
 بهترين مدير كسى است كه قادر است 
افرادى خوب را براى كارهايى كه مى خواهد 
انجام شود، انتخاب كند و آنقدر خوددار 
باشد تا از مداخله در كارهايى
كه آنها انجام مى دهند

پرهيز كند. 

ديل كارنگى

براى افزايش قدرت رقابت توليدكنندگان خرد صورت مى گيرد 

اتحاد دولت و مجلس براى نظارت بر بانك ها
كـارشـنـاسان اقتصادى مدت هاست با انتقاد از بنگاه دارى و شركت دارى بانك ها، معتقدند  بايد در وظايف و عملكرد 

بانك ها و شركت ها تفكيك به وجود  آيد، چنان كه قانون تجارت، حوزه فعاليت شركت ها را مشخص كرده و عملكرد آن ها
4بر مبناى سود يا ارزش افزوده است، اما ورود بانك ها در اين فعاليت ها به نوعى امكان رقابت را كاهش مى دهد.
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ــرايط فعلى كه اقتصاد كشور با  در ش
ــرايط تحريم مواجه است وضعيت  ش
به گونه اى است كه بودجه كافى براى 
تكميل پروژه هاى كشور به طور كلى 
ــه طور اخص  ــاى عمرانى ب و پروژه ه
وجود ندارد. از سوى ديگر، هزينه هاى 
جارى به طور ساالنه رشد  و مشكل را 
مضاعف مى كند. در حال حاضر، حدود 
سه هزار پروژه عمرانى ناتمام در كشور 
داريم كه بودجه كافى را براى تكميل 
ــار نداريم.  ــن طرح ها در اختي تمام اي
بنابراين، اگر امروز تصميم بگيريم كه 
هيچ پروژه جديدى را در كشور شروع 
نكنيم و تمام تمركز و توان مالى خود 
ــن طرح هاى ناتمام  را براى تكميل اي
ــال طول  ــه كار بگيريم 15 تا 20 س ب
مى كشد تا اين طرح ها به بهره بردارى 
ــاورى داريم،  ــور پهن ــد.  ما كش برس
ــيار باالست  بنابراين نياز ما به راه بس
و طبيعتا هزينه هاى زيادى را هم بايد 

براى اين كار كنار بگذاريم. 

تامين مالى مشكل اصلى 
پروژه هاى عمرانى كشور

مهندس على آزاد
دبير انجمن شركت هاى راه سازى ايران

در نشست خبرى رييس همايش روش هاى ماندگارى فرآورده هاى غذايى مطرح شد

بحران غذايى در كشور حتمى است
7

ديدگاه

رهبر معظم انقالب: 

حركتى كه در عراق 
كمر داعش را شكست
 كار امريكايى ها نبود
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تجارت با روسيه
ــادرات ايران  ــه ص ــه عرص ــت ك چندى اس
ــيه را در مقابل خود گشوده  دروازه هاى روس
ــاى جدى در  ــد و حرف و حديث ه مى بين
ــت صادرات 60 قلم كاالى مورد نياز اين  جه
كشور به بحث روز تبديل شده است. اين رويه 
سبب اميد تازه اى براى تجار و توليد كنندگان 
شده است و آن را فرصتى براى رشد و توسعه 
ــان  ــود مى دانند؛ اما كارشناس ــدات خ تولي
ــبت به اين قرارداد  ــئوالن چندان نس و مس
ــتند و آن را قراردادى آرمانى و  اميدوار نيس

ــد كه در درازمدت  تبليغاتى قلمداد مى كنن
ــاى طاليى براى  نه تنها نمى تواند فرصت ه
ــال آن اقتصاد فراهم آورد؛  صادرات و به دنب
ــه دنبال دارد. نگاهى  بلكه تهديد هايى نيز ب
به سياهه اين فهرست پرسش هاى متعددى 
به ذهن متبادر مى كند و مهم ترين آنها نام 
كاالهايى است كه ايران نه توليد كننده؛ بلكه 
ــايد به توان با  ــت. البته ش وارد كننده آن اس
ــه reexport اين  ــا در مقول گنجاندن آنه
پرسش را پاسخ گفت. پرسش دوم به مسايلى 

چون كمبود آب و صادرات كااليى كه به آب 
بسيار نياز دارند بر مى گردد كه از نظر بحران 
آب صادراتشان جايز نيست و عالوه بر اينكه 
صرفه اقتصادى ندارد؛ مشكالتى را به همراه 
مى آورد و  براساس نظريه كارشناسان الزم 
ــاى صادراتى حذف  ــف كااله ــت از طي اس
ــرده تا با  ــوند. «كافه مديران» تالش ك ش
ــان  گفت و گو با دو طيف تجار و كارشناس
فرصت ها و تهديد هاى اين قرار داد را مورد 

بررسى قرار دهد.

كافه مديران «فرصت امروز» بررسى مى كند

اسباب بازى هايى كه شايد با مديريت هزينه توانى براى خريد آنها ايجاد شود

ويراژ ماشين هاى لوكس در دنياى  كودكانه 

گام نخست تحقق وعده هاى وزارت نفت در بخش خصوصى

چرخش دوباره وزارت نفت به شرق

روش هاى نوين تامين سرمايه براى تكميل فرودگاه امام

فرودگاه سازى با «صندوق - پروژه»
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مخالف  موافق؛ تهديدها  فرصت ها

ــه اى رهبر  ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــالمى صبح ديروز با پايان  انقالب اس
دوران بسترى در بيمارستان و بهبود 

كامل، از بيمارستان مرخص شدند. 
ــالمى قبل  ــم انقالب اس رهبر معظ
ــتان، در مصاحبه با  ــرك بيمارس از ت
ــزى خبر، ضمن  خبرنگار واحد مرك
ــل جراحى و دوره  ابراز رضايت از عم
ــد: اكنون با  درمانى پس از آن گفتن
ــاط  ــمى و نش ــل جس ــالمت كام س
ــه منزل  ــت ب روحى در حال بازگش
ــتم، اما از حجم عظيم محبت ها  هس
ــن چند  ــه در اي ــى ك و مالطفت هاي
ــد،  ــبت به اين حقير انجام ش روز نس
ــنگينى بر  ــرمندگى و س احساس ش

دوش خود مى كنم. 
از  ــى  قدردان ــار  اظه ــا  ب ــان  ايش
محبت هاى فراوان قشرهاى مختلف 
ــاى محترم،  ــع و علم ــردم، مراج م
شخصيت ها، مديران برجسته كشور، 
ــيون، هنرمندان و ورزشكاران  سياس
افزودند: عالوه بر اظهار محبت مردم 
كشورمان، ملت هاى ديگر نيز اظهار 
ــار ديگر  ــى كردند كه ب ــف فراوان لط
ــان دهنده تاكيد هميشگى بنده  نش
ــران، در ميان  مبنى بر اينكه ملت اي
ملت هاى ديگر داراى عمق راهبردى 

است. 
ــالمى تاكيد  ــر معظم انقالب اس رهب
كردند: هيچ نظام و كشورى را سراغ 
ــاى خود  ــارج از مرزه نداريم كه خ
ــه ها و پيوندهاى  ــن ريش داراى چني
ــا  ــى ب ــادى و ايمان ــى، اعتق عاطف

ملت هاى ديگر باشد. 

ــن  ــرى از اي ــش ديگ ــان در بخ ايش
ــرى را نيز مطرح  مصاحبه، نكته ديگ
ــن در اين چند  ــد: م ــد و گفتن كردن
ــترى  ــتان بس ــه در بيمارس روزى ك
ــتم كه عبارت  بودم، يك تفريح داش
ــنيدن صحبت هاى مقامات  بود از ش
ــه مبارزه با داعش،  امريكايى در زمين

كه واقعا مايه تفريح بود. 
ــالمى،  ــالب اس انق ــم  ــر معظ رهب
در  ــى  امريكاي ــات  مقام ــارات  اظه
ــش را پوچ،  ــارزه با داع خصوص مب
ــد و با  ــت دار خواندن ــى و جه توخال
ــخنان وزير و سخنگوى  ــاره به س اش
ــه  ــكا ك ــه امري ــور خارج وزارت ام
ــد، از ايران براى  صراحتا اعالم كردن
ــوت نخواهند  ــش دع ــارزه با داع مب
ــكا از ايران  كرد، افزودند: اينكه امري
براى حضور در يك كار خالف و غلط 
ــته جمعى مايوس مى شود، مايه  دس
ــارى باالتر از  ــت و افتخ افتخار ما اس

اين، براى خود نمى دانيم. 
ــپس  ــت اهللا خامنه اى، س حضرت آي
ــان دادن دروغ گويى  ــور نش به منظ
ــارزه با داعش،  ــا براى مب امريكايى ه
ــت پرده اين ماجرا  جزيياتى را از پش
ــد: در  ــان گفتن ــد.  ايش ــان كردن بي
ــخت حمله داعش  همان روزهاى س
ــكا در عراق  ــفير امري ــراق، س ــه ع ب
ــا در  ــفير م ــتى از س ــى درخواس ط
ــران و امريكا  ــراق مى خواهد كه اي ع
ــه اى براى مذاكره و هماهنگى  جلس

در خصوص داعش داشته باشند. 
ــالمى گفتند:  رهبر معظم انقالب اس
ــفير ما در عراق، اين موضوع را به  س

داخل كشور منعكس كرد كه برخى 
ــئوالن هم با اين جلسه مخالفتى  مس
ــت كردم و  ــتند، اما من مخالف نداش
گفتم، در اين قضيه ما با امريكايى ها 
ــرا آنها نيت و  همراهى نمى كنيم، زي
دست آلوده اى دارند و چگونه امكان 
ــرايطى ما با  ــن ش ــه در چني دارد ك

امريكايى ها همكارى كنيم. 
ــاره  ــت اهللا خامنه اى با اش حضرت آي
ــخنان چند روز پيش وزير امور  به س
ــالم اين موضوع  ــه امريكا و اع خارج
كه ما از ايران براى ائتالف ضد داعش 
ــان  خاطرنش ــم،  نمى كني ــوت  دع
ــور خارجه  ــن وزير ام ــد: همي كردن
ــخصا به آقاى دكتر ظريف  امريكا، ش
ــه بياييد در  ــت داده بود ك درخواس
قضيه داعش با ما همكارى كنيد، اما 
دكتر ظريف درخواست او را رد كرده 
ــى معاون  ــان افزودند: حت بود.  ايش
ــه امريكا هم كه يك  وزير امور خارج
زن است و همه او را مى شناسند، در 
ــى، بار ديگر  مذاكرات با آقاى عراقچ
ــرد، اما  ــت را تكرار ك ــن درخواس اي
ــت وى را  آقاى عراقچى نيز درخواس

رد كرد. 
ــالمى با اشاره  رهبر معظم انقالب اس
به مخالفت صريح جمهورى اسالمى 
ــا امريكا در  ــكارى ب ــران براى هم اي
ــش گفتند:  ــارزه با داع خصوص مب
ــه دروغ مى گويند، ما  ــا ب اكنون آنه
ــركت نخواهيم  ايران را در ائتالف ش
ــدا  ــران از ابت ــه اي ــى ك داد، در حال
ــور در چنين  مخالفت خود را با حض

ائتالفى اعالم كرده بود. 

ــه اى تاكيد  ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــز با  ــال ني ــا قب ــد: امريكايى ه كردن
سروصداى فراوان و با حضور چندين 
ــوريه  ــالف ضد س ــك ائت ــور، ي كش
ــچ غلطى  ــا هي ــد ام ــكيل دادن تش
نتوانستند بكنند و در مورد عراق نيز 

وضعيت به همين گونه خواهد بود. 
ــان با تاكيد بر اينكه امريكايى ها  ايش
ــدى ضد داعش ندارند،  قصد اقدام ج
ــا و حتى  ــود امريكايى ه افزودند: خ
ــى مى دانند  ــى ها به خوب خود داعش
ــر داعش  ــه در عراق، كم حركتى ك
ــت، اقدام امريكا نبود، بلكه  را شكس
اقدام نيروهاى مردمى و ارتش عراق 
ــش را به خوبى  ــه مبارزه با داع بود ك
فرا گرفته بودند و ضربات جدى به آن 

وارد كردند. 
ــه اى، با تاكيد  حضرت آيت اهللا خامن
ــاى مردمى و  بر اينكه ضربات نيروه
ــش ادامه خواهد  ارتش عراق به داع
ــان كردند: واقعيت  داشت، خاطرنش
ــه دنبال  ــت كه امريكايى ها ب آن اس
ــان كارى را  ــتند تا هم بهانه اى هس
ــام مى دهند  ــتان انج ــه در پاكس ك
ــتقر و ارتش  ــت مس ــود دول و با وج
ــاك اين  ــازه وارد خ ــوى، بدون اج ق
ــاط مختلف  ــوند و نق ــور مى ش كش
ــراق و  ــد در ع ــاران مى كنن را بمب
ــان تاكيد  ــوريه انجام دهند.  ايش س
ــد كه اگر  ــد: امريكايى ها بدانن كردن
ــام دهند، همان  ــن كارى را انج چني
ــكالتى كه در 10سال گذشته بر  مش
ــان در عراق به وجود آمد،  سر راهش

بار ديگر به وجود خواهد آمد. 

رهبر معظم انقالب: 

حركتى كه در عراق كمر داعش را شكست، كار امريكايى ها نبود

يارانه توليد به تاييد هيات وزيران رسيد
چگونگى «نحوه اختصاص يارانه براى 
ــل عمومى و  بخش توليد، حمل و نق
ــازى مصرف انرژى» توسط  بهينه س

هيات وزيران به تصويب رسيد.
اعطاى 30 درصد از درآمد حاصل از 
هدفمندى يارانه ها به بخش توليد و 
ــتين اهداف قانون  كشاورزى از نخس
ــا بود. وعده اى كه  هدفمندى يارانه ه
ــال بخشى  ــت چهارس با وجود گذش

جزيى از آن تحقق يافت.
ــاى ايجاد  ــال ها، فض در طول اين س
ــر هدفمندى  ــده اقتصادى، بر اث ش
ــاورزان و  ــا و تحريم ها به كش يارانه ه
توليدكنندگان فشار وارد كرد اما در 
ــده اى قرار  ــار فقط وع مقابل اين فش
ــت كه اميد به تحققش هر روز  داش

كم رنگ تر و كم رنگ تر مى شد.

با شروع فاز دوم هدفمندى يارانه ها، 
ــه انصراف  ــه دولت ب به اين دليل ك
ــه  ياران از  ــى  ــل توجه قاب ــد  درص
ــن اميد رنگ  بگيران اميدوار بود، اي
ــا رقم  ــود گرفت. ام ــترى به خ بيش
از  ــدگان  انصراف دهن ــده  نااميدكنن
ــوى نور روشن  پرداخت يارانه، كورس
ــرد. اما در  ــده را دوباره خاموش ك ش
ــرل قيمت  ــال جارى، كنت تيرماه س
ــار كرد كه براى  لبنيات دولت را ناچ
ــراى فاز  ــان اج ــتين بار از زم نخس
ــت هدفمندى يارانه ها، بخش  نخس
ــده داده  ــت وع ــى از حماي كوچك
ــده را به دامداران اختصاص دهد  ش
ــات را در بازار  ــت لبني تا بتواند قيم

كنترل كند.
ــور كامل اجرا  ــن وعده به ط  البته اي

نشد و فقط دو سوم از يارانه حمايتى 
به دامداران پرداخت شد.

ــال از  ــت چهارس ــس از گذش  حاال پ
هدفمندى يارانه ها، در آخرين جلسه 
ــن موضوع پرداخته  هيات دولت به اي
ــده و ميزان يارانه اى كه دولت قرار  ش
ــت براى بخش توليد و كشاورزى  اس
ــده است.  ــخص ش پرداخت كند، مش
براساس مصوبه هيات دولت، مبلغ 12 
هزار ميليارد ريال به منظور كمك به 
حفظ اشتغال و افزايش توليد در بخش 
صنعت و معدن، مبلغ 10 هزار ميليارد 
ريال در بخش كشاورزى تا سقف پنج 
هزار ميليارد ريال به منظور كمك به 
ــازى  ــدت انرژى و بهينه س كاهش ش
ــور و مبلغ دو  ــرژى در كش مصرف ان
ــه منظور كمك  ــارد ريال ب هزار ميلي

ــاورزى  ــردن چاه هاى كش به برقى ك
ــوخت  ــرف س ــى در مص و صرفه جوي
ــود تسهيالت  مايع به صورت يارانه س
ــت. همچنين  ــه اس ــاص يافت اختص
ــم بازار  ــود نظام تنظي ــور بهب به منظ
ــاس و ضرورى  كاالهاى اساسى، حس
ــال در اختيار  ــارد ري مبلغ هزار ميلي
ــرار مى گيرد.  ــروه تنظيم بازار ق كارگ
ــال به عالوه  ــارد ري ــزار ميلي مبلغ ه
ــوق صادراتى كاالهاى صنعتى و  مش
ــاورزى بابت ارتقاى رقابت پذيرى  كش
ــى و نيز  ــاى غيرنفت ــادرات كااله ص
ــزار ميليارد  ــغ 12ه ــقف مبل ــا س ت
ــش حمل و نقل  ــه بخ ــك ب ريال كم
ــل  ــت حمل و نق ــود وضعي ــراى بهب ب
ــهرى و برون شهرى  عمومى درون ش

اختصاص مى يابد.

باشد تا از مداخله در كارهايىباشد تا از مداخله در كارهايىباشد تا از مداخله در كارهايىباشد تا از مداخله در كارهايى
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در چند سال گذشته با وجود 
سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در حوزه نفتی کمتر ش��اهد آن 
بودی��م ک��ه این بخ��ش درصد 
قابل توجهی از پروژه ها به ویژه 
طرح های باالدس��تی داش��ته 
باش��د، اما دولت یازدهم فضا را 
برای فعالیت ج��دی این بخش 
فراهم کرده، اگرچه بیش��ترین 
سهم در حوزه پتروشیمی است 
اما باز جای امیدواری است. این 
روزها نی��ز قراردادهای خارجی 
وزارت نف��ت ب��ا کش��ورهای 
ش��رقی رونق دوباره یافته که از 
نظر بخش خصوصی این اقدام 

گره گشا است.
در بودج��ه امس��ال وزارت 
نف��ت مج��وزی ب��رای عق��د 
٥ میلی��ارد دالر ق��رارداد ب��ا 
سرمایه گذاران بخش خصوصی، 
اختصاص تس��هیالت ارزی به 
سرمایه گذاران بخش خصوصی 
یا تعاونی برای اجرای طرح های 
باالدستی نفت و گاز، اختصاص 
دو درصد از منابع نفتی کش��ور 
به مناط��ق مح��روم و مناطق 
نفت خی��ز برای توس��عه، مجوز 
س��رمایه گذاری یکصد میلیارد 
دالر در حوزه نفت و گاز، عرضه 
نفت خ��ام با قیم��ت ٩٥ درصد 
پایه )ف��وب( خلیج ف��ارس به 

پاالیشگاه ها آمده است.

معاون وزیر نفت پاسخ گو 
نیست

منص��ور معظم��ی، مع��اون 
وزی��ر نف��ت در یک ن��گاه کلی 
اعالم کرده دیدگاه های وزارت 

نفت در بودجه سال ٩٣ محقق 
ش��ده، از این رو تالش شد تا در 
گفت وگویی مش��خص شود که 
س��هم بخش خصوصی در این 

موضوع چقدر است.
ام��ا متاس��فانه معظمی پس 
از ش��نیدن این س��وال تلفن را 
قطع کرد و دیگر حاضر به پاسخ 
به تلفن ش��خصی خود نشد تا 
نماین��ده وزارت نف��ت در این 

خصوص شفاف سازی کند.
در ی��ک نگاه کل��ی این خبر، 
برای بخش خصوصی خوشایند 
اس��ت ک��ه در نهای��ت اعتماد 
دولت برای واگذاری س��رمایه 
ب��ه ای��ن بخ��ش جلب ش��ده، 
اما باید دی��د که چق��در آن به 
حقیقت رس��یده است.حس��ن 
خس��روجردی، رییس اتحادیه 
صادرکنن��دگان فرآورده ه��ای 
نف��ت، گاز و پتروش��یمی ایران 

به عن��وان ی��ک فع��ال بخ��ش 
خصوص��ی در ح��وزه نف��ت در 
ای��ن ب��اره ب��ه »فرصت امروز« 
می گوی��د: »بررس��ی می��زان 
تحقق این مس��ئله در یک سال 
بسیار کاری دش��وار است زیرا 
اص��وال فعالیت در ح��وزه نفت 
به گونه ای اس��ت ک��ه نمی توان 
انتظار داش��ت، پروژه ها در یک 
س��ال اجرایی ش��وند و نیازمند 
کارهای مقدماتی بسیاری است، 
ام��ا در نهایت می ت��وان گفت، 
وزارت نفت گام  ه��ای اولیه ای 
برای فراهم ش��دن زمینه های 
الزم ب��رای س��رمایه گذاری 

بخش خصوصی مهیا کرده است.«
هم اکن��ون 12 پ��روژه بزرگ 
نفتی در بخش های مختلف در 
دست اقدام اس��ت که سهامدار 
غال��ب آن بخ��ش خصوص��ی 
است که می توان به پروژه های 

سبالن، لردگان و بوشهر اشاره 
کرد، همچنین بخش خصوصی 
در توسعه پاالیشگاه ورود جدی 
داش��ته اگرچه بان��ک مرکزی 
همکاری همه جانبه، ندارد، اما 
در نهایت ش��اید بتوان گفت به 
دلیل مهیا نبودن زیرساخت های 
الزم ب��رای س��رمایه گذاری 
بخش خصوص��ی و زمانبر بودن 
طرح های نفت��ی فعال نمی توان 
درص��دی را برای رش��د حضور 
سرمایه گذار خصوصی در حوزه 

وسیع نفت تعیین و اعالم کرد.
خس��روجردی با تایی��د این 
مطلب معتق��د اس��ت: »بانک 
مرک��زی حمایت های��ی را که 
برای بخش دولتی می کند، در 
بخش خصوصی به کار نمی گیرد 
ب��رای نمون��ه در بخ��ش ایجاد 
پاالیش��گاه ها با وج��ود تالش 
این بخش به دلی��ل عدم تعهد 

بانک مرکزی بس��یاری از کارها 
بر زمین مانده است.«

تالش برای ارتباط با غرب
در آغاز فعالیت دولت یازدهم 
تالش های دولت برای برقراری 
ارتباط با غ��رب در حوزه نفتی 
بس��یار ب��ود و حت��ی اخباری 
جس��ته و گریخت��ه مبن��ی بر 
موفقیت آمیز بودن شنیده شد، 
اما قرارداده��ای کنونی وزارت 
نفت در بخش های مختلف موید 
این است که دولت یازدهم نیز 

به شرق روی آورده است.
ای��ن فعال بخ��ش خصوصی 
در ای��ن زمینه نیز ب��ه »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: »در دولت 
گذش��ته وقت��ی تحریم ها علیه 
ایران در حوزه نفتی آغاز شد، در 
سال های نخست نمی دانستیم 
چ��ه بای��د کنی��م ام��ا بعده��ا 
فهمیدیم. با آغاز دولت یازدهم 
شاهد تالش های اولیه دولتی ها 
با غ��رب بودیم، ام��ا هم اکنون 
مایوس ش��دند و ما ش��اهد آن 
هستیم که وزارت نفت با روسیه، 
هند و چین وارد مذاکره ش��ده، 
در واقع چرخش دولت به شرق 
گره های موجود را در حوزه نفت 
به ویژه برای بخش خصوصی باز 

کرده است.«
وی بس��یار امیدوار است که 
بخش خصوصی در قراردادهای 
جدید دولت با کشورهای چین و 
روسیه بتواند سهم قابل توجهی 
را دریافت کن��د، در حقیقت نه 
در ای��ن پروژه، بلکه در بیش��تر 
پروژه ه��ای نفت��ی س��هامی به 

بخش خصوصی واگذار شود.

مدیرعامل س��ازمان انرژی ه��ای نو ایران 
گفت: مناقصه تامین توربین زمین گرمایی 

نیروگاه مشکین شهر انجام شد. 
یوسف آرمودلی توضیح داد: از مجموع پنج 
شرکت کننده در مناقصه، مدارک دو شرکت 
ایرانی تکمیل و به مشاور طرح تحویل داده 
شد که در مهرماه با بررسی پاکت های ریالی 

برنده مناقصه معلوم می شود. 
او ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه برنام��ه احداث 
نیروگاه ه��ای زمی��ن گرمای��ی کش��ور در 
مشکین ش��هر آغاز شده اس��ت، اظهار کرد: 
از حدود 10 سال پیش کار اکتشاف در این 
منطقه آغاز و پس از آن کارهای ژئوفیزیک 
و ژئوش��یمی مح��دوده مخ��زن نی��روگاه 

زمین گرمایی مشخص شده است. 
وی با بیان اینکه طی دو مرحله 11 حلقه 
چاه در مش��کین ش��هر حفر ش��ده، افزود: 
چاه های تولید به تعداد 7 حلقه با عمق بیش 
از ٣ هزار متر حفر ش��ده اند و پ��س از انجام 
تست های به عمل آمده مشخص شد که هر 
کدام از چاه ها به طور متوسط قادر به تولید 

٥ مگاوات برق هستند. 
آرمودلی ادامه داد: کار اکتشاف تمام شده 

و مخزن ژئوترمال، محل گس��ل ها مشخص 
شده و براس��اس نظر وزیر نیرو و مدیرعامل 
توانیر، س��ازمان انرژی های ن��و مامور نصب 
نخستین توربین زمین گرمایی کشور شده 

است. 
وی با اشاره به اینکه، طی دو سال گذشته 
با کمب��ود اعتب��ارات مواجه بودی��م، گفت: 
اجرای این طرح از محل بودجه های عمومی 
در نظر گرفته ش��ده بود که تخصیص های 

الزم مطابق  موافقت نامه ها صورت نگرفت و 
به تازگی طبق دستور وزیر نیرو قرار است از 
محل اخذ عوارض به ازای هرکیلووات ساعت 
٣0ریال به احداث نی��روگاه زمین گرمایی 

کمک شود. 
وی با تاکید بر اینکه بای��د توربین خاص 
٥ مگاواتی برای این طرح س��فارش ش��ود، 
گفت: اجرای این طرح و راه اندازی نیروگاه 
زمین گرمای��ی ب��ا احتس��اب هزینه ه��ای 

ساختمانی و تجهیزات، نیازمند ٥0میلیارد 
تومان هزینه اس��ت. امیدواریم با کمکی که 
وزارت نی��رو و توانیر انج��ام می دهند، طی 
1.٥ تا 2 سال آینده نخستین نیروگاه زمین 

گرمایی کشور ساخته شود. 
یوسف آرمودلی با اشاره به برنامه ریزی به 
منظور طراحی، س��اخت، نصب و راه اندازی 
یک نیروگاه جدید برق ب��ادی در ارتفاعات 
کوه آبیدر س��نندج، گفت: این نیروگاه برق 
بادی به زودی در این منطقه احداث خواهد 
شد. هم اکنون ایستگاه باد سنجی به منظور 
بررس��ی و مطالع��ه وضعی��ت وزش باد در 
ارتفاعات کوه آبیدر سنندج نصب شده است. 
در صورت کسب نتایج الزم از این مطالعات 
توربین ب��ادی با ظرفی��ت 660کیلووات در 

منطقه نصب خواهد شد. 
وی قیمت پایین برق مصرفی را از عوامل 
اصل��ی ع��دم اس��تقبال الزم از انرژی های 
تجدید پذیر دانس��ت و تاکید کرد: افزایش 
قیمت حامل ه��ای انرژی، به وی��ژه برق در 
س��ال های آینده ناگزیر خواهد بود و از این 
رو س��رمایه گذاری در زمین��ه انرژی های نو 

در آینده نزدیک بسیار سودده خواهد بود. 

گام نخست تحقق وعده های وزارت نفت در بخش خصوصی

چرخش دوباره وزارت نفت به شرق

مناقصه ساخت  نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر 

اوج گیری مصرف بنزین در آستانه 
بازگشایی مدارس

مع��اون وزی��ر نفت، ب��ا اش��اره ب��ه اوج گی��ری دوباره 
متوس��ط مصرف روزانه بنزین کش��ور همزم��ان با آغاز 
دور پایانی س��فرهای تابس��تانی مردم و در آستانه فصل 
بازگشایی مدارس گفت: به دلیل افزایش تولید بنزین در 
پاالیش��گاه ها، واردات این فرآورده نفتی به نصف کاهش 
یافته اس��ت. هم اکنون موجودی بنزین در انبارهای نفت 
کش��ور در ش��رایط بس��یار مطلوبی قرار دارد و هیچ گونه 

مشکلی در تامین بنزین مردم وجود ندارد.
عباس کاظم��ی، در گفت وگو با مهر با اش��اره به اتخاذ 
تدابیر ویژه ب��رای تامین بنزی��ن مردم در هفت��ه پایانی 
تابستان و فصل بازگش��ایی مدارس، اظهار کرد: در طول 
چند روز گذشته با اوج گیری سفرهای تابستانی، متوسط 
مصرف بنزین کش��ور بار دیگر به بیش از 7٥ میلیون لیتر 

در روز رسیده است.
این مقام مس��ئول با یادآوری اینکه متوس��ط مصرف 
روزانه بنزین در پنج ماه نخست س��ال جاری در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته رش��دی حدود سه درصدی 
داش��ته، تبیین کرد: با ای��ن وجود، در ط��ول چند هفته 
پیش روی پیش بینی می شود، متوسط مصرف این فرآورده 
استراتژیک نفتی با رشدی حدود هفت درصد همراه باشد.

براس��اس آماره��ای رس��می ش��رکت مل��ی پخ��ش 
فرآورده های نفتی روز سه ش��نبه 18 شهریورماه بیش از 
74 میلیون لیتر، چهارشنبه 1٩ شهریور ماه 7٥ میلیون 
لیتر، پنج شنبه 20 شهریورماه نزدیک به 82 میلیون لیتر 

بنزین در کشور مصرف شده است.

در 155 روز نخست امسال
 33میلیارد لیتر فرآورده نفتی 

در ایران دود شد
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی از 
مصرف بیش از ٣٣ میلیارد لیتر فرآورده نفتی در پنج ماه 
نخست س��ال جاری خبر داد و اعالم کرد: در این مدت به 
طور متوس��ط روزانه حدود 170 میلیون لیت��ر بنزین و 

گازوئیل در کشور مصرف شده است.
س��یدناصر س��جادی  با اعالم اینکه تا پایان مردادماه، 
 روزانه ب��ه ط��ور میانگی��ن 6٩.6 میلیون لیت��ر بنزین و

 4.٥ میلیون لیتر نفت س��فید مصرف ش��ده است، اظهار 
کرد: در ای��ن مدت همچنین ٩7 میلی��ون لیتر گازوییل، 
 ٣1.6 میلیون لیتر نفت کوره و 11 میلیون لیتر گاز مایع 
)ال .پی.جی( مصرف ش��ده اس��ت. مصرف نفت سفید در 
پنج ماه نخست امسال نس��بت به مدت مشابه سال قبل، 
12.6درص��د کاهش و مص��رف نفت گاز نیز س��ه درصد 

کاهش داشته است.

بهای نفت خام کاهش یافت
در پی برقراری آرامش نسبی در سوریه و اوکراین بهای 

جهانی نفت خام کاهش یافت. 
به گزارش موج ،به نقل از »رویترز و اوپک«، هر بش��که 
نفت برنت دریای شمال که پایه بورس لندن است، برای 
تحویل در ماه اکتبر، در لحظه مخابره این خبر با ٥4 سنت 
کاهش نس��بت به روز قبل، ٩6 دالر و ٥7 سنت به فروش 

می رسد. 
در همین حال، بهای هر بش��که از نفت سبک شیرین 
امریکا موسوم به »وس��ت تگزاس اینترمیدیت« که پایه 
بورس نیویورک )نایمکس( اس��ت، ب��رای تحویل در ماه 
اکتبر 1 دالر و 8 سنت کاهش را تجربه کرده و ٩1 دالر و 

1٩ سنت به فروش می رسد. 
بهای هر بشکه از سبد نفتی اوپک که نفت خام ایران را 
نیز شامل می شود، در روز 11 ماه سپتامبر )20 شهریور( 
٩٥ دالر و ٣٥ سنت به ثبت رسیده که نسبت به روز قبل 
٥8 سنت کاهش را نشان می دهد. بهای هر تن نفت گاز با 
٣ دالر و ٥0 سنت کاهش به 828 دالر و 7٥ سنت رسید. 
همچنین، هر مترمکعب گازطبیعی با یک سنت افزایش 
نسبت به چند روز گذش��ته با قیمت سه دالر و 87 سنت 

به فروش رسید. 
هر تن بنزین نیز با ٣00 ین ژاپ��ن افزایش، 80 هزار و 
٩10 ین )معادل 7٥4 دالر و ٣7 سنت امریکا( به فروش 

رسید. 
هر گال��ن گازوئیل کم گوگ��رد نیز در روز هش��تم ماه 
سپتامبر )17 شهریور( سه دالر و 81 سنت دادوستد شد. 

اجالس مدیران روابط عمومی های 
منطقه 2صنعت نفت در اهواز 

اجالس مدیران روابط عمومی های منطقه 2 صنعت نفت 
کشور روز دوشنبه )24 شهریور( به میزبانی روابط عمومی 

شرکت ملی نفت ایران در اهواز برگزار شد. 
در این اج��الس مدی��ران روابط عمومی 70 ش��رکت 
زیرمجموع��ه وزارت نفت به همراه نماین��دگان اداره کل 
روابط عمومی وزارت نف��ت و رواب��ط عمومی های چهار 

شرکت اصلی وزارت نفت حضور داشتند. 
رییس روابط عمومی ش��رکت ملی نفت ای��ران در این 
نشست  گفت: هدف اصلی از برگزاری این نشست انتخاب 
نماینده رواب��ط عمومی های منطقه 2 ب��رای عضویت در 
ش��ورای هماهنگی مدیران روابط عموم��ی صنعت نفت 

کشور است. 
وی درباره تاکیدات وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران مبنی بر ایجاد اخالق حرفه ای در صنعت نفت 
افزود: این مسئله وظیفه روابط عمومی ها را نسبت به قبل 
سنگین تر کرده و فرصت مناسبی برای تاثیر گذاری بیشتر 

روابط عمومی ها فراهم می کند. 

امضای توافق نامه همکاری میان 
سازمان ملی بهره وری ایران و 

دانشگاه تربیت مدرس
توافق نامه همکاری میان سازمان ملی بهره وری ایران و 
پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با حضور رییس 
س��ازمان ملی بهره وری ایران و رییس پژوهشکده اقتصاد 

دانشگاه تربیت مدرس به امضا رسید. 
به گزارش روابط عمومی سازمان ملی بهره وری ایران، 
این توافق نامه مبتنی بر همکاری های تخصصی، آموزشی 
و پژوهش��ی بین س��ازمان ملی بهره وری ایران به عنوان 
متولی ارتقای بهره وری در کش��ور و پژوهش��کده اقتصاد 
دانش��گاه تربیت مدرس به عنوان یکی از مراکز تحقیقات 
اقتصادی دانشگاهی کشور در راستای افزایش بهره وری 

منعقد می شود. 
توس��عه همکاری ه��ای مش��ترک در زمین��ه مبادله 
اطالعات، اجرای طرح های تحقیقاتی � کاربردی، برگزاری 
نشس��ت های تخصصی و دوره های آموزش��ی مشترک، 
هدایت پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا و 
انجام اقدامات الزم در جهت ایجاد رشته های دانشگاهی 

تخصصی بهره وری از جمله مفاد این توافق نامه است. 

مدیریت آب باید به بخش خصوصی 
واگذار شود

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران گفت: مجلس باید در بحث آب تصمیم کلی بگیرد و 
آب را به عرف برگرداند. دولت توان مدیریت آب و شرایط 
آن را ندارد و اگر آب را به بخش خصوصی برگرداند، بازار 

آب ایجاد و آب ارزش پیدا می کند. 
به گزارش ایسنا، محس��ن جالل پور، در جلسه شورای 
حفاظت آب اس��تان کرمان اظهار کرد: بحث آب مسئله 
کشوری است. باید س��االنه کمتر از یک میلی متر نشست 
زمین صورت گیرد، اما در همدان س��ال گذشته یک متر، 
یعنی هزار میلی متر نشست زمین داشته ایم. راهکار دیگر 
این است که مجلس باید قانون جامع آب را تهیه و تدوین 
کند. کارهای استانی و افت آب زیرزمینی و شرایط کشور 
همه مشکل دارند و مجلس باید وارد شده و به عنوان یک 
طرح یکی از این دو راه را در بحث آب پیش ببرد و مسئله 

آب کشور کلی و یک بار برای همیشه حل می شود. 

افزایش ظرفیت انتقال گاز کشور به 
٤٠٠ میلیارد مترمکعب در سال

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران گفت: حجم انتقال 
گاز در اف��ق 1404 از 200 میلی��ارد مترمکعب در حال 
حاضر، به 400 میلیارد مترمکعب در سال افزایش می یابد. 
محمدعلی امام اظهار داش��ت: در حال حاضر، ٣٣ هزار 
و 124 کیلومتر خط لوله انتقال گاز در کشور وجود دارد 
که این میزان در افق 1404 ب��ه 61 هزار و 4٥7 کیلومتر 
می رسد. این ش��رکت در حال حاضر 71 واحد تاسیسات 
تقویت فشار گاز در اختیار دارد که این تعداد در افق 1404 

به 1٣6 مورد افزایش می یابد. 
امام با بیان اینکه در حال حاضر ٣6 مرکز بهره برداری، 
فعالیت ه��ای عملیات��ی را انجام می دهند، خاطرنش��ان 
کرد: در افق 1404تعداد مراک��ز بهره برداری به 74 مرکز 

خواهد رسید. 
وی با اش��اره به اینکه تاکنون 6٩ درصد بودجه سرمایه 
شرکت در سال جاری جذب شده، تصریح کرد: در پنج ماه 
نخست امسال، ارتباط بین خطوط سوم و دهم سراسری 
در کیلومتر 272 خط لوله سوم در حوزه منطقه ٥، تعمیر 
و تعویض بخش های معیوب خطوط لوله از جمله خطوط 
اول و دوم سراس��ری 40 اینچ اه��واز و ٣6 اینچ ش��هید 
مصطفوی و جنوب خراسان، برقراری ارتباط نیروگاه ها با 
خطوط سراسری از جمله نیروگاه تشان با خط لوله دهم 

سراسری در حوزه منطقه 10 انجام شده است. 
وی افزود: همچنین ایمن سازی نقاط آسیب پذیر خط لوله 
پنجم سراس��ری در حوزه منطقه 10، نصب النچر و رسیور 
روی خطوط دارای اولویت، نصب و راه اندازی یک دس��تگاه 
الکتروکمپرسور در طرح توسعه تاسیسات تبریز و افزایش 
ظرفیت انتقال این تاسیس��ات از ٣6 میلیون مترمکعب به 
48میلیون مترمکعب نیز در بازه زمانی یادشده به اتمام رسیده 
است.  شرکت ملی گاز اعالم کرد: دو طرفه کردن تاسیسات 
تقویت فشار گاز سراب به منظور افزایش پایداری در استان 
اردبیل، بهره برداری از تاسیسات ذخیره سازی سراجه با تزریق 
700 میلیون مترمکعب گاز و انجام تعمیرات اساسی فازهای 
یک و دو پاالیشگاه سراجه از دیگر فعالیت های شرکت انتقال 

گاز از ابتدای سال تاکنون است. 

آغاز عملیات اجرایی ۸ پاالیشگاه 
سیراف تا پایان سال

 مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی از آغاز عملیات اجرایی هش��ت پروژه پاالیش تولید 
میعانات گازی سیراف تا پایان سال خبر داد و سه گزینه 
برای اس��تفاده از نفت��ای تولیدی این ط��رح مطرح کرد.  
عباس کاظمی در گفت وگو با فارس، با اش��اره به فرصت 
سرمایه گذاران برای ارائه پیشنهادهای مربوط به حضور در 
هشت پروژه  پاالیش میعانات گازی سیراف گفت: تا آخر 
این ماه وضعیت سرمایه گذاران در این پروژه ها مشخص 
می ش��ود و امیدواریم تا آخر امس��ال عملی��ات اجرایی و 
مهندسی این هشت پاالیشگاه کوچک آغاز شود.  وی در 
پاسخ به این پرسش که پاالیشگاه های کوچک سیراف به 
دلیل تولید نک��ردن محصول نهایی بنزی��ن برای فروش 
محصوالت خود با مش��کلی مواجه نخواهند ش��د، افزود: 
هشت طرح سیراف، نفت س��فید، نفت گاز و LPG تولید 
می کند که محصول نهایی محسوب می شود و در عین حال 
نفتای تولیدی این پاالیش��گاه ها می تواند برای صادرات 
مورد اس��تفاده قرار  گیرد چون نفتا بازار صادراتی خوبی 
دارد.  مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی اظهار کرد: در عین حال در آینده با سرمایه گذاری 
همین سرمایه گذاران می توان این نفتا را به بنزین تبدیل 
کرد ی��ا در غیر ای��ن ص��ورت می تواند به عن��وان خوراک 

پتروشیمی مورد استفاده قرار  گیرد. 

بهره وری انرژی 

مدیریت آب 

انتقال گاز

 پاالیشگاه 

مصرف انرژی 

بازار نفت 

اخبار استانی 
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انرژی پاک 

الهه ابراهیمی 

احداث 2 نیروگاه برق با مشارکت خارجی ها
معاون وزیر نیرو با اشاره به پیشنهادهای ش��رکت های معتبر اروپایی برای مشارکت در 
صنعت برق ایران، اعالم کرد: دو پیش��نهاد مبنی  بر ایج��اد 1000 و ٥00 مگاوات نیروگاه 
خورشیدی توسط خارجی ها ارائه شده است.  به گزارش مهر، هوشنگ فالحتیان با اشاره به 
استقبال شرکت های بزرگ اروپایی و غیر اروپایی برای سرمایه گذاری در صنعت برق ایران، 
گفت: در ماه های اخیر مراجعه های مکرری از طرف کش��ورها و شرکت های خارجی برای 
سرمایه گذاری در صنعت برق ایران انجام گرفته است.  معاون وزیر نیرو، در امور برق و انرژی 
با اعالم اینکه مراجعه ها به صورت قابل  توجهی افزایش پیدا کرده و تمایل به سرمایه گذاری 
از سوی شرکت های معتبر بین المللی بیشتر شده اس��ت، تصریح کرد: در زمینه استفاده 
از ظرفیت های این ش��رکت ها برای نصب نیروگاه های خورش��یدی و بادی، ارتقای بازده 
نیروگاه های موجود و احداث نیروگاه های جدید استقبال و در تعامل و همکاری با شرکت های 
خارجی، کار هماهنگ و فضای جدید کس��ب و کار را برنامه ری��زی می کنیم که هم به نفع 

جمهوری اسالمی ایران و هم شرکت های سرمایه گذاری کننده در ایران باشد. 

واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه اوت دو برابر شد
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه اعالم کرد: واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه اوت 

)10 مرداد تا ٩ شهریور( در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو برابر شد. 
به گزارش ایرنا، واردات نفت کره جنوبی از ایران در هش��ت ماه نخست سال میالدی 
جاری هشت درصد نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل کاهش پیدا کرده است. این امر 
نشانگر آن اس��ت که پنجمین خریدار بزرگ نفت ایران در نتیجه کاهش تحریم ها، به 
افزایش واردات نفت از تهران اقدام کرده است. داده های اولیه گمرک کره جنوبی نشان 
می دهد، سئول ماه گذشته میالدی ٥67 هزار و ٩1٣ تن یا 1٣4 هزار و 284 بشکه در 
روز نفت از تهران خریداری کرده که از ٥٥8 هزار و 6٩0 تن ماه ژوییه )10 تیر تا هشت 

مرداد( بیشتر است. 
براساس محاسبات رویترز و اطالعات به دست آمده، واردات نفت خام کره جنوبی از 
ایران از ماه ژانویه تا پایان ماه اوت سال جاری چهار میلیون و 240 هزار تن یا 127 هزار 

و ٩44 بشکه در روز بوده که هشت درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر است. 

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
پتروش��یمی با انتقاد از تعریف نظام جدید 
تعرفه ای جدید ترکیه در واردات محصوالت 
پتروشیمی از ایران، گفت: به زودی ایران از 
این سیاس��ت جدید ترک ها به گروه دی 8 

اعتراض خواهد کرد. 
به گ��زارش مهر، احمد مه��دوی با انتقاد 
از تعریف نظ��ام جدید تعرف��ه ای ترکیه در 
واردات محصوالت پتروشیمی از ایران، اعالم 
کرد: به زودی ایران از این سیاس��ت جدید 
ترک ها به گروه دی 8 اعتراض خواهد کرد. 
در شرایط فعلی ایران با افزایش تقاضا برای 
صادرات محصوالت پتروشیمی روبه رو است 

و اعمال نظام جدید تعرفه ای توسط ترکیه 
مشکلی در کل صادرات پتروشیمی ایران به 

وجود نخواهد آورد. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه اخی��را مذاکراتی 
ب��ا هیات های ترکی��ه خری��دار محصوالت 
پتروشیمی ایران انجام ش��ده است، اظهار 
ک��رد: کیفیت و حج��م تولی��د محصوالت 
پتروش��یمی جمهوری آذربایج��ان به هیچ 
وجه با مجتمع های پتروش��یمی ایران قابل 

مقایسه نیست. 
مهدوی در پاسخ به پرسشی درباره دالیل 
اعمال این سیاس��ت های جدید تعرفه ای از 
س��وی دولت ترکیه، توضی��ح داد: به دلیل 

س��رمایه گذاری و خری��د س��هام طرح های 
پتروش��یمی جمهوری آذربایجان توس��ط 
سرمایه گذاران ترکیه، شرایط را برای واردات 
محصوالت پتروش��یمیایی از ایران دش��وار 

کرده اند. 
در ط��ول چن��د س��ال گذش��ته ترکیه 
یکی ازمهم تری��ن بازارهای ص��ادرات انواع 
محص��والت پتروش��یمی و فرآورده ه��ای 
پلیم��ری ای��ران بود، ب��ه طوری ک��ه انواع 
محص������والت پتروش��یمی همچ��ون 
پلی پروپیل��ن، پلی اتیل��ن، پی. وی. س��ی و 
پلی اتیل��ن تریفتاالت ایرانی به این کش��ور 
صادر می ش��د. بر این اس��اس اس��فند ماه 

سال گذش��ته ترکیه که در طول چند سال 
گذش��ته همواره یکی از مشتریان پای ثابت 
محصوالت پتروش��یمیایی و پلیمری ایران 
بود، تعرف��ه واردات فرآورده ه��ای پلیمری 
از ایران را با افزایش��ی دو برابری از س��ه به 

6.٥ درصد افزایش داد. 
پل��ی پروپیل��ن، پل��ی اتیلن، پ��ی. وی. 
س��ی و پلی اتیل��ن تریفت��االت از مهم ترین 
محص��والت صادرات������ی پتروش��یمی 
ایران به ترکی��ه بوده اند ک��ه تعیین تعرفه 
جدی��د حج��م ص��ادرات پتروش��یمی به 
 این کش��ور همس��ایه را با کاه��ش روبه رو 

کرده است. 

شکایت نفتی ایران از ترکیه به گروه دی ۸
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پ��ودر آلومین��ا، ورق آلیاژی 
آلومینیوم��ی وی��ژه و فوی��ل 
آلومینیومی زیر هفت میکرون 
از مواردی هس��تند ک��ه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در میان 
اولویت های س��رمایه گذاری از 
آنها ن��ام برده اس��ت. این موارد 
بخ��ش  زیرمجموعه ه��ای 
آلومینی��وم هس��تند ک��ه ب��ه 
گفت��ه دبیر س��ندیکای صنایع 
آلومینی��وم ای��ران یک��ی از 
فرصت ه��ای س��رمایه گذاری 

مناسب در داخل کشور است. 
ن��ام آلومینی��وم و صنای��ع 
آلومینیومی را که جس��ت وجو 
می کنی��م ب��ه خبرهای��ی ب��ر 
می خوری��م  ک��ه در آنه��ا ب��ه 
مش��کالت این صنعت و بحران 
ناشی از باال رفتن قیمت شمش 
آلومینیوم  پرداخته شده است، 
اما ب��از هم در چنین ش��رایطی 
فعاالن این بخش، آن را فرصتی 
مناس��ب برای س��رمایه گذاری 

می دانند. 
آلومینیوم که از سنگ معدن 
بوکس��یت اس��تخراج می شود، 
دارای کاربرده��ای بس��یاری 
در صنایع از جمل��ه در صنعت 
هوانوردی و کش��تیرانی است. 
این فل��ز همچنی��ن در خودرو 
نیز مصارف بس��یاری دارد، اما 
در طول س��ال های گذش��ته با 
وج��ود توجی��ه اقتص��ادی که 
س��رمایه گذاری در ای��ن بخش 
داراست، سرمایه گذاری ویژه ای 

در آن صورت نگرفته است. 

انرژی ارزان= توجیه 
باالی اقتصادی

صنعت آلومینیوم در کشور ما 
صنعتی است که می تواند ارزش 
اف��زوده فراوانی ایج��اد کند از 
همین رو اهمیت سرمایه گذاری 
در آن و مطرح کردن این بخش 
به عنوان قسمتی از 217 اولویت 
سرمایه گذاری، می تواند کاری 

درست باشد. 
کیان��وش حش��متی، دبی��ر 

س��ندیکای صنای��ع آلومینیوم 
درباره ظرفیت س��رمایه گذاری 
ای��ن صنع��ت ب��ه »فرص��ت 
ام��روز« می گوی��د: »صنع��ت 
آلومینیوم ظرفیت باالیی برای 
س��رمایه گذاری دارد و می توان 
با یک مدیریت صحیح و فضای 
باز، ارزش افزوده خوبی در این 
صنعت ایجاد ک��رد. باید توجه 
کنیم که همه صنایع به یکدیگر 
پیوسته هس��تند و اگر نتوانیم 
این پیوس��تگی را ب��ه هردلیلی 
حف��ظ کنی��م، دچار مش��کل 
می شویم و صنایع سود خود را 

از دست می دهند.«
او با اشاره به وجود انرژی گاز 
در داخل کش��ور بیان می کند: 
»در صنعت آلومینی��وم انرژی 
ارزان قیمت گاز به الکتریسیته 
تبدیل شده و سپس آلومینیوم 
تولید می ش��ود. با اس��تفاده از 
ان��رژی گاز به ج��ای اینکه این 
ان��رژی را به ص��ورت ارزان و با 
دردس��ر فراوان به کش��ورهای 
دیگر ص��ادر کنی��م، می توانیم 
آلومینیوم تولید ش��ده را صادر 
کنیم که ارزش افزوده بیشتری 
هم ب��رای م��ا دارد. نمی توان از 
مزیت ارزان بودن انرژی در ایران 
به سادگی گذش��ت. تقریبا در 

هیچ کج��ای دنیا مانن��د ایران 
برق ارزان نیست و این موضوع 
برای صنعت آلومینیوم توجیه 

اقتصادی بسیار باالیی دارد.«
در صنع��ت آلومینیوم بیش 
از 30 درصد هزین��ه به مصرف 
انرژی برمی گردد. در کشور ما با 
توجه به وجود منابع انرژی های 
مورد نیاز ای��ن صنعت با قیمت 
ارزان، زمینه فعالیت این صنعت 
در شرایطی مناسب فراهم شده، 
اما متاسفانه در طول سال های 
گذشته سرمایه گذاری کالن و 
مناس��ب در این بخش صورت 
نگرفته است. البته این موضوع 
را می توان به پای وارداتی بودن 
بیش��تر م��واد اولیه م��ورد نیاز 

صنایع آلومینیوم دانست. 
وقتی توجه به صنایعی مانند 
ف��والد و م��س را در برابر توجه 
ب��ه آلومینی��وم می س��نجیم، 
ش��اید بی توجهی را نس��بت به 
این صنعت بیشتر درک کنیم، 
اما نمی توان مزی��ت دو صنعت 
فوالد و مس را که بخش عمده 
مواد اولی��ه آنها داخلی اس��ت 
نسبت به صنعت آلومینیوم که 
بخش عمده ای از آن به واردات 
وابس��ته اس��ت نادیده گرفت، 
البته این موضوع ناقض رش��د 

ای��ن صنع��ت به ش��رط جذب 
س��رمایه گذاری های مناس��ب 

نیست. 

