
خبر

تراکم فروشی در کالنشهرها، معضلی که همچنان ادامه دارد

هوای مردم را چه ارزان می فروشند 
اوایل سکان داری عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی بود که اسنادی از اضافه شدن یک طبقه تراکم ساخت  رو کرد. 

 وزیر راه و شهرسازی فعلی مدعی است؛ مصوبه ای که یک شبه به تصویب رسیده بود، 
6نزدیک به 2 میلیون نفر به جمعیت تهران اضافه کرده است. 
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سازمان آگهی ها

مدیریت خوب به معنای آن است که 
به افراد با توانایی های متوسط نشان 
دهیـم چگونـه می تواننـد کارهای 

بزرگ انجام دهند. 

جان دی راکفلر

در دستان مشا

13

 چشم مردم به
سیاست های اقتصادی 

ش��اید این پرس��ش همچنان در سطح 
جامعه مطرح اس��ت که چ��را با وجود 
اینکه دولت اعالم کرده نرخ تورم از 30 
به 25 درصد رسیده، اما قیمت کاالهای 
مصرف��ی همچنان باال ب��وده و کاهش 
نیافت��ه اس��ت؟ به همین دلیل، ش��اید 
بهتر باش��د به این نکته اشاره شود که 
مراد دولت این است که رشد تصاعدی 

قیمت ها که از س��ال 90 ت��ا 92 ادامه 
داشت، متوقف شده است.  برای مثال، 
اگر در س��ال 91 قیمت یک بسته پنیر 
3 ه��زار تومان و در هفت��ه بعد 3 هزار 
و 500 تومان به فروش می رس��ید، اما 
امس��ال این گونه نبوده و عالوه بر اینکه 
متوقف شده، اگر افزایشی نیز در برخی 
از کاالها صورت گرفته به میزان بسیار 

اندک و بعضا نامحسوس��ی بوده است. 
یکی از دالیل کند ش��دن حرکت تورم 
در کشور ثبات در بازار نرخ ارز است. از 
طرفی، نرخ افزایش��ی نیز متوقف شده 
که این مسائل در درازمدت اثرات خود 
را بر تورم خواهد گذاش��ت. البته رکود 
در ب��ازار برخی محص��والت و صنایع را 

نباید به حساب کاهش تورم گذاشت.

بانک مرکزی بر اخذ کارمزد از کارت خوان های فروشگاهی مصمم است

طرحی برای ارتقای بانکداری الکترونیک

در صورت تداوم کاهش قیمت نفت خام 

توقف تورم متوقف می شود
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تغییر شرایط صدور پروانه بهره برداری معادن

 حمایت های دولت
برای ایجاد جذابیت سرمایه گذاری
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آیا کاهش تورم در کشور نمود کافی داشته است؟ 
 سایه نفت 86 دالری

بر صندوق توسعه ملی

سایه نفت 86 دالری بر صندوق توسعه ملی

جدیدترین آمار جمعیتی کشور اعالم شد مهلت بازپرداخت 
تسهیالت اعطایی حساب 

 چند سناریو برایذخیره ارزی تمدید شد
احیای سازمان برنامه و بودجه

مش��اور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: چند س��ناریو 
برای احیای سازمان برنامه و بودجه وجود دارد که یکی از آنها پیشنهاد ادغام دو 

معاونت و یک سازمان در یکدیگر است. 
محمدرضا واعظ مهدوی، در گفت وگو با فارس در مورد احیای س��ازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کش��ور اظهار داش��ت: بحث احیای س��ازمان تقریبا تمام ش��ده و 

پیش بینی ها این بوده که در یک ماه آینده این موضوع عملی شود. 
مشاور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در پاسخ به این سوال 
که آیا دو معاونت س��رمایه انس��انی و نظارت راهبردی ادغام می ش��وند، گفت: از 
این موضوع خبری ندارم و س��ه عامل و نکته باید در نحوه احیای سازمان مدنظر 

قرار گیرد. 
وی افزود: یکی از این مباحث تعیین تکلیف سازمان اداری استخدامی و معاونت 
برنامه ریزی و س��رمایه انسانی است و مسئله این است که دو معاونت باقی بماند 

یا یکی شود. 
مهدوی با اش��اره به اینکه سومین بحث نحوه اداره دفاتر برنامه ریزی در استان ها 
است، بیان کرد: این دفاتر اکنون زیر نظر استانداری ها اداره می شود که قبال جزء 
س��ازمان برنامه و بودجه ریزی کشور بودند و باید تعیین تکلیف شود که زیر نظر 

چه نهادی و ساختاری قرار گیرند. 
وی با اشاره به وضعیت دفاتر بخشی و موضوعی در سازمان برنامه و بودجه سابق 
گفت: قبال دفتر بهداش��ت، درمان، اجتماعی، امور غذایی و عمومی داش��تیم که 
اکنون ای��ن دفاتر و حوزه های تخصصی وجود ندارد و معاونت ها و س��اختارهای 

آن تغییر کرده است. 
وی افزود: این س��ه موضوع اکنون در دس��ت بررسی کارشناسی است تا در روند 

احیای سازمان برنامه ریزی تصمیم گیری شود. 
مش��اور نوبخت بیان کرد: دو انتخابی که وجود داش��ته این اس��ت که به صورت 
سازمان برنامه و بودجه باشد که ناشی از ادغام سازمان استخدامی با برنامه ریزی 
و سرمایه انسانی است و پیشنهاد دیگر استقالل هر کدام از این بخش ها است که 

البته هر کدام از این پیشنهادها مزیت و مشکالتی نیز دارند. 

تصویب کلیات نحوه  اداره  بانک مرکزی در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام

در جلس��ه مجمع تش��خیص مصلحت نظام نحوه اداره  بان��ک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران که رهبری معظم انقالب در س��ال 89 به عنوان معضل به مجمع 
تش��خیص نظام ارج��اع داده بودند، در دس��تور کار قرار گرف��ت و کلیات آن به 

تصویب رسید. 
در این جلسه که عالوه بر رؤسای قوای مجریه و قضاییه و اکثریت اعضاء، وزرای 
ام��ور اقتصادی��ی و دارایی، صنع��ت، معدن و تجارت، ریی��س کل بانک مرکزی، 
رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی حضور داشتند، پس از بحث 
و بررسی در خصوص این موضوع، در مجموع کلیات آن به تصویب رسید و مقرر 
شد در جلسات آتی جزییات آن به همراه سه پیشنهاد ارائه شده در جلسه مورد 

بررسی قرار گیرد. 

سرمقاله

نگاهی به تکنیک بازاریابی هیجانی

با احساسات او  
بازی کنید

اصغر قاسمی

 مشتری  پراکنی
به روش توفیق اجباری

نگاهی به تبلیغات اجباری در شبکه نمایش خانگی

ادامه از همین صفحه
تاسیس حس��اب ذخیره ارزی در سال 79، 
پاس��خی به این س��وال و دغدغه بود. این 
صندوق، با توجه به تجربه موفق کشورهایی 
چون نروژ ش��کل گرفت. در این مدل، نروژ 
توانس��ته بود با هدایت درآمدهای خود به 
صندوقی تحت عنوان »بازنشستگی نروژ«، 
بودجه هزینه های جاری خود را مستقل از 
درآمدها ی نفتی خود ببندد و از این طریق، 
ثروت تحس��ین برانگیزی را برای توس��عه 

پایدار اقتصادی دست و پا کند. 
دولت وقت ایران هم با تاس��ی به این مدل 
حساب ذخیره ارزی را راه اندازی کرد )اگرچه 
کویت در بیخ گوش��مان، از سال 1953 در 
این مسیر گام های موفقی برداشته بود(، اما 
چیزی نگذش��ت که بروز شرایط ناخواسته 
سیاس��ی در کنار مجموعه ای از تصمیمات 
آش��فته، حس��اب ارزی را به »قلک مخارج 
جاری« تبدیل کرد؛ آن هم به دست دولتی 

که خود مبدع حساب ارزی کشور بود. 
ت��داوم ای��ن رون��د باع��ث گل گرفتن در 
قل��ک ش��د. ای��ن در حال��ی اس��ت که به 

گفته جهانگیری درس��ت در این س��ال ها 
کشورهای نفت خیز دیگر300 میلیارد دالر 
ذخیره ارزی داش��ته اند.  در سال 89 یکبار 
دیگرتجربه صندوق توس��عه ملی به آزمون 
گذاشته شد، اما رفتارهای اقتصادی دولت 
وقت، صندوق را به گفته برخی مس��ئوالن 
دول��ت یازدهم »آب و جارو« کرد. انتش��ار 
آماره��ای ضدونقیض دراین ب��اره و تفاوت 
فاحش ارق��ام اعالمی از می��زان موجودی 

صندوق، گیج کننده است. 
در حالی که احمدی نژاد موجودی صندوق را 
هنگام واگذاری به دولت یازدهم 50 میلیارد 
دالرعنوان می ک��رد، نهاوندیان میزان آن را 
40میلی��ارد دالر و جهانگیری 32 میلیارد 
دالر عنوان کرده بودن��د. این در حالی بود 
ک��ه وزیر اقتصاد دولت ده��م اعالم کرد: از 
زمان تاسیس صندوق توسعه ملی تا پایان 
دولت دهم جمع واریزی به این صندوق 55 
میلیارد دالر بوده که بعد از کس��ر وام های 
داده شده و وام های مسدود شده، موجودی 

آن 32 میلیارد دالر می شود. 
تش��تت آمارهای اعالمی نشان می دهد که 

نگاه رایج دولتی به صندوق توس��عه، یعنی 
گرفتن شلنگ درآمدهای ارزی بر بودجه های 
جاری.  با این وجود نمره مجموع دولت های 
گذشته در به کار گرفتن پتانسیل بخش های 
درآمدزای دیگر، نمره قبولی نیست. هیچ یک 
از دولت های گذش��ته )با تفاوت ضریب های 
ناچیزی(نتوانس��ته اند بخش خصوصی را به 
می��دان بکش��ند و از توانمن��دی این بخش 
)به عن��وان منبع��ی قابل اتکا برای کاس��تن 
نقش ارزهای نفتی در اقتصاد( استفاده کنند.  
درآمد های پیش بینی ش��ده در بودجه های 
س��االنه از ناحیه مالیات هم )باوجود رشد و 
بهبود قابل لمس( به گونه ای نیست که بتوان 

از آن به عنوان پیشرفت یاد کرد. 
ای��ن وضعی��ت را جم��ع بزنید ب��ا میزان 
درروه��ای بودجه جاری و رفتار دولت هایی 
که به شدت در مصرف ارزهای نفتی اسراف 
می کنن��د. در حالی که حاکم ش��دن یک 
انضب��اط ریاضت مندان��ه ب��ر بودجه جاری 
دولت، منابع بکری را برای س��رمایه گذاری 

در امور توسعه ای کشور فراهم می کند. 
در یک نمونه کشور ما فقط 89 هزارمیلیارد 

توم��ان معوق��ه  بانک��ی دارد؛ معوقه ای که 
ب��ا ارتقای مدیری��ت اقتصادی کش��ور و با 
به کار گیری سازوکارهای دقیق نظارتی، آن 
را به بخش های مولد و تجدید پذیر اقتصاد 
کش��ور بازگرداند.  اما گویا رفتارهای دولت 
یازدهم با صندوق توسعه ملی نشان دهنده 
حاکمیت رفت��اری معقول نس��بت به این 
صندوق اس��ت. براساس آمارهای اعالمی از 
سوی معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی 
29 درصد از درآمده��ای حاصل از فروش 
نفت به صندوق توسعه ملی واریز می شود؛ 
آمارهای دیگرگویای این اس��ت که دارایی 
صندوق توس��عه ملی تا پایان سال 93، به 
80 میلیارد دالر خواهد رس��ید.   استفاده 
نکردن دول��ت یازدهم از صندوق توس��عه 
ملی ب��رای پرداخت یارانه ه��ا اقدامی قابل 
تحس��ین بوده اس��ت و نش��انگر حاکمیت 
دیدی منضبط درباره ارزهای نفتی اس��ت. 
اما آیا س��قوط ش��دید قیمت نفت ایران به 
86 دالر این دولت را از وسوس��ه اس��تفاده 
از منابع صندوق توس��عه ملی برای بودجه 

جاری بازخواهد داشت؟ 

مدیرکل دفت��ر اطالعات آمار و جمعیت 
س��ازمان ثب��ت احوال کش��ور ب��ا اعالم 
جدیدترین آمار جمعیتی کش��ور، گفت: 
خوشبختانه در نرخ موالید کشور آمار رو 
به افزایش است، اما احساس می کنیم که 
این موقتی باش��د.  علی اکبر محزون در 
گفت وگو با مهر گفت: تا پایان شش ماهه 
نخست سال جاری، جمعیت ایران به 78 
میلی��ون و 68 هزار و 747 نفر رس��یده 
اس��ت.  وی اف��زود: در ش��ش ماهه اول 
امسال نیز 204هزار و 70 مرگ در کشور 
گزارش ش��ده که 36.8درصد مربوط به 
بیماری های قلبی و عروقی، 10.5درصد 
س��رطان و تومور ه��ا، 8.2درصد حوادث 
غیر عم��دی و 6.8 درص��د ب��ه دلی��ل 
بیماری ه��ای تنفس��ی ب��وده اس��ت که 
گروه آخر با توجه به ش��رایط ناسالم هوا 
در ش��هر های پرجمعیت جان خود را از 
دست داده اند.  علی اکبر محزون، با اشاره 
به آمار ازدواج در ش��ش ماهه نخس��ت 

س��ال جاری گفت: میانگین سن ازدواج 
در آقایان 28 س��ال و درخانم ها به 23.3 
رسیده  که این آمار در خراسان رضوی، 
27.2 برای م��ردان و 22.27 برای زنان 
اس��ت.  مدیرکل دفتر اطالع��ات آمار و 
جمعیت س��ازمان ثبت احوال کش��ور با 
ابراز تاسف از تعداد باالی طالق در کشور 
اظهار کرد: در ش��ش ماه ابتدایی س��ال 
93تعداد 75 هزار و 623 طالق در کشور 
داش��تیم که از این تعداد فقط 6 هزار و 
270 عدد آن مربوط به روس��تاها بوده و 

باقیمانده آن مربوط به شهرها است. 
مح��زون ادام��ه داد: ط��الق 6/7 درصد 
افزایش داشته که به طور متوسط در هر 
ش��بانه روز 12 ه��زار و 612 طالق و در 
هر س��اعت 17 طالق در کشور به ثبت 
رس��یده اس��ت.  وی در ادامه با اشاره به 
ترکیب سنی گروه طالق گفت: آقایان در 
گروه های سنی 25 تا 29 سال، 19 هزار 
و 369 مورد و در همین گروه سنی برای 

بانوان 17 هزار و 769 طالق گزارش شده 
است.  به گفته محزون، بیشترین ترکیب 
سنی طالق از بین آقایان 25 تا 29 ساله 
با خانم های 20 تا 24 س��اله اتفاق افتاده 
اس��ت.  مدیرکل دفتر اطالع��ات آمار و 
جمعیت سازمان ثبت احوال کشور گفت: 
در شش ماه گذشته بیشترین نرخ طالق 
در استان خراس��ان رضوی بوده که نرخ 
کش��وری آن 1.9 در هزار اس��ت، یعنی 
به ازای هر ه��زار نفر جمعیت حدود دو 
طالق وجود دارد، اما در خراسان نسبت 

ازدواج به طالق 3.8 است. 
مح��زون گفت: در برابر ه��ر 4.7 ازدواج 
یک طالق وج��ود دارد، در حالی که در 
س��ال های قبل این رقم در ازای هر 11 

ازدواج یک طالق بوده است. 
وی استان سیستان و بلوچستان را یکی 
از اس��تان هایی خواند ک��ه کمترین نرخ 
ط��الق را درکش��ور دارد و ادامه داد: در 
این استان وضعیت نسبت به آمار کشور 

بسیار بهتر است و در هر 16 ازدواج فقط 
یکی به طالق می انجامد. 

مدیرکل دفت��ر اطالعات آمار و جمعیت 
س��ازمان ثبت احوال کش��ور با اشاره به 
اینکه روند مثبت��ی در نرخ موالید وجود 
دارد، افزود: خوش��بختانه در نرخ موالید 
کش��ور آم��ار رو ب��ه افزایش اس��ت، اما 
احس��اس می کنیم که این موقتی بوده، 
زیرا این رشد از طریق خانواده هایی است 
که قبال فرزند داش��ته اند و بازهم دوباره 
اقدام به بچه دار ش��دن کرده اند که آمار 

این نوع موارد در کشور کم است. 
محزون در پایان اظهار کرد: سیاست های 
تش��ویقی ب��رای افزای��ش جمعیت الزم 
اس��ت، اما کافی نیست زیرا ما تجربه آن 
را در کش��ور های مختل��ف دیده ایم و در 
س��وئد و آلمان پس از افزایش جمعیت 
که به دلیل سیاست های تشویقی انجام 
گرفت، بعد از مدتی دوباره به حالت اول 

خود بازگشت. 

بانک مرکزی با اصالح دس��تورالعمل 
اجرایی ضوابط بازپرداخت تس��هیالت 
اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی، 
مهلت بازپرداخت تس��هیالت ارزی از 

این حساب را تمدید کرد. 
ب��ه گ��زارش   فارس، براس��اس این 
اصالحیه، افرادی که از محل حساب 
ذخی��ره ارزی تس��هیالت دریاف��ت 
ک��رده و ت��ا پایان آبان 93 اقس��اط 
مع��وق دارن��د، می توانن��د ب��ا ارائه 
تقاضای خود برای تس��ویه اقس��اط 
مع��وق به بان��ک عام��ل، در صورت 
بازپرداخت اصل و سود تا پایان آبان 
ماه امس��ال، از بخش��ودگی جریمه 
تاخی��ر برخوردار  ش��وند.  همچنین 
تس��هیالت گیرندگانی که تسهیالت 
آنها ت��ا پایان آبان م��اه 93 در دوره 
تنفس ق��رار دارد، در ص��ورت ارائه 
تقاضا به بانک عام��ل )تا پایان آبان 
ماه 1393( مشمول بهره مندی از دو 
برابر ش��دن مدت بازپرداخت اقساط 
من��درج در آخری��ن مصوب��ه ارکان 

اعتباری بانک عامل خواهند ش��د. 
دای��ره ای��ن اصالحیه م��اده 10، 16 
تبصره ه��ای یک، دو و چه��ار و ماده 
17 این دس��تورالعمل است که بدون 
تغییر ضوابط، تنها مهلت برخورداری 
از بخشودگی جریمه تاخیر و افزایش 
دوره بازپرداخت تس��هیالت حس��اب 
می ش��ود.   ش��امل  را  ارزی  ذخی��ره 
براساس یکی از بند های این اصالحیه 
تمام تس��هیالت،  گیرن��دگان از محل 
حس��اب ذخیره ارزی که تا پایان آبان 
ماه 1393 اقس��اط معوق دارند، بدون 
تغیی��ر ن��وع ارز و نرخ س��ود مربوط، 
ت��ا پای��ان آبان م��اه 1393 می توانند 
تقاضای خود را برای تس��ویه اقس��اط 
مع��وق تس��هیالت اعطای��ی از محل 
حس��اب ذخیره ارزی ب��ه بانک عامل 
ارائه و در ص��ورت بازپرداخت اصل و 
سود اقساط معوق طی مدت یاد شده 
از بخشودگی جریمه تاخیر برخوردار 

شوند. 

»درآمدهای نفتی، طالی س��یاهی اس��ت 
که کش��ورها ی بزرگی را ب��ا تمدن هایی 
درخشان، به خاک س��یاه می نشاند.« این 
جمله آلبرت هیرشمن؛ نظریه پرداز بزرگ 
توس��عه اقتص��ادی، ناظر بر ای��ن موضوع 
اس��ت که درآمدهای نفتی، بالذات مرگبار 
نیستند، بلکه رفتاردولت های اقتصادهای 
نفتی-که اغلب نماینده کشورهایی بزرگ 
از مناطق تمدن خیز هستند- ساختارهای 
اقتصادی آنها را چنان به ارزهای نفت آلود 
معت��اد می کند که از هر نوع نش��اط برای 
گام برداشتن در مسیر توسعه مانا و پایدار، 
باز می مانن��د.  اگرچه چش��م انداز ذخایر 
طبیعی نف��ت ایران هنوز به مرز هش��دار 
نرس��یده و می توان به تداوم سرازیر شدن 
ارزهای نفتی به رگ و پی اقتصاد کشور تا 
چند دهه آینده مطمئن بود، اما کاهش هر 
از گاه قیمت نفت، ضربه گیج کننده ای را به 
بودجه های ساالنه وارد می کند و ما را با این 
سوال جدی و تکراری مواجه می سازد که 
چرا هزینه های جاری کشور، تا این اندازه 
به درآمدهای ناپایدار و پرفراز و نشیب نفتی 
مبتالس��ت؟ و چگونه می توان بودجه های 
س��االنه را از ورطه اعتیاد به ارزهای نفتی 
نجات داد؟         ادامه در همین صفحه
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نفت و نیرو2

کاه��ش قیم��ت نفت خ��ام 
اوپک ک��ه از چند ماه گذش��ته 
آغاز شده، همچنان سیر نزولی 
خ��ود را دارد، به زعم بس��یاری 
از کارشناس��ان این کاهش در 
نهای��ت در ع��دد 90 دالر باید 
می ایس��تاد، اما هفته گذش��ته 
کاه��ش قیم��ت نفت ب��ه زیر 
85 دالر زنگ خط��ر بودجه ای 
کش��ور را ب��ه ص��دا درآورده 
اس��ت؛ به طوری که ب��ه گفته 
کارشناسان در آینده نه چندان 
دور، ای��ن روند ب��ار دیگر تورم 
جدیدی را برای اقتصاد کش��ور 

رقم خواهد زد. 
 س��قوط آزاد قیم��ت جهانی 
نفت زنگ خطر کسری بودجه 
ب��رای دولت اس��ت. ب��ا وجود 
اینک��ه مس��ئوالن وزارت نفت 
خوش بینانه ب��ه توقف کاهش 
نفت توجه می کردن��د، اما روند 
کاه��ش قیم��ت نف��ت ادام��ه 
یافت، به طوری ک��ه در نهایت 
رییس جمهور طی دس��توراتی 
به وزیر نف��ت خواس��تار اتخاذ 
مواض��ع فعاالن��ه در قب��ال 
برخ��ی  قیمت ش��کنی های 

کشورهای عضو اوپک شد. 
هم اکن��ون قیم��ت نفت خام 

اوپک ب��ه 86 دالر رس��یده، در 
چهار ماه گذشته این روند نزولی 
ذره ذره به اقتصاد نفتی کش��ور 
آسیب رس��انده، اما امیدها برای 
توقف بود، ام��ا از آنجا که توقفی 
احساس نشده است، کارشناسان 
اقتصاد نگرانی های خود را از این 

محل رسما اعالم می کنند. 
محمد س��عید انصاری، نایب 
رییس کمیسیون انرژی مجلس 
کاه��ش قیم��ت نفت خ��ام در 
بازاره��ای جهان��ی را تلنگری 
ب��رای مس��ئوالن می دان��د و 
اعالم می کن��د: کاهش قیمت 
نفت خ��ام بیش از آنکه ریش��ه 
در مس��ائل اقتص��ادی داش��ته 
باشد، سیاس��ی است. این حربه 
و دسیس��ه کش��ورهای امریکا 
و عربستان س��عودی است که 
قیمت نفت را پایی��ن آوردند و 
باید مسئوالن آگاهانه وارد بازار 
شوند. مسئوالن کشور به جای 
خام فروشی باید به سمت تولید 
فرآورده ه��ای نفت��ی باکیفیت 

حرکت کنند. 
قیمت پای��ه نف��ت در قانون 
بودج��ه س��ال 93 کل کش��ور 
100 دالر برای هر بشکه در نظر 
گرفته شده است، با این وجود، 
در طول گذش��ته بهای جهانی 

نف��ت خام تا س��طح بش��که ای 
85 دالر هم س��قوط کرد و دور 
از انتظار نیس��ت که ب��ه دلیل 
عرضه م��ازاد نفت خام این روند 
همچنان در چند ماه آینده نیز 

ادامه داشته باشد. 

سکوت اوپک 
پیش از این هر بار کش��وری 
به هر دلیلی با ارائ��ه مازاد نفت 
موجب کاهش قیمت نفت خام 
می شد، جلسه اضطراری برای 
حل بحران تشکیل می شد، اما 
تاکن��ون اقدامی برای بررس��ی 
این معض��ل در اوپ��ک صورت 

نگرفته است. 
نگرانی ه��ا از کاه��ش قیمت 
نف��ت و تاثیر بر بودجه کش��ور 
موجب ش��ده تا نگرانی ها برای 
افزایش تورم در کش��ور مطرح 

شود. 
جمش��ید پژویان اقتصاددان 
در این زمینه به »فرصت امروز« 
می گوید: »به ه��ر حال کاهش 
قیمت نفت ب��ر اقتص��اد کالن 
کشور تاثیرگذار است و موجب 
می شود تا فشارهای بیشتری به 
اقتصاد وارد ش��ود. البته با توجه 
به اینکه بیش��تر کشورهایی که 
فاقد س��وخت نفت خام هستند، 

به دنب��ال بهره مندی بیش��تر از 
سوخت های نو هستند، در آینده 
نه چندان دور تقاضا برای خرید 
نفت خام کمترخواهد ش��د. این 
مس��ئله امروز با مازاد نفت خام 
و کاهش قیمت نفت خام خود را 

نشان داده است.« 
وی می افزای��د: »دول��ت در 
کاه��ش ن��رخ ت��ورم برنام��ه و 
سیاست خاصی را اجرایی نکرده 
و ای��ن کاه��ش نقط��ه ای تورم 
براساس برخی ش��رایط ایجاد 
شده اس��ت، بدون ش��ک با این 
فضا و تداوم ف��روش نفت خام با 
قیم��ت پایین تر دوباره کش��ور 
را با نرخ تورم مواجه می س��ازد. 
چرا که مش��کل ت��ورم، اقتصاد 

ساختاری است.« 

 امید به افزایش
قیمت  نفت

مهدی تق��وی اقتص��اددان 
نیز ب��ا تاکید ب��ر اینکه کاهش 
تورم در کش��ور، به دلیل رکود 
اس��ت نه رون��ق اقتص��ادی به 
»فرصت ام��روز« می گوی��د: 
»نکت��ه مه��م اینجاس��ت که 
کاهش قیمت نف��ت بر افزایش 
رکود تاثی��ر مس��تقیم خواهد 
داشت و بدون شک این مسئله 

موجب ت��ورم خواهد ش��د. اما 
امی��دوارم به دلی��ل آغاز فصل 
س��رما دوباره قیم��ت نفت خام 
افزایش یابد و حداقل به قیمت 

مناسب ارتقا یابد.«
وی معتقد اس��ت ک��ه »این 
وضعیت به ضرر اقتصاد و مردم 
اس��ت و بای��د مس��ئوالن برای 
ای��ن کاه��ش قیم��ت تدبیری 
بیندیشند تا بیش از این اقتصاد 

بیمار کشور بیمارتر نشود.«
ارتب��اط  همی��ن  در  ام��ا 
حس��ن تاش،  غ�الم�حس��ین 
رییس سابق موسسه مطالعات 
بین المللی ان��رژی ایران بر این 
باور است که باید دولت در قانون 
بودجه س��ال جاری قیمت هر 
بشکه نفت را به جای 100 دالر، 
85 دالر تعیی��ن می ک��رد تا با 
ایجاد نوسان های قیمتی، بودجه 
ش��کننده و متزلزل نمی شد.  با 
این وجود، در ش��رایط موجود 
کاه��ش قیمت نف��ت همچنان 
رون��د نزول��ی خ��ود را دارد و 
نگرانی ها از این محل اس��ت که 
به گفته بسیاری از کارشناسان 
این وضعیت ادامه داشته باشد، 
در این ش��رایط قطعا اداره امور 
برای دولت تدبیر و امید سخت 

خواهد شد. 

بیس��ت و نهم س��پتامبر س��ال 
جاری کش��ورهای ساحلی دریای 
خزر ش��امل جمهوری اس��المی 
ای��ران، روس��یه، قزاقس��تان، 
ترکمنس��تان و آذربایج��ان در 
بندر آس��تار خان روسیه گرد هم 
آمدند تا ب��رای مرتب��ه چهارم در 
م��ورد رژیم حقوق��ی دریای خزر 
ب��ا یکدیگر مذاک��ره کنن��د. این 
درحالی اس��ت که انعقاد هرگونه 
موافقت نامه بین طرف های مذاکره 
برای ایران بسیار سودمند خواهد 
بود، خصوصا اگر این کشور بتواند 
مناقشه هس��ته ای اش با غرب را 
از طریق مذاکره با گروه1+5 حل 
و فصل کند. ای��ن توافق می تواند 
روند نزولی صادرات نفت ایران را 
که به دلیل تحریم های یک جانبه 
غرب با کاهش روبه رو شده است 

وارد یک روند صعودی کند. 
با نگاهی به قدمت صنعت نفت 
ایران متوجه می شویم که برخی از 
میادین نفتی این کش��ور به تاریخ 
انقضای خود نزدیک می ش��وند و 
به همین دلیل، میزان تولید نفت 
از طریق این میادی��ن افت کرده 
اس��ت. تخمین های فعلی نش��ان 
می دهند ک��ه می��زان تولید نفت 
ایران س��االنه به میزان 500 هزار 
بشکه در روز کاهش می یابد. برای 
جبران این کاهش تولید ش��رکت 
ملی نف��ت ای��ران در کوتاه مدت 
نیازمند به کارگی��ری روش های 
پیش��رفته بازیاب��ی چاه های نفت 
نظیر تزریق گاز جهت بهبود اوضاع 
میادین نفتی در حال اتمام است. 

ب��ا ای��ن هم��ه ش��رکت مل��ی 
نفت ای��ران تاکنون نش��انه ای از 
فراهم کردن و در اختیار داش��تن 
متخصص��ان و تکنولوژی ضروری 
مورد نی��از برای بازیاب��ی میادین 
نفتی از خود بروز نداده است. عالوه 
بر این تحریم ها س��بب شده است 
تا ایران به بخ��ش قابل توجهی از 
 درآمدهای نفتی خود دسترس��ی 
نداش��ته و امکان س��رمایه گذاری 
در صنعت نفتش را نداشته باشد. 

براساس تحریم های غرب و امریکا 
ش��رکت های نفت��ی از حض��ور و 
س��رمایه گذاری در صنع��ت نفت 
ایران به منظور افزایش تولید نفت 

این کشور منع شده اند. 
تحریم ه��ا  اس��ت،  گفتن��ی 
همچنین بر اس��تخراج منابع زیر 
آب در دریای خزر در شمال ایران 
تاثیر گ��ذار بوده هرچن��د که تنها 
مانع اس��تخراج منابع زیرزمینی 
بحث تحریم ها نبوده و مش��خص 
نشدن رژیم حقوقی دریای خزر از 
دیگر موانع موجود بر سر راه ایران 
برای توسعه میادین نفتی و گازی 
در این دریا بوده است. اختالفی که 
از زمان فروپاشی ش��وروی سابق 

تاکنون پابرجاست. 
الزم به ذکر اس��ت ک��ه ایران و 
ش��وروی س��ابق در س��ال های 
امض��ای  ب��ا   1935 و   1921
موافقت نامه هایی منابع موجود در 
دریای خزر را میان یکدیگر تقسیم 
کردند که با فروپاش��ی ش��وروی 
سابق و ظهور چهار کشور ساحلی 
روسیه، قزاقس��تان، ترکمنستان 
و آذربایج��ان موافقت نامه ه��ای 

مذکور مسکوت مانده اند. 
در نشس��ت آلمات��ی در س��ال 
1991 کش��ورهای به وجود آمده 
از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
س��ابق متعهد ش��دند ت��ا تمامی 

موافقت نامه ه��ا و قرارداده��ای 
شوروی سابق را محترم شمرده و 
به آن عمل کنند. این موضوع برای 
ایران به این معنی بود که هرگونه 
توافقی در م��ورد منابع موجود در 
دریای خزر و نح��وه مدیریت آن 
توسط کشورهای س��احلی حوزه 
این دریا  باید براساس موافقت نامه 
پیش��ین ایران با ش��وروی سابق 
اس��توار ش��ده باش��د. این به آن 
معناس��ت که کلیه منابع موجود 
در دریای خزر توس��ط پنج کشور 
س��احلی این دریا بای��د مدیریت 

شود. 
این درحالی است که کشورهای 
س��احلی این دریا با این برداشت 
مخالف ب��وده و مایلند ک��ه منابع 
موجود به نسبت نوار ساحلی شان 
باش��د و براس��اس این تقسیمات 
هیچ کدام از کش��ورها در توسعه و 
استخراج و صادرات منابع نفتی با 
کشورهای دیگر مشارکت نداشته 
باشند. براساس این تقسیم بندی 
چنانچه عملی ش��ود سهم کشور 
قزاقستان از این دریا 28.4 درصد، 
جمهوری آذربایج��ان 21 درصد، 
روس��یه 19 درصد، ترکمنس��تان 
18 درص��د و ای��ران 13.6 درصد 
اس��ت و طبق این تقس��یم بندی 
ایران بازن��ده این تقس��یم بندی 

خواهد بود. 

گفتن��ی اس��ت، ایران ب��ا این 
تقس��یم بندی مخال��ف ب��وده و 
معتقد است تنها راه حل عادالنه 
تقس��یم مناب��ع موج��ود در این 
دریا به پنج بل��وک 20 درصدی 
است. این کشور همچنین اعالم 
کرده که ت��ا زم��ان حصول یک 
توافق جامع می��ان طرفین هیچ 
یک از کش��ورهای ساحلی حوزه 
خ��زر نبای��د از منابع ای��ن دریا 
بهره برداری کند. ایران همچنین 
معتق��د اس��ت ک��ه تواف��ق نامه 
موقت میان کش��ورهای روسیه، 
قزاقس��تان، آذربایج��ان ب��رای 
بهره ب��رداری از مناب��ع موج��ود 
در کوتاه مدت مشروعیت ندارد. 
الزم به ذکر اس��ت که این اعالم 
موضع از سوی ایران تنها در قالب 
کلمات و اعالم مواض��ع نبوده اما 
این کشور تاکنون هیچ اقدام عملی 
در مقابل اس��تخراج منابع توسط 
سایر کشورهای س��احلی دریای 
خزر نکرده اس��ت. در 23 جوالی 
س��ال 2001 دو فرون��د جنگنده 
ایرانی به همراه ی��ک رزم ناو یک 
کشتی اکتشافی متعلق به شرکت 
بریتیش پترولیوم را که مش��غول 
فعالیت در یک میدان نفتی مورد 
مناقش��ه میان ایران و جمهوری 
آذربایج��ان مش��غول فعالیت بود 
متوقف کرده و این کشتی را مجبور 

کردند تا به باکو بازگردد. 
با ای��ن حال، اخیرا ای��ران مایل 
بوده تا دستیابی به هرگونه توافق با 
کشورهای دیگر ساحلی حوزه خزر 
را به تاخیر بین��دازد، ایجاد اخالل 
در پروژه های اکتش��افی و صدور 
نف��ت در ای��ن دریا توس��ط ایران 
موجب فرار س��رمایه گذاران شده 
و ش��رکت های نفتی بین المللی را 
از انجام پروژه های شان در این دریا 
باز می دارد و این موضوع س��بب 
می شود تا نفت کشورهای ساحلی 
حوزه خزر به بازارهای بین المللی 

راه پیدا نکند. 
با ای��ن وجود به نظر می رس��د 
که ش��رایط تغییر کرده اس��ت. 
خبرگ��زاری رس��می ای��ران در 
ماه ه��ای آوری��ل و م��ی 2012 
اعالم ک��رد که دو می��دان نفتی 
در بخش متعلق به ایران کش��ف 
ش��ده اس��ت. این میادین نفتی 
همچنی��ن خبر از وج��ود منابع 
گازی قابل توجه��ی در نزدیکی 
خود می دهد، این موضوع ممکن 
اس��ت تهران را ترغی��ب کند تا 
س��ریع تر به یک راه حل و توافق 
جامع با کش��ورهای دیگر حوزه 

خزر دس��ت پیدا کند. 
در نهای��ت، حتی اگ��ر اختالف 
ایران با دیگر کش��ورهای ساحلی 
دری��ای خزر ح��ل و فصل ش��ود 
تحریم ها مانع بسیار بزرگی بر سر 
راه سرمایه گذاری در میادین نفتی 
و گازی فرسوده این کشور به شمار 
می روند. با اینکه تاکنون پیشرفت 
در زمین��ه حل و فصل مش��کالت 
ایران در مناقش��ه هس��ته ای اش 
با غ��رب و همچنین کش��ورهای 
ساحلی حوزه خزر ُکند و آرام بوده، 
اما نوعی خوش بینی در این زمینه 
در بین تحلیلگران وجود دارد و به 
همین دلیل به نظر می رس��د که 
سال 2014 سالی بسیار مهم برای 
ای��ران و صنعت نفت این کش��ور 

خواهد بود. 
ترجمه: معراج آگاهی
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چرا سال 2014 ممکن است سال مهمی برای نفت ایران باشد؟ 

 افزایش 50 درصدی بازده شبکه های 
توزیع با سامانه های هوشمند

معاون نظارت بر بهره برداری ش��رکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور گفت: با هوشمندس��ازی شبکه و کنترل 
فشار، بازده ش��بکه ها افزون بر 50 درصد افزایش خواهد 

یافت. 
حمیدرض��ا تش��یعی در گفت و گ��و ب��ا پ��اون، از ابالغ 
دستورالعمل جامع استقرار سامانه های تله متری و کنترل 
از راه دور تاسیسات تامین تا توزیع آب شرب به شرکت ها 
خبر داد و اظهار کرد: شبکه های هوشمند جزو برنامه های 
اصلی این برنامه جامع است که هم اکنون در شهر قم این 
سامانه به طور کامل راه اندازی شده است و در شهر اصفهان 
نیز با راه اندازی این سامانه توانستیم وضعیت آب این شهر 
را در تابستان امس��ال که در وضعیت قرمز قرار داشت، به 

شکل مناسب تری مدیریت کنیم. 
وی با بی��ان اینکه در دو س��ال بحث هوشمندس��ازی 
ش��بکه ها در تمامی ش��رکت های آب و فاضالب پیگیری 
می ش��ود، گفت: مدیری��ت ش��بکه های توزی��ع یکی از 
راهکارهای کنترل کمبود آب است و برای اینکه ما بتوانیم 
هدررفت آب را به کمترین میزان برسانیم و با حفظ فشار 
مناسب در شبکه، حجم آب مدیریت شود، باید شبکه های 

توزیع هوشمند شود. 
تش��یعی با اعالم اینکه این س��امانه در مش��هد، شیراز 
و تهران نیز راه اندازی می ش��ود، گفت: با این س��امانه ها 
وضعیت کیفی توزیع آب نیز قابل پایش است و امیدواریم 
با تامی��ن اعتبار مناس��ب، این ط��رح در کالنش��هرها و 

شهرهای کشور پیاده سازی و اجرایی شود. 

ساخت 2 نیروگاه جدید در تهران
 عملی��ات اجرایی تبدیل نیروگاه طرش��ت به س��یکل 
ترکیبی به زودی آغاز می ش��ود و طرح ه��ای خوبی برای 
توسعه نیروگاه های تولیدپراکنده برنامه ریزی شده است. 
»سیدزمان حسینی« مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
تهران با اعالم این خبر گفت: هم اکنون ساخت دو نیروگاه 
هر کدام به ظرفیت 500 مگاوات در منطقه ورامین توسط 
بخش خصوصی در دست اقدام است. فاز مقدماتی ساخت 
این دو نیروگاه انجام شده و بخش خصوصی نسبت به تهیه 

زمین و دیوارکشی اقدام کرده است. 
وی در گفت وگو ب��ا پاون از تبدیل نیروگاه طرش��ت به 
س��یکل ترکیبی خبر داد و افزود: عملیات اجرایی تبدیل 
نیروگاه طرشت به س��یکل ترکیبی به زودی آغاز می شود 
و طرح های خوبی برای توسعه نیروگاه های تولیدپراکنده 

برنامه ریزی شده است. 
وی خاطرنشان کرد: ساخت دو نیروگاه 500 مگاواتی در 
منطقه ورامین در مراحل ابتدایی است و به نظر می رسد، 
این طرح ها با تامین به موقع اعتبار طی پنج تا شش سال 

آینده به ثمر نشسته و وارد مدار شوند. 
وی با بی��ان اینک��ه 20 درصد تجهیزات ش��بکه تولید 
و انتق��ال و 25 درصد مش��ترکان صنعت برق کش��ور در 
منطقه زیرپوشش برق منطقه ای تهران قرار گرفته است، 
گفت: پیک بار ثبت شده در سه اس��تان تهران، قم و البرز 
در تابستان امسال به هشت هزار و 962 مگاوات رسید که 
درمقایسه با سال گذشته 5.4 درصد افزایش یافته است. 

وی خاطرنشان کرد: حداکثر پیک شب در تابستان نیز 
به هشت هزار و 383 مگاوات رسیدکه در مقایسه با سال 

گذشته 6.4 درصد افزایش یافته است. 

آغاز تولید گاز از میدان مشترک 
ایران و انگلیس در دریای شمال

س��خنگوی ش��رکت بی. پی گفت: تولید گاز از میدان 
گازی رهوم مشترک بین این ش��رکت و ایران در دریای 

شمال در هفته جاری آغاز می شود. 
به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز، سخنگوی شرکت 
بی پی انگلیس اع��الم کرد: تولید دوب��اره از میدان گازی 
مشترک بی پی و شرکت ملی نفت ایران در دریای شمال 
موسوم به میدان رهوم پس از چهار سال تعطیلی به دلیل 

تحریم های غرب علیه ایران آغاز می شود. 
پیش بینی می شود که تولید از میدان رهوم که چهار تا 
پنج درصد از تقاضای بریتانیا را پیش از تعطیلی آن تامین 
می کرد، در تعطیالت آخر هفته میالدی )شنبه و یکشنبه( 

ازسرگرفته شود. 
این س��خنگو گف��ت: پس از آنک��ه دول��ت بریتانیا این 
می��دان را تحت یک ط��رح مدیریتی موقت ق��رار داد که 
به موجب آن س��هم ایران از درآمدهای حاصله از فروش 
گاز آن ت��ا زم��ان لغ��و تحریم ه��ا، در حس��ابی جداگانه 
بلوکه می ش��ود، ش��رکت بی پی مجوز دول��ت بریتانیا را 
 ب��رای ازس��رگیری تولی��د از می��دان ره��وم در اختیار 

گرفته است. 
می��دان ره��وم )Rhum( در س��ال 19٧٧ می��الدی 
در دری��ای ش��مال و در 390 کیلومتری ش��مال ش��رق 
آبردین )Aberdeen( کشف شد و توسعه آن به صورت 
 BP س��رمایه گذاری مش��ارکتی می��ان ایران و ش��رکت
انگلیس در دستور کار قرار گرفت به نحوی که 50 درصد 
س��هم در اختیار ش��رکت BP به عنوان توس��عه دهنده و 
50 درصد س��هم در اختیار ش��رکت ملی نفت ایران قرار 

داده شد. 
تولید گاز از این میدان از س��ال 2005 تا 2010 روزانه 
حدود 4.5 میلی��ون مترمکعب بوده که در س��ال 2010 
دولت انگلس��تان به دلیل اعمال تحریم علیه ایران، تولید 

گاز از این میدان را متوقف کرد. 

پرونده بنزین پتروشیمی برای 
همیشه بسته شد

مع��اون رییس جمه��وری و رییس س��ازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: گزارش و پاسخ به سواالت مربوط به 
تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست امروز یکشنبه به 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای 

اسالمی تقدیم می شود. 
به گزارش پ��ام، معصوم��ه ابتکار در حاش��یه همایش 
اس��تاندارد و محیط زیس��ت در جمع خبرنگاران گفت: 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت از تحقی��ق و تفحص 
استقبال می کند، زیرا فرصت مناسبی برای ارائه گزارش 

عملکرد یک ساله این سازمان است. 
معاون رییس جمهوری ادامه داد: نامه تحقیق و تفحص 
مجلس شورای اسالمی را دریافت کردیم و اکنون گزارش 
و پاسخ های سواالت مطرح ش��ده آماده و امضا شده است 
که امروز به کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی 

ارائه می کنیم.
 وی اف��زود: قطع��ا مش��کالت و محدودیت هایی برای 
محیط زیس��ت وجود دارد که به دوره قبل بر می گردد و 
این فرصت ارزشمندی برای بیان این مشکالت و عملکرد 

یک ساله سازمان محیط زیست است. 
ابتکار تاکید کرد: هیچ گونه مش��کلی ب��رای تحقیق و 
تفحص نداریم و آماده هس��تیم، زیرا ب��رای ما پای بندی 
به قانون یک اصل است و به پاسخگویی بسیار عالقه مند 

هستیم. 
وی اظهار کرد: قطعا دستگاه های نظارتی باید مسئولیت 
خ��ود را در این زمینه انج��ام دهند، از اینکه اش��کاالت و 
ایراداتی در کار ما باش��د و ما نسبت به رفع آن اقدام کنیم 
ابایی نداریم، هر دستگاهی ممکن است اشکال و ایرادی 
در کارش باشد، اما به نظر می رسد مسائل محیط زیستی 
در دولت یازدهم دچار تحول خوبی شده است و امیدواریم 
نتایج تحقی��ق و تفحص به همکاری بهت��ر و قوی تر همه 

دستگاه ها به ویژه مجلس شورای اسالمی منتهی شود. 
 ابتکار گفت: قطعا در بسیاری از زمینه های محیط زیستی 
نیازمند تغییرات اساسی در رویه ها و نگرش ها هستیم برای 
اینکه بتوانیم محیط زیست کشور و به تبع آن اقتصاد را نجات 
دهیم باید این امر محقق شود که امیدواریم نتیجه تحقیق و 

تفحص در این زمینه مثبت باشد. 
  رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت در خصوص 
تفاهم نام��ه بی��ن س��ازمان ملی اس��تاندارد و س��ازمان 
محیط زیس��ت اظهار کرد: ب��ا توجه به هفته اس��تاندارد 
تفاهم نام��ه ای ب��ا س��ازمان مرب��وط امضا کردی��م تا در 
شاخص های مرتبط بین دو حوزه همکاری صورت گیرد، 
چراکه اهداف مشترکمان در زمینه های بسیار با یکدیگر 
همخوانی داش��ته و به نظام اس��تاندارد و محیط زیس��ت 

کمک می کند. 
 وی با بیان اینکه توجه به اس��تاندارد در ابعاد مختلف 
می تواند کمک بس��زایی در حفظ محیط زیس��ت کشور 
باشد، ادامه داد: برای اینکه این تفاهم نامه کاغذی و فانتزی 
نباشد تصمیم گرفتیم که سال آینده اقدامات مشترک را 
برای عموم مردم و رس��انه ها اطالع رس��انی کنیم و شرح 

اتفاقات در زمینه این تفاهم نامه را بازگو کنیم. 
 رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه آیا این تفاهم نامه در کاهش آلودگی 
هوا و استاندارد بنزین و خودرو موثر است، گفت: ما به طور 
جد از طرف سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری های 
الزم را انجام می دهیم تا خروج��ی خودر وها طبق قانون 
استاندارد یورو 4 باش��د و خطوط فعلی خودروسازی نیز 
این امر را رعایت کنند. همچنی��ن باید بگویم که موضوع 
استاندارد باید استمرار یابد و به سمت استاندارد جدید و 

استانداردی که دنیا دارد، پیش برویم. 
 ابتکار در خصوص معاینه فنی خودرو افزود: ما موضوع 
معاینه فنی خودرو را به طور ج��دی پیگیری می کنیم تا 
به طور منظم این امر صورت گی��رد چراکه اگر خودرو ها 
آالیندگی داشته باشند ممکن اس��ت این آالینده ها قابل 
کنترل نباش��د، با توجه به اینکه به س��مت فصل سرما و 
وارونگی هوا می رویم همراهی مردم با دولت که گام های 
خوبی در این زمینه برداش��ته است بس��یار نقش موثری 

دارد. 
 وی با اش��اره ب��ه اینکه در بح��ث توزیع س��وخت در 
کالنشهر ها باید بگویم منطبق با اس��تاندارد یورو 4 است 
و اکنون در اراک، اصفهان و تبریز و به زودی مشهد توزیع 
خواهد شد، گفت: دولت نمی تواند در کاهش آلودگی هوا 
به تنهایی اقدام کند بلکه باید مش��ارکت مردم نیز وجود 

داشته باشد. 
 معاون رییس جمهور عنوان کرد: می خواهیم مردم کمتر 
از خودرو شخصی اس��تفاده کنند و معاینه فنی خودرو را 
جدی بگیرند. همچنین توصیه می کن��م مردم یک یا دو 
روز در هفته را به خصوص در ش��هر های ب��زرگ حداقل 
برای سالمت فرزندان به استفاده از وسایل نقلیه عمومی 

اختصاص دهند. 
 ابتکار با بیان اینکه مشارکت مردم و پیگیری دولت در 
زمینه برنامه کاهش آلودگی هوا بسیار مهم است، افزود: 
حمایت از حمل و نقل عمومی در کشور به ویژه کالنشهر ها 
در دستور کار دولت اس��ت که امیدواریم با اقدامات فوق، 
زمستان امسال روز های خوبی را از نظر هوا سپری کنیم. 

 وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گویا خودرو سازان 
برای ارتقای استاندارد باز هم مهلت خواستند، اظهار کرد: 
موضوع تمام ش��ده اس��ت و ما مهلت جدیدی نمی دهیم 
درواقع پرونده یورو 4 برای خودرو و بنزین بسته شده است 

و از نظر ما موضوع قطعی و تمام شده است. 
 رییس سازمان حفاظت محیط زیس��ت افزود: ارتقای 
سوخت توزیعی در کشور باید ادامه  دار باشد و هیچ فشاری 
ما را در این زمینه متوقف نمی کند و خودرو سازان نیز باید 

در زمینه ارتقای استاندارد حرکت کنند. 
 ابتکار با اش��اره به اینکه جهت گیری دولت به س��مت 
خودرو های خورشیدی و حتی برقی است، گفت: در کل 
قصد داریم به سمت حذف تمامی آالینده ها حرکت کنیم 
که در این راس��تا دو عنصر سیاست گذاری جدی دولت و 

مشاکت مردمی مهم است. 
 وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تنها چند شهر را 
در خصوص توزیع بنزین ی��ورو 4 مطرح کردید این به آن 
معنا اس��ت که در بقیه ش��هر ها بنزین پتروشیمی توزیع 
می ش��ود، اظهار کرد: پرون��ده بنزین پتروش��یمی برای 
همیشه بسته شده است و اکنون در شهر هایی که نام بردم 
بنزین یورو 4 توزیع می شود و در مابقی بنزین با استاندارد 
حداقل توزیع می ش��ود که آنها نیز دارای م��واد آالینده 
خطرناک نیست؛ ما قصد داریم بنزین یورو 4 را جایگزین 

تمامی بنزین های توزیعی در کشور کنیم. 

بنزین بهینه سازی 

نیروگاه 

گاز

نفت
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3 کار و تولید

جزییات شرایط جدید برای 
سرمایه گذاری در بخش معدن 
از س��وی وزیر صنعت، معدن 
و تجارت اعالم ش��د تا ش��اید 
این ش��رایط بتوان��د جذابیت 
بیش��تری برای سرمایه گذاری 

در این بخش ایجاد کند. 
نعم��ت زاده  محمدرض��ا 
حمایت های  جزیی��ات  درباره 
س��رمایه گذاران  از  دول��ت 
داخل��ی و خارج��ی در معادن 
و اکتش��افات معدن��ی، به مهر 
گفته اس��ت: »در ابتدا وزارت 
بزرگ��ی  پهنه ه��ای  صنع��ت، 
را در اختی��ار س��رمایه گذاران 
قرار خواه��د داد و پولی بابت 
آن دریاف��ت نخواهد کرد بلکه 
بعد از مش��خص شدن ذخایر 
از  دولت��ی  حق��وق  معدن��ی، 
می شود.  دریافت  سرمایه گذار 
یک��ی از ای��ن ش��رایط جذاب 
آن اس��ت که پهنه های بزرگی 
قرار  سرمایه گذاران  اختیار  در 
می گیرد تا به مطالعه پرداخته 
و محدوده هایی از این پهنه ها 
ک��ه ذخای��ر معدن��ی دارند را 

مشخص کنند.«
براساس  به گفته نعمت زاده 
پولی  ابت��دا  جدی��د  ش��رایط 
دریاف��ت  س��رمایه گذاران  از 
نمی ش��ود و بعد از اینکه آنها 
به ذخیره مش��خص رسیدند، 
کوچک تری  مس��احت  ب��رای 
قطع��ی  ذخی��ره  آن  در  ک��ه 
وجود دارد، حق��وق دولتی از 
س��رمایه گذار دریافت و پروانه 
ب��رای آنها صادر خواهد ش��د. 
بر این اس��اس، سرمایه گذاران 
می  توانن��د ذخای��ر را قطع��ی 
کرده و اگر به ذخیره مشخص 
تقاضای  رس��یدند،  روش��ن  و 
بهره برداری  پروان��ه  دریاف��ت 
داشته باشند، بنابراین اولویت 
ص��دور پروانه های بهره برداری 
و  س��رمایه گذاران  ای��ن  ب��ا 

متقاضیان خواهد بود. 
این تغییر ش��رایط می تواند 

بوی بهبود اوضاع را به مش��ام 
به  سرمایه گذاران برساند. زیرا 
اعتقاد بس��یاری از معدنکاران 
معدن داری در کشور در طول 
سال های گذشته روال درستی 
نداشته اس��ت. تا قبل از اعالم 
این ش��رایط، س��رمایه گذاران 
برای اینک��ه بتوانند در بخش 
مع��دن فعالیت کنن��د نیاز به 
داش��تند  بهره برداری  پروان��ه 
و برای این پروانه به تناس��ب 
مع��دن باید هزین��ه زیادی را 

پرداخت می کردند. 

