
 از تولید نهراسید
هر عرضه ای تقاضای خود را

به وجود می آورد. 

» ژان بتست سه«

بافت تاریخی شیراز باز هم زخمی شد

تخریب بافت تاریخی، تهدیدی برای صنعت گردشگری
 تخریب بخشی از بافت تاریخی در یکی از قطب های گردشگری کشور، هفته گذشته تا آنجا پیش رفت که معاون 

رییس جمهور در اقدامی کم سابقه تیمی را برای بررسی آن به شیراز فرستاد. ماجرا این بود که بخشی از خانه 
تاریخی پورنواب که در بافت تاریخی و محور گردشگری شیراز قرار گرفته بود، تخریب شد.
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از  بع��د  رییس جمه��ور گف��ت: 
خل��ق حماس��ه سیاس��ی، مل��ت 
ایران امروز در راه ایجاد حماس��ه 
اقتصادی ت��اش می کنند و برای 
اینکه اقتصاد مقاومتی را بسازند و 
بتوانند بر همه مشکات فائق آیند 
حرکت می کنند، در ش��رایطی که 
هنوز تحریم ها باقی اس��ت ملت ما 
توانس��ت قدم هایی از تورم و رکود 
فاصل��ه بگیرد و قدم ه��ای اولیه ای 

برای رونق اقتصادی بردارد.
حس��ن روحانی در آغاز مراس��م 
رژه نیروه��ای مس��لح ک��ه دیروز 
برگزار شد، با بیان اینکه ما از فشار 
دش��منان هراس��ی نداریم، گفت: 
ملت م��ا ملت صلح اس��ت و قصد 
تحمی��ل جنگ به هیچ کش��وری 
را ندارد.م��ا نمی خواهی��م با ایجاد 
جنگ و فروش س��اح، س��فره را 
رنگی��ن کنیم، آنچن��ان که برخی 
کش��ورهای غرب��ی س��فره خود را 
ب��ا خون ملت ها رنگی��ن می کنند، 
سفره ما با کار و تاش و کوشش و 
اقتصاد پاک رنگین اس��ت. ما قصد 
جن��گ نداری��م و در برابر هر گونه 

جنگ ایستادگی خواهیم کرد.
از  دی�گ��ری  ب�خ���ش  در  وی 
مسلح  نیروهای  گفت:  س��خنانش 

ما توانس��ته اند با ابت��کار، اختراع و 
ساخت س��اح های جدید و از آن 
مهم ت��ر با ایم��ان و انگی��زه امروز 
قوی تری��ن نیروهای مس��لح را در 

منطقه به وج��ود آورند. ما به این 
نی��رو افتخ��ار می کنی��م و دولت 
ب��ا همه ت��وان از نیروهای مس��لح 
حمایت کرده و ب��رای تقویت آنها 

در حد توان قدم خواهد برداشت.

ک��رد:  اظه��ار  رییس جمه��ور 
پیروزی ه��ای  مس��لح  نیروه��ای 
بزرگ��ی را در هش��ت س��ال دفاع 
مقدس آفریدند که دشمنان هرگز 

ب��اور نمی کردند. یک س��ال از این 
تجاوز نمی گذشت که حصر آبادان 
شکس��ت، پس از آن فتح بستان و 
فتح المبین اتفاق افتاد و سرانجام 
حصر خرمشهر شکسته شد. هر روز 

و ه��ر روز پیروزی های جدیدتری 
داش��تیم تا عملیات والفجر8، 10، 
حلبچه، ف��او، غ��رب و جنوب که 
در سراسر کشور حماسه آفریدند. 
وی ادام��ه داد: ه��ر چن��د در این 
مقاوم��ت بهترین فرزندان این مرز 
و بوم ش��هید شدند و خسارت های 
مادی به مردم وارد ش��د، اما گویی 
ملت��ی جدید و کش��وری جدید با 
روحیه ای نو در این کش��ور آفریده 
شد. دش��من نتوانس��ت به اهداف 
خود در جنگ با ایران دست یابد.

رییس جمه��ور ب��ا بی��ان اینکه 
را  نتوانس��ت درس الزم  دش��من 
از این تجربه تل��خ بیاموزد، گفت:   
هشت سال بعد، دش��من به بهانه 
مل��ت  ای��ن  براب��ر  در  هس��ته ای 
به پا خاس��ت و جن��گ اقتصادی و 
تحری��م را علیه ملت م��ا تحمیل 
کرد، ام��ا مردم ما در این هش��ت 
س��اله چهارم ه��م ایس��تادگی و 
افزود:  مقاوم��ت کردند. روحان��ی 
ب��ه جهانی��ان اعام کردی��م ما به 
فکر ساخت س��اح کشتار جمعی 
نیس��تیم، اما ب��رای احیای حقوق 
این ملت هرگز در برابر فشار غرب 

سر فرونیاورده ایم و نمی آوریم.
ادامه در صفحه 2

روحانی در مراسم رژه نیروهای مسلح: 

ملت ایران امروز در راه ایجاد حماسه اقتصادی تالش می کنند

 انضباط پولی
محور اجرای سیاست خروج از رکود

اطالعیه جدید سازمان مالیاتی
برای ارتقای سالمت اداری

مع��اون وزیر صنعت، معدن و تج��ارت با بیان اینکه براس��اس مصوبه 
دولت تکالیف وزارتخانه ها و دس��تگاه های اجرایی در خروج از رکود باید 
با هماهنگی مش��اور اقتص��ادی رییس جمهور انجام گی��رد، گفت: دولت 
می خواهد در اجرای الیحه خروج از رکود تمرکز دقیقی بر انضباط پولی 

داشته باشد. 
حسین ابویی مهریزی در گفت وگو با مهر از تصمیم دولت برای اجرای 
تکالیف دس��تگاه ها در خروج از رکود خبر داد و افزود: براس��اس مصوبه 
دول��ت که بخش��ی از تکالیف معاون��ت برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی 
ریاس��ت جمهوری را در خ��روج از رکود تصویب کرده، قرار بر این ش��د 
که اجرای تمامی تکالیف دستگاه ها در بسته خروج از رکود با هماهنگی 
میان باالترین مقام اجرایی دس��تگاه ها و مشاور اقتصادی ریاست جمهور 
انج��ام گی��رد.  معاون وزیر صنعت، معدن و تج��ارت اظهار کرد: در واقع 
دولت می خواهد انضباط پولی و مالی و نیز نظارت بر شیوه اجرای الیحه 

خروج از رکود با هماهنگی مشاور اقتصادی رییس جمهور انجام گیرد. 
وی تصریح کرد: سیاست های خروج از رکود، سه دسته است که بر این 
اس��اس الیحه 30 ماده ای از سوی دولت برای تصویب به مجلس رفته و 
دولت نیز 18 بند برای خروج از رکود مصوب داش��ته، ضمن اینکه برخی 

سیاست ها نیز در اختیار دستگاه ها و وزارتخانه های دولتی است. 
به گفت��ه ابویی مهریزی، هم اکنون وزارت صنع��ت، معدن و تجارت با 
تمرک��ز بر عرضه و تحریک تقاضا به ویژه تقاضای خارجی درصدد اجرای 

سیاست های خروج از رکود است. 

س��ازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطاعیه ای از هموطنان خواست، 
در صورت مش��اهده هرگونه نقض قوانین، بروز فس��اد، ارتشا، اختاس، 
جع��ل یا دیگر تخلفات اداری مراتب را از طریق س��امانه پاس��خگویی و 

رسیدگی به شکایات به این سازمان اطاع دهند. 
به گزارش مهر، متن کامل اطاعیه به این ش��رح اس��ت: »با توجه به 
ل��زوم ارتقای س��امت نظام اداری و تحقق همه جانبه مبارزه با فس��اد 
اداری و اقتصادی، سازمان امور مالیاتی کشور از عموم هموطنان تقاضا 
می کند، چنانچه در زمینه ه��ای نقض قوانین، عدم انجام وظیفه، اطاله 
رس��یدگی، عدم پاسخگویی، بروز فس��اد و جرایمی نظیر ارتشا، جعل، 
اختاس ی��ا دیگر تخلفات اداری اطاعاتی دارند، مراتب را به س��امانه 
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی 
WWW. INTAMEDIA. IR  ارسال کنند تا برابر مقررات به آن 

رسیدگی شود. 
بدیهی است، ارائه اطاعات و شکایات با مراجعه حضوری به نمایندگان 
دادس��تانی انتظام��ی مالیاتی ی��ا دفاتر حراس��ت مس��تقر در اداره های 
ام��ور مالیات��ی و همچنی��ن از طریق مکاتب��ه، دورنگار، تم��اس تلفنی 
)تلفکس 33967811 دادس��تانی انتظامی مالیاتی و تلفن 39903757 
دفتر مرکزی حراس��ت سازمان( و مرکز ارتباط مردمی سازمان به شماره 

1822 امکان پذیر است. 
خاطرنش��ان می سازد، اسامی ش��هروندانی که اقدام به ارائه شکایت یا 

اطاع رسانی در زمینه های مذکور می کنند، محفوظ خواهد بود.

نفت فروشی بخش خصوصی 
در بندر بی اعتمادی

شرکت های خارجی می توانند از شرکت 
مل��ی نفت به ص��ورت اعتب��اری خرید 
کنن��د، اما این حق برای س��رمایه گذار 
بخش خصوصی به دلی��ل نبود اعتماد 
فراهم نیست. سنگ بزرگ بی اعتمادی 
موجب خواهد شد که انحصار صادرات 
نفت خ��ام هم��واره برای دول��ت باقی 
بمان��د. در سیاس��ت های کلی »اقتصاد 
مقاومت��ی « ک��ه توس��ط مق��ام معظم 
رهبری اباغ شده اس��ت درباره درآمد 

حاصل از ص��ادرات نف��ت و گاز موارد 
متعددی عنوان ش��ده اس��ت که ایجاد 
تن��وع در روش ه��ای ف��روش یک��ی از 
این موارد اس��ت. بر این اس��اس وزارت 
نف��ت باید برای ص��ادرات فرآورده های 
نفتی فضای متنوع��ی را فراهم کند به 
ای��ن معنا که به جز ف��روش و صادارت 
ای��ن فرآورده ها توس��ط ش��رکت ملی 
نفت، بخش خصوصی نیز در راس��تای 
تحقق اصل 44 قانون اساسی می تواند 

ب��ه عنوان یک بازو در کنار وزارت نفت 
و ش��رکت های وابس��ته به آن فعالیت 
داش��ته باش��د.  در راس��تای تحق��ق 
منوی��ات رهب��ری اس��ت که محس��ن 
قمصری، مدیر امور بین الملل ش��رکت 
ملی نفت س��ازوکار فروش نفت خام به 
بخش خصوصی و حتی اش��خاص برای 
صادرات ش��رایطی را اعام کرده است. 
ش��رایطی که از دید بخ��ش خصوصی 

امری نشدنی است.

بررسی مشکالت ورود بخش خصوصی به صادرات نفت

»فرصت امروز« از بازار پیراهن مردانه گزارش می دهد

پوشاک چینی بر تن  خسته  تولید ایرانی

ارزش برگه های سهام عدالت 2/5 برابر افزایش یافت

 خواب دالل ها
برای مشموالن سهام عدالت

دالیل موافقت مجلس با حذف مالیات عایدی بر مسکن

قانونی که قابل اجرا نبود وضع نشد

وزیر صنعت، معدن و تجارت، چندی 
پیش از تعطیل ش��دن 14 هزار واحد 
صنعت��ی کوچ��ک و متوس��ط ط��ی 
س��ال های گذش��ته خب��ر داد. آماری 
قابل تامل و البته رنج آور و اگر در کنار 
این واقعیت قرار دهیم که بخش��ی از 
واحده��ای صنعتی موج��ود نیز تنها 
با 50درصد ظرفیت خود مش��غول به 
فعالیت هستند، به خودی خود می تواند 
برای دلسوزان و سیاست گذاران حوزه 
صنعت و تجارت تکان دهنده و ش��اید 
شوک آفرین باشد. در تشریح آنچه که 
بر داشته های طبقه متوسط از فعاالن 
اقتصادی کشور وارد شده توجه به این 
موضوع نیز ضروری است که اطاعات 
بازارسرمایه نشان می دهد ارزش بازار 

سهام ایران از ابتدای سال تاکنون...
صفحه 3

 میل بانک ها
به زورآزمایی با بنگاه های 

کوچک و متوسط
 سیامک پیربابایی

عضو هیات رییسه مجمع واردات

15

یادداشت

گفت وگو با مدیرعامل و رییس 
هیات مدیره شرکت گلفام دشت 

)قسمت اول(

 ایجاد 75هزار شغل
با سنجد

 ایران از جهت تنوع گونه های گیاهی
و گیاهان دارویی، یک استثنا است.
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کافه مدیران لغو تحریم
بانک مرکزی را بررسی می کند

بازگشت ایران به
وز|میدان بازی بانکداری جهانی
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نفت و نیرو2

شرکت های خارجی می توانند 
از ش��رکت ملی نفت به صورت 
اعتب��اری خرید کنن��د، اما این 
حق برای س��رمایه گذار بخش 
خصوصی به دلی��ل نبود اعتماد 
فراهم نیس��ت. س��نگ بزرگ 
بی اعتمادی موجب خواهد شد 
که انحصار ص��ادرات نفت خام 

همواره برای دولت باقی بماند.
کل��ی  سیاس��ت های  در 
»اقتصاد مقاومتی « که توس��ط 
مق��ام معظ��م رهب��ری اب��اغ 
ش��ده ، درباره درآم��د حاصل 
از ص��ادرات نف��ت و گاز موارد 
متعددی عنوان ش��ده است که 
ایجاد تنوع در روش های فروش 
یکی از این موارد اس��ت. بر این 
اس��اس وزارت نف��ت باید برای 
ص��ادرات فرآورده ه��ای نفتی 
فضای متنوع��ی را فراهم کند، 
به ای��ن معنا که به ج��ز فروش 
و ص��ادرات ای��ن فرآورده ه��ا 
توسط شرکت ملی نفت، بخش 
خصوصی نیز در راستای تحقق 
اصل 44 قانون اساسی می تواند 
به عنوان یک بازو در کنار وزارت 
نفت و شرکت های وابسته به آن 

فعالیت داشته باشد. 
در راس��تای تحق��ق منویات 
رهب��ری اس��ت ک��ه محس��ن 
قمصری، مدیر ام��ور بین الملل 
شرکت ملی نفت سازوکار فروش 
نفت خام به بخ��ش خصوصی و 
حتی اش��خاص برای صادرات 
ش��رایطی را اعام کرده است. 
ش��رایطی ک��ه از دی��د بخش 

خصوصی امری نشدنی است.
حسن خس��روجردی، رییس 
صادرکنن��دگان  اتحادی��ه 
فرآورده ه��ای نف��ت، گاز  و 
پتروش��یمی درباره این شرایط 

با بی��ان اینکه »س��نگ بزرگ 
عامت نزدن است « به »فرصت 
امروز« می گوید:  »اینکه بخش 
خصوصی در صورت تمایل برای 
صادرات نفت خ��ام باید ارزش 
محمول��ه را به ص��ورت نقدی 
پرداخت کند، امکان پذیر نیست. 
در تمام دنیا محموله های نفتی 
در حوزه های مختلف به صورت 
اعتبار محور ص��ورت می گیرد، 
ام��ا وقت��ی کار ب��رای بخ��ش 
خصوصی باش��د بای��د خرید و 

فروش ها نقدمحور باشد. « 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
خری��د و فروش محص��والت و 
فرآورده ه��ای نفتی ب��ه دلیل 
ارزش محمول��ه ب��ه اعتبارات 
زی��ادی نی��از دارد، می افزاید:  
 »اگ��ر بخش خصوص��ی موفق 
ش��ود نظر بانک های خصوصی 
را ب��رای ص��ادرات نفت خ��ام  
جل��ب کن��د، بانک ها از س��ایر 
سرمایه گذاری هایش��ان ج��ا 
خواهن��د ماند، زی��را این حوزه 
به س��رمایه  زیادی نی��از دارد، 
از ای��ن رو الزم اس��ت دولت یا 
وزارت نفت در ص��ورت تمایل 
واقعی به بخش خصوصی برای 
صادرات نفت خام به شرکت های 
عاقه مند اعتماد یا با تش��کیل 
کنسرس��یوم فضا را برای ورود 
بخ��ش خصوص��ی در صادرات 

نفت خام مهیا کند. « 

خارجی ها چگونه نفت 
می خرند

ش��رکت های خارج��ی برای 
خرید نفت خام ی��ا هر محصول 
دیگر با برقراری تماس و ارسال 
ضمانت نامه بانکی و گش��ایش 
ای سی مطمئن می توانند نفت 
مورد نیاز خود را دریافت کنند 

و بعد از یک پروسه زمانی که به 
طوری تقریبی یک تا س��ه ماه 
طول می کش��د هزینه خرید را 
پرداخت کند. ام��ا وزارت نفت 
برای بخ��ش خصوصی این فضا 
را مهیا نمی کند و صراحتا اعام 
می کند بای��د ارزش محموله ها 
به صورت نقد پرداخت ش��ود، 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه این 
بخش ب��رای حض��ور موفق در 
صادرات نفت خام با مش��کات 
متع��ددی مواجه اس��ت. بدون 
ش��ک در صورت مذاکره موفق 
ب��ا ش��رکت های خارج��ی ب��ر 
اس��اس نحوه معامات نفتی به 
صورت اعتباری وارد کار شود، 
نه نقدی. در حقیق��ت این کار 
برای بخش خصوص��ی ایران با 
شرایط اقتصادی غیر قابل انجام 
اس��ت. ناگفته نماند که قیمت 
نفت هی��چ گاه از ثب��ات قیمت 
یکس��انی برخوردار نبوده و این 
خود از دیگر س��نگ های مقابل 
س��رمایه گذار بخش خصوصی 
است. محمدعلی خطیبی، مدیر 
پیش��ین امور بین الملل وزارت 
نف��ت در این ب��اره با اش��اره به 
اینکه باید شرایط برای صادرات 
نفت خام توسط بخش خصوصی 
فراهم ش��ود به »فرصت امروز« 
می گوید: »ب��ه اعتقاد من وقت 
آن رسیده که ش��یوه صادرات 
نفت خام از ش��کل صرفا سنتی 
)دولتی( تغییر یاب��د. اما بخش 
خصوص��ی ب��رای ص��ادرات 
نفت خ��ام با مش��کل نقدینگی 
مواجه است، برای نمونه کشتی 
با ظرفی��ت دو میلیون بش��که 
نفت خ��ام ارزش 200 میلیون 
دالری دارد ک��ه ای��ن حج��م 
س��رمایه در بخش خصوصی ما 

وجود ندارد. « 

وی در ادامه به نب��ود تجربه 
کاف��ی ای��ن بخ��ش در حوزه 
صادرات نفت خام اشاره می کند 
و می افزای��د: »س��رمایه گذار 
بخش خصوصی ب��رای ورود به 
بازاره��ای بین المللی نفت خام 
تجربه کافی ندارد، از این رو الزم 
اس��ت این تجربه در اختیار این 
بخش قرار گیرد، همچنین برای 
حل مشکل نقدینگی نیز ایجاد 
تشکل کنسرس��یوم نفتی برای 
ش��رکت های بخش خصوصی 

می تواند چاره ساز باشد. « 

اعتبار شرکت های 
خارجی خدشه دار نمی شود

خطیبی درباره شیوه فروش 
مت��داول ح��وزه نفت خ��ام در 
دنیا و ش��یوه ای که وزارت نفت 
ب��رای بخش ه��ای خصوص��ی 
تعری��ف ک��رده نی��ز معتق��د 
اس��ت: »ش��رکت های خارجی 
ب��ه اعتبار  کس��ب ک��رده خود 
در عرصه بین الملل��ی هیچ گاه 
خدش��ه وارد نمی کنن��د، ام��ا 
چه تضمین��ی وج��ود دارد که 
بخش خصوص��ی در برابر نبود 
ضمانت کاف��ی ارزش محموله 
را به وزارت نفت پرداخت کند؟ 
شرکت  های خارجی با گشایش 
ال سی و ارائه مدارک معتبر به 
طرف مقابل )فروش��نده( جلب 
اعتماد می کند؛ درست است که 
محموله به صورت نقدی مبادله 
نمی ش��ود، اما با وجود اعتباری 
بودن ضمانت نام��ه قوی وجود 
دارد. «  گفته ه��ای خطیبی به 
ویژه در بخش نبود تجربه کافی 
بخش خصوص��ی قاب��ل قبول 
است همچنین اعتقاد وی بر این 
اس��ت که »دولتی بودن فروش 
نفت خ��ام ب��رای کش��ور ایران 

نقطه ضع��ف اس��ت و می تواند 
کش��ور را ضربه پذیر کند. « اما 
نکته مهم مس��اله تحریم  بانکی 
اس��ت که در س��ایه این مساله 
هیچ بان��ک خارج��ی همراهی 
خود را برای بازگش��ایی ال سی 
و حتی ضمانت این شرکت های 

خصوصی تضمین نمی کند.
با این شرایط چاره ای نیست 
جز اینکه س��رمایه گذار بخش 
خصوص��ی ب��ه ص��ورت نقدی 
محموله نفت خ��ام را خریداری 

و برای صادرات اقدام کند. 

سابقه بخش خصوصی در 
صادرات نفت خام

بخش خصوصی در ش��رایط 
تحری��م در ص��ادرات نفت خام 
موفق بوده اس��ت؛ ای��ن گفته 
خطیبی اس��ت و حت��ی معتقد 
اس��ت مخزن و زیرساخت اولیه 
برای ص��ادرات نفت خ��ام برای 
بخ��ش خصوص��ی مس��ئله ای 
نیس��ت که قابل حل نباشد. در 
حقیقت بخ��ش خصوصی باید 
در کنار بخش دولتی به صورت 
مکمل ب��ه ص��ادرات نفت خام 
اقدام کند و هیچ گاه به س��مت 
بازاره��ای دولتی نرود و س��عی 
کن��د بازارهای جدی��دی برای 
خود ایجاد کند تا مبادا به عنوان 
رقیب ش��رکت ملی نفت عمل 
کن��د.  این ن��گاه در کل ش��اید 
بتواند مانعی ب��رای افرادی که 
س��رمایه کافی ندارند و باتوجه 
به اینکه وابس��تگی هایی خاص 
دارند، باش��د، ام��ا در حقیقت 
اگر نتواند از بخ��ش خصوصی 
حمایت ه��ای کاف��ی را  انجام 
دهد و تحریم های بانکی نیز لغو 
نش��ود هیچ گاه عملی نخواهد 

شد.

بررسی مشکالت ورود بخش خصوصی به صادرات نفت

 نفت فروشی بخش خصوصی در بندر بی اعتمادی
جزییات تسهیالت اعطایی توانیر به 

متقاضیان نصب مولدهای تولید پراکنده
مجری طرح تولید پراکنده توانیر تش��ریح کرد: جزییات 
تسهیات اعطایی توانیر به متقاضیان نصب مولدهای تولید 
پراکنده پس از صدور پروانه احداث و تکمیل طرح، قرارداد 
خرید تضمینی به مدت پنج سال با متقاضیان بسته و قیمت ها 

ساالنه متناسب با افزایش نرخ ارز و تورم تعدیل می شود. 
مج��ری ط��رح نیروگاه های تولی��د پراکنده ش��رکت 
مادرتخصص��ی مدیریت تولی��د، انتق��ال و توزیع نیروی 
برق ایران )توانیر(، جزییات تس��هیات اعطایی توانیر به 

متقاضیان نصب مولدهای تولید پراکنده را تشریح کرد. 
مهن��دس س��یدرضا میرزازاده حس��ینی، در گفت وگو 
باپاون اظهار کرد: فرق نیروگاه های تولید پراکنده با دیگر 
نیروگاه ها در فراگیر بودن آن بوده و صدور مجوز و پروانه 
احداث به ش��رکت های برق منطق��ه ای و توزیع تفویض 
شده است. ما هم اکنون در 39 شرکت توزیع و 16 شرکت 
برق منطقه ای واحد جلب مش��ارکت داریم و متقاضیان 
می توانند با مراجعه به نزدیک ترین واحد جلب مشارکت 

نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند. 
وی ادامه داد: پس از اعام آمادگی متقاضیان و ارزیابی 
شرایط اولیه آنان، موافقت اولیه صادر شده و در ادامه آن با 
ارائه چندین مدرک دیگر، موافقت اولیه به پروانه احداث 

تبدیل می شود. 
حسینی با بیان اینکه صدور مجوزهای الزم در سامانه 
اداری صنعت برق درصورت کامل بودن مدارک به کمترین 
زمان رسیده و در طول حداکثر یک هفته صادر می شود، 
گفت: کسانی که موافقت اصولی دارند، باید زمین تملک 
کنند که این یک موضوع خارج از وزارت نیرو است و پس 
از آن به مجوزه��ای الزم از س��ازمان های دیگر همچون 

شرکت گاز و سازمان محیط زیست نیاز است. 
وی اظه��ار ک��رد: پ��س از ص��دور مجوزه��ای الزم، 
مطالعه های فنی برای اتصال به شبکه برق انجام می شود تا 
با ورود یک منبع جدید تولید، پایداری شبکه افزایش یابد 
و صنعت برق مطابق این مطالعه ها مجوز اتصال به شبکه 

را صادر می کند. 
مجری طرح نیروگاه های تولید پراکن��ده با بیان اینکه 
تامی��ن تجهیزات و دس��تگاه از بخش های مهمی اس��ت 
که س��رمایه گذار باید انجام دهد، گفت: نیروگاه طرشت 
به عنوان مرکز ارزیابی مولدها به متقاضیان کمک می کند 

تا دستگاهی استاندارد و با بازده باال انتخاب کنند. 
وی افزود: پس از صدور پروان��ه احداث و تکمیل طرح، 
قرارداد خرید تضمینی به مدت پنج س��ال ب��ا متقاضیان 
بسته و قیمت ها ساالنه متناسب با افزایش نرخ ارز و تورم 

تعدیل می شود. 
وی یادآور ش��د: همچنین براس��اس قوانی��ن حمایتی 
به مدت 10 سال سوخت موردنیاز مولدها تامین می شود؛ 
یعنی اگر س��وخت مولد قطع شود، دس��تگاه آماده به کار 
فرض ش��ده و بهای انرژی تولیدی قراردادی آن پرداخت 

می شود. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه ما با س��ازمان ش��هرک های 
صنعتی به تفاهم رس��یده ایم که ت��ا 3000 متر زمین 
به ص��ورت رای��گان در اختی��ار س��رمایه گذاران تولید 
پراکن��ده ق��رار گی��رد، گف��ت: همچنی��ن قرار ش��ده 
شرکت های برق منطقه ای که در محل پست های فوق 
توزیع زمین اضافی دارند، این زمین ها به صورت اجاره 
بلندمدت در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد؛ بنابراین، 
منظ��ور از تملک زمین تنه��ا خرید نیس��ت و می توان 
زمین نیز به ص��ورت رایگان دریافت ک��رد و حدود 50 
درصد از کسانی که پروانه احداث دریافت کرده اند، به 

دریافت زمین رایگان موفق ش��ده اند. 

روحانی در مراسم رژه نیروهای مسلح: 

ملت ایران امروز در راه ایجاد حماسه 
اقتصادی تالش می کنند

ادامه از صفحه اول
وی با اش��اره به تاش های دولت برای تقویت نیروهای 
مسلح و رفاه خانواده های ایثارگر از پرداخت همه مطالبات 
و معوقات خانواده های ایثارگر در مهرماه امسال خبر داد.

روحانی ادامه داد: بخشی از معوقات، مربوط به سال 86 
تا به امروز اس��ت که دولت برای پرداخت آن هزار و 700 

میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است.
رییس جمهور اظهار کرد: البته روش��ن است هر چه به 
این عزیزان پرداخت ش��ود، در برابر کار بزرگی که انجام 

داده اند، ناچیز است.
وی با اشاره به توان نظامی نیروهای مسلح کشور گفت: 
نیروهای مسلح ما توانس��ته اند با ابتکار، اختراع و ساخت 
س��اح های جدید و از آن مهم تر با ایمان و انگیزه امروز، 
قوی ترین نیروهای مسلح را در منطقه به وجود آورند. ما 
به این نیرو افتخار می کنیم و دولت با همه توان از نیروهای 
مس��لح حمایت کرده و برای تقویت آنها در حد توان قدم 

برخواهد داشت.
رییس جمهور، در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: 
امروز متاس��فانه در منطقه ما آش��وب و ناامن��ی و ترور و 

وحشت همه جا را فراگرفته است.
وی با تاکید بر اینک��ه ایران منطقه ثب��ات این منطقه 
حس��اس اس��ت، تصریح کرد: همه جا ایران به مظلومان 
کمک کرده و تروریس��ت ها را به جای خود خواهد نشاند. 
ملت ه��ای منطق��ه در برابر تروریس��ت ها می ایس��تند و 
نیروهای مسلح ما و دولت جمهوری اسامی کمک آنها در 

این مبارزه خواهند بود.
رییس جمه��ور خاطرنش��ان ک��رد: ام��روز، بحمداهلل 
پیروزی های درخشانی را در عراق، سوریه، غزه، فلسطین 
و حت��ی ش��هامت های بلن��دی را در یم��ن و همچنین 

انسجام های جدیدی را در افغانستان شاهد هستیم.
 روحانی در پای��ان گفت: ما خوش��حالیم که ملت های 
منطقه در برابر توطئه های ابرقدرت ها ایس��تادگی کردند 
و ایس��تادگی خواهند کرد. ما همه متحد و منس��جم در 
پی اهت��زاز درآوردن پرچم توحید، پرچم اس��ام، پرچم 
استقال و ایس��تادگی در سراسر دنیای اس��ام در برابر 
مستکبران خواهیم بود و تردید نداریم، اگر ایستادگی ما 
ادامه پیدا کند نصرت و پیروزی نهایی از آن ما خواهد بود.

پس از سخنرانی رییس جمهور، یگان های نمونه سه گانه 
ارتش و سپاه در مقابل جایگاه رژه رفتند و بخشی از ادوات 

و تجهیزات نیروهای مسلح را به نمایش گذاشتند.

موقعیت و جایگاه جهانی صنایع 
پتروشیمی ایران در سال ٢٠١٢

در س��ال 2012 س��هم آس��یا از تولی��د محص��والت 
پتروش��یمی جهان 53 درصد و س��هم ایران و عربستان 
به ترتیب 2,31 و 4.6 درصد بوده اس��ت.  به گزارش شانا، 
صنعت پتروش��یمی از جمله صنایع مادر و اشتغالزاست 
ک��ه محص��والت آن در کش��ورهای صنعت��ی به عنوان 
تغذیه کننده اصل��ی صنایعی که محص��والت نهایی را به 
دس��ت مصرف کنندگان می رس��انند، مورد استفاده قرار 
می گیرد. تنوع محصوالت پتروشیمی می تواند حلقه های 
مفقوده صنایع بی ش��ماری را تکمیل کند و بدون ش��ک 
توس��عه صنایع وابس��ته این صنعت می توان��د در تامین 
کاالهای مصرفی و برطرف کردن نیازهای صنایع داخلی 
کشور نقشی سزاوار ایفا کند.صنعت پتروشیمی در ایران 
از س��ال 1343 هجری شمس��ی، یعنی 50 س��ال پیش 
فعالیت خود را ب��ا واحد کوچک تولیدی کود ش��یمیایی 
شیراز آغاز کرد و ایران در حال حاضر دومین تولید کننده و 
صادر کننده فرآورده های پتروشیمی در خاورمیانه است. 
سهم تولید محصوالت پتروش��یمی ایران در سال 2012 
از کل محصوالت پتروشیمی تولید شده در جهان 2,31 
درصد و س��هم عربس��تان 4.6 درصد گزارش شده است. 
برابر آمار منتش��ره توسط ش��رکت مدیریت برنامه ریزی 
و توسعه شرکت ملی صنایع پتروش��یمی ایران، در سال 
2012 کل محصوالت تولیدی پتروش��یمیایی در جهان 
حدود یک میلیارد و 506 میلیون و 118 هزار تن بوده که 
نسبت به سال 2010 حدود 44,06 درصد افزایش نشان 
می دهد. در طی این دوره، رشد تولید محصوالت شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی ایران نیز 45.9 درصد گزارش شده 
است. به طور کلی، وضع تولید فرآورده های پتروشیمی در 
سال 2012 نشان می دهد، آسیا با 53 درصد، اروپا با 17,1 
درصد و امریکای شمالی با 13.4 درصد در رده های اول تا 
سوم تولید محصوالت پتروشیمی جهان قرار گرفته اند و 
در مجموع بیش از 83.5 درصد از کل تولیدات پتروشیمی 
جهان را به خ��ود اختصاص داده ان��د.  امریکای مرکزی و 
جنوبی با سهم 4 درصدی، آفریقا با سهم 1,8 درصدی و 
اقیانوسیه با س��هم 0.4 درصدی در رده های بعدی تولید 
محصوالت پتروشیمی جهان در سال 2012 قرار دارند. از 
مجموع تولیدات محصوالت پتروشیمی در جهان در سال 
2012، تولید محصوالت شیمیایی با سهم 52,1 درصدی 
در مقایسه با تولید بخش های پلیمری با سهم 22.5 درصد 
و کودهای شیمیایی با سهم 25.4 درصد، بیشترین مقدار 

را به خود اختصاص داده اند.
 ترکیب تولید محصوالت پتروش��یمیایی ایران در سال 
2012 نیز در بخ��ش محصوالت ش��یمیایی 58 درصد، 
در بخش محص��والت پلیمری 18,4 درص��د و در بخش 
کودهای شیمیایی 23.6 درصد گزارش شده است. برابر 
ترازنام��ه هیدروکربوری وزارت نفت ایران تا پایان س��ال 
1391 تعداد 43 مجتمع پتروش��یمی فع��ال با ظرفیت 
نصب شده 56,8 میلیون تن در زنجیره تولید قرار گرفته 
و میزان کل محص��والت تولی��دی آن 39.8 میلیون تن 

گزارش شده است.
 وضع و س��هم تجارت، موقعی��ت و جای��گاه جهانی و 
خاورمیانه صنایع پتروش��یمی ایران نشان می دهد، سهم 
ایران در سال 1391 از ظرفیت تولید خاورمیانه و جهان 
نسبت به سال 1389 کاهش یافته که از جمله دالیل آن 
می توان به محدودیت های کش��ورهای غربی اشاره کرد. 
درصد اس��تفاده از ظرفیت بالقوه تولی��دات مجتمع های 
تحت پوش��ش شرکت صنایع پتروش��یمی و شرکت های 
واگذار ش��ده از 76 درصد در سال 1390 به 70 درصد در 
سال 1391 کاهش یافته اس��ت. آمارهای منتشره نشان 
می دهد، مجموع کل تولید مجتمع ه��ای موجود واگذار 
شده به بخش خصوصی و شرکت های صنایع پایین دستی 
پتروشیمی بخش خصوصی در سال 1391 نسبت به سال 

قبل با کاهش 2,93 میلیون تنی روبه روست.
این در حالی اس��ت که ظرفی��ت بالق��وه کل تولیدات 
محصوالت پتروشیمی در سال 1391 حدود 56.8 میلیون 
تن در س��ال بوده اس��ت. از مجموع تولیدات محصوالت 
پتروشیمی ایران در س��ال 1391 حدود 29,03 میلیون 
تن به فروش رفت��ه که 13.27 میلیون ت��ن آن به فروش 
داخلی )با 11.63 درصد رش��د نس��بت به س��ال قبل( و 
15.76 میلیون تن به ص��ادرات )با 13.63 درصد کاهش 
نسبت به سال قبل( اختصاص یافته است. مجموع ارزش 
فروش داخلی محصوالت پتروشیمی ایران در سال 1391 
نسبت به س��ال قبل آن با افزایش 6 هزار و 351 میلیارد 
تومانی ب��ه 17 هزار و 477 میلیارد توم��ان افزایش یافته 
است. در طی همین دوره صادرات محصوالت پتروشیمی 
با افت 2میلیارد و 601 میلیون دالری به 12 میلیارد و 61 

میلیون دالر کاهش پیدا کرده است.
براساس اظهارات مس��ئوالن پتروش��یمی، مهم ترین 
عوامل در اس��تفاده نکردن از ظرفیت خالی مجتمع ها را 
می توان به افزایش مصارف بین واحدی یا میان مجتمعی 
و همچنین نارسایی کیفیت س��اخت تجهیزات، نارسایی 
دانش فنی کسب ش��ده، تولید بنزین و نفت گاز و تحویل 
آن به شرکت ملی پاالیش و پخش، کمبود خوراک و دیگر 

عوامل مانند نارسایی های آموزشی نسبت داد.
محمد حس��ن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروش��یمی ایران، در مصاحبه ای با شبکه خبری 
بلومبرگ در 6 ش��هریورماه 1393 می گوید: تحریم های 
ضدایرانی هنوز باعث ایجاد موانعی در فروش محصوالت 
پتروش��یمی ایران می ش��وند و ای��ن در حالی اس��ت که 
به موجب توافق نامه موقت ژنو قرار اس��ت محدودیت های 
ناظر بر فروش این محصوالت، در حی��ن ادامه مذاکرات 

هسته ای ایران و گروه 1+5 به حال تعلیق درآیند.
پیوندی، با اعام این خبر می گوید: انتقال وجوه ناشی 
از فروش این محصوالت و فراهم آوردن پوش��ش بیمه ای 
برای ص��ادرات آنها کماکان بزرگ تری��ن مانع پیش روی 
تولیدکنن��دگان محص��والت پتروش��یمی در ای��ران به 
ش��مار می رود.  به گفته وی: »برای ص��ادرات محصوالت 
پتروش��یمی موانعی وجود دارد، اما این موانع به مسایل 
مربوط به بیمه ارتباط دارند. اوضاع بهتر شده  و تولیدات 
و صادرات محصوالت ما طی س��ه تا چهارماه گذشته بین 

4 تا 6 درصد افزایش داشته است.«
 معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران 
با ارائه توضیحات بیشتر در این مورد می افزاید: »ما به دلیل 
مدیریت صنعتی و شرایط اقتصادی بهتر و تورم پایین تر 
شاهد افزایش تولیدات شیمیایی ایران از 40,6 میلیون تن 
و افزایش صادرات آن از 13 میلیون تن در س��ال تقویمی 

درنظر گرفته شده تا مارس 2014 بوده ایم.«

پتروشیمی توانیر

خبر
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افزایش ٢٠ هزاربشکه ای ظرفیت 
تولید نفت در شرکت گچساران

مدیرعامل ش��رکت ملی مناطق نفت  خیز جنوب از احداث 2 واحد نمک زدایی در شرکت 
بهره برداری نفت و گاز گچساران با اعتباری افزون بر 1100میلیارد ریال خبر داد.  به گزارش 
پایگاه اطاع رس��انی ش��رکت ملی نفت ایران، حمید بورد اظهار کرد: پروژه احداث کارخانه 
نمک زدایی گچساران 3 با ظرفیت 110هزار بشکه در روز و اعتباری بیش از 660میلیارد ریال 
و کارخانه نمک زدایی بی بی حکیمه 1 با ظرفیت 55هزار بش��که در روز و اعتبار 512میلیارد 

ریال در دست ساخت است.
  وی با اشاره به پیش��رفت 92درصدی پروژه واحد نمک زدایی بی بی حکیمه 1 و پیشرفت 
85درصدی واحد نمک زدایی گچساران 3 اظهار کرد: امیدواریم با پیگیری های مستمر روند 
تکمیلی این پروژه ها تسریع شود.  مدیرعامل ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: با 
راه اندازی این کارخانه ها ظرفیت تولید ش��رکت بهره برداری نفت و گاز گچس��اران 20 هزار 
بشکه در روز افزایش می یابد.   بورد به همراه جمعی از مدیران مناطق نفت خیز جنوب توسط 
بالگرد از تاسیسات نفتی در گچساران از جمله لخته گیر سیاهمکان، واحد نمک زدایی بی بی 
حکیمه 1 و واحد نمک زدایی شماره 3 گچساران بازدید کرد و در جریان آخرین روند پیشرفت 

این پروژه ها قرار گرفت. 

افزایش ذخایر نفتی ایران به ١57 میلیارد بشکه
 ایران تا 6٠ سال آینده نفت دارد

معاون امور اکتشاف ش��رکت ملی نفت با بیان اینکه ایران 157میلیارد بشکه ذخایر نفتی 
دارد، گفت: براس��اس برآوردهای انجام شده ایران تا 60 س��ال نفت و تا 200 سال آینده گاز 

خواهد داشت. 
بهمن س��لیمانی با تش��ریح روند اکتش��اف مناط��ق مختل��ف جغرافیایی کش��ور  اظهار 
ک��رد: عملی��ات اکتش��اف در کل کش��ور ه��م از نظر ذخای��ر متع��ارف و ه��م غیرمتعارف 
 انج��ام می ش��ود، ام��ا تمرک��ز اکتش��اف بیش��تر در خلی��ج ف��ارس، دری��ای عم��ان و 

زاگرس است. 
وی ب��ا بیان اینکه همه مناطق کش��ور به هفت اولویت اکتش��افی تقس��یم ش��ده اس��ت، 
افزود: تنه��ا در اولویت های یک تا س��ه اکتش��اف انجام می ش��ود. مناطق آتشفش��انی جزو 
اولویت های آخر اکتش��اف قرار دارن��د و احتمال وجود مناب��ع انرژی در آنها بس��یار پایین و 
ریسک اکتشاف بسیار باال است. در سال های نخستین پیروزی انقاب اسامی تصور می شد 
که ایران تنها تا 20س��ال آینده نفت دارد، اما به دلیل اکتش��افات گسترده منابع گسترده ای 
 کشف شد. در 10س��ال گذش��ته به میزان 30س��ال قبل از آن، منابع هیدروکربوری کشف 

شده است. 

قیمت نفت در معامات روز دوشنبه متاثر 
از اقتصاد چی��ن و افزایش عرض��ه به کمتر 
از 98دالر و برای س��ومین جلس��ه متوالی 

کاهش یافت. 
به گزارش فارس به نقل از رویترز، با توجه 
به تقاضای آشفته برای نفت و ذخایر بیش از 
حد این کاالی اساسی که حتی تاثیر کاهش 
تولید نفت از س��وی اعضای اوپک بر بازار را 
تحت تاثیر قرار داده اس��ت، قیمت نفت در 
معامات روز دوش��نبه به کمتر از 98دالر و 

برای سومین جلسه متوالی کاهش یافت. 
اظهارات دبیرکل اوپک در هفته گذش��ته 
مبنی بر اینکه اعضای اوپک تولید نفت خود 
را در سال آینده کاهش خواهند داد، سبب 
ش��د تا قیمت نفت برنت تغییراتی داش��ته 
باش��د اما دوب��اره توجه س��رمایه گذاران به 
سوی چش��م انداز تاریک اقتصادی در اروپا 

و چین که تقاضا را ب��رای نفت کاهش داده، 
برگشت. همچنین کاهش تولید نفت لیبی 

بر قیمت ها تاثیرات محدودی داشت. 

هر بشکه نفت برنت پس از اینکه نخستین 
افزایش هفتگی خود را در سه هفته گذشته 
ثبت ک��رد، در معامات امروز با 66 س��نت 

کاه��ش 97,73 دالر فروخته ش��د. قیمت 
نفت خ��ام امریکا نی��ز با 39 س��نت کاهش 

92,02 دالر در هر بشکه معامله شد. 
اعضای اوپک که برخ��ی از آنها به قیمت 
نفت باالی 100 دالر برای تامین بودجه خود 
نیاز دارند، سیاست تولید نفت این سازمان 
را در نشست بعدی خود در 27 نوامبر مورد 

بررسی قرار خواهند داد. 
به گفت��ه تحلیلگ��ران، احتم��ال اندکی 
وجود دارد که قیمت های نفت افزایش یابد. 
سرمایه گذاران در انتظار یافتن سرنخ هایی 
در مورد میزان تقاضا در چین، دومین اقتصاد 
بزرگ جهان هستند. چین پیش از این اعام 
کرده بود، کندترین رشد را در بخش تولیدات 
صنعتی در شش س��ال اخیر داشته که این 
امر قیمت نفت برنت را به کمتر از 97 دالر، 

کمترین رقم در 2 سال اخیر کاهش داد. 

بازار نفت 

ادامه کاهش قیمت نفت

احتمال افزایش جزیی در روزهای آینده



3 کار و تولید

واردات خودروه��ای 2500 
سی س��ی به باال ممنوع ش��د. 
هیات وزیران درجلسه نوزدهم 
ش��هریورماه جاری به پیشنهاد 
وزارت صنعت، معدن وتجارت 
و به اس��تناد اص��ل 138 قانون 
اساس��ی این تصمیم را گرفت؛ 
تصمیمی که تع��داد مخالفان 
آن بی��ش از موافقان��ش ب��ود. 
قصه واردات خ��ودرو هر بار به 
ش��کلی نمایان می شود، گاهی 
با ممنوعیت واردات و گاهی با 
باال بردن تعرفه واردات خودرو، 
گاه��ی دلیل��ش را حمایت از 
خودروس��ازان بی��ان می کنند 
و گاهی هم کم ک��ردن فاصله 
طبقات��ی. به��رام ش��هریاری، 
عضو انجم��ن قطعه س��ازان و 
کارش��ناس خ��ودرو می گوید: 
»وضع این گون��ه ممنوعیت ها 
ب��رای صنع��ت خ��ودرو مثل 
مس��کن می مان��د و راه��کار 
درس��تی نیس��ت، باید درمان 
اصل��ی پی��دا ش��ود.« ب��ا او 
 درب��اره ای��ن تصمی��م دولت 

گفت وگو کردیم. 
واردات خودروهای 2500 
سی س�ی به باال ب�ا تصویب 
هیات وزیران ممنوع ش�د، 
ش�ما دلیل ای�ن تصمیم را 

چگونه تحلیل می کنید؟ 
داس��تان واردات خودرو، هر 
دفعه به گون��ه ای در تصمیم ها 

مطرح می شود.
 در دول��ت قب��ل واردات 
خودرو ممن��وع نب��ود، اما نرخ 
تعرف��ه واردات گمرک��ی را ب��ا 
هدف کاس��تن از نابرابری های 
موج��ود در فضای کس��ب و کار 
و حمای��ت از تولی��د داخل باال 
بردند، البته این تعرفه شکسته 
ش��د و پایین آمد. زمانی دیگر 
بح��ث س��وخت و تحریم ه��ا 

برای خودرو های باالی 2500 
سی سی مطرح شد و به همین 
بهانه در واردات آنها محدودیت 
 ایجاد ش��د. اکنون بحث رقابت 

مطرح است. 
از رقابت صحبت می کنیم، 
خودروس�ازان داخل�ی م�ا 
خودروه�ای ب�االی 2500 
سی سی تولید نمی کنند که 
دولت با این تصمیم بخواهد 
از آنها حمایت کند یا رقابت 

ایجاد کند؟ 
دقیق��ا همین ط��ور اس��ت. 
اکنون خودروس��ازان خارجی 
در بخ��ش خودروه��ای مورد 
اس��تفاده داخل، گ��وی فروش 
را از خودروس��ازان داخل��ی 
ربوده ان��د، بنابرای��ن ایج��اد 
چنی��ن محدودیت��ی دردی از 

خودروسازان دوا نمی کند. 
پ�س ب�رای درم�ان درد 
خودروسازان چه باید کرد؟ 
دول��ت بای��د اج��ازه ده��د، 

خودروهای لوکس وارد ش��ود 
و از س��وی دیگر، فض��ا را برای 
مشارکت خودروسازان داخلی 
با خودروسازان خارجی فراهم 

کند. 
اکنون با وج��ود خودروهای 
خارجی مردم   کیفیت و تنوع را 
شناخته اند، بنابراین نمی توانیم 
به مردم بگوییم چه خودرو یی را 
بخرید یا اینک��ه خودرو لوکس 
سوار نش��وید. اگر قصد حمایت 
از خودروس��ازی داخلی است 
باید گفته ش��وید، خودروهایی 
که در اندازه تولید داخل است 
وارد نش��ود و خودروهای��ی که 
در داخل تولید نمی شود، وارد 
ش��ود. اکنون عکس این ماجرا 

اتفاق افتاده است. 
یعن�ی این گونه تصمیم ها 

بی فایده است؟ 
من فکر می کنم که این گونه 
تصمیم های برق آس��ا، درمان 
درد نیس��ت. به ج��ای این کار 

باید خودروس��ازان خارجی به 
خودروسازان داخلی بپیوندند 
تا داخلی ها قدرت طراحی پیدا 
کرده، مش��ارکت ایجاد ش��ود 
و س��طح کیفی��ت خودروهای 

داخلی باالتر رود. 
این اتفاق به وقوع نمی پیوندد 
مگر اینکه همتاه��ای خارجی 
ام��کان ش��راکت ب��ا داخلی ها 
پیدا کنن��د و ایج��اد این گونه 
محدودیت ه��ا فق��ط باع��ث 
ایجاد رانت می ش��ود. این گونه 
تصمیم ها درمان نیست زمانی 
دیگ��ر ه��م واردات خودروه��ا 
با حج��م موت��ور ب��اال ممنوع 
ش��د و فقط به مرزنش��ینان و 
ورزشکاران اجازه واردات داده 

شد که بی نتیجه بود.
 برای حمایت از خودروسازان 
بای��د درد اصل��ی ای��ن صنعت 
تشخیص داده ش��ود تا درمان 
مناس��بی برای آن پیدا ش��ود، 
این گون��ه تصمیم ه��ا مانن��د 

آسپرین عمل می کنند. 
منظ�ور از ایج�اد ران�ت 

چیست؟ 
در حقیق��ت، رانت��ی ب��رای 
خودروه��ای خارج��ی موجود 
شکل می گیرد و خودروسازان 
نتف��اع  داخل��ی را از حی��ز ا
می ان��دازد. اکن��ون دقت کنید 
خودروسازان ما نمی توانند در 
داخل کش��ور ب��ا خودروهای 
چینی رقاب��ت کنند و این فقط 
ضرر ب��ه خودروه��ای داخلی 

می رساند.
 تا چند س��ال پی��ش اثری از 
خودروه��ای چینی نب��ود، اما 
اکنون بازار را به خوبی دس��ت 
گرفته اند، زیرا چینی ها متوجه 
اهمی��ت تن��وع ش��ده اند و ب��ا 
مشارکت خودروسازان خارجی 
طراحی را در کشور خود بومی 
ک��رده و توانس��ته اند قیمت را 

پایین بیاورند. 
در تحلی�ل ای�ن تصمیم 
مس�ئوالن  از  ع�ده ای 
می گویند، چنین تصمیمی 
در راس�تای کاهش اختالف 
طبقاتی اس�ت. این تحلیل 

را چقدر درست می دانید؟ 
مگر اختالف طبقاتی در نوع 
خودرو سوار ش��دن است؟ اگر 
این گونه اس��ت بای��د بگویند، 
خانه ه��ای آن چنانی س��اخته 
نش��ود، برندهای معروف لباس 
استفاده نشود، غذا خوردن در 
رس��توران های معروف ممنوع 
ش��ود، آیا می توان این گزاره ها 
را عمل��ی ک��رد؟ آن زمانی که 
عده ای پورشه ها را به کشور وارد 
کردند، به فکر اختالف طبقاتی 
نبودند؟ اینها دلیل این نیست 
که من با واردات خودرو موافق 
باشم، اما می خواهم بگویم این 
نوع محدودیت ها ب��ا هر دلیلی 

پاسخگو نیست. 

