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 علت فقر کشور های
 در حال گذر
 غنای کشور های

در حال توسعه است. 

جون رابینسـون

»قبل از آنکه قادر باش��ید چیز جدیدی 
را شروع کنید، باید بتوانید به عادت های 
قبلی تان پایان دهید. « اهمیت تغییر و 
تحول مثبت بر کسی پوشیده نیست زیرا 
نیاز آین�ده اس�ت. س��ازمان های موفق 
در جهان امروز س��ازمان هایی هس��تند 
ک��ه تغیی�ر و تح���ول را در چهارچوب 
تشکیالتی خود بگنجانند. از آنجا  که نیاز 
ان�س��ان ها دائ�م در حال تغییر و تحول 
است، نیاز به مدیریت روی این تح�والت 
ب�یش از پیش خود را نش��ان می دهد. 
بنابراین س��ازمان ها و افرادی موفق ترند 
که میزان تحوالت برنامه ریزی شده آنها 
بیش از تحوالت اتفاقی آنها باشد، یعنی 
س��عی کنن�د هم�واره ابتک�ار عم�ل را 
به دس�ت بیاورن�د و مجب�ور ب�ه حرک�ت 
ب�ه می�ل و خواس�ته دیگ�ران نباش�ند. 
ادامه در همین صفحه

خلق ایده های 
گره گشا 

رویا نژادی
عضو انجمن مدیریت ایران

نگاهی به آگهی های تبلیغاتی آژانس های گردشگری

الگوهای عادتی و اجباری بیداد می کند
13

یادداشت

افزایش فروش نوشت افزار
با توجه به سلیقه مشتری

دانشآموزان
قرمزومشکی
رابیشترمیپسندند
این روزها خانواده های ایرانی در هر 

سطح اقتصادی و اجتماعی که باشند، 
در تکاپوی خرید نوشت افزار هستند

وایبرازفیلتر
ردمیشود؟

از چند هفته قبل ش��ایعه مسدود کردن 
چن��د اپلیکیش��ن اجتماع��ی پرطرفدار 
دوباره بر سر زبان ها افتاد  و دو روز قبل 
نامه مع��اون اول قوه قضایی��ه به وزارت 
ارتباط��ات مبن��ی ب��ر فیلتر کردن س��ه 
اپلیکیشن وایبر، تانگو و واتس آپ، پایانی 
شد بر همه این شایعه ها. در این نامه قوه 
قضاییه از وزارت ارتباطات خواس��ته بود 
تا ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به 

فراهم آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز 
مسدودس��ازی و کنت��رل اطالعاتی موثر 
ش��بکه های یاد شده اقدام عاجل صورت 
پذی��رد، در غیر این ص��ورت قوه قضاییه 
در راس��تای وظایف ذاتی خود نسبت به 
مسدودسازی شبکه های اجتماعی دارای 
محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل 
آورده و با متخلفان از دس��تورات قضایی 
در هر رده ای طبق قانون برخورد خواهد 

کرد. غالمحسین محسنی اژه ای، معاون 
اول قوه قضاییه دلیل این امر را »انتشار 
گسترده محتوای مجرمانه و ارتکاب انواع 
جرائ��م علی��ه عفت و اخالق اس��المی و 
امنیت عمومی و غیره به خصوص انتش��ار 
وس��یع مطالب موهن علی��ه بنیان گذار 
انقالب اس��المی حضرت ام��ام خمینی 
)ره(« در هفته ه��ای اخی��ر اع��الم کرده 

است. 

از اولتیماتوم قوه قضاییه تا مسدود کردن سه اپلیکیشن اجتماعی

فیلترینگ دو شبکه تانگو و وایبر هیچ گاه در کمیته تعیین مصادیق 
مجرمانه مطرح نشده بودند

با رسیدن اخبار مثبت هسته ای

 بازار سرمایه از ریزش بازایستاد
کودکان امروز، سرمایه گذاران آینده

کافه مدیران بررسی می کند

مدیریتتحول،ضامنبقاوامنیتسازماناست
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یادداشت

س��خنگوی دولت از رش��د مثبت 
اقتصادی در س��ه ماهه اول امسال 
خبرداد و گف���ت: بودجه 94 یک 
بودجه انضباطی خواهد بود که در 
زمان مقرر به مجلس تحویل داده 

می شود. 
اف��زود: دولت  محمدباق��ر نوبخت 
الیح��ه بودج��ه س��ال 94 را ت��ا 
زمان مقرر )نیم��ه آذر( به مجلس 
می فرس��تد و ت��راز بی��ن منابع و 
مصارف در این بودجه لحاظ ش��ده 

که تعادل آن رعایت شود. 
نوبخ��ت با بیان اینکه بودجه 94 با 
حداقل تبصره به مجلس فرستاده 
می شود، گفت: تبصره های تکراری 
در  و  بودج��ه ج��دا  قان��ون  از  را 
الیحه ای جداگانه به مجلس ارسال 

کرده ایم. 
س��خنگوی هی��ات دول��ت بودجه 
امس��ال را 100 درص��د عملیاتی 
دانس��ت و گفت: بودجه مبتنی بر 

عملکرد با بهره وری بیشتر می تواند 
موثر باشد. 

نظ��ارت  و  برنامه ری��زی  مع��اون 
راهب��ردی رییس جمهور بیان کرد: 
10 هزار اس��تخدامی در سال های 

گذش��ته صورت گرفت��ه و بیش از 
ده ها هزار پروژه نیمه تمام در کشور 
روی دس��ت دولت ب��ه جای مانده 
که نیازمند اعتب��ارات برای تحقق 

تعهدات از قبل به جا مانده است. 

نوبخ��ت گف��ت: بودج��ه امس��ال 
براس��اس واقعی��ات تنظیم خواهد 
شد و تالش ما برای استفاده بهینه 
از منابع به دست آمده خواهد بود. 
نوبخت تصریح کرد: ما توان تولید 
چهار میلیون بشکه نفت را داریم، 
اما این در حالی است که می توانیم 
تنها یک میلیون بش��که از آن را به 

فروش برسانیم. 
وی تصریح کرد: با وجود تحریم ها 
دو راه وج��ود دارد، یک��ی اینک��ه 
دست ها را پش��ت میز مذاکره باال 
ببریم و تس��لیم ش��ویم ی��ا اینکه 
همانند زمان جنگ مقاومت و صبر 

کنیم و به پیروزی برسیم. 
برنامه ری��زی رییس جمهور  معاون 
در پای��ان گفت: با وج��ود تمامی 
تحریم ه��ا و مش��کالت ب��ه یقین 
وضعیت کش��ور بهتر خواهد ش��د 
و همچنان ش��اهد توسعه و اقتدار 

ایران اسالمی خواهیم بود.

سازمان امور مالیاتی کشور از آغاز 
مهل��ت ارائه اظهارنام��ه مالیات بر 
ارزش افزوده تابس��تان 93 از یکم 

تا پانزدهم مهرماه خبرداد. 
این س��ازمان اعالم کرد: با توجه به 
اینکه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه 
مالیات ب��ر ارزش افزوده دوره دوم 

)فصل تابستان( سال 1393 از یکم 
الی پانزدهم مهرماه است، مودیان 
می توانند از طریق س��ایت عملیات 
الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده 
  WWW. EVAT. IR به آدرس
نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت 
مالی��ات اقدام کنن��د.  بنابراین، به 

تم��ام مودیان مش��مول مالیات بر 
ارزش افزوده توصیه می ش��ود، به 
منظور عدم تعلق جرایم، نسبت به 
اجرای کامل تکالیف مقرر در قانون 
از جمله تکمی��ل و ارائه اظهارنامه 
مالیات��ی دوره مذک��ور و پرداخت 
مالیات و عوارض ابرازی، طی مهلت 

مقرر قانونی اقدام کنند.  همچنین 
از مودیان تقاضا می شود، به منظور 
رف��اه حال خود و ممانعت از تراکم 
مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش 
افزوده و بروز مش��کالت احتمالی، 
ارائه اظهارنامه را به روزهای پایانی 

مهلت مقرر، موکول نکنند. 

ادامه از همین صفحه 
مدیری��ت تغیی��ر در کش��ور ما در 
بیشتر موقعیت ها در قالب ایده های 
ترجم��ه ش��ده اجرا می ش��ود و از 
آنجا ک��ه زیرس��اختار ای��ن قالب 
دارای کلید رمزهایی اس��ت که از 
ایده ها و تئوری های اولیه منش��اء 
می گیرد؛ اگر زمان��ی در موقعیتی 
با مش��کل مواجه ش��ویم به دلیل 
احاطه نداش��تن بر کلی��د رمزها، 
مدیریت ما برای ایجاد تغییر، کلید 
اجرایی را در دست ندارد و به همین 
دلی��ل نمی تواند تغییر در موقعیت 
موردنظر را به خوبی به اجرا درآورد. 
نقطه شروع برای تغییر در مدیریت 
تغییر، ایجاد فضای خلق ایده های 
گره گش��ا است، که برای ایجاد این 
فضا ب��ه تغییر در تفکر و دیدگاه ها 
نی��از داری��م، یعن��ی مرک��زی که 

تغیی��رات و تح��والت از آن صادر 
ش��ده و به اج��را در خواهد آمد، تا 
با همگرایی اف��کار خالق مجموعه 
در موقعیت م��ورد نظر به مرکزی 
دس��ت یابیم که می توان��د به طور 
قوی ای��ده دهد و ضرورت تغییر را 

احساس کند. 
اعمال تغییر و تحول در س��ازمان 
کار س�اده ای نی�ست، زیرا ن�وعی 
مقاوم��ت و اخت��الل در پویای��ی 
س��ازمان به وجود می آی��د. برخی 
موافق تغییرن��د؛ برخی به آن تن 
می دهن��د؛ برخ��ی آن را تحم�ل 
می کنن�د و دس��ته آخ��ر در برابر 
آن مقاومت می کنند. به طور کلی 
از عوامل مقاوم��ت در برابر تغییر 
و تح��ول می توان به چهار دس��ته 
اشاره کرد. در علل فردی به خطر 
افت��ادن منافع ش��خصی و تغییر 

در نظام های روان ش��ناختی باعث 
مخالف��ت افراد در براب��ر تغییرات 
می شود؛ تغییر در ساختار سازمانی 
و بروز تنش ها و تعارضات گروهی 
از جمل��ه علل گروه��ی مقاومت 
در برابر تغییر اس��ت؛ عدم اعتماد 
به مس��ئوالن و از طرفی برداشت 
نادرس��ت از وضعی��ت س��ازمان و 
تض��اد مناف��ع افراد با س��ازمان را 
می توان در دس��ته علل سازمانی 
گنجان��د و در آخ��ر ب��ا توجه به 
عدم تناس��ب یا تطابق سازمان با 
محی��ط اجتماعی می توان به علل 

اجتماعی اشاره کرد. 
 اس��تراتژی تغییر نیروی انس��انی 
از دیگ��ر عوام��ل مه��م در بح��ث 
مدیریت تغییر و تحول اس��ت، که 
سطوح این تغییرات به چهار دسته 
کلی تقس��یم می ش��ود: در سطح 

اول )تغیی��ر در دان��ش(، از اف��راد 
می خواهیم مقاالت و کتاب هایی را 
مطالعه کرده و دوره های تخصصی 
را در مراکز آموزش��ی بگذرانند. در 
س��طح دوم )تغیی��ر در نگرش(، از 
اف��راد می خواهیم با مش��ارکت در 
گروه ها، نگرش های خود را اصالح 
کرده و ب��ر میزان بینش و بصیرت 
خ��ود در عمل بیفزایند تا به تغییر 
در نگرش  آنها منجر شود. در سطح 
س��وم )تغییر در رفتار ف��ردی(، با 
اس��تفاده از تئوری ه��ای کاربردی 
روانشناسی و س��ایر علوم رفتاری 
تغییر م��ورد نظ��ر در رفتار فردی 
ص��ورت می پذی��رد و در نهایت در 
سطح چهارم )تغییر در رفتار گروه( 
رفت��ار افراد را متاث��ر از رفتار گروه 
یا س��ازمانی را ک��ه در آن عضویت 

دارند، تغییر می دهیم.

بودجه سال 94 دولت انضباطی است

آغاز مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان

خلق ایده های گره گشا 
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نفت و نیرو2

اس��تفاده از ان��رژی برق در 
حمل و نق��ل عموم��ی به عنوان 
ی��ک س��وخت پ��اک در دنیا 
اما کش��ور ما  متداول ش��ده، 
با وج��ود ظرفی��ت تولید باال 
نتوانس��ته اس��ت به خوب��ی از 
ش��ود،  برخوردار  ظرفیت  این 
زیرس��اخت های آن مهیا  زیرا 
نش��ده و در ح��ال حاضر تنها 
در کالنش��هر تهران در بخش 
از برق استفاده می شود.  مترو 
بهتر اس��ت در راستای حفظ 
آیندگان  برای  منابع فس��یلی 
در کنار افزایش سیاست تولید 
برق، برای اس��تفاده از خودرو 
و موتورس��یکلت های برقی در 
کنار توسعه مترو اقدامی انجام 

شود. 
بدون ش��ک، در ش��رایطی 
که برنامه شش��م توس��عه در 
حال تدوین است، این مسئله 
می توان��د با رویک��رد جدی تر 
اس��تفاده  و  ارزیاب��ی  م��ورد 
ق��رار گیرد. اما یادمان باش��د، 
توانای��ی  بخش خصوص��ی 
افزایش تولید ب��رق را دارد به 
ش��رط آنکه بتواند بدهی خود 

را وصول کند. 
وج��ود  دلی��ل  ب��ه  ای��ران 
ذخای��ر فس��یلی و انرژی های 
تولید  ت��وان  باد و خورش��ید 
ب��رق در مقیاس ب��اال را دارد 
و حت��ی می تواند در صادرات 
ب��رق حرف��ی ب��رای گفت��ن 
داش��ته باش��د اگرچه شرایط 
به گون��ه ای رقم خورده که در 
تامین برق م��ورد نیاز داخل، 
اما  با  به ویژه بخ��ش صنای��ع 
و اگ��ر مواج��ه ش��ده اس��ت. 
خاموش��ی موقت در برخی از 
کالنشهرها در تابستان امسال 
نمونه عینی این مسئله است. 
ب��ا این وج��ود، کافی اس��ت 

س��رمایه گذاران  ب��رای  فض��ا 
تولید  ب��رای  بخش خصوصی 
ب��رق به وی��ژه انرژی ه��ای نو 

فراهم شود. 

انرژی برق جایگزین 
ذخایر فسیلی 

ب��دون ش��ک، در ای��ن فضا 
تالش ها به س��مت و س��ویی 
خواه��د رف��ت تا ان��رژی برق 
بیشتر استفاده ش��ده و حتی 
جایگزینی برای ذخایر فسیلی 
به ویژه  متع��دد  در بخش های 
حمل و نق��ل ش��ود. در چن��د 
س��ال اخیر، به دلی��ل افزایش 
آلودگ��ی  ه��وا در کش��ورهای 
پیش��رفته اس��تفاده از خودرو 
برق��ی  موتورس��یکلت های  و 
به عن��وان یک ه��دف عالی در 
دس��تور کار قرار گرفته است. 
ای��ن ه��دف موجب ش��ده تا 
صاحب��ان صنایع تولید خودرو 
تالش کنند ت��ا در این زمینه 
باش��ند  داش��ته  تولیدات��ی 

ب��رای نمونه، در کن��ار تمامی 
برنده��ای موجود اما در بخش 
خودروهای برقی تسال رودستر 
وی -1  موت��ورز ای  جن��ال  و 

موفق بودند. 
این هدف در یکی دو س��ال 
اخیر م��ورد توجه مس��ئوالن 
ما نی��ز قرار گرفته اس��ت. در 
همین راستا اقداماتی از جمله 
جلب موافقت بخش خصوصی 
ب��رای س��رمایه گذاری در این 
بخ��ش انجام ش��ده، اما هنوز 
به طور جدی قدمی برداش��ته 
نش��ده است. از آنجا که تامین 
س��وخت ای��ن خودروها برقی 
اس��ت که به وفور در کش��ور 
تولید می ش��ود بای��د دید که 
نظر بخش خصوص��ی در این 

زمینه چیست. 
دبیر  رض��وی،  س��یدمحمد 
انجم��ن س��ازندگان تابلو برق 
و یکی از فع��االن این صنعت 
در این باره به »فرصت امروز« 
می گوید: »با تمامی مشکالتی 

که بخش خصوصی در دریافت 
سرمایه خود از دولت در قالب 
بده��ی دارد، ام��ا ای��ن بخش 
همچن��ان آم��اده اس��ت برق 
مورد نیاز را تامین کند. اگرچه 
تامین  در  مش��کلی  هم اکنون 

برق وجود ندارد.« 

نیروگاه های برق با حداقل 
ظرفیت کار می کنند

وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه باید 
توس��عه  برق��ی  حمل و نق��ل 
یاب��د، می افزای��د: »نکته مهم 
و  خ��ودرو  از  اس��تفاده  در 
برق��ی  موتورس��یکلت های 
تامین س��وخت اس��ت که در 
این زمینه، هیچ مشکلی دیده 
نمی ش��ود، اما سوال اینجاست 
که چه کس��انی می توانند این 
خودروه��ا را تولی��د و توزی��ع 
کنن��د. صنعت برق کش��ور ما 
باید بیش از این تولید داش��ته 
باش��د، زیرا ت��وان آن را دارد. 
هم اکنون بیش��تر نیروگاه های 

تولی��د برق موجود از س��اعت 
10 ش��ب با حداق��ل ظرفیت 
خ��ود کار می کنن��د. در حالی 

که شرایط کار وجود دارد.« 
این کارش��ناس برق، درباره 
ایجاد  ب��رای  داخلی  توانای��ی 
جایگاه های ش��ارژ بر این باور 
داخلی  »متخصص��ان  اس��ت: 
در این صنع��ت به خودکفایی 
رس��یده اند. شاید در وهله اول 
100 درصد کار بومی نباش��د، 
ام��ا در حداقل زم��ان این امر 
محقق خواهد شد، کافی  است 
دولت از این بخش بخواهد که 
با توج��ه به ظرفیت تولید نیاز 

را تامین کند.«
داریوش نادری، کارش��ناس 
ح��وزه صنع��ت ب��رق، در این 
زمین��ه ب��ه »فرص��ت امروز« 
می گوی���د: »تمای��ل بیش��تر 
ب��رای  دنی��ا  کش��ورهای 
از س��وخت فسیلی  اس��تفاده 
ه��ر روز کمت��ر می ش��ود، به 
طوری ک��ه ب��رای انرژی های 
ن��و همچ��ون خورش��ید و باد 
زی��ادی  س��رمایه گذاری های 
خودروهایی  حت��ی  می کنند، 
را با سوخت غیر فسیلی تولید 
می کنن��د، ام��ا این ش��یوه در 
کشور ما کمتر مورد توجه قرار 
می گی��رد. این در حالی اس��ت 
که توانای��ی و ظرفیت ما برای 
تولی��د ان��رژی برق باالس��ت، 
کاف��ی اس��ت رویکردم��ان را 

تغییر دهیم.«
 ب��ا ای��ن اوصاف، ج��ا دارد 
دولت و تصمیم گی��ران عالوه 
ب��ر ح��ل مش��کل بده��ی به 
تولیدکنن��دگان صنع��ت برق 
و تش��ویق آنها جهت افزایش 
تولید، شرایط را برای استفاده 
از وسایل حمل و نقل عمومی و 
شخصی به صورت برقی فراهم 

کنند. 

توانمندی بخش خصوصی در افزایش تولید برق 

دولت حمل و نقل برقی را توسعه دهد 
افزایش 7درصدی تولید برق 

از ابتدای سال جاری تاکنون؛ تولید برق ایران بیش از 
هفت درصد افزایش یافت. 

میزان تولید برق کش��ور از ابتدای امسال تاکنون به 
154 ه��زار و 775.2 گیگاوات رس��یده که این میزان 
7.06 درص��د بی��ش از انرژی تولیدی کش��ور در زمان 

مشابه پارسال است.
به گزارش پاون، میزان تولید برق کشور از ابتدای امسال 
تاکنون به 154 هزار و 775.2 گیگاوات رس��یده که این 
میزان 7.06 درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان 
مشابه پارسال است. از مجموع انرژی تولیدی داخل کشور 
از ابتدای سال جاری تاکنون، 145 هزار و 177.7 گیگاوات 
س��اعت به واحدهای حرارتی و 9 هزار و 597.5 گیگاوات 

ساعت به واحدهای برق آبی اختصاص داشته است.
در این مدت، تولید نیروگاه های حرارتی درمقایس��ه 
با دوره مش��ابه پارس��ال 7.13 درص��د افزایش و تولید 
نیروگاه ه��ای برق آبی 6.06 درصد رش��د یافته اس��ت. 
می��زان انرژی تامین  ش��ده نیز امس��ال در دوره مورد 
بررسی 156 هزار و 520 گیگاوات ساعت گزارش شده 
اس��ت که این میزان 6.88 درصد درمقایس��ه با زمان 

مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.

افزایش تولید بیش از ٢ میلیون لیتر بنزین محقق می شود

تکمیل فاز سوم پاالیشگاه 
آبادان در پاییز امسال

طرح بهبود فرآیند و بهینه س��ازی ظرفیت فاز س��ه 
پاالیش��گاه آبادان با هدف جایگزین��ی واحدهای قدیم 
با جدید، کاهش آالینده های زیس��ت محیطی، افزایش 
بیش از دو میلی��ون لیتری تولید بنزین و کاهش نفت 

کوره تا آذرماه امسال تکمیل می شود.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت آبادان در گفت وگو با 
ش��انا اظهار کرد: این طرح شامل واحدهای کت کراکر، 
الکیالس��یون، ایزومریزاس��یون، واحد بازیافت اس��ید، 
واحد شیرین س��ازی بنزین، واح��د تولید گوگرد، واحد 
شیرین س��ازی گاز مایع، واحد خالص س��ازی پروپیلن، 

واحد تصفیه پساب و واحدهای یوتیلتی می شود.
حبیب ال��ه ابوالحس��ینی اف��زود: هم اکن��ون ب��ه جز 
واحده��ای تولید گوگرد SRU و واحد شیرین س��ازی 
بنزینGPTU، همه واحدها راه اندازی شده اند و تا دو 

ماه آینده این دو واحد نیز راه اندازی خواهند شد.
تولید پاالیشگاه آبادان با تکمیل فاز سوم این پاالیشگاه 
در پاییز امسال، از 10 میلیون و 100 هزار لیتر کنونی به 

12 میلیون و 500 هزار لیتر در روز خواهد رسید.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه تاکنون ب��ا اجرای ای��ن طرح 
ش��ش میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین افزوده شده 
است، ادامه داد: این طرح باعث می شود هم به ظرفیت 
و هم به کیفیت محصوالت افزوده شود و محصوالت با 

کیفیت یورو چهار و پنج به تولید برسد.

دریافت پول نفت از هند در حیطه 
وظایف بانك مرکزی است

دریافت پول نفت ایران از هند در حیطه وظایف بانک 
مرکزی است و آنها این موضوع را پیگیری می کنند. 

وزیر نف��ت درباره دریافت 35 درص��د پول نفت 
ای��ران به روپی��ه و 65 درصد به ی��ورو از هند که 
به تازگی اعالم ش��ده اس��ت، اظهار ک��رد: دریافت 
پ��ول نفت ای��ران در حیطه وظای��ف بانک مرکزی 

است. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی وزارت نفت، 
اج��الس  چهارمی��ن  اینک��ه  درب��اره  بیژن زنگن��ه 
کش��ورهای حاشیه دریای خزر که قرار است اوایل 
مهرماه امس��ال در شهر آس��تاراخان روسیه برگزار 
ش��ود در چه سطحی اس��ت، گفت: در این اجالس 
مدی��رکل امور بین المل��ل و مدیران ش��رکت نفت 

خ��زر حض��ور دارن��د. 
وی درب��اره هفت��ه دف��اع مق��دس نیز اظه��ار کرد: 
امی��دوارم روحیه ایثار، فدارکاری، بی توقعی و بی ریایی 
که در دفاع مقدس حاکم بود در این دوره نیز در میان 

همه ملت ایران حکمفرما باشد.

مدیرامور بین الملل شرکت نفت مطرح کرد
دالیل کاهش ٢0 دالری قیمت

نفت در دوماه اخیر
مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی نف��ت ایران دلیل 
کاه��ش 20 دالری قیم��ت نفت در دو ماه گذش��ته را 
مس��ائل سیاسی و کاهش فشارها از سوی دولت امریکا 
بر ب��ازار نفت اعالم و اظهار ک��رد: قیمت نفت تا پایان 

امسال به 90 دالر می رسد. 
به گزارش ایسنا، محس��ن قمصری با اشاره به اینکه 
قیمت نف��ت تاکنون به صورت صوری باال بوده اس��ت، 
افزود: به دلیل برخی مس��ائل سیاس��ی، فش��ار امریکا 
ب��ر بازارنف��ت کاهش یافته و این موضوع س��بب ش��د 
بورس بازان بازار نفت را رها کنند که این موضوع سبب 

کاهش قیمت نفت شده است. 
وی ب��ا بیان اینکه اگر در بازار نفت تنها به موضوع 
عرضه و تقاضا توجه ش��ود بهای نفت در بازار جهانی 
بازه��م کاهش خواه��د یافت، تصریح ک��رد: کاهش 
تنش های سیاس��ی در عراق و اوکراین و عرضه مازاد 
نفت روس��یه و امری��کا اگرچه دالی��ل اصلی کاهش 
قیم��ت نف��ت در بازاره��ای جهانی هس��تند، اما این 
مس��ائل قطعا س��بب کاه��ش 20 دالری قیمت نفت 

نمی ش��وند. 
ب��ه گفت��ه مدیرام��ور بین الملل ش��رکت ملی نفت 
ایران، کاهش قیمت نفت به دلیل مس��ائل سیاس��ی و 

غیر اقتصادی است. 
قیمت جهان��ی نفت طی دو ماه گذش��ته نزدیک به 
20دالر کاهش داشته است. در حالی هر بشکه نفت در 
بازارهای جهانی در دوماه گذش��ته حدود 115 دالر در 
هر بشکه فروخته می شد؛ در معامالت دو هفته گذشته 
قیم��ت نفت ت��ا 95 دالر هم پایین آم��د که کمترین 
قیمت ثبت ش��ده برای نفت طی دو سال گذشته بوده 

است. 

وزیر نفت عربستان: 
نگران کاهش قیمت نفت نباشید

وزیر نفت عربس��تان نگرانی ها کاهش قیمت نفت را 
رد کرد. 

به گزارش ایس��نا، به نقل از پایگاه گلف بیزینس، 
عل��ی النعیم��ی وزیر نف��ت عربس��تان تاثیر کاهش 
قیم��ت نف��ت روی تولید این کش��ور را کم اهمیت 

جلوه داد. 
به��ای نف��ت در اروپا از م��اه ژوئن تاکن��ون به دلیل 
کاه��ش نگرانی ه��ای ژئوپولتی��ک و افزای��ش تولی��د 
کشورهایی نظیر امریکا کاهش یافته است که باعث به 
وجودآمدن گمانه زنی هایی مبنی برکاهش تولید اوپک 

در اواخر امسال شده است. 
ام��ا علی النعیمی وزیر نفت عربس��تان گفت: کاهش 

اخیر در قیمت نفت باعث نگرانی  وی نیست. 
وی در پاس��خ به رویت��رز مبنی بر اینک��ه آیا نگران 
کاهش اخیر قیمت نفت اس��ت، افزود: چرا ش��ما مدام 
نگران بازار نفت هستید. النعیمی به جزییات بیشتر در 

این خصوص اشاره نکرد. 
س��خنان النعیمی مش��ابه حر ف هایش در مصاحبه با 
رویت��رز در چند هفته اخیر اس��ت ک��ه قیمت ها برای 
نخس��تین بار از ماه ژوئن به مرز 100 دالر در هر بشکه 

رسید. 
از آن زم��ان تاکنون به��ای نفت به ط��ور دائم رو به 
کاه��ش بوده و گمانه زنی هایی مبنی بر احتمال کاهش 
تولید اوپک در نشس��ت آتی این سازمان در ماه نوامبر 

را به وجود آورده است. 

احداث ٢ واحد نمك زدایی در شرکت 
نفت و گاز گچساران

مدیرعامل ش��رکت ملی مناط��ق نفت خیز جنوب از 
اح��داث دو واح��د نمک زدایی در ش��رکت نفت و گاز 
گچس��اران با اعتب��اری افزون ب��ر 1100 میلیارد ریال 

خبر داد.
مهن��دس بورد در نشس��ت با مدیرعام��ل و مدیران 
ش��رکت نفت و گاز گچس��اران و مدیریت مهندسی و 
س��اختمان مناطق نفت خیز جنوب اظه��ار کرد: پروژه 
اح��داث کارخان��ه نمک زدایی گچس��اران3 با ظرفیت 
110 هزار بشکه در روز و اعتباری بیش از 660 میلیارد 
ریال و کارخانه نمک زدای��ی بی بی حکیمه1 با ظرفیت 
55 هزار بش��که در روز و اعتبار 512 میلیارد ریال در 

دست ساخت است.
وی با اش��اره به پیش��رفت 92 درصدی پروژه واحد 
نمک زدای��ی بی بی حکیمه 1 و پیش��رفت 85 درصدی 
واحد نمک زدایی گچس��اران 3 اظهار کرد: امیدواریم با 
پیگیری های مستمر روند تکمیلی این پروژه ها تسریع 

شود.

وزیر نفت می گوید

بازار نفت

نفت در منطقه

خبر استانی

برق 

تولید
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وزیر نفت در نشس��ت مش��ترک وزارت 
نفت و راه و شهرس��ازی ب��ر حمایت این 
وزارتخان��ه از طرح ه��ای توجیه پذی��ر در 

زمینه کاهش مصرف سوخت تاکید کرد.
به گزارش ش��انا، در نشس��ت مشترک 

وزارتخانه های نفت و راه 
و شهرسازی که با حضور 
بیژن زنگنه، وزیر نفت و 
عب��اس آخون��دی، وزیر 
راه و شهرس��ازی درباره 
مش��ترک  همکاری های 
دو وزارتخان��ه در زمینه 
در  سوخت  صرفه جویی 
حمل و نقل  بخش ه��ای 
جاده ای، دریایی و ریلی 
از محل بند »ق« تبصره 
2 الیحه بودجه سال 93 

بحث و تبادل نظر شد.
وزیر نفت، در ابتدای این نشست مشترک 
با تش��ریح برنامه های وزارت نفت در زمینه 
بهینه س��ازی مصرف ان��رژی در بخش های 
مختلف کشور گفت: هم اکنون این وزارتخانه 
برنامه ه��ای زی��ادی مانن��د بهینه س��ازی 
موتورخانه ه��ای منازل، گازرس��انی به 2. 5 
میلیون مشترک جدید روستایی و نوسازی 
ش��بکه حمل و نقل عمومی کشور در زمینه 

کاهش مصرف انرژی در کشور دارد.
وی گفت: براس��اس توافق ه��ای انجام 
ش��ده می��ان وزارتخانه های نف��ت و راه و 
شهرس��ازی، در ص��ورت کاه��ش مصرف 
سوخت در بخش های حمل و نقل عمومی 
وزارت نفت به ازای صرفه جویی انجام شده 
برای جابجایی هر نفر مس��افر و هر تن بار 
از مح��ل بند »ق« تبصره 2 الیحه بودجه 
93 و هزینه های صرفه جویی شده از محل 
کاهش مصرف سوخت، هزینه های وزارت 
راه و شهرس��ازی را برای اجرای طرح های 

بهینه سازی پرداخت می کند.
زنگنه، با اش��اره به طرح نوس��ازی 56 
هزار کامیون ن��اوگان حمل و نقل عمومی 
کش��ور طی پنج س��ال آینده که پیش از 
این مورد توافق وزارتخانه های نفت و راه و 
شهرسازی قرار گرفته بود، گفت: این طرح 
هم اکنون برای بررس��ی نهایی در شورای 

اقتصاد است.

حمایت وزارت نفت از توسعه 
سی ان جی در بخش حمل و نقل

وزیر نفت با بی��ان اینکه وزارت نفت از 
توس��عه پروژه های س��ی ان جی در بخش 
حمل و نق��ل ج��اده ای و دریای��ی حمایت 
می کند، گف��ت: هم اکن��ون آمادگی الزم 

برای ایجاد جایگاه های عرضه این سوخت 
در مس��یرهای م��ورد نظ��ر وزارت راه و 

شهرسازی وجود دارد.
زنگن��ه ب��ا تاکید بر توس��عه س��وخت 
مصرف س��ی ان جی به صورت ش��بکه ای و 
سیس��تم  در  متمرک��ز 
اظهار  کشور  حمل و نقل 
با توج��ه به اینکه  کرد: 
تامین سی ان جی  هزینه 
از  کمت��ر  درص��د   50
مانن��د  س���وخ�ت هایی 
است،  بنزین  و  گازوییل 
در ص��ورت اج��رای این 
صرفه جویی  طرح ها  نوع 
برای  زی��ادی  اقتصادی 
کشور به ارمغان می آید، 
ضمن آنکه در کنار این 
موض��وع ش��اهد کاهش قاچاق س��وخت، 
حفظ محیط زیس��ت و تنوع سبد سوخت 

کشور خواهیم بود.
وزی��ر نفت، با اعالم آمادگی وزارت نفت 
برای همکاری با وزارتخانه راه و شهر سازی 
در زمین��ه اجرای پروژه های زیرس��اختی 
شهرس��ازی  و  راه  توس��عه  ب��رای  الزم 
کش��ور گفت: در صورتی ک��ه این طرح ها 
صرفه جویی سوخت برای کشور به همراه 
داش��ته باشد، از وزارت راه و شهرسازی از 
محل بند »ق« تبصره 2 الیحه بودجه 93 
حمایت ه��ای الزم می ش��ود؛ ضمن آنکه 
هم اکنون در برخی نواحی کشور به راحتی 
می ت��وان با کوتاه کردن مس��یرها و ایجاد 
تون��ل و پل های جدید از ش��دت مصرف 

سوخت در بخش حمل و نقل کاست.
براس��اس ای��ن گزارش، در این جلس��ه 
همچنین آخوندی، وزیر راه و شهر س��ازی 
به نیاز مبرم کشور به راه آهن حومه میان 
پایتخت و ش��هرهای بزرگ اطراف اشاره 
کرد و گف��ت: در صورت اجرای طرح های 
جدید در این زمینه شاهد کاهش مصرف 

سوخت در این بخش ها خواهیم بود.
در نشست مشترک وزارتخانه های نفت 
و راه و شهرس��ازی توافق های��ی در زمینه 
حمای��ت وزارت نف��ت از طرح های جدید 
برای کاهش مصرف سوخت در بخش های 
حمل و نقل بین ش��هری ج��اده ای و ریلی 
انجام شد، براس��اس مذاکرات انجام شده 
به زودی طرح های وزارت راه و شهرسازی 
دراین زمینه به معاونت برنامه ریزی وزارت 
نفت ارسال می شود و پس از تایید وزارت 
نفت و دریاف��ت مجوزهای الزم از مراجع 
ذی صالح برای امضای تفاهم نامه و اجرای 

آن اقدام می شود.

حمایت وزارت نفت از طرح های توجیه پذیر 
در زمینه کاهش مصرف سوخت

کاهش مصرف

الهه ابراهیمی



3 کار و تولید

صنای��ع  رک��ود  »عام��ل   
ارز دو نرخ��ی اس��ت. « ای��ن 
محمدرضا  اظهارنظ��ر  آخرین 
نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت درب��اره دو نرخ��ی 
ب��ودن ارز اس��ت. او مهم ترین 
راهکار صنای��ع را برای خروج 
از رک��ود تک نرخی ش��دن ارز 
دانس��ته، ام��ا ای��ن موضوع تا 
چه اندازه مورد تایید صاحبان 

صنایع است. 
تف��اوت  از  صنع��ت  وزی��ر 
قیمتی بین ارز مبادله ای و ارز 
آزاد انتقاد کرده و گفته است: 
»تا زمانی که تولیدکنندگان از 
ارز آزاد و واردکنن��دگان از ارز 
می کنند،  اس��تفاده  مبادله ای 
تولید داخلی با مشکل مواجه 
این موضوع درحالی  اس��ت،« 
مطرح می ش��ود ک��ه برخی از 
صنعت گ��ران نظ��ر متفاوت��ی 

دارند. 
و  نرخ��ی  دو  ارز  ماج��رای 
عرض��ه ارز مبادل��ه ای در پی 
تزلزل ن��رخ ارز قوت گرفت و 
از آنجایی ک��ه تولیدکنندگانی 
اولیه محصوالتش��ان  مواد  که 
از خارج از ایران وارد می ش��د، 
بیشترین ضربه را از این اتفاق 
کنترل  ب��رای  دولت  خوردند، 
قیمت ه��ا و ب��ازار، کااله��ا را 
برای دریافت ارز با نرخ دولتی 
دسته بندی کرد. هرچند، بازار 
ارز دولتی ه��م از جهش های 
ناگهانی نرخ ارز در امان نماند 
و قیم��ت ارز دولت��ی از هزار 
و 200 توم��ان ب��ه دو هزار و 

600 تومان رسید. 

