی و کیفری 
ب��ا آنها چه خواهد بود؟  ای کاش هم��راه با نام کارخانه، 
نوع محصول پالمی هم منتشر می  شد تا ببینیم آیا این 
روغن تنها در ماست پرچرب مصرف شده یا شیر پرچرب 
ه��م از آن بی نصیب نمانده اس��ت؛ به ه��ر ترتیب، این 
دوگانه گویی ها جز منحرف کردن ذهن مردم هیچ نتیجه 
دیگری در پی نخواهد داشت و کاهش سرانه مصرف شیر 

در جامعه و آینده سالمت مردم را تهدید خواهد کرد.

 محصوالت لبنی ایران 
چشم انتظار امضای مسئوالن روسی

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با اشاره به 
اینکه وزرای کشاورزی دو کشور موافقت تلویحی خود را 
با صادرات محصوالت لبنی اعالم کردند، گفت: قرار بود 
ظرف 15روز طرف روس��ی مجوز ص��ادرات را امضا کند 

ولی با پایان مهلت هنوز مجوز امضا نشده است.
 اس��داهلل عس��کراوالدی در گفت وگ��و با تس��نیم، 
درب��اره وضعیت ص��ادرات محصوالت لبن��ی ایران به 
روسیه، اظهار داشت: نخستین گام برای آغاز صادرات 
محص��والت لبن��ی ایران به کش��ور روس��یه موافقت 
س��ازمان های دامپزش��کی دو کشور اس��ت که هنوز 

چنین امری صورت نگرفته است.
رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه با اشاره به اینکه 
پس از آغاز صادرات محصوالت لبنی به بازار روس��یه 
تدابیری را برای رفع مشکالت بانکی خود با این کشور 
انجام می دهیم ، گفت: در حال حاضر دو کشور روسیه 
و ای��ران در تالش برای حذف دالر از مبادالت تجاری 
خود هس��تند اما هنوز چنین امری توس��ط بانک های 

مرکزی دو کشور اجرایی نشده است.
عس��گراوالدی در ادام��ه تصری��ح ک��رد: هم اکنون 
قیمت روبل با نوس��اناتی روبه رو اس��ت که درصددیم 
با مذاکراتی از طرف روس��ی تضمین های بانکی را در 

معامالت دریافت کنیم.
وی با اش��اره ب��ه اینکه در کنار ای��ن موضوع حتی 
تعرفه ه��ای گمرکی محص��والت دو کش��ور هم باید 
بازبینی ش��ود، افزود: به محض موافقت طرف روس��ی 
با آغاز صادرات محصوالت لبنی در تعرفه گمرکی این 

محصوالت هم بازنگری هایی انجام می شود.

یادداشت

لبــنیات

دام

خبــر

وحید زندی فخر

مولود غالمی



رییس جمه��وری ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
دس��تیابی ب��ه ه��وای س��الم و مطلوب 
به کمک هم��ه مردم نی��از دارد، گفت: 
مشکالت زیس��ت محیطی فراوانی وجود 
دارد ک��ه در یک س��ال و نی��م گذش��ته 
اقدام��ات فراوانی برای ح��ل آنها انجام 
شده است . حجت االسالم حسن روحانی 
روز دوش��نبه و ب��ه مناس��بت روز هوای 
پاک پ��س از حض��ور در قطار ش��هری 
»مترو« برای رسیدن به محل کار اظهار 
ک��رد: پی��ش از ای��ن و در دوران قبل از 
ریاس��ت جمهوری گاهی اوقات از وسیله 
نقلی��ه عموم��ی اس��تفاده می ک��ردم و 
مترو وس��یله خوبی اس��ت که در اختیار 
مردم ق��رار گرفته و س��الیان بس��یاری 
برای راه اندازی آن تالش ش��ده اس��ت . 
رییس جمه��وری پی��ش از ش��رکت در 
جلس��ه ش��ورای عالی محیط زیست که 
ام��روز برگ��زار می ش��ود، اف��زود: امروز 
استفاده مس��ئوالن از وسایل حمل و نقل 
عموم��ی به مناس��بت روز ه��وای پاک 
نمادین اس��ت، برای اینک��ه مردم توجه 
کنن��د ک��ه باید ب��ه یک هوای س��الم و 
مطلوب برسیم و یکی از راه های رسیدن 
به این نقطه اس��تفاده از وس��ایل نقلیه 
عمومی و اس��تفاده کمتر از وسایل نقلیه 

شخصی است.
روحان��ی ض��رورت توج��ه ب��ه زمین، 
آب و ه��وای پاک را خاطرنش��ان و اظهار 
امیدواری ک��رد که این روز آغاز توجهی 
از سوی مردم و مسئوالن برای مبارزه با 
آلودگی هوا و تالش همگانی و دلسوزانه 

برای رسیدن به نقطه مطلوب باشد.

رییس جمهوری در پاس��خ به س��والی 
در خصوص صحبت ه��ای رییس جمهور 
با م��ردم در داخل قطار ش��هری گفت: 
این اتفاق بس��یار خوب بود که ناگهان با 
جمعیتی روبه رو شویم که خواسته هایی 
دارند و از پیش درباره اولویت هایشان نیز 
فکر نکرده اند . برخی از این خواسته ها که 
مطرح ش��د، قابل پیگیری اس��ت . برخی 
درباره سیاس��ت خارجی نظر داشتند و 
می خواس��تند که مذاکره ادامه داش��ته 
باش��د، برخ��ی درب��اره ش��رایط مترو و 
ازدحام و ش��لوغی بیش از حد در برخی 
س��اعات گالیه داش��تند، برخی راجع به 
دانش��گاه و کنک��ور و مش��کالت مقاطع 
کارشناسی ارش��د و دکترا نظریه هایشان 
درب��اره  خانم��ی  و  کردن��د  مط��رح  را 
اخ��الق عموم��ی در جامع��ه و اقداماتی 
که باید انجام ش��ود، س��خن گفت . الزم 
ب��ه ذکر اس��ت، در این حضور س��رزده، 
رییس جمه��وری ب��ه هم��راه معصوم��ه 
ابتکار، رییس س��ازمان محیط زیس��ت، 
حد فاصل ایستگاه آزادی تا ایستگاه امام 
علی )ع( را با قطار ش��هری طی کردند و 
رییس جمهوری با ق��رار گرفتن در کنار 
م��ردم، پ��ای صحبت های آنها نشس��ت 
و دیدگاه هایش��ان را درباره مس��ائل روز 

شنید.
در این روز دیگر مسئوالن کشور نیز از 
مترو استفاده کردند . محمد جواد ظریف، 
وزیر ام��ور خارج��ه و علی اکبر صالحی، 
ریی��س س��ازمان انرژی اتم��ی از جمله 
کس��انی بودند ک��ه در روز هوای پاک با 

مترو در شهر جا به جا شدند . 

تی��م ملی فوتبال ایران ب��ا برتری یک بر صفر برابر امارات به عنوان صدرنش��ین راهی 
دور یک چهارم نهایی جام ملت های آس��یا ش��د . پس از این پیروزی س��رمربی تیم ملی 
ایران با ابراز خرسندی از موفقیت شاگردانش گفت: آنها نمایشی فوق العاده برابر امارات 
داشتند . کارلوس کی روش پس از پیروزی یک بر صفر تیم ملی ایران برابر امارات گفت: 
پیش از هر چیز می خواهم به این نکته اش��اره کنم که امش��ب تنها پاسخگوی سواالت 
درباره بازی با امارات هس��تم و درباره چیز دیگری صحبت نمی کنم . امروز ش��اهد یک 
بازی خیلی خوب بودیم و خوش��حالم که موفق ش��دیم پیروز میدان شویم . اعتقاد دارم 
تی��م ملی امارات بهترین تیم غرب آسیاس��ت و آنها امروز ی��ک فوتبال عالی ارائه دادند . 
بازیکنان آنها در کارهای ترکیبی خوب بودند و فراموش نمی کنیم که چند س��ال اس��ت 
کنار هم بازی می کنند و همدیگر را می شناسند . به خاطر این بازی خوب به آنها تبریک 
می گوی��م . در درج��ه دوم به بازیکنان خودم تبریک می گویم . آنه��ا آماده بودند تا پیروز 
ش��وند و گذشت را در آنها دیدم . بازیکنان من فوق العاده تالش کردند و شاید اماراتی ها 
در تع��داد پ��اس بیش��تر از ما بودند ولی ما ب��ه لحاظ تیمی بهتر بودی��م و در این بازی 

احساسی، پیروز شدیم.
س��رمربی تیم ملی ایران در پاسخ به س��والی درباره اظهارات سرمربی امارات و اینکه 
گفت ایران به کمک داوری تیمش را شکس��ت داده است، بیان کرد: نمی خواهم چیزی 
بگویم که در نهایت به جریمه ش��دنم توس��ط AFC منجر ش��ود . فقط فکر می کنم که 
بازی بسیار خوبی را از دو تیم دیدیم و رقابت میان دو تیم از سطح خوبی برخوردار بود . 
صحب��ت دیگری در این باره ندارم ام��ا این را هم بگویم که زمانی درباره داوری صحبت 
می کن��م که از لح��اظ فیزیکی و روانی بازیکنانم به خطر بیفتند، زیرا همیش��ه پش��ت 

بازیکنانم هستم و حامی آنها محسوب می شوم.
ک��ی روش در پاس��خ به اینکه تیم ملی به خوبی دف��اع می کند هر چند تعداد حمالت 
این تیم زیاد نیس��ت ولی به خوب��ی گل می زند و نیز اینکه نظر س��رمربی پرتغالی تیم 
ملی ایران درباره نقطه ضعف های این تیم چیس��ت، اظهار کرد: همیشه باید سعی کنیم 
بهبود و پیشرفت داشته باشیم و هیچ تیمی را ندیده ام که از تمام لحاظ کامل باشد . من 
به مش��کالت، ضعف نمی گویم بلکه آن را اش��تباه های طبیعی بازیکنان می دانم . هرچند 
آنها س��عی می کنند که کمترین اش��تباه را داشته باشند و ما نیز به عنوان یک تیم سعی 

می کنیم اشتباه های خود را بهبود بخشیم.

رییس س��ازمان غ��ذا و دارو در واکنش به درخواس��ت 
دادس��تانی مبنی بر اعالم اس��امی متخلف��ان پرونده پالم 
گف��ت: قطعا این امر فرصتی خواهد ب��ود که متخلفان را 
اعالم کنیم و بی تردید از این امر استقبال می کنیم . دکتر 
رس��ول دیناروند در گفت وگو با ایس��نا در پی درخواست 
دادس��تانی از س��ازمان غذا و دارو مبنی بر اعالم اس��امی 
متخلف��ان پرونده پالم گفت: ما نیز از طریق رس��انه ها در 
جریان این موض��وع قرار گرفتیم و در صورت صحت این 
خبر، از اقدام قضایی انجام ش��ده تش��کر کرده و حتما از 
آن اس��تقبال می کنیم . قطعا ای��ن امر فرصتی خواهد بود 
ک��ه متخلفان را اعالم کنیم و بی تردی��د این کار را انجام 

خواهیم داد.
دیناروند، ضمن ابراز تش��کر از اقدام قضایی انجام ش��ده 

جهت ایجاد زمینه ای برای اعالم اس��امی متخلفان پرونده 
پال��م گف��ت: پ��س از دریافت دس��تور کتبی دادس��تانی، 
بالفاصله به معاونت های غذا و دارو و اداره های کل نظارتی 
در س��ازمان غذا و دارو ابالغیه های الزم صادر خواهد ش��د 
تا این اقدام در اس��رع وقت انجام شود . البته سازمان غذا و 
دارو به صورت مرتب اطالع رسانی مناسب را درباره تخلفات 
صورت گرفته انجام می دهد و فرآورده های قاچاق یا تقلبی 
و فرآورده هایی را که باید از س��طح بازار جمع شوند، اعالم 
عموم��ی می کند . در این مورد خاص )پالم( با توجه به جو 
شدید رس��انه ای ایجاد ش��ده، برخی توصیه ها آن بود که 
فعال اسامی متخلفان اعالم عمومی نشود و اما با متخلفان 
برخورد ش��ود؛ ما نیز تبعیت کردی��م . البته در همان زمان 
فهرست متخلفان را به تمام دستگاه های مسئول از جمله 

دستگاه قضایی، مجلس و همچنین دستگاه های اطالعاتی 
و امنیتی کش��ور اعالم کردیم . در مورد پالم نیز در صورت 
فراهم شدن زمینه اعالم عمومی و دریافت دستور کتبی از 
دادستانی، همان وظیفه نظارتی خود را انجام خواهیم داد 
و از این امر اس��تقبال می کنیم . همچنین از فرصت ایجاد 
ش��ده در دستگاه قضایی تشکر می کنیم و اقدامات الزم را 

انجام خواهیم داد.
وی ب��ا بیان اینکه ب��ه دنبال دریافت دس��تور قضایی، 
اس��امی تم��ام متخلفان پرون��ده پالم اعالم خواهد ش��د، 
گفت: البته مردم بدانن��د که این تخلف مربوط به اکنون 
نیست و به گذش��ته بازمی گردد، زیرا برخوردهای الزم با 
کارخانه هایی که تخلفی داش��ته اند صورت گرفته و اقدام 

الزم جهت اصالح آن نیز انجام شده است.

به بهانه روز هوای پاک 

هیات دولت در مترو

ش��بکه الجزی��ره گزارش داد ک��ه در پی حمل��ه نیروهای 
اسرائیل، نیروهای حزب اهلل در طول مرزهای لبنان با اراضی 
اشغالی مستقر ش��ده اند. خبرنگار این شبکه همچنین اعالم 
کرد که نیروهای رژیم صهیونیس��تی ده ه��ا گلوله منور را به 
س��مت بلندی های کفر شوبا و مزارع ش��بعا در جنوب شرق 
لبنان ش��لیک کردند. همچنین پهپادهای جاسوس��ی رژیم 
صهیونیس��تی نیز بر ف��راز مناطق مختلفی از بخش ش��رقی 
جن��وب لبنان به پ��رواز درآمدند. این آم��اده باش حزب اهلل 
چند دقیقه پس از حمله رژیم صهیونیس��تی به نزدیکی خط 
آتش بس میان س��وریه و اراضی اش��غالی صورت گرفت. در 

این حمله ش��ش تن از اعضای حزب اهلل از جمله س��ه تن از 
رهبران برجس��ته میدانی که جهاد پسر عماد مغنیه، فرمانده 
نظامی سابق حزب اهلل و دو تن از اعضای یگان واکنش سریع 
و یگان ه��ای ویژه در حزب اهلل بودند به ش��هادت رس��یدند. 
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع گزارش داد که محمد 
عیس��ی از فرماندهان نظامی برجس��ته و یکی از مس��ئوالن 
پرونده های عراق و سوریه نیز در این حمله به شهادت رسید. 
خبرنگار الجزیره اعالم کرد که هلی کوپتر رژیم صهیونیستی 
گروه��ی از مبارزان ح��زب اهلل را در نزدیکی خط آتش بس 

میان سوریه و اراضی اشغالی هدف قرار داد.

آماده باش حزب اهلل لبنان

 روابط عمومی کل س�پاه پاسداران 
از  انق�الب اس�المی در اطالعی�ه ای 
ش�هادت س�ردار س�رتیپ پاس�دار 
محمد عل�ی اهلل دادی در جغرافی�ای 
مقاومت اس�المی و در دفاع از حرم و 

مردم مظلوم سوریه خبر داد.
آرژانتین�ی  دادس�تان  جس�د    

مس�ئول پرونده بررسی بمب گذاری 
مرک�ز یهودی�ان بوئن�وس آیرس به 
نام »آمیا«، ش�ب گذش�ته در واحد 

دیدار وزیر کشور عراق با رییس مجلس شورای اسالمی ایرانمسکونی اش پیدا شد.

تیتر اخبار

مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راه کشور اعالم 
کرد: هم اکنون در اکثر محورهای س��ه استان چهارمحال 
و بختی��اری، کهگیلوی��ه و بویراحمد و ف��ارس بارش برف 
گزارش ش��ده اس��ت. همچنی��ن در محوره��ای واقع در 
ارتفاعات اس��تان اصفه��ان و محورهای بیرجن��د قاین و 
بیرجند سربیشه در استان خراسان جنوبی نیز بارش برف 
گزارش ش��ده اس��ت. براس��اس این گزارش در محورهای 
اس��تان های هرمزگان، خراسان جنوبی و فارس نیز بارش 

باران گزارش ش��ده است. س��ایر محورهای مواصالتی نیز 
دارای جوی آرام و ترافیکی روان هستند.

در همین راس��تا پلیس راه از رانندگان خواست با توجه 
ب��ه لغزندگی س��طح جاده ها، بیش��تر احتیاط ک��رده و با 
سرعت مطمئنه حرکت کنند و وسایل ایمنی زمستانی را 
برای عبور از گردنه های برف گیر و نیز زنجیر چرخ، لباس 
گ��رم و مقداری خوراکی به همراه داش��ته باش��ند و باک 

سوخت خود را پر کنند.

بارش برف و باران در محورهای 6 استان

  ب�ه گ�زارش دبیرخان�ه هی�ات نظ�ارت بر 

مطبوع�ات در جلس�ه صبح دوش�نبه موضوع 
پرون�ده تخلف روزنامه »وط�ن امروز« مطرح و 
مقرر ش�د به این نشریه بابت اصرار به تخلف و 
نقض مجدد مصوبات ش�ورای عالی امنیت ملی 
تذکر داده شده و مراتب به دادگاه معرفی شود.
 فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی درباره 
نح�وه و ش�رایط به کارگیری س�ربازان در 
مرزها، گفت: نیروها و سربازان جدیدالورود 
به مرزبانی مس�تقیم به مناطق عملیاتی و 

درگیر اعزام نشده اند.
 ریی�س س�ازمان ت�دارکات پزش�کی 
جمعیت هالل احمر، اتصاالت برق را علت 

حریق گسترده شرکت سها اعالم کرد.

وضعیت نامساعد جوی در مناطقی از آمریکا موجب وقوع چند سانحه رانندگی و 
کشته شدن پنج تن شد
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بلیت های س��ی و سومین جشنواره فیلم فجر در سه گروه 
س��ینمایی ال��ف، ب و ج به صورت اینترنتی، دانش��جویی و 
گیشه فروخته می شود. هر سری از بلیت ها شامل ۱۱ بلیت 
برای ۱۱ عنوان فیلم می ش��ود که قیمت بلیت در گروه های 
س��ینمایی الف، ب و ج متفاوت اس��ت؛ به این ترتیب که در 
گروه سینمایی الف که شامل پردیس سینما آزادی، پردیس 
س��ینما کوروش، پردیس س��ینما زندگی، فرهنگ، پردیس 
ملت و ماندانا می ش��ود، مبلغ فروش بلیت اینترنتی 88 هزار 
تومان، بلیت دانشجویی 77 هزار تومان و قیمت بلیت گیشه 
به صورت تکی 9 هزارتومان است. گروه سینمایی ب، شامل 
سینما اس��تقالل، شکوفه، س��روش و فلسطین می شود که 
فروش بلیت فیلم های سی و سومین جشنواره فیلم فجر در 
این گروه سینمایی به صورت فروش اینترنتی 66 هزارتومان، 
قیمت بلیت دانشجویی 55 هزارتومان و قیمت بلیت گیشه 

به صورت تکی هفت هزارتومان است. گروه سینمایی ج شامل 
پردیس سینمایی تماش��ا، پردیس سینمایی راگا و پردیس 
کیان می ش��ود که فروش بلیت فیلم های س��ی و س��ومین 
جش��نواره فیلم فجر در این گروه سینمایی به صورت فروش 
اینترنت��ی 44 ه��زار توم��ان، قیمت بلیت دانش��جویی 33 
هزارتومان و قیمت بلیت گیشه به صورت تکی پنج هزارتومان 
است. مخاطبان سینمای ایران که بلیت های سی و سومین 
جش��نواره فیلم فج��ر را پیش خرید کرده ان��د برای دریافت 
بلیت ه��ای خود در تاری��خ 8، 9 و ۱0 بهمن ماه می توانند از 
ساعت ۱0 صبح با در دست داشتن کارت ملی و کد پیگیری 
س��امانه یا کارت دانش��جویی به پردیس سینما ملت بخش 
پیش فروش بلیت جش��نواره مراجعه کنند. همچنین بلیت 
به صورت تکی فقط در گیش��ه سینماها و در زمان برگزاری 

جشنواره و قبل از شروع هر سانس ارائه می شود.

فروش بلیت های جشنواره فیلم فجر در 3 گروه سینمایی

  با اهدای جایزه یك عمر دستاورد هنری 
جشنواره بین المللی فیلم »جیپور« هند از 
مجید مجیدی فیلمس�از برجسته ایرانی 

تجلیل می شود.
نوش�ته  عجی�ب«  »کتابخان�ه  رم�ان   

»هاروک�ی موراکامی« ب�ا ترجمه »بهرنگ 
رجبی« به زودی منتشر می شود.

 ن�ادر مش�ایخی »ش�هیدان خدای�ی« 
را ب�ا همراه�ی ارکس�تر فیالرمونیك در 

تماشاخانه ایرانشهر اجرا می کند.
پیکر اس�تاد مشفق کاشانی سه ش�نبه س�اعت 9 از روبه روی خانه شاعران 

تشییع می شود
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س��رمربی رئال مادرید پس از پی��روزی مقابل ختافه در 
لیگ اسپانیا به حریفانش هشدار داد تیمش می تواند بهتر 
از این هم بش��ود. رئال مادرید در هفته نوزدهم رقابت های 
لیگ فوتبال اس��پانیا توانس��ت با س��ه گل در خانه ختافه به 
 پیروزی برسد. کریستیانو رونالدو )63 و 79( و گرت بیل )67(

 برای رئال گلزنی کردند تا تیم ش��ان 45 امتیازی ش��ده و 
با یک بازی کمتر نس��بت به بارسلونا، همچنان صدرنشین 
جدول رده بندی باش��ند. کارلو آنچلوتی به رقبای این تیم 
در لیگا هش��دار داد، تیمش این توانای��ی را دارد که بهتر 
از این هم بش��ود. البته رئال مادرید هفته گذشته با کسب 

تساوی دو بر دو مقابل اتلتیکو مادرید در مجموع دو دیدار 
رفت و برگش��ت با حساب چهار بر دو از این تیم شکست 
خ��ورد تا از رقابت های کوپا دل ری حذف ش��ود. آنچلوتی 
همچنی��ن به تمجی��د از خالقیت کریم بنزم��ا و خامس 
رودریگ��س، مهاجم��ان تیمش پرداخت ک��ه فرصت های 
گلزنی را برای کریس��تیانو رونالدو فراه��م کردند. وی در 
این ب��اره عنوان کرد: تیمم خیلی خوب بازی کرد. البته در 
ابت��دای بازی با انگیزه زی��ادی بازی نکردیم. در نیمه دوم 
اما نمایش هوش��مندانه تیمم را دوست داشتم. پاس گلی 

که کریم برای رونالدو فرستاد فوق العاده بود.

با انگیزه زیادی بازی نکردیم

  فنایی کارش�ناس داوری معتقد است 

ک�ه داور ژاپنی دی�دار ای�ران و امارات 
می توانس�ت در دقیقه 44 ب�رای ایران 

پنالتی بگیرد.
پرس�پولیس  تی�م  مداف�ع  بنگ�ر   

می گوی�د: امکانات اردوی�ی در دوبی 
مساعد نبود.

س�یمئونه س�رمربی اتلتیکو مادرید تاکید کرد: قضاوت ک�ردن رتبه آنها در 
جدول رده بندی با اینکه نیمی از فصل گذشته کاری عادالنه نیست

تیتر اخبار
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ورزش

ایرنا: وزیر امورخارجه صبح دوش��نبه در روز هوای پاک و در متروی تهران در 
جم��ع خبرنگاران در مت��رو گفت: در حال حاضر، کلیات در مذاکرات مش��خص 
ش��ده؛ اصل غنی سازی، ضرورت برداشتن تحریم ها و حفظ برنامه هسته ای ایران 
مورد قبول همه واقع ش��ده اس��ت . چند ماه پیش رو که در حال مذاکره هستیم 
درباره جزییات گفت وگو می ش��ود . مذاکرات پیچیده ش��ده و به جایی رسیده که 
وارد جزییات ش��ده ایم، زیرا کلیات مشخص اس��ت . البته در مذاکرات بین المللی 
گرفتاری همیش��ه در جزییات اس��ت و در حال حاضر با دوس��تان ده ها س��اعت 
مذاکره می کنند . به همین دلیل، با جان کری مذاکرات صریح و جدی داش��تیم 
و ب��ه جزییات رس��یدیم. در جزییات ممکن اس��ت مثال در مورد س��انتریفیوژها 
ی��ا موارد مش��ابه عالوه بر ط��ول دوران مذاکره متخصصان س��اعت ها و روزها با 
اس��تفاده از برنامه های کامپیوتری و مدل س��ازی انتخاب های مختلف را بررسی 
کنند . این یک نشان و افتخار ملی ما هم محسوب می شود که در مورد اقداماتی 
که دانش��مندان جوان ما می کنند بهترین دانش��مندان غربی س��اعت ها مطالعه 
انجام دهند تا جزییاتش را مش��خص کنند . نکته ای که همیش��ه تاکید کرده ایم 
این است که باید طرف مقابل بپذیرد اگر می خواهد با ایران به راه حل مذاکراتی 
برسد باید از سیاست فشار دست بر دارد . نمی توانند هم مذاکره کنند و هم فشار 
وارد کنند . فکر می کنم موضوع روش��ن ش��ده و در حال حاضر فقط درباره ساز و 

کار ها مذاکره می کنیم.

ظریف در مترو از مذاکرات گفت

شرط وزارت  بهداشت برای معرفی متخلفان پالم

کی روش پس از صعود تیم ملی ایران: 

به مشکالت، ضعف نمی گویم



فاکتورهایجداییناپذیر
ازآگهیهایتبلیغاتیداخلی

گاهی اوقات برخی المان ها و فاکتورها در طراحی 
تبلیغ��ات داخلی مد می ش��ود و طراح��ان تا آمدن 
ش��یوه جدید دیگ��ری رهایش نمی کنن��د. در اکثر 
مواق��ع طراحان آنق��در از چنی��ن روش هایی برای 
رس��اندن پیام تبلیغات ش��ان اس��تفاده می کنند که 
مخاطبان دیگر نس��بت به آنها بی تفاوت می شوند و 
گاهی به طور کل از خیر نگاه کردن به آنها می گذرند. 
یک��ی از ای��ن المان ها که این روزها در بس��یاری از 
آگهی های محیطی مش��اهده می ش��ود، استفاده از 
مردها و پسربچه هایی است که موهای مجعد و فری 

دارند. 
افرادی ک��ه در اکثر مواقع یا متعجب هس��تند یا 
خوشحال. این مدل مو که مشخص است بدون هیچ 
زحمت و گریمی به این شکل و شمایل تبدیل شده 
است در میان مردان ایرانی کم است. شاید نخستین 
طراحی که از این س��بک استفاده کرده، کسی بوده 
ک��ه گریمور بازیگ��ر آگهی اش در روز عکاس��ی دیر 
کرده اس��ت و او ب��ه ناچار به خاطر کم��ی وقت، از 
خیر مرتب کردن موی بازیگر خود گذش��ته و برای 
طراحی از آن استفاده کرده است. همین حرکت این 
طراح باعث ش��ده دیگران خیال کنند که اس��تفاده 
از چنین مویی مد اس��ت و آنها نی��ز نباید از جامعه 

تبلیغات عقب بمانند. 

لبخندزدن
ع��اوه بر مدل مو، لبخند مصنوع��ی هم از موارد 
دیگری اس��ت که طراح��ان تبلیغاتی ب��ه آن عاقه 
واف��ری دارند. اگر دقت کرده باش��ید در بس��یاری 
از طرح ه��ا بازیگر یک ش��یء را به دس��ت گرفته و 
لبخن��دی مصنوعی به نش��انه خوش��حال بودن زده 
اس��ت؛ لبخندی که هر بینن��ده  ای را به یاد تبلیغات 

خمیردندان می اندازد. 
ب��رای مث��ال در برخی م��وارد برای ط��راح فرقی 
نمی کن��د که تبلیغ آگهی مربوط به چه ش��رکت یا 
س��ازمانی است. تا به او س��فارش کار داده می شود، 
فورا ی��ک بازیگ��ر را می آورد و دس��تی به س��رش 
می کش��د تا موهای او آش��فته و فر شود؛ بعد سریع 
ب��ه او می گوید: دندان هایت را نش��ان بده، اگر همه 
چیز کنار هم ردیف ش��د، با اعتماد به نفس می گوید 
ش��اهکار تبلیغات را خلق کرده ام . اگر کسی هم از او 
خرده بگیرد که چرا از این سبک استفاده کرده فورا 
به او برچس��ب می زند ک��ه از تبلیغ و فعالیت هنری 
و ذائقه س��فارش دهندگان ایران��ی اطاعی ندارید و 
ب��ا این انتقاده��ا حتما جلوی پیش��رفت و این همه 

خاقیت را می گیرید. 

تعجبکردن
نش��ان دادن چهره متعجب بازیگ��ران در طراحی 
آگهی ه��ای تبلیغاتی نیز برای خود داس��تانی دارد. 
برای مثال چندی پیش یکی از ش��رکت هایی که در 
حوزه آی ت��ی و اینترنت به مش��تریان خدمات ارائه 
می کن��د، از تصوی��ر بازیگری در طراحی اس��تفاده 
ک��رده بود که ب��ا چهره ای متعجب ب��ا مدل موهای 
آفریقایی به هوا پرتاب ش��ده بود. هرچقدر به آگهی 
ن��گاه می کردید که ای��ن فرد از چه چی��ز متعجب 
شده، درک نمی کردید تا اینکه با پیام آگهی متوجه 
می ش��دید بازیگر از س��رعت باالی اینترنت مصرفی 

متعجب شده است. 
البت��ه احتم��اال آن بازیگ��ر نیز مانند بس��یاری از 
مش��تریان دیگر به خاطر هزینه ای که برای سرعت 
ب��اال پرداخ��ت می کنند ول��ی بی نتیج��ه می ماند، 
متعجب شده بود. در اکثر مواقع طراحان برای نشان 
داده تعجب، از چشمان از حدقه بیرون زده و دهانی 
باز برای بازیگران آگهی های تبلیغاتی خود اس��تفاده 
می کنن��د؛ چهره ای که معموال ب��ر اثر ورود به تونل 
وحش��ت در افراد ایجاد می ش��ود؛ تعجبی که بیشتر 
نش��ان از ترس دارد تا اینکه ش��خصی از خوشحالی 

متعجب شده باشد. 

