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تنها ناجی

حرم تا حرم یک سوم راه را پیمود

کارآفرینان در میزگرد »فرصت امروز« مطرح کردند

افتتاح آزادراه قم – گرمسار 5 اسفند

بخش خصوصی

بخش خصوصی

 نگاهی به رفتار
20 سال گذشته شاخص کل

 هست و نیست پوسیدگی
در خطوط انتقال نفت
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احياي بخش خصوصي، مبارزه با 
فساد و انحصار، ايجاد رقابت پذيري 
و ايجاد فض��اي امن ب��راي بخش 
خصوصي از جمله اهدافي هستند 
که کانون کارآفرينان توس��عه گرا 

براي ات��اق بازرگاني، کش��اورزي، 
صنايع و معادن ترسيم کرده است.
تعدادي از موسس��ان اي��ن کانون 
با حضور در روزنام��ه فرصت امروز 
درب��اره اه��داف و برنامه هاي خود 

سخن گفتند. در ابتداي اين جلسه، 
بهرام شهرياري عضو هيات موسس 
اين کان��ون، اظهار کرد: کش��ور از 
نظر اقتصادي در حال گذار است و 

اين گذار دست ما نيست زيرا...

 دولت يازدهم در زمينه هسته ای پيشرفت های 
زيادی داشته اس��ت و برای پيش��رفت در علم و 
دانش از کس��ی اج��ازه نمی گيري��م و نخواهيم 

گرفت. 
به گزارش »فرص��ت امروز« حس��ن روحانی 
رييس جمهور در مراسم بزرگداشت روز فناوری 
فضايی گف��ت: مذاکرات هس��ته ای ب��رای رفع 
بهانه جويی هاست و ملت ايران برای پيشرفت در 

علم و دانش مصمم هستند. 
وی افزود: در کش��ور ما همه اراده کرده اند که 
زمينه برای پيشرفت محققان و دانشمندان مهيا 
ش��ود و امروز ايران می تواند دستاورد هايی نظير 
بيوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، آی سی تی، هوافضا، 
داروسازی، علوم پزشکی و هس��ته ای خود را به 

سراسر جهان عرضه کند. 
رييس جمهور با اش��اره ب��ه اينکه دش��منان 
قصد دارن��د تا ب��ا فش��ار و بهانه جويی های خود 
جلوی پيشرفت کشور را بگيرند، اظهار کرد: کار 
دولت اين اس��ت که اين حربه ها و بهانه گيری ها 
را از دس��ت دش��من بگيرد و ما اين کار را شروع 
کرده ايم و روزی معلوم خواهد شد که اين بهانه ها 

حربه های تخيلی و غير واقعی هستند. 
وی اف��زود: هيچ کس نبايد فکر کن��د به دليل 
اينکه در حال مذاکره و تعامل با دنيا هس��تيم، از 
پيشرفت هايمان دست می کش��يم، البته برخی 

موضع گيری ه��ا به دش��من کم��ک می کند از 
البه الی حرف ها و کلمات چيزهايی را بهانه کنند 

و اتهامات بی اساسی را به ملت ايران وارد کنند. 
روحانی درباره پيش��رفت های فضايی کش��ور 
گفت: توس��عه علم هوا فضا هم برای پيشرفت و 
هم برای جلوگيری از تهديدات الزم است و ايران 
در زمينه هايی مثل هواشناسی، کشاورزی، صدا 
و سيما، ارتباطات و آموزش وپزشکی از راه دور به 
اين علم نياز دارد ک��ه در زمينه هوا فضا گام های 
اول و دوم را برداش��ته ايم، ام��ا هن��وز راه زيادی 

درپيش مانده است. 
وی ادام��ه داد: دول��ت يازده��م متوجه ش��د 
در مس��ئله علوم فضاي��ی از لحاظ س��اختاری و 
تش��کيالتی يک بره��م ريختگی وج��ود دارد و 
بررسی ها نشان داد بس��ياری از مراکز علمی اگر 
در جای خود قرار گيرند پيش��رفت های سريع تر 
و مطلوب ت��ری خواهند داش��ت، بنابراين ما هم 
س��ازمان فضايی و هم پژوهش��گاه را در اختيار 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات قرار داديم. 
 رييس جمهور ب��ا اش��اره ب��ه پيچيدگی علم

هوا فضا اظهار کرد: دانش هوا فضا دانشی است که 
وقتی کش��وری وارد آن می شود، در واقع ابعادی 
از اقتدار ملی خ��ود را توس��عه داده و ملت ايران 
امروز توانايی س��اخت انواع ماهواره ها و پرتاب و 
کنترل آنه��ا را دارد و عالوه ب��ر آن می توانيم به 

وسيله ايس��تگاه های فضايی با ماهواره ها ارتباط 
برقرار کنيم. 

تولید ماهواره های ملی
در اين مراسم محمود واعظی، وزير ارتباطات و 
فناوری اطالعات نيز درباره پيشرفت های کشور 
در زمينه توليد ماهواره گفت: برنامه 10 ساله اول 
فناوری فضاي��ی ايران در حال پايان اس��ت و در 
تدوين برنامه 10 س��اله دوم، به ساخت ماهواره 

ملی و اختصاصی می پردازيم. 
وی افزود: هر ساله 300 ميليارد دالر از طريق 
فضا درآمدزايی می شود که 60 درصد آن معادل 
190ميلي��ارد دالر از مح��ل ماهواره ها اس��ت و 
هم اکن��ون از 1200 ماهواره فع��ال موجود، 50 
کشور ماهواره بومی دارند که 9 تا از اين کشورها 

همسايه های ما هستند. 
وزي��ر ارتباطات ادام��ه داد: در حال حاضر 20 
هزار شبکه تلويزيونی در جهان فعال است که با 
250 ماهواره خدمات خود را ارائه می دهند و به 
همين دليل بيشتر کشور ها تالش دارند در حوزه 

فضا جايگاهی داشته باشند. 
واعظی افزود: به همين دليل کش��ور ما هم در 
اين حوزه فعاليت دارد و نيازمند اقدامات و تدابير 
جدی برای ادامه پيش��رفت خود هس��تيم و در 
برنامه 10 ساله دوم قصد س��اخت و پرتاب انواع 

ماهواره ها را داريم. 

خزانه دار کل کش��ور از برنامه ري��زی دولت 
ب��رای جلوگي��ری از واري��ز تم��ام درآمدهای 
دس��تگاه ها به خزانه در روزهای پايانی س��ال 
جاری خب��ر داد و گفت: دفات��ر پيگيری بدهی 
دولت به پيمانکاران تش��کيل ش��د. به گزارش 
مهر، رحم��ت اهلل اکرمی در جم��ع خبرنگاران 
در م��ورد پيش بينی دولت ب��رای واريز تمامی 
درآمده��ا در روزه��ای پايان��ی س��ال همانند 
 س��ال گذش��ته که ط��ی دو روز پايانی س��ال 

1۴ هزار ميليارد تومان درآمد ب��ه خزانه واريز 
شده بود، گفت: با تاکيد رييس جمهور به دنبال 
آن هس��تيم که چني��ن اتفاقی در پايان س��ال 
جاری رخ نده��د. خزان��ه دار کل کش��ور ادامه 
داد: امس��ال به دليل تحريم و برخی موارد ديگر 
درآمدها ش��رايط خاص��ی دارند، ضم��ن اينکه 
هزينه های اجتناب ناپذير از بودجه عمومی تامين 
می شود و قرار است حقوق، مزايا و عيدی نيز در 
بهمن ماه پرداخت شود. 2۴ هزار ميليارد تومان 

تاکنون اعتبار عمرانی پرداخت شده که اين رقم 
در سال گذشته 10 هزار ميليارد تومان بوده است. 
اکرمی با بيان اينکه برای مديريت نقدينگی راهی 
جز اين نداريم که با دريافت اعتبارات، نقدينگی 
را مديريت کنيم، اظهار داشت: چگونگی مديريت 
بدهی ها و دارايی ها در اليحه ای به مجلس شورای 
اس��المی ارائه شده اس��ت. دفاتر پيگيری بدهی 
دولت به پيمانکاران تشکيل ش��ده و نتايج اوليه 

اين دفتر تا سال آينده ارائه خواهد شد.

 رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور از آغاز 
حذف يارانه نقدی دهک های پردرآمد خبر داد و گفت: 

اين کار از ايرانيان خارج کشور آغاز شده است.
محمدباقر نوبخت در جمع خبرن��گاران با اعالم اينکه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم بررس��ی ها را برای 
حذف يارانه نقدی دهک پردرآمد داخلی آغاز کرده است، 
افزود: در حال حاضر قان��ون هدفمندی يارانه معطوف به 
دادن يارانه در بين مردم نيس��ت، اما به دنبال حرکت در 
راستای اجرای خود قانون هس��تيم که بايد حداکثر 50 
درصد از منابع هدفمندی يارانه ها بين خانوار ها تقس��يم 
شود و بخش��ی از آن در توليد، بهداش��ت و درمان هزينه 
شود. برهمين اساس سال آينده دولت دو ماموريت جديد 
را دنبال می کند. 1300 ميليارد تومان برای تس��هيالت 
ارزان  قيمت با س��ود حداکثر 10 درصد ارائه می شود که 
برای متقاضيان در شهرهای بزرگ 50 ميليون تومان به 
هر خانوار وام داده می شود که فاصله بين سود 10 درصدی 
و س��ود 21 درصدی بانک ه��ا را دولت تامي��ن می کند. 
همچنين 100 ميليارد تومان هم در بخش اشتغال هزينه 
می شود به ويژه اشتغال نيروهای متخصص و تحصيلکرده. 
سخنگوی دولت افزود: امسال ۴۸00 ميليارد تومان از منابع 
هدفمندی يارانه ها به بخش سالمت اختصاص يافته است 
و در سال آينده عالوه بر آن 1300 ميليارد تومان به عنوان 
مابه التفاوت تسهيالت مسکن حمايتی و 1000 ميليارد 
تومان هم برای حمايت از توسعه اشتغال در اليحه بودجه 

پيش بينی شده است.
وی ب��ا بيان اينکه اگ��ر حذف ياران��ه درآمدهای باال 
با دقت انجام ش��ود اين امر موجب اس��ترس در جامعه 
نمی ش��ود، افزود: حذف يارانه خانواره��ای پردرآمد از 
مدت ها قبل در راستای تبصره 21 قانون بودجه 93 آغاز 
شده اما ضرورتی برای رسانه ای کردن آن و ارائه گزارش 

به رسانه ها وجود نداشت.
رييس س��ازمان مديريت و برنامه ريزی ب��ا تاکيد بر 
اينکه هدفمن��دی يارانه ها تنها معط��وف به پرداخت 
يارانه نيس��ت، گفت: 50 درصد منابع هدفمندی بايد 
بين خانوارها تقسيم و بقيه آن بايد صرف افزايش توليد 

و بهبود وضعيت بهداشت و درمان شود.
وی گفت: در ش��هرهای بزرگ همانند تهران قرار است 
تسهيالت 50 ميليون تومانی به خانوارها برای خريد مسکن 
با نرخ 10 درصد پرداخت شود که فاصله 10 تا 21 درصدی 

نرخ سود اين تسهيالت قرار است از محل 1300 ميليارد 
تومان پرداخت شود. همچنين هزار ميليارد تومان برای 

برنامه های اشتغال در سال آينده اختصاص يابد.
نوبخ��ت درباره افزايش ن��رخ بنزين از ابتدای س��ال 
آينده گفت: براساس مصوبه ديروز مجلس افزايش پنج 
درصدی برای فرآورده ها در نظر گرفته ش��ده که قرار 
است منابع آن برای س��رمايه گذاری بخش نفت مورد 
استفاده قرار گيرد. وی تاکيد کرد: اگر اين اقدام درست 
انجام ش��ود اين حذف ها با اس��ترس در جامعه همراه 
نخواهد بود، زيرا اگر استرس��ی ايجاد شود بيش از همه 

برای اقشار کم درآمد خواهد بود.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی با اشاره به اينکه 
نيازمند تحول و بازنگری در زيرساخت های توسعه ای 
هستيم، گفت: با توجه به اينکه ما برنامه ششم و هفتم 
توس��عه را پيش رو داريم، بنابراين س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزی بايد اين موضوع را مدنظر قرار دهد. نوبخت 
با اشاره به احيای سازمان مديريت و برنامه ريزی عنوان 
کرد: ما ب��ه دنبال برخ��ورداری از نتاي��ج اين همايش 
هستيم. در ماه های اخير بعد از ايجاد سازمان مديريت 
تالش شده تا تحولی بنيادين در زيرساخت های توسعه 
و فراهم کردن توسعه پايدار و رصد فرآيند های توسعه 
ايجاد شود. وی همچنين درباره  بودجه ريزی برمبنای 
عملکرد هم گفت: نظ��ام جديد بودجه ريزی از س��ال 
گذشته در کشور آغاز ش��ده و ما نياز داريم که در يک 
دوره بودجه ريزی ب��ر مبنای عملک��رد را دنبال کنيم. 
در حال حاضر هم اليحه بودج��ه  در مجلس بر مبنای 
بودجه ريزی براس��اس عملکرد تهيه ش��ده اس��ت، اما 
اين طرح کامل نيس��ت و باي��د در آينده توس��عه پيدا 
کند. نوبخت اظهار کرد: استفاده از قيمت تمام شده در 
اين موضوع اهميت دارد و اين همايش استاندارد های 
بخش عمومی و دولتی را مورد توجه قرار داده اس��ت و 
رهاوردهای آن برای سازمان مديريت نقش مهمی دارد.

وی اضافه کرد: با توجه به اينکه اين نوع بودجه ريزی 
معطوف به نتايج است و بر فرآيند بودجه ريزی متمرکز 
نمی ش��ود برايش مهم اس��ت ک��ه دس��تگاهی بتواند 
ماموريت خ��ود را عملی کند. انضب��اط دريافت بودجه 
در اين نوع بودجه ريزی اهمي��ت دارد، اما مهم تر از آن 
عملکرد و نتايج است که يک سازمان بتواند با بودجه ای 
که به آن تعلق می گيرد به اهداف خود دست پيدا کند.

رییس جمهور: 

برای پیشرفت در علم و دانش از کسی اجازه نخواهیم گرفت

خزانه دار کل کشور خبر داد 

دستور رییس جمهور درباره درآمدهای پایان سال خزانه

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعالم کرد

آغاز حذف یارانه نقدی پردرآمدها
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معـاون بازرگانی وزارت صنعت، معـدن و تجارت از ضابطه مند 

شـدن قیمت خودروهای وارداتی از ابتدای اسفند 
ماه و جزییات واردات قانونی سـیگار مارلبرو خبر 
داد.  به گزارش »فرصت امروز«، مجتبی خسروتاج...

معاون بازرگانی وزیرصنعت تاکید کرد 

سیگار و خودروی وارداتی 
قانونمند می شوند
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سردرگمی مشتریان در آگهی های 
سالمت محور

 4 راه پیدا کردن
نخستین مشتری 

 کمپین هایی که
به بیراهه می رود

برای آنکه در 
انبوه هیاهوها 
گم نشویم... 
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چرا انتخابات اتاق
مهم است؟ 

اين پرس��ش را مطرح می کنم و 
در همين ابتدا اذع��ان می کنم که 
مراد اصل��ی من درواقع آن اس��ت 
که چرا مش��ارکت در اين انتخابات 
اهميت افزون تری نسبت به گذشته 
دارد . به نظر می رسد، پرسش اخير 
فض��ای مناس��ب تری را ب��رای باز 
کردن موضوع فراهم می کند .  اتاق 
بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی 
ايران را به ظراف��ت پارلمان بخش 

خصوصی گفته اند . 
حت��ی اگ��ر گوش��ه ای از حقيقت در 
اي��ن تعبي��ر باش��د، اهمي��ت آن را در 
تصميم گيری و تصميم س��ازی آش��کار 
می کند .  الزم نيست تا مکررا به اهميت 
بخش خصوص��ی در اقتص��اد و مبانی 
علمی، اجتماع��ی و قانونی اين موضوع 
بپردازيم . اما ضروری  اس��ت به اين نکته 
اشاره کنيم که پس از يک دهه نابسامانی 
در فرآيندهای تصميم گيری اقتصادی، 
دولت تدبير و اميد با ش��عار بازگرداندن 
امور به مج��رای قانون��ی و علمی زمام 
امور را به دست گرفته است . تجربه های 
س��ال های گذشته نشان می دهد که هر 
گاه شهروندان ايرانی در جهت استفاده 
از ح��ق رأی خ��ود پايم��ردی کرده اند 
نتيجه ای در خور گرفته اند . مش��ارکت 
فعال صاحبان کسب و کار )دارندگان حق 
رأی در اتاق تهران( و راندن ديو نااميدی 
از اص��الح ام��ور، در زمانی که ش��رايط 
انتخابات عادالنه به طور نسبی مهياست، 
می توان��د قدرت بخش خصوصی واقعی 
را به مي��زان زيادی ب��رای تاثيرگذاری 
مثبت ب��ر روند تصميم گيری های کالن 
اقتصادی افزايش دهد . نمی توان در کنار 
اتفاقات نوميدانه ايستاد و سپس عمری 
را به گاليه از برگزيدگان اقليت س��پری 
کرد . همواره چنين بوده که س��ود عدم 
مش��ارکت در انتخابات مدنی را کسانی 
برده اند که نماينده اقليت بوده اند . اقليتی 
که خوش می دارد صاحبان کسب و کار بر 
اين گمان بمانند که رأی آنها راه به جايی 
نمی برد. در نگاه ديگر، بايد بپذيريم که 
آرای باالتر نمايندگان دس��ت آنها را در 
مذاکره با نهادهای دولتی مسئول بازتر 
می کن��د .  در بخش هايی از بدنه بخش 
خصوص��ی بارق��ه اميدی ب��رای اصالح 
س��اختار قدرت در نهادهای اقتصادی- 
مديريت��ی تصميم گير، به س��ود منافع 
ملی ديده می ش��ود . ب��دون اميد، هيچ 
آينده  درخش��انی وجود نخواهد داشت . 
تقويت اين امي��د و تبديل آن به قدرت 
تغيير، تنها با خ��روج از الک بدبينی و 
امکان پذير  آرا  مشارکت جويی صاحبان 

است.

یادداشت

حمیدرضا اسالمی
عضو شورای سردبیری

یک گزارش و دو یادداشت از داریوش ارجمند و شقایق دهقان

 سبک زندگی
در 4 جهت جغرافیایی تهران



خط��وط لول��ه و مخاب��رات 
ش��رایطی  در  ای��ران  نف��ت 
در ح��ال نوس��ازی اس��ت که 
محیط  نفت��ی،  آالینده ه��ای 
جنوبی  اس��تان های  زیس��ت 
به خصوص خوزستان را قربانی 
کرده، گرچه مس��ئوالن نفتی 
این حقیقت را پذیرفته اند که 
HSE  )سالمت ایمنی محیط 
زیس��ت( در وزارت نف��ت در 

اولویت نبوده است.
راس���ت�ا،  ه�م�ی���ن  در 
اردش��یری  م�ح�م�دحس��ین 
نفت،  وزارت   HSE مدی��رکل
اعالم کرده ب��رای جلوگیری از 
آلودگی محیط زیس��ت توسط 
خطوط لوله، در چهار ش��رکت 
اصلی، خطوط لوله و مخابرات، 
ش��رکت ملی پاالیش و پخش 
ش��رکت  نفتی،  فرآورده ه��ای 
مناطق نفت خیز جنوب، شرکت 
نفت مناطق مرکزی و ش��رکت 
نفت فالت قاره از چهار س��ال 
پیش برنامه های اجرایی تعریف 
شده است، اما عمده نگرانی ها در 

خطوط لوله خوزستان است.
ای��ن در حال��ی  اس��ت که 
ایران  نخس��تین چ��اه نف��ت 
ش��هر  در  خ�اورم�ی�ان���ه  و 
مسجدس��لیمان در خوزستان 
حف��ر و نفت از آن اس��تخراج 
خوزس��تان  اس��تان  ش��د. 
غنی تری��ن اس��تان ای��ران در 
گاز  و  نف��ت  مناب��ع  زمین��ه 
ب��ا وج��ود پاالیش��گاه آبادان 
و  بندرام��ام  پتروش��یمی  و 
دلیل  به  ماهشهر،  پتروشیمی 
کهنگ��ی خطوط لول��ه نفت و 

گاز در معرض نابودی است.
الهیج��ان زاده،  رض��ا  احمد 
زیس��ت  محی��ط  مدی��رکل 
خوزس��تان در این ب��اره با ابراز 
نگرانی از پوس��یدگی لوله های 
انتقال نف��ت و گاز به »فرصت 
امروز«، می گوید: »در اس��تان 
خوزس��تان چند هزار کیلومتر 
خط��وط فرع��ی و اصلی نفت 
و گاز  داری��م که خطوط اصلی 
نفت خ��ام و فرآورده ه��ا را ب��ه 
استان های دیگر منتقل می کند 

و خطوط فرعی نیز نفتی را که 
از چاه اس��تخراج می ش��ود به 
تاسیس��ات نفت برای فرآوری 
انتق��ال می دهد. از س��ویی، به 
دلی��ل حفر بی��ش از دو هزار و 
500 حلق��ه چاه، تاسیس��ات 
اصلی نفت و گاز نیز باال است.«

قدمت40ساله
لولههاینفتی

وی می افزای��د: »این لوله ها 
از کنار یا داخل رودخانه های 
اصل��ی خوزس��تان همچ��ون 
م��ارون  کرخ��ه،  دز،  کارون، 
و زه��ره عب��ور می کن��د و از 
آنجا که قدم��ت برخی از این 
خطوط لوله 40 س��ال است، 
ای��ن رو، هم��واره ش��اهد  از 
نش��تی نف��ت و گاز هس��تیم 
زی��را به دلیل فرس��وده بودن 
ی��ا شکس��تگی ای��ن لوله ه��ا 
مش��کالت زیس��ت محیطی با 
منش��ا آلودگی نفت��ی به وفور 

رخ می دهد.«
مدی��رکل محی��ط زیس��ت 
خوزس��تان با اش��اره به اینکه 
در ی��ک ماه گذش��ته به دلیل 
شکس��تگی خط لوله گازوئیل، 
ش��اهدآلودگی زیست محیطی 
کرخ��ه  رودخان��ه  در  نفت��ی 
بودی��م،  می گوید: »متاس��فانه 
می��زان تلف��ات وارده از محل 
پوسیدگی یا شکستگی خطوط 

لوله بس��یار زیاد است و در این 
سال ها ش��اهد آن بودیم که نه 
تنها فک��ری برای آن نش��ده، 
بلکه قوانین موجود در راستای 
حمای��ت از  محیط زیس��ت در 
برنام��ه پنج��م توس��عه حذف 
ش��د. به عبارتی تا سال 90 در 
صورت رخ��داد هر گونه حادثه 
در خطوط لوله،  خسارت وارده 
به محیط زیس��ت تعیی��ن و به 
بخش مربوط ابالغ می ش��د اما 
متاس��فانه این جرایم از قانون 

پنجم توسعه حذف شد.
به گفته الهیجان زاده چگونه 
می توان از محیط زیست در برابر 
آلودگی های نفتی حمایت کرد، 
درصورتی ک��ه قانون��ی برای آن 
وجود ندارد؟ تعیین خسارت به 
منزله پرداخت این خسارت نبود 
زیرا بسیاری از این مبالغ تعیین 
شده توسط دادگاه نیز پرداخت 
نمی ش��د اما حال با نبود قانون 

وضعیت بحرانی تر شده است.

نابودیمحیطزیست
توسطآالیندههاینفتی

محیط زیس��ت  متاس��فانه 
خوزستان به شدت در معرض 
تهدی��د آلودگی ه��ای نفت��ی 
اس��ت. پیش از ای��ن به دلیل 
نش��ت فرآورده ه��ای نفتی در 
خطوط لوله نفت و گاز،  شاهد 
آلوده ش��دن رودخانه کرخه و 

ت��االب ش��ادگان بودیم و این 
وضعیت همچنان ادامه دارد.

جعفری نس��ب،  عباس��علی 
مدیرعامل شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نف��ت ایران ضمن 
رد گفته ه��ای الهیج��ان زاده 
در ای��ن زمین��ه ب��ه »فرصت 
امروز« می گوی��د: »این بحث 
در کل صنع��ت نف��ت وجود 
 دارد اما شرکت لوله و خطوط 
مخاب��رات نف��ت ای��ران فقط 
مس��ئول خطوطی اس��ت که 
انتقال نفت خام را به پاالیشگاه 
و انتقال فرآورده های نفتی را 
از پاالیش��گاه ها ب��ه انبار نفت 
برعه��ده  دارد. از ای��ن رو، از 
مجموع 60 هزار کیلومتر خط 
لوله ای که در ایران وجود  دارد 
تنها 14 هزار کیلومتر متعلق 

به این شرکت است.«
وی می افزای��د: »خطوط��ی 
ک��ه متعل��ق ب��ه ش��رکت ما 
اس��ت، قدم��ت چندانی ندارد 
و قدیمی تری��ن خ��ط ب��ا 56 
س��ال متعلق به خ��ط انتقال 
فرآورده ه��ای نفت��ی از اهواز 
به تهران اس��ت ک��ه به دلیل 
کنترل همیش��گی و تعمیر و 
نگه��داری در ش��رایط خوبی 
قرار  دارد. شرکت خطوط لوله 
و مخاب��رات نفت ایران به طور 
مس��تمر کار بازرسی  لوله ها را 
انج��ام می دهد ت��ا در صورت 

نیاز لوله ها تعمیر و در صورت 
امکان تعویض  شود.«

منکروجود
مشکلنیستیم

البت��ه مدیرعام��ل ش��رکت 
خط��وط لول��ه و مخابرات نفت 
ایران، منکر وجود مش��کل در 
این بخش نمی ش��ود و صراحتا 
اعالم می کند: »مش��کل حادی 
وجود ندارد و حوادثی که ش��ما 
به آن اش��اره می کنید برای کل 
صنع��ت نفت ممکن اس��ت اما 
حوادث رخ داده در مورد شرکت 
ما زی��اد نبوده اس��ت. برخی از 
این ح��وادث در محدوده خط 
لوله اهواز به س��بزآب است که 
قسمتی از این لوله تعمیر شده 
اس��ت، یعن��ی از 114کیلومتر 
56 کیلومتر آن تعویض ش��ده 
و مابق��ی نی��ز ت��ا اوایل س��ال 
آینده تعویض خواهد ش��د.« به 
گفته جعفری نسب، بیشترین 
نش��تی های نفت و گاز در این 
خط لوله است و س��ایر لوله ها 
از نظرخوردگی اشکالی ندارند. 
البته درباره نش��ت فرآورد ه های 
نفتی در اطراف اس��تان تهران 
نیز جای هیچ گونه نگرانی وجود 
ندارد، زیرا لوله های انبار نفت کن 
و قوچک و فرودگاه های  مهرآباد 
و امام خمینی)ره( تعمیر شده 
است. در این ارتباط سید شریف 
حسینی، نماینده مردم اهواز در 
مجل��س ب��ه »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: »بای��د وزارت نفت 
از وضعی��ت آلودگی  اطالعاتی 
نفت��ی ب��ه دلی��ل پوس��یدگی 
لوله های نفتی ارائ��ه دهد و در 
این زمینه صادق باشد، براساس 
مطالع��ه اینترنت من موردی را 

یافت نکردم.«
وی درب��اره چرای��ی حذف 
خس��ارت به محیط زیست در 
برنامه پنجم توسعه، می افزاید: 
»در الیحه بودجه س��ال 94، 
برای خسارت وارده به محیط 
آالینده های  توس��ط  زیس��ت 
نفتی مصوبه ای دیده شده و ما 
منتظ��ر تایید در این خصوص 

هستیم.«

هست و نیست پوسیدگی در خطوط انتقال نفت

و  ب��رق  انجم��ن  ریی��س 
الکترونی��ک ای��ران ب��ا توجه به 
منابع س��وخت  بودن  پایان پذیر 
فس��یلی، اس��تفاده از انرژی های 
ضرورت��ی  را  ت�ج�دی�دپ�ذی���ر 
اجتناب ناپذی��ر در زندگی آینده 

بشر توصیف کرد.
به گ��زارش »فرص��ت امروز«، 
حس��ن غفوری ف��رد در هفتمین 
که  برق  نیروگاه ه��ای  کنفرانس 
دیروز در بندرعباس آغاز ش��د، 
با اش��اره به اینکه در حال حاضر 
20 درص��د از م��ردم جه��ان از 
انرژی برق محروم هستند، تاکید 
کرد: متاسفانه 1/4 میلیارد نفر از 
مردم جهان به الکتریسیته قابل 

اتکا دسترسی ندارند.
انرژی ه��ای  داد:  ادام��ه  وی 
گزین��ه  تنه��ا  تجدیدپذی��ر 
تامین کننده انرژی بشر در آینده 
خواهند بود. تا س��ال 2050، با 
نصب ی��ک میلیون توربین بادی 
در خشکی و هزار توربین در دریا 
در راستای استفاده از انرژی جزر 
و مدی، ربع ان��رژی اروپا تامین 

خواهد شد.
غفوری فرد معتقد است که اگر 
فقط س��ه دهم درصد از وسعت 
صح��رای آفریقا مجه��ز به پنل 

خورشیدی شود، کل انرژی اروپا 
تامین می شود.

را  فس��یلی  انرژی ه��ای  وی 
عامل��ی ب��رای ایج��اد ناامنی در 
کش��ورهای دارای ای��ن مناب��ع 

معرفی کرد.
در حالی که رییس انجمن برق 
ایران استفاده از انرژی هسته ای 
را یک راه ح��ل غیر اخالقی برای 
تامین انرژی بش��ر توصیف کرده 
و معتق��د اس��ت ک��ه زباله های 
هسته ای تا هزار سال در طبیعت 
باقی می مانند و این انرژی برای 
اس��ت،  گران  بس��یار  کش��ورها 
همای��ون حائ��ری، مدی��ر عامل 
ش��رکت توانیر بر این باور است 
اتمی  که ه��زار م��گاوات ب��رق 
تولید ش��ده در نیروگاه بوش��هر، 

ب��ه صنعت ب��رق خیل��ی کمک 
کرده اس��ت. این مقام مسئول از 
برنامه ریزی برای نصب سه واحد 
هزار مگاواتی نی��روگاه اتمی در 
کشور خبرداد. وی ظرفیت نصب 
ش��ده ب��رق کش��ور را 73 هزار 
مگاوات اعالم کرد و گفت: بیش 
از 50 درصد نیروگاه های کش��ور 

دست بخش خصوصی است.
حائ��ری از ت��الش وزارت نیرو 
ایران  نیروگاه های  تبدی��ل  برای 
به س��یکل ترکیبی در راس��تای 
افزایش بهره وری در صنعت برق 
با استفاده از پتانسیل های بودجه 

سال 92 و 93 خبرداد.
وی اف��زود: به تازگ��ی قرارداد 
ایجاد واحدهای س��یکل ترکیبی 
به ظرفیت 6300 مگاوات منعقد 

شده اس��ت. مدیر عامل ش��رکت 
توانی��ر همچنی��ن از ورود چهار 
واح��د نیروگاه تلمب��ه ذخیره ای 
س��یاه بیش��ه به مدار، طی سال 

گذشته و امسال خبرداد.
به اعتق��اد وی، این نی��روگاه   
تلمبه ذخی��ره ای مکمل نیروگاه  
اتم��ی بوش��هر ب��وده و در زمان 
کم باری ب��رق را ذخیره می کند. 
در نتیجه در زمان در اوج مصرف 
می توانی��م برق ذخیره ش��ده را 

وارد مدار کنیم.
حائری تاکید کرد: وزارت نیرو 
تصمی��م دارد س��االنه ظرفی��ت 
نیروگاه های بادی و خورش��یدی 
کش��ور را دو براب��ر کن��د. با این 
برنامه ری��زی ت��ا س��ال 1400، 
10درصد انرژی کش��ور از طریق 

انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر تامین 
خواهد شد.

وی ادام��ه داد: در افق 1400، 
ظرفی��ت نیروگاه ه��ای ب��ادی و 
خورش��یدی نصب شده در ایران 
ب��ه 12 ه��زار م��گاوات خواهد 

رسید.
داوود محمودی، مدیر نیروگاه 
هفتمی��ن  دبی��ر  و  هرم��زگان 
کنفران��س نی��ز از دریافت 470 

مقاله توسط دبیرخانه خبرداد.
می��ان  از  ک��رد:  اضاف��ه  وی 
مقال��ه   297 رس��یده  مق��االت 
ش��د.  انتخ��اب  داوری  ب��رای 
داوران نی��ز 129 مقال��ه را برای 
ارائه، تبدیل ش��دن به پوستر یا 
چاپ در کت��اب همایش انتخاب 
کردند. محم��ودی گفت: در این 
کنفران��س 25 مقال��ه به صورت 

شفاهی ارائه می شود.
23 مقال��ه به صورت پوس��تر و 
61 مقاله نیز در کتاب کنفرانس 
ب��ه چاپ می رس��د. در حاش��یه 
برگ��زاری  عالوه ب��ر  همای��ش 
نمایش��گاه، 10 کارگاه آموزشی 

نیز برگزار می شود.
هفتمین کنفرانس نیروگاه های 
برق ام��روز در بندرعباس به کار 

خود پایان می دهد.

مع��اون اول رییس جمه��وری 
گف��ت: تح��والت اخی��ر منطقه 
نش��ان می ده��د تکیه ب��ر نفت 
چالش جدی پیش روی ایران و 
عراق اس��ت و به همین دلیل دو 
کشور باید برای توسعه صنعت و 
اقتصاد خود ب��دون اتکا به نفت 

گام بردارند.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، اس��حاق 
جم��ع  در  دی��روز  جهانگی��ری 
تج��ار و بازرگان��ان ایرانی افزود: 
جمهوری اس��المی ایران کاهش 
قیم��ت نفت را توطئه سیاس��ی 

مس��تقل  کش��ورهای  علی��ه 
می داند و امیدوار است به همت 
کش��ورهایی همچ��ون ای��ران و 
عراق نفت به جایگاه واقعی خود 

بازگردد.
وی تاکید کرد: ایران وعراق 
باید شرکای خود را پیدا کنند 
و تعدادش��ان را توسعه دهند؛ 
مس��یر توسعه روابط دو کشور 
معاون  است.  ناپذیر  بازگش��ت 
اول رییس جمه��وری همچنین 
گف��ت: اراده سیاس��ی رهبران 
مناسبات  ارتقای  در  کشور  دو 

اینکه  دو جانبه اس��ت و برای 
ای��ن اراده جنب��ه عمل��ی ب��ه 
س��رمایه گذاران،  بگی��رد  خود 
فع��االن  و  تج��ار  بازرگان��ان، 
کش��ور  دو  بخ��ش خصوص��ی 

نق��ش تعیین کنن��ده دارن��د.
جهانگیری ادام��ه داد: وظیفه 
ما به عنوان دولتمردان دو کشور، 
فراهم کردن بس��ترهای مناسب 
برای توس��عه فعالیت ه��ا و رفع 
موانع موجود اس��ت تا بتوانیم به 
اهداف ترسیم شده دست یابیم.

وی به نمایندگی از جمهوری 

اس��المی ایران بر عزم ملی ایران 
برای ارتقای همه جانبه مناسبات 
بازرگانی  اقتص��ادی و  تج��اری، 
تاکید کرد و اظهارداشت: دولت 
به وی��ژه حیدرالعب��ادی،  ع��راق 
نخست وزیر این کشور نیز همین 

اراده را دارد.
مع��اون اول دول��ت تدبی��ر و 
کرد: حجم  اظهارامیدواری  امید 
روابط ایران و عراق بیش از پیش 

توسعه یابد.
جهانگیری که روز دوشنبه به 
عراق سفر کرده است، دیروز و در 

دومین روز از این سفر، به همراه 
وزیران صنعت، مع��دن تجارت، 
آم��وزش  و  درم��ان  بهداش��ت 
پزش��کی، جهاد کشاورزی، راه و 
شهرس��ازی، وزیر امور اقتصادی 
و دارای��ی، رییس س��ازمان ملی 
مجلس  امور  معاون  اس��تاندارد، 
رییس جمهوری و رییس سازمان 
می��راث فرهنگ��ی از نمایش��گاه 
تخصص��ی جمه��وری اس��المی 
ایران در ع��راق بازدید و پس از 
آن در جم��ع تج��ار و بازرگانان 

ایرانی و عراقی سخنرانی کرد.

درهفتمینکنفرانسنیروگاههایبرقمطرحشد

بشرناگزیربهاستفادهازانرژیهایتجدیدپذیر

ایرانوعراقبایدبدوناتکابهنفتگامبردارند
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 ایران و عراق با ارائه تخفیف های بی س��ابقه برای 
نفت خود، رقابت س��ختی برای به دست آوردن سهم 

بیشتری از بازار نفت آسیا را علنی کرده اند. 
ایسنا به نقل از واشنگتن پست نوشت: به ظاهر هر 
دو کشور ایران و عراق قیمت فروش نفت خود را در 
آسیا برای تحویل در ماه مارس به پایین ترین سطح 

یک دهه گذشته کاهش داده اند. 
در حال حاضر نفت س��بک بصره بش��که ای چهار 
دالر و 10 س��نت کمتر از نفت های معیار خاورمیانه 
)بیش��ترین تخفی��ف از اوت 2003 تاکنون( معامله 

می شود. 
ش��رکت ملی نفت ایران در واکنش به این موضوع 
قیمت رسمی فروش نفت خود را برای تحویل در ماه 
مارس دو دالر و 10 سنت کاهش داده که بیشترین 
تخفیف از مارس 2000 تاکنون به حساب می آید. 

این در حالی اس��ت که این گ��زارش هنوز به تایید 
مس��ئوالن نفتی ایران و عراق نرسیده است. تخفیف 
ایران و عراق برای نفت خود در ش��رایطی اس��ت که 
عربس��تان بزرگ ترین صادرکننده نفت اوپک هفته 
گذشته بیشترین تخفیف دست کم 14 سال گذشته 

را در قیمت فروش نفت خود اعمال کرد. 

پایگاهخبریبلومبرگ:
افزایشقیمتنفت
باخوشبینیاوپک

پایگاه خب��ری بلومبرگ اعالم کرد قیمت نفت در 
بازار لندن به باالترین س��طح خود در تقریبا دو ماه 
اخیر رس��ید، زیرا وزرای نفت اوپک اطمینان دادند 

بازار می تواند به روند افزایش قیمت ادامه دهد. 
ب��ه گزارش ایرنا به نق��ل از بلومبرگ، قیمت نفت 
روز سه شنبه در معامالت آتی بازار لندن یک درصد 

افزایش یافت. 
محمد بن صالح السدا، وزیر نفت قطر روز دوشنبه 
گفت: در بازار یک احس��اس خوش بینی نس��بت به 
افزیش قیمت نف��ت وجود دارد و روند قیمت در دو 
هفته گذشته تغییر جهت داده و صعودی شده است. 
عل��ی العمیر، وزیر نف��ت کویت نیز گف��ت: مازاد 
عرض��ه نفت در بازار، اینک از برآورد قبلی آن )یعنی 
1.8میلیون بشکه در روز( کمتر است. کویت سومین 

تولید کننده بزرگ اوپک است. 
قیم��ت نفت که از ژوئن 2014 )خرداد گذش��ته( 
روند کاهش��ی پیدا ک��رد و در ماه ژانوی��ه )دی( به 
کمترین س��طح خود در تقریبا ش��ش سال گذشته 
رس��ید، اخیرا به دلیل کاهش تعداد دکل های نفتی 
در آمری��کا، تغییر روند داده اس��ت. تعداد دکل های 
نفت��ی در آمری��کا به خاط��ر کاهش قیم��ت نفت و 
س��ودآور نبودن ادامه حفاری ها، به کمترین س��طح 

خود از اوت 2011 رسیده است. 
بانک بین المللی استاندارد چارترد انگلستان اعالم 
ک��رد، مازاد عرض��ه در بازارهای نف��ت رو به کاهش 

است. 
دیوی��د لنوکس، تحلیلگر موسس��ه تحقیقاتی فت 
پرافتس در سیدنی، تلفنی به بلومبرگ گفت: تعداد 
دکل ه��ای حفاری در آمریکا در حال کاهش اس��ت. 
پیش بینی ه��ا از این قرار اس��ت که تولی��د نفت در 
اواخر س��ال 2015 به ویژه از س��وی آمریکا کاهش 
خواه��د یافت و موجب پایان یافت��ن کاهش قیمت 

نفت خواهد شد. 
قیمت نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه 
آوریل )فروردین( در س��اعت 12:08 روز سه شنبه 
به وقت س��نگاپور، در بازار آی��س فیوچرز اروپا واقع 
در لندن 61 س��نت باال رفت و ب��ه 62.01 دالر در 

هر بشکه رسید. 

احتمالتوقفصادراتنفتلیبی

شرکت ملی نفت لیبی از احتمال توقف تولید نفت 
این کش��ور در صورت ادام��ه ناامنی های موجود در 
لیبی خبر داد و اعالم کرد، تولید روزانه این کش��ور 
در حال حاضر تنها حدود 350 هزار بش��که در روز 

است. 
ف��ارس به نقل از ایتارتاس نوش��ت: این ش��رکت 
اعالم کرده است ش��رایط امنیتی میادین نفتی این 
کشور به دلیل حمالت مداوم گروه های مسلح به این 

مناطق به شرایط بحرانی رسیده است. 
بنا به گفته یکی از مقامات این ش��رکت، در حال 
حاضر ش��رکت ملی نفت لیبی ت��وان تامین امنیت 
کارکنان خود را نداش��ته و از وزارت دفاع این کشور 
برای محافظ��ت از میادین نفتی لیبی در خواس��ت 

کمک کرده است. 

30میلیارددالرسرمایهبرای
توسعهپتروشیمی

محمد حس��ن پیوندی، معاون مدیر عامل شرکت 
ملی صنایع پتروش��یمی گفت:  برای کامل کردن 67 
طرح نیمه کاره پتروشیمی به حدود 30 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری نیاز است.
پیون��دی توضی��ح داد: در بی��ن کل طرح ه��ای 
نیمه کاره 15 طرح پتروش��یمی با پیشرفت بیش از 

60درصد وجود دارد.
ب��ه گزارش مهر، او در س��ومین اج��الس مدیران 
پتروش��یمی از مش��ارکت جدید چینی ها در توسعه 
صنایع پتروش��یمی ایران خبر داده و گفته است: تا 
چند س��ال آینده چهار میلیون ات��ان و حدود 600 
هزار بشکه میعانات گازی به عنوان خوراک در اختیار 
صنایع پتروشیمیایی کشور قرار خواهد گرفت.برای 
استفاده از این میزان خوراک در 67 طرح نیمه کاره 
پتروشیمی به حدود 30 میلیارد دالر سرمایه گذاری 

نیاز است.
پیون��دی ب��ا بیان اینک��ه هم اکن��ون مجتمع های 
پتروش��یمی 20 میلیون تن کمتر از ظرفیت اسمی 
خود محص��ول تولی��د می کنند، گف��ت: پیش بینی 
می شود با افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز از پارس 
جنوب��ی و مناطق نفت خیز جن��وب ظرفیت تولید و 

عرضه خوراک به صنایع پتروشیمی افزایش یابد.

ضایعاتپاالیشگاهیایرانحدود
25درصدبیشترازکشورهایدیگر

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 
ضایعات پاالیش��گاهی در کش��ور ح��دود 25درصد 
بیش��تر از کش��ورهای دیگر اس��ت، گفت: با توسعه 
فناوری در مهندس��ی شیمی در دهه چهارم انقالب 

باید برای رفع این چالش ها قدم برداریم.
به گ��زارش ایرن��ا، دکتر محمدرضا ع��ارف افزود: 
ضایعات پاالیشگاهی در کش��ور 30درصد است، در 
حالی که ضایعات در کش��ورهای دیگ��ر به کمتر از 

پنج درصد می رسد.
رییس فرهنگس��تان علوم با اشاره به خام فروشی 
نف��ت و گاز در کش��ور گفت: این آفتی 100 س��اله 
است که بر این اساس بیشترین مزیت را شرکت های 

خارجی کسب کرده اند.
وی تصریح کرد: زمانی خام فروشی در حوزه نفت 

بود اما اکنون به حوزه گاز نیز سرایت کرده است.
دکتر عارف اف��زود: رویکرد اصل��ی در برنامه های 
پیش��رفت و توس��عه کش��ور توجه به علم و فناوری 
اس��ت و برگزاری نشس��ت های علمی می تواند برای 

مسئوالن در تدوین سند توسعه کشور مفید باشد.
وی ادام��ه داد: با توج��ه به مناب��ع عظیم نفت و 
گاز در کش��ور، برگزاری چنین نشس��ت های علمی 
می توان��د ما را در چگونگی بهره برداری از این منابع 

که حق آیندگان نیز هست، راهنمایی کند.
به گفته وی نباید نگاه ما به این منابع عظیم نفتی 

نگاه درآمدی باشد.

پیشنهادیبرایافزایش
قیمتگازندادهایم

مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی گاز ب��ا بی��ان اینک��ه 
پیش��نهادی برای افزایش قیمت گاز در س��ال آینده 
نداده ایم، گفت: اگر قرار باش��د قیمت گاز در س��ال 
آین��ده افزایش یاب��د، س��ازوکار آن از نظر ما همین 
س��از و کار افزایش قیمت در سال جاری خواهد بود و 

ما این شیوه را منطقی ترین شیوه می دانیم.
حمیدرضا عراقی در گفت وگو با فارس در پاس��خ 
به پرسش��ی درباره اختالف نظ��ر نمایندگان مجلس 
و وزارت نف��ت درباره نح��وه افزای��ش قیمت گاز و 
بیش��تر بودن یارانه پرمصرف ها گفت: کل این ماجرا 
که افراد ضعیف پول بیش��تری برای گاز می دهند و 
اف��راد پولدار پول کمتری کامال غلط اس��ت چون ما 

سیاست های دولت را اعمال می کنیم.
وی ب��ا بیان اینکه بحث نمایندگان و وزیر نفت یک 
اختالف سلیقه است، افزود: دولت گفته است میانگین 
قیمت گاز خانگی که 70 تومان است 20 درصد گران 
ش��ود. ما هم میانگین قیمت را 84 تومان کردیم و به 
ه��ر پله مصرف 14 توم��ان اضافه کردیم. به قبض پله 
اول که به خانه های کوچک آپارتمانی است و بسیاری 
از آنها ساکن ندارند سه هزار تومان در ماه اضافه شده و 
به قبض فرد پرمصرف 15 هزار تومان اضافه شده است، 
بنابراین به قبض فرد پرمصرف از نظر قدر مطلقی رقم 

بیشتری اضافه شده است.
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وزارت  بازرگان��ی  مع��اون 
تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت، 
از ضابطه من��د ش��دن قیم��ت 
خودروه��ای وارداتی از ابتدای 
اس��فند ماه و جزییات واردات 
قانونی سیگار مارلبرو خبر داد. 
ب��ه گزارش »فرصت امروز«، 
مجتبی خس��روتاج، قائم مقام 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت 
در ام��ور تج��ارت با بیان اینکه 
خودروه��ای واردات��ی از اول 
اس��فند م��اه، قیمت گ��ذاری 
می ش��وند، گف��ت: طبق ماده 
)4( قان��ون حمای��ت از حقوق 
مصرف کنندگان مصوب س��ال 
1388 مجلس شورای اسالمی، 
کلی��ه عرضه کنن��دگان اعم از 
تولیدکنندگان و واردکنندگان 
کااله��ای س��رمایه ای از جمله 
خودرو )س��نگین یا س��بک(، 
ص�ن�عت��ی،  م�اش���ی�ن آالت 
کش��اورزی، راهس��ازی، لوازم 
خانگی، مصنوعات الکترونیکی، 
صوت��ی، تصوی��ری و وس��ایل 
ارتباط��ی مکل��ف به داش��تن 
نمایندگی رس��می و تعمیرگاه 
مج��از تامی��ن قطعات یدکی و 
ارائه س��رویس و خدمات پس 
از ف��روش هس��تند. به موجب 
همی��ن قان��ون وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت اع��الم کرد 
ک��ه فق��ط واردات خودرو باید 
از طری��ق نمایندگی های مجاز 

صورت بگیرد. 
او ادامه داد: حتی این اجازه 
از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت داده شده شرکت هایی 
که از طریق نمایندگی واس��ط، 
اخ��ذ نمایندگ��ی کرده اند نیز 
می توانن��د خ��ودرو وارد کنند 
زیرا خط ارتباط تامین قطعات 
و خدمات پس از فروش به این 

وسیله حفظ می شود. 
خس��روتاج ب��ا اش��اره ب��ه 
قیمت گ��ذاری  دس��تورالعمل 
ب��رای خودروه��ای واردات��ی، 
بیان ک��رد: س��ازمان حمایت 
ضوابطی را برای قیمت گذاری 
خودروه��ای واردات��ی اب��الغ 
کرده که از ابتدای اس��فند ماه 
براس��اس همین ضوابط قیمت 
خودروه��ای واردات��ی تعیین 

می شود. 

