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چقدر امکان پذیر
چقدر راهگشا

پرداخت  ب��رای  همچنان  اظهارنظرها 
یاران��ه تولی��د ادام��ه دارد، ام��ا هنوز 
اقدام عملی در این زمینه دیده نشده 
اس��ت. در همی��ن راس��تا محمدرضا 
نعم��ت زاده، وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تج��ارت در آخری��ن اظهارنظ��ر خود 
درب��اره یارانه تولی��د می گوید: »برای 

پرداخت یارانه 1200 میلیارد تومانی 
تولید، طرح های توجیه پذیر در اولویت 
قرار می گیرند و س��همیه بندی خاصی 
انجام نمی ش��ود، ول��ی ای��ن یارانه با 
تولید کنن��دگان  ب��ه  اولویت بن��دی 

اختصاص خواهد یافت.«
نعمت زاده، باز هم به چگونگی پرداخت 

ای��ن یاران��ه اش��اره نکرده و مش��خص 
نیس��ت منظ��ور از طرح��ی ب��ا توجیه 
اقتصادی دارای چه مولفه هایی است. با 
محمدرضا مرتضوی، دبیر خانه صنعت 
و مع��دن ایران درب��اره کلیت پرداخت 
یاران��ه و جزییات��ی که از س��وی وزیر 

صنعت اعالم شده، گفت وگو کردیم. 

گفت وگوی »فرصت امروز« با محمد نیلفروش، مجموعه دار تمبر

تمبر؛ ارسال سرمایه به آینده

واردکنندگان غیرقانونی پابه پا و جلوتر از نمایندگان رسمی برند ها 

وارد کننده رسمی به رسمیت شناخته نمی شود
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با گذشت یك سال از اجرای زنجیره تولید 

 فراوانی عرضه
و تصحیح تاریخ مصرف مرغ یخ زده
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یارانه تولید 
مشکالت کنسرسیوم ها

سرمقاله

 آمدن کار شاقی نیست
ماندن مهم است 

اخی��را در زمین��ه س��نگ آهن ی��ک 
کنسرس��یوم در ح��ال ش��کل گیری 
است. این کنسرس��یوم در شرایطی که 
سنگ آهن ایران به کف میزان صادرات 
بین المللی خود رسیده تالش دارد در 
بازارهای برزی��ل و آرژانتین برای خود 
فض��ای رقابت را باز کند. اگر ش��رکتی 
به تنهایی 100ه��زار ی��ا 50 هزار تن 
قرار اس��ت صادر کند در کنسرس��یوم 
ب��ا تلفی��ق چن��د ش��رکت می ت��وان 
این میزان را به ش��کل قاب��ل توجهی 
افزای��ش داد و در نتیج��ه آن از میزان 
هزینه ها کاس��ت. با ش��کل گیری این 
کنسرسیوم می توانیم قدرت چانه زنی 
 را افزای��ش دهی��م، زیرا می��ان خرید

30 هزار تن تا 23 میلی��ون تن تفاوت 
زیادی اس��ت و ط��رف ق��رارداد وقتی 
می��زان کاالیی ک��ه دریاف��ت می کند 
بسیار باال باشد از خود نرمش بیشتری 
نش��ان می دهد. عالوه بر آنک��ه ایجاد 
یک کنسرس��یوم به کاه��ش هزینه ها 
کمک می کند، نقش بس��یار مهمی در 

برند سازی سنگ آهن ایران دارد. 
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آیت اهلل جوادی آملی:
اقتصاد مقاومتی با جیب 
خالی امکان پذیر نیست

آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی از مراجع 
تقلید گفت: اقتصاد مقاومتی با جیب 
و دستان خالی ملت میسر نمی شود. 

به گ��زارش ایرنا، این مرجع تقلید روز 
دوش��نبه در دیدار محمد باقر نوبخت، 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
رییس جمه��وری در ق��م با اش��اره به 
اقتصاد مقاومتی افزود: ملتی که دست 
و جیبش خالی باش��د، ویلچری است 
و ملت��ی که ویلچری اس��ت نمی تواند 
مقاومت کند.  آیت اهلل جوادی آملی، با 
اشاره به آیاتی از س��وره مبارکه نساء 
بیان داش��ت: خدای س��بحان در این 
آیات، ثروت یک مملکت را عامل قیام 

آنها دانسته است. 
وی ادامه داد: قی��ام یک ملت در این 
اس��ت که بای��د دس��ت و جیبش پر 
باشد و کس��ی که جیبش خالی است 
و کس��ی که زندگی او با انواع و اقسام 
بدهکاری ها و اقس��اط همراه شده، در 
واقع ستون فقراتش شکسته و این فرد 

نمی تواند مقاومت کند. 
ک��ه در س��ر  اف��زود: ش��خصی  وی 
چهارراهی ایس��تاده و گدایی می کند، 
در واقع ایستاده نیست بلکه شکسته و 
تاب مقاومت ندارد و بالعکس کسی که 
نشسته و مشغول تولید است در واقع 
ایستاده اس��ت.  آیت اهلل جوادی آملی 
گفت: م��ا با اقتص��اد مقاومتی مواجه 
هس��تیم و باید در ای��ن زمینه، جیب 
مل��ت و دولت پر باش��د، ملت و دولت 
مق��روض ه��ر دو ویلچری هس��تند و 
نمی ت��وان مقاومت ک��رد.  وی با بیان 
اینکه ملتی که دس��تش خالی است، 
اهل تملق می شود، گفت: ما یک صدم 
جمعیت دنی��ا را داریم، اما 10 درصد 
امکان��ات دنیا در اختیارمان اس��ت و 
آنچ��ه نداریم، عرضه اس��ت.  آیت اهلل 
جوادی آملی خاطرنشان کرد: کشور از 
نظر مناب��ع طبیعی در وضعیت خوبی 
به س��ر می ب��رد و بای��د از جنگل ها و 
کوه ها و دیگر منابع طبیعی اس��تفاده 

بهینه تری کنیم. 

رییس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور، 
دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مالیات 

بر ارزش افزوده صرافی ها را ابالغ کرد.
  علی عس��کری، رییس کل سازمان امور 
مالیاتی کش��ور دستورالعمل رسیدگی به 
عملکرد مالیات بر ارزش افزوده صرافی ها 
را به رؤس��ای امور مالیاتی ش��هر و استان 
تهران، مدیران کل امور مالیاتی استان ها، 
مدی��ران کل مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده 
ش��هر و اس��تان تهران و مدی��ر کل امور 
مالیات��ی مودیان بزرگ ابالغ کرد.  در این 
دس��تورالعمل آمده است: در رسیدگی به 
پرون��ده مالیات بر ارزش افزوده صرافی ها، 
ادارات کل امور مالیاتی مکلفند، رسیدگی 

به پرونده های مذکور را به صورت متمرکز 
در مراکز اس��تان ها )بدون در نظر گرفتن 
مح��ل فعالیت( ب��ه گروه��ی از مأموران 
مالیات��ی مج��رب، متخص��ص، آش��نا به 
چگونگی عملک��رد صرافی ها و همچنین 
آگاه به مسائل حس��ابداری، مالی و ارزی، 
محول کنند. ضمنا اقدامات انجام ش��ده، 
نتایج و پیش��رفت حاصل��ه را در پایان هر 
ماه به ش��رح فرم پیوست و در قالب فایل 
الکترونیک��ی اکس��ل به معاون��ت مالیات 
ب��ر ارزش اف��زوده اع��الم دارن��د.  در این 
دس��تورالعمل درباره مالیات ارزش افزوده 
آمده اس��ت: از آنجایی ک��ه صرافی ها به 
هنگام فروش ارز به مشتریان، ارائه دهنده 

خدمات تبدیل ارز هستند، بنابراین تفاوت 
دو قیمت خریدوفروش ارز مندرج در تابلو 
در زمان انجام معامله، مابه ازای ارائه خدمت 
بابت تبدیل هر واحد ارز بوده و مش��مول 
مالی��ات و ع��وارض ارزش افزوده اس��ت.  
بنابراین مأخذ محاسبه مالیات و عوارض 
ارزش افزوده )مابه ازای ارائه خدمات توسط 
صرافی ها( ف��ارغ از قیمت تاریخ خرید ارز 
و س��ود و زیان مکتس��به در زمان فروش 
آن، از مابه التف��اوت قیمت خریدوفروش 
ارز )قیمت های مندرج در تابلوی صرافی( 
در زمان انجام معامله با مشتریان محاسبه 
می ش��ود.  این دس��تورالعمل در 12 ماده 

ابالغ شده است. 

در حال��ی که حدود یک ماه از اعالم نرخ 
رش��د اقتصادی توس��ط بان��ک مرکزی 
می گذرد، مرکز آمار هن��وز نرخ مربوط 
به بهار سال جاری را اعالم نکرده است. 
به گزارش ایسنا، این در حالی است که 
رییس مرکز آمار ایران در روز افتتاحیه 
سرش��ماری عمومی کش��اورزی برابر با 
5مهر به ایسنا گفت که برآوردهای مرکز 
آمار نش��ان از رش��د اقتصادی مثبت در 
بهار امسال دارد، اما هنوز به رقم دقیقی 
نرسیده ایم و پس از محاسبه رقم دقیق، 

آن را اعالم می کنیم. 
از س��وی دیگ��ر، مع��اون برنامه ریزی و 
در  رییس جمه��ور  راهب��ردی  نظ��ارت 
10ش��هریور ماه س��ال ج��اری در یک 
نشست خبری از افزایش رشد اقتصادی 
به مثبت یک درصد تا پایان شهریورماه 
خب��ر داده بود. نوبخت همچنین در این 
نشس��ت تاکید ک��رده بود ک��ه آخرین 
آمارهای مرکز آمار ایران بیانگر افزایش 

رش��د اقتصادی به نیم درصد و خروج از 
رشد  اقتصادی منفی سال گذشته است. 
اما با گذش��ت حدود 60 روز از اظهارات 
معاون برنامه ریزی رییس جمهور، آماری 
که از س��وی مرکز آمار به نوبخت اطالع 
داده شده بود، هنوز به طور رسمی اعالم 
نش��ده اس��ت. ضرورت اع��الم این نرخ 
توس��ط مرکز آمار زمان��ی بیش از پیش 
نمایان می ش��ود که رقم��ی که نوبخت 
از آن به عنوان نرخ رش��د محاسبه شده 
توسط مرکز آمار در نشست خبری خود 
یاد کرده بود، تفاوت چشمگیری با آمار 
اعالمی از سوی بانک مرکزی دارد و در 
حال حاضر نیز بس��یاری از کارشناسان 
اقتص��ادی آم��ار اعالمی از س��وی بانک 
مرک��زی را مورد نقد ق��رار داده و آن را 

»خالف واقع« می خوانند. 
همچنین ریی��س مرکز آم��ار ایران در 
مصاحبه ه��ای خ��ود اع��الم ک��رده که 
باوج��ود محاس��به آمار مختلف کش��ور 

توس��ط نهادها و س��ازمان های مختلف، 
مرجع رس��می اعالم آمار کش��ور مرکز 
آمار ایران اس��ت؛ به ای��ن ترتیب، از این 
مرکز به عنوان مرجع رسمی آمار انتظار 
می رود که با اعالم نرخ رشد بهار امسال 
به تمامی ای��ن حرف و حدیث ها خاتمه 

دهد. 
ام��ا در عین ح��ال بای��د به ای��ن نکته 
توجه داش��ت که با توج��ه به گفته های 
معاون برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی 
رییس جمهور انتظار می رود که نرخ رشد 
اقتص��ادی اعالمی از س��وی مرکز آمار 

رقمی بین نیم تا یک درصد باشد. 
به این ترتیب، می توان گفت تا زمانی که 
مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی بهار امسال 
را اعالم نکند، همچنان شک و شبهه ها 
نس��بت ب��ه آم��ار بانک مرک��زی وجود 
خواهد داش��ت که قطعا تاثیر خوبی در 
نگاه مردم و اعتم��اد جامعه به آمارهای 

اعالمی نخواهد داشت. 
مع��اون پژوهش ه��ای اقتص��ادی مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس گف��ت: باید با افت 
قیم��ت نفت، قیم��ت ارز را ب��اال ببریم و 
از این طریق بودج��ه را تنظیم کنیم. اما 
راه ح��ل مناس��ب و خوب این اس��ت که 
رشد اشتغالزا غیر وابس��ته به نفت را باید 
ساماندهی کنیم.  محمد قاسمی، معاون 
پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی با حضور در برنامه 
پایش درب��اره کاهش قیمت جهانی نفت 
گفت: آن بخش��ی که می تواند جایگزین 
نفت شود و ارزش افزوده خوبی تولید کند، 
بخ��ش صنعت و به وی��ژه صنایع کوچک 
موثر هس��تند. در طول چه��ار دهه اخیر 
کشور رشد پایینی داشت، هر وقت درآمد 
نفت به اقتصاد تزریق نمی شد، عمال رشد 
اقتصادی هم یا منفی می ش��د یا بس��یار 
کاهش پیدا می کرد که این رشد اشتغال 
ایجاد نکرده است.  این اقتصاددان گفت: با 
پدیده رشد وابسته به نفت غیر اشتغالزا در 
کشور روبه رو بودیم. با کاهش درآمدهای 
نفتی و تحریم های ظالمانه علیه کش��ور 
بحث بین مردم و مس��ئوالن بوده که در 
غی��اب نفت باید چ��ه کاری انجام دهیم.  
وی گفت: وجود درآمدهای سهل الوصول 

نفتی، فرهنگی را میان سیاس��ت گذاران، 
تولید کنن��دگان و م��ردم حاکم کرده که 
تغییر آن بس��یار دشوار است. البته بحث 
زیرساختی هم داریم که این درآمد نفتی 
موجب ش��کل گیری اقتصاد بر پایه نفت 
شده که صنعت، کشاورزی و غیره کشور 

به درآمد نفتی وابسته بود. 
مع��اون پژوهش ه��ای اقتص��ادی مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس گف��ت: انگار که 
احس��اس کاذب حض��ور در مهمان��ی 
ب��زرگ به وجود آمده اس��ت. واقعا همه 
مردم در این مهمانی ش��رکت نداشتند 
و بعضی مردم عوارض این تزریق درآمد 
نفت��ی را دائ��م از طری��ق افزایش تورم 
و دش��واری پیدا کردن ش��غل به دلیل 
واردات گسترده می دادند.  قاسمی افزود: 
هنگامی که مردم ع��ادی این اطالعات 
را دریافت می کنند بیش��تر تاثیر منفی 
می گیرند. مس��ائل مختلفی در اقتصاد 
نفتی بر دولتمردان تاثیر می گذاش��ت، 
مثال امکانات موجود در کش��ور نس��بت 
به دوره های قبلی در حال افزایش است 
و دامن��ه توقعات نیز در حال گس��ترش 

هستند. 
وی گف��ت: وقت��ی در م��ورد قیمت های 

کلیدی اقتصاد مانند نرخ ارز و سود بانکی 
صحبت می کنیم، تعیی��ن این قیمت ها 
در اقتصاد نفت تاثیر چندانی روی تولید 
مولد نداش��ته است و در عمل تولید مولد 
ضرب��ه می خورد.  این اقتص��اددان گفت: 
فعاالن اقتصادی به دلیل انحرافات قیمتی 
تصمیم بهینه ای نداش��تند. ما یک رفتار 
رانت جویانه را در بخش تولید شکل دادیم. 
یک فرهنگ مصرفی و در حقیقت اقتصاد 
بدون توجه به بهره وری را گسترش دادیم. 
قاسمی افزود: یکی از راه حل ها این است 
که دولت خودش مشکلش را حل کند و 
با افت قیمت نفت قیمت ارز را باال ببریم 
و از ای��ن طریق بودج��ه را تنظیم کنیم. 
اما راه حل مناس��ب و خوب این است که 
رشد اشتغالزا غیر وابس��ته به نفت را باید 

ساماندهی کنیم. 
مع��اون پژوهش ه��ای اقتص��ادی مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس در پاس��خ به این 
س��وال ک��ه اگر درآم��د نفت��ی از بودجه 
حذف ش��ود باید چ��ه کار کنیم؟ تصریح 
کرد: جواب این اس��ت که درآمد نفتی را 
در اختیار عمق بخش��یدن به اقتصاد قرار 
دهیم، چون در حال حاضر اقتصاد کشور 

عمق ندارد. 

عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای 
اس��المی با اش��اره به مهم بودن جایگاه 
اقتص��اد مقاومت��ی در برنامه های دولت 
گفت: ب��رای اینک��ه ن��گاه و رویکرد ما 
ب��ه بحث اقتص��اد مقاومتی باش��د باید 
دس��تگاه های اجرای��ی ک��ه ب��ه نوعی 
زیرمجموع��ه دولت تلقی می ش��وند در 
وهل��ه اول در ی��ک فضای بس��یارعینی 
ب��ا داده ه��ای اقتص��ادی مب��ادرت ب��ه 

برنامه ریزی کنند. 
حسین محمدزاده، در گفت وگو با ایرنا، 
اظه��ار کرد: ت��ا زمانی که ای��ن داده ها 
معیوب باش��ند، برنامه ریزی های ما هم 
اس��توار و پایدار نخواهد ب��ود و طبیعتا 

دچار مشکل خواهند شد. 
وی ادامه داد: در مرحله بعدی مسئوالن 
دولت��ی باید ب��ا توجه به ای��ن داده ها و 
معلومات سالم، به نحوی گام بردارند که 
بتوانند اولویت بندی داشته باشند. یعنی 
طرح ها و پروژه های ضروری کش��ور در 

اولویت برنامه ریزی و تامین اعتبار برای 
اجرایی شدن قرار گیرند. 

مجل��س  عم��ران  کمیس��یون  عض��و 
ش��ورای اس��المی تصریح کرد: خیلی از 
فعالیت های��ی که امروز در کش��ور باید 
انجام شود شاید مطالبه و نیاز باشد، ولی 
امروز در شرایط فعلی باید دید آیا منابع 
مال��ی ما اجازه می دهد ک��ه بتوانیم این 

فعالیت ها را شکل دهیم یا خیر. 
محمدزاده خاطرنش��ان ک��رد: بنابراین، 
اولویت بندی کردن امور در اینجا بسیار 
اهمیت دارد، زیرا می تواند کمک کند که 
فعالیت های غیرض��روری و دارای بازده 
کوتاه مدت یا میان مدت که بنا به دالیل 
نامعلوم به حالت تعدیل یا تعلیق درآمده 
و از ط��رف دیگر طرح ه��ا و پروژه هایی 
را که ب��ه نوعی محرک توس��عه، بهبود 
وضعیت کار و اش��تغال و بهبود شرایط 
امروز اقتصادی کش��ور هس��تند، فعال 

کنیم. 

نماینده مردم درگز در مجلس ش��ورای 
اس��المی، ب��ا بیان اینکه باید به س��مت 
طرح های��ی ب��ا بازده��ی مناس��ب تر و 
دستاوردهای بیش��تر برویم، اظهار کرد: 
به عن��وان مث��ال، در بخ��ش حمل و نقل 
کش��ور یک آزادراهی به انجام می رسد، 
در حالی که ش��اید اگ��ر این وجوهات و 
اعتبارات صرف بهبود یک معدن یا یک 
بخ��ش تولیدی می ش��د، طبیعتا تعداد 
بیشتری از نیروهای متخصص و جویای 
کار مشغول به کار می شدند و چرخه کار 
و اشتغال در کشور نیز بهبود می یافت. 

محم��دزاده اف��زود: بنابراین، ام��روز با 
توج��ه به محدود بودن منابع و نامحدود 
ب��ودن نیازه��ای موجود کش��ور، بحث 
پ��ردازش داده ه��ا و اولویت بندی دارای 
اهمیت می ش��ود که به عنوان یک اصل 
اقتص��اد مقاومتی باید مورد توجه دولت 
ق��رار گیرد ت��ا براس��اس آن رویکرد، به 

برنامه های کشور ورود کنند. 

جزییات دستورالعمل جدید مالیاتی صرافان منتشر شد چرا مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی را اعالم نمی کند؟ 

معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس: 

باید آثار درآمد نفتی را صرف اشتغالزایی برای کارگران ایرانی کنیم

عضو کمیسیون عمران مجلس: 

پردازش و اولویت بندی طرح ها یك اصل اقتصاد مقاومتی

 نگاهی به نحوه فعالیت
یك فروشگاه زنجیره ای خصوصی

9

بهرام شکوری 
مدیرعامل شرکت صادراتی مکما

ارزشمندترین دارایی های یك 
سازمان در قرن بیستم ابزار تولید 
آن بود و در قرن حاضر کارکنان 
فرهیخته و بهره وری آنها، چنین 
جایگاهی خواهند داشت. 

پیتر دراکر
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نفت و نیرو2

پتروشیمی  صنعت  توس��عه 
می ت�وان���د از خ�ام ف�روش��ی 
اما  کند،  نفت خام جلوگی��ری 
متاسفانه به دلیل اقتصاد بیمار 
کشور بخش خصوصی تضعیف 
شده و اگر به دنبال برون رفت 
از این مش��کل هس��تیم باید 
توس��عه  صن��دوق  مناب��ع  از 
ملی برای تکمی��ل پروژه های 
استفاده  این صنعت  نیمه کاره 

کرد. 
اوپک  نفتی  کاهش قیم��ت 
اقتص��اد  ب��ر  آن  تبع��ات  و 
ت�وس��عه  ض���رورت  کش��ور، 
صنعت پتروش��یمی در کشور 
را توجیه پذی��ر ک��رده اس��ت، 
همچنی��ن تالش ه��ا ب��ر این 
است که به شکل های مختلف 
نفت خام حذف  خام فروش��ی 
ش��ود. در یک نگاه کالن باید 
دید که وضعیت کنونی صنعت 
پتروشیمی چگونه است و اگر 
بخواهیم از ای��ن صنعت برای 
تامین بودجه کشوری استفاده 
بهین��ه کنیم، چ��ه راهی باید 

طی شود. 
در ح��ال حاض��ر، بی��ش از 
به  کش��ور  صنایع  90 درص��د 
وابس��ته  پتروش��یمی  صنعت 
است، اما تنها پنج درصد منابع 
هیدروکرب��وری در اختیار این 
صنعت اس��ت ک��ه 42میلیون 
تن کاال از آن تولید می ش��ود. 
95 درص��د باقی مان��ده پس از 
برای  اندکی  س��هم  اختصاص 
به صورت  بیش��تر  پاالیشگاه ها 

خام فروخته می شود. 

سهم ایران از تولید 
پتروشیمی دنیا

ش��رایط  در  حقیق��ت،  در 
کنونی س��هم ایران با پاالیش 
ی��ک میلی��ون و ٦00 ه��زار 
بشکه در روز، در تولید ساالنه 
درصد  دو  جهان  پتروش��یمی 
اس��ت که در مقایسه با ذخایر 
گاز ای��ران مناس��ب نیس��ت. 
همچنین مجموع کل تولیدات 
صنعت پتروش��یمی از ابتدای 
س��ال تا پایان شهریورماه بالغ 
ب��ر 22 میلی��ون و 5٨0 هزار 
تن بوده اس��ت که بیش��ترین 
ماهش��هر  منطقه  در  تولیدات 
و عس��لویه ص��ورت گرفته که 
گرچه نس��بت به گذشته رشد 

داش��ته، اما جای کار بسیاری 
دارد. 

صنع��ت پتروش��یمی ما در 
اختی��ار بخ��ش خصوص��ی یا 
ش��به خصوصی اس��ت و تنها 
مح��ل درآم��دی وزارت نفت 
از  پتروش��یمی  صنع��ت  از 
مح��ل خوراک پتروش��یمی ها 
بع��د  خ��وراک  ای��ن  اس��ت. 
ب��ا  یاران��ه  هدفمندش��دن  از 
جهش قیمت مواجه ش��د که 
س��رمایه گذاران  از  بس��یاری 
ناراضی  اق��دام دول��ت  این  از 
ش��دند، به طوری که تاثیر این 
پتروشیمی ها  توسعه  سیاست 
را نش��انه گرفت. بس��یاری از 
س��رمایه گذاران ب��ه این دلیل 
دیگر حاضر نش��دند وارد این 
صنعت ش��وند و مشکالتی نیز 
ب��رای صاحب��ان ای��ن صنعت 

ایجاد شد. 

طرح های نیمه کاره 
صنعت پتروشیمی

هم اکنون ٦7 طرح نیمه کاره 
صنعت پتروش��یمی در کشور 
وجود دارد ک��ه از این تعداد، 
١١ ط��رح از برنام��ه چه��ارم 
پنج��م  برنام��ه  از  مابق��ی  و 
باقی مانده اس��ت. محمدحسن 
مدیرعامل  مع��اون  پیون��دی، 

پتروش��یمی  صنایع  ش��رکت 
درباره وضعیت پتروش��یمی ها 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
پتروشیمی  صنعت  »متاسفانه 
از خصوصی شدن  بعد  کش��ور 
دچ��ار  یاران��ه  هدفمن��دی  و 
ش��د،  عدی��ده ای  مش��کالت 
مش��کالتی که با تحریم ها نیز 

بر آن تاثیرگذار بود. « 
ب��رای  اینک��ه  بابی��ان  وی 
ح��ل مش��کالت ای��ن صنعت 
نیمه تمام  به وی��ژه طرح ه��ای 
از منابع  پیش��نهاد دادم ک��ه 
صندوق توس��عه ملی استفاده 
ش��ود، می افزای��د: »اگ��ر پنج 
ت��ا ١0میلی��ارد دالر از منابع 
صن��دوق توس��عه مل��ی برای 
تکمی��ل پروژه ه��ای نیمه کاره 
مل��ی  ش��رکت  اختی��ار  در 
صنایع پتروش��یمی قرار گیرد 
و ای��ن ش��رکت نیز ب��ه ازای 
محص��والت  گرفت��ن  وثیق��ه 
این واحده��ا، ای��ن بودجه را 
تخصیص دهد می توان امیدوار 
ب��ود که تولید ای��ن صنعت به 
بیش از ١0میلیون تن در سال 

افزایش یابد.«
ای��ن  اس��ت،  معتق��د  وی 
ب��ه صنعت  می توان��د  اق��دام 
پتروشیمی کمک شایانی کند 
تا تکمیل پروژه های نیمه کاره 

پنج  به ج��ای  پتروش��یمی ها 
سال در دو سال انجام شود. 

علل تضعیف بخش 
خصوصی در پتروشیمی

در همی��ن ارتب��اط پ��درام 
اتاق  ریی��س  نایب  س��لطانی، 
بازرگان��ی ب��ه فرص��ت امروز 
در  »مش��کالتی  می گوی��د: 
سرمایه گذاری کالن در کشور 
وج��ود دارد ک��ه خاص بخش 
خصوصی نیس��ت. دولت خود 
با مشکالت مالی مواجه است، 
متاس��فانه به دلی��ل تحریم ها 
بانک��ی  تحریم ه��ای  به وی��ژه 
و  ارزی  جابه جای��ی  ام��کان 
خارجی  فاینانس  از  اس��تفاده 
وجود ندارد و تعامالت ما تنها 
با چند کش��ور محدود صورت 
می گیرد. در کنار این ش��رایط 
تحریم ه��ا مان��ع از آن ش��ده 
ک��ه بتوانیم از دان��ش فنی و 
به خوبی  دنیا  به روز  تجهیزات 

استفاده کنیم. «
»درای��ن  می افزای��د:  وی 
ش��رایط بخش خصوصی فعال 
در صنعت پتروشیمی به دلیل 
مش��کالت اقتصادی نمی تواند 
از مناب��ع بانک��ی داخل��ی نیز 
برخوردار ش��ود زیرا نقدینگی 
بانک ه��ا مح��دود اس��ت. در 

چند سال گذش��ته نیز بخش 
خصوص��ی فعال در حوزه نفت 
و ان��رژی با مش��کالت زیادی 
مواج��ه بوده و تضعیف ش��ده 
که بخش عم��ده آن به دلیل 
وضعیت کالن اقتصادی است. 
از ای��ن رو، اگر ب��ه دنبال آن 
هس��تیم که بازده کارآیی این 
بخ��ش ارتقا یابد، الزم اس��ت 
دولت حمایت ه��ای الزم را از 
سرمایه گذاران بخش خصوصی 
در برنامه خود داشته باشد. « 

نای��ب رییس اتاق بازرگانی 
ایران تنه��ا راهکار برون رفت 
از این مش��کل را برای بخش 
خصوص��ی ثب��ات اقتص��ادی 
می دان��د و می گوی��د: »اگ��ر 
ثب��ات اقتص��ادی در کش��ور 
از  بس��یاری  ش��ود،  ایج��اد 
ایران��ی  س��رمایه گذاران 
حت��ی  و  کش��ور  از  خ��ارج 
خارج��ی  س��رمایه گذاران 
س��رمایه گذاری  به  عالقه مند 
پتروشیمی هستند،  در حوزه 
کافی است مس��ئوالن کشور 
تالش کنند تا ثبات اقتصادی 

در کشور برقرار شود. «
اما در این میان لغو تحریم ها 
بیش��ترین تاثیر را برای جذب 
سرمایه گذار خواهد داشت و از 
آنجا که قیمت نفت خام کاهش 
بدون شک  محسوسی داشته، 
مسئوالن باالدستی حوزه نفت 
تولید  برای  بیش��تری  گرایش 
نفتی  فرآورد ه های  محصوالت 
در داخ��ل را خواهند داش��ت 
تا خام فروش��ی کاهش یابد تا 
س��ود بیش��تری عاید اقتصاد 

کشور شود. 
ام��ا نکت��ه دیگر این اس��ت 
ک��ه نباید ب��رای پای��ان دادن 
به خام فروش��ی تنها به دنبال 
پتروشیمی  ها  صنعت  توس��عه 
باشیم، بلکه باید به فکر توسعه 
دادن بخش های پایین دس��تی 
ای��ن صنع��ت باش��یم. ب��رای 
نمون��ه در پن��ج س��ال آینده 
تولی��د متانول کش��ور از پنج 
میلیون ت��ن ب��ه 25 میلیون 
می رسد و باید از هم اکنون به 
فکر دس��تیابی به فناوری های 
تبدی��ل ای��ن ماده ب��ه موادی 
با ارزش افزوده بیش��تر مانند 
پروپیل��ن باش��یم وگرن��ه در 
بیش��تری  مش��کالت  آین��ده 

خواهیم داشت. 

پایان خام فروشی نفت در سایه توسعه صنعت پتروشیمی 

پتروشیمی ها نیازمند منابع 
صندوق توسعه ملی هستند

ضرورت تشکیل جلسه اضطراری 
اعضای اوپک 

محمدعلی خطیبی، نماینده پیش��ین ایران در اوپک 
با اشاره به روند کاهشی قیمت نفت از سران کشورهای 
عضو اوپک خواس��ت تا به منظور بازگرداندن تعادل به 
بازار نفت وارد گفت وگو ش��وند و جهت افزایش قیمت 

نفت نشست اضطراری برگزار کنند. 
او با اش��اره به نوس��انات قیمت نفت و تهدید اقتصاد 
کش��ور از این محل گفت: بهتر است سران کشورهای 
عضو اوپک وارد عمل ش��ده و با به کارگیری دیپلماسی 
فع��ال در ح��وزه انرژی، کش��ورهای عض��و اوپک را به 
کاه��ش میزان تولی��د ترغیب کنند. این نخس��تین بار 
نیست که شاهد کاهش شدید قیمت نفت هستیم و در 
دهه های گذش��ته نیز چندین بار این اتفاق افتاده است 
که عامل اصلی آن معموال افزایش میزان عرضه نسبت 

به تقاضای نفت است. 

سقوط طالی سیاه 
زنگ خطر کسری بودجه 

سیدمس��عود میرکاظم��ی، عضو کمیس��یون انرژی 
مجلس بابیان اینکه با ادامه روند کاهش��ی قیمت نفت 
در بازارهای جهانی پیش بینی می ش��ود قیمت نفت در 
بودجه 94 حدود ٨5 دالر بس��ته ش��ود، گفت: جلسه 
اضط��راری اوپک با کاهش س��قف تولید اعضا می تواند 
جلوی س��قوط قیمت نفت را بگیرد، چ��را ایران اقدام 
نمی کند، جای س��وال است که باید از سوی وزیر نفت 

به آن پاسخ داده شود. 
او درباره س��قوط قیم��ت نف��ت در بازار های جهانی 
گفت: بحث کاهش قیمت نفت متاس��فانه با شیبی تند 
در ح��ال اتفاق اس��ت و س��ازمان های متولی هم فقط 
نظاره گر شده اند و این جای بحث دارد. در شرایطی که 
احتمال دسیس��ه از سوی عربستان و برخی کشورهای 
جهان وجود دارد تا ایران و روسیه و کشورهای انقالبی 
را بتوانند از این طریق تحت فشار قرار دهند مخصوصا 
عربستان که در این ماجرا نقش منفی در منطقه بازی 
می کند و تالش دارد تا اوپک را مدیریت کند، ما نباید 
این اجازه را به عربس��تان بدهیم، اما دولتمردان کشور 

متاسفانه فقط نظاره گر هستند. 

جنگ قیمت نفت در کار نیست
دکتر »الهام حس��ن زاده« محقق انستیتوی مطالعات 
انرژی آکسفورد، کاهش بهای نفت خام در بازار جهانی 
را ناشی از جنگ قیمت ها ندانست و گفت: این کاهش 
ناش��ی از تغییرات صورت گرفت��ه در این بازار به دنبال 
ورود بازیگرانی جدید چون امریکا، کانادا، لیبی و عراق 
و کاهش مصرف در کش��ورهای عم��ده مصرف کننده 

مانند چین، هند و برخی کشورهای اروپایی است. 
او اف��زود: مهم ترین علت کاه��ش بهای نفت خام در 
بازار جهانی افزایش تولید »نفت شیل« )برداشت نفت 
از سنگ های رسی( امریکا است این افزایش چشمگیر 
تولید نفت در امریکا، باعث کاهش ش��دید واردات نفت 
امریکا ش��ده اس��ت و بعضی از کش��ورهای عضو اوپک 
ک��ه از صادرکنن��دگان اصل��ی نفت به امری��کا بوده اند 
هم اکن��ون تنها ١0 درصد نی��از وارداتی نفت امریکا را 

تامین می کنند. 

نروژ قادر نیست جای خالی روسیه را 
در تامین گاز اروپا پر کند

 وزی��ر انرژی نروژ ب��ه اتحادیه اروپا هش��دار داد که 
در صورت باال گرفتن تنش با روس��یه و قطع صادرات 
گاز این کش��ور به این اتحادیه، نروژ قادر به تامین گاز 

جایگزین نخواهد بود. 
به گزارش س��ایت خب��ری اتاق بازرگان��ی تهران به 
نقل از »ورلدبولتن«، یک روزنامه نروژی با انتش��ار این 
نقل ق��ول از تورد لی��ن، وزیر انرژی ن��روژ خبر داد که 
این هش��دار توسط وزیر انرژی نروژ با ارسال نامه ای به 

کمیسیون اروپا رسما اعالم شده است. 
ب��ه گزارش این خبرگزاری، لی��ن در این نامه اذعان 
می کن��د که ظرفی��ت تولید گاز نروژ در حد پاس��خ به 
جبران کمبود گاز روسیه نبوده و در صورت فشار بیش 
از حد به سیس��تم تولید گاز نروژ ممکن است عملکرد 

این سیستم دچار اختالل شود. 
این در حالی است که کمیسیون اروپا در ماه جوالی 
از نروژ خواس��ته ب��ود ام��کان جایگزینی این کش��ور 
به عنوان منب��ع جایگزین برای گاز روس��یه در صورت 

قطع جریان گاز از این کشور به اروپا را بررسی کند. 
اتحادیه اروپا و نروژ به عنوان دومین تامین کننده گاز 
این اتحادیه به تازگی در کنفرانس��ی راه های جایگزین 
برای گاز روسیه در صورت باال گرفتن بحران را بررسی 

کردند. 
ظرفیت تولید گاز نروژ س��ال گذش��ته ١05 میلیون 
مت��ر مکعب بود و این میزان برای س��ال 20١4 حدود 

١0٦ میلیون متر مکعب برآورد می شود.

موافقت با استخدام 2700 نفر از 
پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت نفت

غالمرض��ا تاج گ��ردون، ریی��س کمیس��یون برنامه، 
بودجه و محاس��بات مجلس، با اشاره به موافقت زنگنه 
ب��ا اس��تخدام 2700 نف��ر از پذیرفته ش��دگان آزمون 
اس��تخدامی وزارت نفت به ص��ورت تدریجی، گفت: در 
چند ماه اخیر مکاتبات بس��یاری در ای��ن حوزه انجام 
شد که خوشبختانه در نهایت این تالش ها نتیجه داد. 
او ب��ه خان��ه ملت گفت: براس��اس مج��وز وزیر نفت 
پذیرفته ش��دگان به تدریج و در مدتی کمتر از دو سال 
در این وزارتخانه جذب می ش��وند و اسامی این افراد به 

مرور در سایت وزارتخانه منتشر شده است. 
گفتنی اس��ت در اسفند ماه سال ١۳9١ شرکت ملی 
نف��ت ایران با کس��ب مجوز 5500 نف��ری برای جذب 
نیرو اقدام به ثبت نام جهت برگزاری آزمون استخدامی 
کرد. بر این اس��اس آزمون اس��تخدامی وزارت نفت در 
روزهای پنجم و شش��م اردیبهش��ت ماه سال ١۳92 با 
حضور بیش از ١29 هزار داوطلب به عنوان بزرگ ترین 
آزم��ون اس��تخدامی کش��ور در ش��هرهای اصفه��ان، 
اه��واز، بندرعباس، تبریز، تهران، ش��یراز، کرمانش��اه و 
مش��هد برگزار شد. اما با گذش��ت بیش از یک سال از 
برگ��زاری این آزم��ون، عدم اعالم نتای��ج نهایی آن در 
حالی اتفاق افتاد که نتایج اغلب آزمون های استخدامی 
س��ازمان هایی که همزمان با شرکت نفت در مورد این 
موض��وع اقدام کرده اند مش��خص ش��ده و حتی برخی 
مراحل اس��تخدام و دریافت کد استخدامی را نیز طی 

کرده اند. 

جهش دوم صنعت پتروشیمی
در راه است

مع��اون وزیر نفت با تاکید بر اینکه جهش دیگری در 
صنعت پتروش��یمی کش��ور در حال شکل گیری است، 
گفت: ظرفیت تولید محصوالت پتروش��یمی هم اکنون 
س��االنه بیش از ٦0 میلیون تن اس��ت که با وارد مدار 
شدن ٦7 طرح نیمه کاره این میزان جهش قابل توجهی 

خواهد شد. 
 ،)MOP( به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نفت
منص��ور معظم��ی، تحق��ق جه��ش دوم در صنع��ت 
پتروشیمی کشور را در گرو تبدیل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی به یک س��ازمان توسعه ای دانست و گفت: 
نبای��د فراموش کنی��م که بهبود وضعی��ت کنونی این 
صنعت ارتباط زیادی با بهبود شرایط بین المللی دارد. 
مع��اون وزیر نف��ت در امور برنامه ری��زی و نظارت بر 
مناب��ع هیدروکرب��وری با بیان اینکه امروزه مش��کالت 
شرکت های پتروشیمی کشور نسبت به گذشته بیشتر 
ش��ده اس��ت، گفت: پیش از خصوصی سازی در صنعت 
پتروشیمی وحدت س��ازمانی در این بخش بسیار زیاد 
ب��ود، در حال��ی که امروز ش��اهد این موض��وع در این 

صنعت نیستیم. 
براساس اعالم شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، 
وی یک��ی از راهکاره��ای بازیابی وحدت س��ازمانی در 
صنعت پتروش��یمی را برگزاری جلسه ها و نشست های 
مش��ترک میان ش��رکت مل��ی صنایع پتروش��یمی و 
ش��رکت های خصوص��ی فعال در این حوزه دانس��ت و 
گفت: امروزه، مش��کالت این صنعت خیلی بیش��تر از 

سایر بخش های صنعت نفت است. 
مع��اون وزیر نف��ت در امور برنامه ری��زی و نظارت بر 
مناب��ع هیدروکرب��وری س��ال های ١۳70 ت��ا ١۳75 
و ١۳7٨ ت��ا ١۳٨4 را دوران ه��ای طالی��ی صنع��ت 
پنجاه س��اله پتروشیمی ایران اعالم کرد و گفت: در این 
سال ها شاهد جهش بزرگی در میزان تولید محصوالت 

پتروشیمی بودیم. 