قراردادنمحصولدردستانبازیگر
فاکتور دیگر در دس��ت گرفتن یک ش��یء توسط 
بازیگران است که در بس��یاری از آگهی ها نمود پیدا 
می کن��د. معموال ش��یء مورد نظر محصول ش��رکت 
س��فارش دهنده آگهی ها اس��ت. بازیگران شیء را به 
دس��ت می گیرند و به دوربین نگاه می کنند. س��که و 
موبایل از پرکاربردترین اشیایی هستند که در طرح ها 
استفاده می شوند. سکه نشان از جایزه و موبایل نشان 
از خدمات الکترونیکی ش��رکت ها دارد. اگر همه این 
فاکتورها  را از برخ��ی آگهی ها حذف کنید، تصویری 
س��فید برای شما باقی می ماند. این در حالی است که 
در بسیاری مواقع طراحان قوی نیز دچار این شکل از 
طراحی ها می شوند و به گمان شان به منظور همرنگ 
شدن و خاصی از سفارش دهندگان چاره ای جز این 

ندارند. 
حال وقتی ب��ا چنین طراحان��ی صحبت می کنید 
همگ��ی حلقه مفق��وده صنع��ت تبلیغات کش��ور را 
خاقی��ت می دانند؛ خاقیتی که اگر کس��ی از آن به 
مقدار کمی در یک طراحی استفاده کرده باشد، انگار 
کیمیاگری کرده و مس را به طا تبدیل کرده، این در 
حالی است که خاقیت در ایده های ساده نهفته است. 
به نظر می رس��د وقت آن رس��یده ک��ه در طراحی 
آگهی های محیطی و چاپی دیگر از تصاویر کلیشه ای 
استفاده نشود تا بتوان مشتریانی را که دیگر کم کم از 

این صنعت ناامید شده اند امیدوار کرد. 

مرغورزشکار
سخنگویجدیدریبوکشد

نایک سابقا در یکی از آگهی های تبلیغاتی معروف خود 
  Wieden & Kennedy از طریق آژانس تبلیغات��ی
پورتلن��د، مرغ��ی خش��مگین را به خیابان فرس��تاده 
 ب��ود. ح��اال ریب��وک، هم��راه ب��ا آژان��س تبلیغاتی

Venables Bell & Partners، یک مرغ پر انرژی 
را در قلب کمپین جدید خود جای داده اس��ت. اینجا  
یک مرغ پرانرژی از الن��ه خود در یک مرغداری فرار 
کرده و با گذر از میان دش��ت های صاف و هموار فقط 
با یک بیلبورد ش��وک برانگیز متوقف می شود که یک  
گون��ه گرفتار دیگ��ر را معرفی می کند: انس��ان ها در 
باشگاه ورزشی. سرانجام یکس��ری افراد عاقه مند به 
حفظ تناسب اندام در فضای باز را می یابد و به سفرش 

ادامه می دهد.
به گزارش  ام بی ای نیوز، این آگهی تبلیغاتی بخشی 
از کمپین جدید »محدوده آزاد« ریبوک است. ریبوک 
همچنین از ورزش��کاران می خواهد تا تجارب خود را 
با استفاده از هشتگ #livereerange با دیگران به 

اشتراک بگذارند.

تبلیغات خالق
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ایستگاه تبلیغات

حامدشایگان

گزارشیازکارکردتبلیغاتدرصنعتچاپونشرایران

مشتری ایرانی به تبلیغات صنعت چاپ اعتماد ندارد
صنعت چاپ و نش��ر حوزه ای اس��ت که 
نسبت به سایر بخش های اقتصادی شرایط 
متفاوتی دارد، زیرا در این صنعت مغازه های 
کوچک تا چاپخانه ها و موسس��ات نش��ری 
حضور دارند که همه آنها خدمات مشابهی 
را ب��ا کیفیت های گوناگ��ون ارائه می دهند 
و بخش��ی از مش��تریان خ��ود را به صورت 
از  تصادف��ی به دس��ت می آورن��د. برخ��ی 
کارشناسان در این رابطه معتقدند از آنجایی 
که در صنعت چ��اپ خدمات متفاوتی ارائه 
می ش��ود و برخی شرکت ها محصوالت را با 
کیفی��ت پایین عرضه می کنن��د، مخاطبان 
ب��ه تبلیغات چاپی اعتم��اد چندانی ندارند، 
بنابراین ای��ن تبلیغات کارایی زیادی ندارد. 
در نش��ر این موضوع کاما متفاوت اس��ت 
و تبلیغات موسس��اتی ک��ه فانتزی و مدرن 
هس��تند، کارای��ی بیش��تری دارد، با وجود 
اینکه به این مسئله خیلی توجه نمی شود و 
بیشتر برندهای ایرانی با همان روش سنتی 

اطاعات خود را ارائه می کنند. 
ش��اید خدم��ات چاپ و نش��ر در زندگی 
روزمره تمام اقشار جامعه جایگاهی نداشته 
باش��د، اما در یک  بازه زمانی بی مصرف هم 
نیس��ت، زیرا خدمات چاپی در مراسم ها و 
اطاع رس��انی ها ب��رای خانواده ه��ا اهمیت 
پیدا می کند. از طرف دیگر قش��ر دانشجو و 
شرکت هایی که همواره درگیر بروکراسی و 
دانش هستند با صنعت چاپ ارتباط دارند. 
البته بخش دیگری از گروه مصرف کنندگان 
که نیاز باالیی دارند ش��رکت های تولیدی، 
خدمات��ی و تبلیغات��ی هس��تند ک��ه برای 
اطاع رس��انی، تهیه بروش��ور و... همواره با 
ش��رکت های ارائه دهن��ده خدم��ات چاپی 
س��روکار دارن��د. همچنین بخش نش��ر را 
می ت��وان با کمی تام��ل، نیاز تمام اقش��ار 

جامعه دانست، اگرچه این خدمات در میان 
دانش��جویان و تحصیلکرده ها بیش��تر دیده 

می شود. 

تبلیغاتفانتزینشرجذابتراست
یک کارشناس تبلیغات با نگاهی به تبلیغ 
صنعت چاپ در کش��ور به »فرصت امروز« 
اظه��ار کرد: در این صنع��ت به دلیل اینکه 
کیفی��ت از نظ��ر مخاطب��ان اهمیت باالیی 
دارد و در تبلیغات با پوس��تر یا تیزرها این 
مقوله به شکلی ملموس به مشتریان منتقل 
نمی شود کاربرد تبلیغات تصویری و تراکتی 
در این صنعت جایگاه��ی ندارد و تبلیغات 
بیش��تر به ص��ورت دهان به ده��ان اثرگذار 
خواهد بود. به طوری که در چند سال گذشته 

تنها یک ش��رکت که دستگاه های چاپ 
وارد می ک��رد در تلویزی��ون و روزنامه ها 
تبلیغات گس��ترده ای انجام می داد اما به 
دلیل اینکه بازخورد مناس��بی به دس��ت 
نیاورد، نه تنها از تبلیغات رسانه ای فاصله 
گرف��ت بلکه تبلیغات خ��ود را به میزان 

قابل توجهی کاهش داد. 
یوس��ف فراهان��ی ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
تبلیغ��ات ش��رکت های  ب��ه  مش��تریان 
خدمات چ��اپ اعتم��اد ندارن��د، افزود: 
ای��ن صنع��ت تحت تاثیر تبلیغ��ات نبود 

و تجرب��ه ش��رکت های ارائه دهنده خدمات 
چاپ نش��ان داده که س��رمایه هزینه ش��ده 
ب��رای تبلیغ��ات از طریق جذب مش��تری 
و افزای��ش درآم��د جبران نمی ش��ود. این 
مس��ئله ناش��ی از آن اس��ت که در صنعت 
چاپ رقبا زیاد هستند و برخی شرکت های 
چاپ محص��ول بی کیفیتی را ارائه می کنند 
و منج��ر به از بین رفتن اعتماد مش��تریان 
ش��ده اند، ت��ا جایی که دیگ��ر مخاطبان به 
تبلیغات شرکت های حاضر در عرصه چاپ 
اعتم��اد نمی کنند و تمایل دارند براس��اس 

تجربه گذشته یا معرفی یک شرکت توسط 
دوس��تان خدمات مورد نیاز را از آن دریافت 
کنن��د. در حالی که در پکیج ه��ای تبلیغاتی 
این شرکت ها خدمات و کیفیت محصوالت 
ارائه ش��ده برخاف واقعی��ت به نمایش در 
می آی��د، از این رو مش��تریان تنها به تجربه 

خود اعتماد می کنند. 
او با بیان به اینکه تبلیغات نش��ر متفاوت 
از چاپ اس��ت، ادام��ه داد: تبلیغات بخش 
نش��ریات به س��مت حرفه ای ش��دن رفته 
به طوری که بخشی از تبلیغات تلویزیونی به 
برندهایی همچون گاج، قلم چی، مدرس��ان 
ش��ریف، ماهان و. . . اختصاص یافته اس��ت. 
برخی از این برند ها ب��ا تبلیغات یکنواخت 
و سنتی، محتوا و توان خود را اطاع رسانی 

می کنن��د. اگرچ��ه برندی مانند مدرس��ان 
شریف سعی کرده اس��ت در تبلیغات خود 
از روش ه��ای جدی��د و فانت��زی اس��تفاده 
کن��د. برای نمون��ه در ارائه اطاعات تماس 
به ج��ای گفتن 2966، گفته می ش��ود 29، 
دو تا ش��ش. این یک نوع فضا سازی جدید 
در ذه��ن مخاطب اس��ت تا بهت��ر در ذهن 
مخاط��ب جای بگیرد. به ط��ور قطع پس از 
جذب مخاطب در زم��ان نیاز همین روش 

تبلیغات به کمک او خواهد آمد. 
فراهان��ی ب��ا بی��ان اینکه تبلیغات نش��ر 

یکنواخ��ت و س��اده اس��ت، ادام��ه داد: از 
آنجایی که تن��وع در ارائه اطاعات می تواند 
یک برن��د را از میان برنده��ای رقیب جدا 
کند، نمایش اطاعات متفاوت با شیوه های 
را  بیش��تری  تبلیغ��ی مخاطب��ان  جدی��د 
به س��وی خ��ود ج��ذب خواهد ک��رد. این 
محص��والت چن��دان تحت تاثیر پیش��رفت 
فناوری قرار نمی گیرند و در موسس��ه های 
نش��ر تنها محتوای گیراست که مخاطب را 
مج��ذوب می کند. درواقع کس��ب اطمینان 
خریدار از ارائه محتوای قوی که هم راس��تا 
ب��ا نیاز مخاطب اس��ت می تواند مش��تریان 
بیشتری را به خود اختصاص دهد. بنابراین 
محور تبلیغات در موسسه های نشر، نمایش 
اطاعات یا نقدی از محتواست که مخاطب 

را به سوی خرید هدایت می کند. 

کیفیت؛محورتبلیغاتچاپی
ی��ک کارش��ناس توس��عه ب��ازار در 
گفت و گو با »فرصت ام��روز« در رابطه 
ب��ا ویژگ��ی تبلیغ��ات صنع��ت چاپ و 
نش��ر اظه��ار ک��رد: این صنع��ت از آن 
دس��ته از فعالیت های اقتصادی اس��ت 
وارد  به س��ادگی  س��رمایه گذاران  ک��ه 
آن می ش��وند و همی��ن مس��ئله منجر 
ش��ده اس��ت رقبای زی��ادی در آن به 
وج��ود آی��د. ب��ا  این ح��ال محصوالتی که 
در صنع��ت چ��اپ عرضه می ش��ود از تنوع 
بس��یار پایینی برخوردار هستند که در این 
حال��ت تنه��ا کیفیت و ارائ��ه خدمات بهتر 
می توان��د نظر مش��تریان را به س��وی خود 
جلب کند. ش��اید در ای��ن صنعت تبلیغات 
دهان به دهان بیش��ترین کاربرد را داش��ته 
باش��د، زیرا کیفیت تنها در ش��رایطی برای 
خریدار ملموس می ش��ود که از آن استفاده 
کرده باش��د. از این رو وجود رقبای زیاد در 
این صنعت نیازمند تمرک��ز روی تبلیغاتی 

است که بیش��تر کیفیت محصول را به رخ 
می کشند. 

مت��ان نژند ف��رد ب��ا نگاه��ی ب��ه اهمیت 
مخاطب گزین��ی در تبلیغات چاپ و نش��ر 
ادام��ه داد: از آنجای��ی که خدم��ات چاپ 
و نش��ر مش��تریان خود را در میان گروهی 
خاص بر می گزیند تا با شناس��ایی نیاز آنها 
مزیت های خدمات خ��ود را ارائه کند، این 
امر ع��اوه بر بهینه س��ازی هزینه تبلیغات 
می توان��د اثربخش��ی تبلیغ��ات را به دنبال 
داشته باش��د و با کمترین هزینه بیشترین 
مش��تری را جذب کند. همچنین اس��تفاده 
از روش های تبلیغاتی که بتواند بیش��ترین 
انتق��ال پیام را به مخاطبان داش��ته باش��د 
دستیابی به اهداف تعیین شده را امکان پذیر 
می کن��د. او در م��ورد چگونگ��ی طراح��ی 
تبلیغ��ات برای صنعت چاپ و نش��ر افزود: 
در صورتی ک��ه ش��رکت ها بخواهند صنعت 
چاپ را بدون در نظر گرفتن موضوعی خاص 
نمایش دهند با تبلیغ نش��ری که حول یک 
موضوع می چرخد متفاوت اس��ت و باید از 
س��بک واقع گرایانه برای اطاع رس��انی آن 
اس��تفاده کنند تا مخاطب با ویژگی واقعی 
محص��ول چاپ آش��نا ش��ود. ب��رای نمونه 
اگر قرار اس��ت موضوع چاپ��ی را که هنر و 
فلسفه اس��ت تبلیغ کند باید تخیل افراد را 
تحریک کند، زیرا این موضوع انتزاعی است 
و نمی توان آن را به ص��ورت ملموس تبلیغ 
کرد. در کشورهای دیگر بسته به مخاطبان 
ن��وع تبلیغ��ات را طراحی می کنن��د، برای 
نمونه »آمازون« بزرگ ترین کتاب فروش��ی 
آمریکاس��ت ک��ه ب��ه دلی��ل ش��کل گیری 
کسب و کار اینترنتی در آن کشور، این برند 
بیش��تر تبلیغات خ��ود را در فضای مجازی  
انجام می دهد و از طریق شناس��ایی عایق 
کارب��ران مخاطب گزین��ی و بر مبن��ای آن 

تبلیغات خود را طراحی می کند. 

نرگسفرجی

 در چند سال گذشته تنها یک شرکت 
که دستگاه های چاپ وارد می کرد در 

تلویزیون و روزنامه ها تبلیغات گسترده ای 
انجام می داد اما به دلیل اینکه بازخورد 

مناسبی به دست نیاورد، نه تنها از تبلیغات 
رسانه ای فاصله گرفت بلکه تبلیغات خود را 

به میزان قابل توجهی کاهش داد



شیوه های شعارگذاری 

برند مجموعه ای از خصوصیات، بس��ته بندی، رنگ 
و... را در  بر گرفته است که الیه الیه است. اینکه برند 
چقدر با الیه های معنوی و ارزش��ی درگیر اس��ت به 
الیه های باالی��ی مربوط می ش��ود و الیه های پایین 
مربوط به حوزه عملکرد اس��ت. ش��عار، محل اتصال 
دو الیه پایین به دو الیه باالس��ت. ن��ام، کلیت برند 
را معرفی می کند و همانند صورت اس��ت اما ش��عار 
قطع��ات را به هم وصل می کن��د و همه این ها درون 
فرآیند نش��انگی اس��ت. مثال واژه بنز که از کشوری 
دیگر وارد ایران ش��ده اس��ت در زبان آلمانی همواره 
قری��ن به کیفی��ت و بهتری��ن اس��ت. اوج برندینگ 
این اس��ت که واژه ای از یک فرهنگ به س��رزمینی 
دیگر وارد ش��ود و تبدیل به صفت شود و این یعنی 
نش��انگی؛ هرجا بخواهیم چی��زی را در باالترین حد 
ممکن خ��وب بدانیم به ج��ای آن واژه »بن��ز« را به 
کار می بری��م، بن��ز در ای��ران یعنی عال��ی. در حوزه 
ش��وینده ها، رقابت بسیار نزدیک به هم است و چون 
ارتباط عاطفی وجود ندارد به راحتی یکی جایگزین 
دیگری می ش��ود. مث��ال تاژ از نظ��ر عملکردی عالی 
اس��ت اما در حوزه نشانگی کار نمی کند بنابراین اگر 
محصول دیگری هم ببینیم آن را انتخاب می کنیم. 

معیارهای شعارگذاری
ش��عار باید اصیل، پرقدرت، کوت��اه، موجز، بامعنی 
و زیب��ا باش��د، مان��دگار در ذهن باش��د و مانوس با 
عرف. تلفظ آن راحت و س��اده باش��د، نگارشی زیبا 
داش��ته باش��د و مرتبط با برند باش��د و معنای بدی 
در زبان های دیگر نداش��ته باشد همه این ویژگی ها 
حاالت اس��تثنایی هم دارد ام��ا همه معیارها در یک 
ش��عار جمع نمی شود اما اگر هم در نظر گرفته شود 
احتمال موفقیت بیشتر است. با در نظر گرفتن تمامی 
ای��ن نکات برای انتخاب ش��عار در مرحله اول باید با 
اس��تفاده از تحقیقات بازار، مخاطب و سن، جنسیت 
و منطق��ه جغرافیایی او معین ش��ود. در مرحله بعد 
لوگو، نام، رن��گ و هویت برند را باید در نظر گرفت. 
در مرحله چهارم باید شعاری انتخاب شود و سپس با 
استفاده از مطالعات شخصی در زمینه روان شناسی، 
آواشناس��ی و معناشناسی از میان شعارهای انتخابی 

بهترین را انتخاب کرد. 

استراتژی ها
پس از مطالعه مش��خص ش��د در ایران استراتژی 
خاص��ی وج��ود ندارد، چ��ون موفقی��ت را می بینیم 
ام��ا عم��ق آن را نمی بینیم. از طرف��ی مطابق مثلث 
فصاح��ت و بالغت ارس��طو، هنگامی ک��ه پیامی به 
مخاطب می دهیم باید سه مسئله را در نظر بگیریم: 
چه چیزی گفته می ش��ود )لوگو یا بیان(؛ چه کسی 
می گوی��د )بح��ث اول برند( و اینکه چ��ه تاثیری در 
مخاطب می گذارد. اس��تراتژی های انتخاب شعار به 
ظرافت در میان این س��ه رعایت ش��ده اس��ت اما از 
آن جایی که برندهای ایرانی چندان بسامان نیستند 
بنابراین مش��خص نیس��ت کدام یک از نام، شعار یا 
محصول باید بررس��ی شود. اس��تراتژی های موجود 

عبارتند از: 
اس��تراتژی اول این اس��ت که صیغه امری به کار 
ببری��م و ب��ه افراد چی��زی را بگوییم ک��ه چندان با 
ادبی��ات ما مطابقت ندارد و باید آن را ایرانیزه کنیم. 
مثل ش��عار MAKE IT HAPPEN که شعاری 
امری اس��ت در عین حال نوعی قریحه دارد و به فرد 

احساس خوبی القا می کند. 
 WE ARE GREATEST استراتژی دوم شعار
اس��ت که به ش��کل مضم��ر و پنهان��ی می گوییم ما 
برتریم. فق��ط غول ها می توانن��د بگویند مثل ژیلت. 
بهتری��ن ب��ودن و تمای��زش را قلدرانه و ب��ا حالتی 
تعدی گران��ه بیان می کن��د. این اس��تراتژی را فقط 
برای برندهای خیلی قوی می توانیم اس��تفاده کنیم. 
در استراتژی سوم شعاری که انتخاب می شود امری 
نیس��ت. ادعای بهترین و باالترین بودن را هم ندارد. 
یک استراتژی اس��ت برای بهتر بودن برای فرارفتن، 
پیشرفت از خالل فناوری. مطابقتی بسیار با فرهنگ 
ما دارد و بس��یار قابل توس��عه است، اما در ایران آن 

را کمی قلدرانه به کار می برند مثل شعار آدیداس. 
اس��تراتژی چهارم یک اس��تراتژی زیرکانه است و 
ادعایش این اس��ت که رده مدنظ��ر را کال متعلق به 
 IT›S A SONY خود می کنیم. مثل ش��عار سونی
گوی��ا و بهتر، عالی، زیبا، در دس��ترس، موردپس��ند 
بودن همه در س��ونی اس��ت. فولکس واگن می گوید 
»ماش��ینم«. یا برند اکس��ون در ش��عار خود از ایهام 
و جن��اس اس��تفاده نمی کند بلکه خ��ود را باالتر از 
معیاره��ا می دان��د و می گوید »اکس��ون هس��تم«. 
قوی ترین ش��عار بانک ملی، ش��عار »این بانک، ملی 
است« بود که متاسفانه لوگو آن شعار را خراب کرد. 
اس��تراتژی پنجم با بیان »شما بسیار فوق العاده اید« 
به صورت مس��تتر می گوییم ما می توانیم کاری کنیم 
که ش��ما بهتر دی��ده ش��وید و خ��ود را در خدمت 
مخاطب می گذارد. اس��ترتژی ششم دعوت می کنیم 

به ما بپیوندید مثل شعار نوکیا. 
به جز اس��تراتژی دوم همه را می ت��وان به کار برد. 
همگی قوی هس��تند اما چ��ون نمی دانیم هویت مان 
چیس��ت و چه تاثیری روی مخاط��ب می گذارد هر 
روز آن را ع��وض می کنی��م و ای��ن بدتری��ن حالت 
است. نمی توان شعار برند را براساس تکیه کالم های 
س��ریال ها یا تلویزی��ون بناکرد چون این س��ریال ها 
معموال موجی ایج��اد می کند که از بین هم می رود. 
درباره اس��تفاده از واژه های منفی در ش��عار، علمای 
روان شناس��ی و معناشناس��ی معتقدن��د در جاهای 
خفیف تر تا حدودی می توان از آنها اس��تفاده کرد اما 

در جاهای شدیدتر اصال نباید آنها را به کار برد. 
منبع: سمینار »تکنیک های تدوین شعار 
سازمانی و تنظیم شعار تبلیغاتی«

چند روش برای بازاریابی وب سایت 
کسب و کار کوچک شما 

آیا در پی آن هس��تید که با استفاده از بودجه ای 
مح��دود وب س��ایت تان را بازاریابی و ب��ه دیگران 

معرفی کنید؟ 
چندین روش برای بازاریابی وب سایت تجاری تان 
بدون صرف هزین��ه زیاد وجود دارد. س��ایت های 
اجتماع��ی زی��ادی مانن��د گ��وگل و فیس بوک و 
س��ایت های جدید مانند پین ترس��ت و گزینه های 
دیگر برای ارتقای س��ایت ش��ما مناس��ب هستند. 
بعضی از روش ها که قدیمی تر هس��تند، شاید بهتر 
جواب دهند و روش ه��ای جدید تر نیازمند هزینه 

بیشتر باشد. 
در زیر چند نمونه از آن را می بینید: 

1- اطالع رس��انی در رس��انه ها. در رس��انه های 
محل��ی درب��اره آنچ��ه روی خروجی وب س��ایت 
ش��ما وجود دارد مطالبی منتش��ر کنید. برای این 
کار می توانی��د از رس��انه هایی ک��ه می توانند برای 
مشتریان جذاب باشد اس��تفاده کنید. آگاه باشید 
که اطالعاتی مرتبط و مفید فراهم کنید و تبلیغات 

شما دهان به دهان توسعه یابد. 
2- یک صفحه گوگل پالس برای کس��ب و کارتان 
بس��ازید و کس��ب و کارهایی را ک��ه ب��ا محصول یا 
خدمت ش��ما مرتبطند دنبال کنید. محتوای غنی 
اطالعات��ی در آن ق��رار داده و آن را ب��ه پروفای��ل 
وب س��ایت تان لین��ک دهید. حواس تان باش��د که 
به کاربران اجازه فال��و کردن خود را در تنظیمات 

بدهید. 
3- با دیگر کسب وکارها همکاری کنید و لینک 
آنه��ا را در صفحه تان قرار دهید تا آنها نیز این کار 
بکنند و با هم تعامل داش��ته باش��ید. می توانید از 
آنها درخواس��ت کنید که در قب��ال تبادل لینک، 
 لین��ک وب س��ایت ش��ما را در صفحه ش��ان ق��رار 

دهند. 
4- نظرات و اطالعات محس��وس و مفید درباره 
کس��ب و کارتان را می توانی��د در وبالگ ت��ان ک��ه 
مرتبط با محتوای وب س��ایت تان اس��ت بگذارید و 
حواس تان باشد که حتما لینک مستقیم دسترسی 

به وب سایت را نیز در آن قرار دهید. 

5- عکس ه��ای کس��ب و کارتان را در فلیک��ر به 
اش��تراک بگذارید. می توانید یک پروفایل در آنجا 
باز کنید و عکس بگذارید، زیرش متنی بنویسید و 
لینک وب سایت تان را هم قرار دهید. از عکس هایی 
که مال شما نیستند و اجازه به اشتراک گذاری آنها 

را ندارید استفاده نکنید. 
6- مطالب وب س��ایت تان را همیش��ه به روز نگه 
داری��د تا مش��تریانی که قص��د بازدی��د مجدد از 
وب س��ایت تان را دارند با اطالع��ات تکراری قبلی 
مواجه نش��وند. همین امر می تواند سبب شود که 
دیگر به وب س��ایت مراجعه نکنند، چرا که حدس 
می زنن��د چیز جدیدی در س��ایت انتظارش��ان را 

نمی کشد. 
7- ی��ک اس��الید تبلیغاتی از مراح��ل پردازش 
محصولتان در کنار آهنگی زیبا در س��ایت یوتیوب 
آپل��ود کنی��د. در تیتر و توصیفی ک��ه برای ویدئو 
می آورید دقت کنید. هنگامی که آپلود شد، لینک 

را در وب سایت خودتان نیز قرار دهید. 
8- در صورت��ی ک��ه هی��چ نرم اف��زار آم��اری 
 و پیگی��ری تع��داد بازدید ه��ا نداری��د، نرم اف��زار 
google analytics  را دانلود کنید. این نرم افزار 
رایگان است و می تواند کارهای زیادی انجام دهد. 

وجود نرم افزار آماری ضروری است. 
9- در نقش��ه گوگل )google map( آدرس و 
موقعیت مکانی فروش��گاه یا محل کسب و کار خود 
را وارد کنی��د و نکات مفی��د مرتبط با آن از قبیل 
شماره تماس و آدرس وب سایت را بنویسید. نقشه 
را عموم��ی ک��رده و آن را در وب س��ایت خود نیز 

قرار دهید. 

اهمیت نورومارکتینگ
آیا می دانستید نورومارکتینگ یا بازاریابی عصبی 
در حال حاضر یک صنعت دو میلیون دالری است؟ 
در همی��ن لحظه 12۰ ش��رکت در تالش برای 
کند و کاو در عمق مغز انسان هستند تا نشانه هایی 
از آنچه را مردم می خواهند و روش هایی برای آنکه 

بیشتر بخواهند پیدا کنند. 
این صنعت در حال گس��ترش اس��ت و تبلیغات 
ابزار نورو برای شرکت ها ادامه دارد. اما اصلی ترین 
مش��کلی که مانع از توسعه این روش می شود، این 
است که مدیران شرکت ها متخصص مغز و اعصاب 
نیس��تند و هیچ مرکز مش��خص و در دسترس��ی 
 وجود ن��دارد تا آنه��ا برای تقاض��ای کمک به آن 

مراجعه کنند. 
ب��ه عالوه، ش��رکت های بازاریاب��ی عصبی عالقه 
ندارن��د که روش های انحص��اری خود را به راحتی 

در معرض بررسی عمومی بگذارند.

اخیرا لینکی در ش��بکه های 
اجتماعی نظیر وایبر و همچنین 
به صورت ایمیل دست به دست 
میان کاربران می چرخد با این 
محت��وا که با کلی��ک روی این 
لینک و ثبت نام می توانید برنده 
یک بلیت رایگان سفر از جانب 
هواپیمایی قطر باشید. این گونه 
که پیداس��ت این ش��رکت به 
مناسبت افزایش مقاصد پروازی 
خود ب��ه 1۰۰ پ��رواز، کمپین 
تبلیغاتی از نوع ارائه پروموشن 
ش��بکه ای به راه انداخته است. 
ب��ا این حال ح��رف و حدیث ها 
در این باره بس��یار است. عده ای 
می گویند این پروموش��ن تنها 
تبلیغ��ات ص��رف ب��وده و بعد 
از ثبت ن��ام، س��یل ایمیل ها و 
راه��ی  تبلیغات��ی  اس��پم های 
میل باکس می ش��ود؛ پیام هایی 
که راهی برای کنسل کردن آن 
وجود ندارد. با این حال، عده ای 
از افراد به ای��ن پیام ها واکنش 
منفی نشان نمی دهند؛ آنها نه 
تنها بخت خ��ود را می آزمایند، 
بلکه این لینک را به دوس��تان 
و آش��نایان خ��ود نیز ارس��ال 
می کنند، زیرا عقیده دارند این 
ش��رکت ادعا کرده ب��ا فوروارد 
کردن آن برای 3۰۰ نفر مزایایی 

در نظر گرفته می شود. 
برای اینکه بیشتر با موضوع 
و  ش��بکه ای  پروموش��ن های 
کم و کیف آن آش��نا شویم، از 
نظرات کارشناسی امیر غفاری، 
بازاریاب��ی  کارش��ناس ح��وزه 
اس��تفاده کرده ایم که حاصلش 

را در ادامه می خوانید. 

پروموشن های شبکه ای 
پروموش��ن های شبکه ای  اما 
غف��اری  امی��ر  چیس��ت؟ 
را  ش��بکه ای  پروموش��ن های 
نوعی بازاریاب��ی با هدف جذب 
مشتریان و مخاطبان بیشتر در 
یک بازه زمانی مشخص می داند 
و عقیده دارد این نوع بازاریابی 
با توجه به رقابتی شدن بازار در 
جهت ایجاد تمایز نسبت به رقبا 
به کار می رود. با نظر به اهمیت 
گسترش اینترنت و فراگیر شدن 
آنالین، شرکت ها  بازاریابی های 
می توانند اطالع رسانی این گونه 
طرح ه��ا را از درگاه تبلیغ��ات 
وایب��ر و ایمی��ل انج��ام دهند. 
عنصری که در این روند اهمیت 
دارد، نحوه پروموش��ن گذاری و 
اجرای طرح اس��ت و فرمت این 
فرآیند می تواند به ش��کل هایی 
مانن��د تخفی��ف، ط��رح ویژه، 
اش��انتیون و... باشد. قطعا نحوه 
اج��رای ط��رح مهم ت��ر از خود 

طرح اس��ت. قبل از اج��را باید 
تعیین  در خصوص  برنامه ریزی 
و نحوه تخصیص بودجه و زمان 
انجام کمپین صورت بگیرد. در 
رابطه با تبلیغات اخیر ش��رکت 
هواپیمای��ی و ارائه تس��هیالت 
سفر رایگان در صورتی که زمان 
اجرای طرح در فصل تابس��تان 
)فصل س��فر( ب��ود تاثیر گذاری 
مخاطب��ان  روی  بیش��تری 
ش��رکت های  می گذاش��ت. 
مطرحی در دنیا داشته ایم که با 
ارائه یک طرح اش��تباه و اجرای 
آن با شکست های بزرگی مواجه 

شده اند. 

