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رهبری موثر به معنای
قرار دادن نکات مهم
در اولویت است
و مدیریت موثر به معنای

نظم و انجام کارهاست. 

استفن ُکوی
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چالش های
کاهش درآمد نفت

 تک روی های همیش��گی عربستان در 
تولید و عرضه نفت خام و عدم تعهد به 
س��همیه های اوپک گویا تمامی ندارد 
و این کش��ور در ش��رایطی ک��ه بهای 
طالی س��یاه در سراشیبی سقوط قرار 
گرفته اس��ت، بیشتر اعضای اوپک را با 
خطر کسری بودجه مواجه کرده است. 
کاهش قیمت نفت از روزهایی آغاز شد 
که نرخ رش��د اقتص��ادی چین کاهش 

یافت و لیبی با افزایش تولید نفت خود 
در کنار افزایش تولید ش��یل نفت های 
داکوت��ا، کاهش بهای نفت را کلید زد؛ 
اوپکی ها در واکنش به کاهش تدریجی 
قیم��ت نفت، از خط قرمز 100 دالری 
خ��ود گفتند تا نش��انه ای باش��د برای 
حفظ س��طح قیمت ها. ب��ازار نفت هم 
ب��دون توجه به این خواس��ته، مس��یر 
نزولی خ��ود را طی کرد، به طوری که 

بهای نفت به زیر 96 دالر رسیده است 
و نشانی از کاهش تولید اعضای اوپک 
دی��ده نمی ش��ود.  عرف رای��ج در این 
مواقع تشکیل جلسات اضطراری اوپک 
است، اما عربستان س��عودی به عنوان 
مهم ترین مخالف این نشس��ت، نه تنها 
تالش��ی از خود برای س��امان دادن به 
وضعیت ب��ازار نفت نش��ان نمی دهد، 

بلکه...

نگاهی به پتانسیل های تبلیغاتی بانک ها و موسسات مالی

بانک هم رسانه است

وزیر راه و شهرسازی دستور راه اندازی صندوقی جدید را صادر کرد

بخش خصوصی
مامور تضمین کیفیت ساختمان

نگاهی به پیشنهاد مالیاتی وزیر صنعت

دارندگان خودروهای لوکس مالیات می دهند؟
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بحران آب
یا بحران مدیریت

بررسی کارشناسی خشکسالی
تاثیر بی ثباتی قیمت نفت بر اقتصاد

پایین آمدن قیم��ت نفت خام اوپک 
بدون ش��ک تاثیرات مثبت و منفی 
خواه��د داش��ت، در ن��گاه نخس��ت 
ای��ن تاثیر برای کش��ور ما به کاهش 
درآمدهای نفتی منجر خواهد ش��د، 
اما بهتر است این سوال پرسیده شود 
که این ارزان شدن به نفع چه کسانی 
است؟ و چه کسانی بیشترین زیان را 
کشورهایی  ش��ک،  بدون  می بینند؟ 
که تولی��د نفت خام آنها با هزینه 80 
تا 85 دالری صورت می گیرد، عرضه 
نفت خام با قیمت کمتر زنگ خطری 
که  برای خودکفایی آنها اس��ت، چرا
تولید نفت خام آنها نشانه گرفته شده 
اس��ت. عرضه نفت خام ارزان در بازار 
و خرید کردن این نفت هزینه فایده 

باالتری دارد.
ادامه در همین صفحه

منتفعان و متضرران
کاهش قیمت نفت خام

منتفعان و متضرران
کاهش قیمت نفت خام

سرمقاله

یادداشتسرمقاله

 فرصت های سرمایه گذاری
در کرواسی

خبری از قوانین 
دست و پاگیر

9نیست

حمیدرضا قمی
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت

ادامه از همین صفحه
بش��که  میلی��ون   25 هم اکن��ون   
نفت خ��ام در کش��ورهای امری��کا و 
کان��ادا و مکزیک با هزینه 80 تا 85 

دالر تولید می شود.
برخالف ظاهر مس��ئله تداوم کاهش 
قیمت نفت اوپک برای این کشورها 
مفی��د نیس��ت. این کاه��ش قیمت 
پاالیش��گاه هایی را ک��ه ب��ه دلی��ل 
گران ش��دن نفت خام تعطیل ش��ده 

بودند، مجددا احیا خواهد کرد. 
این کاه��ش قیمت موج��ب خواهد 
ش��د، وابس��تگی غرب به نفت حوزه 
خلیج فارس بیش از گذش��ته ش��ود. 
ش��اید بت��وان گفت یک��ی از دالیل 
تحری��م نف��ت ای��ران توس��ط غرب 
خودکفا شدن آن بود، یعنی حفاری 
چاه های نفت��ی که اگرچه قیمت آن 
باال ب��ود، اما در مقایس��ه با خرید و 
واردات مقرون ب��ه صرفه تر بود. نگاه 
ش��خصی من به ارزان ش��دن قیمت 
نفت اوپک کامال مثبت است و این را 
فرصتی استراتژیک تعبیر می کنم که 
باید به نحو احسن از آن بهره جست. 
ت��داوم این رویه می توان��د تحریم را 
نس��بت به ایران کاه��ش و حتی لغو 
کن��د، زیرا غ��رب ناچار اس��ت برای 
تامین نفت خود به سمت ایران بیاید. 
حت��ی اگر این روی��ه بتواند تولیدات 
نفتی غ��رب را نصف کن��د نیز تاثیر 
مثبت خواهد داشت، از این رو نباید 
از عرضه م��ازاد نفت خام عربس��تان 
نگران بود. این سیاست جای نگرانی 
ندارد، به درستی مشخص نیست که 
این تصمیم کشور عربستان سعودی 
از پیش تعیین ش��ده است یا نه، اما 
بهتر اس��ت کش��ورهای عضو اوپک 
دغدغه ای برای از دس��ت دادن سود 
موقت نداشته باش��ند، چراکه گرانی 
نفت خ��ام در درازمدت ب��ه نفع آنها 
نخواهد ب��ود.  در این می��ان برخی 
از نگرانی ها مبن��ی بر افزایش ارزش 
دالر و تاثی��ر مس��تقیم آن بر صنایع 
وابس��ته نفت وجود دارد که باید در 
ای��ن ارتب��اط گفت تجربه گذش��ته 
ثابت کرده، افزایش یا کاهش قیمت 
نفت خ��ام در ب��ورس تاثیرچندان��ی 
ن��دارد. نرخ نفت خ��ام ضمانت محور 
اس��ت و قیمت نفت خام محلی برای 
اع��راب در بورس ن��دارد. از این رو، 
ب��رای تاثی��ر ای��ن موض��وع در بازار 

سرمایه نگرانی وجود ندارد. 

نفت ارزان و بودجه گران کشور

کاهش قیمت نفت به زیر 100 دالر، رفته رفته سایه خود را بر سر بودجه ساالنه کشور 
سنگین می کند.

دولت یازدهم، هنگامی که با زیر پا نهادن سنت »دیر رسانی بودجه های ساالنه به مجلس«، 
الیحه سال 93 را راهی بهارستان کرد، هیچ یک از تحلیلگران جهانی هم فکر نمی کردند 
ک��ه چن��د ماه بعد، قیمت نفت به زی��ر 100 دالر بلغزد و حتی داع��ش »با آن همه بوق 
و کرنای تبلیغاتی و اش��غال چاه های نفتی اش در کن��ار حمله هوایی امریکا برای برنامه 

»مبارزه با تروریسم« هم نتواند تکانی به قیمت طالی سیاه بدهد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که با ظهور دو قدرت نفتی جدید در منطقه )امریکا و روسیه( فرمان 
کنترل قیمت نفت از دست سازمان اوپک خارج شد. درست در این زمان با افزایش تولید 
نفت در لیبی بحران زده، اوپک، وحشت زده به تماشای کاهش قیمت نفت نشست و بدل 
شد به بازیگری غیر فعال در معادالت نفتی جهان. حتی با تقاضای ایران برای واکنش اوپک 
نسبت به تحوالت قیمت نفت هم این سازمان، اقدام اطمینان برانگیزی از خود نشان نداد.
 لیز خوردن پای قیمت نفت در نمودارهای جهانی به زیر 100 دالر، زنگ های هشدار را 
برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است. قیمت نفت اوپک روز گذشته به 90/33 دالررسیده 
است، اما تیم مشاوره دولت اعتقاد دارند که 5 دالر پایین تر از این سطح، مرز هشدار است. 
از سوی دیگر، تحلیلگران تکنیکال بازار جهانی نفت معتقدند، در صورت دوام آوردن قیمت 
نفت در زیر 100 دالر، در بلند مدت باید در انتظار نفت 75 دالری باشیم؛ قیمتی که بیشتر 

شبیه یک کابوس برای اقتصادهای نفت آلود است. 
اما نکته خوشبینانه موضوع این است که کاهش قیمت نفت در زمانی رخ داده که در آستانه 
فصل زمستان قرار داریم و این فصل به طور سنتی از عوامل محرک تقاضای مصرف نفت 
است. در صورت تحریک تقاضا در فصل زمستان باید شاهد تعادل تقاضا و قیمت در فصل 

زمستان باشیم، اما در سال 94 چطور؟ 
فرض کنیم که در نیمه دوم س��ال 93، فصل زمس��تان هم از پس تقاضای نفت برنیامد 

و قیمت طالی سیاه اقتصاد ما را به روز سیاه نشاند، آن وقت چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ 
دو سناریو در این زمینه وجود دارد: سناریوی اول: موفقیت مذاکرات هسته ای، سناریوی 

دوم شکست مذاکرات.
ایران در حال حاضر به پنج کشور چین، هند، کره، ژاپن و ترکیه نفت می فروشد، در صورت 
موفقیت مذاکرات هسته ای، خواهی نخواهی تولید نفت کشور افزایش می یابد )البته اگر 
بتوانیم مشتریان از دست رفته خود را از چنگ رقبای جدید درآوریم( و روزانه 600 هزار 
بشکه به تولیدمان بیفزاییم. در نتیجه، افزایش تولید نفت ایران در نیمه دوم سال از 1.3 
میلیون بشکه در روز به 2 میلیون بشکه خواهد رسید و خود این موضوع محرکی تازه برای 
کاهش قیمت نفت می شود. در این صورت چقدر از افزایش تولید نفت نصیبمان خواهد 

شد: »از قضا سرکنگبین صفرا فزود!« 
با فعال شدن سناریوی دوم، این احتمال وجود دارد که میزان فعلی فروش نفت ایران هم 
با کاهش مواجه شود. در چنین صورتی عراق این پتانسیل را دارد که با رساندن تولیداتش 
به شش میلیون بشکه در روز، بازار نفت را به نقطه تعادل برساند و باز قیمت نفت تکان 

زیادی نمی خورد.
البته برآیند فضای مذاکرات ایران و غرب نشان می دهد که وقوع سناریوی نخست محتمل 
است تا سناریوی دوم بنابراین، روند کاهش قیمت را باید روند باثباتی فرض کنیم. طبیعتا 
نخستین اثرات این موضوع را باید در کسری شدید بودجه مشاهده کرد و ناتوانی دولت 
در تامین منابع فعالیت های عمرانی؛ فعالیت هایی که بودجه آنها در سال جاری 37 هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شده و از قضا محل درآمدی همه آنها هم درآمدهای نفتی است! 
کاهش فعالیت های عمرانی یک طرف ماجراست. با ضعیف شدن اقتصاد کشور، نخستین 
تکانه های کاهش قیمت نفت را باید در کاهش ارزش پولی کشور و به دنبال آن افزایش نرخ 
دالر جست وجو کنیم. در این میان ماجرای بازار سرمایه کمی متفاوت است. پیش از این 
هنگامی که قیمت دالر در دولت دهم تا سقف 4 هزار تومان هم قد کشید، با وجود اثرات 
مخرب آن بر عملکرد بخش تولید، اما شرکت ها سودهای کالنی را از محل نرخ تسعیر ارز 
از آن خود کردند و درست در زمانی که اقتصاد کشور در تب بحران بازار پولی می سوخت، 
دماسنج بازار سرمایه مسیر پیشرفت را طی می کرد. اما آیا این بار هم بازار سرمایه از رشد 

ارزش دالر برای خود کالهی خواهد دوخت؟ 
همه چیز به عملکرد دولت در آن زمان در قبال تعهداتش برای حمایت از ش��رکت های 

بورسی بستگی دارد.

رییس س��ازمان مالیاتی کشور با اشاره 
به جزئی��ات جرایم جدی��د مالیاتی که 
فراگیرت��ر ش��ده اس��ت،  گف��ت: جرایم 
مالیات��ی در اصالحیه قان��ون فراگیرتر 
ش��ده و دس��ت قاض��ی و دادگاه بازتر 
ش��ده تا براس��اس نوع جرم بتواند بهتر 

تصمیم گیری کند. 
ب��ا  گفت وگ��و  در  عس��کری،  عل��ی 
خبرگزاری ها در خصوص جرایم مالیاتی 
در اصالحیه قانون مالیات های مستقیم 
در مجلس بیان داش��ت: مجلس معتقد 
اس��ت ف��ردی را که مجرم ب��وده، فقط 
حبس نکنن��د و از س��ایر مجازات های 
اجتماع��ی در دادگاه اس��تفاده ش��ود، 
بنابرای��ن مجازات ه��ا ش��امل حبس و 

محرومیت ه��ای اجتماع��ی، ش��غلی و 
تجاری اس��ت. رییس کل سازمان امور 
مالیاتی کش��ور با اش��اره به گالیه های 
اصن��اف از افزای��ش مالیات ه��ا، گفت: 
دریافت مالیات ها به سمت واقعی شدن 
پی��ش م��ی رود، ضم��ن اینک��ه یکی از 
دغدغه های س��ازمان مالیات��ی برقراری 

عدالت مالیاتی است. 
عل��ی عس��کری در م��ورد گالیه ه��ای 
اصناف از افزای��ش مالیات های دریافتی 
گفت: اصناف نس��بت به افزایش مالیات 
دریافتی گالیه دارند، اما باید در پاس��خ 
آنه��ا بگویم که مالیات آنها زیاد نش��ده 

است. 
مع��اون وزیر ام��ور اقتص��اد و دارایی با 

اع��الم اینک��ه مالیات به س��مت واقعی 
ش��دن نزدیک می شود، تصریح کرد: در 
دوره های گذشته و سنوات قبل، مالیات 
واقعی دریافت نمی شد و داریم به سمت 
مالی��ات واقعی می رویم، ام��ا هنوز هم 

مالیات واقعی نشده است. 
وی در مورد ایجاد عدالت و تناس��ب بین 
مالیات ه��ای پرداخت��ی صنوف و اقش��ار 
مختلف در جامعه عنوان کرد: این موضوع 
دغدغه چندین ساله نظام مالیاتی کشور 
اس��ت و با رویکردهایی که نظام مالیاتی 
کش��ور طی س��ال های اخیر اتخاذ کرده 

است، عدالت مالیاتی برقرار خواهد شد. 
عس��کری ادامه داد: ش��اخص عملکرد 
نشان می دهد که فاصله بین مالیات های 

دریافت��ی به س��رعت در ح��ال جبران 
اس��ت، به طوری که در س��ال های قبل 
رشد مالیات مشاغل کمتر از 15 درصد 
بود و به ندرت به 20 درصد می رس��ید، 
ام��ا مالیات مش��اغل در س��ال جاری با 
رش��د مضاعفی روبه رو ش��د که این امر 

نشان می دهد، مسیر را یافته ایم. 
رییس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور 
اظه��ار امیدواری کرد که طی سه س��ال 
تفاوت بین مالیات صنوف و مش��اغل از 
بین برود و اقدام��ات جدی برای اینکه 
براس��اس عدالت و آنچه قان��ون تاکید 
کرده است، آغاز کرده ایم. در این راستا 
شناسایی افراد و درآمدها برای دریافت 

مالیات در دستور کار قرار دارد. 

مع��اون امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: رتبه های س��رمایه گذاری در سال 
جاری میالدی در ایران 166 و ش��روع 
کسب و کار 53 است، رتبه کسب و کار در 
ایران در س��ال یادشده 152 بین 189 

کشور اعالم شده است.
به گزارش ایرن��ا، حمید کالنتری دیروز 
در ی��ک نشس��ت خبری ک��ه در محل 

وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی 
برگزار ش��د، اف��زود: رتبه کس��ب و کار 
در س��ال 2010 می��الدی برابر با 137 
اعالم شده بود. وی شاخص های ده گانه 
کسب و کار در ایران را شروع کسب و کار، 
اج��رای  وام،  بازپرداخ��ت  و  دریاف��ت 
قرارداده��ا، تجارت بین المللی، پرداخت 
مالیات، حمایت از س��رمایه گذاران، اخذ 

اعتبار، ثبت دارایی، اخذ جواز ساخت و 
اشتراک برق عنوان کرد.

وی تاکی��د کرد: در بح��ث بهبود روابط 
و قوانی��ن کار و تامی��ن اجتماعی باید 
طوری عم��ل کنیم که این امر س��بب 
بهب��ود اش��تغال و فضای کس��ب و کار، 
افزای��ش رفاه و کاهش فق��ر در جامعه 
ش��ود. معاون امور تعاون وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی، افزود: س��ه س��ال 
پیش اتاق بازرگان��ی و صنایع و معادن 
پیگی��ر قانون بهبود محیط کس��ب و کار 
بود ک��ه در مجلس به تصویب رس��ید. 
در این قانون ش��اخص هایی برای بهبود 
فضای کسب و کار کش��ور از جمله ارائه 
مجوزها و ش��روع کسب و کار پیش بینی 

شده است.

مع��اون اول رییس جمهور ب��ه منظور 
حسن پیگیری اجرای تمام سیاست های 
ابالغ��ی دولت برای خ��روج غیر تورمی از 
رکود، ط��ی بخش��نامه ای، وزارتخانه ها، 
بانک مرکزی و موسس��ات دولت��ی را به 
انج��ام وظایف��ی در ای��ن راس��تا مکلف 
کرد.  ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی 
ریاس��ت جمهوری، اس��حاق جهانگیری 
در این بخش��نامه از تم��ام وزارتخانه ها، 
بانک مرکزی و موسسات دولتی خواست 
همکاری الزم را برای اجرای سیاست های 
مزبور و گزارش دهی منظم اقدامات انجام 
شده در چارچوب بندهای این بخشنامه 
به عم��ل آورند.  ای��ن بخش��نامه  دارای 
6 بند اس��ت و در بند یک آن وزارت امور 
اقتصاد و دارایی موظف ش��ده نس��بت به 
تشکیل شورای راهبردی و کارگروه های 
تخصص��ی پیگی��ری و نظارت بر حس��ن 
اجرای »سیاس��ت های اقتص��ادی دولت 
برای خ��روج غیر تورمی از رک��ود« اقدام 
کند.  براساس بند 2دستگاه های اجرایی 
ذی ربط در اجرای سیاست های اقتصادی 
دولت برای خ��روج غیر تورم��ی از رکود 
موظفند ط��ی مدت یک م��اه از ابالغ این 
بخشنامه، برنامه های زمان بندی و نقشه 

راه اجرای سیاس��ت ها را ب��ه وزارت امور 
اقتصاد و دارایی ارسال کنند و وزارت امور 
اقتصاد و دارایی مکلف است شاخص های 
پایش هر بند از سیاست ها را حسب مورد 
به ص��ورت شناس��نامه مس��تقل طراحی 
و به دس��تگاه های ذی ربط ارس��ال کند. 
در بن��د 3 دس��تگاه های اجرایی ذی ربط 
در اجرای سیاس��ت های اقتصادی دولت 
برای خ��روج غیر تورمی از رک��ود مکلف  
شده اند، طی یک هفته از ابالغ بخشنامه 
نماینده تام االختیار خود را جهت حضور 

در جلس��ه های کارگروه ه��ای تخصصی 
به وزارت ام��ور اقتص��اد و دارایی معرفی 
کنند. نماینده هر دستگاه، دبیر کارگروه 
تخصصی مرب��وط خواهد ب��ود و وظیفه 
پیگیری اجرای مصوبات ابالغی به دستگاه 
متب��وع و مکاتبات وزارت ام��ور اقتصاد و 

دارایی را به عهده خواهد داشت. 
در بن��د بع��دی ای��ن بخش��نامه تمام 
دس��تگاه های اجرایی ذی ربط در اجرای 
سیاس��ت های اقتص��ادی دول��ت ب��رای 
خروج غیر تورمی از رکود مکلف  شده اند، 

گزارشات پیش��رفت کار ماهانه براساس 
شاخص های اعالمی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی را حداکثر تا پایان هفته اول ماه 
بعد به صورت الکترونیکی به آدرس��ی که 
توس��ط آن وزارتخانه اعالم خواهد ش��د، 

ارسال کنند. 
براس��اس بند 5، وزارت ام��ور اقتصاد و 
دارایی مکلف اس��ت، گزارشات ارسالی را 
جمع بن��دی و تلفی��ق و در قالب گزارش 
واحد از روند اج��را، حداکثر تا پایان هفته 
سوم هر ماه جهت اتخاذ تصمیم به هیأت 
وزیران منعکس کند. دبی��ر هیأت دولت 
موظف اس��ت زمان ویژه خ��ارج از نوبت 
جهت ارائه گزارش مذکور به هیأت وزیران 

اختصاص دهد. 
در آخری��ن بند ای��ن بخش��نامه تمام 
دس��تگاه های اجرای��ی مکلف  ش��ده اند، 
رونوش��تی از تمام��ی دس��تورالعمل ها، 
آیین نامه ه��ا، بخش��نامه ها یا ه��ر مقرره 
دیگری که در اجرای سیاست های یادشده 
صادر می کنن��د به وزارت ام��ور اقتصاد و 
دارایی ارسال کنند. همچنین مکلف اند، 
مقررات مذک��ور و عملکرد دس��تگاه در 
اج��رای سیاس��ت های مذک��ور را به نحو 

مناسب به اطالع عموم برسانند. 

جرایم مالیاتی فراگیرتر می شود

رتبه سرمایه گذاری در ایران 166 و شروع کسب و کار 53

بخشنامه معاون اول به تمام وزارتخانه ها برای اجرای سیاست های خروج غیرتورمی از رکود

اصغر قاسمی



نفت و نیرو2

همیش��گی   تک روی ه��ای 
عربس��تان در تولی��د و عرضه 
ب��ه  عدم تعه��د  و  نفت خ��ام 
سهمیه های اوپک گویا تمامی 
ندارد و این کشور در شرایطی 
ک��ه به��ای ط��ای س��یاه در 
سراشیبی س��قوط قرار گرفته 
است، بیش��تر اعضای اوپک را 
با خطر کس��ری بودجه مواجه 

کرده است. 
از  نف��ت  قیم��ت  کاه��ش 
روزهای��ی آغاز ش��د ک��ه نرخ 
کاهش  اقتصادی چین  رش��د 
یاف��ت و لیبی با افزایش تولید 
افزایش  نفت خ��ود در کن��ار 
تولید ش��یل نفت های داکوتا، 
کاهش بهای نفت را کلید زد؛ 
اوپکی ها در واکنش به کاهش 
تدریجی قیم��ت نفت، از خط 
قرمز 100 دالری خود گفتند 
تا نشانه ای باش��د برای حفظ 
س��طح قیمت ها. بازار نفت هم 
بدون توجه به این خواس��ته، 
مسیر نزولی خود را طی کرد، 
به طوری که بهای نفت به زیر 
96 دالر رسیده است و نشانی 
از کاه��ش تولید اعضای اوپک 

دیده نمی شود. 
عرف رای��ج در ای��ن مواقع 
اضطراری  جلس��ات  تش��کیل 
اوپ��ک اس��ت، اما عربس��تان 
س��عودی به عن��وان مهم ترین 
مخال��ف این نشس��ت، نه تنها 
تاش��ی از خود برای س��امان 
دادن ب��ه وضعیت ب��ازار نفت 
با ارائه  نش��ان نمی دهد، بلکه 
تخفیف ه��ای غیر معم��ول، در 
راس��تای کاه��ش قیمت نفت 
گام ب��ر م��ی دارد ت��ا ص��دای 
دودستگی اعضای اوپک بیش 

از گذشته شنیده شود. 
خطیب��ی،  عل��ی   محم��د 
نماینده س��ابق ایران در اوپک 
درب��اره وضعیت پی��ش آمده 
در اوپک ب��ه »فرصت امروز« 
می گوید: »ب��رای حل معضل 
پی��ش آم��ده بای��د ه��ر چه 
کش��ورهای  وزرای  س��ریع تر 

عضو اوپک دیداری با دبیرکل 
و حتی کشورهای مهم داشته 
باشند و مانع از ادامه این روند 
شوند، زیرا تداوم آن و احتمال 
کاه��ش قیمت به نف��ع هیچ 
کش��وری نیس��ت، مگر تعداد 
خاص��ی که منافع وی��ژه ای از 
این موضوع عاید آنها می شود 
که نمونه آن کش��ور عربستان 
اس��ت ک��ه می توان��د کاهش 
قیمت را با افزایش مازاد تولید 

و عرضه جبران کند.«
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه باید 
هرچه س��ریع تر تصمیم کشور 
عربس��تان برای عرضه بیش از 
حد مازاد نفت خام گرفته شود، 
می افزای��د: »در ح��ال حاضر 
عربس��تان یک س��وم تولید و 
عرضه نفت اوپک را در اختیار 
دارد، یعنی روزانه 10 میلیون 
بشکه نفت خام تولید و عرضه 

می کند.«

 توقف عرضه مازاد 
نفت خام عربستان 

عربس��تان ب��ه دلیل کاهش 
سهم نفت خام ایران به واسطه  
لیبی  و مش��کات  تحریم ه��ا 
و عراق در تولید در راس��تای 
جلب موافقت کشورهای غربی 
افزایش  را  نفت خ��ام  تولیدات 

داد ت��ا کمبودی در این زمینه 
وجود نداش��ته باشد، اما حال 
که لیبی توانسته مجددا سهم 
خ��ود را احیا کند، عربس��تان 
حاض��ر نیس��ت م��ازاد تولید 
خود را کاهش دهد، از این رو 
میزان عرض��ه نفت خام اوپک 
افزایش یافته است. بدون شک 
باید هرچه س��ریع تر نسبت به 
برگ��زاری نشس��ت مش��ترک 
اق��دام ش��ود، چراکه س��کوت 
ک��ردن در ای��ن بخ��ش برای 
کشورهای عضو اوپک فایده ای 

نخواهد داشت. 
 خطیبی، درباره این وضعیت 
با اش��اره ب��ه اینکه سیاس��ت 
پیش گرفته کش��ور عربس��تان 
س��ابقه دار اس��ت، درباره برخی 
تحلیل ه��ا مبنی بر انش��قاق و 
حتی انح��ال اوپک در صورت 
ای��ن روی��ه،  می گوید:  ت��داوم 
»انش��قاق و انحال کاما بعید 
اس��ت، زیرا حتی عربس��تان و 
سایر کشورها همچون کویت و 
عمارت نیز خواهان دوام و قوام 
اوپک هس��تند، اما رویه کنونی 
عربستان تاثیر منفی در میزان 
درآمده��ای نفتی کش��ورهای 

صادرکننده نفت می گذارد.«
در ای��ن میان تاثیر بی ثباتی 
ایران  بر  در قیمت نفت خ��ام، 

ب��ا وج��ود ش��رایط تحریم به 
مراتب بیش��تر اس��ت، زیرا با 
وجود تحریم ها امکان افزایش 
تولی��د وج��ود ن��دارد و ای��ن 
بر  مستقیم  به صورت  مس��ئله 
درآمدهای نفتی اثر گذار است، 
از ای��ن رو بای��د تاش ش��ود 
کش��ورهای  مش��ترک  جلسه 
عضو اوپک هرچه س��ریع تر به 
منظور اتمام سیاست تک روی 
عربس��تان تشکیل شود. بدون 
ش��ک ب��ا دیپلماس��ی فع��ال 
متقاعد  را  عربس��تان  می توان 
ک��رد که مازاد خ��ود را به هر 

منظور عرضه نکند. 

وزیر نفت پاسخ دهد 
با توجه به حساسیت موضوع 
و تاثیر این رویه بر درآمدهای 
نفتی ایران از حسین کاظم پور 
اردبیل��ی، نماین��ده ای��ران در 
هی��ات عامل اوپک خواس��ته 
شد تا درباره واکنش ایران در 
اوپک به این وضعیت مطالبی 
را ب��ه »فرصت ام��روز« بگوید 
ک��ه وی در پاس��خ تنها گفت: 
»این م��وارد را تنها باید وزیر 
پاسخ دهد، من تحلیلی در این 

زمینه ندارم.« 
 اما فریدون برکشلی، رییس 
اسبق امور اوپک ایران و مدیر 

گ��روه مطالع��ات ان��رژی وین 
نیز با بی��ان اینکه عربس��تان 
به عن��وان تولید کننده ش��ناور 
در اوپک ش��ناخته می ش��ود، 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
 80 ده��ه  در  کش��ور  »ای��ن 
میادی ب��ه یکباره تولید نفت 
خ��ود را افزای��ش داد و قیمت 
نفت را با سقوط همراه کرد که 
منجر به برکناری زکی یمانی 
وزیر نفت افس��انه ای عربستان 
می��ادی  از ده��ه 80  ش��د. 
برای  سهمیه بندی  نوین  نظام 
اعضای اوپک ش��کل گرفت و 
کش��ورهایی که تولیداتشان با 
مش��کل مواجه می شد توسط 
کش��ورهای دیگر پوشش داده 
ش��ده و س��هم آنها به صورت 
کش��ورها  برخ��ی  ب��ه  »وام« 
البت��ه  می ش��د.  داده  ق��رض 
برخی کش��ورها نیز به محض 
کاهش تولید برخی کشورهای 
آسیب دیده بافاصله بر میزان 
تولید خود افزوده و سهمیه ها 

را غصب می کردند.« 
اقتصاددانان  انجم��ن  عض��و 
انرژی می افزاید: »پس از توقف 
تولید نفت لیبی، عربستان سهم 
این کشور را از آن خود کرده و 
به این راحتی ها قصد پس دادن 

آن را ندارد.«
ش��واهد ب��ازار نفت نش��ان 
می ده��د عربس��تان روبه روی 
اعضای اوپک ایس��تاده است و 
اضطراری  نشست  برگزاری  به 
و کاهش عرض��ه نفت رضایت 
نمی دهد. کشوری که در زمین 
امریکا ب��ازی کرده و به دنبال 
کاهش قیمت نفت است، البته 
به ای��ن بهانه که قص��د ندارد 
س��هم خود را در بازار نفت از 
دس��ت دهد. کشورهای اوپک 
با خطر کس��ری بودجه روبه رو 
شده اند و عربستان بی توجه به 
این موضوع روبه روی مخالفان 
صف آرای��ی ک��رده اس��ت که 
همین مسئله، رس��انه ها را به 
واژه »جنگ گرم نفتی« سوق 

داده است. 

نگاهی به تاثیر بی ثباتی قیمت نفت بر اقتصاد

 بازی عربستان با درآمدهای نفتی
مدیر دفتر محیط زیست سازمان بهره وری انرژی 

ایران خبر داد 
 پایش زیست محیطی نیروگاه های 

کشور به صورت لحظه ای 
مدیر دفتر محیط زیس��ت س��ازمان بهره وری انرژی 
ایران )سابا( از پایش زیست محیطی نیروگاه های کشور 

به صورت آناین خبر داد.
»رض��ا صم��دی« در گفت وگو با پ��اون، اظهار کرد: 
عمده برق کشور از طریق نیروگاه های حرارتی و مابقی 
ازطریق نیروگاه های آبی، انرژی های نو و نیروگاه اتمی 

تامین می شود.
وی اف��زود: از مجم��وع ظرفیت نام��ی نیروگاه های 
نصب ش��ده در کش��ور 22 درصد به واحدهای بخاری، 
35 درص��د به واحدهای گازی، 25 درصد به واحدهای 
س��یکل ترکیب��ی، 15 درص��د برق آب��ی و مابق��ی به 
واحدهای دیزلی، اتمی و انرژی های نو اختصاص دارد.

وی ادام��ه داد: گاز طبیع��ی، م��ازوت و گازویی��ل 
س��وخت های فس��یلی هس��تند که در نیروگاه های ما 
مورد اس��تفاده قرار می گیرند اما بخش عمده س��وخت 

نیروگاه ها به گاز طبیعی تعلق دارد.
وی با بی��ان اینکه س��ازمان بهره وری ان��رژی ایران 
از ابت��دا به دنب��ال راهکاره��ای جلوگی��ری از آلودگی 
زیس��ت محیطی بوده اس��ت، گفت: جلوگیری از تولید 
آلودگی به مراتب نس��بت به دفع آلودگ��ی هزینه های 
کمت��ری دارد و یک��ی از اقدام های س��ازمان بهره وری 
ان��رژی ایران برای به حداقل رس��اندن اثر نیروگاه ها بر 
محیط زیست، توجه به مکان یابی آنها است که کار کم 

هزینه تری درمقایسه با سایر طرح ها است.
وی اظهار کرد: براس��اس این طرح، تمام مکان هایی 
ک��ه از نظر اقتص��ادی، فنی و زیس��ت محیطی قابلیت 
احداث نیروگاه داش��ته است، شناس��ایی و نقاط بهینه 

انتخاب شد.
وی تصری��ح کرد: معم��وال نیروگاه ها با اس��تفاده از 
گاز طبیعی اس��تانداردهای زیست محیطی را دریافت 
می کنند اما طبیعی اس��ت که در زمستان با در اولویت 
قرار گرفتن تامین گاز شهری، مصرف سوخت های مایع 
در نیروگاه ه��ا افزایش و به دنب��ال آن میزان آالیندگی 

نیروگاه ها افزایش می یابد.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه رویک��رد وزارت نیرو و تاکید 
وزی��ر نیرو بر اس��تفاده از گاز طبیع��ی در نیروگاه های 
حرارتی اس��ت، افزود: بی��ش از 90 درصد نیروگاه های 
کش��ور امکان استفاده از س��وخت گاز طبیعی را دارند 
و تعداد بس��یار محدودی نیروگاه که از شبکه گاز دور 

هستند، امکان استفاده از این نوع سوخت را ندارند.
وی از پ�ای���ش و م�ان�ی�ت�ورینگ زیس��ت محیطی 
نیروگاه های کش��ور به صورت آن الین خبر داد و گفت: 
اگر اطاعات درس��تی از نیروگاه ها در اختیار نباش��د، 
امکان برنامه ریزی برای کنترل آلودگی آنها امکان پذیر 

نیست.
وی خاطرنش��ان کرد: خوش��بختانه برخی نیروگاه ها 
تجهی��زات پای��ش آناین و لحظ��ه ای را نصب کرده و 
تع��دادی دیگ��ر از نیروگاه ها در حال نصب هس��تند تا 

پایش به صورت لحظه ای صورت بگیرد.

تولید بیش از 5 میلیون مگاوات 
ساعت برق در نیروگاه کارون4 

مجری طرح های بهره برداری ش��رکت توس��عه منابع 
آب و نیروی ایران با اش��اره ب��ه نقش موثر کارون4 در 
تامی��ن نیاز برق پیک گفت: نی��روگاه کارون 4 از زمان 
راه اندازی تاکنون بیش از پنج میلیون مگاوات س��اعت 

تولید برق داشته است.
حس��ن اطاعتی، با بیان اینکه در شش ماه اول سال 
93 به علت گرمای ش��دید، نیاز شبکه به برق افزایش 
داشته است، ادامه داد: نیروگاه کارون4 که در سرشاخه 
کارون ب��زرگ قرار گرفته و به عن��وان باالترین نیروگاه 
باالدس��تی عملکرد بس��یار خوبی داش��ته و نیاز شبکه 
را به خصوص در گرمای امس��ال که باعث رش��د شدید 

مصرف شد، در پیک مصرف پاسخگو بود.
وی افزود: نیروگاه کارون4 از زمان راه اندازی تاکنون 
پن��ج میلیون و 82 هزار و 481 مگاوات س��اعت تولید 
برق داشته است، همچنین در دوره شش ماهه ابتدایی 
س��ال جاری نیز 862 هزار و 485 مگاوات ساعت برق 
تولید داش��ته ایم که رقم بس��یار باالیی است و نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذشته 2/5 درصد افزایش تولید 

داشته است.
وی ب��ا بیان اینکه نیروگاه های ب��رق آبی با توجه به 
خصوصیتی که دارند می توانند خدمات جانبی بیشتری 
ارائ��ه کنند، ادامه داد: نیروگاه های برق آبی با توجه به 
خصوصیتی که دارند شاید بتوانند نزدیک به 12 مورد 
خدمات جانبی از جمله کنترل فرکانس اولیه، ثانویه و 
ثالثیه، ذخیره ه��ای چرخان و غیر چرخان، تزریق توان 
راکتیو، پاس��خگویی به خودراه ان��دازی و غیره را ارائه 
دهند و با توجه به اینکه به سرعت وارد مدار می شوند، 
قدرت پاس��خگویی به نیازهای آنی شبکه را هم دارند، 
بنابراین نیروگاه های برق آبی تا 90 درصد ظرفیتش��ان 
را می توانند در کنترل فرکانس ش��رکت کنند و تعداد 
قط��ع و وصل هایی ک��ه در طول روز انج��ام می دهند، 
قابلیت بس��یار خوب��ی را برای نیازهای ش��بکه فراهم 

می کند و نباید از این خصوصیت به سادگی گذشت.
وی در پای��ان با اش��اره ب��ه ذخیره آب مخزن س��د 
کارون4 یادآور ش��د: کارون4 سدی مخزنی است، اما با 
توجه به برنامه ای که با مدیریت ش��بکه داشته ایم قرار 

شد به صورت جریانی تولید برق صورت گیرد.
وی یادآور شد: در زمستان هم به علت مشکات تامین 
س��وخت که قابل پیش بینی نیست، آماده باش هستیم و 
به محض بروز مشکات در سایر نیروگاه های مرکزی، به 

سرعت وارد مدار شده و برق تولید خواهیم کرد.

تكلیف شرکت صدرا در پروژه های 
نفتی به زودی مشخص می شود

مع��اون وزیر نف��ت از تعیین تکلیف حضور ش��رکت 
صدرا در طرح توس��عه میدان رشادت و چند فاز پارس 

جنوبی در آینده نزدیک خبر داد. 
رکن الدین جوادی اظه��ار کرد: موضوع تعیین تکلیف 
حضور شرکت صدرا تنها مربوط به میدان رشادت نیست، 
بلکه این شرکت در چند فاز پارس جنوبی مسئولیت دارد 

که باید برای آنها نیز تعیین تکلیف شود. 
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران تصریح کرد: این 
موض��وع چندین بار در جلس��ه با دول��ت و معاون اول 
رییس جمهوری مطرح ش��ده است و باید هرچه زودتر 

در این باره تصمیم گیری شود. 
جوادی تاکید کرد: احتمال کنار گذاش��ته شدن این 
ش��رکت وجود دارد و پس از آن درباره جایگزین کردن 

شرکتی دیگر با صدرا تصمیم گرفته می شود. 
پیش از این س��عید حافظی، مدیرعامل ش��رکت نفت 
ف��ات قاره گفته ب��ود: موضوع تعیین تکلی��ف صدرا در 
رش��ادت در هیات مدیره شرکت ملی نفت مطرح شده و 
قرار است به زودی درباره این شرکت تصمیم گیری شود. 

صدرا یکی از پیمانکاران اصلی مجموعه صنعت نفت 
و گاز کش��ورمان اس��ت که در س��ال های اخیر در این 

عرصه حضور داشته است. 

مجازات یک شرکت غیردولتی در صورت 
مداخله در صادرات نفت گازپروم

روزنام��ه  هلندی پ��ارُول در گزارش��ی اع��ام کرده 
اس��ت که س��ازمان بین المللی و غیردولتی )ان جی او( 
گازپ��روم  کار  در  مداخل��ه  ص��ورت  در  گرین پی��س 
-غ��وِل گازی روس��یه- در زمینه تحوی��ل نفت به بندر 

روتردام هلند با مجازاتی روبه رو خواهد شد.
به گزارش پترونت، به نقل از خبرگزاری ریانووس��تی، 
متعاقب اقامه دعوا توسط گازپروم، دادگاهی در آمستردام 
هرگونه دخالت در امر انتقال نفت توسط گازپروم به بندر 
روتردام را به جریمه ای 50 هزار یورویی )معادل 62 هزار 

و 500 دالر( محکوم کرده است.
براس��اس گزارش��ات داچ ت��ی وی و کان��ال رادیویی 
ان او اس، کشتِی متعلق به سازمان گرین پیس در مسیر 
حرکت نفت کش شرکت روسی با نام میخائیل یولیانُف 
قرار گرفته اس��ت؛ البته موقعیت دقیق این کش��تی در 

حال حاضر مشخص نیست.
الزم به ذکر است که گارد مرزی روسیه در 18 سپتامبر 
سال گذشته 28 فعال مرتبط با سازمان گرین پیس و دو 
روزنامه نگار مستقل را که به انجام عملیات حفاری روسیه 

معترض بودند، دستگیر کرده بود.

اتمام عملیات لرزه نگاری در مناطق 
نفت خیز جنوب

مع��اون مدی��ر امور فنی زمین شناس��ی گسترش��ی 
ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جن��وب گفت: عملیات 
اجرای��ی پروژه لرزه نگاری س��ه بع��دی میادین اللی و 

کارون به پایان رسید.
به گ��زارش پایگاه اطاع رس��انی ش��رکت ملی نفت 
ای��ران، فرخ ناصری کریموند اظهار ک��رد: این پروژه با 
هدف برداشت اطاعات لرزه نگاری سه بعدی به منظور 
اهداف توس��عه ای میادی��ن اللی و کارون ب��ا اعتباری 
معادل 199 میلیارد ریال و 14 میلیون یورو از س��وی 
شرکت عملیات اکتشاف نفت به عنوان پیمانکار به اجرا 

درآمد.
وی درباره موقعیت اجرای پروژه توضیح داد: در این 
پروژه، منطقه ای به وسعت تقریبی 1000 کیلومترمربع 
شامل میادین نفتی اللی، کارون، میدان اکتشافی هفت 
ش��هیدان و نواحی میان این س��اختارها تحت پوشش 

قرار گرفت و اطاعات لرزه نگاری برداشت شده است.
ناص��ری کریمون��د اف��زود: در این پ��روژه، داده های 
جمع آوری ش��ده، پ��س از پردازش و تعبیر و تفس��یر 
از  می توان��د در کس��ب اطاع��ات دقی��ق و جام��ع 
س��اختار های نفتی میدان های اللی، کارون و شهیدان 
نقش تعیین کننده ای را ایفا و همچنین در تهیه برنامه 

دقیق حفر چاه های جدید تحول بزرگی ایجاد کند.
مع��اون مدی��ر امور فنی زمین شناس��ی گسترش��ی 
ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب خاطر نشان کرد: 
با برداش��ت اطاعات لرزه نگاری از این میادین می توان 
شناخت دقیقی از س��اختمان زیرزمینی آنها به دست 
آورد و براس��اس آن نسبت به توس��عه این میادین در 

راستای افزایش تولید نفت اقدام کرد.
از  مفی��دی  اطاع��ات  همچنی��ن  داد:  ادام��ه  وی 
پتانس��یل های نفتی در محدوده پروژه به دست خواهد 
آمد که استفاده از آنها، قطعا روندهای تولیدی و توسعه 
میادین مورد اش��اره را بهبود و هزینه حفاری در آنها را 

به میزان قابل ماحظه ای کاهش خواهد داد.
ناصری کریموند، شرایط کوهس��تانی منطقه، وجود 
دریاچه س��د گتوند و باال آمدن مس��تمر س��طح آب و 
وجود چند ناحیه بزرگ حفاظت ش��ده زیست محیطی 
را از س��ختی های این پروژه برشمرد که در روند اجرای 

پروژه تاثیر گذار بوده است.
مع��اون مدی��ر امور فنی زمین شناس��ی گسترش��ی 
ش��رکت مل��ی مناطق نفت خی��ز جنوب یادآور ش��د: 
این معاونت ازس��ال گذشته تاکنون س��ه پروژه بزرگ 
لرزه ن��گاری میادین اهواز، رامین و الل��ی-کارون را به 
اتمام رس��انده و پیش تر نیز کار برداشت داده، پردازش 
و تفس��یر اطاعات میادین نفتی رامش��یر و زیایی را 
در س��ال های قبل انجام داده اس��ت، به طوری  که در 
ط��ی عملیات لرزه نگاری در ناحیه زیایی، س��اختمان 
شهیدان کشف و در اختیار مدیریت اکتشاف نفت قرار 

گرفت.

پروژه نفتی

مناطق نفت خیز

نیروگاه

برق

با وجود س��قوط جهانی قیمت 
نف��ت و افت ش��دید نف��ت برنت 
دریای ش��مال، امروز قیمت ها تا 
93 دالر افزایش یافت که نش��ان 
از رش��د جهانی قیمت نفت دارد. 
ای��ن درحالی اس��ت که همچنان 
نگرانی ها از مازاد تولید پا برجاست. 
به گ��زارش رویترز، ب��ا توجه 
به کاهش قیمت نفت از س��وی 
عربس��تان س��عودی و تخفی��ف 
1.25 دالری ای��ن کش��ور برای 
خریداران آس��یایی و کاهش 40 
س��نتی قیمت ب��رای خریداران 
پیش بینی  امریکای��ی  و  اروپایی 
می ش��ود که کش��ورهایی نظیر 
ایران و ونزوئا در نشس��ت آتی 
اوپک فشار خود را بر سایر اعضا 
جهت کاهش تولید آغاز خواهند 
ک��رد. گفتن��ی اس��ت صنع��ت 
نف��ت ایران ب��ه دلیل مناقش��ه 
هس��ته ای این کش��ور ب��ا غرب 
بین المللی  تحریم ه��ای  تح��ت 
ق��رار گرفت��ه و ای��ن موضوع بر 
حجم صادرات نف��ت ایران تاثیر 
منفی گذاش��ته اس��ت. از سوی 
دیگ��ر، ای��ران با افزای��ش تولید 
ف��والد خ��ام و برنامه ریزی برای 
افزایش بیشتر ظرفیت تولید این 
محصول قصد دارد تا بخش��ی از 
ضررهایی که به واسطه تحریم ها 
بر صنعت نفت این کش��ور وارد 
می ش��ود را جب��ران کن��د. چرا 
ک��ه صنعت فوالد این کش��ور با 
محدودیت ه��ای صنع��ت نفتش 
رو ب��ه رو نیس��ت هرچند که به 
دریافت  بانکی  تحریم های  دلیل 

پول ه��ای حاصل از فروش فوالد 
در بازاره��ای جهان��ی نی��ز ب��ا 

مشکاتی مواجه خواهد بود. 
پ��س از ی��ک هفت��ه س��قوط 
ش��دید قیمت، هر بش��که نفت 
برنت دریای ش��مال به 93 دالر 
در ه��ر بش��که رس��ید. انتش��ار 
ب��ازار کار  از  آماره��ای مثب��ت 
در ایاالت متح��ده و حرک��ت رو 
مال��ی حاکی  بازارهای  به رش��د 
از رشد بیش��تر اقتصادی و رشد 

تقاض��ا ب��رای خری��د 
سوخت است.  سقوط 
پنج درصدی نفت برنت 
دریای شمال در هفته 
گذش��ته ش��دید ترین 
آپری��ل  از  آن  اف��ت 
2013 ب��ود. از دالیل 
ای��ن س��قوط می توان 
به قوی تر ش��دن دالر، 
کاه��ش تقاضا و تولید 

مازاد بر نیاز بازار اشاره کرد. بعد 
از فروش وس��یع هفته گذش��ته 
به ثبات رس��یدن قیمت ها البته 
چندان دور از انتظار نیس��ت، اما 
تا زمانی که نشست اوپک برگزار 
نشده و کاهش تولید توسط اعضا 
تصویب نش��ود نمی ت��وان انتظار 
تثبیت یا رشد قیمت ها را داشت. 
نفت برنت دریای شمال برای 
ماه نوامبر با 60 سنت افزایش به 
92.91 دالر در هر بشکه رسید، 
ام��ا پایین ترین قیم��ت 91.48 

دالر بود که ش��دید ترین کاهش 
از ژوئ��ن 2012 بود. در این بین 
نفت خام امریکا برای ماه نوامبر با 
40 سنت افزایش به 90.19 دالر 

در هر بشکه رسید. 
بازارهای  ک��ه  اس��ت  گفتنی 
س��هام در آس��یا پس از انتشار 
گ��زارش ب��ازار ش��غل امریکا و 
کاه��ش نگران��ی از کندش��دن 
اقتص��اد حرکتی  رش��د جهانی 
ب��ازار  داش��تند.  جل��و  ب��ه  رو 

نیکئ��ی در توکی��و 1.3 درصد 
بازار س��هام  افزایش داش��ت و 
کاهش  با  همزم��ان  هنگ کنگ 
تظاهرات هواداران دموکراس��ی 
0.3 درصد رشد را تجربه کرد. 
نیز رش��د  اروپای��ی  بازاره��ای 

بیش��تری را تجربه کردند. 
در چه��ار هفت��ه از پنج هفته 
گذش��ته به دلیل افزایش قدرت 
دالر در مقاب��ل س��ایر ارزها که 
پیاپی  ب��رای چهارمی��ن س��ال 
ای��ن رش��د را تجرب��ه می کند و 

همچنین تولید مازاد کشورهای 
تولید کننده و عرضه آنکه موجب 
اش��باع ش��دن ب��ازار ش��ده بود 
موجب��ات کاهش ش��دید قیمت 

نفت را فراهم کرد. 

تولید مازاد بر نیاز بازار
به گفته بیجرن ش��یلدراپ از 
تحلیلگ��ران موسس��ه س��ی ایی 
بی در اس��لو تولید م��ازاد بر نیاز 
ب��ازار همچنان ب��ه تاثیر گذاری 
خ��ود ب��ر ب��ازار ادامه 
خواهد داد. وی اضافه 
حاضر  ح��ال  در  کرد: 
افزایش  انتظار  تنها  ما 
شدید تولید در ایاالت 
متحده را داریم، میزان 
در  شدیدا  لیبی  تولید 
اس��ت  افزایش  ح��ال 
در  درگیری ه��ا  و 
خللی  ع��راق  ش��مال 
در تولی��د نف��ت ایج��اد نکرده، 
چرا که تروریس��ت ها دست شان 
از میادین نفتی در اس��تان های 
جنوبی عراق کوتاه مانده اس��ت. 
نکته نگران کننده اما در این بین 
اش��غال دو ش��هر در غرب عراق 
توسط تروریس��ت ها بعد از عدم 
موفقیت حم��ات هوایی امریکا 
ب��رای جلوگی��ری از پیش��روی 
آنان در شمال سوریه است. این 
موضوع نشان می دهد که میادین 
نفتی همچنان ممکن است مورد 

هج��وم این گ��روه تروریس��تی 
ق��رار گرفت��ه و روی تولید نفت 
بازاره��ای  در  آن  عرض��ه  و 
جهانی تاثی��ر بگذارد.  همچنین 
سازمان کش��ورهای تولید کننده 
نفت اوپک هیچ نش��انه رس��می 
از کاه��ش تولی��د نف��ت قبل از 
نشس��ت بیس��ت و هفت��م این 
س��ازمان ارائ��ه نداده اس��ت. به 
گفت��ه برخی فعاالن ب��ازار نفت 
یکی  به عنوان  عربستان سعودی 
از اعض��ای اوپک همچنان تولید 
خود را برای فروش به دو خریدار 
آس��یایی در م��اه نوامب��ر ادامه 
خواهد داد.  عربس��تان به عنوان 
بزرگ تری��ن صادر کننده نفت در 
جهان هفته گذشته کاهش قابل 
توجهی در قیمت نفت صادراتی 
خود صورت داد که نشان دهنده 
قصد این کشور برای ادامه تولید 
و تامین نفت در بازارهای جهانی 
و همچنی��ن کاهش قیمت نفت 
است. بس��یاری از کارشناسان و 
تحلیلگران ح��وزه نفت معتقدند 
چنانچه قیمت نفت به بش��که ای 
90 دالر برس��د، اوپ��ک قطع��ا 
می��زان نف��ت تولیدی خ��ود را 

کاهش خواهد داد. 
با این تفاس��یر، بای��د دید که 
در نشس��ت آتی کشورهای عضو 
اوپ��ک چه اتفاق��ی خواهد افتاد 
آیا ب��ازار نفت به ثب��ات خواهد 
رس��یدیا با اقدام عربستان جهت 
کاهش قیمت نفت، کش��ورهای 
عضو اوپک تولید خود را کاهش 

خواهند داد. 

 عضو کمیس��یون ان��رژی و از 
پارلمانی  دوس��تی  گروه  اعضای 
ایران و ایرلند، درباره رایزنی های 
پارلمان��ی خود در ح��وزه انرژی 
گف��ت: در س��فر ب��ه ایرلند در 
رایزنی ها پیشنهاد سرمایه گذاری 
مش��ترک ب��ا ایرلن��د در زمینه 
پتروشیمی و پاالیشگاه ارائه شد. 
ب��ه گ��زارش پترون��ت، جلیل 
جعفری بنه خلخ��ال، عضو گروه 
جمه��وری  پارلمان��ی  دوس��تی 

اس��امی ایران و ایرلند که به این 
کشور سفر کرده بود، اظهارکرد: با 
توجه به اینکه تنها عضو کمیسیون 
انرژی در این س��فر ب��ودم، درباره 
مسائل دو جانبه مرتبط با انرژی به 

بحث و گفت وگو پرداختم. 
به گزارش پترونت، عضو هیات 
رییسه کمیسیون انرژی، با اشاره به 
دیدار با رییس مجلس نمایندگان، 
وزیر مشاور در امور خارجه و تجارت، 
رییس کمیسیون سیاست خارجی 

و تجارت پارلمان و وزیر کشاورزی 
ایرلند، توضیح داد: در این ماقات ها 
در زمینه ان��رژی رایزنی هایی انجام 
ش��د، اما آنها انرژی مورد نیازش��ان 
مانن��د گاز و س��وخت مای��ع را از 
انگلی��س وارد می کنن��د، بنابراین 
تمایل��ی به تامین سوخت ش��ان از 
ایران نشان نمی دادند، اما بحثی که 
مطرح ش��د توانایی فنی و فعالیت 
شرکت های چند ملیتی در ایرلند 
ب��ود از این رو ما ب��ه آنها در زمینه 

احداث پتروش��یمی و پاالیش��گاه 
مشترک پیشنهاد ارائه کردیم. 