مدیریت درست شرط 
پیشرفت صنایع آلومینیوم

یک��ی از دالیل مهم توس��عه 
نیافت��ن صنع��ت آلومینی��وم، 
ب��ه مدیری��ت کالن اقتصادی 
برمی گردد، البته شرایط قیمتی 
ش��مش آلومینیومی نیز که در 
ماه های اخیر اتفاق افتاده به این 

موضوع دامن زده است. 
دبی��ر س��ندیکای صنای��ع 
آلومینیوم در این زمینه معتقد 
اس��ت: »موض��وع مدیری��ت و 
باالرفتن ش��مش آلومینیوم را 
در ش��رایط فعل��ی نمی توان به 
هم مرتبط دانست. کشور ما در 
شرایط خاص یک جنگ پنهان 
اقتص��ادی قرار دارد که بس��یار 
ناجوانمردان��ه اس��ت، بنابراین 
مدیری��ت چنی��ن ش��رایطی 
منطقی و علمی نیس��ت. برای 
مدیریت مناسب در یک صنعت 
باید در مسیر زنجیره بین المللی 
حرکت ک��رد و اگر غی��ر از این 
باشد طبیعتا آن صنعت با ضرر و 

زیان مواجه خواهد شد.«
سابقه مدیریت صنایع نشان 

می دهد که در طول س��ال های 
اخی��ر در بس��یاری از صنای��ع، 
به وی��ژه در صنع��ت آلومینیوم 
هیچ گاه ای��ن مدیریت در محور 
بین الملل��ی قرار نگرفته اس��ت 
به همی��ن دلی��ل بس��یاری از 
کارخانه ه��ای ما نتوانس��ته اند، 
موفق ش��وند. در این اوضاع باال 
رفتن قیمت شمش آلومینیوم 
که ناش��ی از قیم��ت جهانی و 
عرضه کم داخل کشور است نیز 
به این موضوع دامن زده است. 

 انتخاب های درست 
برای سرمایه گذاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اولویت هایی برای سرمایه گذاری 
در بخ��ش آلومینیوم مش��خص 
ک��رده، محورهایی ک��ه به گفته 
حش��متی، انتخاب هایی درست 
ب��رای س��رمایه گذاری بوده اند.  
دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم 
درباره این اولویت ه��ا می گوید: 
»پودر آلومینا م��اده اولیه صنایع 
آلومینیوم اس��ت که اکنون فقط 
از یک معدن استخراج می شود. 
حضور سرمایه گذاری های بخش 
خصوصی می تواند به اکتش��اف 
منابع جدید بینجام��د. در مورد 
ورق آلیاژی آلومینیومی ویژه نیز 
باید گف��ت، ای��ن ورق در صنایع 
دریایی اس��تفاده فراوان��ی دارد 
و اگر خودرو س��ازان ما نیز بدنه 
خودرو را از آلومینی��وم به فوالد 
تغیی��ر دهند، قطعا ب��ازار خوبی 
ب��رای آن ایج��اد خواهد ش��د.« 
اکنون س��رانه مصرف آلومینیوم 
در کش��ور ب��رای هر نف��ر 2/5 تا 
3/5 کیلوگ��رم اس��ت. میانگین 
جهانی این س��رانه ب��رای هر نفر 
12 کیلوگرم است، این در حالی 
اس��ت که ایران از نظر پتانسیلی 
بزرگ ترین بازار آلومینیوم منطقه 
محس��وب می ش��ود. بنابرای��ن 
کامال روش��ن اس��ت که صنایع 
آلومینیوم برای توس��عه فضای 
بس��یاری دارد و می توان��د برای 
 س��رمایه های بخ��ش خصوصی 

میزبان خوبی باشد. 

در حالی که خریداران خودروهای وارداتی 
خبر ندارند برای نخس��تین ش��ماره گذاری 
یک دس��تگاه خودروی واردات��ی باید چهار 
خودروی فرسوده از رده خارج کنند، برخی 
از  واردکنن��دگان خ��ودرو از ناآگاهی آنها 
سوءاس��تفاده کرده و با امض��ای قراردادی 
ش��ماره گذاری خ��ودروی واردات��ی را ب��ه 
خریداران واگذار می کنن��د. خریدارانی که 
با قیمت پایین و مناسب برخی خودروهای 
وارداتی مواجه می ش��وند و ذوق زده قرارداد 
خرید را امضا می کنند، خبر ندارند که ممکن 

است چه کاله بزرگی سرشان رفته باشد. 
اما ای��ن گ��روه از خریداران خب��ر ندارند 
که براس��اس قان��ون، ش��ماره گذاری اولیه 
خودروهای واردات��ی برعهده واردکنندگان 
است و خریداران قادر به انجام شماره گذاری 
نیس��تند. همچنین خری��داران خبر ندارند 
که ب��ه ازای واردات هر دس��تگاه خودروی 

خارجی باید چهار دستگاه خودروی فرسوده 
را اسقاط کنند که قانون این تعهد را برعهده 

واردکننده گذاشته است. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، در واق��ع برخ��ی 

واردکنندگان خ��ودروی خارجی برای فرار 
از مسئولیت اسقاط خودروهای فرسوده، با 
امضای این قراردادها، خریداران را با مشکل 

مواجه می کنند. 

مجتب��ی ش��فیعی قائ��م مق��ام ریی��س 
س��تاد مدیری��ت حمل و نقل و س��وخت در 
این باره می گوی��د: در برنامه جدید س��تاد 
در س��ه ماه اخیر بحث اس��قاط خودروهای 
فرسوده برعهده واردکنندگان است، برخی 
واردکنندگان قراردادهای��ی را با خریداران 
امضا کرده اند که تعهد شماره گذاری خودرو 
را برعهده خریدار گذاشته اند و این در حالی 
است که نخس��تین ش��ماره گذاری تنها بر 
عهده واردکننده اس��ت و هی��چ خریداری 

امکان شماره گذاری را ندارد. 
با مصوبه هیات وزیران، ب��ه ازای واردات 
خودرو با مصرف سوخت کمتر از شش لیتر 
یک خودرو، برای وارد کردن خودرویی که 
بین شش تا 10 لیتر سوخت مصرف می کند، 
چهار خودرو و به ازای وارد کردن خودروی با 
مصرف سوخت بیش از 10 لیتر شش خودرو 

از رده خارج می شود. 

زمان تحویل برخی خودروهای خریداری 
شده از ش��رکت س��ایپا بیش از حد طوالنی 
شده و صدای خریداران را درآورده است. به 
طوری که برخی خریداران خودروی »پارس 
تندر« سایپا با وجود گذشت حدود دو ماه از 
موعد تحویل خ��ودروی خود هنوز موفق به 

دریافت خودرو نشده اند. 
به گزارش ایس��نا، در ای��ن زمینه یکی از 
خریداران خ��ودروی پارس تندر ش��رکت 

س��ایپا می گوید: پنجم اس��فند 1392 یک 
دستگاه خودروی اقس��اطی با موعد تحویل 
تیر ماه امسال خریداری کردم، ولی با وجود 
گذشت بیش از دو ماه از موعد تحویل، هنوز 

موفق به دریافت خودروی خود نشده ام. 
وی اظهار می کند: پ��س از پیگیری های 
فراوان یکی از مدیران فروش س��ایپا به من 
گفت که خط تولید پارس تندر متوقف شده 
و هم اکنون بیش از 2000 تعهد عقب افتاده 

برای این خودرو وجود دارد. پس از آن، این 
فرد صحبت خود را تغییر داده و اظهار کرد 
که خط تولید متوقف نشده، اما تولید پارس 
تندر به دلیل شرایط تحریم و نبود قطعات به 
روزانه 17 یا 18 دستگاه کاهش یافته است. 
این وضعیت در حالی اس��ت که ش��نیده 
ش��ده برخی دیگر از خری��داران خودروی 
پارس تندر سایپا موفق شده اند با استفاده از 
ارتباطاتشان خودروی خود را زودتر از موعد 

تحویل بگیرند. 
برخی دیگر از ثبت نام کنندگان نیز با طرح 
این سوال که اگر س��ایپا به هر دلیلی امکان 
تحویل خودروهای فروخته ش��ده در موعد 
مقرر را ندارد پس ب��ه چه دلیل از خریداران 
جدید ثبت نام می کند معتقدند، اگر میزان 
تولید پ��ارس تندر منطبق با می��زان تقاضا 
نیس��ت چرا با وجود تعهدات عق��ب افتاده 
باز هم این خودرو پیش فروش شده است؟ 

قائم مقام س��تاد مدیریت مصرف سوخت 
با اش��اره به اینکه 12۶ مرکز اسقاط خودرو 
در کش��ور فع��ال هس��تند، گف��ت: از امروز 
سرمایه گذارانی که تمایل به ورود به فعالیت 
در این بخش دارند، می توانند برای تاسیس 

مراکز اس��قاط خودروی جدی��د اخذ مجوز 
کنند.   به گزارش فارس، سیدمجتبی شفیعی 
افزود: ستاد در راستای توسعه کمی و کیفی 
مراکز اسقاط خودروهای فرسوده و به دلیل 
نیازی که برخی از اس��تان های کشور به این 

مراکز پیدا کرده بودند تالش کرد تا این مراکز 
اسقاط خودرو را از حالت انحصاری خارج کند. 
بنابراین از همین امروز تمام سرمایه گذارانی 
که عالقمند به حض��ور در فعالیت این بخش 
هستند، می توانند با مراجعه به سایت ستاد 

مدیریت مصرف س��وخت مجوز الزم را اخذ 
کنند. پس از اخذ مج��وز و با هماهنگی الزم 
با پلیس راهور می توانند کد فعالیت خود را از 
ستاد دریافت   و فعالیت خود را در این بخش 

آغاز کنند. 

درهای آلومینیومی به روی سرمایه گذاری باز است

با واگذاری تعهد شماره گذاری اولیه خودروهای وارداتی

کاله واردکنندگان خودرو بر سر خریداران

بالتکلیفی خریداران »پارس تندر« سایپا

قائم مقام ستاد مدیریت مصرف سوخت

اخذ مجوز مراکز اسقاط خودرو از امروز آزاد شد

قرائت گزارش کمیسیون صنایع 
مجلس درباره قیمت خودرو در 

جلسه علنی

حمیدرضا فوالدگر، نماین��ده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اس��المی اعالم کرد: نشس��ت های مشترک بین 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با شورای رقابت درباره 
قیمت گذاری خودرو به جمع بندی مش��خصی نرس��ید و 
مقرر شد گزارش کمیسیون در این زمینه پس از تعطیالت 

در جلسه علنی مجلس قرائت شود. 
این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس افزود: در 
نشست های مش��ترک این کمیسیون با ش��ورای رقابت 
مباحثی همچون قیمت خودرو و نحوه ورود شورای رقابت 
مورد بررسی قرار گرفت و ماحصل این نشست ها گزارشی 
است که پس از تعطیالت تابستانی نمایندگان در جلسه 

علنی قرائت می شود. 
وی همچنین درباره ارائه م��واردی از گزارش تحقیق و 
تفحص از صنعت خودرو به قوه قضاییه نیز گفت: مسیر قوه 
قضاییه در این زمینه س��ریع الوصول نیست و زود جواب 
نمی دهد؛ بح��ث مجلس این اس��ت که صنع��ت خودرو 
اشکاالت ساختاری دارد و این اشکاالت باید برطرف شود. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی اضافه 
کرد: صنعت خودرو نباید از حالت دولتی و خصوصی خارج 
ش��ود و در این صورت اس��ت که این صنعت رقابت پذیر 

خواهد شد. 
فوالدگر با تاکید بر اینکه کیفیت و خدمات پس از فروش 
صنعت خودرو در رقابت ارتقا می یابد، گفت: در حال حاضر 
صنعت خودرو حالت  گ��ذار و انتقالی دارد به طوری که نه 
دولتی اس��ت که نظارت پذیر باش��د و نه به معنای واقعی 

خصوصی که رقابتی باشد. 
وی ادام��ه داد: البته برخی بدش��ان نمی آید که همین 
ش��رایط در صنعت خودرو ادام��ه یابد، اما ت��ا زمانی که 
صنعت خودرو از این حالت خارج نش��ود مس��ئله قیمت 

حل نمی شود. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
همچنین درباره عملکرد شورای رقابت در قیمت گذاری 
خودرو گفت: شورای رقابت نباید به این شکل وارد می شد 
و قیمت ارائه می ک��رد، زیرا وظیفه این نه��اد ارائه رویه و 

دستورالعمل است. 
فوالدگر درباره تعرفه واردات خودرو نیز گفت: با کاهش 
یک باره تعرفه واردات خودرو مخالف��م، اما باید به تدریج 
تعرفه خودرو کاهش یابد تا این صنعت به سمت رقابت با 

رقبای خارجی حرکت کند. 
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین 
درباره مصوبه اخیر دولت و ممنوعیت واردات خودروهای 
باالی 2500 سی سی اظهار کرد: این خودروها، لوکس و پر 
مصرف است و با الگوی مصرف ما سازگاری ندارد، اما باید 
این را هم مدنظر داشت که خودروهای داخلی در رقابت با 

تولیدات خارجی است که ارتقا می یابد. 
از س��ویی یکی دیگر از نمایندگان مجلس گفته است، 
اجرای موارد گزارش مجلس از خودرو به تحول در نگرش 

مدیران ارشد نیاز دارد.
علی علیلو، عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس 
و ریی��س هیات تحقی��ق و تفح��ص از عملک��رد صنایع 
خودروسازی توضیح داده اس��ت، اجرای موارد اصالحی 
در گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، به تغییر و 
تحوالت اساسی در نگرش و عملکرد مدیران ارشد صنعت 
خ��ودرو نی��از دارد. در تنظیم گ��زارش تحقیق و تفحص 
فعالیت های تحقیقی و میدانی گسترده ای صورت گرفت 
و یقینا در این خصوص به دریافت اطالعاتی نیاز بوده که 

سایپا در این مورد همکاری خوبی با ما انجام داده است. 
وی با بی��ان اینکه ادامه این وضعیت به اس��اس صنعت 
لطمه وارد خواهد کرد، افزود: ادامه س��کون و رکودی که 
در صنعت ایجاد شده باعث تغییر ماهیت آن خواهد شد و 
شفافیت عملکردی صنعت در صورتی که این روند پیش 

رود از بین خواهد رفت. 
نماینده مردم شبستر در مجلس قیمت گذاری خودرو 
توسط شورای رقابت را مغایر با وظایف مصرح قانونی این 
شورا دانست و گفت: براس��اس قانون، شورای رقابت تنها 
به تعیین چارچوب و دس��تورالعمل قیمت گذاری خودرو 
براساس شرایط و مولفه های تاثیرگذار  مجاز است و تعیین 
قیمت خودرو توسط شورای رقابت خارج از ضوابط کاری 

این شورا است. 
علیلو خاطرنشان کرد: مجلس به این نحوه قیمت گذاری 
اعتراض دارد و امیدواریم براساس اصول منطقی و در یک 
فضای مناسب و شفاف برمبنای معیارهای کمی وکیفی، 

قیمت خودرو با توجه به نظر مردم مشخص شود. 
وی گفت: دولت و مجلس به افزایش قیمت نهاده های 
تولی��د خ��ودرو واقف هس��تند ول��ی آنچه که براس��اس 
نتایج تحقی��ق و تفحص به دس��ت آمده خودروس��ازان 
باید با برنامه ریزی منس��جم و واقع گرا نسبت به کاهش 
هزینه های مالی خ��ود اقدام عاجل کرده و ش��رکت های 
زائد ی��ا غیرمول��د یا زی��ان ده خ��ود را مدیری��ت کنند؛ 
بدیهی اس��ت که زیان و هزینه های س��ربار غیرمولد این 
شرکت ها به طور مس��تقیم روی هزینه های شرکت مادر 
 سرشکن ش��ده و در نهایت بر قیمت نهایی محصول تاثیر

 نامطلوبی می گذارد. 
وی در خصوص نشست با مدیرعامل گروه خودروسازی 
سایپا، گفت: این نشست نخس��تین جلسه مشترک پس 
از ارائه گ��زارش هیات تحقیق و تفحص با خودروس��ازان 
بود، من از برگزاری این جلسه خوشحالم و از این رویکرد 
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا استقبال می کنم، زیرا 
در این جلسه بسیاری از واقعیت ها مطرح و برای تمام آنها 

راهکار ارائه شد. 

نماینده مردم اصفهان و رییس کمیسیون فرهنگی مجلس 

اقدامات زیست محیطی فوالد مبارکه 
قابل تقدیر است

ریی��س کمیس��یون 
فرهنگ������ی مجلس 
ش��ورای اس��المی در 
جریان بازدید از خطوط 
تولی��د ف��والد مبارکه 
گفت: اقدامات زیس��ت 
محیطی ف��والد مبارکه 
به ویژه در بخش کنترل 

آلودگی ه��ای هوا و تصفی��ه و بازچرخانی دوب��اره آب در 
سیستم قابل تقدیر اس��ت، کما اینکه در خط تولید ورق 
گالوانیزه و رنگی این ش��رکت ه��ر بازدیدکننده ای بدون 
ماسک می تواند به خوبی از ابتدا تا انتهای خطوط تولید را 

مورد بازدید قرار دهد. 
حجت االسالم والمسلمین س��الک ادامه داد: از آنجا که 
تولیدات فوالد مبارکه بر مبنای درخواس��ت و س��فارش 
مشتری چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور انجام 
می شود، خاطر نشان کرد: در جایی که عملکرد یک بنگاه 
اقتصادی بدین گونه اس��ت، لزوم حمایت هر چه بیشتر از 

تولید بیش از پیش ضرورت می یابد. 
نماینده مردم اصفهان، با اشاره به این مطلب که اگر در 
این شرایط تحریم، موانع تولید که همان محدودیت های 
انرژی از جمله آب، برق و گاز هستند، برای صنایع برطرف 
شود، به یقین ما شاهد ش��کوفایی هر چه بیشتر صنعت و 
تولید خواهیم بود، ضمن اینکه باید در نظر داشته باشیم 
که خسارات ناشی از توقف خطوط تولید در صنایع پایین 

دستی گاهی جبران ناپذیر است. 

نخستین محموله صادراتی شرکت 
سایپا به کشور غنا ارسال شد

 نخس��تین محمول��ه خودروهای ش��رکت س��ایپا که 
مجموعه کاملی از محصوالت این ش��رکت از خودروهای 
خانواده تیبا و خانواده X100 را شامل می شود، به کشور 
غنا صادر شد. صادرات به این بازار پس از انجام مطالعات 
و نهایی ش��دن مذاکرات طوالنی با متقاضیان نمایندگی 
و دس��تیابی به توافقات در خصوص سیاست های فروش 
و خدمات پس از فروش آغاز ش��د و پیش بینی می ش��ود، 
شرکت سایپا در نخس��تین س��ال فعالیت در این بازار به 
فروش حداقل 1000 دستگاه از محصوالت خود نائل شود. 
 کش��ور غنا، عض��و جامع��ه اقتص��ادی غ��رب افریقا 
)ECOWAS( اس��ت و25 میلیون نف��ر جمعیت دارد. 
این کش��ور از ثبات سیاس��ی و اقتصادی خوب��ی در بین 
کش��ورهای غرب آفریقا برخوردار اس��ت. با توجه به باال 
بودن قیمت سوخت در این کشور و اهمیت میزان مصرف 
س��وخت خودرو به نظر می رس��د، با توجه به مزیت های 
رقابتی محصوالت ش��رکت س��ایپا یعنی قیمت رقابتی، 
پایین بودن مص��رف س��وخت، خدمات پ��س از فروش 
گس��ترده و قطعات یدکی با قیمت مناس��ب محصوالت، 
س��ایپا بتواند بازار مناسبی در این کش��ور به دست آورد. 
عالوه بر این، اضافه ش��دن خودروهای وانت سایپا 151 
و تیبا 2 به س��بد محصوالت شرکت س��ایپا در سال 93 
امکان ارائه تنوع بیش��تری از محص��والت از نظر قیمت و 
نوع کاربری به مشتریان را فراهم کرده و فرصت مناسبی 
برای حضور خودروهای س��ایپا در این ب��ازار 24 میلیون 
نفری ایجاد شده اس��ت. اگرچه به دلیل محدودیت های 
بین المللی اس��تفاده از این فرصت با تاخیر در حال انجام 
است، اما با اتخاذ سیاست های درست بازاریابی به خصوص 
با تاکید بر ارائ��ه خدمات پس از ف��روش رقابتی می توان 
به سهم مناس��بی از بازار خودرو غنا که ساالنه حدود 50 
هزار دس��تگاه خودروی نو و دس��ت دوم در آن به فروش 
می رسد، دست یافت و همچنین بخش��ی از بازار قطعات 
یدکی این کشور را در اختیار گرفت. گفتنی است، شرکت 
س��ایپا مقام اول صادرات خودرو کش��ور را در چند سال 
اخیر به خود اختصاص داده و تاکن��ون هفت بار به عنوان 
صادر کننده نمونه در کشور انتخاب ش��ده و عالوه براین 
تنها خودروسازی است که دو بار به مقام صادرکننده ممتاز 

کشوری دست یافته است. 

سایه سنگین فوالد ارزان چین بر 
بازار آسیا

افزایش واردات بیلت و مقاطع ارزان قیمت چین به جنوب 
شرق آس��یا بر فوالدس��ازان داخلی این منطقه تاثیر منفی 
داشته، از این رو کارخانه های منطقه به دنبال مقابله قانونی 
از جمله اعمال تعرفه های آنتی دامپینگ هستند.  به گزارش 
اکو نیوز، یک فوالد ساز مالزیایی معتقد است، سال های اخیر 
هیچ راهکاری در مبارزه با محصوالت ارزان قیمت چین موفق 
نبوده و آنها قدرت رقابت با بیل��ت، میلگرد و مفتول چین را 
ندارند. از آنجا که بازار مسکن و ساخت و ساز وضعیت خوبی 
ندارد، میزان تولید داخلی به اجبار پایین آمده تا بازار کنترل 
شود و بس��یاری از عرضه کننده ها در مالزی  در ساعت های 
اوج مصرف برق کار نمی کنند تا هزینه کمتر شود و به ظاهر 
با کمتر از ۶0درصد ظرفیت در حال تولید هستند.  از سوی 
دیگر، قیمت قراضه وارداتی س��نگین کالس 1 و2  خلوص 
20-80 از ماه آوریل تاکنون باالی 370 دالر هر تن سی اف 
آر شرق آسیا بوده و بر هزینه تولید کارخانه ها فشار می آورد؛ 
در حالی که قیمت میلگرد چین این هفته به 445 دالرهرتن 
سی اف آر جنوب شرق آسیا رسیده که ماه آوریل 500 تا 505 

دالر هر تن سی اف آر بود. 

 معدن در بسته خروج از رکود 
دیده نشده است

بهرام شکوری، نایب رییس انجمن س��نگ آهن ایران در 
گفت وگو با ایلنا اظهار کرد: در بسته خروج از رکود به موضوع 
معادن اش��اره ای نش��ده بود که با اصرار انجمن سنگ آهن 
ایران و اهالی این حوزه موضوع معدن نیز در بس��ته خروج 
از رکود مطرح ش��د. وی با بیان اینکه در اکتشافات نیازمند 
فعالیت های اساسی هس��تیم، گفت: متاسفانه در این حوزه 
بیش��تر برنامه ریزی ها بی نتیجه مانده اند. وی افزود: چرا در 
نشست اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز چهارشنبه 
19 ش��هریورماه که با موضوع س��نگ آهن برگزار شد، تنها 
فوالدی ها حضور داش��تند و از اعضای هیات مدیره انجمن 

سنگ آهن ایران کسی حضور نداشته است؟ 

اخبار 

فوالد

معدن

تحقیق و تفحص 

59

خودرو 

عسل داداشلو



 71,402,30شاخص کل
15,63میزان تغییر
B 3,234,809,457ارزش بازار

B 1,080,023ارزش معامالت
M 482,317حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
)17,92(5,003تاپیكو
2,34915,1خودرو
)10,47(5,816کنور

)9,44(3,499غمارگ
23,1438,92شبهرن

ارزشخریدنام کامل شرکت
15,0078,064 داروسازي  امین

5,1544,084 پارس  الكتريك 

ارزشفروشنام کامل شرکت
19,3207,148 سیمان مازندران
24,2886,329 پارس  پامچال
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اقتص��ادی  ک�ارش�ن�اس��ان 
از  انتق��اد  ب��ا  مدت هاس��ت 
ش��رکت داری  و  بن��گاه داری 
بانك ه��ا، معتقدن��د  باي��د در 
وظاي��ف و عملك��رد بانك ها و 
شرکت ها تفكیك به وجود  آيد 
چنان که قان��ون تجارت، حوزه 
فعالیت ش��رکت ها را مشخص 
ک��رده و عملكرد آنها بر مبنای 
سود يا ارزش افزوده است، اما 
ورود بانك ها در اين فعالیت ها 
ب��ه نوع��ی ام��كان رقاب��ت را 
کاهش می دهد. بر اين اساس، 
بان��ك مرک��زی در دوره ه��ای 
مختل��ف ب��ر ض��رورت پرهیز 
از بن��گاه داری بانك ه��ا، تاکید 
داش��ته اس��ت. در اواخر دهه 
60 بانك مرک��زی برای ايجاد 
فعالیت بیشتر در بازار سرمايه، 
بانك ها را به سرمايه گذاری در 
اين خصوص تش��ويق می کرد 
ت��ا  می توانس��تند  بانك ه��ا  و 
حداکثر 40 درصد از س��رمايه 
خ��ود را ب��ه خري��د س��هم و 
ش��رکت داری اختصاص دهند. 
در قوانین بانك مرکزی، سقف 
سرمايه  گذاری بانك ها در سهام 
ش��رکت ها، حداکثر 40 درصد 
س��رمايه  پايه  هر بانك تعیین 
شده اس��ت. اما اکنون متوسط 
بین  در  ش��رکت داری  س��قف 
بانك ه��ا به ح��دود 51 درصد 
می رسد. حمید تهرانفر، معاون 
نظ��ارت بانك مرک��زی در اين 
زمین��ه اعالم ک��رد: مبلغی که 
بانك ه��ا خ��رج ش��رکت داری 
ه��زار   266 کرده ان��د،  خ��ود 
میلیارد ريال است که 91 هزار 
میلیارد ريال از اين مبلغ بابت 
رد ديون دولت دريافت ش��ده 
در خصوص  تهرانف��ر،  اس��ت. 
اظه��ار  بانك ه��ا  بن��گاه داری 
داش��ت: طبق قان��ون عملیات 
بانكداری ب��دون ربا که مبنای 

عملك��رد نظ��ام بانكی کش��ور 
بايد تسهیالت  اس��ت، بانك ها 
خ��ود را از طريق چند مجرای 

مشخص اعطا کنند. 

خروج بانک ها از بنگاه داری 
در یک دوره 3 ساله

روحان��ی،  حس��ن  پیش ت��ر 
ريیس جمه��ور در همايش روز 
صنعت، از بانك های کش��ور به 
دلیل بن��گاه داری انتق��اد کرد. 
علی طیب نیا، وزير امور اقتصاد 
و دارايی نی��ز ضمن مخالفت با 
بنگاه داری بانك ه��ا اظهار کرد: 
دول��ت معتق��د اس��ت، وظیفه 
بانك ها جمع آوری سپرده مردم 
و ارائه  تس��هیالت به آنها است. 
در شرايطی که بانك ها مطالبات 
فراوان��ی دارن��د در برخی موارد 
مجبور می شوند اموال وثیقه ای 
را تملی��ك کنند که اين امالک 
قابلی��ت عرضه و ف��روش ندارد. 
وی معتق��د اس��ت، بخش��ی از 
شرکت ها و اموالی که در اختیار 
بانك ها قرار دارد، از طرف دولت 
به بانك ها داده ش��ده است که 
خ��ود بانك ه��ا از اي��ن موضوع 

ناراضی ان��د. وی عام��ل ديگ��ر 
در بن��گاه داری بانك ه��ا را نبود 
سودرسانی کافی عنوان و اظهار 
ک��رد: زمانی که فعالیت بانك ها 
برای  بانك ها  نباش��د،  سودمند 
رفع زيان به دنب��ال بنگاه داری 
می رون��د و ب��ه همی��ن دلیل، 
س��عی کرديم فعالیت بانك ها را 
س��ود آور کنیم و از آن طرف در 
مدت سه سال بانك ها موظفند، 
اموال و دارايی های خود را واگذار 
کنند. ولی اهلل سیف، ريیس  کل 
بان��ك مرک��زی، ب��ا اذع��ان به 
شبكه   غیرمتعارف  شرکت  داری 
بانك��ی، با صدور بخش��نامه ای، 
بانك ها را به برگرداندن س��قف 
س��رمايه گذاری به میزان قانونی 
فراخوانده و آن ها را موظف کرده 
تا سهام مازاد بر سقف 40 درصد 
سرمايه  پايه  سرمايه گذاری  شده  
خود را هر س��اله به میزان يك 
 سوم به فروش برسانند. بانك ها 
نیز موظف ش��ده اند، به طريقی 
برنامه ري��زی کنند ک��ه در يك 
بن��گاه داری  از  دوره سه س��اله، 
خارج شوند. همچنین ريیس کل 
بانك مرکزی از بانك ها خواسته 

که برای رسیدن به حدود مقرر، 
ام��وال منقول و غیرمنقول خود 
را در دوره زمانی پنج س��اله )هر 
س��ال حداق��ل 20 درص��د( به 

فروش برسانند. 

حذف بنگاه داری بانک ها 
در کوتاه مدت محال است

عبدالناصر همتی، مديرعامل 
بان��ك ملی درب��اره بنگاه داری 
بانك ها معتقد است، در جريان 
بانك ه��ا  تصمیم گیری هاي��ی 
به ص��ورت تكلیف��ی موظف به 
بنگاه داری شدند. وی در عین 
بانك ها  بنگاه داری  حال حذف 
در ي��ك مدت کوت��اه را محال 
دانس��ت. بايد در نظر داش��ت، 
خروج غیراصولی و ش��تاب زده 
ادام��ه   از  کمت��ر  خط��ری 

بنگاه داری نخواهد داشت.
حس��ین  محمد سید
میرمحمدی، عضو کمیس��یون 
اقتصادی مجلس در اين زمینه 
برای  فرص��ت  ايج��اد  گف��ت: 
نهادهای ش��به دولت��ی مانند 
س��رمايه گذاری  ش��رکت های 
بانك ها نبايد به گونه ای باش��د 

فرص��ت س��رمايه گذاری  ک��ه 
بخ��ش خصوص��ی را مح��دود 
کن��د. اين در حالی اس��ت که 
س��خنگوی  ق��ادری،  جعف��ر 
اقتص��ادی  وي��ژه  کمیس��یون 
مجل��س از جريم��ه مالیات��ی 
برای ع��دم واگذاری بنگاه های 
بانك ه��ا خبر داد تا انگیزه آنها 

برای واگذاری بیشتر شود. 

سرمایه گذاری بانک ها در 
بخش دالر، طال و مسکن

بانك ه��ا با س��رمايه  انبوهی 
ک��ه در اختیار دارند، می توانند 
نظ��م رقابت پذيری ه��ر بازار و 
اجازه  فعالیت به سرمايه گذاران 
تولیدکنن��دگان جزء  و  خ��رد 
را ندهن��د. چنان ک��ه به مرور 
و  زم���ان، س���رم�اي�ه گذاران 
توان رقابت  تولیدکنندگان که 
ب��ا اين گون��ه موسس��ات مالی 
دولتی و شبه دولتی را در خود 
نمی بینن��د، به تدري��ج از بازار 
حذف می شوند. سرمايه گذاری 
بانك ه��ا در بخ��ش دالر، طال 
و مس��كن پی��ش از اين باعث 
ايج��اد ت��ورم در اي��ن بازارها 
ش��د. از س��وی ديگر، تعدادی 
از کارشناس��ان بانكی از جمله 
معتقدن��د،  بهمن��ش  مال��ك 
مادام��ی ک��ه بخش خصوصی 
توانمند و واج��د منابع مالی و 
برای  کافی  مديريت��ی  تجارب 
اداره بنگاه وجود نداشته باشد، 
چه بسا واگذاری ناموفق سبب 
ش��ود ش��رکت واگذار ش��ده با 
مضاعف  مش��كالت  و  تعهدات 
ب��ه بان��ك برگ��ردد و وضعیت 
بازدهی بانك ها به ويژه از لحاظ 
نرخ ه��ای اقتضايی و تكلیفی و 
حاشیه س��ود و به خصوص در 
ش��رايط تحريم، اقتضا می کند 
بانك ها در جهت تجهیز منابع 
و کسب درآمد پايدار همراهی 

شوند. 

نرخنامه

طال و ارز

بانک بورس اوراق بهادار

بورس انرژی

شرکت ها

بازار سرمایه

نماگر بورس
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افزایش 15 واحدی شاخص کل بورس
ش��اخص کل بورس و اوراق به��ادار در پايان معامالت روز 
دوشنبه با 15 واحد رش��د در ارتفاع 71 هزار و 402 واحدی 
ايس��تاد. ، در حالی که در اين معامالت شاخص 30 شرکت 
بزرگ 0,1 واحد، شاخص آزاد شناور 102 واحد، شاخص بازار 
اول 20 واحد و شاخص صنعت 11 واحد رشد کرد، شاخص 
بازار دوم 22 واحد با افت مواجه ش��د. در پايان معامالت روز 
گذشته بازار سرمايه 482 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 

107 میلیارد تومان در40 هزار نوبت معامالتی دادوستد شد.

قیمت جهانی طال افزایش یافت
قیمت جهانی طال در معامالت روز گذشته با اندکی 
افزاي��ش نس��بت به قبل در هر اون��س به 1232 دالر 
رسید. در حالی که ارزش س��هام های آسیايی کاهش 
يافت��ه و قیمت طال به دلیل تقاض��ای فیزيكی ضعیف 
و نگرانی ه��ا از افزاي��ش زودهنگام نرخ بهره توس��ط 
ف��درال رزرو امريكا، همچن��ان در نزديكی پايین ترين 
رقم هش��ت ماه اخیر قرار دارد، قیمت فلز زرد ديروز 
اندک��ی افزايش ياف��ت. هرگونه افزايش ن��رخ بهره به 
جذابی��ت ب��ازار طال لطمه خواه��د زد و ارزش دالر را 

باال خواهد برد.

صاحبان کارت خوان ها از آبان ماه 
باید کارمزد بدهند

محس��ن قادری، مدير عامل ش��اپرک خبر داد که کارمزد 
دس��تگاه های کارت خ��وان از ابت��دای آب��ان از صاحبان اين 
دس��تگاه ها دريافت خواهد ش��د. وی با بیان اينكه بايد برای 
ارائ��ه هر خدمتی هزينه ای پرداخت ش��ود و نمی توان آن را 
رايگان به دس��ت آورد، گفت: با توجه به اينكه تاکنون هزينه 
کارمزد مربوط به کارت خوان فروشگاه ها از سوی بانك مرکزی 
پرداخت می شد، در نظر داريم با هدفمند کردن اين کارمزدها 
يارانه آن را حذف کرده و بر عهده پذيرنده )صاحب( دستگاه 
قرار دهیم. وی رقم کارمزد را منوط به تصمیم شورای پول و 
اعتبار دانست و عنوان کرد که نمی توان در مورد رقم آن به طور 
قطعی اعالم نظر کرد. به گفته قادری، 98 درصد تراکنش های 

شاپرک با موفقیت انجام می شود.

جزییات اصالحیه قانون
 بانکداری بدون ربا

محمدنقی نظرپور، عضو ش��ورای فقهی بانك مرکزی و 
اس��تاد دانشگاه مفید با اش��اره به جزيیات اصالحیه قانون 
بانكداری بدون ربا، مهم ترين اصالحات انجام شده را تغییر 
نوع سپرده ها، تغییر رابطه بانك و مشتری، طراحی ابزارهای 
جديد پولی، حذف فروش اقساطی تاکید بر اعتبارسنجی 
مش��تريان، اصالح جريمه ديرکرد و تعريف جايگاه قانونی 
شورای فقهی بانك مرکزی دانست. عضو شورای فقهی، با 
بیان اينكه تالش کارگروه رفع نواقص قانون فعلی بانكداری 
بدون ربا بوده است، اظهار کرد: در قانون فعلی بحث تعاريف 
از نظام بانكی وجود ندارد و مستقیما به اهداف نظام بانكی 
پرداخته است اما در قانون پیشنهادی در فصل اول حدود 

31 مورد تعريف شده است.

قانون بانکداری کشور به 
اصالح ساختاری نیاز دارد

علی محمد احم��دی، نايب ريیس کمیس��یون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس گفت: قانون بانكداری کشور به 
اصالح ساختاری و محتوايی نیاز دارد. وی بیان کرد: پس از 
بررسی های علمی و عملیاتی ضرورت تجديد نظر در قوانین 
بانكداری و اصالح سیستم مالی کشور به عنوان يك نیاز و 
راهبرد توسعه پايدار مورد تايید و تاکید همه کارشناسان 
خبره اين حوزه تخصصی قرار گرفت. وی افزود: جمعی از 
متخصصان کارآزموده از دولت و کمیسیون های اقتصادی و 
برنامه و بودجه مجلس در کارگروهی ويژه مشغول بررسی 
و اص��الح مبنايی س��اختار بانك��داری و تدوين و تصويب 
سازوکاری مفید، عملیاتی و توسعه محور در کشور هستند.

بانک ها در مرز ورشکستگی قرار دارند
مدي��ر عامل بانك انصار با بیان اينكه برخی از بانك ها 
در م��رز ورشكس��تگی ق��رار دارند گفت: می��زان بدهی 
دول��ت به بانك مرکزی 16 ه��زار و 813 میلیارد تومان 
و بدهی موسس��ات وشرکت های دولتی به بانك مرکزی 
نیز 2203 میلیارد تومان اس��ت که مجموع آن 38 هزار 
و 843 میلی��ارد تومان می ش��ود. از س��وی ديگر میزان 
بده��ی بانك ها به بان��ك مرکزی نیز 43 ه��زار میلیارد 

تومان است.

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

سیدمحمد صدرالغروی

فروش خرید نوع ارز 

3190031960دالر امريكا

4140041530يورو

5175051900پوند انگلیس

86408710درهم امارات

1445014680لیر ترکیه

97509960رينگت مالزی

51505400يوآن چین

450600روپیه هند

2326دينار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال
فروشخریدعنوان

168,000  161,000  سكه يك گرمی
262,000  253,000  سكه ربع
467,000  462,500  سكه نیم

930,000  924,500  سكه طرح قديم
930,000  924,500  سكه بهار آزادی

95,250  93,500  طالی 18 عیار گرمی

رشد 18 تومانی نرخ دالر 
و 6 هزار تومانی قیمت سکه تمام

صرافان بازار ارز و س��كه روز دوش��نبه ن��رخ هر دالر 
امريكا را با 18 تومان رش��د نسبت به يكشنبه گذشته، و 
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادی طرح جديد را با ش��ش 
ه��زار تومان افزايش، تعیین کردند. نرخ هر يورو در بازار 
آزاد با 15 تومان رشد و هر پوند نیز با 12 تومان افزايش 
قیمت خورد. هر قطعه سكه طرح قديم نیز با شش هزار 

تومان افزايش، به خريداران عرضه شد. 

نشس��ت  ش��هريورماه   23 يكش��نبه 
مشترک ريیس سازمان بورس و مديران 
عامل بورس تهران و فرابورس با مديران 
عامل شرکت های کارگزاری برگزار شد.

در اين جلس��ه ريیس سازمان بورس 
دغدغه ه��ای بازار و کارگ��زاران را مورد 
توجه قرار داد و در مورد مس��ائلی مانند 
تواف��ق با س��ازمان ام��ور مالیاتی مبنی 
بر اينكه هزينه تس��هیالت کارگزاری و 
تامین مالی از سیس��تم بانكی به عنوان 
هزينه قابل قبول مالیاتی محسوب شود، 
مذاکرات س��ازمان بورس با وزارت نفت 

در م��ورد نرخ های نفت خام و گاز مايع، 
ارائه اليحه دولت و طرح های مجلس در 
م��ورد نرخ های خوراک گاز مجتمع های 
پتروش��یمی و بهره مالكانه و ثبات آنها، 
در  پتروش��یمی ها  قیم��ت  آزاد س��ازی 
ب��ورس کاال، بنگاه داری بانك ها، س��هام 
عدال��ت، کارگزار ناظر، دامنه نوس��ان و 
حجم مبنا، انتشار شاخص های جديد و 
فرهنگ سازی در رسانه ها و غیره سخن 
گفت، البته س��ازمان بورس اعالم کرده 
است جزيیات بیش��تر از اين نشست را 

اعالم خواهد کرد.

گذش��ته  روز  معام��الت  جري��ان  در 
ب��ورس انرژی در تابلوی مش��تقه بیش از 
30 میلیارد ريال برق و در تابلوی فیزيكی 
بی��ش از 10 میلیارد ريال کاال دادوس��تد 
شد. ديروز در 118 نوبت معامالتی 2704 
قرارداد سلف موازی استاندارد برق معامله 

شد.
بر اين اس��اس 64 هزار و 896 مگاوات 
س��اعت برق در نماد بار پاي��ه روزانه برای 

روزه��ای مختل��ف مه��ر م��اه ب��ه ارزش 
30 میلی��ارد و 131 میلیون ري��ال معامله 

شد.
تابلوی فیزيكی ديروز ش��اهد 3 معامله 
میعان��ات گازی، متان��ول و حالل 402 
روز  معام��الت  مجم��وع  ارزش  ب��ود. 
گذش��ته ب��ورس ان��رژی در دو تابل��وی 
مش��تقه و فیزيكی به رق��م 40 میلیارد و 

638 میلیون ريال رس��ید.

ش��رکت افس��ت پیش بین��ی درآمد هر 
س��هم ش��رکت اصلی را برای س��ال مالی 
94 مبل��غ 2455 ريال اعالم کرده اس��ت. 
هیات مدي��ره اين ش��رکت در نظ��ر دارد، 
مبلغ 400 ريال را به ازای هر سهم جهت 
تقس��یم بین سهامداران به مجمع عمومی 
عادی ساالنه صاحبان سهام پیشنهاد کند. 
اين ش��رکت همچنی��ن پیش بینی درآمد 
هر س��هم تلفیقی را برای س��ال مالی 93 

در نخس��تین پیش بینی مبلغ 653 ريال 
و در تاريخ 92/08/27 )حسابرس��ی شده( 
مبلغ 596 ريال و آخرين پیش بینی مبلغ 

2،278 ريال اعالم کرده است.
ه��ر  درآم��د  پیش بین��ی  »چافس��ت« 
س��هم ش��رکت اصلی را برای سال 93 در 
نخستین پیش بینی مبلغ 630 ريال و در 
آخرين پیش بینی مبلغ 2،077 ريال اعالم 

کرده است.

ش��رکت نفت ايرانول پیش بینی س��ود 
هر س��هم شرکت اصلی را برای سال مالی 
93 در بهمن و اس��فند م��اه 92 به صورت 
حسابرسی ش��ده مبلغ 2/704 ريال و در 
شهريورماه امسال مبلغ 3/442 ريال اعالم 
ک��رده و ط��ی دوره 5 ماهه ب��ا اختصاص 
1171 ريال سود به ازای هر سهم معادل 
34 درص��د از پیش بینی هاي��ش را محقق 

کرد.
هیات مدي��ره اين ش��رکت در نظر دارد، 

ب��ه ازای هر س��هم مبل��غ 2/409 ريال از 
س��ود عملكرد س��ال 93 را جهت تقسیم 
بین س��هامداران به مجمع عمومی عادی 
ساالنه پیش��نهاد کند. پیش بینی سود هر 
سهم سال مالی 93 در مقايسه با عملكرد 
سال مالی قبل شامل افزايش 30 درصدی 
فروش، افزايش 36 درصدی بهای تمام شده 
کاالی فروش رفت��ه، افزايش 23 درصدی 
سود عملیاتی و افزايش 41 درصدی سود 

خالص را  نشان می دهد.

برگزاری نشست مشترک مدیران ارشد
بازار سرمایه با مدیران عامل کارگزاری ها 

3 میلیارد تومان برق فروخته شد

انتشار پیش بینی های 94 افست

انتشار عملکرد 5 ماهه نفت ایرانول

دومین کارگاه آموزشی مشترک 
سپرده گذاری ایران و کره جنوبی

فرهاد مرس��لی، مدير امور بین الملل س��پرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسويه وجوه از برگزاری دومین 
کارگاه آموزش��ی مش��ترک اين ش��رکت برای همتای 
ک��ره ای خود خبر داد. مرس��لی با اش��اره ب��ه امضای 
تفاهم نام��ه هم��كاری بین س��مات و س��پرده گذاری 
کره  در سال گذش��ته گفت: فروردين ماه سال جاری 
نخس��تین کارگاه به میزبانی شرکت کره ای در سئول 
برگزار ش��د و اکنون در کارگاه دوم به میزبانی سمات 

برگزار می ش��ود.

پول و سرمایه

برای افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان خرد صورت می گیرد

اتحاد دولت و مجلس برای نظارت بر بانک ها
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افزایش به��ره وری با توجه به 
ظرفی��ت و مزیت ه��ای منطقه، 
افزای��ش عم��ران و آبادان��ی 
منطقه، افزایش رش��د و توسعه 
اقتص��ادی از طری��ق جل��ب 
س��رمایه گذاری های داخل��ی و 
خارجی، ایجاد مشارکت و جلب 
س��رمایه های ملی و استانی در 
رونق سرمایه گذاری در منطقه، 
تنظی��م ب��ازار کار و کاال و ایجاد 
اشتغال سالم و مولد در منطقه، 
افزای��ش س��طح رف��اه و درآمد 
عموم��ی و . . . هم��ه از اهدافی 
اس��ت ک��ه در ایجاد و توس��عه 
مناطق آزاد عنوان ش��ده اند اما 
ای��ن مناطق چقدر توانس��ته اند 
شهرهای اطراف خود را توسعه 
دهن��د و موقعی��ت اقتص��ادی 
آنه��ا را دگرگون کنن��د؟ عضو 
اتاق بازرگانی آب��ادان می گوید: 
منطق��ه آزاد ارون��د در واقعیت 
کارش را از چند م��اه اخیر آغاز 
ک��رده اس��ت. مجید پ��ور کائد 
توضیح می دهد: اگ��ر چه بیش 
از 10 س��ال از ایجاد منطقه آزاد 
اروند می گ��ذرد اما م��ا با وجود 
تح��والت اخی��ر، ای��ن منطقه 
را احس��اس می کنیم و ش��اهد 
تاثیراتش در ش��هرهای اطراف 
هس��تیم. این فعال اقتصادی به 
صدور مجوز ت��ردد خودروهای 
خارجی در سطح اس��تان اشاره 
کرده و ادامه می ده��د: تغییر و 
تح��والت این چنینی در ش��هر 
و توس��عه اش قطع��ا تاثیرگذار 
خواهد بود. او می افزاید: منطقه 
آزاد اروند در کشور منحصر به فرد 

اس��ت، کمتر منطق��ه ای را پیدا 
می کنید که امتیازات این منطقه 
را داشته باش��د، در این منطقه 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 
به خط آهن سراسری، جاده ای، 
ف��رودگاه و دری��ا دسترس��ی 
دارند. این عضو ات��اق بازرگانی 
معتقد اس��ت منطقه آزاد اروند 
از اهداف اولیه اش به دور اس��ت. 
او می گوی��د: تاکن��ون ب��ه این 
منطق��ه نگاه اقتصادی نش��ده و 
به خصوص در بحث گردشگری 
که می توانست شهرهای آبادان 
و خرمش��هر و روس��تاها و دیگر 
ش��هرهای اطرافش را دگرگون 
کند، متاسفانه کاری انجام نشده 

است. 
 یکی از اعضای اتاق بازرگانی 

زاهدان نیز معتقد است، منطقه 
آزاد چابهار در توس��عه اس��تان 

بی تاثیر بوده است. 
محمود تهی دس��ت می گوید: 
واقعیت این است که برای شهر 
چابهار در ظاه��ر اتفاقاتی افتاد 
و چهره ش��هر کمی متحول شد 
اما این فقط ی��ک تغییر ظاهری 
برای چابهار اس��ت. او می افزاید: 
چابه��ار به بندری تبدیل ش��ده 
که م��ردم از آنج��ا کاال به دیگر 
شهرها می برند، این واقعا نقش 
منطقه آزاد نیست. این عضو اتاق 
بازرگانی زاهدان معتقد اس��ت، 
منطقه آزاد چابهار برای مردم و 
شهر ایجاد ثروت نکرده است اما 
نوع مدیریت ها می تواند مناطق 

آزاد را متحول کند. 

عضو اتاق بازرگانی رش��ت نیز 
ارزیابی مثبتی از تاثیرات منطقه 
آزاد بر ش��هرهای مجاورش��ان 
ندارد. مهران فکری با بیان اینکه 
برخی بنادر بیش از اینکه منطقه 
آزاد هم باشند، به لحاظ داشتن 
بنیه تجاری و اقتصادی همیشه 
از اهمی��ت برخ��وردار بوده اند، 
توضیح می ده��د: انزلی بندری 
است که به لحاظ ریلی، دریایی و 
موقعیت جغرافیایی اش همیشه 
در تج��ارت مورد توج��ه بوده و 
نقش مهمی در منطقه داش��ته 
است. فکری با اش��اره به جایگاه 
دوم این شهر در تجارت چمدانی 
در کش��ور ادامه می دهد: برخی 
امکان��ات مانن��د معافیت ه��ای 
مالیات��ی، حقوق��ی گمرکی که 

در دیگر مناط��ق آزاد در جنوب 
کش��ور هس��ت در منطقه آزاد 
انزلی نیست، چون در منطقه آزاد 
بندرانزلی بسترسازی های الزم 
انجام نشده و سرمایه گذاران در 
این منطقه آنطور که باید حضور 

پیدا نکردند. 
فکری توس��عه و رونق ش��هر 
انزل��ی را از ایجاد منطق��ه آزاد 
کم تاثی��ر می دان��د و می گوید: 
ای��ن بن��در موقعیت تج��اری و 
اقتص��ادی اش را در منطق��ه 
داش��ته و آنطور تحول��ی که از 
ایجاد منطقه آزاد انتظار داشتیم 
اتفاق نیفتاد اما اگر قوانین دوباره 
بازنگری شوند می توانیم امیدوار 
باش��یم منطق��ه آزاد انزل��ی به 

توسعه شهر تکانی بدهد. 
به گزارش سامانه اطالع رسانی 
ش��ورای عال��ی مناط��ق آزاد، 
تج��اری- صنعت��ی و وی��ژه 
اقتص��ادی، ایجاد مناط��ق آزاد 
در کش��ور ب��ا جزی��ره کیش در 
س��ال 1372، 14 س��ال پس از 
تصویب توسط ش��ورای انقالب 
کلید خورد. پی��ش از آن منطقه 
آزاد تجاری- صنعتی قش��م در 
س��ال 1369 بدون برخورداری 
از قانونی مشخص فعالیت خود 
را آغاز کرده بود. ب��ه دنبال این 
مناطق، چابه��ار، ارس، انزلی و 
اروند هم در بازه زمانی 10ساله 
به کیش و قش��م اضافه ش��دند 
و منطق��ه آزاد ماک��و آخری��ن 
منطقه آزاد اس��ت که در س��ال 
1389 به عنوان هفتمین منطقه 
آزاد کشور خود را در این لیست 

جای داد. 