ممنوعیت واردات خودروهای 2500 سی سی به باال

ایجاد محدودیت در واردات، درمان درد خودروسازان نیست
 میل بانک ها به زورآزمایی 

با بنگاه های کوچک و متوسط

وزیر صنعت، معدن و تجارت، چن��دی پیش از تعطیل 
شدن 14 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در سال های 
گذشته خبر داد. آماری قابل تامل و البته رنج آور و اگر در 
کنار این واقعیت قرار دهیم که بخشی از واحدهای صنعتی 
موجود نی��ز تنها با 50درص��د ظرفیت خود مش��غول به 
فعالیت هستند، به خودی خود می تواند برای دلسوزان و 
سیاست گذاران حوزه صنعت و تجارت تکان دهنده و شاید 
شوک آفرین باشد. در تش��ریح آنچه بر داشته های طبقه 
متوسط از فعاالن اقتصادی کشور وارد شده توجه به این 
موضوع نیز ضروری است که اطالعات بازارسرمایه نشان 
می دهد ارزش بازار سهام ایران از ابتدای سال تاکنون 84 
هزارو 5۶3 میلیارد تومان مع��ادل 2۷ میلیارد دالر نزول 
کرده است که اگر برآورد کنیم حداقل 20 درصد این ضرر 
و زیان متوجه طبقه متوسط فعاالن اقتصادی بوده است، 
آن وقت سیمای زلزله ای که به جان طبقه متوسط افتاده 
است بیش از پیش نمایان خواهد شد. ضمن آنکه بی شک 
برخی عواقب تحریم های غیر انسانی سال های اخیر هم بر 
دوش بخش متوسط از فعاالن اقتصادی جامعه سوار بوده و 
استمرار آن ضمن کاهش بنیه بنگاه های اقتصادی، موجب 

شده قدرت تخریب این زلزله افزایش پیدا کند. 
نکته قابل توجه آنکه تجربه سال های گذشته نشان داده 
که بنگاه های کوچک و متوسط آن بخشی از اقتصاد کشور 
هستند که امکان انتقال فشارهای وارد شده به بخش های 
زیرین خود را ندارند، بنابراین اگر اقتصاد کش��ور فرصت 
باقیمانده ب��رای حمایت از این بنگاه ها را ازدس��ت بدهد 
ناگریز باید منتظر هزینه هایی بسیار سنگین تر از تعطیلی 

واحدهای اقتصادی و سونامی بیکاران باشد. 
البته نعم��ت زاده در کنار بی��ان آمارتعطیلی بنگاه های 
کوچک و متوسط، اشاره ای هم به راه حل پیشنهادی خود 
داشته و تصریح کرده: »با تزریق نقدینگی به 20 درصد از 
واحدهایی که زیر ظرفیت فعالیت می کنند و 40 درصد از 
واحدهای تعطیل، حدود 150 هزار اشتغال ایجاد می شود 
که این میزان کمک مالی ح��دود 10 هزار میلیارد تومان 

برآورد می شود.« 
یکی از مهم ترین سیگنال هایی که می توان از البه الی 
گفته های وزیر به روش��نی دریافت کرد توجه ایش��ان به 
این واقعیت تاریخی اس��ت که مشکل صنعت و تجارت ما 
بیشتر تحمیل شده از نوع مدیریت ها در نظام بانکی کشور 
است. در چند سال گذشته تورم لجام گسیخته و افزایش 
هزینه  ها در کنار عوارض مستقیم و غیرمستقیم تحریم ها 
و تبعات انکارناپذیر ناشی از محدودیت تراکنش های مالی 
در عرصه بین المللی موجب روی آوردن بیشتر بنگاه ها به 
درخواست حمایت های بانکی ش��د و کمبود نقدینگی و 
بهره غیرقابل تحمل، هزینه باالی تامین پول، نوس��انات 
متوالی در سیاست های ارائه تسهیالت بانکی، رویکردهای 
انقباضی بانک ها پس از افشای فس��اد های بانکی، خواب 
سرمایه واحد های تولیدی جهت تامین مواد و ده ها دلیل 
دیگر که همه و همه ریش��ه در نوع نگرش نظام بانکی به 
حوزه صنعت و تجارت داشت، به خودی خود کافی بود تا 
فشار های مضاعفی بر نفس های به ش��ماره افتاده بخش 
تولید، صنعت و تجارت کشور وارد شود. وجود حجم قابل 
توجه معوقات بانکی نیز دلیلی بر این مدعاست که بسیاری 
از بنگاه هایی که توانسته اند با موفقیت صف طویل دریافت 
تسهیالت بانکی را طی کنند، حال در بازپرداخت اقساط 

آن با مشکالت عدیده ای مواجه می شوند. 
بنگاه داری بانک ها نی��ز مزید بر علت ش��ده و عالوه بر 
اینکه مسیر تس��هیالت بانکی را به نوعی منحرف کرده، 
عرصه رقابت را نیز بر بخش خصوصی تنگ تر کرده است. 
به هر ترتیب، این واقعیت تلخ گویای س��یمای رنجور 
این بخش از جامعه ماس��ت و در میان هم��ه مطالبات، 
ضمن اذعان به این واقعیت که درمان دردهای هر صنف 
نیازمند ارائه نسخه ای متناس��ب با ساختار و ماهیت آن 
صنف اس��ت، اما موضوعی که اولویت دارد آن است که 
پس از اشاره های مستقیم سطوح باالی حاکمیتی کشور 
و به ویژه باالترین مقام اجرایی، بانک ها به رسالت وجودی 
و ذاتی خودش��ان بپردازند و از رقابت با صنایع کوچک و 
متوسط دست بردارند و با توجه به پیام نویدبخش جناب 
رییس جمهور مبنی بر مشاهده عالئم خروج از رکود در 
اقتصاد کشور، خواسته اساسی فعاالن اقتصادی از دولت 
تدبیر و امید آن اس��ت که یک مرجع، می��ل بانک ها به 
زورآزمایی با بنگاه های اقتصاد کوچک و متوسط را مهار 
کند و همان طور که در ش��رایط بحرانی نظیر زمانی که 
منطقه ای از کش��ور با زلزله مواجه شده، دولت برای آن 
منطقه تس��هیالت ویژه قائل می شود و ارائه تسهیالت را 
تس��ریع می کند، دولت به منظور نج��ات صنایع کوچک 
و متوس��ط از زلزله ای که آثار تخریب��ی آن به وضوح در 
اقتصاد کشور قابل مشاهده است، ارائه تسهیالت بانکی 

به این بخش از اقتصاد را تس��ریع کند. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت: 

 طرح های نیمه تمام را 
به پایان می رسانیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گف��ت: با همراهی دولت 
و بخش خصوصی در اجرای تکمیل طرح های نیمه تمام 

می توانیم به سرعت این طرح ها را راه اندازی کنیم. 
به گزارش ش��اتا، مهندس محمدرضا نعم��ت زاده در 
مراسم انعقاد قرارداد س��اخت، تکمیل و راه اندازی طرح 
نیمه تمام فوالد باف��ت، با بیان این مطل��ب افزود: دولت 
از طری��ق س��ازمان های توس��عه ای خود نظیر س��ازمان 
توسعه ونوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ای��ران با 
شرکت های معدنی و صنایع معدنی و با همکاری بانک های 
عامل نظیر بانک صنع��ت و مع��دن درتکمیل طرح های 

نیمه تمام اقدام می کند. 
وی در ادامه با تاکید بر ب��روز و ظهور خالقیت در انجام 
مش��ارکت های بین بخش دولتی و خصوصی، افزود: اگر 
بخش خصوصی در این زمینه رش��د کند ع��الوه بر ایجاد 

منافع، به کسب بازارهای بین المللی منجر می شود. 
مهندس نعمت زاده در ادامه گفت: به منظور پایدار بودن 
و تجدید و نوس��ازی این واحدها باید حداقل قراردادهای 
مشارکت  آنها با طرف بخش خصوصی یا خارجی بلند مدت 

باشد. 
وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت با تاکید ب��ر اینکه باید 
در بخش مع��دن فعاالنه ت��ر از وضع موج��ود عمل کنیم 
گفت: با توسعه اکتش��افات معدنی و کش��ف و شناسایی 
معادن جدید به خوب��ی می توانیم مواد اولی��ه مورد نیاز 
طرح های فوالدی کشور را تامین کنیم.  وی با بیان اینکه 
منطقه »بافت« ظرفیت توسعه بیش��تری دارد ، افزود: در 
نشست اخیر که با واحدهای س��نگ آهن و کنسانتره آن 
داشتیم این وزارتخانه درصدد است تا تک تک واحدهای 
تولیدکننده س��نگ آهن، کنس��انتره و گندله را در قالب 
نموداری ترس��یم کرده و ب��رای هرکدام از آنه��ا میزان و 
نوع محصول درخواس��تی را ط��ی برنامه های میان مدت 
و بلند مدت تعیی��ن کردیم.  بر پایه ای��ن گزارش؛ مهدی 
کرباس��یان، رییس س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و 
صنایع معدنی ایران در این مراس��م گفت: این س��ازمان 
همکاری خوبی با بانک صنعت و معدن در تکمیل و اجرای 
طرح ه��ای نیمه تمام معدنی داش��ته و خواهد داش��ت و 
تاکنون گشایش اعتبارهای مناسبی در این خصوص انجام 
شده است.  همچنین علی اشرف افخمی، مدیر عامل بانک 
صنعت و معدن ضمن اع��الم آمادگی این بانک در اجرای 
طرح های توسعه ای و نیمه تمام معدنی کشور، گفت: این 
بانک مطابق آیین نامه ها و ضوابط بانکی از هر اقدامی که 
در راه توسعه کشور برداش��ته می شود، استقبال می کند.  
این گزارش حاک��ی از آن  اس��ت  که قرارداد مش��ارکت 
سرمایه گذاری درس��اخت، تکمیل و راه اندازی طرح های 
نیمه تمام فوالد بافت میان س��ازمان توس��عه و نوسازی 
معادن و صنایع معدن��ی ایران، بانک صنع��ت و معدن و 
ش��رکت فوالدس��ازان نوین آیریک )بخش خصوصی( با 

حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به امضا رسید. 

صنعت یادداشت
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عسل داداشلو

 سیامک پیربابایی
عضو هیات رییسه مجمع واردات

فرش دستباف 
سرپرست مرکز فرش ایران: 

نقشه های فرش ایران
ثبت جهانی می شوند

سرپرست مرکز ملی فرش ایران گفت: در راستای حمایت 
از تولید کنندگان ف��رش و در جهت رونق ص��ادرات فرش 
دستباف ایرانی، نقشه های فرش ایران ثبت جهانی می شوند.  
حمید کارگر در گفت وگو با ایرنا افزود: یکی از اقدامات مهم 
مرکز ملی فرش ایران در حمایت از فرش دس��تباف ایرانی، 
انجام فرآیند ثبت طرح فرش و نقوش ایرانی است تا طرح ها 
و نقوش فرش به نام پدیدآورندگان ثبت شود که این عملیات 
چند س��الی اس��ت با همکاری کتابخانه ملی ایران و وزارت 
ارشاد در حال اجراست و در آن هر طراح و نقاش فرش ایرانی 
می تواند طرح را به نام خود ثبت کند. هم اکنون عملیات ثبت 
ملی نقوش فرش ایرانی نیز در حال اجراست و تقریبا تمامی 
مناطق جغرافیایی ایران ثبت ملی شده اند.  وی تصریح کرد: 
عالوه بر این فرآیند ثبت جهانی نقش و طرح فرش ایرانی نیز 
با هماهنگی مرکز جهانی مالکیت فکری جهانی WIPO در 
حال پیگیری و اجراست که امیدواریم با ثبت جهانی نقوش 
فرش ایرانی و برخورداری از قانون کپی رایت و حفظ حقوق 
مولف طرح ها و نقش ه��ای فرش ایرانی توس��ط بافندگان 
دیگر کشورها استفاده نشود و فرش اصیل ایرانی در دست 

متقاضیان قرار گیرد. 

 تولید ون و خودروهای هیبریدی 
در دستور کار خودروسازان

مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه با اشاره به اهمیت موضوع تولید و عرضه خودروهای 
هیبریدی و الکتریکی گف��ت: تولید و عرضه خودروهای هیبری��دی و الکتریکی پس از طرح 
شورای سیاست گذاری صنعت خودرو و تاکید بر تولید آنها، در برنامه تولید خودروسازان قرار 

گرفته است. 
به گزارش ش��اتا، امیرحس��ین قناتی افزود: این خودروها اهمیت و نقش مهمی در کاهش 
آالیندگی و مصرف س��وخت حمل و نق��ل عمومی و چرخه درون ش��هری دارن��د بنابراین از 
شرکت های خودروساز خواسته شده است تا با همکاری و استفاده از شرکت های دانش بنیان 

داخلی وخارجی صاحب برند، برنامه های خود را برای تولید این گونه خودروها ارائه دهند. 
وی با تاکید بر لزوم حمایت های مالی از خودروهای هیبریدی و الکتریکی اظهار کرد: از آنجا 
که تولید و عرضه این گونه خودروها نیازمند حمایت های مالی و ایجاد زیرساخت مورد نیاز است 
موضوع از طریق وزارتخانه در حال پیگیری است. همچنین به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن 

و تجارت، سود بازرگانی واردات خودروهای مذکور در سال جاری صفر شد. 
مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه در مورد تولید ون نیزگفت: با توجه به تقاضای وزارت 
راه و شهرس��ازی و وزارت کش��ور در خصوص نیاز به تولید و عرضه ون، دوباره موضوع تولید 
این گونه خودروها در دس��تور کار قرار گرفته و هماهنگی الزم با ش��رکت های خودروساز، به 
منظور انتخاب برند مناسب و فعال سازی س��ریع تولید، انجام شده است. بر این اساس بخش 

زیادی از نیاز بازار ون، در سال آتی از سوی خودروسازان داخلی تامین خواهد شد. 
وی همچنی��ن در خص��وص فرآینده��ای ف��روش ش��رکت های خودروس��از گف��ت: به 
ش��رکت ها اعالم ش��ده اس��ت که فرآیندهای مختلف ف��روش را )ثبت نام، تحوی��ل فوری( 
در س��ایت های خود قرار دهن��د و از طرف دیگر ش��رکت های س��ازنده ملزم ش��ده اند که با 
 افزایش تولید، می��زان عرضه و تقاضا را به ه��م نزدیک کنند تا این موضوع باعث ش��ود بازار 

به حالت تعادل برسد. 
قناتی تصریح کرد: خودروس��ازان برای فروش خودرو به طریقی برنامه ریزی کرده اند تا در 
ش��رایط کنونی برای برخی از خودروهایی که با اقبال عمومی مواجه شده اند، امکان ثبت نام 

فقط یک بار برای متقاضیان میسر باشد. 

فعال شدن تعاونی ها با اجرای مصوبات برنامه پنجم
عضو هیات مدیره اتاق تعاون ایران ضمن برشمردن پنج گروه از تعاونی های غیرفعال و راکد 
در کشور گفت: اگر دولت مصوبات قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص تعاونی ها را عملیاتی 

کند، بخش تعاون فعال می شود.
س��یدجواد رضویان راد در گفت وگو با فارس، در خصوص وضعیت تعاونی های راکد کشور 
گفت: بخش عمده ای از تعاونی های راکد در بخش مسکن قرار دارند که این شرکت ها باید پس 
از تحویل واحدهای مسکونی به اعضایشان اعالم انحالل می کردند، اما این کار را معموال انجام 
نمی دهند.چون نیازی به این کار نمی بینند به همین دلیل ج��زو واحدهای غیرفعال و راکد 

محسوب می شود، اما در واقع مسئولیت آنها با تحویل واحدهای مسکونی به پایان می رسد.
عضو هیات مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران افزود: )دس��ته دوم شرکت های تعاونی تولیدی 
هس��تند که به دلیل عدم حمایت بانکی و مشکل تس��هیالت و همچنین مشارکت کم اعضا، 
فعالیتشان متوقف شده است. تعاونی های دانش بنیان نوع جدید هم که قبال دولت اعالم کرده 
بود از آنها حمایت می کند به همین وضعیت  دچار ش��ده اند زیرا این حمایت ها محقق نشده 
و بخش��ی از آنها به حالت راکد درآمده اند. همچنین برخی از تعاونی های خدماتی و بازرگانی 
جایگاه خود را از دس��ت داده اند، زیرا فعالیت آنها با توسعه صادرات و حمایت بانکی معنا پیدا 
می کند. این فعال بخش تعاون گفت: اگر دولت به مصوبات قانون برنامه پنجم توسعه در مورد 
تخفیف مالیاتی و بیمه ای تعاونی ها و پرداخت وام ارزان قیمت به آنها اقدام کند بخش تعاون 

فعال می شود و برای ادامه کار انگیزه پیدا می کند.
وی تصریح کرد: یکی از دالیلی که رویکرد به بخش تعاون مثبت نیست این است که فعاالن 
این بخش نظارت بیشتری را می پذیرند اما از خدمات و مزایای قانونی آن برخوردار نیستند و با 
وجود اینکه این بخش اقتصادی، الگوی اقتصاد مقاومتی و ارکان اصلی اقتصاد کشور محسوب 

می شود اما تاکنون به جایگاه خود دست پیدا نکرده است.
عضو هیات مدیره اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: یکی از دالیل غیرفعال شدن تعاونی ها 
مشکل خأل قانونی است که در قانون جدید بخش تعاون هم همچنان باقی و اصالح نشده است.

ب��ه گفت��ه وی، مش��کل ای��ن اس��ت ک��ه تم��ام تعاونی ه��ا ب��رای اع��الم انح��الل باید 
 هی��ات تصفی��ه تش��کیل دهن��د، ام��ا در قان��ون جدی��د چنی��ن م��وردی پیش بین��ی 

نشده است.



زیان دهی 70 درصد صنایع بورس
بورس اوراق به��ادار تهران با در اختیار 
داش��تن 38 صنعت ضعیف ترین عملکرد 
خود را از ابتدای س��ال تاکنون نشان داد 
و ب��ا زیان 27 صنعت مواجه ش��د. بورس 
اوراق به��ادار تهران که ب��ه دلیل ابهامات 
سیاسی و اقتصادی از ابتدای سال تاکنون 
گرفت��ار رکود ش��ده اس��ت، در م��رداد و 
شهریورماه ضعیف ترین عملکرد خود را بر 
جای گذاشت و میانگین زیان سهامداران 
را ت��ا س��طح 9.5 درصد افزای��ش داد. به 
گزارش ایسنا، با افزایش زیان سهامداران 
از ابتدای س��ال تاکنون، صنایع حاضر در 
بورس نیز با افزایش زیان مواجه شدند به 

طوری که از 38 صنعت حاضر در بورس 27 صنعت میانگین زیان خود را افزایش 
داده و تنها هشت صنعت با سوددهی مواجه شدند.

ب��ر این اس��اس در یک ماه اخیر صنعت دس��تگاه ها و وس��ایل ارتباطی با در 
اختیار داش��تن شش شرکت و با کس��ب بازدهی 70 درصدی بیشترین بازدهی 
را در می��ان صنایع بورس��ی کس��ب کرده و در این ب��ازار منفی در صدر جدول 

قرار گرفته است. 
ع��اوه بر این صنعت زغال س��نگ با بازده��ی 28 درص��دی، محصوالت چوبی 
ب��ا بازدهی 18 درصدی و انتش��ار چ��اپ و تکثیر با بازده��ی 16 درصدی از دیگر 
صنای��ع مثبت ب��ورس در یک ماه اخیر بودن��د که در رتبه های بعدی ایس��تادند. 
صنعت الس��تیک و پاس��تیک و محصوالت دارویی نیز به ترتیب با بازدهی هفت و 
پن��ج درص��دی از صنایع پر اس��تقبال بورس در یک ماه اخیر بودن��د. در این میان 
فرآورده های نفتی و ماش��ین آالت با افزایش ناچیزی مواجه ش��ده و در بین هشت 

صنعت سودآور بورس قرار گرفتند.
این در حالی اس��ت که صنایعی همچون، س��ایر واسطه گری های مالی، خودرو و 
س��اخت قطعات، کاشی و س��رامیک و قند و ش��کر از صنایع مطرحی بودند که از 
کسب بازدهی مثبت بی نصیب مانده و زیان یک تا سه درصدی را نصیب همراهان 

خود کردند.
البت��ه زیان ای��ن صنایع از زیان ش��اخص بورس تهران یعن��ی بازدهی منفی 
س��ه درص��دی در ی��ک م��اه اخیر کمت��ر بود. ام��ا صنایع��ی همچ��ون رایانه، 
س��رمایه گذاری ها، اس��تخراج کانه ه��ای فلزی، فلزات اساس��ی و ش��رکت های 
چندرش��ته ای صنعت��ی از صنایعی بودند ک��ه زیانی بیش��تر از میانگین بورس 

نصیب سهامداران خود کردند.
در ای��ن می��ان صنعت خدمات فنی و مهندس��ی و دباغی با زی��ان 10 درصدی 
بیش��ترین میزان زیان را نصیب س��هامداران کرده و در قعر جدول صنایع بورسی 
ایس��تادند. سایر محصوالت کانی غیر فلزی، اماک و مستغات، ساخت محصوالت 
فلزی، ابزار پزش��کی، محصوالت کاغذی، کشاورزی و دامپروری از صنایع بودند که 

زیان پنج تا هشت درصدی را نصیب سهامداران خود کردند.

بانک ها از پیامک ها هم کارمزد می گیرند
بانک ه��ا ای��ن روزه��ا از ه��ر خدم��ت 
الکترونیک��ی کارمزد می گیرند و داس��تان 
اخذ کارم��زد به پیامک های ارس��الی هم 
رسیده و »بانکداران بدون اطاع مشتری« 
بابت هر تراکنش و ارسال پیامک به تلفن 
همراه، از حس��اب مش��تری پول برداشت 
می کنن��د. ب��ه گ��زارش مهر، ای��ن روزها 
موضوع دریافت کارمزد توس��ط بانکداران 
به اش��کال مختلف مورد توجه رس��انه ها 
و اقش��ار مختلف قرار گرفته اس��ت، توجه 
به ای��ن موضوع از آنجا آغاز ش��د که قرار 
اس��ت از ابتدای آبان ماه بابت هر تراکنش 
از دستگاه های کارت خوان فروشگاهی از 

دارندگان آن کارمزد کس��ر ش��ود. البته این نخس��تین مرحله از اخذ کارمزدهای 
بانکی نیس��ت و بانک ها دریاف��ت کارمزد در قبال خدم��ات الکترونیکی و پیامکی 
خود را به صورت چراغ خاموش از ماه ها قبل آغاز کرده اند، نخستین مرحله اجرای 
طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خردادماه امس��ال با دریافت کارمزد در 
قبال گرفتن موجودی از حس��اب ها از طریق دس��تگاه های خودپرداز و کارت خوان 

برمی گشت.
با نگاهی مختصر به وضعیت دریافت اخذ کارمزدهای جدید، مش��خص می شود 
ک��ه بانک ه��ا در نظر دارند بابت ه��ر اقدام و عملیاتی که انج��ام می دهند از مردم 
پول بگیرند و بانک مرکزی به عنوان پش��تیبان سرس��خت آنها در این برنامه است.
حال بانک ها فراتر از اخذ کارمزدهای الکترونیکی عمل کرده و به س��مت دریافت 
کارمزد از ارس��ال پیامک هایی که برای مش��تریان ارسال می کنند حرکت کرده اند 
و به روش های مختلف و با حرکت های چراغ خاموش به ش��کل های مختلف سعی 

در کسب درآمد دارند.
در چند ماه اخیر ارسال پیامک از سوی بانک ها بابت هر تراکنش و عملیات بانکی 
الکترونیکی باب شده است و بانک ها بدون اجازه مشتریان برای آنها پیامک هایی را 
ارسال می کنند؛ این در حالی است که برخی از این بانک ها بدون اطاع مشتریان 

بابت ارسال هر یک از این پیامک ها مبالغی را از حساب آنها کسر می کنند.
گرچ��ه این مبالغ برای فرد دارنده حس��اب در نزد بانک ناچیز اس��ت که گاهی 
30 تومان کس��ر می ش��ود، اما با توجه به عملیات وس��یعی که بانک در این زمینه 
انجام می دهد، کل مبلغی که از حس��اب افراد بابت این موضوع برداش��ت می شود، 
برای بانک قابل توجه خواهد ش��د و یکی از بانک های قرض الحس��نه در این زمینه 

پیشتاز است.
به نظر می رسد که داستان دریافت کارمزدهای جدید بانک ها تمامی ندارد و آنها 
برنامه ه��ای دیگری را هم در این زمینه ت��دارک دیده اند؛ اما هیچ گونه برنامه ریزی 
برای ارائه خدمات به صورت رایگان به مش��تریان ندارند و فقط به کس��ب س��ود و 

درآمد می اندیشند.
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پول و سرمایه4

طرح سهام عدالت که تسریع 
روند خصوصی س��ازی از طریق 
واگذاری س��هام ش��رکت های 
دولتی یکی از اهداف آن است 
به دنب��ال تفکیک مناس��ب تر 
وظایف حاکمیتی و بنگاه داری 
و س��ازماندهی و کاراتر کردن 
بنگاه ه��ای دولت��ی اس��ت که 
راس��تای  در   85 س��ال  در 
خصوصی س��ازی  برنامه ه��ای 
ب��ه اجرا گذاش��ته ش��د و طی 
آن حدود 50 ش��رکت دولتی 
ب��ه بخ��ش خصوص��ی منتقل 
ش��دند و 40 درص��د از س��هام 
س��هام  ب��ه  ش��رکت ها  ای��ن 
عدالت واگذار ش��د. براس��اس 
از  س��االنه  ک��ه  10 درص��دی 
سود س��هام نقد می شود، برگ 
س��رمایه گذاری  شرکت  سهام 
استان به افراد تعلق می گیرد و 
دربورس  خریدوفروش  قابلیت 
یا فرابورس را خواهد داش��ت. 
براس��اس اعام مسئوالن برای 
41 میلی��ون نف��ر دعوت نام��ه 
س��هام عدال��ت ارس��ال ش��د 
ک��ه از این تع��داد 37 میلیون 
نف��ر ثبت ن��ام کردن��د. آخرین 
عدالت  سهام  پرتفوی  وضعیت 
نش��ان می دهد در حال حاضر 
56شرکت بورسی و غیر بورسی 
متعل��ق ب��ه 9 وزارتخان��ه در 
سبد س��هام عدالت قرار دارند 
ک��ه ب��ا افزایش قیمت س��هام 
ش��رکت های بورسی ارزش آن 
به بیش از 100ه��زار میلیارد 

تومان رسیده است. 

موانع کنونی 
خریدوفروش سهام عدالت

ارزش  افزای��ش  اع��ام  ب��ا 
عدال��ت،  س��هام  برگه ه��ای 
45 میلی��ون مش��مول س��هام 
عدال��ت منتظ��ر اع��ام زمان 
فروش سهام عدالت هستند تا 

ب��ا مراجعه به ب��ورس آن را به 
فروش برسانند.

این در حالی است که زمان 
خریدوفروش س��هام عدالت تا 
پایان س��ال اعام شده و افراد 
زمان��ی می توانن��د نس��بت به 
فروش س��هام خود اقدام کنند 
سرمایه گذاری  شرکت های  که 
اس��تانی بعد از اصاح ساختار، 
افزایش سرمایه و تبدیل شدن 
به س��هامی ع��ام در فرابورس 
پذیرفته شده باشند. پس از آن 
و بعد از افزایش سرمایه و ورود 
س��رمایه گذاری  ش��رکت های 
اس��تانی به فرابورس، متناسب 
ب��ا اقس��اط واری��زی و در نظر 
گرفتن تخفیف ها، سهام عدالت 

آزاد می شود.
عاوه بر ای��ن، با راه اندازی 
ب��رای  معامات��ی،  س��امانه 
هر یک از مش��موالن س��هام 
عدال��ت ی��ک ک��د معاماتی 

ایجاد می ش��ود تا برگه سهام 
خریدوفروش  ام��کان  عدالت 
پیدا کند، زی��را خریدوفروش 
س��هم در بازار س��رمایه تنها 
ب��ا دریاف��ت ک��د معامات��ی 
ب��دون  و  اس��ت  امکان پذی��ر 
آن هی��چ ف��ردی نمی توان��د 
خریدوف��روش  ب��ورس  در 
محمدرضا  گفت��ه  ب��ه  کن��د. 
رییس  نای��ب   پورابراهیم��ی، 
کمیس��یون اقتصادی مجلس، 
ترکی��ب  ب��ودن  نامش��خص 
س��هامداران، نهای��ی نب��ودن 
مش��موالن،  تعداد  و  دهک ها 
ابه��ام در مورد اضافه ش��دن 
مش��موالن جدی��د، زی��ان ده 
ش��رکت های  برخ��ی  ب��ودن 
حاضر در س��بد سهام عدالت، 
درس��ت  ارزش گذاری  ع��دم 
این س��هام، نامشخص  س��بد 
بودن جامعه هدف و مواردی 
از ای��ن قبیل موجب ش��ده تا 

کار بررس��ی آزادسازی سهام 
عدالت بسیار پیچیده، مشکل 

و زمان بر ش��ود. 

فروش وکالتی سهام 
عدالت غیرقانونی است

داری��وش پاک بی��ن، رییس 
تعاونی های  کش��وری  اتحادیه 
س��هام عدالت روز گذش��ته با 
بیان اینکه ارزش سهام عدالت 
حداق��ل تا 2/5 براب��ر افزایش 
یافت��ه و نبای��د اج��ازه دهیم 
ع��ده ای از ای��ن فرص��ت برای 
اس��تفاده کنند،  رانت خ��واری 
گفت: گاهی گفته می شود که 
برخی سهامداران عدالت آن را 
می فروش��ند  وکالتی  به صورت 
که غیرقانونی اس��ت و س��بب 
متضرر ش��دن دو طرف معامله 
خواهد ش��د. وی اف��زود: حاال 
ک��ه دول��ت و مجل��س تاش 
می کنند این س��هام آزاد سازی 

و خرید و فروش ش��ود، انتظار 
داری��م بس��تری فراهم ش��ود 
که س��هامداران س��هام عدالت 
بتوانن��د از هم��ه دس��تاوردها 
بهره من��د  آن  مزیت ه��ای  و 
ش��وند و س��از و کار دادوستد 
پیام��دی  ب��دون  و  ش��فاف 
منفی مانند ایج��اد انحصار در 
باش��د.  مدنظر  بخش خصوصی 
وی ضمن توصیه به شهروندان 
مبنی ب��ر اینکه این س��هام را 
حتم��ا نگه��داری کنن��د و به 
راحتی از دس��ت ندهند، اظهار 
کرد: طرح توزیع سهام عدالت 
که از س��ال 1385 آغاز شده و 
با توزیع سهام عدالت کارگران 
س��اختمانی و فصل��ی تکمیل 

خواهد شد.
پ��اک بین گف��ت: باید همه 
ت��اش کنی��م ای��ن ط��رح به 
هم��ه اهداف خود یعنی انتقال 
مدیری��ت و مالکی��ت به مردم 
و گس��ترش عدال��ت اجتماعی 
فرهنگ سهامداری  توس��عه  و 
س��هام  ای��ن  ارزش  برس��د. 
متناس��ب با رشد شاخص های 
و  می یاب��د  افزای��ش  ب��ورس 
اقس��اط آنه��ا از طریق س��ود 
سهام پرداخت می شود. رییس 
تعاونی های  کش��وری  اتحادیه 
خاطرنش��ان  عدال��ت  س��هام 
کرد: تاکنون بخش��ی از قیمت 
س��هام از این طری��ق پرداخت 
ش��ده اس��ت و پس از تکمیل 
طرح در خص��وص حضور این 
س��هام در بورس یا فرابورس و 
خریدوفروش آن تصمیم گیری 
خواهد شد. این در حالی است 
ک��ه روز گذش��ته اعام ش��د، 
الیحه ساماندهی سهام عدالت 
موضوع اصاح مواد 34 تا 38 
قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساسی توسط 
وزارت ام��ور اقتص��اد و دارایی 

تقدیم دولت شد.

ارزش برگه های سهام عدالت 2/5 برابر افزایش یافت

خواب دالل ها برای 
مشموالن سهام عدالت

نرخنامه

طال و ارز

بانک

بورس اوراق بهادار

بازار سرمایه

شرکت ها

بورس کاال

نماگر بورس
افزایش تقاضا در بورس تهران

در معامات روز گذشته بورس تهران دماسنج بازار سرمایه 
به حرکت صعودی خ��ود ادامه داد و ب��ا 140 واحد افزایش 
مواجه ش��د. در جریان معامات دیروز بورس تهران تقاضای 
خرید برای س��هام شرکت های بورسی افزایش پیدا کرد و در 
نهایت شاخص کل بورس با رشد 140 واحدی مواجه شد. به 
این ترتیب دماسنج بازار سرمایه در ادامه حرکت صعودی خود 
که به دلیل تغییر فضای مذاکرات هسته ای آغاز شده است، 

امروز به کانال 71 هزار و 685 واحدی رسید. 

 97 میلیون ریال ارزش معامالت 
دو قرارداد آتی سهام

روز گذشته برای نخستین بار در بازار مشتقه بورس، دو 
قرارداد آتی فوالد مبارکه و مپنا به ارزش بالغ بر 97میلیون 
ریال معامله ش��ده اس��ت. در جریان معامات دیروز یک 
ق��رارداد 10هزار تایی آتی ف��والد مبارکه اصفهان در نماد 
جفوال به ارزش 42میلیون و 900هزار ریال معامله ش��ده 
است. همچنین دیروز در قالب یک قرارداد هفت هزار برگه 
سهم آتی گروه مپنا به ارزش 51میلیون و 450هزار ریال 
معامله شده است. جمع ارزش این دو معامله به 97میلیون 

و 350هزار ریال رسیده است. 

صندوق زمین و ساختمان نسیم 
فعالیت خود را آغاز کرد

صندوق س��رمایه گذاری زمین و س��اختمان نس��یم، 
ب��ا تکمی��ل فرآینده��ای الزم و جم��ع آوری وجوه در 
پذیره نویسی، مجوز فعالیت را از سازمان بورس دریافت 

کرد.
صندوق های زمین و ساختمان به منظور تامین مالی 
پروژه های س��اختمانی راه اندازی ش��ده اس��ت و به این 
ترتیب س��رمایه گذارانی که به مش��ارکت در پروژه های 
س��اختمانی عاقه من��د هس��تند، می توانن��د ب��ا خرید 
واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها، در پروژه مزبور 

سهیم شوند.
این در حالی اس��ت که س��رمایه گذاران می توانند در 
تاری��خ اتمام پروژه ی��ا در حین تکمی��ل آن، واحدهای 
س��رمایه گذاری خود را به فروش برسانند. بر این اساس، 
صندوق س��رمایه گذاری زمین و س��اختمان نس��یم، با 
جم��ع آوری 150 میلی��ارد ری��ال نقدینگ��ی در دوران 
پذیره نویس��ی، مجاز اس��ت تا فعالیت خ��ود را در بازار 

سرمایه آغاز کند. 

پیش بینی 515 ریالی 
»ثتران« در سال 94

پیش بینی  تهران  مس��کن  س��رمایه گذاری  شرکت 
س��ود هرسهم س��ال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 
را با س��رمایه 600 میلیارد ریال را مبلغ 523 ریال 
و در ش��هریور م��اه امس��ال مبل��غ 515 ریال اعام 

کرده است.
براس��اس ای��ن گ��زارش هیات مدی��ره این ش��رکت 
پیش بینی تقسیم سود سال 94 را در معادل 70 درصد 
س��ود خالص اعام کرده است. »ثتران« پیش بینی سود 
هرسهم س��ال مالی 93 را با سرمایه 600 میلیارد ریال 
مبل��غ 313 ری��ال، در مرداد 93 مبل��غ 510 ریال و در 
ش��هریور ماه س��ال جاری مبلغ 511 ری��ال اعام کرده 

است. 

عرضه 33 محصول 
در بورس کاالی ایران

در ت��االر محص��والت کش��اورزی، 2100 تن خرمای 
زاه��دی فارس، یک ه��زار تن گن��دم دورم کهگیلویه و 
بویراحمد، یک هزار تن گندم دورم خوزستان و 200تن 
قن��د کارخانه قند بردس��یر کرم��ان روی تابلوی عرضه 
رفت. همچنین 700 تن ذرت دانه ای اوکراین و 190تن 
کنجاله س��ویا پلیت آرژانتین راهی تاالر معامات ش��د. 
ش��رکت فوالد هرم��زگان جن��وب نیز با 10 ه��زار تن 
تختال C ب��ه قیمت پایه 14 هزار و 320 ریال در تاالر 
محص��والت صنعتی و معدنی حضور یافت. 80 تن مس 
مفتول شرکت صنایع مس کاوه روی تابلوی عرضه تاالر 

مذکور رفت. 
ت��االر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی نیز ش��اهد 
عرض��ه ح��دود 16 ه��زار ت��ن ان��واع م��واد پلیمری 
پلی ن��ار،  آریاساس��ول،  پتروش��یمی  مجتمع ه��ای 
تبریز، ج��م، ش��ازند، قائدبصیر، پل��ی پروپیلن جم و 

نویدزرش��یمی بود. 

قیمت جهانی طال کاهش یافت
قیم��ت طا ب��ه دلیل نگرانی از تقوی��ت ارزش دالر و 
افزایش زودتر از انتظ��ار نرخ بهره در امریکا در نزدیکی 
پایین ترین رقم از ماه ژانویه تاکنون باقی ماند. در حالی 
که ش��اخص دالر در هفته گذش��ته، برای دهمین هفته 
متوال��ی افزایش یاف��ت، قیمت فل��زات گرانبهای دیگر 
کاهش داش��ت. قیمت نقره در نزدیکی پایین ترین رقم 
چهار ماه اخیر قرار گرفت، در حالی که قیمت پاتین به 
پایین ترین رقم از ماه دسامبر تاکنون رسید. در آخرین 
معام��ات قیمت ه��ر اونس طا با س��ه دالر کاهش به 

1214دالر سید.  

تاسیس بانک مشترک ایران و 
روسیه در آینده نزدیک

یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی تهران اعام کرد: برای سهولت مبادالت تجار، 
به زودی بانک مش��ترک ایران و روسیه تاسیس می شود. 
وی گفت: بازار کاالیی روس��یه که ب��ه دلیل تحریم های 
غرب به وجود آمده، فرصت مناسبی برای حضور اجناس 
ایرانی در این بازار اس��ت. به ویژه اینکه روس ها فهرس��ت 
کااله��ای مورد نیازش��ان را به ایران اع��ام کرده اند. وی 
اظهار کرد: البته مشکاتی در معامله با روسیه وجود دارد 
که مهم ترین آنها تبادالت بانکی اس��ت و به همین دلیل 
می توان در کوتاه مدت از ال سی های داخلی استفاده کرد 
تا در آینده نزدیک بانک ایران و روسیه را تاسیس کنیم. 

تدبیر بانک مرکزی برای کارمزد 
خریدهای خرد در پایانه  فروشگاهی 

ابراهیم حسین نژاد، معاون شرکت پرداخت الکترونیک 
س��امان با بیان اینکه کیف پ��ول الکترونیک ابزار جدیدی 
اس��ت که بانک مرکزی به دنبال توس��عه آن برای پوشش 
خریدهای خرد است، گفت: با توسعه این ابزار الکترونیکی، 
دغدغه بازگش��ت پول نقد برای خریده��ای خرد برطرف 
می ش��ود. وی در خص��وص تعیین کارم��زد برای خدمات 
الکترونیک��ی از جمله تراکنش ه��ای کارت خوان ها اظهار 
ک��رد: تحلیل های مختلفی در خصوص نح��وه اجرا وجود 
دارد که بانک مرکزی در حال جمع بندی این نظرات است. 
وی افزود: یکی از نقدها در خصوص خریدهای خرد است و 
اینکه چرا باید نرخی که برای تراکنش با مبالغ باال پرداخت 
ش��ود به همان میزان باید ب��رای خریدهای خرد هم داده 
ش��ود. معاون ش��رکت پرداخت الکترونیک سامان تصریح 
کرد: وضعیت فعلی به هیچ وجه عادالنه نیس��ت به طوری 
که بانک ها باید از س��ود س��پرده های خود بابت پرداخت 
هزینه تراکنش ها به شرکت های PSP استفاده کنند و در 
این شرایط کسانی که تراکنش کمتری دارند نفع کمتری 

از این مسئله می برند. 

برنامه واگذاری اموال بانک ها به مردم
عل��ی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعام اینکه 
بنگاه های واگذار شده به بانک ها باید به مردم واگذار شود، 
گفت: مجموع��ه ای از تصمیم ها که بتواند عملیات اصلی 
بانکداری را س��ودآور کند، برای بانک ه��ا در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص لزوم 
خروج بانک ها از بنگاه داری افزود: در یک س��ال گذش��ته 
بانک مرکزی بررسی های خوبی انجام داده تا دالیل رفتن 
بانک ها به س��مت بنگاه داری را شناس��ایی و آن را حل و 
فصل کند. رییس مجمع عمومی بانک ها با بیان آنکه یکی 
از دالیل رفتن بانک ها به سمت بنگاه داری عدم سودآوری 
آنها در عملیات اصلی بانکداری است، افزود: مجموعه ای 
از تصمیم ها که بتواند عملیات اصلی بانکداری را سودآور 
کند، برای بانک ها در نظر گرفته ش��ده است. وی با اشاره 
ب��ه اینک��ه در برنامه خ��روج از رکود راه ه��ای متعددی 
برای افزایش س��رمایه بانک ها پیش بین��ی کرده ایم، ابراز 
امیدواری ک��رد که این برنامه ه��ا در مجلس به تصویب 
برسد تا بتوانیم آن را عملیاتی و سرمایه بانک ها را به حد 
نصاب استاندارد بین المللی نزدیک و مشکل کمبود منابع 

را حل و فصل کنیم. 

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

سیدمحمد صدرالغروی

دریچه خبر

اقتصاد چین
شاخص های آسیا را منفی کرد

اظه��ارات وزی��ر اقتص��اد چی��ن مبنی ب��ر افت 
رش��د اقتص��ادی در این کش��ور و ناموف��ق بودن 
سیاس��ت های پول��ی در این کش��ور، موجب افت 

ش��د.  آس��یایی  ش��اخص های 
ش��اخص آسیاپاس��فیک با افت 
0,6 درص��دی روبه رو ش��د، در 
حالی که بورس هنگ کنگ روند 
ش��اخص  درصدی   1,2 نزول��ی 

هنگ سنگ را به ثبت رساند. 

علی بابا، سهامداران 
عمده خود را دور زد

عرضه اولیه س��هام ش��رکت علی بابا، سهامداران 
عمده این ش��رکت را با روند نزولی قیمت س��هام 
 SoftBank مخابرات��ی  ش��رکت  ک��رد.  هم��راه 

به عن��وان یک��ی از س��هامداران 
عم��ده علی بابا ک��ه دارنده یک 
سوم از س��هم این شرکت است 
در پی کاهش تقاضا برای خرید 
سهم، افت 6,1 درصدی را شاهد 

شد. 

لبنان، منفی ترین بورس اعراب
در 7 روز گذشته

ح��رک بورس ه��ای عرب��ی در این دو هفت��ه چندان 
محسوس نبود و به جز بورس قطر، شاخص دیگر بازارهای 
این منطقه، کمتر ازدودرصد نوس��ان داشت. شاخص دو 

ب��ورس کوی��ت و ابوظب��ی بیش 
از یک درص��د افزای��ش را به ثبت 
رساندند. پنج بورس هم روند نزولی 
داشتند و بورس لبنان با کاهش 1,5 
درصدی بدترین عملکرد را به نام 

خود به ثبت رساند. 

فروش خرید نوع ارز 

3169031730دالر امریکا

4106041130یورو

5175051880پوند انگلیس

86008700درهم امارات

1430014500لیر ترکیه

97109910رینگت مالزی

51505400یوآن چین

450600روپیه هند

2326دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال
فروشخریدعنوان

170,000  165,000  سکه یک گرمی
265,000  258,000  سکه ربع
461,000  456,000  سکه نیم

917,500  912,500  سکه طرح جدید
917,000  912,500  سکه بهار آزادی

94,000  92,250  طای 18 عیار گرمی

ادامه روند نزولی دالر و سکه
در معام��ات ب��ازار طا و ارز ن��رخ دالر 3173 تومان 
و س��که تمام بهار آزادی 917 هزار تومان تعیین ش��د. 
در ب��ازار داخلی هر گرم ط��ای 18عیار 94 هزار تومان 
قیمت خورده است. در بازار سبزه میدان، هر قطعه سکه 
طرح قدیم با قیمت 917 هزار و 500 تومان، نیم س��که 
بهار آزادی با قیمت 461 هزار، ربع س��که با قیمت 265 
هزار تومان و سکه یک گرمی با قیمت 170 هزار تومان 

فروخته می شود. 
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5 تجارت و خدمات

تخریب بخشی از بافت تاریخی 
در یکی از قطب های گردش��گری 
کشور، هفته گذشته تا آنجا پیش 
رفت که معاون رییس جمهور در 
اقدامی کم س��ابقه تیمی را برای 
بررسی آن به شیراز فرستاد. ماجرا 
این بود که بخشی از خانه تاریخی 
پورن��واب که در باف��ت تاریخی و 
مح��ور گردش��گری ش��یراز قرار 
گرفته بود، تخریب ش��د. مردم و 
دوس��تداران می��راث فرهنگی به 
این اق��دام معترض ش��دند و کار 
متوقف ش��د. این خان��ه در میانه 
مسیرآرامگاه شاهچراغ تا آستانه 
قرار گرفته اس��ت و براساس طرح 
بین الحرمین باید معابر این مسیر 
بازگشایی شود. طرح بین الحرمین 
پهن��ه ای ب��ه گس��تردگی بافت 
تاریخی ش��یراز را دربر می گیرد؛ 
مح��دوده ای ک��ه مس��یر پرتردد 
گردشگران خارجی و داخلی است. 
تخریب و آسیب به بافت تاریخی 
شیراز در س��ال های اخیر صدای 
اعتراض بسیاری از فعاالن میراث 
فرهنگ��ی و گردش��گری را بلند 

کرده اس��ت. مدیر »خانه فرهنگ 
جاوی��دان« ان ج��ی او، فع��ال 
میراث فرهنگی در ش��یراز درباره 
اثرات ای��ن تخریب  ه��ا می گوید: 
این اتفاقات نه تنه��ا در واقعیت، 
بلکه در ش��ایعات هم ب��ر صنعت 
گردشگری تاثیرگذار است. امین 
طباطبای��ی معتقد اس��ت، زمانی 
که خبر احتمال��ی تخریب حتی 
قبل از واقعه تاثیراتش را می گذارد 
و ممکن اس��ت گردش��گر مقصد 
س��فرش را تغییر دهد. این فعال 
میراث فرهنگ��ی می گوید: اخبار 
و اتفاقات منف��ی فضا و رفتارهای 
نامناس��ب با آث��ار تاریخی فضای 
گردش��گری را آل��وده می کن��د 
و اعتم��اد گردش��گر را از بی��ن 
می ب��رد. طباطبای��ی می افزاید: 
تجربه ما این اس��ت که هر چقدر 
کش��مکش و اتفافات نامناس��ب 
در فضای گردش��گری کمتر بوده 
حض��ور گردش��گر در ش��هرهای 
تاریخی بیشتر ش��ده است.  مدیر 
موسسه گابین ش��رق آسیا که به 
گردشگران خدمات سفر می دهد، 
از زاوی��ه اقتصادی ب��ه ماجرا نگاه 

می کند و معتقد اس��ت باید برای 
رونق گرفت��ن گردش��گری، نگاه 
فرهنگی و اقتصادی را از هم جدا 
کرد.هوش��نگ غفارپور می گوید: 
ش��هر ما اگر یک باف��ت تاریخی 
دارد، باید بدانیم چقدر س��رمایه 
برای نگه��داری آن احتیاج داریم 
و از کجا بای��د آن را تامین کنیم. 
غفار پ��ور می افزاید: م��ا مهارت و 
هنر معرف��ی ابنیه ه��ای تاریخی 
را نداری��م و بخش زی��ادی از آنها 
را از دس��ت داده ای��م، در حال��ی 
ک��ه گردش��گری ب��ر این بس��تر 
ش��کل می گیرد.  این کارشناس 
گردشگری می گوید: گردشگری 
یک صنعت است و تیم اقتصادی 
خودش را می خواهد، اما قبال باید 
یاد بگیری��م از آث��ار تاریخی مان 
حفاظ��ت کنی��م تا گردش��گری 
ش��کل بگیرد، به نظر من صنعت 
گردشگری به ش��کل واقعی هنوز 
شکل نگرفته است.  معاون میراث 
فرهنگی استان فارس، از مخالفان 
تخریب بافت تاریخی اتفاق اخیر 
در ش��یراز را خ��ارج از برنامه این 
اداره عنوان می کن��د و می  گوید: 

بررس��ی بافت تاریخ��ی پیش از 
اج��رای ط��رح بین الحرمی��ن در 
دس��تور کار بوده و پرون��ده خانه 
پورنواب، خانه تخریب ش��ده در 
حال بررسی بود، ما هنوز مجوزی 
ص��ادر نکردی��م، ولی متاس��فانه 
کس��انی در این کار عجله کردند 
و اتفاقی که نمی خواس��تیم افتاد. 
عبدالرضا نصی��ری ادامه می دهد: 
ما دنبال این بودی��م که راهکاری 
پیدا ش��ود و معبر ب��دون تخریب 
آن اثر تاریخی باز ش��ود.  سیاوش 
صابری، مدی��ر کل اداره بافت ها و 
محوطه های تاریخی کش��ور که 
به همراه تیم اعزامی از س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری کش��ور به ش��یراز 
رفته ب��ود به خبرگ��زاری میراث 
فرهنگی گفته است، تخریب خانه 
تاریخی پورنواب ب��ه دلیل ایجاد 
معبر برای هیات ه��ای زنجیرزن 
وعزاداری بوده است. صابری به این 
خبرگزاری گفته بود، ارگان راه و 
شهرسازی برای توسعه شاهچراغ 
و ایجاد معبر برای ای��ن هیات ها 
20 متر از این بافت را در روزهای 

سه ش��نبه و چهارش��نبه گذشته 
به طور ش��بانه و با ضرب و ش��تم 
حامیان و نیروهای یگان حفاظت 
میراث فرهنگ��ی تخری��ب کرده 
اس��ت. به گفته این مقام مسئول 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری در جلسه های 
سیاست گذاری و برنامه ریزی در 
این ط��رح توس��عه ای، تصمیمی 
برای تخری��ب این خان��ه و دیگر 
بناهای تاریخی گرفته نشده بود. 