چه کسانی از قاچاق 
سیگار منتفع می شوند؟ 

قائ��م مقام وزی��ر صنعت، 
معدن و تجارت درباره آخرین 
وضعیت س��یگار مارلبرو نیز 
توضی��ح داد: ت��الش دول��ت 
این اس��ت ک��ه تجارت های 
پنهان��ی را ب��ه تجارت ه��ای 
آشکار تبدیل کنیم به همین 
دلی��ل قاچ��اق س��یگار را که 
یک��ی از همی��ن نمونه ه��ای 

تجارت پنهانی اس��ت، مورد 
توج��ه قرار دادیم. اکنون این 
وزارتخانه 10 قلم از کاالهایی 
را که از اس��تان های مرزی و 
به صورت قاچاق وارد کش��ور 

می ش��وند را پی��دا ک��رده و 
قص��د دارد که تک تک آنها را 

ساماندهی کند. 
او ب��ا بی��ان اینک��ه واردات 
قانونی سیگار مارلبرو حداقل 

500 میلیارد تومان حقوق و 
عوارض گمرکی نصیب دولت 
می کند، تصریح کرد: از سوی 
دیگ��ر مس��ائل بهداش��تی و 
استاندارد آن در شکل رسمی 

قاب��ل کنترل اس��ت اما اینکه 
همچنان عده ای چشم دیدن 
واردات قاچاق سیگار مارلبرو 
دارن��د اما ب��ا واردات قانونی 
آن مخالف��ت می کنند، جای 

سوال دارد. 
خس��روتاج با مطرح کردن 
ای��ن پرس��ش ک��ه چ��را ما 
نمی توانیم مش��کل قاچاق را 
در کش��ور ح��ل کنیم، تاکید 
ک��رد: در موض��وع رس��می 
کردن واردات سیگار مارلبرو 
ب��ه کش��ور ع��ده ای وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
را مته��م کردند ام��ا یکی از 
موضوعات��ی که بای��د به آن 
پرداخته ش��ود این است که 
چه دس��ت هایی پش��ت پرده 
قاچاق اس��ت و چه کسانی از 
قاچاق سیگار منتفع می شوند 
که این چنین با قانونی کردن 

آن مخالفت می شود. 
معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با بیان اینکه وزارت 
صنعت را متهم کردند که به 
ش��رکت صهیونیستی مجوز 
واردات س��یگار مارلبرو داده 
اس��ت، توضی��ح داد: با توجه 
ب��ه اینکه مرجع اظهار نظر در 
این رابطه کمیته ای در وزارت 
امور خارجه اس��ت این نتیجه 
حاصل ش��د که مدرکی دال 
بر صهیونیس��تی ب��ودن این 
شرکت وجود ندارد؛ بنابراین 
این ش��رکت صهیونیس��تی 
نیس��ت و مش��کلی در ای��ن 

رابطه وجود ندارد. 

قانون اتاق نیازمند اصالح 
است

او در ادام��ه در پاس��خ ب��ه 
پرسش��ی مبنی ب��ر اینکه چرا 
ش��رط سنی برای اعضای اتاق 
بازرگان��ی وجود ندارد که یک 
سری عضو مادام العمر این اتاق 
نباش��ند، بیان کرد: قانون اتاق 
بازرگانی براساس شرایطی که 
در ابت��دای انقالب بوده تدوین 
ش��ده و ب��دون ش��ک نیازمند 
اصالحاتی است که تا امروز به 
دالیلی انجام نش��ده و باید این 

قانون اصالح شود. 
خس��روتاج ب��ا اش��اره ب��ه 
در  اف��زود:  ات��اق  انتخاب��ات 
قانون محدودیتی برای حضور 
اش��خاص حقیق��ی و حقوقی 
در ات��اق بازرگانی وجود ندارد 
پیش بین��ی  انتخاب��ات  روز  و 
ش��ده رای گی��ری به ص��ورت 
ش��ود.  انج��ام  الکترونیک��ی 
همچنی��ن در ش��ورای عال��ی 
نظارت مقرر شد که هر رییس 
ات��اق بازرگانی فق��ط می تواند 
در دو دوره به عن��وان ریی��س 

فعالیت کند. 

معاون بازرگانی وزیرصنعت تاکید کرد 

سیگاروخودرویوارداتیقانونمندمیشوند

محمدرض��ا نعم��ت زاده وزی��ر 
تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت، 
گف��ت: ای��ران و ع��راق که دارای 
مناب��ع غنی نفت و گاز هس��تند 
بای��د همکاری ه��ای خ��ود را در 
زمینه ه��ای مختلف به ویژه بخش 
نف��ت و امور زیربنایی گس��ترش 

دهند.
ب��ه گزارش ایرن��ا، او دیروز در 
جم��ع تج��ار و بازرگانان ایرانی و 
عراقی، افزود: جمهوری اس��المی 
ایران در سال های گذشته تجارب 
توس��عه،  در جه��ت  ارزن��ده ای 
نوس��ازی و اقتصاد کس��ب کرده 
اس��ت که می تواند ای��ن تجارب 
ارزن��ده را در زمینه خدمات فنی 

و مهندس��ی در اختیار عراق قرار 
دهد.

وی ادامه داد: با توجه به وجود 
ظرفیت ه��ای بس��یار ب��االی دو 
کش��ور، میزان رواب��ط در عرصه 
اقتص��ادی و تج��اری قابل قبول 
نیس��ت و بای��د ت��الش کنیم این 

میزان افزایش یابد.
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
برگزاری نمایشگاه های تخصصی 
را گامی در جهت توس��عه روابط 
صنعتی، تجاری و علمی دو کشور 
دانست و اظهار امیدواری کرد در 
آینده این روابط با تنوع بیشتری 

گسترش یابد.
نعم��ت زاده به گف��ت وگوهای 

خ��ود با مقامات عراقی در جریان 
س��فر معاون اول رییس جمهوری 
ب��ه ع��راق اش��اره و تاکی��د کرد: 

امیدواریم این گفت وگوها منش��ا 
خی��ر و برک��ت در مناس��بات دو 

کشور باشد.

اس��حاق جهانگی��ری، مع��اون 
اول رییس جمه��وری ک��ه دو روز 
پیش به عراق س��فر کرده اس��ت، 
دی��روز و در دومین روز از س��فر 
خ��ود به همراه وزی��ران صنعت، 
بهداش��ت،  تج��ارت،  و  مع��دن 
درمان و آموزش پزش��کی، جهاد 
شهرس��ازی،  و  راه  کش��اورزی، 
ریی��س  دارای��ی،  و  اقتص��اد 
س��ازمان ملی اس��تاندارد، معاون 
ام��ور مجل��س رییس جمهوری و 
رییس س��ازمان میراث فرهنگی 
از نمایش��گاه تخصصی جمهوری 
اس��المی ایران در عراق بازدید و 
در جم��ع تجار و بازرگانان ایرانی 

سخنرانی کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار شد

گسترش همکاری ایران و عراق در امور زیربنایی و نفت

چهارشنبه
293بهمن1393 www.forsatnet.irشمــاره165 کار و تولید

صنعــت

باید ساختار اتاق بازرگانی
به نفع رشد و توسعه اصالح شود 

 »کارآفرین��ی« و خل��ق بس��تری ب��رای رش��د و 
توس��عه جامعه نیازمند صرف زمان و پش��تکار است . 
از س��وی دیگر، ای��ن دو نیازمند س��اختار مترقی و 
س��ازمان مناس��ب اس��ت که نه خالقیت ها را درگیر 
بوروکراس��ی های اداری و دولت��ی کن��د و نه مانع از 

بهره وری شود . 
تجرب��ه ای که م��ن در اتاق بازرگانی در دوره شش��م 
داشتم نشان داد که ساختار این نهاد برای بسترسازی 
و رس��یدن به توس��عه کمتر نتیجه بخش بوده اس��ت . 
همی��ن امر تغییر س��اختار ات��اق بازرگان��ی، صنعت و 
معدن و کش��اورزی را ضروری کرده اس��ت و می طلبد 
هی��ات نماین��دگان دوره هش��تم در راس��تای منافع 
ملی کش��ور و توجه به مفاهیمی چ��ون »خالقیت« و 
»کارآفرینی« ساختار اتاق را اصالح کنند . اما این مهم 
ب��ا وجود تغییراتی که معموال در قوه مجریه ش��اهدش 
بوده ایم و تجربه هش��ت س��ال مدیریت قبلی در دولت 
چگونه محقق خواهد ش��د؟ آیا آن تعبیری که ایران را 
»جامعه ای کوتاه مدت« لقب داده اند چنان ریش��ه دارد 
که مانع از تغییر و رشد کشور به سوی توسعه می شود؟ 
به گفته دکتر »محمدعلی همایون کاتوزیان« جامعه 
کوتاه م��دت ه��م علت و هم معلول فقدان س��اختار در 
تاریخ ای��ران بوده اس��ت . این فقدان س��اختار به نوبه 
خود نتیجه دولت اس��تبدادی بود که نماینده حکومت 
خودس��رانه فردی و جامعه خودس��ر اس��ت که هرگاه 

تسلط دولت برآن تضعیف شود به آشوب می گراید.
جامعه ایران مدت هاست که از شکل قبیله ای بیرون 
آمده اس��ت و در س��ده های گذش��ته ب��ه تعریف آقای 
همای��ون کاتوزی��ان جامعه کلنگی ی��ا زودگذر تعریف 
می کرد . عمدتا واژه )Take over(  یا گرفتن حکومت 
توس��ط قبیله ای از قبیله دیگر بوده است ، ولی ما بیش 
از 100 س��ال از این مرحل��ه گذر کرده ایم و ایران االن 
ش��کل ملت- کش��ور یا واژه )Nation- state(  را به 
خ��ود گرفته اس��ت . این قواره االن برازن��ده تن جامعه 
ماست . به این دلیل بعید می دانم کشور به گذشته هایی 
که آقای کاتوزیان از نظر تاریخی پرداخته اند، برگردد . 
ایرانی ها حدود 150 س��ال است که به دنبال توسعه 
هس��تند . از زمان قائم مقام بزرگ ک��ه دروازه ایران به 
طرف اروپا باز ش��د نخبگان کش��ور با مالحظه تفاوت 
س��طح زندگی بین ای��ران و اروپاییان درصدد رش��د و 

توسعه کشور بودند . 
صرف نظ��ر از اتفاقاتی که در این مدت افتاده اس��ت 
نکته اینجاس��ت که ما هنوز در جس��ت وجوی توس��عه 
هس��تیم . مفهوم توس��عه البته مربوط به این چنددهه 
اخی��ر به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم اس��ت . بنابراین 
ما خط و ربط توس��عه را در این 150 س��ال می توانیم 
جست وجو کنیم ، اما پرسش این است که چرا هنوز ما 
در مسیر توسعه آن هم به شکلی که مورد دلخواه مردم 

است قرار نگرفتیم . 
یکی از عوامل عدم دس��تیابی به توسعه بزرگ شدن 
ه��ر روز دولت ه��ای ماس��ت . در رون��د تاری��خ معاصر 
می بینی��م هرچه زمان س��پری ش��ده دول��ت بزرگ و 
بزرگ تر ش��ده اس��ت . به همین لحاظ بخش خصوصی 
نتوانس��ته رش��د الزم را پیدا کند . این در حالی اس��ت 
که موتور محرکه »رش��د« و »توس��عه« کش��ور بخش 
خصوصی اس��ت . دو واژه »رشد« و »توسعه« تعریف و 
ت��رم خاص خودش را دارد که در موقعیت خود باید به 
آن پرداخ��ت . اما به هر حال چ��اره ای نداریم که برای 
رسیدن به توسعه به موضوع مربوط به بخش خصوصی 
بپردازیم . شاهد هستیم که در هیچ کجا این اتفاق روی 
نداده که دولت ها از موقعیت های خود عقب بنش��ینند 
مگ��ر آنکه بخش خصوص��ی خودش وارد عمل ش��ده 
باش��د . از طرفی واس��ط بین جامعه و دولت در فضای 
اقتصاد، س��ازمان هایی هس��تند که به عن��وان E.Oها 
 Employers' organization . شناخته می ش��وند
فعاالن بخش خصوصی بعد از مدت ها تالش و پیگیری 
در س��ال جاری موفق ب��ه برپایی کارگاهی آموزش��ی 
توس��ط )I.L.O(  یا همان »س��ازمان بین المللی کار« 
ش��دند که در آن تعدادی از مدی��ران بخش خصوصی 
شرکت کردند . ایده و جرقه اولیه به وجود آمدن کانون 
کارآفرینان توسعه گرا از این کارگاه شکل گرفت و االن 

آن ایده متولد شده و در حال توسعه و ظهور است . 

ضایعات 50 درصدی در تولید 
سنگ های ساختمانی

 دبیر کانون س��نگ کش��ور اس��تفاده نک��ردن از 
تکنول��وژی و عل��م روز را یک��ی از مهم ترین دالیل 
ضایع��ات باال در این صنع��ت عنوان کرد و گفت: در 
خوش بینانه ترین حالت، تولید سنگ های ساختمانی 
در معادن محالت با 50 درصد ضایعات همراه است.

حس��ین سروش در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه 
طرف بودن با س��نگ خ��ام به عنوان م��اده اولیه در 
صنعت سنگ به بار آمدن ضایعات در این صنعت را 
اجتناب ناپذیر می کند، اظهار کرد: ایجاد ضایعات در 
وهله اول به خصوصیات سنگ بازمی گردد و اینکه تا 
چه میزان در معرض عوارض زمین شناسی همچون 
فش��ارهای مختلف و زلزله که باعث ایجاد شکاف در 

سنگ می شوند، قرار گرفته است.
وی افزود: در شرایط یکسان، عمده  ضایعات سنگ 

به نحوه  عملکرد در معادن مربوط می شود.
سروش سیاست گذاری های وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت و عملکرد بهره برداران معدنی را از عوامل 
ایجاد ضایعات فراوان در صنعت س��نگ برش��مرد و 
افزود: با ورود س��نگ به واحد ف��رآوری، در صورت 
س��الم بودن آن و ب��رش با قله بر بای��د بین هفت تا 
13 متر برداش��ت حاصل شود و فاصله میان این دو 
عدد را قواره بودن س��نگ و مدیریت برش و فرآوری 
تحت تاثی��ر قرار می دهد. به گفت��ه وی به ازای یک 
کیلوگرم س��نگ تحویلی حاصل از فرآیند فرآوری، 

یک کیلوگرم ضایعات ایجاد می شود.

افزایش اشتغال با ارائه
خدمات الکترونیکی

ابوالحس��ن فیروزآبادی، قائم مقام وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گفت: خدمات الکترونیکی می تواند 
اشتغال باالیی را در کشور رقم بزند و این موضوع با 
توجه به تعداد فارغ التحصیالن کش��ورمان همخوانی 

دارد. 
او افزود: بی��کاری یکی از دغدغه های مهم زندگی 
امروز مردم دنیا به ویژه در کشورهایی که این پدیده 

رو به فزونی است، به شمار می آید. 
قائ��م مقام وزیر کار تصریح کرد: می توان از طریق 
آموزش الکترونیکی مدل های گوناگونی را در توسعه 

اشتغال ایجاد کرد. 

غربالگری روان کارگران 

غربالگ��ری س��المت روان در جامعه کار و تولید 
ب��ا تالش معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی درسراس��ر کش��ور برای 15 
ه��زار کارگر و با هدف تهیه اطلس روانی درجامعه 

انجام می شود. 
ب��ه گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این 
طرح به منظور بررس��ی کیفی��ت زندگی کارگران و 
تهی��ه فهرس��تی از مش��کالت این اف��راد پایه ریزی 
شده وکارگروهی متش��کل از خبرگان، متخصصان، 
روانشناس��انی ک��ه از اعض��ای هیات ه��ای علم��ی 
دانش��گاه های معتبرن��د و با نمایندگانی از س��ازمان 
بهزیستی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

دنبال می شود. 
گفتنی اس��ت، طرح غربالگری س��المت روان در 
جامعه کار و تولید در بازه زمانی شش ماهه از بهمن 
س��ال جاری آغاز شده و در شهریور س��ال آینده به 
پایان می رس��د و قرار بر این اس��ت که نتایج آن در 
برنامه ریزی های آتی کارگران به ش��کلی کاربردی و 

محسوس مورد استفاده قرار گیرد. 
همچنی��ن در این طرح افراد به ش��کل نمونه های 
تصادفی از بین کارگاه های 50 تا 500 نفر به باال در 
سراسر کش��ور انتخاب شده و به منظور دستیابی به 
اهداف مهم این طرح، کارشناسان معاونت فرهنگی 
اجتماع��ی وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی 
نشس��ت هایی تخصص��ی با کارگروه ه��ای تخصصی 
کارگ��ران، دانش آموخت��گان بهداش��ت حرفه ای و 
مدیران منابع انس��انی برگزارکرده اند و مش��ورت با 
گروهی از کارگران بنگاه های اقتصادی سراسر کشور 
نیز برای بهبود پیش��رفت این طرح در دس��تور کار 

قرار دارد.

 
 احتمال افزایش درآمد

حاصل از بهره مالکانه معادن 

رییس س��ازمان توسعه و نوسازی و صنایع معدنی 
ای��ران گف��ت: در ص��ورت تصویب جزیی��ات الیحه 
بودجه، بهره مالکانه دریافتی از معادن کشور بیشتر 

از رقم 1300 میلیارد تومان خواهد بود. 
به گ��زارش ایمی��درو به نق��ل از ف��ارس، مهدی 
کرباس��یان در حاش��یه مراس��م امض��ای تفاهم نامه 
همکاری بین س��ازمان زمین شناس��ی و ایمیدرو در 
پاسخ به این سوال فارس که طبق مصوبه کمیسیون 
تلفیق میزان بهره مالکانه دریافتی از معادن در سال 
94 مع��ادل 25 درص��د و درآمد حاصل از این محل 
1300 میلیارد تومان پیش بینی شده است، با توجه 
به ثابت بودن درآمد حاصله نس��بت به سال 93، آیا 
قرار اس��ت معادن بیشتری مش��مول پرداخت بهره 
مالکانه ش��وند، اظهار داشت: تبصره ای در این مورد 
در کمیس��یون تلفیق تصویب ش��ده است، ولی باید 
ببینیم در بررس��ی جزیی��ات در مجلس، چه اتفاقی 

خواهد افتاد. 
وی ادام��ه داد: اگ��ر تبصره بودجه کمیس��یون 
تلفیق تصویب ش��ود، عدد حاص��ل از بهره مالکانه 
معادن چندین برابر خواهد شد ولی اگر این اتفاق 
نیفتد، درآمد 1300 میلیارد تومان محقق خواهد 

شد. 
مدیرعامل ایمی��درو تصریح ک��رد: درآمد 1300 
میلیارد تومانی توسط معادن فعلی مشمول پرداخت 

بهره مالکانه قابل تامین است. 
وی در ادامه ب��ا بیان اینکه برای فعالیت در حوزه 
آلومینیوم، پروژه کک منطقه آزاد اروند و اکتش��اف 
عمیق در شمال کرمان و جنوب یزد با طرف روسی 
مذاک��ره کرده ایم، گفت: قیمت پیش��نهادی روس ها 
قیمت باالیی اس��ت، ولی اگر طرف روسی عالقه مند 
به هم��کاری باش��د، ما نیز ب��رای امضای ق��رارداد 
آمادگی داری��م.  وی تصریح کرد: طب��ق قانون، در 
ص��ورت نهایی ش��دن مذاکرات ب��رای همکاری، در 
جهت انتقال دانش فنی باید حتما مهندسان ایرانی 
در کنار خارجی ها فعال باش��ند، به جز طراحی اولیه 
که نیازمند دانش فنی باالیی است، در بخش ساخت 
و تجهیزات از مهندس��ان و تولیدات ایرانی حداکثر 

استفاده خواهد شد.

اشتغــال

معدن

یادداشت

سنـگ

جدی��د  ضواب��ط  س��رانجام  صنع��ت  وزارت 
قیمت گ��ذاری خودروهای واردات��ی را ابالغ کرد 
که براس��اس آن، واردکنندگان خودرو از ابتدای 
اس��فندماه مل��زم ب��ه قیمت گ��ذاری خودروهای 
وارداتی براساس این دستورالعمل 14 بندی شدند.
به گزارش »پرش��ین خ��ودرو«، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت باالخره به دعواهای قیمت گذاری 
خودروهای وارداتی خود با شورای رقابت پایان داد 
و ضوابط تعیین قیمت فروش خودروهای وارداتی 
را ابالغ کرد. بر این اس��اس، از ابتدای اس��فندماه 
تمام��ی نمایندگی ه��ا و واردکنن��دگان خ��ودرو 
مل��زم به رعایت آن هس��تند. یک مقام مس��ئول 
در وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت با تش��ریح 
جزییات ضوابط تعیین قیمت فروش خودروهای 
واردات��ی گف��ت: وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
ضوابط چهارده گانه ای را برای تعیین قیمت فروش 
خودروه��ای وارداتی تعیی��ن و به نمایندگی ها و 

واردکنندگان خودرو ابالغ کرده است.
ای��ن دس��تورالعمل از اول اس��فندماه ج��اری 
الزم االجرا خواهد بود و قیمت خودروهای وارداتی 

بر مبنای آن تعیین می شود.
ب��ه گفته این مقام مس��ئول در وزارت صنعت، 
ارزش CIS  خودرو، حقوق ورودی شامل حقوق 
گمرکی و سود بازرگانی، هزینه بیمه شخص ثالث 
و هزینه بانکی شامل کارمزد بدون احتساب سود 
و خس��ارت تاخیر از جمله موارد لحاظ ش��ده در 
تعیین قیمت تمام شده خودروهای وارداتی برای 

فروش به مردم است.
خبرگ��زاری مه��ر دس��تورالعمل کامل قیمت 
خودروهای وارداتی را به شرح زیر منتشر کرد: 

در جه��ت اعم��ال وظای��ف س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولید کنن��دگان و همچنی��ن 
اعم��ال قانون حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان 
مصوب 1388 بدین وسیله ضوابط تعیین قیمت 
ف��روش انواع خودروه��ای وارداتی جهت رعایت 
از اول اس��فندماه س��ال 1393 توس��ط تمام��ی 

نمایندگی ه��ا، وارد کنن��دگان و اطالع عمومی به 
شرح زیر اعالم می شود.

قیمت تمام شده شامل: 
1-  ارزش CIS خودرو

2-  حقوق ورودی ش��امل حقوق گمرکی و س��ود 
بازرگانی

3-  مابه التف��اوت مالیات بر ارزش افزوده دریافتی 
و پرداختی

4-  عوارض هالل احمر
5-  عوارض مندرج در بودجه سنواتی

۶-  هزینه انبارداری، تخلیه و بارگیری و عوارض بندری
۷-  هزینه ثبت سفارش
8-  هزینه بازرسی فنی

9-  هزینه استاندارد
10-  عوارض وزارت راه و شهرس��ازی در صورت 

حمل با ناوگان خارجی
11-  کلیه مالیات ها و عوارض شماره گذاری

12-  هزینه بیمه شخص ثالث
13-  هزینه اسقاط خودروهای فرسوده

14-هزینه بانکی ش��امل کارمزد بدون احتس��اب 
سود و خسارت تاخیر تادیه دیون

قیمت نهایی فروش نقدی به خریداران )بدون 
احتس��اب مبلغ ارزش افزوده دریافتی از خریدار( 
عبارت اس��ت از مبلغ قیمت تمام ش��ده فوق به 
ع��الوه هف��ت درصد مبلغ قیمت تمام ش��ده که 
شامل سایر هزینه ها و سود نمایندگی و وارد کننده 
و س��ه درصد ارزش CIS خودرو بابت گارانتی و 
ارائه خدمات پس از فروش است. بدیهی است در 
صورت پیش فروش یا فروش اقساطی مابه التفاوت 

برابر دستورالعمل مصوب خواهد شد.
کمتر از یک ماه قبل، محمدرضا نعمت زاده، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در دس��تورالعملی مجوز 
واردات خودرو را به 35 نمایندگی رسمی فروش 
خودروهای وارداتی در ایران س��پرد. براساس این 
دس��تورالعمل، تنها این نمایندگان رس��می اجازه 

ثبت سفارش و واردات خودرو را دارند.

جزییات کامل ضوابط جدید 
قیمت گذاری خودروهای وارداتی

مع��اون  پناه��ی زاده،  بی��ژن 
معدن��ی خان��ه صنع��ت، معدن 
و تج��ارت گف��ت: ش��رکت های 
ش��به دولتی ب��ا تکیه ب��ر منابع 
مال��ی و امکانات��ی که در اختیار 
دارن��د مزایده ه��ای معدنی را به 
نف��ع خود تمام می کنند، حضور 
این ش��رکت ها در معادن منجر 

ب��ه کاهش به��ره وری تولیدات 
معدنی می شود.

او در گفت وگ��و با معدن نیوز، 
 ب��ا تاکید بر اینکه رویکرد دولت 
باید خصوصی سازی باشد گفت: 
ش��رکت های  حال حاض��ر  در 
بیم��ه  صن��دوق  ب��ه  وابس��ته 
بازنشس��تگی کش��ور، صن��دوق 

بازنشس��تگی فوالد و... در بخش 
مع��دن ورود کرده ان��د و با این 
اس��تدالل که درآمدزایی بخش 
معدن باالست، پهنه های بزرگی 
را در اختی��ار گرفته ان��د که این 
مسئله منجر به کاهش بهره وری 
تولید و اس��تخراج معدنی ش��ده 
ک��ه هزین��ه دولت را نیز در این 

بخش افزایش می دهد.
او ب��ا بیان اینک��ه تعداد کمی 
از معادن در اختیار ش��رکت های 
وابسته به دولت است، ادامه داد: 
از نظ��ر تع��دادی، 10 درصد از 
مع��ادن در اختیار ش��رکت های 
دولتی و شبه دولتی است اما این 
معادن از نظر کیفیت و سودآوری 

قابل مقایس��ه ب��ا معادن بخش 
خصوصی نیس��تند، بنابراین این 
ش��رکت ها با اس��تفاده از نفوذ، 
جری��ان نقدینگ��ی و منابع مالی 
ک��ه در اختیار دارن��د مزایده ها 
را ب��ه نف��ع خود تم��ام می کنند 
که شرکت های بخش خصوصی 

توان رقابت با آنها را ندارند.

شبه دولتی ها بهره وری را در معادن کاهش می دهند 

کاظم سماک



آمار واقع��ی معوقات بانکی 
پرسش��ی  این  اس��ت؟  چقدر 
با  از گاه��ی  اس��ت ک��ه ه��ر 
اظهارنظ��ر یکی از مس��ئوالن 
ب��دون  و  می ش��ود  زن��ده 
نتیجه گیری روش��نی، پرونده 
آن ب��ه ط��ور موق��ت بس��ته 
س��خنان  ب��ار  می ش��ود.این 
س��خنگوی قوه قضایی��ه ای��ن 
پرون��ده را ب��از کرده اس��ت.

ی��ک  در  اژه ای  محس��نی 
کنفران��س خب��ری اعالم کرد 
بانکی  که رقم واقعی معوقات 
حداق��ل 95 ه��زار میلی��ارد 
توم��ان و حداکث��ر 200 هزار 
میلی��ارد تومان اس��ت.این در 
حالی است که بهمن مسگرها 
عض��و هی��أت عام��ل بان��ک 
مرک��زی به تازگی اعالم کرده 
که میزان معوقات بانکی »در 
حال رشد است« و به رقم 93 
ه��زار میلیارد تومان رس��یده 
اس��ت. آمارهای ض��دو نقیض 
از می��زان معوق��ات بانکی در 
بانک  حالی اعالم می شود که 
برای  مرک��زی تالش ج��دی 
مربوط  اطالعات  شفاف سازی 
به این پرونده انجام نمی دهد. 
روز  محس��نی اژه ای  چنانک��ه 
گذش��ته اع��الم ک��رد بان��ک 
مرکزی رقم واحد یا صحیحی 
را از می��زان معوق��ات بانکی 
اع��الم نمی کن��د و در تکمیل 
اطالعات آن ه��م تاخیر دارد. 
دادستان کل کشور دراین باره 
نام��ه  مرک��زی  بان��ک  ب��ه 
نوشته اند، اما بانک مرکزی تا 
ماه ها اطالعات تکمیلی درباره  

معوقات را ارائه نمی کرد.

فرهنگ غلط اعالم آمارها
فرش��اد قربانی، کارش��ناس 
اقتص��ادی در ای��ن ب��اره ب��ه 
»فرص��ت ام��روز« گفت: یک 
برداش��ت نادرستی از موضوع 
آمار در ای��ران وجود دارد که 
تصور می ش��ود ارائه آمارهای 
واقع��ی و درس��ت منج��ر به 

تش��ویش اذه��ان نس��بت به 
ی��ک بخش یا ی��ک مجموعه 
می شود.این رفتار را در دولت 
گذش��ته به ش��کل گس��ترده 
شاهد بودیم که مثال تا سال ها 
خ��ط فق��ر اعالم نمی ش��د یا 
درباره  غلوآمی��زی  آماره��ای 
میزان اش��تغال اعالم می شد.

این موضوع ریشه در فرهنگ 
مس��ئوالن  برخی  دولت داری 
و  س��ازمان ها  اغل��ب  و  دارد 
بخش ه��ا بیش و ک��م به آن 

دچارند.
بان��ک  ش��اید  اف��زود:  وی 
از  را  تلق��ی  ای��ن  مرک��زی 
دارد  بانکی  معوق��ات  موضوع 
که ممکن اس��ت این احساس 
را در جامعه ب��ه وجود بیاورد 
ک��ه نظ��ام بانک��ی ق��ادر به 
پاسداشت سپرده های مردمی 
نیس��ت و اعتم��اد عمومی به 
نظ��ام بانک��ی را کاهش دهد.

در این ص��ورت بانک مرکزی 
به ج��ای اعالم نک��ردن آمار 
واقع��ی معوقات بانک��ی، بهتر 
اعتماد س��ازی در  ب��ه  اس��ت 
می��ان م��ردم درب��اره امنیت 
بپردازد. سرمایه گذاری ش��ان 

آم��ار  اع��الم  از  جلوگی��ری 
واقعی معوق��ات بانکی کمکی 
به حل مش��کل آن نمی کند.

مگر با اعالم نش��دن آمار فقر 
در دول��ت گذش��ته مش��کل 
فقر در کش��ور حل شد؟ تنها 
چیزی که رخ داد این بود که 
ب��ا اجرای سیاس��ت های غلط 
بر ش��کاف طبقاتی و سخت تر 
شدن شرایط برای فقرا افزوده 
ش��د.به نظر من اعالم شفاف 
میزان معوقات بانکی از سوی 
موجب حساس  مرکزی  بانک 
ش��دن همه بخش های دولت 
ب��ه ای��ن موضوع می ش��ود و 
خود عامل درمان این معضل 
خواهد بود.یکی از مش��کالت 
اساس��ی که در ح��ال حاضر 
وج��ود دارد و دول��ت فش��ار 
زیادی را به بانک ها برای ارائه 
تسهیالت به بخش تولید وارد 
می کند همین موضوع اس��ت.

بخش مهمی از معوقات بانکی 
متعلق به بخش تولید اس��ت 
و بانک مرک��زی باید با اعالم 
واقعی آم��ار معوقات به دولت 
نش��ان دهد که نتیج��ه ارائه 
تس��هیالت بدون پش��توانه به 
بخش تولید، رشد بیشتر این 

آمارها خواهد بود.
این کارش��ناس اظهار کرد: 
متاس��فانه تا زمان��ی که یک 
معضل ب��ه مرحل��ه دردناکی 
نرس��د ما عادت به درمان آن 

در  آلودگ��ی  نداریم.معض��ل 
خوزس��تان سال هاس��ت ک��ه 
وجود داش��ته و هی��چ یک از 
مس��ئوالن نگاهی هم به آنجا 
نمی انداختند و خود س��ازمان 
محیط زیس��ت که مسئولیت 
مس��تقیم در ای��ن ب��اره دارد 
تنه��ا اظهارات رس��می بدون 
اث��ری در ای��ن ب��اره داش��ت 
اما به محض حس��اس ش��دن 
دولت و رسانه ها و مردم روی 
آلودگی خوزس��تان  موض��وع 
بین وزارت بهداشت و سازمان 
محیط زیست دعواست که چه 
کس��ی برود و مشکل آلودگی 
را ح��ل کند.اثر شفاف س��ازی 
ی��ک موضوع این گونه اس��ت.

ایجاد ابهام در آمارمش��کالت 
و معض��الت فقط درمان آن را 
به تعویق می اندازد و به عمق 

مشکل می افزاید.

بانک مرکزی حرف آخر 
را بزند

س��یروس کرمی، کارشناس 
اقتص��ادی هم در ای��ن باره به 
»فرص��ت ام��روز« گف��ت: به 
مس��ئوالن  که  می رس��د  نظر 
ق��وه قضاییه در چند روز اخیر 
درباره معوق��ات بانکی افزایش 
یافته اس��ت که نش��ان دهنده 

برنام��ه این نهاد ب��رای پرونده 
معوقات بانکی است.حتی آقای 
اژه ای در س��خنان اخیرشان از 
دس��تگیری چند نف��ر درباره 
پرون��ده معوق��ات بانکی خبر 
داده. ام��ا به نظر می رس��د که 
در این ب��اره ناهماهنگی هایی 
می��ان ق��وه قضایی��ه و بانک 
مرکزی وج��ود دارد که هنوز 
بان��ک مرک��زی در ای��ن باره 
است.  نکرده  اظهارنظر رسمی 
البت��ه اگ��ر دقت کنی��د آقای 
اژه ای گفت��ه  که مبلغ معوقات 
از 95ه��زار میلی��ارد تومان تا 
است. تومان  200هزارمیلیارد 

پیش از این آق��ای ترکان هم 
گفته ب��ود که مبل��غ معوقات 
220هزار میلیارد تومان است.
قوه  بنابراین خود س��خنگوی 
قضاییه هم نگفت��ه که آمارها 
غلط اس��ت، فق��ط صحبت از 
شفاف نبودن آمارها است.شاید 
علت این ابهام به نحوه محاسبه 

معوقات بانکی بازگردد.
این کارش��ناس اف��زود: این 
ابه��ام و س��رگردانی در هم��ه 
مسئوالن اقتصادی دولت وجود 
دارد. مث��ال چند م��اه قبل که 
آقای طیب نیا می��زان معوقات 
بانک��ی را 153 ه��زار میلیارد 
توم��ان اع��الم کرده ب��ود، بعد 
اعالم ش��د که این مبلغ شامل 
معوقات استمهال شده هم بوده 
و رقم واقع��ی 80 هزار میلیارد 
تومان است.این نشان می دهد 
که خود مسئوالن اقتصادی هم 
میزان و مبن��ای واحدی برای 

محاسبه معوقات ندارند.
ب��رای  ک��رد:  تاکی��د  وی 
بسته ش��دن این پرونده بهتر 
به عنوان  بانک مرکزی  اس��ت 
متولی این بخ��ش یک بیانیه 
تفصیل��ی بدهد و ضمن اعالم 
مبنای محاس��به، آماری را که 
همه مسئوالن روی آن اتفاق 
نظر داش��ته باشند اعالم کند.
وجود این ابهام می تواند ضربه 
بیش��تری از اعالم رقم واقعی 

معوقات بانکی بزند.

قوه قضاییه خواستار شفافیت آمارهای بانک مرکزی شد

معوقات بانکی در مرحله دردناک آماری

در حال��ی که افزای��ش ارزش 
دالر، تقاضا برای س��رمایه گذاری 
در ب��ازار ط��ال را ک��ه ب��ه دلیل 
شکس��ت مذاکرات بین یونان و 
بود،  یافته  افزای��ش  طلبکارانش 
کاه��ش داده اس��ت، قیمت فلز 
زرد دی��روز پس از س��ه جلس��ه 
افزایش، کاهش یافت. به گزارش 
تس��نیم به نقل از رویترز، قیمت 
هر اونس طال دیروز با نیم درصد 
ب��ه 1224 دالر و 75  کاه��ش 
سنت رس��ید. قیمت فلز زرد در 
س��ه جلسه گذش��ته یک درصد 

افزایش یافته بود.
این کاهش قیمت در روز قبل 
از آغ��از تعطیالت ی��ک هفته ای 
در چی��ن ب��ه دلی��ل تعطیالت 
س��ال نوی چینی رخ می دهد و 
پس از این تعطیالت به احتمال 
قیم��ت طال ب��ا افت بیش��تری 
مواج��ه خواهد ش��د، زیرا میزان 
این کش��ور کاهش  خریده��ای 

می یابد.
خرید طالی چین در آس��تانه 
س��ال نوی چینی، تاثیری مثبت 
بر قیمت طال داشته است. مردم 
چین در این ایام به یکدیگر طال 

هدیه می دهند.
دیگ��ر عام��ل تقوی��ت قیمت 

ط��ال، تح��والت در اروپ��ا بوده 
که موجب افزای��ش تقاضا برای 
س��رمایه گذاری در بازار فلز زرد 

شده است.
گفت وگوها بین وزرای دارایی 
یون��ان و ح��وزه ی��ورو در مورد 
بح��ران بده��ی این کش��ور روز 
دوش��نبه شکس��ت خورد و آتن 
پیشنهاد تمدید شش ماهه بسته 
کمک مالی بین المللی را رد کرد.

شکس��ت فوری و غیرمنتظره 
ای��ن مذاکرات، تردیدها در مورد 
آینده یون��ان در ح��وزه یورو را 

افزایش داده است.
س��رم��ایه گ��ذاران معم���وال 

تح��والت  وق��وع  هنگام��ه  در 
اقتص��ادی نامش��خص و زمان��ی 
نظیر  پرریسک تر  دارایی های  که 
بازار س��هام آس��یب می بیند، به 
ب��ازار طال روی می آورن��د. اما با 
توجه ب��ه تبعات ش��دید خروج 
یون��ان از حوزه ی��ورو، بازارها به 
ط��ور کل��ی تص��ور می کنند که 
 دو ط��رف در نهای��ت ب��ه توافق 

خواهند رسید.
افزای��ش ارزش دالر بر قیمت 
ط��ال تاثیر منفی گذاش��ته، زیرا 
طال را برای دارندگان سایر ارزها 

گران تر کرده است.
کاهش ارزش یورو و پیش بینی 

افزایش نرخ به��ره در آمریکا در 
سال جاری از عوامل رشد ارزش 

دالر بوده اند. 
از س��وی دیگ��ر، تحلیلگ��ران 
بارکلیز معتقد هس��تند بازار طال 
در ح��ال تغییر تمرک��ز خود به 

سمت بازار هند است. 
با نزدیک  به گزارش کیتک��و، 
چین��ی  جدی��د  س��ال  ش��دن 
معتق��د  بارکلی��ز  تحلیلگ��ران 
هستند، بازار طال در حال تغییر 
تمرکز خود به س��مت بازار هند 
است. دولت هند در حال حاضر 
مش��غول تصمیم گیری در مورد 
یا ن��دادن تعرفه  کاه��ش دادن 

واردات طالس��ت. تعرفه واردات 
ط��ال در جهت کاهش کس��ری 
تراز جاری هند در س��ال 2013 
از دو درصد به 10 درصد افزایش 

یافته بود. 
با این ح��ال، کاه��ش قیمت 
نفت و در نتیجه کاهش کس��ری 
بودجه و تراز جاری گمانه زنی ها 
را در مورد کاهش تعرفه واردات 
طال افزایش داده اس��ت . دولت 
هند روز 28 فوریه س��ند بودجه 

را ارائه خواهد کرد.
 کارشناس��ان بارکلی��ز اضافه 
کردند، کاه��ش تعرفه طال برای 
واردات ط��ال در هن��د می تواند 
قیم��ت  ط��ال را در می��ان مدت 
تح��ت تاثیر ق��رار ده��د. اما در 
بلند مدت از آن جهت که س��طح 
ذخایر طال در هند در سطح قابل 
قبولی اس��ت کاهش تقاضا را در 

پی دارد.
 قیمت طال برای تحویل در ماه 
آوریل در بازار هند با 0.27 درصد 
افزای��ش به 26 هزار و 750 روپیه 
در هر 10 گرم رس��ید. همچنین 
10 گ��رم طال برای تحویل در ماه 
ژوئن با 47 روپیه افزایش در سطح 
قیمت��ی 26 ه��زار و 912 روپیه 

معامله شد.

در چن��د روز گذش��ته خبری 
مبنی بر ع��دم وصول چک های 
رم��زدار بع��د از س��اعت 13 از 
سوی برخی رسانه ها مطرح شد، 
آن ط��ور که گفته ش��ده، در این 
بخشنامه بانک مرکزی بانک ها را 
موظف کرده تا قبل از ساعت 13 
فعالیت ه��ای مرتبط با چک های 

رمزدار را انجام دهند.
اقتصادنی��وز،  گ��زارش  ب��ه 
چک های رمزدار از س��وی بانک 
مب��دا ب��ه تقاضای مش��تری در 
وجه حساب شخص مشخص به 
بانک مقصد صادر می شود و تنها 

قابلیت واریز به حس��اب نامبرده 
را دارد.

اف��راد بیش��تر از ای��ن چک ها 
ب��رای س��رعت عم��ل در انتقال 
وجه تا قب��ل از تولد عابربانک ها 
و اینترنت بانک به شدت استفاده 
می کردند ک��ه در حال حاضر از 
این چک ها در معامالت سنگین 
که اف��راد ب��ا یکدیگر آش��نایی 
ندارند، همچون معامالت خانه و 

ماشین استفاده می شود.
یک فعال بازار در رابطه با چک 
رم��زدار و بخش��نامه اخیر بانک 
مرکزی ب��ه اقتصادنیوز گفت: با 

اینترنت بانک،  روی کار آم��دن 
سیس��تم س��اتنا و ... چک ه��ای 
رم��زدار در موارد خاص همچون 
معامل��ه زمین و خانه اس��تفاده 

می شود.
او ادامه داد: با وجود ساعت کار 
بانک ها که تا س��اعت ح��دود دو 
بعد ازظهر است، بخشنامه دریافت 
چک رمزدار تا قبل از س��اعت 13 

چیز عجیب و غریبی نیست.
در همین رابطه یک کارشناس 
پولی و بانکی بیان کرد: احتمال 
م��ی رود بخش��نامه اخی��ر بانک 
مرکزی در پی آن باشد تا بانک ها 

اداری حس��اب های  در س��اعت 
مابین خود را از طریق حس��اب 

پایاپای تسویه کنند.
حسینی هاشمی  سید بهاالدین 
در گفت و گو ب��ا اقتصادنیوز بیان 
کرد: با توجه به تجربه ش��خصی 
احتمال می رود بخش��نامه اخیر 
تس��ویه حساب های  راستای  در 
بی��ن بانک��ی در س��اعت اداری 
باش��د و این فعالیت از باز ماندن 
حساب در بین بانک ها جلوگیری 

می کند.
او ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه بانک 
تس��ویه  مس��ئولیت  مرک��زی 

حس��اب های پایاپای را بر عهده 
دارد،  ادامه داد: با این بخش��نامه 
از حس��اب  بی��ش  برداش��ت  از 
مش��ترک بین بانک ها جلوگیری 
خواهد شد و این در حالی است 
که بانک ها تا حدود س��اعت 14 

فعال هستند.
این کارش��ناس پولی و بانکی 
افزود: احتم��اال این موضوع یک 
دستورالعمل باشد و در سیستم 
نظارتی بان��ک مرکزی جایگاهی 
نداشته باش��د و احتمال می رود 
بانک ه��ا ب��ه این توافق دس��ت 

یافته اند. 

چرا چک های رمزدار از ساعت 13 به بعد وصول نمی شوند؟ 

عید چینی ها مانع کاهش قیمت طال نشد

چهارشنبه
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اختصاص ۵ هزار میلیارد ریال برای 
افزایش سرمایه بانک های دولتی

نمایندگان به دولت اجازه دادند، تا س��قف پنج هزار 
میلیارد ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده س��هام 
دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری را به عنوان 

افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص دهد.
به گزارش فارس از صحن مجلس شورای اسالمی، 
نماین��دگان در ادام��ه بررس��ی جزییات الیحه بودجه 
94 کل کش��ور بن��د)ق( از تبص��ره 3 م��اده واحده را 
تصوی��ب کردند. بر این اس��اس به دول��ت اجازه داده 
می شود تا سقف پنج هزار میلیارد ریال وجوه حاصل 
از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های 
مشمول واگذاری را به افزایش سرمایه بانک های دولتی 

اختصاص دهد. 
همچنین بند الحاقی یک نیز به تصویب رس��ید که 
عنوان شده به وزارت نیرو اجازه داده می شود اراضی 
مسیل های ناشی از عوامل طبیعی و غیر طبیعی را که 
به صورت متروکه در محدوده خدمات ش��هری به جا 
مانده است و امکان وقوع سیالب در آنها وجود ندارد، 
از طری��ق مزای��ده عمومی به فروش رس��انده و درآمد 
حاصل از فروش این اراضی را به حساب عمومی نزد 

خزانه داری کل کشور واریز کند.

افزایش 2.۵ درصدی سهم منابع 
بانک صادرات تا پایان سال

 مدیرعام��ل بانک صادرات از افزایش 2.5 درصدی 
س��هم منابع بانکی، تامین یک میلیون دالر برای دو 
پروژه پتروش��یمی، فعال ش��دن گروه مالی صادرات و 

پوشش مناسب سود هرسهم سال جاری خبر داد.
ب��ه گ��زارش اقتصادنی��وز، محمدرض��ا پیش��رو، با 
بی��ان اینک��ه همچنان به وظای��ف مدیریتی خود در 
بان��ک صادرات ادامه می ده��د، در رابطه با مهم ترین 
برنامه ه��ای مدنظر اظهار کرد: طبق برنامه ریزی های 
به عمل آمده سهم منابع بانکی بانک صادرات تا پایان 
اسفند 2.5 درصد افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، 
برنامه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و 

ارائه تسهیالت خرد پیگیری و انجام می شود.
وی اف��زود: همچنی��ن از طری��ق ش��رکت ان��رژی 
س��پهر برای دو پروژه صنایع پتروش��یمی س��بالن و 
سرمایه گذاری سیراف انرژی یک میلیون دالر تامین 
منابع شده است. این دو پروژه با هدف تولید متانول، 
دارای 40 درصد پیش��رفت کاری بوده و از وضعیت 
مناسبی برخوردارند. پیش بینی می شود، این دو پروژه 

تا 2.5 سال دیگر به بهره برداری می رسند.
مدیرعام��ل بان��ک ص��ادرات با اینکه گ��روه مالی 
صادرات هم اخیرا شروع به کار کرده درباره وضعیت 
پیش بینی س��ود هر س��هم سال جاری )14 تومان( به 
بورس پ��رس گف��ت: طبق عملکرد 10 ماهه پوش��ش 
س��ود س��ال جاری بانک صادرات از وضعیت مناسبی 
برخوردار است و انتظار می رود این سود محقق شود.

پیش��رو اظهار کرد: بانک صادرات همواره به عنوان 
یکی از بازوهای اصلی اقتصاد و تولید کش��ور حرکت 
کرده و در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید 

گام های مثمرثمری را برداشته و خواهد برداشت.

اجرای نظام حسابداری تعهدی از 
ابتدای سال آینده

 ریی��س دی��وان محاس��بات ب��ا بیان اینک��ه برای 
بودجه ریزی عملیاتی باید نظام حس��ابداری تعهدی 
عملیات��ی ش��ود، گف��ت: از ابتدای س��ال آینده نظام 

حسابداری تعهدی اجرا خواهد شد.
به گزارش اقتصادنیوز، امین حسین رحیمی، در دومین 
همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی 
با اش��اره به لزوم توجه به بودجه ریزی عملیاتی اظهار 
کرد: از ابتدای سال آینده نظام حسابداری- تعهدی را 
اجرا خواهیم کرد و در این زمینه دس��تورالعمل هایی 
که از س��وی وزارت امور اقتصاد و دارایی تدوین ش��ده 
به صورت آزمایش��ی در مدت یک س��ال از طرف دیوان 
محاسبات تایید و قابل اجرا است. وی ادامه داد: اگر این 
دستورالعمل ها ایرادهای جزئی داشته باشند، در مدت 
اجرای آزمایش��ی، نقایص آن شناس��ایی و قابل اصالح 
خواهد بود و زمینه شکل گیری نظام حسابداری تعهدی 
را فراهم خواهد کرد. رییس دیوان محاس��بات با بیان 
اینکه حسابداری تعهدی موجب می شود، گزارشگری 
مالی مطلوب و پاسخگویی دولت شفاف شود، گفت: این 
نظام حسابداری عالوه بر این، زمینه اجرای بودجه ریزی 
عملیاتی را ایجاد می کند، زیرا قیمت تمام شده کاال و 

خدمات دقیق تر قابل محاسبه است.
رحیمی با بیان اینکه باید بین منابع و مصارف بودجه 
تناسبی وجود داشته باشد، افزود: هم اکنون بیش از 80 
درصد بودجه کش��ور در بخش جاری مصرف می ش��ود و 
طرحی در مجلس درحال بررس��ی اس��ت تا در صورت 
تصویب بودجه عمرانی طرح های باقی بودجه مورد نیاز 
آن به س��ال آینده منتقل ش��ود. وی با تاکید بر اینکه 
سیس��تم حس��ابداری نقدی اش��تباه است، تصریح کرد: 
نظام حس��ابداری فقط تراز حس��اب و درآمد و هزینه را 
مورد توجه قرار می دهد، در حالی که دستگاه های دولتی 
باید تراز حس��اب بخش عمومی داش��ته باش��ند. رییس 
دیوان محاس��بات افزود: برای اجرای تراز حس��اب بخش 
عمومی باید استانداردهای حسابداری وجود داشته باشد 
که این اس��تانداردها توسط سازمان حسابرسی و وزارت 

امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود.

افزایش نرخ دالر مبادالتی
 نرخ دالر و درهم مبادالتی برخالف پوند انگلیس و 

یورو دیروز با افزایش قیمت روبه رو شده اند.
به گزارش اقتصادنیوز، نرخ 21 ارز مبادالتی دیروز 
با افزایش قیمت روبه رو شد که در کنار آنها 16 نرخ 
روند کاهشی و دو نرخ روند ثبات در پیش گرفته اند.

نرخ دالر مبادالتی برای روز سه شنبه 27630 ریال، 
پوند 42.487 ریال،  درهم امارات 7.523 ریال و یورو 

31.388 ریال اعالم شده است.