ریی��س انجمن دوس��تی قط��ر و ایران و 
شورای شهر دوحه در رأس هیاتی از اعضای 
این انجمن با حضور در رش��ت با محمدعلی 
نجفی استاندار گیالن دیدار و گفت وگو کرد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیالن، 
محمدعلی نجفی در این دیدار با اش��اره به 
توانمندی های اس��تان در حوزه گردشگری 
دریایی و س��واحل زیبا گفت: گیالن با قطر 
در زمینه ج��ذب س��رمایه گذاری خارجی 
در بخش گردشگری س��واحل و حمل و نقل 
دریایی آم��اده همکاری با قطار اس��ت.  وی 
همچنین با برش��مردن ظرفیت های استان 
گیالن در بخش توریسم درمانی خاطرنشان 

کرد: وج��ود بیش از ه��زار و صد پزش��ک 
متخصص و فوق تخصص به هم��راه هزار و 
چهارصد پزشک عمومی و بیمارستان های 
مجه��ز فرص��ت خوب��ی ب��رای میزبان��ی 
گردشگران کشورهای حوزه خلیج فارس و 
قطر را فراهم می کند.  رییس انجمن دوستی 
قطر و ایران و شورای شهر دوحه نیز در این 
نشست با ابراز خرسندی از حضور در گیالن 
و بازدی��د از مراکز گردش��گری، اقتصادی و 
درمانی اس��تان گفت: گیالن استان بسیار 
زیبایی اس��ت که می توان��د نیازمندی های 
م��ا را در بخ��ش مواد غذایی برط��رف کند.  
در حاش��یه ای��ن مراس��م رض��ا علی��زاده، 
مدیرکل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی 

و گردش��گری گیالن با بیان اهمیت ارتباط 
نزدیک با کش��ورهای ح��وزه خلیج فارس 
افزود: قطر از جمله کش��ورهایی اس��ت که 
می تواند فرصت های بسیار زیادی را در حوزه 
گردش��گری ایجاد کند به ویژه آنکه حضور 
گردش��گران قطری نیز می توان��د به رونق 
این صنعت در این کش��ور کمک کند.  وی 
با تاکید بر ظرفیت های گردشگری سالمت 
استان گیالن اظهار کرد: شرایطی که برای 
هیات قطری تبیین کردیم توانمندی باالی 
حوزه درمان اس��تان گیالن بود که با حضور 
اتباع این کش��ور با انگیزه درمان به تقویت 
گردشگری س��المت اس��تان گیالن کمک 
می کند.  علیزاده طبیعت سرسبز گیالن را 

از دیگر ظرفیت های این اس��تان برشمرد و 
گفت: شرایط اقلیمی گیالن با وجود کوه های 
سرس��بز و جلوه های زیبا و سواحل بی نظیر 
دریای خزر و تنوع جاذبه ای اکوتوریس��می 
برای هی��ات قط��ری بس��یار دربرگیرنده و 
شعف آور بوده اس��ت به ویژه آنکه بازدید از 
شهرک تاریخی و فرهنگی ماسوله، آشنایی 
با حوزه فرهنگی اس��تان گیالن را برای این 

گروه فراهم کرده است. 
وی افزود: در تالش��یم با ایجاد مناسبات 
نزدی��ک و همکاری ه��ای تنگاتن��گ ب��ا 
کش��ورهای حوزه خلیج ف��ارس از این بازار 
مستعد به نفع گردشگری نهایت بهره برداری 

را ببریم. 

درحالی ک��ه افزایش تعداد گردش��گران 
ورودی را ش��اهد هس��تیم رون��دی در 
حال ش��کل گیری اس��ت که زنگ خطری 
برای احی��ای قوانین و دس��تورالعمل های 
گردشگری به حساب می آید. حضور تورهای 
ورودی بدون راهنمای داخل��ی این مهم را 

گوشزد می کند. 
به گ��زارش خبرگزاری می��راث فرهنگی 
چندی اس��ت فعاالن حوزه گردش��گری از 
افزای��ش تع��داد گردش��گران ورودی در 
ش��هرهای گردش��گر پذیر همچون شیراز، 

اصفهان و یزد خبر می دهند. 
این افزایش تعداد گردش��گران ورودی به 
اندازه ای  اس��ت که ظرفیت تمام هتل های 

چهار و پنج س��تاره این اس��تان ها تا س��ال 
دیگر تکمیل است. البته این افزایش تعداد 
گردشگران پیامدهایی نیز به دنبال خواهد 

داشت. 
امیر س��بوکی رییس هیات مدیره انجمن 
صنفی راهنمایان گردشگری فارس با اعالم 
خبر ش��کل گیری روندی جدید در حضور 
تورهای ورودی ب��ه خبرنگار CHN گفت: 
»اخیرا شاهد گروه های مختلف گردشگران 
ورودی هس��تیم که بدون داش��تن راهنما 
از آث��ار باس��تانی، تاریخ��ی و گردش��گری 
دی��دن می کنند و یک��ی از عوام��ل این امر 
نبود آیین نامه ای م��دون در زمینه فعالیت 

راهنمایان است.«

وی ادام��ه داد: »در بیش��تر کش��ورهای 
گردش��گرپذیر دنیا مانند مالزی و سنگاپور 
به همراه داش��تن راهنمای آن کش��ور جزو 
قوانینی است که باید رعایت شود. این اتفاق 
باید در کشور ما نیز بیفتد و سازمان با تعریف 
بخشنامه یا دستورالعمل قانونی و اطالع آن 

به توراپراتورها این مهم را ابالغ کند.«
ریی��س انجم��ن صنف��ی راهنمای��ان 
گردش��گری فارس تاکید کرد: »باید طبق 
یک بخشنامه یا دس��تورالعمل قانونی ورود 
به آث��ار تاریخی من��وط ب��ه همراهی یک 
راهنما مثال ب��رای گروه های هف��ت نفر به 
باال ش��ود. زیرا کنت��رل روی آث��ار تاریخی 
بیشتر اس��ت و می توانیم تمرکز این مهم را 

از این بخش آغاز کنیم.« س��بوکی با اشاره 
به آنکه موارد این چنین��ی در حال به وجود 
آمدن است، گفت: »اوایل، تعداد این گروه ها 
بس��یار کم بود اما در ماه های گذشته شاهد 
افزایش گروه ه��ای بدون راهنما هس��تیم. 
این نوید دهنده ش��کل گیری و رواج چنین 
روندی در میان گروه های ورودی اس��ت که 

باید جلوی آن گرفته شود.«
ب��ه گفت��ه وی، ن��ه تنه��ا توراپراتورهای 
خارجی، بلک��ه توراپراتوره��ای داخلی نیز 
چندی اس��ت این روند را در پی گرفته اند و 
گمان می رود اشاعه یابد. اگر چنین روندی 
رواج یابد شاهد بیکاری روز افزون راهنمایان 

گردشگری خواهیم بود. 

شناس��ایی ش��رکت هایی که ب��ا رعایت 
اس��تانداردهای بین المللی در حال فعالیت 
هس��تند می توانند در ثبات کسب بازارهای 

خارجی ما موثر باشند.
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت پیش��نهاد 
کرد: س��تاد هماهنگ��ی به منظور توس��عه 
صادرات به روس��یه با حض��ور نمایندگانی 
از وزارتخانه های صنع��ت، معدن و تجارت، 
جهاد کش��اورزی، ام��ور خارج��ه، گمرک، 
بانک مرکزی و تشکل های بخش خصوصی 
به ریاس��ت اتاق بازرگانی صنای��ع، معادن و 

کشاورزی ایران تشکیل شود.
به گزارش ایلنا، محمدرضا نعمت زاده در 
نشست بررسی راهکارهای توسعه صادرات 
به کش��ور روس��یه که با حضور تع��دادی از 
معاون��ان وزارتخانه های صنع��ت، معدن و 
تجارت، جهاد کش��اورزی، ام��ور خارجه و 

همچنین گمرک، بانک مرکزی و نمایندگان 
تشکل های خصوصی برگزار شد، افزود: این 
ستاد هماهنگی باید به دنبال یک هم افزایی 

بیش��تر فکری و ارائه راهکاره��ای اجرایی 
برای توسعه مناس��بات اقتصادی به کشور 

روسیه باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به 
فرصت پیش آمده برای گس��ترش تعامالت 
اقتصادی با کشور روسیه گفت: در این راستا 
شناس��ایی ش��رکت های خوش نام را برای 
توسعه محصوالت صادراتی دنبال خواهیم 

کرد.
وی گفت: شناس��ایی ش��رکت هایی که با 
رعایت اس��تانداردهای بین المللی در حال 
فعالیت هس��تند می توانند در ثبات کسب 

بازارهای خارجی ما موثر باشند.
نعمت زاده تصریح کرد: فقط داشتن کارت 
بازرگانی مجاز، مالک مناسبی برای توسعه 
مناسبات تجاری و صادراتی نخواهد بود زیرا 
داشتن س��ابقه خوب و عمل به تعهدات در 
ارائه خدمات، موضوعی اس��ت که می تواند 
م��ا را در جاودانه کردن و کس��ب بازارهای 

صادراتی دیگر کشورها کمک کند.

اعضای اتاق های آبادان، رشت و زاهدان نظر دادند 

مناطق آزاد می توانند اقتصاد شهر را متحول کنند

حضور انجمن دوستی قطر در استان گیالن با هدف رونق گردشگری

گوشزد رییس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری فارس 

تورهای خارجی بدون راهنما، زنگ خطری برای اصالح قوانین

تشکیل ستاد هماهنگی توسعه صادرات به روسیه

معاون مدیر عامل شرکت ملی حفاری: 
100درصد دکل های وارداتی

 8 سال گذشته چینی بوده اند

در حال حاضر 10 دکل شرکت ملی حفاری در میدان 
آزادگان و ی��اران در ح��ال کار اس��ت و دکل یازدهم نیز 
به زودی فعال خواهد ش��د و تا پایان س��ال ب��ه 1۵ دکل 

خواهد رسید. 
معاون مدیر عامل شرکت ملی حفاری گفت: 100درصد 
دکل هایی که طی 7 تا 8 س��ال گذش��ته وارد کشور شده 
چینی بوده اند و از لحاظ کیفیت ممکن است تفاوت هایی 
با دکل های س��اخت اروپا و امریکا داشته باشند، اما بحث 

نظارت و تقاضا و نگهداری نیز نباید نادیده گرفته شود. 
 محمدرض��ا تاکایدی، معاون مدیر عامل ش��رکت ملی 
حفاری در گفت و گو با ایلن��ا در خصوص اخباری مبنی بر 
گم شدن یک دکل حفاری گفت: سال گذشته زمان حمل 
دکل ها به دلیل مشکلی که برای کشتی یدک کش پیش 
 no control می آید طناب پاره می شود و دکل به صورت
به حرکت درآمده و در یکی از جزایر متوقف می شود، ولی 
نباید تعبیر به این شود که دکل گم ش��ده و البته از بقیه 

جزییات آن نیز بی اطالعیم. 
وی تعداد دکل های حفاری فعال در کشور را 120 دکل 
اعالم کرد و افزود: از این تعداد 20 دکل در بخش دریایی 
و مابقی در خش��کی فعالند که البته تعدادی از دکل های 
خشکی به دلیل اینکه کار ندارند یا قراردادشان تمام شده 

غیر فعالند. 
تاکایدی تصریح کرد: از 120 دکل فعال کشور 70 دکل 
به ش��رکت ملی حفاری و بقیه مربوط به حفاری شمال، 

نفت کاو، سپنتا، مپنا، GPTC و تدبیر است. 
وی خاطرنشان کرد: 100درصد دکل هایی که طی هفت 
تا هشت سال گذشته وارد کشور شده اند، چینی بوده اند 
البته تعدادی نیز داخل ایران اسمبلی شده که آنها نیز از 
چین وارد ش��ده اند، البته ممکن اس��ت چین نیز از اروپا 
وارد کرده باشد، اما در هر صورت به اسم دکل چینی وارد 

کشور شده است. 
معاون مدیر عامل ش��رکت مل��ی حف��اری ادامه داد: 
دکل های چینی با دکل های ساخت اروپا و امریکا به لحاظ 
کیفیت متفاوت است، اما تفاوت ها چشمگیر نیست، البته 
بحث نظارت و تقاضا را نیز نباید نادیده گرفت ضمن اینکه 

نگهداری از دکل ها نیز در کارکرد آنها بی تاثیر نیست. 
وی اظهار ک��رد: در حال حاضر 10 دکل ش��رکت ملی 
حفاری در میدان آزادگان و یاران در حال کار اس��ت و تا 
پایان سال به 1۵ دکل خواهد رس��ید و دکل یازدهم نیز 
به زودی فعال خواهد ش��د و همچنین یک دکل در کیش 
فعال اس��ت که در حال تکمیل حفاری چاه هاس��ت و تا 

1.۵ سال آینده کار تحویل کارفرما می شود. 
تاکایدی ادامه داد: در میدان آزادگان و یاران کار حفاری 
تازه آغاز ش��ده و ما بای��د کار حفاری 40 حلق��ه چاه در 

آزادگان و 22 حلقه چاه را در یاران انجام دهیم. 

بازگشت روابط ایران و رومانی
 به حالت عادی

دبی��رکل اتاق بازرگان��ی و صنایع و مع��ادن تهران 
گفت: ای��ران و رومانی در جای��گاه مهم��ی از لحاظ 
ژئوپلتی��ک ق��رار گرفته ان��د؛ ای��ران در خاورمیان��ه 
و خلیج ف��ارس اس��ت و رومانی نی��ز عض��و اتحادیه 
اروپاس��ت و از طریق این کش��ور می ت��وان کاالهای 

ایرانی را به اروپا صادر کرد.
به گزارش مهر، ابراهیم بهادرانی در دیدار هیات تجاری 
رومانی با فعاالن اقتصادی گفت: روابط اقتصادی ایران و 
رومانی به گذش��ته دور بازمی گردد و با سرعت متعادلی 
در مقاطع طوالنی از زمان پیش رفته، این در حالی است 
که در دو سال اخیر، به علت تحریم و پیوستن رومانی به 
اتحادیه اروپا، روابط دو کش��ور از مسیر تعیین شده خارج 

شده است.
دبیرکل اتاق بازرگان��ی و صنایع و مع��ادن تهران با 
تاکید بر اینک��ه فرصت های س��رمایه گذاری در ایران، 
پیش روی هی��ات تج��اری رومانی قرار گرفته اس��ت، 
افزود: با تغییر دولت در ایران و سیاست های تعاملی در 
عرصه بین المللی از سوی رییس جمهور، بهبود و توسعه 
روابط رومانی با ایران به سمت مثبت پیش رفته است؛ 
این در حالی اس��ت که زمانی که واردات و صادرات ما 
20 میلیارد دالر بوده، صادرات ای��ران به رومانی ۵00 
میلیون دالر بوده است، غیر  از نفت این میزان با رومانی 

تبادل کاالیی داش��ته ایم.
وی تصریح کرد: امروز واردات ایران به حدود 60 تا 70 
میلیارد دالر رسیده است و روابط تجاری ایران با رومانی 
به حدود ۵0 میلیون دالر رس��یده که یک دهم گذش��ته 
اس��ت. بنابراین باید این کاهش را جبران کرد و براساس 

برنامه ریزی صحیحی پیش رفت.
وی اظهار داشت: سابقه دیرینه سرمایه گذاری تجاری 
و صنعتی با رومانی وجود دارد و بازرگانان دو کشور تالش 
می کنند که روابط گذش��ته را بهبود داده و توسعه روابط 

را شاهد باشیم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: 
خرمای ایران با بسته بندی امارات
 به کشورهای دیگر صادر می شود

سال گذش��ته صادرات خرمای خوزستان 61 هزار تن 
بوده است، استان خوزس��تان رتبه اول صادرات خرما را 
دارد و افزایش تولید موجب رونق در صادرات خواهد شد. 
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان گفت: 

تولید خرما در سال جاری افزایش پیدا کرده است. 
کیخس��رو چنگلواری در گفت وگو با ایلنا، در رابطه با 
میزان تولید خرمای خوزستان در سال جاری اظهار کرد: 
تولید خرمای خوزستان سال گذشته 189 هزار تن بوده 
است و در سال جاری انتظار می رود نزدیک به 190 هزار 

تن خرما برداشت شود. 
وی با تاکید بر اینکه تولید خرما در سال جاری افزایش 
داشته اس��ت، افزود: در سال گذش��ته صادرات خرمای 
خوزستان 61 هزار تن بوده است، استان خوزستان رتبه 
اول صادرات خرما را دارد و افزایش تولید موجب رونق در 

صادرات خواهد شد. 
چنگلواری در ادامه افزود: خرمای تولید شده در استان 
خوزس��تان به کش��ورهایی نظیر مالزی، روسیه، ترکیه، 

آلمان صادر می شود. 
وی گفت: مشکلی که خرمای صادراتی دارد این است 
که به صورت فله ای و بدون بسته بندی صادر می شود که 
همین امر موجب سوء اس��تفاده برخی کشورهای عربی 
مانند امارات ش��ده اس��ت، به طوری که خرمای ایران با 
بسته بندی همان کشور به کش��ورهای دیگر صادر شده 

است. 

ضعف مدیریتی 
در مناطق آزاد جدی است

دبیر ش��ورای عالی مناط��ق آزاد ووی��ژه اقتصادی با 
بیان اینکه قانون معافیت ه��ای پنجگانه، محدودیت ها 
درمناطق آزاد را به حداقل می رس��اند گفت: با اجرای 
بوروکراس��ی تک پنج��ره می توان فضای کس��ب و کار 
مطلوب در مناط��ق آزاد ایج��اد ک��رد. درمناطق آزاد 
پنج قان��ون مهم وج��ود دارد ک��ه محدودیت ه��ا را به 
حداقل می رس��اند که ش��امل قانون معافیت ازمالیات، 
حقوق گمرکی، کار، قانون پول وبانک وویزا است، این 
معافیت ها فضایی می سازد که با اجرای بوروکراسی تک 
پنجره می توان فضای کسب وکار مطلوب دراین مناطق 
ایجاد ش��ود. س��رمایه گذار خارجی یک قان��ون جلب 
حمایت دارد، بستر دیگر دراین راستا فضای کسب وکار 

اس��ت که باید مورد توجه قرار گیرد. 
دبیرشورای عالی مناطق آزاد کشور اضافه کرد: مناطق 
آزاد پل ارتباط اقتصادی ایران با همس��ایگان محس��وب 
می شوند به نوعی که فقط بازار تقاضای گاز طبیعی برای 
همسایگان ایران روزی 200 میلیون متر مکعب است که 
این میزان برای کشور می تواند س��االنه 2۵ میلیارد دالر 

درآمدزایی داشته باشد. 
وی با اشاره به چشم انداز روشن توسعه با کشورهای 
همس��ایه در آینده و جذب گردش��گری سالمت از این 
کشورها نیز گفت: باید آژانس توریسم درمانی در کشور 
برای پذیرش بیماران راه اندازی شده و بیمارستان های 
مورد نظر نیز تجهیز ش��وند. ابتدا برای پذیرش بیماران 
از کشور همس��ایه عراق، باید دفاتر توریستی در استان 
ایالم راه اندازی شده و هماهنگی های الزم جهت اعزام 
بیم��ار از در من��زل و مراقبت های اولیه بع��د از درمان 

انجام شود. 
معاون رییس جمهوری با اشاره به اینکه توسعه توریست 
درمانی جذب گردشگری سالمت نیازمند توانمندی های 
پزش��کی، تکنولوژی ه��ای روز، اس��تانداردهای جهانی، 
اقتصاد درمان و هزینه های درمانی است، افزود: ایران در 
همه موارد نسبت به کشورهای همس��ایه و خاورمیانه از 

توانمندی های بهتری برخوردار است. 

افزایش تسهیالت قرض الحسنه 
برای محکومین دیه

مدیرعامل صندوق تامین خس��ارت های بدنی، مصوبه 
دیروز دولت برای افزایش سقف تسهیالت قرض الحسنه 
برای محکومین دیه در جرایم غیرعم��د را به نفع جامعه 
ارزیابی ک��رد و گفت: این مصوبه به طور غیرمس��تقیم به 

منابع صندوق کمک می کند. 
علی جباری در گفت وگو با ف��ارس، در مورد مصوبه 
هیات دولت درخصوص افزایش سقف فردی تسهیالت 
قرض الحس��نه برای محکومین دیه در جرایم غیرعمد 
اظهار داش��ت: با توجه به اینکه پرداخت دیه براس��اس 
قانون به صورت یوم االدا اس��ت، به محض اینکه دادگاه 
رأی را صادر می کند باید دیه پرداخت شود. در گذشته 
اعطای تس��هیالت به محکومان جرای��م غیر عمد کمتر 
بود اما این مصوبه کمک خوبی به این اش��خاص اس��ت 
زیرا خیل��ی از افرادی ک��ه در زندان هس��تند به دلیل 
قتل غیرعمد یا موارد مشابه و نداش��تن توان پرداخت 
دیه س��ال ها مجبورند در زندان باش��ند ک��ه با افزایش 
تس��هیالت این بخش فرد محکوم می توان��د به جامعه 
برگ��ردد و ب��ا انج��ام کار این تس��هیالت را ب��ه دولت 

بازپرداخت کند. 
به گفته وی، مصوبه اخیر هی��ات دولت اقدام خوبی 
اس��ت که به نف��ع جامع��ه و زندانیان اس��ت و مزایای 

اجتماعی دارد. 
جب��اری تصریح ک��رد: مأموریت صن��دوق، حمایت از 
زیان دی��دگان حوادث رانندگی اس��ت و س��ال گذش��ته 
ورودی های منابع صندوق 600 میلیارد و هزینه صندوق 
700 میلیارد تومان بوده اس��ت که مصوبه دولت قطعا به 

منابع صندوق هم کمک خواهد کرد. 
گفتنی است که تصویب هیات وزیران با توجه به افزایش 
مبلغ دیه، س��قف فردی تس��هیالت قرض الحس��نه برای 

محکومین دیه در جرایم غیرعمد افزایش یافت. 
دبیرشورای عالی مناطق آزاد کشور اضافه کرد: مناطق 
آزاد پل ارتباط اقتصادی ایران با همس��ایگان محس��وب 
می شوند به نوعی که فقط بازار تقاضای گاز طبیعی برای 
همسایگان ایران روزی 200 میلیون متر مکعب است که 
این میزان برای کشور می تواند س��االنه 2۵ میلیارد دالر 

درآمدزایی داشته باشد. 
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كمبود منابع مالى مهم ترين دليلى است 
كه مسئوالن دولتى براى توجيه درجا زدن 
ــهر فرودگاهى امام خمينى از آن  ساخت ش
ــوى ديگر ماجرا برخى  نام مى برند،  اما در س
ــرد ضعيف دولت  نمايندگان مجلس عملك
ــدن احداث اين  ــل واقعى طوالنى ش را عام

پروژه مى دانند. 
ــال  ــام خمينى از س ــرودگاه ام ــرح ف ط
1345با پيشنهاد سازمان بين المللى هوايى 
ــورد، طرحى كه  ــورى (ايكائو) كليد خ كش
ــال 83 با حواشى  سرانجام فاز اول آن در س
ــنهاد ايكائو در  زيادى به افتتاح رسيد. پيش
ــه فرودگاهى  ــران اين بود ك آن زمان به اي
ــتفاده از توان ترانزيتى ايران  مجهز براى اس
ــود، اما فرودگاه  بين اروپا و آسيا ساخته ش
ــت از  ــاح فاز اولش، توانس ــا با افتت امام تنه
ــيرهاى  ــافران مس ــى مس ــده جابه جاي عه
بين المللى برآيد اما دولت  نتوانست در اين 
ــرانجام  مدت فازهاى ديگر فرودگاه را به س
ــئوالن دولت  ــاند و نخستين اقدام مس برس
ــات اجرايى  ــريع عملي جديد در زمينه تس
ــت  ــرودگاه امام خمينى، بازگش ــعه ف توس
ــيرازيان به عنوان مجرى  دوباره غالمرضا ش
ــال  ــعه فرودگاه امام در آذرماه س طرح توس
ــمارى از مسئوالن  ــته بود. اگرچه ش گذش
ــان اين  ــازى و كارشناس وزارت راه و شهرس
ــد، اما برخى  ــه فال نيك گرفتن انتصاب را ب
ــدام را باعث و  نمايندگان مجلس همين اق
ــكالت توسعه فرودگاه مذكور  بانى همه مش

ارزيابى مى كنند. 

«صندوق - پروژه» و «اوراق 
مشاركت» به جاى فاينانس

ــت كه  ــى از راهكارهايى اس فاينانس يك
ــع مالى پروژه ها در  همواره براى تامين مناب
نظر گرفته مى شود. اين راهكار پس از تحريم 
نفتى ايران و بلوكه شدن پول هاى حاصل از 
ــورها به خصوص چين  ــت، در برخى كش نف
ــرار گرفته، از اين  بيش ازپيش مورد توجه ق
ــعه  ــس به عنوان گزينه اصلى توس رو فاينان
فرودگاه امام و احداث شهر فرودگاهى مورد 
ــود، اما يكى از  ــئوالن وزارت راه ب توجه مس
ــعه فرودگاه  اعضاى هيات مجرى طرح توس
امام خمينى  چندى پيش در گفت وگو با ايلنا 
اعالم كرد، طبق قانون اجازه جذب فاينانس 

را براى توسعه فرودگاه امام نداريم. 

حميد ميرخانى، با بيان اينكه چند شركت 
خارجى از كشورهاى فرانسه، آلمان، چين، 
مالزى و تركيه براى سرمايه گذارى در طرح 
توسعه شهر فرودگاهى ابزار تمايل كرده اند، 
ــت كه به دليل  اظهار كرد: اين در حالى اس
آنكه در بودجه امسال وزارت راه و شهرسازى 
براى فرودگاه امام فاينانس پيش بينى نشده، 
بنابراين طبق قانون اجازه جذب سرمايه از 

طريق فاينانس را نداريم. 
ــه  ــم ب ــه مجبوري ــان اينك ــا بي وى ب
ــم، اجازه  ــى بگويي ــرمايه گذاران خارج س
ــتفاده از فاينانس را نداريم، تصريح كرد:  اس
ــه انتخاب  ــرمايه گذاران از طريق مناقص س
مى شوند و در اين زمينه يك جدول ارزيابى 
ــده كه فاكتورهاى انتخاب  تهيه و تدوين ش

شركت بر تر در آن ديده شده است. 
ــازى از  ــاه  جارى وزير راه و شهرس اوايل م
ــم «صندوق- پروژه» براى توسعه  مكانيس
ــت: اين فرودگاه  ــام نام برد و گف فرودگاه ام
ــاركت توسعه  همچنين از طريق اوراق مش
ــان اينكه مجموعه  ــد. آخوندى، با بي مى ياب
ــدى آن  ــر از 15 درص ــام كمت فرودگاه ام
ــد، افزود: باوجود  ــت كه بايد باش چيزى اس
ــى، دولت تدبير و اميد  تمامى تنگناهاى مال
ساز و كارى براى مشاركت بخش خصوصى 
ــت اجرا  از طريق «صندوق-پروژه» در دس
ــانى  ــى دو ماه آينده اطالع رس دارد و تا يك
ــود و عمليات  ــام مى ش ــه انج در اين رابط
ــم  ــعه فرودگاه امام با مكانيس اجرايى توس

«صندوق - پروژه» و همچنين انتشار اوراق 
مشاركت انجام خواهد شد. 

اصغر فرشباف، كارشناس ارشد حمل ونقل 
هوايى در گفت وگو با «فرصت امروز» با تاكيد 
بر اينكه وضعيت فرودگاه ها پيچيده بوده و با 
بخش مسكن متفاوت است، درباره استفاده 
از مكانيسم «صندوق-پروژه» براى طرح هاى 
ــعه اى در فرودگاه ها گفت: واقعيت آن  توس
است كه ابهامات صندوق پروژه در فرودگاه ها 
ــردم در اين  ــوان مثال، م ــت، به عن زياد اس
صندوق ها به چه نحوى بايد سرمايه گذارى 
كنند و اينكه سود اين سرمايه گذارى به چه 

نحوى برگردانده خواهد شد. 
ــات  ــر از ابهام ــى ديگ ــزود: يك وى اف
ــت.  «صندوق- پروژه» چگونگى اداره آن اس
ــا در قالب چه  ــوى ديگر، اين صندوق ه از س
ــوند و در چه قالبى  پروژه هايى تعريف مى ش
فعاليت خواهند كرد. در اين رابطه بايد مشخص 
شود، بخش خصوصى، نيمه خصوصى يا دولت 
در اين صندوق ها فعاليت مى كنند. وى با تاكيد 
بر اينكه نقاط مبهم مكانيسم «صندوق-پروژه» 
زياد است، خاطرنشان كرد: طرح هاى زيادى 
درباره تامين منابع مالى پروژه هاى حمل ونقل 
ــده، اما به نتيجه نرسيده  تعريف و اجرايى ش

است. 
ــد حمل ونقل گفت: بايد  ــناس ارش كارش
ــروژه» كندوكاو كرد كه  درباره «صندوق-پ
ــت و اينكه آيا اين الگو مى تواند  قضيه چيس
ــر مثبتى به  ــاى فرودگاهى اث براى طرح ه

همراه داشته باشد يا خير. 

اراده اى براى ساخت شهر 
فرودگاهى وجود ندارد

در حالى كه دولت ها به سرانجام نرسيدن 
ــارات و  ــام را نبود اعتب ــرودگاه ام ــروژه ف پ
سرمايه عنوان مى كنند، نمايندگان مجلس 
طوالنى شدن توسعه فرودگاه امام خمينى و 
ــهر فرودگاهى را متوجه عملكرد دولت و  ش

وزارت راه و شهرسازى مى دانند. 
يكى از اعضاى كميسيون عمران مجلس 
ــاخت  ــت كه اراده اى براى س بر اين باور اس
ــهر فرودگاهى امام خمينى  وجود ندارد.  ش
احمد جبارى، در گفت وگو با «فرصت امروز» 
ــه موقعيت جغرافيايى  اظهار كرد: با توجه ب
ــرق  ــور و همچنين مراكز جمعيتى ش كش
ــى ترجيح  ــركت هواپيماي ــيا و اروپا، ش آس
ــور كنند،  ــران عب ــمان اي ــد از آس مى دهن
ــت و هزينه  ــاظ وق ــه لح ــن كار ب ــرا اي زي

به نفع آنهاست. 
ــاس  ــه بر همين اس ــاره به اينك ــا اش وى ب
قانون گذار در برنامه پنجم توسعه پيش بينى 
كرده تا فرودگاه امام خمينى به هاب منطقه 
ــون برنامه  ــود، تصريح كرد: در قان تبديل ش
پنجم توسعه تكليف شد، شهر فرودگاهى در 
ــود، اما  كنار فرودگاه امام خمينى  احداث ش
در حالى ماه هاى پايانى برنامه مذكور را پشت 
سر مى گذاريم كه هنوز استارت اين پروژه هم 

نخورده است. 
ــعه فرودگاه  ــان اينكه براى توس وى با بي
ــاالنه  امام خمينى به صورت قطره چكانى س
ــاص مى يابد، بيان  20ميليارد تومان اختص

ــت كه اعتبار موردنياز  كرد: اين در حالى اس
ــعه اى فرودگاه  براى اجراى طرح هاى توس

امام حدود 600 ميليارد تومان است. 
ــس  مجل ــران  عم ــيون  ــو كميس عض
ــان كرد: در قانون بودجه آمده كه  خاطر نش
منابع مورد نياز براى احداث شهر فرودگاهى 
ــاركت و فاينانس  امام خمينى از محل مش
تامين شود، اينكه برخى از دوستان وزارت 
ــد در قانون بحث  ــازى مى گوين راه و شهرس
ــده، درست نيست.  فاينانس پيش بينى نش
ــه چنانچه  ــى را دارد ك ــس اين آمادگ مجل
ــكلى در اين زمينه وجود دارد دولت يا  مش
ــازى اليحه يا پيشنهادى را  وزير راه و شهرس

ارائه كنند تا آن را برطرف كنيم. 
ــاركت  ــد: در قانون مش جبارى يادآور ش
مى توان از شريك داخلى و خارجى استفاده 
ــرمايه گذاران در سود و زيان پروژه  كرد و س
ــت كه  ــتند، اين درحالى اس ــريك هس ش

فاينانس با مشاركت تفاوت دارد. 
ــرودگاه  ــعه ف ــاره به اينكه توس وى با اش
ــهر فرودگاهى در  امام خمينى و احداث ش
ــد، گفت: با توجه به  حوزه فاينانس مى گنج
شرايط خاص و ژئوپلتيك كشور و موقعيت 
جغرافياى آسمان ايران، قانون گذار در اين 
زمينه دولت را مكلف كرده و اختيارات الزم 
ــرمايه گذارى بخش خصوصى و  را درباره س

فاينانس به دولت داده است. 
ــن زمينه  ــه دولت در اي ــا بيان اينك وى ب
ــته، سنگاپور، تركيه  عملكرد مناسبى نداش
و امارات را كشورهاى موفق در پروسه تبديل 
ــت حمل ونقل هوايى  ــاب منطقه صنع به ه
معرفى كرد و افزود: اين كشورها با تمهيداتى 
به هاب منطقه تبديل شده اند و توانسته اند 

در اين زمينه با ساير كشورها رقابت كنند. 
عضو كميسيون عمران مجلس، با بيان اينكه 
اگر فرودگاه امام به هاب منطقه تبديل مى شد، 
ــارى از محل ترانزيت هوايى و  از درآمد سرش
خدمات فرودگاهى برخوردار مى شديم، تاكيد 
كرد: در واقع با گره زدن منابع جهانى با امنيت 
كشور جايگاه ايران را در حوزه بين المللى ارتقا 
مى داديم و اگر فرودگاه امام هاب منطقه شود، 
به اين راحتى نمى توانستند در اين حوزه ما را 
تحريم كنند. بنابراين، دوستان مجموعه وزارت 
ــازى مى گويند كه فاينانس ديده  راه و شهرس
نشده، درست نيست و قانون گذار پيش بينى 
ــل مى توانيم  ــوزه حمل ونق ــه در ح كرده ك

فاينانس كنيم. 
جبارى با بيان اينكه فرض كنيم، اين گونه 
ــنهاد الزم را در  ــد پيش ــد وزير مى توان باش
ــد، تصريح كرد:  اين باره به مجلس ارائه كن
دوستان در دولت بايد هر چه زودتر نسبت 
به احداث شهر فرودگاهى اقدام كنند و اين 

كار يك اراده قوى مى خواهد. 
ــئله  ــت اصلى اين مس ــد: عل وى يادآور ش
مجريانى است كه از سوى وزير راه و شهرسازى 
ــم اراده اى  ــر مى كن ــود و فك ــاب مى ش انتخ
ــهر فرودگاهى و توسعه  ــت پروژه ش قوى پش
فرودگاه امام خمينى وجود ندارد. اين در حالى 
ــت  ــت كه اواخر قانون برنامه پنجم را پش اس
سر مى گذاريم و برنامه ششم توسعه در حال 
تدوين است و اميدوارم دولت تكليف قانونى را 

انجام دهد. 

شهر فرودگاهى 8 ميليارد دالر 
سرمايه مى خواهد 

ــعه  ــرى كنونى طرح توس ــه مج به گفت
ــدود 26 تا 30  ــى ح ــام خمين فرودگاه ام
ــا 8 ميليارد دالر)  ــارد تومان (7 ت هزار ميلي
ــى  ــهر فرودگاه ــراى ش ــرمايه گذارى ب س
ــا  ــيرازيان ب ــت. ش ــاز اس ــى ني امام خمين
ــت  ــت كلى اين اس ــر اينكه سياس تاكيد ب
ــازها  ــاى عمرانى و ساخت و س كه فعاليت ه
ــط بخش خصوصى در قالب مشاركت  توس
 PPP ــاركت هاى ــود، از مش ــام ش انج
ــى)،  ــى و عموم ــاركت بخش خصوص (مش
ــال)  ــردارى- انتق ــاخت- بهره ب BOT (س
ــال)  نتق ا ــاخت-اجاره-  (س  BLT
ــعه  ــراى توس ــى ب ــكال قانون ــوان اش به عن
ــى  فرودگاه ــهر  ش و  ــام  ام ــرودگاه  ف

نام برده است. 

روش هاى نوين تامين سرمايه براى تكميل فرودگاه امام

فرودگاه سازى با «صندوق - پروژه» تامين مالى مشكل اصلى پروژه هاى 
عمرانى كشور

در شرايط فعلى كه اقتصاد كشور با شرايط تحريم مواجه است 
وضعيت به گونه اى است كه بودجه كافى براى تكميل پروژه هاى 
كشور به طور كلى و پروژه هاى عمرانى به طور اخص وجود ندارد. 
از سوى ديگر هزينه هاى جارى به طور ساالنه رشد  و مشكل را 
مضاعف مى كند. در حال حاضر حدود سه هزار پروژه عمرانى 
ناتمام در كشور داريم كه بودجه كافى براى تكميل تمام اين 
طرح ها در اختيار نداريم. بنابراين اگر امروز تصميم بگيريم كه 
ــور شروع نكنيم و تمام تمركز و  هيچ پروژه جديدى را در كش
توان مالى خود را براى تكميل اين طرح هاى ناتمام به كار بگيريم 
15 تا 20 سال طول مى كشد تا اين طرح ها به بهره بردارى برسد.  
ما كشور پهناورى داريم، بنابراين نياز ما به راه بسيار باالست و 
طبيعتا هزينه هاى زيادى را هم بايد براى اين كار كنار بگذاريم. 
راه هاى كشور بايد به صورت شبكه اى و بزرگراهى ساخته شود 
ــت. پس نخست بايد يك مهندسى  كه قطعا كار دشوارى اس
دوباره روى پروژه هاى عمرانى كشور صورت گيرد، دوم اينكه با 
برنامه ريزى هدفمند و اولويت بندى مناسب مشكل محدوديت 
مالى و بودجه اى را پشت سر بگذاريم. بنابراين با ايجاد همراهى 
و همدلى در كشور به جاى بهانه گيرى هاى بيجا مى توانيم بر 
اين مشكالت فائق آييم.  در رابطه با به تعويق افتادن پروژه آزاد 
راه تهران –شمال چند نكته اساسى وجود دارد كه بايد به آنها 

توجه كرد: 
ــه بنياد  ــن پروژه ب ــت اجرايى اي ــه مديري ــه اول اينك نكت
ــت و بنياد هم  ــالمى واگذار شده اس مستضعفان انقالب اس
ــته به تعهدات خود به طور كامل عمل كند. شايد اگر  نتوانس
ــد كه اين پروژه به بخش  از همان ابتدا شرايطى فراهم مى ش
خصوصى واگذار مى شد، اكنون چنين شرايطى پيش نمى آمد.

ــكافتن قلب البرز كار بسيار  نكته دوم اين است كه واقعا ش
دشوارى است و شايد از ابتدا بهتر بود در مورد اين پروژه تامل 
بيشترى صورت مى گرفت. فرض كنيم كه اين پروژه به اتمام 
رسيد و مى توان از آن بهره بردارى كرد؛ سوال اصلى اينجاست 
كه اين پروژه چه محدوده اى از جغرافياى شمال كشور را تحت 
پوشش قرار مى دهد؟ آيا بهتر نبود به جاى تعريف اين پروژه 
همان راه هاى موجود (جاده هراز و چالوس) را توسعه مى داديم 
و به بزرگراه تبديل مى كرديم؟ شايد در اين صورت هزينه هاى 

بسيار كمترى نسبت به ساخت آزاد راه صرف مى شد. 
نكته سوم به مسئله تامين مالى اين پروژه برمى گردد. نبود 
اعتبارات كافى نه تنها در ارتباط با اين طرح، بلكه در خصوص 
ــئله اصلى است.  ــور مس اجراى تمام پروژه هاى عمرانى كش
ــرايط تحريم به سر مى برد و با  در حال حاضر كه كشور در ش
محدوديت هاى زيادى مواجه است بايد بودجه كشور به نحوى 

هدفمند مديريت شود تا بهترين نتيجه حاصل گردد. 
بنابراين در شرايطى كه قطعات يك و چهار اين پروژه تكميل 
نشده و قطعات دو و سه آن نيز هنوز شروع نشده است بهترين 
ــه از همين راه موجود  گزينه اين است كه براى قطعه دو و س
ــتفاده كنيم  و با افزودن دو باند به جاده فعلى و ارتباط آن  اس

به قطعات يك و چهار آزادراه مشكل اين پروژه را حل كنيم. 

تسهيالت مسكن منطقه اى شود
ــذب توان مالى  ــيون صنايع گفت: ج يك عضو كميس
ــروج از ركود در  ــى براى خ ــش خصوصى كمك خوب بخ
بخش مسكن است.به گزارش ايسنا، بهروز نعمتى گفت: 
ــروش اوراق در بازار رهن  ــكن و ف صندوق پس انداز مس
ثانويه شيوه خوبى براى جذب نقدينگى بخش خصوصى 

و تزريق اين نقدينگى به بخش مسكن است.
ــتار پرداخت تسهيالت  ــدآباد خواس نماينده مردم اس
ــزود: پرداخت  ــد و اف ــه اى ش ــورت منطق ــكن به ص مس
تسهيالت در كالنشهرها و شهرهاى بزرگ بايد به صورت 
ــرايط  ــه براى برون رفت از ش ــود، البت منطقه اى انجام ش
ــهيالت  ركودى معافيت هاى مالياتى در كنار افزايش تس
ــار فاقد مسكن  ــيوه خوبى براى حمايت از اقش مسكن ش

است.
اين عضو كميسيون صنايع راه اندازى صندوق پس انداز 
ــى خانواده ها براى  ــوان مال ــكن را موجب افزايش ت مس
ــت و افزود: راه اندازى اين صندوق ها  خريد مسكن دانس
ــرط آنكه اعتبارات اختصاص يافته  ايده خوبى است به ش
به بخش مسكن در كالنشهرها و شهرهاى بزرگ رسوب 
ــتان ها از  ــتان ها و شهرس ــهم اس ــد، به بيان ديگر س نكن
ــهيالت صندوق پس انداز مسكن بايد مشخص شود و  تس
ــقف در كالنشهر تهران و شهرهاى  در چارچوب همين س

بزرگ تسهيالت مسكن پرداخت شود.

با وام 80 ميليونى در يك روستا 
مى توان خانه خريد

ــد مى دانم صندوق  ــيد پژويان با بيان اينكه بعي جمش
زمين و ساختمان طرح موفقى باشد، گفت: وقتى قيمت 
ــابه با هم  ــا متراژ مش ــم در يك كوچه ب ــه كنار ه دو خان
متفاوت است، چگونه مى توان اين كاال را در بازار سرمايه 

عرضه كرد.
ــا بيان  ــناس اقتصادى ب ــن كار ش ــزارش ايلنا، اي به گ
ــت  ــاختمان ايده جديدى نيس اينكه صندوق زمين و س
ــردد، ادامه داد:  ــش برمى گ ــال پي ــابقه آن به 15 س و س
ــرمايه دنيا هنگامى خانه اى  ــتم بانكى و بازار س در سيس
ــه خانه  ــد ك ــك به فروش مى رس ــورس و بان از طريق ب
ــت و تنها مالكيت در  ــخص اس موجود و قيمتش هم مش
ــود، هر چند اين  بازار سرمايه به متقاضيان واگذار مى ش
ــتم ضعف هايى دارد، اما در سيستم صندوق زمين  سيس
ــت، به فروش  ــاختمان خانه اى كه ساخته نشده اس و س

مى رسد.
ــهيالت 80  ــاره به تس ــناس اقتصادى با اش اين كار ش
ــداز گفت: مگر  ــدوق پس ان ــى و طرح صن ميليون تومان
ــد از هزينه خريد يك خانه  80 ميليون تومان چند درص
ــون تومانى  ــت،  بنابراين وام 80 ميلي ــهر اس در مركز ش
ــهر ها ندارد.وى  ــدن مردم كالنش تاثيرى در خانه دار ش
ــون تومانى مى توان  ــهيالت 80 ميلي با بيان اينكه با تس
ــهيالت تنها  ــد،  گفت: اين تس ــتا خانه دار ش در يك روس
ــط با متراژ پايين در  مى تواند براى خريد يك خانه متوس
ــد، اما متقاضيان مى توانند با  شهرستان ها تاثير گذار باش

اين وام در يك روستا خانه خوبى بخرند.

بدهكارى 1000 ميليارد تومانى
 وزارت راه به پيمانكاران 

دبير انجمن شركت هاى راهسازى با بيان اينكه مصرف 
آسفالت براى نگهدارى راه ها در سال جارى به يك چهارم 
ــت، گفت: مى توان با دريافت عوارض  سال 84 رسيده اس
ــاخت و  ــا و اختصاص مبلغى از پول بنزين، س از خودروه

نگهدارى راه ها را توسعه داد.
ــه پيمانكاران در  به گزارش مهر، على آزاد با بيان اينك
سال 84، براى روكش و نگهدارى راه ها 28 هزار ميليون 
ــال حاضر اين  ــد، افزود: در ح ــفالت مصرف كردن تن آس
ــانگر كاهش  ــيده است كه نش ــش هزار تن رس رقم به ش

پروژه هاى عمرانى در كشور است.
ــكاران به اين  ــان اينكه كاهش مطالبات پيمان وى با بي
ــور كاهش  ــت كه حجم كارهاى عمرانى در كش دليل اس
يافته است، بيان كرد: در حال حاضر مطالبات پيمانكاران 
فروكش كرده و وزارت راه و شهرسازى يك هزار ميليارد 

تومان به پيمانكاران بدهكار است.
دبير انجمن شركت هاى راهسازى با تاكيد بر اينكه بايد 
براى تشويق حضور پيمانكاران و رونق راهسازى عوارض 
ــول بنزين  ــد مبلغى از پ ــرد: باي ــود، اظهار ك دريافت ش
به عنوان عوارض براى ساخت ونگهدارى راه ها اختصاص 
يابد. همچنين مى توان از كاميون هاى بارى به ازاى وزن 

بار و فاصله، عوارض دريافت كرد.

بازهم حادثه براى هواپيماى مالزيايى
ــزى به دليل  ــوط هوايى مال ــاى متعلق به خط هواپيم

نقص فنى مجبور به فرود اضطرارى شد.
ــماره MH198 متعلق به  ــنا، پرواز ش به گزارش ايس
خطوط هوايى مالزى كه فرودگاه بين المللى كواالالمپور 
ــهر حيدرآباد هند ترك كرده بود به دليل  را به مقصد ش
نقص فنى مجبور به بازگشت به فرودگاه كواالالمپور شد.

ــر حمل و نقل مالزى در گفت وگو با  ليو تيونگ الى، وزي
ــق اداره حمل و نقل مدنى مالزى  خبرنگاران گفت: از طري
ــل بروز نقص  ــت كه اين هواپيما به دلي ــده اس متوجه ش
ــتم خلبان خودكار (اتوپايلوت) به فرودگاه  فنى در سيس

كواالالمپور بازگشته است.
ــتى هدايت  ــور دس ــرد: هواپيما به ط ــح ك وى تصري
ــت، اما خلبان هواپيما تشخيص داده است تا  مى شده اس
براى جلوگيرى از بروز حادثه احتمالى و به منظور حفظ 
ــور بازگردد.وى  ــافران به كواالالمپ امنيت هواپيما و مس
ــده مبنى بر فرود اضطرارى هواپيما به  شايعات منتشر ش
ــرده و گفت: چنين  ــن بنزين آن را رد ك دليل آتش گرفت
چيزى اصال صحت ندارد و نقص سيستم خلبان خودكار 

تنها دليل فرود اضطرارى هواپيما بوده است.

خبر كوتاه

خبر

يادداشت

59

بهنام آزاد مهندس على آزاد
دبير انجمن شركت هاى راه سازى ايران

با تصويب هيات دولت بدهى هاى قانونى 
وزارت راه وشهرسازى تسويه مى شود.

ــه  ــا، هيات وزيران در جلس به گزارش ايلن
93/6/16 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاى 
امور اقتصاد و دارايى و راه وشهرسازى ومعاونت 
برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور 
ــتناد بندر تبصره 3 ماده واحده قانون  و به اس
ــور موافقت كرد  بودجه سال 1393 كل كش
ــازى  ــى وزارت راه وشهرس ــاى قانون بدهى ه
ــعه زيربناهاى حمل  ــاخت وتوس (شركت س
ونقل كشور مديريت ساخت وتوسعه راه هاى 
ــان رضوى) به اشخاص حقيقى  استان خراس
ــقف چهارصدميليارد  وحقوقى و تعاونى تا س
ــازى با بدهى  ــالم وزير راه وشهرس ريال با اع
همان اشخاص بابت اقساط واگذارى به صورت 

جمعى-خرجى تسويه شود.
ــت برنامه ريزى و  ــاس معاون ــن اس بر اي
ــورى طبق  ــردى رييس جمه نظارت راهب
توضيحات ذيل جدول 8 قانون بودجه سال 

ــبت به ابالغ ومبادله  ــور نس 1393 كل كش
ــورد تاييد وزير  ــادل ارقام م موافقتنامه مع

امور اقتصاد و دارايى اقدام مى كند.
ــده،  ــويه ش ــادل مبلغ تس همچنين مع
ــر  ــرمايه اى در دفات ــه س ــاب اندوخت حس
ــتانكار و با رعايت  ــركت هاى ذى ربط بس ش
ــرمايه  ــاب س مقررات قانونى مربوط به حس
ــود اين  ــور مى ش ــركت منظ ــت در ش دول
ــوب نمى شود و مشمول  مبالغ درآمد محس
ــاس اين مصوبه با اعالم  ماليات نيست. براس
ــركت دولتى ذى ربط، اقدام  ذى حساب ش
ــاب در  ــب مورد براى اعمال حس الزم حس
ــويه  ــازى (تس ــازمان خصوصى س دفاتر س
ــور  ــخاص) وخزانه دارى كل كش بدهى اش
ــى- خرجى)براى  ــكاس عمليات جمع (انع
انعكاس مبالغ تسويه شده معمول مى شود. 
ــوى  ــخ 93/6/20 از س ــن مصوبه در تاري اي
ــده  ــورى ابالغ ش ــاون اول رييس جمه مع

است.

موافقت دولت با تسويه 
بدهى هاى وزارت راه وشهرسازى
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با توجه ب��ه افزایش جمعیت 
و محدودی��ت مناب��ع غذایی و 
نیاز روزافزون به رفع گرسنگی 
فیزیولوژی و س��لولی، موضوع 
تامی��ن غذا و س��امت افراد در 
کان��ون توج��ه دولت ه��ا قرار 
گرفت��ه اس��ت. این موض��وع تا 
جایی اهمی��ت یافته که چندی 
پیش نش��ریه نیوزوی��ک از غذا 
به عنوان »س��اح« در آینده ای 
نزدیک خبر داد. به این ترتیب 
برخ��ورداری از تکنولوژی ها و 
فناوری ه��ای ق��وی در بخش 
صنای��ع و مواد غذای��ی افزون بر 
داشتن منابع تامین محصوالت 
غذای��ی، می تواند هر کش��وری 
را در مقاب��ل تهاجم ه��ا حفظ 
کن��د، هرچن��د کش��ور م��ا در 
این زمین��ه با داش��تن فناوری 
و مناب��ع علمی مناس��ب، هنوز 
ان��در خم ی��ک کوچه اس��ت و 
در انته��ای قافل��ه پیش��رفت 
قرار دارد. بر همین اس��اس و با 
استفاده از پش��توانه های علمی 
و تخصصی قوی مراکز علمی و 
آموزشی )دانشگاه ها(، نخستین 
همای��ش تولی��د فرآورده های 
غذایی با مان��دگاری باال بدون 
م��واد افزودن��ی ش��یمیایی، 
توس��ط جمعی از اندیشمندان 
دانش��گاهی  متخصص��ان  و 
صنایع غذایی کش��ور با حضور 
مس��ئوالن دولتی در اسفندماه 

امسال برگزار خواهد شد. 

تجاریسازی
حلقهگمشدهصنایعغذایی

عل��ی مرتض��وی، ریی��س 
تولی��د  همای��ش  نخس��تین 
فرآورده های غذایی با ماندگاری 
باال، در نشست خبری در تبیین 
اهداف برگزاری ای��ن همایش 
گفت: تاش داری��م با برگزاری 
این همایش نگاه ه��ای تازه و نو 
در صنایع غذایی کش��ور ایجاد 
کرده و با نزدیک کردن صنعت 
ب��ه مراکز علم��ی و آموزش��ی 
دیدگاه ه��ای جدی��دی در این 

صنعت مهم پایه گذاری کنیم. 
وی با اش��اره به حلقه مفقوده 
و گمش��ده صنایع غذایی کشور 
اظه��ار ک��رد: تج��اری کردن 
دس��تاوردهای علم��ی غذایی 
در کش��ور یکی از مش��کات یا 
همان حلقه گمشده این صنعت 
به شمار می رود. با توجه به مزیت 
نس��بی اقلیمی و برخورداری از 
چهار فص��ل در کش��ور، باید از 
این مزی��ت بزرگ در راس��تای 
تجاری س��ازی  گس����ترش 
صنایع غذای������ی به خوب��ی 
بهره برداری کرد. صنایع غذایی 
شاید به ظاهر س��هم زیادی در 
اقتصاد ملی نداش��ته باش��د اما 

آمارها نش��ان می دهن��د که تا 
15 درصد در اشتغالزایی کشور 

نقش دارند. 