عضو گ��روه دوس��تی پارلمانی 
ای��ران و ایرلن��د ب��ا بی��ان اینکه 
ایرلندی ها نسبت به همکاری در 
زمینه پتروشیمی و پاالیشگاه ابراز 
عاقه کردند، افزود: سرمایه گذاری 
مش��ترک ب��رای این ام��ر مدنظر 
است، البته محل احداث پروژه ها 

می تواند در هر دو کشور باشد. 
وی در ادام��ه ب��ه س��فر اخیر، 

ش��ان بارت رییس مجلس ایرلند 
و ماق��ات ب��ا رییس جمهوری و 
رییس مجلس کش��ورمان اش��اره 
ک��رد و گف��ت: قرار بر این اس��ت 
یک هی��ات ایرلندی، بهار س��ال 
آینده به ریاس��ت وزیر کشاورزی 
ایرلند به همراه گروه تجاری بخش 
خصوصی شان، به کشورمان سفر 
کن��د، از این رو ما آنجا پیش��نهاد 
دادیم این هیات با مقامات بلندپایه 

نفتی ایران ماقات کند. 

تثبیت قیمت نفت 
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3 کار و تولید

محمدرضا نعم��ت زاده، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در پی 
سیاس��ت های در پیش گرفته 
شده توسط این وزارتخانه درباره 
خودروهای لوک��س و با حجم 
موتور ب��اال، موافقت خ��ود را با 
گرفتن مالی��ات از صاحبان این 

خودروها اعالم کرده است. 
نعمت زاده هفته گذش��ته در 
برنامه تلویزیون��ی پایش اعالم 
کرد: »در حال حاض��ر مالیات 
و حق��وق و س��ود بازرگان��ی از 
واردکنن��دگان خودروه��ای 
لوک��س دریاف��ت می ش��ود، 
به اعتق��اد بن��ده اف��رادی ک��ه 
می توانن��د ای��ن هزینه ه��ا را 
پرداخت کنن��د پ��س توانایی 
پرداخ��ت مالیات ه��ای دیگ��ر 
را هم خواهن��د داش��ت. البته 
تعیی��ن مالیات های س��نگین 
برای واردات خودروهای لوکس 
معایب و محاسن خاص خود را 
دارد که باید مورد بررس��ی قرار 
گرفت��ه و درنهای��ت تصمیمات 

الزم اتخاذ شود.«
ه��دف از مالی��ات گرفتن از 
صاحبان خودروهای س��نگین، 
درست مانند ممنوعیت واردات 
خودروها با حج��م موتور باالی 
2500 سی سی از س��وی وزیر 
صنعت اعالم نشده است. گرچه 
چنی��ن الگویی در بس��یاری از 
کش��ورها اجرا می ش��ود اما آیا 
می توان الگ��وی نظام اقتصادی 
آنها را ک��ه تفاوت های زیادی با 
اقتصاد کشور ما دارد، در ایران 
نیز پیاده کرد؟ این پیش��نهاد او 
از دو جهت قابل بررس��ی است، 
نخست اینکه آیا مالیات گرفتن 
از صاحب��ان خودروهای لوکس 
در حیطه وظایف وزارت صنعت 
می گنج��د؟ نکته دیگ��ر اینکه 
چنین تصمیمی چه تاثیراتی در 

بازار می گذارد و نکته آخر اینکه 
آیا می توان این پیش��نهاد را در 
قالب حمایت از تولید داخلی و 

صنعت خودرو دانست؟ 

حمایت مجلس از 
پیشنهاد آقای وزیر

تصمیم برای هر نوع تغییری 
در نظام مالیاتی در قالب وظایف 
وزارت اقتصاد و امور دارایی است 
بنابراین اع��الم موافقت وزارت 
صنعت، در صورت موافق نبودن 
وزارت اقتصاد تاثیر چندانی در 

تصویب چنین قانونی ندارد. 
جمشید پژویان، اقتصاددان 
درب��اره ای��ن پیش��نهاد وزی��ر 
صنعت، ب��ه »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: »آقای نعم��ت زاده 
وظایف دیگ��ری دارد و تعیین 
چنی��ن تصمیمی بر عه��ده او 
نیس��ت. کاش ب��ه ج��ای این 
پیشنهاد ایش��ان درباره تنظیم 
صنعت خودرو و ارتقای کیفیت 
خودروهای تولید داخل سخن 
می گفتند. بهتر اس��ت مسائل 
مالیاتی به وزارت اقتصاد واگذار 

شود.«
عض��و  بیگل��ری،  محس��ن 
کمیس��یون صنای��ع مجل��س 
شورای اسالمی، نیز درباره این 
پیشنهاد وزیر صنعت به »فرصت 
ام��روز« می گوید: »م��ن با این 
پیشنهاد موافق هستم و گمان 
می کنم که مجلس نی��ز از این 
پیشنهاد اس��تقبال کند اما باید 
چنی��ن تصمیمی ب��ا همکاری 

وزارت اقتصاد گرفته شود.«
بیان چنین پیشنهادی دارای 
ملزوماتی نظیر اینک��ه مالیات 
برای چه خودروهای��ی، در چه 
شرایطی، نوع مالیات و چگونگی 
دریافت اس��ت که البت��ه وزیر 
صنعت نیز بر بررس��ی ش��رایط 
تاکی��د کرده اس��ت. ام��ا آنچه 

در صحبت های نعم��ت زاده به 
وضوح اعالم شده این است که 
مالیات از صاحبان این خودروها 

دریافت شود. 

مالیات بر مجموع درآمد 
تعیین شود

پژوی��ان درب��اره ملزوم��ات 
تعیی��ن مالی��ات ب��رای ی��ک 
بخ��ش، بی��ان می کن��د: »در 
درجه اول باید مش��خص شود 
که این مالی��ات از صاحبان چه 
خودروهایی دریافت ش��ود، آیا 
منظ��ور از خودروه��ای لوکس 
که وزی��ر صنعت به آن اش��اره 
ک��رده، هم��ان خودروه��ای 
2500 سی سی به باال است؟ اگر 
این گونه باشد اکنون خودروهای 
قدیمی در کش��ور هس��تند که 
حجم موتورش��ان باالی 2500 
سی سی اس��ت اما قیمتشان به 

15 میلیون هم نمی رسد.«
او می افزای��د: »وقتی چنین 
پیش��نهادی داده می شود باید 
یک فرد متخصص نظام مالیاتی 
مشخص کند که چه نوع مالیاتی 
از چه نوع خودروهایی دریافت و 
مشخص شود که معیار دریافت 
مالیات قیمت خودرو اس��ت یا 
حجم موتور؟ به اعتقاد من بهتر 
اس��ت به جای ای��ن کار بنزین 
گران تر ش��ده ت��ا ای��ن مالیات 
مشمول همه شود. بدیهی است 
که در چنین شرایطی صاحبان 
خودروه��ای لوکس ناچ��ار به 
پرداخ��ت هزینه بیش��تر برای 

خودروهای خود هستند.«
موض��وع دیگری ک��ه درباره 
گرفت��ن مالی��ات از صاحب��ان 
خودروه��ای لوک��س مط��رح 
می ش��ود ای��ن اس��ت ک��ه به 
دلی��ل اینک��ه اصوال ای��ن نوع 
از خودروه��ا وارداتی هس��تند، 
در گم��رک یعنی هن��گام ورود 

ب��ه کش��ور مالی��ات خ��ود را 
پرداخت می کنند، در حقیقت 
خودروهای وارداتی براس��اس 
حجم موتوردر گم��رک تعرفه 
واردات پرداخت می کنند و این 
تعرفه قیمت خودرو را نیز باالتر 
می برد. بنابراین دریافت دوباره 
مالیات به اعتقاد کارشناس��ان 
ممک��ن اس��ت اقدام درس��تی 

نباشد. 
پژوی��ان در این ب��اره اظه��ار 
می کن��د: »واقعیت این اس��ت 
ک��ه خودروه��ای م��ورد نظ��ر 
آقای نعم��ت زاده، خودروهای 
س��وپرلوکس نظیر پورشه و بنز 
هستند اما کسانی که صاحبان 
این خودروها هستند درآمدشان 
در م��اه روی میلیارد می چرخد 
بنابراین تا زمان��ی که مالیات بر 
مجم��وع درآمد تعیین نش��ود، 
مش��کلی حل نخواهد شد. باید 
ن��ان متخص��ص در  اقتصاددا
زمین��ه مالیات، درب��اره اصالح 
کل نظام مالیاتی تصمیم گیری 
کنند و گرنه با اینک��ه یک روز 
روی واردات ش��کالت و ی��ک 
روز دیگ��ر روی واردات خودرو 
مالیات بسته شود، مشکلی حل 

نخواهد شد. «
بیگل��ری نیز بی��ان می کند: 
»طبیعتا کسی که می تواند سوار 
چنین خودروهایی شود توانایی 
پرداخت مالیات��ش را نیز دارد. 
کسی که توانسته به درآمدهای 
اینچنینی دست پیدا کند باید 
بتواند مالیات��ش را نیز پرداخت 

کند. «

پرداخت مالیات، حمایت 
از تولید داخلی؟ 

در تصمیم ه��ای اخیر وزارت 
صنعت درباره خ��ودرو، همواره 
این پرس��ش مطرح بوده که آیا 
می توان آنها را به عنوان حمایت 

از خودروس��ازی داخل��ی تلقی 
کرد؟ این پرس��ش درب��اره این 
پیش��نهاد در حال��ی مط��رح 
می ش��ود که تولی��دات داخلی 
خ��ودرو هی��چ گاه در دس��ته 
خودروه��ای لوک��س تلق��ی 

نمی شوند. 
پژویان در پاسخ به این پرسش 
بی��ان می کن��د: »قطع��ا اعالم 
چنین پیش��نهادی در راستای 
حمایت از تولید داخلی اس��ت. 
گرچه بازار خ��ودروی لوکس با 
بازار خ��ودروی داخلی متفاوت 
اس��ت و ما چنین خودروهایی 
را در داخل تولید نمی کنیم اما 
کسانی که خریدار خودروهای 
خارج��ی هس��تند در ص��ورت 
گ��ران ش��دن آن خودروه��ا، 
به خودروه��ای داخل��ی روی 
 می آورند که نزدیک به این نوع 

خودروها هستند.«
عض��و کمیس��یون صنای��ع 
مجلس ش��ورای اس��المی نیز 
می گوید: »ممکن است در ابتدا 
به صاحبان این خودروها فشار 
وارد ش��ود اما درنهایت تصویب 
چنی��ن پیش��نهادی می تواند 
درآمدهای دول��ت را باالتر برده 
و در راس��تای حمایت از تولید 

داخلی است. «
هرچن��د می توان پیش��نهاد 
وزیر صنعت را به ط��ور قاطعانه 
در حمای��ت از تولی��د داخل��ی 
دانس��ت اما باید توجه داش��ت 
ک��ه در اقتصاد نمی ت��وان فقط 
به ی��ک موض��وع اش��اره کرد 
بلک��ه باید مجموع سیاس��ت ها 
در نظر گرفته ش��ود. یعنی باید 
سیاست های دیگر غیر مالیاتی 
نیز در نظر گرفته شود تا بتوان 
گامی موثر برداشت در غیر این 
ص��ورت ش��اید س��ال ها بعد از 
چنین پیشنهادی هم به عنوان 

تصمیمی مقطعی یاد شود. 

به گ��زارش خبر گ��زاری رویت��رز، ایران 
در حال افزای��ش ظرفیت ص��ادرات فوالد 
خود بوده و به دنبال جذب س��رمایه گذاران 
خارجی برای تحقق بخشیدن به برنامه اش 
برای چهار برابر ک��ردن ظرفیت تولید برای 
کاهش اثر تحریم هایی اس��ت که از س��وی 
غرب بر صنعت نفت این کشور اعمال شده 

است. 
اقتصاد ایران یک اقتصاد در حال توس��عه 
بوده که شدیدا به ساخت و ساز وابسته است. 
طبق آمارهای ارائه شده توسط بزرگ ترین 
تولید کنن��ده ف��والد در ای��ران یعنی فوالد 
مبارکه این کش��ور در س��ال های 2011 و 
2012، 1.35 میلیون تن فوالد صادر کرده 

است. 
همچنی��ن طب��ق اطالع��ات ارائه ش��ده 
توس��ط انجمن تولید فوالد ای��ران، میزان 
صادرات فوالد در هفت ماه ابتدایی امس��ال 
1.26 میلیون تن بوده است. به گفته بهادر 
اهرامیان از اعضای انجم��ن تولید فوالد در 
ای��ران به دلی��ل گس��ترش تولید کنندگان 
داخلی می��زان محص��والت تولیدی بخش 
ف��والد افزایش یافت��ه و به صورت م��ازاد بر 
مصرف درآمده است. گفتنی است که بخش 
اعظم ف��والد صادراتی ایران به کش��ورهای 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا بوده و این کشور 
می تواند در مقاب��ل از معم��الت تهاتری یا 
دریافت پول از طری��ق بانک های غیر غربی 
به نوعی تحریم های اعمال شده بر این کشور 

را کم اثر کند. 
الزم به ذکر اس��ت که تحریم های اعمال 
شده بر ایران توسط ایاالت متحده و اتحادیه 
اروپا بر سر مناقشه هس��ته ای این کشور با 
غرب هیچ گاه ایران را از ف��روش و صادرات 
فوالد محروم نکرده ام��ا تحریم های بانکی 

اعمال شده انجام عملیات بانکی و پرداخت 
دالر به ایران انجام معام��الت بین المللی را 
بسیار دشوار کرده است. ایران همواره تاکید 
داش��ته که برنامه هس��ته ای اش صلح آمیز 
بوده و به صورت گسترده از تحریم های غرب 
که موجب تضعیف واحد پولی و اقتصاد این 

کشور شده انتقاد کرده است. 
گس��ترش بخش تولی��د ف��والد در ایران 
آن را با صنع��ت نفت این کش��ور که هدف 
تحریم های بین المللی اس��ت قابل مقایسه 
کرده است. در حال حاضر و با توجه به قیمت 
فعلی نفت ایران با جه��ت کاهش صادرات 
نفت به دلیل تحریم ها رو به رو بوده و ماهانه 
چهار میلی��ارد دالر از این طریق از دس��ت 
می دهد. در مقابل صادرات فوالد این کشور 

تا جوالی امس��ال و با توجه ب��ه قیمت های 
فعلی در بازار به 6.3 میلیارد دالر می رسد. 

جواد اردالن، مدیر دفتر مشاوره تجارت و 
س��رمایه گذاری در ایران در لندن می گوید: 
افزایش درآمد ایران از بخش فوالد از اهمیت 
زیادی برخ��وردار اس��ت چرا ک��ه موجب 
خود کفایی و دور مان��دن صنعت فوالد این 
کشور از دست تحریم کنندگان می شود. به 
گفته آقای اردالن صنعت فوالد و آهن برای 
ایران یک صنعت اس��تراتژیک به حس��اب 
می آید و چنانچ��ه فوالد کاف��ی در صنعت 
ساخت و ساز کش��ور وجود نداشته باشد این 
صنعت را ب��ه تعطیلی خواهد کش��اند و بر 
50 صنع��ت مرتبط دیگر نیز آس��یب زده و 
این موضوع، موجب افزایش قابل توجه آمار 

بیکاری خواهد شد. 
آماره��ای انجم��ن جهانی فوالد نش��ان 
می دهد ک��ه ایران در هش��ت م��اه ابتدایی 
امسال 10.64 میلیون تن فوالد خام تولید 
کرده که نسبت به مدت زمان مشابه در سال 
گذشته 6.9 درصد رش��د را نشان می دهد. 
این میزان تولید همچنین س��ه برابر رش��د 
متوسط تولید جهانی یعنی 2.4 درصد است. 
با وجود این افزایش تولی��د ایران هنوز از 
برنامه خود برای تولی��د روزانه 55 میلیون 
تن فوالد تا س��ال 2025 که 10 میلیون تن 
آن ب��رای صادرات اختص��اص خواهد یافت 
عقب تر اس��ت. به گفته اهرامیان از اعضای 
انجم��ن تولید ف��والد ایران، ای��ن برنامه به 
دالیلی از قبیل بازاریابی، زیرساخت و سایر 
جنبه ه��ای موج��ود در آن م��ورد بازنگری 
اس��تراتژیک ق��رار خواهد گرف��ت و ممکن 
 اس��ت برای مطابق��ت بیش��تر با ش��رایط 

مجددا تدوین شود. 
فع��االن و متخصص��ان ب��ازار معتقدن��د 
چنانچه ایران به مناقشه هس��ته ای خود با 
قدرت های جهان��ی پایان ندهد دس��تیابی 
به تولی��د روزانه 55 میلیون ت��ن فوالد دور 
از دس��ترس خواهد بود و اقتصاد این کشور 
همچنان تحت تاثیر تحریم های اعمال شده 
از سوی غرب قرار خواهد داشت. با این همه 
کارشناس��ان پیش بینی می کنند که حتی 
در صورت ع��دم توافق ایران با غرب بر س��ر 
برنامه هس��ته ای خود، صنعت ف��والد این 
کشور همچنان به رش��د خود ادامه خواهد 
داد و افزایش صادرات این محصول توس��ط 
ایران به بازارهای جهان��ی بر کاهش قیمت 

آن تاثیر گذار خواهد بود. 
منبع: خبرگزاری رویترز
ترجمه: معراج آگاهی

نگاهی به پیشنهاد مالیاتی وزیر صنعت

دارندگانخودروهایلوکسمالیاتمیدهند؟

ایران به منظور مقابله با تاثیر تحریم ها، تولید و صادرات فوالد را افزایش داد

رکود بی سابقه در سال های 91 و 92 
در بخش تولید

مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس ش��ورای اس��المی، نظر 
کارشناس��ی خ��ود را در مورد الیح��ه رفع موان��ع تولید 

رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعالم کرد. 
به گ��زارش روابط عمومی مرک��ز پژوهش های مجلس 
ش��ورای اس��المی، دفتر امور اقتصادی ای��ن مرکز اعالم 
داشت: رکود اقتصادی سال های 1391 و 1392، باتوجه 
به مش��اهدات آماری، از نظر عمق و طول دوره بی سابقه 
بوده اس��ت. به منظور خروج از این رک��ود تورمی، دولت 
پس از ارائه تحلیل خود از دالیل بروز این پدیده در اقتصاد 
ایران که در گزارشی با عنوان »چرایی بروز رکود تورمی و 
جهت گیری های برون رفت از آن« منتشر شد، در گزارش 
جداگانه ای با عنوان »سیاست های اقتصادی دولت برای 
خروج غیرتورمی از رکود طی سال های 1393 و 1394« 
راهکارهای مورد نظر خود را ب��رای خروج از این وضعیت 
ارائه و از تمامی صاحب نظ��ران و ذی نفعان در تکمیل آن 
استمداد کرد. در گزارش اخیر برخی از راهکارها به عنوان 
راهکارهایی که نیازمند تصویب قانون  هس��تند مشخص 
شدند، متعاقب آن دولت نیازهای قانونی رفع موانع تولید 
پیشنهادی خود را طی الیحه ای با عنوان »رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور« به مجلس شورای 
اس��المی تقدیم کرد که یک فوریت آن نیز مورد تصویب 

مجلس قرار گرفت. 
با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت بررسی دقیق مواد 
و پیشنهادهای قانونی، ضروری است که عالوه بر کلیات 
الیحه، جزییات آن نیز به دقت مورد بررس��ی قرار گیرد. 
این گزارش سعی دارد ضمن تبیین چارچوب کلی الیحه 
پیشنهادی دولت به بررسی کارشناسی مواد پیشنهادی 
پرداخته و پیش��نهادهای اصالحی یا تکمیلی ارائه دهد. 
بنابراین دو قسمت مهم این گزارش را تبیین تحلیل دولت 
از دالیل بروز رکود تورمی و راهکارهای پیشنهادی آن و 
بررس��ی جزییات مواد تش��کیل می دهد. عالوه بر این دو 
قس��مت، موضوع دیگری که حائز اهمیت است چگونگی 
مواجهه مجلس شورای اسالمی با پیشنهادهای متعددی 
اس��ت که به منظور تکمیل و اصالح الیحه اصلی از سوی 
نمایندگان محترم و نهادهای مختلف ارائه می ش��ود. در 
این راستا الزم به نظر می رسد که مجلس شورای اسالمی 
با در نظر گرفتن معیارهای متناسب با اهداف اصلی ارائه 
الیحه، نسبت به بررسی و پذیرش پیشنهادهای مناسب 

و حذف پیشنهادهای فاقد معیارهای مذکور اقدام کند. 

لزوم استفاده از صنایع »های تک « 
درصنعت خودروسازی 

عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان با اشاره به لزوم 
اس��تفاده از صنایع  »های تک« در صنعت خودروس��ازی 
کشور گفت: اس��تفاده از صنایع »های تک « روز به روز در 
جهان بیشتر می ش��ود و بر این اس��اس نباید فاصله ما با 

آن زیاد شود. 
به گزارش دنیای خودرو، محمدرضا نجفی منش، عضو 
هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران با اش��اره به لزوم اس��تفاده از صنایع های تک 
در صنعت خودرو س��ازی کش��ور اظهار کرد: اس��تفاده از 
صنایع » های تک« روزبه روز در جهان بیش��تر می ش��ود 
و بر این اس��اس نبای��د فاصله ما ب��ا این امر زیاد ش��ود و 
باید به این س��مت حرکت کنی��م.  وی اف��زود: به عنوان 
مثال، ایرب��گ که در خودروها اجباری ش��ده یک صنعت 
 »های تک« اس��ت و در کش��ور تکنول��وژی آن را نداریم. 
صنعت خودروسازی دنیا به س��مت هوشمندشدن پیش 
می رود و م��ا نمی توانیم از آن اجتناب کنی��م.  وی تاکید 
کرد: درحالی که ه��دف ما صادرات ی��ک میلیون خودرو 
است، ولی با این وجود نمی توان خودروهایی با تکنولوژی 
چند سال پیش را صادر کرد، البته، شاید برخی از کشورها 
 نیاز داش��ته باش��ند، اما از این خودروها در همه کشورها 

استقبال نمی شود. 

منع قانونی برای حضور شبه دولتی ها 
در واگذاری ها وجود ندارد

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: براس��اس قانون منعی 
برای حض��ور ش��به دولتی ها در واگذاری های س��ازمان 
خصوصی س��ازی وجود ندارد و باید ب��رای حضور بخش 
خصوصی واقعی در واگذاری ها، مشوق هایی در نظر گرفته 
ش��ود.  به گزارش ش��ادا، علی طیب نیا در مجمع سازمان 
خصوصی سازی افزود: در حال حاضر مشکالتی که دولت 
در مدیریت بنگاه ها دارد، بخ��ش خصوصی نیز از همین 
مشکالت رنج می برد که این موضوع نشان می دهد فضای 
کسب و کار در کشور مناسب نیست و برخی قوانین هم که 
در گذشته تصویب شده، به نفع بخش خصوصی نبوده که 
در این رابطه باید قانون اصالح شود و در واگذاری ها نباید 

به انتقال صرف مالکیت اکتفا کنیم. 
وی اضافه کرد: یکی از مواردی که قانون اصل 44 بر آن 
تاکید دارد، توانمندسازی بخش خصوصی است که تاکنون 
کمتر مورد توجه قرار گرفته و برای رقابتی شدن اقتصاد 
باید به این موضوع توجه کنیم.  طیب نیا، با اشاره به اینکه 
براساس قانون، در سال 93 سازمان خصوصی سازی اجازه 
واگذاری عین سهام، بابت رد دیون دولت را ندارد، گفت: 
این موضوع به رقابتی ش��دن واگذاری ه��ا کمک می کند 
و مصوباتی هم در هی��أت واگذاری برای تش��ویق بخش 
خصوصی واقع��ی در واگذاری ها به تصویب رس��ید تا اگر 
خصوصی ها برنده واگذاری ها ش��وند به آنها تسهیالتی از 
جمله افزایش طول مدت پرداخت اقساط تعلق گیرد.  وی 
در خصوص عملکرد سازمان خصوصی سازی نیز تصریح 
کرد: در وزارت ام��ور اقتصاد و دارایی، 22 ش��رکت تابعه 
فعالیت می کنند و عملکرد این س��ازمان نشان می دهد، 
س��ازمان خصوصی س��ازی یکی از بهترین ها ب��وده و در 
این رابطه از ریی��س کل، معاونان، مدی��ران و کارمندان 
این سازمان تش��کر ویژه دارم.  وزیر امور اقتصاد و دارایی 
ادامه داد: در س��ازمان خصوصی س��ازی فش��ار کار زیاد 
است و این س��ازمان در خصوص واگذاری ها با مشکالت 
و چالش های زیادی روبه روست، به عنوان مثال، از درون 
برخی دس��تگاه های مش��مول واگذاری ع��ده ای به این 
س��ازمان انتقاد می کنند که چرا واگذار نمی کند و برخی 

نسبت به واگذاری اعتراض دارند. 

فلزات اساسی باالترین ضریب
ارزش افزوده را به دست آوردند

ضریب ارزش افزوده صنایع تولید فلزات اساسی در سه 
ماه ابتدای امس��ال باالترین رقم رشد را در بین گروه های 

مهم صنعتی به دست آورد. 
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، براساس گزارش بانک 
مرکزی از وضعیت ش��اخص کارگاه های بزرگ صنعتی، 
ضریب ارزش افزوده »صنایع تولید فلزات اساسی« در بهار 
امسال رشد 20.1درصدی را به ثبت رساند. در این گزارش 

سال 83 به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده است. 
پس از این گروه، صنایع تولید وس��ایل نقلیه موتوری، 
 محصوالت ش��یمیایی و کانی های غیرفلزی به ترتیب با 
رش��د ضریب ارزش اف��زوده 19، 17.7 و 10.7 درصدی 
در جایگاه دوم تا چهارم قرار گرفتن��د. این گزارش بانک 
مرکزی نش��ان می ده��د با احتس��اب بخ��ش کانی های 
غیرفلزی سهم بخش فلزات اساسی و کانی های فلزی در 
بین گروه های کارگاه های بزرگ صنعتی در رش��د ارزش 

افزوده از 30درصد نیز فراتر می رود. 

تکذیب واردات تکنولوژی قدیمی 
فوالدسازی از هند

رییس هیات عامل س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( واردات تکنولوژی قدیمی 

فوالدسازی از هند را تکذیب کرد.
مهدی کرباس��یان در گفت وگو با ماین نیوز در واکنش 
به برخی گزارش های منتش��ر ش��ده مبنی ب��ر مذاکره با 
فوالدس��از هندی برای انتقال کارخانه ای با 25 سال عمر 
به ایران اظهار کرد: مذاکرات ما با شرکت اسسار هند هنوز 
منجر به عقد قرارداد نشده است و در مرحله صحبت نهایی 

با این شرکت هستیم اما هنوز چیزی قطعی نشده است.
وی افزود: ما ق��رار نیس��ت از این ش��رکت تکنولوژی 
وارد کنیم، بلکه قرار اس��ت آنه��ا پ��ول آورده و در ایران 
س��رمایه گذاری کنند.جذب س��رمایه گذاری خارجی در 
بخش معدن و صنایع معدنی ج��زو اولویت های ایمیدرو 

بوده و در این راستا برنامه هایی نیز داریم.
چندی پیش یکی از س��ایت های خبری در گزارش��ی 
اعالم ک��رد »در حالی ک��ه برخی کارشناس��ان معتقدند 
که مس��ئوالن صنایع معدنی ایران باید ب��ه دنبال ایجاد 
کارخانه های ب��زرگ فوالدس��ازی با فن��اوری جدید و با 
ظرفیت باالی 10 میلیون تن باشند، اما شنیده ها حاکی 
از آن است که مدیران بخش فوالد ایران، همچنان تمایل 
به اس��تفاده از فناوری قدیمی و کارخانه های چند س��ال 
کارکرده دارند.یکی از این موارد، مذاکره با شرکت هندی 
اسس��ار ESSAR اس��ت که در صورت نهایی شدن آن، 
قراردادی به صورت مشارکت بین ایران و هند به سرانجام 
برس��د و کارخانه ای با قدمت 25 س��ال فعالیت در هند با 
ظرفیت حدود دو میلیون تن را به ایران منتقل کرده و در 
منطقه استان هرمزگان و بندرعباس احداث کنند.این در 
حالی است که برخی کارشناسان معتقدند که این کارخانه 
در زمان احداث در هندوستان نیز به صورت دست دوم از 
کشور آلمان خریداری ش��ده بود و لذا مستهلک شده به 

حساب می آید.
به نوشته این س��ایت »برخی معتقدند که از نظر فنی، 
یک کارخانه بعد از 20 س��ال به س��مت فرسوده شدن و 
اس��تهالک پیش م��ی رود و توجیه فن��ی و اقتصادی آن 
کاهش می یابد و مشخص نیست که چنین کارخانه ای تا 
چند سال می تواند تولید مطلوب داشته باشد و تا چه حد 
باید برای آن هزینه کرد تا قادر به تولید و ادامه حیات باشد. 
شنیده ها حاکی از آن اس��ت که در این زمینه، مذاکراتی 
برای ارائه زمین، گاز، آب و سنگ آهن از سوی ایران و ارائه 
چهار خط 500 هزار تنی تولید فوالد از سوی طرف هندی 

انجام شده است.«
گروه هن��دی اسس��ار در حوزه ه��ای مختلف��ی مانند 
فوالد، ان��رژی، زیرس��اخت و خدمات فعالی��ت می کند.
ای��ن ش��رکت در بی��ش از 25 کش��ور دنیا در پن��ج قاره 
حضور داش��ته و بالغ ب��ر 73 ه��زار نفر نی��روی کار دارد 
 و براس��اس آم��ار س��ال 2013 نی��ز درآم��د آن بیش از 

39 میلیارد دالر است.
این شرکت در سال 1969 فعالیت خود را به عنوان یک 
شرکت ساختمانی آغاز کرد و در ادامه نیز وارد حوزه های 
تولید، خدمات و خرده فروش��ی ش��د. »اسس��ار استیل« 
و »اسس��ار اس��تیل آلگوما« دو ش��رکت فع��ال در حوزه 

فوالدسازی در زیرمجموعه گروه اسسار هستند.

بازار فوالد اسیر چندگانگی قیمت ها
در دو روز گذشته در بازار آزاد، قیمت انواع محصوالت 

فوالدی با نوسانات مختلفی روبه رو شدند.
در حال��ی ک��ه ن��وردکاران بخ��ش خصوص��ی قیمت 
میلگرده��ای تولی��دی را در محدوده پنج ت��ا 25 تومان 
افزایش دادند، اما قیمت میلگرد و تیرهای ذوبی در بیشتر 
سایزها و شاخه ها تا کف یک درصد در بازار آزاد ریختند.
کمااینکه بهای محصوالت فوالدی وارداتی به کش��ور نیز 
در این روز دوباره ثابت باقی ماند و نرخ فوالدهای صنعتی 

مانند ورق هم نوسان چندانی را تجربه نکرد.
به گزارش فوالد وتوسعه، در این میان فضای کلی حاکم 
بر روند معامالت نیز با آنک��ه برخی معامله گران معتقد به 
بهبود کلی حجم دادوستدها نس��بت به روزهای گذشته 
بودند، در مورد برخی محصوالت رونق نسبی و در پاره ای 
کاالهای دیگر رکود و ضعف معامالت به خوبی مش��هود 
بود که از آن جمله می توان ب��ه معامله ضعیف فوالدهای 

ساختمانی در بازار آزاد اشاره کرد.
در این دو روز اما در بورس کاال ب��ا آنکه خبری از تنوع 
عرضه های فوالدی در بورس کاال نبود، معامالت به نسبت 

بهتری در مقایسه با بازار آزاد رقم خورد.
به گزارش فوالد وتوس��عه، در تاالر صنعتی و معدنی به 
دنبال کاه��ش نرخی که فوالد خوزس��تان در قیمت پایه 
ش��مش بلوم داد )11 توم��ان کمتر از معامل��ه قبلی این 
محصول در بورس کاال( ش��اهد معامله 65 هزار تنی این 
محصول بودیم.این شرکت در این روز 65 هزار تن شمش 
را با قیمت پایه 1529 تومان با همان ش��رایط پیش��ین 
معامله ای��ن محصول )ارائ��ه اعتبار اس��نادی یا ضمانت 
نامه بانکی و بازپرداخت وجه به صورت 90 روزه با س��ود 
ماهانه دو درصد( ب��ه خریداران عرضه ک��رد که از طرف 
شش شرکت تولیدی کل این میزان شمش مورد مبادله 

قرار گرفت.

فلزات

فوالد

تولید

های تک 

خصوصی سازی
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عسل داداشلو

گزارش 2



 71,821,50شاخص کل
151,37میزان تغییر
B 3,229,487,962ارزش بازار

B 2,761,545ارزش معامالت
M 444,405حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
2,91442,57پتروشیمی تامین
6,54625,62سرمایه گذاری غدیر

ارزشخریدنام کامل شرکت
1,69615,174 بانك سینا

3,6348,818 نوسازي   تهران

ارزشفروشنام کامل شرکت
28,6105,413 کاغذسازي کاوه 
19,3184,124 سیمان مازندران 

درصد قیمتنام کامل شرکت
2,2654.72 ح . پتروشیمي  آبادان 

9,8884 داملران 

درصدقیمتنام کامل شرکت
)6.19(530 ح . سرمایه گذاري نیرو

)3.94(2,046 توریستي آبادگران

ارزشحجمنام کامل شرکت
M20,212 B 25,510بانك صادرات

M49,563 B 25,397بانك ملت

ارزشحجمنام کامل شرکت
M97,551 B 5,139پتروشیمی خارک

M60,273 B 23,277مخابرات ایران

تعدادقیمتنام کامل شرکت
13871451زامیاد

6511404پارس خودرو

P/Eقیمتنام کامل شرکت
22312231محورسازان
33711685سایپا شیشه

P/Eقیمتنام کامل شرکت
11081,54سرمایه گذاری پردیس
11961,66ص. بازنشستگی بانك ها

پول و سرمایه4

آی��ا بازار ب��ورس ب��ه پایان 
ماللت بار خود  خواب طوالنی 

رسیده است؟
این پرسش��ی اس��ت که این 
روزها با دیدن تیزرهای تبلیغاتی 
س��ازمان ب��ورس در تلویزیون 
به ذه��ن متبادر می ش��ود.چه 
اتفاقی رخ داده است که سازمان 
تصمیم به جلب س��رمایه های 
چوب خورده و هراسانی گرفته 
است که در یك سال گذشته از 

بازار سرمایه گریخته اند؟ 
رخدادهایی که این روزها در 
تاالر شیشه ای شاهد آن هستیم 
نش��ان می ده��د بازار س��رمایه 
در ح��ال تحرکات��ی اس��ت که 
سرمایه گذاران باید کامال آن را 

تحت نظر داشته باشند.
یکی از مهم ترین دالیل رشد 
گاه وبی��گاه حج��م معامالت در 
بازار است که به دلیل ضعف بازار 
و کاهش شدید نقدینگی، اثرات 
ملموس��ی روی قیمت ها ندارد.

رشد یکباره حجم معامالت در 
هفته گذشته به 1101 میلیون 
و 1372 میلیون حاکی اس��ت 
که س��رمایه هایی به قصد شکار 
فرصت ها، آهس��ته آهس��ته در 
حال تزریق به بازار هستند.بدون 
ش��ك این س��رمایه ها با اهداف 
بلند مدت وارد بازار شده اند اگر 
نه کدام س��رمایه کالنی جنون 
ترید کوتاه مدت در این بازار پر 

خطر را دارد؟ 
تحرکات��ی که ای��ن روزها در 
گ��روه خودروی��ی رخ می دهد 
نش��ان می دهد که دیگر ترس 
ک��ه  کوچک��ی  س��رمایه های 
هدف های کوتاه م��دت دارند از 
بازار ریخته است. بازار سرخورده 
و از ضررهای پی در پی یك سال 
گذش��ته غمگین است اما دیگر 
دستپاچه نیس��ت و این از نظر 
روانشناسی بازار نقطه مثبت رو 

به پیشرفتی است.
اما چرا دیگر سرمایه گذاران 
نسبت به ماه های قبل کمتر از 

بازار می ترسند؟ 
یک��ی از مهم ترین دالیل آن 
اس��ت که اگر فضای سیاس��ی 
ریس��کی را ب��ه ب��ازار تحمیل 
نکند، بازار در شرایط مناسبی 
قرار دارد و اکثر نمادها در یك 

کف مطمئن قرار دارند.
ع��الوه بر این نبای��د از تاثیر 
بازارهای جهانی بر بورس تهران 
بود.ای��ن روزها خبرهای  غافل 
بازاره��ای جهان��ی  از  خوب��ی 
س��رمایه ب��ه گوش می رس��د.
ش��اخص آسیا پاسفیك با رشد 
0,3 درص��دی رو ب��ه رو ش��د، 
ش��اخص تاپیکس با رشد 1,2 

درصدی همراه ش��د و شاخص 
کاسپی با افزایش 0,6 درصدی 
همراه ش��د و ب��ورس نیوزلند 
نیز ش��اهد رش��د 0,1 درصدی 
شاخص NZX بود.این وضعیت 
بازارهای مالی بیانگر این است 
که ریس��ك عم��ده و بالقوه ای 
در برابر بازاره��ای جهانی قرار 
ن��دارد و می توان امیدوار بود در 
کوتاه م��دت بازارهای جهانی با 

ریزش مواجه نمی شوند.
از  ه��م  خوب��ی  خبره��ای 
وضعی��ت اقتصاده��ای ب��زرگ 
ب��ه گوش می رس��د که نش��ان 
می دهد در میان مدت بازارهای 
جهانی س��رمایه تمایل به رشد 
خواهند داش��ت. اقتصاد امریکا 
به قدری بزرگ و گسترده است 

که افزایش 248 هزار مش��اغل 
در ماه گذش��ته میالدی در آن، 
هم��ه بازارهای مال��ی را تحت 
تاثی��ر خود قرار خواه��د داد.در 
ژاپن باوجود زلزله اخیر صادرات 
دوباره به روزهای رونق رس��یده 
اس��ت و اقتصاد چی��ن هم در 

وضعیت تعادل به سر می برد.
اما این همه داستان نیست.

اعتقاد  بازار  ریش س��فیدهای 
دارند که یکی از ریس��ك های 
ای��ن روزه��ای بازار س��رمایه 
کاه��ش قیمت جهان��ی نفت 
اس��ت.چرا؟ ب��ه دلی��ل اینکه 
ایران، اقتصادی متکی  اقتصاد 
به نفت است.از نظر تکنیکالی 
زیرقیمت  نفت همچن��ان  اگر 
92 دالر درج��ا بزن��د باید در 

البته  انتظار 75 دالر باش��یم. 
کاهش قیمت نفت تاثیر دفعی 
و آنی بر بازار سرمایه ندارد اما 
در میان مدت می تواند یکی از 
ریسك های بازار سرمایه باشد.
اما برآیند نظرات تحلیلگران 
ب��ازار نفت نش��ان می دهد که 
کاه��ش ای��ن روزه��ای قیمت 
نفت هیچ دلیل سیاسی خاصی 
در  امریکا  که  ندارد.گردوخاکی 
خاورمیانه به پا کرده نتوانس��ته 
تاثیری روی قیمت نفت بگذارد 
و موض��وع اوکراین ه��م دیگر 
اثرات روانی خود را بر بازارهای 

جهانی از دست داده است.
دلیل کاهش قیم��ت نفت را 
باید صرفا افزایش عرضه و کسری 
تقاضا دانست.افزایش عرضه نفت 
ب��ه دلیل افزایش تولی��د ایران و 
لیبی است، س��طح بهره برداری 
امریکا نیز به طور چش��مگیری 
زیاد شده است.پیش بینی کاهش 
نرخ رش��د اقتصادی کشورهای 
وارد کننده نفت نیز موجب شده 
است که تقاضای نفت کاهش یابد 
و همراه با خود قیمت نفت را هم 
به زیر بکشد اما فرارسیدن فصل 
زمستان یکی از محرک هایی است 
که می تواند تقاضا را به نقطه تعادل 
باز گرداند.بنابراین کاهش قیمت 
نف��ت نمی توان��د در میان مدت 
ریسك قابل مالحظه ای برای بازار 

سرمایه باشد.
از نظر تکنیکال هم در نمودار 
هفتگی ش��اخص کل، ش��اهد 
مهم  اندیکات��ور  رفت��ار  تفاوت 
stochastic با نمودار شاخص 
هستیم.همان طور که در تصویر 
نمودار می بینیم واگرایی مثبت 
در این اندیکاتور رخ داده است.
از آنجا ک��ه این نمودار هفتگی 
است، در صورت تایید واگرایی 
مثبت، باید در میان مدت شاهد 
رش��د بازار سرمایه با یك شیب 

مالیم و مطمئن باشیم.

نگاهی بر تاثیر بی ثباتی قیمت نفت بر اقتصاد

هراس ریش سفیدهای بورس از ریزش قیمت نفت
رفع محدودیت انتقال پول از سوی 

بانک هایی که تحریم نیستند
ولی اهلل افخمی راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گف��ت: با برنامه ریزی های انجام ش��ده در بانك مرکزی و 
برنامه هایی که در دولت در حال انجام اس��ت، امیدواریم 
محدودی��ت نق��ل و انتقال پول از طریق سیس��تم بانکی 
برطرف شود و بانك هایی که در فهرست تحریم نیستند 
بتوانند س��ریع تر در این زمینه نقش خود را به خوبی ایفا 
کنن��د. وی اظهار کرد: تحریم بانکی یکی از مش��کالتی 
است که هزینه انجام فعالیت های اقتصادی را باال می برد 
و حداقل اگر ای��ن فعالیت ها را متوقف نکند فضا را برای 
صادرات محصوالت، غیر رقابتی می کند. وی با بیان اینکه 
در ش��رایط موجود آنچه در توان سازمان توسعه تجارت 
ب��وده انجام دادیم، گف��ت: امیدواریم با برنامه هایی که در 
حال انجام است، حداقل بخشی از بانك ها که در فهرست 
تحریم نیستند بتوانند سریع تر در این زمینه نقش خود را 

به خوبی ایفا کنند. 

پرونده بانک ها روی میز مجلسی ها
رجب رحمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
از تحقیق و تفحص از بانك ه��ا به خاطر افزایش معوقات 
بانک��ی خب��ر داد و گفت: هم اکنون رق��م معوقات بانکی 
100 هزار میلیارد تومان شده است. وی تصریح کرد: این 
رقم حاصل بررسی های دیوان محاسبات و بانك مرکزی 
است؛ باید معوقات بانکی به سمت تولید و اشتغال هدایت 
شوند. رحمانی با تاکید براینکه بناست تحقیق و تفحص 
از تمام بانك ها انجام ش��ود، درب��اره تفحص از بانك های 
خصوص��ی گفت: تمام بانك هایی که بانك عامل صندوق 
توسعه ملی بوده اند و اعتبارات عمرانی نیز دریافت کرده اند 

در تحقیق و تفحص خواهند بود. 

طالی جهانی ۱۱۸۸ دالر شد
قیمت طال به 1188 دالر در هر اونس رسید. تنش ها 
بین غرب و روس��یه بر س��ر اوکرای��ن و درگیری های 
خاورمیانه نتوانسته است به عنوان محرکی برای افزایش 
خرید طال عمل کند. براساس گزارش بلومبرگ، قیمت 
طال در یك ماه گذشته 74 دالر و در یك سال گذشته 
117 دالر کاه��ش یافته اس��ت. براس��اس این گزارش 
بس��ته ب��ودن بازارهای چین یک��ی از دیگر دالیل افت 
قیمت طال در روزهای اخیر بوده اس��ت. بازارهای چین 
به دلیل تعطیالت ملی تعطیل اس��ت و روز چهارشنبه 
بازگش��ایی می ش��ود. یك فعال بازار ط��ال در این باره 
گف��ت: در ح��ال حاضر تقاض��ای فیزیکی زی��ادی در 
بازار وجود ندارد اما با بازگش��ایی بازارهای چین شاید 
قیمت ها اندکی باال رود. بازار سنگاپور نیز که یك مرکز 
مهم تجارت طال در آسیای جنوب شرقی است به دلیل 

تعطیالت عمومی بسته است. 

نرخ بانکی ۱6 ارز افزایش 
و قیمت ۱3 واحد پولی کاهش یافت

بانك مرکزی در معامالت مرکز مبادالت ارزی از بین 
39 ارز بانک��ی ن��رخ 16 ارز را افزایش و ن��رخ 13 ارز 
دیگ��ر را کاهش داد البته نرخ 10 ارز بدون تغییر ماند. 
بر همین اس��اس، نرخ دالر امری��کا با یك ریال کاهش 
ب��ه ارزش 26,678ری��ال، پون��د انگلیس ب��ا 41 ریال 
افزایش ب��ه ارزش 42,638 ریال و یورو نیز با هش��ت 
ریال افزایش به ارزش 33,394 ریال تعیین ش��ده و به 
متقاضیان ارزهای رس��می توزیع می ش��ود. روپیه هند 
433 ری��ال، درهم امارات متح��ده عربی 7,264 ریال، 
لیر ترکیه 11,645ریال، روبل روسیه 666 ریال، یکصد 
دینار عراق 2,300 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,542 
و یوآن چین 4,347 ریال، رینگت مالزی 8,158 ریال، 
یك ه��زار روبل بالروس 2,517 ری��ال و بولیوار ونزوئال 

4,246 ریال قیمت گذاری شدند. 

ساختمانی ها با تعدیل مثبت
به استقبال 94 می روند

ثفارس پیش بینی س��ود هر سهام سال مالی منتهی به 
پایان شهریورماه 94 را با 130 درصد رشد نسبت به سال 
93مبلغ 721 ریال اعالم کرد. این شرکت سود هر سهم 
س��ال مالی 93 را مبلغ 313 ریال پیش بینی کرده است. 
افزایش 690 درصدی فروش نس��بت به س��ال قبل بابت 
افزایش متراژ واحد های تجاری برای فروش سال منتهی 
به 31 ش��هریور 94 و پیش فروش واحدها یکی از دالیل 

رشد 130 درصدی سود سال مالی 94 است. 

پیش بینی سود هر سهم ثاژن
در گروه انبوه سازی، ثاژن پیش بینی سود سال مالی 94 
را با 20 درصد رش��د نسبت به س��ال 93 مبلغ 602 ریال 
اعالم کرده اس��ت. وامید 888 ریال س��ود برای هر س��هم 
پیش بینی کرد. وامید پیش بینی سود هر سهم سال مالی 
93 را مبلغ 888 ریال اعالم کرده که نس��بت به اطالعیه 
قبلی شش  درصد رشد را نشان می دهد. همچنین شرکت 
طی دوره شش ماهه توانسته 542 ریال سود برای هر سهم 

شناسایی کند و 61 درصد سود ساالنه را پوشش دهد. 

البرز دارو 6 ماهه 43 درصد پوشش داد
البرز دارو بر همان سود 2118 ریالی هر سهم سال مالی 
93 تاکید کرد و در شش ماه 43 درصد آن را معادل 916 
ریال پوش��ش داد. هزینه های عمومی اداری این شرکت 
به دلی��ل هزینه های بازاریابی و غیره ب��رای برنامه ریزی و 

حفظ بازار و نفوذ بیشتر در بازار افزایش یافته است. 

جدیدترین اطالعات از نماد »سمگا«
شرکت س��رمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری 
ایران در جدیدترین اطالعیه پیش بینی درآمد هر سهم 
سال مالی 93 را پس از افزایش سرمایه با سرمایه 800 
میلیارد ریالی 530 ریال اعالم کرده اس��ت. سود سهام 
پیش��نهادی هیات مدیره به مجمع عادی سالیانه سال 
مالی 93 این شرکت با توجه به پیش بینی سود انباشته 

تلفیقی، مبلغ 550ریال برآورد شده است. 

آرامش در بازار طال و سکه
در معامالت بازار طال و ارز نرخ دالر 3232 تومان و س��که 
تمام بهار آزادی 927 هزار تومان تعیین شد. در بازار داخلی نیز 
هر گرم طالی 18عیار 95 هزار و 100 تومان قیمت خورده 
است. در بازار سبزه میدان هر قطعه سکه طرح قدیم با قیمت 
927 هزار و 500تومان، نیم سکه بهار آزادی با قیمت 470 هزار 
تومان، ربع سکه بهار آزادی با قیمت 268 هزار تومان و سکه 

یك گرمی با قیمت 171 هزار تومان فروخته می شود. 

نرخنامه بانک 

طال و ارز

شرکت ها
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فروش خرید نوع ارز 

3225032320دالر امریکا

4073040930یورو

5155051800پوند انگلیس

87208820درهم امارات

1428014430لیر ترکیه

990010100رینگت مالزی

52005450یوآن چین

450600روپیه هند

2326دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال
فروشخریدعنوان

171,000  165,000  سکه یك گرمی
268,000  261,000  سکه ربع
470,000  463,000  سکه نیم

927,500  923,000  سکه طرح قدیم
927,000  922,500  سکه بهار آزادی

95,100  93,300  طالی 18 عیار گرمی

نماگر بورس
واکنش مثبت بورس به خبر رفع تحریم

ب��ا انتش��ار اخب��اری مبن��ی بر رف��ع تحری��م برخی 
ش��خصیت های حقیقی و حقوقی در روز گذشته، بورس 
ته��ران به این خبر واکنش مثبت نش��ان داد و با رش��د 
قیمت ها مواجه ش��د. در معامالت دی��روز حقیقی ها به 
صنعت بانکی وارد شدند و صنعت خودرو دیگر صنعتی 
بود که با اس��تقبال سهامداران مواجه شد. بر این اساس 
در ب��ازار مثبت روز گذش��ته برخالف روزهای گذش��ته 
میزان خرید حقیقی ها از میزان فروش آنها بیشتر بود. 

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش قیمت

بیشترین کاهش قیمت

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین سهام معامله شده

P/E باالترین نسبت

P/E کمترین نسبت

والت دیزنی 
افزایش سرمایه می دهد

ش��رکت وال��ت دیزن��ی اروپ��ا Euro Disney ب��ا 
همکاری ش��رکت م��ادر والت دیزنی تصمی��م دارد تا 
افزایش س��رمایه ای یك میلیارد دالری بابت طرح های 
توسعه ای کند. س��هام این شرکت در شاخص داوجونز 

معامله می ش��ود و با اعالم این خبر 
با رشد 1,9 درصدی آخرین ساعات 
معامالتی را سپری کرد. هیات مدیره 
وال��ت دیزنی برای توس��عه ش��عبه 
پاری��س با افزایش س��رمایه ش��عبه 

اروپای خود موافقت کرده است. 

کاهش پیش بینی رشد اقتصاد چین 
و شرق آسیا از سوی بانک جهانی

بانك جهانی ضمن هش��دار در مورد فرار سرمایه در 
اندونزی، از کاهش رشد اقتصادی چین در پی اقدامات 
سیاس��ت گذاری با هدف بازگرداندن اقتصاد به جایگاه 
ثبات، خبر داد. این بانك انتظار دارد منطقه شرق آسیا 

و اقیانوسیه )EAP( در سال 2014 
و 2015، 6.9 درصد رش��د را ش��اهد 
باشد. این بانك قبال 7.1 درصد رشد 
را پیش بین��ی کرده بود. الزم به ذکر 
است، رشد اقتصادی سال 2013 این 

منطقه، 7.2 درصد اعالم شد. 

بازارهای مالی امیدوار 
به رشد شدند

بازارهای آسیایی در ش��روع نخستین روز معامالتی 
هفت��ه، در پی افزایش امید به ح��ل بحران بیکاری در 
امری��کا و همچنین کاه��ش قیمت ین ژاپ��ن، با روند 
افزایش��ی همراه ش��دند. ش��اخص آسیا پاس��فیك با 

رش��د 0,3 درص��دی رو به رو ش��د، 
در حالی ک��ه افزای��ش 248 هزار 
مش��اغل در امریکا در ماه گذشته 
میالدی، اقتصاددانان را نس��بت به 
بهبود اوضاع این کش��ور به عنوان 
بزرگ ترین اقتصاد دنیا امیدوار کرد. 

طب��ق آم��ار بان��ك مرک��زی 
توم��ان  میلی��ارد  113 ه��زار 
س��ال  در  بانک��ی  تس��هیالت 
ج��اری در پن��ج ماه��ه ابتدایی 
س��ال پرداخت ش��ده اس��ت که 
تا پایان س��ال احتم��ال افزایش 
رق��م ای��ن تس��هیالت بی��ش از 
که  مرکزی  بانك  پیش بینی های 
240 هزار میلی��ارد تومان برآورد 
شده است می رود. در این رابطه 
ولی اهلل س��یف، رییس کل بانك 
مرکزی از افزای��ش این مبلغ به 
حدود 285 ه��زار میلیارد تومان 
تس��هیالت بانکی تا پایان س��ال 
خبر داده است که نشان می دهد 
بانك ها تا انتهای سال باید حدود 
150 ه��زار میلی��ارد توم��ان وام 
پرداخ��ت کنند. با توجه به اینکه 
نق��ش بانك ها در اقتص��اد ایران 
بس��یار پررنگ بوده و تسهیالت 
بانک��ی به عنوان مکمل س��رمایه 
تولیدکننده می تواند نقش مهمی 
در س��رمایه گذاری و رشد تولید 
و درنهایت ارزش افزوده و رش��د 
اقتصادی داش��ته باش��د، میزان 
تخصیص این تسهیالت از درجه 

باالی اهمیت برخوردار است. 