بانک پاسارگاد تندیس زرین جایزه 
ملی مدیریت مالی ایران را کسب کرد

بان��ک  پاس��ارگاد در افتخ��اری دیگ��ر موفق به 
کس��ب تندیس زری��ن جایزه مل��ی مدیریت مالی 
ایران )ی��ادواره دکتر غالمرضا اس��المی بیدگلی( 

شد.
طبق ارزیابی  به عمل آمده توس��ط کمیته داوری، 
در پنجمی��ن دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران و 
هشتمین کنفرانس حس��ابداران و مدیران مالی که 
در 11 بهمن ماه در س��الن اجالس سران کشورهای 
اس��المی برگزار ش��د، بانک پاس��ارگاد به عنوان تنها 
سازمان، موفق به کسب باالترین سطح جایزه یعنی 

تندیس زرین شد.
براس��اس ای��ن خب��ر در ای��ن مراس��م ک��ه با 
عنوان یادواره اس��تاد فرهیخت��ه، دکتر غالمرضا 
مدیری��ت  پیشکس��وتان  از  بیدگل��ی  اس��المی 
مال��ی کش��ور برپا ش��د، دکتر عب��اس آخوندی، 
مرتضی بان��ک،  دکت��ر  و شهرس��ازی،  راه  وزی��ر 
مع��اون کل سرپرس��ت نهاد ریاس��ت جمهوری و 
از مدیران و مس��ئوالن حضور داش��تند،  جمعی 
بانک پاس��ارگاد ب��ا توج��ه ب��ه عملک��رد مطلوب 
و شایس��ته خ��ود در حوزه ه��ای مدیریت مالی، 
کس��ب  حائ��ز  و...  اقتص��ادی  مال��ی،  ش��فافیت 

تندیس زرین این جایزه ش��د.
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در طول برگ��زاری این 
جایزه از ابتدا تاکنون، برای نخس��تین بار اس��ت که 
یک سازمان موفق به کسب تندیس زرین این جایزه 

شده است.
گفتنی است برگزاری جایزه مدیریت مالی ایران از 
سال 1389 بسترساز بهبود و ارتقای سطح مدیریت 
مال��ی و اقتص��ادی در ش��رکت ها و س��ازمان های 

شرکت کننده شده  است. 
ای��ن جایزه ب��ا اه��داف حمایت مدیری��ت مالی 
حرفه ای در مس��یر دس��تیابی به جایگاه واقعی در 
ش��رکت ها و سازمان ها، تشویق و ترغیب شرکت ها 
برای انج��ام خودارزیابی و ش��ناخت نقاط قوت و 
ضع��ف و زمینه ه��ای بهبود، ایجاد فض��ای رقابتی 
مناسب و حرفه ای شرکت ها و سازمان های ایرانی، 
تعری��ف راهب��ردی از مدیریت مال��ی و اقتص��ادی 
سازمان در جهت دس��تیابی به اهداف استراتژیک 
و معرفی و قدردانی از ش��رکت ها و س��ازمان های 
برت��ر در حوزه های مالی و اقتص��ادی و همچنین 
فراه��م کردن ام��کان تب��ادل تجربه ه��ای موفق 

مدیران مالی برگزار می ش��ود.

بانک نامه

سکه 976.000  تومان
صرافان بازار ارز و س��که  نرخ ه��ر دالر آمریکا را 
3.408 تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

جدید را 976.000تومان تعیین کردند.
ه��ر یورو در بازار آزاد  3.908تومان و هر پوند نیز 

با 5.280  تومان قیمت خورد . 
همچنین هر نیم س��که 494.000تومان و هر ربع 

سکه 268.000 تومان فروخته شد .
هر س��که یک گرم��ی 170 هزار توم��ان خرید و 
فروش شد و هر گرم طالی 18 عیار 99.634تومان 

قیمت خورد .
هر اونس طال در بازار جهانی  12.221دالر بود.

نرخ سکه و طال

قیمتنوع ارز 

3.408دالر آمریکا

3.908یورو

5.280پوند انگلیس

2.780دالر کانادا

937درهم امارات

3.695فرانک سوئیس

1.408لیر ترکیه

925ریال عربستان

995رینگت مالزی

11.600دینار کویت

557یوآن چین

57روپیه هند

291.000ین ژاپن

2.79دینار عراق

نرخ ارز نقدی

قیمتنوع 

12.221اونس طال

432.000مثقال طال

99.634طالی 18 عیار

974.000سکه طرح قدیم

976.000سکه طرح جدید

494.000سکه نیم

268.000سکه ربع

170.000سکه گرمی

نسیم نجفی
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دولت نمي تواند 
بخش خصوصي را احيا کند

حس��ین س��لطانی نیا، س��خنگوی کانون کارآفرینان 
توس��عه گرا معتقد اس��ت ک��ه دولت نم��ی تواند بخش 
خصوص��ی را احیا کند، بلکه این بخ��ش باید با تکیه بر 
ظرفیت های خود احیا شود. حسین سلطاني نیا، سخنگوي 
کانون کارآفرینان توس��عه گرا با بیان اینکه اتاق بازرگاني 
مطل��وب داراي یک س��ري ویژگي اس��ت، گفت: تحقق 
توس��عه اقتصادي کش��ور با محوری��ت بخش خصوصي 
در راس��تاي تامین منافع مالي، تبیی��ن و ترویج اقتصاد 
مقاومتي، بسط فرهنگ کارآفریني، تبیین و ترویج مباني 
اقتصاد بازار به عنوان محور توسعه، ایجاد فضاي امن براي 
بخ��ش خصوصي، تصمیم گیري براس��اس خرد جمعي، 
مستقل بودن از دولت و سایر نهادهاي حکومتي، مبارزه 
براي توس��عه کسب وکار س��الم و رقابتي، مبارزه با فساد 
و رانت خ��واري، مورد توجه قرار دادن تولید و اش��تغال و 
گس��ترش رقابت پذیري و مبارزه با انحصار از ویژگي هاي 
یک ات��اق مطلوب اس��ت. او با اش��اره ب��ه اینکه بخش 
خصوصي از 100 س��ال قبل تاکنون در کش��ور مغفول 
مانده، بیان کرد: اتاق بازرگاني باید به دنبال احیاي بخش 
خصوصي باش��د. اعضاي اتاق بازرگاني باید در برابر همه 
نامالیمات مي ایس��تادند تا بخش خصوصي در کشور به 
محور تبدیل شود اما این وظیفه خود را به درستي انجام 
ندادند. سلطاني نیا با مطرح کردن این پرسش که چرا اتاق 
بازرگاني در برابر دولت هایي که قانون ضد بخش خصوصي 
تصویب و اجرا کردند، س��کوت کرد؟ گفت: هیات رییسه 
ات��اق بازرگاني یک روز دنبال مدل اقتصادي چین رفت، 
روز دیگ��ر به دنبال اقتصاد نهادگ��را و یک روز به دنبال 
تعام��ل با دولت اما پیگیر احی��اي بخش خصوصي نبود. 
سخنگوي کانون کارآفرینان توسعه گرا با تاکید بر اینکه 
در کش��وري که بخش خصوصي محل��ي از اعراب ندارد، 
وظیفه اصلي اتاق احیاي بخش خصوصي است، تصریح 
کرد: قطعا وظیفه اتاق بازرگاني صرفا دعوت از وزیر نیست 
و اینکه بعد از جلسه هر کس به دنبال کار خود برود. هیچ 
دولتي نمي تواند بخش خصوصي را احیا کند، بلکه بخش 
خصوصي باید با تکیه بر ظرفیت ها و توان خود احیا شود. 
او با اش��اره به اینکه بخ��ش خصوصي از دولت انتظاراتي 
دارد، تاکی��د ک��رد: از دولت انتظار م��ي رود بر بانکداري 
آشفته، بورس و صنعت ورشکسته نظارت و دخالت کند. 
همچنی��ن این انتظار از دولت وجود دارد که پول نفت را 

صرف سرمایه گذاري و اشتغال بخش خصوصي کند.

احیاي بخش خصوصي، مبارزه با فساد و 
انحصار، ایج��اد رقابت پذیري و ایجاد فضاي 
امن ب��راي بخش خصوصي از جمله اهدافي 
هس��تند که کانون کارآفرینان توس��عه گرا 
براي ات��اق بازرگاني، کش��اورزي، صنایع و 

معادن ترسیم کرده است.
تعدادي از موسس��ان این کانون با حضور 
در روزنام��ه فرصت امروز درب��اره اهداف و 
برنامه هاي خود س��خن گفتن��د. در ابتداي 
این جلس��ه، به��رام ش��هریاري عضو هیات 
موس��س این کانون، اظهار کرد: کش��ور از 
نظر اقتصادي در حال گذار اس��ت و این گذار 
دس��ت ما نیس��ت، زیرا وضعیت نفت از این 
بهتر نخواهد ش��د و پولي دیگر وجود ندارد. 
ای��ران در دو مقطع از نظر ف��روش نفت به 
ثروت رسید که در هر دو مرحله این ثروت 
از بین رفت، یک بار پیش از انقالب اسالمي 
و بار دیگ��ر در زمان دولت هاي نهم و دهم. 
در این ش��رایط مي خواهیم ه��م رکود را از 
بی��ن ببریم و هم ت��ورم را کاه��ش دهیم. 
بنابراین هیچ چاره دیگري به غیر  از حضور 

سرمایه هاي خارجي در کشور نیست.

حض��ور  احتم��ال  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  او 
س��رمایه هاي خارجي در کش��ور بسیار زیاد 
اس��ت، گفت: اگر دیر بجنبی��م این فرصت 
را از دس��ت خواهیم داد. اکنون زماني است 
که بای��د نقش مان را در اقتص��اد ایفا کنیم 

و ای��ن نقش بیش��تر در تدوی��ن برنامه هاي 
کالن اقتصادي اس��ت. بخش خصوصي باید 
با برنامه و اندیشه این شرایط را سامان دهد 

و از این فرصت استفاده بهینه کند.
ش��هریاري با تاکید بر اینک��ه اکنون یک 

ب��ازار یک میلی��اردي اطراف ایران اس��ت، 
تصری��ح کرد: ب��ا توجه به موقعیت کش��ور، 
ایران براي کس��اني که قصد سرمایه گذاري 
دارند بسیار جذاب اس��ت و ما فقط باید به 
زیرساخت ها توجه کنیم. پیش بیني من این 

است که ایران تا 10 سال آینده با آنچه که 
امروز مي بینیم بسیار متفاوت است.

او ب��ا اش��اره به س��ابقه تش��کیل کانون 
کارآفرین��ان توس��عه گرا بیان ک��رد: یکي از 
اه��داف ما این اس��ت که اج��راي اصل 44 
قانون اساس��ي را به ش��کل واقعي خودش 
برگردانیم و ب��ه حکمفرمای��ی خصولتي ها 
و ش��به دولتي ها پایان دهی��م. ما به دنبال 
شفاف س��ازي هس��تیم و اعتقاد نداریم که 
فس��اد فقط در دولت وجود دارد بلکه فساد 
در بخش خصوصي هم هست، بنابراین یکي 
از اهداف ما مقابله با فساد همه جانبه است.
محمدحسن کرمانی یکی دیگر از اعضای 
هی��ات موس��س کارآفرینان توس��عه  گرا با 
اشاره به سیستم اقتصاد دولتی گفت: وقتی 
اقتص��اد دولتی اس��ت نمی توان ب��ه آینده 
خوش بین بود، درس��ت ش��دن این اقتصاد 
ب��ه پیگیری و جدیت نی��از دارد. وی افزود: 
اینکه افراد دولتی به عنوان بخش خصوصی 
وارد اتاق شوند، کمکی به اقتصاد نمی کند. 
کرمانی تصریح ک��رد: باید اعضا دقت کنند 
به نماین��دگان واقعی بخ��ش رأی دهند تا 

اقتصاد خصوصی نیز گسترش یابد.

اعضاي کانون کارآفرينان توسعه گرا با حضور در روزنامه فرصت امروز مطرح کردند 

بخش خصوصي بايد خود را احيا کند
دیدگاه

موس��س بان��ک اقتصاد نوی��ن، پیش بین��ي کرد که 
هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگاني، صنایع، معادن 
و کش��اورزي تهران نس��بت ب��ه دوره هاي گذش��ته با 

استقبال بیشتري روبه رو شود.
محم��د  س��ید  ام��روز«،  »فرص��ت  گ��زارش  ب��ه 
صدرهاشمي نژاد عضو هیات موسس کانون کارآفرینان 
توس��عه گرا با اش��اره به ثبت نام بی��ش از 250 نفر در 
انتخاب��ات پیش روي ات��اق بازرگاني گف��ت: ثبت نام 
این تعداد کاندیدا ک��ه از طیف هاي مختلف اقتصادي 
و از کس��ب وکارهاي مختلف هس��تند، نشان مي دهد 
مش��ارکت در این دوره انتخابات بیش از گذشته است 
و بخ��ش خصوصي به این نتیجه رس��یده از فرصت و 
ظرفیت قانوني که در اتاق بازرگاني براي ارائه مشاوره 
راهگش��ا به س��ه قوه پیش بیني ش��ده، بهت��ر و البته 

درست تر از گذشته استفاده کند.
او با بیان این که کانون کارآفرینان توسعه گرا در این 
دوره از انتخابات فهرس��تی 40 نف��ره ارائه مي کند، از 
برنامه ری��زي دقیق براي فعالیت کان��ون مزبور پس از 
انتخابات به عن��وان یک تش��کل غیردولتي اقتصادي 
خب��ر داد و اظهار کرد: چه در انتخابات پیش رو پیروز 

ش��ویم و چه مغلوب، در هر صورت کانون کارآفرینان 
توس��عه گرا فعالی��ت خود را ادامه خواهد داد و س��عي 
مي کن��د حتي ب��ه ات��اق بازرگاني هم ب��راي عملکرد 
درست و رفع دغدغه هاي بخش خصوصي کمک کرده 

و راهکار ارائه کند.
صدر هاش��مي نژاد در تحلیل عملکرد اتاق بازرگاني 
در چهار س��ال گذش��ته بیان کرد: آنچ��ه مغفول واقع 
ش��ده، در اختیار اتاق و فعاالن اقتص��ادي نبوده بلکه 
مشکل اساس��ي جهت گیري اقتصاد کالن کشور بوده 
که نه تنها مغفول واقع ش��ده بلکه منحرف شده است. 
در ش��رایطي که چنین وضع��ي به وجود آم��ده، اتاق 
بازرگان��ي نقش مهمي دارد. حال بحث این اس��ت که 
نمي توان گفت ش��رایط فراهم نبوده، بلکه جهت گیري 
کش��ور در سمت و س��وي دیگري بوده است؟ هیچ کس 
نمي توانس��ت قضاوت کند که اتاق مي توانست تغییري 
ایج��اد کند یا خیر. به ان��دازه  اي تنش و بي برنامگي در 

اتاق حاکم بود که اتاق باید به اقداماتي دس��ت مي زد، 
ول��ي واقعا نمي توانیم بگوییم موث��ر بود یا خیر. کلیت 
ات��اق بازرگاني باید اقدامي حداقل در مقابل رفتارهاي 
تخریبي در اقتصاد کش��ور انجام مي داد و آن اقدام در 

اتاق بازرگاني صورت نگرفت.
مدیرعامل گروه ساختماني استراتوس افزود: مشکل 
این اس��ت که حتي کس��اني ک��ه در بخش خصوصي 
هس��تند بینابیني فکر مي کنند. یعني بخش خصوصي 
هم فکر مي کند دولت باید نقش پررنگي داش��ته باشد. 
به زبان مي گویند دولت نقش نداش��ته باش��د و حتي 
دولت هم مي گوید، ول��ي در عمل فکر مي کنند ایران 
نمي چرخد مگر آنکه دولت کاري کند. تا وقتي که امید 
به دولت اس��ت اقتصاد این کشور درست شدني نیست. 
زماني که به این نتیجه رسیدیم که دولت نباید کاري 
کند و به خودمان امید بس��تیم مي توان به کشور امید 
بس��ت. اتاق بازرگاني در بهتری��ن حالت وزرا را دعوت 

مي کند تا با آنها صبحان��ه بخورند. در صبحانه خوردن 
وزیر با اعض��اي هیات نماین��دگان نمي گویند وظیفه 
دولت یا مردم چیس��ت بلکه مشکالت جزئي را مطرح 
مي کنند و وزی��ر هم جوابي مي ده��د. آن هایي که به 
صبحان��ه مي آیند فکر مي کنند به ص��ورت فرمالیته در 
جلس��ه  اي ش��رکت کرده اند و زماني که از جلسه خارج 
مي شوند مي گویند از دس��ت بخش خصوصي خالص 
شدیم. اتاق بازرگاني هم با افتخار مي نویسد که با فالن 

وزیر صبحانه خورده ایم، ولي مشکلي حل نمي شود.
صدر هاش��مي نژاد در پاس��خ به این پرسش که چه 
راهکاري را براي توس��عه اقتصادي کش��ور پیش��نهاد 
مي ده��د، گف��ت: راه حل پیش��نهادي این اس��ت که 
توسعه اقتصادي کش��ور در راستاي منافع ملي دست 
بخش خصوص��ي باش��د و در این مس��یر راهبردهایي 
مورد نیاز اس��ت که نخس��تین آن رقابتي بودن اقتصاد 
است. رقابتي بودن اقتصاد یعني هیچ بخش غیررقابتي 
بر اثر تبصره اي وجود نداش��ته باش��د. هر گوشه  اي که 
غیررقابتي بود فساد از همان جا به کشور وارد مي شود. 
رقابت براي توس��عه علمي و فاسد نشدن اقتصاد است. 

توسعه علمي فقط در رقابت اتفاق مي افتد. 

پيش بيني موسس بانک اقتصاد نوين: 

استقبال بيشتر از انتخابات اتاق نسبت به دوره هاي گذشته

عسل داداشلو



راه  آزاد  از  قطعه  نخس��تین 
حال��ی  در  ح��رم  ت��ا  ح��رم 
اوای��ل اس��فندماه ب��ا حضور 
می شود  افتتاح  رییس جمهور 
ک��ه این پروژه ق��رار بود چند 
م��اه زودتر ب��ه بهره ب��رداری 
برسد اما وزیر راه و شهرسازی 
ترجی��ح داد افتتاح این پروژه 
پس از اتمام کامل پیش��رفت 

فیزیکی آن انجام شود. 
در دولت گذش��ته بسیاری 
از پروژه ه��ا پی��ش از پای��ان 
یافتن و رس��یدن به پیشرفت 
فیزیکی کامل افتتاح شدند و 
همین امر سبب شد تا برخی 
از ای��ن پروژه ها باوجود افتتاح 
تا ام��روز نیز قابل بهره برداری 
نباش��ند ک��ه از جمل��ه آنه��ا 
 می توان به فاز چهارم آزاد راه 
تهران - شمال اشاره کرد که 
همچنان مس��دود است. اما با 
پایان یافت��ن عملیات اجرایی 
قطع��ه اول آزاد راه ح��رم ت��ا 
حرم، بخش��ی از این آزاد راه 
ک��ه قم را به گرمس��ار متصل 
خواه��د ک��رد، پنجم اس��فند 
م��اه س��ال جاری ب��ا حض��ور 
ری�ی�س ج�مه��ور کش��ورمان 
افتتاح خواهد ش��د. این پروژه 
در 21 اسفندماه 1391 یعنی 
دو سال پیش با سرمایه دولت 
و ق��رارگاه خات��م االنبیا آغاز 
ش��ده بود و ب��ا پای��ان یافتن 
آخری��ن مراح��ل کار اجرایی 
در روزهای ابتدایی ماه آینده 
رس��ما زیر بار ترافیک خواهد 

رفت.
البته ذکر این مطلب خالی 
از لطف نیس��ت ک��ه قطعات 
دیگ��ر این پ��روژه هن��وز در 
ج��ذب  و  مطالع��ه  مرحل��ه 
داش��ته  قرار  س��رمایه گذاری 
و وارد مرحل��ه اجرایی نش��ده 
است. براس��اس آنچه شرکت 

س��اخت و توس��عه زیربناهای 
کشور اعالم کرده، هزینه کل 
ساخت قطعه 152 کیلومتری 
قم به گرمس��ار 690 میلیارد 
تومان بوده که در این بین 60 
درصد از آورده را دولت و 40 
االنبیا  درصد را ق��رارگاه خاتم 
فراهم کرده اس��ت. همچنین 
پیمان��کاری ای��ن پ��روژه که 
س��اخت و تکمیل آن نزدیک 
به دو سال زمان برده بر عهده 
ق��رارگاه خات��م االنبی��ا بوده 
اس��ت. طرح اولی��ه این پروژه 
به ش��کلی طراحی ش��ده که 
پس از س��اخت کامل قطعات 
این پروژه اس��تان تهران، قم، 
س��منان و خراسان رضوی به 
یکدیگر متصل خواهند شد و 
بخش��ی که قرار است افتتاح 
ش��ود در ابتدا با س��اخت آزاد 
راه قم – کاش��ان آغاز ش��ده 
و س��پس با اتصال به بزرگراه 
تهران – گرمس��ار وارد مسیر 
اصلی مش��هد خواهد ش��د. از 
س��وی دیگر، یکی از مس��ائل 
اصلی که اهمی��ت پروژه های 
ایجادی در کش��ور را مشخص 
س��ودآوری  بح��ث  می کن��د 
آن و مل��ی ب��ودن پ��روژه از 

لحاظ اهمیت اس��ت که طبق 
برآوردهای انجام ش��ده زمان 
بازگش��ت س��رمایه این پروژه 
23 س��ال خواهد بود که سه 
س��ال از آن در زمان ساخت و 
20 سال در زمان بهره برداری 
تخمین زده ش��ده است. یکی 
دیگ��ر از مزای��ای بهره برداری 
پ��روژه کاه��ش 85  ای��ن  از 
کیلومت��ری مس��یر ق��م ب��ه 
گرمسار است که به این ترتیب 
ح��دود 90 دقیقه از زمان این 
سفر برای خودروهای سواری 
کاس��ته خواهد شد. در همین 
راس��تا محمد فی��روزی، دبیر 
مجلس  عم��ران  کمیس��یون 
درب��اره  اس��المی  ش��ورای 
سودآوری و چگونگی عملکرد 
این پ��روژه به »فرصت امروز« 
گف��ت: در ح��ال حاضر حجم 
ترافی��ک باالیی را از س��مت 
ب��ه مش��هد مقدس  جن��وب 
داریم که ای��ن پروژه می تواند 
تا حدودی از بار ترافیکی این 

منطقه کم کند. 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
بهره ب��رداری از ای��ن پ��روژه 
مس��افت را کاه��ش خواه��د 
داد، اظه��ار کرد: ب��ا توجه به 

برآورده��ای انجام ش��ده این 
پ��روژه را می ت��وان از لح��اظ 
آورده اقتصادی تقریبا مقرون 
به صرفه دانس��ت. وی افزود: 
اگر تخصیص اعتبارات توسط 
پروژه ها  این گون��ه  ب��ه  دولت 
و به ط��ور وی��ژه آزادراه حرم 
تا حرم بیش��تر ش��ود و بتوان 
در زمانی کوت��اه این پروژه را 
به ط��ور کامل ب��ه مرحله اجرا 
رس��اند، مزایای بسیار زیادی 
را برای تردد به مشهد مقدس 

ایجاد خواهد کرد. 
ک��م  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
ب��ودن حجم اعتب��ارات برای 
ساخت و س��از در کشور گفت: 
با اعتباراتی که در حال حاضر 
در کش��ور وجود دارد، افتتاح 
هزینه های  پروژه های جدی��د 
س��نگینی روی دوش دول��ت 
می گذارد که دول��ت از انجام 
برخی از آنها مس��تاصل است. 
وی ادامه داد: به همین دلیل، 
دول��ت در دوره فعلی اولویت 
پروژه های��ی  روی  را  خ��ود 
گذاش��ته ک��ه ی��ا پیش��رفت 
فیزیک��ی بی��ش از 80 درصد 
داشته باشند یا اینکه به عنوان 
پروژه های اولویت دار در بحث 

ملی تعیین  شوند. 
از سوی دیگر، این آزادراه که 
در زمان ساخت بیشتر از 1200 
و در زم��ان بهره برداری بیش از 
400 فرصت شغلی ایجاد کرده 
به عن��وان یک��ی از اصلی ترین 
اهداف دولت در زمینه افزایش 
ایمنی راه ه��ا، کاهش ترافیک 
جاده های منته��ی به پایتخت 
و کاهش آالینده های زیس��ت 
محیطی ب��ه حس��اب می آید. 
سفر ساالنه چند میلیون ایرانی 
به مش��هد و ق��رار گرفتن مرز 
ترانزیتی س��رخس در اس��تان 
خراس��ان، ای��ن راه اصل��ی را 
به عن��وان متصل کننده کریدور 
شمال به جنوب و مرکز کشور 
فع��ال خواه��د ک��رد و انتظار 
می رود ب��ا افتتاح تمام قطعات 
ای��ن پ��روژه به عن��وان یکی از 
اصلی ترین راه ه��ای مواصالتی 
کش��ور وارد چرخه شریان های 

اصلی ایران شود. 
بنابرای��ن ب��ا افتت��اح ای��ن 
پ��روژه یکی از مس��ائل اصلی 
ک��ه وزارت راه و شهرس��ازی 
ب��ا آن درگی��ر خواه��د ب��ود 
اجرای��ی س��اختن مابقی این 
پروژه خواهد بود که براساس 
اع��الم عباس آخون��دی، وزیر 
راه و شهرس��ازی کار اجرایی 
ای��ن  روی دو قطع��ه دیگ��ر 
ب��ا  را  گرمس��ار  ک��ه  آزاد راه 
مس��افتی 120کیلومت��ری به 
س��منان و نیش��ابور و پ��س 
آزاد راه��ی  طری��ق  از  آن   از 
ب��ه مش��هد  80 کیلومت��ری 
متص��ل می کن��د در آینده ای 
آغ��از خواهد ش��د.  نزدی��ک 
هرچند زمان افتتاح این پروژه 
اندکی به تعویق افتاد اما نکته 
بهره ب��رداری  امیدوار کنن��ده 
در مدت دو س��ال از پروژه ای 
 اس��ت که به سرنوشت آزادراه 

تهران – شمال دچار نشد. 
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رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی عنوان کرد

گسترش مناطق گردشگری 
در روستاها

ریی��س بنیاد مس��کن انق��الب اس��المی گفت: با 
هم��کاری مش��ترک می��ان بنیاد مس��کن انقالب و 
س��ازمان امور اراضی کشور هیچ مانعی برای توسعه 
منطقی روس��تاها و مناطق گردشگری در آنها ایجاد 

نخواهد شد. 
علیرض��ا تابش اظهار کرد: امض��ای این تفاهم نامه 
س��رآغاز یک همکاری گسترده و مشترک در سطح 
اس��تان ها و شهرس��تان ها خواهد بود. وی افزود: به 
این ترتیب به حفظ اراضی کش��ور و همچنین باغات 

کشاورزی کمک می شود. 
تابش با بیان اینکه بنیاد مس��کن انقالب اسالمی 
به عن��وان متول��ی حفظ روس��تاها و س��ازمان امور 
اراض��ی، همچنین وزارت جهاد کش��اورزی به عنوان 
متول��ی حفظ و احیای اراضی کش��ور عمل خواهند 
کرد، گفت: در نهایت ب��ا برنامه ریزی برای تولیدات 
کش��اورزی همکاری های مش��ترک در ای��ن زمینه 

خواهیم داشت. 
رییس بنیاد مس��کن انق��الب اس��المی در ادامه 
گفت: عمده این همکاری ها بر این پایه استوار است 
که بنیاد مس��کن برای تغیی��ر کاربری اراضی داخل 
محدوده های طرح هادی اس��تعالم های الزم را انجام 

دهد.
وی تاکی��د کرد: این اس��تعالم ها در گذش��ته هم 
انجام می ش��د اما از این به بعد با همت بیش��تری و 
با تمام قوا برای حفظ زمین های کش��اورزی و باغات 

انجام خواهد شد. 
تاب��ش در ادامه گفت: ب��رای تصویب طرح های 
جدی��د ه��ادی در روس��تاها نی��ز قب��ل از اینکه 
ب��ه کمیس��یون های مربوط��ه برویم م��وارد را در 
کمیس��یون هایی با حضور آقایان در س��ازمان امور 
اراض��ی کش��ور خواهیم برد. رییس بنیاد مس��کن 
انقالب اس��المی با اش��اره ب��ه اینکه ب��ا همکاری 
مش��ترک هیچ مانعی برای توسعه منطقی روستاها 
و مناطق گردشگری وجود نخواهد داشت، تصریح 
ک��رد: با همت در یک چارچوب و قواعد خاص و با 
حفظ کاربری اراضی کشاورزی به توسعه روستاها 
کمک خواهی��م کرد، این مس��ئله در حالی اتفاق 
خواهد افتاد که هیچ محدودیتی برای مردم پیش 

نخواهد آمد. 
وی با بیان اینکه در بعضی قس��مت ها خأل قانونی 
و مقررات وجود دارد، گفت: این موارد را بررس��ی و 
آسیب شناس��ی خواهیم کرد و هر جا که خأل قانونی 
وجود داش��ته باشد مشترکا لوایحی تهیه می کنیم و 
آنه��ا را به هیات دولت می فرس��تیم تا مقررات الزم 

وضع شود. 

موافقت مجلس با اعطای تسهیالت 
برای توسعه حمل ونقل

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در نشس��ت 
علنی روز گذش��ته در جریان بررس��ی بخش درآمدی 
الیح��ه بودج��ه 1394، با اعطای تس��هیالت ارزی به 
سرمایه گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح های 
توسعه ای شقوق مختلف حمل و نقل موافقت کردند. بر 
این اساس در بند »ل« تبصره پنج الیحه بودجه سال 
آینده آمده اس��ت: »به صندوق توس��عه ملی در سال 
1394 اجازه داده می شود تا نسبت به اعطای تسهیالت 
ارزی و ریال��ی ب��ه س��رمایه گذاران بخش خصوصی یا 
تعاون��ی ب��رای طرح های توس��عه ای ش��قوق مختلف 
حمل و نق��ل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه 
و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکت های تابعه و 
ذی ربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترس��ی تا 
استهالک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان 
اقدام کند.« به این ترتیب مجلس شورای اسالمی این 
بند از الیحه بودجه س��ال 94 را به تصویب رساند. این 
در حالی است که در بند »ل« تبصره )5(الیحه بودجه 
94 کل کشور پرداخت تس��هیالت ارزی و ریالی ذکر 
شده بود که نمایندگان با حذف کلمه »ریالی« با ارائه 
تس��هیالت فقط به ص��ورت ارزی موافق��ت کردند. در 
همین زمینه عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای 
اسالمی کاهش تلفات س��وانح رانندگی در محورهای 
برون ش��هری را نتیج��ه اقدام های موث��ر وزارت راه  و 
شهرس��ازی خواند و گفت: مجلس با اعطای تسهیالت 
ارزی از محل صندوق توس��عه ملی به بخش خصوصی 
برای توس��عه حمل و نقل کش��ور موافق است. مهرداد 
بائوج الهوتی، گفت: ایمنی س��ازی مسیرها، رفع نقاط 
حادثه خیز، بهسازی و تعویض روکش آسفالت و نصب 
دوربین های هوشمند کنترل سرعت از جمله اقدام های 
موثری بود که حوزه راهداری وزارت راه و شهرس��ازی 
پیگیری کرد تا آمار کشته شدگان در تصادف جاده ای 
نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند که این مسئله 
شایس��ته تقدیر و تشکر است. وی افزود: سهم جاده از 
حمل و نقل کش��ور نزدیک به 90 درصد است بنابراین 
سایر ش��قوق حمل و نقل اعم از ریلی، هوایی و دریایی 
سهمی کمتر از 10 درصد دارند، با این تفاسیر به نظر 
می رسد برای کاهش هرچه بیشتر سوانح رانندگی و به 
تبع آن تلفات تصادفات جاده ای راهی نیست جز آنکه 
حوزه ریلی تقویت شود که این مسئله مورد تاکید وزیر 

راه و شهرسازی قرار دارد. 

تشکیل صف 
کامیون های ترکیه ای در مرز ایران

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری با بیان اینکه 
به دلیل ظرفیت پایین جایگاه سوخت ترکیه هم اکنون 
در مرز این کشور صف کامیون های ترانزیتی و دوجانبه 
تش��کیل ش��ده، گفت: با این حال تردد کامیون های 
ایران��ی عادی اس��ت. به گزارش تس��نیم محمدجواد 
عطرچیان، با بیان اینکه به کامیون های ترانزیتی ترکیه 
سوخت نمی دهیم و باک آنها را در مرز پلمب می کنیم، 
افزود: س��وخت را براساس قیمت  فوب خلیج فارس به 
کامیون های ترکیه ای تحویل می دهیم. وی با اش��اره 
به مذاکره رؤسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران 
و ترکی��ه تصریح کرد: دو طرف برای قیمت س��وخت 
براس��اس فوب خلیج فارس ب��رای کامیون های ترکیه 
)دوجانب��ه( به توافق رس��یدند. وی در پاس��خ به این 
پرسش که قیمت سوخت برای کامیون های دوجانبه 
چه میزانی است، گفت: از کامیون های ترکیه ای که در 
داخل کشور س��وخت گیری می کنند به ازای هر لیتر 
45 سنت یورو دریافت می شود. 30 سنت یورو در مرز 
دریافت و 15 س��نت یورو نیز در جایگاه های سوخت 
گرفته می ش��ود. مدیرکل دفتر ترانزی��ت و پایانه های 
س��ازمان راهداری و حمل ونقل ج��اده ای با تاکید بر 
اینکه قیمت تمام ش��ده گازوئیل ب��رای کامیون های 
ترکیه 45 سنت یورو است، بیان کرد: طرف ترکیه ای 
هم به ما اجازه داد که کامیون های ایرانی با باک پر به 
این کشور وارد شوند. عطرچیان با بیان اینکه توافق دو 
کشور درخصوص تردد کامیون ها با هدف دستیابی به 
حجم 30 میلیارد دالری تجارت صورت گرفته است، 
گفت: ساالنه 35 هزار کامیون ترانزیتی به کشور ترکیه 
تردد می کنن��د و به همین می��زان کامیون ترانزیتی 
ترکی��ه ای از خ��اک جمهوری اس��المی ای��ران عبور 
می کنند. همچنین س��االنه 30 هزار کامیون دوجانبه 

ایرانی به ترکیه تردد دارند. 

قطع��ه یک آزادراه حرم ت��ا حرم به طول 
152 کیلومتر در هفته اول اسفندماه توسط 
رییس جمهور افتتاح می ش��ود و در آن روز 
رییس جمهور کش��ورمان کلن��گ کنارگذر 
جنوب��ی تهران را به ط��ول 156 کیلومتر و 
قطار س��ریع الس��یر قم- اصفهان را هم به 
زمی��ن می زند. به گ��زارش »فرصت امروز« 
علی ن��ورزاد، معاون وزیر راه و شهرس��ازی 
در مراس��م بازدید از آزادراه حرم تا حرم در 
جمع خبرنگاران گفت: هزینه ساخت پروژه 
کنارگذر جنوبی تهران س��ه ه��زار میلیارد 
تومان برآورد و ساخت این پروژه به قرارگاه 

خاتم االنبیا واگذار شده است. 
وی با بیان اینکه سهم قرارگاه در تامین 
مالی این پروژه 70 درصد و س��هم دولت 
30 درصد متناس��ب با پیشرفت فیزیکی 
پروژه اس��ت، گفت: دولت قصد دارد سهم 
خ��ود را در س��اخت پروژه ه��ای عمرانی 
کاه��ش و پروژه ها را ب��ه بخش غیر دولتی 
واگ��ذار کن��د. رییس ش��رکت س��اخت و 
توسعه زیربناهای حمل و نقل ادامه داد: در 
روز افتت��اح قطعه یک آزادراه حرم تا حرم 
حد فاصل قم تا گرمس��ار، پ��روژه راه آهن 

سریع الس��یر قم- اصفهان هم کلنگ زنی 
می شود و خوشبتانهLC این پروژه باز شد. 
نورزاد همچنین با اش��اره به افتتاح قطعه 
یک آزادراه حرم تا حرم گفت:  قطعه یک این 
آزادراه 85 کیلومتر را از مس��یر راه کاهش 
می ده��د و زمان حرکت را برای خودروهای 
س��بک 90 دقیق��ه و ب��رای خودروه��ای 

نیمه سنگین 150 دقیقه کوتاه می کند. 
وی ادامه داد: آزادراه حرم تا حرم شامل 
پنج قطعه اس��ت ک��ه قطعه ی��ک آن در 
فاصله بین قم تا گرمسار با 152 کیلومتر 
وسعت همچنین قطعه دوم آن حد فاصل 
گرمس��ار تا سمنان، قطعه سوم حد فاصل 
س��منان تا س��بزوار قطعه چهارم سبزوار 
ت��ا نیش��ابور و قطع��ه پنجم آن نیش��ابور 
 تا س��ه راهی باغچه اس��ت. مع��اون وزیر 
 راه و شهرسازی همچنین با اشاره به اینکه 
8 پروژه عمرانی را به صندوق توسعه ملی 
برای دریافت تس��هیالت ارائ��ه کرده ایم، 
گفت: صندوق توسعه ملی برای اختصاص 
پنج میلیون یورو تس��هیالت به ش��رکت 
زیرساخت برای احداث هشت پروژه راهی 

اعالم آمادگی کرده است. 

گزارش 2

روحانی کلید 3 پروژه ملی را در یک روز می زند

پدرام صادقی



در میانه فصل زمس��تان، هوا 
چنان بهاری ش��ده که درختان 
ب��ه خواب نرفته بیدار ش��ده اند. 
گویی قیلوله نیم روزی کرده اند 
نه خواب س��نگین زمستانی. در 
ای��ن ش��رایط آب و هوایی، تازه 
به ی��اد زینهارهای��ی می افتیم 
ک��ه متخصصان دلس��وز و آگاه 
از چن��د س��ال پی��ش تاکنون 
ب��ودن  حتم��ی  درخص��وص 
تغییرات اقلیم��ی می داده اند و 
مسئوالن نیز گوش شان بدهکار 
این هشدارها نبوده و نیست. به 
ق��ول رحیم میدانی، معاون آب 
و آبفای وزارت نیرو، این دس��ته 
از مسئوالن یا یک منبع الیزال و 
بی پایان در زیر زمین سراغ دارند 
ی��ا عوام فریبی می کنند. به نظر 
مورد دوم بیشتر صدق می کند. 
مدیریت نادرس��ت منابع آبی 
کش��ور در پی خشکسالی های 
پی در پ��ی و البت��ه بدون راهکار 
مقابل��ه ای ب��ا آن، همچنی��ن 
تغیی��رات اقلیم��ی که بر جهان 
و کش��ور م��ا حاک��م ش��ده، 
موض��وع بح��ران آب و نابودی 
تمدن هزاران س��اله قوم پارس 
را به نظاره نشس��ته اس��ت. هر 
چ��ه جلوتر می روی��م، به مرگ 
نزدیک تر می شویم اما همچنان 
نس��خه پیچی های پزشکان کار 
نابل��د ادام��ه دارد و وض��ع این 
بیمار محتضر بدتر از روز پیش 

می شود. 

کاهش مصرف تنها راه 
برون رفت از بحران نیست

برخی از مدیران کنونی وزارت 
نیرو به مدیریت ناکارآمد منابع 
آب اذع��ان دارن��د و ب��ا اینک��ه 
راه��کار مقابل��ه ب��ا آن را ه��م 
می دانن��د اما بهتری��ن راه حل 
را تنه��ا در کاه��ش مصرف آب 
اع��ام می کنند. کاهش مصرف 
آب بای��د ب��رای تک ت��ک م��ا 
ایرانیانی که در ش��رایط سخت 
و دش��وار نیز وفاداری مان را به 
ای��ن مرز و بوم نش��ان داده ایم، 
اولوی��ت مهم در زندگی روزمره 
باش��د اما مس��ئوالن نیز باید با 
امکانات و منابعی که در اختیار 
دارند، س��همی در مقابله با این 
پدی��ده ایفا کنن��د. جلوگیری 
از ادام��ه س��اخت و گش��ایش 
س��دهای ب��زرگ و کوچکی که 
همچنان در س��فرهای استانی 
رییس جمهوری ش��روع به کار 
می کنند، جلوگیری از طرح های 
خطرناک و منسوخ شده انتقال 

بی��ن حوض��ه ای، آبخوانداری و 
آبخیزداری به جای سدس��ازی، 
زراعت سیابی و آبیاری سیابی 
در مناطق��ی ک��ه آبخوان��داری 
امکان پذی��ر نیس��ت و راه های 
مطمئ��ن و امتحان ش��ده دیگر 
از جمله اقدامات وارونه سازه ای 
می تواند راه نجاتی باش��د برای 
م��ا از بحران��ی که در آن گرفتار 

شده ایم. 
آبخی��زداری یعن��ی مدیریت 
پای��دار آبخیز که تنها به منابع 
آب خاصه نمی ش��ود و تمامی 
مناب��ع طبیعی را دربر می گیرد. 
طرح ه��ای آبخی��زداری از دهه 
40 در کش��ور آغاز ش��د اما در 
دهه 60 به فراموش��ی س��پرده 
ش��د و مدی��ران وقت منابع آب 
کش��ور، س��دداری را جایگزین 
آن کردند. در سال های اخیر که 
شدت بحران آب بر مسئوالن نیز 
ثابت شده، این طرح دوباره روی 
می��ز قرار گرفت و وزارت جهاد 
کشاورزی دست و پا شکسته به 

آن پرداخته است. 
تولید 50 میلیارد مترمکعب 

آب در سال! 
خداک��رم جال��ی، ریی��س 
س��ازمان جنگل ه��ا، مرات��ع و 

آبخیزداری کش��ور اعام کرده 
اس��ت: ب��ا اج��رای طرح ه��ای 
آبخی��زداری می ت��وان س��االنه 
50 میلی��ارد مترمکع��ب آب از 
بارش ه��ا اس��تحصال و تولی��د 
ک��رد. وی همچنی��ن از اجرای 
این طرح در 11 میلیون هکتار 
از عرصه های کشور به مدت سه 
س��ال خب��ر داده و می افزاید: با 
اج��رای این طرح در هر هکتار 
500 مترمکعب آب جدید تولید 
و از فرس��ایش ساالنه هشت تن 

خاک جلوگیری می شود. 
مناب��ع  آب��ی  کل ظرفی��ت 
زیرزمین��ی کش��ور 50 میلیارد 
زده  تخمی��ن  مترمکع��ب 
می ش��ود، این در حالی اس��ت 
ک��ه رییس س��ازمان جنگل ها، 
مرات��ع و آبخی��زداری از تولید 
همی��ن می��زان آب ب��ا اجرای 
طرح آبخیزداری خبر می دهد. 
آیا چنی��ن امکانی وجود دارد؟ 
عباس کش��اورز، معاون زراعت 
وزارت جه��اد کش��اورزی، در 
گفت وگ��و با »فرصت امروز«، با 
امتناع از پاس��خ به این پرسش، 
تنها به این جمله اکتفا می کند 
و می گوی��د: این عدد مناقش��ه 

برانگیز است. 

آبخیزداری فرصتی که از 
طبیعت می گیریم

مکانی��زم  توضی��ح  در  وی 
می کند:  اظه��ار  آبخی��زداری، 
آبخی��زداری فرص��ت تبخیر را 
از طبیع��ت می گی��رد و پی��ش 
از اینک��ه بارش ه��ا روی زمین 
تبخیر ش��وند ب��ا ایجاد موانعی 
مانند پوش��ش های گیاهی، به 
زی��ر زمین هدایت می ش��وند. 
بخش��ی از ای��ن آب ها توس��ط 
گیاهان تغذیه و بخشی دیگر نیز 
در سفره های زیرزمینی ذخیره 
خواهند شد. کشاورز میزان آب 
ذخیره ش��ده را زیاد نمی داند و 
می افزاید: نمی ت��وان زیاد روی 
ع��دد و رق��م ذخی��ره آب ها در 
آبخیزداری آن هم بدون مطالعه 
و داش��تن آمار و ارقام از منابع 

آگاه اظهارنظر کرد. 
مع��اون زراع��ت وزی��ر جهاد 
کش��اورزی، با اش��اره به میزان 
بارش ها در کش��ور، می گوید: از 
حدود 400 میلیارد مترمکعب 
ریزش ه��ا بی��ش از 280 ت��ا 
290 میلی��ارد مترمکعب )70 
درصد( تبخیر و تعرق می ش��ود 
ک��ه نمی ت��وان آن را ضایع��ات 
دانس��ت چون جنگل ها، مراتع 

و زراع��ت دیم م��ا از این منبع 
تغذیه می کنند. حاال آبخیزدارها 
می گوین��د از این میزان تبخیر 
می توانن��د  بارش ه��ا  آب 
جلوگیری کنند، درس��ت است. 
می توان بخش��ی از این آب ها را 
جمع آوری کرد اما گفتن عدد و 
میزان آن نمی تواند پایه درستی 

داشته باشد. 

واقعیت گرایی یا آمارهای 
تخیلی؟ 

کش��اورز در مس��ائل آب و 
برنامه های��ی که برای آن اعام 
می ش��ود، ب��ه واقعیت گرای��ی 
تاکید فراوان دارد. این در حالی 
اس��ت ک��ه در بحبوحه بحران، 
همچن��ان برخی از مس��ئوالن 
اع��داد و ارقام تخیلی و نجومی 
ارائ��ه می دهند. نعمت اهلل الهی 
پناه، کارش��ناس حوزه آب نیز، 
رقم 50 میلیارد مترمکعبی آب 
از راه آبخی��زداری را نادرس��ت 
می دان��د و ب��ه »فرصت امروز« 
می گوی��د: اس��تحصال و تولید 
س��االنه 50میلیارد مترمکعب 
آبخوان��داری،  طری��ق  از  آب 
رقم بس��یار باال و به نظر دست 
نیافتنی اس��ت. در حال حاضر 
کل منابع آبی کش��ور به حدود 
110 تا 120 میلیارد مترمکعب 
می رسد چگونه می توان در یک 
س��ال نزدیک ب��ه نیمی از این 
می��زان را ب��ا آبخیزداری تولید 

کرد؟ 
وی می افزای��د: آبخی��زداری 
روش��ی اس��ت ک��ه ب��ا تاخیر و 
نگهداش��ت آب در زیر زمین و 
در مناطق��ی که از نظر فیزیکی 
قابلی��ت نگهداری آب را دارند و 
شرایط زمین جواب بدهد، انجام 
می شود. یعنی تغذیه مصنوعی 
در مناب��ع آبی ایجاد می ش��ود 
ای��ن روش در گذش��ته در  و 
دشت هایی مانند دشت قزوین 

انجام شده بود. 
این کارش��ناس ح��وزه آب، 
درخصوص طرح تعادل بخشی 
منابع آب های زیرزمینی اظهار 
می کن��د: طرح های��ی مانن��د 
تع��ادل بخش��ی مناب��ع آبی و 
آبخی��زداری،  و  آبخوان��داری 
جدی��د نیس��تند و از دهه های 
گذش��ته نی��ز در دس��تور کار 
دولت ه��ای وقت قرار داش��ت. 
وی تصریح می کند: تا جایی که 
به یاد دارم، این طرح ها پس از 
انقاب به کناری گذاشته شد و 
شوربختانه تاکنون دولت ها در 
این زمینه هیچ کاری نکرده اند. 

آبخیزداری،فرصتیکهازطبیعتمیگیریم
اعداد و ارقام مناقشه برانگیز مسئوالن درباره پروژه های آبخیزداری

رییس سازمان امور اراضی کشور 
گف��ت: ب��ا تمام ق��درت از تخریب 
اراضی آبی، کش��اورزی، زمین های 
درجه یک و دو روس��تایی و باغ ها 

جلوگیری می کنیم. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، قباد افش��ار 
در مراس��م امض��ای تفاهم نام��ه 
هم��کاری مش��ترک بی��ن بنیاد 
مس��کن وس��ازمان ام��ور اراضی 
کشور افزود: طی پنج دهه گذشته 
ی��ک میلی��ون هکت��ار از اراضی 
کشاورزی تخریب شده به طوری 
ک��ه با خارج ش��دن این زمین ها 
از گردون��ه تولی��د محص��والت 
کش��اورزی، هم اکنون ساالنه 10 
میلیون تن محصوالت کشاورزی 
را از دس��ت داده ایم.  وی با بیان 
اینک��ه هم اکن��ون 3/5میلی��ون 

کش��اورزی  هکتارزمین ه��ای 
کشور درحریم شهرها در معرض 
ناب��ودی ق��رار دارند، گف��ت: با از 
دس��ت دادن این زمین ها، کشور 
از تولی��د محصوالت کش��اورزی 
مح��روم خواهد ش��د. وی تصریح 
ک��رد: برنامه حفاظ��ت از اراضی 
کش��ور یکی از وظایف س��ازمان 
امور اراضی اس��ت ضم��ن اینکه 
ای��ن س��ازمان از هرگونه تخریب 
و ناب��ودی زمین های کش��اورزی 
و باغات جلوگیری خواهد کرد. 

ریی��س س��ازمان ام��ور اراضی 
کش��ور ب��ا بیان اینک��ه هم اکنون 
دو میلی��ون و700 ه��زار هکت��ار 
باغ در معرض آس��یب قرار گرفته 
اس��ت، گفت: ب��ا این حال اجرای 
برنامه های مناس��ب را برای حفظ 

زمین های باغات در دس��تور کار 
خود قرار داده ایم. 

افش��ار ب��ا اش��اره ب��ه امضای 
تفاهم نام��ه س��ازمان اراض��ی با 
بنیاد مس��کن اظهارداشت: بدون 
ش��ک هماهنگی ه��ای الزم بین 
این دوس��ازمان باع��ث هم افزایی 
در افزای��ش وس��عت زمین ه��ای 
کش��اورزی و باغات کشور خواهد 
ش��د تا روس��تا ها به عنوان مرکز 
تولید محصول ومواد غذایی هویت 
خ��ود را بیش ازپیش حفظ کند.  
وی خواس��تار پایان بخشیدن به 
ساخت وساز ویاها در زمین های 
کش��اورزی و باغات ش��د وافزود: 
تولید و زندگی آرام در روس��تاها 
ب��رای کش��ور وتحق��ق اقتص��اد 
مقاومت��ی اهمی��ت زی��ادی دارد 

و س��ازمان ام��ور اراضی با اجرای 
طرح ه��ای مختلف روس��تایی از 
تخری��ب زمین های کش��اروزی و 

باغات جلوگیری خواهد کرد. 
افشار از امضای قرارداد دیگری 
بین سازمان امور اراضی و سازمان 
نقش��ه برداری کش��ور خبر داد و 
اف��زود: درای��ن قرارداد س��ازمان 
نقشه برداری کشور هفت میلیون 
هکتار از زمین های کش��اورزی را 
به ص��ورت دقیق با عکس��برداری 
مش��خص خواهد کرد و در نیمه 
دوم س��ال آینده درصدد هستیم 
10میلیون هکتار دیگر نیز توسط 
سازمان نقش��ه برداری مشخص 
شود.  رییس سازمان امور اراضی 
کشور بر شناسنامه دار شدن تمام 
زمین های کشاورزی تاکید کرد و 

افزود: هم اکنون کمتر از30درصد 
زمین های کش��اورزی در کش��ور 
س��ند دار هستند و این مشکات 
زی��ادی را ب��رای توس��عه بخش 
کش��اورزی کشور به وجود آورده 
است.  وی اظهار امیدواری کرد: با 
رفع تداخل زمین های کشاورزی 
طی پنج سال آینده بتوانیم تمام 
اراضی کش��ور را س��نددار کنیم 
ت��ا تولید محصوالت کش��اورزی 
همچنان روند روبه رشدی داشته 
باش��د.  یادآور می شود، با امضای 
ای��ن تفاهم نامه بنیاد مس��کن و 
سازمان امور اراضی کشور وظیفه 
جلوگی��ری از تخریب زمین های 
کش��اورزی و باغات روس��تایی را 
برعهده گرفته اند تا از این اراضی 

پیش پیش صیانت شود. 