ضایعات35درصدی
محصوالتغذاییدرکشور

مرتضوی، چالش دیگر کشور 
در زمینه مواد غذای��ی را وجود 
ضایعات و پ��رت محصوالت از 
مزرعه تا سفره برشمرد و افزود: 
مشکل اصلی ما در حال حاضر 
پرت بس��یار زی��اد محصوالت 
غذایی از مزرعه تا س��فره است. 
آمار و ارقام نش��ان می دهند که 
ضایعات محص��والت غذایی در 
کش��ور ما معادل تغذی��ه 15 تا 
20 میلی��ون نفر اس��ت. از بین 
رفتن 35 درص��د از محصوالت 
کش��اورزی و هدر رفت��ن آن از 
چرخه تولید تا مصرف در کشور 
لزوم تغییر نگاه ها به این موضوع 

را بیشتر می کند. 
این کارش��ناس و متخصص 
صنایع غذای��ی و اظه��ار ک��رد: 
براس��اس آمار و ارق��ام، میزان 
ضایع��ات س��بزی و صیفی در 
حال حاضر در کشور تا 50درصد 
)نیمی از تولید( می رسد و پرت 
نان نیز بیش از 30 درصد اعام 
شده اس��ت. این در حالی است 
که طب��ق قان��ون چش��م انداز 
20ساله، در س��ال 1404 باید 
185 میلی��ون ت��ن غ��ذا صادر 
کنی��م، اما با گذش��ت یک دهه 
از اجرای این قان��ون هم اکنون 
س��االنه 45 میلیون تن غذا به 
ارزش پنج میلی��ارد دالر صادر 
می کنی��م. این میزان تا س��ال 
1400 خورشیدی باید به چند 
برابر افزایش یابد و دست کم به 

185 میلیون تن برسد. 
این اس��تاد دانش��گاه با بیان 
اینک��ه در دهه ه��ای آینده نیاز 
به غذا دو برابر خواهد شد، افزود: 

تغیی��رات آب وهوایی و کاهش 
ظرفیت های تولید از یک س��و و 
اجرای سیاس��ت های کان در 
راستای رشد جمعیت از سوی 
دیگ��ر تقاضا برای تهی��ه غذا را 
بیش��تر می کن��د. بنابراین اگر 
فکر اساس��ی برای رفع این نیاز 
انجام نشود، بحران گرسنگی در 

کشور حتمی خواهد بود. 

تروریسمغذاییبالیی
بدترازچالشهایطبیعی

وی ب��ه حادثه خی��ز ب��ودن 
ای��ران از نظر ش��رایط طبیعی 
و اقلیم��ی اش��اره و اظهار کرد: 
این موضوع توجه ویژه به تولید 
مواد غذایی با مان��دگاری باال را 
اجتناب ناپذیر می کند و در این 
همایش ارائه مقاله و گردهمایی 
متخصص��ان و فن شناس��ان 
صنایع غذای������ی می توان��د 
دس��تاوردهای قابل اتکای��ی به 
همراه داشته باش��د. مرتضوی 
از تروریس��م غذای��ی به عنوان 
مفهوم جدی��د در این حوزه نام 
برد و گفت: اف��زون بر چالش ها 
و بایای طبیعی، تامین و تهیه 
غذای س��الم در زمان جنگ و 
حم��ات تروریس��تی، یکی از 
موضوع های مهم برای کشور ما 
محسوب می ش��ود و ماندگاری 
غذا در چنین شرایطی اهمیت 
ویژه ای دارد. نگاه کش��ورهای 
جهان سوم به موضوع خوراک، 
رفع گرسنگی فیزیولوژی است 
درحالی که باید ای��ن نگاه را به 
رفع گرس��نگی س��لولی تغییر 
داد و ب��ه تولی��د ریزمغذی ها، 
ویتامین ها و ترکیبات مورد نیاز 

انسان توجه کرد. 
وی در زمین��ه اس��تفاده 
از افزودنی ه��ای ش��یمیایی 
در صنایع غذای��ی اظه��ار کرد: 
مص��رف ای��ن م��واد در جهان 

مشکات بسیاری را برای بشر 
امروز ب��ه وجود آورده اس��ت و 
کشورهای پیشرفته، به سمت 
کاه��ش آن و جایگزین کردن 
مواد طبیع��ی نگه دارنده پیش 
می روند. در ایران اگرچه منابع و 
مواد نگه دارنده طبیعی فراوان 
یاف��ت می ش��ود ام��ا همچنان 
صنایع غذای��ی م��ا ب��ه دالیل 
اقتصادی از این مواد اس��تفاده 

نمی کنند. 
این کارش��ناس و متخصص 
صنایع غذای��ی اف��زود: ب��رای 
نمون��ه، کش��ور ژاپ��ن از ایران 
گی��اه ش��یرین بیان می خ��رد 
تا با اس��تفاده از م��اده موثرآن 
)گلوک��ز ک��ه 150 براب��ر قند 
ارزش ش��یرین کنندگی دارد( 
در صنایع غذای��ی، محصوالتی 
با ماندگاری باال و طبیعی تولید 
کند یا کشورهای چین و حتی 
افغانستان از س��یر ایرانی برای 
مان��دگاری در صنایع غذای��ی 
بهره می برند درحالی که صنایع 
ما چنی��ن بهره برداری هایی را 

نمی کنند.
 باید در ای��ن همایش بخش 
علم��ی و صنعتی کش��ور را به 
این سو هدایت کنیم. ما دارای 
بانک ژنتیک گیاهی بسیار غنی 
هس��تیم و بای��د از آن به خوبی 

استفاده کرد. 
برگ��زاری  وی همچنی��ن 
همای��ش ی��اد ش��ده را گامی 
موثر برای جلب توجه بیش��تر 
مس��ئوالن کش��ور نس��بت به 
اهمیت غ��ذا دانس��ت و افزود: 
محققان و سرمایه گذاران باید 
به تولی��د انب��وه فرآورده های 
غذایی با مان��دگاری باال، حجم 
کم با انرژی زی��اد و مزه و طعم 
مناس��ب در کش��ور نگاه ویژه 
داشته باشند، البته شوربختانه 
کشور ما با داش��تن تکنولوژی 

ق��وی در تولی��د مواد غذایی و 
پژوهش��گران، فن شناس��ان و 
اس��تادان علمی در این زمینه 
از جای��گاه مناس��بی در جهان 

برخوردار نیست. 

ضایعاتموادغذایی
متولیخاصمیخواهد

محمد حسین عزیزی، دبیر 
علم��ی همای��ش روش ه��ای 
افزایش ماندگاری فرآورده های 
غذای��ی، در ادام��ه نشس��ت 
درخصوص اهمی��ت غذا گفت: 
براساس آمارهای بانک مرکزی 
و س��ازمان آمار کش��ور، به طور 
میانگین حدود 20 تا 25 درصد 
از درآم��د خانوارها در کش��ور 
برای تهیه غذا هزینه می شود. 
این مس��ئله البت��ه در مناطق 
ش��هری و روس��تایی بر حسب 
میزان درآمدها متفاوت است. 
به ه��ر روی غ��ذا مقوله مهمی 
اس��ت و تولیدکنندگان باید به 
ماندگاری و نگهداری آن توجه 

بیشتری کنند. 
وی نیز ب��ه می��زان ضایعات 
بسیار زیاد محصوالت کشاورزی 
و غذایی در کشور اشاره و اظهار 
کرد: این آمار و ارقام به میزانی 
اس��ت که در اقتصاد کشور نیز 
تاثیرگ��ذار اس��ت و دولت باید 
برای س��اماندهی و کاهش آن 
متول��ی خاصی تش��کیل دهد. 
تامی��ن امنیت غذای��ی وظیفه 
دولت هاس��ت و س��امت افراد 

جامعه در دل آن قرار دارد. 
این اس��تاد دانش��گاه یکی از 
دالیل وجود تقلب و کم فروشی 
در محص��والت و مواد غذایی را 
برخی نظارت ها و دخالت های 
نابج��ا دانس��ت و اف��زود: در 
برخ��ی م��وارد نظارت ه��ا و 
قیمت گذاری ها نادرست است 
و بر س��امت تولید مواد غذایی 
تاثی��ر می گ��ذارد. بنابرای��ن 
سازمان ها و ارگان های مربوطه 
بای��د در ای��ن زمین��ه کمک و 
نس��بت ب��ه کاه��ش ضایعات 

مواد غذایی تاش کنند. 
عزیزی ادام��ه داد: در بخش 
سالم سازی مواد غذایی نیز تمام 
کشورهای پیش��رفته به سمت 
استفاده از مواد اولیه و افزودنی 
طبیعی پی��ش می روند و ما هم 
باید این رویه را در پیش بگیریم. 
اجرای ای��ن کار ب��ا هماهنگی 
و تعام��ل س��ازمان های دولتی 
مربوطه و سازمان های مردم نهاد 

)NGO(  امکان پذیر است. 
گفتن��ی اس��ت نخس��تین 
همای��ش روش ه��ای افزایش 
ماندگاری فرآورده های غذایی 
بدون مواد افزودن��ی، در تاریخ 
12 و 13 اس��فندماه امسال در 

تهران بر گزار خواهد شد. 

درنشستخبریرییسهمایشروشهایماندگاریفرآوردههایغذاییمطرحشد

بحران غذایی در کشور حتمی است
دولتدرحالبررسیافزایشقیمتنان
قیمتهااصالحمیشوند

معاون اجرایی رییس جمهوری گفت: سازمان حمایت، 
وزارت جهاد، سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت و دیگر 

مراکز مرتبط در حال بررسی اصاح قیمت نان هستند. 
به گ��زارش ایلنا، محمد ش��ریعتمداری با بی��ان اینکه 
صنعت نان هر روز رو به رشد و شکوفایی است، اظهار کرد: 
تاش می کنیم پخت سنتی نان در کنار شیوه های جدید، 

روند خود را طی کند و از آن غافل نمی شویم. 
وی ادامه داد: در یک مقطع زمانی در دولت قبل بحث 
یاران��ه نان به ص��ورت غیرمس��تقیم تبدیل ب��ه پرداخت 
مس��تقیم یارانه از طریق کارت هایی ش��د که س��ازمان 
هدفمندی  یارانه ه��ا در اختیار م��ردم ق��رار داده بود، و 
قیمت ها به نرخ واقعی خود بازگشت که در آن دوره کوتاه، 
چون قیمت نان واقعی شده بود، صنعت نان به شکل قابل 

توجهی رشد یافت. 
ش��ریعتمداری گفت: ب��ا توجه به این موض��وع، امکان 
تجارت گندم، آرد و حتی نان در داخ��ل و خارج افزایش 
یافت و در زمینه تولید ماشین آالت صنعتی نیز با بعضی از 
شرکت های خارجی و داخلی به صورت مشترک گام های 
خوبی برداشته ش��د و نانوایی ها به تدریج به سمت اصاح 

روش های تولید گام برداشتند. 
معاون اجرایی رییس جمهوری توضیح داد: در آن زمان 
استفاده از جوش شیرین که تسریع کننده برای تولید نان 
بود به کمترین میزان ممکن رسید و بهداشت در نانوایی ها 
بیش از دوره قبل مورد توجه قرار گرفت که اینها از نکات 
مثبتی بود که در اجرای طرح اولی��ه واقعی کردن قیمت 

آرد و نان در کشور شاهد آن بودیم. 
وی با بیان اینکه این تصمیم خوب بعد از مدتی متوقف 
شد، تشریح کرد: دولت کم کم خرید تضمینی گندم را آغاز 
کرد و بعد از آن هزینه های عوامل تولید مانند دس��تمزد 
و سوخت نیز به آن اضافه ش��د که این موضوع پیامدهای 

بدی به همراه داشت. 
ش��ریعتمداری تاکید ک��رد: دولت یازده��م از ابتدای 
ورودش این موض��وع را مورد توجه ق��رار داد و در نهایت 
این رویکرد به اصاح قیمت نان منجر ش��د به گونه ای که 
به مردم فش��ار نیامد و به تولیدکننده نیز فشاری تحمیل 
نشد. قرار اس��ت قیمت ها اصاح و اعام شود و توزیع نان 

عادالنه باشد و از وزن نان نیز کم نشود. 

مصرفکنندگانمجبورندنانراگرانبخرند
در همین خصوص کاوه زرگران، دبیرکل کانون صنایع 
غذایی ایران بر لزوم واقعی س��ازی قیمت ن��ان تاکید و از 
دولت درخواست کرد که در مورد اصاح نظام نرخ گذاری 

این محصول مهم فکر اساسی اندیشیده شود. 
وی توضی��ح داد: در ح��ال حاض��ر مصرف کنن��دگان 
مجبورند نان را گران بخرند. چون وضعیت رقابتی بر این 
بازار حاکم نیست و دولت برای آرد یارانه در نظر می گیرد 
و از س��وی دیگر یارانه های نقدی را در اختیار مردم قرار 

می دهد که این امر خود باعث گرانی نان می شود. 
این فع��ال اقتصادی در بخش دیگری از س��خنان خود 
یادآور شد: مواداولیه  مانند آرد و شکر از پرداخت مالیات 
بر ارزش افزوده معاف هستند ولی متاسفانه، تولیدکننده 
هنگام فروش محصول نهایی بای��د بهای مالیات بر ارزش 
افزوده همین محصوالت را هم بپردازد در حالی که طبق 
قانون باید مالی��ات مواد اولیه مانند آرد را پرداخت ش��ده 

فرض کرد. 

انجامعملیاتالیروبیچاهآبشرب
روستایماماییشهرستانگرگان

مدیر امور آبفا شهرستان گرگان از عملیات الیروبی چاه 
آب شرب روستای مامایی این شهرستان خبر داد. 

به گزارش رواب��ط عمومی و آموزش همگانی ش��رکت 
آب و فاضاب روستایی اس��تان گلستان، محمد محبوبی 
با اعام این خبر افزود: چاه آب ش��رب روستای مامایی با 
مشکل ماسه دهی مواجه شده بود که این مدیریت اقدام 
به الیروبی و تعویض و نصب دوباره پمپ ش��افت و غاف 
کرده اس��ت. وی هزینه عملیات فوق را 85 میلیون ریال 

عنوان کرد. 

وارداتسمومبیکیفیتممنوعشد

معاون س��ازمان حفظ نباتات کش��ور گفت: با توجه به 
اج��رای برنامه جدید ثبت و واردات س��موم در راس��تای 
افزایش تولید محصوالت کش��اورزی و افزایش بهره وری 
آب، تا حدود یک س��ال آینده، واردات سموم بی کیفیت 

ممنوع می شود. 
 یحیی ابطالی، در گفت وگو با ایس��نا، اظه��ار کرد: در 
جوامع کشاورزی خسارت عوامل و استرس های طبیعی 
از جمله آف��ات، بیماری ها، علف های ه��رز و غیره به طور 
متوس��ط از حدود 24 تا 42 درصد متفاوت اس��ت و اگر 
راهکاری پیدا کنیم که این میزان خس��ارت کاهش یابد، 
در واقع میزان تولید محصوالت کشاورزی افزایش یافته و 
بهره وری آب در تولید این محصوالت نیز بیشتر می شود. 
وی افزود: اگر بهترین بذر، کود، سم و نهاده را برای تولید 
محصولی به کار ببریم، اما به عن��وان مثال در تولید گندم 
آفت س��ن یا در تولید میوه زیتون یا مرکبات آفتی مانند 
مگس رخ ده��د، تمام زحمت های کش��یده ش��ده هدر 
می رود؛ به عبارت دیگر، کارآیی آب و میزان آن به میزان 
تولید محصول در واحد سطح برمی گردد که اگر بتوانیم از 
یک واحد آب و خاک تولید بیشتری داشته باشیم، در واقع 

بهره وری آب را در همان واحد افزایش داده ایم.

خریدتضمینیگندم
ازدیروزتاامروز

گندم یکی از محصوالت اس��تراتژیکی است که تولید 
آن در کشور پایه اصلی امنیت غذایی است. بنابراین نگاه 
مس��ئوالن از دیرباز به این مقوله کمی متفاوت تر از دیگر 
محصوالت است. تا قبل از انقاب، کمیسیون نرخ گذاری 
مسئول تعیین قیمت خرید گندم از کش��اورزان بود. اما 
قیمت تعیین ش��ده به قدری پایین در نظر گرفته می شد 
که برای کش��اورزان هیچ سودی نداش��ت. دلیل آن هم 
ایجاد فرصت برای رانت خواران و بازرگانانی بود که سنگ 
واردات را به س��ینه می زدند و دوست داش��تند کشور را 

وابسته نگه دارند. 
وقتی دولت وقت از فشار بر کشاورزان احساس ناامنی 
کرد، دستور داد که در تعیین نرخ گندم تجدیدنظر صورت 
گیرد. به ط��وری که در س��ال های 55 و 56 این قیمت به 
حدود 50درصد باالتر از نرخ جهانی رسید. اگرچه کم کم 
نرخ تعیین شده، شیب نزولی به خود گرفت اما همچنان تا 
سال 57 به طور متوسط، قیمت تضمینی 16درصد باالتر 
از قیمت جهانی بود. چنین افزایشی باعث ترغیب هرچه 
بیشتر کشاورزان به تولید و کاهش روزافزون واردات شد. 
با ش��روع جنگ تحمیل��ی و وارد آمدن فش��ار به تمام 
بخش های تولیدی و صنعتی کش��ور، روال قیمتی دوباره 
سیر نزولی به خود گرفت و در طول این هشت سال نرخ آن 
به 40درصد قیمت جهانی کاهش یافت. البته بعد از جنگ 
و شروع دوران س��ازندگی، دوباره قیمت گندم باال رفت و 
به 60درصد نرخ جهانی رسید تا اینکه در دوره اصاحات، 
قیمت خرید تضمینی گندم تقریبا با نرخ جهانی برابر شد. 
اما گویا قرار نبود افت و خیزه��ای تعیین قیمت، رنگ 
آرامش به خود ببیند. زی��را در دو دولت قبلی دوباره روند 
معکوس قیمت خرید از کش��اورزان گندم کار شروع شد 
تا اینکه بس��یاری از آنها از کاش��ت گندم س��رباز زدند و 
زمین هایشان را به کش��ت جو تغییر دادند. اگرچه حتی 
مجلس هم قانونی را برای قیمت گندم گذاش��ته و در آن 
تاکید کرده بود که این قیمت باید متناسب با تورم باشد اما 
متاسفانه به هر دلیلی این امر نادیده گرفته می شد. میزان 
تولید این محصول اس��تراتژیک به ق��دری پایین آمد که 
به عنوان مثال تولید گندم در استان خراسان که تا پیش از 
آن 800هزارتن بود، تقریبا به نصف این مقدار تقلیل یافت. 
هرچند کمبود منابع آبی و مش��کاتی را که گریبان گیر 
کشاورزان بود، نباید نادیده گرفت اما به هر حال وضعیت 

برای کشاورزان روز به روز بدتر می شد. 
دولت تدبیر و امید اما نگاه ویژه ای به بخش کش��اورزی 
و به خصوص تولیدکنندگان گندم دارد؛ تا جایی که روند 
قیمتی دوب��اره رو به افزایش گذاش��ت که ای��ن موضوع 

کشاورزان را برای کشت این محصول تشویق می کند. 
به هرترتی��ب امید می رود که در دول��ت جدید، قیمت 
خرید تضمینی ب��ا نرخ جهان��ی برابر ش��ود. هرچند که 
اگر دولت طی 16س��ال گذش��ته به جای ارائ��ه یارانه ای 
مانند برق، گندم کش��اورز را به قیم��ت واقعی خریداری 
می کرد، اکنون مجبور نبودیم برای جبران نیاز دس��ت به 
دامان واردات ش��ویم. برآیند شرایط در سال های گذشته 
به گونه ای رقم خورده که می ت��وان به جرأت گفت، دولت 
به جای پرداخت یارانه به کشاورز، با سیاست گذاری های 

اشتباه از او یارانه می گرفته است. 

انجامخریدتضمینیمشروط
درشرایطحساس

وزارت جهاد کش��اورزی با خرید تضمینی محصوالت 
مواف��ق نیس��ت، ام��ا در زمان هایی که احس��اس ش��ود 
بهره برداران بخش کشاورزی در معرض خسارت هستند، 

خرید مشروط انجام می شود.
مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روستایی کشور   در 
گفت وگو با ایانا از اقدام به موقع دولت برای خرید توافقی 
خرما خبر داد و گفت: از آنجا که از سال گذشته مقداری 
خرما در انبارهای کشاورزان مانده بود، برای کوتاه کردن 
دست دالل ها تصمیم گرفتیم که با باغداران همراه شویم 
و عاوه بر خرید محصوالتش��ان، به آنها س��ردخانه اجاره 

دهیم.
حس��ین صفایی اف��زود: باغ��داران محصول خ��ود را 
بسته بندی شده در سردخانه های اجاره ای قرار می دهند و 
بخشی از پول آن را دریافت می کنند تا برای امور بازاریابی 

صرف کنند.
وی خاطرنشان کرد: این سازمان راغب نیست که خرید 
تضمینی برای محصول خرما اجرا ش��ود و در حال حاضر 
نیز خریدهای فوق تضمینی مش��روط است تا در صورتی 
که مش��تری برای محصول تولیدی نخلکاران پیدا نشود، 
خرمای تولیدی آنها را به قیمت های تعیین شده تضمینی 

خریداری می کند.
صفایی ادامه داد: سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور 
امانت دار تولید کشاورزان است و برای هر کیلوگرم خرمای 

مضافتی، یک هزار تومان پرداخت می کند.
وی تصری��ح ک��رد: ای��ن مبل��غ ب��رای آن اس��ت ت��ا 

تولیدکنندگان فرصت بازاریابی را داشته باشند.

خریداریذرتتضمینیکیلویی870تومان
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور یادآور 
شد: عاوه بر آنکه خرمای سال گذشته نخلکاران خریداری 
شد، امسال نیز تاکنون خرید این محصول توسط سازمان 

ادامه دارد.
صفای��ی از خری��د تضمین��ی ذرت خب��ر داد و تاکید 
کرد: در ح��ال حاض��ر، برداش��ت ذرت در اس��تان های 
غربی کش��ور آغ��از ش��ده و ب��ه قیم��ت ه��ر کیلوگرم 
870 توم��ان به ص��ورت تضمین��ی از کش��اورزان 
 خری��داری می ش��ود، در حالی ک��ه این قیم��ت باالتر از 

قیمت بازار است.
وی اظهار داش��ت: هر مقدار که محص��ول ذرت  وجود 

داشته باشد، به صورت تضمینی خریداری می کنیم.
صفای��ی در پای��ان گف��ت: این س��ازمان هر مق��دار از 
محصول تولیدی کش��اورزان را که دچار مش��کل ش��ود، 
به ص��ورت تضمین��ی می خ��رد ت��ا بهره ب��رداران بخش 
 کشاورزی دچار خسارت نش��وند، اما رغبتی برای خرید 

تضمینی نیست.

یادداشت

خبر

دریچه

اخبار کوتاه
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خبر

مولودغالمی

برای نخس��تین بار اطاع��ات ژنومیک و 
ارزش ژنتیکی گاوهای داخلی کشور پس از 

نمونه گیری ثبت شد.
 ب��ه گ��زارش ایان��ا، مدیرعامل ش��رکت 
نهاده های دامی جاهد وابس��ته به موسسه 
»جهاد استقال«، در جمع اصحاب رسانه 
اعزامی از تهران به مرکز تولید مواد ژنتیکی 
گاو شیری و گوشتی ایران در کرج، با اعام 
این خبر گفت: این در حالی است که پیش از 
این اقدام، 34 رأس گوساله  نژاد هلشتاین از 
امریکا و آلمان  در مجموع حدود 700 هزار 
دز ماده ژنتیکی از آنها اس��تحصال و میان 

دامداران سراسر کشور توزیع شد.
حمید ورناصری با بیان اینکه 700 هزار 
دز ماده ژنتیکی این گاوها میان 200 هزار 

رأس گاو توزیع و تلقیح ش��ده است، افزود: 
معموال 90 درصد ای��ن تلقیح ها به باروری 

سالم می انجامد.
وی با بیان اینکه ب��ه لحاظ اقتصادی این 
اقدام باعث بهره وری بیش��تر تولید و س��ود 
بهتر دامدار و کمک ب��ه خوداتکایی صنعت 
دامپروری کشور می شود، خاطرنشان کرد: 
پیش از واردات این گاوهای ژنومیک با  نژاد 
برتر، هر دز ماده ژنتیکی آنها با توجه به نرخ 
ارز 70 تا 80 هزار تومان برای دامدار هزینه 
داشت؛ اما با این اقدام، هر دز از ماده ژنتیکی 
گاوه��ای ژنومی��ک وارداتی به ای��ن مرکز، 
با نرخ 13 ت��ا 15 هزار تومان ب��ه هر دامدار 

فروخته می شود.
ورناص��ری با اش��اره ب��ه اینک��ه ارتقای 

میانگی��ن تولی��د ش��یر دام روزان��ه به 45 
کیلوگرم تنها با اصاح ژنتیکی امکان پذیر 
اس��ت، ادام��ه داد: حت��ی در کش��ورهای 
توسعه یافته در صنعت دامپروری نیز صرفا 
آماده کردن بهترین خوراک دام و جایگاه و 
رسیدگی کامل به گاوها منجر به این میزان 

از تولید نخواهد شد.
وی پیرامون سیاس��ت های در دس��تور 
کار مرکز تولی��د مواد ژنتیکی گاو ش��یری 
و گوش��تی ایران نیز تصریح ک��رد: از آنجا 
که هر اص��اح نژادی به عنوان زیرس��اخت 
اصلی صنعت دام مورد توجه قرار می گیرد، 
بنابراین هر اقدام اصاح نژادی باید منجر به 
افزایش کیفیت تولید و سود بیشتر دامداران 

شود.

مدیرعامل شرکت نهاده های دامی جاهد 
با بیان اینک��ه اصاح ن��ژاد و ارتقای درصد 
خلوص، امری زمان بر اس��ت، یادآور ش��د: 
این اتفاق طی چند نس��ل محقق می شود و 
نمی توان نتایج آن را در همان یک یا دو سال 

نخست تجربه کرد.
ورناصری با بیان اینکه پیرو سیاست های 
تولید شیر بیشتر در کشور، گاوهای وارداتی 
اصاح نژاد ش��ده دومنظوره س��مینتال نیز 
وارد شده که میانگین تولید روزانه آنها 33تا 
34 لیتر ش��یرخام در روز است؛ تاکید کرد: 
این درحالی است که در گاوهای سمینتال 
دومنظوره به لحاظ تولید گوشت نیز روزانه 
به جای یک کیلوگرم، 1.6 کیلوگرم گوشت 

تولید می شود.

به دلیل عدم پرداخت مطالبات 
دامداران و عدم تمکین صنایع لبنی 
به نرخ جدید ش��یرخام، دامداران  
جلس��ه اضطراری در محل کانون 
انجمن های صنفی گاوداران ایران 

تشکیل دادند. 
ب��ه گ��زارش ایان��ا، جمع��ی از 
گاوداران مناطق مختلف کش��ور 
ب��رای بیان مس��ائل و مش��کات 
خود در کانون انجمن های صنفی 
گاوداران ایران گردهم آمدند.  در 
این نشس��ت، رییس هیات مدیره 

کان��ون انجمن ه��ای صنفی 
گاوداران ایران ب��ا بیان اینکه 
دامداران عاوه بر مش��کاتی 
ک��ه در مقط��ع فعل��ی برای 
نرخ فروش ش��یرخام دارند، 
گفت: در سال 91 و در دولت 
گذشته، ش��رکت پشتیبانی 
امور دام متعهد شد که در ازای 
تحویل شیرخام به نرخ مصوب 

وقت، علوفه را به ن��رخ مصوب در 
اختیار دامداران قرار دهد، اما این 
دین دامداران، هنوز به طور کامل 

به آنها پرداخت نشده است.
 احمد مقدسی با اشاره به اینکه 
در س��ال 92 نیز علوف��ه دامداران 
در فاصله زمان��ی تیرماه تا آبان ماه 

پرداخت نشده افزود: در دولت 
یازدهم مقرر ش��د ک��ه برای 
جبران زیان دامداران، دولت 
یاران��ه 190 تومان��ی را برای 
ه��ر کیلو ش��یرخام پرداخت 
کند، اما تا به امروز تنها 60 تا 
70 درصد مطالبات دامداران 
پرداخت شده اس��ت.  وی با 
گایه از توزیع نامتعادل یارانه 
در استان های مختلف خاطرنشان 
کرد: متاسفانه در بعضی از استان ها 
دامدارانی که اصا تولید نداشته اند 

یارانه دریاف��ت کرده ان��د؛ این در 
حالی اس��ت که در برخی مناطق 
کش��ور دامداران یارانه ای دریافت 
نکرده ان��د.  ریی��س هیات مدیره 
کانون انجمن های صنفی گاوداران 
ایران ادام��ه داد: از اوای��ل تیرماه 
س��ال جاری دول��ت یازدهم برای 
نخس��تین بار نرخ فروش شیر را به 
قیمت واقع��ی و براس��اس هزینه 
تمام ش��ده اعام ک��رد، اما صنایع 
لبنی از خرید شیر به نرخ یک هزار و 

440 تومان سر باز می زنند. 
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 »بازی تقلید« برنده تورنتو
س��ی و نهمین جش��نواره بین المللی فیلم تورنتو درحالی به کار 
خ��ود پای��ان داد که فیلم »ب��ازی تقلید« ب��ه کارگردانی »مورتن 
تیلدن« موفق به کس��ب جایزه بهترین فیلم این رویداد سینمایی 
از نگاه تماش��گران ش��د. جش��نواره فیلم تورنتو که از آن به عنوان 
یکی از بهترین پیش بینی کنندگان فصل جوایز س��ینمایی به ویژه 
اس��کار یاد می ش��ود، جایزه 15 هزار دالری بهتری��ن فیلم از نگاه 
مخاطب��ان را به فیلم »بازی تقلید« به کارگردانی »مورتن تیلدن« 
و ب��ا نقش آفرینی »بندیک��ت کامبرباچ« اعطا کرد. داس��تان فیلم 
»ب��ازی تقلید« روایتگر داس��تان واقعی زندگی »آل��ن ترنینگ«، 
ریاضیدان و دانش��مند کامپیوتر است که در جریان جنگ جهانی 
دوم یک عملیات رمزگش��ایی را رهبری می کن��د. همچنین فیلم 
»درنده خویان آنتونوف« به کارگردانی »هاجوج کوکا« نیز به عنوان 
برنده جایزه بهترین مس��تند از نگاه مخاطبان شد و »زمان خارج 
از کنترل« به کارگردان��ی »اورن موورمان« با بازی »ریچارد گر« 
نیز برن��ده جایزه فیبرش��ی )جایزه انجمن بین الملل��ی منتقدان( 
جشنواره امسال فیلم تورنتو شد. برگزارکنندگان جشنواره تورنتو 
اعالم کردند تعداد نمایندگان حاضر از کشورهای گوناگون در این 
رویداد س��ینمایی با هفت درصد افزایش نس��بت به سال گذشته 

میالدی به 5000 نفر از 80 کشور جهان رسیده است. 

فیلم کوتاه معتمدآریا و پسیانی بر پرده
»یک روز به خص��وص« فیلم موبایلی آتیال پس��یانی و »کوتاه« 
ساخته فاطمه معتمدآریا در سومین روز از جشنواره فیلم و عکس 
هم��راه تهران به نمایش در می آیند. فیلم کوتاه آتیال پس��یانی که 
با موبایل ساخته شده است دوشنبه 24شهریور ساعت 19:45 در 
بخش نگاه هنرمند به نمایش درآمد. در همین بخش فیلم موبایلی 
»کوتاه« س��اخته معتمدآریا نیز در س��اعت 21:40 پخش شد که 
با اس��تقبال مخاطبان روبه رو ش��د و در پایان این نمایش این دو 

هنرمند در نشست مطبوعاتی به سواالت پاسخ دادند. 

تصمیم های بزرگ در تولید دارو
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن اعالم رفع مشکل 
وزارت بهداش��ت در زمینه تخصیص ی��ک درصد مالیات بر ارزش 
اف��زوده ب��رای  انجام ماموریت ه��ای این وزارتخان��ه، علت قاچاق 
داروهای ایرانی به خارج از کش��ور را توضیح داد. دکتر سیدحسن 
هاش��می در حاش��یه بازدی��د از نخس��تین نمایش��گاه بین المللی 
داروی کش��ور )ایران فارما( گفت: الزم است در صنعت داروسازی 
تصمیم های بزرگی گرفته ش��ود ت��ا بتوانیم بخش عمده ای از بازار 

منطقه را در اختیار داشته باشیم. 
هاشمی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رایگان کردن داروها 
گفت: به جز داروهای بیماران خاص، برنامه ای برای رایگان کردن 
دارو نداریم، زیرا این موضوع سیاس��ت درس��تی نیس��ت. در حال 
حاضر مصرف بی رویه دارو یکی از مش��کالت جدی حوزه سالمت 
اس��ت. با رایگان کردن دارو این مشکل مضاعف می شود. در برنامه 
داریم که با کمک جامعه پزش��کی مصرف داروها را کنترل کنیم. 
برای فعال ک��ردن بخش خصوصی در ح��وزه دارو باید بگویم که 
بخش��ی از این تصمیم گیری ها به خارج از وزارت بهداشت مربوط 

است و در سازمان های دیگر تصمیم گیری می شود. 

آمار مرگ ومیر کارگران حین کار
657 نفر در چهار ماه نخس��ت س��ال جاری در اثر حوادث حین 
کار جان خود را از دس��ت داده اند که نس��بت به مدت مشابه سال 
قب��ل که 632 نفر بوده، افزایش چهار درصدی را نش��ان می دهد. 
به گزارش ایرنا از مجموع تلفات حوادث کار در چهار ماه امس��ال، 
651 نفر مرد و شش نفر زن بودند، این در حالی است که در مدت 
مش��ابه سال قبل، 624 مرد و هشت زن در حوادث کار جان خود 
را از دس��ت دادند. براس��اس این گزارش، در این مدت استان های 
تهران با 190، خراس��ان رضوی با 50 و البرز با 38 نفر بیش��ترین 
و اس��تان های بوشهر، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد با دو 
نفر، ایالم و لرس��تان با س��ه نفر و کردس��تان و خراسان جنوبی با 

چهار نفر کمترین آمار تلفات حوادث کار را داشته اند.

تبریک رییس فدراسیون والیبال 
امریکا به ایران

ریی��س فدراس��یون والیبال امریکا، طی پیام��ی صعود تیم ملی 
مردان ایران به جمع ش��ش تیم برتر مس��ابقات قهرمانی جهان را 

تبریک گفت.
ب��ه نقل از س��ایت فدراس��یون والیب��ال، داگ بی��ل، رییس 
فدراسیون والیبال امریکا که در مرحله اول رقابت های قهرمانی 
جه��ان به عن��وان مدیر فن��ی تیم های ملی امری��کا در کنار تیم 
ملی کش��ورش حضور داش��ت، پس از صعود تی��م ملی والیبال 
ای��ران به مرحله نهای��ی رقابت های قهرمانی جه��ان، در پیامی 
ب��ه محمدرضا داورزن��ی این موفقیت را تبری��ک گفت. در پیام 
تبریک داوطلب بهترین مربی قرن بیس��تم والیبال آمده اس��ت: 
»راه یافت��ن تی��م ایران به مرحله س��وم مس��ابقات جهانی کار 
بس��یار بزرگ و با اهمیتی بود که الزم اس��ت این موفقیت را به 
ش��ما، همکارانتان و اعضای تیم ملی تبری��ک بگویم. با بهترین 

درودها.«

آغاز فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا
بوروس��یا دورتموند، در نخس��تین دیدار خود در فصل جدید 
لی��گ قهرمان��ان اروپا برابر آرس��نال ب��ه می��دان خواهد رفت. 
فص��ل جدید رقابت های لیگ قهرمانان اروپا سه ش��نبه ش��ب با 
برگزاری هشت دیدار آغاز می شود و بار دیگر هیجان به فوتبال 
باش��گاهی اروپا باز می گردد. در حساس ترین دیدار شب نخست 
لیگ قهرمانان اروپا بوروس��یا دورتموند در سیگنال ایدونا پارک 

میزبان آرس��نال اس��ت.
تقابل این دو تیم در همین ابتدای بازی های لیگ قهرمانان اروپا 

خیلی زود هیجان را به فوتبال اروپا باز خواهد گرداند. 

حکم »م. ر« در شعبه 76 دادگاه کیفری
حکم پرونده معاون اول دولت دهم روز دوش��نبه از سوی شعبه 
76 دادگاه کیفری استان تهران به موکل وی ابالغ شد. محمدرضا 
نادری، وکیل مداف��ع رحیمی در گفت وگو با ایرنا گفت: صبح روز 
دوش��نبه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران مراجعه کردم و 
حکم پرونده موکلم به طور رسمی ابالغ شد. در مدت زمانی قانونی 
ب��ه حکم ص��ادره اعتراض خواهیم کرد. با توج��ه به قطعی نبودن 

حکم صادره، از بیان جزییات آن معذورم. 

بمباران هوایی راه مبارزه با تروریسم نیست
س��ید حس��ن فیروزآبادی، رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح در 
س��خنانی با اش��اره به تالش آمریکا و برخی کشورهای غربی و عربی 
در برگزاری کنفرانس پاریس و بهانه سازی های کاذب و فریبنده برای 
حمله به داعش اظهارداش��ت: هرگونه اقدام امریکا و همدستانش در 
کنفرانس پاریس باید با هماهنگی دولت های قانونی س��وریه و عراق 
برابر مقررات بین المللی باشد. کارشناسان نظامی می دانند که بمباران 
هوایی راه حل مبارزه با تروریسم نیست و تنها می تواند یکی از اقدامات 
نظامی در س��یکل مبارزه همه جانبه با تروریسم باشد. فیروزآبادی با 
بیان این که »تجربه ای که طی چند ماه گذش��ته در لبنان، س��وریه 
و ع��راق وجود دارد، نش��ان می دهد که راه مبارزه مؤثر با تروریس��م 
اس��تفاده از تمام تاکتیک ها و روش ها به صورت مکمل است« تاکید 
کرد: نیروهای با تجربه ارتش س��وریه و نیروهای مردمی این کشور و 
نی��ز ارتش و نیروهای مردمی عراق در این مبارزه باید نقش اصلی را 

برعهده داشته باشد.
رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح خاطر نشان کرد: سابقه امریکا 
و هم پیمانان آن در منطقه به همه مس��لمانان هشدار می دهد که 
هدف اصلی توطئه همیش��گی طرح خاورمیانه بزرگ برای تنظیم 
مرزه��ا و چینش حاکمیت های سیاس��ی به نحوی اس��ت که یک 
جریان نفت ارزان به غرب و امنیت پایدار اشغالگران قدس تضمین 
ش��ود و در این راستا هیچگاه نظر مردم منطقه و منافع کشورهای 

اسالمی مدنظر قرار نگرفته و نخواهد گرفت.
محمود عزیزی که مدتی قبل پروانه ساخت نخستین فیلم سینمایی 
خود را دریافت کرده، گفت: ش�اید همان طور که ُمد ش�ده است ، من 

هم باید به دنبال سرمایه گذار عرب باشم تا بتوانم فیلمم را بسازم. 
غالمعل�ی پورعطای�ی، نوازنده دوت�ار و خواننده آوازه�ای عارفانه و 
عاش�قانه خراس�ان پس از گذراندن دوره ای بیم�اری در منزلش در 

تربت جام، به بیمارستان امام رضا)ع( منتقل شده است. 
جعف�ر والی، هنرمند با س�ابقه تئاتر و س�ینما که چن�دی پیش در 
بیمارستان بستری شده بود، این روزها در حال استراحت و طی کردن 

دوره نقاهت خود در مکانی دور از تهران آلوده است. 

مدیرکل س�تاد مدیریت بحران هرمزگان گفت: زلزله 3.6 ریش�تری 
پیش از ظهر دوشنبه در جزیره هندورابی هیچ خسارت جانی و مالی 

نداشته است. 
جراح�ان عمومی ایران دوم تا چهارم مهرماه س�ال جاری در س�الن 
همایش های رازی گرد هم می آیند تا تازه های جراحی را ارائه دهند. 

فرمانده یگان عملیات و کنترل طرح های ویژه ترافیکی پلیس راهور 
تهران از اجرای طرح برخورد با موتورسواران متخلف از روز دوشنبه 

خبر داد. 

کمیته مس�ابقات سازمان لیگ از انصراف چند تیم از لیگ برتر خبر 
داد. 

 علیرضا امامی فر، به طور رس�می به کادر فنی پرسپولیس اضافه شد 
و در کنار حس�ین عبدی و نادر باقری )مربی دروازه بان ها( و مسعود 

مومنی )بدنساز( در طول فصل به حمید درخشان کمک می کند. 
قاس�م رضایی، دارنده مدال برنز رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی 
جهان می گوید داوری ها در ازبکس�تان کال علیه کشتی گیران ایرانی 
ب�ود و امیدوارم نفوذ مان در داوری فدراس�یون جهانی بیش از پیش 

شود. 
سرمربی تیم امید ایران با اشاره به اینکه تیمش برابر ویتنام عملکرد 
بسیار بدی داشت، گفت:در فوتبال برد و باخت وجود دارد اما عملکرد 

امروز تیم ایران خجالت آور بود.

رییس مجمع تش�خیص مصلحت نظام، با اشاره به مشکالت جامعه، 
اظه�ار کرد: متاس�فانه ب�ه خاطر س�وءعملکرد بعضی ه�ا، برخی از 

مشکالت به جامعه تزریق شد که اصالح آن به زمان نیاز دارد. 
معاون امور بین الملل س�ازمان انرژی اتمی کشورمان پیش بینی کرد: 

کلنگ دو نیروگاه جدید اتمی امسال زده می شود. 
مش�اور امور زنان و خانواده وزیر کش�ور اصل تفکیک جنس�یتی را 
اقدام�ی »خوب« توصیف ک�رد، اما گفت: این اقدام راهگش�ای همه 

مسائل زنان نیست و همه مشکالت آنان را حل نخواهد کرد. 

گوتلیب والیش، پیانیست اتریشی، 10 مهرماه در تاالر وحدت 
تهران به روی صحنه می رود و به اجرای رسیتال پیانو می پردازد

معاون وزیر آموزش و پرورش از برگزاری جشن شکوفه ها با 
حضور بیش از یک میلیون کالس اولی در سراسر کشور در روز 

31 شهریورماه خبر داد

حامد حدادی، مهدی کامرانی و صمد نیکخواه در میان بهترین های 
جهان از نظر مهارت های فردی در بسکتبال جای گرفتند

محسن هاشمی، با اشاره به پرونده فرزندان آیت اهلل هاشمی در 
دادگاه گفت: پدرم گفتند »بچه های من هم مانند بچه های مردمند«

جامعهفرهنگ سیاستورزش

روزنامه اقتصادی - مدیریتی
صاحب امتیاز: مهدی صیافی

مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی
شورای سردبیری:

محمدرضا قدیمی،حمیدرضا اسالمی، شهریار شمس مستوفی

چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: نشر گستر امروز
دفتر مرکزی: 88895433)خط ویژه(

روابط عمومی: 88895433
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واکنش وزارت کشور به بیانیه انصار حزب اهلل

با رفتار خودسرانه 
برخورد قانونی می شود

عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه برگزاری شصت وهفتمین جلسه 
ش��ورای اجتماعی کشور با موضوع »بررس��ی سیاست های اجتماعی 
پیش��نهادی برای تدوین الیحه برنامه ششم توسعه« که دوشنبه در 
وزارت کش��ور برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره اظهارنظر انصار 
ح��زب اهلل به منظور فعالیت چهار ه��زار ناهی منکر در تهران از هفته 
آینده گفت: هر فعالیت اجتماعی باید مبتنی بر قانون باشد. در حوزه 
اجتماعی متولی وزارت کش��ور است و با این مباحث به صورت قانونی 
رفتار می ش��ود. دولت برای اعمال حاکمیت باید سیاست های نظارتی 
داشته باشد؛ اما در حال حاضر اختیار الزم را در اعمال برخی نظرات 

در شهرها ندارد. 
همچنین حس��ینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه 
اقدام��ات خودس��رانه را تایید نمی کنیم، افزود: ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگ��ی برای 22 دس��تگاه تعیین تکلیف کرده ک��ه یکی از این 22 
دس��تگاه وزارت کش��ور اس��ت. بدحجابی به معن��ای »بدعفافی« یا 
»بی عفافی« نیس��ت. م��ا خانم های عفیف زی��ادی در جامعه داریم با 
اینکه ممکن اس��ت حجابش��ان کامل و مناسب نباش��د. در سال 92 
به 593 هزار و 590 نفر تذکر داده ش��ده که س��ه ه��زار و 672 نفر 
به دس��تگاه قضایی معرفی شدند. باید دید چه خسارتی وارد کرده و 
تاثیرگذاری اش چه میزان اس��ت. ما به هیچ وجه اقدامات خودسرانه 
را تایید نمی کنیم. اگر بناس��ت گش��تی انجام شود و امر به معروف و 
نهی از منکری اتفاق بیفتد، باید بر مبنای مقررات جمهوری اسالمی 
باشد. از این رو هیچ گشتی خارج از مقررات و قوانین مقبول نیست و 
خود نوعی نقض قانون است. اگر تجمع غیر قانونی انجام بگیرد، حتما 
جم��ع می کنیم و اگ��ر احیانا موردی اقدام ش��ود، از نیروی انتظامی 

می خواهیم که به وظیفه اش عمل کند. 
همچنین امیری در پاسخ به این سوال که گشت های ارشاد به روال 
سابق ادامه خواهند داد، گفت: فکر نمی کنم با آن سبک وشیوه. بنده 
صحبت های اخیر رییس جمهور که فرهنگ با ون و پاس��بان درس��ت 
نمی ش��ود را پالسی می دانم که گش��ت ارشاد به سبک و سیاق قبلی 

بازنگردد البته برداشت خودم این است. 

حس��ین علیزاده، هنرمند پیشکسوت موس��یقی، شامگاه یکشنبه در 
نشست خود در اصفهان با بیان اینکه 35 سال است که اهل هنر برای 
توجه به موس��یقی درخواست دارند، گفت: این درخواست دارد قدیمی 
می شود و اگر مسئوالن به موسیقی توجه و از آن نگهداری نکنند باید 
در مقابل تاریخ پاس��خگو باش��ند.  چرا در اصفهان دو س��الن موسیقی 
مناس��ب و در ش��أن اصفهان وجود ندارد؟ ما همه هموطن هس��تیم و 
کش��ور خود را دوس��ت داری��م و وظیفه خود می دانیم ک��ه به هرگونه 
بی احترام��ی به هنر و هنرمند اعتراض کنیم. مهم ترین بخش هر کاری 

در دنیا حفظ امنیت آن کار است.
به گزارش ایس��نا، این هنرمند پیشکس��وت موس��یقی با اش��اره به 
ممنوعی��ت نوازندگی زنان در اصفهان افزود: ادارات مس��ئول امنیت را 
تامین می کنند. اگر در مورد یک موضوع نظرها یکدست باشد می توان 
خوب عمل و احساس امنیت کرد ولی در کشور ما در مورد موضوع هایی 
مانند نوازندگی موضع یکدس��ت و حتی قانون مشخصی وجود ندارد و 
ممکن است حرفی بزنید و مجرم شناخته شوید.  علیزاده با بیان اینکه 
در بس��یاری از مسائل موسیقی موضع مشخصی در کشور وجود ندارد، 
گفت: جامعه ما، جامعه  عقب افتاده ای نیست و این گونه نیست که مردم 
درک مسائل اخالقی و هنری را نداشته باشند. ایران، کشوری است که 

تعداد کارگردانان زن بیشتری نسبت به اروپا و آمریکا دارد. 
در قانون نظام جمهوری اس��المی ایران نوازندگی ممنوع نیست. چرا 
فکر می کنید موس��یقی زشت اس��ت و هر کس نوازندگی می کند، آدم 
بدی اس��ت؟ صداوسیما بیشتر از همه از موسیقی استفاده می کند ولی 
نوازنده را تحقیر می کند و از پشت دیوار او را نشان می دهد. این درست 
نیست که از یک سو در هر برنامه ای از موسیقی استفاده کند ولی هیچ 
کجا نوازنده را نشان ندهد. در ایران هنوز به بلوغ دموکراتیک و احترام 
به نظرات همدیگر نرس��یده ایم و هر کس حرف خود را می زند. اگر در 
قانون ممنوعیتی آمده و تصویب شده به آن احترام می گذاریم ولی اگر 

در قانون نیامده و سلیقه شخصی باشد، آن را اصالح می کنیم. 
وی ب��ا بیان اینکه نارضایتی همیش��گی در فرهنگ م��ا وجود دارد، 
گفت: نقش اپوزیس��یون را بازی نمی کنم بلکه نقش هنرمند دلسوزی 
را برعهده دارم که نگران موس��یقی اس��ت. بس��یاری از اف��راد از ایران 
رفتند و هیچ کاری نکردند اما من و بس��یاری دیگر در ایران ماندیم تا 
بتوانی��م حداقل کاری را که می توانیم انجام دهیم. وقتی تاریخ امروز را 
می گذرانیم به این معنا نیست که باید تاریخ دیروز را سوزاند. هنرورزی 
موس��یقی ایرانی در این اس��ت که خود را در قالب ه��ای گوناگون قرار 
می ده��د.  علیزاده ب��ا تاکید بر حفظ حدومرزهای موس��یقی س��نتی 
گفت: درخواس��ت دارم موسیقی س��نتی را با سایر موسیقی ها آمیخته 
نکنید. بس��یاری از این موسیقی ها پاپ هستند. به عنوان نمونه همایون 
ش��جریان پاپ اجرا می کند. اینکه فرزند محمدرضا ش��جریان است که 
به معنای اجرای موس��یقی سنتی نیست. با بسیاری از سازهای قدیمی 
مانن��د کمانچه نیز می توان موس��یقی پاپ اجرا کرد. چ��را برخی فکر 
می کنند موس��یقی پاپ بد و زشت است؟ اگر تقلید باشد، زشت است. 
بسیاری از کارهای پاپ و رپ در ایران تقلید و ژست و اداست که آن را 
زشت کرده است. رپ در ایران چون تقلیدی است، زشت می نماید ولی 
وقتی به سیاهپوس��تی نگاه می کنیم که دارد با رپ به وضعیت زندگی 
خود اعتراض می کند، زش��ت نیست. در بسیاری از شهرها بسیار راحت 
به موسیقی پاپ مجوز داده می شود و دلیل آن نیز درآمدزایی آن است. 

نرخ بیکاری فارغ التحصیالن 
در بازار کار

آم��ار نرخ بی��کاری فارغ التحصیالن نش��انگر مش��کالت 
ساختاری در بازار کار کشور است و در عین حال نامتناسب 
بودن س��امانه برنامه ریزی در نظام آموزش عالی با نیازهای 
بازار کار را ثابت می کند چراکه به اعتقاد کارشناس��ان، بازار 
کار هوشمندانه به سراغ کسانی می رود که با وجود نداشتن 
مدرک تحصیلی در زمینه شغلی موردنظر، مهارت کافی برای 

کار در آن زمینه را داشته باشند. 
نرخ بیکاری در بین قش��ر دانش آموخته کش��ور در طول 
زمان همواره بیش از نرخ متوس��ط بیکاری در جامعه بوده  و 
این درحالی اس��ت که معموال افراد دیپلمه به دلیل نداشتن 
مهارت، بیکاری و فش��ارهای اجتماعی به هر قیمتی ش��ده 
تالش دارند از س��ردر دانش��گاه ها عبور کنند، بر نیمکت ها 
بنش��ینند و چهار سال یا بیشتر وقت خود را صرف تحصیل 
کنن��د. در نهایت توقع این افراد که گاهی هزینه های زیادی 
برای کسب دانش و مدرک تحصیلی خود کرده اند، این است 
که پس از فارغ التحصیلی با جایگاه و وضعیت درآمدی بهتری 
جذب بازار کار ش��وند. براس��اس گزارش س��ازمان همیاری 
اشتغال جهاد دانش��گاهی، تعداد کل دانش آموختگان بیکار 
در س��ال 91 در کش��ور به حدود 768 هزار نفر می رسد که 
66درصد این افراد را بیکاران مقطع کارشناس��ی تش��کیل 
می دهند در حالی که بیکاران مقطع کاردانی تنها 27درصد 
این قشر را به خود اختصاص می دهند. در عین حال بیکاران 
مقطع کارشناسی ارش��د و دکت��را هفت درصد جمعیت کل 
دانش آموخت��گان بیکار را تش��کیل می دهد و تعداد بیکاران 

مقطع دکترای تخصصی نزدیک به صفر است. 
به تفکیک هر مقطع، بیکاران مقط��ع کاردانی 207 هزار 
و 310 نفر، بیکاران مقطع کارشناس��ی 505 هزار و 10 نفر، 
بیکاران مقطع کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای 52 هزار 
و 169 نفر و تعداد بیکاران مقطع دکترای تخصصی سه هزار 
و 388 نفر است. به گزارش ایسنا انتخاب افراد با مهارت در 
چرخه بازار کار و پ��س راندن افراد بدون مهارت کافی فارغ 
از داشتن یا نداشتن مدرک تحصیلی باعث یکی از مشکالت 
مهم جوانان تحصیلکرده جویای کار می شود. این افراد پس 
از فارغ التحصیلی به دلیل نداشتن تجربه کاری در پیدا کردن 
شغل مناسب معموال ناکام می مانند زیرا داشتن تجربه کاری 
به یکی از ش��روط ثابت استخدام در بس��یاری از شرکت ها، 

کارخانه ها و ادارات بدل شده است. 
از سوی دیگر تعداد بیکاران در هر رشته تابعی از تعداد 
تحصیلک��ردگان آن رش��ته اس��ت که این امر نیز اش��باع 
ش��دن بازار کار از تحصیلکردگان برخی رشته ها را نشان 
می دهد. براس��اس آمار بیکاری دانش آموختگان سال 91، 
تعداد بیکاران در رش��ته های مهندسی ساخت و تولید به 
251 هزار و 402 نفر می رسد که باعث می شود این رشته 
بیش��ترین تعداد بیکاران را در بین دانش آموختگان بیکار 

داشته باشد و 35 درصد این قشر را تشکیل می دهد.
پ��س از آن تع��داد بیکاران رش��ته های عل��وم اجتماعی، 
بازرگان��ی و حقوق با 222 ه��زار و 112 در رتبه دوم دارنده 
بیش��ترین تع��داد دانش آموخت��گان بیکار ق��رار می گیرد و 
31 درصد نمودار دانش آموختگان بیکار را تش��کیل می دهد 
و بعد از آن رشته های علوم انسانی و هنر با 100 هزار و 912 
نف��ر بیکار، علوم، ریاضی و کامپیوتر ب��ا 76 هزار و 191 نفر 
بیکار، کش��اورزی و دامپروری با 38 هزار و 438 نفر بیکار و 
علوم پزشکی با 25 هزار و 997 نفر بیکار در رتبه های بعدی 

در جدول فارغ التحصیالن بیکار قرار می گیرند. 