تولیدکنندگان، موافق 
تک نرخی شدن ارز

با این اوصاف، نمی توان منکر 
ضربه ای که بازار ارز و دو نرخه 
ب��ودن آن ب��ه تولیدکنندگان 
زد، ش��د. ح��اال وزی��ر صنعت 

بزرگ تری��ن  را  ارز دو نرخ��ی 
مشکل تولیدکنندگان و عامل 
ب��روز رک��ود در تولید می داند 
تک نرخی شدن  درخواس��ت  و 
ارز را دارد ت��ا صنایع از رکود 
خارج ش��وند. با مطرح کردن 
ای��ن موض��وع چند پرس��ش 
مطرح می ش��ود، نخست آنکه 
آیا تولیدکنندگان از تک نرخی 
شدن ارز اس��تقبال می کنند؟ 
آی��ا ذخی��ره ارزی کش��ور به 
اندازه ای اس��ت که بتواند نرخ 
ارز را ت��ک رقم��ی کن��د و آیا 
دو نرخ��ی بودن ارز عامل بروز 

رکود در تولید است؟ 
میرخان آق��ازاده بویاغچ��ی، 
س��ازندگان  انجم��ن  عض��و 
تجهیزات صنعتی در گفت وگو 
ب��ا »فرصت ام��روز« می گوید: 
»اکنون هم که ما ارز مبادله ای 
دریافت می کنیم با احتس��اب 
م�ش���کالت و ه�زی�نه های��ی 
ک���ه ت�ح�ری�م ه��ا ب��ر دوش 
تولیدکنندگان گذاشته، قیمت 
ارز ب��رای ما ب��ه همان قیمت 
ارز آزاد تمام می ش��ود. زیرا ما 

ناچاریم م��واد مورد نیازمان را 
با واسطه از کش��ورهای دیگر 
همی��ن  و  کنی��م  خری��داری 
واس��طه گری موج��ب افزایش 

هزینه می شود. «
او می افزای��د: »من به عنوان 
ی��ک تولیدکننده از تک نرخی 
ش��دن ارز اس��تقبال می کنم، 
اما مگ��ر درآمد ارزی کش��ور 
چقدر اس��ت که بخواهد ارز را 
تک نرخی کند؟ باید این را در 
نظر گرفت که تک نرخی شدن 
بی��ن  از  را  نق��ش دالالن  ارز 
نمی ب��رد و این دالالن یکی از 
مشکالت بزرگ تولیدکنندگان 

هستند. «
داود اش���ت�ی�اق�ی، ع�ض��و 
س��ندیکای صنایع آسانسور و 
پل��ه برقی و یک��ی از صاحبان 
صنایع کوچ��ک در این زمینه 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
»م��ا به عن��وان ی��ک صنعت 
ارز  ب��ه  دس��تمان  کوچ��ک 
مبادله ای نرسیده، زیرا مراحل 
بانک��ی زمان زی��ادی گرفت و 
پس از چندماه که س��رمایه ما 

در انتظار دریافت ارز مبادله ای 
در بانک مان��ده بود ما چیزی 
با عن��وان ارز مبادل��ه دریافت 
نکردیم و س��رمایه خ��ود را از 
بنابراین  کردی��م.  خارج  بانک 
تک نرخ��ی ش��دن از نظر من 
بالمانع اس��ت. صنایع کوچک 
از این ارز بی به��ره بوده اند اما 
صنایع بزرگ ت��ر که از این ارز 
ممکن  می کردن��د،  اس��تفاده 
اس��ت پس از تک نرخی شدن، 
ب��ا مش��کالت زی��ادی مواجه 

شوند.«
او نیز این پرس��ش را مطرح 
می کند: »مگ��ر منابع ارزی ما 
به اندازه ای است که بتوان ارز 
را تک نرخی کرد و برابری بازار 

عرضه و تقاضا را رقم زد؟«

تک نرخی شدن ارز 
گره ای از رکود باز نمی کند

وزیر صنعت دو نرخی بودن 
ارز را از مش��کالت اقتص��ادی 
کش��ور می داند و س��اماندهی 
آن را عام��ل خ��روج از رکود 
تولید، اما آیا تک نرخی ش��دن 

ارز می توان��د تولید را از رکود 
خارج کند؟ 

این باره  در  بویاغچی  آقازاده 
بی��ان می کند: »ای��ن موضوع 
به خ��روج تولید از رکود کامال 
بی ربط است. برای خروج رکود 
از تولی��د الزامات دیگری نظیر 
جلوگیری از قاچاق و حمایت 
از تولی��د نیاز اس��ت. در همه 
جای دنیا به ویژه کشورهای در 
حال توس��عه از تولید حمایت 
می ش��ود، البته ای��ن حمایت 
فقط ب��ه معنای دس��ت زدن 
باید معافیت های  بلکه  نیست، 
مالیاتی و تسهیالت ویژه برای 
تولیدکنن��دگان در نظر گرفته 
ش��ود، از س��وی دیگ��ر برای 
نظیر  ک��ه  کاالهای��ی  واردات 
آن در کش��ور تولید می شود، 
تعرفه های س��نگین تری وضع 

شود. «
م�ی گ�وی��د:  اش���ت�ی�اق�ی 
ارز گره ای  »تک نرخی ش��دن 
از مشکالت تولید برای خروج 
از رک��ود ب��از نمی کن��د حتی 
ممک��ن اس��ت ب��رای صنایع 
تازه ت��ری  دردس��ر  بزرگ ت��ر 
نی��ز ایجاد کند. ب��رای خروج 
از رک��ود تولید بهتر اس��ت به 
وضعیت بانک ها برای پرداخت 
تولیدکنندگان  به  تس��هیالت 
تک نرخی  ش��ود.  داده  سامان 
در کاهش  نمی توان��د  ش��دن 
رک��ود حاکم بر ب��ازار تاثیری 

داشته باشد.«
ال�ب�ت���ه ای���ن گفته ه��ای 
ج�ام�ع���ه آم��اری کوچک��ی 
اس��ت،  تولیدکنن��دگان  از 
ام��ا آنچه که روش��ن اس��ت، 
تک نرخی ش��دن ارز از سوی 
استقبال  مورد  تولیدکنندگان 
واق��ع می ش��ود، اما ب��ا توجه 
تولید،  گس��ترده  مشکالت  به 
نمی توان��د تاثی��ر چندانی در 
خ��روج از رکود تولید داش��ته 

باشد. 

تاثیر کمرنگ ارز تک نرخی بر خروج از رکود تولید تقاضای کاذب با ارز دو نرخی

وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت در آخرین اظهارنظر 
خود، به ضرورت تک نرخی شدن ارز و تاثیر آن بر خروج 
از رکود تولید اش��اره کرده اند. در این زمینه باید گفت 
به غیر از سیاس��تمداران کس��ی با تک نرخی شدن ارز 
مخالف نیست. کسانی که نظر کارشناسی دارند، همواره 
با سیاس��ت های دس��توری و دو نرخه بودن ارز مخالف 

بوده اند. 
دو نرخ��ی بودن ارز، خ��ود به خود ایج��اد تقاضای 
کاذب می کند، زیرا رانتی در گرفتن ارز بدون هیچ گونه 
فعالیت��ی نهفت��ه اس��ت و هر کس��ی می توان��د به نام 
تولیدکنن��ده از تفاوت قیمت ارز مبادل��ه ای و ارز آزاد 
سود ببرد و هیچ سرمایه گذاری نمی تواند چنین سودی 
را، یعنی به ازای هر یک دالر 600 تومان، حاصل کند. 
از س��وی دیگ��ر، به دلیل کثرت تقاض��ا و جذاب بودن 
این س��رمایه گذاری کاذب، به تولیدکنن��دگان اصلی، 
ارز ب��ا نرخ دولتی نمی رس��د و همی��ن موضوع موجب 

شکل گیری واسطه گری می شود. 
شکاف موجود میان نرخ ارز دولتی و نرخ آزاد به این 
واسطه گری ها دامن زده و تولیدکننده را ناچار می کند 
که در بازار سیاه و با نرخ باالتر برای رفع نیاز خود، ارز 
تهیه کند. همین موضوع باعث باالتر رفتن هزینه تمام 
ش��ده، سپس افزایش قیمت و در پی آن کاهش قدرت 

خرید مردم می شود. 
دو نرخ��ی بودن ارز حاصل تقاض��ای بیش از عرضه 
اس��ت که بازار رقابت��ی را نیز از بین می ب��رد، زیرا اگر 
ف��رض را بر این بگیریم که گروه اول یاد ش��ده در باال 
نیز تولید کننده هستند، در اینجا یک دو دستگی ایجاد 
می ش��ود، زیرا گروهی از تولیدکنندگان توانسته اند ارز 
دولت��ی دریافت کنند و گروهی نتوانس��ته اند، بنابراین 
گروهی می تواند قیمت قابل رقابتی روی محصول خود 

بگذارد و گروهی نمی تواند. 
موض��وع دیگری ک��ه در دو نرخی ب��ودن ارز نهفته 
است، بزرگ نمایی در واردات است. یعنی واردکنندگان 
می توانن��د از طری��ق افزای��ش فاکتورها ارز بیش��تری 
دریاف��ت ک��رده و نس��بت ب��ه تولیدکنندگان بیش��تر 
متقاضی ارز دولتی باش��ند. همچنی��ن تولیدکنندگان 
با کوچک نمایی از صادرات می توانند س��ود بیشتری را 
دریافت کنند، به این صورت که قیمت کاالی صادراتی 
را بیش از آنکه به مش��تری خارجی می فروشند، نشان 
می دهن��د و با برگردان��دن ارز باقیمانده به بازار داخل، 

سود می برند. 
سردرگمی و روشن نبودن آینده یکی دیگر از معایب 
چند نرخی بودن ارز است، زیرا تولیدکنندگان با توجه 
به جهش های ناگهانی ن��رخ ارز نمی توانند برای آینده 

خود سرمایه گذاری کنند. 
موارد ذکر شده، بخشی از معایب ارز دو نرخی است 
بنابرای��ن، با در نظر گرفتن همه این فرضیه، تک نرخی 
ش��دن ارز در صورت امکان را می توان گام مثبتی برای 

تولید دانست. 

رشد کارآفرینی فرصت گرا در کشور 
بررس��ی های دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی در ایران 
نشان می دهد که در سال 1392 »کارآفرینی فرصت گرا« 
در کشور رشد مناسبی داشته است. این مهم نشان می دهد 
گرایش مردم به س��مت کارآفرینی از نوع فرصت گرا روبه 
افزایش اس��ت، در حالی که در گذشته مردم به اجبار به 

سمت کارآفرینی گرایش پیدا می کردند. 
براس��اس گزارش��ی ک��ه وزارت تع��اون کار و رف��اه 
اجتماعی در این باره منتش��ر کرده نتایج بررس��ی های 
دفتر دیده ب��ان جهانی کارآفرینی درباره وضعیت ایران 
در بین 68 کش��ور جهان در 14 ش��اخص کارآفرینی 

اعالم شده است. 
براس��اس این گزارش »شاخص کارآفرینی نوپا« بیانگر 
فعالیت های کارآفرینانه نوظهور و جدید در بین جمعیت 
بالغ )64-18 س��ال( اس��ت که ایران در س��ال 1392 در 
ش��اخص »کارآفرین��ی نوپا« ب��ا 2. 5 درص��د افزایش به 
12. 3 درصد و رتبه 29 در میان 67 کش��ور دست یافته 

است. 
از نظر ش��اخص »کارآفرینی تثبیت ش��ده« که درصد 
کارآفرین��ان با بیش از 42 ماه س��ابقه فعالیت را نش��ان 
می دهد و مبین پویایی و پایداری کسب و کار است، ایران 
در بین کش��ورهای عضو دیده بان جهانی کارآفرینی رتبه 
15 را دارا اس��ت. این ش��اخص در سال 1392 نسبت به 

سال گذشته حدود یک درصد افزایش داشته است. 
بیانگ��ر  کارآفرینان��ه«،  فرص��ت  همچنی��ن »درک 
شناس��ایی فرد از فرصت ه��ای محیط پیرامون خود در 
ش��ش ماه آتی اس��ت که از این جنبه جایگاه ایران در 
س��ال 1392، از رتبه 35 به رتبه 39 در بین 67 کشور 

عضو دیده بان جهانی کارآفرینی کاهش یافته است. 
از نظ��ر »درک قابلی��ت کارآفرینان��ه« ک��ه مع��رف 
خودکارآمدی کارآفرینانه اس��ت، رتبه ایران در س��ال 

1392 در بین 67 کشور عضو، 21 است.

برای نخستین بار در کشور 
 شهرک صنعتی کاوه 

به شبکه فیبر نوری متصل می شود
مدیرعامل شرکت مخابرات استان مرکزی از افزودن 
14 ایس��تگاه ب��ه منظور هم پوش��انی تلف��ن همراه در 

شهرستان ساوه خبر داد.
مسعود مش��یدی در جلسه شورای اداری شهرستان 
س��اوه با اعالم این خب��ر افزود: ایج��اد تغییر و تحول 
در تکنول��وژی موجب به روزرس��انی خدمات ش��رکت 
مخاب��رات ش��ده و در خدمت رس��انی ب��ه مش��ترکان 

تاثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: با همکاری مدیریت شهر صنعتی ساوه 
در نظر داریم این مجموعه بزرگ صنعتی کش��ور را به 

فیبر نوری متصل کنیم.
وی اضافه کرد: این اقدام در ساوه و برای نخستین بار 
در ش��هرهای صنعتی کشور به منظور تسریع در تبادل 

اطالعات انجام می شود.

مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک: 
لزوم تشکیل اتحادیه تولید کنندگان 

صنعتی پوشاک
مدیر کل دفتر صنایع نس��اجی و پوشاک گفت: باید 
زمینه برای رش��د صنعت پوشاک به خصوص در حوزه 

زنان فراهم شود. 
ب��ه گ��زارش ش��اتا، گلن��از نصرالهی در نشس��ت 
تش��کیل کارگروه پوش��اک که با حضور پیشکسوتان 
صنعت پوش��اک و انجمن ه��ا و اتحادیه های فعال در 
صنعت نساجی برگزار ش��د، افزود: ادعا نمی کنم که 
با تش��کیل کارگروه همه مش��کالت حل می ش��ود و 
مش��کالت ج��اری بخش پوش��اک در کارهای جاری 
کمیته قابل دس��ته بندی و حل اس��ت و بخش��ی هم 
ب��ه ضوابط و مقررات و اصالح آنها مربوط اس��ت که 
باید کارهای مطالعاتی س��ریعی انجام شود. تحریم ها 
در ای��ن صنعت تاثیر گ��ذار بود، ام��ا هیچ کدام دلیل 
نمی ش��ود ک��ه از ت��الش خودم��ان برای ب��ه نتیجه 
رس��یدن کم کنیم، زیرا لیاقت کشور و مردم ما بیش 

از این است. 
نصرالهی با تاکید بر لزوم صنعتی شدن تولید پوشاک 
در کشور تصریح کرد: در این بخش شاید طی سال های 

اخیر جلو نرفته باشیم، اما باید تالش کنیم. 
وی خط��اب ب��ه انجمن ها و تش��کل های حاضر در 
نشست اظهار کرد: کمک ش��ما به این کارگروه تنها 
وظیف��ه ای اجتماع��ی اس��ت و ارگان های��ی به عنوان 
عناص��ر اصلی یا همکار در کنار این کارگروه خواهند 
بود، ضمن اینکه از س��ازمان توسعه تجارت، سازمان 
حمای��ت و معاون��ت بازرگان��ی داخلی نیز اس��تفاده 

خواهیم کرد. 
به گفت��ه وی، موضوع��ات و بحث ه��ای مالیاتی که 
مش��کل اکثر، تولید کنندگان پوشاک کشور است باید 

طی الیحه ای به مجلس تقدیم شود. 
رض��ا حمیدی، مدیر عامل ش��رکت چرم مش��هدی 
نی��ز در این نشس��ت با تاکید ب��ر اینکه اس��تراتژی و 
نقش��ه راه مهم ترین مس��ئله در صنعت کش��ور است، 
توضیح داد: رقابت غیر منصفانه تولیدات چینی، کم رنگ 
ب��ودن حمایت مردم��ی از تولیدات مل��ی، رقابت پذیر 
نبودن بیشتر تولیدات داخلی از لحاظ کیفیت و قیمت 
تمام ش��ده، ع��دم کنترل واردات و نب��ود حمایت های 
تعرفه ای، پدیده ش��وم قاچاق، عدم ساماندهی شایسته 
مد و لباس، کمبود آموزش در س��ه سطح کارگر ماهر، 
تکنیس��ین و کارش��ناس از دیگر معض��الت موجود در 
این صنعت اس��ت. باید هزینه های نمایش��گاهی برای 
برگزاری نمایش��گاه های پوشاک کاهش یابد و مدارس 
فن��ی برای بخش آموزش تش��کیل ش��ود و از نظریات 

تشکل های صنفی بهره ببریم. 

شهرک صنعتی شماره 3 بجنورد 
آماده واگذاری

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت ش��هرک های 
صنعتی خراسان ش��مالی، محمدعلی یوسفی گفت: با 
واگذاری زمین در ش��هرک صنعتی ش��ماره 3 بجنورد 
به متقاضیان، تمام ش��هرک ها و نواحی صنعتی مصوب 

استان خراسان شمالی قابل واگذاری شدند. 
مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراس��ان 
شمالی افزود: تعداد 14 شهرک و ناحیه صنعتی در این 
اس��تان مصوب شده که تمامی این مناطق با دارا بودن 
امکانات زیربنایی مناس��ب، قابل واگذاری به متقاضیان 

صنعتی هستند. 
وی ادام��ه داد: احداث ش��هرک صنعتی ش��ماره 3 
بجن��ورد، به دلی��ل نزدیکی ب��ه مجتمع پتروش��یمی 
خراسان و سیمان بجنورد و قرارگرفتن در مسیر جاده 
اصل��ی بجنورد –مش��هد، مزیت های بیش��ماری برای 
س��رمایه گذاران صنعتی مستقر در این شهرک صنعتی 

فراهم می کند. 
مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراس��ان 
ش��مالی تاکید کرد: این شهرک صنعتی با 150 هکتار 
مس��احت دارای امکانات اولیه برای استقرار صنعتگران 

است. 

دیدار مدیر ارشد CNBM با رییس 
هیات عامل سازمان گسترش

معاون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات 
عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( 
در دیدار مدیر ارشد گروه چینی CNBM بر گشایش 

فصل جدیدی از همکاری ها تاکید کرد. 
س��یدرضا نوروز زاده در این دیدار با توجه به س��ابقه 
همکاری های ایدرو و گروه CNBM اظهار کرد: درباره 
دو طرح تولید الیاف شیش��ه و تولید تایر خودرو مایل 
به همکاری با گروه چینی هس��تیم. برای همکاری در 
ایج��اد این دو ط��رح، اصرار داریم گ��روه چینی حتما 

سرمایه گذاری انجام دهد. 
ریی��س هیات عامل ای��درو تصریح کرد: در صورت 
طرح ه��ای  ایج��اد  در   CNBM گ��روه  هم��کاری 
یادش��ده، آماده هستیم در مورد طرح های دیگری از 
جمله تولید، تعمیر و نگهداری و به روز آوری ماش��ین 
ابزار فوق مدرن در کش��ور با گ��روه چینی همکاری 

داشته باشیم. 
مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت یادآور ش��د: 
هم اکنون در ایران کارخانجات مهم س��اخت ماش��ین 
ابزار وجود داش��ته و همچنین تعداد زیادی از ماش��ین 
ابزارها در سراسر کشور مشغول به کار هستند که اغلب 
این دس��تگاه ها اروپایی بوده و ما ب��رای ارتقا، تعمیر و 
نگه��داری آنها در حال مذاکره با اروپایی ها هس��تیم و 
اگر طرف چینی پیشنهاد بهتری ارائه کند این پروژه را 

به آنها خواهیم سپرد. 
 CNBM وی در این دیدار خواستار آن شد که گروه
هرچه سریع تر زمینه الزم را برای اجرای تفاهم نامه ها 
و انتقال دان��ش فنی و س��رمایه گذاری های الزم برای 

ایجاد طرح های مورد مذاکره فراهم آورد. 
گفتنی است گروه CNBM بزرگ ترین گروه چینی 
فعال در زمینه مصالح س��اختمانی، م��واد جدید مانند 

الیاف شیشه و کامپوزیت ها و انرژی های نوین است. 

نساجی

شهرک صنعتی

صنعت

یادداشت

آمار

خبر
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مدیرعامل یکی از شرکت های 
سیمانی گفت: موجودی کلینکر 
تن  ب��ه 15میلیون  کارخانه ه��ا 
رسید، اما برای این میزان تولید 
سیمان در کلینکر بازاری وجود 

ندارد. 
به گ��زارش ماین نیوز، ابراهیم 
م��ورد وضعی��ت  در  غ��الم زاده 
کنونی س��یمان اظه��ار کرد: در 
س��ال های 82 و 83 ک��ه رش��د 
اقتص��ادی کش��ور بی��ن 7 ت��ا 
8درصد بود برنامه افزایش تولید 
سیمان مطرح شد و میزان تولید 
سیمان از 35 میلیون تن درسال 
به 700 میلیون تن افزایش پیدا 

کرد. 
وی افزود: اما با کاهش رش��د 
اقتصادی در س��ال های گذشته 
ش��اهد کاه��ش می��زان مصرف 

س��یمان در داخل کشور شدیم، 
به طوری که موج��ودی کلینکر 
تن  15 میلیون  ب��ه  کارخانه ه��ا 
رسید. اما برای این میزان تولید 
سیمان در کلینکر بازاری وجود 
ن��دارد و بیش��تر محصوالت دپو 

شده اند. 
ش��رکت  مدیرعام��ل  ای��ن 
س��یمانی تصری��ح کرد: تا س��ه 
سال گذش��ته عراق بازار خوبی 
برای سیمان ایران بود و جایگاه 
ایران در دنیا به عنوان نخس��تین 
صادر کننده س��یمان )با 17 الی 
18 میلیون تن صادرات در سال( 
رتب��ه خوبی بود، ام��ا با به وجود 
آمدن مشکالت داخلی در عراق 
و پیدا شدن گروه داعش و عدم 
ثب��ات امنیت در این کش��ور و 
همچنین عدم تش��کیل به موقع 

دول��ت درعراق و ع��دم تصویب 
بودج��ه و اعتبارات این محصول 
در کش��ور دپو و میزان صادرات 

نیز محدود شد. 
درحال  داد:  ادام��ه  غالم زاده 
حاضر کش��ور ع��راق 30 درصد 
مص��رف داخلی خ��ود را تولید 
می کند و بهای س��یمان در این 
کشور 85دالر است، درحالی که 
بهای 60دالر  با  ایران  س��یمان 
در مرز ها به فروش می رسد که 
ای��ن فاصله قیمت باعث ش��ده 
تا کش��ورعراق از ورود س��یمان 
ای��ران راضی نباش��د. همچنین 
برخ��ی از ش��رکت های ایران��ی 
در ع��راق ش��روع ب��ه س��اخت 
کارخانه های سیمان کرده اندکه 
این موضوع باعث می ش��ود در 
سال های آینده صادرات سیمان 

به ع��راق با چالش های جدیدی 
روبه رو شود. 

وی با بیان اینکه کش��ورهای 
افغانس��تان و کش��ورهای حوزه 
خلیج ف��ارس و آفریقا بازارهای 
ه��دف خوب��ی ب��رای س��یمان 
هس��تند، گف��ت: درصورتی که 
موض��وع  و  بانک��ی  مش��کالت 
ال سی با این کشور ها حل شود، 
می توان مس��یر صادرات��ی را تا 

حدودی تغییر داد. 
وی در پاس��خ به این پرسش 
ک��ه چرا با وجود عرضه زیاد این 
محصول س��یمان در بورس کاال 
به فروش نمی رسد، گفت: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از عرضه 
سیمان در بورس کاال جلوگیری 
می کن��د، زی��را افزای��ش قیمت 
سیمان موجب تورم خواهد شد 

و دولت س��عی دارد نرخ آهن و 
س��یمان را کنترل کند و نظارت 
بیشتری روی نرخ سیمان داشته 

باشد. 
وی با اشاره به میزان صادرات 
س��یمان گف��ت: در پن��ج ماهه 
ابتدای سا ل 92، 8 میلیون و51 
ه��زارو 760 تن س��یمان صادر 
ش��د که این میزان در پنج ماهه 
ابتدای سال 93 با افزایش همراه 
ب��ود و به 8 میلی��ون و 168هزار 

تن رسید. 
غ��الم زاده مدیری��ت ضعیف و 
فعالی��ت واس��طه ها را از عوامل 
تاثیرگذار در بازار سیمان عنوان 
ک��رد و گف��ت: امیدواری��م بازار 
س��یمان از شرایط رکود خارج و 
دس��ت دالل ها از این بازار کوتاه 

شود. 

سیمان

وزارت صنعت مانع عرضه سیمان در بورس کاال شده است

ایران به جایگاه 13 تولید فوالد در جهان رسید
گ��زارش جدید انجم��ن جهانی فوالد از رش��د جایگاه و تولید ف��والد ایران خبر 
می ده��د ب��ه طوری که جای��گاه تولید فوالد ایران با صعود دو پل��ه ای از 15 به 13 

ارتقا پیدا کرده است.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران 
)ایمی��درو(، انجمن جهانی فوالد در گزارش ماه س��پتامبر می��زان تولید فوالد خام 
ایران در هش��ت ماه س��ال جاری می��الدی را بیش از 10 میلی��ون و 600 هزار تن 
اعالم کرد که این میزان، حدود هفت درصد بیش از تولید مدت مش��ابه س��ال قبل 

میالدی است.
تاکن��ون ای��ران در تولید فوالد خام در بین 65 کش��ور تولیدکننده ش��مش که 
98درصد تولید فوالد را در اختیار دارند، در جایگاه پانزدهم قرار داشت، اما در این 
گزارش، انجمن جهانی فوالد از رشد دو پله ای کشورمان در تولید این فلز خبر داده 
اس��ت. در همین حال ایران همچنان بزرگ ترین تولید کننده فوالد خام در منطقه 

خاورمیانه معرفی شده است.
میزان تولید فوالد خام )ش��مش( ایران در ماه آگوست برابر با مرداد- شهریور به 
یک میلیون و 333 هزار تن رس��یدکه 3.1 درصد بیش��تر از رقم تولید ماه آگوست 

سال 2013 به شمار می آید.
در ای��ن گزارش چین با تولید 68.910 میلیون تن فوالد، بزرگ ترین تولیدکننده 
این کاالی اساسی در این ماه شناخته شده است.کل تولید فوالد جهان در آگوست 
2014 برابر با 134.9 میلیون تن تخمین زده شده است که نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذشته 1.4 درصد رشد را نش��ان می دهد. تولید فوالد جهان در ماه آگوست 

سال 2013 بیش از 133 میلیون تن بوده است.
از س��وی دیگر ژاپن با تولی��د 9.349 میلیون تن 
و آمری��کا با تولید 7.682 میلی��ون تن به ترتیب در 

رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
همچنین، 10 کش��ور نخست در تولید فوالد در 
ماه آگوس��ت به ترتیب، چین 68.910 میلیون تن، 
ژاپن 9.349، امریکا 7.682، هند 6.027، روس��یه 
6.169، کره جنوبی 5.285، آلمان 3.133، برزیل 
2.946، ترکیه 2.902 و اوکراین 1.767 هس��تند.

فرش دستباف نجات بخش کشور است
فرش توانس��ته به صورت سنتی نجات بخش کش��ور در زمان کاهش درآمد نفتی 
و ارزی باش��د. اس��حاق جهانگیری، معاون اول رییس جمه��ور در آیین آغاز به کار 
بیست و س��ومین نمایش��گاه فرش دس��تباف،  فرش را از جمله کاالهایی دانست که 
به صورت سنتی توانسته نجات بخش کشور در زمان کاهش درآمدهای  نفتی و ارزی 
باش��د و خاطرنش��ان کرد: فرش، بار فرهنگ، تمدن و تاریخ ایران را به دوش دارد، 

بنابراین باید  موانع پیش روی تولید و تجارت آن را برداریم. 
وی با اش��اره به تحریم فرش دس��تباف ایران از س��وی امریکا اظهار کرد: سابقه 
بداخالقی امریکایی ها در  اقتصاد ایران کم نیس��ت و هم اکنون نیز فرش دس��تباف 

به عنوان یکی از همین بداخالقی های تحریم شده است. 
جهانگی��ری، ب��ا تاکید ب��ر اعط��ای جوای��ز صادراتی گف��ت: اگر قرار اس��ت به 

صادرکنندگان جوایز صادراتی تعلق گیرد،  باید به فرش هم اعطا شود. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اش��اره به کم بودن از تبلیغات کمرنگ فرش 
دس��تباف در ش��بکه های بین المللی  گفت: با حمایت دولت تبلیغات گسترده فرش 

دستباف ایرانی در دنیا رونق می گیرد. 
محمدرضا نعمت زاده با ش��رکت در این مراس��م گفت: طراحی و نقشه های  فرش 
دس��تباف ایرانی در تمام دنیا زبانزد بوده و این امر نشانگر فرهنگ ویژه ای در بافت 

فرش های دستباف  ایرانی است که باید آنها را ارج نهاد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ابتکار و خالقیت نباید اصالت فرش 
دس��تباف را از بین ببرد،  افزود: در بازارهای خارجی حتی فرش های دس��تبافی که 
از س��وی سایر کشورها عرضه می شود به منظور اعتبار  فرش ایرانی با نام جمهوری 

اس��المی ایران عرضه می شود که به نظر می رسد این 
الگو بودن را باید حفظ و  صیانت کرد. 

وی تصریح کرد: دولت به ش��دت با تبلیغات گسترده 
فرش دس��تباف ایرانی در شبکه های تلویزیونی خارجی 
به  ویژه اروپا موافق است و آن را پیگیری می کند؛ این در 
شرایطی است که برخی کمپانی ها در دنیا کوچک ترین 
 محصوالت خود را نیز به نحو فزاینده ای تبلیغ می کنند، 
ب��ا این حال جای تبلیغات هنر- صنعت فرش ایرانی  در 

شبکه های تلویزیونی دنیا خالی است. 

سیدبهاءالدین حسینی هاشمی
کارشناس بانکی

عسل داداشلو



 71,726,30شاخص کل
40,50میزان تغییر
B 3,225,301,012ارزش بازار

B 722,623ارزش معامالت
M 260,085حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
7,53014,99پارسان
(11,99)3,792وامید

ارزشخریدنام کامل شرکت
17,13234,883 داروسازي  امین 
5,0947,281 داروسازي  کوثر

ارزشفروشنام کامل شرکت
4,9267,661 پارس  الكتريك 
19,3205,224 سیمان مازندران

درصد قیمتنام کامل شرکت
5,1827.98 ح . فوالد خراسان
48,7444 داروسازي زهراوی

درصدقیمتنام کامل شرکت
(4.18)3,346 ح . ايران  تاير
(3.96)3,781 ح . صبانور

ارزشحجمنام کامل شرکت
M15,424 B 22,709پارس خودرو
M18,161 B 22,314بانك صادرات

ارزشحجمنام کامل شرکت
B 75,07375,073تولید اتومبیل سايپا

M36,220 B 13,899ايران خودرو

تعدادقیمتنام کامل شرکت
6791542پارس خودرو
26061461ايران خودرو

P/Eقیمتنام کامل شرکت
20562056محورسازان ايران خودرو

32561628سايپا شیشه

P/Eقیمتنام کامل شرکت
11981,61سرمايه گذاری پرديس
11971,68ص. بازنشستگی بانك ها

پول و سرمایه4

ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
فص��ل  از  روز  نخس��تین  در 
پايی��ز با اقب��ال صنايعی چون 
داروي��ی و غذاي��ی و در عی��ن 
حال رونق نسبی در گروه های 
ساختمانی، ساخت محصوالت 
فل��زی، کانی ه��ای غیر فلزی و 
کاشی و سرامیك مواجه شد و 
درنهايت شاخص کل با رشدی 
واحد  ب��ه 71726  40واحدی 
رسید. روز گذش��ته همچنین 
در گروه ه��ای بانك��ی، فلزی و 
پتروشیمی ش��اهد افت بیشتر 
نماده��ا بوديم. آنچ��ه بیش از 
همه موجب آرامش نسبی بازار 
سهام در روزهای گذشته شده، 
س��ايه مذاکرات هسته ای است 
که از 19سپتامبر در نیويورک 
آغاز ش��ده و انتظ��ار می رود تا 
داشته  ادامه  هم  26س��پتامبر 
باش��د. حصول توافق هسته ای 
بیش از همه روی بازار س��هام 
پتانس��یل  ک��ه  گروه هاي��ی  و 
بنیادی به سبب رفع تحريم ها 
دارن��د، تاثیرگ��ذار خواهد بود. 
روز  ک��ه  داروي��ی  گ��روه  در 
قیمتی  بیشترين رشد  گذشته 
را تجرب��ه کردند، داروس��ازی 
ابوريحان،  داروسازی  زهراوی، 
اي��ران دارو،  داروس��ازی امین، 
خوراک دام پارس، درخش��ان 
تهران و کارخانج��ات تولیدی 
شیش��ه رازی با بیشترين رشد 
قیمت در ص��در معامالت قرار 
گرفتن��د. در مقاب��ل نمادهای 
زغال سنگ  ايران،  پس��ت بانك 
نگی��ن طب��س، کنتورس��ازی 
اي��ران، تولی��د م��واد اولی��ه و 
س��رماآفرين،  مصنوعی،  الیاف 
و خدمات  صناي��ع  گس��ترش 
کشاورزی و تولیدمحور خودرو 
با بیش��ترين کاهش قیمت در 
انته��ای ج��دول معامالت قرار 

گرفتند. 

پیش بینی بازدهی مثبت 
در ماه های پایانی سال

کارشناس  آقابزرگی،  فردين 
بازار س��رمايه با اشاره به اينكه 
اکنون نقطه جذابی برای ورود 
سرمايه گذاران به بورس است، 
گف��ت: در اين برهه حس��اس 
مصوبه ه��ای  و  اخب��ار  نباي��د 
منف��ی ب��ازار را دچ��ار ابهام و 
کند.  مردد  را  س��رمايه گذاران 
اي��ن مديرعامل کارگ��زاری با 
اشاره به اينكه P/E شرکت های 
بورسی طی 9ماهه ابتدای سال 
گذشته عدد 8 را نشان می داد، 
گفت: اين می��زان اکنون در 6 
ماهه ابتدای سال 93 کمتر از 
5 اس��ت و به لحاظ کارشناسی 
با عدد 4 هم محاسبه می شود. 
وی اف��زود: با توجه ب��ه اينكه 
ثابت  درآمد  به لحاظ  شرکت ها 
و میزان تولید و فروش مشكل 
خاص��ی ندارن��د و حتی برخی 

محدودي��ت آنها نیز برداش��ته 
ش��ده با ف��رض ع��دم نتیجه 
برون  م��رزی،  مناس��بات  در 
در  مثبت  بازده��ی  پیش بینی 
ماه های پايانی سال 93 وجود 

دارد. 

خوش بینی به روند 
مذاکرات هسته ای موجب 

رشد شاخص 
داود م�ی�رع�ب���ادی، ديگ��ر 
کارش��ناس ب��ازار س��رمايه نیز 
گفت: بازار س��هام مدت هاست 
فرص��ت خري��د را پی��ش روی 
خري��داران ق��رار داده اس��ت و 
کس��انی که می خواهند از بازار 
سرمايه س��ود کسب کنند بايد 
پیگیر خبرها باشند. وی افزود: 
رون��د مذاکرات  به  خوش بینی 
هس��ته ای در چند روز گذشته 
بر معامالت بازار س��هام اثرگذار 
بوده و موجب رش��د ش��اخص 

بورس ش��ده اس��ت. وی اضافه 
ک��رد: اقتصاد کش��ور و در پی 
بورس��ی  س��رمايه گذاران  آن 
رفته رفته شیش��ه  تا  امیدوارند 
تحريم ها ترک برداش��ته و روند 
بورس  دادوس��تدهای  مثب��ت 
دائمی شود. اين کارشناس بازار 
سرمايه افزود: با توجه به اينكه 
قیمت س��هام در حال حاضر به 
س��طوح جذابی رس��یده است، 
نكته  اين  بايد  س��رمايه گذاران 
را نی��ز مدنظر قرار دهند که در 
سهامی سرمايه گذاری کنند که 
نتیجه مثبت مذاکرات سیاسی 

بر آنها اثر بیشتری دارد.
 وی با اش��اره ب��ه اينكه بازار 
سهام مدت هاست فرصت خريد 
را پیش روی خريداران قرار داده 
گفت: کسانی که می خواهند از 
بازار س��رمايه سود کسب کنند 
بايد پیگیر خبرهای مختلف از 
اقتصاد کالن، سیاس��ت  جمله 

خارج��ی، مصوب��ات مجل��س، 
و  دول��ت  تصمیم گیری ه��ای 

مجامع شرکت ها باشند. 

وضعیت بازار سرمایه در 
فصل تابستان

بورس اوراق بهادار تهران در 
فصل تابستان با افت 3درصدی 
میانگین زي��ان 9,6 درصد را از 
ابتدای س��ال ثبت ک��رد. رکود 
حاک��م ب��ر اقتص��اد و ابهامات 
پرونده هس��ته ای  در  موج��ود 
باعث خروج نقدينگ��ی از بازار 
س��رمايه شد و ش��اخص کل از 
کانال 79 هزار واحد در ابتدای 
س��ال به کانال 71 هزار و 685 

واحد سقوط کرد.
 چنان ک��ه در ش��هريورماه از 
محدوده 73 هزار و 905 واحد 
2 ه��زار و 220 واح��د افت را 
به ثبت رس��اند. حجم و ارزش 
روز   23 در  س��هام  معام��الت 
معامالتی ش��هريورماه نس��بت 
ب��ه 19 روز معامالتی مردادماه 
کاهش پی��دا کرد و در مجموع 
10هزار و 642 میلیون سهم به 
ارزش 29 ه��زار و 916میلیارد 
ريال در اين م��اه مورد معامله 
ق��رار گرف��ت و ارزش و حجم 
س��هام معامله ش��ده به ترتیب 
4,5 و 6درصد افت کرد. دفعات 
معام��الت و تع��داد خريداران 
س��هام نس��بت ب��ه مردادماه با 
رش��د 10درصدی مواجه شد و 
در مجموع 275 هزار و 133نفر 
اقدام ب��ه دادوس��تد در بورس 
ته��ران کردند. در ش��هريورماه 
مش��ارکت  اوراق  معام��الت 
نیز رون��ق گرفت و نس��بت به 
مردادماه با رش��د 109درصدی 
مواجه ش��د و در اين ماه بیش 
از يك میلیون و 88 هزار برگه 
س��هم ب��ه ارزش ه��زار و 89 
میلیارد ريال از اين اوراق مورد 

معامله قرار گرفت. 

با رسیدن اخبار مثبت هسته ای

 بازار سرمایه از ریزش بازایستاد

نرخنامه

طال و ارز

بانک

شرکت ها

بورس کاال

نماگر بورس
افزایش 40 واحدی شاخص کل

در پايان معامالت روز سه شنبه بازار سهام که با نخستین 
روز پايیز همراه بود، شاخص کل بورس با افزايش 40 واحد 
به 71 هزار و 726 واحد رس��ید و عمده سهام شرکت ها از 
جمله سرمايه گذاری ها و صنعت دارو  بیشترين توجه بازار 
را به خود جلب کردند. در فرابورس هم شاخص با افزايش 
چهار واحدی به ارتفاع 820 واحد رسیدکه هلدينگ صنايع 
معدنی خاورمیانه، پتروشیمی جم، پتروشیمی مارون، نفت 

پاسارگاد و سبحان دارو بیشترين تاثیر مثبت را داشتند. 