پروانه بهره برداری معدن 
دلیلی برای رانت

بهره برداری  پروان��ه  وج��ود 
دو نکت��ه برجس��ته منف��ی را 
در خود نهان داش��ت. نخست 
اینکه س��رمایه گذار باید بخش 
زیادی از سرمایه خود را برای 
همان  در  بهره ب��رداری  پروانه 
ابتدای کار می پرداخت و نکته 
دیگر اینکه وجود همین پروانه 
رانت هایی  آمدن  پدید  موجب 
ش��ده بود ک��ه س��ودهایی از 
میلی��ون تا میلیارد را به جیب 

دالالن می ریخت. 

عض��و  اکبری��ان،  مه��رداد 
انجم��ن  هیات مدی��ره 
و عض��و  ای��ران  س��نگ آهن 
مع��ادن  مش��ورتی  ش��ورای 
وزارت صنعت در گفت وگو با 
»فرصت امروز« درباره معایب 
وج��ود پروان��ه بهره ب��رداری 
کش��ورهای  »اگر  می گوی��د: 
معدنی را ک��ه در معدن داری 
در دسته کشورهای پیشرفته 
ق��رار دارند الگ��وی خود قرار 
دهیم، می بینیم در هیچ یک 
این کشورها س��رمایه گذار  از 
ناچار نیست که بخش زیادی 
از س��رمایه خود را در ابتدای 
کار برای خرید پروانه بپردازد 
بلکه س��رمایه خ��ود را برای 
تجهیزات،  هزین��ه  مطالعات، 
و  اس��تخراج  تی��م  تکمی��ل 
فرآوری نگه م��ی دارد. اما در 
ایران به دلی��ل وجود قوانین 
نادرس��ت یا قوانین درس��تی 
که به اش��تباه اجرا می شدند، 
دسترس��ی به پروانه اکتشاف 
سخت ش��د و موجب فعالیت 
س��ودجویان در خریدوفروش 

پروانه شد.«
اینک��ه  ب��ه  پاس��خ  در  او 

پروان��ه  خریدوف��روش 
بهره ب��رداری چه مقدار س��ود 
داش��ت؟  س��ودجویان  ب��رای 
خرید  »هزینه  می  کن��د:  بیان 
پروان��ه از 100 میلی��ون ت��ا 
چندی��ن میلیارد توم��ان بود 
که به همین اندازه هم س��ود 
برای س��ودجویان می گذاشت. 
همی��ن اتف��اق موج��ب ش��د 
مع��دن داران  در ش��رایطی  تا 
تلنگ��ری  کوچک تری��ن  ب��ا 

ورشکست شوند.«

شرایط جدید دولت 
چقدر کارساز است؟ 

گرفته  تصمی��م  دولت  حاال 
معدنکاران  پیش��نهاد  ب��ه  که 
گوش دهد. پیش از این بارها 
معدن��کاران از جمل��ه اعضای 
انجمن س��نگ آهن ای��ران از 
دولت خواس��ته بودند که اگر 
قرار اس��ت دول��ت حقوقی از 
آن  معدنکاران دریاف��ت کند، 
را ب��ه آخر کار یعن��ی مرحله 
بهره ب��رداری انتق��ال دهد. در 
ش��رایط جدیدی که توس��ط 
ب��رای معدنکاری  نعم��ت زاده 
ترسیم ش��ده، این نکته آمده 

اس��ت. اما ای��ن تصمیم چقدر 
می توان��د در بهب��ود ش��رایط 
س��رمایه گذاری معدن کارساز 

باشد؟ 
اکبریان در این  باره می گوید: 
»راهکار درس��ت برای از بین 
رفتن س��ودجویی این بود که 
دول��ت یکس��ری از قوانین را 
تس��هیل کند. ب��ه این صورت 
که ی��ک بهره بردار تا زمانی که 
مطالعات اس��تخراجی را انجام 
نده��د، نمی داند ک��ه ظرفیت 
یک پهنه چقدر است. بنابراین 
ممکن اس��ت که سرمایه آن با 
تناس��ب  پهنه  ظرفیت  میزان 
نداش��ته باشد. اما خوشبختانه 
اکنون دول��ت به آنچه بارها از 
درخواست  معدنکاران  س��وی 

شده، گوش داده است.«
عض��و هیات مدی��ره انجمن 
سنگ آهن ایران، تاثیرگذاری 
ج��ذب  در  را  تصمی��م  ای��ن 
سرمایه گذاری مشروط می داند 
و اظه��ار می کن��د: »اگ��ر این 
روش براس��اس اولویت سنجی 
انج��ام  شایسته س��االری  و 
ش��ود، تاثیر گ��ذار خواهد بود. 
دولت باید کارنامه ش��رکت ها، 
تجربه کاری و حرفه ای و عرق 
معدن داری آنها را در واگذاری 
مع��ادن موردنظر ق��رار دهد و 
از س��وی دیگر، نظارت دقیقی 
روی مطالعات داش��ته باشد تا 
مطالع��ات واقع��ی و نه کاذب 

صورت بگیرد.«
تغییر ش��رایطی ک��ه بارها 
اعتراض مع��دن داران  م��ورد 
ق��رار گرفت��ه ب��ود، می تواند 
جه��ت  در  مثب��ت  گام��ی 
ایج��اد  و  قوانی��ن  تس��هیل 
سرمایه گذاری  برای  جذابیت 
اما  باش��د،  در بخ��ش معدن 
نکت��ه ای ک��ه بای��د در نظ��ر 
گرفت��ه ش��ود این اس��ت که 
این ش��رایط نی��ز می تواند به 
قبلی  ش��رایط  ان��دازه  همان 
خط��ر ایجاد ران��ت را با خود 

به همراه داشته باشد. 

تغییر شرایط صدور پروانه بهره برداری معادن

حمایتهایدولت،برایایجادجذابیتسرمایهگذاری
افزایش سرمایه صندوق بیمه 

فعالیت های معدنی
مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های 
معدنی اعالم کرد: س��رمایه این صن��دوق پس از تایید 
کمیس��یون اقتص��ادی دولت به 680میلی��ارد ریال در 

آینده نزدیک افزایش می یابد. 
به گ��زارش ایمی��درو، محمدرضا ش��هاب الدین در 
محل نمایش��گاه بین الملل��ی معدن، صنای��ع معدنی، 
ماش��ین آالت، تجهیزات و صنایع وابسته گفت: افزایش 
سرمایه صندوق در کمیس��یون تخصصی تایید شده و 
در دس��تور کار جلسه آتی کمیس��یون اقتصادی دولت 
ق��رار دارد که پ��س از تایید در این کمیس��یون ابالغ 

می شود. 
وی اف��زود: همچنین افزایش س��رمایه صندوق بیمه 
س��رمایه گذاری فعالیت ه��ای معدنی ب��ه 200میلیارد 
تومان در س��ال آینده در بودجه س��ال 94 پیش��نهاد 

خواهد شد. 
ش��هاب الدین با انتقاد از باالبودن نرخ سود تسهیالت 
بانک��ی و خ��ودداری اغل��ب معدن��کاران از دریاف��ت 
تس��هیالت، اظه��ار امی��دواری کرد ب��ا حمایت دولت 
و مس��ئوالن ذی ربط نرخ سود تس��هیالت بانکی برای 

معدنکاران کاهش یابد. 
وی ب��ا بیان اینک��ه معدنکاران بخش ه��ای مختلف 
از جمل��ه تولیدکنندگان س��نگ تاکن��ون از خدمات و 
تسهیالت صندوق بیمه بهره مند شده اند، گفت: در نظر 
داریم تا سایر بخش های معدنی از جمله فعاالن معادن 

مس هم از تسهیالت صندوق استفاده کنند. 
ش��هاب الدین درباره س��هولت کار معدن��کاران برای 
دریاف��ت تس��هیالت از صن��دوق بیمه اظه��ار کرد: در 
این زمینه درنظر داریم، فعالیت های کارشناس��ی را به 
س��ازمان نظام مهندسی معدن واگذار کنیم که در این 
زمینه تفاهم نامه ای با سازمان مذکور به امضا رسیده و 

به زودی اجرایی می شود. 
صندوق بیم��ه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی، 
ی��ک صندوق حمایتی در حوزه مع��دن و تنها بیمه گر 
تخصصی معدنکاران اس��ت که تحت پوش��ش ایمیدرو 
فعالی��ت می کند؛ از ای��ن رو، هرگونه حمایت و تقویت 
آن به طور مس��تقیم در توس��عه بخش معدن کش��ور 

تاثیرگذار خواهد بود. 
بین الملل��ی مع��دن، صنای��ع معدن��ی،  نمایش��گاه 
ماش��ین آالت، تجهیزات و صنایع وابس��ته ک��ه از روز 
25مه��ر آغاز به کار ک��رده، تا روز 28 مه��ر ماه جاری 

دایر است. 

قائم مقام شرکت صادرات JAC خبر داد: 
مذاکره برای تولید و عرضه 
خودروهای J2 و P1 در ایران

طی ش��ش ماهه اول امس��ال افزون بر هش��ت هزار 
دستگاه خودرو »جک« به ایران صادر شده است. 

روهائ��و  وو  خ��ودرو«،  »پرش��ین  گ��زارش   ب��ه 
ص��ادرات  ش��رکت  قائم مق��ام   )WU Ruhao(
خودروس��ازی جی.ای.س��ی، با بیان این مطلب، ایران 
را در س��گمنت خودروهای سواری مهم ترین بازار جی. 
ای. س��ی دانست و اظهار کرد: تولید خودرو در شرکت 
جی.ای.س��ی از 50 س��ال قبل و با تولید کامیون های 
س��بک آغاز ش��د و هم اکنون بزرگ تری��ن تولیدکننده 

کامیونت در چین است. 
به گفت��ه وی، جی.ای.س��ی ب��ا اش��تغالزایی برای 
33 هزار نفر س��االنه ش��ش میلیارد دالر درآمد دارد 
و جزو معدود خودروس��ازان چینی اس��ت که مبحث 
موتورسازی و هم قطعه سازی را در کنار خودروسازی 

ادامه می دهد. 
قائم مقام ش��رکت صادرات جی.ای.سی، با بیان اینکه 
در حال حاضر جی.ای.س��ی با دو ش��رکت در برزیل و 
ویتنام جوینت ونچر تش��کیل داده اس��ت، متذکر شد: 
جک در بیش از 10 کش��ور مانند ایران دارای ش��ریک 
است، به طوری که هم اکنون بیش از هزار نمایندگی در 
چین دارد و 100 ش��رکت نمایندگ��ی در اقصی نقاط 

جهان با جی. ای. سی فعالیت می کنند. 
وی با بیان اینکه شرکت جی.ای.سی در سال 1964 
و برای تولید قطعات سیس��تم ترمز تاسیس شد، اضافه 
کرد: در سال 1968 نخستین کامیونت سبک 2. 5 تن 
جک تولید ش��د، در س��ال 1985 نخستین خط تولید 
موتور و در سال 1990 خط تولید اتاق اتوبوس در این 

شرکت راه اندازی شده است. 
تولی��د   2002 س��ال  در  داد:  ادام��ه  روهائ��و 
خودروه��ای ون و از س��ال 2007 می��الدی تولید 
خودروه��ای س��واری با تولید J7 در جی.ای.س��ی 
آغ��از ش��د و در س��ال گذش��ته )2013( موفق به 
ف��روش 511 هزار و 595 دس��تگاه ان��واع خودرو 

سبک و سنگین شده ایم. 
قائم مقام ش��رکت صادرات جی.ای.سی از مذاکره 
با ش��رکت کرم��ان موتور برای تولی��د و عرضه J2 و 
P1 )پی��کاپ( در ایران خبر داد و گفت: ما در س��ال 
2005 در کش��ور ایتالیا و در س��ال 2006 در ژاپن 
مراکز مس��تقل تحقیق و توسعه )R&D( راه اندازی 
کردیم و عالوه بر این با س��ه دانشگاه مرتبط در این 

حوزه قرارداد تحقیقاتی داریم. 
 وی در پای��ان ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه محص��والت 
جی. ای. س��ی در 16 کش��ور مونتاژ و تولید می ش��ود 
از ص��ادرات خودروهای جی.ای.س��ی به 120 کش��ور 
جه��ان خبر داد و خاطرنش��ان کرد: ش��رکت جی. ای. 
سی نخس��تین خودروسازی مستقل در چین است که 
بدون پارتنر خارجی موفق به کس��ب جایزه کیفیت در 

این کشور شده است.

صادرات فوالد آلیاژی
 به اروپا افزایش یافت

میزان تولید محصوالت شرکت فوالد آلیاژی ایران در 
شش ماهه نخست امسال، 17درصد رشد یافت. 

به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی 
مع��ادن و صنای��ع معدنی ایران، ش��رکت فوالد آلیاژی 
ای��ران از ابت��دای فروردین ت��ا پایان ش��هریور جاری، 
225هزار تن فوالد خ��ام از انواع عملیات حرارت پذیر، 
س��خت شونده سطحی، میکرو آلیاژ، فنر، ابزار سردکار، 
ابزار گ��رم کار، بلبرینگ، خوش ت��راش، زنگ نزن، دما 
ب��اال و صنعت��ی تولی��د کرد. ای��ن در حالی اس��ت که 
میزان تولید این محصوالت در مدت مش��ابه سال 92، 

193هزار تن بود. 
اف��زون بر ای��ن در مدت ی��اد ش��ده، 192 هزار تن 
از محصوالت ش��رکت ف��والد آلیاژی ای��ران به ارزش 
411میلی��ارد تومان به بازارهای مختلف مصرف عرضه 
ش��ده که نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته از لحاظ 
وزنی بیش از 32درصد و از لحاظ ارزشی نیز 34درصد 

رشد داشته است. 
محص��والت ای��ن ش��رکت به عن��وان م��واد اولی��ه 
صنایع مختلف کش��ور از جمله صنایع خودروس��ازی، 
ماشین س��ازی، ابزارس��ازی و همچنی��ن در س��اخت 
تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی، ریلی و ساختمان سازی 

مورد استفاده قرار می گیرد. 
بخش��ی از محص��والت تولیدی این ش��رکت )حدود 
7900 تن( در ش��ش ماهه اخیر، به کشورهای آلمان، 
فرانس��ه، هلند، اس��پانیا، امارات، ترکیه، بلژیک، قطر، 
لهس��تان، کره جنوبی، ارمنس��تان، ترکمنستان، مصر و 
افغانس��تان صادر شده که نس��بت به مدت مشابه سال 

92، هفت درصد رشد داشته است. 
بنا بر این گزارش، شرکت فوالد آلیاژی ایران در سال 
جاری حد نصاب ه��ای ماهانه را در بخش های مختلف 
شامل تحویل محصول فوالدسازی، تولید کارخانه نورد 
سبک، فروش محصوالت، ذوب، تولید مذاب و عملیات 

حرارتی به ثبت رساند. 

اجرای مرحله دوم واگذاری تسهیالت 
بانكی برای خرید ماشین آالت معدنی

مرحله دوم طرح اعطای تسهیالت خرید ماشین آالت 
معدن��ی ب��ا اضافه ش��دن ماش��ین آالت جدی��د تا روز 

چهارشنبه 30 مهر ماه جاری ادامه دارد. 
به گزارش ایمیدرو، این طرح با هدف ارائه تسهیالت 
به اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه معادن روباز 
و پیمان��کاران معادن بزرگ متوس��ط ب��ه اجرا درآمده 
اس��ت. در این طرح سازمان توس��عه و نوسازی معادن 
و صنای��ع معدنی ایران با هم��کاری دو بانک تجارت و 
ملت، ش��رایط ارائه تس��هیالت به متقاضیان را تا سقف 
80درصد ارزش ماش��ین آالت معدنی خریداری ش��ده 

فراهم کرده است. 
ش��رکت های حائز ش��رایط باید درخواس��ت خود را 
به صندوق بیم��ه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی 
واق��ع در تهران بلوار افریقا،  نرس��یده به خیابان گلدان 
پ��الك 22 تحویل دهند. معدنکاران��ی که در فراخوان 
نخست، درخواستی به این صندوق ارائه کرده اند نیازی 
به ارس��ال درخواس��ت دوباره ندارند اما ش��رکت های 
پیمان��کاری که تمایل به ارائه درخواس��ت مجدد دارند 

باید قرارداد پیمانکاری جدیدی را ارائه دهند. 
ماشین آالت مشمول طرح شامل دامپتراك های35، 
40،  100،  150 و 220 تن��ی و همچنی��ن بیل ه��ای 
 ،pc1250،pc800 مع��ادل  ش��اول  و  مکانیک��ی 
pc400 ،pc3000 ،pc1800وpc4000 و همچنی��ن 
لودر معادل 470 کوماتس��و و باالت��ر و بولدوزر معادل 
155 و باالتر اس��ت. متقاضیان خرید ماشین آالت باید 
با افتتاح حس��اب نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی 
یا بانک تجارت ش��عبه س��پهبد قرنی جنوبی کد 170 
حداقل 20درصد از قیم��ت محصوالت مورد نیاز را به 

آن حساب واریز کنند. 
براس��اس تفاهم نامه س��ه جانبه ای که بین ایمیدرو، 
صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی و دو 
بان��ک ملت و تجارت به امضا رس��یده بازپرداخت اصل 
تسهیالت، سود و جرایم مربوطه را این صندوق ضمانت 
کرده اس��ت. از س��وی دیگ��ر ش��رکت های معدنی که 
اقدام به دریافت تس��هیالت می کنند باید ماشین آالت 
خریداری ش��ده را در طول مدت قرارداد تحت پوشش 
بیم��ه »تمام خط��ر« صن��دوق بیمه س��رمایه گذاری 

فعالیت های معدنی قرار دهند. 

بازاریابی و برند سازی مشكل عمده 
تعاونی های کشور است

 مع��اون وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: 
برخوردار نبودن تعاونی های کش��ور از ویترین مناسب 
و قوی برای ارائه تولیدات خود مشکل عمده در توسعه 
صادرات، بازاریابی و برندس��ازی محصوالت این بخش 

به شمار می رود.
حمید کالنتری از توسعه بازار، صادرات و برند سازی 
به عنوان یک��ی از اصلی ترین اه��داف هفت گانه وزارت 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی نام ب��رد و ادامه داد: باید 
عالوه بر کیفیت باالی محصول، نس��بت به بسته بندی 
مناس��ب برای عرضه خوب و ش��کیل محصوالت اقدام 

شود. 
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
تاکید بر اینکه کیفیت بهترین تبلیغ محصوالت است، 
گفت: ب��رای حضور پررن��گ در چرخه ب��ازار و صدور 
محص��ول به بازارهای دیگر به صرف هزینه و پول برای 

عرضه کاالها و تبلیغات نیاز است. 
و  تبلیغ��ات  عرص��ه  از  مان��دن  عق��ب  کالنت��ری 
بهبود بخش��ی عرضه کاالها را عاملی در عقب ماندگی 
از رقاب��ت در بازارهای اقتصادی دنیا اعالم کرد و افزود: 
برای بق��ا در بازارهای جهانی، الزم اس��ت تعاونی های 
کش��ور هزینه صرف تبلیغات کنند. کالنتری توسعه و 
ترویج فرهنگ تعاون، توس��عه مدیریت و توانمندسازی 
تعاونی ها، تقویت همکاری شبکه ای، تامین مشوق ها و 
تامین مالی و تامین نظارت را برنامه های امسال وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش تعاون دانست. 

فوالد

تجهیزات معدنی

تعاون

معدن 

خودرو

تحقیق��ات اخی��ر حاکی از آن 
اس��ت که کش��ورهای اس��ترالیا 
بزرگ تری��ن  از  ک��ه  برزی��ل  و 
در  تولید کنن��دگان س��نگ آهن 
جهان هس��تند تا س��ال 2020 
ص��ادرات  می��زان  می��الدی 
سنگ آهن خود را از طریق دریا 
ب��ه می��زان 90 درص��د افزایش 
خواهن��د داد. افزایش تولید این 
محصول توسط غول های معدنی 
نظیر ش��رکت ویل و ریوتینتو و 
خارج کردن س��ایر رقب��ا از بازار 

گواه این موضوع است. 
این دو کش��ور طب��ق گزارش 
انتظ��ار  کوئ��ری  م��ک  گ��روه 
می رود که س��هم ش��ان از بازار 
را از 73 درصد در س��ال گذشته 
ب��ه 75 درصد در س��ال 2015 

افزایش دهند. 
در ای��ن می��ان البت��ه تولی��د 
بی��ش از ح��د این محص��ول به 
هم��راه کاه��ش تقاض��ای چین 
به عن��وان یک��ی از بزرگ تری��ن 

س��نگ آهن  مصرف کننده ه��ای 
سبب شد تا قیمت این محصول 
می��زان  ب��ه  ج��اری  س��ال  در 
40درصد سقوط کند و به میزان 

80 دالر در هر تن 
برسد که بیشترین 
از  قیمت  س��قوط 
سال 2009 است، 
است  درحالی  این 
که سه تولید کننده 
عمده این محصول 
ب��رای  برنام��ه ای 
ای��ن  ب��ا  مقابل��ه 
کاه��ش تقاض��ا را 
نداشته و همچنان 
به تولید خود ادامه 

می دهند. 
ریوتینتو  شرکت 

دومی��ن تولید کنن��ده س��نگ و 
موادی که در ساخت آهن به کار 
می رود ضمن ارائه گزارش س��ه 
ماهه سوم امسال خود اعالم کرد 
که میزان تولید در این مدت به 

میزان پن��ج درصد افزایش یافته 
است. این ش��رکت همچنین به 
منظور کسب س��هم بیشتری از 
بازار س��نگ آهن مایل است تا به 

افزایش تولید خود ادامه دهد. 
س��م والش، مدیر اجرایی این 
شرکت در یک بیانیه اظهار کرد: 
تمرکز ما ب��ر برخورداری از عمر 
هزینه های  کاه��ش  و  طوالن��ی 

زندگی به این معنی است که ما 
سعی خواهیم کرد تا جریان های 
پولی قدرتمن��دی را ایجاد کنیم 
که این س��بب افزایش بازگشت 
ب��ه  بیش��تر  پ��ول 
خواهد  سهامداران 
اضاف��ه  وی  ش��د. 
وس��عت  که  ک��رد 
ای��ن  عملی��ات 
شمال  در  ش��رکت 
اس��ترالیا  ش��رق 
می ش��ود  س��بب 
هزینه ه��ای  ک��ه 
ج  ا س��تخر ا
ب��ه  س��نگ آهن 
نس��بت س��ایر رقبا 

بسیار کمتر شود. 
تصری��ح  وال��ش 
ریوتینت��و  ش��رکت  ک��ه  ک��رد 
ب��رای تولی��د 295 میلیون تن 
س��نگ آهن ب��ا درنظ��ر گرفتن 
عملیات بهره برداری این شرکت 
در کان��ادا اقدام خواهد کرد. وی 

افزود: این ش��رکت در نظر دارد 
تا پنج میلیون ت��ن اضافه دیگر 
را نیز از ذخای��ر خود در بازار به 

فروش برساند. 
ش��رکت ب��ی اچ پ��ی بیلیتون 
بزرگ تری��ن ش��رکت معدنی در 
جهان هفته گذش��ته اعالم کرد 
ک��ه این ش��رکت در نظ��ر دارد 
بدون اح��داث مع��دن جدیدی 
س��هم خ��ود را ب��ه 30درصد از 
س��نگ آهن تولید شده در جهان 
برس��اند و ش��رکت ریوتینت��و را 
به عنوان س��ودآور ترین ش��رکت 
معدن��ی در جهان پش��ت س��ر 

بگذارد. 
بزرگ تری��ن  وی��ل  ش��رکت 
در  س��نگ آهن  تولید کنن��ده 
جه��ان نیز اعالم کرد، قصد دارد 
ت��ا میزان تولید خ��ود را از 306 
میلیون تن در س��ال گذشته به 
450 تن تا سال 2018 برساند. 
 ترجمه: معراج آگاهی
 mining.com  :منبع

سنگ آهن در انحصار استرالیا و برزیل 
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ترجمه

شرکت های بزرگ معدنی17 میلیون تن 
سنگ آهن تولید کردند

شرکت های بزرگ معدنی کشور در شش ماهه نخست امسال، بیش از 17 میلیون 
تن سنگ آهن تولید کردند. 

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، 
دفتر منابع انس��انی و پش��تیبانی ایمیدرو اعالم کرد: هشت ش��رکت بزرگ معدنی 
کش��ور شامل چادرملو، گل گهر، مرکزی، س��نگان، سیرجان، جالل آباد، میشدوان و 
فالت مرکزی از ابتدای فروردین تا پایان ش��هریور امسال، 17 میلیون و 43 هزار و 
79 تن س��نگ آهن تولید کردند. درحالی که میزان تولید سنگ آهن شرکت های یاد 
شده، 16 میلیون و 783 هزار و 616 تن بود که این امر، حاکی از رشد دو درصدی 

میزان تولید این محصول است. 
در این میان، ش��رکت های معدنی کش��ور ش��امل چادرملو )با تولید ش��ش 
میلی��ون و 144 هزار و 393 ت��ن(، گل گهر )با تولید پنج میلیون و 326 هزار 
و 364 ه��زار ت��ن( و مرکزی )دو میلیون و 369 ه��زار و 247 تن( به ترتیب 
رتبه های اول تا س��وم تولید س��نگ آهن در مدت مذکور را به خود اختصاص 
دادند. ش��رکت های بعدی س��نگ آهن نیز مشتمل بر س��نگان )یک میلیون و 
165 هزار و 880 تن(، س��یرجان )787 ه��زار و 341 تن(، جالل آباد )652 
هزار تن(، میش��دوان )389 هزار و 575 ت��ن( و فالت مرکزی )208 هزار و 

280 تن( بودند. 
براساس این گزارش، شرکت های مذکور در شش ماهه جاری، 25 میلیون و 679 
هزار و 897 تن ماده معدنی استخراج کردند که نسبت به مدت مشابه سال 92 )23 

میلیون و 89 هزار و 489 تن(، 11 درصد رشد نشان می دهد. 

سند ملی زیست فناوری
 بازنگری می شود

دبیر س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی گفت: سند ملی زیست فناوری 
به زودی بازنگری می شود و به عنوان سند جدید در دستور کار قرار خواهد گرفت. 

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، دکتر مصطفی قانعی، دبیر س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، با بیان اینکه سند ملی زیست فناوری به زودی بازنگری 
می ش��ود، افزود: س��ند ملی زیست فناوری س��ال 84 با تالش دس��ت اندرکاران و 
نمایندگان دستگاه های مرتبط به تصویب رسید که دبیر ستاد توسعه زیست فناوری 

دستور بازنگری این سند را صادر کردند. 
وی افزود: بازنگری س��ند ملی زیس��ت فناوری ارزش زیادی دارد و باید این کار با 

دقت نظر زیاد و با مطالعه دقیق تمام مفاد آن صورت گیرد. 
قانعی، با اشاره به اینکه شرایط برای اجرایی شدن سند ملی زیست فناوری بیشتر 
فراهم شده است، بیان کرد: با توجه به اینکه برخالف گذشته، امروز قوانینی دولت 
را مکلف به اجرایی ش��دن برخی مفاد سند مانند توسعه محصوالت تراریخته کرده 
اس��ت اجرایی شدن آن مهیا تر ش��ده، بنابراین بازنگری در این سند بسیار ضروری 
اس��ت. وی همچنین گفت: تمام تالش خود را می کنیم تا این س��ند بین دو تا سه 
هفته دیگر بازنگری شود و به گونه ای که مفاد غیرقابل اجرا را از سند حذف کرده و 
مفادی را که به دلیل وجود موانعی مس��کوت مانده اند، دوباره اجرایی کرده و موانع 

را برطرف کنیم. 
دبیر س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی در پایان تصریح کرد: بازنگری 

سند ملی زیست فناوری باعث توسعه بیوتکنولوژی در کشور خواهد شد. 

عسل داداشلو



پول و سرمایه4

ب��ورس ته��ران همچن��ان 
را  نوس��ان  ک��م  روزهای��ی 
و  می گ��ذارد  س��ر  پش��ت 
از  چش��م انتظار  همچن��ان 
و  دو  مذاک��رات  س��رگیری 
چن��د جانب��ه هس��ته ای ب��ا 
وقف��ه ای چند روزه نس��بت 
هفته ه��ای  در  آنچ��ه  ب��ه 
گذش��ته وع��ده داده ش��ده 
وج��ود  ب��ا  و  اس��ت  ب��ود، 
ام��ور خارجه  وزی��ر  اع��ام 
ای��ران مبنی ب��ر بعید بودن 
نهایی  تواف��ق  به  دس��تیابی 
ب��ازار  مذاک��رات،  ای��ن  در 
ب��از هم چش��م ب��ه تحوالت 
مذاک��رات مذک��ور دوخت��ه 
اس��ت. در این می��ان ادامه 
انتش��ار برخ��ی گزارش های 
از  امیدوارکنن��ده  مال��ی 
س��وی ش��رکت ها در صنایع 
چش��م انداز  مختل��ف، 
کم��ی  را  س��رمایه  ب��ازار 
امیدوارکننده تر کرده اس��ت 
مه��ر   26 ش��نبه  چنانک��ه 
م��اه بار دیگر ش��اهد رش��د 
البت��ه مختص��ر بس��یاری از 
بودیم  بورسی  ش��اخص های 
می��ان ش��اخص  ای��ن  در  و 
کل ب��ورس توانس��ت دوباره 
وارد کانال 72 هزار واحدی 

ش��ود. 

صعود بورس به ارتفاع 
72 هزار واحد پس از 

43 روز
ب��ورس  ش��اخص  صع��ود 
ب��ه ارتف��اع 72 ه��زار واح��د 
روز   43 از  پ��س  حال��ی  در 
درج��ا زدن در ارتفاع 71 هزار 
واح��د اتفاق افتاده اس��ت که 
به باور کارشناس��ان نیمه دوم 
امس��ال در مقایس��ه ب��ا نیمه 
اول، ش��رایط بهتری در انتظار 
بازار سرمایه است؛ چرا که در 

نیمه نخست ش��رایط سیاسی 
و اقتصادی کش��ور از ابهامات 
بیش��تری برخ��وردار بود و در 
نیمه دوم س��ال جاری ش��اهد 
کاهش ن��رخ ت��ورم و حرکت 
آرام ام��ا رو ب��ه رش��د اقتصاد 
و خ��روج از رک��ود خواهی��م 
ب��ود. در این معام��ات تاثیر 
نماده��ای مثب��ت به خصوص 
در بخش های��ی مانن��د فن��ی 
س��اختمانی،  م�ه�ن�دس��ی، 
حمل و نق��ل و خودروی��ی ب��ر 
ش��اخص ها ملم��وس ب��وده و 
در مقاب��ل برخ��ی از گروه ه��ا 
فشار  پتروشیمی  گروه  به ویژه 
ملموسی را بر این نماگرها در 

جهت نزولی وارد ساختند. 

کاهش نرخ سود بانکی 
سبب رونق بورس

ای��ن زمین��ه حمیدرضا  در 
مه��رآور، مدیرعامل کارگزاری 
بانک س��امان گف��ت: در نیمه 
بان��ک  دس��تور  س��ال،  دوم 

مرک��زی در خص��وص کاهش 
نرخ س��ود بانکی سبب خواهد 
ش��د که بنگاه ه��ای اقتصادی 
ب��ا  تولی��دی  ش��رکت های  و 
ن��رخ بهره کمت��ری از بانک ها 
تس��هیات بگیرند. وی درباره 
اثرگذاری نتیجه مثبت  میزان 
مذاکرات هس��ته ای در بورس 
گفت: نمی ت��وان اثر تحریم ها 
را در اقتصاد کش��ور و بالطبع 
ب��ورس کتمان ک��رد؛ بنابراین 
با ف��رض مثبت ب��ودن نتیجه 
مذاک��رات قطع به یقین چه از 
جهت روانی و چه به طور واقع 
شاهد گش��ایش هایی در بحث 
اقتصاد کشور خواهیم بود. وی 
ادامه داد: در یک س��ال اخیر 
بخشی از منابع از بورس خارج 
و روان��ه س��پرده های بانکی و 
خرید اوراق مش��ارکت ش��ده 
اس��ت؛ بنابرای��ن پیش بین��ی 
می ش��ود که در صورت توافق 
این  هس��ته ای خیلی س��ریع 
منابع به بازار سرمایه بازگردد. 

این کارش��ناس بازار س��رمایه 
به اثرپذیری ب��ورس به اخبار 
اقتصادی و سیاس��ی پرداخت 
و گف��ت: ش��رایط اقتصادی و 
سیاسی هر گونه که باشد بازار 
س��رمایه به آن واکنش نشان 

می دهد. 

تاثیر قیمت نفت
 بر بازار سرمایه

آقابزرگی، کارشناس  فردین 
بازار س��رمایه با اشاره به اینکه 
در ح��ال حاض��ر تع��ادل بین 
سطح قیمت، حجم معامات و 
تطبیق وضعیت بورس با فعل 
و انفع��االت وضعیت اقتصادی 
در بهتری��ن و موثرترین زمان 
خود ق��رار دارد، اظهار کرد: با 
قیمت سهام  مس��تمر  کاهش 
ش��رکت ها در بورس طی چند 
ماه گذش��ته، س��طوح قیمتی 
ب��ه نقط��ه جذاب��ی نزدی��ک 
ش��ده و توجیه��ات منطق��ی 
س��رمایه گذاری به وجود آمده 

اس��ت. این تحلیلگ��ر بورس با 
بیان اینک��ه روند مثبت ایجاد 
شده در بازار به صورت ارشادی 
یا حمایتی نیست، تاکید کرد: 
این وضعیت به واسطه کاهش 
مستمر قیمت ها و تاثیرپذیری 
از عملک��رد اقتصادی به وجود 
آمده و دس��ت نامرئی اقتصاد 
بازار را به سمت تعادل کشانده 
اس��ت. آقابزرگی با اش��اره به 
اینکه برخ��ی عوامل جهانی از 
جمله قیمت نفت که در آینده 
به ط��ور دقیق قابل پیش بینی 
نیستند در بازار اثرگذار خواهد 
ب��ود، گفت: در صورت تداوم و 
استمرار کاهش قیمت نفت در 
بازارهای جهانی که به واسطه 
رقابت منفی توس��ط عربستان 
ایجاد شده، درآمدهای ارزشی 
کش��ور نی��ز تحت تاثی��ر قرار 

خواهد گرفت. 

بهترین زمان
 خرید سهام

کارشناسان  از  ب�س���یاری 
کنون��ی  ش��رایط  معتقدن��د 
بازار س��رمایه، بهترین زمان 
برای خرید س��هام اس��ت و 
س��هامداران ب��رای جب��ران 
می توانند  خ��ود  زیان ه��ای 
نس��بت به خریداری س��هام 
در ش��رایط کم رمق کنونی 
چرا  کنند  اق��دام  معام��ات 
بازار  ناخ��وش  ک��ه روزهای 
در  رفته رفت��ه  س��رمایه 
حال س��پری ش��دن است و 
ش��اخص بورس نیز قدم های 
س��مت  به  را  خ��ود  کوچک 
صع��ود برمی دارد و می توان 
ش��اهد  نزدی��ک  آین��ده  در 
رون��ق دوب��اره معامات در 
چنانکه  ب��ود  س��رمایه  بازار 
نیز  س��هام  خریداران  تعداد 
در قی��اس ب��ا هفت��ه قب��ل 

15 درصد بیش��تر بود. 

نوسان گیرها در کمین گروه های پیشتاز نشسته اند

تقالی شاخص کل برای 
عبور از 72 هزار واحد

بررسی آخرین آمار و ارقام بانک 
مرکزی درباره بازار پول و سرمایه

آخرین آمار از شاخص های اقتصادی بیانگر بیشترین 
افزایش ش��اخص در اس��ناد بانکی برگش��ت خورده و 
باالترین کاهش در ارزش س��هام معامله شده در بورس 
و همچنین ریزش 57.5 درصدی نوسان نرخ دالر است. 
به گزارش ایس��نا، بررس��ی آخرین آم��ار و ارقام بانک 
مرک��زی از ش��اخص های کان اقتص��ادی و بانکی که 
اغلب مرب��وط به مردادماه بوده و هنوز برای ش��هریور 
ماه به روز رس��انی نشده است نشان می دهد که شاخص 
ارزش سهام معامله شده در بورس در مردادماه امسال 
نسبت به همین زمان در سال قبل 43.4 درصد کاهش 
یافته که آن را جزو پر ریزش ترین شاخص ها قرار داده 
است. تغییرات ماهانه شاخص ارزش سهام معامله شده 
در ب��ورس 0.5 درصد بود. نگاهی به تحوالت قیمت ارز 
ه��م از کاهش نوس��ان و تورم خب��ر می دهد به طوری 
که در آمار م��رداد ماه هر یک دالر در بازار آزاد تهران 
با کاهش یک درصدی ت��ورم همراه بود که در مجموع 
نش��ان می دهد نرخ دالر نسبت به ماه مشابه سال قبل 

10.6 درصد کاهش یافته است. 
این در حالی اس��ت ک��ه بنابر اظه��ارات رییس کل 
بانک مرکزی در یک سال منتهی به شهریور 1393در 
مقایس��ه با سال قبل متوس��ط دالر 7.5 درصد کاهش 
داش��ته و دامنه نوس��انات نرخ دالر 57.5 درصد ریزش 
داش��ته اس��ت که بیانگر برقراری ثبات نسبی در بازار 
ارز اس��ت. همچنین متوسط قیمت فروش یک یورو در 
بازار تهران در مرداد 1.7 درصد و نس��بت به ماه مشابه 
سال قبل 0.4 درصد افزایش یافت. شاخص دیگر تعداد 
اسناد برگشت داده ش��ده در اتاق پایاپای اسناد بانکی 
تهران اس��ت که در م��رداد 3.5 درصد افزایش یافت در 
عین حال که در این ماه نس��بت به ماه مش��ابه س��ال 
قبل هم 16.4 درصد رش��د داشته است. شاخص مبلغ 
اس��ناد برگش��ت خورده در اتاق پایاپای تهران هم در 
مرداد 39.1 درصد نس��بت به همین ماه در س��ال قبل 
افزایش داشت تا صدرنشین تورم نقطه به نقطه در بین 

شاخص ها باشد. 
درعین حال ش��اخص مبلغ س��فته و برات واخواست 
ش��ده در تهران در بین تورم های ماهانه ش��اخص های 
دیگر قابل توجه اس��ت به طوری که این ش��اخص در 
مرداد نس��بت ب��ه تیرماه 63.8 درصد رش��د داش��ت. 
این درحالی اس��ت که تورم نقطه ب��ه نقطه آن حدود 
0.1 درص��د بود. آخرین ش��اخص مربوط به ش��اخص 
دستمزد کارگران س��اختمانی در مناطق شهری است 
که 1.1 درصد در م��رداد افزایش یافته و تورم نقطه به 

نقطه آن 20.7 درصد است. 

دومین هفته متوالی
افزایش قیمت طال

قیمت جهانی طا در معامات هفته گذشته 12 دالر 
افزای��ش یافت و ب��ه 1238 دالر در هر اونس رس��ید. 
در حالی که ش��اخص ها در ب��ازار بورس امریکا افزایش 
داش��ته، قیمت طا کاهش یافت، اما به دلیل نگرانی ها 
از کند ش��دن رش��د اقتصاد جهانی و احتمال به تاخیر 
افت��ادن افزایش ن��رخ بهره در امریکا، فل��ز زرد دومین 
هفت��ه متوالی افزایش��ی را به ثبت رس��اند. قیمت فلز 
پاالدیوم نیز دو درصد افزایش یافت. متیو ترنر، تحلیلگر 
بازار طا در این باره گفت: طا هفته خوبی را پشت سر 
گذاشت، زیرا همه بازارهای دیگر هفته بدی را داشتند. 
قیمت ط��ا در این هفته ح��دود یک درصد )12دالر( 
افزایش یافت و با رس��یدن به 1249 دالر و 30 سنت، 

باالترین رقم یک ماه اخیر را به ثبت رساند. 

نقد شونده ترین سهام های بورسی 
اعالم شدند

قندش��یرین خراس��ان با 66.07 درصد سهام شناور 
آزاد در آخری��ن روز ش��هریور م��اه 93، به عن��وان 
نقد ش��ونده ترین س��هام در میان شرکت های بورسی 
انتخ��اب ش��د. س��رمایه گذاری صنعت بیم��ه که در 
دوره قب��ل رتبه نخس��ت را به خ��ود اختصاص داده 
بود، در این دوره با 65.71 درصد س��هام ش��ناور در 
رتبه دوم قرار دارد. رتبه سوم جدول نقدشونده ترین 
س��هام شرکت های بورسی به س��رمایه گذاری توسعه 
آذربایج��ان اختصاص دارد. عمران و توس��عه فارس 
هم با 61.81 درصد س��هام شناور آزاد در رده چهارم 
قرار دارد. قند ثابت خراس��ان با 60.36 درصد س��هام 
ش��ناور آزاد در رده پنجم و فرآورده های نس��وز آذر 
با 59.08 درصد س��هام ش��ناور در رتبه شش��م قرار 
دارد. رتبه های هفتم و هش��تم جدول نقدش��ونده ها 
ه��م به ترتیب به ش��رکت های صنایع س��رماآفرین و 
س��رمایه گذاری نی��رو ای��ران اختص��اص دارد. درصد 
س��هام ش��ناور این دو ش��رکت به ترتی��ب 58.52 و 
55.18 درص��د اس��ت. بانک پاس��ارگاد ه��م در این 
جدول در ردیف نهم قرار گرفته اس��ت. این ش��رکت 
با 54.38 درصد س��هام ش��ناور آزاد در بورس اوراق 
بهادار حض��ور دارد. جایگاه دهم نیز با 53.68 درصد 
س��هام ش��ناور آزاد به ایرکا پ��ارت صنعت اختصاص 

دارد. 

 رشد معامالت فوالد و آلومینیوم
در بورس کاالی ایران

ط��ی هفت��ه منته��ی ب��ه 24 مهرم��اه، در حال��ی 
بی��ش از 372 هزار تن ان��واع کاال به ارزش بیش از 
7735میلی��ارد ریال در ب��ازار فیزیکی بورس کاالی 
ایران مورد دادوستد قرار گرفت که گروه های کاالیی 
فوالد، آلومینیوم، کنسانتره مولیبدن، گوگرد، وکیوم 
باتوم و کنجاله رش��د معامات را تجربه کردند. گروه 
ف��والد به لحاظ حجم و ارزش به ترتیب رش��د 104 
و 115 درص��دی را تجرب��ه کرد. عاوه بر این، رش��د 
36 درص��دی حجم و 35 درص��دی ارزش برای گروه 

آلومینیوم ثبت ش��د. 

افزایش قیمت پوند
صرافان بازار ارز و س��که شنبه نرخ هر دالر امریکا 
را با یک تومان افزایش س��ه هزار و 251 تومان و هر 
قطعه س��که تم��ام بهار آزادی ط��رح جدید را بدون 
تغییر قیمت 942 هزار تومان تعیین کردند. هر یورو 
در بازار آزاد ب��دون تغییر چهار هزار و150 تومان و 
ه��ر پون��د نیز با 25 تومان رش��د پنج ه��زار و 220 

تومان قیمت خورد. 

نرخنامه بانک

طال

بورس اوراق بهادار

بورس کاال
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فروش خرید نوع ارز 

3240032500دالر امریکا

4140041500یورو

5200052200پوند انگلیس

88108870درهم امارات

1445014550لیر ترکیه

990010100رینگت مالزی

53005400یوآن چین

450600روپیه هند

2326دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال
فروشخریدعنوان

175,000  170,000  سکه یک گرمی
265,000  257,000  سکه ربع
474,000  468,000  سکه نیم

942,000  936,000  سکه طرح جدید
942,000  936,000  سکه بهار آزادی

96,500  94,700  طای 18 عیار گرمی

 72,016,60شاخص کل
38,00میزان تغییر
B 3,249,311,998ارزش بازار

B 1,217,796ارزش معامات
M 368,126حجم معامات

تاثیرقیمت پایانینماد
)64,59(2,741پتروشیمی تامین

6,77452,3فارس

ارزشخریدنام کامل شرکت
6,79913,408 گروه مپنا 
6,02412,902 رادیاتور ایران 

ارزشفروشنام کامل شرکت
11,8745,394 فوالد امیرکبیرکاشان

28,6054,522  کاغذسازي کاوه

درصد قیمتنام کامل شرکت
2,9919.72 حمل ونقل توکا
5,6073.99 قند نیشابور

درصدقیمتنام کامل شرکت
)4(5,981 نوردوقطعات  فوالدي 
)3.99(6,383 معادن منگنزایران

ارزشحجمنام کامل شرکت
M89,566 B 31,841ایران خودرو
M121,485 B 17,934گروه مپنا

ارزشحجمنام کامل شرکت
M121,485 B 17,934گروه مپنا

M89.566 B 31.841ایران خودرو

تعدادقیمتنام کامل شرکت
28131637ایران خودرو

23351531صنایع آذرآب

نماگر بورس

شاخص کل بورس تهران مثبت شد
در جری��ان معامات نخس��تین روز هفته ش��اخص 
ب��ورس پس از هفته ها حرکت درجا در کانال 71هزار 
واح��دی س��رانجام با تاثی��ر مثبت ش��رکت های برق، 
حمل و نق��ل دریایی و غول خودروس��ازی کش��ور 38 
واح��د مثبت ش��د و به ای��ن ترتیب، ش��اخص از رقم 
72 ه��زار واح��د عب��ور ک��رد. در فرابورس ش��رکت 
توس��عه خدمات دریای��ی و بندری س��ینا، بیمه دی، 
س��رمایه گذاری مسکن شمال غرب، بانک گردشگری، 

مورد توجه س��هامداران بودند. 

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

پ��س از مخالف��ت بازاری��ان 
با اخ��ذ کارمزد در  و اصن��اف 
ازای هر تراکنش دس��تگاه های 
معادل  فروشگاهی  کارت خوان 
100 ت��ا 120 توم��ان بود که 
دولت به بانک مرکزی دس��تور 
توقف این ط��رح را داد و قرار 
ش��د ت��ا این مس��ئله پ��س از 
بررسی بیشتر و تبادل نظرهای 
کارشناس��انه، اجرایی شود. اما 
از سوی دیگر رییس کل بانک 
مرکزی اعام کرد که اخذ کار 
م��زد از کارت خوان ه��ا الزامی 
اس��ت. س��یف اعام ک��رد که 
ارتقای س��طح  ب��رای  کار  این 
کش��ور  الکترونیک  بانک��داری 
ام��ا  اس��ت.  اجتناب ناپذی��ر 
بان��ک مرک��زی ب��رای اجرایی 
همواری  راه  ط��رح  این  کردن 
برنام��ه  ن��دارد.  پی��ش رو  را 
ی��ک  در  مناظ��ره  تلویزیون��ی 
اع��ام  پیامک��ی  نظرس��نجی 
ک��رد 94 درص��د از مردم اخذ 
را  کارت خوان ه��ا  از  کارم��زد 
مغایر با ش��رایط اقتصادی خود 

دانس��ته و آن را قبول ندارند. 

 بانکداری الکترونیک 
به عنوان هزینه جاری

ب��ا وج��ود مخالفت ه��ا،  ام��ا 
معتقدند  اقتصادی  کارشناس��ان 
الکترونی��ک  بانک��داری  ک��ه 
نیازمن��د  خ��ود  رون��ق  ب��رای 
زیرس��اخت هایی ب��وده که برای 
آن ایجاد درآم��د کند به همین 
جه��ت اس��ت ک��ه در تمام��ی 
کشورهای پیش��رفته در صنعت 
بانک��داری، کارم��زد از تراکنش 
کارت خوان ه��ا اخذ می ش��ود. بر 
این اس��اس هادی حق ش��ناس، 
و  پول��ی  مس��ائل  کارش��ناس 
مال��ی نیز ب��ر رون��ق بانکداری 
الکترونیک تاکی��د می کند و به 
»فرصت ام��روز« می گوید: رونق 
بانک��داری الکترونی��ک در ایران 
الزامی به شمار می رود زیرا مردم 
کش��ور ما به ش��یوه نگهداری از 
اسکناس آگاهی ندارند و ساالنه 
بانک مرکزی مجبور است معادل 
ه��زاران میلی��ارد توم��ان صرف 

امحای اسکناس فرسوده کند. 
وی با اشاره به جایگاه بانکداری 
الکترونیک در ایران ادامه می دهد: 
بانکداری در قالب الکترونیک یعنی 

ارائه خدمت. پس هر خدمتی نیز 
هزینه دارد که باید از محلی تامین 
ش��ود. از این روست که بانکداری 
الکترونیک نیز به عنوان یک هزینه 

جاری محسوب می شود. 
حق شناس یادآور می شود: اخذ 
کارم��زد از کارت خوان ها می تواند 
در تامین این هزینه ها موثر باشد 
اما با توجه به ش��رایط موجود در 
شیوه بانکداری کش��ور، به نحوه، 
میزان و شیوه کس��ب این درآمد 

می توان نقدهایی را وارد کرد. 
این کارشناس مسائل اقتصادی 
ب��ا تاکی��د ب��ر ورود بانک ها به 
بنگاه داری، خریدوفروش س��که 
و طا، خرید مس��کن و زمین و 
بانک ها  غیره می گوید: متاسفانه 
در عملکرد خود برای بخش های 
گوناگون، نمی توانند اعتماد الزم 
را جل��ب کنند. از این رو اصناف 
کمت��ر مایل ب��ه پرداخ��ت این 

کارمزدها خواهند بود. 

جمع آوری کارت خوان ها از 
برخی فروشگاه ها

با این وج��ود اصناف همچنان 
پافش��اری  خ��ود  مخال��ف  ب��ر 

می کنن��د، طوری ک��ه برخی از 
آنها دس��تگاه های کارت خوان را 
از مغازه ه��ای خ��ود جمع آوری 

کرده اند. 
ایرج ندیمی، عضو کمیس��یون 
در  می گوید:  مجل��س  اقتصادی 
قوانین صنفی، ارزش افزوده باید 
در عرضه کنترل شود، از این رو 
بانکداری الکترونیک می تواند در 
س��اماندهی نظام مالیاتی کمک 

شایانی کند. 
نماین��ده م��ردم الهیجان در 
خان��ه مل��ت هزین��ه خدم��ات 
الکترونیک را که اصناف از طریق 
دستگاه های کارت خوان پرداخت 
خواهن��د کرد را نازل دانس��ته و 
ادامه می دهد: این میزان کارمزد 
ط��ی یک م��اه در س��ود اصناف 
آن ق��در زی��اد نخواهد ب��ود که 
نتوانند هزینه این خدمت بانکی 

الکترونیک را پرداخت کنند. 
ندیمی جمع آوری دستگاه های 
کارت خوان توسط فروشندگان را 
خاف قانون می داند و گفت: این 
رویکرد قطعا به ضرر مردم بوده 
زیرا این حقی اس��ت که بانک ها 
در جه��ت رف��اه م��ردم ایج��اد 

کرده اند و فروشندگان نیز اجازه 
ندارن��د این خدم��ات را از مردم 

دریغ کنند. 
قاب��ل ذکر اس��ت ک��ه اوایل 
از  کارم��زد  نی��ز  ده��ه 80 
ه��ر  باب��ت  کارت خوان ه��ا 
تراکن��ش به می��زان دو درصد 
ورود  ب��ا  ک��ه  می ش��د  اخ��ذ 
بانک ه��ا به عرص��ه رقابت این 
منتفی  و  یاف��ت  کاهش  میزان 
 98 از  بی��ش  اکن��ون  ش��د. 
درص��د اصن��اف در مغازه های 
کارت خ��وان  دس��تگاه  خ��ود 
دارندک��ه برای ارائ��ه خدمات، 
نمی کنند  پرداخت  را  هزینه ای 
الکترونی��ک  بانک��داری  ام��ا 
اصناف  هزینه های��ی دارد ک��ه 
می توانند آن��ان را تامین کنند 
و صنع��ت بانکداری کش��ور را 
رونق دهند. ای��ن اختاف نظر 
می��ان بانک مرک��زی و اصناف 
هم اکن��ون در می��ان اعض��ای 
بررسی  در حال  رقابت  شورای 
است تا نتیجه ای اخذ شود که 
الکترونیک  بانک��داری  بت��وان 
کش��ور را رونق داده و خدمت 

ش��ایانی به مردم ارائه ش��ود. 