نقدهای صریح علیزاده نسبت به وضعیت موسیقی: 

صدا و سیما نوازنده 
را تحقیر می کند
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تولیدکنندگان در گفت وگو با فرصت امروز: 

گام بلند ایران و روسیه در زمینه همکاری اقتصادی
چندی است که عرصه صادرات ایران دروازه های 
روسیه را در مقابل خود گش��وده می بیند و حرف و 
حدیث های جدی در جهت ص��ادرات 60 قلم کاالی 
مورد نیاز این کشور به بحث روز تبدیل شده است. این 
رویه سبب امید تازه ای برای تجار و تولید کنندگان 

شده است و آن را فرصتی برای رشد و توسعه تولیدات 
خود می دانند؛ اما کارشناس��ان و مسئوالن چندان 
نسبت به این قرارداد امیدوار نیستند و آن را قراردادی 
آرمانی و تبلیغاتی قلمداد می کنند که در درازمدت 
نه تنها نمی تواند فرصت های طالیی برای صادرات و 

به دنبال آن اقتصاد فراهم آورد؛ بلکه تهدید هایی نیز 
به دنبال دارد. نگاهی به سیاهه این لیست پرسش های 
متعددی به ذهن متبادر می کند و مهم ترین آنها نام 
کاالهایی اس��ت که ایران نه تولید کننده؛ بلکه وارد 
کننده آن است. البته شاید به توان با گنجاندن آنها در 

مقوله reexport این پرسش را پاسخ گفت. پرسش 
دوم به مسایلی چون کمبود آب و صادرات کاالیی که 
به آب بس��یار نیاز دارند بر می گردد که از نظر بحران 

آب صادراتشان جایز نیست .
صفحه 15

سرنخ
از داستان نویسی 

11تا سرمایه گذاری داخلی

کافه بازاریابی

کاریکاتور CRM در ایران 
12

رسانه
 تبلیغات 

13طناب نجات کسب وکارهای نوپا

داستان زندگی محمود خلیلی

حفر چاه در سراسر کشور
16

اسباب بازی هایی که شاید با مدیریت هزینه 
توانی برای خرید آنها ایجاد شود

ویراژ ماشین های لوکس 
در دنیای  کودکانه 

اسباب بازی اگر نگوییم مهم ترین همراه دوران کودکی است ...

در پی ورود احتمالی هندی ها به صنعت 
آلومینیوم ایران 

زمینه ورود سرمایه گذاران 
خارجی مهیاست

کش�ور هند در حالی که با کمبود زغال س�نگ مواجه اس�ت، اما 
تالش می کند با س�رمایه گذاری در بخش های دیگر این کمبود 

را جبران کند. 

گفت وگوی »فرصت امروز« با رضا مهدوی، 
مشاور برند

 بازسازی برند؛ روح تازه ای که 
در کالبد سازمان دمیده می شود

در س�ال های اخیر ش�اهد تغییراتی در ظاهر و عملکرد برخی 
برندهای بزرگ نظیر بانک سامان ، ملت و...

ضرورت سنجش اثربخشی کمپین های 
تبلیغاتی

تبلیغاتی که 
مخاطب ندارد

حتی وقتی تمام چراغ های شهر خاموش می شوند، برنامه ریزی 
و طرح ریزی کمپین های تبلیغاتی همچنان ادامه دارند. 

 فوت و فن های اعطای نمایندگی را 
در این گزارش بیاموزید

بیمه از همه 
پرطرفدارتر است

در گوشه و کنار شهر شرکت های زیادی را می بینیم که از طریق 
تابلویی که بر سر در آنها نصب شده، عنوان نمایندگی یک مجموعه 

بزرگ را یدک می کشند.

10

11

12

13

14
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اس��باب بازی اگ��ر نگویی��م 
مهم ترین هم��راه دوران کودکی 
است بدون شک یکی از بهترین و 
تاثیرگذارترین همراهان محبوب 
ای��ن دوران به ش��مار م��ی رود. 
همراهی ک��ه حتی با رس��یدن 
کودک به دوره ه��ای نوجوانی و 
جوانی هم باز یادآور خاطرات دور 
و درازی است و همواره رویاهای 
شیرینی می سازد. به همین دلیل 
بازار اسباب بازی همیشه بازاری 
پرمشتری اس��ت. یعنی همیشه 
هس��تند کودکانی که ب��ا دیدن 
شخصیت های محبوب کارتونی 
خود، عروس��ک ها، ماش��ین ها و 
موتورهای پشت ویترین مغازه ها 
پا ش��ل می کنند تا والدین خود 
را کشان کش��ان به خرید مجاب 
کنند. مهم تر اینکه کودکان معنا 
و مفهوم گرانی و ارز و دالر را هم 

نمی توانن��د حالج��ی کنند و 
این به نفع فروش��ندگان است. 
البته این گرانی ها ممکن است 
بر می��زان هزینه ای ک��ه برای 
اس��باب بازی در نظ��ر گرفته 
می ش��ود تاثیر بگ��ذارد و مثال 
وس��ایل ارزان ت��ری خریداری 
ش��وند، اما به هر حال همیشه 
در این بازار فروش برقرار است. 

وسایلی که پیش از 
کودکان بزرگ می شوند

وس��ایل محب��وب دنی��ای 
کودکی، امروز تن��وع زیادی را 
به خود می بینند. اسباب بازی 
دیگ��ر کاالیی ری��ز و کوچک 
نیس��ت که در چم��دان جای 
بگیرد و از سفرهای دور و دراز 
آورده ش��ود. در واق��ع نه تنها 
قیمت اسباب بازی ها روز به روز 

باالتر م��ی رود بلکه تن��وع اندازه 
نیز در این کاالهای بچگانه رایج 
شده است. تا جایی که عروسک ها 
پالس��تیکی  ماش��ین های  و 
ج��ای خ��ود را به ماش��ین ها و 
موتورس��یکلت هایی با طراحی 
برندهای مطرح دنی��ا داده اند که 
با برق شارژ می شوند و قیمت شان 
به بیش از پنج میلیون تومان هم 

می رسد. 
ش��یک بودن و متفاوت بودن 
س��رکی هم به دنیای ک��ودکان 
کش��یده اس��ت. این موضوع را 
زمانی متوجه می ش��وید که وارد 
مغازه های اسباب بازی های لوکس 
می ش��وید. مغازه هایی که دیگر 
نشانی از وسایل کوچک و بچگانه 
ندارند بلکه به نظر می رس��د که 
دنیای کودکان با این وسایلی که 
برای آنها ساخته می شود، پیش از 
خودشان بزرگ می شود. دنیایی 
با برندهای روز دنیا و تصاویری از 

قهرمان های کارتونی که کودکان 
آنها را دوست دارند. 

لوکس های وارداتی به دنیای 
کودکانه 

ماش��ین هایی  و  موتوره��ا 
ب��ا مارک هایی همچ��ون فورد، 
کادی��الک، ب��ی ام و، پورش��ه و 
موتورهای��ی با طراح��ی هارلی 
داویدس��ون و دوکاتی رویاهای 
کودکانه را کامل می کنند. یکی از 
فروشندگان این اسباب بازی ها  در 
همین ارتباط به »فرصت امروز« 
می گوید: ای��ن اس��باب بازی ها 
در رده لوک��س دس��ته بندی 
می ش��وند و قیمت باالیی دارند. 
به طوری که یک موتور شارژی که 
انواع تایوانی، چینی، سوییس��ی 
و آلمانی دارد بی��ن 300 هزار تا 
پنج میلیون تومان قیمت گذاری 
می ش��ود. بی��ش از 90درصد از 
اس��باب بازی های ب��ازار وارداتی 

اس��ت. بخ��ش زی��ادی از چین 
وارد می ش��ود و مق��داری هم از 
کش��ورهای اروپایی که اجناس 
باکیفیت و گران بازار را تش��کیل 

می دهند. 
یکی دیگر از فروش��ندگان در 
مورد خریداران و مناسبت خرید 
اسباب بازی در میان خانواده های 
ایران��ی می گوید: اس��باب بازی 
عالوه ب��ر اینکه به ط��ور معمول 
برای کودکان خریداری می شود، 
برای سیسمونی ها هم نمونه های 
موزی��کال و کنترل��ی آن خریده 
می ش��وند. هر چن��د وی معتقد 
اس��ت که هنوز هم خانواده های 
ایرانی به ای��ن  کاال به عنوان یک 
نیاز دوران کودکی نگاه نمی کنند. 
در ایران تولید اسباب بازی تقریبا 
صفر درصد اس��ت. اگر هم باشد 
به صورت مونتاژ اس��ت که البته 
چندین کارخانه در این زمینه با 
شکست مواجه شدند چون قدرت 

رقابت با اجن��اس وارداتی به ویژه 
چینی را ندارند. 

بازار تقریبا راکد است
بازار اسباب بازی های لوکس هم 
در اثر گرانی های چند سال اخیر 
تا حدودی با اف��ت فروش مواجه 
شده و این مسئله را فروشندگان 
این بازار هم تایی��د می کنند. از 
طرفی با گرانی این کاال بسیاری از 
خانواده ها آن را از دسته نیازهای 
اولیه خ��ارج کرده اند و به نوعی از 
س��بد مصرف خانوار بیرون رفته 
اس��ت چون خانواده های ایرانی 
معموال این کاالها را نیاز اساسی 
دنیای کودک��ی نمی دانند. البته 
کم ش��دن فروش موجب نشده 
که اهالی ب��ازار می��زان واردات 
خود را کم کنند و کماکان به این 
روند ادام��ه می دهن��د. به گفته 
یکی از فروشندگان این بازار هر 
واردکننده حداق��ل بین چهار تا 
پن��ج کانتینر اس��باب بازی وارد 
می کند که هر کدام ارزش��ی بین 
200 تا 500 میلیون تومان دارند. 
یعنی به طور کلی در سال چیزی 
حدود 500 کانتینر اسباب بازی 
وارد ایران می ش��ود ک��ه با یک 
حساب سر انگش��تی و محاسبه 
میانگی��ن قیمت ه��ا به گردش 
مال��ی میلی��اردی این ب��ازار پی 
می بریم. با همه این اوصاف بازار 
اس��باب بازی های لوکس هم در 
ایران رواج خوب��ی دارد و هرچند 
فروش��ندگان آه و ناله سر بدهند 
باز هم وجود چنین فروشگاه هایی 
و دائمی بودن فروش آنها نش��ان 
از بازاری پرمشتری دارد که تنها 
ممکن است چند صباحی رکودی 
به خ��ود ببیند، ام��ا قیمت باالی 
 کاالهای این بازار می تواند جبران 

مافات کند.  

می گویند دوچرخه در دوره قاجار وارد ایران 
شده است و واردکنندگان آن هم انگلیسی ها 
بوده اند، بیش��ترین اس��تفاده آن هم در بین 
بچه های درباریان و فرزندان بازاری های پولدار 
آن زما ن بوده که دوچرخ��ه را به عنوان هدیه 
برای فرزن��دان خود می خریده ان��د. در زمان 
حاضر هم شاید شما در فیلم ها و سریال های 
زیادی دیده باشید که دوچرخه به عنوان هدیه 
قبولی به بچه ها داده می ش��ود. جالب اس��ت 
بدانید که براساس گفته های اهالی این بازار، 
هنوز هم خریدوف��روش دوچرخه به همین 
خاطر انجام می ش��ود. اما داس��تان دوچرخه 
از آن جهت برای این گزارش انتخاب ش��ده 
اس��ت که بیش از 99درصد از دوچرخه های 
بازار وارداتی است. وقتی از تولیدکننده های 
موتورس��یکلت در مورد عدم تولید انجین در 
ایران می پرسیم، همگی بر به صرفه نبودن و 
گرانی هزینه های تولید این قطعه اصلی موتور 
در ایران س��خن می گویند، اما معلوم نیست 
دوچرخه چرا در ایران تولید نمی شود و همان 
چند کارخانه دوچرخه هم که در ایران وجود 
داشتند به دلیل عدم سوددهی یا به طور کامل 
تعطیل شده اند یا تولید بس��یار اندکی دارند، 
)مانند کارخانه قوچان مش��هد( یا در بهترین 
حالت به مونت��اژ دوچرخ��ه روی آورده اند. از 
طرفی هر ساله حجم باالیی یعنی حدود یک 
میلیون دوچرخه از کش��ورهایی چون چین، 
تایوان، مالزی و غیره وارد ایران می ش��ود که 
قیمت هیچ کدام زیر 100 هزار تومان نیست 
و به ای��ن ترتیب میلیون ها دالر ارز از کش��ور 

خارج می شود. 

قلمستان؛خانه دوچرخه ها
جمله »تولید به صرفه نیست« بیت ترجیعی 
شده است که در هر بازاری از زبان کسبه آن 
خارج می ش��ود و چرخ زنان به سرتاپای بازار 

می پیچد. به نظر می رس��د می توان کم کم به 
انتظار نشست و دید که تولید گوجه و خیار را 
هم به صرفه نمی دانند و شروع به واردات شان 
می کنند .  خیابان قلمس��تان از مس��یرهای 
منتهی ب��ه می��دان رازی یا هم��ان گمرک 
معروف، بورس فروش دوچرخه تهران به شمار 
می رود. فروشگاه های رنگارنگ دوچرخه در 
این خیابان واقع شده اند و برندهای چینی و 
مالزیایی و تایوانی از سر و کول این فروشگاه ها 
باال می روند. افراد زیادی در این راسته زمانی 
تولیدکننده بوده اند، اما همگی آنها امروز در 
زمینه واردات با هم رقابت دارند. همه آنها هم 

تولید را به صرفه نمی دانند. 

فرهنگ دوچرخه سواری تبلیغ نمی شود
رس��انه های همگان��ی یک کش��ور وظایفی 
به عه��ده دارن��د و در ای��ن می��ان تعاریف 
خاصی هم وجود دارد. مث��ال نهادینه کردن 
نظرگاه ه��ای مثب��ت در جامعه و تش��ویق 
اذه��ان عموم��ی به س��مت وس��وی خاص 
یکی از وظایف رس��انه های جمع��ی به ویژه 
صوتی و تصویری هاس��ت، اما ج��ای ترویج 

فرهنگ دوچرخه سواری در رسانه ملی ایران 
خالی  اس��ت. این مس��ئله در حالی است که 
کالن ش��هرهای ایران از شدت دود و دم نای 
نفس کشیدن ندارند و دوچرخه می توان چتر 

نجات آنها باشد. 

فروش کم فروغ دوچرخه در ایران
هر چن��د در ایران خریدوف��روش دوچرخه 
به رده های س��نی و مصارف خاصی محدود 

شده است، اما بیشترین فروش در فصل گرما 
صورت می گیرد که مدارس تعطیل می شوند، 
یعن��ی از اواس��ط اردیبهش��ت ماه ت��ا آخر 
شهریورماه. بیش��ترین فروش هم مربوط به 
دوچرخه های کوچک در سیسمونی هاست! 
قشر نوجوان این وس��یله را معموال به عنوان 

کادو دریافت می کنند. 
ف��روش ای��ن وس��یله ب��رای مص��ارف 
اس��ت  ک����م  خیل�����ی  ورزش�����ی 
 و ب��ه نوع��ی ای��ن ورزش در ای��ران ج��ا 

نیفتاده است.
فضای ش��هری نامناس��ب و احتم��ال بروز 
خطرات جانی ف��راوان در خیابان های ایران 
موجب ش��ده کس��ی ریس��ک اس��تفاده از 
دوچرخه را ب��ه جان نخ��رد.  دوچرخه های 
موجود در بازار براساس اندازه های 12، 16، 
20، 24، 26 و 28 دس��ته بندی می ش��وند 
که هر کدام برای گروه س��نی خاصی مورد 

مصرف دارند.
طراحی های کالسیک، اس��پورت، دخترانه، 
پس��رانه، دن��ده ای و غیردن��ده ای ه��م از 
 جمل��ه طبقه بن��دی طراح��ی این وس��یله

 به شمار می روند. 

اسباب بازی هایی که شاید با مدیریت هزینه توانی برای خرید آنها ایجاد شود

ویراژ ماشین های لوکس در دنیای  کودکانه 
میالد نور؛ نگین غرب تهران

یک��ی از گزینه ه��ای ش��هروندان غرب ته��ران برای 
خرید، پاس��اژ میالد نور اس��ت. در این پاساژ برندهای 
متنوع با قیمت های متفاوتی از پوش��اک مردانه و زنانه 
عرضه می شود. این پاساژ  از مجتمع های پر تردد تهران 
اس��ت که در ط��ول هفته به خص��وص در روزهای آخر 
هفت��ه، هزاران نفر را به خود جلب می کند. مس��ئوالن 
ای��ن مجتمع معتقدند که هفته ای تا 20هزار نفر از این 

پاساژ بازدید می کنند. 
امکانات جانبی از قبیل وجود پارکینگ، کافی ش��اپ، 
رس��توران، کافی نت، فضایی برای بازی کودکان وغیره 
نی��ز می توان��د در کش��اندن مش��تری به پاس��اژ تاثیر 
چش��مگیری داشته باش��د و حتی خیلی از افراد که با 
هدف گردش به این پاس��اژها می روند، گاه خریدی هم 
می کنند. در حال حاضر پاس��اژهای جدی��د با امکاناتی 
که ذکر ش��د، س��اخته می ش��وند و دیگر کمتر پاس��اژ 
تازه تاسیس��ی را می ت��وان یاف��ت که از ای��ن امکانات 
برخوردار نباش��د. این مجتمع با 385 واحد صنفی در 
ش��ش طبقه تجاری اس��ت که تقریبا 1100 فروشنده 
در آن مش��غول کار هستند. در طبقات دیگر مبلمان و 
سرویس خواب و دیگر مایحتاج خانواده ها وجود دارد. 
ام��ا واحدها با مت��راژ 30 تا 40 مت��ری، اجاره بهای 
زیادی را از مس��تاجران دریافت می کنند و این عاملی 
شده است تا کاالهای موجود بعضا دارای قیمت باالیی 

باشند. 

یک��ی از امالکی ه��ای فعال در مجتم��ع در خصوص 
اجاره بهای واحدهای مجتمع به »فرصت امروز« گفت: در 
هر طبقه واحدهای 30، 40 متری و پنج واحد 20متری 
وج��ود دارد، اما قیمت اجاره از ماهی 7/5 میلیون تومان 
ش��روع ش��ده و تا 28میلیون تومان در ماه می رسد که 
البته بستگی به طبقات دارد. یعنی در طبقات همکف و 
اول و دوم بیشترین اجاره بها دریافت می شود که باز هم 
به دلیل قرار گرفتن در جای خاصی از طبقه، این قیمت 
اجاره بها تغییر می کند. مثال جنب آسانس��ور یا پله برقی 
در طبقات  از بقیه مکان های طبقه گران تر است و روی 
این اجاره بها باید ماهانه متری 85هزار تومان برای شارژ 
ماهانه اضافه کرد، همچنین پ��ول پیش این مغازه ها از 
100میلیون تومان ش��روع می ش��ود و ت��ا 200میلیون 
توم��ان هم  در طبقات می رس��د که باز هم به ش��رایط 
بس��تگی دارد، مثال در طبق��ه همکف 100میلیون و در 

طبقات اول و دوم بیشتر است. 
این کارمند بنگاه معامالتی در مورد فروش واحدهای 
صنف��ی همچنین اضافه ک��رد: قیمت فروش واحدهای 
ای��ن مرکز تج��اری از متری 40میلیون تومان ش��روع 
می ش��ود و ت��ا 55 میلیون تومان هم می رس��د که در 
طبقات باال این مبلغ کمتر و در طبقات پایین بیش��تر 
اس��ت. ب��ه گفت��ه وی، در همکف مجتمع ی��ک مغازه 
27متری ب��ه قیمت یک میلی��ارد و 260ه��زار تومان 

به فروش می رسد. 

قیمت باال 
قیم��ت کاال در این مجتمع بس��یار متنوع اس��ت و به 
دلیل وجود برندهای معتبر، بعضا کاالهایی با قیمت های 
بسیار باال فروخته می ش��وند. البته ارزان فروش هایی هم 
هس��تند که دیگر نمی ت��وان از آنها انتظار برندفروش��ی 
داش��ت. در همین رابط��ه، یکی از اعض��ای هیات مدیره 
مجتم��ع میالد نور به »فرصت ام��روز« گفت: با توجه به 
موقعیت پاس��اژ، قیمت ها خیلی باال نیست، بلکه کمتر از 
بقیه پاساژها نیز هست و به دلیل مستاجر بودن مغازه ها 
و رک��ود در بازار، کاس��بان این مجتمع مجبور هس��تند 
که قیمت های مناس��بی را عرضه کنند تا مش��تریان به 
خرید ترغیب ش��وند. مثال در بعض��ی از مغازه ها مانتوی 
15 هزار تومانی عرضه می شود که شاید در فروشگاه های 
معمولی هم این قیمت وجود نداش��ته باش��د و به همین 
خاطر اس��ت که هفته ای 20 تا 30هزار نفر از این پاساژ 
دی��دن می کنند، هرچند ارزان فروش��ی غیر معقول مورد 
اعت��راض اعضای هیات مدی��ره این مجتمع اس��ت، زیرا 
کااله��ای خیلی ارزان و با کیفیت کم س��بب افت وجهه 
این مجتمع ش��ده و تنزل درجه و برند تجاری این مرکز 
را به دنبال دارد. س��لطانی در خصوص برندهای موجود 
در مجتمع گفت: س��ابقا برندهای زیادی در این پاس��اژ 
بودن��د که ب��ه دلیل به صرفه نب��ودن از اینجا نقل مکان 
کرده اند. ب��ا وجود ای��ن، در حال  حاضر تقریب��ا 20برند 
معتب��ر مانند آدیداس و پوما وج��ود دارند، ولی به دلیل 
اینک��ه نمی توانند تخفیف ارائه کنند و قیمت های واقعی 
را براساس ارزهای خارجی عرضه می کنند این قیمت ها 
بسیار باالس��ت، با این حال مشتری خاص خود را دارند، 
هر چند ممکن است از طرف خریداران زیادی، این کاالها 
گران تلقی  شود. وی افزود: برخی از مغازه ها ممکن است 
تخلف کنند و کاالهای تقلبی را به جای اصلی بفروشند، 
ولی این وظیفه اتحادیه و تعزیرات است که بحث قیمت 
و فروش کاالهای تقلبی را پیگیری کند. وی در خصوص 
قیمت گ��ذاری کاالهای موجود در پاس��اژ گفت: در مورد 
قیمت گذاری کنترلی از طرف مدیریت پاس��اژ نیس��ت و 

این قضیه مربوط به اتحادیه و تعزیرات می شود. 

کوتاه از میالد نور 
س��اخت این مجتمع تجاری از س��ال 1371آغاز و در 
سال 1378افتتاح شد. میالدنور در شهرک غرب، میدان 
صنعت، بلوار فرحزادی واقع اس��ت. ساعت کار: از ساعت 
10:30 تا 22 ،تعداد طبق��ات: 11طبقه، 7طبقه تجاری 
3طبقه پارکینگ، 2 طبقه همکف و 6 طبقه س��اختمان 
تج��اری. تعداد واحدهای فع��ال: 385واحد ،تعداد کافی 
شاپ: 4مغازه ،تعداد کافی نت: یک مغازه ،تعداد آسانسور: 
8 ع��دد. وضعیت تردد: جزو منطق��ه زوج و فرد و طرح 

ترافیک نیست.

چگونه ثروتمند شویم؟! 
ترجمه: شیدا رمزی

رویای پولدار ش��دن برای بسیاری از ما شیرین است، اما 
دس��ت نیافتنی به نظر می رسد. حال آنکه با کمی دقت و 
استفاده از راهکارهای کامال ساده و قابل انجام می توانیم 

این رؤیا را به واقعیتی جذاب تبدیل کنیم. 
برایان تریس��ی، یکی از کارآفرینان مش��هور در این باره 
می گوید: اگر واقعا دوس��ت دارید ثروتمند ش��وید زمان 
ش��روع کردن و دس��ت به کار ش��دن همین حاالست و 
برنامه ریزی مالی، ابزاری است که باید از آن استفاده کنید 
تا از جایی که هستید به استقالل مالی و ثروتی که به آن 

عالقه مندید و آرزویش را دارید، برسید. 
تریس��ی درباره برخی افراد که صرفا رویای پولدار ش��دن 
دارن��د، چند توصیه کارب��ردی دارد که بتوانند از واقعیت 

ثروتشان لذت ببرند.

به سود مرکب بانکی بیشتر فکر کنید
نخس��تین و مهم ترین نکته برای تحقق آرزوی تان، حفظ 
دارایی یا پس اندازتان اس��ت. بنابراین بهترین کار افتتاح 
حس��اب پس ان��داز در بانک اس��ت، اما فرام��وش نکنید 
س��رمایه گذاری بی حس��اب در بانک نمی تواند راهگشای 

شما باشد. 
 بررسی های مختلف نشان می دهد استفاده از روش بهره 
مرکب و به ودیعه گذاشتن پول تان در حساب های بانکی 
بلند مدت، سود بیشتری نسبت به کارکردن برای خودتان 
برای شما به ارمغان خواهد آورد. بنابراین لزوما نباید شغل 
ی��ا حرفه ای خاص را پایه گ��ذاری کنید بلکه می توانید با 

استفاده از سود مرکب بانکی به ثروت خودتان بیفزایید. 

نابرده رنج گنج میسر نمی شود
پولی که آس��ان به دست آید هرگز وجود خارجی ندارد و 
از هیچ کس نمی شنوید که کسی بدون زحمت به ثروتی 
رسیده باشد، بنابراین رسیدن به موفقیت مالی و ثروتمند  
 شدن کار ساده ای نیس��ت و به تمام پیشنهادهای کاری 
وسوسه انگیز با نگرانی توجه کنید، درست مثل پیشنهاد 
ش��بکه های هرمی که فقط به دنبال تصاحب دارایی شما 

هستند و هرگز به شما سودی نمی رسانند. 

فکر کنید و درست سرمایه گذاری کنید
در هر س��رمایه گذاری ش��ما نیازمند داش��تن نقدینگی 
هستید و بهترین کار این است که حداقل برای شش ماه 
پس انداز کافی داشته باشید تا در صورت قطع منابع مالی 
به هر دلیل بتوانید زندگی خودتان را اداره کنید. این امر 
به شما استقالل فکر خواهد داد و می توانید درباره آینده 
سرمایه گذاری خود به خوبی دقت کنید و بهترین گزینه 

را انتخاب کنید. 

سرمایه گذاری بلند مدت با سهام و اوراق بهادار
براساس قانونی نانوش��ته ثروتمندان برای سود درازمدت 
سهام و اوراق بهادار می خرند نه برای سودهای کوتاه مدت، 
این اش��خاص معموال دربازار اوراق بهادار بررس��ی کامل 
خواهند داش��ت بعد ب��ا توجه به جمع ش��رایط اقدام به 
خرید می کنند. آنها این اوراق را برای مدتی طوالنی نگه 

می دارند و کاری به نوسانات قیمت ندارند. 
investmet :منبع

مدیریت پاساژ

59

قیمت سایز کاال

بین120 تا 250 هزار تومان12

بین 140 تا 260 هزار تومان16

بین 200 تا 800 هزار تومان20

بین 200 تا یک میلیون تومان24

230 هزار تومان تا یک میلیون و 100 هزار تومان26

بین 190 تا 250 هزار تومان28

فعاالن بازار دوچرخه
نارضایتی داخلی ها

در میان م��وج پرخروش ورود برندهای انحصاری و بس��تن 
قراردادهای بلند م��دت با تولیدکننده ه��ای خارجی، هیچ 
نشانی از تولید داخل نیس��ت. در حالی که تولید این وسیله 
که به وسیله س��بز و دوستدار محیط زیس��ت معروف شده 
اس��ت، هم حجم تجارت بزرگی را در بازارهای داخلی رقم 
می زند و هم اینکه اش��تغال زایی باالیی به هم��راه خواهد 
داش��ت. کما اینکه به گفته یکی از تولیدکننده های قدیمی 
این بازار ک��ه امروزه واردکننده ای قهار اس��ت، هر دوچرخه 
از 2هزار قطعه تشکیل می ش��ود و به ازای هر 20قطعه آن 
یک شغل ایجاد می ش��ود. اما در ایران این فرصت به راحتی 
نادیده گرفته می ش��ود. بخش خصوصی نداش��تن سرمایه 
الزم و گران��ی هزینه های تولید را بهان��ه می کند و دولتیان 
هم که انگار کارهایی مهم تر از تولید دارند. حس��ینی، یکی 
از واردکنن��دگان دوچرخه در مورد دلیل ب��ه صرفه نبودن 
تولید دوچرخه در ایران می گوید: این امر زمانی ممکن است 
که تیراژ تولید باال باش��د. مثال تولید یک قطعه باید در تیراژ 
میلیونی باش��د تا برای تولیدکننده صرفه اقتصادی داشته 
باشد. اما بازار ایران این کشش را ندارد. البته وی هزینه های 
بس��یار باالی تولید را یکی از مهم تری��ن دالیل از بین رفتن 

کارخانجات در این حوزه می داند. 
نبود کش��ش در بازار داخلی نمی تواند دلیل��ی قانع کننده 
باش��د، زیرا همه کش��ورهای تولیدکننده لزوما خودش��ان 
مصرف کننده آن نیستند. در این میان باید گوشه چشمی 
به بازارهای صادراتی داش��ت. به نظر می رس��د که آس��انی 
واردات و نپذیرفتن ریسک تولید مهم تر از نبود کشش بازار 
داخلی اس��ت. واقع ش��دن ایران در میان کشورهایی چون 
حاشیه نشینان خلیج فارس، افغانستان، پاکستان، عراق و 
سایر کشورهایی که اقتصاد و صنعت پویایی ندارند، بهترین 

فرصت برای به دست گرفتن بازارهای این کشورهاست. 
در مقابل اظهارات فعاالن بازار قرق ش��ده دوچرخه توسط 
برندهای خارجی این س��وال پیش می آید که اگر بازار ایران 
کش��ش تولید میلیونی را ندارد پس دلیل واردات میلیونی 
در این زمینه چیس��ت؟ پاک بین، از فعاالن این بازار، ضمن 
تاکید بر عدم کشش بازار به »فرصت امروز« می گوید: یک 
مش��کل سیس��تماتیک در این میان وج��ود دارد و آن این 
اس��ت که هر کس��ی در ایران به واردات این کاال می پردازد. 
از خرازی ها گرفته تا اسباب فروشی ها که این کاال را در رده 

کاالهای صنفی خود دسته بندی هم کرده اند. 

قیمتکاال

بین 100 تا 350 هزار تومانموتورسیکلت های چینی 

موتورسیکلت های سوییسی و آلمانی
بین 240 هزار تا 3 میلیون و 500 هزار 

تومان

دو میلیون و 500 هزار تومانموتورسیکلت طرح دوکاتی

ماشین سایز کوچک و بزرگ چینی 
بین یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 500 

هزار تومان

ماشین های اروپایی سایز کوچک و بزرگ
بین 600 هزار تا 5 میلیون و 500 هزار 

تومان 

بین 85 تا 200 هزار تومانسه چرخه 

بین 250 تا 600 هزار تومان اسکوتر سوییسی با چرخ ژله ای

بین 50 تا 250 هزار توماناسکوتر چینی 

کف بازار

یک روز در قلمستان

بازار کم فروغ دوچرخه در ایران

علی رمضانیان

تهمینه سهرابی
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کش��ور هن��د در حال��ی که با 
کمب��ود زغال س��نگ مواج��ه 
اس��ت، ام��ا ت��اش می کند با 
س��رمایه گذاری در کشورهای 
دیگر ای��ن کمب��ود را جبران 
کند. تاش برای س��اخت یک 
مجتم��ع گداخ��ت آلومینیوم 
3میلیارد  س��رمایه گذاری  ب��ا 
دالری یک��ی از ای��ن اقدامات 
ای��ن  احتم��اال  ک��ه  اس��ت 
س��رمایه گذاری در ایران انجام 

شود. 
 رییس شرکت ملی آلومینیوم 
هند در اظه��ارات خود درباره 
ای��ن س��رمایه گذاری گف��ت: 
ویتنام،  اندونزی،  کش��ورهای 
مالزی، عم��ان و امارات، دیگر 
محل ه��ای احتمالی س��اخت 
تنی  ه��زار   500 مجتمع های 
گداخ��ت و یک نی��روگاه برق 

1000 مگاواتی هستند. 
زم��ان  ب��ه  داس  آنس��ومان 
اجرای این پروژه اش��اره نکرد، 
ام��ا براس��اس گفته ه��ای وی 
ش��امل  پروژه  این  محصوالت 
قوطی های نوش��ابه تا هواپیما 

و خودرو می شود. 
ب��ه گفت��ه وی، در حال حاضر 
هند ب��ا چالش ان��رژی مواجه 
اس��ت، ب��ه همی��ن دلی��ل به 
دنبال ایج��اد مجتمع هایی در 
کش��ور های دارای منابع غنی 

انرژی است. 
ام��ا در کن��ار ای��ن موض��وع 
ک��ه س��اخت چنی��ن پ��روژه 
ایران می تواند  آلومینیومی در 
صنع��ت  ای��ن  وضعی��ت  ب��ر 
تاثیر گذار باش��د نباید ما را از 
تاثی��ر برخی موضوع��ات دور 
ایران  مذاکرات هسته ای  کند. 
و 1+5 جزو موضوعاتی اس��ت 
که ساخت مجتمع گداخت تا 

حد زیادی به آن بستگی دارد. 
در کنار تم��ام این موضوعات 
ایج��اد موقعیت در ایران برای 
از  ج��ذب س��رمایه گذار نی��ز 
نکات بس��یار مهمی است که 
نمی ت��وان از آن چشم  پوش��ی 
ک��رد. صنع��ت آلومینی��وم از 
دیدگاه فعاالن آن سال هاست 
که مورد بی مهری مس��ئوالن 
ق��رار گرفته اس��ت، در نتیجه 
حضور س��رمایه گذاران هندی 
برای س��اخت چنین پروژه ای 
اس��تثنایی  موقعیتی  می تواند 
ب��رای صنع��ت آلومینیوم رقم 
زند. بزرگ تری��ن کارخانه های 
آلومینیوم کش��ور ای��ن روزها 
درگی��ر مش��کات مختلف��ی 

از جمل��ه کمب��ود نقدینگی و 
تامین مواد اولیه هس��تند که 
ورود  می تواند  مش��کات  این 
به  را  س��رمایه گذاران خارجی 

تعویق بیندازد. 
ب��ه س��راغ یک��ی از فع��االن 
ت��ا  رفتی��م  آلومینیوم��ی 
حض��ور  زمینه ه��ای  درب��اره 
در  خارج��ی  س��رمایه گذاران 
صنعت آلومینیوم ایران از وی 

بپرسیم. 
وی ک��ه تمایل��ی ب��ه گفت��ن 
ن��ام خود نداش��ت، با اش��اره 
اهمی��ت س��رمایه گذاری  ب��ه 
در صنع��ت آلومینی��وم اظهار 
ک��رد: در صنایع مادر همچون 
آلومینی��وم س��رمایه گذاری ها 

بیشتر به شکل کان از سوی 
دولت یا ش��رکت های خارجی 

انجام می گیرد. 
ب��ا توج��ه ب��ه گفته ه��ای او، 
شانس  داخلی  بخش خصوصی 
زیادی برای ورود به پروژه های 
پروژه های  به خص��وص  بزرگ 
تحت نظارت دول��ت را ندارد، 
ام��ا در کن��ار ای��ن موض��وع 
دول��ت باید زمینه ه��ای ورود 
س��رمایه گذاران خارجی را در 
ایجاد کند. امنیت در  کش��ور 
فضای سرمایه گذاری مهم ترین 
نکته ای است که موجب جذب 
سرمایه گذار می شود. متاسفانه 
در س��ال های اخیر با توجه به 
بی شمار  اقتصادی  مش��کات 

و تحریم ه��ا امنی��ت از فضای 
س��رمایه گذاری ای��ران گرفته 
ش��ده بود، در حالی که ایران 
زی��ادی  پتانس��یل های  دارای 

برای سرمایه گذاری است. 
ادام��ه داد: خوش��بختانه  وی 
س��رمایه گذاران  ورود  ب��رای 
خارجی ب��ه صنعت آلومینیوم 
اقدام��ات خوبی صورت گرفته 
اس��ت. در واقع می ت��وان ادعا 
برای  ورود  زمینه ه��ای  ک��رد 
س��رمایه گذاران خارج��ی ب��ه 
صنعت آلومینیوم آماده اس��ت 
و در ای��ن رابط��ه مذاکرات��ی 
هم ص��ورت گرفته اس��ت که 
ایمیدرو نی��ز در حال پیگیری 

آنهاست. 
به گفت��ه فع��ال آلومینیومی، 
ورود س��رمایه گذاران خارجی 
بزرگ  پروژه ه��ای  و س��اخت 
آلومینیومی در کشور می تواند 
م��ا را به اهداف تعیین ش��ده 
در سند چش��م انداز که تولید 
1/5میلی��ون ت��ن آلومینی��وم 

است نزدیک کند. 
دسترس��ی ایران ب��ه آب های 
آزاد و در اختیار داشتن انرژی 
آن هم با قیمتی مناسب باعث 
شده تا در لیست انتخابی هند 
برای س��اخت پ��روژه گداخت 

آلومینیوم قرار بگیرد. 
با توج��ه به اینک��ه طرح های 
قبلی ش��رکت ملی آلومینیوم 
هند برای ساخت مجتمع های 
گداخ��ت و نیروگاه های تولید 
اندون��زی  و  ای��ران  در  ب��رق 
نتوانس��ته پیش��رفت داش��ته 
باش��د، ای��ن پ��روژه جدی��د، 
نخس��تین تاسیس��ات شرکت 
مل��ی آلومینیوم هند در خارج 
از این کش��ور خواه��د بود که 
در ص��ورت اجرای��ی ش��دن، 
تاثیر زی��ادی در رونق صنعت 

آلومینیوم ایجاد خواهد کرد. 

بارها و بارها این ضرب المثل را شنیده ایم 
که می گوید: »هرکه بلند شد از خاک بلند 
ش��د« بنابراین با توجه به ترجمه این مثل 
می دانیم س��رمایه گذاری در ملک و اماک 
همواره س��ودمند است، اما اتفاقات چندی 
پیش در قاره س��بز و امریکا ترجمه ای تازه 
از ای��ن ضرب المثل را در ذهن عاقه مندان 
به سرمایه گذاری دراین بخش ایجاد کرد. 

این درحالی است که حتی در بحرانی ترین 
شرایط باز هم بودند افرادی که از بازار ملک 
و اماک سود بردند و همواره به ثروت خود 
افزودند. این اتفاق صرفا به خاطر این بود که 
س��رمایه گذاران با استفاده از قوانینی کاما 
س��اده و البته کاربردی توانس��تند سرمایه 
خ��ود را مدیریت و در مس��یری درس��ت 
سرمایه گذاری کنند. برایان تریسی، یکی از 
مشهور ترین نویسندگان کانادایی در زمینه 
مدیریت مالی و س��رمایه گذاری در این باره 
توصیه های��ی دارد که خواندن آنها خالی از 

لطف نیست. 

سرمایهگذاریبلندمدت
در  مه��م  بس��یار  قوانی��ن  از  یک��ی 
س��رمایه گذاری روی مس��تغات و اماک 
این اس��ت که باور داشته باش��یم این نوع 
س��رمایه گذاری هرگز کوتاه مدت نیست و 
نمی توان منتظر س��ودآوری زودهنگام آن 
بود، بنابراین صبر و ش��کیبایی برای خرید 
یا فروش نخستین راهکار مفید است تا به 
س��رمایه ش��ما بیفزاید، نه اینکه از آن کم 

کند. 
اگ��ر نقدینگ��ی ش��ما ام��کان خرید را 
برای تان مهیا نکرده می توانید روی وام های 
بانکی حس��اب کنید، اما به سود وام خوب 

فکر کنید تا مبادا با مش��کل مواجه شوید. 
الزم به یادآوری اس��ت با اجاره دادن ملک 
م��ورد نظ��ر می توانید بخش عم��ده ای از 

اقساط ماهانه را جبران کنید. 

بخرید،بازسازیکنیدوبفروشید
خرید ملک های نوس��از همیشه سودآور 
نیس��ت، چون س��ازنده با توجه به قیمت 
روز با ش��ما معامله خواهد کرد، به همین 
دلی��ل س��رمایه گذاری روی اماک کمی 
مس��ن تر ی��ا نیم��ه کار می توان��د میانبری 
مناس��ب ب��رای س��ودآوری ش��ما باش��د، 
بنابرای��ن ملکی را بخرید، آن را بازس��ازی 
 یا تکمیل کنید س��پس ب��ا صبر و حوصله

 بفروشید. 
بهترین خرید برای اماکی با سن حدود 
10 تا 12 سال اس��ت چون می توانید آنها 
را به قیمتی مناس��ب خریداری کنید و با 
بازسازی کامل دوباره به قیمت اماک کم 
س��ن تر به فروش برس��انید. ب��رای این کار 
بررس��ی کنید و منطقه موردنظر را خوب 
زیرنظ��ر بگیرید و با معایب و محاس��نش 

آش��نا ش��وید، اما در نظر داش��ته باش��ید 
ک��ه می توانید کمت��ر هزینه کنی��د و آن 
را اج��اره دهی��د، چون اج��اره می تواند در 
 بلند مدت سودبیشتری برای شما به ارمغان 

بیاورد. 

امالککوچکتر
مناسبترینسرمایهگذاری

همان طور ک��ه می دانید ب��ازار اماک و 
مستغات همیشه سودآور نیست و گاهی 
در رکوده��ای طوالنی مدت ف��رو می رود، 
بنابراین بهترین س��رمایه گذاری این است 
ک��ه با اماک کوچک که نیازمند س��رمایه 
اولی��ه کمی هس��تند ش��روع کنی��د. این 
کار دو حس��ن بس��یار کارآمد برای ش��ما 
خواهد داش��ت چون در صورت وقوع رکود 
بلند م��دت در ب��ازار ام��اک می توانید به 
س��رعت آن را به نقدینگی تبدیل کنید یا 
اینک��ه می توانی��د آن را راحت تر از اماک 

بزرگ برای اجاره بسپارید. 
ب��ا این ابت��کار عمل می توانی��د همواره 
س��رمایه خودتان را با کمتری��ن فاصله از 

نقدش��وندگی نگه��داری کنی��د، اما هرگز 
درجا نزنید و با تکرار این کار س��رمایه الزم 
را به دس��ت آورید و در نهایت این کار را با 

مستغات بزرگ تر تجربه کنید. 

تجاریبهترازمسکونی
بدون تردی��د اماک تج��اری با قیمتی 
بسیار باالتر از اماک مسکونی خریدوفروش 
می شوند و متقاضیان اجاره نیز همیشه در 
بازار به دنبال ملکی مناس��ب هستند پس 
شاید بهترین گزینه س��رمایه گذاری روی 

اماک تجاری باشد. 
ای��ن ن��وع س��رمایه گذاری می تواند دو 
امتیاز بزرگ برای صاحبان س��رمایه داشته 
باش��د؛ اول اینک��ه هرگ��ز برای رس��یدن 
فصل نق��ل وانتق��االت الزم نیس��ت صبر 
 کنی��د و دوم حضور مش��تریان پش��ت در 

ملک شماست. 

بامشتریانخارجی
خوشبرخوردباشید

با توجه ب��ه افزایش مهاجرت ه��ا و البته 
س��رمایه گذاری های خارج��ی در مناط��ق 
مختل��ف جهان یک��ی از بهترین ش��رایط 
ممک��ن در ب��ازار ملک و ام��اک به وجود 
آمده ک��ه مربوط ب��ه مش��تریان خارجی 
س��اکن در زادگاه شماست، بنابراین با آنها 
خوش برخورد باش��ید، چ��ون معموال آنها 
پول بیش��تری برای ملک مورد عاقه خود 
می پردازند، اما فراموش نکنید هرگز خارج 
از عرف با آنها معامله نکنید، چون بیش��تر 
خارجی ها به قوانین سرمایه گذاری و خرید 
ملک در کشور مورد نظرشان کاما مسلط 
هستند و معموال با حضور وکیل این کار را 

انجام می دهند. 
money:منبع
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زمینه ورود سرمایه گذاران 
خارجی مهیاست 

چموخمهایسرمایهگذاریدرملکاززبانبرایانتریسی

نقاشیکهپروازراازخاطرشبردند
هنرمندان همیش��ه در ذهن م��ردم از جایگاه خاصی 
برخوردارند، زیرا اغلب این افراد کس��انی هس��تند که 
عمر خود را در این راه صرف کرده اند و سرمایه اصلی 
ش��ان پش��تکار و تاش بی وقفه بوده اس��ت. هنرمند 
نقاش ش��یرازی که اهمیت فارس��ی بودن را همیشه 
چاشنی هنرش کرده، تمام این سال ها با صرف هزینه 
ش��خصی، وقتش را به کش��یدن چهره ه��ای ماندگار 

عرصه فرهنگ و هنر گذرانده است. 
 »محمدعلی پرواز« در آستانه 66 سالگی چشمداشتی 
به مس��اعدت متولیان فرهنگی ن��دارد، اما کم توجهی 
آنها را هم نسبت به این جایگاه واال بر نمی تابد و گاهی 

خشم را با دریغ جماتش همراه می کند. 
او پس از خلق 400 تابلو با موضوع چهره های ماندگار 
فارس، در این س��ال ها که مس��ئوالن هنر توجه خود 
را ب��ه این مقوله جار می زنن��د، »تابلو به دوش« بوده 
اس��ت؛ مثل خانه به دوشی که مورد غضب صاحبخانه 
قرار گرفته باش��د و اسباب و اثاثیه اش را کنار خیابان 

ریخته باشند. 
دیگ��ران بارها با تابلوهای او ژس��ت موقت گرفته اند و 
بع��د، آنها را کنار خیابان ریخته ان��د یا به غبار انبارها 
س��پرده اند و ندانس��ته اند ک��ه او خود در این ش��هر 

صاحبخانه است. 
گفت و گوی ایس��نا با محمدعلی پرواز ضرورت داشت 
هرچند ک��ه کلمات امانتداران مناس��بی ب��رای بروز 

نگرانی و اندوه او نیستند. 
محمدعل��ی  پرواز در این گفت و گو در پاس��خ به اینکه 
وسوس��ه هنرمند بودن برای ش��ما از کجا آغاز ش��د؟ 
گف��ت: دوران کودک��ی و جوانی را در محضر اس��تاد 
عباس نقاش ش��یرازی در رش��ته نقاش��ی به س��بک 
اسلیمی س��پری کردم و در اماکن تاریخی، مساجد و 
حسینیه های شیراز مشغول به کار مرمت آثار نقاشی 
شدم. در دوران دبیرستان از وجود اساتیدی همچون 
ناص��ر نم��ازی، کاظم اردوب��ادی و نگارگ��ر در زمینه 
طراح��ی بهره ب��ردم و پس از اخذ دیپل��م و گذراندن 
دوره نظام جهت تحصیل در رش��ته برق به اروپا سفر 
کردم. در آلمان با اس��اتید هنر نقاشی این کشور آشنا 
ش��دم و به تعمی��ر و مرمت کلیس��اها پرداختم. پس 
از انقاب و بازگش��ت به ایران نیز نقاش��ی به س��بک 
 امپرسیونیسم را در کاس های استاد غامحسین صابر 

دنبال کردم. 

پرواز با بیان اینکه از سال 80 تصمیم به نقاشی کردن 
چهره های اثرگذار فارس گرفت، افزود: در همان سال 
هم نمایش��گاهی در نگارخانه وص��ال با نمایش 110 
تابلو برگزار ش��د. بس��یاری از فرهیختگان استان که 
تابلوی خودش��ان هم برای نمایش گذاش��ته شده بود 

برای دیدن کارها آمده بودند. 
این اس��تاد نقاشی در پاسخ به این س��وال که انگیزه 
خلق این مجموعه از کجا به ذهن ش��ما خطور کرد؟ 
گفت: م��ن به عنوان یک ش��یرازی اصیل به ش��هر و 
همشهریانم عاقه مندی خاصی دارم و این امر انگیزه 
مناس��بی شد تا نسبت به کس��انی که با هنر و همت 
خود توانس��ته اند در رونق ش��هر بکوش��ند، ادای دین 
کنم. فرصت ابراز ارادت به این عزیزان که مایه افتخار 
این دیار هستند برای من که در این شهر به دنیا آمده 

و رشد کرده ام، بسیار مغتنم است. 
پرواز تصریح کرد: بس��یار عاقه مندم که این مجموعه 

دنباله دار باشد، اما در حد توانی که دارم. 
این اس��تاد نقاش��ی ب��ا ی��ادآوری اینکه هی��چ نهاد و 
سازمانی طی این س��ال ها از من حمایت مالی نکرده 
و تمام امکانات را از درآمد ش��خصی خود از مش��اغل 
گوناگ��ون تامین ک��رده ام، مهم ترین مش��کل خود را 
نداش��تن محلی برای نگهداری از تابلوهایش عنوان و 
اضافه کرد: از پنج س��ال قبل که بن��ا به توصیه یکی 
از دوس��تان تابلوها را به مرکز اس��ناد و کتابخانه ملی 
سپرده ام، راضی هس��تم، نحوه نگهداری آنان علمی و 
خوب اس��ت، اما پیش تر بارها توسط نهادهای متولی 
فرهنگ، تابلوهایم به خیابان ریخته شده!  و تعدادی از 

آنها مفقود شده یا آسیب دید. 
پرواز البته با بیان اینکه با میراث فرهنگی،  شهرداری، 
فرهنگ و ارش��اد و برخی نهادهای فرهنگی دیگر نیز 
قب��ا در خصوص نگهداری از ای��ن آثار هنری تماس 
گرفته و رایزنی کرده اس��ت، گف��ت: التماس کرده ام 
ک��ه این تابلوها را در محل مناس��بی نگهداری کنند. 
ش��هرداری مدتی در یکی از موزه ها تعدادی از تابلوها 
را به نمایش گذاش��ت، اما پس از زمان کوتاهی تماس 
گرفتند که مدیر عوض ش��ده و یک روز فرصت دادند 

تا آنها را ببرم. 
پرواز اضافه کرد: کجا را داش��تم ک��ه ببرم؟! تابلوها را 
ریخته بودند کنار پیاده رو که تعدادی از آنها گم ش��د 
یا آس��یب دید بعد س��ر از حافظی��ه درآوردند که در 
آنجا هم مثل آش��غال این ور و آن ور می ش��دند. مدتی 
هم در ارگ کریم خان به نمایش گذاش��ته شدند که با 
تغیی��ر مدیریت در میراث فرهنگ��ی به انباری منتقل 
شدند. جالب اینکه نمی گذاشتند تابلوها را پس بگیرم 

و می گفتند اموال دولت است! 
این اس��تاد نقاش��ی در پاسخ به این س��وال که علت 
نابس��امانی در توجه ب��ه هنر و هنرمندان چیس��ت؟ 
گفت: اغل��ب مس��ئوالن فرهنگی و هن��ری طی این 
س��ال ها س��واد کافی را برای درک مس��ائل مربوط به 
این عرصه نداش��ته اند. از طرفی هنرمندان نیز نسبت 
به هم کم لطفی و بی مهری می کنند جوری که به قول 

معروف چشم دیدن هم را ندارند. 
پ��رواز در عین حال گفت: من به عنوان نقاش��ی که در 
گوش��ه ای پرت از این ش��هر بزرگ زندگی می کنم و 
س��ال ها بی هیچ درآمدی کار هن��ری را ادامه داده ام، 
توصیه می کنم از افراد کارش��ناس در ارزیابی هنر این 

دیار استفاده شود.