شرایط رقابت عادالنه میان سازندگان 
داخلی و خارجی فراهم می شود

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد: با توجه 
به ناعادالنه بودن شرایط رقابت میان صنعتگران داخلی 
و خارجی در حوزه نفت، مقرر شده زمینه عادالنه شدن 
ای��ن رقابت فراهم ش��ود تا صنعتگ��ران داخلی بتوانند 

محصوالت خوبی ارائه دهند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ش��رکت ملی نفت 
ای��ران، رکن الدین ج��وادی، عدم رقابت س��ازندگان 
ماش��ین آالت داخلی با صنعتگ��ران خارجی را یکی 
از مش��کالت مه��م عرصه صنعت نفت کش��ور خواند 
و تصری��ح ک��رد: ب��رای رفع این مش��کل براس��اس 
دس��تورالعمل اخی��ر وزیر نفت، قیم��ت خرید کاالی 
خارجی در کش��ور ثالث را با قیمت بیگانه در کش��ور 
مقایس��ه نمی کنیم، بلکه هزینه گمرک، بیمه و موارد 

اینچنینی نیز محاسبه خواهد شد. 
وی اظه��ار ک��رد: همچنی��ن در قرارداده��ا، بح��ث 
تجهیزات را براس��اس روز قرار می دهیم، به طوری که 
س��ازندگان داخلی بتوانند با این شرایط در این حرکت 
مقدس با امید و موفقیت و رقابت و همراهی بیش��تری 

حضور یابند. 
جوادی با بیان اینکه پس از پیروزی انقالب اس��المی 
ایران در کش��ور قدم های زیادی در عرصه سازندگی و 
خودباوری صنعت نفت برداش��ته ش��ده، اظهار کرد: با 
وجود این اقدامات در هش��ت ماه گذش��ته با بررس��ی 
ص��ورت گرفت��ه متوجه ش��دیم که هن��وز در ١0گروه 
مهم صنعت نفت، دانش و س��ازندگی به سطح مطلوب 

نرسیده است. 
وی گفت: براس��اس برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته 
در ح��وزه نفت، مقرر ش��ده که یک گ��روه با همکاری 
صنعتگران داخلی بتوانند در س��ه م��اه آینده، قرارداد 
س��اخت این اجناس را امضا کنند و طی مدت 2 سال 

آینده در این حوزه به خودکفایی برسیم. 
مدیرعامل ش��رکت نفت ای��ران از صنعتگران فارس 
دعوت ک��رد، ای��ن موض��وع را از طری��ق انجمن های 

سازندگی پیگیری و در این کار مشارکت کنند. 
مدیرعامل ش��رکت ملی نف��ت ایران اعالم کرد: در 
ش��ش ماهه اول امسال وزارت نفت به منظور تقویت 
ارتب��اط تنگاتنگ صنعت و دانش��گاه، قراردادهایی با 
دانشگاه های کشور از جمله شیراز منعقد کرده است. 

استخدام

پتروشیمی

نفت

خبر

گاز
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با تغییر رهبر حزب کمونیست 
در چین و جایگزین شدن »ژی 
جین��گ پینگ« به ج��ای »هو 
جین تائ��و« تحوالت متعددی را 
در مواضع رهب��ری جدید چین 
ش��اهد بوده ای��م، از جمل��ه این 
تحوالت نزدیک ش��دن چین به 
روسیه است. این تغییر رویکرد از 
سوی چین به بیان دیگر ضعیف 
کردن نقش ایاالت متحده امریکا 
در اقتصاد این کش��ور و حتی در 
صحن��ه بین الملل بوده به طوری 
که حتی روس ه��ا به عنوان یک 
قدرت جهان��ی قدری نگران این 

غول نوظهور آسیایی شده اند. 
با این وجود نگرانی های مسکو 
از ق��درت روزاف��زون چی��ن در 
عرصه بین المللی دو کش��ور را از 
هم��کاری در زمینه های مختلف 
خصوص��ا در بخ��ش انرژی های 
باز نداشته  تجدید پذیر  و  فسیلی 
و روس��یه آماده بازک��ردن درها 
ب��ازار  ب��ه  چی��ن  ورود  ب��رای 
انرژی های تجدید پذیر این کشور 
و بازسازی و توسعه نیروگاه های 

آبی و خورشیدی آن است. 
در همین راس��تا اخیرا شرکت 
روس هیدرو، بزرگ ترین شرکت 
برق آبی در روسیه اعالم کرد که 
همکاری با ش��رکت تولید انرژی 
چین )چاینا پاور( را در دس��تور 
کار خ��ود دارد. گفتن��ی اس��ت 
تمایل شرکت روسی به همکاری 
ب��ا طرف چینی ناش��ی از برنامه 
دولت روس��یه جهت حمایت از 
س��اخت نیروگاه های ب��رق آبی 
کوچ��ک ک��ه مش��مول دریافت 
یارانه از دولت روس��یه در بخش 
انرژی ه��ای تجدید پذی��ر اس��ت 
می باش��د. موضوع دیگری که از 
عزم ش��رکت روس هیدرو برای 

همکاری با چینی ها حکایت دارد 
امکان سرمایه گذاری این شرکت 
ب��ه می��زان ٦5 میلی��ارد روبل 
مع��ادل یک میلی��ارد و میلیون 
دالر در بی��ش از ۳0 پ��روژه ت��ا 

سال 2020 است. 
ای��ن س��رمایه گذاری جدی��د 
روس ها که زمینه همکاری آنان 
با چین را فراهم کرده تصویب و 
ابالغ یک برنامه حمایت از تولید 
انرژی ه��ای پ��اک و تجدید پذیر 
پوتی��ن،  والدیمی��ر  توس��ط 
طریق  از  روس��یه  رییس جمهور 
پرداخت یارانه به منظور کاهش 
اتکای این کشور به سوخت های 
فس��یلی نظیر نفت، گاز و زغال 
سنگ و کاهش آالیندگی است. 
طبق این برنامه روسیه قصد دارد 
تا سهم انرژی های تجدید پذیر را 
در سبد تولید انرژی خود از رقم 
0.٨ درصد فعلی به 2.5 درصد تا 

١0 سال آینده افزایش دهد. 
در  و  گذش��ته  تابس��تان  در 
مناقص��ه دومی��ن پ��روژه بزرگ 
این  روسیه،  خورش��یدی  انرژی 
کشور بیشتر ظرفیت تولید انرژی 
خورش��یدی خود را به ش��رکت 
واگذار  آم��ور س��یریوس  چینی 
ک��رد. در این مناقص��ه چینی ها 
موفق ش��دند تا ١75 مگاوات از 
49٦ مگاوات پیشنهادی را برای 
س��ال های 20١5 تا 20١٨ را به 
دست آوردند، این درحالی است 
که شرکت دولتی انرجیا سولنس 
روس��یه ١٦5 مگاوات و شکرت 
اوالر س��والر تکنولوژی به عنوان 
بخش��ی از گروه رینووا که موفق 
ش��ده بود ت��ا در مناقصه س��ال 
گذشته برنده شود تنها توانست 
از ظرفی��ت  م��گاوات  ت��ا ١55 
پیشنهادی کلی را به دست آورد. 

الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه این 
تحوالت و ترجیح شرکای چینی 
از س��وی روس ها از دید ناظران 
و تحلیلگران سیاسی روسیه که 
روابط چین و روس��یه را مطالعه 
می کنن��د دور نمانده اس��ت. به 
عقی��ده این کارشناس��ان هر دو 
کش��ور س��عی دارند تا جایی که 
مقدور باش��د از نظر اقتصادی و 
سیاسی به یکدیگر نزدیک شده 

و روابطشان را مستحکم کنند. 
به عقیده کارشناس��ان اولویت 
ش��رکت های  ب��ه  بخش��یدن 
آنه��ا  دادن  ترجی��ح  چین��ی 
ب��ه ش��رکت های روس��ی فعال 
انرژی ه��ای  تولی��د  زمین��ه  در 
تجدید پذیر س��یلی محکمی بود 
الیگارش های روس��ی  بر صورت 
نظیر ویکتور وکس��لبرگ رییس 
گروه رینووا و یکی از هواداران و 
حامیان سرسخت دولت مرکزی 
روس��یه. ب��ه اذع��ان بس��یاری 
از  وکس��لبرگ  کارشناس��ان  از 
حامیان بس��یار مهم و ثابت قدم 
صنعت پر سود انرژی روسیه در 

سال های اخیر بوده است. 
به گفته ویتالی داویج، رییس 
انجمن انرژی پایدار در اوکراین: 
وکس��لبرگ در زمین��ه توس��عه 
انرژی ه��ای  از  بهره ب��رداری  و 
س��رمایه گذاری های  خورشیدی 
قابل توجه��ی از طریق س��اخت 
خورش��یدی  انرژی  نیروگاه های 

انجام داده است. 
ب��ا اعم��ال تحری��م از س��وی 
اتحادیه اروپ��ا و امریکا بر بخش 
انرژی روس��یه تحلیلگران بر این 
عقیده ان��د ک��ه رهبران روس��یه 
اولیگارش ه��ای  اس��ت  ممک��ن 
نظی��ر  کش��ور  ای��ن  داخل��ی 
وکسلبرگ را که برای مدت زمان 

طوالنی م��ورد اعتم��اد و اتکای 
رییس جمهور  پوتی��ن  والدیمیر 
این کش��ور بوده است قربانی به 
دست آوردن شرکای بین المللی 
قدرتمند تر در حوزه انرژی نظیر 

چین کند. 
 گفتنی اس��ت بر خالف سال 
قبل دولت روسیه بازگشت اصل 
در  سرمایه گذاران  برای  سرمایه 
بخ��ش انرژی این کش��ور را در 
١5 س��ال و با بهره ١4درصدی 
ای��ن  اس��ت.  ک��رده  تضمی��ن 
قان��ون جدی��د ب��ا حمایت های 
در  س��رمایه گذاری  از  دول��ت 
زمین��ه انرژی ه��ای تجدید پذیر 
در قال��ب یارانه همراه ش��ده و 
بخش انرژی پای��دار و قدرتمند 
روس��یه را بسیار رقابتی کرده و 
دورنم��ای امی��دوار کننده ای از 
آن ارائ��ه می ده��د. در این بین 
بس��یاری از کارشناسان صنعت 
قرارداد هایی  معتقدن��د  ان��رژی 
که با انگیزه های سیاسی منعقد 
شده اند نه تنها انتظارات روسیه 
در زمینه انرژی های تجدید پذیر 
بلک��ه  نمی کنن��د  ب��رآورده  را 
موجب��ات نق��ض قوانین داخلی 
محلی  قوانین  خصوصا  روس��یه 
در زمین��ه س��اخت تاسیس��ات 
مورد نیاز برای توس��عه انرژی را 

فراهم می آورند. 
شاید بارز ترین مثال در زمینه 
نقض قوانین چینی ها باشند که 
با شناس��ایی نقاط ضعف قانونی 
موفق ش��ده اند تا ب��ا همکاری با 
ش��رکتی روس��ی به نام س��والر 
سیستمز در روس��یه که یکی از 
ش��رکت های تابعه کمپانی آمور 
س��یریوس اس��ت قوانین محلی 
ب��رای  نیاز ه��ای الزم  پی��ش  و 
دور  را  خارج��ی  ش��رکت های 

سیستمز  س��والر  شرکت  بزنند. 
قص��د دارد تا یک نیروگاه بزرگ 
فتوولتائیک را برای تولید انرژی 
خورش��یدی در روس��یه احداث 

کند. 
در همی��ن رابط��ه میخائی��ل 
ش��رکت  مدیرعامل  مولچان��ف، 
س��والر سیس��تمز ابراز کرد: ما 
در این ش��رکت قص��د داریم تا 
ی��ک کارخان��ه تولی��د پنل های 
خورش��یدی را تا س��ال 20١٦ 
راه اندازی ک��رده و انتظار ما این 
اس��ت که ظرفی��ت تولیدی این 
کارخانه در زمینه تولید پنل های 
خورشیدی ساالنه کمتر از ١00 
م��گاوات نباش��د. الزم ب��ه ذکر 
است که این ش��رکت اطالعاتی 
در م��ورد دیگ��ر پروژه هایی که 
در زمین��ه ان��رژی خورش��یدی 
در دس��ت اقدام دارد در اختیار 

رسانه ها قرار نداده است. 
ع��الوه بر ای��ن چینی ها قصد 
دارن��د تا ب��ا افتتاح یک ش��عبه 
از بان��ک ساخت و س��از چین در 
روس��یه فرآین��د تامی��ن مال��ی 
پروژه های انرژی خورشیدی شان 
که مورد حمایت دولت روس��یه 

نیز است سهولت ببخشند. 
همکاری ه��ای  دی��د  بای��د 
روس��یه و چین در بخش انرژی 
ت��ا چه ح��د مطاب��ق پیش بینی 
کارشناس��ان و تحلیلگران روابط 
دو کش��ور پی��ش خواهد رفت و 
در نهایت روس ه��ا تا چه میزان 
حاضر ب��ه تحمل عوارض جانبی 
قرارداد های��ی که ب��ا انگیزه های 
سیاس��ی با ش��رکای چینی شان 

بسته اند خواهند بود. 
ترجمه: معراج  آگاهی
منبع: 
 renewableenergyworld. com
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عالقه پوتین به تقویت روابط چین و روسیه برای توسعه انرژی های تجدید پذیر

الهه ابراهیمی 



3 کار و تولید

اظهارنظره��ا همچنان برای 
ادامه  تولی��د  یارانه  پرداخ��ت 
دارد، ام��ا هنوز اقدام عملی در 
این زمینه دیده نش��ده است. 
در همی��ن راس��تا محمدرضا 
نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در آخرین اظهارنظر 
خ��ود درب��اره یاران��ه تولی��د 
می گوی��د: »ب��رای پرداخ��ت 
یاران��ه 1200 میلیارد تومانی 
توجیه پذیر  طرح ه��ای  تولید، 
در اولوی��ت ق��رار می گیرند و 
انجام  خاص��ی  س��همیه بندی 
نمی ش��ود، ولی ای��ن یارانه با 
اولویت بندی به تولید کنندگان 

اختصاص خواهد یافت.«
نعم��ت زاده، ب��از ه��م ب��ه 
چگونگی پرداخ��ت این یارانه 
مش��خص  و  نک��رده  اش��اره 
نیس��ت منظ��ور از طرح��ی با 
توجی��ه اقتص��ادی دارای چه 
مولفه هایی است. با محمدرضا 
خانه صنعت  دبی��ر  مرتضوی، 
و مع��دن ایران درب��اره کلیت 
پرداخ��ت یارانه و جزییاتی که 
از س��وی وزیر صنع��ت اعالم 

شده، گفت وگو کردیم. 
وزی�ر صنع�ت، مع�دن و 
تج�ارت درب�اره پرداخ�ت 
ه�زار و 200 میلیارد تومان 
تولی�د،  یاران�ه  س�هم  از 
گفته اند که این س�هم فقط 
به طرح ه�ای دارای توجیه 
اقتص�ادی تعل�ق می گیرد. 
توجیه پذی�ری  معیاره�ای 
یک ط�رح در حوزه صنعت 
و معدن چه می تواند باشد؟ 
مهمی  موض��وع  اولویت ه��ا 
اس��ت، در ط��ول چند س��ال 
توج��ه  ب��ا  برخ��ی  گذش��ته 
ب��ه ارتباطات��ی که داش��تند، 
طرح های��ی را برای اس��تفاده 
از اعتب��ارات تعری��ف کردند و 
بعد ه��م نیمه کاره رهایش��ان 
کردند. ما حلقه ه��ای مفقوده 
و ظرفیت های گمش��ده ای در 
صنع��ت داریم ک��ه در صنایع 
پایی��ن دس��تی ق��رار دارند و 
در تکمی��ل ی��ک فرآیند موثر 
هس��تند. مثال تکمیل فرآیند 
استخراج و فرآوری سنگ آهن 

از ملزومات است، زیرا اگر این 
اتفاق نیفتد ما س��نگ آهن را 
خام صادر می کنیم. در کشور 
ما بس��یاری از زیرساخت ها از 
جمله انرژی و نیروی کار ارزان 
فراهم است می توان با استفاده 
امکان��ات طرح ه��ای  ای��ن  از 
را  بخش خصوصی  نیمه تم��ام 
تکمیل و اش��تغال ایجاد کرد. 
به اعتقاد من ای��ن موارد باید 
در توجیه پذی��ری طرح ه��ا در 
نظ��ر گرفته ش��ود، ام��ا اینکه 
آی��ا دول��ت ه��م در پرداخت 
یارانه تولید ای��ن نوع واحدها 
را انتخاب می کند باید از آقای 

وزیر پرسید. 
با پرداخت نش�دن سهم 
یارانه تولید در فاز نخست 
بس����یاری  هدفمن�دی، 
زی�ان  دچ�ار  واحده�ا  از 
انباشته شدند، آیا پرداخت 
یاران�ه تولی�د در ف�از دوم 
زیان  می توان�د جوابگ�وی 

تولیدکنندگان باشد؟ 
ب��ا اختص��اص س��رمایه در 
گ��ردش کاف��ی ش��اید دولت 
بتواند بخش��ی از ای��ن زیان را 
جبران کند، اما عدد این زیان 
انباشته بس��یار بزرگ است و 
واقعی��ت این اس��ت که دولت 

پولی برای جبران آن ندارد. 
همین مبلغ ه�زار و 200 
میلیارد توم�ان چطور؟ آیا 
می توان�د تحرکی در بخش 

تولید ایجاد کند؟ 
ببینید س��هم بخ��ش تولید 
از فاز دوم هدفمن��دی یارانه ها 
10 ه��زار میلیارد توم��ان بود. 
اکنون ک��ه نزدیک به هش��ت 
م��اه از ابتدای س��ال گذش��ته 
می گویند ه��زار و 200 میلیارد 
توم��ان از این س��هم پرداخت 
می شود. عددی که برای تحرک 
بخش��یدن به بخش تولید نیاز 
است بزرگ تر از این ارقام است 
بنابراین، ممکن اس��ت که رقم 
ه��زار و 200 میلیارد تومان در 
اقتصاد تولید ناچیز باش��د، اما 
باالخره دولت می خواهد از یک 
جایی شروع کند و ما نیز از آن 

استقبال می کنیم. 
پس جبران زیان انباشته 

چه می شود؟ 
جبران زیان انباش��ته بخش 
تولید یک باید است اما دولت 
پولی برای پرداخت آن ندارد. 
بنابرای��ن راه بهتر این اس��ت 
که مجلس، دول��ت، بانک ها و 
سایر دستگاه ها دست به دست 
ه��م دهن��د و همان گونه که 
در منش��ور اقتص��اد مقاومتی 
آمده، همه منابع را در خدمت 
صنعت، زراعت و تولید کشور 
ق��رار داده و از ظرفیت ه��ای 
خالی صنایعی که تولیداتشان 
تامی��ن  را  کش��ور  نیازه��ای 
می کند، اس��تفاده کنند. مثال 
ما در صنعت آرد، 10 میلیون 

تن ظرفی��ت اضافی داریم و از 
س��وی دیگر، کشورهایی نظیر 
ع��راق را در همس��ایگی خود 
داری��م که نیاز ب��ه آرد دارند، 
اما بازار صادراتی در دس��تان 
ترکی��ه اس��ت. این اتف��اق در 
ش��رایطی اس��ت که م��ا هم 
ظرفی��ت خال��ی ب��رای تولید 
داریم و هم مرزهای وس��یعی 
با عراق داریم که می توانیم از 

آنها استفاده کنیم. 
یعنی ب�ه ج�ای پرداخت 
یارانه به تولید زمینه را برای 
تولیدکنندگان هموار کنند؟ 
واقعیت اینجاس��ت که پولی 
تولید  یاران��ه  پرداخت  ب��رای 
وج��ود ن��دارد و ای��ن س��هم 
ان��دک ه��م نمی توان��د تاثیر 
ماجرای  باشد.  داشته  چندانی 
س��وی  از  یاران��ه  پرداخ��ت 
دولت ب��ه تولیدکنندگان مثل 
اس��ت.  قدیمی  یک حکای��ت 
ش��خصی   روزی  می گوین��د، 
آش ن��ذری می پخ��ت، رندی 
پیدا ش��د و کمی نمک در آش 
ریخت و بعد ایستاد باالی سر 
دیگ و گفت من هم ش��ریک 
باشم. نس��بت دولت با صنعت 
نی��ز همین گونه اس��ت. آقای 
نعمت زاده مرد تولید هس��تند 
و بای��د بدانن��د ب��رای رش��د 
تولی��د نیاز به ی��ک منطق در 
یعنی کوچک تر  اقتصاد کشور 
ش��دن دولت و اجرای درست 

خصوصی سازی است. 
ج�ای  ب�ه  دول�ت  پ�س 
پرداخت یاران�ه تولید باید 
چه اقدامی را در راس�تای 
حمای�ت از این بخش انجام 

دهد؟ 
ای��ن  پرداخ��ت  ب��ه ج��ای 
اع��داد مختص��ر بهت��ر اس��ت 
دولت اقدام به س��رمایه گذاری 
ب��رای بهب��ود ش��رایط زراعت، 
بهسازی سیستم های آبیاری و 
خصوصی  بخش  توانمند سازی 
کند. اینکه دولت بخواهد میان 
تولید کنندگان پول پخش کند، 
موثر نیست، زیرا دست آخر این 
پول ها از چند شرکت خاص سر 
در م��ی آورد. اگر یارانه ای وجود 
دارد ما به عنوان خانه صنعت و 
مع��دن ایران آمادگ��ی داریم تا 
به دولت در راس��تای بهسازی 
اس��تفاده از ان��رژی در خطوط 
تولید واحدهای تولیدی کمک 

کنیم. 
یعنی شما هم این نظریه 
را ک�ه ب�ه صنای�ع کوچک 
از پرداخ�ت یاران�ه تولی�د 
رس�ید،  نخواه�د  س�همی 

قبول دارید؟ 
شما پول دارید و چند واحد 
بحران زده هم در زیردس��تتان 
داری��د که چندین ماه اس��ت 
حقوق کارگرانشان را نداده اند، 
طبیعتا آن پول را صرف خروج 
این واحدها از بحران می کنید. 
راه نهایی ک�ه دولت باید 
در حمای�ت از تولید پیش 

بگیرد، چیست؟ 
بهتر اس��ت همه توان مالی 
کش��ور مش��روط ب��ه بهب��ود 
شرایط گردش مالی بنگاه های 
کشور ش��ود. از س��وی دیگر، 
ما ی��ک موقعیت مناس��ب در 
منطقه داریم که از آن به نفع 
نمی کنیم.  اس��تفاده  اقتص��اد 
کشورهای همس��ایه ما از نظر 
سیاسی وابس��ته به ما هستند 
و هر جا که دعوا باشد ما دعوا 
می کنیم، اما دس��ت آخر این 
ترکیه اس��ت ک��ه پول ها را به 
جیب می زند. ای��ران می تواند 
نقش بزرگ ت��ر و موثرتری در 

اقتصاد منطقه داشته باشد. 

یارانه تولید؛ چقدر امکان پذیر، چقدر راهگشا صادرات فوالد مبارکه 20 درصد 
افزایش یافت

مدی��ر برنامه ری��زی و کنت��رل تولید ف��والد مبارکه 
اصفه��ان گف��ت: در نیمه نخس��ت امس��ال ص��ادرات 
محص��والت ف��والدی این ش��رکت به خارج از کش��ور 

20درصد افزایش یافت. 
مبارک��ه،  ف��والد  عموم��ی  رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
»محمدپیشخوان« میزان صادرات این شرکت در نیمه 
نخس��ت امس��ال را 717 هزار تن انواع ورق فوالدی و 
مقصد را کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس بیان 
کرد. در شش ماه نخس��ت سال گذشته 543 هزار تن 
محصول فوالدی شرکت فوالد مبارکه به خارج از کشور 

صادر شده بود. 
پیش��خوان گفت: برنامه امسال شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان صادرات یک میلیون و 500 هزار تن انواع ورق 

فوالدی به خارج از کشور است. 
ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفهان با تولی��د 50 درصد 
فوالد کش��ور، بزرگ ترین تولید کننده ورق های فوالدی 

در خاورمیانه است. 
این شرکت سال گذشته 5. 4 میلیون تن فوالد خام 
تولید کرد و بهرام سبحانی، مدیر عامل آن اعالم کرده 
که تولید این ش��رکت در س��ال جاری به 6.1 میلیون 

تن خواهد رسید. 
در نیمه نخس��ت امسال سه میلیون و 100 هزار تن 

فوالد خام در این شرکت تولید شد. 

چاره اندیشی برای 
وعده های دولت قبلی 

نایب رییس مجلس با یادآوری اجرایی نش��دن قانون 
مصوب مجلس درباره استخدام مربیان پیش دبستانی، 
گفت: باید با هم اندیشی دولت برای استخدام این افراد 
و سایر کسانی که به آنها در دولت قبل وعده داده شده 

تدبیری اندیشیده شود. 
محمدرض��ا باهن��ر، در گفت وگ��و با خان��ه ملت، با 
یادآوری تجمع مربیان پیش دبس��تانی مقابل مجلس 
به دنبال اعتراض به چرایی اجرا نش��دن قانون مصوب 
مجلس درباره استخدام آنها، گفت: باید با هم اندیشی با 

دولت فکری برای این افراد کرد. 
نماینده مردم تهران، ری، ش��میرانات و اسالمش��هر 
در مجلس ش��ورای اس��المی، با بی��ان اینکه مجموعه 
افرادی که در دولت های مختلف به آنها وعده استخدام 
داده ش��ده کم نیس��ت، افزود: افرادی اع��م از مربیان 
پیش دبس��تانی ها، متقاضی��ان کار در وزارت نف��ت یا 
استانداری ها کسانی هستند که به آنها وعده استخدام 
داده ش��ده، اما دولت فعلی مدعی اس��ت به وجود آنها 

نیازی ندارد. 
وی ادامه داد: بنابراین، باید راه حلی برای این موضوع 
و رفع مشکل مربیان پیش دبستانی و سایر افرادی که 

وضعیتی مشابه آنها دارند، اندیشیده شود. 
نایب رییس مجلس شورای اسالمی، با انتقاد از اینکه 
در حال حاضر، س��ه الی چهار میلیون بیکار در کش��ور 
وجود دارد، گفت: عالوه بر اینکه باید فکر اساسی برای 
مربیان پیش دبس��تانی با تعامل و هم اندیش��ی صورت 
گیرد باید برای ریش��ه کن کردن بی��کاری نیز راه حلی 

بیندیشیم.

معادن بزرگ مقیاس 
حمایت می شوند

معاون امور معادن و صنایع معدنی گفت: در کشورما 
برخالف کش��ورهای توس��عه یافته ک��ه دارای معادن و 
ذخایر قابل توجه م��واد معدنی و به طور عمده »بزرگ 

مقیاس بوده«؛ متاسفانه کوچک مقیاس است. 
به گزارش شاتا، جعفر سرقینی با بیان این مطلب افزود: 
توجه معدنکاران باید به سمت معادن بزرگ مقیاس برود و 

ما نیز در قبال آن امتیازات خاصی قائل می شویم.
وی گفت: امتیازات یاد شده از معافیت های مالیاتی، 
اعمال تخفیف در پرداخت حقوق دولتی معادن، تمدید 
مهلت برداش��ت مواد معدنی طبق ق��رارداد، کمک به 
انجام صادرات آنان و غیره می تواند در نظر گرفته شود. 
به گفته س��رقینی، تعریف »مع��ادن بزرگ« و اینکه 
اص��وال چ��ه معادنی »بزرگ« هس��تند هن��وز به طور 
مشخص در قانون معادن گنجانده نشده است؛ در واقع 
تعری��ف »معادن بزرگ« یک��ی از ابهامات بخش معدن 
کش��ور است که با تجزیه و تحلیل اعضای شورای عالی 

معادن این مهم به زودی انجام می پذیرد. 
دبیر شورای عالی معادن تصریح کرد: تخمین میزان 
ذخیره احتمالی و قطعی مواد معدنی موجود در معادن 
عی��ار معدن، توجه به نظام عرضه وتقاضا و بورس مواد 
معدن��ی مورد نیاز از مباحثی اس��ت که باید در تعریف 

نهایی معادن بزرگ مقیاس لحاظ شود. 
معاون امور معادن و صنایع معدنی با اش��اره به اینکه 
هی��چ نوع من��ع قانونی ب��رای ورود بخش خصوصی به 
مع��ادن بزرگ مقیاس در کش��ور وجود ن��دارد، افزود: 
آغاز فعالی��ت بخش خصوصی در معادن بزرگ مقیاس 
همچنین توجه خاص به این نوع معادن به جای معادن 
کوچک مقیاس می تواند مدیری��ت علمی را در معادن 
کش��ور حاکم س��اخته و از وقوع بحران های طبیعی و 

ریسک های اقتصادی آنان را ایمن سازد. 
س��رقینی با بیان اینکه به طور متوس��ط روزانه یک 
میلیون و هزارتن اس��تخراج مواد معدنی در کشور رخ 
می دهد اف��زود: کش��ورمان از ذخایر و پتانس��یل های 
معدنی فراوانی برخوردار است که باید به بهترین روش 

مورد بهره برداری قرار گیرد. 

سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در طرح های ایمیدرو افزایش یافت

س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی 
ایران طی یکسال گذشته، با فعال سازی 30 طرح راکد، 
با اجرای برنامه جدید توانست میزان مشارکت و سهم 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی در اج��رای طرح های 

بخش معدن و صنایع معدنی را افزایش دهد. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوسازی 
مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران )ایمیدرو(، از ش��روع به 
کار دول��ت یازدهم و طراحی اس��تراتژی جدید، ایمیدرو 
با هدف پیاده س��ازی اهداف سیاست های اصل 44 قانون 
اساسی، سهم سرمایه گذاری شرکت های بخش خصوصی 
در طرح ه��ا را بین 55 ت��ا 80 درصد افزایش داده که این 
امر به مش��ارکت بیش��تر بخش خصوصی در توسعه این 
حوزه انجامیده است و با این سیاست مسیر تقویت توان 

شرکت های تخصصی، در این بخش هموار شده است. 
براساس سیاس��ت های جدید، با مشارکت 65درصدی 
بخش خصوصی در اجرای هفت طرح فوالدی اس��تانی، 
ایمی��درو اکنون تنها 35درصد از س��هم ای��ن طرح ها را 
در اختیار دارد، ب��ه این ترتیب، گام بلندی جهت تحقق 
سیاست های اصل 44 قانون اساسی برداشته شده است. 

از س��وی دیگر، هم اکنون طرح های توس��عه معادن 
س��نگان که شامل واحد تولید کنس��انتره 2.4 میلیون 
تنی و گندله س��ازی 5 میلیون تنی اس��ت، با مشارکت 
51درص��د بخش خصوصی و 49درص��دی ایمیدرو در 
دست اجرا است. همچنین اجرای طرح الکترود فوالدی 
را ک��ه یکی از پروژه های اس��تراتژیک صنعت فوالد به 
ش��مار می آید، کنسرسیومی از ش��رکت های خصوصی 
برعه��ده گرفتند که با توجه به مش��ارکت 87درصدی 
شرکت های خصوصی، ایمیدرو تنها 17درصد سهم آن 

را در اختیار دارد. 
توانمند س��ازی  سیاس��ت  اج��رای  در  همچنی��ن 
بخش خصوصی، طرح گرین کک )کک س��بز( که مورد 
اس��تفاده کارخانه های تولید شمش آلومینیوم است با 
مش��ارکت 80درصدی بخش خصوصی اجرایی شده و 

ایمیدرو 20درصد از سرمایه گذاری را انجام می دهد. 

پاسخ وزیر کار قانع کننده نبود
عض��و هیات رییس��ه کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس، گفت: نادر قاضی پور از توضیحات وزیر تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی در مورد دالیل تعطیلی ش��رکت 
آپادانا س��رام قانع نش��د و ربیعی ق��ول داد در فرصت 
تعیین ش��ده نس��بت به جلب رضایت ای��ن نماینده و 

راه اندازی شرکت تعطیل شده اقدام کند. 
محمد بیاتیان در گفت وگو با خانه ملت در تش��ریح 
جزییات جلس��ه پیش از ظهر دیروز کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس، گفت: در بخش اول این جلسه سوال 
قاضی پور نماینده مردم ارومیه از وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در ارتباط با ش��رکت آپادانا سرام و معضالت 

به وجود آمده بعد از تعطیلی این شرکت مطرح شد. 
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسالمی افزود: 
ربیعی وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان وی 
در پاس��خ به س��وال قاضی پور توضیحات��ی ارائه دادند 
که ب��رای این نماینده قانع کننده نب��ود، بنابراین مقرر 
شد در فرصت دوماهه س��ریعا نسبت به برنامه ریزی و 

فعال سازی شرکت آپادانا سرام اقدام شود. 
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
گف��ت: اگر در فرص��ت دوماهه به وزیر ش��رکت آپادانا 
سرام فعال و قاضی پور قانع نشود سوال این نماینده در 

صحن علنی مجلس پیگیری خواهد شد. 
بیاتیان ادامه داد: در ادامه این جلس��ه سوال بنده در 
مورد شرکت های زیرمجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی که معضالت و مشکالت بسیاری دارند و پرت 
منابع و ثروت های ملی و سوء مدیریت در این شرکت ها 
مش��هود اس��ت، مطرح ش��د. وی افزود: قرار ش��د در 
جلس��ه ای جداگانه با حضور ربیعی مشکل شرکت های 
زیرمجموعه وزارت تعاون بررسی و پاسخ داده شود که 
در صورت قانع کننده نبودن توضیحات این س��وال نیز 

در صحن علنی مجلس پیگیری خواهد شد. 

مشاور عالی مقام معظم رهبری: 
فوالد مبارکه اصفهان از افتخارات 

صنعت کشور است
دکت��ر علی اکبر والیتی، مش��اور عال��ی مقام معظم 
رهبری در جریان بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه 
اصفهان، فوالد مبارکه اصفه��ان را از نظر میزان تولید 
و علم و فناوری یکی از افتخارات صنعت کشور خواند. 
وی با بیان این مطلب که فوالد مبارکه به خوبی روند 
رو به رش��د خود را ادامه داده اس��ت، یادآور ش��د: این 
باعث افتخار است که این کارخانه با به روز کردن خود 
توانس��ته است همچنان س��هم عمده ای از تولید فوالد 
کشور را بر عهده گیرد و با حضور قدرتمند در بازارهای 
داخل و خارج از کش��ور شرایطی فراهم کند، که عالوه 
بر تامین نیاز ب��ازار داخل، در بخش صادرات غیر نفتی 
نیز با موفقیت حضور داش��ته باشد و نه تنها هیچ گونه 
فش��ار ارزی بر دولت وارد نمی کند، بلکه به صورت کلی 
در ارزآوری ه��م نق��ش قابل مالحظ��ه ای دارد که این 
همان موردی اس��ت که همواره مقام معظم رهبری بر 
آن تاکید می فرمایند و س��فارش می کنند تا با صادرات 
غیر نفت��ی و به دور از هر گونه خام فروش��ی به اقتصاد 
کشور کمک کنیم و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم. 
دکتر والیتی فوالد مبارکه را یکی از بلندترین گام های 
نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران برشمرد و گفت: 
مدیریت و تالش بسیار خوب در فوالد مبارکه شرایطی 
فراهم کرده تا کارکنان این ش��رکت با قوت و دلگرمی 

خاصی به کار تولید همت گمارند. 
رییس مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع تشخیص 
مصلح��ت نظام عملکرد فوالد مبارک��ه در زمینه تولید 
و ارزآوری را الگوی مناس��بی برای س��ایر کارخانجات 
صنعتی کشور خواند و خاطرنشان کرد: توسعه صنعت 
فوالد کش��ور و ارتقای سطح کیفی آن می تواند شرایط 
رقابت پذیری خوبی ایجاد کند و ما را به جایی برس��اند 

که اهداف چشم انداز صنعت کشور محقق شود.

صنعت

کارآفرینی

خبر استانی

فوالد

اشتغال

معدن
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عض��و کمیس��یون صنای��ع و 
معاون مجلس ش��ورای اسالمی 
از ت��الش نمایندگان برای انجام 
تحقی��ق و تفحص از اتاق تعاون 
خب��ر داد و گف��ت: متاس��فانه 
چندین س��ال اس��ت دولت در 
کرده  دخالت   بخش خصوص��ی 
تع��اون  ات��اق  انتخاب ه��ای  و 
ن��ادر  می کن��د.  انتصاب��ی  را 
قاضی پور، ب��ا بیان اینکه جمعی 
از نماین��دگان خواهان تحقیق و 
تفحص از اتاق تعاون هس��تند، 
افزود: اکنون درحال جمع آوری 
امضا هس��تیم تا این درخواست 
به هیات رییس��ه مجلس ارسال 
ش��ود. نماین��ده م��ردم ارومیه، 

در مجل��س ش��ورای اس��المی، 
درب��اره محور انجام این تحقیق، 

ادام��ه داد:  تفح��ص، 
متاسفانه چندین سال 
بخش  در  دولت  است 
دخال��ت   خصوص��ی 
انتخاب های  و  ک��رده 
اتاق تعاون را انتصابی 

می کند. 
خانه  گ��زارش  ب��ه 
مل��ت ای��ن نماین��ده 
مردم در مجلس نهم، 
با بی��ان اینکه به نظر 

اس��ت  می رس��د دولت درصدد 
ت��ا افراد خ��ود را در اتاق تعاون 
گماشته تا بتواند به اهداف خود 

برس��د، تصریح ک��رد: برخی از 
نماین��دگان چندین بار از دولت 

نه��م و دهم و وزارت تعاون،  کار 
و رفاه اجتماعی آن درخواس��ت 
داشته تا توضیحاتی را ارائه دهد 

ام��ا هر بار پاس��خ قانع کننده ای 
برای این اقدام شنیده نشد. 

ش��د:  یادآور  وی 
دیگ��ر  س��وی  از 
ش��اهد  متاس��فانه 
هس��تیم که در این 
دول��ت نی��ز روی��ه 
ح��ال  در  گذش��ته 
انجام است، بنابراین 
ب��ه نظ��ر می رس��د 
ش��اید منفعت��ی در 
کار باشد تا دولت ها 
چنی��ن  این گون��ه 

روشی را دنبال می کنند. 
قاضی پ��ور ب��ا بی��ان اینک��ه 
ب��ه  مل��ت  پناه��گاه  مجل��س 

این  بر  ش��مار می رود، گف��ت: 
نمایندگان  از  اس��اس جمع��ی 
درخواس��ت دارند ت��ا تحقیق و 
تفحص��ی از وضعیت تعاون در 
کش��ور داش��ته باش��ند و علت 
می خواهند  برخی ها  چرا  اینکه 
در ای��ن ات��اق منصوب ش��وند 

برای ملت افشا شود. 
صنای��ع  کمیس��یون  عض��و 
ش��ورای  مجل��س  مع��ادن  و 
اس��المی، درباره مدت درنظر 
تفحص  ب��رای  ش��ده  گرفت��ه 
افزود:  تع��اون،  اتاق  از  کردن 
قرار اس��ت در ای��ن تحقیق و 
تفح��ص دوره پنج س��ال آخر 

مورد نظر واقع شود.

عسل داداشلو

درخواست نمایندگان برای انجام تحقیق و تفحص از اتاق تعاون
تعاون

ایران  صنعت��ی  گ��روه  مدیرعام��ل 
خودرو  جزییات حضور گروه برجس��ته 
خودرویی آلمان در ایران را بیان کرد. 
هاش��م یکه زارع به ایس��نا گفت: این 

گ��روه آلمانی از چند 
میهمان  گذشته  روز 
ای��ران خودرو اس��ت 
به عنوان  است  قرار  و 
مش��اور در کنار این 

شرکت قرار گیرد. 
وی با بی��ان اینکه 
دارای  گ��روه  ای��ن 
تجربه 35 س��اله در 
خودروس��ازی  حوزه 
خاطرنش��ان  اس��ت، 

ک��رد: افرادی با تجربی��ات مختلف در 
حوزه ه��ای مختلف صنع��ت خودرو از 
طراحی تا تولی��د در این گروه حضور 

دارند. 
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 
ادام��ه داد: ما از این گروه برای حضور 
در ایران و آش��نایی ب��ا توانمندی های 
ایران خ��ودرو دع��وت کردیم و طبق 
برنامه ریزی ص��ورت گرفته تا 10 روز 
آین��ده نتیجه بررس��ی های آنها به ما 

اعالم خواهد شد. 

وی افزود: این گروه در چهار س��ال 
آین��ده به عنوان مش��اور در کنار ایران 
خ��ودرو ق��رار خواهن��د گرف��ت و با 
محوریت مهندس��ان ایران خودرو در 
تحقق هدف  راس��تای 
خودروس��از ش��دن در 
آین��ده  س��ال  چه��ار 

حرکت خواهیم کرد. 
یک��ه زارع ب��ا بی��ان 
سرپرس��ت  اینک��ه 
را«  »واو  گ��روه  ای��ن 
ب��رای نخس��تین ب��ار 
به ای��ران س��فر کرده 
کرد:  تصری��ح  اس��ت، 
در نشس��تی که با وی 
داش��تیم، اظهار کرد که به هیچ وجه 
فک��ر نمی کردم امکان��ات و توانمندی 
صنعت خ��ودروی ای��ران در این حد 
باشد. وی خاطرنشان کرد: بهره گیری 
از این مش��اوران توانمند که در سطح 
جه��ان ش��ناخته ش��ده و تاثیرگ��ذار 
هس��تند از جمله راهکارهای رسیدن 
به اه��داف کالن صنعت خودرو مبنی 
بر تولید س��ه میلی��ون و صادرات یک 
میلیون دستگاه خودرو در سال 1404 

است. 