مدی��ر کل دفتر امور اقتصادي 
وزارت جهاد کش��اورزي توس��عه 
نوی��ن،  آبی��اري  سیس��تم هاي 
گلخان��ه اي،  تولی��دات  توس��عه 
پ��رورش ماه��ي در قفس و تولید 
محص��والت ارگانی��ک را از جمله 
پروژه هاي اولویت دار براي جذب 
سرمایه هاي خارجي عنوان کرد.

به گزارش موج، مهدي کاظم نژاد 
تاکید کرد: سرمایه گذاراني که در 
این حوزه وارد ش��وند، از س��وي 
وزارت جهاد کش��اورزي حمایت 

و هدایت مي شوند.
وي درب��اره ن��وع حمایت ه��ا، 

افزود: حمایت هاي سرمایه گذاران 
خارجي شاید به  طور مستقیم مالي 
نباشد اما ما سرمایه گذاران خارجي 
را ب��ا تولیدکنندگان داخلي ارتباط 
مي دهی��م و این تولیدکنندگان در 
ح��وزه تولید گلخان��ه اي و پرورش 
ماهي در قفس تس��هیات دریافت 
مي کنند و زمینه براي کار مشترک 

فراهم مي شود.
کاظم نژاد سرمایه هاي داخلي و 
خارجي را از عوامل توسعه در حوزه 
اقتصاد دانست و خاطرنشان کرد: 
از آنجا که تقاضا براي مواد غذایي 
به دلی��ل افزایش جمعیت در دنیا 

رون��د فزاینده اي را طي مي کند، 
بنابرای��ن چ��اره اي ج��ز رش��د و 
تولید نداریم و سرمایه گذاري هاي 
خارجي مي تواند در دس��تیابي به 
این هدف و اشتغال زایي به بخش 

کشاورزي کمک کند.
وي معافیت ه��اي مالیات��ي در 
کش��ورمان  کش��اورزي  بخ��ش 
از مش��وق ها و ظرفیت ه��اي  را 
مناسب براي س��رمایه گذاري در 
ای��ن ح��وزه عنوان ک��رد و ادامه 
داد: ب��ر اس��اس ماده )81( قانون 
مالیات مس��تقیم، درآمد حاصل 
از کلی��ه واحده��اي کش��اورزي، 

پرورش  دام��داري،  دامپ��روري، 
ماهي، زنبورعسل، پرورش طیور، 
صیادي و ماهیگیري، نوغان داري، 
احیاي مراتع و جنگل ها، باغ ها و 
نخیات از پرداخت مالیات معاف 
هس��تند و ای��ن یک فرصت براي 
س��رمایه گذاران داخلي و خارجي 

محسوب مي شود.
ای��ن مق��ام مس��ئول درب��اره 
روند س��رمایه گذاري خارجي در 
دول��ت یازده��م و اهمیت امنیت 
پیش بیني  نی��ز  س��رمایه گذاري 
ک��رد: ب��ا توجه به بهب��ود فضاي 
اقتص��ادي و رون��د بهبود فضاي 

کس��ب وکار در کش��ور، فض��اي 
امنیت��ي ب��راي س��رمایه گذاري 
خارجي در آینده بهتر خواهد شد.

ک��رد:  تصری��ح  کاظم ن��ژاد 
جلوگیري از ش��تاب تورم در دو 
س��ال اخیر، ریس��ک اقتصادي را 
ب��راي س��رمایه گذاري خارجي و 

داخلي کاهش داده است.
وی در همین حال وجود قانون 
حمایت و تش��ویق سرمایه گذاري 
خ��ارج )FIPPA( و اس��تفاده از 
ای��ن ظرفی��ت را گام��ي مهم در 
تسهیل س��رمایه گذاري خارجي 

در ایران دانست.

پروژه هاي اولویت دار کشاورزي ایران براي جذب سرمایه هاي خارجي

رییس سازمان امور اراضی کشور: 

با تمام قدرت ازتخریب باغ ها جلوگیری می کنیم

چهارشنبه
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16هزار میلیارد ریال زیان 
کشاورزان از شالیکوبي هاي سنتي

کارش��ناس مس��ئول صنای��ع غذای��ي وزارت جهاد 
کش��اورزي گفت: درحال حاضر حدود 16 هزار و 900 
میلی��ارد ریال از زیان اقتصادي کش��اورزان ناش��ي از 

مشکات شالیکوبي هاي سنتي و غیر مدرن است.
ب��ه گزارش ایس��نا در مازندران، رقیه س��کوتي فر در 
ش��انزدهمین همایش ملي برنج کشور اظهار کرد: برنج 
باالترین مصرف را در جهان به ویژه در قاره آسیا به خود 
اختصاص داده اس��ت. وي اف��زود: واردات مواد غذایي 
به ویژه گن��دم و برنج یکي از عوامل تهدیدکننده تولید 
این اقام در کش��ور است. کارش��ناس مسئول صنایع 
غذای��ي وزارت جهاد کش��اورزي با بی��ان اینکه کاهش 
ضایع��ات، بزرگ ترین کمک به امر تولید برنج اس��ت، 
تصری��ح کرد: موض��وع ضایعات برن��ج در همه مراحل 

تولید از کاشت، داشت و برداشت مشاهده مي شود.
وي افزود: تعداد شالیکوبي ها در 10 استان به صورت 
فع��ال و نیم��ه فعال 3650 کارخانه اس��ت که بیش از 

75 درصد در استان مازندران و گیان مستقر هستند.
س��کوتي فر اظهار کرد: اس��تفاده از تکنولوژي تبدیل 
برنج، رعایت کیفیت خوب ش��الي، نوسازي و بهسازي 
واحده��اي ش��الیکوبي، آموزش صاحبان ش��الیکوبي و 
کارکنان آن از اقداماتي اس��ت که به کم شدن ضایعات 

برنج کمک مي کند.

باغ های چاي مخروبه جنگلي شده اند

رییس اتحادیه چایکاران کشور با بیان اینکه حدود 
120 هزار تن از نیاز کشور به چاي از طریق واردات 
تامین مي ش��ود، گفت: بس��یاري از باغات چاي رها و 
ب��ه مخروب��ه جنگلي تبدیل ش��ده اند و صنعت چاي 

روبه نابودي است.
ایرج هوس��مي در گفت وگو با مهر با بیان اینکه در 
ابتداي تشکیل دولت تدبیر و امید سعي و همت شد 
تا به چایکاري کشور توجه شده و این صنعت از حالت 
رکود خارج ش��ود، اظهار داش��ت: برخاف این امر به 
تدریج و به ویژه امس��ال اقدامات الزم از س��وي وزارت 
جهادکش��اورزي براي حمایت از این صنعت صورت 
نگرف��ت و ت��ا زماني هم که چاي مورد حمایت دولت 
نباش��د، هیچ اقدامي نمي تواند براي تقویت آن موثر 
واقع شود. وي با اشاره به افزایش قیمت چاي در سال 
گذش��ته گفت: قیمت افزایش یافته بهاي واقعي چاي 
نبود و نرخ این محصول باید هر سال متناسب با نرخ 
تورم تغییر پیدا کند. نمي شود قیمت همه محصوالت 
از جمله گوشت، نان، قند، شکر و غیره گران شود اما 

بهاي چاي همان قیمت قبلي باشد.
رییس اتحادیه چایکاران کشور با بیان اینکه کارمزد 
کارگر درحال حاضر چندین برابر ش��ده اس��ت، افزود: 
قیم��ت چاي به نس��بت دس��تمزد کارگ��ر یک پنجم 
افزایش یافته اس��ت. هوس��مي اضافه کرد: تولید چاي 
براي کش��اورزان صرفه اقتصادي ندارد و بس��یاري از 
باغات رها و به مخروبه هاي جنگلي تبدیل ش��ده اند، 
بنابرای��ن دیگر چیزي به نابودي چاي نمانده اس��ت، 
ضمن اینکه احیاي باغات رها شده نیاز به هزینه دارد.

وي با بیان اینکه دولت امس��ال به کش��اورزان براي 
ورود به باغ مس��اعده نداده اس��ت، گفت: تابس��تان 
گذش��ته نیز با خشکس��الي روبه رو بودیم، کشاورزان 

کسب درآمدي نداشتند و دست شان خالي است.

صادرات دومین محموله آبزیان به روسیه
رییس س��ازمان ش��یات از صادرات بیش از 100 
هزار ت��ن ماهی قزل آال به روس��یه به عنوان دومین 
محموله صادراتی ش��یاتی به این کشور خبر داد و 
گفت: تعرفه های صادرات به این کش��ور باالس��ت و 
برای کاهش آن و شتاب گرفتن صادرات محصوالت 
شیاتی به روسیه پیشنهاد تجارت ترجیحی به این 
کش��ور را داده ایم. حسن صالحی، معاون وزیر جهاد 
کش��اورزی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: پس از 
صادرات 30 هزار تن میگو به عنوان نخستین محموله 
صادراتی به روس��یه توانستیم بیش از 100 هزار تن 
ماهی قزل آال را برای تس��ت بازار این کش��ور صادر 
کنی��م اما تعرفه ه��ای ورود محصوالت ش��یاتی به 

روسیه باالست و درصدد کاهش آن هستیم.
وی افزود: تعرفه های صادرات محصوالت شیاتی 
به روس��یه به طور متوسط باالتر از 25 درصد است 
که درصدد هستیم این تعرفه ها را برای توجیه پذیرتر 
شدن صادرات محصوالت شیاتی ایرانی به روسیه و 

ترغیب صادرکنندگان ایرانی کاهش دهیم.
رییس س��ازمان ش��یات ادامه داد: در این راستا 
در تاش��یم تا پیشنهاد خود را مبنی بر اضافه شدن 
روس��یه به فهرست کش��ورهای طرف قرارداد برای 
تجارت ترجیحی اضافه کنیم تا بتوانیم با تعرفه های 
ترجیح��ی و پایین ت��ر از س��طح کنون��ی ص��ادرات 

محصوالت شیاتی به روسیه را افزایش دهیم.

نگذاریم منابع آب
 تبخیر شود

موض��وع آب و بح��ران آب ک��ه مطرح می ش��ود، 
ذهن بیش��تر مردم به سمت کشاورزی متمایل شده 
و انگش��ت اتهام را به س��وی این بخ��ش می گیرند. 
درصورتی ک��ه این مای��ه حیات، ب��رای تولید غذای 
روزانه مردم به زمین های کش��اورزی سرازیر شده و 
محصوالتی را تولید می کند که موجب رنگین شدن 
سفره هاست.  گذشته از اینها به طورکلی اگر از زاویه 
بازتر به قضیه نگاه کنیم، به نظر می رسد هنوز مردم 
و برخی مسئوالن آن طور که باید و شاید بحران آب 
را جدی نگرفته ان��د و فکر می کنند جاری بودن آب 
در لوله های ش��هری و مهیا بودن مایحتاج غذایی در 
بازار، امری مطلق و همیشگی است و همچنان ادامه 
خواهد داشت؛ حتی اگر سنگ هم از آسمان ببارد! 

شاید اکثر مخاطبان، ش��عر »باز باران با ترانه« را 
که در کتب درس��ی دبس��تان گنجانده شده بود، به 
یاد داشته باشند. به قول مهندس رمضان نژاد، رییس 
روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی، وقتی کودکان 
م��ا با این اش��عار بزرگ می ش��وند و در ذهن ش��ان 
»باز باران« نقش می بندد، دیگر به س��ختی می توان 
او را متقاعد کرد که کشور ما دچار بحران آبی است 

و باید مصرف آن را بهینه کرد. 
به هر حال اکنون زنگ هش��دارها به صدا درآمده 
و باید هرچه س��ریع تر فکری ب��رای مدیریت منابع 
آبی کرد. اما در این میان مقصر دانس��تن کشاورزان، 
مصرف کنندگان ش��هری، سدس��ازان و غیره کاری 
را از پی��ش نمی ب��رد و تنها به بحث های کش��دار و 
بی مقصد می انجامد.  آمارها متوس��ط بارش س��االنه 
ایران را یک س��وم میانگی��ن جهانی تخمین می زنند 
)250میلی مت��ر در س��ال( و از ط��رف دیگر، میزان 
تبخیر آب در ایران، سه برابر کشورهای جهان است. 
بنابراین چی��زی حدود 70درصد ن��زوالت ناچیزی 
که در حیطه این مرز و بوم از طرف آس��مان ارزانی 

می شود، هدر می رود. 
یکی از سیاست های کلی نظام، افزایش استحصال 
آب و ب��ه حداق��ل رس��اندن ضایع��ات طبیع��ی و 
غیرطبیعی آب در کش��ور از هر طریق ممکن است. 
تبخی��ر، یک��ی از همین ضایعات طبیعی محس��وب 
می ش��ود که اگر بتوان با مدیریت صحیح از ش��دت 
آن کاست، مسلما بخش عمده ای از آب ها دوباره به 

چرخه مصرف باز می گردد. 
البته ش��کی نیست که به صفر رساندن این حجم 
تبخی��ر، عما غیرممکن و نش��دنی اس��ت اما حتی 
چند درصد کاهش نیز می تواند جان دوباره ای برای 
صنعت آب باش��د. این مدیریت، تنها با گس��ترش و 
توسعه عملیات آبخیزداری و آبخوانداری امکان پذیر 
خواهد بود؛ عملیاتی که به زبان س��اده به معنی دور 
نگه داشتن منابع آب از نور مستقیم خورشید است. 
با توجه به تعدد روزهای آفتابی در کشور به خصوص 
مناطق مرکزی و جنوبی، به نظر می رسد پیشگیری 
از تبخی��ر و کاس��تن از ضایعات آب، بس��یار مهم و 
ضروری به نظر می رس��د. ش��اید کمتر کارش��ناس 
و مس��ئولی ب��ه این موض��وع توجه کرده باش��د. اما 
واقعیت این اس��ت که می توان ب��ا اجرای طرح های 
مختلف آبخیزداری و آبخوانداری و س��رمایه گذاری 
و برنامه ری��زی دقیق در ای��ن بخش، قدم موثری در 

تولید آب برداشت. 
در حال حاضر مدیریت منابع آبی کش��ور به عهده 
وزارت نیرو اس��ت. بنابراین انتظ��ار می رود متولیان 
امر البته با همکاری وزارت جهادکش��اورزی، نگاهی 
دقیق تر و کارشناسی تر به بحث کاهش ضایعات آب، 

به خصوص تبخیر داشته باشند.
 ب��ا توجه به یک��ی از بندهای سیاس��ت های کلی 
نظام درباره مدیریت آب که در آن بر »تدوین برنامه 
جامع به منظور رعایت تناس��ب در اجرای طرح های 
س��د، آبخیزداری، آبخوانداری، شبکه های آبیاری و 
تجهیز و تسطیح اراضی« تاکید شده است، پیگیری 
چنین موضوعی باید از اولویت های برنامه های دولت 

باشد. 
از طرف دیگر، بسیاری از کارشناسان و مسئوالن، 
از س��اخت س��دهای غیرکارب��ردی و بی اس��اس در 
مس��یر برخ��ی از رودها انتق��اد می کنن��د و صرف 
چنین هزینه هایی را بی اس��اس می دانند. حال سوال 
اینجاس��ت که آیا بهتر نیس��ت اعتبارات و بودجه ای 
که برای س��اخت این سدها صرف می شود به سمت 
آبخی��زداری و آبخوانداری متمایل ش��ده و مدیریت 
منابع آبی را در دست گیرد؟ به هر ترتیب، هم اکنون 
متخصصان و کارشناسان بس��یاری در کشور وجود 
دارند که می توانند برای طرح ریزی و اجرای عملیات 
مذکور، دوشادوش دولت در راستای بهبود مدیریت 
آب، قدم بردارند. امید است که چشم تیزبین دولت، 
آنه��ا را نادیده نگرفته و از این پتانس��یل قوی برای 

نجات سرمایه ملی کشور استفاده کند. 

ایران و عراق تفاهم نامه دامپزشکی 
و قرنطینه گیاهی امضا کردند

همزم��ان با س��فر مع��اون اول رییس جمهوری به 
عراق، سند موافقت نامه همکاری در زمینه بهداشت 

دام و دامپزشکی به امضا رسید.
ب��ه گ��زارش ایان��ا، این س��ند همکاری توس��ط 
محمود حجتی وزیر جهاد کش��اورزی و فاح حسن 
زیدان وزیر کشاورزی جمهوری عراق به امضا رسید.

این موافقت نامه در زمینه تسهیل صادرات و واردات 
و تج��ارت محصوالت و کاالهای دامی بین دو کش��ور 
و همچنی��ن تبادل کاالها براس��اس ضوابط و مقررات 
سازمان جهانی بهداشت دام و موافقت دو طرف، به امضا 
رسیده است. براساس این گزارش، در نخستین روز از 
سفر اس��حاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری 
و هی��ات همراه ب��ه عراق، عاوه بر س��ند موافقت نامه 
همکاری در زمینه بهداش��ت دام و دامپزش��کی، یک 
موافقت نامه در زمینه قرنطینه گیاهی و یک تفاهم نامه 

در زمینه همکاری های کشاورزی به امضا رسید.
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آیت اهلل ص��ادق آملی الریجانی، رییس ق��وه قضاییه با 
اشاره به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی گفت: هیچ کس 
حق دخالت در امور داخلی کشور را ندارد . به گزارش مهر، 
رییس قوه قضاییه سه شنبه در کنگره بزرگداشت شهدای 
روحانی استان لرستان گفت: اخیرا وزارت خارجه آمریکا 
گفته است حصر سران فتنه غیر قانونی است و به نوعی در 

امور کشور و قوه قضاییه دخالت کرده است و اعالم کردند 
که قانون اج��ازه حصر نمی دهد، اما من به وزارت خارجه 
و باالت��ر از آن رییس جمهور آمری��کا می گویم که آمریکا 
هیچ غلطی نمی تواند بکند چرا که آن دوران ستمش��اهی 
تمام ش��ده است و مردم ما حاضر نیس��تند عزت خود را 
با کس��ی معاوضه کنند . آملی الریجانی گفت: رس��یدگی 
به کس��انی که در جریان فتنه تاثیرگذار بوده یا در حصر 

هس��تند، حق قانونی مردم بر ماست و کسانی بساط فتنه 
را په��ن کرده اند که راه را ب��رای اجانب باز کنند که البته 
من نمی خواهم بگویم قصدش��ان این ب��وده اما پیام هایی 
برای آمریکا و اروپا داش��ته اند که رسیدگی به وضع آنها و 
کیفیت رفتار با آنها تحت ضابطه ش��رعی و قانونی است و 
تاکنون هم هر آنچه بر آنها گذش��ته براساس قانون بوده 

است.

رییس قوه قضاییه از حصر گفت

به دور از غوغاساالری راه حل عملی پیدا کنیم
ریی��س س��ازمان محی��ط زیس��ت در 
همایش مل��ی علوم و مهندس��ی محیط 
زیس��ت در اه��واز گف��ت: ام��روز حضور 
هیاتی از نمایندگان و معاونان نشانه عزم 
و اراده دولت یازدهم برای رس��یدگی به 
مس��ئله محیط زیست و به ویژه گردو غبار 
اس��ت . معصوم��ه ابت��کار در ادامه گفت: 
اگر م��ا امروز دچ��ار صدماتی هس��تیم 
ب��ه دالیل ن��گاه غیر کارشناس��ی و عدم 
پایبندی ب��ه قوانین اس��ت . وقتی مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس اع��الم می کند که 
٧٥ درصد از برنامه چهارم اجرایی نشده 
خ��ود گویای موض��وع اس��ت . وقتی در 
دوره ای با بی توجهی روبه رو می ش��ویم 
وقت��ی به نقطه ای می رس��یم که طبیعت 
دیگر نمی تواند خودش را بازس��ازی کند 
اگ��ر بهره برداری و تخری��ب را به حدی 
برس��انیم که قدرت خودش را از دس��ت 
دهد دیگر نمی توان طبیعت را بازس��ازی 

ک��رد. منابع آب محدودی ک��ه داریم تا 
زمان��ی ام��کان تجدید دارد ک��ه چرخه 
هیدرولوژیك از بین نرفته باش��د . ما باید 
بدانیم در کش��ور خش��ك و نیمه خشك 
زندگی می کنیم و باید الگوی کشاورزی 
االن کش��اورزی  ام��ا  تغیی��ر دهی��م  را 

ب��ا ٩٣درص��د و راندم��ان س��ه درصد و 
بهره وری پایین با ش��رایط جدید سازگار 
نیست این اتفاق باید در خوزستان برای 
احیای تاالب ها و بهبود ش��رایط زیستی 
رخ دهد . این مس��ئله مختص یك استان 
نیس��ت بلکه یك فرآیند جهانی اس��ت . 

دیگر زمان انکار گذش��ته اس��ت محیط 
زیس��ت و گرم ش��دن زمین بعد از صلح 
و امنیت یك حرکت جهانی اس��ت. حل 
ای��ن چالش جهان��ی نیازمن��د همگرایی 
میان دولت ها، دانش��گاه، جوامع محلی، 
بخ��ش  و  نه��اد  م��ردم  س��ازمان های 

خصوصی اس��ت.
او همچنین گفت: ما مثال خوزس��تان 
را حین مذاکرات مطرح کردیم به عنوان 
نمون��ه ای که از تغییر آب و هوایی داریم 
ضرر می کنیم به خاطر کاهش بارندگی، 
گرم شدن بیشتر دما و اینکه کانون های 

بادی ٢٧درصد افزایش داش��ته اس��ت.
بخش مهم این مس��ئله تغییرات علمی 
است که باید اول به دور از غوغاساالری 
و مباحثی ک��ه موجب نگرانی می ش��ود 
راه حل علم��ی پیدا کنیم. بای��د بتوانیم 
مردم را در برابر آس��یب های آنی مجهز 

کنیم . 

؟

با یورش اشغالگران به چادرهایی که فعاالن فلسطینی در 
نزدیکی بیت المقدس برپا کرده بودند، درگیری های شدیدی 
میان اشغالگران و فلس��طینی ها در کرانه باختری آغاز شد. 
به گزارش الجزیره، فعاالن فلس��طینی ب��رای مقابله با طرح 
بزرگ اش��غالگران برای مصادره اراضی قدس که هدف از آن 
اش��غال هزاران دونم از اراض��ی بیت المقدس تا بحرالمیت و 
خالی کردن منطقه از وجود فلسطینی ها است، تالش کردند 
تا روس��تایی در نزدیکی ش��هرک ابودیس که دروازه قدس 
ش��رقی است، بازس��ازی کنند لذا چادرهایی را در روستایی 

در نزدیکی شهر ابودیس برپا کردند. اما اشغالگران به منطقه 
هجوم آوردند، چادرها را خراب و با شلیك بمب های صوتی و 
گاز اشك آور فلسطینی ها را متفرق کردند و این اتفاق موجب 
درگیری بین فلسطینیان و اشغالگران شد. خبرگزاری رویترز 
به نقل از منذر عمیره، یك فعال فلس��طینی اعالم کرد: این 
طرح شهرک س��ازی که اس��رائیل به دنبال اجرای آن است، 
منجر به تقس��یم کرانه باختری خواهد شد و در واقع رویای 
تشکیل کشور فلسطین را از بین می برد ولی ما با تمام توان 

در مقابل آن می ایستیم. 

سرکوب در نزدیکی بیت المقدس

  مس�ئوالن کرد عراق از نخس�تین 

عملیات تبادل اسرا میان پیشمرگ ها 
و داعش خبر دادند. 

  ارتش س�وریه پس از درگیری های 

ش�دید در چند روستا در شمال شهر 
حلب، مس�یر حیاتی میان این شهر و 

مرزهای ترکیه را بست. 
ام�ارات  اف16  جنگنده ه�ای    

پاالیشگاه ها وتاسیسات نفتی وابسته 
ب�ه داعش در س�وریه را در راس�تای 
تالش ها برای خش�کاندن منابع مالی 

این گروه بمباران کردند. 

مردم کره شمالی هفتاد و سومین سالگرد تولد کیم جونگ ایل، رهبر پیشین 
این کشور را جشن گرفتند

تیتر اخبار

مدیر حوادث و فوریت های پزش��کی اس��تان اصفهان از 
کشته شدن هشت کارگر س��اختمانی بر اثر سقوط باالبر 
حمل بار یك ساختمان در بلوار کشاورزی خبر داد. غفور 
راس��تین در گفت وگو با فارس به حادثه دلخراش سقوط 
باالبر ساختمانی و کشته ش��دن هشت کارگر ساختمانی 
اش��اره و اظهار کرد: ساعت 11 و 4٧ دقیقه دیروز تماسی 
با اورژانس 11٥ گرفته و حادثه سقوط باال بر گزارش شد. 
پس از نخس��تین تم��اس اورژانس به س��رعت در صحنه 
حاضر ش��د اما هشت کارگر ساختمانی در دم جان باخته 

بودند و تنها یك نفر توانس��ته بود از این حادثه جان سالم 
به در ب��رد. مدیر حوادث و فوریت های پزش��کی اس��تان 
اصفه��ان تصریح کرد: ی��ك نفر مصدوم ای��ن حادثه یك 
مرد ٣0 ساله اس��ت که با توجه به وضعیتی که داشت به 
بیمارستان الزهراء )س( اصفهان منتقل شد. هشت کارگر 
جان باخته این حادثه بین ٣0 تا 40 س��ال س��ن داشتند 
ک��ه در ارتفاع ٣0 متری یك س��اختمان نیمه کاره به نام 
س��اختمان سپهر واقع در بلوار کشاورزی بر اثر پاره شدن 
سیم باالبر به پایین سقوط کرده و در دم فوت می کنند. 

مرگ 8 کارگر ساختمانی بر اثر سقوط باالبر در اصفهان

اجرای�ی  دبی�ر  کولیون�د،  پیرحس�ین    

چهارمین گردهمای�ی بین المللی ایمنی راه 
گفت: هر ساعت سه نفر در حوادث جاده ای 

کشور جان خود را از دست می دهند. 
  رحمان فضلی وزیرکشور گفت: : امسال 
هم تعداد انهدام واحده�ای تولیدی مواد 
مخدر صنعتی زیاد شده است و هم میزان 
ای�ن مواد در ب�ازار به ش�دت کاهش یافته 

به گونه ای که قیمت آنها باال رفته است. 
  حس�ین توکلی، مش�اورعالی سازمان 

س�نجش آموزش کش�ور از تمدید مهلت 
ثبت نام در آزمون سراس�ری 94 تا ساعت 

24 روز شنبه دوم اسفند خبر داد. 

مدیرعامل ش�رکت کنترل کیفیت هوا گفت: هوای پایتخت با ایستادن شاخص 
ذرات معلق کمتر از 2.۵ میکرون روی عدد 88 در وضعیت ناسالم قرار گرفت
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منصور لشکری قوچانی، تهیه کننده فیلم سینمایی »عصر 
یخبندان« به کارگردانی مصطفی کیایی که امسال در سی و 
س��ومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و نظرات را به 
خود جلب کرد در گفت وگو با مهر گفت: بعد از نمایش این 
فیلم در کاخ جش��نواره فیلم فجر و س��ینماهای مردمی و با 
توجه به نگاه منتقدان و مردم نس��بت به »عصر یخبندان«، 
مصطفی کیایی کارگ��ردان اثر تصمیم گرف��ت برای اکران 

عمومی س��ه دقیقه از زمان فیلم را کم کند. نس��خه ای که 
در اکران عمومی به نمایش گذاش��ته می ش��ود، تنها از نظر 
زمان با نسخه جشنواره متفاوت است. این تهیه کننده سینما 
در پاس��خ به اینکه فیلم چه زمانی اکران می شود؟ بیان کرد: 
روز گذشته با شرکت فیلمیران برای پخش »عصر یخبندان« 
به توافق نهایی رس��یدیم و امیدوارم این فیلم بتواند با اکران 

مناسبی همراه باشد. 

 »عصر یخبندان« برای اکران، ۳ دقیقه کوتاه می شود

  علی ش�جاعی صایین، مدیر سابق اداره 
کتاب به حواشی به وجود آمده درخصوص 
برکن�اری خود از این مس�ئولیت، واکنش 
نش�ان داد و گف�ت که به خاط�ر تخطی از 
دس�تورالعمل وزارتی مبنی بر ممنوعیت 

مصاحبه با رسانه ها، برکنار شده است. 
  داوود فتحعلی بیگی، مدیر کانون تعزیه 
و نمایش های آیینی و سنتی وزارت ارشاد 
با اش�اره به انجام نشدن فعالیت خاصی از 
س�وی نهادهای دولتی برای تعزیه، متذکر 
ش�د که در صورت تداوم این شرایط خطر 
حذف تعزیه از لیست یونسکو وجود دارد.

  کارور، نویسنده پرفروش ترین رمان های 
ژاپ�ن اس�ت ام�ا خ�ود را از دنی�ای ادبی 

کشورش طردشده می خواند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس�تی و گردشگری اس�تان همدان گفت: 
لباس دوران مادها به عنوان نماد همدان معرفی می شود
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بازیک��ن و مربی پیش��ین تیم ملی فوتب��ال ایران برای 
گذراندن دوره های مربیگری عازم کشور انگلستان خواهد 
ش��د. به گزارش س��ایت کانون مربیان فوتبال ایران، علی 
کریمی، اسطوره باشگاه پرسپولیس که از ابتدای این فصل 
تصمی��م گرفت دیگر به فوتبال ادامه ندهد و مدتی نیز در 
کن��ار »کارلوس کی روش« در کادرفن��ی تیم ملی حضور 
داش��ت، قصد دارد دوره های حرف��ه ای مربیگری را خارج 
از ایران پش��ت س��ر بگذارد. بازیکن پیش��ین پرسپولیس 
به منظ��ور ش��رکت در کالس مربیگری حرف��ه ای هفته 
اول اس��فندماه راه��ی انگلیس می ش��ود. اق��دام کریمی 
برای ش��رکت در کالس های مربیگری در حالی است که 
مربی س��ابق تیم ملی بدون داشتن مدرک برای همراهی 

کی روش به عنوان کمك مربی انتخاب شده بود. 
علی کریم��ی به دلیل اینکه بازیک��ن ملی پوش بوده، 

درصورتی که ش��رکت در کالس های مربیگری در ایران 
را انتخاب می کرد، می توانست بدون پشت سر گذاشتن 
دوره ه��ای مربیگری D کار خ��ودش را از دوره C آغاز 
کند. از س��وی دیگر ملی پوش سابق ایران اگر در آلمان 
اقدام به ش��روع دوره های آموزش��ی مربی گری کند، به 
دلیل س��ابقه حضور در بوندس لیگا می تواند دوره هایش 
را از مرحل��ه B ش��روع کن��د. ب��ا ای��ن ح��ال کریمی 
تحقیقات��ش را در این زمینه انج��ام داده وتصمیمش را 
برای شروع دوره های مربیگری در انگلیس گرفته است. 
این روزها ش��ایعاتی درباره حضور کریمی روی نیمکت 
پرس��پولیس به عنوان مربی در کنار »برانکو ایوانکوویچ« 
ش��نیده می ش��ود که تصمی��م کریمی ب��رای حضور در 
کالس ه��ای مربیگری تا حدودی این ش��ایعه را تقویت 

می کند. 

علی کریمی عازم انگلستان می شود

  طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت 
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، محمد 
جمش�یدی عضو پیش�ین هیات مدیره 
باش�گاه پرس�پولیس، به عن�وان مدی�ر 

مجموعه آزادی انتخاب شد. 
  سرمربی تیم ملی والیبال ایران بامداد 
سه ش�نبه وارد تهران شد تا برنامه های 

تیم ملی را اجرایی کند. 
  رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی 
201۵ ته�ران، امروز با برگزاری مراس�م 

وزن کشی آغاز می شود. 
مدیر برنامه های رضا قوچان نژاد می گوید حضور این بازیکن در باشگاه الوکره 

قطر قطعی نیست
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ورزش

رهب��ر معظم انقالب اس��المی در دی��دار نمایندگان 
اقلیت های دینی در مجلس ش��ورای اس��المی گفتند: 
در دوران اس��المی و جمه��وری اس��المی، تع��رض به 
غیر مسلمان از سوی مس��لمان ها هیچ سابقه ای ندارد .  
پای��گاه اطالع رس��انی دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای ش��امگاه دوش��نبه این خبر 
را منتش��ر ک��رد . رهبر معظ��م انقالب در ای��ن دیدار 
افزودن��د: همان جوان حزب اللهی تند و داغ هم هرگز 
ب��ه خودش اج��ازه نمی دهد که به یك غیر مس��لمانی 
تهاج��م و حمله بکند و مانن��د این ها . حضرت آیت اهلل 
خامن��ه ای ب��ا بیان اینکه م��ا از اس��الم آموخته ایم که 
بای��د با پیروان ادیان دیگر ب��ا انصاف و عدالت برخورد 
کرد، ادامه دادند: این حکم اس��الم به ما است . آن چه 
امروز در دنیا مش��اهده می شود، این است که قدرت ها 
و دولت ه��ای مدع��ی انصاف و عدالت، هی��چ انصاف و 
عدالت��ی را جز در دایره سیاس��ت های تنگ، محدود و 
ظالمانه خودش��ان مالحظه و مراعات نمی کنند . ایشان 
اضافه کردند: ش��ما امروز می بینی��د در اروپا و آمریکا، 
علیه مسلمان ها چه تبلیغاتی انجام می شود . بحث این 
نیس��ت که چرا مس��لمان ها آزادی الزم را در بسیاری 
از این کش��ورها ندارند؛ بحث بر س��ر این است که چرا 
امنی��ت جانی ندارند! یعنی حقیقتا این جوری اس��ت . 
رهب��ر معظم انقالب اظهار داش��تند: همین فیلم »تك 
تیرانداز« که حاال سروصدایش بلند شده و هالیوود آن 
را درس��ت کرده، تشویق می کند یك جوان مثال فرض 
کنید مس��یحی یا غیر مس��لمان تا آنجایی که می تواند 
و از دس��تش برمی آید، مس��لمان را اذی��ت بکند، اصال 
تش��ویق می کند این معنا را؛ آن ط��ور که نقل کردند، 
م��ا که این فیل��م را ندیدی��م . ای��ن روش روش مورد 
پسند اس��الم نیست . اس��الم معتقد اس��ت به انصاف . 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با ی��ادآوری حادثه تعرض 
ب��ه ی��ك زن غیر مس��لمان در دوران حکومت حضرت 
امیرالمومنی��ن)ع( تاکید کردند: حض��رت می فرمایند 
ک��ه اگ��ر مس��لمان از این غ��م بمیرد، م��ورد مالمت 

نیس��ت! مالحظه می کنید، این امیرالمومنین ]است[ . 
اگر مس��لمان از غصه این بمیرد که س��پاهیان دشمن 
و غارتگران، وارد خانه یك زن غیر مس��لمان ش��دند و 
او را م��ورد آزار و اذی��ت قرار دادند و دس��تبند او را و 
حج���ل او را گرفتن��د، مالم��ت نباید بش��ود؛ مالمت 
نمی شود . نظر اسالم این است . ایشان با تاکید بر اینکه 
ما امیدواریم ان ش��اءاهلل بر همین روال حرکت کنیم و 
پی��ش برویم و خاطرات خوبی ه��م داریم، گفتند: من 
 غالب��ا به منازل ش��هدای ارامنه و آش��وری که رفته ام 
-که امس��ال هم خوشبختانه موفق ش��دم منزل چند 
شهید ارمنی رفتم- می بینم اینها نسبت به کشورشان 
احس��اس تعهد می کنند؛ یعنی واقع��ا متعهدانه رفتار 
کردند . رهبر معظم انقالب یادآور ش��دند: زمان جنگ 
هم من یادم اس��ت که ع��ده ای از همین مس��یحیان 
ارمنی آمدند اهواز؛ من در فرودگاه دیدم یك جماعتی 
نشسته اند، گفتم اینها چه کسانی هستند؟ گفتند اینها 
ارامنه اند، دارند می آین��د جبهه برای کارهای صنعتی. 
ارامنه در کارهای صنعتی و فنی و ماشین و این چیزها 
مسلطند و برای کمك و خدمت آمدند؛ مرحوم چمران 
اینه��ا را به کار گرفت . مبالغی اینها زحمت کش��یدند، 
خدمت کردند، کار کردند و کس��انی هم شهید شدند . 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای افزودن��د: یکی از ]اعضای[ 
این خانواده های ارمنی که من همین هفته پیش رفتم 
منزلشان، پسرش س��رباز بوده؛ گفت سربازی اش تمام 
ش��د و ناراحت بود که جنگ هنوز هس��ت؛ ]می گفت[ 
من سربازی ام تمام شده و چه کار کنم . بعد گفت اتفاقا 
اعالم کردند مثال آن کس��انی که سربازی رفتند، چند 
ماه - سه ماه یا فالن قدر - بیایند مجددا جبهه . گفت 
این خوشحال شد؛ خوشحال شد که باز دوباره فراخوانی 
کردند؛ آمد و رفت جبهه و بعد هم شهید شد، جسدش 
را آوردند؛ یعنی این جور احساس��اتی را انسان در بین 
هممیهنان غیر مس��لمان ما در کشور مشاهده می کند . 
ایشان اضافه کردند: خب تالش کردند و امیدواریم که 
نظام اسالمی بتواند به وظایف خودش در این زمینه ها 

عمل کند؛ آنها هم حقیقتا نس��بت به کشور با تعهد به 
معنای واقعی کلمه رفتار کنند . رهبر معظم انقالب در 
بخش دیگری از بیاناتشان اظهار داشتند: این رفتارهای 
جمهوری اسالمی را هم در خارج منعکس کنید؛ یعنی 
واقع��ا بدانن��د، بفهمند در دنی��ا و دنیای مس��یحیت 
بداند که در کش��ور اس��المی این قدر رواداری نسبت 
به غیر مس��لمان ها هس��ت؛ این رواداری ک��ه آن جاها 
وج��ود ندارد . حضرت آیت اهلل خامنه ای بیان داش��تند: 
چقدر ش��ما ش��نیده اید مث��ال در آلم��ان، جوان های 
نئون��ازی- ک��ه ح��اال افتخ��ار می کنند ک��ه نازی اند؛ 
اسمش��ان را گذاش��ته اند »نئونازی« - حمله می کنند 
به یك مشت مسلمان، به مسجد مسلمان ها؛ می زنند، 
می کش��ند، تعقیب درس��ت و حس��ابی هم نمی شوند؛ 
ما هم نش��نفته ایم . ایش��ان افزودند: یا آن دختر خانم 
ج��وان عرب را که مثال فرض کنید که مقنعه داش��ته 
یا پوشیه داش��ته، به خاطر حجابش می زنند می کشند 
و هی��چ کس اصال دنبال هم نمی کند؛ حاال گفتند یك 
مجازاتی ]کردن��د[؛ آدم فکر نمی کند که خیلی جدی 
اینها تعقیب می شود؛ واقعا تعقیب هم نمی کنند . رهبر 
معظم انقالب اسالمی ادامه دادند: در جاهای دیگر هم 
همی��ن ج��ور؛ در آمریکا و جاهای دیگر و کش��ورهای 
دیگر هم متاس��فانه همین جور اس��ت؛ که خب، اینها 
مدعی حقوق بش��ر هم هس��تند! اینها را مقایسه کنند 
ب��ا آن چه در ایران می گذرد . حضرت آیت اهلل خامنه ای 
اضافه کردند: این چنین چیزی در ایران س��ابقه ندارد؛ 
یعنی در دوران اسالمی و جمهوری اسالمی، تعرض به 
غیر مسلمان از سوی مس��لمان ها هیچ سابقه ای ندارد . 
همان جوان حزب اللهی تند و داغ هم هرگز به خودش 
اجازه نمی دهد که به یك غیر مسلمانی تهاجم و حمله 
بکند و مانند این ها . امیدواریم ان ش��اءاهلل خدای متعال 
به ش��ماها و به ما توفیق بدهد که بتوانیم وظایفمان را 

انجام بدهیم . 
براس��اس گزارش ها، این دیدار در شش��م بهمن ماه 

جاری انجام شده است.

 انتشار سخنان رهبر انقالب
در دیدار نمایندگان اقلیت های مذهبی کشور در مجلس شورای اسالمی : 

اسالم به انصاف 
معتقد است
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تبلیغات پیکسلی 
آیا می دانس��تید تبلیغات پیکسلی نوعی تبلیغات 
در صفحات وب اس��ت؟ در این نوع تبلیغات هزینه 
تبلیغاتی طبق تعداد پیکسل هایی که روی صفحه به 

آن اختصاص داده شده محاسبه می شود. 
عمده ترین اش��کال این روش امکان تفاوت وضوح 
تصوی��ر در کامپیوتر میزبان و تف��اوت اندازه تبلیغ 
اس��ت. ابتدا ف��ردی به ن��ام الکس تئو ای��ن ایده را 
در صفح��ه اصلی میلیون دالری خ��ود پیاده کرد و 
توانس��ت تمام پیکسل  های سایت خود را طی حدود 

پنج ماه به فروش برساند. 
پس از آن سایت های زیادی تالش کردند، بتوانند 
موفقی��ت الک��س را تک��رار کنند  ولی ب��ه موفقیت 

نرسیدند.

همراهي تجاري با کمپین مذهبي

زماني که کمپین هاي اجتماعي توس��ط برندها و 
نام هاي بزرگ تج��اري مورد حمایت ق��رار بگیرند، 
مطمئن��ا اثرگذارت��ر و ب��ا دامنه وس��یع تري برگزار 
خواهند ش��د. این اتف��اق بارها در کش��ور ما افتاده 
اس��ت. حمایت برندها از روز ه��واي پاک، روزخلیج 
فارس، روزمادر، روزپدر و... هر کدام به نوعي نش��ان 
از این دارد که س��ازمان ها مي خواهند از این طریق 
با مش��تریان خود ارتب��اط برقرار کنن��د و همراهي 
خ��ود را نش��ان دهند و از این راه ب��ه منافع تجاري 
خود نیز برسند. به هرحال در پشت پرده هر اقدامي 
در جه��ت مس��ئولیت اجتماع��ي ش��رکت ها هدفي 
تجاري نهفته اس��ت که باید برآورده شود. شرکت ها 
بنگاه هاي اقتصادي هس��تند که اگ��ر غیر این عمل 
 کنند هزینه هاي ش��ان در جهت بیه��وده اي به هدر 

مي رود.
یک��ي از اقدامات ش��رکت ها در حوزه مس��ئولیت 
اجتماعي حمای��ت از کمپین هاي اجتماعي اس��ت. 
کمپین های��ي که یا توس��ط م��ردم یا توس��ط یک 
سازمان به طور خودجوش ش��روع شده و ادامه پیدا 
مي کنند. برندها با حمایت خود از این گونه کمپین ها 
باعث رسیدن س��ریع تر آنها به اهداف شان مي شوند. 
در این راستا شبکه هاي اجتماعي در پخش ویروسي 
چنی��ن کمپین ه��اي اجتماعي نق��ش  مهمي بازي 
مي کنند. کمپین هایي که در چنین فضاهایي برگزار 
مي ش��وند معموال هزینه هاي زیادي نمي برند و فقط 
ب��ه یک طرح و ش��عار قوي نیاز دارند، ش��عاري که 
بتوان��د با فرهنگ ها و همه قش��رهاي جامعه ارتباط 
برقرار کند. کمپین »من عاشق محمد)ص( هستم« 

چندي اس��ت در فضاها و شبکه هاي اجتماعي مورد 
اس��تقبال مردم قرار گرفته است. این کمپین بعد از 
توهین مجله فرانسوي به پیامبر اسالم )ص( توسط 
س��ازمان فرهنگي و هنري ش��هرداري تهران برگزار 

شده است. 
ای��ن کمپین به زبان هاي مختلف هش��تگ گذاري 
ش��ده اس��ت و درحال حاض��ر کارب��ران مس��لمان 
اینس��تاگرام، توییتر و فیس ب��وک در نقاط مختلف 
دنی��ا از آن اس��تقبال کرده ان��د. در راس��تاي ای��ن 
کمپی��ن، اپراتور همراه اول نی��ز در اقدامي با اکران 
یک آگهي محیطي از آن حمایت کرده اس��ت. البته 
ش��عار و تصویر ب��ه کار رفته در آگه��ي همراه اول با 
ش��عار اصلي این کمپین متفاوت اس��ت. »همراه با 
پیامبر مهرباني)ص(« ش��عار آگه��ي محیطي همراه 
اول اس��ت. ش��عاري که به نظر این اپراتور بر اساس 
نامش طراحي ش��ده است تا مخاطب با خواندن آن 
ن��ام این اپراتور در ذهنش تداعي ش��ود. این اپراتور 
در راستاي اقدام اخیر خود خبر فعال سازي رایگان 
آواهاي انتظار را نیز در آگهي محیطي به مش��تریان 

نوید داده است.

عالوه بر این اپراتور، برخي دیگر از نام هاي تجاري 
نی��ز از این کمپی��ن حمایت کرده ان��د، حمایتي که 
ب��ه نظر اگر با همان ش��عار و هم��ان تصویر کمپین 
اصلي بود، مي توانس��ت ارتباط بهتري با مش��تریان 
برقرار کند و نشان دهنده مسئولیت اجتماعي بیشتر 
سازمان ها باشد. بارها کارشناسان تاکید کرده اند که 
در اقدامات مس��ئولیت اجتماعي، برندها نیاز نیست 
که دائم ن��ام خود را تکرار کنن��د. چون وجود لوگو 
برند در کنار آن اقدام، پیام را به مشتریان مي رساند. 
ولي باز هم برندها راضي نمي ش��وند از خیر تاکید بر 
نام خود در آگهي هایي که براي آنها هزینه کرده اند، 
بگذرند. این در حالي اس��ت که وقتي در مسئولیت 
اجتماعي دائما نام برند آورده مي ش��ود، حال وهواي 
تجاري اقدام خیرخواهانه برند پررنگ تر مي ش��ود و 

مطمئنا تاثیرآن نیز کمتر خواهد شد.