گفت و گو
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ازداستاننویسی
تاسرمایهگذاریداخلی

کالفاول:
دیروز در همین ستون 
راجع به نوش��تن گزارش 
و گرفت��ن حق التحریر با 
هم صحبت کردیم. امروز 
می خواهیم درباره صورت 
دیگری از نوش��تن حرف 
بزنیم که ش��اید جذاب تر و آزادتر از مورد قبلی باش��د. 
چون در این حوزه شما می توانید با آزاد گذاشتن تخیل 
و کنار هم چیدن یکسری اتفاقات و جریانات، موضوعی 

را خلق کنید که خواننده از آن لذت ببرد. 
داستان نویس��ی یکی از آن دس��ته هنرهایی اس��ت 
ک��ه ذوق زی��ادی می خواهد و اگر ش��ما فکر می کنید 
که اس��تعدادش را دارید چرا نباید از همین راه کسب 
درآم��د کنید؟ چه چیزی مانع پول گرفتن شماس��ت؟ 
ش��ما تنها به یک قلم و کاغذ احتی��اج دارید. البته اگر 
لپ تاپ در اختیارتان هس��ت که چه بهتر! چون وقتی 
دست نوشته شما تایپ ش��ده باشد، جلوه بهتری دارد. 
خیلی از مجات و نش��ریات هستند که منتظرند تا به 
سراغ ش��ان بروید و با داس��تان های کوتاه و جذاب آنها 
را ش��گفت زده کنی��د. اصا می توان این داس��تان ها را 

به صورت یک مجموعه به فروش رساند. 

کالفدوم:
مع��اون نیروی انس��انی 
و توس��عه مدیریت وزارت 
دارای��ی  و  اموراقتص��اد 
برای  مدیران  توصیه کرده 
استان ها  اقتصادی  توسعه 
و ایج��اد اش��تغال باید به 

استقبال از سرمایه گذاران بخش خصوصی بروند. 
وی تاکید کرده با وجود باال بودن توان بخش خصوصی 
ولی تاکن��ون از این ظرفیت به نحو مطلوب اس��تفاده 
نشده است این در حالی  است که راهی به جز حمایت 
از بخش خصوصی نیس��ت. بنابراین اولویت نخست این 
وزارتخان��ه اس��تفاده از توان س��رمایه گذاران داخلی و 

سپس فعاالن اقتصادی خارجی است. 
ب��ا توجه به این خبر که در خبرگزاری ایرنا منتش��ر 
ش��ده، س��رمایه گذاری برای ایرانیان، ش��رایط بهتری 
نس��بت به خارجی ها خواهد داش��ت. پس برای رش��د 
اقتص��اد و افزای��ش س��رمایه خودت��ان هرچ��ه زودتر 
دس��ت به کار ش��وید. هم اکنون بخش تولی��د نیاز به 
سرمایه گذاری های حساب شده و با درایت دارد. شاید 
شما یکی از کسانی باشید که بتوانید یکی از چرخ های 

اقتصاد را بچرخانید. 

سرنخ

کتایونملکی

اخبار

گزارش

سرمایهگذاریدرشهرکصنعتیمترجم:شیدارمزی
شهدایمحمودآباد

مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی مازندران 
از هزین��ه 10 میلی��ارد ریالی در ش��ش ماه نخس��ت 
س��ال جاری ب��رای اجرای زیرس��اخت ها در ش��هرک 

صنعتی شهدای محمودآباد خبر داد.
به گزارش ایس��نا، به نقل از روابط عمومی ش��رکت 
ش��هرک های صنعتی مازندران، سیدمصطفی موسوی 
در جمع صنعتگران و تولید کنندگان ش��هرک صنعتی 
ش��هدای محمودآباد گفت: ش��هرک صنعتی شهدای 
محمودآب��اد یک��ی از ش��هرک های صنعتی برجس��ته 
استان است و اگرچه از لحاظ قدمت، پایین تر از بعضی 
ش��هرک های دیگر است اما رشد و توسعه خوبی را در 
این م��دت کوتاه طی کرده و واحدهای تولیدی خوبی 
نیز در این ش��هرک صنعتی مستقر ش��ده اند که مایه 

مباهات است.
مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی مازندران با 
اش��اره به پیگیری زمین های راکد در شهرک صنعتی 
ش��هدای محمودآباد اظهار داشت: با توجه به مزیت دار 
بودن این شهرک صنعتی و اقبال سرمایه گذاران، قطعا 
زمین های راکد و غیرفعال خلع ید خواهند شد و بستر 
برای سرمایه گذاران جدید که دارای اهلیت، توانایی و 

اراده الزم برای کار هستند، فراهم می شود.
س��یدمصطفی موس��وی افزود: باوجود محدودیت و 
کمبود منابع بانکی، در ش��ش ماه نخس��ت سال جاری 
10 میلیارد ریال برای اجرای طرح ه�ای زیرس��اختی 
شهرک صنعتی شهدای محمودآباد هزینه شده است.

وی بیان داشت: مناقصه واگذاری ساخت ساختمان 
اداری شهرک صنعتی شهدای محمودآباد به پیمانکار 
انجام ش��ده و با تخصیص اعتبار الزم، عملیات اجرای 

این پروژه آغاز می شود.

گردنه»صلواتآباد«
قطبتازهگردشگریکردستان

معاون پژوهشی جهاد دانش��گاهی استان کردستان 
گف��ت: گردنه »صلوات آباد« س��نندج ب��ا ویژگی های 
منحصر به فرد، قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطب های 

گردشگری استان را دارد.
»بابک قنبری« در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: محور 
»سنندج – صلوات آباد« با توجه به چشم انداز مناسب و 
وج��ود برخی باغ ها و اماکن تفریح��ی می تواند در آینده 
نزدی��ک ب��ه یکی از محل ه��ای گردش��گری و تفریحی 
س��نندج تبدیل شود.در همین راس��تا جهاد دانشگاهی 
استان به سفارش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان با انجام یک طرح پژوهشی بسته های 
س��رمایه گذاری گردش��گری را ب��ا جانمای��ی مکان های 
مناس��ب در این محور به مرحله اجرا درآورده است.وی 
تصریح کرد: این طرح با بررس��ی نقشه های توپوگرافی، 
زمین شناس��ی، پهنه دید، کارب��ری اراضی و قابلیت های 
گردش��گری، تحلی��ل نقطه به نقطه میدان��ی و با تطبیق 
نقشه های فوق در نرم افزارGIS  اجرایی شده است.معاون 
پژوهش��ی جهاد دانشگاهی استان کردستان خاطرنشان 
کرد: بر این اس��اس هش��ت مکان در محور »صلوات آباد 
- سنندج« برای معرفی به سرمایه گذاران مشخص شده 
و این اقدام می تواند بس��تر بس��یار مناسبی برای توسعه 

گردشگری در استان باشد.

اس��تاندار کرمانشاه به همراه جمعی از مسئوالن از پروژه های شهر کرمانشاه و 
محات قدیمی این شهر بازدید کرد. 

به گزارش ایسنا، ابراهیم رضایی بابادی، استاندار کرمانشاه در حاشیه بازدید از 
پل قوسی فلزی واقع بر رودخانه قره سو خواستار اتمام سریع تر این پروژه شد. 

پیمان قربانی ش��هردار کرمانشاه نیز از اتمام اجرای این پروژه در اوایل آذرماه 
خبر داد. ش��هردار کرمانش��اه در این خصوص گفت: بخش��ی از تاخیر در اجرای 
این پروژه مربوط به توان پیمانکار و بخش��ی هم مش��کات اعتباری و مالی بوده 
که خوش��بختانه اکنون این مشکات برطرف شده اس��ت. استاندار کرمانشاه در 
بازدید از بافت و محله های قدیمی ش��هر کرمانش��اه نیز اظهار کرد: تس��ریع در 
روند اجرای بهس��ازی و نوس��ازی بافت فرسوده ش��هر کرمانشاه ضروری است و 

ای��ن امر فقط با مش��ارکت خود م��ردم امکان پذیر و 
قابل تحقق اس��ت. وی با بیان اینکه دغدغه مدیریت 
اس��تان کرمانش��اه ارائه برنامه های اجرایی برای مردم 
اس��تان اس��ت، خاطرنش��ان کرد: مطمئنا با تاش و 
برنامه ریزی مدونی که از سوی مدیران استان صورت 
 می گیرد روند توس��عه و بهبود وضعیت مردم اس��تان

 میسر می شود. 

مدیرمجتمع گلخانه محمدیه شهرس��تان خوسف  با اشاره به اینکه میزان تولید 
محصوالت گلخانه ای در استان نسبت به بازار تقاضا زیاد است، گفت: در صورتی که 
زمین��ه صادرات فراهم ش��ود تولیدکنن��دگان این محصوالت دچار ض��رر و زیان 
نمی شوند.»علی اصفهانی« در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مجتمع گلخانه محمدیه 
شهرستان خوسف ، هم اکنون 17 گلخانه زیرکشت دارد و دو گلخانه دیگر نیز آماده 
برای کاشت است.وی با بیان اینکه سطح این مجتمع 4750 مترمربع است، گفت: 
این مجتمع ظرفیت احداث 55 گلخانه را دارد و زمین تحویلی به هر فارغ التحصیل 
3100 مترمربع اس��ت که 2500 مترمربع برای اجرای گلخانه است.مدیر مجتمع 
گلخانه محمدیه شهرس��تان خوس��ف  با بیان اینکه فلفل دلم��ه ای در چهار رنگ، 
گوجه فرنگی، سبزیجات و خیار از محصوالت تولیدی این گلخانه ها است، گفت: از 

نظر علمی باید هر بوته 10 کیلو بار بدهد، اما هم اکنون 
به عل��ت آفات و یخ زدگ��ی 30 تا 40 ت��ن در هر دوره 
محصوالت گلخانه ای تولید می ش��ود.اصفهانی با اشاره 
ب��ه اینکه در این مجتمع دو نوع کش��ت هیدروپونیک 
و کش��ت خاکی داریم، افزود: هم اکنون ش��ش گلخانه 
این مجتمع از نوع کش��ت خاکی و بقیه از نوع کش��ت 

هیدروپونیک است.

ساختپلقوسیکرمانشاهآذرماهبهپایانمیرسددوگلخانهآمادهبرایکاشتدرخراسانجنوبی
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تعریف ش�ما از برندس�ازی 
 Rebranding مج�دد ی�ا

چیست؟ 
مبح��ث برندس��ازی مجدد 
در کش��ور م��ا ب��ه درس��تی 
تعریف نشده اس��ت. برخی از 
مدی��ران گم��ان می کنند اگر 
رنگ س��ازمانی یا لوگوی شان 
را ع��وض کنن��د برندس��ازی 
مجدد انجام شده است. اساسا 
برندس��ازی مجدد، از بازنگری 
در اس��تراتژی شروع می شود، 
یعن��ی اول باید چارچوب های 
بازتعری��ف  برن��د  اس��تراتژی 
اس��تراتژی،  چارچوب  ش��ود. 
ب��ه طراح��ان کم��ک می کند 
تا نس��بت ب��ه بازنگ��ری روی 
هویت بصری اق��دام کنند. در 
حقیقت هویت بصری سازمان 
بای��د بیان کنن��ده جوه��ره و 

ارزش های برند باشد. 
برخ��ی تص��ور می کنند  اگر 
فق��ط ظاهر س��ازمان را تغییر 
دهند نش��ان دهنده این است 
که سازمان شان تغییر کرده یا 
به روز شده در حالی که همان 
محص��والت قبل��ی را با همان 
اش��کاالت قبلی به بازار عرضه 
می کنند، سیس��تم توزیع شان 
همان سیستم قدیمی است و 
 نحوه برخورد کارکنان تغییری 

نکرده است. 
هیچ چیزی را در س��ازمان 
تغییر نمی دهند و تنها چیزی 
المان های  تغییر می کن��د  که 
بصری اس��ت. مطمئن��ا با این 
وضعیت هیچ وقت برندس��ازی 

مجدد موفق اتفاق نمی افتد. 
در حقیقت برندسازی مجدد 
مانند روح تازه ای است که در 
می شود  دمیده  سازمان  کالبد 
و آینده کس��ب و کار را تضمین 
می کن��د. اگر تحقیقات و روند 
صنعت نش��ان می ده��د که با 
وضعیت فعلی، س��ازمان آینده 
تضمین شده ای ندارد و ممکن 
است برند در آینده رو به افول 
ب��رود و نتواند با رقبای چابک 
فعل��ی و آت��ی رقاب��ت کن��د، 
الزم اس��ت تا اس��تراتژی برند 

بازتعریف شود. 
سازمان هایی که قصد دارند 
ب��ه این مه��م بپردازن��د الزم 
ابتدا تحقیقات جامعی  اس��ت 
پیرام��ون برندش��ان، رقب��ا و 
روند صنعت داش��ته باش��ند. 
تحقیقات  اس��ت  ممکن  البته 
نشان دهد که استراتژی فعلی 
موفق بوده و نی��ازی به تغییر 
یا اصالح اس��تراتژی نیست و 

با روند فعلی موفقیت سازمان 
تضمین می ش��ود، ام��ا هویت 
بازنگ��ری  نیازمن��د  بص��ری 
است. برای مثال لوگو یا رنگ 
فعلی، نیازهای تیم تبلیغات را 
پوشش نمی دهد یا طراحان را 
با چالش هایی رو به رو می کند، 
در ای��ن صورت می ت��وان تنها 
المان های بصری را اصالح کرد 
و نی��ازی به تغییر در جایگاه و 

استراتژی برند نیست. 

س�ازمان چگون�ه به ب�ازار 
اع�ام می کند ک�ه درحال 

تغییر است؟ 
تغییرات هویت بصری مانند 
رنگ، لوگو، ش��یوه عکاس��ی، 
وب س��ایت و غیره س��یگنالی 
است که به بازار می گوید: »ما 
تغیی��ر کرده ایم«. با این تغییر 
ظاه��ری، س��ازمان می خواهد 
ب��ه مخاطبان خ��ود بگوید که 
مانند قبل نیس��ت و قرار است 

مشتریان تجربه جدیدی از 
برند داشته باشند. اگر آن 
نداشته،  نوآوری  ش��رکت 
دیگ��ر از ام��روز ن��وآوری 
دارد، البت��ه نوآوری، لزوما 
ارائه محصوالت  معنای  به 
ممکن  و  نیس��ت  جدی��د 
اس��ت نوآوری در سیستم 
م��ا  اگ��ر  باش��د.  توزی��ع 
قب��ال به مش��تری اهمیت 

دیگ��ر  نمی دادی��م،  زی��ادی 
س��عی می کنی��م که ش��رایط 
ویژه ای را برای مش��تریان مان 
فراه��م کنی��م. ب��رای مث��ال 
ب��رای  ش��رکت ها  برخ��ی 
اجرای  از  اطمین��ان  حص��ول 
اقدام  استراتژی ش��ان  صحیح 
فروش��گاه های  راه ان��دازی  به 

می کنند  خودشان  اختصاصی 
ت��ا مش��تریان بتوانن��د تجربه 
مورد انتظار از برند را داش��ته 

باشند. 
 

برندس�ازی مج�دد از چ�ه 
نقطه ای باید شروع شود؟ 

برندسازی یک چرخه است 
الگوبرداری  تحقیق��ات،  از  که 
و بررس��ی روند صنعت شروع 
از تدوی��ن  می ش��ود و پ��س 
اس��تراتژی، به ایجاد و توسعه 

هوی��ت بصری و پیاده س��ازی 
اس��تراتژی می رس��د و پس از 
معرفی به ب��ازار باید مدیریت 
ش��ود و س��پس دوب��اره ب��ه 
تحقیق��ات بازم��ی گ��ردد ت��ا 
مالکان و مدیران برند مطمئن 
ش��وند که می توانن��د در بازار 

بمانند. 

اگ��ر برندین��گ را به صورت 
چرخ��ه نبینیم، س��ازمان دیر 
یا زود از گردونه رقابت حذف 

خواهد شد. 
برخ��ی مدیران  مبحثی که 
ب��ه آن  برندین��گ  در م��ورد 
اهمی��ت زی��ادی نمی دهن��د، 
دفت��ر  از  ک��ه  اس��ت  ای��ن 
مرکزی ش��ان راج��ع ب��ه بازار 
قض��اوت می کنند و برحس��ب 
اس��تراتژی  قضاوت ه��ا  آن 
س��ازمان را ب��رای نخس��تین 
بار می نویس��ند یا اس��تراتژی 
بازنگ��ری می کنن��د. بحث  را 
تحقیق��ات حرف��ه ای و جامع 
در خص��وص برن��د موضوعی 
 اس��ت که باید بیش��تر به آن 
توجه ش��ود. اطالعات ورودی 
ب��ه س��ازمان در ح��وزه برند 
و  هس��تند  حیات��ی  بس��یار 
مدیران  تصمیم گی��ری  پای��ه 
و مش��اوران را ب��رای تدوی��ن 
اس��تراتژی برند می س��ازد، از 
ای��ن رو تحقیق��ات حوزه 
برند باید با وسواس خاص 
و توس��ط افراد متخصص 

انجام شود. 
صرفا ب��ا توزیع محدود 
پرسش��نامه،  تع��دادی 
ب��ه  ق��ادر  س��ازمان 
اطالع��ات  جم��ع آوری 
کافی و صحیح نیس��ت و 
داده هایی که توس��ط این 
می آید،  به دست  پرسشنامه ها 
اتفاقی  نیس��تند.  استناد  قابل 
ک��ه می افت��د این اس��ت که 
س��ازمان، داده های اش��تباه را 
جم��ع آوری و تحلیل می کند 
و در نتیجه تحلیل اش��تباه را 
اس��اس اس��تراتژی برند خود 

قرار می دهد. 

برندس�ازی مج�دد را باید 
ک��س�انی  چ�ه  به عه�ده 

گذاشت؟ 
را یک  مج��دد  برندس��ازی 
ی��ا یک ش��رکت  گرافیس��ت 
تبلیغاتی نمی توانند به تنهایی 
انج��ام دهند. پروژه بازس��ازی 
برن��د باید حتما توس��ط یک 
آژان��س ک��ه در ح��وزه برن��د 
تخص��ص دارد انج��ام بش��ود. 
آژانس ه��ای تبلیغاتی بیش��تر 
روی طراح��ی و پیاده س��ازی 
و  تبلیغات��ی  کمپین ه��ای 
مواردی از این دس��ت تمرکز 
دارن��د. ب��ر این اس��اس نقطه 
تقاب��ل برن��د و تبلیغ��ات این 
اس��ت ک��ه برن��د می خواه��د 
س��ازمان را در چارچوب نگاه 
می خواه��د  تبلیغ��ات  و  دارد 
و  بش��کند  را  چارچوب ه��ا 
مدیریت ای��ن دو در کنار هم 
کار آسانی نیست.  آژانس هایی 
ک��ه به ص��ورت تخصص��ی در 
ح��وزه برند فعالی��ت می کنند 
می توانن��د در این حوزه کمک 
کنند، چون نگاه آنها به حوزه 
برند، نگاه استراتژیک است نه 
نگاه تبلیغات��ی و این البته به 
این معنا نیس��ت ک��ه آژانس 
بخش  این  نمی تواند  تبلیغاتی 

را توسعه دهد. 
ش��اید االن برای آژانس های 
تبلیغاتی موجود فرصت خوبی 
بیاین��د این بخش  باش��د که 
از کسب و کارش��ان را توس��عه 
دهن��د و ی��ک واح��د جدید 
نام »دپارتمان  کس��ب و کار به 
زیرمجموعه ش��ان  در   برن��د« 

ایجاد کنند. 

چ�ه وق�ت ی�ک س�ازمان 
احس�اس می کند ک�ه باید 
این اتف�اق برای�ش بیفتد؟ 
هر وق�ت که از لح�اظ مالی 
ضرر ببیند بای�د این کار را 

بکند؟ 
ن��ه؛ فاکتوره��ای مختل��ف 
زیادی دخیل است. سازمان ها 
کار  ادواری  به ص��ورت  بای��د 
را  ب��ازار  و  برن��د  تحقیق��ات 
انجام دهند و حس��ب شرایط 
صنع��ت،  رون��د  کس��ب و کار، 
نی��از ب��ازار و م��واردی از این 
دس��ت، در صورت نیاز، اقدام 
برندس��ازی مج��دد کنند.  به 
نیاز اس��ت که شرکت همیشه 
بدان��د کجا ایس��تاده و قدم و 
حرکت بعدی چیس��ت. حتما 
نباید یک بحران پیش بیاید یا 
ضرری متوجه س��ازمان بشود 
 تا ب��ه فکر برندس��ازی مجدد 

بیفتد. 

گفت وگوی »فرصت امروز« با رضا مهدوی، مشاور برند

بازسازی برند؛ روح تازه ای که در کالبد 
سازمان دمیده می شود

ویژگی های یک خبرنامه خوب

بودجه، منابع، زمان و مدل کس��ب و کار شما همگی 
فاکتورهای��ی هس��تند ک��ه در تهی��ه خبرنام��ه حائز 
اهمی��ت هس��تند. ش��اید مهم ترین و ارزش��مندترین 
توصی��ه ای ک��ه می توانم به ش��ما کنم این باش��د که 
قب��ل از آغاز کردن کار خود ب��رای تهیه یک خبرنامه، 
نیازها و خواس��ته های مش��تریان خود را جویا ش��وید 
و پ��س از اتم��ام آن نی��ز ب��ه تحقیق خ��ود در مورد 
خواس��ته های آنان ادامه دهید. درس��ت اس��ت که این 
کار آس��ان به نظر می رس��د، اما کامال مطمئنم که اکثر 
کس��ب و کارهایی که اقدام به تهی��ه خبرنامه می کنند، 
ای��ن موضوع را به کلی فرام��وش خواهند کرد. بهترین 
 منبع ب��رای موضوعات م��ورد بح��ث روز، خوانندگان 

شما هستند. 
یکی از راه ها برای پی بردن به اینکه آیا پروژه خبرنامه 
شما به درس��تی پیش می رود یا خیر، این است که بر 
میزان دفعات تحویل خبرنام��ه به یک خواننده جدید 
در سرتاس��ر فضای مجازی نظارت داش��ته باشید. من 
در تمام خبرنامه های ارسالی، از خوانندگان درخواست 
می کنم آن را برای کسانی که فکر می کنند این خبرنامه 
ممکن است به آنها کمک کند، ارسال کنند. در نتیجه 
ه��ر خبرنامه مش��ترکان ایمیل فراوان��ی را جمع آوری 
می کند. اگر این موضوع برای شما اتفاق نمی افتد، باید 
 در مورد کارهایی که در خبرنامه خود انجام می دهید، 

تجدید نظر کنید. 
ب��ه منظ��ور اینک��ه خبرنام��ه ش��ما ارزش توزیع 
در فض��ای مجازی داش��ته باش��د، بای��د از نقطه نظر 
مشتریان به موضوعات مطروحه در خبرنامه بنگرید. 
وقت خود را با جمالتی از قبیل چقدر شگفت زده اید 
که. . . یا کسب و کار ش��ما چقدر برجسته و عالی است 
وغی��ره  تل��ف نکنی��د. ارزش ی��ک خبرنام��ه تنها به 

کیفیت محتوای آن اس��ت. 

 از خبرنامه چاپی استفاده کنیم
 یا خبرنامه های ایمیلی؟ 

من طرفدار سرس��خت خبرنامه های ایمیلی هس��تم. 
تا به ح��ال هرگز یک خبرنامه چاپی منتش��ر نکرده ام، 
اگرچ��ه می توانس��تم ای��ن کار را انج��ام ده��م. وقت، 
هزین��ه و انرژی ای که برای تهیه ی��ک خبرنامه چاپی 
 الزم اس��ت، در مقایس��ه با خبرنامه های ایمیلی بسیار 
بیشتر است. من مطمئنم که می توانستم خبرنامه های 
چاپ��ی را امتحان کن��م و از آن راه نیز به درآمد خوبی 
دس��ت پیدا کنم، اما تهیه خبرنامه های ایمیلی بس��یار 

آسان تر است. 
اگرچه قبول دارم که استثنائاتی نیز وجود دارد، اما تا 
به حال کس��ب و کاری را مشاهده نکرده ام که با استفاده 
از خبرنامه ه��ای چاپ��ی و نیز عدم اس��تفاده از امکانات 
بازاریابی و تبلیغات اینترنتی توانسته باشد  به موفقیت 

چشمگیری دست یابد. 

من وقت ندارم هر هفته یک خبرنامه بنویسم
م��ن هم وقت ندارم هر هفته یک خبرنامه بنویس��م، 
ام��ا از زمان��ی که فق��ط ی��ک خبرنامه ایمیل��ی برای 
 کس��ب و کار خود داش��ته ام، مزایای فراوانی به دس��ت 

آورده ام. 
برخ��ی هفته ه��ا خبرنام��ه ایمیلی م��ن به واقع یک 
خبرنامه نیس��ت. درعوض ش��رح مختص��ری در مورد 
پس��ت جذابی در یک وبالگ اس��ت و لینک��ی نیز در 
آن ق��رار داده ام ک��ه خوانن��دگان می توانن��د با کلیک 
روی آن، پس��ت مورد نظر را مش��اهده کنند. در موارد 
دیگ��ر صرفا ی��ک صدا را ضب��ط می کن��م و آن را در 
وب��الگ خود قرار می دهم. س��پس ی��ک ایمیل کوتاه 
 ب��ه خوانندگان خود ارس��ال و آنها را از محتوای جدید 

باخبر می کنم. 
همچنین از زمان��ی که خبرنامه ها را از طریق ایمیل 
ارسال می کنم، توانس��ته ام چندین خبرنامه را از پیش 
آم��اده کنم و تحویل آنه��ا را به آس��انی و طبق برنامه 
زمان بندی ش��ده انجام دهم تا اینکه مجبور نباشم یک 
خبرنامه را برای زمانی که تمایل ندارم بنویس��م، آماده 
کنم. این موضوع دلیل دیگری اس��ت برای اثبات اینکه 
چرا من طرفدار سرسخت بازاریابی و تبلیغات از طریق 

ایمیل هستم. 

آیا برای تاثیرگذاری هر چه بیشتر خبرنامه ها باید 
تحویل آنها را طبق برنامه زمانی انجام داد؟ 

به نظ��ر من ت��داوم ارتباط ب��ا مخاطب��ان از طریق 
خبرنام��ه اهمیت چندانی ن��دارد. فاکتورهای اصلی در 
موفقیت ش��ما کیفیت محتوای ارائه شده و نیز توانایی 
ش��ما در درگیر کردن مخاطبان خ��ود در مکالمات و 
ارتباطات س��ودمند و با ارزش است. خوانندگان خود را 
به وبالگ های خود یا حتی وب س��ایت هایی که متعلق 
به ش��ما نیست، ارجاع دهید تا اینکه آنها بتوانند تا حد 
امکان بهترین اطالعات مورد نیاز را در مورد موضوعات 

مطروحه به دست آورند. 
این ارتباط صادقانه اس��ت ک��ه باعث به وجود آمدن 
وفاداری در مش��تریان نس��بت به ش��ما خواهد ش��د. 
زمانی ک��ه این وفاداری را تثبیت کردی��د، اینکه با چه 
فاصل��ه زمانی و طب��ق ک��دام برنامه اقدام به انتش��ار 
خبرنامه ه��ا می کنی��د، برای مش��تریان اهمیتی ندارد. 
تهی��ه خبرنامه ها همانن��د تولید دیگر محتواهاس��ت؛ 
 از قبی��ل وب��الگ، صفح��ه  Facebook ی��ا اکان��ت 

 .Twitter

در شماره بعدی بخوانید: 
از محصوالت رایگان تا شهرت 

دردسر واژه های وارداتی برای شرکت های ایرانی 
کاریکاتور CRM در ایران 

واژه های وارداتی همیش��ه برای ما ایرانی ها پردردسر 
بوده ان��د؛ واژه های قش��نگی که از اس��تفاده کردن آنها 
در صحبت ها یم��ان لذت می بریم، ول��ی از کاربرد آنها 
س��ردرنمی آوریم. بعضی وقت ها برای این واژه ها هزینه 
و بودجه های کالنی نیز ص��رف می کنیم، ولی در انتها 
فقط کنار مدرک آن ژست می گیریم و عکس یادگاری 
می اندازیم. حتما برای ش��ما پیش آمده از قسمت های 
مختل��ف ی��ک ش��رکت بازدی��د کنید؛ قس��مت های 
دهان پرکن ولی بی کاربردی مثل بخش CRM، بخش 
بازاریابی و غیره. اس��تفاده از این واژه  ها مقطعی است و 
در بره��ه ای از زمان واژه ای در ادبی��ات بازاریابی ایران 

مد روز می شود. 
مثل زمانی که هر شرکتی ادعای داشتن ایزو 9000 
ی��ا EFQM را می ک��رد. ب��ه نظر ش��ما ب��ه چه علت 
ش��رکت ها از این واژه ها خوششان می آید؟ برای اینکه 
ادعا کنند م��ا از این مدارک عال��ی و جهانی بازاریابی 
در شرکت مان اس��تفاده می کنیم؟ برای اینکه پولی به 
مش��اور بدهند و مش��اور بعد از مدتی سرکار گذاشتن 
آنها ی��ک اظهارنامه و مدرک ش��یک و مرت��ب از نوع 
کپی پیس��ت به آنها تحویل بدهد ی��ا اینکه مدیرعامل 
درحین سخنرانی خود از این واژه ها استفاده کند یا در 

آگهی های تبلیغاتی با این مدارک پز بدهند؟ 

موضوعات خنده دار قابلیت عملیاتی شدن ندارند
ی��ک کارش��ناس مدیری��ت بازاریابی در این ب��اره به 
»فرص��ت امروز« می گوید: عارضه ای در تفکر مدیریتی 
کش��ورمان وج��ود دارد. به نظ��رم اگ��ر در حوزه های 
جامعه شناس��ی و روان شناس��ی نیز بررسی شود شاید 
ریشه های فرهنگی داشته باش��د. عارضه این است که 
از مفاهی��م پیچیده و خوب یک کاریکاتور می س��ازیم 
و ب��ه بدتری��ن نح��وه از آن اس��تفاده می کنی��م. برای 
مث��ال ما ب��ه روح ایزو 9000 توج��ه نکرده ایم، ولی از 
 ای��زو 9000 تا ح��د ممکن به عن��وان اب��زار تبلیغاتی 

استفاده می کنیم. 
ای��زو9000 به عنوان یک اس��تاندارد کیفی محتوای 
عمی��ق و پیچی��ده ای دارد، ام��ا ای��زو9000 ب��رای 
ش��رکت های ما به یک مفهوم کاریکاتوری تبدیل شده 
است. از این موارد و عنوان ها بسیار وجود دارد. همیشه 
با هیجان به س��مت ای��ن عناوین حرکت می کنیم ولی 
ب��ه جای درک مفهوم، آن را ب��ه یک موضوع خنده دار 
تبدی��ل می کنیم؛ موضوعی خنده دار ک��ه دیگر امکان 
عملیاتی ش��دن ن��دارد. مثال های زی��ادی دراین مورد 
وجود دارد که هرکدام یک فلس��فه عمیق پش��ت سر 
دارن��د که ما آن را به راحت��ی در حوزه عملیاتی به یک 
مفه��وم فانتزی تبدیل می کنیم. ح��ال CRM  نیز از 
این دس��ت مفاهیم اس��ت. ای��ن واژه مخف��ف عبارت 
  Customer Relationships Management
اس��ت که هر کدام از واژه های تش��کیل دهنده آن قابل 

تعریف است. 

وظایف همیشگی مدیریتی 
این کارش��ناس می گوی��د: مدیری��ت هر وقت همراه 
واژه ای ش��ود، پنج وظیفه به هم��راه خود دارد که این 
وظای��ف باید به ص��ورت الگوهای عملیاتی مش��خص و 

کنترل شده ای تعریف شود.
 اگر ش��ما روابط مش��تری خود را در چارچوب این 
پنج وظیفه اصلی مدیریتی انجام دهید با مفهوم بسیار 
گس��ترده ای مواج��ه خواهید ش��د. حال ما در کش��ور  
CRM را تبدیل به یک نرم افزار کردیم؛ نرم افزاری که 

در آن موارد خاصی ثبت می شود. 
مواردی مانند ثبت خرید مش��تری، زمان خرید آن، 
ثبت ش��کایات مشتریان و غیره که ش��اید این مراحل 
 CRM .باش��د CRM فقط مقدمه ای بر فرآیند اصلی
فلسفه عمیقی دارد که درکشور ما تبدیل به یک عارضه 
ش��ده که دراکثر ش��رکت ها دیده می شود. CRM  در 
کش��ور ما به یک فرد یا یک اپراتور و یک نرم افزار  ختم 
می ش��ود که اطالعات مرتبط با مشتریان را تا حدودی 
ضبط و ثبت می کنند و براساس این اطالعات از اپراتور 
می خواهند یکسری کارها انجام دهد. در واقع مدیریت 
به هر کلمه ای که اضافه ش��ود، پنج وظیفه ذاتی به آن 

اضافه می کند. 
اگر ما می خواهیم ارتباط با مشتری مان را طرح ریزی 
کنیم، باید برای این طرح ریزی فرآیندی تعریف ش��ود 
که طرح به جهتی مشخص حرکت کند. باید در شرایط 
و بازه های زمانی مشخصی این فرآیند را حرکت دهیم 
تا به مرحله اجرا برس��د. بس��یاری از ش��رکت هایی که 
ادعای داشتن CRM دارند، باید جواب بدهند کجای 
س��ازمان در مورد ارتباط با مشتری طرح ریزی کرده اند 
 یا برنامه آنها در مورد ارتباط با مشتری کجای سازمان 
اس��ت، در نتیجه این واژه بسیار گسترده است، ولی ما 
آن را به یک واژه س��اده و کاریکاتوری تبدیل کرده ایم. 
براین اس��اس نه تنها این واژه بلکه بس��یاری از مفاهیم 
پیچی��ده بازاریابی درکش��ور به یک گره ک��ور تبدیل 

شده اند. 
در دوره ای واژه  EFQM ب��رای ش��رکت ها بس��یار 
مطرح ش��ده و دوره های مختلف آموزشی دراین زمینه 
برگزار و هزینه های زیادی هم صرف شد حال وقت آن 
رس��یده که شرکت  ها بگویند این دوره ها و مفاهیم چه 
کاربردی برای آنها داش��ته یا در خروجی عملیاتی آنها 

چه اتفاقی افتاده است. 
واژه ه��ای  از  هرک��دام  ب��ه  می کنی��م  پیش��نهاد 
تش��کیل دهنده CRM  عمیق فکر کنید و ببینید آیا 

اثری از این سیستم در کشور می بینید یا نه. 

نقطه تقابل برند و 
تبلیغات این است 
که برند می خواهد 

سازمان را در 
چارچوب نگاه دارد 
و تبلیغات می خواهد 
چارچوب ها را بشکند 
و مدیریت این دو در 
کنار هم کار آسانی 

نیست

کافه بازاریابی بازاریابی مجانی

خاطرات یک بازاریاب

59

نرگس فرجی

نگار شکوهی 

حیدر پیربنه

ل��وازم  از مش��تریان  یک��ی  ب��ا  روز خوبی��ه،  ام��روز 
آرایشی- بهداشتی تماس گرفتم چون قول داده بودند که 
نتیجه مذاکره ب��ا هیات مدیره را به من منتقل کنند تا ما 
بتوانیم در یکی از پرتیراژترین روزنامه های کشور بابت درج 
تبلیغات در خدمت شان باشیم. اما به ظاهر وقت نکردند )! ( 
به همین دلیل ضمن خرس��ند شدن از پیگیری به موقع 
بنده )آخ��ه خوش قولی یکی از صفات خوب یک بازاریاب 
است(، گفتند تا یکی دو روز آینده خبر قطعی را می دهند! 
در حین صحبت با لحنی آرام به ایشان گفتم: کمی 
خس��ته به نظر می رسید. ایش��ان گفتند: دراین بخش 
دس��ت تنها هستم و حجم کارم بس��یار زیاد است، به 
همین دلیل این خستگی در گفتارم تاثیر گذاشته، به 

هر جهت باید تحمل کنم! 
راس��تی آن قدر با شما احس��اس راحتی می کنم که 
این چیزه��ا را به ش��ما می گویم )!( ت��و را به خدا این 
حرف ها نزد خودتان محف��وظ بماند. نکند ما را از کار 

بیکار کنید و شما بیایید جای من. 
سابقه آشنایی من با این مشتری بر می گردد به سال ها 
قبل. در نخس��تین ارتباط ها بس��یار سخت گیر بود و به 

هیچ عنوان نمی توانستم با او ارتباط برقرار کنم. 
یکی از ش��یوه های ارتباط تلفنی من این بود که مثال 
تم��اس می گرفتم و می گفتم: پیغام گذاش��تید با ش��ما 
تماس بگیرم؟! ایشان می گفتند: خیر! من هم می گفتم: 
هفته دیگر روز مرد اس��ت! من فکر می کردم شاید شما 
می خواستید کمپین جدیدی در نشریات داشته باشید )!( 
این تی��پ تماس های تلفنی کم کم باعث ش��د تا با 
من راحت تر صحبت کند. بدین ترتیب بعد از گذش��ت 
زمان��ی کوتاه، اگر کاری در حوزه تبلیغات داش��تند از 
من کمک می خواس��تند یا اینکه اگر من پیش��نهادی 
داش��تم، برای تایید از هیات مدیره قدم بر می داشتند تا 

پیشنهادم اجرا شود. 
باالخره در کار بازاریابی چاره ای جز صبر نیس��ت و 

اتفاق هایی از این دست طبیعی است. 
خالص��ه وقتی بابت بدقولی این مش��تری نه چندان 
خوش قلق به نرم ترین ش��یوه ممک��ن اظهار نارضایتی 
کردم، با لحنی که ش��وخی و جدی آن چندان معلوم 
نبود گفت: یادم باشد با مدیر باالدستی تماس بگیرم و 

زیرآب شما را به شیوه کامال مبسوط بزنم. 
گفتم: دست ش��ما درد نکند؛ بعد از این همه مدت 
هم��کاری و نان و نمک هم را خوردن می خواهید ما را 

از کار بیکار کنید؟  
گفت:  ای بابا  ای بابا، حاال ما یک چیزی گفتیم، شما 

چرا باور کردید؟! 
ج��واب دادم: ما ب��اور نکردیم، ح��س کردیم. نکته 
قابل تامل اینجاست که ناراحتی، خوشحالی، غم، اندوه، 
خس��تگی، بی حوصلگی و... به راحتی از پشت تلفن به 
طرف مقابل منتقل خواهد ش��د و ب��ه من هم منتقل 
شده است. پس همیشه سعی کنید خوش قول باشید. 
منظورم این اس��ت که لبخند بزنی��د! همان طور که از 
من خواس��تید در یک زمان مش��خص تماس بگیرم و 
نتیجه مذاکرات آن مجموعه وزین را پیگری کنم، شما 
هم خوش قول باش��ید و با وجود تمام مشغله ها در پی 
تاییدیه پروپوزال بنده باشید. راستی گفتید کی تماس 

بگیرم برای پیگیری؟ 
گفت: من تس��لیم هس��تم، ب��ا این حرف ه��ا من را 
ش��رمنده کردی��د، منتظر باش��ید فردا رأس س��اعت 
11/30 با ش��ما تماس خواهم گرفت و نتیجه نهایی را 
به شما خبر خواهم داد. مطمئن باش خبرهای خوشی 
در راه اس��ت. در ضمن اگ��ر اجازه بدهید بروم به کارم 

برسم تا زیر آب ما را نزده اند، آدم خوش قول! 
گفتم: عرضی نیست، خوب باشید. 

خوش قول باش! 

در س�ال های اخیر ش�اهد تغییراتی در ظاهر و عملک�رد برخی برندهای 
بزرگ نظیر بانک س�امان ، ملت و... بوده ایم؛ تغییری که به یکباره موجی را 
در حوزه بازس�ازی برند ایجاد و سایر سازمان ها را نیز به بازسازی برندشان 
ترغی�ب ک�رد. رنگ، لوگو، لباس پرس�نل و... مواردی بود ک�ه برخی از این 
س�ازمان ها درصدد تغییر آن برآمدند، اما در بس�یاری از موارد، تغییری در 
نحوه ارائه محصول و خدمت دیده نش�د. این مس�ئله نش�ان از آن دارد که 

این ش�یوه بدون اس�تراتژی و تحقیقات هدفمند و صرفا برای جا نماندن از 
رقبا صورت گرفته اس�ت. وقتی برندس�ازی مجدد ناقص و بدون استراتژی 
انجام شود، در برخی موارد خسارت جبران ناپذیری به سازمان وارد می کند. 
درباره مبحث بازس�ازی برند با رضا مهدوی، مدیر برند همراه اول و مش�اور 
ح�وزه برند ب�ه گفت وگو نشس�ته ایم. در ای�ن گفت وگو مهدوی که س�ابقه 
طوالنی در حوزه مشاوره برند دارد، به سواالت فرصت امروز پاسخ می دهد. 

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی
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حتی وقت��ی تمام چراغ های 
می ش��وند،  خام��وش  ش��هر 
طرح ری��زی  و  برنامه ری��زی 
کمپین های تبلیغاتی همچنان 
ادام��ه دارن��د. هرلحظه امکان 
دارد، با ش��روع ی��ک روز تازه 
متوجه خلق ش��دن ی��ک اثر 
تبلیغات��ی عظی��م ی��ا حت��ی 
باش��یم؛  س��اده  و  کوچ��ک 
کمپین های��ی که س��عی آنها 
جلب نظر هر بیننده ای است. 
بارها پیش آمده یک ش��رکت، 
ط��رح تبلیغاتی بی محتوایی را 
اجرا ک��رده و باعث دل زدگی 
مش��تری شده اس��ت ولی باز 
هم��ان ط��رح را چند م��اه یا 
چند س��ال دیگر تک��رار کرده 
است. برخی موارد اتفاق افتاده 
ک��ه مش��تری س��وال می کند 
آیا یک نظرس��نجی ساده نیز 
ص��ورت نگرفته که مش��خص 
ش��ود تبلیغات قبل��ی اثرگذار 

بوده یا نه؟ 
سال هاس��ت  مث��ال  ب��رای 
یک��ی از ش��رکت های قدیمی 
تولیدکننده غذاهای کنسروی، 
در  را  مش��خصی  تبلیغ��ات 
می کن��د؛  پخ��ش  تلویزی��ون 
آگهی هایی که هر فردی گمان 
می کند  شرکت هزینه مجزایی 
تلویزیونی  آگهی  برای ساخت 
جدید نک��رده و فقط مقداری 
روی کیفیت تصویر دستکاری 
و مجددا آگهی را پخش کرده 
است. انگار یک آگهی در دهه 
70 ساخته و به طور مرتب هر 
شش ماه یکبار پخش می شود. 
ای��ن عملکرد باع��ث دلزدگی 
مشتری ش��ده و این دلزدگی 
باع��ث بی تفاوت��ی نس��بت به 
برند خواهد شد. این تجربیات 
ناموفق باعث شده که سنجش 
اثربخش��ی اقدام��ات تبلیغاتی 
از اهمی��ت فوق العاده ای برای 
و  تولیدکنن��ده  ش��رکت های 
ش��ود.  برخ��وردار  تبلیغات��ی 
شرکت ها باید بعد از هر اقدام 
تبلیغات��ی آث��ار آن را م��ورد 
س��نجش قرار دهن��د، اما این 
مس��ئله ای اس��ت که بسیاری 
از ش��رکت های ایران��ی به آن 

بی توجه هستند. 

اهداف از پیش تعیین شده 
کمپین ه��ای  در  معم��وال 
تبلیغاتی س��عی می شود  برای 
تم��ام  از  بیش��تر  اثرگ��ذاری 
البته  استفاده ش��ود.  رسانه ها 
ی��ک اث��ر تبلیغات��ی فقط در 
تعریف  ب��زرگ  قالب کمپینی 
نمی ش��ود، گاهی یک پوس��تر 
یا یک بیلب��ورد نیز به تنهایی 
قادر ب��ه تاثیرگ��ذاری زیادی 
برمخاطب است و امکان دارد 
مخاطب را وادار به بروز رفتاری 

غیرمنتظ��ره یا از پیش تعیین 
ش��ده کند. در پ��س هر اقدام 
تبلیغاتی، اهدافی نهفته است؛ 
اهدافی که باید با اس��تراتژی 
برند همخوانی داش��ته باش��د 
و ب��ه نوع��ی ب��ه برن��د برای 
بلند مدت  اهداف  به  رس��یدن 
ی��ا کوتاه م��دت کم��ک کند. 
هدف از تبلیغات می تواند ارائه 
اطالعات به مشتری، یادآوری 
یا ترغی��ب مخاطب به رفتاری 
معین باش��د. منظور از اهداف 
معرفی  اطالع��ات،  مبتنی ب��ر 
جدیدی  خدم��ت  یا  محصول 
اه��داف  اس��ت.  س��ازمان  از 
مش��خصات  بر  ترغیب کننده، 
وی��ژه محص��ول ی��ا خدم��ت 
عرضه کننده به مشتری تاکید 
دارند تا مش��تریان آن کاال را 
بر دیگ��ر کاالهای رقبا ترجیح 
دهن��د. ی��ادآوری در کمپین 
ویژگی های  می تواند  تبلیغاتی 
محص��ول را دوباره به مخاطب 
یادآوری کند. معموال تبلیغات 
با ای��ن ه��دف، در پایان عمر 
ی��ک محصول اتف��اق می افتد 
اه��داف  تعیی��ن  درنتیج��ه 
تبلیغاتی برای شروع هر اقدام 
تبلیغات��ی از اهمی��ت ویژه ای 

برخوردار است. 
کارشناسان بر این باورند که 
این اهداف باید قبل از طراحی 
کمپین و انتخاب رسانه های آن 
مش��خص و تعریف شود. براین 
اس��اس نمی شود یک شبه یا با 
یک جلسه مدیریتی تصمیم به 
این گرفت که س��ازمان شروع 
به فعالی��ت تبلیغاتی کند. اگر 
اهداف تبلیغاتی استراتژی برند 
را پوشش ندهد، فایده ای برای 
س��ازمان نخواهد داشت. حال 
بعد از تعیین اهداف، رس��یدن 
به آن اهمیت بسزایی دارد. هر 
تبلیغاتی  شرکتی که کمپینی 
را اجرا می کند، باید رس��یدن 
به ه��دف را نی��ز ارزیابی کند. 
این سنجش باید در طی مسیر 
صورت بگی��رد یعنی مرحله به 
مرحل��ه تا رس��یدن ب��ه هدف 

این س��نجش صورت  نهای��ی 
باید  بعداز س��نجش  می گیرد. 
دید اقدامات تبلیغاتی که برای 
آن هزینه ه��ای سرس��ام آوری 
ش��ده، توانس��ته اند اهدافی را 
ک��ه در ش��روع تعریف ش��ده 
بودند عملی س��ازند. سنجش 
اثربخش��ی اقدام��ات تبلیغاتی 
تبلیغاتی  فعالیت ه��ای  ب��رای 
بعدی نیز مهم هس��تند، چون 
براساس آنها کمپین های بعدی 
می ش��وند.  اجرا  و  برنامه ریزی 
حال اینکه چنین اقدامی چقدر 
در کش��ور ما اتف��اق می افتد، 

جای سوال دارد. 

کمپین های تبلیغاتی
به منزله عملیات های نظامی 
 دکت��ر حس��ین خطیب��ی، 
مدیرعام��ل ش��رکت تبلیغاتی 
ن��ور درباره اهمیت س��نجش 
اثر بخشی کمپین های تبلیغاتی 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
روند ی��ک کمپی��ن تبلیغاتی 
نظامی می ماند  عملیات  مانند 
ک��ه با اه��داف از پیش تعیین 
ش��ده ای به ی��ک هدف خاص 
حمله ور می ش��وند. همان طور 
ک��ه در عملی��ات نظام��ی از 
هرطرف به ه��دف باید حمله 
کرد، در کمپین تبلیغاتی نیز با 
مختلف  رسانه های  از  استفاده 
به هدف اصلی حمله می شود. 
ب��رای انجام ه��ر عملیاتی نیز 
مش��خص  برنامه ریزی  به  نیاز 

دارد؛  وج��ود  هدفمن��دی  و 
برنامه های��ی ک��ه رس��یدن به 
هدف را ممکن می کند. در این 
میان، ارزیابی مس��یر رسیدن 
ب��ه اه��داف از اهمیت خاصی 
برخوردار است. باید دقت کرد 
که در ط��ی مس��یر، انحرافی 
صورت نگرفته باش��د یا اینکه 
کمپین ب��ه آنچ��ه در ابتدای 
برنامه ریزی تعیین شده است، 
رس��یده باش��د. اگر در مسیر 
انحرافی صورت بگیرد یا اینکه 
ب��ه هدف درنظر گرفته ش��ده 
باش��د، هزینه  نرس��یده  اولیه 
و  زم��ان  تبلیغات��ی،  بودج��ه 
نیروی انس��انی صرف شده، به 
هدر می رود. درنتیجه هر اقدام 
تبلیغاتی باید در طول مس��یر 

مورد ارزیابی قرار بگیرد. 

پایش اثربخشی کمپین 
خطیب��ی در ادامه می گوید: 
به ط��ور کلی درم��ورد هرگونه 
اقدام تبلیغات��ی دو نوع پایش 
پایش  ی��ک:  می ش��ود.  انجام 
نتایج.  پای��ش  دو:  عملیات��ی، 
اینکه  یعنی  عملیات��ی؛  پایش 
تمام مراحل ساخت یک طرح 
تبلیغات��ی م��ورد ارزیابی قرار 
بگی��رد. برای مث��ال باید دید 
پوستری که طراحی شده، آیا 
طرح آن درست است یا چاپ 
آن درست صورت گرفته یا در 
برش آن مشکلی پیش نیامده 
است. بعد از اینکه این مرحله 
پایش ش��د. درپایش عملیاتی 
قرارگیری  مح��ل  بای��د  هنوز 
و نصب پوس��تر ارزیابی شود. 
در ای��ن مرحله این س��واالت 
اس��ت، مح��ل نصب  مط��رح 
درست است؟ یا آنچه شرکت 
تبلیغاتی از اکران این پوس��تر 
داش��ته، محقق ش��ده  انتظار 
اس��ت یا نه؟ بعد از این مرحله 
هر سازمان باید به سراغ پایش 
ب��رود. س��واالت مطرح  نتایج 
ش��ده در این مرحله عبارتند 
از: چق��در اقدام��ات تبلیغاتی 
رس��یده اند؟  خود  اه��داف  به 

آی��ا اج��رای این ش��یوه روی 
تاثیری گذاشته است؟  فروش 
و ی��ا اینک��ه در روند توس��عه 
ش��رکت موث��ر بوده اس��ت یا 
ن��ه؟ ای��ن م��وارد در پای��ش 
نتایج مورد ارزیابی و بررس��ی 
ق��رار می گیرن��د. این ش��یوه 
را بای��د تمامی ش��رکت هایی 
ک��ه کمپین ه��ای تبلیغاتی را 
اج��را می کنند، مورد بررس��ی 
و ارزیابی ق��رار دهند. معموال 
که  س��ازمان یافته  آژانس های 
بس��تر الزم را برای تحقیقات 
دارن��د  ای��ن مس��یر را ط��ی 
می کنند. در هر کمپینی مهم 
اس��ت، به اهدافی ک��ه قبل از 
کمپین تعریف ش��ده رس��یده 
باش��یم. باید اه��داف؛ قبل از 
کمپین و بع��د از اجرای آن با 

یکدیگر هماهنگ باشند. 