توس��عه ص��ادرات به عن��وان نیروی 
پیش��ران اقتص��ادی نی��از ب��ه تدوین 

استراتژی مشخص صادراتی دارد. 
 غالمحس��ین ش��افعی، رییس اتاق 

صنای��ع،  بازرگان��ی، 
مع��ادن و کش��اورزی 
نشس��ت  در  ای��ران 
نماین��دگان  هی��ات 
صنایع  بازرگانی،  اتاق 
و مع��ادن کش��اورزی 
ای��ران ک��ه در محل 
ایران  بازرگان��ی  اتاق 
ضمن  ش��د،  برگ��زار 
روز  گرامیداش��ت 
گف��ت:  ص��ادرات 

ص��ادرات محور اصلی توس��عه اقتصاد 
کشور است، اما این اعتقاد در گذشته 
وج��ود نداش��ته و ص��ادرات به عنوان 
یک امر حاش��یه ای مطرح بوده اس��ت 
ب��ه همین دلی��ل توفیق��ات صادراتی 

نداشتیم. 
وی افزود: اما ام��روزه دولت به این 
نتیجه رسیده است که صادرات نیروی 
پیش��ران اقتصاد اس��ت. در سال های 
گذش��ته تصمیم��ات لحظ��ه ای باعث 
تضعی��ف صادرکنندگان می ش��د. این 

واقعیت وجود دارد ک��ه امکانات ما با 
رقبا قابل مقایس��ه نیست. امروز وقت 
آن رس��یده اس��ت که صادرات محور 
توس��عه اقتص��ادی قرار بگی��رد، پس 
دولت باید اس��تراتژی 
جامع توسعه صادرات 
کشور را تدوین کند و 
صادراتی  حرکت های 
صورت  آن  براس��اس 

بگیرد. 
رییس اتاق بازرگانی 
ایران خاطرنشان کرد: 
مس��ائل و مش��کالت 
سازمان های مرتبط با 
بروکراسی  و  صادرات 

پیچیده اداری باید کاهش یابد. 
ش��افعی افزود: یک��ی از مهم ترین 
مزیت های این دولت نسبت به دولت 
قبل این اس��ت که رییس جمهور در 
س��فرهای بین الملل��ی خ��ود فعاالن 
بخش خصوص��ی را به هم��راه خود 
می ب��رد، امیدواری��م بخش خصوصی 
هم پاس��خ مناس��بی به ای��ن اعتماد 
قدم ه��ای  و  بده��د  رییس جمه��ور  
مهم��ی برای آینده اقتصادی کش��ور 

برداشته شود.

جزییات حضور آلمانی ها در صنعت خودروی ایران بخش خصوصی درصدد پاسخ مثبت به اعتماد دولت است 
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ب��ا توج��ه ب��ه تاثیرپذیری 
بازار طالی ای��ران از بازارهای 
جهان��ی و با رس��یدن این فلز 
ارزش��مند ب��ه باالترین قیمت 
خ��ود در پن��ج هفت��ه اخی��ر 
در بازاره��ای جهانی، بیش��تر 
تحلیلگ��ران داخل��ی همچنان 
با توج��ه به عوام��ل مختلف، 
چش��م انداز منفی را برای این 
بازار ترسیم می کنند. در عین 
کارشناس��ان  از  تعدادی  حال 
ح��وزه طال بر ای��ن باورند که 
پس از گذش��ت س��ه سال از 
دوران رکود در بازار طال، روند 
نزولی قیمت آن پایان یافته و 
این فلز زرد رنگ، خود را برای 
افزایش قیمت آماده می کند. 

بازار ایران در مورد قیمت ها 
تصمیم گیرنده نیست

در ای���ن زم�ی�ن��ه محم��د 
اتحادیه  رییس  کش��تی آرای، 
کش��وری طال و جواهر گفت: 
بعی��د به نظ��ر می رس��د بازار 
دوباره به سمتی برود که مردم 
روی طال س��رمایه گذاری های 
بزرگی کنن��د، به ای��ن دلیل 
که در دو س��ال گذشته سود 
نش��ده  مردم  نصیب  خاص��ی 
اس��ت. از س��وی دیگ��ر، بازار 
ط��ال را نمی ت��وان پیش بینی 
ک��رد. وی افزود: ب��ازار طالی 
ایران کاری با موقتی یا دائمی 
بودن افزای��ش قیمت طال در 
بازارهای جهانی ندارد، مسئله 
مه��م این اس��ت که ب��ازار ما 
تاب��ع بازار جهانی اس��ت و در 
مورد قیمت ها تصمیم گیرنده 
نیس��ت. حت��ی گاه��ی پیش 
آمده در ط��ول یک روز تا 10 
بار قیمت جهانی طال نوس��ان 
داشته و تغییر کرده است. وی 
ادام��ه داد: در ماه محرم تقاضا 
و دادوس��تد طال کاهش پیدا 

می کند، اما نزدیک ش��دن به 
این ماه تاثی��ری روی کاهش 

قیمت ها نخواهد گذاشت. 

عوامل افزایش تقاضا برای 
طال در بازارهای جهانی

از س��وی دیگ��ر، ب��ا ب��روز 
نش��انه های بیش��تر رک��ود در 
اقتصاد جهانی و کاهش ارزش 
بازاره��ای  در  س��هام،  و  دالر 
برای  تقاضا  جهانی همچن��ان 
ط��ال افزای��ش داش��ته و این 
س��رمایه ام��ن م��ورد توج��ه 
س��رمایه گذاران اس��ت. برخی 
معتقدن��د، یکی از عوامل موثر 
بر روند قیمت طال در روزهای 
آینده، تاثیرات ناشی از نگرانی 
نسبت به ش��یوع بیماری ابوال 
و تاثیر آن بر ش��اخص سهام و 
اوضاع اقتصادی جهان اس��ت. 
نوسانات ش��اخص ارزش دالر 
طی روزهای آین��ده نیز تاثیر 
زیادی بر قیم��ت طال خواهد 
داشت، گرچه به نظر می رسد 
انتش��ار آماره��ای اقتص��ادی 
امریکا، منطقه یورو و چین در 
تاثیر  بیشترین  آینده  روزهای 

را بر روند نوسانات ارزش دالر 
و قیمت طال خواهد داشت. 

باال رفتن هزینه ساخت 
تا 30 درصد قیمت طال

با توج��ه به اینک��ه طال در 
ایران از سال ها پیش به عنوان 
کاالیی س��رمایه ای محس��وب 
می ش��ده است و بس��یاری از 
از  بخش��ی  س��رمایه گذاران 
سرمایه خود را صرف خرید این 
کاالی گران قیمت می کرده اند، 
اما باال رفتن هزینه س��اخت تا 
30 درصد قیمت طال کارکرد 
آن را به عن��وان یک کاال برای 
س��رمایه گذاری از دست داده 
اس��ت. با در نظ��ر گرفتن این 
نکته ک��ه قیمت اجرت طالی 
ایرانی  ب��ه  نس��بت  خارج��ی 
پایین ت��ر اس��ت، بس��یاری از 
مردم به س��رمایه گذاری روی 
طالی خارج��ی روی آورده اند 
داخل��ی  تولید کنن��دگان  و 
نتوانس��ته اند س��لیقه مشتری 
را تامی��ن کنن��د و اجرت طال 
مش��تری  ت��وان  ح��د  در  را 

نگه نداشته اند. 

فروش طالی خارجی 
تحت عنوان طالی داخلی

رییس  محمدول��ی،  عباداهلل 
انجم��ن صنف��ی کارفرمای��ان 
صنعت ط��ال و جواهر در زمینه 
سرمایه گذاری روی طال معتقد 
اس��ت: ظرفیت و تقاضای طال 
در بازار خوب اس��ت و می توان 
گفت بازار بزرگی در این بخش 
داریم که مص��رف باالیی دارد. 
وی در عی��ن ح��ال می افزاید: 
همی��ن موضوع س��بب ش��ده 
عده ای با توجه به تقاضای باال، 
سوءاس��تفاده کنند. وی گفت: 
به تازگی مش��اهده شده برخی 
تولیدکنن��دگان داخلی عالمت 
تجاری اختصاصی خ��ود را در 
خ��ارج از کش��ور روی طالهای 
خارجی حک و به صورت قاچاق 
وارد کش��ور می کنن��د و تحت 
عنوان طالی ایران��ی در داخل 

کشور می فروشند. 

گرایش مصرف
به طالی خارجی

ض��رورت  ب��ر  محمدول��ی، 
وج��ود کنت��رل و نظ��ارت در 

ب��ازار داخلی ط��ال تاکید کرد 
و گفت: هزینه های تولید طال 
در بازار داخلی بسیار باالست. 
بنابراین، بای��د هزینه ها را در 
این بخ��ش کاه��ش دهیم تا 
ب��ازاری ش��فاف در حوزه طال 
داشته باش��یم. رییس انجمن 
صنف��ی کارفرمای��ان صنع��ت 
طال و جواهر با تاکید بر اینکه 
برخ��ی تولیدکنندگان آن قدر 
قیم��ت را ب��اال می برن��د ک��ه 
گرایش مص��رف به مصنوعات 
می یاب��د،  افزای��ش  خارج��ی 
اظهار ک��رد: هزینه های تولید 
باال  بس��یار  داخل��ی  درب��ازار 
است، بنابراین باید هزینه های 
خودم��ان را کاه��ش دهیم و 
مصنوعات��ی که از کش��ورهای 
ارزان تر  وارد می کنی��م،  دیگر 
بدهی��م تا رقابت ایجاد ش��ود. 
وی گف��ت: متاس��فانه نظارتی 
بر اجرت  س��اخت طال نیست 
و هرکسی براساس برنامه های 
خود و به صورت س��لیقه ای در 
بازار ط��ال کار می کند. گاهی 
آن ق��در ک��ه مصرف کننده به 
ط��رف کاالی خارجی می رود، 
به تولید داخل تمایلی ندارد. 

افزایش میزان
قاچاق طال

باید در نظر داش��ت از آنجا 
که طال از کاالهایی است که 
تعلق  آن  ب��ه  اف��زوده  ارزش 
می گی��رد و ای��ن ارزش تاثیر 
افزای��ش قیمت  زی��ادی ب��ر 
آن  قاچ��اق  بنابرای��ن  دارد، 
همچنی��ن  اس��ت.  به صرف��ه 
حم��ل آس��ان به دلی��ل کم 
بودن، سود سرشار آن  حجم 
و ظراف��ت و زیبایی طالهای 
افزایش  را  قاچ��اق  خارج��ی 
نهای��ت  در  و  اس��ت  داده 
بازار ای��ران در قرق طالهای 

خارجی قرار گرفته اس��ت. 

در گزارش »فرصت امروز« عوامل تاثیر گذار بر بازار طال مطرح شد 

آیا سرمایه ها به بازار طال بازخواهند گشت؟ 
بررسی دریافت کارمزد کارت خوان ها در 

جلسه امروز شورای پول و اعتبار
ش��ورای پول و اعتبار عصر امروز سه شنبه تشکیل 
جلسه می دهد که با توجه به اهمیت موضوع دریافت 
کارمزد از کارت خوان ها پیش بینی می ش��ود این امر 
در دس��تور کار ای��ن ش��ورا ق��رار گی��رد. محمدرضا 
پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار با تایید خبر 
برگزاری جلس��ه این ش��ورا در زمان یادشده، گفت: 
ب��ا توجه به آنکه چند دس��تور کار از جلس��ات قبل 
برای بررس��ی باقی مانده، پیش بینی می شود شورای 
پول و اعتبار در این جلس��ه ابتدا به این دس��تورات 

رس��یدگی کند.
وی ادامه داد: موضوع تسویه صندوق حساب ذخیره 
ارزی و چن��د محور دیگر از جلس��ات قبل در دس��تور 
رس��یدگی ش��ورای پول و اعتبار قرار دارد که با توجه 
ب��ه اهمیت موضوع پیش بینی می ش��ود این ش��ورا در 
جلسه فردا عصر به بررس��ی آنها بپردازد. پورابراهیمی 
گفت: درصورتی که دریافت کارمزد از کارت خوان ها در 
جلس��ه یادشده بررسی و نهایی ش��ود، نتایج آن اعالم 

خواهد شد. 

گشایش نشست بانک های توسعه ای
با حضور ایران در مالزی

نشس��ت دو روزه موسس��ه بانک ه��ای توس��عه ای و 
موسس��ات مالی عضو بانک توسعه اس��المی با حضور 
نمایندگان��ی از ای��ران ب��ه میزبان��ی مالزی در ش��هر 
کواالالمپور گشایش یافت. نجیب تون رزاق، نخست وزیر 
مال��زی ک��ه اکنون ب��رای ش��رکت در آیی��ن تحلیف 
رییس جمه��ور اندونزی و مذاکراه ب��ا مقام های امریکا 
و اس��ترالیا در جاکارتا به س��ر می برد، قرار است امروز 

سه شنبه در این نشست سخنرانی کند.
بانک ه��ای صنع��ت و معدن، کش��اورزی و س��امان 
س��ه بانک ایرانی عضو موسس��ه بانک های توس��عه ای 
و موسس��ات مالی عضو بانک توس��عه اسالمی هستند 
که در ای��ن کنفرانس نمایندگان بانک صنعت و معدن 

حضور دارند. 

بانک  پاسارگاد اعتبار مالی هدایای 
مدال آوران آسیایی را تامین کرد

بانک پاس��ارگاد اعتب��ار مالی هدای��ای قهرمانان و 
مدال آوران بازی های آس��یایی اینچئ��ون کره جنوبی 
را ک��ه براس��اس ط��رح توزی��ع وزارت ورزش تهیه 
شده اس��ت، تامی��ن ک��رد. خس��رو رفیعی، مش��اور 
مدیرعام��ل و مدیر روابط عموم��ی بانک  ضمن اعالم 
ای��ن خبر گفت: بانک پاس��ارگاد، در راس��تای ایفای 
مس��ئولیت های اجتماع��ی خود، در گام��ی دیگر در 
جهت تجلیل از ورزش و ورزش��کاران کش��ور، اعتبار 
مورد نیاز جه��ت تهیه جوایز تمام قهرمانان مدال آور 
در بازی های آس��یایی اینچئ��ون کره جنوبی را تامین 

کرد.
وی ضم��ن تبریک به م��دال آوران ادامه داد: وزارت 
ورزش و جوان��ان ب��رای قهرمان��ان و م��دال آوران این 
بازی ها تعدادی س��که بهار آزادی به تناس��ب کس��ب 
مدال های طال، نقره و برنز تعیین کرده است که بودجه 
الزم برای تهیه این سکه ها، توسط بانک پاسارگاد تامین 
ش��د. رفیعی خاطر نش��ان کرد: بانک پاسارگاد در طول 
فعالیت خود گام های بس��یار مثبت��ی در جهت ارتقای 
س��طح کیفی ورزش کش��ور برداشته اس��ت. حمایت از 
ورزش هایی از قبیل کش��تی، کوهن��وردی، ورزش های 
باس��تانی، فوتسال و ورزش��کاران المپیک و پارالمپیک 
همچنی��ن تجلیل از ورزش��کاران در بازی های مختلف 
داخلی و بین المللی نش��ان از توج��ه ویژه این بانک به 

مقوله ورزش کشور است. 

تندیس روابط عمومی های برتر ایران 
به بانک دی اختصاص یافت

در مراس��م افتتاحیه یازدهمین کنفرانس بین المللی 
رواب��ط عمومی ای��ران و دوازدهمین جش��نواره روابط 
عمومی های برتر ک��ه در مرکز همایش های بین المللی 
المپی��ک برگزار ش��د، از ارتباط گ��ران و همکاران این 

کنفرانس تجلیل شد.
در این مراس��م از ابراهی��م صفرلکی، مدیرکل روابط 
عموم��ی بانک دی تقدیر به عمل آمد که لوح تقدیر را 
احس��ان بیگی - ریی��س اداره ارتباطات بانک دی - از 
دس��تان وزیر راه و شهرسازی تحویل گرفت. همچنین 
در این کنفرانس که با حضور وزیر راه و شهرس��ازی و 
مش��اور فرهنگی رییس جمهور برگزار ش��د، از خدمات 
و تالش های یونس شکرخواه، بنیان گذار روزنامه نگاری 

آنالین در ایران تجلیل شد. 

رشد 15/7 واحدی آیفکس به ثبت رسید
در پ��ی رش��د 1.9 درص��دی آیفک��س، ش��اخص 
فرابورس 15.76 واحد رش��د کرد و در کانال 844.46 
واح��د متوقف ش��د. بیش��ترین ارزش معامالت هم به 
معامل��ه 181.6میلیارد ری��ال حق تقدم پتروش��یمی 
س��رمایه گذاری ایرانیان متعلق بود، ه��ر چند با توجه 
ب��ه ف��روش تمام حق تقدم اس��تفاده نش��ده ش��رکت 
پتروش��یمی س��رمایه گذاری ایرانیان، نماد آن متوقف 
ش��د. از س��وی دیگر، طب��ق پیام ناظ��ر، عرضه بلوکی 
پتروش��یمی زنجان همچنان با رقابت میان متقاضیان 
همراه بود و پس از رسیدن به قیمت 2267 ریال، ادامه 

رقابت به امروز کشید.
در ای��ن میان، نم��اد معامالتی ش��رکت همکاران 
سیس��تم، پ��س از برگ��زاری جلس��ه هیات مدیره در 
خصوص افزایش س��رمایه و همچنین سرمایه گذاری 
توسعه و عمران استان کرمان، پس از برگزاری مجمع 
عموم��ی عادی س��االنه صاحبان س��هام )نوبت دوم( 
و تقس��یم س��ود نقدی هر س��هم با محدودیت دامنه 
نوس��ان قیمت تا سقف 50 درصد، معامله شد. افزون 
ب��ر این، حج��م مبادالت دی��روز در 26 هزار و 434 
نوب��ت معامالت��ی ب��ه 414.5 میلیون اوراق رس��ید. 
گفتنی اس��ت، معامل��ه 79 ه��زار و 620ورقه اوراق 
اجاره مپنا از بیش��ترین حجم معامالت در بازار اوراق 

با درآمد ثابت بهره مند ش��د. 

 دالر 3228 تومان و سکه تمام
 939 هزار تومان قیمت خورد

صرافان بازار ارز و سکه روز دوشنبه نرخ هر دالر امریکا 
را با 11 تومان افت سه هزار و 228 تومان و هر قطعه سکه 
تم��ام بهار آزادی طرح جدید را ب��ا 1500 تومان کاهش 
939 ه��زار تومان تعیین کردند. هر ی��ورو در بازار آزاد با 
ش��ش تومان افت چهار هزار و 129 تومان و هر پوند نیز 

بدون تغییر پنج هزار و 210 تومان قیمت خورد. 

نرخنامه بانک

فرابورس
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فروش خرید نوع ارز 

3218032280دالر امریکا

4117041290یورو

5190052100پوند انگلیس

87508880درهم امارات

1430014430لیر ترکیه

990010100رینگت مالزی

51805300یوآن چین

450600روپیه هند

2326دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال
فروشخریدعنوان

175,000  170,000  سکه یک گرمی
262,000  255,000  سکه ربع
472,000  467,000  سکه نیم

939,000  934,000  سکه طرح جدید
939,000  934,000  سکه بهار آزادی

96,200  94,400  طالی 18 عیار گرمی

 73,548,30شاخص کل
1267,30میزان تغییر
B 3,298,393,454ارزش بازار

B 2,997,673ارزش معامالت
M 917,341حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
2,669106,22فوالد مبارکه
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ارزشخریدنام کامل شرکت
1,63996,661 گروه بهمن
2,40250,716 بانک انصار

ارزشفروشنام کامل شرکت
24,1284,273 پارس  پامچال 
28,4043,904 کاغذسازي کاوه 

درصد قیمتنام کامل شرکت
4,28216.01  توکافوالد

1,0997.43 ح . نیرو محرکه 

درصدقیمتنام کامل شرکت
)4.17(14,950 پتروشیمي پردیس

)3.59(12,032 سیمان اصفهان 

ارزشحجمنام کامل شرکت
M215,476 B 72,020ایران خودرو
M71,236 B 68,501بانک تجارت

ارزشحجمنام کامل شرکت
M215,476 B 72,020ایران خودرو
M139,869 B 19,221گروه مپنا

تعدادقیمتنام کامل شرکت
29924944ایران خودرو
10404239بانک تجارت

نماگر بورس
صعود 1267 واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معامالت روز 
دوش��نبه روند مثبت دو روز گذش��ته خود را ادامه داد و با 
صع��ود 1267 واحدی پس از عبور از مرز 73 هزار واحدی 
در ایس��تگاه 73 ه��زار و 548 واحدی ایس��تاد. در جریان 
معامالت روز گذشته بازار سرمایه تمام شاخص های بورس 
با افزایش مواجه ش��دند، به طوری که شاخص 30 شرکت 
ب��زرگ 59 واحد، آزاد ش��ناور 1632 واحد، بازار اول 985 
واحد، بازار دوم 2156 واحد و ش��اخص صنعت هزار و 42 
واحد رشد را تجربه کردند. در مجموع تعداد 918 میلیون 
سهم و حق تقدم به ارزش 300 میلیارد تومان در 80 هزار 

نوبت معامالتی دادوستد شد. 
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

سیدمحمد صدرالغروی

ش��اخص کل ب��ورس که در یک س��ال 
اخیر با رکود دس��ت و پنجه نرم می کرد، 
با افزایش 1267 واحدی از نیمه 73 هزار 
و 500 واحد هم گذشت. در این شرایط، 
حقوقی ها رفتاره��ای ضدونقیضی از خود 
نشان می دهند. بورس اوراق بهادار تهران 
طی یک س��ال اخی��ر با رکود ش��دیدی 
دس��ت و پنجه نرم می کرد و شاخص این 
بازار در ابتدای س��ال تاکنون بیش از 10 
درص��د کاه��ش را تجربه کرده ب��ود، اما 
روز گذش��ته با آمدن اخبار امیدوارکننده 
از روند مذاکرات هس��ته ای و چش��م انداز 
پیش رو، ش��اخص کل برای چندمین بار 
طی یک س��ال اخیر رکورد بی سابقه ای از 
خود به جای گذاش��ت و با افزایش 1267 
واح��دی از کانال 73 ه��زار واحد هم به 
راحتی عبور کرد و ارزش بازار هم به 330 

هزار میلیارد تومان نزدیک شد. 
همچنی��ن دی��روز در حالی ک��ه اکثر 
ش��رکت ها با صف خرید س��نگین و ورود 
حقیقی ه��ا هم��راه ب��ود نگاهی ب��ه روند 
معام��الت نش��ان می دهد ک��ه حقوقی ها 
مایلند بیش��تر عرضه کنند؛ در حالی این 
اتف��اق رخ می دهد که اکثر ش��رکت های 
حقوقی بر حمای��ت از بازار تاکید دارند و 
ای��ن رفتار دوگانه س��بب ایجاد تردید در 
میان اکثر س��هامداران بازار ش��ده است. 
به گزارش فارس، بس��یاری از کارشناسان 
ب��ازار معتقدن��د ک��ف منطق��ی قیمت ها 
در کن��ار خوش بینی ایجاد ش��ده از روند 
مذاکرات به شکل گیری روند فعلی منجر 
ش��ده و باید ای��ن روند ب��ه ورود جریان 

نقدینگی جدید به بازار منجر شود. 
براس��اس این گزارش، عل��ی رحمانی 
مدیرعامل س��ابق بورس تهران بازگشت 
رونق به ب��ازار را در نتیج��ه خوش بینی 
ب��ازار به آین��ده مذاکرات عن��وان کرد و 
گفت: فع��ال نمی توان از بازگش��ت رونق 
ب��ه ب��ازار صحبت ک��رد، چرا ک��ه هنوز 
ریس��ک های زیادی در بازار در کنار عدم 
اطمین��ان وجود دارد و دول��ت به عنوان 
بازیگر اصلی باید پش��توانه و حمایت های 

همچ��ون  بزرگ��ی  صنای��ع  از  خوب��ی 
پتروش��یمی، پاالیشی و معدنی کند. وی 
یک��ی از مهم ترین عوام��ل عدم اطمینان 
در ب��ازار را تغیی��رات تصمیم گی��ری در 
لوایح بودجه س��االنه و تصمیمات دولت 
عن��وان ک��رد و گف��ت: در صورت��ی که 
اتخاذ  پیش برنده ای  حمایت ه��ای  دولت 
کند، قطعا به بهبود ش��رایط بازار کمک 
خواه��د ک��رد و در کنار آن ه��م عوامل 
بیرونی از جمل��ه مذاکرات عامل موثری 
در تصمیم گیری س��هامداران خواهد بود. 
در جریان معامالت دیروز بورس تهران 
فوالد مبارکه اصفهان،  چادرملو،  مخابرات، 
مل��ی صنای��ع م��س ای��ران، هلدین��گ 
تامین ، کش��تیرانی جمهوری اس��المی، 
س��رمایه گذاری غدیر، بانک تجارت،  بانک 
پارسیان،  توس��عه معادن و فلزات،  همراه 
اول، ایران خودرو و س��رمایه گذاری گروه 
توس��عه ملی بیش��ترین تاثیر افزایشی را 
با شاخص کل داش��تند. در فرابورس هم 
ش��اخص با افزای��ش 15 واحدی به 844 
واح��د رس��یدکه س��رمایه گذاری گ��روه 
جم،  پتروش��یمی  )پترول(،  پتروش��یمی 
اصفهان،  ذوب آهن  زاگرس،  پتروش��یمی 
نفت ایرانول، نفت پاسارگاد و پتروشیمی 
خراس��ان بیش��ترین تاثی��ر افزایش��ی را 
داش��تند. در ای��ن ب��ازار روند کاهش��ی 
قیم��ت اوراق امتی��از تس��هیالت خری��د 
مس��کن ادامه دار ش��د و به طور میانگین، 
سررس��یدها به مح��دوده 93 هزار تومان 

نزدیک شدند. 
کارشناس��ان بازار براین باورند که روند 
صعودی شکل گرفته ناشی از خوش بینی 
نس��بت به آینده مذاک��رات، گزارش های 
مثب��ت ش��ش ماه��ه و ام��کان تحق��ق 
بودجه ه��ای ش��رکت ها و ک��ف منطقی 
قیم��ت با توجه به افت های پیاپی ش��کل 
گرفته است. این کارشناسان معتقدند، در 
صورت تحقق خوش بینی های ایجاد شده 
و ورود پول های جدی��د عالوه بر حمایت 
شرکت های حقوقی بازار به مسیر صعودی 

خود ادامه خواهد داد. 

دبی��ر کل بان��ک مرکزی از پ��ردازش 
کامل چک ها در چکاوک تا پایان س��ال، 
برگش��ت 20 هزار چک در روز و اجرایی  
نش��دن دریافت کارم��زد کارت خوان ها از 
آبان ماه خبر داد. به گزارش ایسنا، محمود 
احمدی در همایش هم اندیشی بانک ها و 
فناوری اطالعات با اشاره به متمرکز شدن 
تبادل چک ها در سامانه چکاوک گفت: با 
توجه به گستردگی شبکه بانکی ، اجرایی 
ش��دن این طرح در تمام استان ها به طور 
یکجا ممکن نبود و از اول مهرماه امس��ال 
در چهار اس��تان به صورت آزمایشی اجرا 
ش��ده اس��ت. وی با بیان اینک��ه قرار بود 
پردازش کامل چک ها در سامانه چکاوک 
از آذرماه اجرایی ش��ود، گفت: با توجه به 
تع��داد باالی ش��عب برخ��ی از بانک های 
بزرگ آنها درخواس��ت مهل��ت کردند که 
بعد از بررس��ی های زی��اد در نهایت قرار 
شد که دو ماه دیگر این تصمیم به تعویق 
بیفتد. دبیر کل بانک مرکزی خاطر نشان 
کرد: تا بهمن ماه یا اس��فند ماه سال جاری 
پردازش کامل چک ه��ا در چکاوک انجام 

خواهد شد. 

آمار چک های برگشتی
احم��دی، با اش��اره به رق��م چک های 
برگش��تی اع��الم ک��رد: در ح��ال حاضر، 
به ط��ور متوس��ط روزانه بی��ن 17 تا 20 
هزار چک برگش��ت می خ��ورد. دبیر کل 
بانک مرک��زی ادام��ه داد: آمار چک های 
برگش��تی در حالی باالس��ت که پردازش 
چک ها در چ��کاوک این اطمین��ان را به 
دریافت کننده و ذی نفع چک می دهد که 
بتوانند تشخیص دهند که آیا طرف مقابل 
پیش از این چک برگشتی داشته یا خیر. 
به گفته وی چک هایی که داخل س��امانه 
چکاوک ق��رار می گیرند، در تمام ش��عب 

بانک ها قابلیت نقد شدن دارند. 

کارمزد قطعا از آبان اجرایی نمی شود
احم��دی، همچنی��ن در م��ورد آخرین 
تصمیم��ات ب��رای دریاف��ت کارم��زد از 

کارت خوان ها بیان کرد: این تصمیمی بود 
که بانک مرکزی مصمم به اجرای آن بود، 
 ام��ا با توجه به حواش��ی ک��ه پیش آمد و 
طرح موضوع که در هیأت دولت مقرر شد 
که برای بررس��ی بیشتر به شورای پول و 
اعتبار منتقل شود. دبیر کل بانک مرکزی، 
در م��ورد احتم��ال کاهش رق��م کارمزد 
گفت: این مسئله در اختیار شورای پول و 
اعتبار است. وی با اشاره به اینکه دریافت 
کارم��زد از کارت خوان ه��ا از اول آبان ماه 
اجرای��ی نمی ش��ود، گفت: ای��ن در حالی 
اس��ت که باید در مورد تمامی جوانب این 
مسئله همچنین هزینه های شبکه بانکی، 
امنیت طرح و س��ایر مسائل مربوط به آن 
شورای پول و اعتبار به عنوان یک شورای 

فرادستگاهی تصمیم گیری کند. 

ایران چک های 200 هزار تومانی 
ذخیره های بانک مرکزی است

احم��دی، در م��ورد اینکه آیا انتش��ار 
ایران چک ه��ا در قالب بودجه س��نواتی 
همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: طرح 
دائمی ش��دن آن به دلیل استفاده ای که 
این اس��کناس ها دارند، مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت. دبیر کل بانک مرکزی، در 
پاسخ به این سوال که چرا ایران چک های 
200 هزار تومانی منتشر نمی شود؟ گفت: 
این ایران چک ه��ا به عن��وان ذخایر بانک 
مرکزی چاپ ش��ده و نگهداری می شوند 
و تصمیمی برای انتش��ار آنها وجود ندارد. 
براین اس��اس ایران چک های 200 هزار و 
100 هزار تومانی یا س��ایر اسکناس های 
دیگر چاپ و نگهداری می شوند تا صورت 
لزوم منتش��ر ش��ود. وی ادامه داد: به طور 
کل��ی، در تمامی کش��ور ها ذخایری برای 
بانک مرکزی وجود دارد، به طوری که در 
برخی موارد 300 درصد اسکناس و سکه 
در جری��ان در خزانه نگهداری می ش��ود 
تا اگر مس��ائلی نظیر اختالل در تبادالت 
الکترونیک��ی پیش آمد، بت��وان وجه نقد 
م��ورد نیاز را برای تب��ادالت مردم تامین 

کرد. 

روزانه حدود 20 هزار چک برگشت می خوردرشد کم سابقه شاخص کل بورس
دریچه خبر

سکه آتی

درصد تغییرقیمت)تومان(نوع سکه
0%937500آبان ماه
0/03%948000دی ماه

(0/07%)966000اسفند ماه
0/08%988500اردیبهشت ماه



5 تجارت و خدمات

کااله��ای  ورود  مس��ئله 
خارج��ی از طریق ش��رکت ها یا 
افرادی غیر از نمایندگان قانونی 
و رس��می آنه��ا، حرف ت��ازه ای 
نیس��ت. ش��رکت هایی ک��ه راه 
طوالنی قان��ون را دور می زنند و 
با واردک��ردن برندهای خارجی 
آب پاکی بر دس��ت واردکننده 
قانونی می ریزند  اگر چه بخشی 
از به رسمیت ش��ناختن حقوق 
قانونی نمایندگان این شرکت ها 
در ایران توسط مصرف کننده و 
خریدار محترم شمرده می شود، 
اما بخش قابل توجه��ی از آن بر 
عهده وزارتخانه و س��ازمان های 
متولی اس��ت که با ایجاد قوانین 
و نظارت بر حس��ن اج��رای آن 
می توانن��د ای��ن وارد کنندگان 
خاص را حمایت کرده باش��ند. 
نماین��ده یک ش��رکت خارجی 
به عنوان تنها نماینده انحصاری 
وارد کنن��ده آن برند ش��ناخته 
نمی ش��ود و این مس��ئله اوضاع 

واردات را آشفته کرده است. 
رییس مجمع عال��ی واردات 
ایران را فاق��د قوانین حمایتی از 
برند ها عنوان ک��رده و این نقص 
قانون��ی را از مهم تری��ن عوامل 
هجم��ه واردات غیر قانون��ی و 
قاچاق می داند. محمد حس��ین 
برخورداری ب��ه »فرصت امروز« 
می گوید: بای��د قوانینی تصویب 

ش��ود که حق��وق مصرف کننده 
از طری��ق صاح��ب برن��د حفظ 
شود. به گفته این مقام مسئول 
شرکت هایی که نمایندگی دیگر 
کشورها را در ایران اخذ می کنند 
راه طوالنی و پر دردسری را طی 
می کنن��د، در حالی ک��ه برخی 
ش��رکت ها از طریق قاچ��اق یا 
راه های دیگ��ر همان محصوالت 
یا تقلبی آن را وارد کرده و حقوق 
واردکنن��دگان قانون��ی آن را 

تضییع کنند. 
برخورداری در بیان مشکالت 
قانونی این مسئله گفت: در قانون 
اساسی به مسئله ضدانحصاری 
اشاره شده و برخی هم تعبیرشان 
این اس��ت که نباید انحصار برند 
داشته باشیم در صورتی که این 

برداشت اشتباه است. 
رییس مجمع عال��ی واردات، 
نگاه جدید و مطابق ب��ر قوانین 
اس��تاندارد و بین المللی را برای 
بهب��ود فض��ای واردات��ی ی��ک 
ضرورت عن��وان ک��رده و آن را 
احترام به حق��وق مصرف کننده 

و وارد کننده می داند. 
ام��ا ح��رف واردکنندگان��ی 
که ب��رای اخ��ذ نمایندگی یک 
ش��رکت خارج��ی راه طوالن��ی 
چیس��ت  می کنن��د  ط��ی  را 
و آنه��ا دلی��ل حض��ور رقب��ای 
غیر قانون��ی و غیر رس��می ک��ه 
بخش قابل توجه��ی از بازار را در 

تصرف دارند در چ��ه می بینند. 
مدی��ر بازرگان��ی میث��م گروپ 
تعدد مراج��ع تصمیم گیرنده در 
این ح��وزه را یکی از مش��کالت 
وارد کنن��دگان می دان��د. امی��ر 
ظه��وری ب��ه »فرص��ت امروز« 
می گوید: س��ه مرجع، گمرک، 
وزارت بازرگانی و وزارت بهداشت 
در ای��ن زمینه تصمی��م گیرنده 
هس��تند که ه��ر ک��دام ممکن 
است، موانعی را برای نمایندگی 
شرکت های خارجی ایجاد کنند. 
این کارش��ناس بازرگانی ادامه 
می دهد، ما برای واردات، یعنی 
از زمانی که محصول را از شرکت 
می خریم و تا زمانی که به دست 
مصرف کننده برس��د 70 درصد 
هزینه س��ربار داریم، این بدون 
هزینه حمل و نقل است، بدیهی 
است کس��انی که می خواهند از 
راه غیرقانونی ی��ا راه های دیگر 
همان محص��ول را وارد کنند از 
این تعلل در واقع قانونی استفاده 
و محصول را وارد می کنند، چون 

بازار هم کشش دارد. 
به گفته مدی��ر بازرگانی میثم 
گ��روپ، وزارت کش��ور و وزارت 
بازرگان��ی در ثب��ت نمایندگی 
ش��رکت های خارج��ی یکدیگر 
را قبول ندارن��د و پیش آمده که 
یک نمایندگی ب��ه دو متقاضی 
داده ش��ده اس��ت. امیر ظهوری 
از راه دیگ��ری ن��ام می ب��رد که 

وارد کنندگان صاحب برند از آن 
اس��تفاده می کنند. او می گوید: 
بعضی ش��رکت های وارد کننده 
برای اینکه نمایندگی برندی را 
که در ایران هست، دوباره به نام 
خودش��ان ثبت کنند، تقاضای 
نمایندگی با پیش��وند یا پسوند 
از کش��ورهای دیگ��ر مثل عراق 
می دهند و از آنج��ا محصوالت 
ش��رکت مبدا را به ای��ران وارد 

می کنند. 
ب��ه گفت��ه ای��ن کارش��ناس 
بازرگانی ضع��ف قوانین و تعدد 
س��ازمان ها ی��ا وزارتخانه ه��ای 
متول��ی باعث این آش��فتگی در 
بازار واردات شده است. او معتقد 
اس��ت، اگر اتحادیه ها خودشان 
را ب��ه دانش و آگاه��ی از قوانین 
مجهز کنند، می توانند از طریق 
وزارتخانه های مرتبط به اصالح 

آنها کمک کنند. 
کارش��ناس ش��رکت س��ینا 
تجارت پیش��گام ق��وی نبودن 
دس��تگاه های نظارتی را دلیل 
ای��ن نابس��امانی در واردات 
برندها عن��وان می کن��د. فرناد 
فریدون��ی زاده ب��ه »فرص��ت 
ام��روز« می گوید: ب��رای ما که 
وارد کنن��ده قانونی و رس��می 
هستیم، سخت گیری ها خیلی 
زیاد است، این نشان می دهد که 
وزارتخانه ها متولی واردکننده 
را به رسمیت نمی شناسند، در 

حالی که روندی که ما برای اخذ 
نمایندگی و واردکردن محصول 
پشت سر می گذاریم پر درد سر 
اس��ت. فریدون��ی زاده ب��ا بیان 
اینکه در ماه ه��ای اخیر قوانین 
دست وپاگیر برای وارد کنندگان 
کمتر شده است، ادامه می دهد: 
س��اختار تجارت در کش��ور ما 
درست نیست و برای ساماندهی 
آن مس��ئوالن و خ��ود فعاالن 

بازرگانی باید تالش کنند. 
این کارشناس ادامه می دهد: 
یک��ی دیگ��ر از دالی��ل ای��ن 
نابسامانی می تواند عدم عضویت 
ایران در سازمان تجارت جهانی 
باشد، این سازمان مفاد گوناگون 
و اس��تاندارد ش��ده ای دارد که 
عضویت کش��ور ما در آن و الزام 
به رعایت قانون تجارت جهانی، 
به س��اماندهی تج��ارت کمک 

زیادی خواهد کرد. 
احترام به حق��وق انحصاری 
نماینده ش��رکت های خارجی 
عالوه بر ترغیب سرمایه گذاری، 
زمین��ه احت��رام ب��ه حق��وق 
مصرف کنن��ده را فراهم خواهد 
کرد. همچنین بازنگری قوانین 
و ایج��اد قوانی��ن الزم در ای��ن 
زمینه می تواند به حل مش��کل 
پش��تیبانی و خدم��ات پس از 
فروش که با ورود قاچاق حقوق 
مصرف کننده را تهدید می کند، 

بینجامد. 