تخصیص ۱۱.۱ درصد وام ها 
برای ایجاد در بخش های 

اقتصادی
طبق آم��ار اعالم ش��ده بانك 
مرکزی بخش کش��اورزی 6300 
میلیارد توم��ان، صنعت و معدن 
36 هزار میلیارد تومان و مسکن و 

ساختمان 15 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت دریافت کرده اند که این 
رقم نس��بت به پنج ماهه ابتدایی 
س��ال گذش��ته افزای��ش نش��ان 
می ده��د. در بخ��ش کش��اورزی 
ای��ن افزایش تس��هیالت 1600 
میلیارد توم��ان، بخش صنعت و 
معدن 17 ه��زار میلی��ارد تومان 
و مس��کن و س��اختمان 8000 
میلیارد تومان نس��بت به س��ال 
گذش��ته ب��وده اس��ت. در بخش 
بازرگانی هم با افزایش تسهیالت 
از 10 ه��زار میلی��ارد توم��ان به 
14 ه��زار میلیارد توم��ان، 4 هزار 
میلیارد تومان افزایش تسهیالت 
و در بخ��ش خدمات از 28 هزار و 
800 میلیارد توم��ان به 40 هزار 
میلیارد تومان، 11 ه��زار و 200 
میلیارد تومان افزایش تسهیالت 
اس��ت. همچنین  گزارش ش��ده 
بخش تامین س��رمایه در گردش 
تولیدی  ب��ه بخش ه��ای  متعلق 
و خدمات��ی 59,3 درص��د میزان 
تس��هیالت را به خ��ود اختصاص 
داده ان��د و بی��ش از 67 ه��زار و 
261 میلیارد تومان تسهیالت را 
دریافت داشته اند که نشان دهنده 
بیش��ترین تخصیص تس��هیالت 
بانکی به این بخش است. بانك ها 
ح��دود 12 ه��زار و 550 میلیارد 
تومان مع��ادل 11,1 درصد از کل 
وام ه��ای پرداختی خ��ود را برای 
اقتصادی  »ایجاد« در بخش های 
تخصیص داده اند که بعد از تامین 
سرمایه در گردش بیشترین سهم 

را داشته است. 

مسکن سومین محل برای 
تزریق منابع بانکی

ت��ا پایان مردادماه »مس��کن« 
س��ومین مح��ل ب��رای تزری��ق 
مناب��ع بانک��ی ب��وده و ح��دود 
9900 میلی��ارد تومان از معدل 
8. 7 درصد از تسهیالت 113 هزار 
برای  بانك ه��ا  تومانی  میلی��ارد 
خری��د مس��کن هزین��ه ش��ده 
اس��ت. همچنی��ن بالغ بر 7461 
از تس��هیالت  میلی��ارد توم��ان 
بانکی در پنج ماهه اول امس��ال 
ب��رای »خرید کاالی ش��خصی« 
به متقاضیان پرداخت ش��ده که 
مع��ادل 6,6 درص��د کل مناب��ع 
پرداختی اس��ت. سهم »توسعه « 
در 113 ه��زار میلی��ارد توم��ان 
 6700 حدود  بانکی  تس��هیالت 
میلی��ارد توم��ان یعن��ی فق��ط 
معادل شش درصد بوده است. اما 
کمترین میزان پرداخت وام های 
بانکی برای »تعمیر « بوده اس��ت 
و  2,6 درص��د  ک��ه  به گون��ه ای 
به عبارت��ی حدود 2900 میلیارد 
تومان ب��رای این بخش پرداخت 
شده اس��ت. در عین حال مابقی 
)5. 9 درص��د( منابع پرداختی از 
فروردی��ن تا مرداد س��ال جاری 

اقتصادی  بخش ه��ای  به س��ایر 
اختصاص یافته که حدود 6600 

میلیارد تومان است. 

نظام تامین مالی بانک محور
پی��ش از ای��ن ولی اهلل س��یف، 
ریی��س کل بان��ك مرک��زی در 
ش��رکت های  مدی��ران  نشس��ت 
هلدینگ و س��رمایه گذاری کشور 
با معاون اول رییس جمهور درباره 
نحوه سیاست گذاری در تخصیص 
این تسهیالت اظهارداشت: اولویت 
اول تسهیالت بانکی را برای تامین 
سرمایه در گردش قرار داده ایم که 
بتوان��د از خط تولی��د موجود که 
همه سرمایه گذاری آن انجام شده 
و آماده تولید اس��ت استفاده کند 
و با اعطای این تسهیالت به عنوان 
س��رمایه در گ��ردش، تامین مواد 
اولیه و حقوق و دستمزد کارگر را 
تامین کند و بتواند از رکود خارج 
ش��ود. س��یف تصریح کرد: تامین 
مالی از دو مسیر نظام بانکی و بازار 
سرمایه امکان پذیر است که نظام 
تامین مالی م��ا عمدتا بانك محور 
بوده و این ش��رایطی اس��ت که از 
گذش��ته با آن روبه رو بوده ایم و با 
خأل حضور بازار سرمایه در گذشته 
دور، نظام بانکی تنها مقوله ای بوده 
که تامین مالی را می توانست انجام 

دهد. 

تامین مالی بنگاه های کوچک 
و کوتاه مدت با نظام بانکی

ول��ی اهلل س��یف، ریی��س کل 
بان��ك مرک��زی اف��زود: تامی��ن 

مالی بنگاه های کوچك و تامین 
مالی کوتاه م��دت را نظام بانکی 
انج��ام می ده��د و تامی��ن مالی 
بلندم��دت و بنگاه های بزرگ را 
بازار س��رمایه بای��د تامین کند 
ب��ه ای��ن دلی��ل ک��ه بنگاه های 
ب��زرگ توانایی تش��خیص دامنه 
ریس��ك ها را دارن��د و اهل بازی 
در زمین بازار س��رمایه هستند، 
می توانند آث��ار فعالیت های خود 
را پیش بینی کنند. س��یف ادامه 
داد: ت��الش می کنی��م ک��ه این 
رق��م را ب��ه حداکثره��ای خود 
برسانیم که یکی از روش ها برای 
دس��تیابی به این هدف افزایش 
سرمایه بانك ها، خروج بانك ها از 
بنگاه داری و واگذاری بنگاه های 
تحت مالکیت بانك ها و استفاده 
حداکث��ری از منابع تس��هیالتی 
نظام بانکی اس��ت تا به س��متی 
حرکت کنی��م که نظ��ام بانکی 
تس��هیالتش را برای فعالیت های 

بخش خصوصی در نظر بگیرد. 

2 شرط جدید پرداخت 
تسهیالت بانکی

رییس کل بانك مرکزی گفت: 
در این راس��تا اعالم کرده ایم که 
بنگاه های اقتصادی که استحقاق 
تس��هیالت نظام بانک��ی را دارند 
بای��د حداقل دو ویژگی داش��ته 
حداقل  اینکه  نخس��ت  باش��ند. 
25 درص��د از مناب��ع آن بن��گاه 
اقتصادی از محل س��رمایه باشد 
و دوم اینک��ه صورت ه��ای مالی 

حسابرسی شده داشته باشد. 

اصغر قاسمی

بخش تامین سرمایه در گردش بیشترین تسهیالت را به خود اختصاص داد

رشد اقتصادی با اهرم تسهیالت بانکی

گزارش 2

سیدمحمد صدرالغروی
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5 تجارت و خدمات

هی��چ کن��دی ای روی وایبر 
وجود ندارد و وزارت ارتباطات 
هیچ اقدامی را برای کند شدن 

وایبر انجام نداده است. 
به گزارش »فرص��ت امروز« 
محمود واعظی، وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات در مراس��م 
افتت��اح پانزدهمین نمایش��گاه 
تل��ه کام گف��ت: گزارش ه��ا و 
خبرهای��ی از کن��دی س��رعت 
وایب��ر ش��نیده ام ام��ا از نظر ما 
هیچ کندی روی وایبر به وجود 
نیامده و اینکه می گویند ما قصد 
کند کردن این نرم افزار را داریم 
به هیچ  وجه درس��ت نیس��ت و 
وزارت ارتباط��ات ارتباط��ی با 
کند شدن سرعت دسترسی به 

نرم افزار وایبر ندارد. 
وی اف��زود: از نظر م��ا تمامی 
ش��بکه های اجتماعی که مردم 
از آن استفاده مناسب دارند باید 
در خدمت مردم باش��ند. از نظر 
اقتصادی نی��ز وزارت ارتباطات 
باید مدعی باش��د که اس��تفاده 
از ای��ن نرم افزاره��ا در درآم��د 
این وزارتخان��ه تاثیر می گذارد 
که در این زمین��ه نیز ما مدعی 
نیس��تیم که با وجود استفاده از 
این نرم افزاره��ا درآمدمان کم 

می شود. 
وزی��ر ارتباط��ات درب��اره 
میزان مضر بودن تشعش��عات و 
پارازیت ها گف��ت: گزارش هایی 
به م��ن رس��یده که طب��ق آن 
تشعشعات نس��بت به گذشته 

کاهش یافته است. 
وی اظه��ار ک��رد: جلس��ات 
متع��ددی ب��ا وزیر بهداش��ت، 
وزی��ر دف��اع، رییس س��ازمان 

محیط زیست و وزارت ارتباطات 
برگزار شده و س��ازمان تنظیم 
مقررات در چندین نقطه از شهر 
تهران که احتمال می رفت حد 
تشعشعات در آنها باالست، رصد 
میدانی انجام داده و گزارشی نیز 
تهیه ش��ده که با امضای هفت 
دس��تگاه به ریاس��ت جمهوری 
ارس��ال ش��ده اس��ت اما هنوز 
اطالعی از نظر ریاست جمهوری 

ندارم. 
واعظی درب��اره ارائ��ه مجوز 
 ای پی مدی��ا که قرار ب��ود هفته 
گذش��ته ب��رای یک ش��رکت 
خصوصی ص��ادر ش��ود اما این 
اتف��اق نیفت��اد، گف��ت: درباره  
ای پی ت��ی وی آنچه ب��ا وزارت 
ارتباطات مرتبط اس��ت اینکه 
مردم باید بتوانن��د در منزل از 
خدمات مختلف برای تماشای 
فیلم های س��ینمایی، آموزشی 

و غیره اق��دام کنند ب��ه همین 
دلیل ما در سه جلسه در سازمان 
تنظیم مقررات ارتباطات اصول 
حاکم بر این ح��وزه را تصویب 
کردیم و اکنون آمادگی مذاکره 
با ش��رکت های مرتب��ط با این 
بخش را که با وزارت ارش��اد نیز 
هماهنگ هس��تند داریم. هفته 
گذش��ته نیز مجوزی ک��ه قرار 
بود صادر ش��ود به دلیل برخی 
مسائل فنی با تاخیر مواجه شد 
که ما منتظر حل این مشکالت 

هستیم. 
مش��کالتی  درب��اره  وی   
که گفت��ه می ش��ود از س��وی 
صدا وس��یما برای ارائ��ه مجوز 
 ای پی مدیا به وجود آمده گفت: 
آنچه صداوسیما تولید می کند 
مربوط به این س��ازمان اس��ت 
و ارتباطی ب��ا وزارت ارتباطات 
ندارد اما ما در وزارت ارتباطات 

مسئولیت هایی داریم که در این 
زمینه م��واردی را در س��ازمان 
تنظیم مقررات ارتباطات تدوین 
کرده ایم تا زیرساخت هایی که 
قرار اس��ت برای انتق��ال صدا و 
تصویر به کار گرفته شود فراهم 

شود. 
 وزیر ارتباط��ات تاکید کرد: 
از نظر ما نبای��د این خدمات در 
انحصار یک سازمان یا یک مرکز 
خاص قرار بگی��رد؛ از نظر ما هر 
شرکتی که توان خدمات رسانی 
به مردم را داشته باشد می تواند 
ب��ا دریافت مجوزه��ای الزم به 
ارائ��ه ای��ن خدمات بپ��ردازد و 
درخص��وص محتواهایی که در 
صداوسیما یا مراکز دیگر تولید 
شده اند مجوزهای مربوطه را از 
بخش های مرتبط دریافت کند 
اما به هر حال ما هیچ اعتقادی 
ب��ه انحص��اری ب��ودن خدمات 

نداریم. 
وی درب��اره محدودیت های 
ی��ازده ش��رکت PAP ب��رای 
ارائ��ه خدمات نیز گف��ت: نباید 
ش��رکت هایی ک��ه می توانن��د 
در ح��وزه ICT فعالیت  کنند 
را مح��دود کنی��م بلک��ه باید 
دس��ت ش��رکت های PAP را 
ب��از بگذاری��م. همچنی��ن اگر 
ش��رکت هایی قابلیت دریافت 
نسل چهار ثابت را داشته باشند 
ارائه مجوز به این شرکت ها نیز 

در دستور کار است. 
 واعظی درخص��وص نظارت 
وزارت ارتباط��ات ب��ر کیفیت 
ش���ب�ک�ه ه�ای اپراتوره��ای 
تلف��ن هم��راه گفت: یک��ی از 
سیاس��ت های ج��دی وزارت 
ارت�ب�اط��ات رص��د کیفی��ت 
شبکه هاس��ت. به غیر از یک ماه 
گذش��ته که اپراتورها به دنبال 
تغیی��ر نس��ل ب��ا اختالل هایی 
همراه بودند در مجموع کیفیت 
نسبت به سال گذشته بهتر شده 

اما راضی نیستیم. 
 وی افزود: معتقدیم مردم به 
اندازه تعرف��ه ای که می پردازند 
خدمات دریاف��ت نمی کنند که 
برای افزای��ش کیفیت خدمات 
20 درصد کاهش قیمت اینترنت 

مشترکان را منظور کردیم. 
وزیر ارتباطات درب��اره ورود 
اپراتورهای مجازی تلفن همراه 
نیز گفت: دراین باره کارگروهی 
آغاز ب��ه کار کرده و مش��اوری 
انتخاب ش��ده که تاکنون نتایج 
کار مثبت ارزیابی ش��ده است 
و اپرات��ور مجازی نی��ز خواهیم 

داشت. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد

وزارت ارتباطات وایبر را کند نکرده است
شرایط دریافت کمک هزینه سفر 

و اقامت بیمار و همراه
مدیر کل ام��ور فن��ی بیمه ش��دگان س��ازمان تامین 
اجتماعی، شرایط دریافت کمک هزینه سفر و اقامت بیمار 

و همراه را تشریح کرد. 
به گ��زارش اداره کل رواب��ط عمومی س��ازمان تامین 
اجتماع��ی، س��یروس نصیری گف��ت: هرگاه س��ازمان، 
بیمه ش��ده ای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام 
کند و درمان وی به صورت س��رپایی انجام ش��ود، عالوه 
بر غرامت دس��تمزد متعلقه، مع��ادل 100 درصد غرامت 
دس��تمزد روزانه بابت هزینه هر روز اقامت به بیمه ش��ده 

پرداخت خواهد شد. 
وی افزود: همچنین )در صورت تایید مراجع پزش��کی 
سازمان( تا زمانی که بیمارنیاز به همراه داشته باشد، عالوه 
بر مخارج مسافرت بیمار و همراه، معادل 50 درصد حقوق 
یا دستمزد بیمه شده نیز به همراه بیمار از سوی سازمان 

تامین اجتماعی پرداخت می شود. 
نصیری تصریح کرد: هزینه سفر و فوق العاده هزینه سفر 
و هزینه همراه به بیمه ش��دگان اجباری، رانندگان برون 
ش��هری، مقرری بگیران بیمه بیکاری، مستمری بگیران 
بازنشس��ته، از کارافتادگان کلی، بازماندگان و افراد تحت 

تکفل آنها تعلق می گیرد. 
وی خاطر نشان کرد: برای اعزام بیمه شده یا افراد تحت 
تکفل وی موضوع باید در ش��ورای پزش��کی مطرح و در 
صورت تایید اعزام، نحوه، نوع وسیله سفر و همچنین نیاز 

بیمار به همراه مشخص شود. 
نصیری خاطر نش��ان کرد: هزینه اعزام بیمارطبق نرخ 

متعارف تعیین و پرداخت می شود. 
مدیر کل امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی افزود: 
هزینه های سفر بیمه شده توسط شعبه اعزام کننده و در 
صورت نیاز بیمار توس��ط شعبه شهرس��تان مقصد قابل 

پرداخت است. 
وی گفت: مش��موالن برای دریافت هزینه های فوق 
بای��د دفترچه درمانی بیمه ش��ده اصلی و ف��رد بیمار و 
نظر پزش��ک معالج مبنی بر لزوم اعزام بیمار را به شعبه 

ارائه کنند.  

ورود سرمایه گذاران به منطقه 
گردشگری بوذرجمهر قائنات

رییس فراکس��یون تاریخ و گردش��گری مجلس گفت: 
در منطقه گردش��گری بوذرجمهر مراکزی اع��م از تاالر 
همایش ه��ای بین المللی، مراک��ز گردش��گری و مراکز 
تفریحی در طرح تفصیلی مطرح شده و امید است طی دو 

سال آینده تکمیل شود. 
جواد هروی، در گفت وگو با خانه ملت، به تش��ریح آثار 
باس��تانی و ابنیه تاریخی حوزه انتخابی��ه خود پرداخت و 
گفت: در منطقه قائنات یا قهس��تان قدیم آثار باس��تانی 
و ابنیه تاریخی عدیده ای وجود دارد که می تواند ش��هرت 

جهانی داشته باشد. 
نماینده م��ردم قائن��ات و زیرکوه در مجلس ش��ورای 
اس��المی در ادامه تصریح کرد: قلعه خواجه نصیر یا قلعه 
کوه قائن در منطقه قائنات واقع ش��ده است که متعلق به 
دوره هخامنش��یان بوده و به نام آرتاگوانا مش��هور است و 
با گذراندن چندی��ن دوره تاریخی به دوره اس��ماعیلیان 

رسیده است. 
رییس کمیت��ه آموزش عال��ی مجلس نه��م ادامه داد: 
آرام��گاه ابوبزرگمهر حکی��م، عارف بزرگ ق��رن چهارم 
که در منطقه قائن بوده اس��ت از جمله بناهایی است که 
مرمت در آن صورت گرفته، اما در رابطه با قلعه کوه توجه 
خاصی نشده اس��ت در حالی که اگر این بنا هرجای دیگر 
در دنیا بود، یک��ی از مهم ترین مراکز جذب توریس��ت به 

شمار می رفت. 
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس نهم همچنین 
به شهرستان های کوچکی مثل منطقه افین اشاره کرد و 
ادامه داد: مس��جد افین یکی از زیباتری��ن و در عین حال 
دورافتاده ترین چشم اندازها اس��ت که به دوره سلجوقی 
می رسد و گنبد و طبقات آن هنوز سالم، بسیار زیبا و مهم 
است، اما این اثر تاریخی را حتی مردم ایران نیز به خوبی 

نمی شناسند. 
وی در ادامه به قلعه های دیگ��ری که در منطقه قائنات 
وجود دارد، اشاره و بیان کرد: آب انبارها و کاروانسراهای 
قدیمی در این ناحیه وجود دارند، اما متاس��فانه نه رؤیت 
می شود، نه موردپسند قرار می گیرد و نه جذب توریست 
دارد، حتی گردشگران داخلی هم آشنایی ندارند و به دلیل 
پایین بودن بودجه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 

توجه خاصی به این آثار نمی شود. 
هروی تاکید کرد: متاسفانه س��ازمان میراث فرهنگی 
در سال های گذش��ته حیاط خلوت سیاسی بوده است و 
به همین دلی��ل، بودجه هایی که باید ص��رف احیای این 
مراکز می شد، نشد و این آثار با غفلت مسئوالن به حاشیه 

رانده شد. 
وی به مجوز صادر شده منطقه گردشگری بوذرجمهر 
اشاره و خاطرنش��ان کرد: اخیرا سرمایه گذاران عدیده ای 
وارد منطقه بوذرجمهر ش��ده اند که امیدواری��م بتوانیم 
ظرف یک یا دوس��ال آینده منطقه ای کامال جهانگردی و 

ایرانگردی را در اینجا داشته باشیم. 

بررسی تحوالت کشاورزی
 و آب درکشورهای ترکیه و هند

از آنجایی که کشور ایران در طول چند سال گذشته با 
بحران آب و در نتیجه تحت تاثیر قرار گرفتن کش��اورزی 
روبه رو شده است، همایشی با هدف بررسی وضعیت آب و 
کشاورزی در کشورهای هند و ترکیه در اتاق ایران برگزار 
ش��د و مطالعات علمی و دانش��گاهی این دو کشور محور 

همایش قرار گرفت.
به گزارش رواب��ط عمومی اتاق ایران تحوالت توس��عه 
کشاورزی و آب در کش��ورهای ترکیه و هند در همایش 
برنامه توسعه کشاورزی و ارائه راهکار به دولت برای تدوین 

سیاست های کشاورزی و آب مورد توجه قرار گرفت.
در این همایش شریعتمدار رییس دفتر ساماندهی آب 
و کش��اورزی اتاق ایران، مطالع��ات درخصوص تجربیات 
کش��ورهای موفق در زمین��ه کش��اورزی را حائز اهمیت 
دانس��ت و گفت: کش��ورهای هند، چین، ترکیه و مصر با 
ش��رایط اقلیمی و نیروی انس��انی شبیه به کش��ور ایران 
توانسته اند، س��هم قابل توجهی از اقتصاد را به کشاورزی 

اختصاص دهند.
وی تحوالت سیاسی و پیش��رفت های چند سال اخیر 
چین در امور کش��اورزی را نتیجه برنامه ری��زی دقیق و 
اجرای برنامه ها و در نهایت رس��یدن به اهداف اقتصادی 
عنوان کرد و ادامه داد: اگر نیاز باش��د تغییرات و بازبینی 
در امور کشاورزی کش��ورمان انجام دهیم، بهره گیری از 
تجربیات این کشورها بهترین گزینه برای بررسی و ارائه 

راهکار به دولت است.
وی افزود: در اکثر کش��ورهای جهان کشاورزی کامال 
خصوصی اس��ت، ولی در کش��ور ما طی 22 س��ال اخیر 
برنامه ها، عملکردها و توفیقات بخش کشاورزی با یکدیگر 

متفاوت بوده اند.
شریعتمدار ادامه داد: نوسان بسیار در تولید یا صادرات 
محصوالت کشاورزی با شرایط آب و هوایی همچنین در 
سال های اخیر چالش کمبود آب در کش��ور، باعث شده 
است که روند توس��عه این بخش با کندی نسبت به دیگر 

کشورهای جهان صورت پذیرد.

برگزاری نمایشگاه سمپوزیوم 
سرمایه گذاری گردشگری در اصفهان

نمایشگاه س��مپوزیوم س��رمایه گذاری گردشگری به 
میزبانی اصفهان در آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد. 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در جلسه ای 
با اعضای کمیسیون گردش��گری اتاق بازرگانی، صنایع و 
معادن با اشاره به عملکرد کارگروه میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری و همچنین کمیته توسعه گردشگری، 
اظهار کرد: مدیریت اس��تان جهت توس��عه گردش��گری 

گام های بلندی برداشته است. 
به گ��زارش ایلن��ا، محمدعل��ی طرفه اف��زود: در مدت 
زمان گذش��ته از عمر دولت یازدهم، چندین پروژه بزرگ 
گردشگری و همچنین پروژه های نیمه تمام از سال های 
گذش��ته در کارگروه مطرح و با حضور اس��تاندار نهایی و 

آماده اجرا شده است. 
قائم مقام استاندار در کارگروه گردش��گری با اشاره به 
ظرفیت های بی بدیل اس��تان اصفهان و عزم جدی که به 
منظور حرکت در راستای توسعه گردشگری، ایجاد شده، 
عنوان کرد: فعالیت بخ��ش خصوصی تاثیر بس��زایی در 

تحقق برنامه ها خواهد داشت. 
وی تصریح کرد: اکنون نوبت بخش خصوصی است که با 
حضور فعال در این عرصه از بسترهای فراهم آمده استفاده 
کرده و پروژه های گردشگری استان را مورد بهره برداری 

قرار دهد. 
در ادامه جلس��ه معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری با تاکید بر لزوم برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی 
در زمینه گردش��گری، فعال تر ش��دن این بخش را حائز 

اهمیت دانست. 

۲۸۰ ساعت دوره آموزشی در 
سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد

به گزارش مدیریت رواب��ط عمومی و ام��ور بین الملل 
س��ازمان منطقه آزاد انزلی، معاون توس��عه مدیریت این 
س��ازمان از برگزاری 2۸0 س��اعت دوره آموزش��ی حین 
خدمت برای پرسنل این سازمان از ابتدای تیرماه تا پایان 

شهریور ماه سال ۹۳ خبر داد.
مهدی پارسایی، با بیان اینکه در این دوره های آموزشی 
1۹2 نفر از پرس��نل معاونت ه��ا و مدیریت های مختلف 
س��ازمان منطقه آزاد انزلی حضور داش��تند، اضافه کرد: 
دوره ه��ای آموزش��ی نرم افزارهای اینترنتی، آش��نایی با 
قوانین مبارزه با پولشویی، ارزیابی اتومبیل، امکان سنجی 
پروژه های سرمایه گذاری، ارزیابی کار و زمان، برنامه ریزی 
و توس��عه جهانگردی با تاکید بر جذب توریست، آشنایی 
با ط��رح طبقه بن��دی مش��اغل و اصالحات بع��دی آن، 
تفکر اس��تراتژیک و دوره آموزش��ی از طراحی تا چاپ به 
 مدیران و پرس��نل بخش های مختلف س��ازمان آموزش

 داده شد.

كشاورزی

خبر

خبر استانی 

بیمه

گردشگری
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صادرات غیر نفتی در کانون توجه دولت 

مدیرکل دبیرخانه ش��ورای عالی صادرات غیرنفتی با اش��اره به اینکه پس از گذشت 
نزدیک به یک دهه، بار دیگر صادرات غیرنفتی به محور سیاست گذاری های اقتصادی 
کشور بازگشته اس��ت، اظهار کرد: این مس��ئله نش��انگر اهمیت دولتمردان به موضوع 

صادرات و فعاالن این عرصه است.
 »همایون ربانی فر« در گفت وگو با س��ایت رس��می سازمان توس��عه تجارت، با بیان 
این مطلب افزود: متاس��فانه چند س��ال پیش ش��اهد آن بودیم که پس از پایان برنامه 
سوم توس��عه اقتصادی کش��ور، صادرات غیر نفتی از برنامه های توسعه ای کشور خارج 
شد.صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم محوریت نداش��ت و در پی آن اعتبارات مربوط 
به توسعه صادرات غیرنفتی و توجه و حمایت های در نظر گرفته شده در برنامه پیشین 
کنار گذاشته شد. ربانی فر ادامه داد: با استقرار دولت یازدهم و در پی آن تصویب الیحه 
خروج از رکود و همچنین ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم 
رهبری، بار دیگر صادرات غیرنفتی به محور سیاس��ت گذاری اقتصادی کشور بازگشت 

که این مسئله انگیزه بخش خصوصی، تجار و فعاالن صادراتی کشور را دو چندان کرد.
وی با اش��اره به احیای ش��ورای عالی صادرات غیرنفتی و برگزاری هر چه با شکوه تر 
مراس��م روز ملی صادرات که در آن از صادرکنندگان برتر کشور تقدیر می شود، اظهار 
کرد: مطمئنا دولت به دنبال توس��عه روزافزون صادرات غیرنفتی است و در این مسیر 
تالش می شود، بس��ته های حمایتی الزم در راستای تس��هیل امر صادرات به فعاالن و 

دست اندرکاران این حوزه ارائه شود.
ربانی فر در ادامه در خصوص زمان آغاز فعالیت شورای عالی صادرات غیرنفتی گفت: 
از ابتدای سال ۹۳ در س��طح سازمان توس��عه تجارت تالش و کوشش مضاعفی در این 
خصوص آغاز ش��د، به طوری که در پایان تیرماه، مصوبه احیای ش��ورای عالی صادرات 
غیرنفتی در هیات دولت تصویب ش��د. اما پیش از تصویب احیای شورای عالی صادرات 
غیرنفتی، سازمان توسعه تجارت در دی ماه ۹2 و ابتدای تیرماه ۹۳ دو جلسه شورای عالی 

صادرات غیرنفتی را در زیرمجموعه کاری معاون اول رییس جمهوری برگزار کرد.
وی با اشاره به اینکه پیش از برگزاری هر جلسه شورای عالی صادرات غیر نفتی، کمیته 
کارشناسی متش��کل از وزارتخانه ها و نهادهای عضو شورا برگزار می شود، اظهار کرد: از 
ابتدای سال ۹۳ تا امروز، شش کمیته کارشناسی برگزار شده است و امیدواریم تا پیش 
از مراس��م روز ملی صادرات در 27 مهرماه س��ال جاری، ش��اهد برگزاری جلسه بعدی 
شورای عالی صادرات غیرنفتی باشیم تا از دل آن خبرهای خوشی در روز ملی صادرات 

به فعاالن این عرصه ارائه کنیم.

پیش نیازهای بنگاه های ایرانی برای تجارت با روسیه

مدیر عامل مرکز آموزش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با توجه به 
فضای مثبت بین طرف های ایرانی و روسیه باید دو طرف از این ظرفیت استفاده کنند، 
چراکه زمینه صادرات انواع مواد غذایی، میوه، خش��کبار، مصالح س��اختمانی و قطعات 

خودرو به این کشور وجود دارد. 
به گزارش ایس��نا، عباس خالقی تبار با بیان اینکه تحوالت منطقه باعث شده فرصت 
خوبی برای ص��ادرات غیر نفتی موجود ایجاد ش��ود، اظهار کرد: اطالع رس��انی و ایجاد 
زیرس��اخت س��رمایه گذاری و برگزاری همایش های مرتبط در این زمین��ه، می تواند 

بازرگانان را برای ورود به این بازارها آگاه کند. 
وی با اشاره به برگزاری همایش کاربردی تجارت با روس��یه که 2۳ مهر ماه در مرکز 
همایش های بین المللی صدا و س��یما برگزار می ش��ود، گفت: بازار روس��یه متفاوت از 
بازارهای دیگر است و حدود ۳50 میلیون دالر واردات دارد که سهم ایران تا پیش از این 

کمتر از یک درصد بود. 
مدیر عامل مرکز آم��وزش بازرگانی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت ب��ا بیان اینکه 
در این همایش رایزنان بازرگانی دو کش��ور، سفیران و مس��ئوالن کشتیرانی برای ارائه 
دیدگاه هایش��ان دور هم جمع می ش��وند، اظهار کرد: باید از این فرصت پیش آمده به 
بهترین نحو اس��تفاده کنیم و بازرگانان موانع را قبل از صادرات بررسی کنند تا بتوانیم 

صادراتی پایدار در کشور روسیه داشته باشیم. 
وی با بیان اینکه توجه به تولید با کیفیت برای ماندگاری در بازار روس��یه بسیار حائز 
اهمیت است، تصریح کرد: روس��یه در حال حاضر 11.5 درصد خشکی جهان را دارد و 
وسعت تقاضا از ویژگی های آن کشور است. همچنین اکثر کاالهای پر مصرف آن کشور 

وارداتی بوده و این ویژگی خاص بازار روسیه محسوب می شود. 
مدیر عامل مرکز آم��وزش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ش��ناخت 
روش های مناس��ب حمل و نقل کاالهای ایرانی به روسیه، بررسی فرصت های روز و آتی 
تجارت با روسیه، معرفی وسعت و حجم مبادالت بازار مش��ترک ایران و روسیه، پیش 
نیازهای بنگاه های ایرانی جهت تجارت با روس��یه، آشنایی با اس��تانداردهای کاالیی و 
خدمات بازار روس��یه و معرفی کاالهای ایرانی دارای مزیت جهت تجارت با روس��یه از 

جمله محورهای اصلی این همایش محسوب می شود. 
خالقی تبار اظهار کرد: آدرس وب س��ایت همایش www. ru. ibtc. ir و وب سایت 
مرکز آموزش بازرگانی وزارت صنعت www. ibtc. ir ب��وده و عالقه مندان می توانند 

برای اطالعات بیشتر به این سایت ها مراجعه کنند. 
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بحران كیفیت س��اختمان ها 
در ایران، این بار پای انبوه سازان 
را به ماج��را باز كرد ت��ا وزیر راه 
و شهرس��ازی در طرح��ی ك��ه 
به نظ��ر نمی رس��د در آینده ای 
نزدیك قابلیت اجرا داشته باشد، 
پیش��نهاد آغاز ب��ه كار صندوق 
تضمین كیفیت ساختمان را به 

آنها ارائه كند.
صندوق��ی ك��ه آخون��دی 
مس��ئولیت راه ان��دازی آن را به 
عهده انبوه س��ازان گذاش��ته تا 
ش��اید این بار بخش خصوصی، 
چال��ش چندین س��اله كیفیت 

خانه ها را سروسامان دهد.
در طرح ارائه ش��ده از س��وی 
آخوندی، تكیه اصلی بر تفكیك 
وظایف صندوق تضمین كیفیت 
ساختمان و ش��ركت های بیمه 
ساختمان اس��ت، این صندوق 
برخالف مسئولیت های بیمه، به 
عملكردهای اساسی ساختمان 

نظارت خواهد كرد.
ضمانت »ن��م ندادن س��قف 
س��اختمان در مدت پنج تا 10 
سال« مثالی است كه آخوندی 
ب��رای توضیح و تبیی��ن جایگاه 
صن��دوق كیفی��ت و ح��دود 
اختی��ارات آن مط��رح ك��رده 
اختیاراتی كه شاید عملی شدن 
آن در چند سال گذشته مانع از 
مش��كالت عدیده ای می شد كه 
س��اكنان برخی از مجتمع های 
جدید با آن دس��ت و پنجه نرم 

می كنند.

ه��ر چن��د بح��ث تضمین 
كیفیت موضوع جدیدی نیست 
و در دولت های گذش��ته بارها 
مورد بررس��ی و پیگی��ری قرار 
گرفته اس��ت، اما ط��رح جدید 
وزیر دولت یازدهم در دو محور 

تازگی دارد.
 یكی مزیت ه��ای این طرح با 
طرح های مش��ابه در سال های 
گذش��ته ای��ن اس��ت ك��ه بین 
مس��ئولیت های این صندوق و 
ش��ركت های بیمه تفاوت هایی 
به وجود آی��د كه البت��ه نهایی 
ش��دن آن نیاز به تعریف دقیق 
جزییات ای��ن حوزه ه��ا دارد تا 
خط��ر م��وازی كاری و تداخل 
مس��ئولیت ها مانند تجربه های 

گذشته شكل نگیرد.
از س��وی دیگر، ب��ا واگذاری 
مس��ئولیت كار به انبوه سازان، 
نظ��ر می رس��د دول��ت  ب��ه 
عط��ای پیگی��ری و نظ��ارت بر 
ساخت و س��ازها را ب��ه لقای��ش 
بخش��یده و بخ��ش خصوص��ی 
ك��ه فعال تری��ن مح��رك در 
ب��ازار مس��كن اس��ت، در كنار 
نقش آفرینی در ساخت و سازها، 
این بار باید مسئولیت سنجش 
كیفیت و تضمین خانه ها را نیز 

به دوش بكشد.
این مسئولیت جدید در حالی 
از سوی آخوندی به انبوه سازان 
ارائه شده كه مشكالت اقتصادی 
قبلی آنه��ا زمان نهایی ش��دن 
راه ان��دازی ای��ن صن��دوق  را با 

هاله ای از ابهام مواجه می كند.

ركود چندین ماه��ه در بازار 
مس��كن و افزایش قیمت برخی 
از مصال��ح س��اختمانی باع��ث 
ش��ده انبوه س��ازان در تامی��ن 
نقدینگ��ی پروژه های خ��ود با 
مشكالتی روبه رو شوند و كارها 
قدری س��خت ش��ود. از این رو 
ش��اید راه اندازی ی��ك صندوق 
جدید كه قطعا ب��ه منابع مالی 
خاصی احتی��اج دارد، خارج از 
توان انبوه سازان باشد. مسئله ای 
كه رییس انجمن انبوه س��ازان 
اس��تان تهران معتقد است، در 
صورت در نظر گرفتن جزییات 
و مقدمات ابتدایی می توان آن را 

مدیریت كرد.
حسن محتش��م در گفت وگو 
با »فرصت امروز« با اس��تقبال 
از س��اماندهی موضوع كیفیت 
س��اختمان ها راه ان��دازی ای��ن 
صن��دوق را در بهب��ود كیفیت 
خانه ه��ای جدی��د و افزای��ش 

اعتماد خریداران موثر دانست.
وی اجرایی ش��دن این طرح 
از س��وی انبوه س��ازان را نی��ز 
مشكل ساز ندانست، البته به این 
ش��رط كه مقدمات الزم فراهم 
ش��ود و تمام جزیی��ات پیش از 
نهایی شدن آغاز به كار صندوق 

در نظر گرفته شود.
ریی��س انجمن انبوه س��ازان 
اس��تان تهران ب��ا بی��ان اینكه 
راه اندازی چنی��ن صندوقی نیاز 
به بررس��ی های چندی��ن ماهه 
دارد و در كوت��اه مدت نمی توان 
انتظار آغاز به كار آن را داش��ت، 

اظه��ار ك��رد: در مقط��ع فعلی 
فق��ط می توان به زمینه س��ازی 
و بسترس��ازی كار پرداخ��ت تا 
مقررات و دستورالعمل های ویژه 

صندوق تصویب شود.
به گفته محتشم، در صورتی 
كه پیگیری های الزم انجام شود، 
می توان امید داشت كه نخستین 
قدم ها برای تاس��یس صندوق 
تضمی��ن كیفیت س��اختمان تا 

سال آینده برداشته شود.
وی راه اندازی این صندوق را 
با مش��كالت اقتص��ادی صنعت 
س��اختمان بی ارتباط دانست و 
اظهار كرد: ای��ن دو مقوله جدا 
از یكدیگر تعریف می شوند، این 
صندوق باید ب��ه تدریج طراحی 
شود، زیرا بناست وظیفه ای مهم 

را بر عهده بگیرد.
ریی��س انجمن انبوه س��ازان 
ته��ران معتقد اس��ت، نهادهای 
دولتی در س��ال های گذش��ته 
نتوانسته اند وظایف نظارتی خود 
را به ش��كلی كامل انجام دهند، 
از ای��ن رو ش��اید ورود بخ��ش 
خصوصی به این مس��ئله باعث 
تغیی��ر و تحولی مثبت ش��ده و 
ش��اخص كیفی س��اختمان در 

ایران را افزایش دهد.
فعال ش��دن بخش خصوصی 
در عرصه كیفیت س��اختمان ها 
هدفی اس��ت ك��ه وزی��ر راه آن 
را در چارچ��وب س��اماندهی 
انبوه س��ازان به حساب می آورد 
و به نظر می رسد، آخوندی قصد 
دارد در كن��ار تبیی��ن و ارزیابی 

ش��رایط فعاالن حوزه مس��كن، 
سنجش كیفیت را نیز به عهده 

آنها بگذارد.
در ای��ن بی��ن نكت��ه ای ك��ه 
نمی ت��وان فرام��وش ك��رد، 
نح��وه جایگیری ای��ن طرح در 
سیاس��ت های كالن وزارت راه 
وشهر سازی است.این وزارتخانه 
در طول ماه های گذشته طرحی 
را كلید زده كه بناست از یك سو 
با باال بردن س��طح تسهیالت و 
امكانات مالی قدرت خرید مردم 
را باال ببرد و از س��وی دیگر، به 
بازار عرضه رسیدگی كند. از آنجا 
كه در بسیاری از پروژه  ها بهبود 
سطح كیفی س��اختمان ارتباط 
مس��تقیمی با هزینه تمام شده 
خانه دارد، باید مشخص شود این 
هزینه باید از سوی سازنده تامین 
شود یا پیگیری آن مانند برخی 
از بیمه های ساختمانی، بر عهده 

خریدار است.
هرچن��د س��خنان آخوندی 
بیش��تر ب��ه طرح��ی ابتدای��ی 
می ماند كه نیاز به چكش كاری 
بس��یاری از س��وی كارشناسان 
حوزه ساختمان دارد، اما صرف 
مطرح ش��دن نام صندوقی كه 
بناست به شكلی اختصاصی به 
كیفیت خانه ها رس��یدگی كند. 
در نوع خود اتفاق مثبتی خواهد 
بود، هرچند انبوه سازان به عنوان 
مخاطبان اصل��ی صحبت های 
وزی��ر، اظه��ار نظر قطع��ی در 
این باره را به بررسی های بیشتر 

موكول می كنند.

امالك ب��ا س��ند اداری و تج��اری از مهم تری��ن فایل های موج��ود در مش��اوران امالك 
محسوب می شود كه درصد به س��رانجام رس��یدن معامالت در این حوزه بیشتر از معامالت 
مس��كونی ها اس��ت چراكه از مهم تری��ن مالك متقاضی��ان خری��د دفت��ر اداری، موقعیت 

آن ملك اس��ت بنابرای��ن، ام��الك اداری واق��ع در مناطق پرت��ردد با دسترس��ی راحت تر 
 از مزی��ت بیش��تری برخوردارند ك��ه همین مزی��ت باعث افزایش قیمت ش��ان نس��بت به 

سایر موارد می شود.

وزیر راه و شهرسازی دستور راه اندازی صندوقی جدید را صادر کرد

بخش خصوصی، مامور تضمین كیفیت ساختمان
ایده ای که برای انبوه سازان اعتبار 
می آورد و کیفیت را ارتقا می دهد 

هر چند صن��دوق تضمین كیفیت در ایران س��ابقه ای 
ندارد، اما تشكیل و راه اندازی این صندوق در دنیا به ویژه 
در انگلستان كه اتفاقا محل تحصیل وزیر راه و شهرسازی 
است، سابقه چندین س��اله دارد و این كشورها تضمین و 
بیمه كردن واحدهای مسكونی را به بساز بفروش ها و خانه 

سازها واگذار كرده اند. 
در واقع، این صندوق یك س��یكل و پروس��ه ای دارد به 
این گونه كه مردم در كش��ورهای خارجی برای خانه دار 
شدن باید از تسهیالت بانكی اس��تفاده كنند، تسهیالتی 
كه بخش عمده ای از هزینه های خرید یك واحد مسكونی 
را شامل می شود. از طرفی دیگر، این خانه وثیقه ای برای 
پرداخت اقس��اط اس��ت، بنابراین بانك ها ضمانت نامه ای 
می خواهند كه ایمنی ای��ن وثیقه را بیم��ه كنند. در این 
شرایط متقاضی باید برای خانه خریداری شده كه هزینه 
خرید آن را از وام بانكی تامین كرده است و همین خانه را 
به عنوان وثیقه برای بازپرداخت پرداخت اقساط در اختیار 
بانك می گذارد، بیمه نامه ای از بانك ه��ا تهیه كند كه در 
كش��ورهای خارجی تهیه و صدور این بیمه نامه بر عهده 

انبوه سازان است. 
طبق این پروس��ه متقاضی��ان باید بیمه نام��ه كیفیت 
و عیوب پنهان دریاف��ت كنند، اما از آنجایی كه پروس��ه 
اداری دریافت بیمه نامه از بانك ها طوالنی است، راه اندازی 
صندوق تضمین كیفیت توسط انبوه سازان می تواند روند 
پروسه را تسهیل كند و همچنین با تشكیل این صندوق 

اعتبار سازندگان به طور قابل توجهی افزایش می یابد. 
حال در ایران هم راه اندازی همین پروس��ه پیش��نهاد 
ش��ده اس��ت كه به نظر ایده خوبی به نظر می رسد. اینكه 
انبوه سازان به جای دریافت بیمه نامه از بانك ها، با تاسیس 
یك صندوقی خانه های ساخته شده را خودشان بیمه كنند 
كه در این جریان حق بیمه پرداختی هم كاهش می یابد و 
هم اینكه وقتی خود انبوه سازان ضمانت ساخت و سازها را 
به عهده می گیرند، باعث می شود تولیدات باكیفیت تری 
داشته باشیم. از طرفی دیگر بیمه نامه بدون پرداخت حق 
بیمه های كالن به بانك ها صادر می ش��ود. ای��ن ایده در 
كشورهای خارجی سابقه خوبی داش��ته و البته باید دید 
این صندوق در اجرا به چه شكلی درمی آید و نحوه اجرای 

آن چگونه خواهد بود. 

مالیات مسکن در کشورهای دیگر 
چقدر است؟ 

در ح��ال حاض��ر، 
بسیاری از كشورهای 
جهان از جمله آلمان، 
فرانس��ه،   ، كان��ادا
امریكا، شیلی، چین، 
دانم��ارك، هن��گ 
كنگ و هند مالیات بر 
افزایش ارزش زمین و 

مسكن را اجرا می كنند. 
به گزارش ایسنا به نقل از خراسان، سایر كشورها، برای 
افزایش هزینه معامالت س��وداگرانه نرخ های متفاوتی بر 
نقل و انتقاالت وضع می نمایند و از شكل گیری معامالت 
س��وداگرانه جلوگیری می كنند، زیرا ب��رای تامین منافع 
عده ای خاص زیان های گس��ترده ای بر منافع اجتماعی و 
اقتصاد ملی وارد می سازند. از آنجا كه درجه تسلط تقاضای 
سوداگرانه مسكن با زمان ارتباط معكوس دارد، پایه این 
مالیات پلكانی معك��وس بوده و با افزای��ش فاصله زمانی 
بین خریدوفروش بخش كمتری از منفعت كس��ب شده 
مشمول مالیات است. برای مثال، اگر ملك خریداری شده 
در سال اول پس از خرید فروخته شود 100 درصد منفعت 
و در س��ال دوم 80 درصد منفعت به دست آمده مشمول 
مالیات خواهد بود.  این نسبت در سال سوم تا پنجم به 50 
درصد منفعت كسب شده تنزل خواهد یافت و فروش در 
سال های بعد موجب كاهش پایه مالیاتی خواهد شد. در 
این شرایط س��وداگرانی كه به دنبال افزایش سود خود از 
طریق تحمیل قیمت باالی مسكن بر آحاد مردم هستند، 

تا حدودی ناكام می شوند. 
كشورهایی كه به شدت به نظام بازار معتقد هستند نیز 
اقدام به وضع مالیات بر واحدهای مسكونی خالی كرده اند. 
امریكا جزو كشورهایی است كه در برخی از مناطق خود، 
قوانین��ی را مبنی بر وضع مالیات بر واحدهای مس��كونی 
خالی به تصویب رسانده است. در این میان می توان به شهر 
پنسیلوانیا و ایالت رودآیلند اش��اره داشت. بنابر مصوبات 
قانونی، این دو منطقه از امریكا به دلیل وجود خانه هایی كه 
به امید افزایش قیمت و كسب سود در آینده، در شرایطی 
كه به این واحدهای مسكونی نیاز بوده، خالی نگه داشته 
شده اند، مالیاتی معادل 10 درصد ارزش ملك بر آنها وضع 
شده اس��ت كه باید به صورت س��االنه پرداخت شود. این 
مالیات بر خانه هایی اعمال می ش��ود كه برای مدت زمان 
یك سال )1۲ ماه( خالی ثبت شوند. دولت ایالتی باسك 
اسپانیا نیز اقدام به اخذ مالیاتی به میزان روزانه ۹ یورو از 
مالكان واحدهای خالی گرفته است. در صورتی كه ملك 
موردنظر برای سال دوم نیز خالی بماند، مقدار جریمه به 

میزان 1۲ یورو در روز افزایش خواهد یافت. 
واحدهای مسكونی گران قیمت از منظر مالیات ارزش 
افزوده نیز می توان��د منبع اخذ مالیات باش��د. با توجه به 
اینكه واحدهای مسكونی گران قیمت تنها با هدف سرپناه 
خریداری نش��ده اند و ارزش دارایی آنها نق��ش غالب در 
خرید آن است، بنابراین می تواند منبع اخذ مالیات باشد. 
به دلیل اینكه این مالیات از امالك با قیمت باالتر از قیمت 
متوسط اخذ می ش��ود تعداد واحدهای مسكونی مشمول 
مالیات محدود اما درآمدهای مالیاتی حاصله قابل توجه 
است. كش��ورهای مختلفی اقدام به اخذ مالیات از امالك 
گران قیمت كرده اند. انگلس��تان، ایرلند و استرالیا در این 
زمینه پیشرو هستند. برای مثال، در انگلستان این مالیات 
به صورت تصاعدی و براس��اس قیمت ملك اخذ می شود. 
برای مثال، اگر قیمت ملك كمتر از 1۲5 هزاریورو باشد، 
هیچ گونه مالیاتی اخذ نمی شود اما با افزایش قیمت ملك 
این مالیات افزایش می یاب��د و تا چهار درصد قیمت واحد 

مسكونی برای ملك های باالی 500 هزار یورو می رسد. 

تا 11 سال دیگر دوسوم جمعیت دنیا 
در شهرها ساکن می شوند

وزیر راه و شهرس��ازی گف��ت: در حال حاض��ر نیمی از 
جمعیت دنیا در ش��هرها زندگی می كنن��د و پیش بینی 
می ش��ود تا س��ال ۲0۲5 بیش از دوس��وم این جمعیت، 

ساكن شهرها شوند. 
به گزارش ایس��نا، عباس آخوندی اظهار كرد: توس��عه 
شهری یك پدیده جهانی اس��ت و بیشترین رشد توسعه 
شهری در كشور های در حال توس��عه مشاهده می شود؛ 
به طوری كه بیش از ۹0 درصد از شهرنشینان جدید دنیا 

در این بخش مستقر خواهند بود. 
وی با بی��ان اینكه ای��ن جمعیت در ش��هرهای بزرگ 
كشور های در حال توسعه متمركز ش��ده اند، افزود: از هر 
چهار نفر یك نفر در شهرهای با جمعیت بیش از 500 هزار 
نفر و از هر 10 نفر یك نفر در شهرهای با جمعیت بیش از 

10 میلیون نفر زندگی می كنند.

اولویت طرح جامع مسکن جلوگیری از 
ایجاد سکونتگاه های غیررسمی است

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت: جلوگیری از 
سكونتگاه های غیررسمی و افزایش حاشیه نشینی شهرها 

از اولویت های طرح جامع مسكن به شمار می رود. 
به گزارش ایس��نا، محم��د پژمان، مدیرعامل س��ازمان 
زمین و مس��كن در همایش روز اسكان بش��ر اظهار كرد: 
امروز بالغ بر 60 درصد جهان در ش��هرها س��اكن هستند. 
یك رفتار منطقی كه تمامی انس��ان ها دارن��د و طالب آن 
هستند این است كه وضعیت اشتغال مناسب داشته باشند 
و تمامی آنها در معیشت و رفاه قرار گیرند.  معاون وزیر راه 
و شهرسازی با بیان اینكه طی چهار دهه گذشته 30 درصد 
از مردم شهرنش��ین و 70 درصد آنها روستانشین بوده اند، 
افزود: امروزه 7۲ درصد جمعیت ش��هرها شهرنشین و ۲8 
درصد آنها روستانشین هس��تند.  پژمان خاطر نشان كرد: 
به دلیل ع��دم برنامه ریزی دقیق مهاجرت روس��تاییان به 
حاشیه ش��هرها افزایش یافته اس��ت. مدیرعامل سازمان 
زمین و مسكن با تاكید بر اینكه اولویت طرح جامع مسكن 
جلوگیری از س��كونتگاه های غیررس��می اس��ت، افزود: با 
یك برنامه ریزی دقیق می توانیم از ایجاد س��كونتگاه های 
غیررسمی و افزایش حاشیه نشینی شهرها جلوگیری كنیم. 

شرکت ملی نفتکش از لیست تحریم 
اتحادیه اروپا خارج شد

مدیرعامل ش��ركت ملی نفتكش از لغو تحریم های این 
شركت خبر داد و گفت: وزارت خزانه داری بریتانیا رسما 
از طریق س��ایت دولت بریتانیا اعالم كرد كه شركت ملی 

نفتكش از لیست تحریم خارج شد. 
به گزارش تس��نیم، علی اكبر با اش��اره ب��ه رفع تحریم 
شركت ملی نفتكش ایران اظهار كرد: شركت ملی نفتكش 
از لیست تحریم اتحادیه اروپا خارج شد، در اكتبر ۲01۲ 
)مهرماه ۹1( مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتیم. چند 
اتهام داش��تیم كه یكی از آنها این بود كه ش��ركت دولتی 
اس��ت و در اختیار صادرات نفت اس��ت و منافع دولت را 
تامین می كند.  وی با اش��اره به اینكه ای��ن اتهام صحیح 
نبود، تصریح كرد: از طری��ق دادگاه عمومی اتحادیه اروپا 
مستندات را ارائه كردیم؛ چند جلسه دادگاه برگزار شد و 
خوشبختانه تیم حقوقی شركت از تجربه سایر شركت های 
ایرانی اس��تفاده كردند كه در نهایت 1۲ تیرماه ۹3 حكم 
دادگاه عمومی اروپا صادر ش��د و مستندات اتحادیه اروپا 
مورد قبول قرار نگرفت.  وی ادامه داد: بر این اساس اعالم 
شد شركت ملی نفتكش خصوصی اس��ت و طرف شاكی 
می تواند ظ��رف 70 روز اعت��راض كند. خوش��بختانه به 
دلیل اینكه فضای بین ایران و اتحادیه اروپا مناسب است 
و همچنین با توجه به مس��تندات ش��ركت ملی نفتكش 
كه متعلق به بازنشستگان اس��ت، اتحادیه اروپا نسبت به 
این رأی اعتراض نكرد و به صورت اتوماتیك اسم شركت 
ملی نفتكش از لیس��ت تحریم اتحادیه اروپا خارج ش��د.  
مدیرعامل ش��ركت ملی نفتكش خاطرنشان كرد: وزارت 
خزانه داری بریتانیا رسما از طریق س��ایت دولت بریتانیا 
اعالم كرد كه لیس��ت تحریم مورد بازنگری قرار گرفته و 
نام ش��ركت ملی نفتكش از فهرست تحریم ها حذف شده 
اس��ت. وی بیان كرد: با لغو تحریم ها برخی مباحث برای 
سرمایه گذاری های جدید باز می شود اما بازگشتن كامل 
ما به س��طح بین المللی نیازمند لغو تحریم های عمومی و 

لغو محدودیت های انتقال پول است. 