بانک مرکزی بر اخذ کارمزد از کارت خوان های فروشگاهی مصمم است

طرحی برای ارتقای بانکداری الکترونیک

گزارش 2

پ��س از مدت ها اتفاقات جالبی در 
ش��اخص کل در حال ش��کل گیری 
است. ش��اخص کل از روز گذشته با 
مقاومت مهم 72 ه��زار واحد درگیر 
ش��ده اس��ت. همان طور که نمودار 
روزان��ه نش��ان می دهد خ��ط روند 
نزولی س��بز رنگ ه��م در نقطه 72 
ه��زار واحد درگیر اس��ت. از س��وی 
دیگر فیبوناچی ریتریسمنت هم در 
س��طح 23.6 مقاومت 72 هزار واحد 
را تایید می کند. بنابر این امروز برای 
شکسته شدن مقاومت 72 هزار واحد 
 بسیار مهم است. وضعیت اندیکاتور
از  حاک��ی   stochastic5-3-3
ش��یب مطمئن س��هم در نزدیکی 
 RSI .محدوده اش��باع خرید اس��ت

هم در نقطه 50 با شیبی مناسب در 
حرکت است. به نظر می رسد شاخص 
کل خواهد توانست به سادگی از این 
مقاومت عبور کند. در صورت شکست 
معتبر 72 هزار واحد مقاومت 73538 
واحد را پی��ش رو داریم که مقاومت 
بس��یار مهمی برای بازار است. نکته 
جالب این اس��ت که این س��طح در 
شانه راست الگوی سرو شانه معکوس 
قرار دارد و با شکست این سطح، باید 
منتظر خیز بزرگ بازار برای سطح 78 
هزار واحد باشیم. البته با توجه به جو 
مذاکرات هس��ته ای امید چندانی به 
فعال شدن الگوی سرو شانه معکوس 
نیس��ت و انتظار می رود شاخص کل 
پس از لمس مقاومت 73538 به 72 

هزار واحد پولبک کند. 

اتفاقات جالب در نمودار شاخص کل

سیدمحمد صدرالغروی

ندا فتاحی

اصغر قاسمی

سکه آتی

درصد تغییرقیمت)تومان(نوع سکه
)13%(936آبان ماه
)31%(946دی ماه

)43%(963اسفند ماه
)28%(987اردیبهشت ماه

73538.00

72106.41



5 تجارت و خدمات

ناامنی ه��ای اخی��ردر ع��راق 
فرصتی پی��ش روی بازرگانان و 
تجار ایرانی گذاشته تا حضورشان 
را در بازار همسایه غربی پررنگ تر 
کنند. ناامن��ی که مس��یرهای 
ارتباطی ای��ن کش��ور را تهدید 
کرده و اختالفات با کش��ورهای 
مجاور و درگیری با داعش، نگاه 
واردات این کش��ور را از ترکیه و 
عربس��تان به ایران تغیی��ر داد و 
حاال عراقی ه��ا ترجیح می دهند 
اغلب مایحتاجشان را از کاالهای 
ایرانی تامین کنند. اگرچه تجارت 
کاال بین دو کش��ور در چند سال 
اخیر م��ورد بحث ب��وده و در دو 
س��ال اخیر مقامات و بازرگانان 
هر دو کش��ور نشس��ت هایی را 
برای گسترش این حوزه در کنار 
دیگر رقبای تجاری داشتند، اما 
امروز با ش��رایط جدی��د عراق و 
ترجیحش برای ورود کاال از ایران 
صادرات به این کش��ور خارج از 
پیش بینی ها افزایش یافته است. 
عضو نمایندگان ات��اق بازرگانی 
آبادان معتقد اس��ت این شرایط 
بهترین فرصت برای ایران است تا 
بازار عراق به خصوص جنوب این 
کشور را که تا به حال بخش اندکی 
از آن را داش��ت، در دست بگیرد. 
حسن افخمی آبادانی به »فرصت 
امروز« می گوید: نمایندگانی از 
اتاق در استان و تعدادی از تجار 
خوزس��تانی به تازگ��ی به بصره 
س��فر کردند و تع��دادی از تجار 
آنها هم به استان آمدند و درباره 
صادرات به این کشور و مشکالت 
این کار گفت وگو کردی��م.  این 
عضو اتاق بازرگانی آبادان با بیان 
اینکه اس��تان بص��ره در عراق با 

سه تا چهار میلیون نفر جمعیت 
یکی از بهترین بازارهای ماست 
ادامه می دهد: حجم صادرات به 
این کشور باالس��ت و پایانه های 
مرزی ما آمادگ��ی الزم برای این 
کار را نداشت. افخمی می افزاید: 
دولت ایران در ای��ن طرف برای 
توسعه زیرس��اخت ها اقداماتی 
کرده و در حال گسترش و بهبود 
این زیرساخت هاس��ت، اما عراق 
در این خص��وص کاری نکرده  و 
الزم اس��ت که در جهت تسریع 
در رون��د وارداتش ب��رای اصالح 
زیرس��اخت ها کاری بکن��د.  به 
گفته ای��ن عضو ات��اق بازرگانی 
آب��ادان کار در ع��راق به کندی 
انجام می شود درحالی که در مرز 
شلمچه در خوزس��تان 1000تا 
1500 کامیون ت��ردد می کنند.  
افخمی می گوید: خوش��بختانه 
حجم صادرات ما همچنان زیاد 
است و در صورت بهبود پایانه ها 

می توانیم آن را افزایش دهیم. 
عض��و انجم��ن صنایع ل��وازم 
خانگی ایران نیز از تحریم ترکیه 
و عربستان توسط عراق به عنوان 
یک مولفه مثبت برای تقویت نقش 
ایران در اقتصاد و صنعت این کشور 
نام می برد و معتقد است دولت باید 
در استفاده از فرصت های اقتصادی 
نگاه سیاس��ی هم داش��ته باشد. 
فرهاد رهنما در این باره به »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: ع��راق امروز 
نگاهش به واردات از ایران اس��ت 
و دولت با تضمی��ن خرید کاالی 
صادرکنندگان می تواند همه این 
بازار را تصاحب کند. به گفته این 
صادر کننده، کاالی ایرانی صادر 
شده به این کشور توانایی برابری 
با کاالهای ت��رک را دارد. رییس 
گروه پالر، س��ازنده لوازم خانگی 
که محصوالتش را به کشورهای 
کردس��تان عراق، افغانس��تان و 
ارمنس��تان صادر می کند، ادامه 

می ده��د: در مورد نح��وه عملی 
صادرات باید صادرکننده حمایت 
شود، به علت گرفتاری های داعش 
و مسائلی که در کردستان عراق 
اس��ت عراقی ها سخت می توانند 
پولش��ان را بیاورند و با ما تسویه 
کنند و ما طلبکار هستیم، طلبی 
که م��ا داری��م در داخ��ل ایران 
سالی 20 درصد بهره به آن تعلق 
می گیرد بنابراین کار را س��خت 
می کند. این صادر کنن��ده ادامه 
می دهد: سابقه تضمین صادرات 
در شرایط خاص توسط دولت در 
کشورهای دیگر هم سابقه داشته، 
رابطه پولی بی��ن دولت ها انجام 
می ش��ود و صادرکنن��ده مجبور 
نیس��ت مدت ها به دنبال پولش 

باشد. 
رهنما می گوی��د: االن عراق و 
دولت خودمختار کردس��تان به 
واردات از ای��ران در تمام حوزه ها 
عالقه نشان می دهند و نقش دولت 

در این مقطع به نظر من بس��یار 
مهم اس��ت. جنس ایران��ی به هر 
حال به خوبی ترک هاس��ت، اگر 
دولت حمایت کن��د ایران بخش 
قابل توجهی از بازار عراق را خواهد 

داشت. 
به گ��زارش روابط عمومی اتاق 
مش��ترک بازرگانی ایران و عراق 
دبیر کل ای��ن ات��اق در همایش 
آخری��ن تحلی��ل از فرصت ها و 
چالش های تجارت با عراق ضمن 
خبر از اختصاص خ��ط اعتباری 
300 میلی��ون دالری از س��وی 
دولت به بانک توس��عه صادرات 
برای صادرکنندگان به عراق، گفته 
بود: در حال حاضر به لحاظ فضای 
عمومی فعالیت های اقتصادی در 
عراق شرایط خاصی حاکم شده 
و اردن از بازار رسمی عراق خارج و 
عربستان نیز حضور خود را در بازار 
عراق کمرنگ کرده، ضمن اینکه 
ترکیه نیز با افت ش��دید صادرات 

خود به عراق روبه رو است. 
به گفت��ه س��نجابی، آمارهای 
کاه��ش ص��ادرات کش��ورهای 
مختلف ب��ه عراق حکای��ت از آن 
دارد ک��ه واردات کش��ور عراق از 
بازارهای دنی��ا 40 درصد کاهش 
داش��ته و این در ش��رایطی است 
که در ش��ش ماهه ابتدای س��ال 
جاری در بخش کاال، خدمات فنی 
و مهندس��ی، ترانزیت و صادرات 
انرژی، ایران 5.5 میلیارد دالر به 

این کشور صادرات داشته است. 
همچنین براساس این گزارش 
و به گفته این مقام مسئول در اتاق 
بازرگانی ایران و ع��راق صادرات 
ای��ران ب��ه عراق ت��ا پایان س��ال 
جاری مجموعا 11 میلیارد دالر 

پیش بینی شده است. 

تمایل عراقی ها به کاالهای ایرانی و افزایش صادرات به عراق 

دولت ایران، عراقی ها را به بهبود پایانه های تجاری مجاب کند
 تقلب جدید برخی واردکنندگان 

در بازار
رییس مجم��ع واردات با اش��اره ب��ه واردات کاالهای 
دارای نمایندگ��ی انحص��اری در ایران از س��وی برخی 
واردکنندگان گف��ت: در حالی که یک فع��ال اقتصادی 
ممکن است س��ال ها برای کس��ب نمایندگی انحصاری 
کاالیی در ایران وقت صرف کند، اما برخی واردکنندگان 
همان کاال با همان برند را وارد بازار ایران می کنند که این 
نوعی تضییع حقوق مردم است.  محمدحسین برخوردار 
در گفت وگو با مهر با اشاره به ضرورت حمایت از برندهای 
قانونی و شناسنامه دار گفت: برند در حال حاضر به یکی 
از بازیگران اصلی کسب و کار ایران بدل شده و هر کمپانی 
که بتواند برند مقتدرتری در بازار داش��ته باش��د، گوی 
س��بقت را خواهد ربود.  رییس مجمع واردات با انتقاد از 
عدم توجه به حقوق و امتیازات ناشی از برند، افزود: اگرچه 
انحصار گرایی در تجارت، موضوع ناپسند و مذمومی است، 
اما رعایت حق��وق و امتیازات نماین��ده قانونی یک برند 
شناسنامه دار، انحصار گرایی نیست، بلکه حمایت از وجوه 
قانونی یک فعال اقتصادی است.  وی تصریح کرد: برای 
اخذ نمایندگی انحصاری یک برند خارجی در کشور، یک 
فعال اقتصادی ممکن است سال ها در صف بوروکراسی 
اداری داخلی و خارجی معطل باشد و هزینه های مختلف 
برای تاییدیه استانداردهای درخواستی مراجع مختلف 
مانند وزارتخانه های بهداش��ت و صنعت یا سازمان ملی 
اس��تاندارد را متقبل ش��ود.  به گفته برخ��وردار، حتی 
گاهی اوقات مجبور می ش��ود نماین��ده ادارات نظارتی 
مانند سازمان غذا و دارو را برای بازدید از خط تولید آن 
شرکت به کشور مبدا کاال بفرستد. این صحیح نیست که 
حتی پس از اخذ نمایندگی انحصاری، بازار کشور شاهد 
واردات همان کاال با همان برند توس��ط بنگاه های دیگر 
باش��د.  وی ادامه داد: در قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساس��ی، از مواردی با عن��وان اخالل در 
رقابت نام برده ش��ده و برای مقابله با مواردی که موجب 
انحصار، احتکار، فساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی 
شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های 
خاص، کاه��ش مه��ارت و ابت��کار در جامعه یا س��لطه 
اقتصادی بیگانه بر کشور ش��ود، تذکراتی داده شده اما 
بی شک مفهوم مقابله با انحصار در بازار و تسهیل رقابت، 
مفهومی مجزا از انحصار برند است.  به گفته رییس مجمع 
واردات، حمایت دولت و سیاست گذاران از حقوق قانونی 
برندها موج��ب تقویت فضای س��رمایه گذاری و ترغیب 
س��رمایه گذاری های مش��ترک با ش��رکت های خارجی 
می شود. بی شک س��رمایه گذاری در محیطی که حقوق 
قانونی محترم شمرده شود، رشد و توسعه پیدا می کند. 

بخشی از درآمد نمایشگاه برای 
توسعه صادرات هزینه خواهد شد

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اعالم کرد: 
با تاکید وزیر صنع��ت، معدن و تجارت بخش��ی از درآمد 
شرکت نمایش��گاه های بین المللی جهت کمک به توسعه 

صادرات تخصیص می یابد. 
به گزارش ش��اتا، حسین اس��فهبدی در مجمع ساالنه 
شرکت نمایشگاه های بین المللی با اشاره به سیاست های 
دولت تدبیر و امید و نیز اهمیت تعامل با کشورها تصریح 
کرد: در این مدت کشورهای خارجی از برگزاری نمایشگاه 

در ایران استقبال بیشتری کرده اند. 
وی افزود: همه نمایش��گاه های برگزار ش��ده داخلی و 
خارجی درآمد افزایشی داشته است، چنانکه درآمد برخی 
از نمایش��گاه ها از جمله نمایش��گاه پتروشیمی در بخش 

خارجی تا چندین برابر افزایش داشت. 
اسفهبدی همچنین با بیان برخی مشکالت بودجه ای 
جهت توس��عه فعالیت های نمایش��گاهی گفت: مس��ئله 
بازسازی س��الن های نمایشگاه و مش��کالت سرمایشی و 

گرمایشی سالن ها از مسائلی است که باید برطرف شود. 

 درخواست غیرمتعارف روس ها
برای صدور روادید رانندگان

عضو هی��ات نماین��دگان ات��اق بازرگانی ای��ران مطالبه 
غیرمتعارف روس ها برای صدور روادید رانندگان کامیون ها 
را مهم ترین مش��کل حمل و نقل کاال به روس��یه دانس��ت.  
سیدفاطمه مقیمی، در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: حمل و نقل 
دریایی از طریق بندرهای نوشهر و انزلی به روسیه تا زمانی که 
ولگا یخ نزند، در جریان است. اما مهم ترین مشکل حمل و نقل 
مربوط به روادید رانندگان کامیون اس��ت که دولت روسیه 
اسناد غیر متعارفی مثل صورت بار و دعوت نامه از وارد کننده 
را مطالبه می کند.  وی افزود: این شرط چهار سال است که 
توسط روس ها گذاشته شده و پیش از آن ویزاهای مدت دار 
با شرایط س��اده تر برای رانندگان صادر می شد، اما به دالیل 
نامعلوم روس ها اقدام به تصویب این مقررات کرده اند.  مقیمی 
گفت: در حمل و نقل کاال به روس��یه مش��کل باربری هوایی 
نداریم. البته در برخی از نقاط مثل آستارخان پرواز مستقیم 
نداریم، اما برای مس��کو و نقاط دیگر مش��کل پرواز نداریم. 
مشکل اصلی ما حمل و نقل زمینی و دریایی است. عضو هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره ناوگان حمل و نقل باری 
کشور اظهار کرد: ناوگان هوایی در صورت تقاضا و وجود بار 
می تواند فعال باشد، اما در صورت نبود بار منظم، پرواز مقرون 

به صرفه نیست. 

صادرات 

بازرگانی 

واردات 

خبر
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مینوگله

در سمپوزیوم بین المللی برای زمینه سازی گردشگری پایدار

مطالعات موردی برنامه ریزی یکپارچه گردشگری 
باهدف دستیابی به توسعه پایدار

سمپوزیوم بین المللی برای زمینه سازی گردشگری پایدار نخستین روز برگزاری 
خود را با برپایی نخستین نشس��ت تخصصی تحت عنوان »مدل ها و مطالعات 
موردی برنامه ریزی یکپارچه گردشگری با هدف دستیابی به توسعه پایدار« آغاز 
کرد.  شو جینگ، مدیرکل منطقه ای آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی جهانگردی 
)UNWTO( مادرید با اشاره به رش��د 10درصدی که جنوب آسیا طی سال 
گذشته میالدی در جذب گردشگر داشت، از رشد سریع گردشگری بین المللی 
سخن گفت و ادامه داد: »حدود 20 سال پیش رقم گردشگران بین المللی حدود 
پنج میلیون نفر بود، این در حالی است که در سال گذشته بیش از یک میلیارد نفر 
در دنیا سفر کرده اند که نشان دهنده روند سریع رشد گردشگران است.« به گفته او، 
سال گذشته در غرب آسیا شاهد رشد پنج درصدی گردشگران بین المللی بودیم که 
این رقم در جنوب آسیا تنها 1/5 درصد از سهم جهانی جذب گردشگر خارجی را به 
خود اختصاص داده است.« به گزارش CHN، شو جینگ درخصوص کشورهای 
موثر در این افزایش گفت: »افزایش 1/5 درصدی جنوب آسیا به دلیل جهشی است 
که طی ماه های اخیر در گردشگری ایران اتقاق افتاده و اگر سهم ایران نبود این رقم 
به زیر یک درصد تقلیل پیدا می کرد. در عین حال ترکیه نیز سهم ویژه ای در رشد 
گردشگران غرب آسیا ایفا می کند. به طوری که 5/9 درصد رشد جهانی این صنعت 
مربوط به ترکیه است و رتبه دوازدهم درآمد گردشگری جهان به این کشور تعلق 
دارد.« او همچنین از مجموع سهم آسیا و اقیانوسیه از صنعت گردشگری خبر داد و 
این رقم را 23 درصد اعالم کرد که براساس پیش بینی ها تا سال 2020 به 30 درصد 
خواهد رسید. مدیرکل منطقه ای آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی جهانگردی با 
تاکید بر نقش صنعت توریسم در توسعه اشتغال و رشد اقتصادی کشورها، اظهار 
داشت: 9 درصد تولید ناخالص داخلی کشورها مربوط به این صنعت است و از هر 11 
شغل موجود یکی مرتبط با صنعت گردشگری است. همچنین صنعت گردشگری 

30 درصد صادرات و خدمات را به خود اختصاص داده است.  شوجینگ در ادامه به 
سه نکته مهم برای توسعه گردشگری بین المللی در غرب و جنوب آسیا پرداخت 
و گفت: »نکته اول اینکه به دنبال گردشگرانی باشید که پول خرج می کنند، دوم 
آنکه در پی افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی باشید و سومین نکته 
این است که برای رفع چالش های موجود بر سر راه گردشگری پایدار اقدام کنید.« 
این مقام مسئول در سازمان جهانی جهانگردی، از تسهیل صدور ویزا به عنوان 
یکی از مهم ترین راهکارهای جذب گردشگر، توسعه حمل و نقل و ارتباطات به ویژه 
حمل و نقل هوایی و بهبود وضعیت تبلیغات و اطالع رسانی از جاذبه های تاریخی و 
گردشگری در سطح بین المللی به عنوان راهکارهای رفع چالش های گردشگری 
در غرب و جنوب آسیا نام برد و ابراز امیدواری کرد، گردشگری آسیا بتواند در سال 

2020 درآمد 1/8 میلیارد دالری را محقق کند. 
 نقش پررنگ حاکمیت هند در توسعه گردشگری

»سان دیپ کولشرشتا«، مدیر موسسه گردشگری و مدیریت گردشگری وزارت 
گردشگری هند دیگر سخنران این پنل تخصصی بود که با رویکرد برنامه ریزی 
گردشگری، ارتقای س��رمایه گذاری و مش��ارکت بخش خصوصی و دولتی در 
گردشگری و میهمان نوازی در هند به ارائه صحبت های خود پرداخت.  او با اعتقاد 

برآنکه گردشگران فردا، افرادی هستند که از امروز خود لذت می برند، گفت: »در 
حال حاضر، بیشتر گردش��گران عالقه مند به بازدید از روستاها و گردشگری در 
حوزه اکوتوریسم هستند و با توجه به آنکه هندوستان طبیعت منحصر به فردی 
دارد، گردشگران می توانند از حیواناتی مانند ببر و فیل، بیابان و کویر، جزیره و برف 
دیدن کنند که می تواند موقعیت مناسبی برای این بخش به حساب آید.«  مدیریت 
گردشگری وزارت گردشگری هند در ادامه به نقش حاکمیت در توسعه گردشگری 
اشاره کرد و گفت: »یکی از مسائل مهمی که در هند اتفاق افتاد حکمرانی خوب 
بود، چراکه حکمرانی خوب با توسعه گردشگری مرتبط است و البته این مسئله 
به درآمدزایی بازمی گردد، چراکه هرچه درآمدزایی توسعه یابد روی گردشگری 
تاثیر می گذارد و بالعکس. بنابراین، با افزایش درآمد تعداد گردشگران خارجی و 

داخلی مان به شدت افزایش یافته است.«
گردشگری پایدار، حفظ محیط زیست، رونق معیشت مردم بومی

حمید ضرغام، استاد واحد مدیریت گردشگری دانشگاه عالمه طباطبایی نیز در 
خصوص اصول راهبردهای توسعه گردشگری پایدار در جمهوری اسالمی ایران 
در پنل تخصصی مدل ها و مطالعات موردی برنامه ریزی یکپارچه گردشگری با 

هدف دستیابی به توسعه پایدار سخن گفت. 
 او با اشاره به آنکه جهانگردی، فعالیتی فرهنگی است که از فطرت جست وجوگر 
انسان نشات می گیرد، گفت: »این فعالیت، دور از سکونتگاه معمول گردشگر و برای 
ارتقای سالمتی جسم و روح، توسعه کسب و کار، انبساط زندگی و درک دیگر اقوام 

و ناشناخته ها انجام می شود.«
 ضرغام با اعتقاد بر آنکه توسعه پایدار در گردشگری بسیار اهمیت دارد، چراکه 
موجب افزایش کیفیت و حفاظت از منابع می شود، خاطرنشان کرد: »توسعه پایدار، 
توسعه ای است که در عین برآورده کردن نیازهای نسل فعلی، توانایی نسل های 
آینده در برآوردن نیازهایش��ان را از بین نبرد و در عین حال گردشگری پایدار، 
فرهنگ جوامع میزبان را تخریب نمی کند، بلکه از طریق آموزش و برخوردهای 

سازماندهی شده، احترام به اصالت های فرهنگی را تشویق می کند.«
 این اس��تاد دانش��گاه، تنظیم برنامه ها و تدوین خط مش��ی های کلی توسعه 
گردشگری، شناسایی و معرفی پتانسیل بازار گردشگری، ایجاد چارچوبی برای 
تعیین حدود فعالیت بخش های خصوصی و عمومی، تدوین مقررات حفظ هویت 
فرهنگی و حراست زیس��ت محیطی، توسعه زیرس��اخت ها، آموزش عمومی و 
مهارت سازی، نظارت، هماهنگی، کارآفرینی و فراهم کردن انگیزش را از جمله 
مهم ترین عوامل و برنامه هایی دانست که در دستیابی به گردشگری پایدار باید 
مورد توجه قرار گیرد زیرا گردشگری پایدار ابزاری برای حفاظت از فرهنگ بومی 

است و همزمان موجب بهبود معیشت و کیفیت زندگی مردم می شود. 
 الگوهایی برای برنامه ریزی منسجم برای توسعه گردشگری پایدار

»وزنر آندرادا« نماینده فیلیپین در س��مپوزیوم بین المللی زمینه سازی برای 
گردش��گری پایدار دیگر س��خنران این پنل تخصصی بود که از الگوهایی برای 
برنامه ریزی منسجم در سایت های گردشگری با هدف توسعه گردشگری پایدار 

در فیلیپین صحبت کرد. 
 او با اشاره به آنکه فیلیپین در سال 2012 بالغ بر47 میلیون گردشگر داشته 
است، گفت: »برآورد می شود این رقم در سال های آینده رشد داشته باشد چراکه 
رویکرد مسئوالن کشور فیلیپین نسبت به گردشگری مثبت است. در عین حال، 
افزایش مراکز و تس��هیالت اقامتی یکی از برنامه های توسعه گردشگری است و 

بیشتر گردشگران در مرکز کشور فیلیپین اقامت داشته اند.«
 آندرادا با تاکید برآنکه در برنامه توسعه گردشگری کشور فیلیپین که برای سال 
2016 تهیه شده است، توسعه صنعت گردشگری پایدار توام با مسئولیت پذیری 
مدنظر قرار گرفته، اظهار کرد: »توسعه گردش��گری پایدار همواره مورد تاکید 
فیلیپین بوده است، چراکه در روند رو به رشد گردشگری، مسائل زیست محیطی 
و استانداردهای الزم را مورد توجه قرار می دهد. هدف ما توسعه گردشگری پایدار 

توأم با حفظ محیط زیست و توزیع درآمد در بین تمام اقشار جامعه است.«
 به گزارش CHN، سمپوزیوم بین المللی برای زمینه سازی گردشگری پایدار 
با همکاری سازمان میراث و گردشگری و بخش امور اجتماعی و اقتصادی سازمان 
ملل متحد 22 و 23 مهرماه س��ال جاری در دفتر مطالع��ات وزارت امورخارجه 

برگزار  شد. 
»نیخیل س��ت« مدیر بخ��ش توس��عه پای��دار UNDESA از نیویورک و 
»سلیمان پور« رییس مرکز پژوهش های سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه 

اداره کنندگان این نشست بودند. 
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اوایل سکان داری عباس آخوندی در وزارت راه 
و شهرسازی بود که اسنادی از اضافه شدن یک 
طبقه تراکم ساخت رو کرد. وزیر راه و شهرسازی 
فعل�ی مدعی اس�ت؛ مصوبه ای که یک ش�به به 
تصویب رسیده بود، نزدیک به دو میلیون نفر به 
جمعیت تهران اضافه کرده اس�ت. گویا ماجرا از 
این قرار بوده که دبیر ش�ورای عالی شهرسازی 
و معم�اری وق�ت، در نامه ای خطاب به ش�هردار 
تهران، مصوبه این شورا درباره اضافه کردن یک 
طبقه به تراکم شهر تهران را ابالغ کرد که براین 
اس�اس، در پهنه تراکم های دو تا چهار طبقه در 
نقشه های تفصیلی شهر تهران، یک طبقه تراکم 

اضافه گرفتند. 
تراکم فروش�ی به این معنا که ش�هرداری اجازه 
ساخت و ساز بیش از حد ظرفیت مناطق و محله ها 
را به انبوه س�ازان می دهد تنها به دوره دولت قبل 
برنمی گردد. در حال حاضر، پیروز حناچی با عنوان 

مع�اون شهرس�ازی و معم�اری وزی�ر در حالی به 
عملکرد دولت قبل در حوزه ش�هری منتقد است 
که محمد مهدی تندگویان، سخنگوی کمیسیون 
شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر تهران 
چن�دی پی�ش در گفت و گو ب�ا ایلنا مدعی ش�د؛ 
مس�ئوالن وزارت راه و شهرسازی فعلی در حالی 
به عملکرد دولت در دوره های قبل خرده می گیرند 
که خودش�ان از مس�ئوالن وقت شهرداری تهران 
بودند و این گفت�ه تندگویان دقیقا به حناچی که 
در دولت قبل از مسئوالن شهری بود، برمی گردد. 
حال وزارت راه و شهرس�ازی مدعی اس�ت، از 
آغاز به کار خود که به یک س�ال رس�یده است؛ 
س�ه بند از مصوبه هش�ت بندی ط�رح تفصیلی 
ش�هر تهران را اصالح کرده که براین اس�اس از 
افزایش 17درصدی جمعیت جلوگیری و افزایش 

تراکم ساختمان های تهران متوقف می شود. 
به گفته انبوه س�ازان، ش�هرداری ه�ر متر مربع 

تراکم تهران در مناطق مختلف شهر چیزی حدود 
ی�ک میلی�ون و 500 ه�زار تومان تا س�ه میلیون 
تومان را فروخته اس�ت. البته ب�ه گفته وزیر راه و 
شهرسازی، این تنها قیمت تراکم کالنشهر تهران 
نیس�ت، بلکه ش�هرداری ه�وای مردم ته�ران را 

فروخته است. 
تندگویان معتقد اس�ت، اقدام�ات وزارت راه 
و شهرس�ازی درباره تراکم فروش�ی زمانی موثر 
اس�ت که قالیباف، ش�هردار تهران از آن تبعیت 
کن�د و در حال حاضر، وزارت راه و شهرس�ازی 
به جز ابالغ مصوبه اق�دام خاصی را انجام نداده 
و بیش�تر در حد یک شوی تبلیغاتی و رسانه ای 
اس�ت وگرن�ه تاکنون ک�ه از عم�ر وزارت راه و 
شهرس�ازی دول�ت یازده�م بیش از یک س�ال 
می گذرد، حتی یک پ�روژه این چنینی نبوده که 
وزارت راه و شهرس�ازی جلوی ساخت و س�از و 

ادامه کارش را گرفته باشد. 

تراکم فروشی در کالنشهرها، معضلی که همچنان ادامه دارد

هوای مردم را چه ارزان می فروشند 
تراکم فروشی معضلی 

که مختص ایران است   

صنعت ساخت وس��از و مسکن برای کشورهای بزرگ 
و کوچک در دنیا بس��یار مهم اس��ت و برکسی پوشیده 
نیس��ت که بحران مالی عظیمی ک��ه جهان را فراگرفت 
به دلیل ایجاد بحران و رکود در بخش مس��کن ایاالت 

متحده نشأت گرفته است.
 این صنعت در کشور ما هم  از اهمیت قابل توجهی 
برخوردار اس��ت و درعی��ن حال مش��کالت عدیده ای 
گریبانگی��ر این بخش بوده و ش��اید صحبت کردن در 
مورد آن تکراری و کلیش��ه ای به نظر برسد. با این همه 
بد نیست نگاهی داشته باشیم به مبحث ساخت و ساز 
و نقش��ی که اش��خاص حقیقی در ایران در این صنعت 
داش��ته و دارند و تاثیرات مخرب��ی که فروش تراکم بر 
محدود کردن فضاهای شهری برای کالنشهر تهران به 

ارمغان آورده است. 
ب��ا نگاهی ب��ه قوانین ساخت وس��از در انگلس��تان و 
مجوز های الزم برای بازس��ازی یا س��اخت مس��کن در 
این کش��ور متوجه تفاوت های قوانین ساخت و ساز در 
اروپا در مقایس��ه با ایران می ش��ویم، با مقایسه قوانین 
کش��ورهای اروپایی مانند انگلستان با وضعیت مسکن 
در کش��ورمان می توان برخی از مش��کالت مسکن در 

ایران را ریشه یابی کرد. 
ش��اید بارها تصویر خانه های کوچک و یک ش��کل و 
رنگ را در ش��هرهای مختلف انگلس��تان دیده باشید، 
ای��ن خانه ها امروزه به نوعی نماد معم��اری بریتانیایی 
و مردم��ان ای��ن منطقه از جهان به ش��ما م��ی رود اما 
برای حفظ این معماری قوانین س��فت و سختی توسط 
شهرداری و سایر نهادهای قانون گذاری این کشور وضع 
شده است که در این قوانین خألیی برای تراکم فروشی 

و افزایش جمعیت منطقه ای نیست.  
این قوانین به س��اکنان و مال��کان این خانه ها مطلقا 
اجازه تخریب و س��اخت یک خانه چند طبقه به جای 
آن را نمی ده��د و برای بازس��ازی این من��ازل مالکان 
ضمن کسب مجوز از شورای شهر و محله ای که در آن 
زندگی می کنند می توانند خانه را بازس��ازی کرده ولی 

اجازه تغییر نما و رنگ آن را ندارند. 
فروش تراکم مبحثی اس��ت که در انگلستان معنایی 
نداش��ته و به حف��ظ بافت های مختلف ش��هری توجه 
فراوانی می ش��ود طوری که مجوز اح��داث مغازه های 
کوچ��ک در کوچه هایی که خانه های مس��کونی در آن 
وجود دارد صادر نمی شود و اساسا گرفتن مجوز تعبیه 
مغ��ازه در کنار یا زیر منزل مس��کونی در این کش��ور 

امکان پذیر نیست.
 توجه به عرض خیابان و کوچه ها و همچنین س��ایر 
امکان��ات م��ورد نیاز ب��رای افراد س��اکن در محله های 
مختلف نظیر ایس��تگاه آتش نش��انی، پلیس و امکانات 
رفاهی نظیر فضای س��بز و فضای بازی کودکان سبب 
ش��ده اس��ت که از تراک��م بیش از حد ش��هروندان در 
محله ه��ای مختلف جلوگیری ش��ده و خانه ها صرفا به 
خوابگاه تبدیل نش��ود. این در حالی است که متاسفانه 
عکس موارد مذکور در باال در کش��ور ما و خصوصا در 
کالنش��هر تهران حکمفرماست و مسئوالن بدون توجه 
به نیازهای شهری و تراکم بیش از پیش جمعیت اقدام 
به صدور مجوزهای مختلف در جهت س��اخت و س��از 
اش��خاص حقیقی و س��بز ش��دن آپارتمان ها به جای 
خانه های یک و دو طبقه شده است. نکته تامل برانگیز 
دیگر آنکه در این فرآیند س��اخت و سازهای همه جانبه 
و بی قاعده توجه به س��بک معماری ایرانی – اس��المی  
فراموش ش��ده و خانه هایی با رنگ ها و نماهای متفاوت 
و بعضا بی روح تهران را به ش��هری فاقد هویت معماری 

تبدیل کرده اند.

شروط اختصاص وام به انبوه سازان
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به واگذاری مسکن 
در بافت های فرسوده به زوج های جوان و زنان سرپرست 
خانوار، گفت: یکی از ش��روط اختصاص وام به انبوه سازان 
برای س��اخت در بافت های فرس��وده، اولوی��ت واگذاری 

مسکن به این دسته از متقاضیان است. 
به گ��زارش مهر، محمدس��عید ای��زدی در خصوص 
پرداخت تس��هیالت و یارانه های نوس��ازی و بهس��ازی 
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با اولویت واگذاری 
مس��کن به زوج های جوان، گروه های کم درآمد و زنان 
سرپرست خانوار، گفت: از شروط دولت برای واگذاری 
وام به سازندگان و انبوه سازان این است که این مسکن 

را در اختیار این گروه ها قرار دهد. 
وی در پاس��خ به این پرسش که چه شرایطی را برای 
ای��ن گروه ها از جمله زوج های جوان در نظر می گیرید، 
اظه��ار کرد: در دس��تورالعملی که درب��اره اولویت های 
اختصاص وام تهیه می ش��ود، شرایط تسهیالت دهی به 

انبوه سازان آورده می شود. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد: زوج های جوان 
جزو سازندگان این طرح نیستند اما ما به انبوه ساز می گوییم 
ک��ه باید اولوی��ت را در واگذاری واحدها ب��ه زوج های جوان 
اختصاص دهد ک��ه برای این منظور تمامی ش��رایط را در 
دس��تور العمل خواهیم آورد. ایزدی ب��ا تاکید بر اینکه وام 
بافت فرس��وده مشروط است، در پاسخ به این پرسش که 
آیا موضوع فرم جیم قرمز ب��رای واگذاری واحدها دوباره 
مطرح می ش��ود، بیان کرد: بله قطعا همین طور است زیرا 
ما فرآیندهای درست را تغییر نمی دهیم بلکه آن را اصالح 

کرده و با اولویت بندی مشخص می کنیم. 
وی در خصوص متقاضیانی که در یک س��ال گذشته با 
وجود تشکیل پرونده موفق به دریافت وام نشدند، گفت: 
این دس��ته از متقاضی��ان در اولوی��ت برنامه ریزی دولت 
هستند و این وام اول شامل 35 هزار پرونده تشکیل شده 

در بانک ها می شود که تاکنون وام نگرفته اند. 
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی همچنین با اش��اره 
ب��ه جزیی��ات اختصاص تس��هیالت بافت فرس��وده به 
گروه های هدف، گفت: هفته آینده شیوه نامه تسهیالت 
50 میلی��ون تومانی نهایی و تا یک ماه دیگر عملیاتی 
می ش��ود. وی با اش��اره به اینکه س��اماندهی حاش��یه 
ش��هرها از موارد مورد تاکید در شیوه نامه خواهد بود، 
گف��ت: این بخش ب��ا تراکم زیاد و بافت ه��ای ریزدانه 
روبه رو اس��ت، پس یک��ی از اولویت های اختصاص وام 

به شمار می رود.

جهش 10 برابری ترانزیت کاال در 
بندر شهید رجایی 

مدی��رکل بن��ادر و دریان��وردی هرم��زگان و مدیر 
منطق��ه ویژه اقتصادی بندر ش��هید رجایی از جهش 
10براب��ری ترانزیت کاالهای غیرنفت��ی در این بندر 
خب��ر داد و گف��ت: از ابتدای س��ال تاکن��ون حدود 
سه میلیون تن کاال از طریق بزرگ ترین بندر تجاری 

کشور ترانزیت شد. 
به گ��زارش ایس��نا، ابراهیم ایدنی، ضمن تش��ریح 
عملکرد منطق��ه ویژه اقتصادی بندر ش��هید رجایی 
از آغاز س��ال جاری تاکنون اظه��ار کرد: 36 میلیون 
و 883هزار و 482 ت��ن کاالی نفتی و غیر نفتی طی 
نیم��ه نخس��ت امس��ال، تخلی��ه و بارگیری ش��د که 
24 میلی��ون و 611 هزار و 193 ت��ن از کل عملیات 
انجام ش��ده در این بندر ب��ه کاالهای غیر نفتی و 12 
میلی��ون و 272 هزار و 289 تن باقیمانده مربوط به 

مواد نفتی اس��ت. 
وی اف��زود: این می��زان جابه جای��ی کاال از طریق 
515 هزار و 628 دس��تگاه کامیون و دو هزار و 629 
واگن قطار صورت گرفت. این مقام مس��ئول در ادامه 
اظهارات خود حج��م ترانزیت کاالهای غیرنفتی طی 
نیمه نخست سال جاری را دو میلیون و 957 هزار و 
56 تن عنوان کرد و از رشد چشمگیر 935 درصدی 
این بخش در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته، 

خبر داد. 
ایدن��ی از رونق عملیات ترانش��یپ برای تبدیل بندر 
ش��هید رجایی به بندر کانونی منطقه خبر داد و گفت: 
طی ای��ن مدت، 953 هزار و 653 ت��ن کاال با خطوط 
فیدری از این بندر به س��ایر بنادر ترانش��یپ ش��د که 

30درصد افزایش داشته است. 

ماجرای لج بازی ترک ها با ایران
ریی��س کمیس��یون حمل و نق��ل و ارتباط��ات اتاق 
بازرگان��ی ته��ران گفت: ترکی��ه به بهان��ه اینکه ایران 
مابه تف��اوت قیم��ت س��وخت را از کامیون ه��ای ترک 
می گرف��ت، ع��وارض 500 یورویی ب��رای کامیون های 
ایرانی وضع کرد اما به دلیل بی ربط بودن حرف ترکیه، 
ای��ران هم ع��وارض 500 یورویی وضع ک��رد و اکنون 
ترک ها به مقابله، ای��ن عوارض را به هزار یورو افزایش 

داده اند. 
به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری اظهار کرد: بحث 
حمل و نقل با ترکیه، داس��تانی طوالنی دارد. سوخت ما 
ارزان اس��ت اما س��وخت ترکیه عالوه بر قیمت واقعی، 
100درصد مالیات دارد، به همین علت قاچاق سوخت 

به ترکیه از کشور ما تجارت سودآوری بوده است. 
وی افزود: قیمت گازوییل در ترکیه لیتری هفت هزار 
توم��ان و قیمت گازوییل در ای��ران لیتری 250تومان 
اس��ت. به همی��ن علت دولت ایران از س��ال های پیش 
مقرر کرده ب��ود که کامیون های ترکی��ه در ایران باید 
مابه تفاوت س��وخت را براساس کیلومتری که در ایران 
ط��ی می کنند و 2500تومان قیم��ت جهانی گازوییل 

بپردازند. 
خوانس��اری گفت: ترکی��ه به این بهان��ه می گوید: 
کامیون ه��ای ایرانی ه��م باید در ترکی��ه مابه تفاوت 
بدهن��د، ب��ه همین دلی��ل ع��وارض 500 یورویی را 
گذاش��تند. اما ب��ه دلیل بی ربط ب��ودن حرف ترکیه، 
دول��ت ایران هم عوارض 500 یورویی را وضع کرد و 
اکن��ون ترک ها به مقابله، این عوارض را به هزار یورو 

افزایش دادند. 
به گفته خوانس��اری، اگر قرار اس��ت بنزین در داخل 
کشور به قیمت یارانه ای به کامیون های ترک داده شود 
و مابه تف��اوت این قیمت را نگیری��م و کامیون های ما 
در ترکیه از س��وخت هفت هزار تومانی استفاده کنند، 
یعنی عمال به کامیون های ترکیه نیز یارانه می دهیم و 
س��ود سیستم حمل و نقل خودمان هم از بین می رود. 
به همین علت دولت ایران باید کامال مقاومت کند و از 

مواضع خود پایین نیاید. 
وی اظهار ک��رد: حمل و نقل ترکیه به ایران 50 -50 
است و مشکلی از نظر خرابی بار به وجود نمی آید، زیرا 
مواد غذایی فسادپذیر در کانتینرهای یخچال دار هستند 
اما ممکن اس��ت، ضررهای ناشی از عدم تعهد و تحویل 

به موقع بار برای بازرگانان به وجود بیاید. 

نخستین هواپیمای مسافربری 
ساخت ژاپن رونمایی شد

ب��ه گزارش تس��نیم به نقل از وال اس��تریت ژورنال، 
ش��رکت میتسوبیش��ی ژاپ��ن از نخس��تین هواپیمای 
مس��افربری که طی نیم قرن روی آن کار کرده اس��ت، 

رونمایی کرد. 
ای��ن هواپیما که پیش از ای��ن به صورت نمونه های 
76 و 88 صندلی طراحی ش��ده بود، به جای رقابت 
با هواپیماهای مس��افربری غول پیکر شرکت بوئینگ 
و گروه ایرباس، با هواپیماهای مس��افربری کوچک تر 
ش��رکت های امبرائر برزی��ل و بومباردیر کانادا رقابت 
خواهد کرد. س��هامدار عمده هواپیمای میتسوبیشی، 
ش��رکت صنایع سنگین میتسوبیشی است که سازنده 
بال ه��ای هواپیم��ای بوئین��گ 787 و هواپیماه��ای 
ارت��ش ژاپن اس��ت. دیگر س��هامداران ای��ن هواپیما 
ش��رکت تویوت��ا و چندی��ن ش��رکت تج��اری ژاپنی 

هستند. 
ش��رکت هواپیمایی میتسوبیشی سال ها به ساخت 
هواپیماه��ای بوئینگ مش��غول بود. اما به اس��تثنای 
هواپیماه��ای ارت��ش ژاپ��ن، ق��ادر به س��اختن بدنه 
کام��ل هواپیما نبود. از آنجایی که این ش��رکت مایل 
به س��اخت بدنه کام��ل هواپیماهای مس��افربری بود 
در نهای��ت به این هدف رس��ید. هرچن��د هواپیمای 
مس��افربری ای��ن ش��رکت ب��ه بزرگ��ی هواپیماهای 

بوئینگ یا ایرباس نیست. 
ش��رکت میتسوبیش��ی ب��ا تولی��د ای��ن هواپیم��ای 
مس��افربری، به میدان رقابت با ش��رکت های امبرائر و 
بومباردیر که از ش��رکت های با س��ابقه در عرصه تولید 
این هواپیماها هستند، قدم نهاده است. طبق تحقیقات 
شرکت میتسوبیشی، میزان تقاضا برای هواپیماهایی از 
این نوع طی 20 س��ال آینده، پنج هزار سفارش خواهد 
بود. این شرکت امیدوار است بتواند با حضور در عرصه 
رقاب��ت، 50 درص��د از این تقاضاها را ط��ی این مدت 

پاسخگو باشد. 

خبر دیدگاه
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از  کالنش��هرها  در  تراکم فروش��ی، 
س��ال 60 از زم��ان ش��هرداری آقای 
کرباس��چی ش��روع ش��د ک��ه همین 
تراکم فروش��ی عام��ل افزایش قیمت 
مسکن و افزایش جمعیت شهری بود. 
خرید تراکم قطعا به صرفه اس��ت اگر 
برای مثال برای ه��ر متر مربع تراکم 
دو میلیون تومان هزینه ش��ود، قطعا 
بعد از س��اخت؛ هر متر از آن ملک با 
قیمت بی��ش از 10 میلیون تومان به 

فروش می رسد. 
مطابق طرح جامع ش��هری که اخیرا 
هم مصوب شده و ضوابط سختگیرانه ای 
هم دارد، انبوه سازان و مسئوالن نباید از 
خط قرمزهای آن مصوبه خارج ش��وند. 
این مصوبه قطعا توس��ط کارشناس��ان 
و متخصص��ان برنامه ریزی ش��هری و 
براساس ظرفیت شهر و امکانات شهری 
تدوی��ن ش��ده و درصدی ب��رای تراکم 
مناطق در نظر گرفته شده است که در 
اجرا هم نباید جمعی��ت مناطق از این 
درصد تراکم مصوب شده بیشتر شود. 

مس��ئوالن باید در نظر داشته باشند 
که با ص��دور مجوز افزای��ش تراکم در 
امکانات  مناطق مختلف کالنش��هرها، 
ش��هری مردم آن منطقه را به حداقل 
می رس��انند و حق قانونی س��اکنان آن 
محل��ه را از آنها دری��غ می کنند. نمونه 
بارز تراکم فروشی را می توان در منطقه 
فرش��ته تهران دید ک��ه در کوچه های 

تن��گ و باریک، برج های بی��ش از 20 
طبقه در حال ساخت است. 

پیامدهای فروش تراکم تنها به کاهش 
امکانات ش��هری برای ساکنان محدود 
نمی شود. مش��کل اصلی تراکم فروشی 
بیش از حد ظرفیت آن منطقه خودش 
را در حوادثی چون زلزله و آتش سوزی 
نش��ان می دهد، در آن زمان اس��ت که 
تبعات بس��یار خطرناک ص��دور تراکم 

بیش از حد مجاز آشکار می شود. 
پارکینگ مش��کل دیگری است که 
در برخ��ی از محله های پ��ر جمعیت 
ته��ران ب��ه وض��وح می ت��وان آن را 
دی��د. بس��یاری از م��ردم محله های 
تراکم فروشی  کالنش��هرها که گرفتار 
ش��ده اند، مش��کل تامین محلی برای 
وقتی  دارن��د،  پارک خودروهایش��ان 
پارکینگ ه��ا قادر به برط��رف کردن 
نیازه��ای موج��ود نیس��تند، پ��ارک 
خودروها در کوچه ها، عرض کوچه ها 
را از آنچه که هست، باریک تر می کند. 
معتق��دم، یکی از راهکارها و درمان 
معضل تراکم فروش��ی در کالنشهرها؛ 
شهرک س��ازی اس��ت. قطع��ا وقت��ی 
ش��هر  حاش��یه  در  شهرک س��ازی ها 
گسترش یابد، به طوری که هم زمان 
ب��ا شهرک س��ازی خدمات ش��هری و 
دسترسی به مرکز شهر برای ساکنان 
آن منطقه در حال رشد باشد؛ تمایل 
و اصرار به خرید تراکم در مرکز شهر 
کاهش می یابد و ولع برای زندگی در 

مرکز شهر از بین می رود. 

تراکم فروشی مشکل امروز و دیروز و 
یک دهه قبل نیست، افزایش تراکم در 
کالنشهرها به 25 سال قبل برمی گردد 
و ریش��ه آن را نمی توان در چند س��ال 
گذش��ته پیدا کرد. طبیعی است وقتی 
عم��ده درآم��د ش��هرداری ها از محل 
ساخت و سازهای ش��هری باشد، چنین 
مش��کالتی گریبان زندگی ش��هری را 
می گی��رد. در ح��ال حاض��ر 70 تا 80 
درصد درآمد شهرداری ها از ساخت و ساز 
ش��هری به دس��ت می آید ک��ه همین 
اتکای شهرداری ها به ساخت و سازهای 
ش��هری و صدور مجوزها پدیده ش��وم 

تراکم فروشی را به وجود آورده است. 
معتق��دم دو عام��ل بس��یار مهم و 
اساسی منجر به تراکم فروشی و اضافه 
شدن جمعیت کالنشهرها شده است. 
اول اینکه شهرداری ها باید اتکای خود 
را به درآمد حاصل از ساخت و ساز کم 
کنند و س��ایر بخش ه��ای خود را که 
اتفاق��ا درآمدزای��ی خوبی ه��م دارد، 
احی��ا و فعال کنند و دوم اینکه دولت 
مرکزی در کالنشهرها باید اعتباری را 
از بودج��ه برای ش��هرداری ها در نظر 
بگیرد تا ش��هرداری ها، اعتبارات مورد 
نیاز مجموعه را از فروش تراکم تامین 

نکنند. 
قطع��ا دولت می توان��د با اختصاص 
بخشی از مالیات های دریافت کرده به 
شهرداری ها، نیاز مالی این مجموعه ها 

را برطرف کند. هر چند ش��اید گفته 
ش��ود که دولت در ح��ال حاضر توان 
تامین مالی پروژه های نیمه تمام خود 
را ن��دارد و نمی توان��د ردی��ف بودجه 
ش��هرداری ها را افزای��ش ده��د، ام��ا 
قطعا راه حل تامین مالی شهرداری ها 
ف��روش تراک��م و افزای��ش جمعیت 

شهری هم نیست. 
قطع��ا دول��ت مرک��زی بای��د تمام 
هزینه ه��ای کالنش��هری را در نظ��ر 
متورمی  بوروکراس��ی  دول��ت  بگیرد. 
دارد که تم��ام بودجه را می خورد، اما 
در مقایسه با آن هزینه هایی با اولویت 
بس��یار بیش��تری وج��ود دارد که در 
صورت عدم پرداخ��ت معضلی به نام 

تراکم فروشی پدید می آید. 
 مالیات باید صرف توس��عه شهری 
ش��ود و قطعا باید بخش��ی از مالیات 
ش��هری به مجموعه های متولی شهر 
البته  برگ��ردد.  مانن��د ش��هرداری ها 
در عی��ن ح��ال تاکی��د می کن��م که 
درآمدزای  بخش ه��ای  ش��هرداری ها 
خ��ود را احیا کنند و وابس��تگی خود 
به درآمدهای حاصل از ساخت و س��از 
را کاه��ش دهن��د. از ط��رف دیگ��ر، 
ش��هرداری ها بای��د حداق��ل در ازای 
ف��روش هوای مردم و تراکم ش��هری 
یک زیبایی بصری به ش��هر ببخشند 
و زیبایی سیمای شهر را حفظ کنند، 
ام��ا متاس��فانه انبوه س��ازی بی��ش از 
ظرفیت و تراکم فروش��ی چهره زشتی 

به کالنشهرها داده است. 

شهرک سازی های اقماری
 هوا را به مردم برمی گرداند

بی اعتباری شهرداری ها، پدیده شوم 
تراکم فروشی را خلق کرده است 

مهرداد هاشم زادهایرج رهبر
رییس هیات مدیره کانون مهندسان معمارعضو انجمن انبوه سازان کشور

قیمت )تومان(محدوده متراژ
210 میلیون دهکده المپیک61 متر 

422 میلیون دریاچه چیتگر- شمال همت- شهرک کوهستان 134 متر 

460 میلیون شهرک راه آهن- شهرک گلستان 115 متر

339 میلیونشهرک راه آهن - شهرک گلستان106 متر

140 میلیونپیکان شهر، بلوک 455 متر

397 میلیوندهکده المپیک102 متر

512 میلیوندریاچه چیتگر، غرب دریاچه چیتگر 122 متر

320 میلیوندهکده المپیک80 متر

562 میلیونشهرک راه آهن - شهرک گلستان، بلوار گل های جنوبی125 متر

428 میلیوندهکده المپیک، ضلع غربی دریاچه برج امین107 متر

398 میلیوندریاچه چیتگر، مجتمع دنا83 متر

290 میلیونپیکان شهر، آزاد شهر70 متر

به گفته مس��ئوالن، بیشترین 
تراک��م فروش��ی در مناطق یک 
و 22 تهران اتفاق افتاده اس��ت. 
یعن��ی در یک��ی از ارزان ترین و 

گران تری��ن مناطق ته��ران. هر 
چند دریاچه چیتگر به مس��کن 
ای��ن منطقه ارزش اف��زوده قابل 
توجهی را بخش��یده اس��ت، اما 

هن��وز برخ��ی از محله های آن 
مانن��د پیکان ش��هر و ش��هرک 
راه آهن از مناط��ق ارزان تهران 
محس��وب می شوند، اما از سویی 

دیگ��ر ه��ر چن��د منطق��ه یک 
تهران جزو مناطق گران اس��ت 
ام��ا طرفداران زی��ادی هم دارد، 
بنابرای��ن از آنج��ا ک��ه ای��ن دو 

منطقه تهران مش��تریان زیادی 
دارد، تراکم فروش��ی هم در این 
مناطق در چند سال اخیر بیشتر 

از سایر مناطق بوده است.