طال در بازار جهانی ارزان شد
با در نظر داشتن روند صعودی 10 هفته پیاپی شاخص 
دالر، بازار ديگر فلزات ارزش��مند نیز تیره شد به طوری که 
نقره با حداقل قیمت در چهار س��ال گذش��ته و پالتین با 
کمترين قیمت از ماه دس��امبر تاکنون مبادله ش��د. بهای 
اونس ط��الی اس��پات ت��ا 1217.60 دالر اندکی افزايش 
داش��ت، اما همچنان به کمترين قیمت روز جمعه، يعنی 
1213.16 دالر ک��ه حداقل قیمت از اواي��ل ماه ژانويه به 
ش��مار می رود، فاصله چندانی ندارد. بهای پالتین پیش از 
افزايش اندک، اوايل روز گذش��ته به 1326.55 دالر، يعنی 

حداقل قیمت از 9 ماه گذشته تاکنون رسید. 

۲۹ بانک فهرست بنگاه های خود را 
به بانک مرکزی ارائه کردند 

حمید تهران فر، مع��اون نظارتی بانك مرکزی با بیان 
اينكه 29 بانك و موسسه مالی فهرست شرکت های خود 
را به بانك مرکزی ارائ��ه کرده اند، گفت: بانك ها حدود 
500 تا 600 ش��رکت دارند که بايد در يك زمان بندی 
مش��خص مازاد آن را بفروش��ند. تهرانفر افزود: براساس 
صورتحس��اب مالی حسابرسی ش��ده تا پايان سال مالی 
گذش��ته، ارزش بن��گاه داری بانك ه��ا 226 هزار و 600 
میلی��ارد توم��ان و در مجموع ح��دود 48 تا 49 درصد 
س��رمايه پايه بانك ها برآورد ش��ده است. معاون نظارتی 
بان��ك مرکزی تاکید کرد: بانك ه��ا حدود 500 تا 600 
ش��رکت دارند که بايد در يك زمان بندی مشخص مازاد 
آن را بفروش��ند. براساس دس��تورالعمل بانك مرکزی، 
بانك ها حداکثر می توانند معادل 40 درصد سرمايه پايه 

خود را صرف خريد بنگاه   و شرکت کنند. 

حداکثر نرخ کارمزد خرید 
با کارت اعتباری ۱۲0 تومان

ناصر حكیم��ی، مدي��رکل نظام ه��ای پرداخت بانك 
مرک��زی با بیان اينك��ه کارمزد خدم��ات الكترونیك به 
حساب ش��رکت های ارائه دهنده خدمات رفته و بانك ها 
هم باي��د 50 درصد هزينه را بپردازن��د، گفت: در هیچ 
جای دنیا برای خريدهای 10 س��نتی از کارت استفاده 
نمی کنن��د و اص��وال پ��ول نقد ب��رای خريده��ای خرد 
اس��ت. وی با بی��ان اينكه در صورتی ک��ه کارمزد خريد 
ب��ا کارت خوان ها دريافت ش��ود، بانك ها باز هم نیمی از 
هزينه تراکنش  را به شرکت های پی اس پی می پردازند، 
اظهار کرد: هزينه ای که برای هر تراکنش محاسبه شده 
بین 200 تا 250 تومان اس��ت، اما پیشنهاد ما با توجه 
به بررس��ی های میدانی انجام شده، حدود 50 درصد از 

هزينه ها در قالب کارمزد پوشش داده خواهد شد.
وی ب��ا بیان اينكه هزينه تراکن��ش  خريدهای خرد با 
خريدهای با ارقام باال فرقی نمی کند، گفت: به يقین نرخ 
کارمزد خريد از کارت خوان بیش��تر از نرخ 120 تومانی 
مانده گی��ری نخواهد ب��ود و حداکثر نرخ��ی که تعیین 

خواهد شد 120 تومان است. 

اخذ کارمزد از شهروندان
اقدامی تنبیهی

کاظم آيت اللهی، ريیس سازمان نظام صنفی رايانه ای 
کش��ور در واکنش به طرح اخذ کارمزد از شهروندان در 
ازای ارائ��ه خدمات بانك��داری الكترونیكی، اين طرح را 
اقدامی تنبیهی برای ش��هروندان در استفاده از اين نوع 

خدمات قلمداد کرد. 
وی ب��ا بی��ان اينك��ه ط��رح درياف��ت کارم��زد از 
پذيرندگان پايانه های فروش بدون مشورت با سازمان 
نظام صنفی رايانه ای کش��ور مطرح ش��ده است، اعالم 
کرد: در حال��ی که در تمام دنی��ا دولت ها برای رواج 
کاربرده��ای فن��اوری اطالعات در جامعه، تس��هیالت 
قائ��ل می ش��وند، ج��ای تعجب اس��ت ک��ه در ايران 
ش��اهد تصمیم هايی هستیم که اس��تفاده کنندگان از 
اي��ن فناوری در واقع تنبیه می ش��وند و ش��كل گیری 
شهروند ديجیتال به عنوان پیش نیاز اقتصاد ديجیتال 

به مخاطره افتاده و کند می ش��ود.

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین سهام معامله شده

P/E باالترین نسبت

P/E کمترین نسبت

سیدمحمد صدرالغروی

جیمی چوو
به دنیای شاخص ها وارد می شود

لوک��س  کفش ه��ای  تولیدکنن��ده  ش��رکت 
Jimmy Choo  س��هام خ��ود را در بورس لندن 
عرضه خواهد کرد. اين شرکت 700 میلیون پوندی 
که يكی از تولیدکنندگان کفش های به روز و لوکس 
اس��ت، تصمیم دارد س��هام خود را در بورس لندن 
به صورت عرضه اولیه ارائه کند. اين ش��رکت س��ال 
گذشته فروشی بالغ بر 281 میلیون پوند و درآمدی 

بالغ بر 47 میلیون پوند را به ثبت رسانده است.
اين شرکت بريتانیايی که مالك 
اصلی هلدينگ JAB است با تأيید 
اين خبر در س��ايت رسمی خود با 
انتشار بیانیه ای اظهار کرد: هدف 
اصلی جیمی چ��وو، افزايش توان 
شرکت برای توسعه اقتصادی است.

نرم افزار الین از عرضه اولیه 
انصراف داد

ش��رکت Naver Corp  کره جنوب��ی ارائه دهنده 
خدم��ات نرم افزار مخابراتی LINE که س��ابق بر اين 
درخصوص عرضه اولیه س��هام خ��ود در بورس توکیو 
و آمري��كا اعالم آمادگی کرده بود، طبق آخرين بیانیه 
شرکت اين عرضه را لغو کرد. بنابر آخرين آمار منتشر 
ش��ده، نرم افزار LINE در ح��ال حاضر 490 میلیون 
کاربر دارد و به نظر می رس��د عرضه اولیه اين شرکت 
9,9 بیلی��ون دالر ب��ه ارزش اين ش��رکت اضافه کند. 

اين ش��رکت 666 کارمن��د دارد و 
برنامه پیام رايگان خود را در سال 
2011 میالدی پس از زلزله شمال 
ژاپن که امكان دسترس��ی مردم را 
ب��ه يكديگر ناممكن س��اخته بود، 

راه اندازی کرد.

مردم خشمگین به بورس 
نیویورک حمله کردند

طرف��داران محیط زيس��ت در پ��ی اعت��راض ب��ه 
گ��رم ش��دن زمی��ن، در خیابان های وال اس��تريت 
نیويورک تجمع کرده و س��عی ب��ر محاصره بورس 
نیويورک داش��تند. اين عده از معترضان که بورس 
نیوي��ورک و صناي��ع ب��زرگ را عامل��ی ب��رای گرم 
ش��دن زمین می دانن��د، تصمیم داش��تند با تصرف 
ب��ورس نیوي��ورک از ورود کارمن��دان و کارکن��ان 
بورس نیوي��ورک جلوگی��ری کنند. اي��ن تجمع با 

 FloodWallstreet ش��عار 
پرچم هاي��ی مبنی ب��ر دخالت 
صناي��ع ب��زرگ در گرم ش��دن 
زمی��ن در دس��ت داش��تند و با 
نشستن در خیابان وال استريت، 

مانع تردد کارکنان شدند.

فروش خرید نوع ارز 

3179031820دالر امريكا

4112041180يورو

5188051970پوند انگلیس

86008700درهم امارات

1430014410لیر ترکیه

985010050رينگت مالزی

51505400يوآن چین

450600روپیه هند

2326دينار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال
فروشخریدعنوان

170,000  164,000  سكه يك گرمی
264,000  256,000  سكه ربع
464,500  459,500  سكه نیم

925,000  918,000  سكه طرح جديد
924,500  918,000  سكه بهار آزادی

94,700  92,800  طالی 18 عیار گرمی

افزایش قیمت دالر و سکه
صرافان بازار ارز و س��كه روز گذشته نرخ هر دالر امريكا 
را با 9 تومان رش��د و هر قطعه سكه تمام بهار آزادی طرح 
جديد را با هفت هزار و پانصد تومان افزايش تعیین کردند. 
ن��رخ هر يورو در بازار آزاد با 5 تومان افزايش و هر پوند نیز 
با 9 تومان رشد قیمت خورد. هر قطعه سكه طرح قديم با 
هفت هزار و پانصد تومان افزايش به خريداران عرضه ش��د. 
هر نیم س��كه نیز با سه هزار و پانصد تومان رشد و هر ربع 

سكه با هزار تومان کاهش قیمت گذاری شد. 
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محمد مهدی امینی، قائم مقام مديرعامل 
بورس کاالی ايران، تخصیص منابع و کشف 
بهینه قیمت را از مهم ترين دس��تاوردهای 
مصوبه اخیر دولت در خصوص قیمت گذاری 
کااله��ا در ب��ورس انرژی يا کاال دانس��ت و 
گفت: با س��از وکار جديد، دولت امكان يافته 
است بازارها را به دقت رصد و برای تنظیم و 
مديريت قیمت ها به نحو مقتضی عمل کند. 
وی افزود: با اين مصوبه، هرگونه کااليی که 
در بورس های کااليی خريدوفروش ش��وند، 
از برگ��زاری مناقصه و مزايده و تش��ريفات 
آن معافن��د که اين خود ب��ا توجه به حجم 
بزرگی که دولت در اقتصاد دارد، به کاهش 

هزينه های مبادالتی منجر خواهد شد. 
به گفته امینی، دستگاه های اجرايی بايد 
ظرف يك سال از تاريخ ابالغ اين تصويب نامه 
برای پذي��رش کاالهای مذک��ور در بورس 
مربوط اق��دام کنند. قائم مق��ام مديرعامل 
ب��ورس کاالی اي��ران در گفت وگو با س��نا 
س��از وکار اين اقدام را هم براساس آيین نامه 
معامالت دانست و تاکید کرد: شورای بورس، 
يك رکن رکین قانونی اس��ت ک��ه وزيران 
اقتصاد و صنعت، مع��دن و تجارت، ريیس 
کل بانك مرکزی، روس��ای ات��اق بازرگانی، 
دادس��تان کل کش��ور و ريی��س س��ازمان 
بورس و کارشناس��ان خبره در آن عضويت 
دارند. بنابراين اگر قرار اس��ت کشف قیمتی 
در بورس کاال انجام ش��ود، ب��ا آيین نامه ای 
انجام می شود که مجموعه ای از مقامات، آن 
را تصوي��ب و تايید کرده ان��د و ما هم تحت 
نظارت س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار اين 
کار را انجام می دهیم. وی س��پس با اش��اره 
به اقدام دول��ت در اجرای قانون هدفمندی 

يارانه ها گفت: دولت با س��از وکاری که برای 
اصالح قیم��ت حامل های انرژی دارد، وقتی 
با بازارهای متش��كل و سازمان يافته مواجه 
می شود، به خوبی می تواند موقعیت را رصد 
کند تا اگر به عن��وان مثال کااليی با کمبود 

مواجه باشد، اين کمبود را جبران کند. 
 قائ��م مقام مديرعامل بورس کاالی ايران 
همچنین با بیان اينكه اس��تفاده از ساز وکار 
کشف قیمت بورس کاال در حوزه محصوالت 
پتروشیمی توانسته است به تخصیص بهینه 
منابع منجر شود، افزود: اين الگو باعث شده 
که هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا 
طرفین منتفع ش��وند. امینی اظه��ار کرد: 
در ح��ال حاض��ر در محصوالت ف��والدی و 
پتروشیمی و پلیمری و برخی فرآورده های 
نفتی که البته مشخصا در بورس کاال مبادله 
می شود، عملكرد شفاف و مطلوبی داشته ايم 
و ب��ا اص��الح قیم��ت در اين بخ��ش، هم 
تولیدکنندگان توانسته اند محصوالت خود را 
بهتر بفروشند و هم اين کاالها بهتر به دست 

مصرف کنندگان رسیده است. 
 وی پیش��نهاد ک��رد: اي��ن پتانس��یل و 
ظرفیتی که وجود دارد، به س��اير کاالهايی 
ک��ه در اقتصاد ملی وجود دارد، تعمیم داده 
ش��ود. قائم مقام مديرعامل ب��ورس کاالی 
ايران افزود: طبیعتا تاکی��د دولت منجر به 
اين خواهد شد که ساير کاالها هم به سمت 
هیات پذيرش بیايند و هیات پذيرش مورد 
ب��ه مورد اينها را بررس��ی کند تا آنهايی که 
جنبه ه��ای مورد نظر را دارند در بورس کاال 
مبادله شود؛ به ويژه محصوالت کشاورزی که 
بازار فوق العاده گسترده ای دارد و می توان به 

تعمیق بیشتر بازار آن کمك کرد. 

بورس کاال
قائم مقام مدیرعامل بورس کاالی ایران خبر داد 

کاهش هزینه های مبادالتی با مصوبه اخیر دولت



5 تجارت و خدمات

از چن��د هفت��ه قبل ش��ایعه 
مس��دود کردن چند اپلیکیشن 
اجتماعی پرطرف��دار دوباره بر 
س��ر زبان ها افتاد  و دو روز قبل 
نامه مع��اون اول ق��وه قضاییه 
ب��ه وزارت ارتباط��ات مبنی بر 
فیلت��ر کردن س��ه اپلیکیش��ن 
وایبر، تانگ��و و واتس آپ، پایانی 
ش��د بر همه این ش��ایعه ها. در 
این نامه قوه قضایی��ه از وزارت 
ارتباطات خواس��ته بود تا ظرف 
مدت حداکثر یک ماه نسبت به 
فراهم آوری زمینه و بس��تر فنی 
مورد نیاز مسدودسازی و کنترل 
اطالعاتی موثر ش��بکه های یاد 
شده اقدام عاجل صورت پذیرد، 
در غیر این صورت قوه قضاییه در 
راستای وظایف ذاتی خود نسبت 
به مسدودس��ازی ش��بکه های 
اجتماع��ی دارای محت��وای 
مجرمانه اقدام مقتضی به عمل 
آورده و با متخلفان از دستورات 
قضایی در هر رده ای طبق قانون 

برخورد خواهد کرد.
غالمحس��ین محسنی اژه ای، 
معاون اول قوه قضاییه دلیل این 
امر را »انتشار گسترده محتوای 
مجرمانه و ارت��کاب انواع جرائم 
علیه عفت و اخالق اس��المی و 
امنیت عمومی و غیره به خصوص 
انتشار وسیع مطالب موهن علیه 
بنیان گ��ذار انق��الب اس��المی 
حضرت امام خمین��ی )ره(« در 
هفته های اخیر اعالم کرده است. 
س��بحانی فر،  رمضانعل��ی 
عض��و ناظ��ر مجلس ش��ورای 
اس��المی در کارگ��روه تعیی��ن 
مصادی��ق مجرمان��ه، درب��اره 
فیلت��ر اپلیکیش��ن های وایبر، 
تانگو و وات��س آپ در گفت و گو 
با »فرصت ام��روز« گف��ت: در 

حال حاضر بحثی وج��ود دارد 
تا فیلتر این نرم افزارها به صورت 
100 درص��د نباش��د و تنه��ا 
دسترسی به محتویاتی که مغایر 
با قانون اساس��ی است مسدود 

شود. 
 وی درباره علت مسدود سازی 
این سه اپلیکیش��ن اظهار کرد: 
این نرم افزار ها ب��ه دلیل مصالح 
اجتماعی، جلوگیری از آس��یب 
دیدن عف��ت عموم��ی و ترویج 
مطال��ب غیراخالق��ی فیلت��ر 

خواهند شد. 
س��بحانی فر درباره وضعیت 
طراح��ی اپلیکیش��ن بوم��ی 
گفت: در حال حاضر نخس��تین 
اپلیکیشن ساخت داخل عرضه 
شده است که کاربران می توانند 
 BisPhone این نرم افزار را که
ن��ام دارد به ص��ورت رای��گان از 
اینترنت دریافت و از آن استفاده 

کنند. 
وی درب��اره نام��ه اخی��ر 
قوه قضاییه به وزارت ارتباطات 
نیز اظهار ک��رد: این ی��ک نامه 
درخواس��تی ب��ود ک��ه در حال 
بررس��ی و کارهای کارشناسانه 

بوده و تاریخ دقیقی برای اجرای 
آن هنوز مشخص نشده است. 

این نماینده مجل��س با بیان 
اینکه فیلترین��گ واتس آپ به 
تصویب اعضای کارگروه تعیین 
مصادیق مجرمانه رسیده است، 
گفت: فیلترینگ این نرم افزار از 
گذشته مطرح بوده و به تصویب 
اعضای کارگروه رسیده است، اما 
دو ش��بکه تانگو و وایبر هیچ گاه 

مطرح نشده بودند.

فیلتر وایبر دانشجویان را 
محدود می کند

فرزین م��رادی، کارش��ناس 
ارتباطات درباره مسدود کردن 
ای��ن اپلیکیش��ن ها می گوی��د: 
در ح��ال حاض��ر دانش��جویان 
بسیاری هس��تند که با عضویت 
در گروه ه��ای علم��ی مختلف 
مطال��ب و دیدگاه های خود را با 
اس��تادان و هم دانشگاهی های 
خود ردوبدل می کنند که با فیلتر 
شدن این اپلیکیشن ها دسترسی 
این کاربران به محتویات علمی 

قطع می شود. 
این اس��تاد دانش��گاه افزود: 

تجرب��ه نش��ان داده ک��ه فیلتر 
کردن اپلیکیشن های اجتماعی 
بی فای��ده اس��ت و تنه��ا باعث 
می ش��ود تا کاربرانی که از این 
برنامه ه��ا اس��تفاده می کنند با 
مس��دود ش��دن آنها به راحتی 
جایگزینی برای آن پیدا کنند و 
به سرعت این نرم افزار ها فراگیر 
ش��ده و در اختیار کاربران قرار 

می گیرد. 
وی گف��ت: اگر ه��دف از این 
مسدود س��ازی جلوگی��ری از 
کارهای غیر اخالقی است به نظر 
من کس��انی که از این برنامه ها 
برای مقاصد شوم خود استفاده 
می کنن��د می توانند جایگزینی 
برای این اپلیکیش��ن ها هم پیدا 

کنند. 
حس��ین امامی، پژوهش��گر 
رس��انه های اجتماع��ی درباره 
جریان های تخریب و تمس��خر 
شخصیت ها، قومیت ها و بزرگان 
سیاسی کش��ور در نرم افزارهای 
ارتباطی مانن��د وایبر، می گوید: 
ساختن هجو و تمسخر قومیت ها 
و انتش��ار و توزی��ع آن از طریق 
تلفن همراه، ب��ا جریان اخیری 

که به اهان��ت به ب��زرگان نظام 
منجر شد، دو مس��ئله جداگانه 
است. تمس��خر قومیت ها ریشه 
در مسائل  جامعه شناسی دارد، 
ولی مسئله جدیدی که به انتشار 
طنزهایی در وایبر علیه بزرگان 
نظام منجر ش��د با هوش��یاری 
همی��ن کارب��ران ش��بکه های 
اجتماعی بعد از چند روز متوقف 

شد . 
وی ادامه داد: ظاهرا عده ای  به 
دنبال جمع آوری سند و مدرک 
برای سنگین تر ش��دن پرونده 
استیضاح برخی از وزرا هستند 
و از طرف��ی ب��ا ج��ار و جنجال 
رس��انه ای می خواهند فعالیت 
کاربران در شبکه های اجتماعی 
مج��ازی را سیاس��ی و مغایر با 
امنیت ملی نشان دهند تا بر این 
اس��اس این ابزاره��ای ارتباطی 
فیلتر شوند.  این استاد دانشگاه 
در تش��ریح علت اینکه برخی از 
کارب��ران نرم افزارهای ارتباطی 
پیامک های توهین و تخریب را 
بازنشر می دهند، گفت: اکثریت 
کاربران ش��بکه های اجتماعی 
فارسی زبان با گذشت یکی، دو 
روز از انتش��ار این پیام ها  با این 
مس��ئله هوش��مندانه برخورد 
کردند و خودشان مانع از انتشار 

محتواهای توهین آمیز شدند. 
یکی از اه��داف کس��انی که 
ایده اولیه تولی��د این هجوهای 
توهین آمیز به بزرگان سیاس��ی 
کشور را در ذهن دارند، تخریب 
ش��خصیت و کوچک کردن آنها 

نزد مردم است. 
اما در ماج��رای اخیر  عالوه بر 
آن ش��ک هایی  در م��ورد بهانه 
فیلترین��گ  ب��رای  س��ازی 
 ش��بکه های اجتماع��ی نی��ز 

بروز کرده است. 

از اولتیماتوم قوه قضاییه تا مسدود کردن سه اپلیکیشن اجتماعی

وایبر از فیلتر رد می شود؟ 
صادرات بیش از 14 میلیارد دالر کاال و 

خدمات مهندسی در 5 ماهه امسال
در پنج ماهه اول امس��ال صادرات کااله��ای غیرنفتی 
و خدمات فنی و مهندس��ی به ارزش 14 میلیارد و 360 
میلیون دالر رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل از 

لحاظ ارزشی 4 درصد رشد داشته است.
به گزارش ش��اتا، میزان کاالهای غیر نفتی صادراتی از 
لحاظ وزنی به 31 میلیون و 858 هزار تن رسید. براساس 
این گزارش، مهم ترین اقالم صادراتی شامل پروپان مایع 
ش��ده به ارزش 908 میلیون دالر، متانول به ارزش 717 
میلیون دالر، بوتان مایع شده به ارزش 662 میلیون دالر، 
قیر نفت به ارزش 520 میلی��ون دالر و پلی اتیلین گرید 

فیلم به ارزش 512 میلیون دالر بوده است.
این گزارش حاکی اس��ت، پنج بازار نخس��ت صادراتی 
کش��ور به ترتیب، چین با 3 میلیارد و 842 میلیون دالر، 
عراق با 2 میلیارد و 212 میلیون دالر، امارات متحده عربی 
با یک میلیارد 504 میلیون دالر، افغانستان با یک میلیارد 

و 78 میلیون دالر و هند با 884 میلیون دالر است.

رشد 54 درصدی صادرات کاال به 
عراق از منطقه آزاد اروند

ص��ادرات کاال از مرزتجاری ش��لمچه به کش��ور عراق 
همچنان رشد صعودی دارد.

به گزارش روابط عمومی منطقه آزاد اروند، س��یدعلی 
موس��وی، معاون اقتصادی و س��رمایه گذاری این منطقه 
گفت: در پنج ماهه اول س��ال جاری مبل��غ 208 میلیون 
دالر و با حجم 750 هزار تن کاال از مرز تجاری شلمچه این 

منطقه به کشور عراق صادر شده است. 
وی در مقایس��ه با صادرات 130 میلی��ون دالر و حجم 
327 هزار تنی صادرات در پنج ماهه اول س��ال گذش��ته 
افزود: این افزای��ش 128 درصدی در حجم و 54 درصدی 
در ارزش صادرات، نویدبخش رونق در تجارت و بازرگانی 

منطقه آزاد اروند است. 
سیدعلی موسوی، در پایان و در خصوص عمده کاالهای 
صادر ش��ده به کش��ور عراق گفت: مصالح س��اختمانی، 
میوه وتره بار، شیالت، لبنیات و مواد غذایی بیشترین حجم 

در صادرات را به خود اختصاص داده بودند. 

قاچاقچیان، رقیب ما در گمرکات 
کشور شده  اند

رییس کل گمرک ایران گفت: امروز رقیب ما در گمرک 
قاچاقچی است. 

مسعود کرباسیان، با اشاره به اینکه امروزه رقیب ما در 
گمرک قاچاقچی است، از حضور 24 سازمان در مرز و اخذ 
17 نوع عوارض از فعاالن اقتصادی انتقاد کرد و این گونه 
سیاس��ت ها را مانع اصلی تحقق سیاس��ت های تس��هیل 

تجارت و بهبود فضای کسب و کار در کشور دانست. 
به گزارش ایلنا، مسعود کرباس��یان در نخستین روز از 
هفته دفاع مقدس با حضور در جلس��ه شورای فرماندهی 
حوزه ها و پایگاه های بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
عملکرد گمرک را در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 

تشریح کرد. 
کرباس��یان در ادامه ب��ا انتقاد از برخ��ی اختالس های 
کالن در س��ال های اخیر اظهار کرد: ام��روز ما در گمرک 
بنا را بر ارائه تسهیالت به مردم گذاشتیم و فرمایش های 
مقام معظم رهبری در مورد اقتص��اد مقاومتی به همین 

موضوع و مسائل مرتبط با توسعه اقتصادی اشاره دارد. 
وی س��پس به تش��ریح عملک��رد گم��رک در اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخت و با اشاره به اینکه 
گمرک در این مدت در دو بخش روان س��ازی تشریفات 
گمرک��ی و پرداخت حق��وق ورودی تس��هیالتی را برای 
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی فراهم آورده است، تاکید 
کرد: راه اندازی سیس��تم اظهار از راه دور، ایجاد سرویس 
ارزیابی تک پنجره ای، انتش��ار ارزش ه��ای پایه کاالهای 
وارداتی و صادراتی و ایجاد س��رویس ارزیابی ویژه را برای 
واحدهای تولیدی از جمله تس��هیالت گم��رک در انجام 

تشریفات گمرکی بوده است. 
کرباسیان به ایجاد تسهیالت در پرداخت حقوق ورودی 
هم اش��اره و اظهار کرد: ترخیص کاال با اخذ ضمانت نامه 
بانکی و ترخیص نس��یه قطعات و مواد اولیه از مهم ترین 
برنامه های گمرک ایران برای تسهیل در پرداخت حقوق 

ورودی تولید کنندگان بوده است. 

محدودیت واردات برنج در فصل 
برداشت در حال اجراست

وزیر جهادکشاورزی 
گفت: در ح��ال حاضر 
و همزم��ان ب��ا فص��ل 
برداش��ت، محدودیت 
واردات برنج ب��ا تعرفه 
باالی 40 درصد در حال 
اجراست که همین امر 
موجب توازن در واردات این محصول پرمصرف به کشور 
در سال جاری شده است.  به گزارش ایرنا، محمود حجتی 
افزود: ممنوعیت واردات برنج نداریم، اما برای حمایت از 
تولیدکنندگان و شالیکاران، محدودیت واردات برنج را در 
فصل برداشت در دستور کار قرار داده ایم. با افزایش تعرفه 
واردات برنج هم اکنون به ت��وازن واردات در این محصول 
رسیده ایم و این در حالی اس��ت که طی سال های اخیر با 
واردات بی رویه این محصول مواجه بودیم. برای برقراری 
توازن در واردات برنج در فصل های خارج از برداشت این 
محصول نیز قرار اس��ت تعرفه باالی 20 درص��د را برای 
واردکنندگان این محصول اعمال کنی��م.  حجتی افزود: 
معتقدم تولید برنج ما باید منحصر به ش��مال کشور باشد 
و نباید جز برنج، محصول دیگری را در استان های گیالن 
و مازندران تولید کنی��م. باتوجه به محدودیت منابع آبی، 
کشت برنج در مناطق دیگر کشور به صالح نیست و برای 
کمک به کشاورزان این مناطق باید کشت های جایگزین 
معرفی کنیم.  ب��ه گفته وزیر جهادکش��اورزی، با معرفی 
کشت های دیگر باید بتوانیم منفعت کش��اورزان را که تا 
چندی پیش برن��ج تولید می کردند ب��ا تولید محصوالت 
با ارزش اقتصادی باالتر و مصرف آب کمتر، تامین کنیم. 

 راه اندازی سایت خانه  مسافر 
در روز جهانی جهانگردی

مس��عود س��لطانی فر، معاون رییس جمه��ور و رییس 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری با 
تشریح برنامه های روز جهانی جهانگردی گفت: 5 مهرماه 
بازدید از موزه ها و کاخ موزه ها برای عم��وم مردم رایگان 
است، همچنین به مناسبت روز جهانی جهانگردی سایت 

خانه مسافر راه اندازی می شود. 
به گزارش میراث آریا، سلطانی فر افزود: در سالروز، روز 
جهانی جهانگردی، 5 مهر ماه در سراسر جهان برنامه هایی 
متناس��ب با این روز برگزار می ش��ود که در همین راستا 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم 
برنامه هایی با محوریت گردش��گری تدارک دیده اس��ت. 
مراسم گرامی داش��ت روز جهانی گردش��گری روز شنبه 
5 مهرماه با حضور تمامی دست اندرکاران و فعاالن حوزه 
گردشگری کشور، بخش خصوصی و تشکل های مردم نهاد 
در سالن اجالس سران کشورهای اسالمی برگزار می شود. 
رییس سازمان میراث فرهنگی همچنین به راه اندازی 
سایت خانه  مس��افر در روز جهانی جهانگردی اشاره کرد 
و گف��ت: راه اندازی این س��ایت یک حرک��ت مثبت برای 
ساماندهی اماکن شخصی اس��ت که در ایام پیک سفر با 
استقبال مسافران و گردشگران مواجه می شود، این اقدام 
برای نخستین بار انجام شده و افرادی که قصد اسکان در 
اماکنی غیر از هتل ها را دارن��د می توانند با مراجعه به این 
سایت از اطالعات اماکن شخصی قابل اسکان مطلع شوند. 
با راه اندازی س��ایت خانه مس��افر این اماکن تحت نظارت 
معاونت گردش��گری قرار می گیرد و نحوه ارائه خدمات و 

امنیت این اماکن کنترل می شود. 
وی با اعالم خبر امکان بازدید رایگان موزه ها و کاخ موزه های 
سراس��ر کش��ور برای عموم مردم به مناس��بت روز جهانی 
جهانگ��ردی تصری��ح ک��رد: مجموعه هتل های ش��رکت 
سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی از تاریخ 5 تا 12 مهرماه 

به صورت نیم بها در اختیار مردم و مسافران قرار می گیرد. 

به مناسبت هفته گردشگری ارائه می شود؛ 
تخفیف ویژه 50 درصدی در گروه 
هتل های ایرانگردی و جهانگردی

مدیرعام��ل ش��رکت س��رمایه گذاری ایرانگ��ردی و 
جهانگردی اعالم کرد: به مناسبت هفته گردشگری تمام 
مهمانان در گ��روه هتل های این مجموع��ه از 50 درصد 

تخفیف ویژه اقامت بهره مند می شوند. 
به گزارش ایسنا، محسن قریب، مدیرعامل این شرکت 
اعالم کرد: هزینه اقامت گردشگران و مسافرانی که از 5 تا 
12 مهرماه در هتل های این مجموعه اقامت داشته باشند، 

به صورت نیم بها محاسبه می شود. 
او ه��دف از ارائ��ه این تس��هیالت را همس��و ب��ودن با 
سیاس��ت های س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری برای آسان س��ازی و همگانی کردن سفر تمام 
اقش��ار جامعه و توس��عه گردش��گری داخلی دانست و از 
آمادگی این مجموعه برای ارائه چنین تسهیالتی در ایام و 

مناسبت های مختلف سال خبر داد. 

ارس؛ مقصد همیشگی گردشگران
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد ارس در س��ومین جلسه ش��ورای توسعه گردشگری 
ارس گفت: باتوج��ه به آب و هوای معت��دل و جاذبه های 
گردش��گری متع��دد در ارس، میزبان��ی از خی��ل عظیم 

گردشگران در فصل پاییز هم ادامه خواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی، 
بهرام سرمس��ت، با اش��اره به لزوم آمادگی برای میزبانی 
از گردش��گران و عالقه مندان، افزود: آب و هوای معتدل 
در ارس مزی��ت و فرصتی کم نظیر برای توس��عه صنعت 
گردشگری است و الزمه بهبود وضعیت این صنعت، ارائه 

خدمات استاندارد در مراکز موجود است.
وی ضمن تقدیر از اعضای ش��ورای توسعه گردشگری 
منطقه آزاد ارس و هتلداران و رستوران داران برای اجرای 
قابل قبول برنامه های تعطیالت تابس��تانی، رفع س��ریع 
ضعف ها و تامین امکانات رفاهی گردش��گران را در مراکز 
پرتردد ضروری دانس��ت و گفت: ارائه خدمات مناس��ب 

رفاهی و تفریحی الزمه رونق صنعت گردشگری است.
حسن فدائی شجاعی، رییس شورای اسالمی شهر جلفا، 
در سومین جلسه شورای گردشگری ارس بر لزوم توجه به 
آموزش نیروهای انسانی مراکز خدماتی تاکید کرد و گفت: 
آموزش، اصل مهم توسعه صنعت توریسم در کشورهای 

توسعه یافته است.
در ادام��ه این جلس��ه، م��واردی همچون رف��ع برخی 
مشکالت تابلوهای راهنمای درون شهری و بین شهری، 
کنترل قیمت کاالها در مجتمع های تجاری، توجه به جاده 
مرند - جلفا و مبادی تونل های مسیر سیه رود و مباحث 
مختلف دیگر به لحاظ آمادگی برای میزبانی شایس��ته از 

گردشگران، بررسی و تصمیم گیری شد.

برگزاری نمایشگاه بین المللی 
مخابرات و اطالع رسانی

پانزدهمین نمایشگاه 
بین الملل��ی مخابرات و 
از  اطالع رس����ان�ی 
مهرم��اه   17 14 ت��ا 
س��ال ج��اری در محل 
دائمی نمایش��گاه های 

بین المللی تهران برگزار می شود. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت، این 
نمایشگاه در فضایی به وسعت 14680 متر مربع مشتمل 
بر 14219 متر مربع فضای سرپوشیده داخلی و 461 متر 
مربع فضای سرپوش��یده خارجی با حضور 203 شرکت 
داخلی و 61 شرکت خارجی از کشورهای امارات متحده 
عربی، انگلیس، آلمان، تایوان، ژاپن، لهستان، هندوستان، 
اس��لوونی، اتریش، ایتالیا، ترکیه، جمهوری چک، چین، 
ژاپن و مالزی برگزار خواهد شد. مشارکت کنندگان در این 
رویداد به مدت چهار روز محصوالت خود را در زمینه انواع 
سیستم ها، تجهیزات و سرویس های مخابراتی و ارتباطات 

به معرض نمایش خواهند گذاشت. 

گردشگری 

مناطق آزاد

نمایشگاه 

صادرات

گمرک 

واردات 

خبر
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محمد ممتازپور 

مهم ترین رویکرد سازمان بیمه 
سالمت کاهش پرداخت از جیب 
بیمه ش��دگان و ارتقای بسته پایه 
بیمه س��المت همگانی با توجه به 
سیاست های دولت تدبیر و امید در 

نظام سالمت است. 
انوش��یروان محس��نی بندپی، 
مدیر عامل سازمان بیمه سالمت 
با اعالم این مطلب اف��زود: دولت 
یازدهم توجه ویژه ای به س��المت 
مردم دارد و کاهش م��رگ و میر 
کودکان، افزایش امید به زندگی و 

کاهش مرگ و می��ر مادران باردار 
از دس��تاوردهای اجرای این طرح 

بیمه ای بوده است. 
محس��نی بند پی یادآور ش��د: 
فراگیر نب��ودن پوش��ش بیمه ای 
و پرداخ��ت مبالغ��ی س��نگین از 
جیب مردم ب��رای درمان از جمله 
کاستی هایی محسوب می شود که 
پیش تر در این حوزه وجود داشت، 
اما اکن��ون دولت با اج��رای طرح 
بیمه سالمت ایرانیان، مسئولیت 
و هزینه سنگین این امر را برعهده 

گرفته است. 
ئ��ه  را وی ارتق��ای کیفی��ت ا
خدم��ات ب��ه م��ردم را از جمله 
مهم تری��ن مزای��ای ای��ن طرح 
عن��وان و تصری��ح ک��رد: قبل از 
روی کارآم��دن دول��ت تدبی��ر 
می��د، دفترچه ه��ای بیم��ه  و ا
روزبه روز کمرنگ تر، بی هویت تر 
م��ا  ا بی ارزش ت��ر می ش��د؛  و 
رییس جمه��وری ب��ا رویک��رد 
س��المت محورانه ب��رای افزایش 
خدمات به مردم پیش��قدم ش��د.  

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت 
ایران ادامه داد: دولت شرایطی را 
فراهم کرده ک��ه خرید به موقع و 
پرداخت به موق��ع را بین خریدار 
و ارائه دهنده خدم��ت مهیا کند 
و تاکنون تمام��ی مطالبات ما به 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی تقریبا 
به روز شده و بین خریدار خدمت 
و ارائه دهن��ده خدم��ت تعامل و 

هماهنگی وجود دارد. 
وی تعداد افراد تحت پوش��ش 
بیم��ه جامع س��المت در گیالن 

را ی��ک میلی��ون و 570 هزار نفر 
عنوان کرد و افزود: شناس��ایی، 
قبت��ی  خودمرا و  لگ��ری  غربا
ظرفیت خوبی اس��ت ت��ا بتوانیم 
ش��رایطی را فراه��م کنی��م که 
قبل از بیماری، با پیش��گیری و 
شناس��ایی به موقع آن، ش��رایط 
درم��ان بیم��اران را تس��هیل و 
روان تر کنیم. در تالش��یم تا در 
برنامه ششم توس��عه و همچنین 
الیحه بودجه 94، شرایط بهتری 
را در حوزه سالمت فراهم کنیم. 