راه اندازی قطار ریل باس  تهران-کرج 
از 16 مهرماه

در راس��تای كاهش بار ترافیكی در محور تهران - كرج 
قطار ریل باس »ارم« از چهارش��نبه 16 مهرماه در مسیر 
تهران – كرج راه اندازی می شود.  به گزارش روابط عمومی 
و امور بین الملل ش��ركت حمل و نقل ریلی رجاء  این اقدام 
در راستای افزایش س��هم حمل و نقل ریلی از حمل و نقل 
عمومی و توس��عه قطارهای حوم��ه  ای و كاهش مصرف 
سوخت و انرژی صورت گرفته است.  قطار ریل باس »ارم« 
با ظرفیت 336 نفر روزانه دو  بار به صورت رفت و برگشت 
در مسیر یاد شده تردد می كند و بلیت آن به روش آنالین 
یعنی عرضه در مراك��ز فروش بلیت قط��ار، اینترنتی و با 
صدور قبض در داخل قطار انجام می شود. این قطار با مدت 
زمان سیر 45 دقیقه همه روزه ساعات  شش صبح و 17:35 
عصر از كرج حركت كرده و ساعات 16:30 و 1۹:00 عصر 

هر روز از تهران مراجعت می كند. 

خبر یادداشت

دریچه

نرخنامه

نما
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جواد هاشمی

بیش از ۳۴۴ هزار مسافر از طریق 
ناوگان ریلی در اراک جا به جا شد

مدیركل راه آهن اراك با اش��اره به افزایش 15 درصدی 
اس��تفاده از قطار در اراك، گفت: 344 هزار و 585 مسافر 
از طریق ناوگان ریلی در اراك جا به جا ش��د. جالل الدین 
كوكنار، با اش��اره به عملك��رد این س��ازمان در پنج ماهه 
امس��ال اظهار كرد: در پنج ماهه نخس��ت امسال سازمان 
راه آهن اراك توانسته به 68۲ هزار و ۲70 نفر خدمات سفر 
ارائه كند. مدیركل راه آهن اراك با اشاره به پایان عملیات 
ساخت و اس��تقرار مخازن سوخت در ایس��تگاه سمنگان 
گفت: عملی��ات بهره برداری از این مخازن آغاز ش��ده و با 
انجام این طرح از توقف ۲ تا 4 ساعته دیزل ها در ایستگاه 

اراك برای سوخت گیری جلوگیری می شود.

خبر استانی

قیمت )تومان(محدودهمتراژ

440 میلیون سپهبد قرنی 9۳ متر- 8 متر انباری

700 میلیون میدان هفت تیر100 متر

750میلیون گاندی67 متر 

430 میلیون سهروردی شمالی 68 متر

470 میلیون صادقیه- برج گلدیس88 متر 

636میلیون جردن- ناهید غربی 67 متر- کلید نخورده

750 میلیون شریعتی- میرداماد80 متر 

۲80 میلیون كاشانی- شاهین جنوبی 70 متر 

300 میلیون مطهری- امیراتابك 60 متر

4۹0 میلیون سهروردی شمالی 65 متر 

530 میلیون عباس آباد- میرعماد85 متر

»گنبدمینا«  که عنوان بزرگ ترین آسمان نمای خاورمیانه 
را دارد، روز گذش�ته افتتاح ش�د. در این مجموع�ه واقع در 
عباس آباد ته�ران، یک فض�ای علمی، فرهنگ�ی و تفریحی 
ب�ا تکنولوژی بس�یار پیش�رفته اس�ت ک�ه در آن فیلم های 
چندبع�دی، مدل های علم�ی، آخرین دس�تاوردهای علمی 
کشور و دنیا در حوزه نجوم، هوافضا و سایر علوم پایه به نمایش 
درخواهد آمد. گفته می ش�ود؛ گنبد مینا به لحاظ تکنولوژی 
و معیارهای کمی و کیفی در س�طح خاورمیان�ه بی نظیر و در 
ردیف نمونه های برتر جهان است که با 1800متربع مساحت، 
سالن نمایش بسیار پیشرفته کره ای شکل با ظرفیت 150نفر و 
دیواره های نمایش دیجیتال و ویترین های نمایش آثار علمی، 

فضایی شگفت انگیز را ایجاد کرده است. 

مهندس محسن بهرام غفاری
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی 
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سرشماری کشاورزی تاثیری در 
یارانه و اخذ مالیات ها ندارد

مع��اون برنامه ری��زی و اموراقتص��ادی س��ازمان 
جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، به کشاورزان اطمینان 
داد: این آمارگیری هیچ تاثیری در یارانه دریافتی خانوارها 

یا اخذ مالیات و غیره ندارد. 
اکبر فتحی، افزود: در راس��تای اجرای این طرح نه تنها 
هیچ گونه ضرری متوجه کشاورزان و بهره برداران نمی شود 
بلکه تاثیر بس��یار خوبی در زمینه ارائه خدمات به جامعه 

روستایی و عشایری و سایر اقشار خواهد داشت. 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان، بهبود ارائه 
خدمات ب��ه بهره برداران را مهم ترین ه��دف اجرای طرح 
سرشماری کشاورزی در کشور برشمرد و گفت: با اجرای 
این طرح، زمینه برای اجرای سیاست گذاری های اصولی 
و برنامه ریزی در برنامه ششم توسعه کشور هموار می شود. 
وی با بیان اینکه این سرش��ماری ب��ا هدف جمع آوری 
اطالعات الزم برای توس��عه این بخش، ارائه خدمات بهتر 
به ساکنان روستایی و عشایری و س��ایر قشرهای جامعه 
و رس��یدن به خودکفای��ی در بخش کش��اورزی به اجرا 
در آمده است، افزود: ارائه خدمات بهتر و بیشتر به جامعه 
نیازمند داش��تن آمار دقیق و آگاهی از مسائل و مشکالت 
موجود کشور است.  وی اظهار کرد: تهیه و جمع آوری این 
آمارها نیز تنها با همکاری عموم��ی و بهره برداران بخش 
امکان پذیر اس��ت.  فتحی، افزود: اجرای طرح سرشماری 
کشاورزی مهم ترین راه توسعه این بخش است که تنها با 

همکاری و همراهی عمومی قابل دستیابی خواهد بود. 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی 
آذربایجان ش��رقی گفت: بدون برنامه ریزی مبتنی بر آمار و 
اطالعات صحیح، آباد سازی کشور و بهبود زندگی مردم برای 
دولت ممکن نیست. بنابراین افراد پاسخگو می توانند تاثیر 

زیادی بر کیفیت اطالعات داشته باشند. 
وی ادام��ه داد: برنامه ری��زی و تصمیم گیری درس��ت 
دولتمردان مستلزم همکاری و مساعدت کشاورزان و سایر 

قشرهای مردمی است. 

 آب و غذا چالش اصلی جوامع 
در آینده نزدیک

فرماندار شهرستان مراغه، گفت: آب و غذا چالش اصلی 
جوامع آینده است و اگر برنامه ریزی درستی در این بخش 
نشود، آینده بشر در این زمینه مورد تهدید قرار می گیرد. 
ظفر محمدی، با اش��اره به اهمیت و ض��رورت اجرای 
سرش��ماری کش��اورزی برای برنامه ریزی اصولی، افزود: 
برنامه ریزی درست در هر بخش از جمله بخش کشاورزی، 
منوط به داش��تن اطالعات و آمار صحیح اس��ت تا بهتر، 

زودتر و با کمترین هزینه به هدف خود برسد. 
وی کشاورزی را محور توسعه کشور خواند و ادامه داد: 
اگرچه صنعت نقش کلیدی در توس��عه کش��ور دارد، اما 

تبعاتی هم دارد که این مشکالت در کشاورزی نیست. 
محمدی، از ماموران آمارگیری خواس��ت تا با حس��ن 
برخورد و ارتباط شایسته با کشاورزان، اعتماد و همکاری 
آنان را جلب کنند تا اطالعات به ص��ورت صحیح و دقیق 

ثبت شود. 
وی ایج��اد اطمین��ان در کش��اورزان نس��بت به طرح 
سرشماری کشاورزی از سوی ماموران این طرح و دهیاران 
و ش��وراهای اس��المی را از دیگر مولفه های موفقیت این 

طرح اعالم کرد. 
گفتنی است؛ طرح سرش��ماری عمومی کشاورزی در 
مراغه همزمان با سراس��ر کش��ور از پنج مهر ت��ا 18 آبان 

اجرا می شود. 

وزیر جهادکشاورزی به روسیه 
می رود

سفیر روسیه در ایران اعالم کرد که وزیر جهادکشاورزی 
ایران به منظور رایزنی با همتای روسی خود درباره صدور 

محصوالت کشاورزی به مسکو سفر می کند.
به گزارش ایرنا، »لوان جاکاربان« که به منظور رایزنی با 
مسئوالن استان مازندران به ساری سفر کرده است، روز 
دوشنبه در دیدار با ربیع فالح اس��تاندار مازندران گفت: 
امروز روسیه به محصوالت کشاورزی از جمله انواع میوه و 
گوشت سفید نیاز زیادی دارد که جمهوری اسالمی ایران 

می تواند در این بازار بزرگ وارد شود.
وی با تاکید بر اینک��ه محصوالت کش��اورزی وارداتی 
به روس��یه باید اس��تاندارد های الزم را داش��ته باش��ند، 
خاطرنش��ان کرد: در آینده نزدیک وزیر جهاد کشاورزی 
ایران با همتای خود در روس��یه دیدار می کند که واردات 
محصوالت کشاورزی از جمله گوشت سفید به روسیه در 

دستور کار قرار خواهد گرفت.
سفیر روس��یه در ایران با اش��اره به دیدار اخیر رؤسای 
جمهوری دو کشور ایران و روسیه افزود: صفحه جدیدی در 
روابط بین تهران - مسکو باز شده است که باید در شرایط 

کنونی از این فرصت استفاده کنیم.

 واردات 2 میلیون تن گندم 
از قزاقستان

س��ازمان کش��اورزی دولت��ی قزاقس��تان )کازاگرو( 
اعالم ک��رد: ایران آماده اس��ت ظرف دو تا س��ه س��ال 
آینده واردات از این کش��ور را به حداکث��ر دو میلیون 

تن افزایش دهد.
به گزارش ایسنا، فود کانترکت کورپوریشن که شرکت 
بازرگان��ی دولتی قزاقس��تان اس��ت اعالم کرد در س��ال 
بازاریابی منتهی به 30 ژوئن )نهم تیر(، 345 هزار تن گندم 

به ایران صادر کرده است.
مقامات کازاگرو ب��ه رویترز گفتند ای��ران این برنامه را 
هنگام دیدار علی قنبری، مدیرکل شرکت بازرگانی دولتی 
ایران که هفته گذشته به آستانه، پایتخت قزاقستان، سفر 

کرده بود، اعالم کرد.
کازاگرو بدون ارائه جزییات بیش��تر اع��الم کرد در این 
دیدار طرف قزاقس��تانی برای همکاری بیش��تر با ایران از 

جمله مبادالت غالت ابراز تمایل کرد.
براس��اس ای��ن گ��زارش، قزاقس��تان ک��ه بزرگ ترین 
تولیدکننده غله آس��یای مرکزی است، می تواند از طریق 
بندر آکتائو در دری��ای خزر که در ح��ال حاضر ظرفیت 
جابه جایی س��االنه 600 هزار ت��ن غله را دارد ب��ه ایران 

صادرات غله داشته باشد.

تحرک و تحول گرایی در کشاورزی

ایستایی و عدم  تغییر بنیادین در شاکله نظام کشاورزی 
کشور ما، حرف گزافی نیست. روند افزایشی مصرف همراه 
با افزایش تقاضا، بستر مناسب را برای آغاز حرکت های تازه 
آماده ساخته است، اما متاسفانه رسوخ انواع آلودگی ها و 
کمبودها در عرصه تولید و تناقضات و س��لیقه نگری های 
بخش، چرخ مح��رک تولید ب��ا بهره گی��ری از امکانات و 

ظرفیت های موجود را از حرکت انداخته است. 
رش��د اقتصادی اندک، بیکاری گس��ترده، تورم مزمن 
و دورقمی، بح��ران در بازارهای پول و س��رمایه، بودجه 
انبساطی دولت، اختالل در تعامل با دنیای خارج، همه و 
همه آثار گسترده و تعیین کننده ای بر صادرات، واردات و 

تامین نیازها گذاشته است. 
کش��ور ما س��هم عمده ای از اش��تغال، تولید ناخالص 
ملی، وابس��تگی های اقتصادی، معیش��تی و غیره خود را 
مدیون بخش کشاورزی اس��ت، اما با وجود همین بخش 
گسترده در عصری که انواع و اقس��ام روش های نوین در 
نحوه به کارگی��ری از زمین به منظور بهره وری بیش��تر و 
تولید افزون تر در کشورهای پیشرفته روزانه جایگزین هم 
می شوند، هنوز در نمایشگاه ها و همایش ها و سمینارهای 
ما، سخن از پیشنهادهای جدید رانده می شود! در حالی که 
طرح ها و مصوبه های گذش��ته کماکان روی میزها خاک 
می خورد و منتظر همتی بی همتاست. البته که استقبال 
از طرح های نوین و کارا، توسط کشاورز و مسئول مربوطه 
همیشگی است، اما چند درصد از این طرح ها و پیشنهادها 
به مرحله اجرا می رسد؟! چند درصد از آنها بعد از مرحله 
اجرا به نفع تولیدکننده و مصرف کننده تمام می ش��ود؟! 
به واقع کجای کشاورزی روز دنیا قرار داریم؟! کدامیک از 
رفتارهای مدیریتی تاکنون به آنچه تدبیر نامیده می شود 
نزدیک تر بوده؟! تبعات پیش��نهاد ها و طرح هایی را که با 
شتابزدگی و در بستر نامساعد ملی و بحران جهانی به اجرا 

درخواهد آمد چه کسی می پذیرد؟! 
مسئله جالبی که دلیل نگارش این متن شده خبرهایی 
بود که چندی پیش از ارتباط تنگاتنگ دانش��گاه و بخش 
علمی کشور با مزارع س��خن می راند! اما در حد یک خبر 
و حواش��ی خود باقی ماند و هنوز پس از گذشت چندماه 
ارتباطی زنده بین کش��اورزان و متخصصان بخش برقرار 
نش��ده! و حتی برنامه ای برای برقراری ای��ن ارتباط اعالم 

نشده است. 
با نگاهی به تاکی��د وزیر جهاد کش��اورزی درخصوص 
اهمیت دادن به موضوع تح��رک و تحول گرایی زمان آن 
رسیده تا از سخنرانی ها، همایش ها و نمایشگاه ها نشانی 
خروج را بپرسیم و به س��مت مزرعه حرکت کنیم. آنچه 
عملی است تنها در داخل مزرعه به منصه ظهور باید برسد. 
صاحب نظران، کارشناس��ان و مدیران بخش کشاورزی را 
پای مزرعه دعوت کنیم و بپرسیم اینجا چگونه آب مصرف 
کنیم؟ راه حل نوین و عملی ب��رای کاهش مصرف آب در 
کشاورزی چیست؟ اینجا در این مزرعه به این میزان کود 
و سم و بذر مصرف می شود، آیا مصرف استانداردی است؟ 
در دنیا وضع چگونه است؟ و مابقی ماجرا! تحول گرایی و 
ایجاد تحرک در کشاورزی کش��ور صرفا با تئوری گرایی و 
از دور نگریستن و ارائه طرح ها و مدل های از راه دور برای 
کشاورز نتیجه ای نخواهد داد. متاس��فانه یا خوشبختانه 

مرد عمل می خواهد. 
جهادگران عرص��ه تولید و تالش کش��ور هم��واره در 
تمامی دوران ه��ا و در پ��س بحران ها، شایس��تگی های 
منحصر به ف��ردی را از خود بروز داده اند، ح��ال می باید با 
هدایت صحی��ح نیروه��ای متخصص و باتجرب��ه، تزریق 
مناس��ب و توزیع عادالنه منابع مالی و استفاده منطقی و 
مطلوب از امکانات و ظرفیت های درونی کشور حماسه ای 
دیگر این بار در عرصه اقتصادی کشور با تکیه بر اقتصادی 

متفاوت خلق کنند. 
دولت باید با اتخاذ سیاس��ت های واقع بینانه و اجرایی 
کردن وعده های خود بار تحریم های اقتصادی س��ازمان 
ملل را از دوش اقتصاد و کش��اورزی ایران بردارد. ساختار 
و کارکرد ای��ن اقتصاد توجه ویژه ای را ب��رای حل و فصل 
مس��ائل خود ایجاب می کند. امید اس��ت که با ش��یرین 
کردن دهان کش��اورزی این مرزوب��وم از حلواحلوا کردن 
و تئوری های طرح نویسی و س��ناریوی همیشگی کار در 
دفترکار، بی��رون بیاییم و دس��تی به یاری کش��اورزان و 

کشاورزی کشور دراز کنیم. 
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موضوع آب، این روزها به یکی 
از بحث ه��ای اصلی رس��انه ها، 
متخصص��ان  و  کارشناس��ان 
این بخش تبدیل ش��ده اس��ت 
و نظره��ای گوناگ��ون در میزان 
برداش��ت، نوع مص��رف و منابع 
مصرف بیان می شود. همچنین 
راه حل های متفاوت��ی نیز برای 
مصرف درس��ت، بهره وری باال و 
حفظ و نگه��داری منابع موجود 
آب پیش پ��ای مصرف کنندگان 
و مس��ئوالن قرار داده می شود. 
درحالی که بسیاری از مسئوالن 
و مدیران بخش آب، بیش از 92 
درصد از میزان مصرف آب را به 
کشاورزان نسبت می دهند اما به 
باور برخی از کارشناس��ان، این 
تنها یک دلیل توجیهی برای رفع 
مسئولیت از سوی مدیران است. 
فاطم��ه ظفرنژاد، پژوهش��گر 
از  یک��ی  آب،  لملل��ی  بین ا
کارشناسانی اس��ت که استفاده 
90 درص��دی آب  از  بی��ش 
تجدید پذیر توسط کشاورزان را 
نادرس��ت می داند و می گوید: تا 
زمانی که آمار س��دها محرمانه و 
بسته بود، ما هم این توجیه ها را 
می پذیرفتیم و باور می کردیم. اما 
با اعالم و علنی شدن آمار سدها 
در چند س��ال گذشته، مشخص 
ش��د که این آمار درست نیست 
و بیش��ترین میزان هدررفت آب 
در پشت سدهایی است که بدون 
مطالعه و توجیه ساخته شده اند. 

مدیران سازه ای تنها 
سدسازی بلدند

وی تصریح می کن��د: مدیران 
س��ازه ای کش��ور به اندازه ای در 
توجیه کارش��ان تبحر دارند که 
این روزها حتی خش��ک ش��دن 
دریاچ��ه بزرگ ارومی��ه را نیز به 
گ��ردن کش��اورز نگون بخ��ت 
می گذارن��د. کس��انی ک��ه این 
حرف ه��ا را می زنن��د ی��ا اص��ال 
نن��د »آب« چیس��ت و  نمی دا
دریاچ��ه یعن��ی چه ی��ا اینکه از 
مدیریت چیزی سر درنمی آورند. 
مگر می ش��ود دریاچ��ه بزرگی 
مانند ارومیه با چند هزار میلیارد 
مترمکع��ب آب تنه��ا ب��ا حف��ر 

چاه های کشاورزی خشک شود؟ 
 ظفرنژاد، مدیران سازه ای آب 
را مقصر اصلی در بح��ران آب و 
خش��کاندن دریاچه، تاالب ها و 
دشت های کش��ور اعالم و اظهار 
می کن��د: ش��وربختانه، مدیران 
س��ازه ای آب در کش��ور ما تنها 
سدس��ازی بلدند و مدیریت آب 
را بلد نیس��تند. اصال نمی دانند 
چگونه عنصر نرم��ی مانند آب را 

باید مدیریت کرد. 
وی وزارتخانه ه��ای نی��رو، 
کشاورزی و سازمان هایی مانند 
آبفا و شهرداری ها را در ایجاد این 
بحران شریک می داند، اما نوک 
تیز انتقادها را به س��مت وزارت 
نیرو می گیرد و صراحتا می گوید: 
30 سال اس��ت در امریکا دیگر 
سدی س��اخته نمی ش��ود اما در 
کش��ور ما وزارت نیرو هنوز سد 
می س��ازد! اگر الگوی توسعه ای 

امریکا را هنوز اجرا می کنید که 
آنها سال هاست سدسازی را کنار 

گذاشته اند. 

حوضه بی آب ارومیه با 
143 سد ساخته شده و 

درحال ساخت! 
ای��ن پژوهش��گر بین الملل��ی 
آب، در ادامه خواس��تار انحالل 
وزارت نیرو شده و می گوید: این 
وزارتخانه با س��اخت س��دهای 
بدون هیچ گونه توجیه اقتصادی 
و اجتماعی، موجب خشک شدن 
دریاچه ارومیه و بسیاری از منابع 
آبخیزداری کش��ور ش��ده است. 
ب��رای نمون��ه؛ تنه��ا در حوضه 
آبریز کوچ��ک دریاچ��ه ارومیه 
104 س��د ساخته ش��ده و هنوز 
39 سد در دس��ت ساخت است! 
ای��ن سدس��ازی های بی رویه و 
بی حساب و کتاب، در چند سال 

آینده فجایع زیستی، اجتماعی 
و انسانی بزرگی در کشور ایجاد 

خواهد کرد. 
وی تصری��ح می کن��د: در 
حوضه ه��ای آبری��ز دیگ��ر نیز 
وض��ع ب��ه همین گونه اس��ت. 
بی��ش از ش��ش س��د در حوضه 
کوچ��ک زاین��ده رود س��اخته 
ش��د و تا 200 کیلومت��ر باالتر 
از ت��االب گاوخون��ی بخش��کد 
و ش��هر ورزنه با پیش��ینه ای از 
هزاره س��وم، از بین برود و تنها 
با 10 ه��زار نفر جمعی��ت ادامه 
حیات بدهد. اجرای سه سد روی 
حوضه آبریز بختگان، 82 س��د 
در حوضه باالدس��ت سفیدرود 
و بس��یاری دیگر از این سدها و 
س��ازه ها وضعیت آبی کش��ور را 
به بحران کنونی رس��انده است. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه این 
صنع��ت )سدس��ازی( پرس��ود 

بدون پاس��خگو همچنان به کار 
خود ادامه می دهد و وزارت نیرو 

از آن حمایت می کند. 

اعتبار احیای بی نتیجه 
دریاچه ارومیه به کام 

سدسازان
وی در تاثیر و نفوذ سدسازان 
بر برنامه ه��ای کالن، می گوید: 
مدیران سازه ای در کشور چنان 
نف��وذی دارن��د که دول��ت را به 
اختصاص اعتبار 2هزار میلیارد 
تومانی ب��رای احی��ای دریاچه 
ارومیه مجاب و مجبور کرده اند 
تا باز هم در این میان سود ببرند. 
درحالی که همه می دانیم دریاچه 
ارومیه با طرح های ارائه ش��ده و 
انتق��ال آب از ارس و غیره احیا 
نخواهد شد و جز خرج بر گردن 
مل��ت و دولت، نتیج��ه ای در بر 

ندارد. 
ظفرنژاد، دانش��گاه ها و مراکز 
آموزشی کش��ور را مورد خطاب 
ق��رار می ده��د: ش��وربختانه، 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
کش��ور در مقابل این تخریب ها 
س��کوت کرده اند و اس��تادان ما 
در دانش��گاه ها هنوز شیوه های 
سازه ای امریکا را درس می دهند. 
کس��ی از الگوهای کهن توسعه 
پایدار در شیوه های ساخت و ساز 
به وی��ژه س��ازه های آب��ی ایران 
سخن نمی گوید. دانشکده های 
فنی مهندس��ی ما دست کسانی 
است که نمی دانند الگوی توسعه 
پایدار چیس��ت. دانشگاه ها باید 
این گسست فرهنگی نسل ها را 

پر کنند. 
وی تاکید می کند: کسانی هم 
که می گویند با پول نفت، واردات 
آب انجام می دهی��م و آب وارد 
می کنیم نیز کمترین مطالعه ای 
از برنامه های توسعه ای سازمان 
مل��ل ندارن��د. در ای��ن زمینه، 
س��ازمان های  و  NGO ه��ا 
مردم نه��اد باید بیش��تر فعالیت 
سیاس��ت زدگی  از  و  کنن��د 
بپرهیزن��د. NGOه��ا زمان��ی 
می توانن��د موف��ق ش��وند ک��ه 
فراجناح��ی عم��ل کنن��د و از 
مسائل جناحی و سیاسی بیرون 

آیند. 

راهکار پژوهشگر بین المللی آب برای برون رفت از بحران بی آبی 

سد سازی را رها کنید
مولود غالمی

در حاشیه 
این سخنان فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر بین المللی آب در نشست تخصصی انجمن ها و کانون های 
دوستدار محیط زیس��ت با نام »صدای آب، نغمه مهربانی« در مرکز مش��ارکت های فرهنگی هنری 
شهرداری تهران با تشویق ش��رکت کنندگان در نشست همراه شد. در این نشس��ت، امینی، رییس 
این مرکز و جمعی از نمایندگان  NGOها و تش��کل های محیط زیست نیز حضور داشتند.  در ادامه، 
شایسته، نماینده خانه کشاورز، با تایید س��خنان ظفرنژاد در مورد مدیریت های ناکارآمد آب، گفت: 
مسئوالن پیشین باید پاسخگو باشند. آنهایی که مجوز حفر چاه های آب کشاورزی را داده اند نیز باید 
پاسخگو باشند و به دادگاه کشیده شوند.  وی افزود: س��دها مشکلی ندارند اما بسیاری از آنها مطالعه 
نشده بودند. یکی از آنها سد گتوند است که ده ها میلیاردها تومان برای ساخت آن هزینه شده و اکنون 

برای خارج کردن آن از چرخه باید ده ها میلیارد تومان دیگر هزینه شود. 

نشس��ت خب��ری اعض��ای هیات مدیره 
ش��رکت خدم��ات حمایتی کش��اورزی در 
حالی برگزار ش��د که تفاهم نام��ه و قرارداد 
همکاری این شرکت با اتحادیه تعاونی های 
تولیدکنندگان کودهای شیمیایی کشور به 
امضا رس��ید. براساس سیاس��ت های جدید 
اعضای هیات مدیره شرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی در سال جاری برای متنوع سازی 
کوده��ای عرضه ش��ده ب��ه کش��اورزان و 
بهره برداران، قرارداد مشارکت 10 نوع کود 
بین ش��رکت خدمات حمایتی کش��اورزی 
و اتحادی��ه تعاونی ه��ای تولیدکنن��دگان 
کودهای کش��اورزی کش��ور امضا شد. این 
کودها شامل ماکروفرمول 1، ماکروفرمول2، 
ماکروفرم��ول4،  ماکروفرم��ول3، 
ماکروفرم��ول5، اوره با پوش��ش گوگردی، 
ماکرو-میکروآلی، فس��فات آلی گوگردی، 
آلی غنی ش��ده با گوگرد و آلی غنی ش��ده با 
ازت اس��ت. مطابق این تفاهم نامه، کودهای 
اعالم شده حاوی عناصر مغذی شامل ازت، 
فس��فره، پتاس، گوگرد، ریزمغذی ها، ماده 
آلی و غیره هس��تند که در افزای��ش تولید 
محصوالت کشاورزی تاثیرگذار خواهد بود. 

تولید و توزیع کود شیمیایی 
باضمانت شرکت بین المللی

علیرضا ولی، مدیرعامل ش��رکت خدمات 
حمایتی کش��اورزی در این نشست، گفت: 
براساس سیاس��ت های جدید و تفاهم نامه 
منعقد شده با تشکل های بخش خصوصی، 
تولی��د و توزیع 250 ه��زار تن ان��واع کود 
شیمیایی با گارانتی ش��رکت بین المللی در 

دستور کار قرار گرفته است. 
مدیرعام��ل ش��رکت خدم��ات حمایتی 
کشاورزی ادامه داد: هدف اصلی این شرکت 
تولید، تامین و توزیع کودهای باکیفیت بین 
کشاورزان است اما کودهای تفاهم شده در 
این قرارداد خارج از بودجه ه��ا و یارانه های 
دولتی است و هیچ گونه هزینه ای برای دولت 
ندارد زیرا این فعالیت از طریق 4500 نفر از 

کارگزاران بخش خصوصی انجام می شود. 

ولی اظهار ک��رد: برای تضمی��ن کیفیت 
کوده��ای ش��یمیایی توزی��ع ش��ده بی��ن 
کش��اورزان تفاهم های��ی ب��ا ش��رکت های 
پتروشیمی مختلف امضا ش��ده تا کودهای 
مورد نی��از را تولید و در اختی��ار کارگزاران 
بخش خصوص��ی ق��رار دهن��د. همچنین 
ب��ا امض��ای ای��ن ق��رارداد بی��ن اتحادیه 
تولیدکنن��دگان کوده��ای کش��اورزی و 
یکی از ش��رکت های بین المللی بازرسی در 
این بخش، تم��ام کودهای تولید ش��ده در 
این فرآیند از مبدا تولید تا مصرف توس��ط 

کشاورزان گارانتی می شوند. 

تامین 3میلیون و 240هزار تن کود 
توسط وزارت جهاد کشاورزی

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی امسال 
برنامه تامین سه میلیون و 240 هزار تن کود 
را در دستور کار خود قرار داده است. برخی 
کارخانه های پتروش��یمی تعطی��ل بوده اند 
و حدود یک م��اه به ما کود عرض��ه نکردند. 
با وج��ود این مش��کالت، در نیمه نخس��ت 
امسال، 50 درصد این میزان حمل و در بین 

کارگ��زاران توزیع و انبار ش��د. از این میزان 
50 درصد آن از سوی کشاورزان خریداری 
شده و بقیه نیز به کش��ت پاییزه اختصاص 

یافته است. 
ولی، ابراز اطمینان کرد که بنابراین هیچ 
دغدغه ای برای تامین کود و افزایش قیمت  
وجود ندارد و اضافه کرد: بر این اساس میزان 
مصرف کود را در موسسه خاک و آب وزارت 
جهاد کشاورزی تعیین و اعالم کرده است که 
ما تنها تعهدات را انجام می دهیم. براساس 
نسخه موسس��ه خاک و آب و اتحادیه های 
مربوط، کود مورد نیاز را در اختیار کشاورزان 
قرار می دهی��م. این روند باعث تس��هیل در 

کار می شود. 
 مدیرعام��ل ش��رکت خدم��ات حمایتی 
کش��اورزی، ادامه داد: برپایه اعالم موسسه 
خاک و آب و نس��خه ای که آنه��ا می دهند، 
می��زان مصرف ک��ود در زمین ه��ای بزرگ 
کشاورزی را آغاز کرده ایم و در آینده مطابق 
نقشه های خاک، میزان مصرف کود تعیین 
می شود و افزایش بهره وری و راندمان تولید 

را در پی خواهد داشت. 

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
مسئول تامین نهاده های کشاورزی

وی تاکید کرد: شرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی ایران، مس��ئول تامین نهاده های 
کشاورزی است و در راس��تای اجرای اصل 
44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی، 
بخش��ی از ای��ن وظای��ف ب��ه تش��کل ها و 
اتحادیه ه��ای بخ��ش خصوص��ی واگ��ذار 
ش��ده اس��ت. در ادامه این روند، در زمینه 
ماشین آالت کشاورزی و مکانیزاسیون نیز با 
وزارتخانه مذاکراتی انجام داده ایم. قرار است 
تفاهم نامه ای ب��ا بزرگ ترین تولیدکنندگان 
غربی امضا کنیم تا ماش��ین آالت کشاورزی 
متناسب با اقلیم و نیاز کشور ما با مشارکت 

بخش خصوصی در داخل تولید شود. 
ولی، با اش��اره به تولید ماش��ین آالت بذر 
در کش��ور، گفت: در زمینه تولی��د بذر نیز 
باید از آخرین تکنولوژی کش��ورهای بزرگ 
و پی��ش رو در ای��ن زمینه اس��تفاده کنیم. 
در تولید س��م نیز همین رون��د را در پیش 
گرفته ایم و اگر بتوانیم توانمندی های داخلی 
را با مشارکت تشکل های صنفی کشاورزی 
 افزایش دهیم، مس��یر پیش��رفت، سریع تر

 پیموده می شود. 
 مدیرعام��ل ش��رکت خدم��ات حمایتی 
کش��اورزی، سیاس��ت های این ش��رکت را 
براساس سیاست های وزارتخانه اعالم کرد 
و افزود: وزارت جهاد کشاورزی مانند مرکز 
فرماندهی عمل می کند و ما براس��اس این 
برنامه، عمل می کنیم. در زمینه برنامه های 
کود، سم، بذر و ماش��ین آالت کشاورزی، ما 
هم به مدیریت یک پارچه معتقد هس��تیم و 

نقیصه ها در این زمینه باید برطرف شوند. 
وی با اشاره به امضای تفاهم نامه مشترک 
ب��ا اتحادی��ه تعاونی ه��ای تولیدکنندگان 
کود کش��اورزی، تصریح کرد: با تبادل این 
تفاهم نامه ب��ا 12 انجم��ن و اتحادیه طرف 
هستیم. به این ترتیب دیگر افراد نمی توانند 
آزادانه کود توزیع کنند. بخش خصوصی در 
این زمینه به صورت جدی وارد شده است و 
جلوی بسیاری از تقلب ها و تخلف ها گرفته 

خواهد شد. 

امضای تفاهم نامه مشترک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اتحادیه تولیدکنندگان کود کشاورزی

عرضه کود به کشاورزان با نسخه موسسه خاک و آب
علی غالمی

شکوفه میرزایی

بازدید میدانی پسته کاران مرند از 
باغ های پیشرفته خراسان رضوی 

معاون رییس س��ازمان و مدیر جهادکشاورزی مرند از 
بازدید پسته کاران این شهرستان از باغ های پیشرفته پسته 

استان خراسان رضوی خبر داد. 
جالل رحیم زاده، گفت: اس��تفاده از تجربیات و آخرین 
یافته های تحقیقات��ی علمی به روز در کش��ت و مدیریت 
بهینه باغ های پسته و استفاده از تجارب پسته کاران استان 
خراسان رضوی و انتقال این اطالعات به باغداران مرند، از 

جمله اهداف این بازدید میدانی است. 
وی با اش��اره به جایگاه ویژه آب و هوایی شهرستان 
و اس��تعداد بالق��وه کش��اورزی و باغبان��ی منطق��ه، 
افزود: زمین ه��ای بخش غربی دش��ت مرند از لحاظ 
آب و خ��اک زراعی و ش��وری محدود، بدون کش��ت 

باقی مانده است. 
رحیم زاده، ادامه داد: با ارائه الگوی کش��ت مناس��ب با 
آب و خاک و اقلیم و آب وهوای منطقه نس��بت به کش��ت 
محصول پسته که به شوری خاک مقاوم است و نسبت به 
سایر محصوالت زراعی و باغی نیاز به آبیاری کمتری دارد 

اقدام شده است. 



اعتراض بن افلک به مجری اسالم ستیز
به نقل از هالیوود ریپورتر، بن افلک و بیل مائر مشخصا دیدگاه های 
متفاوتی درباره اسللام دارند. افلک ستاره فیلم »دختر گمشده« که 
به تازگی اکران شللده، در برنامه شللوی زنده شبانه با بیل مائر حاضر 
شللد و وقتی احسللاس کرد که مائر و مهمانش سام هریس تصویری 
بیش از حد کلی و منفی درباره معتقدان به دین اسام ارائه می کنند، 
مخالفت خود را با آنها نشللان داد. هریللس در یکی از نظرهای خود 
گفت که بللاور دارد امریکایی ها به یک باور فرهنگی ترس و نفرت از 
مسلمانان و اسام رسیده اند و افلک هم در پاسخ به او گفت: آیا شما 
شخصی هستید که عقاید مدون اسام را کاما درک  کنید؟ افلک در 
ادامه صحبت هایش و در پاسللخ به مائر و هریس گفت: این حرف ها 
زشللت و نژادپرستانه است. مثل این می ماند که به کسی بگویید  ای 
یهودی حیله گر. مائر هم به افلک گفت که اصا به این حرف ها گوش 
نمی کند. هریس گفت که در حال حاضر دین اسللام مجموعه ای از 
بدترین ایده های ممکن اسللت و مائر هم بللا صحبت های او موافقت 
کرد. افلک در جواب آنها گفت که اینها تنها صحبت هایی بسیار زشت 

هستند که نباید در رسانه ها مطرح شوند. 

اپرای سعدی و غریب پور
کارگردان اپرای عروسللکی »سعدی« از حضورمحمد معتمدی برای 
خوانندگی در نقش شیخ اجل، سعدی شیرازی خبر داد. بهروز غریب پور 
که این روزها در حال طی کردن مراحل تولید اپرای عروسکی »سعدی« 
است، درباره انتخاب خواننده ایفاگر نقش این شاعر بزرگ پارسی به مهر 
گفت: نقش اصلی اپرای عروسللکی »سعدی« مشخص شد و قرار است 
محمد معتمدی خوانندگی نقش سللعدی را در این اپرا بر عهده داشته 
باشد. اپرای »سعدی« با اشاره به ضبط اپرا همزمان با انتخاب خواننده ها، 
یادآور شد: بخش عمده ای از موسیقی کار توسط امیر بهزاد ساخته شده 
است. همچنین طراحی عروسک های اپرای »سعدی« هم توسط علی 
پاکدست انجام شده و ساخت آنها نیز به زودی انجام می شود. با وجود اینکه 
بودجه ای برای اپرای عروسکی »سعدی« تعلق نگرفته، با همت گروه کار 
را شروع کردیم و امیدواریم حمایت الزم برای تولید این اپرای عروسکی 
از گروه وجود داشته باشد تا اپرای »سعدی« را بهمن ماه سال جاری روی 

صحنه ببریم. 

حکم سنگین پرونده 
»ناظم متعرض« 

مصطفی  پورمحمدی، وزیر دادگستری در پاسخ به پرسشی درباره 
حکم صادره برای ناظم یک مدرسلله در تهران که چند دانش آموز را 
مللورد آزار و اذیت قرار داده بود، گفت: مجموع مجازاتی که برای این 
فرد در نظر گرفته شللده دارای تعادل است؛ زیرا ما این فرد را اخراج، 
تبعید و غیره کرده ایم. حتما این حکم سنگین و بازدارنده است، البته 
نظارت ما بر این موضوع بیشتر خواهد شد. وزیر دادگستری درباره فقر 
طبقاتی که در جامعه وجود دارد، خاطر نشان کرد: ما سعی داشته ایم 
این فقر طبقاتی را از بین ببریم که یکی از دالیل ابتدایی برای ایجاد 
تعادل درآمد طرح سامت است که در واقع ما در رابطه با این موضوع 

در ابتدای راه قرار داریم. 

جشن روز جهانی کودک 
با حضور ۶۰۰ کودک کار

جرجانی، مدیر واحد آسللیب های اجتماعللی و فرهنگی منطقه 6 
تهران گفت: جشن روز جهانی کودک را با حضور 6۰۰ کودک کار و 
خیابانی در پارک الله برگزار می کند. وی افزود: به مناسبت روز جهانی 
کودک، پنج شللنبه 17 مهرماه، جشن شاد و مفرحی با حضور 6۰۰ 
کودک کار خیابانی و انجمن های مردم نهاد حمایت از حقوق کودکان 
در پارک الله برگزار می شود. وی به برگزاری جشن بادبادک ها اشاره 
کرد و افزود: برنامه های متنوع و شادی تدارک دیده شده که می توان 
به جشللن بادبادک ها و مسابقه نقاشی اشاره کرد. به همین مناسبت، 
غرفه های متعددی از قبیل غرفه سللفالگری، کاردسللتی، نقاشللی، 
عروسک سللازی، بازی های رایانه ای و غیره در پارک الله برپا می شود. 
مدیر واحد آسیب های اجتماعی و فرهنگی منطقه 6 از چکاپ پزشکی 
کودکان خبر داد و افزود: کودکان در این روز به صورت رایگان چکاپ 
پزشکی می شوند معاینه پزشکی، فشار خون، تست قندخون، سنجش 
قد و وزن و غیره از جمله خدماتی اسللت که به صورت رایگان صورت 

می گیرد. 

کی روش: برای کار سخت 
به پرتغال آمده ایم نه تفریح

تیم ملی فوتبال کشللورمان نخسللتین اردوی آماده سازی خود را 
پیش از جام ملت های آسللیا از روز یکشنبه در لیسبون پرتغال آغاز 
کللرد، اردویی که کارلوس کی روش معتقد اسللت، ما برای تفریح به 
پرتغال نیامده ایم، باید سخت کار کرده و با استفاده از بهترین امکانات 
جلسات تمرینی را برای رشد تیم برگزار کنیم. ضمن اینکه استفاده از 
ورزشگاه  ژامور و اسکورت هیچ هزینه ای برای تیم ملی ایران ندارد. وی 
می افزاید: تمامی تجهیزات ورزشگاه ملی پرتغال به نام ژامور در اختیار 
تیم ایران است. با توجه به اینکه این امکانات متعلق به دولت پرتغال 
بود، با تاش سفیر پرتغال در ایران و حمایت همه جانبه وزارت خارجه 
پرتغال توانستیم این امکانات را برای اردوی تیم ملی فراهم کنیم. وی 
افزود:  دو دیدار تدارکاتی ایران در این اردو قطعی شللده اسللت. یک 
بازی با اشللترول تیمی که در لیگ اروپا حضور دارد و سللپس مقابل 
بنفیللکا که نیازی به توضیح ندارد و در حال حاضر در لیگ قهرمانان 

اروپا حضور دارد قطعی است. 

درخشان یک بازیکن پرسپولیس را اخراج کرد
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، به دنبال مصاحبه هایی که مدافع این 
تیم انجام داد، وی را از حضور در جمع سرخپوشللان کنار گذاشت. این 
تصمیم حمید درخشان به دنبال مصاحبه ای اتخاذ شد که طی آن میثم 
حسینی اعام کرده بود، هر بازیکنی که در این تیم قهر کند به ترکیب 
اصلی می رود و بازی می کند، درخشان با بیان اینکه این گونه مصاحبه ها 
جایی در پرسللپولیس ندارد، گفت: از نظر من میثم حسینی دیگر جزو 
تیم پرسپولیس نیست و بنده نیازی به این بازیکن ندارم. میثم حسینی، 
مدافع تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص خبر کنار گذاشته  شدنش از تیم 
فوتبال پرسپولیس گفت: من اگر مصاحبه ای کردم به خاطر اینکه ناراحت 
بودم و تحت فشللار بودم، این کار را کردم. من احسللاس می کردم که به 
من اعتمادی ندارند. وقتی هفته به هفته می گویند دفاع چپ نداریم، آدم 
ناراحت می شود. مدافع تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: اتفاقا با حمید 
درخشان تماس گرفتم تا در این مورد با او صحبت کنم، اما او جواب نداد. 

گفت وگوی احمد زی با حسن روحانی
رییس جمهوری افغانسللتان در تماس تلفنی، عید سللعید قربان 
را به حسللن روحانی رییس جمهللور و ملت ایللران تبریک گفت. 
در ایللن مکالمه تلفنی که عصر روز یکشللنبه انجام شللد، طرفین 
با تایید ضرورت حسللن همجواری، بر تداوم دوسللتی میان مردم 
ایران و افغانستان تاکید کردند. رییس جمهور با بیان رضایت ملت 
ایران از تشللکیل دولت وحدت ملی در کشللور همسایه، خواستار 
تللداوم تعهللد دو جناح انتخاباتی به یکپارچگی کشللور و اقدام در 
تامیللن منافع مردم افغانسللتان شللد. حجت االسللام روحانی، با 
بیللان مواضع کشللورمان درباره امضای توافللق امنیتی و ذکر این 
نکتلله که در هر اقدامی باید منافع مردم در اولویت باشللد؛ امنیت 
را نخسللتین ضللرورت دولت وحدت ملی افغانسللتان برشللمرد و 
گفللت: همکاری های منطقه ای اصلی ترین راه مقابله با تروریسللم 
و افراط گری هللای قومی و مذهبی اسللت. روحانی در خاتمه برای 
دولللت و ملت دوسللت و برادر افغانسللتان آرزوی توفیق و ثبات و 

امنیت کرد. 

قوانین فعلی انتخابات باید تغییر کند
قائللم مقام وزیرکشللور قوانین انتخابات را مربوط به دهه شللصت 
دانسللت و گفت: این قوانین به منظور یکپارچه سازی و ایجاد وحدت 
رویه دراجرای قانون های مختلف انتخاباتی کشللور اصاح می شللود. 
حسللینعلی امیری، روز دوشللنبه درگفت وگو با ایرنا افزود: هرسللاله 
به طور متوسللط یک انتخابات در کشور برگزار می شود که گاهی این 
امر موجب پراکندگی قوانین و ایجاد چالش های سیاسی و اجتماعی 
می شللود که به این منظور این قوانین باید بازنگری و اصاح شللود. 
قوانین فعلی انتخابات دارای پراکندگی است و در زمینه های مختلف 
دارای تفاوت هایی است که اجرای آن قوانین برای مجریان، ناظران و 
نیز کنشللگران کمی دشوار شده است؛ بنابراین این قانون باید تغییر 
کنللد. پیش نویس الیحه قوانین جامع انتخابات، از لحاظ دغدغه های 
دولت تدبیر و امید، تسهیل سللازی در امر نظارت، افزایش مشللارکت 

مردمی و نیز از لحاظ حقوق کاندیدا بازنگری می شود. 

فیلم سینمایی »سر به مهر« نخستین ساخته هادی مقدم دوست در 
جشنواره ایرانیان لندن اکران می شود. 

نمایش�گاه نقاش�ی خط »غالمرضا فیروزی« با اس�تفاده از تکنیک 
بداهه پردازی در گالری شکوه بر پا است. 

دومین گروه از گردشگران خارجی که با قطار از جاذبه های کشورمان 
دیدن می کنند، ساعت هفت صبح دوشنبه در نخستین ایستگاه خود 

در ایران وارد شهرستان پاسارگاد فارس شدند. 

ایرنا گزارش داد، روز دوشنبه یگانه صالحی همسر جیسون رضاییان، 
خبرنگار و روزنامه نگار واش�نگتن پس�ت آزاد ش�د. یگانه صالحی و 

همسرش 31 تیر ماه 1393 بازداشت شده بودند. 
جانش�ین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: فعال بنا 

نداریم تغییری در امریه ها ایجاد کنیم. 
مدیرکل محیط زیس�ت اس�تان تهران با بیان اینک�ه زمین خواری و 
تصرف اراضی ملی در شمیرانات بسیار اسفناک است، از قوه قضاییه 
درخواس�ت کرد که ش�عبه ویژه ای برای بررسی 1۰۰ نقطه از تصرفات 

غیر قانونی در تهران اختصاص دهد. 

 »روماریو د سوزا فاریا« ستاره سابق تیم ملی فوتبال برزیل به عنوان 
نماینده مردم در مجلس سنای این کشور انتخاب شد. 

علی کفاش�یان، رییس فدراس�یون فوتبال گف�ت: در کنار کریمی، 
کی روش به حضور افرادی مثل فرهاد مجیدی و جواد نکونام در کادر 

فنی تیم ملی هم اعتقاد دارد. 
مهدی محمدنبی، دبیرکل فدراس�یون فوتبال گفت: به احتمال زیاد 
دیدارهای دوس�تانه تیم ملی فوتبال در پرتغال پخش نخواهد ش�د، 

چون برای پخش آنها هماهنگی خاصی صورت نگرفته است. 

نخستین دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسالمی در هفته 
جاری دعوت از وزیر اطالعات به منظور پاسخگویی به سواالت جواد 

کریمی قدوسی نماینده مشهد است. 
س�خنگوی هیأت رییسه مجلس شورای اس�المی در مورد جزییات 
جلسه مشترک دولت و مجلس گفت: دو الیحه مهم اقتصادی دولت 

محور مذاکرات خواهد بود. 
نشس�ت مش�ترک دفت�ر مطالع�ات سیاس�ی و بین الملل�ی وزارت 
امورخارجه با موسسه ش�ورای روابط خارجی اتحادیه اروپا با حضور 

محمد جواد ظریف آغاز شد. 

پیکر »غالمعلی پورعطایی« با حضور جمعی از مسئوالن و 
هنرمندان در مشهد تشییع شد

دکتر مینو محرز، رییس مرکز تحقیقات ایدز در گفت وگو با ایسنا 
نسبت به روند روبه  رشد شیوع ایدز در زنان هشدار داد

فریده شجاعی، نایب رییس زنان فدراسیون فوتبال، گفت: سابقه 
فعالیت دو مربی خارجی به کمیته فنی داده شده است تا برای 

هدایت تیم ملی فوتبال زنان ایران بررسی شود

سازمان صنایع دفاع اعالم کرد: یکشنبه شب یک کارگاه تولید 
مواد ناریه در شرق تهران دچار حریق شد و بر اثر این سانحه دو 

نفر از کارکنان کارگاه جان خود را از دست دادند
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تدوین الیحه ساماندهی صنفی 
روزنامه نگاران و ذی نفعان

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشللاد اسامی با بیان اینکه اگر 
چه رییس جمهور اعام کرده است که دولت در حال تدوین الیحه ای 
برای ساماندهی مسائل صنفی رسانه ها است، گفت: اما آقای روحانی 
تاکید دارند که چنین الیحه ای باید توسللط خود صنف رسللانه تهیه 

و تنظیم شود. 
حسللین انتظامللی، معللاون امللور مطبوعاتی و اطاع رسللانی 
وزارت فرهنگ و ارشللاد اسللامی صبح دوشللنبه 14 مهر و در 
نشسللت نقد و بررسللی پیش نویس الیحه سازمان نظام رسانه ای 
کلله در دفتللر مطالعات و برنامه ریزی رسللانه ها برگزار می شللد، 
در سللخنان کوتاهی با قدردانی از صاحب نظللران، حقوق دانان، 
روزنامه نللگاران و رسللانه های مختلللف کلله در مللدت اخیللر به 
انعللکاس نظرات مختلللف پیرامون این متللن پرداخته اند، گفت: 
این مسللئله به دلیللل اهمیللت و خطیر بودن آن حتمللا باید با 
نظللر همه ذی نفعان مشللترک، به ویللژه روزنامه نگاران، اسللاتید 

ارتباطات و مدیران رسانه ها، نهایی شود. 
معللاون مطبوعاتللی وزارت ارشللاد افزود: نفس اینکلله ما به این 
مسللئله دامن می زنیم و از رسللانه ها تقاضا کرده ایم و می کنیم که 
چنیللن جلسللاتی را برگزار کنند، از همین زاویه اسللت و لذا اصا 

نباید در تدوین چنین الیحه ای عجله کنیم.
انتظامللی همچنین با اشللاره بلله قوانین الزم برای سللاماندهی 
وضعیللت فعالیت صنفی در عرصه رسللانه گفللت: نکته و خطی که 
مللا از الیحه جامع رسللانه های همگانی برداشللت کرده ایم و آن را 
دنبللال می کنیم این اسللت که این مسللائل را در دو قانون مکمل 
هللم ببینیم یکی سللازمان نظام صنفی رسللانه که باید واسللطه و 
رابللط بین روزنامه نللگاران با یکدیگر، روزنامه نگاران با رسللانه ها و 

روزنامه نگاران با حاکمیت قانون باشللد.
 قانللون دیگر هم باید به رسللانه های همگانللی بپردازد که رابطه 
بین این رسللانه ها با شللهروندان و حاکمیت اسللت. در این قانون 
حقوق رسللانه، حقوق حاکمیت و حقوق شللهروندان را باید توأمان 

با هم دید. 

بللا نگاهللی بلله نللرخ 15.6 درصدی 
فارغ التحصیللان  بیللن  در  بللی کاری 
دانشللگاهی و فاصللله معنللادار آن بللا 
نللرخ 1۰.7 درصدی نرخ بللی کاری کل 
جامعلله، مهم ترین سللوالی که به ذهن 
می رسللد، این است که فارغ التحصیان 
بیشللترین  درصللد  رشللته هایی  چلله 
بیللکاران جامعه را تشللکیل می دهند و 
پرطرفدارترین رشللته ها در بین جوانان 

چه رشللته هایی هسللتند؟
به گزارش ایسللنا، براساس مطالعات 
دانللش  اشللتغال  همیللاری  سللازمان 
نللرخ  دانشللگاهی  جهللاد  آموختللگان 
بللی کاری در بیللن دانش آموختگان در 
سللال 92 رقمللی حللدود 15.6 اعام 
شللده، ایللن در حالی اسللت کلله نرخ 
بی کاری در سللال گذشته 1۰.5 درصد 
اعام شللده و در بهار امسال نیز با رشد 

۰.2 دهم درصدی بلله رقم 1۰.7 درصد 
رسللیده اسللت. فاصللله پنج درصللدی 
نرخ بللی کاری دانش آموختللگان با نرخ 
افزایللش  نشللان دهنده  کل  بللی کاری 
نامتللوازن تحصیللات عالی و اشللتغال 
در کشور اسللت. براسللاس سرشماری 
سللال 9۰ بیش از 92 درصللد جمعیت 
کشللور با سللواد هسللتند و با توجه به 
روند پرشللتاب تحصیات عالی در چند 
سللال اخیر، بیش از 18 درصد جمعیت 
کشور دارای تحصیات عالی و حوزوی 
هسللتند. با ادامه این روند پیش بینی ها 
حاکللی از افزایللش سللطح تحصیات 
عمومللی مردم اسللت که این مسللئله 
فرصت های  متناسب  افزایش  مسللتلزم 
شللغلی است، موضوعی که هم اکنون به 
یکی از دغدغه های مهم سیاست گذاران 

کشور تبدیل شده است. 