بازار سنجی
به  اش��اره  با  غف��اری 
اینکه در ف��از اول هدف 
قطر  هواپیمایی  شرکت 
بیان  بازارس��نجی است 
می کن��د: این ش��رکت 
جهت ج��ذب مخاطبان 
ایران��ی و کس��ب اطالع 
از میزان موفقیت آینده 
این ط��رح از این درگاه 
امکان  می کند.  استفاده 
دارد این درگاه در جهت 
مش��خص ش��دن تعداد 

بازدید ه��ای روزان��ه مخاطبان 
ایجاد شده باش��د تا پس از آن 
با دید بازتری ب��ه اجرای طرح 
پرداخته ش��ود. اما باید در نظر 
داشت پروموش��ن بدون برآورد 
اولیه نه تنها س��هم بازار جدید 
کس��ب نمی کند، بلکه ممکن 
اس��ت عاملی ش��ود ت��ا همان 
مشتری های اولیه و سهم بازار 

موجود نیز از دست برود. 

پروموشن های متفاوت
غفاری در ادام��ه درباره انواع 
مختلف پروموشن چنین توضیح 

پروموش��ن می تواند  می ده��د: 
براساس زمینه فعالیت متفاوت 
باش��د، همچنین پروموش��ن را 
می توان از کانال های و درگاه های 
مختلف اجرا کرد. مثال در مورد 
ارائه کننده خدمات  شرکت های 
مس��افرتی چون بیش��تر مردم 
برای رزرو و آگاه شدن از وجود 
صندلی های خال��ی هواپیما به 
س��ایت این ش��رکت ها مراجعه 
می کنن��د و بلی��ت هواپیم��ا از 
و  انتخ��اب  اینترن��ت  طری��ق 
استعالم می شود، اکثرا از درگاه 
می کنند.  اس��تفاده  اینترنت��ی 
در واق��ع ش��رکت هایی ک��ه به 
مش��تریان خود خدم��ات ارائه 
می دهند به دلیل اینکه خدمت 

ارائه ش��ده ملموس نیست اکثرا 
از درگاه اینترن��ت با مش��تریان 
خ��ود ارتباط برق��رار می کنند . 
حالی اس��ت  در  مطل��ب  ای��ن 
ک��ه ش��رکت های ارائه دهن��ده 
کاالهای مصرفی اکثرا به صورت 
حض��وری کمپین ه��ای خود را 
اج��را ک��رده و پروموش��ن های 
خ��ود را ارائه می کنند. مثال اگر 
برای ماست یا هرگونه خوراکی 
بخواهید کمپی��ن برگزار کنید، 
می توانی��د ب��ا اس��تفاده از یک 
کانتر یا جای��گاه خاص نزدیک 
فروش��گاه ها و نقاط پر رفت و آمد 

جهت تس��ت مزه اق��دام کنید، 
به ای��ن  ترتیب بازارس��نجی به 
منظور تحلیل نیاز بازار نیز انجام 
خواهد ش��د. این شرکت ها پس 
از معرف��ی محص��والت ممکن 
است به روش های دیگری چون 
طرح های تخفیفی و ش��رایط و 
بیاورند،  تس��هیالت دیگر روی 
ام��ا در مرحل��ه اول این گون��ه 
کمپین ها صرف��ا جنبه معرفی 
محصول دارند. در مجموع نحوه 
اجرای آن  و  پروموش��ن گذاری 
از محصولی ب��ه محصول دیگر 

متفاوت است. 

 پروموشن
یک شمشیر دو لبه

این کارشناس بازاریابی 
از چند ش��رکت به عنوان 
و  موف��ق  ش��رکت های 
ناموف��ق ای��ن ط��رح نام 
می ب��رد و می افزاید: برای 
مثال ش��رکت هوور یکی 
از شرکت های تولیدکننده 
اول  لوازم خانگ��ی در رده 
این  اس��ت.  ب��وده  اروپ��ا 
پروموشنی خاص  شرکت 
را ب��رای دوره ای خاص به 
این صورت اعالم می کند 
که هر فرد ب��ا خرید جاروهای 
برقی  شرکت ما می تواند بلیت 
س��فر به آمری��کا دریافت کند. 
برآورد این ش��رکت با توجه به 
هزینه های سفر تنها 1۰ درصد 
مش��تریان بود، ولی چیزی که 
در عمل اتفاق افتاد این بود که 
45۰ هزار نفر ای��ن جارو برقی 
را خریدن��د و انتظ��ار دریافت 
بلیت رایگان س��فر ب��ه آمریکا 
را داش��تند. رقمی که ش��رکت 
از اجرای آن نات��وان بود و این 
ام��ر موجب ورشکس��تگی آن 
ش��د. زیرا آنها تنها یک س��وم 

مش��تریان را به سفر فرستادند 
و همان تعداد نیز )پنج میلیارد 
دالر( در آن زمان برای شرکت 
هزین��ه برداش��ت. با ش��کایت 
مشتریان، رسانه ها این موضوع 
را منعک��س کردن��د و هوور در 
کنار ورشکستگی دچار بدنامی 
نیز ش��د. مورد بعدی ش��رکت 
رادنر بود. رادنر یکی از بازرگانان 
س��اخت طال در دنی��ا با درآمد 
چندین میلیاردی اس��ت. او در 
یک همایش بس��یار بزرگ که 
با حضور تجار موفق دنیا برگزار 
می ش��د، قصد سخنرانی درباره 
محص��والت خود را داش��ت. از 
آنجایی که وی ش��خصی شوخ 
طبع بود به ش��وخی محصول 
خ��ود را زائد و آش��غال معرفی 
کرد و همین عامل س��بب شد 
روزنامه ها این مطلب را پوشش 
دهن��د و ای��ن ش��رکت اعتبار 
خ��ود را از دس��ت بده��د و به 
ورشکستگی برس��د. می بینید 
ک��ه با اج��رای ی��ک کمپین و 
پروموشن اشتباه تمام زحمات 
یک کسب و کار یک شبه به هدر 
می رود و اعتبار خود را از دست 
می دهد. بنابراین پروموشن، یک 
شمشیر دو لبه است که دقیقا 
بای��د دانس��ت  آن را کی و کجا 
به کار ب��رد تا به موفقیت منجر 
ش��ود. وی در کن��ار نمونه های 
ناموف��ق از اپل به عن��وان یک 
ش��رکت موف��ق ن��ام می برد و 
اضافه می کند: در تبلیغات اپل 
بیلبورد و پروموش��ن جایگاهی 
ن��دارد، چ��ون این ش��رکت از 
ابت��دا ب��ا اج��رای کمپین های 
موفق و حضور در نمایش��گاه ها 
در ذهن مخاطب به عنوان یک 
محص��ول ب��ا کیفی��ت معرفی 
شده اس��ت. دلیل موفقیت آن 
بازاریابی درست با همایش های 
مناس��ب اس��ت. آنه��ا در این 
روند به ح��دی موفق بوده اند و 
به گون��ه ای محصول را در ذهن 
مش��تری ج��ا انداخته اند که با 
ورود محصول جدید مشتریان 
جلوی فروشگاه ها صف کشیده 
و اخب��ار مرب��وط به ش��رکت 
دنب��ال می کنند.  به ش��دت  را 
در مجم��وع وقتی ش��رکت ها 
می خواهند پروموشن خاصی را 
جهت کسب سهم بازار بیشتر 
انجام دهند الزم است به نکات 
ذیل توجه کنند: تست تحلیل 
بازار و کس��ب اطالع از فعالیت 
رقبا با توجه به رقابتی ش��دن 
بازار، ثانیا برنامه ریزی درست و 
برآورد هزینه ها و میزان کسب 
درآم��د و ثالثا تمای��ز در نحوه 
اج��رای پروموش��ن ب��ه نحوی 
 که همیش��ه در ذهن مشتری 

باقی بماند.
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بازاریابی مجانی

آیا می دانستید

دیدگاه

آرین طاهری

از خوب و بد پروموشن های شبکه ای آگاه شویم

بازاریابی در آسمان با ارائه بلیت رایگان سفر! 
هدی رضایی 

شهریار شفیعی
دکترای بازاریابی و برندینگ

در تبلیغات اپل بیلبورد و 
پروموشن جایگاهی ندارد، چون 

این شرکت از ابتدا با اجرای 
کمپین های موفق و حضور در 
نمایشگاه ها در ذهن مخاطب 
به عنوان یک محصول باکیفیت 

معرفی شده است. دلیل 
موفقیت آن بازاریابی درست با 

همایش های مناسب است

بیشتر کارشناسان بازاریابی اعتقاد 
دارند شرکت های کوچک نسبت به 
شرکت های بزرگ خدمات بهتری 
را می توانن��د ب��ه مش��تریان ارائه 
دهند. کارآفرینان با استراتژی های 
ویژه ای، خدمات عالی را در راستای 
کس��ب و کار خود تدوین ک��رده و 
س��پس محیط��ی را ب��رای اجرای 
استراتژی مذکور ایجاد می کنند و 
این نوع خدمات هیچ وقت به خودی 
خود شکل نمی گیرد. استخدام افراد 
حرفه ای و مناسب شما را به سمت 
خدم��ات برتر به مش��تریان یاری 

می رساند.
کارآفرینان باتجربه، به مرور زمان 
به این نتیجه رسیده اند که افرادی 
مورد نیاز کس��ب و کار آنها است که 
واج��د مهارت های خدمت رس��انی 
ویژه ای به مش��تریان بوده و دارای 
رفتاره��ای شایس��ته ب��ا دیگ��ران 
باش��ند، س��پس این افراد را تحت 
آموزش ه��ای فنی مورد نی��از برای 
انجام شغل مورد نظر قرار می دهند. 
اس��تخدام افراد باید با قابلیت فنی 
و نگرش خدمت رسانی به مشتری 
باش��د وگرنه خ��الف آن چیزی را 
خواهی��د دی��د که در ذه��ن برای 

پیشرفت خود ساخته اید. 
»ش��رکت ریت��ز کارلت��ون« که 
زنجی��ره ای از 57 هتل درجه یک 
در سراسر دنیا را اداره کرده و خود 

را مفتخ��ر به پهن کردن فرش آبی 
جل��وی پ��ای مش��تریان می داند، 
ی��ک دوره دو روزه را برای کارکنان 
جدید خود در نظر می گیرد که در 
آن، ارزش های اصلی ش��رکت و در 
رأس آنها خدمت رسانی به مشتریان 
تدریس می ش��ود. این افراد در این 
دوره ی��اد خواهند گرف��ت که ارائه 
خدمات عالی و آس��ایش مهمانان 
مهم ترین ماموریت آنها است. سپس 
افراد جدید االستخدام در یک دوره 
آموزشی سه هفته ای حضور یافته و 
مهارت های الزم برای انجام ش��غل 
مورد نظر را همراه با استانداردهای 

دقیق شرکت فرا می گیرند.

مدیریت روابط درون سازمانی
مدیران��ی ک��ه ب��ا بی احترامی با 
کارکن��ان خود برخ��ورد می کنند، 
نبای��د از برخ��ورد ب��د کارکن��ان 
با مش��تریان ش��گفت زده ش��وند. 
ش��عارهای ظاه��ری یک ش��رکت 
کوچ��ک در زمینه خدمت رس��انی 
به مش��تریان مهم نیست، چرا که 
نوع نگرش کارکنان به مش��تریان، 
منعکس کنن��ده نگ��رش مدی��ران 

نسبت به کارکنان است.
برای ارائه حد اعالی خدمات به 
مشتریان، کارکنان باید آزادی الزم 
برای تغییر و حتی نقض قوانین را 
داشته باش��ند. این امر خصوصا در 
وضعیت هایی به چشم می خورد که 
در آن، مشتری از موضوعی شکایت 

یا نارضایت��ی دارد. به جای مجبور 
ک��ردن کارکنان ب��ه رعایت دقیق 
قوانین و خطر از دست دادن دائمی 
یک مشتری، کارآفرینان هوشمند 
اختیار اتخاذ تصمیم های الزم برای 
رفع مشکل و مسرور کردن مشتری 
را به کارکنان خود می دهند. مثال در 
شرکت ریتز کارلتون، تمام کارکنان 
بدون دریافت مج��وز مدیر و برای 
حل مش��کالت مهمان��ان، مجازند 
مبلغی ح��دود دو هزار دالر هزینه 
کنند.از ن��کات کلی��دی دیگر در 
خدمت رسانی قابل قبول، می توان 
به فراتر رفتن از انتظارات مشتریان 
اشاره کرد. ارائه خدماتی که منجر 
به شگفتی مشتری می شود آنها را 
مج��ددا باز می گرداند. هنگامی که 
یک��ی از کارمن��دان اداری در این 
هتل ش��نید که یک��ی از مهمانان 
ب��ه دلیل گم ک��ردن کفش هایش 
ناراحت ب��وده و مجبور اس��ت در 
جلس��ه مه��م ف��ردا چکمه ه��ای 
کوهنوردی خود را بپوشد، فرصتی 
برای ارائه خدمات شگفت انگیز به 
مش��تری مذکور یاف��ت. صبح روز 
بعد، او یک جفت کفش رسمی در 
اندازه و رنگ مورد عالقه به مشتری 
مذک��ور هدیه داد.خدمت رس��انی 
به مش��تریان معم��وال در توجه به 
جزییات شکل می گیرد. در مقایسه 
با شرکت والت دیسنی، تعداد کمی 
از شرکت ها تا بدین حد به جزییات 
توجه می کنند. دیدگاه دیسنی این 

است که، »هر چیزی، یا به صورت 
مثبت یا منفی با مشتریان صحبت 
می کند«. شرکت دیسنی اطمینان 
حاص��ل می کن��د ک��ه پارک های 
تفریح��ی آن بی عی��ب هس��تند. 
دیس��نی می داند ک��ه رفتگرهای 
پارک بیش��ترین میزان مواجهه با 
مهمان��ان را دارند، به همین دلیل 
آموزش های گس��ترده ای در زمینه 
خدمت رس��انی ب��ه مش��تریان به 
آنها داده می ش��ود که شامل نحوه 
خواندن زبان اشاره مهمانان هنگام 
درخواس��ت کمک، حت��ی قبل از 
اینک��ه مش��تریان آن را ب��ه زبان 
بیاورند، اس��ت. یک��ی از محققانی 
که ب��ه مطالع��ه نق��ش رفتگران 
ش��رکت دیس��نی پرداخته به این 
نتیجه رسیده است که استخدام و 
آموزش کارکنان شرکت دیسنی در 
مورد رفتگ��ران، یک مزیت رقابتی 
ب��ه آن داده اس��ت. او می گوی��د: 
»یک��ی از موضوعاتی که مرا درباره 
این رفتگ��ران تحت تاثیر قرار داده 
این اس��ت که در س��ایر پارک های 
تفریحی، با آنه��ا با درجه اهمیتی 
که ش��رکت دیسنی با آنها برخورد 
می کند، رفتار نمی شود.« صحبت 
به مشتری  درباره خدمت رس��انی 
کافی نیست. کارکنان به مالکان و 
مدیران شرکت به عنوان نمونه هایی 
از نح��وه رفت��ار و خدمت رس��انی 
به مش��تریان می نگرند. آن دسته 
از مال��کان ش��رکت ها ک��ه خ��ود 

نم��اد مثبتی از خدمت رس��انی به 
مش��تریان نیس��تند، نمی توانند از 
کارکن��ان انتظ��ار خدمت رس��انی 
عالی به مشتریان را داشته باشند. 
به عنوان مثال، جورج آگوئل، یکی 
از معاونان ارشد این شرکت، لباس 
خاصی را پوش��یده و یک ش��یفت 
را در هانتد مانس��یون پش��ت میز 
س��فارش کار می کند. این فرآیند 
مدی��ران را همچن��ان در تماس با 
مش��تری نگه داشته و به آنها طعم 
واقعیت را می چش��اند. در شرکت 
ریتزکارلت��ون، کارکن��ان ام��کان 
دسترس��ی به یک پایگاه اطالعاتی 
مستقر در شرکت را دارند که تحت 
عنوان سیستم پیش بینی رضایت 
و وف��اداری مش��تری ش��رکت در 
گذشته درباره مشتریان گردآوری 
ک��رده را ذخیره می کند، به نحوی 
که کارکنان می توانند با اس��تفاده 
از آن، خدمات ش��گفت انگیزی را 
به مش��تریان ارائه دهند. به عنوان 
مث��ال هنگام ورود یک مش��تری، 
این سیس��تم ممکن است به یکی 
از کارکنان اطالع دهد که مشتری 
مذکور به جای بالش پر، یک بالش 
ابری را ترجیح داده و صبح ها یک 
کپی از وال اس��تریت ژورنال و یک 
لی��وان آب پرتق��ال می خواهد. هر 
مرتبه که مشتری مذکور وارد هتل 
می شود، بدون نیاز به پرسش مکرر 
این سواالت، کارکنان می توانند این 

موارد جانبی را فراهم کنند. 

مسلم نوری

تاثیر خدمت رسانی به مشتریان در پیشرفت کسب و کارها
کافه بازاریابی



س��ال 2015،  ب��ه  ورود  ب��ا 
فرصتی عالی برای ارزیابی مجدد 
فرآیند ه��ای قدیم��ی و اج��رای 
ایده های تازه جهت برخورداری از 
سالی شاد تر و پربارتر برای صاحبان 
كس��ب و كار های كوچك به وجود 
آمده است. در ادامه به چهار هدفی 
اش��اره می ش��ود كه ه��ر صاحب 
كسب و كار كوچك باید امسال آنها 

را مورد نظر قرار دهد.

1-  روی كارمندان خود تمركز 
كنید

م��ی خواهید س���ال  اگ����ر 
موفقیت آمی��زی را تجربه كنید، 
روی محافظت بیشتر از كارمندان 
خود در یك س��ال پیش رو تمركز 
كنید. جل��ب رضای��ت كارمندان 
در ش��ركت نه فقط از لحاظ مالی 
مهم بوده بلكه روی ش��رایط كلی 
محی��ط كار نیز تاثی��ر می گذارد. 
اگر كارمندان تان از كار در شركت 
لذت ببرند، پربار ت��ر خواهند بود. 
این نگرش مس��لما به دیگران نیز 

سرایت می كند.
از كارمندان ت��ان بپرس��ید كه 
خود را در كجای مس��یر موفقیت 
تصور می كنند. در ادامه هر چقدر 
می توانید ب��رای ایجاد هماهنگی 
میان عالی��ق آنها و اه��داف خود 
تالش كنید. ش��اید نیاز به تغییر 
عناوین ش��غلی ی��ا انتصاب ها در 
یك پ��روژه داری��د. عالوه بر این به 
ارزیابی مجدد فرهن��گ حاكم بر 
دفتر خود بپردازید. گهگاه در صدد 
ایجاد ساعاتی شاد و پرانرژی برای 
كارمندان یا فراه��م كردن زمینه 
انجام فعالیت های تیمی برای آنها با 
هدف شناخت بهتر یكدیگر باشید.

اگ��ر زن و ش��وهر ش��اغل در 
ش��ركت خود دارید، فض��ا را برای 
آنها انعطاف پذیر تر از دیگران كنید 
یا سیاست هایی را پیشنهاد دهید 
كه امكان آوردن كودک به سر كار 
را فراهم می كند. در نهایت، ارائه یا 
افزایش هرگونه خدمات نظیر بیمه 
درمانی یا حت��ی عضویت در یك 

باشگاه ورزشی را مطرح كنید.
  ،Palo Alto Software در شركت
مدی��ران كمك هزینه عضویت در 
یك باشگاه ورزش��ی را پرداخته و 
در صورت مراجعه مكرر كارمندان 
به باشگاه ورزشی، پرداخت بخش 
عمده ای از هزینه عضویت ماهانه 
را متقبل شده اند. این شركت قصد 

تش��ویق كارمندان به بهره برداری 
از این امكان��ات و در نتیجه حفظ 
س��المت و ش��ادابی آنه��ا را دارد. 
ش��ما هم س��عی كنید به كلیات 
بیندیشید. مزایایی را به كارمندان 
پیش��نهاد دهی��د كه واقع��ا روی 
سالمتی و رضایتمندی آنها تاثیر 

می گذارد.

2-  بیشتر با مشتریان 
صحبت كنید

نیاز ه��ا و خواس��ته های 
مشتریان در گذر زمان مدام 
تغییر می كن��د. محصول یا 
خدمت ش��ركت شما شاید 
در حال حاضر مورد تقاضای 
مشتری باشد اما تا ابد چنین 
نخواهد بود. امس��ال هدف 
خود را بر پای��ه گفت وگو با 
تعداد بیشتری از مشتریان 
گفت وگو ه��ای  بگذاری��د. 
ایج��اد  چهره به چه��ره، 
گروه های تمركز یا انجام یك 
س��ری بررس��ی ها به درک 
بهتر طرز فكر مش��تری در 

سال آینده منجر می شود.
هرب��ار ك��ه ب��رای درک بهتر 
مشتری وقت صرف می كنید، به 
ارزیابی مجدد محصول یا خدمت 
خ��ود خواهی��د پرداخت. ش��اید 
زمان آن فرا رس��یده تا چند تغییر 
كوچك را برای پیش��ی گرفتن از 
تقاضای مش��تری اعم��ال كنید. 
بررس��ی محصوالت ی��ا خدمات 
جدید به عالوه نمونه های كارآمد 
قبلی را مدنظر قرار دهید. ش��اید 
ارائه تخفیف برای جلب مشتریان 
راهی جدید به حساب آید. اتكای 

بیش از ح��د روی برخی م��وارد، 
كس��ب و كارتان را از مسیر عادی 
خود خارج خواه��د كرد. مطمئن 
شوید كه هنوز قادر به تمركز روی 
پیشنهادهای اصلی و موفقیت آمیز 

هستید..
كارمن��دان  تش��ویق  درب��اره 
بیشتری به تعامل با مشتری فكر 
 Palo Alto كنی��د. در ش��ركت
Software یكس��ری تیم ه��ای 
اجرایی و بازاریابی در فواصل معین 

برای پاس��خ دادن ب��ه تماس ها و 
ایمیل ه��ای مش��تریان خی��ز بر 
می دارن��د. به وس��یله برق��راری 
تعامل با مش��تریان در س��طحی 
خدمات��ی، مدیران این ش��ركت 
ضمن یادگیری لزوم پیشی گرفتن 
از دیگ��ران برای حل مش��كالت، 
نگرانی ها و اعتراض های مشتری 
نس��بت به خرید محص��والت یا 
اس��تفاده از خدم��ات ش��ركت را 
درک می كنن��د. به ای��ن ترتیب 
ام��كان تغیی��ر نح��وه بازاریابی و 
فروش و همچنین روش حمایت 

از مش��تریان در راستای كمك به 
تیم خدمت رس��انی به مش��تری 
و همچنین سودرس��انی به همه 

مشتریان شركت به وجود می آید.

3-   سطوح استرس خود را 
ارزیابی كنید

صاحبان كسب و كار همیشه در 
حال فعالیت هستند. آنها به ندرت 
مطابق قانون پنج تا 9 ساعت در روز 
كار می كنند. صاحبان كسب و كار با 
قلب و روح خود به مدیریت 
ش��ركت ها می پردازن��د اما 
این طرز فك��ر ثابت در رابطه 
ب��ا كار و فعالی��ت می تواند 
تاثیری منفی روی سالمتی 
ش��ما در طول زمان بگذارد. 
ضمن ارزیابی میزان استرس 
خ��ود یكس��ری اقدام��ات 
مبتكرانه ش��خصی را مورد 
نظر قرار دهید تا از مدیریت 
لذت بخش كس��ب و كارتان 
در سال های آینده مطمئن 

شوید.
تمای��ل ب��ه خوش��حال 
ك��ردن دیگ��ران چی��ز عجیبی 
نیس��ت اما گهگاه باید به خود نیز 
اهمیت بدهید. یك تا دو س��اعت 
در روز را به كار برنامه ریزی ش��ده 
خود اختص��اص دهی��د. به هیچ 
ق��رار مالقات ی��ا تماس��ی در این 
زم��ان نپردازید. این كار به ش��ما 
چند س��اعت در روز زم��ان برای 
پاک س��ازی ذهن و تمرك��ز روی 
كار های��ی كه به خاط��ر كمك به 
دیگران از انجام شان سر باز زده اید، 
هدی��ه می ده��د. دیگ��ر كار های 
روزمره نظیر پیاده روی در ساعت 

ناه��ار، ورزش صبحگاهی یا قطع 
ارتباط ب��ا محیط كار ب��رای چند 
ساعت در هر شب نیز می تواند به 

شادابی مجدد شما كمك كند.
ب�ه عن���وان ی��ك ص��اح��ب 
كس��ب و كار، حت��ی وقت��ی كار 
نمی كنید، ذهن شما هنوز درگیر 
است. با اختصاص س��اعاتی در روز 
به ورزش، گذراندن زمان با اعضای 
خانواده و اطمین��ان از اینكه انرژی 
خود را هدر نمی دهید، شما كم كم 
متوجه خواهید ش��د ك��ه گاهی 
اوقات س��خت ترین مشكالت تان 
را در پی��اده روی صبحگاهی یا دراز 
كش��یدن كنار ك��ودک دو س��اله 
خود در رختخوابش در ش��ب حل 

می كنید.

4-  از قبل برنامه ریزی مالی 
كنید

البته همیشه برنامه ریزی مالی 
برای یك سال پیش رو مهم است. 
بدون یك برنامه جامع و مستحكم 
كه ش��امل بودجه، پیش بینی ها 
و اهداف می ش��ود، افزای��ش آمار 
ف��روش و درآم��د در گ��ذر زمان 
سخت است. دورنمای كسب و كار 
خود را در ش��ش ماه آینده تصور 
كنید. این برنامه ریزی را به یك تا 
سه س��ال آینده تعمیم بدهید. در 
ادامه معیار هایی را برای نیل به این 

اهداف در طول راه مشخص كنید.
با برنامه ریزی می توانید مطمئن 
باش��ید كه به طور مداوم مس��یر 
پیش��رفت خود را طی می كنید. 
نظارت روی شاخص های كلیدی 
عملكرد به طور روزم��ره به درک 
موفقیت آمیز بودن امور مالی شما 
كمك می كن��د. با نیل م��داوم به 
اهداف خود و وقوف به پیش��رفت 
همه امور، شما به آرامش خواهید 
رس��ید. در ص��ورت ع��دم تحقق 
اهداف ت��ان، پیگیری مس��تمر به 
انجام عكس العملی س��ریع برای 
اعم��ال یكس��ری تغیی��رات در 
رئوس كار ها قبل از به قهقرا رفتن 

كسب و كارتان منجر می شود.
به عنوان یك صاحب كسب و كار، 
گرفتار شدن در امور روزمره شركت 
آسان اس��ت. همیش��ه زمانی را به 
ارزیابی مج��دد فرآیند های كاری 
خود و توجه به تغییر وضع موجود 
اختص��اص دهی��د. چن��د تغییر 
كوچ��ك می تواند واقع��ا در طول 
مسیر نیل به شادی و بهره وری در 

یك سال پیش رو بسیار موثر باشد.
enterpreneur.com

درس هایی كاربردی از عملکرد برندهای جهانی )55(
همگرایی تجاری 

در برخی موارد خاص شرایط ورود به بازارهای مختلف 
بسیار شبیه به یكدیگر شده و این موضوع سبب می شود 
شركت ها به آسانی بتوانند در حوزه های تجاری و صنعتی 
متفاوتی وارد شوند. این مس��ئله همان طور كه می تواند 
موجب افزایش سود ش��ركت های مزبور شود، به همان 

میزان نیز ضریب ریسك را برای آنها افزایش می دهد. 

ایده
هنگامی كه شركت های تجاری تاسیس شده و جایگاه 
مستحكمی در بازار پیدا می كنند، به شكل خودكار و در 
اثر فعالیت های آنان در بازار بر میزان دارایی این شركت ها 
افزوده می ش��ود. امكاناتی نظیر كارمن��دان، مكان مورد 
اس��تفاده آنان و در نهایت تجهیزات و ماش��ین آالتی كه 
شركت ها و كارخانه ها از آنها برای تولید محصوالت خود 
اس��تفاده می كنند ممكن است اس��تفاده های چندگانه 
داش��ته باش��ند. این موضوع به كمپانی ها این امكان را 
می دهد تا با اس��تفاده از توانایی های شان طیف وسیع و 
متنوعی از محصوالت را با هزین��ه پایین تولید كرده و به 
بازار عرضه كنند. در این حالت این شركت ها می توانند به 
واسطه تجهیزات و امكاناتی كه در اختیار دارند دست باال 
را در بازارهای جدیدی كه به آن وارد می شوند در اختیار 

داشته باشند. 
این تاكتیك درپی مقررات زدایی صنعتی در دهه های 
80 و 90 می��الدی در مقیاس وس��یع و توس��ط تعداد 
بس��یار زیادی از ش��ركت ها مورد اس��تفاده قرار گرفت. 
دلیل عمده این مس��ئله آن بود كه این شركت ها متوجه 
شدند كه به واسطه توانایی های شان در زمینه تجهیزات 
و نیروی انسانی قادر خواهند بود تا در حوزه های تجاری 
و صنعتی متنوعی از گاز طبیعی، ب��رق و تلفن گرفته تا 
فعالیت در بازار آب آش��امیدنی به طور همزمان فعالیت 
كنند. آنها حجم قابل توجه��ی از توانایی ها و تجهیزات 
اصلی و اساس��ی خود را ش��امل مراكز تم��اس، خدمات 
پیشرفته اندازه گیری و صدور صورت حساب و اختصاص 
خودروهایی ب��رای نگهداری و تعمی��ر و ارائه خدمات به 
مشتریان در طیف متنوعی از بازارها به كار گرفتند كه این 
موضوع سبب افزایش بهره وری و سوددهی این شركت ها 

شد. 
آیا ش��ما معتقد هس��تید كه از تمام ظرفیت و توانایی 
خود و امكاناتی ك��ه در اختیار دارید ب��رای ارائه خدمات 
بهتر به مش��تریان تان اس��تفاده می كنید؟ با تشخیص 
صحیح در م��ورد ظرفیت ه��ا و كاربرده��ای امكانات و 
تجهیزاتی كه در اختی��ار دارید قادر خواهی��د بود كه به 
بهترین ش��كل ممكن از منابع��ی كه در اختی��ار دارید 
استفاده كرده، گسترش خطرات مالی را آسان تر بپذیرید 

و در جهت افزایش راحتی مشتریان تان اقدام كنید. 