واردکنندگان غیرقانونی پابه پا و جلوتر از نمایندگان رسمی برند ها 

واردکنندهرسمیبهرسمیتشناختهنمیشود
 سهم بیمه زندگی در ایران

 9 درصد است
عضو هیات مدی��ره و معاون اداری مالی ش��رکت بیمه 
ایران گفت: سهم بیمه زندگی )عمر و پس انداز( در ایران 
9 درصد است که فاصله آن با میانگین جهانی بسیار زیاد 

است. 
»حمید تاجیک« س��هم بیمه زندگ��ی در منطقه 28 
درصد، میانگی��ن جهانی آن 57 درصد و در کش��ورهای 

پیشرفته بین 87 تا 80 درصد است. 
وی فاصله بین 9 درص��د ایران و 57 درص��د میانگین 
جهانی را خأل ظرفیت بازار فعلی کش��ور دانست و اظهار 
کرد: با س��رانه فعلی حق بیمه های عمر در کشور بین 10 
تا 12 میلیون نفر از مردم ایران با همین ش��اخص سرانه 

درآمد قابلیت تبدیل به بیمه زندگی دارند. 
بیمه زندگی ک��ه بیمه عمر و پس ان��داز نیز به آن گفته 
می ش��ود، با هدف ایجاد س��رمایه و پس انداز برای دوران 
بازنشستگی و س��رمایه ای برای آینده فرزندان بیمه گزار 

محسوب می شود. 
در بین کش��ورهای منطقه قطر دارای باالترین س��رانه 
بیمه ای اس��ت که بخش قابل توجهی از این سهم به بیمه 

زندگی اختصاص دارد. 
تاجیک این ظرفیت بازار را بسیار جذاب خواند و گفت: 
به عنوان یک راهبرد اصل��ی بیمه ایران ت��الش دارد تا با 
خلق محصوالت جدید در ح��وزه بیمه های زندگی، نقش 

پربارتری در اقتصاد کشور ایفا کند. 
وی بیمه زندگی »مان« را جدیدترین محصول بیمه ای 
بیان کرد و گفت: این محصول تم��ام فاکتورهای الزم را 
برای پوشش بیمه ای، سرمایه گذاری و سایر مباحث دارد. 
وی سیاست ش��رکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت 
بیمه ای دولتی در ایران را توسعه بیمه های زندگی و توسعه 
زیرساخت آی. تی برشمرد و گفت: در این عرصه دریافت و 
پرداخت الکترونیک تمام شعب بیمه ایران در دست اقدام 
است و این امر تاثیر بسزایی در چابک سازی و رعایت اصول 

اقتصادی در عرصه بیمه ای دارد. 

 کیش میزبان 8 نمایشگاه 
داخلی و خارجی

درنیمه دوم امس��ال کیش میزبان هش��ت نمایش��گاه 
داخلی و خارجی خواهد بود. 

 به گزارش پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه نمایش��گاه 
بین المللی بورس، بانک، بیمه و س��رمایه کیش است که 
همزمان با شش��مین نمایش��گاه تخصص��ی فرصت های 
سرمایه گذاری کشور از 29 مهر تا 2 آبان در جزیره کیش 

برگزار می شود. 
در این نمایش��گاه که در فضایی به وسعت 21 هزار متر 
مربع برگزار می ش��ود، 120 ش��رکت داخلی و خارجی، 
فعاالن اقتصادی و ارکان بازار سرمایه، بانک ها، موسسات 
تامین مالی، ش��رکت های فعال در حوزه بازار س��رمایه، 
ش��رکت های حاضر در بورس اوراق بهادار، کارگزاری ها، 
نهاد ه��ای س��رمایه گذاری، س��تادهای س��رمایه گذاری 
اس��تان ها، مناطق آزاد و وی��ژه اقتصادی و نی��ز مجریان 
و دس��ت اندرکاران طرح های س��رمایه گذاری کش��ور در 
بخش های بازار س��رمایه، انرژی، گردش��گری، مسکن و 

عمران و شهرسازی حضور خواهند داشت. 
هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی 
کشور نیز از 27 تا 30 آبان در کیش برگزار می شود. پس از 
آن جزیره کیش از 8 تا 11 دی میزبان برگزاری پنجمین 
نمایش��گاه ماش��ین آالت و تجهیزات وابس��ته و خدمات 

شهری و فضای سبز ایده آل خواهد بود. 
همچنین یازدهمین نمایش��گاه بین المللی انرژی 22 
تا 25 دی و نمایش��گاه چای، قهوه و کافی شاپ 14 تا 17 

بهمن دراین منطقه برگزار می شود. 
زمان برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، 
طیور، آبزیان و صنایع وابسته 29 بهمن تا اول اسفند اعالم 
شده است.  عالوه بر این نمایش��گاه ها نخستین جشنواره 
سالمت، بهداش��ت و زیبایی از 24 تا 28 آبان و جشنواره 
بهار در بهار و نمایشگاه سفره های هفت سین اسفند امسال 

در جزیره کیش برگزار خواهد شد. 

همه گمرکات مجاز به واردات پارچه 
و لوازم خانگی شدند

مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک 
از لغو قانون گمرکات اختصاصی ب��رای واردات کاالهای 

پارچه و لوازم خانگی خبر داد. 
همه گمرکات مج��از به واردات پارچ��ه و لوازم خانگی 
ش��دند. به گزارش پای��گاه خب��ری مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتصادی، در بخشنامه گمرک آمده است: واردات پارچه 
و لوازم خانگی پی��ش از این از طریق برخ��ی از گمرکات 
اختصاصی ای��ن کاالها انجام می ش��د که ب��ه گفته فرود 
عسگری، مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه 
گمرک همه گمرکات مجاز ب��ه انجام رویه واردات قطعی 
کااله��ای مذکور با رعای��ت کامل تمامی بخش��نامه ها و 
دستورالعمل های صادره نسبت به ترخیص اقالم یادشده 

خواهند بود. 
وی در تش��ریح چرای��ی این امر یادآور ش��ده اس��ت: 
در راس��تای بهبود فضای کس��ب و کار و تس��هیل امور و 
روان سازی تش��ریفات گمرکی و اختیارات حاصل از مواد 
)2( و )39( قانون امورگمرکی، ب��ا عنایت به اینکه تعیین 
گمرکات اختصاصی جهت ترخیص کاالهای پارچه و لوازم 
خانگی بزرگ موجب بروز مشکالت فراوان برای صاحبان 
کاال ش��ده و موجب��ات نارضایتی صاحب��ان کاال در قبال 
اجبار به ترانزیت کاالهای وارده مذکور به سایر گمرکات 
اختصاصی ترخیص کاالهای موصوف و در نهایت کندی 
در روند انجام تش��ریفات گمرکی کاالی وارده را به دنبال 

داشته این امر صورت گرفته است. 
به گفته عسگری رعایت کلیه دستورالعمل های صادره 
مرتبط با نحوه و چگونگی اخذ مجوز آزمایشگاه و استاندارد 
و الصاق نمونه به اظهارنامه و رعایت حداقل حقوق ورودی 
ریالی مندرج در جداول پیوست مقررات صادرات و واردات 
س��ال 1393 در خصوص پارچه از سوی گمرکات الزامی 
اس��ت.  همچنین رعایت کلیه دس��تورالعمل های صادره 
مرتبط با نح��وه و چگونگی اخذ مجوز اس��تاندارد و درج 
ش��ماره س��ریال لوازم خانگی بزرگ در ظهر اظهارنامه از 

سوی گمرکات ضرورت دارد. 

 افزایش یکباره قیمت سوخت
 در مرز بازرگان

مدیرعامل منطقه آزاد ماکو گفت: افزایش یکباره قیمت 
سوخت در 10 روز اخیر، در دو نوبت مشکالت حمل و نقل 

در مرز بازرگان را تشدید کرد. 
حس��ین فروزان در گفت وگو ب��ا تس��نیم در ارومیه، با 
اش��اره به مش��کالت به وجود آمده در تردد کامیون ها در 
مرز بازرگان اظهار کرد: در چند روز اخیر دو نوبت قیمت 
گازوئیل توس��ط اداره حمل و نقل و پایانه ها افزایش یافته 

است. 
وی افزود: قیمت گازوئیل یکبار ب��ه چها رهزار و 500 
تومان و در بار دوم به شش هزار تومان برای کامیون های 
ترانزیتی ترکیه افزایش پیدا کرده و این موضوع مشکالت 
زیادی را در عرص��ه حمل و نقل ترانزیتی بین دو کش��ور 

ایجاد کرده است. 
مدیرعام��ل منطق��ه آزاد تجاری صنعت��ی ماکو گفت: 
کشور ترکیه نیز متقابال هزینه های ترانزیتی کامیون ها را 
افزایش داده، به گونه ای که هم اکنون کامیون های ایرانی 
باید هزینه ای حدود 10 میلیون تومان را متقبل شوند که 

این هزینه ها اصال به صرفه نیست. 
وی تصریح کرد: این افزایش قیمت سوخت با پیشنهاد و 
حمایت ستاد قاچاق کاال برای جلوگیری از قاچاق سوخت 
عملیاتی شده، اما تبعات آن مورد بررسی کامل کارشناسی 
قرار نگرفته و مشکالت زیادی را برای کامیون داران ایرانی 
و ترکیه ایجاد کرده و سیستم حمل و نقل کاال در کشور را 

مختل کرده است. 
فروزان افزود: منطقه آزاد ماکو پیش تر با اتخاذ سلسله 
تدابیر و ب��ا ایجاد تس��هیالتی ب��رای کاه��ش صف های 
کامیون ه��ای ترانزیتی اق��دام کرده ب��ود و در این زمینه 
توفیقات خوبی به دس��ت آورده بود ک��ه در جای خود از 
هدر رفت سوخت جلوگیری می کرد، اما اکنون با افزایش 
یکباره قیمت سوخت دوباره مشکالتی برای کامیون داران 

ایجاد شده است. 

گمرک

منطقه آزاد 

بیمه 

نمایشگاه تخصصی
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مینوگله

خبر

مع��اون گردش��گری س��ازمان می��راث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری با 
اشاره به اینکه حمایت و پشتیبانی از تحقیق 
و پژوهش با هدف توسعه گردشگری یکی از 
مهم ترین سیاست های اصولی این سازمان 
است، گفت: مراکز علمی و پژوهش از جمله 
جهاد دانش��گاهی این س��ازمان را در کنار 
خود و همراه خود بدانند و مطمئن باش��ند 
که از هیچ تالشی برای حمایت از آنها دریغ 
نخواهیم ک��رد.  مرتضی رحمان��ی موحد با 
بیان این مطلب افزود: امروز اثبات شده که 
گردش��گری یک صنعت مهم در فقرزدایی، 
اشتغالزایی و درآمدزایی است و کشورهای 
مختلف توانسته اند با استفاده از این صنعت 
بخش قاب��ل توجهی از درآمده��ای خود را 
تامی��ن کنند.  به گ��زارش رواب��ط عمومی 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 

گردشگری خراس��ان رضوی، او بیان اینکه 
در سال 1950 تعداد گردش��گران دنیا 25 
میلیون نفر بودند، ادامه داد: این رقم در سال 
2012 میالدی به یک میلیارد و 80 میلیون 
نفر رسید که نش��ان دهنده اهمیت صنعت 
گردشگری است. رحمانی موحد ادامه داد: 
میزان جذب و ورود گردشگران خارجی به 
ایران نیز روند روبه رشدی داشته به گونه ای 
که میزان ورود گردشگران خارجی به ایران 
در سال 91 از 4 میلیون و 70 هزار نفر به 4 
میلیون و 800هزار نفر در سال 92 رسیدو 
در شش ماهه اول سال جاری نیز میزان ورود 
گردش��گران خارجی به ایران رشد مناسبی 
داشته اس��ت.   معاون گردشگری کشور در 
بخش دیگ��ری از صحبت های خ��ود ادامه 
داد: در حالت کلی روند توس��عه گردشگری 
در ای��ران رضایت بخ��ش و امیدوار کنن��ده 

اس��ت و اگرچ��ه از برنامه چش��م انداز 20 
ساله عقب تر هس��تیم، اما روند توسعه روند 
امیدوارکننده ای است. رحمانی موحد با بیان 
اینکه کشورهای موفق در حوزه گردشگری 
راهکارهای علمی و گوناگونی را پش��ت سر 
گذاش��ته اند، ادام��ه داد: برای رس��یدن به 
موفقی��ت در ح��وزه گردش��گری و جبران 
زمان های از دست رفته باید راه های میانبر، 

دقیق و علمی را انتخاب کرد.   رحمانی موحد 
افزود: خوش��بختانه ایران به لطف خداوند 
متعال و با عنایت اهل بیت )ع(، یک کش��ور 
چهار فصل اس��ت که از ظرفیت های بسیار 
باالیی در حوزه گردش��گری برخوردار است 
و در تم��ام حوزه های گردش��گری از جمله 
مذهبی، فرهنگی، سالمت، ورزشی، طبیعی 

و غیره دارای ظرفیت های فراوانی است. 

حمایت از پژوهش های حوزه گردشگری
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هی��ات وزی��ران در آخری��ن 
جلس��ه خ��ود طرح��ی را كلید 
زد ك��ه اج��رای آن س��ال ها 
اس��ت مهمان وزارت مس��كن و 
شهرسازی و در این سال ها راه و 

شهرسازی بوده است. 
احی��ای باف��ت فرس��وده و 
نوس��ازی در مناط��ق قدیم��ی 
كالنشهرهای كشور، از مدت ها 
پیش به عن��وان ی��ك ضرورت 
غیر قابل چش��م پوش��ی مطرح 

است. 
امكان��ات پایی��ن رفاه��ی، 
دسترس��ی دش��وار،  امنی��ت 
نامطمئن و البته تراكم جمعیتی 
بی��ش از حد، از جمل��ه عواملی 
اس��ت كه باعث ش��ده بسیاری 
از كارشناس��ان باق��ی مان��دن 
بافت های فرس��وده در شرایط 
فعلی را امری خطرناك توصیف 
كنند. دولت ها نیز هر چند نه به 
طور مداوم و اصولی، درسال های 
گذش��ته اقداماتی را به منظور 
كنترل و مدیری��ت این بافت ها 
داش��ته اند، هر چن��د هرگز به 
نتیجه ای محسوس منجر نشده 

است. 
این بار اما دولت یازدهم شیوه 
كار را تغییر داده تا شاید ساكنان 
این مناطق گره نوسازی چندین 
س��اله بافت های فرس��وده را باز 

كنند. 
در مصوبه هفت  بندی هیأت 
وزی��ران متقاضی��ان نوس��ازی 
واحدهای مسكونی در بافت های 
فرس��وده با بان��ك وارد قرارداد 
دریافت تس��هیالت می شوند و 
دولت در این بین تنها به منظور 
تس��هیل بازپرداخ��ت وام ه��ا، 
درصدی از سود را تقبل می كند. 
هر چن��د محدودی��ت منابع 
اعتب��اری بانك ه��ا در ارائ��ه 
تسهیالت باعث ش��ده پیش از 
هر چیز برخی نسبت به اجرایی 
ب��ودن پرداخت وامی با س��قف 
50میلی��ون توم��ان به ش��كل 
س��االنه به 300 هزار متقاضی 
تردی��د كنند، اما ای��ن طرح در 
زوایایی دیگر نی��ز ابهاماتی حل 

نشده دارد. 
اگر بناست نوسازی بافت های 
فرس��وده ب��ه تغیی��ر و تحولی 
بنیادین ختم ش��ود و معضالت 
پس از چند سال دوباره بازنگردد 
باید نقش��ه های شهرسازی این 
مناطق تغییر كنند، این موضوع 
ش��رطی دارد كه تاكن��ون تمام 
طرح های مشابه دراین حوزه را 

ناموفق گذاشته است. 
مقاومت س��اكنان بافت های 
فرس��وده در قبال پیش��نهادات 
مطرح شده از سوی سازمان های 
دولت��ی یك��ی از اصلی تری��ن 
مش��كالت اس��ت. زی��را ب��رای 

تغییر كامل ش��كل یك منطقه 
مس��كونی، بهب��ود وضعی��ت 
خیابان ها و گس��ترش امكانات 
رفاهی باید بخش عم��ده ای از 
مناطق در اختی��ار پیمانكاران 
ی��ا انبوه س��ازان قرار گی��رد كه 
باقی ماندن درصدی از ساكنان 
در خانه هایشان عمال این طرح 

را ملغی می كند. 
 از سوی دیگر، نبود شفافیت 
در عملك��رد دریافت كنندگان 
تس��هیالت نیز باعث شده عمال 
در بسیاری از بافت های فرسوده 
به ج��ای نوس��ازی، روس��ازی 
انجام ش��ود و طرح ه��ای كالن 

ارائه شده به تعمیراتی سطحی 
تبدیل شوند و اس��اس بافت ها 
حفظ ش��وند.  هر چند در طرح 
جدی��د دول��ت تالش ش��ده با 
استفاده از بانك های اطالعاتی 
موجود، از تكرار تجربه شكست 
س��ال های قبل جلوگیری شود. 
استمداد از وزارت تعاون،  كار و 
رفاه اجتماع��ی، كمیته امداد و 
سازمان بهزیستی برای همكاری 
ب��ا وزارت راه در شناس��ایی 
گروه های هدف و شركت عمران 
و بهسازی شهری ایران در توزیع 
منابع در سراسر كشور نشان از 
آن دارد كه دول��ت نگرانی هدر 

رفت منابع را نیز در نظر داشته 
است هر چند هنوز ابهام تخلیه 
كامل ساكنان بافت های فرسوده 

درجای خود باقی است. 

 تهاتر مسكن، بهترین 
روش برای تعامل با ساكنان 

بافت فرسوده 
ریی��س كان��ون سراس��ری 
انبوه سازان استان تهران معتقد 
است، احیای بافت های فرسوده 
نیاز به یك برنامه شهرس��ازی و 
مهندس��ی بنیادی��ن دارد كه تا 
زمان تخریب كامل این بافت ها 
و ایجاد تحول در معماری تمام 

این مناطق عملی نیست. 
ای��رج رهب��ر، در گفت وگو با 
»فرصت ام��روز«، تصریح كرد: 
 حت��ی اگر ای��ن تس��هیالت به 
بهینه س��ازی 90 درصد از یك 
بافت فرس��وده بینجام��د باقی 
ماندن آن 10درصد تمام نقشه ها 
را خراب می كند. تصور كنید یك 
محله در درون یك منطقه بزرگ 
با معماری قدیمی باقی ماندن یا 
ورودی یك محله، نوسازی مركز 
را تحت الش��عاع قرار دهد و این 
ابهامی اس��ت كه هدف اصلی را 

با خطر مواجه می كند. 
ب��ه گفت��ه وی، بس��یاری از 
س��اكنان بافت ه��ای قدیمی به 
این دلیل از فروش واحدهایشان 
اس��تقبال نمی كنند كه تصویر 
درس��تی از آین��ده خانه ه��ای 
جدیدش��ان ندارند. این مشكل 
تنه��ا ی��ك راه دارد و آن تهاتر 
واحدهای مسكونی با آنها است 
با س��اخت یك مجتمع در بافت 
فرسوده شهری، س��اكنان این 
مناط��ق تصویری دقی��ق پیدا 
می كنن��د و بدون نی��از به ترك 
محل زندگ��ی خ��ود تغییرات 

جدید را می پذیرند. 
رییس كان��ون انبوه س��ازان 
اس��تان تهران ب��ه تجربه موفق 
اجرایی آزمایش��ی این طرح در 
دولت دهم اش��اره كرد و گفت: 
انبوه سازان با مش��اركت وزارت 
راه در دولت دهم، پایلوت تهاتر 
خانه در واحدهای مس��كونی را 
در محدوده س��روش در مولوی 
تهران انج��ام دادند ك��ه كامال 
موفق ب��وده و می تواند در نقاط 
دیگر نیز م��ورد اس��تفاده قرار 

گیرد.
  به گفته رهبر، اجرایی شدن 
این برنامه نیاز به مش��اركت كار 
كارشناس��ان و انبوه سازان دارد 
و برای تكرار نش��دن تجربیات 
ناموفق س��ال های گذشته باید 
تمامی ابعاد از جمله نقشه های 
شهرس��ازی، ن��گاه تخصصی به 
بافت های فرس��وده و شفافیت 
تخصی��ص منابع مال��ی در نظر 

گرفته شود. 
هر چن��د حمای��ت دولت از 
نوس��ازی بافت قدیمی شهرها 
كه بناس��ت با اولوی��ت دادن به 
زوج ه��ای جوان اجرایی ش��ود، 
گامی بلن��د در تصفی��ه فضای 
ش��هری ای��ران خواه��د ب��ود، 
ام��ا نامعل��وم ب��ودن طرح های 
حمایتی از دیگر اقش��ار جامعه 
باعث نگرانی گروه هایی ش��ده 
كه با بافت های فرسوده ارتباطی 
ندارن��د. هرچند ط��رح جدید 
دولت تنها در مرحله گمانه زنی 
اس��ت و ه��ر اظهارنظ��ری در 
 ای��ن رابط��ه بای��د در آین��ده 

مطرح شود. 

درحالی كه فعاالن صنعت ساختمان خبر از خروج بازار مسكن از ركود 
می دهند، برخی پیش بینی ها نش��ان می دهد قیمت مسكن در یك سال 
آینده به میزان نرخ تورم رش��د پی��دا می كند.  به گ��زارش خبرآنالین، 
س��ال 1392 با كاهش 20 درصدی قیمت مس��كن به پایان رسید. سال 
1393 نیز قیمت مس��كن كمتر از یك درصد كاه��ش را تجربه كرد. در 
همین ح��ال واحد مطالعات موسس��ه اقتص��اد ای��ران پیش بینی كرده 
 كه در س��ال 1394قیم��ت زمین در ش��هرهای بزرگ كش��ور به میزان 
19.1 درصد افزایش پیدا كند. در صورتی ك��ه چنین پیش بینی محقق 
شود، برای نخستین بار در 9 سال گذشته قیمت زمین كمتر از تورم رشد 
 پیدا می كند. براس��اس پیش بینی همین موسس��ه قیمت ملك نیز رشد 
19.6 درصدی را تجربه می كند. ش��اخص اجاره بها نی��ز در همین دوره 

زمانی باید 21.8 درصد رشد پیدا كند. 
دولت وعده داده كه س��ال 1393 با تورم كمت��ر از 20 درصد به پایان 
برسد. سال 1394 نیز همزمان كشور از ركود خارج می شود و نرخ تورم نیز 
به عدد كمتر از 15 درصد نزدیك می شود. آخرین گزارش بانك مركزی 
تایید می كند در سال 1392 میزان كسری بودجه خانوار به شدت كاهش 
یافته بود. برهمین مبنا در صورتی كه كسری بودجه خانوار كاهش پیدا 
كند و تورم نیز روند نزولی در پیش گیرد، امكان خرید خانه برای 22درصد 

جمعیت اجاره نشین كشور ایجاد می شود. 

بررسی موانع اجرای طرح مسكن دولت

ساکنانیکهبافتهایفرسودهراترکنمیکنند

مسكن چقدر گران می شود؟ 

3 میلیون و 500 هزار دالر خسارت 
توقف كامیون ها در مرز بازرگان

رییس كمیس��یون حمل و نقل ات��اق بازرگانی تهران با 
بیان اینكه 10 روز است كه 1500 كامیون ایرانی و 2000 
كامیون ترك در مرز بازرگان متوقف هس��تند، گفت: سه 
میلیون و 500 هزار دالر خسارت توقف كامیون ها در مرز 

بازرگان است. 
به گزارش ایسنا،مس��عود دانش��مند اظهار كرد: هزینه  

توقف هر كامیون در مرز بازرگان روزانه 100 دالر است. 
به گفته وی، پی��ش از این عوارضی كه توس��ط تركیه 
گرفته می شد، 0.8 یورو به ازای هر تن بار بود اما با دو برابر 
شدن این میزان، هزینه  سنگین 1.6 یورویی به كامیون ها 

وارد می شود كه اصال زیربنای منطقی ندارد. 
دانشمند خاطرنشان كرد: روال منطقی در تمام كشور ها 
این است كه سه تا ش��ش ماه قبل از گران  شدن عوارض، 
اطالع رس��انی انجام ش��ود كه بازرگانان و ش��ركت های 
ترانزیت در تصمیم گیری هایش��ان، افزایش قیمت را در 
نظر بگیرند البته كامیون هایی كه مواد غذایی فاسدشدنی 

داشتند با قبول این عوارض از مرز عبور كردند. 

خرید ۱000 واگن باری  با تسهیالت ۸0 
میلیون یورویی صندوق توسعه  ملی 

مدیرعامل س��یناریل از اخذ فاینانس چین و هند برای 
خرید واگن ب��اری و دس��تگاه واگن برگ��ردان خبر داد و 
گفت: 1000 دس��تگاه واگن باری از محل اخذ تسهیالت 
80میلیون یورویی صندوق توسعه ملی خریداری كرده ایم 
ضمن آنكه 100 دستگاه لوكوموتیو نیز به زودی از راه آهن 

خریداری می كنیم. 
به گزارش ف��ارس محم��د س��اطعی اظهار ك��رد: در 
حال حاضر هزار و 100 دس��تگاه واگن ب��اری در ناوگان 
سینا ریل فعال است كه شامل 600 دستگاه واگن ملكی و 

500دستگاه واگن استیجاری است. 
وی بیان كرد: در فاز اول، خرید یك هزار دستگاه واگن 
باری را در دس��تور كار قرار دادیم و در این راستا موافقت 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران را جذب كرده ایم، از طرف 
ش��ركت راه آهن به صندوق توس��عه ملی برای تسهیالت 
معرفی ش��ده ایم و بانك عام��ل،  بانك صنع��ت و معدن 
است. رقم این تسهیالت صندوق توسعه ملی برای خرید 

یك هزار دستگاه واگن 80 میلیون یورو است. 
مدیرعامل سیناریل با بیان اینكه  این یك هزار دستگاه 
واگن از كشور اوكراین خریداری می شود، گفت: راه آهن 
ایران استانداردهای فنی مربوط به حوزه روسیه و اوكراین 
را پذیرفته اس��ت. در حوزه ناوگان كش��ش برنامه ریزی 
كرده ای��م 100 دس��تگاه لوكوموتیو آلس��توم از راه آهن 

جمهوری اسالمی ایران خریداری كنیم. 

قطعه چهارم آزادراه تهران - شمال 
دوباره مسدود شد

فرماندار شهرستان چالوس با بیان اینكه تداوم بارندگی 
شدید در منطقه كه از یكشنبه شب آغاز شده و همچنان 
ادامه دارد، سبب رانش حاش��یه آزادراه شده است، گفت: 
این رانش در مس��یر ش��مال به جنوب باعث بسته شدن 
آزادراه تهران - شمال شده و اكنون نیروها برای بازگشایی 

ضلع غربی آن مشغول فعالیت هستند. 
به گزارش ایرنا، محمدناصر زندی افزود: مس��یر جنوب 
به شمال آزاد راه باز است و مسافران در این مسیر در حال 
تردد هستند اما مسافرانی كه قصد تردد از سوی چالوس 

به مرزن آباد را دارند، از جاده قدیم استفاده می كنند. 
فرماندار چالوس از بالتكلیفی متول��ی نگهداری و رفع 
نقاط حادثه خیز این قطعه از آزادراه انتقاد كرد و گفت: با 
اینكه بارها این موضوع با مس��ئوالن نهادهای ذی ربط در 

میان گذاشته شده اما تاكنون نتیجه بخش نبوده است. 

 جوان ترین هواپیمای كشور 
۱۱ سال دارد

جدیدتری��ن هواپیمای موجود در كش��ور ی��ك فروند 
ایرباس 320 است كه در س��ال 2003 تولید شده است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، ایرباس 320 یك هواپیمای 
باریك پیكر است كه می تواند تا 180 مسافر را تا مسافتی 

به طول 5700 كیلومتر جابه جا كند. 
این ایرب��اس 320 ب��ا عالمت ثبت��ی F-WWIS در 
شش��م ماه میالدی ژوئن س��ال 2003 تولید شده و پس 
از انجام آزمایش های الزم در تاریخ بیس��ت ویكم جوالی 
2003 یعنی ح��دود یك ماه بع��د به هواپیم��ای نیپون 
تحویل داده ش��د. عالم��ت ثبتی ای��ن هواپیم��ا هنگام 
خدمت برای هواپیمایی نیپون كه متعلق به كش��ور ژاپن 
 اس��ت JA202A بود اما پس از رس��یدن تعداد سایكل 
)چرخه پرواز( این ایرباس 320 به عدد 10هزار، هواپیما 

برای چك سنگین زمین گیر شد. 
پس از انجام تعمیرات در مارس 2009 هواپیما به یك 
ایرالین ارمنی به نام »ورتیر« فروخته شد و عالمت ثبتی 
آن به EK-32054 تغییر یافت اما یك ماه بعد یعنی در 
آوریل 2009 این هواپیما به ناوگان هواپیمایی جمهوری 

اسالمی ایران پیوست. 

 جزییات نحوه اجرای طرح 
مسكن اجتماعی اعالم شد 

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی در ام��ور معم��اری و 
شهرسازی با اشاره به جزییات نحوه اجرای طرح مسكن 
اجتماعی، گفت: اجرای بخشی از طرح مسكن اجتماعی بر 

عهده نهادهای عمومی مانند شهرداری ها است. 
پیروز حناچ��ی در گفت و گو با ایلنا ادامه داد: مس��كن 
اجتماع��ی طرح حمایتی  اس��ت ك��ه دول��ت و نهادهای 
عمومی از اقشار آس��یب پذیر می كنند. در این طرح برای 
مثال ش��هرداری برای پروژه س��اخت و س��ازی بزرگ به 
سرمایه گذاران پروانه می دهد منوط بر اینكه سرمایه گذار 
10 درصد از آن پروژه خانه سازی را برای افرادی كه دولت 
شناسایی كرده اس��ت و جزو اقش��ار كم درآمد و ضعیف 

جامعه هستند، اختصاص دهد. 
وی افزود: این اتفاقی است كه در بسیاری از كشورهای 
دنیا افتاده و متولی ساخت و س��از مس��كن های حمایتی، 

نهادهای عمومی مانند شهرداری ها هستند. 
حناچی درباره تعداد ساخت و س��از های م��ورد نظر در 
طرح مسكن اجتماعی،  گفت: در حال حاضر آمار دقیقی 
از تعداد واحدهای مسكونی كه قرار است در طرح مسكن 
حمایتی و اجتماعی ساخته شود، وجود ندارد چراكه این 
اعداد و ارقام در حد ایده و طرح اس��ت . معاون وزیر راه و 
شهرسازی با اشاره به افزایش س��قف تسهیالت نوسازی 
بافت فرس��وده و اثرات تورمی آن گفت: یك��ی از راه های 
خروج از ركود تحریك بخش مسكن است كه قطعا تبعات 

مثبتی دارد و ممكن است تبعات منفی هم داشته باشد. 
وی با بیان اینكه اثرات تورمی آن نگران كننده نیست، 
تصریح كرد: اگر به جنبه های شهرس��ازی آن توجه شود، 
خیلی جای نگرانی نیس��ت، باالخره این اقدام در جریان 
اس��ت و مقرر ش��ده خانه های مقاوم جایگزین خانه های 

آسیب پذیر شوند. 
حناچی ب��ا بیان اینكه بع��د از انقالب ای��ن روش برای 
خروج از ركود رایج شد، گفت: البته با تمهیداتی می توان 
این موضوع را كنترل ك��رد، از جمله مس��احت زیربنای 
واحدهای مسكونی، تعداد واحدهای مسكونی در هكتار، 
تعداد خانوار در هكتار، اگر این موارد كنترل ش��وند جای 

نگرانی نیست. 

 جانمایی مسكن مهر تامین آب و برق را 
سخت كرده است 

معاون برنامه ریزی و ام��ور اقتصادی وزارت نیرو با بیان 
اینكه تاكنون برای 700 هزار واحد مسكن مهر آب، برق 
و فاضالب تامین كرده ایم، گف��ت: برخی از مجموعه های 
مس��كن مهر در جایی احداث شده اس��ت كه تامین آب، 
برق و فاضالب آن بسیار سخت است و نیاز به برنامه ریزی 

بلندی دارد. 
به گزارش ایلن��ا، علیرضا دائمی با اش��اره به موانعی كه 
برای تامین آب، برق و فاضالب مس��كن مهر وجود دارد، 
گفت: چندین مانع برای تامین این امكانات در مسكن مهر 
وجود دارد كه مهم ترین آن اعتبارات مورد نیاز و جانمایی 

مسكن مهر است. 
وی ادامه داد:  از یك میلیون و 200 هزار واحد مس��كن 
مهر در كل كشور توانسته ایم امكانات آب، برق و فاضالب 
700 هزار واح��د را تامین كنیم و باقیمان��ده واحد ها هم 
به تدریج با توجه به اعتباراتی كه در نظر گرفته می ش��ود، 

 آب و برق شان تامین می شود. 
معاون وزیر نیرو تاكی��د كرد:  البته تم��ام این واحد ها 
آماده تحویل نیستند و نیمه كاره هستند و تا به طور كامل 
ساخته شوند، موضوع تامین آب و برق و فاضالب شان هم 
برطرف می شود. تالش ما این است كه با شرایط اعتباری 
پیش بینی ش��ده، متقاضیان را به دلیل كمبود آب و برق 

معطل نگذاریم. 
دائمی با اش��اره به اعتبارات مورد نیاز برای تامین آب، 
 برق و فاضالب واحدهای باقی مانده مس��كن مهر، گفت: 
 اعتبار مورد نیازی كه در س��ال 93 ب��وده، چیزی حدود 
300میلیارد تومان اس��ت كه خوش��بختانه در دولت به 
تصویب رسید و بخش��ی از آن را هم به مبلغ 46 میلیارد 

تومان از سوی دولت پرداخت شد. 

عمران
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جواد هاشمی

هادی كوزه چی، كارش��ناس بازار مسكن در 
گفت وگوی تلفنی با یك برنام��ه تلویزیونی در 
پاسخ به این س��وال كه افزایش وام مسكن چه 
تاثیری بر قیمت مس��كن دارد، گفت: با بررسی 
تمام جهات بازار مس��كن این نتیجه به دس��ت 
می آید كه بازار مسكن با این وام 50 میلیونی از 

ركود خارج نمی شود. 
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: وامی كه دولت 
تا مبلغ 50 میلی��ون تومان تصوی��ب كرد و در 
حقیقت این وام را افزایش داد بیش��تر در زمینه 
عرضه مس��كن موثر خواهد بود. ای��ن وام برای 
ساخت و ساز در مناطق فرس��وده می تواند یك 
اس��تراتژی بس��یار خوب برای رونق غیر تورمی 
باش��د. به این ترتی��ب كه دولت مص��وب كرده 
300 هزار وام برای بافت های فرس��وده توسط 

بانك های مختلف ارائه شود. 
این كارشناس بازار مس��كن گفت: از آنجا كه 
ساخت و ساز بیشتر زمان می برد، این استراتژی 
بیشتر جهت كاهش ركود در زمینه عرضه به كار 
می رود. آمارها نشان می دهد كاهش جوازهای 
دریافت شده طی شش ماه اخیر در تهران و سایر 
كالنشهرها بس��یار باال بوده و دلیلش هم ركود 
خرید، عدم در اختیار گذاش��تن منابع مالی به 
س��ازنده ها بوده و كل ساخت و ساز در شهرهای 

مختلف دچار ركود شده است. 
كوزه چی گف��ت: دول��ت می خواه��د با این 
استراتژی عمال ساخت و س��از را به سمت بافت 
فرسوده منتقل كند. در حقیقت باتوجه به اینكه 
سود ساخت و س��از در این مناطق كمتر است با 

ارائه وام یاران��ه ای و نرخ پایین تر به س��ازنده ها 
می خواهد ركود س��مت س��ازنده ها را تا حدود 

زیادی جبران كند. 
وی در پاسخ به این سوال كه اثر این سیاست 
در بازار مس��كن چیس��ت، گفت: عرض��ه زیاد 
می شود و اگر دولت این وام ساخت را تبدیل به 
وام خرید كند در انتهای كار می تواند یك رونق 
غیر تورمی ایج��اد كند. یعن��ی در واقع در دوره 
ساخت مش��اركت دهد كه معموال بانك ها طی 
چند سال اخیر این كار را انجام ندادند. امیدوارم 
با توجه به مصوبه دولت، این اتفاق در بافت های 
فرسوده رخ دهد چون با نیاز مردم در این بافت 

مثل متراژ قیمت زمین منطبق است. 
كوزه چی در پاس��خ ب��ه این س��وال كه دلیل 
افزای��ش قیمت اوراق ح��ق تقدم وام مس��كن 
چیس��ت، گفت: دلیلش این است كه تعداد این 
اوراق كم است. یعنی وقتی وام خرید را از دی ماه 
سال گذشته از مبلغ 30 میلیون تومان به حدود 
35 تا 40 میلی��ون تومان افزای��ش دادند چون 
آمادگی عرضه این اوراق در بازار وجود نداشت 
یك دفعه تقاضا برای اوراق دو برابر ش��د و مبلغ 

وام نیز افزایش پیدا كرد. 
كوزه چی در پاس��خ ب��ه این س��وال كه وقتی 
قیمت نفت كاهش یافت��ه، درآمد های ارزی كم 
ش��ده و قیمت دالر افزایش پی��دا كند آن وقت 
مسكن گران می ش��ود یا خیر، گفت: یك مقدار 
گران می شود ولی باز هم از تورم عقب می ماند. 
اگر قیمت نفت كاه��ش پیدا كرده و قیمت دالر 
هم افزایش پیدا كند بنابراین تورم باال می رود. 

یک استراتژی خوب برای رونق غیرتورمی بافت های فرسوده

گزارش

1388138913901391139213931394  معیار

7.70.117.556.865.316.919.1-رشد شاخص قیمت زمین

12.712.819.519.72018.719.6-رشد شاخص قیمت مسكن

رشد ش��اخص كرایه مسكن 
اجاره اي

12.9611.112.620.819.621.8

رشد ش��اخص دستمزد یك 
روز كارگر ساده ساختماني

9.58.717.133.936.52723.7

رش��د ش��اخص بهاي تولید 
كننده خدمات ساختماني

-5.48.823.253.930.124.618.3

رشد شاخص بهاي خدمات 
ساختماني

9.58.717.133.933.228.920.2

ش��اخص تولید كارگاه هاي 
بزرگ صنعتي

174.4193.4206187.4183187.6197.2

قیمت )تومان(محدودهمتراژ

170 میلیونخوش47 متر- نوساز

316 میلیونخوش79 متر- كلنگی

195 میلیوندامپزشكی59 متر- نوساز

مت��ر-   121
كلنگی 

484 میلیوندامپزشكی

170 میلیونهاشمی50 متر- نوساز

 - 1مت��ر 1 0
كلنگی

640 میلیونهاشمی

150 میلیونمولوی60 متر- نوساز

مت��ر-  120
كلنگی

350 میلیونمولوی

190 میلیونشهید محالتی60 متر- نوساز

مت��ر-   120
كلنگی

450 میلیونشهید محالتی

280 میلیون17 شهریور84 متر- نوساز

219 میلیون17 شهریور73 متر- كلنگی

مناطق 9، 10، 12 و 14 تهران از مناطقی هس��تند كه 
بیشترین بافت فرسوده را دارند. در این مناطق فایل های 
خانه های كلنگی بیشتر از خانه های نوساز است. به غیر از 
یكی دو محله در این مناطق ك��ه از محالت تجاری مهم 
تهران محسوب می ش��وند، قیمت خانه در سایر مناطق و 
محله های بافت فرسوده از كمتر از سه میلیون و 500 هزار 
تومان شروع می شود و در مناطقی كه سن بنای خانه های 
كلنگی بیشتر می شود، قیمت به سه میلیون هم می رسد. 

راه و شهرس��ازی  مدی��ركل 
اس��تان تهران با بیان اینكه ساالنه 
19ه��زار میلی��ارد توم��ان صرف 
هزینه تصادفات رانندگی می شود، 
گفت: در س��وانح رانندگی ساالنه 
700هزار نفر مجروح می شوند كه 
یك س��وم آنها معلول دائم شده و 
اغلب از قش��ر مولد جامعه هستند.  
به گ��زارش فارس، مدی��ركل راه و 
شهرس��ازی اس��تان تهران    با بیان 

اینكه در حال حاضر روزانه 50 نفر 
بر اثر سوانح رانندگی در كشور جان 
می بازند، اظهار كرد: با تالش همه 
سازمان های دست اندركار جاده ای، 
تعداد تلفات س��وانح رانندگی سال 
گذش��ته ب��ه 17 ه��زار و 997 نفر 
كاهش یافت.  فریبرز واحدی عنوان 

كرد: ش��اخص كش��ته به 10 هزار 
وسیله نقلیه در سال 84 عدد 22.6 
بود، اما در سال 88 با وجود افزایش 
تعداد خودرو این رق��م به 11.8 و 
در انتهای 92 به 6.7 رس��یدكه به 
استاندارد جهانی نزدیك است.  وی 
با بیان اینكه در ش��اخص كشته به 

100 هزار نف��ر جمعیت در جایگاه 
مطلوبی نیستیم، افزود: فعال در این 
ش��اخص به عدد 23 رسیده ایم كه 
این رقم در میانگین دنیا 15 است.  
مدیركل راه و شهرس��ازی اس��تان 
ته��ران بیان كرد: یك س��وم تخت 
بیمارس��تان ها را قربانیان س��وانح 

رانندگی اش��غال كرده اند، سوانح 
رانندگی 25 درصد بودجه س��رانه 
كش��ور را به خود اختص��اص داده 
و س��االنه 19 هزار میلیارد تومان 
ص��رف هزینه تصادف��ات رانندگی 
می ش��ود.  واحدی اضاف��ه كرد: در 
سوانح رانندگی س��االنه 700 هزار 
نفر مجروح می ش��وند كه یك سوم 
آنها معلول دائم می شوند كه اغلب 

قشر مولد و كار جامعه هستند. 