مدی��ر کل اداره بافت ه��ا و 
محوطه ه��ای تاریخ��ی کش��ور 
معتقد است، توس��عه نامتوازن و 
تفکر غالب کس��ب درآمد ناپایدار 
در زندگی اجتماعی باعث ش��ده، 
ش��اهد تخری��ب در بافت ه��ای 

تاریخی- فرهنگی باشیم. 
ب��ه گفته محمدج��واد عباباف، 
مدی��ر کل حراس��ت س��ازمان 
می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری کش��ور  شناسایی 
عامالن ضرب و شتم ماموران یگان 
حفاظت در جلوگیری از تخریب 
خان��ه تاریخی پورن��واب در حال 

پیگیری است. 

بافت تاریخی شیراز باز هم زخمی شد

تخریب بافت تاریخی، تهدیدی برای صنعت گردشگری
آغاز بیمه دندانپزشکی جمعیت 

زیر۱۴سال فقط در ۳ استان
بسته خدماتی بیمه دندانپزشکی برای جمعیت زیر 14 
سال کشور که بنا بود تا پایان شهریور در سراسر کشور اجرا 
شود، در سه استان گیالن، گلستان و اردبیل عملیاتی شده 
است و وزارت بهداشت تالش می کند تا این بسته خدماتی 

را در دیگر شهرها و نقاط کشور نیز اجرایی کند. 
معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران 
ضمن بیان این نکته گفت: براس��اس تفاهم انجام گرفته 
بین سازمان بیمه س��المت و وزارت بهداشت درخصوص 
اجرای بس��ته خدماتی بیمه دندانپزشکی برای جمعیت 
زیر 14 س��ال کش��ور تا پایان ش��هریور، وزارت بهداشت 
درخصوص اجرای این بسته در تمام نقاط کشور به صورت 

یکسان عمل نکرده است. 
دکتر محمد جواد کبی��ر ادام��ه داد: در تفاهمی که با 
وزارت بهداش��ت انجام دادیم عملیاتی ش��دن این بسته 
خدمتی برای جمعیت س��نی 5 تا 14 س��ال که ریس��ک 
آسیب دندان در آنها باالس��ت در اولویت قرار گرفت و بنا 
بود تا پایان شهریور در تمام کشور اجرایی شود اما تاکنون 
این بس��ته در مناطقی که امکانات مورد نیاز را در اختیار 
داشته اجرا شده است و وزارت بهداشت تالش می کند تا 
این بس��ته خدمتی را نیز در دیگر شهرها و مناطق کشور 
عملیاتی کند.  وی افزود: این بسته خدمتی در استان های 

گیالن، گلستان و اردبیل در حال اجراست. 
معاون بیمه خدمات س��المت س��ازمان بیمه سالمت 
با اش��اره به اختصاص 88 میلیارد تومان برای اجرا شدن 
بسته خدمتی بیمه دندانپزشکی خاطرنشان کرد: اجرای 
کامل این طرح به زم��ان و برنامه ریزی نیاز دارد و تاکنون 
موضوعاتی مانند تعداد دندانپزشک مورد نیاز، تجهیزات، 
یونیت و رفع ایراد دستگاه های خراب مانع از اجرای کامل 
این طرح شده است بنابراین عملیاتی شدن این بسته به 
زمان و برنامه ریزی نیاز دارد و الزم به ذکر اس��ت تاکنون 
چندین بار وعده اجرای سراسری این طرح داده شده اما 

هنوز محقق نشده است. 

با لغو تحریم بانک مرکزی
 واردات کاالهای اروپایی

افزایش می یابد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگان��ی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی ایران گفت: لغو تحریم بانک مرکزی توسط 
اتحادیه اروپا به واردات کاالهای اروپایی به ویژه کاالهای 

اساسی و داروها کمک می کند. 
ابوالحسن خلیلی در گفت وگو با ایس��نا با اشاره به لغو 
تحریم بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا به بیان فاز جدید 
تجارت ایران و اروپا پ��س از لغو تحریم های بانک مرکزی 

توسط اتحادیه اروپا پرداخت. 
خلیلی افزود: لغ��و این تحریم ها به ص��ادرات و واردات 
کمک فراوان��ی می کند و اثرات آن در واردات مش��هودتر 
خواهد بود زیرا بخش اعظم تج��ارت ایران و اتحادیه اروپا 
واردات کااله��ای اولیه صنعتی و قطعات یدکی اس��ت و 
لغو این تحریم ها به افزایش ای��ن واردات کمک می کند، 
البته اولویت تجاری به کاالهای اساس��ی و داروها مربوط 
می شود. تحریم های امریکایی هنوز برای تجارت بعضی از 

کاالها مثل نفت و پتروشیمی تاثیرگذار است. 
این عضو ات��اق بازرگانی ای��ران اظهار ک��رد: تحریم ها 
پله پله به وجود آمدند و لغو آنها نیز به صورت پله ای صورت 
می گیرد. مهم ترین نکته ای که باید به آن توجه شود این 
اس��ت که بانک های عامل ایران بتوانند مقدمات تبادالت 
تجاری با بانک های اروپای��ی را فراهم کنند. لغو تحریم ها 
نشان دهنده پیشروی در مذاکرات است و به زودی نتایج 

بهتری حاصل می شود. 

قرار است شبکه گردشگری در 
مشهد و اصفهان راه اندازی شود

شهردار اصفهان با اشاره به توسعه گردشگری اصفهان 
گفت: در حال حاضر احداث 28 هتل درخواس��ت ش��ده 
است، زیرا شهرداری در مدت سه سال هیچ عوارضی برای 

هتل سازی دریافت نمی کند. 
س��یدمرتضی س��قائیان نژاد با بیان اینکه اخیرا شاهد 
افزایش توریست در اصفهان هستیم، افزود: در صورتی که 
مذاکرات در نیویورک به نتیجه برس��د، اصفهان می تواند 
در توسعه گردش��گری و صنعت توریسم حرکت آفرینی 
کند. وی با اشاره به اینکه تمامی هتل ها در شش ماه آخر 
سال رزرو هس��تند، تصریح کرد: الزم است بستر توسعه 

گردشگری را در شهر اصفهان فراهم کنیم. 
ش��هردار اصفه��ان با بی��ان اینکه قرار اس��ت ش��بکه 
گردشگری در مشهد و اصفهان راه اندازی شود، خاطرنشان 
کرد: مذاکراتی برای ایجاد شبکه گردشگری در اصفهان 
در حال انجام است، اما شرایط اولیه آن آرامش و تعامل در 

سطح ملی و بین المللی است. 

 در مناطق مرزی
منطقه آزاد ایجاد خواهد شد

مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد، 
با بیان اینکه یکی از برنامه های مهم دولت، ایجاد مناطق 
آزاد جدید در مناطق مرزی کشور است، گفت: در راستای 
اجرای این برنامه، در س��فر اس��تانی رییس جمهوری به 
اس��تان خراس��ان رضوی، بررس��ی مناطق اینچه برون، 
لطف آباد و دوغارون برای تاس��یس منطقه آزاد جدید در 

دستور کار قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، اکبر ترکان ایجاد مناطق آزاد جدید در 
مرزها را در راس��تای برقراری مبادالت تجاری و صنعتی 
با همس��ایگان ارزیابی کرد و افزود: داشتن روابط نزدیک 
با همس��ایگان، اقدامی اس��ت که دش��منان نمی توانند 
روی آن تاثیر بگذارند. مش��اور رییس جمهوری با اش��اره 
به ابالغ سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی و نقش تاثیرگذار 
مناطق آزاد کش��ور در اجرایی شدن این سیاست ها، یکی 
از راهبردی تری��ن محوره��ای اقتصاد  مقاومت��ی را برای 
مناطق آزاد کشور  برقراری رابطه مطلوب با همسایگان و 

کشورهای همجوار عنوان کرد.

ارزش تجارت چمدانی 9/68 درصد 
رشد یافت

ارزش تج��ارت چمدان��ی در چه��ار ماه��ه ابت��دای 
نخس��ت س��ال 93 در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال 
 قبل حاک��ی از افزای��ش 9.68 درص��دی ارزش تجارت 

چمدانی است. 
25میلیون و 598 هزار دالر کاال  در چهار ماهه نخست 
س��ال 93 از طریق تجارت چمدانی از گمرکات مرزی به 
کشور های CIS )کشورهای مس��تقل مشترک المنافع( 
ارس��ال ش��ده که این رقم حدود 0.24 درص��د از ارزش 
کل ص��ادرات کش��ور را تش��کیل می ده��د. در چه��ار 
ماهه نخس��ت س��ال 1392 صادرات از طری��ق تجارت 
چمدانی 23 میلی��ون و 338 هزار دالر ب��وده که معادل 
 0.23 درص��د از ارزش کل ص��ادرات کش��ور را ش��امل 

شده است. 
در ای��ن مدت گم��رک آس��تارا ب��ا اختص��اص هفت 
میلی��ون و 119 ه��زار دالر ی��ا 27.81 درص��د از ارزش 
تجارت چمدان��ی رتب��ه اول، گمرک جلفا ب��ا اختصاص 
چه��ار میلی��ون و 747 ه��زار دالر ی��ا 18.45 درصد از 
ارزش تج��ارت چمدانی رتب��ه دوم، گمرک بیله س��وار با 
اختصاص س��ه میلیون و 259 هزار دالر یا 12.73 درصد 
 از ارزش تجارت چمدانی رتبه س��وم را به خود اختصاص 
داده اس��ت.  در مدت مش��ابه س��ال قبل گمرک آستارا 
با اختص��اص پنج میلی��ون و 957 ه��زار دالر ی��ا 25.5 
درصد رتب��ه اول، گم��رک باجگیران ب��ا اختصاص پنج 
میلی��ون و 251 ه��زار دالر ی��ا 22.5 درصد رتب��ه دوم و 
گمرک پلدش��ت با اختصاص س��ه میلی��ون و 837 هزار 
 دالر ی��ا 16.44 درصد رتبه س��وم را به خ��ود اختصاص 

داده بودند. 
این گزارش حاکی از آن است که در چهار ماهه نخست 
س��ال 93 صادرات چمدان��ی از لح��اظ ارزش از گمرک 
پلدش��ت دارای کاهش 92.47 درصدی، گمرک منطقه 
آزاد بندر انزلی، دارای کاه��ش 87.05 درصدی، گمرک 
باجگیران دارای کاهش 67.8 درصدی و گمرک سرخس 
دارای کاهش 19.38 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 

92 بوده است. 

تجارت  بیمه 

واردات 

خبر استانی 

مناطق آزاد 
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مینوگله 

قوانین جدید عربستان شامل حجاج ایران نمی شود
روز گذشته خبری در پورتال رسانه ای سازمان حج و زیارت قرار گرفت که به دنبال آن وزیر حج 
عربستان از تصویب قوانین جدید در این وزارتخانه خبر داده بود. به گفته او هر زائر تنها یکبار اجازه  

انجام مناسک حج تمتع را دارد و تا پنج سال این فرد نمی تواند حج مجدد به جا آورد.
به گزارشCHN، اگرچه به دنبال این قانون، معاون حج و زیارت ایران اعالم کرد این قانون 
شامل ایران و حتی بسیاری از کشورهای مسلمان نمی ش��ود اما آن گونه که در خبرها آمده 

ماجرا متفاوت از آن چیزی است که مقامات ایران می گویند.
به گفته وزیر حج عربستان، یکی از دس��تورات و قوانینی که با این طرح های توسعه همراه 
شده، طرح »راه درس��ت، حج با مجوز« اس��ت که بر عدم تکرار حج تا پنج سال از زمان ادای 
مناسک )هر کس مناسک حج به جا آورد تا پنج سال بعد حق تکرار آن را ندارد( تاکید می کند 

تا فرصت ادای مناسک حج برای همه فراهم شود.
ناصر خدرنژاد، معاون حج و زیارت سازمان حج و زیارت که اینک در مکه به سر می برد در 
گفت وگو باCHN، درباره اج��رای این قانون برای حجاج ایرانی گف��ت: »این قانون مختص 
حجاج کشور عربستان است، حتی اگر برای ایران هم قابل اجرا باشد این پنج سال 10 یا 15 
سال طول خواهد کشید. به عبارتی کسانی که در تشرف به حج هستند در مدت زمان طوالنی 

می توانند مشرف شوند. به گفته او، این قانون شامل ایرانی ها نمی شود.
معاون حج و زیارت در ادامه با اشاره به اینکه ما ممنوعیتی برای کسانی که با فیش آزاد به 
حج مشرف می شوند نداریم، افزود: »ممکن است فردی یک بار حج تمتع رفته و مناسک حج 
را به جا آورده باشد و در کمتر از پنج سال آینده هم دوباره فیش آزاد خریداری کرده و به حج 

مشرف شود در این صورت سازمان حج و زیارت برای آن ممنوعیتی ایجاد نمی کند.«
او با بیان اینکه همه چیز در بهترین شکل خود در اختیار زائران قرار گرفته است، افزود: »با 
مجموعه 138 پرواز انجام شده تاشب گذشته )30 شهریورماه( 46 هزار ایرانی وارد عربستان   

و از این تعداد 18 هزار زائر به طور مستقیم به مکه  مکرمه مشرف شدند.
 وی تعداد پروازهای با تاخیر باال را چهار مورد از ایستگاه های ارومیه، اهواز، اصفهان و تهران 

و میانگین تاخیر ها را 22 دقیقه اعالم کرد.

 دستورالعمل جدید حق بیمه قراردادهای 
تحقیقاتی - پژوهشی اعالم شد

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهش��ی تدوین و از سوی وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به وزارتخانه های بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات 

وفناوری اعالم شد. 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قراردادهای 
تحقیقاتی و پژوهشی که با یک یا چند نفر به صورت دسته جمعی )اشخاص حقیقی( منعقد 
می شود و اسامی تمام افراد در متن قرارداد به عنوان پیمانکار درج شده باشد و عملیات پیمان 
با تایید واگذارنده کار منحصرا توسط شخص یا اشخاص مذکور انجام شود، واحدهای بیمه ای 
باید بدون اعمال هرگونه ضریب و محاس��به و مطالبه وجهی بابت ح��ق بیمه قرارداد مفاصا 

حساب ماده 38 قانون تامین اجتماعی را بابت قرارداد مزبور صادر کنند. 
براساس این دس��تورالعمل در مواردی که قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه ها، 
پژوهش��گاه ها، مراکز و موسس��ات پژوهش��ی دولتی و غیر انتفاعی و مراکز وابس��ته که فاقد 
شخصیت حقوقی مس��تقل هس��تند و به عنوان مجری و پیمانکار منعقد می شود و کارکنان 
آن مشمول قانون حمایتی خاص به غیر  از تامین اجتماعی هستند، واحد بیمه ای باید بدون 
اعمال هرگونه ضریب و محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد، مفاصا حساب ماده 

38 قانون تامین اجتماعی را بابت قرارداد مزبور صادر کند. 
براساس این دستورالعمل در خصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده با اشخاص 
حقوقی به عنوان مجری، در صورتی که مجری دارای مجوز فعالیت تحقیقاتی و پژوهش��ی از 
وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی باشد، باید با 
اخذ تعهد بازرسی از دفاتر قانونی و به ش��رط عدم بدهی قطعی یا تقسیط آن، مفاصا حساب 

مربوط صادر شود. 
همچنین، در صورت وجود ابهام در تشخیص تحقیقاتی و پژوهشی بودن قرارداد باید مراتب 

از وزارتخانه های مذکور استعالم و برابر نظریه یاد شده اقدام شود. 
همچنین براساس این دستورالعمل در مواردی که اشخاص حقوقی مجوز مذکور ندارند یا 
فاقد دفاتر قانونی هستند، چنانچه برابر گواهی واگذارندگان کار در قرارداد از رایانه، نرم افزار 
و سیستم های سخت افزاری و غیره استفاده شود، در کل مکانیکی محسوب شده و حق بیمه 
متعلقه وفق ماده دوم مصوبه مورخه 70/1/24 شورای عالی تامین اجتماعی و به ماخذ 7درصد 

محاسبه و مطالبه می شود. 



عمران و مسکن6

»قانون جام��ع مالیاتی وجود 
ندارد که بخواهیم به اخذ مالیات 
بر عایدی مسکن اصراری داشته 
باش��یم« این توضیحی بود که 
ایرج ندیمی، عضو کمیس��یون 
اقتصادی مجل��س در گفت وگو 
با »فرصت ام��روز« آن را دلیل 
اصلی مخالفت با وضع مالیات بر 

عایدی مسکن اعالم کرد. 
در  مجل��س  نماین��دگان 
جریان بررس��ی کلی��ات الیحه 
ی��ک فوریت��ی اص��الح قانون 
مالیات ه��ای مس��تقیم با ۱۲۷ 
رأی مواف��ق، ۵۷ رأی مخال��ف 
و ۱۹ رأی ممتن��ع از مجم��وع 
۲۲۲ نماینده حاضر با پیشنهاد 
حذف بند ۱۷ این الیحه موافقت 
کردند. موافقت با رد این الیحه 
آن هم ب��ا دو براب��ری رأی های 
موافق نس��بت به مخالف نشان 
می دهد که مجل��س هم به این 
نتیجه رسیده است که سازمان 
امور مالیات��ی نمی تواند از پس 
اخذ مالیات بر عایدی مس��کن 
برآی��د.  در حال��ی ک��ه هن��وز 
پرونده چگونگی اخ��ذ مالیات 
بر خانه ه��ای خال��ی روی میز 
مسئوالن سازمان امور مالیاتی 
ب��از اس��ت و هن��وز راه��کاری 
شناس��ایی  ب��رای  مطمئ��ن 
خانه های خالی از سکنه و وضع 
مالیات برای آن پیدا نکرده اند، 
مجلس��ی ها تکلی��ف مالیات بر 
عایدی مسکن را روشن کردند 
و طبق قرار مجلس��ی ها؛ از این 
پس نق��ل و انتق��ال خانه بدون 

اخذ مالیات انجام می شود. 
در حال��ی ک��ه مجلس��ی ها 
می گویند: این اق��دام حرکتی 
برای حمایت از بخش مس��کن 
ب��ود، برخ��ی از کارشناس��ان 
معتقدن��د مالی��ات ب��ر عایدی 
می توانس��ت دالالن ب��ازار را 
کنت��رل کن��د و مس��کن را در 
چارچ��وب کاالی��ی اجتماعی 
حف��ظ کند، ام��ا با ح��ذف این 
مالیات که چیزی حدود س��ه تا 
پنج درصد از مبلغ هزینه توافق 
شده خریدوفروش مسکن بود؛ 
داللی در بازار افزایش می یابد. 

چیزی حذف نشده 
مالیات را وضع نکردیم 

بهارس��تانی ها در بررس��ی 
کلی��ات الیح��ه ی��ک فوریتی 
اص��الح قان��ون مالیات ه��ای 
مس��تقیم بر حذف بند ۱۷ این 
الیحه به توافق رسیدند.  بندی 
که مالی��ات ب��ر نق��ل و انتقال 
امالک را حذف می کرد و از این 
پس خریداران و فروش��ندگان 
بدون اینکه مالیات��ی بپردازند 
می توانن��د معامل��ه کنند. ایرج 
ندیم��ی، عض��و کمیس��یون 
اقتصادی مجل��س در گفت وگو 
با »فرصت ام��روز« درباره این 
تصمی��م مجلس، گفت: ش��اید 
در ظاهر موضوع حمایت از بازار 
مسکن مطرح ش��ود، اما دلیل 
اصلی این است که طرح و قانون 

جامع مالیاتی ای وجود ندارد که 
بخواهیم بر اخذ این نوع مالیات 

تاکیدی داشته باشیم. 
وی ادام��ه داد: موض��وع اول 
این بود که زیرساخت های این 
اقدام را نداشتیم و بحث شیوه، 
نتیجه و زمان اجرا مطرح ش��د، 
وقتی نه ش��یوه ای وجود داشت 
و نه نتیج��ه ای، بنابراین اجرای 
این قانون ب��رای دولت هزینه زا 
بود. دقیقا موضوع دوم این بود 
که باید در این شرایط مدیریت 
هزینه انجام می شد و منطقی آن 
بود که در این شرایط از اجرای 

این بند صرفه نظر می کردیم. 
ندیمی با تاکی��د بر اینکه بند 
۱۷ حذف نشده، گفت: توافقی 
بر ح��ذف مالی��ات عای��دی بر 
مس��کن نداش��ته ایم، بلکه این 
بند فقط در ب��ازه زمانی ای که 
قانون طرح جامع مالیاتی کامل 
ش��ود، وضع و اعمال نمی شود 
و احتمال برگش��ت این مالیات 

در حوزه امالک به یقین وجود 
دارد. 

این عضو کمیسیون اقتصادی 
ادامه داد: مش��کل این است که 
در حال حاضر دولت توان اجرای 
این بند قانونی را ن��دارد و ثبت 
اسناد نمی تواند اطالعات کاملی 
در اختیار سازمان امور مالیاتی 
بگذارد تا این سازمان هم بتواند 
معام��الت را شناس��ایی کند و 
برای نقل و انتق��االت بعدی آن 

مالیات وضع کند. 
حذف بند 17 تاثیری در 

بازار ندارد
هر چن��د گفت��ه می ش��ود، 
مجلس ب��ا عدم وض��ع مالیات 
عای��دی بر مس��کن، ُمس��کنی 
برای ح��ال آش��فته و در رکود 
رفته تجویز کرده، اما عده ای از 
کارشناسان هم معتقدند، قبل 
از این تصمی��م مجلس، بند ۱۷ 
زیاد هم جدی گرفته نمی شد. 
ندیم��ی در ای��ن ب��اره گف��ت: 

نمی توانیم چنین ادعایی داشته 
باش��یم که با کنار گذاشتن بند 
۱۷ اصالح قان��ون مالیات های 
مس��تقیم، تاثیر فوری در بازار 
مسکن ایجاد می شود. به یقین 
تاثیر آن جزی��ی و در بلند مدت 

خود را نشان می دهد. 
همچنی��ن محم��د ماف��ی، 
کارشناس مس��کن و متخصص 
بازاریابی در ح��وزه ملک درباره 
تاثیر موافق��ت مجلس با حذف 
مالی��ات عای��دی ب��ر مس��کن 
گفت: در واق��ع دولت برای اخذ 
این مالیات ابزاری نداش��ت که 
بخواهد آن را دنبال کند و اجرای 
این قان��ون جز هزین��ه چیزی 
ب��رای دولت نداش��ت. بنابراین 
منطقی ترین تصمیم این بود که 
در راستای سیاست های خروج 
رکود از بازار مس��کن نسبت به 

حذف این مالیات اقدام کند. 
وی با تاکید ب��ر اینکه اجرای 
این قان��ون به دولت خس��ارت 

وارد می ک��رد، ادام��ه داد: ت��ا 
زمانی که قان��ون جامعی برای 
اخذ مالیات نداشته باشیم، ابزار 
اجرای��ی آن هم وج��ود ندارد، 
بنابرای��ن عملیاتی نمی ش��ود. 
نه مالیات عایدی بر مس��کن و 
نه مالی��ات بر خانه ه��ای خالی 
 هیچ کدام اب��زاری ب��رای اجرا 
ندارند.  مافی با اش��اره به تاثیر 
حذف این مالیات در بازار مسکن 
گفت: پیش از این هم این قانون 
قابلیت اجرا شدن نداشت تا حاال 
هم که حذف شده تاثیری داشته 
باشد. تنها تاثیری که دارد این 
اس��ت ک��ه اف��راد می توانند به 
راحتی یک ملک را چندین بار 

بفروشند. 

مشکل مسکن با حذف 
مالیات حل نمی شود 

این روزها که سیاس��ت های 
مس��کنی دول��ت م��ورد انتقاد 
کارشناس��ان ق��رار می گی��رد، 
گوی��ا ح��ذف مالی��ات عایدی 
بر مس��کن را هم ک��ه دولت در 
راستای حمایت از بخش مسکن 
عن��وان می کند نتوانس��ته نظر 
کارشناسان را به خود جلب کند. 
بیت اهلل ستاریان، در گفت وگو با 
»فرصت امروز« درباره تاثیر این 
تصمیم مجلس گفت: مش��کل 
بازار مس��کن این مالیات س��ه 
تا پن��ج درصدی نیس��ت، بلکه 
ناهمخوان��ی سیس��تم عرض��ه 
و تقاض��ا اس��ت.  وی ادامه داد: 
اگر دولت بتوان��د کفه عرضه را 
سنگین تر از تقاضا کند آن وقت 
مشکل مسکن هم حل می شود. 
در واق��ع، باید بخ��ش تولید از 
معافیت های مالیاتی برخوردار 
شود تا سرمایه گذاران به سمت 

این بازار جذب شوند. 

دالیل موافقت مجلس با حذف اخذ مالیات بر عایدی مسکن 

قانونی که قابل اجرا نبود، وضع نشد 
 تامین مسکن كم درآمدها

با مدل گام به گام
اتحادی��ه  ریی��س 
مشاوران امالک تهران 
با بیان اینک��ه دولت با 
تنها یک سیاست خاص 
همچون مسکن مهر یا 
مسکن اجتماعی، قادر 
به تامین نیاز مس��کن 
دهک ه��ای کم درآمد 
نخواهد بود، شیوه تجربه شده سایر کشورها در این بخش 

را به مسئوالن پیشنهاد کرد.
به گ��زارش ایلنا، حس��ام عقبای��ی گف��ت: در خیلی از 
کشورها، دولت ها از مدل »گام  به گام« برای پاسخ به نیاز 
مسکن اقشار هدف )خانوارهایی که جزو سه تا چهار دهک 
اول جامعه هستند( استفاده می کنند به طوری که، در گام 
اول با اختصاص تسهیالت مسکن اجاره ای، وضعیت حاد 
این گروه تحت کنترل قرار می گیرد و در گام های بعدی با 
تقویت قدرت اولیه پس انداز در آنها، شرایط خرید مسکن 

و ارائه مسکن  مالکیتی برای آنها فراهم می شود.
عقبایی، از وزارت راه وشهرس��ازی خواس��ت، نخستین 
برنامه و سیاس��ت اجرایی برای تامین مسکن دهک های 
نیازمن��د در قالب واگذاری پنج س��اله مس��کن اجاره ای، 
عملیاتی شود. رییس اتحادیه مش��اوران امالک تهران با 
تاکید بر اینکه دولت تنها با یک فرمول نمی تواند مشکالت 
بازار مسکن را حل کند، گفت: دولت باید شرایطی را فراهم 
کند که دهک های کم درآم��د جامعه به صورت گام به گام 

بتوانند صاحب خانه شوند.

 سرمایه گذاران فرانسوی
از بندر شهید رجایی بازدید كردند

یک گروه سرمایه گذاری فرانس��وی در جریان سفر به 
اس��تان هرمزگان، از دروازه طالیی اقتصاد ایران بازدید و 
آمادگی خود را برای س��رمایه گذاری در بزرگ ترین بندر 

تجاری کشور اعالم کرد.
به گزارش مانا، نمایندگان ش��رکت فرانسوی هلدینگ 
»بلوره« که سابقه س��رمایه گذاری در کشورهای ساحلی 
غرب افریقا و منطقه جنوب ش��به قاره هند را در کارنامه 
خود دارد، با حضور در بندرش��هید رجای��ی از امکانات و 
قابلیت های منطقه ویژه اقتصادی این بندر، اس��کله های 
چهل گان��ه آن و تجهی��زات تخلی��ه و بارگی��ری کاال در 

بزرگ ترین بندر تجاری ایران بازدید کرد.
اراض��ی پش��تیبانی، ترمینال ه��ای ۱ و ۲ کانتین��ری، 
ترمینال های جنرال کارگو )کاالهای متفرقه و عمومی(، 
همچنین اراضی ۲00 هکتاری )محوطه های انبار و دپوی 
مواد معدنی صادراتی( و بندر نفتی خلیج فارس از جمله 
بخش هایی بود که مورد بازدید این هی��ات خارجی قرار 

گرفت.
این گروه س��رمایه گذاری فرانس��وی که ب��ا هماهنگی 
فی مابین شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه 
اقتصادی و سازمان بنادر و دریانوردی به استان هرمزگان 
سفر کرده بودند، در یک نشست مشترک با مدیران ارشد 
حوزه عملیاتی بندر ش��هید رجایی به بح��ث وتبادل نظر 
پرداختند و از نزدیک با ظرفیت های موجود در این بندر به 
منظور یافتن نقاط همکاری و سرمایه گذاری آشنا شدند.

در بخ��ش جمع بن��دی این نشس��ت، نماین��ده هیات 
سرمایه گذار فرانسوی ضمن قدردانی از همکاری سازمان 
بنادر و دریانوردی برای ترتی��ب دادن این برنامه بازدید، 
آمادگی ش��رکت متبوع خود را برای س��رمایه گذاری در 

بزرگ ترین بندر تجاری ایران اعالم کردند.

 برگزاری ششمین كنفرانس ملی 
روز بتن 

ریی��س هیات مدی��ره انجمن بت��ن ای��ران از برگزاری 
دوازدهمی��ن همای��ش روز بت��ن و شش��مین کنفرانس 
ملی روز بتن با هم��کاری مرکز تحقیقات راه، مس��کن و 

شهرسازی خبر داد.
به گ��زارش ایرنا، هرم��ز فامیل��ی، ه��دف از برگزاری 
این همای��ش را ارتقای کیفی��ت بتن ایران و اس��تفاده از 
نقطه نظ��رات متخصص��ان و اعضای انجمن بت��ن ایران، 
اساتید، دانشجویان و سایر دست اندرکاران این صنعت در 

حوزه ساخت و ساز کشور عنوان کرد.
وی تصریح کرد: ۱6 مهرماه هر س��ال به عنوان روز بتن 
نام گذاری شده و این روز فرصت بس��یار مناسبی است تا 
اطالعات عموم مردم و تمام دست اندرکاران در استفاده 

از بتن به روز شود.

 قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
ارزان شد

بازار اوراق تسهیالت مس��کن در روزجاری، شاهد افت 
قیمت بود و هر ورقه تس��هیالت مسکن ش��هریور ۹۳ با 
۴.۸ درصد کاهش ۹۳۷ هزار و ۵۷ ریال قیمت خورد.  به 
گزارش تسنیم، در آخرین روز معامالتی تابستان امسال 
شاخص فرابورس با 6.۲ واحد رشد به عدد ۸۱6.0۲ واحد 
رس��ید و س��هامداران در ۱۱ ه��زار و ۳۳0 نوبت ۱۱۷.۴ 
میلیون ورقه ب��ه ارزش ۸۹0 میلیارد ریال را دادوس��تد 
کردند. همچنین بانک خاورمیانه با معامله ۱0.۷ میلیون 
سهم بیشترین حجم معامالت را از آن خود کرد و پس از 
آن مبادله ۲.6 میلیون سهم سرمایه گذاری مسکن تهران 

در رتبه دوم قرار گرفت.

سنتی سازی گران تر، اما محبوب تر 

در جوامع امروزی در کشورهای توسعه یافته و در حال 
توسعه انبوه س��ازی بدون صنعتی سازی معنا ندارد. در 
ای��ران هم با توج��ه به تاکید دول��ت در افزایش میزان 
عرض��ه در مدت زم��ان کوتاه، صنعتی س��ازی می تواند 
بهتری��ن انتخاب پیش روی انبوه س��ازان و متولیان امر 

باشد. 
به یقین صنعتی س��ازی در مقایس��ه با سنتی سازی به 
معن��ای واقعی مقرون به صرفه تر اس��ت، اما از آنجا که 
در سنتی سازی هم از رعایت استانداردها فاکتور گرفته 
می شود، هزینه س��اخت کاهش می یابد، این در حالی 
اس��ت که اگر ساخت و ساز به شیوه سنتی رعایت شود، 

بسیار گران تر از صنعتی سازی است. 
معتقدم، صنعتی سازی با توجه به کیفیتی که از خود به جا 
می گذارد، بسیار به صرفه تر از صنعتی سازی است، اما این 
به صرفه بودن خود را در بقای ساختمان و عمر بلند خود 
نشان می دهد. در حالی که ساختمان های سنتی بیشتر از 
۳0 سال عمر نمی کنند، عمر ساختمان های صنعتی ساز 

به ۷0 تا ۸0 سال هم می رسد. 
از دیگر مزایای صنعتی سازی صرفه جویی انرژی است، 
به یقین در ساخت و س��ازهای صنعتی چیزی با عنوان 
پرت��ی حرارتی و برودت��ی وجود ندارد ام��ا وجود این 
پرتی ها در سنتی س��ازها اجتناب ناپذیر اس��ت. با وجود 
پیدایش صنعتی سازی و ورود بیش از پنج متد و مدل 
صنعتی سازی به ایران از چندین سال گذشته اما هنوز 
صنعتی سازی مورد پسند انبوه سازان و مصرف کنندگان 
قرار نگرفته زیرا فرهنگ خانواده های ایرانی ریش��ه در 
سنت ها دارد و اینکه بین زندگی چند خانواده دیواری 

مشترک بنا شود، هضم نشده است. 
هر چن��د ردپای صنعتی س��ازی را می ت��وان در پروژه 
مس��کن مهر پرند پیدا کرد، اما معتقدم شاید ۱۵ سال 
دیگ��ر مردم کش��ورمان صنعتی س��ازی را بپذیرند و از 
آن اس��تقبال کرده و صنعتی س��ازی در ایران را بومی 
کنند. خوشبختانه در کش��ورمان هم مصالح مورد نیاز 
صنعتی س��ازی وجود دارد و هم تکنولوژی پیاده سازی 
مدل ها و روش های مطبوع با جغرافیای کش��ورمان که 
از چند س��ال گذش��ته وارد شده است که در این میان 
شاید خأل یک اجبار برای ورود انبوه سازان به این مقوله 

احساس می شود.  

دستور رییس جمهور برای ممنوعیت 
ساخت و ساز در بوستان مادر

رییس جمهور در پاس��خ به نامه وزیر راه و شهرس��ازی 
در مورد گزارش ساخت وس��از غیر مجاز در بوستان  مادر 
دستور داد تا وزیر کشور، سازمان محیط زیست و شورای 
ش��هر تهران، تمامی اقدامات الزم را انجام دهند تا حقوق 
مردم تضییع نشود و از ساخت وساز غیرمجاز در این عرصه 

جلوگیری به عمل آید.
به گزارش روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، عباس 
آخوندی رییس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور 
در پی اجرا نش��دن مصوبه تیرماه این نهاد که »دس��تور 
توقف ساخت وساز در بوستان مادر« را به شهرداری تهران 
تکلیف کرده ب��ود، به تازگی در نام��ه ای به رییس جمهور 
گزارش مبس��وطی از وضعیت این پ��روژه به عنوان نماد 
تغییرکاربری و ص��دور مجوزهای مغایر ب��ا ضوابط طرح 

جامع تهران، ارائه کرد.
بنابر این گزارش، حس��ن روحانی در پاسخ به نامه وزیر 
راه و شهرسازی، با پی نوشت در ذیل این نامه دستور داد: 
»وزیر محترم کشور، سازمان محیط زیست و شورای شهر 
تهران تمامی اقدام��ات الزم را انجام دهند تا حقوق مردم 
تضییع نش��ود و از ساخت وس��از غیرمجاز در این عرصه 

جلوگیری به عمل آید.«
براین اس��اس، معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد: 
شورای عالی شهرسازی و معماری دستور مشخص برای 
توقف همه فعالیت های ساختمانی در فضای سبز پارک نور 
)مادر( را صادر کرده و اصرار بر ادامه فعالیت را از مصادیق 
تخلف و مس��تلزم پیگی��ری حقوقی از جان��ب دبیرخانه 

شورای عالی است.

یادداشت

شهر

خبر

نما
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وزارت راه و شهرسازی در چند سال اخیر بارها اعالم کرده، چنانچه بیشتر از ۴0 درصد 
نمای ساختمان شیش��ه ای باشد، پروانه ساخت برای آن صادر نمی ش��ود، اما با وجود این 
مصوبه همچنان س��لیقه انبوه س��ازان ساخت و س��ازها با نماهای شیش��ه ای است، عالوه 

براین، نم��ای چندین س��اختمان مرتبط با وزارت راه وشهرس��ازی هم با ای��ن مصوبه در 
 تضاد اس��ت که س��اختمان راه آهن در انتهای خیاب��ان افریقا بارزترین نمون��ه نقض این

 مصوبه است.

نگاه احمد توكلی به مالیات مسکن 

عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسالمی با تشریح دالیل 
ضرورت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن تاکید کرده، وضع 

این مالیات خاصیت ضد رکود و تورمی دارد. 
احمد توکلی معتقد اس��ت، مطالعات علمی و تجربیات عینی، 
راه حل مشکل داللی در حوزه مسکن را در وضع مالیات بر عایدی 

حاصل از سوداگری می دانند. 
وی می گوید: خرید مس��کن برای فروش معامله ای چرخش��ی 
است، نه توزیعی، به عبارت فنی ارزش افزوده واقعی - ملی ندارد، 
اگر به طرز موثری سودآوری آن را کاهش دهیم، آن چرخه باطل 
را متوقف س��اخته ایم که راه آن اعمال مالیات اس��ت، ولی اعمال 
مالیات وقتی موثر است که سود سوداگری را به سوی سود کسب 
وکار مولد بکشاند.  حتی اگر نرخ های مالیاتی طوری باشد که سود 
دو بخش برابر ش��ود، باز تاثیر کافی ندارد. زیرا با زحمت و ریسک 
موجود در بخش کسب وکار، جاذبه معامالت بی ریسک و بی دردسر 
سوداگری مسکن بخشی از معامالت چرخشی سوداگرانه را باقی 
می گذارد. با وضع این مالیات کسب سود بی زحمت و بادآورده در 
کل اقتصاد کاهش می یابد و از این طریق نابرابری کم می ش��ود و 
به عدالت نزدیک می شویم و درآمد دولت نیز افزایش می یابد که 
دولت می تواند منابع حاصل از این مالیات را صرف ساخت مسکن 
ارزان قیمت کند. البت��ه دو نکته باید در نظر گرفته ش��ود ۱. بین 
فروش مسکن برای تبدیل به احسن و مقاصد بهره مندی شخصی 
از مسکن و فروش به قصد سوداگری و کسب سود بی دردسر باید 
فرق گذاشت. ۲. وضع و اعمال این مالیات جدید نباید با سرعت و 
شدت باشد تا مردم عادت کنند و زیرساخت ها هم موجود باشد. در 
عین حال، طوالنی شدن زیاد باعث بی اثر بودن راه حل خواهد شد. 

اخذ مالیات از عایدی سرمایه مسکن دوباره 
به مجلس می رود

عضو کمیس��یون عم��ران مجلس با تش��ریح دالی��ل مخالفت 
نماین��دگان با وضع مالیات بر عایدی مس��کن، گف��ت: تعدادی از 
نمایندگان مجلس به دنبال مطرح ش��دن دوباره اخ��ذ مالیات از 
عایدی سرمایه مسکن هستند.  به گزارش تسنیم، علیرضا خسروی 
با بیان اینکه روی دوباره مطرح شدن اخذ مالیات از عایدی سرمایه 
مسکن کار می کنیم، اظهار کرد: متاسفانه مجلس به کلیات رأی داد 
که حذف شود، این امر به دالیل مختلفی از جمله اینکه نخستین 
روز و ساعت و بند جلس��ه به موضوع مالیات ها برمی گشت و هنوز 
حال و هوای مجلس به طرح ورود پیدا نک��رده بود، روی داد.  وی 
تصریح کرد: همچنین سواالت مکرری بر خالف آیین نامه مجلس 
مطرح ش��د. ضمن آنکه دولت نیز دفاع مطلوب��ی از الیحه مذکور 

نداشت. 
وی ادامه داد: دولت در جلس��ه دیروز اعالم کرد، در حال حاضر 
زیرساخت ها آماده نیست و نمی توانم این کار )اخذ مالیات از عایدی 
س��رمایه مس��کن( را انجام دهم. درصورتی که دولت این الیحه را 
تقدیم مجلس کرد. ضمن آنکه این موضوع به زیرس��اخت نیازی 
ندارد.   عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه قرار بود، در نقل 
و انتقاالت در سند مربوط ذکر شود که قیمت خریدوفروش چقدر 
است، بیان کرد:  این کار به زیرساخت احتیاجی نداشت، متاسفانه 
همه عوامل دست به دس��ت هم داد و نمایندگان مجلس به وضع 
مالیات بر عایدی مسکن رأی منفی دادند. خسروی تاکید کرد: به 
همراه تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال مطرح کردن دوباره 
اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن با توجه به اثرات بسیار مثبت 

آن در بخش مسکن و اقتصاد کشور هستیم. 

بهروز سرابندی
رییس مركز توسعه صنعتی سازی ساختمان

 قطعه اول راه سرخا - گیشان
در هرمزگان در حال اجراست 

مدی��رکل راه و شهرس��ازی هرمزگان از بازگش��ایی 
قطعه اول راه روس��تایی س��رخا � گیش��ان در سه ماه 

آینده خبر داد.
فرش��ید دس��توان در بازدی��د دوره ای از پروژه های در 
دست احداث شهرس��تان بندرعباس افزود: قطعه اول راه 
سرخا � گیشان به طول پنج کیلومتر در حال احداث است 
که در س��ه ماه آینده تکمیل و به بهره برداری می رس��د. 
وی همچنین به اجرای زیرسازی و تکمیل ابنیه فنی راه 
روستایی کلوچان اشاره کرد و ادامه داد: این محور به طول 
چهار کیلومتر در حال اجراست که زیرسازی آن تا ۴۵ روز 

آینده به اتمام رسیده و آماده آسفالت می شود. 

خبر استانی

سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دالری 
امارات در بخش حمل و نقل هوایی

در روزهای ۲۴ و ۲۵ ماه آینده میالدی نمایش��گاهی با 
حضور ۲00 شرکت فعال در بخش خدمات فرودگاهی در 

هتل لومیریدان دوبی برگزار می شود.
به گزارش ایلن��ا و به نقل از خبرگ��زاری العربیه، دولت 
امارات در نظر دارد برای توسعه بخش حمل و نقل هوایی 

خود ۳0 میلیارد دالر سرمایه گذاری کند.
نکته قابل توجه اینکه بیشتر فعالیت این شرکت ها در 
زمینه امنیت فرودگاهی است. در حال حاضر، فرودگاه 
دوب��ی در رتبه چه��ارم از لحاظ جابه جایی مس��افر در 
جهان قرار دارد و بیشتر مسافران این فرودگاه افرادی 
از کش��ورهای عربس��تان، پاکس��تان، انگلیس، هند و 

ایران است.

بین الملل
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توسعه کشت گلخانه ای راهکاری برای کمک به بحران آب

حمایت ها ناکافی است

کره و خامه جایگزین پالم در تولید 
لبنیات پرچرب می شوند

درحالی ک��ه براس��اس مکاتب��ات ص��ورت گرفت��ه با 
کارخانه های لبنی، روغ��ن پالم از ام��روز - اول مهر - در 
تولیدات ش��یر و فرآورده های لبنی حذف می شود، عضو 
انجمن صنفی صنایع لبنی از جایگزین شدن خامه و کره 
به عنوان چربی طبیعی به جای روغن های گیاهی همچون 

پالم خبر داد. 
به گزارش ایس��نا، پس از ح��رف های وزیر بهداش��ت  
مبنی بر استفاده از روغن پالم در لبنیات پرچرب و معرفی 
و برخورد با متخلفان در این زمینه، صنایع لبنی در نشست 
مشترکی با سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و دیگر 
دس��تگاه های نظارتی متعهد ش��دند از پایان ش��هریور، 
روغن پالم و هرگونه چربی گیاه��ی را از خط تولید انواع 
محصوالت لبنی خود )حتی محصوالتی که دارای مجوز 

رسمی بودند( حذف کنند. 
به گفته رضا باکری، دبیر انجم��ن صنفی صنایع لبنی 
به رغم صدور 450 مج��وز برای تولید هف��ت قلم کاال در 
صنعت لبنیات با چربی گیاهی توسط سازمان غذا و دارو از 
سال 1388 که شامل پنیرهای آنالوگ، پنیرهای خامه ای، 
پنیرهای پیتزا، پنیرهای پروسس ش��ده، انواع بستنی  و 
خامه گیاهی قنادی می شود، طبق توافقات صورت گرفته 
از امروز- اول مهر - همه پروانه های صادر ش��ده به حالت 

تعلیق در می آید. 
همچنین به گفته محم��د فربد، عض��و انجمن صنفی 
صنایع لبنی از امروز روغن گیاهی از جمله پالم از صنعت 
لبنیات حذف می شود و دو ماده جایگزین که خامه در وهله  
نخست و کره در مرحله  نهایی قرار دارد، جایگزین می شود 

که جزو چربی طبیعی شیر به حساب می آیند. 
وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه آیا کره و خامه 
جزو چربی حیوانی به شمار نمی روند، اظهار کرد: این دو 
فرآورده جزو فرآورده های لبنی هس��تند ک��ه چربی آنها 

همان چربی طبیعی شیر است. 
فربد تصریح کرد: مش��خص نیس��ت برخ��ی مخالفان 
می خواهند برای دولت مش��کل درست کنند که یک روز 
به روغن و روزی دیگر به لبنیات، فرآورده های گوش��تی 
و غیره می پردازند تا با ش��یطنت های خ��ود برای دولت 

حاشیه سازی کنند. 

 مدیریت نادرست نهاده ها
زمینه ساز رانت ها

رییس مجمع واردات گفت، دولت باید راه های بهتری 
برای مدیریت تامین غذای دام و طیور از قبیل رقابت پذیر 
کردن این ب��ازار ب��رای رضایتمن��دی تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان جست وجو کند و اگر این موضوع درست 

مدیریت نشود رانت ایجاد می شود. 
محمد حسین برخوردار در گفت وگو با تسنیم در ارتباط 
با واردات خوراک دام و طیور اظهار ک��رد: خوراک طیور 
دارای استانداردهایی ویژه اس��ت. این گونه نیست که هر 
خوراکی را به مصرف دام و طیور رس��اند. اگر می خواهیم 
مرغ سالم و با کیفیت را در س��فره های مردم قرار دهیم. 
باید غذای سالم هم به مرغ و هم به طیور داده شود. با نان 
خشک کپک زده و کیسه فریزر که نمی توان پرورش مرغ 

و ماهی و دام داشت. 
وی در رابطه با ش��یوه های تامین خ��وراک طیور و دام 
تصریح کرد: در مجموع ب��رای تهیه خوراک دام به صورت 
عمده چندین راه وجود دارد، که استفاده از ذرت و کنجاله 

و همچنین استفاده از خمیر مرغ شایع تر است. 
برخ��وردار در ارتباط ب��ا ذرت و کنجاله اف��زود: ذرت 
استفاده شده در صنایع مرغداری کش��ور وارداتی است. 
واردات آن سبب می شود که ما در واقع از آب مجازی )آب 
سایر کشورها( استفاده کنیم که با توجه به کمبود آب در 
کش��ور به نظر می رس��د راهکار منطقی ای باشد.  رییس 
مجمع واردات تصریح کرد: ع��اوه بر این درصورت توجه 
بیشتر به موضوع اس��تانداردهای جهانی، خمیر مرغ نیز 

می تواند زمینه ساز ارز آوری مناسبی برای کشور باشد. 
برخوردار در خصوص وجود ران��ت در واردات خوراک 
طیور اظهار کرد: دولت ها هم��واره به دلیل ضرورت مهار 
قیمت مرغ و تخم مرغ، در تاش بوده اند قمیت نهاده های 
دامی را کنترل کنند. اما به نظر می رسد دولت باید راه های 
بهتری برای مدیریت تامی��ن نهاده ها از قبیل رقابت پذیر 
کردن بازار نهاده های دامی و نیز کاهش قیمت تمام شده 
با افزایش بهره وری، ب��رای رضایتمندی تولیدکنندگان و 

مصرف کنندگان جست وجو کند. 
وی تاکید کرد: این موضوع اگر درس��ت مدیریت نشود، 

می تواند به ایجاد رانت در صادرات ضایعات مرغ منجر شود.

کاهش 50 درصدی قیمت جوجه یک روزه
مدیرعامل شرکت تولیدی جوجه یک روزه باغملک گفت: 
واحدهای مرغداری گوشتی در سه ماهه اخیر هر قطعه جوجه 
را با قیمت 750تومان خریداری کرده اند، در حالی که قیمت 
آن در 3 ماهه اول امسال حدود 1500 تومان بود؛  یعنی قیمت 
فروش هر قطعه جوجه در سه ماه اخیر نسبت به سه ماهه اول 

سال 50 درصد کاهش یافته است. 
صفدر پیرم��رادی، در گفت وگ��و با ایس��نا اظهارکرد: 
قیمت فروش هر قطعه جوجه ی��ک روزه در این کارخانه 
در ماه های تیر، مرداد و شهریور نسبت به ماه های مشابه 
سال گذشته و سه ماهه نخست امسال 700 تا 800 تومان 

کاهش یافته است. 
پیرمرادی تصریح  ک��رد:  میزان تولید ما ب��اال بوده، اما 
تقاضای جوجه از س��وی واحدهای مرغداری گوشتی کم 
بوده اس��ت؛ زیرا واحدهای مرغداری گوش��تی نیز در دو 
سال  گذشته به ازای هر مرغ تولیدی 700 تا 800 تومان 

متضرر شده اند. 
پیرمرادی گفت: در ش��ش ماهه امسال هشت میلیون  
و 400هزار قطعه جوجه ی��ک روزه در این کارخانه تولید 
شده و در هر ماه میزان جوجه ریزی به صورت متوسط یک 

میلیون و 400 قطعه بوده است. 