توییتر توییت های تبلیغاتی را 
افزایش می دهد

توییتر برای نخستین بار از زمان مشارکت های خود با 
نرم افزار موبایل » Flipboard« و یاهوی ژاپن، سرویس 
توییت پرداختی خود را خارج از پلتفرمش توس��عه داده 
است. توییت ها پیش از این می توانستند هر جای اینترنت 
 ،»Storify«با استفاده از ابزار های تجمع و گردآوری مثل
یا وس��ایل انتش��اراتی مثل  »Fabric « یا توییتر برای 

وب سایت ها پخش شوند. 
به هر حال، تفاوت شرایط کنونی با وضعیت قبلی این 
اس��ت که توییت های پرداختی حاال امکان جاس��ازی در 
سایت های همکار را در کنار توییت های مرتب و معمولی 
دارن��د. توییتر در ای��ن زمینه به ذکر مثال��ی از کمپین 
نیس��ان می پردازد که در قالب فعالیت توییتری خود در 
محیط هایی نظیر نرم اف��زار Flipboard که توییت های 
اصلی را نشان می دهند، خالقیت و هدف گذاری را تکرار 

می کند. 
در حالی که هر روز ش��رکای بیشتری به این آزمایش 
می پیوندن��د، توییت های تبلیغات��ی می توانند به هر نوع 
ناشر یا ابزار دیجیتال از تلویزیون ها گرفته تا وب سایت ها 
و نرم افزار ه��ای موبای��ل تعمی��م یابند. حرک��ت توییتر 
فرصت هایی را برای این شرکت فراهم می کند که موازی با 
محصول تبلیغاتی اطلس فیس بوک، برای تبلیغ کنندگان 
ش��رایط مناس��ب جهت اس��تفاده از داده های اطالعاتی 
فیس بوک به منظور هدف ق��رار دادن مصرف کنندگان 

خارج از پلتفرم را به وجود خواهند آورد. 
عرض��ه این محصول پیش از درخواس��ت اعالم درآمد 

توییتر روز  پنجشنبه پنجم فوریه انجام شد. 
www.brandrepublic.com
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ایستگاه تبلیغات

نرگس فرجی

حسین محمدیان

را  نظرت�ان  ش�روع  ب�رای 
درم�ورد کمپی�ن تبلیغاتی 
اویالی�ی  روغ�ن  بچه ه�ای 

بفرمایید؟ 
بچه های  تبلیغات��ی  کمپین 
روغ��ن اویالی��ی از چند حیث 
اول  اس��ت؛  بررس��ی  قاب��ل 
از کودکان��ی  آنک��ه اس��تفاده 
خوش س��یما و ش��اد و س��الم 
که پرچ��م دار قش��ر خاصی از 
اجتماع هس��تند، خ��ود جای 
س��وال است که آیا می خواهند 
الیه های دیگر اجتماع را وادار 
ب��ه وارد ش��دن به این قش��ر 
کنند ی��ا می خواهند مخاطبان 
خ��اص را برگزینن��د که قطعا 
یک محص��ول که برای مصرف 
عم��وم تولید ش��ده در صورت 
پرداختن به هر کدام از دالیل 
ب��اال راه را اش��تباه می پیماید. 
مخاطبان اگر استحضار داشته 
باش��ند، اندی وارهول هنرمند 
آمریکای��ی در آث��ار پ��اپ آرت 
خود آگهی برای کوکاکوال  دارد 
که نش��ان می دهد تمام مردم 
درهر سطحی می توانند از این 
محصول استفاده کنند. در این 
ص��ورت حتی اگ��ر تفکر قالب 
و رایج اجتماع ک��ه خانواده ها 
دوست  دارند کودکان شان یکی 
از ش��غل های کلیدی یا اساسا 
انتخاب  را  کلیش��ه های ذهنی 
کنند، باز هم مس��یر تبلیغ به 
بیراهه رفته، زیرا ایجاد تفاوت 
نگرش ه��ا در جامعه و پیش��رو 
ب��ودن اس��ت که ی��ک برند را 

بزرگ و ماندگار می کند. 
ب�ه نظ�ر در ای�ن کمپین در 
م�ورد س�المتی محصوالت 
اویال تاحدودی اغراق ش�ده 
اس�ت، نظرشما در این مورد 

چیست؟ 
بله! به نظرم دومین موردی 
ک��ه در این کمپین می توان به 
آن اش��اره ک��رد تاکید بیش از 
اندازه بر س��المتی است و این 
میزان اغ��راق، مخاط��ب آگاه 
را زده می کند. درس��ت اس��ت 
که این روزه��ا تولیدکنندگان، 
مضر خود  مواد غذای��ی  تم��ام 
را با نس��بت دادن ب��ه امگا 3 
پروبیوتی��ک  باکتری ه��ای  و 
و... س��الم جل��وه می دهن��د و 
قطع��ا این م��وارد در فروش و 
اثرگ��ذاری بی تاثیر نیس��ت اما 
با نگاهی اجمالی در آگهی های 
بین الملل��ی می��زان صداقت و 
احت��رام به ش��عور مخاطب به 
روشنی پیداس��ت و نتیجه آن 

وفاداری مشتری خواهد بود. 
هنگام اک�ران ای�ن کمپین 
کپی بودن  درمورد  شایعاتی 
آن به گوش رس�ید، آیا این 

شایعات درست بود؟ 
بله! زمان اکران این کمپین 
بس��یاری به آن برچسب کپی 
ش��کل  دادن  نس��بت  زدن��د. 
و ف��رم ظاه��ری و همچنی��ن 
ب��ه  ای��ن کمپی��ن  محت��وای 
مدل مش��ابه خارجی توس��ط 
اصحاب تبلیغ��ات در آن زمان 
ت��ا ح��دودی صحیح ب��ود. در 
ایس��تادن  م��دل خارجی فرم 
و نح��وه قرارگی��ری کودکان و 
اینکه هر کدام نماینده ش��غلی 
هستند، همچنین بزرگ شدن 
ک��ودکان و تجلی س��المت و 
کودکی درخش��ان آنه��ا را که 
منتج به بزرگس��الی در همان 
قالب ش��ده می توان دید و این 
موض��وع باعث ایج��اد حرف و 
حدیث هایی ش��د ک��ه در آن 
زم��ان س��ازندگان این کمپین 
اذع��ان  و  نداش��تند  قب��ول 
می کردند چ��ون مدل خارجی 
تبلی��غ روغن نب��وده و موضوع 
متفاوت ب��وده پس بحث کپی 

نمی تواند مطرح باشد. 
در آن زم�ان اوی�ال در یک 
آگه�ی تلویزیونی برند خود 
را با نس�ل قدیمی پیوند زد 
و پیرمردی را نش�ان می داد 

ک�ه دائ�م هن�گام حرک�ت 
قلب خ�ود را می گرفت و باز 
حرکت می ک�رد، به نظرتان 
اوی�ال می توان�د ای�ن ادع�ا 
را داش�ته باش�د که برندی 

قدیمی است؟ 
درس��ت اس��ت که هلدینگ 
گلرن��گ س��ابقه طوالن��ی در 
برن��د  ی��ک  ام��ا  دارد  ای��ران  

زیرمجموع��ه  نوپ��ای 
ای��ن هلدین��گ که در 
تلویزیونی  آگهی ه��ای 
خود یک فرد 64 ساله 
را از بچه ه��ای روغ��ن 
اویالیی می داند معلوم 
واس��طه  ب��ه  نیس��ت 
کدام س��ابقه خود این 
ادع��ا را  دارد و بعی��د 
اس��ت ب��ا این ش��یوه 
اتصال  باش��د  توانسته 
خود به نس��ل قدیمی 
را در ذه��ن مخاط��ب 

متب��ادر کرده باش��د اما در هر 
صورت تحقیق بازار و استفاده 
و  آنالیزمت��ر  ش��یوه های  از 
مقیاس دار حوزه بازاریابی است 
که ج��واب صحیح و منطقی را 

به ما می دهد. 
حال ب�ه تازگی اویال کمپین 
جدی�دی را در ح�ال اج�را  
دارد و در آن از بس�ته بندی 

به  ش�فاف صحبت می کند، 
نظرت�ان این کمپی�ن مقابل 
کمپی�ن روغ�ن الدن که از 
مات بودن بسته بندی روغن 
صحبت می کرد، برنامه ریزی 

شده است؟ 
ای��ن کمپین در   مش��خصا 
مقاب��ل کمپی��ن روغ��ن الدن 
طراح��ی ش��ده و ب��رای ای��ن 
مدع��ا دالیل��ی دارم که 
عنوان خواه��م کرد. در 
آگه��ی تلویزیونی روغن 
بسته ش��دن  ب��ه  الدن 
زیپ و محف��وظ ماندن 
از نور اش��اره می ش��ود 
ک��ه در آگه��ی اویال به 
باز ش��دن زیپ و لباس 
تی��ره از ت��ن در آوردن 
آگهی الدن  دارد.  اشاره  
اشاره به 35درصد حفظ 
در  کیفی��ت  و  تازگ��ی 
بس��ته بندی تی��ره  دارد 

که اویال مدعی شده دلیلی که 
دیگر برنده��ا را به تیره کردن 
م��ی  دارد عدم  وا  بس��ته بندی 
ش��فافیت و کیفیت الزم است 
اما ب��ا توجه به اینکه ادامه این 
بحث و نقد صحیح آن نیازمند 
دانش فنی و ش��ناخت ظروف 
مختل��ف بس��ته بندی روغ��ن 
اس��ت، م��واردی را از مناب��ع 
مختلف بی��ان خواهم کرد که 
برداش��ت نهایی آن ب��ر عهده 
مخاطبان خواه��د بود. ظروف 
ش��فاف Pet  دارای  خاصیت 
که  هستند  کریستالیزاس��یون 
موجب شکس��ت نور می ش��ود 
و همچنین با توج��ه به اینکه 
این نوع ظ��روف مقدار زیادی 
از ام��واج ماورای بنفش اش��عه 
خورشید را جذب کرده و مانع 
از انج��ام عمل اکسیداس��یون 
می شوند اس��تفاده از این گونه 
ظ��روف بالمان��ع اس��ت. اما از 
جانب مراج��ع ذی صالح مانند 
و  درم��ان  بهداش��ت،  وزارت 
آم��وزش پزش��کی و س��ازمان 
نظارت بر مواد غذایی همچنین 
اب��الغ  و  دارو  غ��ذا  معاون��ت 
اولوی��ت مصرف  می ش��ود که 
با ظ��روف غیر ش��فاف اس��ت. 
در کل ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه 
هن��وز اس��تانداردهای کامل و 
بس��ته بندی های  برای  جامعی 
نداریم  ای��ران  پالس��تیکی در 

ورود  بح��ث  همچنی��ن  و 
بس��ته بندی ها  این  مواداولی��ه 
کامال استانداردسازی نشده اند، 
این  نمی توان به صورت درست 
ظروف را مورد مطالعه قرار داد. 
فقط نکت��ه ای که حائز اهمیت 
است و بر آن تاکید شده، اینکه 
بهتر است ظروف شفاف به دور 
از نور و گرما نگهداری ش��وند. 
با توجه ب��ه آگهی تلویزیونی و 
تبلیغات محیط��ی و همچنین 
اس��تفاده از ش��عار »ما با شما 
ش��فافیم« به نظرم این شرکت 
مسیر صحیحی را برای معرفی 
محص��ول خود با بس��ته بندی 
جدی��د انتخ��اب کرده اس��ت. 
اینکه ب��ا دادن اطالعات علمی 
و جزیی��ات بیش��تر می ش��ود 
این تقاب��ل با دیگ��ر برندها را 
ب��ه خوبی نمای��ش داد، حرف 
از  صحیح��ی اس��ت ک��ه ی��ا 
کمپین  ای��ن  خالق  چش��مان 
دورمانده ی��ا در آینده نزدیک 
شاهد معرفی دقیق و شفاف تر 

این محصول خواهیم بود. 
اوی�ال ش�عار »م�ا ب�ا ش�ما 
ب�رای کمپین  را  ش�فافیم« 
خ�ود انتخاب ک�رده، دراین 

باره توضیح بفرمایید. 
این شعار چند نکته مثبت را 
در خود نه��ان  دارد که به آنها 
اشاره می کنم؛ اول اینکه روغن 
مایع ش��فاف، نشان از سالمت 
روغن  دارد. دوم اینکه ش��فاف 
بودن تعبیر به صداقت می شود 
و ای��ن ام��ر نیز ح��اوی نکات 
مثبت��ی اس��ت و در آخ��ر نیز 
استفاده از بس��ته بندی شفاف 
که ه��دف اصلی ای��ن کمپین 

است را پوشش می دهد. 
بهت�ر  ب�رای  پیش�نهادتان 
روند حرکتی جدید  ش�دن 

اویال چیست؟ 
به نظر بهتر بود اویال حرکتی 
روتین و تکراری انجام نمی داد و 
با معرفی بهتر س��ایت خود که 
پایگاه اطالع رسانی بسیار مفید و 
کاملی است، مخاطبان را از تمام 
جزییات الزم آگاه می س��اخت. 
درح��ال حاض��ر مقول��ه هویت 
برند و ثبات رویه را در این برند 
شاهد نیس��تیم و همین مسئله 
باعث شده وقتی مشاور تبلیغات 
مجموعه تغیی��ر می کند برخی 
زیرس��اخت ها نیز تغییر  کند اما 
در کل کمپی��ن جدید تبلیغات 
این برند رنگ و بوی مناسب تری 
نس��بت به کمپین های سابق به 

خود گرفته است. 

بهتر بود اویال حرکتی روتین 
و تکراری انجام نمی داد و با 
معرفی بهتر سایت خود که 

پایگاه اطالع رسانی بسیار مفید و 
کاملی است، مخاطبان را از تمام 

جزییات الزم آگاه می ساخت. 
درحال حاضر مقوله هویت برند و 
ثبات رویه را در این برند شاهد 

نیستیم

آیا می دانستید

سردرگمی مشتریان در آگهی های سالمت محور
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ای�ن روزها مش�تریان به س�المت خ�ود بیش 
از گذش�ته اهمی�ت می دهن�د. همی�ن موض�وع 
باعث ش�ده شرکت ها درجهت س�الم جلوه دادن 
محصوالت ش�ان در آگهی ها بیش�تر تالش کنند. 
ای�ن موض�وع در ش�رکت های تولیدکننده  روغن 

بیش از دیگر ش�رکت ها به چش�م می آید و باعث 
ش�ده تناقضاتی در ذهن مش�تریان ایجاد ش�ود 
که باالخره محصول کدام ش�رکت  س�الم تر است. 
در این راس�تا یک ش�رکت تولیدکنن�ده روغنی 
می گوید بس�ته بندی ماتش سالم است و دیگری 
ادع�ا دارد ک�ه ش�فافیت بس�ته بندی محص�ول 
روغن�ش باع�ث س�الم ب�ودن کاالی تولیدی این 

شرکت ش�ده اس�ت. مش�تریان نیز مانده اند که 
باالخ�ره ش�فافیت بهتر اس�ت یا مات ب�ودن. در 
این میان ش�رکت روغن اویال این روزها کمپینی 
را در جه�ت مقاب�ل کمپین روغ�ن الدن در حال 
اجرا  دارد؛ کمپینی که در آن صحبت از ش�فافیت 
بسته بندی تازه خود کرده و مشتریان را به سمت 
خرید ای�ن محصول دعوت می کن�د. اویال قبل از 

این کمپین، کمپی�ن بچه های روغن اویالیی را به 
منظ�ور تاکید بر س�المت محص�والت خود اکران 
ک�رده بود که در مورد آن بحث ه�ای زیادی به پا 
ش�د. با علی منف�رد، کارش�ناس تبلیغات و مدیر 
آژان�س تبلیغ�ات کادوس�یه درب�اره رون�د اخیر 
تبلیغاتی اویال به گفت وگو نشسته ایم که مشروح 

آن را در ادامه می خوانید. 



 مانترای برند؛ اوج هنرمندی 
در توصیف جایگاه برند

از جمله المان های کالمی مهم برای توصیف برند 
»مانترای برند«)Brand Mantra(  نام دارد که به 
آن فلس��فه یا آوای برند نیز گفته می ش��ود . مانترای 
برند یک عبارت یا جمله ای متش��کل از س��ه تا پنج 
کلمه است که ماهیت و جوهره اصلی و خدشه ناپذیر 
هوی��ت برند را بی��ان می کن��د . مانترای برن��د باید 
بتوان��د با هنرمندی و خالقی��ت در کوتاه ترین زمان 
و مختصرترین کلمات، فلس��فه و چیستی برند را به 
مخاطب منتقل کند و عمیقا به جوهره و وعده اصلی 

برند وابسته است.
مانترای برند به همراه ن��ام برند یکی از مهم ترین 
المان ه��ای توصیفی بخ��ش کالمی هوی��ت برند را 
تشکیل می دهد و به نوعی مهم ترین نقاط تمایز برند 
را با رقبا بیان می کند . تفاوت اصلی آن با ش��عار برند 
در این اس��ت که ش��عار در جه��ت عالقه مند کردن 
مخاطب و جذب او کاربرد دارد، اما مانترا بیش��تر به 
فلس��فه وجودی و دالیل درونی برند اشاره می کند . 
برای خلق یک مانترای درس��ت باید سه معیار را در 

نظر بگیرید.
اول: مرتب��ط ب��ودن به ای��ن معنا ک��ه باید حوزه 
فعالیت برند را مش��خص س��ازد و به عبارتی تعیین 
کند که برند در چه کس��ب و کاری هست و مرزهای 
آن را نشان دهد . دوم: سادگی؛ مانترای برند باید در 
ساده ترین کلمات که به وضوح بتواند در خاطر بماند 
تدوین شود و سوم: الهام بخش بودن مانترا به شکلی 
که برای بیشتر مخاطبان معنادار و نشانه ای از نکات 

منحصر به فرد جایگاه برند باشد.
متناظر با این معیارها و ویژگی ها، گفته می ش��ود 
که مانترا معموال باید دارای س��ه جزء و بخش اصلی 
باشد . 1- جزء هیجانی: این جزء مزیت و ارزش برند 
را معرف��ی و مش��خص می کند . 2- ج��زء توصیفی: 
ماهی��ت و به نوع��ی فلس��فه برند را بی��ان می کند و 
3- ج��زء کارکردی: به نوعی به ویژگی ها، مزایا و نوع 
تجربه ای که از محصول عاید مشتری می شود اشاره 

دارد.
ب��رای توضیح بهتر مفه��وم مانت��را، مثال هایی از 
برنده��ای مطرح در ای��ن زمینه راهگشاس��ت . پنج 
مانترای محبوب کوین کلر، استاد و نویسنده مشهور 

برندینگ را ببینیم.
 Nike: Authentic Athletic  -1

Performance
یک��ی از بهتری��ن مانتراهای��ی که در اکث��ر مقاالت 
راجع به آن صحبت شده اس��ت مانترای برند ورزشی 
نایک اس��ت . جزء کارکردی آن که درخصوص ورزش 
اس��ت به بهترین ش��کل با جزء توصیف��ی و هیجانی 
درهم آمیخت��ه و عبارتی با مضم��ون »عملکرد معتبر 
ورزش��ی« پدید آورده که نش��انگری ناب برای هسته 
اصلی عملکرد این برند ش��ده است . در همین جا خوب 
 است تفاوت شعار و مانترای برند را ببینیم . شعار نایک 
»Just Do It« )فقط انجامش بده( هست و مستقیم با 
مخاطبش حرف می زند و او را به خود فرا می خواند، اما 
مانترای برند بسیار کمتر صفت شعارزدگی دارد و بیشتر 
به ماهیت و آنچه در هسته درونی برند می گذرد اشاره 
می کند و حتی الهام  بخش کارکنان و مدیران سازمانی 

و داخلی نیز می تواند باشد.
Disney: Fun Family Entertainment -2

در مانترای دیزنی مش��اهده می کنید که در کلمه 
Entertainment )س��رگرمی( ج��زء عملک��ردی 
مانترای برند و اینکه در چه صنعتی هست مشخص 
شده و با پیشوند Family مستقیما به سرگرمی های 
مرتبط با خانواده ها اشاره می کند . سرگرمی مجردها 
در آمریکا تعریف کامال متفاوتی نس��بت به سرگرمی 
خانواده ه��ا دارد . اما کلم��ه Fun در ابتدای عبارت 
ج��زء هیجانی ب��ه این توصی��ف اضاف��ه می کند تا 
وجه تمایز مانترا و فلس��فه دیزنی که سرگرمی های 
همراه با ش��ادی و خوشی برای خانواده هاست شکل 
بگیرد . به وضوح می بینید که مرتبط بودن، س��ادگی 
و الهام بخ��ش ب��ودن در س��ه کلمه کلی��دی مانترا، 

جایگاهی بارز برای دیزنی ساخته است.
 Ritz-Carlton: Ladies & Gentlemen -3

Serving Ladies & Gentlemen
مانت��رای برند Ritz-Carlton یک پیام س��اده، 
مستقیم و گویا برای کارکنان داخلی و مشتریانش که 
از بیرون به مجموعه هتل های لوکس ریتز-کارلتون 
توجه می کنن��د دارد و با زیرکی و ظرافت، فلس��فه 
و ماهی��ت خدماتش را توصی��ف می کند . »خانم ها و 
آقایان در خدمت خانم ها و آقایان« اجزای عملکردی 
)خدمت رس��انی(، توصیف��ی و هیجانی این مجموعه 
هتل ه��ا را به س��ادگی ام��ا به زیبایی بی��ان می کند 
و ب��دون هیچ توضی��ح اضافی همه آنچ��ه به عنوان 
فلس��فه برندش می خواهد بگوید را در س��اده ترین و 

موجزترین عبارت مطرح کرده است . 
BMW: Ultimate Driving Machine  -4

مانت��رای خودروی بی.ام.دبلیو در اواخر دهه 80 و 
در دوره ای ک��ه لوکس بودن یک خودرو و عملکرد و 
بازدهی باال دو چیز متضاد به نظر می رسید، به خوبی 
جایگاه این خودرو را بیان می کند . غایت رانندگی با 
خودرو فلسفه ای است که بی.ام.دبلیو با آن شناخته 
شده و در این مانترا به نحوی غیرمستقیم هم ویژگی 

و هم مزیت خودرو را مطرح می سازد.
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Easy
برند دیگری ک��ه مانترای مثال زدنی دارد، ش��رکت 
بت��ی کراکر، تولید کنن��ده غذاهای آم��اده و مواد اولیه 
ب��رای پخت انواع خوراکی ها و غذاهای خانگی اس��ت . 
Homemade  به پخت و پز در خانه و توس��ط خود 
مش��تری اش��اره می کند که درون آن سه فاکتور مهم 
کیفیت، خانواده و تجربه و لذت پخت و پز نهفته است و 
به نوعی نقاط تمایز این برند محسوب می شود . از سویی 
دیگر Made Easy اش��اره به راحتی و سادگی پختن 
دارد که نقطه تش��ابه برند با س��ایر رقبای تولید کننده 

غذاهای آماده محسوب می شود.

5 روش بازاریابی بی هزینه 

آیا روش هایی برای بازاریابی کسب وکارتان وجود 
دارد ک��ه در آن بدون هزینه بتوانید این کار را انجام 
دهی��د؟ چگونه می توانید با روش هایی بدون هدایت 
شرکت تان به سیاه چاله مالی، آن را به صورت درست 
بازاریاب��ی کنید؟ به دس��ت آوردن اعتماد مش��تری 
چیزی اس��ت که نیازمند هزینه اس��ت، اما چندین 
گزین��ه کم هزین��ه و بی هزینه وجود دارد که ش��ما 
می توانید با اج��رای آن، محصول و خدمات خود را 
معرف��ی کنید . در حالی که این ایده ها هیچ هزینه ای 
ندارد، در مقابل شما می توانید سود زیادی به دست 
آوری��د، بنابراین برای انجام آن آماده ش��وید . موارد 
زیر ایده های عالی برای شرکتی است که تازه شروع 
به کار کرده اس��ت . ابتدا بهتر است دو روش از پنج 
روش را انتخاب کرده و بیشتر روی آن تمرکز کنید . 

1-  شبکه ای از رویدادها 
در جلسات و همایش های اتاق بازرگانی، جلسات 
گروه ه��ای بازاریاب��ی بین الملل��ی و دیگر جلس��ات 
س��ازمانی حضور پی��دا کنید که مش��تریان ایده آل 
ش��ما را ج��ذب خواهند ک��رد . کارت ه��ای تجاری 
را جم��ع آوری کنی��د . هرچ��ه توانس��تید اطالعات 
جم��ع آوری کرده و ب��رای ارتباط با آنها ش��روع به 
تلف��ن و ایمی��ل زدن کنید . چرا که ش��ما تازه وارد 
این عرصه ش��ده اید و نیاز است در ذهن بمانید . اگر 
خدمات ارائه ش��ده شرکت شما به آنها مربوط نبود، 
از آنها بپرسید که آیا کسی را می شناسند که بتواند 

اطالعات ارتباطی به شما بدهد؟ 

2-  حضور در جلسات عمومی
در هر جلسه عمومی، روشی ایجاد کنید که همه 
افراد آنچه را در ذهن ش��ان مفید اس��ت بیان کنند . 
ای��ن نه تنه��ا روش خوبی برای به اش��تراک گذاری 
دانش و کمک به دیگران اس��ت، بلکه شما را جلوی 
چش��م افرادی که از خدمات شما استفاده می کنند 

نیز قرار می دهد . 

3-  یک ارزش مفید ایجاد کنید
یک خدمت ارزش��ی وقتی به شرکتی که خواهان 
همکاری و مش��ارکت با شماست، داده می شود، آنها 
آن را به خاطر ارزشی که دارد حفظ می کنند . برای 
مثال ما در کس��ب وکارمان چنین تیتری داریم:» از 
10 روش بازاریابی استفاده می کنیم که شما دوست 
داش��تید در رقابت های تان آنه��ا را بدانید.« مطمئن 
ش��وید که پس از آن نام، شماره تلفن، آدرس پست 
الکترونی��ک، اطالعات وب س��ایت و چیزهایی را که 
درباره کس��ب و کارتان وجود دارد برای همکاری به 

آنها داده اید . 

4- سرمایه گذاری مشترک 
همکاران و کس��ب و کارهای مرتبط با کس��ب و کار 
خودتان را پیدا کنید و پروموشن های مشترک انجام 
دهید . برای مثال، ما برای ش��رکت مان می توانیم از 
سرمایه گذاری مشترک با طراح گرافیک و کپی رایتر 
اس��تفاده کنیم . دوس��ت داری��د این وظای��ف را به 
دیگ��ری محول کنید و در مقابل س��ودی برای آنها 

داشته باشید؟ 

5-  فرستادن نامه به روزنامه های محلی و 
انتشارات کتاب های کسب و کار

نامه ای جذاب و ارزش��مند ب��رای معرفی خدمات 
خود به روزنامه های محلی و انتش��ارات کسب وکار 
بفرس��تید . شاید ندانید اما نامه ای که به اندازه کافی 
ج��ذاب باش��د می توان��د فرصت چ��اپ پیداکرده و 
می تواند گامی برای بازاریابی و معرفی محصول شما 
تلقی ش��ود . فراموش نکنید که اطالع��ات ارتباطی 
تکمیلی و آدرس وب س��ایت تان را ب��رای ارتباطات 

بعدی در انتهای نامه خود قرار دهید.

گوشی سامسونگ 
میزبان اپلیکیشن های مایکروسافت

ش��رکت ک��ره ای قص��د دارد برنامه ه��ای کاربردی 
مایکروسافت را جایگزین برنامه های خود روی گلکسی 

اس ۶ کند.
SamMobile  ادعا می کند که سامسونگ به جای 
اس��تفاده از اپلیکیشن های خود در پرچم دار جدید، از 
نرم افزارهای مایکروسافت استفاده خواهد کرد. استفاده 
از اپلیکیشن های مایکروسافت با هدف افزایش کارایی 
و سرعت دس��تگاه  صورت می گیرد. در صورت صحت 
ادعای مطرح شده، خواهید توانست نرم افزارهایی مانند 
آفیس، OneNote، OneDrive و اس��کایپ را در 
گوشی هوش��مند گلکس��ی اس ۶ به طور پیش فرض 
داشته باشید.به گزارش فارنت، این حرکت در راستای 
توافق اخیر سامس��ونگ و مایکروسافت و عدم تصمیم 
آنها به ادامه شکایت قانونی در مورد پرداخت حق امتیاز 
از دستگاه های اندرویدی قلمداد می شود. هرچند این 
خب��ر در حد ش��ایعه بوده و هنوز هی��چ منبع موثقی 
آن تأیی��د نکرده، اما به دلیل بهین��ه بودن برنامه های 
مایکروسافت به نظر می رسد گلکسی اس ۶ نسبت به 
پرچم داران قبلی با س��رعتی مثال زدنی انجام وظیفه 

خواهد کرد.

هر کس��ب وکار کوچکی در 
با  فعالیتش  روزهای نخس��ت 
یک چالش انکارناپذیر روبه رو 
اس��ت. ص��رف نظ��ر از میزان 
مبتکرانه بودن یک محصول یا 
خدمت، مش��تریان نمی توانند 
درباره  اطالعات  داشتن  بدون 
آن، ب��ه خرید ی��ک محصول 
خ��اص بپردازن��د. ب��رای یک 
کس��ب وکار جدی��د ب��ا منابع 
مح��دود، فری��اد زدن از روی 
پشت بام شاید تنها راه مقرون 
ب��ه صرفه برای دسترس��ی به 
بازار مص��رف انبوه به ش��مار 
می توانند  کس��ب وکارها  رود. 
رس��انه های  از  اس��تفاده  ب��ا 
اجتماع��ی یا مطبوع��ات پیام 
خود را ارس��ال کنن��د، اما با 
وجود برند ه��ای متعددی که 
مصرانه تقاض��ای جلب توجه 
افراد را به س��وی خود  دارند، 
آن پیام ه��ا می توانن��د در این 

هیاهو گم شوند. 
حتی موفق ترین شرکت ها هم 
با ای��ن چالش در روزهای اولیه 
کارشان مبارزه کرده اند؛ مبارزه 
از طریق طراح��ی یک صفحه 
که باعث کس��ب رتبه ای خوب 
در موتوره��ای جس��ت وجوگر 
شبکه س��ازی  ت��ا  می ش��ود 
هوشمندانه. برند های بزرگ در 
دنیای کسب وکار امروزه همگی 
باید برای جل��ب توجه در این 
مرحله، سخت کار کنند. در این 
فرآیند، آنها یکسری درس های 
ارزش��مند را ف��را  می گیرند که 
می توانن��د به کس��ب وکار های 
کوچ��ک دیگر برای ش��روع به 

فعالیت کمک کنند. 

1- تالش های مردمی
ی��ک ش��رکت ارائه دهن��ده 
محص��والت بهداش��تی به نام  

ح��وزه  در    »Homejoy«
دس��تیابی به مشتری عملکرد 
ش��رکت  تی��م  خاص��ی دارد. 
تح��ت حمایت  همیش��ه هم 
نبوده است. مدیرعامل  گوگل 
ای��ن ش��رکت، آدورا چئونگ، 
می ده��د  ش��رح  را  روزگاری 
ک��ه او و تیم��ش آگهی ه��ای 
ش��هر  در  کوچ��ک   کاغ��ذی 
 »Mountain View «
کالیفرنی��ا را به دس��ت مردم 
ای��ن  ابت��دا  در  می دادن��د. 
آگهی ه��ای کوچ��ک ب��ا عده 
زیادی از م��ردم ارتباط برقرار 
نکردند، در نتیجه برای جذب 
افراد، به دادن بطری های آب 
به آنها روی آوردند. کارمندان 
موظ��ف  فق��ط   Homejoy
ب��ه ارائه خدمات شست وش��و 
بودن��د. به ای��ن ترتی��ب آنها 
نخس��تین گروه از مش��تریان 
را ب��ه س��وی خ��ود ج��ذب 
کردند که ش��امل دوس��تان و 
خانواده های شان نیز می شدند. 

2- خدمات رایگان
بی��ل ماریس قبل از 
انتص��اب اخیر خود در 
سرمایه گذاری  شرکت 
 G o o g l e
روی   ،Ventures
نخس��تین  از  یک��ی 
  hosting شرکت های 
جه��ان،  در  وب 
 ،B u r l e e . c o m
درآن  داش��ت.  نظارت 
hosting  وب  زمان، 

کسب وکار ها  از  بسیاری  برای 
بنابرای��ن  ب��ود  ناش��ناخته 
ماری��س مس��تقیم به س��راغ 
کس��ب وکار های مختلف رفت 
و ب��ه آنه��ا پیش��نهاد داد ت��ا 
به طور رایگان یک وب س��ایت 
را برای ش��ان راه ان��دازی کند. 
تنه��ا دس��تمزد او این بود که 

اجازه  باید  این کس��ب وکار ها 
در  خ��ود  ن��ام  ک��ردن  وارد 
فهرست اسامی مشتریان را به  
Burlee.com می دادن��د. او 
فقط باید سایت های رایگان را 
ب��رای 10 تا 15 نفر راه اندازی 
می ک��رد. از آن زم��ان به بعد، 
او می توانس��ت آن دس��ته از 
به  مایل  که  کس��ب وکار هایی 
پرداخ��ت هزین��ه راه ان��دازی 
س��ایت بودند را به سوی خود 

جذب کند. 
کس����ب وکار  مدل ه��ای 
در حال��ی   »Freemium«
ب��رای  را  زمین��ه  اخی��را 
مناظره ه��ای  ش��کل گیری 
کرده ان��د  فراه��م  مختل��ف 
ک��ه کارشناس��ان ب��ه بح��ث 
درباره خ��وب ب��ودن این راه 
ب��رای تاس��یس یک ش��رکت 
توس��عه دهندگان  می پردازند. 
نرم اف��زار اغل��ب اوق��ات برای 
کسب ش��هرت این نرم افزار ها 
را به ط��ور رایگان یا با تخفیف 

رس��توران ها  می کنند.  عرضه 
برای جذب  خرده فروش��ان  و 
بزرگی  تخفیف های  مشتریان 
را پیش��نهاد می دهن��د. برای 
این  یک کس��ب وکار جدی��د 
راه، ش��یوه ای امی��دوار کننده 
برای تهی��ه پورتفولیوی خود 
برندت��ان  اعتب��ار  افزای��ش  و 

محسوب می شود. 

3- بهینه سازی کنید
هنگام س��اخت وب س��ایت 
 Rotten  « س��ینمایی 
Tomatoes«، موس��س آن، 
پاتری��ک ل��ی، با ی��ک چالش 
ب��زرگ روبه رو ش��د. س��ایت 
مرور فیل��م او باید راهی برای 
دسترس��ی ب��ه مش��تریان در 
محیط رقابتی ش��بکه جهانی 
اینترن��ت پیدا می ک��رد. او با 
بهینه س��ازی  درباره  تحقی��ق 
  )SEO( موتور جس��ت وجوگر
و ب��ه کار گرفت��ن آموزه های 
ای��ن  ح��ل  عه��ده  از  خ��ود 
ب��ه زودی،  برآم��د.  چال��ش 
جست وجوگران محتوای او را 

پیدا می کردند. 
ل��ی بهتری��ن گام ه��ا برای 
باال بردن رتبه س��ایت خود و 
بیشتر  مشتریان  به  دسترسی 

را یاد گرفت. 
همزم��ان با کس��ب مهارت 
در زمین��ه SEO، به هر 
ح��ال، او فهمید که نیاز 
به ایجاد صفحاتی خاص 
ب��رای افزایش رتبه خود 
جس��ت وجو   نتای��ج  در 
دارد. تی��م او ش��روع به 
تولید یکسری بسته های 
فیل��م ک��رد که ش��امل 
و  عوامل  فیلموگرافی ها، 
دس������ت ان��درکاران، 
خالصه داس��تان فیلم ها 
و مجامع��ی هم��راه ب��ا 
مرور فیلم ها می ش��دند. 
ل��ی دریاف��ت ک��ه ب��ه علت 
اطالعات،  فراوان  س��ودمندی 
دیگر س��ایت ها نیز ش��روع به 

لینک کردن به آن کرده اند. 

4- مخاطبان خود را 
بشناسید

سایت Archie.ly مخصوص 

جست وجوی افراد برای کمک 
به افراد حرفه ای جهت دریافت 
اطالعات درباره یکدیگر ساخته 
ش��د. موس��س این وب سایت، 
پری گورم��ن، همی��ن ایده را 
برای ایجاد یک پایگاه مشتریان 
به کار برد که از طریق تحقیق 
در بازار هدفش به دس��ت آمد. 
تصمی��م او ایجاد یک ش��بکه 
ارتباط��ی میان گروهی بس��یار 
خاص متشکل از افراد مختلف 
ب��ود. او با هدف پوش��ش دادن 
بازار هدف خود کنفرانس هایی 
را برگزار و با کس��ب این تجربه 
با افراد تاثیرگذاری مالقات کرد 
که در کمک به او نقش مفیدی 

داشتند. 
به گفت��ه گورم��ن، او واقعا 
نیازی به بی��رون رفتن و پیدا 
کردن این بازار کالن نداشت. 
او درواقع فقط با بذر پاشیدن 
ب��رای پایگاه مش��تریان خود 
کار را ش��روع کرد زی��را آنها 
هستند.  ایده آلش  مش��تریان 
آنها کاربرانی مهم و قدرتمند 
اص��الح  ب��ه  کم��ک  ب��رای 
ب��ه ش��مار می روند  محصول 
زیرا این مش��تریان به راستی 
هدف و ت��الش ل��ی را درک 
خواهند کرد. در مراحل اولیه 
رش��د ی��ک کس��ب وکار، یک 
کارآفرین می تواند با اس��تفاده 
از تکنیک ه��ای متنوع پایگاه 
مشتریان خود را توسعه دهد. 
کارآفرینان شاید حتی  برخی 
گزین��ه به کارگی��ری ترکیبی 
از چندی��ن روش مختل��ف را 
تصمیم  خ��واه  کنند.  انتخاب 
به برگزاری یک کمپین محلی 
بگیری��د خ��واه از تکنول��وژی 
اس��تفاده کنی��د، درک کامل 
بازار هدف، کلی��د به حداکثر 
موفقی��ت  می��زان  رس��اندن 

شماست. 
enterpreneur.com
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بازاریابی مجانی

از میان خبرها

کارگاه برندینگ

4 راه پیدا کردن نخستین مشتری 

برای آنکه در انبوه هیاهوها گم نشویم... 

هدی رضایی

مسلم نوری

مرضیه فروتن

محمد زرین
کارشناس برندینگ

کسب وکارها می توانند با 
استفاده از رسانه های اجتماعی 
یا مطبوعات پیام خود را ارسال 

کنند، اما با وجود برند های 
متعددی که مصرانه تقاضای 

جلب توجه افراد را به سوی خود 
 دارند، آن پیام ها می توانند در این 

هیاهو گم شوند

از گفته های کارشناسان  آنچه 
و صاحب نظران در عرصه تجارت 
مش��هود اس��ت، نش��ان می دهد 
اف��رادی که در ابت��دای خرید از 
می شوند،  ناراضی  شرکت ش��ما 
اگر به ش��کل مناسب به شکایت 
آنها رسیدگی ش��ود، این امکان 
را فراه��م خواه��د س��اخت که 
آنه��ا مجددا ب��رای خری��د نزد 
ش��ما بازگردن��د . اهمی��ت دادن 
به نیاز های مش��تریان مخصوصا 
مش��کالتی که در هن��گام خرید 
از ش��ما ب��ا آن مواج��ه خواهند 
ش��د، اکنون دیگر یک استراتژی 
مهم در روند کس��ب و کار شما به 
حس��اب نمی آید بلک��ه یک امر 
واجب و ضروری تلقی می ش��ود . 
تصوری ک��ه م��ردم از یک برند 
در ذه��ن خواهن��د داش��ت ب��ه 
تجربه آنها از نحوه رس��یدگی به 
درخواست ها و شکایات مشتریان 

بستگی دارد . 
مدیریت  سیستم  که  امکاناتی 
ارتب��اط ب��ا مش��تری در حوزه 
در  مش��تریان  خدمات  مدیریت 
اختیار سازمان شما قرار می دهد 

عبارتند از: 
1-  دسته بندی درخواست ها و 

ش��کایات در قالب های مختلف و 
ارجاع آنها به یک تیم یا شخص 

خاص
2-  ارزیاب��ی عملکرد پرس��نل 
ب��ه  ب��ا رس��یدگی  ارتب��اط  در 
درخواست ها و شکایات مشتریان

تخصص��ی  رس��یدگی    -3
انس��انی  مناب��ع  سیس��تماتیک 
و  درخواس��ت ها  ب��ه  س��ازمان 

شکایات با الگوهای مختلف
4-  پیش بینی درخواس��ت ها و 
برنامه ریزی  شکایات مشتریان و 
منابع سازمان در جهت رسیدگی 

به آنها
و  درخواس��ت ها  ثب��ت    -5
ش��کایات مش��تریان از طری��ق 
کانال های ارتباطی سازمان مثل 
وب سایت به طور سیستماتیک و 
ارجاع سیس��تماتیک آنها به فرد 

یا گروهی خاص
سیس��تماتیک  اط��الع     -۶
مش��تریان از روند رس��یدگی به 

درخواست ها و شکایات
رضایتمن��دی  ارزیاب��ی    -7
مش��تریان در نحوه رسیدگی به 

درخواست ها و شکایات
8-  ثب��ت خدمات ارائه ش��ده 
به مش��تریان و دسترسی سریع 

کاربران به پروفایل مشتریان
گ��ردش  ایج��اد  ام��کان    -9

کاره��ا و فرآینده��ای اتوماتیک 
ب��ه  ب��ا رس��یدگی  ارتب��اط  در 
درخواست ها و شکایات مشتریان

از  اس��تفاده  ام��کان    -10
گزارش ه��ای تحلیل��ی آنالین و 

به روز
متوس��ط  اندازه گی��ری    -11
زمان رس��یدگی به درخواست ها 

و شکایات مشتریان
این سیستم با توجه به امکانات 
ویژه ای که در اختیار کارشناسان 
ش��رکت ش��ما ق��رار می ده��د، 
به س��ادگی و به ص��ورت خودکار 
می توان��د قراردادهای سفارش��ی 
برای هر مشتری را تنظیم، تایید، 
تصحیح و ارس��ال کن��د. این کار 
سرعت تنظیم و ارسال قراردادها 
را به مش��تری بس��یار باال برده و 
در نتیجه هیچ فرصت فروشی را 
به علت تاخیر در ارائه قرارداد از 

دست نخواهید داد.
س��ازمان ها،  از  بس��یاری  در 
هماهنگی و درس��ت انجام دادن 
وظای��ف و فعالیت ه��ا و ارس��ال 
گزارش کار به مدیران ارش��د به 
یک چالش تبدیل ش��ده اس��ت . 
سیس��تم مدیری��ت ارتب��اط ب��ا 
مش��تری این امکان را در اختیار 
شما قرار می دهد تا به طور دقیق 
فعالیت ها و فرآیندهای س��ازمان 

را طراحی و نظارت کنید. توسط 
این سیستم شما می توانید حتی 
از خارج س��ازمان جلسات کاری 
را با اف��راد مختلف تنظیم کرده 
یا صورت جلس��ات مربوطه را به 
صورت آنالین در اختیار داش��ته 
باش��ید . ش��ما می توانید وظایف 
مختل��ف را به افراد ی��ا تیم های 
و  داده  ارج��اع  مختل��ف  کاری 
از رون��د انج��ام آن در هر لحظه 
مدیریت  شوید . سیس��تم  با خبر 
ارتباط با مشتری از لحظه تولید 
و ارج��اع یک وظیف��ه یا فعالیت 
جدید تا ه��ر مرحله از انجام آن 
را توس��ط افراد مختلف سازمان 

مدیریت می کند.
به طور کلی سیس��تم مدیریت 
ارتب��اط با مش��تری امکانات زیر 
را در حوزه مدیری��ت فعالیت ها 
و فرآیندهای سازمانی در اختیار 

شما قرار می دهد: 
فرآینده��ای  یکپارچگ��ی    -1

سازمان
2-  ارزیابی عملکرد کارکنان

3-  ام��کان فعالیت مش��ترک 
کارکن��ان روی ی��ک وظیف��ه یا 

فعالیت
4-  کنترل و نظارت بر مراحل 

اجرای وظایف و فعالیت ها
5-  کنترل اثربخشی و کارایی 

سازمان
۶- مدیری��ت زم��ان و کاهش 
هزینه ه��ای س��ازمانی از طریق 
جلوگیری از فعالیت های موازی

7-  ثبت تاریخچه فعالیت های 
انجام شده روی یک موضوع

8-  تولی��د و ارج��اع وظایف و 
فعالیت ه��ا به کارکن��ان در هر 
زمان و مکان و در کمترین زمان

و  تحلیل��ی  گزارش ه��ای    -9
مدیریتی

با سیس��تم مدیری��ت ارتباط 
ب��ا مش��تری می توانی��د گردش 
س��طح  در  مختل��ف  کاره��ای 
کنید  را سیس��تماتیک  سازمان 
ک��ه بدی��ن ترتیب بس��یاری از 
فرآینده��ا و گ��ردش کاره��ای 
س��ازمان ک��ه وقت گیر ب��وده و 
منابع انسانی متعددی را درگیر 
می  کن��د، به ص��ورت اتوماتیک 
انجام خواهد ش��د . به طور مثال 
با اس��تفاده از سیستم مدیریت 
ارتباط با مشتری شما می توانید 
به ص��ورت خ��ودکار، هر یک از 
مش��تریان بالق��وه، مش��تری یا 
هم��کار تج��اری را ب��ا توجه به 
محص��ول، منطقه فروش، میزان 
درآم��د ب��رآوردی ی��ا ه��ر کار 
دیگ��ری، به فرد ی��ا تیم مرتبط 

ارجاع دهید.

فعالیت هایی که در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت می شوند

کافه بازاریابی

BRAND



بلورفروشی یکی از سخت ترین 
کارهاس��ت. در این ش��غل ش��ما 
با مش��تریانی س��روکار   دارید که 
وسواس ش��ان برای خری��د بلور 
بیش از وسواس برای خرید خانه 
اس��ت. خانم ها چنان حساسیتی 
برای خرید بلور به خرج می دهند 
که گوی��ی می خواهند مهم ترین 
وسیله زندگی ش��ان را خریداری 
کنند. همین مس��ئله این شغل 
را کم��ی نامتعارف کرده اس��ت. 
بس��یاری از بلورفروش��ان ممکن 
اس��ت در میانه راه از این ش��غل 
ای��ن  س��ختی های  بازگردن��د. 
کار کم نیس��ت. شکس��تن یک 
ظ��رف می تواند خس��ارت باالیی 
به مغ��ازه  دار وارد کن��د؛ اما چاره 
چیس��ت؟ ای��ن کااله��ا خواهان 

فراوانی   دارند. 

قفسه ها مراقب هستند
غالبا قفس��ه هایی دور ت��ا دور 
مغازه نصب می ش��ود تا ظرف ها 
در داخ��ل آن ق��رار گی��رد، این 
در حال��ی اس��ت ک��ه بس��یاری 
از مش��تریان ش��ما خانم های��ی 
هس��تند که مجبورند ب��ه همراه 
کودکان شان برای خرید مراجعه 
کنند. کودکان��ی که اگر لحظه ای 
از آنها غفلت ش��ود، به وس��یله ای 
دست می زنند و لیوانی، کاسه ای 
یا بلوری را می ش��کنند، ازاین رو 
باید مش��کل را برطرف کرد.   باید 
قفس��ه ها به صورتی چیده شوند 
که به راحتی دچار ریزش نشوند و 
بچه ها نتوانند خسارتی برای شما 
ایجاد کنن��د. در ضمن نمی توان 
بچه ها را از محاس��بات این شغل 
حذف کرد زیرا جزو جدایی ناپذیر 
مادرانی هستند که برای خرید به 

شما مراجعه می کنند و شمارشان 
نیز کم نیست. ازاین رو می توانید 
از قفسه های در دار استفاده کنید. 
این نوع قفس��ه ها حسن دیگری 
نیز  دارد. قفسه های در دار مغازه 
شما را به یک انبار باشکوه از بلور 
تبدی��ل می کند. ج��وری فضا را 
ببینید که گویی مش��تری شما 
وارد موزه بلورفروشی شده است؛ 
فضایی که در آن می تواند آخرین 
دس��تاوردهای صنع��ت بل��ور را 
مشاهده کند. حاال با این برخورد، 
اهمی��ت بلورهای ت��ان روش��ن 
خواهد ش��د. نورپردازی مناسب 
این قفسه ها می تواند تا حد زیادی 

مشکالت شما را برطرف کند.
 بلوره��ای زیب��ا زیر نور 
چراغ های��ی ک��ه ب��ر آنها 
زیبایی ش��ان  می تابن��د، 
را بی��ش از پی��ش ب��ه رخ 
بینن����ده م��ی کش��اند. 
مطمئن باش��ید این اقدام 
ش��ما در امن ک��ردن فضا 
می تواند در افزایش شمار 
مشتریان تاثیر گذار باشد. 
در برخ��ی مغازه ه��ا ب��ه 
دلیل انبوه ظ��روف، حتی 
مش��تریان بزرگس��ال نیز 
ج��رأت چرخی��دن و نگاه 
کردن ندارن��د، چراکه هر 
لحظه ممکن اس��ت در اثر 

برخورد دست ش��ان یا کیف شان 
 س��بب افتادن و شکستن ظرفی 
ش��وند.  حتی اگر ش��ما خسارت 
هم دریافت نکنید، باز شرمندگی 
ناشی از این اتفاق می تواند دیدار 
شما و مشتری را به آخرین دیدار 
تبدیل کند. ازاین رو بدانید امنیت 
در مغازه شما حرف اول را می زند. 

موزه راه بیندازید
حتی می توانید ظروف پرفروش 

را داخ��ل یک میز شیش��ه ای که 
بیشتر در موزه ها مشاهده می شود 
بگذارید تا عموم خری��داران آنها 
را مش��اهده کنند. برای اینکه این 
ظروف جلوه بیش��تری داش��ته 
باشند باید آنها را در قسمت خلوت 
مغازه بگذارید و نورپردازی آن نیز 
با سایر ظروف تفاوت محسوسی 

داشته باشد. 
بلورها تا حدی تابع مد هستند. 
هرازگاه��ی نوعی ظ��رف مد روز 
می شود و شمار مشتریان افزایش 
می یابد. شما می توانید یک قفسه 
را به پرفروش ها اختصاص دهید. 
درس��ت اس��ت که مغازه ش��ما 
بلورفروشی است اما طبیعتا ظرف 

چینی و س��رامیکی و قابلمه های 
طرح جدی��د چدنی و لعاب��ی و... 
را نیز در مغ��ازه   دارید. می توانید 
از بین این کااله��ا پرفروش ها را 
انتخاب کنی��د و درگوش��ه ای از 
مغازه ب��ه نمایش بگذاری��د. این 
اقدام را پیش ت��ر کتاب فروش ها 
آزموده اند. برگی بر دیوار می زنند 
و نام کتاب پرف��روش هفته را بر 
آن حک می کنند. تجربه نش��ان 
داده است فروش کتاب هایی که 

نام شان آنجاس��ت بیش از پیش 
افزایش می یابد. ش��ما نیز با این 
اقدام می توانید فروش این دسته 

از ظروف تان را باال ببرید. 

ویترین كودكان فراموش 
نشود

درباره ایمن س��ازی مغازه برای 
کودکان صحبت ش��د، اما همین 
بچه ه��ای کوچ��ک می توانن��د 
فرصت ه��ای بزرگی برای ش��ما 
باش��ند. یک قفس��ه را در پایین 
مغازه، درس��ت مطابق قد بچه ها 
به کاالهای��ی اختص��اص دهید 
که مشتریان ش��ان آنها هستند؛ 
از ظ��رف غ��ذا گرفته ت��ا قمقمه 
و قابلمه ه��ای کوچ��ک و 
ماگ های ط��رح  دار مورد 
توج��ه ک��ودکان. ب��ه این 
ترتی��ب می توانی��د ای��ن 
فرص��ت را برایش��ان پیش 
بیاورید که به جای کالفگی 
خودش��ان نی��ز در معرض 
انتخاب قرار بگیرند و آنچه را 

می بینند طلب کنند. 

سرمایه درخشان 
شما ظرف می فروشید. 
طبیعت��ا درخش��ندگی و 
پاکیزگ��ی ظرف ها برایتان 
اهمیت فوق العاده ای  دارد 
ازاین رو توجه کنید دائما ظرف ها 
را پ��اک کنید ت��ا در هجوم جای 
انگشتان طراوت و زیبایی شان را 
از دس��ت ندهند. ظرف های شما 
س��رمایه هایی هس��تند که قرار 
اس��ت چرخ های زندگی ت��ان را 

بچرخانند. 
روی میزکار ت��ان از ظرف هایی 
که در ویتری��ن   دارید اس��تفاده 
کنید. داخل یکی از استکان هایی 
ک��ه نمون��ه اش را ب��رای فروش 

گذاش��ته اید چ��ای بنوش��ید. از 
گذاش��تن میوه روی میز کارتان 
غافل نش��وید. چین��ش میوه ها 
درون ظرف��ی ک��ه می فروش��ید 
می تواند انگی��زه خری��د را برای 
مش��تریان دوچندان کن��د. این 
کار را در مورد ش��کالت خوری ها 
و نمکدان ه��ا و س��ایر وس��ایل 
تک��رار کنی��د. نمون��ه ای از یک 
می��ز آش��پزخانه زیب��ا را روی 
میزتان ت��دارک ببینید و بی آنکه 
مس��تقیم تبلیغ کنی��د بگذارید 
مشتریان ش��ما نمکدان های پر 
و جاش��کالتی ها و. . . را ببینند و 
خود نظر دهند که بهتر است آن 
را بخرند یا خی��ر. حتی می توانید 
برای پذیرایی از مشتری از همین 
ظرف ها اس��تفاده کنید و به آنها 
مدت مصرف را گ��زارش دهید تا 
با آگاهی بیش��تری خریدشان را 
انجام دهند.  نصب اتیکت قیمت 
روی ظرف ها ه��م از لمس مکرر 
آنها توسط مش��تریان جلوگیری 
می کند و هم ش��ما را از پاسخ به 
س��والی تکراری خالص می کند. 
مش��تریان با دیدن این قیمت ها 
به راحتی تصمیم خواهند گرفت. 