هزینه تصادفات رانندگی ساالنه ۱9هزار میلیارد تومان



7 آب و غذاشمــاره

 زنان روستایی، شاغالن پنهان 
با توانمندی های فراوان

مدیر جهادکشاورزی شهرستان بناب از زنان روستایی 
به عنوان ش��اغالن پنهان ب��ا توانمندی های ف��راوان نام 
ب��رد و گفت: زنان و دختران روس��تایی، ش��اغالن پنهان 
روستاها هستند که دارای توانمندی های متنوع در بخش 

کشاورزی هستند. 
جعفر صادقی، اظهار کرد: این قشر از جمعیت روستایی، 
با وجود سختی های زیادی که متحمل می شوند، اما این 
فعالیت ها برای آنان به عنوان فعالیت مس��تقل و شغل در 
جامعه مطرح نیس��ت و انج��ام این فعالیت ه��ا به ویژه در 
زمینه های اقتصادی که بیش��تر با روش های غیرعلمی و 
سنتی انجام می شود و با توجه به سختی ها و دشواری های 
فراوان در انجام این فعالیت ها، متاسفانه درآمد مناسب و 

متناسب را عایدشان نمی کند. 
وی افزود: تنها راه کمک به زنان روستایی، بهره گیری 
آنها از روش های مناس��ب آموزش��ی- ترویجی و انتقال 
اطالعات و آگاهی های مناسب به آنان است که با برگزاری 
دوره های آموزش��ی قاب��ل انجام اس��ت. وی همچنین از 
برگزاری دوره های آموزش��ی صندوق های اعتباری خرد 

زنان روستایی در این شهرستان خبر داد. 
صادق��ی ادام��ه داد: در ای��ن راس��تا مدیری��ت جهاد 
کشاورزی عالوه بر برگزاری دوره های آموزشی ترویجی و 
 کارگاه های آموزشی متعدد با محوریت ارتقای مهارت های 
فردی - اجتماعی و افزایش درآمد خانوارهای روس��تایی 
برای هدای��ت و س��ازماندهی آن��ان به س��مت کارهای 
گروهی، ایجاد تش��کل ها و تعاونی ه��ا و همچنین ایجاد 
صندوق های خرد زنان روستایی به منظور توانمند سازی 
این قش��ر و استفاده از تس��هیالت کم بهره جهت فعالیت 

مستمرقدم برداشته است. 
 وی اظهار ک��رد: در این خص��وص با همکاری س��ایر 
دستگاه های دولتی برای تشویق و ترغیب زنان روستایی 
به این امر مهم سمت و سو داده ایم و با ایجاد نمایشگاه های 
دایمی در سطح شهر، ش��رکت در س��ایر نمایشگاه های 
استانی و کش��وری به معرفی و شناس��ایی توانمندی ها و 
محصوالت آنان )کارگاه رشته بری، کشت گیاهان دارویی، 
تولید عرقی��ات و تبدیل و ف��رآوری محصوالت س��الم و 

ارگانیک کشاورزی( اقدام کرده ایم. 
صادقی اظهار امی��دواری کرد، با حمایت های بیش��تر 
مسئوالن، شاهد ش��کوفایی توانمندی های هرچه بیشتر 

این قشر زحمتکش در جامعه باشیم. 

تولید 11 هزار تن روغن زیتون 
درسال 93

انجم��ن  ریی��س 
ن  گا کنن��د لید تو
روغ��ن زیتون کش��ور 
با اش��اره ب��ه افزایش 
تولید این ن��وع روغن 
در سال جاری، گفت: 
پیش بین��ی می ش��ود 
امسال حدود 11 هزار 
ت��ن روغن زیت��ون در 

کشور تولید شود. 
به گزارش مه��ر محمدرض��ا هاتفی با بی��ان اینکه 
میزان تولید دانه زیتون در س��ال ج��اری در مجموع 
110 هزار ت��ن خواهد ب��ود، اظهار ک��رد: پیش بینی 
می ش��ود امس��ال 40 هزار تن زیتون شور و 70 هزار 
تن دانه روغنی این میوه در کش��ور تولید شود که از 
این میزان دانه روغن��ی نزدیک به 11 هزار تن روغن 

زیتون استحصال می شود. 
وی با اش��اره به اینک��ه تولید زیتون یک س��ال بارآور و 
یک سال نابارآور است، افزود: سال گذشته، سال نابارآوری 
این میوه بود، ضمن اینکه در سال 91 حدود هفت هزار تن 

روغن زیتون در کشور تولید شد. 
رییس انجمن تولیدکنندگان روغن زیتون کشور، تاثیر 
خشکسالی بر تولید میوه زیتون در س��ال جاری را مورد 
اشاره قرار داد و گفت: برداش��ت زیتون روغنی از 15 آبان 
تا 15 آذرماه انجام می ش��ود که امیدواریم در چند روزی 
که به آغاز برداشت مانده، بارندگی های مناسب بتواند این 

کمبود را جبران کند. 
هاتفی با بیان اینکه کشاورزان با استفاده از کارت های 
زرد و سم پاشی با آفت مگس میوه مبارزه می کنند، اضافه 
کرد: دولت در این زمینه کمکی به کشاورزان نکرده و این 
کار در حال حاضر توس��ط کش��اورزان و بخش خصوصی 

انجام می شود. 

 مصرف 20درصد سموم کشاورزی 
در مازندران

اس��تاندار مازندران 
گفت: متاس��فانه 20 
درصد سموم مصرفی 
کش��ور در مازن��دران 

استفاده می شود. 
به گ��زارش ایس��نا، 
ربیع ف��الح جل��ودار 
اظهار کرد: اس��تفاده 
از سموم شیمیایی در 
کشورهای پیش��رفته تقریبا کاهش یافته و این کشورها 
به سمت بهره گیری از س��موم بیولوژیک رفته اند. جهت 
نظارت و کنترل مصرف س��موم و کودهای شیمیایی در 
استان باید بر فعالیت فروشگاه های عرضه سموم در استان 

نظارت جدی تری شود. 
ه  رز ن در مب��ا ا ن��در ز م ب��ودن ما ز پیش��گا وی ا
بیولوژیک��ی با آف��ت در مزارع کش��اورزی خبر داد و 
گفت: محصوالت ارگانیکی خوبی توس��ط کشاورزان 
در اس��تان تولی��د ش��ده و حتی ب��ا توجه ب��ه قیمت 
باالتر این محصوالت نس��بت به نوع ش��یمیایی خود، 
محصوالت ارگانیک به ش��کل پیش ف��روش به بازار 
وارد می شود.  فالح جلودار با اش��اره به اینکه وجود 
دو دانش��گاه علوم پزش��کی مازندران و بابل ظرفیت 
قابل توجهی را برای اس��تان به وجود آورده که باید 
از آن به ش��کل کامل بهره گرفت، ادام��ه داد: باید با 
کمک این دانش��گاه ها، ضریب برخ��ورداری مردم از 

س��رانه س��المتی در مازندران را افزایش دهیم. 

 سرمایه گذار و سرمایه پذیر
 همه نیاز به حمایت دارند

س��رمایه به عنوان یکی از مهم تری��ن نهاده های تولید 
اهمیت بس��زایی در افزایش س��طح تولی��د فعالیت های 
اقتص��ادی و در نتیجه افزایش به��ره وری دارد. در بخش 
کشاورزی نیز س��رمایه و س��رمایه گذاری عنصر کلیدی 
رشد و توس��عه محسوب می ش��وند. کمبود س��رمایه در 
بخش کشاورزی کشور باعث پایین آمدن سطح بهره وری 
نهاده ه��ای تولید و همچنی��ن بهره وری ان��دک موجب 
کاهش درآمد انتظاری طرح های کشاورزی و سودآوری 
این فعالیت ها شده اس��ت و برای آنها یک سرمایه گذاری 

غیراقتصادی و پرریسک را ترسیم کرده است. 
دسترسی آسان و سریع به منابع مالی، یکی از الزامات 
و پیش نیازهای سرمایه گذاری و توسعه بخش کشاورزی 
است، اما سیاست های اقتصاد کالن و سیاست های بخشی 
نامناسب، تصور نبود سودآوری و ضعف ساختاری نهادها 
و بازار مالی کشاورزی به عالوه مداخالت ناکارآمد دولت 
در این بازار از مهم ترین چالش ه��ا و تنگناهای بازار مالی 

کشاورزی کشور است. 
در س��ه دهه گذشته س��هم بخش کش��اورزی ایران از 
ارزش اف��زوده کل، به طور متوس��ط ح��دود 13درصد و 
سهم آن از تشکیل س��رمایه ناخالص کل به طور متوسط 
حدود چهار درصد بوده اس��ت. باوجود افزایش س��هم و 
اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور در دوره یادشده 
به دو برابر، نس��بت تش��کیل س��رمایه ناخالص به ارزش 
افزوده در این بخش به نصف کاهش یافته اس��ت. کاهش 
سرمایه گذاری در بخش مذکور و توزیع ناموزون سرمایه 
بین بخش های مختلف اقتصادی توس��عه این بخش را با 

دشواری مواجه کرده است. 
پیش��نهاد های زیر ب��رای اصالح س��اختار ب��ازار مالی 
کش��اورزی و توس��عه س��رمایه گذاری در ای��ن بخش به 

سیاست گذاران توصیه می شود: 
1-بخش کش��اورزی ای��ران نیاز به اج��رای اصالحات 
سیاس��ی و بخش��ی دارد تا فرصت های س��رمایه گذاری 
سودآور برای سرمایه گذاران و تسهیالت گیرندگان فراهم 
ش��ود. حذف کنترل های قیمتی محصوالت کش��اورزی 
و غذای��ی و هم تراز ک��ردن قیمت های نهاده- س��تانده با 

قیمت های بین المللی در زمره این اصالحات است. 
2-توسعه و پویایی بخش کشاورزی نیازمند وجود بازار 
مالی کشاورزی توسعه یافته است. از این رو، اصالح ساختار 
بانک کشاورزی در مقام مهم ترین نهاد رسمی تامین کننده 
منابع مالی برای بخش کشاورزی ضروری است. این امر از 
طریق مدیریت قوی و مستقل، خوداتکایی مالی و تغییر 
روش تامین وجوه از منابع خارجی )دولت و سایر بانک ها( 
به مناب��ع داخلی )مبتن��ی بر جذب س��پرده(، ایجاد یک 
سبد وام متنوع، گس��ترش دامنه خدمات و تمرکززدایی 

تصمیم گیری در سطح شعب امکان پذیر است. 
3- اجرای بند )ح( م��اده 143 برنامه پنج��م که بیان 
می کند، امالک مزروعی و مس��تغالت ممیزی ش��ده به 
ثبت رسیده و برای آنها سند صادر شود با اجرای این بند، 
کشاورزاِن خرده پا می توانند از خدمات بانکداری سنتی و 

وام دهی تضمینی برخوردار شوند. 
4-به لحاظ وعده دار بودن قراردادهای مالی و بعد زمانی 
آنها، واسطه گران مالی و مشتریان شان به اطالعات جامعی 
برای تعیین ریسک معامالت و محیط اقتصادی و سیاسی 
باثبات برای تکمیل قرارداد در طول زمان نیاز دارند و باید 
به طور مقتضی در ارزشیابی ریسک های مربوط آزاد باشند. 
همچنین باید بتوانند وقتی که شرایط قراردادی پذیرفته 
نمی شود، تدابیر معقول را به کار بندند. افزون بر این، استفاده 
از نرخ های بهره بازار نیز در مقام یک پیش شرط اساسی در 
تالش برای دس��تیابی به کارایی عملیاتی و استقالل مالی 

موسسات مالی کشاورزی مطرح است. 
راه ان��دازی بورس کش��اورزی و تالش ب��رای رونق آن 
می تواند قس��متی از نابس��امانی های بازار جذب سرمایه 
بخش کشاورزی را برطرف کند. از س��وی دیگر، حفظ و 
ارتقای ثبات اقتصادی در فضای کسب و کار موجب افزایش 
اعتماد سرمایه گذاری و آرامش اقتصادی به عالوه کاهش 
ریسک در این بخش می ش��ود، به طوری که نبود چنین 
حالتی در دهه اخیر موجب شده تا سرمایه های سرگردان 
که هر یک می توانستند پروژه های کالن بخش کشاورزی 
را رقم بزنند، به بازارهای مالی دیگر از جمله مسکن، طال، 

سکه، ارز و غیره سرازیر شوند. 
چن��دی پی��ش رییس جمه��وری در کنگره س��االنه 
کشاورزی خانه کشاورز با انتقاد از عملکرد دولت گذشته 
گفت که س��فره های ایرانیان باید س��رزمین کش��اورزی 
دیگران را آباد کند، از آنجا که به انتظار کشیدن و شکیبایی 
عادت داریم این بار نیز به ش��کرانه خلق حماسه سیاسی 
چش��م انتظار وقوع حماس��ه اقتصادی به ویژه در بخش 
کشاورزی هس��تیم. امید که ارائه چنین منطقی معطوف 
به همای��ش و کنگره و غیره نش��ود و آث��ار آن در مزارع و 

زمین های کشاورزی کشور متجلی شود. 

یادداشت دریچه

خبر
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با گذشت یک سال از اجرای زنجیره تولید 

فراوانی عرضه و تصحیح تاریخ مصرف مرغ یخ زده

از اج��رای ط��رح زنجی��ره 
تولی��د م��رغ در کش��ور حدود 
یک س��ال می گذرد و براساس 
پیش بینی ه��ای ارائه دهندگان 
این ط��رح )معاونت ام��ور دام 
وزارت جهاد کش��اورزی(، قرار 
بود تامین نهاده، تولید، فروش و 
صادرات مرغ سروسامان گیرد و 
تولیدکنندگان تنها دغدغه شان 
ب��ر کیفی��ت محص��ول )مرغ( 
باش��د. اکنون پس از گذش��ت 
تقریبا یک س��ال از اجرای این 
طرح، آمارهای بان��ک مرکزی 
در حال��ی از کاهش قیمت مرغ 
در کش��ور خب��ر می دهند که 
مرغداران از وضعیت نابس��امان 
بازار م��رغ و قیم��ت آن گالیه 
دارند، سردخانه کش��تارگاه ها 
از مرغ انباشته ش��ده و بیش از 
145 هزار تن م��رغ نزدیک به 
انقض��ای مصرف روی دس��ت 
شرکت پشتیبانی امور دام مانده 
و بازار نیز کشش بیشتری برای 
مص��رف مرغ ن��دارد. همچنین 
خبری از صادرات و مشوق های 
50میلیاردتومانی صادرات مرغ 

هم نیست. 

مرغ های تاریخ گذشته 
با نظر کارشناسان قابل 

مصرف هستند
در ای��ن بحبوح��ه ش��رکت 
پشتیبانی امور دام که مرغ را به 
قیمت کیلوگرمی 7000 تومان 
از مرغدار خریداری کرده بود با 
سر آمدن تاریخ انقضای مصرف 

آن، م��رغ ی��خ زده را ب��ه بهای 
پایین ت��ر یعن��ی 5500 تومان 
به دالالن و متقاضیان به صورت 
مدت دار )شش ماهه( می فروشد 
و آنها نیز به ص��ورت نقدی و به 
قیم��ت 4000ه��زار توم��ان 
روانه ب��ازار مص��رف می کنند. 
در این می��ان البته زمزمه هایی 
نیز ش��نیده می ش��ود مبنی بر 
اینک��ه بخش��ی از ای��ن مرغ ها 
که تاریخ مصرف ش��ان گذشته 
دوباره بسته بندی شده و تاریخ 
جدی��د می خورند و ب��ه فروش 
می رسند! این موضوع در مورد 
گوشت های یخ زده وارداتی نیز 
انجام می شود و توجیه سازمان 
دامپزش��کی در بازاررس��انی 
دوب��اره این محص��والت، انجام 
آزمایش ها و قابل مصرف بودن 

آنهاست. 
در این زمینه مه��دی خلج، 
رییس س��ازمان دامپزش��کی، 
ب��ه »فرص��ت ام��روز« گفت��ه 
اس��ت: محصوالت گوش��تی تا 
روز آخ��ر عمر ماندگاری ش��ان 
قابل اس��تفاده هس��تند و پس 
از انقض��ای تاری��خ مص��رف 
نی��ز ب��ا نظ��ر کارشناس��ان و 
متخصصان این سازمان و انجام 
آزمایش های الزم، به بازار عرضه 
می ش��وند. وی تاکید می کند: 
س��ازمان دامپزش��کی اج��ازه 
نمی ده��د حتی ی��ک محموله 
تاریخ مصرف گذش��ته وارد بازار 
ش��ود مگر اینکه آزمایش های 
الزم روی آن انجام شود و مورد 

تایید کارشناسان ما باشد. 

بازار مرغ با عرضه زیاد 
روبه روست

خبرهای��ی از توزیع مرغ های 
تاریخ گذشته در استان مازندران 
شنیده شده است. در این زمینه 
دالور حیدرپور، رییس سازمان 
جهاد کشاورزی استان مازندران 
ب��ه »فرصت ام��روز« می گوید: 
مرغ هایی که سازمان پشتیبانی 
امور دام به ب��ازار عرضه کرده، 
هنوز تاریخ مصرف ش��ان به سر 
نیامده و یک ماه به پایان مدت 

مصرف شان مانده است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه ذخی��ره 
145 هزار تنی مرغ در انبارهای 
شرکت پشتیبانی امور دام وزارت 
جه��اد کش��اورزی، می گوی��د: 
بازار م��رغ به دلی��ل عرضه زیاد 
با مش��کل مواجه ش��ده است و 
در نشس��ت هایی ک��ه اخی��را 
داش��ته ایم قرار ش��د ش��رکت 
پش��تیبانی ام��ور دام طب��ق 
تعهدات��ی ک��ه دارد، همچنان 
به خری��د م��رغ ادام��ه دهد و 
اتحادیه سراسری مرغداران نیز 
با کمک س��ازمان های مربوطه، 
جوجه ریزی ه��ا را مدیریت کند 
تا بازار مرغ با عرضه زیاد مواجه 
نش��ود. یک��ی دیگ��ر از راه های 
ساماندهی بازار مرغ، ارائه سبد 
کاال و قرار دادن مرغ در این سبد 
برای خانوارهاست که امیدواریم 
محقق ش��ود.  حیدرپور درباره 
مش��وق 50 میلی��ارد تومان��ی 
صادرات مرغ نیز می گوید: قرار 
شده با کمک استاندار مازندران 
یاران��ه صادرات��ی م��رغ را نیز 

پیگیری کنیم. مبلغ 50 میلیارد 
تومان مشوق صادرات مرغ گویا 
تصویب شده اما هنوز به وزارت 
جهاد کشاورزی پرداخت نشده 

است. 

کنترل جوجه ریزی 
وظیفه سازمان دامپزشکی 
رحمان یزدان مهر، مدیرعامل 
تعاون��ی مرغ��داران س��اری و 
پیشکس��وت مرغداری کشور، 
در زمینه نابس��امانی بازار مرغ 
می گوید: برای حل این مشکل، 
مرغداران در قالب تش��کل های 
مرغ و جوجه یک��روزه با کمک 
و هماهنگی همدیگر می توانند 
بازار مرغ را سروس��امان دهند. 
اگر جوجه ریزی مدیریت ش��ود 
و مرغداران با نظارت س��ازمان 
دامپزشکی جوجه ریزی کنند، 
همچنین س��ازمان دامپزشکی 
نیز ب��ر جوجه ری��زی مدیریت 
مناس��بی انج��ام ده��د، ب��ازار 
مرغ سروس��امان می یابد.  وی 
س��ازمان دامپزشکی را مسئول 
کنترل و نظارت بر جوجه ریزی 
می دان��د و می افزای��د: اتحادیه 
سراس��ری مرغ��داران در ای��ن 
زمینه وظیفه ای ندارد. سازمان 
دامپزشکی که موظف به این کار 
اس��ت باید مرغداران را متقاعد 
و جوجه ریزی ه��ا را براس��اس 
نیاز ب��ازار به م��رغ کنترل کند. 
اگر مدیریت ها در این زمینه به 
درستی اعمال شود، می توان به 
آس��انی بازار مرغ را ساماندهی 

کرد. 

ادامه مجوزهای بی رویه 
ساخت مرغداری 

مدیرعامل تعاونی مرغداران 
س���اری، ه�م�چنی��ن دادن 
مجوزه��ای زیاد برای س��اخت 
و اح��داث مرغ��داری بی��ش از 
نی��از را یک��ی دیگ��ر از عوامل 
نابس��امانی در بازار مرغ عنوان 
و اظه��ار می کند: ب��ا این همه 
سرریز تولید مرغ، همچنان ارائه 
مجوز ساخت مرغداری نیز ادامه 
دارد. اجازه س��اخت مرغداری 
باید از دو، س��ه سال پیش قطع 
می شد و دولت تس��هیالتی که 
برای س��اخت مرغداری می داد 
را باید برای تجهیز، نوس��ازی و 
به روزرسانی واحدهای قدیمی 
پرداخت می کرد. ما هم دل مان 
می خواه��د س��رریز تولی��د در 
کش��ور وجود داش��ته باشد اما 
برای فروش م��ازاد محصول نیز 

باید تمهیداتی اندیشید. 
ای��ن پیشکس��وت صنع��ت 
مرغ��داری کش��ور، می گوی��د: 
برای م��ازاد تولید م��رغ نیاز به 
بازارهای صادراتی داریم. دولت 
در این زمینه مجوز صادرات به 
تش��کل های مربوط داده است 
و مشوق های صادراتی نیز قرار 
بود بدهد ام��ا تاکنون چیزی به 
دست مرغداران نرسیده است. 
گرچه تشکل ها اجازه صادرات 
مرغ را دارند ام��ا توان آنها برای 
بازاریاب��ی در س��طح منطقه و 
بین المللی کافی نیست و دولت 
 باید در این زمینه به تش��کل ها 

کمک کند. 

مولود غالمی 

آب

خرید حمایتی 1500 تن برنج هاشمی در گیالن 

علیرضا شعبان نژاد با بیان آنکه به دنبال افزایش خرید برنج از کشاورزان نیستیم، افزود: 
حضور دولت در بازار برنج تنها برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی است تا بتوانند برنج 
تولیدی خود را با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند.  وی اظهار کرد: با توجه به هزینه های 
تمام شده تولید برنج، قیمت فعلی این محصول در بازار س��ود چندانی برای کشاورزان 
ندارد اما در روزهای اخیر قیمت برنج برای تولیدکنندگان به حد تعادل رسیده زیرا منافع 
مصرف کنندگان نیز مدنظر مس��ئوالن این بخش قرار دارد.  وی تصریح کرد: در ابتدای 
حضور دولت برای خرید توافقی حمایتی روزانه بین 100 تا 150 تن برنج از کشاورزان 
خریداری می شد که به تازگی به دلیل رونق بازار برنج، میزان خرید روزانه دولت به 30 
تا 35 تن رسیده است.  به گزارش ایرنا، شعبان نژاد بخش عمده خرید حمایتی دولت را 
در رقم برنج هاشمی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر، قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی 
با شکستگی 7.5 تا 15 درصد بین 5650 تا 6100 تومان و سقف خرید مابقی ارقام برنج 
از جمله علی کاظمی و طارم محلی 5250 تومان اس��ت. وی افزود: در زمان رکود بازار 
برنج قیمت هر کیلوگرم برنج بین 5500 و 5800 تومان به فروش می رسید که با حضور 
دولت و خرید توافقی حمایتی این محصول، هم اکنون قیمت خرید هر کیلوگرم برنج به 

6500 تا 7000 تومان افزایش یافته است. 
به گفته وی، خرید توافقی حمایتی برنج از سوی دولت از 26 شهریور ماه سال جاری 

در استان های گیالن و مازندران آغاز شد. 
اس��تان گیالن بزرگ ترین تولیدکننده ارقام بومی و باکیفیت برنج در کشور است که 
با 238 هزار هکتار اراضی شالیزاری رتبه اول کشور را از لحاظ سطح زیرکشت و با سهم 
35 درصدی تولید برنج رتبه دوم تولیدکنندگان کشور را به خود اختصاص داده است. 

قائم مقام وزیر نیرو گفت: سدسازی 
به توزیع مناسب آب در کشور کمک 
کرده است. س��تار محمودی افزود: 
ایران به دلیل برخورداری از دو رشته 
کوه بزرگ و نزول بخش قابل توجهی 
از بارش ها در این مناطق، این امکان 
را دارد تا بتواند آب مناطقی از کشور 

را که در ش��رایط آبی بهت��ری قرار 
دارند، به سایر نقاطی که در شرایط 
بحرانی آب بسر می برند، منتقل کند.  
وی ادامه داد: عوام��ل توپوگرافی و 
جغرافیایی، نیازمند مهندسی ویژه ای 
هس��تند و تونل به عنوان یک ابزار 
برقراری ارتباط و تسهیل در توسعه 

پایدار، یک فن مهندسی ارزشمند به 
حساب می آید و جمهوری اسالمی 
ایران در این بخش پیش��رفت های 
قابل مالحظه ای داش��ته اس��ت.  به 
گ��زارش ایرنا، قائم مق��ام وزیر نیرو 
با بیان اینکه توس��عه سدسازی در 
سال های اخیر نقش بزرگی در توسعه 

کش��ور داشته اس��ت، تصریح کرد: 
استفاده از فناوری های جدید و به روز 
بودن کارشناسان صنعت آب و برق، 
این امکان را ب��رای ما فراهم کرده تا 
بتوانیم ضعف های عدم توزیع متوازن 
منابع آب را جبران کنیم.  محمودی 
اظهار کرد: هم اکنون حدود 1000 

کیلومتر تونل انتقال آب در کش��ور 
در حال بهره برداری است که حدود 
110 کیلومتر آن مرب��وط به تونل 
انح��راف آب در نیروگاه های آبی در 
دست بهره برداری بوده، ضمن آنکه 
135 کیلومتر تونل در دست مطالعه 

است. 

فقط نیمی از ساکنان روستاها کشاورزی می کنند

به گزارش ایرنا مصطفی آقایی، روز دوشنبه در آیین ادغام مرکز تحقیقات کشاورزی و 
منابع طبیعی تعداد بهره برداران بخش کشاورزی را چهار میلیون و 300 هزار نفر ذکر کرد.  
وی اظهار کرد: 70 درصد شاغالن بخش کشاورزی 40 سال به باال سن دارند که متوسط 
سن کشاورزان 52 سال است.  وی گفت: 20 درصد از کشاورزان نیز سواد حدود راهنمایی 
و 72 درصد سواد زیر ابتدایی دارند و تنها تعداد محدودی از این قشر باسواد هستند.  وی 
افزود: باال بودن سن کشاورزان به یک مشکل تبدیل شده اس��ت، زیرا نوجوانان و جوانان 
گرایشی برای کار در عرصه کشاورزی ندارند.  وی با بیان اینکه بهره برداران بخش کشاورزی 
رو به کاهش است، گفت: باید در این زمینه تمهیدات جدی اندیشیده شود.  وی بر ترویج 
و آموزش بهره برداران بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: با وجود اینکه مراکز تحقیقات 
کشاورزی دانش و تجربه خوبی دارند، اما در انتقال ضعیف هستند.  وی بر کاربردی کردن 
آموزش در مزرعه تاکید کرد و افزود: باید دانش بخش کشاورزی به خوبی به بهره برداران 
انتقال داده شود.  معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد 
کشاورزی در بخش دیگری از س��خنانش گفت: هم اکنون این معاونت کشاورزان را برای 
آموزش از نظر سواد دسته بندی می کند تا آموزش و ترویج با توجه به سطح سواد به آنان 
ارائه شود.  آقایی افزود: استفاده از صدا و سیما و شبکه کشاورزی برای آموزش بخش زیادی 
از کشاورزانی که سواد ندارند، استفاده می ش��ود که نقش بسزایی در انتقال دانش به آنان 
دارد.  وی گفت: برنامه های آموزشی باید طوری طراحی شوند که حتی جوانان را تشویق 
به کار در مزرعه کند.  وی بر آموزش کارکنان نیز تاکید کرد و افزود: برگزاری کالس های 
ضمن خدمت در زمینه های مختلف برای کارکنان اثر بخش خواهد شد، زیرا باید نیروها 

دانش و اطالعات خود را به روز کنند. 

سدسازی به توزیع مناسب آب در کشور کمک کرده است

ولی حاجی پور
مدیر مسئول نشریه »غذا، دام، کشاورزی«

دیدگاه

تعاونی ها با ایجاد فرصت های شغلی 
روستاییان را در روستاها ماندگار کنند

فرمان��دار شهرس��تان 
گف��ت:  عجب ش��یر 
تعاونی ها باید تالش کنند 
با کارآم��دی و پویایی در 
عرص��ه عم��ل، محصول 
خود را ب��ه جامعه عرضه 
کنن��د.  ابراهی��م طاهری 

در نشست بررسی مشکالت تعاونی های روستایی، افزود: 
افرادی که وارد عرصه فعالیت در حوزه تعاونی ها می شوند 
باید س��طح انتظارات خود را کاهش دهند تا با امکانات و 
ظرفیت هایی ک��ه در اختیار دارند پله ه��ای ترقی را طی 
کنند.  وی یادآوری کرد: تعاونی ها همچنین باید با ایجاد 
تسهیالت ویژه از جمله ایجاد شغل در زمینه های صنایع 
دستی، دامداری و کشاورزی، روس��تاییان را در روستاها 
و محل زندگی ش��ان ماندگار کنند.  طاه��ری ادامه داد: 
برنامه ری��زی برای کاه��ش هزینه ها موجب اس��تقبال و 
افزایش خرید کاالها می ش��ود و فعاالن بخش تعاون باید 
در راس��تای همراهی و تعاون، خرد جمعی را مالک عمل 

قرار دهند. 
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بازسازی تئاتر شهر تعارفی در حد حرف
بهروز غریب پور که در نشست رسانه ای مجموعه تئاتر شهر از سوی 
پریس��ا مقتدی رییس مجموعه دعوت به همکاری و مشاوره در این 
طرح ش��د، ضمن تش��کر از رییس تئاتر شهر تصریح کرد: من به هر 
ش��کل و شیوه ای وارد پروژه ای نمی ش��وم. غریب پور درباره دعوت به 
مش��اوره و همکاری در پروژه بازسازی تئاتر شهر از سوی سرپرست 
دفتر طرح های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که متولی این 
پروژه است، به مهر گفت: اگر موضوعی جدی و کارشناسی شده باشد، 
طبیعی اس��ت که مقدمات انجام یک کار جدی با کاری که دوستان 
ش��روع کردند، متفاوت است. آقای معمار، تلفنی با من تماس گرفت 
و من به او گفتم که نخس��تین ش��رط یک گام درست این است که 
پیشینه یک اقدام ملی درست برداشته شود. وی با اشاره به پرداخت 
نش��دن هزینه همکاران خود در تحقیقات چندماهه برای بازس��ازی 
مجموعه تئاترش��هر در س��ال های 85 و 86 توسط اداره کل هنرهای 
نمایش��ی، ادامه داد: پرونده این فعالیت در مرکز هنرهای نمایش��ی 
موجود است و اگر بازسازی اصولی باشد، باید در ابتدا دید پیشینه ای 

برای آن و معوقاتی وجود داشته یا نه. 

اختتامیه سی ویکمین جشنواره فیلم کوتاه
آیین اختتامیه سی ویکمین جش��نواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 
در حالی برگزار شد که فیلمس��ازان جوان به عنوان صاحبان اصلی این 
جشنواره با دریافت جوایز خود مورد حمایت و تشویق مدیران سینمایی 
قرار گرفتند. آیین اختتامیه سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 
تهران در حالی شامگاه 27 مهرماه برگزار شد که جمعیت قابل توجهی 
از فیلمسازان جوان به همراه مدیران سینمایی در تاالروحدت حضور پیدا 
کردند تا پایان این دوره از جشنواره را با اهدای جایزه جشن بگیرند. آیین 
اختتامیه سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران با حضور 
حجت اهلل ایوبی، رییس سازمان سینمایی، محسن مومنی شریف، رییس 
حوزه هنری، محمد احسانی، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، 
محمد طباطبایی نژاد، مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 
و جمعی از مهمانان خارجی و هیأت داوران به میزبانی حبیب ایل بیگی، 

دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران برگزار شد. 

70 درصد تهرانی ها چاق هستند
رییس پژوهش��کده غدد دانشگاه علوم پزش��کی شهید بهشتی، 
ضمن هش��دار نس��بت به روند رو به رش��د اضافه وزن و چاقی در 
کش��ور، به وی��ژه چاقی در ک��ودکان و نوجوانان خب��ر داد و گفت: 
ح��دود 70 درصد تهرانی ه��ای باالی 20 س��ال دارای اضافه وزن 
یا چاقی هس��تند که از جمله پیامده��ای آن افزایش بیماری های 
قلبی-عروقی، ابتال به دیابت، چربی باال و فش��ارخون اس��ت. وی 
اضاف��ه کرد، نکته بس��یار مهم افزایش س��ریع اضافه وزن و چاقی 
در کودکان و نوجوانان اس��ت. پنج درصد کودکان تهرانی تا س��ن 
پنج س��الگی اضافه وزن دارند، ولی بعد از 10 س��ال یعنی در 15 

سالگی شیوع چاقی در آنها به 15درصد می رسد. 

جمع آوری و اسکان متکدیان
رییس سازمان بهزیستی از جمع آوری و نگهداری دو هزار متکدی 
و کارتن خواب در س��ال جاری خبر داد و گفت: متکدیانی که دارای 
سرپرست هستند، به دلیل خأل قانونی موجود مدتی پس از نگهداری 
با حکم قضایی آزاد می ش��وند که این موضوع باعث بازگش��ت دوباره 
آنان به خیابان می شود. همایون هاشمی در گفت وگو با مهر در مورد 
جمع آوری متکدیان خیابانی تاکید کرد: در حال حاضر ستاد مشترک 
ویژه ای تحت نظارت وزارت کش��ور تش��کیل ش��ده، به طوری که 20 
اکی��پ در تهران برای جمع آوری و نگهداری متکدیان خیابانی فعال 
هستند. همچنین در مناطق پرازدحام و حاشیه شهرها 11 اکیپ ویژه 
از نیروهای س��ازمان بهزیس��تی حضور دارند که این افراد را به مراکز 
نگهداری اعزام می کنیم. رییس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه در 
مرحله اول پس از جمع آوری، آزمایش های مخصوصی از این متکدیان 
انجام می شود، تصریح کرد: پس از انجام معاینات پزشکی متکدیانی 
ک��ه بیماری ندارند، به مراکز نگه��داری و مابقی نیز به مراکز ویژه ای 
برده شده و برای مدتی قرنطینه می شوند. با کمک دستگاه هایی مانند 
نیروی انتظامی، شهرداری و قوه قضاییه نسبت به جمع آوری متکدیان 
در سطح شهر اقدام می کنیم که مدتی است سازمان بهزیستی نیز در 

این امر مشارکت می کند. 

ممانعت از ورود دوربین  سیما به پرسپولیس
دوربین ه��ای تلویزیون��ی نمی توانن��د نشس��ت خب��ری ب��ازی 
پرس��پولیس و س��ایپا را پوشش بدهند. ایس��نا در این باره گزارش 
داد: به دنبال دس��تور فدراس��یون فوتبال درباره ممنوعیت حضور 
دوربین های تلویزیونی در ورزش��گاه ها، دوش��نبه دوربین ها اجازه 
حضور در نشس��ت خبری دیدار پرس��پولیس و سایپا را ندارند. به 
دنبال نامه علی کفاش��یان رییس فدراس��یون فوتبال به س��ازمان 
لیگ و دس��تور او برای ممنوعیت حضور دوربین های صداوس��یما 
در ورزش��گاه ها، روز دوش��نبه دوربین ها اجازه حضور در نشس��ت 
خب��ری دیدار پرس��پولیس و س��ایپا را نخواهند داش��ت. پس از 
کش وقوس های فراوان بین صداوسیما و فدراسیون فوتبال درباره 
حق پخش تلویزیونی، علی کفاش��یان از س��ازمان لیگ خواس��ت 
ک��ه به دلیل پرداخت نش��دن حق پخش از س��وی صداوس��یما، 

دوربین های این سازمان را به ورزشگاه ها راه ندهند. 

دوومیدانی کاران باید پاسخگوی نتایج باشند
ریی��س کمیته  آموزش فدراس��یون دوومیدانی گفت: همان طور 
که ورزش��کاران به خاطر تمرینات و حضور در بازی های آس��یایی 
قب��ل از اعزام به اینچئون پاداش گرفتند، االن هم باید بابت نتایج 
ضعیف خود پاس��خگو باشند. بیژن شادمهر، در گفت وگو با ایسنا، 
درباره نتایج ضعیف کاروان دوومیدانی ایران در بازی های آسیایی، 
اظهار کرد: هر اتفاقی که در اینچئون برای دوومیدانی ایران افتاد، 
خوب نبود. مثال در 4 در 400 متر خیلی تاس��ف بار بود که چهار 
نفر رفته بودند و بدون کسب نتیجه  بازگشتند. سرعت این ماده به 
اندازه 4 در 400 متر نیس��ت که بگوییم سرعت باعث اشتباه شده 
اس��ت. توقع این بود که احس��ان حدادی مدال بگیرد و این اتفاق 
هم افتاد، س��طح فنی او به اندازه ای است که من بعید می دانم در 
آس��یا کسی بتواند او را بگیرد. پرتابگران هم متاسفانه نتایج خوبی 
نگرفتند. س��طح پرتاب چکش در آس��یا باال رفته و مش��خص بود 
کار نمایندگان ایران در این بخش دش��وار است. پرتابگر تاجیکی، 
با توجه به رکورد خوبی که داش��ت مدال طالیش حتمی بود، اما 
این سختی کار، دلیل نمی شود که نتیجه ای به نام پرتابگران ایران 

ثبت نشود. 

دیدار با آیت اهلل سیستانی
حی��در العب��ادی، نخس��ت وزیر عراق روز دوش��نبه ب��ا آیت اهلل 
»سیدعلی سیستانی« در نجف اشرف دیدار کرد. به گزارش پایگاه 
خب��ری عراقی »الس��ومریه نیوز«، یک منب��ع آگاه گفت: آیت اهلل 
سیستانی صبح دوش��نبه حیدرالعبادی را که به نجف اشرف سفر 

کرده، به حضور پذیرفت. 
وی که خواس��ت نامش فاش نش��ود، افزود: آیت اهلل سیستانی با 
العبادی درباره مس��ائل جاری عراق و آخرین تحوالت کشور بحث 
و گفت و گو کرد. آیت اهلل سیس��تانی، از چهار سال پیش تاکنون با 
سیاس��تمداران عراقی دیداری نداشته است. برخی از منابع عراقی 
گفته اند که آیت اهلل سیس��تانی در گذش��ته در اعتراض به ناکامی 
مقام ها و سیاس��تمداران عراقی در بهبود خدمات رسانی در مسائل 
اساس��ی به مردم و جلوگیری از فس��اد در این کشور، هیچ یک از 

آنان را به حضور نمی پذیرفت. 

جزییات عقب نشینی امریکا در وین
به گفت��ه یک نماینده مجلس، عضو ارش��د تی��م مذاکره کننده 
هسته ای ایران در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس خبر داده که با وجود اینکه امریکا در مذاکرات نیویورک و 
وین قبول نمی کرد ایران بیش از 1300 سانتریفیوژ روشن داشته 
باش��د، اما در مذاکرات اخیر پذیرفت که ایران 4000 سانتریفیوژ 
روش��ن داشته باشد. جواد کریمی قدوس��ی در گفت وگو با مهر با 
اش��اره به حضور عراقچی معاون وزیر امور خارجه در کمیس��یون 
امنیت ملی گفت: عراقچی در پاس��خ به ادع��ای افرادی که اعالم 
می کردند در مذاکرات هس��ته ای توافق حاص��ل و همه چیز تمام 
شده چهار بار تاکیدکرد که این خبر صحت ندارد. قشقاوی معاون 
پارلمان��ی وزی��ر امور خارجه هم در این جلس��ه گف��ت، از ظریف 
درخصوص این ادعا سوال کرده و وزیر امور خارجه هم این ادعا را 
تکذیب کرده اس��ت و گفته هیچ متنی تاکنون از سوی طرفین به 

تایید نرسیده و به توافق نهایی در هیچ موردی نرسیده اند. 

جش�ن اکران فیلم سینمایی »یک شب« به کارگردانی نیکی کریمی 
در گروه س�ینمایی »هنر و تجربه« یکش�نبه 27 مهرماه در س�ینما 

آزادی برگزار شد. 
عبداهلل علیخانی، تهیه کننده »مستانه« زمان اکران این فیلم را اواخر 

آبان ماه اعالم کرد. 
 فیلم مستند »تفتان« به کارگردانی هوشنگ میرزایی در بخش مسابقه 

فیلم های نیمه بلند جشنواره فیلم الجزیره به رقابت می پردازد. 