 مسیر مجزا 
پرسش های متفاوت 

به گفته خطیبی، س��نجش 
اثربخش��ی هراق��دام تبلیغاتی 
باید از س��وی ی��ک متخصص 
انجام ش��ود و هر ف��رد عادی، 
ت��وان انجام ای��ن کار را ندارد. 
این فعالیت نیز براساس روش 
تحقی��ق انجام می ش��ود. باید 
همه موارد تحقیق درآن لحاظ 

شود. 
برای هرکمپینی نیز روش��ی 
مجزا در نظر گرفته می ش��ود، 
یعنی جامعه آماری و س��واالت 
و پرسش��نامه در هر تحقیقی 
بس��تگی به آن کمپی��ن دارد. 
نمی ت��وان یک نس��خه و روش 
را ب��رای تمام��ی کمپین ها به 
ب��رد. س��واالت تحقی��ق،  کار 
تاثیرگ��ذار  عوام��ل  براس��اس 
بازار مش��خص می ش��وند.  در 
ب��ازار  در  تاثیرگ��ذار  عوام��ل 
محص��ول  محص��ول،  ش��امل 
مش��ابه که رقبا در بازار دارند، 
روش  قیمت گ��ذاری،  نظ��ام 
اطالع رس��انی به مش��تریان و 
غیره اس��ت. جامعه آماری نیز 
درهر کمپینی بس��تگی به نظر 

متخصص دارد. 
ای��ن کارش��ناس تبلیغ��ات 
در پایان تاکی��د می کند: »در 
م��ورد دو محصول مش��ابه در 
ش��یوه  یک  نمی ت��وان  ب��ازار 
تبلیغات��ی یکس��ان را پی��اده 
کرد. برای مثال روش سنجش 
و  تویوت��ا  اثربخش��ی  می��زان 
بن��ز ب��ا یکدیگ��ر متفاوتن��د. 
درمورد برنده��ای متفاوت در 
بازار س��واالت نیز ب��ا یکدیگر 
تف��اوت دارن��د. بنابراین توجه 
به ای��ن نکات توس��ط تمامی 
ش��رکت های تبلیغاتی اهمیت 
دارن��د. اگ��ر ای��ن ارزیابی ه��ا 
درست انجام شود، روز به  روز 
ش��اهد س��یر تکاملی در روند 

تبلیغات کشور خواهیم بود.«

ضرورت سنجش اثربخشی کمپین های تبلیغاتی

تبلیغاتی که مخاطب ندارد
 یك آگهی تلویزیونی در سوئد 

تبدیل به بازی می شود

برای برنده ش��دن اسموتی در س��وئد، بینندگان حین 
پخ��ش آگهی های بازرگانی یک بازی تعاملی را نیز انجام 
می دهند. در س��وئد، مک دونالد با ایده ای مبتکرانه برای 
دس��تیابی به موفقیتی بزرگ در زمینه بازاریابی س��عی 
می کند بینندگان تلویزیونی را در وقفه پخش آگهی های 
تبلیغات��ی جلوی تلویزیون نگه دارد. این برند با یک بازی 
تعاملی براس��اس ماشین میوه قدیمی در صدد نیل به این 
هدف برآمده اس��ت. به منظور ترویج اسموتی های یخی 
مک دونالد در تابستان، آژانس تبلیغاتی DDB استکهلم 
یکس��ری آگهی های تبلیغاتی را س��اخته که براس��اس 
برنامه ریزی های موجود اوایل و پایان وقفه های آگهی های 
بازرگانی پخش می ش��ود. نخس��تین آگهی تبلیغاتی به 
بینن��دگان می گوید که یک نرم افزار م��ک دونالد را باز و 
حی��ن پخش دیگر آگهی ها یک میوه را انتخاب کنند. در 
پایان وقفه آگهی های بازرگانی میوه برنده انتخاب شده و 
در صورتی که بینندگان درس��ت حدس زده باشند، یک 
اس��موتی رایگان را برنده خواهند شد. این نرم افزار دقیقا 
با برنامه بعدی تلویزیون منطبق ش��ده و این تصور را در 
ذهن فرد به وجود می آورد که انگار گوش��ی همان موقع 
ب��ا تلویزیون در ارتباط اس��ت. جدول زمان��ی برنامه های 
تلویزیون نیز از طریق این نرم افزار قابل دس��ترس بوده و 
نشان می دهد چه زمانی و روی چه کانال هایی بینندگان 
می توانند بازی »fruit match« را انجام دهند. با توجه 
به یافته های آژانس تبلیغاتی DDB، فروش اس��موتی ها 

18درصد باالتر از برآورد ها بوده است. 

 نمایش دوستی محال دو حیوان 
در آگهی رستوران 

برای تبلیغ رس��توران گیاهی HILTL در سوئیس، 
آژانس تبلیغات��ی Ruf Lanz چندین آگهی تبلیغاتی 
دوست داشتنی س��اخته که دوستی محال حیوانات را 
به تصویر می کشد. با شعار »هرگز برای تبدیل شدن به 
یک گیاهخوار دیر نیس��ت«، هر یک از این آگهی های 
تبلیغاتی تغییر احساس��ات یک حیوان گوشتخوار و در 
آغوش گرفتن یک طعمه توسط او به جای خوردن آن 

را نشان خواهد داد. 
آژانس تبلیغاتی: Ruf Lanz زوریخ، سوئیس

مدیران خالقیت: مارکوس راف، دانیل لنز
مدیر هنری: مارسل اشالفل

نویسنده: فلوریان بیرکنر

 سلفی خود را روی 
کفش های آدیداس بیندازید

یک نرم افزار در هفته مد برلین به شما اجازه می دهد 
 ZX FLUX تا س��لفی خود را روی کفش ه��ای مدل

بیندازید. 
به گزارش ام. ب��ی.  ای نیوز، اقدام اخیر آدیداس این 
برند را س��وار بر موج س��لفی انداختن نش��ان می دهد. 
نرم افزار جدید این برند در هفته مد برلین فرصت چاپ 
عکس های افراد روی کفش ها را برایشان فراهم خواهد 
کرد. کارب��ران از طریق این نرم اف��زار، عکس گرفته یا 
عکس موج��ود روی گوش��ی خود را آپل��ود می کنند. 
پس از انجام یک س��ری اصالحات در س��ایز عکس ها، 
چرخان��دن و تعیی��ن موقعیت آنه��ا، نرم افزار فوق یک 
preview س��ه بعدی از کفش های ورزش��ی سفارشی 
ZX FLUX را تهی��ه می کند و امکان تماش��ای آنها 
از همه زوایا را به وجود می آورد. امکان ذخیره س��ازی و 
به اش��تراك گذاری هر کفش با دوستان در شبکه های 
اجتماعی وجود دارد. آژانس تبلیغاتی Stopp در سوئد 
مس��ئول این کار بوده و وظیفه طراحی و توسعه چنین 
نرم افزاری را بر عهده داش��ته اس��ت. این نرم افزار برای 

سیتم عامل های ioS  یا اندروید در دسترس است. 

 تبلیغات 
طناب نجات کسب وکارهای نوپا

زمان��ی ک��ه س��عی می کنی��د ب��رای نخس��تین بار 
کس��ب وکاری را راه بیندازی��د و خ��ود را به هم صنفان 
و مش��تریان تان معرفی کنید، در نخس��تین گام شروع 
ب��ه تبلیغات می کنید. اما کم تجربگی در بیش��تر اوقات 
موجب می ش��ود تا صاحبان تازه کار کس��ب وکارها به 
صرف هزینه های گزاف دست بزنند و حتی در مواردی 
هم پی��ش می آید که آن��ان آنطور که باید و ش��اید از 
نتیجه به دس��ت آمده رضای��ت ندارند. این اتفاقات هم 
اغلب موجب می ش��ود تا آنان اعتماد و دلگرمی خود را 

نسبت به بخش بازاریابی از دست بدهند. 
نکته جالبی که در م��ورد تبلیغات و بازاریابی وجود 
دارد این اس��ت که همه ما خواه ناخ��واه مصرف کننده 
بازاریابان به شمار می آییم چراکه در طول روز با سیلی 
عظی��م از تبلیغات مواجه هس��تیم. انج��ام تبلیغات و 
بازاریابی اساس��ا فه��م و درك خاص خود را می خواهد 
ام��ا اینکه بدانی��د برای یک کس��ب وکار نوپا در فضای 
تبلیغاتی چه کنید تا بتواند س��رپا ش��ود به نظر سخت 

می رسد. 
تبلیغات یکی از تاکتیک های استراتژی گسترده شما 
برای بازاریابی اس��ت. در واقع تبلیغات می تواند اشکال 
بی ش��ماری داش��ته باش��د همچون تبلیغات مکتوب، 
تبلیغ��ات تلویزیونی، رادیویی، آنالی��ن و غیره که تازه 
هر یک از این موارد هم زیرمجموعه های خاص خود را 
دارند. نکته بس��یار مهمی که در این جا وجود دارد این 
اس��ت که پیش از صرف پول برای تبلیغات باید بدانید 
که تبلیغ��ات چه کارهایی را می تواند و چه کارهایی را 

نمی تواند برای کسب وکار شما انجام دهد. 
کارشناس��ان تبلیغاتی در این نکته با یکدیگر توافق 
دارن��د ک��ه تبلیغات می توان��د چندین ه��دف را برای 

راه اندازی یک کسب وکار نوپا دنبال کند: 
• می تواند مشتریان جدید را به سمت تولیدات شما 
جل��ب کند که منجر به ایجاد چش��م انداز جدیدی هم 

می شود. 
• تش��ویق مش��تریان برای اینکه وقت بیشتری برای 

شناخت محصوالت شما صرف کنند. 
• ب��ا ایجاد و حفظ ی��ک نام تجاری معتب��ر و ایجاد 
هویت برای کسب وکار خود، تبلیغات برای شما شهرت 

ایجاد می کند. 
• اطالع رس��انی و یادآوری به مش��تریان تان که چه 
هدف��ی را دنب��ال می کنید و چه چش��م اندازی را برای 

خود در نظر گرفته اید. 
البته باید در نظر داش��ته باش��ید ک��ه کارهایی هم 

هست که تبلیغات نمی تواند برای شما انجام دهد: 
• تبلیغات نمی تواند برای شما تعداد زیادی مشتری 

بیافریند. 
• تبلیغات نمی تواند با فروش فوری محصوالت ش��ما 
باعث ش��ود تا به یک ثروت باد آورده برس��ید و به این 
وس��یله بتوانید مش��کالت و مس��ائل مالی خود را حل 

کنید. 
• تبلیغ��ات نمی توان��د خدم��ات ضعی��ف ش��ما به 

مشتریانتان را جبران کند. 
• اگر چیزی را برای خود تبلیغ کنید که در واقعیت 
آن کار را انجام نمی دهید یا محصولی را تولید و عرضه 
می کنید که کسی چندان به آن نیازی ندارد باید توجه 
داشته باش��ید که تبلیغات نمی تواند برای شما معجزه 

کند. 
خالص��ه اینک��ه اگر ب��ه س��راغ تبلیغ��ات می روید 
بدانی��د که باید همزم��ان با تبلیغات س��رویس دهی و 
کیفی��ت محصوالت خود را به س��طح قابل قبولی برای 
مش��تریانتان برس��انید تا آنان بتوانند شما را به خاطر 
بسپرند. نتیجه زمانی حاصل می شود که چرخ تبلیغات 
و چرخ خدمات با ه��م بچرخد. در غیر این صورت باید 

احتمال انحراف به دره ورشکستگی را بپذیرید. 
 smallbusiness.yahoo.com :منبع

 فیس بوک روی ارسال 
پیام های زماندار کار می کند

ش��بکه اجتماعی فیس بوك سیستم تبادل پیام هایی 
را ک��ه به صورت اتوماتیک مدتی پس از ارس��ال از بین 

می روند، در دست مطالعه دارد. 
در حال حاضر اج��رای این روش تنها روی سیس��تم 
عام��ل »آی او اس« مورد آزمایش ق��رار می گیرد. بدین 
ترتی��ب کاربر می تواند حذف پیام ارس��الی را بین یک 

ساعت تا هفت روز برنامه ریزی کند. 
این عملکرد جدید فیس بوك زمانی مطرح می ش��ود 
که تبادل پیام هایی که به صورت خودکار پس از مدتی 
از بین می رون��د مورد توجه زیاد کارب��ران قرار گرفته 
است. اپلیکیشن »اسنپ چت« معروف ترین اپلیکیشن  

در این زمینه است. 

معموال در کمپین های 
تبلیغاتی سعی 
می شود  برای 

اثرگذاری بیشتر از 
تمام رسانه ها استفاده 

شود. البته یک اثر 
تبلیغاتی فقط در قالب 
کمپینی بزرگ تعریف 
نمی شود، گاهی یک 
پوستر یا یک بیلبورد 
نیز به تنهایی قادر به 
تاثیرگذاری زیادی 

برمخاطب است

رسانه

از میان خبرها

کافه تبلیغات

59

نرگس فرجی

ترجمه: منیژه صادقی

تبلیغات خالق

آگهی واکسیناسیون حیوانات؛ شعار: درانتخاب واکسن ریسك نکنید
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ش�هر  کن�ار  و  گوش�ه  در 
شرکت های زیادی را می بینیم 
که از طریق تابلویی که بر سر 
در آنه�ا نص�ب ش�ده، عنوان 
نمایندگی یک مجموعه بزرگ 
را یدک می کش�ند. نخستین 
س�والی که در ذه�ن ما نقش 
می بن�دد این اس�ت ک�ه این 
نمایندگی ها چگونه تش�كیل 
می ش�وند؟ آیا تنها به شرکت 
اولیه یا ش�رکت م�ادر اطالع 
می دهند و بخشی از سود خود 
را ب�ه آنها پرداخ�ت می کنند 
یا مس�ئله پیچیده ت�ر از این 
حرف هاس�ت؟ از سوی دیگر 
باید در نظر داشت که اگر قرار 
است س�ودی تعلق بگیرد چه 
میزان اس�ت و با چه شرایطی 
این سود پرداخت خواهد شد. 
پاسخ این سواالت و همچنین 
دیگر مس�ائل مرب�وط به این 
ح�وزه را در گ�زارش »فرصت 

امروز« بخوانید. 

سود همكاری را تضمین کنید
اگر ش��ما در جای��گاه مدیریت 
ی��ك مجموع��ه بزرگ هس��تید 
و قص��د داری��د فعالیت خ��ود را 
گسترش دهید، ناگزیر از اعطای 
نمایندگی هس��تید. ب��رای اینكه 
بتوانید چندین نماینده فروش در 
مكان های مختلف داش��ته باشید 
باید به گونه ای عمل كنید تا افراد 
دیگر برای اخذ نمایندگی ش��ما 
س��ر و دست بش��كنند. نخستین 
قدم��ی ك��ه در این زمین��ه باید 
بردارید خوش حسابی و همچنین 

تبلیغات  است.  تبلیغات گسترده 
باعث می ش��ود تا برند شما برای 
افراد آش��نا به نظر برسد و همین 
امر موجب هجوم افراد برای اخذ 
اینكه  برای  نمایندگی می ش��ود. 
نماینده داشته باشید باید فعالیت 
خ��ود را ط��وری در چارچ��وب 
یك س��ازمان تعری��ف كنید كه 
به صورت مس��تقیم  افرادی ك��ه 
و غیرمس��تقیم با ش��ما فعالیت 
می كنند این اطمینان را داش��ته 
باش��ند كه در هر صورت پولی از 
آنها كسر نخواهد شد و همكاری 
ب��ا ش��ما برایش��ان س��ودبخش 

خواهد بود. 

ضرورت اعطای نمایندگی
این روزها تعداد ش��ركت های 
ثبت��ی رو به  افزایش اس��ت، اما 
همه آنها سود ده نیستند. اینكه 
بخواهیم یك ش��ركت سودده و 
مردمی داشته باشیم باید هم از 
گزینه تبلیغات گسترده استفاده 
كنیم و هم طوری فعالیت كنیم 
كه كارمان به گروهای وسیع تری 
از افراد معرفی شود. مهم نیست 
كه یك ش��ركت بزرگ داش��ته 
ی��ك س��اندویچی  ی��ا  باش��یم 
كوچك. اگر ن��وع فعالیت خاص 
و منحصر به فرد باشد می توانید 
برای خود نماینده بپذیرید و اگر 
فعالیت ت��ان با دیگ��ران تفاوتی 
ندارد فكر پذیرفتن نمایندگی را 
از س��ر خود بیرون كنید به این 
دلیل كه شكست خواهید خورد. 
به عن��وان مثال تا چند س��ال 
پی��ش خیل��ی عجیب ب��ه نظر 
می رس��ید كه بوقلمون یا اردك 
در رستوران ها و فست فودها سرو 

شود، اما اكنون این اتفاق افتاده 
و ه��ر رس��تورانی ك��ه به عنوان 
نخستین بار این تجربه را داشته 
توانس��ته برند خود را ثبت كند 
و به بقیه بشناساند. این موضوع 
تنه��ا ب��ه رس��توران ها و م��واد 
بلكه  خوراكی خالصه نمی شود، 
همه مش��اغل را در بر می گیرد. 
مثال دیگری كه در این خصوص 
می توان زد درباره خدمات است. 
خدمات اینترنتی یا تعمیر رایانه 
كه اكن��ون تبلیغات آن در مترو 
و س��ایر تابلوهای تبلیغاتی شهر 

تهران مشاهده می شود. 

درصدهای دریافت و پرداخت
برخی ش��ركت ها در ش��رایط 
اعالم��ی اعط��ای نمایندگی یك 
س��رمایه اولیه ذك��ر می كنند كه 
برای ش��روع فعالیت بای��د آن را 
در حس��اب شركت داشته باشید. 
ش��ركت ها  برخ��ی  همچنی��ن 
برگ��زاری نمایش��گاهی را ب��رای 
معرفی برند ضروری می دانند كه 
به طور معمول 40 درصد آن باید 
توس��ط همكار تازه وارد و مابقی 
آن توسط ش��ركت مادر پرداخت 

ش��ود تا فعالی��ت كلی��د بخورد. 
افرادی كه می خواهند نمایندگی 
ی��ك برن��د و ش��ركت را برعهده 
بگیرند باید توجه داش��ته باشند 
كه دستورالعمل های شركت مادر 
الزم االجراس��ت و نمی توانن��د به 
ش��یوه خود فعالیت كنند. برخی 
برندها هم هستند كه برند خود را 
می فروشند و همان اول كار مبلغی 
را دریافت می كنند و دیگر كاری 
به شیوه مدیریتی آنها ندارند. این 
روش در س��ایر كش��ورهای دنیا 
چندان مرس��وم نیست و كسانی 
كه ب��ه س��ودهای بلندمدت فكر 
می كنند، ریسك آن را نمی پذیرند. 

همكاری های موقت
برخی ش��ركت ها هم به صورت 
موقت ش��ریك می پذیرند؛ مانند 
ش��ركت های هلدین��گ كه برای 
یك پ��روژه خاص از ش��ركت ها 
دع��وت ب��ه هم��كاری می كنند. 
البته باید بدانید كه این شركت ها 
ب��ا اینكه نیاز مبرمی به ش��ریك 
تج��اری و همچنی��ن نقدینگ��ی 
دارن��د از پذیرفتن ش��ركت های 
بدس��ابقه فراری هس��تند و آنها 
را حتی در لیس��ت خ��ود هم به 
منظور هم��كاری قرار نمی دهند. 
این دس��ته از فعالیت ها در گروه 
دس��ته بندی  موقت  فعالیت های 
 شده اند كه بعد از اتمام پروژه كار 
دو ش��ركت با هم تمام می شود و 
بر حس��ب توافقی كه در ابتدای 
قرارداد ش��ده هر شركت سهم و 
س��ود خود را بر م��ی دارد. در این 
می��ان برخ��ی ش��ركت ها مانند 
شركت های بیمه هستند كه یك 
ش��ركت حقوقی ثب��ت می كنند 

و بع��د از آن نمایندگان��ی برای 
فعالی��ت می پذیرن��د ك��ه تعداد 
و همچنی��ن چگونگی  كارمن��د 
گردش مالی شركت نماینده شده 
بر عهده مدیر آن مجموعه است و 
شركت مادر در این خصوص هیچ 
مسئولیتی ندارد. در شركت های 
بیم��ه ای ش��ركت م��ادر مج��وز 
فعالیت را به نمایندگی های خود 
می دهد و آنها طبق دستورالعمل 
سازمانی فعالیت خود را تعریف و 
كار خود را آغ��از می كنند. طبق 
بررس��ی های انجام شده، افرادی 
كه قصد دارند نماینده شركتی را 
بر عهده داشته باشند، تمایل شان 
به ش��ركت های بیمه ای بیش��تر 
است. چرا كه پذیرش نمایندگی 
بیمه از سهولت نسبی و استقالل 
فعالیت بهره مند است. بعد از آن 
اف��راد ب��ه نمایندگی های  عالقه 
عرضه قطعات خودرو بیش��تر از 
س��ایرین بوده و در نهایت برخی 
دیگر برندهای معروف رس��توران 
را می پس��ندند. بررس��ی ها نشان 
می دهد كه افراد زیادی با همین 
رویكرد وارد بازار ش��دند و اكنون 
نقش تاثیرگذاری در حوزه كاری 
خ��ود دارند. تاثیرگذار از این نظر 
كه می توانند با فعالیت گس��ترده 
خود هم سرمایه ش��ان را افزایش 
دهند و هم سرمایه شركت مادر 
را. ب��ا پذیرش نمایندگی می توان 
از نام و اعتبار یك ش��ركت برای 
درآمدزایی اس��تفاده ك��رد، البته 
به ش��رط آنك��ه انتخ��اب خوبی 
داشته باشیم و با بسنده كردن به 
همان نام و اعتبار، ریزه كاری های 
 مدیریتی اداره نمایندگی را فراموش 

نكنیم . 

درس هایی کاربردی از عملكرد برندهای جهانی )15(
سمكس؛ دستیابی به رشد پایدار

كس��ب و كارهای گس��ترده به ط��ور عموم ب��ه دلیل 
رس��یدن به بل��وغ اقتصادی ی��ا رقابت ش��دید با دیگر 
ش��ركت ها یا عالقه فراوان به گس��ترده تر شدن زمینه 
فعالیت ش��ان نمی توانند از رش��دی پایدار و فزاینده در 
زمینه كاری خود برخوردار باشند. شركت های تجاری 
امروز به این باور رس��یده اند كه به رقابت با رقبای خود 
نیاز دارند: كاهش ضریب ریس��ك به حداكثر رساندن 
منابع و كس��ب درآمد قابل قب��ول و منطقی. اما در این 
بی��ن راه دیگری هم وجود دارد: با ایجاد تغییر و تحول 
اساسی در منابع درآمد و كسب سود و ایجاد یك مدل 
تجاری بهتر می توان به یك رش��د اقتصادی قابل توجه 

دست یافت. 

ایده
تحقیقاتی كه از س��وی ریتا گانت��ر مك گراث و یان 
مك میالن دو تن از اس��اتید اقتصاد انجام ش��ده نشان 
می دهد ك��ه ش��ركت های صنعتی چگونه به رش��دی 
اس��تثنایی و چشمگیر دس��ت می یابند. رمز موفقیت، 
تجدی��د نظ��ر و اصالح فرآیند كس��ب و كار ب��ا در نظر 
گرفت��ن یك رویكرد جدید متفاوت و بنیادین نس��بت 
به س��ایر رقبا و در نهایت یافتن راه های موثرتر و بهتر 
ب��رای كنترل درآمدهاس��ت. انعطاف پذیری و خالقیت 
و اهمیت دادن به خواس��ت مش��تریان نیز در این بین 

بسیار ضروری است. 
ش��ركت س��مكس در مونتری مكزیك با ایجاد یك 
تغیی��ر و تح��ول اساس��ی در زمینه كاری خ��ود و به 
منظور افزایش میزان س��ود و رش��د اقتصادی، از یك 
ش��ركت فروش كاال به یكی از بزرگ ترین شركت های 
تولید س��یمان در دنیا تبدیل شد. این شركت توانست 
رقب��ای بین الملل��ی اش نظی��ر هولكیم و الف��ارژ را در 
 زمینه ارزش سهام گستره عملیاتی و بازگشت سرمایه 

كنار بزند. 
ای��ن ش��ركت تالش كرد ب��ا اضافه كردن س��رویس 
تحوی��ل محص��ول به ج��ای ف��روش بت��ن در محلی 
ثاب��ت مش��تریان را راضی نگ��ه دارد زی��را آنچه برای 
مش��تریان مهم اس��ت تحویل به موقع محصول است. 
اینك��ه به می��زان نیازش��ان و در موقع مناس��ب و در 
مكان مناس��ب محصول را دریافت كنن��د بدون اینكه 
 از خراب ش��دن بتن نگران باش��ند یا اینك��ه كارگران 

بیكار بمانند. 
با الگوبرداری از روش های مورد اس��تفاده از س��وی 
پست فدرال و خدمه آمبوالنس، شركت سمكس موفق 
شد تا با استفاده از فناوری دیجیتال توسعه یافته مكان 
و زمان اعزام كامیون های خود را مدیریت كند. درحال 
حاضر این شركت با استفاده از تكنولوژی جی پی اس بر 
فرآیند تحویل محصول��ش )بتن آماده( در ظرف مدت 

20 دقیقه نظارت دارد. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم 
در مورد ش��ركت س��مكس رمز موفقیت تغییر نگاه 
ب��ه عرضه محصول در این تش��كیالت تجاری بود. این 
موض��وع نیاز به ی��ك رویكرد فعال ب��رای پایبندی به 
تعهدات و توس��عه راه های جدید برای ارائه خدمات به 
مش��تریان و اطمینان از عملیات موفق و كارآمد دارد. 
اس��تفاده از تكنیك ه��ای زیر به ما كم��ك می كند تا 

بتوانیم یك رشد پایدار را تجربه كنیم: 
س��عی كنید ب��ا یافتن راه ه��ای بهتر ب��رای برآورده 
كردن نیازهای مش��تریان، تجربه جدیدی از كار كردن 
با كس��ب و كارتان را به آنها ارائه كنی��د. به عنوان مثال 
مایكروس��افت ب��ا ایجاد نرم افزار آفی��س و هر آنچه كه 
ش��ما از آن انتظار داش��ته باش��ید، هم��واره در زمینه 
نرم افزارهای مربوط به تایپ دس��ت باالتر را نس��بت به 

رقبایش در اختیار دارد. 
ب��ا ایجاد تغییر و تحول در محصولی كه به مش��تری 
ارائه می كنید به آنها نش��ان دهید كه برای شان ارزش 
و احترام قائل هستید. یكی از روش هایی كه می توانید 
از آن اس��تفاده كنی��د این اس��ت كه با تقس��یم بندی 
ویژگی های محصول تان به س��ه دس��ته: پایه، متفاوت 
و اس��تثنایی، آن را با محصوالت رقبای دیگر مقایس��ه 
كنید. س��پس راه های ارائه مشوق های جدید را بررسی 
كرده و مزایای فعلی محصول را بیش��تر كنید تا به یك 

محصول استثنایی و بی رقیب تبدیل شود. 
با تغییر معیارهای عملكرد خود می توانید بر خدماتی 
كه ارائه می كنید احاطه داش��ته باشید و كیفیت آن را 

افزایش دهید. 
كس��ب و كارتان را از ن��و تعریف كنید. ش��اید تغییر 
در هس��ته خدمات یا محصولی كه مش��تریان بابت آن 
پ��ول پرداخت می كنن��د یا تجدید نظ��ر در معیارهای 
كلیدی كه از آن برای ارزیابی وضعیت فروش اس��تفاده 
می ش��ود بهترین راه باش��د. برای مث��ال برخی وكال از 
روش قدیم��ی دریافت دس��تمزد در قب��ال اختصاص 
وق��ت به مش��تریان فاصله گرفت��ه و از متد جدید تری 
اس��تفاده می كنن��د ك��ه طب��ق آن چنانچه آن��ان در 
 پرون��ده ای پیروز نش��وند هزین��ه ای از موكالن ش��ان 

دریافت نمی كنند. 
از تغییرات اعمال ش��ده در حوزه فعالیتی تان نهایت 
بهره ب��رداری را انج��ام دهی��د. برای مثال وب س��ایت 
آمازون تش��خیص داد ظرفیت قابل توجهی در اینترنت 
برای متحول كردن خرده فروش��ی وجود دارد. یا بانك 
اچ اس بی سی متوجه شد مهاجرانی كه از اروپای شرقی 
وارد بریتانیا می شوند به یكسری خدمات خاص بانكی 
نی��از دارند و به این منظور محصوالتی را در این زمینه 

ارائه داد تا نیازهای آنان را برآورده كند. 

بازدید

از وقتی كه به ردای مدیریت بخش ملبس ش��ده ام یك 
نیمچه اتاق فكسنی در اختیارم گذاشته اند. البته دیوارهای 
درس��ت و حسابی اس��طقس دار كه ندارد. با تیغه هایی به 
بلندی قامت یك انس��ان متوس��ط از محی��ط بخش جدا 
هستم. ش��خصا با مقادیری اغماض نیمچه اتاق را به مقام 
چهاردی��واری ارتق��ا داده و ب��ا عنایت به آم��وزه فرهنگی 
چهاردیواری اختیاری، دست به تغییرات اندكی در طراحی 
داخلی آن زده ام. تغییرات مختصری از قبیل نصب دو سه 
شعر پرینت گرفته شده به دیوار، گلدانی كوچك كه هدیه 
یكی از همكاران است و ظرفی پر از آجیل شور كه خوردنی 
مورد عالقه خودم اس��ت و به مراجعان محترم هم تعارف 
می كن��م. به نظر خودم امر علیحده ای واقع نش��ده و دارم 
به زندگ��ی نزدیك به خطر فقر خ��ودم ادامه می دهم. در 
غروب یك روز نفسگیر اسفندماهی و گرماگرم شلوغی های 
اینجایی و ش��ب عیدی خب��ری واصل می ش��ود. یكی از 
سازمان های دولتی كه از كارفرمایان عمده شركت محسوب 
می شود، درخواست بازدید از شركت ما را داده و قرار است 
در یك هفته آتی این رویداد باشكوه اتفاق بیفتد. بخش ما 
هم از جمله بخش هایی اس��ت كه ش��اهد حضور گرم این 
عزیزان خواهد بود. تكاپوی چشمگیری چنانكه افتد و دانی 
به راه می افتد. روند عادی كار ش��ركت دچار وقفه ش��ده و 
همگی مشغول آراستن و پیراستن محیط و بزك و دوزك 
كردن میزها و دفترها و اتاقك هایشان می شوند. اصالحاتی 
ریز و درشت از جابه جایی میزها و كمدهای سنگین گرفته 
تا گچ گرفتن سوراخ روی دیوار و صاف كردن فالن تابلوی 
كج. از عوض كردن سرویس فنجان آبدارخانه تا جمع آوری 
و امح��ای كاغذهای اضافی چس��بانده در همه س��وراخ و 
سمبه ها. در همین اثنا از یار مشفقی خبر می رسد كه یكی 
از مناطقی كه مورد تفقد خاص قرار گرفته اتاقك بی رونق 
بنده اس��ت. دس��تور صادر شده كه اش��عار عرفانی از در و 
دیوار كلبه درویشی كنده ش��ده و ظرف آجیل فوق الذكر 
عجالتا در یكی از كش��وهای جادار مخفی ش��ود تا بعد از 
رفع ش��دن خطر. ریزنگری و دقت را عنایت دارید. حواس 
رییس حتی به ظرف آجیل یكی از كارمندان هم هس��ت. 
ب��اری، اصالحات موردنظر را انج��ام می دهم و یوم البازدید 
هم به خوبی و خوش��ی می گذرد و فقط می ماند یك فكر 
ك��ه ته ذهن مرا قلقلك می ده��د. در حین بازدید متوجه 
شدم كه در اتاق های بعضی مدیران دیگر اشعار یا عكس ها 
و كاریكاتورهای��ی ك��ه خیلی هم رس��می و موقر به نظر 
نمی رسید به دیوار باقی هستند و علی الظاهر تنها منم كه 

مشمول این سخت گیری شده ام. چرا؟
می گ��ذارم یك��ی، دو روزی بگذرد و بع��د دل دل كنان 
س��راغ رییس می روم كه تلویحا اعتراض مالیم خود را به 
عرضش برس��انم. بعد از چاق سالمتی و تعارفات معموله، 
خرد خرد با اشاره به ظرف پر از انجیر خشك و كشمش 
و توت خش��كه روی میز رئیس )كه در تمام طول بازدید 
همان طور جاس��نگین و موقر سرجای خودش مانده بود( 

سر بحث را باز می كنم كه:
- رییس  جان آجیل ما شور بود دیگه شما گفتین از رو 

میز برش دارم  ها؟ ترسیدین بخورن نمك گیر شن.
- چی می گی ج��وون؟ آجیل چیه؟ نمك گیر كدومه؟ 

ظرف آجیل كی؟
- همون ظرف آجیل من دیگه كه گفتین موقع بازدید 

آقایون رو میز نباشه. می گم مال خودتون كه بود.
- آها حاال فهمیدم. فهمیدم. برخورده بهت حاال؟ چیه؟ 

ناراحتی؟ ها؟ چی می گی؟
- هیچی، نه بابا ناراحت كه نیستم. می گم آخه شما كار 

بی حكمت نمی كنین. حكمتش چی بود؟
- ه��ان، حكم��ت. حكمت گفتی پس گ��وش كن. ببین 
باباجون تو جوونی. خب؟ جوون با پیر یا با آدم جاافتاده فرق 
می كند ملتفتی؟ ها؟ ببین این ظرف آجیل كه رو میز منه 
معنیش چیه؟ یا حداقل بازدیدكننده ها چی تفسیر می كنند؟ 
من سن و س��الم زیاده و احتماال قندم باالست و این حرفا. 
متوجهی؟ بازدیدكننده  باهام همدردی می كند. این سن و 
س��ال داره، یعنی تجربه، یعنی اعتم��اد، یعنی امنیت. حاال 
همین ظرف رو میز تو معنیش چیه؟ یه جوون خوشگذرون 
كه به جای كار كردن آجیل می خوره، وقت تلف كن، غیرقابل 

اعتماد و احساس عدم امنیت. فهمیدی جوون؟
- عجب...

معرفی مدیر جدید بانک سانتاندر
پ��س از مرگ امیلی��و بوتین، رییس بانك اس��پانیایی 
س��انتاندر كه نزدیك به 30 س��ال بر این بانك مدیریت 
كرد، آنا پاتریس��یا بوتین به عنوان رییس جدید این بانك 
معرفی ش��د. آقای بوتین كه در س��ن ۷۹ س��الگی بر اثر 
حمله قلبی درگذشت، یك بانك كوچك اسپانیایی را به 
یكی از بزرگ ترین بانك های جهان تبدیل كرد. امری كه 
برای اقتصاد اس��پانیا از دهه ۹0 میالدی به این سو ارزش 
باالیی داشته اس��ت. تحت فرمان امیلیو بوتین، سانتاندر 
در س��ال های دهه ۹0 میالدی چندین بانك در سراس��ر 
آمری��كای التین خریداری ك��رد و فعالیت خود را به طرز 
چشمگیری افزایش داد. هنگامی كه بسیاری از بانك های 
اس��پانیایی تحت تاثیر بحران مالی قرار گرفتند، سانتاندر، 
عم��ال صدمه ندید و فعالیت بین المللی آن باعث نجاتش 
ش��د. پس از بازنشستگی پدر آقای بوتین در سال ۱۹۸۶ 
میالدی، او توانست سانتاندر را كه ۱۶۵0 شعبه و ۱0 هزار 
كارمند داش��ت به یك��ی از بزرگ ترین بانك های منطقه 
یورو با ۱4400 ش��عبه و ۱۸4 ه��زار كارمند تبدیل كند. 
آنا پاتریس��یا بوتین، دختر بزرگ آقای بوتین كه تاكنون 
مدیری��ت این بانك در بریتانیا را به عهده داش��ت، به پنج 
زبان مسلط اس��ت. او در سن ۵3 سالگی به یكی از زنان 

قدرتمند جهان در حوزه اقتصاد تبدیل می شود. 

باید فعالیت خود را 
طوری در چارچوب 
یك سازمان تعریف 
كنید كه افرادی كه 
به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم با شما 
فعالیت می كنند این 
اطمینان را داشته 
باشند كه همكاری 
با شما برایشان 

سودبخش خواهد بود

چرک نویس های یک مدیر اینجایی

از میان خبرها

الگوهای طالیی

کتابخانه
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سهراب علی اکبری

علی معروفی
ترجمه: معراج آگاهی

پاسخ کارش�ناس: پیشنهاد 
می كنیم ابتدا اندكی بسته بندی 
محصول قدیمی را تغییر دهید. 
البت��ه ای��ن تغیی��ر نبای��د زیاد 
باش��د و باید با ظراف��ت و بنا به 
ی��ك بهانه ص��ورت بگیرد. مثال 
بزرگ و كوچك ك��ردن حجم، 
تركی��ب محصول،  تازه ش��دن 
اضاف��ه ك��ردن ی��ك ویژگی به 
محص��ول، ق��رار دادن هدیه در 
 آن ی��ا تخفیف مناس��بتی و... .   

س��پس یك كمپی��ن تبلیغاتی 
مناسب را برای این محصول كه 
در واق��ع همان محصول قدیمی 
شماس��ت، راه ان��دازی كنید. از 
ش��عار و لوگوی قبلی اس��تفاده 
كنید، اما تمركزتان روی همین 
بس��ته بندی كم��ی تغییریافته 
باشد. همچنین شعاری مناسب 
را برای این كمپین انتخاب كنید 
كه در كنار ش��عار اصلی شركت 
در این كمپین قرار گیرد. تالش 

كنید این ش��عار دقیقا معطوف 
ب��ه ضربه ای باش��د كه محصول 
قدیمی از محصول جدید خورده 
اس��ت. اگ��ر كیفی��ت محصول 
جدید خوب نب��وده و به همین 
دلی��ل محصول قدیم��ی ضربه 
خ��ورده، باید در ش��عار كمپین 
جدید تمركز روی كیفیت باالی 
باید  باش��د. همچنین  محصول 
با عده ای از مش��تریان وفادار از 
طریق پیامك و تلفن در ارتباط 

باش��ید و از آنها بخواهید راجع 
به محصول تازه با بس��ته بندی 
جدید اظهارنظر كنند و نظرات 
آنها را در كنار آگهی های چاپی 
خود در رس��انه ها منتشر كنید. 
این شیوه باید جزیی از كمپین 
ش��ما باش��د، چ��را كه اث��ر آن 
فوق العاده خواهد بود. اس��تفاده 
از این روش ها می تواند به تدریج 
 آمار فروش ش��ما را به وضعیت

 قبلی برگرداند. 

محصول 
شكست 

خورده

پرس�ش: یک ش�رکت خانوادگی داریم که سال هاس�ت در حوزه تولید مواد غذایی فعالیت می کند. چند وقت پیش 
محصول�ی را با برن�د دیگری با تبلیغات فراوان به ب�ازار ارائه دادیم که چون از کیفیت مناس�بی برخوردار نبود، با 
اس�تقبال مواجه نشد. به دلیل تشابهی که در بس�ته بندی محصول شكست خورده و لوگوی آن با محصول قدیمی 
ش�رکت خانوادگی ما وجود دارد، این شكس�ت به نوعی گریبانگیر کس�ب و کار قدیمی ش�ده و بر فروش ما تاثیر 

گذاشته است. چطور می توانیم این شكست را جبران کنم؟ 

اگر ش�ما ه�م د  ر کس�ب و کار 
روب�ه رو  چالش�ی  ب�ا  خ�ود   
تمای�ل  ص�ورت  د  ر  هس�تید  ، 
مش�كل خود   را از طریق ایمیل 
business@ forsatnet.ir با ما 
د  ر میان بگذارید   و پاسخ خود   را 

د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

کلینیک کسب و کار)59(

اگر می خواهید با دالیل كامیابی ش��ركت های موفق 
و همچنی��ن دالی��ل ناكامی و شكس��ت نام های بزرگ 
آش��نا ش��وید، خواندن كتاب »رفتار مصرف كننده« را 
به ش��ما توصیه می كنیم. س��ولومون، نویس��نده كتاب 
رفت��ار مصرف كننده، به عنوان یك دانش��مند پیش��تاز 
در ح��وزه  »رفتار مصرف كننده«، ه��ر آن چیزی را كه 
ب��رای مخاطب خاص یعن��ی دانش��جویان دوره دكترا 
و كارشناس��ی ارش��د و مخاطب��ان عام یعن��ی مدیران 
بنگاه های اقتص��ادی، مدیران بازاریاب��ی و فروش الزم 

دانسته در این كتاب یكجا مهیا كرده است. 
كتاب »رفت��ار مصرف كننده« برای مدی��ران به ویژه 
مدیرعام��ل و مدی��ران بازاریاب��ی، ف��روش و تبلیغات، 
چارچوب های دانش��ی و بینشی دلنش��ینی مهیا كرده 
اس��ت. مدی��ران بنگاه ه��ای اقتص��ادی، ش��ركت ها و 
موسس��اتی كه عالقه مندند در بازار پررقابت و جهمنی 
امروز، قدرت عمل را به دس��ت گیرن��د، با مطالعه این 
كتاب عمیقا احس��اس برتری در ب��ازار خواهند كرد؛ تا 

جای��ی كه گوی��ی می توانند بیش از دیگ��ران نیروهای 
نامریی بازار را ببینند، همچنان كه نیوتن نیروی نامریی 

جاذبه زمین را دید. 
كتاب رفتار مصرف كننده در ۵ بخش مجزا مش��تمل 
بر ۱۷ فصل تدوین شده است. این ۵ بخش فهرست وار 
آمده است كه تا حدودی شما را با ذهن زیبا و منسجم 

سولومون، مولف این كتاب آشنا كند: 
بخش ۱: مصرف كننده در فضای بازار
بخش 2: مصرف كننده به عنوان افراد

بخش 3: مصرف كننده به عنوان تصمیم گیرنده
بخش 4: مصرف كننده و خرده فرهنگ

بخش ۵: مصرف كننده و فرهنگ
مقایس��ه هایی كه س��ولومون در جای جای این كتاب 
دارد، به خواننده تیزبین هشدار می دهد كه قرار نیست 
صرف��ا به صورت خطی یاد بگیرد. بهتر اس��ت نقادانه به 
موضوعات بنگرد. برای مثال می توان به شركت یونیلور 

اشاره كرد. 

یونیل��ور تحقیقات��ی انجام داد تا ببین��د به چه دلیل 
ایتالیایی ها از تمیزكننده این ش��ركت استفاده نكردند 
و متوجه ش��د زنان ایتالیایی متقاعد نش��ده اند كه یك 
اسپری ساده بتواند چربی های غلیظ آشپزخانه را تمیز 

كند. 
نایكی، به عنوان یك راه حل، لباس متحدالش��كلی را 
طراحی كرد كه زنان مومن در سومالی می توانند از آن 
استفاده كنند بدون آنكه حجاب خود را كنار بگذارند. 

و... 
گفتنی آنكه این كتاب را انتشارات بازاریابی با ترجمه  
دكتر كامبیز حیدرزاده و با پیش��گفتار پرویز درگی، در 

۷۶۸ صفحه )قطع رحلی(، همراه با 
پروفسور  سخنرانی های  فشرده  لوح 
س��ولومون )ب��ه زب��ان انگلیس��ی با 
زیرنوی��س فارس��ی( ب��ه قیمت ۷۵ 
هزار تومان به بازار نشر عرضه كرده 

است. 

رفتار مصرف کننده

 فوت و فن های اعطای نمایندگی را 
در این گزارش بیاموزید

بیمه از همه پرطرفدارتر است
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چندى اسـت كه عرصـه صادرات 
ايـران دروازه هـاى روسـيه را در 
مقابـل خـود گشـوده مـى بينـد و 
حرف و حديث هاى جـدى در جهت 
صـادرات 60 قلـم كاالى مـورد نياز 
اين كشـور به بحث روز تبديل شده 
اسـت. اين رويه سـبب اميد تازه اى 
بـراى تجـار و توليد كنندگان شـده 
اسـت و آن را فرصتـى براى رشـد و 

توسـعه توليـدات خـود مى دانند؛ 
اما كارشناسـان و مسـئوالن چندان 
نسبت به اين قرارداد اميدوار نيستند 
و آن را قـراردادى آرمانى و تبليغاتى 
قلمداد مى كنند كـه در درازمدت نه 
تنهـا نمى تواند فرصت هـاى طاليى 
براى صادرات و به دنبـال آن اقتصاد 
فراهـم آورد؛ بلكـه تهديد هايى نيز 
به دنبال دارد. نگاهى به سـياهه اين 

ليست پرسش هاى متعددى به ذهن 
متبادر مى كنـد و مهم ترين آنها نام 
كاالهايى اسـت كـه ايران نـه توليد 
كننده؛ بلكـه وارد كننده آن اسـت. 
البته شايد به توان با گنجاندن آنها در 
مقوله reexport اين پرسش را پاسخ 
گفت. پرسـش دوم به مسايلى چون 
كمبود آب و صادرات كااليى كه به آب 
بسيار نياز دارند بر مى گردد كه از نظر 

بحران آب صادراتشـان جايز نيست 
و عـالوه بر اينكـه صرفـه اقتصادى 
ندارد؛ مشكالتى را به همراه مى آورد 
و  براسـاس نظريه كارشناسـان الزم 
اسـت از طيـف كاالهـاى صادراتى 
حذف شـوند. «كافه مديران» تالش 
كرده تا با گفت و گو بـا دو طيف تجار 
و كارشناسان فرصت ها و تهديد هاى 
اين قرار داد را مورد بررسى قرار دهد.

گام بلند ايران و روسيه در زمينه همكارى اقتصادى
توليدكنندگان در گفت وگو با فرصت امروز:

سنگ بزرگ عالمت نزدن است

ــطح روابط اقتصادى ايران و روسيه به 70 ميليارد  ارتقاى س
يورو كه چند روز پيش در پايان يازدهمين اجالس كميسيون 
ــد آرزويى بسيار  ــترك همكارى هاى دو كشور از آن ياد ش مش
آرمانى، تبليغاتى و تحريك آميز براى روابط اقتصادى، تجارى 
و صنعتى ايران و روسيه محسوب مى شود. هرچند كه در مورد 
ــقف زمانى نيل به عدد مذكور و چگونگى تحقق آن و اينكه  س
به صورت دقيق شامل چه پروژه ها و طرح هايى مى شود اشارتى 
نشد و مقرر شد با ادامه ديدارها و مذاكرات بخش هاى خصوصى 
و دولتى دو كشور و انعقاد قراردادهاى مشخص جنبه هاى عملى 

اين آرزو روشن تر شود. 
ــند اجالس يازدهم كميسيون مشترك دو كشور  امضاى س
ــه انگيز 70ميليارد يورو در حالى  و تفاهم كلى روى رقم وسوس
ــدت  ــه اروپا و امريكا بر ش ــه همزمان اتحادي صورت گرفت ك
تحريم ها عليه روسيه در حوزه هاى انرژى و مالى افزودند و يك 
هفته پيش نيز برخى شركت ها و اشخاص كه تحريم هاى ايران 

را دور زده بودند از سوى امريكا مورد تحريم قرار گرفتند. 
از سوى ديگر همزمانى توافق تهران- مسكو با ادامه مذاكرات 
هسته اى ايران با كشورهاى عضو گروه 1+5 و قرار و مدار مبنى 
ــيه اجالس آتى مجمع  بر ادامه مذاكرات در نيويورك در حاش
ــت را به ذهن متبادر  عمومى سازمان ملل، جملگى اين برداش
مى كند كه اين اقدام به منظور تاثيرگذارى بر طرف هاى غربى 
از حيث نوع رويكرد آنها به تهران و مسكو صورت گرفته است، 
ــدان اميدوار بود.   ــه موفق بودن آن چن ترفندى كه نمى توان ب
ــته ايران و روسيه نشانگر آن است كه  مناسبات سه دهه گذش
مسكو همواره از روابط خودباتهران تاحدود زيادى به عنوان كارت 
بازى بهره بردارى كرده وچه بسا بزرگنمايى رقم همكارى هاى 
اقتصادى دوكشور درمقطع كنونى هم با همين هدف صورت 

گرفته است. 
اگر نگاهى كوتاه و موردى به رفتارهاى روسيه درقبال ايران 
در سال هاى گذشته بيفكنيم و از آنها ياد كنيم شايد رفتارهاى 

احتمالى آتى مسكو را بهتر بتوانيم دريابيم: 
- حمايت از صدام حسين در جنگ تحميلى 

ــهر به مدت  ــاندن تكميل نيروگاه اتمى بوش - به درازا كش
ــر ايران  ــام آور ب ــال و تحميل هزينه هاى سرس حداقل 10 س

درهمين رابطه  
ــوراى حكام آژانس بين المللى  - دادن رأى عليه ايران در ش

انرژى اتمى و شوراى امنيت سازمان ملل در چند نوبت 
- جلوگيرى از انتقال تجهيزات ليزرى خريدارى شده توسط 

ايران 
- جلوگيرى از ادامه تحصيل دانشجويان ايرانى رشته فيزيك 

هسته اى و رشته هاى مشابه در دانشگاه هاى روسيه
- عدم تحويل سيستم دفاع موشكى اس-300به ايران

ــى و هوايى كه  ــتيبانى از تجهيزات نظامى زمين - عدم پش
روسيه راسا اقدام به فروش آنها به ايران كرده است 

- تضييع حقوق ايران در درياى خزر، قفقازجنوبى و آسياى 
مركزى

- عدم موافقت با عضويت دائم ايران در سازمان همكارى هاى 
شانگهاى

-عدم برقرارى تسهيالت الزم و كافى براى تقويت مناسبات 
تجارى ايران با روسيه

-عدم سفررسمى دوجانبه و مستقل رييس جمهور و حتى 
نخست وزير روسيه به ايران در 35 سال گذشته

ــه به برخى  ــال ايران ك ــكو در قب مجموعه رفتارهاى مس
ــور از ايران در  ــتفاده ابزارى اين كش ــد و اس ــاره ش از آنها اش
ــت خارجى، ميزان اميد به تحقق تفاهمات فى مابين  سياس
در يازدهمين نشست كميسيون مشترك دو كشور در تهران 
را كه روزچهارشنبه 18شهريور سند آن به امضاى وزير نفت 
ــيد، كماكان در سطح پايينى  ــيه رس ايران و وزير انرژى روس
ــر اينكه تحقق همكارى 70  در ذهن باقى مى گذارد. عالوه ب
ــى روسيه به ايران تا  ميليارد يورويى از حيث نوع نگاه سياس
حدود زيادى امكان پذير نيست، از جهات اقتصادى و صنعتى 
نيز درهاله اى از ابهام قرار دارد. رساندن رقم 2 ميليارد دالر به 
ــيل هاى دو كشور  70 ميليارد يورو در ظرفيت نيازها و پتانس
ــت، مگر اينكه گفته شود  ــال آتى نيس حداقل در مدت 5 س
ــگ واقعيت به  ــال رن ــدت زمان بيش از 10 س اين رقم در م
ــيه و ايران در روند  خود خواهد ديد! وانگهى تحريم هاى روس
همكارى هاى دو كشور نيز خلل ايجاد خواهد كرد. با احتساب 
اين فاكتورها عملى شدن70ميليارد يورو همكارى اقتصادى 
و صنعتى، مصداق بارز سنگ بزرگ عالمت نزدن خواهد بود 
و انجام معامالت با واحد پول ملى دو كشور و مقابله مشترك 
ــد.  اگر  ــرب با چالش جدى مواجه خواهد ش با تحريم هاى غ
درنظر داشته باشيم كه توليد ناخالص داخلى روسيه  در حدود 
يك هفتم امريكاست و درآمد سرانه آن (از نظر برابرى قدرت 
ــوم امريكاست و  خريد) از 18هزار دالر تقريبا به اندازه يك س
ــيه ، نيمى از درآمد دولت  نفت و گاز دو سوم از صادرات روس
ــكيل  ــور را تش و20درصد از توليد ناخالص داخلى اين كش
ــرفته تنها  ــى كه صادرات فناورى هاى پيش مى دهد، در حال
ــا 28درصد امريكا)  ــه ب 7درصد از صادرات آن را (در مقايس
ــاس برآوردهاى متوسط انجام شده  تشكيل مى دهد و براس
ــازمان ملل متحد، جمعيت  ــيله جمعيت شناسان س به وس
ــط قرن حاضر از 145ميليون نفر كنونى به  ــيه  تا اواس روس
ــه هيچ يك از  ــش پيدا مى كند و اينك 121 ميليون نفر كاه
دانشگاه هاى روسيه  نتوانستند در سال گذشته در جمع 100 
ــگاه برتر جهان قرار گيرند، همين طور ديگر مشكالت  دانش
داخلى روسيه را از جهات امنيت ملى، بحران اقليت هاى قومى 
و مذهبى و معضالت اقتصادى در نظر داشته باشيم، بيشتر به 
ــيه و روابط ايران با اين كشور پى خواهيم برد.   دورنماى روس
ــطور درعين حال كه به رفتار و وعده هاى روسيه  راقم اين س
به داليلى كه عنوان شد اعتقادى ندارد؛ اما ازاينكه اين روابط 
ــترك دو كشور باشد و  در وادى عمل بتواند به نفع منافع مش
ــود و براساس مدل برد- ايران به كارت بازى روس ها بدل نش
ــهم خويش استقبال مى كند. البته در  برد استمرار يابد به س
ــيه تحت تحريم هاى غرب قرار گرفته و  ــرايطى كه روس ش
مناسباتش با امريكا با سردى و چالش مواجه شده،  براى روابط 
با ايران اهميت قائل شده كه قابل درك است، اما در اين شرايط 
ــت تكرارى مسكو،  ــب تر مى بود، تهران به منظور تس مناس
ــكى اس-300 را از رييس جمهور  تحويل سيستم دفاع موش
روسيه طلب كند، نه اينكه در معرض پيشنهادهاى مسكو از 
قبيل فروش هواپيماى توپولوف 204 يا احداث نيروگاه اتمى 
ــانى ازاين نوع همكارى ها در اذهان  جديد كه سابقه درخش
ــت، قرار بگيرد. به هر تقدير در صورت بى دقتى  ايرانى ها نيس
و عدم برنامه ريزى منطقى اين تفاهم مى تواند بيشتر به نفع 
روسيه تمام شود تا ايران. بنابراين ايران بايد براى هر پروژه اى 
مابه ازاى الزم را كه به منزله دريافت امتيازى از روس ها باشد، 

تعريف كرده و راه هاى تحقق آن را مدنظر داشته باشد. 