مشتریان تماشاچی را جدی 
بگیرید 

متوج��ه باش��ید انبوه��ی از 
مش��تریان ش��ما برای تماشا و نه 
خرید وارد مغازه تان می ش��وند. با 
خوشرویی این دسته را بپذیرید و 
اجازه دهید ظرف های زیبای تان 
را چ��ون گنجینه ای ناب تماش��ا 
کنند. اگر روزی قصد خرید داشته 
باشند، این ظرف های شما نیست 
که آنها را دوباره به مغازه می کشد، 
بلکه اخالق خوش شماست. عطر 
خوش در هر مغازه ای معجزه کرده 

است، شما نیز از آن غافل نشوید. 

درس هایی كاربردی از عملکرد برندهای جهانی )64(
بانک ABN؛ بازاریابی دقیق

برای دس��تیابی به موفقیت در بازاریاب��ی ابتدا الزم 
است دریابید که مش��تریان ایده آل ش��ما چه کسانی 
هس��تند؟ کجا می روند و چه کاری انج��ام می دهند؟ 
پس از کس��ب این اطالعات از آنها ب��رای هدف گیری 
دقیق مش��تریان م��ورد نظرت��ان در زندگ��ی روزانه 

استفاده کنید.

ایده
طراحی یک اس��تراتژی دقیق و کارآم��د بازاریابی 
ش��امل چهار پرس��ش اصلی اس��ت: چه کس��ی؟ چه 

چیزی؟ چه زمانی؟ چگونه؟ 
ABN  ی��ک بان��ک هلندی اس��ت که ب��ه منظور 
جذب مش��تریان ثروتمند اقدام به ایجاد یک س��الن 
در فرودگاه آمس��تردام کرده که از این طریق به برخی 
اقشار خاص از مش��تریان خود خدمات ارائه می دهد . 
)صاحبان حس��اب های پس انداز یا س��رمایه گذاری با 
اعتباری بی��ش از 50 هزار یورو و اش��خاصی با درآمد 
ماهانه بی��ش از پنج هزار ی��ورو از جمله مش��تریانی 

هستند که می توانند از این خدمات استفاده کنند.( 
این سالن روزانه از س��اعت شش صبح تا 10 شب به 
مش��تریان خدمات ارائه ک��رده و دارای امکاناتی نظیر 
فضای مخص��وص جلس��ات و مالقات، دسترس��ی به 
اینترنت، بخش مخصوص ارائ��ه تنقالت و خوراکی ها، 
قس��متی برای تبدیل ارزه��ای خارج��ی و در نهایت 
فضایی جهت استراحت مش��تریانی که دائما در حال 
سفر هستند، اس��ت. با اجرایی کردن این پروژه بانک 
ABN  نشان داد که درک صحیحی از بازاریابی دقیق 

دارد: 
 * مش��تریان این بانک چه کس��انی بودن��د؟ افراد 

ثروتمندی که در حال سفر از مقصد هلند بودند.
 * به چه چیزی نیاز داش��تند؟ به مکان��ی لوکس و 
مجهز جه��ت اس��تراحت در زمانی که درحال س��فر 

هستند.
 * مش��تریان این بانک چ��ه زمانی ب��ه این خدمات 
نیاز داشتند؟ بین ساعت های ش��ش صبح تا 10 شب 
هنگامی که اکثر پروازها در حال ورود و خروج هستند.

 * ABN  چگونه این خدمات را ارائه کرده است؟ با 
ایجاد یک سالن اختصاصی به همراه امکانات با ارزشی 

که مسافران ثروتمند انتظار آن را دارند . 
آنچه این ایده را به یک پیش��نهاد ویژه و ارزش��مند 
تبدیل می کن��د توانایی رس��یدن به اه��داف تعریف 
ش��ده در آن و هدف گی��ری دقی��ق مش��تریان مورد 
 نظر کس��ب و کاری اس��ت ک��ه از ای��ن ایده اس��تفاده 

می کنند . 
به واس��طه اس��تفاده صحیح و موف��ق از ای��ن ایده 
ش��رکت های تجاری قادر خواهند ب��ود تا محصوالتی 
قدرتمند را به ب��ازار عرضه کرده ک��ه قابلیت رقابت با 
کاالهای مشابه تولید شده توس��ط شرکت های دیگر 

را دارا هستند. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
با اس��تفاده از تحقیق��ات و بازاریابی دقی��ق و قابل 
اعتماد، اطمین��ان حاصل کنید که ب��ازار هدف تان را 
درست انتخاب کرده باشید . به عنوان مثال استفاده از 
بازاریابی اینترنتی می تواند گزینه مناسبی برای کسب 
اطالعات مورد نیاز شما باشد . دقت عنصر بسیار مهمی 

در بازاریابی دقیق به شمار می رود . 
زمانی که قصد دارید هریک از چهار پرس��ش اصلی 
را به طور عمیق درنظر بگیرید بهتر است برای آن یک 

هجمه و موج تبلیغاتی و اطالع رسانی ایجاد کنید . 
بررس��ی کنید که با استفاده از اس��تراتژی بازاریابی 
دقیق به چ��ه چیزهای��ی دس��ت خواهی��د یافت که 
به واسطه دس��تیابی به آن می توانید رقبای خود را در 

بازار پشت سر بگذارید.
راه هایی را بیابید ک��ه از آن طریق بتوانید گس��تره 
بازاریابی و محص��والت و خدماتی را که به ب��ازار ارائه 
می کنی��د وس��یع تر کنید . دق��ت کنید ک��ه کاالها و 
خدماتی که عرضه می کنید جدی��د، جذاب، هدفمند 

و قابل تشخیص باشند.

 ورود شركت چینی شیائومی 
به بازار آمریکا

شرکت چینی »ش��یائومی« تولیدکننده تلفن های 
همراه و تجهیزات الکترونیکی وارد بازار ایاالت متحده 

آمریکا خواهد شد.
مع��اون ای��ن ش��رکت در جری��ان ی��ک کنفرانس 
خب��ری اعالم ک��رد ابت��دا محصوالتی نظی��ر هدفون 
 و دس��تبندهای هوش��مند متصل به اینترن��ت به نام 
»می باند« به بازار ایاالت متحده وارد می شود. سایت 
اینترنتی نیز برای این منظور راه اندازی خواهد شد. اما 
در حال حاضر به دلیل موان��ع تکنیکی و قانونی فروش 
تلفن های همراه در آمریکا برای این ش��رکت میس��ر 

نیست.
ش��یائومی که در حال حاضر س��ومین تولیدکننده 
بزرگ تلفن های همراه در دنیا محس��وب می شود در 
نظر دارد عالوه بر آمریکا خ��ود را در بازارهای پررقابت 

آسیا، برزیل و روسیه نیز مطرح کند.

نظریات مدیریت در خأل ش��کل 
نگرفته است، بلکه هرکدام بازتابی 
از عوامل و پدیده هایی است که در 
دنیای پیرامون آنها در جریان است. 
برای درک ودس��تیابی به ماهیت 
هرکدام از تئوری های موجود، الزم 
اس��ت به بس��تر تاریخی و شرایط 
فرهنگی و اجتماع��ی و اقتصادی 
حاکم بر آنها توجه ک��رد و در نظر 
داشت که در چه حال وهوایی شکل 
یافته و به گس��ترش خ��ود ادامه 
داده اند.  هری��ک از نظریه پردازان 
خود معلول و س��اخته و پرداخته 
ش��رایطی هس��تند که با آن  زاده و 

پرورده شده اند و نظریه ش��ان را در 
چارچوب همان ش��رایط و باتوجه 
به زمینه های فک��ری، تحصیالت و 
دیدگاه های ش��خصی خود مطرح 
کرده اند. از این رو اس��ت که فردی 
مانند امرسون باتوجه به تجربیات 
دوران جوان��ی خودک��ه در جنگ 
گذشته است، سازمان را در چارچوب 
م��دل نظامی نگاه می کن��د. کتاب 
نظریه پردازان و مش��اهیر مدیریت 
تالیف دکتر علی اکبرفرهنگی، وحید 
ش��اه میرزایی و علی حس��ین زاده 

با رویک��ردی تاریخ��ی خوانندگان 
اث��ر خ��ود را ب��ه درون دیدگاه ها و 
نظریه های مش��اهیر مدیریت برده 
و آنها را ب��ا فرازو فرودهای حاکم بر 
آن نظریه آشنا می کند. در بخشی 
از ای��ن کت��اب می خوانی��م: بحث 
اسمیت از تقسیم کار در سه فصل 
ابتدایی کتاب ث��روت ملل، در تفکر 
مدیریت نقش بسزایی داشته است. 
او پیامد تقسیم کار را با تشریح زیر 
از یک کارخانه سوزن س��ازی نشان 
می دهد. کارگری که برای انجام این 

کار آموزش ندیده است و به استفاده 
از ماش��ین برای انجام این کار آشنا 
نیست، به ندرت و شاید با حداکثر 
تالشش قادر است تنها یک سوزن در 
روز تولید کند. اما اگرکل کاری که 
اکنون به این طریق انجام می شود 
)توسط یک کارگر( به تعدادی اجزا 
تقسیم ش��ود که هر فعالیت برای 
خود کار خاصی محس��وب ش��ود 
یعنی یک نفر س��یم را آماده کرده، 
دیگری آن را صاف کند، نفرس��وم 
بری��ده و چهارمین نف��ر آن را تیز 

کند و پنجمین نفر آن را با سوهان 
صیقلی کند، کار سوزن س��ازی با 
این روش ب��ه ح��دود 18 فعالیت 
متمایز می رس��د. این کت��اب در 
606صفحه و قیمت25هزارتومان 
توسط انتشارات مهربان نشر به چاپ 

رسیده است. 

نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت

گزارش »فرصت امروز« از نحوه مدیریت بلورفروشی

مدیریت فروش کاالهای درخشان و شکننده 

چهارشنبه
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الگوهای طالیی

از میان خبرها

کتابخانه

مترجم: معراج آگاهی

پاسخ كارشناس: توجه داش��ته باشید که مزیت های 
رقابتی می توانند در حوزه ه��ای مختلفی مانند مدیریت، 
فناوری، بازاریاب��ی و قیمت گذاری و. . . نم��ود پیدا کنند 
و م��ورد ارزیابی قرار بگیرن��د. مزیت ه��ای رقابتی اگر در 
طول زم��ان و دش��واری در تقلید پای��دار بمانند، موجب 
تقویت جایگاه برند در سازمان و حفظ و بقای آن در بازار 
خواهند ش��د. معموال مزیت های رقابتی از توانمندی ها و 
منابع درون س��ازمانی مانند کیفیت منابع انسانی نشأت 
می گیرند. همین مزایای رقابتی اس��تراتژی س��ازمان را 
ترسیم می کنند و مهم ترین راهبردهای شرکت را جهت 

می دهند. 
به طور کلی مزی��ت رقابتی الزمه  فعالیت ش��رکت های 
اقتصادی امروزی است، با این حال در بازار آشفته و شلوغ 
مش��خص کردن جنبه ه��ای تمایز و مزیت ه��ای رقابتی 
دش��وار اس��ت. برای شناس��ایی مزایای رقابتی سازمان 
در نخستین قدم باید اهداف مش��خصی را برای سازمان 
تعریف کنید. دراین زمینه س��واالتی را از خود بپرس��ید؛ 
مانند اینکه دالیل این کس��ب وکار برای ورود به بازار این 

صنف چه بوده است؟ 
آیا به دلیل وجود خأل ه��ای موجود در ب��ازار وارد این 
حوزه کس��ب وکار ش��ده اید یا ش��اید گمان کرده اید که 
پیش��نهادات بهتر و متفاوتی از رقبای موج��ود برای بازار 
 دارید؟ با طرح این س��وال، اهداف اولیه خود را برای ورود 

به بازار مورد بررس��ی قرار خواهید داد. س��وال بعدی این 
است که اگر روزی کس��ب وکار من در بازار فعالیت نکند، 
بازار چه چیزی را از دس��ت خواهد داد و با چه مشکالتی 
روبه رو خواهد ش��د؟ یا عکس العمل ب��ازار در مقابل نبود 
محصول ش��ما چه خواهد بود؟ آیا بازار این نبود را حس 
خواهد کرد و سراغ محصوالت تان را خواهد گرفت یا بعد 
از مدتی محصول ش��ما را فراموش خواهد کرد؟ و س��وال 
آخر اینکه، دوست دارید برداش��ت رقبا از کسب وکار شما 
چگونه باشد و چگونه از کسب وکار شما یاد کنند؟ با پاسخ 
به این سواالت می توانید ارزیابی دقیقی از شرایط داخلی 
و خارجی کس��ب وکار خود ب��ه عمل آوری��د و به خوبی 
موقعی��ت کس��ب و کار را شناس��ایی کنی��د. شناس��ایی 
موقعیت یک کس��ب وکار درمحیط خارجی، قدم مهمی 

شناسایی مزایای رقابتی

پرسش: یک كس�ب وكار خدماتی را مدیریت می كنم و در مدت دو سال، كم و بیش مش�تریانی برای خود دست و پا كرده ام. چطور 
می توانم مزیت های رقابتی خود را به دقت شناسایی كنم؟  كنتراتکلینیک کسب و کار

-  آقا م��ا کارمون تموم ش��د. ک��م کم بری��م دیگه؟ 
کاری چیزی ندارین ش��ما؟ می خواین بمونم؟... پس 

خداحافظ.
- تموم نشده هنوز، نه، یک کمی مونده، اگه عجله  ایه 
بمونم همین امروز تمومش کن��م اگه نه که فردا صبح 

بیام...
-  اجازه هس��ت یک کم زودتر برم امروز؟ کار اداری 

دارم دیرتر برم می بندن...
-  من خیلی خسته شدم رییس، یه کم زودتر برم؟... 
فردا صبح زود بیام دیگه، ش��روع می کنی��م این پروژه 
جدیده رو هان؟ می خواین یه توضیحاتی بدین اگه من 

رسیدم و شما نبودین خودم مشغول شم؟
در گذش��ته های نه چن��دان دور در همین ش��رکت 
متب��وع خودم��ان ک��ه هن��وز دوران عش��ق و صفا و 
صمیمیت به پایان نرسیده بود و مردمان هنوز معقول 
یک عرق و حمیت شرکتی داش��تند، محاورات موقع 
خداحافظی ک��ردن کارمندان یک همچون ش��کل و 
شمایلی داش��ت. آدمی به واقع محظوظ می شد، صبح 
یک س��اعتی هم توس��ط رییس تعیین می  شد )حاال 
نیم س��اعت کم یا بیش( همگی جمع می شدیم و کار 
شروع می ش��د و ادامه داش��ت و ادامه داشت تاخسته 
شدن، نه تا وقتی که س��اعت کاری پر شود. چه دوران 

خوبی بود...
یادباد آن روزگاران یادباد، به قول شاعر دل سوخته: 
به پیری رس��یدم در این کهنه دیر/ جوانی کجایی که 

یادت...
زرررر.... زرررر.... زررر

-  جانم؟ بفرمایی��د، بله بله، همین الس��اعه خدمت 
می رسم... باشه باشه... چش��م اومدم. )رییس برزخ به 

نظر می رسند!(
وارد دفتر رییس می شوم.
-  سالم رییس، خداقوت.

-  س��الم، اغر به خی��ر، بش��ین ببینم. تو ب��از خامی 
کردی؟ کی می خوای یاد بگیری مدیر بشی بچه؟

برا چی آب��رو حیثیت منو می ب��ری آخه؟ چه طرفی 
برمی بندی از این کار؟

-  چی شده انقد شاکی هستین رییس جان؟ من چه 
خبطی کردم دقیقا؟ طرف بستم فرمودین؟

-  تو برا چی س��اعت های حضور نفرات گروهت انقد 
کم شده جدیدا؟ یه دو ماهی هست، حداقل حدود 10 
تا 20 درصد کمتر حضور دارن. اونوقت اضافه کارشونم 
نزدیک کامل رد می کنی. این االن اگه رسوایی و خبط 

نیست پس چیه؟ هان؟
-      واال ریی��س، خداییش بازدهی ش��ون که بیش��تر 
ش��ده، ش��ما می خواس��تین یه دو، س��ه نفر برای این 
گروه جذب کنین دیگه، الزم نش��د. با همین خبط که 

می فرمایین الزم نشد. همین روش نوین.
-  کدوم روش نوین؟

-  یه جورایی کارو کنتراتی بهشون می دم، می دونین 
دیگه االن گروه گروهش��ون کردم، بعد کارو بهش��ون 
ارجاع می دم می  گم هر وقت صالح می دونن خودشون 
کارش��ونو جمع کنن، زود بیان، دیر بی��ان، خونه ببرن 
کارو انج��ام بدن. خودش��ون ببینن راندمانش��ون کی 
باالست، همون موقع کار کنن، الکی اینجا نشینن هی 

فقط اکسیژن هدر بدن.
-  اکسیژن!

-  آره دیگه، این االن یک صنعت ادبی بود...
-  اونوقت تو یه الف بچه می خوای س��امانه حضور و 
غیاب و ثبت ساعت و این بند و بساط رو که سابقه چند 

10 هزار ساله )!( داره به  هم بزنی هان؟
-  زیاد که به هم  نخورده، یه س��اعت یه ساعت و نیم 

دیر و زود بیان و برن، راندمان...
-  برا من ه��ی راندمان ماندمان نکن، پاش��و برو، برو 
س��ریع تر بگو این قرتی بازیارو تعطیل کنن س��روقت 

بیان سروقت برن. پاشو دورت بگردم.
-  آخه اینجوری...

-  پاش��و برو می گم، برو من حوصله درگیری با امور 
اداری و نمی دون��م هیات مدیره و ای��ن حرفارو ندارم. 
گذشت اون دوران. االن دوره دیجیتاله، همه چی ثبت 
می ش��ه. دیگه فقط می ش��ه به دوربین و دستگاه ثبت 
ورود و خروج و اینا اعتماد کرد. پاش��و ببینم. گذش��ت 

اون دوران...

تصمیم های برنامه ریزی شده
آی��ا می دانس��تید تصمیم ه��ای برنامه ریزی ش��ده 
تصمیم هایی هستند که بر حسب عادت، قانون یا رویه 
اخذ می شوند و هم برای مسائل ساده و هم پیچیده به 

کار می روند؟ 
هر چ��ه تصمیم ه��ا نامنظم ت��ر، جدیدت��ر و دارای 
نتایج عمده ای باش��ند یا ب��ه بیان دیگ��ر پیچیده تر و 
تعه��دات عمده ای را در برداش��ته باش��ند، ب��ه همان 
 نس��بت هم تبدی��ل آنها به ش��کل برنامه ریزی ش��ده 

دشوارتر است.
البت��ه تصمیم ه��ای برنامه ری��زی ش��ده ت��ا حدی 
آزادی مدیر را محدود می کند، زیرا س��ازمان به جای 
فرد تصمی��م می گیرد که چ��ه باید کرد. ب��ا این حال 
تصمیم ه��ای برنامه ریزی ش��ده وقت مدی��ر را برای 

پرداختن به مسائل عمده تر آزاد می کند.

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  .

غزال بابایی

آیا می دانستید

شما ظرف می فروشید. طبیعتا 
درخشندگی و پاکیزگی ظرف ها 
برایتان اهمیت فوق العاده ای  

دارد، ازاین رو توجه کنید دائما 
ظرف ها را پاک کنید تا در 

هجوم جای انگشتان طراوت و 
زیبایی شان را از دست ندهند. 
ظرف های شما سرمایه هایی 

هستند که قرار است چرخ های 
زندگی تان را بچرخانند

علی معروفی

چرک نویس های یک مدیر اینجایی
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بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین تعداد

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

بورسبینالملل

شرکتهاومجامع

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
به��ادار ته��ران ک��ه در ابتدای 
معامالت موفق به فتح کانال 65 
هزار واحدی شده بود، در نهایت 
با افت 182 واحدی همراه شد. 
در معامالت روز گذش��ته بازار 
س��هام همچنان گروه خودرو و 
مالی برترین گ��روه بازار از نظر 
ارزش معام��الت بودند. نکته ای 
ک��ه از نظ��ر نباید دور داش��ت 
نزدیک شدن به پایان سال است 
که به صورت سنتی شرکت های 
حقوقی برای تامین نقدینگی به 
نقد ک��ردن دارایی های خود در 
آخرین ماه س��ال می پردازند و 
این مهم بر بازار س��هام با توجه 
به مش��خص نبودن بسیاری از 
تاثیرگذار سیاس��ی  متغیرهای 
و اقتصادی، فش��ار مضاعفی را 
وارد می آورد. اگرچه نباید سهم 
87 واحدی ش��رکت هلدینگ 
پتروشیمی خلیج فارس در افت 
ش��اخص کل را فرام��وش کرد. 
خبری درخصوص مجوز مجلس 
برای واگذاری سهام این شرکت 
ت��ا پای��ان س��ال 1394، باعث 
افت بیش��تر قیم��ت هلدینگ 

پتروشیمی خلیج فارس شد. 

توقف 7 نماد معامالتی
در عین حال در بازار روز گذشته 
معامالت هفت نم��اد و یک حق 
تق��دم متوقف و ی��ک حق تقدم 
بازگش��ایی ش��د. چنان که نماد 
سرمایه گذاری  شرکت  معامالتی 
ساختمان ایران با توجه به تعدیل 
پیش بینی درآمد هر سهم، متوقف 
ش��د. نماد معامالت��ی حق تقدم 
ش��رکت ملی صنایع مس ایران با 
توجه به پایان مهلت پذیره نویسی 
متوق��ف ش��د. نم��اد معامالتی 
توکا،  حمل و نق��ل  ش��رکت های 
ریخته گری تراکتورسازی ایران و 
بیمه پارسیان نیز با توجه به تعدیل 
پیش بینی درآمد هر سهم متوقف 
شدند. نماد معامالتی شرکت های 
تکنوتار، کارتن ایران و قند اصفهان 
با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد 
ه��ر س��هم متوقف ش��دند. نماد 
معامالتی شرکت سیمان کردستان 

با توجه به عدم کش��ف قیمت در 
روز معامالتی قبل بدون محدودیت 
نوسان قیمت آماده انجام معامله 
ش��د. نماد معامالت��ی حق تقدم 
شرکت صنعتی و معدنی چادرملو 
جهت عرضه ش��ش میلی��ون و 
421 ه��زار و 816 عدد حق تقدم 
استفاده نش��ده با محدودیت هر 
دس��تور خرید حداکثر 100 هزار 
بدون محدودیت نوسان آماده انجام 

معامله شد. 

افت 5 واحدی 
شاخص آیفکس

در فراب��ورس ای��ران ش��اخص 
آیفکس با پنج واح��د کاهش به 
737 واح��د رس��ید. ارزش بازار 
اول و دوم فراب��ورس به 61 هزار 
میلیارد تومان رسید. معامله گران 

فرابورس��ی 94 میلی��ون برگ��ه 
به��ادار در فراب��ورس و در قال��ب 
21 ه��زار و 50 فق��ره معامل��ه و 
ب��ه ارزش 165 میلی��ارد توم��ان 
نماده��ای  کردن��د.  دادوس��تد 
پتروش��یمی زاگرس، پتروشیمی 
پتروشیمی  جم، س��رمایه گذاری 
ایرانیان و نفت پاسارگاد در کاهش 
ش��اخص فرابورس اث��ر عمده را 
داشتند. این گزارش حاکی  است 
که نماد معامالتی بانک خاورمیانه 
با توجه به تغییر بااهمیت اطالعات 
پیش بین��ی س��ال 93  نس��بت به 
اطالعات قبلی، در پایان معامالت 

روز گذشته متوقف شد.

با گروه های بازار سهام
گروه خودرو و ساخت قطعات 
در آغ��از با روند صعودی همراه 

ب��ود اما با نزدیک ش��دن پایان 
اف��ت  ش��اهد  معامالت��ی  روز 
قیم��ت در برخ��ی نماده��ای 
گ��روه بودی��م. نماد زامی��اد با 
معامله 97.363 میلیون س��هم 
را  بس��یار پرحجم  معامالت��ی 
پشت سر گذاش��ت و در رأس 
نمادهای پرتقاض��ا قرار گرفت 
و با ص��ف خری��د 35 میلیونی 
نی��ز معام��الت روز را به پایان 
رساند که 95 درصد خرید این 
نماد توسط افراد حقیقی انجام 
گرفته اس��ت. نماده��ای گروه 
بان��ک و موسس��ات اعتباری با 
روند نزولی بازار همس��و بودند 
و با وج��ود مع��ادالت متعادل 
تا اواس��ط بازار با افت قیمت ها 
مواجه شدند و در نهایت بانک 
انص��ار و بانک اقتصاد نوین تنها 

نمادهای مثبت گروه در پایان 
معامالت بودند. 

با معامله 15 میلیون س��هم 
بانک صادرات ایران پرحجم ترین 
معام��الت گ��روه را ب��ه خ��ود 
اختص��اص داد. همچنین بانک 
س��رمایه که از تیرماه امس��ال 
متوق��ف اس��ت، باالخره س��ود 
س��هام سال مالی منتهی به 29 
اسفند ماه 1392 و وجوه حاصل 
از فروش حق تقدم های استفاده 
نشده و پاره سهم ناشی از افزایش 
سرمایه را به حساب سهامداران 
واریز کرد. در گروه ماشین آالت 
و تجهیزات به جز کمباین سازی 
و ماشین سازی نیرومحرکه بقیه 
نماده��ای گروه در ب��ازه منفی 
معامله شدند. نماد کمباین سازی 
نیز در تمام طول روز معامالتی 
با ص��ف خرید س��نگین همراه 
بود. در گروه انبوه س��ازی شاهد 
معام��الت منف��ی در این گروه 
بودی��م به طوری که بین المللی 
توس��عه س��اختمان، عمران و 
توس��عه فارس و سرمایه گذاری 
 توسعه آذربایجان  نمادهای مثبت 
گروه در پایان معامالت هستند 
و با معامله هفت میلیون سهم 
نماد شهر س��ازی و خانه سازی 
باغمیش��ه پرحجم تری��ن نماد 
در  اس��ت.  گ��روه  معامالت��ی 
گروه س��یمانی نماده��ا در بازه 
منفی معامله ش��دند و در پایان 
معامالت سیمان خزر تنها نماد 
مثبت گروه است. سرمایه گذاری 
توس��عه صنای��ع س��یمان نیز 
همچنان در قیمت 1500 ریال 
معامله ش��د و با 3.37 میلیون 
س��هم پرحجم تری��ن معامالت 
گروه را به خ��ود اختصاص داد. 
در گروه محصوالت ش��یمیایی 
ش��اهد معادالت منف��ی بودیم. 
ب��ا معامل��ه 19 میلیون س��هم 
گس��ترش نفت و گاز پارسیان 
روز معامالتی پرحجمی را پشت 
سر گذاشت. نماد قاسم نیز مورد 
توجه سرمایه گذاران قرار گرفت 
و پ��س از معامله 3.33 میلیون 
سهم با صف خرید همراه شد که 
99 درصد این مبادالت بین افراد 

حقیقی انجام گرفت.

فشار واگذاری هلدینگ خلیج فارس به بازار سهام

شاخص کل 182 واحد عقب نشست

چهارشنبه
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ششمین سبدگردان در بازار 
سرمایه مشغول به کار شد

ش��رکت سبدگردان پاداش س��رمایه، مجوز فعالیت 
خود را از سازمان بورس اوراق بهادار اخذ کرد. شرکت 
سبدگردان پاداش سرمایه، ششمین شرکت سبدگردان 
بازار س��رمایه اس��ت و اعتبار آن تا تاریخ 20 بهمن ماه 
94 اس��ت. سبدگردان ها ش��رکت هایی هستند که در 
قالب قراردادی مشخص و به  منظور کسب انتفاع برای 
سرمایه گذار معین تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری 

اوراق بهادار، به نام سرمایه گذار می گیرند. 

واگذاری هلدینگ خلیج فارس از 
طریق بازار سرمایه قطعی شد

نمایندگان مجلس در جریان رس��یدگی به بندهای 
درآمدی الیحه بودجه سال 94 کل کشور، با واگذاری 
س��هام ش��رکت مادرتخصصی )هلدینگ( خلیج فارس 
با اولویت تعاونی از طریق ب��ورس و فرابورس موافقت 
کردند. در جریان رسیدگی به این بند از الیحه بودجه، 
تعدادی از نمایندگان پیشنهاد حذف شرکت هلدینگ 
خلیج فارس را داش��تند با این اس��تدالل ک��ه اگر این 
ش��رکت حذف ش��ود از انحصار خارج شده که پس از 
بررسی های الزم مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت. 

عرضه ذرت برزیل 
و روسیه در بورس کاال

روز گذشته ذرت دانه ای 9 استان کشور و دو کشور 
برزیل و روس��یه در تاالر محصوالت کشاورزی بورس 
کاالی ایران عرضه شد. در این روز و در تاالر محصوالت 
کش��اورزی، 15 هزار تن ذرت دانه ای فارس، 11 هزار 
و 200 ت��ن ذرت دانه ای خوزس��تان، هش��ت هزار تن 
ذرت دانه ای کرم��ان، 6400 تن ذرت دانه ای همدان، 
تن ذرت دانه ای ای��الم، 1200 تن ذرت دانه ای   5600
یزد، 790 تن ذرت دان��ه ای آذربایجان غربی، 650 تن 
ذرت دانه ای س��منان به همراه 1490 تن ذرت دانه ای 
برزی��ل و 200 ت��ن ذرت دانه ای روس��یه روی تابلوی 
عرضه رفت. عالوه بر این، 1200 تن مرغ منجمد رنج 
یک شرکت پشتیبانی امور دام و 200 تن شکر سفید 

کارخانه قند یاسوج روانه تاالر مذکور شد. 

خروج پتروشیمی ها از بورس کاال، 
بازگشت به دادوستد زیرزمینی

حس��ن رضایی پ��ور، مدیرعامل کارگ��زاری اقتصاد 
معتقد اس��ت: خارج شدن پتروشیمی ها از بورس کاال 
ش��فافیت معامالت و قیمت این کاال را از بین می برد 
و باع��ث ایجاد رانت می ش��ود. وی تصریح کرد: ایجاد 
رانت در خریدوفروش محصوالت پتروشیمی و کسب 
س��ود بیش��تر باعث می ش��ود تا برخی افراد نسبت به 
عرض��ه کاالها در خ��ارج از بورس کاال تمایل داش��ته 
باش��ند. این درحالی اس��ت که عرضه کاالها در بورس 
کاال س��بب شفاف ش��دن قیمت ها می شود. به عقیده 
این کارش��ناس بازار س��رمایه نخستین زیانی که پس 
از خروج پتروش��یمی ها از ب��ورس کاال به اقتصاد وارد 
می شود، زیرزمینی شدن این نوع معامالت است چراکه 

شفافیت در قیمت ها از بین می رود. 

تقاضای رسمی شرکت اعمار برای 
ورود به بورس مصر

ش��رکت اعمار مصر که بازوی مصری شرکت امالک 
اعمار، بزرگ ترین شرکت پذیرفته شده در بورس دوبی 
به شمار می رود درخواست پذیرش در بورس مصر را ارائه 
کرده است. ارزش سهام عرضه شده توسط این شرکت 

بیش از 260 میلیون دالر برآورد شده است. 

تحقق 21 درصدی پیش بینی های 
سیمان کردستان

شرکت سیمان کردستان در دوره سه ماهه نخست 
سال مالی 94 با اختصاص 50 ریال سود به ازای هر 
سهم معادل 21 درصد از پیش بینی هایش را محقق 
کرد. هیات مدیره این ش��رکت تصمی��م دارد به ازای 
هر س��هم 80 درصد سود خالص را جهت تقسیم به 

مجمع عمومی عادی سال مالی 94 پیشنهاد کند. 

سیمان تهران خبر توقف خطوط 
تولید را تکذیب کرد

س��یمان تهران با ارس��ال نامه ای به سازمان بورس 
تعطیل��ی خطوط این ش��رکت را تکذیب ک��رد. داود 
مختارپور، مدیرعامل ش��رکت سیمان تهران، با ارسال 
نامه ای خبر توقف خطوط تولید این ش��رکت به دلیل 
آالیندگی از س��وی اداره محیط زیس��ت رسما تکذیب 
ک��رد. وی در ای��ن نامه اع��الم کرد، پی��رو درج خبر 
منتش��ره در برخی سایت های خبری مبنی بر تعطیلی 
خطوط سیمان تهران به دلیل آالیندگی از سوی اداره 
محیط زیست شهرس��تان ری، به اطالع می رساند که 
این خبر کامال غیر واقع بوده و این ش��رکت در اقدامی 
هماهنگ با سایر شرکت های سیمانی و براساس توافق 
حاصل��ه فی مابین انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت 
س��یمان و وزارت نف��ت از تاری��خ 24 دی م��اه لغایت 

15 بهمن ماه خطوط خود را متوقف کرده است. 

افت 10 واحدی شاخص
 30 شرکت بزرگ بازار سهام

ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت 
روز سه ش��نبه با 182 واحد افت به 64 ه��زار و 811 واحد 
کاهش یافت. ش��اخص 30 ش��رکت ب��زرگ 10 واحد، آزاد 
ش��ناور 149واحد، بازار اول 67 واح��د، بازار دوم 797 واحد 
و صنعت 159 واحد افت را تجربه کردند. معامله گران بورس 
اوراق بهادار تهران دیروز 692 میلیون برگ سهم در بیش از 
59 هزار دفعه و به ارزش 139میلیارد تومان دادوستد کردند.

نماگربازارسهام

ازنگاهکارشناسان

بورس چشم انتظار چرخش چرخ های اقتصاد است

س�نا - ب��ورس تابع��ی از واقعی��ت اقتصادی و تصمیمات کالن کش��ور اس��ت و 
نمی تواند نمایش��ی خالف واقعیت داش��ته باش��د. نوس��اناتی که در بازار مش��اهده 
می ش��ود نش��ان دهنده این اس��ت که اقتصاد کشور در حال پوس��ت اندازی است و 
معامله گران هم برای پوش��ش ریس��ک محتاط تر عمل می کنن��د. بورس به تغییرات 
حتم��ی رش��د اقتصادی واکنش نش��ان می ده��د به عبارتی اگر اقتص��اد از وضعیت 
رکودی خارج ش��ود و نرخ رش��د افزایش یابد، به طور حتم بازار س��رمایه نیز با رشد 

ش��اخص و افزایش حجم معامالت مواجه خواهد ش��د. 
ب��ا خروج کش��ور از رک��ود تورمی، ب��ورس نفس ت��ازه ای می گیرد، ابهام��ات صنایع 
بزرگ برطرف ش��ده اس��ت و اقتصاد کش��ور به کمک صنایع بزرگ مانند صنعت نفت 
و پتروپاالیش��ی ها آرام آرام در حال خروج از رکود اس��ت و هیچ عاملی بیش��تر از این 

نمی تواند به بازار سرمایه کمک کند. 
عالوه بر مسائل اقتصادی، فعاالن بازار سرمایه چشم بر نتیجه مذاکرات هسته ای نیز 
دارند تا بتوانند آینده اقتصادی کش��ور را با ش��رایط توافق یا عدم توافق ارزیابی کنند، 
دولت تالش بس��یاری برای حل پرونده هس��ته ای و برداشته شدن تحریم های ظالمانه 
دارد و این تالش مس��ئوالن امید زیادی را در بازار س��رمایه نس��بت به نتیجه مذاکرات 
ایجاد کرده که اگر این امید به نتیجه برس��د، بازار به روزهای باورنکردنی دست خواهد 

یافت. 
اگر مذاکرات در مس��یر مثبتی طی ش��ود، نه تنها بازار سرمایه به روزهای پررونق 
خ��ود ب��از می گردد بلک��ه پول هایی ک��ه وارد بازار س��رمایه می ش��ود در نهایت در 
ش��کوفایی تولید و اقتصاد کش��ور تاثیر بس��زایی خواهد داش��ت و این روند، حرکت 
چ��رخ اقتصاد را تندتر می کند. تصمیمات اخیر مجلس بس��یار بجا و درس��ت بود و 
تاثیر مثبتی بر بازار س��رمایه گذاش��ت و اساسا س��رمایه گذاران انتظار دارند مجلس 
نسبت به س��رمایه گذاری های بلند مدت تدابیر ویژه ای داشته باشد تا سرمایه گذاران 
بتوانن��د با اس��تفاده از تصمیمات درس��ت مجل��س برای آینده 10 س��اله خود یک 

سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشند.
س��رمایه گذاری با دید بلند مدت نیاز به تصمیمات با ثبات دارد تا سرمایه گذار بتواند 
بدون ریس��ک های متاثر از تصمیمات سال به س��ال برنامه ریزی اقتصادی کند بنابراین 
اگر مجلس و دولت نس��بت به تصمیم گیری های بلند مدت حرکت کنند، سرمایه گذاران 
دید بلند مدت به س��رمایه خود پیدا می کنند و با اندیشه و آگاهی و به دور از رفتارهای 

احساسی وارد بازار سرمایه می شوند. 
تصمیم��ات مجل��س باید ب��ا رعایت مصالح و مناف��ع ملی و حمای��ت از تولید داخل 
باش��د چون قطع به یقین رونق اقتصادی کش��ور نتیجه ای جز ایجاد ثروت ملی نخواهد 
داش��ت که این ثروت دول��ت و ملت را منتفع می کند. صندوق تثبیت بازار س��رمایه و 
همچنین س��هام خزانه، حرکت بس��یار خوبی بود و در واقع یک مسکن قوی برای بازار 
سرمایه است. اگر این حرکت ها ادامه دار باشد می تواند بازار را از حرکت های هیجانی و 

نوسان های غیر معمول نجات دهد. 

معامالت آنالین گامی برای توسعه بازارهای نوین مالی

راه اندازی معامالت آنالین قراردادهای آتی بورس کاالی ایران بهترین خبر سال جاری 
برای معامله گران و فعاالن بازار مش��تقه بود که از این پس می توانند دسترس��ی سریع، 
آس��ان و امن به س��امانه معامالت آتی داشته باشند. بیس��تم بهمن سال جاری مراسم 
رونمایی از س��امانه معامالت برخط بازار مشتقه کاالیی در بورس کاالی ایران با حضور 
ریی��س س��ازمان بورس اوراق بهادار و هی��ات همراه، مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران و 
هیات مدیره و مدیران ارش��د این بورس برگزار ش��د. راه اندازی قراردادهای آنالین آتی، 
نوید حرکت به س��مت توسعه بیشتر بازارهای نوین مالی در ایران را می دهد که امکان 
معامله آنالین در بورس کاالی ایران را از سراسر دنیا فراهم می آورد. دسترسی مستقیم 
افراد به سامانه، حذف پروسه زمان گیر ثبت سفارش از طریق تلفن و حذف نقش واسط 
معامله گر آتی در کارگزاری جهت ثبت س��فارش، باعث افزایش سرعت معامالت آنالین 
می ش��ود. همچنین به دلیل س��هولت انجام معامالت آنالین و دسترسی آسان می توان 

انتظار داشت حجم معامالت در بازار آتی به میزان قابل توجهی افزایش یابد. 

شرایط اخذ کد معامالت آنالین آتی
بازار آتی، بازار پرریسکی است و ورود به این بازار نیازمند دانش تخصصی است درنتیجه 
بورس کاالی ایران جهت صدور کد معامالت آنالین آتی، شرط قبولی در آزمون را گذاشته 
است تا افراد به دلیل نداشتن دانش کافی در این بازار پرریسک متضرر نشوند و همچنین 
ش��اهد نوسانات غیرمعمول در بازار نباشیم. قابل ذکر اس��ت از تاریخ 25 بهمن ماه، جهت 
اخذ کد معامالت آتی دیگر نیاز به گذراندن دوره آموزش��ی مورد تایید بورس کاالی ایران 
نیس��ت و احراز صالحیت مشتریان در این زمینه بر عهده کارگزاران خواهد بود، اما جهت 
اخ��ذ کد آنالین مش��تریان باید در آزمونی که بورس کاالی ایران برگزار می کند، ش��رکت 
 ک��رده و پذیرفته ش��وند. ثبت ن��ام در آزمون مذکور از طریق س��ایت ب��ورس کاالی ایران 
www.ime.co.ir انجام خواهد شد و سرفصل آزمون شامل دستورالعمل اجرایی معامالت 
آتی، ضوابط اجرایی بازار جبرانی، دستورالعمل انضباطی کارگزاران، مشخصات قرارداد آتی 
دارایی های پایه فعال و بروشورهای آموزشی قراردادهای آتی موجود در سایت بورس کاالی 
ایران است. از دیگر شرایط اخذ کد آنالین داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی است 
و افراد فاقد مدرک کارشناس��ی که حداقل دیپلم دارند باید دس��ت کم ش��ش ماه از تاریخ 
نخستین معامله آنها گذشته باشد یا حداقل 1000 قرارداد معامله کرده باشند. افرادی که 
 MBA فارغ التحصیل یکی از رشته های مهندسی مالی، مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری یا
با گرایش های مالی و بازارسرمایه باشند از شرکت در آزمون معاف هستند. همچنین افرادی 
که یکی از گواهینامه های معامله گری بازار س��رمایه یا معامله گری ابزار مشتقه را دارند نیز 
از شرکت در آزمون معاف هستند. در پایان گفتنی است هدف گذاری شرکت بورس کاالی 
ایران برای توسعه بازار مشتقه همزمان با تقویت بازار فیزیکی، در سال 94 سرعت بیشتری 
خواهد گرفت چراکه مدیرعامل این بورس از ورود محصوالت کشاورزی و صنعتی بر تابلوی 
بازار مشتقه خبر می دهد و با این تفاسیر باید در ماه های پیش رو در انتظار نمایان شدن چهره 

جدید معامالت بورس کاال و سوق به سمت مبادالت مبتنی بر اوراق بود. 

سیدمحمد صدرالغروی
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معامله گر آتی کارگزاری سینامدیرعامل کارگزاری ایساتیس پویا



ملیحه کریم شاهی 
معامله گر کارگزاری امین آوید شعبه آران و بیدگل محمدمهدی جمشیدیان

بود  مدت ه��ا  درحالی ک��ه 
س��هام گ��روه دارویی بورس 
در خواب زمس��تانی به س��ر 
می ب��رد و قیم��ت س��هام و 
ای��ن  در  معام��ات  حج��م 
گروه ب��ه حداقل ممکن خود 
رس��یده ب��ود، از عص��ر روز 
انتشار نخستین  با  دوشنبه و 
پیش بینی سال 94 این گروه 
توس��ط ش��رکت الب��رزدارو، 
ک��ه از افزای��ش 20درصدی 
شرکت  سودآوری  پیش بینی 
آین��ده  مال��ی  ب��رای س��ال 
ش��اخک های  م��ی داد،  خبر 
به س��مت  بورس  تحلیلگران 

این گروه متمایل ش��د.
به گون��ه ای ک��ه در دقای��ق 
ابتدای��ی ب��ازار دیروز ش��اهد 
مثبت ش��دن اکثر س��هم های 

دارویی بودیم.
در ادامه نیز با دیگر گزارش 
مثب��ت این گروه در ش��رکت 
ابتدای ساعت  سبحان دارو در 
معامات ک��ه آن هم حکایت 
از تعدیل مثب��ت 20درصدی 
پیش بینی س��ودآوری شرکت 
برای س��ال مالی آینده داشت 
و س��پس هجوم دنباله رو های 
بازار، تش��کیل صف خرید در 
اکث��ر نمادهای این گ��روه را 

نظاره گر بودیم.
البت��ه اطاعیه صدور مجوز 
افزایش س��رمایه داروس��ازی 
میانه ه��ای  در  تولی��ددارو 
بازار نیز به مس��تحکم ش��دن 
صف های خرید تش��کیل شده 

کمک شایانی کرد. 
ب��ه  ارس��الی  گزارش ه��ای 

بورس به قرار زیر بود: 
شرکت البرزدارو با سرمایه 
300.000 میلی��ون ریال در 
هر  سود  پیش بینی  نخستین 
س��هم س��ال مالی منتهی به 
نشده  94/12/29 حسابرسی 
سود هر سهم خود را نسبت 
به سال مالی قبل از 2.118 
ریال ب��ه 2.544 ریال با 20 
درص��د افزایش اع��ام کرده 
اس��ت. در س��ال مال��ی 94 
حج��م ف��روش فرآورده های 

و  درص��د   16 تزریق��ی 
جام��دات یک درصد افزایش 
یافته است، همچنین در نرخ 
ف��روش فرآورده های تزریقی 
و جام��دات هش��ت درصد و 
مایع��ات 11 درص��د افزایش 

پیش بینی شده است.
ب��ا  س��بحان دارو  ش��رکت 
س��رمایه 200.000 میلی��ون 
ریال در نخس��تین پیش بینی 
س��ود هر س��هم س��ال مالی 
 94/12/29 ب��ه  منته��ی 
حسابرس��ی نش��ده س��ود هر 
سهم خود را نس��بت به سال 

مالی قب��ل از 2.706 ریال به 
3.256 ری��ال ب��ا 20 درصد 
افزای��ش اع��ام کرده اس��ت. 
افزای��ش ن��رخ 10درصدی و 
54درص��دی مق��دار ف��روش 
محصوالت پماد وکرم، افزایش 
ن��رخ هفت درص��دی قرص و 
دراژه، افزای��ش هفت درصدی 
افزای��ش 19درصدی  و  قطره 
مق��دار ف��روش آن و افزایش 
ن��رخ دو درص��دی محص��ول 
کپسول شرکت که با افزایش 
53درصدی مق��دار نیز همراه 
ش��ده، از دالیل ای��ن تعدیل 

مثبت بوده است. 
شرکت داروسازی تولیددارو 
نی��ز تصمی��م دارد س��رمایه 
خ��ود را از مبلغ 130 میلیارد 
ری��ال به مبل��غ 160 میلیارد 
ریال برس��اند که این افزایش 
س��رمایه 23 درص��دی )مبلغ 
30 میلی��ارد ری��ال( از محل 
سود انباش��ته است و شرکت 
س��رمایه  افزای��ش  موض��وع 
را اص��اح س��اختار مال��ی و 
جلوگی��ری از خروج وجه نقد 

اعام کرده است.  
ک��ه  چی��زی  به هرح��ال 
مش��خص اس��ت، ت��داوم این 
روند صع��ودی برای معامات 
آخرین روز کاری این هفته در 
گروه دارویی نیز ادامه خواهد 
داش��ت ولی از ش��نبه بازار با 
توجه ب��ه دیگ��ر گزارش های 
بورس  داروی��ی  ش��رکت های 
ب��ه ارزیابی کلی خ��ود از آنها 
خواهد  تصمی��م  و  پرداخت��ه 
گرفت که ای��ن روند صعودی 
تازه تشکیل شده تا کجا ادامه 

خواهد داشت.
می ت��وان  کل  در  ول��ی 
قیمت ه��ای فعلی اکثر س��هام 
این گروه را با مقایس��ه س��ود 
س��ال جاری که اکث��را در بهار 
س��ال آین��ده در مجام��ع آنها 
توزیع می شود و همچنین سود 
پیش بینی شده سال آینده این 
دو ش��رکتی که به بازار ارسال 
ش��ده است و بسط آن به دیگر 
شرکت ها، کم ریسک و پربازده 

ارزیابی کرد. 

سیگنالمثبتگزارشهایدالبروسبحانبهمعاملهگران

شمواد؛ شرکتی کوچک با پتانسیل های بزرگ

ش��رکت تولی��د م��واد اولیه و 
الیاف مصنوعی جزو شرکت های 
فرع��ی ش��رکت پلی اکریل ایران 
اس��ت. مرک��ز اصلی ش��رکت و 
کارخان��ه آن در منطق��ه لنجان 
اس��تان اصفهان واقع شده است. 
آخرین سرمایه ثبتی شرکت در 
ح��دود 143.5 میلیارد ریال در 
س��ال 84  بوده اس��ت. فعالیت 
اصلی این ش��رکت طبق ماده 2 
اساس��نامه آن، تولید مواد اولیه 
برای تولید الیاف و نخ پلی اس��تر 
خری��د  و  ایج��اد  تاس��یس،  و 
کارخانجاتی که ب��ه هر گونه ای 
به تولیدات مزبور بس��تگی دارد 
و اج��رای طرح ه��ای تکمیلی و 
و  توس��عه کارخانج��ات موجود 

ایجاد شده در آینده است. 
بدین س��ان و به موجب پروانه 
صنای��ع  کل  اداره  بهره ب��رداری 
اس��تان اصفهان در سال 1372، 
بهره برداری از کارخانه ش��رکت 
ب��ا ظرفیت تولی��د 60.000 تن 

 )DMT( دی متیل ترفت��االت 
آغ��از ش��د و س��پس در تاری��خ 
1376/7/1 تولید دی ام تی جامد 
از دی ام ت��ی م��ذاب ب��ه منظور 
صادرات ش��روع ش��د و متعاقبا 
در تاری��خ 1383/5/3 ظرفی��ت 
 60.000 از  کارخان��ه  اس��می 
ت��ن ب��ه 90.000 تن در س��ال 
افزایش یافت و براس��اس پروانه  
بهره برداری جدید شرکت مورخ 
س��االنه  ظرفی��ت   1390/2/15
دی ام ت��ی ب��ه 80.000 ت��ن و 
  )DOTP( دی اکتیل ترفت��االت 
ب��ه 21.650 تن مصوب ش��ده 

است. 
یکی از نکات قابل توجه درباره 
ای��ن ش��رکت همی��ن محصول 
 DOTP یعنی  ش��رکت  جدید 
اس��ت. محصولی با ارزش افزوده 
باالت��ر از دی ام تی ک��ه به عنوان 
نرم کننده در صنایع پاس��تیک 
کارب��رد دارد و ش��رکت تاکنون 
مق��دار بس��یار اندک��ی از آن را 
به ص��ورت نیمه صنعت��ی تولی��د 
کرده و به فروش رس��انده است. 