رییس س�ازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر گفت: امسال در هفته 
تکریم س�المندان، هشت هزار و 160 سالمند از طرح نیابت بهره مند 

شدند. 
س�اختمان جدید بیمارس�تان جمعیت هالل احمر ای�ران در دوبی با 
حضور مس�ئوالن کش�وری و جمعیت هالل احمر ایران و مس�ئوالن 

کشوری امارات متحده عربی افتتاح شد. 
معاون بهداش�تی وزارت بهداش�ت، از تش�دید کنترل و نظارت های 
بهداشتی در مراکز توزیع نذورات همزمان با آغاز ماه محرم خبر داد. 

محمد مایلی کهن در اظهاراتی عجیب و جالب توجه بر وجود رمال و 
جادوگر در فوتبال ایران تاکید کرد. 

شاهین ایزدیار، در ماده 100 متر پروانه کالس اس 10 باز هم پشت سر 
نماینده چین قرار گرفت و نقره ای شد. 

مس�ابقات بین المللی کش�تی آزاد جام بین الملل روسیه در حالی به 
پایان رسید که مدعیان کشور میزبان در شش وزن قهرمان شدند. 

مس�ئول بخ�ش مطبوعاتی س�فارت جمهوری اس�المی ای�ران در 
کواالالمپور خبر لغو روادید ب�دو ورود اتباع ایرانی به خاک مالزی را 

تکذیب کرد. 
حس�ین جاللی، رییس دفتر آیت اهلل مصباح ی�زدی، از امکان دیدار 
آی�ت اهلل ی�زدی، موحدی کرمانی و مصب�اح یزدی بعد از تاس�وعا و 

عاشورا خبر داد. 
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه امروز ایران و چین در حفظ 
ثبات و امنیت منطقه حرف های مهمی برای گفتن دارند، تصریح کرد: 

زنان در ثبات سیاسی منطقه می توانند فعال و تاثیر گذار باشند. 

خانواده کرود یا کرودها )کرودز( محصول 2013 است و در سایت 
آی. ام. دی. بی  از 10 امتیاز 7.3 امتیاز گرفته است

 رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک راهنمایی و رانندگی 
ازبارش برف و باران در 12 استان کشور خبرداد

 علی دایی، با همراهی چند نفر دیگر به شعبه 34 دادگاه
 تجدیدنظر مستقر در دادگاه انقالب وارد شد

سرنا شیم، خبرنگار اعزامی پرس تی وی به ترکیه که آژانس 
اطالعاتی ترکیه وی را متهم به جاسوسی کرده بود، در تصادفی 

مشکوک کشته شده است

جامعهفرهنگ سیاستورزش

روزنامه اقتصادی - مدیریتی
صاحب امتیاز: مهدی صیافی

مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی
شورای سردبیری:

محمدرضا قدیمی،حمیدرضا اسالمی، شهریار شمس مستوفی

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

روابط عمومی: 88895433
سازمان آگهی ها: 88896074 و 88895434  

سامانه پیامکی: 50001243
  info@forsatnet.ir :ایمیل

www.forsatnet.ir :سایت
میرزای شیرازی، نبش چهارم پالک 68، طبقه سوم 

هوای تهران 10درجه
سردتر می شود

مدیرکل پیش بینی و هش��دار سریع س��ازمان هواشناسی با اشاره 
ب��ه بارش ب��رف و اختالل در ت��ردد برخی جاده های ش��مال و غرب 
کش��ور، از کاهش 10 درجه ای دمای پایتخت و بارش برف در برخی 
نقاط اس��تان تهران خبر داد. احد وظیف��ه در گفت وگو با مهر افزود: 
امروز سامانه بارشی نیمه غربی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و در 

سواحل جنوبی و دامنه های البرز بارش باران را شاهد خواهیم بود. 
به گفته وی اواخر وقت روز دوش��نبه این سامانه بارشی نیمه غربی، 
س��واحل جنوب��ی دریای خ��زر و دامنه های غربی و مرک��زی البرز را 
تحت تاثیر قرار خواهد داد و بارش در ش��مال غرب بیش��تر به صورت 
ب��رف خواهد بود و روز سه ش��نبه نیز این وضعیت ع��الوه بر مناطق 
ذکر ش��ده به نواحی مرکزی و شمال ش��رق نیز کشیده خواهد شد. 
بارش ها از بعد از ظهر یکش��نبه و در روز دوشنبه در استان های واقع 
در ش��مال غرب، سواحل غربی و مرکزی خزر و بخش هایی از غرب و 
سه ش��نبه در غرب و دامنه های مرکزی زاگرس ش��دیدتر  خواهد بود. 
در 24 س��اعت آینده به س��بب نفوذ جریانات س��رد شمالی کاهش 
دمای 8 تا 14 درجه سلسیوس در نوار شمالی به ویژه سواحل دریای 
خ��زر رخ خواهد داد و در این مدت دریای خزر نیز متالطم و توفانی 

خواهد بود. 
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی یادآور شد: 
تهران اواخر وقت امروز بارندگی خواهد داش��ت و فردا نیز ابری و در 
پاره ای نقاط بارانی می شود و روی ارتفاعات نیز بارش برف پیش بینی 
می شود. سه ش��نبه کاهش 10درجه ای دما برای پایتخت پیش بینی 
می ش��ود همچنی��ن در آبعلی، دماوند و فیروزکوه ش��اهد بارش برف 
خواهیم بود. با توجه به بارش برف و بارندگی شدید در مناطق غربی 
و شمالی کشور آب گرفتگی معابر عمومی و سیالبی شدن رودخانه ها 
و در مناطق سردس��یر اختالل در تردد جاده ها پیش بینی می ش��ود. 
س��امانه بارشی چهارشنبه در شمال شرق و شرق کشور فعال بوده و 
به تدریج اواخر وقت چهارش��نبه از کشور خارج خواهد شد. به گفته 
وی، فردا آس��مان پایتخت ابری همراه با بارش باران و وزش باد و در 
ارتفاعات با بارش برف پیش بینی شده است. بیشینه و کمینه دما در 

این روز به 16 و 7 درجه سانتی گراد خواهد رسید. 

رییس س��ازمان نهضت سوادآموزی کش��ور با بیان 
اینکه در دانش س��وادآموزی با مشکل روبه رو نیستیم 
و تنها اطالع رسانی ناکافی موجب آمار باالی بیسوادی 
شده، گفت: باید مسئله سوادآموزی را فراتر از یک نگاه 
آموزشی دنبال کرد. علی باقرزاده با اشاره به رتبه نخست 
ایران در رش��د باس��وادی در میان کش��ورهای منطقه 
خاطرنش��ان کرد: ایران از نظر افراد باقیمانده بیسواد و 
مدیریت آنان از نظر س��رعتی، پایین ترین رتبه منطقه 
را داراس��ت. وی با بیان اینکه باید مس��ئله سوادآموزی 
را فراتر از یک نگاه آموزشی دنبال کرد، گفت: هم اینک 
30 میلیون نفر در کشور یا بیسواد هستند یا تحصیالت 
مقطع ابتدایی دارند. تمام کشورهایی که توانسته اند در 
موضوعی واحد به توسعه برسند، اراده جمعی در رشد 
آنه��ا دخیل بوده که امید اس��ت اراده جمعی برای این 
موضوع نیز در کش��ور ما ش��کل بگیرد. باقرزاده با بیان 
اینکه در سال های گذشته جشن پایان بیسوادی در 18 
هزار روس��تا و بخش های کش��ور اعالم شد، افزود: این 
در حالی بود که سرش��ماری سال 90، همان آمار سال 
85 را نشان می داد و اینکه تغییری در شمار بیسوادان 
اتفاق نیفتاده اس��ت. وی با بیان اینکه هیچ ناشری در 
کش��ور ما برای بزرگساالنی که کم سواد هستند، کتاب 
چاپ نمی کند که این خود یک معضل اس��ت، تصریح 

کرد: جزو محدود دس��تگاه هایی هس��تیم ک��ه تنها از 
اعتبار دولتی استفاده می کنیم و تاکنون از هیچ ارگان 
و دس��تگاهی تقاضای کمک مالی نکرده ایم. 93 درصد 
از سرپرس��تان خانواده های تحت پوشش کمیته امداد 
بیس��واد مطلق هستند. رییس س��ازمان نهضت آموزی 
کش��ور  با اش��اره به اینک��ه 93 درصد از سرپرس��تان 
خانواده های تحت پوش��ش کمیته امداد بیسواد مطلق 
هستند، بیان کرد: 80 هزار نفر از افراد با میانگین سنی 
10 تا 49 س��ال در اس��تان فارس، بیسواد هستند که 
برای باس��واد شدن هر یک از آنها، 650 هزار تومان در 

نظر گرفته شده است.
سیدمحمد احمدی، اس��تاندار فارس نیز در دیدار با 
معاون وزیر آموزش و پرورش در محل استانداری فارس 
گفت: باید الگویی مناسب برای مبارزه با بیسوادی ارائه 
و برای اجرای آن تالش کرد. وی با بیان اینکه شاخص 
توسعه هر کشوری داشتن مردمی آگاه و باسواد است، 
گفت: وجود آمار باالی بیسوادی، در توسعه کشور رشد 
منف��ی دارد. وی با تاکید بر ب��ه کارگیری الگویی برای 
رفع مشکل بیسوادی در کشور همانند الگویی که بهمن 
بیگی در عشایر ایجاد کرده بود، خاطرنشان کرد: الگوی 
آموزش��ی موفق بهمن بیگی، هرم اجتماعی عش��ایر را 

وارونه کرد. 

ریی��س س��ازمان س��ینمایی کش��ور با اش��اره به 
اینکه ش��اید فیلم »عصبانی نیس��تم« باز هم درگیر 
اصالحات ش��ود ، تاکید کرد که ب��رای اکران فیلم ها 
آمده اس��ت نه توقیف آنها. حج��ت اهلل ایوبی درباره 
فش��ارهایی که خارج از س��ینما نسبت به مجوزهای 
س��ازمان س��ینمایی برای نمایش برخی فیلم ها وارد 
شده اس��ت، بیان کرد: در روز یکش��نبه، 27مهرماه 
جلسه بسیار خوبی با نمایندگان کمیسیون فرهنگی 
مجلس داش��تیم و بنای این کمیس��یون بر تعامل ، 
هم��کاری، کمک به س��ینمای کش��ور و س��ازمان 
س��ینمایی اس��ت، به همین دلیل فکر می کنم نتایج 
جلسه برای جامعه س��ینمایی رضایت بخش خواهد 
بود. او در پاسخ به سوال ایسنا که از زمان حضورش 
در س��ازمان سینمایی بس��یاری از فیلم های توقیفی 
هنوز ام��کان نمایش عموم��ی پی��دا نکرده اند و آیا 
فیلم های��ی مثل »عصبانی نیس��تم« یا »قصه ها« که 
این روزها فش��ار بیش��تری روی آنها وارد می شود، 
اکران خواهند ش��د یا خیر؟ گف��ت: من برای اکران 
آم��ده ام ن��ه توقیف و فضای جلس��ه با کمیس��یون 
فرهنگ��ی مجل��س را ه��م فض��ای اکران دی��دم نه 
توقی��ف. فکر می کن��م به این جمع بندی رس��یدیم 
فیلم هایی که درباره آنها صحبت می شود، فیلم های 

اجتماعی شده اند، البته ممکن است الزم باشد مثال 
»عصبانی نیستم« اصالحات دیگری هم داشته باشد 
و ش��اید این درخواس��ت را از کارگردان فیلم داشته 
باش��یم تا به این ترتی��ب نگرانی برخی از آقایان هم 
برطرف ش��ود. ما و مجلس بنایمان بر اکران اس��ت 
ولی در عین حال حساس��یت هایی ه��م وجود دارد 
ک��ه باید همه تالش کنی��م آنها را به حداقل کاهش 
دهی��م. درباره دو فیلمی هم که بیش��تر درباره آنها 
صحبت ش��ده اس��ت ، تقریبا اجماع را در کمیسیون 
فرهنگ��ی دی��ده ام و بیش��تر آنها تایی��د  کردند که 
فیلم ها اجتماعی هس��تند البته در بی��ن نماینده ها 
اختالف نظرهای��ی وجود دارد و برخ��ی معتقدند در 
یکی از فیلم ها هنوز می توان پالن های سیاسی پیدا 
کرد که قرار ش��د بار دیگر مرور کنیم تا اگر اشاراتی 
وجود دارد که وجهه اجتماعی بودن فیلم را کمرنگ 
می کن��د، آن صحنه ه��ا را برداریم و فیل��م را اکران 
کنیم. وی در پاس��خ به این سوال ایسنا چه اشکالی 
دارد که اصال فیلمی با موضوع سیاسی داشته باشیم 
و چرا نمایندگان باید در این باره به این شکل اظهار 
نظر و دخالت کنند، گفت: ما در فضای آرامی به سر 
می بریم و این آرامش به نفع س��ینمای ایران و بهتر 

اس��ت این آرامش را حفظ کنیم. 

بهتر است این آرامش را حفظ کنیم30 میلیون ایرانی کم سواد و بیسواد

داعش
هیچ حقانیتی ندارد

س��ردار قاس��م س��لیمانی صبح 
دوشنبه در یادواره  شهدای نیروی 
زمینی س��پاه در جمع خبرنگاران 
ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه راهکارهای 
آمری��کا و داعش اثر گ��ذار نبوده و 
آنها پیروز نمی ش��وند، گفت: ما در 
س��وریه دیدیم آنها چ��ه اقداماتی 
داش��تند و نتیجه آن اقدامات چه 
ش��د؟ لشکرکشی آمریکا به منطقه 
و اقدامات تروریس��تی داعش هیچ 
حقانیت��ی نداش��ته و محک��وم به 

شکست است.
وی در ادام��ه درب��اره اقدام��ات 
اس��الم  جه��ان  در  وحدت ش��کن 
تصریح ک��رد: اگر پدی��ده ای فاقد 
حقیق��ت باش��د، انتهای��ی ندارد و 
پیروز نخواهد ش��د. درون اقدامات 
علیه اس��الم و ایران و تشیع هیچ 
حقیقت��ی وج��ود ن��دارد و دلی��ل 
ایران  موفقیت جمهوری اس��المی 
و اس��الم حقیقت درونی آنهاست. 
س��لیمانی در پایان درباره  ش��هید 
شوش��تری و سایر شهدا گفت: این 
ش��هدا صاح��ب مکت��ب و مدارس 
اخالق بودند و قواعد مدیریت را بر 
هم زدند و همین عامل موجب شد 
در جنگ تحمیلی هیچ فرماندهی 
توزرد درنیاید. این به دلیل جوهر 
امام بود و حقیقت امام در ش��هدا 

تبلور یافت. 



نگاهی به نحوه فعالیت یک فروشگاه زنجیره ای خصوصی

 آمدن کار شاقی نیست
ماندن مهم است 

صفحه 12

والت دیزنی؛ کسب و کاری که از یک موش و یک رویا شروع شد
»ش��ما می توانید هر آنچه را در ذه��ن دارید، عملی 
کنید. به خاطر داشته باشید که همه چیز با یک موش 

و یک رؤیا شروع شد.«
این توصیه ای اس��ت که والت دیزنی ب��رای ما دارد. 
ش��رکت والت دیزنی که به ن��ام دیزنی ش��هرت دارد، 
به عنوان یکی از بزرگ ترین ش��رکت های رس��انه ای و 

سرگرمی در جهان شناخته می شود. طبق آخرین آمار 
منتشر شده این شرکت از لحاظ میزان درآمد، در بین 
شرکت های رسانه ای جهان در رتبه دوم قرار دارد؛ رتبه 
اول این لیست به شرکت کامکست به عنوان بزرگ ترین 
ارائه کنن��ده ش��بکه های کابلی در امری��کا اختصاص 
دارد. این ش��رکت در 16 اکتبر 1923 توسط دو برادر 

به نام ه��ای والتر الی��اس دیزن��ی و روی اولیور دیزنی 
بنیان گذاری شد. این کمپانی توانست با خلق بسیاری 
از به یادماندنی ترین شخصیت های کارتونی، برند خود 
را به برندی شناخته شده در سراسر جهان تبدیل کند. 
شاید بتوان یکی از نقاط عطف فعالیت شرکت را در 
خلق یک شخصیت کارتونی ماندگار، ساخت کارتون 

»میکی ماوس« دانس��ت. ای��ده خلق این ش��خصیت 
کارتونی در سفری به کالیفرنیا و در قطار به ذهن والتر 
دیزنی رسیده و شخصیت کارتونی محبوب میکی ماوس 
همانجا با کشیدن چند تصویر س��اده از آنچه در ذهن 

والتر دیزنی بود، متولد شد. 
صفحه 14

سرنخ

از الکتریکی تا کشت گلخانه ای
11

رسانه

تبلیغاتی با تاریخ مصرف پایین
13

کلینیککسبوکار

راه اندازی واحد  روابط عمومی
14

پاورقی

داستان زندگی محمود خلیلی
16

 گفت وگوی »فرصت امروز«
با محمد نیلفروش، مجموعه دار تمبر

تمبر؛ ارسال سرمایه 
به آینده

مجموع�ه داری آن ه�م در حوزه تمبر، زیبایی های خاص خود را 
دارد. افراد بسیاری هم در این حوزه فعال هستند.

سرمایه گذاری در صنعت بسته بندی قهوه

تلخ است اما حاصل 
شیرین دارد

شاید کمی عجیب به نظر برسد اگر بگوییم که مصرف قهوه در ایران 
به زمانی بسیار دورتر از آنکه چای به محبوب ترین و پرمصرف ترین 

نوشیدنی پس از آب تبدیل شود باز می گردد.

بررسی علل کم توجهی به ایده پردازی در 
کمپین های تبلیغاتی وطنی

بحران خالقیت

براس�اس برخی آمارها یک بزرگس�ال ساالنه در برابر 52 هزار 
آگهی تلویزیونی قرار می گیرد.

کسب و کار مهم ترین 
بازی جهان است

بس�یاری از مواق�ع الزم اس�ت ی�ک مدیر در ش�رایط تعارض به 
تصمیم گیری بپردازد. 

مدیران شرکت های کنسرسیومی چگونه بر 
فعالیت شرکت ها اثرگذارند

و این منافع مشترک

در چندس�ال اخی�ر تحریم غرب علیه ای�ران و کاهش مبادالت 
بانکی، صادرات و نفوذ در بازارهای جدید ش�رکت های ایرانی را 

با مشکالتی همراه کرد که...
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13

14

15



مدیریت زندگی10

گام به گام تا مجموعه داری اسکناس
شروع چند ریالی

محمد مالمیر مجموعه دار حوزه اس��کناس و س��که 
در گفت و گ��و ب��ا »فرصت ام��روز« گفت: اگ��ر فردی 
برای نخس��تین بار خواهان فعالی��ت در مجموعه داری 
حوزه اسکناس اس��ت باید در وهله اول ارزان ترین نوع 
اس��کناس مربوط به دولت جمهوری اسالمی یا دولت 

قبلی و قبل تر را به صورت تکی یا جفتی تهیه کند. 
اف��راد بای��د در مجموعه داری حوزه اس��کناس دقت 
عمل بس��یار باالیی داشته باشند زیرا در اسکناس ایراد 
و حالت های خاصی وجود دارد که از س��وی فرد شاید 
ایراد محسوب نشود اما از نظر کلکسیون داری ایرادهای 
اساسی به شمار می رود، برای مثال یک اسکناس برای 
نگهداری در کلکس��یون باید بدون تاخوردگی باشد به 
همین جهت اگر اسکناس تاخورده باشد از ارزش مالی 
آن کاسته می شود به طوری که یک اسکناس تانخورده 
در کلکس��یون نسبت به یک اسکناس تا خورده پنج تا 

شش برابر قیمت ارزش مالی دارد. 
بنابرای��ن در مجموع��ه داری حوزه اس��کناس باید از 
اسکناس های ارزان قیمت شروع شود که هم فرد نحوه 
جمع آوری و نگهداری اسکناس را یاد بگیرد و هم کاله 
س��رش نرود به طوری که وقتی فرد به مرور زمان وارد 
حرفه مجموعه داری در حوزه اس��کناس می شود دیگر 
توان شناسایی اس��کناس های جفتی 100 هزار تومان 

از 10 میلیون تومان را دارد. 
تاکن��ون مراکز خاصی برای تش��خیص س��که، تمبر 
و اس��کناس اص��ل از تقلب��ی دایر نش��ده اس��ت، زیرا 
مجموعه دارانی که در سه حوزه تمبر، اسکناس و سکه 
فعالی��ت دارند لزوما در هر س��ه حوزه ش��ناخت کافی 
ندارند به همین دلیل تشخیص و شناسایی سکه، تمبر 
و اس��کناس تقلبی از اصل بسیار مشکل و سخت است 
و ای��ن مهم ب��ه تخصص و تجربه کاف��ی در این زمینه 

نیاز دارد. 
معموال بازار ف��روش اس��کناس های قدیمی خیابان 
منوچهری و چهارراه استانبول است اما قبل از مراجعه 
به ای��ن خیابان ها برای خرید اس��کناس باید با تهیه و 
مطالعه کت��اب راهنمای اس��کناس با ان��واع امضاها و 
قیمت اس��کناس ها در دوره های زمانی مختلف آش��نا 
ش��وید به صورتی که اطالعاتی از ارزان ترین اسکناس 
که آخرین اس��کناس محسوب می شود به دست آورید، 
زیرا فروش��نده فقط ب��ه فکر فروش خود اس��ت و اگر 
اطالعی درخصوص انواع اس��کناس ها نداش��ته باشید 
ممکن اس��ت کاله س��رتان رود و فروش��نده اسکناس 
تقلبی را به جای اصل یا آخرین اس��کناس را با قیمت 

چند برابر به شما بفروشد. 
پ��س از جمع آوری اطالعات درخص��وص ارزان ترین 
اس��کناس به خیاب��ان منوچهری و چهارراه اس��تانبول 

مراجعه و اس��کناس 10 ریال��ی، 20 ریالی و 50 ریالی 
را که قیم��ت پایین ت��ری دارند خری��داری کنید زیرا 
اس��کناس های 100 ریالی، 500 ریالی و 1000 ریالی 
قیمت های باالتری دارند. یک اس��کناس 10 ریالی در 
بازار دارای هش��ت تا 10 مدل است که ارزان ترین آن 
آخرین س��ری می شود یعنی اس��کناس های مربوط به 

سال های 1324 تا 1327 گران تر هستند. 
درح��ال حاضر آخرین س��ری اس��کناس 10 ریالی 
جفت��ی 30 ه��زار توم��ان و آخرین س��ری اس��کناس 
20ریالی جفتی 10 هزار تومان در خیابان منوچهری و 

چهار راه استانبول قیمت دارد. 

تمبر ایران در گذر زمان
تمبر به عنوان ی��ک کاالی فرهنگی در ای��ران قدمت 
زیادی دارد و در واقع ایران از نخس��تین کشورهایی است 
که تمبر در آن چاپ شده است. هر چند این روزها و بنابر 
نظر کارشناسان این حوزه دیگر رواج گذشته را ندارد و تا 
حدود زیادی رونق خود را از دس��ت داده است. در همین 
زمینه جا دارد که مسئوالن کش��ور توجه بیشتری به این 
مقوله داشته باش��ند تا تمبر به عنوان یک مقوله فرهنگی 
دوباره جایگاهه خود را به دست بیاورد. در این گزارش به 

تاریخچه تمبر در ایران اشاره شده است. 
گزارش های موجود حاکی از این واقعیت اس��ت که در 
سال 127۹ با تاسیس دفتر پس��تی انگلستان در ریشهر 
بوشهر و استفاده از تمبر هندوستان در محموالت پستی، 

تمبر در ایران رواج یافت. 
در س��ال12۸2، هیاتی از ایران رهس��پار پاریس ش��د 
تا با مقامات پست فرانس��ه برای س��فارش تمبر مذاکره 
کند. فردی به نام ریستر، که از منظور هیات ایرانی باخبر 
شده بود، کلیشه هایی با نقش ش��یر و خورشید تهیه کرد 
و نمونه های چاپ ش��ده آن را به نمایندگان ایران نش��ان 
داد. چون وی قبال اجازه نگرفته ب��ود، هیات ایرانی آن را 

نپذیرفت و شخصی به نام بار عهده دار این کار شد. 
مقامات ایران��ی با نمون��ه تمبرهای بار با طرح ش��یر و 
خورش��ید موافقت کردند، اما اس��تفاده از تمبر به سبب 
بی سروسامانی تشکیالت پس��تی ایران تا مدتی به تعویق 
افتاد. در سال 12۸5، از روی همین کلیشه ها تمبرهایی 
چاپ ش��د و در اختیار پس��تخانه ها قرار گرف��ت. از این 
تمبرها، که به »س��ری باق��ری« معروف ب��ود، تا 12۹۶ 

استفاده شد. 
در سال 12۹3، توزیع تمبر از انحصار دفاتر پستی خارج 
ش��د و در 12۹4 ایران به عضویت اتحادیه جهانی پست 
درآمد. مدتی بعد با پش��تکار میرزا علی  خان امین الدوله، 
وزیر پستخانه، اداره ثبت و تمبر دولتی اعالم کرد: »از این 
پس تمام اسناد معامالت از قبیل نقدی و جنسی، ملکی و 
تجارتی و کلیه نوشته جات از عرایض و احکام تا قبوضات 
… موافق قانون مخصوص باید به ُمهر و تمبر و ثبت اداره 

مذکور برسد.« 

با توجه ب��ه اینکه انتش��ار تمبر در انحص��ار دولت بود، 
پیام ها و تصاویر روی تمبر، دیدگاه های رس��می حکومت 
را در عرصه ه��ای اجتماع��ی و فرهنگی و سیاس��ی بیان 
می کرد. در دوره قاجار، نقش ش��یر و خورش��ید یا تصویر 
ش��اه تنها تصویر تمبرها بود و فقط این دو، نماد ایران به 

شمار می آمدند. 
در دوره پهل��وی برخ��ی اقدامات عبارت ب��ود از چاپ 
تمبرهای فراوان با نقوش معماری باستانی ایرانی و تصاویر 
شاهان هخامنش��ی و ساس��انی، اعالم تغییر نام پِرشیا به 
ایران و انتش��ار دوره تمبر با تصاویر ورزش های باستانی، 
بزرگداش��ت مفاخر و مش��اهیر ایرانی همچون س��عدی، 

رودکی و ابن سینا. 
بارزترین ویژگ��ی تمبرهای دوره پهل��وی، اختصاص 
داشتن آنها به ش��اه و خانواده س��لطنتی بود. بزرگداشت 
ازدواج، تول��د فرزن��د و تاجگذاری، مضمون بس��یاری از 
تمبرهای این دوره و چهره شاه تصویر غالب تمبرهاست. 

 با پیروزی انقالب اسالمی در س��ال 1357، تصاویر و 
مضامین تمبرها کامال دگرگون ش��د. نخستین تمبرهای 
پس از انقالب که در فروردین 135۸ منتشر شد، تصاویری 
از قیام مردم داشت. وقایع 15 خرداد 1342، 17 شهریور 
1357 و 21 و 22 بهمن 1357، بر تمبرها ترسیم شد، که 
به نوعی مراحل گوناگون مبارزه مردم را تا پیروزی انقالب 

بیان می کرد. 

برخ��ی تمبرهای منتش��ر ش��ده در س��ال 135۹ به 
بزرگداش��ت ش��هید مطهری، علی ش��ریعتی و آیت اللهّ 
طالقانی، پیشگامان انقالب اس��المی، اختصاص داشت. 
برخی تمبرهای منتشر شده پس از انقالب به طور ویژه به 
کسانی اختصاص دارد که در حافظه تاریخی مردم به عنوان 
الگوی شهامت و مبارزه ثبت ش��ده اند، مانند انتشار تمبر 
یکصدمین سالگرد تولد محمدمصدق در2۹ اسفند 135۸/

ته نقش تمبرهای ایران �� که در دوره قاجار، تصویر شیر 
و خورشید و در دوره پهلوی، عبارت »دولت شاهنشاهی 
ایران« بود �� در اردیبهشت 13۶0 به عبارت »جمهوری 

اسالمی ایران« تغییر یافت. 
پس از انقالب به جای تمبرهای ویژه جشن های 2500 
س��اله ی��ا تاجگ��ذاری، تمبرهایی ب��ه مناس��بت اعیاد و 
مناس��بت های مذهبی چاپ ش��د. تمبرهای ویژه هفته 
وحدت نیز به منظور همبس��تگی میان مذاهب اسالمی 
بارها به چاپ رسید. حمایت از جنبش های اسالمی دیگر 
کشورها، همچون انتفاضه فلسطین و قیام مردم افغانستان 

در این میان جایگاه خاصی دارد. 
ب��ر تمبره��ای پ��س از انق��الب، موض��وع ش��هادت، 
به صورت گوناگون تصویر شده اس��ت؛ از جمله تمبرهای 
بزرگداشت پیشگامان انقالب اس��المی و شهدای جنگ 
تحمیلی و شهیدان نهضت های اس��المی سایر کشورها. 
جنگ تحمیل��ی و پیامدهای آن نیز موضوع بس��یاری از 
تمبرهاست. برخی از این تمبرها رویدادهای مهم جنگ 

را بازگو می کند. 

تاریخچه آموزش

چالش ها
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تهمینه سهرابی

جای خالی بورس مجموعه داری
حوزه مجموعه داری در ایران مرکز بورس معتبری برای 
مراجعه افراد برای خرید اش��یای کلکسیونی ندارد. برای 
مثال افراد عادی که به مکان های مش��خصی برای خرید 
مراجعه می کنند واقعا چگونه باید مطمئن باشند که مثال 
اسکناسی که می خرند، جعلی نیست؟ مگر اینکه خبره این 
کار باش��ند. اگر به این صورت باشد و مردم عادی قدرت 
تش��خیص نداشته باش��ند و راهنمایی هم در این زمینه 
نداشته باشند، هیچ گاه مجموعه داری فراگیر نمی شود و 
همیشه افراد خاصی در این حوزه حضور خواهند داشت. 
بنابراین باید گفت که یکی از مهم ترین چالش های حوزه 
مجموع��ه داری در ایران نبود ی��ک مرکز بورس معتبر و 
قابل اطمینان برای مردم جهت خرید است. این مرکز هم 
لزوما نباید دولتی باشد. مثال اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم عتیق��ه و غیره می تواند در این ح��وزه ورود کند و 
متولی امر باش��د. یعنی مرکزی ایجاد کنند و دولت هم 
می تواند همکاری الزم را با آنها داشته باشد. با ایجاد چنین 
مرکزی و اس��تفاده از دانش تجربی کارشناسان به راحتی 
می توان از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری کرد. مثال 
در مورد سماورهای عتیقه جنس تقلبی در این حوزه زیاد 
است. سماور را زیر خاک قرار داده و با آهکی که روی آن 
می ریزند و بعد از دو س��ه روز وقتی سماور را از زیر خاک 
بیرون می کش��ند، به نظر مربوط به 300سال قبل است 
و به عن��وان جنس عتیقه به مردم فروخته می ش��ود. این 
مس��ائل وجود دارد و معموال دودش به چشم افراد ناوارد 
می رود. به همین دلیل باید افرادی خبره در این زمینه 

در مرکزی معتبر تعیین کننده اجناس باشند. 

اگر خانواده ای بخواهد 
این کار را شروع 
کند، باید ساالنه 

همه تمبرهایی را که 
چاپ و نشر می شود، 

بخرد و جمع آوری 
کند. اصوال هر دو،سه 

سال تغییراتی به 
وجود می آید که به 

لحاظ اقتصادی نفعی 
هم دارد

مجموع��ه داری آن هم در ح��وزه تمبر، 
زیبایی ه��ای خ��اص خ��ود را دارد. اف��راد 
بسیاری هم در این حوزه فعال هستند. اما 
افرادی که به نوعی استخوان خردکرده این 
حوزه به شمار می آیند. پای صحبت هایشان 
که می نشینی قبل از هر چیز به اینکه تمبر 
یک پیام فرهنگی ارزشمند می تواند باشد، 
اشاره می کنند. اینکه تمبر جایگاهی برای 
انتقال پیام ملت ها می تواند باش��د. محمد 
نیلفروش یک��ی از ای��ن افراد اس��ت که از 
پیشکسوتان مجموعه داری تمبر به شمار 
می رود. گفت وگوی زیر ماحصل حضور ما 

در دفتر کارش است. 
  ش�ما به عنوان یکی از پیشکسوتان 
حوزه مجموع�ه داری تمب�ر نظر کلی 
خود را در مورد اهمیت تمبر بفرمایید؟ 
تمبر یکی از موارد محبوب کلکس��یونی 
است که در همه جای دنیا هم طرفدار دارد. 
از طرفی تمبر تنها یک برچس��ب س��اده و 
یک تکه کاغذ نیست بلکه به دلیل پیام های 
تصویری و خطی بر خود، می تواند به عنوان 
س��فیر فرهنگی یک کش��ور عمل کند. به 
همی��ن دلی��ل می ت��وان روی محصوالت 
صادراتی تمبر زد، چون افرادی در س��طح 
جهان هس��تند که این تمبرها را که حاوی 
پیام های فرهنگی و آثار تاریخی هس��تند، 
جم��ع آوری می کنند و خ��ود نوعی تبلیغ 
فرهنگی کش��ور با کمترین هزینه ممکن 

است. 
با این وجود در ای�ن حوزه کمبودهای 

زیادی وجود دارد؟ 
بله. مثال االن اگر کس��ی خ��ودش تمبر 
داش��ته باش��د و به مراکز پس��تی مراجعه 
کند و بخواه��د تمبر خ��ودش روی پاکت 
چسبانده شود و بسته اش سفارشی پست 
شود، متصدی این کار را نمی کند و می گوید 
باید از خود من تمب��ر بخرید و خودش هم 
ندارد و تنها می ماند تمبرهای ماش��ینی و 
دستگاهی. در حالی که اگر تمبر چاپ کنیم، 
هزینه ای به مراتب کمتر از هزینه تعمیر و 
نگهداری این دستگاه ها دارد. خارج از ایران 
در کوچک ترین پس��تخانه ها هم که کسی 
مراجعه کند، حتی ش��ده عکس خود فرد 
را روی تمبر قرار می دهن��د و محموله اش 
را ارس��ال می کنند تا افراد ترغیب به ادامه 
استفاده از تمبر شوند. در ایران به این صورت 
نیست، بنابراین مسئوالن باید به این حوزه 
توجه بسیار بیشتری داش��ته باشند و باید 

هزینه هایی شود. 
اگر کسی بخواهد نخس�تین گام های 
مجموعه داری در حوزه تمبر را بردارد، 

از کجا باید شروع کند؟ 
مردم ع��ادی باید از روی حس��اب جمع 
کنند. مثال اگر خان��واده ای بخواهد این کار 
را شروع کند، باید ساالنه همه تمبرهایی را 
که چاپ و نشر می شود، بخرد و جمع آوری 
کند. اصوال هر دو، س��ه س��ال تغییراتی به 
وجود می آید که به لح��اظ اقتصادی نفعی 
هم دارد. برای خرید تمبره��ا هم چند راه 
وجود دارد. مراکز پستی هرچند باید داشته 

باشند اما معموال فقط مراکز بزرگ دارند و 
مراکزی در مکان های خاصی از ش��هر که 
می توان از آنها تمبر خرید. سال به سال اگر 
جمع بکنند خوب اس��ت ولی اگر فاصله ای 
بیفتد فایده ای ن��دارد. چ��ون بین همین 
تمبرهایی که جمع می شود، معموال چند 
تمبر ارزش اقتص��ادی باالیی می یابد و این 
مس��ئله س��ود اقتصادی زیادی دارد. همه 
تمبرها را بخرند. هر چی��زی را بخرند. اگر 
سال کامل باشد ممکن است در آینده سود 
کالنی نصیبشان  ش��ود. هزینه خرید همه 
تمبرها و حتی تمبرهای پستی سرجمع در 
طول سال شاید تا 240هزار تومان برسد که 
مبلغ عمده ای نیست و بسیاری از خانواده ها 

توانایی خرید آن را دارند. 
تمبرها چه تصاویری را در برمی گیرد؟ 
تمبره��ا ب��ه لح��اظ تصاوی��ری ک��ه 
رویش��ان درج می ش��ود، چندین حوزه را 
در برمی گیرن��د. مثال تمبره��ای طبیعت، 
تمبرهای تماتیک، تمبرهای پرتره و غیره. 