ايران و روسيه 
ائتالف اقتصادى يا دور زدن تحريم

ــن هفته  ــت چندي ــس از گذش ــن پ ــران اوكراي بح
آهسته آهسته بيش از پيش سنگينى خود را بر اقتصاد 
ــيه نشان مى دهد. سنگينى آن  بين المللى، به ويژه روس
پس از اعمال تحريم هاى غرب عليه روسيه بيشتر شد. 
ــيه ديگر توان  ــال تحريم هاى غرب، روس ــايد با اعم ش
رقابتى نداشته باشد و ديگر نتواند نيازهاى جامعه خود 

را تامين كند. 
ــراى صادرات و  ــن رو نيازمند بازار جايگزين، ب از اي
ــش از پرداختن  ــايد پي ــم واردات خواهد بود. اما ش ه
ــور يا كشورها مى توانند و   ــئله كه كدام كش به اين مس
ــيه به لحاظ صادرات و واردات  ظرفيت تامين بازار روس
ــود، اين پرسش مورد بررسى قرار  را دارند، پرداخته ش
ــكل  ــه عصر فرا بحران را ش ــئله اى ك ــرد كه مس مى گي
ــت  ــيه جديد پس از بحران اس مى دهد، وضعيت روس
ــود برده يا تضعيف  ــور از اين بحران س كه آيا اين كش
ــان مى دهد، اقتصاد روسيه  ــت؟ مطالعات نش شده اس
ــاد كالن ، مواد خام و جمعيت با  در درازمدت در اقتص
چالش روبه رو خواهد بود. به عقيده برخى كارشناسان 
ــى نيز  ــرات اقتصادى ، چالش هاى سياس در پى مخاط

قابل پيش بينى است . 
ــئله رويكرد روسيه به كدام كشور  با توجه به اين مس
براى تامين نيازهاى داخلى و خروج از چالش اقتصادى 
ــت.  ــك، ايران يكى از اين كشورهاس خواهد بود؟ بى ش
ــى به منظور  طى ديدارهاى مكرر مقامات ايرانى و روس
ــئله «ائتالف اقتصادى»  ــترش روابط اقتصادى مس گس
ــه ازاى ارائه كاال،  ــك ب ــد. ائتالفى كه هر ي ــرح ش مط
ــرى را دريافت كند. هم ايران و  ــات يا كاالى ديگ خدم
هم روسيه در حال حاضر به عنوان كشورهاى تحريمى 

شناخته مى شوند. 
ــيه از طرف غرب و طى  با اين تفاوت كه تحريم روس
بحران اوكراين صورت گرفته، اما تحريم ايران براساس 
ــكا، اتحاديه  ــوراى امنيت، دولت امري قعطنامه هاى ش
ــاس مسائل ديگرى اعمال  اروپا و كنگره امريكا و براس
ــه جنس، نوع،  ــت. بنابراين، بايد پذيرفت ك ــده اس ش
ــت، كميت و كيفيت تحريم هاى اقتصادى ايران و  ماهي
روسيه كامال با هم متفاوت است؛ زيرا عامل اعمال اين 

تحريم ها متفاوت است. 
ــيه از سوى غرب تحريم شده،  همچنين اگرچه روس
ــراودات بانكى  ــور همچنان به م اما بانك هاى اين كش
ــت كه اين  خود با غرب ادامه مى دهند و نكته اينجاس
ــل و تحريم هاى اعمال  ــت قوانين بين المل بانك ها تح
ــتان مالى با ايران  ــده عليه ايران، نمى توانند بده بس ش
ــته باشند. همين مسئله به نقطه ابهامى در ائتالف  داش

اقتصادى ميان ايران و روسيه تبديل شده است. 
گرچه شايد بتوان اين چالش را حل كرد، اما پرسش 
ــور در تامين نيازهاى  ــى ظرفيت و توانايى دو كش اصل
ــت. براساس اخبار منتشر شده، قراردادى  اقتصادى اس
ــيه منعقد  به ارزش 70 ميليارد يورو ميان ايران و روس
ــتى از اقالم مورد نياز  ــيه فهرس ــده كه طى آن روس ش
ــران نيازهاى  ــرده و در ازاى آن نيز اي ــود را ارائه ك خ
ــرژى را مطرح كرده  ــى خود در حوزه نفت و ان صادرات
ــورت تهاتر  ــده اين قرارداد به ص ــت. البته گفته ش اس
ــت. با اين حال، دستيابى به رقم 70 ميليارد يورو  نيس
ــورى كه حجم مبادالت اقتصادى  آن هم براى دو كش
ــت، بسيار زمان بر  آنها حداكثر 2 ميليارد دالر بوده اس

خواهد بود. 
هنوز جزييات اين قرارداد منتشر نشده، اما براساس 
ــيه اين كشور به كاالهايى شامل  اعالم فدراسيون روس
ــى، فلفل قرمز،  ــيب زمين ــواع ميوه و صيفى جات، س ان
ــال، نارنگى،  ــيب طاليى (زرد)، پرتق ــوز، هندوانه، س م
ــليل،  ــفيد و قرمز، گالبى، هلو، ش گريپ فروت، انگور س
ــامل  ــواع گوجه، انواع خيار، انواع محصوالت لبنى ش ان
ــز، پنير كپك  ــفند و ب ــير گوس ــير، كره، پنير از ش ش
ــودا، پنير خامه اى،  ــك آبى، پنير گ ــفيد، پنير با كپ س
ــت ميوه اى، پنير سفت، پنير  ــى، كفير، ماس پنير روس
ــتنى، انواع  ــيرى، انواع بس ــفت، محصوالت ش نيمه س
ــالمون تازه، فيله ماهى سالمون،  ماهى شامل ماهى س
قزل آال، ماهى دودى شده، شاه ماهى، ميگو، خرچنگ 
ــبزيجات  يخ زده، آجيل، آجيل مخلوط، بادام بوداده، س
شامل گل كلم يخ زده، سبزيجات تابستانى يخ زده، كلم 
ــه اى تازه و يخ زده، سبزيجات  بروكلى، سبزيجات ريش
ــن زيتون،  ــى، روغ ــه فرنگى گيالس ــروى، گوج كنس
ــرو صيفى جات، قارچ به صورت يخ زده و مخلوط،  كنس
ــود، لوبيا قرمز  ــكالت، آناناس، نخ چاى، قهوه، انواع ش

نيازمند است. 
در  ــا  كااله ــن  اي از  ــى  برخ ــت،  اينجاس ــه  نكت
ــدازه اى  ــدش به ان ــا تولي ــود ي ــد نمى ش ــران تولي اي
ــه واردات  ــى ب ــاز داخل ــن ني ــراى تامي ــه ب ــت ك اس

نيازمند هستيم. 
از سوى ديگر، بسيارى از اين محصوالت درخواستى 
ــان آب بااليى  ــراى توليدش ــتند كه ب محصوالتى هس
ــود و از نظر بحران آبى موجود در كشور  مصرف مى ش
ــان جايز نيست و حتى  صرفه اقتصادى براى  صادراتش

صادرات ندارند. 
ــيه با تاكيد بر اينكه  ــاندر نواك، وزير انرژى روس الكس
ــى و مواد  ــاورزى، مواد غذاي ــوالت كش ــيه به محص روس
ــرد: در پى تحريم هاى  ــاز دارد، تصريح ك ــى ايران ني لبن
ــط اتحاديه اروپا، روسيه به  ــده عليه روسيه توس اعمال ش
ــود آمادگى پذيرش اين محصوالت  منظور تامين نياز خ
ــه، وزير نفت ايران با  ــيه دارد. زنگن را از طريق بنادر روس
اشاره به ظرفيت هاى بزرگ روسيه در زمينه هاى مختلف 
نفت، گاز، برق، تكنولوژى، تاكيد كرد كه روسيه همچنين 
ــى و مورد نياز  ــژه كاالهاى اساس ــوان تامين كاال به وي ت

ايران را دارد. 
هرچند كه در نوع اين قرارداد و تامين كاالهاى مورد 
ــود دارد، اما با اين  ــن ابهاماتى وج ــوى طرفي نياز از س
ــت البته از نظر  ــان اين فرص ــال به عقيده كارشناس ح
ــرا به دنبال يافتن راهى  ــترى دارد، زي ايران ارزش بيش
ــيه كه خود يكى از  ــت و روس براى دور زدن تحريم اس
عوامل بروز تحريم هاى ايران در چارچوب قطعنامه هاى 
ــمول تحريم هاى  ــوراى امنيت است، حال خود مش ش
ــف تحريم هاى ايران  ــادى قرار گرفته و در تضعي اقتص

مى تواند نقش آفرين باشد. 
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حامد شفيعى

افشار سليمانى
كارشناس مسائل آسياى ميانه و سفير سابق ايران در آذربايجان

ــنديكاى  ــاورزاده، رييس س ــت ي نعم
كارخانجات چاى در اين باره معتقد است، با 
اين اتفاق صادرات ايران مى تواند نزديك به 
100 هزار تن افزايش يابد و بازار پرسودى 

را نصيب ايران كند. 
در حـال حاضـر ميـزان توليـدات 
چاى ايران چقدر اسـت و چه ميزان 

صادرات صورت مى گيرد؟ 
امسال به دليل خشكسالى چيزى حدود 
16 هزار تن توليد داشتيم. با توجه به بازار 
ــائل،  مصرف داخل، نوع توليد و ديگر مس
هفت هزار تن آن در بازار داخلى مصرف و 
بقيه آن صادر مى شود. اما در مورد روسيه 

قضيه متفاوت است. 
 ميزان ظرفيت بازار روسـيه به چاى 

ايران چقدر است؟ 
روسيه و كشورهاى اقمار روسيه در سال 
ــهم  حدود 400 هزار تن مصرف دارند. س

ايران تاكنون حدود 500 تن بوده است. 
آيا قابليـت افزايش صـادرات وجود 

دارد؟ 
ــيه داراى يك  بازار ايرانى چاى در روس
سيستم خاص است. احساس نياز روسيه 
ــت. زيرا  ــد چاى ايران نيس به خاطر تولي
ــيه كليه مصرف چاى خود را از هند  روس
و سيالن و از طريق تركيه تامين مى كند. 
ــه تركيه عضو ناتو بوده و  با توجه به اينك
چالش هايى ميان روسيه و ناتو در بحران 
اوكراين پيش آمده، پروسه بسيار مناسبى 
ــران تبديل به كانال اتصال  براى اينكه اي
ــود وجود دارد. به اين  جنوب به شمال ش
ــت چاى هاى خارجى از  ترتيب كه ترانزي
جنوب به سواحل درياى خزر به خصوص 

منطقه آزاد انزلى و حمل 
ــتى به  آن از طريق كش
پنج كشور از جمله روسيه 

خواهد بود. 
يعنـى حالت سـوآپ 
چاى را داشته باشيم؟ 

بله. در اين حالت چاى 
ــران مى تواند مخلوط  اي
ــود. اين اتفاق  و صادر ش

ــت كه  ــيار غنى اس ــم بازرگانى بس حج
ــن از 400  ــاالنه 150 هزار ت مى توان س
هزار تن بازار مصرفى روسيه را به راحتى 
تامين كرد. درواقع اگر 10 درصد از چاى 
ايران مخلوط شود، ميزان صادرات ما 15 
هزار تن خواهد بود. در عين حال مسئله 
ــودى به  توليد ما نيز حل و تجارت پرس
ــبت به  ــل ترانزيت ارزان از ايران نس دلي
ــت مى آيد. در حال حاضر  تركيه به دس
ترانزيت چاى به روسيه از هند و سيالن 

از طريق درياى سياه به تركيه و از آنجا با 
ماشين به روسيه انجام مى شود. با اقدام 
ايران هزينه ترانزيت براى روسيه يك سوم 
مى شود. اين مسئله موجب رونق چاى ما 
خواهد شد. ما يك بازار 400 هزار تنى را 
هدف قرار مى دهيم و مى توانيم براساس 

آن برنامه ريزى كنيم. 
با توجه به بحران آب و خشكسـالى 
ايران، آيـا اين مسـئله قابل توجيه 

است و مى توان جواب گو بود؟ 
ــم توليد  ــا به صورت دي ــب چاى م اغل
مى شود. توليد چاى هم حدود 50 درصد 
ــار صورت مى گيرد. يعنى نيازى  آن در به
ــدارد. اگر  ــتان و پاييز ن ــارى تابس به آبي
ــت بهار  ــزى صورت بگيرد، كاش برنامه ري
نصف ظرفيت توليد ما تامين خواهد كرد. 
ما امكان توليد بالقوه 150 
ــاى در ايران را  هزار تن چ
داريم. اگر خشكسالى باشد، 
ــدود 30 درصد كاهش  ح

مى يابد. 
بـا توجه به اينكه عمده 
واردات چاى روسـيه از 
هنـد و سـيالن صورت 
مى گيـرد، آيـا از نظـر 
كيفيت چاى ايران قابل رقابت با چاى 
خارجى است كه بخواهد با آن مخلوط 

و صادر شود؟ 
ــا صادر  ــر چايى كه م ــال حاض در ح
ــيله تجار تركيه مخلوط  مى كنيم، به وس
ــا به تركيه نيز  ــود. اكثر صادرات م مى ش
به خاطر بازار روسيه است. در حال حاضر 
ــدود 20 هزار  ــنواتى ما ح از چاى هاى س
تن براى مخلوط كردن به تركيه صادرات 

صورت مى گيرد. 

ــى دبيركل  ــه على اكبر خداي به گفت
ــا در دو مورد  ــايد تنه اتحاديه آبزيان ش
آن هم ميگوى پرورشى و ماهى قزل آال 
ــيه  ــخگوى نيازهاى روس مى تواند پاس
ــد، اما همين دو مورد نيز مى تواند  باش
قابل توجه باشد. به همين منظور با او در 

اين باره گفت وگويى داشته ايم.  
با توجه به درخواست روسيه مبنى 
بـر واردات آبزيان از ايـران، ميزان 
توليد داخل و سهم صادرات چقدر 

است؟ 
ــاليان آبزيان ايران طى سال  توليد س
ــزار تن بوده كه  ــته حدود 880 ه گذش
ــت و  ــرف داخلى اس ــش عمده مص بخ
ــن صادرات  ــدود 45 هزار ت ــزى ح چي
ــته ايم يعنى 5 درصد كل صادرات  داش

ايران بوده است. 
كشـورها  كـدام  بـه 

صادرات داشته ايم؟ 
ــور  صادرات به 44 كش
دنيا صورت گرفته است. 
مقدارى به آسياى جنوب 
شرقى، چين، كره، ويتنام 
و كشورهاى عربى مانند 
مصر،  ــت،  كوي ــارات،  ام

ــه و  ــان و اروپا مانند آلمان و فرانس لبن
ايتاليا. 

ظرفيت بازار آبزيان روسـيه به چه 
ميزان اسـت؟ بـا توجه بـه ميزان 
صادراتى كـه ايـران دارد، چه قدر 

مى تواند سهم روسيه باشد؟ 
بازار روسيه، بازار خيلى بزرگى است. 
ــر آمارى  ــورت گرفته از نظ ــى ص بررس
ــراى نمونه 52  ــت كه ب حاكى از آن اس
هزار تن ميگو به روسيه وارد مى شود كه 

ــدات ميگوى ما 15-16  كل تعداد تولي
هزار تن بوده است. اگر اين گونه حساب 
كنيم، صادرات ما به روسيه رقم بااليى 
ــاير آبزيان  ــت. در مورد س خواهد داش
ــارد دالر تجارت دارند، در  باالى 3 ميلي
ــادرات آبزيان ما 300  حالى كه كل ص
ــت. كل ارزش آن  ميليون دالر بوده اس
ــت كه روسيه وارد  10 درصد چيزى اس

مى كند. 
توان ايران براى پاسخگويى به نياز 

روسيه به اين مقدار است؟ 
ــم تعهد  ــاى ديگرى ه ــه بازاره ما ب
ــت كه در  ــال اس ــال هاى س داريم و س
حال افزايش توليد هستيم تا سهمى در 
بازار روسيه داشته باشيم. در حال حاضر 
ــيل توليد ايران در مورد ميگوى  پتانس
ــت و خيلى  ــى و ماهى قزل آالس پرورش
سريع مى توانيم پاسخگوى نياز روسيه 
ــت.  ــيم. در بقيه اقالم اين گونه نيس باش

ظرفيت هاى ما پايين است. 
چه بازه زمانـى را مى توانيم تعريف 
كنيم براى اينكه بتوانيم پاسخگوى 
تمـام نيازهـاى وارداتـى روسـيه 

باشيم؟ 
نمى توان به صورت كلى گفت. روسيه 
ــاى خود را  ــر نيازه ــورهاى ديگ از كش
تامين مى كند و شايد كشورهاى ديگرى 
ــتند كه شرايط بهترى نسبت به ما  هس
دارند. ولى يك سال آينده آن چيزى كه 
در حال توافق هستيم بستگى به يافتن 
ــترى و قيمت دارد. مهم نيست كه  مش
ــيه نياز دارد و ما هم توليد داريم،  روس
ــت كه بايد ديد با چه  بلكه مهم اين اس
قيمتى و براساس چه نوع 
شرايط پرداخت مالى كار 
ــرد. فرض  صورت مى گي
ــن ضوابط  كنيم همه اي
ــد، در مجموع  فراهم باش
45 هزار تن كل صادرات، 
ــم حدود 5  ــايد بتواني ش
ــيه  تا 8 هزار تن به روس

صادرات داشته باشيم. 
مشـكالت اساسـى در اين مسـير 

چيست؟ 
دو مشكل وجود دارد. نخست مسئله 
ــيه تعرفه هاى بااليى  تعرفه هاست. روس
ــادرات دارد كه اين مانع بزرگى  براى ص
ــئله بازگشت پول است.  است. دوم مس
ــورت گرفت،  ــر معامله اى ص ــه اگ اينك
ــور  ــاس چه مكانيزمى پول به كش براس
ــئله حائز اهميتى  بازمى گردد. اين مس

است. 

اعالم نياز روسيه مبنى بر واردات 
ــران بهانه اى  محصوالت لبنى از اي
ــين چمنى، مشاور  ــد تا با حس ش
ــى گفت وگوى كوتاهى  صنايع لبن
درباره ميزان توليد، سهم صادرات 

و بازار روسيه داشته باشيم. 
با توجه به اعالم نياز روسـيه 
در حوزه صنايـع لبنى در ابتدا 
اين پرسش مطرح مى شود كه 
ظرفيت توليدى سـاالنه ايران 

چقدر است؟ 
ــدود 12  ــر ح ــال حاض در ح
ــرآورى در  ميليون تن ظرفيت ف
كشور ايجاد شده است. اما كمتر از 
اين ميزان توليد مى شود. درواقع 
ــد و در  ــد تولي ــر از 50 درص كمت
ــد آن به  ــدود 10 الى 12 درص ح

صادرات اختصاص دارد. 
محصوالت لبنى بيشتر به چه 

كشورهايى صادر مى شود؟ 
به 24 كشور صادر مى شود. ولى 
قسمت اعظم آن كشورهاى منطقه 
از جمله عراق، افغانستان، پاكستان، 
ــت. البته  ــارات و عمان اس قطر، ام
ــته، زمينه  تا جايى كه امكان داش
صادرات فراهم شده است. در حال 
حاضر ايران بزرگ ترين صادركننده 
ــورهاى منطقه به خصوص  به كش
عراق و افغانستان است و سهم بازار 
اين كشورها متعلق به محصوالت 

ايرانى است.  
ظرفيـت بـازار روسـيه براى 
محصوالت ايرانى چقدر است؟ 
ــوز اطالعات  ــاره هن ــن ب در اي
ــت نياورده ايم. اما  ــه دس دقيقى ب

ــيه  ــت غذايى روس در كل ظرفي
ــارد دالر  ــدود 16 الى 17 ميلي ح
ــه  ــت كه حداقل بايد س بوده اس
ــهم صنايع  ــار ميليارد س الى چه
لبنى باشد. زيرا اين كشور به دليل 
شرايط اقليمى مصرف كننده شير 

و فرآورده هاى لبنى است. 
آيا ايـران توان پاسـخگويى 
به ظرفيت بـازار صنايع لبنى 

روسيه را دارد؟ 
اگر مشكالت ما به لحاظ موانع 
ــور حل شود، به  قانونى با اين كش
طبع شايد در كوتاه مدت نتوانيم 

ــرف يك يا  ــخ دهيم، ولى ظ پاس
ــود را براى  ــال مى توانيم خ دو س
پاسخ به كل نيازهاى روسيه آماده 
كنيم. ظرفيت خالى كه در كشور 
ــل لطماتى  ــود آمده به دلي به وج
ــال ها متوجه  ــت كه در اين س اس
صنايع لبنى شده است. اكنون در 
حوزه شير خام توليد بااليى نداريم 
ــدود 2/8 ميليون تن  و چيزى ح
ــير توليد مى كنيم كه فقط 10  ش
ــادر و 90 درصد آن  درصد آن ص
ــود.  در بازار داخلى مصرف مى ش
اگر قرار به اضافه شدن بازار روسيه 
ــد، به ويژه بايد در بحث شير  باش
خام اقدامات سريعى صورت بگيرد 
كه فعال چنين تمهيداتى صورت 

نگرفته است. 

توليدكننده و رييس سنديكاى كارخانجات چاى: 

روسيه بازار پرسود چاى ايران است
توليدكننده و دبيركل اتحاديه آبزيان: 

مى توان 8 هزار تن به روسيه صادرات داشت

توليدكننده و مشاور صنايع لبنى: 

در2 سال مى توانيم پاسخگوى نيازهاى روسيه باشيم

عامل تحريم، عمدتا عاملى است كه موجب 
ــورها براى دور زدن از آن دست  مى شود كش
به روش هاى مختلف با همكارى كشورهايى 
ــناخته مى شوند، بزنند.  كه به عنوان متحد ش
شايد ايران يكى از كشورهايى  باشد  كه بتواند 
ــيه را بازى  ــش تامين كننده نيازهاى روس نق
ــت كه  كند؛ اما توجه به اين نكته ضرورى اس
ــيه در عرصه بين المللى آنجا كه مسئله  روس
ــده، به عنوان متحد  اقتصادى ايران مطرح ش
عمل نكرده و تمامى قطعنامه هاى تحريمى 
ــت. اما با اين حال ايران  ايران را امضا كرده اس
ــيه از چشم فرصتى براى دور  همواره به روس
زدن تحريم ها نگاه كرده است. حال كه روسيه 
نيز خود گرفتار مسئله تحريم شده، براى ايران 
ــد كه نيازهاى انرژى خود  فرصتى  فراهم ش

ــى _ از اين طريق حل  ــاى صادرات را _ نيازه
ــاس نيازهاى ارائه  ــد و در عين حال براس كن
شده از سوى روسيه به رونق و توسعه توليدات 
خود بپردازد. گرچه نيازهاى روسيه در حوزه 
محصوالت كشاورزى مى گنجد، ولى ايران با 
ــاورزى به  ــتن ظرفيت هاى كش توجه به داش
ــائل از جمله بحران آب قادر  دليل پاره اى مس
به توليد يا حتى افزايش توليد نيست. از اين رو 
مسئله تعهد به قرارداد امضا شد، محل پرسش  

قرار مى گيرد. 
ــه ايران تا چه ميزان مى تواند نيازهاى  اينك
ــاورزى روسيه را تامين كند كه  غذايى و كش
متهم به عدم تعهد نشود و در مقابل روسيه نيز 
ــخ دهد؟ از طرفى  نيازهاى انرژى ايران را پاس
ارزش تعيين شده براى قرارداد اقتصادى 70 
ــت كه رقم بسيار زياد و قابل  ميليارد يورو اس
ــاس آمارهاى ارائه شده  ــت. براس توجهى اس
ــران، حجم همكارى هاى  ــوى گمرك اي از س

ايران و روسيه در بهترين حالت به دو ميليارد 
ــيده است. بنابراين 70 ميليارد يورو،  دالر رس
رقمى است كه يك شبه محقق نخواهد شد 
و دستيابى به آن نيازمند برنامه ريزى و تعيين 
ــور حتم پنج الى 10  ــت. به ط مدت زمان اس
ــبينانه ترين حالت براى دستيابى  سال خوش
ــرارداد  ــراى اين ق ــده ب ــه ارزش تعيين ش ب
ــايد بتوان اين گونه برداشت كرد كه  است. ش
همكارى اقتصادى ايران و رسيه كه بيشتر به 
يك ائتالف اقتصادى شبيه است، برگ بازى 
براى ايران و روسيه در چالش هاى پيش روى 
ــد. به طور حتم ايران براى حل مذاكرات  باش
ــروه 1+5  ــى اعضاى گ ــته اى به همراه هس

نيازمند است. 
پس چه بهتر كه از اين برگ براى همراهى 
ــته اى بهره ببرد. در  روسيه در مذاكرات هس
ــش اوكراين و  ــيه نيز در چال عين حال روس
ــت كه  تحريم هاى غرب نيازمند متحدى اس

ــى از اين بحران  ــارت هاى ناش خألها و خس
ــن ايران مى تواند برگ  را جبران كند، بنابراي
ــد. اما هم ايران و هم روسيه هر  مناسبى باش
دو تاكنون براساس منافع خود تصميم گيرى 
ــته اى روسيه همپاى  كرده اند. در پرونده هس
ــا نياز به  ــت كرده و هركج ــر اعضا حرك ديگ
تصويب قطعنامه اى بوده، همسو عمل كرده 
است. ايران نيز در بحران اوكراين، روابط خود 
با اين كشور را قربانى روابطش با روسيه نكرده 
ــاس منافعى كه در نظر گرفته  ــت و براس اس
خواستار رابطه هم با اوكراين و هم روسيه بوده 
ــيه در مقابل اوكراين  و هيچ كجا به نفع روس
ــه پرونده  ــت. بنابراين اينك ــرده اس عمل نك
ــود و بحران اوكراين  ــته اى ايران حل ش هس
ــد و رابطه روسيه با غرب بهبود  به پايان برس
يابد، آيا باز چنين قرارداد و برگى داراى ارزش 
واقعى خود خواهد بود و منافع ملى دو طرف 

را تامين مى كند؟ 

ناز و نياز ايران و روسيه در همكارى هاى اقتصادى

ائتالف اقتصادى يا دور زدن تحريم



 
آقای احمدی، اس��تاندار وقت کرم��ان از من برای حفر 
هش��ت چاه کمک خواست و مأموریت به من واگذار شد. 
30 روزی در کرم��ان پذیرایی ش��دیم. ظ��رف این مدت 
 آنها نتوانس��تند مش��خص کنن��د اولین چ��اه را در کجا 

حفر کنیم. 
هرکج��ا دس��ت ب��ه کار می ش��دیم ق��وم و قبیل��ه ای 
اعت��راض می کردن��د. باالخره پ��س از 30 روز محل حفر 
اولی��ن چاه تعیین ش��د و پس از حفر هش��ت چاه، پمپ 
در آنه��ا نص��ب ش��د. کارخانه خورش��ید کرم��ان و چند 
مش��تری دیگ��ر هم تقاض��ای حف��ر چاه و نص��ب پمپ 
 کردند که خواس��ته هم��ه آنها هم ب��ا برنامه ریزی دقیق 

انجام شد. 
دکت��ر اس��فندیار یگانگی ک��ه او هم صاحب موسس��ه 
حف��اری ب��ود، روزی ب��ه من مراجع��ه ک��رد و گفت: در 
داوودی��ه چاهی حف��ر کردیم در عم��ق 120 متر، پمپ  
گران قیم��ت، هنگام نص��ب در اثر بی دقت��ی کارگرها به 
پایی��ن افتاده و متخصصان با نهایت تالش��ی که کرده اند 
نمی توانن��د آن را بی��رون بیاورن��د. ب��ا تعلیماتی که من 
دی��ده بودم، پمپ را بدون اینکه هیچ گونه آس��یبی ببیند 
از چ��اه بیرون آوردیم که موجب تش��کر و قدردانی دکتر 
 یگانگ��ی ش��د. کاری که باور نداش��ت به ای��ن فوریت به 

انجام برسد. 
به پیشنهاد دکتر نامدار، شهردار وقت تهران حدود 30 
حلقه چاه در جاهای مختلف تهران حفر کردیم و در آنها 

پمپ نصب ش��د. تهران کم آب به داشتن چاه های متعدد 
نیازمند بود. 

چ��اه میدان امام حس��ین در عمق 140 مت��ری به آب 
رسید و کار گذاشتن پمپ 28 تنی با ازدحامی که در آن 
میدان وجود داشت، کار سنگینی بود که باالخره با کمک 
اداره راهنمای��ی و رانندگی و ب��ه کار گرفتن دو جرثقیل 

انجام شد. 
پال آنیب��ال، صاح��ب  موس��یو  ب��رای  گ��ز  بن��در  در 
کارخان��ه چرم س��ازی چ��اه زدیم ک��ه آرتزین ش��د. آب 
 فوران کرد و ماس��ه ش��هر را فراگرفت و موجب وحش��ت 

مردم شد. 
همه دس��ت و پایش��ان را گم کرده بودن��د چون تا آن 
روز به چنین مش��کلی برنخ��ورده بودن��د. تلفنی، من را 
از ماج��را باخب��ر کردن��د. راهنمایی هایی کردم. مش��کل 
پیش آم��ده در آنج��ا ه��م به خوب��ی حل ش��د. چاه های 
بس��یار زی��ادی در ش��میرانات حف��ر ش��د. یک��ی از آنها 
چاهی ب��ود که برای خان��م فخرالدول��ه در منطقه الهیه 
 زدیم ک��ه عالوه بر دس��تمزد هدیه خوبی هم از ایش��ان 

دریافت کردیم. 
بنا به خواس��ته ش��ادروان دکتر محم��د مصدق چاهی 
در احمدآب��اد حف��ر کردی��م. این م��رد محت��رم هر روز 
صب��ح کارگ��ران را از خانه برمی داش��ت و عص��ر به خانه 
 بازمی گردان��د. دس��تمزد بس��یار خوبی هم ب��ه کارگران 

داد.
با تعوی��ض مدیریت در آبیار کش��ور، م��ن کار واردات 
پمپ را با کارخانه  پلوگر آلمان ش��روع کردم و این ارتباط 

حرفه ای تا سالیان سال ادامه داشت. 
ادامه دارد...

خرید بعدی مایکروسافت
به گزارش لس آنجلس تایمز، 
استودیوی بازی های ویدئویی 
حام��ی »مین کراف��ت« وارد 
مذاکره ش��ده تا تحت مالکیت مایکروس��افت ق��رار بگیرد. 
گفته ش��ده که موجانگ ممکن اس��ت بی��ش از 2 میلیارد 
دالر بفروشد. این استودیوی سوئدی در ماه ژوئن اعالم کرد 
حدود 54میلیون نس��خه از این بازی خانه سازی پرطرفدار 
 را فروخت��ه اس��ت. از آن زمان این بازی مطابق با سیس��تم 
ایکس باکس وان و پلی استیش��ن 4 هم منتش��ر شد که به 
فروش بیشتر آن انجامید. »مارکوس نوتچ پرسون«، بنیانگذار 
موجان��گ )بازی خانه س��ازی کامپیوتری( قب��ال هم به طور 
علن��ی از مایکروس��افت انتقاد کرده بود. او پیش از انتش��ار 
سیس��تم عامل ویندوز8، ادعا کرده بود این شرکت »تالش 
می کن��د PC را به عنوان یک پلت فرم باز تخریب کند، زیرا 
می خواسته قبل از انتشار آنها، عنوان نفر سوم را تایید کند.«

توجه به گردشگری ایران
به گزارش گاردین، ایران در 
میان 40 مقصد معرفی شده 
توسط کارشناسان، رتبه 11 
را به خود اختصاص داده اس��ت. این موضوع باعث تمایل 
بیشتر گردش��گران برای دیدن ایران شده است. گاردین 
همچنین خبر داده حتی تقاضاهایی برای س��فر در سال 
2015 به ایران نیز از هم اکنون ثبت ش��ده است. همزمان 
با تالش برای از س��رگیری مذاکرات با غرب، مقررات ویزا 
برای گردش��گران چینی به عنوان یک اولویت برای کشور 
ایران که در تحریم اس��ت، تسهیل می ش��ود. ایران با آثار 
تاریخی و مس��اجد پرزرق و برق و چشم اندازهای طبیعی 
و زیبایش یکی از گنجینه های فرهنگی جهان را در خود 
دارد اما این گنجینه ها از سال 1979 به بعد تا حد زیادی 
از ن��گاه گردش��گران بین المللی دور مانده اس��ت. انتظار 
می رود 10 کش��ور از جمله بریتانیا، امریکا، افغانس��تان و 
پاکستان و همچنین گردشگران خارجی از سایر کشورها 
قادر باش��ند با استفاده از تس��هیالت ایجاد شده، پس از 
ورود به فرودگاه های ایران اقدام به درخواس��ت ویزا کنند. 
»آموس چپل« یک عکاس از کش��ور نیوزیلند که بارها از 
ایران دیدار کرده در گزارش سفر خود از ایران گفته است: 
ایرانی که من دیدم کامال از آنچه که در رس��انه ها معرفی 
می ش��ود، متفاوت است و همه گردشگرانی که من دیدم 
نی��ز همین نظر را داش��تند. در واقع هم��ه آنها تا قبل از 
ورود به ایران، توقع داشتند با دشمنی و خطر و بدرفتاری 
مواجه شوند اما همه آنها تایید می کردند که در این سفر 
با سخاوتمندترین و جهان شمول ترین مردم در کل منطقه 

خاورمیانه روبه رو شدند. 

قاتل 10 میلیون دالری
»باراک  رویت��رز،  به گزارش 
امریکا  رییس جمهور  اوباما« 
فقط ی��ک جمل��ه در مورد 
سرکردگان داعش خطاب به فرماندهان عالی رتبه پنتاگون 
گفته اس��ت: »شلیک برای کش��تن.« اوباما به فرماندهان 
عالی رتب��ه پنتاگ��ون اجازه حمله ب��دون محدودیت علیه 
سرکردگان داعش را داده است. در صدر این لیست ابوبکر 
البغدادی سرکرده داعش قرار دارد که خود را خلیفه گروه 
تروریس��تی داعش در سوریه و عراق نامیده است. گفتنی 
اس��ت امریکا برای اطالعاتی در مورد محل اختفای ابوبکر 

البغدادی جایزه 10 میلیون دالری تعیین کرده است. 

پیش بینی کاهش قیمت طال
ب��ه گ��زارش وال اس��تریت ژورن��ال، 
افزای��ش ارزش دالر در ح��ال تقوی��ت 
ای��ن پیش بین��ی در س��طح بازارهای 
آس��یایی است که قیمت طال که هفته 
گذش��ته به پایین ترین رقم در بیش از 
7 ماه گذش��ته رسید، کاهش بیش��تری را تجربه خواهد 
ک��رد. این موضوع تاثیرات افزایش��ی ناش��ی از پیش بینی 
رش��د تقاضای چین و هند در طول برگزاری جش��ن ها و 
مراس��م عروس��ی پایان س��ال را خنثی کرده است. رابطه 
قیمت طال و ارزش دالر معموال رابطه ای معکوس اس��ت، 
زیرا افزایش ارزش دالر سرمایه گذاران را متقاعد می کند تا 
پول های خود را به بازارهای سرمایه انتقال دهند. در مقابل، 
کاهش ارزش دالر یا افزایش تنش های ژئوپلیتیک معموال 
س��رمایه گذاران را به س��مت بازار کم ریس��ک طال سوق 
می ده��د. در هفته های اخیر، ه��ر دو فاکتور به ضرر طال 
عمل کرده  اس��ت. یعنی ارزش دالر به شدت افزایش پیدا 
کرده است و سرمایه گذاران احتمال بسیار کمی می دهند 
که تنش های سیاسی در خاورمیانه و اوکراین شدت بگیرد. 
هرگونه کاهش ش��دید قیمت ها معموال موجب به صحنه 
آمدن افرادی می ش��ود که تمایل به خرید با قیمت پایین 
دارن��د و در نتیجه قیمت ها مجددا افزایش می یابد اما این 
بار، س��رمایه گذاران در چین و هند ک��ه مجموعا بیش از 
70 درصد تقاضای جهانی برای طال را تش��کیل می دهند، 
محتاطانه ت��ر عمل می کنند. نگرانی هایی در مورد احتمال 
افزایش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو امریکا وجود 

دارد و این آنها را از خرید باز می دارد.

یک مقام مس��ئول در بانک مرکزی با اعالم اینکه در 
پایان سال 92 کل مبالغی که بانک ها خرج شرکت داری، 
بنگاه داری، خرج مش��ارکت ها و س��رمایه گذاری کردند، 
266 هزار میلیارد ریال است، گفت: از این رقم 91 هزار 
میلی��ارد ریال را بابت رد دی��ون دولت، بانک ها دریافت 

کردند. 
اکنون 51 درصد س��رمایه بانک ها ص��رف بنگاه داری 
می ش��ود اما اگر اطالعات به روز ش��ود این رقم بیشتر 

از اینها می شود. 
انتش��ار این آمار در حالی است که موضوع وام ازدواج 
ک��ه این روزها بر س��ر زبان ها افتاده اس��ت ب��ه نتیجه 
خاص��ی نرس��یده و بازار اظهار نظر در م��ورد آن خیلی 
داغ است. طبق نظر کارشناسان یکی از عوامل به رکود 
رفت��ن بانک ها، حرکت از نقش حامی��ان تولید به نقش 

بنگاه داری است. 
دولت براس��اس طرحی که در رابطه با خروج از رکود 
تورمی ارائه داده است، قصد دارد شرکت ها و بنگاه های 

مرتبط با بانک ها را شناسایی کند. 
با یک حساب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید 
که بانک ها ب��ا 226 هزار میلیارد توم��ان که برای امور 
بن��گاه داری هزین��ه می کنند، می توانند ب��ه حداقل 11 
میلیون زوج جوان وام 10 میلیون تومانی ازدواج بدهند. 

حفر چاه در سراسر کشور

سهم بانک ها از کل معوقات بانکی )درصد(
گروه تحقیق پایش در گزارشی »نسبت تسهیالت سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول 

به کل تسهیالت« در ۲۶ بانک داخلی را بررسی کرد که نتایج به دست آمده را می توانید در نمودار 
پیوست مالحظه کنید. متوسط جهانی معوقات بانکی در نمودار با خط قرمز نشان داده شده است. 

امروز صبح اول وقت، ساعت 12 از خواب بیدار شدم و به 
س��مت خودپرداز حرکت کردم تا سوژه مطلبم را در بیاورم. 
در راه به پاییز و شروع فصل جدید مدرسه فکر می کردم که 
چقدر یادآور خاطرات زیادی اس��ت. اول مهر همیشه چند 
چیز را با خود به همراه می آورد؛ از لباس و کیف جدید گرفته 
تا مداد و خودکار جدی��د و دفتر های تر و تمیز و تا نخورده! 
نمی دانم هنوز هم همین حال و هوا وجود دارد یا اینکه کمی 
ساز و کار تغییر کرده است. به خودپرداز که رسیدم، لهراسب 

درمانده و درب و داغون گوشه ای نشسته بود منتظر من! 
گفتم: »چه خبر؟ چی ش��ده؟ چرا اینقدر پیر و فرتوت و 

بیچاره هستی؟«
گفت: »هیچی بابا! چیکار کنم؟ مدرس��ه ها ش��روع شده 

نمی تونم برای بچم لوازم التحریر بخرم!«
گفتم: »جدی میگی؟ چرا؟! خیلی گرونه!«
گفت: »آره دیگه، یک مداد 5000 تومان!«

گفتم: »همین مداد شمشیر نشان و توسن و اینا...«
لهراسب گریه اش گرفت و کمی از من و خودپرداز دور شد 

و پشت به من چند لحظه ای را هق هق زد و برگشت.
گفت: »االن دیگه کی شمشیر نشان استفاده می کنه؟«

گفتم: »چیه، شمشیر نشان نمی نویسه؟«
گفت: »چرا می نویسه، ولی آبروی بچه سر کالس می ره!«

گفتم: »بچت چند سالشه؟«
گفت: »ت��ازه اول دبس��تانه! تازه مداد تراش��ش رو هنوز 

نگرفتم، دونه ای 45000 تومان!«
گفتم: »بچه 7 س��اله آبرو چه می دونه چیه آخه! مرتیکه 

تو که هنوز درآمدت اونقدر باال نیس��ت، چرا از این کارهای 
عجیب و غریب می کنی؟ برو عین آدم از لوازم ارزون تر داخلی 
بخر! یعنی حتما باید مداد تراش 45000 تومانی بخری؟ مگه 

چه فرقی داره؟«
گفت: »اون 45000 تومانیش بن تن و اس��پایدرمنه، این 

یکی کوفتم روش نداره ساده، سادس!«
گفتم: »می دونی گردش مالی س��ه قل��م از لوازم التحریر، 

یعنی مدادتراش، پاک کن و مداد در سال چقدره؟«
گفت: »نه نمی دونم! چقدره؟«

گفتم: »این س��ه قلم به تنهایی می شه یک چیزی حدود 
225 میلیارد تومان در سال!«

گریه اش بیشتر شد.
گفت: »یعنی بچه من باید در س��ال 225 میلیارد تومان 

مداد و پاک کن بخره! من از کجا بیارم، ندارم که!«
گفتم: »نه احمق! منظورم کل 15 میلیون دانش آموزیه که 
االن تو ایران هست، نفری 15000 تومان هم بخرند میشه 

اینقدر!«
گفت: »خب چیکار کنم؟!«

منم گوشش را گرفتم و سخت پیچاندم و در همان حال 
خدمت با سعادتش متذکر شدم.

گفتم: »ببی��ن باقالی جان! برو حد و ان��دازه و قد و قواره 
خودت خرید کن! وقتی درآمدت ماهی 500 هزار تومانه برو 
مداد ارزونه رو بخر! اون موقع ما بچه بودیم چه می دونستیم 

اینها چیه!«
خودش را از دستم نجات داد و چند متری دور شد و گفت: 
»من بدون اسپایدر من و مداد آلمانی نمی تونم زندگی کنم!«

این را گفت و سریع دور شد.

در ش��رایطی که همچنان بس��یاری از تلفن های همراه 
هوشمند با بدنه های پالستیکی روانه بازار می شوند تعداد 
اندکی از شرکت ها هستند که پیش تر محصوالت خود را با 
اس��تفاده از موادی منحصر به فرد تولید کرده اند. شیائومی 
یکی از فوق س��تاره های نوظهور چینی در بازار تلفن های 
همراه هوش��مند محس��وب می شود. این ش��رکت پس از 
معرفی پرچمدار جدید خود یعنی مدل Mi4 برای دنبال 
کردن مس��یر موتوروال برنامه ریزی ک��رد. به عبارت دیگر، 
ش��یائومی قصد دارد پرچمدار جدید خ��ود را با قاب های 

پشتی مختلف که از چرم یا چوب ساخته شده است، روانه 
بازار کند. 

موت��وروال نی��ز با معرفی م��دل موتو ایک��س، روندی 
را آغ��از کرده که دیگران مس��یری مش��ابه آن را دنبال 
خواهن��د کرد؛ قاب های پش��تی که از م��واد با کیفیت و 
 غیر معمول ساخته شده اس��ت. در حال حاضر موتوروال 
»موت��و ایکس« خ��ود را می توانید با قاب پش��تی که از 
چوب گردو، بامبو، چوب س��اج یا چوب آبنوس س��اخته 

شده است، سفارش دهید. 

13هزار واحد مسکن مهر پرند که در اولویت های شهریور ماه اعالم شده بودند، در صورت گرفتن دفترچه 
و انجام شدن قسط بندی واحدها به متقاضیان تحویل داده می شود. 

عکس

خودپرداز

دور دنیا

کیوسک

سودوکو

پاورقی

نمودار امروز

نوشتن کی بود مانند خریدن! 

جدیدترین ایده شرکت های تلفن همراه

37

محمود خلیلی  | بنیانگذار صنایع بوتان |

سعید هوشیار | طنز نویس|

موضوع احساس مس��ئولیت اجتماعی را در کشور زیاد 
مثب��ت ارزیابی نمی کنم. البته برای بی��ان این نظر دالیل 

شخصی خودم را دارم.
در کش��ورهایی که به منابع طبیعی دسترس��ی دارند، 
یعنی ثروت مل��ی آنها حاصل کار و تالش افراد آن جامعه 
نیست، معموالً موضوع احس��اس مسئولیت اجتماعی در 
آنجا کمرنگ اس��ت و این الزمه رشد و تعالی اجتماعی به 
خوبی پرورش نمی یابد.ما اگر به بحث احساس مسئولیت 
در کار نگاه کنیم، جوامع روستایی به مراتب با مسئولیت تر 
از جوامع شهری هس��تند. این بستگی مستقیم به میزان 
کار کردن افراد دارد. در جامعه روستایی تمام افراد خانواده 
کار می کنن��د و ما ش��اهد هس��تیم که روحی��ه جمعی و 
مسئولیت پذیری اجتماعی بیش��تری در روستا نسبت به 
ش��هر وجود دارد.در بخش ش��هری ما، مشاغل بیشتر به 
س��مت خدمات رفته اند. دسترسی دولت به منابع معدنی 
و ثروت های طبیعی احساس نیاز به تولید را از دل جامعه 
بیرون برده است، به همین علت افراد در کشور ما بیشتر به 

سمت مشاغل خدماتی دولتی رفته اند.
در همین محیط کاری که خدماتی و وابس��ته به دولت 
است، افراد به دالیل مختلف از احساس مسئولیت بی بهره 
هس��تند.گاه دیده می شود که توجه به کیفیت کار به یک 
ضدارزش تبدیل شده است و این طور به نظر می رسد که 

اگر کسی کمتر کار انجام دهد از دیگران باهوش تر است.
عدم توجه به افراد کوش��ا در محل کار، عدم قدردانی از 
زحمات آنها و دیده نشدن آنها نیز مزید بر علت می شود تا 

این ضدارزش بیشتر خودنمایی کند.

ب��ه ژاپن بعد از دوران جنگ نگاه کنید. فرهنگ رایج در 
آن زمان سخت کوشی برای به دست آوردن تأیید مدیران 
بوده است. کارکنان در هر بخشی که بودند حداکثر انرژی 
را مصرف می کردند که نظر مدیران را به خود جلب کنند 
و اغلب طبق نوشته هایی که خوانده ام در مسیر بازگشت به 

منزل در خیابان خواب شان می برده است.
یا ب��رای مثال می توان ب��ه آلمان پس از جنگ اش��اره 
کرد. در این کش��ور نیز توجه ب��ه روح همکاری جمعی و 
وجود احس��اس مسئولیت باال باعث شد در مدت کوتاهی 
این کش��ور خرابی های جنگ را جبران کند. حفظ همین 
روحی��ه و توجه ب��ه قوانین تامین اجتماعی باعث ش��د تا 
آلمان امروز کش��ور پیشرفته ای باش��د.من به شخصه این 
روحیه و احس��اس مس��ئولیت را در محی��ط کاری ایران 
نمی بین��م. آمارها می گوی��د که کارمندان دول��ت در روز 
کمتر از یک س��اعت کار مفید می کنند. خب! اولین ضرر 
این مس��ئله به خود ش��خص بازمی گردد. در اثر تکرار این 
نقش، بی مسئولیتی به رفتار غالب اشخاص تبدیل می شود 
و بازتاب آن ه��م به کل اجتماع بازمی گردد.از طرف دیگر 
م��ا در تم��ام رش��ته های کاری از حداکث��ر ظرفیت های 
موجود اس��تفاده نمی کنیم. هزینه های باالیی برای ایجاد 
اش��تغال و تربیت نیروی کار می  کنی��م و این همه هزینه 
به بازتولید سرمایه منجر نمی شود. کارمندان با مسئولیت 
ما سرمایه هایی هستند که متأسفانه تجربه های آنان مورد 
اس��تفاده قرار نمی گیرد. تجارب کاری این افراد به سختی 
از طریق آموزش آکادمیک منتقل می شود. باید از تجارب 
این افراد در محیط کار در جهت انتقال به سایر کارمندان 
استفاده کرد. متأسفانه سرمایه های ما اصاًل مورد توجه قرار 

نمی گیرند.

من جوانان زیادی را می شناسم که دوست دارند فیلمساز 
بشوند اما می گویند فرصتی برای آنها در نظر گرفته نشده 
است. اکثر این جوانان از مسائل مالی و دشواری های مربوط 
به وارد شدن به دنیای فیلمسازی گله دارند. باید در ارتباط 
با حل مس��ائل و معضالت این دسته از جوانان کاری کرد. 
البته جشنواره های موبایلی که به تازگی رواج یافته تا حدی 
فضا را برای این جوانان باز کرده اس��ت. از این جشنواره ها 
استقبال خوبی هم شده است. ممکن است بگویند ساختن 
فیلم با موبایل خیلی آسان است اما براساس تجربه شخصی 
می توانم بگویم در ظاهر کار راحتی به نظر می آید اما وارد 
کار که می ش��ویم دشواری های آن تازه مشخص می شود. 
اینکه جوانان ما با موبایل فیلم بس��ازند یا با لوازم حرفه ای 
چندان تفاوتی ندارد. من سال هاس��ت وارد تئاتر شده ام و 
از فضای فیلمس��ازی فاصله گرفت��ه ام. اینکه با چه ابزاری 

فیلمب��رداری کنن��د از برخی جهات هی��چ تفاوتی ندارد. 
ش��ما ایده ای را انتخاب می کنی��د، از آن فیلم می گیرید و 
تدوین می کنید و این مراحل در هر دو روش یکسان است. 
موبایل بعضی وقت ها دست و پای آدم را می بندد و دوربین 
حرفه ای این کار را نمی کند. بعضی وقت ها هم برعکس؛ با 
توجه به کوچک بودن دوربین و آسان بودن کار با موبایل 
می بینیم که دوربین حرفه ای دست و پا گیر است. البته به 

نظر من تفاوت زیادی ندارند. 
بعضی مواقع هم موضوع از سادگی و کم هزینه بودن آن 
خارج می ش��ود. مثال در فیلم موبایلی که اخیرا ساخته ام، 
به صورت بداهه در مقاب��ل دوربین از آنچه دلم می خواهد 
بسازم صحبت کردم. همین صحبت ها را به منولوگ تبدیل 
کردم و برایش یکسری تصویر گرفتم و به آن اضافه کردم. 
جایی در مورد آمبوالنس صحبت کرده بودم. خب! مجبور 
ش��دم که آمبوالنس اجاره کنم و درگیر بشوم با مسئله ای 
که بزرگ تر از حد تفکر بود. کوچک بودن دوربین موبایل و 
داغ کردن آن دردسرهایی داشت اما به هر حال می ارزید. 

نگاه آخر

منطقه آزاد

بی مسئولیتی غالب بر جامعه
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