آنچه باید در عمل انجام دهید
وفاداری مشتریان و پیشینه مثبت و خوب یك شركت 
تجاری از جمله منابع باارزشی هستند كه به هنگام ورود 
آن ش��ركت به بازارهای جدید و ارائ��ه خدمات متفاوت 
می توانند موجبات موفقیت آن را در حوزه ای كه به تازگی 

در آن ورود كرده فراهم آورند. 
با اس��تفاده از تاكتیك همراه كردن و فروش كاالهای 
مكمل به همراه محصول اصلی سعی كنید تا به بهترین 

شكل ممكن از ایده همگرایی بهره برداری كنید. 
پی��ش از ورود به حوزه های تج��اری و بازارهای جدید 
متخصصان باتجربه را اس��تخدام كرده و از تخصص آنها 
استفاده كنید، موفقیت شما در یك حوزه تجاری خاص 
كامیابی شركت تجاری شما را در حوزه جدید تجاری و 

صنعتی كه قصد ورود به آن را دارید تضمین نمی كند. 

گوشی هوشمند فایرفاكس جدید 
كامال شفاف است

در كریسمس سال گذش��ته، یك اپراتور موبایل در 
ژاپن به نام  KDDI  یك نوع گوشی هوشمند را روانه 
بازار كرد كه مجهز به موتور جس��ت وجوگر موزیال بود 
و توس��ط یك دیزاینر معروف موس��وم به »توكوجین 

یوشیوكا« طراحی شده بود.
سومین مورد همكاری میان این اپراتور تلفن همراه 
 FxO و طراح مش��هور، منجر به ساخت گوشی شفاف
شد كه به كاربران اجازه مشاهده اجزای بسیار كوچك 
گوش��ی را داده و امكان تماش��ای سیس��تم مكانیكی 

داخل موبایل را به وجود آورده است.
ب��ه گفته دیزاین��ر گوش��ی FxO، ایده انج��ام این 
طراحی غیر عادی از »باز بودن« كه Firefox مخفف 
آن اس��ت گرفته ش��ده و لوگ��وی Firefox نیز روی 
دكمه home برای شناسایی اصالت از طریق طراحی 

قسمت جلوی بدنه موبایل، قرار داده شده است.
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فرهنگ مدیریتی خود را با نو شدن سال احیا کنید
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الگوهای طالیی

از میان خبرها

مترجم: معراج آگاهی

مرضیه فروتن

پاسخ كارش�ناس: در مرحله اول باید 
بپذیرید كه حتی اگر بسیار پرتوان باشید، 
باز ه��م به حمای��ت و هم��كاری دیگران 
نیاز خواهید داش��ت. از سوی دیگر سهیم 
كردن كاركنان در فرآیندهای س��ازمانی، 
انگیزه كاری آنها را باال می برد. نخس��تین 
مس��ئله ای ك��ه بای��د در زمین��ه تفویض 
اختیار در ذهن داشته باش��ید، این است 
كه باید مناس��ب ترین زمان را برای كمك 
گرفتن از دیگران انتخاب كنید. برای این 
كار باید از خود بپرسید كه آیا فرد دیگری 

هس��ت كه بتواند كار را انج��ام بدهد و آیا 
انجام ای��ن كار موجب رش��د مهارت های 
فردی این كارمند می شود یا خیر. سپس 
باید بررسی كنید كه آیا زمان كافی برای 
انجام این كار در اختیار داری��د یا نه. باید 
در نظ��ر بگیری��د ك��ه انجام كار توس��ط 
فردی غیر از شما ممكن اس��ت به زمانی 
برای آم��وزش، كنت��رل و حت��ی تجدید 
كار نیاز داش��ته باش��د. در مرحله بعدی 
باید مناس��ب ترین فرد را ب��رای انجام كار 
انتخاب كنید. در این زمینه تجربه، دانش 

و مهارت های اف��راد را در نظ��ر بگیرید و 
عالقه مندی ه��ای آنها را نیز م��ورد توجه 
قرار  دهید. همچنین باید زمانی را كه فرد 
می تواند ص��رف انجام كار كند، بررس��ی 
كنید و در ص��ورت لزوم در حج��م كار و 
مسئولیت های دیگر این فرد تغییر ایجاد 
كنید. همچنین ترجیحا بهتر اس��ت زمان 
تحویل كار را بر عهده خ��ود فرد بگذارید. 
برای كارمندتان زمانی را مش��خص كنید 
ك��ه به ص��ورت دوره ای به ش��ما گزارش 
كار خ��ود را ارائه بده��د. در ضمن امكان 
پش��تیبانی كافی را فراهم كنی��د و برای 
پاس��خ به پرس��ش های احتمالی همیشه 
در دسترس باش��ید. با این حال به سادگی 

به هر سوالی پاس��خ ندهید و مسئولیت را 
به وض��وح بر عهده كارمندت��ان بگذارید و 
اجازه ندهید كه در صورت بروز مش��كل، 
ش��خص مس��ئولیت ها را به گردن ش��ما 
بین��دازد. بع��د از تحوی��ل كار، زمانی را 
صرف بررس��ی دقیق آن كنید و اگر زمان 
كافی را در اختیار دارید، فقط كارهایی را 
قبول كنید كه باالتری��ن كیفیت را دارد. 
در این صورت تیم شما نحوه درست انجام 
كارها را یاد می گی��رد. فراموش نكنید كه 
با ارتباط مس��تمر، نظارت دقیق و تدارک 
منابع و اعتبارات الزم می توانید موفقیت 
پروژه را تضمی��ن كنی��د و كار را با خیال 

آسوده به كارمندان تان بسپارید. 

تفویض اختیار

پرسش: دو سال است كه كسب و كار كوچکی را مدیریت می كنم. در این مدت بیش از هرچیز در زمینه تفویض اختیار دچار مشکل بوده ام. 
چطور می توانم بدون مشکل و با خیالی آسوده به دیگران اعتماد كنم؟  مطایبه کلینیک کسب و کار)142(

بن��ده فك��ر می كن��م طن��ز را درس��ت كرده اند كه 
در درج��ه اول مفرح ذات باش��د و آدم را كم��ی از یاد 
بدبختی های زندگ��ی اش دور كند و لبخندی كنج لب 
او بنشاند، بعد اگر ش��د كه یك انتقاد سازنده، تحلیل 
كارآمد ی��ا اصالح ب��ه درد بخوری، چیزی ه��م اتفاق 
بیفتد فبهاالمراد، اگر هم نش��د ك��ه آن بخش تفریح و 
ابتهاجش به جاست. اگر قرار باشد بخش شادی آور آن 
حذف شود كه دیگر به قول مرحوم گل آقا چه كشكی؟ 
چه پشمی؟ حاال اقبال س��رنگون حقیر را تماشا كنید، 
این هم ش��د كار كه چون نوع س��لیقه طن��زت با بقیه 
یكی نیس��ت توی هچل قرار بگیری؟ در كمال ناباوری 
رییس با آن كماالت و ید و بیض��ا یقه مندرس حقیر را 
چس��بیده و گیر كه چرا وقتی به مدیرعامل و صاحبان 
ش��ركت و اع��وان و انصارش��ان می رس��ی و آنها یك 
خوشمزگی یا ش��یرین كاری یا لطیفه پرتاب می كنند 
از زور خنده  خ��ودت را روی زمین نمی ان��دازی و قل 
نمی خوری و خ��ودت را مض��روب نمی كن��ی كه این 
حضرات خوش خوشانشان ش��ود؟ البته پرواضح است 
رییس اینقدر تابلو و گل درش��ت نمی گوید اما داوری 

با شما:
- بابا ت��و چقدر طن��ز می فهمی ج��وون؟ مگه الكی 
می شه تو رو خندوند؟ باید حتما باس��تر كیتون بیاید 
برات اس��تندآپ كمدی اجرا كنه یا اق��ال وودی آلنی، 
نورمن ویزدمی، كسی، حاال شما یه لبخند ناقابل بزنی 
وس��ط اون همه آدم كه دارن غش و ریسه می رن تابلو 
نباشی آس��مون می ره تو زیرزمین؟ نترس بچه جون، 
نمی گن فالنی س��بك ب��ود. باالخره این رییس��مونه 
دیگه، كلی زحمت كش��یده، الكش��م كه آویخته، االن 
به كار و پروژه و این حرفام كه كاری نداره، یه جورایی 
می خواد محیط كلی و حال و هوای ش��ركتو خوشحال 
نگه داره، تو ی��ه الف بچه هی قیاف��ه تراژیك به خودت 
بگیر یهو نخندی دندوناتو بشمرن، حرف نباشه، پاشو 

برو، پاشو بینم...
امعان نظر فرمودید؟ حاال بعد ی��ك عمر طنز وزین 
و فاخر و كالس��یك، آخ��رش بای��د برویم ت��وی كار 
طنز ش��غلی و ش��ركتی. اصال ببینیم ای��ن پدیده طنز 
شركتی قابل ش��ناخت و طبقه بندی هست؟ طبعا در 
محیط های كاری مثل هر تجمع دیگر انسانی بسته به 
خلق وخو، فرهنگ، مشرب و خالقیت افراد حاضر انواع 
طنز بروز خواهد ك��رد، اما با نگاه��ی نه چندان عمیق 
طنز مرتبط با كار و كاسبی را شاید بشود به اشكال زیر 

دسته بندی كرد: 
اول طنز ش��خصیت؛ ای��ن طنز ب��ر پایه مناس��بات و 
خصایص یك تعداد شخصیت های از پیش تعیین شده بنا 
می ش��ود. دور از جان همه كارفرمایان محترم، شخصیت 
كارفرم��ای ناكارآم��د و هیچ ن��دان كه فقط پ��ول دارد و 
از آدم و عالم بس��تانكار اس��ت یا باز هم دور از جان همه 
مشاوران زحمت كش، شخصیت مش��اور عصاقورت داده 
الف زن و فسیل كه كارش فقط س��نگ اندازی است و كار 
را خواباندن یا بالنسبت همه پیمانكاران خدوم اینجایی، 
شخصیت پیمانكار حقه باز و شارالتان كه همه فن حریف 
است و از آب كره می گیرد و پش��ت هم اندازی و شلتاقی 

نیست كه در سوابق شغلی اش نباشد!
دیگر ن��وع طن��ز را می توان طن��ز موقعی��ت نامید 
كه اس��اس آن گیر كردن كلیش��ه های فوق اس��ت در 
وضعیت��ی مع��وج. پیمانكار مس��ئله ای را ب��ه گونه ای 
صددرصد اش��تباه ب��رای كارفرم��ا و مش��اور توضیح 
می دهد و آنها هم كامال متقاعد می ش��وند یا پرس��نل 
دون پایه پیمانكار از روی عدم ش��ناخت حرف درشتی 
به ریی��س كل كارفرمایان می زن��د و همین طور بروبر 
توی چش��مانش خیره می ش��ود. یا یك مدرک بسیار 
مهم فنی و مهندسی به صورت خالی و بی محتوا ارسال 
ش��ده و از همه مراحل نظارتی و خان های محاسباتی 

می گذرد و تایید نهایی را اخذ می كند!
نوع دیگ��ر را ه��م می توان طن��ز تخصص��ی نامید، 
برمبنای همسان س��ازی و شبیه س��ازی مسائل فنی و 
تخصصی با مسائل انسانی. استفاده از اصطالحات فنی 
و تخصصی در شرح حاالت كس یا كس��انی. یا تبدیل 
یك لغت تخصصی به كلمه ای مضح��ك  با یك تغییر 

كوچك.
حاال با توضیحات فوق ش��ما قضاوت بفرمایید چند 
س��ال می ش��ود در محیط كار اینجایی بود و این نوع 
مطایبات را ش��نید و باز هم خندید؟ بماند كه ش��اید 
جلوی رؤسا بد نباشد آدم با یك نیش��گونی، قلقلكی، 

چیزی هم شده یك لبخندكی ارائه دهد!

مدل های تصمیم گیری 
آی��ا می دانس��تید م��دل عب��ارت اس��ت از الگویی 
كه از واقعی��ت گرفته ش��ده و روابط بی��ن متغیرها را 
نش��ان می دهد و می ت��وان از آن ب��رای پیش بینی در 
تصمیم گیری اس��تفاده كرد؟ تصمیم گیرنده می تواند 
مدلی از سیستم مورد نظر خود را ایجاد كرده و سپس 
به كمك آن نتایج مختلفی را كه از بدیل های گوناگون 
حاصل می شود مورد بررسی قرار دهد. با به كار گیری 
مدل، ب��دون مخاطره تصمیم گی��ری در دنیای واقعی 
می توان مطلوب تری��ن گزینه را انتخ��اب كرد. برخی 
از این مدل ها ش��امل مدل ه��ای كالمی، ترس��یمی، 

تجسمی و ریاضی است. 

اگر شما هم د  ر كسب و كار خود   با چالشی روبه رو هستید  ، د  ر صورت تمایل مش�کل خود   را از طریق ایمیل business@ forsatnet.ir با ما د  ر میان بگذارید   و پاسخ خود   را د  ر همین       
بخش پیگیری كنید  .

آیا می دانستید

با اختصاص ساعاتی در روز به 
ورزش، گذراندن زمان با اعضای 
خانواده و اطمینان از اینكه انرژی 
خود را هدر نمی دهید، شما كم كم 

متوجه خواهید شد كه گاهی 
اوقات سخت ترین مشكالت تان 

را در پیاده روی صبحگاهی یا 
دراز كشیدن كنار كودك دو ساله 
خود در رختخوابش در شب حل 

می كنید

علی معروفی

چرك نویس های یک مدیر اینجایی

یك ش��ركت تحقیقاتی تجزیه و تحلیل برن��د در آتالنتا 
موس��وم ب��ه »Davis Brand Capital«  شش��مین 
رتبه بندی ساالنه از بزرگ ترین شركت های جهان و موفق در 
زمینه مدیریت ارزش برند را به بهترین شكل ممكن منتشر 

كرده است. 
به گزارش  ام ب��ی ای نیوز، ب��ا وجود متفاوت ب��ودن روش 
آنه��ا، رتبه بن��دی DBC مث��ل گ��زارش 100 برن��د برتر 
اینتربرند، هدفی ك��م و بیش یكس��ان را دنبال ك��رده و به 
ارزیابی توانایی های ش��ركت ها برای مدیری��ت موفق ارزش 
برند، عملك��رد آنها، قدرت نوآوری، فرهنگ ش��ركت و تاثیر 
اجتماعی شان پرداخته اس��ت. آژانس با گردآوری و تجزیه و 
تحلیل داده های موج��ود از دیگ��ر رتبه بندی های عملكرد 
نام های پیشرو در صنایع مختلف با توجه به پنج معیار فوق، 

به این رده بندی دست یافته است. 
حضور اپل در جایگاه نخس��ت رده بن��دی برای چهارمین 
سال متوالی باالتر از غول های دنیای تكنولوژی یعنی گوگل، 
مایكروس��افت،  ای بی ام و جنرال الكتریك عجیب نیس��ت. 

به طور كلی، پیشگامان عرصه تكنولوژی 25 جایگاه برتر این 
فهرست را به خود اختصاص داده و در مجموع نزدیك به 2/1 

تریلیون دالر در بازار سرمایه گذاری كرده اند. 

ب��ه  مرب��وط   2014 س��ال  در  رش��د  بیش��ترین 
 خودروس��از ژاپن��ی، تویوتا بود ك��ه هفت پله صع��ود كرد.
Johnson & Johnson  نیز به همین میزان پیش��رفت 
كرد. همچنین شركت های خودروس��از آلمانی، بی ام دبلیو و 
فولكس واگن به ترتیب با شش پله رش��د به رتبه های نهم و 
 AT&T سیزدهم دست یافتند. بیشترین سقوط متعلق به
بود كه از سال 2013 تاكنون پنج رتبه تنزل پیدا كرده است. 

نكته جالب توجه این اس��ت كه بسیاری از برندهای موفق 
مث��ل PepsiCo، نایك، فیس ب��وک، مك دونالد یا یونیلور 
در این رتبه بن��دی حضور ندارند. موس��س و مدیر عامل این 
ش��ركت تحقیقاتی، پاتریك تی. دیویس در این باره معتقد 
اس��ت كه برند دیگر فقط داس��تان یك ش��ركت نیست كه 
قصد به اش��تراک گذاری آن با دیگران وجود داش��ته باشد. 
در حال حاضر برند به تركیب مسئولیت اجتماعی با استخدام 
 DBC افراد مستعد و مالكیت معنوی می پردازد. رتبه بندی
فقط قدرت بازاریابی را مدنظر قرار نداده بلكه نام های برتر در 

همه این حوزه ها را نیز شناسایی كرده است.

اپل، گوگل و مایکروسافت برندهای برتر سال 2014



 65,835شاخص کل
(484,20)میزان تغییر
B 2,965,197,134ارزش بازار

B 750,382ارزش معامالت
M 423,154حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(37,29)1,944بانک ملت

(33,8)2,332پتروشیمی تامین
(33,36)708بانک صادرات
(32,46)811بانک تجارت
(23,44)2,458ایران خودرو

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 4,2255,081نورد آلومینیوم

B 1,6343,132تولیدی شهید قندی
B 7,1592,611صنایع شیمیایی
B 13,0312,520داروسازی سینا

B 2,0312,437بانک اقتصاد نوین

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 1,13240,910کمباین سازی

B 1,77826,900ملی صنایع مس
B 2,89223,437سیمان تهران
B 35,5729,391سیمان قائن

B 11,8475,886فوالد امیرکبیر

درصد قیمتنام کامل شرکت
4,1105,93نورد آلومینیوم
3,7313,99پارس سرام
1,5783,95سامان گستر

1,6343,94تولیدی شهید قندی
2,2973,94رینگ سازی مشهد

درصدقیمتنام کامل شرکت
(3,99)5,578ایران دارو
(3,99)3,270مارگارین

(3,99)9,428خدمات کشاورزی
(3,97)3,020لنت ترمز ایران

(3,97)1,499حمل و نقل خلیج فارس

ارزشحجمنام کامل شرکت
M58,941 B 82,990پارس خودرو
M25,193 B 35,593بانک صادرات
M55,003 B 22,382ایران خودرو
M14,304 B 17,639بانک تجارت
M14,800 B 16,771سایپا آذین

ارزشحجمنام کامل شرکت
M58,941 B 82,990پارس خودرو
M55,003 B 22,382ایران خودرو
M25,193 B 35,593بانک صادرات
M20,152 B 7,539صنایع آذرآب

M18,167 B 13,339سرمایه گذاری شاهد

تعدادقیمتنام کامل شرکت
7104510پارس خودرو
24582110ایران خودرو

7081981بانک صادرات
13621030سرمایه گذاری شاهد

882942سایپا دیزل

 729,20شاخص کل
(17,90)میزان تغییر
B 603,368,873ارزش بازار

B 1,382,509ارزش معامالت
M 64,192حجم معامالت

تاثیرقیمتنام کامل شرکت
(5,57)33,061پتروشیمی مارون
(3,52)7,778پتروشیمی جم

(2,66)2,201پتروشیمی ایرانیان
(1,91)15,574پتروشیمی 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
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تاثیر در شاخص فرابورس

تاالر شیشه ای  شاخص کل 
ب��ورس تهران ب��ار دیگر رنگ 
قرمز به خود گرفت و با کاهش 
484 واحدی به رقم 65 هزار 
و 835 واحد رسید. عقب گرد 
اوراق  ب��ورس  کل  ش��اخص 
بهادار در حالی رخ داد که این 
شاخص طی س��ه روز متوالی 
رون��د مثبت و صعودی را طی 
کرده بود. روز گذش��ته بیشتر 
ش��رکت های حاض��ر در بازار 
منفی ش��ده، اما ش��رکت های 
بانکی و خودرویی بیش��ترین 
تاثی��ر منف��ی را در ش��اخص 
بورس گذاش��تند از آن جمله 
بانک  نماده��ای  ب��ه  می توان 
مل��ت، س��رمایه گذاری نفت و 
گاز و پتروشیمی تامین ، بانک 
ص��ادرات ایران، بانک تجارت، 
س��رمایه گذاری  ایران خودرو، 
غدیر و گروه مپنا اش��اره کرد. 
روند ریزش��ی قابل پیش بینی 
اخبار  انتشار  به طوری که  بوده 
مثبت اقتصادی نیز نتوانس��ت 
جل��وی ری��زش قیمت ه��ا را 
بگی��رد و ب��ورس ته��ران به 
دلیل ادام��ه افت قیمت نفت، 
کاهش شدیدی را تجربه کرد. 
در عی��ن حال اخب��ار مثبتی 
از جمله اجرای کیفی س��ازی 
پنج س��اله پاالیشگاه ها، بهبود 
و  پتروش��یمی ها  وضعی��ت 
حضور بانک ها در 85 صندوق 
اما  شد  منتشر  سرمایه گذاری 
سایه سنگین افت قیمت نفت 
مانع از آن شد تا بورس تهران 
به این اخبار واکنش��ی نشان 
ده��د. ای��ن اتفاق��ات موجب 
شد تا ش��اخص بورس تهران 
بار دیگ��ر به کان��ال 65 هزار 
واحدی نزول کرده و ش��رایط 
نامطلوب��ی را ب��رای همراهان 
خ��ود ایج��اد کند. ب��ا منفی 
تهران  ب��ورس  مجدد  ش��دن 
ارزش معامالت هم به ش��دت 
ب��ازار نقدی  اف��ت ک��رد. در 

فراب��ورس ایران نیز ش��اخص 
کل ب��ا 17 واح��د کاهش به 
رق��م 729 واحد رس��ید. روز 
گذش��ته نمادهای پتروشیمی 
پتروشیمی جم، گروه  مارون، 
پتروش��یمی  س��رمایه گذاری 
ایرانیان، پتروش��یمی زاگرس، 
شرکت پتروشیمی خراسان و 
ذوب آه��ن اصفهان در کاهش 
شاخص فرابورس اثرگذار بوده 
و فقط نماد میدک��و به اندازه 
0.57 درصد در رشد شاخص 

فرابورس اثر داشته است.

بی اعتمادی، جو حاکم 
بر بازار

نظ��ر  ب��ه  ک��ه  حال��ی  در 
می رس��د بازار س��هام در صدد 
رون��د  ی��ک  گرفت��ن  پی��ش 
اس��ت  منطق��ی  و  معق��ول 
برخ��ی کارشناس��ان معتقدند 
همان گون��ه ک��ه در دی م��اه 
خوش بینی ه��ای   92 س��ال 
فقط  که  س��هامداران  افراطی 
س��یگنال  مثب��ت،  اخب��ار  از 
دریاف��ت می کردند و به اخبار 
نداش��تند،  توجه��ی  منف��ی 
موجب نوعی ع��دم تعادل در 
بازار ش��د، در دی م��اه 93 نیز 

احتیاط های افراطی نسبت به 
اخب��ار منفی به عدم توازن در 
بازار دامن زدن��د، به طوری که 
س��رمایه گذاران س��رخورده از 
روند بازار سهام به اخبار مثبت 
توجهی ندارند و نسبت به بازار 
بی اعتمادن��د. اخب��ار مثب��ت 
پتروشیمی  پیرامون گروه های 
پتروش��یمی)،  خ��وراک  (نرخ 
افتادن  (تعویق  پاالیشگاهی ها 
کیفی سازی ) و همچنین اخبار 
پیرام��ون حذف به��ره مالکانه 
س��نگ آهنی،  غول  دو  ب��رای 
گل گهر و چادر ملو در صورتی 
که پتانس��یل کم��ک به رونق 
ش��اخص ب��ورس را دارند اما 
هنوز به طور کامل مورد توجه 
نگرفته  ق��رار  س��رمایه گذاران 
اس��ت. در ای��ن ش��رایط و در 
حالی که مذاکرات هس��ته ای 
در ژنو در حال برگزاری است، 
ه��ر نوع خبر مثبت و منفی از 
ای��ن مذاک��رات می تواند روند 

بازار سهام را تغییر دهد.

سرمایه گذاری بانک ها 
در بورس

خبره��ای  مهم تری��ن  از 
پیرام��ون بورس مج��وز بانک 

مرک��زی ب��ه بانک ه��ا ب��رای 
س��رمایه گذاری غیرمس��تقیم 
در بورس بود که براساس آن 
بانک ها و موسس��ات اعتباری 
در صندوق های سرمایه گذاری 
مشترک با رعایت حدود مقرر 
در دستورالعمل سرمایه گذاری 
امکان  اعتب��اری،  موسس��ات 
در عین  دارند.  سرمایه گذاری 
و  ایران  حال مذاکره  کنندگان 
گ��روه 1+5 رایزنی های جدی 
و مفی��دی در ژنو داش��تند و 
م��اه آینده دوباره ب��ا یکدیگر 
دی��دار خواهند ک��رد. در این 
رابطه سفیر س��ابق آمریکا در 
لبن��ان و مع��اون فعل��ی دبیر 
کل س��ازمان مل��ل خب��ر داد 
که توافق هس��ته ای ب��ا ایران 
تا حد زیادی محقق ش��ده اما 
به دالیلی امضای آن به تاخیر 
افتاده اس��ت. خبرهای مثبت 
فوق نیز نتوانس��ت بازار سهام 
را ب��ه حرک��ت وا دارد و این 
بازار بار دیگر روند نزولی را در 

پیش گرفت.

با گروه های بازار سهام
گ��روه خ��ودرو و س��اخت 
قطعات همسو با جو بازار منفی 

معامله ش��دند. رینگ س��ازی 
مشهد و سایپا آذین نمادهای 
مثبت گ��روه بودند. معامالت 
اکث��ر نمادهای گ��روه بانک و 
موسس��ات اعتب��اری نی��ز در 
بازه منفی معامله شدند. بانک 
این  نم��اد مثبت  خاورمیان��ه 
گروه ب��ود و ب��ا معامله 35.6 
بانک صادرات  میلیون س��هم 
معامالت  پرحجم ترین  ای��ران 
داش��ت. در گ��روه  را  گ��روه 
س��یمان به دلیل وجود مازاد 
کلینک��ر به عنوان م��اده اولیه 
تولید سیمان، انجمن سیمان 
وزارت صنعت،  با هماهنگ��ی 
مع��دن و تج��ارت ب��ا هدف 
ان��رژی و جلوگیری  کنت��رل 
از بی کیفیت ش��دن تولید، از 
24 دی م��اه فعالیت  کوره های 
تولید کلینکر را متوقف کرده 
اس��ت و قرار بر این ش��ده که 
وزارت نفت در راستای تشویق 
این اق��دام، یاران��ه ای را برای 
تولیدکنندگان سیمان در نظر 
بگی��رد. دبیر انجم��ن صنفی 
کارفرمای��ان صنعت س��یمان 
با اش��اره به اثرات مثبت این 
امر گفت: با این اقدام عالوه بر 
شرکت های  نقدینگی  افزایش 
سیمانی، کلینکر در کارخانه ها 
به س��یمان تبدی��ل و به بازار 
عرضه می شود. سیمان کارون 
تنه��ا نماد مثبت این گروه در 
بود، همچنین  پایان معامالت 
ش��اهد خرید ه��ای س��نگین 
 1500 قیم��ت  در  حقوق��ی 
اولیه)  عرض��ه  (قیمت  ری��ال 
نماد س��رمایه گذاری توس��عه 
صنایع س��یمان بودی��م. تنها 
گروه��ی که اکثر نمادهای آن 
در بازه مثبت معامله شد گروه 
انبوه سازی بود. سرمایه گذاری 
با معامله 13 میلیون  ش��اهد 
معامالت  پرحجم ترین  س��هم 
گروه را داش��ت. گروه بیمه و 
گروه قند و شکر در بازه منفی 

معامله شدند.

تالش ها برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته سهامداران ادامه دارد

بی اعتنایی بازار سهام به خبرهای مثبت

 40 ح��دود  ک��ه  حال��ی  در 
تغیی��ر رییس س��ازمان  از  روز 
بورس می گذرد و در این مدت 
بازار س��رمایه  بیش��تر روزهای 
با روند ریزش��ی قیمت س��هام 
و نی��ز ش��اخص ب��ورس همراه 
ب��وده و از طرف��ی دیگر محمد 
نس��خه  تاکن��ون  فطانت ف��رد 
درم��ان  ب��رای  را  شفابخش��ی 

نکرده  ارائ��ه  بورس  مش��کالت 
اقتصادی و  ام��ور  اس��ت، وزیر 
دارایی می گوید ش��رایط بورس 
ربط��ی به مدیریت آن ندارد. به 
گزارش تس��نیم، علی طیب نیا، 
وزی��ر اقتصاد درخصوص دالیل 
انتخ��اب »محم��د فطانت فرد« 
به عنوان رییس جدید س��ازمان 
ی��ک  وی  گف��ت:  ب��ورس، 

مدیرکارآم��د و موفق در زمینه 
ب��ورس بوده و مجموعه مدیران 
موجود در ب��ورس نیز عموما از 
شاگردان وی محسوب می شوند.

این عضو کابینه دولت یازدهم 
ادام��ه داد: بن��ده قب��ل از ای��ن 
انتص��اب ب��ه برخ��ی از مدیران 
کنونی، پیشنهاد مدیریت بورس 
را دادم، اما همین کارشناس��ان 

هم پیشنهاد مدیریت فطانت فرد 
را مطرح کردند که این موضوع، 
بیانگر اشراف وی به موضوعات و 

وضعیت کنونی بورس است. 
طیب نی��ا در پاس��خ ب��ه این 
پرس��ش که آیا ریاس��ت جدید 
ت��وان ح��ل  ب��ورس  س��ازمان 
مش��کالت موج��ود را دارد، نیز 
بیان کرد: مسائل بورس مربوط 

به ی��ک مدیر نیس��ت، بلکه از 
باید  جمله مس��ائلی اس��ت که 
پرداخته  به آن  به صورت جدی 
بازار  ش��رایط  هرچن��د  ش��ود. 
ب��ورس بای��د بهت��ر از وضعیت 
کنون��ی باش��د، ام��ا به هر حال 
ب��ا مدیری��ت  امیدواری��م ک��ه 
این  ش��کوفایی  ش��اهد  جدید، 

بازار باشیم.