تیراژ چاپ تمبر در ایران در حال حاضر 
چقدر است؟ 

تیراژ ه��ر تمبری ک��ه در کش��ور چاپ 
می ش��ود، حدودا 200هزار عدد اس��ت که 
یک بار در سال چاپ می شوند البته منهای 
تمبرهای پس��تی که تیراژ باالتری دارند. 
تی��راژ 200هزار برای کش��وری با 70-۸0 
میلیون نفر جمعیت یعنی ما کلکس��یونر 
تمبر یا به اصطالح تمبرباز بسیار کم داریم 
که خودبه خود به ارزش��مندی تمبر منجر 
می ش��ود. عالوه ب��ر جمعیت ای��ران باید 
جمعیت جه��ان و کش��ورهایی که ممکن 
اس��ت خواهان تمبرهای ایرانی باشند هم 

حساب شود. 
اقتصاد کلکسیون داری تمبر در دیگر 

کشورها به چه صورت است؟ 
کش��ورهایی هس��تند که از قبل فروش 
تمبر درآمدزای��ی و ارزآوری باالیی دارند. 
مانند کش��ور تانزانیا که به تمام دنیا تمبر 
می فروشد. ما هم می توانیم ارزآوری داشته 
باشیم اما باید راه های انجام این کار هموار 
ش��ود. مثال هزینه های ارس��ال به خارج از 
کشور باالس��ت که باید پایین آورده شود. 
مثال گاهی هزینه ارس��ال ی��ک کیلو تمبر 
می شود ۶0هزار تومان که به اندازه قیمت 
خود تمبر اس��ت و س��ود اقتص��ادی ندارد 
البته ارسال تمبر موانع قانونی ندارد و این 
کار قانونی اس��ت اما هزینه های ارسال آن 
باالس��ت. همچنین س��فارتخانه ها مراکز 
معتبر و مهمی برای اش��اعه فرهنگ تمبر 
ایران هس��تند و باید از این مراکز به عنوان 

محلی برای خرید تمبر استفاده کرد. 
چه تمبرهایی معموال ارزش اقتصادی 

باالیی به دست می آورند؟ 
تمبره��ای می��راث فرهنگ��ی معموال 
تمبره��ای پرطرف��دار و خوبی هس��تند، 
تمبرهای تماتیک، تمبره��ای حیوانات و 
تمبرهای گل ها، در درازمدت قیمت بسیار 
باالیی پیدا می کنند. ممکن است 20سال 
طول بکشد اما در واقع نوعی سرمایه گذاری 

محسوب می شود. 
همچنی��ن تمبرهای��ی ک��ه دارای ارور 

هس��تند که ارورها مربوط به اش��تباهات 
چاپی اس��ت که در چاپخانه ممکن اس��ت 
اتفاق بیفتد و س��هوا منتش��ر ش��ود. این 
تمبره��ا هم معم��وال ارزش باالی��ی دارند 
و بی��ن کلکس��یونرها از محبوبیت خاصی 
برخوردارند. چون در م��ورد تمبرهای ارور 
دیگر صحبت از 200هزار تیراژ نیست بلکه 
صحب��ت از یک صفحه ی��ا دو صفحه تمبر 
است. تمبرهای باطله هم خریدار دارند اما 
خریدار تمبرهای نو بیشتر است. مگر اینکه 

تمبر باطله ارزش خاصی داشته باشد. 
تیراژی که اشاره کردید، کم نیست؟ 

ب��رای وضعیت فعلی کش��ور ای��ن تیراژ 
خوب اس��ت اما باید تبلیغات زیاد باشد که 
هم ایرانی ه��ا راغب به خرید تمبر باش��ند 
و هم خری��داران خارج از کش��ور. زیرا این 
صادرات اس��ت که قیمت را تغییر می دهد. 
اگر بتوانیم عده ای کلکس��یونر خارجی را 
به تمبرهای ایرانی راغب کنیم خیلی خوب 
است چون تمبرهای ایرانی در خارج از ایران 
زیاد خریده می ش��ود البته ایرانی ها کمتر 

تمبرهای خارجی می خرند. 
یک�ی از مهم تری�ن مس�ائل در حوزه 
مجموعه داری، شیوه های نگهداری از 
اشیای کلکسیونی است. مثال دفاتر و 
کالسورهای نگهداری تمبرها ویژگی 

خاصی دارند؟ 
بعضی خارج از ایران و بعض��ی در ایران 
تولید می ش��ود. نوع کاغذ و نوع ساخت آن 
باید به نوعی باش��د که موجب چسبیدگی 
تمبر نش��ود و کاغذ آن باید خش��ک باشد 

و غیره. 
هنگام خرید تمبر به چه نکاتی باید 

توجه کرد؟ 
هن��گام خری��د تمبره��ا باید ب��ه عدم 
چس��بیدگی آنه��ا توج��ه ش��ود. مثال در 
مورد تمبرهای قدیمی. چ��ون آلبوم های 
امروزی وجود نداش��ته آنها را روی مقوایی 
می چس��باندند و ب��ه اصطالح ش��ارنیه دار 
می شدند.  هنگام خرید تمبر باید دقت کرد 

که این آثار را نداشته باشند. 
قیمت گ�ذاری تمبرها به چ�ه صورت 

انجام می شود؟ 
اصوال ع��ده ای خبره در طول س��ال بر 
مبنای تمبرهای��ی که به ف��روش رفته و 
اطالعاتی که دارند، تمبرها را قیمت گذاری 
می کنند. در واقع در ای��ران به این صورت 
اس��ت. اصوال چون ای��ن قیمت گذاری ها 
هیاتی صورت می گیرد، سوءاس��تفاده ای 
هم از این مقوله نمی شود. فروشنده حتی 
به مشتری ناآگاه هم از قیمت کاتالوگ ها 
باالتر نمی فروش��د. مگر تمبری باشد که 
قیمت بسیار باالیی داشته باشد. از طرفی 
این کار بیشتر تفننی اس��ت و کسانی که 
اقدام به خرید می کنند با این حوزه آشنایی 
دارند و ض��رری آنها را تهدی��د نمی کند. 
برای خرید تمب��ر هم می توان ب��ه مراکز 
پس��تی و مراکز فروش در نق��اط مختلف 

شهر مراجعه کرد. 
شما به دو مس�ئله س�رمایه گذاری و 
تفنن اشاره کردید؛ یعنی می توان گفت 
که مجموعه داری تمب�ر در واقع برای 
یک نسل تفنن است و برای نسل بعدی 

نوعی سرمایه با بار اقتصادی است؟ 
بله همین طور است. اگر خانواده ها برای 
نوزادانی ک��ه به دنیا می آین��د، تمبر جمع 
کنند در 1۸س��الگی برایش یک س��رمایه 

است. 
از گردش مال�ی حوزه تمب�ر در ایران 

آماری دارید؟ 
آمار مشخصی در این حوزه وجود ندارد. 
اما باز هم تاکید می کن��م در این مقوله اگر 
کسانی به صورت حرفه ای کار کنند، یعنی 
سال به سال خریداری کنند چون اگر حتی 
یک عدد تمبر جا بیفتد ممکن است همان 
تمبر قیمت آنچنانی پیدا کند. بنابراین باید 
به صورت کامل خریداری شود. با رعایت این 
شرایط ممکن اس��ت بتوانند به سود خوبی 

هم برسند. 
چرا حراجی های کلکسیونرها همیشه 
خصوص�ی اس�ت و ص�ورت عمومی 

ندارد؟ 
بدی عمومی شدن این مسائل بیشتر از 
خوبی هایش است زیرا در این صورت افراد 
ناآگاهی ممکن است به قیمت های باالیی 
مثال تمبری را خریداری کنند که در نهایت 
به ضرر آنها منجر شود زیرا آن قیمت ممکن 
است واقعی نبوده باشد. اما در حراجی های 
خصوصی اف��راد خبره حض��ور دارند و این 

مسائل کمرنگ است. 
خبره می داند چ��ه می خرد. مقوله تمبر 
مانند خریدوفروش مثال یک چراغ قدیمی 
که هر نوع خریداری ممکن اس��ت داشته 
باش��د، نیس��ت. در همه جهان و حتی آن 
حراجی هایی هم که ما می شناسیم، افراد 
خبره حضور دارند. قبل از برپایی حراجی، 
کاتالوگ ها به دست افراد می رسد، از آنها 
دعوت می ش��ود و افراد کامال حرفه ای یا 
خودشان یا نمایندگانشان در آنجا حضور 
دارن��د حتی اگر ف��ردی غیرحرف��ه ای به 
قیمت باالیی تمب��ری را بخرد که س��ود 
باالتری ببرد، مطمئنا کاله سرش می رود. 
افراد زحمت نکش��یده راهی به این حوزه 
ندارن��د و تنها ضرر نصیبش��ان می ش��ود. 
عالقه مندان باید کاتالوگ های س��ال های 
مختل��ف را دیده باش��ند، از ک��م و کیف 
تمبرهای چاپ شده باخبر باشند، قیمت ها 
را بدانند، ارزشمندها را بشناسند و در واقع 
باید زحمت این حوزه را کش��یده باشند. 
یک ش��به نمی توان در این حوزه به جایی 
رسید. در حقیقت به روز بودن اطالعات در 
این حوزه بسیار مهم است. قیمت ها برای 

یک سال اعتبار دارد. 
وظیفه س�ازمان های دولتی در قبال 

مجموعه داری چیست؟ 
متول��ی تمبر، اداره پس��ت اس��ت. این 
اداره می توان��د در ای��ن ح��وزه تبلیغاتی 
برای تمبرها داش��ته باش��د و از طرفی از 
دیدگاه ه��ای کارشناس��ان و افراد مجرب 
حوزه تمبر اس��تفاده کند. چون این افراد 
می دانند ک��ه مث��ال در کدام کش��ور چه 

تمبری خریدار دارد.
 این اطالعات به اداره تمبر کمک زیادی 
می کند. یک ع��دد تمبر به ه��ر مبلغی با 
عکس آثار باس��تانی، لباس ه��ای محلی، 
میراث فرهنگی، جوانان مدال آور ورزشکار 
که باشد خریدار دارد و می تواند صادر شود 
اما هیچ تمبری از جوانان قهرمان نداریم، 

در حالی که این کارها شدنی است. 

گفت وگوی »فرصت امروز« با محمد نیلفروش، مجموعه دار تمبر
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11 مدیریت سرمایه گذاری

ش��اید کم��ی عجیب به نظر برس��د اگر 
بگوییم که مصرف قهوه در ایران به زمانی 
بسیار دورتر از آنکه چای به محبوب ترین 
و پرمصرف تری��ن نوش��یدنی پ��س از آب 
تبدی��ل ش��ود باز می گ��ردد. امروز رش��د 
روز افزون مصرف قهوه در میان طیف های 
مختلف جامعه به خصوص جوانان، صنعت 
فرآوری و بس��ته بندی قه��وه را به یکی از 
س��ودآورترین صنایع تبدیلی کش��ور بدل 
کرده اس��ت. به طور کلی مصرف قهوه در 
ایران و کشور های اس��امی از زمان صدر 
اس��ام و پ��س از ممنوعیت ش��راب رواج 
یافت و تقریبا از قرن نهم میادی به عنوان 
یک نوش��یدنی پرطرفدار جای خود را باز 
کرد. ایرانی ها در گذش��ته قهوه را بیش��تر 
به صورت ی��ک دم نوش طبیعی که دارای 
خ��واص دارویی ه��م بوده می ش��ناختند. 
مص��رف ش��راب عربی، ش��راب اس��امی 
یا هم��ان قهوه روز ب��ه روز رو ب��ه فزونی 
می یافت ت��ا زمانی که کاشف الس��لطنه با 
همان داس��تان معروف خ��ود بذر چای را 
از هندوس��تان به ای��ران آورد و الهیجان 
به عنوان قطب چای ایران معرفی ش��د. در 
حال حاضر اما سرانه مصرف قهوه در ایران 
0/169 فنجان در روز است و از این حیث 

در رتبه 54 جهان قرار دارد. 
کش��ور های ایتالی��ا، آلم��ان، اتری��ش، 
اس��پانیا، پرتغ��ال و س��وییس بزرگ ترین 
کمپانی های قه��وه دنیا را در اختیار دارند 
و این در حالی اس��ت که کشور هایی نظیر 
برزی��ل، کلمبیا، اس��ترالیا، هند و اندونزی 
تولیدکنندگان  مهم تری��ن  و  بزرگ تری��ن 
قهوه دنیا محس��وب می ش��وند و بهترین 
و پرطرفدارتری��ن قهوه ه��ای دنیا را تولید 
می کنن��د و همین امر نش��ان می دهد که 
کش��ور های دیگر هم می توانند بدون آنکه 
تولید کننده عمده قهوه باش��ند در صنعت 
فرآوری و بسته بندی قهوه سرمایه گذاری 
کنن��د اگر چه در ح��ال حاضر تمام توجه 
تولید کنن��دگان و فع��االن صنع��ت قهوه 

کشور معطوف به بازار های داخلی است اما 
این امر دور از دس��ترس نیست که روزی 

بتوان با برند ایرانی قهوه را صادر کرد. 
آب و هوای ایران مناس��ب کش��ت قهوه 
نیس��ت البته در مناطق جنوبی کش��ور به 
دلیل وج��ود آب و هوای ح��اره ای امکان 
کش��ت قهوه وجود دارد اما به خاطر نبود 
بس��تر کشت مناس��ب و آب کافی باید به 
کلی قید ای��ن کار را زد. از طرفی اگر هم 
امکان کش��ت قهوه در کشور وجود داشته 
باش��د به گفته بسیاری از کارشناسان این 

کار توجیه اقتصادی مناسبی ندارد. 

فرآوری و تولید قهوه 
مهم ترین بحث در صنعت فرآوری قهوه 
ترکی��ب گونه ها و خلق طع��م مطلوب از 
طریق فرآیند بو دادن یا روستینگ است. 
به طور کلی س��ه عام��ل مهم در طعم و 
کیفیت قهوه موثر اس��ت؛ نخستین عامل 
مهم ن��ژاد، گونه و کیفیت پ��رورش قهوه 
اس��ت. عامل مهم دیگر فرآیند روستینگ 
ی��ا ب��و دادن قهوه اس��ت ک��ه مهم ترین 
مرحله از مراحل فرآوری قهوه به حس��اب 
می آید و باالخره سومین عامل رسیدن به 
ترکی��ب مطلوب مصرف کننده و مناس��ب 
با ذائقه اف��راد جامعه و بس��ته بندی زیبا، 

ش��یک و اس��تاندارد اس��ت. 
در جری��ان ش��ناخت طع��م 
و ذائق��ه، مهم تری��ن مس��ئله 
مش��خص کردن ب��ازار هدف 
است، چون در جوامع مختلف 
ب��ا توج��ه ب��ه فرهنگ ه��ای 
دارد  وج��ود  ک��ه  متفاوت��ی 
تمایل به مص��رف نوع و طعم 
 خاصی از قهوه رواج بیشتری 

دارد. 
 میزان سرمایه گذاری

و شروع فعالیت 
ب��رای ش��روع می توانی��د با 
چیزی ح��دود 250 ت��ا 300 
میلیون تومان س��رمایه کار را 
آغاز کنید ک��ه البته این مبلغ 

منه��ای هزینه های خرید زمین و س��اخت 
س��الن تولید یا اجاره آن اس��ت. کار با یک 
سالن 100 تا 120 متری آغاز می شود. برای 
تجهیز کارگاه به یک ماشین روست برای بو 
دادن صنعت��ی )ح��دود 70 تا 100 میلیون 

توم��ان(، ماش��ین بس��ته بندی مخصوص 
بسته بندی قهوه )حدود 80 تا 120میلیون 
تومان( و ماش��ین آسیاب )حدود 20 تا 30 
میلیون تومان( نیاز دارید. عاوه بر این هزینه 
مواد اولیه که همان دانه قهوه به صورت خام 
اس��ت را که در حال حاضر حدود ش��ش تا 
هش��ت هزار تو مان به ازای هر کیلوگرم در 
بازار قیمت دارد نیز باید به این مبلغ افزود. 

همچنین در فرآیند ب��و دادن موادی مانند 
مارگارین، ش��کر و اس��انس های مختلف با 
توجه به فرموالسیون مورد استفاده به قهوه 
خام افزوده می ش��ود که باید در هزینه های 
در گردش محاسبه شود. در ایران معموال از 
یک اتاق تست ساده برای سنجش کیفیت و 
مرغوبیت طعم قهوه استفاده می شود که در 
سطح بین المللی این کار در آزمایشگاه های 
مدرن کمپانی های بزرگ تولید کننده قهوه 
صورت می گیرد. بنابراین نیازی نیس��ت در 
حال حاضر هزینه ای را برای ساخت و تجهیز 
آزمایش��گاه کنترل کیفیت در نظر بگیرید، 
این امر می تواند در برنامه توس��عه ای بنگاه 
ش��ما جای بگیرد. برای اداره این کارگاه به 
پنج تا شش نیروی کار نیاز دارید که شامل 
یک کارش��ناس فرآوری یا روستینگ، یک 
کارش��ناس میکس و ترکیب، دو تکنیسین 
بس��ته بندی و یک تس��تر حرف��ه ای برای 
کنترل کیفی��ت محصول )چ��ون در ایران 
فرآیند تست محصول به صورت تجربی انجام 
می ش��ود( اس��ت که به طور متوسط ماهانه 
ح��دود 10 تا 12 میلی��ون هزینه حقوق و 
دس��تمزد برای شما در بر خواهد داشت. در 
کارگاهی با این سطح می توان ماهانه 4/5 تا 
پنج تن قهوه تولی��د کرد که کیلویی 30 تا 
60 ه��زار تومان در ب��ازار قیمت دارد که در 
نهایت سود 200 درصدی حاصل کار خواهد 
بود و در طول یک تا دو س��ال سرمایه شما 
باز می گردد. البته ش��ما ب��ا این حجم تولید 
می توانید تا 30 درص��د از نیاز فعلی بازار را 
در اختیار بگیرید و بزرگ ترین تولید کننده 

قهوه در کشور محسوب شوید. 

شرایط بازار و سود احتمالی 
فرموالس��یون انحصاری و قیمت باالی 
تجهی��زات پیش��رفته در هن��ر- صنع��ت 
فرآوری قهوه سبب شده تا سرمایه گذاری 
ای��ن محص��ول کم��ی  ب��رای ص��ادرات 
دس��ت نیافتنی و دور از انتظ��ار ب��ه نظر 
برس��د اما با ای��ن وجود ب��ازار داخلی هم 
قابلیت های مناس��بی برای سرمایه گذاری 
در اختیار صاحبان س��رمایه قرار می دهد. 
حمید س��رتیپ زاده، مدیر فروش شرکت 
هندپرس��و و یکی از فع��االن بازار قهوه در 

گفت وگ��و با »فرص��ت ام��روز« گفت: در 
حال حاضرس��االنه ح��دود 200 تن قهوه 
در کشور مصرف می شود که از این میزان 
حدود 25 درصد به صورت محصول نهایی 
و بسته بندی شده از12 کمپانی ایتالیایی، 
دو شرکت فرانس��وی، یک برند امریکایی 
و یک برند سوییس��ی وارد کشور می شود 
و مابق��ی 75 درص��د ک��ه چی��زی حدود 
150 تن اس��ت در داخل کش��ور و توسط 
شرکت های داخلی فرآوری و بسته بندی و 
به عنوان محصول نهایی وارد بازار می شود. 
وی در ادامه افزود: صنایع نان ش��یرینی و 
شکات، مصرف خانگی و مصارف دارویی 
از عمده ترین موارد مصرف قهوه در کشور 
به شمار می آید. س��رتیپ زاده در خصوص 
فض��ای فعلی ب��ازار نیز گفت: ب��ا توجه به 
اینکه طی دو س��ال گذشته اس��تقبال از 
مصرف قهوه افزایش چشمگیری داشته و 
ش��رایط خوبی بر بازار حاکم شده در حال 
حاضر فض��ا برای کار ش��رکت های جدید 

بسیار مناسب تر از گذشته است. 

 فرصت ها، تهدید ها
و توصیه فعاالن بازار 

ب��ازار رو به رش��د قه��وه در ای��ران خود 
مهم ترین فرص��ت س��رمایه گذاری در این 
صنعت نو پا در کش��ور به حس��اب می آید. 
س��رتیپ زاده ب��ا بیان این مطل��ب افزود: از 
س��وی دیگر تهدید هایی ه��م در بازار برای 
تازه وارد ه��ا وجود دارد ک��ه مهم ترین آنها 
ناهمگنی بازار و فرصت س��وزی هایی است 
که به دلیل فضای رقابت��ی در بازار برای از 
می��دان به در کردن رقب��ا صورت می گیرد. 
وی خاطر نشان کرد: تازه وارد ها با شناخت 
کافی و کارشناسی ش��ده وارد بازار ش��وند 
و حتما ب��ا دانش تئوری و عملی مناس��ب 
برای ورود به بازار اقدام کنند. وی در پایان 
گفت: در شرایط فعلی با نسلی مواجهیم که 
به صورت ناخودآگاه در مقایسه با نسل قبل 
از خود کش��ش بیشتری برای مصرف قهوه 
دارد بنابراین فرصت خوبی فراهم اس��ت تا 
فرهنگ سازی مناسبی در خصوص مصرف 
 این نوش��یدنی پر طرفدار در بین نسل جوان 

صورت پذیرد. 

سرمایه گذاری در صنعت بسته بندی قهوه

تلخ است اما حاصل شیرین دارد

دنیای اطراف ما پر از فرصت هایی اس��ت 
که از دس��ت می روند در حالی که با کمی 
توجه و دقت نظر در این فرصت ها می توان 
زمینه س��از ش��روع فعالیت های گسترده و 
عظیم ش��د. پ��رورش، تکثی��ر و نگهداری 
از ماهی��ان زینتی، پ��رورش زالو یا پرورش 
گیاهان زینتی، س��اخت وس��ایل دکوری، 
عروسک س��ازی، س��اخت کاردس��تی های 
از  برخ��ی  و. . .  صنایع دس��تی  چوب��ی، 
فعالیت هایی اس��ت ک��ه ش��ما می توانید 
به عنوان یک کس��ب و کار خانگی روی آن 
حس��اب ویژه ای باز کنید و با س��رمایه ای 
اندک و فضایی محدود منبعی برای کسب 
درآمد برای خانواده به وجود آورید. بنابراین 
بخش��ی از فضای آپارتمان یا حیاط خلوت 
س��اختمان می تواند به عنوان منبع خوبی 
برای کس��ب درآمد اضافی و اش��تغال در 
خدمت شما و خانواده تان باشد. در نتیجه 
شما با سرمایه ای اندک و روحیه همکاری 
در خان��واده می توانید کس��ب و کاری را در 
آپارتمان خود راه اندازی کنید. پرداختن به 
هر یک از این اش��تغال ها و کسب و کارهایی 
نظیر اینها که کم هم نیس��تند به سرمایه 

زی��ادی برای س��رمایه گذاری نی��از ندارد. 
همان ط��ور که فض��ای زیادی را از ش��ما 
نمی گی��رد بنابراین ش��ما می توانید از این 
نقطه ش��روع کنید و زمینه را برای توسعه 
و گسترش فعالیت خود به صورت حرفه ای 
فراهم کنی��د. کار را با مطالع��ه  یا حتی با 
گذراندن ی��ک دوره آموزش��ی کوتاه مدت 
آغاز کنید سپس با یک جمع بندی درست 
یکی از حوزه هایی را که در آن عاقه مندی 
و توانایی بیشتری دارید انتخاب و کار را از 

همین نقطه شروع کنید. 
مهم ترین مزیت مشاغل خانگی در دنیای 
امروز استفاده مفید و مناسب از زمان های 
پرتی اس��ت ک��ه در آن هی��چ کار مفیدی 
صورت نمی گیرد. ع��اوه بر این به تقویت 
روحیه همکاری منجر خواهد شد و فرهنگ 
کار گروه��ی را در جامعه رواج خواهد داد. 
از س��وی دیگر مش��ارکت افراد خانواده در 
کس��ب و کار های خانگی هزینه های تولید 
را تا حد زیادی کاه��ش می دهد. بنابراین 
اگر ایده هایی از این دس��ت در ذهن دارید 
فرصت را از دست ندهید و از همین امروز 

کار را آغاز کنید. 

نسل امروز به صورت 
ناخودآگاه در مقایسه 
با نسل قبل کشش 

بیشتری برای مصرف 
قهوه دارد بنابراین 

فرصتی فراهم است 
تا فرهنگ سازی 

مناسب در خصوص 
مصرف این نوشیدنی 
پر طرفدار در بین نسل 

جوان صورت پذیرد

نقطه شروع خبر

از الکتریکی تا کشت گلخانه ای

کالف اول: 
ب��ه کارهای  از کودکی 
برقی و الکترونیکی عاقه 
وافر داش��تم. یادم می آید 
مختلف��ی  وس��ایل  ک��ه 
و  می ک��ردم  درس��ت  را 
الکترونیک��ی  کیت ه��ای 
زیادی را س��اختم اما نتوانس��تم از هیچ کدامشان کسب 
درآمد کنم. البته ناگفته نماند که در این راه چند بار برق 

مرا گرفت و حسابی حالم را جا آورد! 
اکن��ون که به آن روزها فکر می کن��م، هم می خندم و 
هم می ترسم؛ می خندم به خاطر سادگی بیش از اندازه ام 
و می ترس��م به دلیل کارهای خطرناکی که با برق انجام 
م��ی دادم. این را هم بگویم که چندین بار به دلیل همین 
بی احتیاطی ها از پدر مهربان کتک مفصلی خوردم ولی باز 

از رو نمی رفتم. 
س��رتان را درد نی��اورم؛ ام��روز وقت��ی ب��ه مغازه های 
الکتریک��ی نگاه می کنم، یاد آن عش��ق و عاقه در ذهنم 
تداعی می ش��ود. این یک ش��غل خوب و پردرآمد اس��ت 
البته به ش��رطی که هم دانش کافی آن را داش��ته باشید 
و هم بدانید که در کجای منطقه یا ش��هر فروش��گاه تان 
را تاس��یس کنید. بیش��تر فعاالن این حوزه معتقدند که 
با س��رمایه کمتر از 70میلیون توم��ان نمی توان این کار 
را ش��روع کرد اما اگر کارتان خوب باش��د و مهارت شما 
دهان به دهان بچرخد، آن وقت می توانید برای هر واحد 
آپارتمان ت��ا 800هزارتومان نیز دس��تمزد بگیرید. پس 
 تا برق ش��ما را نگرفته، ش��ما پیش دس��تی کنید و او را 

بگیرید! 

کالف دوم: 
ح��ال  ب��ه  ت��ا  حتم��ا 
درب��اره کش��ت گلخانه ای 
تولی����دات  ش��نیده اید. 
به عن��وان  گل��خان��ه ای 
یک��ی از بخش ه��ای مهم 
کش��اورزی و ب��ه منظ��ور 
بهره گیری از حداقل منابع 
تولی��د و حصول درآم��د مکفی ب��رای تولیدکنندگان 
مطرح اس��ت. همچنین محققان، طرح های پژوهش��ی 
خ��ود را می توانن��د در محیط گلخانه به س��بب امکان 
کنترل ش��رایط محیطی به خوبی اجرا کنند. بس��ته به 
اقلیم و شرایط خاک هر منطقه می توان شرایط کشت 
گلخانه ای را در کشور فراهم آورد. در گزارشی که ایسنا 
منتش��ر کرده، آمده است: »تجربه کشاورزی گلخانه ای 
در کش��ور نش��ان داده که ش��رایط آب و خ��اک ایران 
مستعد کاشت محصوالتی همچون خیار، گوجه فرنگی، 
فلفل، توت فرنگی و صیفی جات اس��ت. همچنین با این 
روش، کیفیت محصوالت تولی��دی و بهره وری بهتر از 

آب هم افزایش می یابد.«
 مدیر گروه باغبانی دانش��کده کش��اورزی دانش��گاه 
تبریز در این زمینه از ایجاد فرصت های شغلی مناسب 
برای کارآموختگان کشاورزی گفته و تاکید کرده ایجاد 
فرصت های شغلی مناسب برای جوانان و کارآموختگان 
کش��اورزی و اس��تفاده از اوقات فراغت کش��اورزان در 
فصل های پاییز و زمس��تان را باید از مهم ترین مزایای 
کش��ت های گلخان��ه ای قلمداد کنیم.  ب��ه این ترتیب، 
س��رمایه گذارانی ک��ه عاقه مند به کش��اورزی و تولید 
محصول هس��تند، بهتر است با کش��ت گلخانه ای کار 
خود را شروع کنند. زمین های زیادی در اطراف تهران 
و شهرستان ها وجود دارد که منتظر سرمایه شماست.

 فقط به روزی فک��ر کنید که نام تجاری محصوالت 
خود را در بس��ته بندی هایی که در بازار میوه به فروش 

می رسد، می بینید! 
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عباس نعیم امینی 

سرمایه گذاری 45 میلیارد دالری 
کشورهای عربی در زیرساخت ها

میزان سرمایه گذاری کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 
در بخش زیرساخت ها طی س��ال جاری میادی از مرز 45 

میلیارد دالر گذشت. 
به گزارش ایسنا، روزنامه البیان امارات در گزارشی اعام 
کرد که کش��ورهای عربی حوزه خلیج فارس در سال جاری 
میادی به منظور گسترش و توسعه زیرساخت های بنیادی 
خود قراردادهایی با شرکت های معروف جهان به ارزش 45 
میلیارد دالر منعقد کردند. کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس در سال 2012 میادی در بخش زیرساخت ها 
بیش از 22میلیارد و 600 میلیون دالر سرمایه گذاری کرده 
بودند. براساس این گزارش، بیش از 97 میلیارد دالر قرارداد 
توس��عه و تکمیل راه آهن و خط ریلی بین کشورهای عضو 
شورای همکاری خلیج فارس در سال جاری است که پروژه 
خط ریلی بین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با طولی 
بالغ بر 2117 کیلومتر در سال 2018 راه اندازی خواهد شد. 

 اختصاص 40 میلیارد ریال اعتبار
به طرح  های آبرسانی روستایی یزد

معاون طرح و توسعه شرکت آب و فاضاب روستایی استان 
یزد از اختصاص بیش از 40 میلیارد ریال اعتبار خشکسالی به 

این شرکت خبر داد. 
به گزارش ایسنا، محمد فاتحی گفت: در مجموع مبلغ 41 
میلی��ارد و 100 میلیون ریال از محل اعتبارات خشکس��الی 
در سال  جاری به این ش��رکت اختصاص یافته است که مبلغ 
20 میلیارد و 550 میلیون ری��ال آن از محل ماده 10 تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت و مبلغ 20 میلیارد و 550 میلیون 
ریال آن از محل ماده 12 قانون تشکیل مدیریت بحران تامین 
شده است. وی افزود: هم  اکنون تعداد 97 طرح آب   رسانی در 
روستاهای استان در حال اجراست که از این تعداد 32 طرح در 
قالب بازسازی تاسیسات، هشت طرح در قالب بهسازی منابع، 
13 طرح حفر و تجهیز چاه، 13 طرح مجتمع  های آبرس��انی 
و مابقی س��ایر طرح  های آبرس��انی را در برمی  گیرد. فاتحی 
همچنین در پایان اشاره کرد: میانگین پیشرفت فیزیکی این 
طرح  ها که در سال های 90 تا 91 ش��روع شده  اند در مجموع 

بیش از 96 درصد است. 

فرصت هایی که از دست می روند



راه هایی برای ردیابی استراتژی های 
بازاریابی رقبا

در بازاریابی اصطالح��ی وجود دارد که بیان می کند 
کار یک بازاریاب هیچ وقت تمام نمی ش��ود؛ ش��اید این 
جمل��ه در نگاه اول اندکی اغراق آمی��ز به نظر بیاید اما 
این مس��ئله به خصوص در رابطه با بررس��ی اقدامات و 

نوآوری های رقبا، کامال درست است.  
یک��ی از فعالیت های بس��یار مه��م در بازاریابی، زیر 
ذره بین قرار دادن اس��تراتژی های بازاریابی رقبا شامل 
شیوه بس��ته بندی، تبلیغات، بهره گیری از سیاست های 
تش��ویقی و فعالی��ت  در وب س��ایت ها و رس��انه های 

اجتماعی است.  
برخ��الف برنده��ای بزرگ، کس��ب و کارهای کوچک 
معموال منابع کافی برای ردیابی فعالیت های رقبایشان 
در اختیار نداشته و برمبنای این تصور که چنین کاری 
مس��تلزم صرف هزینه های گزاف است، از آن صرف نظر 

می کنند.  
ای��ن درحالی اس��ت که ش��ما می توانید ب��ا تنظیم 
فرآینده��ای قاعده مند، به راحت��ی فعالیت های رقبای 
خ��ود را پیگیری ک��رده و آنها را به ص��ورت هدفمند 
مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهید.  همین حاال 
می توانید دس��ت به کار شوید؛ در ادامه توصیه هایی در 

این خصوص مطرح شده اند. 

در گوگل آلرت )Google Alert( ثبت نام کنید
به روز رسانی اطالعات در رابطه با فعالیت های آنالین 
رقبا، با اس��تفاده از سرویس گوگل آلرت کامال رایگان و 
در عین حال آس��ان اس��ت.  با وجود مدت زمان نسبتا 
طوالنی ای که از پیدایش این سرویس می گذرد، شاید 
هنوز هم آنطور که باید در بین کاربران فارسی زبان جا 

نیفتاده باشد.  
این در حالی اس��ت که شما به راحتی می توانید تنها 
با مش��خص کردن موضوع و حوزه م��ورد توجهتان در 
گوگل آل��رت، از ه��ر اتفاق جدید و مطال��ب تازه ای که 
در رابطه با آن موضوع خاص نوش��ته می شود، خبردار 
ش��وید.  تنها اس��م رقبای خود را وارد کرده و مشخص 
کنی��د دوس��ت دارید از چه چی��زی در رابط��ه با آنها 
باخبر ش��وید: اخب��ار، وبالگ ها، ویدئوه��ا ، بحث ها و 
تب��ادل نظرها.  به این ترتیب ش��ما ب��ا دریافت ایمیل 
 ازهرگون��ه اتف��اق ت��ازه در حوزه م��ورد نظ��ر، باخبر 

خواهید شد. 

 با رقبای خود در رسانه های اجتماعی
ارتباط برقرار کنید

 ش��ما می توانید با اس��تفاده از فیس ب��وک، توییتر و 
دیگر رس��انه های اجتماعی، در جریان فعالیت های رقبا 
قرار گرفته و اطالعاتتان را در رابطه با آنها به روز رسانی 

کنید.  
برای اطمینان از حصول بهترین نتیجه، الزم اس��ت 
هم به دنبال نام برندها و هم به دنبال نام افراد کلیدی 
ش��ناخته ش��ده به عنوان رقیب باشید.  به عنوان مثال 
اگر ش��ما مدیر یک رستوران هستید، بهتر است عالوه 
بر جس��ت وجو در رابطه ب��ا نام رس��توران هایی که به 
عنوان رقیب ش��ما شناخته می ش��وند، اسم سرآشپزها 
و رس��توران دارهای رقیب را هم جست وجو کنید تا از 
این طریق بتوانید در جریان کلیه فعالیت های آنها قرار 

بگیرید. 

برای دریافت خبرنامه ها و پیشنهادهای تشویقی 
رقبای خود ثبت نام کنید

 ش��ما می توانید با ثبت نام ب��رای دریافت ایمیل ها و 
ش��رکت در برنامه های کمپین های بازاریابی مس��تقیم 
رقب��ای خ��ود ک��ه درمجموع معم��وال تح��ت عنوان 
برنامه های مدیریت ارتباط با مشتری شناخته می شود، 
به یک مش��تری دائمی برای رقبای خود تبدیل شده و 
از این طریق به سرعت در جریان تازه ترین پیشنهادها 

و اقدامات بازاریابی آنها قرار بگیرید. 

 وب سایت های رقبای خود را
مرتب بررسی کنید

وب س��ایت های  بررس��ی  ب��ا  می توانی��د  ش��ما   
 رقبایت��ان، اطالع��ات بس��یاری را در رابطه ب��ا آنها به 
دس��ت آورید.  این کار می تواند به شما کمک کند در 
جری��ان تازه ترین اقدامات آنها در ح��وزه بازاریابی قرار 
گرفت��ه و عالوه بر آن از برنامه های آتی رقبای خود نیز 

آگاهی پیدا کنید. 
هدف اصلی از اتخاذ کلیه این اقدامات آن اس��ت که 
اطمینان حاصل کنید اجزایی که ش��ما در برنامه های 
بازاریابی تان ب��ه کار می گیرید، برتری هایی نس��بت به 

رقبایتان دارد.  
حتی ش��ما با پیگی��ری فعالیت های رقب��ا می توانید 
در ص��ورت بروز احتمالی مش��کلی در اس��تراتژی های 
بازاریاب��ی اتخاذ ش��ده توس��ط رقب��ا، احتم��ال وقوع 
بررس��ی  را  خودت��ان  ش��رکت  در  مش��ابه  م��وردی 
 کرده و ب��ه این ترتی��ب از برخی مش��کالت احتمالی 

جلوگیری کنید.  
بررس��ی فعالیت های رقبا با دی��دی بازتر، این امکان 
را در اختیار ش��ما قرار می دهد که از تمامی پیام هایی 
که مش��تریان بازارتان را هدف ق��رار داده آگاهی پیدا 
کنی��د؛ تنه��ا از ای��ن طریق اس��ت که ش��ما می توان 
 اطمین��ان یابی��د هن��وز در ب��ازار رقابت حرف��ی برای 

گفتن دارید. 
www.entrepreneur.com :منبع
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کسب وکار هم راه و رسمی دارد، 
حتی بقالی های مدرن امروزی یا 
همان سوپرمارکت ها هم که در هر 
کوی و محله ای وجود دارند برای 
ماندن در بازار باید به نوعی متمایز 
عمل کنند تا اهالی محل مشتری 
او شوند، چه رسد به فروشگاه های 
زنجیره ای که حتما باید به شیوه ای 
خالقانه، متفاوت و البته مردم پسند 
عمل کنند تا عالوه بر ماندن بتوانند 
کارشان را توسعه دهند، البته این 
ماندن ش��ان به توس��عه و افزایش 

شعب شان منوط است. 

کوتاه کردن فاصله تولید و 
مصرف با فروشگاه زنجیره ای

از زمان پاگرفتن فروشگاه های 
زنجیره ای در ایران یعنی دهه 40 
هجری شمس��ی، فروشگاه های 
زنجی��ره ای بس��یاری راه اندازی 
ش��ده اس��ت که برخی ه��ا دوام 
نیاوردن��د و تعداد کم��ی هم در 
طول این زمان با تحمل تغییراتی 
توانس��تند به نوعی بمانند، البته 
اگر بت��وان بودن و حیات ش��ان 
را مان��دن دانس��ت. صرف نظر از 
حاص��ل کار، ه��دف تمامی این 
فروش��گاه ها کوتاه کردن فاصله 
تولید و مص��رف از طری��ق ارائه 
ان��واع خدمات و کااله��ا در یک 
جا و در نتیج��ه صرفه جویی در 
زمان و البته با قیمت مناس��ب و 
در نتیجه صرفه جویی در هزینه 
بوده اس��ت و باید یادآوری کرد 
اکثر این فروش��گاه ها پش��توانه 
دولتی داشته اند. اما تالش بخش 
خصوص��ی هم در س��ال 1388 
به ب��ار نشس��ت و اولین ش��عبه 
از فروش��گاه های زنجی��ره ای 
در  نی��ان  یرا ا کاالی  حام��ی 
جنت آب��اد راه اندازی ش��د. این 
فروش��گاه که هم اکن��ون دارای 
11 ش��عبه در تهران و برخی از 
شهرستان هاس��ت همانند سایر 
فروش��گاه های زنجیره ای قصد 
دارد هزینه های توزیع را کاهش 
دهد و دست واسطه ها و دالالن 
را تا ح��د ممکن کم کن��د و کاال 
و خدمات را ب��ا کیفیت و قیمت 
مناس��ب در اختیار  مش��تریان 
بگذارد. حامی نیز همانند س��ایر 
فروشگاه های بزرگ زنجیره ای، 
دارای بخش های مختلف از قبیل 

س��وپر پروتئین، س��وپر گوشت 
و م��رغ، ش��یرینی و خش��کبار، 
س��وپرمیوه، پوش��اک، آرایشی 
و بهداش��تی، ل��وازم خانگ��ی، 
صوتی تصوی��ری ، ورزش��ی و...  
اس��ت. حس��ن فروش��گاه های 
زنجی��ره ای معم��وال یکپارچه و 
یکجا بودن خدم��ات و کاالهای 
ارائ��ه شده ش��ان اس��ت ک��ه 
فروشگاه های حامی از این نکته 
مستثنا نیستند، به عالوه ترکیب 
رنگ مناس��ب و پرانرژی قرمز و 
زرد ب��ر س��ردر این فروش��گاه- 
برگرفته از لوگوی آن- افراد را به 
سمت خود می کشاند تا هنگامی 
که خسته از کار روزانه به خانه بر 
می گردند ب��رای خرید مایحتاج 
خود به این فروش��گاه ها س��ری 
بزنند. مردم معم��وال در صورت 
دسترسی به این نوع فروشگاه ها 
ترجی��ح می دهند اق��الم مورد 
نیازشان را از آنها بخرند، چراکه 
تمامی اقالم��ی را که قصد دارند 
بخرند در آنج��ا می بینند و بعضا 
با دیدن بعض��ی از اقالم تصمیم 
به خریدش��ان می گیرند. به نظر 
می رسد مسئوالن این فروشگاه 
ع��زم خ��ود را ج��زم کرده اند تا 
در دنی��ای رنگارنگ و پرش��تاب 
رقابت فروش��گاه های زنجیره ای 
و در دوران محبوبیت روزافزون 
س��وپرمارکت ها، ن��ام خ��ود را 
مطرح کنن��د. از ظاهر آراس��ته 
و ملبس ب��ه کاور قرمز کارکنان 
که با روی گش��اده پاس��خگوی 
مشتریان هس��تند که بگذریم، 
نظم، چیدمان اقالم ارائه شده و 
دکوراس��یون این فروشگاه های 
زنجیره ای به گونه ای اس��ت که 
فرد تش��ویق به خرید می ش��ود 
و با این کار ه��م در زمان خرید 
صرفه جوی��ی می کن��د و ه��م با 

اطمین��ان از کیفی��ت محصول 
و نیز نظارت دول��ت بر قیمت ها 
با خیالی آس��وده از فروشگاهی 
خرید می کند که امکان تعویض 

تا 48 ساعت بعد را دارد. 

باز هم تخفیف و جایزه
فروشگاه های حامی هم مانند 
فروش��گاه های زنجی��ره ای دیگر 
ش��یوه های مختلفی برای جذب 
مشتریان خود دارند؛ شیوه هایی 
که البته چندان با سایر رقبا متفاوت 
نیست. این فروشگاه عالوه بر قیمت 
یکسان اجناس و کاالهای مختلف 
در شعبه های مختلف، به رسم این 
روزها به مناس��بت های مختلف 
برای خریداران خود جوایزی نظیر 
خودروی پراید در نظر گرفته است 
که البته در میان جوایز خوش آب 
و رنگ ش��رکت های دیگر اصال به 
چشم نمی آید و در جذب مشتری 
کارگ��ر نیس��ت. همچنی��ن این 
فروشگاه در روزهای خاص به ویژه 
در سوپرمارکت خود تخفیف هایی 
به مشتریان می دهد؛ قرعه کشی 
آنی و بن هدیه ب��رای خریداران تا 
سقف مشخص – که چندان رقم 
باالیی ه��م نیس��ت- از دیگر ابزار 
جذب مشتری در این فروشگاه های 

زنجیره ای است. 
انتخاب موقعیت جغرافیایی محل 
فروشگاه های زنجیره ای از نکات حائز 
اهمیت برای آنها در جذب مشتریان 
و در واقع به نوعی طبقه اجتماعی 
آنان است و از طرف دیگر عمدتا از 
چالش ها و معضالتی است که این 
نوع فروشگاه ها با آن درگیرند. ممکن 
است با تحقیق و بررسی دقیق، مکان 
مناسب انتخاب شود، اما مساحت 
زمین یا ساختمان، هزینه خرید و 
سایر مسائل پیرامونی مشکالتی بر 
سر راه ایجاد ش��عب ایجاد می کند 

که حل آن چندان ساده هم نیست. 
به نظ��ر می رس��د فروش��گاه های 
زنجیره ای حامی، مش��تریان خود 
را از میان طبقه متوسط رو به باال و 
عمدتا تحصیلک��رده انتخاب کرده 
است. این را مناطقی می گویند که 
ش��عب دایر حامی را در خود جای 
داده اند. ام��ا از پارکین��گ رایگان 
فروشگاه های زنجیره ای حامی که 
بگذریم یکی از اقدام��ات بازاریابی 
این فروشگاه زنجیره ای، ارائه حامی 
کارت و در نظ��ر گرفت��ن مزایای 
خاص از قبیل اطالع رسانی از زمان 
فروش های ویژه و قرعه کش��ی ها 
توسط ایمیل به مشتریان، اطالعات 
رویداده��ای خ��اص، جش��ن ها و 
مراس��م  های وی��ژه حام��ی، تهیه 
لیس��ت خرید در وب سایت حامی 
و دریاف��ت آن در فروش��گاه ها و 
شرکت در قرعه کشی های ماهیانه 
اس��ت. همچنین آخرین وضعیت 
فرصت های ش��غلی در حامی نیز 
دائما به اطالع دارندگان حامی کارت 
می رسد که می تواند برای مشتریان 

جویای کار جالب باشد. 