باید 29 میلیون فرصت شغلی تا 
سال 14۰۰ ایجاد شود

طبق مطالعات سازمان همیاری اشتغال 
دانش آموختگان جهاد دانشگاهی، جمعیت 
فعال کشور تا سال 14۰۰ به 61 میلیون نفر 
خواهد رسید و به عبارتی دیگر 5.2 درصد 
رشللد خواهد داشت، در نتیجه باید سطح 
اشتغال نیز از رشللدی 5.2 درصد در سال 
برخوردار باشللد تا وضعیللت فعلی حفظ 
شللود. به بیان دیگر تا سللال 14۰۰ باید 
29 میلیون فرصت شللغلی در ایران ایجاد 
شللود. اما نکته ای که در این میان مغفول 
مانده، نبود تناسب میان تعداد فرصت های 
شغلی تخصصی ایجادشللده در جامعه و 
شللمار دانش آموختگان است. با استناد به 
نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و 
مسکن سال 9۰ مرکز آمار ایران، مجموعا 
حدود 768 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی 

بیکار در کشور وجود دارد که از این تعداد 
2۰7 هللزار و 31۰ نفر دارای مدرک فوق 
دیپلللم، 5۰5 هزار و 1۰ نفر دارای مدرک 
لیسانس، 52 هزار و 169 نفر فوق لیسانس 
و دکترای حرفه ای و 3388 نفر نیز دارای 

مدرک دکترای تخصصی هستند. 

وضعیت دانش آموختگان بیکار به 
تفکیک مقاطع تحصیلی

تحقیقللات سللازمان همیاری  مطابق 
اشتغال دانش آموختگان بیشترین تعداد 
بیکاران در رشته های مهندسی، ساخت و 
تولید با 251 هزار و 4۰2 نفر وجود دارد 
و پللس از آن نیز 222 هللزار و 112 نفر 
در رشته های علوم اجتماعی، بازرگانی و 
حقوق قرار دارند. از مجموع بیش از 768 
هزار نفر بیکار فارغ التحصیل دانشگاهی، 
363 هزار و 74۰ نفر مرد و 4۰4 هزار و 

311 نفر نیز زن است که باالترین تعداد 
مردان بیکار در رشته مهندسی، ساخت 
و تولید با 178 هزار و 461 نفر اسللت و 
بیشللترین تعداد زنان بیللکار نیز با 134 
هزار و 791 نفر در رشته علوم اجتماعی، 
بازرگانللی و حقللوق تحصیللل کرده اند. 
مجموعللا 1۰۰ هللزار و 912 نفر مرد و 
زن در رشللته های علوم انسانی و هنر و 
76 هزار و 191 نفر نیز در علوم، ریاضی 
و کامپیوتللر بیللکار هسللتند. 38 هزار و 
438 نفللر در رشللته های کشللاورزی و 
دامپزشللکی، 25 هللزار و 997 نفللر در 
رشللته های بهداشت و رفاه )بهزیستی( و 
17 هللزار و 4۰7 نیز در رشللته خدمات 
بیکار هسللتند. از کل 768 هللزار بیکار 
فارغ التحصیل دانشللگاه کشور 13 هزار 
و 45 نفر رشللته تحصیلی خود را اظهار 

نکرده اند. 

رییس پلیس فللدرال امریللکا )اف بی آی( ضمن 
اعتراف به حضور ده ها نفر از شهروندان این کشور 
در گروه تروریستی داعش اذعان کرد که نمی توان 
از بازگشللت این افراد به ایاالت متحده جلوگیری 

کرد.
بلله نقل از »فاکللس نیوز« »جیمللز کومی«، در 
گفت وگللو با برناملله 6۰ دقیقه سللی بی اس گفت: 
می دانم کلله ده ها امریکایی عضو داعش هسللتند، 
اما تعللداد آنها باید بیش از اینها باشللد. کومی در 
نخسللتین مصاحبه تلویزیونی خود از زمان رسیدن 
به پسللت ریاسللت اف بی آی در سللپتامبر 2۰13، 
تاکنللون گفت: اگللر این تروریسللت ها بلله امریکا 
بازگردند هر آنچه را که بتوانم برای زیر نظرگرفتن 

آنها انجام می دهم.
رییس اف بللی آی افزود: داعش و دیگر گروه های 
تروریسللتی حاضللر در عللراق و سللوریه همچون 

جبهه النصره و خراسللان حماتللی را علیه امریکا 
انجللام خواهنللد داد. وی در پاسللخ به پرسشللی 
مبنللی بر اینکه آیا نمی تللوان از ورود این افراد به 
خللاک امریکا جلوگیللری کرد؟ گفت: شللهروندان 
امریکایی حق دارند که از کشللور خارج شده و به 
آن بازگردند مللا نمی توانیم از ورود آنها جلوگیری 
کنیللم، مگر آنکه گذرنامه این افراد دچار مشللکل 
شللده باشللد. رییس اف بی آی، در حالللی از وجود 
ده هللا امریکایی در میان تروریسللت های فعال در 
عللراق و سللوریه خبللر می دهد کلله در هفته های 
گذشللته تعداد امریکایی هللای حاضر در گروه های 
تروریستی بیش از این تعداد اعام شده بود. برای 
مثللال پنتاگون )وزارت دفاع امریللکا( اعام کرده 
بللود که بیش از 1۰۰ نفر از افراطیون این کشللور 
به گروه های تروریسللتی فعال در عراق و سللوریه 

پیوسته اند. 

محمدعلی نجفی، سرپرست وزارت علوم روز دوشنبه 
در حاشللیه مراسللم امضای موافقتنامه همکاری های 
علمللی و تحقیقاتللی وزارت علللوم و وزارت نفللت در 
جمع خبرنگاران آمار ضد و نقیض درباره بورسللیه های 
غیرقانونللی را رد کرد و گفت: کمیسللیون پنج نفری، 
مسئول تطبیق وضعیت بورسیه ها با ضوابط و مقررات 
و آییللن نامه ها در زمانی اسللت که درباره بورسللیه ها 
تصمیم گیری شللده اسللت. سرپرسللت وزارت علوم از 
رسیدگی به پرونده 45۰ بورسیه دانشجویی در دولت 
گذشته خبر داد و افزود: 48۰ نفر از کسانی که بورسیه 
شده بودند از مربیان دانشگاه ها هستند و تصمیم گیری 
درباره پرونده آنها به هیات های امنای دانشللگاه مربوط 
ارجاع شده است. هیات های امنای دانشگاه ها به برخی 
از موارد تخلفات پاسللخ داده اند و بعد از آن مشللخص 
خواهد شللد که آیا این افللراد می توانند ادامه تحصیل 
بدهند یا نه. حدود 21۰۰ نفر از بورسیه های انجام شده 

براساس بررسی های اولیه اداره کل بورس وزارت علوم 
مشکلی از نظر ادامه تحصیل ندارند و تکلیف آنها روشن 

است. 
سرپرسللت وزارت علوم با بیان اینکلله نتایج کلی 
بورسللیه ها تللا پایان هفتلله آینده مشللخص خواهد 
شللد، اظهار کللرد که با اعام ایللن نتایج هم تکلیف 
دانشللگاه ها و هم تکلیف بورسیه ها مشخص خواهد 
شللد. وی در عین حال تاکید کرد: ممکن اسللت از 
ادامه تحصیل برخی از دانشللجویان بورسللیه ای که 
به طور غیرقانونی بورسللیه شللده بودند گرفته شود. 
نجفی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی براینکه 
آیا با مسللئوالنی که در این تخلفات نقش داشته اند 
نیز برخورد می شود گفت: این موضوع مرحله بعدی 
است و در ابتدا باید تکلیف بورسیه های غیرقانونی و 
سپس تکلیف مسئوالنی که تخلف داشته اند، روشن 

شود. 

آمار بیکاری فارغ التحصیالن رشته های مختلف

اعتراف اف بی آی: ده ها امریکایی جزو داعش هستندتکلیف بورسیه های غیرقانونی به زودی مشخص می شود



فرصت های سرمایه گذاری در کرواسی

خبری از قوانین دست و پاگیر نیست
صفحه 11

گزارش »فرصت امروز« از بازار پیدا و پنهان آرایش

لوازم آرایشی، اسباب سود میلیاردی
شکی نیس��ت که ایران یکی از بزرگ ترین کشورهای 
مصرف کننده لوازم آرایش��ی در دنیا محسوب می شود. 
حتی ایران را بعد از عربستان دارای رتبه دوم می دانند. 
رتبه دوم در س��طح جهان و این یعنی میلیاردها تومان 

سودی که در این بازار رد و بدل می شود. هرچند نام های 
ایرانی زیادی در این بازار هم به گوش می رس��د و هم به 
چش��م می خورد، اما هنوز دس��ت باال با خارجی هاست. 
سینره، دکتر ژیال، سی گل، ساویز، داروگر، عش، آردن و 

غیره نام های ایرانی هستند و اورئال، دیور، فاتورمکس، 
دی اند جی و غیره خارجی هایی ک��ه با قیمت باالیی که 
دارند معموال در دست افرادی از طبقات خاص رد و بدل 
می شوند. البته خارجی های تقلبی در بازار فراوان است 

که ویژگی های بهداشتی الزم را هم ندارند. واردات مواد 
اولیه برای ساخت این لوازم، این بازار را به بازاری وابسته 

تبدیل کرده است. 
صفحه 11

سرنخ

سرمایه گذاری یا استخدام؟ 
11

رسانه

این بنیامین آن بنیامین نیست
13

کلینیککسبوکار

افزایش حجم کاری 
14

داستانزندگیمحمودخلیلی

چرخ های اصلی صنعت
16

گزارش »فرصت امروز« از بازار کتاب هایی 
که مدیران به هم هدیه می دهند

هدایای مدیرانه
کتاب های نفیس از جمله کاالهای بادوامی است که با توجه به نام 

آنها جزو اجناس نفیس و گران قیمت محسوب می شوند.

 بررسی وضعیت برندسازی کشور در
گفت و گو با فرزاد مقدم، مدرس برندینگ

 مشکل جای 
دیگری است

معموال وقتی ش�یوه ای از طرف یک ش�رکت در کش�ورمان اجرا 
می شود، بقیه با اینکه شاید از موضوع اطالعی نداشته باشند...

نگاهی به پتانسیل های تبلیغاتی بانک ها و 
موسسات مالی

بانک هم رسانه است

سال هاس�ت که تبادالت مالی بازار از حالت س�نتی خود خارج 
شده و به مدل های مدرن مبادالت روی آورده است. 

چگونه نوآوری تکنولوژیک را در سازمان 
افزایش دهیم

روش های دستیابی  مدیران 
به تکنولوژی

تکنولوژی یکی از مهم ترین عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی 
برای سازمان است.

گفت وگو با مجید سرایداران
درباره مدیریت منابع آب 

مرگ خود را می بینیم
اما متوجه آن نیستیم

چند وقتی اس�ت که ش�مارش معکوس برای تمام شدن منابع 
آب تهران آغاز شده است. 
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12

13

14

15



مدیریت زندگی10

کتاب ه��ای نفی��س از جمله 
کااله��ای بادوام��ی هس��تند 
که ب��ا توجه ب��ه نام آنه��ا جزو 
اجن��اس نفی��س و گران قیمت 
محسوب می ش��وند. به همین 
جهت »فرصت ام��روز« خرید 
کتاب ه��ای نفی��س را به عنوان 
هدی��ه نفی��س و ارزش��مند به 
مدیران و کارفرمایان پیشنهاد 
می دهد. به طوری ک��ه مدیران 
می توانن��د در مناس��بت هایی 
چون عید نوروز، تول��د و دیگر 
ای��ن  س��ال  مناس��بت های 
کتاب ه��ای نفی��س را به عنوان 
هدی��ه ای ارزش��مند و زیب��ا به 
دوستان و آش��نایان خود هدیه 

دهند. 
مدیران به منظور مدیریت در 
هزینه و زمان بهتر اس��ت برای 
خرید کتاب های نفیس به بورس 
اصلی فروش کتاب های نفیس 
یعن��ی خیاب��ان کریمخان زند 
مراجع��ه کنند، البت��ه برخی از 
فروش��گاه های کت��اب نفی��س 
دارای س��ایت هس��تند ک��ه 
اش��خاص با مراجعه به سایت و 
انتخاب کتاب نفیس به صورت 
آنالین می توانند کتاب موردنظر 

خود را خریداری کنند. 
درخصوص بررس��ی شرایط 
در حال حاض��ر صنع��ت چ��اپ 
کتاب ه��ای نفی��س و می��زان 
خریدوف��روش مردم س��ری به 
یکی از فروش��گاه های اس��م و 
رس��م دار ف��روش کتاب ه��ای 
نفی��س در زیرپ��ل خیاب��ان 
کریمخان زن��د زدی��م، در این 
راس��تا مس��ئول چاپخانه این 
فروش��گاه به »فرص��ت امروز« 
گف��ت: در بح��ث کتاب ه��ای 
نفیس مسئله چاپ در سه حوزه 
پیش از چاپ یعن��ی طراحی و 
گرافی��ک کتاب، چ��اپ و پس 
از چاپ مدنظر ق��رار می گیرد، 
به طوری ک��ه ب��رای کتاب های 
نفیس استانداردهای مشخصی 
تعریف ش��ده که مباحث فرعی 
این اس��تانداردها به مرور زمان 
و با پیش��رفت تکنولوژی تغییر 
پیدا می کنند، اما شاکله اصلی 
استاندارد همیش��ه پابرجاست 
به همین جهت اگر کتابی طبق 
استانداردها چاپ شود بی شک 
در زم��ره کتاب های نفیس قرار 

می گیرد. 

پرداخت 5 میلیون تومان 
برای خرید یک کتاب نفیس

درحال حاضر افرادی در جامعه 
برای داش��تن کتاب های نفیس 
به عنوان یک کتاب گران قیمت، 
حاضر به پرداخ��ت هزینه های 
باالیی تا ح��دود پن��ج میلیون 
تومان هس��تند، ن��وع جلد این 
کتاب های نفیس چرمی و دارای 
قابی بازشو از جنس چوبی است 
و بیشتر شامل س��ی جزء کامل 
قرآن کریم، اش��عار ارزش��مند 
شعرای بنام چون حافظ، خیام، 
س��عدی و غیره و همچنین آثار 
استاد محمود فرشچیان هستند. 
بیش��ترین هزینه کتاب های 
نفیس مرب��وط به ن��وع جلد و 
قاب اس��ت به طوری که ش��اید 
چاپ محتوای کتاب فقط 180 
ه��زار تومان برای ناش��ر هزینه 
بردارد، اما به علت ن��وع جلد و 
قاب هزین��ه کتاب ب��ه بیش از 
2میلی��ون توم��ان می رس��د. 
معم��وال کتاب ه��ای نفیس از 
33 هزار تومان ت��ا یک میلیون 
و 700هزار توم��ان در خیابان 

کریمخان زند قیمت دارند. 
قیمت ها براس��اس نوع جلد، 
طراح��ی، محت��وا، ن��وع رنگ و 
کاغذ، تعداد صفحات و کیفیت 
کار و زیبایی کم و زیاد می شوند 

به طوری که اگر در زمان چاپ از 
12 رنگ اس��تفاده شود قیمت 
کتاب کمت��ر و اگ��ر از 24 رنگ 
اس��تفاده ش��ود قیم��ت کتاب 
بیشتر می ش��ود، همچنین گرم 
کاغذ کارهای چ��رم باید از گرم 
کاغذ کارهای گالینگور بیش��تر 
باش��د، زیرا ضخامت برگه کاغذ 
در کارهای چرم باید به گونه ای 
باشد که تحمل وزن جلد چرمی 
را داشته باش��د، به همین جهت 
این افزای��ش گرم کاغ��ذ باعث 

افزایش قیمت کتاب می شود. 

تنوع قیمت در کتب آثار 
استاد فرشچیان

قیم��ت کتاب ه��ای نفی��س 
آثار اس��تاد محمود فرشچیان 
بسیار متنوع است به طوری که 
قیمت کتاب آثارجدید اس��تاد 
فرشچیان با نوع جلد گالینگور 
و قاب کش��ویی بین 120 هزار 
توم��ان ت��ا 170 ه��زار تومان 
نوس��ان دارد، اما قیمت کتاب 
آثار مینیاتور و قدیمی اس��تاد 
فرشچیان با نوع جلد گالینگور 
و قاب کشویی حدود 550 هزار 
تومان و با ن��وع جلد چرم و قاب 
چوبی بازشو یک میلیون و 700 
هزار تومان است. کتاب نفیس 
»ایران س��رزمین مهر« به علت 
صنعت چ��اپ متالیک از کتاب 
نفیس »ایران گه��واره تمدن« 

گران ت��ر اس��ت و درحال حاضر 
کتاب نفی��س »ای��ران گهواره 
تمدن« با نوع جل��د گالینگور و 
قاب کش��ویی حدود 150 هزار 

تومان قیمت دارد. 

پرفروش ترین کتاب نفیس
درحال حاض��ر پرفروش ترین 
س��خنان  نفی��س  کت��اب 
)برگزی��ده  حضرت عل��ی )ع( 
نهج البالغ��ه( ب��ا تذهی��ب و 
محم��ود  اس��تاد  نگارگ��ری 
فرش��چیان و نوع جلد گالینگور 
با قاب کشویی اس��ت که حدود 
70 هزار توم��ان قیمت دارد که 
س��فارش چاپ این ن��وع کتاب 
نفیس بیشتر از س��وی مدیران، 
رؤسای س��ازمان ها و ارگان ها به 
مناسبت اعیادی چون عید نوروز 

به عنوان هدیه داده می شود. 

عشق تنها دلیل فعالیت 
صنعت چاپ کتاب های 

نفیس
با توجه به عدم حمایت دولت 
از ناش��ران، عش��ق و عالق��ه به 
کار باعث فعالیت صنعت چاپ 
کتاب ه��ای نفیس تا ب��ه امروز 
ش��ده اس��ت. میراث ارزشمند 
فراوانی از گذشته در قالب های 
مختلف نظم و نث��ر وجود دارد، 
این آث��ار اغلب با نقاش��ی های 
زیبا، تذهیب و صفحه بندی در 

مراحل قبل از چ��اپ آماده و به 
چاپخانه  می رسند، در این میان 
نقاش، تذهی��ب کار، صحفه آرا 
و ناش��ر بای��د دقت کنن��د که 
طرح های آنها روی چه کاغذی و 
با چه رنگ هایی باید چاپ شود 
و س��پس آنها را به مراحل فنی 

بسپارند. 

دردسرهای تولید
کتب نفیس

تا به ام��روز تهیه م��واد اولیه 
یک��ی از دغدغه ه��ای اصل��ی 
فع��االن صنع��ت چاپ ب��وده و 
این موضوع در س��ال های اخیر 
به دلیل نوس��انات قیمت دالر 
با فراز و نش��یب های بس��یاری 
مواجه شده اس��ت، به طوری که 
درحال حاضر ب��ه علت افزایش 
ن��رخ دالر آزاد، درآمد حاصل از 
فروش کتاب ه��ای نفیس دیگر 
پاسخگوی هزینه های تولیدی 
ه��م نیس��ت. درحال حاض��ر 
صنع��ت چ��اپ کت��ب نفیس با 
محدودیت های��ی چ��ون تهیه 
مرکب و کاغ��ذ روبه رو اس��ت، 
به طوری ک��ه مرک��ب  در داخل 
کش��ور تولید می شود، اما بخش 
عم��ده ای��ن مرکب ه��ا ب��رای 
کارهای نفیس مناسب نیستند 
به گونه ای که مرکب های تولید 
داخلی به هیچ عنوان توان رقابت 
با مرکب های خارج��ی ندارند، 
ب��ه همی��ن جه��ت مرکب های 
متالیک و مرکب های طال و نقره 
مورد نی��از برای کت��ب نفیس از 
کشورهای خارجی چون آلمان، 
کره و چین وارد کشور می شوند 
که بس��یار گران قیمت هستند. 
درحال حاض��ر ن��رخ ه��ر کیلو 
مرکب طال و نقره حدود 80هزار 
تومان و ن��رخ هر کیل��و مرکب 
متالیک ح��دود 25 هزار تومان 
اس��ت. با توجه به اینکه صنعت 
چاپ کش��ور، برای تامین مواد 
اولیه وابس��ته به واردات کاغذ از 
کش��ورهایی چون ک��ره و چین 
و مرکب از کش��ورهای اروپایی 
و آلمان اس��ت ب��ه همین جهت 
به علت افزایش ن��رخ دالر آزاد و 
هزینه ها، کیفی��ت کاغذ در بازار 
به منظور تکمی��ل فرآیند چاپ 
دیگر مطلوب نیست که این امر 
باعث بروز مش��کالت اساسی در 
صنعت چ��اپ کتاب های نفیس 

شده است. 

ش��کی نیس��ت که ای��ران یک��ی از بزرگ ترین 
کش��ورهای مصرف کننده لوازم آرایش��ی در دنیا 
محسوب می ش��ود. حتی ایران را بعد از عربستان 
دارای رتبه دوم می دانند. رتبه دوم در سطح جهان و 
این یعنی میلیاردها تومان سودی که در این بازار رد 
و بدل می شود. هرچند نام های ایرانی زیادی در این 
بازار هم به گوش می رسد و هم به چشم می خورد، 
اما هنوز دس��ت باال با خارجی هاست. سینره، دکتر 
ژیال، سی گل، س��اویز، داروگر، عش، آردن و غیره 
نام های ایرانی هستند و اورئال، دیور، فاتورمکس، 
دی اند جی و غیره خارجی هایی که با قیمت باالیی 
که دارند معموال در دست افرادی از طبقات خاص 

رد و بدل می شوند. ا
لبته خارجی های تقلبی در بازار فراوان است که 
ویژگی های بهداشتی الزم را هم ندارند. واردات مواد 
اولیه برای س��اخت این لوازم، این بازار را به بازاری 

وابسته تبدیل کرده است. 

سالن های آرایش، مهم ترین مشتریان 
لوازم آرایشی

پدیده ای به نام رنگ کردن م��و، بیش از دو دهه 

است که از امری هنری و سینمایی و طبقات خاص 
بیرون آم��ده و به امری رایج در می��ان عموم مردم 
تبدیل شده اس��ت. تا جایی که مد روز، پیش برنده 
این بازار است و هر روزه نیز بر تعداد مشتریان این 

بازار افزوده می شود. 
در این میان سالن های آرایش و مراقبت از زیبایی 
که پسوند مراقبت از زیبایی تنها دستمایه ای برای 
جذب مشتری بیشتر است، مکانی برای جمع شدن 
خانم ها و حتی آقایانی شده است که به دنبال تنوع 
می گردند. رنگ کردن مو گاه حت��ی بیش از دو تا 
س��ه بار در ماه اتفاق می افتد. سالن های آرایش گاه 
توسط افرادی اداره می شوند که تجربه الزم را ندارند 
و گاه حتی آموزش های الزم را نیز ندیده اند. به جز 
سالن های آرایش خانگی و زیرزمینی که هیچ گونه 
مجوزی هم برای انجام این کارها ندارند. در اکثر این 
آرایشگاه ها و سالن های زیبایی، معموال رنگ مو را به 

دور از چشم مشتری درست می کنند. 
نمونه های بی کیفیت وارداتی بیشترین مصرف 
را در این س��الن ها دارند. مطابق گفته های یکی از 
واردکننده ها، اغلب برندهایی که با نام ایرانی در بازار 
حضور دارند، تنها بسته بندی ایرانی دارند و معموال از 
مواد بی کیفیت خارجی و به ویژه چینی پر شده اند که 
به خاطر ارزان بودن، از فروش باالیی هم برخوردارند. 

لوازم آرایشی، سالمت بخش هم هستند
در ایران به لوازم آرایش��ی تنها به دید زیباکننده 
نگاه می شود و هیچ توجهی به این مسئله ندارند که 
این محصوالت می توانند جنبه سالمت بخشی هم 
داشته باشند. امیرعباس موسوی مقدم، کارشناس 
امور سالن های آرایشی به »فرصت امروز« می گوید: 
در ایران از لوازم بی کیفیت اس��تفاده می ش��ود که 
موجب وارد شدن آسیب هایی به پوست و مو می شود 
و تازه مردم به دنبال درم��ان می روند. در حالی که 
در کش��ورهای اروپایی با استفاده از لوازم باکیفیت 
و اصل، ب��ه نوعی از پوس��ت و موی خ��ود مراقبت 
می کنند. وی در ادامه اضافه می کند: نکته عجیب تر 
اینکه 80درصد از خانم های ایرانی، موی خود را در 
منزل رنگ می کنند. در حالی که این کار روش علمی 
دارد و پیامد این کارهای غیراصولی ناگوار است. این 
کارشناس همچنین به غیرحرفه ای بودن بسیاری از 
سالن داران ایرانی اشاره می کند و می افزاید: این کار 
نیاز به آموزش های آکادمیک دارد، بنابراین باید افراد 

مجرب و آموزش دیده به آن بپردازند. 

مصرف 20میلیون تیوب رنگ مو در ایران
آمارهای قابل توجهی در مورد میزان استفاده از 
رنگ مو در ایران وجود دارد؛ چه از نمونه های خارجی 
و چه از نمونه های داخلی. سیدمحمدرضا لواسانی فر، 
مدیرعامل شرکت پارس ساعی کیش، در گفت وگو 
با »فرصت امروز« می گوید: ساالنه و به طور متوسط 
بیش از 20میلیون تیوب رنگ موی ایرانی و بیش از 
6میلیون تیوب رنگ موی خارجی در ایران مصرف 
می شود. قیمت متوسط هر رنگ موی ایرانی 5هزار 
تومان است و هر رنگ موی خارجی به طور متوسط 
15هزار تومان قیمت گذاری شده است. این آمارهای 
قابل توجه حاکی از گردش مالی چندین میلیاردی 
این محصوالت است. این واردکننده همچنین در 
مورد بهترین کش��ورهای تولیدکننده محصوالت 
آرایش��ی می گوید: ایتالیا، آلمان، فرانسه و امریکا 

بزرگ ترین تولیدکنندگان لوازم آرایشی هستند. 

11 تا 90 سال؛ سن مصرف لوازم آرایشی در 
ایران

س��ن مص��رف ل��وازم آرایش��ی در ای��ران ت��ا 
دختربچه های 10ساله هم پایین آمده است. کودکان 
ایرانی تنها به خاطر دیده شدن و دنبال کردن رفتار 
گروه های همسان خود از این لوازم استفاده می کنند. 
ورودی هر پاساژی را که نگاه کنید، کارتن هایی پر 
از الك و رژ ل��ب و غیره می بینید ک��ه می توانید با 

قیمت های نازل یعنی تا هزار تومان هر کدام ش��ان 
را خریداری کنید. آس��یب های ناشی از استفاده از 
این لوازم تقلبی و غیراصل چند سال بعد گریبان گیر 
مردم می ش��ود. همچنین بیماری های پوس��تی و 
آسیب هایی که به مو و ناخن افراد وارد می شود، تنها 
هزینه های گزاف درمان را به نظام سالمت جامعه 
تحمیل می کند.  تبلیغات لوازم آرایشی در ایران با 
مشکالت زیادی مواجه است. محدودیت هایی در این 
زمینه وجود دارد که موجب می شود مثال رنگ مو و 
سایر لوازم ریز آرایشی را نتوان مثال بر بیلبوردهای 
سطح شهر نمایش داد. بسیاری از واردکنندگان و 
تولیدکنندگان از این مسئله به عنوان یک معضل یاد 
می کنند، زیرا فرصتی برای معرفی محصوالت خود و 
آموزش همگانی ندارند. این مسائل موجب شده مردم 
هم از کاالها و محصوالت باکیفیت و حتی بی کیفیت 
هیچ اطالعی نداشته باش��ند. همین امر راه  را برای 
افراد سودجو باز کرده  است، زیرا مارك ها و برندهای 
تقلبی را به جای برندهای اصل به مردم می فروشند. 
حتی بسیاری از برند های درجه دو و سه را در ایران 
با عنوان برند درجه یک جهانی به مردم  می فروشند. 

واردات قاچاق و برچسب شبنم
یکی از معضالتی که بعد از اعالم عمومی برچسب 
ش��بنم، گریبانگیر صنایع و به طور کلی بازار شده 
است، سوء اس��تفاده س��ودجویان از این امر است 
تا جایی که برچس��ب های این ط��رح را می توان از 
بازار خریداری ک��رد و روی کاالها ق��رار داد. حال 
در این میان معلوم نیس��ت تکلی��ف مردمی که به 
این ط��رح اطمین��ان کرده اند، چیس��ت؟! واردات 
غیرقانونی ل��وازم آرایش نیز به خاط��ر حجم کم و 
سبکی این محصوالت بسیار رایج است تا جایی که 
بازار پر شده از لوازم آرایشی که با قیمت های نازل 
به دست مشتری می رسند. مشتری ایرانی، به ویژه 
آنهایی که از طبقات متوس��ط جامعه هس��تند، به 
دلیل عدم آگاهی از عواقب استفاده از این برندها و 
کاالهای تقلبی و تنها به دلی��ل ارزان بودن، از آنها 
اس��تفاده می کند. در حقیقت بازار لوازم آرایشی، 
بازاری با گردش مالی چندین میلیاردی اس��ت که 
به راحتی در اختیار واردکننده هایی قرار گرفته که 
تنها به سود خود فکر می کنند و هیچ گونه تعهدی 
در مقابل سالمت مردم و آینده بهداشتی آنها ندارند.

گزارش »فرصت امروز« از بازار کتاب هایی که
 مدیران به هم هدیه می دهند

هدایای مدیرانه

پورشه سواری در خواب
سرویس خواب برای هر انس��انی در هر سنی که باشد، 
یکی از لوازم ضروری و تعیین کننده میزان انرژی هرفرد 
اس��ت. این امر به ویژه برای کودکان و ن��وزادان از اهمیت 
زیادی برخوردار اس��ت، زیرا بحث امین��ت جانی آنها هم 
در میان اس��ت و باید تختی برای آنها انتخ��اب کنید که 
آسیب جسمی برایش��ان نداشته باش��د. به همین دلیل 
هنگام خرید لوازم خواب مورد  نیاز ک��ودك باید به نکات 
ریز و درشت زیادی توجه کرد. از رنگ این وسایل گرفته 
تا ن��وع پارچه و حت��ی جنس بدن��ه تخت و س��ایر لوازم 

سرویس خواب در هنگام خرید باید مورد توجه باشند.
 بدن کودکان ب��ه دلیل حساس��یت هایی که به محیط 
اطراف دارد، معموال س��ریع تر از سایر سنین مورد اذیت و 
آزار قرار می گیرد، بنابراین اگر می خواهید میزان پولی را 
که می پردازید تا این وسایل را به اتاق کودك خود اضافه 

کنید، هدر نرود، به این نکات توجه کنید: 
صحنه های مربوط ب��ه ورود کودکان به فروش��گاه ها و 
نوع گرایش ش��ان به این وس��ایل آن قدر دیدنی است که 
می توان س��اعت ها به آن نگریس��ت، اما آماده کردن یک 
گزارش تنه��ا دی��دار از ب��ازار و صحبت با فروش��ندگان 
نیس��ت و باید وقت��ی هم برای نوش��تن آن ص��رف کرد. 
 بنابرای��ن به ای��ن گ��زارش از وس��ایل دنیای ک��ودکان

 می پردازیم. 

ام دی اف ها، گزینه های مناسب بازار
س��رویس خواب های تم��ام  ام دی اف ک��ودك در بازار 
که تخت��ی در ان��دازه 80 در 200 س��انتیمتر دارد، برای 
کودکان بین 6 تا 15 س��ال مناسب اس��ت. بدنه صاف و 
صیقلی این س��رویس ها کمترین آس��یب را ب��رای بدن 
کودکان به دنب��ال دارد و حت��ی بازیگوش ترین کودکان 
هم در این س��رویس های خواب نهای��ت آرامش را دارند، 
زیرا روکش این سرویس ها معموال از جنس PVC بوده 
که به صورت وکیوم سطح کلی تخت را می پوشاند. با این 
تکنولوژی لبه تخ��ت کامال پرس ش��ده و غیرقابل کنده 
شدن اس��ت. از این بابت هم خیال ش��ما راحت است که 
تخت کودك شما تا سال های سال می تواند زیبایی خود 

را حفظ کند و نیازی به تعمیرات نداشته باشد. 
ای��ن س��رویس ها همچنین به می��ز توالت نی��ز مجهز 
هستند و وسایل بهداش��تی کودك تان را می توانید روی 

آن قرار دهید. 
یک ع��دد پاتختی و یک عدد عس��لی جل��وی این میز 
نی��ز از دیگر ل��وازم کامل کننده این س��رویس هس��تند. 
کم��د دو در، کتابخانه، می��ز کامپیوتر و آین��ه و ویترین 
نی��ز می توانن��د کامل کننده اتاق کودك ش��ما باش��ند 
که البته هزین��ه ای که باید باب��ت آنها بپردازی��د جدا از 
 یک میلی��ون و 350هزار تومانی اس��ت ک��ه بابت تخت و 

میز توالت می پردازید. 

پورشه سواری در خواب
س��رویس های اتاق خواب کودکان امروزه از یک تخت 
س��اده فراتر رفته اس��ت. دیگر دوره دراز کش��یدن روی 
یک تخت ساده گذش��ته اس��ت. تولیدکنندگان حتی پا 
را از رنگارنگ ک��ردن تخت ها و لوازم ات��اق کودك فراتر 
نهاده اند و تخت های��ی با بدنه فایب��رگالس در طرح های 

اتومبیل های روز دنیا راهی بازار کرده اند.
 ای��ن تخت ه��ا به وی��ژه در کش��ورهایی مانن��د ایران 
طرف��داران زی��ادی دارد. مدل های��ی در طرح پورش��ه، 
کادی��الك، لیموزین، مرس��دس بنز، ب��ی ام دبلیو و غیره 
به راحتی رویاهای ک��ودکان را محق��ق می کنند. جالب 
اس��ت که اتومبیل ها را ه��م در رنگ ه��ای صورتی برای 
دختران و س��ورمه ای و آبی برای پس��ران تولید کرده اند. 
این دو رنگ را به عنوان رنگ های خ��اص کودکان دختر 
و پس��ر می شناس��ند و در واقع از قبل برای شما تصمیم 

هم گرفته اند. 
بدنه ضدخش و طراحی بس��یار زیب��ای این تخت های 
هیجان انگی��ز موجب ش��ده تا والدی��ن نیز پی��ه خرید 

چند میلیونی این تخت را به تن بمالند. 
س��رویس کام��ل ای��ن تخت ها ب��ا می��ز توال��ت، میز 
کامپیوت��ر، کمد، عس��لی و غیره تا ش��ش میلیون تومان 
هم می رس��د. به طور کل��ی قیمت این س��رویس ها بین 
2 میلی��ون و 500 هزار تومان تا ش��ش میلی��ون تومان 
اس��ت. بورس اصلی عرضه این محص��والت هم بازار مبل 
یافت آباد، ب��ازار دالوران و چند بازار بزرگ مبل فروش��ی 
در تهران اس��ت، اما نهایت طرح و رن��گ را می توانید در 
 این بازارها به وی��ژه در مراکز فروش مبل کودك یافت آباد 

پیدا کنید. 

 لزوم قرار گرفتن  گیاهان دارویی
 در سبد غذایی مدیران

مدیریت در هزینه و درمان یکی از موضوعات مهم و اساسی 
است که هر مدیر مجرب و با تدبیری باید به آن توجه داشته 
باش��د. با توجه به اینکه مدیران نقش موثری در هماهنگی 
وظایف شرکت دارند، به همین جهت باید بتوانند به صورت 
روزانه در مورد راه های درست پیش برنده، تصمیمات الزم را 
بگیرند. یکی از مواردی که نقش موثری در اخذ تصمیمات 
درست و مدبرانه از سوی مدیران دارد، مدیریت در سالمت فرد 
است، به همین جهت امروز می خواهیم راهکارهای مناسبی 
برای صرفه جویی و مدیریت در هزین��ه و درمان به مدیران 

محترم پیشنهاد دهیم. 
به طور حتم فش��ردگی کار باعث س��ردرگمی، اضطراب، 
استرس و خستگی شدید در مدیران می شود، به همین علت 
بهتر است روزانه به جای مصرف قرص های مسکن شیمیایی 
که عوارض ناشی از آنها عالوه بر بروز بیماری های گوارشی، 
باعث افزایش هزینه های درمان در سال های آتی می شود، از 
گیاهان دارویی استفاده کنند. مصرف گیاهان دارویی عالوه 
 بر تضمین سالمت روحی و جسمی باعث کاهش هزینه های 
درمان در سال های آتی می شود. به عنوان مثال اگر مدیری 
با درد شدید معده به علت استرس در کار دست و پنجه نرم 
می کند، می تواند به جای مصرف قرص های شیمیایی معده 
از عرق کاس��نی به منظور کاهش درد استفاده کند. در بازار 
انواعی از عرقیجات چون عرق نعناع، کاسنی، زیره، شاطره، 
بیدمشک، گل محمدی و. . . وجود دارد، به همین جهت مصرف 
این نوع عرقیجات در راس��تای تس��کین دردهای گوارش و 
اعصاب باعث آرامش و اخد تصمیمات درس��ت و مدبرانه از 

سوی مدیران می شود. 

خالصی از درد شدید دندان در کمتر از 10 ثانیه 
ممکن است مدیری در یک جلسه کاری مهم گریبانگیر درد 
شدید دندان شود و به علت نبود وقت کافی قادر به رفتن به 
دندانپزشک هم نباشد، در این راستا از سوی محققان ترکیبی 
از گیاهان دارویی ساخته شده که در کمتر از 10 ثانیه عالوه بر 
کاهش درد دندان، خاصیت ضدعفونی کنندگی هم دارند، به 
همین جهت بهتر است مدیران در زمان هایی که با درد دندان 
مواجه می شوند به جای مصرف قرص های مسکن شیمیایی 
که اثرات س��وء و نامطلوبی دارند، از این ن��وع گیاه دارویی با 

خاصیت درمانی مطلوب و مفید استفاده کنند. 

رهایی از بوی بد پا به مدت یک هفته
درحال حاضر از سوی محققان علم گیاهان دارویی ترکیبی 
از گل گندم به دست آمده که این ترکیب تا یک هفته بوی بدپا 
را در کفش از بین می برد. با توجه به اینکه مدیران س��اعات 
کاری زیادی کفش به پا دارند و پخش ب��و و رایحه خوش از 
ملزومات یک مدیر شاخص است به همین جهت مدیران با 
اس��تفاده از این ترکیب می توانند از شر بوی بد پا و کفش به 
مدت یک هفته خالصی پیدا کنند و در هر محیط و فضایی از 

کسب و کار بوی خوشی داشته باشند. 

کاهش قندخون بامصرف عرق برخی از خاشاک
برخی از مدیران ه��م با افزایش قندخ��ون به علت مصرف 
بیش از حد قند و شیرینی در راس��تای استرس و اضطراب در 
کار دست و پنجه نرم می کنند، این مدیران می توانند با استفاده 
از عرق برخی از خاشاك گیاهان دارویی که ترکیب ساختاری 
آن تحت عنوان کاهش قند خون در بازار موجود است، میزان 
قند خون خود را کنترل کنند. مدیران می توانند پس از پایان 
کارروزانه خود برای کاهش فش��ارهای عصبی و ایجاد آرامش 
روحی و جسمی از طعم دهنده های غذایی که ساخته شده از 
گیاهان دارویی هستند، استفاده کنند. به عنوان مثال اکنون در 
بازار طعم دهنده ای با طعم دود و جنگلی وجود دارد که شخص 
با مصرف این طعم دهنده غذایی احساس استفاده از این طعم 

در جنگل را می کند. 

کاالی مدیران راهنمای خرید
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سوگند چاوشی

شهرزاد پالسعیدی

قیمتجنسکاال

نوع جلد گالینگور و قاب کتاب آثارجدید استاد فرشچیان
170 هزار تومانکشویی

نوع جلد گالینگور و قاب کتاب آثار مینیاتور استاد فرشچیان
550 هزار تومانکشویی

نوع جلد چرم و قاب کتاب آثار مینیاتور استاد فرشچیان
یک میلیون و 700 هزار تومانچوبی بازشو

نوع جلد گالینگور و قاب کتاب نفیس ایران گهواره تمدن
150 هزار تومانکشویی

نوع جلد گالینگور و قاب کتاب نفیس سخنان حضرت علی)ع(
70 هزار تومانکشویی

گزارش »فرصت امروز« از بازار پیدا و پنهان آرایش

لوازم آرایشی، اسباب سود میلیاردی
تهمینه سهرابی



11 مدیریت سرمایه گذاری

از ابتدای سال 2000 میالدی 
كرواس��ی به عن��وان یك��ی از 
روبه  اقتصادهای  س��ریع ترین 
رش��د اروپای مركزی در میان 
س��رمایه گذاران شناخته شده 
ك��ه همی��ن موض��وع باع��ث 
افزایش تقاضای سرمایه گذاری 
در این بخش از دهكده جهانی 
بوده و هرس��اله س��رمایه های 
بیش��تری از گوش��ه و كن��ار 
جه��ان به این س��مت جریان 

پیدا می كند. 
میزان  گزارش ه��ا،  براس��اس 
س��رمایه گذاری های خارج��ی 
در كرواس��ی در س��ال 2013 
می��الدی 10/9 درصد افزایش 
یافت��ه ك��ه بیش��ترین میزان 
قاره  از  س��رمایه گذاری ها  این 
س��بز با 25/2  درصد و حدود 
امری��كای  از  17/5 درص��د 
التین ص��ورت گرفته و مابقی 
از اس��ترالیا و دیگر كش��ورها 
تقاض��ا ش��ده اس��ت. گزارش 
بان��ک مرك��زی كرواس��ی در 
این زمین��ه می گوی��د: دولت 
با اتخاذ سیاس��ت های كارآمد 
در زمینه س��رمایه گذاری های 
خارج��ی توانس��ته ط��ی این 
مدت حدود 759 میلیارد دالر 
به  را  س��رمایه گذاری خارجی 

كشور جذب كند. 
ای��ن درحالی اس��ت كه عمده 
س��رمایه گذاران در این كشور 
از ایتالی��ا و آلم��ان ب��ه ای��ن 
اق��دام  و  مهاج��رت  منطق��ه 
كرده اند،  س��رمایه گذاری  ب��ه 
درحال��ی كه ت��ا قب��ل از این 
تاریخ، كرواسی هرگز جذابیتی 
و  نداشته  برای سرمایه گذاران 
مناس��ب  منطق��ه  به عن��وان 
آرام  ب��رای  س��رمایه گذاری 
سرگردان  سرمایه های  گرفتن 

نبوده است. 
دولت كرواس��ی ب��ا درك این 
اس��تقبال  البت��ه  و  موض��وع 
س��رمایه گذاران  از  گس��ترده 
و آنهای��ی ك��ه ب��رای ورود به 
اقتصاد رو به رونق این كش��ور 
با  كرده ان��د  آمادگ��ی  اع��الم 
س��رعت هرچه تمام ت��ر اقدام 
به اصالح ساختارهای قدیمی 
اقتصاد و وض��ع قوانین به روز 
و متناس��ب با درخواست های 

سرمایه گذاری كرده است. 
براس��اس گزارش ارائه ش��ده 
از س��وی دولت، نخس��تین و 
اساس��ی ترین تصمی��م دولت 
ب��رای ایج��اد ش��رایط حضور 
داخل  به  سرمایه های خارجی 
مرزه��ای كرواس��ی، واگذاری 
بی��ش از 90 درص��د تج��ارت 
كش��ور ب��ه بخش خصوصی و 
ایجاد بس��تری مناس��ب برای 
رقابت س��الم می��ان آنها بوده 

است.  
اقت����ص��ادی  مس�����ئوالن 
قدرتمن��د  كرواس��ی حض��ور 
بخش خصوص��ی و البته ایجاد 
فضای س��الم رقاب��ت در این 
بخش را عاملی برای توس��عه 
اقتصاد این كش��ور می دانند و 
اعالم كرده اند ب��ه جای اینكه 
دول��ت وق��ت خ��ود را صرف 
نظ��ارت ب��ر ام��ور اقتص��ادی 
ب��رای رونق اقتصاد انرژی كند 
بای��د قوانی��ن اقتص��اد آزاد را 
مهی��ا كند تا تج��ارت آزاد در 
بخش خصوصی ایجاد ش��ود و 
خود به خود رون��ق به ارمغان 

خواهد آمد. 

سرمایه گذاری در 
بخش های مختلف اقتصاد 

کرواسی 
براس��اس آم��ار ارائه ش��ده از 
س��وی دولت كرواس��ی حدود 
60 درص��د از تولی��د ناخالص 
این كش��ور مرب��وط به بخش 
خدم��ات اس��ت ك��ه در این 
بخ��ش صنع��ت گردش��گری 
به عنوان عاملی مهم و درآمدزا 
ب��ا باالترین آمار اش��تغالزایی 
طی یک دهه گذشته از سوی 
دولت اعالم و به عنوان صنعتی 
حیات��ی ب��ه آن توجه ش��ده 
اس��ت. این درحالی اس��ت كه 
با وجود این اهمیت هم اكنون 
بخش  كوچک ترین  به عن��وان 
س��رمایه گذاری خارجی از آن 

یاد شده است. 
از س��وی دیگ��ر همان طور كه 
مشخص شده بیشترین میزان 
سرمایه گذاری  به  عالقه مندی 
از سوی اروپاییان بوده و ترتیب 
سرمایه گذاری ها در این كشور 
این گون��ه اعالم ش��ده اس��ت: 
به عنوان  ایتالیای��ی  بانک های 
س��رمایه گذاران  عمده تری��ن 
بانك��داری خصوصی  نظام  در 
كرواس��ی در كن��ار آلمان ها و 
اتریش��ی ها كه س��هم كمتری 
از نظ��ام بانك��ی كرواس��ی را 
داده اند،  اختص��اص  به خ��ود 
دیگر  ام��ا  فعالی��ت می كنند، 
بخش ه��ای تجاری كرواس��ی 
ك��ه از س��وی خارجی ها مورد 
توج��ه ب��رای س��رمایه گذاری 
ق��رار گرفت��ه تولید س��یمان، 
تولی��د دارو، بخش انرژی و در 
وزارت  است.  ارتباطات  نهایت 
براس��اس  خارج��ه كرواس��ی 
مدارك و اس��نادی ك��ه برای 
خارجی ه��ا  س��رمایه گذاری 
ط��ی یک دهه گذش��ته صادر 
كرده، عم��ده افراد متقاضی از 
كش��ورهای دیگر را به ترتیب 
آلمان، اتری��ش، هلند، ایتالیا، 
اس��لوونی و مجارس��تان اعالم 

كرده است. 
ام��ا به ط��ور كل��ی براس��اس 
اظهارنظر كارشناسان اقتصادی 
و البته دست اندركاران، دودوتا 
با  اقتص��اد جهانی  چهارت��ای 
توج��ه به رونق و ترقی جایگاه 
اقتصادی این كش��ور در اروپا 

به  دسترس��ی هایش  البت��ه  و 
دیگر مناط��ق جهان از طریق 
ه��وا، رودخان��ه و زمین، هنوز 
ب��رای  بخش ه��ای عم��ده ای 
كرواس��ی  در  س��رمایه گذاری 
دی��د  از  ك��ه  دارد  وج��ود 
س��رمایه گذاران خارج مانده و 

به آن توجهی نشده است. 
این گروه با اش��اره به توس��عه 
اقتص��ادی  زیرس��اخت های 
پتانس��یل های  این  معتقدن��د 
كرواس��ی  در  س��رمایه گذاری 
عبارتند از: پروژه های زیربنایی در 
خطوط راه آهن، جاده ها، برق، 
نف��ت و گاز، مخاب��رات،  آب، 
كشتی س��ازی،  گردش��گری، 
بهداش��تی،  مراقبت ه��ای 
تجهی��زات پزش��كی، كاالهای 
مصرفی و مصالح س��اختمانی 

مثل سیمان. 

راه اندازی کسب و کار 
در کرواسی 

با توجه به سیاست های جذب 
س��رمایه های خارجی از سوی 
متخصصان  كرواس��ی  دول��ت 
و  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
یكی  معتقدن��د  كارشناس��ان 
از كش��ورهایی كه به سادگی 
ب��ه  اق��دام  آن  در  می ت��وان 
سرمایه گذاری یا توسعه كسب 
و كار خ��ود كرد این منطقه از 
دنیاست چون خبری از قوانین 
دست و پاگیر یا كاغذبازی های 
معروف در دیگ��ر نقاط جهان 
نیس��ت و دولت و البته مردم 
این كشور با آغوش باز حضور 
سرمایه گذاران را گرامی داشته 
و امكانات دراختیارش��ان قرار 
می دهن��د. بنابراین همان گونه 
كه یک س��رمایه گذار اهل این 

كش��ور اقدام به ثبت شركت و 
شروع كسب وكار خود می كند 
شما به عنوان یک فرد خارجی 
س��رمایه گذاری  می توانید  نیز 
كنی��د. البته فرام��وش نكنید 
امتیازات��ی برای ش��ما تدارك 
دیده ش��ده ك��ه ب��رای خود 

كروات ها موجود نیست. 
به عنوان مثال در برخی موارد 
برای شما تضمین هایی  دولت 
درنظ��ر گرفت��ه ك��ه می تواند 
مش��وقی برای ادامه راه باشد. 
البت��ه این انتهای كار نیس��ت 
چ��ون درص��ورت انص��راف از 
س��رمایه گذاری در این منطقه 
ش��ما می توانید به س��ادگی از 
طریق مجاری قانونی اقدام به 
خارج كردن س��رمایه خود از 
این كش��ور كنید. این نكته ای 
اس��ت كه اكثر سرمایه گذاران 
خارج��ی در دیگر نقاط جهان 
نگ��ران آن هس��تند چون در 
برای  تصمیم گی��ری  ص��ورت 
برخی  خ��روج س��رمایه ها در 
محدودیت هایی  جه��ان  نقاط 
وجود دارد ك��ه خبری از آنها 

در كرواسی نیست. 

 نظام مالیاتی کرواسی
در سرمایه گذاری خارجی

اكثر  می دانید  ك��ه  همان طور 
نگرانی سرمایه گذاران خارجی 
بح��ث نظ��ام مالیات��ی محل 
موردنظرش��ان اس��ت. چ��ون 
و  اقتصاد  دودوت��ای  معم��وال 
در  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
این میان یعن��ی اداره مالیات 
همیشه چهارتا نیست و باعث 
نگرانی و دردس��رهایی بزرگ 
می��ان س��رمایه گذاران ش��ده 

است. 
وزارت اقتصاد كرواسی با توجه 
بلند مدت خود  برنامه ریزی  به 
ب��رای جلب نظر س��رمایه های 
هرآنچه  ك��رده  اعالم  خارجی 
در ت��وان دارد ب��رای كاه��ش 
مالیات سرمایه گذاران خارجی 
به كار خواهد گرفت تا آنها به 
س��رمایه گذاری بیشتر در این 
منطقه از جهان تشویق شوند. 
این وزارتخان��ه در اطالعیه ای 
س��ال  ابت��دای  در  ك��ه 
2013 میالدی منتش��ر كرده، 
می افزاید: ما سرمایه گذاری های 

خارج��ی را ب��ه س��ه بخ��ش 
كوچ��ک، متوس��ط و ب��زرگ 
تقس��یم بندی كرده ایم كه در 
یا  بزرگ  س��رمایه گذاری های 
مگاس��رمایه گذاری ها  هم��ان 
متفاوتی  سیاس��ت های  كامال 
خواهی��م داش��ت، ام��ا درباره 
دو بخش دیگر كه بیش��ترین 
تقاضا ها صورت می گیرد طبق 
ج��دول پایین صفح��ه، نظام 
مالیاتی با این مش��وق ها عمل 

خواهد كرد. 
این درحالی اس��ت كه حداقل 
س��رمایه گذاری از س��وی این 
وزارتخان��ه 50 هزار یورو برای 
ش��ركت های كوچ��ک و برای 
شركت های متوسط 150 هزار 
یورو درنظر گرفته شده است و 
واردات تجهیزات مورد نیاز این 
س��رمایه گذاری ها ب��ا عوارض 
گمرك��ی صفر درص��د صورت 

خواهد گرفت. 
از دیگر امتیازات موجود برای 
س��رمایه گذاری در این كشور 
بح��ث نظ��ام مالیات��ی ب��رای 
س��رمایه گذاری های خارج��ی 
اس��ت كه دولت با راهكارهای 
قانون��ی س��عی ك��رده ب��رای 
خارجی ه��ا كمتری��ن می��زان 
مالی��ات را درنظر بگیرد و آنها 
را به س��رمایه گذاری تش��ویق 
كند. به عن��وان مثال در برخی 
مناط��ق برای س��رمایه گذاری 
مالیات ه��ا  گردش��گری،  در 
صفر درصد درنظر گرفته شده 

است. 