ش��رکت در آخرین گزارش خود 
درباره ای��ن محصول اعام کرده 
است که با توجه به موفقیت آمیز 
بودن اجرای ط��رح نیمه صنعتی 
تولید محص��ول DOTP و نیز 
سوددهی بسیار باالی آن، طرح 
ایجاد واحد صنعتی این محصول 
با ظرفیت ساالنه 40.000 تن در 
دس��تور کار فعالیت های شرکت 
ق��رار گرفته که طراحی تفصیلی 
آن تقریب��ا ب��ه اتمام رس��یده و 
پیش بینی  اجراست.  آماده  طرح 
می شود کل طرح در مدت زمان 
18 ماه به اتمام برس��د و برآورد 
می شود طرح در پایان اسفندماه 
بهره ب��رداری  قاب��ل   94 س��ال 
باش��د. همچنین از دیگر اهداف 
پی��ش روی بخ��ش بازرگانی این 
ش��رکت، بازاریابی و شناس��ایی 
مشتریان بالقوه و افزایش میزان 

فروش این محصول است. 
وجود چنی��ن طرحی به عنوان 
یکی از مهم ترین نقاط قوت این 
شرکت به شمار می آید. با عنایت 
به آخری��ن پروان��ه بهره برداری 

درصورتی که شرکت  و  ش��رکت 
موفق ب��ه فروش 21.000 تن از 
این محصول ب��ا قیمت هر کیلو 
53.286 ری��ال ش��ود )قیم��ت 
این محص��ول با توجه به آخرین 
گ��زارش هیات مدیره ش��رکت(، 
ناخالص عملیاتی شرکت  س��ود 
تنه��ا از ف��روش ای��ن محصول 
مع��ادل 246 میلیارد ریال یعنی 
ح��دود 170 تومان ب��ه ازای هر 

سهم خواهد بود.
 البته الزم به ذکر اس��ت این 
جزو توانایی بالقوه این ش��رکت 
محس��وب می ش��ود و تحقق آن 
ب��ه عملک��رد ش��رکت و فضای 
خواه��د  بس��تگی  آن  فعالی��ت 
داش��ت.  همچنی��ن از آنجای��ی 
ک��ه تکمیل این طرح براس��اس 
اعام شرکت نیازمند حدود 11 
میلی��ارد تومان س��رمایه گذاری 
است این احتمال وجود دارد که 
ش��رکت در آینده نزدیک نسبت 
به دعوت س��هامداران خود برای 
افزایش  درب��اره  تصمیم گی��ری 

سرمایه شرکت اقدام کند. 

بی��ان ش��د،  تاکن��ون  آنچ��ه 
ناش��ی  این ش��رکت  پتانس��یل 
محص��ول  ف��روش  و  تولی��د  از 
DOTP ب��ود و درصورتی ک��ه 
ش��رکت می��زان ف��روش س��ایر 
محصوالت خود )دی ام تی مذاب 
و جام��د( را نی��ز افزای��ش دهد 
قدرت سودسازی شرکت افزایش 
پی��ش  در  ماحظ��ه ای   قاب��ل 

خواهد داشت. 
از آنجایی ک��ه خری��دار عمده 
این  م��ذاب  محص��ول دی ام تی 
پلی اکری��ل  ش��رکت  ش��رکت، 
تولید  بنابراین وضعی��ت  اس��ت 
میزان  در  اصفه��ان  پلی اکری��ل 
فروش محص��ول دی ام تی مذاب 
ای��ن ش��رکت نق��ش بس��زایی 
ایف��ا می کند اما از ط��رف دیگر 
ش��رکت دی ام ت��ی جام��د خود 
را می تواند صادر کن��د بنابراین 
موفقی��ت ش��رکت در ص��ادرات 
دی ام ت��ی جامد نی��ز می تواند از 
دیگر پتانس��یل های این شرکت 
نه چن��دان بزرگ بازار به ش��مار 

آید. 

در 20 س��ال گذش��ته ساختار 
اتفاقات  اقتصادی کش��ور درگیر 
مهمی بوده اس��ت که برآیند این 
اتفاقات منجر به رشد 40 برابری 
شاخص در این مدت شده است . 
بخ��ش اعظم این رش��د به دلیل 
تورم میانگی��ن 19درصد در این 
م��دت اتف��اق افتاده اس��ت . اگر 
به عن��وان مثال 1000 واحد را به 
میانگین س��االنه 19درصد  طور 
متورم کنیم عدد مرکبی که پس 
از 20 سال به دست می آید معادل 
32 ه��زار اس��ت . بنابراین در این 
20 سال از بخش بی ارزشی ریال 
32 براب��ر و از محل رش��د تولید 

و ف��روش هش��ت براب��ر بازدهی 
ایجاد شده است . این آمار بیانگر 
به��ره وری پایی��ن در 20 س��ال 
اخیر اس��ت و نش��ان می دهد که 
اقتصاد کشور 80درصد  دماسنج 
نوساناتش وابسته به تورم ساالنه 
کشور است . نگاهی به نمودار 20 
س��ال گذشته شاخص کل بیانگر 
دو دوره رک��ود عمیق اس��ت که 
ب��ا رکود ج��اری تع��داد رکودها 
به عدد س��ه می رس��د . نخستین 
رکود 20 سال گذش��ته در اوایل 
دول��ت آقای خاتمی رخ داد . پس 
از تورم های س��نگین س��ال های 
73 و 74، ش��اخص کل ب��ا یک 
ف��از تاخیر در س��ال 75 س��قف 
ساخت و دو سال رکود در بورس 
تهران ش��اهد بودیم . دلیل رکود، 

سیاس��ت های ضدتورم��ی دولت 
ب��رای مهار تورم بود و دوره رکود 
بازار از نظر زمانی نزدیک به دوره 
رشد قبل از آن بود . پس از آن با 
رش��د اقتصادی که در کشور رخ 
داد شاهد ش��کوفایی و رشد پنج 
برابری ش��اخص کل و رسیدن به 

محدوده 13000 بودیم . 
دوره بعدی رکود ب��ازار که از 
س��ال 83 آغاز شد هم از جنس 
نوع ن��گاه دولتمردان ب��ه بازار و 
همجنس کاسته ش��دن تورم از 
قیمت های  ش��دن  کاسته  محل 
جهان��ی ب��ود . ای��ن دوره نیز که 
حدود چهار س��ال طول کش��ید 
نزدیک به دوره رشد قبل از این 
رکود بوده اس��ت . از ابتدای سال 
88 مجددا ش��اهد رشد سنگین 

در بازار بودیم که عدد ش��اخص 
در یک پروسه چهارساله نزدیک 
به 10 برابر ش��د . به نظر می رسد 
رک��ودی ک��ه درح��ال حاض��ر 
بازار ش��کل گرفته مس��تعد  در 
ادام��ه دار ب��ودن، مع��ادل زمان 
رشد قبل باشد یعنی بتوان یک 
پروس��ه سه،چهار س��اله از رکود 
را در بازار انتظار داش��ت . ناگفته 
پیداس��ت ک��ه رکود ب��ه معنای 
کاه��ش ش��اخص نیس��ت بلکه 
دوره ای اس��ت که پول هوشمند 
و قوی به ب��ازار با صابت تزریق 
نمی شود و بیشتر بازار تمایل به 
درجا زدن و کاهش جزیی دارند. 
انتظار می رود برای بعد از س��ال 
95 بت��وان به یک ب��ازار محکم 
خوش بی��ن ب��ود . در ای��ن بازار 

مهم تری��ن عاملی که برایش یک 
اساسی محس��وب می شود  وزنه 
عامل تورم و سیاس��ت های پولی 
حاکم بر آن است . تورم سنگین 
س��طح   92 ت��ا   90 س��ال های 
باال  عمومی قیمت ه��ا را طوری 
برد که اکثر ش��رکت ها در سال 
92 بهترین کیفیت سود س��ازی 
اعم��ال  بنابرای��ن  داش��تند .   را 
مدل های ضد تورمی دولت باعث 
ش��رکت ها  سود سازی  می ش��ود 
برای دو،س��ه سال آتی با کیفیت 
س��ال 92 نباشد و ش��رکت ها در 
ساخت سود، رویکردشان افزایش 
نرخ و.. . نباشد بلکه دنبال افزایش 
تولی��د باش��ند . این سیاس��ت ها 
حداقل برای سال 94 نیز ادامه دار 

خواهد بود.

نگاهی به رفتار 20 سال گذشته شاخص کل
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2913بهمن1393 www.forsatnet.irشمــاره165 فرصت س�رمایه

تحلیل

تحلیل تکنیکال

امروز هم بازار نزولی است

آخری��ن سه ش��نبه بهمن ماه، دس��تاوردی جز 
کاس��تن 182 واحد از ش��اخص کل ب��رای بازار 
نداش��ت. ش��کنندگی بازار در جلس��ه معاماتی 
گذش��ته به اوج خود رس��ید؛ به نح��وی که طی 
نیم ساعت نخس��ت بازار، شاخص کل بیش از 70 
واح��د رش��د را تجربه کرد و پ��س از آن در روند 
نزولی قرار گرفت و با کاهشی بیش از 250 واحد 
همراه بود. عبور ش��اخص کل از مقاومت 65هزار 
واحد و ورود آن به محدوده مقاومتی سنگین پس 
از این رقم بازار را به مس��ابقه فروش تبدیل کرد. 
افزایش عرضه در ب��ازار به گونه ای بود که حتی از 
سطح تقاضای موجود در بازار نیز کاسته و عرضه 

کاما بر تقاضا چیره شد.
رون��د نزول��ی به وجود آم��ده ابتدا با س��رعتی 
کم و با گذش��ت زمان با ضرب آهنگی س��ریع تر 
ش��اخص کل را به پایی��ن هدایت کرد تا در پایان 
معامات روز گذش��ته رقم 64811 واحد به عنوان 
پایین تری��ن رق��م ش��اخص در روز و آخرین رقم 
شاخص معرفی شود. این کاهش 0.28 درصدی، 
ش��اخص کل را دقیقا روی سطحی حمایتی قرار 
داد ک��ه عمر چندانی ن��دارد. ارزش کل معامات 
بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز مطلوب به نظر 

می رسید.
ارزش کل معام��ات روز گذش��ته ب��ازار، ب��ا 
20درص��د کاه��ش نس��بت ب��ه روز قب��ل خود، 
142 میلی��ارد تومان بود ک��ه برای چنین روزی با 
این ش��رایط معق��ول و منطقی به نظر می رس��د. 
بازار فرابورس نیز وضعیت چندان بهتری نداشت. 
کاهش 5.2 واحدی از ش��اخص کل فرابورس آن 
را به رقم 737.3 واحد رس��اند تا این بازار نیز در 

مسیر نزولی خود قرار گیرد.
نکته قابل توجه در م��ورد تاثیر گیری فرابورس 
از بورس در روز گذش��ته این اس��ت که ش��اخص 
کل ب��ازار بورس تنها 0.28درص��د از ارتفاع خود 
را از دس��ت داد و ای��ن در حالی بود که ش��اخص 
کل فرابورس 0.7درصد از ارتفاع خود را تس��لیم 
ش��رایط کرد. ارزش کل معامات فرابورس ایران 
بیش از 165 میلیارد تومان بود که در مقایس��ه با 
روز گذش��ته خود 150درصد رشد را تجربه کرده 
ب��ود و 16درص��د از ارزش معامات ب��ازار بورس 

اوراق بهادار تهران بیشتر بود.
ش��کنندگی ای که طی چن��د روز اخیر در بازار 
مد ش��ده ب��ود )ش��کنندگی: روند صع��ودی در 
ابت��دای بازار و کاهش تقاضا و ش��اخص در ادامه 
همان جلس��ه معاماتی(، باالخ��ره بازار را گزید و 
ش��اخص کل را در روند نزولی قرار داد. ش��اخص 
کل بیش��ترین تاثی��ر خ��ود را در روز گذش��ته از 
نماد »فارس« گرفت. حضور پر رنگ س��هامداران 
»صنایع پتروشیمی خلیج فارس« در صف فروش 
این نماد و خرید تقریبا س��ه میلیون برگه س��هم 
توس��ط حقوقی های این سهم، 87.79 واحد تاثیر 

منفی در شاخص کل اعمال کرد.
گروه »محصوالت شیمیایی« نیز با 128.7 واحد 
تاثی��ر منفی در ش��اخص کل نی��ز تاثیر گذارترین 
گروه بودند و پس از آن گروه »فلزات اساس��ی« با 
45 واحد تاثیر منفی و گروه »بانک ها و موسسات 
اعتب��اری« با 37 واحد تاثیر منف��ی در مقام های 
دوم و س��وم ایس��تادند. گروه »خودرو و س��اخت 
قطع��ات« که تقریبا یک چه��ارم معامات بازار را 
به خود اختصاص داد، با 18.5 واحد تاثیر مثبت، 

بیشترین تاثیر مثبت را در بازار اعمال کرد.
این گروه مانند س��ایر گروه هایی که توانس��تند 
اندک��ی تاثیر مثبت در ش��اخص کل اعمال کنند 
رفته رفته به رنگ قرمز گرویدند و این اتفاق باعث 
می ش��ود بازار در روز جاری به شدت رنگ و بوی 

نزولی داشته باشد.
ب��ازار در روز جاری می تواند به راحتی مس��یر 
نزولی خود را دنبال کن��د و برای این اتفاق بهانه 
کافی را دارد. قرار گرفتن شاخص کل روی سطح 
حمایتی عمر چندانی ندارد، شکس��ته ش��دن این 

حمایت را به آسانی امکان پذیر می کند.
رون��د نزولی ب��ه وجود آم��ده در روز گذش��ته 
به آس��انی قاب��ل چشم پوش��ی نب��وده و می تواند 
به راحت��ی نیم��ه نخس��ت ام��روز را در برگیرد و 
حت��ی تا پایان بازار را تح��ت تاثیر خود قرار دهد. 
از ط��رف دیگر، امیدهای ب��ه وجود آمده در مورد 
مذاکرات هسته ای کشورمان، بار دیگر با فروکش 
کردن تب جلسه های بین المللی به تهدید تبدیل 
ش��ده و همین امر تاثیر منفی بس��زایی در ذهن 

معامله گران گذاشته است. 
با پراکنده ش��دن رن��گ قرمز مانند ویروس��ی 
واگیردار در بین نمادها، خیلی عجیب نخواهد بود 
اگر امروز بازار یک دس��ت قرمز بپوشد و شاخص 

کل کاهش چشمگیری را تجربه کند.
به نظر می رس��د ش��اخص کل با گشایش بازار 
کاهش به نس��بت زیادی را تجربه کند. این اتفاق 
در س��اعت نخس��ت بازار پایان می یاب��د و بازار تا 
نیمه وق��ت معاماتی به بازس��ازی خ��ود خواهد 
پرداخ��ت. پ��س از آن و بنا به ن��وع عملکرد بازار 
در نیمه نخس��ت، می توان از ش��اخص کل انتظار 
ریزش بیش��تر و حتی شکست رقم 64500 واحد 

را به پایین داشت.

شنیده ها و شایعات بازار

-ش��نیده می ش��ود بانک ها به دلی��ل افزایش میزان 
مطالبات شاهد تعدیل منفی در سود سهام خواهند بود.

- ش��نیده ها حاکی از تعدیل منف��ی دو درصدی 
شیش��ه همدان است. همچنین ش��رکت پیش بینی 
ک��رده ک��ه در مجمع 40 درصد از س��ود خالص هر 

سهم را بین سهامداران تقسیم کند.
- از حس��ینا خبر ه��ای خوش��ی از تعدیل مثبت 
به گوش می رس��د. ای��ن خبرها در نم��اد حخزر نیز 

شنیده می شود.
- در نم��اد توریل اخب��اری از پرداخت بدهی های 
این شرکت به گوش می رسد همچنین به علت کاهش 
هزینه های مالی انتظار رش��د سود در این نماد دور 

از ذهن نیست.
-خبر های��ی از تغیی��ر مدی��ران عام��ل بانک های 

صادرات سینا و ملی به گوش می رسد.
- خبرهایی از افزایش سرمایه سهم بمپنا به زودی 

به روی کدال خواهد نشست.
- ش��نیده می ش��ود فروش س��ایپا در سال جاری 

افزایش 32 درصدی داشته است.
- بهش��هاب افزایش سرمایه 400 درصدی قبل از 

پایان سال را در دستور کار خود دارد.
- گفت��ه می ش��ود افتت��اح هت��ل ف��رودگاه امام 
خمین��ی)ره( منجر به تعدیل مثبت در نماد س��مگا 

خواهد شد.
 - ش��نیده ها حاکی از عرض��ه اولیه نماد مبین در 
اواخر اس��فند م��اه جاری و تاثیر مثب��ت آن بر نماد 

فارس است. 

از ادغام کردن بورس ها نهراسیم 
مدیرعامل تامین س��رمایه امین گف��ت: حتی در 
بورس ها هم این اتفاق می افتد که بورس های بزرگ، 
بورس های کوچک را خریداری می کنند و به همین 
ترتیب، ارزش بازار بورس های کوچک را تحت تملک 
خود درمی آورن��د و در جغرافیای بزرگ تری خدمت 

می کنند . 
به گ��زارش اقتصادنیوز، ش��رکت ها مراحل رش��د 
مختلف��ی از بدو ش��روع فعالیت تا بل��وغ کامل طی 
می کنن��د و براس��اس اهداف و اس��تراتژی و س��هم 
بازار مدنظر، بیش��تر تاش می کنند تا به سهم بازار 
پیش بینی ش��ده خود دسترسی پیدا کرده و جایگاه 
خود را تثبیت کنند . اما اگر این ش��رکت ها بخواهند 
همه مراحل رشد را از تولد تا بلوغ کامل طی کنند، 
پروسه بس��یار زمان بری پیش رو خواهند داشت که 
بح��ث ادغام و تملیک این مراحل را آس��ان تر کرده 

است.
علی سنگینیان، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه 
امی��ن، در خصوص بحث ادغام و تملیک اظهار کرد: 
ادغام و تملیک امکانی است که برای شرکت ها وجود 
دارد ت��ا از فرصت های بازار اس��تفاده کنند و بتوانند 
با ش��رکت هایی که در حال رقابت با آنها هس��تند و 
شرکت هایی که به نوعی می توانند در این چرخه به 
آنها کمک کنند، ترکیب ش��وند و شرکت بزرگ تری 

ایجاد کنند که قدرت رقابتی بیشتری دارد .
 وی در ای��ن خصوص ادامه داد: بنابراین ش��رکت 
»الف« که س��هم بازار خوبی دارد و نگران این است 
که شرکت »ب« بخشی از سهم بازار وی را در اختیار 
بگیرد تاش می کند تا شرکت »ب« را تصاحب کند 

تا کل سهم بازار را در اختیار داشته باشد.
سنگینیان افزود: یا اگر دو شرکت فرض کنند که 
ادغام ش��دن آنها با یکدیگر ارزش افزوده بیش��تری 
ایج��اد می کن��د با هم ادغ��ام می ش��وند و عاوه بر 
آنکه سهم بازار بیش��تری کسب می کنند به راحتی 

می توانند با سایر رقبا، هم تراز شوند.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین در خصوص 
نمونه های خارجی بحث ادغام و تملیک خاطرنشان 
ک��رد: بحث ادغ��ام و تملیک در دنی��ا به عنوان یک 
مفه��وم کامل تج��اری پذیرفته ش��ده و آمار مالی و 
اقتصادی دنیا، نش��ان دهنده این است که این اعداد 

بسیار بزرگ است.
وی ادام��ه داد: حج��م ادغامی ک��ه در دنیا اتفاق 
می افت��د کمت��ر از حج��م معاماتی نیس��ت که در 
بورس ه��ا اتفاق می افت��د این به این معناس��ت که، 
به همان س��طحی که در بورس ه��ا معامله ها صورت 
می گی��رد، در بح��ث ادغام و تملیک ه��م این اتفاق 

می افتد.
وی با اشاره به روند این مقوله در بازارهای جهانی 
ب��ه این نکته اش��اره کرد که حت��ی در بورس ها هم 
این اتف��اق می افتد که بورس های بزرگ، بورس های 
کوچ��ک را خری��داری می کنند و ب��ه همین ترتیب 
ارزش ب��ازار بورس های کوچ��ک را نیز تحت تملک 
خود درمی آورن��د و در جغرافیای بزرگ تری خدمت 

می کنند.
سنگینیان در خصوص قوانین درج شده مربوط به 
ادغام و تملیک در کش��ور ابراز کرد: در ایران خیلی 
ب��ه این مقوله پرداخته نش��ده و در قوانین به صورت 
شفاف به آن اشاره ای نشده و تنها در قانون اصل 44 
اش��اره کوچکی ش��ده اما در قانون تجارت، مفاهیم 

روشنی در این خصوص نداریم.
وی در ای��ن خص��وص افزود: اما در بازار س��رمایه 
اتفاقی ش��بیه به ادغام و تملیک اتفاق افتاده، به این 
صورت که معامات بلوکی و معامات کنترلی خارج 
از بازار، تش��ابه زیادی به رویه ادغام و تملیک داشته 
و از طرفی وجود هلدینگ هایی که س��هام مالکیتی 

دارند نیز در همین راستا است.
وی در ادام��ه در خصوص نحوه اطاع رس��انی در 
خصوص ادغام و تملیک بیان کرد: این ش��فافیت در 
دنیا در خص��وص فرآیند ادغام و تملیک وجود دارد 
و پروسه کاری و مشاوره ای و قیمت گذاری آن کاما 
شفاف است اما در ایران تا به حال این فرآیند مدون 
نب��وده و براس��اس تصمیم های هیات مدی��ره اتفاق 

می افتاده است.

دنیای مجازی

نگاه

یادداشت 

محمدمهدی جمشیدیان
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

محمد صفانور
تحلیلگر بازار سرمایه

نیما آزادی
تحلیلگر بازار سرمایه
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حمل و نقل  صنع��ت  امروزه 
و  ع��ام  ط��ور  ب��ه  دریای��ی 
گردش��گری دریای��ی به طور 
خاص م��ورد توجه بس��یاری 
بخ��ش  س��رمایه گذاران  از 
خصوص��ی قرار گرفته اس��ت. 
در س���ط�وح ب�ی�ن ال�ملل��ی 
دیرباز  از  دریای��ی  حمل و نقل 
به عنوان یکی از پرکاربرد ترین 
سیستم های جابه جایی کاال و 
مس��افر به ش��مار می رود، اما 
موضوع گردش��گری دریایی و 
از حمل و نقل دریایی  استفاده 
در جابه جای��ی مس��افر ط��ی 
س��ال های اخیرتوانسته توجه 
سرمایه گذاران را به خود جلب 
کند. کشور ایران با بهره مندی 
از سواحل شمالی و جنوبی از 
و  س��رمایه گذاری  مزیت های 
استفاده از این پتانسیل بالقوه 

برخوردار است. 
به ط��ور کل��ی  فعالیت های 
تفریح��ی و س��رگرمی که در 
از  دور  دریای��ی  محیط ه��ای 
س��احل توس��ط گردش��گران 
قال��ب  در  می ش��ود  انج��ام 
ج��ا  دریای��ی  گردش��گری 
می گیرد. گردش��گری دریایی 
آب ه��ای  در  بیش��تر  ک��ه 
خش��کی  از  دور  و  عمی��ق 
انجام می ش��ود ب��ه تجهیزات 
و امکان��ات وی��ژه ای نیاز دارد 
و طبیعت��ا مناب��ع زی��ادی را 
هم ب��رای س��رمایه گذاری در 
این ح��وزه می طلبد. غواصی، 
دریای��ی،  گش��ت و گذار های 
آکواری��وم  آب،  روی  اس��کی 
دریایی و... از مزیت های جذب 
گردش��گران در ای��ن بخ��ش 
اس��ت؛ کش��ور های مختل��ف 
ح��وزه  کش��ور های  به وی��ژه 
اس��کاندیناوی مانن��د فنالند، 
س��ال های  در  و  و...  س��وئد 
اخی��ر نیز مراک��ز جدیدی در 
حاش��یه مدیترانه فعالیت های 
گس��ترده ای را ب��رای ج��ذب 
گردشگران در زمینه توریسم 

دریایی انجام داده اند.
همچنی���ن مقص�ده����ای 
نوظه��وری مانند کش��ورهای 
به خصوص  آسیا  جنوب شرقی 
و  اندونزی، س��نگاپور  مالزی، 
ژاپن به دلیل داشتن سواحل 
زیبا و جزای��ر متنوع به عنوان 
جاذبه های جدید گردش��گری 
دریایی مطرح هس��تند. عالوه 
بر ای��ن، حوزه دریای کارائیب 
در آمری��کای مرکزی به دلیل 
آب و هوایی  ش��رایط  داش��تن 

مس��اعد و اس��ترالیا به دلیل 
و  دریای��ی  زیس��ت  تن��وع 
داشتن نهنگ از دیگر مقاصد 
گردش��گری دریایی در جهان 

محسوب می شوند.
با وج��ود رقابت ش��دید در 
گردشگری  فعالیت های  عرصه 
دریای��ی در میان کش��ور های 
مختل��ف، ای��ران ب��ا داش��تن 
ی��ک  بالق��وه،  پتانس��یل های 
جا مانده واقع��ی از این صنعت 
پولس��از و نوظهور است، با این 
وجود در س��ال های گذش��ته 
صحبت های زی��ادی در رابطه 
با توس��عه حمل و نق��ل دریایی 
در زمینه جابه جایی مس��افر و 
حت��ی اس��تفاده از قابلیت های 
ازس��وی  دریایی  گردش��گری 
مس��ئوالن کش��ور مطرح شد. 
در این زمینه کشتی مسافری 
– تفریح��ی میرزا کوچک خان 

ت�وس���ع�ه  ب���رای 
دریایی  گردش��گری 
خ��رز  آب ه��ای  در 
ب��ه کار گرفته ش��د. 
استفاده از این کشتی 
توس��عه  زمین��ه  در 
دریایی  گردش��گری 
برای  عطف��ی  نقطه 
سرمایه گذاران بخش 
جه��ت  خصوص��ی 
ورود ب��ه این صنعت 

محسوب می شود. 
ک�ش���تی  ای���ن 

تفریحی که با س��رمایه گذاری 
وارد  خصوص��ی  بخ��ش 
عرص��ه صنع��ت گردش��گری 
متاس��فانه درپی  کشور ش��د 
برنامه ری��زی، مدیریت  نب��ود 
تبلیغات مناس��ب  صحی��ح و 
چندصباح��ی اس��ت که هیچ 

گونه فعالیتی نمی کند. 
به هر حال کش��تی مسافری 
و گردش��گری فرصت��ی ناب و 
س��رمایه گذاران  ب��رای  جذاب 
بخ��ش خصوص��ی محس��وب 
می شود که با تبلیغات مناسب 
می توان��د عالوه ب��ر ارز آوری و 
درآمدزایی به یکی از جاذبه های 
گردش��گری کش��ور بدل شود. 
سواحل شمالی و جنوبی ایران 
ای��ن قابلیت را داراس��ت که به  
قطب گردشگری دریایی منطقه 

تبدیل شود. 

نبود امکانات زیرساختی 
دلیل عدم حضور 
بخش خصوصی 

ورشوس��از، عض��و  مجی��د 
انجمن  هیات مدی��ره  س��ابق 

کش��تیرانی و خدمات وابسته 
ای��ران در رابط��ه با توس��عه 
در کشور  دریایی  گردشگری 
می گوید:  امروز«  »فرصت  به 
متاس��فانه ب��ه دلی��ل ع��دم 
ای��ن بخش فعالیت  توجه به 
خاصی در این زمینه صورت 
حمل و نق��ل  و  نمی گی��رد 
دریای��ی در زمین��ه مس��افر 
مانند  ب��ه جزای��ری  من��وط 
قش��م و کیش می ش��ود. این 
در حالی اس��ت ک��ه کارهای 
زی��ادی در ای��ن زمینه قابل 

انجام است.
ارائ��ه  ب��ا  می افزای��د:  وی 
و  مناس��ب  س��رویس های 
به کار گیری کشتی های مدرن 
می توان جابه جایی بخش��ی از 
مس��افرانی که قصد س��فر به 
حاش��یه  جنوبی  کش��ور های 
خلی��ج ف��ارس را دارن��د ب��ه 

سیس��تم حمل و نق��ل دریایی 
یا درس��واحل  واگ��ذار ک��رد 
وی��ژه ای  خط��وط  ش��مالی 
ب��رای اه��داف گردش��گری و 
حمل و نقل مسافر راه انداخت. 
ورشو ساز حمل و نقل دریایی 
و توسعه گردش��گری دریایی 
را ی��ک فرصت ب��رای حضور 
سرمایه گذاران بخش خصوصی 
می داند و ادامه می دهد: با این 
وجود س��رمایه گذاری خاصی 
در ای��ن زمینه صورت نگرفته 
است و یکی از مهم ترین دالیل 
آن عدم وجود زیرساخت های 
مناس��ب ب��رای بن��ادر ایران 
جه��ت ارائه خدم��ات در این 
زمینه است؛ کمبود هتل های 
مناس��ب، ضعف سرویس دهی 
بنادر و عدم فرهنگ س��ازی و 
تبلیغات جذاب از جمله موانع 
ورود سرمایه گذاران خصوصی 

به این بخش است.
می��زان س�رم��ایه گ��ذاری 
ب��رای ورود ب��ه حمل و نقل و 
گردش��گری دریای��ی بس��یار 
باالست و برخی از شرکت های 

س��رمایه گذاری های  با  بزرگ 
دالری  میلی��ون   10 چن��د 
توانسته اند بخش هایی از بازار 
را به خود اختصاص دهند اما 
برای ش��روع فعالیت در ایران 
الاق��ل به ی��ک س��رمایه 10 
ت��ا 15 میلی��ون دالری نی��از 
دارید. توجه داشته باشید که 
س��رمایه گذاری  سطح  هرچه 
ش��ما باالتر باش��د بهتر است. 
ب��ا ای��ن وج��ود بهره گیری از 
س���رم�ای�ه گ�ذاران خارج��ی 
مش��ترک،  همک�اری ه��ای  و 
بر استفاده از منابع مالی  عالوه 
آنه��ا به کارگی��ری تجربی��ات 
کش��ور های دیگر را به دنبال 

خواهد داشت.
 ورشوس��از می گوی��د: ارائه 
ب��ه  بلند م��دت  تس��هیالت 
عالقه من��دان ب��رای فعالی��ت 
در زمینه توس��عه گردشگری 
دریایی ی��ک راهکار 
شروع  برای  مناسب 
ج��ذب  و  فعالی��ت 
س���رم�ای�ه گ�ذاران 
ب��ه منظور  داخل��ی 
ورود ب��ه این عرصه 
اس���ت. وی گ���ران 
تجهی��زات  ب���ودن 
دریایی  حمل و نق��ل 
را دلی��ل لزوم توجه 
به  به تسهیالت دهی 

این بخش می داند.
اشاره  با  ورشو ساز 
به مزیت های س��رمایه گذاری 
بخش خصوصی در زمینه های 
عن��وان  اقتص��ادی  مختل��ف 
حاض��ر  ح��ال  در  می کن��د: 
فعالی��ت س��رمایه گذاران ب��ه 
دالی��ل مختلف با مش��کالت 
ج��دی همراه اس��ت و تا این 
مش��کالت برطرف نشود بعید 
به نظر می رسد که تحرکی در 

این بخش صورت گیرد.
وی با اش��اره به مس��ئله 
بودن  وارداتی  و  تحریم ه��ا 
حمل و نق��ل  تجهی��زات 
دریایی این عامل را یکی از 
مشکالت ورود به این بخش 
می دان��د و می افزاید: دولت 
بای��د ت��الش کند تا بس��تر 
الزم را برای سرمایه گذاری 
در زمینه س��اخت یا خرید 
ن��اوگان  ایج��اد  و  کش��تی 
فراهم کند. از س��وی دیگر 
بع��د فرهنگ��ی ماج��را هم 
مط��رح اس��ت که ن��ه تنها 
گردشگران  جذب  بحث  در 
خارج��ی ی��ک عام��ل مهم 
به ش��مار م��ی رود، بلکه در 

داخلی  گردش��گران  جذب 
ه��م اهمیت وی��ژه ای دارد. 
وی درباره کس��ب مجوز های 
الزم می گوید: مجوز های تردد 
از سوی س��ازمان  کش��تی ها 
بنادر و کشتیرانی ایران صادر 
برای��ن چون  می ش��ود عالوه 
بحث گردشگری مطرح است 
از س��ازمان  مجوز ه��ای الزم 
گردشگری  و  فرهنگی  میراث 

باید گرفته شود.

امکانات مناسب و تبلیغات 
دو عامل مهم

هیات مدیره  س��ابق  عض��و 
صنایع  و  کش��تیرانی  انجمن 
می گوی��د:  ای��ران  وابس��ته 
ب��ا اس��تفاده از کش��تی های 
مناسب و ایجاد جذابیت های 
الزم برای مس��افران می توان 
حمل و نقل دریایی کش��ور را 
راه اندازی  در بخش مسافری 

کرد. 
وی ادام��ه می دهد: با توجه 
گردش��گری  در  اینک��ه  ب��ه 
مسافران  زمان  بیشتر  دریایی 
در کشتی سپری می شود باید 
امکان��ات مختلف رفاهی برای 
مس��افران فراهم شود. امروزه 
کش��تی های مس��افری که در 
زمین��ه گردش��گری دریای��ی 
فعالن��د ب��ه مثابه یک ش��هر 
کوچک با تمام امکانات رفاهی 
هستند که استقبال خوبی هم 

در پی داشته است. 
ورش��وس��از شن��اساندن 
گردش��گری  ج�اذب�ه ه��ای 
کش��ور را مهم تری��ن عامل 
گ�ردشگ��ران  اس��تقب��ال 
و  م��ی دان����د  خ��ارج��ی 
داریم  بن��ا  اگ��ر  می گوی��د 
و  گردش��گری  زمین��ه  در 
به ویژه گردش��گری دریایی 
س��رمایه گذاری کنی��م باید 
در  هم  تبلیغات گسترده ای 

این زمینه انجام دهیم.
وی در رابط��ه ب��ا اقتصادی 
دریای��ی  حمل و نق��ل  ب��ودن 
می گوی��د: ب��ه هر ح��ال این 
صنعت یک��ی از صنایع رو به 
رش��د و پر طرفدار در دنیاست 
و می توان حساب ویژه ای روی 

آن باز کرد.
ب��ا  پای��ان  در  ورشوس��از 
اش��اره به زمینه های مختلف 
اش��تغال زایی در این صنعت، 
گ�ردش���گ�ری دری�ای���ی را 
برای  بالق��وه  پتانس��یل  یک 
کش��ور  در  اش��تغال زایی 

می داند.

سرنخ

می شود دارو صادر کرد؟! 
کالف اول

وضعیت دارو در کشور 
م��ا در طول چند س��ال 
با توجه های وزارت  اخیر 
ش��رایط  در  بهداش��ت 
گرفت��ه  ق��رار  مناس��بی 
به گونه ای که بخش کمی 
از داروه��ای مصرفی در کش��ور وارداتی اس��ت و غالبا 
داروهای مصرفی در داخل کشور تولید می شود، همین 
مس��ئله خود می تواند موضوعی برای سرمایه گذاری و 

رقابت در صنعت دارویی در خارج از مرزها باشد. 
در ای��ن خصوص وزیر بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��کی ه��م گفته اس��ت: اگ��ر می خواهی��م صنعت 
داروس��ازی پیشرفت کرده و س��المت مردم ارتقا یابد، 
باید س��رمایه گذاری و رقابت در این صنعت به خارج از 

مرزهای کشور برود. 
سیدحسن هاش��می با بیان اینکه سرمایه گذاری در 
خارج مرزها می تواند دو دس��تاورد داشته باشد، افزود: 
تولید داخل در بیرون از کشور، خریداران جدی دارد و 
رقابت بین المللی را در این حوزه برای برخی کشورهای 

همسایه ایجاد می کند. 
دس��تاوردهای  دیگ��ر  از  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
س��رمایه گذاری در صنع��ت دارویی در خارج کش��ور، 
همچنی��ن  و  ارزآوری  و  اش��تغال زایی  ب��ه  می ت��وان 
نزدیک ش��دن تولیدات صنعت داروس��ازی کش��ور به 
اس��تانداردهای بین الملل��ی، عزت کش��ور و تش��ویق 

دانشمندان اشاره کرد. 
هاش��می با بیان اینکه در حوزه صادرات دارو تقریبا 
هیچگون��ه کاری انج��ام نش��ده، گف��ت: می توانی��م با 
س��رمایه گذاری در کشورهای همس��ایه از جمله عراق، 
س��وریه و لبنان، منطقه آس��یای مرکزی و بخش��ی از 
کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس، بازار خوبی به دست 

آوریم. 
متاسفانه صادرات دارو در سال93 مبلغی حدود 15 
میلیون دالر بوده که در مقایسه با کشور کوچکی مانند 
ترکیه بس��یار کم و ناچیز است. ما هم در این کالف به 
داروسازان پیش��نهاد می دهیم قابلیت های صادراتی و 
رقابت��ی خ��ود را باالتر برده و روی مس��ئله صادرات با 

توجه به نیاز بازار جهانی کار کنند. 
کالف دوم

پتانس��یل های  درب��اره 
همیشه  ایران  گردشگری 
می ش��ود  ران��ده  س��خن 
و هم��ه می دانن��د ای��ران 
هنوز بس��یاری جاذبه های 
ش��کوفا نش��ده دارد ک��ه 
نیازمن��د حمایت و توجه بخش های مختلف اس��ت، در 
این بین کارشناس��ان هم معتقدند نباید انتظار داشت 
از طریق بودجه عمومی کش��ور زیرس��اخت هایی برای 
بخش گردشگری ایجاد شود چون تکیه گاه این بودجه 
بر نفت اس��ت و کاهش قیمت نفت نیز موجب کاهش 
بودجه می ش��ود. سرمایه گذاران باید منابع خود را وارد 
عرص��ه کنند و دولت نیز بای��د منابع غیرمادی خود را 

ارائه کند تا سرمایه گذاران خسته و مایوس نشوند. 
معاون برنامه ریزی و س��رمایه گذاری سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان آذربایجان 
غربی معتقد اس��ت: اس��تان آذربایجان غرب��ی از نظر 
صنع��ت گردش��گری و توجه ب��ه زیرس��اخت های آن 
پایین ت��ر از س��طح انتظار ب��وده و نیازمند توجه جدی 
است. در این استان مسئوالن از سرمایه گذاری حمایت 
می کنند و این نقطه قوتی برای فعالیت سرمایه گذاران 

است. 
س��عید ش��یرکوندی با اش��اره به ارائه تس��هیالت به 
سرمایه گذاران این بخش می گوید: پروژه های باالی 60 
تا 70درصد پیش��رفت فیزیکی در اس��تان که تاکنون 
تس��هیالت اخذ نکرده اند، تا اواخ��ر بهمن ماه از طریق 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
اس��تان ی��ا بانک های عامل ب��ه صندوق توس��عه ملی 
جهت دریافت تس��هیالت معرفی می شوند. شیرکوندی 
همچنی��ن از حمایت س��ایر س��رمایه گذاران بالقوه در 

بخش گردشگری سخن می راند. 
م��ا هم در ای��ن کالف می خواهیم عن��وان کنیم این 
استان پتانسیل های خوبی در صنعت گردشگری دارد و 
می تواند مورد توجه سرمایه گذاران در حوزه گردشگری 
باش��د، چرا که هم منابع تاریخی و طبیعی خوبی دارد 
و همچنین هم مرز با سه کشور دیگر است که می تواند 
در رونق صنعت گردش��گری آن نقش بس��زایی داشته 

باشد. 

 عباس نعیم امینی

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...

تمام کتاب های راهنمای شروع کسب و کار و بازاریابی در دنیا 
فقط به شما اصول شروع کسب و کار را یاد می دهند. هیچ کدام 

حقیقت سرد و سخت شروع کسب و کار را یاد نمی دهند.

مایکل گروشیم
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چرخش سرمایه گذاران به سمت صنعت 
آخرین وضعیت سرمایه گذاری صنعتی

چرخش سرمایه گذاران به سمت صنعت مدت  هاست 
صنعتگران را چشم  انتظار خود گذاشته اما این بار گویا 
بخت صنعت باز شده و سرمایه ها در حال روانه شدن 

به سمت تولید مولد است.
به گزارش مهر، سال هاس��ت سرمایه های سرگردان، 
راهی جز مس��یر رس��یدن به تولید و صنعت کش��ور را 
در پیش گرفته اند و راه بازارهای طال، دالر و س��که را 
بهتر از ورود به بخش تولید کشور در پیش گرفته اند. 
سرمایه گذاران ترجیح می دادند بدون ریسک، نقدینگی 
خود را به بانک ها بسپارند و سودهای کالن بگیرند یا 
تن به پذیرش قاعده بازی سفته بازانه بازار بدهند و پول 
و سرمایه خود را روانه بازارهای کاذبی کنند که سود و 

زیانشان، چندان قابل پیش بینی نیست.
اما این روزها کنترل نوس��انات نرخ ارز از یک س��و و 
مبارزه دولت با فعالیت های س��وداگرانه از سوی دیگر، 
جذابیت بازار ارز و سکه را از بین برده و از طرف دیگر 
هم، بانک مرکزی کمر همت بسته تا سودهای غیرمجاز 
بانکی را به زانو درآورد و آنها را ساماندهی کند، بنابراین 
چند وقتی است که روی عملکرد بانک ها و موسسات 
مال��ی و اعتباری متمرکز ش��ده تا س��ودهای خارج از 

دستورالعمل شورای پول و اعتبار را ریشه کن کند.
ش��اید این دلیلی باش��د ب��ر اینکه س��رمایه گذاران 
نیم نگاه��ی ه��م به بخش تولید مولد و صنعت کش��ور 
داش��ته باش��ند، صنعتی که چند س��الی اس��ت انتظار 
س��رمایه گذاری های دولت و مردم را می کش��د تا بلکه 
بتواند بخشی از نقدیگی مورد نیاز خود را تامین کرده 
و چرخش را به حرکت درآورد. اکنون گویا این آرزوی 
صنعتگ��ران ب��ه تحقق نزدیک می ش��ود؛ این را آمار و 

ارقام می گوید.
البت��ه طی ماه های گذش��ته، صنعت دولتی کش��ور 
توانست از سودهای مناسبی برخوردار باشد و به یکی 
از پایه های اصلی رشد اقتصادی کشور در دولت یازدهم 
تبدیل ش��ود اما هر بار که آمارهای رش��د اقتصادی از 
س��وی دولت عنوان می ش��د، فری��اد صنایع کوچک و 
متوس��ط به آسمان بلند بود که در این رشد اقتصادی 
نقش��ی ندارند و باید آنها هم زیر چتر حمایتی دولت 
قرار گیرند و از تسهیالتی بهره مند شوند که آنها را نیز 
در نقش آفرینی در کس��ب رشد اقتصادی برای کشور، 

شریک کند.

اکنون گزارش های رس��می ات��اق بازرگانی به عنوان 
چرخ��ش  نوید دهن��ده  بخش خصوص��ی،  پارلم��ان 
س��رمایه گذاران به سوی سرمایه گذاری های صنعتی و 
ورود به بخش تولید مولد کشور است که اگر این چنین 
باش��د، تحرک عظیمی را طی ماه های آینده در بخش 
تولید و اش��تغال کش��ور می توان ش��اهد بود. براساس 
گزارش های منتش��ر شده، نس��بت سرمایه گذاری های 
صنعتی در کش��ور به تشکیل سرمایه ناخالص، تا سال 
1385 روند صعودی و از آن پس س��یر نزولی داش��ته 

است.
این روند حاکی از کاهش ش��دید س��رمایه گذاری 
ملی و تمایل س��رمایه گذاران به بخش صنعت است. 
از س��وی دیگر با توجه به ایجاد اش��تغال جدید بیش 
از یکص��د ه��زار نفر در س��ال با س��رمایه گذاری های 
صنعتی صورت گرفته و عدم اش��تغال قابل مالحظه 
در صنعت، می توان نتیجه گرفت ضمن اینکه بخشی 
از سرمایه گذاری ها، صرف جایگزینی واحدهای جدید 
با واحدهای قدیمی و فرسوده شده، بخشی از آنها نیز 

بالاستفاده مانده است.
در این میان با توجه به سیاس��ت گذاری ها در جهت 
تسهیل و رشد سرمایه گذاری های صنعتی با درآمدهای 
نفتی، روند س��رمایه گذاری صنعتی در کش��ور از سال 
1378 به تدریج اوج گرفت و در س��ال های 1384 تا 
1385 به اوج خود رسید و پس از آن به علت افزایش 
واردات و غیر رقابتی ش��دن تولید، روند نزولی شدیدی 

را تجربه کرد.
این گزارش حکایت از آن دارد که سهم رشته های 
مختلف در سرمایه گذاری های صنعتی به نحوی بوده 
که بیشترین سهم از این سرمایه گذاری ها، به ترتیب 
مربوط به صنایع شیمیایی 30 درصد، کانی غیر فلزی 
19 درصد، فلزات اساسی 15 درصد، ماشین آالت 15 
درصد و مواد غذایی 13 درصد است؛ ضمن اینکه ابعاد 
واحدهای ایجاد شده، در این بخش ها به گونه ای است 
که تعداد نیروی کار در آنها به طور متوسط 19 نفر 
اس��ت به طوری که صنایع فلزات اساس��ی با 34 نفر 
نیروی کار در واحد، بزرگ ترین و صنایع ش��یمیایی 
ب��ا 17 نف��ر کوچک ترین صنای��ع از نظر تعداد کارگر 

به شمار می آید.
از سوی دیگر متوسط هزینه اشتغال صنعتی در دهه 
80، براساس قیمت ثابت سال 90 چیزی حدود 142 
میلیون تومان به ازای هر نفر ش��اغل بوده اس��ت که 
براساس قیمت های سال جاری، در حدود 300 میلیون 
تومان برآورد می ش��ود. همچنین صنایع پاالیش��گاهی 
با س��رانه سرمایه گذاری 614 میلیون تومانی باالترین 
و صنای��ع پوش��اک با س��رانه 16.8 میلی��ون تومانی، 
پایین ترین س��رانه سرمایه گذاری را به خود اختصاص 

داده اند.
این در حالی اس��ت که مقایس��ه س��هم صنعت در 
کش��ورهای مختلف و البته براس��اس مدل ها و درآمد 
اقتصادی س��رانه کش��ور به گونه ای است که باید سهم 
صنعت در اقتصاد کش��ور به مراتب بیش��تر باش��د. به 
هرحال اقتصاد ایران جزو اقتصادهای با درآمد متوسط 
محس��وب می شود اما ش��اخص های صنعتی آن درحد 
و ان��دازه اقتصادهای��ی با درآمد پایین اس��ت بنابراین 
کارشناسان بر این باورند که با توجه به شکاف صنعتی 
برای روند توسعه اقتصاد کشور، نقش صنعت در اقتصاد 

باید به حدود دو برابر وضعیت موجود برسد.

دریچـه

زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم است

گردشگری دریایی فرصتی ناب برای سرمایه گذاری 
میرزا کوچک خان، تنها کشتی تفریحی - توریستی ایران غیر فعال است

موضوع گردشگری دریایی و استفاده از 
حمل و نقل دریایی در جابه جایی مسافر طی 

سال های اخیرتوانسته توجه سرمایه گذاران 
را به خود جلب کند. کشور ایران نیز با 

بهره مندی از سواحل شمالی و جنوبی از 
مزیت های سرمایه گذاری و استفاده از این 

پتانسیل بالقوه برخوردار است

سرمایه گذاری 7 میلیارد دالری برای 
توسعه میادین مشترک الوان

در پی تصویب توس��عه یکپارچه میدان های الوان از 
سوی هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، حدود هفت 
میلی��ارد دالر از مح��ل بند»ق« مجوز س��رمایه گذاری 
برای میدان های رس��الت، رشادت و س��لمان گازی به 

دست آمده است.
به گزارش ایسنا، س��عید حافظی، مدیرعامل شرکت 
نفت فالت قاره، با ابراز امیدواری نس��بت به اینکه روند 
پرداخت این اعتبارها به خوبی و با س��رعت بیش��تری 
طی ش��ود، گفت: با توجه به اولویت تکمیل پروژه های 
نیمه تمام و برداشت حداکثری از میدان های مشترک 
نف��ت و گاز، هیات مدی��ره ش��رکت ملی نف��ت ایران با 
س��رمایه گذاری در طرح یکپارچه توس��عه و نگهداشت 
توان تولید میدان های نفت��ی و گازی منطقه عملیاتی 
الوان در چارچوب بند»ق« تبصره 2 قانون بودجه سال 

1393 کل کشور موافقت کرد.
توس��عه فاز دوم میدان گازی س��لمان )الیه کنگان/ 
داالن( و احداث خط لوله دوم انتقال گاز میدان سلمان 
به جزیره س��یری برای نگهداش��ت توان تولید گاز این 
میدان مشترک در سقف 500 میلیون فوت مکعب در 
روز از جمله پروژه های مهم این طرح یکپارچه به شمار 

می رود.



تعریف س��بک زندگی و تاثی��ر اقتصاد بر 
آن از دیدگاه صاحب نظ��ران عرصه فرهنگ 
و مطالع��ات فرهنگی، به هم نزدیک اس��ت. 
اما تلقی م��ردم کوچه و بازار از این مفهوم، با 
آنچه اهل فن ارائه می کنند، متفاوت است. از 
راننده تاکسی گرفته تا زن خانه دار و کارمند 
بازنشسته و دانشجو و پیر و جوان و... هرفردی 
تعریف خود را دارد. هرچند وقتی هرکدام به 
بیان سبک زندگی و ویژگی هایش می پردازند، 
تازه برای شان جالب می شود که سبک زندگی 
چیست و سبک زندگی خوب چه ویژگی هایی 
می تواند داشته باشد. اما آنچه بیش از همه به 
چشم می آید، تفاوت ها و تناقض های شمالی و 
جنوبی شهر تهران است، که در سبک زندگی 
مردم نیز تاثیرگذار است. تفاوت هایی که گاه 
بسیار عمیق است. آنقدر که فراموش می کنی 
همه در زیر آس��مان تهران زندگی می کنند؛ 
از پیرم��رد رانن��ده میدان راه آه��ن که حتی 
نمی تواند ش��بی چند نوع میوه را با هم بخرد 
گرفته تا دانشجویی که همه زندگی اش کش 
دادن واحدهای دانشگاهی و دود کردن سیگار 

در بوستانی نزدیک خانه است. 