محم��د فطانت ف��رد، ریی��س 
س��ازمان ب��ورس با بی��ان اینکه 
در جلس��ه هیأت دولت، مصوبه 
کمیت��ه ثب��ات ب��ازار س��رمایه 
ب��ه  پاالیش��گاه ها  درخص��وص 
تصویب رس��ید گفت: براس��اس 
ای��ن مصوبه، برای ش��رکت های 
ارتقای کیفیت  پاالیش��ی جهت 
فرآورده ه��ای اصلی و س��وخت 
هوایی آنها یک دوره پنج س��اله 
تعیین ش��ده اس��ت. به گزارش 
ایلنا، رییس سازمان بورس اوراق 
بهادار افزود: براساس این مصوبه، 
ش��رکت های  ک��ه  درصورت��ی 

پاالیشی مطابق برنامه زمانبندی 
مورد تایید و نظارت وزارت نفت، 
حداکثر در یک دوره پنج س��اله 
ش��اخصه های  پایان 1398)  (تا 
اصلی کیفیت پنج فرآورده اصلی 
و س��وخت هوای��ی را براس��اس 
نف��ت،  وزارت  اس��تانداردهای 
ارتقا داده و هر س��اله با تصویب 
مجمع عموم��ی خود، حداقل به 
میزان 30 درصد از س��ود ساالنه 
را به حساب اندوخته سرمایه ای 
کیفی سازی  پروژه  اجرای  جهت 
منظور کنند، وزارت نفت مکلف 
است مبنای محاسبه قیمت پنج 

فرآورده  اصلی و س��وخت هوایی 
را مطاب��ق س��ال 1393 ب��دون 

اعمال کیفی سازی تعیین کند.
سخنگوی سازمان بورس افزود: 
این پیشنهاد که در کمیته ثبات 
بازار س��رمایه جمع بندی ش��ده 
بود، روزگذش��ته و قبل از جلسه 
هیات دولت، در نشست مشترک 
ب��ا  رییس جمه��ور  اول  مع��اون 
وزیر اقتصاد، وزی��ر نفت، رییس 
برنامه ریزی  و  س��ازمان مدیریت 
و رییس س��ازمان ب��ورس، تایید 
و برای تصوی��ب نهایی به هیات 
دولت ارسال شد که خوشبختانه 

در جلس��ه عص��ر روز گذش��ته 
هی��ات دولت به تصویب رس��ید. 
فطانت فرد از اهتمام دولت، به ویژه 
معاون اول رییس جمهور و وزرای 
اقتصاد و نفت برای رس��یدگی به 
مشکالت صنایع و بهبود وضعیت 

بازار سرمایه قدردانی کرد.
این گ��زارش می افزای��د: رییس 
س��ازمان ب��ورس هفت��ه گذش��ته 
در دی��دار جمعی از فع��االن بازار 
و  مش��کالت  پیگی��ری  س��رمایه، 
ابهام��ات پیرام��ون صنایع کلیدی 
بورس را از جمله اولویت های کاری 
خ��ود در کوتاه مدت اعالم کرد و با 

اشاره به تشکیل کمیته ثبات بازار 
سرمایه، تاکید کرده بود موضوعات 
این  پیرامون  و دغدغه های موجود 
صنایع در این کمیته که تش��کیل 
شده است، رسیدگی و راهکارهایی 
اجرای��ی در این خص��وص تدوین 
همچنین  فطانت فرد  ش��د.  خواهد 
در این نشس��ت تاکید ک��رده بود 
برخ��ی مصوب��ات کمیت��ه ثب��ات، 
مس��تلزم  ش��دن  اجرای��ی  ب��رای 
تصویب در هیات دولت اس��ت که 
پ��س از تصویب نهای��ی، به اطالع 
س��هامداران و فعاالن بازار خواهد 

رسید.

وزیر اقتصاد: شرایط بورس ربطی به مدیریت آن ندارد

رییس سازمان بورس با اشاره به مصوبه هیأت دولت خبر داد

مهلت ۵ ساله به پاالیشگاه ها برای ارتقای کیفیت
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افزایش جذابیت صنعت پتروشیمی
موس��ی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاس��بات مجلس با بیان اینکه تسریع در واگذاری 
خوراک گاز به پتروشیمی ها به سرعت کار وزارت نفت 
بس��تگی دارد، افزود: انتظار داریم این تصمیم موجب 
بهبود وضعیت بازار سرمایه شود و با سودآوری مناسبی 
که برای پتروشیمی ها پیش بینی شده است امیدواریم 
استقبال سرمایه گذاران از این صنعت افزایش یابد. وی 
درخصوص صندوق تثبیت بازار سرمایه عنوان داشت: 
در الیح��ه رفع موانع تولید، صندوق��ی به نام صندوق 
تثبیت بازار س��رمایه با هیات مدیره ای متشکل از وزیر 
اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بورس 
اوراق بهادار و دو نفر از فعاالن بازار سرمایه ایجاد شد که 
در مواقع بحرانی و نوسانی، به بازار سرمایه کمک کند و 
نسبت به تقویت سرمایه گذاری اقدام کند، البته در این 
میان پیش��نهادی در خصوص واریز سهمی از صندوق 
توسعه ملی به این صندوق بود که برخالف برنامه پنجم 
بوده و حذف ش��د اما این صندوق، ایده بسیار مناسبی 
بود که در مواق��ع بحرانی بتواند بازار را تقویت کرده و 

زیربنای بازار سرمایه را استحکام بخشد.

۵00 میلیون ریال؛ ارزش دومین 
معامله بازار دارایی فکری

جزییات معامله اخیر در بازار دارایی فکری فرابورس 
ایران تش��ریح ش��د. ش��هریار ش��همیری، مدیرعامل 
کارگزاری سهم آشنا، درباره دومین معامله و واگذاری 
نخس��تین طرح صنعت��ی در بازار دارای��ی فکری طی 
روزهای اخیر اظهار داش��ت: معامالت دارایی فکری از 
س��ال 91 در راستای تنوع بخشی به ابزارهای مالی در 
فرابورس مطرح شد و با افتتاح بازار آن در خرداد سال 
جاری به مرحله اجرا رس��ید. شهمیری گفت: تاکنون 
یک اختراع و یک طرح در بازار دارایی فکری فرابورس 
ایران عرضه شده است. این کارگزار بازار سرمایه افزود: 
بیانیه مذاکره درخصوص عرضه مستقیم طرح صنعتی 
باربند نرم خودرو در تاریخ 26 آبان ماه امس��ال منتشر 
ش��د که در نهایت یک ش��خص حقیق��ی این طرح را 
خریداری کرد. مدیرعامل و عضو هیات مدیره کارگزاری 
سهم آش��نا اف��زود: طراحی این طرح صنعتی توس��ط 
شرکت مهندس��ی »پارت آریا تحلیلگر« انجام شده و 
ارزش معامله 500 میلیون ریال به صورت مذاکره بوده 
است. به گفته وی، ظرفیت پیش بینی شده برای تولید 
و فروش این محصول، س��االنه پنج هزار عدد بوده و با 
توجه به اعتبار پنج س��اله گواهی ثبت طرح صنعتی، 

عمر مفید آن پنج سال در نظر گرفته شده است.

چرخ های راه آهن در تاالر فرعی 
بورس کاال

بازار فرعی بورس کاالی ایران ش��اهد عرضه انواع 
قراض��ه آهن ش��رکت راه آهن ای��ران ب��ود. در بازار 
فرع��ی، 160 تن چرخ لکوموتی��و ضایعاتی، 34 تن 
چرخدنده ضایعاتی و 15 تن مقاومت ترمز دینامیک 
ضایعات��ی ش��رکت راه آهن ای��ران عرضه ش��د. در 
تاالرهای گوناگون بازار فیزیکی نیز حدود 186 هزار 
تن انواع کاال عرضه ش��د. تاالر صادراتی نیز ش��اهد 
عرضه 100 هزار تن س��نگ آهن دانه بندی مجتمع 
میش��دوان، با قیم��ت پای��ه 35 دالر در هر تن بود. 
در تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی، 26 هزار و 
190 تن انواع م��اده پلیمری مجتمع های امیرکبیر، 
پلی نار، تبریز، تندگویان، رجال، شازند، پلی پروپیلن 
جم و نوید زرش��یمی عرضه شد. همچنین 40 هزار 
ت��ن انواع قیر و چهار هزار ت��ن گوگرد گرانوله راهی 
تاالر مذکور ش��د. در تاالر محصوالت کشاورزی نیز، 
200 تن شکرسفید کارخانه کشت و صنعت کارون، 
با قیمت پایه 21 هزار ریال روی تابلوی عرضه رفت.

معامله حدود 3000 مگاوات 
برق در بورس انرژی

حجم معامله های برق در بورس انرژی کش��ور به 
حدود 3000 مگاوات رس��ید. بار پایه معامله ش��ده 
در بورس انرژی 2991 مگاوات ثبت ش��د. کمترین 
قیمت معامله ش��ده در ب��ازار 363 هزار و 987 ریال 
به ازای هر مگاوات ساعت برای بار پایه روزانه به ثبت 
رس��ید. بیشترین قیمت معامله ش��ده نیز به ازای هر 
مگاوات ساعت برای بار پایه روزانه به رقم 365 هزار 
و 500 ری��ال رس��ید. در بورس ان��رژی 20 نیروگاه 
خصوصی و 39 ش��رکت توزیع در سراس��ر کش��ور 
روزانه بین س��اعت 10 تا 12 ب��ه خریدوفروش برق 

اقدام می کنند.

نگاهی بر عملکرد 9 ماهه 
داروسازی امین

شرکت داروس��ازی امین طی دوره 9 ماهه امسال 
ب��ا اختص��اص 322 ری��ال س��ود به ازای هر س��هم 
معادل 79 درص��د از پیش بینی هایش را محقق کرد. 
هیات مدیره این شرکت تصمیم  دارد مبلغ 250 ریال 
سود به ازای هر سهم را جهت تقسیم بین سهامداران 

به مجمع عمومی عادی ساالنه پیشنهاد کند.

پوشش 70 درصدی پیش بینی های 
صنایع شیمیایی فارس

ش��رکت صنایع ش��یمیایی ف��ارس در دوره 9 ماهه 
امس��ال مبلغ 237 ریال س��ود به ازای هر سهم معادل 
70 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد. هیأت مدیره 
این ش��رکت تصمیم  دارد مبل��غ 100 ریال به ازای هر 
س��هم جهت تقس��یم بین صاحبان س��هام به مجمع 

عمومی عادی ساالنه سال مالی 93 پیشنهاد کند.

عقب گرد دوباره شاخص کل بورس 
به کانال 6۵ هزار واحدی

ش��اخص کل بورس اوراق بهادار در جریان معامالت 
روز دوش��نبه با 484 واحد افت دوباره به کانال 65 هزار 
واحدی س��قوط ک��رد و در نهایت در ارتف��اع 65 هزار و 
835 واح��دی ایس��تاد. ش��اخص 30 ش��رکت ب��زرگ 
24 واحد، ش��اخص آزاد شناور 687 واحد، شاخص بازار 
اول 391واحد، ش��اخص بازار دوم 723 واحد و صنعت 

333 واحد افت را تجربه کردند. 

نماگر بازار سهام

سنگین ترین شکست شاخص شانگهای در 201۵
س��هام موجود در بازار چین در نخستین روز معامالتی هفته در پایین ترین میزان 
نس��بت به س��ال 2008 می��الدی معامله ش��د، در حالی که قیمت م��س در لندن 
مس��یر افزایش را در پیش گرفت و ین ژاپن در بازار ارز جهانی رش��د کرد. شاخص 
ش��انگهای چین کاهش 7.7 درصدی را به ثبت رس��اند و نخستین افت بی سابقه را 
 در سال 2015 میالدی از آن خود کرد در حالی که افت 10 درصدی قیمت سهام 
Bank of China به ثبت رس��ید. در این میان، ش��اخص های آتی اروپا و ایاالت 
متحده نیز روند کاهش��ی را به خود اختصاص دادند. براس��اس این گزارش، تصمیم 
مقام��ات قانون گذار ب��ازار چین مبنی بر توقف حس��اب های اعتباری س��ه کارگزار 

برجس��ته در ای��ن کش��ور موج��ب افت قیمت س��هام و 
کاهش میزان معامالت در بازار این کش��ور ش��د. این در 
حالی اس��ت که س��ختگیری های قانون گذاران چینی بر 
ش��رکت های کارگزاری این کشور موجب ترس از سرایت 
این س��ختگیری ها به دیگر کارگزاری ها شد و بازار چین 
را ب��ا کاهش میزان معامالت همراه ک��رد. در بازار چین، 
از میان 9 ش��رکتی که با روند منفی روبه رو ش��دند یک 

شرکت با روند مثبت معامالت را پشت سر گذاشت.

بانک 163 ساله از بازار سهام خداحافظی کرد
در بخش بانکداری خرد بانک اس��تاندارد چارتر 2000 نیروی کاری در س��ه ماه 
گذشته تعدیل شدند و 2000 نفر دیگر تا پایان سال همین سرنوشت را دارند. این 
اقدام بخش��ی از طرح کاهش هزینه است که ماه اکتبر زمزمه هایش به گوش رسید 
و هدف آن صرفه جویی 400 میلیون دالری هزینه ها اس��ت. در دو س��ال گذش��ته 
ارزش س��هام این بانک بیش از 40درصد کاهش یافت. س��هام اس��تاندارد چارتر در 
نوامبر س��ال 2008 عرضه ش��د اما نتوانست تا پایان سال 2013 خود را در تجارت 
در رده بزرگ ترین بانک ها قرار دهد. این بانک حتی در ماه اکتبر اقدام به استخدام 
در بخش سهام کرده بود. بدین ترتیب استاندارد چارتر نخستین بانک جهانی است 

که به طور کامل از بازار س��هام خارج می شود. ریزش بهای 
کاالها و رک��ود اقتصادی در بس��یاری از بازارهای نوظهور 
هدف این بانک از عوامل تاثیرگذار در درآمد بانک در سال 
2014 بودند. به عالوه اس��تاندارد چارتر ب��ا مبالغ هنگفت 
جریم��ه و افزای��ش وام های بد رو به رو ش��د. کاهش نیروی 
انسانی در سال جاری 200 میلیون دالر صرفه جویی هزینه 
و تعطیل��ی بخش س��هام 100 میلی��ون دالر صرفه جویی 

هزینه تا سال 2016 به همراه دارد. 

سیدمحمد صدرالغروی

فرابورس

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع



Crude steel production - November 2014
Thousand tonnes

10%156,732اتحادیه اروپا

2%33,230دیگر کشورهای اروپایی

CIS 6%96,793اتحادیه

7%111,497امریکای شمالی

3%41,672امریکای جنوبی

1%14,502آفریقا

2%25,666خاورمیانه

68%1,012,639آسیا

100%1,497,750جمع 65 کشور

نمای�ه روب�ه رو ب�ر کاهش اس�تفاده از 
ظرفی�ت واحده�ای تولیدی 65 کش�ور 
تولید کنن�ده فوالد خام جه�ان از 76.6 
درص�د در ژانویه س�ال 2013 ب�ه 73.5 
درصد در نوامبر س�ال 2013 داللت دارد. 
البت�ه میزان تولید فوالد خ�ام جهان در 
برخ�ی از مناطق با کاه�ش و در برخی با 

افزایش مواجه شده است. 
به طوری ک�ه می�زان تولید ف�والد خام 
کش�ور چین برای نوامبر سال 2014 بالغ 
ب�ر 63.3 متری�ک ت�ن، بوده اس�ت که 
کاهش�ی حدود 0.2 درصد را نس�بت به 
نوامب�ر 2013 نش�ان می ده�د. ژاپن نیز 
کاه�ش 1.1 درص�دی را در نوامب�ر 2014 
نس�بت به ماه مشابه س�ال قبل داشته و 
ت�ا نوامب�ر 2014 ح�دود 9.2 میلیون تن 
تولید کرده اس�ت، کره جنوبی در نوامبر 
2014 در این میان افزایش 5.5 درصد در 
تولید را داشته اس�ت. در اتحادیه اروپا، 
آلم�ان با تولید 3.6 میلیون تن در نوامبر 
2014، کاه�ش 1.9 درص�د را ارائ�ه کرده 
اس�ت. ایتالیا نیز ب�ا 13.9 درصد کاهش، 
فرانس�ه 1.4 درصد افزایش، اس�پانیا 1.9 
درص�د کاهش را داش�ته اند. تولید فوالد 
خ�ام ترکیه نی�ز در این ب�ازه زمانی 8.6 

درصد تنزل کرده است.
روند تولید فوالد خام از س�ال 2009 با 
متوس�ط نرخ رش�د 3.9 درصدی همراه 
اس�ت. این روند در 11 ماه س�ال 2014 با 
رش�د 1.8 درصدی نسبت به دوره مشابه 
همراه بوده اس�ت. انتظار می رود در سال 
2015 نیز با رش�د دو درص�دی در تولید 

این محصول رو به رو باشیم.
الزم ب�ه ذکر اس�ت ک�ه کش�ور چین 
باالترین س�هم مصرف تولی�دات فلزات 

نهایی را در اختیار دارد.
و  ص�ادرک�نن�دگان  ب�زرگ ت�ری��ن 
واردکنندگان فوالد خام جهان در س�ال 
2013 در نمایه روبه رو ارائه ش�ده اس�ت. 
همچنین وضعی�ت روند تولید فوالد خام 
جهان طی بازه زمانی 1970 تا سال 2013 

ارائه شده است. 
ب�ا توج�ه به ج�دول، کش�ور چی�ن با 
خال�ص صادرات 46.8 میلیون تن و ژاپن 
ب�ا 37.1 میلیون تن ف�والد خام در رأس 
صادرکنندگان بزرگ جه�ان قرار دارند. 
ایالت متحده آمریکا و تایلند نیز به طور 
خالص واردکنن�دگان عمده این محصول 

هستند.
 world steel طبق آم�ار منتش�ره در
در سال میالدی 2014 تا نوامبر این سال 
مع�ادل 1497 میلیون ت�ن فوالد خام در 
جهان تولید ش�ده است که آسیا با سهم 
68 درصد در تولید این محصول در رأس 
و پ�س از آن اروپا و آمریکای ش�مالی با 
س�هم 12 و 7 درص�دی از کل تولی�دات 

جهان قرار دارند.
تولید کننده  بزرگ ترین  به عنوان  چین 
در آس�یا و همچنی�ن در جه�ان مط�رح 
اس�ت به طوری که در س�ال 2014 سهم 
74 درصدی از تولیدات آس�یا و سهم 50 
درصدی از تولیدات جهانی فوالد خام را 

به خود اختصاص داده است.
در این آم�ار می�زان کل تولید فوالد 
ابتدای�ی س�ال 2014 براب�ر   در11 م�اه 
یک میلیارد و 497 میلیون و 750 هزار 
تن اس�ت که از س�وی 65 کشور جهان 
تولید ش�ده اس�ت و نس�بت ب�ه دوره 
مش�ابه در س�ال گذش�ته با رش�د 1.8 

درصدی همراه بوده اس�ت.

»فرصت امروز« وضعیت تولید فلزات جهان را بررسی می کند 

چین، پیشتاز تولید و مصرف فوالد

سه شنبه
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چراغ قرمز طوالنی بورس 
ادامه دارد

کاهش 484 واحدی ش��اخص کل در روز گذشته 
زی��اد دور از ذه��ن نبود. ب��ازار ب��ورس اوراق بهادار 
تهران با معامالتی حدود 75 میلیارد تومان ش��اهد 
ادام��ه روند نزولی در قیمت ها بود. ش��اخص کل بار 
دیگر به کانال 65000 بازگش��ت و در رقم 65835 
تثبیت ش��د. در میان 70 نماد نخست تاثیرگذار در 
ش��اخص اثری از س��همی با تاثیر مثبت در شاخص 
کل نبود؛ این در حالی اتفاق افتاد که 10 س��هم اول 
لیس��ت تاثیرگذارترین ها، مسئولیت نیمی از کاهش 
ش��اخص را به عهده داش��تند. در جلس��ه معامالتی 
گذشته س��ه نماد »وبملت«، »تاپیکو« و »وبصادر« 
بیش��ترین تاثیر را در کاهش ش��اخص کل داشتند. 
نمادهای گروه پتروش��یمی که روز یکشنبه شاخص 
را مثبت نگه داش��ته بودند، روز دوش��نبه به کاهش 
ش��اخص کل کمک بس��زایی کردن��د. بدین ترتیب، 
تاثیرگذارترین گروه ها بر کاهش شاخص کل در روز 
گذشته »بانک ها و موسسات اعتباری«، »محصوالت 
ش��یمیایی« و »خودرو و س��اخت قطع��ات« بودند. 
نگاهی عمیق تر به معامالت روز گذش��ته می تواند به 

تصمیم گیری در مورد روز جاری کمک کند.
ش��اخص کل در روز گذشته تقریبا با توزیع یکسان 
کاهش یافت و این مسئله نخستین نکته چشمگیر روز 
معامالتی گذش��ته است. نسبت تقاضا به عرضه که در 
دقایق نخست بازار با کاهش رو به رو شده بود در ادامه 
جلس��ه معامالتی به نوسان پرداخت و در پایان، باال تر 
از کف نس��بی ای که در طی روز ایجاد کرده بود بسته 
ش��د؛ اما کماکان این نس��بت کمتر از یک بوده و این 
رقم هیچ گاه نمی تواند در صعودی ش��دن بازار کمکی 
بکند. س��ه گروه »انبوه س��ازی، امالک و مستغالت«، 
»محص��والت ش��یمیایی« و »س��یمان، آهک و گچ« 
به شدت مورد استقبال خریداران حقوقی قرار گرفتند؛ 
این در حالی بود که گروه »س��یمان، آهک و گچ« به 
همراه گروه های »ماشین آالت و تجهیزات« و »فلزات 
اساس��ی« در لیس��ت گروه های با بیشترین عرضه در 
صدر بودند. حدود نیمی از ارزش معامالت بازار به سه 
گروه »خودرو و ساخت قطعات«، »انبوه سازی، امالک 
و مس��تغالت« و »بانک ها و موسسات اعتباری« تعلق 
داش��ت. در جلسه معامالتی روز گذشته بازار یکپارچه 
قرم��ز رنگ نبود، اما چند نماد س��بز رنگ موجود در 
بازار نتوانس��تند تاثیر چندانی در روند کلی معامالت 

بازار بگذارند.
غالب شدن رنگ قرمز بر بازار و کاهش قابل توجه 
ش��اخص کل در روز گذش��ته را می ت��وان به عنوان 
گواه��ی برای بازگش��ت ب��ازار به رون��د نزولی تلقی 
کرد. حمایت های اصلی روز گذش��ته شاخص کل با 
فاصله ای نه چندان زیاد در ارقام 65600 و 65500 
واحد قرار دارند و شکس��ت ای��ن حمایت ها می تواند 
به مثاب��ه ادامه روند نزولی ش��اخص کل باش��د. در 
ابتدای جلس��ه معامالتی امروز می توان انتظار وجود 
عرضه شدید و کاهش ش��اخص را داشته باشیم؛ اما 
اگر این کاهش ش��اخص در ابتدای بازار ش��دید و با 
ارزش معامالت زیاد همراه باشد، قطعا می توان انتظار 
داش��ت که در نیم��ه دوم بازار تقاض��ا در بازار دیده 
شود، از شدت کاهش شاخص کاسته شود و حتی در 
بعضی از نمادها ش��اهد افزایش قیمت آخرین معامله 
بود. نکته حائز اهمیت این اس��ت که از نظر نگارنده، 
بازار کماکان در روند نزولی بلند مدت خود قرار دارد 
و خری��د در ای��ن روند با هر دلیلی خ��ارج از منطق 

محسوب می شود.

رییس سازمان بورس در بازدید از بورس کاال:
وظیفه ذاتی بورس کاال 
ضمانت شفافیت است

در بازدید رییس س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار از 
بورس کاال ک��ه در روزجاری با حضور اعضای هیات 
مدیره و مدیران ارش��د سازمان بورس اوراق بهادار و 
اعض��ای هیات مدیره و مدیران ارش��د بورس کاالی 
ایران انجام ش��د، محم��د فطانت ف��رد وظیفه ذاتی 
ب��ورس کاالی ایران را ضمانت ش��فافیت در اقتصاد 
ملی دانست و گفت: تالش هرچه بیشتر ما باید نگاه 
توس��عه ای به بورس کاال برای گسترش شفافیت در 
اقتصاد ملی باشد . مدیرعامل بورس کاالی ایران نیز 
در این جلس��ه به نقش و جایگاه بورس کاالی ایران 
در تحقق اهداف اقتص��ادی دولت پرداخت و گفت: 
بورس کاالی ایران رابطه تنگاتنگی با وزارتخانه های 
صنعت و مع��دن و تجارت، نفت، جهاد کش��اورزی 
و ام��ور اقتص��ادی و دارایی جهت توس��عه و رش��د 

اقتصادی ملی دارد.
مدیرعامل بورس کاالی ایران در بخش دیگری از 
صحبت هایش به برنامه های منسجم و هدفمند این 
بورس در جهت توسعه بازارهای بین المللی پرداخت 
و بی��ان کرد : عضویت در اتحادی��ه الکترونیکی بین 
بورس��ی )IEU( از مهم ترین اقداماتی بوده اس��ت 
ک��ه این بورس برای توس��عه بازاره��ای بین المللی 
جه��ت ص��ادرات و واردات کااله��ا داش��ته اس��ت. 
عضوی��ت در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی 
)ICC IRAN(، عضوی��ت در انجمن بازارهای آتی 
)AFM(، عضویت در فدراس��یون بورس های اوراق 
 بهادار آس��یایی اروپای��ی )FEAS( از دیگر اقدامات 

بین المللی بورس کاالی ایران بوده است.
وی دیگ��ر برنامه ه��ای بورس کاالی ای��ران را در 
س��طح بین المللی، مرج��ع قیمتی ش��دن ایران در 
کااله��ای قاب��ل رقابت معرف��ی کرد و توضی��ح داد: 
ه��م اکنون ای��ن مه��م در محصوالتی چ��ون قیر و 
س��نگ آهن که از طریق ت��االر صادراتی بورس کاال 
ص��ورت گرفت��ه، تحق��ق یافت��ه اس��ت و قیمت قیر 
 بورس کاال در نش��ریه های گ��زارش های قیر آرگس 
آی�س���ی��س   ،)Argus Asphalt Report( 
آرگ��س  ف��والد  ه��ای  گ��زارش  و   )  ICIS( 
)Steel Feedstock of Argus ( منتشر می شود. 

نگاه همزمان فعاالن بازار به 
سیاست و بازارهای جهانی

ش��اخص بازار بورس ب��ا کاه��ش 484 واحدی بار 
دیگ��ر به کانال 65 هزار برگش��ت و ش��اخص در عدد 
65835 آرام گرف��ت . چش��م فعاالن بازار از یک س��و 
به سیاستمداران و از س��وی دیگر به بازارهای جهانی 
دوخته شده است . روز گذشته محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه کش��ورمان که با استفاده از مترو به محل 
کار خود در وزارت خارجه در خیابان س��ی تیر حرکت 
می کرد، در پاس��خ به یکی از خبرن��گاران گفت: اواخر 
هفته جاری من و آقای کری و تعداد دیگری از وزیران 
خارج��ه  1+5 در داووس خواهی��م ب��ود و در اجالس 
مجمع جهانی اقتصاد ش��رکت می کنی��م . البته هنوز 
برنامه ریزی قطعی صورت نگرفته است اما فرصتی است 
که در زمان حضور م��ا در داووس بتوانیم نه مذاکرات 
طوالنی بلکه مذاکراتی کوتاهی با یکدیگر داشته باشیم . 
از س��وی دیگر خبرهای امیدوار کنن��ده ای از مذاکرات 
توسط رسانه ها منتشر می شود، در این رابطه منابع آگاه 
به العربیه خبر داده اند اگر ایران ظرف هفته های آینده 
در خصوص تعداد سانتریفیوژها مقداری همکاری کند، 
مطمئنا توافق هسته ای با آغاز ماه مارس شکل خواهد 
گرفت و کنگره تالش ه��ای خود را در رابطه با تحریم 
ایران ناکام خواهد دید و ایرانی ها تا قبل از پایان اسفند 
شاهد تحول سیاس��ی بزرگی خواهند بود . هرچند به 
نظر نمی رس��د، بازار سرمایه با توجه به ضربه ای که از 
خوشبینی زیاد در سوم آذر دید، واکنش بسیار مثبتی 
به این اخبار داش��ته باش��د. بهای نفت روز گذشته با 
توجه به خبرهایی مبنی بر اطالعات ضعیف اقتصادی 
از سوی چین که قرار است، هفته جاری منتشر شود، با 
شیب نزولی همراه شد . تصمیمات آخر این هفته بانک 
مرک��زی اروپا در رابطه با خری��د اوراق قرضه می تواند 
نس��بت یورو به دالر را کاهش داده و منجر به کاهش 

بیشتر بهای نفت شود . 
مدی��ران اقتص��اد ای��ران در این پیچ مه��م تاریخی 
می توانند تصمیم نهایی را برای رها شدن اقتصاد ایران 
از نف��ت بگیرند . با توجه به اینکه ایران حدود هش��ت 
درص��د گاز جهان را داراس��ت  می تواند ظرفیت عملی 
خود را برای برداش��ت گاز از ذخای��ر در پارس جنوبی 
ک��ه نیمی از گاز ایران در آن ق��رار دارد، افزایش دهد . 
در ابت��دای هفته معاون وزیر نفت از ثبت رکورد تولید 
روزان��ه بیش از 666 میلیون مترمکعب گاز در کش��ور 
 خب��ر داد و اعالم کرد: س��ال آینده عملی��ات احداث 

10 طرح جدید گازی در کشور آغاز خواهد شد . 
در صنع��ت پاالیش��گاهی، روز گذش��ته در رابط��ه 
ب��ا کیفی س��ازی محص��والت پاالیش��گاهی مع��اون 
وزی��ر اقتصاد با اش��اره به مصوب��ه دولت درخصوص 
کیفی س��ازی گفت: اگر کیفی س��ازی در شرایط قبل 
اجرا می ش��د، چون امکان تطبیق فن��اوری در زمان 
کوتاه وجود نداشت، هم سود پاالیشگاه ها کم می شد 
و هم کیفی س��ازی ب��ه نتیجه مطلوبی نمی رس��ید، 
 ام��ا با تصمی��م دولت ب��رای در نظ��ر گرفتن مهلت 
پنج س��اله در این خصوص، س��ودآوری پاالیشگاه ها 
حفظ شده و فرآورده های این شرکت ها نیز از کیفیت 
الزم برخوردار خواهد ش��د . این خب��ر می تواند برای 
این صنعت خبر خوش��ی باش��د، هرچند قیمت نفت 

همچنان نقطه ابهام بزرگی برای این صنعت است.
در صنعت بانک، نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور 
با اش��اره به پتانس��یل های صندوق توسعه ملی از عزم 
جدی دول��ت برای اص��الح رابطه بانک ه��ا و بنگاه ها 
خب��رداد و خاطرنش��ان ک��رد: ای��ن موض��وع یکی از 
دستورکارهای جدی ش��ورای پول و اعتبار است، چرا 
که بانک از شکل و تصویر حاکمیتی خارج شده و رابطه 
با بنگاه های تولیدی باید رابطه بنگاه بنگاه باش��د و هر 
دو تحت نظارت جدی و آهنین نظام بانکی قرار گیرند 
تا بساط رانت جویانه برچیده شود . این گروه با توجه به 
مش��کالت زیادی که نرخ باالی سود بانکی و مطالبات 
معوق برای آنها به وجود آورده است، در روند نزولی قرار 
دارن��د. یکی از راهکارهایی ک��ه می تواند اقبال به بازار 
سرمایه را به دنبال داشته باشد و در میان مدت به نفع 
صنعت بانکداری و کلیه صنایع کشور تمام شود، کاهش 
نرخ سود بانکی خواهد بود، تصمیمی که احتماال اتخاذ 

آن نیز به مذاکرات و نتیجه آن وابسته است.