معراج آگاهی



7 آب و غذاشمــاره

مدیریت ناکارآمد، عامل بی مهری بانک ها به کشاورزی

رییس جمهور مدیران بانکی 
رابازخواست کند

وزیر پیشین کشاورزی گفت: بی رغبتی بخش خصوصی 
و بانک ها ب��رای س��رمایه گذاری در بخش کش��اورزی و 
مدیریت ناکارآمد سیستم بانکی در این زمینه باعث شده 
س��هم حدود 25درصدی بخش کش��اورزی از تسهیالت 

بانکی به 5.6 درصد برسد. 
عیس��ی کالنتری، اظه��ار ک��رد: کمبود س��رمایه در 
بخش کش��اورزی تاریخی اس��ت و به دالیل مختلف هم 
بخش خصوصی پ��س از اصالحات ارزی در کش��ور نه به 
دولت ها اعتماد داش��ته که س��رمایه خ��ود را وارد بخش 
کش��اورزی کند و نه با توجه به شکس��ته ش��دن حرمت 
مالکیت در بخش کشاورزی رغبتی برای سرمایه گذاری  

در این بخش داشته است. 
وی افزود: سیستم بانکی کشور نیز برای سرمایه گذاری 
از گذشته و به دلیل پایین تر بودن سود در بخش کشاورزی 
نسبت به سایر بخش ها رغبت چندانی برای تسهیالت به 

کشاورزان نداشته است. 
دبیرکل خانه کشاورز ادامه داد: از سوی دیگر نیز  بانک 
کشاورزی از سال گذشته تاکنون با بالتکلیفی در مدیریت 
روبه رو بوده و این بالتکلیفی هم سبب شده تا شرایط برای 
کشاورزان تغییری نکند. همه این عوامل دست به دست 
هم دادند تا سهم بخش کشاورزی از تسهیالت بانکی در 

پنج ماه نخست امسال به 5.6 درصد برسد. 

بانک ها فقط حرف می زنند
کالنتری در انتقاد به عملکرد سیستم بانکی کشور برای 
سرمایه گذاری  در بخش کش��اورزی اظهار کرد: به عنوان 
مثال برای س��رمایه گذاری در زمینه آبیاری تحت فش��ار 
و سیستم های بهره وری آب هیچ س��رمایه گذاری جدی 
صورت نگرفته و همه بانک ها تنها ح��رف زده اند. در این 
شرایط وزارت جهاد کش��اورزی و کش��اورزان هم بدون 

سرمایه نمی توانند کاری انجام دهند. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه مدیری��ت بانک کش��اورزی در 
سال های مدیریت دولت گذشته گرفتار مدیریت عجیب و 
غریب و ناکارآمدی بوده است، تاکید کرد: نخستین کاری 
که در این زمینه و برای بهبود س��هم بخش کشاورزی از 
تس��هیالت بانکی باید صورت گیرد این است که تکلیف 
بانک کشاورزی مشخص شود و رییس جمهور و معاون اول 
وی باید هر چه سریع تر در ابالغیه ای به بانک های کشور 

هشدار دهند تا این وضعیت اصالح شود. 
دبیرکل خانه کشاورز گفت: دولت و رییس جمهور  باید 
از مدیریت بانکی و اقتصادی کش��ور بازخواس��ت کنند؛ 
چرا باوجود اینکه قانون س��هم ح��دود 25درصدی برای 
برخورداری بخش کشاورزی از تسهیالت بانکی مشخص 
کرده است باید این بخش تنها 5.6درصد تسهیالت بگیرد. 
کالنت��ری با بیان اینک��ه وزیر جهاد کش��اورزی گزینه 
پیشنهادی خود برای تعیین ریاست جدید بانک کشاورزی 
را  براساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی معرفی 
کرده اس��ت، ب��ه ایرنا گف��ت: مدیریت بانک کش��اورزی 
در آس��تانه تغییر اس��ت و از آنجا که دوران طالیی بانک 
کشاورزی با ساختار نامناس��ب آن در سال های 1376 تا 
1384 نشان داد که مدیریت موثر می تواند بسیار کارآمد 
باشد. در همان س��ال ها نیز با وجود ساختار معیوب بانک 
کش��اورزی، مدیریت این بانک نش��ان داد ک��ه می تواند 

وضعیت بخش کشاورزی را در این زمینه بهبود دهد. 

 کشت »کینوا« راهکار فائو 
برای تامین امنیت غذایی

نماین��ده فائ��و در 
ای��ران از توس��عه و 
تروی��ج کش��ت گیاه 
به عن��وان  کین��وا 
راهکاری مه��م برای 
تامین امنیت غذایی 
و مب��ارزه ب��ا فق��ر و 

گرسنگی در جهان نام برد. 
س��رج ناکوزی، افزود: کینوا گیاهی مق��اوم به کم آبی 
است و در رطوبت پایین خاک رشد می کند. وی، کم آبی و 
خشکی را یک بحران جدی در سال های اخیر در بسیاری 
از کشورها عنوان کرد و گفت: منشا گیاه کینوا که به برنج 
سرخپوستان معروف اس��ت، در کوه های  اند و کشورهای 
امریکای جنوبی همچون پرو، اکوادور و بولیوی اس��ت و 

غله ای است که هزاران سال قدمت دارد. 
وی با اش��اره به ویژگی تطبیق پذیری باالی دانه و گیاه 
کینوا با ش��رایط مختلف آب و هوای��ی و تغییرات اقلیمی 
گفت: س��ازمان بین المللی فائو تصمیم گرفته تا این گیاه 
را برای تامین امنیت غذایی در کشورهای مختلف معرفی 
کند که به تازگی ای��ن محصول به صورت آزمایش��ی در 
مناطقی از ایران شامل شهرستان های کرج، اهواز، دزفول 

و ایرانشهر کشت شده است. 
ناکوزی بیان داشت: قرار نیست این محصول جایگزین 
محصوالت اس��تراتژیک همچون گندم و برنج ش��ود، اما 
به عنوان یک محصول کش��اورزی با خواص باالی غذایی 
می تواند نیاز انس��ان را به مواد مختلف تامین کند. کشت 
راح��ت و مقاومت به کم آبی از ویژگی ه��ای این محصول 

کشاورزی است. 
عضو هیات علمی موسس��ه اصالح ب��ذر و رییس مرکز 
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران درباره 
کش��ت کینوا گفت: س��ازمان بین المللی فائو با همکاری 
هشت کشور ایران، عراق، مصر، لبنان، سودان، موریتانی، 
یمن و عمان در صدد ترویج کشت این محصول در منطقه 

خاورمیانه و افریقا است. 
نیازعلی س��پهوند ادامه داد: در س��ال 88 این محصول 
به صورت آزمایشی در ایران کشت شد و نتیجه نداد اما پس 
از تغییر روش کشت، اکنون بستر برای کشت آن در کشور 
فراهم ش��ده است. کینوا سرش��ار از پروتئین و اسیدهای 
آمینه معتدل، پتاسیم، کلسیم، منگنز، فسفر و روی است. 
وی ادامه داد: این محصول نی��ز دارای خواص دارویی 
و غذایی بوده و مص��رف آن در صبحانه برای س��المت و 
نشاط کودکان موثر است. زمان کشت کینوا به عنوان گیاه 
یک ساله در ماه های مهر و آبان است و میزان تولید آن در 
هکتار به تناسب حاصلخیزی زمین بین یک تا چهار تن و 

دارای 24 رقم و نمونه است. 

مشکالت را ریشه یابی کنیم
برداشتی آزاد از مجله صدای تالش

یکی از مسائلی که امروزه دولت ها و حکومت های دنیا 
باید به آن توجه کنند بحث توس��عه روستایی به خصوص 
در کشورهای توسعه نیافته است. در این کشورها به دلیل 
سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی نادرست در ارتقای سطح 
کیفی زندگی مردم ای��ن مناطق، مهاجرت روس��تاییان 
به ش��هرها به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته و موجب 
رشد شهرنشینی و بروز مس��ائل و ناهنجاری های روانی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به خصوص در بخش های 
کش��اورزی و دام��داری را فراه��م م��ی آورد. همچنین 
راهکارهای رش��د و توس��عه روس��تایی، نیازمند مطالعه 
و تحقیقات عمیق��ی در این زمینه اس��ت ک��ه می تواند 
حکومت ه��ا را در برنامه ری��زی و سیاس��ت گذاری های 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یاری کند. 
کارشناس��ان معتقدند ک��ه موانع متعددی، در مس��یر 
مشارکت و نقش آفرینی زنان وجود دارد که می توان آن را 
به عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی تقسیم بندی کرد. 
برای برطرف کردن این مشکالت و افزایش سطح کارایی 
زنان در جامعه روستایی نیاز است که در ابتدا این مشکالت 
را جست وجو و از ریشه حل کنیم. این موارد به شرح زیر 

تقسیم بندی می شوند: 
الفـ  عوامل فردی

1� از جمله این عوامل، پایین بودن س��طح سواد زنان 
روستایی است 

2� حجم زیاد فعالیت زنان و افزایش کار داخل و خارج 
از خانه به دالیل مختلف از جمله مهاجرت فصلی مردان و 

تنوع زیاد کار زنان روستایی )بچه داری، امور منزل و... (
3� کم ب��ودن اطالع��ات، دانش، آگاهی ه��ای علمی و 
کاربردی آنها سبب شده اس��ت که زنان با وجود برعهده  
داشتن به طور متوس��ط 50درصد تولید کشاورزی، فقط 
توانس��ته اند پنج درص��د از منابع آموزش ه��ا و تعلیمات 

ترویجی را به خود اختصاص دهند 
4� سوء تغذیه و پایین بودن ضریب سالمت و بهداشت 

فردی
ب( عوامل خانوادگی 

1� بافت مردس��االری جامع��ه و تعصب��ات خانوادگی 
به صورت موافقت نکردن پدر یا همس��ر ب��ا حضور زنان 
در فعالیت ه��ای اجتماعی و اقتصادی ب��ه دالیل مختلف 

فرهنگی
2� ب��اور و نگ��رش منفی نس��بت ب��ه توانای��ی زنان و 

تبعیض های جنسیتی
3� فقر اقتصادی خانواده

ج( موانع اجتماعی
1� آداب و سنن غلط نظیر خرافات، تقدیرگرایی و... 

2� دسترسی پایین زنان به اعتبارات و تسهیالت نهادها 
و عوامل تولید

3� دور از دسترس بودن خدمات ترویجی، جهت گیری 
فعالیت های اجتماعی و برنامه های مش��ارکتی به سمت 

مردان
4� کمب��ود متخصص��ان زن در جهت آم��وزش زنان 

روستایی
5� مشکالت دسترسی به خدمات و تسهیالت اجتماعی 

و بهداشتی
6� پایین بودن دس��تمزد زنان روس��تایی در مقایسه با 

مردان
7� حضور بسیار اندک سازمان های غیردولتی زنان برای 

پیگیری مسائل و مشکالت زنان روستایی
8� حضور کم زنان در مدیریت روستا و نهاد دهیاری. 

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی 

واردات برنج و شکر ممنوع شد
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، واردات برنج 
و ش��کر را همزمان با فصل برداش��ت این دو محصول در 

کشور ممنوع اعالم کرد. 
عباس کشاورز، با بیان اینکه سال گذشته واردات برنج 
و ش��کر بیش از نیاز داخلی بوده و هم اکنون بازار از وجود 
این دو محصول انباش��ته اس��ت، افزود: برای تنظیم بازار 
محصوالت تولید داخل واردات برنج و شکر تا پایان فصل 

برداشت ممنوع است. 
وی برنج مورد نیاز کشور را ساالنه سه میلیون تن عنوان 
کرد و اظهار داشت: در حال حاضر، بیش از دو میلیون تن 
برنج در داخل تولید می ش��ود و تنها حدود یک میلیون و 
100 هزار تن باید از خارج تامین شود. این در حالی است 
که در یک و نیم سال گذش��ته بیش از دو میلیون و 500 
هزار تن برنج به کشور وارد شده که این میزان به اندازه کل 
نیاز بازار بوده و همین ام��ر باعث انبار برنج داخلی و رکود 

بازار برنج شد. 
به گزارش ایرنا، کش��اورز افزود: با حض��ور دولت برای 
خرید توافقی حمایتی برنج تولید داخل، قیمت ها در بازار 
تا حدودی به تعادل رس��یده است. وی بر ممنوعیت شکر 
در فصل برداش��ت چغندر قند و نیش��کر نیز تاکید کرد و 
گفت: به دلیل واردات بیش از نیاز داخلی شکر سال های 
اخیر ممنوعیت واردات این محصول نیز بنا به درخواست 
انجمن صنفی صنایع قند و شکر کش��ور اعمال شد. این 

روند تا پایان فصل برداشت ادامه دارد. 

 سد قشالق سنندج 
تا یک ماه دیگر  آب دارد

مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای کردستان با اشاره به 
اینکه سد قشالق تا یک ماه دیگر ذخیره آب دارد، گفت: در 
انتهای آبان ماه امسال با کاهش ذخیره آب در سد قشالق 
س��نندج مواجه می شویم.  اقبال ش��اه نظری، در نشست 
هماهنگی مدیریت بحران آب استان گفت: براساس حجم 
آبی که تحویل تصفیه خانه ها در س��طح استان داده شده 
متاسفانه کوچک ترین توجهی به صرفه جویی در مصرف 
آب نشده است.  وی با اشاره به اینکه حدود 90درصد آب 
استان در بخش کشاورزی و 10درصد در بخش آشامیدنی 
مورد استفاده قرار می گیرد، عنوان کرد: تامین و تولید آب 
به گونه ای است که نمی توان آبی را که در کشاورزی مصرف 
می شود، در شرب هم مورد استفاده قرار داد.  مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای کردستان اظهار داشت: با توجه به 
افت آب زیرزمینی در دش��ت های قروه و دهگالن بیشتر 
از پنج یا شش سال دیگر ش��اید آبی در این مناطق وجود 

نداشته باشد. 
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»بهشت آباد«، نام طرحی است 
که برای انتقال آب از چهارمحال 
و بختی��اری به اصفه��ان نامیده 
می شود. این طرح بزرگ، احداث 
تونل بهشت آباد بود که با ظرفیت 
انتقال ساالنه یک میلیارد و 100 
میلیون مترمکعب، آب را به فالت 
مرکزی ایران منتق��ل می کند. 
طرح انتقال آب بهش��ت آباد که 
همچنان با مخالفت مردم استان 
چهارمحال و بختی��اری روبه رو 
اس��ت، اعتراض کارشناس��ان، 
مس��ئوالن محلی و نمایندگان 
ش��هرهای مربوطه را نیز در پی 
داشته است. س��ازمان حفاظت 
محیط زیست در سال 86، مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس در س��ال 
87 و سازمان مدیریت منابع آب 
ایران به عنوان متولی آب کشور 
در تیرماه امسال نیز از این طرح 
اشکاالت فراوانی گرفتند و آن را 

تایید نکردند. 

طرح بهشت آباد 
غیرکارشناسی است

هدف اصلی این طرح، توسعه 
کش��اورزی عنوان ش��ده است. 
درحالی ک��ه به نق��ل از فارس، با 
اجرای ط��رح بهش��ت آباد، آب 
صنعت و کش��اورزی استان های 
اصفهان، یزد و کرمان تا 20 سال 
آینده تامین می ش��ود، بسیاری 
از مناط��ق اس��تان خوزس��تان 
و چهارمحال و بختی��اری دچار 
کم آبی ش��دید خواهند شد. این 
طرح بدون مطالع��ه همه جانبه 
مصوب شده، تنها کار کارشناسی 
آن برش��مردن مناف��ع ط��رح 
برای اس��تان اصفهان است و به 
مصارف حوزه های پایین دس��ت 
توجهی نش��ده  اس��ت. احداث 
تونل به ط��ول 64 ه��زار و 970 
متر و قطر ش��ش مت��ر و حجم 
س��د مخزنی مع��ادل یک هزار و 
800 میلیون مترمکعب با ارتفاع 
184 مت��ر از ضروری��ات ط��رح 
انتقال آب بهشت آباد است و برای 
اس��تان های مرکزی ایران سود 

بسیار زیادی دارد. 
هدف دیگر ای��ن طرح، تامین 
آب ش��رب اصفهان و جلوگیری 

از خشک شدن زاینده رود است. 
این در حالی اس��ت ک��ه عوامل 
زیادی در خشک شدن زاینده رود 
در منطقه پایین دس��ت لنجان 
و مبارکه و محل ش��هر اصفهان 
موثر هستند. انتقال غیر اصولی 
و غیر علمی آب از سرشاخه های 
زاین��ده رود در منطقه کوهرنگ 
بختیاری به اس��تان های کرمان 
و یزد و ش��هر کاش��ان، احداث 
غیر منطقی و طبیعت س��تیزانه 
صنایع بزرگ نظیر فوالدسازی 
و پتروشیمی در حاشیه رودخانه 
در استان اصفهان که آب زیادی 
مصرف می کنن��د، پایین بودن 
راندمان کشاورزی در استان های 
چهارمحال و بختیاری و اصفهان، 
کاش��ت محصوالت کش��اورزی 
پرمص��رف مانند برن��ج و ذرت 
علوفه ای و برداش��ت غیر اصولی 
و نادرست آب تا میزان 50 درصد 
از خروجی سد در بستر رودخانه 
و پمپاژ آن ب��ه دامنه های کوه ها 
برای کاش��ت و آبیاری درختان 
ویالهای ساخته شده و باغ های 
می��وه در اس��تان چهارمحال و 
بختیاری از عوامل هدر رفت آب 

زاینده رود است. 
ب��ه گفت��ه احمدعل��ی کیخا، 
مع��اون محیط زیس��ت طبیعی 
سازمان حفاظت محیط زیست، 
این س��ازمان مخالف انتقال آب 
بهشت آباد اس��ت. وی باتوجه به 
وضعیت منابع آب کشور خواستار 

بازنگری در وضعیت سدس��ازی 
کشور ش��د. مگر اینکه سدی در 
شرایط ضروری و برای تامین آب 
شرب احداث شود که آن هم نیاز 

به بررسی و تحقیق علمی دارد. 

قوانین و مقررات ملی و 
بین المللی انتقال آب

در قوانین و معیارهای سازمان 
بین المللی یونسکو برای طرح های 
انتقال آب بین حوض��ه ای چهار 
مولف��ه بس��یار مهم ذکر ش��ده 

است؛ حوضه مبدا نباید با کمبود 
جدی آب مواجه ش��ود، کیفیت 
زیس��ت محیطی در حوضه های 
مب��دا و مقص��د م��ورد تهدید و 
تخریب قرار نگیرند، اجرای طرح 
نباید باعث بروز اختالالت اساسی 
اجتماعی و فرهنگی شود و منافع 
خالص ناش��ی از اج��رای طرح 
عادالن��ه بین حوضه ها تقس��یم 

شود. 
کش��ور  داخ��ل  قوانی��ن 
نی��ز درخص��وص انتق��ال آب 
بین حوضه ای به مسائل مهم اشاره 
دارد. طبق قانون مجازات عمومی 
 مص��وب 1304/11/7 قطع عمد 
آب دیگران جرم تلقی می ش��ود. 
مصوبه هی��أت وزی��ران در تاریخ 
1382/7/27 در رابطه با طرح های 
انتقال آب، »ب��ا توجه به نقش آب 
در توس��عه مل��ی و ارزش افزوده 
اقتصادی آن در بازارهای منطقه 
با لح��اظ منافع ملی و براس��اس 
طرح جامع آب کشور مبادله آب 
با رعایت توجیهات فنی، اقتصادی، 
زیس��ت محیطی و اجتماعی در 
برنامه های توس��عه لحاظ شود.« 
در بند 5 م��اده 17 قان��ون برنامه 
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی تصریح شده »طرح های 
انتقال آب بین حوض��ه ای باید از 
دیدگاه توس��عه پایدار، با رعایت 
حق��وق ذی نفعان و ب��رای تامین 
نیازهای مختلف مصرف، مشروط 
به توجیه اقتص��ادی، اجتماعی و 
زیست محیطی و منافع ملی مورد 

نظر قرار گیرد.« 

وزارت نیرو 
روزمرگی می کند

امیرعباس س��لطانی، نماینده 
بروج��ن، درب��اره انتق��ال آب 
زاین��ده رود به »فرص��ت  امروز« 
می گوید: طرح ه��ای انتقال آب 

غیرکارشناسی است و با استفاده 
از زور و ق��درت البیگ��ری انجام 
می شود. ما نگران این طرح های 
کارشناسی نش��ده توسط وزارت 
نیرو هس��تیم. سال هاس��ت که 
کشور با مشکل آب مواجه است 
و وزارت نی��رو تنه��ا روزمرگ��ی 
می کن��د. کارشناس��ان ای��ن 
وزارتخانه عریض و طویل تاکنون 
کدام برنامه درازمدت را برای حل 

مشکل آب ارائه داده اند؟ 
وی با انتقاد از راهکار طرح های 
انتق��ال آب، آنه��ا را خطرن��اک 
می داند و می افزاید: این طرح ها 
نه تنها مشکل آب را در کشور حل 
نمی کنند بلکه جاهای دیگر را نیز 
می خشکانند. مانند طرح احیای 
دریاچه ارومیه که قرار اس��ت با 

انتقال آب ارس انجام شود. 
س��لطانی، مس��ئوالن را ب��ه 
پنهان کاری در زمینه آلودگی آب 
آشامیدنی برخی مناطق و شهرها 
مانند بروجن متهم و اظهار می کند: 
میانگین نیترات در آب آشامیدنی 
برخی شهرها به 60 تا 70 میلی گرم 
در لیتر می رسد که بس��یار باال و 
خطرناک است. مسئوالن وزارت 
بهداش��ت و وزارت نیرو از آلودگی 
آب باخبرند ام��ا از م��ردم و افکار 
عمومی پنهان می کنند در حالی که 
پیامدهای نیترات در آب از فاضالب 
هم بدتر و خطرناک تر اس��ت. این 
مرگ تدریجی اس��ت و مسئوالن 

باید در این زمینه پاسخگو باشند. 
وی همچنین از طرح تحقیق و 
تفحص از وزارت نیرو در مجلس 
خبر داده و می گوید: طرح تحقیق 
و تفحص از وزارت نیرو در دستور 
کار نمایندگان ق��رار دارد. ما در 
کمیسیون انرژی این وزارتخانه 
را زیرفش��ار می گذاری��م. برای 
تامین آب  آشامیدنی بهداشتی 
شهرستان بروجن تالش داریم از 
تونل سبزکوه این مهم انجام شود.
توضیـح: البت��ه تنه��ا دلیل 
مخالف��ت وزارت نی��رو در ای��ن 
مورد، تامین اعتبار است. به رغم 
تماس های مکرر با مس��ئوالن 
وزارت نیرو و عدم پاس��خگویی 
آنها، همچنان منتظ��ر دریافت 
پاسخ مسئوالن مربوطه هستیم.

پنهان کاری مسئوالن در زمینه آلودگی آب آشامیدنی

اجرای طرح های انتقال آب با زور و البیگری

ب��ا در نظ��ر گرفت��ن ش��عار 
س��ازمان فائو در خص��وص توجه 
به کش��اورزی خانوادگ��ی، نقش 
زن��ان در فعالیت های کش��اورزی 
و مش��کالت آنها از جمله مواردی 
اس��ت که می ت��وان به آن اش��اره 
کرد. درواقع با توجه به آنکه زنان 
نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل 
می دهند و در توس��عه روس��تاها 
بی��ش از 50درص��د فعالیت ها را 
به خود اختص��اص داده ان��د نیاز 
اس��ت تا به عنوان یکی از پایه های 
اصلی اقتصاد کش��ور به س��المت 
و فعالیت ه��ای آنها از ش��یوه های 

مختلف توجه شود. 
اس��تفاده از مناب��ع انس��انی هر 
کش��ور و برنامه ری��زی صحی��ح و 
اصولی ب��رای مناب��ع انس��انی از 
مهم تری��ن راه ه��ای رس��یدن به 
اقتصادی پویاس��ت. منابع مادی 
یک کش��ور زمانی به بهره برداری 
خواهد رسید که به سرمایه انسانی 
از لحاظ آموزش مهارت و تخصص، 
اهمیت الزم داده ش��ود. همه این 
وجوه در حالی اس��ت که بیش��تر 
زنان روس��تایی در کشور ما عالوه 
بر انج��ام وظیفه س��نگین مادری 
و خان��ه داری، دوش��ادوش مردان 
روستایی وگاهی پیش تر از مردان، 
نق��ش بس��زایی در فعالیت ه��ای 
مختل��ف کش��اورزی و دامپروری 
برعهده دارند و همین نقش آنچنان 
که باید، به حساب نمی آید. گرچه 
برخی از این فعالیت ها براس��اس 
اصول علم��ی انجام نمی ش��ود و 
براس��اس تجربه های نس��ل های 
پیش��ین اس��ت، اما با اس��تفاده از 
فرصت ه��ای پرورش��ی و امکانات 
آموزشی می توان بهره برداری بهتر 
در کنار فشار جسمی و روانی کمتر 
را برای زنان روس��تایی به ارمغان 

آورد. بنابرای��ن اجرای برنامه هایی 
برای افزایش س��طح آگاهی زنان، 
از جمله بهره گرفتن از زنان مروج، 
ام��ری منطق��ی و الزامی ب��ه نظر 

می رسد. 

وضعیت آماری از نقش زنان 
در روستاها

تاکن��ون مطالع��ات جامعی در 
زمینه میزان نقش زنان روستایی 
در بخش کش��اورزی کشور انجام 
نش��ده اس��ت چون آنها صاحب و 
بهره بردار واحدهای تولید نیستند، 
اما مطالعات موردی انجام ش��ده 
است. به صورت میانگین و بر پایه 
آمارها، زنان در روستاها 60درصد 
در زراع��ت برن��ج، 90درص��د در 
تولید س��بزی و صیفی، 50درصد 
در زراعت پنبه و دانه های روغنی 
و 30درصد در امور داش��ت باغ ها 
مشارکت دارند. 86 درصد در امر 
شیردوش��ی، 41 درصد در تعلیف 
دام و 42 درصد در مراقبت از دام 

شرکت داشته اند. 
در  مش��ارکت  همچنی��ن 
بازاریاب��ی و ف��روش محصوالت، 

تولی��د صنایع دس��تی و تبدیل و 
عم��ل آوری محص��والت دامی و 
زراع��ی از جمله دیگ��ر نقش های 
زنان روستایی به شمار می آید، اما 
چگونگی این مشارکت بستگی تام 
به خصوصی��ات فرهنگی مناطق، 
نوع نظام بهره ب��رداری از اراضی، 
ترکیب اعضای خانوار، نوع فعالیت 
کش��اورزی، خصوصیات طبیعی 
منطقه و عوامل اقتصادی اجتماعی 
دارد. به عنوان مث��ال، در مناطق 
شمالی کشور که زراعت برنج رایج 
اس��ت، به دلیل حجم باالی کار، 
زنان عهده دار بی��ش از60درصد 
مراحل تولید این محصول هستند 
ی��ا در منطقه گرگان و دش��ت به 
دلیل ظرافتی که عمل برداش��ت 
پنب��ه دارد س��هم زن��ان بیش از 

66درصد عنوان می شود. 

تعاونی های زنان روستایی
نخس��تین تعاونی ه��ای وی��ژه 
زنان به ش��کل امروزی در س��ال 
1373 به ثب��ت رس��ید. پیش از 
آن، زنان در تعاونی های شهری و 
روستایی به صورت محدود حضور 

داش��تند ولی بیشتر عضویت آنان 
مطرح ب��ود و نه فعالیت ش��ان. در 
تعاونی ه��ای زنان ضم��ن ایجاد 
شخصیت حقوقی و اجتماعی برای 
اعضای تعاونی، کاهش هزینه ها و 
جلوگیری از موازی کاری ها مدنظر 
بوده اس��ت. تعاونی زنان با هدف 
ایجاد اش��تغال درآم��دزا و پایدار 
و ایج��اد حس رقاب��ت مثبت بین 
زنان روس��تایی باعث شده تا زنان 
به دنبال اس��تفاده از فرصت های 
جه��ت  روس��تا  در   مناس��ب 

کسب درآمد باشند. 

 اهداف تعاونی های 
زنان روستایی

ارتقای س��طح بین��ش و دانش 
زنان روس��تایی و فراه��م کردن 
زمینه مش��ارکت آن��ان در بخش 
کش��اورزی و توس��عه روستایی، 
توانمندی زنان روس��تایی جهت 
ارتق��ای س��طح زندگ��ی خانوار، 
کاهش فقر و دسترس��ی به منابع 
و تسهیالت، افزایش مهارت زنان 
روستایی در امر تولیدات خانگی، 
ف��رآوری و تبدی��ل محص��والت، 

کاه��ش ضایعات و بهب��ود الگوی 
مصرف، آموزش ب��ه منظور تغییر 
نگرش مردان نس��بت ب��ه پایگاه 
اجتماعی زنان و هویت بخشیدن 
به نقش زنان در کارهای تولیدی، 
تس��هیل در ارائه خدمات به زنان 
روستایی آسیب پذیر و سرپرست 
خانوار، زمینه سازی جهت حضور 
زنان در فعالیت ه��ای اجتماعی، 
فرهنگ��ی، اقتصادی و سیاس��ی، 
ارتق��ای دانش زیس��ت محیطی 
زن��ان ب��ه منظ��ور دس��تیابی به 
توسعه پایدار، بهبود فعالیت های 
خود اش��تغالی زنان روستایی در 
زمینه کشاورزی و صنایع و ارتقای 
منزلت اجتماعی زنان روس��تایی 
و عش��ایری و تبیین جایگاه آنان 
در خانواده و جامع��ه از مهم ترین 
اهداف تعاونی های زنان روستایی 

به شمار می رود. 
قابل توجه است که زنان زمانی 
می توانند نقش��ی پویا در فرآیند 
تولید و توسعه ایفا کنند که دانش، 
نگ��رش و توانایی ه��ای درس��تی 
در زمینه آن داش��ته باشند. پس 
تمرک��ز اقتصادی بر ای��ن نیمه از 
پیکره جامع��ه روس��تایی دارای 
اهمی��ت باالی��ی اس��ت. بنابراین 
توانمندس��ازی مالی با اختصاص 
اعتب��ارات خ��رد و کالن از طریق 
طرح های��ی مثل تس��هیل گری یا 
طرح های مش��ارکت طلبانه با این 
مهم که در جهان کنونِی اندیش��ه 
و س��رمایه زنان به عنوان معماران 
اصلی زندگی ش��ناخته ش��ده اند، 
موجب کس��ب اطمین��ان مطلق 
برنامه ریزان در تمام امور اقتصادی، 
اجتماع��ی، فرهنگ��ی و محیطی 
خان��واده و جامعه خواهد ش��د. از 
طرفی شاید با توس��عه و پرورش 
این تعاونی ها به هدف کش��اورزی 

خانوادگی نزدیک تر شد. 

نگاهی به جایگاه زنان درکشاورزی خانوادگی

زنان، معماران اصلی اقتصاد روستاها
شکوفه میرزایی

مسئوالن وزارت 
بهداشت و وزارت 
نیرو از آلودگی آب 

باخبرند اما از مردم و 
افکار عمومی پنهان 
می کنند در حالی که 

پیامدهای نیترات در 
آب از فاضالب هم 
بدتر و خطرناک تر 

است



ارشاد از ناشران 251 عنوان کتاب تازه خرید
وزارت ارش��اد 251 عنوان کتاب تازه ناش��ران را در ش��مارگان 
45 هزار و 850 نس��خه خریداری کرد. بیش��ینه ش��مارگان کتب 
انتخاب ش��ده در این فهرست 600 نس��خه و مربوط به سه کتاب 
حوزه کودک و کمینه شمارگان کتاب انتخاب شده هم 50 نسخه 
اس��ت. نکته قابل توج��ه دیگر در این فهرس��ت، خرید 12 عنوان 
 از کتاب ه��ای قصص انبیا از آثار یک نویس��نده ه��ر یک به تعداد 
500 نس��خه اس��ت. به منظ��ور ایجاد فرص��ت برابر ب��رای همه 
کتاب های منتش��ر شده و براس��اس هماهنگی های به عمل آمده 
با دفتر توس��عه کتاب و کتابخوانی و ادارات کل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی در استان ها، ناشران می توانند یک نسخه از هر کتاب چاپ 
اول خود را پس از اعالم وصول به دبیرخانه هیأت انتخاب و خرید 
کتاب ارسال کنند تا بررسی های الزم برای خرید آن در این هیأت 
انجام شود. از این رو، برای طرح کتاب در هیأت یاد شده نیازی به 

مکاتبه یا مراجعه حضوری ناشران نیست. 

جایزه دستاورد سینمایی تُرک ها 
برای عباس کیارستمی

پنجاه ویکمی��ن جش��نواره بین الملل��ی فیلم »پرتق��ال طالیی« 
ترکیه از عباس کیارس��تمی با اعطای جایزه دس��تاورد سینمایی 
تقدیر می کند. عباس کیارستمی که برای برپایی کالس  پیشرفته 
فیلمس��ازی در جش��نواره فیلم پرتقال طالیی حضور یافته اس��ت 
با دریافت جایزه یک عمر دس��تاورد هنری این رویداد س��ینمایی 
مورد تقدیر قرار خواهد گرفت. کیارس��تمی در کالس پیشرفته ای 
ک��ه روز جمع��ه در جریان این رویداد س��ینمایی برگ��زار کرد، از 
دشواری های به مراتب بیشتر ساخت فیلم در خارج از ایران سخن 
گف��ت و عنوان ک��رد: اگرچه من یک ایرانی هس��تم، اما نمی توانم 
خود را به عنوان یک هنرمند محدود سازم، چرا که در این صورت 
نمی توانم با دیگران ارتباط برقرار کنم. کالس پیشرفته کیارستمی 
در جش��نواره فیل��م پرتقال طالی��ی ترکیه با نمای��ش فیلم کوتاه 

»جاده برفی« شروع شد. 

هشدار مجدد به واحدهای تولیدی خمیر مرغ
دکتر هدایت حس��ینی، مدیرکل نظ��ارت و ارزیابی فرآورده های 
خوراکی و آش��امیدنی س��ازمان غذا و دارو گفت: ت��ا زمانی که در 
وزارت بهداش��ت در م��ورد س��المت خمیر مرغ مطمئن نش��ویم، 
استفاده از آن در محصوالت غذایی مجاز نخواهد بود. وی با اشاره 
به اینکه اخیرا صحه گذاری در مورد س��المت خمیر مرغ در برخی 
موارد، با ارزیابی های بهداش��تی توسط مسئوالن وزارت بهداشت، 
زیر س��وال رفته، توضیح داد: اگر در تولید این کاال از گوشت های 
س��الم استفاده ش��ود، می توان از آن به عنوان یک محصول حاوی 
پروتئین استفاده کرد. سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت نیز از 
ابتدای سال گذشته به واحدهای تولیدی این محصول تاکید کرده 
ک��ه در تولید خمیر مرغ موظف به تطابق با سیاس��ت های وزارت 
بهداش��ت هس��تند و اگر این اتفاق نیفتد، مجوز تولید آنها متوقف 
خواهد شد. بخشی از خمیر مرغ به صورت بهداشتی تولید می شود، 

بخش غیربهداشتی این ماده نیز باید کنترل شود. 

دستگیری متخلف سابقه دار جانوران تاکسیدرمی 
اس��ماعیل میرانزاده، فرمانده یگان حفاظت محیط زیس��ت استان 
تهران گفت: ماموران اجرایی حفاظت محیط زیست استان تهران پس 
از تحقیقات نامحس��وس در مورد یک شکارچی متخلف سابقه دار روز 
پنجشنبه گذشته متوجه جابجایی تعدادی حیوان تاکسیدرمی شده 
توس��ط این ش��خص ش��دند. محیط بانان در فرصتی مناسب اقدام به 
دستگیری این متهم کردند. از این متخلف تعداد 4 نیم تنه قوچ، 2 نیم 
تنه، یک جمجمه و شاخ کل وحشی به همراه یک بهله عقاب طالیی 
تاکس��یدرمی شده از این شکارچی غیر مجاز کشف و ضبط کرده و به 
همراه متهم به اداره کل حفاظت محیط زیس��ت استان تهران منتقل 
کردند. پرونده تخلف این متهم تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شد. 
برابر قوانی��ن و مقررات هرگونه حمل، عرض��ه، خریدوفروش و صدور 
جانوران وحشی زنده یا کشته شده و اجزای آنها بدون کسب پروانه یا 
مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع بوده و ماموران اجرایی با 

هرگونه تخلف با قاطعیت برخورد خواهند کرد. 

لجبازی مسئوالن پرسپولیس با اسپانسر 
معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس در گفت وگو با ایسنا، درباره 
آخرین وضعیت همکاری اسپانس��ر با این باش��گاه گفت: نمی دانم 
چ��را دوس��تان می خواهند گرهی را که با دس��ت باز می ش��ود، با 
دندان باز کنند. متاس��فانه امروز از همکارانم ش��نیدم که بار دیگر 
از ورود کارکنان بخش اسپانس��ر به باشگاه جلوگیری شد و زمانی 
که رفته اند اس��ناد و وسایل اسپانس��ر را بردارند، به آنها گفته شد 
اتاق اسپانس��ر تخلیه شده اس��ت و چیزی در آن نیست. متاسفانه 
کارها با بی تدبیری انجام می ش��ود و دوستان به لجبازی افتاده اند. 
با این ش��رایط دیگر واگذاری سهام پرسپولیس به بخش خصوصی 
هم ممک��ن نخواهد ب��ود. احس��اس می کنم عده ای از دوس��تان 
نمی خواهن��د این واگ��ذاری اتفاق بیفتد و ت��الش می کنند به هر 
نحوی که ش��ده، در این فرآیند مش��کل ایجاد ش��ود. تفرشی در 
واکنش به اینکه مش��کل اصلی اسپانس��ر و مسئوالن پرسپولیس 
بر س��ر چه چیزی است، گفت: فکر نمی کنم چیز خاصی در میان 
بوده باشد که منتج به این قضایا شود. در آخرین جلسه ای که بین 
هیات مدیره باشگاه و اسپانسر برگزار شد، همه چیز به خوبی پیش 
رفت و قرار ش��د یک بند به قرارداد بین دو طرف اضافه ش��ود. آن 
بند از طرف باش��گاه گذاش��ته شده بود و عبارت از این بود که اگر 
هر یک از چک های اسپانس��ر به هر دلیلی برگشت خورد، باشگاه 
بالفاصله می تواند قرارداد را لغو کند که این از نظر ما منطقی نبود. 

توافق اولیه کی روش با افریقای جنوبی
کارلوس کی روش برای برگزاری بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال 
ایران برابر افریقای جنوبی با فدراس��یون این کشور به توافق اولیه 
رس��ید. کارلوس کی روش که پس از اردوی تی��م ملی فوتبال در 
پرتغ��ال ع��ازم افریقای جنوبی ش��د، پس از مذاکره با مس��ئوالن 
فدراس��یون این کشور برای برگزاری بازی تدارکاتی میان تیم های 
ملی ایران و افریقای جنوبی به توافق اولیه رس��ید، اما نهایی شدن 
ب��ازی به نامه نگاری ه��ا و توافقات میان فدراس��یون ایران و افریقا 
بس��تگی دارد. کی روش به منظور بررسی و فراهم کردن مقدمات 
برپای��ی دومین اردوی برون مرزی تیم ایران پیش از جام ملت های 

 آسیا به افریقای جنوبی سفر کرده است. 

خاطرات حسن روحانی را آنالین بخوانید
نس��خه الکترونی��ک جل��د اول کت��اب »خاطرات دکتر حس��ن 
روحانی« منتش��ر ش��د. به گزارش خبرآنالین، مرکز اسناد انقالب  
اس��المی نسخه الکترونیک جلد اول کتاب خاطرات حجت االسالم  
والمسلمین  دکتر حسن روحانی را منتشر کرد. این اثر با همکاری 
فیدیب��و، نخس��تین س��امانه multi-platform تولید و توزیع 
کتاب الکترونیک در خاورمیانه، تولید ش��ده است. این کتاب جلد 
اول خاطرات رییس جمهور اس��ت ک��ه دربردارنده خاطرات وی از 
1341 تا پیروزی انقالب است. این کتاب به قیمت سه هزار تومان 
در دسترس مخاطبان است. ناشر گزارش داده که نخستین  جلسه  
مصاحبه  با دکتر حس��ن  روحانی  در 25اردیبهش��ت 1381 برگزار 
ش��د که  تاکنون  بالغ  بر 50 جلسه  مصاحبه  ضبط  شده  است . آنچه  
در این  مجلد تدوین  یافته  اس��ت ، خاطرات  وی تا جلس��ه  نوزدهم  

مصاحبه  )به  مدت  40 ساعت ( است. 

باید بجا و به موقع پارازیت ارسال کنیم
سیدمرتضی حسینی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت وگو 
با ایسنا، در پاسخ به پرسشی درباره لزوم کار فرهنگی در زمینه برخورد 
با ماهواره ها این پرسش را مطرح کرد که چه کسی باید پاسخگوی این 
مسئله باشد و افزود: از یک طرف اجازه می دهیم ماهواره ها هر چیزی 
می خواهند پخش کنند و از طرفی فرهنگ سازی هم نمی کنند. بحث 
این اس��ت که ما ضمن اینکه باید در بخش فرهنگ کارمان را انجام 
دهی��م نباید بخش س��خت افزاری را رها کنیم، بای��د بجا و به موقع 
پارازیت بیندازیم، نه هرجا و هر کجا. این عضو کمیس��یون فرهنگی 
مجلس در پاس��خ به ضررهای پارازیت و س��المتی مردم عنوان کرد: 
اگر جایی ضرر داشته باشد مخابرات و دیگران که تخصص دارند باید 
جلوی ضرر را بگیرند و می توانند این کار را انجام دهند، ما خبر داریم 
ک��ه وزارت ارتباطات می تواند این کار را انجام دهد که ضررش کمتر 
باش��د و جلوی خیلی از این ماهواره های مستهجنی که به خانواده ها 

حمله کرده گرفته شود. 

عزت اهلل انتظامی، به خاطر مش�کالت تنفسی و همچنین سرفه های 
شدید در بیمارستان بستری شده تا تحت نظر و مراقبت قرار بگیرد. 
مه�ران رجبی، بازیگر س�ینما و تلویزیون، با تاکید ب�ر اینکه دادگاه 
مطبوعات باید در جهت فعالیت نشریات زرد بیشتر به فکر باشد، بیان 
کرد: آن طور که بویش می آید، نشریات زرد خودشان برای خودشان 

خبر می سازند و هیچ کس هم با آنها کاری ندارد. 
گروه موس�یقی »حسام الدین سراج« در شهرهای تونس و سوسه در 

کشور تونس به اجرای برنامه پرداخت. 

سرهنگ هادیانفر، رییس پلیس فتا گفت: برخورد با ویدئوهای منتشر 
ش�ده از اتاق عمل، ماموریت ما نیس�ت، تاکنون کسی در این رابطه 

شکایت نکرده، اما اگر شکایتی وارد شود، پیگیری می کنیم. 
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: الزم است تدابیری 
به منظور مقابله با خشونت علیه زنان اتخاذ شود و این تدابیر باید در 

حوزه بازدارندگی قانونی و حمایتی باشد. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: 100 نقطه تصرف 
شده زمین خواران از منطقه حفاظت شده »ورجین« شناسایی شده 

است. 

مدیرعامل باشگاه نفت مسجد سلیمان می گوید، باید تا تعلیق شدن 
لیگ پشت کفاشیان ایستاد. 

س�عید عبدولی، فرنگی کار وزن 71 کیلوگرم تی�م ملی از اختصاص 
پاداش طالیی های بازی های آسیایی به خود خبر داد. 

رقابت های ورزشکاران ایران در دومین دوره بازی های پاراآسیایی به 
طور کامل از رادیو ورزش پوشش داده خواهد شد. 

صادق خرازی، طی یادداشتی خطاب به اسداهلل بادامچیان یادآور شد 
که هیچ گروه و حزبی یا خط و دیدگاهی، نمی تواند خود را نسبت به 

دیگری، برتر بداند. 
در پی انتشار برخی انتقادات نسبت به سیاست خارجی ترکیه، وزارت 
خارجه  این کشور سفیر ایران در آنکارا را برای ارائه توضیحات بیشتر 

به وزارت خارجه احضار کرد. 
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره 
به تایید حکم اعدام شیخ  نمر از سوی عربستان گفت که اگر عربستان 
این اشتباه را مرتکب شود پاسخ محکمی از سوی کشورهای منطقه 

دریافت خواهد کرد. 

مرتضی احمدی گفت: حالم خوب نیست و اصال نمی توانم از تختم 
تکان بخورم. مدتی بود که حداقل می توانستم راه بروم، اما اکنون 

حالم بدتر شده و نمی توانم راه بروم

35هزار گردشگر خارجی از فروردین تا پایان مردادماه امسال با 
تورهای گردشگری وارد ایران شده اند

سرمربی ایرانی تیم ملی کاراته کره جنوبی از ارسال نامه محرومیت 
سجاد گنج زاده به فدراسیون کاراته کره جنوبی خبر داد

 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه صبح به ریاست 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه داد
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نامه سرگشاده مطهری 
به آیت اهلل جنتی

عل��ی مطه��ری در نامه سرگش��اده ای ب��ه آیت اهلل جنت��ی، دبیر 
ش��ورای نگهبان با اش��اره ب��ه س��خنان اخیر وی در ی��ک برنامه 
تلویزیونی، »حصر ش��بیه حبس« موس��وی و کروبی را فاقد توجیه 
قانونی و ش��رعی و اخالق��ی و خالف اصول متعدد قانون اساس��ی 
دانست. به گزارش ایس��نا، نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی در این نامه عنوان کرده که تا زمانی که عملکرد دو طرف 
حوادث س��ال 88 در دادگاهی صالح رسیدگی و نتیجه اعالم نشود 

وج��دان جامع��ه آرام نمی گی��رد. 