بحران جدی آب قابل مدیریت است
وزیر نیرو گف��ت: پاییز را در حالی ش��روع می کنیم که 
منابع آبی کش��ور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و ذخایر 
آبی پشت سدها برای مصرف پاییزه با روند مصرف معمول 

آب، کافی نیست. 
حمید چیت چیان در گفت وگو با تس��نیم، اظهار کرد: 
تابس��تان را با مدیریت عرضه و مدیری��ت مصرف آب در 
حالی گذراندی��م که برخی کانش��هرهای م��ا در نقطه 
سربه س��ر تولید و مصرف آب قرار داش��تند و دو تا س��ه 
کانش��هر هم میزان مصرف آب در آنه��ا بیش از ظرفیت 

تولید بود. 
وی افزود: پاییز را در حالی شروع می کنیم که وضعیت 
منابع آبی کشور مطلوب نیس��ت، ذخایر آبی پشت سدها 
برای مصرف پاییزه با روند مصرف معمول آب در کش��ور 

ما، کافی نیست. 
وزیر نیرو با بی��ان اینکه »در وضعیت بح��ران آب قرار 
داریم اما بحران جدی کنونی آب قابل مدیریت اس��ت«، 
گفت: سال های س��ال اس��ت که صرفه جویی در مصرف 
آب تبلیغ می شود و در یک س��ال اول دولت یازدهم نیز، 
وضعیت بحرانی دسترسی به منابع آبی با توجه به میزان 
مصرف، بارها و بارها اطاع رس��انی ش��ده ام��ا هنوز رویه 
مصرف این مایع حیاتی در کش��ور ما به گونه ای است که 
حتی کشورهای پرآب دنیا نیز اینچنین مصرف نمی کنند. 

افزایش شیب پرداخت های مالی و
جریمه در انتظار پرمصرف ها

این عضو کابینه دولت تصریح کرد: اطاع رس��انی هایی 
که تاکنون انجام شده ادامه خواهد یافت تا مردم بیش از 
پیش با واقعیت های آبی کش��ور آشنا شوند و اگر کسی تا 
امروز کم آبی و خشکسالی را جدی نگرفته، نسبت به این 
موضوع آگاه شود، اما در مرحله بعد، در حال تهیه طرحی 
در هیات دولت هس��تیم که جریمه مشترکان پرمصرف 
نهایی شده و به صورت شفاف اطاع رسانی شود که از چه 
میزان مصرف مش��مول افزایش شیب پرداخت ها و حتی 

جریمه خواهند شد. 
وی خاطرنش��ان کرد: همچنین در هیات دولت مطرح 
ش��ده که مدیریت مصرف آب باید در بخش های دولتی، 

وزارتخانه ها و سازمان های دولتی گسترش پیدا کند. 

سطح آبیاری تحت فشار
به 1/5میلیون هکتار می رسد

با اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در کشور، سطح 
این روش نوین آبیاری ب��ه یک هزار و 550 ه��زار هکتار 

خواهد رسید. 
معاون وزیر جهاد کش��اورزی در ام��ور آب و خاک در 
گفت وگو ب��ا ایانا، گفت: اعتبارات مصوب ش��ده مربوط به 
آبیاری تحت فشار در س��ال جاری تخصیص یافت و اباغ 
اس��تانی ش��د و عملیات اجرایی آن از یک ماه گذشته در 

سراسر کشور آغاز شده است. 
رفیع س��جادی افزود: هدف گذاری برای افزایش سطح 
آبیاری تحت فشار در سال جاری 200 هزار هکتار است. 

وی با اعام آنکه تاکنون یک میلیون و 350 هزار هکتار 
عملیات آبیاری تحت فشار در سال های اخیر انجام شده 
است، خاطرنشان کرد: تا پایان سال جاری، سطح آبیاری 
تحت فش��ار در کش��ور به یک میلیون و 550 هزار هکتار 

خواهد رسید. 
سجادی ادامه داد: عاوه بر این طرح، طرح های دیگری 
نیز برای سه سال آینده پیش بینی شده که برای افزایش 
سطح آبیاری تحت فشار در کش��ور اجرایی خواهد شد و 
یک ه��زار و 300 میلیارد تومان اعتبار برای س��ال جاری 

تخصیص یافته است. 

 نابودی 78 درصدی دشت ها
بر اثر برداشت های بی رویه آب

مع��اون وزیر نیرو در ام��ور آب و آبفا گف��ت: نزدیک به 
78 درصد دشت های کش��ور در اثر افت شدید منابع آب 

زیرزمینی رو به نابودی هستند.
به گزارش ایرن��ا از پای��گاه اطاع رس��انی وزارت نیرو، 
رحیم میدانی با بیان اینکه یکی از جدی ترین چالش های 
آب کش��ور از بین رفتن منابع آب زیرزمینی است، اظهار 
کرد: این منابع زیرزمینی س��رمایه ملی ما هستند که در 
آس��تانه از بین رفتن قرار دارند و تنه��ا راه نجات، کاهش 

مصرف است.
وی ادامه داد: بخش��ی از نابودی این س��فره ها براثر 
تغییر اقلیم و خشکس��الی ب��وده، اما دلی��ل عمده آن 
برداش��ت بیش از حد از این منابع است و حتی اگر این 
خشکس��الی ها اتف��اق نمی افتاد، این نابودی با ش��دت 

کمتری اتفاق می افتاد.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبف��ا، اظهار کرد: وزارت 
جهادکشاورزی هم مکلف شده متناسب با این میزان آبی 
که در اختیار آنها قرار می گی��رد، برنامه ریزی کان خود 
را درباره اصاح الگوها و ش��یوه های آبی��اری انجام دهد، 
به طوری که هم به��ره وری در این بخش ارتقا یابد و هم به 

معیشت مردم آسیبی وارد نشود.
میدان��ی با تاکی��د بر اینک��ه کاهش اس��تفاده از آب 
آس��یبی به بازده محصول کشاورزی نمی زند، گفت: در 
نشست شورای عالی آب نیز مطرح کردم که در کرمان 
نوعی از آبیاری به نام »آبیاری نشتی« وجود دارد که به 
اندازه 50 درصد درمقایس��ه با آبیاری غرق آبی کاهش 
مصرف و در مقابل چهار برابر روش های سنتی افزایش 

محصول دارد.

خبر دریچه
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گزارش 2

بازار

مولود غالمی

اجرای طرح امکان سنجی بارورسازی ابرها در کشور

بازار برنج ایرانی در حال خروج از رکود

معاون پژوهش��ی پژوهش��کده 
هواشناسی کشور از اجرای طرح 
ملی امکان س��نجی بارورس��ازی 
ابرها در حوضه های مختلف آبریز، 
به منظور افزای��ش بارش باران در 

کشور خبر داد. 
ابراهیم فتاح��ی در گفت و گو با 
ایرنا افزود: این طرح ملی که اکنون 
در پژوهش��کده هواشناسی کشور 
در دست بررس��ی قرار دارد تا پایان 
سال جاری نتیجه بررسی ظرفیت 
حوضه های آبریز کشور و چگونگی 
فرآیند انجام آن در مناطق مختلف 

کشور ارائه خواهد شد. 
وی اظهار کرد: هدف از اجرای 
ای��ن ط��رح طبقه بن��دی مناطق 
مختلف کش��ور از نظ��ر ظرفیت 
بارورسازی ابرها اس��ت تا بتوانیم 
در موعد مقرر و با اس��تفاده از این 
فناوری، بارش باران را در مناطق 
مس��تعد بی��ن 10 ت��ا 15 درصد 

افزایش دهیم. 
به گفته وی، بارورس��ازی ابرها 

در مناط��ق مختلف کش��ور تنها 
با اس��تقرار ش��رایط خاص عملی 
است، زیرا برای انجام بارور سازی 

ورود سامانه بارشی به 
آسمان کشور ضروری 
اس��ت تا با مهیا شدن 
ابر و رطوبت در آسمان 
عملیات بارورس��ازی با 
اس��تفاده از هواپیما یا 

موشک انجام شود. 
مع��اون پژوهش��ی 
پژوهشکده هواشناسی 
کش��ور در عی��ن حال 
تاکید کرد: بارورسازی 
ابره��ا در تم��ام فصول 

س��ال عملی نیس��ت، زی��را باید 
ش��رایط الزم در آس��مان کشور 
فراهم ش��ود تا با انجام آن، بارش 
ب��اران در یک منطق��ه بین 10 تا 

15 درصد افزایش یابد. 
ای��ن پژوهش��گر کش��ورمان با 
اشاره به هزینه های انجام فرآیند 
بارورسازی ابرها افزود: در فرآیند 

بارورسازی ابرها باید به هدف آب 
مورد نیاز توجه شود، زیرا در این 
فرآیند نوع استفاده از آب تولیدی 

اعم از شرب، کشاورزی یا مصارف 
صنعتی باید مورد توجه قرار گیرد. 
فتاحی با بیان اینکه هم اکنون 
در برخی از اس��تان های کش��ور 
عملیات بارورس��ازی ابرها توسط 
وزارت نیرو انجام می شود، اظهار 
ک��رد: در صورتی که ش��رایط در 
آسمان برخی از ش��هرها از جمله 

ته��ران ی��ا مش��هد مهیا ش��ود، 
استفاده از این فناوری بارش باران 
را در برخی ازمناط��ق بین 10 تا 
15 درصد افزایش خواهد 
داد.  مع��اون پژوهش��ی 
پژوهش��کده هواشناسی 
کش��ور تصری��ح ک��رد: 
اس��تفاده از فن��اوری 
بارورس��ازی ابره��ا در 
سال های اخیر در برخی 
از کش��ورهای جه��ان از 
جمله روس��یه و اسپانیا 
مورد توجه ق��رار گرفته 
و با توجه به اینکه کشور 
ما در منطقه خش��ک و 
نیمه خش��ک جهان ق��رار دارد، 
بهره گیری از این فناوری می تواند 
مقدار بارش ب��اران را در برخی از 

استان های کشور افزایش دهد. 

 عملیات بارورسازی چگونه 
انجام می شود؟ 

اگر اب��ری ب��رای بارورس��ازی 

مناس��ب بود هواپیمای ویژه این 
کار، به سمت ابر حرکت می کند و 
به داخل آن می رود، )این هواپیما 
برخاف هواپیماهای معمولی که 
از ابر گری��زان هس��تند به داخل 
آن م��ی رود(، در این مرحله گروه 
متخصصان و کارشناس��ان داخل 
هواپیم��ا به بررس��ی ش��رایط و 
ویژگی های ابر می پردازند و دوباره 
آن را از نظر قابلیت بارورس��ازی 
می س��نجند و در ص��ورت مثبت 
بودن آزمایش، عملیات با شلیک 
گلوله ه��ای ی��دور نق��ره انج��ام 
می شود. این گلوله ها پس از طی 
50 متر شروع به سوختن می کند. 
دوده یدور نقره باعث جذب ذرات 
آب موجود در ابر و در نهایت ایجاد 
قطره می ش��ود و پس از تشکیل 
قطرات درشت،ابر شروع به بارش 
می کند و همان طور که گفته شد، 
فاصل��ه زمانی بین بارورس��ازی و 
آغاز بارش حدود 20 تا 30 دقیقه 

است. 

رییس سازمان جهاد کشاورزی 
گیان گفت: بازار خریدوفروش برنج 

بومی در حال خروج از رکود است. 
علیرضا شعبان نژاد در گفت وگو 
با ایسنا، درباره علت رکود بازار برنج 
در گیان توضیح داد: واردات برنج 
در گذشته این مش��کل را به وجود 
آورد. خوش��بختانه با تدبیر دولت، 
تعرف��ه 10 درص��دی واردات برنج 
هم اکنون ب��ه 40 درصد رس��یده 
اس��ت. پس از آذرماه تعرفه واردات 
برن��ج 22 درصد خواهد ش��د.  وی 
بیان ک��رد: درخواس��ت گیانیان 
این اس��ت در واردات برنج خارجی 

دقت و رقم هایی وارد کشور شود که 
جایگزین برنج های بومی در س��بد 

خانوارها نشود. 
شعبان نژاد، یکی از دالیل رکود 
ناگهانی ب��ازار را خرده پ��ا بودن 
کش��اورزی در گیان عنوان کرد 
و گفت: به دلیل خرد بودن اراضی، 
کش��اورزان کمتر برنجشان را در 
انبار نگهداری می کنند و از طرفی 
با توجه به درآمد کم کش��اورزان 
خرده پا، تقاضا برای فروش برنج 

در این برهه از زمان زیاد است. 

وی با اشاره به اینکه یک مرکز 
دیگر به مراکز خرید توافقی برنج 
در گیان افزوده شده و هم اکنون 
19 مرک��ز موظف ب��ه خریداری 
برنج از کشاورزان با قیمت توافقی 
هستند، افزود: اجرای طرح خرید 
توافق��ی برن��ج، ش��الیکاران را از 

نگرانی درآورده است. 
ش��عبان نژاد خاطرنش��ان کرد: 
امس��ال به رغم کم آبی ها افزایش 
5 ت��ا 10 درصدی تولی��د برنج در 
اس��تان را ش��اهد بودیم. به طور 

معمول 730 هزار تن برنج سفید 
در گیان تولید می ش��ود. امسال 
تولید برن��ج س��فید در گیان به 
بی��ش از 750 هزار تن رس��یده 

است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
برن��ج  گی��ان  ش��الیزارهای 
20میلی��ون نفر ایران��ی را تامین 
می کنند، تصریح ک��رد: دولت در 
حمای��ت از این قش��ر زحمتکش 
از تولید تا ف��روش برنام��ه دارد. 
امسال با رکود بازار برنج در گیان 

مواجه ش��دیم ک��ه در نتیجه این 
امر، بافاصله دولت وارد ش��د و با 
خرید توافقی برن��ج، نگرانی را از 

برنجکاران کشور دور کرد. 
شعبان نژاد گفت: از 26شهریور 
سال  جاری خرید توافقی برنج در 
گیان آغاز شده، اما به کشاورزان 
توصیه می کنی��م که برای فروش 
برنج هایش��ان عجل��ه نکنند، زیرا 
بازار برنج در ح��ال خروج از رکود 
است تا زمانی که نیاز باشد، مراکز 
خرید توافقی برن��ج حضور دارند 
پس کشاورزان نگران نباشند، زیرا 

برنج روی دستشان نمی ماند. 

کش��اورزی و زراعت در ایران 
پیش��ینه ای هزاران س��اله دارد 
و اقلیم گ��رم و خش��ک حاکم 
بر آن نی��ز از ابت��دای پیدایش 
فات ایران، ب��ا آن همراه بوده 
است. بر این اس��اس کشاورزی 
و دامپ��روری، پیش��ه اصل��ی 
مردم به ش��مار می رفت و تولید 
محصوالت کشاورزی و دامی در 
سخت ترین شرایط آب وهوایی 
نیز انجام می ش��د. تجربه هایی 
که اجداد و نیاکان ما در درازای 
تاریخ س��کونت در ای��ن فات 
کهن به دس��ت آورده اند حتی 
پس از گذشت هزاران سال نیز 

به کمک ما می آید. 
چال��ش آب و بحران��ی ک��ه 
اکنون ب��ا آن روبه رو هس��تیم 
نیز از گذش��ته تاکن��ون وجود 
داش��ته و کش��اورزان پرتاش 
و پرت��وان ب��رای برون رف��ت از 
ای��ن مش��کل از روش های��ی 
مانند آبیاری کوزه ای، کش��ت 
زیرزمین��ی و حفر قن��ات بهره 
می بردند. با رشد و پیشرفت علم 
کشاورزی استفاده از روش های 
مدرن مانند آبی��اری قطره ای، 
بارانی و تجهی��زات نگهدارنده 
و جذب کنن��ده آب مت��داول 
ش��د. همچنین در مناطقی که 
کش��اورزی به ص��ورت عادی و 
در هوای باز امکان پذیر نباشد، 
کشت گلخانه ای در فضای بسته 
و محدود ش��یوه مناسبی برای 
تولید محصوالت است. استفاده 
از این روش کش��ت گرچه سال 
هاس��ت در ایران نیز رواج یافته 
اما در برهه کنونی و با وضعیت 
بح��ران آب��ی ک��ه در آن ق��رار 
گرفته ایم، مورد توجه بیش��تر 
مسئوالن بخش کشاورزی قرار 

گرفته است. 

برداشت 10 برابری 
محصوالت گلخانه ای 

روش ه��ای معمول کش��ت 
در هوای آزاد براس��اس مساعد 
بودن ش��رایط محیط در بیشتر 
مناطق کش��ور در فصل بهار و 
برداشت در اواخر تابستان و در 
صورت مساعد بودن هوا گاهی 
تا اوای��ل پاییز انجام می ش��ود. 
در ای��ن روش تمام��ی عملیات 
کاشت تا برداش��ت تابع شرایط 
محیطی است. حال اگر بخواهیم 
تولی��د خ��ارج از فصل داش��ته 
باش��یم بای��د عوام��ل محیطی 
مناسب رشد گیاه )دما، رطوبت 

نس��بی و نور( را کنت��رل کنیم 
که برای این منظ��ور از گلخانه 
اس��تفاده   Greenhouse
می ش��ود.  اس��تفاده از گلخانه 
به منظور تولید خ��ارج از فصل 
س��بزی های گلخان��ه ای انجام 
می ش��ود و اهمیت به س��زایی 
در علوم باغبان��ی دارد. از جمله 
مزای��ای کش��ت گلخان��ه ای 
می توان ب��ه افزای��ش تولید در 
واحد س��طح )10 براب��ر هوای 
آزاد(، تولی��د بی��ش از ی��ک 
محصول در س��ال )تولید خیار 
س��ه بار و گوجه فرنگی دو بار در 
سال(، افزایش کیفیت محصول 
تولیدی )با کنترل دقیق و بهتر 
آفات و بیماری ه��ا با روش های 
کنت��رل بیولوژیک��ی و کاهش 
مصرف س��موم باع��ث افزایش 
کیفی��ت محص��ول و افزای��ش 
صادرات و حفظ محیط زیس��ت 
صرفه جوی��ی  د(،  می ش��و 
در مص��رف آب، اس��تفاده از 
زمین ه��ای غیر قابل کش��ت با 
سیس��تم هیدرو پونیک )مانند 
گلخانه های پرورش س��بزی در 
کیش( اش��اره کرد. همچنین، 
عدم وابستگی تولید به شرایط 
محیط��ی و ام��کان بازاریاب��ی 
مناس��ب و تنظیم برنامه کشت 
مطابق با نیاز ب��ازار، تداوم کار و 
تولید محصول در تمام فصل ها 
با توجه به امکان کنترل عوامل 
محیطی و تنظیم شرایط مورد 

نیاز گیاه و ایج��اد فرصت های 
ش��غلی مناس��ب برای جوانان 
و کارآموخت��گان کش��اورزی 
و اس��تفاده از اوق��ات فراغ��ت 
کش��اورزان در فصل های پاییز 
و زمستان از دیگر مزایای کشت 
گلخان��ه ای اس��ت. ام��ا معایب 
کش��ت گلخانه ای، هزینه زیاد 
اولیه آن برای س��اخت گلخانه 

و نیاز به مراقبت دایمی است. 

هزینه کم، بهره وری باال 
در کشت گلخانه ای

دالور حیدرپور، رییس سازمان 
جهاد کشاورزی استان مازندران و 
کارشناس کشاورزی، توجه و توسعه 
کشت گلخانه ای در شرایط کمبود 
آب و بحران خشکسالی در کشور 
را از سوی وزارت کشاورزی بسیار 
مناسب می داند و می افزاید: راندمان 
تولید محصول در کشت گلخانه ای 
10 تا 20 برابر بیشتر از روش کشت 
عادی اس��ت و به آب کمتری نیاز 
دارد. هزینه پایین و بهره وری باال، از 
مزیت های کشت گلخانه ای است. 

وی به چال��ش نگران کننده 
آب در کش��ور اش��اره می کند 
و می گوی��د: با انتقال کش��ت 
محص��والت  ز  ا بس��یاری 
کش��اورزی مانن��د س��بزی و 
صیفی که آب بر هم هستند، به 
گلخانه ها، بخش گسترده ای از 
زمین های حاصلخیز به کشت 
محصوالت استراتژیک )گندم 

و ج��و( اختص��اص می یاب��د. 
ن��د در  ی��ن موض��وع می توا ا
دراز م��دت چال��ش کم آبی را 
کاهش دهد. بنابراین، توسعه 
و توجه ب��ه کش��ت گلخانه ای 
پذی��ر و ض��روری  اجتناب نا
است.  این کارش��ناس و مقام 
مسئول کش��اورزی، همچنین 
کنترل آف��ات و میزان مصرف 
س��موم در کش��ت گلخانه ای 
را آس��ان تر و بهت��ر ارزیاب��ی 
می کن��د و می گوی��د: فضای 
بس��ته و کنترل ش��ده گلخانه، 
در صورت مدیری��ت و کنترل 
دما، رطوبت و ورود و خروج ها، 
اجازه هج��وم و حمل��ه آفات 
به محص��ول را نمی ده��د. به 
ای��ن ترتیب مصرف س��موم و 
آفت کش ه��ای ش��یمیایی به 
کمتری��ن می��زان می رس��د و 
افزون ب��ر محصول س��الم، از 
هزینه های تولید نیز می کاهد. 
تاکی��د  حیدرپ��ور،  دالور 
می کن��د: وزارت کش��اورزی بر 
انتقال کشت برخی محصوالت 
مانن��د س��بزی و صیف��ی ب��ه 
گلخانه ه��ا تاکید ف��راوان دارد 
و برخ��ی مناب��ع در اختیار این 
بخش را به ایجاد زیرساخت ها و 
شهرک های گلخانه ای در کشور 
اختصاص داده اس��ت. برخی از 
این مجتمع ها در حال س��اخت 
و برخی نیز در مرحله واگذاری 

قرار دارند. 

امکان تولید محصوالت 
ارگانیک در گلخانه ها

ص��ادق تاب��ع، کش��اورز و 
گلخان��ه دار نمون��ه کش��وری 
در س��ال 92، نیز ب��ا ارزیابی 
تاکی��د  و  م��ه  دا ا مطل��وب 
سیاس��ت های وزارت جه��اد 
کشاورزی بر کشت گلخانه ای 
س��بزی و صیف��ی در کش��ور، 
می گوی��د: در کش��اورزی ب��ه 
روش باز، بی��ش از 60 درصد 
محص��والت کش��اورزی پرت 
می ش��ود و هدر می رود و تنها 
40 درص��د محص��ول تولی��د 
ش��ده به مصرف می رس��د. در 
حالی که در کشت گلخانه ای، 
ضایعات محصوالت بسیار کم 

است. 
وی می افزای��د: ب��ه دلی��ل 
اس��تفاده کم آف��ت کش ه��ا و 
س��موم ش��یمیایی در کش��ت 
گلخان��ه ای، می ت��وان تولی��د 
محصوالت ارگانیک و س��الم را 
در دس��تور کار قرار داد و چون 
تمامی کش��ورهای پیش��رفته 
دنیا به تولی��د و مصرف این نوع 
محصوالت اهمی��ت می دهند 
در زمینه ص��ادرات و ارزآوری 
نیز می ت��وان روی آن حس��اب 

ویژه ای باز کرد. 
ای��ن کش��اورز و گلخان��ه دار 
نمون��ه کش��ور، مانن��د س��ایر 
و  بی نظم��ی  از  کش��اورزان 
نب��ود نظارت ها بر بازار رس��انی 
محصوالت کش��اورزی و حضور 
دالالن و سودجویان در چرخه 
تولید تا مص��رف، اب��راز گایه 
می کن��د و خواس��تار ایج��اد 
تش��کلی منس��جم اس��ت تا از 
س��ودجویی دالالن جلوگیری 
ش��ود. وی می گوی��د: در ای��ن 
صورت هم کشاورز سود می کند 
و ه��م مصرف کنن��ده به��ای 
کمتری برای محصول می دهد. 
تاب��ع، همچنین حمایت های 
دول��ت از بخ��ش کش��اورزی 
و گلخان��ه داران را مناس��ب 
نمی داند و می افزاید: کشاورزی 
قطب و پایه ه��ای اصلی اقتصاد 
هر کشوری به ش��مار می رود و 
اگر با حمایت های دولت همراه 
نشود، ضعیف خواهد شد. هزینه 
تولید کشت گلخانه ای که بذر و 
کود آن بیش��تر وارداتی است، 
هزینه های زیادی نی��از دارد و 
دولت اگر می خواهد به توس��عه 
آن بپردازد باید سیاس��ت های 
حمایتی خ��ود را در این زمینه 

افزایش دهد.



خون ریزی داخلی شمس
ش��مس لنگرودی، دچار بیماری و خون ریزی داخلی ش��د. این 
شاعر پیشکس��وت درباره بیماری اش گفت: چند روزی است برای 
مس��افرت به رش��ت آمده ام که دچار خون ریزی داخلی شدم و به 
پزش��ک مراجعه کردم. فعال در خانه بستری هستم، ولی سه شنبه، 
اول مهر برای انجام آزمایش های بیشتر و پی گیری درمان بیماری 
به بیمارس��تان می روم. ش��مس همچنین درباره کتاب تازه ای که 
آن را به چاپ س��پرده، گفت: »منظومه بازگش��ت« را بعد از فوت 
مادرم سرودم. شعری است در 50 صفحه و درباره بازگشت انسان 
به اول خودش و به خاک، که البته ش��عر تلخی نیس��ت. کتاب را 
به نش��ر چشمه داده ام که آن را برای دریافت مجوز نشر به وزارت 

ارشاد فرستاده اند. 

جشنواره بمانی تمدید شد
درپ��ی تقاض��ای فیلمس��ازان و عالقه مندان حوزه ه��ای مرتبط 
با جش��نواره فیلم کوتاه »بمانی«، دبیرخانه جش��نواره تصمیم به 
تمدید مهلت ارس��ال آث��ار گرفت. این تصمیم ب��ه دلیل تماس ها 
و پیگیری های مس��تمر فیلمسازان عرصه میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری، مبنی بر عدم زمان کافی برای تولید فیلم های 
جدید بود؛ که دبیرخانه به منظور پویایی و پربارتر شدن جشنواره 

با این درخواست موافقت کرد. 
دبیرخانه جش��نواره فیلم کوتاه »بمانی«، مهلت ارسال آثار را تا 
تاریخ 15 آبان ماه س��ال جاری تمدید کرده و از تمام فیلمسازان 
درخواست کرد که حداکثر تا زمان اعالم شده فیلم های خود را به 
دبیرخانه ارسال کنند. الزم به ذکر است، این جشنواره در دوبخش 
داس��تانی و مس��تند با موضوع ثبت ایران و ایران��ی و بامحورهای 
ایرانگردی، صنایع دستی، آداب و سنت ها و میراث فرهنگی برگزار 

می شود.
عالقه مندان به ش��رکت در این جش��نواره می توانند آثار خود را تا 
حداکثر زمان 30 دقیقه ای به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند. در 
ضمن متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم ثبت نام به 
نشانی اینترنتی www. bemanifilmfestival. ir مراجعه کنند. 

اختصاص بودجه به موش ها 
محمدرضا حاج��ی زاده، فرماندار فیروزه گف��ت: 150 میلیون تومان 
اعتبار برای از بین بردن موش های روس��تای نجف آباد اختصاص یافت. 
150 میلیون تومان اعتبار از سوی معاونت توسعه مناطق محروم روستایی 
به روس��تای نجف آباد اختصاص یافت و بناست برای جمع آوری بخش 
قدیمی روس��تا هزینه شود. این کمک ها مانند یک ُمسکن کمی خاطر 
مردم روستا را آرام می کند، زیرا برای حل کامل مشکل موش ها بیش از 
این ها به کمک و مساعدت نیاز است تا بتوانیم به طور کامل بافت قدیمی 
روستا را جمع آوری کنیم و به مردم خسارت دیده نیز کمک کنیم و در 
ساخت و سازهای جدید باید طوری عمل شود که موش ها نتوانند به داخل 
منازل ورود کنند. تاکنون هیچ کمک و هزینه ای برای روستا داده نشده 
بود، اما با این حال تا چند وقت قبل، شهرستان توانسته بود تا 70 درصد 
موش ها را از بین ببرد، ولی دوباره این مش��کل بروز کرد، چون موش ها 

زاد و ولد زیادی داشتند. 

گمانه هایی از انتخابات شورایاری ها
احمد مس��جدجامعی عضو شورای ش��هر تهران درباره انتخابات 
ش��ورایاری ها اظه��ار کرد: موض��وع برگ��زاری دوب��اره انتخابات 
ش��ورایاری ها از دولت قبل مورد بحث بوده و در این رابطه از وزیر 
کش��ور وقت تقاضا کردی��م، اما در آن زمان با برگ��زاری انتخابات 
موافقت نشد. براساس مذاکراتی که با وزیر کشور انجام شد، ایشان 
موافقت کردند، ولی هنوز در این راستا اقدامی انجام نشده است. 
عضو ش��ورای ش��هر تهران با اشاره به مصوبه ش��ورا برای فراهم 
ک��ردن مقدمات برگ��زاری انتخابات ش��ورایاری ها، گفت: تا زمان 
برگزاری این انتخابات به طور معمول دو تا سه ماه طول می کشد 
و در ای��ن مدت ش��ورایاری ها می توانند یا به فعالی��ت خود ادامه 
دهن��د یا اینکه به دلی��ل پایان زمان قانونی منحل ش��وند. روالی 
که در گذش��ته در پیش می گرفتیم این بود که تا ش��ورای جدید 
تش��کیل ش��ود، ش��ورایاری ها به فعالیت خود ادامه دهند و نقل و 
انتقاالت صورت گیرد. امیدواریم که انتخابات ش��ورایاری ها هرچه 
زودتر برگزار شود، زیرا این درخواست قابل قبول و درست است. 

سیاسی: حاشیه ای در باشگاه وجود ندارد
حمیدرضا سیاسی ضمن تکذیب امضای تعهدنامه مضاعف از سوی 
درخش��ان گفت، برای افرادی که این اخبار را منتشر می کنند، متاسف 
است. رییس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس درباره اینکه درخشان در کنار 
قرارداد خود چیزی به نام تعهدنامه مضاعف را امضا کرده اظهار کرد: اصال 
چنین چیزی وجود ندارد. اینها حرف های نامربوطی اس��ت که از سوی 
برخی مطبوعات مطرح شده است. چنین تعهدنامه ای نه وجود دارد و نه از 
درخشان گرفته شده است. این کارها توهین به شخصیت درخشان است. 
نمی دانم چرا برخی افراد به راحتی به خود اجازه می دهند با وجهه مربی 
پرسپولیس میان مردم بازی کنند. من از انتشار این گونه خبرها تعجب 
می کنم. چنین تعهدنامه ای وجود نداشته و نیازی هم نبوده از درخشان 

گرفته شود. واقعا برای این مسائل متاسفم. 
سیاس��ی درباره جزییات قرارداد درخشان با پرسپولیس گفت: این 
قرارداد کامال روتین و متعارف است. اصول اخالقی به صورت دوطرفه 
در آن رعایت ش��ده اس��ت. خود من در تنظیم آن دخالت داش��تم و 
آنچ��ه را عرف ب��وده در این قرارداد آورده ایم. تا زمانی که درخش��ان 
خوب عمل کند، احتیاجی به برکناری او نیس��ت و مش��کلی در این 
زمینه وجود ندارد. در حال حاضر، مش��کل پرس��پولیس این نیست 
که حق اخراج یا کناره گیری با باش��گاه اس��ت یا درخشان؟ در حال 
حاضر، باشگاه در آرامش قرار دارد و هیچ حاشیه ای در باشگاه وجود 
ندارد. محیط باشگاه کامال خلوت و معمولی است. سعی می کنیم همه 

تصمیم گیری ها و اتفاقات به سود پرسپولیس باشد. 

تصمیم بر خداحافظی است
علی کریمی در ورزش��گاه درفش��ی فر، حاضر شد. کاپیتان سابق 
پرسپولیس که در پایان فصل گذشته از فوتبال خداحافظی کرد، پس 
از انتخاب درخشان به عنوان س��رمربی سرخ ها بارها از سوی او برای 
حضور در این تیم دعوت ش��د تا با تجربه باالی خود به پرس��پولیس 
کمک کند. علی کریمی، در پاسخ به دعوت چند باره درخشان برای 
حضور به عنوان بازیکن در پرس��پولیس فقط تشکر کرد و تاکید کرد 
که تصمیمش برای خداحافظی قطعی اس��ت. البته درخشان بعد از 
اط��الع از تصمیم کریمی گفت، بهترین راه را برای اس��تفاده از او در 

پرسپولیس به کار می گیرد.

ابالغ حکم جوانفکر
وکیل مدافع علی اکبر جوانفک��ر از محکومیت موکلش به پرداخت 
ج��زای نقدی بدل از حب��س به مبلغ پنج میلیون توم��ان خبر داد. 
قهرمان ش��جاعی، در گفت وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: 
پرون��ده موکلم به اتهام نش��ر اکاذیب و تش��ویش اذهان عمومی و با 
اعالم جرم مدعی العموم به دلیل مصاحبه با روزنامه اعتماد در تاریخ 
28/ 8/ 90 ب��ا عنوان »اصولگرایان نفهمیده اند که قافیه سیاس��ت را 
باخته اند« تش��کیل ش��د. وی با بیان اینکه این پرونده در شعبه 76 
دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت، افزود: مطابق 
رأی دادگاه بدوی و تایید آن در ش��عبه دیوان عالی کش��ور موکلم به 
پرداخت جزای نقدی بدل از حبس به مبلغ پنج میلیون تومان محکوم 
شد. وکیل مدافع جوانفکر یادآور شد که رأی صادره هشتم شهریور ماه 

سال جاری به وی ابالغ شده است. 

تمرین مشترک دریایی ایران و چین
امیر دریادار حبیب اهلل س��یاری، فرمانده نی��روی دریایی ارتش در 
حاشیه مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس در 
جمع خبرنگاران با اشاره به پهلوگیری ناوگروه چینی در بنادر جنوبی 
کشور، خاطرنشان کرد: روز گذشته دو فروند ناوشکن بزرگ چینی در 
بندرعب��اس پهلوگیری کردند. این ناوگروه هم اکنون در بنادر جنوبی 
کش��ور در حال بازدید از امکانات آموزشی و ساخت و سازهای نیروی 
دریایی هس��تند. وی با اش��اره به برگزاری تمرین مشترک دریایی با 
چین، گفت: روزی که ناوگروه چینی از بنادر جنوبی کشور خارج شود 
با هدف تبادل اطالعات، امنیت دریایی، امداد و نجات و هماهنگی های 
تاکتیکی تمرین مشترک دریایی یک روزه ای برگزار می شود. فرمانده 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با اشاره به دستاوردهای 
اخیر نیروی دریایی کش��ور، اظهار کرد: هفتم آذرماه س��ال جاری از 
دو دس��تاورد زیردریایی فاتح و ناوشکن دماوند رونمایی خواهد شد. 
در نیمه دوم س��ال جاری نیز رزمایشی به نام والیت از سوی نیروی 
دریایی ارتش برگزار خواهد شد. ناوگروه سی و یکم، در حال حاضر در 
خلیج عدن قرار دارد و به تازگی نیز اقدام تازه ای از سوی این ناوگروه 

انجام نگرفته است. 

مه�ران مدی�ری در یادداش�تی درب�اره مجموع�ه تازه اش نوش�ت: 
»اتاق عمل« ش�اید یکی از بهترین س�اخته هایم ش�ود! ش�اید، فکر 

می کنم بشود.
س�الن نمایش موزه انتظامی با نمایش »ریچارد سوم« و بدون حضور 

عزت اهلل انتظامی به طور رسمی افتتاح شد. 
هانیبال یوس�ف، آهنگس�از ایرانی - آش�وری از اج�رای پرفومنس 

جدیدش در اعتراض به نسل کشی و جنایات داعش خبر داد. 

 رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش�کی کشور اقدامات 
انجام ش�ده و همچنین برنامه های در دس�ت انجام برای ساماندهی 

اورژانس های بیمارستانی و پیش بیمارستانی را تشریح کرد. 
 رییس مرکز آمبوالنس های خصوصی در وزارت بهداشت تعرفه های 
مربوط به نقل و انتقال بیماران توسط آمبوالنس های خصوصی را اعالم 

کرد. 
 رییس شبکه بهداش�ت و درمان شهرستان کهگیلویه از وقوع یک 

حادثه اسیدپاشی در شهر دهدشت خبر داد. 

تیم ملی فوتبال امید ایران از بازی های آسیایی اینچئون حذف شد. 
س�رمربی منچسترسیتی با انتقاد از تیم چلسی و تاکتیک های ژوزه 
مورینیو عنوان کرد، این باشگاه لندنی لمپارد را با لگد بیرون انداخت. 
مدیرعامل اس�تقالل ضم�ن بی اطالعی از اتفاق�ات رخ داده در دیدار 
امیدهای تیمش و پرسپولیس گفت: هنوز فرهنگ فوتبال وارد ایران 
نشده و باید جلوی اتفاقاتی را گرفت که باعث می شود آبروی فوتبال 

برود. 

سفیر سازمان ملل در تهران گفت، دفتر سازمان ملل در تهران هیچ 
دخالتی در تهیه گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نداشته 

است. 
رییس مجلس ش�ورای اس�المی با بیان اینکه دفاع مقدس الیه های 
مختلف�ی دارد، اظهار کرد، باید برای ش�ناخت الیه ه�ای آن از هنر 

استفاده کرد. 
بشار اس�د، رییس جمهور کش�ور سوریه به س�یزدهمین جشنواره 

بین المللی فیلم مقاومت پیام داد. 

24 سال پیش پلنگ صورتی در کارتون پرطرفدار خود از اردک 
ماجراجویی میزبانی می کند که از سفر دور دنیا برگشته و روی 
چمدانش از بین کشورهایی که رفته، نام »ایران« درج شده است

آمارها نشان از افزایش پدیده کارتن خوابی در پایتخت دارد. 
کارشناسان حوزه اجتماعی معتقدند، یکی از اصلی ترین عوامل 

تشدید این پدیده، فقر و مشکالت اقتصادی است

نجمه خدمتی، ملی پوش طالیی تیراندازی گفت: پیش بینی مدال 
طال را می کردم، اما نه در انفرادی، بلکه در رقابت های تیمی

وزیران امور خارجه ایران و امریکا در چارچوب مذاکرات هسته ای 
ایران و گروه 1+5 در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند

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
سازمان آگهی ها: 62 و 88928539  

سامانه پیامکی: 50001243
  info@forsatnet.ir :ایمیل
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مقابله با ریزمغذی دانش آموزان
دکتر زه��را عبداله��ی، رییس دفتر بهب��ود تغذی��ه جامعه وزارت 
بهداش��ت از بازنگری و ابالغ دس��تورالعمل پایگاه های تغذیه مدارس 
ب��ا تمرکز ب��ر کاهش عوامل ایج��اد بیماری های غیرواگی��ر خبر داد 
و اق��الم مج��از و غیرمجاز جه��ت عرضه در بوفه مدارس را تش��ریح 
کرد. امس��ال نیز مانند سال های گذش��ته با همکاری دفتر سالمت و 
تندرستی آموزش وپرورش، دستورالعمل پایگاه های تغذیه مدارس را 
بازنگری کردیم. بر این اس��اس دس��تورالعمل سال 93 تغذیه و اقالم 
غذای��ی مجاز و غیرمج��از در پایگاه های تغذیه مدارس تدوین ش��د. 
این دس��تورالعمل با امضای وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی و آموزش وپرورش به مدارس سراس��ر کش��ور ابالغ خواهد 
ش��د. مدارس موظفند برای آن دسته از اقالم غذایی که باید به بوفه 
مدارس بیاید، طبق این دس��تورالعمل اقدام کنند. با توجه به افزایش 
ش��یوع اضافه وزن و چاقی می��ان دانش آم��وزان و همچنین به دلیل 
بیماری های غیرواگیر مرتبط با تغذیه مانند دیابت و فش��ارخون باال 
که در ایران نیز بس��یار شایع هستند، الزم است با پیشگیری و تغذیه 
پیش��گیرانه از افزایش این بیماری ها جلوگیری شود. بنابراین عالوه بر 
برنامه غذایی دانش آموزان، مواد غذایی چرب و شور حاوی نمک، قند 
و ش��کر اضافی نباید در بوفه های مدارس توزیع ش��ود. براساس این 
دس��تورالعمل اقالم غذایی مجاز ش��امل انواع شیر و ماست کم چرب 
در بسته های یک نفره )جهت ترویج مصرف شیر و لبنیات کم چرب( 
الزم است در بوفه مدارس گنجانده شود. عرضه نوشابه  و دوغ گازدار 
یا انواع آبمیوه های حاوی قند افزوده در بوفه مدارس ممنوع اس��ت و 
در مقابل نوشیدنی های سالم مانند آب معدنی، دوغ بدون گاز و نمک 

اضافی مجاز است. 
ب��ه گفت��ه عبداللهی، عرضه ان��واع چیپس و تنقالت غذایی ش��ور 
و غالت حجیم ش��ده مانن��د انواع پفک ممنوع اس��ت. انواع مغزها و 
خشکبار نیز به شرط کم نمک یا بدون نمک بودن در بسته بندی های 
یک نفره و دارای پروانه وزارت بهداشت مجاز است. رییس دفتر بهبود 
تغذیه وزارت بهداش��ت گفت: هدف کلی این دستورالعمل پیشگیری 
و در درجه اول حفظ س��المت دانش آموزان است تا به این ترتیب از 
مشکالتی نظیر چاقی و اضافه  وزن و بیماری هایی مانند فشارخون باال 
و بیماری ه��ای قلبی – عروقی جلوگیری ش��ود. از طرف دیگر تغذیه 
دانش آموزان باید طوری باشد که به رشد آنها کمک کند و مشکالتی 

در ارتباط با کمبود ریز مغذی ها هم به وجود نیاید. 

محسنی  والمس��لمین  حجت االسالم 
اژه ای در نشس��ت خبری روز دوش��نبه 
ضمن گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس 
درب��اره آخری��ن وضعی��ت پرونده های 

مورد بحث اطالع رسانی کرد.
آخری�ن وضعیت پرونده نفتی: در 
ای��ن پرونده اتفاق��ات جدیدی رخ داده 
اس��ت که  آنها را به اطالع ش��ما خواهم 
رس��اند. مش��خص ش��د ک��ه متهم در 
مقاطعی از سه شناسنامه با مشخصات 
متف��اوت اس��تفاده می ک��رده و معلوم 
ش��د با هر ک��دام از این شناس��نامه ها 
بهره برداری هایی کرده است که این کار 
از دو جهت یعنی استفاده از شناسنامه 
مجعول و همچنین نوع کاری که انجام 
می داده جرم محس��وب می شود. ایشان 
توانس��ته بود ب��ا اقدامات��ی ناصحیح با 
بعض��ی افراد در داخل زن��دان ارتباطی 
پی��دا کن��د و اطالعاتی را ب��ه بیرون از 
زن��دان منتقل کند ت��ا از این طریق بر 
روی بعض��ی م��وارد س��رپوش بگذارد. 
بحمداهلل واس��طه ها شناس��ایی ش��دند 
و ه��م پیغام ها و هم کس��انی که پیغام 
به آنها رس��یده بود شناسایی شدند و از 
آنها تحقیق به عمل آمد و بعد بازداشت 
ش��دند؛ بنابراین یک باب جدید در این 
پرونده باز ش��د ک��ه امیدواریم به اصل 
پرون��ده کم��ک کن��د. محس��نی اژه ای 
همچنین گفت که غی��ر از وزارت نفت 
و ش��رکت نفت شکات دیگری هم پیدا 
ش��ده اند و در حال حاضر بابک زنجانی 

چندین شاکی خصوصی دارد.
آخری�ن وضعی�ت پرون�ده ک�ود 
پرون��ده  ش��کات  تع��داد  کمپوس�ت: 
کمپوست به 800 نفر رسیده که در حال 
حاضر هشت نفر در رابطه با این پرونده 
بازداش��ت هس��تند. در روزهای گذشته 
چند حکم در مالءعام اجرا ش��د که سه 
نفر در اس��تان فارس، دو نفر در همدان 
و یک نفر در قم اعدام شدند. آنها جرایم 
متعددی مانند س��رقت مسلحانه، تجاوز 
به عن��ف و خرید و ف��روش مواد مخدر 
داشتند. فردی که در قم دستگیر و اعدام 
شد در خرید و فروش 900 کیلو تریاک 
دست داشت و سال ها تحت تعقیب بوده 
است. دس��تگاه قضایی خوشحال نیست 
که این اف��راد اعدام ش��وند، اما چاره ای 
ن��دارد؛ زیرا اگر اعدام نش��وند جامعه به 

فساد کشیده می شود.
در  پرونده ش�بکه های اجتماعی: 
مورد شبکه های اجتماعی انتظار بوده و 
هست که دستگاه های مربوطه اقداماتی 

را انج��ام دهند تا این ش��بکه ها وجود 
داش��ته باش��ند و مردم از آن اس��تفاده 
کنن��د و هم در عین حال ش��رایطی را 
فراه��م کنن��د که موارد خ��الف اعم از 
خ��الف عفت، امنی��ت و اخالق در آنجا 
وجود نداش��ته باشد یا به حداقل برسد. 
اگر تالش نکنیم که ابزارهایی را فراهم 
کرده تا از اس��تفاده کارهای بد در این 
شبکه ها جلوگیری شود جامعه و کشور 
ض��رر می کند. وی ادام��ه داد: در اواخر 
س��ال گذش��ته و اوایل امسال جلساتی 
را با مس��ئوالن ذی ربط برگزار کردیم و 
آنه��ا قول دادند و گفتن��د که در مدت 
س��ه م��اه می توانند س��از و کارهایی را 
پیش بینی کنن��د که محتوای مجرمانه  
آنه��ا را پاالی��ش کنن��د. در واق��ع این 
مدت گذشت و این کار صورت نگرفت. 
نامه ای نوشته شد به وزیر ارتباطات که 
تالش کنید آن ساز و کارها فراهم شود 
ت��ا مردم بتوانند اس��تفاده خوبی از این 
ش��بکه ها داشته باش��ند و هم محتوای 

مجرمانه اش پاالیش شود.
م.ر:   پرون�ده  وضعی�ت  آخری�ن 
محس��نی اژه ای در در پاس��خ به سوالی 
مبنی بر این که ش��ما در جلس��ه قبل 
اع��الم کردید که آقای »م. ر« به حبس 
و جزای نقدی محکوم شده، اما وی در 
رابطه با این موضوع اعتراض کرده است، 
گفت: ایشان با فرض این که حکم صادر 
نش��ده مطالبی را عرض کردند اما حکم 
صادر شده است و طبیعتا آن اشکاالت 
وارد نیس��ت؛ زیرا وی ف��رض را بر این 
گذاشته بود که حکم صادر نشده است.

آخرین وضعیت س�عید مرتضوی: 
وی در پاس��خ به اینکه آیا درست است 
که پرونده س��عید مرتض��وی به وزارت 
اطالعات ارجاع ش��ده اس��ت ی��ا خیر؟ 
گفت: نش��نیده ام که پرون��ده به وزارت 
اطالعات رفته باش��د. بخشی از پرونده 
که در دادس��را ب��ود هن��وز در مرحله 
تحقیقات اس��ت و بخشی از پرونده هم 
که در دیوان عالی کش��ور اس��ت هنوز 

نهایی نشده است.
غنچه  پرون�ده  آخری�ن وضعیت 
قوام�ی: برخ��الف تبلیغاتی که در این 
زمین��ه ص��ورت گرفت پرونده ایش��ان 
ربطی ب��ه موض��وع ورزش ن��دارد، هر 
چند ک��ه در یک نقطه مرب��وط به این 
امر صورت گرفته باش��د. این پرونده در 
حال رس��یدگی اس��ت و ایشان فعال در 
بازداش��ت اس��ت تا به پرونده رسیدگی 

شود.

آخرین وضعیت غنچه قوامی، بابک زنجانی، مرتضوی، م.ر و باقی پرونده ها

دستگاه قضایی از اعدام افراد خوشحال نیست
اما چاره ای ندارد

   س��پاه در بخ��ش س��ازندگی خدم��ات بزرگی ب��ه ملت ما 
کرده اس��ت. من به عنوان فرمانده س��پاه به هر واحد مهندسی 
که در س��ازندگی ش��رکت می کردند مثال جاده س��ازی کرده یا 
لوله گذاری گاز می کردند می گفتم به هر روستایی که می رسید، 
جاده روس��تا را ه��م ترمیم کنید. اگر مس��جد ندارند برای آنها 

بسازید و مردم همان روستا را هم به کار بگیرید. 
   در اس��تان سیستان وبلوچس��تان ما راه آهن بم ب��ه زاهدان را 
س��اختیم. من به آنجا رفتم و دیدم که از تمام مردم بومی منطقه 
برای کار و حتی حفاظت استفاده می شود. این به کار گیری مردم 

بومی هم امنیت آفرین بود و هم خدماتی به روستا می رسید. 
   این تدبیر رهبری انقالب اس��المی است که نیروی کارآمد 
به کار گرفته شود. درزمان جنگ هزاران دستگاه لودر و بولدوزر 
با پول این ملت تهیه ش��ده بود. یا این وسایل باید به پادگان ها 
برده می ش��د و خاک می خورد یا در صحنه س��ازندگی کش��ور 
مورد استفاده قرار می گرفت. ما ده ها هزار نیروی جوان داشتیم. 
ای��ن نیروهای جوان را می توانس��تیم در پادگان ها حفظ کنیم؟ 
حضرت آقا اجازه دادند که از بخش��ی از نیروها که در مس��ائل 

نظامی، هوایی و غیره به کار گرفته نمی ش��دند، اس��تفاده شود. 
ش��اید این افراد دو یا سه درصد از پاس��داران باشند. دو یا سه 
درصد از پاسداران ما در بخش سازندگی به کار گرفته شده اند. 
خاتم االنبی��اء  س��ازندگی  ق��رارگاه  و  پاس��داران  س��پاه   
پیمانکاری ه��ای بزرگ��ی از م��ردم می گی��رد. یعن��ی کارها را 
به تنهایی انجام نمی دهد. کارها را تکه تکه کرده و از مردم کمک 
می گیرد. مثال یک لوله گاز هزار کیلومتر طول دارد برای اینکه 

پیمانکاران شخصی را می گیرد و برکار آنها نظارت می کند. 
   به نظر من به عنوان کس��ی که مسائل کشور را می شناسم، 
ما عقب ماندگی ه��ای بزرگی در بخش های زیرس��اختی داریم. 
دربخش راه آهن واقعا مش��کل داریم. بیش��تر از 10 سال است 
که می خواهیم جاده تهران به ش��مال را بسازیم، هنوز مصالی 

تهران هم تمام نشده است. 
   م��ن ه��ر وقت نماز جمعه م��ی روم رنج می ب��رم. چون در 
تابستان مردم باید زیر آفتاب و در زمستان نیز زیر برف و باران 
باشند. س��پاه پاسداران برای کمک به دولت ها و کمک به ملت 

در سازندگی کشور از نبوغ خود استفاده می کند. 