آمادگی بورس انرژی برای راه اندازی 
بازار کربن به مناسبت روز هوای پاک

سیدعلی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی از آمادگی این 
بورس برای راه اندازی بازار کربن در کشور به مناسبت روز 
هوای پاک خبر داد و گفت: این بورس آمادگی راه اندازی 
ب��ازار کربن )بازار مجوزهای انتش��ار گازهای گلخانه ای و 
گازهای آالینده( در کشور را دارد.  مدیرعامل بورس انرژی 
تصریح کرد:د ر نگرش بازار محور پس از تشکیل بازار اوراق 
سهمیه مجاز انتشار آالیندگی و گازهای گلخانه ای، این 
 سهمیه مجاز توس��ط واحدهای صنعتی و تجاری قابل 
داد و س��تد می شود. این روش از یک طرف باعث کاهش 
آلودگی و از طرف دیگر باعث ایجاد انگیزه در کاهش بیشتر 
این گازها خواهد شد زیرا همه واحدهای صنعتی با استفاده 
از س��ازوکارهای مختلف همواره به دنبال کاهش میزان 
انتش��ار آالیندگی خود از سهمیه مجاز به منظور فروش 
و معامله ظرفیت باقیمانده خود هس��تند. از طرف دیگر 
واحدهای صنعتی که به هر دلیلی موفق به کاهش میزان 
انتشار آالیندگی یا گازهای گلخانه ای خود نشده اند نیز با 
استفاده از سازوکار عرضه و تقاضای بازار، با پرداخت هزینه، 
میزان مازاد آالیندگی ایجاد شده توسط واحدهای صنعتی 
خود را جبران می کنند. مدیرعامل بورس انرژی کمک به 
کاهش آلودگی هوا از طریق ساز و کارهای مالی موجود در 
بازار سرمایه کشور را در راستای مسئولیت های اجتماعی 
چهارمین بورس رسمی کشور ارزیابی کرد و افزود: با توجه 
به مطالعات انجام شده و وجود زیرساخت های الزم در بازار 
سرمایه کش��ور، در صورت وجود اراده الزم در این زمینه 
و طی مراحل قانونی و مقرراتی، بورس انرژی با همکاری 
س��ایر نهادهای ذیربط آمادگی بستر سازی جهت شروع 

معامالت کربن در کشور را دارد.

سرنخ

بورس انرژی

یادداشت 

بورس کاال

در نمایه ذیل وضعیت نسبت استفاده از ظرفیت تولید واحدهای فوالد خام جهان ارائه شده است

نمودار ذیل متوسط نرخ رشد ساالنه 
تولید فوالدخام جهان را ارائه می دهد

 در نمودار ذیل آمار کشورهای تولید کننده فوالد خام جهان 
تا پایان سال 2013 ارائه شده است: 

نمودار ذیل متوسط نرخ رشد ساالنه تولید فوالدخام جهان را ارائه می دهد

بزرگترین صادرکنندگان و واردکنندگان فوالد خام جهان در سال 2013 

چین باالترین سهم مصرف تولیدات فلزات نهایی را در اختیار دارد

بزرگ ترین صادرکنندگان و واردکنندگان 
فوالد خام جهان در سال 2013 

کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
سیداحسان حسینی

Rank  Total Exports  Mt
1 چین  61.5
2 ژاپن  42.5
3 اتحادیه اروپا 38.7
کره جنوبی 4  28.9
اوکراین 5 24.7
آلمان 6 24.3
روسیه 7  23.6
ترکیه 8 17.3
9 ایتالیا 16.9
16.6 بلژیک و لوگزامبورگ 10
11 فرانسه  14.2
بلژیک 12 13.9
13 ایاالت متحده امریکا 12.5
14 تایوان و چین 11.6
15 هندوستان 10.1
16 اسپانیا 9.3
نروژ 17  8.8
18 انگلستان  8.4
برزیل 19  8.1
20 اتریش 7.0

Rank  Total Imports  Mt
1 اتحادیه اروپا  30.8
2 ایاالت متحده امریکا  30.3
3 آلمان 22.1
کره جنوبی 4  19.0
تایلند 5 15.9
6 ایتالیا 15.6
چین 7 14.8
8 ترکیه 14.5
9 فرانسه  13.2

اندونزی 10 12.3
11 بلژیک و لوکزامبورگ 11.3
بلژیک 12 10.1
ویتنام 13 10.0
کانادا 14 8.9
15 لهستان  8.1
تایوان و چین 16 7.8
مکزیک 17 7.7
18 هندوستان 7.5
اسپانیا 19 7.4
عربستان سعودی 20  6.7

Rank Net Exports
 )exports - imports(  Mt

1 چین  46.8
ژاپن 2  37.1
3 اوکراین  23.0
4 روسیه  17.1
5 کره جنوبی  9.9
اتحادیه اروپا 6  7.9
7 بلژیک و لوکزامبورگ 5.3
8 برزیل  4.4
تایلوان و چین 9 3.8
بلژیک 10 3.8
11 اتریش 3.7
ترکیه 12 2.8
نروژ 13  2.6
اسلواکی 14 2.6
هندوستان 15 2.3

Rank Net Imports
 )imports - exports( Mt

امریکا 1  17.8
تایلند 2 14.4
اندونزی 3  11.6
ویتنام 4  8.6
عربستان سعودی 5  6.4
امارات 6  5.3
الجزیره 7  5.1
فیلیپین 8  4.8
عراق 9 4.5

مصر 10 3.9
سنگاپور 11 3.9
12 3.2 هنگ کنگ
کانادا 13 3.1
لهستان 14  3.1
15 ایران 2.7

Years  World

1970  595

1975 644

1980  717

1985 719

1990  770

1995  753

1996 751

1997 800

1998  779

1999 790

2001 852

2002  905

2003 971

2004 1,063

2005  1,148

2006 1,250

2007 1,348

2008 1,343

2009 1,238

2010  1,433

2011 1,537

2012 1,559

2013  1,606

 فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه



ی��ک  کارآم��دی  افزای��ش 
س��رمایه گذاری، دو وجه مهم 
ب��ه  کس��ب و کارها  ان��واع  در 
اما کنترل دو  ش��مار می آید، 
به صورت  بی��ان ش��ده  مقوله 
می نماید  که  آنچنان  همزمان 
ساده و آس��ان نیست. یکی از 
راه هایی که ش��اید بت��وان از 
طریق آن تا حدودی ریس��ک 
س��رمایه گذاری را کاه��ش و 
همچنین به ص��ورت همزمان، 
کارایی و درآمد سرمایه گذاری 
از  اس��تفاده  داد  افزای��ش  را 
چندجانبه«  »س��رمایه گذاری 
است که در این شماره تالش 
می ش��ود با ذکر مثال و شرح 
ای��ن تکنیک، ب��ه کارآفرینان 
بخش های  س��رمایه گذاران  و 

مختلف کمک شود. 

از خودتان شروع کنید
از  صحب��ت  ه��رگاه 
می��ان  ب��ه  س��رمایه گذاری 
می آی��د، ذهن م��ا ناخودآگاه 
ب��ه خریدوفروش مل��ک، ارز، 
ب��ورس، س��هام و... معط��وف 
می ش��ود. اما ش��اید در کنار 
و  مهم تری��ن  اینه��ا،  هم��ه 
که  سرمایه گذاری  مقدم ترین 
می تواند س��نگ  بنا و شالوده 
س��ایر س��رمایه گذاری های ما 
نیز باشد، سرمایه گذاری روی 
خود ی��ا جهان س��رمایه های 
وج��ودی خود )ذه��ن و بدن 

و...( است. 
اس��تفاده همزم��ان از تمام 
خ��دادادی،  ظرفیت ه��ای 
و  مناف��ات  هی��چ  نه تنه��ا 
محدودیت��ی را در پی ندارد، 
بلکه در تعامل کامل با جهان 
چندبع��دی که در آن زندگی 
می کنیم ق��رار دارد. پس در 
مس��یر ش��ناخت راه و روش 
چندجانب��ه،  س��رمایه گذاری 
ب����ه س��رم��ایه گذاری  اول 
روی خ��ود م��ی پردازی����م. 
ش��اید دانس��تن این موضوع 
باش��د که  برای ت��ان جال��ب 
یک��ی از راه های یادگیری هر 
زبان خارج��ی، الگوبرداری از 
روش زبان آموزی در کودکان 
نوپاس��ت.  یک��ی از بهترین و 
قوی تری��ن ابزار کودک جهت 
افزایش دایره لغات خود برای 
ش��روع ک��ردن ب��ه صحبت، 
اس��تفاده از تکنیک ش��نیدن 
اس��ت. تکنیکی ک��ه با وجود 
ظرفیت و پتانسیل فوق العاده، 
معموال توسط افراد بزرگسال 
نادی��ده گرفته می ش��ود یا از 
آن بهره کامل برده نمی شود. 
هرچند یادگیری در کودکان، 
ب��ا آن ذهن های آم��اده برای 
و  پذی��رش مطال��ب جدی��د 
ف��راوان،  آزاد  فرصت ه��ای 
قابل مقایس��ه با فکر درگیر و 
ذهن پردغدغه و مش��غله های 
بی شمار ش��غلی و خانوادگی 
م��ا نیس��ت، ام��ا ب��ا همین 
فرص��ت ک��م و گرفتاری های 
ب��ازده  نی��ز می ت��وان  زی��اد 
مختلف  اوق��ات  از  مناس��بی 
در  ک��رد.   کس��ب  زندگ��ی 
مث��ال یادگیری زب��ان، اگر با 
دید س��رمایه گذاری همزمان 
روی ذه��ن و بدن نگاه کنیم، 
می توانی��م مث��ال فعالیت های 
ورزش��ی را ب��ا گ��وش کردن 
آموزش��ی  س��ی دی های  ب��ه 
انجام دهی��م. همچنین یکی 
از بهتری��ن فرصت ه��ا ب��رای 
ی��ا تقوی��ت زبان  یادگی��ری 
حی��ن  در  می توان��د  دوم، 
رانندگی و از طریق ش��نیدن 
آموزش��ی  و  مطال��ب مفی��د 

باش��د. یعنی اس��تفاده بهینه 
از زم��ان و م��کان به ص��ورت 
همزمان اس��ت. دقیقا همانند 
س��اختمان های بلندمرتبه که 
در کمتری��ن فض��ای ممکن، 
بیش��ترین حج��م و طبق��ات 

ممک��ن را ق��رار داده ان��د. 

زندگی چندجانبه
از  اس��تف��اده  ب��ا   
ی  ر ا یه گذ م���ا س�����ر
چندجانب��ه می توان در زمان 
بیش��ترین  واح��د،  م��کان  و 
بازده��ی و بهتری��ن نتیجه را 
کس��ب کرد، اما این استفاده 

درس��ت و بج��ا از زمان 
و م��کان، تنها در بحث 
کاربرد  س��رمایه گذاری 
ندارد، بلکه در هر جایی 
اس��تفاده  موض��وع  که 
فرصت ه��ا  از  بهین��ه 
می تواند  اس��ت،  مطرح 
کارگشا باش��د. دانستن 
و ب��ه کار ب��ردن ای��ن 
تکنیک می تواند موجب 
نتای��ج بس��یار مثبت و 

افزایش در منافع و بازدهی ها 
شود. 

ب��ه عب��ارت دیگر، ش��ما با 
س��رمایه گذاری   از  اس��تفاده 
چندجانبه در زم��ان یا مکان 
بر صرفه جویی  عالوه  یکسان، 
و  مس��تقیم  هزینه ه��ای  در 
و  نهای��ت  در  غیرمس��تقیم، 
با گذش��ت زم��ان، به س��ود 
چش��مگیری دس��ت خواهید 

یافت. 

یک نمونه کاربردی
هرچند برای سرمایه گذاری 
چندجانب��ه مثال های فراوانی 
ام��ا  ب��رد،  ن��ام  می ت��وان  را 
ش��اید مث��ال زی��ر، از جمله 
مثال های کهن  کاربردی ترین 
باش��د که حتی به عنوان یک 
ماکتی  ی��ا  کارآفرینی  ط��رح 
چندجانبه  س��رمایه گذاری  از 

مورد استفاده قرار می گیرد. 
ف��رض کنی��د زمین��ی در 
نقط��ه ای از کش��ور، مثال در 
یکی  باش��ید.  داش��ته  شمال 
اساس��ی ترین  و  ابتدای��ی  از 

س��رمایه گذاری  در  کاره��ا 
وضعیت  بررس��ی  چندجانبه، 
و مقایسه موقعیت کسب وکار 
با ش��رایط موجود،  موردنظر، 
ازجمل��ه بررس��ی فرصت ه��ا 
و تهدیده��ای ج��اری و آتی، 
برای  همچنی��ن جس��ت وجو 
مش��ترک  زمینه های  یافت��ن 
جه��ت اس��تفاده در پروس��ه 
و  همزم��ان  س��رمایه گذاری 

چندجانبه است. 
ف��رض می کنی��م ک��ه ب��ا 
باال،  عوام��ل  کلی��ه  بررس��ی 
در  ک��ه  گرفتی��م  تصمی��م 
کس��ب وکار  فوق الذکر،  زمین 

پرورش ماهی را شروع کنیم. 
طبیعت��ا اینک��ه اطالع��ات ما 
در زمینه مذک��ور، تا چه حد 
کامل و کاربردی باش��د نقش 
مهم��ی در تس��ریع و تکمیل 
ضلع های دیگر سرمایه گذاری 
چندجانب��ه م��ا دارد. هرچند 
نی��از به آموخت��ن باید در هر 
س��طح و مقطع��ی از زندگی، 
اولویت ه��ای ه��ر فرد  ج��زو 
باش��د، اما ترجیح��ا و قبل از 
تصمیم گیری نهایی و با هدف 
آمادگ��ی بیش��تر، مدتی را به 
تحقی��ق و تفح��ص در زمینه 
اختص��اص  موردنظ��ر  کاری 
دهی��د. در ه��ر ص��ورت، ب��ا 
توجه به اینک��ه هدف از بیان 
مث��ال، تنها در جهت روش��ن 
ش��دن موضوع و نح��وه عمل 
در س��رمایه گذاری چندجانبه 
اس��ت، ب��رای خارج نش��دن 
از بح��ث، از بی��ان جزیی��ات 
صرف نظر شده، اما به طورکلی 
می ت��وان گف��ت ک��ه ماهیان 
پرورش��ی به دو ن��وع ماهیان  
تقس��یم  س��ردآبی  و  گرمابی 

می شوند. 
در انتخاب ماهی پرورش��ی، 
چندی��ن نکته حائ��ز اهمیت 
تغذیه،  ن��وع  ازجمله:  اس��ت، 
ه��زین���ه های  و  ش����رایط 
نگهداری، وزن ماهی در زمان 
رسیدن به سن بلوغ، استعداد 
تخم  )تعداد  نس��بی  هماوری 
به ازای هر کیلوگرم وزن ماهی 

ماده( و... 
ف��رض می کنی��م ک��ه پس 
از س��وال و بررس��ی و تحقیق 
و ب��ا در نظ��ر گرفت��ن نکات 
ف��وق، ماهی کپ��ور را از انواع 
انتخاب  ماهی ه��ای گرماب��ی 

کردیم. 
کپ��ور  ماه��ی 
تقریب��ا  پرورش��ی 
همه چیزخ��وار اس��ت و 
از موجودات ری��زی ک��ه 
در کف اس��تخر زندگی 
می کنن��د، مانند الرو و 
کرم و حشرات گرفته تا 
تغذیه به صورت دستی و 
کمکی )مثل گندم و جو 
یا سبوس گندم و برنج(، 
تفال��ه گوجه فرنگی  همچنین 
و حت��ی فض��والت حیوانی و 
تغذی��ه می کند.  و...  گیاه��ی 
ای��ن ماه��ی در س��ن تقریبا 
دو س��الگی، به بلوغ جنس��ی 
می رسد و در شرایط تغذیه ای 
مناس��ب، قابلیت رس��یدن به 
وزن 1/5 کیلوگ��رم را نیز دارا 
اس��ت. زمان تخم ریزی ماهی 
اوایل  کپ��ور، اواخ��ر به��ار و 

تابستان است. 

ضلع دیگری از 
سرمایه گذاری

از ط��رف دیگ��ر، ب��ا توجه 
از  آب خروج��ی  اینک��ه  ب��ه 
اس��تخرهای پ��رورش ماهی، 
نیز  آن��ان  فض��والت  ح��اوی 
هس��ت، کود و منب��ع غذایی 
مناسبی برای کشت و پرورش 
گیاهان زراعی و غیرزراعی در 
گوشه ای دیگر از زمین فراهم 
می کند  و ای��ن یعنی فرصتی 
برای ایجاد یک سرمایه گذاری 

جانبی دیگر! 
درواقع با این کار توانسته ایم 

عالوه بر جلوگیری از هدررفت 
آب، مناب��ع مناس��بی ب��رای 
گیاهانی  پ��رورش  و  آبی��اری 
مانن��د گن��دم و ج��و یا حتی 
برنج به وجود آورده و از طرف 
دیگر، از گیاهان کاش��ته شده 
نیز در تغذیه ماهیان پرورشی 

استفاده کنیم. 

ضلع سوم، سود دیگر
حال می توانی��م ضلع دیگر 
چندجانب��ه  س��رمایه گذاری 
خود را ب��ه پ��رورش ماکیان 
اختصاص دهیم. از بین مرغ و 
خروس و بوقلمون و...، اردک 
به نسبت دیگر پرندگان اصلی 
دارای چندی��ن مزیت اس��ت، 
از جمله اینکه س��رعت رش��د 
آن در مقایس��ه با مثال مرغ و 
است.  نسبتا سریع تر  خروس، 
از حدود ش��ش ماهگی شروع 
به تخمگ��ذاری ب��ه مدت دو 
سال می کند. همچنین هزینه 
غذای��ی و تغذی��ه ای کمتری 
نسبت به مرغ دارد و می تواند 
حدود نیمی از نیاز غذایی اش 
را از همان محل زراعی که در 
آن ق��رار گرفته اس��ت تامین 
کند و قدرت تطابق باالیی در 
شرایط محیطی مختلف )آبی 

یا خشکی( دارد. 
ع��الوه بر این، همزیس��تی 
مناسبی بین این پرنده و گیاه 
زراعی کاشته شده وجود دارد 
که تاثیر مثبتی در رشد گیاه 
و حت��ی کنترل آف��ات مزرعه 
دارد که در فرصتی مناسب تر، 
بیش��تر به آن پرداخته خواهد 

شد. 
به این ترتیب با ترکیب سه 
)پرورش  اقتص��ادی  فعالی��ت 
آبزیان، پرورش گیاهان زراعی 
و پرورش ماکیان( که هرکدام 
به تنهایی کس��ب وکاری مجزا 
عم��ال  هس��تند،  س��ودآور  و 
توانس��تیم در زم��ان و مکان 
واحد و با اس��تفاده از تکنیک 
چندجانب��ه،  س��رمایه گذاری 
ع��الوه بر مدیری��ت و کاهش 
هزینه ه��ای مختلف )از جمله 
هزین��ه کودده��ی، آبی��اری، 
و...(  غذاده��ی  هزینه ه��ای 
به نوعی ریسک سرمایه گذاری 
خ��ود را نیز کنت��رل کرده و 

کاهش دهیم. 
 درست مشابه اینکه سبدی 
مختلف  سرمایه گذاری های  از 
را تش��کیل داده باش��یم.  در 
ای��ن ص��ورت، اگ��ر ب��ه ه��ر 
دلی��ل، اتفاقی ب��رای هرکدام 
ما رخ  از س��رمایه گذاری های 
دهد، می توان با اتکا به س��ایر 
خ��ود،  س��رمایه گذاری های 
ض��رر وارده را پوش��ش داده 
یا ب��ه حداقل رس��اند که این 
موضوع ش��اید مهم ترین نکته 
چندجانب��ه  س��رمایه گذاری 
باش��د، درواقع هر ضلع از یک 
چندجانب��ه  س��رمایه گذاری 
می تواند بیمه و تضمینی برای 
اضالع دیگر سرمایه گذاری به 

حساب آید. 
ذک��ر  ب��ه  الزم  انته��ا  در 
ف��وق،  ط��رح  ک��ه  اس��ت 
جه��ت  پیش��نهادی  تنه��ا 
آش��نایی، این سرمایه گذاری 
چندجانب��ه با ایج��اد انگیزه 
فعالیت ه��ای  بس��ط  ب��رای 
گوناگ��ون اقتصادی یا کمک 
زمینه های  ک��ردن  پی��دا  در 
مش��ترک  س��رمایه گذاری 
از  ک��ه  مس��یری  اس��ت. 
خ��ود  روی  س��رمایه گذاری 
آغاز و در جهت اس��تفاده از 
موجود  ظرفیت ه��ای  هم��ه 
برای رسیدن به اهداف مادی 
سرمایه گذاری های  معنوی  و 

چندجانبه ادامه یافت.

سرنخ تخم مرغ ها را در یک سبد نگذارید

خدمات خوب، درآمد عالیسرمایه گذاری چندجانبه

کالف اول:
به عن��وان  س��لفچگان 
ایران  اقتصاد  تپنده  قلب 
این  ش��ناخته می ش��ود. 
مزیت های  دارای  منطقه 
متفاوتی با س��ایر مناطق 
اقتصادی است که شامل 
قرار گرفتن در مرکز کشور و در میان راه های دسترسی 
به اس��تان های پرجمعیت صنعتی و مراکز تصمیم گیر 
همچون تهران است، به عالوه امنیت باال در این منطقه 

همیشه مدنظر سرمایه گذاران بوده است. 
چن��د روز پی��ش هم خب��ری از مدیرعام��ل منطقه 
ویژه اقتصادی س��لفچگان بیان ش��د. وی در خصوص 
مزیت ه��ای منطق��ه گفت: نخس��تین ه��دف منطقه 
ب��ه فعالی��ت  اقتص��ادی س��لفچگان سهولت بخش��ی 
س��رمایه گذاران و کارآفرین��ان اس��ت، زی��را برخ��ی 
بروکراسی های اداری راندمان فعالیت های اقتصادی را 

کند می کند. 
زمان��ی قمی اظه��ار کرد: قوانین موج��ود در منطقه 
اقتصادی س��لفچگان راهگش��ای توس��عه فعالیت های 
تولی��دی و صادرات��ی خواه��د بود و با س��هل ش��دن 
بروکراس��ی ها واحدهای اقتصادی س��ریع تر اس��تقرار 
می یابند. به همین دلیل، سلفچگان ظرفیت های مهمی 
دارد که می تواند سرمایه گذاران خارجی را جذب کند. 
زمانی قمی درباره پتانسیل های فعلی منطقه سلفچگان 
خاطر نش��ان کرد: در حال حاض��ر 110 واحد تولیدی و 
خدماتی با اش��تغالزایی 2500 نفر به صورت مس��تقیم و 

شش هزار نفر غیرمستقیم در این منطقه فعال هستند.
وی حض��ور ش��رکت های دانش بنی��ان را یک��ی از 
نیازه��ای مهم در منطقه دانس��ت و اف��زود: می توان با 
رفع موانع و معرفی منطقه، از ش��رکت های دانش بنیان 
در جه��ت انتقال تکنولوژی و دان��ش روز بهره گرفت، 
زیرا جهانی ش��دن صنعت متناسب با آخرین تکنولوژی 
می توان��د دس��تاوردهای مهمی در تولی��د و صنعت به 

وجود بیاورد و ما را به توسعه ای پایدار برساند. 
این مدیرعام��ل، با بیان اینکه س��لفچگان در انتظار 
خ��ط ریلی و طرح توس��عه اس��ت، گفت: در راس��تای 
توسعه اقتصادی استان نیاز به یک خط ریلی متصل به 

خطوط مهم ریلی کشور است. 
پس ش��ما ه��م اگر به فک��ر س��رمایه گذاری در این 
منطق��ه هس��تید این روزها س��لفچگان ه��م به عنوان 
یک بندر خش��ک برای بنادر دریایی یک کرانه معرفی 
می ش��ود هم برای دپوی کاال و باران��داز تجاری و هم 

بسیاری موارد دیگر سرمایه گذاری. 

کالف دوم:
ش��رکت های خدمات��ی 
یک������ی  ب���ه عن���وان 
مناسب  پیش��نهادهای  از 
ب�����رای س��رمایه گذاری 
ه��م��������واره در رأس 
پیش��نهادهای کارآفرینان 
اس��ت، زیرا زندگی های امروز با توج��ه به حجم کاری 
اعضای خانواده در بیرون از خانه باعث می ش��ود اغلب 
افراد کاره��ای منزل خود را به ش��رکت های خدماتی 

بسپارند. 
تاس��یس یک ش��رکت خدمات��ی هم به رغ��م دیگر 
س��رمایه گذاری ها نیاز چندانی به سرمایه مالی ندارد و 
مهم تر از س��رمایه مالی، نیروی انسانی کارآمد، مدنظر 
است. ش��ما باید با چند نیروی خدماتی و چند نیروی 
فنی قرارداد داش��ته باشید و با اجاره یک دفتر کوچک 
می توانی��د از طریق تلف��ن کار را بگیرید و نیرو را برای 

کارهای منزل بفرستید. 
مزیت این شغل عالوه بر موضوع عدم نیاز به سرمایه 
مالی آنچنانی، حجم باالی کار و تعداد زیاد مش��تریان 
است. به خصوص در فصولی از سال مانند پایان زمستان 
و نزدیک ش��دن به ایام نوروز که خانواده ها خانه تکانی 
اساس��ی انجام می دهند شما با ارائه خدمات مناسب و 
با مس��ئولیت، به راحتی می توانی��د درآمد دو فصل از 

کارتان را طی یک ماه کسب کنید. 

رییس دانشگاه زابل تصریح کرد 
حرکت به سمت انرژی های نو

به گزارش ایس��نا، اوکاتی صادق رییس دانشگاه زابل در 
نخستین کنفرانس ملی انرژی های تجدیدپذیر در دانشگاه 
زاب��ل اظه��ار کرد: جای تاس��ف دارد که پس از گذش��ت 
چندین سال، صنعت نفت ما هنوز محتاج کمک خارجی ها 
به منظور س��رمایه گذاری، استخراج و مسائلی از این قبیل 

است. 
وی ادامه داد: کشورهای فاقد نفت، همچون چین و ژاپن 
امروز  صاحبان فناوری های پیش��رفته استخراج و فرآوری 
محصوالت نفتی هس��تند و باید بدانیم بحث اس��تفاده از 
انرژی ه��ای تجدید پذیر بحث بس��یار جدی اس��ت. وی از 
جمل��ه دالیل موفقیت کش��ورهایی نظیر چی��ن و آمریکا 
در این تکنولوژی را حمای��ت همه جانبه درقالب پرداخت 
انواع سوبس��ید به متقاضی��ان، دادن وام با نرخ بهره   کم و 
معافیت ه��ای مالیات و نظایر آن عنوان ک��رد و افزود: اگر 
بیش از 380 هزار مگاوات برق بادی در دنیا تولید می شود، 

بیش از 26 درصد از آن، مربوط به کشور چین است. 
ریی��س دانش��گاه زاب��ل با بی��ان این مطل��ب که طبق 
اظهارات مدیرعامل س��ازمان انرژی اتم��ی ایران ظرفیت 
برق بادی کش��ور ما 40  هزار مگاوات است، افزود: تاکنون 
در خصوص نصب 135مگاوات اقدام ش��ده که از این مقدار 
95 مگاوات مربوط به بخش دولتی است و بخش خصوصی 

سرمایه گذاری چندانی در این زمینه انجام نداده است. 
اوکاتی اضافه کرد: دولت برنامه ریزی کرده تا ظرف مدت 
پنج سال حدود پنج هزار مگاوات انرژی تجدید پذیر را وارد 

مدار کند. 
رییس دانشگاه زابل تصریح کرد: باید دنبال راه حل هایی 
ب��رای اقتص��اد مردم و ایجاد اش��تغال به وی��ژه در مناطق 

محرومی مثل سیستان باشیم. 
اوکاتی صادق افزود: س��رمایه گذاری در تولید تجهیزات، 

تحقیق و توسعه حتما باید مدنظر دولت قرار گیرد. 

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...

   ای کاش می دانس�تید چقدر مهم اس�ت که به کس�ی تکیه 
نکنید. من سال ها وقتم را برای شبکه سازی هدر دادم به امید 
افرادی که نمی توانس�تند هی�چ کاری بکنند. هیچوقت جواب 
نداد. کس�ب و کار من وقتی پا گرفت که خودم مسئولیت آن را 

به دست گرفتم و اقدام کردم. 