عقب نشینی داعش از کوبانی
مناب��ع رس��انه ای خبر دادند که ش��به نظامیان داعش��ی از ش��هر 
عین الع��رب )کوبان��ی( خارج ش��ده اند و به روس��تاهای اط��راف این 
ش��هر عقب نش��ینی کرده اند. به گزارش فارس، تلویزی��ون المیادین 
از قول مس��ئوالن کرد خبر داد که ش��به نظامیان داعش��ی از ش��هر 
عین العرب )کوبانی( خارج ش��ده اند و به روس��تاهای اطراف این شهر 
عقب نشینی کرده اند. بنا بر این گزارش، نیروهای کرد توانسته اند پس 
از درگیری های شدید با نیروهای داعش بر بخش های زیادی از شهر 
عین العرب )کوبانی( دوباره مسلط شوند. کردها در عین العرب تصاویر 
متعددی از اجس��اد شبه نظامیان داعشی را در کوبانی منتشر کردند 
و ش��بکه المیادین ه��م تصاویری از کارناوال ش��ادی در خیابان های 

عین العرب پخش کرد.
در همین زمین��ه »والت درویش« از مقامات ارش��د در کوبانی به 
المیادین گفت: درگیری در محورهای س��ه گان��ه اگنون به خارج از 
کوبانی انتقال یافته است و تالش داعش برای کنترل عین العرب ناکام 
ماند. درویش با اش��اره به اینکه داعش��ی ها پس از ناتوانی در ورود به 
ش��هر حاال اقدام به حمالت خمپاره ای به شهر می کنند، تصریح کرد 
که در پنج روز گذشته موازنه قوا تغییر کرد و نیروهای کرد از حالت 
دفاعی به حالت تهاجمی تغییر راهبرد دادند. ش��هر کوبانی از یک ماه 
قبل ه��دف حمالت داعش قرار گرفت که ب��ا مقاومت نیروهای کرد 

تالش داعش برای سیطره بر شهر ناکام ماند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در آس��تانه 
آغ��از دوره جدید ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی، با ص��دور حکمی، بر مدیریت 
راهب��ردی چالش های ح��وزه فرهنگ با 
»اس��تفاده کامل و کارآم��د و هم افزا از 
هم��ه فرصت ه��ا و ظرفیت ه��ا«، »مهار 
تهدیدها و آس��یب ها با ن��گاه حکیمانه 
و معق��ول« و »مواجهه هوش��مندانه با 
معارضه های مهاجمان و س��تیزه گران« 
به عن��وان تکالی��ف اصلی ش��ورای عالی 

انقالب فرهنگی تاکید کردند. 
به گزارش پایگاه دفتر اطالع رس��انی 
مق��ام معظم رهب��ری، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای همچنین هفت اولویت کاری 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی از جمله 
پیگی��ری تصمیم��ات و مصوبات قبلی 
و اج��رای س��ریع آنها، مواجه��ه فعال 
و مبتکران��ه ب��ا جبهه بن��دی هواداران 
فرهنگ انقالبی و اس��المی و معارضان 
عن��ود آن، پیگی��ری جدی پیش��رفت 

و ش��تاب حرک��ت علم��ی و فناوری و 
تحول و نوس��ازی در نظام آموزش��ی و 
علم��ی کش��ور به ویژه تح��ول در علوم 
انس��انی را مش��خص کردند و سه عضو 
حقوق��ی جدید را ب��ه مجموعه اعضای 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی افزودند. 
متن حکم رهبر معظم انقالب اسالمی 

به این ش��رح اس��ت: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

فلس��فه وجودی ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگ��ی، فه��م و تبیی��ن و تثبی��ت و 
انف��اذ ماهیت فرهنگی انقالب اس��المی 
فرهنگ��ی  جبه��ه  م��داوم  بازآرای��ی  و 
انقالب اس��المی و پایش پیش��رفت های 
فرهنگی کش��ور متناسب با ظرفیت ها و 
شایس��تگی های عظیم ایران اس��المی و 

انقالبی است. 
این  مدیری��ت راهب��ردی چالش های 
ح��وزه با »اس��تفاده کام��ل و کارآمد و 
هم اف��زا از همه فرصت ه��ا و ظرفیت ها« 

و نی��ز »مه��ار تهدیده��ا و آس��یب ها با 
نگاه حکیمان��ه و معق��ول« و »مواجهه 
هوش��مندانه ب��ا معارض��ات مهاجمان و 
ستیزه گران« از جمله تکالیف اصلی این 
شوراس��ت. عرصه های کلیدی و اساسی 
همچ��ون تولید عل��م، س��بک زندگی، 
آم��وزش و پژوهش، فرهن��گ عمومی و 
مهندس��ی فرهنگی، حوزه ه��ای مهمی 
هستند که س��اماندهی آن در جمهوری 
اسالمی به شورای عالی انقالب فرهنگی 

سپرده شده است. 
التزام شورای عالی انقالب فرهنگی به 
ن��ام و عنوان خود، ش��رط موفقیتش در 
مأموریت های خطیری است که بر عهده 

آن گذاشته شده است. 
ب��ا توجه به پایان یافت��ن دوره ای دیگر 
از مسئولیت شورای عالی انقالب فرهنگی 
و در آس��تانه آغ��از دوره ای جدید اعضای 
حقوقی و حقیقی این شورا همچون دوره 
گذشته با اضافه شدن معاون برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی رییس جمهور و معاون 
رییس جمه��ور در امور زن��ان و خانواده و 
رییس دفتر تبلیغات اس��المی به اعضای 
حقوقی برای یک دوره س��ه س��اله دیگر 

منصوب می شوند. 
الزم می دان��م از زحمات و تالش های 
بی وقف��ه و مثمرثم��ر ریی��س و اعضای 
محترم ش��ورای عالی انقالب فرهنگی و 
دبیر محترم و دبیرخانه ش��ورا طی این 
دوره قدردانی و تش��کر و نکات و موارد 
ذیل را به عنوان اولویت های کاری ش��ورا 

در دوره جدید اعالم کنم: 
1  با وجود تالش های خوب ش��ورا در 
پیگیری اولویت های ابالغی در سال های 
گذشته، امروز اولویت اصلی شورا تحقق 
و اج��رای س��ریع و کام��ل تصمیم ها و 
مصوبات و پیگیری آنها تا حصول نتیجه 

کامل است. 
2 با توجه به جبهه بندی جدی میان 
ه��واداران فرهنگ انقالبی و اس��المی و 
معارضان عنود با انگیزه آن، شورای عالی 
انق��الب فرهنگی باید با برخ��ورد فعال 
و مبتکران��ه ب��ا این جبهه بندی آش��کار 
فرهنگی، دلبس��تگان فرهن��گ دینی و 
انقالبی را در داخل و خارج کشور دلگرم 
و امیدوار و مطمئن و معارضان را نگران 

و ناامید کند. 
3   ب��ا توجه به رویش ه��ای معتنابه 
و جوش��ش های ف��راوان فعالیت ه��ای 
فرهنگی در س��طوح مردم��ی، خصوصا 
جوان��ان مومن و انقالبی، دس��تگاه های 
آنه��ا  رأس  در  و  نظ��ام  فرهنگ��ی 
ش��ورای عالی انق��الب فرهنگ��ی بای��د 
نق��ش حلقه های مکمل و تس��هیل گر و 
الهام بخش را در فعالیت های خودجوش 
و فراگی��ر مردمی عرص��ه فرهنگ برای 
خود قائل باش��ند و موانع را از س��ر راه 

آنها کنار بزنند. 
4   ارتق��ای کمی و کیف��ی مصرف و 
تولی��د محصوالت و کااله��ای فرهنگی 
جز ب��ا سیاس��ت گذاری های درس��ت و 
اقدام پیگیر و مستمر و به صحنه آوردن 
هم��ه ظرفیت ه��ای مل��ی ای��ن عرصه، 
ممکن نخواهد شد. بازمهندسی ساختار 
فعالیت ه��ا و مدیریت ه��ای فرهنگی با 
چنی��ن رویک��ردی الزم��ه موفقیت در 
ای��ن آوردگاه تاریخ��ی فرهنگی اس��ت. 
شورای عالی باید بتواند همه ظرفیت های 
نرم افزاری و سخت افزاری و منابع انسانی 
حوزه فرهنگ را متناسب با شرایط پیش 

گفته، بازآرایی و هم افزا کند. 
5 پیگیری جدی پیش��رفت و شتاب 
حرک��ت علمی و فناوری کش��ور یکی از 
اساس��ی ترین اولویت های کش��ور است 

که ش��ورای عالی انقالب فرهنگی در آن 
نقش ج��دی دارد. بحم��داهلل با تصویب 
و ابالغ نقش��ه جامع علمی کشور، حوزه 
علم و فناوری نقش��ه راه خ��ود را یافته، 
ستاد راهبری نقشه جامع علمی تشکیل 
ش��ده و حرکت در آن مسیر آغاز شد و 
تاکنون آثار و دستاوردهای خوبی هم در 
پی داشته است، الزم است این مسیر با 
جدیت و اهتمام بیشتری به ویژه از سوی 
مس��ئوالن در قوای س��ه گانه و خصوصا 
دولت محترم دنبال ش��ود. ش��تاب رشد 
علمی کشور نباید به هیچ بهانه ای حتی 
اندکی کاهش یابد، بلکه باید روزبه روز بر 
آن افزوده ش��ود و شورا نیز نقش خود را 
در نظ��ارت و پایش و راهبری آن به طور 

جدی و فعال ایفا کند. 
6  مهندسی فرهنگی و موضوع تحول 
و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور 
اعم از آموزش عالی و آموزش و پرورش و 
نیز تحول در علوم انسانی که در دوره های 
گذشته نیز مورد تاکید بوده است، هنوز به 
سرانجام مطلوب نرسیده است، به تعویق 
افتادن این امور خس��ارت بزرگی متوجه 
انقالب اس��المی خواهد کرد، لذا باید این 
امور جدی تر گرفته شده و با یک بازنگری 
و برنامه ریزی جدید طی مدت زمان معقول 

و ممکن به سرانجام خود برسد. 
7   تش��کیل منظم و به موقع جلسات 
شورای عالی و حضور فعال و با مطالعه و 
س��ازنده اعضا به ویژه رؤسای محترم قوا 
در جلسات و مباحث شورا و صرف وقت 
و همت کافی توس��ط همه اعضاء به ویژه 

اعضاء حقیقی مورد تاکید می باشد. 
توفیق��ات همه حض��رات را از خداوند 

متعال مسألت می کنم. 
سیدعلی خامنه ای
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مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای 
ته��ران گفت: ه��وای تهران با ایس��تادن 
ش��اخص ذرات معلق کمت��ر از دو و نیم 
میک��رون روی عدد 45 در ش��رایط پاک 
ق��رار گرف��ت تا هفتمی��ن روز پ��اک در 

پایتخت رقم بخورد.
دکت��ر وحی��د حس��ینی در گفتگ��و با 
خبرگزاری مهر گفت: بر اس��اس اطالعات 
رسیده از ایس��تگاه های سنجش آلودگی 
ه��وای ش��هر ته��ران از می��زان غلظ��ت 
تم��ام  آالینده ها به غی��ر از آالینده دی 

اکس��یدگوگرد نس��بت به روز گذشته در 
همین ساعت کاس��ته شده است . به این 
ترتیب میانگین غلظ��ت تمام  آالینده ها 
در حد مجاز بوده و ش��اخص کیفیت هوا 

در حال حاضر در  شرایط پاک است. 
ب��ه گفت��ه وی، همچنی��ن در میزان 
اکس��یدگوگرد  دی  آالین��ده  غلظ��ت 
تغییری مش��اهده نمی ش��ود . این هوا 

ته��ران  در  تاکن��ون   ۹3 فروردی��ن  از 
تجربه نش��ده اس��ت. در سال ۹3 عمدتا 
مح��دوده  در  ته��ران  ه��وای  کیفی��ت 
س��الم قرار داش��ته یعن��ی 50 تا 100 
که محدوده اس��تاندارد اس��ت. در مهر 
امس��ال، چند روزی هوا آلوده ش��د که 
عم��ده دلی��ل آن گ��رد و خ��اک محلی 
در غ��رب و جنوب غربی اس��تان تهران 

بود که به دلیل خشکس��الی، به س��مت 
بیابانی ش��دن پیش م��ی روند.  گزارش 
هواشناس��ی حاکی از آس��مانی صاف تا 
کمی ابری و نیم��ه ابری همراه با وزش 
باد در پ��اره ای نقاط باد و گرد و خاک 
می باش��د . به این ترتیب انتظار میرود 
ش��اخص کیفیت هوا در ش��رایط س��الم 
ق��رار گیرد. مدیر عامل ش��رکت کنترل 

کیفی��ت ه��وای ته��ران اظهار داش��ت: 
اث��رات بهداش��تی آالین��ده ذرات معلق 
کمت��ر از دو و نیم میک��رون در  منطقه 
ناس��الم برای گروههای حس��اس شامل 
افزایش احتمال عالئم تنفس��ی در افراد 
حساس، تش��دید بیماری قلبی و ریوی 
، م��رگ و میر زودرس در اف��راد مبتال 
به بیماریهای قلبی، ریوی و افراد مس��ن 
اس��ت لذا توصی��ه می ش��ود در منطقه 
ناس��الم این افراد فعالی��ت های طوالنی 

مدت در فضای ب��از را کاه��ش دهن��د.

هوای تهران پاک شد

با حکم رهبر انقالب 3 عضو حقوقی به شورای عالی انقالب فرهنگی اضافه شدند 

۷ توصیه رهبر انقالب به
 اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی

توضیح عکس



صفحه 12

اجرای 20 مجتمع آب روستایی با مشارکت بخش خصوصی
مدی��ر دفت��ر تجهی��ز منابع مال��ی و مش��ارکت های 
غیردولتی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: 
اج��رای 20 مجتمع آب روس��تایی با مش��ارکت بخش 
خصوصی در س��طح کش��ور می تواند در بهبود وضعیت 
این بخش موثر واقع شود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 

وزارت نیرو، س��یدحمید رضا کشفی افزود: واقعی شدن 
تعرفه ه��ا موجب می ش��ود طرح های مش��ارکتی آب و 
فاض��الب و بخ��ش خصوص��ی خودگردان ش��وند. وی 
اضافه کرد: در بعضی طرح ها مانند تصفیه خانه های آب 
رشت، مهاباد و سلماس تفاوت قیمت تمام شده و تعرفه 

تکلیفی بسیار اندک است و با اندکی افزایش تعرفه این 
طرح ها می توانند خوگردان ش��وند. مدی��ر دفتر تجهیز 
منابع مالی و مشارکت های غیردولتی شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کش��ور با تاکی��د بر اینک��ه مجتمع های 
آب رس��انی روس��تایی در ص��ورت پای��داری منابع آب 

مناطق توسعه می یابد، اظهار داشت: طی روز های آینده 
مناقصه اجرای این مجتمع ها با پوش��ش جمعیتی یک 
 میلیون و 200 هزار نفر در 2 هزار روستای کشور انجام 

خواهد شد. 
صفحه 11

سرنخ

هرچه زودتر فکر اساسی کنید
11

کافه تبلیغات

با لبخند زدن جایزه بگیرید
13

کلینیک کسب و کار

تبلیغات اثرگذار و کم هزینه
14

پاورقی

داستان زندگی محمود خلیلی
16

گزارش »فرصت امروز« از هزینه های 
بازسازی و تعمیرات خانه

بازسازی خانه 
پاک سازی جیب

پس از گذش�ت چند س�ال از عمر هر وس�یله ای نیاز است آن را 
تعمیر کرد یا تغییر داد. 

بررسی سرمایه گذاری در صنعت چرمسازی ایران

مشارکت در سرمایه گذاری
 راه برون رفت از بحران 

صنعت چرم
چرمس�ازی یک صنعت تبدیلی اس�ت که به واسطه  این صنعت، 

ضایعات کشتارگاه ها تبدیل به کاالی با ارزش می شود ...

نگاهی به تبلیغات اجباری در شبکه نمایش 
خانگی

مشتری  پراکنی به 
روش توفیق اجباری

چند س�الی اس�ت که فعالیت ش�بکه نمایش خانگی به وضوح 
بیشتر شده است...

گزارش »فرصت امروز« از نحوه فعالیت در 
فروشگاه لوازم یدکی

بی نیاز از آرامش و 
خونسردی

اگر دارای اتومبیل هس�تید، حتما گذرتان به فروش�گاه لوازم  
یدکی افتاده است...

آیا کاهش تورم در کشور نمود کافی داشته 
است؟ 

 چشم مردم 
به سیاست های اقتصادی

شاید این پرسش همچنان در سطح جامعه مطرح است که چرا با 
وجود اینکه دولت اعالم کرده نرخ تورم از 30 به 25 درصد رسیده، 
اما قیمت کاالهای مصرفی همچنان باال بوده و کاهش نیافته است؟ 
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13

14

15

نگاهی به تکنیک بازاریابی هیجانی

با احساسات او  بازی کنید



گاهی خانه  ش��ما احتی��اج دارد به اینکه 
تعمیرات��ی در آن رخ ده��د، ب��رای اینکه 
حس��ابی نونوار ش��ود و ب��ه اصطالح رنگ 
و روی��ی بگی��رد. گاه��ی هم تعمی��رات و 
تغییرات مربوط به ظاهر خانه نیست بلکه 
زیرکاری هایی بای��د در محیط خانه انجام 

شود. مثال سیم های برق خانه شما اتصالی 
دارد و همیش��ه با قطعی مداوم برق مواجه 
می شوید. راهکار چیست؟ باید از سیم های 
ب��رق بازدید کنید. چون این مس��ئله اصال 
ش��وخی بردار نیس��ت و ممک��ن اس��ت به 

اتفاقات ناخوش��ایندی منجر شود بنابراین 
باید از کارشناس این حوزه کمک بگیرید. 
کارش��ناس که بیاید معموال چند پیشنهاد 
می دهد که یکی از آنها تعویض س��یم های 
برق اس��ت اما این کار هزینه هایی دارد. در 
این گزارش ما خانه ای با متراژ زیر 100متر 
را در نظر گرفته ایم. به طور متوس��ط برای 
خانه ای با این متراژ هزینه های مش��خصی 
برای خرید س��یم برق، خرید کلید و پریز، 
خرید لوله های خرطومی و س��ایر وسایل و 
مهم تر از همه دستمزد برقکار باید بپردازید. 
برای آپارتمانی با متراژ یاد ش��ده حداقل 
بای��د 100هزار توم��ان برای خری��د انواع 

س��یم های برق مورد نیازتان هزینه  کنید. 
خری��د پری��ز و کلید برق ح��دود 50 هزار 
تومان و خرطومی ها و س��ایر وسایل ریز و 
درش��تی که مورد نیاز برقکاری است، 50 
هزار توم��ان دیگر برایت��ان آب می خورد. 
برقکاری چنی��ن واحدی هم حدود دو روز 
ط��ول می کش��د و برقکار هم دس��تمزدی 
ح��دود 350ه��زار توم��ان بابت ای��ن کار 
دریاف��ت می کند. یعن��ی در نهایت چیزی 
نزدی��ک ب��ه 550ه��زار تومان بای��د بابت 
هزینه ه��ای برقکاری بپردازید. این مبلغ را 
باید به س��ایر هزینه های تعمیرات خانه که 
در مطالب دیگ��ر بیان کردیم اضافه کنید. 
می بینی��د که تعمیرات خانه هم این روزها 
هزینه ه��ای باالیی دارد؛ هر چند در مقابل 
هزینه های مربوط به خری��د خانه و اجاره 

خانه نو اصال به چشم نمی آید. 

مدیریت زندگی10

پس از گذش��ت چند س��ال 
از عمر هر وس��یله ای نیاز است 
آن را تعمیر ک��رد یا تغییر داد. 
در واق��ع اغلب اف��راد در مقابل 
تازگ��ی و تن��وع تمایل نش��ان 
می دهن��د، به گون��ه ای که همه 
دوست دارند لباس ها و وسایل 
قدیمی را دور بریزند و دس��تی 
به س��ر وگوش وس��ایل اطراف 
خ��ود بکش��ند. در فرهنگ ما 
ایرانی ه��ا اغلب با فرا رس��یدن 
نوروز تغییر دکوراسیون منازل 
و پاکس��ازی اساسی خانه انجام 
می گیرد، ام��ا امان از زمانی که 
به دلیل کهولت سن خانه، دیگر 
تغییر وسایل و دکور خانه تاثیر 
چندانی روی ظاهر آن نداش��ته 

باشد. 
اغل��ب با گذر زمان ش��کل و 
ش��مایل خانه ها به ع��الوه فرم 
و مصالح��ی ک��ه در آنها به کار 
می رود تغییر می کن��د، از این 
رو برای خان��ه قدیمی که کف 
آن با موکت پوش��یده ش��ده و 
رن��گ و رخ دیوارهایش پریده، 
دیگر تغییر مب��ل و دکور خانه 
کافی نیس��ت و الزم است یک 
نوس��ازی اساس��ی انجام شود. 
صاحب خانه هایی که خانه های 
خ��ود را اج��اره می دهند برای 
حف��ظ قیم��ت واقع��ی خانه و 
اس��تقبال مس��تاجر الزم است 
هرچند س��ال یک بار دستی به 
س��روگوش خانه خود بکشند. 
»فرصت امروز« در این ش��ماره 
س��عی دارد یک راهنمای کلی 
برای بازسازی خانه معرفی کند. 

سرویس بهداشتی خانه
اول از هر چیزی از س��رویس 
بهداش��تی ش��روع می کنی��م؛ 
فضایی که اغل��ب در خانه های 
امروز کوچک هستند و نوسازی 
آنها کار چندان مشکلی نیست، 
ب��رای این منظور چن��د کار را 
می ت��وان انج��ام داد، اول اینکه 
کاش��ی های ک��ف و دیوارها را 
تغییر دهیم، ب��رای این منظور 
دکوراس��یون  کارشناس��ان 
معتقدن��د بهت��ر اس��ت رن��گ 
کاشی های س��رویس را از بین 
رنگ های روشن انتخاب کنیم، 
چرا که رنگ های روش��ن فضا را 
بازتر نش��ان می ده��د و فضای 
بهداش��تی  س��رویس  کوچک 
را بزرگ ت��ر نمای��ان می کن��د. 

همچنی��ن با نصب ی��ک آباژور 
طرح دار می توانید از دس��ت نور 
زرد و قرمز همیشگی سرویس 
بهداشتی راحت شوید. درنهایت 
با تغییر روش��ویی و ش��یرآالت 
س��رویس بهداش��تی می توانید 
یک تغییر اساس��ی در سرویس 

بهداشتی خود ایجاد کنید. 
برای این منظور قیمت چند 
کاالی گفته ش��ده به این شکل 
ارزیابی می ش��ود: قیمت کاشی 
از متری هش��ت هزار تومان تا 
متری 30 هزار تومان بس��ته به 
ط��رح و کارخان��ه تولیدکننده 
متفاوت است. قیمت روشویی ها 
از 60هزار توم��ان تا 300 هزار 
ش��یرآالت  قیم��ت  و  توم��ان 
دستش��ویی و توالت از 40هزار 
توم��ان ت��ا 300ه��زار تومان و 
تلفنی  و  معمول��ی  ش��یرآالت 
حمام از 40هزار تومان تا 500 

هزار تومان تغییر می کنند. 
امروزه اکث��ر خانه ها به جای 
استفاده از آبگرمکن های قدیمی 
پکی��ج  از  ترجی��ح می دهن��د 
اس��تفاده کنند ک��ه قیمت این 
پکیج ها با توجه به انواع متفاوت 
ایران��ی و خارجی و کارایی های 
مختلف از 700ه��زار تومان تا 
سه میلیون تومان متغیر است. 

آشپزخانه قلب خانه
آشپزخانه  س��راغ  به  سپس 
می رویم که یکی از محل های 
پرت��ردد در خان��ه اس��ت و به 
دلیل آش��پزی و استفاده های 
مک��رر خیل��ی زود نی��از ب��ه 
تغییر پی��دا می کند. همچنین 
دکوراس��یون  کارشناس��ان 
ارزش  50درص��د  معتقدن��د 
تغییرات در خان��ه، متعلق به 
آش��پزخانه اس��ت و از آن ب��ا 
عنوان قلب خانه یاد می کنند. 
در مورد آش��پزخانه تغییرات 
بس��یاری قاب��ل انجام اس��ت، 
نخس��تین تغییر اساسی که به 
کلی فرم و ش��کل آش��پزخانه 
تعوی��ض  می ده��د  تغیی��ر  را 
کابینت هاس��ت که در دو مدل 
فل��زی و  ام دی اف قابل انتخاب 
است. برای انتخاب رنگ کابینت 
با در نظر گرفتن رنگ سرامیک ها 
و وسایل آشپزخانه سعی کنید 
رنگ های تیره را انتخاب کنید، 
چرا که هم دیرتر کثیف می شوند 
و چرب��ی و آلودگی های جذب 
شده را نش��ان نمی دهند و هم 
کابینت ها کوچک تر به نظر آمده 

و فضای خالی آشپزخانه را خفه 
نمی کنند. 

کابینت های فل��زی از متری 
400 هزار تومان ت��ا 500هزار 
تومان و کابینت های  ام دی اف از 
متری 500 هزار تومان تا متری 
800 هزار تومان همراه با هزینه 
نصب در بازار موجود است. قابل 
توجه اس��ت که متوس��ط برای 
یک آشپزخانه 12متری سه یا 
چهارمتر کابینت نیاز است که 
مبلغ یک میلی��ون و 500هزار 
تومان برای خرید کابینت فلزی 
و دومیلیون و 700 هزار تومان 
برای کابین��ت ام دی اف برآورد 

می شود. 
البته در صورتی که هزینه های 
ناش��ی از تعویض کابینت برای 
ش��ما قابل پرداخت نیس��ت و 
همچنان  ش��ما  کابینت ه��ای 
اس��ت می توانید  استفاده  قابل 
از ورقه های روکش کابینت که 
در طرح ه��ا و رنگ های متنوع 
هس��تند بهره بگیری��د و آنها را 
ب��ه راحت��ی روی در کابینت ها 
از  ای��ن روکش ها  بچس��بانید، 
متری پنج هزار تومان تا 10 هزار 

تومان در بازار موجود هستند. 
اق��دام دیگری ک��ه می تواند 
تغیی��ر  را  آش��پزخانه  جل��وه 
دهد، اس��تفاده از کاش��ی ها و 
ب��رای  س��رامیک های جدی��د 
کف و دیوار آش��پزخانه اس��ت. 
به عالوه تغییر سینک ظرفشویی 
در نوس��ازی و تغیی��ر فض��ای 
آش��پزخانه تاثیر گ��ذار اس��ت. 
این س��ینک ها ک��ه در طرح ها 
و مدل ه��ای مختلف��ی در بازار 
موجود است، از 80 هزار تومان 
تا دومیلیون تومان قیمت دارد. 

همچنین اگر آشپزخانه شما 
اوپن است می توانید با استفاده 
از انواع س��نگ های طرح دار آن 
را روکش کنید ی��ا از پارکت و  
ام دی اف برای پوش��اندن سطح 
آن کمک بگیری��د تا هم ظاهر 
آش��پزخانه را تغییر دهد و هم 
ب��ا اس��تفاده از چن��د صندلی 
پایه بلن��د، کارب��ری ی��ک میز 
غذاخوری را داشته باشد. قیمت 
این س��نگ ها از متری 26هزار 
توم��ان ت��ا 100 ه��زار تومان 
متفاوت اس��ت و معموال یک تا 
دومتر س��نگ یا  ام دی اف برای 

این تغییر نیاز است. 

سالن و اتاق خواب
پس از این تغییرات به سراغ 

بخش اصلی خانه یعنی سالن و 
اتاق خواب ها می رویم. نخستین 
و مهم ترین راه تغییر س��الن و 
اتاق ها یک دست نقاشی اساسی 
یا اس��تفاده از کاغذدیواری های 
زیبا و کم هزینه اس��ت که این 
روزها هم خیل��ی به کار گرفته 
می ش��ود. برای انتخ��اب رنگ 
دیوارها یا ط��رح کاغذ دیواری 
توج��ه زیادی به رنگ وس��ایل 
خان��ه از جمله مب��ل و پرده ها 
گاهی هم رنگ  باش��ید.  داشته 
ب��ودن و گاه��ی تض��اد رنگ ها 
اما  بس��یار ج��ذاب می ش��ود، 
درمجموع برای رنگ اصلی نباید 
از رنگ های تیره یا خیلی تند و 
گرم استفاده کرد چون عالوه بر 
کوچک نشان دادن فضای خانه، 
خیلی زود تکراری می شود و به 

قول قدیمی ها دل را می زند. 
نقاش��ی س��اختمان با توجه 
ب��ه جن��س رنگی ک��ه انتخاب 
کرده اید با دس��تمزد حدودا از 
متری 10هزار تومان تا 80 هزار 
تومان هزینه بر است، همچنین 
کاغذ دیواری ها در انواع طرح ها 
و جنس های متفاوت از هر رول 
همراه با نصب 55 هزار تومان تا 
200 هزار تومان در بازار موجود 

است. 
در نهایت به س��راغ کف خانه 
می رویم که با انواع کف پوش ها 
در  موج��ود  س��رامیک های  و 
بازار قاب��ل تغییر اس��ت. برای 
این منظور ابت��دا کفپوش های 
لمینیت��ی از مزای��ای زی��ادی 
بهره من��د هس��تند. لمینیت ها 
کفپوش هایی هستند که جنس 
آنه��ا از الی��اف چوب فش��رده 
)HDF(  اس��ت. ب��رای نصب 
لمینیت ها از چس��ب اس��تفاده 
نمی کنن��د، بلک��ه این ن��وع از 
کفپوش ها هن��گام نصب در هم 
قفل می ش��وند، که از مهم ترین 
مزی��ت ای��ن ن��وع کفپوش ها 
جمع آوری آنها و جابه جایی به 
منزل جدید اس��ت، همچنین 
لمینیت ه��ا ب��ه آب حس��اس 
نیس��تند و به راحت��ی قابلیت 
شست وش��و دارن��د. لمینیت ها 
مزای��ای دیگ��ری نی��ز دارند از 
جمل��ه آنکه نس��بت به خراش 
و شکس��تگی و ترک برداش��تن 
مقاومن��د ضم��ن آنک��ه عایق 
صدا  ، گرما و سرما نیز محسوب 
دیگ��ر  ن��وع  ام��ا  می ش��وند، 
کفپوش ها از جنس پی وی سی 
اس��ت. این نوع کفپوش بیشتر 

تج��اری  و  اداری  مراک��ز  در 
مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد 
و به وس��یله چس��ب روی کف 
فضای مورد نظر نصب می شود. 
قیم��ت کفپوش ه��ا کمت��ر از 
لمینیت هاست، اما هزینه نصب 
آن باالت��ر از لمینی��ت ب��رآورد 
می ش��ود و ب��ه همی��ن دلیل، 
قیم��ت تمام ش��ده آن تقریبا با 

لمینیت برابر است. 
کفپوش ه��ا  ان��واع  قیم��ت 
براس��اس اینکه س��اخت کدام 
یکدیگ��ر  ب��ا  باش��د،  کش��ور 
متفاوت اس��ت. به عنوان مثال 
کره ای  کفپوش ه��ای  قیم��ت 
پلیم��ر ترموپالس��تیک ب��رای 
هر مترمرب��ع از 11 هزار تومان 
شروع می ش��ود، اما قیمت نوع 
آلمانی ی��ا بلژیکی آن برای هر 
مت��ر مربع   از 18 ه��زار تومان 
آغاز می شود. در مجموع قیمت 
پارک��ت و کفپوش ه��ا با فوم و 
نصب از مت��ری 33هزار تومان 
تا 60 هزار تومان متفاوت است. 
با این حال هنوز هم بسیاری 
ترجی��ح می دهند کف  اف��راد 
خانه  های خود را سرامیک کنند 
و از درخش��ش آن لذت ببرند. 
هرچند نگهداری س��رامیک به 
لحاظ بهداشتی دشوار و تلفات 
آن از نظر ش��کنندگی در برابر 
وزن و اش��یا و حتی رفت و آمد 
افراد زیاد اس��ت، ام��ا کماکان 
طرف��داران خود را دارد. قیمت 
س��رامیک های ایرانی از متری 
10 ه��زار توم��ان ت��ا 50 هزار 
تومان متفاوت است، همچنین 
سرامیک خارجی حدود متری 

150هزار تومان هزینه دارد. 
در ص��ورت تمایل همچنین 
می توانی��د آیف��ون تصوی��ری 
جایگزین کنی��د که قیمت آن 
در بازار بین 350هزار تومان تا 
یک میلیون تومان در انواع سیاه 
و س��فید و رنگی، ب��رای تعداد 
مختلف  متف��اوت  واحده��ای 

است. 
در نهایت باید عنوان ش��ود 
هزین��ه ای که ب��رای تعمیرات 
نظ��ر  در  خان��ه  نوس��ازی  و 
گرفته ای��د ب��ه بهتری��ن نحو و 
در قس��مت هایی که نیاز است 
به کار گرفته ش��ود در غیر این 
صورت تغییرات نه تنها فضای 
خانه ش��ما را زیباتر نمی کند، 
بلکه ممکن است تناقضات در 
انتخاب رنگ و طرح ها آرامش 

خانه را به هم بزند. 

گرفتن تخفیف بدون چانه زنی

می توان گفت تخفیف گرفتن جزو فرهنگ ما شده است. 
همه ما این موضوع را تجربه کرده ایم و طبیعتا گاهی موفق 
ش��ده ایم و گاهی هم ناکام مانده ایم. ام��روز می خواهیم از 
زاویه دیگری به این مقوله نگاه کنیم. قصد ما در این نوشتار، 
تخفیف هایی نیست که در زمان خرید از بازار از آن استفاده 
می کنیم بلکه تخفیف هایی است که به نوعی در قبال خدمت 

یا ارائه سرویس خاصی می توان از طرف مقابل گرفت. 
شاید قدرت چانه زنی بسیاری از ما باال باشد و به قول معروف 
بتوانیم با چانه زدن، کمی از مبلغ مورد نظر بکاهیم، اما این 
قدرت در برخی موارد جوابگو نیست و ارائه دهنده خدمت، 
پس از شنیدن فلس��فه بافی های ما باز هم پول موردنظر را 

به طور کامل طلب می کند. 
حال بیایید با موشکافی موضوع، راهکار گرفتن تخفیف را 
در این موارد بررسی کنیم. فرض کنید یک معمار برای تعمیر 
قسمت های مختلف خانه با شما قراردادی را امضا می کند. 
در این قرارداد شما متعهد می شوید در قبال مثال دیوارکشی 
قسمتی از خانه دو میلیون به او بپردازید، اما بعد از شروع کار 
متوجه می شوید جای یک پنجره در میان دیوار خالی است. 
برای پر کردن این خأل از معمار می خواهید خودش ساخت 
پنجره را به آهنگر سفارش دهد و در نهایت آن را نصب کند. 

اینجا باید دقت کنید که نصب پنجره، خدمتی است که در 
قرارداد ذکر نشده و الزم است مبلغ آن را جدا حساب کنید. 
حال فرض می گیریم که معمار 230هزارتومان برای پنجره 
مورد نظر از شما طلب می کند، اما ش��ما قصد دارید که پول 
پرداختی تان از 200هزار تومان بیش��تر نباشد. به نظر شما 

چگونه می توان بدون چانه زنی، به هدف خود رسید؟ 
گرفتن تخفیف در این موارد، کامال به حال و هوای معمار 
بستگی دارد. به عبارتی شما باید پرداخت دستمزد را با حال 
روانی و روحی وی هماهنگ کنید و در یک فرصت مناسب، 

نقشه خود را به اجرا بگذارید. 
اکنون ش��ما جمعا دومیلیون و 230هزارتومان به معمار 
بدهکارید. چگونگی پرداخت ای��ن مبلغ، تعیین کننده نوع 
احساس او نسبت به شماست. این خیلی مهم است که تا قبل 
از درخواس��ت وی و در ابتدای کار، مقداری از دستمزد را به 
او بپردازید؛ مثال 500هزار توم��ان. در این مرحله در ذهن او 

تصویر یک آدم خوش حساب از شما نقش می بندد. 
تا قبل از رسیدن کار به نیمه های آن 500هزار  تومان دیگر 
به او بدهید و وانمود کنید که از کار او بسیار راضی هستید. حاال 
وقت اجرای قسمت پایانی نقشه است. یک روز مانده به پایان 
کار، مبلغ باقیمانده یعنی یک میلیون و 200هزار تومان را به 

او بپردازید و تشکر و قدردانی را مرتب تکرار کنید. 
در این هنگام وقتی معمار گرامی با این مقدار پول مواجه 
می ش��ود، ناخودآگاه قدرت اعتراض کردن از او سلب شده و 

تقریبا تا 95درصد موارد رضایت خود را اعالم می کند. 
این یک ترفند ساده اس��ت که در آن از رموز روان شناسی 
استفاده می شود. ذات انسان به گونه ای است که وقتی به نیاز 
او با یک جواب بزرگ پاس��خ داده شود، دیگر کمتر به دنبال 
پاسخ های کوچک تر می گردد. به عبارتی در ضمیر ناخودآگاه 
این معمار، این گونه تداعی می ش��ود که شما حق او را تمام 
و کمال پرداخت کرده اید و حتی ش��اید بیشتر از آنچه فکر 
می کرده، پول گرفته است! این در حالی است که شما 30هزار 

تومان از او تخفیف گرفته اید. 
همین تخفیف های کوچک و صرفه جویی های پیش پاافتاده 
است که ثروت شما را حفظ می کند و س��د راهی برای هدر 
رفتن آن می شود. می توانید این شیوه را در اندازه های بزرگ تر 

و قالب های دیگر امتحان کنید. 

وام جعاله چیست و چگونه پرداخت 
می شود؟ 

جعاله، عقدی است که به موجب آن جاعل یا کارفرما درمقابل 
انجام عمل معین )طبق قرارداد( توسط عامل، ملزم به ادای 
مبلغ یا اجرت معلوم می شود. به طرفی که عمل یا کار را انجام 
می دهد »عامل« یا پیمانکار می گویند. همچنین عقد جعاله از 
جمله تسهیالت میان مدت و بلندمدت اعتباری است که برای 
گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی، صنعت و معدن، 
کشاورزی و مسکن به مشتریان اعطا می شود و موضوع آن باید 

در طول مدت قرارداد به اتمام برسد. 
شرایط و مقررات اعطای تسهیالت 

سقف تسهیالت اعطایی معادل 80 درصد هزینه برآورد 
ش��ده و حداکثر تا سقف مجاز تعیین ش��ده )حسب مورد( 
است. 20 درصد هزینه های برآورد شده برای انجام کار توسط 
متقاضی تامین و نرخ سود تسهیالت جعاله با توجه به بخش 

فعالیت متقاضی تعیین می شود. 
همچنین نرخ جریمه تاخیر براساس بخشنامه های صادره 
)معادل نرخ سود تس��هیالت اعطایی به اضافه شش درصد( 
تعیین خواهد ش��د. در نظر داشته باش��ید که مدت انجام و 
تسویه مطالبات ناشی از جعاله )به استثنای طرح های تولیدی، 

خدماتی و تعمیر مسکن(، حداکثر دو سال است. 
توضیح اینکه تسهیالت جعاله در رابطه با انجام کارهایی 
است که تحقق آن نیاز به تامین منابع مالی توسط بانک داشته 

و در بخش های مختلف به شرح زیر قابلیت استفاده دارد. 
جعاله تعمیر مسکن

این بخش از تسهیالت برای انجام اموری مانند احداث بنا 
)نصب اسکلت های فلزی یا بتونی( نصب و احداث تاسیسات 
)آب و برق، تلفن، گاز، گرمایش، س��رمایش، رنگ و نقاشی، 
چاه و فاضالب( و تمامی کارهای مربوط به تعمیر و نگهداری 
ساختمان پرداخت می شود. پش��توانه این نوع تسهیالت تا 
سقف 10 میلیون ریال، سفته معتبر و مورد قبول بانک با مدت 
بازپرداخت 36 ماهه، از 10 میلیون ریال تا 14 میلیون ریال در 
قبال اخذ وثیقه ملکی ارزنده، بالمعارض و سهل البیع با مدت 

بازپرداخت حداکثر 60 ماهه است. 
بانک مسکن همچنین به منظور تعمیر یا تکمیل واحدهای 
مسکونی اقدام به پرداخت تسهیالت جعاله برای موارد زیر 

می کند: 
جعاله تعمیر: حفر یا ترمیم چاه، سرویس حمام و آشپزخانه و 
دستشویی، ترمیم یا آسفالت پشت بام، کاشی کاری، جابه جایی 
درها و پنجره ها، لوله کشی و سیستم گرمایش و سرمایش، 
تعمیرات جزیی داخل س��اختمان، رنگ و نقاش��ی، خرید 
انشعاب آب و برق، لوله کش��ی آب و گاز و ترمیم سیم کشی 

معیوب ساختمان. 
جعاله تکمیل: حیاط س��ازی، نرده کش��ی، کاشی کاری، 
موزایی��ک کاری، لوله کش��ی گاز و آب و نصب تاسیس��ات 
س��رمایش و گرمایش. کابینت گذاری، تکمی��ل زیرزمین، 
حفرچاه، نصب موکت، پارکت س��رامیک و تغییرات داخلی 

ساختمان. 

شرایط تسهیالت جعاله با سپرده
س��قف تس��هیالت اعطایی با س��پرده از محل حساب 
صندوق پس انداز مس��کن، صندوق پس ان��داز جوانان یا 
صندوق پس انداز س��اخت مس��کن تا 50 میلیون ریال و 
حداکثر مدت بازپرداخت شش سال، نرخ سود 14درصد 
است. س��قف تس��هیالت 50میلیون ریال، حداقل مدت 
انتظار شش ماه، ضرایب برابری شش ماه، حداکثر ضریب 
برابری5/7 و حداکثر مدت بازپرداخت ش��ش سال است. 
در صورت سپری کردن بیش از دو دوره انتظار )یک سال( 
تسهیالت گیرنده از تخفیف سود یک درصدی تسهیالت با 
سپرده بهره  مند می شود. همچنین تسهیالت گیرنده یک 
ماه بعد از انعقاد قرارداد جعاله ملزم به پرداخت نخستین 

قسط خواهد بود. 
انـواع وثـایق قابل قــبول

وثیقه در قبال س��فته، 120 درصد مجموع اصل و سود 
و ضمانت دریافتی نیز شامل ضمانت یک یا دو نفر ضامن 
معتبر و مورد تایید شعبه اس��ت. در قبال تنظیم قرارداد 
داخلی صرفا روی پالک های م��ورد ترهین بانک )از بابت 
تسهیالت فروش اقساطی خرید یا فروش اقساطی ناشی از 
مشارکت( مورد قبول است. میزان وثیقه دریافتی هم به 

میزان مجموع اصل و سود تسهیالت بستگی دارد. 
در قبال س��پرده س��رمایه گذاری بلندمدت یا س��پرده 
کوتاه مدت ویژه، میزان وثیقه دریافتی 110 درصد مجموع 
اصل و سود و در قبال ترهین شش دانگ وثیقه غیر منقول 
یا مازاد آن، میزان وثیق��ه دریافتی به میزان مجموع اصل 

و سود بستگی دارد. 
پرداخت تس��هیالت ت��ا س��قف 50 میلیون ری��ال به 
کارکن��ان دولت، ب��ا تنظیم ق��رارداد داخل��ی و ضمانت 
یک نفر کارمن��د دولت و اخذ گواهی درآم��د و تعهدنامه 
س��ازمان متبوعه کارمند مبنی بر کس��ر اقساط ازحقوق 
تسهیالت گیرنده در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط 
توسط تسهیالت گیرنده روی واحدهایی که در رهن بانک 

قرار ندارند، انجام می شود. 
پرد اخت تسهیالت مجدد 

پرداخت تس��هیالت مج��دد جعال��ه با س��پرده بدون 
محدودیت زمانی و با واریز مانده بدهی جعاله قبلی بالمانع 
اس��ت. پردا خت تس��هیالت جعاله ب��ه متقاضیانی که از 
تسهیالت جعاله تعمیر سایر بانک ها استفاده کرده اند، در 
صورت تسویه تسهیالت دریافتی طبق ضوابط و مقررات، 
بالمانع اس��ت. پرداخت مابه التفاوت تس��هیالت جعاله با 
س��پرده به آن دس��ته از متقاضیانی که قبال از تسهیالت 
جعاله س��ایر بانک ه��ا روی پالک مورد معرفی اس��تفاده 

کرده اند، بالمانع می باشد. 
نکته: م��واردی که ب��رای پرداخت مجدد تس��هیالت 
جعاله، الزام به تس��ویه مانده بدهی جعاله دریافتی قبلی 
شده است، مربوط به جعاله دریافتی تا سقف مقرر در زمان 
درخواست بوده و درصورت افزایش سقف تسهیالت جعاله 
و درخواست متقاضی جهت دریافت مابه التفاوت، تسویه 

مانده بدهی جعاله دریافتی قبلی الزامی نیست. 

تسهیالت صرفه

خانواده
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شکوفه میرزایی

خانه

هزینه های تعمیرات برقی تهمینه سهرابی

نکاتی که باید رعایت شود
تعمیرات خانه ش��اید از س��اخت کام��ل یک منزل 
مسکونی س��خت تر باش��د. به این دلیل که برپا کردن 
یک س��اختمان، ب��دون حضور وس��ایل زندگی صورت 
می گی��رد، اما این موض��وع در م��ورد تعمیرات صدق 
نمی کند و این اسباب، معموال تا پایان کار به گوشه ای 

منتقل می شود. 
بر همین اس��اس الزم است نکاتی را برای جلوگیری 
از شکس��تن یا خراب شدن اس��باب منزل رعایت کرد. 
ش��اید فکر کنی��د این مس��ائل بس��یار پیش پا افتاده و 
س��طحی است، اما همین سادگی باعث فراموش کردن 
به کار بردن این اصول خواهد شد و در این راستا حتی 

شکستن یک لیوان هم یعنی ضرر. 
بس��ته به نوع کار تعمیراتی ش��ما تدبی��ر الزم اتخاذ 
می ش��ود. مهم ترین نکته این اس��ت که به اندازه متراژ 
کف مح��ل مورد نظ��ر، نایلون تهیه و آن را سرتاس��ر 
زمی��ن پهن کنید. ای��ن عمل در پایان کار، بس��یار به 
س��ود ش��ما خواهد بود، زیرا الزم نیست که پولی برای 
نظافت نهایی پرداخ��ت کنید. البته این عمل هنگامی 
شدنی اس��ت که محل تعمیر شما کف منزل نباشد. تا 
حد امکان  وسایل خانه را از محل دور کنید و روی آنها 
را نیز به طور کامل با نایلون بپوش��انید. برای پوشاندن 
پرده ها، مبلمان، تلویزی��ون، ویترین و میز ناهارخوری 
هم می توانید از پارچه یا روزنامه اس��تفاده کنید. دقت 
داش��ته باش��ید که کوچک ترین درز، محلی برای نفوذ 

گرد و خاک خواهد شد. 
اگر می خواهید س��قف ی��ا دیوارهای خان��ه را رنگ 
بزنید، تمام وس��ایل منزل را در مرکز خانه جمع کنید 
و س��پس روی آن را بپوش��انید، اما در این روش سعی 
کنید طوری وس��ایل تنظیم شود که مزاحمتی در کار 
نق��اش ایجاد نکند. البته بهتر اس��ت زیر نایلون، پتو یا 
اب��ر نرم قرار دهید تا در صورت افتادن ابزار نقاش روی 
آنها صدمه نبینند. در پایان مدنظر داش��ته باش��ید که 
وس��ایل شکستنی، قبل از ش��روع کار در داخل کارتن 
قرار گرفته و حتی االمکان به جای دیگری مثل انباری 
یا زیرزمین انتقال یابد؛ ضمنا گذاشتن روزنامه یا پارچه 

بین وسایل شکستنی فراموش نشود. 

گزارش »فرصت امروز« از هزینه های بازسازی و تعمیرات خانه

بازسازی خانه، پاک سازی جیب



11 مدیریت سرمایه گذاری

صنع��ت  ی��ک  چرمس��ازی 
تبدیلی است که به واسطه  این 
صنعت، ضایعات کش��تارگاه ها 
تبدی��ل ب��ه کاالی ب��ا ارزش 
می ش��ود و با ورود کارشناسان 
به این عرصه، از حالت س��نتی 
وارد مرحله  صنعتی شده است. 
ایران یکی از کشورهایی است 
ک��ه از دیر ب��از در این صنعت 
فعالی���ت های چش����مگیری 
داش��ته اس��ت، اما متاس��فانه 
ب��ا بررس��ی این س��یر متوجه 
نزول ای��ن صنعت در دهه های 
به گون��ه ای  اخی��ر می ش��ویم 
که به نظر س��رمایه گذاری در 
ای��ن صنعت چندان مناس��ب 
نمی نمای��د، از ای��ن رو ب��رای 
فرصت ها  ضعف ه��ا،  بررس��ی 
و تهدیده��ای س��رمایه گذاری 
در این صنعت به س��راغ نایب 
رییس کنفدراس��یون صادرات 
ای��ران و نایب ریی��س اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
ساالمبور و چرم ایران رفته ایم. 
و  تولیدکنن��دگان  »اتحادی��ه 
صادرکنندگان ساالمبور و چرم 
ایران« نخس��تین تشکل ملی 
ثبت ش��ده در ات��اق بازرگانی 
ایران در  س��ال 1353 است که 
از صادرکنندگان س��االمبور تا 
چرم س��ازان، عضو این اتحادیه 
هس��تند. گ��زارش پی��ش رو، 
صحبت ه��ای محم��د الهوتی 
در خصوص وضعی��ت کنونی، 
مش��کالت و فرصت ه��ای این 
صنعت با »فرصت امروز« است. 

شرایط کش�ور از گذشته تا 
به ام�روز در خص�وص این 

صنعت چگونه بوده است؟ 
متاس��فانه ای��ن صنع��ت در 
س��ه دهه اخیر مدام نسبت به 
گذش��ته رو به افول بوده است 
که از مهم ترین دالیل این افت 
می توان به دو مورد اشاره کرد: 
اول اینکه مزیت نس��بی کشور 
ما در چرم سبک است، در واقع 
ما 5/5 درصد چرم سبک دنیا 
را در اختی��ار داری��م که حجم 
مناسبی است اما حمایت الزم 
در این خصوص صورت نگرفته 
اس��ت  و اما دلیل دوم اینکه در 
خصوص چ��رم س��نگین تنها 
نیم درص��د کل پوس��ت جهان 
را در اختی��ار داریم، در مقابل 
زیرس��اخت ها و سرمایه گذاری 
تولی��د چرم در ای��ن خصوص 
ب��ه خوبی انج��ام ش��ده، ولی 
واحده��ا با کمبود م��واد اولیه 
مواج��ه هس��تند، در واق��ع ما 
آنج��ا که مزیت در م��واد اولیه 
نکرده ایم  سرمایه گذاری  داریم 
و برعکس آنجای��ی که کمبود 
داریم، سرمایه گذاری می کنیم. 
ب��ه  موض��وع  ای��ن  البت��ه 
اس��تراتژی صنع��ت چ��رم در 
دهه ۴۰ بازمی گ��ردد که قبل 
از انقالب ب��ه علت امکان ورود 
پوست خام به کش��ور و اینکه 
توجهی به ذبح ش��رعی وجود 
نداش��ت کارخانه ه��ای بزرگی 
در خص��وص چ��رم س��نگین 
احداث شدند و زیرساخت های 

ق��وی از هم��ان زم��ان در این 
خصوص ش��کل گرفت، مانند 
کارخانجات کف��ش ملی و بال 
و... که تحولی را در این صنعت 
ایجاد کردند. بنابراین در چرم 
س��نگین با وجود اینکه از نظر 
مواد اولیه مزیت نداشتیم ولی 
به دلیل امکان واردات پوس��ت 
و برنامه ریزی درست توانستیم 
فعالیت ه��ای چش��مگیری در 
باش��یم  داش��ته  این خصوص 
که متعاقب آن این اس��تراتژی 
در صنع��ت چ��رم س��بک در 
اواس��ط دهه 5۰ کلی��د خورد 
ولی پ��س از انقالب ورود چرم 
سنگین ممنوع ش��د و بیشتر 
ش��دند  مصادره  واحده��ا  این 
همچنین واحدهای چرمسازی 
س��بک که در ح��ال راه اندازی 
ی��ا س��اخت بودن��د متوقف یا 
واگذار ش��دند ک��ه از آن زمان 
تاکن��ون صنعت چرم کش��ور 
باوجود پتانس��یل باال در تولید 
ارزش  ب��ا  محص��والت چرمی 
افزوده ب��اال، ایجاد اش��تغال و 
به دلیل عدم استراتژی  ارزآوری 
مش��خص و عدم حمایت از این 
صنعت طی س��الیان گذش��ته 
نتوانسته جایگاه واقعی خود را 

پیدا کند. 

تع�داد واحده�ای تولیدی 
ارزیاب�ی  چگون�ه  ام�روز 

می شود؟ 
قطب تولید چرم سنگین در 
کشور اس��تان آذربایجان غربی 
است  که از مجموع حدود 3۶۰ 
واحد تولیدی چرم در گذشته 
ام��روز  نزدیک ب��ه 5۰ الی ۶۰ 
واح��د در چرمش��هر تبریز در 
حال فعالیت هستند. همچنین 
در چرمش��هر ورامی��ن نیز که 
بیش��تر برای ایج��اد واحدهای 
چرم س��بک ایجاد ش��ده بود، 
هدفگ��ذاری  واح��د   2۰۰ از 
ش��ده، 12۰ واح��د موافق��ت 
اصول��ی دریاف��ت کردن��د، اما 
تع��دادی از آنها نیمه س��اخته 
رها ش��ده و تع��دادی موفق به 
اخذ پروانه بهره برداری ش��دند 
و در حال حاضر تنها حدود ۶۰ 
واحد در حال فعالیت هس��تند 
ک��ه از ای��ن تعداد ح��دود 15 
تا2۰ واحد در چرم س��نگین و 
س��بک و ح��دود ۴۰ واحد در 
تولید س��االمبور و وتبلو فعال 
هستند و مابقی واحد ها تعطیل 
ش��ده اند. یعن��ی عم��ال فقط 

ح��دود نیم��ی از کارخانجات 
ک��ه به تولی��د رس��یدند فعال 
هستند البته در برخی مناطق 
دیگ��ر مانند مش��هد، اصفهان، 
ه��م  و...  لرس��تان  هم��دان، 
واحد هایی به صورت جس��ته و 
گریخته فعالی��ت می کنند، اما 
در مجموع مرکز این صنعت در 
تبریز و چرمشهر ورامین است. 
این  دس�تگاه های  وضعیت 

صنعت چگونه است؟ 
در خصوص وضعیت دستگاه ها 
قابل توجه است که ما امکانات 
کافی و الزم )حداقل در پوست 
سبک( جهت تبدیل به چرم را 
نداریم؛ از نخس��تین ملزومات 
دس��تگاه های  پروس��ه  ای��ن 
موردنی��از اس��ت ک��ه ام��روز 
دستگاه های واحدهای تولیدی 
م��ا مربوط به دهه5۰ اس��ت و 
به دلی��ل گران��ی دس��تگاه ها و 
عدم حمایت مس��ئوالن از این 
صنعت، طی س��ه دهه گذشته 
ام��کان خریداری و س��فارش 
نیامده  به وج��ود  واحدها  برای 

است. 

و  تولی�د، مص�رف  می�زان 
صادرات در این بخش چقدر 

است؟ 
سبک  پوس��ت  اس��تحصال 
س��االنه چیزی ح��دود 2۰ تا 
25 میلی��ون جل��د )بس��ته به 
وضعی��ت تقاضا برای گوش��ت 
در کش��ور( اس��ت ک��ه از این 
می��زان چیزی ح��دود ۴ تا 5 
میلیون جلد پوست بزی است 
که پوس��ت بزی از اول انقالب 
جهت حمایت از تولید داخل و 
پیش��گیری از  کمبود مواد اولیه 
تح��ت ه��ر عن��وان صادراتش 
ممنوع است، در واقع نه پوست 
بزی، نه س��االمبور ب��زی و نه 

وتبلوی بزی 35 س��ال اس��ت 
که مجوز ص��ادرات ندارد مگر 
به صورت کراست یا چرم )تمام 
شده( باشد. از 2۰ میلیون جلد 
باقیمانده ح��دود 1۰درصد که 
می شود 2 میلیون جلد، مصرف 
داخلی دارد و در صورت تمایل 
به ص��ادرات محصوالت چرمی 
18 میلی��ون جل��د ه��م مازاد 

مصرف داخل است. 

با شرایطی که عنوان کردید 
بالق�وه در  س�رمایه گذاران 
ای�ن صنع�ت چگون�ه باید 

عمل کنند؟ 
ی��ادآوری می کنم که مزیت 
کش��ور م��ا در خص��وص چرم 
سبک است که اگر سرمایه گذار 
تصمیم به ش��روع داشته باشد 
باید به این مهم توجه کند، اما 
به دلیل اینکه پروانه تاس��یس 
بی��ش از حد نیاز صادر ش��ده 
و در واق��ع ب��ازار ای��ن صنعت 
ب��ه اش��باع رس��یده و نزدیک 
15سال است که هیچ مجوزی 
از س��وی »مدیریت نساجی و 
پوش��اک وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت« ب��رای تاس��یس، 
ص��ادر نمی ش��ود، راه ورود به 
این صنعت مش��ارکت با سایر 
واحده��ای فعال یا مس��کوت 

است. 
به عالوه با توجه به تقاضای 
کم بازار داخلی سرمایه گذاران 
در ای��ن صنعت اگ��ر بخواهند 
روی  بای��د  کنن��د  پیش��رفت 
مبحث صادرات تمرکز کنند و 
نگاه صادراتی در خصوص چرم 

سبک داشته باشند. 