س��ردار س��عید منتظرالمهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی 
از تجدیدنظر انصار حزب اهلل بر فعالیت گش��ت های خود در س��طح 
ش��هر جهت امربه معروف و نهی ازمنکر خبر داد و گفت: این نیرو از 
قالب ها و ظرفیت های رس��می و موجود نظام استفاده خواهد کرد. 
وی درب��اره نظر پلیس پیرامون فعالیت گش��ت های انصار حزب اهلل 
در سطح ش��هر اظهار کرد: آقای محتشم، دبیر کل انصار حزب اهلل 
در دی��دار با رییس پلیس امنیت اخالقی ناجا درخواس��ت دریافت 
مج��وز فعالی��ت امربه مع��روف و نهی ازمنکر کرده ب��ود که پس از 
مدتی بحث و تبادل نظر مقرر ش��د انصار حزب اهلل روی طرح خود 
تجدیدنظر کرده و از قالب ها و ظرفیت های رس��می و موجود نظام 
اس��تفاده کنند. اگرچه اهتمام به فریضه امربه معروف و نهی ازمنکر 
به عنوان یک واجب همگانی امر پس��ندیده ای است و سیاست ناجا 
نی��ز همواره ترویج آن بوده، اما ای��ن موارد باید در چارچوب قانون 

صورت گیرد و در این راستا پلیس نیز از آمران به معروف و ناهیان 
از منکر حمایت قانونی خواهد کرد. 

این سخنان در شرایطی از سوی معاون اجتماعی نیروی انتظامی 
مطرح شده اس��ت که در روزهای گذش��ته وزیر کش��ور درباره طرح 
انصار حزب اهلل به منظور فعالیت 4000 ناهی منکر در تهران از هفته 
آینده گفت: هر فعالیت اجتماعی باید مبتنی بر قانون باشد. در حوزه 
اجتماعی متولی وزارت کشور است و با این مباحث به صورت قانونی 
رفتار می شود. س��خنگوی وزارت کشور در این زمینه صحبت کرده 
و هر فعالیت اجتماعی باید مبتنی بر قانون باش��د. وزارت کشور نیز 
در این زمینه متناس��ب با اقدام های صورت گرفته رفتار خواهد کرد. 
در پاسخ به این سخنان روابط عمومی انصار حزب اهلل در بیانیه ای با 
پنج بند سخنان وزیر کشور و سخنگوی وزیر کشور را زیرسوال برد 

و تاکید کرد که به وظیقه خود عمل خواهد کرد.

سپاه برای کمک به دولت ها و ملت
 از نبوغ خود استفاده می کند

خبرآنالین: سردار رحیم صفوی، دس�تیار و مشاور عالی فرمانده 
کل قوا و فرمانده سابق سپاه پاسداران در ویژه برنامه شناسنامه که 
به مناس�بت هفته دفاع مقدس برگزار شد به برخی پرسش ها مبنی 

بر فعالیت های اقتصادی سپاه پاسخ داد. 

منتظرالمهدی: انصار حزب اهلل بر فعالیت خود تجدیدنظر کند



گفت وگو با مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت گلفام دشت )قسمت اول(

ایجاد 75هزار شغل با سنجد
صفحه 11

مدیر عامل اتحادیه پرورش دهندگان میگوی سیستان و بلوچستان: 

سرمایه گذاران امنیت ندارند
مدیر عامل اتحادیه پرورش دهندگان میگوی سیستان 
و بلوچستان با اش��اره به بازدید وزیر کشاورزی از سایت 
پرورش میگوی گواتر تصریح کرد: برخی در راستای تامین 
منافع خود به وزیر جهاد کش��اورزی اطالعات نادرست 
می دهند که م��زارع 20 هکتاری پ��رورش میگو توجیه 

اقتصادی ندارد. کیوان رهبران در گفت وگو با ایسنا، تاکید 
کرد: این در حالی اس��ت که پرورش دهندگان در برخی 
مزارع پرورشی 20 هکتاری تا 10 تن میگو در هر هکتار 
برداشت می کنند که نشانه توجیه اقتصادی تولید است 
و تنها مش��کل پرورش دهندگان نبود امنیت در منطقه، 

سرمایه در گردش و ثابت است. وی از وزیر جهاد کشاورزی 
خواست با توجه به اینکه صنعت پرورش میگو، پر سود و 
اقتصادی است س��رمایه در گردش و ثابت این بخش را 
تامین کند تا مزارع به فناوری روز دنیا مجهز شوند. رهبران 
با اشاره به اینکه امس��ال از 12 هزار و 500 هکتار استخر 

آماده پرورش میگ��و حدود 6680 هکتار تحت کش��ت 
قرار گرفته است، گفت: در سایت پرورش میگوی گواتر از 
مجموع 1305 هکتار استخر مفید آماده پرورش )مزارع 

20 هکتاری( فقط 171 هکتار زیر کشت رفته است.
صفحه 11

سرنخ
از ساخت دستگاه های جدید 

11تا تهیه بولتن خبری

رسانه
روایت خنک داستان تابستان با آگهی 

13رادیویی آب میوه 

کلینیککسبوکار

ساخت تیزر تبلیغاتی
14

داستانزندگیمحمودخلیلی

قانون ملی شدن صنعت نفت
16

»فرصت امروز« از بازار پیراهن مردانه 
گزارش می دهد

 پوشاک چینی 
بر تن  خسته  تولید ایرانی

اگر با نگاهی خوش�بینانه جمعیت ایران را 70میلیون نفر فرض 
کنیم، بیش از نیمی از این جمعیت مرد هستند...

 نظام های دستوری در تقابل با 
سیستم سنجش عرضه و تقاضا

قیمت گذاری 
بارویکرد کوانتومی

قیمت از یک نقش محوری درفعالیت های اقتصادی برخوردار 
است. 

بررسی بازار داغ تبلیغات رادیویی در 
گفت و گو با محمد معتمدی

رادیو نمایش می دهد! 

رادیو رس�انه ای قوی و پرمخاطب میان مش�تریان اس�ت که 
مخاطبان خاص خود را دارد...

گزارش »فرصت امروز« در خصوص شغلی 
که مشتریانش کودکان هستند

هم بازی، هم شادی و 
هم کسب و کار

زمانی که گرسنه می شویم به سرعت به سراغ یخچال می رویم 
یا به فکر درست کردن غذایی برای رفع گرسنگی می افتیم.

کافه مدیران لغو تحریم بانک مرکزی را 
بررسی می کند

بازگشت ایران به میدان 
بازی بانکداری جهانی

دادگاه بدوی در اتحادیه اروپا براس�اس ادله ای که بانک مرکزی 
ارائه کرده، حکم به لغو تحریم بانک مرکزی داده است.

10

12

13

14

15
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ــبينانه  ــى خوش ــا نگاه اگر ب
ــران را 70ميليون  ــت اي جمعي
ــش از نيمى  نفر فرض كنيم، بي
ــتند، از  از اين جمعيت مرد هس
ــر هم حداقل  اين 35ميليون نف
ــال  ــون نفر باالى 18س 15ميلي
سن دارند كه مهم ترين پوشش 
اين جمعيت 15ميليونى پيراهن 
ــخص در  ــت. حتى اگر هر ش اس
ــالى دو پيراهن  بدترين حالت س
ــوان گفت  ــد، مى ت ــرف كن مص
ــال  جمعيت مردانه باالى 18س
ــه بيش از  ــال ب ــران در هر س اي
ــاز دارند.  30ميليون پيراهن ني
پس بازارى با مشتريان ميليونى 
و تيراژ باالى كاال پيش رو داريم 
كه مى تواند انگيزه فراوانى براى 
توليد ايجاد كند و بازار پررونقى 

را رقم بزند. 
ــائل،  ــه همين مس ــا توجه ب ب
ــاى  ــى از بازاره ــه يك ــرى ب س
ــن مردانه يعنى  پرطرفدار پيراه
پاساژ پالسكو در تهران زديم كه 
ــران نيز  ــهرهاى اطراف ته از ش
ــتريان  زيادى دارد. در واقع  مش
يكى از مراكز بورس مشهور براى 
ــمار مى رود،  پيراهن مردانه به ش
ــاژ ديديم  ــه در اين پاس اما آنچ
ــى كه با  ــن گفت وگوي و همچني
ــن دوزان  ــس اتحاديه پيراه ريي
ــتيم، واقعيت هاى  ــران داش ته
را  ــايندى  خوش ــدان  نه چن
ــان مى دهد  ــكار كرد كه نش آش
ــتريان  ــا از اين بازار با مش نه تنه
ميليونى استفاده نمى شود، بلكه 
جنس هاى بى كيفيت هم بازار را 
پر كرده اند. شرح ماجرا را در اين 

گزارش مى خوانيد. 

پيراهن چينى به خورد ايرانى 
داده مى شود

در پاساژ پالسكو آنچه در وهله 

نخست به چشم مى خورد، تعامل 
ــندگان  زيباى خريداران و فروش
ــت؛ خريدارانى كه دست در  اس
ــراى انتخاب  ــواده ب ــت خان دس
پيراهن دلخواه خود به فروشگاه ها 
ــند، اما واقعيت  ــرك مى كش س
پنهان اين بازار پيراهن هاى چينى 
بى كيفيت است كه فروشندگان 
ــن كاالها به  ــزى از هويت اي چي
خريداران نمى گويند. آنها اجناس 
ــه ايرانى ها  ــود را با نام ترك ك خ
ــى از اجناس اين  ــرات خوب خاط

كشور دارند، معرفى مى كنند. 

بازار از زبان فعاالن بازار
عامرى، يكى از توليدكنندگان 
ــه به «فرصت  عمده لباس مردان
ــل ورود  ــه دلي ــروز» گفت: ب ام
ــاى آماده از خارج،  بى رويه كااله
ــى  ــاى داخل ــع توليدى ه وض
ــت و در  ــراب اس به اصطالح خ
ركود به سر مى برد. اين وضع در 
يكى دو سال گذشته بيشتر از قبل 
ــت. وى قيمت كاالهاى  شده اس
ــل را از 10هزار تومان  توليد داخ
تا 50هزار تومان اعالم و تصريح 

مى كند: كاالهايى كه وارد كشور 
مى شوند، قيمت شان پايين تر از 
توليدى هاى داخل است، بنابراين 
براى فروشنده ها و توزيع كنندگان 
به  صرفه نيست كه سراغ كاالهاى 
ــد، چون هزينه  توليد داخل برون
توليد در ايران بسيار باالست و به 
همين دليل توليدى هاى داخل 
نيمه تعطيل شده اند و بسيارى از 
اين توليدكننده ها توان رقابت و 
ادامه مسير با اين اوضاع را ندارند.  

تن خسته و عرق كرده 
پيراهن مردانه

ــر بازار  ــاع در حالى ب اين اوض
ــكو حاكم شده  ساختمان پالس
است كه زمانى از اين مركز خريد 
ــكان امن و امين  به عنوان يك م
براى خريد نام برده مى شد. در اين 
مجموعه مشترى با خيال راحت 
خريد مى كرد و از انتخاب كااليش 
مطمئن بود، اما امروزه با به صرفه 
نبودن توليد و راحتى واردات و باز 
ــاى وارداتى كاال،  بودن دروازه ه
ــك  توليدكننده هاى ايرانى ريس
توليد را به جان نمى خرند و بيشتر 

به دنبال حفظ سرمايه هستند تا 
توليد و اشتغال زايى. 

دودى كه به چشم خيلى ها 
مى رود

در همين رابطه جواد دروديان، 
ــن دوزان  ــس اتحاديه پيراه ريي
تهران به «فرصت امروز» مى گويد: 
اينكه بازار توليد پيراهن با ركود 
ــت، بر هيچ كس  مواجه شده اس
ــت. واردات كاالى  پوشيده نيس
ارزان قيمت چه به صورت قانونى 
و چه به صورت غيرقانونى موجب 
ــده چوب ركود بر تن پيراهن  ش
ــان آثار  ــيند. در اين مي هم بنش
ضربات واردات متوجه خياطان 
ــه هم  ــاى پارچ و توليدكننده ه
ــت. دروديان مى افزايد:  شده اس
واردات به صورت مواد خام يعنى 
ــورهاى  پارچه ، نخ و غيره از كش
كره، تركيه، تايوان، ژاپن و چين 
ــالوه بر اين،  صورت مى گيرد. ع
ــز از چين وارد  ــن آماده ني پيراه
مى شود كه اين مسئله مى تواند 
به تعطيلى كامل دوخت و دوز در 
ايران بينجامد. اما مسئله مهم تر 

نوع ورود كاالست كه مشكل ساز 
ــده، زيرا تنها يك دهم واردات  ش
ــورت قانونى  پيراهن آماده به ص
انجام مى شود و مابقى به صورت 
ــور عبور  قاچاقى از مرزهاى كش
ــان ضمن تاييد  مى كنند. درودي
اين مدعا اضافه مى كند: به دليل 
اين مشكالت، اين روزها بسيارى 
ــت از توليد  از توليدكننده ها دس
كشيده اند و با سفر به چين كاالى 
ــد كه ارزان تر  آماده وارد مى كنن
ــود، هر چند كيفيت  تمام مى ش

الزم را ندارند. 

استقبال با روى گشاده از 
واردات بى رويه

رييس اتحاديه پيراهن دوزان و 
پيراهن فروشان تهران در خصوص 
تاثير اين واردات بى رويه بر توليد و 
بازار داخل اظهار كرد: تقريبا 4هزار 
كارگاه و توليدكننده در گذشته 
وابسته به اين اتحاديه مشغول به 
كار بودند كه اين روزها اين رقم كم 
شده و به زير هزار واحد تنزل يافته 
و توليد اين كارگاه ها به روزى 10 
ــيده است. در واقع  تا 15عدد رس
ــه واردات بى رويه  ــت ك بايد گف
ــادى حاكم  ــى از ركود اقتص حت
بر كشور هم بيشتر به اين صنف 
لطمه زده است. اين مسائل نشان 
ــازارى با جمعيت  ــد كه ب مى ده
ميليونى متقاضى پيراهن مردانه 
ــاده به جنس هاى  را با روى گش
بى كيفيت چينى واگذار كرده ايم 
و با خوش بينى محض به نابودى 
توليد داخلى مى نگريم. دروديان 
ــايه فرهنگ غلط  ــن س همچني
مصرفى را بر بازار حاكم مى داند، 
ــى در پى  ــا همگ ــرا ايرانى ه زي
ــتفاده از نام برندهاى خارجى  اس
هستند. اين مصرف گرايى حتى 
در مسئوالن ما هم ديده مى شود؛ 
همان مسئوالنى كه شعار حمايت 

از توليد داخل را سر مى دهند.   

«فرصت امروز» از بازار پيراهن مردانه گزارش مى دهد

پوشاك چينى بر تن  خسته  توليد ايرانى
اين كبرى، كارآفرين نمى شود

ــت كه بچه ها براى آموختن  امروز نخستين روزى اس
ــه مى روند. هرچند كالس اولى ها ديروز  علم، به مدرس
ــان را برگزار كردند و خاطره اى ساختند كه تا  جشن ش
آخر عمر در ذهن شان باقى خواهد ماند. شايد كودكان 
ــه درك درستى نداشته  هنوز از چرايى رفتن به مدرس
باشند، اما والدين به اين اميد فرزندشان را سركالس ها 
ــد در آينده فردى  ــتند تا بلكه اين كودك بتوان مى فرس
ــب و كار موفقى براى خود  مفيد براى جامعه باشد و كس
بسازد، اما آيا تمام بچه هايى كه اين گونه جشن شكوفايى 
ــد موجب افتخار  ــادمانى مى كنند، مى توانن خود را ش

والدين شان باشند؟ 
يادم مى آيد كه 25سال پيش، روز اول مدرسه، آنچنان شوقى 
ــناختم. در حياط  ــر از پا نمى ش وجودم را فرا گرفته بود كه س
مدرسه لحظه شمارى مى كردم كه هرچه زودتر زنگ به صدا 
در بيايد تا بتوانم سركالس حاضر شوم. در آن هنگام دو برادر 
دوقلو كنار مادرشان ايستاده بودند و مدام گريه مى كردند. وقتى 
كالس شروع شد، آنها دوست نداشتند همراه بچه ها سركالس 
بيايند. يكى از ناظم ها با مهربانى سعى مى كرد دوقلوها را متقاعد 
ــما مى توانيد با كسب  كند كه مدرسه جاى بدى نيست و ش
مهارت هاى الزم در اين مكان آينده اى براى خود دست و پا كنيد 
كه هميشه خوشبخت باشيد. در همان كودكى پيش خودم فكر 
مى كردم كه چند سال بايد درس بخوانم تا بتوانم خوشبخت 
شوم؟ 10سال؟ 20سال؟ يا ... امروز كه به تخيالت آن زمان فكر 
مى كنم، مى بينم چه ساده گول حرف هاى بزرگ ترها را خورديم.  
زيرا 16سال درس خواندم، اما هنوز نفهميدم ثروت و خوشبختى 
ــت زندگى كردن را ياد نگرفتم؛ هنوز  كجاست. هنوز راه درس
نمى دانم چگونه مخارج زندگى ام را مديريت كنم تا آخر ماه به 
«چه كنم»هاى ممتد گرفتار نشوم و هنوز نمى دانم اگر بخواهم 
ــرمايه، كارآفرينى كنم از كجا و چگونه اين كار  با كمترين س
ــت كه نه تنها من، بلكه شايد  ــائلى اس را انجام دهم. اينها مس
ميليون ها نفر را با خود درگير كرده است. پس به راستى ما در 
مدرسه چه چيزى ياد مى گيريم؟ چرا تصميم كبرى در آخر 
داستان به كارآفرينى و راه اندازى كسب و كار منجر نمى شود؟ 
آيا «باز باران با ترانه» شعرى كه تقريبا همه بچه ها آن را  از حفظ 
هستند،  امروز  به كار ما مى آيد؟ كشورى كه 14سال متوالى 
كم آبى را تجربه كرده است، به جاى اينكه به كودكانش راه  و  
ــت مصرف كردن آب را بياموزد، در ذهن آنها «باز  رسم درس
ــت و پنير را به  باران» را تداعى مى كند،يا كوكب خانم، ماس
ــاج  روزانه اش  را   ــت مى كرد كه كفاف مايحت اندازه اى درس
ــى و فروش محصوالتش  ــچ گاه  به فكر بازارياب بدهد،  اما هي
نيفتاد! و هزاران چراى ديگر. ذهن كودك مانند لوح سفيدى 
است كه هر چه در آن حك شود، تا آخر عمر پاك شدنى نيست. 
بنابراين مى توان به جرأت گفت كه آينده او را همين روزهاى 
ابتدايى مى سازد. پس مراقب آينده فرزندان مان باشيم و به 
ــالى  اين فكر كنيم كه چگونگى زندگى آنها در زمان بزرگس
وابسته به آموزش هايى است كه در كودكى مى بينند. بياييد 

نگاه مان را عوض كنيم. 

بازارى به پهناى فرش دستباف

ميدان فردوسى را كه به سمت شمال دور بزنيد، قبل از اينكه 
جذبه حضور فردوسى به اصطالح شما را بگيرد و توان حركت از 
شما سلب شود، سريع خود را به خيابان سپهبد قرنى برسانيد 
و تا همه  جاپارك ها پر نشده، جايى گير بياوريد كه قرار است 
حدود نيم ساعت مهمان يك ساختمان با بنايى متفاوت باشيد. 
ــين تان بنزين تمام كرده، جاى خوبى آمده ايد؛  اگر هم ماش
چون دقيقا جلوى اين ساختمان مى توانيد ماشين خود را هم 

سيراب از بنزين كنيد. 
يادگار زريران

بازار فرش شاه عباسى همان ساختمانى است كه چند بار در 
اين 50- 40 كلمه ا تكرارش كردم و به نوعى اصول ويرايشى 
را هم زير پا گذاشتم تا شما ولع خواندن بقيه متن را پيدا كنيد. 
به هر حال االن مهم اين است كه در اين تهران آپارتمان زده و 
شيشه كارى شده هنوز هم مى توان از مكان هايى ديدار كرد 
كه رنگ و رويى از دنياى قديمى ايران دارند. حال نه آن ايران 
درخشان نوستالژيك، بلكه همين دوران نه چندان دور صفويه 
هم بد نيست. در واقع معمارى اين بازار سبك و سياقى به شيوه 
ــان دارد. از واحدهاى حجره مانندش  معمارى بناهاى اصفه
گرفته تا كاشى هاى خوش نماى اش با طرح هاى اسليمى و 
ــتى كه طرحى معروف در معمارى دوره  بوته هاى قهر و آش
صفويه است. اين بازار ويژه فرش دستباف است و خدا مى داند 
كه اين فرش دستباف اگر كره زمين را هم به نامش كنند كم 

است چه برسد به ساختمانى نه چندان بزرگ. 
زير و بم بازار فرش شاه عباسى

ــازار مى گذرد.  ــاخت اين ب ــال از زمان س ــش از 45س بي
120واحد تجارى در اين ساختمان حضور دارند. سه طبقه 
اول اين بازار به فرش دستباف اختصاص دارد و ساير طبقات 
تجارى و ادارى هستند. هزينه هاى رهن و اجاره در اين بازار 
به اين ترتيب است: اگر قرار است در طبقه اول واحدى را رهن 
و اجاره كنيد، بايد ماهانه تا 6ميليون تومان اجاره بپردازيد. 
ــت.  100ميليون تومان هم هزينه رهن چنين مغازه اى اس
طبقه دو هزينه اجاره  واحدهايش تا دو ميليون تومان است. 
ــان هم مى توان  ــا ماهى 800 هزار توم در طبقه زيرزمين ب
ــى قصد خريد مغازه اى در اين  يك واحد اجاره كرد. اگر كس
بازار داشته باشد، باز هم بسته به اينكه در كدام طبقه باشد، 
ــت. هزينه پرداختى براى خريد  هزينه متفاوتى خواهد داش
يك واحد تا 20متر، حداقل دو ميليارد تومان است. البته در 
اين بازار تقريبا همه واحدها در مالكيت افراد هستند و كمتر 
كسى حاضر به فروش آنهاست، بلكه بيشتر ترجيح مى دهند 
ــورت رهن و اجاره در اختيار افراد  كه واحدهاى خود را به ص
قرار بدهند تا اينكه بخواهند آنها را بفروشند. فرش هاى اين 
بازار به نسبت فرش هاى بازار بزرگ تهران، قيمت مناسب ترى 
ــم نداريد، يك بار هم كه  دارند. به هر حال اگر قصد خريد ه
ــرى به اين بازار بزنيد تا براى طرح تعريض خيابان   شده س
ــپهبد قرنى بولدوزرها به جانش نيفتاده اند. راه دسترسى  س
ــاختمان هم خيلى راحت است. با خط 4 مترو يا با  به اين س
BRT هاى تهرانپارس - آزادى ايستگاه ميدان فردوسى پياده 

شويد و به راحتى بازار را ببينيد. 

حجره يادداشت
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وحيد زندى فخر

اين كبرى، كارآفرين نمى شود



دیدار هیأت سرمایه گذار آلمانی از 
شركت آب منطقه ای كردستان

هیأت پنج نفره آلمانی به منظور مش��اوره، همكاری و 
س��رمایه گذاری در طرح های آبیاری كشاورزی، آبرسانی 
و تصفیه آب به كردس��تان س��فر كرده و در این س��فر با 
مدیران و كارشناسان شركت آب منطقه ای استان دیدار 
داشته و آخرین دستاوردهای خود را در این زمینه تشریح 
كردند. سیس��تم آبیاری كشاورزی مورد بحث این هیأت، 
به تناس��ب نوع محص��ول در عمق ه��ای مختلف زمین 
به كارگیری شده و تا 80 درصد در مصرف آب كشاورزی 
صرفه جوی��ی می كند به عالوه ت��ا 1/5 برابر نیز محصول 
را افزایش می دهد. سیس��تم معرفی شده دیگر در زمینه 
تصفیه و ضدعفون��ی كردن آب های آش��امیدنی بود كه 
با سیس��تم آبیاری كش��اورزی مرتبط بوده و آب عبوری 
از لوله های تولید ش��ده مخصوص دیگ��ر نیازی به اضافه 
ك��ردن هیچ نوع كود و مواد ش��یمیایی ندارد. با توجه به 
بحث آب كش��اورزی در كش��ور و هدرروی 90 درصدی 
آب موجود در این بخش به نظر می رسد الزم باشد در این 
زمینه به صورت جدی وارد شد. این هیأت آلمانی پس از 
این نشس��ت به دیدار استاندار كردستان رفته و متعاقب 
آن از دریاچ��ه زری��وار مریوان نیز بازدی��د كردند. هیأت 
مزبور ضمن اظهار خوشحالی از حضور در كردستان، این 
استان را استانی بكر و منحصر به فرد توصیف و از حمایت 
دولت های ایران و آلمان در زمینه كاری شان تشكر كردند. 

راه اندازی بزرگ ترین واحد 
تولید كننده طیور در غرب كشور

با مش��اركت بنیاد 
بزرگ ترین  برك��ت، 
واح��د تولید كنن��ده 
طیور در غرب كشور 

راه اندازی شد. 
فارس  گ��زارش  به 
بنی��اد  از  نق��ل  ب��ه 
بركت وابس��ته به س��تاد اجرایی فرمان امام خمینی، یكی 
از بزرگ ترین مرغداری های كشور با مشاركت مالی بنیاد 
بركت در غرب كش��ور در حال تاس��یس است. این بنیاد 
وابسته به س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در سال 
89 مشاركت مالی خود را با مجتمع ایمان طیور كردستان 
آغاز كرد. این مجتمع در منطقه كلیک خش��ک س��نندج 
قرار دارد و بنیاد بركت مبلغ 241 میلیارد و 400 میلیون 
ریال برای اجرای این پروژه مش��اركت مالی داشته است. 
ای��ن مجتمع كه دارای پروانه تولید 122 هزار قطعه انواع 
طیور اس��ت، برای 1840 نفر ایجاد ش��غل پایدار خواهد 
كرد. تاكنون برای اج��رای 140 طرح اقتصادی در اقصی 
نقاط كش��ور، این بنیاد بی��ش از 15 هزار و 930 میلیارد 
ریال مش��اركت مالی كرده است كه بخشی از این طرح ها 
به مرحله بهره برداری رس��یده و در مسیر تولید قرار دارد. 
اج��رای این طرح ها بیش از 705 روس��تا در كش��ور را با 
جمعیت��ی بالغ بر 590 هزار نفر پوش��ش می دهد و بیش 
از 105 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می كند و 
به طور میانگین حدود 65 درصد پیشرفت فیزیكی داشته 
است. از مجموع این طرح ها تاكنون 47 طرح با مشاركت 
این بنیاد در مناطق محروم اس��تان های مختلف كشور به 
بهره برداری قطعی یا آزمایش��ی رسیده كه منجر به ایجاد 

اشتغال برای 4820 نفر شده است.  

طرح های جدید پتروشیمی 
70میلیارد دالر سرمایه می خواهد

وزی�����ر نف�����ت 
گف�����ت: ارزش كل 
ف��روش محص��والت 
پتروشیمی كشور در 
س��ال 76 نزدیک به 
یک میلیارد دالر بود 
كه هم اكنون این رقم 
به 25 میلیارد دالر رسیده و در صورتی كه تحریم ها نبود 

این رقم به 27 میلیارد دالر می رسید.
به گزارش ایس��نا، بیژن زنگنه در نشس��ت مشترک با 
اعضای هیات مدی��ره انجمن صنف��ی كارفرمایی صنعت 
پتروش��یمی با اش��اره به اینكه مجتمع های پتروشیمی 
نیمه كاره باید هرچه سریع تر به پایان برسد، تصریح كرد: 
در ش��ش ماه پایانی سال باید تالش ش��ود ظرفیت تولید 

پتروشیمی ها 4 تا 6 میلیارد دالر افزایش پیدا كند.
وی با بیان اینكه وزارت نفت خود را متعهد به تش��ویق 
بخش خصوصی برای س��رمایه گذاری های س��ودآور در 
صنعت پتروش��یمی می دان��د، ادام��ه داد: در این زمینه 
وزارت نفت تسهیالت الزم را برای بخش خصوصی فراهم 
كرده و همزمان از اعطای رانت های غیرقانونی و ناصواب 

جلوگیری می كند.
زنگن��ه تصری��ح ك��رد: تن��وع محص��والت تولیدی و 
دستاوردهای چشمگیر صنایع پتروشیمی ایران، می تواند 
انگیزه های مضاعفی را برای سرمایه گذاری در این صنایع 

به وجود آورد.
وزیر نف��ت با بیان اینك��ه صنعت پتروش��یمی نیازمند 
دسترس��ی به فناوری های نوین، منابع مالی و حضور در 
بازارهای جهانی اس��ت، افزود: آخرین ارزیابی ها نش��ان 
می دهد برای توسعه طرح های جدید صنعت پتروشیمی 

به 70 میلیارد دالر سرمایه نیاز است.
زنگنه با اش��اره به اینكه مقوله »ایمنی« در محیط كار 
بسیار مهم اس��ت، اظهار كرد: هم اكنون نگران ایمنی در 
محیط كار هستم كه باید مجتمع ها و كارفرمایان به این 

موضوع بیشتر توجه كنند.

11 مدیریت سرمایه گذاری

آقای مهندس ش�نیدیم كه 
حدود 20 سال است روی دو 
گونه درخت�ی و درختچه ای 
تحقیق�ات  ای�ران  بوم�ی 
كاملی انج�ام داده اید، لطفا 
در این رابطه توضیح دهید؟ 
طرح كلی پژوهش و تحقیقات 
روی دو گون��ه س��نجد تل��خ 
 Hippophae با ن��ام علم��ی
rhamnoides Lو 
نی��ز س��نجد ب��ا ن��ام علم��ی 
و   E . angustifolia L
خصوصی��ات بتانیك��ی آنها در 
س��ال های 1372 طی مطالعه 
طوالنی مدت پی ریزی شد. در 
طول این مدت فرصت كافی به 
دست نیامده بود تا یادداشت ها 
و بررس��ی های خودم را تنظیم 
و تدوین كنم ت��ا اینكه در پاییز 
1390 تصمیم گرفتم این مهم 
را ب��ه پای��ان برس��انم و اكنون 
كتابم با همین ن��ام آماده چاپ 

است. 
چه چی�زی به ش�ما انگیزه 
داد ك�ه فق�ط روی ای�ن دو 

گونه مطالعه كنید؟ 
پیش��ینه این دو گون��ه درختی 
و درختچ��ه ای، همین ط��ور 
خصوصی��ات بتانیك��ی آنه��ا 
سریع الرش��د  به خص��وص 
بودن س��نجد و از طرفی بحث 
كمب��ود آب و خشكس��الی كه 
كش��ور ما همیش��ه مبتال به آن 
ب��وده و خواه��د ب��ود، بیش��تر 
مرا ج��ذب ك��رد. می دانید كه 
بحث س��رمایه گذاری در بخش 
كش��اورزی در اح��داث باغ ه��ا 
در هم��ه كش��ورهای خش��ک 
و نیم��ه خش��ک و به خصوص 
كش��ور ای��ران ب��ا دو فاكت��ور 
مهم و بازدارنده روبه رو اس��ت؛ 
سرمازدگی و خشكس��الی. اما 
خوش��بختانه دی��رگل ب��ودن 
درخت��ان س��نجد ك��ه معموال 
دو م��اه بع��د از س��رمای بهاره 
ب��ه گل می نش��یند و نی��ز نیاز 
كم آنه��ا ب��ه آب )ب��ا كمترین 
نیاز آب��ی بین درخت��ان مثمر( 
این دو مشكل اساس��ی را حل 
و فصل ك��رده! تاجای��ی كه در 
اقلیم های��ی ب��ا میانگین 130 
میلیمتر بارندگی س��االنه، سبز 
می ماند و به رشد خود به خوبی 
ادام��ه می دهد. فاكتور س��وم و 
مهم تر عالوه ب��ر ارزش غذایی 
و دارویی، اینكه س��نجد دارای 
تركیبات ش��یمیایی ارزشمند 
اس��ت و نیز تمام اجزای گیاه از 
ریش��ه، برگ، پوس��ت درخت، 
میوه، چ��وب، گل یا ش��كوفه و 
حت��ی گ��رده گل س��نجد در 
صنع��ت كارب��ردی اقتص��ادی 
دارد كه خوشبختانه هر بخش 
از صنای��ع و فراوری س��نجد از 
اش��تغالزایی بس��یار خوبی نیز 

برخوردار است. 
در این ش��رایط بحرانی اقتصاد 
جهان��ی ه��دف اصل��ی ام ارائه 
راه و روشی اس��ت كه بتواند با 

توجه به تغیی��ر اقلیم، كم آبی و 
تش��دید پدیده خشكسالی در 
كشور، سرآغاز طرحی نو و چند 
منظوره با توسعه باغ های دیم و 
تولید مواد اولیه صنایع تبدیلی 
و تكمیلی وابس��ته ب��ه طرح و 
به ویژه بهبود اشتغال در بخش 

كشاورزی باشد. 
حاال چرا س�نجد یا س�نجد 

تلخ را انتخاب كردید؟ 
اص��وال گیاه��ان و درخت��ان را 
نس��بت به نوع استفاده ای كه از 
آنها به عمل می آورند، می كارند. 
درختانی هس��تند ك��ه از نظر 
تولید میوه مورد اس��تفاده قرار 
می گیرند، گیاهان��ی به منظور 
اس��تفاده از دان��ه آنها كش��ت 
می ش��وند، درختان��ی از نظ��ر 
اس��تفاده از چوب آن كاش��ته 
می ش��وند، برخی گیاه ها از نظر 
ایجاد بادشكن و حفاظت خاک 
مورد اس��تفاده قرار می گیرند و 
درختانی زینتی بوده و زیبایی 

آنها مورد نظر است. 
و  گیاه��ان  همچنی��ن 
درختچه های��ی ب��رای تولی��د 
می ش��وند،  كش��ت  علوف��ه 
همین ط��ور گیاهان��ی نی��ز از 
نظر اس��تحصال مواد شیمیایی 
موجود در آن یا اس��انس گیری 
از گل، كشت می ش��وند مانند 
تهیه صم��غ از درخت��ان یا گل 
محم��دی. ام��ا جال��ب اس��ت 
بدانی��م ك��ه درخت س��نجد از 
هر نظ��ر واج��د تمام ش��رایط 
فوق ب��وده و این خ��واص باعث 
ش��ده تا درخت س��نجد جزو با 
ارزش تری��ن نباتات ش��ناخته 
ش��ده و در طب سنتی جزو 40 

گیاه استراتژیک قرار گیرد. 
بتانیک�ی  خ�ص�وصی�ات 
درخت س�نجد كه از آن یاد 

می كنید چیست؟ 
درخت س��نجد ب��ا ویژگی های 
منحصربه ف��رد خ��ود، همواره 
تمثیل��ی از قناع��ت، بردباری و 
اس��تقامت در براب��ر كم آب��ی، 
خشكس��الی و تغییرات ش��دید 
آب و هوای��ی در اقلیم ه��ای 
مختلف بوده است. این گیاه بعد 
از كاش��ت قلمه یا غرس نهال به 
راحتی شرایط محیط را تحمل 

و خود را با آن س��ازگار می كند 
و ب��دون نی��از ب��ه مراقبت های 
معمول باغبانی یا آبیاری  )حتی 
در ش��رایط دیم( در عرصه های 
ش��یبدار در نامس��اعدترین و 
فقیرترین وضعی��ت نوع خاک، 
ریش��ه های محك��م و پراكنده 
خود را می گستراند و تا سالیان 
سال مقاوم و مستحكم می ماند. 
سریع الرش��د بودن، س��ازگاری 
با ش��رایط س��خت اقلیم��ی از 
جمله مقاومت در برابر خشكی، 
مقاومت در برابر س��یل و توفان، 
مقاومت نس��بی در برابر شوری 
خاک، مقاومت در برابر تغییرات 
اقلیم��ی و نی��ز تثبیت كنن��ده 
ازت خاک از دیگ��ر ویژگی های 
سنجد اس��ت. از طرفی بهترین 
حفاظت كننده زیست محیطی 
محس��وب می ش��ود و نق��ش 

مثبت آن در ایجاد همزیستی با 
درختان ازت دوست مانند گردو 
و بادام از جمله خصوصیات این 

گیاه است. 
درخ��ت س��نجد از 45 درج��ه 
س��انتیگراد زی��ر صفر ت��ا 45 
درجه س��انتیگراد ب��االی صفر 
به خوبی مقاومت می كند. حتی 
در فقیرترین خاک ها و از جمله 
ب��ر ش��ن های س��احلی وارنای 
بلغارستان و ش��ن های بیابانی 
كاشان توان زیست و رشد دارد. 
ای��ن درخ��ت ب��ه آب و ه��وا 
گوناگ��ون  خاک ه��ای  و 
س��ازش دارد )مناطق خش��ک 
و زمین ه��ای ش��ور و قلیایی(و 
امروز ب��رای ایجاد بادش��كن ها 
جه��ت  خ��اک  حفاظ��ت  و 
جلوگیری از فرس��ایش خاک، 

مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد. 
كشت این گیاه به منظور ایجاد 
یک محیط مناسب برای حفظ 
آبخیزه��ا خصوص��ا در نق��اط 
كوهس��تانی و اراضی باالدست 

سدها توصیه می شود. 
درباره خواص دارویی میوه 
س�نجد و كاربرده�ای آن 

توضیح دهید؟ 
س��نجد  می��وه  تركی��ب  در 
م��واد پ��رارزش و ب��ا اهمیتی 
وج��ود دارد، از جمل��ه اولئین، 
اس��تئارین، لینول و تا 8درصد 
روغ��ن پیه��ی كه گلیس��یرید 

اسیدهای پالمیتین است. 
اس��یدهای چ��رب،  وج��ود 
ن��واع  ا و  آل��ی  اس��یدهای 
ویتامین ه��ا از جمل��ه ویتامین 
K، C، E ،B1 ،A، B2 و F و 
اس��ی�دهای چرب اشباع نشده 
نیز در آن تشخی�ص داده شده 

است. 
همچنی��ن در می��وه س��نجد 
2 نوع قن��د گلوك��ز و فروكتوز، 
هفت نوع چربی اش��باع ش��ده 
و اش��باع نش��ده وج��ود دارد. 
در هس��ته س��نجد 17 ن��وع 
آمینواس��یدو مقداری پروتئین 
وج��ود دارد كه هری��ک از این 
آمینواس��یدها خواص دارویی 
بس��یار مفیدی دارند. در هسته 
س��نجد 12/5 درص��د روغ��ن 
)روغ��ن پیه��ی( وج��ود دارد. 
از پوس��ت درخت س��نجد نیز 
یک م��اده ش��یمیایی دارویی 
مهم ب��ه ن��ام تتراهیدروآرمور- 
متیل N اس��تخراج می ش��ود، 
همچنی��ن در پوس��ت ای��ن 
درخ��ت آلكالویی��د آله آگنین 
و ی��ک آلكالویی��د چس��بناک 
روغن��ی دیگر نیز وج��ود دارد. 
استخراج ش��ده  آلكالویی��د 
در صنای��ع داروس��ازی كاربرد 
دارد. تركیب��ات فالوونوییده��ا 
و اس��یدهای چ��رب موج��ود 
در س��نجد دارای خاصی��ت 
ضد التهاب��ی ب��وده و مص��رف 
میوه و پودر هس��ته س��نجد در 
درمان التهاب حاد موثر اس��ت. 
فالوونویید موجود در س��نجد، 
به ش��ل كردن عض��الت كمک 
می كند. ب��ا تحقیقاتی كه اخیرا 

انج��ام ش��ده، دریافته اند میوه 
س��نجد با اثر روی زخم معده، 
ترش��ح اس��یدمعده ناش��ی از 
كرباكول را به ط��ور كامل مهار 
می كند. از س��نجد می توان در 
درم��ان بیماری ه��ای عفونی، 
به عن��وان ی��ک آنتی بیوتی��ک 
قوی و نیز ضد ویروس استفاده 
ك��رد. مهم ت��ر اینكه س��نجد 
دارای خواص آنتی اكس��یدانی 
بوده و سرش��ار از م��واد معدنی 
و ویتامین هاس��ت. ای��ن ماده 
خ��واص  به دلی��ل  غذای��ی 
آنتی  اكس��یدانی و ضدالتهاب��ی 
خ��ود در درم��ان بس��یاری از 
بیماری ها به وی��ژه بیماری های 
قلب��ی- عروق��ی و درده��ای 
اس��تخوانی موثر اس��ت. اخیرا 
پژوهش��گران دریافته ان��د كه 
ب��رای كاه��ش درد ناش��ی از 
آرت��روز، اس��تفاده از عص��اره 
گیاه��ی س��نجد موثرت��ر از 
اس��تامینوفن اس��ت و تا اوایل 
س��ال آینده به ش��كل فرآورده 
دارویی وارد بازار خواهد ش��د. 
البت��ه مطالب خیلی بیش��تر از 
این است كه در این فرصت كم 

نمی گنجد. 
اشتغالزایی این طرح چقدر 

است؟ 
همان گون��ه كه اط��الع دارید 
به نس��بت ورودی رش��ته های 
ب��ه  مرتب��ط  و  كش��اورزی 
دانش��گاه ها زمینه اش��تغال در 
بی��رون و در ب��ازار كار فراه��م 
نیس��ت.  این درحالی است كه 
ما در كش��ور این پتانس��یل و 
منابع را به ان��دازه كافی داریم.  
آخرین آمارها نش��ان می دهد 
150 هزار مهندس كش��اورزی 
در كش��ور وجود دارن��د كه از 
بی��ن آنها 120 ه��زار نفر بیكار 
هس��تند و می توان با توس��عه 
بخش كشاورزی، بس��یاری از 
این كارشناس��ان را در رش��ته 
خود ج��ذب كار ك��رد. یكی از 
ای��ن م��وارد، اجرای��ی كردن 
طرح اح��داث باغات س��نجد و 
ایج��اد صنایع تبدیل��ی مرتبط 
ب��ا آن اس��ت.  ای��ن موض��وع 
می توان��د اش��تغالزایی ب��رای 
كارآفرین��ان، دانش��جویان، 
محققان، پزشكان، داروسازان، 
كش��اورزان، فعاالن اقتصادی 
در بخ��ش صنع��ت و بازرگانی 
و حت��ی پیش��ه وران، اس��اتید 
ریاب��ان،  بازا دانش��گاهی، 
تكنیس��ین های آزمایشگاهی 
و رانن��دگان و كارگران س��اده 
و غیره اش��تغال ایجاد كند.  با 
توسعه كشت درختان سنجد، 
براس��اس بررس��ی های دقیق 
كارشناس��ی اع��الم می كنم با 
اجرای این طرح نو و كارآفرین، 
عالوه بر افزایش تولید، افزایش 
ص��ادرات غیر نفت��ی، ارزآوری 
و درآمدزایی، امكان اش��تغال 
برای بی��ش از 75ه��زار نفر از 
فارغ التحصی��الن رش��ته های 
كشاورزی در 20 استان كشور 

فراهم است. 

نخس��تین گردهمای��ی ای��ران- 
اروپ��ا با موض��وع »آمادگ��ی برای 
س��رمایه گذاری و تج��ارت پس از 
برداشته شدن تحریم ها« به زودی 

در لندن برگزار خواهد شد. 
ووی��س  یوروپی��ن  نش��ریه 
)European Voice(  با هدف 
آشناسازی ش��ركت های خارجی 
با فرصت های س��رمایه گذاری در 
ایران، اقدام به برگزاری نخس��تین 
گردهمایی ای��ران- اروپا  كرده كه 
قرار است 23 و 24 مهر ماه در لندن 

برگزار شود. 
پس از مذاكرات بین المللی صورت 
گرفته درباره برنامه  هسته ای ایران 
و امكان برداش��ته شدن تحریم ها، 

فرصتی پدی��د آمده تا با گش��وده 
ش��دن بازار ایران، تعامالت تجاری 
میان ایران و اروپا از سر گرفته شود. 
ب��رای بهره گی��ری از ای��ن امكان ، 
شركت ها باید ش��ناخت خود را از 
فرصت های تجاری و فعالیت های 
صنعتی طرفین افزایش دهند. در 
نخستین گردهمایی ایران- اروپا، 
200 ت��ن از سیاس��ت گذاران و 
ب��زرگان تج��ارت بین المللی گرد 
ه��م خواهند آم��د و ب��ا برگزاری 
سخنرانی ها، كارگاه ها و جلسات در 
سطح جهانی، به بحث و تبادل نظر 
درباره  كلیدی ترین مسائل پیرامون 
گسترش روابط تجاری میان ایران 
 و اروپ��ا و فرصت ه��ای پی��ش رو 

خواهند پرداخت. 
تبادل اطالع��ات و خلق روابط تازه 
در این نشس��ت، به ایجاد بستری 
برای افزای��ش فعالیت های تجاری 
و اقتصادی بخش خصوصی كمک 
خواهد ك��رد. در ش��رایط كنونی 
برگزاری چنی��ن رخدادهایی مورد 
تاكید دولتمردان ایران نیز بوده است 
تا با زمینه س��ازی مناسب، اقدامات 
الزم جه��ت ج��ذب س��رمایه های 
خارجی به كشور فراهم شود. دفتر 
ریاس��ت جمه��وری ای��ران نیز در 
مكاتبه ای با نشریه یوروپین وویس، 
به ایجاد دورنمای روشنی از حضور 
هم��راه با رقاب��ت ای��ران در اقتصاد 
جهانی و ایجاد تعامالت منطقه ای و 

بین المللی با رویكردی برد- برد تاكید 
و از برگزاری چنین گردهمایی هایی 
حمایت كرده اس��ت. این نخستین 
باری است كه تعداد قابل توجهی از 
مدیران ایرانی و خارج��ی از بخش 
خصوصی و از صنای��ع گوناگون در 
یک همایش تجاری در خارج از ایران 
ش��ركت می كنند. در كنار مدیران 
ارش��د ایرانی كه از صنایع مختلفی 
همچون بانكداری، سرمایه گذاری، 
راه و ساختمان و داروسازی در این 
گردهمایی حض��ور خواهند یافت، 
جک اس��تراو عضو پارلم��ان و وزیر 
سابق خارجه انگلستان، هوبر ودرین 
وزیر سابق خارجه فرانسه، توماس 
ش��ولتز مدیر عامل اف ال اسمیت 

)FLSmidth(، مای��كل توكاس 
عض��و هیات مدیره ات��اق بازرگانی 
آلم��ان و ای��ران، مارتی��ن س��ورل 
 ،)WPP( مدیرعام��ل دبلیو پی پی
سیفیزو دابنگوا مدیرعامل ام تی ان 
)MTN(  و چارلز رابرتسون مدیر 
استراتژی كالن ش��ركت رنسانس 
)Renaissance Capital( نی��ز 
در این مراسم س��خنرانی خواهند 
ك��رد. گفتنی اس��ت ج��ان اندروز 
سردبیر و مشاور نشریه اكونومیست 
و ژرژ ملبرونو خبرنگار ویژه خاورمیانه 
از نش��ریه فی��گارو، مس��ئولیت 
گردانندگی سخنرانی ها و جلسات 
نخستین گردهمایی ایران- اروپا را 

بر عهده خواهند داشت. 