زنی که سبک زندگی یک مرد بود
- اتوب��وس هرچ��ه پایین تر م��ی رود، انگار 
آسمان هم خاکستری اش کشیده تر می شود. 
مس��افران ه��م س��یاهپوش تر می ش��وند. از 
شلوغی های پیاده رو چند ایستگاه باالتر هم 
خبری نیس��ت. صدای موس��یقی از مغازه ای 
کوچک می ریزد به خیابان های اطراف راه آهن. 
نشسته اس��ت روی نرده ها و آفتاب می گیرد. 
کیف قهوه ای کوچکش را محکم چس��بیده 
اس��ت و ته ریش سفیدش هم نشان می دهد 
حوصل��ه اصالح ندارد. آم��اده صحبت کردن 
است، بالبخندی که میان ریش های سفیدش، 
گم می شود. تا می پرسم می دانی سبک زندگی 
چیست؟ می گوید: »توی مجله ها خوندم. یه 
چیزایی می دونم.« سبک زندگی خودش اما 
این است که دنبال یه لقمه نان بگردد، آن هم 
در پیاده روهای راه آهن. 42س��ال دارد و فوق 
دیپلم مکانیک است. دنبال کار هم که می رود، 
ضام��ن می خواهند. به مح��ض اینکه متوجه 
ترک اعتیادش می شوند که دیگر محال است 
کار پیدا کند.: »پدرم همه زندگی ام بود. وقتی 
رفت، زندگی من هم خراب شد. معتاد شدم و 

چندسال درگیر بودم. بعد اینکه دیدم چه 
بدبختی هایی می کشند معتادها میان 
زباله ها و درخیابان، به هر سختی بود 
ترک کردم.« زندگی ایده آلش این 

اس��ت که صب��ح بیای��د و برود 
س��رکار و ش��ب هم بخوابد در 
خان��ه اش، نه در اقامت گاه های 
سطح ش��هر. برادرانش آمریکا 
زندگی می کنند. خانه پدری 
را فروخته بودند قبل از مرگ 
پدر تا هزینه دانشگاه ش��ان را 
تامین کنن��د. می گوید حتی 
نیامدند قبل از مرگ سری به 
خانه پدری بزنند. من هم بعد 
از ف��وت پدر ارتباط��م را با آنها 
قطع ک��ردم. آفتاب به صورتش 
می خ��ورد: »رویاه��ام یه چیز 
دیگه بود...« صورتش در آفتاب 
گم می ش��ود. می رود به سمت 
ب��ازار تا جنس بخرد و بس��اط 

کند. از بیکاری بهتر است.
- دیگری م��ردی چمدان به 
دست است و به سمت راه آهن 
می رود.کارمند ش��رکت راه آهن 
است و می گوید: »سبک زندگی 
ش��امل رفاه اجتماع��ی، رفتار، 
معاش، درآمد، ط��رز برخورد و 
تفریحات می ش��ود ک��ه در هر 
فردی متفاوت اس��ت.« 10 سال 
س��اکن این منطقه ب��وده و بعد 
ازدواج، س��اکن یکی از شهرهای 

شمالی می ش��ود. یک هفته کار، 
یک هفته خانه. از زندگی اش راضی 

اس��ت، می گوید تهران از پس اجاره 
خانه برنمی آمدم به خاطر همین رفتم 
شمال. البته این منطقه را هم ناامن 
نمی توانس��تم  می گوید  می دان��د. 
خان��واده ام را تنها بگ��ذارم و بروم. 
موقع رفتن می گوید حواس تان به 
کیف قاپ ها باشد، به هیچکس 

رحم نمی کنند.
- س��بک زندگی ام اعتیاد 

اس��ت. زنی  بدبختی  اس��ت. 
هست که س��بب اعتیادم شد. 
ب��ه زور این چندکلمه را درباره 
می گوید  زندگ��ی اش  س��بک 
و س��رش را می چس��باند ب��ه 

هواکش. همه زندگی اش، گوش��ه 
دیوار اس��ت. ی��ک تکه پالس��تیک و 

چن��د ظرف غ��ذای نیم��ه خالی. 
گاهی می رود کنار سطل زباله و  
قض��ای حاجت می کند و دوباره 
زندگی اش؛  سرخانه  برمی گردد 
در گوش��ه پیاده رو. چس��بیده 
اس��ت به هواکشی که به خاطر 

بادگرمی که بیرون می دهد 
عصره��ا ت��ا صبح، 

کارتن خواب ها را گ��رم می کند. حاال حتی 
نمی توان��د روغن ت��ه مانده غ��ذا را از روی 

صورتش پاک کند. 
- مقابل راه آهن اما پر اس��ت از مس��افران 
چمدان به دست، یکی می آید و یکی می رود. 
اما زنی هس��ت ک��ه چمدان ندارد. از ش��یراز 
آمده اس��ت تا برود خانه ب��رادرش. تعبیرش 
از س��بک زندگی »راه و روش آدم ها در بهتر 
زندگی کردن است«. فرهنگ حاکم بر تهران 
را دوس��ت دارد و عالقه مند اس��ت که در این 
شهر به ش��غل آرایشگری مش��غول شود اما 
پدرش اجازه نمی دهد. بعد از مرگ همسرش 
با دخترش در خانه پدری اش زندگی می کند 
و دلمشغولی های این روزهایش بزرگ کردن 
دخترش است و همین تنهایی را دوست دارد. 
تفریحش این است که عصرها با اقوام دورهم 

جمع شوند و گاهی هم خرید کنند. 
- س��بک زندگی بنا ب��ه تعریف راننده های 
تاکسی در میدان راه آهن در یک کلمه خالصه 
می شود؛ اقتصاد! راننده های تاکسی ایستاده اند 
کنار هم و گپ می زنند تا ش��اید مسافری به 
قالب شان گیرکند! کس��ی دربست نمی رود 
و اوقات ش��ان تلخ است. از سبک زندگی چیز 
زیادی نمی دانند. عمو حسن می گوید: »سبک 
زندگی من حتما اینه که از ساعت 12 تا حاال 
این درآمدمه.« چنداسکناس از جیب پیراهن 
کهن��ه اش در م��ی آورد و اخ��م هایش در هم 
می رود. زیاد نیس��ت. به ان��دازه پول توجیبی 
چندروزه یکی از دخترانش است. »چارتا بچه 
بخور دارم! چارتا دانش��جو. با یه زن که مدام 
غرمیزنه. تفریحم اینه که یه ش��ب برم خونه 
دیگه غرنزنه!« خودش به تعابیرش می خندد. 
صورتش س��رخ اس��ت. راننده ای که کنارش 
ایس��تاده می گوید: »اون مسافرخونه قدیمی 
اون س��مت رو می بینی؟ عمو حس��ن آنقدر 
صبح زود می آد اینجا، من بهش میگم حتما 
توی اون مسافرخونه زندگی می کنی!« با هم 
چای می نوشند و می خندند به نداری هایشان. 
س��ه ماه اس��ت که اوض��اع مالی ش��ان به هم 
ریخته اس��ت. »کرایه ها باال نمی رود، درحالی 
که تاکس��ی ها زود خراب می ش��وند و هزینه 
تعمیرات ش��ان باالست. این را تازه اضافه کن 

به خرده فرمایش��ات چهار فرزند دانش��جو و 
م��ادری که می گوید به بچه هایم کمتر از گل 
نگو! «کفش س��یاه کهنه اش را نشان می دهد 
و می گوید: »اینو می بینی؟ به خاطراینکه پول 
ندم بخرم، کفش کهنه پس��رارو می پوش��م. 
س��بک زندگی م��ن اینه! آره! ک��ه از صبح تا 
ش��ب کار کنم. شب برم خونه و پسرم جواب 
سالمم رو نده! من بهش سالم کنم. خرجشو 
بدم و حتی ازش نپرسم چرا نمیره دنبال کار 
یا سربازی. منم نمی پرس��م و راضی ام! الاقل 
این ط��وری اعصابم آرومتره. س��رمو می ذارم 
زمین و می خوابم. تا فردا صبح که بیام سرکار. 
گاهی هم س��ه تایی با این دوتا می ریم وسط 
روز یه دوری با تاکس��ی می زنیم و این میشه 
تفریح عمو حس��ن و دوس��تان! خودت  داری 
می بین��ی وضعیت اقتص��ادی و بی پولی های 
مردمو. ما پول نداریم اجاره خونه رو س��روقت 
بدیم. تفریحمون کجا بود؟« اما آنقدر معرفت 
دارند که وقت رفتن بفرما بزنند که راه دوری 

می روی، برسانیمت؟ 

قدم های عابران
 روی شستی های پیانو

- آدم ه��ای متراکم یک خیاب��ان در غرب 
ش��هر! زن جوان��ی از کنارم رد می ش��ود. دو 
پسرک 20 س��اله کنارهم نشس��ته اند. یکی 
زردی پیراهنش پررنگ تر از کرختی ممتدی 
است که به چهره دارد. نمی داند سبک زندگی 
چیست، اما سبک زندگی خودش را بی تفاوتی 
محض می داند. درس��ش را به دیپلم نرسیده 
رها کرده و سال هاس��ت کار می کند. نگاهش 
آنقدر بی رنگ اس��ت که باورم نمی شود حتی 
رنگ پیراهنش را خودش انتخاب کرده باشد. 
دلش نه به چیزی خوش است و نه از چیزی 
گرفته اس��ت. تفریحش هم س��یگار است و 
قدم زدن و نشس��تن روی پله های بوستان، با 
رفقایش. رفیقش اما کمی انگیزه دارد، حتی 
اگر زرد نپوشیده باشد! دانشجوی حقوق است 
و س��از هم می زند؛ پیانو. می گوید به نحوه و 
شکل زندگی هر فرد، سبک زندگی می گویند. 
شغل و درآمد مناسب و پرنسیب اجتماعی را 
در الیف استایلش می بیند. می خواهد وکیل 

شود و پیانیس��تی بزرگ! گاهی هم درآمدی 
از یک ش��رکت کامپیوتری به دست می آورد. 
با همکالسی هایش نمی پرد. می گوید وضعیت 
دانشجوها چندان خوب نیست. بیشترشان به 
چیزی قوی تر از سیگار اعتیاد دارند. نگاه شان 
دور می شود. حرف زیادی برای گفتن ندارند. 

جوالنگاه این عابران مراکز خرید اس��ت. 
فروشنده ای که شاهد دیالوگ ما بود جوری 
که بخواهد یا حتی نخواهد وارد بحث شود، 
ام��ا بلن��د می گوید ک��ه بش��نوم، می گوید: 
»ش��ما500 هزارتومن به من دستی می دی 
تا سرماه، قس��طمو بدم؟ بعدش من جواب 

سوالتو می دم!«

باغ فردوس؛ 5 بعدازظهر 
پیاده روه��ای باغ فردوس خلوت اس��ت. 
س��ردی ه��وا، هم��ه را خانه نش��ین ک��رده 
اس��ت. چندنف��ری ه��م ک��ه هس��تند، یا 
دس��تفروش اند یا حوصله صحب��ت ندارند. 
تنها پیرمردی با لبخند می گوید که س��بک 
زندگی اش، خانه نش��ینی بعد از بازنشستگی 
اس��ت. گاهی هم حوصله کن��د، کمی قدم 
می زند.  از زندگی اش، خانواده اش و درآمد 
بازنشس��تگی اش ه��م تقریبا راضی اس��ت. 
بادرآمدی که می گوید متوس��ط است، ولی 

آنقدر کافی هست که اموراتش را بگذراند.
پ��ارک ام��ا پ��ر اس��ت از جوانان��ی ک��ه 
سیگارش��ان را دود می کنن��د و می خندند. 
ص��دای موس��یقی ه��م گاه��ی ب��ه گوش 
می رس��د. دخترکی هم اینجاست. دانشجو 
اس��ت. تفریحش پارک نشینی با بچه هاست. 
می گوین��د ن��ه تفریح��ی غی��ر دود کردن 
دارن��د و نه به آینده فک��ر می کنند. همین 
خنده ه��ای کش��دار را ترجی��ح می دهن��د. 
گاهی ه��م کار می کنند. می کش��ند و دود 
می کنن��د. درخت های پارک هم دود گرفته 
است. س��رما برخی را به کافه نزدیک پارک 
کشانده اس��ت. همان کافه ای که صاحبش 
می گوید برای صحبت با کافه نش��ینان باید 
مج��وز بی��اوری! مش��تری هایش هم چند 
دانشجو هستند و دو سه جوان تنها. بیرون 
کافه ام��ا دخترک نوجوانی ایس��تاده که تا 
می گویم س��بک زندگی چیست، می گوید: 
»همان الیف اس��تایل است. یعنی مدل 
زندگی.« 16 س��ال دارد و ریاضی 
می خواند. هرچند نقاش��ی دوست 
دارد و خان��واده نگذاش��تند ب��ه 
هنرس��تان برود. دوس��ت دارد 
بزرگ ش��ود و س��بک زندگی 
اعداد و رقم��ی اش را به خط 
و نقطه و رن��گ تغییر دهد. 
وقت تفریح هم با دوستانش 
به کافه اینجا می آید و بعد 

هم می رود خانه.
فاصل��ه ای��ن جوان ها تا 
پس��ر 30 س��اله ای که از 
حس��ن آباد می آید اینجا 
تبلیغاتی  برگه ه��ای  ت��ا 
خان��م دکت��ر را پخ��ش 
زیاد  چن��دان  کن��د، 
را  هدفونش  نیس��ت. 
درمی آورد و با احترام 
پاس��خم را می ده��د. 
ی��ف  تعر « : ید می گو
را  زندگ��ی  س��بک 
درس��ت نمی دان��م. 

تا س��یکل بیش��تر درس نخواندم. حاال هم 
باید زودتر تبلیغات را پخش کنم، چون اگر 
باران بگیرد، کارم تعطیل می شود. سمت ما 
کار زیاد نیس��ت. مجبورم این همه راه بیایم 
ت��ا اینجا برای کار.هرچن��د از درآمدش هم 
چندان راضی نیس��تم اما برای کار ثابت یا 
ضام��ن می خواهن��د یا می گوین��د که خبر 
می دهن��د و باید منتظر بمانم که آیا خبری 

شود یا نه.«
مغازه داره��ا کاروبارش��ان چن��دان خوب 
نیس��ت، اما ناراضی هم نیستند. نشسته اند 
و گ��پ می زنند. کافه های اینجا اما ش��لوغ 
است. لبخندهای پررنگ آدم های روبه روی 
هم نشسته را از بیرون هم می بینم، هرچند 
حوصله صحبت کردن ب��ا هیچ غریبه ای را 
ندارند. نوش��یدنی های داغشان را می نوشند 
و قناری رنگ ش��ده تحویل هم می دهند با 

لبخند.

شرق ِ دور
فلکه اول تهرانپارس، سه دختر نشسته اند. 
تا می پرسم مفهوم سبک زندگی را می دانید؟ 
وسطی بس��تنی اش را می گذارد کنار دستش 
و می گوی��د: »یعن��ی ط��وری که هرکس��ی 
معم��اری  دانش��جوی  می کن��ه.«  زندگ��ی 
هس��تند، می خواهند معماران بزرگی شوند. 
بستنی ش��ان آب می شود. س��ه فروشنده به 
درخت کنار مرکز خرید تکیه داده اند و وقت 
تلف می کنند؛ »ازکاروکاسبی خبری نیست. 
ما ه��م باهم حرف می زنی��م و می گذرانیم.« 
هرس��ه مجردند. تفریحش��ان هم رس��توران 
گردی و دورهمی است. یکی می گوید: »این 
روزها باب شده همه دورهمی می گیرند. دیگه 
کس��ی زیاد بیرون نمی ره. آین��ده ای نداریم. 
فقط کار می کنیم تا چک ها پاس بشه و روزا 
بگذره!« داخل مرک��ز خرید چند خانم دیده 
می شوند. آنها هم فقط نگاه می کنند و به قول 
فروشنده ها، معلوم اس��ت قصد خرید ندارند 
و تنه��ا وقت می گذرانند. بیرون اما ش��لوغ تر 
از داخل مرکز خرید اس��ت. کم کم خیابان ها 
رنگ می گیرد. خانمی  24 ساله روی صندلی 
ایستگاه اتوبوس نشسته است. سبک زندگی 
را راه و روش هرف��ردی ب��رای زندگی تعریف 
می کند. خ��ودش هم کار می کن��د تا بتواند 
کمی به پ��در برای تهیه جهیزیه کمک کند. 
می گوید بعد ازدواج هم کار می کنم وگرنه از 
پس مخارج زندگی بر نمی آییم. تفریحش هم 

فقط خرید است و خرید. اغلب هم لباس. 
***

ایده آل های مردم، در گوش��ه ای از زندگی 
س��خت روزمره آنها جایی ندارد. وقتی حتی 
نمی توانند پیش��ه خود را باتوج��ه به عالقه 
هایشان انتخاب کنند، حتی وقتی نمی توانند 
تفری��ح مناس��بی داش��ته باش��ند، وقت��ی 
نمی توانن��د درباره آینده ش��ان حرف بزنند، 
وقتی نمی توانند نس��ل بع��د از خود را درک 
کنند... ش��اید این جبر جغرافیایی اس��ت...
این روزها از قرار، آس��مان رنگ به رو ندارد. 
رادیو می گوید هوا آلوده اس��ت. پسرجوان با 
پیراهن زردش هنوز روی پله های بوس��تان 
نشس��ته اس��ت و نگاه بی رمقش را می کشد 
روی نقطه ای کور. ج��وان بی خانمان میدان 
راه آهن، دارد استخوان مرغی را سق می زند. 
عمو حس��ن حتما به خانه اش رس��یده است 
و به همس��رش توضیح می دهد چرا به جای 
س��ه نوع میوه، فقط س��یب خریده اس��ت. 
جوانک ه��ای ب��اغ ف��ردوس دود می کنند و 
می خندند به درخت ها. دخترکان دانش��جو 
هم وس��ط فلکه دوم تهرانپارس بستنی شان 

را می خورند و ...

مردم تهران از ویژگی های الیف استایل خود می گویند 

سبک زندگی در 4 جهت جغرافیایی تهران
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کرسی به جای پکیج

برای منی که مویی س��فید کرده ام و س��ن و س��الی 
از روزه��ای جوانی ام گذش��ته، ش��اید حرف هایم رنگ و 
لعاب امروزی نداشته باش��د و مخصوصا برای جوان تر ها 
خس��ته کننده باش��د. اما گفتن از حس و حال زندگی و 
گذران روز ها برای خودم هم جالب است. راستش زندگی 
برای من این روز ها آرام تر از گذشته شده است. سنت در 
خانواده ما حرف اول را می زند، از فضای خانه بگیر تا گرفتن 
مراسم های سنتی و اهمیت دادن به آداب و رسوم ایرانی. 
مثال هنوز هم آبگوشت های جمعه خانه ما برقرار است و 
تبدیل به یک قرار دسته جمعی شده است. در کنار همه 
اینها برخالف این روز ها که موسیقی های عجیب و غریب 
به خانه ها راه پیدا کرده است، که خب ! من به سلیقه این 
دسته از افراد احترام می گذارم، اما ترجیح می دهم نوایی که 
در خانه مان طنین می اندازد، یک آواز ایرانی در یک دستگاه 
ایرانی باش��د چون با این نوا ها و آوا ها بزرگ شدم و سعی 
کردم بچه های خودم را هم با موس��یقی اصیل و سنتی 
آشنا کنم. خیلی ها هنوز هم هستند که فارغ از این زندگی 
مدرن امروزی که همه در هیاهوی تکنولوژی غرق شده اند، 
به سنت ها اهمیت می دهند و برایشان دل انگیز است. مثال 
استفاده از موبایل هنوز هم برای من در حد انجام کارهای 
ضروری است، اینکه در جمعی همه سرشان به موبایل شان 
گرم است و از لحظه های باهم بودنشان استفاده نمی کنند، 
برای من عجیب اس��ت. هرچیزی باید اصالت خودش را 
حفظ کند. بله یک زمان تلفن نبود و ارتباط ها طور دیگری 
بود. پیشرفت علم هم به خودی خود چیز خوبی است، اما 
اینکه ما چطور از آن اس��تفاده کنیم مهم اس��ت. یکی از 
چیزهایی که من در زندگی به ش��دت ب��ه آن عالقه دارم 
گل و گیاه اس��ت. رسیدگی به گل ها، عوض کردن خاک 
آنها و هرس کردن ش��اخ و برگ شان شبیه بزرگ کردن 
یک بچه است و یکی از بزرگ ترین لذت های زندگی من 
است. در کنار آن همیشه از خواندن کتاب های شعر فاخر 
مثل شاهنامه و حافظ و بوستان و گلستان کیفور می شوم 
و بهترین هدیه ای که به کسی می توانم بدهم کتاب و گل 
است، چون انسان احساس زنده بودن و سرزندگی می کند. 
یکی از چیزهایی که در خانواده ما و شخصیت من به شدت 
وجود دارد، دور هم نشس��تن با دوستان و اقوام و فامیل 
است. من ترجیح می دهم به جای اینکه با تلفن و پیامک از 
حال کسی خبردار باشم، عزیزانم را در یک بعدازظهر ببینم 
و باهم گپ بزنیم و دیداری تازه کنیم و من هم به خاطره 
تعریف ک��ردن که یکی دیگر از کارهای مورد عالقه ام در 
گعده های دوستانه است بپردازم. گرفتاری ها و مشکالت 
اقتصادی و روزمره زندگی که همه ما به نوعی با آن درگیر 
هس��تیم هیچ وقت در زندگی من باعث نشده که برای 
س��ر زدن به دوستان و اقوام نزدیک بهانه داشته باشم، ما 
مشهدی ها مثل پدربزرگ هایمان هنوز هم کرسی زمستان 

را به پکیج های مدرن امروزی ترجیح می دهیم. 

زندگی به سبک خنده

مادر ش��دن تمام زندگی ی��ک زن را عوض می کند. 
فرقی ندارد ش��اغل باش��ی یا خانه دار، وقتی بچه وارد 
زندگی هر کس��ی ش��ود ناخودآگاه تم��ام برنامه ها و 
ش��کل زندگی آدم تغییر می کند. خب! من هم شبیه 
هر زن دیگری وقتی مادر ش��دم ان��گار به یک دنیای 
جدی��د پا گذاش��تم.  زندگی در خانه ما بیش��تر روی 
محور خواس��ته های نویان و نیروانا می چرخد. خانه ما 
بیش��تر از اینکه یک خانه با اسامی پدر و مادر و فرزند 
باشد، شبیه یک دورهمی دوس��تانه در مدرسه است. 
من و مهراب همیشه سعی کردیم برای بچه ها بیشتر 
دوس��ت باشیم تا پدر و مادر و رابطه نزدیک و خوبی با 
بچه ها داشته باشیم. در خانه ما صحبت کردن راجع به 
موضوعات مختلف همیش��ه در جریان است، به نظرم 
این پررنگ ترین اتفاقی اس��ت که در جمع چهار نفره 
ما رخ می دهد. ما راجع به کوچک ترین موضوعات هم 
باهم حرف می زنیم، از درس��ت کردن س��س ساالد تا 
مقصد مس��افرت ها. همین موضوع باعث شده تا نویان 
با سن کمی که دارد خیلی خوب بتواند همه مسائل را 
تجزیه و تحلیل کند. عالوه بر این ما یک روحیه جمعی 
هم در خانواده داریم، مثال بیش��تر خرید های منزل و 
خرید های ش��خصی را همگی با هم انجام می دهیم و 
به قول معروف سعی می کنیم از کوچک ترین فرصت ها 
بیشترین استفاده را ببریم. اتفاق دیگری که در خانه ما 
همیشه می افتد و به نظر خودم شناسنامه ما به حساب 
می آید، این اس��ت که به هم��ه موضوعات می خندیم! 
شاید االن برای ش��ما هم خنده دار باشد، ولی اگر غذا 
هم بس��وزد، می خندیم. منظورم این اس��ت که سعی 
می کنی��م در مواجهه با اتفاقات بد و ناخوش��ایند هم 
همیش��ه طوری رفتار کنیم که تبدیل به یک موضوع 
خاطره انگیز باش��د. برای همین شادی و خنده یکی از 
تکرارشدنی ترین اتفاقات خانواده چهار نفره ما محسوب 
می ش��ود. البته گاهی وقت ها ما هم قهر های کوچکی 
داریم که همان هم به واس��طه حرف زدن و ش��وخی 
کردن در مورد موضوع راحت حل می شود. شاید دلیل 
این اتفاق خونسرد بودن بیش از حد من و مهراب است 
که روی نویان و نیروانا هم تاثیر گذاشته و آنها هم مثل 
ما دیر عصبانی می ش��وند و سعی می کنند با مسائل تا 

حد امکان با خونسردی رفتار کنند. 
نکت��ه مهم دیگری ک��ه در خانه ما هس��ت، خوردن 
حداقل یک وعده غذا با حضور تمام اعضای خانواده است. 
حاال اگر من یا مهراب س��رکار هم باشیم سعی می کنیم 
یا ناهار یا ش��ام را همگی کنار هم بخوریم. خودم خیلی 
روی این موضوع حساسیت دارم، مخصوصا روی درست 
ک��ردن غذای خانگ��ی و آن هم با مواد تازه به دس��تور 
نویان! البته آشپزی کردن برای خود من یکی از کارهای 
دوست داشتنی اس��ت که برای خانواده انجام می دهم و 
دوست دارم حتی وقت هایی که سرکار هم هستم برای 
بچه ها غذا درس��ت کنم. راس��تش گاهی آنقدر رابطه ما 
چهار نفر به هم نزدیک می ش��ود که یک وقت هایی فکر 
می کنم ما اندازه نویان بچه می شویم و گاهی آنها اندازه 
م��ن و مهراب بزرگ می ش��وند. مخصوصا وقت هایی که 
نوی��ان خیلی ج��دی در مورد بعض��ی از نقش های من 

می گوید: اصال خوب بازی نکردی مامان!
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کاهش سهم ال. ان. جی در بازار جهانی
ب��ه گ��زارش رویترز، 
شرکت سرمایه گذاری 
پروژه یامال ال ان جی 
روس��یه پیش بینی می کند که ب��ازار جهانی ال ان جی تا 

سال ٢٠١٨ میالدی با کمبود روبه رو شود. 
شرکت س��رمایه گذاری مش��ترک توس��عه طرح یامال 
ال ان ج��ی روس��یه پیش بینی می کند که ب��ازار جهانی 
ال ان جی تا سال ٢٠١٨ میالدی به سمت کمبود و رکود 
پیش رود؛ موضوعی که به روسیه کمک می کند تا سهم 
خود را در این بخش توسعه دهد. شرکت سرمایه گذاری 
پروژه یامال ال ان جی که ش��رکت های توتال فرانس��ه و 
سی ان  پی س��ی چین از س��هامداران آن هس��تند، اعالم 
ک��رد: انتظار م��ی رود که واردات ال ان ج��ی اروپا از ٣٨ 
میلیون تن در س��ال ٢٠١٣ میالدی ب��ه ١٠٧ میلیون 
ت��ن در س��ال ٢٠٢٥ می��الدی افزایش یابد و تا س��ال 
 ٢٠٢٠ نی��ز کمبود جهان��ی ال ان جی به ٥٠ میلیون تن 

برسد.
با این حال، تحلیلگران موسسه االینتس برنت استین 
می گویند که تقاضای جهانی ال ان جی افزایش می یابد و 
این موضوع س��بب افزایش قیمت های این ماده می شود 
زی��را اجرای پروژه های ال ان جی که هنوز تصمیم نهایی 
سرمایه گذاری درباره آنها گرفته نشده است، لغو شده اند 
ی��ا به دالیل مختلف دیگر مانند محدودیت های مالی به 

تاخیر افتاده اند.

کاهش قیمت گاز در کره جنوبی
به گزارش وال استریت ژورنال، قیمت 
خرده فروش��ی گاز در کره جنوب��ی از 
یک��م ماه م��ارس آین��ده ١٠ درصد 

کاهش می یابد.
وزارت انرژی کره جنوبی اعالم کرد که میانگین قیمت 
خرده فروش��ی گاز برای بخش های صنعتی و خانگی را از 
یکم ماه مارس آینده ١٠,١ درصد کاهش خواهد داد که 
این بیش��ترین کاهش تاکنون ب��وده و در نتیجه کاهش 

قیمت های جهانی گاز است. 
ای��ن کاه��ش قیم��ت گاز، دومی��ن کاهش امس��ال 
بوده اس��ت زیرا کره جنوبی، دومی��ن واردکننده بزرگ 
ال ان جی جهان پ��س از ژاپن، میانگین قیمت های گاز 
را ماه گذش��ته می��الدی به ط��ور میانگین ٥,٩ درصد 
کاه��ش داده ب��ود. کره جنوبی س��ال ٢٠١٤ میالدی 
٣٧,١٤ میلی��ون تن معادل ال ان جی وارد کرده بود که 
این رقم نس��بت به سال پیش از آن حدود هفت درصد 
کاه��ش نش��ان می ده��د و دلیل افت مص��رف گاز آن 
افزای��ش عرضه برق از نیروگاه های هس��ته ای و کندی 

رش��د اقتصادی این کش��ور بود.

بلندگویی با عمر ۵۰ ساعته باتری
تایمز،محققان  نیویورک  گزارش  به 
بلندگوی  آمریکای��ی  یک ش��رکت 
بلوتوثی جدید طراحی کرده اند که 
عمر باتری آن پس از هر بار ش��ارژ 

٥٠ ساعت است.
محققان شرکت Grace Digital واقع در کالیفرنیا 
دو بلندگ��وی بلوتوث��ی طراح��ی کرده ان��د؛ بلندگ��وی 
ه��زار  بات��ری ١٠  ب��ا   Ecopebble Powerbank
میلی آمپری نیرودهی ش��ده و عمر باتری آن ٥٠ ساعت 
است. این دستگاه می تواند بخشی از نیروی باتری خود 
را به ابزارهای دیگر از جمله گوش��ی هوش��مند منتقل 

کند.
بلندگ��وی دوم Ecosmart ٤٠٠٠ نام دارد و دارای 
پنل  خورشیدی تعبیه ش��ده ای در درونش است؛ باتری 
این دستگاه پس از هر بار شارژ، ١٨ ساعت دوام دارد و 

با انرژی خورشیدی نیرودهی می شود.
بلندگوه��ای جدید ضدآب هس��تند و می توان بدون 

هیچ نگرانی در بیرون از منزل از آن ها استفاده کرد.
 Ecopebble چنانچه ش��ارژ ٥٠ س��اعته بلندگویx
Powerbank تخلی��ه ش��ود، می ت��وان ب��ا ای��ن پنل 

خورشیدی، بلندگو را دوباره شارژ کرد.
هن��وز قیمت و زم��ان عرضه این محص��والت که در 
نمایش��گاه کااله��ای مصرفی الکترونی��ک الس وگاس 

٢٠١٥ معرفی شدند، اعالم نشده است.

هزینه ه��ا در بخش تولیدات صنعتی در یک دوره چهار س��اله یعنی از س��ال ١٣٨٨ تا 
١٣٩٢ در مجموع ١٣١ درصد افزایش یافته اس��ت. اوج افزایش تورم تولیدکننده صنعتی 
در س��ال ١٣٩٠ نسبت به سال پیش از آن اتفاق افتاده که ٤6.6 درصد هزینه ها افزایش 
یافته اس��ت.در دو س��ال ١٣٩١ و ١٣٩٢ اگرچه میزان افزایش تورم به پای س��ال ١٣٩٠ 
نمی رسد اما در این دو سال نیز بنا بر اعالم مرکز آمار ایران به ترتیب ٢٩ و ٢٨.٣ درصد 
افزایش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ایجاد شده است.تفکیک فصل های سال 
١٣٩٢ نشان می دهد بهار و تابستان تورم قیمت تولیدکننده بیش از ٤٠ و ٤٥ درصد بوده 
اس��ت، بنابراین رش��د کمتر تورم در دو فصل پاییز و زمستان که به ترتیب ١٩.٧ و ١٣.٧ 
درصد برآورد شده، سبب شده میانگین تورم به ٢٨.٣ درصد در سال ١٣٩٢ برسد.بررسی 
زیرگروه های بخش صنعت نش��ان می دهد در سال ١٣٩٢ اعداد شاخص مربوط به تمامی 
بخش های اصلی نسبت به سال ١٣٩١ دارای افزایش بوده اند که بخش های تولید وسایل 
نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، فلزات اساس��ی و صنایع غذایی و آش��امیدنی به ترتیب 
بیش��ترین تاثیرگذاری را در افزایش ش��اخص کل داشته اند. ش��اخص قیمت تولیدکننده 
بخش »تولید وس��ایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر« در س��ال ١٣٩٢ با ٥6.6 درصد 
افزایش نسبت به سال قبل و رسیدن به عدد ٢٠٤.٣، رتبه اول تاثیرگذاری را در افزایش 

شاخص کل داشته است. 

تهدید های پیش روی صنایع

در حالی شاخص کل بورس تهران با این میزان 
کاهش مواجه ش�د که کارشناس�ان معتقدند از 
نظر بنیادی بس�یاری از صنایع، از ظرفیت رشد 
مناسبی برخوردارند. در این میان مسائلی چون 
افزایش قیمت کاالها در بازارهای جهانی، تداوم 
ابهامات در برخی صنایع از جمله بحث کیفی سازی 
پاالیش�گاه ها، نرخ خوراک پتروشیمی ها، بهره 
مالکانه معادن و همچنین کاهش قیمت جهانی 
نفت خام و به تب�ع آن ریزش بهای محصوالت و 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی در بازارهای جهانی 
و داخلی به عنوان مولفه های کاهنده سودآوری، 
تهدیدهایی محسوب می شوند که پیش روی برخی 

دیگر از صنایع قرار گرفته اند. 

یک شرکت برنامه نویسی هلندی برنامه ای را برای آیفون طراحی کرده  که با استفاده از ضربان قلب کاربر کنترل می شود. »Skip a Beat« )پرش با ضربه( نام بازی ای است که 
از قابلیت اپل برای سنجش ضربان قلب کاربر استفاده می کند. این قابلیت درست مشابه برنامه Cardiio یا سنسور تشخیص ضربان در مدل گلکسی S5 سامسونگ است.

در یک جامعه کسی نمی تواند استانداردی 
برای زندگی فردی و اجتماعی افراد تعیین 
کن��د، بلکه خود فرد اس��ت ک��ه حق دارد 
برای زندگی اش تصمیم بگیرد. زیرا هرکس 
و همچنی��ن  متف��اوت  س��لیقه  به تنهای��ی 
گزینش های متفاوت دارد و متناسب با توان 
و ظرفیت و همچنی��ن موقعیت اجتماعی و 
فرهنگی خود زندگی اش را دنبال می کند و 
طبیعی اس��ت که رفتار های اجتماعی روی 
رفتار های فردی تاثیر می گذارد. کسانی که 
در یک جامع��ه زندگی می کنن��د تا زمانی 
که به قوانی��ن جامعه مدنی پایبند باش��ند 
در آن جامعه می توانند یک زندگی مطلوب 

داش��ته باش��ند. عالوه بر اینه��ا آنچه باعث 
می ش��ود یک فرد زندگی خ��وب و مطلوبی 
داشته باشد این است که فرهنگ اقتصادی 
خود را نیز تقوی��ت کند، یعنی اینکه بتواند 
حاصل آنچه را با زحمت به دس��ت می آورد 
مدیریت کند. برخی از آن به عنوان فرهنگ 
پول��ی یاد می کنند ک��ه نمی توان گفت این 
اصطالح از چه زمانی و توس��ط چه کسی بر 
سر زبان ها افتاد، اما اکنون ما چیزی به نام 
فرهن��گ پولی در جامع��ه نداریم. زیرا پول 
یک ابزار اس��ت برای مدیریت زندگی، برای 
رفاه و آس��ایش در زندگی. این یک واقعیت 
اس��ت که در هر جامعه و کش��وری افراد به 
دنبال س��ود بیش��تر و درآمد باال هستند و 
ب��رای آن با س��ایرین رقاب��ت می کنند. این 
یک امر بدیهی اس��ت و بش��ر به ذات خود 

دارای روحی��ه منفعت طلبی اس��ت. ممکن 
اس��ت ب��رای رش��د و بالندگ��ی جامعه، از 
طریق احت��رام به حقوق دیگ��ران در همه 
ابعاد این س��ود به دست می آید و گاهی نیز 
ش��رایط به گونه ای باش��د که از طریق وارد 
کردن هزین��ه و ضرر به دیگ��ران به دنبال 
کس��ب س��ود باش��یم و حقوق دیگ��ران را 
پایمال کنیم. در این صورت دیگر اس��مش 
منفع��ت نیس��ت بلکه کلک و فریب اس��ت. 
زمانی می توان از این ش��رایط دور ماند که 
دولتم��ردان در جامعه ب��رای انجام کارهای 
صحی��ح پاداش��ی تعیی��ن کنن��د و از این 
طریق افراد را به داش��تن یک زندگی سالم 
و همچنی��ن رقابت س��الم تش��ویق کنند و 
این گونه به جامعه ایده آل و مطلوب دس��ت 

یابند. 

رقابت سالم و جامعه ایده آل

 با کم��ی دق��ت در اطرافمان ب��ه راحتی 
می توانی��م س��بک های مختل��ف زندگ��ی را 
ببینیم که نش��ات گرفته از س��طح فرهنگی، 

تحصیلی و تربیتی هر خانواده است. 
خانواده به عنوان نخس��تین و کوچک ترین 
نهاد اجتماعی نقش اساسی در ساخته شدن 
س��بک و ش��یوه زندگی اف��راد دارد. خانواده 
می توان��د فضای��ی را ب��رای اف��رادش فراهم 
کن��د که به راحتی و با خواس��ت خودش��ان 
س��بک زندگی آینده شان را بسازند. از سوی 
دیگر، فرزن��دان که کوچک تری��ن عضو این 
نهاد هس��تند در یک س��بک زندگی از پیش 
تعیین ش��ده متولد می ش��وند و تا زمانی که 
بتوانن��د خودش��ان خوب را از بد تش��خیص 
دهند، در راستای این سبک زندگی می کنند. 
ه��ر خان��واده ه��ر چق��در هم که س��بک 
زندگی اش با نس��ل های قبل متفاوت باش��د 
باز هم تا حدودی رگه هایی از س��بک زندگی 
نسل قبل از خود را در ریشه های زندگی اش 

دارد. 
ش��اید این نش��انه ها کمرنگ باش��ند و به 
م��رور طی س��الیان و نس��ل های مختلف از 
بین برون��د، ام��ا در نهایت نمی ت��وان تاثیر 
 آنها را در ساخته ش��دن سبک زندگی نسل 

نادی��ده گرف��ت. هرچن��د که نس��ل امروز و 
جوان هایی ک��ه خانواده دار می ش��وند تماما 
س��بک زندگی ش��ان را متف��اوت از پدران و 
مادرانشان می سازند، اما باز هم اگر در عمق 
زندگی شان وارد شوید می بینید که رگه هایی 

از نسل قبل را با خود همراه دارند. 
س��بک زندگی را عوامل متعددی می سازد 
که اقتص��اد و فرهنگ خان��واده از مهم ترین 

آنهاست،
 اما خ��ارج از این محیط نمی ت��وان تاثیر 
سیاس��ت و اجتم��اع را ه��م نادی��ده گرفت.

ب��رای مثال خانواده ای از طبقه متوس��ط که 
در جامع��ه ش��هری زندگی می کند س��بک 
زندگی اش زمین تا آسمان با خانواده متوسط 
روس��تایی فرق می کند. ه��ر چند که هر دو 
در یک حکومت و سیاست زندگی کنند، اما 
سطح تحصیالت خانواده و شرایط اقتصادی 
و اجتماعی آنها س��بک زندگی ها را متفاوت 

می کند.
 پ��س می ت��وان نتیجه گرفت ک��ه عوامل 
زی��ادی در س��اخته ش��دن س��بک زندگی 
تاثیر گ��ذار اس��ت. از س��وی دیگ��ر فرهنگ 
خانواده ه��ا گاه��ی ب��ا زمانه تغیی��ر می کند 
به این ش��کل که تغییرات دنی��ا و جامعه بر 
نس��ل جدید اثر می گذارد و آنها نمی خواهند 
با فرهنگ پدر و مادرش��ان زندگی کنند این 
اس��ت که س��بک زندگی خود را خیلی زود 

از آنها ج��دا می کنند و وقت��ی زندگی خود 
را تش��کیل می دهند کامال س��بکی متفاوت 
با آنچ��ه در خانه پدر داش��تند، می س��ازند. 
تنها زندگی کردن ک��ه تبش تازگی ها میان 
جوانان چه دختر و چه پسر باال گرفته ناشی 
از همین تفاوت فرهنگی و س��بک زندگی دو 

نسل قبل و امروز است. 
جوانان نس��ل قدی��م یا اصال ب��ا طرز فکر 
و زندگ��ی خانواده ش��ان متف��اوت نبودند یا 
آنقدر س��ر به راه و مطیع بودند که تحت هر  
ش��رایطی تا زمان ازدواج در خانه می ماندند، 
اما امروز این نس��ل به سختی محیط زندگی 

با پدر مادر را تاب می آورد . 
ف��رار از خانه در س��طح خطرن��اک و جدا 
زندگ��ی کردن در س��طح پایین این فاصله و 
اختالف هستند. جوانانی که نمی توانند مثل 
نس��ل قبل خودش��ان فکر و زندگی کنند یا 
از کشورش��ان ک��وچ می کنن��د و می روند تا 
س��بک تر و راحت تر زندگی شان را بسازند یا 
در ایران می مانند و خانه شان را جدا می کنند 
و تا زمان ازدواج به ش��یوه خودشان زندگی 

می کنند.
 البت��ه باز هم ش��رایط اقتص��ادی خانواده 
در ای��ن ام��ر نقش بس��یار مه��م و کلیدی 
ب��ه  ش��هر  خانواده ه��ا  فرهن��گ  و  دارد 
 ش��هر نی��ز در م��ورد پذیرش ای��ن موضوع 

متفاوت است. 

مدیریت زندگی

خبر خوبی که امروزه از دنیای کسب و کار ایران به گوش می رسد، این است که هر روز بر تعداد 
مدیرانی که به ضرورت س��رمایه گذاری در حوزه خلق و توسعه برند کسب و کارشان پی برده اند، 
افزوده می شود . همین موضوع، تولید محتوا و پرداخت علمی به مقوله برندینگ را بیش از پیش 
الزامی کرده است . اینکه امروز جامعه کارفرمایی، تکاپویی در مسیر برندینگ را تجربه می کند، نوید 
بخش آینده ای بهتر برای دنیای کسب و کار در ایران است، اما نباید فراموش کرد که در این حرکت، 
ممکن است سایه تصمیمات و برنامه ریزی های ناصحیح نیز روی رفتارهای برندینگ مجموعه ها 
گسترده شود . ممانعت از خطاهای احتمالی و نیز پیشگیری از نتایج منفی تصمیمات ناصحیح، 
این التزام را به وجود می آورد که همزمان با مطالعه، کسب دانش و تجربه و عملیاتی کردن خط 
مشی های مربوط به بایدهای حوزه برندینگ، به نبایدها هم به اندازه کافی بها دهیم . آنچه در این 
یادداشت آمده، خطاهای احتمالی و البته رایج در برندینگ است که نگارنده، آنها را به تجربه در 
پروژه های مختلف مشاوره کسب کرده است . این یادداشت با این امید تدوین می شود که از هرآنچه 

ممکن است سرمایه گذاری در حوزه برند سازمان تان را به مخاطره بیندازد پیشگیری کند.
1- هرگز کپی نکنید

هیچ برندی نمی تواند با کپی کاری، مس��یر را کوتاه تر کند. این یک تصور باطل اس��ت که با 
گرته برداری از بزرگان، شما نیز خواهید توانست جایگاه ذهنی معادل با جایگاه آنان را در ذهن 
مخاطبان تان بیابید . هرگز کپی نکنید، حتی اگر آنچه اصالتا از آن شماست، در قیاس با دیگران، 
شما را راضی نمی کند . البته بررسی مسیرهای موفقیت دیگران به هیچ عنوان شامل این مقوله 

نیست.
2- عجله نداشته باشید

اگر فکر می کنید آنان که امروز برندهایی موفق هس��تند، ره صد ساله را یک شبه پیموده اند، 
سخت در اشتباهید . نه با عجله و نه به صورت اتفاقی، نمی توان مسیر برندینگ را پیمود . از این رو 
هرگز عجله نداشته باشید . برنامه ریزی درستی انجام داده  و اجازه دهید تک تک برنامه های تان، 

مسیر خود را پیموده و به نتایج مطلوب برسند . 
3- بزرگنمایی نکنید

برداش��ت مخاطبان از رفتارهای مختلف شما که با دید بزرگنمایی انجام می دهید، الزاما آنی 
نیست که شما انتظارش را دارید . این تالش که خود و مجموعه تان را بزرگ تر، مهم تر، تواناتر و 
باصالحیت تر از آنچه هست جلوه دهید، بر خالف تصور شما، بیش از آنکه به نفع شما تمام شود، 

منجر به متضرر شدن و از دست دادن جایگاه ذهنی تان نزد مخاطبان خواهد شد . 
4- بی محابا تبلیغ نکنید

اگر فکر می کنید هرچه بیشتر سرمایه گذاری تبلیغاتی داشته باشید به همان اندازه برندتان با 
سرعت بیشتری رشد خواهد کرد، سخت در اشتباهید . گاهی اوقات، اصرار کورکورانه به بمباران 
تبلیغاتی مخاطبان، نه تنها منجر به ارتقای برندتان در ذهن آنان نخواهد شد، بلکه در ناخودآگاه 

مخاطب، گونه ای از پس زدگی برندتان را به همراه خواهد داشت . 

پرهیز از خطا در مسیر برندینگ)1(

نگاه آخر

نمودار امروز

مانلی فخریان
روزنامه نگار

منطقه آزاد

سرویس فرهنگ و هنر خودپرداز خبر داد که حصاری که سال ها دور سلبریتی ها کشیده 
شده بود شکسته شد و از دو هفته قبل رسما این اجازه به چهره های سرشناس ورزش و هنر 

داده شد تا آزادانه بتوانند در تبلیغات محصوالت ایرانی حاضر باشند.
گروه توهم و توطئه خودپرداز کارش این است که در خانه بنشیند و همین طور توهم بزند، 

در همین راستا در این مورد نیز توهمی کوچک زده که ما نامش را پیش بینی می گذاریم.
احتمال اینکه تبلیغات بازرگانی را کارگردانان مشهور بسازند نیز وجود دارد. در همین راستا 

در ادامه به یک تبلیغ واحد توجه کنید که توسط سه کارگردان مختلف ساخته شده است.
اصغر فرهادی

عده زیادی از مردم در محوطه ای بزرگ با لباس قدیمی ایس��تاده و باهم پچ پچ می کنند، 
صدایی از دور می آید که می گوید: »یک اس��ب می بینم!« سوار و اسبش وارد جمع می شوند، 

پیرمردی موسپید از میان جمع بر می خیزد و به سمت اسب می رود.
پیرمرد: »چه برای مان آوردی مارکو!« 

مارکو که تا آن لحظه تصویرش را ندیده بودیم روی اسب بلند می شود و نمای بسته اش را 
می بینیم که پیمان معادی است.

مارکو: »تحفه ای از ایران زمین با نام... ای بابا گمش کردم!«
تا انتهای تبلیغ افراد حاضر دنبال تحفه گمش��ده می گردند و در نهایت هم نام محصول را 
نمی شنویم و به سبک انتهای باز فیلم های اصغرفرهادی انتهای تبلیغات را نیز نمی فهمیم که 

متعلق به چه برندی است.
مسعود کیمیایی

عده زیادی از مردم در محوطه ای بزرگ با لباس قدیمی ایس��تاده و باهم پچ پچ می کنند، 
صدایی از دور می آید که می گوید: »مارکو از زندان درومد!« سوار و اسبش وارد جمع می شوند، 

پیرمردی موسپید از میان جمع بر می خیزد و به سمت اسب می رود.
پیرمرد: »به سالمتی سه چیز، خرما، حلوا، مویز، سالمتی باغبونی که زمستونش رو از بهار 
بیشتر دوست داره، سالمتی آزادی، سالمتی زندونیای بی مالقاتی، برامون چی آوردی مارکو؟«
مارکو )پوالد کیمیایی(: »تحفه ای از ایران زمین، حلوا شکری آوردم، حلوا شکری عقاب.«

یکی با اسب سر می رسد و مارکو را با چاقو ضامن دار می زند.
مارکو )رو به دوربین(: »سالمتی دو تا چیز ناب، حلوا و مربای عقاب«.

آرش معیریان
عده زیادی از مردم در محوطه ای بزرگ با لباس قدیمی ایس��تاده و باهم پچ پچ می کنند، 
صدایی از دور می آید که می گوید: »مارکو داره میاد!« س��وار و اس��بش وارد جمع می شوند، 

پیرمردی موسپید )احمد پور مخبر( از میان جمع بر می خیزد و به سمت اسب می رود.
احمد پور مخبر: »مارکو بگو ببینم چه آوردی؟«

قبل ازاینکه مارکو )امیر نوری( جواب دهد، مهران رجبی وارد می شود.
مهران رجبی: »هر چی خواستی رو هیکل منم می تونی حساب کنی.«

بعد همه شروع می کنند دست زدن و نیما شاهرخ شاهی و مجید صالحی و زیبا بروفه وارد 
می شوند و مارکو شروع می کند آن وسط رقصیدن و در نهایت عروس خانم که سحر قریشی 

است می آید و این دونفر عروسی می کنند.
این قصه و تبلیغات این شکلی ادامه دارد...

تبلیغاتی سلبریتی محور 

خودپرداز

سعید هوشیار
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