چ�ه مق�دار س�رمایه برای 
ورود به این بازار نیاز است؟ 
امروز اگر کسی بخواهد یک 
روزی  برای  واحد چرم س��ازی 
حدودا 2 ه��زار جلد راه اندازی 
کن��د و از صفر ت��ا صد مراحل 
تولی��د چرم فینی��ش را انجام 
ده��د مبل��غ 2 میلی��ون یورو 
برای راه اندازی خط تولید نیاز 
دارد. این مبلغ به عالوه هزینه 
خری��د زمین و احداث تولیدی 
و وس��ایل جانب��ی و س��رمایه 
موجب می ش��ود  گ��ردش  در 
این کار نیاز به س��رمایه بسیار 
زی��ادی داش��ته باش��د که به 
نظر م��ن با توجه ای��ن میزان 
س��رمایه گذاری، س��ختی کار 
مش��کالت تولی��د و صنعت در 

کش��ور و... توجی��ه اقتص��ادی 
ن��دارد و تنه��ا راه برون رفت از 
این ش��رایط تس��هیل و جذب 
س��رمایه گذاری خارجی است، 
چرا که س��رمایه گذار خارجی 
هم این مبلغ کالن را در دست 
دارد و هم دانش کافی و سلیقه 
بازار خارجی را می داند. مضاف 
بر اینکه فقط خط تولید جوابگو 
نیس��ت، ما نیاز ب��ه طرح های 
جدید متناس��ب با مدروز دنیا 
و تقاضا داریم.  ما باید براساس 
س��فارش تولید کنیم که بتوان 
بازارهای خارجی را در دس��ت 
گرفت. می توان گفت تا زمانی 
که بحث مشارکت خارجی در 
این صنع��ت اتفاق نیفتد ما در 
همی��ن ش��رایط خواهیم ماند 
و تنها راه رس��یدن س��ریع به 
این هدف تبدیل ش��هرک های 
مناطق  ب��ه  تخصصی  صنعتی 

ویژه اقتصادی است. 

عمده ترین کشور صادرکننده 
ای�ن محص�والت ب�ه ایران 
کدام کش�ور و مقصد اولیه 
داخلی  محصوالت  صادرات 

کجاست؟ 
ک��ه  کش��ورهای عم��ده ای 
خری��دار محصوالت ما باش��ند 
هند  پاکس��تان،  ایتالیا، چین، 
و ترکیه هس��تند که مهم ترین 
خری��داران س��االمبور و وتبلو 

ایران هستند. 
به ع��الوه رقبای اصلی ما در 
بازاره��ای خارج��ی در صورت 
تمایل به ورود، همین کشورها 

هستند. 

داخلی  خری�داران  تعام�ل 
تولید کننده  ب�ا واحده�ای 

چگونه است؟ 
از کشتارگا ه ها  خرید پوست 
یا جمع آوری پوس��ت در سطح 
شهر ها توس��ط واسطه ها انجام 
و به واحدهای تولیدی فروخته 
را  آنها  تولید کننده ها  می شود، 
به ص��ورت چ��رم درمی آورند و 
به تجار یا فروشگاه ها می دهند 
و فروش��گاه ها براس��اس نیاز و 
س��لیقه مش��تری انواع کیف و 
کفش و البسه را تولید کرده و 

وارد بازار می کنند. 

حمای�ت دولت از این بخش 
چگونه بوده است؟ 

متاس��فانه توج��ه و حمایت 
الزم از ای��ن صنع��ت به رغ��م 
پتانس��یل های باالیی که دارد 
صورت نگرفته است. همچنین 
ع��وارض 5 و1۰ درص��دی که 
در س��ال 91 وضع شد چیزی 
حدود 3۰ میلیارد تومان به این 
صنعت آسیب رساند که موجب 
صادرات  3۰درص��دی  کاهش 
شد، پیشنهاد مشخص ما جهت 
برون رف��ت از ش��رایط کنونی 
ایجاد مس��ئول مستقل صنعت 
چ��رم در وزارتخان��ه و تبدیل 
به  ش��هرک صنعتی چرمشهر 
منطق��ه ویژه اقتصادی اس��ت 
که جذب سرمایه گذار خارجی 
نزدیک ترین مسیر برای دست 
یافتن به ش��رایط بهتر در این 

صنعت است.

بررسی سرمایه گذاری در صنعت چرمسازی ایران

مشارکتدرسرمایهگذاری
راهبرونرفتازبحرانصنعتچرم

دعوت از سرمایه گذاران در اجرای 
پروژه های عمران شهری اهواز

 شهردار اهواز در نخستین جلسه عالی سرمایه گذاری 
کالنشهر اهواز بر حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی 

در اجرای پروژه های عمران شهری تاکید کرد. 
 س��یدخلف موس��وی در ای��ن جلس��ه، با اش��اره به 
برون س��پاری مجموع��ه کش��تارگاه دام اه��واز، اظهار 
ک��رد: هدف ش��هرداری، پس از تکمیل پروژه س��اخت 
کش��تارگاه اهواز، برون س��پاری آن به س��رمایه گذاران 

بخش خصوصی است. 
 وی توضیح داد: پس از برون س��پاری کش��تارگاه به 
جای آنکه ش��هرداری متصدی امور باشد، سرمایه گذار 
مجموعه را تحویل گرفته و برای شهرداری درآمدزایی 

خواهد کرد. 
شهردار اهواز ادامه داد: مدت زمان قرارداد مشارکت 
س��رمایه گذاران در کش��تارگاه، نباید بیش از 1۰ سال 
باش��د چرا ک��ه پس از 1۰ س��ال، دس��تگاه های مورد 

استفاده در اجرای پروژه ها مستهلک می شود. 
موس��وی اظهار کرد: همچنین در قرارداد مش��ارکت 
سرمایه گذاری باید  بندی قرار گیرد مبنی بر اینکه اگر 
س��رمایه گذار نتواند کار را به درس��تی انجام دهد یا در 
جریان اج��رای کار اتفاقی رخ دهد، قرارداد به ش��کل 

یک طرفه فسخ شود. 
وی همچنین به عملیات آسفالت اشاره کرد و گفت: 
عملیات اجرایی آسفالت معابر کالنشهر اهواز، به روش 
مشارکتی از طریق روزنامه های کثیراالنتشار برای همه 

سرمایه گذاران ارائه شد. 
 شهردار اهواز با اشاره به ارزیابی فنی سرمایه گذاران 
توس��ط کمیته فنی و کمیسیون مربوط، افزود: پس از 
طی مراحل، سه شرکت واجد شرایط انتخاب شدند که 
یکی از این ش��رکت ها برنده 7 هزار و ۴2 تن آس��فالت 

برای سطح معابر کالنشهر اهواز شده است. 
 موس��وی با بیان اینکه این حرکت، تحولی بزرگ در 
جهت اجرای نهضت آس��فالت است، عنوان کرد: در ۶ 
ماه نخس��ت امسال، س��رمایه گذاری در زمینه عملیات 
آس��فالت توس��ط همکاران ما در ش��هرداری جذب و 

اجرایی شد. 
همچنی��ن در ای��ن جلس��ه محمد صف��ری، معاون 
مشارکت های اقتصادی و سرمایه گذاری های شهرداری 
اهواز، با اش��اره به طرح ایجاد رس��توران هوایی اظهار 
کرد: پیشنهادهایی برای ایجاد رستوران هوایی از جانب 
چند سرمایه گذار ارائه ش��ده است که پس از اصالح و 
تکمیل اس��ناد، مزایده این طرح مجددا برای 5 شرکت 

به فراخوان گذاشته می شود. 
صفری با بیان اینکه این رس��توران با استفاده از بدنه 
هواپیما های از رده خارج ایجاد خواهد ش��د، ادامه داد: 
کس��انی می توانن��د در این فراخوان ش��رکت کنند که 

دارای موافقت نامه از سوی شرکت های هوایی باشند. 
 معاون مشارکت های اقتصادی و سرمایه گذاری های 
ش��هرداری اهواز گفت: در این طرح، رس��توران هوایی 
ب��ا اس��تفاده از بدنه هواپیماه��ای از رده خارج در یک 
چش��م انداز باز در قسمت ساحل شرقی و قبل از پارک 

شهروند ایجاد خواهد شد.

نیاز هزار میلیارد تومانی پروژه های 
شرکت آب منطقه ای کردستان

مدیر عامل ش��رکت آب منطقه ای کردس��تان گفت: 
برای تکمیل و بهره برداری از سدها و شبکه های پایاب 
در استان کردستان اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان 
مورد نیاز اس��ت.  اقبال ش��اه نظری در جریان بازدید 
از رون��د اج��رای چندین پروژه ش��رکت آب منطقه ای 
کردستان در س��نندج بیان کرد: بهره برداری و تکمیل 
پروژه های ش��رکت آب منطقه ای کردستان به ویژه در 
دو بخش سدها و شبکه های پایاب نیازمند اعتبار هزار 

میلیارد تومانی است. 
وی با اش��اره ب��ه وضعیت پروژه های در دس��ت اجرا 
در بخش آب منطقه ای در اس��تان کردستان بیان کرد: 
در حال حاضر چندین س��د در شهرستان های مختلف 
اس��تان کردستان و از محل اعتبارات استانی و ملی در 
دس��ت اجراست و میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه ها 

متفاوت است.
 مدیرعام��ل ش��رکت آب منطق��ه ای کردس��تان با 
اش��اره به میزان بدهکاری این ش��رکت به پیمانکاران 
پروژه ه��ای مختلف در اس��تان گفت: ش��رکت تاکنون 
بابت اجرای پروژه ها و طرح های سد س��ازی و شبکه ها، 
مبلغ 52 میلی��ارد تومان به مش��اوران و پیمانکاران و 
تولیدکنندگان لوله های خط انتقال آب بدهکار اس��ت. 
وی با اش��اره به لزوم توجه بیش��تر به تامین اعتبارات 
ش��رکت آب منطقه ای کردس��تان یادآور شد: با توجه 
به اینکه فصل کاری در اس��تان محدود اس��ت و سرما 
در نیمه دوم سال مانع از پیشرفت کار می شود، انتظار 
می رود اعتبار پروژه های شرکت حتی المقدور در شش 
ماه اول س��ال ابالغ ش��ده تا زمینه برای هزینه آن در 

زمان مناسب فراهم شود. 

مزیت کشور ما در 
خصوص چرم سبک 
است، اما تقاضای 
بازار داخلی در این 
خصوص کم است 

پس سرمایه گذاران 
باید نگاه صادراتی 
در خصوص چرم 
سبک داشته باشند

اخبار

هرچه زودتر فکر اساسی کنید

کالف اول: 
مع��اون ام��ور عمرانی 
رییس  و  کش��ور  وزارت 
ش��هرداری ها  س��ازمان 
گفت��ه  دهیاری ه��ا  و 
اگ��ر نتوانی��م در صنعت 
داخل��ی  خودروس��ازی 
کاهش مصرف س��وخت را محقق کنی��م، مجبوریم به 
واردات و مشارکت با صنایع خودروسازی سایر کشورها 

روی بیاوریم. 
وی اف��زوده: قانونگ��ذار دولت را مکلف کرده اس��ت 
گام هایی برای کاهش مصرف سوخت بردارد که بر این 
اساس مذاکراتی با وزارت نفت داشته ایم و به این توافق 
رسیدیم که بتوانیم این اقدامات را برای کاهش مصرف 
س��وخت انجام دهیم، ولی ای��ن تنها در صورتی محقق 
خواهد ش��د که از س��ی ان جی و برق یا از ترکیب برق 
و بنزین به عنوان س��وخت اصلی استفاده شود. در این 
راستا از تولیدکنندگان داخلی نیز برای همکاری دعوت 

به عمل آمده است. 
حاال نوبت کارآفرینان و نوآوران است که با اختراعات 
خود، خودروس��ازان را ش��یفته خود کنند. با توجه به 
اولتیماتوم��ی که این مقام مس��ئول به خودروس��ازان 
داده، ه��ر نوآوری که منجر به کاهش مصرف س��وخت 
در موتور اتومبیل ها ش��ود، استقبال فعاالن این صنعت 
را ب��ه همراه خواهد داش��ت. در غیر  این صورت، دولت 
به واردات خودروهای کم مصرف خارجی روی می آورد. 
پس فکرتان را به کار بیندازید تا س��رمایه شما به طور 

ناگهانی افزایش یابد. 

کالف دوم: 
سرمایه گذاران در حوزه 
آب و فاض��الب ب��ه گوش 
باش��ند، چراک��ه وزیر راه 
و شهرس��ازی با تاکید بر 
تعه��د ای��ن وزارتخانه بر 
تکمیل س��اخت مس��کن 
مهر اعالم کرده در این دوره س��اخت حدود ۴۶۰ هزار 
واحد مسکونی به اتمام رسیده است که برای 2۶۰ هزار 
واحد مس��کونی به دنبال وصل کردن برق، آب و شبکه 

فاضالب هستیم. 
ب��ر ای��ن اس��اس، س��رمایه دارانی ک��ه عالقه مند به 
س��رمایه گذاری در ای��ن زمین��ه هس��تند می توانند با 
مراجع��ه به وزارت نیرو از چن��د و چون این طرح آگاه 
شوند و در زمان مناس��ب، اقدام کنند. مطمئنا اجرای 
این طرح ها پروژه بس��یار بزرگی خواهد بود که س��ود 
قابل توجهی را نیز نصیب س��رمایه گذاران خواهد کرد. 

فرصت را از دست ندهید. 
از ط��رف دیگ��ر، همین مقام مس��ئول اع��الم کرده 
خوشبختانه مجلس به موضوع بافت های فرسوده توجه 
زیادی داش��ته و درحال حاضر هم کمیس��یون عمران 
مجلس روی طرح نوس��ازی بافت های فرس��وده تمرکز 
کرده اس��ت که این امر می توان��د تضمینی برای تداوم 

سیاست نوسازی بافت های فرسوده باشد. 
وی تاکید ک��رده حتما یک��ی از برنامه های محوری 
برنامه شش��م دول��ت همین بحث نوس��ازی بافت های 

فرسوده خواهد بود. 
اگ��ر تا به حال ساخت و س��از می کردی��د و اکنون به 
خاطر رکود و مس��ائلی که در اقتصاد کالن وجود دارد، 
دس��ت نگه داشته اید، حاال وقت عمل است، زیرا توجه 
دولتمردان به ساخت و س��از، قطعا رونق این حوزه را در 
پی خواهد داش��ت. البته توجه داش��ته باشید که رکود 

بخش مسکن حداقل تا پایان سال ادامه دارد. 

سرنخ

خبر
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شکوفه میرزایی

استاندار فارس: 
آماده استقبال از سرمایه گذاران 

مکزیکی هستیم
اس��تاندار ف��ارس گفت: از حض��ور س��رمایه گذاران 

مکزیکی در فارس و شیراز استقبال خواهیم کرد. 
ب��ه گزارش ایرنا، س��یدمحمد احم��دی، در دیدار با 
س��فیر مکزیک در ایران افزود: شیراز دارای 17۰ واحد 
دانش��گاهی و دو دانشگاه بزرگ و معتبر دانشگاه شیراز 
با 7۰ س��ال قدمت و دانشگاه صنعتی است که تاکنون 

رتبه های باالی علمی را کسب کرده اند. 
وی اظهار کرد: اس��تان فارس و ش��هر شیراز باتوجه 
به توانمندی هایی که در زمینه پزش��کی دارد، هرسال 
پذی��رای تع��داد قاب��ل توجهی توریس��م س��المت از 
کشورهای مختلف خصوصا کشورهای منطقه نیز است. 
او ادامه داد: همچنین اس��تان فارس در زمینه منابع 
نفت و گاز و صنعت پتروشیمی نیز دارای ظرفیت های 
قابل توجهی است که می تواند پشتوانه ای برای توسعه 

اقتصادی این استان باشد. 
اس��تاندار ف��ارس، توانمندی ش��یراز به عنوان قطب 
الکترونیک کشور در زمینه صنایع الکترونیک را بسیار 
قابل توجه دانس��ت و گف��ت: در این حوزه نیز می توان 

زمینه همکاری با کشور مکزیک را بررسی کرد. 
احمدی، ظرفیت های تاریخی و گردش��گری فارس و 
ش��یراز از جمله تخت جمشید و پاسارگاد را نیز یادآور 
ش��د و افزود: با تکیه بر این ظرفیت ها می توان ساالنه 
پذی��رای تع��داد قابل توجهی گردش��گر و توریس��م از 

کشورهای مختلف بود. 
و  تج��اری  مب��ادالت  ک��رد  امی��دواری  اب��راز  وی 
همکاری های اقتصادی بین دو کش��ور ایران و مکزیک 

افزایش یابد. 
سفیر مکزیک در جمهوری اسالمی ایران نیز در این 
دیدار گفت: اقتصاد مکزیک با ۴۴ کشور دنیا در ارتباط 
ب��وده و از ظرفیت های فراوانی ب��رای افزایش تبادالت 
تجاری و همکاری های اقتصادی با جمهوری اس��المی 

برخوردار است. 
اولیس��یس کانچوالگوتینرز افزود: در س��ال میالدی 
جاری 17 میلیون توریس��ت از کش��ور مکزیک دیدن 
کرده ان��د. او افزود: کش��ور متبوعش آماده گس��ترش 
همکاری ها در زمینه گردش��گری با جمهوری اسالمی 

ایران است.

مدیر دفتر تجهیز مناب��ع مالی و 
مش��ارکت های غیردولتی شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: 
اج��رای 2۰ مجتمع آب روس��تایی 
با مش��ارکت بخ��ش خصوصی در 
س��طح کش��ور می توان��د در بهبود 
وضعیت این بخش موثر واقع ش��ود. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت 
نیرو، سیدحمید رضا کشفی افزود: 
واقعی شدن تعرفه ها موجب می شود 
طرح های مشارکتی آب و فاضالب و 
بخش خصوصی خودگردان شوند. 
وی اضاف��ه ک��رد: در بعضی طرح ها 
مانند تصفیه خانه های آب رش��ت، 
مهاباد و سلماس تفاوت قیمت تمام 
ش��ده و تعرفه تکلیفی بسیار اندک 
اس��ت و با اندکی افزایش تعرفه این 
طرح ها می توانند خودگردان شوند. 
مدی��ر دفتر تجهی��ز مناب��ع مالی و 
مش��ارکت های غیردولتی شرکت 

مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور با 
تاکید بر اینکه مجتمع های آب رسانی 
روس��تایی در صورت پایداری منابع 
آب مناطق توس��عه می یابد، اظهار 

داش��ت: طی روز ه��ای آینده 
مناقصه اجرای این مجتمع ها 
ب��ا پوش��ش جمعیت��ی یک 
میلی��ون و 2۰۰ ه��زار نفر در 
2 هزار روس��تای کشور انجام 
خواهد ش��د. وی با اش��اره به 
تغییر رویکرد صنع��ت آب و 
فاضالب کشور در جذب اعتبار 
بخش خصوصی گفت: س��ال 
138۶ بحث توسعه مشارکت 

به جای تجهیز منابع در بخش آب و 
فاضالب تحت پیگی��ری قرار گرفت 
ک��ه در ای��ن روش بر خ��الف روش 
تجهیز که تسهیالت اخذ شده توسط 
دولت بازپرداخت می شود، محصول 
تولید ش��ده دارای ارزش اقتصادی 

است و از محل فروش این محصول 
سود س��رمایه گذار حاصل می شود. 
کشفی اضافه کرد: این روش با ایجاد 
تاسیسات آب شیرین کن در شهر قم 

در کشور آغاز شد و هم اکنون حدود 
8۰ قرارداد BOT ب��ه ارزش ۴ هزار 
میلیارد تومان در کشور وجود دارد و 
این حجم سرمایه گذاری در نهایت از 
محل فروش محصول که همان آب یا 
پساب تولیدی است، بازگشت خواهد 

داشت. این مقام مسئول خاطرنشان 
کرد: حضور فع��ال بخش خصوصی 
نتیجه تغییر س��اختاری، حقوقی و 
قانونی در سطح کالن تصمیم گیری 
کشور اس��ت که فضا را 
برای سرمایه گذاری در 
بخ��ش آب و فاضالب 

مهیا کرده است. 
وی ی��ادآور ش��د: در 
گام اول ب��ا تضمی��ن 
خرید، س��رمایه گذار از 
فروش محص��ول خود 
اطمین��ان دارد و در 
گام بع��دی اختصاص 
ردیف تضمینی آب و پس��اب برای 
جب��ران تف��اوت تعرف��ه تکلیفی و 
قیمت تمام شده اس��ت که دولت به 
س��رمایه گذار پرداخت می کند و با 
این کار ریسک س��رمایه گذاری در 
این بخش به حداقل رس��یده است. 

به گفته کش��فی، طی چند س��ال 
گذش��ته بخش خصوص��ی تمایل 
چندانی برای حض��ور در بخش آب 
و فاضالب نداشت و دست اندرکاران 
این بخش به دنبال مجاب ساختن 
س��رمایه گذاران ب��رای حض��ور در 
طرح ها بودند اما اکنون مناقصه هایی 
در کش��ور برگ��زار می ش��ود که با 
توجه به حضور بی شمار شرکت ها، 
 برخ��ی در مرحل��ه پی��ش ارزیابی 

حذف می شوند. 
کشفی با بیان اینکه اکنون 13۰ 
ط��رح در بخ��ش آب و فاضالب به 
ارزش 7 هزار میلیارد تومان در آستانه 
مناقصه قرار دارد، افزود: صنعت آب 
و فاضالب برای س��ال آین��ده ۶۰۰ 
میلیارد تومان ردیف تضمینی خرید 
آب و پساب نیاز دارد که با این میزان 
امکان ج��ذب ۶ تا 7 ه��زار میلیارد 

تومان سرمایه گذاری وجود دارد.

اجرای 20 مجتمع آب روستایی با مشارکت بخش خصوصی



5 راه اثبات شده برای خلق ارتباط 
بلندمدت با مشتری

امروز دیگر برای دارنده هر کسب و کاری روشن است که 
روابط با مش��تری چگونه می تواند بر موفقیت کسب و کار 
تاثیر داشته باش��د، اما تنها تعداد معدودی از این مدیران 
هس��تند که نقش وفاداری مشتری در خلق برندی پایدار 
و تاثی��ر آن بر تحقق اه��داف س��ازمان را درک کرده اند. 
نتیجه یکی از پژوهش های انجام ش��ده نش��ان داده است 
که 89 درصد از مشتریان بعد از داشتن تجربه ای نامطلوب 
در زمینه خدمت رس��انی ش��رکت ها، از ادامه دادن روابط 
با آن ش��رکت صرف نظر کرده اند. ضمنا بررس��ی ها نشان 
داده اس��ت زمانی که مش��کل یا تجربه نامطلوب مشتری 
در رابطه با نحوه خدمت رس��انی شرکت باشد، چهار برابر 
حالتی که مشکل مربوط به قیمت یا خود محصول است، 
احتمال آن وجود دارد که مشتری از ادامه روابط با شرکت 
صرف نظر کرده و به دنبال رقبا برود. دنیای رقابت بس��یار 
بی رحم اس��ت و تا زمانی که شما گام های محکمی را در 
جهت ساخت ارتباطی پایدار و ایجاد وفاداری در مشتری 
برندارید، نمی توانید مشتری خود را حفظ کنید. در ادامه 
توصیه های��ی به منظور برقراری رابطه ای پایدار و عمیق با 

مشتری مطرح شده است: 

با مشتریان تان تعامل داشته باشید
براس��اس نتای��ج یک��ی از پژوهش های انج��ام گرفته، 
81درصد از مشتریان حاضرند برای دریافت خدمت رسانی 
بهتر، پول بیشتری بپردازند. این نشان می دهد نحوه تجربه 
مشتری از برقراری ارتباط با شرکت می تواند به اندازه خود 
محصول اهمیت داشته باشد. با برقراری یک تعامل پویا و 
به موقع با مش��تری، شما می توانید اطمینان حاصل کنید 
تمامی حمایتی را که مش��تریان تان از شما انتظار دارند، 
حتی پیش از آنکه از شما درخواست کنند، در اختیارشان 

می گذارید. 

ارزش برند خود را شناسایی و حفظ کنید
بفهمید برند ش��ما چه ارزشی در ذهن مشتریان ایجاد 
می کند و س��عی در حفظ آن داش��ته باشید. اگر به دنبال 
موفقیت هس��تید الزم اس��ت کلیه تجربیات مش��تری را 
به عن��وان فرآین��دی به هم پیوس��ته در نظ��ر بگیرید که 
شکل گیری وفاداری در مشتری براساس آن اتفاق می افتد. 
پس الزم اس��ت ب��ا پایش رفتار مش��تری، دریابید در هر 
برهه ای از زمان، مش��تری در چه مرحله ای از نظر میزان 
وفاداری قرار دارد و متناس��ب با آن، با وی تعامل داش��ته 

باشید. 

هر روز رفتار مشتریان تان را زیر نظر بگیرید
 اگ��ر می خواهید با مش��تریان تان رابط��ه ای بلند مدت 
داش��ته باش��ید، باید روز به روز تجربیات و بازخوردهای 
آنه��ا از محصول تان را زیر ذره بین قرار دهید. بس��یاری از 
کمپانی های موفق، از سیس��تم های مختلفی برای پایش 
لحظه به لحظه رفتار مش��تری بهره می برند. صرف هزینه 
در این بخش، باعث می شود شرکت بتواند اطمینان حاصل 
کند اقداماتی که در پیش گرفته، نتیجه بخش خواهد بود. 

مشتریان تان را اولویت بندی کنید
شما باید مشتریان تان را برمبنای آنکه کدام یک از آنها 
نیاز فوری تری به توجه شما دارد، اولویت بندی کنید. برای 
مثال یک شرکت توزیع مواد غذایی را در نظر بگیرید که با 
ارس��ال پیامک ها و ایمیل هایی، مشتریان را از محل فعلی 
و زمان دقیق تحویل محصول س��فارش داده ش��ده آگاه 
می کند و پس از تحویل محصول به دس��ت مش��تری، از 
او می خواهد از یک تا پنج به تجربه ای که با این ش��رکت 
داشته نمره دهد؛ سپس به هر مشتری که امتیازی پایین تر 
از پنج داده، یک ایمیل ش��خصی می فرس��تد و در آن از 
مش��تری علت عدم رضایت او را پرس��یده و در اسرع وقت 
به هرگونه مش��کل احتمالی موجود رس��یدگی می کند. 
وقتی ش��ما در حال خدمت رسانی به طیف گسترده ای از 
مشتریان هستید، الزم است بدانید کدام یک از مشتریان 
نیاز به توجه سریع تر شما دارد تا بتوانید زمان و منابع خود 
را به نحوی کارا توزیع کنید. تیم تحقیقات مش��تری شما 
باید هم از طریق بررسی بازخوردهایی که خود مشتری به 
س��ازمان داده و هم از طریق بررسی اقدامات وی، لیست 
اولویت بندی ش��ده ای از مش��تریان را تهیه کرده و از آن 
طریق مشخص کنند کدام یک از مشتریان از تجربیاتی که 
با شرکت داشته راضی بوده و آماده رفتن به مرحله بعدی 
از ش��کل گیری وفاداری است و کدام یک از مشتریان نیاز 

به توجه فوری دارد. 

خود را محدود به شرکت های بزرگ نکنید
 گزارش شده اس��ت که 70 درصد از درک مشتریان از 
تجربه خریدشان، بر مبنای نحوه رفتار با آنها در زمان خرید، 
شکل می گیرد. به این ترتیب سرما یه گذاری روی مشتریانی 
با حاشیه س��ود اندک نیز می تواند س��ودآوری بسیاری را 
برای ش��رکت به دنبال داشته باشد، چراکه ارزش مشتری 
براس��اس تجارب مثبتی که از کمپانی دارد، افزایش پیدا 
می کند. امروزه اغلب کمپانی های موفق، دامنه وس��یعی از 
مشتریان کوچک گرفته تا سازمان های متوسط و بزرگ را 
پوشش می دهند. اطمینان حاصل کنید که فرآیند فروش 
ب��ه تمامی خریداران خود را م��ورد پایش قرار می دهید و 
خود را تنه��ا محدود به خریداران ب��زرگ نکنید. تصمیم 
مش��تری در رابطه با آنکه آیا به ش��ما وفادار باقی مانده یا 
به س��مت رقبای شما حرکت کند، اغلب وابسته به سطح 
خدمت رسانی است که دریافت می کند. با تمرکز بر تمامی 
مشتریان تان – نه فقط مشتریان بزرگ- می توانید اطمینان 
حاصل کنید مش��تریان تان ابزار کافی برای بهره برداری از 

تمامی ویژگی های محصول را در اختیار دارند. 
www.entrepreneur.com :منبع
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کس��ب و کارهای  صاحب��ان 
ارتقای  کوچک می توانند ب��رای 
می��زان اثربخش��ی کمپین های 
خود از تکنیک بازاریابی هیجانی 
اس��تفاده کنند. زمانی که بتوانید 
محرک های خرید مش��تریان را 
به خوبی درک کنی��د، می توانید 
میزان فروش خود را باال ببرید. در 
حقیقت تکنیک بازاریابی هیجانی 
از ای��ن اص��ل اس��تفاده می کند 
که این احساس��ات ما هس��تند 
که محرک اصل��ی ما برای خرید 

محسوب می شوند. 
ای��ن تفکر اش��تباه اس��ت که 
نیازه��ای افراد محرک اصلی آنها 
برای خرید محس��وب می شوند. 
نیازهای ما توسط منطق ما هدایت 
می شوند، اما احساسات ما حاکم 
بر خواسته های ما هستند. کدام 
نوجوانی حقیقتا به تلفن همراه یا 
یک شلوار جین 200 هزار تومانی 
نی��از دارد؟ اغلب خریدهای افراد 
براس��اس خواسته های آنها انجام 
می گیرد. براس��اس ای��ن گفته، 
یکی از بزرگ ترین اشتباهات در 
بازاریابی آن اس��ت که بازار هدف 
خ��ود را تنها محدود به »گروهی 
که به محصول ش��ما نیاز دارند« 
کنید. به احتمال زیاد منابع مالی 
و زم��ان زیادی را به هدر خواهید 
داد اگر عمده تالش و انرژی خود 
را صرف آن کنید که گروهی را که 
به محصول شما نیاز دارند متقاعد 
کنید آن را بخواهند. بهترین بازار 
افرادی  هدف محصوالت ش��ما، 
هستند که هم اکنون خواهان آن 
هستند  چه به آن نیاز داشته باشند 
و چه هیچ نیازی به آن نداش��ته 
باش��ند. چه کس��انی به عضویت 
یک باشگاه بدنسازی درمی آیند؟ 
کس��انی که نیاز دارند تناس��ب 
اندام داشته باشند؛ یعنی به طور 
خاص آن گروهی که تناسب اندام 
ندارند، اما در یک باشگاه بدنسازی 
بیشتر چه کس��انی را می بینید؟ 
افراد متناس��بی که می خواهند 
متناس��ب باش��ند. همه م��ا نیاز 
ب��ه خوردن داری��م، اما هیچ کدام 
از م��ا لزوما نیاز ب��ه خوردن یک 
استیک گریل شده، یک پیتزای 
ایتالیایی یا یک چیزکیک نداریم؛ 
ما آنها را خریداری می کنیم چون 
می خواهیم که ای��ن کار را انجام 

دهیم نه اینکه به خرید آنها نیاز 
داریم. عنان خواس��ته های ما در 
دست احساس��ات مان قرار دارد و 
بازاریابی هیجانی دقیقا بر همین 

نقطه دست می گذارد. 
بازاریاب��ی هیجانی ب��ه دنبال 
آن اس��ت که در پی شناس��ایی 
اف��راد  محرک ه��ای احساس��ی 
در فرآین��د خری��د محص��ول، با 
برانگیختن این احساسات افراد را 
وادار به خرید محصولی مشخص 
کن��د. زمانی که ش��ما مخاطب 
هدف خ��ود را ک��ه می خواهید 
پیام بازاریابی تان را به او برسانید 
ش��ناختید، الزم اس��ت بدانی��د 
کدام یک از احساسات آنها محرک 
خریدش��ان اس��ت تا بتوانید در 
انتقال پیام خود بر آن احساسات 
تمرکز داشته باشید. در ادامه چند 
مورد از قوی ترین احساساتی که 
محرک خرید مشتریان به حساب 
آمده و می توان در بازاریابی از آنها 

بهره گرفت، معرفی می شوند. 

ترس
ترس می تواند یکی از قوی ترین 
محرک ه��ای افراد باش��د. ترس 
از چ��ه چی��زی می تواند محرک 
مش��تریان تان در خرید محصول 
ش��ما باش��د؟ ت��رس یک��ی از 
احساساتی است که می توانید در 
پیام های بازاریابی خود در سطح 
وس��یعی از آن اس��تفاده کنی��د. 
به عنوان مثال اغلب شرکت های 
بیم��ه ای در پیام ه��ای خ��ود بر 
این محرک تمرک��ز می کنند. از 
طرف دیگ��ر زمانی ک��ه در پیام 
بازاریابی ش��ما، احساس ترس در 
افراد مورد هدف ق��رار می گیرد، 

احتم��ال باالتری وج��ود دارد تا 
افراد در رابطه با این تجربه با افراد 
دیگر صحبت کنند؛ این مس��ئله 
منجر ب��ه گردش برند ش��ما در 
بین مخاطبان هدفتان می شود. 
نتای��ج یکی از پژوهش ها نش��ان 
داده است زمانی که در مواجهه با 

یک پیام بازاریابی، احساس ترس 
در افراد تحریک می شود، نسبت 
ب��ه حاالتی که بر احساس��اتی از 
قبیل شادی، ناراحتی یا هیجان 
تمرکز می شود، احتمال باالتری 
وجود دارد که افراد بتوانند با برند 
ش��ما ارتباط برقرار کرده و درباره 
تجرب��ه خود ب��ا اف��راد دیگر هم 
صحبت کنند. مثالی از این مورد 
می تواند یک شرکت هاستینگ 
باش��د که در تالش برای فروش 
یک سرور اختصاصی به مشتری، 
مسائل و مشکالت بالقوه ناشی از 
خرید سرور اشتراکی دارای قیمت 

پایین تر را برمی شمرد. 

عشق
مشتریان تان عاشق چه  چیزی 
هستند؟ شریک، خانواده، حیوان 
خانگی، کس��ب و کار، تحصیالت، 
فرهنگ، س��رگرمی، کت��اب و. .. 
می تواند برخی از مواردی باش��د 
که مشتریان ش��ما به آنها عشق 
می ورزن��د. چگون��ه می توانید بر 
این نقاط حساس دست گذاشته 
و س��هم بزرگ تری از ب��ازار را به 
دست آورید؟ عشق یک احساس 
قدرتمن��د اس��ت ک��ه می تواند 
محرک بس��یاری از کارهای افراد 
باش��د. افراد برای اعضای خانواده 
خود که به آنها عش��ق می ورزند، 
هدایای ارزشمند خریده یا هزینه 
زیادی را صرف س��رگرمی ای که 
به آن عش��ق می ورزند –به عنوان 

مثال فرهنگ یا هنر- می کنند. 

عذاب وجدان
بررسی ها نشان داده است افراد 
از پیام هایی که احس��اس گناه را 
در آنها ایجاد می کند، به ش��دت 
تاثی��ر می پذیرند. س��ازمان های 
عام المنفع��ه یا خیریه بس��یار از 
تحریک احس��اس عذاب وجدان 
افراد در پیام ه��ای بازاریابی خود 

استفاده می کنند. 

حرص و طمع
همه ما پیام ه��ای بازاریابی را 
دیده ایم که به دنبال برانگیختن 
حس طمع و حرص در مشتریان 
هس��تند. س��اده ترین نمون��ه از 
این مورد، بس��ته های شش تایی 
دس��تمال کاغذی است که روی 

آنه��ا ذکر ش��ده با خری��د پنج 
دس��تمال کاغذی، شش��می را 
به رایگان دریاف��ت می کنید. یا 
موردی دیگر شعار یکی بخر دو 
تا ببر است که همه با آن آشنایی 
داری��م. چنین پیام��ی می تواند 
احس��اس طمع ف��رد را تحریک 
کند تا حتی شخصی که نیازی 
به آن محصول مشخص نداشته 
و به هیچ عن��وان درصدد خرید 
آن نبوده اس��ت، به امید س��ود 
بردن از چنین پیش��نهادی، به 
خرید محصول موردنظر بپردازد. 
مث��ال دیگ��ری از این دس��ت، 
فروش��گاه هایی هس��تند که در 
صورت خرید ب��ه میزان باالتری 
از ی��ک مبلغ مش��خص، درصد 
تخفیفی را برای مشتریان در نظر 
می گیرند.  احساسات موجه ترین 
دلیلی است که چرا مشتری یک 
برند را به برن��د دیگری ترجیح 
از محصوالتی  می دهد. بسیاری 
که ما عادت به خرید آنها از یک 
برند خاص داریم، ممکن اس��ت 
توس��ط برند دیگری ب��ا همان 
کیفیت و ب��ا قیمت��ی پایین تر 
موجود باشند، اما احساس ما به 
ما تحمی��ل می کند که بدون در 
نظر گرفتن منطق به سراغ همان 
برند همیشگی برویم که نسبت 
به آن احساس وفاداری می کنیم. 
بنابراین یکی از اهداف اساسی در 
بازاریابی، باید تمرکز بر احساسات 
مشتریان به منظور خلق وفاداری 
در آنها باشد. استفاده از تکنیک 
بازاریاب��ی هیجان��ی، به عن��وان 
رویکردی برای برق��راری روابط 
پایدار و عمیق مش��تری، اخیرا 
مورد توجه بسیاری از شرکت های 
موفق قرار گرفته است. بازاریابی 
هیجانی به دنبال پاسخگویی به 
سواالتی از قبیل »نگرش، رفتار، 
ترجیحات و احساسات خریداران 
چگونه است؟«، »آیا ما می توانیم 
این احساسات را پیش از فرآیند 
خرید، در حی��ن آن و بعد از آن 
اندازه گیری کنی��م؟« و »زمانی 
ک��ه افراد تحت تاثی��ر یک پیام 
بازاریابی قرار می گیرند، ذهن آنها 
چگونه در قبال آن واکنش نشان 

می دهد؟« است.
 به ط��ور کلی می ت��وان ادعا 
ک��رد اگر به دنب��ال خلق پیامی 
ماندگار هس��تید، الزم اس��ت از 
لحاظ احساسی با مشتری ارتباط 

برقرار کنید. 

 افزایش سریع 
تعداد مشترکان خبرنامه

همان طور که پیش از این اش��اره ک��ردم، تهیه یک 
خبرنامه ایمیلی پرخواننده می تواند س��ود کسب و کار 
ش��ما را به راحتی افزایش بدهد، ام��ا پیدا کردن تعداد 
زی��ادی خواننده ب��رای خبرنامه ای که مختص کس��ب 
و کار شماس��ت، کار چن��دان آس��انی نیس��ت و برای 
 ای��ن کار بای��د تع��داد اعضای لیس��ت ایمی��ل خود را 

افزایش دهید.
روند کند و پیوس��ته اف��زودن مش��ترکان جدید به 
لیس��ت های ش��ما تصمی��م غیرمعقولی اس��ت که گاه 
منجر به نقض قانون می شود، وب سایت شما را مسدود 
می کند و نام و شهرت شما را تحت الشعاع قرار می دهد. 
از س��وی دیگر هرگز نباید برای افزایش س��ریع تعداد 
اعض��ای فهرس��ت ایمیل خ��ود آدرس ه��ای ایمیل را 
خریداری کنید و هرگز به لیس��تی که شخص دیگری 
در اختیار ش��ما قرار داده اس��ت، ایمیل ارس��ال نکنید 

چون ممکن است برای شما دردسرساز شود. 
س��ریع ترین روش قانون��ی اف��زودن صده��ا یا حتی 
هزاران مشترک جدید به لیست اطالعات تماس شما، 
یافتن یک ش��ریک کار خوبی اس��ت ک��ه پیش از این 

لیستی با تعداد اعضای فراوانی در اختیار داشته و پس 
از آن باید با روش های خالقانه با او همکاری کنید. 

از طریق ارائه یک پیش��نهاد ویژه که موجب شود تا 
صاحب لیس��ت در فضای اینترنت با خوشنامی معرفی 
شود و همچنین دعوت مشترکان برای اینکه به لیست 
ایمیل ش��ما ملحق شوند، می توانید بالفاصله مشترکان 
جدید بس��یاری را نی��ز جذب کنید. م��ن همچنین با 
استفاده از ایده های جذاب با دیگر صاحبان لیست های 
ایمی��ل ارتباط برقرار می ک��ردم و از این طریق اعضای 
لیست ایمیل خود را به طور چشمگیری افزایش دادم. 

تنه��ا اس��تراتژی موفق��ی ک��ه تابه ح��ال در زمینه 
افزایش سریع مشترکان بس��یار آموخته ام، استفاده از 
اس��تراتژی های تبلیغاتی سنتی است؛ از جمله کمپین 
اس��تفاده از کارت پس��تال ب��رای هدای��ت ترافیک به 
صفحه ای مناسب جهت دریافت اطالعات تماس. البته 
انج��ام این فرآیند نیازمن��د تحقیق و آزمایش و اندکی 

سرمایه گذاری است.

در شماره بعدی بخوانید:
استفاده از تحقیق و ارزیابی به عنوان ابزار 
بازاریابی

سوددهی سامسونگ تحت تاثیر 
آیفون 6 اپل و رقبای چینی

گوش��ی های هوشمند گلکسی سامس��ونگ در ماه های 
اخیر با کاهش تقاضا برای خرید مواجه شده اند و بسیاری 
 Apple 6 از کارشناسان دلیل آن را عرضه گوشی آیفون
و رقب��ای چینی ارزان تر می دانند. پیش بینی ها از افت 60 
درصدی س��وددهی سامس��ونگ در س��ه ماهه سوم سال 
خبر می دهد. این خبر پس از آن منتشر شد که بازاریابی 
اخیر سامس��ونگ رویکرد تمسخر رقیب خود، Apple را 
در پیش گرفت. به گفته تحلیلگران، سامسونگ در حالی 
 Apple بی دس��ت و پا وسط میدان رها شده که به اندازه
برای گوشی های گلکس��ی خود هزینه نکرده و در همین 
حین بیش از رقبای چینی نظیر Lenovo و Xiaomi به 
این کار بودجه اختصاص می دهد. گوشی هوشمند گلکسی 
سامسونگ با ورود مدل های ارزان تر سهم خود را از بازار از 
دس��ت داده است. این گروه که به تولید وسایل الکتریکی 
ش��امل کامپیوتر و تلویزیون نیز می پردازد، معتقد اس��ت 
ضمن پیش بینی تداوم روزهایی چالش برانگیز در سه ماهه 
پایانی سال، انتظار می رود که حمل و تحویل گوشی های 
هوشمند جدید افزایش یابد.  در سه ماهه سوم سال، این 
ش��رکت کره ای قصد اعالم درآم��د مالیاتی خود به ارزش 
4/1 هزار وون )2/5میلیارد پوند( را دارد. این مدت ش��امل 
س��ه ماه منتهی به سپتامبر می شود. رقم فوق پایین تر از 
پیش بینی های تحلیلگران یعنی 5/2 هزار وون بود. فروش 
محصوالت در این دوره به طور کلی به 47 هزار وون رسید. 
به گفته سامس��ونگ، حمل گوشی های هوشمند در میان 
رقابت شدید موجود کمی افزایش یافت. به هر حال، سود 
عملیاتی به علت هزینه ه��ای بازاریابی مرتبط با تبلیغات 
تهاجمی و کاهش متوس��ط قیمت ف��روش)ASP(  کم 
ش��د که دلیل آن کاهش محموله های گوش��ی های مدل 
باال و همچنین افت قیمت مدل های گوش��ی هوش��مند 
قدیمی تر به ش��مار می رود. ماه گذش��ته، سامسونگ یک 
 کمپین بازاریابی 10 میلیون پوندی را برای ارائه گوش��ی 
Galaxy Alpha برگ��زار ک��رد ک��ه در آگهی تبلیغاتی 
تلویزیونی آن ستاره موسیقی پاپ، لیلی آلن می درخشید. 
دیزاین گوش��ی Alpha در مقایس��ه با گوشی های دیگر 
گلکس��ی به روز ش��ده و قاب فلزی براق آن نشانه خروج 
 Apple از قاب پالستیکی معمولی و تایید آشکار آیفون

است. 

بسیاری از محصوالتی 
که ما عادت به خرید 

آنها از یک برند خاص 
داریم، ممکن است 
توسط برند دیگری 
با همان کیفیت و با 

قیمتی پایین تر موجود 
باشند، اما احساس ما 
به ما تحمیل می کند 

که بدون در نظر 
گرفتن منطق به سراغ 
همان برند همیشگی 
برویم که نسبت به 

آن احساس وفاداری 
می کنیم

کافه بازاریابی بازاریابی مجانی

ایستگاه بازاریابی

بازاریابی به سبک ایرانی

مهسا عربی
کارشناس ارشد مدیریت صنایع

محمدمهدی تشرفی
کارشناس ارشد بازاریابی

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی

80شمــارهیکشنبه|  27 مهر 1393 |

نگاهی به تکنیک بازاریابی هیجانی

پروانه مسجلبا احساسات او بازی کنید

در تمامی ش��رکت های توزیع و 
پخش یا شرکت هایی که مشتریان 
از آنها خدمات می گیرند، یک اصل 
محتوا و هدف فعالیت ش��رکت قرار 
می گی��رد و آن ه��م ارزیابی میزان 
تاثیرپذیری و عالقه مندی مشتری 
اس��ت. ابتدا باید مش��تری هدف را 
مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم تا 
رفتارهایمان را همانند گذشته با نیاز 

واقعی آنها همسو سازیم. 
در مدل ه��ای رفتاری گذش��ته، 
بعد از طی س��یر طبیعی روش های 
بازاریاب��ی ب��ه آنج��ا رس��یدیم که 
برای مش��تری ها نیازی را تعریف و 
بازس��ازی کنیم، بدون آنکه بدانیم 
آنها چ��ه می خواهند. مثال در روش 
تبلیغی مان بدون توجه به خواست 
مشتری مدلی طراحی و به گونه ای 
او را ویزی��ت می کردیم که به او القا 
کنیم این همان خواس��ت تو و نیاز 
تو از بازار اس��ت و آنچن��ان او را در 
شرایطی قرار می دادیم که بی واسطه 

می پذیرفت. 
نمونه ای را به عنوان مثال برایتان 

می گویم. 
مث��ال ، در یکی از آگهی نامه های 
باس��ابقه و دارای بازاریاب��ان توانا به 
مشتریان، با ایمان فراوان می گفتیم 
حضور ش��ما در این نشریه تضمین 
افزایش فروش تان است و مثال های 
فراوان می زدیم و به راس��ت یا دروغ 
و مش��تری را مجاب می کردیم که 
خواستش اشتباه است و بازار را کج 
می بین��د. این القا را به صورت بافتی 
روان��ی برایش می س��اختیم و او را 
بنده وار بنده خواست و عمل خویش 
می کردی��م و او را زی��ر بار توهمی 
خویش ساخته نشان می دادیم. اگر 
مش��تری می گفت ک��ه در بار های 
گذش��ته حض��ورش در ای��ن بازار 

موفقیت بسیار کمتر از حد تصورش 
داش��ته، او را متوجه س��اخت بازار 
تحریمی دولت های غربی می  کردیم 
و چن��ان و چنی��ن می گفتی��م که 
آس��مان همه جا همین رنگ است 
و نباید فکر کند که بازار ش��رایطی 
مشابه چند ساله گذش��ته را دارد، 
ولی متاسفانه ما در این روش نه تنها 
بازار را خوب نمی   دیدیم، بلکه درکی 
هم از احساسات و عواطف مشتری 
هدف نداشتیم. مشتری هدف بدون 
دی��دن ای��ن پیک ها آنه��ا را یا دور 
می انداخت یا اگر هم محترمانه نگه 
می داشت مثل هزاران نکته تبلیغی 
دیگ��ر آن را به گوش��ه ای برای روز 
مبادا می نهاد به امید آنکه نیازهای 

آنی و لحظه ای اش را تامین کند. 
زمانی که این روز مبادا فرا برسد، 
مشتری به این تبلیغات پناه می برد 
و از س��یل عظیم تبلیغ ش��وندگان 
آن پیک بر حس��ب قیمت یا اتفاقی 
یک��ی را برمی گزیند ولی هیچ کس 
نمی دانست یا نمی خواست بداند که 
یک سالن زیبایی یا کلینیک درمانی 
یا گالری مبل و دکوراس��یون خانه 

چه نقش��ی در آن روز مبادا خواهد 
داش��ت و اصن��اف بس��یاری از این 
قبیل قربانی و مجروح و زخم دیده 
فکر ناکرده و آینده نگری ضعیف ما 
می شدند، چون ما می خواستیم و ما 
به تنهایی فکر می کردیم و خواست 
و نظر مشتریان مان برایمان اهمیتی 
نداش��ت. همان گونه بود که  اعتماد 
آنها را به این گونه روش ها از دس��ت 
دادی��م.  ی��ا در ش��رایطی دیگر در 
برخی رسانه  ها مانند ایمیل تبلیغات 
و Gift های  می کردی��م هدیه ه��ا 
قابل توجهی می دادی��م، وبالگ ها و 
سایت های مختلفی ایجاد می کردیم 
ب��دون آن که بدانی��م و بخواهیم از 
طبع و نظر مشتری ها با خبر باشیم 
و یک حس درونی که فقط مربوط 
به خودمان است و نه نیاز مشتری ما 
را مجاب می کرد که این روش همان 
چیزی است که باعث بروز موفقیت 
در کوتاه مدت یا بلندمدت می شود. 
به عن��وان نمونه مثالی هم برای این 

روش دارم. 
مثال من به توصیه یکی از دوستان 
نزدیک در تخفیف نامه های اینترنتی 

ش��بکه  Netbarg عض��و ش��دم، 
ولی هر بار ک��ه Inbox ایمیلم را 
چک می کردم ب��ا هدایا و جایزه ها 
و تخفیف های زی��اد و باورنکردنی 
مواجه می ش��دم که اص��وال با نیاز 
شخص من هیچ تطبیقی نداشت. 
مث��ال 50درص��د تخفی��ف ف��الن 
مجموع��ه ی��ا اس��تخر، 40درصد 
تخفیف فالن رس��توران، 70درصد 
تخفیف ف��الن مجموعه ورزش��ی 
و 45درص��د تخفیف فالن س��الن 

زیبایی زنانه یا کاشت ناخن. 
توجه می کنید ک��ه هیچ کدام از 
این اقالم نیاز م��را تامین نمی کرد 
و ثبت ن��ام در ای��ن مجموع��ه مرا 

سردرگم و خسته می کرد. 
از منظر مش��تری دیگ��ری این 
شرکت با توجه به سابقه و ساختار 
قدیمی و قوی خود، با نوعی اجبار 
و فش��ار صاحبان اصناف را وادار به 
دادن تخفی��ف زیاد کاال یا خدمات 
می کند. مش��تری حاال خواس��ته 
ی��ا ناخواس��ته تن به این ش��رایط 
می دهد و نمی داند که بازخورد این 
روش چیس��ت، چون ما نخواستیم 

روش  هایم��ان را تحلی��ل کنیم یا 
 End حداق��ل اف��راد را به عن��وان
User مورد بازشناسی قرار دهیم. 

در ی��ک تحقیق می��زان افرادی 
اینترن��ت  از  کش��ورمان  در  ک��ه 
استفاده می کنند رقمی حدود 10 
تا 15 میلیون نفر اس��ت و این در 
مقایس��ه جمعیت ما حدود 15 تا 
20درصد محس��وب می شود. تمام 
این کاربران هم مش��تریان دائمی 
اینترنت و کاربران روزانه سایت های 
خبری مانند یاهو و گوگل به عنوان 
بزرگ ترین موتورهای جس��ت وجو 
نیس��تند. اص��ال چند درص��د از ما 
ایرانی ه��ا ایمیل داری��م و اگر هم 
داریم میزان چک کردن و پاس��خ 
ب��ه  ایمیل هایمان چند وقت یکبار 
اس��ت؟ در کش��وری ک��ه آی تی و 
خدمات آن عامه پس��ند و همه گیر 
نشده و دنیای مجازی کماکان برای 
آحاد جامعه ناشناخته و در مواقعی 
ترس��ناک و دلهره آور است چگونه 
انتظ��ار داریم تج��ارت الکترونیک 
آن ه��م از طریق ش��بکه ای چون 
Netbarg در ج��ذب مخاط��ب 
عمومی موفق و پیروز باشد؟ چگونه 
مش��تری ها را راض��ی کنیم که در 
دنیای پر از خالف��کاران اینترنتی، 
از درگاه یک بانک و موسس��ه این 

رسیدها را بخرند؟ 
متاسفانه ما مشتریان واقعی را به 
خوبی درک نکرده ایم یا شاید آنها 
را نمی بینی��م و اکثر ما فقط طبقه 
خاص و متوسط تحصیلکرده ای را 
می بینیم ک��ه روزانه ایمیل خود را 
چک می کنند و ق��درت انتخاب و 
اعتمادشان به واس��طه دانش شان 
باالس��ت. گاه فق��ط هم��ان جمع 
دور و برمان را می بینیم و تازه برای 
همین جمع هم محتوای مناسب را 
فراهم نمی کنیم. این گونه است که 
مشتریانمان را از دست می دهیم و 

بازار خودمان را خراب می کنیم. 