گفت وگو با مدیرعامل و رییس هیات مدیره شركت گلفام دشت )بخش اول(

ایجاد 75هزار شغل با سنجد

گردهمایی با موضوع آمادگی برای سرمایه گذاری پس از برداشته شدن تحریم ها

مدیر عامل اتحادیه پرورش دهندگان میگوی 
سیستان و بلوچستان: 

سرمایه گذاران امنیت ندارند

مدی��ر عام��ل اتحادی��ه پرورش دهن��دگان میگ��وی 
سیستان و بلوچستان با اشاره به بازدید وزیر كشاورزی 
از س��ایت پرورش میگوی گواتر تصریح كرد: برخی در 
راس��تای تامین مناف��ع خود به وزیر جهاد كش��اورزی 
اطالع��ات نادرس��ت می دهند كه م��زارع 20 هكتاری 

پرورش میگو توجیه اقتصادی ندارد.
كیوان رهبران در گفت وگو با ایس��نا، تاكید كرد: این 
در حالی اس��ت كه پرورش دهن��دگان در برخی مزارع 
پرورش��ی 20 هكت��اری تا 10 تن میگ��و در هر هكتار 
برداشت می كنند كه نشانه توجیه اقتصادی تولید است 
و تنها مشكل پرورش دهندگان نبود امنیت در منطقه، 

سرمایه در گردش و ثابت است.
وی از وزیر جهاد كشاورزی خواست با توجه به اینكه 
صنعت پرورش میگو، پر سود و اقتصادی است سرمایه 
در گ��ردش و ثابت این بخش را تامین كند تا مزارع به 

فناوری روز دنیا مجهز شوند.
رهبران با اش��اره به اینكه امسال از 12 هزار و 500 
هكتار اس��تخر آماده پرورش میگو حدود 6680 هكتار 
تحت كش��ت قرار گرفته است، گفت: در سایت پرورش 
میگوی گوات��ر از مجموع 1305 هكتار اس��تخر مفید 
آم��اده پرورش )مزارع 20 هكت��اری( فقط 171 هكتار 

زیر كشت رفته است.
سایت پرورش میگوی گواتر همچنان ناامن است

مدیرعامل اتحادیه پرورش دهندگان میگوی سیستان 
و بلوچس��تان با اشاره به س��رقت های صورت گرفته در 
م��زارع پ��رورش میگوی چابه��ار تصریح كرد: س��ایت 
پرورش میگوی چابهار ب��رای پرورش دهندگان امنیت 
س��رمایه گذاری ندارد و مزارع ای��ن منطقه مرتبا مورد 
س��رقت قرار می گیرد و این در حالی است كه مقامات 

استانی و شیالت كشور از این موضوع مطلع هستند.
وی اف��زود: زمان��ی ك��ه در و پنجره م��زارع پرورش 
میگوی این منطقه، وس��ایل داخل مزارع و حتی سوله 
مركز تكثیر پرورش و تیرهای برق به س��رقت می رود، 
س��رمایه گذاران چگونه می توانند امنیت خود را تامین 

كنند و به تولید ادامه دهند.
رهبران با اشاره به شیوع پی درپی بیماری لكه سفید 
میگو در پنج س��ال اخیر در س��ایت پرورش��ی چابهار 
تصریح كرد: س��ازمان دامپزشكی وظایف ذاتی خود را 
در زمینه رعایت نكات بهداش��تی پرورش میگو در این 
منطقه انجام نمی دهد و اس��تانداردهای بهداشتی را در 
زیرس��اخت های تولید و معدوم س��ازی رعایت نمی كند 
ك��ه این امر منجر به بروز بیماری طی پنج س��ال اخیر 

شده است.
مدی��ر عام��ل اتحادی��ه پرورش دهن��دگان میگ��وی 
سیس��تان و بلوچستان با اش��اره به مصوبه بخشودگی 
سود و جرایم تس��هیالت پرورش دهندگان میگو گفت: 
تعدادی از پرورش دهندگان میگو مش��مول بخشودگی 
دول��ت نش��دند و 80 میلی��ارد تومان از مصوبه س��ال 

گذشته دولت هنوز تخصیص نیافته است.
رهبران یادآور ش��د: صندوق س��رمایه گذاری توسعه 
بخش كش��اورزی یك��ی از راه های تامین س��رمایه در 
گردش تولیدكنندگان اس��ت كه 49 درصد س��هم آن 
باید توس��ط دولت و 51 درصد توسط بخش خصوصی 
تامین شود، ولی دولت سهم خود را تامین نكرده است.

 با توسعه کشت 
درختان سنجد، 

عالوه بر افزایش 
تولید، ارزآوری و 
درآمدزایی، امکان 
اشتغال برای بیش 
از 75هزار نفر از 
فارغ التحصیالن 

رشته های کشاورزی 
در 20 استان کشور 

فراهم است

گزارش

از ساخت دستگاه های جدید 
تا تهیه بولتن خبری

كالف اول: 
چند س��ال پیش یكی 
از بس��تگان مان كه كارگاه 
داشت،  كابینت  س��اخت 
می گفت یک روز گروهی 
به كارگاه م��ن آمدند كه 
ادعا می كردن��د می توانند 
نس��بت به نوع كار و ابزارآالتی كه در كارگاه وجود دارد، 
دس��تگاه های جدیدی بسازند و آن را در طول كمتر از دو 
ماه تحویل دهند. البته اصل این شركت برای آلمان ها بود 
و ایرانی های��ی كه به آنجا آمده بودند، به عنوان نمایندگی 
چنین ش��ركتی كار می كردند. جالب اینجاس��ت كه این 
كارمندان ادعا داش��تند با بازدید از كارگاه یا كارخانه های 
بزرگ و كوچک و همچنین تماش��ای نحوه كار كارگران، 
می توانند دس��تگاهی را بس��ازند كه كارها را س��ریع تر و 
مدرن تر پیش ببرد. مطمئن باش��ید اگر شما هم ایده ای 
از این دست داشته باشید، روی هوا قاپ تان می زنند! فقط 
كافی است فكرتان را به كار بیندازید. حاال از ما گفتن بود. 

كالف دوم: 
ش������ركت ها  معم�وال 
ب��زرگ  تولیدی ه��ای  و 
ی��ا بانک ه��ا و بیمه ه��ای 
شناخته شده، دوست ندارند 
روز  اتفاق��ات  و  اخب��ار  از 
بی خبر بمانن��د، زیرا عصر 
امروز، عصر اطالعات و باخبر شدن از دنیای اطراف است. 
بر این اساس، مدیران ارش��د دلشان می خواهد خبرنامه 
یا بولتنی به صورت روزانه در اختیارش��ان باش��د تا بدون 
زحم��ت، تنها اخب��ار مربوط به حوزه فعالیت خودش��ان 
را بررس��ی كنند، زیرا مدیران معموال وقت بازبینی تمام 
روزنامه ها را نخواهند داشت و دنبال مجموعه ای می گردند 
كه خبره��ا را در یک جا جمع كند. بنابراین كمبود وقت 
مدیران، برای شما یک فرصت طالیی محسوب می شود، 
زی��را می توانید با به عهده گرفتن تهیه روزانه خبرنامه در 
حوزه ای مش��خص، پولی دریاف��ت كنید كه به زحمتش 
م��ی ارزد. در این حین اگر كارتان گل كرد، با اس��تخدام 
یك��ی، دو نفر از كس��انی ك��ه وارد به كار خبر هس��تند، 
ش��غل ایجاد كنید، اما شاید پیش خودتان فكر كنید كه 
ش��ركت های بزرگ به این راحتی ها س��اخت بولتن را به 
دست یک آماتور نمی سپارند. حرف شما درست است ولی 
الزم نیس��ت از همان ابتدا با بانک ها یا شركت های بزرگ 
بیمه كار كنید. در اطرافیان خودتان جس��ت وجو كنید، 
حتما مدیرانی را پیدا می كنید كه یک شركت معمولی را 

اداره می كنند. همین جا نقطه شروع شماست. 

سرنخ
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وحید زندی فخر

ایران از جهت تنوع گونه های گیاهی و گیاهان دارویی، یک استثنا است 
)با 8000 گونه گیاهی شناسایی شده كه با تنوع گیاهی كل قاره سبز برابری 
می كند(. در ایران به دلیل وجود 11 اقلیم از 13 اقلیم آب و هوایی دنیا انواع 
گیاهان دارویی، به وفور رش�د می كنند و در می�ان گونه های گیاهی ایران 
بیش از 1700 گون�ه گیاه بوم زاد )endemic( وجود دارد كه مختص ایران 

هستند؛ مانند درخت سنجد. 
از 350هزار گونه گیاهانی كه گیاه شناسان برشمرده اند، تنها 3 هزار گونه 

به عنوان منبعی از مواد مفید برای مردم قلمداد شده است. كمتر از 100 گونه 
از این گیاهان در مقیاس گسترده كشت شده اند و هیچ كدام خشکی پسند 
نیس�تند. با این حال جس�ت وجو برای یافتن گیاهان خشکی پسند دارای 
ارزش اقتصادی، مانند درخت سنجد در سال های اخیر تشدید شده است. 
بر همین اس�اس، گفت وگویی ترتیب دادیم با وحیدرضا ش�ادفر، مبتکر و 
پژوهشگر عرصه منابع طبیعی كشور درخصوص مزایای سرمایه گذاری در 

احداث باغات سنجد كه در زیر می خوانید. 

خبر

اخبار

خبر
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قیم��ت از یك نقش محوری 
درفعالیت های اقتصادی برخوردار 
اس��ت. قیمت ها در واقع بیانگر 
ارزش كاالها و خدمات هستند 
و از این طریق امكان مبادله آنها 
میس��ر می ش��ود. فزون بر این 
قیمت در یك سیستم اقتصادی 
وظیفه هدایت مصرف كنندگان، 
ایجاد انگیزه برای تولیدكنندگان 
و سرمایه گذاران و توزیع درآمد 

را بر عهده دارد. 

 قیمت گذاری براساس 
عرضه و تقاضا

كوانت���ومی  دی����دگاه  در 
     CAS و ی����ك سی���س���تم
 (comple adaptive system)
از آنجا كه اقتص��اد یك پدیده 
زن��ده، پوی��ا، یكپارچ��ه، دارای 
بلوغ تكرارش��ونده و منحصر به 
فرد اس��ت، نظام قیمت گذاری 
براس��اس عرضه و تقاضا شكل 
قیمت گ��ذاری  و  می گی��رد 
به صورت دس��توری و با دخالت 
در  اخت��ال  باع��ث  دول��ت، 
مكانیزم قیمت ها شده و به تبع 
آن قیمت ه��ا قادر ب��ه هدایت 
مصرف كنندگان، تولیدكنندگان 
و س��رمایه گذاران نخواه��د بود 
و همچنی��ن بس��تر مناس��بی 
برای بخش خصوصی و رش��د و 
ش��كوفایی اقتصاد كشور فراهم 
نمی ش��ود. در این دیدگاه فقط 
یك قیم��ت مبادل��ه ای وجود 
دارد و آن قیمتی اس��ت كه در 
ب��ازار تعیین می ش��ود. در واقع 
عرض��ه و تقاضا در بازار اس��ت 
كه س��طح قیمت ه��ای تعادلی 

را تعیی��ن می كن��د. در رقابت 
كامل، قیمت تعادل به وس��یله 
روابط متقاب��ل نیروهای عرضه 
و تقاضای بازار تعیین می شود. 
خریداران و فروشندگان زیادی 
وجود دارند و هر كدام نس��بت 
به بازار بس��یار كوچك هستند 
كه بتوانند مس��تقیما بر سطح 
قیمت اثر بگذارن��د، اما در بازار 
انحص��اری در ش��رایطی كه در 
ب��ازار برای ی��ك محصول فقط 
یك تولیدكننده وجود داش��ته 
باش��د، انحصارگر برخاف بازار 
رقابتی نق��ش تعیین كننده در 
قیمت ایف��ا می كن��د و در پی 
حداكثر كردن سود بنگاه تحت 
پوشش اس��ت. در نتیجه سطح 
تولید او در جایی تعیین خواهد 
شد كه درآمد نهایی اش با هزینه 
نهایی او برابر باش��د، لذا قیمت 
را به گونه ای تعیین می كند كه 

سود حداكثر باشد. 

سیستم پویای قیمت گذاری
ك��ه  كوانتوم��ی  رویك��رد 
سیس��تمی پویاس��ت، در جهت 
تكامل و بهتر شدن خود حركت 
می كند. این رویكرد در تقابل با 
نظام های دستوری قرار می گیرد 
و همراستا با نظام عرضه و تقاضا 
پی��ش م��ی رود. به ای��ن ترتیب 
فاصله قیمت ه��ای اقتصادی هر 
كاال در بازار و قیمت تمام ش��ده 
آن سودی است كه جامعه حاضر 
اس��ت به تولیدكنن��ده آن كاال 
بپردازد و دخال��ت دولت در این 
مكانیزم مردود شناخته می شود. 
یكی از مكانیسم هایی كه سبب 
فعال ش��دن بازار می شود، عدم 
تعادل در عرضه و تقاضاست. این 
اختاف س��بب پویایی نیروهای 
فع��ال در بازار می ش��ود و بعد از 

مدتی عرض��ه و تقاضا به تعادل 
مج��دد می رس��د. در مقابل در 
قیمت گذاری توسط دولت چون 
می��زان تقاض��ای جامع��ه برای 
كاالها، نقشی در تعیین قیمت ها 
ن��دارد می تواند اث��رات منفی از 
جمل��ه عدم توانای��ی در هدایت 
عوامل اقتصادی، انگیزه های فساد 
و رانت خ��واری، اثرات مخرب در 
ش��رایط تورم��ی، عدم حرك��ت 
سرمایه به بخش صنعت و تنزل 
كیفیت كاالها داش��ته باش��د. از 
طرفی بن��ا به دالیل��ی از جمله 
وجود انحصارها، عدم كارایی نظام 
بحران های سیاس��ی  و  تولیدی 
موج��ب می ش��ود كه سیس��تم 
عرضه و تقاضا قدرت ایجاد تعادل 
در قیمت ها را از دس��ت بدهد و 
بازار ب��ا كمبود عرض��ه و ترقی 

قیمت ها مواجه شود و گاهی نیز 
ممكن اس��ت عرضه تولیدات با 
استقبال مصرف كنندگان مواجه 
نشود كه در این وضعیت دولت 
به عن��وان عاملی خ��ارج از بازار، 
در ام��ر قیمت گ��ذاری دخالت 
می كن��د. از طرفی چون اقتصاد 
كش��ور در حال تعادل نیس��ت 

و حساس��یت خاصی نسبت به 
تغییر قیمت ها در مورد كاالهای 
مختلف وجود دارد، كوچك ترین 
تغیی��ر در قیم��ت به س��رعت 
همگان��ی می ش��ود و افزای��ش 
قیمت ه��ا ن��ه تنها نفع��ی برای 
واحدهای تولیدی ندارد، بلكه به 
سرعت دچار مضرات ناشی از آن 

می شوند. 

سیستم قیمت گذاری در ایران
وظیف��ه  م��ا  كش��ور  در 
قیمت گذاری بخ��ش عمده ای از 
كاالها ب��ه س��ازمان حمایت از 
تولیدكنندگان و مصرف كنندگان 
واگ��ذار ش��ده و نظ��ارت بر آن 
برعهده س��تاد پشتیبانی برنامه 
تنظیم بازار، س��ازمان بازرس��ی 
و نظارت بر قیمت ها و س��ازمان 
تعزیرات حكومتی است كه این 
رون��د در س��ال های مختلف به 
گروه های كاالیی مختلف تقسیم 
شده و بخش��ی از آنها از شمول 
قیمت گذاری خارج شده و برخی 
بنا به ش��رایط خاص اضافه شده 
و حت��ی در برخی س��ال ها با به 
كارگیری یارانه، نسبت به تثبیت 
و كنت��رل قیمت ها اقدام ش��ده 

است. 
ك��ه  دولت��ی  قیمت گ��ذاری 
نقطه مقابل این رویكرد اس��ت، 
مش��كاتی دارد از جمل��ه اینكه 
این قیمت گذاری ها بدون هزینه 
نیس��تند و هر چقدر هم با دقت 
و به دفعات زمان��ی نزدیك تر به 
یكدیگر تهیه و تعیین ش��وند باز 
یك مش��كل اساس��ی دارد و آن 
ع��دم هماهنگی و انطباق قیمت 
تعیین ش��ده با قیم��ت تعادلی 
و قیمت رقابتی كااله��ا در بازار 
اس��ت. لذا با دخالت های دولتی 
قیمت ه��ای تعیین ش��ده باالتر 

ی��ا پایین تر از قیم��ت تعادلی به 
تصویب می رسند كه خود موجب 
انحراف و مان��ع تخصیص بهینه 

منابع ملی می شود. 

عوامل موثر بر نوسان 
قیمت   ها

برخ��ی از عوام��ل مانند عدم 
تقاض��ا،  و  عرض��ه  در  تع��ادل 
انحص��ارات، عدم كارای��ی نظ��ام 
تولی��دی، بحران های سیاس��ی، 
افزایش نقدینگی، كسری بودجه 
دول��ت و نرخ س��ود بانكی باعث 
ایجاد نوس��ان قیمت ها می شوند 
و دول��ت ب��ه جای رف��ع موانع و 
ایجاد بستر الزم برای رشد تولید 
و تع��ادل در نظام عرضه و تقاضا 
دوب��اره به س��مت قیمت گذاری 
می كن��د،  حرك��ت  دس��توری 
در حال حاضر  ك��ه  ب��ه ط��وری 
قیمت گذاری ه��ای دولت��ی ب��ر 
تولی��دات كش��ور و فعالیت های 
بخش خصوصی، اث��رات تنبیهی 
ش��یوع  موج��ب  و  داش��ته اند 
ناامن��ی بین فع��االن اقتصادی و 
بعضا سوء اس��تفاده برخی ش��ده 
و ب��ا فقدان س��رمایه گذاری های 
جدی��د، ع��دم  ایجاد اش��تغال و 
پیامده��ای دیگ��ری را به همراه 
داشته  اس��ت. برای اصاح نظام 
قیمت ها در كشور با رویكرد یك 
سیستم CAS، عاوه بر افزایش 
ظرفیت و ایجاد شرایط اقتصادی 
مناس��ب ب��رای س��رمایه گذاری 
الزم اس��ت ب��ه م��وارد دیگری 
از جمله خصوصی س��ازی واقعی، 
مقررات زدایی و سهولت راه اندازی 
انحصارها،  ح��ذف  كس��ب وكار، 
اس��تحكام بنی��ان رقابت ه��ا در 
بخش ه��ای اقتصادی كش��ور و 
كاه��ش حجم دول��ت نیز توجه 

جدی شود. 

 نظام های دستوری در تقابل با 
سیستم سنجش عرضه و تقاضا

 قیمت گذاری 
 با رویکرد 
کوانتومی

Facebook  به عنوان یک ابزار 
بازاریابی

س��ایت  پتانس��یل  اینك��ه  ب��ه  توج��ه   ب��ا 
Facebook.com در ام��ر بازاریابی و تبلیغات مورد 
آزمایش قرار گرفته و اثبات ش��ده اس��ت، اكنون همه 
این موض��وع را به عنوان ی��ك امر مس��لم پذیرفته ایم 
ك��ه رس��انه های اجتماع��ی نق��ش مهم��ی در بخش 
اعظم��ی از ام��ور مربوط ب��ه بازاریاب��ی و تبلیغات در 
كسب و كارهای گوناگون ایفا می كنند. امروز قصد دارم 
 نكات��ی را در زمینه بازاریابی با اس��تفاده از فیس بوک 

بیان كنم. 
 در نهای��ت موفقیت ش��ما در فیس ب��وک مربوط به 
فرمول های اعجازانگیز یا فهرس��ت همس��نجی نیست، 
بلك��ه با به كارگی��ری همان اصولی كه ش��ما در جمع 
غیر رس��می مش��تریان خود در یك مهمانی اس��تفاده 
می كنید، موفقیت كسب می شود. شما هرگز وقت خود 
را صرف نمی كنید تا س��راغ تك تك میهمانان بروید و 
از آنها تقاضا كنید كه از ش��ما كاالیی خریداری كنند. 
به همین ترتیب در ش��بكه های اجتماعی اینترنت نیز 
نبای��د این كار را انجام دهی��د. برای ارتباط با مردم در 
س��ایت های اجتماعی از روش های خاقانه ای استفاده 

كنید تا همه امور دیگر به خوبی پیش رود. 
فیس ب��وک به عنوان مش��هورترین ش��بكه اجتماعی 
آنای��ن، بیش از هر وب س��ایت دیگری م��ورد بازدید 
ق��رار می گیرد. این بدان معنی اس��ت ك��ه بدون یك 
اس��تراتژی مداوم و پایدار برای برقراری ارتباط متقابل 
با بازدیدكنندگانی كه صفحه شما در فیس بوک به طور 
اجتناب ناپذیری خواهد داشت، نمی توان حضور موثر و 
كارآمدی در این سایت داشت. هرگز نباید تصور كنید 
كه صفحه فیس بوک چیزی است كه آن را بسازید و به 

سادگی به حال خود رها كنید. 
 س��ایت فیس بوک یك صفحه رس��می رایگان برای 
هر نوع كسب و كار، س��ازمان، محصول، اهالی موسیقی 
وغی��ره ارائه می كن��د. برای مش��اهده چندین نمونه از 

صفحات رسمی به لینك زیر مراجعه كنید: 
www.facebook.com/pages/browser. php

 هرچه رتبه و درجه اهمیت شما در فیس بوک باالتر 
رود، طرفداران بیشتری به دس��ت خواهید آورد كه در 
صفحه ش��ما روی دكمه »Like« كلیك خواهند كرد. 
 »Like«  اگر تعداد كافی از افراد، شما یا صفحه شما را
كنند، هر جا كه برند یا نام ش��ما ظاهر می ش��ود، برای 
جلب توجه طرفدارانی كه شما حتی پیش از این هرگز 
در مع��رض دید آنها قرار نگرفته ای��د، یك افكت گلوله 

برفی ظاهر می شود. 
 به عنوان مثال، فروش��گاه زنجیره ای اینستین بروس 
به مش��تریان خود پیش��نهاد داد كه اگر آنها به صفحه 
طرف��داری فروش��گاه در فیس بوک مراجع��ه و خود را 
به عن��وان طرفدار اع��ام كنند، محص��والت رایگانی را 
دریاف��ت خواهند ك��رد. این كمپی��ن تبلیغاتی موجب 
ش��د تا اینس��تین بروس صدها هزار طرفدار جدید در 

فیس بوک جذب كند. 
 شاید برخی از متخصصان امور بازاریابی و تبلیغات با 
من موافق نباشند )البته اكثر آنها با نظر من موافقند(، 
اما م��ن معتقدم كه بهترین كارب��رد اكانت فیس بوک، 
هدایت مشتریان به خارج از فضای آن و به سمت قیف 
خود برای دریافت lead اس��ت. این بدان معنی اس��ت 
كه مشتریان را ترغیب كنیم تا به فهرست ایمیل ملحق 
شوند، گزارش رایگان ما را دانلود كنند و... دلیل تاكید 
من بر این اس��تراتژی این اس��ت كه اگر تمام اطاعات 
تم��اس lead مربوط به خود را در این س��ایت ذخیره 
كنید، فیس بوک قدرت و استیای بی حد و حصری بر 

شما خواهد داشت. 
فیس ب��وک این حق را دارد تا هر زمان هر صفحه ای 
را كه بخواهد، ببندد. این اتفاق تابه حال برای بس��یاری 
از مالكان كس��ب و كارها روی داده و ممكن است برای 
شما هم رخ دهد. پس از تنظیم و راه اندازی یك صفحه 
فعال در فیس بوک نباید كار را پایان یافته فرض كنید 
و تصور كنید كه ایم��ن خواهید بود. به قوانین مربوط 
به تبلیغات در صفحه خود نیز باید توجه فراوان داشته 
باش��ید. نمی خواهم وارد جزییات شوم، چرا كه قوانین 
مدام در ح��ال تغییر و تحول هس��تند، اما  فیس بوک 
قوانی��ن را وض��ع می كن��د و ش��ما باید آگاه باش��ید و 
ای��ن قوانین را درک كنی��د و همچنین عواقب تخطی 
غیرعمدی از یك قانون را كه موجب تعلیق اكانت شما 

می شود، بپذیرید. 
 از آنجایی كه تبلیغات در فیس بوک رایگان نیس��ت، 
نمی خواهم به شرح جزییات این موضوع بپردازم. با این 
وجود، این نكته را فراموش نكنید كه اختصاص بودجه 
روزانه و آزمایش م��داوم آگهی ها و نظارت بر صفحات 
محل قرارگیری آنها برای دس��تیابی به موفقیت در امر 
تبلیغات در فیس بوک بس��یار حائز اهمیت اس��ت. این 
موض��وع در مورد دیگر انواع تبلیغات در فضای مجازی 

نیز صادق است. 

برخی از ابزارهای قدرتمند برای  فیس بوک
www.Hyperalerts.no با اس��تفاده از این ابزار 
هر زمان یك پست جدید به صفحه شما در فیس بوک 

افزوده شود، یك ایمیل برای شما ارسال می شود. 
www.Fangager.com ای��ن اب��زار ی��ك برنامه 
اهدای پاداش به طرفداران و افرادی اس��ت كه با ش��ما 

ارتباط متقابل دارند. 

در شماره بعدی بخوانید: 
توئیتر به عنوان یک ابزار بازاریابی 

کارت عضویت؛ یک روش بازاریابی 
ساده و سودآور

در دنی��ای رقابتی و بازارهای پیچی��ده بین المللی امروز 
یكی از اولویت های س��ازمان ها تامین نیازهای مشتریان و 
كسب رضایت و اعتماد آنها است. بی شك موفقیت یا عدم 
موفقیت هر سازمانی به رفتار مشتری بستگی دارد. از طرفی 
می توان مش��تری مداری را نیز نوعی ارزش نهادن به انسان 
تعریف كرد. متاسفانه مش��تری مداری در ایران آنچنان كه 
باید و ش��اید دغدغه س��ازمان ها نبوده و یكی از دالیل این 
ام��ر را می توان در دولتی بودن و انحصار در برخی صنایع و 
شركت ها )عدم وجود بازار رقابتی( و بی توجهی دستگاه های 
نظارتی یافت. اما در این میان شركت هایی هم هستند كه 
ب��ا در پیش گرفتن ایده های خاقانه، مش��تریان خود را به 
برند خود وفادار می كنند. یكی از ش��ركت های خارجی كه 
در س��ال های اخیر در ارائه خدمات ویژه به مشتریان ایرانی 
خود عملكرد مناسبی داشته، جین وست است. چهل سال 
قبل در ش��هر پرس استرالیا شخصی به نام آلیستر نوروود 
نخس��تین فروشگاه جین وست را تاس��یس كرد كه در آن 
پوش��اک ساده جین به مردم عرضه می شد. در سال 2007 
نخستین شعبه جین وس��ت در خاورمیانه و در شهر دوبی 
افتتاح شد و به دنبال آن در سال 2008 جین وست فعالیت 
خود را در ایران آغاز كرد. این ش��ركت برای دس��تیابی به 
اه��داف خود كه رأس آن س��رویس دهی هرچه بیش��تر و 
رضایتمندی مشتریان است، به صدور كارت هایی به عنوان 
كارت عضویت اقدام كرده است. صدور این كارت به وسیله 
متصدیان فروش��گاه ها در تمامی ش��عب آن انجام می شود 
و دارندگان كارت عضویت می توانند زودتر از زمان ش��روع 
حراج های پایان فصل از مزایا و شرایط این حراج ها بهره مند 
ش��وند. به این ترتیب مش��تریان ویژه این فروشگاه ها دیگر 
مجبور نیستند دردسر ایستادن در صف های طوالنی مقابل 
اتاق پرو در زمان ازدحام ناش��ی از پایین آمدن قیمت ها را 
به جان بخرند یا با قفس��ه های خال��ی و درنهایت اجناس 
تك سایزی مواجه ش��وند كه از چشم مشتریان پر و پا قرص 

و پیگیر برندهای خارجی حوزه پوشاک دور مانده است. 
از دیگر مزیت های كارت عضویت می توان به تخفیف های 
دائمی این ش��ركت اش��اره كرد. تخفیف های ویژه اعضا در 

زمان ها و فصول مختلف سال تا 70 درصد متغیر است. 

قرعه کشی ماهانه و خدمات پس از فروش
در پایان هر ماه از بین كس��انی ك��ه در همان ماه خرید 
كرده اند به قید قرعه برندگانی مشخص و مبلغی بین 30 تا 
300 هزار تومان در كارت اعضا ذخیره می شود كه در قالب 

خرید از فروشگاه قابل استفاده است. 
از آنجایی ك��ه كاالهای فروخته ش��ده در این مجموعه 
فروش��گاه ها تعوی��ض یا پس گرفته نمی ش��ود و هیچ گونه 
ضمانتی ندارد دارندگان كارت عضویت می توانند از مزایای 
تعویض یا خس��ارت ناشی از خرابی جنس در صورت تایید 

مدیریت فروشگاه بهره مند شوند. 

نادیده نگرفتن قدرت تشکر
این ش��ركت با بهره گیری از یك ارزش قدیمی كه همان 
گفتن عبارت »متشكرم« است در پایان هر خرید در قالب 
یك پیامك ساده از خریداران خود تشكر می كند. این روزها 
گفتن عبارت »متش��كرم« به یك فرمول در رقابت تبدیل 
شده و به راحتی می تواند برای شركت ها مزیت رقابتی ایجاد 
كند. به نظر می رس��د جین وس��ت گفته ماهاتما گاندی را 

دستورالعمل كار خود قرار داده است. به گفته گاندی: 
مشتری مهم ترین ناظر بر فعالیت های ماست.

مشتری به ما وابسته نیست ما به او وابسته هستیم.
مشتری در كار ما یك هدف زودگذر نیست بلكه هدف و 

غایت همه اقدامات ماست.
مشتری یك فرد خارجی در سازمان ما محسوب نمی شود 

بلكه جزیی از سازمان است.
مش��تری نیاز خ��ود را به ما می گوید و ما بای��د نیاز او را 

برآورده كنیم.
ما با خدمتی كه به مش��تری ارائ��ه می دهیم به او لطف 
نمی كنیم بلكه او از این طریق فرصتی برای ادامه كار به ما 

می دهد و در حق ما لطف می كند. 

فورد Edge خودش پارک می کند

ف��ورد Edge مدل 2015 رانندگی را برای رانندگان 
س��اده تر كرده اس��ت و نه تنها به صورت اتوماتیك قادر 
به پارک كردن خود اس��ت بلكه قادر اس��ت به صورت 
اتوماتی��ك از پ��ارک نیز بی��رون بیاید. البت��ه یكی از 
مشكات این طرح این است كه در هنگام بیرون آمدن 
از پاركینگ احتی��اج به فضای معینی دارد كه اگر این 
فضا از س��وی خودروهای مجاور رعایت نش��ده باش��د 
خ��ودرو قادر به بیرون آم��دن از پاركینگ نخواهد بود 
البته قرار است با افزودن سنسورهای جدید خودرو در 
فضای محدود تر نیز قادر ب��ه بیرون آمدن از پاركینگ 
باش��د. انتظار می رود فورد ادج نسل جدید در ماه مارچ 

سال جاری میادی در دسترس خریداران باشد. 

یكی از 
مكانیسم هایی كه 
سبب فعال شدن 

بازار می شود، عدم 
تعادل در عرضه 
و تقاضاست. این 

اختالف سبب پویایی 
نیروهای فعال در 

بازار می شود و بعد از 
مدتی عرضه و تقاضا 

به تعادل مجدد 
می رسد

کافه بازاریابی

ایستگاه بازاریابی

بازاریابی مجانی
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کتابخانه

محمدصادق تجنگی
مدیرعامل شرکت پردیس 
)صاحب برندگلستان( 

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی

اردالن میرطاهری

خاطرات یک بازاریاب

حیدر پیربنه

یكی از فرصت هایی ك��ه امروز برای خودم خلق كردم 
این بود كه با تعدادی از مش��تریان جدید تماس بگیرم و 
رس��انه های تبلیغاتی جدیدی را كه كشف كرده بودم، به 
آنها پیشنهاد بدهم. به 15 شركت زنگ زدم. یكی گفت: 
ما كا جمع كردیم. یكی دیگر گفت: هیات مدیره تصویب 
كرده، اصا تبلیغات نداشته باشیم )نمی دانم اگر تبلیغات 
نداش��ته باش��ند چه جوری می خواهند محصوالتشان را 
بفروشند( یكی دیگر هم گفت: شماره تماس بگذارید تا 
در موقع مناس��ب با ش��ما تماس گرفته شود و یكی هم 
گف��ت: تبلیغات ما را یك��ی از آژانس ها انجام می دهند و 

اون یكی هم... 
باالخره اون یكی زن��گ زد. خودم را معرفی كردم و از 
اینكه خودش��ان )مدیر تبلیغ��ات بودند( تماس گرفتند، 
به ش��یوه خودم تش��كر كردم )آخه این روزها كسی به 
بازاریاب ه��ا زنگ نمی زن��د( و بافاصله نظرش��ان را در 
خصوص یكی از فضاهای تبلیغاتی جویا شدم و در همین 
حین پیشنهاد وسوسه انگیزی ارائه كردم. جانم برای شما 
بگوید كه انگار نه انگار! طرف مقابلم خیلی مصمم گفت: 

ما در یك خانه نشس��ته ای��م! گفتم: چطور؟! گفت: ما در 
فض��ای مجازی صفر و یكی و ش��بكه های اجتماعی كار 
می كنیم. پس اگر شما نیاز به این بازار )رسانه ها( داشتید، 
»فرصت امروز« در دستان شما! ببخشید یعنی فقط امروز 

فرصت دارید تا ما در خدمت شما باشیم! 
م��ن را می گویید ان��گار آب یخ روی س��رم ریختند و 
به چالشی س��خت دعوتم كردند. اما... )با صدای زمخت 
بخوانی��د( م��ن، مرد روزهای س��خت، م��رد كوچه های 
تبلیغ��ات، م��ردی ك��ه روزه��ای پر تب و تابی را پش��ت 
س��ر گذاش��ته، مردی كه االن مثل لبو س��رخ ش��ده، با 
كش��یدن یك نف��س آرام و عمی��ق، مذاك��ره تلفنی را 
با ی��ك چرخش 360 درج��ه به نفع خ��ودم چرخاندم 
 و ب��ه او گفت��م: هم��ش چن��د؟! لحظه ای مك��ث كرد 
و خندید. من هم از این فرصت اس��تفاده كردم و گفتم: 
من و شما خیلی به درد همدیگر می خوریم پس بیا با هم 
فضا رد و بدل كنیم. شما كارهای تبلیغاتی مجموعه خود 
را به س��مت رسانه مورد نظر بفرستید تا منجر به فروش 
باالی محصوالت شما شود و بنده هم تمام برندهایی كه 
قابل اكران در فضاهای مجازی هس��تند، به سمت شما 
س��وق خواهم داد! در ضمن اگر ش��ما صاح بدانید یك 

روز هم به صورت رایگان در جلسه بازاریابی شما شركت 
خواهم كرد و به صورت كاما رایگان بعضی از راهكارهای 
فروش محصوالت را با ش��ما در میان خواهم گذاشت تا 
بهتر و بیشتر به هدفتان برسید. بله درست حدس زدید. 
در این زمان بود كه ایشان كم كم به سمت چالشی بزرگ 
توسط بنده هل داده ش��دند. چون اواسط فرمایش های 
ایشان بنده دو برابر )با دو گوش( گوش می دادم و از بین 
حرف هایشان متوجه مشكات شان شده بودم. پس طرف 
مقابلم دستشان را دراز كرده و طلب كمك می كردند )!( 
از همین رو قرار شد پیشنهاد هایمان طبق توافق تلفنی 
به صورت مكتوب ارسال و به امید خدا از هفته آینده كار 

به صورت رسمی آغاز شود و طرفین منتفع شوند. 
من را بابت خاصه گویی ام ببخشید. چون صحبت های 
ما آنقدر زیاد بود كه از حوصله خارج می شد و همچنین 
در روزنامه فرصت امروز هم بابت نوشتن اسامی، بایستی 
پ��ول پرداخت می كردم! اصا چاپ نمی كردند چون این 
روزها برندی جرات ندارد وارد حیطه تحریریه بشود! اصا 
با ماشین از رویشان رد می شوند! لذا عطایش را به لقایش 

پیچاندم. 
موفق باشیم.

فرصت امروز در دستان شما! 

مردم می گویند از تبلیغاتی كه مدام جلوی 
صورت ش��ان رژه می روند، به تنگ آمده اند. 
مردم می خواهند تبلیغات به كارشان بیاید و 
باری از دوششان بردارد. بازاریابی به رشته ای 
ب��رای حل و فصل مش��كا ت مردم تبدیل 
خواهد ش��د. این موضوع كاما  متناس��ب 
و س��ازگار با پیش ف��رض برندینگ عاطفی 
اس��ت. این رشته در س��ایه شناخت واقعی 
مصرف كنندگان، پی بردن به چیزهایی كه 
واقعا در نظر آنها مهم اس��ت و نش��ان دادن 
اینكه ما هم احساس آنها را داریم، هر كاری 
از عهده اش ساخته اس��ت انجام می دهد و 
برای هر مسئله، راه حلی در آستین خواهد 
داش��ت. كتاب »برندینگ عاطف��ی« به ما 

تبلیغات  بپذیریم  كمك می كند 
با هم��ه تكنیك ه��ا و ترفندها و 
معجزه آس��ای  تكنولوژی ه��ای 
ام��روز، همچن��ان در تنگن��ای 
»مقبولیت« قرار دارد. ش��ناخت 
واقعی مصرف  كنن��دگان راه ورود 
برای مقبولیت است، اما دستیابی 
به آن فوق العاده دش��وار اس��ت و 

در لحظه ها و ثانیه ها، این ش��ناخت تغییر 
می یاب��د، چون »م��ردم« با اف��كار، ادراک، 
فرهنگ ها و سلیقه های مختلف، تحت تاثیر 
رسانه های سنتی و رسانه های نوین، انگیزه ها 

و تصمیم های متفاوتی خواهند 
داش��ت. با این هم��ه، گاه رفتار 
آنه��ا در كس��ری از ثانیه تغییر 
می یابد. شركت هایی كه نتوانند 
این ظرایف را تش��خیص دهند، 
به یكب��اره از تصمیم »مردم« و 
»رفت��ار مصرف كننده« متعجب 
و انگشت بر دهان خواهند ماند. 

كتاب »برندین��گ عاطفی« تالیف مارک 
گوبه، پر از هشدارها و خوشامدگویی هاست، 
ام��ا آنچه دیدگاه او را از س��ایر دیدگاه های 
برندس��ازی متمایز می كند، اهمیت زیادی 

اس��ت كه گوبه برای رس��انه های اجتماعی 
نوین قائل اس��ت. دنیای برندینگ عاطفی 
ش��امل مؤلفه های��ی مانند مردم شناس��ی، 
تخیل، تصورات ذهنی، تجربه های حسی و 

رویكرد توأم با بینش در قبال تغییر است. 
كتاب شامل چهار بخش از جمله ارتباط 
با مشتری، تجربه های حسی، تصویر سازی 

ذهنی و چشم انداز شوق تغییر است. 
ای��ن كتاب با ترجمه خلیل جعفرپیش��ه 
و با پیش��گفتاری از پروی��ز درگی، در 38۴ 
صفح��ه و با قیمت 220هزار ریال منتش��ر 
شده است. در این كتاب شما با مجموعه ای 
از موضوعات برندینگ آشنا خواهید شد كه 

گرانیگاه آن رفتار مصرف كننده است. 

برندینگ عاطفی
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دو رسانه رادیو و تلویزیون 
از نظر طراح�ان آگهی های 
تبلیغاتی چه تفاوت هایی با 

هم دارند؟ 
اول از همه بگذارید به تفاوت 
واضح رادی��و و تلویزیون یعنی 
»تصویر« اش��اره کن��م. تمرکز 
تلویزیون بیش��تر از صدا، روی 
تصویر اس��ت و تمرک��ز رادیو 
کام��ا روی صداس��ت و ای��ن 
محدود شدن به حس شنیداری 
مخاطب  تص��ور  در  می توان��د 
به »نامحدودیت« شود  تبدیل 
و پردازش تصویر و کارگردانی 
و فضاس��ازی را کاما بر عهده 
او ق��رار ده��د. مث��ل »نمایش  
رادیویی« که تناقض ش��یرینی 
دارد:  کلمات��ش  ترکی��ب  در 
به  نمای��ش می ده��د!  رادی��و 
نظرم فقدان تصوی��ر در رادیو، 
آن را ب��ه رس��انه ای محبوب و 
قدرتمند تبدیل می کند و نفوذ 
خوبی می��ان مخاطبان دارد. از 
آش��پزخانه تا تاکسی، هر کس 
می تواند موق��ع انجام کار خود 
به رادیو هم گوش دهد. کاری 
که با تلویزیون نمی توان کرد و 
چه بهترکه امکان این موضوع 

وجود ندارد. 
برای طراحی آگهی رادیویی 
چ�ه مراحل�ی را بای�د طی 

کرد؟ 
طراح��ی آگهی ب��رای رادیو 
مثل طراح��ی آگهی های دیگر 
اس��ت و فرق چندانی با س��ایر 
رس��انه ها ندارد. بعد از دریافت 
بریف کامل که س��اده بگوییم 
همان صورت مس��ئله اس��ت، 
راه حل خاق ارائه می ش��ود و 
پس از تایید، مراحل کارگردانی 

و ساخت آغاز می شود. 
م�ورد  در  ش�ما  نظ�ر  ب�ه 
آگهی ه�ای رادیوی�ی برای 
بیش�تر چ�ه  تاثیرگ�ذاری 

مواردی باید رعایت شود؟ 
رادیو با گوش سر و کار دارد. 
پس با اس��تفاده از موسیقی و 
کام می ت��وان ارتب��اط برقرار 
کرد. ص��دا هم وقتی تاثیرگذار 
خواهد بود که به دل بنش��یند، 
یا در ذه��ن بمان��د. مثل یک 
ی��ا یک  دلنش��ین  موس��یقی 
جک به یاد ماندنی یا س��خنی 
حکیمان��ه و تاثیرگ��ذار. برای 
آگه��ی رادیویی تجرب��ه ثابت 
کرده اس��ت ک��ه اس��تفاده از 
موس��یقی و افکت های صوتی 
بس��یار آگهی را جذاب می کند 

و طنز در متن بسیار تاثیرگذار 
است. 

به طور کلی مخاطبان اصلی 
رادیو چه کسانی هستند و 
چه کاال و خدماتی از طریق 
بهت�ر  رادیوی�ی  تبلیغ�ات 

می توانند نتیجه بگیرند؟ 
رادی��و کس��انی  مخاطب��ان 
هس��تند که رادیو را دوس��ت 
دارن��د! صدا را بیش��تر از تصور 
می پس��ندند و از اخت��راع این 
هیجان انگیز خوشحالند  جعبه 
و ق��درش را می دانن��د. این در 
درجه اول اس��ت، ولی به طور 
کل از خان��م خان��ه دار تا مدیر 
یک سازمان، می توانند مخاطب 
رادیو باشند و نکته مهم اینکه 
رادیو تنها رسانه ای است که در 
خودروها جای مخصوص خود 
را دارد و معم��وال در خیابان و 
جاده و ترافیک همدم راننده و 
سرنش��ین است، بنابراین چون 
طیف مخاطب وس��یع اس��ت، 
آگهی کاالها و خدمات عمومی 
و غیرتخصصی در رادیو شنیده 
می ش��ود، مث��ل مواد غذایی. از 
راننده ه��ا هم نباید غافل ش��د 
و آگهی کااله��ای خاص مثل 
روغن موتور یا خدمات خودرو 

تاثیر گذار خواهد بود. 
مش�تریانی  چ�ه  اص�وال 
به  رادیویی  تبلیغ�ات  برای 
س�راغ ش�ما می آیند و این 

مش�تریان چقدر نسبت به 
این رسانه شناخت دارند؟ 

طراحی و تولی��د آگهی های 
رادیوی��ی و تلویزیونی بیش��تر 
در آژانس ه��ای تبلیغاتی انجام 
می شود و من تا به حال سفارش 
مس��تقیم از صاح��ب کاال ی��ا 
خدمت نداشته ام و بیشتر برای 
آژانس ها می نویس��م. سن ایچ و 
ش��یبابا مثال خوبی اس��ت که 

س��فارش هایی از شرکت مدیا 
تبلیغ گس��تر اس��ت. در ح��ال 
حاضر شناخت مشتری نسبت 
ب��ه رادیو بس��یار خوب اس��ت 
و چند س��ال اس��ت که در این 
رس��انه حض��ور دارد و مطمئنا 
نتیجه گرفته که مانده است و 

بیشتر هم آگهی می دهد. 

ای�ن  بازخ�ورد  چگون�ه 
مخاطب�ان  از  را  آگهی ه�ا 

دریافت می کنید؟ 
مخاطب ه��ا  بازخ��ورد  از   
خیلی خبری ندارم و سنجش 
بازخورده��ا بیش��تر مربوط به 

شرکت آگهی دهنده است. 
ب�ه نظ�ر می رس�د تبلی�غ 
نوش�یدنی ها درحال حاضر 
میان آگهی های رادیویی از 
نظر دفع�ات پخش رکوردار 
شده است، به نظر شما علت 
آن چیست و چرا این صنف 
به این رسانه توجه بیشتری 

دارد؟ 
در هر رس��انه ای که حضور 
برن��دی پررنگ باش��د، رقیب 
ب��ه زودی در کن��ارش ظاه��ر 
ب��ازی محدود  این  می ش��ود. 
به رس��انه ها نیس��ت. محله ای 
ی��ک  ک��ه  کنی��د  تص��ور  را 
کارش  و  دارد  همبرگرفروشی 
هم خوب است. سال دیگر که 
از آنجا رد شوید، در همسایگی 
او همبرگر فروشی های دیگر را 
خواهی��د دی��د. ب��ه ای��ن کار 
مثا  دنبال��ه روی،  می گوین��د 
س��معک؛  مث��ل  محصول��ی 
تلویزی��ون  در  را  تبلیغات��ش 
ی��ا مجل��ه ش��روع می کن��د، 
رقیب��ش می بین��د و بافاصله 
ای��ن کار را می کند ک��ه مبادا 
اطاع رس��انی اش ضعیف باشد 

م��ورد  در  نبینن��د.  را  او  ی��ا 
نوش��یدنی هم ای��ن اتفاق در 
رادی��و افت��اده  اس��ت. حضور 
پررنگ سن ایچ و شریسا باعث 
ش��ده دیگران هم پیدا شوند و 
روی این رسانه سرمایه گذاری 

کنند. 
آگهی ه�ای  ک�ردن  کپ�ی 
به  درح�ال حاضر  رادیویی 
وف�ور مش�اهده می ش�ود؛ 
نظر ش�ما درباره این معضل 

چیست؟ 
معضل نیس��ت، عادی است. 
دوس��ت  هرقیمتی  به  هرکس 
دارد، ف��روش بیش��تر داش��ته 
باش��د حتی به قیم��ت دزدی. 
کپی کردن همان دزدی است، 
کس��ب درآم��د از دزدی ه��م 
متاس��فانه در ایران رایج است 
و مشکل این اس��ت که عادی 
ش��ده و به قول قدیمی ها قبح 
آن ریخته است! اگر از روز اول 
برن��دی روی اص��ول برندینگ 
هویت سازی و شخصیت پردازی 
ش��ود، هی��چ گاه نی��از به کپی 
ندارد و همیش��ه مطابق لحن 
و کاراکتر و تعاریف خود آگهی 
خواهد داش��ت و در یک کام 
»اصی��ل« خواهد ب��ود. برندی 
ک��ه اصالت ندارد ب��ه دزدی و 

دنباله روی خواهد افتاد. 
پیش�نهاد ش�ما برای جلب 
تبلیغاتی  آژانس های  توجه 
رس�انه  ای�ن  ب�ه  نس�بت 

چیست؟ 
ب��ه نظ��ر من جایی نیس��ت 
ک��ه آژانس ه��ای تبلیغاتی به 
باش��ند.  نداش��ته  توج��ه  آن 
خیال��م راح��ت اس��ت، در هر 
جا که دستش��ان برس��د یک 
آگه��ی پرت��اب می کنند و این 
ازدی��اد آگهی ه��ا از موبای��ل و 
پیام��ک گرفته تا آسانس��ور و 
کیس��ه خرید، به ش��دت روی 
اعص��اب اس��ت و باعث ش��ده 
من تمرکزم را از آگهی نویسی 
بیش��تر ب��ه س��مت برندینگ 
و ایج��اد برن��د بب��رم. در یکی  
دوسال گذش��ته  هم در همین 
حوزه بیش��تر فعالی��ت کرده ام 
س��فارش هایم  بیش��ترین  و 
 Core concept نامگذاری و
و Taglineو نگارش بروشور و 
آگهی های چاپی است و تقریبا 
دیگر س��ناریوی تلویزیونی کار 
نمی کن��م و ترجی��ح می دهم 
از روز اول تول��د ی��ک برن��د 

همراهش باشم. 

BBDO در  صدر باهوش ترین 
آژانس های تبلیغاتی جهان ایستاد

Colenso BBDO باهوش تری��ن آژان��س تبلیغاتی 
خاق جهان در رده بندی جدید منتش��ر ش��ده از سوی 
سایت خبری و تحلیلی Warc نام گرفت، این در حالی 
 Omnicom و BBDO Worldwide اس��ت ک��ه
به ترتیب در رأس فهرس��ت های متش��کل از شبکه های 

آژانس و شرکت های هلدینگ ایستادند. 
BBDO در اوکلند، در رده بندی جدید امتیاز 115/2 
 AMV BBDO را به دس��ت آورده که ب��ه این ترتیب
)ب��ا کس��ب 103/4امتی��از( و JWT قاهره )با کس��ب 
 Ogilvy & 101/6 امتی��از( را کنار می زن��د. در ادامه
Mather نیویورك با کس��ب 95/1 امتیاز رتبه چهارم 
را به دس��ت آورده و باالت��ر از همه آژانس های خاق در 
 Whybin\TBWA امریکا ایس��تاد. آژانس تبلیغاتی
 س��یدنی نیز ب��ا کس��ب 91/9 امتیاز جای��گاه پنجم را 

به دست آورد. 
این رتبه بندی ها براساس 100 پایگاه داده های سایت 
خب��ری تحلیل��ی Warc ص��ورت گرفته که هر س��ال 
برنده های جوایز کیفیت و استراتژی را از سرتاسر جهان 
انتخاب می کند. برای تدوین این رده بندی ها، Warc رد 
بیش از 1700 برنده در 75 رقابت مختلف را دنبال کرده 
و براس��اس جوایزی که برده اند )برای مثال، طا، نقره یا 
برنز(، به آنها امتیاز می دهد. س��پس این سایت براساس 
دقت و پرستیژ یک رقابت در عرصه جهانی، آن امتیاز ها 

را اندازه گیری خواهد کرد. 
Warc همچنی��ن ی��ک نمونه رتبه بن��دی جهانی از 
ش��بکه های آژانس و ش��رکت های هلدینگ را منتش��ر 
کرده اس��ت. BBDO Worldwide با کس��ب امتیاز 
 Ogilvy & Mather ،1232/9 برترین شبکه آژانس
)1164/01( دومین DDB )743/9( سومین نام گرفت. 
گروه Omnicom نیز  رتبه اول را در میان شرکت های 
هلدینگ به دس��ت آورد. رتبه های بع��دی را به ترتیب 
WPP's Publicis Groupe و Interpublic ب��ه 

خود اختصاص دادند. 