میزان حق بیمه جهانی در س��ال گذشته 
با 0.9 درصد افزایش ب��ه 4.9تریلیون دالر 
رسیده است. همچنین این امیدواری وجود 
دارد که این روند در س��ال 2014 نیز ادامه 

داشته باشد. 
به نقل از الیو اینشورنس، میزان حق بیمه 
اتکایی و صنعت بیمه جهان در طول س��ال 

گذشته رشد خوبی داشته است. 
طبق گزارش موسس��ه »آئ��ون بنفیلد« 
میزان ح��ق بیمه در تمامی مدت در س��ال 
2013 رشد داشته است و بخش های مانند 
اموال و تصادفات، عمر و درمان در این زمینه 
پیش��تاز بوده اند. به طور کل می توان گفت 
که میزان حق بیمه جهانی در سال گذشته 
با 0.9 درصد افزایش ب��ه 4.9 تریلیون دالر 
رسیده است. همچنین این امیدواری وجود 

دارد که این روند در س��ال 2014 نیز ادامه 
داشته باشد. 

در این گزارش آمده اس��ت که در بخش 
اموال و تصادفات میزان ح��ق بیمه به طور 
میانگین 3.5 درصد افزایش داش��ته است، 
این میزان برای بیمه عمر دو  درصد گزارش 
ش��ده اس��ت، اما انتظار می رود این روند در 
سال جاری شتاب بیشتری را تجربه کند. در 
این میان بخش بیمه درمان رشد شدیدتری 
داش��ته اس��ت تا جایی که میزان حق بیمه 
ثبت شده در این بخش با 4.5 درصد رشد به 

3.3 تریلیون دالر بالغ شده است. 
»آئ��ون بنفیل��د« تاکی��د می کن��د ک��ه 
فرصت ه��ای بی ش��ماری در صنع��ت بیمه 
در تمامی بازاره��ای جهانی وج��ود دارد و 
بیمه گران ه��ر لحظه با اطالع��ات جدیدی 

مواجه می شوند. 
طبق گزارش های منتش��ر شده، صنعت 
بیمه جهان، با رشدی حدود 10درصدی از 
سال 1950 به توسعه خود ادامه داده که از 
رشد اقتصادی میانگین کشورها به طور قابل 

مالحظه ای فزونی دارد. 
میزان حق بیمه دریافتی صنعت بیمه عمر 
از حدود 2. 1 درصد تولی��د ناخالص داخلی 
جه��ان در س��ال 1984 ب��ه 4.2  درصد در 
سال 1996 و به 4.41 درصد در سال 2007 
افزایش یافته است. در سال 2008 حق بیمه 
س��رانه جهان 634 دالر بوده در حالی که از 
این میزان 370 دالر آن مربوط به بیمه عمر 
و مابقی 264 دالر آن ب��ه بقیه فعالیت های 

بیمه ای غیر بیمه عمر مربوط می شود. 
در همین حال »آئون بنفیلد« پیش بینی 

می کند که رش��د میزان حق بیمه در بخش 
اموال و تصادفات ادامه پیدا می کند به ویژه 
از زمانی ک��ه بیم��ه اتومبیل به بخش��ی از 
نگرانی ها تبدیل شده اس��ت. بیمه اتومبیل 
در حال حاضر بخش بزرگی از بیمه اموال و 
تصادفات را در بر می گیرد و حدود 47 درصد 
از حق بیمه مستقیم را در این بخش به خود 

اختصاص می دهد. 
امری��کا همچن��ان  انتظ��ار م��ی رود 
بزرگ ترین بازار این بخ��ش در جهان باقی 
بمان��د؛ این کش��ور در حال حاض��ر حدود 
37 درصد ب��ازار بیمه ام��وال و تصادفات را 
به خود اختصاص داده اس��ت. چی��ن نیز با 
پیش��ی گرفتن از ژاپن در این بخش عنوان 
 دومی��ن ب��ازار ب��زرگ جه��ان را تصاحب 

کرده است. 

ارتقای بسته پایه بیمه همگانی از سرلوحه برنامه های سازمان بیمه سالمت

میزان حق بیمه جهانی به 4.9تریلیون دالر رسید

فضا برای ایجاد شرکت های
دانش بنیان در کشور فراهم است

با وجود نیروهای جوان و متخصص در کشور فضا برای ایجاد شرکت ها ی دانش بنیان در 
کشور فراهم است، اما نیازمند بستر سازی فنی و حقوقی هستیم. دکتر محمد خوانساری در 
گفت وگو با مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار کرد: 
ایجاد پلتفرم و سکوهای نرم افزاری برای ایجاد اشتغال دانش بنیان یک ضرورت انکارنا پذیر 
است و بس��تر های فنی برای ایجاد این مهم را فراهم می آورد. رییس پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوری اطالعات با بیان اینکه نباید از ایجاد بس��ترهای  حقوقی برای ایجاد شرکت های 
دانش بنیان غافل بمانیم، تصریح کرد: اگر در کشور سرمایه گذاری هدفمند انجام دهیم و 
بسترهای مناسب را برای مشارکت عموم جوانان فرهیخته و فارغ التحصیالن کشور فراهم 
کنیم، نتایج خوبی را در حوزه توسعه فناوری و ایجاد اش��تغال در کشور به دست خواهیم 
آورد. وی همچنین ایجاد بستر های آسان را برای ایجاد شرکت های دانش بنیان بسیار مهم 
خواند و گفت: هم اکن��ون از مهم ترین ماموریت های این پژوهش��گاه می توان به برنامه ها و 
سیاست گذاری پژوهشی به سمت اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که در 
همین راستا تبادل و تعامل با مراکز علمی و دانشگاه ها را در دستور کار داریم. خوانساری در 
پایان گفت: پاسخگویی به نیازهای پژوهشی وزارت ارتباطات از دیگر وظایف این پژوهشگاه 
است که برای رسیدن به این هدف بسترسازی الزم را برای استفاده از جذب نخبگان در قالب 

هیأت علمی و پژوهشگران در داخل و خارج از کشور در برنامه کاری قرار داده ایم.

بررسی جهت گیری های اقتصادی برنامه ششم توسعه 
کشور در کمیسیون صنعت اتاق  ساری

کمیسیون صنعت و معدن اتاق ساری با حضور نماینده مردم بابل در مجلس، رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، معاون دادگستری استان، رییس و جمعی از 
اعضای هیات نمایندگان اتاق چگونگی جهت گیری های اقتصادی برنامه ششم توسعه 

کشور را بررسی کرد. 
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، غالمرضا عشریه رییس اتاق ساری از توجه رییس 
کل دادگستری اس��تان در حمایت از تولید و صدور دستور عدم برخورد با تولیدکننده 
بدون اطالع دادگستری قدردانی کرد و گفت: »جامعه کار و تولید خواستار نگاه جدی 

مجلس به حوزه صنعت است.«
وی با بی��ان اینکه تاکن��ون لوایح تصویب��ی مجلس خروجی مناس��بی در خصوص 
مش��کالت بانکی تولیدکنندگان در برنامه های اجرایی که دولت مس��ئول اجرای آن 
است، نداشته است، افزود: »برای رهایی صنعت از مشکالت موجود باید طرح هایی که 

در مجلس تصویب می شود، الزامات اجرایی پیدا کند.«
عشریه ابراز امیدواری کرد، طرح جامع خروج از رکود پیشنهادی اتاق که به صورت 
کارشناسانه تنظیم شده، در صحن علنی مجلس شورای اسالمی مورد توجه قرار گرفته 
و با حمایت نمایندگان مجلس به تصویب برسد تا مشکالت سرمایه گذاران واقعی حل 

شود و شاهد شکوفایی اقتصاد در کشور باشیم. 
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تجربه شکس��ت خورده مسکن 
مه��ر مس��ئوالن را وا داش��ت 
ک��ه اقش��ار مختل��ف م��ردم را 
تفکیک ش��ده از هم و به صورت 
تخصص��ی خان��ه دار کنن��د. هر 
چند کلن��گ نخس��تین برنامه 
مسکنی وزارت راه و شهرسازی 
برای اقش��ار می��ان درآمدی به 
زمین خورد، اما اولویت دولت با 
خانه دار کردن دهک های ضعیف 
جامعه اس��ت، دهک��ی که حتی 
قدرت خرید برخی از واحدهای 
ارزان مس��کن مهر را هم ندارد.  
»مسکن امید« هدیه روز کارگر 
علی ربیعی، وزیر تع��اون، کار و 
رفاه اجتماعی به کارگران و بیمه 
ش��دگان تامین اجتماع��ی بود. 
وعده ای که قرار است کارگرانی با 
حداقل حقوق ممکن را خانه دار 
کن��د. وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی مدعی اس��ت، مسکن 
امید هر چند مانند مس��کن مهر 
به اقش��ار کم درآم��د اختصاص 
دارد، اما قرار نیست تکرار تجربه 
تلخ و شکست خورده مسکن مهر 
باش��د.  س��ه طرح جامع مسکن  
اجتماعی، صن��دوق پس انداز و 
صن��دوق زمین و س��اختمان از 
طرح های وزارت راه و شهرسازی 
برای رفع دغدغه مس��کن مردم 
اس��ت، دغدغ��ه ای که از س��بد 
خانوار مردم س��هم 40 درصدی 
دارد. از بین این س��ه طرح تنها 
طرح مسکن اجتماعی که هنوز 
جزییات آن اعالم نش��ده اس��ت 
به اقش��ار کم درآم��د اختصاص 
دارد و از ای��ن رو وزارت تع��اون، 
کار و رفاه اجتماعی برنامه ای جدا 
از وزارت راه و شهرس��ازی برای 
خان��ه دار کردن کارکن��ان خود 
در نظ��ر گرفته اس��ت، برنامه ای 
 که طبق آن پیش بینی می شود، 
س��ه تا ش��ش میلیون کارگر را 

خانه دار کند. 

کلنگ مسکن امید سال 
آینده به زمین می خورد 

بیش از هشت ماه از اعالم طرح 

مس��کن امید می گذرد؛ در این 
مدت تمرکز وزارت تعاون، کار 
و رف��اه اجتماع��ی روی تدوین 
اساس��نامه این طرح بوده، زیرا 
ای��ن وزارتخانه مدعی اس��ت، 
قرار نیست مس��کن امید شبیه 
به مسکن مهر باشد و این طرح 
نیاز ب��ه مطالعات وس��یع تری 
دارد. فرام��رز توفیقی، مش��اور 
نماین��دگان  مجم��ع  عال��ی 
 کارگران ای��ران در گفت وگو با 
»فرصت امروز« درباره وضعیت 
طرح مس��کن امید گف��ت: در 
حال حاضر تمرکز روی تدوین 
اساس��نامه طرح مس��کن امید 
اس��ت و قطعا تدوین اساسنامه 
تا پایان س��ال به اتمام می رسد. 
وی ادام��ه داد: با اتم��ام تدوین 
اساسنامه، پیش بینی می کنیم، 
کلنگ نخستین سایت مسکن 
امید در ش��ش ماه اول سال 94 
به زمین بخورد و طرح وارد فاز 

عملیاتی شود. 

مسکن امید قرار نیست در 
حاشیه باشد 

یکی از انتقادهای بجایی که به 
مس��کن مهر وارد می شود این 
است، خانه هایی که در حاشیه 
شهر هس��تند و هیچ دسترسی  

ب��رای آن تعریف نش��ده، برای 
مردم به صرفه نیس��ت. در حال 
حاضر هیچ کدام از س��ایت های 
مسکن مهر در تهران نه پردیس 
و نه پرند مجهز به زیرس��اخت 
حمل و نقلی نیس��تند و این دور 
ب��ودن از مرکز ش��هر در حالی 
که تنها راه دسترس��ی به شهر 
تاکس��ی اس��ت، زندگی در این 
غیر اقتص��ادی  را  س��ایت ها 
می کند. این نکته ای است که در 
ساخت مسکن امید در اولویت 

قرار گرفته است. 
توفیقی با بیان اینکه مهم ترین 
نکته در ساخت مس��کن امید، 
جانمایی آن است، گفت: به هیچ 
وجه اش��تباهی که در مس��کن 
مهر اتفاق افتاد را دوباره تجربه 
نمی کنی��م و قطع��ا جانمای��ی 
سایت مسکن امید در محدوده 
مرکز ش��هر ی��ا نزدی��ک به آن 

خواهد بود. 
وی تاکید کرد: نکت��ه مهم این 
اس��ت که اگر خانه کارگران در 
حاشیه شهر باش��د باید هزینه 
گزافی برای رفت و آمد به مرکز 
ش��هر و محل کار خود بپردازند 
که با در نظر گرفتن این هزینه ها 
زندگ��ی در خانه اج��اره ای در 
مرکز شهر به صرفه تر از زندگی 

در خانه شخصی در حاشیه شهر 
می ش��ود، بنابراین بر س��اخت 
مس��کن امی��د در مرکز ش��هر 
تاکید داری��م و معتقدیم کارگر 
نبای��د هزینه  زی��ادی از حقوق 
خود را بابت حمل و نقل بپردازد. 

امکان پرداخت اقساط 
را برای کارگران ایجاد 

می کنیم
طبق گفته ربیعی این طرح سه تا 
شش میلیون کارگر را خانه دار 
می کند اما از آنجایی که بسیاری 
از کارگران فصلی هس��تند باید 
دید توان پرداخت اقساط خرید 
مسکن امید را دارند؟ زیرا عرضه 
مسکن مهر نشان داد، اقشار کم 
درآمد قدرت پرداخت اقس��اط 
حداقل س��ه میلیون تومانی را 
در بازه زمانی هر سه تا چهار ماه 
ندارند. حال باید دید با توجه به 
اینکه قش��ر بزرگی از کارگران 
فصلی هستند و کارگران ثابت 
هم حقوق ماهانه 700 تا 800 
هزار تومانی دارند، وزارت تعاون 
چگونه می خواه��د کارگران را 

خانه دار کند. 
مشاور عالی مجمع نمایندگان 
کارگران ای��ران با بی��ان اینکه 
قطعا هم��ه کارگ��ران با حقوق 

700 هزار توم��ان قدرت خرید 
واحده��ای مس��کن امی��د را 
خواهند داشت، گفت: دو بانک 
تعاون و رفاه متعل��ق به وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
امکان پرداخت اقس��اط را برای 
کارگ��ران فراه��م خواهد کرد، 
ع��الوه ب��ر کمک ه��ای بانکی، 
تعاونی ه��ا با تش��کیل صندوق 
بخشی از کار را به عهده خواهند 
گرفت و در نهایت ای��ن قول را 
می دهیم ک��ه هر کارگ��ری با 
حداقل میزان حقوق به شرطی 
که بیمه ش��ده س��ازمان تامین 
اجتماع��ی باش��د، از عه��ده 

پرداخت اقساط برمی آید. 

اولویت با بازنشسته ها 
است 

براس��اس جزیی��ات به دس��ت 
آم��ده از ط��رح اولیه مس��کن 
امید، اولویت ب��ا خانه دار کردن 
بازنشسته ها و مستمری بگیران 
سازمان تامین اجتماعی است. 
توفیق��ی در ای��ن ب��اره گفت: 
در ط��رح اولی��ه اولوی��ت را با 
خانه دار کردن بازنشس��ته ها و 
مس��تمری بگیران فاقد مسکن 
گذاشته ایم. قطعا تمام کارگران 
خانه اولی در این طرح خانه دار 
می ش��وند، ام��ا در مرحله اول 
اولویت با کس��انی اس��ت که پا 
به سن گذاش��ته اند و با دغدغه 
نداشتن خانه در این سن و سال 
دست وپنجه نرم می کنند.  وی 
درباره متراژ خانه ها طرح مسکن 
امید افزود: متراژ خانه براساس 
تعداد اف��راد خانواده ها در نظر 
گرفت��ه می ش��ود. در این طرح 
خانه ها یک خواب��ه، دو خوابه و 
سه خوابه هس��تند که احتماال 
خانه های ی��ک خوابه ش��امل 
زوج های جوان و س��ه خوابه ها 
ب��ه خانواده ه��ای پرجمعیت تر 

اختصاص می یابد. 
توفیق��ی گفت:طرح مس��کن 
امید به جز تهران در ش��هرهای 
اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز 

به اجرا خواهد رسید. 

کلنگ طرح خانه دار کردن کارگران در 6 ماه اول سال آینده به زمین می خورد 

کارگران زیر سقف »مسکن امید«
246 طرح نیمه تمام تا پایان سال تکمیل 

و به بهره برداری می رسد
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری 
از وجود دوهزار و 906 طرح نیمه تمام در کشور خبر داد 
و گفت: با برنامه ریزی های انجام ش��ده درصدد هس��تیم 
246 طرح از این تعداد تا پایان سال به بهره برداری برسد. 
به گ��زارش ایرنا، محمدباقر نوبخت اظه��ار کرد: زمانی 
که دولت تدبیر و امید س��رکار آمد با انبوهی از پروژه های 
نیمه کاره روبه رو بود و به همین دلی��ل تصمیم گرفت به 
جای کلنگ زنی های جدید به فکر اتم��ام و بهره برداری 

از آنها بیفتد. 
وی خاطرنشان کرد: در سفرهای استانی رییس جمهور 
نیز مشاهده می ش��ود که کلنگ زنی های بی هدف انجام 
نمی گیرد و عمدتا پروژه های خوبی به افتتاح و بهره برداری 

می رسد تا مردم بتوانند از وجود آنها استفاده کنند. 
نوبخت یادآور شد: اعتبارات دولت به اندازه ای است که 
اگر بخواهد به تمامی پروژه ها اعتبار تزریق کند به شکل 
قطره چکانی این امر امکان پذیر خواهد بود و درد زیادی 
را دوا نمی کند، به همین دلیل تصمیم گرفته شد، اولویت 
با پروژه هایی باشد که از پیشرفت 80 درصدی برخوردار 
هستند که هرچه سریع تر افتتاح و به بهره برداری برسند. 
معاون برنامه ریزی رییس جمهوری یادآور شد: درصدد 
هستیم که در  سال جاری و سال آینده عمده پروژه هایی 
را که از پیشرفت فیزیکی مناس��ب برخوردار بوده اند، به 
مرحله بهره برداری برس��ند تا مردم بتوانند از وجود آنها 

برخوردار شوند. 
وی همچنین از تخصیص اعتب��ار 100 درصدی برای 
طرح های عمرانی اس��تان های مختلف کش��ور خبر داد و 
گفت: این اعتب��ارات به صورت کامل به تمامی اس��تان ها 

پرداخت شده است. 
نوبخت، همچنین از آمادگ��ی تخصیص 100 درصدی 
اعتبارات برای طرح های آموزش و پرورش استان کرمانشاه 
که تا پایان سال جاری قابلیت افتتاح و بهره برداری داشته 

باشند، خبر داد. 

تعرفه ترانزیت 5 برابر می شود؟ 
مدیر کل ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری 
گفت: سیاست دولت تسهیل ش��رایط ترانزیت است و به 
یقین مصوبات جدید در حوزه تعرفه ها نیز همین سیاست 

را پیگیری می کند. 
به گزارش ایس��نا، محمدجواد عطرچیان با بیان اینکه 
هنوز نرخ قطعی تعرفه های جدید هنوز اعمال نشده است، 
اظهار کرد: دولت نسبت به ش��رایط ترانزیت تحلیل های 
همه جانبه ای دارد  و به یقین هر تصمیمی، ناظر بر همین 
تحلیل ها است، با توجه به جایگاه جغرافیایی ایران، کشور 
ما توان باالیی ب��رای ایفای نقش در این ح��وزه دارد و به 

یقین درمصوبات جدید این موضوع لحاظ خواهد شد. 
وی اف��زود:  هر کامیونی ک��ه از مرزه��ای خارجی وارد 
ایران شده و مقصدی خارج از کش��ور دارد، موظف است 
در ازای رفت و آمد در جاده های کشور تعرفه ای را پرداخت 
کند و این هزینه باید با توجه به ش��رایط واقعی اقتصادی 

تعریف شود. 
عطرچیان، درباره نرخ جدید تعرفه ترانزیت بین المللی 
گفت: برای نرخ جدید، 100 ری��ال در تن- کیلومتر ارائه 

شده است. 
 در حالی پیش��نهاد تصوی��ب نرخ 100 ری��ال برای هر 
تن – کیلومتر ارائه ش��ده که نرخ فعلی 20 ریال اس��ت و 
مشخص نیس��ت با توجه به تاکید دولت برلزوم گسترش 
نقش ایران در ترانزیت منطقه ، آیا این افزایش پنج برابری 

تاثیر منفی خواهد داشت یا خیر. 

حضور تایدواتر در بندر شهید رجایی 
تکذیب شد

تایدواتر در هیچ ترمینال و هیچ بخش��ی از بندر شهید 
رجایی فعال نیست، مس��ئوالن دولت قبل باید پاسخگو 
باش��ند که چ��را تایدواتر با وجود پیوس��تن به فهرس��ت 

تحریم ها از فعالیت در بندر شهید رجایی کنار نرفت. 
معاون امور بندری س��ازمان بنادر و دریانوردی با بیان 
اینکه حضور تایدوات��ر در بندر ش��هید رجایی را تکذیب 
می کنم، گفت: تایدواتر در هیچ ترمینال و هیچ بخشی از 

بندر شهید رجایی فعال نیست. 
به گزارش ایلنا، علی جهاندیده با بیان اینکه تایدواتر پس 
از اتمام قراردادش با س��ازمان بنادر از بندر شهید رجایی 
خارج شد، اظهار کرد: در حال حاضر دو شرکت سینا و بتا 
به جای تایدوات��ر به عنوان اپراتور در بندر ش��هید رجایی 
مشغول کار هستند که موعد اتمام قرارداد این دو شرکت 

هم تا پایان سال است. 
وی ادامه داد: اگ��ر تایدواتر در بندر حضور داش��ت که 
کشتی های ش��رکت های ایتالیایی و کشتی های ون ها در 
این بندر پهلو نمی گرفتند و هر کسی را که ادعایی مبنی 
بر اینکه تایدواتر در بندر شهید رجایی فعال است داشته 

باشد، ادعای قابل قبول و درستی نیست. 
جهاندیده افزود: قرارداد دو اپراتور سینا  و بتا برای حضور 
در بندر شهید رجایی یک ساله است و مناقصه تعیین بندر 
شهید رجایی را تا پایان س��ال برگزار می کنیم. مسئوالن 
دولت قبل باید پاسخگو باش��ند که چرا تایدواتر با وجود 
پیوس��تن به فهرس��ت تحریم ها از فعالیت در بندر شهید 

رجایی کنار نرفت. 

هزینه تصادفات برابر با 4.5 درصد 
تولید ناخالص داخلی است

مدیرعام��ل جمعیت طرف��داران ایمنی  راه ه��ا با بیان 
اینک��ه فرمولی ک��ه وزارت راه و شهرس��ازی و پلیس راه 
برای تعیین عام��ل و مقصر تصادفات عن��وان می کنند، 
نادرس��ت و منسوخ ش��ده اس��ت، گفت: هیچ جای دنیا 
چنی��ن فرمولی که عامل انس��انی 70 درص��د  تصادفات 
جاده ای را به خ��ود اختص��اص می دهد، وج��ود ندارد.  
به گزارش ایلنا، بهروز غروی با اش��اره ب��ه اینکه فرمول 
عامل انس��انی، س��هم 70 درصدی در تصادف��ات دارد و 
30 درصد مابقی بین جاده و خودرو تقس��یم می ش��ود، 
گفت: از این فرمول در هیچ کش��وری س��ابقه ای وجود 
ن��دارد و درصدها کامال نادرس��ت هس��تند.  مدیرعامل 
جمعیت طرف��داران ایمن��ی  راه ها با اش��اره ب��ه هزینه 
تصادفات جاده ای در کشور افزود: در حال حاضر، هزینه 
 تصادفات ج��اده ای برابر ب��ا 4.5 درصد تولی��د ناخالص 

داخل کشور است. 

زیرساخت پهلوگیری کشتی های 
بزرگ در بندر چابهار فراهم شد

معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی از فراهم 
شدن زیرس��اخت های پهلودهی به کشتی های بزرگ در 
بندر چابهار خبر داد و گفت:  بر این اساس تا دو هفته دیگر 
یک فروند کشتی بزرگ غالت با ظرفیت 50 هزار تن وارد 

بندر چابهار می شود. 
به گزارش تسنیم، علی جهاندیده، اظهار کرد: با توجه به 
برنامه ریزی انجام شده و الیروبی بندر چابهار، پهلوگیری 
کش��تی های بزرگ تا ظرفیت 80 هزار ت��ن در این بندر 

فراهم شد. 
وی از ورود و پهلودهی به یک فروند کشتی بزرگ غالت 
با ظرفیت 50 هزار تن تا یکی دو هفت��ه آینده خبر داد و 
تصریح کرد: تجهیزات بندر چابهار به حدی رس��یده که 
زیرساخت های پهلوگیری کشتی های تا ظرفیت 80 هزار 

تن در این بندر فراهم شده است. 
معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به 
اینکه افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر چابهار قیمت 
تمام ش��ده کاال را برای استان های ش��رقی کشور کاهش 
خواهد داد، افزود: قیمت تمام ش��ده کاال برای استان های 
خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان با افزایش 
ظرفیت بندر چابهار کاهش چش��مگیری خواهد داشت، 
ضمن آنکه این کار )الیروبی و افزایش ظرفیت پهلودهی 
بندر چابهار( در توسعه محور شرق و ترانزیت کشورهای 

شرقی خیلی موثر خواهد بود. 

معاون بنیاد مسکن از تحویل بالغ بر 
50 هزار واحد مسکن مهر خبر داد

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی ایران 
گفت: تا پایان امسال بیش از 50 هزار واحد مسکن مهر، در 

شهرهای زیر 25 هزار نفر به بهره برداری می رسد. 
به گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد مس��کن جواد 
حق ش��ناس با بیان آنکه 350 هزار واحد مسکن مهر در 
ش��هرهای زیر 25 هزار نفر توس��ط بنیاد مسکن در حال 
ساخت است، گفت: از این تعداد تاکنون 270 هزار واحد 

به متقاضیان تحویل شده است. 
وی اظهار کرد: هم اکنون 80 هزار واحد در دست ساخت 
اس��ت که بیش از 50 هزار واحد از آنها تا پایان س��ال به 

متقاضیان تحویل خواهد شد. 
معاون مسکن ش��هری بنیاد مسکن تصریح کرد: عالوه 
بر آن، هفت هزار واحد نیز توس��ط بنیاد مسکن  در حال 
احداث است که این پروژه ها از س��ال گذشته آغاز شده و 

امسال نیز به پایان می رسد. 
حق شناس با اشاره به تامین خدمات زیربنایی واحدهای 
مسکن ش��هری توس��ط بنیاد مس��کن گفت: متاسفانه 
واحدهای مسکن مهر برخالف واحدهای مسکن شهری به 
دلیل نداشتن خدمات زیربنایی قابل بهره برداری نیستند. 

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان: 

توسعه کشتیرانی ساحلی موجب 
تقویت ناوگان ملی می شود

مدیرکل بن��ادر و دریان��وردی هرمزگان ب��ا اعالم این 
مطلب که 88 درصد کاالی حمل ش��ده از بندر ش��هید 
رجایی به داخل کش��ور از طریق جاده جابه جا می ش��ود، 
گفت: باید تدابیری اندیشیده شود تا جابه جایی بخشی از 
این محموله ها از خش��کی به دریا منتقل شده و از طریق 
توسعه کشتیرانی ساحلی زمینه رونق بنادر دیگر جنوب 

کشور نیز فراهم شود.
ابراهیم ایدنی اضافه کرد: توس��عه کش��تیرانی ساحلی 
عالوه بر اینکه باعث کاهش ترافیک جاده ای، اس��تهالک 
راه ه��ا و آلودگی ه��وا می ش��ود، تقویت ن��اوگان ملی را 
نیز در پ��ی خواهد داش��ت و با بهره گیری از ش��ناورهای 
خارج از س��رویس موجود در لنگرگاه، در زمینه توس��عه 
بخش ترانشیب می توانیم شاهد تحولی اساسی باشیم. وی 
افزود: بحث استفاده از ظرفیت های ریلی در بنادر تجاری 
کش��ور به ویژه بندر ش��هید رجایی از جمله دغدغه های 
مهم مسئوالن عالی نظام محس��وب می شود که جلسات 
متعددی نیز در این باره در بنادر کشور از جمله بندر شهید 

رجایی برگزار شده است.

10دستگاه از واگن های باری لبه بلند 
به شرکت توکا ریل تحویل شد

مدیر کارخانه واگن پارس اراک از تحویل 10 دس��تگاه 
از واگن های باری لبه بلند به شرکت توکا ریل خبر داد.

امید هزاره با بیان اینکه هر واگن ب��اری لبه بلند تولید 
ش��ده در این ش��رکت توانایی حمل 105 تن انواع مواد 
معدنی را دارد، تصریح کرد: حجم قرار داد منعقدشده این 
شرکت با توکا ریل 800 میلیارد ریال است که قرار شده 
در  این قرارداد شرکت واگن پارس 400 دستگاه واگن لبه 
بلند را به منظور حمل و جابه جایی مواد معدنی ساخته و 

تحویل شرکت توکا ریل دهد.
مدیر کارخانه واگن پارس اراک گف��ت: این واگن ها از 
جمله واگن های باری شش محوره است که در  دو مرحله 

ساخته و تحویل شرکت توکا ریل خواهد شد.

افزایش ترافیک هوایی 
درفرودگاه های امارات

ترافیک هوایی در فرودگاه های امارات متحده عربی در  
هشت ماه گذش��ته میالدی بیش از 51.3 درصد افزایش 
یافت.  به گزارش ایسنا، مرکز آمار و تحقیقات فرودگاه های 
امارات در گزارش��ی اعالم کرد، میزان ترافیک هوایی در 
فرودگاه های امارات در هشت ماه گذشته میالدی بیش از 
51.3 درصد افزایش یافته و بیش از 64 میلیون و 400هزار 
مسافر در هشت ماه گذشته میالدی از فرودگاه های امارات 
جابه جا ش��دند.  طبق این گزارش، در هشت ماه گذشته 
بیش از 46 میلیون و 550 هزار مس��افر از فرودگاه دوبی 
که بیش از 72.2 درصد از کل مس��افران جابه جا شده در 

فرودگاه های امارات را به خود اختصاص داد
همچنین بیش از دو میلیون و 200 هزار مسافر در این 
مدت از فرودگاه ابوظبی و بیش از یک میلیون و 550 هزار 

مسافر از فرودگاه شارجه در  این مدت جابه جا شدند. 

عمران

خبر استانی

بین الملل

خبر

نرخنامه

نما
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نازیال مهدیانی

قیمت در کارخانه )تومان( وزن هر کیسه )کیلوگرم( موارد استفاده تولید کننده نوع محصول

1300 40 مخصوص گچ و خاک و سفیدکاری سپید گچ ساوه بلور گچ ساوه

1800 30 مخصوص پرداخت و ساخت دکور گچ سمنان سوپر گچ میکرونیزه

1700 40 مخصوص سفیدکاری سپید گچ ساوه گچ ساوه طالیی

1420 32 مخصوص سفیدکاری سپید گچ ساوه گچ ساوه طالیی

150 40 گچ و خاک گچ سمنان گچ سفید کاری

3675 40  مخصوص سطوح بتنی و سیمان
و فوم

سپید گچ ساوه گچ گیپتون

3000 40  مخصوص سطوح بتنی و سیمان
و فوم

سنگر گچ ساوه گچ گیپتون

1500 40 مخصوص سفید کاری گچ سمنان گچ و خاک ماندگار

گچ بری ها تلفیقی از هنر و فن که چند س��الی بود، از معماری داخلی و نمای خانه ها حذف 
شده بودند، این روزها دوباره مورد پسند انبوه سازها قرار گرفته است.گفته می شود در افزایش 

نرخ مصالح ساختمانی، گچ کمترین درصد افزایش را داشت. در جدول زیر قیمت انواع گچ در 
بازار که بیشترین استفاده در نمای خانه را دارد، آمده است.

ساخت استادیوم جام جهانی 2022 با معماری و طراحی زاها هدید از اواخر سال 2014 
شروع خواهد شد. این استادیوم 40هزار  نفر ظرفیت دارد و شکل کلی آن الهام گرفته از یک 
قایق ماهیگیری محلی عرب است. یکی از مهم ترین جنبه های طراحی این استادیوم شامل 

یک ردیف مدوالر دوم از جنس چوب است که بعد از اتمام بازی ها جمع آوری خواهد شد 
و به کشورهای در حال گسترش حمل می شود. طرح زاها هدید یکی از شش طرحی است 

که برای استادیوم جام جهانی 2022 قطر ارائه شده است. 
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حجتی، در دومین گردهمایی مدیران کشاورزی: 

باید بدانیم که آب نداریم

افزایش 5 تا 20 درصدی 
بارش ها با باروری ابرها

رییس موسس��ه تحقیقات آب گفت: ب��اروری ابرها در 
ایران موجب افزایش پنج تا 20 درصدی بارش در مناطق 

اجرای طرح می شود.
به گزارش ایرنا، مرتضی افتخاری با بیان اینکه در سال 
آبی جاری بحث باروری ابرها به صورت جدی در ایران اجرا 
خواهد شد، اظهار کرد: امسال استان هایی در برنامه قرار 
گرفته اند که مطالعه امکان سنجی بارورسازی در آن اتفاق 
افتاده باشد یا آنکه مبتنی بر اطالعات موجود و کامل بتوان 
این کار را انجام داد؛ در غیر این صورت اجرای بارور سازی 

نمی تواند موثر باشد.
وی از اس��تان های اصفه��ان، کرمان، ف��ارس، یزد، 
آذربایج��ان ش��رقی و غرب��ی، چهارمحال وبختی��اری، 
کهگیلویه وبویراحم��د، ته��ران، گی��الن، مازن��دران و 
گلستان برای اجرای طرح نام برد و افزود: روش باروری 
به لح��اظ هزینه های اس��تحصال آب از تم��ام روش ها 
مقرون به صرفه تر است و در بیش��ترین حد خود قیمت 
تمام ش��ده هر مترمکعب آب 60 تومان برآورد ش��ده؛ 
درحالی که در روش ه��ای دیگر تا دو ه��زار تومان نیز 

هزینه انجام می شود.
وی ادامه داد: مق��دار مجاز غلظت نقره در آب ش��رب 
50 میکروگرم در هر لیتر اس��ت. این مواد سال هاس��ت 
که در ب��اروری ابرها در همه جهان اس��تفاده می ش��ود و 
بیشترین مقدار گزارش شده نقره در آب شش برابر کمتر 
از حدمجاز اس��ت، از این رو این مقدار نمی تواند تهدیدی 

برای محیط زیست باشد.
وی با اش��اره به لزوم افزایش امکانات فنی کشور برای 
توسعه طرح بارورسازی ابرها، افزود: در زمان حاضر برای 
انجام بارور س��ازی به روش هوایی فقط دو فروند هواپیما 
در اختیار مرکز بارورس��ازی ابرهاس��ت درحالی که طبق 
اس��تاندارد و با توجه به گس��تره جغرافیایی ایران به  پنج 

فروند نیاز است.

اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت 
کشاورزی در هفته آینده 

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکش��اورزی 
گفت: نرخ خری��د تضمینی محصوالت کش��اورزی هفته 

آینده توسط دولت تصویب و اعالم خواهد شد. 
به گ��زارش ایرنا، عبدالمهدی بخش��نده در حاش��یه 
دومی��ن گردهمایی سراس��ری مدی��ران وزارت جهاد 
کشاورزی برای سال زراعی 94 - 93، افزود: طبق قانون 
باید نرخ خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی تا پایان 
شهریورماه جاری از سوی دولت تصویب و اعالم می شد 
که این مهم به دلیل س��فر رییس جمه��ور به نیویورک 

به تاخیر افتاد. 
وی تصریح کرد: تاکید دولت ب��رای اعالم به موقع نرخ 
خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در راستای حمایت 
از کشاورزان و تولیدکنندگان این بخش است، بنابراین با 
بازگش��ت رییس جمهور و تصویب آن در دولت در اسرع 
وقت نرخ تضمینی محصوالت کشاورزی برای سال زراعی 

94 - 93 اعالم خواهد شد. 

چای ایرانی قابلیت صادرات ندارد

درحالی که چای به عنوان یکی از محصوالت مورد نیاز 
روس ها به ایران اعالم شده بود، رییس سازمان چای گفت: 
با توجه به تولید اندک چای نسبت به نیاز داخلی آن، این 

محصول قابلیت صادرات را ندارد.
به گزارش ایسنا، چای یکی از 60 محصولی است که 
از سوی مقامات روسیه به ایران به عنوان نیازمندی های 
غذایی و کش��اورزی این کش��ور ارس��ال ش��ده اما این 
محصول مانند برخ��ی دیگر از محصوالت کش��اورزی 
مورد نی��از روس ها، تولی��د چندانی در ای��ران ندارد و 
به عنوان محصوالت وارداتی به ش��مار می رود. همچنان 
این ابهام وجود دارد که ایران چگونه می تواند محصولی 
را که خود به آن نیازمند است و وارد می کند به روسیه 

صادر کند.
علی مح��رر، رییس س��ازمان چای در این ب��اره گفت: 
س��االنه 14 هزار تن چای خشک در کشور تولید می شود 
درحالی که میزان و نیاز مصرف داخل��ی این محصول به 
بی��ش از 100 هزار تن می رس��د؛ بنابراین ص��ادرات این 

محصول در این شرایط جایگاهی ندارد.
گرچه ای��ران از نظر پتانس��یل تولید داخل��ی توانایی 
ص��ادرات چای به روس��یه را ن��دارد اما به گفته عیس��ی 
کالنت��ری، دبیر کل خانه کش��اورز می ت��وان محصوالت 
کش��اورزی را که تولید چندانی در داخل ندارند از طریق 

صادرات مجدد برای روس ها تامین کرد.