راه هایی که به خطا می رویم
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چند سالی اس��ت که فعالیت 
ش��بکه نمایش خانگی به وضوح 
بیشتر ش��ده است، به گونه ای که 
بس��یاری از هنرمندان به سمت 
س��اخت فیلم ها و س��ریال های 
مختص به این ش��بکه ها گرایش 
پیدا کرده اند. برخی از کارشناسان 
می گوین��د به دلیل نبود ش��بکه 
خصوصی در کشور، میل به شبکه 
نمایش خانگی بیشتر شده است. 
از طرفی برخی معتقدند به دلیل 
رقابت این شبکه ها با شبکه های 
ماهواره ای که به ص��ورت رایگان 
در خدمت مخاطبان اس��ت نیاز 
است فیلم یا سریال موردنظر فرم 
و محتوای حساب شده ای داشته 
باشد تا نه تنها بتواند به اصطالح 
قاپ مخاطبان را بدزدد، بلکه آنها 
را به پرداخت هزینه ای برای خرید 
س��ی دی ی��ا دی وی دی مربوطه 

مجاب کند. 
غالب��ا  کش��ورها  س��ایر  در 
عن��وان  ب��ا  فیلم ه��ا   ای��ن 
to video straight  به معن��ی 
مس��تقیم ب��رای ویدئو س��اخته 
می ش��وند که معموال ب��ه دلیل 
هزینه باالتر تالش می کنند سود 
خ��ود را از ش��بکه های خانگ��ی 
دریاف��ت کنند و عموم��ا در ژانر 
وحشت تولید می ش��وند، به این 
دلیل که این گون��ه فیلم ها برای 
اکران عمومی سینمایی بازخورد 
مثب��ت نمی گیرن��د. در مجموع 
می ت��وان ای��ن اب��زار را به عنوان 
ی��ک رس��انه در تم��ام جوام��ع 
در نظ��ر گرفت، ح��ال با چنین 
پیش فرضی بسیاری از شرکت ها 
و تولیدکنن��دگان که همیش��ه 
تش��نه تبلیغات و معرف��ی برند 
خود هس��تند به سراغ این رسانه 
هم آمده اند و در طول دو دهه ای 
ک��ه موسس��ه های ویدئو رس��انه 
فعالیت های خود را آغاز کرده اند، 
ان��واع تبلیغات تجاری و بازرگانی 
خود را در این ش��بکه به نمایش 

گذاشته اند. 

مسیر را اشتباه رفته ایم 
شبکه نمایش خانگی فعالیت 
خود را ب��ا »بازنش��ر« فیلم های 

س��ینمایی بعد از اکران عمومی، 
و  دی وی دی   و  س��ی دی  روی 
فروش آنها از طریق فروشگاه های 
ف��روش محص��والت فرهنگ��ی 
آغاز کرد، ت��ا اینکه در دهه اخیر 
برخ��ی فیلمس��ازان ش��روع به 
س��اخت فیلم ه��ا و س��ریال ها و 
انتشار آن در این شبکه   کردند و 
همین امر موجب شد فروش این 
سی دی ها و دی وی دی ها عالوه  بر 
ویدئوکلوپ ها به سوپرمارکت ها و 
بس��یاری از مراکز نشر سی دی، 
راه یاب��د. توزی��ع گس��ترده این 
رس��انه و توجه روزافزون مردم به 
آن موجب شد که تبلیغاتچی ها 
پایشان به شبکه های خانگی هم 
باز شود و از این شبکه که با هدف 
فعالیت های فرهنگی و هنری در 
کنار بازار نشر، سینما و تلویزیون 
در حوزه فرهنگی، فعالیت خود را 
آغاز کرده بود، به عنوان یک رسانه 
برای ش��روع تبلیغات گس��ترده 

تجاری بهره بگیرند. 
ابتدا این تبلیغات در حد چاپ 
نام و برند ش��رکت روی جعبه یا 
س��ی دی فیلم بود، ام��ا چندی 
نگذش��ت که تبلیغات متنی در 
ط��ول اج��رای فیل��م به صورت 
زیرنوی��س یا در پ��س زمینه به 
فیلم ه��ا اضاف��ه ش��د. جریان به 
همین ج��ا فیصله پی��دا نکرد و 
تیزرهایی به عنوان تراک های مجزا 
ب��ه این مجموعه ها پیوس��ت که 
قابل رد کردن یا نگه داش��تن و. . . 
بود و در نهای��ت امروزه تیزرهای 

تبلیغاتی اجباری به این سی دی ها 
افزوده شده اس��ت. جالب اینکه 
تیزرها در این ش��بکه ها سازوکار 
مختص به خود را دارند، به گونه ای 
ک��ه عموم��ا داس��تان تبلیغ به 
ع��الوه کالم بازیگران و صحنه ها 
و حتی پوش��ش بازیگران نسبت 

به تبلیغات س��ایر رسانه ها مانند 
تلویزیون قدری متفاوت است. با 
وجود اقبال روزافزون شرکت ها به 
نمایش تبلیغات شان در این رسانه، 
برخی از کارشناسان بر این باورند 
که شاید مسیر را اشتباه رفته ایم، 
چرا که هنوز به نتیجه ای که قابل 

انتظار بوده دست نیافته ایم! 

مخاطب گریزی در پی اعطای 
توفیق اجباری

نتیجه گستردگی این تبلیغات 
در سال های اخیر موجب آزردگی 
مخاطب و فرار از این گونه تبلیغات 

شده است، چراکه در این سال ها 
ش��رکت ها مخاطب��ان را مجاب 
به دیدن تبلیغ��ات می کنند، به 
صورت��ی که مخاطب در دیدن یا 
ندیدن تبلیغ هیچ گونه اختیاری 
ن��دارد و ب��ه محض ق��رار دادن 
س��ی دی در دس��تگاه، تبلیغات 
پخش  اتوماتی��ک وار  به ص��ورت 
می ش��ود و دسترس��ی مخاطب 
ب��رای ندیدن آنها محدود ش��ده 
اس��ت. چنین به نظر می رس��د 
که شرکت های تبلیغاتی در نوع 
سفارش ش��ان به این ش��بکه ها 
چن��دان در قی��د رعایت حریم و 
اختیار بیننده نیس��تند و تا کاال 
ی��ا خدمات خ��ود را ب��ه بیننده 
تحمیل نکنند، دست برنمی دارند! 
از طرفی با بررس��ی نس��خه های 
اصلی ویدئو های خارجی متوجه 
این مسئله می ش��ویم که عموما 
یا تبلیغی در آنه��ا وجود ندارد یا 
اگر باشد در منوی فیلم، به صورت 
مجزا تعبیه شده است تا مخاطب 
برای تماش��ای آن کام��ال آزادانه 
عمل کند. حال این روش ابداعی 
توسط ایرانیان را چه کسی کشف 
کرده ، مسئله جالب توجهی است! 

 پرمخاطب ترین رسانه
بعد از تلویزیون

ب��رای اینک��ه س��ازوکار ای��ن 
تبلیغات را از نگاه شرکت های نشر 
و توزیع در این شبکه ها بشنویم، 
به سراغ یکی از آنها رفته ایم. مدیر 
این شرکت در خصوص گستردگی 

ش��بکه خانگی معتقد است که 
مخاطبان ش��بکه خانگی تنها از 
رسانه ملی کمتر است و به نسبت 
سایر رسانه های دیگر- دیداری و 
ش��نیداری و مکتوب- به مراتب 
مخاطب��ان بیش��تری دارد. او در 
ادامه می افزاید: در کنار همه اینها، 
اغلب تلویزیون ها در ش��بکه های 
ریلی و جاده ای فیلم هایی را برای 
مسافران پخش می کنند، حال با 
وجود این همه بیننده، رو آوردن 
برندها و شرکت های تبلیغاتی به 

این شبکه ها طبیعی است. 
وی در خص��وص طراحی این 
اجب��اری  به ص��ورت  تبلیغ��ات 
می گوی��د: م��ن نمی دان��م این 
سیستم را چه کسی نخستین بار 
خانگ��ی  نمای��ش  ش��بکه  در 
ب��اب کرد، ام��ا ما هم ب��ه تمام 
تبلیغ کنندگان توضیح می دهیم 
که روش انتخابی درست نیست، 
اما آنها برای دیده شدن کارهای 
نادرس��ت بس��یاری را امتح��ان 
می کنند و معتقدند چند دقیقه 
اجباری چندان مخاطب  توفیق 
را نمی آزارد، بلکه شوق و تعلیق 
را ب��رای دیدن فیلم هم بیش��تر 
می کن��د. ما ه��م در ای��ن بین 
برای برطرف ک��ردن هزینه های 
تولید و توزیع محصول، ناچاریم 
را ک��ه ش��رکت ها  آن روش��ی 
می خواهند پیاده کنیم. متاسفانه 
ش��رکت ها از این مسئله غافلند 
که طراحی و پیاده س��ازی آگهی 
به کار کارشناسی نیازمند است، 
نه اجبار و محدودیت سازی برای 
مخاط��ب. او در ادام��ه می گوید: 
از طرف��ی برخی ناش��ران هم از 
این آب گل آلود ماهی می گیرند 
و فیلم ه��ا و س��ریال هایی را که 
خود، ناش��ر و توزیع کنن��ده آن 
بوده اند به همی��ن روش البه الی 
تبلیغات تجاری رد می کنند. شاید 
بشود از ظرفیت های تبلیغی این 
ش��بکه   با وجود حجم مخاطبان 
بس��یاری ک��ه دارد، از روش های 
بهتر و کارآمدت��ری بهره گرفت، 
اما همه اینها مستلزم تغییر نگرش 
تبلیغاتچیان و طراحان است، ما 
فقط مسئول پیاده سازی هستیم 
و در جریان چگونگی اجرا سهمی 

نداریم. 

نگاهی به تبلیغات اجباری در شبکه نمایش خانگی

مشتری  پراکنی به روش توفیق اجباری
قانونی که نیاز به یادآوری دارد

براس��اس ماده37 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه 
تبلیغات سازمان صداوسیما، تبلیغ کاالهای مضر در رادیو 
و تلویزیون ممنوع است، اما این قانون در بسیاری از موارد 
چندان جدی گرفته نمی ش��ود. بر مبنای این ماده، تبلیغ 
خدمات و کاالهای تهدید کننده س��المت که مصادیق آن 
توس��ط کارگروه موضوع بند ال��ف این ماده تعیین و اعالم 

می شود از سوی تمامی رسانه ها ممنوع شده است.
در بن��د ال��ف م��اده37 نی��ز ب��ه تفکیک ب��ه کاالهای 
تهدید کننده س��المت که تبلیغات آن ممنوع است اشاره 
شده اس��ت: 1-مواد غذایی چرب )انواع روغن های جامد، 
س��س های چرب، روغن های با اس��ید چرب ترانس باالی 
5درص��د و محصوالتی که ب��ا روغن های با اس��ید چرب 
ترانس باالی 5درصد تهیه شده است( 2- موادغذایی شور 
)اسنک های شور، غالت حجیم شده، چیپس، کنسروهای 
ش��ور، خیارشور و سایر شوریجات( 3 - موادغذایی شیرین 
)قندوشکر، پاستیل و یخمک( 4- نوشیدنی ها )نوشابه های 
گازدار، نوش��یدنی های صنعتی، نوش��ابه های ان��رژی زا و 
نوش��ابه های رژیم��ی( 5- غذاهای صنعتی فرآوری ش��ده 
تهدید کننده سالمت )سوسیس، کالباس، همبرگر و ناگت(، 

6- شیر خشک. 
با وجود ابالغ ماده37 به صداوسیما ،منع تبلیغات کاالهای 
مضر برای سالمت مثل انواع چیپس و پفک، در رسانه ملی 
همچنان مورد مناقشه است، اما بیشتر تلویزیون های دنیا، 
این ممنوعیت را به عنوان امری پذیرفته ش��ده که سالمت 

جامعه را تضمین می کند، قبول کرده اند.
با وجود این همچنان زمانی که تلویزیون در حال پخش 
فیلم اس��ت یا در زمان پخش آگهی ه��ای میان برنامه ای، 
تبلیغی از مصرف چیپس نش��ان داده می شود، جالب آنکه 
در این تبلیغ افرادی بی حال نشان داده می شوند و پس از 
مصرف چیپس ش��اداب و سرزنده می ش��وند و در واقع در 
ای��ن تبلیغ تنها به تبلیغ چیپس به عنوان ماده ای خوراکی 
بسنده نشده است و طراحان این تبلیغ تالش کرده اند این 
مس��ئله را به مخاطب القا کنند که چیپس کاالیی اس��ت 
که ب��ا خوردن آن ان��رژی مضاعفی در بدن ف��رد تولید و 
باعث می ش��ود وی بتواند با شور و نش��اط به فعالیت خود 
ادامه دهد. با مشاهده این تبلیغ می توان به سادگی به این 
نکته پی برد که نه تنها ممنوعیت تبلیغات کاالهای مضر در 
صداوسیما رعایت نمی شود که حتی در تبلیغات تلویزیونی 
به منظور ترغیب فرد به خرید چیپس، پفک و بس��تنی به 

این مواد غذایی مضر، وجهه مثبتی داده شده است.
م��واد غذایی که اگر عوارض هر ی��ک را برای بدن مورد 
بررسی قرار دهیم، هرکدام به سبب شور و شیرین بودن و 
استفاده زیاد روغن برای سالمت مضرند و درصورت مصرف 
مکرر، خطر بروز بیماری های قلب��ی و عروقی را برای فرد 
به همراه دارند. از دیگرسو، نادیده گرفتن ممنوعیت تبلیغ 
کاالهای مضر در رادیو و تلویزیون در حالی صورت می گیرد 
که صداوسیما از نظر تبلیغاتی مانند رسانه های مکتوب و 
چاپی دارای محدودیت از نظر فضای مورد نیاز برای آگهی 
نیست و به واسطه اینکه بسیاری صداوسیما را برای تبلیغ 
کاالهای خود انتخ��اب می کنند، درآمد خوبی نصیب این 
رسانه می شود، اما هنوز رسانه ملی ترجیح می دهد به روال 
گذشته نظارتی بر پخش آگهی ها نداشته باشد و به تبلیغ 

مواد غذایی مضر ادامه دهد.
در واقع صداوس��یمایی که باید به مثابه یک دانشگاه به 
مردم کشور آگاهی بدهد، خود از توصیه های پزشکی غافل 
مانده و به خاطر کسب سود بیشتر سالمت مردم را نادیده 
گرفته اس��ت. از آنجایی که بس��یاری از م��ردم برنامه های 
صداوسیما را تماشا می کنند و هرکاالیی که از صداوسیما 
تبلیغ ش��ود می تواند مورد توجه م��ردم به ویژه کودکان و 
نوجوانان قرار گیرد  از این رو بهتر اس��ت فیلتر دقیق تری 
روی کاالهای تبلیغاتی که از صداوس��یما پخش می شود، 
انجام گیرد. ش��اید بهتر آن باشد که از تعدادی از مشاوران 
پزش��کی نیز در زمان پذیرش آگهی ها اس��تفاده شود.در 
حالی س��ریال تبلیغ کاالهای مضر در تلویزیون ادامه دارد 
که وزارت بهداش��ت و درمان پیش از این قانون ممنوعیت 
تبلیغ کاالهای مضر را به صدا و س��یما ابالغ کرده اس��ت؛ 
قانونی که سال هاست وجود دارد، اما نادیده گرفته می شود 
و ضمانت اجرایی ندارد. به نظر می رسد این قانون بار دیگر 

نیاز به یاد آوری دارد.

 IKEA آینه محرك 
از افراد تعریف و تمجید می کند

IKEA انگلستان به خوبی می داند که چگونه مردم را 
تحریک کند! با اطالع از این دانش مش��ترک که بیشتر 
مردم درباره ظاهر خود تردید دارند، این برند با ایده یک 
»آینه محرک« به میدان آمد. این ش��رکت تولیدکننده 
مبلم��ان اخیرا یک آینه را در فروش��گاه خود در منطقه 
Wembley در ش��مال غربی لندن نصب کرده که قادر 
به درک ویژگی های جس��می افراد و ایجاد روزی ش��اد 
برای شان با تعریف و تمجید شخصی از آنها است. بنابراین 
خ��ود را در حالی تص��ور کنید که با ورود به فروش��گاه 
IKEA از س��ر کار خود، خس��ته اید و حال خیلی خوبی 
ندارید. در ادامه با عبور از مقابل آینه ای معمولی متوجه 
می شوید که آینه به جای بازتاب تصویرتان، شروع به حرف 
زدن می کند. خریداران با عبور از جلوی آینه، با چاپلوسی 
دلس��وزانه و ناگهانی آینه درباره ظاهر خود ش��گفت زده 
می شوند. بس��یاری از خریداران مشتاق روی آثار مثبت 
ای��ن آینه خودکار تاکید ک��رده و از صداقت آن گفته اند. 
این اقدام IKEA توجه مشتریان را به خود جلب کرده و 

تعداد مشتریان این شعبه را افزایش داده است. 

تبلیغات شاد تولیدکننده محصوالت سلولزی
با لبخند زدن جایزه بگیرید

در میان هیاهوی مس��ابقات عکاسی که شرکت های 
مختل��ف در جه��ت اقدام��ات تبلیغات��ی خ��ود انجام 
می دهند، یکی از ش��رکت های تولیدکننده محصوالت 
س��لولزی اقدام به برگزاری مس��ابقه ای ب��ا ایده لبخند 
کرده اس��ت؛ مس��ابقه ای که در آن برخالف روش های 
مرس��وم امروزی، ش��رکت کنندگان مجبور نیس��تند با 
محصول این شرکت عکس سلفی بگیرند و آن را ارسال 
کنند. در این مسابقه فقط کافی است شرکت کنندگان 
از چه��ره خود موق��ع لبخند زدن عکس��ی بگیرند و با 
ارسال به شرکت، برنده جایزه سفر به یکی از هتل های 

پنج ستاره دوبی شوند. 
ش��رکت نرمه که از س��ابقه دارهای این صنف است، 
درباره انجام این اقدام در سایت خود می گوید: »لبخند 
فقط نشان دهنده ش��اد بودن نیست. ما از لبخند برای 
اهداف خاص اجتماعی اس��تفاده می کنیم، زیرا لبخند 
می توان��د پیام های مختلف��ی را به دیگران برس��اند«. 
ب��رای مثال عده ای برای ج��ذب اعتماد دیگران لبخند 
می زنن��د، برخی برای پنهان کردن فکرش��ان از لبخند 
استفاده می کنند و برخی دیگر با لبخند برای خود پول 
می س��ازند. این ش��رکت از مخاطبان خود اجازه گرفته 
است که عکس هایشان را برای مدتی در سایت خود به 
نمایش بگذارد تا دیگران  یا حتی خودش��ان به آن رأی 
دهند. به کس��انی که بیشترین رأی را بیاورند جوایزی 

تعلق می گیرد. 
نرمه به ش��رکت کنندگان در بخشی از پیام تبلیغاتی 
خود گفته است: ممکن است ما از لبخند شما درآینده 
در فای��ل تبلیغاتی از قبیل بیلبورد و... اس��تفاده کنیم، 
ولی ای��ن اتفاق ب��دون اجازه صاحب��ان عکس صورت 
نخواهد گرفت. این ش��رکت با این کار خود عملکردی 

متفاوت را نس��بت به شرکت های دیگر اجرا کرده است 
و در ای��ن دنیای��ی که ان��واع مختلف��ی از بیماری های 
ناش��ی از افس��ردگی در جامعه رواج پیدا کرده اس��ت، 
مش��تریان خود را وادار به لبخند زدن حتی برای یکبار 
هم ش��ده می کنند. نکته جالب اینکه این ش��رکت در 
پی��ام تبلیغاتی خود از کاربرده��ای مختلف لبخند نیز 
یاد کرده و از مخاطبان برای اس��تفاده از لبخندشان در 
تبلیغات آتی اجازه گرفته اس��ت. به این ترتیب با اینکه 
این شرکت شیوه ای تکراری یعنی جایزه دادن را برای 
ارس��ال پیامی تبلیغاتی خود به کار ب��رده، ولی همین 
شیوه تکراری را خالقانه مورد استفاده قرار داده است. 

آگهي تعاملي که با رهگذران بازي 
حدس تصویر انجام می دهد

در یک ش��رکت امریکایي س��ازنده اس��باب بازي به 
ن��ام Mattel Gmes، اف��راد معتقدند هر زماني وقت 
بازي اس��ت. ای��ن موضوع ب��رای آنها حت��ي در مورد 
غیر محتمل ترین مکان ها و غی��ر متعارف ترین روش ها 
نیز صدق می کند. یک کمپین توس��ط آژانس تبلیغاتي 
TrojanOne براي ش��رکت Mattel در صدد اثبات 

این ادعاست.
در کمپین فوق یک نمایشگر تعاملي وسط یک مرکز 
خرید در تورنتو واقع در کانادا نصب شد. در این آگهي 
ی��ک مرد از عابران می خواهد در صورت تمایل یک بار 
بازي حدس تصوی��ر را انجام دهند. اکث��ر افراد ظاهرا 
به چش��م شیرین کاري و ش��وخي به این کار می نگرند 
تا وقتي که یک پس��ر بچه به تخته نزدیک می ش��ود و 

شروع به بازي با آن می کند.
ش��رکت کنندگان موف��ق در زمینه ح��دس تصویر، 
در ادام��ه ب��ا دریافت هدایا از س��وي کارمندان مخفي 

Mattel حتي بیشتر از قبل شگفت زده می  شوند.

کافه تبلیغات

ایستگاه تبلیغات

آیین نامه

از میان خبرها

با بررسی نسخه های 
اصلی ویدئو های 

خارجی متوجه این 
مسئله می شویم که 
عموما یا تبلیغی در 

آنها وجود ندارد یا اگر 
باشد در منوی فیلم، 
به صورت مجزا تعبیه 
شده است تا مخاطب 

برای تماشای آن 
کامال آزادانه عمل کند

شکوفه میرزایی

محمد نفر
کارشناس حقوق

تبلیغات خالق

آگهی: کلید Multichain - شعار: به یاد آنها که گم شدند و هیچگاه پیدا نشدند! )طیف گسترده ای از کلیدهای یدکی(
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کتابخانه

همه می دانند که آگهی خوب چه چیزی اس��ت. آگهی 
خوب باید س��رگرم کننده و مفرح باشد. آگهی خوب نباید 
به شعور مخاطب توهین کند چون شعور مخاطب به شکل 
فزاینده ای رش��د کرده است. ممکن است بینندگان پس از 
دی��دن یک آگهی فراموش کنند ک��ه آن آگهی درباره چه 
محصولی بوده و ممکن است هیچ شناختی درمورد تبلیغات 
نداش��ته باشند، اما می دانند که چه چیزی را دوست دارند. 
کتاب »چگونه آگهی تلویزیونی بس��ازیم« نوش��ته هانتلی 
بالدوین و ترجمه حمید گرشاسبی به عالقه مندان این حوزه 

چگونگی ساخت یک آگهی تبلیغاتی خوب را می آموزد. 
 این کتاب در چهار بخش توسط نویسنده به رشته تحریر 
درآمده اس��ت. بخش اول این کتاب به تاریخچه کوتاهی از 

آگهی های تبلیغاتی از گذشته تا زمان چاپ کتاب پرداخته 
است همچنین در این بخش این موضوع که چه چیزهایی 
یک آگهی خوب را می سازد، مورد بررسی قرار گرفته است. 
بخش دوم کتاب به بررس��ی اس��تراتژی های شکل گیری 
ای��ده می پ��ردازد. در این بخش چگونگی ب��ه وجود آمدن 
ای��ده آگهی های تلویزیونی مورد تحلیل قرار گرفته اس��ت. 
بخش س��وم به این موضوع پرداخته که ایده های به وجود 
آمده چگونه شکل می گیرند. همچنین بیان شده که ایده، 
چیزی فراتر از کلمات، تصاویر، قالب ها، شیوه های تولیدی 
و سبک هاس��ت. نویس��نده در این بخش می گوید: مشکل 

می توان ایده و اجرا را از یکدیگر تفکیک کرد. در آگهی های 
خوب، چگونه گفتن و چه گفتن به هم تنیده می ش��ود تا 
ترکیبی بزرگ تر از هر یک از آنها پدید آید. بخش آخر این 
کتاب نیز درباره مراحل اجرای ساخت آگهی تلویزیونی است. 
برای مثال درم��ورد معیارهای انتخاب بازیگران و روند این 

انتخاب، درباره گروه تولید و فهرس��ت 
افراد و وظیفه آنها، مراحل فیلمبرداری، 
صدابرداری و تکنیک ه��ای آن و نحوه 
ارزیابی آگهی ه��ای تلویزیونی صحبت 
شده اس��ت. این کتاب در340 صفحه 
توسط انتش��ارات سروش منتشر شده 

است. 

چگونه آگهی تلویزیونی بسازیم 
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اگر دارای اتومبیل هستید، 
حتم��ا گذرتان به فروش��گاه 
ل��وازم  یدک��ی افتاده اس��ت؛ 
فروش��گاه هایی ک��ه به لحاظ 
ظاه��ری آل��وده و زش��ت به 
نظ��ر می رس��ند، ام��ا درآمد 
است.  قابل توجه  بس��یار  آنها 
در گذش��ته ب��رای تهیه یکی 
از ملزوم��ات خ��ودرو باید به 
مح��ل عمده ف��روش قطعات 
مراجعه می ش��د، ام��ا اکنون 
در هر خیاب��ان حداقل دو تا 
س��ه مغازه فروش لوازم یدکی 
مش��اهده می ش��ود ک��ه این 
موض��وع حاک��ی از افزای��ش 
این  فعاالن  تع��داد  روزافزون 
عرصه اس��ت. نح��وه فعالیت 
در این صنف هنوز سیس��تم 
اس��تاد - ش��اگردی است. به 
عب��ارت دیگر ب��رای فعالیت 
مس��تقل در آن بای��د چن��د 
سالی ش��اگرد باشید تا هم با 
کلیه لوازم آش��نا شوید و هم 

از زیروبم کار سردربیاورید. 
تصور کنید ک��ه مدیر یک 
لوازم یدک��ی  عرض��ه  مغ��ازه 
هستید و وظیفه شما کنترل 
و کس��ب درآم��د از ای��ن راه 
است. مشخص است ابتدا باید 
مه��ارت الزم را برای فعالیت 
داشته باشید و آن را از طریق 
ش��د  گفته  ک��ه  سیس��تمی 
فرا گرفت��ه باش��ید. فرض این 
گزارش بر این است که مفاد 
سیستم استاد – شاگردی به 
بهترین نحو آموخته ش��ده و 
اکنون راه های چگونگی اداره 
و نح��وه مدیری��ت در چنین 
مجموعه ای گفته خواهد شد. 

دست تنها نمانید
برای فعالیت در این ش��غل 
باید چند نکته مهم را در نظر 
بگیری��د تا بتوانید ب��ا اعمال 
بهترین روش ه��ای مدیریتی 
س��ودآورترین ش��غل را برای 
خ��ود رق��م بزنی��د. در قدم 
اول نباید دس��ت تنها باشید 
به ای��ن دلی��ل ک��ه فعالیت 
به ص��ورت تنهای��ی در ای��ن 
شغل باعث می شد تا نتوانید 
کار مش��تریان زی��ادی را راه 
بیندازید و مش��تری زیاد در 
مغ��ازه معطل ش��ود. اگر این 
موضوع تداوم داش��ته باش��د 
مس��لما مش��تری دیگر برای 
تهیه لوازم به سراغ مغازه شما 
نخواهد آمد. اغلب مشتریانی 

مراجع��ه  ش��ما  مغ��ازه  ب��ه 
می کنند که یا خودرویش��ان 
در تعمیرگاه اس��ت یا گوشه 
خیاب��ان مان��ده اس��ت. ب��ه 
همی��ن دلی��ل در کوتاه ترین 
زم��ان ممکن بای��د کار او را 
راه بیندازید و مش��کلی را به 
نکنید.  اضاف��ه  او  مش��کالت 
اگ��ر مغازه ش��ما کوچک بود 
حتم��ا یک انب��ار در نزدیکی 
مغازه اجاره کنید یا بخرید و 
یک نف��ر را برای انتقال لوازم 
انبار  از  مورد نی��از مش��تری 
به مغ��ازه بگذاری��د. در انبار 
خ��ود اجناس را ب��ه تفکیک 
بچینید تا دسترس��ی به همه 
کاالها بس��یار راحت باشد. از 
خرده ریز گرفت��ه تا کاالهایی 
مانند س��پر بای��د در طبقات 
و قفس��ه ها و همچنین محل 

جداگانه نگهداری شود. 
در داخل مغازه هم حداقل 
دو تا س��ه فروش��نده کاربلد 
ق��رار دهی��د ت��ا مش��تریان 
زی��ادی ب��رای مغ��ازه جمع 
کنند. توجه داش��ته باشید از 
کنید  استفاده  فروشنده هایی 
که به کار خود وارد هس��تند 
حتی اگر این افراد دستمزد یا 
درصد باالتری از میزان عرف 
از ش��ما خواس��تند، به دلیل 
فراوانی  مشتری  اینکه جذب 
دارند آنها را ب��ه کار بگیرید. 
یکی دیگ��ر از اصولی که باید 
به آن توجه کرد نوع صحبت 
کردن با مشتری است. بیشتر 

مش��تریان ب��رای خرید خود 
عجله دارند و س��عی کنید نه 
خودت��ان و نه فروش��نده تان 
با مش��تری با لحن��ی آرام و 
نکنی��د.  خونس��رد صحب��ت 
با مش��تری هم سخن  طوری 
ش��وید ک��ه گوی��ی مش��کل 
ب��رای خودتان پی��ش آمده و 
به س��رعت برای تهی��ه لوازم 

مورد نیاز اقدام کنید. 

همکاری با مکانیک های 
محل

یکی دیگر و می توان گفت 
مهم تری��ن نکته ای ک��ه باید 
ب��ه آن بس��یار توج��ه کنید 
هم��کاری ب��ا مکانیک های��ی 
اس��ت که در محدوده مغازه 
ش��ما فعالی��ت دارن��د. ای��ن 
ماهانه  می توانند  مکانیک ه��ا 
برایتان  میلیون��ی  پول ه��ای 

بیاورند. ب��رای این کار کافی 
اس��ت چگونگ��ی برخ��ورد با 
آنه��ا را بدانی��د. زمان��ی که 
تهیه کاالیی  برای  مکانیک ها 
به مغازه مراجعه می کنند در 
صورتی که آنها را می شناسید 
از او پول دریافت نکنید و یک 
حس��اب دفتری برای شخص 
مورد نظر در دفتر حسابداری 

باز کنید. 
این کار به این دلیل اس��ت 
ک��ه ممکن اس��ت ی��ک نفر 
روزانه 10 بار به مغازه ش��ما 
مراجعه کن��د و برای هر  10 
ب��ار مبلغ کافی ب��رای خرید 
نداش��ته باشد یا مشتری پول 
کافی ب��ه مکانیک برای تهیه 
لوازم ن��داده باش��د از این رو 
باید حس��ابی باز کنید تا ریز 
اجناس به هم��راه قیمت آن 
در دفتر درج ش��ود. به یقین 
می توان گفت که اگر بتوانید 
تنها س��ه منب��ع مکانیک را 
ج��ذب خ��ود کنید ت��ا لوازم 
مورد نیازشان را از شما تهیه 
کنند دیگر نیازی به مشتریان 
خرد پی��دا نمی کنید، اما چه 
می ش��ود ک��رد که می��ل به 
کس��ب درآمد زیادت��ر باعث 
می ش��ود ک��ه هم ب��ه تعداد 
مکانیک ها اضافه ش��ود و هم 

به تعداد مشتریان خرد. 

ارسال لوازم یدکی در 
محدوده مغازه

مش��تری  ج��ذب  ب��رای 

بیش��تر می توانی��د یک پیک 
موتوری ب��رای مغازه بگذارید 
ت��ا مکانیک ها و اف��رادی که 
به کاالی��ی نیاز پیدا می کنند 
خیالش��ان راحت باشد که از 
طری��ق یک تلف��ن می توانند 
آن را تهی��ه کنن��د. س��ه ت��ا 
چه��ار پیک موت��وری و یک 
وان��ت ب��رای ارس��ال ل��وازم 
نیاز اس��ت،  اتومبیل  یدک��ی 
البت��ه ممکن اس��ت در ابتدا 
هزینه ه��ای تهیه ای��ن لوازم 
برایتان سخت باش��د، اما در 
می ش��ود  باعث  کوتاه م��دت 
همه مغازه ش��ما را بشناسند 
و تمام��ی خریده��ای خود را 
در ای��ن حوزه از ش��ما انجام 
دهن��د. در کنار فروش��نده ها 
و اف��رادی ک��ه به عنوان پیک 
موت��وری ی��ا مس��ئول نقل و 
انتق��االت هس��تند حضور دو 
نفر بس��یار الزم اس��ت. یکی 
حس��ابدار خب��ره اس��ت که 
بتوان��د هم��ه حس��اب  افراد 
را به ص��ورت ریز ثب��ت کند 
و هم��ه آنها را در دس��ترس 
داش��ته باش��د و دیگری یک 
مکانیک متبحر است. حضور 
مکانیک ب��ه این دلی��ل نیاز 
اس��ت که برخی افراد ممکن 
اس��ت از نوع خرابی خودروی 
خود اطالع نداش��ته باشند و 
برای پرس وجو به مغازه شما 
مراجعه کنند. این مکانیک ها 
می توانند با تشخیص مناسب 
خ��ودروی معی��وب را تعمیر 
و مبل��غ دس��تمزدی دریافت 
کنن��د، البت��ه توجه داش��ته 
باشید همکاری با نزدیک ترین 
مکانی��ک در مح��دوده مغازه 
ش��ما می توان��د همین نقش 
را ایف��ا کند، ام��ا این موضوع 
بستگی به شرایط همکاری و 
چگونگی روابط خرید وفروش 

لوازم یدکی دارد. 
نکات  مهم تری��ن  از  یک��ی 
فعالی��ت در ای��ن ح��وزه این 
اس��ت که از عرض��ه اجناس 
بی کیفیت��ی ک��ه تنه��ا ارزان 
هس��تند خ��ودداری کنی��د. 
امروزه س��لیقه اکث��ر افراد به 
سمتی رفته است که حاضرند 
اما  بپردازند  بیش��تری  پ��ول 
کاالی ب��ا کیفی��ت و ب��ادوام 
دریافت کنند و این مس��ئله 
در ح��وزه لوازم یدکی خودرو 
است. پس سعی  محسوس تر 
کنی��د با پاس��خگویی به این 
نیاز، مش��تریان خود را راضی 

نگاه دارید. 

 رولکس 
برندی که اورست را فتح کرد

رولکس، یک ش��رکت ساعت س��ازی سوئیسی است که 
به عنوان یکی از مطرح ترین برندهای س��ازنده ساعت های 
لوکس شناخته می شود. »هانس ویلسدورف« با استفاده از 
کمک های مالی ش��وهرخواهرش »آلفرد دیویس« در سال 
1905 اقدام به تاس��یس ش��رکت »ویلسدورف و دیویس« 
ک��رد. این ش��رکت در ابتدا ب��ه تولید س��اعت های مچی 
نمی پرداخت چرا که در آن زمان س��اعت های مچی از نظر 
عموم مردانه محسوب نمی شد و ضمنا تولید این ساعت ها 
مشکالت فنی بسیاری را به همراه داشت. مشکالتی از قبیل 
سختی تولید موتور ساعتی که بتوان آن را در یک محفظه 
کوچک جای داد که با اندازه مچ فرد هماهنگی داشته باشد 
و ضمنا س��اختن قابی که بتوان��د از ورود رطوبت و گرد و 
غب��ار به درون س��اعت و در نتیجه خرابی موتور جلوگیری 
کند، نمونه ای از این مش��کالت فنی بود، اما برخالف سایر 
تولیدکنندگان ساعت، ویلسدورف به زودی توانست بر این 
ترس غلبه کرده و با حرکت به س��مت ساخت ساعت های 

مچی، تمام  این مشکالت را کنار بزند. 
در آن زمان فعالیت اصلی ش��رکت به این ترتیب بود که 
موتورهای س��اعت را از شرکت سوئیس��ی »هرمان آئگلر« 
خری��داری ک��رده و از ط��رف دیگر قاب های س��اعت را از 
برندهای شناخته شده دیگر خریداری کرده و تنها به مونتاژ 
آنها پرداخته و آنها را با برند »ویلسدورف و دیویس« در بازار 
عرضه می کرد. با وجود آنکه برند »ویلس��دورف و دیویس« 
توانس��ته بود موفقی��ت قابل توجهی در بازار کس��ب کند، 
ویلسدورف درصدد آن برآمد نام تجاری ای را به کار گیرد که 
ساعت های مچی این شرکت را در بازار متمایز کند. به این 
ترتیب در دوم جوالی 1908 برند رولکس که امروز  شهرت 
جهانی دارد، پدید آمد. ویلسدورف خود در رابطه با انتخاب 
نام رولکس اینچنین گفته اس��ت: »من به دنبال نامی بودم 
که کوتاه و در عین حال برجسته و قابل توجه باشد؛ کلمه ای 
که تلفظ آن مش��کل نبوده و راحت بت��وان آن را به خاطر 
سپرد؛ نامی که تلفظ آن در بین زبان ها و لهجه های مختلف 
بدون تغییر بماند و آهنگ خوش��ایندی داشته باشد.« نام 
رولکس تداعی کننده صدای کوک کردن س��اعت اس��ت و 
همین مسئله به عنوان یکی از نوآوری های شرکت در ایجاد 
برندی که بتواند شناس��اننده هویت شرکت باشد، شناخته 
می شود. استفاده از فلزات گران قیمتی از قبیل طال، نقره و 
پالتین و بهره گیری از یاقوت به واسطه مقاومت باالی آن در 
برابر ضربه و خط و خش و طراحی زیبای بندها، توانس��ته 
ساعت رولکس را به لوکس ترین برند ساعت در دنیا تبدیل 
کند. به این ترتیب شرکت رولکس توانست در مدت زمان 
اندکی دامنه فعالیت خود را گسترش دهد و بازار بسیاری از 

نقاط جهان را در اختیار بگیرد. 

یک��ی از نوآوری های ش��رکت رولکس که به عنوان نقطه 
عطفی در کارهای این ش��رکت محس��وب می شود، تولید 
س��اعت ضد آب بود. معرفی این مدل ها به عنوان مدل های 
ورزشی توانست برای ش��رکت مزیت رقابتی قابل توجهی 
را به دنبال داشته باش��د. رولکس برای نشان دادن توانایی 
خود در س��اخت س��اعت های ضدآب، عمیق ترین منطقه 
جهان یعنی گودال ماریانا را برای آزمایش ساعت های خود 
انتخاب کرد؛ ساعت رولکس توانست از تست کارکردن در 
عمق 11 هزار متری اقیانوس سربلند بیرون بیاید و همین 
مس��ئله توانس��ت رولکس را به برندی بی رقی��ب در بازار 
ساعت تبدیل کند. ش��رکت رولکس برای متمایز ساختن 
ساعت های خود از دیگر برندها، تنها به عمیق ترین منطقه 
جهان بسنده نکرد و مرتفع ترین نقطه دنیا را هم هدف قرار 
داد. یکی از صعودکنندگان به قله اورست ساعت رولکس را 
به ارتفاع 8848 متری برد و این چالش نیز توانس��ت برای 
برند رولکس اعتبار و مزیت رقابتی فزاینده ای به همراه آورد. 
ع��الوه بر همه اینها، رولکس با ارائه خدمات پس از فروش 
منحصر به فرد خود نیز توانسته است گام بلندی در ایجاد 

رضایت در مشتریانش بردارد. 

مدیریت به سبک کارلوس گوسن، مدیر شرکت 
رنو- نیسان

قاتل هزینه ها

کارلوس گوس��ن، مدیر ش��رکت رنوی فرانس��ه و 
نیس��ان ژاپن و از اعضای هیات مدیره شرکت سونی، 
از سرش��ناس ترین مدیران جهان است که به او لقب 
 »قاتل هزینه ها « و »س��لطان بازارهای چندملیتی « 

را داده اند. 
گوسن از پدر و مادری لبنانی در امریکای جنوبی 
متولد ش��د. پس از فارغ التحصیلی در رشته اقتصاد 
و در مقط��ع کارشناس��ی ارش��د، فعالی��ت حرفه ای 
 خ��ود را در اروپ��ا ش��روع ک��رد و در آس��یا به اوج 

شهرت رسید. 
پس از فارغ التحصیلی در یک ش��رکت فرانس��وی 
الستیک سازی مش��غول به کار شد و سه سال بعد، 
مدیریت یکی از شعب شرکت در پاریس را بر عهده 
گرفت. س��پس مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت 
ش��د و چندی بع��د، به عن��وان مس��ئول هماهنگی 
 ش��عبات این ش��رکت در امریکای جنوبی، به برزیل 
بازگش��ت. فعالیت او در برزیل و مدیریت درخش��ان 
 او، انقالب��ی را در وضعی��ت ای��ن ش��رکت به وجود 

آورد. 
آوازه مدیریت او بسیار س��ریع در جهان پیچید و 
سیل انبوهی از پیش��نهادها از شرکت های معتبر به 
سوی او روانه ش��د. از میان تمام پیشنهادها گوسن 
پیش��نهاد شرکت رنو را برگزید و در سال 96 در این 

شرکت مشغول به کار شد. 
شرکت رنو در سال 1999 سهام شرکت ورشکسته 
نیس��ان را خریداری کرد و مدیریت آن را به گوسن 
س��پرد. او ادعا کرد که طی دو سال یا این شرکت را 
به روزهای اوج بازمی گرداند یا از سمت خود استعفا 
خواه��د داد. کس��انی که گوس��ن را می ش��ناختند، 
می دانس��تند این فقط در حد حرف و ش��عار نیست 
و وقت��ی او هدفی را مورد نظر ق��رار می دهد، تحت 
هر ش��رایطی به آن خواهد رسید. گوسن تعدادی از 
کارمن��دان نمونه رنو را به عنوان سرپرس��ت گروه ها 
انتخ��اب ک��رد و برای ه��ر تیم، مدی��ری کلیدی را 

برگزید و عازم ژاپن شد. 
او تع��داد فروش��ندگان ش��رکت را ب��ه 20 درصد 
رس��اند؛ دس��ت طراحان را برای طراحی بازگذاشت 
و س��رعت تولید را افزایش داد. تم��ام این موارد در 
کنار هم باعث ش��د ش��رکت ورشکس��ته نیسان در 
س��ال 2000 جلوتر از ش��رکت صاحبنام هوندا قرار 
بگیرد. اکنون نیس��ان دومین تولیدکننده اتومبیل و 

اصلی ترین رقیب تویوتاست. 

اصلی تری��ن راز موفقیت گوس��ن ک��ه لقب »قاتل 
هزینه ه��ا « را ب��رای او ب��ه ارمغ��ان آورد، کاه��ش 
هزینه ه��ای م��ازاد از طریق تعطیل کردن ش��عبات 
اضافی و کاهش مخارج داخلی و خارجی شرکت بود. 
او در سال 2001 کتاب زندگینامه خود را چاپ کرد؛ 
 کتابی که لقب پرفروش ترین کتاب آس��یا را به خود 

اختصاص داد. 
گوس��ن چندی پیش در مصاحبه ای که با ش��بکه 
CNN داش��ت، اش��اره کرد که بزرگ ترین اش��تباه 
مدیران در ارتباط و نحوه تعامل آنها با کارمندان شان 
است. مدیر باید به انتظارات معقول کارمندان پاسخ 
 درس��ت بدهد تا بتواند ش��رکت را ب��ه روزهای اوج 

بازگرداند. 
او لحظ��ه ورود به ژاپن را لحظه ای سرنوشت س��از 
می دان��د و ادعا می کند با وجود ش��ناخت ناکافی از 
فرهن��گ ژاپن، از هم��ان بدو ورود احس��اس کرده 
اس��ت بهتر از س��ایرین قادر به برق��راری ارتباط با 
ژاپنی هاس��ت. همین امر به او اعتم��اد به نفس داد 
و احس��اس کرد توانایی ایج��اد تغییر را دارد. برخی 
ژاپنی ه��ا او را با اس��طوره های کهن ژاپنی مقایس��ه 
می کنن��د و توانایی ه��ای مدیریت��ی اش را فرات��ر از 

قابلیت های یک انسان عادی می دانند. 
او در مصاحبه ای دیگر در توکیو اعالم کرده است: 
»اگر در کوتاه مدت چیزی را فدا نکنید، در درازمدت 
جری��ان نقدینگی به ش��رکت بازنخواهد گش��ت. ما 
عملگرا و واقع بین ش��ده ایم و حاال 140هزار کارمند 
داریم که درآمد و انگیزه بیش��تری دارند و نسبت به 

سال 1999 کمتر نگران آینده هستند.«
کارلوس گوس��ن نخس��تین مدیر خارجی شرکت 
سونی نیز بود. او در میان مدیران فرانسوی و مغرور 
ش��رکت رنو نیز بس��یار منفور اس��ت اما همچنان با 
قدرت به کار خود ادامه می دهد و از پشتوانه مدیران 
و کارمندان غیرفرانسوی رنو برخوردار است. او خوب 
می داند چطور باید با این دست مشکالت کنار بیاید. 
گوس��ن اکنون در میان مدیران ارشد شرکت های 
خودروس��ازی، بیشترین دستمزد را دریافت می کند 
و این مس��ئله ای اس��ت که او را در مرکز توجه قرار 
داده است. گوس��ن از طریق آشنایی با فرهنگ های 
مختلف، بازارهای چندملیتی را شناس��ایی کرده و با 
استفاده از نبوغ و دانش خود، نبض این بازارها را در 

دست گرفته است. 
او دائم��ا در قاره های امریکا، آس��یا و اروپا در حال 
رفت وآمد اس��ت و هیچ اتفاقی در هی��چ نقطه ای از 
جهان از نظ��رش دور نمی ماند. او آن چنان در بازار 
خودرو صاحب نام و آوازه ش��ده است که در جلسات 
مدی��ران این حوزه از وی به عنوان یک سیاس��تمدار 
حرف��ه ای ن��ام برده می ش��ود؛ سیاس��تمداری که با 
تصمیمات خود، آینده صنعت خودروس��ازی جهان 

را به میل خویش رقم می زند. 

برای جذب مشتری 
بیشتر می توانید یک 
پیک موتوری برای 
مغازه بگذارید تا 

مکانیک ها و افرادی 
که به کاالیی نیاز پیدا 

می کنند خیالشان راحت 
باشد که از طریق یک 
تلفن می توانند آن را 

تهیه کنند. سه تا چهار 
پیک موتوری و یک 

وانت برای ارسال لوازم 
یدکی اتومبیل نیاز است

حکایت برندها

ورود فیات کرایسلر
 به بورس نیویورک

گروه خودروس��ازی فیات کرایسلر روز دوشنبه وارد بازار 
بورس نیویورک شد. در ساعات ابتدایی کار این بازار بورس 
ارزش سهام این گروه اتومبیل سازی حدود 8 درصد افزایش 
یافت. فیات کرایسلر در فضایی سرمایه گذاری خود در بازار 
بورس را آغاز می کند که روند بهبود وضعیت بازار اتومبیل 
در اروپا و قاره امریکا کند است. گروه فیات کرایسلر امیدوار 
اس��ت با ورود به بازار بورس نیویورک به آهنگ رشد خود 
شتاب بخش��د و احتیاج به اجرای عملیات افزایش سرمایه 
نداشته باشد و بتواند منابع مالی پروژه های سرمایه گذاری 
خود را تامین کند. مدیران فیات کرایس��لر انتظار دارند تا 
س��ال 2018 میالدی حجم کلی معام��الت این گروه 60 
درص��د افزایش یابد. فیات و کرایس��لر در ابت��دای ماه اوت 
س��ال جاری رسما با یکدیگر ادغام ش��دند. با این ادغام این 

گروه به هفتمین خودروساز بزرگ دنیا تبدیل شده است.

از میان خبرها
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علی سهرابی

پاس�خ کارش�ناس: ش��ما 
از روش های مختلف  می توانید 
بدون هزین��ه یا کم هزینه برای 
ای��ن منظ��ور اس��تفاده کنید. 
استفاده از شبکه های اجتماعی 
اب��زاری قدرتمند و البته تقریبا 
رایگان برای این منظور اس��ت. 
با یک متخصص در این زمینه 
مشورت کنید و پیام های خود 
را ب��ا وی درمی��ان بگذارید تا 
یک کمپین مناسب برای شما 

تهیه کند. اگر کس��ب وکار شما 
محلی است، می توانید بروشور 
یا تراکت کوچکی تهیه کنید و 
از رستوران ها و سوپرمارکت ها 
بخواهید آن را همراه کاالهای 
خود به مشتریان محلی تحویل 
دهند. ای��ن کار هزینه ناچیزی 

برای شما خواهد داشت. 
از  اس��تفاده  همچنی��ن 
پیام��ک  می توان��د ب��رای این 
منظ��ور مناس��ب باش��د. افراد 

ی��ا محله هایی را ک��ه موردنظر 
و  کنی��د  انتخ��اب  شماس��ت 
پیام ت��ان را از طریق اس ام اس 
مناس��ب  افراد  ب��ه  تبلیغات��ی 
از این  انتقال پی��ام  برس��انید. 
روش ارزان و س��ریع است. اگر 
مش��تریان ش��ما جزو دسته ای 
ق��رار می گیرند که ب��ا اینترنت 
ارتباط مناسبی دارند، استفاده 
از ایمی��ل می توان��د در اولویت 
باش��د، به ش��رط اینکه اصول 

الزم را رعای��ت کنید. حتما از 
اس��تفاده  معتبر  ش��رکت های 
کنید تا ایمیل شما در صندوق 

دریافت مشتریان قرار گیرد. 
ارزان تر  اس ام اس  از  ایمی��ل 
است و افراد با حوصله بیشتری 
به آن نگاه می کنند و محتوای 
ارائه  کامل تری ه��م می توانید 
کنی��د، ام��ا توصی��ه می کن��م 
مطالبی را در این زمینه مطالعه 
یا با متخصصان مشورت کنید. 

تبلیغات اثرگذار 
و کم هزینه

پرس�ش: دو ماه است کس�ب وکار کوچکی راه اندازی کرده ام. قصد دارم چند پیام تبلیغاتی را در اسرع وقت به تعداد 
زیادی مخاطب انتقال بدهم، البته با کمترین هزینه. شما چه روشی را به من پیشنهاد می کنید؟

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

د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

کلینیک کسب و کار)80(

پروانه مسجل

گزارش »فرصت امروز« از نحوه فعالیت در فروشگاه لوازم یدکی

بی نیاز از آرامش و خونسردی

مدیران ماندگار

آزاده میرطاهری

در پی معرفی محصول Coke Life از کوکاکوال، پپس��ی، رقیب همیش��ه در 
صحنه و شاداب، محصول جدید خود با نام Pepsi True را معرفی کرده است. 
ب��ه گ��زارش  imarketor، پپس��ی محص��ول Pepsi True  را ب��ا ی��ک 
 اس��تراتژی متفاوت و به ص��ورت کامال اختصاصی در فروش��گاه اینترنتی آمازون 

Amazon.com  عرضه کرده است. 
Pepsi True  نیز مانند همتای خود در شرکت رقیب یعنی Coke Life از 
عصاره طبیعی Stevia تشکیل شده است که از ۳0 درصد شکر کمتر نسبت به 

دیگر نوشابه ها برخوردار است. 
Pepsi True  دارای 60 کالری بوده و هدف اصلی از تولید نوشیدنی با کالری 

و شکر کمتر برای رقابت با محصول Coca-cola Life بوده است. 
ش��رکت های تولیدکننده نوش��ابه در جنگی که بر ضد آنه��ا در مورد کالری و 
قند محصوالت ش��ان وجود دارد و در پی اتهاماتی که به آنها وارد می شود، سعی 
کرده اند با تغییر در فرموالسیون نوشابه و تولید محصوالت جدید، خود را از یک 
تولیدکننده س��ودجو به تولیدکننده ای تبدیل کنند که س��المت مشتریان شان 

برای آنها مهم است. 
Stevia نوعی شیرین کننده طبیعی است که در عین 
حفظ طعم نوشابه، می توان با استفاده از آن نوشابه های 

کم کالری تری را تهیه و عرضه کرد. 