این رتبه بندی ها نش��ان می دهد ک��ه آژانس ها واقعا 
در کس��ب و کارهای مشتریان خود تفاوت ایجاد خواهند 
کرد. با تمرکز روی کیفیت و تفکر استراتژیک، فهرست 
Warc  100 ی��ک معیار جدی��د برای عملکرد آژانس، 
براس��اس نتای��ج واقعی کمپی��ن ارائه می ده��د. در ماه 
ج��والی، Warc در قالب Warc 100، یک رده بندی 
از 100 ع��دد از هوش��مندانه ترین کمپین های بازاریابی 
 Vodafone را منتش��ر کرد که در صدر آنه��ا کمپین
Fakka ب��رای Vodafone راه اندازی ش��ده توس��ط 
آژانس تبلیغاتی JWT قاهره ایس��تاد. آژانس تبلیغاتی 
Colenso BBDO نیز س��ه کمپین در این فهرس��ت 
صد تای��ی دارد: Feel Tip Top، یک کمپین متمرکز 
روی رس��انه های اجتماعی برای ی��ک برند تولید کننده 
 V Motion Project ؛Tip Top مواد غذای��ی به نام
 Beyoond the Wall ؛ وV Energy برای نوشیدنی
 Mountain برای یک برند تولید کننده نوشیدنی به نام
Dew ک��ه هنرمن��دان گرافیتی را به تزیی��ن فضاها در 
Google Street view دع��وت ک��رد. در رده بن��دی 
 Starcom MediaVest  آژانس های برتر رس��انه نیز
Group ش��یکاگو برنده بی چون و چرای این فهرست 
 OMD ب��ا کس��ب 118/7 امتیاز ب��ود که پ��س از آن
UK با کس��ب 71/5 امتیاز رتبه دوم را به دس��ت آورد. 
Colenso/Proximity نیوزلند نیز با به دست آوردن 
96/3 امتی��از به عنوان برترین آژانس دیجیتال در جهان 
ش��ناخته ش��د و باالتر از Digitas نیویورك با کس��ب 

86/7 امتیاز ایستاد. 
www.warc.com

 پرواز جگوار بر فراز لندن 
در یك آگهی جذاب

ی��ک خودروی م��دل جگوار XE S س��ال 2015 با 
هلی کوپتر پیش از رس��یدن به نمایشگاه زنده خود در 
مکان��ی منحصر به فرد به ن��ام Earl′s Court برفراز 
لندن به پرواز درآمده و سفر کرد. این خودرو همچنین 
ب��ا قای��ق و روی زمین در س��طح ش��هر به مس��افرت 
پرداخت. این خودروی برتر در میان محصوالت مشابه 
خود به یک موتور ش��ش س��یلندر با قدرت 450 پوند 
فوت نیروی گش��تاور افتخار می کن��د و در کمتر از 5 
ثانیه س��رعت آن از صفر به 100 کیلومتر در س��اعت 
می رس��د. ماکسیمم س��رعت آن 155 مایل در ساعت 
اس��ت. این خودرو از آلومینیوم فش��رده ساخته شده و 
در نتیجه س��بک، محکم و بس��یار آیرودینامیک است. 
خودروی ف��وق دارای دو موقعیت رانندگی اس��پرت و 
معمول��ی بوده و ظاهری صاف و صیقل��ی دارد. جگوار 
XE S مجهز به یک سیستم سرگرمی پیشرفته شامل 
یک نمایشگر لمسی هشت اینچی و یک رابط گرافیکی 

روشن و واضح نیز هست. 

 روایت خنك داستان تابستان
با آگهی رادیویی آبمیوه 

روزب��ه روز توجه ب��ه رادیو به عنوان رس��انه ای قوی برای 
تبلیغات بیشتر می شود. زمانی شرکت ها تمام هزینه خود را 
ص��رف این می کردند که تیزرهای تلویزیونی پرزرق و برق و 
باکیفیت تهیه کنند ولی درحال حاضر توجه به این رس��انه 
به نس��بت قبل بیشتر شده است و در میان انبوه آگهی های 
رادیوی��ی بی کیفیتی که این روزها از رادیو می ش��نویم، هر 
از گاه��ی به آگهی هایی خوش س��اخت و با ایده های خوب 
برمی خوریم که در جلب توجه مخاطبان موفق عمل می کنند.  
چندوقت پیش برای رسیدن به مقصد سوار بر تاکسی بودم 
که راننده برای پرت کردن حواس خود از ترافیک، پیچ رادیو 
را چرخاند. بعد از مدت کوتاهی که کارشناس برنامه رادیویی 
از مضرات آلودگی هوا گفت، برنامه به پایان رسید و آگهی های 

رادیویی با همان نوای آغاز آگهی های تلویزیونی شروع شد. 
بعد از پخش چند آگهی به یکباره گوینده بالحنی خاص 
انگار می خواست حکایتی را نقل کند شروع به گفتن داستانی 
کوت��اه کرد، بعد از بازی با کلمات در آخر متوجه ش��دم که 
این حکایت، آگهی رادیویی شرکت سن ایچ است. متن آگهی 
حکایتی را از گرمای جانکاه تابستان نقل می کرد که با حال و 
هوای آن روز ما بخوبی هماهنگی داشت. همین مسئله باعث 
شد به س��راغ محمد معتمدی، کپی رایتر و ایده پرداز آگهی 
رادیویی سن ایچ بروم و درباره ایده این آگهی با او صحبت کنم. 
معتمدی به »فرصت امروز« می گوید: سفارش از اول مشخص 
بود. من چند سال پیش مطالب طنزی در وباگم می نوشتم 
که جریان شیخ و مریدان و نعره ها و عربده هایشان در ارادت 
به وی را روایت می کرد. ش��رکت تبلیغاتی مدیاگستر به من 
گفت که ما این دفعه حکایت هایی ش��بیه آن نوش��ته هایت 
می خواهیم و من »خنک داستاُن تابستان« را در شش روایت 
برایشان فرستادم که دو تا از آنها برای شربت سن ایچ تایید شد 
و با کمی تغییر که مورد پسند خودم نبود ولی در کار بسیار 

پیش  می آید، تولید شد. 
به نظ��رم متن به دور از لودگی، نوش��تار جذاب��ی دارد و 
بازی های کامی خوبی با آن ش��ده اس��ت و کمتر در رادیو 
مشابه این آگهی شنیده شده است. در ادامه متن این آگهی 

رادیویی متفاوت را می خوانید؛ قضاوت با خودتان. 
۱ - موسیقی آغاز حکایت

فرزان��ه ای را گفتن��د در ای��ن گرمای جانکاه تابس��تان و 
عرق ریزان و گلوخشکان، چه کنیم چاره؟ 

گفت چمچاره! 
گفتند چمچاره چه باشد؟ 

گفت شربت خنک باشد )از نوع سن ایچ(.
جملگی بشکفتند و گفتند بیش توضیح ده.

گفت یخ کنید! 
کاسه ها و کوزه ها و لیوان ها و جام ها و پارچ های آب را یخ 
کنید و شربت  ریخته، هم زنید و بنوشید و وجود گوارا کنید 

و دیگر هیچ! 
جملگی فریاد زدند سن ای��������چ! 

 )موسیقی پایان حکایت(
خنک داستاِن تابستان: سن ایچ 

و دیگر هیچ
2- موسیقی آغاز حکایت

فرزانه ای را پرسش پرتاب کردند: اصول پذیرایی چه باشد؟ 
تعجیل نکرد و گفت: رفع عطش میهمان در بدو ورود! 

گفتند بدو ورود، کجای ورود است؟ 
گفت س��خن گزاف مگویید و آب در لیوان و یخ در آب و 
لیوان در سینی بی افکنید و شربت و آب ممزوج کرده، تعارف 

کنید و گوارا به وجودش سرازیر کنید. 
گفتند سپس چه کنیم؟ 

گفت هیچ! 
جملگی جامه دریدند و فریاد زدند سن ای����چ! 

 )موسیقی پایان حکایت(
خنک داستاِن تابستان: سن ایچ 

و دیگر هیچ
3 - موسیقی آغاز حکایت

جوانمردی را پرسیدند در جام چه داری؟ 
گفت جهانی! 

همگان تعجب کرده از کرامت جوانمرد که جهانی در جام 
دارد و فروتن بنشسته و دم نمی زند و ناچار از او پرسیدندی: 

جدی؟! 
گف��ت نع! مزاح کردم چونان که جام  جهانی باش��د و مزه 
ریختن جایز باشد و در جام من جایزه باشد که همانا سن ایچ 

باشد.
جملگی حنجره گشودند و تارهای صوتی را یکصدا فریاد 

کردند سن ای���چ؟ 
جوانمرد لبی به خند زد و گفت  و دیگر هیچ. 

 )موسیقی پایان حکایت(
خنک داستاِن تابستان: سن ایچ

)و این آگهی که برای جام  جهانی بود و به موقع نرس��ید 
و ساخته نشد!(

تبلیغ جالب هوای تازه یك اسپری 

نخستین قربانی بوی بد، بینی ما است و مسلما نخستین 
واکن��ش غریزی مان مقاومت در برابر بوهای بد، با گرفتن 
بینی مان همراه می شود. آژانس تبلیغاتیJANDL، از این 
مش��اهدات در یک آگهی تبلیغاتی دو صفحه ای استفاده 
کرده و گرفتن بینی را به عنوان راه حلی مناسب برای عدم 
استش��مام این بوی بد به تصویر کشیده است. اما مسلما 
بهتری��ن راه حل از دید ای��ن آژانس تبدیل این بوی بد به 
هوای تازه با استفاده از اسپری Ocean و آزاد کردن بینی 

برای تنفس هوای خوب است.
شاخه: لوازم منزل، تجهیزات باغ ها و وسایل نگهداری 

حیوانات خانگی
 Coop :مشتری

 JANDL Bratislava :آژانس تبلیغاتی
کشور: اسلواکی

تمرکز تلویزیون 
بیشتر از صدا، روی 

تصویر است و 
تمرکز رادیو کامال 

روی صداست و این 
محدود شدن به حس 
شنیداری می تواند در 
تصور مخاطب تبدیل 

به »نامحدودیت« 
شود و پردازش 

تصویر و کارگردانی و 
فضاسازی را کامال بر 

عهده او قرار دهد

رسانه

از میان خبرها

کافه تبلیغات

ایستگاه تبلیغات

64

نرگس فرجی

ترجمه: مرضیه فروتن

تبلیغات خالق

آگهی: ضدعفونی کننده دست Hexo-Dane- شعار: محافظت در برابر باکتری های سطحی تا 6 ساعت!

رادی�و رس�انه ای ق�وی و پرمخاط�ب می�ان 
مش�تریان اس�ت که مخاطب�ان خاص خ�ود را 
دارد؛ رس�انه ای ک�ه در آن طراح�ان آگهی ه�ا 
ب�رای جذب مخاط�ب نمی توانند از ش�گردهای 
مرسوم تلویزیونی استفاده کنند و باید خالقیت 
بیشتری برای انتقال پیام تبلیغاتی به کار برند تا 
مش�تری را با اهداف تبلیغاتی هم�راه کنند. در 
این رس�انه طراح فقط صدا و موس�یقی را برای 
تاثیرگ�ذاری دارد. بای�د در زمان�ی کوت�اه یك 
پی�ام تبلیغاتی تاثیرگذار را ط�ی چند کلمه و با 

نوای�ی موثر منتقل کند. باید پیام را به مخاطبی 
منتق�ل کند که همراه با گوش دادن، کار دیگری 
نی�ز انجام می ده�د. مخاط�ب آگه�ی رادیویی 
امکان دارد س�اعت ها در ترافیك مانده و کامال 
اعصاب�ش بهم ریخته باش�د، دراین ش�رایط اگر 
آگه�ی بی محتوای�ی نیز پخش ش�ود، دیگر تیر 
خالصی نثار اهداف ش�رکت تولیدکننده ش�ده 
اس�ت؛ ش�رکتی که به خی�ال خ�ود هزینه های 
زیادی صرف می کند تا ش�اید بتواند س�هم بازار 
بیش�تری را نصیب خود کن�د. درنتیجه طراحی 
یك آگهی بی محتوا باعث می شود مخاطب رادیو 
را به طور کلی خاموش کند و به س�راغ موسیقی 

مج�از یا غیرمج�از خود برود. تمام این مس�ائل 
موجب می شود که هر کسی توان طراحی متون 
تبلیغاتی رادیویی را نداش�ته باش�د. با تمام این 
توصیف�ات، توجه ب�ه آگهی های ای�ن حوزه روز 
ب�ه روز در ح�ال افزای�ش اس�ت و بس�یاری از 
ش�رکت های تبلیغات�ی ب�رای 360 درجه کردن 
کمپین ه�ای خ�ود قس�متی از هزین�ه را صرف 
آگهی ه�ای رادیوی�ی می کنن�د. در ادامه محمد 
معتم�دی، کپی رایتر و ایده پرداز که س�ال های 
زیادی را صرف این ش�یوه تبلیغاتی کرده است، 
به س�واالت »فرصت امروز« درباره روند ساخت 

آگهی های رادیویی در کشور پاسخ می دهد. 

بررسی بازار داغ تبلیغات رادیویی در گفت و گو با محمد معتمدی

رادیو نمایش می دهد! 
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زمانی که گرس��نه می شویم 
به س��رعت به س��راغ یخچال 
می روی��م ی��ا به فکر درس��ت 
ک��ردن غذای��ی ب��رای رف��ع 
گرس��نگی می افتی��م. اگر هم 
ح��ال و حوصله غ��ذا خوردن 
غذای  گزینه  باش��یم،  نداشته 
بی��رون را در نظر می گیریم و 
س��فارش غذا می دهیم. گاهی 
اوق��ات هم که برای صرف غذا 
به بی��رون از خان��ه می رویم، 
برای فرزن��د دلبندمان غذایی 
از  و  نمی دهی��م  س��فارش 
گوش��ه غذای خود او را س��یر 
می کنیم، اما تا به حال ش��ده 
ب��ه فکر تاس��یس رس��تورانی 
ب��رای س��یر کردن ک��ودکان 
نوع  که  رس��تورانی  بیفتی��د؟ 
غذاهای��ش، دیزای��ن غذاها و 
نوع دکوراس��یون آن متناسب 
با مش��تریان کم س��ن و سال 
طراحی ش��ده باشد؟ نخستین 
امریکا  در  ک��ودک  رس��توران 
حدود 15 س��ال پیش تاسیس 
ش��د که اکن��ون به عنوان یکی 
از بزرگ تری��ن  رس��توران های 
زنجی��ره ای ای��ن کش��ور ب��ه 
حساب می آید. مدتی است که 
رستوران هایی در مناطق باالی 
ش��هر تهران نیز برای کودکان 
اس��تقبال  اح��داث ش��ده که 
خوب��ی از آنها ص��ورت گرفته 
است. نخس��تین ایده تاسیس 
رستوران ویژه کودکان در سال 
1390 به اجرا درآمده که البته 
مثل ه��ر ایده تازه وارد دیگری، 
ی��ک س��الی درآم��د و س��ود 
نداشته، اما اکنون خانواده های 
زی��ادی کودکان خ��ود را برای 
صرف غذا به این رس��توران ها 
تعداد  در حال حاضر،  می برن��د. 
این رستوران ها در سطح شهر 
انگشت ش��مار است، اما فروش 
ب��االی آنها نش��ان می دهد که 
در آینده ای نه چن��دان دور به 
تعداد آنها افزوده خواهد ش��د. 
همان ط��ور که فس��ت فود در 
کش��ور روند رش��د فزاینده ای 
را ط��ی ک��رد، پیش بینی ه��ا 
نش��ان می دهد که تع��داد این 
رس��توران  ها هم تا چند س��ال 
آینده در سطح شهرهای بزرگ 

افزایش پیدا می کند. 

چالش جلب نظر مشتریان 
خردسال

کس��انی که می خواهند یک 

مجموعه مخت��ص کودکان را 
مدیریت کنند، باید بدانند که 
مش��تریان اصلی آنها کودکان 
هس��تند و ب��ه همی��ن دلیل 
چیدمان  و  طراحی ه��ا  هم��ه 
داخل رس��توران باید بر حسب 
عالقه آنها طراحی شده باشد. 
اس��تفاده از رنگ های ش��اد و 
همچنین تهیه کردن هدایایی 
مث��ل عروس��ک یا ماش��ین با 
دخترها  برای  رس��توران  برند 
و پس��رها می تواند بسیار برای 
جلب نظر کودکان مفید باشد 
و دل این مشتریان کوچک را 

حسابی به دست بیاورد. 

غذایی ک��ه برای ک��ودکان 
س��رو می ش��ود کمی با غذای 
بزرگ ترها تفاوت دارد. ش��اید 
برایت��ان عجیب باش��د که به 
یک رس��توران مراجعه کنید و 
یک شیش��ه شیر یا یک غذای 
کمکی برای کودک س��فارش 
دهید. عجیب تر آنکه بخواهید 
برای سفارش یک شیشه شیر 
نوزاد به یک رستوران مراجعه 
کنید. ش��اید در نظر اول برای 
ش��ما اقتصادی به نظ��ر نیاید 
که برای سفارش مقداری آب 
ج��وش و چند پیمان��ه غذای 

کمکی یا ش��یر هم��ان مبلغی 
را بپردازید ک��ه برای غذاهای 
پرزحمت تر پرداخت می کنید، 
اما این ماهیت کار رستوران ها 
است. ما می توانیم همه غذاها 
را در خان��ه درس��ت کنی��م و 
هزینه هایمان را کاهش دهیم، 
اما همه به خوبی می دانیم که 
گاهی غذای بیرون مزه دیگری 
دارد. ذائقه کودکان نیز از این 
موضوع مستثنی نیست و آنها 
هم به غذای بی��رون حتی در 
کودک��ی عالق��ه دارن��د. بهتر 
اس��ت این نیاز را ب��ه بهترین 
نحو ب��ا تهی��ه غ��ذای مقوی 

و س��الم ب��رای کودک پاس��خ 
دهیم و عادت خوردن غذاهای 
ناس��الم و البته خوشمزه را از 
نهادینه  ک��ودکان  در  کودکی 

نکنیم. 

چیدمان میز و صندلی ها
ای��ن  صندل��ی  و  می��ز 
رستوران ها مخصوص کودکان 
تا سن 4 س��ال است. در کنار 
ای��ن میزهای وی��ژه کودکان، 
می��زی هم باید ب��رای مادر یا 
همراه فرزند طراحی ش��ود که 
در کن��ار او قرار بگی��رد. البته 

فضای بزرگی را هم باید برای 
بازی کودکان اختصاص داد تا 
آنها عالوه بر اینکه خیالش��ان 
از خوراکی ه��ای س��الم راحت 
تفریحش��ان  ب��ازی و  اس��ت، 
هم س��رجایش باش��د و برای 
هرب��ار مراجع��ه به رس��توران 

لحظه شماری کنند. 
ای��ن  صندل��ی  چیدم��ان 
س��نین  ب��رای  رس��توران ها 
مختلف تفکیک شده و برعکس 
رس��توران های  صندلی ه��ای 
دیگر میزه��ا دو نفره اس��ت؛ 
یک��ی برای ک��ودک به منظور 
ص��رف غ��ذا و دیگ��ری برای 

مادر او ک��ه در کنار کودکش 
باش��د. همچنین منوی غذای 
بس��یار  رس��توران ها   ای��ن 

جالب است. 
در ای��ن منوها برای تحریک 
اش��تهای کودکان و تش��ویق 
آنها به خوردن غ��ذا، در کنار 
عک��س غذاه��ا عکس هایی از 
ش��یر و پلنگ و دیگر حیوانات 
قدرتمند هم کشیده شده که 
به عنوان مثال به کودک گفته 
ش��ود که با خ��وردن این غذا 
زورتان مانند آنها زیاد خواهد 

شد. 

غذاخوری با چاشنی تفریح 
و سرگرمی

برخی ک��ودکان برای صرف 
غذا والدین ش��ان را به دردسر 
می اندازن��د و حت��ی ممک��ن 
اس��ت کاس��ه صب��ر آنه��ا را 
لبریز کنن��د و پاره ای از موارد 
کاری کنن��د که از ک��وره در 
بروند. برخی از م��ادران برای 
غ��ذا دادن به ک��ودک خود از 
روش ه��ای ابداعی خودش��ان 
اس��تفاده می کنن��د؛ برخی با 
وع��ده خرید وس��یله ب��ازی، 
برخ��ی دیگ��ر با انج��ام بازی. 
بس��یاری از مش��اوران تغذیه 
کودک می گویند که غذا دادن 
و ب��ازی با آنه��ا در یک زمان 
باعث شادی و همچنین جذب 
غذا  در  موج��ود  ویتامین های 
می ش��ود که این اصل توسط 
رعایت  کودک  رس��توران های 
شده است. در این رستوران ها 
چند نف��ر با پوش��یدن لباس 
حیوان��ات و همچنی��ن انجام 
بازی با کودکان، لذت خوردن 
غذا را برای ش��ان چن��د برابر 
هم  اوق��ات  گاهی  می کنن��د. 
که ب��ا اعط��ای جای��زه برای 
در  ک��ودک  ک��ه  مس��ابقه ای 
آن ش��رکت ک��رده، خانواده ها 
را ب��رای مراجع��ه بع��دی به 
رس��توران دع��وت می کنن��د. 
برای اینک��ه والدین بتوانند از 
پ��س مخارج رس��توران رفتن 
کودک ش��ان بربیاین��د، برخی 
از این رس��توران ها معموال در 
ازای هر 10 بار مراجعه، یکبار 
مراجع��ه رای��گان و اس��تفاده 
را  رس��توران  آزاد  من��وی  از 
به مش��تریان خود پیش��نهاد 
می دهن��د. البت��ه ای��ن بذل و 
بخش��ش ها به ندرت در میان 
فع��االن این عرصه به چش��م 

می خورد. 
از آنج��ا ک��ه در س��ال های 
اخیر فرزندس��االری به ش��دت 
در خانواده ه��ای ایران��ی رواج 
پی��دا ک��رده و خانواده ها برای 
تفری��ح و س��المت فرزن��دان 
خ��ود هزینه ه��ای زی��ادی را 
متحمل می ش��وند، فعالیت در 
رستوران های کودکان می تواند 
ب��ازار خوب��ی داش��ته باش��د؛ 
به خص��وص در ش��رایط فعلی 
که تعداد رقبا هنوز کم است و 
تعداد کمی از رستوران دارها به 
این فکر افتاده اند که مخاطبان 
ق��رار  ه��دف  را   مح��دودی 

بدهند. 

گزارش »فرصت امروز« در خصوص شغلی که مشتریانش کودکان هستند

هم بازی، هم شادی و هم کسب و کار

منگو؛ برند محبوب چهره های 
مشهور

انس��ان امروز ب��ه لب��اس و ظاهر خود بی��ش از هر 
زم��ان دیگری توجه می کند. وس��واس همه انس��ان ها 
درخصوص نوع پوشش، رنگ و طرح و مدل لباس ها با 

هم متفاوت است. 
تنه��ا  برخ��ی  رقابت��ی،  و  ش��لوغ  ب��ازار  ای��ن  در 
مصرف کننده ان��د و گویا صرفا ب��رای محافظت از بدن 
خود لباس می پوشند، اما برخی دیگر که خود نوآوری 
دارند و به این مسئله توجه ویژه ای می کنند با خالقیت 
خود دس��ت به رواج دادن یک نوع لباس یا مدل خاص 

می زنند. 
شرکت ها و تولیدکنندگان بسیاری هم روزانه شروع 
ب��ه کار می کنن��د و مدل ه��ای جدی��د و گاه عجیبی 
وارد ب��ازار می کنن��د. برخ��ی از ای��ن تولیدکنن��دگان 
چن��دان قدیمی نیس��تند، اما به دلیل اهمیت مس��ئله 
پوش��اک و توج��ه وی��ژه ای ک��ه ب��ه رفتار و س��لیقه 
مش��تری می کنن��د خیل��ی زود صاحب ن��ام و هویت 
 می ش��وند و حت��ی تولی��دات خ��ود را در س��طح دنیا 

وسعت می بخشند. 
ترکی��ب رنگ ها، مدل ها و پارچه ه��ای مختلف با به 
کارگیری مقداری نوآوری می تواند نتیجه ش��گرفی در 
این حوزه پدید آورد. ش��رکت Punto Fa, S.L یکی 
از بزرگ تری��ن تولیدکنندگان پوش��اک ب��ا نام تجاری 
»منگ��و« در ب��ازار اس��ت، این ن��ام یک��ی از برندهای 
مطرح در حوزه تولید پوش��اک است که با به کارگیری 
المان های گفته ش��ده در کنار حجم به اندازه و اصولی 
تبلیغات و بازاریابی توانس��ته جای��ی در کمد لباس ها 

برای خود دست و پا کند. 

گسترش دامنه مخاطبان
منگ��و در ابت��دای کار با ه��دف تولید لب��اس برای 
خانم های 18 تا 40 س��ال ش��کل گرفت، اما رفته رفته 
کار خ��ود را گس��ترش داد و امروز یک��ی از مارک های 
مطرح در حوزه پوش��اک به ش��مار می آی��د. این برند 
توس��ط ایزاک آندیک ابتدا در س��ال 1984 از اسپانیا 
کار خود را شروع کرد. در آن زمان آندیک تازه از سفر 
طوالنی مدت خود از ترکیه به کش��ورش بازگشته بود، 
او تع��دادی از پیراهن هایی را که ب��ا خود آورده بود به 
دو براب��ر مبلغی که خریده بود به فروش��گاه های لباس 

فروخت. 
آندیک زمانی که به درآمد یک میلیونی دست یافت و 
سرمایه خوبی برای خود دست و پا کرد، تصمیم گرفت 
فعالیت اش را گس��ترش دهد و ب��رای این کار، واردات 
کت های دس��ت دوز از افغانس��تان را شروع کرد. روز به 
روز س��رمایه آندیک با تالش ه��ا و ایده های تازه ای که 
به ذهنش می ر س��ید افزوده شد تا تصمیم به راه اندازی 

شرکت گرفت. 
آندی��ک به دلیل اینکه س��ال های زی��ادی در ترکیه 
زندگی کرده بود و به آنجا اشراف کامل داشت در آغاز 
کار تولیدات��ش را ع��الوه بر بازار اس��پانیا، در بازارهای 
ترکیه هم به فروش می رس��اند، همی��ن قرابت آندیک 
به ترکیه موجب ش��ده ت��ا بعد از گذش��ت چند  دهه، 
همچن��ان ترکیه یکی از بزرگ ترین محل های کس��ب 

درآمد منگو باشد. 
نخس��تین وب س��ایت رس��می منگو در سال 1995 
طراحی شد، سپس بعد از پنج سال، نخستین فروشگاه 
اینترنتی منگو تاس��یس شد. منگو در سال ۲008 خط 
 HEbyMango تولید لباس های مردانه خود را با نام
راه ان��دازی کرد که به ص��ورت مختصر H.E  نوش��ته 
می ش��ود. هدف اصل��ی از راه اندازی این خ��ط تولید، 
جلب نظ��ر م��ردان جوانی بود که به رون��د مد روز دنیا 

اهمیت می دهند. 
از آن پ��س منگ��و عالوه ب��ر لباس های زنانه س��ابق 
خ��ود، انواع کت و جلیقه و ژاکت های پش��می مردانه، 
ش��لوار، کیف و کمربند، ک��راوات و دس��تمال گردن، 
محصوالت چرم��ی، عینک آفتابی، کاله و دس��تکش، 
 زی��ورآالت و چت��ر را نی��ز در س��بد محصول��ی خود 

قرار داد. 

استفاده از ستاره ها به عنوان مدل
منگ��و برای معرفی و تبلیغ محص��والت مردانه خود 
از جرارد پیکه )فوتبالیس��ت مش��هور اس��پانیایی تبار( 
به عنوان مدل اس��تفاده کرد. پیک��ه دو فصل متوالی با 
منگ��و در کمپین ه��ای تبلیغاتی خط پوش��اک مردانه 
هم��کاری کرد، انتخاب او به عن��وان مدل برای منگو از 
ای��ن جهت که اصالت وی به بارس��لونا بازمی گردد نیز 

حائز اهمیت بود. 
از پایی��ز س��ال ۲011 ه��م کی��ت م��وس، م��دل 
انگلیس��ی تبار، ستاره جدید منگو شد او در سال۲01۲ 
مق��ام دوم مجل��ه فورب��س را ب��رای باالتری��ن درآمد 
 مدلین��گ که مبلغ��ی ح��دود ۲/9 میلی��ون دالر بود 

به دست آورد. 
محبوبیت منگ��و بین خانم ها به گون��ه ای بود که در 
آوریل س��ال ۲011 ش��اهزاده لیتزیا )همس��ر ولیعهد 
آس��توریاس( از دفتر مرکزی منگ��و دیدن کرد، جالب 
اینک��ه ای��ن دی��دار رس��انه ای در حالی ش��کل گرفت 
 ک��ه ش��اهزاده یک��ی از تولی��دات ای��ن ش��رکت را بر 

تن داشت. 
دی��دگاه و ش��عار اصلی مدیران منگو این اس��ت که 
باید یک شعبه به ازای هر شهر در عرصه جهانی داشته 
باشند. این دیدگاه موجب ارتقای توانایی های این برند 
و معرفی جهانی آن ش��ود. منگو تاکنون توانسته بیش 
از ۲000 فروش��گاه در 103 کشور دنیا افتتاح و به پنج 

قاره راه پیدا کند. 

در مثل مناقشه نیست

یکی از ژانرهای س��ینمایی جهان که بررس��ی مس��ئله 
قدرت در آن به وفور دیده می ش��ود، ژانر فیلم های مافیایی 
ی��ا گانگس��تری اس��ت؛ ژانری که ش��اهکارهای ب��زرگ و 
ماندگاری مثل پدرخوانده ها و رفقای خوب تا آثار بی ارزش 
را دربرمی گی��رد. اکثر ما حتی اگر اهل فیلم و س��ینما هم 
نباش��یم، حداقل یکی از پدرخوانده ها را دیده ایم، اما بیاییم 
این بار از دریچ��ه مدیریت نگاهی به این مجموعه فیلم ها 
بیندازی��م. البته با این ش��رط که کس��ی جوگیر نش��ود و 
دس��ت به اعمال خش��ن و قتل و غارت نزن��د! در تحلیلی 
ف��ارغ از ب��د و خوب ب��ودن این آث��ار س��ینمایی و بدون 
ارزش گ��ذاری آنها، عمال می ت��وان رییس مافیا در این گونه 
فیلم ها را نمونه یک مدیر بس��یار موفق دانست؛ آدمی که 
با همه قوای انتظامی و پلیس��ی و قضایی امریکا درافتاده و 
 با اقدامات غیرقانونی خود، بازدهی بسیار باالیی از نظر مالی 
به دس��ت می آورد. ابزار او در رسیدن به این هدف، افراد او 
هستند؛ چیزی شبیه به کارگران یا کارمندان یک مجموعه 
شغلی که در واقع به عنوان ابزارهای مدیر برای انجام کارهای 
مجموعه تحت مدیریتش محس��وب می شوند. می توان به 
شکل حس��ی گفت که پدرخوانده فیلم اگر از راه درستش 
در رأس ی��ک مجموعه مثبت قرار می گرفت، احتماال یک 
مدیر قدرتمند، موفق و پولدار می شد. یکی از نکات مدیریتی 
حایز اهمیتی که در تصمیم گیری های روس��ای مافیا دیده 
می ش��ود، س��رعت باالی تصمیم گیری و عملگرایی قابل 
توجه آنان است؛ به گونه ای که هرگاه نیاز به حذف فیزیکی 
عنصری رقیب یا مزاحم وجود دارد، همه قوای اجرایی گروه 
به سرعت و با قدرت در این راستا متمرکز و در اسرع وقت 
کلک عنصر مزاحم کنده می شود. حال اگر در این راه بتوان 
از عوامل رده پایین اس��تفاده کرد که فبها لمراد؛ در غیر این 
صورت اش��خاص رده باال و حتی خود شخص رییس برای 
حل مشکل دست به کار می شوند. تصور کنید مدیری عالوه 
بر سرعت تصمیم گیری و جسارت و شهامت باال، همیت و 
حوصله آن را داشته باشد که در صورت لزوم در کوچک ترین 
امور اجرایی و فنی مجموعه تحت مدیریت خود دخالت کند. 
البته این امر مس��تلزم آن است که شخص رییس خودش 
قبال آموزش های الزم را دیده و در امور فنی و اجرایی مهارت 
الزم را داشته باشد. درست مانند همان چیزی که در فیلم 
پدرخوانده می بینیم؛ رییس گروه خالفکاران خودش از صفر 
و کف خیابان و قتل های پیش پا افتاده! شروع کرده و از این 
نظر تحت هیچ شرایطی کم نمی آورد. حسن مدیریتی دیگر 
در کار روسای مافیا تصمیم گیری های درست و قاطع آنها در 
مورد سرنوش��ت افراد درگیر در گروه است. هرکس به نفع 
گروه کار کند و نتایج درست بگیرد، سریعا به پاداش و ترفیع 
و تشویق نایل می شود و هرکس نتواند کفایت و قابلیت خود 
را به اثبات رساند، بی رحمانه حذف )بخوانید اخراج( می شود. 
جزای خیانت به ارزش ها و اهداف گروه هم که چنان که افتد 
و دانید، به اشکالی ترسناک داده می شود. همین قاطعیت و 
بی رحمی باعث حذف افراد کم قابلیت شده و باعث می شود 
در نهایت فقط این کاره ها در گروه باقی بمانند. احتماال اگر 
مدیری در یک کار معمولی هم همین قاطعیت و صالبت را 
داشته باشد، نتیجه از دید مدیریتی )و نه لزوما اخالقی( قابل 
توجه خواهد بود. البته قاعدتا الزم نیست کارمند خاطی با 
بستن س��نگ به پاهایش و پرتاب به درون رودخانه تنبیه 
شود. به هر حال این هم یک راهش است دیگر. اگر تصمیم 
دارید مدیر جدی و موفق و البته نه چندان محبوبی شوید، 

این مجموعه فیلم ها را با یک نگاه دیگر دوباره ببینید. 

کاهش تولیدات شرکت اوپل در روسیه

شرکت خودروسازی اوپل متعلق به شرکت جنرال موتورز 
اعالم کرد میزان تولیدات خود در روسیه را کاهش خواهد 
داد. ب��ه دنبال اتخاذ این تصمی��م اوپل از میزان نیروی کار 
خود در کارخانه سن پترزبورگ می کاهد. این کارخانه حدود 
۲ هزار نفر نیروی کار دارد. تنش بین روس��یه و کشورهای 
غربی و اعمال تحریم های اقتصادی علیه این کشور موجب 
شده میزان تقاضا در بازار خودروی روسیه به شدت کاهش 
پیدا کند. کند شدن روند رشد اقتصادی این کشور از دیگر 

عوامل افت فروش اتومبیل است. 

مایکروسافت ماینکرفت را خرید

شرکت مایکروسافت شرکت سوئدی »موجنگ« کمپانی 
تولیدکننده بازی های ویدئویی را به مالکیت خود درمی آورد. 
ارزش این معامله ۲/5 میلیارد دالر اعالم شده است. شرکت 
موجنگ س��ازنده بازی مش��هور »ماینکرفت« است که از 
سال ۲009 حدود 54 میلیون نسخه از آن به فروش رفته 
است. پی یرس هردینگ رولز، کارشناس شرکت ای اچ اس 
تکنولوژی می گوید: »بزرگ ترین چالش برای مایکروسافت 
حفظ روح و ماهیت موجنگ و ماینکرفت اس��ت. این نوع 
از نق��ل و انتق��االت می تواند در دل ش��رکت بزرگی چون 

مایکروسافت غرق شود.«

بسیاری از مشاوران 
تغذیه کودک می گویند 

که غذا دادن و 
بازی با آنها در یک 
زمان باعث شادی 
و همچنین جذب 

ویتامین های موجود 
در غذا می شود که 
این اصل توسط 

رستوران های کودک 
رعایت شده است

زنگ تفریح

اخبار برندها

حکایت برندها
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از میان خبرها

سهراب علی اکبری

شکوفه میرزایی

آزاده میرطاهری
پاسخ کارشناس: ساختن تیزر 
تبلیغات��ی یک��ی از ظریف ترین 
فعالیت ه��ای  س��خت ترین  و 
تبلیغاتی اس��ت، زیرا ب��ا اینکه 
وج��ود تصویر و ص��دا به کمک 
نویس��نده و کارگردان می آید تا 
بتوان��د پیام خود را منتقل کند، 
اما به دلیل خیل��ی کوتاه بودن 
مدت زمان تیزر، بس��یار مشکل 
است که بتوان تمام نکات مورد 
نظر را ب��ه مخاطب منتقل کرد. 
بنابراین بس��یار مهم اس��ت که 
ی��ک یا دو نکته اصلی را انتخاب 

کرد و تمرکز را روی انتقال پیام 
هم��ان یکی دو نکته گذاش��ت. 
اصرار بر اینک��ه حرف زیادی در 
تیزر تبلیغاتی زده ش��ود، باعث 
می ش��ود که اثر آن کاهش یابد. 
بنابراین نخست مشخص کنید 
که مهم ترین ویژگی محصول یا 
خدمتی که قصد دارید به بیننده 
معرفی کنید، چیس��ت و آن را 
محور قرار بدهید. در مرحله دوم، 
تیزرهای ش��رکت های داخلی و 
خارجی را که محصول مش��ابه 
ش��ما را دارند، به دقت بررس��ی 

کنید و ب��رای خودتان به عنوان 
صاحب محص��ول از نقاط قوت 
و ضعف آنها یادداش��ت بردارید. 
تیزرها  براس��اس همین  سپس 
و س��ازندگان آنه��ا و همچنین 
بعد از مش��ورت با کارشناسان، 
یک ش��رکت تبلیغاتی تیزرساز 
را انتخ��اب کنید. نمونه کارهای 
آنها را به دقت مشاهده و نظرتان 
را راجع به آنها یادداش��ت کنید. 
س��پس هم��ه نظرات ت��ان را به 
همراه محوری که برای محصول 
خ��ود تعیی��ن ک��رده بودی��د، 

در اختی��ار مس��ئوالن ش��رکت 
تبلیغات��ی ق��رار دهید. ب��ا آنها 
چندین جلس��ه توجیهی داشته 
باشید تا به توافق برسید. سپس 
سناریوی نوشته شده توسط آنها 
را به دقت مطالعه و بررسی کنید 
و با چند مش��تری خود آن را به 
اشتراک بگذارید و نظر آنها را نیز 
جویا ش��وید. در این مرحله اگر 
تغییراتی مورد نی��از بود، اعمال 
کنید. همین کار را بعد از ساخت 
تیزر هم انجام دهید و بعد تیزر 

را رونمایی کنید. 

ساخت تیزر 
تبلیغاتی

پرسش: قصد ساخت یک تیزر تبلیغاتی را برای محصوالت شرکتم دارم، اما دقیقا نمی دانم به چه نکاتی باید توجه داشته 
باشم. اگر امکان دارد من را راهنمایی کنید. 

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�کل خود   را از طریق ایمیل 
business@ forsatnet.ir با ما 
د  ر میان بگذارید   و پاسخ خود   را 

د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

کلینیک کسب و کار)64(

بنا به گزارش ها، مایکروسافت 
اج��ازه م��رگ برند نوکی��ا را در 
روز های کریسمس صادر می کند 
و هم��ه گوش��ی های هوش��مند 
 Lumia را در آین��ده ب��ا عنوان
ارائه می ده��د. این موضوع اصال 
محرمانه نیست که مایکروسافت 
مش��غول ب��ه برنامه ری��زی برای 
نجات یافتن از دست برند نوکیا 
پس از تکمیل پروسه خرید 3/۲ 
میلیارد پوندی سهام این شرکت 
فنالن��دی در اوایل س��ال جاری 
اس��ت. در حال حاضر یکس��ری 
 Geek on اس��الید از وب��الگ
Gadgets ب��ه بیرون درز کرده 

که نش��ان از رها کردن هر گونه 
اش��اره به اسم نوکیا طی کمپین 
کریسمس امس��ال مایکروسافت 
برای گوشی های Lumia دارد. 
در یکی از اس��الید ها این طور 
می خوانی��م: »در راس��تای یک 
انتقال مرحله به مرحله، ما اس��م 
سازنده را از منابع محصوالت در 
طول برگزاری کمپین کریسمس 
خواهیم انداخت. صاحب نش��ان 
 Lumia، Microsoft تجاری 

Mobile Oy است.« 
به نظر می رس��د گوش��ی های 
آینده اسم نوکیا را با خود حمل 
نک��رده و در ع��وض برندین��گ 

مایکروس��افت و Lumia را ب��ا 
خود به دوش خواهند کشید. 

مایکروسافت  س��خنگوی  یک 
ضمن عدم تایید زمان انجام این 

کار گف��ت: ما فع��ال هیچ خبری 
ب��رای انتش��ار نداری��م. مع��اون 
اجرایی مایکروس��افت در بخش 
م��اه  اس��تفن الوپ،  گوش��ی ها، 
آوریل تایید ک��رد که برند نوکیا 
دیگر مورد استفاده قرار نخواهد 
گرفت. او طی ی��ک گفت وگوی 
پرس��ش و پاس��خ آنالین گفت 
ک��ه برند نوکیا برای اس��تفاده از 
محصوالت گوش��ی موبایل خود 
ب��رای ی��ک دوره زمان��ی خاص 
قرار  مایکروسافت  دس��ترس  در 
گرفت��ه، اما نوکیا برندی اس��ت 
ک��ه ب��رای مدت��ی طوالن��ی در 
آینده برای س��اخت گوشی های 

هوشمند به کار نخواهد رفت. 
این اس��الید همچنین نش��ان 
دیگ��ر  مایکروس��افت  می ده��د 
از سیس��تم عام��ل موبایل خود 
 Windows Phone به عنوان 
اس��م نب��رده و در ع��وض آن را 
ای��ن  می نام��د.   Windows
ش��رکت پی��ش از ای��ن به ظاهر 
مش��غول تغیی��ر مس��یر ب��رای 
اجرای آن اس��تراتژی بود که به 
شکلی ساده تر در بازاریابی برای 
 Lumia جدی��د  گوش��ی های 
 Windows Phone« عبارت
 Windows« 8. 1« به عبارت

8. 1« تبدیل شد. 

احتمال مرگ قریب الوقوع نوکیا تا کریسمس
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اتحادی��ه اروپ��ا در اقدام��ی 
کامال جهت دار، سیاس��ی و به 
منظور اعمال فشار بر مذاکرات 
هس��ته ای ایران، بانک مرکزی 
جمه��وری اس��المی را تحریم 
می کن��د؛ اقدام��ی که توس��ط 
دیوان عدالت همین قاره مورد 
تایی��د ق��رار نگرفت��ه و اعمال 
تحریم ه��ا علیه بان��ک مرکزی 
ای��ران لغو می ش��ود. مس��دود 
شدن دارایی های بانک مرکزی 
ایران توسط اتحادیه اروپا، نظر 
مواف��ق دادگاه را به خود جلب 
نمی کن��د و مناب��ع محرمانه ای 
که برای حمایت از تحریم های 
بود،  بین الملل��ی عرضه ش��ده 

مورد تردید قرار می گیرد. 

در  اروپ��ا  عدال��ت  دی��وان 
لوکزامب��ورگ، علیه این پرونده 
رأی داد؛ پرون��ده ای که در آن 
بان��ک مرکزی ایران براس��اس 
شواهد محرمانه ای که از سوی 
یک عضو ناشناس مطرح شده 
ایران  بود تحری��م می ش��ود و 
همان س��ال اتهامات وارد آمده 
ای��ن پرون��ده را به ش��دت  در 

تکذیب می کند. 
در ژانویه ۲۰۱۲ )بهمن ۱۳۹۰( 
اتحادی��ه اروپا تصمیم گرفت که 
به واسطه »نگرانی از ابعاد نظامی 
احتمالی برنامه هسته ای ایران« 
خری��د نفت از ایران را قطع کند 
و بان��ک مرکزی ای��ران را مورد 
تحریم قرار دهد. به دنبال تحریم 

بانک مرکزی ای��ران دارایی های 
این بانک نیز در اروپا مسدود شد. 
دادگاه اروپ��ا اعالم کرد: »دالیل 
مطرح شده در این پرونده علیه 
ایران بسیار مبهم و فاقد جزییات 
اس��ت به طوری که تنها پاس��خ 
ممکن ب��رای آن یک تکذیب و 
حاشای کلی است. از این رو این 
دالیل با الزامات قانونی، منطبق 
نیس��ت و نمی توان براساس آن 

حکمی صادر کرد.«
حکم اخی��ر دادگاه اروپا علیه 
اق��دام تحریم��ی اتحادی��ه اروپا 
بر ضد ای��ران، در زمان بس��یار 
حساس��ی صورت گرفت. یعنی 
درس��ت زمان��ی که ۲8 کش��ور 
عضو، در حال اعمال تحریم های 

وسیع تر علیه روسیه ای هستند 
که به خاطر مواضع��ش در برابر 
اوکراین هدف خش��م اروپایی ها 

قرار گرفته است. 
با این حال، اتحادیه اروپا در 
می گوید:  ای��ران،  پرونده  مورد 
»احتم��اال هیچ نتیج��ه عملی 
از ای��ن لغو تحریم ب��رای ایران 
زیرا  داش��ت  نخواه��د  وج��ود 
اقدام��ات بیش��تر دیگری علیه 
ایران وج��ود دارد که می تواند 
همچن��ان به قوت خ��ود باقی 
مان��ده و حف��ظ ش��دن ای��ن 
تحریم ها را علیه بانک مرکزی 

ایران تضمین کند.«
ای��ن در حالی اس��ت که این 
پرونده نش��ان می دهد اساس و 

زمینه برای تحریم های اتحادیه 
اروپ��ا علیه ایران تحت فش��ار 
فزاینده ای ایجاد ش��ده اس��ت. 
شورای اتحادیه اروپا- سازمانی 
که ۲8 کش��ور اتحادیه اروپا در 
آن حض��ور دارن��د- بیش از دو 
ماه ب��رای اعتراض به این حکم 
وق��ت دارد. تحریم ه��ای غرب 
علیه ته��ران، تاثی��ر ویرانگری 
بر اقتصاد این کش��ور گذاشته 
اس��ت. هدف از ای��ن تحریم ها 
اطمینان حاصل کردن از عدم 
دسترسی بانک مرکزی ایران به 
دارایی های خود در حساب های 

خارج از این کشور است. 
ترجمه: مژده خطامی
منبع: فایننشیال تایمز

کافه مدیران لغو تحریم بانک مرکزی را بررسی می کند

بازگشت ایران به میدان بازی بانکداری جهانی

امید بازگشت ایران به چرخه مبادالت بانکی

لغو تحریم دارایی بانک به مشوق 
صادراتی تبدیل شود

صادرات ایران در ابتدای آغاز تحریم ها تمام بازارهای 
منطقه ای خود را از دس��ت داد.  اگر برای نمونه سنگ 
ایران به اس��ترالیا، انگلستان، فرانس��ه، آلمان و برخی 
دیگ��ر از کش��ورهای اروپای��ی صادر می ش��د، پس از 
مش��کالت بانکی و تحریم های اعمال ش��ده روی نظام 
بانک��ی، بازارهای ص��ادرات محدود و ه��دف صادراتی 
منحصر به کشورهایی ش��د که بتوان خارج از سیستم 
بانک��ی با آنها تبادالت مالی داش��ت. ب��ازار هدف ایران 
در حوزه س��نگ های فرآوری شده به کشورهایی مانند 
ع��راق، آذربایجان، ترکمنس��تان، گرجس��تان و ترکیه 
منحصر ش��ده و بخش س��نگ خام نیز به کش��ور چین 
محدود ش��د. یکی از دالیل صادر ش��دن سنگ خام به 
چین این است که چین بزرگ ترین کارخانه دنیا بوده و 
به شدت نیازمند مواد اولیه از هر نوع است؛ همچنین به 
دلیل اینکه چین به سنگ خام ایران نیازمند بود، خود 
مس��ائل مالی را حل می کرد. به عنوان نمونه، خریداران 
چینی در کردس��تان عراق حس��اب بانک��ی باز کرده و 
س��پس با تبدیل پول خود به ایران آمده و سنگ خود 
را خری��داری می کنن��د. آنها از هر معدنی که س��نگ 
خریداری می کنند، پول آن را به صورت ریال به حساب 

فروشنده واریز می کنند. 
پ��س از آنک��ه دادگاه ب��دوی اتحادی��ه اروپ��ا حکم 
به لغ��و تحری��م دارایی های بان��ک مرک��زی داد، این 
پرس��ش مطرح می شود که پس از تس��هیل ارتباطات 
بانکی و بازگش��ت درآمدهای حاص��ل از فروش نفت و 
مش��تقات آن به کش��ور، آیا انگیزه دولت برای حمایت 
از ص��ادرات غیرنفتی کم یا زیاد می ش��ود؟ باید گفت 
متاس��فانه احتمال کم شدن انگیزه دولت برای حمایت 
از بخش خصوص��ی قوت می گیرد. تجربه نش��ان داده، 
طی دوره های مختل��ف، زمانی که قیمت و درآمدهای 
نفت��ی افزای��ش می یابد، توج��ه به ص��ادرات غیرنفتی 
کاهش می یابد. اما وقتی ک��ه درآمدهای نفتی کاهش 
می یاب��د، توجه به صادرات غیرنفت��ی افزایش یابد. در 
دولت نهم و دهم به دلیل افزایش بی سابقه درآمدهای 
نفتی، احساس نیاز به صادرات غیرنفتی وجود نداشت. 
ش��اید از نظر آماری صنایع صادراتی داشتند. حتی در 
این دو دوره مش��وق های صادراتی نی��ز یا ناچیز بود یا 

دیرپرداخت می شد یا اصال پرداخت نمی شد. 
اگر فردی صادراتی انجام می داد، طی مراحل بروکراسی 
پیچیده، پس از گذش��ت دو یا سه سال، آن هم در قالب 
سهام عدالت یا موارد دیگر مشوق ها پرداخت می شد. در 
حالی که هر مش��وقی باید در زمان خودش بتواند انگیزه 
الزم را ایج��اد کند. در غیر ای��ن صورت، عدم پرداخت آن 
فرقی نمی کند. اما رویکرد دولت یازدهم به مقوله صادرات 
شاید نشات گرفته از محدودیت های به وجود آمده باشد. 
ام��ا در حال حاضر، به دلیل همین محدودیت ها دس��ت 
دولت برای پرداخت مش��وق ها بسته اس��ت. اگر رویکرد 
دولت نس��بت به صادرات غیرنفتی تغییر نکند، می تواند 
به ترویج سیاست های تشویقی صادرات غیرنفتی کمک 
کند. درواقع، با کم رنگ شدن تحریم ها، دولت در راستای 
مش��وق های صادرات��ی قدم های بیش��تری ب��ردارد. این 
مشوق ها می تواند موتور محرکی برای صادرات غیرنفتی 
باشد. البته مشوق ها باید هدفمند و به میزان کافی باشد تا 
اثر بگذارد. کم بودن مشوق انگیزه ایجاد نمی کند. در عین 
حال طوالنی بودن بروکراسی دریافت آن نیز اثر مشوق را 
از بین می برد. اگر قرار اس��ت بودجه ای در اختیار بخش 
صادرات قرار گیرد باید دانس��ت که این بودجه به صورت 
هدفمند در کجا تزریق شود. برای مثال بهتر است، بودجه 
تشویقی در حوزه سنگ فرآوری آن هم برای کشورهایی 
که مطابق با استانداردهای ما سنگ وارد می کنند، مدنظر 

قرار گیرد. 
در ح��ال حاضر، دو مانع بر س��ر راه ص��ادرات ایران 

وجود دارد: 
۱- هزینه حمل و نقل

۲- تعرفه های وارداتی در کشور مقصد
ب��رای نمونه، هزینه ارس��ال یک کانتینر س��نگ به 
ازبکس��تان حدود هفت ه��زار دالر اس��ت، در صورتی 
که ب��ه دلی��ل وج��ود محدودیت ها ام��کان کم کردن 
هزین��ه حمل و نقل نیس��ت. همچنین تعرفه کش��ورها 
برای واردات س��نگ از ایران باالس��ت؛ آن هم به دلیل 
ع��دم توجه و کار کردن روی تعرفه هاس��ت. در پاره ای 
مواقع تعرفه های وارداتی موجب می شود نتوان با دیگر 
رقیبان منطقه ای از جمله ترکیه رقابت کرد. اگر تعرفه 
واردات سنگ 4۰ دالر باش��د، گاهی تعرفه واردات آن 
بین 8۰ تا ۱۰۰ درصد اس��ت، بنابراین چگونه می توان 
س��نگی که قیمت آن 4۰ دالر است، تعرفه 4۰ دالری 
ب��رای آن پرداخت کرد. البته راهی وجود دارد که مثال 
می ت��وان در فرمی که ارائه می ش��ود، قیمت س��نگ را 
۱۰ دالر ثبت کنیم ک��ه تعرفه آن نیز مطابق ۱۰ دالر 
دریافت ش��ود. اما اگر مش��کلی به وجود بیاید و کار به 
محاکم داوری کش��یده ش��ود، آنها هم��ان ۱۰ دالر را 

می دهند، نه قیمت اصلی سنگ را. 
ب��ا این وج��ود، حل مش��کل ارتباطات بانک��ی ایران 
می تواند راهگش��ای توس��عه صادرات ایران باشد. البته 
باید به یادداش��ت که اگر امروز مذاکرات هس��ته ای به 
نتیجه برس��د و تحریم ها برداش��ته ش��ود، زمان زیادی 
طول می کشد که مس��ائل به حالت عادی بازگردد. زیرا 
تصمیمی ک��ه غرب مبنی بر اعم��ال تحریم ها گرفته و 
۱۰ س��ال طول کشیده، برای برداش��تن آن نیز نیاز به 
زمان اس��ت. به یاد داشته باشیم که در توافق های اولیه 
ژنو، اعالم ش��ده که بخشی از تحریم ها برداشته و تعلیق 
می ش��ود. برای نمونه واردات گن��دم و همچنین برخی 
قطعات هواپیما آزاد ش��د، اما به دلیل اینکه حساب های 
بانکی همچنان ش��امل تحریم بود، ای��ن امر امکان پذیر 
نش��د. نخس��تین محموله قطعات هواپیما ک��ه یکی از 
بندهای توافق ژنو بود، ح��دود ۲۰ روز پیش وارد ایران 
شد. بنابراین، رفع تحریم ها زمان بر است، اما می تواند در 
بخش های مختلف به توسعه صادرات کمک کند. هرچه 
این تحریم ها س��ریع تر و بیش��تر برداش��ته شود، مسیر 
صادرات هموارتر می شود. همچنین زمانی که ارتباطات 
بانکی امکان پذیر ش��ود، خریدار با پول نقد کاال دریافت 
می کند. از طرفی افراد می توانند به گشایش ال سی اقدام 
ک��رده و کاال دریافت کنند. گس��ترش ارتباطات بانکی 

موجب توسعه صادرات می شود. 