گزارشی از وضعیت خرید تضمینی کلزا
ضرر 300میلیارد ریالی 
سازمان تعاون روستایی

یکی از نخس��تین اقدام های محم��ود حجتی در دولت 
یازدهم و پ��س از گرفتن رأی اعتم��اد و انتصاب برخی از 
مدیران در پست های کلیدی وزارتخانه، اعالم نرخ خرید 

تضمینی محصوالت کشاورزی بود. 
به گزارش فودپرس، بررس��ی اجمال��ی وضعیت تولید 
محصوالت کشاورزی به خصوص در یک دهه اخیر حاکی 
از آن است که هرچند دولت س��عی داشته با افزایش نرخ 
خری��د تضمینی محصوالت کش��اورزی ضمن حمایت از 
تولیدات کشاورزی، به نوعی کشاورزان را ترغیب به کاشت 
محصوالت مورد نظر کند اما واردات حدود 6میلیون تن 
گندم پس از خودکفایی در اوایل دهه 80 خورش��یدی و 
همچنین کاهش تولید کلزا از س��ال 85 تاکنون باوجود 
افزایش چش��مگیر قیمت های این محص��والت می تواند 
گواهی بر شکست سیاست افزایش قیمت خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی به بهانه حمایت از کشاورزان باشد. 

ب��ا روی کارآمدن دول��ت یازدهم و بازگش��ت برخی از 
مدیران خوش��نام و باس��ابقه به وزارت جهاد کشاورزی، 
توسعه کش��ت دانه های روغنی دوباره کلید خورد تا این 
بار و در فرصت پیش روی طرح 10س��اله توس��عه کشت 
دانه ه��ای روغنی با اصالحات��ی اجرایی ش��ود. اما به نظر 
می رسد شتابزدگی و نداشتن اطالعات درست و دقیق از 
بخش کش��اورزی و وضعیت بازار محصوالت کشاورزی و 
به ویژه دانه های روغنی باعث شد مدیران جهاد کشاورزی 
در اقدام��ی تعجب برانگیز قیمت خری��د تضمینی کلزا را 
90درصد افزایش دهن��د تا کلزای 1000 تومانی س��ال 
92 در س��ال 93 به قیم��ت 1900 تومان از کش��اورزان 

خریداری شود. 

باری که بر دوش تعاون روستایی افتاد
اعالم قیمت 1900تومانی برای کلزای 93 در شرایطی 
که قیمت روغ��ن و کنجاله از ثبات نس��بی برخوردار بود 
با بهت و حیرت کارشناسان بخش کش��اورزی و مدیران 
صنعت روغن کشی همراه ش��د، زیرا محاسبات اقتصادی 
از غیر واقع��ی ب��ودن قیمت کل��زا و در نتیج��ه بی میلی 
کارخانجات روغن کشی به خرید دانه کلزا حکایت داشت 
تا اینکه وزارت جهاد کش��اورزی مجبور ش��د س��ازمان 
مرکزی تعاون روس��تایی را مکلف کند کلزای س��ال 93 
را با قیمت نه چندان عادالنه 1900 تومان از کش��اورزان 

خریداری کند. 
بنابر اعالم سازمان تعاون روستایی حدود 100 هزار 
تن کلزا در س��ال 93 ب��ا قیمت کیلوی��ی1900 تومان 
از کش��اورزان خریداری ش��ده که به دلیل عدم تمایل 
کارخانجات روغن کش��ی، س��ازمان تعاون روس��تایی 
مجبور ش��د ضمن خرید دانه کلزا، در ق��راردادی دانه 
کلزا را به صورت کارمزدی به کارخانجات روغن کش��ی 
ارسال کند تا از فاسد ش��دن دانه ها جلوگیری کرده و 
با فروش روغن خام و کنجاله راهی برای بازگشت پول 

خود باز یابد. 

 خلف وعده کارخانجات روغن نباتی 
و روغن خامی که مشتری ندارد

پس از آنکه وزیر جهاد کش��اورزی در اردیبهشت ماه 
س��ال جاری به واردکنن��دگان روغن هش��دار داده بود 
که با دولت هماهنگ باش��ند وگرنه طب��ق قانون با آنها 
برخورد می ش��ود محم��د قبل��ه، دبیر انجم��ن صنفی 
صنای��ع روغن نباتی ای��ران ب��ه نمایندگ��ی از صنعت 
روغن نباتی قول داد تا کارخانج��ات روغن نباتی روغن 
خام اس��تحصال ش��ده از دانه های داخلی را به قیمت 

مناس��ب خریداری کنند. 
این اظهارات دبیر انجم��ن صنفی صنایع روغن نباتی 
اما چندی بعد به فراموش��ی سپرده ش��د و کارخانجات 
روغن نباتی ب��ا خلف وعده خود تنها ح��دود هفت هزار 
تن از روغن خام اس��تحصالی کلزای امسال را با قیمتی 
حدود 3200تومان خریداری کردند تا تعاون روستایی 
مجبور ش��ود برای ف��روش 29.5هزار ت��ن روغن خام 
کلزا که روی دس��تش باق��ی مانده ب��رای پنجمین بار 
در اواخر ش��هریور در یکی از روزنامه ه��ا آگهی مزایده 
فروش روغن خام کلزای خود را منتش��ر کند تا ش��اید 
بتواند این ب��ار الاقل روغن خود را به به��ای پایین تری 

به فروش برس��اند. 
 

 بی تدبیری وزارت جهاد کشاورزی 
و زیان تحمیلی به تعاون روستایی

اع��الم قیم��ت خری��د تضمین��ی کل��زا ب��ا افزایش 
90درصدی نسبت به س��ال گذش��ته عمال خرید دانه 
کلزا را برای بخش خصوصی غیر اقتصادی کرد به طوری 
که کارخانج��ات روغن کش��ی دیگر تمایل��ی به خرید 
مس��تقیم دانه از کش��اورزان نداش��تند و بارها و بارها 
خواستار وضع تعرفه روی کنجاله و روغن خام وارداتی 
به منظور حمایت از توس��عه کش��ت دانه های روغنی و 
احیای صنعت ورشکسته روغن کش��ی شدند تا وزارت 
جهاد کشاورزی مجبور نش��ود برای حل مشکل خرید 
دانه کل��زا تعاون روس��تایی را وارد چرخ��ه خرید دانه 
کند. اما متاس��فانه فش��ارهای مختلف بر وزارت جهاد 
کش��اورزی مان��ع از تصمیم مس��تقل و ش��جاعانه این 
وزارتخانه درخصوص وضع تعرفه روی کنجاله و روغن 
خام وارداتی شد تا با یک حس��اب سرانگشتی مشخص 
شود با توجه به هزینه های خرید دانه، هزینه های تبعی 
و حمل، هزینه های مالی و کارمزد روغن کش��ی زیانی 
حدود 300میلیارد ریال به س��ازمان تعاون روس��تایی 

تحمیل شده است. 
ضرر و زیانی که در هیچ کجای بودجه س��ال 93 محلی 
برای جبران آن پیش بینی نش��ده و معلوم نیست مدیران 
سازمان تعاون روس��تایی و وزارت جهاد کشاورزی برای 

جبران آن چه خواهند کرد. 

گزارش اخبار
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مولود غالمی

با آغ��از س��ال زراع��ی جدید 
دومی��ن گردهمای��ی مدی��ران 
کش��اورزی با حضور وزیر جهاد 
کشاورزی، جمعی از معاونان وی 
و مدیران و روس��ای سازمان های 
جه��اد کش��اورزی اس��تان ها و 
شهرس��تان های سراس��ر کشور 
دی��روز در تهران برگزار ش��د. در 
این گردهمایی سراسری برخی 
از مدیران و معاونان گزارش��ی از 
عملکرد یک سال گذشته خود را 
در زمینه کشاورزی و زراعت اعالم 
کردند، همچنین عباس رجایی، 
رییس کمیس��یون کش��اورزی 
مجلس، نیز در ای��ن گردهمایی 
حضور یافت و به بی��ان دیدگاه ها 
و برخی چالش های کش��اورزی 
پرداخت و در پایان محمود حجتی، 
وزیر جهاد کشاورزی، سخنرانی 
کرد و در این آیین از کش��اورزان 

نمونه کشوری تقدیر شد. 

بی مهری دولت به تولیدات 
کشاورزی 

ریی��س  رجای��ی،  عب��اس 
کمیسیون کش��اورزی مجلس، 
بخش کشاورزی را بسیار بزرگ و 
با اهمیت در اقتصاد کشور برشمرد 
و با انتقاد از برخی برنامه های دولت 
تصریح کرد: شوربختانه دولت به 
بخش تولید در کشاورزی عنایتی 
ندارد و در قانون خروج از رکود در 
کمیسیون مشترک بحث تولیدات 
کش��اورزی اصال مطرح نشد. این 
موضوع در کمیسیون کشاورزی 
مجلس مورد بررسی قرار گرفت 
و ب��ه دولت پیش��نهادهایی ارائه 
شد و قرار اس��ت تولید ات بخش 
کشاورزی نیز در زمینه خروج از 
رکود اقتصادی دخالت داده شود 
بنابرای��ن از مدیران و مس��ئوالن 
ای��ن وزارتخان��ه می خواهیم اگر 
برنامه هایی برای ارائ��ه دارند، در 
یک بس��ته جمع بندی کنند و به 

مجلس بدهند. 
نماین��ده اراک، کمیج��ان و 
خن��داب، چالش دیگ��ر بخش 
کشاورزی را موضوع تکراری آب 
دانست و افزود: کشور ما به تازگی 
با این چالش روبه رو نشد، بلکه از 
ابتدای تاریخ تاکنون با آن مواجه 
بوده اس��ت. گرچه در چند سال 
گذش��ته مدیریت های ناکارآمد 
آب در کشور این موضوع را به مرز 

بحران رسانده است. 
وی تصری��ح ک��رد: ع��ده ای 
از مدی��ران پیش��ین ک��ه دوره 
مدیریت شان به س��ر آمده و فکر 

جدید ندارند، حرف هایی می زنند 
که مبن��ای علم��ی ن��دارد و به 
اصطالح کشاورزی هراسی را در 
کشور ایجاد می کنند. شوربختانه 
صداوسیما نیز بر این موضوع دامن 
می زند و نتیجه این رفتارها، این 
اس��ت که کش��اورزی در کشور 
برچی��ده و واردات محص��والت 
انجام ش��ود. این سخنان خالف 
سیاست های کلی نظام، اقتصاد 

مقاومتی و حاکمیت است. 
رجایی با تاکید بر کش��اورزی 
اقتص��ادی و صنعت��ی، اظه��ار 
ک��رد: راندم��ان به��ره وری آب 
در کش��ور بای��د افزای��ش یابد، 
ام��ا س��وءمدیریت ها را بر گردن 
کشاورزان و مردم گذاشتن درست 
نیست و شیوه نادرس��تی است. 
وقتی در مجلس بح��ث افزایش 
تعرفه خ��ودرو به می��ان می آید، 
صدای هم��ه بلند می ش��ود، اما 
برای کش��اورزی کسی صدایش 
درنمی آید. باید موضوع کشاورزی 
هراس��ی را که اکنون در کشور به 
وجود آمده به فرص��ت تبدیل و 

چالش ها را مدیریت کنیم. 
وی برخ��ی راهکارهای مقابله 
با کش��اورزی هراس��ی را نام برد 
و اف��زود: تغیی��ر الگوی کش��ت 
و توس��عه کش��ت گلخان��ه ای از 
جمله راهکارهای مقابل��ه با این 
سیاست هاست، اما تاکنون الگوی 
کشت به عنوان یک برنامه عمیق 
عملیاتی و اجرایی نشده که باید 
با عزم ج��دی مس��ئوالن وزارت 

کشاورزی به آن پرداخته شود. 
رییس کمیس��یون کشاورزی 
مجلس با اشاره به قانون افزایش 
به��ره وری آب گفت: براس��اس 
این قان��ون، مس��ئولیت تامین و 
توزی��ع آب بر عه��ده وزارت نیرو 

است و وزارت کشاورزی به عنوان 
مصرف کننده آب باید به صورت 
حجم��ی آب را تحویل گی��رد. از 
تامی��ن ت��ا توزی��ع آب، تبخیر، 
هدررف��ت، آب های رهاش��ده در 
مرزها و غیره همه به نام کشاورزی 
تمام می ش��ود و اعالم می کنند 
که کشاورزی بیش از 90 درصد 
منابع آب کشور را مصرف می کند. 
بررس��ی های مرکز پژوهش های 
مجلس این میزان را با آب قنات ها 
60 میلیارد مترمکعب اعالم کرده 

است. 

شرایط اقلیمی
 شکننده ای داریم

محمود حجتی، در گردهمایی 
مدیران کش��اورزی که در ابتدای 
س��ال زراعی جدید برگزار ش��د، 
شرایط کش��ور را از نظر اقلیمی 
ش��کننده دانس��ت و گف��ت: 
فرصت های دیروزمان را از دست 
داده ای��م و باید به فکر باش��یم تا 
فرصت های ام��روز و آین��ده را از 
دست ندهیم. تجربه نشان داده، 
اگ��ر بخواهیم ب��ه ای��ن موضوع 
برس��یم، قادر خواهیم بود.  وزیر 
جهاد کش��اورزی تصری��ح کرد: 
در راس��تای مبارزه با سن گندم، 
مسئوالن این بخش عملکرد بسیار 
مناسبی به جا گذاشتند و سابقه 
درخشانی داشته ایم، به گونه ای که 
در سال های گذشته هیچ وقت به 
چنین ضریب پاکی در تولید گندم 
دست نیافته  بودیم.  حجتی اظهار 
کرد: نارسایی های گذشته نباید 
تکرار شود و بسیاری از ساختارها 
و سامان ها را باید ایجاد کرد، ولی 
نباید اج��ازه داد که ت��الش برای 
حل مشکالت، چالش ها را دوباره 
تکرار کند.  وی با اش��اره به بحث 

صرفه جویی در آب گفت: باید به 
موضوع آبخیزداری توجه جدی 
ش��ود، زیرا این موضوع هم باعث 
تقوی��ت منابع زیرزمین��ی و هم 
باعث افزایش سطح پوشش گیاهی 
می ش��ود. برای مکانیزاسیون نیز 
کمب��ودی نداری��م و مناب��ع آن 
وج��ود دارد و اگر کمبودی حس 
می ش��ود به این علت اس��ت که 
به آن نپرداخته ای��م.  وزیر جهاد 
کشاورزی تصریح کرد: اگر بحران 
در سفره های آب زیرزمینی ایجاد 
شده، مشکل از ناحیه مدیران بوده 
است، نه کشاورزان مدیریت آب 
را برعهده دارند و نه وزارت جهاد 
کش��اورزی. هیچ کدام مدیریت 
س��فره های آب های زیرزمینی  را 
عهده دار نبوده اند. افرادی که مدیر 
س��فره های آب ه��ای زیرزمینی 
بوده اند کشاورزان را با مشکالت 
روب��ه رو کرده ان��د و ام��روز ه��م 
جوسازی می کنند.  حجتی تاکید 
کرد:  امروز بیالن آبی 290 دشت 
ما منفی است و باید این را به یک 
حالت تعادل و حتی مثبت برسانیم 
و همه با کمک ه��م و با همکاری 
دستگاه های مختلف به این مهم 
دست یابیم. ادامه روند مدیریت 
گذش��ته در برداش��ت و استفاده 
از منابع نگران کننده است و باید 

بدانیم که آب نداریم. 

آب نایاب برای کشت 
هندوانه 500تومانی! 

وی اظه��ار کرد: م��ا نباید آب 
موج��ود را برای کش��ت هندوانه 
صرف و بعد هم آن را با قیمت ارزان 
صادر کنیم. این کار اشتباه است و 
باید از آن پرهیز کنیم.  حجتی با 
بیان اینکه باید محصوالت آب بر 
مثل هندوانه را به اندازه نیاز و تقاضا 

کشت کنیم، گفت: گاهی اوقات در 
کشت این محصوالت به اندازه ای 
زیاده روی می کنیم که بخش��ی 
از آن هدر می رود. کش��ت چنین 
محصوالتی اقتصادی نبوده و به 
مصلحت مملکت نیست. اگر در 
محصول تولیدی قیم��ت آب را 
محاسبه کنیم، هزینه تولید بسیار 
باال می رود در حالی که ما هزینه 

آب را صفر محاسبه می کنیم. 
وی اف��زود: در یک آمار مصرف 
خیار تولیدی ساالنه کشور نشان 
می دهد ک��ه 700 میلی��ون متر 
مکعب آب مصرف شده، در حالی 
که اگر کشت محصول خیار را به 
گلخانه ها منتقل کنیم، مصرف آب 
آن به حدود 60 میلیون متر مکعب 
می رسد و با آب صرفه جویی شده از 
این ناحیه می توان بیالن منفی آب 

دشت ها را به حد متعادل رساند. 
وزیر جهاد کشاورزی در بخش 
دیگری اظهار کرد: امسال با کشت 
هندوانه چه بالیی به سر ما آمده، 
وقتی هندوان��ه کیلوگرمی 500 
تومان توس��ط وانتی ها به فروش 
می رس��د، واقع��ا چ��ه مبلغی به 
تولیدکننده می رسد و من در این 
مورد افس��وس می خورم که هم 
بخش زی��ادی از آب هدر می رود 

و هم تولیدکننده سود نمی برد. 

نیازی به گسترش 
مرغداری ها نداریم

وزی��ر جه��اد کش��اورزی در 
ادامه س��خنانش تصری��ح کرد: 
براس��اس اطالع��ات موج��ود 
سیاس��ت گذاری ها بای��د طوری 
باشد که با توجه به مشکالت مرتع 
تولید دام س��بک گسترش نیابد. 
توان مراتع ما بیشتر از این نیست 
و باید با همکاری س��ازمان های 
مختلف حالت پای��داری را ایجاد 
کرد که در کنار انجام کار اقتصادی 
از مراتع به اندازه ظرفیت استفاده 
ش��ود.  حجتی گفت: با استفاده 
از روش های جدی��د در تولید دام 
و اس��تفاده از نژادهای قابل قبول 
می توان با یک س��وم دام موجود 
میزان گوش��ت فعل��ی را تولید 
کرد که البت��ه در حال حاضر این 
موض��وع در حد یک ادعاس��ت.  
وزیر جه��اد کش��اورزی تصریح 
کرد: به گس��ترش مرغ��داری و 
تخصیص مناب��ع ارزان قیمت به 
مرغداری ها نیازی نیس��ت، زیرا 
اگر هدف از گس��ترش مرغداری 
افزایش اشتغال است بهتر است 
برای افزایش اش��تغال اعتبارات 
را به س��مت گلخانه ها یا تجهیز 

مکانیزاسیون کشاورزی برد.

انگوری که کشمش نشد! 
مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت: کاش��مر وارد پانزدهمین سال خشکسالی شده و 
گرمای امسال خسارت بسیاری به باغات انگور وارد کرده به طوری که بسیاری از آنها بر 

اثر سوختگی تبدیل به کشمش نشده اند. 
محمد صوابی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه خشکسالی در سال های اخیر خسارت  
جبران ناپذیری به بخش کشاورزی وارد کرده اس��ت، افزود: بسیاری از باغداران مجبور 

شدند محصوالت انگور خود را پیش از موعد برداشت کنند. 
مدیر جهاد کشاورزی کاشمر تصریح کرد: در شهرستان کاشمر بیش از 23 نوع   انگور 
کشت می شود که مهم ترین آنها پیکامی و عسکری است. 90درصد باغات انگور زیرکشت 
این دو نوع رقم انگور است. در حال حاضر 3500 هکتار باغات انگور در شهرستان وجود 

دارد و در هر هکتار 25 تن برداشت می شود. 
صوابی، اقلیم شهرس��تان را برای ارقام انگور بسیار مناسب ارزیابی کرد و افزود: از 80 

هزار تن انگوری که تولید می شود 20 درصد آن به صورت تازه خوری 
مصرف می ش��ود و باقی تبدیل به کش��مش می ش��ود. مدیر جهاد 
کشاورزی کاش��مر به وجود 25 نوع محصول در شهرستان اشاره و 
اظهار کرد: به خاطر تغییراتی که س��ال های اخیر در اقلیم به وجود 
آمده خسارت بسیاری به محصوالت کشاورزی شهرستان وارد شده 
و گرمای تابستان امسال در چند سال گذشته بی سابقه بوده است. 

عوارض صادرات گوسفند دوباره حذف شد
درحالی که س��ی ام ش��هریور رییس گمرک ایران از وضع مجدد تعرفه 320 هزار 
تومانی برای صادرات گوسفند خبر داد، یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی 
اعالم کرد این تعرفه مربوط به سال های گذش��ته بوده که با مذاکرات صورت گرفته 

دوباره حذف ش��د.
نکته قابل توجه اینجاس��ت که صادرات دام زنده س��بک در ماه  گذش��ته برای 
جلوگیری از ضرر و زی��ان دامداران ب��دون اخذ عوارض از س��وی وزارت جهاد 
کش��اورزی آزاد اعالم ش��د که کرباس��یان، رییس گمرک از وضع مج��دد تعرفه 
320 هزار تومانی برای هر رأس گوس��فند خبر داد و گفت: ای��ن تعرفه به صورت 
ناگهانی اعالم ش��ده اس��ت.اکنون یکی از مسئوالن وزارت جهاد کش��اورزی درباره 
چگونگی ص��ادرات دام زنده، گفت: تعرف��ه 320 هزار تومانی برای صادرات گوس��فند 
مربوط به س��ال 1391 بود که گمرک تصور می کرد باید همچنان این تعرفه حدود 60 

درصدی را اعمال کند.
وی افزود: پس از بحث و بررس��ی های مجدد و مذاکرات صورت 
گرفته در دولت این تعرفه دوباره حذف شد و مسئوالن به این نتیجه 
رسیدند که برای حمایت از دامدارانی که تولیداتشان روی دستشان 
باقی مانده و در حال زیان کردن هستند، نیازی به وضع تعرفه جدید 

برای دام زنده نیست.

بازار محصوالت کشاورزی تیول کسی نیست
رجایی ب��ا انتق��اد از برخی مس��ئوالن و نادیده 
گرفتن اجرای قوانین از س��وی آنه��ا اظهار کرد: 
در قان��ون تمرکز وظای��ف کش��اورزی، در زمینه
GTC، قانون گ��ذار به صراحت و ش��فافیت این 
وظایف را به وزارت کش��اورزی مح��ول کرده، اما 
گویا ع��ده ای این ح��وزه را تی��ول و ملک مطلق 
خود پنداش��ته اند و با عوض کردن مدیر و معاون 
نمی خواهند این وظایف را تحویل دهند. به همین 
منظور، کمیسیون کشاورزی وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و وزیر کش��اورزی را در هفت��ه آینده به 
مجلس فراخوانده تا در این زمینه پاسخگو باشند. 
نماینده اراک ادامه داد: نبض بازار و مسئولیت 
تنظی��م ب��ازار محص��والت کش��اورزی بای��د در 
دست وزارت کش��اورزی باش��د و در این زمینه و 
در چارچوب ه��ای قانونی، مجلس و کمیس��یون 

پش��تیبان  کش��اورزی 
تولیدات کشاورزی و این 

وزارتخانه است. 
وی در پایان واکنش به 
ج��ارو جنجال های اخیر 
وزارت بهداشت در زمینه 

ابهام در سالمت برخی محصوالت و مواد غذایی و 
کشاورزی گفت: در بحث کیفی سازی مواد غذایی 
کامال با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو موافق 
هس��تیم، اما تخلف ها در همه صنف ها و در همه 
جا وج��ود دارد و به جای جنجال های رس��انه ای 
مس��ئوالن باید جلوی تخلف ه��ا را بگیرند. وقتی 
روغن پالم با مجوز دولت و در مقدار تعیین ش��ده 
وارد و در صنای��ع غذای��ی مصرف می ش��ود، باید 

جلوی این تخلف ها گرفته شود. 



سینماداران طرفدار سینمای کودک هستند
محمدقاصد اش��رفی، رییس انجمن س��ینماداران درباره اهمیت 
س��ینمای ک��ودک در گفت وگو ب��ا ایرنا گفت: همه س��ینماداران 
طرفدار سینمای کودک هستند و اگر آثار کودک از کیفیت خوبی 
برخوردار باش��ند، از اکران آنها استقبال می شود. سینمای کودک 
سال هاس��ت که مهجور واقع شده اس��ت و آن طور که باید و شاید 
به آن توجه نمی شود. وی با بیان این جمله که از طرفداران اصلی 
س��ینمای کودک هستم تا آنجا که در سال های قبل سینما ماندانا 
به فیلم های کودک اختصاص داده ش��ده ب��ود، گفت: اما وضعیت 
فعلی س��ینما راضی کننده نیس��ت. البته همه سینمادارها به فیلم 
کودک عالقه مند هس��تند، اما به خاطر پایین بودن کیفیت فیلم ها 
نمی توانند این آثار را در سینماها اکران کنند. کیفیت پایین فیلم 

باعث شده تا سینمادارها از ریسک اکران آثار خودداری کنند. 

حالم خوب است
مریال زارع��ی گفت: با وجود اینکه بعد از »ش��یار 143« مقابل 
دوربی��ن نرفتم، اما به خاطر انرژی که از نقش »الفت« گرفتم حالم 
خوب است و حواشی نمی تواند حالم را بد کند. این بازیگر که پس 
از مدت ها لب به س��خن گش��ود، درباره نقش اش در فیلم »ش��یار 
143« اظهار کرد: هر فیلمی که کار کردم سختی های خاص خود 
را داشته است، اما این فیلم از من انرژی زیادی گرفت. من با الفت 
»شیار 143« زندگی کردم و قطعا همه عوامل در حسی که در من 
بروز کرد و به پرده نشست موثر بودند، اما نیرویی بیش از اینها در 
فیلم احاطه داشت و مانند یک شیر ژیان از نقش حفاظت می کرد 

تا لحظه ای غافل نشوم. 
ای��ن بازیگر که در نشس��ت فیلم »ش��یار 143« در جش��نواره 
مقاومت س��خن می گفت، درباره حاش��یه های به وج��ود آمده در 
ماه های اخیر گفت: دوس��ت ندارم درباره حاش��یه ها صحبت کنم 
و همه را به خدا سپردم و آن قدر لحظات خوبی با این زن )الفت( 
س��پری کردم که حالم خوب اس��ت. اگر هم اظهار لطفی می شود 

دلیل فرامتنی ندارد. 

بازگشایی مدارس و تشدید ترافیک
مع��اون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری ته��ران از افزایش 30 
درص��دی تاخیره��ای صبح اول مهر خبر داد. تش��کری هاش��می 
همچنین از آموزش حرفه ای رانندگان سرویس مدارس خبر داد و 
گفت: آموزش های ویژه ای برای این افراد در نظر گرفته  شده است. 
وی در تش��ریح آخرین وضعیت ترافیکی معابر س��طح تهران با 
بی��ان اینکه امروز دو میلیون دانش آموز و دانش��جو برای رفتن به 
مراکز آموزش��ی از حمل و نقل عمومی استفاده خواهند کرد، گفت: 
مطمئن هستیم هیچ چاره  و راه حلی برای ترافیک تهران به غیر از 
فراهم آوردن حمل و نقل بیش��تر نیست. وی با بیان اینکه معاونت 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای دانشجو و دانش آموزان 
کارت  بلیت ه��ای مترو و اتوبوس با پنجاه درصد تخفیف را در نظر 
گرفته اس��ت، افزود: همچنین با توجه به افزایش مس��افران مترو، 
چن��دی قب��ل 88 واگن جدید را به متروی ته��ران وارد کردیم تا 

فاصله قطارها را کاهش دهیم. 

دانش آموزان حق محیط زیست سالم دارند
دکت��ر معصومه ابت��کار، مع��اون رییس جمهور و رییس س��ازمان 
محیط زیست در مراسم آیین گشایش مدارس در دبیرستان شایسته 
منطقه 11 تهران اظهارکرد: امروز آغاز س��ال تحصیلی و روز مهمی 
برای دانش آموزان اس��ت و امیدوارم تمام س��ال از شادی و موفقیت 
و گام ه��ای خوب به س��مت پیش��رفت ممل��و باش��د. بهره مندی از 
محیط زیست سالم حق شماست و باید آن  را مطالبه کنید. همچنین 
رییس س��ازمان محیط زیس��ت با تاکید بر اینکه پاکیزگی امر مهمی 
است، گفت: چرا باید محیط زیست ما آلوده باشد؟ بخش مهمی از این 
موضوع به رفتارهای ما باز می گردد. رفتار ما به عنوان دانش آموز، معلم 
و همه افراد جامعه در این موضوع تاثیرگذار است. شما دانش آموزان 
اگر بتوانید ای��ن موضوعات را خوب بیاموزید می توانید آن را به مردم 

جامعه نیز آموزش دهید. 

اعتراف کفاشیان به تصمیمات اشتباه
رییس فدراسیون فوتبال هم از عملکرد تیم امید در اینچئون انتقاد 
کرد و گفت: فدراسیون بازی های آسیایی را فدای لیگ کرد و به خاطر 
محدودیت هایش نتوانس��ت تی��م قوی تری به اینچئ��ون اعزام کند. 
درباره ناکامی تیم ملی فوتبال امید در بازی های آس��یایی اظهار کرد: 
بازیکنان تیم امید حریفان ش��ان را دست کم گرفتند و همین طور ما 
تیم ناآماده ای در اینچئون داشتیم. اگر بازیکنان متحد تر دست به دست 
هم می دادند و با هماهنگی کامل بازی می کردند قطعا نتایج بهتری 
می گرفتیم. قبول دارم که اگر تیم یکدستی در مسابقات حضور پیدا 
می کرد امکان داش��ت نتایج بهتری بگیرد. در هر صورت این تصمیم 
اشتباه بود و تجربه ای شد برای آینده کار ما. همچنین کفاشیان درباره 
انتخاب دستیار ایرانی کی روش در تیم ملی و اینکه کی روش گفته نام 
آن مربی فقط در ذهن او و کفاش��یان است نیز به ایسنا گفت: طبق 
آخرین صحبت هایی که با هم داش��تیم قرار ش��د او روی گزینه های 
مدنظرش مطالعه کند تا من به اینچئون بروم و بازگردم تا در این باره 
تصمیم بگیریم. البته کی روش هنوز نام هیچ  کسی را به عنوان گزینه 

مدنظرش به من نگفته که در ذهن داشته باشم. 

تالش برای میزبانی جام ملت های آسیا
مع��اون ورزش قهرمان��ی و حرف��ه ای وزارت ورزش و جوانان برای 
کس��ب میزبانی جام ملت های فوتبال آسیا با رییس شورای المپیک 
دیدار کرد. در چهارمین روز بازی های آسیایی نصراهلل سجادی، معاون 
ورزش حرف��ه ای و قهرمان��ی وزیر ورزش و جوانان با رییس ش��ورای 
المپیک آس��یا دیدار داش��ت و برای حمایت از میزبان��ی ایران برای 
جام ملت های آسیا به رایزنی پرداخت. در این نشست شیخ احمد گفت: 
مردم ایران به فوتبال بس��یار عالقه مند هستند و به نظرم کشور شما 
این توانایی را دارد که بتواند میزبان جام ملت های آسیا در سال 2019 
باشد. امیدوارم که این اتفاق خوب برای فوتبال ایران رخ دهد. در این 
نشست سجادی نیز با تشکر از توجه و حمایت رییس شورای المپیک 
آسیا گزارشی از وضعیت کاروان ایران در بازی های آسیایی اینچئون 
ارائ��ه کرد. همچنین در این دیدار که یک س��اعت به طول انجامید، 
سجادی از شیخ احمد به عنوان رییس انجمن کمیته های ملی المپیک 

جهان خواست که از برنامه های ایران در این حوزه حمایت کند. 

نخستین حمله ائتالف ضد داعش 
پنتاگ��ون اعالم کرد، ارت��ش امریکا و کش��ورهای عضو ائتالف 
ضد داعش نخس��تین حمالت خود علیه مواضع گروه تروریس��تی 
داع��ش در س��وریه را انجام دادند. به نقل از ش��بکه خبری آرتی، 
آدمیرال جان کربی، سخنگوی پنتاگون گفت: حمالت هوایی علیه 
اهداف داعش در س��وریه آغاز شده است و طی آن شش جنگنده، 
بمب افکن و موشک های تامهاوک مورد استفاده قرار گرفتند. تایید 
می کن��م که ارتش امریکا و کش��ورهای عضو ائت��الف ضد داعش 
اقدام نظامی علیه تروریس��ت های داعش در س��وریه را با استفاده 
از جنگنده ها، بمب افکن ها و موش��ک های تامه��اوک آغاز کردند. 
تصمیم گیری برای انجام چنین حمالتی توسط فرماندهی مرکزی 

امریکا و براساس مجوز فرمانده کل قوا اتخاذ شد. 

مجوز فعالیت 5 حزب سیاسی و 30 کانون 
صنفی و اقلیت دینی 

قائم مقام وزیرکش��ور اعالم کرد: پنج حزب سیاسی و 30 کانون 
صنفی و اقلیت دینی از کمیس��یون ماده 10 احزاب مجوز فعالیت 
گرفتند. حسینعلی امیری روز سه شنبه در گفت وگوی اختصاصی 
با ایرنا افزود: در کمیس��یون ماده 10 قانون احزاب که روز گذشته 
برگزار ش��د با گزارش های مجمع عمومی  و انتخابات تشکل های 
سیاس��ی خانه کارگر، جامعه اس��المی حامیان کش��اورزی ایران، 
حزب سیاس��ی جبهه پایداری، حزب سیاس��ی جمعیت پویندگان 
عدالت و س��رافرازی اس��تان ته��ران و حزب ش��ورای هماهنگی 
نیروهای انقالب اسالمی موافقت شد. این مقام ارشد وزارت کشور 
از تمدی��د پروان��ه انجمن های ملی فرهنگی ارامن��ه ایران، انجمن 
صنفی اعضای هیات علمی موسس��ه تحقیق��ات جنگل ها و مراتع، 
انجمن صنفی پرس��تاری ایران، انجمن کلیس��ای شرق آشوری و 

کانون های صنفی خبر داد.

کارگ�ردان »یادداش�ت های ی�ک زن خان�ه دار« اعالم ک�رد که این 
مجموعه در نیمه  تصویربرداری به دلیل تغییر دیدگاه مدیران جدید 

شبکه چهار نسبت به مسئوالن قبل، متوقف شده است! 
 ش�اپور جورکش با اش�اره به مجوز نگرفت�ن کتاب هایش می گوید: 
وزارت ارش�اد نویسندگان را برای انتشار کتاب های شان در موقعیت 

»بده بستان« یا »سیاست چماق و هویج« قرار می دهد. 
فیلم »باشگاه خریداران داالس« Dallas Buyers Club تولید سال 
2013 درامی سرگذش�ت محور است که براس�اس زندگی واقعی ران 

وودروف یک مرد مبتال به ایدز ساخته شده است. 

مدی�ر آموزش وپرورش اس�تثنایی ش�هر ته�ران از تحصی�ل 6000 
دانش آموز استثنایی در مدارس خاص این شهر خبر داد. 

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خان�واده وزارت ورزش و جوانان گفت: 
الزم است نهضت ملی آموزش خانواده در جامعه با هدف آماده سازی 

آنان برای جوابگویی به نیازهای خانواده تشکیل شود. 
وزی�ر بهداش�ت، درمان و آموزش پزش�کی گف�ت: ای�ن وزارتخانه 
درخص�وص بخاری های نفتی ب�ا وزارت آموزش وپ�رورش مذاکراتی 
داشته و طبق گفته آنان تمام بخاری های نفتی از مدارس جمع شده 

است. 

 امی�ر مظلومی، پیشکس�وت فوتبال ای�ران برای ادام�ه درمانش به 
بیمارستان ولیعصر تهران منتقل شد. 

 آریا نسیمی نژاد، جوان ترین ورزشکار کاروان ایران گفت: در بازی های 
آسیایی هدفم ثبت رکورد ملی بود، که به آن رسیدم. 

 مربی تیم ملی کش�تی آزاد گفت: شرایط سخت تری نسبت به دوره 
پیش بازی های آسیایی خواهیم داشت. 

 نمایندگان مجلس شورای اس�المی، مفید کیایی نژاد و سیدرمضان 
ش�جاعی کیاس�ری را به عنوان اعض�ای ناظر در ش�ورای نظارت بر 

صداوسیما انتخاب کردند. 
معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه اعالم کرد: جمهوری اسالمی 
ایران از حصول توافق سیاس�ی بین رییس جمهوری یمن و معارضان 

حمایت می کند. 
دکتر والیتی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه رییس جمهوری از سفر 
به نیویورک با دست پر بازگردد، گفت: از دکتر روحانی انتظار می رود، 
مانند سال گذشته که از مصالح ملت ایران دفاع کرد، این سفرش نیز 

با برکت باشد و با پیروزی بازگردد. 

نمایش موزیکال »شیرشاه« با فروش 6 میلیارد و 200 میلیون 
دالری، رکورد جهانی را پشت سر گذاشت

رییس جمهور در آغاز سال تحصیلی از دانش آموزان پرسید: عزیزانم 
ایران ما با مشکل جدی کمبود آب روبه رو است، هر کدام از ما چگونه 

می توانیم از آب های کشور بهتر نگهداری و استفاده کنیم؟

الهه منصوریان با شکست نماینده کره جنوبی به فینال مسابقات 
ووشوی بازی های آسیایی اینچئون راه یافت

به گزارش ایسنا شرکت های حامی گروه  تروریستی داعش 
اقدام به فروش و تبلیغ محصوالت خود از طریق پایگاه  های 

اینترنتی کرده  اند
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تبلیغات خارج از 
ضوابط مکمل غذایی ممنوع

مدی��ر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، س��نتی و مکمل 
س��ازمان غذا و دارو، نس��بت به حذف و جمع آوری تبلیغات خارج از 
ضوابط شرکت های تولیدی و واردکنندگان مکمل های غذایی اخطار 
داد. دکتر امیرحس��ین جمش��یدی در گفت وگو با مهر اظهار کرد: از 
تمامی شرکت های تولیدی و وارداتی مکمل های تغذیه ای خواسته ایم 
با توجه به مصوبه دهمین جلس��ه کمیته فنی مکمل و شیرخش��ک، 
تا پایان روز س��وم مهرماه س��ال جاری نس��بت به حذف و جمع آوری 
تبلیغ��ات خارج از ضوابط )بیلبورده��ا و غیره( از اماکن عمومی اقدام 
کنند. چنانچه این ش��رکت ها نس��بت به ضرب االجل س��ازمان غذا و 
دارو در زم��ان مقرر اقدام نکنند، تمام��ی پروانه های محصوالت آنها 
لغ��و و صالحیت ادام��ه فعالیت ش��رکت در دس��تور کار مجدد قرار 

خواهد گرفت. 