راب فرانکل
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نشریه کیلویی چند؟ 

چن��د وقت پیش در هفت��ه مطبوعات بود که 
ت��وی همی��ن صفح��ه س��رمایه گذاری یه 

گزارش مفص��ل درخصوص اینکه چطور 
یه نش��ریه تاس��یس کنی��م یا یه 
روزنام��ه راه بندازی��م و ازش پول 
خوب دربیاریم نوش��ته شد، جالبه 

که من خودم که یه دکتر س��رمایه گذاری ام 
کال معتقدم توی ایران کارای فرهنگی با وضعیتی 

که داریم پولی از توش درنمیاد، حاال نظر ما به کنار، 
اتفاق های بعد از چاپ اون گزارش خیلی جالب بود 

که فکر کردم بهتره شمارو هم در جریانش بزارم. 
ی��ه نمونه خیلی مهم��ش آقایی بود ک��ه با دفتر 
روزنامه تم��اس گرفته بود و می خواس��ت توی این 
زمینه س��رمایه گذاری کنه، ازش پرس��یدم خوب به 
چه حوزه ای از مطبوعات عالقه دارید؟ می خواین از 

کجا شروع کنید؟ 
فرمودند: من کال به مطبوعات عالقه زیادی ندارم، 

یه جورایی دنبال یه سرمایه گذاری نون و آبدارم. 
گفتم: خب! تا اینج��ا که به خطا زدی چون نونی 
و آبی از نش��ریه در نمیاد، حاال کار و عالقه اصلیتون 
چی��ه؟ االن توی چه ح��وزه ای فعالی��ت می کنید؟ 
چطور می خواین س��رمایه گذاری کنید در حالی که 

اصال عالقه ای ندارین؟ 
جواب دادند: راستش��و بخوای من کارم البی گریه، 
ی��ه جوری کار راه بندازم، از این دس��ت می گیرم به 
اون دس��ت می فروشم، این وس��طم یه سود جزئی 

برای خودم برمی دارم. 
گفتم: خ��ب االن برای بحث نش��ریات می خوای 
چیکار کن��ی؟ توی این حوزه دالل��ی جواب نمیده 

مهندس. 
اینجا بود ک��ه در کمال ناباوری ی��ه جواب وزین 
شنیدم: »خب! شما به من بگو چطور می تونم مجوز 
چندتا نش��ریه رو بگی��رم، من میرم و با آش��ناها و 
اعتباری ک��ه دارم مجوزهارو می گی��رم و بعد از یه 
مدتی توی بازار سیاه این مجوزها رو به قیمت خوبی 
می فروشم، به هر حال کاسبیه دیگه، من نکنم یکی 

دیگه می کنه«. 
م��ن اصوال وقتی جوابی ن��دارم بدم تلفن رو قطع 
می کن��م چون ب��ا این وضعیتی که این آقا داش��ت، 
واقع��ا ترس��یدم هر کلم��ه ای که به زب��ون بیارم یه 
اس��تفاده ای ازش بکن��ه و از آب گل آلود مملکت یه 
ماهی گن��ده برای خودش بگیره، یکی نیس��ت بگه 
آخه مرد حس��ابی همینجوریش اوض��اع مطبوعات 
مملک��ت داغونه، تازه ما کلی راهکار دادیم تا بتونیم 
س��رانه مطالعه رو ب��اال ببریم و مل��ت بیان دوقرون 
بزارن کف دس��ت نش��ریات و مطالبشون رو بخونن، 
تازه توی این وانفس��ا تو به فکر البی گری ام هستی؟ 
می خوای مجوز خریدوفروش کنی، پول دربیاری؟! 

دکتر سرمایه

یادداشت

پیام نصراهلل زاده 
کارشناس ارشد ارتباطات 

 بررسی نقش سرمایه اجتماعی 
در بهبود محیط کسب و کار ایران

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، اهمیت 
س��رمایه اجتماعی را در بهبود محیط کسب و کار ایران 

مورد بررسی قرار داد. 
به گ��زارش ایس��نا؛ به نق��ل از رواب��ط عمومی مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی، دفتر مطالعات 
اقتصادی این مرکز اعالم کرد: مس��ئله اهمیت س��رمایه 
اجتماعی و ضرورت مناسب بودن محیط کسب و کار برای 
عملک��رد متعادل اقتصادی دو موضوعی هس��تند که در 
طول نزدیک به دو ده��ه اخیر، مورد توجه قانون گذاران 
و سیاست گذاران کش��ورهای توسعه یافته قرار گرفته اند. 
پژوه��ش ب��ه عمل آم��ده نش��ان می دهد که نخس��ت 
شاخص های سرمایه اجتماعی بر محیط کسب و کار تاثیر 
مس��تقیم دارن��د. از این نظر، می توان ب��ه بهبود محیط 
کسب و کار از طریق ارتقای شاخص های سرمایه اجتماعی 
اقدام کرد. دوم هم براساس برخی داده های شاخص های 
س��رمایه اجتماعی و هم محیط کس��ب و کار در ایران در 
رتبه بندی های بین المللی و همچنین ارزیابی های داخلی 

در جایگاه مناسبی قرار ندارند. 
پژوهش انجام ش��ده همچنین با تحلیل نقش مهم 
دول��ت در کاهش ی��ا افزایش س��رمایه اجتماعی، این 
ضرورت را مورد تاکید قرار می دهد که نهادهای دولتی 
در ایران باید سیاس��ت ها و رویکردهای نوینی را برای 
تقویت ش��اخص های س��رمایه اجتماعی و در نتیجه، 
بهبود محیط کسب و کار، طراحی و اجرا کنند. یکی از 
مهم ترین نهادهایی که می تواند به روند تقویت سرمایه 
اجتماعی در کشور کمک کند، مجلس شورای اسالمی 
اس��ت. به این ترتیب که قوه مقننه می تواند با تدوین 
و تصویب قوانین الزم برای ارتقای س��رمایه اجتماعی، 
نقش مهمی در کاهش ریس��ک های س��رمایه گذاری، 
کاه��ش هزین��ه مبادل��ه و رونق بخش��ی ب��ه محیط 
کسب و کار داش��ته باشد. در مهم ترین بخش پژوهش، 
به دو دسته مرتبط با هم از پیشنهادها اشاره می شود: 
نخست در قسمت پیشنهادها به قوه مقننه، بیشتر به 
رویکردها و نگرش هایی پرداخته ش��ده که قانون گذار 
را قادر می س��ازد تا در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی 
گام بردارد؛ دوم، در قس��مت پیشنهادهای تقنینی، به 
موادی اش��اره شده که می تواند با اصالح و بازنگری در 
قوانین موجود، به افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه 

منجر شود. 

شما با استفاده از سرمایه گذاری  
چندجانبه در زمان یا مکان یکسان، 
عالوه بر صرفه جویی در هزینه های 
مستقیم و غیرمستقیم، در نهایت و 
با گذشت زمان، به سود چشمگیری 

دست خواهید یافت
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عباس��علی قصایی، مدیرعامل شرکت 
زری��ن ایران معتقد اس��ت بای��د قوانین 
ضدتولید را برداریم و آن زمان  نیازی به 

پرداخت یارانه نیست.
پرداخ�ت یاران�ه تولی�د ب�ه بخش 
صنعت تا چه ان�دازه می تواند باعث 

رشد صنعت کشور شود؟ 
قطعا در ش��رایط عادی دولت نباید از 
صنعت با پرداخت یاران��ه حمایت کند، 
زیرا این حمایت در طوالنی مدت به ضرر 
صنعت خواهد بود . صنع��ت نه تنها باید 
به خود متکی باش��د بلک��ه باید حداقل 
30 درص��د از تولید ناخال��ص داخلی را 

تامین کند.
متاس��فانه در ایران بیش از 100 سال 
اس��ت که راه درس��ت را ب��رای تولید و 
صنعت پی��ش نگرفته ایم، دس��ت و پای 
صنعت و تولیدمان را با قوانین ضد تولید 
بس��ته ایم و آن را ب��ه حرک��ت و پویایی 
بیشتر تشویق می کنیم، اگر اقتصاد سالم 

داشتیم تولید راه خود را پیدا می کرد.
قبل از انقالب هم قوانی��ن ضد تولید 
وجود داش��ت. ما قانون کاری داش��تیم 
که ق��رار ب��ود کار و اش��تغال ایجاد کند 

ولی درس��ت بر عکس آن عمل می کرد، 
همچنین قوانی��ن مالیات��ی، گمرکی و 
به خصوص قوانین سیستم بانکی اکثرا به 
شکلی بود که فقط به تجارت و سودهای 
بادآورده برای عده ای توجه شده بود و به 

تولید اعتنایی نداشت . 
راه اینک�ه تولید، صنع�ت و به طور 
کلی اقتصاد راه درست خود را پیدا 

کند چیست؟ 
 در مرحله اول بای��د بازنگری کلی بر 
قوانین اقتصادی داشته باشیم و مقررات 
مخل تولید را از آن حذف و اصالح کنیم، 
س��پس تولید را به حال خ��ود رها کنیم 
و مزاح��م آن نباش��یم . طبیعت��ا در آن 
ش��رایط تولید و اقتصاد رقابتی می شود، 
وقت��ی اقتصاد رقابتی ش��ود کیفیت باال 
می رود و قیمت نهایی محصوالت پایین 
می آی��د، موضوعی که باع��ث حمایت از 
مصرف کننده می شود، فقط در سایه یک 
اقتصاد آزاد و رقابتی می توان ش��اهد آن 
بود که اقتصاد و تولید سالم شکل بگیرد 

و همه چیز به سرانجام برسد.
متاس��فانه ما از قدیم تا امروز اقتصاد 
رانتی و دولت��ی داش��ته ایم و تبعات آن 

همچنان پابرجاست . 
پرداخت یارانه به بخش تولید تا چه 
اندازه می تواند واحدهای تولیدی را 

از رکود خارج کند؟ 
پرداخت ای��ن یارانه ها برای تس��کین 
موقت درد راه حل خوبی اس��ت و باعث 
می ش��ود جس��م آرام ش��ود ولی برای 
ریش��ه یابی مش��کالت بای��د اقدام��ات 
جدی تری صورت بگیرد . البته همان طور 
ک��ه می دانی��د تحریم ه��ای ظالمانه ای 
که به کش��ورمان وارد ش��ده نیز تاثیر به 
سزایی در ناکارآمدی اقتصادمان داشته 
اس��ت . به عنوان مثال واحد ما س��ال ها 
واح��د نمون��ه صادراتی بود ول��ی بعد از 
اعمال تحریم ها به دلیل محدودیت های 
مال��ی ص��ورت گرفته در سیس��تم های 
بانکی مشکالت مان دوچندان شد . البته 
به بعض��ی از واحده��ای تولیدی بخش 
خصوصی ه��م انتقاداتی وارد اس��ت به 
دلیل اینکه این واحدها در سالیان اخیر 
به نوع��ی در دام��ن و فری��ب رانت های 
 دولت��ی گرفت��ار ش��ده اند و راه خود را 

گم کرده اند.
 مصوب�ات دول�ت ب�رای حمایت از 

تولیدکنندگان تا چ�ه اندازه موفق 
بوده است؟ 

دول��ت یازده��م ط��ی این دو س��ال 
مصوبه های��ی در هی��أت دولت داش��ته 
و تالش ک��رده بعض��ی از آیین نامه ها و 
قوانینی را که به اشتباه در دولت گذشته 
مصوب ش��ده بود و به تولید ضرر می زد 
کم کند، منتها ش��اید تنها پنج درصد از 
این مشکالت حل شده است. قوانینی در 
دست تهیه است که موانع تولید را از بین 
ببرد، اگر این کار به درستی صورت گیرد 
گام اول در بهبود شرایط اقتصادی کشور 
برداشته می شود . گام دوم هم این است 
که تحریم ها برداشته شود تا اقتصاد ایران 
به اقتصاد دنیا متصل ش��ود و گام س��وم 
ارزیابی و ارزش��یابی کارآفرینان اس��ت. 
واحدهای تولیدی که در این بحران های 
اقتصادی توانس��ته اند ب��ه فعالیت خود 
ادامه دهند و ورشکسته نشوند ارزشیابی 
ش��وند و ارج نهادن این واحدها مدنظر 
قرار گی��رد . اگر این اقدام��ات به صورت 
کامل انجام شود شاید در دهه های آینده 
بتوانیم راه درست را در اقتصادمان پیدا 

کنیم و شاهد رشد اقتصادی باشیم . 

مس��عود دانش��مند، فع��ال 
ص��ادرات و عضو ات��اق بازرگانی 
معتقد اس��ت که پرداخت یارانه 
به واحدهای تولیدی به بازسازی 

این مجموعه ها کمک می کند.
پرداخت یاران�ه تولید تا چه 
ان�دازه می تواند مش�کالت 

صنعت را برطرف کند؟ 
واحدهای تولیدی به این یارانه 
نیازمند هستند، از ابتدا هم قرار 
بر این بود که 30درصد از محل 
درآم��د هدفمن��دی یارانه ها به 
تولید اختصاص یابد که تا امروز 
عملیاتی نش��ده اس��ت . افزایش 
دس��تمزدها، قیمت حامل های 
ان��رژی و.. . باعث کاه��ش تولید 
در واحدهای صنعتی و تولیدی 
ش��ده و ق��درت رقابت��ی بی��ن 
محصوالت تولیدی کش��ورمان 
با محصوالت وارداتی را بس��یار 
کم کرده است . هدف از پرداخت 
یارانه تولید این بود که واحدهای 
تولیدی توان این را پیدا کنند که 
بتوانند خود را بازسازی کنند تا 
بتوانند با کاالهای وارداتی رقابت 
کنند . با هدفمن��دی یارانه ها به 
ش��کل کنونی و ع��دم پرداخت 
یارانه تولید به واحدهایی که در 
داخل کش��ور فعالیت می کنند، 
ب��ه واحدهای تولی��دی خارجی 
کمک کرده ایم تا محصوالت شان 
را به کش��ور ما صادر کنند . باید 
ی��ک بازنگری در فرآین��د تولید 
واحده��ای صنعت��ی رخ دهد تا 
تولیدکنن��دگان بتوانن��د از نظر 
قیم��ت در بازار رقاب��ت کنند . با 
افزایش قیمت حامل های انرژی 

اگر ما واحدهای تولیدی داخلی 
را ره��ا کنیم، طبیعی اس��ت که 
واردات کاالی مش��ابه خارج��ی 
جایگزین تولید داخلی می شود 
و به واق��ع تولید کنن��ده داخلی 
در مقابل واردات کاالی مش��ابه 
عقب نش��ینی می کن��د . یارانه ها 
باید به ش��کلی پرداخت شود که 
واحدهای تولیدی در کشورمان 
بتوانند خودش��ان را بازس��ازی 
کنند، دالیل گ��ران بودن قیمت 
نهایی کاالی خ��ود را معین و با 
افزای��ش تولی��د ی��ا ترمیم خط 
تولی��د خود نس��بت ب��ه اصالح 
آن اقدام کنند ت��ا بتوانند بدون 
یاران��ه ب��ا محص��والت خارجی 
رقابت کرده و ب��ازار را در اختیار 
خود گیرند . این موضوع نیازمند 
سرمایه گذاری طوالنی مدت در 
واحدهای تولیدی است که بسته 
به نوع واحد تولیدی مدت زمان 
س��رمایه گذاری آن هم متفاوت 
خواهد بود . این اتفاق باید بیفتد 
تا تولید کنن��ده داخل��ی بتواند 
خ��ودش را از این ش��رایط رها و 
با محص��والت خارج��ی رقابت 
کند؛ موضوعی که تا امروز اتفاق 

نیفتاده است.
چ�را این موض�وع ت�ا امروز 
اتفاق نیفتاده اس�ت؟ مقصر 

کیست؟! 
س��وال خیلی خوبی است که 
باید آن را از دولتمردان پرسید . 
تمام دغدغه دولت این بوده است 
که از محل افزای��ش حامل های 
ان��رژی درآمده��ای دیگر خود 
را وص��ول کن��د و وقت��ی ک��ه 

درآمدهای دیگری که در بودجه 
محق��ق ش��ده اس��ت پرداخت 
می کند، پول ای��ن یارانه را خرج 
س��ایر بخش هایی ک��ه نیازمند 
است می کند . این اتفاق رخ داده 
و به این ش��کل نبوده اس��ت که 
دولت این هزینه ها را داشته باشد 
و آن را ن��زد خود نگ��ه دارد و به 
صنعتگران پرداخت نکند. پولی 
ک��ه از طریق فروش نف��ت، گاز، 
بنزین و.. . به خزان��ه دولت واریز 
می ش��ود ابتدا صرف هزینه های 
دولت می شود، سپس یارانه های 
نقدی پرداخت می شود . بعد نگاه 
می کند اگر چیزی باقی ماند آن 
را به تولید می دهد، اتفاقی که تا 

امروز رخ نداده است . 
چ�ه واحدهای�ی بای�د در 
اولوی�ت دریاف�ت یاران�ه 

باشند؟
پرداخ��ت یاران��ه بای��د برای 
واحده��ای کوچک و متوس��ط 
باشد و واحدهای صنعتی بزرگ 
مانند ایران خودرو و فوالدمبارکه 
و.. . بای��د از دریافت ای��ن یارانه 
مستثنا شوند . واحدهای کوچک 
و متوسط هس��تند که کاالهای 
نهایی مردم را تولی��د می کنند، 
کاالهای��ی ک��ه مع��ادل آن از 
کشورهای خارجی وارد می شود . 
با پرداخت یارانه، واحدهای 
تولیدی ما ب�ه آن ان�دازه از 
قدرت می رس�ند که بتوانند 
در مقابل کااله�ای وارداتی 
ایس�تادگی کنن�د و می�زان 

واردات مان کاهش یابد؟ 
یادمان باش��د که همیشه حق 

با مصرف کننده است و اوست که 
انتخاب می کند کاالی خارجی یا 
ایرانی بخرد. ما اگر کاالی داخلی 
را با کیفی��ت مناس��ب و قیمت 
قابل قب��ول در ب��ازار ارائه کنیم 
طبیعی اس��ت که مصرف کننده 
کاالی داخل��ی را انتخ��اب کند . 
وقت��ی کاالی داخلی ما قیمتش 
گران ت��ر اس��ت و کیفیت خوبی 
هم ندارد و نمون��ه خارجی آن با 
قیمت ارزان ت��ر و کیفیت بهتر و 
بس��ته بندی زیباتر وج��ود دارد 
و تبلیغات خ��وب دارد، طبیعی 
اس��ت که مصرف کنن��ده کاالی 
خارجی را انتخاب می کند، حاال 
ما ه��ر چق��در بگوییم ک��ه این 
کاال ضمانت نام��ه ن��دارد، یکبار 
مصرف اس��ت و.. . بی معناس��ت . 
ما باید کاری کنی��م که فرهنگ 
خرید کاالی با کیفیت و مناسب 
در جامعه درس��ت ش��ود، فرقی 
هم نمی کند ک��ه آن کاال ایرانی 
باش��د یا خارجی. بای��د فرهنگ 
اس��تفاده از محصوالت با کیفیت 
را در جامع��ه ایجاد کنی��م . اگر 
بخواهی��م جل��وی عرض��ه را 
به ص��ورت قانون��ی بگیریم این 
کااله��ا به ص��ورت قاچ��اق وارد 
کشور می ش��وند . مصرف کننده 
ما باید ب��ه این آگاهی برس��د و 
دولت بای��د تضمین های الزم را 
به مصرف کننده بدهد تا بخشی 
از ای��ن مش��کالت ح��ل ش��ود . 
واردکننده و تولیدکننده داخلی 
را نی��ز باید تحت ش��رایطی قرار 
دهد که نسبت به کاالیی که اقدام 
به فروش آن می کند، مسئولیت 

واردکنن��ده  باش��د .  داش��ته 
ک��ه کاالی��ی را وارد می کن��د و 
مس��ئولیت کیفیت کاالی خود 
را بر عهده نمی گیرد باید جلویش 
گرفته شود . تولیدکننده داخلی 
هم ب��ه همین ترتی��ب، چون در 
این بازار هیچ کس��ی مسئولیت 
کار خودش را بر عهده نمی گیرد. 
م��ن ه��م به عن��وان وارد کننده 
اق��دام ب��ه واردات کاالی��ی ب��ا 
ظاهر مناس��ب و کیفیت پایین 
می کنم که در بازار فروش برود . 
با ای��ن فروش س��ودی در جیب 
من می رود و مانعی هم س��ر راه 
تولیدکننده داخلی قرار می گیرد 
تولیدکنن��ده  ن��دک  اندک ا و 
داخل��ی از ب��ازار عقب نش��ینی 
می کند، اتفاقی ک��ه االن افتاده 
اس��ت . یارانه تولید باید پرداخت 
شود، آن هم به تولیدکننده های 
کوچ��ک و متوس��ط و بای��د در 
قال��ب تس��هیالت در اختی��ار 
تولیدکنن��دگان ق��رار گیرد . در 
حال حاضر یک��ی از هزینه های 
س��نگین تولیدکنندگان داخلی 
هزینه ه��ای تامین مال��ی، بهره 

بانکی و.. . است.
دول��ت می توان��د بگوی��د که 
واحدهای تولیدی ب��رای تامین 
هزینه ه��ای م��واد اولی��ه خود، 
قطع��ات یدک��ی، اص��الح خط 
تولید و.. . از سیس��تم بانکی وام 
دریافت کنند و 50 یا 60 درصد 
به��ره وام ه��ای دریافت��ی را از 
طریق یاران��ه تولید ب��ه بانک ها 
پرداخت کند تا به این ترتیب به 

تولید کننده کمکی کرده باشد . 

پرداخت یارانه به بخش تولید بررسی می شود

حکایت کهنه یارانه های پرداخت نشده

عباسعلی قصایی: 

یارانه تولید تسکین موقت درد است

مسعود دانشمند: 
واحد های تولیدی با یارانه، خود را بازسازی می کنند 

 قرار بر این ب�ود که از ابتدای طرح 
هدفمندی یارانه ها در دولت یازدهم، 
30 درص�د از درآمد ناش�ی از اصالح 
قیمت ه�ای انرژی به ص�ورت نقدی و 
غیرنقدی به بخ�ش صنعت اختصاص 
پیدا کند؛ اتفاقی که در این پنج سال 
که از هدفمندی یارانه ها می گذرد رخ 
نداده اس�ت و حال ب�ه نظر می آید در 
بودجه 94 دولت تصمیم دارد این امر 

را محقق سازد.
ب�ا  تولی�د  یاران�ه  پرداخ�ت   
بی�ن  در  مختلف�ی  بازخورده�ای 
مواجه  بخش خصوصی  تولیدکنندگان 
پرداخت  معتقدن�د  شد.کارشناس�ان 
یارانه تولید مانند مسکن است و درد 
صنع�ت م�ا را دوا نمی کن�د، هر چند 
واحده�ای صنعت�ی هنوز ب�ه قدرتی 
نرسیده اند که بتوانند بدون حمایت از 
دول�ت در بازار حضور پی�دا کنند و با 

محصوالت خارجی رقابت کنند.
نکت�ه ای که در بیش�تر صحبت های 
فع�االن بخش خصوصی مش�هود بود 
این ب�ود که تنه�ا راه نج�ات اقتصاد 
ای�ران از وضعی�ت فعل�ی پرداخ�ت 
یاران�ه به بخ�ش تولید نیس�ت، بلکه 
اص�الح قوانین و ایجاد اقتصاد رقابتی 
ب�ه معن�ی واقع�ی راه حل خ�روج از 
وضعیت فعلی در صنعت ایران اس�ت. 
 در ادامه شرح نظرات آنان را پیش رو 

دارید.
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هر سال دریغ از پارسال 

در حال حاضر بیش��تر واحدهای تولیدی با کمبود 
س��رمایه در گردش مواجه هستند و نمی توانند برای 
کاهش مصرف ان��رژی س��رمایه گذاری کنند . وقتی 
منابع��ی مانن��د یارانه تولید در اختیارش��ان باش��د 
می توانند از آن منابع در جهت کاهش و صرفه جویی 
در مص��رف ب��رق، گاز و انرژی اس��تفاده کنند و در 

نتیجه قیمت نهایی محصول شان را پایین بیاورند . 
 x یعنی اگر امروز قیمت تمام ش��ده محصول شان
است و فردا قرار است که x3 شود با کاهش مصرف 
و رس��اندن آن ب��ه نص��ف وضعیت س��ابق همچنان 
می توانن��د قیمت خ��ود را ثابت نگه دارن��د یا آن را 

نسبت به وضعیت گذشته پایین بیاورند . 
این کاری اس��ت که از ابتدای هدفمندی یارانه ها 
باید صورت می گرفت که متاس��فانه انجام نشد و به 

امروز موکول شده است . 
اگ��ر در پرداخ��ت یاران��ه تولید مس��ئله صادرات 
کاالهای غیرنفتی برای مسئوالن اهمیت داشته باشد 
می توانن��د 30 درصد از میزان یاران��ه ای را که قرار 
اس��ت به بخش تولید اختصاص دهند کنار بگذارند 
و به عنوان جایزه اقتصادی ب��رای صادرکنندگان در 
نظر بگیرند تا تولیدکنندگان صادراتی بتوانند از این 

مشوق استفاده کنند . 
در صورتی بخش صنعت ما به یارانه نیازمند نبود 
که اقتصاد ما رقابتی بود و همه مسائل بازار از جمله 
نرخ ارز، بهره و .. . در بازار مش��خص می شد. در این 
صورت ش��اید تولیدات ما نیاز به حمایت یارانه های 

دولتی نداشت . 
اما از س��ال 1340 یعنی سال ها قبل از انقالب تا 
امروز دولت ما بودجه را براساس قیمت نفت تعیین 
و ن��رخ ارز را از مح��ل درآمدهای حاصل از صادرات 

مشخص می کند . 
 در این 53 س��ال شاید بتوان گفت در 80 درصد 
مواق��ع قیمت ارز پایین تر از قیمت واقعی آن بوده و 
به نوعی دولت ب��ه تولیدکنندگان خارجی با این کار 

یارانه داده است! 
در طول این س��ال ها ما یک کش��ور واردات محور 
بودیم که به تولیدکنن��دگان خارجی یارانه داده ایم، 
کما اینکه از س��ال 1380 به بعد سال به سال تورم 
افزای��ش پیدا کرد و دولت نرخ ارز را با توجه به نرخ 

تورم تغییر نداد . 
از س��ال 80 به بعد ما تورم 15 درصد، 20 درصد، 

25 درصد و حتی 45 درصد هم داشته ایم . 
در تمام این دوران نرخ ارز را س��االنه س��ه درصد 
رشد داده ایم و با توجه به تورم داخلی سبب کاهش 
قدرت تولید کننده داخلی ش��ده ایم. مثال کشاورزی 
که در ش��مال کشور برنج کاری می کند باید هر سال 
تورم داخلی را تحمل کند و ش��اهد باال رفتن قیمت 
تمام شده اش باش��د، اما برنجکار هندی با ارزی که 
دولت در اختی��ارش می گذارد به راحتی وارد بازار ما 
می شود و عرصه را برای تولیدکنندگان داخلی تنگ 

می کند . 
تولیدکنندگان ما در این س��ال ها به طور مکرر در 
معرض تهدی��د تولیدکنندگان خارجی بوده اند و هر 
س��ال قدرت رقابت شان کم شده است. غیر از مواقع 
خاص مانند س��ال 90 و 91 که یک ش��ک اساسی 
وارد شد و نرخ ارز از هزار و 200 تومان به سه هزار 

تومان تغییر کرد . 
این موضوع هم نتیجه اشتباهات گذشته بود، اگر 
در س��الیان قب��ل نرخ ارز را 10 یا 15 درصد رش��د 
می دادیم چه بس��ا تورم کنترل می شد و شاید قدرت 
رقابت تولیدکننده داخلی را با خارجی حداقل سال 
ب��ه س��ال ثابت نگه می داش��تیم نه اینکه هر س��ال 
وضعیت تولیدکننده داخلی نس��بت به تولید کننده 

خارجی بدتر شود. 
در تمام این سال ها من فقط یک سال را به خاطر 
دارم که صادرات خوبی داش��تیم و آن سالی بود که 
ارز به هزار و 200 تومان رسید، ولی قبل و بعد از آن 
تولیدکنندگان داخلی از رقابت در س��طح بازارهای 

جهانی خارج شدند.
اگر دولت واقعا ش��رایط اقتص��اد رقابتی را مهیا 
کند به هی��چ وجه تولیدکنن��دگان داخلی نیاز به 
هیچ گون��ه حمایت دولتی نخواهند داش��ت. یعنی 
پول نفت در صندوق توسعه ملی برود و یک ریال 
آن وارد درآمده��ای دولت نش��ود و ش��رکت نفت 
ب��رای فروش نف��ت فقط مالیات ب��ر ارزش افزوده 
و مالی��ات عملکرد به دولت بده��د . این مالیات ها 
درآمده��ای دولت را باال بب��رد و بودجه خود را با 
مالی��ات و مالی��ات عملکرد، ارزش افزوده و س��ود 
ع��وارض گمرکی تعیین کند و ش��رکت ملی نفت 
ه��م بتواند با بودجه ای که در اختیار دارد میادین 
نفتی مشترک خود را گسترش دهد تا همسایگان 

منابع ملی را غارت نکنند . 
پرداخ��ت یاران��ه تولید در کوتاه م��دت می تواند 
محرک بس��یار خوبی باش��د ب��رای اینک��ه تولید 
صادرات محور ش��کل بگیرد، ولی در طوالنی مدت 
همان ط��ور ک��ه در برنام��ه 20 س��اله و اقتص��اد 
مقاومتی قید ش��ده اس��ت حتما باید درآمد نفتی 
س��رمایه محسوب ش��ود و یک ریال آن به بودجه 
دولت ن��رود تا بتواند قیمت ارز در رقابت صادرات 

و واردات خ��ودش را پی��دا کن��د . 
امیدوارم که در آینده ش��اهد این باش��یم که روند 
پرداخ��ت یارانه به تولیدکنن��دگان خارجی را برای 

حضور در بازار ایران قطع کنیم.

تولید زیر چتر حمایت های دولتی 

تولید به مثابه بخش مهمی از اقتصاد هر کشور تلقی 
می ش��ود . تولیداتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم 
تحت تاثیر اقتصاد هر کشور قرار دارند و حتی اقتصاد 
کش��ورها را تحت تاثیر خود ق��رار می دهند . اما رابطه 
تولید کننده ها ب��ا دولت ها چگونه اس��ت؟ دولت ها به 
چه ش��کل تولید کننده ها را تحت حمای��ت خود قرار 
می دهند؟ و از هر پرسش��ی مهم تر اینکه اصال دولت ها 
وظیفه ای در قب��ال تولید کننده ها دارند یا خیر؟ برای 
پاسخ به این پرسش ها مثال های متعددی وجود دارد . 
اما آنچه مسلم است لزوم توجه به تولید کننده ها در هر 

کشور و با هر وضعیت اقتصادی است . 