لغو تحریم دارایی های بانک مرکزی؛ 
یک گام به جلو

طی روزهای گذش��ته رس��انه ها خبری را منتش��ر 
کردن��د که بارقه ای از امید را ب��ه نظام پولی و بانکی 
کش��ور نوید می داد. خبر این ب��ود: دادگاه بدوی در 
اتحادی��ه اروپ��ا، حکم ب��ه لغو تحریم بان��ک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران داد.  اما این خبر به صورت 
کلی است و برداشتی اشتباه را شامل می شود؛ اینکه 
تص��ور می ش��ود، بانک مرک��زی به ص��ورت کلی لغو 
تحریم ش��ده، در حالی که این گون��ه نبوده و دادگاه 
رأی به لغو انس��داد دارایی بانک مرکزی داده اس��ت 
و بح��ث تحریم تب��ادالت بانک��ی و همچنین حذف 
ایران از س��وئیفت جهانی همچن��ان تا حصول نتیجه 

مذاکرات هس��ته ای باقی اس��ت.
از س��ویی، باید در نظر داش��ت که مخالفان این رأی 
فرص��ت دارند تا دادگاهی عالی ت��ر را به منظور تعیین 

نهایی رأی تشکیل دهند.
بنابرای��ن چنانچه به هر دلیل��ی پالس مثبتی از روند 
مذاکرات به دس��ت نیاید، احتم��ال اینکه دادگاه عالی 
رأی دادگاه ب��دوی را نقض کند، وجود دارد. البته این 

نگاه بدبینانه به مسئله است.
با نگاهی خوش��بیانه می ت��وان امیدوار بود که تمام 
فرآیندهای تحریمی بر نظام بانکی کش��ور لغو شود. 
اما پرس��ش این اس��ت که لغو انس��داد حس��اب های 
بان��ک مرکزی چ��ه تاثیری بر نظام پول��ی و بانکی و 
همچنین اقتص��اد ایران می گ��ذارد؟ از منظر حقوق 
بین المل��ل، چه ظرفیت��ی برای بان��ک مرکزی ایران 

فراهم می ش��ود؟
برای پاسخ روشن به این دو سوال بهتر است بار دیگر 
رأی صادر شده را مرور کرد: »شعبه اول دادگاه عمومی 
اتحادی��ه اروپا در ۱8 س��پتامبر ۲۰۱4 )۲7 ش��هریور 
۱۳۹۳( ب��ا صدور رایی حکم اصالح مقرره ۲۰۱۲/۲67 

شورای اتحادیه اروپا را صادر کرد.
مقرره مزبور، متن جامعی اس��ت ک��ه به تحریم های 
ایران اختصاص دارد و فهرس��ت ضمیمه آن، حاوی نام 
و مشخصات اشخاصی است که مشمول تحریم  هستند. 
براس��اس این رای، شورای اروپا ملزم شده که نام بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران را از فهرست یادشده 

حذف کند.
ش��ورای اروپا در ۲۳ م��ارس ۲۰۱۲ بانک مرکزی 
را ب��ا ادع��ای »درگیر ب��ودن در دور زدن تحریم ها« 
مش��مول تحریم قرار داد. این ش��ورا در اکتبر همان 
س��ال اع��الم کرد، بان��ک مرک��زی ایران، ب��ه دلیل 
»حمایت مالی از دولت ایران« باید مش��مول تحریم 

قرار داش��ته باش��د.«
بان��ک مرکزی ایران راه دش��واری را برای اثبات این 
امر که ص��رف حمایت مالی از دولت، به منزله حمایت 
از فعالیت های هسته ای و دور زدن تحریم هاست، طی 
کرده و همچنان باید طی کند. البته موضوع اس��تقالل 
بانک مرکزی از دولت، همواره جای بحث و مسئله بوده 
اس��ت. اینکه آیا بانک مرکزی ایران به واقع مستقل از 
دولت بوده و بر همین اس��اس نیز ادله خود را مبنی بر 
ص��رف حمایت از دولت به معن��ای دور زدن تحریم ها، 

ارائه کرده است؟
اس��تقالل بان��ک مرکزی از دولت و عدم اس��تفاده 
از بان��ک مرک��زی به عن��وان منب��ع درآم��د دولت و 
جبران کنن��ده کس��ری های بودج��ه، می توان��د برای 
اثب��ات این ادع��ا که بانک مرک��زی، صرفا ابزاری در 
دس��ت دولت نیست و اعمال فشار بر آن نمی تواند به 
خودی خود منتهی به اعمال فش��ار به دولت ش��ود، 
مورد اس��تناد قرار گیرد. موضوعی که شاید در مورد 

بانک های دیگر صدق نکند.
از ای��ن رو، آس��یب پذیری دیگر بانک ه��ا در دعوای 
بین المللی بیشتر می ش��ود. نمونه آن بانک سپه، ملت 
و صادرات اس��ت. از این رو تحریم های اعمال ش��ده بر 
بانک مرکزی و سپس حکم بر برائت آن می تواند حکم 
بر اهمیت اس��تقالل بانک مرکزی در مواقع حساس و 
تعیین کننده باشد. شاید این موضوع محل بحث نباشد 
و مهم ترین مس��ئله م��ورد توجه اث��رات رفع تحریمی 

حساب های بانک مرکزی باشد.
نخس��تین اثر این ادغام دادگاه بدوی، اثرات روانی بر 
ب��ازار ارز، از کاهش التهاب تا کاهش چندان کم قیمت 
ارز در بازار باش��د. بازار این اقدام را سیگنال مثبتی از 
روند بازگشایی تبادالت بین بانکی و ثبات ارز می داند، 
از این رو، بازار به نشانه اعالم رضایت، پالس مثبت خود 

را ارسال می کند.
به باور کارشناس��ان با کاه��ش احتمالی قیمت دالر 
در ب��ازار، بهای س��که و طال نیز کاه��ش پیدا می کند. 
براس��اس گزارش منتش��ر ش��ده در برخی سایت های 
خب��ری بررس��ی ها تایی��د می کند س��رمایه گذاری در 
بازار دالر طی پنج ماه گذش��ته با س��ود نزدیک به سه 
درصدی همراه بوده، ولی در صورت آغاز حرکت نزولی 
و کاهش معنادار قیمت دالر، س��رمایه های خرد مردم 
به س��مت بازارهای مالی دیگر مانن��د بورس و بانک ها 
هدایت می شود. همین جریان نیز روند کاهشی قیمت 

دالر را تشدید می کند. 
از س��ویی، ای��ن اق��دام را می توان گام��ی مثبت و 
رو ب��ه جلو از س��وی اتحادیه اروپ��ا در حوزه روابط 
اقتص��ادی- تجاری با ایران دانس��ت. ای��ران، یکی از 
برای کش��ورهای  بازاره��ای خاورمیانه  بزرگ تری��ن 
ح��وزه ی��ورو از جمله فرانس��ه، آلمان، انگلس��تان و 
ایتالیاس��ت. بنابرای��ن، رفع تحریم بان��ک مرکزی به 
معن��ای گش��ایش روابط تجاری و توس��عه واردات و 

صادرات دو سویه است.
از س��ویی، حجم تجارت ها و دادوس��تدهای ایران با 
کش��ورهای اروپایی افزایش یافته و هزینه نقل و انتقال 
مالی نیز به حداقل رس��یده و س��رعت تب��ادالت مالی 

افزایش می یابد.
از س��ویی دیگر، بازگش��ت دارایی های بلوکه ش��ده 
بانک مرکزی به کش��ور، به معن��ای افزایش نقدینگی 
بان��ک مرکزی ب��ه منظور تزریق مناب��ع مالی در حوزه 
تولید و همچنین مش��وق های اقتصادی خواهد بود. از 
ای��ن رو، دولت می تواند به منظور تامین س��رمایه های 
مورد نیاز بخش تولید و همچنین وعده های تش��ویقی 

به بخش خصوصی نفس راحتی بکشد. 

دریچه دیدگاه
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دادگاه ب�دوی در اتحادیه اروپا براس�اس ادله ای 
که بانک مرک�زی ارائه کرده، حک�م به لغو تحریم 
بانک مرکزی داده است. البته این حکم مستقل از 
سیاست های دولت های اتحادیه اروپا مبنی بر اعمال 
تحریم های بانکی علیه ایران است. با این حال، این 
حکم به آن معنا نیست که بانک مرکزی می تواند به 
جابه جایی حساب و نقل وانتقاالت مالی اقدام کند. 
زیرا ایران از دایره س�وئیفت خارج است. حتی اگر 
تمامی تحریم های بانکی ایران برداشته شود، اما تا 
زمانی که ایران به چرخه سوئیفت بازنگردد، امکان 
انتقال ه�ای مالی را نخواهد داش�ت. خ�روج ایران 
از سوئیفت یک تصمیم سیاس�ی است نه قانونی. 
هرچن�د که در حال حاضر یک بانک در چین، یک 
بانک در ترکیه و یک بانک در روس�یه نس�بت به 

انتقال ه�ای مالی ایران اقدام می کنن�د و به نوعی 
یک فضای تنفسی محدودی برای چرخه انتقاالت 
پولی ایران باز مانده، اما این چرخه هزینه بر است. 
البت�ه این اتفاق را می توان نش�انه ای از گام مثبت 
دانست و اینکه هرچقدر ایران بتواند در مذاکرات 
پیش�رفت داش�ته باش�د، از آن طرف یک گام به 
باز ش�دن فضای مالی نزدیک می ش�ود. به اعتقاد 
بس�یاری از کارشناس�ان، اگرچه این حکم دادگاه 
اتحادی�ه اروپ�ا حکمی »بدوی« اس�ت و به معنای 
لغو ف�وری تحریم بانک مرکزی ایران توس�ط این 
اتحادیه نیس�ت و قابل تجدید نظر است، اما صدور 
آن در بحبوحه مذاکرات هس�ته ای و در ش�رایطی 
ک�ه مقامات امریکایی همچن�ان روی مواضع خود 
پافش�اری می کنند، می تواند پیغامی برای مقامات 

کاخ س�فید مبنی بر این باش�د که اروپایی ها دیگر 
خواهان ادامه تحریم ها علیه ایران نیس�تند. البته 
باید این نکته را نیز در نظر داشت، شورای اروپا که 
نمایندگی 28 عضو اتحادیه اروپا را در اختیار دارد، 
اکنون دو ماه فرصت دارد که به این حکم اعتراض 
کند. در همین راستا نیز برخی نشریات خارجی از 
جمله فایننشیال تایمز در گزارشی به این موضوع 
پرداخت�ه و تاکید کرده اس�ت: حت�ی در صورتی 
ک�ه ای�ران در م�ورد تحریم های بان�ک مرکزی به 
پیروزی بزرگی دست یابد، تضمینی نیست که بقیه 
سرمایه های بلوکه ش�ده ایران بالفاصله به چرخه 
مالی این کش�ور بازگردد. ایران از نظام بین المللی 
سوئیفت کنار گذاشته شده تا انتقال پول برای این 

کشور دشوار شود.«

به گفته محمدرضا حریری، عضو اتاق ایران 
و چین: لغو تحریم ها نشانه ای است مبنی بر 
اینکه هر چقدر در مذاکرات پیشرفت داشته 
باشیم، فشارها از روی ما برداشته می شود. 
اما باید دانس��ت که تصمیمات دادگاه های 
اروپا مستقل از سیاست های دولت های آنها 

گرفته می شود. 
دادگاه ب�دوی حک�م لغو انس�داد 
حس�اب های بان�ک مرک�زی را داده 
اس�ت، به عنوان کس�ی که در حوزه 
بازرگانی فعالیت می کنید، اثرات این 

اتفاق بر حوزه کسب و کار چیست؟ 
اتفاق��ی که افتاده این اس��ت ک��ه بعد از 
توقیف دارایی های بانک مرکزی در اتحادیه 
اروپ��ا، اینک دادگاه بدوی لغو توقیف آنها را 
داده است. این به آن مفهوم نیست که بانک 
مرک��زی می تواند حس��اب هایی را جابه جا 
و وارد چرخ��ه گردش مال��ی جهانی کند. 
کماکان بانک مرک��زی قابلیت جابه جایی 
پول ها را ندارد. آنچه احتیاج داریم این است 
که بتوانیم در زمین بانکداری جهانی بازی 
کنیم. درواقع بتوانیم پول ها را از مبدا کشور 
به مقاصد گوناگون برای خریدارها ارس��ال 
کنیم، که هنوز این اتفاق نیفتاده است. هم 
اتحادیه اروپا و هم امریکا هر نوع پولی را که 
از ایران به هرجایی فرس��تاده شود، اگر به 
دالر باش��د، در نیویورک و اگر به یورو باشد 
در فرانکفورت آلمان کنترل می کنند. هیچ 
ایرانی نمی تواند در سیستم بانکی جهانی از 
بانک های ایرانی پول جابه جا کند. این تحریم 
را اتحادیه اروپا اعمال کرده است. مهم تر از 
همه برای هر نوع حواله و نقل و انتقال مالی 
در سیستم بانکداری جهانی به یک سوئیفت 
احتیاج است. حال موسسه ای که این کد را 
می دهد، ایران را تحریم کرده است و وقتی 
سوئیفت کد نداشته باشید، امکان جابه جایی 
پول ندارید. اما این خود نشانه ای است مبنی 
ب��ر اینکه هرچقدر در مذاکرات پیش��رفت 
داشته باشیم، فش��ارها از روی ما برداشته 
می شود. در حال حاضر، حواله های بانکی که 
در دنیا می چرخد، به وسیله چند بانکی است 
که در ترکیه، چین و روسیه انجام می شود و 

با ایران کار می کنند. 
در حال حاضر می توانید مطالبات 

ارزی را به دست آورید؟ 

صادرکننده پ��ول خ��ود را از کانال های 
متفاوت به کش��ور باز می گرداند. منتها بر 
آن هزینه وارد می شود. اینکه گفته می شود، 
تحریم ه��ا دور زده می ش��ود به این مفهوم 
است که طی دو یا سه مرحله چرخش، پول 
وارد کشور می شود، اما با هزینه بیشتر. یک 
بانک در چین و یک بانک در ترکیه این کار 
را انجام می دهند. حتی تحریم کنندگان هم 
می دانند ک��ه این بانک ها با ایران همکاری 
می کنند اما آنها فضای تنفسی را برای ایران 
باز گذاش��ته اند. این به مفهوم عادی شدن 
اوضاع و رفع تحریم های بانکی نیست. رفع 
تحریم های بانکی یک مقوله و مسئله ای که 
دارایی های بانک مرکزی را در اتحادیه اروپا 
توقیف کرده و دادگاه بدوی حکم لغو آن را 

داد، مقوله دیگری است. 
آیا این یک گام رو به جلو از سوی 
اتحادی�ه اروپ�ا برای ایج�اد فضای 

تعاملی تجاری نیست؟ 
وقت��ی در مورد اتحادی��ه اروپا صحبت 
می کنیم باید یک واقعیت را حتما مدنظر 
داش��ت. اینکه در اروپا دس��تگاه قضایی 
کامال مس��تقل از سیاس��ت های دولت ها 
عمل می کند. یعنی دس��تگاهی مستقل 
اس��ت. با نگاه��ی به تاریخ می ت��وان این 
مس��ئله را درک ک��رد. آن زمان که دکتر 
مص��دق در دادگاه اله��ه حاضر ش��د و 
دفاعی��ات خود را ارائه ک��رد و دادگاه نیز 
ب��ه نف��ع ای��ران رای داد. بنابراین، چون 
مس��تقل اس��ت، بس��یاری از رفتارهایی 
که انجام می دهد مغایر با سیاس��ت های 
دولت هاست. تصمیماتی که در دادگاه های 
اتحادیه اروپا گرفته می شود، تصمیماتی 
است که قضایی بوده و مبتنی بر مدارکی 
است که طرفین ارائه می کنند. هیچ کسی 
در دنیا حق نداش��ته که دارایی های بانک 
مرکزی را توقیف کند. منتها در بسیاری از 
موارد از جمله موارد این چنینی به دادگاه 
رجوع نکرده ایم. طی یکی دو سال اخیر، 
مراجعه ما به دادگاه منجر به این شده که 
حتی بانک های دیگ��ری در اتحادیه اروپا 
توانسته اند علیه کسانی که دارایی های آنها 
را توقیف ک��رده بودند، دریافت کنند. اما 
به هر حال اینها نش��انه هایی است که ما 
از دنی��ا دریافت می کنیم، مبنی بر اینکه 
روزه��ای بهت��ری را در آینده مش��اهده 

خواهیم کرد. 

اثرات لغ��و تحری��م دارایی های بانک 
مرک��زی بر فض��ای کس��ب و کار عالوه 
ب��ر وج��ه اقتص��ادی آن ک��ه به صورت 
غیرمستقیم وارد چرخه اقتصادی کشور 
می ش��ود، اثرات بین الملل��ی نیز خواهد 
داشت. به گفته رضا حمزه لو، عضو اتاق 
بازرگانی تهران، با باز شدن فضا، هزینه 
قیمت های تمام شده در تمامی حوزه ها 

کاهش می یابد. 
اثرات اقدام دادگاه بدوی مبنی بر 
لغو تحریم دارایی های بانک مرکزی 

بر فضای کسب و کار چیست؟ 
می دانید ک��ه ای��ن رأی دادگاه بدوی 
اس��ت که مخالفان می توانند نس��بت به 
آن اعتراض کرده و دادگاه عالی تش��کیل 
دهن��د. حال فرض را ب��ر این می گذاریم 
ک��ه این رأی تایید ش��ود، در این صورت 
دو وجه دارد؛ یکی وجه اقتصادی اس��ت 
ک��ه با آزاد ش��دن مبالغ بان��ک مرکزی، 
هرچن��د به صورت غیرمس��تقیم اما وارد 
چرخه درآمد های کش��ور می ش��ود. چرا 
می گوی��م غیرمس��تقیم؟ زیرا ب��ه دلیل 
تحریم س��وئیفت انتقال بی��ن بانکی این 
پول همچنان با مش��کل روبه روست. اما 
به هر صورت این پول به چرخه درآمدی 
کش��ور وارد می شود و چون حکم دادگاه 
بر این مس��تتر است، می توان این پول را 
از اتحادی��ه اروپا خارج کرد. در عین حال 
که مبلغ کمی هم نیست. وجه دوم وجه 
غیراقتصادی اس��ت که نمی خواهم لفظ 
سیاسی به کار ببرم. اما وجه تاثیرگذاری 
ح��وزه بین الملل اس��ت. هرچقدر چنین 
پش��توانه  بیای��د،  پی��ش  اتفاق های��ی 
اقتصادی-تج��اری در کش��ورهای ثالث 
تقویت می ش��ود. به ای��ن معنا که فضای 
نگرانی و دلهره ناش��ی از تحریم هایی که 
بر تمام فعالیت ه��ای طرف های تجاری- 
اقتصادی ایران چ��ه در بخش تولیدی و 
چه بخش بازرگانی سایه افکنده و موجب 
متضرر شدن به خصوص برای طرف های 
خارجی شده بود، کاهش می یابد. برخی 
از طرف ه��ای اروپایی ب��ه دلیل منافعی 
ک��ه در امریکا داش��تند، ناچار به کاهش 
س��طح مبادالت خود با ایران شدند. پس 
از آن ع��ده ای دیگر جای آنها را گرفتند. 

کشورهای آس��یایی و بخشی از امریکای 
التین جا پای شرکت های اروپایی در بازار 
ایران گذاش��تند و در حالی که جایگاهی 
در بازار ایران نداشته و جزو رقبای تجاری 
نیز محس��وب نمی ش��دند، این��ک بازار، 
ش��رکت های اروپایی در ایران را طی دو 
س��ال اخیر گرفته اند. این مس��ئله لطمه 
مستقیمی به اقتصاد شرکت های اروپایی 
آن ه��م در وضعیت کنون��ی اقتصاد اروپا 
وارد ک��رد. از این رو، وقت��ی تحریم های 
بانک مرکزی برداشته شود، آنها احساس 
می کنند سرشان کاله رفته است. بنابراین 
فعال می شوند. در اقتصاد آزاد کشورهای 
اروپا و برخی کشورهای دیگر، شرکت های 
بزرگ تجاری- اقتصادی، البی های بسیار 
قدرتمندی در تصمیم گیری های اقتصادی 
کشورهای خود هستند. از این رو با فعال 
ش��دن، آنه��ا ب��ه دولت های خود فش��ار 
می آورند. این فش��ار به طور غیرمستقیم 
ناشی از تاثیرات اقتصادی بین الملل است. 
ش��اید وجه دوم به مراتب مهم تر از وجه 
اول باش��د. زیرا وجه اول عدد است، ولی 
دومین وجه، فضا است. فضا باز می شود و 
باز ش��دن فضا از نظر رقابتی، هزینه تمام 
شده کشور را کاهش می دهد. تا به امروز 
دور زدن تحریم ه��ا برای کش��ور هزینه 
داش��ته است. قیمت تمام شده همه چیز 
باال رفته و این فضا سازی قیمت تمام شده 

را کاهش می دهد. 
در بح��ث مبادالت بانکی دو مس��ئله 
حائز اهمیت است؛ یکی اتصال به شبکه 
سوئیفت و دوم، دریافت مطالبات ارزی 
که تاکنون میس��ر نش��ده اس��ت. اقدام 
دادگاه ب��دوی تا چه ح��د می تواند این 
دو مورد را برای ایران امکان پذیر کند؟ 
ت�ص�م�ی�م گ�ی���ری س��وئیفت ی��ک 
تصمیم گیری کامال سیاس��ی بوده است. 
این گونه احکام دادگاه به طور مس��تقیم 
تاثیری روی س��وئیفت ندارد. زیرا حذف 
ای��ران از س��وئیفت براس��اس تصمی��م 
سیاس��ی گرفته شده اس��ت. این مسئله 
مانند پرونده انرژی اتمی اس��ت. موضوع 
فنی نیس��ت که به نتیجه برس��د، بلکه 
دنیا ب��ا آن برخورد سیاس��ی دارد. اقدام 
س��وئیفت به صورت انحصاری برای ایران 
انجام ش��د. از نظر قوانین بین المللی این 

یک کار کامال غیرقانونی است. 

اکبر لرپری زنگنه
صادرکننده و رییس انجمن سنگ ایران

حامد شفیعی

عضو اتاق مشترک ایران و چین: 
به بازی در زمین بانکداری جهانی احتیاج داریم

عضو اتاق بازرگانی تهران: 
لغو تحریم، هزینه های تمام شده را کاهش می دهد

رضا حمزه لومحمدرضا حریری
عضو اتاق بازرگانی تهرانعضو اتاق ایران و چین
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در ادام��ه طرفداران طرح ملی ک��ردن نفت در مجلس 
به   رغم همه دش��واری ها، با اتکا به پش��تیبانی ملت ایران 
کار خ��ود را دنبال کردند و تا نیل به هدفی که خواس��ت 
خلق ایران بود، از پای ننشس��تند.دکتر مصدق در جلسه 
16 اسفند طی سخنانی می گوید: »راهی به جز موافقت با 
ملی کردن صنعت نفت که آرزوی ملت ایران و بزرگ ترین 
قدم مجلس ش��ورای ملی برای آزادی و ترقی ملت ایران 
است، وجود ندارد و یقین دارم که قلب همه ما که همواره 
آکنده از مهر ایران بوده و هست، امروز بیش از هر زمانی 
ب��ه هم نزدیک ش��ده و خواهیم توانس��ت در یک محیط 
صمیم��ی و پرمحبت به اتف��اق آرا به آرزوهای ملت ایران 
ک��ه همراه با فتاوی علمای اعالم نیز جزو فرایض دینی ما 
شده است پاسخ مثبت بدهیم، ملی شدن صنعت نفت در 
سراسر کشور را تصویب و برای گذشتن از آخرین مرحله 

قانونی تقدیم مجلس شورای ملی می نماییم.«
پس از پایان آن جلس��ه مجلس شورای ملی و سخنان 
دکتر مصدق در گزارش��ی از رادیو لن��دن درباره تصویب 
طرح ملی شدن نفت گزارشی بدین شرح شنیدم: »امروز 
پارلم��ان ایران پینش��هاد ملی کردن صنع��ت نفت را در 
کشور تصویب کرد. این پیشنهاد از طرف عده معدودی از 

ثروتمندان پشتیبانی می شود. 
چن��د نفر منفی ب��اف که عده ای از جوانان س��اده لوح از 
آنها پیروی می کردن��د، فریاد می کردند »نفت ایران برای 
ایران��ی« ولی هیچ ک��س نگفت چطور ممکن اس��ت که 
ایرانی نفت خود را اداره کند. فقط کسانی از قبیل رزم آرا 
که می دانس��تند اداره کردن نفت به دس��ت ایرانی عملی 

نیس��ت با پیش��نهاد ملی کردن مخالفت می کردند.«روز 
7 اردیبهش��ت، حس��ین عالء نخس��ت وزیر وقت به علت 
ناتوان��ی در حل بح��ران نفت و فش��ار دولت انگلس��تان 
کناره گیری کرد. محمدرضا ش��اه اصرار داشت که عالء از 
استعفا منصرف ش��ود، ولی او نپذیرفت. چند ساعت پس 
از اس��تعفای او، از 100 ت��ن نمایندگان حاضر در مجلس 
ش��ورای ملی، 79 نفر به نخست وزیری دکتر مصدق رأی 
تمایل دادن��د. اما مصدق قبول زمامداری را مش��روط به 
تصویب الیح��ه 9 ماده ای طرح اج��رای ملی کردن نفت 
و خلع ید از ش��رکت نفت انگلستان دانست. الیحه مزبور 
همان روز در مجلس ش��ورای مل��ی و روز بعد در مجلس 
سنا به تصویب رس��ید و بدین سان مصدق سنگر نخست 
وزیری را به دس��ت آورد و فصل جدیدی در زندگی ملت 
ای��ران گش��وده ش��د و روز 12 اردیبهش��ت 1330 دکتر 
مص��دق کابینه خود را به مجل��س معرفی و برنامه دولت 

را شامل دو ماده اعالم کرد:
1-  اجرای قانونی ملی ش��دن صنعت نفت در سراس��ر 
کش��ور طبق قان��ون اجرای اصل ملی ش��دن مصوب نهم 
اردیبهش��ت م��اه 1330 و تخصیص عوای��د حاصله از آن 
به تقویت بنیه اقتصادی کش��ور و ایج��اد و موجبات رفاه 

و آسایش عمومی.
2-  اص��الح قان��ون انتخاب��ات مجلس ش��ورای ملی و 

شهرداری ها.
روز 22 اردیبهشت ماه مجلس شورای ملی و سنا، طبق 
قان��ون اجرای ملی ش��دن نفت نمایندگان خ��ود را برای 
تشکیل هیاتی مشترک انتخاب کرده و در 24 اردیبهشت 
نخست وزیر طی بخشنامه ای انحالل شرکت نفت انگلیس 

را به کلیه ادارات و سازمان های دولتی اعالم می کرد.
ادامه دارد...

کشف میدان عظیم نفت در اکوادور
به گزارش لس آنجلس 
تایمز، شرکت انی ایتالیا 
اکوادور  در  ک��رد  اعالم 
موفق به کش��ف نفت در چاه های اکتش��افی اوگالن-2 
شده اس��ت و احتمال می دهد این میدان نفتی نزدیک 

به 300 میلیون بشکه ذخیره نفت درجا داشته باشد. 
میدان نفتی اوگالن-2 در بلوک 10 نفتی اکوادور در 
منطقه آمازون واقع ش��ده است و 260 کیلومتر با شهر 

کیتو، پایتخت اکوادور فاصله دارد. 
ش��رکت ایتالیایی می گوید براس��اس اطالعات میدان 
اوگالن، ظرفی��ت تولید هر ی��ک از چاه های این میدان 

نفتی برابر با دو هزار بشکه در روز است. 
می��دان نفت��ی اوگالن در 6 کیلومت��ری تاسیس��ات 
فرآوری میدان نفتی ویالنو قرار گرفته است. این میدان 
نیز در بلوک 10 واقع اس��ت و روزان��ه 12 هزار و 500 

بشکه نفت تولید می کند. 
ش��رکت انی از فوریه سال 2000 میالدی فعالیت در 
بلوک 10 نفتی اک��وادور را از راه قرارداد خدمات واحد 

آجیپ اویل اکوادور آغاز کرد. 
ش��رکت انی در سال 2010 مجبور ش��د نوع قرارداد 
خود را برای رعایت ش��رایط جدید دولت اکوادور تغییر 

دهد. 
اک��وادور کوچک تری��ن عض��و س��ازمان کش��ورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( است که هم اکنون روزانه 555 

هزار بشکه نفت تولید می کند. 
ش��رکت های دولتی پتروآمازون��اس و ریو ناپو نزدیک 
ب��ه 78 درصد تولید نفت این کش��ور آمریکای التین را 

بر عهده دارند. 

نگرانی دو مصرف کننده عمده طال
به گزارش وال استریت ژورنال، 
طال و دالر عموما در جهت مخالف 
هم حرکت می کنن��د؛ اگر ارزش 
دالر افزایش یاب��د اجازه می دهد 
تا س��رمایه گذاری در بخش طال 
کاهش یابد و برعکس اگر ارزش 
دالر کاهش یابد یا تنش های ژئوپلیتیکی بیش��تر ش��ود 
باعث می شود س��رمایه گذاران س��رمایه های خود را به 
بخش فلزات گرانقیمت س��وق دهند. در هفته های اخیر 
ه��ر دو عامل ب��ر ضد طال بوده اس��ت یعنی ارزش دالر 
افزای��ش یافت��ه و تنش های سیاس��ی و ژئوپلیتیکی در 

خاورمیانه و اوکراین نیز فروکش کرده است. 
در همی��ن زمان، س��رمایه گذاران در چین و هند که 
در مجموع 70 درص��د تقاضا و مصرف طالی جهانی را 
دارند بسیار محتاطانه عمل می کنند، آنها نگرانند بانک 
مرکزی آمریکا در آینده نزدیک نرخ بهره را افزایش دهد 
که در نتیجه دالر بس��یار قوی تر شده و بازار بورس هم 

تقویت می شود. 
واالس ای جی، رییس یک ش��رکت تج��اری فعال در 
زمینه فلزات گرانبها در ش��انگهای گفت: »چش��م انداز 
خوب��ی برای س��رمایه گذاری و تقاضا ب��رای طال و نقره 
در چین نمی بینیم.« وی تاکید کرد: س��رمایه گذاران در 
چین که بزرگ ترین مصرف کننده طالی جهان است از 
س��ال گذشته به طور مس��اوی در دو بخش طال و بازار 
بورس س��رمایه گذاری کرده اند، اما چش��م انداز ضعیف 
درباره طال باعث می شود آنها سرمایه های خود را بیشتر 
به سمت بورس سوق دهند و از سرمایه گذاری در بخش 
طال کاس��ته می ش��ود. قیمت جهانی طال طی یک ماه 

گذشته بیش از 70 دالر کاهش یافته است. 

در آستانه تحریم
رویترز،  گ��زارش  ب��ه 
به  تصمیم  اروپا  پارلمان 
روسی  بانک های  تحریم 
گرفته اس��ت. بر این اس��اس، پارلمان اروپا قطعنامه ای 
را علیه روس��یه در آس��تانه تصویب قرار داده است که 
براس��اس آن بانک های اروپایی در پس انداز دارایی های 
روسی محدود می شوند. این طرح که سیستم سوییفت 
را هم شامل می شود سبب اختالل در سرمایه گذاری های 
تجار روس می ش��ود به طوری که س��هم معامالت این 
اتحادیه با روس��یه را به ش��دت کاهش می دهد. تصمیم 
تحریم بانک های روس��ی در حالی اس��ت ک��ه نماینده 
روس��یه در اتحادیه اروپا مخالفت خود را با پیش نویس 
این قطعنامه و تایید کمیسیون اقتصادی اروپا برای این 
تصمیم اعالم کرده است.  گفتنی است پیش از این هم 
آمری��کا و اتحادیه اروپا از اعمال تحریم های جدید علیه 
روس��یه در بخش های بانکی، انرژی و دفاعی س��خن به 

میان آورده بودند. 

در حال حاضر 33 درصد بخش کشاورزی و 25 درصد 
بیم��ه در اختیار بخش تعاون اس��ت. س��هم 4 درصدی 
بخش تعاون در اقتصاد را باید مغتنم بشماریم. در پایان 
برنامه پنجم قرار بود به 25 درصد برس��د، اما هم اکنون 
این س��هم 4 درصد است. نخستین مشکل بخش تعاون 
موانع ذهنی و ایدئولوژیک اس��ت به طوری که بسیاری 
بخش تع��اون را به عن��وان مزاحم در کن��ار بخش آزاد 
اقتص��ادی می بینند که باید این مانع برطرف ش��ود. در 
فرانس��ه 21 هزار تعاونی یک میلیون شغل ایجاد کرده 
و 3/5 درص��د جمعیت فعال را به خ��ود اختصاص داده 
است. در کشور کلمبیا نیز یک میلیون و 378 هزار شغل 
مستقیم و 5 میلیون شغل غیرمستقیم در بخش تعاونی 
ایجاد ش��ده که این میزان برابر با 3/65 درصد ش��اغالن 
کل آن کش��ور می ش��ود. همچنی��ن در امریکا 30 هزار 
تعاون��ی فعال 2 میلیون ش��غل ایج��اد کرده اند، ضمن 
اینکه در کشور دانمارک 37 درصد بازار خرده فروشی در 
اختیار تعاونی هاست. در ژاپن 91 درصد بخش کشاورزی 
از طری��ق تعاونی ها انجام می ش��ود و در نیوزیلند تولید 
95درصد لبنیات توس��ط این بخش ص��ورت می گیرد. 
هم اکن��ون در ای��ران 33 درصد بخش کش��اورزی، 25 
درصد بیمه، 18 درصد عمده فروشی، 9 درصد صنع�ت، 
6 درصد بانکداری و خدمات مالی، 0/3درصد بهداش��ت 
و یک درصد انواع خدمات کش��ور از سوی بخش تعاون 
ارائه می شود. در پایان برنامه پنجم قرار بود سهم تعاون 
به 25 درصد برسد و این در حالی است که ما در هشت 
سال گذش��ته باید سالی 8درصد رشد می کردیم که در 
نهایت باید رش��د اقتصادی کشور در دوره مورد بررسی 
به 64 درصد می رس��ید، این در حالی اس��ت که دولت 
ده��م، اقتصاد کش��ور را با رش��د منف��ی 5/8 به دولت 

یازدهم تحویل داد. 

قانون ملی شدن صنعت نفت

افت شدید واردات گندم
نگاهی به آمارهای گمرک کشور نشان می دهد طی هشت ماه نخست سال 92 در مقایسه با سال 91 

واردات گندم به کشور به شدت افت پیدا کرده است. طی هشت ماهه سال 92 میزان واردت ثبت شده گندم 
به کشور رقمی معادل 2 میلیون تن بوده، در حالی که آمارها نشان می دهد در هشت ماه نخست سال 91 

میزان واردات گندم به کشور رقمی معادل 4/5میلیون تن بوده که مقایسه این دو رقم به خوبی نشان از افت 
شدید واردات گندم به کشور دارد. گندم از اصلی ترین نیازهای گروه مواد غذایی ایرانیان است. 

ما هم مثل همه آدم های دنیا گاهی دلمان مس��افرت 
می خواه��د. به همین خاطر و ه��زاران دلیل دیگر چند 
روز آخر تابس��تان را به شمال کشور آمدیم تا استراحتی 
کوچک کنیم. خالصه اینکه صبح از خواب بیدار شدیم و 
دوان دوان به س��طح شهر آمدیم تا خودپردازی هر چند 

کوچک بیابیم و خودپردازی مان را انجام دهیم. 
ب��ه یکی از خیابان های پر رفت و آمد ش��هر رس��یدم و 
خ��ودم را به یکی از خودپردازهای بانک ش��عبه مرکزی 
رس��اندم. به خاطر واریزشدن حقوق برخی اداره ها شلوغ 
بود. خالصه اینکه در صف خودپرداز ایستادم تا نخستین 
صید خودپردازی خودم را انجام دهم. همین طور منتظر 
ب��ودم که مردی میانس��ال از دور به من نزدیک ش��د و 

گفت: »سالم حال شما خوبه؟«
گفتم: »قربون شما! بد نیستم شما خوبی؟«

گفت: »متش��کرم، ببخش��ید می تونم چن��د دقیقه ای 
وقتتون رو بگیرم؟«

گفت��م: »اتفاقا دقیقا منم همین کارو داش��تم. ش��ما 
کارتون چیه؟«

گف��ت: »ما یک روزنام��ه محلی داریم به اس��م مدت 
امروز که یک س��تون در صفحه آخرش داریم که ستون 
طنزمونه که اس��م ستون هم خودپردازه، به خاطر همین 

مزاحم شما شدم.«
گفتم: »مرد حس��ابی خجالت نمی کش��ی؟! خودپرداز 
اصل��ی روزنامه »فرصت امروز« روبه روت ایس��تاده بعد تو 
پررو، پررو جلوم وایسادی میگی ستون خودپرداز داری؟« 
فکر کنم فهمید که مرتکب چه س��وتی بزرگی ش��ده، به 
همی��ن خاط��ر دو پای دیگر هم قرض کرد و به س��رعت 
متواری شد. باورم نمی شد ستون ما هم تقلبی اش درآمده 
باشد. برگشتم به صف خودپرداز و از نوجوانی که در صف 

ایستاده بود در خواست کردم هم صحبتم شود. 
گفتم: »آقا به نظر شما مذاکرات هسته ای چه تاثیری 

روی زندگی ما ایرانی ها داره؟«
گفت: »تاثیرات بسیار زیادی داره!«
گفتم: »خب، مثال تاثیراتش چیه؟«

گفت: »هر چیزی که بخوای فکرشو بکنی!«
گفتم: »می شه چند تاشو برام مثال بزنی؟«

گف��ت: »به نظر من مذاکرات هس��ته ای روی تک تک 
فعالیت های ما تاثیرگذاره! مثال روی قیمت دالر!«

گفتم: »احس��نت! مش��خصه که به موض��وع واقفید و 
اشراف دارید!«

گف��ت: »دقیقا! مثال روی قیمت ن��ان، لوبیا، گاز، آب، 
برق و...«

گفتم: »آقا حاال خیلی تند نرید!«
گفت: »رو قیمت باش��گاه بدنس��ازی، استخر، شلوار و 
پیراهن و کتونی، گوش��ت و مرغ، مس��افرت، دس��تمال 
کاغذی، تلویزیون، موز، صابون، پلی استیشن، هندوانه و 

بسیاری از موارد دیگه هم تاثیر داره!«
گفتم: »ش��ما چه جوری به این جمع بندی رس��یدی 
که مذاکرات هس��ته ای روی دستمال کاغذی و موز هم 

تاثیر داره؟!«
گفت: »من از حرف های پدرم متوجه ش��دم مذاکرات 
هسته ای روی تلفن حرف زدن و فوتبال دیدن هم تاثیر 

داره.«
گفتم: »می ش��ه یه کم بیش��تر توضیح بدی؟ منظورتو 

متوجه نشدم!«
گفت: »من هر کدوم از این کارهارو که می خوام انجام 
بدم، بابام میگه وایس��ا مذاکرات تموم ش��ه بعدش انجام 

بده، تا نهایی شدن مذاکرات یه کم رعایت کن!«
گفتم: »عزیزم بابات...«

می خواستم به پسر نوجوان بگویم که پدرت می خواهد 
گول��ت بزند، منتها دیدم چ��را کاخ آمال و آرزوهایش را 
بش��کنم، به همین دلیل خداحافظی کردم که از منطقه 

دور شوم.«
خودپرداز مرکزی/ فرصت امروز/ الهیجان

 قیمت مصوب لباس فرم دانش آموزان اس�تان کهگیلویه و بویر احمد در س�ال تحصیلی 94-93 با اندازه
 50، 60 و 70 سانتیمتر به ترتیب 130، 140 و 170هزار ریال تعیین شده است.

کیوسکعکس

سودوکو

پاورقی

نمودار امروز

مذاکرات و هسته زندگی! 
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ترکی��ب اقتص��ادی ای��ران از لح��اظ ورود بخ��ش 
خصوص��ی به اقتصاد چندان متوازن نیس��ت. آمارهای 
گوناگون��ی در حوزه ه��ای مختل��ف وج��ود دارد. در 
اکث��ر ای��ن آمارها بخ��ش خصوصی س��هم کمتری از 
 آنچ��ه باید وجود داش��ته باش��د را به خ��ود اختصاص 

داده است.
در اص��ل 44 و سیاس��ت های کلی آن به صراحت در 
م��ورد اهمیت جای��گاه بخش خصوصی صحبت ش��ده 
اس��ت، کارشناس��ان زیادی هم در م��ورد آن صحبت 
کرده ان��د، اما در گذش��ته سیاس��ت های ای��ن اصل به 
درستی اجرا نشد، از طرفی هم لطمات زیادی به بخش 

تولید وارد آمد.
در دولت گذش��ته نسبت به واگذاری سهم از اقتصاد 
ب��ه بخ��ش خصوصی مقاوم��ت ص��ورت می گرفت که 
اث��رات این مقاومت باید در دولت فعلی برطرف ش��ود. 

بخش هایی با نام واگذاری های ش��به دولتی واگذار شد 
که در عمل به خود دولت واگذار شده بود.

ای��ن روند که دولت 70 تا 80 درصد از اقتصاد را در 
دس��ت خود داش��ته باش��د و هزینه های باالی آن را با 
فروش نفت تأمین کند و بخواهد نسبت به بحث تولید 
و بخش خصوصی بی اهمیت باشد، روند غیرمنطقی ای 

بود که متأسفانه وجود داشت.
دولت باید ناظر توس��عه و مسائل کلی اقتصاد کشور 
باش��د. با واگذاری باقی امور به بخش خصوصی اس��ت 
ک��ه می توانیم از اقتصاد رانتی و وابس��ته به نفت نجات 
پی��دا کنیم. دولت هر چقدر کوچک تر باش��د اصطالحاً 
چابک تر می شود و قابلیت بیشتری برای نظارت صحیح 

بر اقتصاد کشور پیدا خواهد کرد.
در حال حاضر با توجه به اراده دولت زمینه مناس��ب 
برای س��پردن نقش اصلی به بخ��ش خصوصی فراهم 
اس��ت. با انجام این کار کشور می تواند به سمت توسعه 

پایدار حرکت کند.

یک��ی از مس��ائلی که در ح��وزه گال��ری داری جنبه 
کس��ب وکار را مورد تهدید ق��رار داد، تحوالت اقتصادی 

بود که در سالیان گذشته در کشور رخ داد.
اقتصاد هنر از اقتصاد کشور مجزا نیست و وضعیت آن 
متناسب با تغییرات در توسعه اقتصادی تغییر می کند، 

از طرفی با توسعه فرهنگی نیز تناسب دارد. 
در کش��ور ما اقتصاد هنر رونق قابل توجهی نداش��ته 
اس��ت. یک هنرمند وقتی در گالری آثارش را به نمایش 
می گ��ذارد به بحث فروش هم توجه کرده اس��ت. اینکه 

خرید و فروش آثار چه سطحی 
داش��ته باشد بخش��ی به عهده 
و  او  وظای��ف  از  و  گال��ری دار 
بخش��ی نیز به عه��ده جامعه و 
نتیجه توسعه یافتگی آن است. 

قرار بود قانونی تصویب شود 
دس��تگاه های  آن  براس��اس  و 
دولتی موظف شوند درصدی از 
بودجه خود را صرف خرید آثار 

هنری کنند.
ب��ه تازگی هم مج��ددا بحث 
آن در مجلس ش��ورای اسالمی 
ام��ا متأس��فانه  مط��رح ش��د، 
ت��ا ای��ن لحظ��ه ای��ن قان��ون 
قانون  این  اس��ت.اگر  بالتکلیف 
تصویب ش��ود ق��دم بزرگی در 
ح��وزه حمای��ت از هنرمندان و 
گالری داری برداشته شده است.

با این حال در تهران به عنوان 
پایتخ��ت وضعی��ت گالری ها به 
مراتب مس��اعد تر از ش��هرهای 
دیگر اس��ت. گالری ها هرچه از 
پایتخت دورتر باش��ند و عمدتا 
آنهای��ی ک��ه در ش��هرهای به 
اصطالح محروم واقع ش��ده اند، 

کار سخت تری دارند. 

البته رش��د خوبی هم در چند س��ال اخیر در همین 
مناطق وجود داش��ته اس��ت. افراد عالقه مند زیادی به 
س��مت تأس��یس گالری رفته اند. به دلی��ل جهش های 
اقتصادی منطقه ای و ملی سرمایه گذاران نیز به فعالیت 
در حوزه گالری داری و خرید و فروش آثار هنری ترغیب 

شده اند.
در ای��ران گالری ه��ای دولت��ی ه��م وج��ود دارد که 
خط مش��ی آنها از طرف دولت مش��خص شده و زمینه 
فعالیت آنه��ا حوزه های فرهنگی و هنری کالن اس��ت. 
این گالری ها پتانس��یل ها و ظرفیت ه��ای خاصی دارند 
و بس��ته ب��ه پروژه های دولت��ی گاهی مش��ارکت ها به 
خصوصی  گالری ه��ای  س��مت 
کش��یده  ه��م  نیمه دولت��ی  و 
می ش��ود. برای مث��ال در هفته 
می��راث فرهنگ��ی برنامه خوبی 
توسط سازمان میراث فرهنگی، 
گردش��گری و صنایع دس��تی و 
مش��ارکت گالری ها برگزار شد. 
در حال حاض��ر اف��ق مناس��بی 
برای بحث گالری ه��ا و در کل 
اقتصاد هنر دیده می ش��ود که 
چن��دان ه��م دور از دس��ترس 
ب��ه نظ��ر نمی رس��د.با توجه به 
قوانی��ن و مالیات ه��ا ب��ه نظر 
می رس��د فضای مطلوب جهت 
سرمایه گذاری های هنری فراهم 
ش��ود. در چند س��ال اخیر آثار 
هنری ایران س��طح قابل قبولی 
را در میان آثار منطقه و جهان 
به دس��ت آورده است. برگزاری 
جمل��ه  از  ب��زرگ  حراج ه��ای 
ح��راج تهران نی��ز تأثیر خاص 
خود را داش��ته اس��ت. توصیه 
می کنم س��رمایه گذاران نگاهی 
موجود  فرص��ت  ب��ه  دقیق ت��ر 
تجس��می  هنرهای  زمین��ه   در 

داشته باشند. 

نگاه آخر

منطقه آزاد

دولت چابک

افق گالری داری در ایران 
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