فست فود و شیوع تومور بینی 
رییس انجمن جراحان گوش، گلو، بینی و س��ر و گردن نس��بت به 
ش��یوع تومور »بینی« بر اثر مصرف فس��ت فودها و افزایش س��رطان 

»زبان« به دلیل استعمال قلیان هشدار داد. 
محمد تقی خرس��ندی ش��ایع ترین بیماری ه��ای گوش و حلق و 
بینی را انواع تومورها عنوان کرد و گفت: تومورهای س��ر و گردن، 
حنج��ره و  غدد لنفاوی از ش��ایع ترین بیماری های گوش و حلق و 
بینی اس��ت که در چند س��ال اخیر دلیل عم��ده مراجعه مردم به 
مراکز تخصصی پایتخت و س��ایر مراکز اس��تان های کش��ور بوده و 

به صورت روزافزونی در حال افزایش اس��ت.
ریی��س انجمن جراحان گوش، گلو، بینی و س��ر و گردن رعایت 
نک��ردن بهداش��ت، غفلت اف��راد در خص��وص راه های پیش��گیری 
از عفون��ت و درمان ه��ای نامناس��ب را از مهم تری��ن دالیل ایجاد 
عفونت ه��ای گ��وش و حلق و بینی عنوان کرد. خرس��ندی، رییس 
انجم��ن جراحان گوش، گلو، بینی و س��ر و گ��ردن گفت: تومورها 
ش��ایع ترین بیماری های گ��وش و حلق و بینی هس��تند و مصرف 
فس��ت فودها و م��واد افزودنی ش��یوع این بیماری ها را در کش��ور 

افزایش داده اس��ت. 

س��خنگوی وزارت خارج��ه امریکا می گوید: حض��ور روحانی در 
نیوی��ورک فرصت کم نظیری در جهت حل پرونده هس��ته ای ایران 

است. 
وی همچنین با اشاره به استقبال از حضور روحانی در 
نیویورک گفت: حضور نمایندگان کش��ورهای مختلف 
در نیویورک،  از جمله نماین��دگان محترم جمهوری 
رییس جمه��ور  آنه��ا  رأس  در  و  ای��ران  اس��المی 
حجت االس��الم والمس��لمین آق��ای دکتر حس��ن 
روحان��ی فرصتی کم نظیر در جهت حل مس��ئله 

هسته ای ایران محسوب می شود. 
آلن ایر درخصوص احتمال دیدار و گفت وگوی 
روس��ای جمهور ایران و ایاالت متحده امریکا در 
گفت وگو با خبرآنالین اظهار کرد: اصال نمی دانم. 
تا به حال قرار نش��ده که با هم دیداری داش��ته 
باش��ند، اما مکالمه تلفنی س��ال پیش بین آنها 
نش��انگر آن اس��ت که به طور اصولی آقای اوباما 
آمادگی تعامل مس��تقیم را ب��ا جناب آقای دکتر 
روحان��ی دارد، پس تا اندازه ای بس��تگی به میل 
جناب آقای دکتر روحانی دارد. هر چه باشد این 
هفته کار مهمی پی��ش روی همه ما قرار دارد و 
چنین دیداری فی نفسه عامل ضروری برای نیل به 

پیشرفت در این هفته نیست. 
رییس جمهور که پیش از ظهر دوش��نبه تهران را به 
قصد شرکت در شصت و نهمین نشست مجمع عمومی 
س��ازمان ملل ترک ک��رده بود س��اعت 16:45 به وقت 
محل��ی در بدو ورود به فرودگاه ج��ان اف کندی، مورد 
اس��تقبال ظریف وزی��ر امورخارجه، فریدون دس��تیار 

ویژه رییس جمهوری و سرپرس��ت و اعضای نمایندگی جمهوری اسالمی 
ایران در س��ازمان ملل متحد قرار گرفت. حسن روحانی در بدو 

ورود ب��ه فرودگاه جان اف کندی نیویورک در گفت وگو 
ب��ا واحد مرکزی خبر، با درود و س��الم به مردم ایران، 
اظهار امیدواری کرد تا بتوان از نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد در راستای رساندن صدای ملت 
و نظ��ام درب��اره مس��ائل مهم به گ��وش جهانیان، 

بهره برداری و استفاده کرد. 
رییس جمهور با اشاره به انجام مالقات های دوجانبه 
با سران کشورها در حاشیه اجالس مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد، گفت: در سال گذشته مسئله 
خشونت و افراطی گری که جهان باید از آن عاری 
باشد، از سوی ایران مطرح شد. امروز می بینیم 
ک��ه افراط چ��ه بیدادی در منطق��ه می کند و 
پیش بینی ما درست بوده است و امسال درباره 
راه حل های مقابله با تروریسم و خشونت بحث و 
بررسی خواهیم کرد. محمد نهاوندیان رییس 
دفت��ر رییس جمهور، س��ورنا س��تاری معاون 
علمی و فناوری و حس��ام الدین آش��نا مشاور 
فرهنگی رییس جمهور، دکتر روحانی را در این 

سفر همراهی می کنند. رییس جمهور طی سفر به 
نیویورک عالوه بر شرکت و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان 

ملل متحد، مالقات های جداگانه ای با سران و مقامات کشورهای 
مختلف، دبیرکل سازمان ملل متحد و مسئوالن برخی نهادهای 
بین المللی خواهد داشت. سخنرانی در اجالس تغییرات آب و هوا در 
محل مقر سازمان ملل متحد و دیدار با ایرانیان مقیم امریکا از دیگر 

برنامه های رییس جمهور در سفر به نیویورک است. 

بستگی به میل روحانی دارد

در دومی��ن روز از هفت��ه دف��اع مقدس ب��ا حضور 
امیرس��رتیپ امی��ر حاتمی، جانش��ین وزی��ر دفاع و 
پش��تیبانی نیروهای مسلح نخس��تین پهپاد مسلح به 
موش��ک های پدافند هوایی رونمایی شد. امیر حاتمی 
در مراس��م رونمایی از ای��ن پهپاد جنگن��ده مجهز به 
موشک های هوابه هوا طی سخنانی در جمع خبرنگاران 
با گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس و پاسداش��ت یاد و 
خاطره شهدای عظیم الشأن این حماسه بزرگ گفت: در 
راستای تامین نیاز نیروهای مسلح به همت متخصصان 
دو س��ازمان اقتدارآفرین وزارت دفاع، س��ازمان های 
صنایع هوای��ی و صنایع هوافضا، پهپادهای مس��لح به 
موشک های پدافند هوایی انجام شده است.  جانشین 
وزیر دفاع افزود: پ��روژه تجهیز پهپاده��ا، پس از طی 
مراحل تحقیق و انواع آزمایش ه��ای میدانی با انهدام 
موفقیت آمیز اهداف مورد نظر، به حول و قوه الهی آماده 
ورود به یگان رزم نیروهای مس��لح ش��ده است. با این 
اقدام ارزش��مند عالوه بر افزایش برد و حوزه عملیاتی 
پهپادهای نیروهای مس��لح، قابلیت تعقی��ب و گریز، 
ردگیری و انهدام پهپاده��ای متجاوز افزایش می یابد. 
این پهپاد، قادر است انواع هواگردها نظیر هواپیماهای 

جنگنده، هواپیمای بدون سرنشین و بالگرد را منهدم 
کند.  جانشین وزیر دفاع، این دستاورد ارزشمند و سایر 
دستاوردهای گرانسنگ و افتخارآفرین صنایع دفاعی 
وزارت دفاع را محصول روحی��ه خودباوری و مدیریت 
جهادی ذکر ک��رد و اف��زود: اینها ناش��ی از فرهنگ و 
ارزش هایی است که در حماس��ه دفاع مقدس ظهور و 
بروز یافت و امروز پشتوانه حرکت ملت رشید ایران در 
همه عرصه هاست.  امیر حاتمی با تاکید بر بهره گیری از 
تجارب ارزشمند دفاع مقدس در اداره و مدیریت کشور 
گفت: در دوران دفاع مقدس این مهم اثبات شد که با 
عزم ملی و مدیریت جهادی می ت��وان بر غامض ترین 
بحران ها و چالش ها غلبه کرد، بزرگ ترین و مجهزترین 
دشمنان را شکست داد و پیروزی های بزرگی به دست 
آورد.  جانشین وزیر دفاع در پایان با تشکر و قدردانی 
از تالش جهادی متخصصان وزارت دفاع در حوزه های 
هوایی و موشکی در خلق این دستاورد جدید تصریح 
کرد: وزارت دف��اع با الهام از حماس��ه ج��اودان دفاع 
مقدس و در ت��داوم راه مقدس ش��هیدان و پیروی از 
فرمانده معظم کل قوا و رهبر فرزانه انقالب اس��المی 

مصمم است.

مع��اون اول رییس جمهور در نخس��تین جلس��ه 
ش��ورای عالی جوانان در دول��ت یازدهم با تاکید بر 
لزوم ایجاد بانک اطالعات��ی در حوزه جوانان گفت: 
اعتیاد، طالق و خشونت سه آسیب جدی قشرجوانان 
است.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، اسحاق 
جهانگیری ظهر سه شنبه در نخستین جلسه شورای 
عالی جوانان در دولت یازدهم اظهار داشت: جمعیت 
غالب برخی کش��ورها جمعیتی پیر و مصرف کننده 
اس��ت و به همی��ن دلیل به دنب��ال مهاجرپذیری و 
جب��ران این ضعف هس��تند اما خوش��بختانه ایران 
فعال در ای��ن زمینه از وضعیت مناس��بی برخوردار 
 اس��ت ک��ه بای��د از این ظرفی��ت به نح��و مطلوبی 

استفاده شود. 
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه دستگاه 
اصلی متولی رسیدگی به امور جوانان باید به گونه ای 
باش��د ک��ه بتواند نتایج و دس��تاوردهای مناس��بی 
برای قش��ر جوان کش��ور داشته باش��د، از معاونت 
برنامه ری��زی و نظ��ارت راهب��ردی رییس جمه��ور 
خواس��ت زمان ویژه ای را ب��ه این موضوع اختصاص 
دهند و این مسئله را بررسی کنند که آیا الزم است 

س��ازمان پیگیر امور جوانان همانند گذشته مستقل 
ش��ود یا تصمیم اتخاذ شده برای ادغام آن با وزارت 

ورزش درست بوده است. 
در این جلس��ه که گروهی از مس��ئوالن مملکتی 
نیز حضور داش��تند، گزارش��ی از وضعی��ت جوانان 
کش��ور ارائه شد و ضمن اش��اره به اعتیاد، طالق و 
خش��ونت به عنوان سه آس��یب جدی قشر جوانان، 
موضوعات��ی همچون تحصی��ل، اش��تغال و ازدواج 
به عن��وان س��ه نیاز مه��م جوانان م��ورد تاکید قرار 
گرف��ت و در ادام��ه توضیحاتی پیرام��ون اقدامات 
در  جوان��ان  و  ورزش  وزارت  در  گرفت��ه  ص��ورت 
کش��ور  جوان��ان  وضعی��ت  س��اماندهی   راس��تای 

ارائه شد.
 در این نشست همچنین توضیحاتی در خصوص 
کلیات س��ند ملی مش��اوره پیش از ازدواج بیان شد 
و پ��س از بحث و تب��ادل نظر و ارائ��ه دیدگاه های 
مختل��ف مقرر ش��د ای��ن کلی��ات در گ��روه مورد 
اش��اره و کمیت��ه تخصص��ی دبیرخانه ش��ورا مورد 
 بررس��ی ق��رار گرفت��ه و نتای��ج آن در جلس��ه آتی 

مطرح شود. 

 رونمایی نخستین پهپاد مسلح 
به موشک های پدافند هوایی

 خشونت، اعتیاد و طالق 
3آسیب جدی قشر جوان



افزایش فروش نوشت افزار با توجه به سلیقه مشتری

 دانش آموزان قرمز و مشکی را 
بیشتر می پسندند

صفحه 12

پرواربندی؛  گامی در مسیر تقویت اقتصاد دامپروری
 توج��ه به تولیدات دامی به عن��وان یکی از مهم ترین 
زیرش��اخه های کش��اورزی و دامپروری در راستای 
توسعه اقتصادی مبتنی بر روستا همواره مورد توجه 
کشورهای توسعه نیافته و یکی از اصول مدنظر آنان 

در این حوزه اقتصادی است. 

به گزارش  ایس��نا، به گفته   کارشناس��ان، پرواربندی 
دام یکی از این راهکار هاس��ت که ع��اوه  بر کاهش 
هزین��ه تولید پروتئین برای دام��دار و البته جامعه، 
نی��ز تضمی��ن  را  اقتص��ادی  فعالی��ت   س��ودآوری 

می کند. 

کارشناس��ان معتقدند: افزایش تولید گوش��ت قرمز، 
کاهش میزان واردات آن، اش��تغالزایی و فعال شدن 
نیروهای غیرفعال و بیکار چند مزیت پرواربندی دام 

تلقی می شود. 
ب��ه گفت��ه مس��ئول دفت��ر بهداش��ت و مدیری��ت 

بیماری ه��ای دام��ی اداره کل دامپزش��کی اس��تان 
مرکزی، پرواربندی عبارت اس��ت از چاق کردن دام 
و ازدیاد گوش��ت آن با اس��تفاده از غذای مناسب و 

رعایت مسائل بهداشتی.
صفحه 11

سرنخ
سرمایه گذاری در حوزه نانو و برق دار 

11کردن چاه ها

رسانه

غولی که خوردنی شد
13

کلینیککسبوکار

تبلیغات بی نتیجه
14

داستانزندگیمحمودخلیلی

زمینه های فعالیت  بیشتر نفتی
16

گزارش »فرصت امروز« از بازار 
کاالیی با هزاران طرح و نقش

رج ماشینی  بر 
ترمه های دست ساز

ترمه یزد؛ همین دو کلمه به راحتی از هر کسی دل می برد. تصویر 
بته جقه های نقش بسته روی پارچه هایی به ویژه با نخ ابریشم ...

گفت وگو با مدیرعامل و رییس هیات مدیره 
شرکت گلفام دشت )بخش دوم(

چه کارها که با سنجد 
می توان کرد

گفت وگوی ما با وحیدرضا شادفر، مدیرعامل و رییس هیات مدیره 
شرکت گلفام دشت بسیار مفصل و طوالنی شد...

نگاهی به آگهی های تبلیغاتی آژانس های 
گردشگری

الگوهای عادتی و 
اجباری بیداد می کند

اغلب ما ایرانی ها وقتی قصد انجام یک سفر تفریحی یا کاری را 
داشته باشیم، خودروی خود را به مکانیک محل نشان می دهیم ...

رازهای مدیریت فروشگاهی که محافظ 
قلب دوم می فروشد

کفش فروش ها کمتر 
ورشکست می شوند

 هم�ه م�ا ش�نیده ایم ک�ه پ�ا قل�ب دوم ب�دن اس�ت و اهمیت
 باالیی دارد...

کافه مدیران مدیریت تحول را در گفت و گو 
با حیدر احمدی بررسی می کند

مدیریت تحول ضامن بقا 
و امنیت  سازمان است

مدیریت تغییر و تحول یکی مهم ترین ارکان استراتژی سازمانی 
در جهان است. 
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ترمه ی��زد؛ همی��ن دو کلمه به 
راحت��ی از هر کس��ی دل می برد. 
تصویر بته جقه های نقش بس��ته 
روی پارچه های��ی به وی��ژه ب��ا نخ 
ابریشم، هوش از سر هر هنردوستی 
می رباید. این هنر اصیل و محبوب 
باستانی سابقه ای چندین هزار ساله 
دارد و به تمدن هند و ایرانی مربوط 
اس��ت تا جایی که در زمره صنایع 
هندوستان هم جایگاه ویژه ای دارد 
و در واقع از هند وارد فرهنگ ایرانی 
به شکل امروزی خود شده است. 
در زم��ان صفویه ای��ن صنعت در 
شهر یزد رونق گرفت و تا امروز جزو 
صنایع دستی استان یزد محسوب 
 می شود  و  بازاری داغ و پرمشتری

 دارد. ب��ازاری ک��ه ح��د و حدود 
نمی شناس��د و مرزهای صادرات 
را هم پیم��وده اس��ت و به ویژه در 
کشورهای اروپایی خواهان زیادی 

دارد. 

قدیمی های نایاب
ترمه های قدیم چون دستباف 
بوده اند از ارزش م��ادی و معنوی 
بسیاری برخوردارند، به طوری که 
در حال حاض��ر ترمه های قدیمی 
مت��ری بی��ش از یک میلی��ون و 
500 هزار تومان در بازار به فرش 
می رسند. هر چند این ترمه ها به 
س��ختی پیدا می ش��وند و بیشتر 
می ت��وان آنه��ا را از خانواده هایی 
خریداری کرد ک��ه از زمان قدیم 
در خانه شان دارند و در حال حاضر 
برای رف��ع مایحتاج خ��ود آنها را 

می فروشند . 

صنعتی که از دست به ماشین 
رسید

در حال حاض��ر صنع��ت ترمه 
در کشور دیگر دس��تباف نیست 
و بی��ش از 90درص��د توس��ط 
ماشین بافته می ش��ود، به طوری 
که اکن��ون کارخانجات ترمه بافی 
بسیاری در ش��هر یزد مشغول به 
کار هس��تند. به همین جهت به 
منظ��ور بررس��ی صنع��ت ترمه 
س��ری به بازار تهران زدیم که در 

این راس��تا یکی از فروش��ندگان 
صنایع دستی به »فرصت امروز« 
گفت: در حال حاضر کارخانه های 
متعددی در شهر یزد با طرح های 
هاشمی، رضایی و حس��ینی و با 
برندهای مختلف مش��غول به کار 

هستند. 
جنس ترمه ها در بازار یکس��ان 
اس��ت، ام��ا در ن��وع طراح��ی با 
یکدیگ��ر متف��اوت هس��تند. به 
طوری که ترمه با طرح هاش��می 
روی آن نام بافنده نوش��ته ش��ده 
و ترم��ه ب��ا طراح��ی رضایی هم 
 ن��ام بافن��ده در باف��ت آن حک 

شده است. 

قیمت ترمه به نوع بافت و نخ 
بستگی دارد

قیمت ترمه به نوع بافت و نخی 
که در آن به کار رفته بستگی دارد. 
چنانچه جنس ترمه پلی استر باشد 
قیمت آن ارزان تر و اگر از نخ ابریشم 
باش��د قیمت آن گران تر است که 
آن هم به دو نوع ریزبافت و درشت 
بافت تقسیم می ش��ود که قیمت 
ترمه ریزبافت با نخ ابریشم گران تر از 
ترمه با درشت بافت نخ ابریشم است. 
در حال حاضر ترمه با نخ ابریش��م 
طراحی هاشمی و طراحی رضایی 
از متری 80 هزار تومان تا 400 هزار 
تومان در بازار قیمت دارد. اگر روی 

ترمه با نخ ابریشم س��رمه دوزی و 
طراحی های دست صورت گرفته 
باش��د قیم��ت ترمه بیش��تر هم 
می شود، به طوری که این نوع ترمه 
از متری 400هزار تومان به باال در 
بازار به فروش می رسد. خانواده های 
ایرانی از ترمه برای تزئینات جهاز 
به عنوان س��جاده، جانماز، بقچه، 
س��رویس رومی��زی، روتخت��ی و 
جلد قرآن اس��تفاده می کنند. در 
مجموع اگر روی ترمه با نخ ابریشم 
س��رمه دوزی صورت گرفته باشد 
حدود 2میلیون تومان خرید ترمه 
برای خانواده عروس هزینه دارد و 
اگر سرمه دوزی نداشته باشد قیمت 

آن کمتر از یک میلیون تومان است. 

رنگ الکی، پرفروش ترین نوع 
ترمه در بازار

اشخاص براساس سلیقه و قیمت 
نوع ترمه را انتخ��اب می کنند، به 
طوری که اگر ب��رای جهاز عروس 
باش��د در درجه اول رنگ الکی و 
زرش��کی را انتخاب می کنند که 
این نوع رنگ به عل��ت اینکه رنگ 
اصلی ترمه است قیمت بیشتری 
دارد و ب��رای هدی��ه و س��وغات، 
رنگ های دیگر را که ارزان تر است، 
خریداری می کنند. بازار فروش ترمه 
هم فصلی اس��ت، به طوری که در 
اعیادی چون نوروز و شب های عید 
که بازار عروسی ها رونقی می گیرد، 
در واقع روی بازار فروش ترمه هم 
موثر است. یعنی داغی خاصی در 

تن بازار ترمه رسوخ می کند. 

صادرات ترمه به اروپا
ترم��ه ب��ه کش��ورهای اروپایی 
صادر می ش��ود. همچنین ترمه در 
داخل کشور از سوی توریست ها و 
جهانگردان به عنوان هدیه و سوغات 
خریداری می ش��ود، به طوری که 
برخی افراد در کشورهای اروپایی 
برای اینک��ه اصالت ایران��ی بودن 
خود را نشان دهند ترمه را به عنوان 
س��وغات و هدیه به دوستان خود 

می دهند. 

دست کوتاه چشم تنگ های 
شرقی از بازار ترمه

در راسته ترمه فروشان یزد، یکی 
از فروشندگان ترمه مشهور رضایی 
درباره حضور پررن��گ چینی ها و 
سایر توریس��ت هایی که از آسیای 
ش��رق و جن��وب ش��رق آمده اند، 
می گوید: خریداران ترم��ه ایرانی 
بیشتر اروپایی ها هس��تند. آنها به 
راحتی ارزش هن��ر را می فهمند و 
پولش را بدون چانه زدن پرداخت 
می کنند، اما این چشم بادامی ها و 
به ویژه چینی ها خرید که نمی کنند 
هیچ، به دنبال یادگیری طرح ها و 
نقش های ترمه هم هستند که آنها 
را کپی کنند، ول��ی تابه حال موفق 

نشده  اند. 

داغی بازار یک کاالی زنانه

روسری و شال با همه مس��ائلی که معموال در موردشان 
وجود دارد و به نوع��ی هرازچندگاهی اندازه و رنگ ش��ان و 
جایگاه قرارگیری شان روی سر خانم ها، تیتر یک مطبوعات 
هم می شود، بازار پررونقی دارند. در همه فصل ها هم این رونق  
بر قرار است  و تنها جنس شان با توجه به تغییرات آب وهوا تغییر 
می کند. این بازار پرمشتری که اشاره به جنس مشتریانش 
هم دلیلی ندارد، یکی از متنوع ترین کاالهای موجود را دارد. 
هم طرح و هم رنگ در این بازار بیداد می کند. اینقدر دست 
مشتری باز است که این مسئله خود تبدیل به نوعی مشکل 
شده است. مس��ئله تنوع در مورد قیمت این کاال نیز صدق 
می کند تاجایی که مثال با پنج هزار تومان هم می توان در این 

بازار خریدی انجام داد. 
کار ترک است دیگر

روسری های بازار که ابریشم خالص باشند و کار ترک هم 
باشند، دس��ت کم 100 هزار تومان قیمت دارند. البته بماند 
که چه کس��ی این وس��ط می تواند خالص یا ناخالص بودن 
ابریشمش را تشخیص دهد. به هر حال فرض محال مان را بر 
خالص بودنش می گذاریم. این روسری های رنگارنگ و لطیف 
جملگی وارداتی هستند. کشور ترکیه صادرکننده اصلی این 
روسری ها به بازار ایران است. چینی ها دیگر کشور صادرکننده 

روسری به بازار ایران هستند. 
کاالها و قیمت ها

روس��ری های بازار را از کف قیمت اگر بخواهیم حس��اب 
کنیم، می توان به روسری های نخی تابستانه 5 هزار تومانی 
اشاره کرد. روس��ری هایی هم هستند که جنس هایی چون 
ساتن و ابریشم دارند که قیمت های باال را به خود اختصاص 
داده اند. قیمت این روسری از 20 هزار تومان شروع می شود و 
تا 100 هزار تومان و حتی بیشتر هم می رسد. شال ها هم بسته 
به جنسی که دارند و اینکه به اصطالح کار کدام کشور باشند، 
 از طیف قیمت متنوعی برخوردار هستند. از شال های ساده

 6 هزار تومانی گرفته تا شال هایی که نام برندهای مشهور بازار 
را بر خود دارند و معموال قیمت هایی تا 80 -70 هزار تومان 
دارند. متوسط قیمت شال هایی که هم کیفیت خوبی دارند 
و هم از طرح و رنگ و مدل قابل قبولی برخوردار هستند، بین 
20 تا 50 هزار تومان اس��ت. االن که فصل پاییز شروع شده 
نمونه کارهای پاییزه ویترین مغازه ها را پر می کنند. اگر قصد 
خرید دارید سعی کنید نمونه های ضخیم تر را انتخاب کنید 
تا در روزهای سردتر هم قابل استفاده باشند و مجبور نباشید 

خرید دوباره ای در این زمینه انجام دهید. 

کاال کف بازار
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سوگند چاوشی

تهمینه سهرابی

گزارش »فرصت امروز« از بازار کاالیی با هزاران طرح و نقش

رجماشینیبرترمههایدستساز
ناهارتان را روی چه میزی می خورید؟

میز ناهارخ��وری در اندازه ه��ای چند نفره در ب��ازار موجود 
اس��ت. این میزها با توجه به اندازه، جنس و روکشی که دارند، 
قیمت های متنوعی روی شان درج شده است. چوبی یا شیشه ای 
بودن این میزها هم در قیمت نهایی ش��ان تاثیر دارد.در خرید 
میز ناهارخوری حتما به فکرهماهنگی رنگ آن با سایر اجزای 
دکوراسیون خانه خود باشید. میزهای کشویی نیز گزینه های 
مناس��بی برای صرفه جویی در فضای خانه هس��تند. چون در 
مواقع غیرضروری با بستن آنها به راحتی فضای باز بیشتری را در 
اختیار خواهید داشت. خرید این میز را با توجه به قد و هیکل تان 
انتخاب کنید چون کوتاهی و بلندی بیش از حد آن عدم راحتی 
شما را در پی دارد. برای خرید میز ناهارخوری چند کار می توانید 
انجام دهید؛سفارش به نجاری ها یکی از گزینه های شماست، 
اما آسان ترین کار رفتن به مراکز بورسی چون یافت آباد است. 
میزهای ناهارخوری همراه با صندلی بسته به جنس و اندازه بین 
300هزار تومان تا 7میلیون تومان قابل خریداری هستند. بهترین 
و مناسب ترین گزینه ها تا 2 میلیون تومان قیمت دارند. چوب 
روسی، روکش پی وی سی و گاه شیشه ای و عدم جذب رطوبت از 

ویژگی های یک میز مناسب است. 

قیمت )متری(نوع ترمه

80 تا 400 هزار تومانترمه ساده با نخ ابریشم

25 هزار تومان به باالترمه ساده با نخ پلی استر

400 هزار تومان به باالترمه سرمه دوزی با نخ ابریشم

یک میلیون و 500 هزار تومان به باالترمه های قدیمی با نخ ابریشم

14 هزار تومانترمه هاشمی با نخ پلی استر

150 هزار تومانترمه هاشمی با نخ ابریشم

53 هزار و 500 تومانترمه حسینی با نخ ابریشم

گران ترین گیتار دنیا
ی��ک گیت��ار که 
چندین  آن  روی 
ش��ده  امض����ا 
ی��ک  در  اس��ت 
حراجی در ش��هر 
پایتخت  دوح��ه 
قیمت  ب��ا  قط��ر 
باورنکردن��ی 2.8 
دالر  میلی����ون 
این  شد.  فروخته 
موس��یقی  اب��زار 
س��ال 2004  در 

ب��رای کم��ک ب��ه آس��یب دیدگان فاجعه س��ونامی به 
حراج گذاش��ته بود که توانس��ت رکورد قبل��ی را که در 
دس��ت اریک کلپتون ب��ا 959500 دالر بود، بش��کند. 
براس��اس گفته های وبس��ایت Fender ایده از آنجایی 
ش��روع ش��د که Fender اروپایی جم��ی کرامپتون با 
برای��ان آدامز تم��اس گرفت تا بفهم��د چگونه مردمانی 
ک��ه در صنع��ت موس��یقی کار می کنن��د می توانند به 
قربانیان چنین حادثه طبیعی وحش��تناکی کمک کنند.
 برای��ان دفترچ��ه تلفن��ش را برمی دارد و ب��ه 19 تن از 
هنرمندان Rock معروف زنگ می زند و از آنها می خواهد 
یک گیتار س��ری اس��تاندارد فندر استراتوکستر را امضا 
کنند تا توس��ط جمی و فندر یوروپ اهدا شود. بعضی از 
هنرمندانی که روی گیتار را امضا کرده اند افرادی چون: 
جیمی پیج، اری��ک کلپتون، میک َجگ��ر، برایان آدامز، 
کی��ت ریچاردز، پول مک کارتنی و س��تینگ هس��تند. 

ترین ها



 کشت طالبی ضربه ای 
برای منابع آب زرندیه است

ریی��س اداره ام��ور مناب��ع آب شهرس��تان زرندیه گفت: 
طالبی کاری در عرصه های زراعی این شهرس��تان به دلیل 

نیاز زیاد به آب، ضربه ای عمیق برای منابع آب است. 
جمال محمدی، در گفت  و گو با ایرنا افزود: بخش کشاورزی، 
بزرگ ترین مصرف کننده آب در کش��ور اس��ت و کش��ت 
محص��والت آب بر، موجب بروز آس��یب جدی به منابع آب 

زیرزمینی می شود. 
وی بیان کرد: طالبی یکی از کش��ت های مهم زرندیه است 
که ساالنه حدود 2هزار و 500 هکتار از زمین های کشاورزی 

این شهرستان به کشت این محصول اختصاص می یابد. 
محمدی با بیان اینکه برای صرفه جویی در مصرف آب باید 
محصوالتی که نیاز کمتری به آب دارند کشت شوند، گفت: 
با توجه به خشکس��الی های چند س��ال اخیر و کم آبی در 
زرندیه بازنگری در رویکرد کشت محصوالتی چون طالبی یا 

خربزه در این شهرستان ضروری است. 
وی اظهار کرد: با توجه به نقش حیاتی بخش کشاورزی در 
اقتصاد ملی و اشتغالزایی و تامین غذای جامعه، الزم است 
ک��ه از منابع و ابزارهای تولید در این بخش به بهترین نحو 
ممکن اس��تفاده شود تا ضمن کاهش در مصرف آب ارزش 

افزوده باال نیز حاصل شود. 
وی ادام��ه داد: در اقلی��م خش��ک و نیمه خش��ک ایران و 
کمب��ود منابع آبی در زرندیه، آب به عن��وان یکی از عوامل 
محدود کنن��ده تولی��د، نق��ش مهم��ی را در تعیی��ن نوع 

فعالیت های زراعی ایفا می کند. 
وی اضافه کرد: هم اینک برداشت های بی رویه از منابع آبی، 
سفره های آب زیرزمینی دشت زرندیه را آسیب پذیر کرده 
و زنگ خطر در توس��عه بهره ب��رداری از این ذخایر به صدا 
درآمده و یکی از اولویت های مهار این معضل اصالح الگوی 
کش��ت در حوزه کشاورزی و بهینه سازی روش های آبیاری 

است. 
رییس اداره منابع آب شهرستان زرندیه گفت: تصمیم سازان 
حوزه کش��اورزی شهرستان باید الگوی کشت این خطه را 
هرچه س��ریع تر از محصوالتی که به آب زیاد در طول دوره 
رش��د خود نیاز دارند به سمت محصوالت کم آب و سازگار 
با شرایط اقلیم منطقه تغییر  دهند و با مشارکت عملی در 
مدیریت صحیح مص��رف آب گام مهمی در تحقق اقتصاد 

مقاومتی بردارند. 
وی گفت: اهتمام به اصالح روش های سنتی کشت و آبیاری 
کشاورزی دغدغه مس��ئوالن در خصوص کمبود و احتمال 

جیره بندی آب در شهرها و روستاها را برطرف می کند. 
وی توضیح داد: هم اکنون دش��ت زرندیه به دلیل برداشت 
بیش از حد آب از چاه ها و منابع آب زیرزمینی و نیز کاهش 
بارندگی و افزایش دمای هوا با بحران کم آبی مواجه است. 
س��االنه حدود 180 میلیون مترمکعب آب از دشت زرندیه 
آب استحصال می ش��ود که این رویه کسری مخزن 3/37 
میلی��ون متر مکعب��ی را در س��ال برای مخ��ازن آب این 
شهرس��تان رقم زده اس��ت.  زرندیه یکی از 12 شهرستان 
استان مرکزی است که در فاصله 80 کیلومتری جنوب غربی 

تهران واقع شده است. 

11 مدیریت سرمایه گذاری

گفت وگ��وی م��ا ب��ا وحیدرضا 
ش��ادفر، مدیرعام��ل و ریی��س 
هیات مدیره شرکت گلفام دشت 
بس��یار مفصل و طوالنی شد و از 
آنجا که هرجای مطلب دس��ت 
می گذاشتیم، نمی توانستیم آن 
را حذف یا کوت��اه کنیم، مجبور 
ش��دیم این گفت وگ��و را در دو 
قس��مت متوالی منتش��ر کنیم. 
به هر ترتیب کاش��ت سنجد هم 
یک��ی از فرصت هایی اس��ت که 
می ش��ود روی س��رمایه گذاری 
آن حس��اب باز کرد. در ش��ماره 
قبلی از اهمیت سنجد و خواص 
داروی��ی آن صحب��ت کردی��م. 
اکنون بخ��ش دوم گفت وگو را 

از نظر می گذرانید. 
 صنای�ع تبدیل�ی مرتبط با 
ف�رآوری میوه س�نجد، چه 

صنایعی می تواند باشد؟ 
تاکنون بیش از 14 صنعت برای 
فرآوری میوه س��نجد و س��ایر 
اج��زای درخت س��نجد تعریف 
کرده ای��م. با توجه ب��ه موقعیت 
سیاسی- اجتماعی کشور که در 
تحریم هستیم، سعی بر آن شد 
که درخص��وص صنایع تبدیلی 
فرآوری میوه سنجد صنایعی را 
ابتدا راه ان��دازی کنیم که نیازی 
به وارد کردن حت��ی یک پیچ و 
مهره از خارج از کش��ور نباشد. 
پس بدون هیچ وابستگی به خارج 
هفت صنعت برای فرآوری میوه 
س��نجد برنامه ریزی شده است؛ 
روغن گیری از هس��ته س��نجد 
با ه��دف دارویی، تولی��د مربا و 
مارماالد از میوه سنجد با هدف 
غذایی، تولید قرص و کپس��ول 
از عصاره سنجد با هدف دارویی 
)البته مش��ابه فنالن��دی آن در 
 LUMENE بازار ایران ب��ا نام
با قیمتی ب��اال موجود اس��ت(، 
تولی��د مکمل ه��ای غذایی دان 
طیور با ه��دف دارویی- غذایی 
جهت مرغداری ها و حتی تولید 
خ��وراک ماهی های پرورش��ی، 
اس��انس گیری از گل س��نجد 
با هدف صنای��ع داروس��ازی و 
عطرس��ازی، تولید و استحصال 
ماتیل س��ینامات از اسانس گل 
سنجد، ایجاد صنایع بسته بندی 
ش��یک و بازار پسند میوه سنجد 
جهت صادرات و در نهایت تولید 

دمنوش گیاهی. 
 اش�اره به تولید مکمل های 
غذای�ی دان طیور ب�ا هدف 

داروی�ی- غذای�ی جه�ت 
ماهی�ان  و  مرغداری ه�ا 
پرورش�ی داش�تید،در این 
بیش�تری  توضی�ح  ب�اره 

می فرمایید؟ 
پیش��رفت های حاصل در زمینه 
کنترل و درمان بیماری ها با مواد 
و محصوالت صددرصد طبیعی، 
راه های جدی��دی را برای مقابله 
با بیماری های طی��ور در اختیار 
دامپزشکان و مرغداران قرار داده 
است. میوه س��نجد را به واسطه 
دارا بودن مواد غذایی ارزش��مند 
و خواص دارویی بس��یار موثر و 
باالبودن انرژی متابولیسمی آن و 
سایر قسمت های گیاه که قابلیت 
تبدیل به مواد اولیه مکمل های 
غذایی � دارویی طیور را داراست، 
به عنوان ی��ک قس��مت از مواد 
کنس��انتره صددرص��د طبیعی 
در جیره غذای��ی مرغداری های 
صنعتی و ماهیان پرورشی تولید 
و مورد آزمایش ق��رار دادیم که 
نتیجه آن بسیار مورد توجه قرار 
گرفت. )فرموالس��یون و درصد 
ترکی��ب و ام��کان اس��تفاده در 
سنین مختلف و دوره رشد؛ همه 
و هم��ه موید آن اس��ت که ما به 
صندوق ذخی��ره ارزی دیگری 
که با صادرات نفتی مان برابری 
می کند دس��ت یافته ایم.( روند 
تصاعدی افزایش جمعیت و نیاز 
روزاف��زون جامعه ب��ه تولیدات 
پروتئین��ی، می��زان ارزی ک��ه 
هرس��اله برای تهیه مکمل های 
غذایی دان طیور و مواد مشابه از 
کشور خارج می شود، گران بودن 
و داش��تن ترکیبات ش��یمیایی 
)به منظور ماندگاری بیشتر( این 
محص��والت واردات��ی، ضرورت 
تولی��د این مکمل ه��ای غذایی 
� دارویی طبیعی ب��ا ارزش را در 

کشور دو چندان کرده است. 
  درباره نحوه سرمایه گذاری 
و میزان س�رمایه م�ورد نیاز 
و هرآنچ�ه ک�ه الزم اس�ت 
عالقه من�دان در این بخش 
اطالع داشته باشند، توضیح 

دهید؟ 
آنچه مدنظر است احداث باغات 
نمونه س��نجد براساس طراحی 
اصول��ی و مکانی��زه اس��ت که 
براساس اقلیم، شیب زمین، نوع 
خ��اک، میزان بارندگی و س��ایر 
فاکتوره��ای اقلیم��ی، طراحی 
انجام می ش��ود و به اجرا خواهد 
رس��ید. می��زان و مت��راژ زمین 
مورد نیاز ب��رای ه��ر صنعت به 

فاکتوره��ای مختلفی بس��تگی 
دارد ک��ه مهم تری��ن آن میزان 
آب در دسترس یا نبود آن است 
)منظ��ور اینکه آی��ا می خواهیم 
باغ دی��م احداث کنی��م یا آبی( 
لذا به طور کلی بخواهیم بگوییم 
برای هر صنعت یکص��د هکتار 
زمی��ن نیاز اس��ت. ن��وع گونه و 
نهال س��نجد مورد  نیاز براساس 
اس��تفاده از می��وه )تازه خوری( 
یا محصول فرآوری ش��ده برای 
ه��ر منطق��ه و اس��تان از قبل 
مش��خص ش��ده که نهال های 
اصالح ش��ده دراختیار مجریان 
ط��رح ق��رار گی��رد. از آنجا که 
دانش فن��ی هف��ت صنعت در 
اختیار گروه فنی شرکت گلفام 

اس��ت، برای جلوگیری از اتالف 
وق��ت و هدررف��ت س��رمایه و 
نیز تس��ریع در حص��ول نتیجه، 
عالقه مندان و س��رمایه گذاران 
می توانند به منظور دسترسی به 
اطالعات بیشتر با کارشناسان و 
متخصصان گروه تماس بگیرند. 
خوشبختانه طی این چندسال 
نسبت به اقلیم مناطق مختلف 
از هر استان طراحی هایی انجام 
گرفت��ه و صنع��ت و محص��ول 
تولیدی فرآوری ش��ده س��نجد 
برای هر منطقه )براس��اس مواد 
موثر بیش��تر( مش��خص ش��ده 
و ب��ا تعیی��ن این مه��م کمک 
شایان توجهی به س��رمایه گذار 

شده است. 
پ��س از برگ��زاری نخس��تین 
جلسه مشاوره با س��رمایه گذار 
و پس از امکان س��نجی و احیانا 
مکان یاب��ی و... و اخ��ذ مج��وز 
انجام – به  قولی از ابتدای کار- تا 
اجرایی کردن طرح و پشت س��ر 
گذاردن مراحل کاش��ت، داشت 
و برداش��ت و حت��ی بازاریابی و 
فروش محص��ول درکنار مجری 
طرح و س��رمایه گذاران محترم 

خواهیم بود. 