سرمایه گذاری در 
گردشگری بهترین 

پیشنهاد ما
محیط زیس��ت بك��ر و می��راث 
فرهنگ��ی و تاریخ��ی متع��دد 
منحصربفرد  امتیازات  به عنوان 
این كش��ور در قاره س��بز است 
كه ب��ه توصی��ه كارشناس��ان 
می تواند برای اجرای پروژه های 
مورد  خارجی  س��رمایه گذاری 
اس��تفاده ق��رار گی��رد. وزارت 
اقتص��اد این كش��ور در یكی از 
برنامه های تش��ویقی خود برای 
س��رمایه گذاران اع��الم ك��رده 
گردش��گری  در  جاذبه های��ی 
كرواس��ی نهفت��ه ك��ه ممكن 
است تاكنون به گوش شما هم 
نرسیده باشد. در این برنامه به 
سواحل، جنگل ها و كوهستان 
اصلی ترین  به عنوان  كرواس��ی 
س��رمایه های گردشگری اشاره 
ش��ده كه س��رمایه گذاران این 
بخش می توانند برای اس��تفاده 
از آنها امكانات مناسبی از دولت 
گرفت��ه و اق��دام ب��ه راه اندازی 

كسب و كار خود كنند.
 در ای��ن زمین��ه بانک مركزی 
كرواس��ی اعالم كرده طی نیمه 
اول س��ال 2013 میالدی این 
كش��ور از صنعت گردش��گری 
درآمدی معادل 2077 میلیارد 
دالر داش��ته ك��ه 5/7 درص��د 
نس��بت به س��ال گذش��ته در 
همی��ن صنعت افزایش نش��ان 

داده است. 
براس��اس همین گزارش، این 
حج��م از درآم��د در صنع��ت 
9/9 درصد  درواقع  گردشگری 
ناخالص كرواس��ی  از درآم��د 
را به خ��ود اختصاص داده كه 
براساس ش��واهد و آمارها طی 
سال های بعد رش��دی معادل 
6 درص��د را در س��ال ش��امل 

می شود. 
investor منبع: ماهنامه

فرصت های سرمایه گذاری در کرواسی

خبری از قوانین دست و پاگیر نیست

موفقیت در سایه برنامه ریزی

با کاهش رونق طال پیش بینی می شود 
بازار الماس؛ مقصد جدید 
سرمایه گذاری سود آور 

س��رمایه گذاران همواره به دنب��ال مكانی امن و بازاری 
مطمئن جهت سرمایه گذاری و حفظ ارزش دارایی های 
خود هس��تند، از این رو نوس��انات یک ب��ازار و انتظار 
روند كاهش��ی از آینده بازار می تواند سرمایه گذاران را 
در جهت خروج سرمایه های ش��ان از بازار تحریک كند. 
ب��ازار طال همواره یكی از گزینه ه��ای مطمئن افراد در 
جهت حفظ ارزش دارایی های شان است به خصوص در 
شرایط تورمی كه تجربه سال های گذشته اقتصاد ایران 
و افزایش ناگهانی قیمت طال به دنبال افزایش تقاضای 
این فلز زرد، خود به روش��نی این امر را تایید می كند. 
در شرایطی كه بازار جهانی طال اوضاع مساعدی ندارد 
خبر آنالین در گزارش��ی تحلیل��ی بازار الماس را هدف 
آینده سرمایه گذاری مطرح كرده است. در این گزارش 
ابتدا به تحلیل عوامل مختلف در روند كاهشی بازار طال 
پرداخته شده و س��پس از بازار الماس به عنوان بازاری 

سود آور طی پنج سال گذشته یاد شده است.
ب��ه گزارش خبرآنالی��ن، طال در هفته ای كه گذش��ت 
همچنان س��یر نزولی داش��ت. س��خنرانی رییس بانک 
مرك��زی امری��كا ك��ه در آن از كاه��ش حمایت بانک 
مرك��زی امریكا از بازارها س��خن به می��ان آورده بود، 
همچن��ان در ح��ال تاثیرگذاری بر قیمت هاس��ت. این 
در حالی اس��ت كه افزایش ارزش دالر در ماه های اخیر 
فشار زیادی را بر قیمت طال وارد كرده و بهبود شرایط 
اقتصادی امری��كا گمانه زنی ها در خصوص افزایش نرخ 

بهره را بیشتر كرده است. 
از همین رو كارشناس��ان می گویند س��ال آینده شاید 
سال اقبال طال باشد تا شاید كمی در آن شاهد افزایش 
قیم��ت این فلز گرانبها باش��یم. طال هفته گذش��ته با 
كاه��ش0/91 درصدی ب��ه 1205/52 دالر در هر انس 
رس��ید كه در مقایسه با یک ماه اخیر 5/47 درصد، سه 
ماه اخیر 7/48 درصد و ش��ش م��اه اخیر 5/96 درصد 

كاهش قیمت داشته است. 
كارشناس��ان بر این باورند كه رشد اقتصادی اروپا تاثیر 

زیادی بر قیمت طال خواهد داش��ت. از همین رو است 
كه توجه س��رمایه گذاران بیشتر روی فشارهای تورمی 
ناش��ی از تزری��ق نقدینگی به سیس��تم بانكی كه طی 
ماه های اخیر از س��وی بانک های مركزی انجام ش��ده، 
معطوف ش��ده است. گفتنی اس��ت بانک مركزی چین 
هفته گذش��ته 81 میلی��ارد دالر امریكا ب��ه پنج بانک 
بزرگ و اصلی كش��ور تزریق كرد و بانک مركزی اروپا 
نیز سیاس��ت جدیدی را برای اعط��ای وام ارزان قیمت 

مدنظر دارد. 
برگزاری نشس��ت بانک مركزی اروپا در روز پنج شنبه 
نی��ز تاثیر زیادی ب��ر روند ارزش ی��ورو در برابر دالر و 
قیمت جهانی طال خواهد داش��ت و از همین رو اس��ت 
كه بسیاری منتظرند تا ببینند اروپا برای افزایش رشد 

اقتصادی چه راهكار تازه ای را در آستین دارد. 
عوامل دیگری نیز طی هفته گذشته بر نوسانات قیمت 
طال تاثیر داشته اند؛ تنش های سیاسی هنگ كنگ تاثیر 
زیادی بر افت ش��اخص س��هام آس��یا و افزایش جزئی 
قیم��ت ط��ال در روزهای اخیر داش��ته اس��ت. كاهش 
میزان تقاضا در خاورمیانه متاثر از بحران های سیاس��ی 
و نظامی نیز می تواند همچنان بازار طال را تحت الشعاع 

قرار دهد. 
گفته می ش��ود تقاضا برای س��رمایه گذاری در طال، در 
س��ه ماه اول سال 2014 به میزان 50 درصد در سطح 
جهان كاه��ش یافته كه بخش قاب��ل توجهی از آن به 
دلیل كاهش تقاضا از سوی دو مصرف كننده بزرگ طال 
یعنی چین و هند بوده اس��ت. با این حال كارشناسان 
پیش بینی می كنند با تداوم سیاست خرید اوراق قرضه 
بانک ها از س��وی اقتصادهای نوظه��ور و افزایش تولید 

طال سال 2015 سال اقبال طال باشد. 
جالب است بدانید كه در مقابل روند نزولی قیمت طال، 
الماس روزهای درخش��انی را پیش رو داش��ته و دارد. 
قیمت این س��نگ گرانبها طی پنج سال اخیر به میزان 
75درص��د افزایش یافته اس��ت، به گون��ه ای كه برخی 
كارشناس��ان به آن »دوس��ت خوب س��رمایه گذاران« 
لق��ب داده ان��د. ب��ا كاه��ش اقب��ال ط��ال بس��یاری از 
س��رمایه گذاران به س��مت الماس رفته ان��د كه همین 
مس��ئله اقبال این سنگ درخشان و فعالیت معادن آن 
را افزایش داده اس��ت؛ ثروتی طبیعی كه برخالف طال 
 و س��ایر س��نگ های قیمتی در بازارهای جهانی مبادله 

گسترده نمی شود. 
فیلی��پ ماندوكا، مدیر ش��ركت بریتانیای��ی »تیتانیوم 
كپیتال« درباره اقبال الماس می گوید: به ش��دت درباره 
 آین��ده الماس خوش بین هس��تم. مان��دوكا كه نزدیک 
2/7 میلیون پوند انگلیس برای به دست آوردن 29درصد 
الماس ه��ای ش��ركت پاراگون دیاموند س��رمایه گذاری 
كرده، درباره الماس می گوید: سناریوهای اقتصادی هر 
چه باشد و بانک های مركزی سیاست تزریق نقدینگی 
را دنبال بكنند یا نكنند، اقبال الماس همان اس��ت كه 

بوده و خواهد بود. 
گفتنی اس��ت قیم��ت الماس در طول پنج س��ال اخیر 
75درصد و در طول یک س��ال اخیر 14درصد افزایش 
یافته كه در این میان امریكایی ها بزرگ ترین خریداران 
س��نگ درخش��ان بوده اند. در رتبه ه��ای بعدی باز هم 
چینی ها و هندی ها قرار دارند. كارشناس��ان می گویند 
عطش چینی ها و هندی ها برای خرید الماس همچنان 
رو به افزایش اس��ت و س��االنه با 11 میلیون ازدواج در 
چین و 10 میلی��ون ازدواج در هند، خرید جواهرآالت 
الماس��ی طی س��ال های اخی��ر بین 20 ت��ا 30 درصد 

افزایش یافته است. 

از امتیازات موجود 
برای سرمایه گذاری 
در کشور کرواسی 

بحث نظام 
مالیاتی برای 

سرمایه گذاری های 
خارجی است که 

دولت با راهكارهای 
قانونی سعی کرده 

برای خارجی ها 
کمترین میزان مالیات 

را درنظر بگیرد

گزارش

سرمایه گذاری یا استخدام؟ 

کالف اول: 
می شناسم  را  خیلی ها 
داش��تن  وج��ود  ب��ا  كه 
تخص��ص و مه��ارت، به 
می گردن��د  كار  دنب��ال 
و ه��ر روز دس��ت از پ��ا 
درازتر ب��ه هیچ نتیجه ای 
نمی رس��ند. خودمانی��م! آیا تا به حال این س��وال را از 
خودتان پرس��یده اید كه چرا همیشه باید كسی وجود 
داشته باشد كه شغلی را پایه گذاری كند تا شما راحت 
و آس��وده در آن مكان اس��تخدام شوید؟ مگر همه  چیز 
در اس��تخدام خالصه می شود؟ پس سرمایه گذارانی كه 
از هی��چ ش��روع كرده اند و اكنون به نقط��ه كارآفرینی 
رس��یده اند، چه برتری نسبت به شما دارند؟ به احتمال 
قوی اكثر شما با خود می گویید كه آنها سرمایه شان را 
به ارث برده اند یا پول باد آورده داشته اند، اما باور كنید 
قسمت اعظم كسانی كه به چنین مرحله ای رسیده اند، 
از هوش و خالقیت خود اس��تفاده كرده اند نه پول های 

بادآورده! 
به عنوان مث��ال، مطمئنم بس��یاری از افرادی كه در 
حال خواندن این س��تون هستند، مهارت های منحصر 
به فردی دارند كه می توانند از راه آموزش آنها كس��ب 
درآمد كنند، اما چرا این اتفاق نمی افتد؟ معلوم نیست. 
اگر ش��ما زبان انگلیس��ی بلدی��د، روی تراك��ت تبلیغ 
آموزش زبان در من��زل را چاپ و در محله های اطراف 
پخش كنید. یا اگر س��از می نوازید، می توانید شاگردان 
زیادی را تربیت كنید و در مقابل از آنها شهریه بگیرید. 
آیا به نظر شما این مهارت ها سرمایه نیستند؟ پس چرا 

روی آنها سرمایه گذاری نمی كنید؟! 

کالف دوم: 
ط��رح جام��ع س��اخت 
س��اختمان مركزی پارك 
عل��م و فناوری خراس��ان 
دی��روز  صب��ح  ش��مالی 

كلنگ زنی شد. 
ریی��س پ��ارك عل��م و 
فناوری خراسان ش��مالی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار 
كرده باید مجموعه س��تاد مركزی پارك علم و فناوری 

استان طی سه سال به بهره برداری برسد. 
وی گفته: در این س��اختمان فضاهایی همانند ستاد 
مركزی، آزمایشگاه، كارگاه، سالن آمفی تئاتر، نمازخانه 
و مس��جد با معماری ایرانی- اس��المی پیش بینی شده 
اس��ت. اما نكته ای كه بیش��تر به درد س��رمایه گذاران 
می خ��ورد در ای��ن بن��د نهفته اس��ت، زیرا ای��ن مقام 
مس��ئول با بیان اینكه برای احداث س��اختمان مركزی 
پارك علم و فناوری در اس��تان 85 میلیارد ریال اعتبار 
برآورد ش��ده، اعالم كرده تاكنون 30 میلیارد ریال آن 

تخصیص یافته است. 
بنابرای��ن طبق گفت��ه رییس پارك عل��م و فناوری 
خراسان شمالی، اتمام این پروژه حداقل به 55میلیارد 
ری��ال دیگر احتی��اج دارد. ش��اید ای��ن بتواند فرصت 
مناس��بی برای سرمایه گذاران باش��د تا در تكمیل این 
طرح ورود كنند و در س��ود نهایی آن سهیم باشند، اما 

دقت كنید كه حداقل سه سال خواب سرمایه دارید! 

سرنخ

نقطه شروع 
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 مشوق های
مالیاتی دوره قرارداد تعداد شغل ایجاد شده میزان سرمایه گذاری

10درصد 10 سال
 3 تا 5 نفر برای

شركت های كوچک كمتر از یک میلیون یورو

5درصد 10سال 10 نفر
 یک تا 3میلیون یورو

سرمایه گذاری

صفر درصد 10سال 15نفر باالتر از 3میلیون

چقدر به دنبال تحقق ایده های خود 
هستید؟

تقریبا همه افراد ایده هایی را برای شروع یک سرمایه گذاری 
موفق در ذهن دارند یا الاقل به آن فكر می كنند و حتما در 
مواجهه با دیگران آن را پیشنهاد می دهند، اما معموال كمتر 
كسی به دنبال عملی كردن ایده هایش دست به كار می شود. 
شاید به این دلیل است كه در نگاه اول این ایده ها غیر واقعی 
و رؤیا پردازانه به نظر می آیند، مثل ایده تجارت الكترونیک یا 
خیلی از ایده های دیگر كه در سال های دور دست نیافتنی به 
نظر می رسید، اما امروزه این ایده ها تحقق یافته و ما به  راحتی 
در زندگی روزمره از آنها استفاده می كنیم و حتما بسیاری از 
ایده هایی كه در ذهن ماست در آینده رنگ واقعیت به خود 
می گیرد. هفته گذشته به دعوت یكی از دوستان در جلسه ای 
حاضر شدم كه برایم بسیار جذاب بود. با وجود اینكه برنامه 
به صورت یک جلسه دورهمی و كامال غیر رسمی اداره می شد، 
هر یک از افراد در مكالمات گروهی دو یا چند نفره خودشان 
در رابطه با ایده های جدید و اوضاع كسب و كاری خود صحبت 
می كردند. در تمامی افراد حاضر در جلسه یک نقطه مشترك 
به خوبی بارز و آشكار بود و آن اینكه »همه به دنبال ایده های 
نو و یافتن راهی برای شروع یا تكمیل فعالیت كسب و كاری 
خود و در نهایت توسعه تجارت الكترونیک بودند«. با وجود 
اینكه تمام افراد حاضر در جلسه در فضای تجارت الكترونیک 
یا حوزه ICT فعال بودند، اما می توان این موضوع را به سایر 
حوزه ه��ا تعمیم داد و از فضای همفك��ری و كار جمعی در 
جامعه بهره برد. در دل این ماجرا دو نكته بسیار مهم نهفته 
است؛ نكته اول اینكه برای عملی كردن ایده های كسب و كاری 
كه در ذهن دارید از كجا ش��روع كنید. در گام اول می توانید 
از دوستان و افرادی كه می شناسید كار را آغاز و سعی كنید 
افراد را با تخصص های گوناگون در كنار هم جمع كنید و با 
برگزاری جلسات هفتگی به بحث و تبادل نظر درباره ایده هایی 
كه در ذهن دارید و چگونگی عملی كردن این ایده ها بپردازید 
و كار را ب��ه پیش ببری��د. البته این تنها یک راه حل از میان 
انواع راه های مختلف است. نكته دوم و حلقه مفقوده داستان 
نبود فضایی اس��ت كه بتوان از طریق آن ایده های خالقانه و 
جدید را به سرمایه گذاران متصل كرد. اینكه چطور می توان 
صاحبان سرمایه را به صاحبنظران و ایده پردازان متصل كرد 

بماند برای فرصتی دیگر. 

آگاهی از رازه��ای موفقیت یا 
همیش��ه  دیگران  عدم موفقی��ت 
س��ودمند اس��ت و می توان��د از 
جه��ات مختل��ف حائ��ز اهمیت 
باش��د. یک فایده مهم این است 
كه با اس��تفاده از تجربیات موفق 
دیگران می توان راه رس��یدن به 
پی��روزی را س��ریع تر پیمود هر 
س��رمایه گذاری و كس��ب وكاری 
هم��واره ب��ا چالش های��ی مواجه 
اس��ت. نكته مهم اینجاس��ت كه 
با برنامه ریزی و مدیریت صحیح 
بت��وان از ای��ن دش��واری ها ب��ه 
س��المت عبور كرد. چندی پیش 
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گفت وگوی��ی را با مهناز 
غف��اری مدی��ر گال��ری 
و   bun decoratin
تولید كننده  نخس��تین 
ط��رح  صنایع دس��تی 
اروپای��ی در ایران انجام 
دادی��م كه در آن غفاری 
با اش��اره به اهداف خود 
در توس��عه و گس��ترش 

كارش از افتت��اح چن��د ش��عبه 
جدید تا پایان س��ال خب��ر داد. 
ش��نبه گذشته نخس��تین شعبه 
 bun decoration فروشگاهی

در منطقه گیش��ا افتتاح شد كه 
با اس��تقبال بسیار خوبی از سوی 
عالقه مندان مواجه شد. غفاری با 
اش��اره به برآورده شدن انتظارات 

افتتاحی��ه  اول  روز  در 
گف��ت: طب��ق برنامه بنا 
داشتیم تا پایان سال دو 
فروشگاهی  یا سه شعبه 
bun  ب��رای مجموع��ه

ك��ه  كنی��م   راه ان��دازی 
ب��ه لطف خ��دا موفق به 
راه اندازی نخستین شعبه 
در نیم��ه اول مه��ر ماه 

شدیم. 
وی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه 
برنامه ه��ای آت��ی خ��ود ب��رای 
موفقیت در كار افزود: مهم ترین 
عامل برای پیش��رفت و موفقیت 

برنامه ری��زی و داش��تن  در كار 
اهداف مش��خص اس��ت  و البته 
تالش��ی كه باید در راه رس��یدن 
به این اه��داف ص��ورت پذیرد. 
ب��رای ارتب��اط ب��ا ای��ن مدی��ر 
ب��ه س��ایت  موف��ق می توانی��د 
w w w . b u n d e c o r a t i o n .

com  مراجع��ه كنی��د. الزم ب��ه 
ذكر اس��ت ش��ما هم می توانید 
تجربیات واقعی خود را به آدرس 
 forsat.tajrobe@gmail.com
بفرس��تید ت��ا با ن��ام خودتان به 
خاطرات  منتظ��ر  برس��د.  چاپ 

سرمایه گذاری شما هستیم. 

تجربیات واقعی

عباس نعیم امینی
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 انتخاب لباس کاالی خود را 
جدی بگیرید 

س��عدی می فرماید »تن آدمی ش��ریف است به جان 
آدمیت/ نه همین لباس زیباست نشان آدمیت«

اما من می خواهم از این بیت زیبا حس��ن استفاده را 
داشته باشم و با اندکی تغییر آن را طوری دیگر بخوانم 
و معنا کنم »نه؛ همین لباس زیباس��ت نشان آدمیت« 
ش��اید در ظاهر ش��عر چندان تفاوتی ب��ه وجود نیامده 

باشد، اما باید بگویم معنا دگرگون شده است. 
حال ش��اید از خود بپرس��ید این ش��عر چه ربطی به 
مدیریت بازاریاب��ی و تبلیغات دارد و اصال چرا من این 

شعر را دست مایه ای برای نوشتن قرار دادم؟ 
راس��تش این ش��عر در تبلیغات بی معناست، چرا که 
وظیفه تبلیغ پوش��اندن لباس زیبا به کاالست تا خوب 
دیده شود. برای یک مدیر تبلیغات مهم ترین هدف این 
است که کاالیی را که در اختیار دارد، به زیباترین نحو 

به نمایش بگذارد. 
بگذاری��د یک مثال بزنم؛ همان ط��ور که می دانید ما 
دومین یا س��ومین کش��ور تولیدکننده خرم��ا در دنیا 
هس��تیم؛ در تولید زعفران هم همی��ن وضع را داریم، 
ام��ا گم��ان می کنید چقدر زعف��ران دنیا را ب��ه نام ما 

می شناسند؟ 
این همان لباس��ی اس��ت ک��ه ما نمی توانی��م به تن 
محصول خود کنیم و در فروشگاه ها به نمایش بگذاریم. 
بد نیس��ت بدانید ک��ه در تمام دنیا زعف��ران را به نام 
اسپانیا می شناسند و چه بسا ما این گیاه ارزشمند را در 
گونی های بزرگ می ریزیم و به اسپانیا صادر می کنیم و 
آنها با بس��ته بندی بسیار زیبا آن را با چند برابر قیمت 
به فروش می رس��انند و از همه مهم تر اینکه در گوشه 
بسته بندی هم نوش��ته می شود ساخت اسپانیا. بی ربط 
نیس��ت بگوییم که این بال س��ر خیلی از محصوالت ما 

می آید. 
توجه کنی��د که دنیای امروز دنیای مدرنی ش��ده و 
کاالی ش��ما بای��د در اختیار این مردم��ان مدرن قرار 
گی��رد. فروش��گاه ها، مغازه ها و ویترین ه��ا همه و همه 

مدرن ش��ده اند و ما نمی توانیم محصولمان را همچنان 
در هم��ان قالب قدیمی قرار دهی��م؛ به ویژه اگر مدعی 

رقابت با محصوالت خارجی باشیم. 
نمی دان��م چ��را برخی ش��رکت ها این هم��ه هزینه 
می کنند برای اینکه خودشان را در تلویزیون به نمایش 
بگذارند یا حت��ی هزینه می کنند ک��ه در بیلبوردهای 
ب��زرگ جاخ��وش کنند. م��ن معتق��دم اگ��ر مدیران 
ش��رکت ها پول ندارند که این گونه خ��ود را به نمایش 
بگذارند، کافی است بسته بندی خود را عوض کنند، در 
ویترین های فروشگاه ها خوش بدرخشند و تصور کنند 
به یک مهمانی مجلل دعوت شده اند. نمی توان با لباس 
خانگ��ی در یک مهمانی مجلل ش��رکت ک��رد، چرا که 
بس��ته بندی می تواند برای شما هویت بشود، طوری که 
همه با دیدن بسته بندی شما را انتخاب کنند، به سمت 

شما بیایند و شما را با این شکل و شمایل بشناسند. 

نوستالژی مقوای چهارگوش
مالحظه بفرمایید ش��اید ده ها شرکت در حال تولید 
خرما هس��تند، اما بس��ته بندی های موجود در کش��ور 
را ن��گاه کنید همه مثل هم هس��تند فقط عکس روی 
مقواها فرق می کند. نوستالژی همه ما شده یک مقوای 
چهارگوش با منگه های مس��ی رنگ و درپوشی با ورقه 
کاغذی ضخیم که عکس دستی است در حال برداشتن 
خرما؛ فاقد هیچ گونه جذابیت و رنگ و لعابی فقط یک 
دوره یک چنگال پالس��تیکی در داخل جعبه گذاشته 

می شد که این روزها آن را هم نمی گذارند.
 ام��ا اگ��ر س��ر بزنیم به کش��ت خرما در کش��ور بد 
نیس��ت بدانیم که بالغ بر 400 نوع خرما در کش��ور ما 
تولید می شود. درس��ت خوانده اید 400 نوع اما از شما 
می پرسم آیا شما تا به حال بیش از 40 نوع بسته بندی 
متفاوت خرما در کشور دیده اید؟ نه اصال بگذارید وضع 
را خراب تر کنم چهار نوع بسته بندی متفاوت دیده اید؟ 
وقتی نگاه ش��ما فقط به تولید باش��د ولو بهترین تولید 
را داش��ته باش��ید اگر آن را لباس زیبا نپوشانید دیده 
نخواهید شد. شاید در کشورمان که هیچ فضای رقابتی 
وجود ندارد خرمای ش��ما خورده ش��ود اما عرض من 
چیز دیگری اس��ت؛ من می گویم دیده نخواهید ش��د. 
همین حاال س��عی کنید پنج شرکت تولیدکننده خرما 
را ک��ه از آن خریداری کرده اید به یاد بیاورید. بگذارید 
باز وض��ع را بدتر کنم، فقط یک ش��رکت را نام ببرید. 

نمی توانید، نه؟ 
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ش��یوه ای  وقت��ی  معم��وال 
در  ش��رکت  ی��ک  ط��رف  از 
کشورمان اجرا می شود، بقیه با 
اینکه شاید از موضوع اطالعی 
نداشته باش��ند، به سرعت به 
س��راغ انجام آن می روند. برند 
و برند س��ازی هم این روزها به 
موضوعی داغ برای ش��رکت ها 
تبدیل شده است؛ شرکت هایی 
که ش��اید س��وابق طوالنی در 
عرضه محصول داش��ته باشند 
مانند  نتوانس��ته اند  هنوز  ولی 
یک برند خوش��نام به مشتری 
خود خدمت کنن��د. عالوه بر 
توجه به خلق برند، این روزها 
گرایش  ایران��ی  ش��رکت های 
زیادی به آوردن مش��اور برند 
برای نظردادن درباره عملکرد 
خ��ود دارند تا ش��اید ازطریق 
مش��ورت با این صاحب نظران 
بتوانن��د حرف��ی ب��رای گفتن 
در ای��ن کارزار مب��ارزه برندها 
داش��ته باشند؛ مش��اورانی که 
باید راه و رس��م درس��ت را به 
و س��عی  بیاموزند  ش��رکت ها 
کنند آنها را از خطاهای پیش 
رو مطلع سازند؛ مشاورانی که 
باید ویژگی های خاصی داشته 
باشند تا به عنوان یار دوازدهم 
شرکت در موقع بروز مشکل به 
کمک صاحبان شرکت بیایند. 
حضور این افراد برای ش��رکت 
حیاتی اس��ت و در بس��یاری 
از م��وارد جل��وی وارد ش��دن 
خس��ارت های جبران ناپذیر به 
ش��رکت ها را در زم��ان بحران 

می گیرند. 

شعبده بازی مشاوران برند 
در بدو ورود به شرکت ها

دکت��ر فرزاد مق��دم، مدیر و 
طراح برند که س��ابقه طوالنی 
در ارائه مش��اوره به بس��یاری 
درب��اره  دارد،  ش��رکت ها  از 
برند  مش��اور  یک  ویژگی های 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
مش��اور برن��د معم��وال باید از 
بیرون س��ازمان باش��د. این از 
بی��رون ب��ودن به ای��ن معنی 
نیس��ت که هیچ چیز درمورد 
س��ازمان ندان��د. در برخی از 
جلسات با ش��رکت ها مواردی 
دیده ام که هنوز باعث شگفتی 
از این  م��ن می ش��ود. یک��ی 
موارد، این بود که در شرکتی 
که جلس��ه برای کس��ب نظر 
از مش��اوران مختلف گذاشته 
بودند، مشاوری آمد در زمینه 
فروش. در همان س��اعت اول 
ورود به سازمان درباره فروش 
و  برندس��ازی  و  بازاریاب��ی  و 
غی��ره نظ��ر کارشناس��ی داد. 
البته دو س��ه دس��تیار دختر 
و پس��ر جوان هم داش��ت که 
خطابش  اس��تاد  اس��تاد  دائم 
می کردند تا اتمس��فر مناسب 
باش��د! درست است که مشاور 
از بی��رون س��ازمان می آید اما 
باید مدتی در درون س��ازمان 
رف��ت و آمد کن��د و تحقیقات 
الزم را انجام ده��د. اطالعات 
موجود را بررسی کند. مسائل 
س��ازمان را از زوایای مختلف 

ببیند. در سازمان گردش کند 
با کارکن��ان صحبت کند، غذا 
بخورد. مشتریان را در صورت 
امکان ببیند. بعد می تواند نظر 
بدهد. اینکه مش��اور در جلسه 
ب��ا س��ازمان در ازای دریافت 
وجهی به صورت جلس��ه ای به 
س��رعت نظر می ده��د به نظر 
من بیشتر ش��بیه شعبده بازی 
اس��ت. اینک��ه کس��ی هن��وز 
جزییات س��ازمان را ندانس��ته 
تعج��ب  بده��د ج��ای  نظ��ر 
زیادی دارد. مش��اور از بیرون 
س��ازمان اس��ت ول��ی باید در 
طی زمانی اطالعات س��ازمان 
البت��ه بیرون  را کس��ب کند. 
بودن از س��ازمان برای مشاور 
یک مزیت اس��ت. مشاور برند 
چون از بیرون سازمان می آید 
نزدیک بین��ی بازاریاب��ی ندارد 
و می توان��د ایده ه��ای تازه ای 
بدهد. چون مدیران س��ازمان 
به صورت روزمره درگیر مسائل 
س��ازمان هس��تند امکان دارد 
اش��تباهات کاری را نبینند در 
نتیجه نقش مش��اور این است 
که بدیهیاتی را که مدیران به 
آن توجهی نکرده اند ولی غلط 

است، روشن کند. 

به کارگیری دانش 
استراتژیک 

برای کمک به سازمان 
درس��ت  زمان  درباره  مقدم 
برن��د  از مش��اوران  اس��تفاده 
می گوی��د: به نظر م��ن زمانی 
باید از مش��اور اس��تفاده شود 
که س��ازمان واقعا نی��از دارد. 
اینک��ه برخ��ی ش��رکت ها به 
خاطر اینکه مد ش��ده مش��اور 
می گیرن��د ول��ی کار خ��ود را 
فای��ده ای  می دهن��د  ادام��ه 
ندارد و این ش��رکت ها نتیجه 
برای  نخواهند گرفت.  درستی 
ش��روع در انتخاب مشاور برند 
باید دق��ت الزم صورت بگیرد. 
باید کس��ی را انتخاب کرد که 
راه ها و چاه های مس��یر را بلد 
باشد. با موضوع کاری شرکت 
ت��ا ح��دودی و با ب��ازار آن به 
حد زیادی آش��نا باش��د و در 
س��وابق او کار مدیریتی دیده 
ش��ود. مش��اوری که مدیریت 
به  نمی تواند  نداند  استراتژیک 
سازمان کمکی کند. به مشاور 
بای��د زمان داده ش��ود که در 
باشد.  داش��ته  سازمان حضور 
این سیس��تم در واق��ع نوعی 

سیستم اس��فنجی است یعنی 
مانند اس��فنج که وارد محیط 
می شود ابتدا رطوبت محیط را 
به خ��ود بگیرد و بعد از مدتی 
خ��ود به محی��ط رطوبت پس 
بدهد. مش��اور باید اطالعات را 
از س��ازمان و بازار به واس��طه 
تحقیقات بگی��رد و بعد از آن 
به س��ازمان کمک کند. حال 
اگر شرکت در حال برندسازی 
اس��ت بهتر است از ابتدای کار 
مش��اور را وارد سیس��تم خود 
تصمیمات  معموال  چون  کند، 
به ظاهر س��اده ای در سازمان 
درب��اره برند گرفته می ش��ود 
ک��ه اگ��ر از ابتدا مش��اور در 
سیس��تم حاضر باش��د، شاید 
جل��وی اش��تباهات آن گرفته 
ش��ود. برای مثال شاید بتواند 
با حضور خ��ود جلوی انتخاب 
ن��ام غلط برای برن��د را بگیرد 
ی��ا نگ��ذارد س��ازمان عناصر 
اش��تباهی را برای هویت برند 

خ��ود تعریف کند. ی��ا از نظر 
مرتبط  محص��ول  ویژگی های 
با برن��د تصمیمات اش��تباهی 

گرفته نشود. 

نوشدارو بعد از مرگ 
سهراب

برندین��گ  م��درس  ای��ن 
گاه��ی  ادام��ه می گوی��د:  در 
ش��رکت ها در ای��ران زمان��ی 
س��ازمان  وارد  را  مش��اور 
می کنن��د که دیگر نمی ش��ود 
کاری برای شرکت کرد. برای 
مثال اگر نام درستی برای برند 
انتخاب نش��ده و دو س��ال نیز 
براس��اس آن کار کرده، تغییر 
آن بس��یار سخت اس��ت، نام 
تاثی��ر زی��ادی روی برند دارد. 
در این م��وارد اگر مش��اور از 
ابتدای س��ازمان حضور داشته 
باش��د جلوی این اش��تباهات 

در  معم��وال  گرفته می ش��ود. 
کشور های پیش��رفته مشاورها 
رفته رفته تخصصی می شوند. 
برای مثال وقتی من شروع به 
کار کردم بنا به دالیلی بیشتر 
از بخش گردش��گری سفارش 
طراح��ی برنامه ه��ای برند به 
من داده می ش��د و این باعث 
ش��د در زمینه برندس��ازی در 
گردش��گری تجربه بیش��تری 
پیدا کنم. ماندن در بازاری که 
بازیگران اصلی و شرایطش را 
می شناس��ید آسان تر است. در 
نتیج��ه مش��اوران برند تمایل 
دارند در حوزه ای باقی بمانند 

که بیشتر فعالیت کرده اند. 

مشاورانی که مسیر را 
خوب می شناسند

به گفته مقدم، مشاور مانند 
مرب��ی می ماند. همیش��ه یک 
مربی خوب فوتبال الزم نیست 
خ��ود بازیکن خوبی باش��د. از 
این نمونه ها در دنیا زیاد وجود 
دارد؛ مانن��د خ��وزه مورینیو. 
مربی قرار اس��ت که چگونگی 
انجام یک کار را آموزش بدهد 
و زمان، ریسک و هزینه را در 
انجام کار برندسازی کم کند. 
شرکت ها مش��اور را برای این 
اس��تخدام می کنند که کاری 
که قرار است س��ه ساله انجام 
بدهند یک س��اله انجام ش��ود. 
مش��اور باید چم و خ��م راه را 
بداند. به زبانی س��اده تر کسی 
ک��ه مس��یر را بدان��د، اگرچه 
شاید در آن صنعت کارآفرین 
نباشد و مس��یر را طی نکرده 
باشد. البته مدیر برند با مشاور 
برند فرق می کن��د. مدیر برند 
کسی اس��ت که باید با بازار و 
باش��د،  آش��نا  کامال  محصول 
در شرکت مس��تقر باشد و در 
کنار این موارد برندینگ را هم 

به خوبی بداند. 

شرکت ها هنوز ارزش برند 
را نمی دانند

مق��دم وضعیت برندس��ازی 
در ای��ران را این چنین ارزیابی 
می کند: در حال حاضر دیدگاه 
ش��رکت ها نس��بت ب��ه قب��ل 
بهتر شده اس��ت ولی برخی از 
شرکت ها هنوز متوجه نشده اند 
که ارزش برند چقدر زیاد است. 
برخی از آنها هن��وز اعتماد به 
نف��س الزم را ندارن��د. برخ��ی 
اوق��ات وقت��ی ب��ه کارخانه ها 

می روم متوجه می شوم از نظر 
تولید و کیفیت س��طح باالیی 
دارن��د ولی ب��ه خاط��ر اینکه 
روی برند کار نکرده ایم کش��ور 
دیگ��ری به راحت��ی فقط برند 
خود را در اختیار این شرکت ها 
می گ��ذارد و آنه��ا ب��ا برند آن 
کش��ور محصوالت خوب خود 
را می فروش��ند و س��ود را آن 
برند اصلی که شرکت خارجی 
است می  برد. در موردی حساب 
کردم س��ه چهارم سود حاصله 
س��هم برن��د خارجی می ش��د 
و ی��ک چه��ارم س��ود، س��هم 
تولیدکننده ایرانی! این به نوعی 
رذالت است. شرکت های ایرانی 
حاضرند با این وضعیت زندگی 
کنند ولی حاضر نیستند برای 

خود برندسازی کنند. 
ب��ه گفت��ه مقدم، بس��یاری 
ک��ه  ترکی��ه ای  برنده��ای  از 
محصوالتش��ان  حاضر  درحال 
در کش��ور به ف��روش می رود 
بی��ش از هش��ت س��ال یا 10 
س��ال عمر ندارند یعنی هشت 
س��ال پی��ش مانند م��ا بودند 
با ای��ن تفاوت ک��ه تکنولوژی 
تولید ما را هم نداش��تند ولی 
به فک��ر آنها رس��یده که قبل 
از تولی��د محص��ول اق��دام به 
برندس��ازی کنند. ما اگر برند 
داشته باشیم می توانیم کنترل 
کیفی��ت محص��والت مختلف 
را در اختی��ار بگیریم و به نام 
خودم��ان به ب��ازار ارائه کنیم 
ب��دون اینکه تولیدی داش��ته 

باشیم. 
مق��دم ب��ا اظه��ار تعجب از 
مقاومت مدیران ایرانی در برابر 
موض��وع برندس��ازی می گوید: 
وقتی مدیر یکی از شرکت ها به 
اص��رار می گوید که تمام اصول 
برندس��ازی را می داند و معتقد 
ای��ران نمی توانی��م  اس��ت در 
برندس��ازی کنی��م و ب��ه م��ا 
می گوید در صورت امکان چند 
برند ترک برای ما بیاورید تا با 
آنها قرارداد بس��ته و از لوگوی 
آنها روی تولیداتمان اس��تفاده 
کنی��م، متوجه می ش��ویم که 
مشکل اصلی در جای دیگری 
است. در حال حاضر محصوالت 
باکیفیت درتم��ام دنیا به یک 
دیگر  تولید می ش��ود.  ش��کل 
رقابت اصل��ی میان محصوالت 
نیست و نخواهد بود. در آینده 
نزدیک برندها در حال مبارزه 
ب��ا یکدیگ��ر خواهند ب��ود نه 
محصوالت. رفت��ه رفته تفاوت 
می��ان محص��والت کم ش��ده 
و مب��ارزه اصلی می��ان برندها 
بیش��تر خواهد ش��د. به نظرم 
برای اینک��ه عده ای از مدیران 
ش��رکت های ما زی��اد امید به 
آینده ندارند و فقط به فروش 
بیش��تر و کسب سود آنی فکر 
می کنن��د، به فکر برندس��ازی 
اگ��ر کم��ی دید  نمی افتن��د. 
بلندم��دت و امید به آینده در 
ما تزری��ق ش��ود مطمئنا این 
وضعیت بهتر می ش��ود. آینده 
از آن ماس��ت فقط کافی است 
ما هم به فکر آینده و آیندگان 
باشیم و کمی به اهمیت دانش 

اعتقاد پیدا کنیم. 

بررسی وضعیت برندسازی کشور در گفت و گو با فرزاد مقدم، مدرس برندینگ

مشکل جای دیگری است
سه چهارم سود تولید سهم برند خارجی می شود و یک چهارم، سهم تولیدکننده ایرانی

بایدها و نبایدهای بازاریابی از طریق 
اتوماسیون ارسال ایمیل

زمانی که برای نخس��تین ب��ار اقدام به اس��تفاده از 
اتوماس��یون ارس��ال ایمیل می کنید، باید یک س��ری 
پیام های کوتاه و اطالع دهن��ده ایجاد کنید تا در طول 
یک دوه به طور مرتب ارسال شود. یک دوره چند روزه 
بین هر یک از پیام ها باید لحاظ ش��ود و پیام های شما 
بای��د 70 تا 80 درص��د اطالع دهنده و در نهایت 20 تا 
30 درصد با هدف فروش و کس��ب درآمد باش��ند. من 
پیش��نهاد می کنم که نخس��تین پیام های شما به هیچ 
وجه ب��ا اهداف تجاری طراحی نش��وند؛ در عوض یک 
س��ری فایل های اطالعاتی مرتب��ط را به صورت رایگان 
ارائ��ه دهید تا اعتماد مش��تریان نس��بت ب��ه خالقیت 
و پیش��گامی ش��ما در ح��وزه کاری که در م��ورد آن 

می نویسید، جلب شود. 
 ارجاع مش��تریان به یک مقاله مش��هور و مرتبط با 
وبالگی که ش��ما نوش��ته اید )و یا شخص دیگری آن را 
نوش��ته است( و نیز جویا شدن نظر آنها نمونه بارزی از 
پیام های آگاهی بخش است که موجب می شود ارتباط 
متقابلی برقرار ش��ود و سپس اعتماد و اطمینان نسبت 
به شما ش��کل گیرد. هر یک از مشتریان جدید همان 
مجموعه ایمیل های مشابه را دریافت می کنند و به مقاله 
مشابهی نیز ارجاع داده می شوند و سپس اظهارنظرها و 
تبادل آرا را به طور همزمان مش��اهده می کنند. این امر 
موجب می شود تا حس نزدیکی و اعتماد متقابلی میان 
مشترکان ش��ما برقرار ش��ود. با این کار مشترکان پی 
می برند که ش��ما چه کسی هستید، منظور و هدف تان 
چیس��ت و اینکه هرگز تنها نیستند. در این نوع پیام ها 
اندکی س��واالت آزاد و بدون محدودیت نیز بپرس��ید و 
اگر افرادی به این س��واالت پاسخ دادند، با آنها ارتباط 
تنگاتنگی برقرار و در خصوص مس��ائل مطروحه بحث 
و گفت وگو کنید. ارتباطات ایمیلی ش��ما نباید همانند 
بروش��ور یک شرکت باشد، بلکه باید همانند مکالمه ای 

با دوستان باشد. 

خود را با ایمیلی که ارسال می کنید
 همسان گردانید

من در همایش ها و کنگره های فراوانی که در سرتاسر 
دنیا مرتبط با اینترنت برگزار شده، شرکت کرده ام، اما 
همچنان بس��یار جذاب و جالب توجه است که می بینم 
فعالیت ه��ا و تالش های من در خصوص ارس��ال ایمیل 
بوده که با قدرت و تاثیر شگرفی موجب شده است نام 
و اعتبار من در اذهان خوانندگان پابرجا بماند. معموال 
افرادی که به من مراجعه می کردند به ایمیلی که چند 
روز پیش از من دریافت کرده بودند، اش��اره و شروع به 
بح��ث و گفت وگو در مورد آن با من می کردند. واقعیت 
ای��ن بود که من آن ایمیل و مقاله را بیش از دو س��ال 
پیش نوش��ته بودم و آن را در بخش توالی و تسلس��ل 
ایمیل خود قرار داده بودم و خوانندگان فکر می کردند 
ک��ه من به تازگی آن را نوش��ته ام و برای آنها ارس��ال 
کرده ام. این یک اس��تراتژی ارزش��مند و موثر است که 

تقریبا تمامی کسب و کارها باید از آن استفاده کنند. 

یک کار پر زحمت و پر دردسر
مزی��ت اتوماتیک کردن روند تسلس��ل و مداومت در 
ارسال ایمیل این است که می توان یک بار آن را انجام 
داد و س��پس کار را کامال به حالت اتوماتیک خود رها 
کرد. هر مش��تری جدید مجموعه عظیمی از پیام هایی 
با هدف نهایی برقراری ارتباط از ش��ما دریافت می کند 
و اگ��ر ای��ن کار را به درس��تی انجام دهی��د، در آینده 
مزایای فراوانی را برای ش��ما به همراه خواهد داش��ت. 
اگر این کار به نظر ش��ما س��خت اس��ت، نکته ای را به 
ش��ما یادآوری می کنم. اگر می خواهید با یک مشتری 
احتمالی ارتباط برق��رار کنید، باید از راه های گوناگون 
ای��ن کار را انج��ام دهید.  تحقیق��ات و مطالعات انجام 
گرفته در خصوص بازاریابی در طول سال های متمادی 
نشان می دهد که برقراری ارتباط شخصی و دوستانه با 
مشتریان احتمالی موجب می شود تا آنها به کسب و کار 
یا یک س��ازمان اعتماد کنند. آیا بهتر نیس��ت که شما 
از طریق اتوماتیک کردن بخش��ی ی��ا کامل فرآیند، از 
سنگینی مس��ئولیت این ارتباطات فراوان بکاهید؟ این 
کار را ی��ک بار انجام دهی��د و از آن پس از مزایای آن 
برخوردار ش��وید. این بهترین اس��تراتژی برای هر نوع 

کسب و کاری است. 
 چند روز در مورد 20 موضوعی که جزء سودمندترین 
و مرتبط تری��ن موضوع��ات م��ورد عالق��ه مش��تریان 
احتمالی اس��ت، بیندیش��ید. س��پس پیام های ایمیلی 
کوتاهی بس��ازید که مش��تریان احتمالی با مراجعه به 
آنها اطالعات بیش��تری را حول آن موضوعات، کس��ب 
کنن��د. مقاله کامل می تواند در وبالگ ش��ما قرار گیرد 
یا به صورت مقاله کوتاه از طریق ایمیل ارس��ال ش��ود. 
اگر در مورد آنچه باید راجع به آن بنویس��ید اطمینان 
ندارید، ب��ا انجام تحقیقاتی از مش��تریان برتر خود، به 
ای��ن نکته پ��ی ببرید که چ��ه چیزی تحس��ین آنها را 
برمی انگیزد. با گذش��ت زم��ان، هم��واره می توانید به 
مجموعه پیام های ارس��الی خود بیفزایید. پس از اتمام 
این کار، فروش��ندگان برتری در اختیار خواهید داشت 
ک��ه از طریق ارائه رایگان اطالعات با کیفیت به تدریج 
بر مردم تس��لط پیدا می کنند. وقت��ی زمان فروش فرا 
 می رسد، مشتری ش��ما با آمادگی فراوان به آنچه شما 
می گویی��د گ��وش می دهد، حت��ی اگر ابت��دا به دلیل 
اطالعات ارزش��مندی که برای آنها ارسال کرده اید، به 

شما توجه نکرده باشند. 
در شماره بعدی بخوانید: 
مدیریت خودکار ایمیل

گاهی شرکت ها در 
ایران زمانی مشاور را 
وارد سازمان می کنند 

که دیگر نمی شود کاری 
برای شرکت کرد. برای 

مثال اگر نام درستی 
برای برند انتخاب 

نشده و دو سال نیز  
شرکت براساس آن کار 
کرده، تغییر آن بسیار 

سخت است

کافه بازاریابی

ایستگاه بازاریابی

بازاریابی مجانی

بدون شرح

نرگس فرجی

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی

محمد تماشا
روان شناس صنعتی 
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مایکروسافت در ورود به بازار چین 
اول شد

ب��ه دنبال صدور مجوز فروش کنس��ول های بازی در 
چی��ن در ماه ژانویه س��ال جاری می��الدی پس از 14 
سال ممنوعیت، شرکت مایکروسافت نخستین کمپانی 
اس��ت که روز دوش��نبه مدل های »ایکس باکس یک« 
خود را روانه بازار این کش��ور کرد. هر دس��تگاه آن به 
قیمت ۶02 دالر به فروش می رود این در حالی اس��ت 
که قیمت ایکس باکس وان در امریکا 400 دالر است. 
ب��ا این وجود بازی های این دس��تگاه ها پیش از آنکه 
وارد بازار ش��ود باید به تایید مقامات فرهنگی کش��ور 
برسد. فروش بازی های خشونت آمیز یا سیاسی ممنوع 
خواهد شد. رقبای مایکروسافت همانند سونی نینتندو 
از ماه دسامبر س��ال جاری میالدی کنسول های بازی 

خود را به چین صادر خواهند کرد.



13 مدیریت تبلیغات

سال هاس��ت ک��ه تب��ادالت 
مال��ی ب��ازار از حالت س��نتی 
خود خارج شده و به مدل های 
م��درن مب��ادالت روی آورده 

است. 
بانک ه��ا و موسس��ات مالی 
در  مهم تری��ن عنصر  به عنوان 
این تبادالت شناخته می شوند 
که همزم��ان با تغیی��ر حالت 
ب��ازار از مب��ادالت س��نتی به 
تالش  الکترونیک،  بانک��داری 
از  بهره گی��ری  ب��ا  می کنن��د 
تبلیغات، فرآیند فرهنگ سازی 
اس��تفاده از خدمات بانکداری 
الکترونیک��ی را ب��رای م��ردم 
ایجاد کنند و همچنین س��هم 
بیشتری از مش��تریان را برای 

خود به دست آورند. 
 از طرفی با افزایش روزافزون 
انواع موسسات مالی و اعتباری 
و بانک ه��ای خصوصی، رقابت 
ش��دیدی بین آنها و بانک های 
دولت��ی برای جذب مش��تری 
ایجاد ش��ده تا جایی که دامنه 
ش��بکه  تبلیغی  فعالیت ه��ای 
بانک��ی از تیزره��ای تبلیغاتی 
و بیلبوردهای ش��هری گرفته 
تا فیلم و س��ریال های نوروزی 
ش��ده  گس��ترده  رمض��ان  و 
ابزارهای  بررس��ی  برای  است. 
تبلیغاتی این حوزه به س��راغ 
سامان کاشی، کارشناس ارشد 
تبلیغات و بازاریابی رفته ایم تا 
نگاه��ی به مجموع��ه تبلیغات 

بانکی بیندازیم. 

به کارگیری نادرست 
ابزارهای فراوان تبلیغاتی

کاش��ی در خصوص ابزارهای 
بانک ها می گوید:  در  تبلیغاتی 
بانک ها  تبلیغات��ی  آگهی های 
از طری��ق ابزاره��ای گوناگون 
متف��اوت  اش��کال  ب��ه  و 
تیزره��ا،  بیلبورده��ا،  مانن��د 
پیامک ه��ا،  اسپانس��رینگ، 
مجالت  گرافیکی  آگهی ه��ای 
و روزنامه ه��ا، رادیو و بنرهای 
اینترنت��ی منتق��ل می ش��وند 
که البت��ه در آینده ای نزدیک 
ب��ا فراگی��ر ش��دن اینترن��ت 
هم��راه نس��ل 3G و 4G در 
کشور ش��اهد زمینه دیگری از 
آگهی های تبلیغاتی بر بس��تر 
تلف��ن همراه خواهی��م بود. ما 
ب��ه طور س��اده این م��وارد را 
آگهی تبلیغات��ی می دانیم، اما 
در حقیقت، اصطالح درس��ت 
برای ای��ن ابزار در تمام جهان 
و  اس��ت  بازاریابی  ارتباط��ات 
تنه��ا  تبلیغات��ی  آگهی ه��ای 
یکی از اش��کال این ارتباطات 

بازاریابی است. 
در ساده ترین تعریف از یک 
آگه��ی تبلیغاتی بای��د انتظار 
داش��ت بتوان��د ب��ا مخاط��ب 
م��ورد نظ��ر ارتب��اط برق��رار 
با اسپانس��ر  کن��د و مخاطب 
آن آگه��ی وارد ی��ک رابط��ه 
بش��ود، ولی معم��وال این گونه 
نمی شود یا بهتر است بگوییم 
درصد ری��زش مخاطب و عدم 
موفقیت آگهی ه��ای تبلیغاتی 
در کشور ما به رغم هزینه های 
قاب��ل توج��ه و دسترس��ی به 
ابزارهای متنوع در این حوزه، 

ناچیز است. 

نگاه بازاریابی ندارند
تفاوت  در خصوص  کاش��ی 
بانک ه��ای  بی��ن  تبلیغ��ات 
خصوصی و دولت��ی می گوید: 
معموال ش��رکت ها، سازمان ها 
و بانک ها بس��ته به استراتژی 
از  خ��ود،  بازاریاب��ی  خ��اص 
اس��تفاده  آگهی  انواع مختلف 
در  تبلیغ��ات  می کنن��د. 
بانک ه��ای ایران به دو ش��کل 

صورت می گیرد: 
الف: تبلیغاتی که بانک های 
دولت��ی ب��رای خ��ود انتخاب 
کرده ان��د. معموال تمایزی بین 
تبلیغ��ات این بانک ه��ا وجود 
ندارد. محتوا یکس��ان است و 
قاعدتا عنصری به نام خالقیت، 

جایگاه کمتری دارد. 
بیش��ترین حجم آگهی های 
تبلیغاتی بانک ه��ای دولتی را 
تیزره��ای تبلیغات��ی تلویزیون 
تش��کیل می دهد. معموال این 
ب��رای مخاطب آش��نا  تیزرها 
هستند. فضاها و متن گوینده 
 در تمام این سال ها کمی تفاوت 

داشته است. 
تنها با پیش��رفت تکنولوژی 
کیفیت تصاویر و رنگ ها بهتر 
ش��ده اند و گاه همان گونه نیز 
باق��ی مانده اند. ن��گاه غالب بر 

تبلیغ��ات در بانک های دولتی 
نگاه بازاریابی نیست، بلکه نگاه 

روابط عمومی است. 
بانک ه��ای  تبلیغ��ات  ب: 
خصوص��ی ک��ه البته ب��ا نگاه 
حرفه ت��ری در مقوله بازاریابی 
بودج��ه تبلیغات��ی خ��ود را با 
توجه ب��ه ریزش قاب��ل توجه 
مخاطب��ان تلویزیونی در طول 
س��ال های اخی��ر به س��مت و 
س��وی دیگری برده اند و اتفاقا 
به نس��بت بودج��ه تخصیص 
داده ش��ده بازخوردهای قابل 

این  دیده ان��د.  نی��ز  توجه��ی 
بانک ه��ا اغلب ب��ا آژانس های 
تبلیغات��ی کار می کنند، روی 
)پی��ام( خ��ود فک��ر می کنند 
و از ش��عارمحوری ب��ه س��وی 
کرده اند  پیام محوری حرک��ت 
و سعی می کنند از رسانه های 

مختلفی استفاده کنند. 
کاش��ی در خصوص کیفیت 
و حج��م مفید ای��ن تبلیغات 
می افزاید: ای��ن فعالیت ها هم، 
آنگونه که باید کافی نیس��ت. 
بازاریاب��ی،  ارش��د  مدی��ران 
اب��زار  بالطب��ع  و  تبلیغ��ات 
به عن��وان  بای��د  را  تبلیغ��ات 
در  بنگرن��د.  »پکی��ج«  ی��ک 
واقع اگر هر رس��انه را )مانند: 
داخ��ل  مانیت��ور  بیلب��ورد، 

شعبه، مانیتورهای دستگاه های 
خودپ��رداز و...( ی��ک ظرف در 
نظ��ر بگیری��م، باید ب��رای هر 
یک از ای��ن ظرف ها، محتوای 
خ��اص آن ظ��رف/ قال��ب را 
 طراحی کنیم که نیازمند تفکر 

است. 