اتحادیه اروپا 
کش��ورهای اتحادیه اروپا قوانی��ن معینی در زمینه 
حمایت از تولید کننده ها دارند . اگرچه هر کشور بنا بر 
وضعیت اقتصادی خود قوانین متفاوتی دارد ، اما قانون 
108 کمیس��یون حمایت از تولید کننده اتحادیه اروپا، 
نشان از توجه این کشورها به نقش تولید کننده ها دارد . 
به طور کلی هر تولید کننده ای که تمایل به بهره گیری 
از حمایت های دولت��ی در اتحادیه اروپا دارد ، ابتدا فرم 
ارزیاب��ی کمک های دولتی را دریافت ک��رده و پس از 
تکمیل آن، مورد مش��اوره کارشناس��ان اقتصادی قرار 
می گیرد  تا مش��خص ش��ود آیا نیاز به حمایت دولتی 
دارد یا خیر یا کدام یک از روش های حمایتی برای وی 
مناس��ب تر خواهد بود . سقف این کمک ها تا 200هزار 

یورو در نظر گرفته شده است . 
ام��ا کمک های اتحادی��ه اروپا ب��ه تولید کننده ها به 
مباحث مال��ی و اعطای وام محدود نمی ش��ود . گاهی 
تولید کننده ه��ا ب��رای تامین مواد اولیه نی��از به مجوز 
وارداتی دارند یا پس از تولید برای صادرات محصوالت 
دچار مش��کل می ش��وند . در این بخش هم دولت های 
اتحادی��ه اروپا قوانین حمایتی برای تامین مواد اولیه و 
کمک به صادرات محصوالت تولیدی تعیین کرده اند . 

کره جنوبی 
حمای��ت از تولیدکننده ه��ا در کش��ور کره جنوبی 
معموال براس��اس برنامه های زیربنایی هوش��مندانه ای 
انجام می ش��ود که دو سر س��ود است، یعنی هم به نفع 
دولت است و هم به نفع تولید کننده . در سال های اخیر 
با توجه به رشد اقتصاد چین، بسیاری از سرمایه گذاران 
و تولید کنندگان کره به سرمایه گذاری در چین تمایل 
پیدا کرده اند ، اما این امر سبب خروج سرمایه از کره شد 
و به ضرر اقتصاد این کشور بود . اخیرا دولت کره طرحی 
س��خاوتمندانه به تولیدکننده های کره ای که خارج از 
کره فعال هس��تند پیشنهاد کرده که اتفاقا با استقبال 
روبه رو شده است . براساس این طرح، تولید کننده هایی 
که به وطن برگردند، نه تنها از حمایت های مالی دولت 
برخوردار می ش��وند، بلکه ش��امل طرح ه��ای کاهش 
مالیات و کمک به تولید کننده برای خرید زمین و محل 
مناسب برای تاسیس کارخانه و کارگاه و قطعات مورد 

نیاز نیز می شوند .

ایاالت متحده آمریکا 
از قرن 19 میالدی، آمریکا به شکل جدی وارد چالش 
تولید و صنعت در دنیا ش��د . چالش��ی که بس��یاری از 
کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته در آن شرکت 
داشتند . در این میان ایاالت متحده با سرمایه گذاری در 
بخش های مختلف تولید، از صنعت خودروسازی گرفته 
تا پتروشیمی، تالش کرد سهم بزرگی از تولید در دنیا را 
ب��ه نام خود کند . احداث تعداد زیادی کارخانه و کارگاه 
کوچک و بزرگ در طول س��ال ها، در سراس��ر آمریکا و 
صادرات وس��یع این کش��ور به دیگر نقاط دنیا، نش��ان 
می دهد آمریکا در زمینه حمایت از تولید کننده ها تقریبا 
موفق بوده اس��ت . اما حمایت های دولت آمریکا نه تنها 
شامل حمایت های مالی فدرال از تولید کننده ها می شود، 
بلکه کمی فراتر اس��ت . باراک اوباما، ریاس��ت جمهوری 
آمریکا اخیرا در سخنانی عنوان کرد: دانش کارآفرینان و 
تسلط آنها برای خلق تولیداتی متفاوت، نکات زیربنایی 
بخش تولید کش��ور محس��وب می شود . ش��اید گزافه 
نباش��د اگر این سخن باراک اوباما را صحیح بدانیم، اگر 
نیم نگاه��ی به بخش آموزش عال��ی در آمریکا بیندازیم 
خواهی��م دی��د، موسس��ات و دانش��گاه های تحقیقاتی 
کارنگی، بوئینگ،  ای ب��ی ام و کالج های محلی متعددی 
در سراسر آمریکا وجود دارند . به عبارتی دیگر، وجود این 
مراکز نش��ان از سرمایه گذاری زیرساختی دولت آمریکا 
برای تربیت تولیدگرانی خالق و نوگرا دارد . اهدای جوایز 
متعدد به تولید گران خالق و حمایت از آنها برای تولید 

انبوه محصول شان، از دیگر اقدامات دولت آمریکاست .

استرالیا
»استرالیا کشوری اس��ت با سابقه تولید درخشان و 
آینده تولید درخش��ان تر«، خواندن این عبارت ش��اید 
به نظر اغراق بیاید ولی آمارها نشان می دهد، حقیقت 
دارد . اس��ترالیا کشوری  اس��ت که به مهارت ها احترام 
زی��ادی می گذارد . از مهارت ی��ک کارگر گرفته تا یک 
پزشک متخصص . شاید به همین دلیل باشد که سیل 
مهاجران غیرقانونی و قانونی هر روز به سمت استرالیا 
حرکت می کند، تا ش��اید راهی برای س��کونت در این 
کشور پیدا کنند . یکی از اصول زیربنایی برای موفقیت 
این کشور در بخش تولید، حفظ حقوق کارگران است . 
کارگ��ران در اس��ترالیا نه تنها تح��ت حمایت خدمات 
دول��ت هس��تند، بلکه صن��دوق حمای��ت از کارگران 
نیز در طرح ه��ای تولید این کش��ور نقش مهمی ایفا 
می کند . مبالغ واریزی به این صندوق از سوی دولت و 
تولید کنندگان به طور مشترک تامین می شود و همین 
مس��ئله به کارگران انگیزه بیش��تری برای مفید بودن 
می ده��د. اما بر طبق آنچه دولت اس��ترالیا اعالم کرده 
است این دولت طرح های معینی برای رشد بخش های 
مختلف تولید در کشورش دارد که از میان آنها می توان 
به روش های تش��ویقی برای گسترش سرمایه گذاری و 
تولید در اس��ترالیا، طرح هایی برای کمک به گسترش 
کس��ب و کارهای کوچ��ک، طرح هایی ب��رای کمک به 
تولید کنن��دگان بین المللی و اعط��ای جوایز مالیاتی و 

گمرکی به تولید و صادرکنندگان برتر اشاره کرد . 

آزموده دیدگاه

محمد پارسا
رییس هیات مدیره شرکت پارس تابلو 

گردآوری و ترجمه: رویا پاک سرشت 
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قــاب

گوگل رسما اعالم کرده که فروش عمومی عینک های هوشمند خود را تا پایان ماه ژانویه متوقف خواهد کرد. عینک مذکور برای عکاسی و فیلمبرداری، اتصال به اینترنت بی سیم و 
دریافت اطالعات ارزش افزوده از محیط اطراف مورد استفاده قرار می گیرد اما چندان مورداستقبال عمومی قرار نگرفت.
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اعتماد سازی یک مدیر

تغییر پیش بینی از رشد اقتصادی ایران
بان�ک جهانی در جدیدتری�ن گزارش خود از 
چش�م انداز اقتصادی جهان، پیش بینی خود از 
رش�د اقتصادی کش�ورمان در سال 2015 را که 
در گزارش پیش�ین خود 2 درص�د پیش بینی 
ک�رده بود، ب�ه 0/9 درص�د کاه�ش داد.بر این 
اساس، رش�د اقتصادی ایران در سال 2014 هم 
1/5 درصد بوده است. البته فقط ارقام مربوط به 

رشد اقتصادی ایران نیست. 
بان�ک جهانی در این گزارش خود که س�الی 
دوبار منتش�ر م�ی ش�ود، پیش بین�ی خود از 
 2015 س�ال  در  جه�ان  کل  اقتص�ادی  رش�د 
 را نی�ز از  3/4 درص�د ب�ه 3 درص�د کاه�ش

 داده است.

یک مدیر موفق در وهله اول باید به کار خود عالقه و از آن رضایت داش��ته باش��د. 
ای��ن یکی از اساس��ی ترین رکن ها  در مدیریت اس��ت که می تواند م��وارد دیگر را با 
خ��ودش هم��راه کند. یک مدیر از طریق کس��ب اطالعات زیاد بای��د روی کار خود 
احاطه پیدا کند و بتواند با س��ایر اعض��ا و ارگان های مرتبط با فعالیتش ارتباط موثر 
برد- برد برقرار س��ازد و تنها به سیس��تم خود فکر نکند بلکه به فکر پیشرفت سایر 
اجزا باش��د. امروزه با پدیده رفتارهای اعتیادی در سیستم مدیریتی مواجه هستیم. 
منظور مصرف مواد مخدر توس��ط یک مدیر نیست، بلکه به رفتار هایی اشاره دارد که 
منش��أ تفکر اعتیادی است که برای س��ازمان بسیار مضر است. به زبان دیگر در یک 
س��ازمان همه حق را به خودش��ان می دهند تا آنطور که مدنظرش��ان است برخورد 
کنند و دیگران در خدمت ش��ان باشند. یکی از مدل های تفکر اعتیادی این است که 
یک مدیر می گوید من کارگردان همه چیز هستم و همه باید در خدمت من باشند. 
خواه این بازیگران درون  سازمان خودش باشند و خواه در سازمان دیگر. زمانی که 
یک مدیر چنین نقش��ی را برای خود متصور می شود بازیگران خوب بازی نمی کنند 
و همه چی��ز به هم می خورد. در حالی که این تفکر در خیلی جاها وجود دارد و باعث 
می شود کار ها به نحو  صحیح انجام نشوند. در این زمینه دانش و تجربه با هم ارتباط 
تنگاتنگ دارند، هردو عامل در کنار هم می توانند در حل این مش��کل موثر باش��ند. 
دانش مدیریت از نکات مهمی است که افراد باید از آن بهره مند شوند و آن را همسو 
ب��ا اتفاقات روز ارتقا دهند و بر دانش خ��ود بیفزایند. مدیران می توانند با بهره گیری 
از تجربیات س��ایر مدیران گذش��ته آزمون و خطا را به حداقل برسانند و در کار خود 
پیشرفت کنند اما ارتقای سطوح کارشناسی و سطوح مدیران زیردست از نظر دانش 

و تجربه امر مهمی است. 
مدیر باید تا آنجایی که می تواند سطح کارشناسان و کارکنان خود را باال ببرد و به 

این فکر نکند که پیشرفت آنها باعث پسرفت خودش می شود. 
در دوران مدیریتم شرایط مختلفی را تجربه کردم، در برهه های زمانی مختلف دچار 
یک تهدید جدی ش��دیم و با مش��کالت متعددی درون و بیرون سازمان مواجه شدیم 
اما آن چیزی که باعث شد در آن زمان ما این بحران را تبدیل به فرصت و برند سازی 
کنیم این بود که من با همه کس��انی که به نحوی درگیر ماجرا بودند به صورت جمعی 
و فردی جلس��ات متعددی برپا و گفت وگوی دو طرفه ای ب��ا آنها آغاز کردم و از همه 
لحاظ شفاف س��ازی کردم و این عملکرد سبب شد بعد از گذشت زمان ارتباط موثری 

با آنها برقرار کنم. اعتماد نقش مهمی در ارتباطات ما ایفا می کند. 
وقت��ی بحرانی ش��کل می گی��رد و اعتم��اد ذی نفعان کاه��ش پیدا می کن��د ترمیم 
 ای��ن اعتم��اد می تواند موثر واقع ش��ود و ریش��ه های یک س��ازمان را ب��رای ادامه کار 

تقویت کند. 

سیاست های اقتصادی و جامعه ما

منطقه آزاد

طب��ق اعالم رییس مرکز آمار ایران هرگاه نرخ بی��کاری جوانان، حداقل دو برابر نرخ 
بیکاری کلی بود ش��ما به نقطه بحران رس��یده اید. در حال حاضر در چنین وضعیتی قرار 
داری��م. البته در یک زمانی ای��ن رقم تا 2/5 برابر هم افزایش پیدا کرد، اما اکنون در دو 
برابر نرخ بیکاری کلی قرار داریم. نکته جالب اینجا این اس��ت که اگر مبنای محاسبات 
از حداقل یک س��اعت به حداقل هشت س��اعت افزایش یابد، هیچ گونه تغییری در نرخ 
بی��کاری »در ایران« صورت نمی گیرد، اما هنگامی که مبنای محاس��بات خود را به 16 
س��اعت کار در هفته افزایش دهیم، هر میزانی که نرخ بیکاری را اعالم می کنیم ش��ما 
یک درصد به آن اضافه کنید، یعنی در حال حاضر نرخ بیکاری براس��اس 16 س��اعت کار 

در هفته 11/5 درصد است. 

در هر جامعه ای افراد آن جامعه، عناصر کلیدی 
به حساب می آیند و هر کاری که انجام می دهیم 
خارج از جامعه نیست. مثال وقتی یک بچه به دنیا 
می آید تربیت را عالوه بر خانواده از محیط بیرونی 

و جامعه نیز می آموزد. 
وقتی راجع به سیاست های اقتصادی صحبت 
می کنی��م منظور میزان درآمد افراد اس��ت که 
براساس آن بتوانند به حداقل برنامه های زندگی 
خود برسند. حال اگر در جامعه ای حداقل درآمد 
یک فرد با مخارجش همخوانی نداش��ته باش��د 
زندگی اش س��خت می ش��ود. به عنوان مثال در 
کش��ور ما، 30 سال پیش یک کارمند حقوقش 
ماهی سه هزار تومان بود، اموراتش می چرخید 
و می توانس��ت با آن خانه ای خری��داری کند و 
ماهی هزار تومان قس��ط خان��ه را بدهد و با دو 

هزارتومان باقیمانده زندگی راحتی داشته باشد، 
اما حاال حقوق ی��ک کارمند 200 برابر افزایش 
یافته و 600هزار تومان شده است، اما اموراتش 
نمی چرخد. مجبور است در حومه شهر زندگی 
و کار کن��د و حقوق بگیرد و صبح خیلی زود از 
خواب بیدار شود و شب نیز دیر به خانه باز گردد 
و در نتیجه خسته، عصبی و پرخاشگر می شود. 
با ای��ن وضعیت حداقل درآمد مردم باید حدود 
5میلیون باش��د و دولت حقوق زیر سه میلیون 
را خط فقر اعالم کرده است. این درحالی است 
که 90 درصد کارکنان دولتی زیر س��ه میلیون 
حقوق می گیرند و زیرخط فقر هستند. در واقع 
م��ا ولخرجی نمی کنیم بلکه ش��رایط اقتصادی 
نامطلوب است. در کش��ور های مختلف دنیا در 
صورتی که س��اعت کاری کارکنانشان بیش از 
چهار س��اعت باشد نشان از این است که دولت 
نتوانس��ته درآمد مردم را تامی��ن کند، حاال در 

کشوری مثل ایران که ساالنه با حدود 30درصد 
تورم مواجه هس��تیم و تنها 10 تا 15درصد به 
افراد حقوق و مزایا می دهیم و این بدان معناست 
که افراد نس��بت به سال قبل 20 الی 30 درصد 
فقیرتر شده اند. در نتیجه از پس مخارج زندگی 
و هزینه آب و برق و اجاره خانه و... برنمی آیند. 

در کش��ورهای پیش��رفته مسئوالنشان بر 
ای��ن اعتقاد هس��تند ک��ه باید ت��ا حدی به 
افراد پول بدهند ک��ه 25 درصد آن را صرف 
مس��کن، 20 درصد صرف خورد و خوراک و 
پوشاک، 25درصد صرف هزینه های پزشکی 
و در نهای��ت 25 درص��د را پس انداز کنند. تا 
زمان��ی که دولت نتواند زیر بناها و پایه ها را با 
حداقل مخارج برابر کند آسیب های اجتماعی 
روزب��ه روز افزایش می یابد و همچنان ش��اهد 
فق��ر و بزهکاری و کودکان کار در خیابان و... 

خواهیم بود. 

کیوسـک

سرمایه گذاری کوالکام و ویرجین در 
OneWeb

ش��اید باورش کمی مش��کل 
باش��د، ولی هن��وز میلیارد ها نفر 
روی این سیاره خاکی به اینترنت 
دسترس��ی ندارن��د. از همین رو، 
شرکت های بزرگی مانند کوالکام و 
Virgin دست به کار شده تا تغییری در این امر ایجاد کنند. 
به گزارش وال اس��تریت ژورنال این دو ش��رکت که در زمینه 
تکنولوژی فعالیت دارند، در بیانیه ای س��رمایه گذاری خود در 
پ��روژه ماهواره ه��ای WorldVu  را اعالم کردند. این پروژه 
حال در اختیار ش��رکتی فعال در حوزه ارتباطات ماهواره ای 
به نام OneWeb اس��ت. پروژه مذک��ور دارای 6۴۸ ماهواره 
کوچ��ک خواهد بود که به تازگی SpaceX  ساخت ش��ان را 
در دس��ت گرفته اس��ت. هیچ کدام از دو کمپانی یاد شده رقم 
س��رمایه گذاری خود را ذکر نکرده و صرفا اذعان داشتند که 
هر کدام یک کارشناس برای همکاری در OneWeb به کار 
گمارده اند. هر ماهواره ارزش��ی معادل 350هزار دالر داشته و 
وزن ه��ر واحد برابر با 11۷ کیلوگرم خواهد بود. ماهواره های 
مذکور در فاصله 120۷ کیلومتری از سطح زمین قرار خواهند 
گرفت. همان گونه که قبال نیز گفتیم، بسیاری از نقاط زمین 
دارای اتص��ال اینترن��ت نبوده و از همی��ن رو وجود این گونه 
پروژه ها برای کشورها و نقاطی که زیرساخت اتصال اینترنت 
را به شیوه های سنتی  را ندارند، بسیار مفید خواهد بود. جدا از 
ناوگان ماهواره ها، کمپانی هایی نظیر گوگل یا فیس بوک، برای 
ایجاد دسترسی بسیاری به اینترنت، تاکنون از بالون یا پهپاد ها 

نیز کمک گرفته اند. 

 افزایش فقر در میان 
دانش آموزان آمریکایی

رویت��رز،  گ��زارش  ب��ه 
»بنی��اد آم��وزش جنوبی« 
در گزارش��ی ضمن اش��اره 
به افزایش فقر در بی��ن دانش آموزان مدارس عمومی آمریکا 
افزود: س��هم دانش آموزان این مدارس که نیاز به ناهار رایگان 
دارند، به 51 درصد رس��یده اس��ت. این گ��زارش افزود: این 
مش��کل در می سی سی پی شدیدتر از س��ایر مناطق آمریکا 
ب��وده و ۷1 درصد دانش آموزان به کمک نیاز دارند. این بنیاد 
نتایج بررس��ی خود را پس از تجزیه و تحلیل آمارهای فدرال 
در سال 2013 میالدی مربوط به کودکانی که در خانوارهای 
کم درآمد زندگی می کنند، به دست آورده و منتشر کرده است. 
این بنیاد در ادامه افزود: س��هم دانش آموزان فقیر در مدارس 
آمریکا طی دهه های گذشته با رشد روبه رو شده است. بنیاد 
آموزش جنوبی به این واقعیت اشاره کرده که اکثر دانش آموزان 
آمریکایی اکنون از خانوارهای کم درآمد هستند. دانش آموزان 
فقیر نیازهای بیشتری دارند و باید حمایت بیشتری را نسبت 
به گذشته دریافت کنند. این بررسی همچنین نشان می دهد 
که بیش از ۴۸ درصد دانش آموزان مدارس عمومی آمریکا، از 
خانوارهای کم درآمد هستند. در سال 2000 میالدی، حدود 
۴0 درصد دانش آموزان مدارس عمومی آمریکا از خانوارهای 

کم درآمد بودند. 

نظر ثروتمندترین تاجر آل سعود درباره نفت
ب��ه گ��زارش مجل��ه فوربس، 
ش��اهزاده الولید  ب��ن طالل، تاجر 
س��عودی، معتقد اس��ت که نفت 
دوب��اره قیم��ت بش��که ای 100 
دالر را ب��ه خ��ود نخواه��د دید. 
وی در عین حال خاطر نش��ان کرد ک��ه کاهش قیمت نفت به 
بزرگ ترین مس��ئله سال تبدیل شده اس��ت. به گفته طالل، 
در حالی که قیمت پایین بنزین برای مصرف کنندگان شرایط 
مناسبی را رقم زده است، اما کاهش 50 درصدی قیمت نفت خام 
برای کش��ورهای تولید کننده عمده به ویژه روسیه و عربستان 
بسیار تاثیر منفی خواهد گذاشت و حتی تولید کنندگان نفت 
تگزاس هم از ترکش های کاهش قیمت نفت در امان نخواهند 
بود. وی همچنین پیش بینی کرد تولید نفت ش��ل که باعث 
افزایش رشد اقتصادی در آمریکا شده است نیز فروکش خواهد 
کرد. طی دو هفته گذشته تعدادی از شرکت های حفاری نفتی 
اعالم کردند که برای ادامه کار از س��وی کارفرمایان خود پیام 
منفی دریافت کرده اند و شرکت ها به ظاهر ترجیح می دهند که 
به جای ادامه کار قراردادهای حفاری نفتی را کنس��ل کنند. 
وی که از سیاس��ت های عربس��تان که باعث افت قیمت نفت 
شده به شدت انتقاد دارد، گفت: ارزان فروشی شدید نفت، شاه 

عربستان و روسیه را با مشکل مواجه کرده است. 

پاورقی 8

من قدرت و اعتبار اجتماعی ام را مانند یک 
قیف برعکس می دانم که هر چه در آن بیشتر 
تالش کنم، بیش��تر به مردم محبت می کنم، 
هر چه مهرورزی بیشتری داشته باشم، اعتبار 
بیش��تری به دست خواهم آورد و قدرتمندتر 
خواهم ش��د. شاید تنها دلیلی که باعث شده 
اس��ت هیچ گاه از مس��ائل اقتصادی خس��ته 
نش��وم همین اعتبار اجتماع��ی و مهرورزی 
بوده که سبب شده است همواره سرپا بمانم 
و ب��ه مب��ارزه ام ادامه دهم. مه��رورزی راهی 
است که اگر در آن یک چیز از دست بدهی، 

10 چیز به دست خواهی آورد. 
جامعه شناسان مش��هور جهان در دانشگاه 
هاروارد پژوهش��ی درباره ق��درت محبت به 
انجام رس��انده اند. در این بررسی که زیر نظر 
دانش��مندان  و  کارآزموده تری��ن متخصصان 
انجام ش��ده، کشفیات جالب توجهی به دست 
آمده است از این قبیل که محبت را نیز مانند 
هر توانایی دیگری می توان در انسان پرورش 
داد! این یافته ها نش��ان می دهند هیچ دلیلی 
وجود ندارد ک��ه نتوان محب��ت را نیز مانند 

دیگر نیروهای طبیعی ایجاد کرد. 
اما چگونه می توان محبت را ایجاد یا تولید 
کرد؟ با این دریافت که محبت، هم ش��خصی 
و هم غیرش��خصی اس��ت. در سطح شخصی 
می ت��وان محب��ت را به صورت ح��س تعهد و 
مالیمت و مهربانی و تایید و تحس��ین نسبت 
ب��ه افراد خان��واده یا حلقه دوس��تان نزدیک 

ایجاد کرد و نشان داد. 
ام��ا محبت در س��طح غیرش��خصی یعنی 
توانای��ی کنار آم��دن با م��ردم و نیکخواهی 
برای دیگران بدون وابس��تگی ش��خصی. به 
این منظ��ور، در دلتان تک��رار کنید: »بدون 
هیچ گونه وابس��تگی ای، همه مردم را دوست 
دارم و همه مردم دوس��تم دارند.« پزش��کی 
چینی ک��ه اکنون در ماالی��ا زندگی می کند 
عالقه مند است که قدرت محبت غیرشخصی 
را به مردم بیاموزد تا برای درمان همه دردها 

و بیماری های شان از آن استفاده کنند. 
بیش از 150 هزار نسخه از مطالبی که در 
این باره نوش��ته ام در اختیار مردم گذاشته ام 
و در نوش��ته هایم از هم��ه دعوت می کنم که 
روزی پن��ج دقیقه آرام و با چش��مان بس��ته 
بنش��ینند و ه��ر روز س��ر س��اعتی معین به 
عبارت »عش��ق الهی« بیندیش��ند. معتقد م 
که در محبت، قدرتی هس��ت که هماهنگی 
و عدال��ت و آرامش و صلح جهانی می آفریند. 
اگ��ر از دی��دگاه تحلیلی به محب��ت بنگرید 
می بینید که زندگی فرآیند دادوستد محبت 
اس��ت و آنان که در جریان و سیالن محبت 
زندگ��ی نمی کنن��د، کمب��ودش را به صورت 
مش��کالت ذهنی و جس��می و دشواری های 

زندگی تجربه می کنند. 
ب��ا پ��رورش آگاهانه محب��ت می توانید در 
مسیر موهبت های نیکوی زندگی قرار بگیرید 
و به دیگ��ران نیز کمک کنید تا آن را تجربه 

کنند. 
من از همان دوران کودکی یاد گرفتم که به 
دیگران محبت کنم و همه را دوس��ت داشته 

باشم. پدرم همیشه به من توصیه می کرد که 
اگر می خواهی در قلب های مردم نفوذ کنی، 
آنها را دوس��ت داش��ته باش و به آنها محبت 
کن. یکی از قوانین این دوس��ت داشتن هم، 
راستگویی است. راست گفتن در همه موارد، 
حتی زمانی که به زیانم بود. زمان کودکی در 
آسمان برای خودم ستاره ای داشتم و عظمت 
خودم را در آن س��تاره می دی��دم و خودم را 
در وس��عت و بزرگی آن جست وجو می کردم. 
اگر روزی دروغی می گفتم، ش��ب ها که روی 
پش��ت ب��ام می خوابی��دم از خجال��ت دیدن 
س��تاره ام س��رم را زیر لحاف می کردم چون 
خودم را آدم کوچکی احس��اس می کردم که 
برای رسیدن به هدفم حقیقت را نگفته بودم. 
پدرم می گفت: کسی که دروغ می گوید قبل 
از هر چیز خودش را زیر سوال می برد، چون 
جرأت نداش��ته اس��ت که با واقعیت روبه رو 
ش��ود و با حقیقت ابراز وجود کند و این عدم 
گفتن حقیقت یعنی اینکه من شما را دوست 
ندارم که به ش��ما حقیقت را نمی گویم و این 

مخالف قانون مهرورزی است. 
آیا اعجاب انگیز نیست که مانند دانشمندان 
دانشگاه هاروارد دریابیم که برای عشق، الزم 
نیس��ت به بیرون از خویش بنگریم یا منتظر 

آینده ای دور باشیم؟ 
از هم اکنون می توانید آگاهانه عشق به خدا 
و عش��ق به خود و عش��ق به نوع بش��ر را در 
وجود خودت��ان بیافرینید، بی تردید ثمره اش 
را به صورت تجلیات کامل و بی همتای عشق 

به سوی زندگی تان جلب می کنید.
ادامه دارد... 

مانند دانشمندان هاروارد

طرح تش��ویقی برای انصراف از دریافت یارانه چیس��ت؟ چه معایب و محاسنی دارد؟ 
آیا واقعا سبب انصراف مردم خواهد شد؟ همه و همه در یادداشت امروز خودپرداز. )به 

سبک تیزر گفت وگوی ویژه خبری شبکه 2 بخوانید.(
طرح تشویقی

طرح تش��ویقی طرحی اس��ت که در آن مخاطب برای کاری تشویق شده و راغب به 
انجام آن می شود. 

انصراف از یارانه
دولت قبلی به عده زیادی از مردم بدون توجه به س��طح درآمدش��ان یارانه اختصاص 
داد طوری که افرادی در لیس��ت یارانه بگیران بودند که مثال روزی ۴0 هزار تومان خرج 
دستمال کاغذی ش��ان بود، با این حال هرماه در ص��ف خودپرداز ها برای دریافت یارانه 

می ایستادند و آن را دریافت می کردند. 
خودپ��رداز با توجه ب��ه روند این طرح های تش��ویقی مروری کرده ب��ه تغییراتی که 
می تواند دولت در این طرح های تش��ویقی صورت دهد. خودپرداز با توجه به ویژگی ما 
ایرانی ها مبنی بر اینکه »پولی که گرفتیم رو واس��ه چی باید پس بدیم، اگر دلبخواهیه 

من پس نمی دم« این پیش بینی را انجام داده است.
 

طرح تشویقی 1
دوس��تان گل و هموطنان عزیزی که درآمدش��ان آنقدر باالس��ت که نیازی به یارانه 
ندارند، با انصراف از دریافت یارانه هم در قرعه کش��ی ما ش��رکت کنند و هم به دولت 

کمک کنند. 

طرح تشویقی 2
دوس��تان گل و هموطنان عزیزی که درآمدش��ان آنقدر باالس��ت که نیازی به یارانه 
ندارن��د، ب��ا انصراف از دریافت یارانه هم کار خوبی انج��ام داده اند و هم به دولت کمک 

کرده اند، در غیر  این صورت دولت مجبور است خودش اقدام کند.
 

طرح تشویقی 3
دوس��تان گل و هموطنان عزیزی که درآمدش��ان آنقدر باالس��ت که نیازی به یارانه 
ندارن��د، ب��ا انصراف از دریافت یارانه هم کار خوبی انج��ام داده اند و هم به دولت کمک 
کرده ان��د و در غیر این صورت دولت مجبور اس��ت خودش اق��دام کند و اگر اقدام کند و 
ببین��د که افرادی بی نیاز از یارانه هنوز انصراف نداده اند آن وقت مجبور اس��ت که طور 

دیگر برخورد کند، عزیزان و هموطنان خودتون انصراف بدین به نفعتونه. 

طرح تشویقی 4
آقا انصراف بده دیگه! نمی فهمی؟ میگم مفید باش، به دولت کمک کن، هر چی میگم 
همین طوری راست وایساده نگام می کنه،  ای بابا خجالتم خوب چیزیه، یا انصراف میدی 
یا من می دونم و تو، تش��ویق مشویق سرم نمیشه بهت میگم با زبون خوش بیا انصراف 

بده. انصراف بده کاریت ندارم. 

طرح تشویقی 5
ت��ا س��ه میش��مرم اوم��دی ک��ه هیچ��ی، نیوم��دی بچه های محل��و میفرس��تم در 
خونتون، اونا دیگه تش��ویق و تنبیه سرش��ون نمیش��ه، میان کاری باهات می کنن...... 
سوووووووووووووووووووووووت که دیگه هیچ وقت چنین سووووووووووت وری، مرتیکه 

سوووووووووووووووووووت مگه با تو نیستم سوووووووووووووت
و قس علی هذا.

انصراف بده کاریت ندارم

طنز نویس
سعید هوشیار

خودپرداز

مصطفی اقلیما
جامعه شناس

سودوکو

بهروز فروتن
بنیان گذار صنایع غذایی بهروز

عباس دیلمی زاده
مدیر انجمن تولد دوباره