آین�ده این س�رمایه گذاری 
)احداث ب�اغ و تولی�د میوه 
س�نجد و در نهایت فرآوری 
ارزیاب�ی  چگون�ه  را  آن( 

می کنید؟ 
امروزه 80درصد م��ردم دنیا به 
نوعی از گیاهان دارویی در درمان 
اس��تفاده می کنن��د و در نتیجه 
تحقیق��ات و مطالع��ات متعدد 
به  عم��ل آمده از آث��ار و عوارض 
جانب��ی  داروهای ش��یمیایی بر 
سالمتی انسان ها طی صدسال 
گذش��ته و نتایج مثبت حاصل 
از س��ازگاری طبیع��ی گیاهان 
دارویی با سالمت انسان حداقل 
به عنوان عامل پیشگیری کننده 
از بیماری ها تمایل روز افزونی به 
استفاده بیشتر از گیاهان دارویی 
در سراسر دنیا پدید آمده است. 

در کشورهای پیشرو تولیدکننده 
دارو بی��ن 25 ت��ا 75درص��د 
داروه��ای تولیدی با اس��تفاده 
از مواد موث��ر گیاه��ان دارویی 
س��اخته می ش��ود که متاسفانه 
سهم ایران در این زمینه کمتر از 
متوسط جهانی است. با اشارات 
مختصری ک��ه درب��اره اهمیت 
میوه و س��ایر اج��زای درختان 
سنجد به عنوان گیاهی دارویی 
و قابلیت های ممت��از آن مطرح 
ش��د، ج��ا دارد هرچه بیش��تر 
و س��ریع تر ب��ه ای��ن ظرفیت ها 
از جه��ات مختل��ف علم��ی، 
کش��اورزی، پزش��کی، صنعتی 
و بازرگانی پرداخته ش��ود. برابر 
تحقیقات انجام ش��ده در مراکز 
معتبر کشور با پیگیری و اجرای 
یک برنام��ه 10س��اله، در ایران 
بیش از 500 هزار ش��غل پایدار 
خصوصا در بخش کش��اورزی و 
صنایع تبدیل��ی و فرآوری های 
مربوطه برای نیروی انسانی آماده 
کار از س��اده تا فارغ التحصیالن 
بیکار دانش��گاه ها ایجاد خواهد 
ش��د. )البته ماحصل ب��رآورد ما 
فقط برای فرآوری میوه س��نجد 
ایجاد 75هزار ش��غل در کشور 
اس��ت.( هزاران هکت��ار اراضی 
ملی و مرتعی و نی��ز عرصه های 
ش��یبدار درعی��ن حفاظ��ت و 
غنی تر شدن، مورد بهره برداری 
اقتصادی وس��یع ق��رار خواهند 
گرفت و ب��ا انج��ام فعالیت های 
مناس��ب بازرگان��ی، می ت��وان 
صادرات گیاهان دارویی از جمله 
سهم میوه سنجد و فرآورده های 
مربوطه را تا یک میلیارد دالر در 
س��ال افزای��ش داد. بدنه علمی 

کش��ور درخص��وص تحقی��ق 
در ابع��اد مختل��ف در این زمینه 
فعال می شوند و نتایج حاصله در 
بخش های توسعه کشت درختان 
س��نجد، افزایش مواد موثر آن، 
ف��رآوری و اس��تخراج عص��اره 
و اس��انس گل س��نجد و تولید 
مواداولیه دارویی– بهداشتی در 
صنای��ع تبدیلی مربوط��ه، مورد 
استفاده وس��یع قرار می گیرد و 
ضمن بی نیازی کشور به دنیا نیز 

صادر خواهد شد. 
براس��اس بازدیدهای��ی ک��ه از 
کمپانی ه��ای خ��ارج از کش��ور 
تجربی��ات  طب��ق  داش��تیم، 
کش��ورهای توس��عه یافته طرح 
حاض��ر طرح��ی اقتص��ادی و 
درآمدزاست و اگر براساس جداول 
زمانبندی و نیز تقسیمات استانی 
)محصول فرآوری شده سنجد( 
همچنین تحت نظ��ارت قدم به 
قدم متخصصان و کارشناس��ان 
مربوطه اجرا شود از هم اکنون تا 
آخرین مرحله بازاریابی، فروش 
و حتی صادرات محصول تولیدی 
برنامه ریزی و هماهنگی های الزم 

انجام شده است. 
 کدام اس�تان ها اولویت شما 

هستند؟ 
البت��ه اولویت��ی وجود ن��دارد و 
از ه��ر اس��تان ک��ه زودت��ر با ما 
تم��اس حاصل کنند، م��ا نیز در 
خدمت شان هستیم. سنجد در 
همه گستره میهن عزیزمان عمل 

می آید. 
 آی�ا مطلبی هس�ت که الزم 
باش�د به گ�وش مس�ئوالن 

برسانید؟ 
اکنون با داش��تن دان��ش فنی و 
تجربه ای بی��ش از دو دهه، اعالم 
می کن��م می توانی��م در اراضی 
ش��یبدار هریک از اس��تان های 
دارای اقلیم مناسب که مکان یابی 
آن نیز ط��ی این س��ال ها انجام 
گرفته اس��ت )بیش از 20 استان 
کشور( نس��بت به توسعه باغات 
س��نجد و ایجاد صنایع تبدیلی 
وابس��ته و پیوس��ته آن که دارای 
ارزآوری و درآمدزای��ی مناس��ب 
است، اقدام کنیم. تاکنون حداقل 
7 صنعت تبدیلی برای آن تعریف 
کرده ایم که این خود اشتغالزایی 
باالیی را در پی دارد. آمادگی کامل 
داریم که در هریک از استان هایی 
که مس��ئوالن امر صالح بدانند 
البته با جذب س��رمایه گذاران و 
عالقه مندان محل��ی این طرح را 

اجرایی کنیم. 

گفت وگو با مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت گلفام دشت )بخش دوم(

چه کارها که با سنجد می توان کرد
پرواربندی؛  گامی در مسیر تقویت 

اقتصاد دامپروری

 توجه ب��ه تولی��دات دامی به عن��وان یک��ی از مهم ترین 
زیرشاخه های کش��اورزی و دامپروری در راستای توسعه 
اقتصادی مبتنی بر روس��تا همواره مورد توجه کشورهای 
توس��عه نیافته و یکی از اصول مدنظر آن��ان در این حوزه 

اقتصادی است. 
به گزارش  ایس��نا، به گفته   کارشناس��ان، پرواربندی دام 
یکی از این راهکار هاست که عالوه  بر کاهش هزینه تولید 
پروتئی��ن برای دامدار و البته جامعه، س��ودآوری فعالیت 

اقتصادی را نیز تضمین می کند. 
کارشناسان معتقدند: افزایش تولید گوشت قرمز، کاهش 
می��زان واردات آن، اش��تغالزایی و فعال ش��دن نیروهای 
غیرفعال و بیکار چند مزیت پرواربندی دام تلقی می شود. 
به گفته مس��ئول دفتر بهداش��ت و مدیریت بیماری های 
دامی اداره کل دامپزش��کی اس��تان مرکزی، پرواربندی 
عبارت اس��ت از چاق ک��ردن دام و ازدیاد گوش��ت آن با 

استفاده از غذای مناسب و رعایت مسائل بهداشتی. 
وی ادامه داد: با توجه به نیاز روزافزون به گوشت به عنوان 
ی��ک منبع پروتئینی، تاس��یس واحد ه��ای پرواربندی و 
همچنین پرورش گوساله در این واحد ها در سطح استان 

مرکزی انجام شده است. 
گنجی با اش��اره به مزیت پرواربن��دی دام ، تاکید کرد: با 
اج��رای پرواربن��دی دام عالوه  بر تامی��ن پروتئین دامی 
در کش��ور، راندمان تولید افزایش پیدا می کند و موجب 

اشتغال پایدار می شود. 
وی افزود: احداث جایگاه های پرورش دام باید متناسب با 
ش��رایط آب و هوایی، ن��وع دام و نوع تولید و همچنین از 
نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد. پرورش دام  می تواند 
در جایگاه های باز، نیمه باز و بسته صورت پذیرد. تاسیسات 
تغذیه ای مناسب دام نیز با توجه به وضعیت آب و هوایی 

منطقه پرورش تعیین می شود. 
این مق��ام مس��ئول اضافه ک��رد: طرح ه��ای دامپروری 
به خصوص پرورش گاو و گوس��فند با روش های علمی و 
در قالب واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی، امکان دستیابی 
به تولید اقتصادی و بهداشتی فرآورده های دامی را فراهم 

می آورد. 
وی ادامه داد: پرواربندی گوس��اله ریز از طریق خریداری 
از می��دان دام و با تامین جی��ره غذایی مخصوص جهت 

بهره وری گوشت با کیفیت انجام می شود. 
وی با اش��اره ب��ه ثابت مان��دن قیمت گوش��ت قرمز در 
سال های اخیر گفت: با توجه به قیمت گوساله خریداری 
شده توسط دامدار و افزایش قیمت علوفه برای تغذیه دام، 
در شرایط اقتصادی موجود رواج پرواربندی دام با کاهش 
روبه رو  ش��ده و این مش��کل اساسی به مرور زمان موجب 

کاهش دام پرواربندی شده خواهد شد. 
رییس دفتر بهداش��ت و مدیریت بیماری های دامی اداره 
کل دامپزشکی استان با اشاره به صادرات آزاد دام سبک 
و گوساله پرواری از سوی سازمان دامپزشکی عنوان کرد: 
ب��ا اجرای این امر و دریافت گواهی س��المت از س��ازمان 
دامپزشکی می توان ش��اهد رونق اقتصادی در این بخش 

بود. 
گنجی، به صادرات 5 هزاربره پرواری در استان اشاره کرد 
و از صادرات آزاد دام تا اواخر مهرماه سال جاری خبر داد. 
این مقام مسئول با اشاره به فعالیت واحد های پرواربندی 
دام در شهرس��تان اراک، ساوه و فراهان تصریح کرد: این 
واحد ها عالوه بر تامین گوشت مورد نیاز استان، قسمتی از 

گوشت مصرفی استان تهران را نیز تأمین می کنند. 
گنجی بیان کرد: در حال حاضر چندین واحد  پرواربندی 
با ظرفیت 150 هزار رأس در سطح استان وجود دارد که 

تنها 50 هزار رأس دام پروار شده اند. 

اکنون با داشتن 
دانش فنی می توانیم 

در اراضی شیبدار 
هریک از استان های 
دارای اقلیم مناسب 
نسبت به توسعه 
باغات سنجد و 

ایجاد صنایع تبدیلی 
وابسته اقدام کنیم

گزارش

خبر

سرمایه گذاری در حوزه نانو و برق دار 
کردن چاه ها

کالف اول: 
در  جالب��ی  گ��زارش 
ایس��نا منتشر ش��ده که 
ی��ک  تولی��د  از  آن  در 
محص��ول جدید نام برده 
محصولی  اس��ت؛  ش��ده 
در صنعت  می توان��د  که 
ساختمان س��ازی کاربرده��ای فراوانی داش��ته باش��د. 
محقق��ان یکی از ش��رکت های دانش بنیان مس��تقر در 
ش��هرک علم��ی و تحقیقاتی اصفهان موف��ق به تولید 
صنعت��ی لوله ه��ای پی وی س��ی )PVC( س��خت ب��ا 

بهره گیری از فناوری نانو شدند. 
رییس ش��هرک علمی و تحقیقات��ی اصفهان با بیان 
اینک��ه در می��ان صنایع پلیمری فعال کش��ور، صنعت 
پی وی س��ی س��هم عمده ای از ب��ازار داخلی کش��ور را 
داراس��ت، گفته یکی از بزرگ ترین مصارف پی وی سی 
س��خت، تولید لوله های پی وی سی اس��ت که ارتباطی 

تنگاتنگ با صنعت ساختمان سازی دارد. 
بنابراین ش��کی نیست که در آینده ای نه چندان دور 
ش��اهد تولید انبوه این محص��ول خواهیم بود. مطمئنا 
س��رمایه گذاری در محصوالت جدید، در اکثر مواقع با 
موفقیت همراه خواهد بود. پیش��نهاد می کنیم شما هم 
اگر پیش زمینه و س��رمایه الزم را در این زمینه دارید، 

به این بخش ورود کنید. 

کالف دوم: 
خ��اک  آب،  مع��اون 
وزی��ر  صنای��ع  و 
گفت��ه  جهادکش��اورزی 
چاه های آب کش��اورزی با 
کمک وزارت نفت برق دار 
می ش��وند. براین اس��اس، 
وی در جلس��ه بررسی مش��کالت کشاورزان شهرستان 
بس��تان آباد اعالم ک��رده طبق قانون بای��د وزارت نفت 
هزینه برق دار کردن چاه های آب را با تس��هیالت ویژه 

پرداخت کند. 
این مقام مس��ئول از حمایت دولت از سرمایه گذاران 
بخش خصوصی در شهرس��تان بس��تان آباد خبر داده و 
افزوده کمب��ود س��ردخانه و صنایع تبدیل��ی مواردی 
اس��ت که س��رمایه گذاران می توانن��د در این خصوص 

سرمایه گذاری کنند. 
فکر نمی کن��م بتوانید خبر از این سرراس��ت تر پیدا 
کنید! معاون آب، خاک و صنایع وزیر جهادکش��اورزی 
خیلی خوب و واضح مش��کالت را بازگو کرده و راهکار 
نیز داده اس��ت. برقدار ش��دن چاه ه��ا می تواند کمک 
ش��ایانی به درس��ت مصرف کردن آب این چاه ها کند 
و بخش کش��اورزی از این رویداد رونق بگیرد. بنابراین 
اگر سرمایه و عالقه الزم را در این بخش دارید، فرصت 
را از دس��ت ندهید. الزم به ذکر اس��ت که شهرس��تان 
بستان آباد یکی از توابع استان آذربایجان شرقی است. 

سرنخ

خبر
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وحید زندی فخر

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون از صدور 25 میلیارد تومان ضمانت نامه 
طی پنج ماه نخست امسال خبر داد و به تعاونگران توصیه کرد اعتبارات خود را در بانک های 
طرف قرارداد صندوق سپرده گذاری کنند تا با شرایط آسان تر برای شان ضمانت نامه صادر 
شود.مهدی حسین نژاد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: این صندوق در ارتباط با صدور 
ضمانت های اعتباری مختلف از جمله شرکت در مزایده و مناقصه، حسن انجام کار، پرداخت 
دیون و گمرکی فعالیت دارد و عمده ضمانت نامه های صادره صندوق در جهت تامین مالی 
کوتاه مدت طرح هاست.وی با تاکید بر لزوم افزایش سقف ضمانت نامه های صادره صندوق 
افزود: با هدفگذاری مشترک صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، بانک توسعه 
تعاون و معاونت امور تعاون وزارت تعاون، ظرفیت تولیدی شرکت های تعاونی گسترش پیدا 
خواهد کرد.حسین نژاد در ادامه از بانک های سپه، ملت، کشاورزی و توسعه تعاون به عنوان 
بانک های طرف قرارداد با صندوق نام برد و به تعاونگران توصیه کرد به منظور س��هولت 
در صدور ضمانت نامه در بانک های طرف قرارداد با صندوق سپرده گذاری کنند.به گفته 

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
بخش تعاون چنانچه تعاونی ها در بانک های 
طرف قرارداد صندوق س��پرده گذاری کنند 
می توانند هنگامی که وثیقه ندارند با مراجعه 
ب��ه صن��دوق در کوتاه ترین زم��ان ممکن، 
بدون محدودیت و با ش��رایط سهل و آسان 

ضمانت نامه اعتباری دریافت کنند.

وزیر دارایی افغانس��تان و نماینده اتحادیه اروپا قراردادی 84 میلیون یورویی را به 
منظور توسعه روستا های این کشور در کابل امضا کردند.

به گزارش فارس، »عمر زاخیلوال« وزیر دارایی افغانس��تان روز گذشته قراردادی 
ب��ه ارزش 84.5 میلیون یورو را با اتحادیه اروپا امضا کرد که این کمک ها از طریق 
صندوق  مالی بازسازی افغانستان و بانک جهانی به منظور حمایت از توسعه روستا 
و برنامه همبس��تگی ملی تامین خواهد ش��د.زاخیلوال افزود: 5 میلیون یورو از این 
مبلغ برای اصالحات در وزارت توسعه روستایی و مقدار یک میلیون یورو به منظور 
فعالیت  های نظارتی و ارزیابی اختصاص داده ش��ده است.وی خاطرنشان کرد: این 
کمک به صورت بالعوض برای بازسازی جاده های روستایی این کشور است تا شاهد 
رشد توسعه روستانشینان باشیم.از سوی دیگر »استیفن آلیوس هابر« معاون هیات 
اتحادیه اروپا در افغانس��تان گفت: در مدت 2 س��ال گذش��ته حدود 42 هزار نفر 
از برنامه همبس��تگی ملی بهره مند ش��ده اند و کیلومتر ها جاده نیز بازس��ازی شده 

اس��ت.برنامه همبس��تگی ملی از س��ال 
2013 تاکنون نتایج قابل مالحظه ای در 
افغانستان داشته که شامل تکمیل بیش 
از 4 هزار پروژه اجتماعی، تامین کامل یا 
بخشی از منابع مالی حدود 9 هزار پروژه 
جدید و انتخاب 1500 ش��ورای توس��عه 

اجتماعی است.

کمک ۸۴ میلیون یورویی اروپا به افغانستانصدور 25 میلیارد تومان ضمانت نامه

روسیه در صنعت پتروشیمی ایران 
سرمایه گذاری می کند

رییس کمیته پتروش��یمی مجلس ش��ورای اس��المی 
گفت: در سفری که به کشور روسیه داشتیم قرار شد این 
کشور در پتروشیمی کشورمان به ویژه تکمیل پتروشیمی 
اردبیل مشارکت کند. کمال الدین پیرموذن در گفت وگو با 
فارس، اظهار کرد: در سفری که به همراه اعضای کمیته 
پتروشیمی مجلس به روس��یه داشتیم در کنار بازدیدها 
نشس��تی را با نمایندگان دومای روس��یه داشتیم که در 
این جلس��ه در خص��وص س��رمایه گذاری به ویژه حضور 
سرمایه گذاران روس در احداث پتروشیمی استان اردبیل 
رایزنی های الزم انجام شد و در کنار آن قرار شد از ظرفیت 
علمی، تحقیقی و پژوهش��ی کش��ور روسیه در این حوزه 
اس��تفاده ش��ود. وی ضرورت صادرات محصوالت باغی و 
فرآورده های کش��اورزی را به این کشور یکی از بسترهای 
رونق اقتصادی استان اردبیل بیان کرد و افزود: مقرر شد 
سفرای هر دو کشور این موضوع را پیگیری کنند تا روابط 

تجاری نیز تقویت شود. 
نماینده مرد اردبیل، نیر، نمین و س��رعین در مجلس 
ش��ورای اس��المی توان علمی و اجرایی روسیه و قطر را 
در اجرای پروژه های پتروش��یمی و نفت و گاز بسیار باال 
اعالم کرد و ادامه داد: قرار شد با رایزنی هایی که با کشور 
قطر نیز انجام می ش��ود از این توانمندی در ارتقا و رش��د 
اقتصادی منطقه اس��تفاده شود و شاهد شتاب بخشی به 

سرمایه گذاری ها در این حوزه باشیم.



شمــارهچهارشـنبه |  2 مهر 1393 |12 مدیریت بازاریابی و فروش

دریاف�ت  ب�رای  معم�وال 
سفارش کار در این حوزه به 
چه صورت عم�ل می کنید، 
آیا مش�تری به س�راغ شما 
می آید یا شما برای مشتری 

طرح می فرستید؟ 
بیشتر مش��تری هایی که در 
ای��ن صنف با آنها کار می کنم، 
از طریق شرکت هایی که قبال 
بسته بندی هایش��ان را طراحی 
کرده ام، دوس��تان و برخی هم 
از طریق سایت انجمن صنفی 
طراحان گرافی��ک ایران به ما 
تعدادی  می کنن��د.  مراجع��ه 
هم از طریق س��ایت شخصی 
 خ��ودم با م��ن ارتب��اط برقرار 

می کنند. 
قبل از ش�روع کار طراحی، 
آی�ا تحقیقات بازار توس�ط 
انج�ام می ش�ود ی�ا  ش�ما 

شرکت تولیدکننده؟ 
به طبع هر ط��راح حرفه ای 
باید ب��رای ش��روع، تحقیقات 
جامع��ی را انج��ام دهد، براین 
اس��اس نخس��تین کاری ک��ه 
س��فارش  دریاف��ت  از  پ��س 
کار انج��ام می ده��م، تجزیه و 
تحلیل تمام��ی رقبای داخلی 
اس��ت. یک ط��راح ابت��دا باید 
کامال بداند بس��ته بندی ای که 
طراحی می کند، قبال توس��ط 
همکاران دیگر طراحی ش��ده 
ی��ا نه. در مرحل��ه دوم باید به 
ای��ن فکر کند تا چه طرحی را 
پیاده س��ازی کند که از س��ایر 
رقبا زیباتر و چشمگیرتر باشد. 
البت��ه تمرک��ز روی طرح های 
خارج��ی ک��ه در ای��ن صنف 
حرف اول را می زنند نیز کمک 
خوبی به آماده کردن طراحی 

جدید می کند. 
چند درصد از مش�تریان با 
آگاهی از شرایط بازار، برای 
طراح�ی متفاوت به س�راغ 

شما می آیند؟ 
اکثر مش��تریان دراین حوزه 
به دنبال کس��انی هس��تند که 

بر  کنن��د،  پرفروش  طراح��ی 
ف��رض مثال ام��کان دارد یک 
کار  س��فارش  وقت��ی  ط��راح 
می گی��رد، برای دل و س��لیقه 
طراح��ی  خ��ودش  ش��خصی 
کن��د، ول��ی برعک��س برخی 
دریافت  موق��ع  نیز  طراح��ان 
س��فارش به فکر این هس��تند 
که طراحی همان چیزی باشد 
که خری��دار آن را می خواهد، 
یعن��ی ط��رح، ب��ازار خوبی را 
از آن خ��ود کن��د. ای��ن کار 
نیاز ب��ه تجربه و نظر س��نجی 
 مک��رر از قش��رهای مختل��ف 

جامعه دارد. 

درب�اره  ش�ما  مکانی�زم 
نظ�ر  بازخ�ورد  دریاف�ت 
مشتریان چیس�ت و با چه 
شیوه هایی این کار را انجام 

می دهید؟ 

اص��وال ی��ک ط��راح فق��ط 
از می��زان خری��د محصول��ی 
که طراح��ی ک��رده ، می تواند 
متوجه ش��ود که بس��ته بندی 
او چ��ه بازخ��وردی در ب��ازار 
داش��ته اس��ت. چ��ون ط��رح 
بس��ته بندی خوب به س��رعت 
فروش��گاه ها خالی  اس��تند   از 

می شود! 
ش�ما به عنوان طراح به چه 
نکاتی توجه می کنید؟ برای 
مثال رنگ، شکل و حجم در 
کارهای شما بر چه اساسی 

طراحی می شوند؟ 
ی��ک ط��راح قب��ل از اینکه 

ط��راح خوب��ی باش��د، بای��د 
روان ش��ناس خوبی حداقل در 
حیطه طراحی باشد یعنی یک 
طراح باید بداند، مش��تری که 
با ط��رح او س��رو کار دارد چه 

سنی دارد و آن سن چه رنگی 
را می پس��ندد. خ��ود من قبل 
از اینکه اس��تارت یک طراحی 
را بزن��م، حتما تحقیقات مورد 
نی��از را انج��ام می ده��م ک��ه 
بس��ته بندی من در بازار موفق 

باشد. 
در حال حاضر ط��رح     ه��ای 
پرفروش بازار چه ویژگی هایی 

دارند؟ 
تجربه نشان داده طرح هایی 
که موضوع، رنگ و المان های 
استفاده شده در آنها با موضوع 
طراحی ارتباط مس��تقیم دارد 
محت��وای  گوی��ای  کام��ال  و 

موف��ق  اس��ت،  بس��ته بندی 
که  بس��ته بندی هایی  بوده اند. 
طرح و رنگ آن هیچ ارتباطی 
با محتوا ن��دارد، نمی توانند در 
بازار حرفی برای گفتن داشته 

باش��ند و قطعا موفق نخواهند 
بود. 

به ط�ور کل�ی س�لیقه بازار 
ای�ران در ای�ن ح�وزه ب�ه 
چه ش�کلی اس�ت و مردم 
بیش�تر چ�ه طرح های�ی را 

می پسندند؟ 
طب��ق بررس��ی های انج��ام 
ش��ده درصد باالی��ی از مردم 
و  ش��لوغ  طرح ه��ای  ای��ران 
ب��رای  را  رنگ و لع��اب دار 
خریدکردن بیشتر می پسندند 
و از آنجایی که بیشتر انتخاب 
توس��ط دانش آم��وزان صورت 
می گیرد، معموال بسته بندی ای 
ک��ه  می کنن��د  انتخ��اب  را 
از بقی��ه چش��مگیرتر باش��د. 
طب��ق نظرس��نجی هایی ک��ه 
خ��ودم در حوزه بس��ته بندی 
داده ام  انج��ام  لوازم التحری��ر 
به ای��ن نتیج��ه رس��یدم که 
بس��یاری از دانش آموزان رنگ 
بس��ته بندی  ب��رای  را  قرم��ز 
فانتزی و رنگ مشکی را برای 
بس��ته بندی کالس��یک بیشتر 

می پسندند. 
صنع�ت  ای�ن  در  چق�در 

کپی کاری رایج است؟ 
بگوی��م  می توان��م  تقریب��ا 
ک��ه  طرح های��ی  80درص��د 
در ب��ازار موجود اس��ت کپی 
طرح ه��ای مع��روف خارج��ی 
اس��ت. اکثر ش��رکت هایی که 
در صنف نوش��ت افزار فعالیت 
را  ای��ن  زحم��ت  می کنن��د، 
که  نمی دهند  خودش��ان  ب��ه 
بخواهن��د حت��ی ی��ک کار را 
طراح��ی و ایده پ��ردازی کنند 
و بیش��تر س��عی بر این دارند 
که از طرح های موفق خارجی 
ک��ه قب��ال امتحان خودش��ان 
اس��تفاده  داده ان��د  پ��س  را 
کنند. مطمئن��ا این روند مانع 
پیش��رفت این صن��ف خواهد 
ش��د و روز به روز ش��اهد ایجاد 
بازارهای بهت��ر برای برندهای 
خارج��ی و از دس��ت رفت��ن 
 ب��ازار تولیدکنن��دگان داخلی 

خواهیم بود. 

افزایش فروش نوشت افزار با توجه به سلیقه مشتری

 دانش آموزان قرمز و مشکی را 
بیشتر می پسندند

توییتر به عنوان یک ابزار بازاریابی 

توییت��ر س��ایت مکالمات آنالین اس��ت که توس��ط 
دوستان شما یا حتی غریبه ها مورد بازدید قرار می گیرد 

و بسیاری از افراد در این سایت شرکت می کنند. 
 تردید بسیاری از کس��ب و کارها و بازاریاب ها نسبت 
به شرکت در Twitter.com کامال قابل درک است. 
 ایوان ویلیامز که موس��س و پایه گذار س��ایت توییتر 
اس��ت، این سایت را با یک پرسش اساسی معرفی کرد: 

»چه کاری انجام می دهید؟«
 چگونه میلیون ها پس��تی که روزانه توسط میلیون ها 
کاربر قرار داده می ش��ود، به عنوان ی��ک ابزار تبلیغاتی 
ب��ه کار گرفت��ه می ش��ود. برخ��ی از اص��ول، دروس و 
 هش��دارهای مرب��وط به س��ایت توییتر را ب��ا هم مرور 

می کنیم. 

اصول کاری توییتر
در س��ایت توییتر هر کس��ی می تواند هر چیزی که 
می خواهد در قالب پست های کوتاه بیان کند و آن را به 
ترتیب زمانی در Twitter wall یا timeline صفحه 
خود قرار دهد. اگر بخواهید شخصی را در توییتر دنبال 
کنی��د؛ هر زمان او در توییتر خود یک پیغام قرار دهد، 
آن پیام روی timeline ش��ما نیز ظاهر می ش��ود. هر 
شخصی می تواند فرد یا افرادی را که می خواهد، دنبال 

کند. 
اگر صفحه ش��ما هواداری نداش��ته باش��د، این بدان 
معنی اس��ت که تاکنون ش��خصی به شما توجه نکرده 
اس��ت، اما تمام پس��ت ها ابزاری اس��ت که همه افراد 
می توانند با اس��تفاده از آنها در توییتر جست وجو کنند 

و شما را بیابند. 
س��ایت توییتر جایی اس��ت که میلیون ه��ا کاربر در 
سرتاس��ر دنیا برای برق��راری ارتباطی اصی��ل با افراد 
هم فکر و هم سلیقه خویش در مورد موضوعات گوناگون 
فعالیت می کنند. حتی تجسم شبکه پیچیده ارتباطات 
 بین کاربران که در سایت توییتر شکل می گیرد، بسیار 

دشوار است. 
اف��راد در گروه ه��ا یا به ص��ورت جداگانه ب��ا یکدیگر 
ارتب��اط برق��رار می کنن��د و در مورد عل��ل، رویدادها، 
اخب��ار، فرآینده��ا و هر نوع موضوع م��ورد عالقه خود 
بح��ث و گفت وگو می کنند. اگ��ر عالقه مند به برقراری 
ارتب��اط ب��ا دیگران باش��ید، به س��رعت می توانید یک 
 عض��و موث��ر و کارآم��د در س��ایت توییتر محس��وب 

شوید. 
توییت��ر همچنین به عن��وان ابزاری ب��رای مکالمات 
زن��ده نی��ز به کار م��ی ر ود. اگ��ر از آن دس��ته افرادی 
باش��ید که عالق��ه به صحبت ک��ردن و بی��ان نظرات 
خ��ود در م��ورد موضوعات گوناگون داش��ته باش��ید، 
ای��ن س��ایت می توان��د ای��ن م��کان را ب��رای ش��ما 
 فراه��م کند؛ حت��ی اگر ه��دف بازاریاب��ی و تبلیغاتی 

نداشته باشید. 
 در اینجا س��والی که در مورد کس��ب و کارها مطرح 
می شود، این اس��ت: چگونه می توان هواداران بسیاری 
را جذب کرد که برای ش��ما فعالیت س��ودمندی انجام 
دهن��د؟ هیچ فرمول اثبات ش��ده ای وجود ندارد. ما در 
مورد انس��ان، ارتباطات واقع��ی و تصادفی و تقابل های 
ی��ک به یک صحبت می کنیم. اگر انتظار دارید که تنها 
به صورت یک طرفه از توییتر سود ببرید، به زودی ناامید 

خواهید شد. 
هرکس��ی که می تواند ی��ک اکانت رای��گان به خود 
اختص��اص دهد و هر زمان که بخواهد و به هر طریقی 
به س��وال »چ��ه کاری انجام می دهید؟« پاس��خ دهد، 
ام��ا توییتر پس از تکامل خود به ابزار بس��یار متفاوتی 
تبدیل ش��ده اس��ت؛ ت��ا اینکه صرفا روش��ی ب��رای به 
اش��تراک گذاری مسائل روزمره با دیگران باشد. شهرت 
و جذابیت توییتر باعث ش��ده است که اکثر مردم این 
س��ایت را برای امور خود برگزینند. اس��تفاده خالقانه 
 از س��ایت توییت��ر همچنان به عنوان اس��رار ناگش��وده 

باقی مانده است. 
توییت��ر به عنوان بهترین ابزار مورد اس��تفاده افرادی 
اس��ت که دوس��ت دارند در ارتباط ب��ا مخاطبان خود 
کام��ال معتبر و اصیل باش��ند. در این س��ایت، تحمل 
فروش��ندگی های پر سروصدا به شکل قدیمی و سنتی 

را ندارد. 
اگر از سایت توییتر صرفا به عنوان یک ابزار تبلیغاتی 
اس��تفاده کنید، احتماال با شکست روبه رو خواهید شد، 
ام��ا اگ��ر عالقه مند به برق��راری ارتباط ب��ا دیگر افراد 
هم عقی��ده خود یا تثبی��ت اعتبار خ��ود به عنوان یک 
کارش��ناس باشید، آنگاه س��ایت توییتر گزینه مناسبی 

در عصر حاضر است. 
موفقیت در س��ایت توییتر برای کسانی که باالترین 
م��دارج اعتب��ار و اصال��ت را ب��ه کار بس��ته اند و ب��ه 
فعالیت های اینترنتی دیگران عالقه واقعی دارند، آسان 
به نظر می رس��د. در حالی که توییتر برای کس��انی که 
اهداف ش��خصی و خودخواهانه را سرلوحه خویش قرار 
می دهن��د و فق��ط فکر تبلیغ خود هس��تند، تنها برای 

گذراندن وقت است. 
 از طری��ق پیگیری مس��ائل و موضوع��ات عمومی و 
م��ورد بحث روز ک��ه مرتبط با حوزه کاری شماس��ت، 
می توانی��د هوادارانی جذب کنید که خواهان ش��نیدن 
مطالب بیش��تری در مورد موضوعاتی هستند که شما 
برای گفتن دارید. از آن پس همه چیز بس��تگی به شما 
دارد که با صداق��ت کامل ارتباطاتی را برقرار کنید که 

برای هر دو طرف سودمند باشد. 

در شماره بعدی بخوانید: 
راهنمای بازاریابی با توییتر

 تشابه در بسته بندی و شراکت
در سهم فروش برند

اغل��ب ما وقتی به فروش��گاه یا س��وپرمارکت محل، 
برای خرید م��واد خوراکی می رویم به دلیل ش��باهت 
بس��ته بندی ها و طراحی ه��ا، در انتخاب درس��ت برند 
مورد نظر با مش��کل مواجه می ش��ویم. گاهی طراحان 
بس��ته بندی ها اینقدر ش��بیه هم عم��ل کرده اند که تا 
وقتی با حوصله در خانه به وارسی آن نپردازی، متوجه 
اش��تباه در انتخاب انجام شده نمی شوی. در این میان 
نگاهی انداختیم به بازار بس��تنی ها ک��ه این روزها در 
تس��خیر چهار برند میهن، دومینو، پاندا و کاله اس��ت. 
اش��تراک، تش��ابهات و رقابت س��ه برند میهن، پاندا و 
دومینو، به شدت مشهود می نماید، هر طعمی از بستنی 
که از یک برند وارد بازار می شود به یک هفته نکشیده 
برند رقیب همان طعم را با تغییراتی جزئی در شکل و 
شمایل بسته وارد بازار می کند. شاید برای مشتری هم 
بهتر باش��د این برندها بسته بندی های متمایزی داشته 
باشند یا دست کم، به هم بپیوندند و یک برند مشترک 
وارد بازار کنند و این غائله س��ردرگمی برای مشتریان 

را ختم کنند. 
ای��ن تش��ابه ها فقط خاص این س��ه برند نیس��ت و 
محص��والت برند کاله هم تمایز آش��کاری با این س��ه 
برند ن��دارد. برای بررس��ی دلی��ل این اش��تراکات در 
بسته بندی های مواد غذایی و به خصوص دو برند بستنی 
میهن و کاله سری به طراح بسته بندی های یکی از این 
برندها زدیم تا ببینیم آیا این اشتراکات اتفاقی است یا 

این دو برند، تعمدا مشتری ها را گمراه می کنند. 