پتانسیل ها را دریابید
بح��ث  ادام��ه  در  کاش��ی 
نگاهی  نیس��ت  بد  می گوی��د: 
به یک��ی از این رس��انه ها که 
توجه کمتری به آن می ش��ود 

بیندازیم. 
اغلب ما امروزه بیش از یک 
کارت عابر بانک در کیف خود 
داریم، اما چرا از یکی بیش��تر 
از بقیه استفاده می کنیم؟ چرا 
تراکنش ه��ای مالی یک کارت 
از بی��ن کارت هایمان بیش��تر 
اس��ت؟ باید بدانی��م عالوه بر 
برت��ری خدمات��ی ی��ک بانک 
ب��ر دیگری، تصوی��ر ذهنی ما 
از بانک ها موج��ب گرایش به 
س��مت آن بانک اس��ت. حال 
بای��د ببینیم بانک ه��ا چگونه 
می توانن��د ای��ن تصویر ذهنی 
مثب��ت را بس��ازند؟! یک��ی از 
بهتری��ن ابزارهایی که بانک ها 
مانیتورهای  اختیار دارن��د  در 
ای��ن  بانک هاس��ت.  داخ��ل 
مانیتورها در کش��ورهای دیگر، 
به عنوان رس��انه ای قوی برای 
تبلیغات��ی  پیام ه��ای  تروی��ج 
آن بان��ک و تمای��ز آن بان��ک 
کار  ب��ه  بانک ه��ا  س��ایر   ب��ا 

گرفته می شود. 
ب��ه  خص��وص  در  کاش��ی 
اب��زار می گوید:  این  کارگیری 
در واقع حداکث��ر زمان انتقال 
پیام ی��ک بیلبورد در اتوبان 4 
ثانیه است، یک تیزر تلویزیونی 
40 ت��ا 60 ثانیه فرصت انتقال 
پی��ام دارد و در مقاب��ل ای��ن 
دو اب��زار مه��م، بانک ه��ا یک 
پتانس��یل بهتر دارند که اغلب 

از آن بی بهره اند. می توان گفت 
حداقل زمان حضور در داخل 
ش��عبه یک بان��ک 10 دقیقه 
است. این بهترین زمانی است 
که ش��ما مش��تری در انتظار 
خود را جذب کنید و به صورت 
را  تبلیغاتی  پیام های  جزیی تر 
منتق��ل کنید و حت��ی تصویر 
ذهن��ی مثبت خود را در ذهن 

او بسازید. 
ی��ک  تبلیغات��ی  پکی��ج 
بان��ک مش��خص می کن��د که 
چ��ه  ب��ا  مانیتورهای��ی  چ��ه 
مت��راژی  ب��رای چه  ابع��ادی 
از بانک ه��ا خریداری بش��ود. 
چه   VIP ش��عبه های  ب��رای 
تبلیغات��ی پخش ش��ود، برای 
شعبه های درجه 2 و معمولی 
چ��ه تبلیغات��ی پخش ش��ود، 
چرا ک��ه تقاضاهای مش��تری 
و دغدغه های مالی هر ش��عبه 
براساس تفکیک جغرافیایی با 
ش��عبه ای در فالن شهرستان 
در ف��الن اس��تان دور افت��اده 
کشور متفاوت است و محتوای 
ای��ن مانیتورها چه باش��د؟ در 
اینجا مش��تری هایی داریم که 
حداق��ل 10 دقیقه در بهترین 
را در  ش��رایط، زم��ان خ��ود 
ش��عبه س��پری می کنند، این 
 10 این  می توانند  مانیتوره��ا 
دقیق��ه را کس��الت بار کنن��د، 
انتخاب  با  می توانند  همچنین 
ی��ا  هوش��مندانه  آگهی ه��ای 
تبلیغات غیرمس��تقیم  حت��ی 
 باعث تلطیف روحیه مشتریان 

شوند. 

یک پشتوانه محکم
کاش��ی در پای��ان می گوید: 
آنچ��ه به عنوان ی��ک خأل در 
صنعت تبلیغات بانکی کش��ور 
ب��ه چش��م می آی��د و کام��ال 
مش��هود اس��ت به جز عواملی 
که در باال ذکر ش��د، دو عامل 
است: الف. محتوا، ب. خالقیت. 
ترکیب این دو عامل می تواند 
باعث تمایز تبلیغات یک بانک 
و بالطب��ع بودج��ه تبلیغاتی و 
اثرگذاری و راندمان مالی یک 

بانک بشود. 
ترکی��ب ای��ن دو عامل با به 
و  ابزارها  بهتری��ن  کارگی��ری 
روش های هدفمن��د، می تواند 
یک بانک را صرفا از یک بنگاه 
اقتص��ادی در چش��م م��ردم، 
به یک حام��ی هنر و فرهنگ 
بس��ترهای  و  کن��د  تبدی��ل 
درآمدزای��ی  ب��رای  دیگ��ری 
بان��ک به وجود بی��اورد. بانک 
بای��د تص��ور یک پش��توانه را 
 در ذهن مش��تری خود ایجاد 

کند.

نگاهی به پتانسیل های تبلیغاتی بانک ها و موسسات مالی

بانک هم رسانه است
استارباکس نخستین کمپین جهانی 

برند را راه اندازی می کند

استارباکس نخستین کمپین جهانی برند را برای تاکید 
روی اتفاقات خوبی که میان عاشقان قهوه روی می دهد، 
راه اندازی می کند. این افراد هنگام نوش��یدن قهوه برای 
مدتی از گوش��ی های هوش��مند و لپ تاپ های خود جدا 
ش��ده و از وقت خود در فروشگاه های استارباکس جهت 
برقراری ارتباط با دوستان استفاده می کنند. استارباکس 
امیدوار است این حرکت بتواند به افزایش زمان صحبت 

کردن افراد با یکدیگر بینجامد. 
با انجام حرکت »من را در اس��تارباکس مالقات کن«، 
نخستین بار است که یک فروشنده قهوه در جهان اقدام 
به بی��ان ارزش های برند در این مقیاس می کند. حرکت 
فوق براس��اس ای��ن ایده ش��کل گرفته که بس��یاری از 
مشتریان استارباکس فناوری دیجیتال را درك می کنند 
و گاه��ی اوقات بهترین راه برای برقراری ارتباط چهره به 
چهره میان آنها ارائه پیش��نهاد حضور در فروش��گاه های 
استارباکس به عنوان مکان عالی و مناسب برای انجام این 

کار است. 
ی��ک فیلم کوتاه مس��تند تعاملی در یوتی��وب، از 59 
فروشگاه مختلف در 28 کشور جهان طی یک شبانه روز 
تصویر گرفته و یک روز زندگی در فروش��گاه استارباکس 
را نش��ان می دهد. این تصاویر مش��روح نش��ان می دهد 
ک��ه چگونه اعض��ای یک گروه ک��ه به ط��ور منظم در 
فروشگاه های استارباکس در آمریکا با هم قرار می گذارند، 
به یک م��ادر برای غلبه بر غم از دس��ت دادن دخترش 
یاری رس��انده و چگونه یک گروه در ژاپن آزمونی را برای 
جدید ترین عضو خ��ود در یک فروش��گاه محلی برگزار 
خواهند کرد. طرفداران امکان انصراف از تماشای مستند 
اصلی و آگاهی بیشتر از محتوای هر داستان را با کلیک 

کردن روی ویدئو ها در نقاط خاص دارند. 
آژانس تبلیغاتی andSunny72 در قالب این کمپین 
از شهر های مختلفی نظیر نیویورك، ریودوژانیرو، بوگوتا، 
س��نگاپور، پکن، مومبای، تورنت��و، پاریس و برلین فیلم 
گرف��ت. حدود 39 فیلمس��از محل��ی و 10 عکاس برای 
س��اخت بیش از 220 ساعت فیلم به امید ثبت ادعا های 
استارباکس به ایجاد ارتباطات صحیح و نانوشته مشغول 

انجام این کار شدند. 
اس��تارباکس همچنین از طرفداران خواهد خواست با 
ارسال عکس هایی نحوه مالقات مردم با یکدیگر را توضیح 
دهند. این برند شرکت کنندگان را تشویق به استفاده از 
هشتگ اینستاگرام #HowWeMet می کند. مطالب 
دیگری در ماه های آینده در س��ایر کانال های رسانه های 
اجتماعی شامل توییتر و Tumblr منتشر خواهند شد، 
اگر چه به گفته این خرده فروش طرح ها هنوز نهایی نشده  

است. 
حرکت فوق براس��اس آگهی ه��ای تبلیغاتی اخیر این 
قهوه س��از معروف صورت گرفته که شعار »گاهی اوقات 
بهترین راه برقراری ارتباط با هم بودن اس��ت« را ترویج 
می کند. این کمپین اوایل م��اه جاری در امریکا با چهار 
فیلم با عناوین »قرار مالقات«، »عذرخواهی«، »عش��ق 

پاریسی« و »لگد زدن« راه اندازی شد. 
استارباکس افزایش زمان ماندن در فروشگاه های خود 
را با نگاه به حفظ میزان رش��د فروش در شرایط کنونی 
در اولویت قرار داده و با نمایش مناسبت ها و فرصت های 
مختلف برای بازدید از شعبه هایش، چه برای صرف یک 
نوش��یدنی پس از انجام کار یا خوردن غذا، در راس��تای 
عمل به مسئولیت جهانی خود، یکسری طرح های تجاری 
را برای ورود به عرصه فروش اسنک و ارائه خدمات درون 

فروشگاهی به مشتریان در سر می پروراند. 
در انگلس��تان، اس��تارباکس با مش��ارکت ی��ک برند 
تولید کننده فس��ت فود س��الم به نام Pod، محصوالتی 
نظیر بش��قاب های م��رغ کباب��ی را به منظور تش��ویق 
مصرف کنندگان ب��ه بازدید از فروش��گاه های خود برای 
صرف چیزی فراتر از قهوه معمول صبحگاهی می فروشد. 
www.marketingweek.co.uk

جمع آوری تبلیغات ضد اسالمی
 از شهر نیویورک

پ��س از اینکه یک گ��روه افراطی، برخ��ی تصاویر و 
پوس��ترهای ضداس��المی را به بهانه مب��ارزه با داعش 
در سطح ش��هر نیویورك و روی اتوبوس ها و متروهای 
این ش��هر نص��ب کرده بودن��د، بر اثر برخ��ی انتقادها 
مجبور ش��دند تعدادی از آن��ان را جمع آوری کنند. به 
گزارش ش��فقنا، یک��ی از این پوس��ترها، تصویر جیمز 
فولی، خبرنگار کشته ش��ده امریکایی به دست عناصر 
تروریست داعش بود که به خاطر تهدید خانواده اش به 

شکایت، جمع آوری شده است. 
وکیل خانواده جیمز فولی گفته اس��ت من به بانیان 
نص��ب این پوس��ترها اعالم ک��رده ام ک��ه تصاویر این 
خبرنگار س��ربریده ش��ده، احساس��ات خانواده وی را 
جریحه دار می کند و الزم اس��ت این پوس��ترها هرچه 
س��ریع تر جمع آوری ش��ود. »پامال گلر« از اصلی ترین 
فعاالن این جنبش ضداس��المی که مس��ئولیت انتشار 
و پخ��ش ای��ن پوس��ترها را برعهده گرفت��ه نیز اعالم 
ک��رده فقط تصویر مربوط به جیمز فولی را جمع آوری 
می کند اما س��ایر تصاویر ضداسالمی روی اتوبوس ها و 
ایس��تگاه های مترو باقی خواهد ماند. این درحالی است 
ک��ه بس��یاری از گروه های حق��وق بش��ری و فعاالن 
مسلمان نیز نسبت به پخش این تصاویر در سطح شهر 
و محتوای اسالم هراس��انه آنها هشدار داده اند و آن را 
اقدامی در جهت افزایش دیدگاه منفی نسبت به اسالم 

و مسلمانان عنوان کرده اند. 

نیم نگاهی به تبلیغات یک نام تجاری تازه وارد
این بنیامین آن بنیامین نیست

در حوزه بازاریابی مراحل تعریف شده ای برای ورود یک نام 
جدی��د به بازار وجود دارد؛ مراحلی که تمام برندها باید آن را 
طی کنند تا حضوری مطمئن در بازار داشته باشند. اگر این 
مراحل به درس��تی توسط شرکت سپری نشود، آینده خوبی 
در انتظار شرکت نخواهد بود. به گفته برخی کارشناسان برای 
ورود ب��ه ب��ازار دو راه وجود دارد؛ راه اول اینکه باید محصولی 
تولی��د و عرضه کرد که خود توانایی س��خن گفتن داش��ته 
باش��د یعنی کیفیت محصول آن قدر باال باشد که توان ایجاد 
بازار خوبی را برای خودش داش��ته باش��د. برای مثال وقتی 
محص��ول رانی وارد بازار ایران ش��د ب��دون هیچ تبلیغاتی به 
سرعت گسترش پیدا کرد و مش��تری خاص خود را در بازار 
به دست آورد. شیوه دیگر ورود به بازار تبلیغات است که آن نیز 
باید براساس استراتژی برند برنامه ریزی شده و شکل بگیرد؛ 
البته اگر استراتژی برای برند تعریف شده باشد. به تازگی نام 
جدیدی به بازار مواد غذایی اضافه ش��ده است. شرکت زرین 
س��احل آریا قرار اس��ت در حوزه تولید و عرضه کنسروهای 
غیرگوشتی با نام های بزرگی مانند دلپذیر، مهرام، یک و یک 
و... رقابت کند. شرکت زرین ساحل آریا با نام تجاری بنیامین 
به بازار ورود کرده است. اینکه کیفیت محصوالت این شرکت 
قابل مقایسه با شرکت های رقیب است یا نه، خود جای بررسی 
فراوانی دارد، ولی این شرکت برای ورود به بازار و معرفی خود 
به مشتری راه دوم را انتخاب و آگهی های تلویزیونی مختلفی 

را تهیه کرده است که در حال پخش دارد. 

محصولی که به نام خود اعتماد ندارد
اعتمادس��ازی به محصول و نام برند باید از درون سازمان 
شروع شود. در نخستین آگهی تلویزیونی در حال پخش این 
شرکت، سازنده آگهی لوکیشن فضای داخلی یک فروشگاه را 
درنظر گرفته است. فضایی پر از محصوالت متنوع که رقبایی 
قوی برای نام تازه وارد بنیامین هس��تند. در شروع آگهی دو 
خانم جوان و میانسال با یکدیگر به سمت فروشنده می روند. 
اینکه هنرپیش��گان برچه اساسی انتخاب ش��ده اند، داستان 
طوالنی دارد، اما خانم بازیگر میانسال که سن باالیی ندارد و 
تالش می کند خود را مسن نشان دهد، آنچنان موفق نیست. 
به هر حال این دو خانم وقتی با فروشنده مواجه می شوند به 
او می گویند: آقا ما شنیده ایم که جدیدا بنیامین آمده اینجا؛ 
فروش��نده درجواب می گوید: منظور ش��ما البته محصوالت 
بنیامین است. در این صحنه بیننده احساس می کند منظور 
دو بازیگر خانم، بنیامین خواننده مشهور است، درحالی که 
آنها می خواهند به محصوالت بنیامین اشاره کنند. اینکه چرا 
برای شروع می گویند: شنیده ایم  بنیامین به اینجا آمده، برای 
هر بیننده ای جای س��وال دارد، آیا ش��رکت می خواهد برای 
فروش نام بنیامین خواننده را در ذهن مخاطب خود یادآوری 
کند یا می خواهد از این تشابه نام، بهره برداری دیگری کند. 
در هر ح��ال، با این کار نام بنیامین در ذهن مخاطب ماندگار 
می ش��ود، اما نامی که در ذه��ن باقی می ماند نام محصول و 
ش��رکت بنیامین نیس��ت، بلکه نام خواننده ای است که این 
روزها طرفداران بس��یاری میان جوانان دارد. در ادامه آگهی، 
مرد فروش��نده ش��روع به معرفی محصوالت کنسروی این 
شرکت می کند. باز بازیگران خانم که هنوز اطمینان ندارند 
ک��ه بنیامین محصولی در حوزه مواد غذایی اس��ت با تعجب 
می گوین��د: تازه آم��ده؛ خوبه؟ و فروش��نده می گوید: حرف 
نداره. در مورد این آگهی ش��اید بهتر بود، درباره وجه تمایز 
محصوالت این ش��رکت نسبت به محصوالت مش��ابه بازار 
نکته ای گفته می شد تا مشتری دلیلی قانع کننده برای انتخاب 

این نام در آینده به دست می آورد. 

آگهی موزیکال برای معرفی محصول 
این ش��رکت بعد از نخستین آگهی خود به سراغ ساخت 
آگهی موزیکال با شعری بی قافیه رفته است. در این آگهی نیز 
از تازه بودن بنیامین سخن گفته می شود. برای مثال شعری 
با این مضمون توسط گوینده متن خوانده می شود: بنیامین 
اسم جدیدی که توی ذهنت می نشینه، اینو یادت بمونه که 
تب جدید، بنیامینه، رب و کنس��رو و مربا داره ترش��ی ناب، 
همه جور کمپوت پرمیوه و خوش��رنگ و پرآب... این آهنگ 
موزی��کال روی تصویر زن و م��ردی قرار گرفته که به صورت 
نمادین از کودك خود محصوالت بنیامین را می خرند. در این 
آگهی بازیگران بزرگسال حرکت موزون اجرا نمی کنند، بلکه 
کودك وسیله ای برای انجام این حرکات است که حین آوردن 

محصوالت به این سمت و به آن سمت می دود. 

وب سایتی بدون اطالعات
وقتی از روی کنجکاوی برای دریافت اطالعات بیش��تر در 
مورد این شرکت به س��راغ اینترنت می روید، چیز زیادی از 
طریق وب سایت این ش��رکت تازه وارد دستگیرتان نخواهد 
شد. در وب سایتی که به نظر می رسد مربوط به این شرکت 
است، از رزومه پرس��نل این شرکت گفته و برای هر عکس 
توضیحی چندخطی داده شده است، توضیحاتی که دردی 
از مخاطب درمان نخواهد کرد. ش��اید مخاطب با دیدن این 
آگهی بخواهد اطالعات بیشتری از این شرکت به دست بیاورد، 
آیا نباید شرکت وب سایت مجهزی برای ارائه این اطالعات به 
مخاطب فراهم کند؟ فراموش نکنیم داشتن برنامه منظم برای 
معرفی و ورود محصولی با نام جدید به بازار باعث ماندگاری 
و وفاداری مشتری خواهد شد و مطمئنا آینده شرکت را نیز 

تضمین می کند. 

رسانه کافه تبلیغات

از میان خبرها

شکوفه میرزایی

نرگس فرجی مرضیه فروتن

تبلیغات خالق

شعار: تخریب جنگل، ریه طبیعت را نابود می کند! 
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مشتری هایی داریم 
که حداقل 10 دقیقه 
در بهترین شرایط، 

زمان خود را در شعبه 
بانک ها سپری می کنند،  
مانیتورها می توانند این 
10 دقیقه را کسالت بار 
کنند، همچنین می توانند 

با انتخاب آگهی های 
هوشمندانه یا حتی 
تبلیغات غیرمستقیم 
باعث تلطیف روحیه 

مشتریان شوند
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تکنولوژی یکی از مهم ترین 
عوام��ل ایجاد کنن��ده مزی��ت 
رقابتی برای س��ازمان اس��ت. 
انتقال تکنول��وژی در حقیقت 
مهارت ه��ا،  انتق��ال  رون��د 
دان��ش، تکنول��وژی فرآین��د، 
روش ها  محص��ول،  تکنولوژی 
و سیس��تم هایی اس��ت که در 
تولید محصول یا ارائه خدمات 
مورد اس��تفاده قرار می گیرند 
ت��ا س��ازمان بتوان��د ش��کاف 
تکنولوژیک خ��ود را با رقبا یا 
هر وضعی��ت مطلوبی که برای 
خود در ذهن داشته است، پر 
اس��تانداردی  شیوه های  کند. 
برای انتق��ال تکنولوژی وجود 
دارد ک��ه بس��ته ب��ه عوام��ل 
مختلف��ی می توان ه��ر یک از 
آنه��ا را م��ورد اس��تفاده قرار 
داد. ب��ه ط��ور کل��ی، تمامی 
روش ه��ای انتق��ال تکنولوژی 
را می توان براساس هدفی که 
ش��رکت ها ب��ا به کارگیری آن 
روش دنب��ال می کنند، در دو 
گروه مختلف دسته بندی کرد: 
با  تکنولوژی  انتقال  روش های 
ه��دف یادگی��ری و روش های 
انتق��ال تکنول��وژی ب��ا هدف 
تمل��ک تکنولوژی و توزیع آن. 
در ادام��ه برخ��ی از مهم ترین 
ش��یوه های انتق��ال تکنولوژی 
معرفی شده و توصیه هایی در 
رابطه با به کارگیری آنها ارائه 

می شود. 

)R&D( تحقیق و توسعه
 در این ش��یوه، ی��ک پروژه 
تکنولوژیک درون خود شرکت 
تعریف ش��ده و گروهی تحت 
عنوان تیم تحقیق و توس��عه، 
روی  ک��ردن  کار  مس��ئولیت 
آن را بر عه��ده می گیرند. در 
ش��رکت های دارای تکنولوژی 
ب��اال ک��ه اصطالح��ا های تک 
نامی��ده می ش��وند، این روش 
کارب��رد بس��یاری دارد. ای��ن 
ش��یوه مس��تلزم صرف زمانی 
طوالنی ت��ر نس��بت به س��ایر 
روش ها است. مزیت این روش 
در آن اس��ت ک��ه زمان��ی که 
از  ش��رکت تکنولوژی خود را 
طریق تحقیق و توسعه داخلی 
به دست می آورد، کنترل روی 
این تکنولوژی تنها در دس��ت 
خود شرکت است. در شرایطی 
که تکنولوژی در کسب مزیت 

رقابتی برای س��ازمان اهمیت 
زیادی دارد، این روش مناسب 
است، اما باید توجه داشت که 
ش��رکت تنها زمان��ی می تواند 
به س��مت ای��ن روش برود که 
منابعی از قبی��ل دانش، زمان 
و... را در اختیار داشته باشد. 

)Alliance( اتحاد
روش��ی اس��ت که در آن دو 
یا چند ش��رکت ک��ه هدف یا 
مش��ابهی  اه��داف  مجموع��ه 
)ای��ن  می کنن��د  دنب��ال  را 
ه��دف می تواند دس��تیابی به 
ی��ک تکنول��وژی یا ن��وآوری 
ب��ه  دس��تیابی  تکنولوژی��ک، 
ب��ازار س��ایر رقبا و... باش��د(، 
مناب��ع خ��ود را به اش��تراک 
طرفین  تمامی  ت��ا  می گذارند 
اتحاد بتوانند از نتایج به دست 
آمده بهره  مند ش��وند. در این 
ش��یوه از انتقال تکنولوژی، به 
اش��تراک گذاشتن منابع مالی 
برخوردار  اهمیت چندان��ی  از 
نیس��ت و اغل��ب با ه��دف به 
نی��روی  گذاش��تن  اش��تراک 
انس��انی، تجهی��زات و... انجام 
افقی  اتحاد می تواند  می گیرد. 
ی��ا عم��ودی باش��د. در اتحاد 
افقی یک ش��رکت ب��ا رقبای 
خ��ود وارد مذاکره می ش��ود، 
اما در اتحاد عمودی شرکت با 
اعضایی از زنجیره تامین خود 
قرارداد  تامین کنندگان(  )مثال 
می بندد. در یک دس��ته بندی 
دیگر، اتحاد ب��ه دو نوع اتحاد 
مقیاس و اتحاد مکمل تقسیم 
می ش��ود. در اتح��اد مقیاس، 
مناب��ع به اش��تراک گذاش��ته 
ش��ده از ی��ک جنس ب��وده و 
این  از  می خواهند  ش��رکت ها 
طری��ق منابع خ��ود را تقویت 

کنند ام��ا در اتحاد مکمل این 
مناب��ع از یک جن��س نبوده و 
شرکت ها به دنبال آن هستند 
ت��ا با ای��ن روش منابع خود را 
تکمیل کنن��د. به عنوان مثال 
یک ش��رکت دانش فنی خود 
و ش��رکت دیگر منابع انسانی 
متخص��ص خ��ود را ب��ه میان 
می گذارد. نکت��ه مهم در این 
شیوه آن اس��ت که شرکت ها 
اتح��اد  ح��وزه  از  خ��ارج  در 
مس��تقل از یکدیگر بوده و در 
فعالیت های هم دخل و تصرف 

ندارند. 

سرمایه گذاری مشترک
 یا مشارکت انتفاعی 
)Joint Venture(

 در ای��ن ش��یوه، دو یا چند 
با  مش��ارکت کننده،  ش��رکت 
اه��داف معین مالی، تجاری یا 
فنی، واحد تجاری مشترکی را 
ایجاد می کنند. نمونه شناخته 
ش��ده در این ش��یوه، شرکت 
»س��ونی اریکسون« است. این 
رابطه می تواند صرفا برای یک 
پ��روژه با مدت معی��ن بوده یا 
رابط��ه ای طوالنی م��دت را به 

دنبال داشته باشد. 

 انتقال از طریق حق امتیاز 
یا لیسانس

 در ای��ن ش��یوه از انتق��ال 
تکنولوژی، هدف شرکت صرفا 
بهره برداری از تکنولوژی است. 
تکنولوژی های  ب��ا  رابط��ه  در 
ش��رکت  ک��ه  پیش��رفته ای 
پتانس��یل یادگی��ری آنه��ا را 
ن��دارد، می توان با عقد قرارداد 
خرید لیسانس، امتیاز استفاده 
از آن را ب��رای م��دت زم��ان 
مش��خصی به دست گرفت. در 
اغلب موارد اس��تفاده از روش 
خرید لیسانس، به منظور بهره 
بردن از تکنولوژی های شرکت 
پیشرو توسط شرکت های پیرو 

انجام می گیرد. 

قرارداد کلید در دست 
)Turn Key(

 در ای��ن ش��یوه از انتق��ال 
تکنول��وژی، مس��ئولیت کامل 
انتق��ال و راه اندازی تکنولوژی 
واگذار کننده  برعهده ش��رکت 
اس��ت. در این روش، کمترین 
مش��اهده  مش��ارکت  می��زان 
ش��ده و یادگیری بسیار پایین 
اس��ت. ه��دف اصلی ش��رکت 
تنها  تکنولوژی،  دریافت کننده 

بهره برداری است. 
باید توجه داشت در انتخاب 
روش دس��تیابی به تکنولوژی، 
چندین عامل مختلف دخالت 

دارند: 
عوامل مربوط به تکنولوژی

 عواملی از قبی��ل دوره عمر 
تکنول��وژی و ن��وع تکنول��وژی 
در ای��ن گ��روه ق��رار می گیرد. 
در مراح��ل اولی��ه چرخه عمر 
از  اس��ت  بهت��ر  تکنول��وژی 

روش های��ی مانن��د تحقی��ق و 
توس��عه یا اتحاد استفاده شود، 
چراکه مدت زمان بیشتری در 
اختیار است که می تواند صرف 
روش هایی با می��زان یادگیری 
باالتر ش��ود. وقت��ی تکنولوژی 
دوره رش��د خود را پش��ت سر 
می گ��ذارد و وارد دوران بل��وغ 
از روش هایی  می شود، بیش��تر 
مش��ابه با روش خرید لیسانس 
اس��تفاده می ش��ود. در مقاب��ل 
ن��وع تکنولوژی نی��ز از اهمیت 
باالی��ی برخ��وردار اس��ت. اگر 
تکنولوژی به گونه ای اس��ت که 
عامل کلیدی موفقیت و کسب 
رقابتی شرکت محسوب  مزیت 
می شود، بهتر اس��ت در رابطه 
با آن از روش تحقیق و توس��عه 
داخل��ی ی��ا در ص��ورت ع��دم 
توانمن��دی در این کار، از روش 
اتحاد اس��تفاده شود و به سراغ 
روش هایی مانند خرید لیسانس 
یا قرارداد کلید در دست نرویم. 

عوامل درون بنگاهی
 عوامل��ی از قبی��ل ظرفیت 
جذب ش��رکت، ان��دازه بنگاه، 
بن��گاه  درون��ی  توانمن��دی 
بن��گاه  پیش��ین  تج��ارب  و 
روش ه��ای  از  اس��تفاده  در 
 مختل��ف، در ای��ن گ��روه قرار 

می گیرند. 
به عنوان مثال در صورتی که 
یک شرکت کوچک با استفاده 
از روش های��ی از قبی��ل اتحاد 
مش��ترک،  س��رمایه گذاری  یا 
وارد رابط��ه هم��کاری با یک 
شرکت بزرگ ش��ود، نه  تنها 
چیز زیادی یاد نمی گیرد، بلکه 
ممکن است معدود مزیت های 
رقابتی  را ک��ه در اختیار دارد 

نیز از دست بدهد. 
عوامل برون بنگاهی

 عوام��ل وابس��ته به صنعت 
مانند نرخ نوآوری تکنولوژیک 
یک��ی از عواملی اس��ت که در 
این گروه قرار می گیرد. هرچه 
ن��رخ ن��وآوری در صنعتی که 
در آن فعالی��ت می کنید باالتر 
باش��د، باید به جای اس��تفاده 
از روش های��ی مانن��د تحقیق 
و توس��عه ک��ه زم��ان زیادی 
می گیرد، ب��ه دنبال روش های 
یا  اتح��اد  س��ریع تری مانن��د 
خرید لیس��انس باشید. عوامل 
محیطی مانند قوانین، مقررات 
و ش��رایط سیاسی و اقتصادی 
حاکم نی��ز بر انتخ��اب روش 
دستیابی به تکنولوژی اثرگذار 

هستند. 

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )22(
تسکو، ویژگی های منحصر به فرد 

محصوالت

هر محصولی باید دست کم یک ویژگی منحصر به فرد که 
آن را از سایر محصوالت مشابه متمایز می کند، داشته باشد. 

ایده
ای��ده ویژگی منحصر به فرد محصول ب��ه نوعی زیربنای 
رقابت های تجاری امروز را پی ریزی کرده اس��ت. این طرح 
بر این نکته تاکید دارد که هر محصول باید ویژگی خاص و 
قابل رویت و موثری داشته باشد که محصوالت شرکت های 
رقیب از آن بی بهره بوده و مشتریان را به واسطه این برتری 
به خرید آن محصول ترغیب کند. البته امروز ش��رکت های 
تج��اری رغبت چندانی به اس��تفاده از ای��ن روش ندارند و 
ترجیح می دهند استانداردهای متداول بازار را رعایت کنند 
و س��ودی تضمین شده را به دس��ت آورند که این رویکرد 
مورد قبول تس��کو بزرگ ترین س��وپر مارکت زنجیره ای در 
بریتانی��ا نبود و آنها مایل بودند ب��ه قدرت برتر بازار تبدیل 
ش��وند، از این رو مس��ئوالن شرکت تصمیم گرفتند شعب 
این س��وپرمارکت 24 ساعته باز باش��د و به این ترتیب به 
نخستین س��وپرمارکت زنجیره ای بریتانیا تبدیل شدند که 
در تمام طول شبانه روز باز است. تسکو همچنین اعالم کرد 
برای هر مشتری که بیش از یک نفر در صف پرداخت جلوتر 
از او باش��د یک صندوق پرداخت اختصاص خواهد داد. آنها 
همچنین خدمات بسته بندی رایگان ارائه می کنند موضوعی 
که هنوز در بریتانیا بس��یار نادر است! در کنار خدمات ویژه 
و خ��اص عملی، نوعی از ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد 
احساسی نیز وجود دارد. ممکن است برخی از این خدمات 
آنچنان ک��ه باید مزیت خاصی برای مش��تری ایجاد نکند 
اما ارائه آن تاثیر عمیقی بر احس��اس مش��تریان آینده نگر 
نس��بت به کسب و کار ش��ما می گذارد و واکنش مثبت آنها 
را موجب می ش��ود و شما به واسطه آن می توانید متمایز از 
دیگران جلوه کنید. این واکنش ها نوعی میل به احس��اس 
موفقیت اس��ت. بهترین نمونه در این زمینه کمپانی معظم 
مرسدس بنز است، اگرچه خودرو های تولیدی این شرکت 
از ویژگی ه��ا و امکانات خاص و بی نظیری بهره می برند اما 
موفقیت این ش��رکت مدیون مشتریانی است که اغلب آنها 
را کس��انی تشکیل می دهند که دانسته های آنان از خودرو 
و جزئیات مربوط به آن بس��یار اندک اس��ت و صرفا مایلند 
با خرید محصوالت این ش��رکت در جامعه متفاوت از سایر 
افراد باشند. تالش و برنامه ریزی مداوم جهت ارائه خدمات 
متمایز و خاص به مشتریان چیزی است که یک صنعت یا 
تجارت را به س��وی پیش��رفت و موفقیت هدایت می کند و 
همچنین باعث پیشگیری از رکود شده و موجبات منفعت 
مصرف کننده و نیز شرکت ارائه کننده خدماتی را که به خوبی 
با اس��تفاده از این رویکرد در جایگاه بهتر و متفاوت تری از 

رقبای خود در بازار قرار گرفته، فراهم می آورد. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
آگاه باش��ید خدماتی که ارائه می کنی��د کامال پویا بوده 
و قابلیت تغییر س��ریع را داشته باش��د، چرا که اگر طرح و 
برنامه شما برای ارائه خدمات خاص به مشتریان موفق باشد 
شرکت های رقیب سریعا از آن الگو برداری می کنند. همواره 
آماده طراحی خدمات جدید به مشتریان باشید تا همیشه 

یک قدم از رقبا جلوتر حرکت کنید. 
دقت کنید که چه چیزی برای مش��تریان شما ارزشمند 
است و حاضرند برای خرید آن هزینه کنند و شما در حال 
حاض��ر آن را به آنها ارائه نمی کنید، پس از تش��خیص این 
موض��وع می توانید آن را به عن��وان یک خدمت و محصول 
منحصر به فرد به خریداران ارائ��ه کنید، از این طریق قادر 
خواهید بود خدمات و کاالهای مورد نظر آنها را تامین کنید. 
همواره محصوالتی با کیفیت باال عرضه کنید، این موضوع 
می تواند هم نیاز مشتریان را برآورده سازد و هم تاثیر روانی 
مثبتی نسبت به نشان تجاری شما در ذهن آنها ایجاد کند. 
وس��یع ترین و متنوع ترین انتخاب را در اختیار مشتریان 
قرار دهید. این می تواند به صورت سفارشی سازی محصوالت 

یا دسته بندی آنها باشد. 

شیرینی خوران

شخصیت ها:
یکی شان به شکل غیر عادی قد بلند و درشت هیکل 
اس��ت. چاق نیس��ت. عظی��م اس��ت. موه��ای بلند و 
دس��ت هایی آویخته دارد، به طوری ک��ه اگر موقع راه 
رفتن حواس��ش نباشد دست هایش تا محاذات زانوانش 
پایین می آیند. او از اینجا به بعد قدبلنده نامیده خواهد 
ش��د. آن دیگری خیلی الغر است. موهای سیخ سیخی 
هم دارد و چون موی سیخ سیخی تا حدودی بدآموزی 
دارد او را از ای��ن به بعد به نام الغره می شناس��یم. هر 
دو از مدیران بخش های تخصصی و به نوعی همراه من 

هستند. به عالوه اینجانب.

لوکیشن:
گروه های تخصصی هر کدام یک س��الن یا اتاق بزرگ 
برای خودشان دارند که وسط این سالن ها یک سرسرای 
 نس��بتا بزرگ هس��ت. یک میز جلس��ه دراز ب��ه همراه 
12-10 صندلی در آن گذاش��ته ش��ده ک��ه هر کدام از 
بخش ها که جلسه شلوغ داشت اینجا برگزار کند. گاهی 
هم در مواقع اضطرار دو جلسه یکی این سر میز، یکی آن 

سر میز برگزار می شود. ما سه نفر کنار میز ایستاده ایم.

تاریخچه:
از گذشته بسیار پیش می آمد که گروه هایی که گرد 
این میز جلسه داش��تند مدارک و زونکن های سنگین 
و نقش��ه های پهناور فنی و مهندس��ی خود را روی آن 
جا می گذاش��تند و می رفتند. بعد سخت ش��ان می شد 
که آنها را بردارند. گروه بعدی که برای جلس��ه می آمد 
جای کافی نداشت. اعتراض می کرد و این می شد دعوا. 
گاهی هم بعضی مدارک و زونکن های جا گذاشته شده 
ناپدید می شدند و بعد آن گروه اولی سراغ گروه دومی 
می رفت که ش��ما مدارک ما را س��ر به نیست کرده اید 
و اعت��راض و باز هم دعوا. از هم��ه بدتر هم چند باری 
اتف��اق افتاد ک��ه مدارکی از اینها در قفس��ه های آنها و 
زونکن هایی از آنها در کش��وهای اینها پیدا می ش��د و 
ب��ا اعت��راض مدرک باخت��گان و انکار متش��اکیان کار 
می کش��ید به واویال و دعوا. این وضع ادامه داش��ت تا 
یک نفر ریش سفید اینجایی )همان رئیس( یک جلسه 
بزرگ سراس��ری با حضور س��ران همه قبایل تشکیل 
داد و طی آن جلس��ه مقرر ش��د یک هیأت سه نفره به 
قید قرعه انتخاب ش��ود تا برای جاگذارندگان زونکن و 
مدرک جریمه ای ش��امل شیرینی دادن گروه خاطی به 
همه گروه ها ببرد و به مورد اجرا بگذارد. این هیات سه 

نفره متشکل است از اینجانب و دو شخص فوق الذکر.

موضوع:
مدیر الغر داشته از اینجا رد می شده که تعداد کمی 
)ش��اید س��ه، چهار برگ( مدرک روی میز جلسه پیدا 
می کند. بالفاصله مدارک را بررس��ی کرده و می فهمد 
که مال بخش آقای مدیر قدبلند است. بالفاصله هیات 
استیفای ش��یرینی را فراخوانده و طرح دعوی می کند. 
با مختصر تحقیقات در صحنه جرم کاشف به عمل آمد 
که بله، کار کار بچه های گروه آقای مدیر قدبلند است. 

سریعاً رأی گیری انجام و به ایشان ابالغ شد.

مسئله:
آق��ای مدیر قد بلن��د زیر بار نمی رود. معتقد اس��ت 
که اینها مدارک سوخته هس��تند و کار نفرات گروه او 
نیست. بعد می گوید اینها مال قبل از تشکیل هیأت سه 
نفره اس��ت و قانون عطف به ما س��بق نمی شود. جلوتر 
بهانه م��ی آورد که اصال چه معل��وم کل اینها توطئه و 
کار انگلیس��ی ها نباش��د؟ آخر س��ر هم که سماجت ما 
را می بین��د کاًل زیر قضیه می زند و می گوید ش��یرینی 

نمی دهد که نمی دهد حتی اگر اخراجش کنند.

نتیجه:
اگ��ر اینجا دبس��تان یا دبیرس��تان بود بی��رون با او 
قرار می گذاش��تیم و حالش را ج��ا می آوردیم. اگر من 
مس��ئول او بودم حتما اخراجش می کردم. ولی در این 
حال��ت فقط یک راه حل آن هم از نوع بچه ننه ای وجود 
دارد. بدوی��م برویم ب��ه رییس بگویی��م. همین کار را 
ه��م می کنیم. رییس هم طبعاً دلش نمی آید س��ر یک 
ش��یرینی یک مدیر قدبلند را اخ��راج کند و در نتیجه 
هیات س��ه نفره که با کلی ه��ارت و پورت آمده بود به 

محاق فرو می رود.

در صورتی که یک 
شرکت کوچک با 

استفاده از روش هایی 
از قبیل اتحاد یا 

سرمایه گذاری مشترک، 
وارد رابطه همکاری 
با یک شرکت بزرگ 

شود، نه تنها چیز زیادی 
یاد نمی گیرد، بلکه 
ممکن است معدود 

مزیت های رقابتی  را 
که در اختیار دارد نیز از 

دست بدهد

الگوهای طالیی

طعنه سنگین سامسونگ به اپل
سامسونگ تصویری را در صفحه فیس بوک خود منتشر 
ک��رده که در آن یک آیفون 6 پالس خم ش��ده و به زانو 
درآمده اس��ت. به گ��زارش فارنت، اگر چه ش��رکت های 
بس��یاری مانند سامس��ونگ از مش��کل خم شدن آیفون 
6 پ��الس در جیب کارب��ران نفع می برن��د، اما نمی توان 
منکر ش��د که مطمئنا سامس��ونگ بیش��ترین نفع را از 
این اوضاع می برد و حاال تصویر منتش��ر ش��ده در صفحه 
 فیس ب��وک این ش��رکت مطمئن��ا این موض��وع را تایید 
می کند! در تصویری که این شرکت در صفحه فیس بوک 
خود منتش��ر کرده یک آیفون 6 پالس خم شده و به زانو 
درآمده را می بینید که از نگاه سامسونگ در برابر گلکسی 
نوت 3 این ش��رکت که به ظاهر از مش��کل خم شدن رنج 
نمی برد! به زانو درآمده است. در باالی این تصویر نوشته 
شده که در برابر کسانی که شایسته هستند تعظیم کنید! 

از میان خبرها

پذیرش ریسک
به عن��وان  ریس��ک  پذی��رش  می دانس��تید  آی��ا 
در  ریس��ک  مدیری��ت  اس��تراتژی های  از  یک��ی 
 مواجه��ه ب��ا ریس��ک های کوچ��ک م��ورد اس��تفاده 

قرار می گیرد؟ 
استراتژی پذیرش ریسک، یعنی قبول زیان وقتی که 
آن زیان رخ می دهد. پذیرش ریس��ک، یک اس��تراتژی 
قابل قبول برای ریس��ک های کوچک در شرایطی است 
که هزینه حفاظت در مقابل ریس��ک ممکن اس��ت از 
نظر زمانی بیش��تر از همه زیان های حاصله باشد. تمام 
ریسک هایی که قابل اجتناب و انتقال نیستند، ضرورتا 
قابل پذیرش هس��تند. این مس��ئله شامل ریسک هایی 
می ش��ود که آنقدر بزرگ هس��تند که یا محافظت در 
مقابل آن امکان پذیر نیست یا پرداخت هزینه بیمه آن 
ش��اید عملی نباشد. این استراتژی زمانی مورد استفاده 
قرار می گیرد که امکان بروز زیان های سنگین کم بوده 
یا هزینه پیش��گیری از آن آن قدر زیاد باش��د که مانع 

بزرگی برای اهداف سازمانی ایجاد کند. 

آیا می دانستید
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مهسا عربی
کارشناس ارشد مدیریت صنایع

پاسخ کارش�ناس: کار زیاد 
گریبانگیر  معض��الت  از  یک��ی 
مدیران است. کتاب های زیادی 
در این زمینه نوش��ته شده و در 
آن به طور مفصل برای کاهش 
این فش��ار راه��کار ارائه ش��ده 
است. پیش��نهاد نخست ما این 
اس��ت که یک��ی از این کتاب ها 
را تهیه و مطالع��ه کنید، اما به 
طور خالصه چند راهکار به شما 

پیشنهاد می کنیم:
1( یک تلفن همراه هوش��مند 
تهی��ه کنید که امکان نوش��تن 

روی آن با قلم وجود داشته باشد. 
هر نکته ای را که در طول روز با 
آن برخورد می کنی��د بالفاصله 
یادداشت کنید. در محل  کار، در 
جلسه، در منزل، در ماشین و.... 
هرگز در نوش��تن تعلل نداشته 
باش��ید و حت��ی آن را ب��ه چند 
ثانیه بعد ه��م موکول نکنید. با 
همین کار ساده مطمئن باشید 
فش��ار زیادی از روی دوش شما 
برداش��ته می شود و کارایی شما 
چند برابر خواهد شد. انجام هیچ 

کاری فراموش نخواهد شد.

2( ه��ر روز صب��ح براس��اس 
یادداشت هایی که دارید و سایر 
مستندات برای کار روزانه خود 
برنامه ریزی کنید و این برنامه را 
بنویسید و برای آن وقت انجام 

تعیین کنید. 
3( کلی��ه کاره��ای خ��ود را 
اولویت بندی کنی��د و کارهایی 
را که توسط دیگران باید انجام 
شود، ولی نیاز به تأییدش دارد 
در اولوی��ت قرار دهی��د. به این 
ترتیب کس��ی ب��رای انجام کار 
خودش معطل شما نخواهد بود 

و کارها بهتر پیش خواهد رفت. 
4( برنامه خود را مرور کنید. 
مطمئن باشید در آنها می توانید 
کارهای��ی را بیابید که توس��ط 
انجام هس��تند.  قاب��ل  دیگران 
انج��ام آنه��ا را به بقی��ه واگذار 

کنید. 
5( اگر کاری تکرار می شود و 
وقت زیادی از ش��ما می گیرد و 
کسی هم در شرکت شما وجود 
ندارد که آن را انجام دهد، وقت 
آن است که کسی را برای انجام 

آن استخدام کنید.

افزایش 
حجم کاری 

پرسش: مدیر یک موسسه هستم و به دلیل توسعه کارها در حال حاضر حجم کاری من بسیار افزایش یافته است، به 
طوری که شب ها تا دیروقت مجبورم سرکار باشم. در ضمن تصور می کنم به همین دلیل کارهایم به خوبی پیش نمی روند، 

چه توصیه ای برای بنده دارید؟

اگر شما هم د  ر کسب و کار 
خود   با چالشی روبه رو 

هستید  ، د  ر صورت تمایل 
مشکل خود   را از طریق ایمیل 

business@ forsatnet.
ir با ما د  ر میان بگذارید   و 

پاسخ خود   را د  ر همین بخش 
پیگیری کنید  .

کلینیک کسب و کار)73(

ترجمه: معراج آگاهی

چگونه نوآوری تکنولوژیک را در سازمان افزایش بدهیم

روش های دستیابی مدیران به تکنولوژی

کتابخانه

در عصر حاض��ر محصوالت 
تقلی��دی و ارتباطات لحظه ای 
و ثب��ات در می��دان رقاب��ت، 
دیگ��ر ی��ک اس��تراتژی قابل 
قب��ول و برنده نیس��ت. برای 
اینکه بدانیم چگونه می ش��ود 
یک نام تجاری موفق بس��ازیم 
باید به س��راغ برندهای موفق 
و متمایز برویم. کتاب »زاگ« 
به م��ا می گوید چگونه یک نام 
تجاری متمایز بسازیم. بازار به 
س��رعت در حال رش��د است؛ 
س��رعتی بسیار سریع تر از یک 

شرکت. 

در بازار بزرگ که محل برد 
و باخت اس��ت، همیش��ه این 
مال��ک )بازار( اس��ت که برنده 

است. 
امروزه، بای��د فراتر از رقابت 
رف��ت. قانون چیس��ت؟ قاعده 
جدید این اس��ت: وقتی کسی 
زاگ  ش��ما  می کن��د،  زی��گ 
کنید. این بدین مفهوم اس��ت 
در ب��ازاری که هم��ه کارهای 
انج��ام  تقلی��دی  و  تک��راری 
ش��دن،  برنده  برای  می دهند، 
ش��ما بای��د کاری متف��اوت از 
دیگران انج��ام دهید. این کار 

فضاهای  در  مس��تلزم حرکت 
جدی��دی اس��ت ک��ه دیگران 
اس��تفاده نکرده اند؛ به عبارتی 
دیگ��ر، برای پی��دا کردن زاگ 
خود باید به دنب��ال ایده هایی 
باش��ید که هم خوب باشند و 

هم متفاوت. 
ب��ا زاگ می توانی��د توانایی 
دیدن فضاهای جدیدی را که 
رمز موفقیت اس��ت، به دس��ت 
آورید و ب��دون زاگ هم قطعا 
به آسانی در فضاهای تکراری 
ق��رار می گیرید که ره به جای 
نمی برد. کتاب زاگ شامل سه 

بخش اس��ت و این بخش ها به 
ش��ما کمک می کن��د تا زاگ 
خود را پی��دا کنید، زاگ خود 
را طراح��ی کنی��د، زاگ خود 
را  خ��ود  زاگ  و  بس��ازید  را 
تجدی��د کنی��د. در این کتاب 
آم��ده اس��ت زاگ تحولی در 
دی��دگاه همه مدیران در مورد 
نام ه��ای تجاری ش��ان از تولد 
تاکن��ون اس��ت. بیایید متمایز 
معن��ای  ب��ه  تمای��ز   باش��ید، 

واقعی. 
ای��ن کت��اب نوش��ته مارتی 
نیومی��ر اس��ت ک��ه در 150 

صفحه، با ترجمه سارا میرزایی 
و قیمت 6500 تومان توس��ط 
انتشارات س��یته و با همکاری 
بین المللی  کنفرانس  دبیرخانه 
برند به چاپ دوم رسیده است. 