رایانه لوحی آی پد اپل محبوبیت فراوانی بین کودکان دارد و این طور که نتایج 
حاصل از مطالعه جدید نش��ان می دهد، رابط کاربری آس��ان و ابزارهای خالقانه 
باعث شده است محبوبیت آن افزایش یابد. به گزارش رایورز، محققان دریافته اند 
اس��تفاده از آی پد این روزها به قدری افزایش یافته اس��ت که از رس��توران های 
McDonalds و Disney ه��م محبوب تر اس��ت و بین امریکایی های 6 تا 12 

ساله نخستین برند پرمخاطب محسوب می شود. 
محقق��ان مرک��ز Smarty Pants که به صورت تخصص��ی در زمینه خانواده 
و جوان��ان تحقی��ق می کنن��د، در تازه ترین اتف��اق میزان محبوبی��ت 250 برند 
بین الملل��ی و ب��زرگ را بین گروه های س��نی مختلف مطالعه کردن��د. در پایان 
این مطالعه مش��خص ش��د آی پ��د محبوب تری��ن برند نزد کودکان محس��وب 
می ش��ود و رایانه لوحی توانس��ته است از دیگر دس��تگا ه های الکترونیکی مبتنی 
 بر نمایش��گر از جمله گوش��ی هوش��مند و گیرنده تلویزیونی هم اولویت باالتری 

داشته باشد. 
»واین تایری«)Wynn Tyree( ، مدیر این مرکز تحقیقاتی گفت: »کودکان 
به میزان قابل مالحظه و باورنکردنی سراغ آی پد رفته اند و برنامه های تلویزیونی، 

ویدئو ه��ا، کتاب ها و تکالیف خود را روی این دس��تگاه 
هم��راه دنب��ال می کنن��د و ارتباطات خود ب��ا اعضای 

خانواده را فقط به کمک آی پد مدیریت می کنند.«

آی پد از مک دونالد محبوب تر استمحصول جدید پپسی برای حضور در جنگ کوالها
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ش�اید این پرس�ش همچنان در س�طح جامعه 
مطرح اس�ت که چرا با وجود اینک�ه دولت اعالم 
کرده ن�رخ تورم از 30 ب�ه 25 درصد رس�یده، اما 
قیمت کاالهای مصرفی همچنان باال بوده و کاهش 
نیافته است؟ به همین دلیل، ش�اید بهتر باشد به 
این نکته اشاره ش�ود که مراد دولت این است که 
رشد تصاعدی قیمت ها که از سال 90 تا 92 ادامه 

داشت، متوقف شده است.
 برای مثال، اگر در سال 91 قیمت یک بسته پنیر 
3 هزار تومان و در هفته بعد 3 هزار و 500 تومان به 
فروش می رسید، اما امسال این گونه نبوده و عالوه 
بر اینکه متوقف شده، اگر افزایشی نیز در برخی از 
کاالها صورت گرفته به میزان بسیار اندک و بعضا 
نامحسوسی بوده اس�ت. یکی از دالیل کند شدن 
حرکت تورم در کشور ثبات در بازار نرخ ارز است. 

از طرفی، نرخ افزایش�ی نیز متوقف شده که این 
مسائل در درازمدت اثرات خود را بر تورم خواهد 
گذاش�ت. البته رکود در بازار برخی محصوالت و 

صنایع را نباید به حساب کاهش تورم گذاشت.
 این بازارها به دلیل عدم وجود تقاضا و همچنین 
کاهش س�طح تولی�د، تولیدکنن�ده را مجبور به 
کاهش قیمت تمام ش�ده با وجود میل باطنی کند 
که مبادا بازار به دست محصوالت وارداتی بیفتد. 
با این حال، اما انتظار مردم مبنی بر کاهش قیمت 
کاال و خدمات مصرفی در یک سالی که از فعالیت 
دولت روحانی گذشت، محقق نش�ده و همچنان 
چشم مردم و بازاری ها به سیاست های اقتصادی 
دولت دوخته ش�ده تا س�رانجام ترم�ز گرانی در 
بازار کشیده شود. هرچند در کنار اشاره به گرانی 
کاالهای اساس�ی و خدمات م�ردم باید در حیطه 

انصاف ای�ن را هم مدنظر ق�رار داد ک�ه دولت در 
این مدت هرچند نتوانسته ترمز گرانی را بکشد، 
ولی مانع از سوداگری و س�فته بازی در بازار ارز و 
طال شده اس�ت. اما با این حال، می توان دست به 
اقداماتی زد که حداقل کاهش تورم در جامعه نمود 
بیشتری داش�ته باش�د. اما از منظر اقتصاددانان 
عواملی هس�تند که موجب شده به عنوان کاهش 
تورم یاد شود. از جمله کاهش نرخ رشد قیمت ها، 
کمبود تقاضا ک�ه مع�ادل آن رکود ب�وده و برای 
تولیدکننده خطرناک است. کنترل بانک مرکزی 
به عنوان منب�ع پول پرق�درت، طی ش�دن روند 
طبیعی اقتصاد، روند رو به جلو و مثبت مذاکرات 
هس�ته ای و درپیش گرفتن انضب�اط پولی و مالی 
است. از این منظر شاید نگاه دست اندرکاران بازار 

حوزه های مختلف هم خواندنی باشد. 

تورم بخ��ش تولی��د مخرب ترین نوع تورم اس��ت که 
موجب کاهش سطح توان تولید و اشتغال می شود. از این 
رو کارشناس��ان مهم ترین عامل برای پیشگیری از تورم 
تولید، ارائه تسهیالت و مشوق هایی می دانند که موجب 
افزایش تولید و در نهایت کاهش قیمت تمام شده برای 
مشتریان شود. صنعت نس��اجی در ایران طی سال های 
اخیر به دلیل رش��د بی رویه واردات و کاهش تولید که 
منجر به افزایش هزینه تمام ش��ده برای محصول شده، 
ضربه س��نگینی خورده و بعضا تولی��دات به 30 درصد 
کاهش یافته است. همین مس��ئله قیمت نهایی را برای 
مشتریان افزایش داده است. س��عید حسین زاده بر این 
عقیده است آنچه در بازار شاهدیم رکورد یا کاهش تورم 
نیست، بلکه تولیدکننده با کمترین نرخ سود، تولیدات 

خود را به فروش می رساند. 
آیا پس از گذشت یک س�ال شاهد کاهش تورم 

در کشور هستیم؟ 
در ح��ال حاضر رک��ود باع��ث کاهش تورم ش��ده اما 
پیامد ه��ای منفی را به هم��راه خواهد داش��ت. در حال 
حاضر قیمت برخی اقالم صنعت نساجی افت پیدا کرده و 

ظرفیت کارخانه ها به 30 درصد رسیده است. 
کاهش ظرفیت کارخانه ها قیمت تمام ش��ده را برای 

تولید محصول افزایش می دهد. این مس��ئله نیز موجب 
گرفتن انگیزه تولید و در پی آن افزایش واردات و قاچاق  
خواهد ش��د. از این رو رکود کنون��ی خطرناک تر از تورم 

اس��ت. اگر تورم همراه با حمایت از تولید باشد، می تواند 
اثرگذار باش��د. ولی اگر رک��ود برای جلوگی��ری از تورم 
باش��د و آن را به بخش صنعت وارد کنی��م، جز تعطیلی 
کارخانه ها چیزی عایدمان نخواهد ش��د. در حال حاضر 
بخش تجارت بیش��تر از تس��هیالت بهره می برند و اکثر 
تولیدکنندگان به دلیل عدم ارائه تسهیالت الزم از میدان 
خارج می شوند. نساجی یک صنعت تخصصی است و اگر 
کاالهای این بخش به دست واردات خارجی بیفتد، دیگر 
نمی توان افرادی که س��ابق بر این تولید می کردند را به 

بازار بازگرداند. 
چه عامل یا عوامل�ی موجب کاه�ش نرخ تورم 

خواهد شد؟ 
کاهش ن��رخ ت��ورم در  صورت��ی محقق خواهد ش��د 
که با کار کارشناس��ی و اصول��ی و یک اق��دام عملیاتی 
صورت گی��رد. اما این کار کارشناس��ی در بخش صنعت 
نساجی مش��اهده نشده اس��ت. با افزایش تولید، کاهش 
قیمت صورت می گیرد. آنچ��ه در ب��ازار به عنوان رکود 
مش��اهده می ش��ود، کاهش قیمت یا تورم نیست، بلکه 
تولید کنن��ده ب��ا کمترین نرخ س��ود کاالی خ��ود را به 
 فروش می رس��اند. این مسئله ورشکس��تی را به همراه 

خواهد داشت. 

کارشناس��ان بر این عقیده اند که کاهش نرخ تورم به 
تنهایی میسر نبوده و دیگر فاکتورهای دخیل در اقتصاد 

نیز باید مدنظر قرار گیرد.
 از این رو تا زمانی که دیگر مسائل دخیل در اقتصاد به 
یک باره بازنگری نش��ده و حالت متعادلی به خود نگیرد، 

صحبت از کاهش نرخ تورم بی معنی خواهد بود.
 محمد چیت ساز مدیرعامل مرکز خدمات فوالد ایران، 
از آن دست افرادی است که بیان می کند، نباید به کاهش 

نرخ تورم به تنهایی توجه کرد. 
طی یک سالی که از دولت یازدهم می گذرد، آیا 
براساس وعده های داده ش�ده، شاهد کاهش نرخ 

تورم هستیم؟ 
منظور از کاهش تورم در ش��رایط فعلی، قیمت پایین 
محصوالت نیست، بلکه رشد قیمت ها پایین است. این در 

جامعه چندان حس نمی شود. برای نمونه فوالد تا پیش 
از این به دو هزار تومان رسیده بود که امسال قیمت تمام 
ش��ده هر کیلو فوالد هزار و 790 تومان است. همچنین 
قیمت فوالد در بورس حدود یک هزار و680 تومان بوده 

که امسال به یک هزار و 660 تومان رسید. در حال حاضر 
تولید کنندگان تا 12 درصد قیمت تمام ش��ده محصول 

را می پردازند.
 اگر همان روند تورمی در س��ال گذشته ادامه داشت، 
امسال باید برای میلگرد یک هزار و 950 تومان پرداخت 

می شد که اکنون کمتر از این میزان است. 
چه عامل یا عواملی موجب نمود کاهش تورم در 

جامعه می شود؟ 
مشکل این است در هنگام صحبت  کردن از تورم، تنها 
به یک شاخص آن هم کاهش نرخ تورم، توجه می شود. 
در حالی که در کنار نرخ تورم نرخ بهره بانکی، اش��تغال 
و دیگر فاکتورهای توس��عه نیز باید مدنظر قرار گیرد. تا 
زمانی که به همه اینها توجه نشود، نمی توانیم به درستی 

از کاهش نرخ تورم صحبت کنیم. 

تورم زدایی در اقتصاد، کاهش س��طح عمومی قیمت 
کاالها و خدمات است. از این رو، دولت ها سعی می کنند 
با کاهش س��طح عمومی قیمت ها نوع��ی رضایت مندی 
را در س��طح جامعه ایجاد کنند، چرا که افزایش س��طح 
عمومی قیمت کاال اثرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
گسترده ای را در پی خواهد داش��ت. اما در این بین نرخ 
افزایشی نیز مدنظر اس��ت که این نیز باید سیر منطقی 
داشته باش��د. چرا که افزایش نرخ افزایشی موجب تورم 
خواهد شد. نمونه بارز این مسئله افزایش نرخ ارز بود که 
نابسامانی هایی را در بازار به وجود آورد. رضا سمیع زاده، 
مدیرعامل شرکت مرکز اپل ایران بر این عقیده است که 
دولت سعی کرده طی یک سال اخیر نرخ ارز را ثابت و در 

عین حال روند رشد، نرخ افزایشی را کنترل کند. 
از نظر ش�ما کاهش نرخ تورم در چه چیزی نمود 

پیدا کرده است؟ 
فکر می کنم مهم ترین اقدام ثابت نگه داش��تن نرخ ارز 
بوده و این نیاز بازار تجارت است. تفاوت ما با کشورهای 

کوچک ک��ه در حوزه اقتص��ادی توفیق هایی به دس��ت 
آورده اند، این اس��ت که نرخ ها و تب��ادالت ارزی خود با 
دنیا را ثابت نگه داشته اند. اگر کاالیی را خریداری کرده 
و می خواهید آن را وارد کنید، مهم ترین کار این است که 
بدانید با چند درصد س��ود به فروش می رسد و بازگشت 

سرمایه آن طی تبادالت ارزی چه میزان خواهد بود. 

چه اقداماتی موجب کاهش نرخ تورم به 20درصد 
خواهد شد؟ 

وقتی لوکوموتی��و اقتصاد خ��راب را وارد جامعه کردید، 
نباید انتظار داشته باش��ید که تورم به سرعت کاهش پیدا 
کند. نخس��تین کار اقتصاد برابری نرخ ارز با سیاست های 
در پیش است. از این رو، برخی کشورها از جمله ترکیه، نرخ 
برابری را پایین و ضعیف نگه می دارند. بنابراین، ابتدا باید نرخ 
تورم کاهش پیدا کند. این مسئله مردم را متوجه این نکته 
می کند که تورم کم نشده ولی نرخ افزایشی کاهش پیدا کرده 
است. شما لزوما در بازار کاهش تورم را حس نمی کنید، ولی 
رکود هم مشاهده نمی شود. تنها راه دستیابی ایران به تورم 
20درصدی توافق در مذاکرات هسته ای است. امضای توافق 
مذاکرات هسته ای موتور محرک اقتصاد ایران خواهد بود که 
کاهش نرخ تورم را در پی خواهد داشت. البته انتظار طبیعی 
این نیست که یکباره تورم به 20 درصد برسد. این همانند 
سرد و گرم شدن شیشه است که به آن ضربه وارد می کند. با 

این حال تورم ایران بین 15 تا 20 درصد باقی خواهد ماند. 

تورم و بازار سرمایه

تورم آثار متف��اوت و متضادی را بر تقس��یمات مالی و بازار 
سرمایه دارد که برخی از مهم ترین آنها در زیر آمده است: 

1- آثار تورم بر تولید
 تورم موجب کاهش سطح تولید و از این رو درآمد شرکت ها 
می شود. زیرا تورم قدرت خرید واقعی بیشتر جمعیت را کاهش 
می دهد و از این رو س��پرده گذاری و س��رمایه گذاری کاهش 

می یابد. 
 همچنین مردم برای حف��ظ قدرت خرید خ��ود اقدام به 
بورس بازی روی زمین، طال و کاالها می کنند که خود گرایش 

به تولید را کاهش می دهد. 
2- آثار تورم بر توزیع درآمدها

 تورم قدرت خری��د افراد با درآم��د ثابت را ب��ه افرادی که 
درآمدشان رشد بیش��تری از نرخ تورم دارد، انتقال می دهد. 
همچنین تورم موجب انتقال ثروت از بستانکاران به بدهکاران 
خواهد شد و از این رو به نابرابری های اقتصادی دامن می زند. 
نابرابری اقتصادی یا به قول برخی فقدان عدالت اقتصادی با 
ضریب جینی اندازه گیری می ش��ود. از آنجا که شرکت ها بر 
مبنای بهای تمام شده، دارایی های خود را مستهلک می کنند 
نه ارزش جاری و جایگزینی، سود آنها صوری بوده و با پرداخت 
مالیات و سود سهام براساس سود غیرواقعی، سرمایه شرکت ها 
فرسایش می یابد. از این رو، در بلندمدت شرکت ها با ناتوانی 
نقدینگی و ورشکس��تگی روبه رو می ش��وند. سقوط قیمت 
شرکت های بورسی در سال 1375 ریشه در چنین مسئله ای 

داشت. 
3-  آثار تورم بر نرخ بهره

 نرخ بهره بدون ریسک شامل نرخ بهره واقعی و صرف تورم 
است. صرف تورم بخش��ی از نرخ بهره اس��ت که در اثر تورم، 
نرخ بهره را افزایش می دهد. از این رو، افزایش نرخ تورم باعث 
افزایش نرخ بهره بدون  ریسک و کامال افزایش هزینه سرمایه 
شرکت های بورسی می ش��ود. بنابراین، تورم از طریق هزینه 
سرمایه به شرکت ها منتقل می شود و موجب کاهش سودآوری 

شرکت ها می شود. 
4- آثار تورم بر مصرف

 در دوران تورم ش��دید خریدوفروش غیرمنطقی می شود. 
نخست افراد جامعه بدون توجه به نیازهای خود و تنها برای 
نگه داشت قدرت خرید اقدام به خرید و مصرف می کنند. دوم، 
کاالها را به هر قیمتی خریداری می کنند. از این رو در شرایط 
تورمی، منابع محدود به طور بهینه تخصیص نمی یابد و خریدار 
مصرف کاالهای لوکس و تجملی افزایش می یابد. این مسئله 
باعث افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین محصوالت شرکت ها 

می شود. 
5- آثار تورم بر سرمایه گذاری شرکت ها

 تورم موجب بی اعتباری برنامه ریزی و بودجه بندی بلندمدت 
شرکت ها می شود. زیرا هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده 
غالبا تفاوت فاحشی با عملکرد خواهند داشت. بنابراین، شرکت 
ناتوان در برنامه ریزی و تعیین هدف خواهد شد و به روزمرگی 
دچار می شود. همچنین بی برنامگی موجب معوق ماندن پروژه ها 
و طرح ها خواهد شد. از این رو شرکت ها همچون افراد به سمت 
سرمایه گذاری های زودبازده تجاری و داللی گرایش می یابند. 
به هر ترتیب، همان گونه که گفته ش��د، تورم آثار متفاوتی بر 
اقتصاد و بازار س��رمایه دارد. از برخ��ی جهات موجب کاهش 
ارزش شرکت ها و برخی جوانب آن موجب افزایش قیمت سهام 

شرکت ها می شود. 

 تورم رکودی موجب رونق نمی شود
تورم تا یک ح��د مش��خصی موجب رون��ق اقتصادی 
ش��ده و مفید اس��ت، اما چنانچه از حد خاصی فراتر رود، 
تاثیر معک��وس بر جای می گ��ذارد. برخی  کارشناس��ان 
معتقدند: »تورم باالتر از پنج درصد در کشورهای صنعتی 
و توسعه یافته تورم باال محسوب می شود. به عبارت دیگر، 
چنانچه یک ش��رکت در ب��ازاری که دارای تورم هش��ت 
درصدی است، فعالیت تولیدی انجام دهد، سرمایه گذاری 
توجیه خود را از دست می دهد. به عالوه، شرکت با افزایش 
قیمت تمام شده کاال مواجه خواهد ش��د. از سوی دیگر، 
استهالک و ذخیره استهالک براساس استانداردهای فعلی 
حسابداری نمی تواند پاسخگوی جایگزینی ماشین آالت 
باش��د.« در ش��رایط فعلی همه ش��رکت ها قیم��ت تمام 
ش��ده خود را مس��تهلک می کنند، زیرا ذخیره استهالک 
پاسخگوی سرمایه گذاری مجدد شرکت نیست. در نتیجه 
شرکت نمی تواند با مستهلک شدن سرمایه، همان سرمایه 
را جایگزین کند. تورم ش��دید تاثیر نامطلوب ساختاری 
روی جامع��ه خواه��د داش��ت و موجب افزایش ش��کاف 
طبقاتی در جامعه می ش��ود. به طوری ک��ه قدرت خرید 
طبقات متوس��ط از بین رفته و جامعه دوقطبی می شود، 
اکثریت فقی��ر و اقلیت ثروتمند. دوقطبی ش��دن جامعه 
قدرت خرید اکثریت جامعه را کاهش می دهد و این امر به 

ضرر شرکت های تولیدی است که تولید انبوه دارد. 

پیچیده، ولی منطقی
ارتباط نرخ تورم با نرخ های بهره و همچنین نرخ رش��د 
شاخص قیمت سهام   ارتباطات پیچیده، ولی منطقی دارد. 
یک نگاهی که معموال س��رمایه گذاران به انتخاب ترکیب 
س��رمایه های خود دارند توجه به نرخ تورم اس��ت. برای 
مثال، نرخ طبیعی بهره به عنوان عامل اصلی تصمیم گیری 
در سپرده گذاری یا اخذ تسهیالت و سرمایه گذاری است. 
نرخ طبیعی بهره برابر است با نرخ بازاری بهره منهای نرخ 
تورم و منهای نرخ ریسک. زمانی که تورم باال رود براساس 
رابطه ذکر ش��ده نرخ طبیعی بهره پایین می آید، هر چند 
نرخ بازاری بهره تغییر نکرده باش��د. در نتیجه، با افزایش 
تورم نرخ طبیعی بهره کاهش یافته و سرمایه گذار به دنبال 
فعالیتی می گردد که نرخ طبیعی بازدهی آن بیشتر باشد. 
این موضوع همان طور که بر بازار پولی تاثیر می گذارد، بر 
بازار مالی نیز اثرگذار است. معادل نرخ طبیعی بهره، نرخ 
خالص بازدهی سرمایه در بورس وجود دارد اما زمانی که 
نرخ تورم رو به افزایش می گذارد، اث��رات خود را بر تمام 
منابع نش��ان می دهد. بورس و بازار پولی ه��ر دو متاثر از 
افزایش نرخ تورم می ش��وند، اما بازار پولی در کوتاه مدت 
کمتر از متوسط عمر س��پرده ها نمی تواند واکنش نشان 
دهد.دلیل این امر این اس��ت که عملی��ات خریدوفروش 
در بورس بدون الزامات مدت س��رمایه گذاری قابل انجام 
است. با توجه به این مس��ائل باید گفت که در میان مدت 
اثرات نرخ تورم در هر دو بازار به گونه ای هم شکل تعدیل 
می شود. شرایط پیش آمده در مورد افزایش اندک شاخص 
قیمت سهام در مقایسه با تورم ناشی از سایر عوامل موجود 

در بازار است.

تورم، از رویا تا واقعیت

تورم واژه ای است که از حوزه کاربردی اش، یعنی اقتصاد 
خارج شده و به س��طح جامعه و ادبیات روزمره مردم وارد 
شده است. تورم عمدتا همزاد آن دس��ت از اقتصادهایی 

است که انضباط پولی و مالی ندارند.
 البته آن دست از اقتصادهایی که انضباط مالی را مدنظر 
قرار می دهن��د، به دلیل تاثیرپذی��ری از دیگر اقتصادها و 
همچنین سطح خرید، قدرت پول و نرخ برابری ارز و دیگر 

فاکتورهای موثر، نیز خالی از تورم نیستند.
 ام��ا می��ان این ن��وع ت��ورم از ای��ن ن��وع اقتصادهای 
منظ��م ب��ا اقتصاده��ای نامنظ��م، تف��اوت اساس��ی 
وج��ود دارد و آن رش��د منطقی اس��ت. در کش��ورهایی 
ک��ه دولت ه��ای آنه��ا بی محاب��ا چ��وب ح��راج ب��ه 
 اقتص��اد کش��ور می زنند، ت��ورم ب��ا ش��تاب فزاینده ای 

رو به رو می شود.
 تورم در این کشورها موجب کاهش قدرت پول در برابر 
دیگر ارزها شده که به دنبال آن فس��اد را خواهد داشت. 
دولت هایی که سیاس��ت های انبس��اطی را در نظام پولی 
خود در نظر می گیرند، ش��رایط را برای افزایش نقدینگی 
در س��طح جامعه فراهم کرده که در نهایت، سطح توقع را 

باال برده و قیمت تمام شده را باال می برد.
 با این ح��ال هر دولتی ب��ا هر منش فک��ری اقتصادی 
همواره وعده کنترل و در نهای��ت کاهش تورم را به مردم 
جامعه خود می دهد و از این رهگذر نیز، اعتماد عمومی را 
جلب کرده و مسیر را برای پیاده سازی دیگر اهداف خود 

هموار می سازد.
 در ای��ران نیز دول��ت یازدهم با دو ش��عار اساس��ی در 
اقتصاد وارد ش��د: نخس��ت توقف منحنی تورم و دیگری 
کاهش آن. یک س��ال از عمر ای��ن دولت می گ��ذرد، اما 
به نظر می رس��د آنچه مش��اهده می شود، بیش��تر رکود 
اس��ت تا کاهش تورم. البته به اعتقاد کارشناس��ان، رکود 
خود عامل کاه��ش تورم اس��ت. اما از طرف��ی رکود یک 
عامل موقتی بوده و برای بخش صنعت مضر اس��ت. زیرا 
انگی��زه را از تولیدکنن��ده گرفته و بعض��ا آن را از گردونه 

تولید خارج می کند. ب��رای نمونه، در حال حاضر، صنعت 
س��اختمان کش��ور با رک��ود مواجه ب��وده که براس��اس 
 ش��واهد موجود این رک��ود تا دو س��ال آینده نی��ز ادامه 

خواهد داشت. 
علت این مسئله ساخت و سازهای بسیاری است که در 
کالنشهرهایی مانند تهران صورت گرفته، اما اکثریت قابل 
توجه آن خالی از سکنه است. این مسئله نشات گرفته از 
افزایش عرضه و کمبود تقاضاست. عدم توازن میان عرضه 
و تقاضا، موجب رکود در ب��ازار و در نهایت کاهش قیمت 
می ش��ود. کمبود تقاضا نیز به دلیل کاهش انگیزه مردم 
برای خرید مسکن است. در عین حال پیش بینی مردم از 
رکود حاصله که تا دو سال آینده نیز ادامه خواهد داشت 
موجب ش��ده در حال حاضر س��رمایه گذاری روی بخش 

مسکن نداشته باشند. 
سیاس��ت های دولت به منظور کاهش حجم نقدینگی 
در س��طح جامعه نی��ز از دیگ��ر سیاس��ت های دولت به 
منظور کنترل تورم بوده اس��ت. در عین حال، سوق دادن 
سرمایه های مردم از بازارهای سیال و کاذب به بخش تولید 
از دیگر عواملی است که طی یک سال اخیر سعی شده با 
در نظر گرفتن سیاست هایی، شرایط را برای کنترل تورم 

فراهم آورد. 
با این وجود، چهار عامل را باید مدنظر قرار داد: 

1- بخش دولتی
2- مزیت صادراتی محصوالت

3- انعطاف پذیری قیمت محصول
4- کشش قیمتی تقاضا در بازار داخلی

به نظر می رسد، این چهار عامل نقش تعیین کننده ای 
در کنترل تورم و رکود داشته است.

 همان طور که اغلب کارشناس��ان اقتص��ادی نیز به آن 
اشاره می کنند علل مختلفی را می توان برای کاهش تورم 
در کشور بیان کرد که به اجمال می توان به چند نمونه از 

آن اشاره کرد: 
1- کاهش تقاضا و افت قدرت خرید مردم 

2- کاهش انتظارات تورمی و رکود حاکم بر جامعه
3- مذاکرات هسته ای و امید به نتیجه بخش بودن آن

4- کنترل تورم ناشی از سیاست های اقتصادی دولت 
5- سیاست های انقباضی و انضباط پولی دولت

در این میان بانک جهانی هم به تازگی گزارشی منتشر 
کرده که در آن عواملی مانند افزایش ارزش پول، کاهش 
قیمت های جهانی کاالهای اساسی و کاهش تحریم های 
بین المللی را مهم ترین دالیل کاهش نرخ تورم برشمرده 

است.
 اقتصاددانان به طور کلی بر ای��ن باورند که تورم زدایی 
یک مشکل در اقتصاد مدرن است، چرا که آنها باور دارند 
که ممکن است منجر به کاهش تورم فزاینده شود. با این 
حال رکود اقتصادی که در سال های 91 و 92 واحدهای 
تولیدی را تحت تاثیر قرار داد، همراه با تورم باال در بخش 
تولید، بسیاری از تولیدکنندگان را مجبور به پایین آوردن 
ظرفیت تولید کرد و بخشی از آنها را هم به تعطیلی کشاند. 
اما طی یک س��ال گذش��ته با کاهش نرخ تورم و کنترل 
هزینه ها تا حدودی ش��رایط تولید هم بهبود یافته است. 
کاهش نرخ تورم در بخ��ش تولید می تواند نش��انه ای بر 
کاهش نرخ تورم کاالهای مصرفی در آینده باشد؛ چرا که 
با افزایش محدود هزینه های تولید، قیمت تمام شده کاال 

هم براساس این هزینه ها افزایش خواهد یافت.
 باید توجه داشت که زمانی می توان مدعی شد قیمت ها 
کاهش یافته ک��ه تورم منفی ش��ود. ام��ا در زمان حاضر 

سرعت افزایش قیمت ها کاهش یافته است. 

دیدگاه یادداشت
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مدیرعامل مرکز خدمات فوالد ایران: 

در شرایط فعلی رشد قیمت ها پایین است

مدیرعامل شرکت مرکز اپل ایران: 

مهم ترین اقدام ثابت نگه داشتن نرخ ارز بود

مدیرعامل شرکت تولیدی و صادراتی واسان: 

تولیدکننده با کمترین نرخ سود محصول تولید می کند

آیا کاهش تورم در کشور نمود کافی داشته است؟ 

چشم مردم به سیاست های اقتصادی 
عبدالواحد ناصری 

مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن کاشانه جام



با مراجعات زیادی که برای داش��تن وس��ایل گازس��وز 
تاسیس��اتی و غیرخانگی به ش��رکت بوتان می ش��د، نیاز 
وج��ود بخش ت��ازه ای در ش��رکت را حس می ک��ردم تا 
پاس��خگوی نیاز این گ��روه از مصرف کنندگان باش��د. با 
افزایش درخواست ها این بخش به سرعت گسترش یافت. 
س��اخت و تولید ان��واع فرهای رس��تورانی، کباب پز گازی 
رس��تورانی، برن��ج دم کن یک متری و دومت��ری، پلوپز از 
فوالد استیل، س��یب زمینی س��رخ کن گارلند استیل، فر 
دو طبقه پیتزا )فوالد استیل، آجرنسوز( و انواع هود همراه 

با فیلتر هوا در دستور کار قرار گرفت. 
ای��ن بخش همزمان با س��اخت وس��ایل گازس��وز، کار 
طراحی کامل آش��پزخانه های بزرگ را هم انجام می داد و 
انواع تجهیزات الزم جهت آش��پزخانه های فوق مانند میز 
کار آش��پزخانه با فوالد استیل، سینک بزرگ استیل، ریل 
آب چلو اس��تیل، کانتر و پیشخوان غذاخوری های بزرگ 

و... را هم تدارک می دید.
یقینا ش��ور و ش��وق دس��تیابی ب��ه ای��ن موفقیت های 
پی درپی سبب شد که من دائم در جریان کارها باشم و با 
آن همه ناتوانی جسمانی به 68 سالگی برسم! در غیر این 
صورت ش��اید خیلی زودتر تس��لیم بیماری های گوناگون 

شده و چشم از این جهان فرو بسته بودم.
در س��ال 1354 شرکت تاسیس��اتی بوتان جهت تولید 
لوازم آش��پزی تجاری که بتوان��د نیازمندی های هتل ها، 
بیمارس��تان ها، پادگان های نظامی، مراکز بزرگ صنعتی، 
دانش��گاه ها و به طور کل��ی مجموعه هایی را ک��ه نیاز به 
طبخ و تهیه غذای فراوان و گس��ترده داش��تند رفع کند 
تاس��یس ش��د و از واحدهای موفق ش��رکت بوتان هم به 
ش��مار می رف��ت. در آغاز انقالب متأثر از ش��رایط موجود 
جامعه و عدم نیاز به ایجاد مراکز مشابه جدید و در ادامه 
ب��ه دلیل بروز جنگ تحمیلی از ادام��ه فعالیت باز ماند و 
تولیدات خود را در س��طح بسیار اندکی ادامه داد و نهایتا 

با وجود 75 متخصص و مهندس و کارگر تعطیل شد.
ادامه دارد...

اقدام ضد تحریمی روسیه
به گ��زارش وال اس��تریت ژورنال، 
ش��رکت »روس نف��ت« در ح��ال 
کار روی راهب��ردی اس��ت که به 
وسیله اقدام در دادگاهی اروپایی، 
تحریم های اتحادیه اروپا را از بین 
ببرد.  نشریه »وال استریت ژورنال« با استناد به اطالعاتی 
که در اختیار منابع آگاه قرار دارد این خبر را منتش��ر کرد 
و نوش��ت روس نفت که یک��ی از غول های بخ��ش انرژی 
روسیه است و با اس��تفاده از مشاوره های شرکت انگلیسی 
Zaiwalla & Co ک��ه متخصص در ارائ��ه اطالعات به 
کش��ورهایی اس��ت که هدف تحریم های غرب قرار دارند، 
قصد دارد علیه تحریم ها اقدام کند. این شرکت را یک وکیل 
هندی ایرانی االصل به نام »ساروش زایواال« اداره می کند 
که پیش از این به بانک ملت ایران در زمینه پرونده ای که 
این بانک در ارتب��اط با تحریم های غ��رب در دادگاه  عالی 
انگلیس و دادگاه اروپا داش��ت، کمک کرده بود. ش��ماری 
از کش��ورهای غربی از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
به دلیل بحران اوکراین، چندین دور تحریم علیه روس��یه 
اعمال کرده اند. این تحریم ها به ویژه بخش انرژی و دفاعی 
این کشور را هدف قرار داده است، با این حال مسکو همواره 
ضم��ن رد مداخله در بح��ران اوکراین، اع��الم کرده برای 

تحریم های غرب راهکاری می یابد. 

پیمان پولی چین و روسیه
به گزارش فایننش��ال تایمز، بانک 
مرکزی روس��یه اعالم کرد که این 
کشور با چین پیمان پولی دوجانبه 
امض��ا  کرده اس��ت ت��ا تج��ارت و 
سرمایه گذاری با کشورهای همسایه 
تقویت شود. بعد از شکل گیری بحران اوکراین و تشدید تنش 
بین روسیه و غرب  ، این کشور تالش های زیادی برای توسعه 
روابط بیشتر با چین انجام داده است. این تسهیالت معاوضه 
پولی با چین برای بهبود نقدینگی بخش مالی روسیه و تقویت 
ثبات آن طراحی  شده است. بانک های مرکزی روسیه و چین 
یک پیمان پولی سه ساله به ارزش 150 میلیارد یوآن یا 984 
میلیارد روبل )معادل 24/47میلیارد دالر امریکا( امضا  کردند. 
بانک مرکزی روسیه اعالم کرد: این پیمان پولی به دو کشور 
اجازه می دهد به ارزهای یکدیگ��ر بدون نیاز به خرید آنها از 
بازارهای ارزی دسترسی داشته باشند. مقامات روسیه مکررا 
درخواس��ت اجرای تراکنش های روبل-یوآن را داشته اند، 
چرا که چین دومین شریک تجاری روسیه است و این کشور 
تالش دارد وابستگی خود به دالر امریکا را کاهش دهد. ماه 
گذشته نیز وزارت دارایی روسیه اعالم کرد می خواهد سبد 
ارزی اش را از کشورهای تحریم کننده غربی به کشورهایی 
مانند برزیل ، چین، هند و افریق��ای جنوبی )گروه بریکس( 

تغییر دهد. 

رقابت تولیدکنندگان گوشی هوشمند
به گزارش گاردین ژورنال، 
لنوو در حال س��اخت یک 
گوش��ی هوش��مند با یک 
برند جدید اس��ت تا مس��تقیما با ش��یائومی در بازار چین 
به رقابت بپردازد. در حالی که اطالع��ات هنوز درباره این 
گوشی هوش��مند بس��یار کم هس��تند، ما این موارد را از 
هم اکنون می دانیم: برندی جدید، انتش��ار دستگاه با یک 
نام کامال متفاوت و احتماال رونمایی در اول آپریل 2015. 
شرکت های تحت اختیار لنوو با اینکه روی تعامل با مشتری 
و باال بردن کیفیت برند خود تاکید بسیار دارند، اما تمرکز 
خود را روی فروش آنالین گذاشته اند. لنوو همچنین تاکید 
دارد که دستگاه های جدید این شرکت تحت برند لنوو در 

خرده فروشی ها و اپراتور های محلی به فروش برسند. 
لنوو هن��وز ب��رای ف��روش گوش��ی های هوش��مند به 
مصرف کنندگان از همان مدل کس��ب و کار سنتی و مورد 
عالقه خود استفاده می کند؛ اس��تفاده از خرده فروش ها و 
اپراتور های محلی برای معرف��ی و فروش. مطمئنا رویکرد 
تازه شرکت های تحت اختیار لنوو برای فروش محصوالت 
به صورت آنالین باعث می شود برخی هزینه های موجود در 
روند سنتی لنوو کاسته شود. همچنین لنوو بدش نمی آید 
با شرکت OnePlus  که تمرکز اصلی خود را روی فروش 
آنالین و بازاریابی آنالین کم هزینه گذاشته است، به رقابت 

بپردازد و در این عرصه عقب نماند. 
اما چرا این شرکت قصد دارد از یک برند جدید در محصول 
خود استفاده کند؟ برای اینکه اساسا این برند جدید به لنوو 
اجازه می دهد دست به خالقیت بیشتر بزند و برخی ریسک ها 
را به جان بخرد بدون اینکه لطمه ای به برند اصلی شرکت وارد 
شود. لنوو دوست دارد در زمینه گوشی های هوشمند خودی 
نشان دهد و این موضوع نیازمند آزمایش و خطا هایی است که 
باید در ابتدای کار صورت گیرد. باید نشست و دید که این برند 
چینی چگونه راه خود را به چنین بازار شلوغی آن هم در کشور 

چین باز خواهد کرد. 

س��االنه حدود 65 تا 70 میلیارد نخ سیگار در کشور 
مصرف می ش��ود که دس��ت کم 30 درص��د از نیاز بازار 

داخلی توسط سیگارهای قاچاق تامین می شود. 
نکته جالب اینجاس��ت که بین آمار مصرف سیگار در 
کش��ور بین نهادهای مختل��ف اختالف نظر جدی وجود 
دارد؛ به طوری که خرداد ماه امس��ال رییس پژوهشکده 
آمار با اش��اره به اینکه س��االنه 8300 میلی��ارد تومان 
از درآم��د مردم صرف خرید س��یگار می ش��ود، عنوان 
کرد مصرف کل س��یگار کش��ور در س��ال 1392 بیش 
از 55 میلی��ارد و 390 میلی��ون ن��خ ب��رآورد ش��د که 
اختالفی دس��ت کم 10 میلیارد نخی با آمار ارائه ش��ده 
از سوی ش��رکت دخانیات ایران و حتی مرکز نظارت و 

برنامه ریزی دخانیات کشور دارد. 
از سوی دیگر، براساس آمار گمرک ایران در شش ماه 
نخس��ت امس��ال بیش از 6هزار تن سیگار حاوی توتون 
ب��ه ارزش تقریبی 47/4میلیون دالر وارد کش��ور ش��د. 
ای��ن در حالی اس��ت که چندی پیش سرپرس��ت مرکز 
برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با اشاره به اینکه 
طب��ق تبصره 3 ماده 102 برنامه پنجم توس��عه موظف 
هستیم واردات سیگار را تا پایان برنامه به صفر برسانیم 
و نی��از ب��ازار را از طریق تولیدات داخل��ی تامین کنیم، 
اعالم کرده بود برنامه این مرکز به صفر رساندن واردات 

سیگار تا پایان سال 1394 است. 
براس��اس آخرین آمار مرک��ز برنامه ری��زی و نظارت 
بر دخانیات کش��ور در حال حاض��ر 9 تولیدکننده و 15 
واردکننده رس��می سیگار در کش��ور وجود دارد که از 
این تعداد ش��رکت، چهار شرکت هم تولیدکننده و هم 

واردکننده سیگار هستند.

شرکت تاسیساتی بوتان 
شناسایی نیازهای تازه در بازار ایران 

مبادی عمده واردات ایران

نشس��تن در خانه و راهکارهای هچل هفت دادن کاری 
اس��ت که همه می توانند انجام دهند و یکی از س��اده ترین  
کارهایی اس��ت که هر کس می تواند انج��ام دهد. امروز در 
خانه لهراس��ب رفت��م و با چک و لگ��د او را از خواب بیدار 
کردم و به بیرون آوردم. االن سه ماه است که او را استخدام 
کرده ام و کال چهار روز هم کار نکرده، همش پی تفریحات 

خودش بوده.
گفتم: »مرتیکه!  مگه قرار نبود تو واسه من اخبار و بگی؟ 

این چه وضعشه هیچ وقت نیستی! «
گفت: »ب��ه جان خودم همش دنب��ال کار و بارم، منتها 
خبرها خیلی تکراری شده، گفتم بیام بگم، می خوابونی در 

گوشم.«
گفتم: »حاال بگو مثال چی؟«

گفت: »هیچی قراره آب مش��ترکان پر مصرف در پاییز و 
زمستون گرون بشه! «

به ش��دت هر چ��ه تمام ت��ر دس��تم را از بناگوش چپم 
چرخاندم و سیلی محکمی روانه گوشش کردم.

گفتم: »مرد حسابی این خبر تکراریه؟«
خالص��ه اینکه با کلی ناز و اطوار لهراس��ب را س��رحال 
آوردم و فرس��تادمش تا ب��رود. همینطور فکر می کردم که 
چه راهکارهایی می توانست انجام شود تا مصرف آب خانوار 
و مش��ترکان پر مصرف کاهش پیدا کند. همینطور در فکر 
همین قضیه بودم تا به خودپرداز رسیدم و تصمیم گرفتم 
این خبر را به دوستان خودپردازی خودم بگویم تا نظرشان 

را جویا شوم.
نظرات و راهکارهای دوس��تان خودپردازی ما به قرار زیر 

بود.
نفر اول: هر روز ازین باغ دمی می رسد.
نفر دوم: هر بر ازین باغ دری می رسد.

س��عی کردم ب��رای پایان دادن ب��ه این ماجرا ش��عر را 
به صورت درس��ت برایش��ان بگویم: »هر دم ازین باغ بری 

می رسد!  ضمنا لطف کنید راهکار بدید.«
نفر س��وم: آب برای چی باید گرون بش��ه!  مگه نوش��ابه 
است!  دیگه واسه مصرف آب هم باید جواب پس بدیم. من 
خیلی از اوقات آب خونمونو باز میذارم میام بیرون!  به نظرم 
بهترین راهکار اینه که بذارند هر کی هرچقدر دلش خواست 

استفاده کنه! 
نفر چهارم: اگر می تونید پول تلفن رو ارزون کنید! 

گفتم: میشه یه کم توضیح بدید که چه ربطی داره؟
نفر چهارم: چی میگی!  من خودم جزو کسانی هستم که 
به شدت در خواست آب دارم و معتقدم باید طوری بشه که 

بتونیم آب و هرچقدر می خواییم استفاده کنیم.
گفتم: دوستان میش��ه بگید چیکار باید کرد؟ االن چند 
وقتی هست که در اخبار و روزنامه ها به هر سبک و سیاقی 
که ش��ده هشدار کم آبی رو دادند، منتها با این حال کسی 
رعایت نکرده، شما بفرمایید چطور میشه جلوی کم آبی رو 

گرفت؟ و چطور میشه مصرف آب رو کنترل کرد؟
نفر چهارم: مطمئن باش که اگر آب می ش��د که گرون 

بشه هیچ وقت گرون نمی شد! 
گفتم: آقای چهارم، میش��ه یه کم راج��ع به این جملت 

برامون توضیح بدی؟
نفر چهارم: همین که گفتم، اگر قرار بود کاری بشه هیچ 

وقت نمی شد.
نفر پنجم: یکی از روش های منطقی در دنیا برای کاهش 
مصرف و اصالح الگ��وی مصرف گران کردن قیمت کاالی 

مصرفی است.
گفتم: آفرین آقا شما معلومه که حواست جمعه!  اگر اجازه 
بدی فردا با ش��ما یک مصاحبه اختصاص��ی انجام بدیم تا 

بیشتر با رویکردتون آشنا بشیم.
نفر پنجم: خواهش می کنم در خدمتتون هستم.

مطلب فردای ما مصاحبه با این دوست گرامی مان است.

تصدیق امنیتی دومرحله ای این روزها به صورت امری رایج 
در سیستم های بانکی جاافتاده است و حاال »بیومتریک صوتی« 
راه جدیدی است که می تواند مانع از کالهبرداری شود. آنچه 
»چاپ صوتی/voiceprinting « گفته می شود اینک توسط 
دو موسسه مالی بزرگ امریکایی به نام های جی پی مورگان و 
ولز فارگو به صورت کامل به کار گرفته شده تا مشتریان واقعی 
را از کالهبرداران بالقوه تشخیص دهد. به همین منظور بانک 
اطالعاتی از 65 میلیون صوت  آلوده و اسپم به بانک اطالعات 

اصلی این دو کمپانی اضافه شده تا در مواقع الزم هنگام اسکن 
صوتی قبل از آنکه کالهبردار بتواند فرد مقابل را منحرف کند، 
تش��خیص به موقع را انجام دهد. لیست سیاه ساخته شده به 
سیستم بانکی کمک می کند به موقع جلوی یک فریب را بگیرد 
و از طرف دیگر سیستم های بانکی با افزودن این لیست سیاه به 
بانک اطالعات خود جلوی ورود یک کالهبردار به سیستم های 
مختلف را می گیرند و مانع از تالش مجدد کالهبردار برای ورود 

غیرقانونی به »کال سنتر« می شوند.

ب�ا وجود گذش�ت مدتی از ابالغ رس�می بانک مرک�زی به بانک ها برای کاهش س�قف برداش�ت روزانه از 
خودپردازها و آن هم در هیاهوی دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوان ها که احتمال افزایش پرداخت های 

نقدی را افزایش داده، سقف برداشت در برخی بانک ها بیش از حد قانونی است. 
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یکی از ویژگی هایی که نمایش مخصوص به رده کودک 
و نوج��وان دارد موزیکال بودن اس��ت. م��ا در نمایش های 
خودمان س��عی می کنیم ب��ا ایجاد یک فض��ای فانتزی و 
موزی��کال مخاطب ک��ودک و نوجوان را ج��ذب کنیم. در 
صورتی که نمایش از ویژگی های مخصوص به تئاتر کودک 
خالی باش��د وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد ادامه 

خواهد یافت. 
س��الن ها متاس��فانه از حضور کودکان و نوجوانان خالی 
اس��ت و این ضربه اقتصادی بزرگ��ی به نمایش کودک در 
ایران زده است. اکثرا تایم اجرا ها به زمان تعطیلی مدارس و 

خستگی کودکان برخورد می کند. 
از طرف دیگر باید کارهای ویژه کودکان را از یکنواختی 
درآورد. باید تجربه های جدید داش��ت. امسال ما نمایشی 
را در جش��نواره تئاتر ش��هر برگزار کردیم با عنوان »خاله 

سوسکه« که این نمایش همان طور که از نامش پیدا است 
مربوط به داستانی از ادبیات کالسیک ما است. 

م��ا عوامل و ش��خصیت های ای��ن داس��تان را وارد یک 
تجرب��ه مدرن کردیم تا بتوانیم فضا را از کالس��یک بودن 
تغییر دهیم و جاذبه ای برای حضور کودکان و نوجوانان در 

سالن ها ایجاد کنیم. 
در ای��ن نمایش عالوه بر دس��تکاری در روند داس��تان 
از حرکات طراحی ش��ده و موزی��ک و یک فضای فانتزی 
استفاده کردیم تا افرادی که به سالن آمده بودند نسبت به 
حضور مجدد در سالن مشتاق شوند. جشنواره هم نسبت به 
اجرای ما حمایت کرد و حضور مخاطبان نیز در سالن اجرا 
خوب بود اما باز هم در حدی که نمایش کودک در کشور 

ما پتانسیل اجرا دارد، نبود.  
نبود مخاطبان ویژه و مخاطبانی که برای دیدن نمایش 
و ن��ه به خاطر حض��ور بازیگر خاص به س��الن ها می آیند، 

اصلی ترین مشکل امروز نمایش کودک و نوجوان است. 

 
مولف��ه مهم��ی ک��ه در برنامه ریزی ب��ه آن نیاز پیدا 
خواهید کرد، بازه زمانی دس��تیابی به هدف است، برای 
دس��تیابی به آن هدف، چقدر زم��ان داریم؟ و به چقدر 

زمان نیاز داریم؟ 
اولویت ه��ای خ��ود را در هن��گام مکت��وب ک��ردن، 
مش��خص کنید. بعضی از اقدامات ما )در راه دستیابی 
ب��ه اهداف( به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم م��ا را به 
اهداف مان نزدیک تر می کنن��د و بعضی دیگر از درجه 
اهمیت کمتری برخوردارند ی��ا حتی فقط برای اتالف 
وق��ت خوبند. اگر ما اهدافمان را درس��ت انتخاب کرده 
باشیم می توانیم کارهای روزمره خود را از لحاظ اهمیت 
و اولویت رتبه بندی کرده و بیش��تر انرژی و همت خود 
را در جه��ت انج��ام کارهایی صرف کنیم ک��ه ما را به 
اهداف مان نزدیک تر می کنن��د. در اولویت بندی کارها، 
باید تعریف مش��خصی از معیارهایی ک��ه اولویت ها را 
تعیین می کنند داشته باشیم، برخی کارها، از اولویت باال 
)فوری��ت( برخوردارند، انجام این کار ها می تواند از وقوع 
یک بحران جلوگیری کند و عدم انجام آنها می تواند در 
کار و زندگی ما بحران آفرین باشد، کارهایی هم هستند 
که هرچند فوریت و ضرورت ندارند )غیر اضطراری( اما 
بی توجهی به آنها ما را از دستیابی به اهداف باز می دارد 
یا توجه به آنها، به ما در دس��تیابی به اهداف مان کمک 
می کند. کاره��ای روزمره نیز کارهایی هس��تند که به 

هرح��ال باید انجام دهید و تقریبا مف��ری از آنها وجود 
ندارد، دسته چهارم نیز کارهایی هستند که فقط باعث 
اتالف وقت و زمان شما می شوند، این کارها، نه تنها شما 
را در نیل به اهداف کمک نمی کنند، بلکه می توانند شما 

را از برنامه های تعیین شده قبلی دور کنند. 
منابعی را که در دس��تیابی به این ه��دف در اختیار 
دارید تعیین و مکتوب کنید. این منابع شامل امکانات 
نرم افزاری )از جمله دانش شما(، سخت افزاری )امکانات 
و ملزوم��ات( و حت��ی زمانی ک��ه در اختی��ار دارید یا 

ضرب االجلی که برای انجام این کار دارید می شوند. 
ت��ا این جای کار، برنامه ریزی ب��ود، اما برای اجرا باید 
هرچه زودتر دست به کار شوید، حتی می توانید همزمان 
با برنامه ریزی، مش��غول اجرای بخشی از کار )که قباًل 
مراحل برنامه ریزی آن را پش��ت س��ر گذاشته اید( نیز 

بشوید. 
برنام��ه را کنترل کنید، به این معنی که برای هر فاز 
)مرحل��ه از برنامه(، بازه زمانی حداقل و حداکثر تعریف 
کنی��د و در حین اجرای آن فاز )یا پایان آن( بررس��ی 
کنید که آیا آن بخش، دقیقا مشابه با برنامه تعیین شده 
اجرا ش��ده یا خیر؟ اگر از برنامه جلو هس��تید، بررسی 
کنید از چه راه ها یا ابزارها و امکاناتی اس��تفاده شده که 
توانس��ته اید از برنامه جلو بیفتید؟ و اگر عقب هستید، 
عل��ل عقب ماندن از برنامه را بررس��ی و مکتوب کنید. 
مکتوب کردن این علت ها، شما را در پیشگیری از وقوع 
موارد مش��ابه در فازهای بعدی، یا برنامه های مش��ابه، 

کمک خواهد کرد. 

منطقه آزاد

نگاه آخر

جای مخاطب کودک و نوجوان خالی است

مولفه ای مهم در دستیابی به اهداف سازمان

۲۹ میلیارد و ۵۲۴ میلیون دالر واردات، در برابر 1۵ میلیارد و ۶۰۴ میلیون دالر صادرات و تراز تجاری منفی 
1۳ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دالری نتیجه مبادالت تجاری کشورمان در شش ماه نخست سال جاری است. این 
به آن معناست که از مجموع ۴۵ میلیارد و 1۲۸ میلیون دالر ارزش مبادالت تجاری کشورمان در این مدت ۶۵ 
درصد به واردات و ۳۵ درصد به صادرات اختصاص داشته است. براساس آماری که گمرک جمهوری اسالمی 
ایران منتشر کرده است، بازهم اقالم کشاورزی نظیر: برنج، دانه ذرت دامی، گوشت، سویا و… جزو اقالم 
عمده وارداتی و در مقابل، محصوالت معدنی عمده صادرات کشورمان را تشکیل می دهد. اگرچه با گنجاندن 
اقالمی نظیر انواع گاز ها، قیر نفت، مواد شیمیایی و معدنی نظیر سنگ آهن، اثبات شده که صادرات غیر نفتی، 
رشد داشته است، با این حال در بین 1۰ قلم عمده صادراتی شش ماه اول امسال، مثل مدت مشابه سال قبل، 
فرش و پسته به چشم نمی خورد. سال قبل هم سهم  این دو محصول از صادرات به زیر ۳ درصد رسیده بود 
که امسال اصوال از بین 1۰ قلم عمده حذف شدند! میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی به ترتیب ۲۳/۸1 
درصد و ۳۶/۴۸ درصد و جمعا ۶۰/۲۹ درصد مجموع صادرات کشورمان را به خود اختصاص دادند و سایر 
کاالها روی هم تنها ۳۹/۷1 درصد سهم از صادرات کشورمان دارند. آسیا ۹1/۶ درصد، اروپا ۶/۲ درصد، 
افریقا 1/۳ درصد، امریکا ۰/1۵ درصد و اقیانوسیه ۰/۳۲ درصد از صادرات کشورمان را در نیمه نخست سال 
جاری به خود اختصاص دادند و در مقابل آس�یا با ۶۸/۹ درصد، اروپا با ۲۸/۸ درصد، امریکا با 1/۶ درصد، 

افریقا با ۰/۳۵ درصد و اقیانوسیه با ۰/۲۷ درصد قاره های مبدا واردات کشورمان بودند. 
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