فواد تجلی، کارش��ناس ش��رکت آتی ب��ال به عنوان 
مج��ری طرح ه��ا و تبلیغ��ات بس��تنی کاله در پاس��خ 
به س��وال ما می گوید: بنا بوده اس��ت ک��ه این دو برند 
محصوالت مش��ابه داشته باشند. از آن زمان به بعد این 
دو برند به شدت س��عی می کنند در تشابه تولید از هم 
س��هم بگیرند، میهن هم که می خواست دو برند داشته 
باش��د، برند پان��دا و دومینو را زد و روان��ه بازار کرد. از 
طرفی تشابهات در بس��ته بندی بین همین برندها هم 

بسیار زیاد است. 
او اضافه می کند: میهن حجم تولید و توزیع بیشتری 
دارد، چرا که تمرکزش روی بستنی است و این محصول 
اصلی ترین تولید ش��رکت میهن به حس��اب می آید اما 
کاله چ��ون محصوالت دیگری تولی��د می کند در بازار 
بس��تنی اش ش��هرت و توزیع کمتری دارد البته ممکن 
اس��ت مردم عادی این مس��ئله را متوجه نشوند. با این 

وجود من حس می کنم میهن دنباله رو کاله است. 
به گفته این کارش��ناس، این گون��ه رقابت ها به طور 
طبیعی از نظر فروش و در دست گرفتن بازار، منجر به 
برنده شدن یک برند و ضرر مشتریان می شود، از این رو 
حتی گاهی برندهای دیگر هم از طرح ها و بس��ته بندی 

این شرکت ها استفاده و کپی کاری می کنند. 
او در ادامه می گوید: این گونه تقلیدها زمانی صورت 
می گیرد که مش��تریان یک بس��ته بندی ی��ا محصول 
مش��خص را ب��ا خری��د خ��ود تایید می کنند، س��پس 
برندهای دیگر به دنبال گرفتن سهم بازار، از آن طرح، 
طعم یا بس��ته بندی اس��تفاده می کنند. چون متاسفانه 
م��ا قانون کپ��ی رایت نداری��م با وج��ود اینکه طرح ها 
ثبت صنعتی می ش��وند، اما باز هم از طرح ها کپی زده 
می شود و پیگیری و شکایت هم کار به جایی نمی برد. 
تجلی اضافه می کند: این دسته مشکالت از مشکالت 
بزرگ این حوزه به ش��مار می آید، مثال چندوقت پیش 
کاله بس��تنی جیت��و را اختراع ک��رد، می گویم اختراع 
چ��ون واقعا اضافه کردن نمک به یخ و اس��تقبال از آن 
اختراع محس��وب می ش��ود و حتی باید ای��ن اختیار را 
می داشت که اجازه تولید آن را تا دو سال آینده به هیچ 
تولیدکنن��ده ای ندهد، اما بعد از گذش��ت یک ماه همه 
تولیدکننده ها شروع به تولید بستنی ترش با طعم های 
مختلف کردند، حتی از ترکیب رنگی که این برند برای 
این محصول اس��تفاده ک��رده بود اس��تفاده کردند. به 
عبارتی همه تولیدکننده ها بس��تنی ترش زدند و بازار 
کاله را هم خراب کردند. خب کاله در بحث آر  اند دی 
ضرر می کند، در بحث طراح��ی ضرر می کند، در بازار 
آس��یب می بیند و همه اینها ب��ه نفع یک طرف و ضرر 

طرف مقابل تمام می شود. 
ب��ه گفت��ه تجلی، دلیل اصل��ی این کپ��ی کاری ها از 
روی طرح ه��ای داخلی، گرفتن س��هم فروش آن برند 
اس��ت. لیدر بازار س��عی می کند کپی کند تا در فروش 
یک محصول موفق، ش��ریک ش��ود. از طرفی متاسفانه 
فرهنگ بس��ته بندی در کش��ور ما وجود ندارد. ما باید 
براس��اس فرهنگ ش��هر و کش��ور و منطق��ه خودمان 
طراح��ی کنی��م. ای��ن کارش��ناس در پای��ان تاکی��د 
می کن��د: در نهایت من فکر می کنم برای پیش��گیری 
از کپی کاری های غیرتعمدی، درس��ت این اس��ت که 
طراحان در هر صنعت، با یک برند مش��خص کار کنند 
و به ص��ورت همزم��ان نباید در یک صنع��ت با دو برند 
کار کرد، چرا که حتی ممکن است ناخودآگاه خروجی 

طرح ها شبیه هم شود. 

تجربه نشان داده 
طرح هایی که 

موضوع، رنگ و 
المان های استفاده 

شده در آنها با 
موضوع طراحی 
ارتباط مستقیم 

دارد و کامال گویای 
محتوای بسته بندی 
است، موفق بوده اند
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کافه بازاریابی

نرگس فرجی

شکوفه میرزایی

مرضیه فروتن

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی

پاییز از راه رسید و باز هم مهر و مدرسه و داستان قدیمی نوشت افزار.این 
روزها خانواده های ایرانی در هر س�طح اقتصادی و اجتماعی که باشند، در 
تکاپوی خرید نوشت افزار هستند؛ لوازمی که تا قبل از این توجهی به بومی 
ب�ودن یا نبودن طراحی آن نمی ش�د، اما اکنون ه�م خانواده ها و هم جامعه 
روی ای�ن موضوع تاکی�د دارند که به دلیل حفظ فرهن�گ بومی باید توجه 
ویژه ای به موضوع طراحی ها ش�ود. با این حال، ط�رح اکثر لوازم التحریری 
که در داخل کش�ور توزیع می ش�ود، برگرفته از کاراکترهای خارجی است. 
هری پات�ر، باب اس�فنجی، پاتری�ک و بن تن، از آن دس�ته ش�خصیت هایی 
هس�تند که ه�ر زمانی می خواهید ب�ا کودکی ارتباط بهت�ری برقرار کنید، 
بای�د از آنها کم�ک بگیری�د. ش�رکت های تولیدکنن�ده لوازم التحریر هم 
مس�یر خوب�ی را در بازار ایران یافته ان�د و برای ارتباط با مش�تری خود از 

این دس�ت شخصیت ها برای طراحی اس�تفاده می کنند. بازار لوازم التحریر 
بازاری اس�ت که به دلیل تحقیقات درست توس�ط رقبای خارجی به دست 
آنه�ا افتاده و تولیدکنندگان ایرانی س�هم کمی از آن را کس�ب کرده اند. با 
این حال بعد از اش�باع بازار توس�ط طراحان خارجی و تجربه موفقیت آمیز 
آنها در برقراری ارتباط با مش�تری، طراحان ایرانی نیز دست به کار شده و 
س�عی در بومی سازی طرح های لوازم التحریر کرده اند. البته شاید این تغییر 
ناگهان�ی در طراحی ها، باعث بروز واکنش های مختلفی از طرف مش�تری ها 
شود. برای آش�نایی با سلیقه مشتریان ایرانی و روند طراحی لوازم التحریر 
پای صحبت های نوید ش�ریفی، کارشناس طراحی و گرافیک نشستیم. این 
کارشناس که سابقه زیادی در طراحی لوازم التحریر در بازار داخلی دارد، به 

سواالت ما در این زمینه پاسخ می دهد. 

بس��ته بندی  تاریخچ��ه  درک 
ب��ه  دریچ��ه ای  مواد غذای��ی، 
روی گرایش��ات دنی��ای م��درن 
می گشاید. در تالش برای کشف 
ابتدا به خاستگاه  این دیدگاه ها، 
و سرچش��مه صنعت بسته بندی 
می نگری��م ک��ه ش��اید صدها یا 

هزاران سال پیش باشد. 
نیاکان ما  اولیه و  انس��ان های 
غذای اضافی حاصل از ش��کار را 
در برگ می پیچیدند و از گیاهان 
ب��رای خ��ود کیف ب��رای حمل 
آنها می س��اختند. این کیف ها از 
گیاهان بومی تهیه شده و جلوی 
کثیف ش��دن غ��ذا را می گرفت. 
اکن��ون صد ه��ا یا هزاران س��ال 
است که انس��ان ها غذا را داخل 
ظ��رف می گذارند ک��ه البته این 
ام��ر خ��ود نش��ان دهنده تکامل 

تجربیات آنهاست. 
فن��اوری  بع��دی  تمدن ه��ای 
خ��اک رس و شیش��ه را توس��عه 
داده و از ای��ن نوع ظروف نه فقط 
برای ذخیره س��ازی بلک��ه از همه 
مهم تر برای س��ودآوری از طریق 
تس��هیل حمل و نق��ل مواد غذایی 
اس��تفاده کردند. به ای��ن ترتیب 
ش��کل و کارکرد بس��ته بندی در 

طول هزاران س��ال توسعه یافته و 
امروز توانس��ته است به 9 میلیارد 
نفر جمعیت جهان غذا برس��اند. 
اگر چه ش��اید امروز محرک های 
رفتاری پیرامون ارزش بسته بندی 
بس��یار قدیمی به نظر برس��د اما 
صرفا غریزی است: سبک زندگی، 
منشا، وفاداری و غیره. اینها همان 
خواس��ته های م��ردم در جامع��ه 
مدرن امروزی را تشکیل می دهند. 
با ارائه بس��ته بندی های کاربردی، 
برند ها امکان ارائه پیش��نهاد های 
قدرتمند تر و مشتری پس��ند تر را 
به دس��ت می آورند. بس��ته بندی 

باید چشمگیر بوده و احساسات را 
درگیر کند. 

ب��رای نیل ب��ه این ه��دف به 
نوآوری در بسته بندی نیاز داریم 
که البته جدید ترین نوع آن ابتکار 
دیجیتالی اس��ت. برخورداری از 
یک بس��ته بندی خوب با فرصت 
درک راحت آن، طراحی درست 
و کارکرد مناسب، بخش بزرگی 
از استراتژی فروش برای تحریک 
ای��ن ح��واس ذات��ی به ش��مار 
می رود. فناوری دیجیتال فرصت 
برق��راری ارتباط با مصرف کننده 
از طری��ق ارائه تم ه��ای مدرن تر 

توسط بس��ته بندی دیجیتالی را 
برای برند ها به وج��ود می آورد. 
آن نوع بس��ته بندی ک��ه با ارائه 
مطالب ارزش��مند از پایداری به 
منب��ع اصلی و از س��بک زندگی 
ب��ه وفاداری می رس��د، مطابق با 
اوقات مختلف روز و ش��رایط آب 
و هوای��ی تغییراتی را پیش��نهاد 
خواه��د داد. فن��اوری دیجیتال 
یک نوع بوم نقاش��ی است که با 

تخیل ما محدود می شود. 
در دنی��ای امروز با وجود رواج 
گس��ترده خرید آنالی��ن، برخی 
اف��راد ممکن اس��ت بگویند نیاز 

به یک بسته بندی عالی کمرنگ 
ش��ده اس��ت. البته ای��ن حرف 
بی معنی است. بس��ته بندی باید 
دروازه و راه��ی دیجیت��ال برای 
به  هدایت تص��ورات مش��تریان 
ش��مار رود. درج محت��وای برند، 
مطالب آموزنده و استانداردهای 
قانون��ی همگی برای تس��لط بر 
اس��ت.  کانال ه��ا ض��روری  کل 
برای مث��ال، ارزش های تغذیه ای 
بس��ته بندی های  روی  موج��ود 
مواد غذای��ی در چند س��ال اخیر 
تغیی��ر کرده و چنی��ن تغییراتی 
به ط��ور خ��ودکار و همزمان از 
طری��ق هم��ه کانال ه��ا آپدیت 
بس��ته بندی  آین��ده  می ش��ود. 
مواد غذایی بس��یار روشن است: 
الیه ای  جدی��د،  تکنولوژی هایی 
جدی��د از ن��وآوری و خالقیت را 
به این صنعت می بخش��د و این 
در حالی اس��ت که اس��تفاده از 
ظروف و بسته بندی های مناسب 
می توان��د عالوه ب��ر اثرگذاری بر 
رفتارهای خرید در فروش��گاه ها، 
روی تعامل ه��ای دیجیت��ال نیز 
تاثی��ر بگذارد. م��ا راهی طوالنی 
را ط��ی کرده ایم ام��ا به ظاهر باز 
به سوی فروش��گاه هایی با منبع 

تغذیه محلی بازمی گردیم. 
www.Popsop.com:منبع

بسته بندی مواد غذایی: گذشته، حال و آینده



دول��ت انگلی��س در تعقیب دادخواس��تی ک��ه  در تاریخ 
شش��م خ��رداد 1330 به عنوان اقامه دع��وی علیه ایران به 
دیوان دادگستری بین المللی تس��لیم کرده بود، روز چهارم 
فروردین 1331 دادخواس��ت مجدد خ��ود را علیه ایران در 
ملی کردن صنعت نفت و خلع ید از ش��رکت تسلیم دیوان 
دادگس��تری بین المللی کرد. دیوان دادگستری بین المللی 
روز 19 خ��رداد م��اه 1331 را برای رس��یدگی به ش��کایت 
دولت انگلستان تعیین کرد. دکتر مصدق نامه ای به مجلس 
ش��ورای ملی فرس��تاد و تصمیم خود را جهت مسافرت به 
اله��ه برای حضور در دی��وان داوری الهه و دفاع از حقانیت 
ای��ران همچنین ایراد به صالحیت دی��وان اطالع داد. همان 
روز نیز پیامی از رادیو ایران خطاب به ملت ایران فرس��تاد و 
مردم را از مش��کالت دولت، در داخل و خارج از کشور آگاه 
س��اخت و روز هفتم خرداد نخست وزیر همراه با چند نفر از 
اعضای هیات نمایندگی ایران با هواپیما عازم هلند ش��دند. 
روز 19 خرداد دیوان دادگستری بین المللی برای رسیدگی 
به اعتراض و شکایت دولت انگلستان تشکیل جلسه داد. پس 
از افتتاح جلسه، نخست وزیر ایران نطقی به زبان فرانسه ایراد 
کرد که گذش��ته از لحاظ حقوقی و دف��اع از حقانیت ایران 
جنبه سیاسی و تبلیغاتی بسیار مثبتی داشت. وی با استفاده 
از تریبون دیوان دادگس��تری بین المللی به تشریح سیاست 

استعماری بریتانیا در ایران از قرن نوزدهم به بعد پرداخت. 
پس از نطق مفصل و مستدل دکتر مصدق، پروفسور رولن 
وکیل مدافع ایران دلیل مربوط به عدم صالحیت دیوان را در 
رسیدگی به دعاوی انگلستان مطرح ساخت و نتیجه گرفت 
ک��ه تصمیم به ملی کردن صنعت نفت امری اس��ت مربوط 
به ام��ور داخلی ایران و بر این نکته تاکی��د کرد که قرارداد 
س��ال 1933 بین دولت ایران و ش��رکت نفت منعقد شده، 
نه بین دول��ت انگلیس و ایران و رس��یدگی به این موضوع 
خ��ارج از محدوده صالحیت دیوان دادگس��تری بین المللی 

اس��ت. روز 31 تیرماه 1331 )22 ژوئیه 1952( رأی دیوان 
ص��ادر ش��د. از 14 قاض��ی 9 تن به ع��دم صالحیت دیوان 
دادگس��تری بین المللی به دادخواست انگلستان رأی دادند. 
قضات کشورهایی که علیه انگلستان و به نفع ایران رأی داده 
بودند عبارت بودند از لهستان، مصر، چین، نروژ، یوگسالوی، 
بلژیک و الس��الوادور همچنین قضات امریکا، فرانسه، کانادا، 

شیلی و برزیل به صالحیت دیوان رأی دادند.
خبر رأی دیوان دادگستری بین المللی، شامگاه روز تاریخی 
س��ی ام تیر 1331 به تهران رس��ید و پیروزی مردم ایران را 
علیه توطئه بیگانگان که عامل اجرای آن محمدرضا شاه بود 
تکمیل کرد. شاه نیز نتوانست در مقابل این پیروزی سکوت 
کن��د و طی پیامی پیروزی ملت ای��ران را تبریک گفت و از 

اهتمام مصدق ستایش به عمل آورد. 
در همین اوان س��ر فرانسیس ش��پرد، سفیر انگلستان در 
تهران به طور علنی و در محافل گوناگون اظهار می داشت که 
حل مسئله نفت با دولت مصدق امکان پذیر نیست و جراید 
انگلس��تان این گونه اظهارات را منعکس می کردند. شرکت 
سابق نیز طی اخطاری که در مطبوعات جهان انتشار یافت 
تهدید کرد که خریداران نفت ایران در محاکم مورد تعقیب 
قرار خواهند گرفت. در همین زمان وضع مالی دولت ایران به 
علت قطع درآمد نفت و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان 
ش��رکت ملی، به تدریج مشکل ش��د. روز دوم مهرماه همان 
سال به دستور نخست وزیر، هیأت موقت شرکت ملی نفت به 
آن عده از کارشناسان و کارکنان انگلیسی شرکت سابق که 
هنوز در ایران بودند و حاضر به قبول خدمت در شرکت ملی 
نفت ایران نش��ده بودند، اطالع داد که باید ظرف یک هفته 
ایران را ترک کنند. چند روز بعد باقیمانده کارکنان انگلیسی 
شرکت سابق که تعداد آنها 350 نفر بود از ایران خارج شدند. 
روز 13 مهر، نخس��ت وزیر طی نطقی در مجلس سنا گفت: 
»آخرین کاروان کارمندان سابق نفت جنوب، خاک مقدس 
وطن ما را که 50 س��ال جوالنگاه مطامع اقتصادی و اغراض 

سیاسی آنها بود، ترک کردند.«
ادامه دارد...

پایین ترین قیمت نفت اوپک
به گزارش وال اس��تریت ژورنال، 
قیمت نف��ت اوپک ب��ه کمترین 
مق��دار خود در بیش از 2 س��ال 
گذشته رسید. براساس محاسبات 
دبیرخانه اوپک که 31 ش��هریور 
اعالم شد، قیمت روزانه سبد نفت 
این س��ازمان 2۸ شهریور به 94 دالر و 44 سنت در هر 
بشکه رسید که کمترین قیمت در 2۶ ماه گذشته است. 
 براساس اطالعات به دست آمده از پایگاه اطالع رسانی 
اوپک، قیمت جمعه گذشته )2۸ شهریور( سبد نفت این 
س��ازمان نس��بت به روز پی��ش از آن 0/۸درصد کاهش 
داش��ت. کاهش رش��د اقتصادی چین و اروپا از یکسو و 
تولید عظی��م نفت در امریکا منجر به اش��باع بازارهای 
نفت و فزونی گرفتن عرضه بر تقاضا شده است. عبداهلل 
الب��دری، دبی��رکل اوپک که در تاریخ 11 س��پتامبر در 
مصاحبه با وال استریت ژورنال گفته بود، کاهش قیمت 
نفت جای نگرانی ندارد و به زودی با آمدن فصل س��رما، 
قیمت ها باال خواهد رف��ت، بنابه اعالم بلومبرگ در 1۶ 
سپتامبر )25 ش��هریور( از احتمال کاهش سقف تولید 
این س��ازمان در نشس��ت آت��ی این س��ازمان خبر داد. 
الجزای��ر، آنگوال، اک��وادور، لیبی، ایران، ع��راق، کویت، 
نیجریه، قطر، عربس��تان س��عودی، ام��ارات و ونزوئال از 
اعضای تش��کیل دهنده اوپک هستند. اوپک یک چهارم 

نفت مورد نیاز جهان را تامین می کند. 

بازگشت اچ تی سی 
به گ��زارش لس آنجلس 
تایمز، اچ تی سی از سال 
تبلت��ی  هی��چ   2011
عرضه نکرده و در مورد دس��تگاه نکسوس��ی هم از س��ال 
2010 هیچ اقدامی نداش��ته، اما به نظر می رسد به زودی 
هر دوی آنها را در یک دس��تگاه با نام نکسوس 9 معرفی 
خواهد کرد. ش��ایعه ای که از تابستان در این رابطه شروع 
ش��ده بود، امروز از طریق منابع نزدیک به اچ تی سی تایید 
شد و به احتمال بسیار زیاد، تبلت نکسوس 9 توسط این 
شرکت تایوانی و با همکاری گوگل و تحت پروژه اندروید 
وان ساخته خواهد شد. مهندسان اچ تی سی این اواخر بین 
مرکز اصلی این ش��رکت در تایوان و مانتن ویو در رفت و 
آمد بودند تا 2 کمپانی با یکدیگر به توافق نهایی س��اخت 
یک تبلت 9 اینچی جدید برسند. اوایل این ماه، در جریان 
ش��کایت پتنتی انویدیا علیه کوالکام و سامسونگ به این 
نکته اشاره شده بود که انتظار می رود نکسوس 9 محصول 
شرکت اچ تی سی در سه ماه سوم سال 2014 عرضه شود 

که از چیپ تگرا K1 بهره خواهد برد. 

استخدام نفتی داعش
به گزارش رویت��رز، گروه 
در  داع��ش  تروریس��تی 
ع��راق بع��د از تس��لط بر 
چاه های نفت، سعی دارد با تحریک و تشویق مهندسان و 
کارشناسان یا با استفاده از زور و خشونت، تاسیسات نفتی 
عراق را راه اندازی کند.  این عمل داعش موجی از خش��م 
مردمی را به راه انداخته است، زیرا در مناطق تحت سلطه 
داعش کمبود مواد سوختی وجود دارد ولی داعش به فکر 
فروش نفت و گاز این تاسیسات است. بعد از حضور داعش، 
بیشتر مهندسان و کارشناسان نفت و گاز از این شرکت ها و 
تاسیسات فرار کرده اند. داعش اگر بتواند نفت از این چاه ها 
اس��تخراج کند می تواند در ب��ازار آزاد روزانه نزدیک به 3 
میلیون دالر به جیب بزند. این در حالی اس��ت که داعش 
مدتی قبل بزرگ ترین چاه نفتی سوریه را به کنترل خود 

درآورده بود. 

از ایران گاز بخرید
به گ��زارش فورب��س، مایکل لینچ، 
استاد دانش��گاه وین و رییس مرکز 
انرژی ه��ای راهب��ردی و مطالعات 
اقتص��ادی، در مقاله ای نوش��ت: با 
توج��ه به مناب��ع گس��ترده گاز در 
ایران و زیرس��اخت های انتقال گاز که پیشاپیش در ترکیه 
و اروپای ش��رقی وجود دارد، پیوس��تن گاز ای��ران به اروپا 
منطقی به نظر می رس��د. لینچ تاکید کرد: عده ای ممکن 
است بگویند خرید گاز از ایران می تواند پیامدهای سیاسی 
داش��ته باشد اما واقعیت این اس��ت که خرید از هر یک از 
مناب��ع انرژی، پیامدهای خاص خ��ودش را دارد. افزون بر 
این، کثرت منابع تامین، کلی��د امنیت انرژی خواهد بود. 
لینچ همچنین به کشورهای اروپایی یادآوری کرد که ورود 
ایران به بازار اروپا، س��بب جلوگی��ری از افزایش بی رویه و 
کمرش��کن بهای گاز طبیعی در این قاره خواهد شد. این 
تحلیلگر انرژی نوش��ت: ایران نیز به یافتن بازارهای جدید 
ب��رای فروش گاز طبیعی تمایل داش��ته و ای��ن روند را با 
قراردادهایی در دهه 70 میالدی و تالش برای فروش گاز 

به هندوستان نشان داده است. 

ب��ه  بنزی��ن در هفت��ه منته��ی   متوس��ط مص��رف 
2۸ ش��هریور ماه به 74/7 میلیون لیتر در روز رس��ید. 
تیر ماه س��ال جاری هش��دار داده شد که مصرف بنزین 
در ش��هریور ماه از مرز 70میلیون لیت��ر در روز خواهد 
گذشت. در شرایطی که قیمت بنزین افزایش یافته بود 
این پیش بینی چندان واقعی به نظر نرس��ید. هزینه های 
الزم برای تامین بنزین کش��ور بسیار باالست، در حالی 
ک��ه فرهنگ اس��تفاده از حمل و نقل عمومی و بس��تر و 

زیرساخت آن نیز موجود نیست. 
بر این اس��اس کمترین میزان مصرف بنزین در هفته 
آخر ش��هریور ماه مربوط ب��ه روز جمعه و معادل ۶7/7 
میلیون لیتر و بیش��ترین میزان مص��رف مربوط به روز 
پنجشنبه و معادل ۸0/3 میلیون لیتر بوده است. بر این 
اساس در س��ال جاری بیشترین میزان مصرف بنزین با 
رکورد حدود 100 میلیون لیتر مربوط به ایام تعطیالت 
ن��وروز بوده  اس��ت ام��ا پس از اج��رای ف��از دوم قانون 
هدفمندس��ازی یارانه ها بیشترین میزان مصرف مربوط 
به شش��م مرداد ماه و روز پی��ش از تعطیالت عید فطر 

معادل ۸۶ میلیون لیتر بوده است. 
بنا  به  این گزارش در دوره زمانی مشابه سال قبل )2۶ 
تا 2۸ شهریورماه( 231 میلیون و 900 هزار لیتر بنزین 

مصرف شده است. 
همچنین مصرف بنزین کل کشور در 1۸1 روز نخست 
امسال با حدود س��ه درصد رشد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، به بیش از 12/7 میلیارد لیتر )میانگین 70/3 

میلیون لیتر در روز( رسید. 

زمینه های فعالیت بیشتر نفتی

نسبت هزینه های خالص یک خانوار ایرانی
اجزای هزینه های در نظر گرفته شده برای خانوار ایرانی در آخرین آمار موجود برای هزینه های خانوار، از 12 گروه 
»خوراکی ها و آشامیدنی ها«، »دخانیات«، »پوشاک و کفش«، »مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها«، »لوازم، 

اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه«، »بهداشت و درمان«، »حمل و نقل«، »ارتباطات«، »تفریح و امور فرهنگی«، 
»تحصیل«، »رستوران و هتل« و »کاالها و خدمات متفرقه« تشکیل شده است. بنابراین مالحظه می شود اجزای 
»هزینه خالص خانوار« که در این آمار منظور شده، به نوعی بازتابنده »سبد مصرفی خانوار« است که آن نیز هزینه 

زندگی مصرف کننده را منعکس می کند. 

همان ط��ور که دیروز خدمتتان ع��رض کردم، بنده هنوز 
در یکی از ش��هر های ش��مالی در مسافرت هستم و مطلبم 
را از خودپرداز های شهرهای شمالی تهیه و تدارک می بینم. 
صبح امروز هم از خانه بیرون آمده و به سطح شهر آمدم تا 
خودپردازم را پیدا کنم و مطلبم را در بیاورم. به سطح شهر 
آمدم و از یکی از عابران پرس��یدم ک��ه غیر از این خودپرداز 
ش��عبه مرکزی خودپرداز خلوت تری هم هس��ت یا نه، که 
آدرس ی��ک خودپرداز دنج و خل��وت را به من داد. من هم 
پرسان پرس��ان آنجا را پیدا کردم و رفتم جلویش ایستادم. 
بعد از چند دقیقه ای س��ر و کله یک نفر پیدا ش��د و پشت 
سرم ایستاد. برگشتم سمتش گفتم: »آقا حال شما خوبه!«

گفت: »چه خوبی! دیروز واس��ه دخترم خواستگار اومده 
ردش کردم، این دخترمون هم رو دس��تمون ترشیده، هیچ 

کاریش نمی تونیم بکنیم.«
گفتم: »خب! اگه می گی اینجوریه، چرا خواس��تگارو رد 

کردی؟«
گفت: »آقا باالخره باید یک حداقلی از ش��رایط رو داشته 

باشه یا نه!«
گفتم: »خب! حداقل های شما از شرایط چیه؟«

گفت: »مثال یک کار آبرومند داشته باشه!«
گفتم: »اینکه طبیعیه! دیگه چی؟«

گفت: »چ��ه می دونم؛ باید بتونه یک مکانی برای زندگی 
مهیا بکنه یا نه!«

گفتم: »بله اینم باالخره طبیعیه! همین!«
گفت: »چه می دونم سالی یک مسافرت تقاضای زیادیه؟«

گفتم: »نه واهلل!«
گف��ت: »م��ا همین ها رو می خواس��تیم با چن��د تا چیز 
کوچیک دیگه، منتها آقا داماد همین ها رو هم نمی تونست 
تامین کنه! تو بودی با این شرایط دخترت رو می فرستادی 

خونه بخت؟!«
گفتم: »اگر همین هارو هم نمی تونست تامین کنه که نه! 

منم قبول نمی کردم!«
گفت: »آره دیگه! منم همینو می گم.«

گفتم: »واقعا چقدر خوبه که شما فهم و شعورتون اینقدر 
باالست و مثل این آدم های بی شعور نیستید که می گن باید 
طرف خونه 200 متری از خودش داش��ته باش��ه و ماشین 

فالن داشته باشه و...«
گفت: »بی شعور خودتی!«

گفتم: »چ��را فحش میدی آقا! مگه من به ش��ما حرفی 
زدم.«

گفت: »یک خونه 200 متری که مال خودش باشه و یک 
ماشین خارجی و سالی یک بار مسافرت به برزیل واسه جام 

جهانی، واقعا توقع زیادیه!؟«
گفتم: »جام جهانی!؟ جام جهانی که تموم شد!«

گفت: »باالخره این دیگه مشکل اون آقاست. می خواست 
زودتر بیاد خواستگاری! من یکی از شرط و شروطم همینه، 
کسی که می خواد با دختر من ازدواج کنه باید بتونه هر سال 

ببرتش برزیل جام جهانی!«
گفتم: »آقا متوجه هس��تید که جام جهانی تموم شده یا 

نه!؟«
گف��ت: »دقیقا همون حرف ها رو ش��ما هم می زنید. من 
خودم خیلی سخت نمی گیرم چون شرایط رو درک می کنم 
ولی دیگه یک خونه 200 متری و یک ماشین خارجی و یک 
س��فر برزیل برای جام جهانی و یک کار با درآمد ماهی 10 

میلیون تومان چیزی نیست که طرف نتونه داشته باشه!«
گفتم: »درآمد خودتون ماهی چقدره؟«

گفت: »۶50 هزار تومان!«
گفتم: »خونه از خودتون دارید؟«

گفت: »نه اجاره ایه!«
گفتم: »اجازه می دید بنده مرخص ش��م و برم گورمو گم 

کنم؟«
گفت: »بفرمایید، خواهش می کنم. سمت چپ مستقیم 

تشریف ببرید می رسید به افق!«
منم سمت چپم را مستقیم رفتم تا برسم به افق!

وزارت جهاد کش�اورزی در فهرس�تی جدید )بالغ بر 20 نوع محصول مختلف( میزان توانمندی ایران را در 
تولید و صادرات انواع محصوالت باغی برای س�ال جاری اعالم کرده اس�ت. در این جدول مرکبات با تولید 

ساالنه 4 میلیون و 400 هزار تن و توان صادراتی 600 هزار تن در رتبه نخست قرار دارد. 
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ازدواج به سبک ایرانی!
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افزایش روزافزون فرار سرمایه ها از ایران، نبود مدیریت 
کسب و کار آموزش دیده و دانش محور، فقدان استراتژی 
درست در سیس��تم اقتصادی و اتکا به کمک دالل های 
حرفه ای در چرخه رف��ع گرفتاری های اقتصادی )مانند 
تحریم( به یک نگرانی جدی تبدیل ش��ده اس��ت. البته 
تعداد نگرانی ها در اقتصاد ایران کم نیس��ت، ولی ش��اید 
مولفه های بیان ش��ده، بیشتر شنیده شده اند و بیشتر از 
آنها حرف به میان آمده است. در این آشفته بازار به نظر 
می رسد فرار سرمایه ها بیش از هر چیز دیگری می تواند 
گره های اقتصادی کش��ور را افزایش دهد. چون افزایش 
فرار س��رمایه ها، حکم گریختن نفس از ریه های اقتصاد 
را دارد. ما درس��ت زمانی که اقتصادم��ان نیاز دارد تا با 
س��رمایه های مولد جانی تازه کند، این سرمایه ها فرار را 
ب��ر قرار ترجیح می دهند. آمار موجود نش��ان می دهد از 
س��ال 1350 به بعد، بیش از 45 میلیارد دالر س��رمایه 
از ایران خارج ش��ده اس��ت. به جز س��ال57 و نخستین 
س��ال های دهه 70 به نظر می رسد بخش بزرگی از این 
فرار س��رمایه مربوط به همین چند س��ال گذشته است 
که کش��ورهایی در بیخ گوش ایران سعی بر آن داشتند 
هر چه بیشتر س��رمایه خود را تقویت کنند. آن طور که 
آمارها می گویند در ش��ش ماه ابتدایی س��ال 91 بیش 
از 400 ش��رکت در ترکیه به ثبت رس��یده  است و اکثر 
این شرکت ها نیز شرکت های سرمایه گذاری بوده اند آن 
وقت در ایران درس��ت در س��ال 91 بعد از چشیدن مزه 
بیشترین درآمدهای نفتی، رشد بخش صنعت به منفی 
10 درصد نزدیک می ش��ود چون سرمایه مولد یا وجود 
نداش��ته یا تن به فرار داده است. امروز که وضع صنعت 
و تولید به فالکت نزدیک ش��ده است نگاه کردن به آمار 
45 میلیارد دالر فرار س��رمایه جگر هر فعال، اندیشمند، 
مخاطب و حاضر در عرصه های اقتصادی را می س��وزاند. 
اگر این 45 میلیارد دالر در اختیار مدیران عقل محور قرار 
می گرفت می توانست توسعه اقتصادی را در ایران زیر و رو 
کند ام��ا حاال چه اتفاقی افتاده اس��ت؟ نه تنها این 45 
میلیارد دالر وجود ندارد بلکه از س��وی دیگر در اقتصاد 
ایران کار به جایی رس��یده است که سرمایه گذاران برای 
تامین سرمایه مورد نیاز خود و برای به حرکت درآوردن 

چرخ تولید و صادرات مجبور هستند گرفتار شبکه های 
تارعنکبوتی ش��وند، چون اقتصاد بیمار است و نمی توان 
به س��ادگی و با رفتار پاک اقتصادی، با خیالی آسوده به 
تامین س��رمایه و رشد جهشی س��رمایه اندیشه کرد. در 
بس��یاری از مواقع نیز س��رمایه گذاران مجبور به فعالیت 
تهاتری می ش��وند. آنها کاال و خدمات تولید می کنند و 
به ش��کل طبیعی می خواهند به پول خود برسند، اما در 
روند معیوب اقتصاد کشور به دلیل چاله های سرمایه به 
ج��ای پول خود، خودرو، س��اختمان، زمین و... دریافت 
می کنند. یا در ش��کل خیلی سیستماتیک سرمایه خود 
را در مناطق��ی نظیر آنتالیا و برخ��ی نقاط ایتالیا صرف 
خرید س��اختمان و زمین می کنند و در امور داللی رها 

می شوند. 
مدیریت اقتصادی و برنامه ریز کش��ور باید این نقایص 
را جدی بگیرد و از منظر ایجاد رفاه برای سرمایه گذاران 
به روند س��رمایه گذاری در کشور نگاه کند. اگر ساختار 
نهادی به نفع س��رمایه گذاران تغیی��ر آرایش دهد، برای 
س��رمایه گذاران مولد نی��ز انگیزه ایجاد می ش��ود تا در 
همی��ن فضایی که امنی��ت برای س��رمایه گذاری لکنت 
دارد حض��ور پیدا کنند و به کار مش��غول ش��وند. بارها 
ش��نیده ایم در جای��ی مانن��د چین، وزی��ر اقتصاد برای 
بدرق��ه و خوش��امدگویی به یک س��رمایه گذار معمولی 
حتی تا فرودگاه نیز می رود و برای س��رمایه گذاران س��ر 
خم می کند اما در ایران فقط کافی اس��ت ما از مدیران 
اقتصادی چنین درخواس��تی داشته باشیم. یعنی از آنها 
بخواهی��م به س��رمایه گذاران احت��رام بگذارند و محیط 
کار آنه��ا را به هوایی مطبوع مزین س��ازند. مدیران در 
چنی��ن مواقعی تعج��ب می کنند چون پ��ز مدیریت در 
ایران بر عکس شکل گرفته است؛ مدیران و برنامه ریزان 
اقتص��ادی احس��اس می کنند که احت��رام مضاعف باید 
شامل حال آنها شود در صورتی که ماجرا بر عکس است. 
مق��ام مدیریت اعطا می ش��ود تا در زمان الزم، کس��انی 
که برگ��ه مدیریت دارند، حتی ب��رای جلوگیری از فرار 
سرمایه سر خم کنند. چون این سرمایه می تواند اقتصاد 
کش��ور را نجات دهد. اقتصاد م��ا روزهای بدی را تجربه 
می کن��د. در چنین ش��رایطی آنقدر وقت کم اس��ت که 
به طور جدی نباید دست دست کنیم. فرار سرمایه ها را 

جدی بگیرید. لطفا!

نقش های متفاوتی را در سینمای ایران بازی کرده ام. 
در کل بازیگ��ر تبعیدی هس��تم که در فصل س��رما در 
سردسیر و در گرما در گرمسیر کار می کنم و لزوما هیچ 
وقت جای این دو با هم عوض نمی ش��ود. سینمای ما به 
ایفای نقش های گوناگون احتیاج دارد. وقتی که در فیلم 
»هیس دخترها فریاد نمی زنند« بازی کردم به نوعی با 
همین دیدگاه عمل کردم. گاهی باید برخالف مسیر آب 
ش��نا کرد. به شخصه همواره با فیلم ها و رخدادهایی که 
خالف مس��یر آب بوده همکاری کرده ام. نمونه اش فیلم 
»هیس...« یا جش��نواره فیل��م و عکس همراه تهران که 
در میان حجم باالی جشنواره های دولتی توانسته است 

جایگاه مناسبی را برای خودش پیدا کند. 
همراه ش��دن با چنی��ن رخدادهایی نیاز ماس��ت. ما 
به عن��وان افرادی که ب��ه هم فرصت برق��راری و پایدار 
مان��دن رابط��ه ای را نمی دهند احتی��اج داریم گاهی از 

مس��یر معمول و موجود فاصله بگیریم. مشکل سینمای 
ما فقط پول یا قوانین نیس��ت. ما احتیاج داریم قدری از 

کلیشه ها فاصله بگیریم. 
وقتی من در فیلم »هیس...« بازی کردم این ریس��ک 
را پذیرفتم و خوش��بختم از اینکه این کار را انجام دادم. 
قدری بای��د از کارهای معمولی که همه انجام می دهند 
فاصل��ه گرفت. ای��ن روزها ت��ب اس��تفاده از موبایل و 
ش��بکه های مجازی همه را فرا گرفته است. چند صفحه 
نیز در این ش��بکه ها به نام من اس��ت که به صورت کلی 
همه تقلبی و جعلی اس��ت. م��ن فکر می کنم جوانان ما 
برای اینکه کار موثری انجام بدهند باید به گونه دیگری 
از این ش��بکه ها اس��تفاده کنند. اگر عکسی در صفحه 
اجتماعی ت��ان قرار می دهید عکس متفاوتی باش��د و به 

حرکت در خالف مسیر آب کمک کند. 
م��ن هم قصد دارم با توجه ب��ه همین دیدگاه قبل از 
چهل سالگی ام نخس��تین فیلم سینمایی ام را که بیانگر 

جهان بینی شخصی خودم است، ارائه دهم. 

نگاه آخر

منطقه آزاد

فرار سرمایه ها؛ داغ جگر سوز اقتصاد کشور

شنا کردن خالف مسیر آب
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