زاگ، چگونه یک نام تجاری متمایز بسازیم؟ 

چرک نویس های یک مدیر اینجایی

علی معروفی
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 در ح�ال حاضر کش�ور با 
مقول�ه بح�ران آب رو ب�ه رو 
است، ما همیشه این معضل 
را داشته ایم، به نظر شما چرا 
این ش�رایط در کشور ایجاد 

شده است؟
اکنون از نظر زیست محیطی 
در بحرانی ترین ش��رایط به س��ر 
می بری��م، به خص��وص در مورد 
مصرف آب زمان��ی که زاینده رود 
بمی��رد راهکارها هی��چ تاثیری 
نخواهند داشت. همواره در تاریخ 
شهر ها در کنار رودخانه ها شکل 
گرفته اند. ما در ش��رایط بحرانی 
ب��ه س��ر می بری��م. رویکردهای 
بس��یار س��اده ای ک��ه چند صد 
س��ال پیش در کش��ور ما حاکم 
ب��ود، اکنون وج��ود ندارند و این 
رویکرده��ا در مدل ه��ای نوین 
مدیریت��ی ب��ه ش��کل دیگ��ری 
دارند خود را نشان می دهند. در 
ش��هرهای کویری 400 یا 500 
سال پیش ش��اهد آب انبار هایی 
هس��تیم ک��ه ه��زار س��ال عمر 
دارند و آب ب��اران را جمع آوری 
می کنند. ساختمان هایی که در 
شهرهای کویری ساخته می شد، 
بادگیرهایی داش��تند که به طور 
طبیعی در آن ساختمان سیستم 
تهویه صورت می گیرد بادی که 
می وزد به طور طبیعی می تواند 
خانه را خنک کند. سیستم های 
تهویه این ساختمان ها از عناصر 
طبیعی اس��تفاده می کنند تا باد 
به جریان دربیاید و س��اختمان 
خنک شود. در کنار این سیستم ها 
بافت ساختمان ها به نحوی است 
که آب ب��اران در آنها جمع آوری 
ش��ود و این آب به چرخه )برای 
شست وش��وی حیاط!( برگردد. 
مثال کشور اسکاتلند رویکردی در 
مدیریت مناب��ع آبی اعمال کرده 
بسیار مهم و کارا بوده است. گفته 
می شود که 10 سال دیگر ما وارد 
جنگ آب می شویم، درصورتی که 
من معتقدم ما اکنون وارد جنگ 
آب ش��ده ایم. با اتفاقاتی که برای 
اصفه��ان و دیگر ش��هر ها افتاده 

حتما وارد جنگ آب شدیم.
 در این کش��ور چندین سال 
پیش از این اقداماتی انجام ش��د 
که حتما در تمام ساختمان هایی 
که ساخته می ش��وند و در حال 
ساخته شدن هستند سیستمی 
ایجاد ش��ود ت��ا قط��رات آب را 
جم��ع آوری کنند. س��ال دیگر 
در دنیا نمی گویند که این کشور 
چقدر م��س دارد، چق��در طال 
دارد، بلکه این را می پرس��ند که 
چ��ه می��زان آب دارد. چون آب 
اس��ت که حیات ایجاد می کند. 
و به ای��ن ترتیب الزام��ات ایجاد 
شدند. اهمیتی که در دنیا برای 
این موضوع قائل هستند، جای 
بسیار تعمق دارد که مدیران ما، 
سازمان های مدیریتی ما بسیار 
جدی تر فعالیت کنن��د و اینکه 
کارگروه��ی تش��کیل دهیم تا 
شرایط را بررسی کنیم. 5 سال از 
این بحران گذشته، هنوز اتفاقی 
نیفت��اده، قانون اجرایی نش��ده 
است. در اصل ما ش��اخه ای که 
روی آن نشس��ته ایم را بریده ایم 
ن��ه اینک��ه در حال بری��دن آن 
هستیم و میان زمین و هوا قرار 
داریم. چند صب��اح دیگر صدای 
فریادمان ب��ر می خی��زد که به 

زمین خورده ایم. 
 چ�ه فرآیند های�ی ب�رای 
مدیری�ت مناب�ع آب چه در 
س�طح فردی چه کالن باید 
مدنظر قرار داده شود و باید 
براساس آنها به سمت ذخیره 

منابع آب رفت؟
رویکرد مدیریت��ی فعلی ما به 

سمتی اس��ت که گویا ما نیازی 
به تکنولوژی و س��رمایه گذاری 
نداری��م؛ ام��ا منابع م��ا در حال 
هدر رفت��ن هس��تند. در زمینه 
منابع آب��ی نیز این ه��در رفتن 
به ش��دت دیده می ش��ود. ما هر 
5 دقیقه ای ک��ه در حمام دوش 
می گیریم، تقریبا بین 80 تا 100 
لیت��ر آب مصرف می ش��ود. اگر 
آگاهی ایجاد ش��ود، در مصرف 
آب صرفه جوی��ی می ش��ود؛ اما 
اگر آگاهی الزم وجود نداش��ته 
باش��د، فرد ماش��ین خود را هم 
با آب فراوان می شوید و شلنگ 
آب را باز می گ��ذارد. اگر بدانیم 
که در هر 24 س��اعت چکه های 
اتفاق��ی ش��یرآب 190 لیتر آب 
هدر می رود، نس��بت ب��ه چکه 
کردن آب حس��اس می ش��ویم. 
این نیازمند این اس��ت که تنها 
یک واشر صد تومانی عوض شود 
و هیچ نیازی به س��رمایه گذاری 
بیشتر ندارد. بیش از 80 درصد 
از سرمایه گذاری ما چه در مسیر 
تولی��د و چه در مس��یر زندگی، 
در حال هدر رفتن است. زمانی 
که من با ش��ما جلس��ه دارم، در 
اتاقم، کامپیوت��رم، چراغ اتاقم و 
کولر اتاقم را روش��ن رها کردم و 
چند ساعت با شما جلسه دارم، 
این اتفاقی اس��ت ک��ه در تمام 
س��ازمان های م��ا رخ می دهد. 
زمان نم��از که می ش��ود، همه 
می روند، کولر، شوفاژ، کامپیوتر، 
پرینتر همه روش��ن هستند. ما 
نس��بت به این مس��ائل حساس 
نیس��تیم. در روز ما می توانیم از 
نور روز استفاده کنیم. ما مردمی 
هستیم که به دامنه نور حساس 
هستیم و همواره به دنبال مسکن 
یا محل کاری هستیم که نورگیر 
باشد، بعد در آن محل پرده های 
ضخیم می کشیم و در روز پرده ها 
کشیده شده اند و ما چراغ روشن 
می کنیم و بسیاری از این مثال ها 
وجود دارد. ما حساس نشدیم. ما 
مرگ خود را می بینیم اما متوجه 

آن نیستیم. 
 در مورد بح�ث منابع آب 
که بحث روز اس�ت مش�کل 
مدیریت�ی در کجا ب�وده، آیا 
مقص�ر دولت های پیش�ین 
بوده ان�د یا بح�ث مدیریتی 
کالن مشکل داش�ته است؟ 
این مشکل از کجا آغاز شده 

است؟ 
مسائل آبی کش��ور ما به دلیل 
شرایط آب و هوایی در   30 سال 
گذش��ته به وجود آمده اس��ت. 
ما باید ی��اد بگیریم ک��ه چگونه 
با این ش��رایط اقلیم��ی خود را 
س��ازگار کنیم. تمام مش��کالت 
ما مدیریتی اس��ت. ما سال های 
پرآبی هم داش��ته ای��م؛ اما این 
پرآب��ی نس��بت به کش��ورهای 
اروپایی بسیار اندک است. ایران 
در محیط خاصی ق��رار دارد که 
بیابانی اس��ت و برخی از مناطق 
نیمه بیابانی هستند که به تدریج 
بیابانی می شوند. مشکل بی آبی 
از مش��کالتی اس��ت که در دنیا 
وجود دارد. من هی��چ دولتی را 
مقصر نمی دان��م، در کل مقوله 
مدیریت آب در کش��ور ما وجود 
ندارد. م��ا هیچ گون��ه مدیریتی 
در ای��ن حوزه نداش��تیم و هنوز 
هم نداریم. کش��ور م��ا به دلیل 
شرایط آب و هوایی نمی تواند از 
نظر کشاورزی در شرایط پایدار 
باشد. در حالی که ما در سال های 
گذش��ته تالش زی��ادی کردیم 
تا بح��ث صنعت کش��اورزی را 
مطرح کنیم. مقوالتی از جنس 
خودکفایی گندم چیزی بیش از 
یک مزاح نیست. چون کشوری 

ک��ه مناب��ع آب آن در ش��رایط 
بحرانی اس��ت، سیاس��تی دارد 
که بیش از 90 درصد منابع آبی 
ما در بخش کش��اورزی استفاده 
می ش��ود. کمتر از 10 درصد از 
مناب��ع آب م��ا در بخش صنعت 
و بخش ه��ای خانگی اس��تفاده 
می شود. معضل اصلی ما بخش 
کش��اورزی اس��ت. تاالب ه��ای 
م��ا، قدیمی تری��ن مراکزی که 
به محی��ط اطراف خ��ود حیات 
می بخش��د و م��ا آمده ای��م و به 
راحتی اج��ازه می دهی��م تا در 
اط��راف تاالب ه��ا کش��اورزی 
ش��ود و چند س��الی کشاورزی 
رش��د می کند و زمانی که منابع 
آبی از بین رف��ت دیگر نه تاالبی 
وجود دارد و زمین کش��اورزی 
هم نداریم. اگر مدیریت صحیح 
انجام می گرفت، کش��اورزان ما 
نیز کسب و کار مناسبی داشتند. 
ما نمی توانیم در کش��ور کم آب 
زندگی کنی��م و محصوالتی که 
نیاز به آب ف��راوان دارند در آن 
بکاری��م. در قدی��م در حاش��یه 
زاینده رود کمی برنج می کاشتند 
و میزان کش��اورزی ان��دک بود 
و جمعی��ت اصفه��ان از 500 
هزار نف��ر فرات��ر نمی رفت. االن 
با حدود س��ه الی چهار میلیون 
جمعیت در اصفهان، شاهد این 
هس��تیم که همچن��ان در حال 
برن��ج کاری هس��تیم درحالی 
که ش��رایط مهی��ا نیس��ت. در 
شمال کش��ور نیز همین اتفاق 
می افت��د. ای��ن مقول��ه ک��ه در 
کشاورزی به خودکفایی برسیم، 
بس��یار خنده دار است و معنایی 
ن��دارد. نمی توانیم در کش��وری 
که با محدودی��ت منابع مواجه 
هس��تیم به خودکفایی برسیم. 
باید محص��والت کش��اورزی را 
با واردات جایگزی��ن کنیم و در 
صنایع دیگر که در آنها توانمند 
هس��تیم، به خودکفایی برسیم. 
مث��ال دیگ��ری بزنم، پوش��ش 
گیاهی چمن یک پوشش کامال 
شکننده است. اگر در فصل های 
گرم س��ال حداق��ل روزی دوبار 
آبیاری نش��ود، از بین می روند. 
جای تاسف است که شهرداری 
هنوز هم که فضای سبز را توسعه 
می دهد از چمن کاری اس��تفاده 
می کند. در همین اتوبان همت 
نگاه کنی��د روزی دوب��ار با یک 
شلنگ درازی آبیاری می شود و 

این اشتباه بزرگی است.
 ما انتظار داریم که مردم آب را 
به ش��یوه صحیح استفاده کنند. 
چگونه می توان چنین انتظاری 
داش��ت، زمانی که مدی��ران ما 
نمی توانند درست مصرف کنند. 
هن��وز از روش ه��ای 50 س��ال 
قبلی ک��ه آب فاضالب را تصفیه 
می کردیم اس��تفاده می شود که 
روشی بسیار ناکارآمد است. اگر 
تصمی��م بگیریم ت��ا روش های 
صحیح تصفی��ه آب فاضالب را 
ب��ه کار ببریم، برای کش��اورزی 
هم می توانیم از آب تصفیه شده 
فاضالب استفاده کنیم. در تمام 
دنیا از چنین روش��ی اس��تفاده 
می ش��ود. این یعنی بازچرخانی 
آب. زمین ه��ای کش��اورزی ما 
هم به همین واس��طه در حال از 
بین رفتن هستند؛ زیرا ما اجازه 
می دهیم کشت محصوالتی که 
بسیار پرآب هستند، انجام شود. 
هنوز یک زه کش��ی درس��ت در 
زمین های کش��اورزی ما انجام 
نمی شود. پس جهاد کشاورزی، 
ش��هرداری و ش��رکت آب و 
فاضالب کش��ور کجا هس��تند و 
چرا یکپارچه نمی ش��وند تا این 
مش��کالت را ح��ل کنن��د. من 

باره��ا در س��خنرانی هایم ای��ن 
موض��وع را مطرح ک��رده ام که 
ش��ما چطور انتظار دارید، مردم 
در مص��رف آب صرفه جوی��ی 
کنند، در حالی ک��ه الگوی بدی 
مانند ش��هرداری را پیش چشم 
دارن��د. چمن ه��ای جایگزی��ن 
آمده ان��د ک��ه اگ��ر یکم��اه هم 
آبیاری نشوند س��بز و تازه باقی 
می مانند و نیازی ب��ه جایگزین 
ندارند. جوانان فارغ التحصیل در 
کشاورزی و پایان نامه های خوبی 
که ارائ��ه داده اند چرا اس��تفاده 
نمی شود؟ در عوض یک نیروی 
غیر متخصص می خواهد مدیریت 
کند و هنوز برنامه معلوم نیست 
و دوباره چم��ن و چنار می کارد. 
ضرب��ه ای ک��ه ب��ه کش��ورمان 
وارد می ش��ود، هم��ه ناش��ی از 
بی مدیریتی و بی برنامگی است. 
آلودگی هوا و ریزگردها ناشی از 
همین بی برنامگی و بی مدیریتی 
است. ریزگردها از همین تاالب ها 
تولی��د می ش��وند. مش��کالت 
سالمتی و تبعاتی که وجود دارد 
اگر تنه��ا کمی س��رمایه گذاری 
می شد با چنین مشکالتی روبه 

رو نمی شدیم. 
 در دیگر کشورها با شرایط 
اقلیمی مانند شرایط ایران، 
شاهد هستیم که برنامه های 
بلند م�دت 25س�اله صورت 
می گیرد. در ایران چرا هرگز 
تصمیم گرفته نش�ده برنامه 
بلند مدت�ی ص�ورت گیرد تا 
رودخانه ها و تاالب ها از بین 
نرون�د؟ چرا با اینکه ش�اهد 
چنین مش�کالتی هس�تیم 
باز ه�م کاری ب�رای رفع این 

مشکل انجام نمی شود؟ 
در کش��ور ما س��از مان ها به 
دنبال رویکرده��ای کوتاه مدت 
هستند، زیرا عمر مدیریت ها در 
سازمان ها کوتاه است و معتقدیم 
پس از اینکه پست خود را ترک 
کردی��م، ه��م نتای��ج حاصل از 
حضور خود را به دیگران نش��ان 
دهیم. وقتی صحب��ت از برنامه 
پنج ساله می شود، کسی زیر بار 
نمی رود و هیچ حرکت��ی انجام 
نمی ش��ود. وقتی در ی��ک دوره 
چهار س��اله، ش��ش وزیر عوض 
می ش��ود، چطور انتظ��ار داریم 
تا برنامه مدیریت��ی مثبتی ارائه 

شود.
 در دیگ��ر کش��ورهایی ک��ه 
ما ش��اهد هس��تیم برنامه های 
راهب��ردی ک��ه در ع��رض یک 
کشور می انجامد نیازی به حضور 
ش��خص معین��ی ن��دارد؛ بلکه 
برنامه هایی هستند که مدیران 
باید پیش ببرند. اما در ایران مثال 
من اکنون شهردار هستم، از گل 
رز خوشم می آید و هر روز گل رز 
می کارم. فردا یکی دیگر می آید 
و می گوید گل رز خوب نیست و 
همه را از ریش��ه بیرون بیاورید. 
مثال م��ن مدی��ر یک س��ازمان 
هس��تم و نهایت عمر مدیریتی 
خودم را ش��ش م��اه می بینم و 
اگر بیش��تر بمانم شانسی است. 
در دولت آق��ای احمدی نژاد هم 
ش��اهد آن بودیم که می گفتند 
من تا پایان س��ال، یک میلیون 
مس��کن مهر را تحویل می دهم. 
در دوره نهم، س��ال س��وم چون 
نمی داند بیشتر می ماند یا رفتنی 
است، تنها می خواهد بگوید که 
من ای��ن تعداد واحد مس��کونی 
ساختم؛ اما با چه شرایطی و چه 
بالیی بر س��ر منابع مالی و دیگر 
منابع کشور آوردیم، بماند. یکی 
از این واحد های ساخته شده از 
اس��تاندارد های الزم برخوردار 
نیست و این به دلیل برنامه های 

کوتاه مدت است، زیرا برنامه های 
ما به اشخاص وابسته اند، به جای 
اینکه به یک سیس��تم وابس��ته 
باش��د و افراد کامال س��لیقه ای 
برخورد می کنند و به هیچ کس 
هم پاسخگو نیستند. من دوست 
دارم ح��اال ک��ه ش��ده ام رییس 
جهاد کش��اورزی استان ایکس، 
امروز بگوی��م که باید حس��ابی 
گن��دم کاری را توس��عه دهیم. 
بدون هیچ گون��ه مطالعه ای که 
براساس اس��تان من این توان را 

دارد یا خیر. 
 پس از نظر ش�ما مدیریت 
در کش�ور ما ی�ک مدیریت 

سنتی است؟ 
ما به صورت جزیره ای مدیریت 
می کنیم که بر پایه احساس��ات 
پیش می رود. سازمان آب کشور 
دغدغه های بح��ران آب را دارد، 
وزارت نی��رو به همی��ن صورت 
ولی به هر ش��کل ک��ه بخواهند 
آب را مصرف می کنند. مدیریت 
خ��وب به ص��ورت یکپارچه و به 
ه��م پیوس��ته بای��د باش��د که 
هم پوشانی کند، اما برعکس آن 
اتفاق می افتد. به مردم می گوییم 
که آب را درس��ت مصرف کنید 
و ش��هرداری چاه می زن��د و به 
چمن ها آب می دهد. آب دریاچه 
چیتگر از کجا تامین شد؟ باچه 
شرایطی؟ آب آن تبخیر می شود. 
این آب از کجا تامین می ش��ود؟ 
بعد وزی��ر نیرو را ب��ه خاطر آب 
استیضاح می کنند. در کشور ما 
اگر کار خوبی هم اتفاق می افتد، 
هم��ه جزیره ای هس��تند. حتی 
مدیری��ت س��بز هم ب��ه همین 

صورت است. 
 دیده شده که مدیران هر 
طرحی که پیاده می کنند را 
از دیگر کشورها آورده اند. 
همیش�ه نقطه پز مدیریتی 
یک ش�خص این اس�ت که 
در ف�الن س�فر ب�ه ف�الن 
شرکت، فالن طرح را دیدم 
و به ایران آوردی�م و پیاده 
کردم. آیا این گونه تقلید ها 
صحی�ح هس�تند ی�ا بای�د   
طب�ق نیازه�ای موجود در 
جامع�ه برنامه ریزی کنیم؟ 
آی�ا طرح�ی که در کش�ور 
دیگری وج�ود دارد در هر 
فضای اقلیمی و جغرافیایی 

قابل اجراس�ت؟! 
اینک��ه از دیگ��ر کش��ور ها 
تقلی��د کنی��م، به هی��چ عنوان 
امکان پذیر نیست. اخیرا ما بحث 
ساختمان های سبز را در کشور 
مطرح می کنیم، اما نمی توانیم 
یک مدیر یا متخصص خانه سبز 
از کش��وری دیگر بیاوریم و از او 
درخواست کنم تا به ما مدیریت 

سبز را یاد بدهد. 
نخستین کاری که باید انجام 
دهی��م  اینکه  ش��رایط اقلیمی 
کشور را بررس��ی کنیم. در اروپا 
تنها یک اقلیم وج��ود دارد؛ اما 
در کش��ور ما 10 اقلی��م وجود 
دارد. ما ساختمانی که در آبادان 
می سازیم، در تهران هم مشابه 

آن را می سازیم. 
وقتی م��ا 15 اقلیم داریم من 
ابتدا باید روی اقلیم ها شناخت 
پیدا کنم و س��پس شرایط خود 
را مطابق دانشی که وجود دارد 
انطباق ده��م و س��پس دانش 
روز را بر حس��ب شرایط اقلیمی 
اس��تفاده کنم. 29 س��ال است 
که مت��روی اصفه��ان در حال 
راه اندازی شدن اس��ت. در 29 
سال شما می توانستید سه کشور 
بسازید. این متروی اصفهان تنها 
دو یا س��ه خط رفت و برگش��ت 

دارد. 

اصالح الگوی مصرف

در حال حاضر در کش��ور با بحران آب مواجه هستیم. 
این روزها بحث مدیریت آب زیاد مطرح می ش��ود. یکی 
از مش��کالت کش��ور ما عدم مدیریت صحیح منابع آب 
اس��ت. می توان گفت بزرگ ترین مشکل ما در این زمینه 
مسئله کشاورزی اس��ت. در بخش کشاورزی مصرف آب 
باال اس��ت که یکی از دالی��ل آن پایین ب��ودن بازده آب 
مصرفی در این قسمت اس��ت. ما برای بخش کشاورزی 
برنامه مدون نداریم. با وجود حرکت به سمت کشاورزی 
مکانیزه هنوز نتوانسته ایم بازده خوبی برای آب مصرفی 
خود داشته باش��یم. مثال وقتی به خشک شدن دریاچه 
ارومیه نگاه می کنیم، می بینی��م که مصرف باالی آب در 
کشاورزی آن منطقه یکی از دالیل اصلی این بحث بوده 
است. مثال در آن منطقه ما در بخش کشاورزی به سمت 
آبیاری بارانی رفته ایم؛ اما عمال عملکرد نادرس��ت باعث 
شده تا مصرف ما کم نش��ود و دقیقا مشابه روش آبیاری 
غرقابی آب مصرف کنیم. زمان نادرست آبیاری در بخش 
کش��اورزی نیز یکی از دالیل از دس��ت رفتن منابع آبی 
ما است. در بسیاری از نقاط کش��ور هنگام ظهر زمین ها 
را آبی��اری می کنند که همین امر موج��ب تبخیر بخش 
قابل مالحظه ای از آب و هدر رفتن آب می شود. از دیرباز 
ایرانیان با کمب��ود منابع آبی مواج��ه بوده اند و حتی در 
زم��ان مادها بحث مدیری��ت منابع آب مط��رح بوده؛ اما 

هی��چ گاه بحرانی را که در س��ال های اخیر ب��ا آن مواجه 
شده ایم، نداشتیم. در س��ال های اخیر بحران آب بسیار 
ملموس بوده اس��ت. به عنوان مثال، در تهران و بسیاری 
از ش��هرهای دیگر کش��ورمان با بحران جدی آب مواجه 

هستیم.
 عل��ت آن هم ع��دم افزای��ش منابع آب��ی و در عوض 
افزایش بی رویه مصرف آب در بخش های مختلف اعم از 
موارد مصرفی در بخش مسکونی و به خصوص بخش های 
کش��اورزی و صنعتی اس��ت. غیر از اینها نباید فراموش 
شود که ما با خشکسالی هم مواجه بوده ایم و آن طور که 
باید از نزوالت جوی بهره مند نش��دیم. بحران های اخیر 
باعث شد تا به جای راهکار های اصلی و درازمدت دنبال 
حل مس��ائل در مدت زمان کم و تزریق مسکن باشیم تا 
بتوانیم این مسئله اساسی را در مدت دو یا سه سال حل 

کنیم، در حالی که این روش چاره ساز نیست.
 ما وارد دوره خشک س��الی سی ساله ش��ده ایم و باید 
بدانیم که حل بحران کم آبی کامال امکان پذیر نیس��ت. 
ولی می توانیم ب��ا انج��ام اقداماتی آن را ت��ا حدی مهار 

کنیم. 
یک��ی از مهم تری��ن کارهایی ک��ه باید انج��ام دهیم، 
اصالح الگ��وی مصرف اس��ت. ای��ن کار بای��د از طریق 
فرهنگ س��ازی در م��دارس، دانش��گاه ها و محیط های 
و  رادیوی��ی  برنامه ه��ای  س��اخت  نی��ز  و  آموزش��ی 
 تلویزیون��ی و تبلیغ��ات و س��مینارها و کنفرانس ه��ا 

و غیره انجام شود.
 باید دق��ت کنیم ک��ه هزینه ای��ن کار خیل��ی کمتر 
از بهایی اس��ت که در آینده به دلیل ع��دم مهار مصرف 
بی رویه آب باید بپردازیم. اگ��ر وضعیت به همین منوال 
پیش برود، در آینده ممکن اس��ت مجب��ور به خرید آب 
آشامیدنی از کشورهای دیگر شویم و این برای ما بسیار 

هزینه بر خواهد بود.
 در حالی ک��ه اکنون با ص��رف هزینه بس��یار کمتر از 
طریق آموزش م��ردم و فرهنگس��ازی می توانیم جلوی 
آن را بگیریم. متاس��فانه بح��ران آب در کش��ور هنوز از 
س��وی مردم خیلی جدی گرفته نمی ش��ود و انگار مردم 
هنوز این مس��ئله را ب��اور نکرده اند. منابعی ک��ه داریم 
منابع مستقیم هس��تند، مثل نزوالت آسمانی که بسیار 
کم ش��ده اند. در مورد منابع غیرمس��تقیم مثل آب های 
زیرزمین��ی هم وضعی��ت بدی داری��م. ما ب��ر منابع آب 
زیرزمینی خود فش��ار زیادی وارد کرده ایم. در بسیاری 
از مناطق کشور آب ش��یرین به آب تلخ تبدیل شده که 
نش��ان از پایین رفتن قابل مالحظه سطح آب زیرزمینی 

است.
 در اکثر مناطق سطح آب به طور متوسط چندین متر 
پایین رفته که این امر سبب خالی ش��دن پوسته و بروز 
مشکالت متعدد نظیر ریزش و نیز آسیب پذیری در برابر 
زلزله می ش��ود. به اعتقاد من هنوز هم ب��ا اصالح الگوی 
مصرف می توان به س��متی پیش رفت که همین میزان 
بارش نزوالت آسمانی جوابگوی نیاز کشور باشد؛ اما باید 
توجه داش��ت که این بحران به صورت کامل حل نخواهد 

شد.
 متاس��فانه از همی��ن میزان ب��ارش ه��م نمی توانیم 
ه��در  را  آن  از  زی��ادی  مق��دار  و  کنی��م  اس��تفاده 
می دهی��م. باید توجه داش��ت ک��ه س��د زدن نمی تواند 
راه ح��ل خوبی باش��د، زیرا س��د با ب��ه ه��م زدن تعادل 
زیس��ت محیطی و تغیی��ر محی��ط زیس��ت زمین ه��ای 
 پایین دس��ت در درازم��دت باع��ث ایج��اد مش��کالت 

بسیاری می شود.
 اکنون در کش��ورهای پیش��رفته از احداث س��دهای 
جدید اجتناب می شود. ما در س��ال های اخیر برای رفع 
نیاز بخش کشاورزی سدهای زیادی زده ایم که مشکالت 
بس��یاری برای ما ایجاد کرده اس��ت. با اج��رای صحیح 
عملی��ات آب خیزداری، کاش��ت محصوالت کش��اورزی 
کم آب بر به جای محصوالت پر آب بر، مهار س��یالب ها و 
گسترش کشت دیم و نیز اصالح الگوی مصرف می توان 
تا حد زیادی از این بحران خارج شد، هر چند که خروج 
کامل از این بح��ران امکان پذیر نباش��د. در حال حاضر، 
مسئله بحران آب جهانی است و بس��یاری از کشورهای 
جهان نظیر امریکا و حتی ترکیه پر آب نیز با این مسئله 
مواجه هس��تند، اما این مس��ئله نمود بس��یار زیادی در 

خاورمیانه و در کشور ما دارد. 

4 راه حل کاربردی سنگاپور برای 
مبارزه با بحران آب

س��نگاپور کش��ور- ش��هری در جنوب ش��رقی آسیا 
است و پایتخت آن سنگاپور اس��ت. سنگاپور در جنوب 
شبه جزیره ماالیا واقع شده و کوچک ترین کشور جنوب 

شرقی آسیا است. 
مس��احت س��نگاپور 710 کیلومتر مربع است و 5.4 
میلیون نفر جمعیت دارد. نکته جالب درباره این کشور 
پیشرفته جنوب شرق آسیا این است که این کشور هیچ 
منبع طبیع��ی برای تامین آب ن��دارد و به همین دلیل، 
مدیریت آب در این کش��ور همواره یک چالش به شمار 

آمده است. 
در دهه ه��ای 60 و 70 میالدی، تامی��ن منابع آب در 
سنگاپور به ش��دت وابس��ته به واردات آب از مالزی بود. 
این کش��ور همچنین در این زمان درگی��ر چالش های 
شهرنش��ینی از جمله آلودگی رودخانه ها، کمبود آب و 

سیل های گسترده شد. 
اما سنگاپوری ها در 50 سال گذشته با سرمایه گذاری 
در بخ��ش فن��اوری آب و دس��ت یافتن ب��ه رویکردی 
منسجم برای مدیریت آب توانس��تند به یک استراتژی 
چندگانه و طوالنی مدت برای مدیریت بحران آب دست 

یابند. حوضه آبریز محلی، واردات آب، تصفیه مجدد آب 
مصرف شده و ش��یرین کردن آب راهکارهای چندگانه 
س��نگاپوری ها برای مدیری��ت بح��ران آب در نیم قرن 

گذشته بوده است. 

1- حوضه آبریز محلی
آب حاص��ل از بارش ها در س��نگاپور با ب��ه کارگیری 
سیس��تم های مجزای زهکش��ی و فاض��الب و از طریق 
شبکه گسترده زه کش��ی، رودخانه ها و کانال ها و ذخیره 
این آب ها در 17 مخزن جمع آوری شد. امروزه، منطقه 
حوضه آبریز، دو س��وم س��طح زمین ها در س��نگاپور را 
پوشش می دهد و قرار است این میزان تا سال 2060 به 

90درصد افزایش یابد. 
س��اخت س��د مارین، به عن��وان پانزدهمی��ن مخزن 
نگه��داری آب و نخس��تین آنه��ا در مرکز ش��هر، برای 
مس��دود کردن دهانه کانال مارین در خلیجی به همین 
نام یکی از کارهای��ی بود که در س��ال 2004 آغاز و در 
س��ال 2008 به نتیجه رس��ید. هدف از ساخت این سد 
کنترل س��یالب ها و محافظت از مناطق پایین دس��ت 
و کم ارتفاع در برابر س��یالب ها بود. س��اخت این س��د 
همچنین به عرضه بهتر آب در سراس��ر سنگاپور کمک 

کرد. 

2- تصفیه مجدد آب 
راه��کار  دیگ��ر    )NEWater( بازیافت��ی  آب 
س��نگاپوری ها برای رفع بحران کمبود آب اس��ت. این 
آب از تصفیه مجدد آب استفاده و سالم شده با استفاده 
از فناوری غش��ایی به دس��ت می آید. فناوری غش��ایی 
شامل میکروفیلتراسیون، اس��مز معکوس و ضدعفونی 
با اش��عه ماوراء بنفش اس��ت. هم اکن��ون 30درصد نیاز 
آبی سنگاپور از این روش تامین می ش��ود. این فناوری 
آب ش��ربی را تولید می کند که حتی از اس��تانداردهای 
سازمان بهداش��ت جهانی در زمینه آب آشامیدنی فراتر 

رفته است. 
PUB، ش��رکت مس��ئول ای��ن کار در س��نگاپور ب��ا 
همکاری یک ش��رکت ژاپن��ی، اخیرا نخس��تین پایگاه 
سالم سازی و بازیافت آب فاضالب را راه اندازی کرده اند. 
از ترکیب فرآیند UASB و فناوری MBR این پایگاه 
10 میلیون دالری می تواند بیش از یک میلیون بش��که 

آب در روز برای مصارف صنعتی تولید کند. 

3- آب شیرین کن
ش��یرین کردن آب، فرآین��د سالم س��ازی آب دریا با 
استفاده از فناوری اسمز معکوس اس��ت. سال گذشته، 
دومی��ن پای��گاه شیرین س��ازی آب دریا در س��نگاپور 
کار خود را آغاز ک��رد. این دو پایگاه شیرین س��ازی آب 
ب��ا تولی��د 100 میلی��ون بش��که آب در روز اکنون 25 
درصد نیاز آب��ی س��نگاپور را تامین می کنن��د. طرح ها 
و برنامه ه��ای در دس��ت اقدام در س��نگاپور ب��ه دنبال 
افزایش ظرفیت شیرین سازی آب در این کشور هستند؛ 
به طوری که قرار اس��ت تا س��ال 2060 میالدی بیش از 
30 درصد آب مصرفی سنگاپوری ها از این روش تامین 

شود.
 

4- آب وارداتی
یکی از نخستین راهکارهایی که س��نگاپوری ها برای 
مش��کل کمبود آب به س��راغش رفتن��د، واردات آب از 
مالزی بود. مقامات س��نگاپوری برای رفع این مش��کل 
دست به دامان اس��تان جوهور در مالزی که در نزدیکی 
س��نگاپور قرار دارد،  ش��دند. برای این کار دو توافق نامه 
دو جانبه در س��ال های 1961 و 1962 میان دو کشور 
 امضا ش��د و از آن زمان تاکنون آب از گ��ذرگاه جوهور

 – سنگاپور می گذرد و به مقصد می رسد. 
زمان��ی واردات آب از مال��زی ب��رای س��نگاپوری ها 
یکی از مهم ترین راهکاره��ای مبارزه با بح��ران آب به 
ش��مار می آمد. اما حاال انتظار می رود که با پایان مدت 
این توافق نامه ها تا س��ال 2061 س��نگاپور به حدی از 
خودکفایی خواهد رس��ید که دیگر نیازی به واردات آب 

نداشته باشد. 
edb.gov.sg :منبع
ترجمه: سارا گلچین
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گفت وگو با مجید سرایداران درباره مدیریت منابع آب 

مرگ خود را می بینیم
اما متوجه آن نیستیم

امید یوسفی 
کارشناس محیط زیست

چند وقتی اس�ت که ش�مارش معکوس برای تمام ش�دن منابع آب تهران آغاز 
ش�ده اس�ت. هر چند با اتمام بازه زمان�ی 22 روزه همچنان در لول�ه ای آب جاری 
اس�ت؛ اما همه می دانند که ای�ن یک راه حل مقطعی اس�ت که ب�ا عمیق تر کردن 
آب چاه ها فراهم ش�ده ک�ه در طوالنی مدت به بح�ران منابع آب دام�ن می زند و 
مقوله خشکس�الی را تس�ریع می کند. کش�ور ایران کش�وری اس�ت که هیچ گاه 
کش�ور پرآبی نبوده و همیش�ه با معضل آب روبه رو بوده اس�ت، اما از دیرباز بحث 
مدیریت مناب�ع آب مغفول مانده و سیاس�تی ب�رای گریز از بح�ران منابع آبی در 
نظر گرفته نش�ده مانند همه حیطه ها که ت�ا فاجعه رخ ندهد کس�ی به فکر نجات 
نمی افتد. در این ش�ماره تالش کرده ایم تا مقوله مدیریت منابع آب را در گفت وگو 
 با مجید سرایداران، مدیر انجمن سبز به چالش بکش�یم که در ادامه این گفت وگو 

را می خوانید.
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کشوری که دارای بخش خصوصی سالمت و منضبطی 
نباشد هرگز نصیبی از پیشرفت و رشد حاصلش نمی شود. 
دول��ت در هیچ زمانی نه بازرگان خوبی بوده و نه صنعتگر 

خوبی.
این م��ردم هس��تند که ب��ا س��رمایه گذاری در صنایع 
مفی��د ب��رای کش��ور می توانند ب��رای کارگر، اس��تادکار، 
مهن��دس متخص��ص و مش��اور در هر زمینه ای اش��تغال 
ایج��اد کنند، ب��ه دولت مالیات دهند، مان��ع خروج ارز از 
مملکت ش��وند و به این ترتیب اس��ت که اقتصاد کش��ور 
به س��رعت رو به رش��د می رود و افراد ب��ه زندگی بهتری 
 دست می یابند و در این میان نقش کارگر بسیار بااهمیت 

است. 
برای این قشر زحمتکش احترام زیادی باید قائل بود و 
تندرستی، وضع معیشتی و تامین آینده آنها باید همیشه 

در نظر گرفته شود.
زمانی که بوتان صنعتی س��اخت انب��اری را در منطقه 
تپه س��فید به پیمانکار واگ��ذار کرده بود، یک��ی از بناها 
هنگام زدن س��قف از داربس��ت ب��ه زمین س��قوط کرد. 
 تالش پزش��کان به جایی نرس��ید و متاس��فانه استاد بنا 

درگذشت. 
ب��ا اینکه مس��ئولیت ای��ن فاجعه مطلق��ا متوجه بوتان 
صنعت��ی نبود، وقتی من از آن ماجرا باخبر ش��دم فورا به 
حس��ابداری شرکت دستور دادم تا برای همسر و فرزندان 
مرحوم اس��تاد رضا مقرری مناس��بی در نظر بگیرند و از 
همس��رش خواس��تم س��الی دو بار فرزندانش را نزد من 

بیاورد تا مطمئن ش��وم در هی��چ زمینه ای کوتاهی درباره 
آنها انجام نگرفته اس��ت. تا سال ها بعد و با اینکه فرزندان 
اس��تاد بنا ب��ه عرصه جوانی رس��یده بودند ای��ن دیدارها 

صورت می گرفت. 
من همیشه به فرزندانم توصیه می کردم کارگران را که یکی 
از چرخ های اصلی صنعت هستند عزیز و محترم بشمارند 
 و در نبود آنها خانواده هایشان را زیر چتر حمایتی شرکت 

قرار دهند. 
ب��رای نمونه در س��الروز درگذش��ت یک��ی از رانندگان 
ش��رکت اعالمیه ای ب��رای کارمندان و کارگ��ران صنعتی 
بوتان با این مضمون فرستادم که با استفاده از 43 هزار و 
100 ریال دس��تمزد یک روز همکاران و 87 هزار و 200 
ری��ال پس انداز آن مرحوم و پرداخ��ت 150 هزار ریال از 
صن��دوق بوتان صنعتی خانه ای ب��رای خانواده آن مرحوم 
خریداری ش��ود و با این پیام می خواستم گوشزد کنم که 
این دس��تگاه هرگز همکاران خود را به دس��ت فراموشی 

نمی سپرد.
این رفت��ار در تمام طول فعالیت ه��ای صنعتی ام ادامه 
داش��ت. در هر حوزه ای که فعالیت  می کردم، می دانستم 
که کارگران اولین عناصری هس��تند که باید به آنها توجه 
کرد. اگر آنها از لحاظ معیشتی در رفاه نباشند، چرخ های 

اقتصاد خوب نمی چرخد. 
بن��ا بر همین نظر همواره در ه��ر کاری تالش کردم تا 
کارگ��ران را راض��ی نگه دارم و به خان��واده آنها نیز توجه 
زیادی داشتم. محیط کارخانه و خانه باید برای کارمندان 
آرام و امن باش��د تا با آس��ودگی خاطر و نهایت تالش در 

کار خود حاضر شوند.
ادامه دارد...

تحلیل فوربز از وضعیت اوپک
به گ��زارش فوربز، ظه��ور امریکا 
به عنوان ی��ک تولید کننده عمده 
و نیاز ش��دید روس��یه به فروش 
نفت ک��ه هر دو خ��ارج از اوپک 
هس��تند در ح��ال تضعی��ف این 
س��ازمان و ایجاد اختالف در بین 
اعضای آن اس��ت. تاکنون ثابت ش��ده که میزان دقت و 
صحت گزارش ها در مورد پایان عمر سازمان کشورهای 
صادرکنن��ده نفت )اوپک( به ان��دازه گزارش ها در مورد 
مرگ مارک تواین اس��ت. در سال 18۹7، مارک تواین، 
رمان نوی��س مش��هور، اعالم ک��رد که خب��ر مرگ وی 

اغراق آمیز بوده است. 
اوپک یک س��ازمان صادرکننده نفت است که عمدتا 
متشکل از کشورهای عربی است و چند کشور غیر عرب 
نظیر ونزوئال نیز در طی 30 سال اخیر عضو آن بوده اند، 
اما با توجه به اینکه اوپک در حال از دست دادن کنترل 
خود بر بازار نفت اس��ت و دو بازیگر مهم جدید )امریکا 
و روسیه( در حال ظهور در صنعت نفت هستند، این بار 

ممکن است شرایط دشوارتر از گذشته باشد. 
هیچ کدام از این کشورها تمایلی به تثبیت قیمت نفت 
برای همیش��ه ندارند و این انگیزه اصلی تشکیل و ادامه 
کار اوپک اس��ت. روس��یه باید تا حد ام��کان نفت و گاز 
تولی��د و تالش کن��د بودجه خود را که عمدتا وابس��ته 
به نفت اس��ت، متوازن نگاه دارد. این در حالی است که 
اقتصاد بس��یار متنوع امریکا در حال بهره مند ش��دن از 

مزایای افزایش تولید نفت و کاهش قیمت هاست. 

ثروتمند تر از ثروتمند
لس آنجلس  گ��زارش  به 
تایمز، ثروتمندان امریکایی 
به س��ال گذشته  نسبت 
ثروتمندتر ش��ده اند و جالب آنکه راهیابی به فهرس��ت 
400 ثروتمن��د امریکای��ی، در حال حاض��ر س��خت تر از 
همیش��ه اس��ت، چرا که امس��ال حداقل س��رمایه الزم 
برای راهیابی به لیس��ت 400 ثروتمند امریکایی، 1/55 
میلیارد دالر بود، درحالی که س��ال گذش��ته این مبلغ 
در حدود 1/3 میلیارد دالر برآورد ش��ده بود. به همین 
دلیل، 113 میلیاردر امریکایی برجس��ته  از لیست 400 
ثروتمند برتر  بیرون ماندند، اما در لیس��ت امسال  برای 
بیس��ت  و  یکمین ب��ار این بی��ل گیتس اس��ت که رتبه 
نخس��ت را به خود اختصاص می دهد. مدیرعامل سابق 
مایکروس��افت با دارایی خالص 81 میلیارد دالر، عنوان 

ثروتمندترین امریکایی را از آن خود کرده است. 
وارن بافت، مدیر اجرایی برکش��ایر هاتاوی، با دارایی 
خال��ص ۶7 میلیارد دالردر جایگاه دوم قرار دارد و لری 
الیس��ون  که به تازگ��ی مدیرعامل��ی اوراکل را برعهده 
گرفته اس��ت با دارایی خالص 50 میلیارد دالر سومین 

ثروتمند امریکا محسوب می شود. 

فروش یک عقدنامه تاریخی
لومون��د،  گ��زارش  ب��ه 
بناپارت  ناپلئون  عقدنامه 
امپراتور فرانسه در اواخر 
قرن 17 میالدی با ژوزفین همس��رش، روز یکشنبه در 
حراجی در فرانس��ه ب��ه ارزش 437 ه��زار و 500 یورو 

فروخته شد. 
قیم��ت عقدنام��ه با قیمت پای��ه 350 ه��زار یورو در 
حراجی اس��ناد تاریخی »مالمزون« در »هوت دو سن«، 

با قیمت نزدیک به 438 هزار یورو به فروش رفت. 
این سند منحصربه فرد که نس��خه مربوط به ژوزفین 
بود، در بعدازظهر س��ال 17۹۶ میالدی امضا شده بود. 
این س��ند در اختیار موزه نامه های دست نویس پاریس 

بود. 
مراس��م ازدواج ناپلئ��ون بناپارت و ژوز فی��ن در نهم 
مارس سال 17۹۶ در شهر پاریس برگزار شد و عقدنامه 

آنها در 18 مارس یعنی ۹ روز بعد امضا شد. 

بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی 
برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به چهارم 
مهرماه جاری را منتش��ر کرد که براساس آن، نرخ ۶ گروه 
کاالیی افزایش، دو گروه کاالیی کاهش یافته و س��ه گروه 

کاالیی دیگر ثابت اعالم شده است. 
1 و 2- لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گ��زارش، در گروه لبنیات قیمت تمام 
اقالم این گروه نس��بت به هفته قبل ب��دون تغییر بود. 
بهای تخم مرغ معادل 0/1درصد کاهش یافت و شانه ای 

8۶ الی 110هزار ریال فروش می رفت. 
3 و 4 - برنج و حبوب

در ای��ن هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه 
ی��ک و درجه دو ب��ه ترتیب مع��ادل 1/8 درصد و 1/1 
درصد افزایش داشت. در گروه حبوب بهای نخود معادل 
0/5 درص��د و لوبیا چیتی 0/2 درصد کاهش یافت ولی 
قیمت س��ایر اقالم این گ��روه بین 0/1 درص��د تا 3/3 

درصد افزایش داشته است. 
5 و 6 - میوه ها و سبزی های تازه 

در هفته مورد بررس��ی، در میادین زیر نظر شهرداری 
س��یب قرمز و س��یب  زرد تخم لبن��ان و نارنگی عرضه 
نمی ش��د و انجیر و آلو عرضه کمی داش��ت، ولی س��ایر 
اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی 
در مقایس��ه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند به نرخ 

مصوب سازمان میادین میوه و تر بار عرضه می شد. 
میوه فروش��ی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه 
را عرض��ه می نمودند که در گروه میوه ه��ای تازه بهای 
سیب گالب معادل 2/۶ درصد، نارنگی 2/1 درصد، لیمو 
شیرین 11/1 درصد، انجیر 2/1 درصد، انار 1۶/5 درصد 
و انگور 3/5 درصد کاهش یافت ولی قیمت س��ایر اقالم 
این گروه بین 0/5 درصد تا 1۶/5 درصد افزایش داشت. 
در گروه س��بزی های تازه به��ای گوجه فرنگی معادل 
0/2 درص��د، بادنج��ان 2/0 درص��د و پی��از 4/۹ درصد 
افزایش داش��ت ولی قیمت س��ایر اقالم ای��ن گروه بین 

0/۶درصد تا 4/۹ درصد کاهش یافت. 
7 و 8 - گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوش��ت گوسفند معادل 
0/1درصد، گوش��ت ت��ازه گاو و گوس��اله 1/3 درصد و 

گوشت مرغ 1/5 درصد افزایش داشت. 
9، 10 و 11 - قند، شکر، چای و روغن نباتی

در ای��ن هفته قیمت قند، ش��کر و ان��واع روغن نباتی 
ثابت بود و بهای چای خارجی معادل 0/1درصد افزایش 

یافت. 

چرخ های اصلی صنعت

هزینه ایجاد هر شغل صنعتی)واحد میلیون تومان(

قاعدتا خیلی پیش آمده است که در مخ تان فروکرده اند 
که قدیم ها اینطوری نبود و جدیدها اینطوری هس��ت و 
قدیم ه��ا فالن کار را نمی کردی��م و جدیدا بهمان کار را 
می کنن��د و... خالصه اینکه همه ما گوش��مان پر ش��ده 
اس��ت از مقایسه های خواسته و ناخواسته جدید و قدیم! 
غیر  از ش��رایط محیطی اش خیلی از ش��رایط ش��خصی 
آدم ها نیز به نس��بت س��ابق تغییر کرده، مثال اگر همین 
االن ب��ا ماش��ین زمانی به ۶0 س��ال پیش س��فر کنیم 
 خیل��ی از ماها دیگر توان زندگی ک��ردن در آن دوره را 

نداریم. 
ح��ال چ��را این بح��ث را باز ک��ردم؟ دی��روز در صف 
خودپ��رداز بحث و جدلی پیش آمده بود بین یک جوان 
20 س��اله و یک مرد مس��ن 70 س��اله! آنقدر بحث باال 
گرفته بود که همه افراد حاضر در صف، کار خودپردازی 
خود را بی خیال ش��ده و دور این دوس��تان جمع ش��ده 
بودند و تش��ویق می کردند. خود من که با ریتم تشویق، 
ض��رب هم گرفته ب��ودم. خالصه چکی��ده بحث و جدل 
ای��ن دو عزیز و صحبت های نهایی بنده با این دو نفر در 
راستای تغییرات اوضاع اقتصادی دو دوره )مرد 70 ساله 
و جوان 20 س��اله( نس��بت به هم به قرار زیر است. این 
مقایسه تنها در راستای اضافه شدن هزینه ها در زندگی 

امروزی است. 
دماغ

در دوره قدیم که ش��ما ها یادتان نمی آید همه دماغ ها 
مردان��ه و غوز دار بود. اصال ش��یک تر این ب��ود که دماغ 
رابرت دنیرویی باش��د. چه معنی داشت عروسکی شود! 

برخ��ی دماغ ها در حدی بزرگ ب��ود که با نور کافی غده 
هیپوفیز مغز قابل رویت بود. مانند االن نبود که دماغ هر 
کس��ی 5 میلیون تومان هزینه بردارد تا عروسکی و سر 
باال شود که این 5 تومان معادل سه برابر درآمد کارمند 

متوسط جامعه است. 
صورت

صورت ه��ای آن زمان ک��م هزینه بودن��د و صرفه جو! 
ش��یار روی ص��ورت خ��ودش دنیای��ی بود! آنق��در که 
ش��املو می گف��ت گونه های��ت ب��ا دو ش��یار م��ورب...! 
منته��ا االن ماج��را فرق می کند، با بوتاکس و کش��یدن 
پوس��ت و... و هزار قل��م آرایش و تزریق پوس��تی دیگر 
 ب��ه راحتی می توانی��د رونالدینهو بدهی��د و جرج کلونی 

تحویل بگیرید. 
حال ما به بعد فرهنگی اش کاری نداریم، بحث ما بحث 
اقتصادی اش اس��ت که همین موضوع چه میزان هزینه 
را ب��ه زندگی خانواده ها اضافه کرده اس��ت. اگر ش��املو 
خدابیامرز زنده ب��ود باید اینطور می گفت که گونه  هایت 

با دو پروتز مورب... 
گوشی

قدیم ها گوش��ی موبای��ل نبود، به جایش ش��لوار دم پا 
گشاد بود. شما حس��اب کنید االن به مدرسه راهنمایی 
ه��م بروید نص��ف کالس آیفون دارن��د. در آن زمان کل 
عشق یک نوجوان به ش��لوار دم پا گشادش بود. اختالف 
هزینه را ببینید؟! به قیمت االن هم یک ش��لوار قیمتش 
100 هزار تومان اس��ت و یک گوش��ی آیفون حداقل 2 

میلیون تومان! 
ادامه بررس��ی اضافه هزینه های دوره قدیم با جدید را 

در مطلب بعدی دنبال کنید. 

در پنج ماه نخس�ت امس�ال بیش از 3 میلیارد نخ س�یگار در ش�رکت دخانیات ایران تولید شد. براساس 
 آمارهای منتش�ر شده س�االنه حدود 65 تا 70 میلیارد نخ سیگار در کش�ور مصرف می شود که دست کم

 30 درصد از نیاز بازار داخلی سیگار از سیگارهای قاچاق تامین می شود. 
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سعید هوشیار | طنز نویس|

من متخصص تبلیغات نیستم. اما نقش من در صنعت 
تبلیغ��ات از ه��ر متخصصی مهم تر اس��ت. چ��ون من، 
»هدف« تبلیغات هس��تم. جز اینکه همه تبلیغ ها انجام 
می ش��ود تا درنهایت ما به عنوان مشتریان بالقوه تصمیم 

به اقدام بگیریم؟ 
ای��ن روزها هنگام عب��ور از خیابان های ش��هر، هدف 
بمب��اران بیلبورد های تبلیغاتی بانک ه��ا قرار می گیرید. 
برخ��ی از گران تری��ن بیلبورد های موج��ود در تهران و 
بسیاری از شهر های بزرگ، توسط بانک ها و موسسه های 
مالی مورد اس��تفاده قرار می گیرد. بس��یاری از تبلیغات 
نیز انصافا زیبا هس��تند. اما آیا واقعا منجر به برانگیختن 

مشتری بالقوه برای افتتاح حساب می شود؟ 
طراح��ی گرافیک��ی بیلبورد انصافا زیب��ا و لذت بخش 
اس��ت. اما س��وال اینجاس��ت که آیا واقعا »آینده نگری 
بانک« برای من مش��تری ارزش��ی دارد؟ در ش��رایطی 
ک��ه اگ��ر بانک ورشکس��ت  ه��م بش��ود م��ن می توانم 
س��رمایه ام را از بان��ک مرکزی پس بگی��رم، آینده نگری 
بانک برای من مش��تری چه ارزش��ی دارد؟ آینده نگری 
بیش��تر ب��ه من نش��ان می دهد ک��ه مدی��ران بانک، به 
 اینک��ه 10 س��ال بع��د هم ش��غل داش��ته باش��ند فکر 

می کنند! 
بس��یاری از بانک ه��ای دیگ��ر هم تعابی��ری را به کار 
می برند که به هیچ وجه انگیزاننده محس��وب نمی شود: 
»بانک��ی مطمئن«. مگر قرار اس��ت بانک ه��ا نامطمئن 

باشند؟ »بانکی سریع« و …
احتماال دوس��تان متخصص تبلیغات برای من از مدل 
انگیزه های ۹ گانه در طراحی تبلیغات خواهند گفت و از 
  Awareness اینکه این نوع تبلیغ قرار است آگاهی یا
را باال ببرد. س��وال من این اس��ت که وقتی تمام شهر با 
تابلو های شعب پر شده است، آیا واقعا بیلبورد در ایجاد 

این آگاهی نقش دارد؟ 
وج��ه تمایز بان��ک قطعا خدمات متمایز اس��ت. البته 
م��ا هم به عن��وان مخاطبان بانک، می دانی��م که به قول 
دوس��تان، »محدودیت  ه��ا« »دستش��ان را بس��ته!« و 
نمی توانن��د هر نوع خدمات��ی را ارائه دهن��د. اما به هر 
 ح��ال، تبلیغ��ات متمای��ز نمی تواند جایگزی��ن خدمات 

متمایز شود. 
ب��ه نظ��ر می رس��د، این ن��وع تبلی��غ صرف��ا رقابتی 
بی دلی��ل و بی نتیج��ه را بین بانک ها ب��ه وجود آورده تا 
برای کسب تعداد بیش��تر تابلو های تبلیغاتی بجنگند و 
هزین��ه  کنند بی آنکه نتیجه خاصی در انتظار باش��د. به 
تعبیر استراتژیس��ت ها، اکنون تبلی��غ برای بانک به یک 
Competitive Parity تبدی��ل ش��ده. به این معنی 
که اگر تبلیغ کنند هیچ خاصیتی نخواهد داشت اما اگر 
تبلیغ نکنند این خطر وجود دارد که بخش��ی از بازار را 

از دست بدهند! 
حجم بمب��اران تبلیغات بیهوده و بی خاصیت، فقط به 
صنعت بانکداری محدود نیست. »تبلیغ برای تبلیغ« هر 
روز در حال گس��ترش است. در آینده بیشتر درخصوص 

این تبلیغات حرف خواهیم زد.

در کش��ور م��ا متول��ی تئات��ر، س��ینما و هنره��ای 
تجس��می وزارت فرهنگ و ارش��اد است. جشنواره هایی 
 نی��ز بنا بر این وظیفه هر س��اله توس��ط وزارت ارش��اد 

برگزار می شود. 
ف��ارغ از کیفی��ت و کمیت این جش��نواره ها با نگاهی 
س��اده می توان دریافت پتانسیل هنر در کشور ما بسیار 
باالتر از جش��نواره ها و رویدادهای موجود است. در این 
میان برخی دیگر از س��ازمان ها، چه از بخش دولتی چه 
بخش نیمه دولتی یا بخش خصوصی، گوشه ای از کار را 
به عهده گرفته اند و به صورت خودجوش از هنر حمایت 

می کنند. 
هر س��اله نیز جشنواره های ش��ان برگزار می شود و با 
تمام سختی ها اعضای دبیرخانه این جشنواره ها هرطور 

که شده آن را برگزار می کنند. 
ارزش ای��ن کار ب��ه نظر من بس��یار باالس��ت. بعضی 
وقت ه��ا افرادی ک��ه در جش��نواره ای خصوصی یا نیمه 
دولتی حاضر هس��تند از کمی ها و کاستی ها که برخی 
مالی و برخی غیر مالی است شکایت می کنند و تمام بار 
این موضوع را بر دوش اعضای آن جشنواره می اندازند. 
دیگر کس��ی فکر نمی کند اگر سازمان یا دولتی خارج 
از مح��دوده کاری خ��ود وارد حیطه هنر ش��ده و قصد 
آن حمایت از هنرمندان اس��ت، دارد لطف بیش از حد 
می کن��د و نباید از بابت کمی ها و کاس��تی ها بر او ایراد 

گرفت. 
ب��ه نظ��ر م��ن هنرمن��دان در ه��ر ح��وزه ای باید از 
جش��نواره هایی با این مضمون حمایت کنند تا بتوانیم 
 ب��ا همدیگ��ر ب��رای پیش��رفت هن��ر در کش��ور کاری 

انجام دهیم. 

به زودی باتری هایی س��اخته و روانه بازار می شود که 
ماده اصلی تشکیل دهنده آنها یونجه و دانه کاج است. 

باتری ه��ای لیتیومی امروزی بازده قابل توجهی دارند، 
اما در عین حال تهدید جدی برای محیط زیست نیز به 
شمار می آیند. اکنون محققان متوجه شده اند با استفاده 
از دانه ه��ای یونج��ه، کاج و نوعی فرآیند هوش��مندانه 
بازیاف��ت می توان باتری هایی تولید کرد که نه تنها بازده 
چش��مگیری دارند بلکه در زمره فناوری های دوست دار 

محیط زیست نیز به شمار می آیند. 
دانیل براندل از دانشگاه آپساال که این فناوری جالب 
توج��ه را ارائ��ه کرده اس��ت، می گوید: آنچ��ه که ابداع 
کرده ایم راه را برای ارائه راه حل های پربازده و دوست دار 
محیط زیس��ت جهت تولید نس��ل جدید باتری ها هموار 

می س��ازد. تولید باتری های لیتیوم��ی همواره با چالش 
هم��راه بوده اس��ت. کمبود مواد مورد  نی��از در طبیعت 
برای تولید این نوع باتری ها از جمله این چالش هاس��ت 
و دانش��مندان را نس��بت به ادامه تولی��د آنها در آینده 

مردد کرده است. 
از آن گذش��ته بازیافت لیتیوم از م��واد غیرارگانیکی 
به کار رفته در باتری های مدرن نیز کار بس��یار دشواری 

است. 
اما با اس��تفاده از دانه های طبیعی نظیر یونجه و کاج 
و همچنی��ن فرآین��د ارزان قیمت و نه چن��دان انرژی بر 
محققان دانشگاه آپساال به زودی شاهد تولید باتری هایی 
خواهیم بود که ب��رای بازیافت آنها تنها به موادی نظیر 

آب و اتانول نیاز خواهد بود. 

نگاه آخر

منطقه آزاد

دور دنیا

تبلیغ برای تبلیغ

دندان اسب پیشکش را نمی شمارند

باتری هایی از جنس یونجه

محمدرضا شعبانعلی  | کارشناس مدیریت|

سیروس سپهری | بازیگر و کارگردان|

روند روبه رشد بیکاری ایران، خود نش�ان از کارکرد غلط سیاست های اتخاذ شده از سوی مدیران 
اقتصادی کشور است، اما امروز باید به این پرسش پاسخ گفت که روند فعلی چگونه قابل اصالح است؟ 
به هر شکل آنچه در حال این هشدار را جدی می کند، هزینه باالی ایجاد اشتغال مولد در کشور است، 
شاخص ایجاد یک فرصت شغلی صنعتی در کشور بنا بر آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در سال 90 بالغ بر 143میلیون تومان هزینه دربردارد. با توجه به نرخ رشد 66 درصدی 
شاخص بهای تولید کننده در بخش صنعت طی س�ال 90 تا مردادماه سال 92 می توان برآورد کرد که 
هزینه ایجاد یک شغل صنعتی در  حال  حاضر به رقمی معادل 238 میلیون تومان نزدیک شده است. 
رفع مشکالت حوزه اشتغال به خودی خود می تواند با بهبود فضای کسب و کار بدون آنکه نقدینگی 
مازادی به اقتصاد تحمیل کند به افزایش میزان ایجاد اشتغال و کاهش هزینه ایجاد فرصت های شغلی 

منجر شود. 
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