تمرکز بر ارزیابی رضایت 
مشتریان 

به نظ��ر می رس��د در هیاهوی 
رقابت، فروش��گاه حامی-آنچنان 
که خ��ود می گوید- قص��د دارد  
با س��رلوحه ق��رار دادن رویکرد 
برد- برد  هم س��ود مشتری را در 
نظر داشته باشد، هم سود خود را 
اما اینکه چقدر تاکنون موفق عمل 
کرده موضوعی اس��ت که با گذر 
زمان مش��خص می شود. مدیران 
فروش��گاه ادعا می کنند که با در 
نظر داش��تن کیفیت محصوالت 
خود و ارائه آنها با قیمت مناسب، 
سعی می کنند بر مشتری مداری 
متمرکز ش��وند، اما این مس��ئله 

فقط به موارد مرس��ومی از  قبیل 
تلفن ویژه گوی��ا و واحد خدمات 
مش��تریان واق��ع در هر ش��عبه، 
مصاحب��ه رو در رو و پر کردن فرم 
نظرسنجی و... محدود شده و اقدام 
خالقانه ای را از این فروشگاه شاهد 
نبوده ایم. با این ح��ال همین که 
فروشگاه سعی دارد میزان رضایت 
مشتریان خود را اندازه گیری کند 
تا با تجزیه و تحلیل نتایج حاصله، 
عملکرد خ��ود و می��زان رضایت 
مشتریانش را بهبود بخشد، قابل 

توجه است. 
گرچ��ه برنام��ه چند س��ال 
آینده ای��ن فروش��گاه، افزایش 
شعب حامی در س��طح تهران و 
شهرستان ها اس��ت، اما در حال 
حاضر تع��داد کم ش��عب آن در 
پایتخت یک��ی از نق��اط ضعف 
عمده این فروش��گاه محس��وب 
می ش��ود، چرا ک��ه ک��م دیده 
شدن آن در س��طح شهر تهران 
سبب کمتر ش��ناخته شدن آن 
در میان مردم - نس��بت به سایر 
فروش��گاه های زنجیره ای رقیب 
که عمدتا به نوعی پشتوانه دولتی 
دارند – شده اس��ت و این کمتر 
دیده ش��دن در ح��دی بوده که 
تبلیغ کردن ه��م در این زمینه 
چندان موثر واقع نش��ده است. 
به نظر می رسد رویکرد تبلیغات 
محدود این فروشگاه تا حدودی 
با نظریه »مردم بهترین رس��انه 
هس��تند« همخوان��ی دارد و 
مدی��ران این فروش��گاه بیش از 
همه بر تبلیغ��ات دهان به دهان 
تمرک��ز کرده اند. ب��ا وجود تمام 
ضعف هایی ک��ه در عملکرد این 
فروشگاه مشاهده می شود، تداوم 
فعالیت بخش خصوصی در این 
عرصه نش��ان از ت��الش و همت 
س��رمایه گذاران و کارکنان این 
فروش��گاه دارد. باید گفت صرفا 
س��رمایه مادی، رعایت تمامی 
فوت و فن ه��ای کار و مدیریت 
صحیح به تنهای��ی موفقیت این 
قبی��ل فروش��گاه ها را تضمین 
نمی کن��د، بلکه مهم ت��ر از همه 
ایجاد تصویر مناسبی از خدمات 
فروشگاه در ذهن مشتریان است. 
در واقع رمز موفقیت و ماندگاری، 
س��رمایه معنوی کار اس��ت که 
حاصل کیفیت خدمات و ایجاد 
اعتماد دوطرفه میان مشتری و 

فروشگاه ها است. 

آنچه مشتریان می خواهند 
در اختیارشان قرار دهید

ب��ه ج��رات می ت��وان گفت ک��ه اکثر کس��ب و کارها 
هی��چ گاه به طور دقیق در مورد مش��تریان و طرفداران 
خ��ود تحقیق نکرده اند تا دریابند که نگرش فکری آنها 
چگون��ه اس��ت. در عوض تنها به ح��دس و گمان خود 

اعتماد می کنند. 
 البت��ه م��ن قصد ندارم تا به ش��ما بگوی��م که صرفا 
به خاطر نتایج ان��دک تحقیقاتی بالفاصله از ارزش ها و 
اصول کلی و فعلی خود فاصله بگیرید؛ بلکه می خواهم 
این مطل��ب را بیان کنم که می توانی��د از یک تحقیق 
ساده نکات بس��یاری را بیاموزید و سپس مختارید که 
نتای��ج تحقیق خ��ود را نادیده بگیرید ی��ا آن را مبنای 

عمل خویش قرار دهید. 
 م��ن با توجه ب��ه نتیجه یک��ی از تحقیقات در مورد 
خوانندگان خود حقایق جالبی را کش��ف کردم که قبال 

از آنها بی خبر بودم. 
به عنوان مثال، زمانی که از خوانندگان خود پرسیدم 
که اغلب چه زمانی دوس��ت دارند نکات و ایده هایی را 
از طریق ایمیل از م��ن دریافت کنند، با تعجب فراوان 
متوجه ش��دم ک��ه اکثریت آنها دوس��ت دارن��د زمانی 
این ایمیل ه��ا را دریافت کنند که م��ن نکته و مطلب 
ارزشمند و حائز اهمیتی برای به اشتراک گذاری داشته 

باش��م تا اینکه ه��ر هفته یکبار ی��ا دو هفته یکبار این 
ایمیل ها را دریافت کنند. 

 من همچنین به این نکته پی بردم که اگر مشتریان 
احس��اس کنند که آموزش آنها ب��ه صورت اختصاصی 
انج��ام می پذی��رد، حاضرن��د مبالغ بیش��تری را برای 
خدمات ارائه شده توس��ط من بپردازند. در نتیجه این 
تحقیق��ات و با تغییر نگرش��ی که در پی��ش گرفتم، با 
موفقیت تمام، جزوه هایی با مبلغ 1000 دالر برای هر 
ف��رد ارائه کردم و تعداد ش��رکت کنندگان در کالس را 
ت��ا 30 نفر تقلی��ل دادم. نیازی به ح��دس و گمان در 
مورد این ن��وع تصمیمات وجود ن��دارد و قطعا نتیجه 

خواهد گرفت. 
اکثر کسب و کارها چندین پروژه در ذهن خود دارند. 
چرا به مش��تریان خود اجازه نمی دهی��د تا در انتخاب 
یکی از پروژه ها به ش��ما کمک کنند؟ اگر از مشتریان 
در فرآیند تصمیم گیری اس��تفاده کنید، باعث می شود 
تا محصوالت و خدمات خ��ود را در آینده طبق عالیق 
و س��الیق آنها ارائه دهید ک��ه در نهایت باعث موفقیت 

شما خواهد شد. 
در شماره بعدی بخوانید: 
بر کسب و کار خود مسلط باشید

چتر های نامرئی که شما را از قطرات 
باران دور نگه می دارند

ی��ک چت��ر منحصر به فرد ب��ا اس��تفاده از تکنولوژی 
دمیدن س��ریع هوا توس��ط چند جت، شما را زیر باران 

خشک نگه می دارد. 
Air Umbrella  ی��ک چت��ر ب��ا طراحی بس��یار 
منحص��ر به فرد اس��ت که نیاز به پارچه ه��ای نایلونی، 
 سیم های پالس��تیکی یا فلزی برای خشک نگه داشتن 

شما ندارد. 
 در عوض Air Umbrella هوش��مندانه جت هایی 
را ق��رار داده که با دمیدن س��ریع ه��وا قطرات باران را 
از ش��ما دور کرده و یک پوش��ش گنبدی نامرئی را به 

وجود می آورند. 
ب��رای  ای��ده آل  راه حل��ی   Air Umbbrella
طراحی ه��ای آزار دهنده چتر به حس��اب می آید که به 
طور مداوم به علت وزش باد های س��نگین شکس��ته یا 

پاره می شوند. 
Air Umbrella ظاهری ش��بیه یک میکروفون با 
دس��ته بلند و س��ر گرد دارد. روی سر آن از جت هایی 
پوش��یده ش��ده که از جریان های هوا برای دور کردن 
قطرات باران و ایجاد یک مانع بدون رطوبت اس��تفاده 
می کنند. این مانع نامرئی در طول باران شما را خشک 
نگه داشته و مردم را به این فکر وا می دارد که چرا شما 

خیس نمی شوید! 

کافه بازاریابی بازاریابی مجانی

ایستگاه بازاریابی

فرشته طاهری نیا

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی
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نگاهی به نحوه فعالیت یک فروشگاه زنجیره ای خصوصی

مهسا عربیآمدن کار شاقی نیست، ماندن مهم است 
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13 مدیریت تبلیغات

براس��اس برخی آمارها یک 
بزرگسال س��االنه در برابر 52 
قرار  تلویزیون��ی  آگه��ی  هزار 
می گیرد. این ب��ه غیر  از انواع 
دیگری از تبلیغ شامل چاپی، 
محیط��ی، چریکی و. . . اس��ت 
که هر روز اف��راد با آن مواجه 
می شوند، اما واقعا کدام یک از 
آنها توج��ه ما را به خود جلب 

می کنند؟ 
چش��م مان  ک��ه  روز  ه��ر 
را ب��از می کنی��م ب��ر تع��داد 
و  تبلیغات��ی  آگهی ه��ای 
پیام های تکراری ش��ان افزوده 
می ش��ود و ما کالفه و دلزده، 
فرار  ب��رای  راه ه��ای جدیدی 
از مواجهه با آنها جس��ت وجو 
می کنیم. گوی��ی این آگهی ها 
ما را تعقیب می کنند و منتظر 
هستند در فرصتی مناسب به 
ما حمله ور ش��وند تا پیام های 
ریز و درش��ت خود را به خورد 

ما دهند. 
این مشکل اکنون گریبانگیر 
کمپین ه��ای  از  بس��یاری 
ماس��ت.  تبلیغاتی در کش��ور 
امروز بیش از هر زمان دیگری 
تبلیغات در کشور  اثربخش��ی 
م��ا کاهش یافته اس��ت. مردم 
تبلیغ زده ش��ده اند و تبلیغاتی 
که امروز ش��اهد آن هس��تیم، 
بس��یار به ه��م ش��بیه و فاقد 

جذابیت و خالقیت هستند. 

آگهیهایماللآور
حتما برای ش��ما هم اتفاق 
افت��اده اس��ت ک��ه در حی��ن 
مشاهده سریال یا برنامه مورد 
باکس  ناگه��ان یک  عالقه تان 
آگهی در مقابل چش��مان تان 
باز می ش��ود و انواع و اقس��ام 
و مالل آور  تک��راری  تیزرهای 
ردیف می ش��ود. در این لحظه 
بدون ش��ک عکس العمل شما 
ای��ن خواهد ب��ود ک��ه کانال 

تلویزیون را عوض کنید. 
البته نباید از حق گذش��ت 
و  تبلیغ��ات  صنع��ت  ک��ه 
ایران  در  آن  دس��ت اندرکاران 
نسبت به گذش��ته حرفه ای تر 
ش��ده و ب��ا روش ه��ای نوین 
تدوین ی��ک کمپین تبلیغاتی 
آش��نا هس��تند، اما اگ��ر همه 
ای��ن مهارت ه��ا در کنار یک 
پیام فاقد جذابیت قرار بگیرد، 
بی ثمر خواهد بود. در کشور ما 
تبلیغاتی  اگرچه کمپین ه��ای 
از نظر کمی روندی افزایش��ی 
داشته اند، اما با توجه به اینکه 
فاقد محتوای جذاب و متفاوت 
بوده و بعضا اجرای نادرس��تی 
هم دارند، هیچ تضمینی برای 

اثربخشی آنها نیست. 
نوآوری های  نیز  البته گاهی 
جال��ب و در عین حال عجیبی 
را در برخی پیام های بازرگانی 
گاه��ی  مث��ال  می بینی��م. 
قوطی ه��ای رب گوج��ه یا تن 
ماهی را مشاهده می کنیم که 
محبوب دل مصرف کنندگانش 
می ش��ود. گاهی هم یک بانک 
تعدادی اسب را در خیابان های 
شهر خرامان و یورتمه زنان به 
تصویر می کشد تا مثال لوگویی 
را که در گذشته داشته معرفی 
کند. ی��ک برند ش��وینده هم 
پیدا می ش��ود که سریال های 
از  پخش ش��ده  خارج��ی 
را سوژه سناریوهای  تلویزیون 

خود می کند. 
ت��الش  از  هم��ه  اینه��ا 
آژانس ه��ای تبلیغات��ی ب��رای 
خلق پیام ه��ای خالق حکایت 
دارد، اما آیا می ت��وان هر نوع 
ن��وآوری را خالقانه دانس��ت؟ 
یا به عب��ارت دیگر آیا هر ایده 
جدیدی که توج��ه را به خود 
جل��ب کن��د، می توان��د ذهن 
مخاطب را هم به خود مشغول 

و او را به خرید ترغیب کند. 

چراخالقیت
س��والی ک��ه اینج��ا مطرح 
می ش��ود این اس��ت ک��ه آیا 
آگهی ها باید حتم��ا به عنصر 
خالقه مجهز باش��ند؟ آیا واقعا 
صرف هزین��ه زیاد برای تولید 
آگه��ی خالقان��ه ای ک��ه فقط 
چن��د ثانیه از زم��ان مخاطب 
را اش��غال می کند، ارزشش را 

دارد؟ 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت که با 
وجود آنچه در اذهان جا افتاده 
اس��ت، خل��ق ایده ب��رای یک 
کمپین تبلیغاتی، کاری بسیار 
پیچی��ده و در عین حال کامال 
تخصصی است. در این فرآیند 
باید پس از بررسی مخاطب و 
بازار، پیامی متناسب به صورت 

جذاب طراحی ش��ده و انتشار 
یاب��د. ب��رای ای��ن کار دو راه 
وج��ود دارد؛ می ت��وان پیام را 
به گونه ای مس��تقیم و فارغ از 
هر نوع پیچیدگ��ی و ظرافتی 
ارائ��ه ک��رد. در ای��ن صورت 
ضری��ب درک پیام از س��وی 
مخاطب بیشتر خواهد بود، اما 
این ن��وع پیام دارای نقیصه ای 
اس��ت که در پیام های خالقانه 
وج��ود ن��دارد و آن هم عنصر 

هیجان است. 
در واقع در آگهی هایی که به 
طور غیرمس��تقیم پیام خود را 
ارائه می کنند، مخاطب فرصت 
کشف و لذت بردن از مواجهه 
ب��ا پی��ام را دارد. در این روش 
نقش روانش��ناختی پیام مورد 
توجه ق��رار می گی��رد و برای 
ذه��ن مخاطب ای��ن موقعیت 

را ایج��اد می کند که در مقابل 
آگهی توقف کرده و به ایده ای 
که پش��ت آن وجود دارد، فکر 
کن��د. این توقف کوچک باعث 
می ش��ود مخاطب جذب پیام 
ش��ده و آن را ب��ه پیام ه��ای 
مس��تقیم در س��ایر آگهی ه��ا 

ترجیح دهد. 
از این رو برخی کارشناسان 
ی��ک  انتق��ال  در  معتقدن��د 

پیام و ج��ذب مخاطب، نحوه 
ارتباط با او حت��ی می تواند از 
خود پیام مهم تر باش��د. نحوه 
ارتباط فرس��تنده ی��ک پیام، 
ش��خصیتی را از او در ذه��ن 
گیرن��ده ایج��اد می کن��د که 
فرس��تنده می تواند با اس��تناد 
و اش��اره ب��ه آن در آین��ده به 
س��ادگی مخاط��ب را باردیگر 
با خود همراه س��ازد. تبلیغات 
تجربه  می تواند  خالقیت محور 
و درک جدیدی را به محصول 

یا برند بیفزاید. 
چنی��ن درک��ی را نمی توان 
تنها از طریق ارس��ال یک پیام 

مستقیم ایجاد کرد. 
ی��ک پیام مس��تقیم یا پیام 
فاقد خالقی��ت، در واقع دارای 
اطالعاتی اس��ت که از س��ایر 
مولفه ه��ای موج��ود در ی��ک 
پیام بس��یار با اهمیت تر تلقی 
امروز مخاطبان  اما  می ش��ود، 
بس��یار هوش��مند ش��ده اند و 
آگهی های  ای��ده  به س��ادگی 
مس��تقیم را نمی پذیرن��د. آنها 
ب��رای توجه به ی��ک محصول 
ی��ا برن��د، در پ��ی ایده ه��ای 
جذاب ت��ری  و  هیجان انگی��ز 
پیام ه��ای  خل��ق  هس��تند. 
آگهی  ی��ک  در  غیرمس��تقیم 
مس��تلزم  تبلیغاتی  کمپین  یا 
ه��وش و خالقیتی اس��ت که 
قادر باش��د متفاوت با سایرین 
به ی��ک موضوع ن��گاه کرده و 

ایده ای جدید خلق کند. 

ماکجاهستیم
نگاهی اجمال��ی به آگهی ها 
تبلیغات��ی در  و کمپین ه��ای 
ایران نشان می دهد تنها تعداد 
مع��دودی از ای��ن آگهی ها از 
عنص��ر خالقیت به��ره برده و 
بیش��تر بر عناص��ری از جمله 
تکرار تکیه دارند. بی توجهی به 
تولید آگهی ه��ا و کمپین های 
خالقیت مح��ور در کش��ور ما 
علل مختلفی دارد. یکی از آنها 

ترس از عدم انتقال کامل پیام 
یا کج فهم��ی برخی مخاطبان 
اس��ت. این موض��وع از همان 
نقیصه ای سرچش��مه می گیرد 
ک��ه پیش تر مورد اش��اره قرار 
گرفت. در حال��ی که می توان 
آگهی های��ی تولی��د ک��رد که 
چنین نقیصه ای نداش��ته و در 
عین ح��ال پیام مورد نظر را نیز 
به گونه ای متف��اوت و خالقانه 

انتقال دهند. 
ب��رای  ش��رکت ها  برخ��ی 
اینک��ه پیام ش��ان را در قالب 
ای��ده ای بدی��ع درآورند، اقدام 
ای��ده  از  کپی ب��رداری  ب��ه 
مشابه  کمپین های  در  موجود 
خارج��ی می کنند، ام��ا نباید 
فراموش کرد که نسخه اصلی 
یک ای��ده که ب��رای فرهنگی 
خ��اص طراح��ی ش��ده برای 
مخاطبی دیگر ک��ه دغدغه ها 
و فرهنگی متفاوت دارد، فاقد 
جذابیت ب��وده و ذهن او را به 
خود مش��غول نخواه��د کرد. 
ای��ن مث��ل آن اس��ت که یک 
پزش��ک بخواه��د ب��رای همه 
مریض هایی که دل درد دارند، 
یک داروی خاص تجویز کند، 
 بدون آنکه منش��ا درد را پیدا 

کرده باشد. 
ک��ه  روش های��ی  از  یک��ی 
امروز بس��یاری از کمپین های 
تبلیغاتی در ایران به آن تکیه 
دارند، روش دادن جایزه است. 
این ویروس��ی اس��ت که حاال 
همه گی��ر ش��ده و برنده��ای 
کوچک و ب��زرگ بازار از بانک 
و موسس��ه اعتب��اری گرفته تا 
کااله��ای مصرف��ی از جمل��ه 
برن��ج آوازه و سان اس��تار را به 
خ��ود آلوده کرده اس��ت. حاال 
دیگر هر ش��ب شاهد برگزاری 
قرعه کش��ی های جور و واجور 
با برندگانی هس��تیم که برای 
گرفت��ن جایزه خود باید حتما 
جل��وی دوربین حاضر ش��وند 
و از هیج��ان و احس��اس خود 
بگوین��د، ام��ا ای��ن روش هم 
پیامده��ای ناگ��واری از جمله 
ضربه زدن به تصویر برند دارد 
کارشناس��ان  از  بس��یاری  که 
بازاریاب��ی و تبلیغات در مورد 

آن متفق القول هستند. 
تبلیغ��ات  ام��روز  دنی��ای 
بسیار ش��لوغ و پرهیاهو است. 
در چنی��ن هیاهوی��ی صدای 
یک محص��ول ی��ا خدمت به 
سختی ش��نیده می شود. برای 
برون رف��ت از چنین وضعیتی 
گری��زی از تولی��د پیام ه��ای 
خالقان��ه و بدی��ع نداری��م تا 
ه��م توجه ها را به س��وی پیام 
خ��ود جلب کنی��م و هم خود 
 را در ذهن مخاط��ب ماندگار 

سازیم.

بررسیعللکمتوجهیبهایدهپردازیدرکمپینهایتبلیغاتیوطنی

بحران خالقیت
افزایشتعدادآگهیهایآموزشیدرتلویزیون
تبلیغاتیباتاریخمصرفپایین

وقتی در تبلیغات قرار بر دادن اطالعات به مش��تری 
اس��ت، باید داده ه��ا به گونه ای طراحی ش��ود که برای 
مخاط��ب تازگی الزم را داش��ته باش��د، یعنی س��طح 
آنها از اطالعات قبلی که مش��تریان دارند باالتر باش��د 
و آگهی ها به گونه ای س��اخته ش��ود که برای مشتریان 

کسالت آور نباشد. 
به تازگی گرایش سازندگان آگهی ها به سمت ساخت 
چنین تیزرهایی زیاد ش��ده است؛ آگهی هایی طوالنی 
که درآن اطالعاتی درباره ش��یوه مصرف محصوالت به 
مخاطبان داده می شود. برای مثال ماه گذشته شرکت 
ماکارون��ی مک در آگهی های خود توس��ط سرآش��پز 
مع��روف ایتالیایی این ش��رکت، ش��یوه پخت غذاهای 
مختلف را با پاستا به مشتری آموزش می داد. چندین 
آگهی به همین ش��یوه توسط این شرکت ساخته شده 
بود که در هر کدام از آنها اطالعاتی تازه به مش��تریان 
داده می ش��د. سرآشپز عالوه بر پیشنهاد غذا، مخاطب 
را ب��رای دریاف��ت اطالعات تکمیلی ط��رز تهیه آن به 
سایت این شرکت راهنمایی می کرد. این شرکت با این 
آگهی خود دو هدف را دنبال می کرد؛ یک- به مشتری 
ط��رز اس��تفاده از محص��ول را به ش��یوه های مختلف 
آم��وزش م��ی داد، دو- مش��تری را با اس��تفاده از این 
آگهی ها به سمت بازدید از سایت خود دعوت می کرد. 
به نظر می رس��د ش��رکت در این آگهی گروه هدف را 
مادران در نظر گرفته است و سعی کرده در این آگهی 
نیاز این گروه را پاس��خ دهد. یکی از دغدغه های اصلی 
مادران ایجاد تنوع در وعده های غذایی اعضای خانواده 
است که این شرکت در این مورد به آنها کمک زیادی 

می کند. 

آموزشطرزدمکردنچایدریکآگهی
ش��رکت چای ش��هرزاد نیز به تازگی اقدام به پخش 
آگهی تازه ای کرده است. این شرکت فعال مانند رقبای 
خ��ود در بازار اقدام به جایزه دادن به مش��تری نکرده 
اس��ت. به نظر می رس��د شهرزاد س��عی دارد براساس 
س��ایر ش��یوه های بازاریابی و تبلیغات، مشتریان را به 
سمت محصول خود جذب کند. این شرکت در آگهی 
جدی��د خود طرز دم کردن چای را به مخاطب آموزش 
می ده��د. در این آگهی قرار اس��ت اطالعات تازه ای به 
مخاطب داده ش��ود ولی این اتفاق نمی افتد. یک مرد 
میانس��ال با ظاهری آراس��ته مانند استادی در کالس 
درس به آموزش دم کردن چای به مخاطب می پردازد. 
ای��ن بازیگر آگهی برای ش��روع می گوی��د: دو چیز در 
چای حائز اهمیت اس��ت؛ اول، مرغوبیت چای و دوم، 
ش��یوه دم کردن چ��ای که به آن بی توجهی می ش��ود. 
در ادام��ه اطالعات��ی درباره دم ک��ردن چای می دهد، 
ب��رای مث��ال می گوید: چ��ای گیاهی پاکیزه اس��ت و 
نیاز به شس��تن قبل از مص��رف ندارد، اتفاقی که ندرتا 
در می��ان خانواده های ایرانی اتف��اق می افتد و معموال 
مصرف کنن��دگان ایرانی قبل از مص��رف این محصول 
اق��دام به ای��ن کار نمی کنند یا در صحن��ه ای دیگر از 
آگه��ی گفته می ش��ود: برای دم ک��ردن، چای را روی 
حرارت غیرمس��تقیم قرار دهید، این موضوع نیز کامال 
برای مصرف کننده ایرانی حل شده است. در نتیجه به 
نظر می رس��د این آگهی اطالعات تازه ای را به مشتری 
نمی دهد و همین عامل باعث می شود مشتری چندان 

مشتاق به تماشای آن نباشد. 

مراقبدفعاتپخشآگهیهایاطالعاتیباشید
معموال ش��رکت ها برای تهیه این س��بک از آگهی ها 
زمان و هزینه ای طوالنی را صرف می کنند، با این حال 
تاری��خ مصرف این آگهی ها بس��یار پایین اس��ت و در 
تعداد دفعات پخش آنها باید دقت زیادی ش��ود چون 
هرچقدر هم اطالعات مفید و تازه باش��د برای چند بار 
دیدن جذابیت ندارد و اگ��ر تعداد دفعات نمایش آنها 
بیشتر شود مخاطبان دیگر حوصله خود را برای تماشا 
از دس��ت خواهند داد. برای مثال فروش��گاه اینترنتی 
5040 چن��د وقتی اس��ت که در م��ورد محصول چای 
سبز خود یک آگهی را تهیه کرده و از تلویزیون پخش 
می کند. دفعه اولی که این آگهی پخش شد مورد توجه 
مخاط��ب قرار گرف��ت  ولی دفعات پخ��ش این آگهی 
بلندمدت آنقدر زیاد ش��ده که دیگ��ر جذابیت خود را 
از دست داده است. در برخی موارد هم شرکت ها برای 
حف��ظ جذابی��ت کار خود زمان ای��ن آگهی ها را برای 
دفع��ات بعدی پخش کوتاه می کنن��د. این کار آنها به 
آگهی ها ضربه می زند و مخاطبان را دچار س��ردرگمی 
می کن��د چون با کوتاه کردن زم��ان آگهی ها اطالعات 
آنها از دس��ت م��ی رود و این کار ش��رکت ها جز  هدر 
رفتن بودج��ه تبلیغات��ی پیامد دیگری ب��رای آنها به 
همراه نخواهد داشت. به هرحال شرکت هایی که برای 
ساخت این س��بک آگهی های آموزشی اقدام می کنند 
باید نکاتی را در ساخت آنها لحاظ کنند که از آزردگی 

مخاطبان جلوگیری شود. 

جایزهعملزیباییبرایاستفادهازپارکآبی
برندگانجوایزتبلیغاتی
چهکسانیهستند؟

انتخاب جوایز تبلیغاتی برای شرکت ها و کسب وکارها 
به چالش��ی بزرگ تبدیل شده است. دیگر بازار داخلی 
ش��بیه به جلس��ه مزایده بزرگی می ماند که در آن هر 
کس��ب وکاری جای��زه ای بزرگ ت��ر را پیش��نهاد دهد، 
مش��تریان را به سمت خود می کشاند. کیفیت خدمات 
و محص��والت، دیگ��ر مفهومی در ای��ن کارزار ندارند و 
شرکت ها مشتریان را به چشم اسکناس های متحرکی 
می بینن��د که ب��ا دادن جوایز تبلیغاتی به س��مت آنها 
حرکت می کنند. هر جایزه ای که کسب وکارها انتخاب 
کنند، دو روز بعد رقبای آنها جایزه ای بزرگ تر را برای 

مشتریان رو می کنند. 
پس انتخاب جایزه تبلیغاتی بهتر، به مهم ترین دلیل 
شرکت ها برای ماندگاری دراین بازار تبدیل شده است. 
ش��رکت ها تنها موردی ک��ه در انتخ��اب جایزه لحاظ 
نمی کنند، مشتریان اند. در واقع هیچ شرکتی جایزه ای 
متناسب با مش��تری خود انتخاب نمی کند؛ اتفاقی که 
اگر دراین بازار رخ دهد بخش اعظم مشکالت تبلیغات 

و بازاریابی حل خواهد شد. 

آگهیمتفاوتدراعالمجایزهتبلیغاتی
چندی پیش با تصویر یک آگهی تبلیغاتی نصب شده 
روی یک بیلبورد مواجه شدم. آگهی در مورد جایزه ای 
بود که قرار است کسب وکاری به مشتریان خود بدهد. 
جای��زه دقیقا متناس��ب ب��ا مخاطبان آن کس��ب وکار 

انتخاب شده بود. 
این کس��ب وکار )پارک آبی( که در یکی از شهرهای 
بزرگ کش��ورمان واقع است، برای مخاطبان زن و مرد 
خود جوای��زی جداگانه در نظر گرفته اس��ت. در واقع 
پارک آبی آنقدر دقیق ای��ن جوایز را انتخاب کرده که 
حتی در آن جنسیت مخاطبان را نیز لحاظ کرده است. 
این کس��ب وکار برای مخاطبان خانم خود سکه، عمل 
زیبایی و سالن زیبایی جایزه می دهد و برای مخاطبان 
م��رد خود س��که، دوچرخه و موت��ور را به عنوان جایزه 
درنظر گرفته است. در آگهی کنار اعالم جوایز با فونتی 
درش��ت نوشته شده است »هر روز قرعه کشی میلیونی 
با قیمت استثنایی...« نکته جالب اینکه در آگهی، عمل 
زیبایی و س��الن زیبایی با فونت��ی متفاوت و قرمز رنگ 

نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند. 
صرف نظ��ر از مضرات تروی��ج جراحی های زیبایی به 
بهان��ه افزایش تعداد مش��تریان، در جامع��ه ای که هر 
روز گرایش زنان آن به س��مت عمل زیبایی بیش��تر و 
بیش��تر می شود، این جایزه یک ایده جالب است. حتی 
اگ��ر این پارک آبی خدمات مناس��بی نیز به مش��تری 
ارائ��ه ندهد، باز مش��تریان برای رفتن به آن وسوس��ه 
می ش��وند، اما جوایز درنظرگرفته ش��ده ب��رای مردان 
ان��گار برای پ��ارک آبی چندان جذابیت نداش��ته که با 
 فونت��ی هم رن��گ مابقی نوش��ته های آگه��ی طراحی 

شده است. 

ح��ال این س��وال پیش می آی��د، پارک آب��ی که در 
جوایز خود تفکیک قائل ش��ده و س��عی کرده متناسب 
ب��ا مش��تری آن را انتخاب کند چرا عدال��ت را در این 
زمین��ه رعایت نک��رده و جوایز هر دو گ��روه را با رنگ 
قرمز برجس��ته نکرده اس��ت. البته این کس��ب وکار از 
جنبه دیگر نیز رعایت عدالت را در نظر نگرفته اس��ت. 
برای مثال اگر مش��تری س��ن باالی��ی )مثال یک خانم 
80 س��اله( از بد روزگار برنده جایزه عمل زیبایی شد، 
پ��ارک آبی چه جای��زه ای به او خواه��د داد. در نتیجه 
به همی��ن راحتی یک مش��تری را دل آزرده می کند و 
ش��اید این مش��تری بعد از این دلخوری دیگر به پارک 
آبی نیای��د. این موضوع را می ت��وان در مورد یک مرد 
مس��ن نی��ز در نظر گرف��ت، اگر او دوچرخ��ه  یا موتور 
 برنده ش��ود چه برخ��وردی با صاحبان ای��ن مجموعه 

خواهد کرد. 
پس بهتر اس��ت این کس��ب وکار عالوه بر جنسیت، 
برای انتخاب جوایز خود سن افراد را نیز در نظر بگیرد 
تا مشتریان بدون هیچ چشم داشتی به کیفیت خدمات 
این پارک آبی، فقط و فقط به خاطر جوایز آن به سمت 

او کشیده شوند! 

درپیخالصیازبحرانباشید
اینکه چرا ش��رکت ها در پی یافت��ن راهی تازه برای 
خالصی از این معضل پیش آمده در بازار نیستند، جای 

تامل دارد. 
اکثر کارشناس��ان می گویند  جوایز برای زمانی کوتاه 
ج��واب می ده��د و به مرور عمر کس��ب وکار و خدمات 
و محصوالت را کم می کنند. مطمئنا اگر ش��رکت ها با 
شیوه ای  تازه به تبلیغات کسب وکار خود در بازار اقدام 
کنند به راحتی می توانند مش��تریان خاص ش��ان را به 

سمت خود جذب کنند. 
مشتریان امروز در پی کیفیت خدمات و محصوالتند 
و دیگر این ش��یوه ها  روی آنها تاثیرگذار نیس��ت، چون 
تمام ش��رکت هایی که جایزه می دهند هنوز مشتری را 
از اینکه جوایز عادالنه میان آنها توزیع می ش��ود، قانع 
نکرده اند و در ذهن مشتری این ابهام وجود دارد که آیا 
واقعا جایزه ای درکار اس��ت، اگر این گونه است، با توجه 
به تع��داد باالی جوایزی که در بازار توزیع می ش��وند، 
حداق��ل بای��د یک��ی از آنها نصیب دوس��ت ی��ا فامیل 
 نزدیک ما بش��وند، پس برندگان این جوایز چه کسانی 

هستند؟ 

کافه تبلیغات رسانه

تنها تعداد معدودی 
از آگهی ها از عنصر 

خالقیت بهره 
برده و بیشتر بر 
عناصری از جمله 
تکرار تکیه دارند. 
بی توجهی به تولید 

آگهی ها و کمپین های 
خالقیت محور در 

کشور ما علل مختلفی 
دارد. یکی از آنها 

ترس از عدم انتقال 
کامل پیام یا کج فهمی 
برخی مخاطبان است

حسنبنانج
کارشناسارشدتبلیغات

نرگسفرجی

حسینمحمدیان

تبلیغات خالق

آگهی:اتومبیلsmart-شعار:بااتومبیلsmartخوششانسباشید!
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بسیاری از مواقع الزم است 
یک مدیر در شرایط تعارض به 
تصمیم گی��ری بپردازد. منظور 
از ای��ن وضعی��ت، پدیده هایی 
اس��ت که در آنها دست کم دو 
نف��ر در مقام طرفی��ن حضور 
داش��ته و ه��ر ی��ک از آنها در 
پی دس��تیابی به اهداف مورد 
نظ��ر خود هس��تند. در چنین 
بازی ه��ا  نظری��ه  ش��رایطی، 
اب��زاری  به عن��وان  می توان��د 
کارگشا در تصمیم گیری  مورد 

استفاده قرار گیرد. 
ی��ک  بازی ه��ا  نظری��ه 
نظری��ه ریاضی اس��ت که در 
مورد  رقابت��ی  موقعیت ه��ای 
اس��تفاده قرار می گیرد. زمانی 
که ه��ر یک از رقب��ا به دنبال 
دس��تیابی به هدف مورد نظر 
خود هس��تند، با اس��تفاده از 
می توان  بازی ها  نظریه  مفهوم 
نقطه تع��ادل مس��ئله را پیدا 
کرد. با وجود آنکه مدت زمانی 
مفهوم  پیدای��ش  از  طوالن��ی  
نظریه بازی ها گذش��ته و این 
مفهوم به س��رعت توانسته در 
حوزه ه��ای مختلف اجتماعی، 
اقتص��ادی، سیاس��ی، نظامی، 
صنعتی و غی��ره راه پیدا کند، 
مدیران همچنان  از  بس��یاری 
با تاکی��د بر ناکارآم��دی این 
مفه��وم در کاربردهای عملی، 
ب��از  س��ر  آن  از  اس��تفاده  از 
می زنن��د. بنیان گذار ش��رکت 
واتسون  توماس جی  آی بی ام، 
در این خصوص گفته اس��ت: 
بازی  یک  »کس��ب و کار، خود 
اس��ت و در صورتی که بدانید 
چط��ور در آن ب��ازی کنی��د، 
می تواند ب��ه یکی از مهم ترین 
بازی های جهان تبدیل شود.« 

تصمیم گیری براساس 
پیش بینی حرکت های آتی

مذاکرات  مث��ال،  به عن��وان 
مدیریتی خ��ود یک نوع بازی 
اس��ت ک��ه در آن هری��ک از 
بعدی  باید حرک��ت  طرفی��ن 
طرف مقابل خود را پیش بینی 
کنن��د. مدی��ران در مواجه��ه 
پیمان��کاران،  کارمن��دان،  ب��ا 
کارشناس��ان فروش و بسیاری 
الزم  دیگ��ر  موقعیت ه��ای  از 
اس��ت تصمیمات استراتژیکی 
را برمبن��ای نح��وه عملکرد و 
واکن��ش طرف مقاب��ل، اتخاذ 
کنن��د. نظریه بازی ه��ا ابزاری 

پیش بین��ی  در  قدرتمن��د 
ی��ا  ش��رکت  دو  پیامده��ای 
که  شرکت هاس��ت  از  گروهی 
در تعام��ل ب��ا یکدیگ��ر قرار 
دارن��د. در ادام��ه ی��ک مثال 
س��اده از کاربرد نظریه بازی ها 
سازمان  تصمیم گیری های  در 
م��ورد بررس��ی ق��رار خواهد 

گرفت. 
ش��رایطی را در نظر بگیرید 
تقاض��ای  ان��دازه  آن  در  ک��ه 
بازار نس��بتا ثابت است؛ چنین 
وضعیت��ی می توان��د در نتیجه 
سیاس��ت گذاری های دولتی یا 
عادات خرید مش��تریان اتفاق 
بیفتد. در چنین ش��رایطی هر 
کدام از ش��رکت ها که بتوانند 
مشتری بیشتری جذب کنند، 
از مشتری ش��رکت های رقیب 
کاس��ته می ش��ود. دو شرکت 
رقی��ب ال��ف و ب را در چنین 
بازاری در نظ��ر بگیرید که هر 
ک��دام از آنه��ا می توانند مبلغ 
100 میلیون توم��ان را صرف 
هزینه های تبلیغات و بازاریابی 
محصول خ��ود در یک منطقه 

جدید از بازار کنند. فرض کنید 
هر یک از این دو شرکت امکان 
استفاده از کانال های تبلیغاتی  
رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله 
و بیلب��ورد را دارد ک��ه ب��رای 

سهولت در کار می توان آنها را 
در سه گروه رادیو، تلویزیون و 
کرد.  رسانه های چاپی خالصه 

از ط��رف دیگ��ر ش��رکت این 
گزینه را نی��ز در پیش رو دارد 
که 100 میلی��ون تومان خود 
را حف��ظ ک��رده و وارد ح��وزه 
تبلیغات نش��ود. ف��رض کنید 
بخش تحقیق��ات بازاریابی هر 
شرکت، س��ود احتمالی ناشی 
از به کارگیری ه��ر یک از این 
استراتژی ها را با در نظر گرفتن 
ح��االت مختل��ف اس��تراتژی 
انتخابی توس��ط شرکت رقیب 
تخمین زده و نتایج آن )مبالغ 
به میلیون توم��ان( در جدول 

آمده است. 
با توجه به ج��دول می توان 
عدم  اس��تراتژی  ک��ه  دریافت 
ورود به ب��ازار تبلیغ��ات برای 
ش��رکت الف، یک اس��تراتژی 
مغل��وب محس��وب می ش��ود، 
زیرا صرف نظر از اینکه شرکت 
ب کدام اس��تراتژی را انتخاب 
می کن��د، ای��ن اس��تراتژی در 
مقایس��ه با سایر اس��تراتژی ها 
کمترین س��ود را برای شرکت 
ب��ه دنب��ال دارد )مقادیری که 
در س��طر آخ��ر ج��دول جای 

دارد، هر یک نسبت به مقادیر 
مقدار  پایین ترین  ستون خود، 
را دارن��د(. از ط��رف دیگ��ر با 
مقایسه س��ود ناشی از انتخاب 
کان��ال  به عن��وان  تلویزی��ون 
الف  برای ش��رکت  تبلیغات��ی 
می توان  اس��تراتژی ها  دیگر  با 
دریافت که این اس��تراتژی در 
مقایس��ه با سایر اس��تراتژی ها 
بیش��ترین سود را برای شرکت 
به دنبال دارد و برای ش��رکت 
اس��تراتژی غالب اس��ت. پس 
شرکت الف می تواند این نتیجه 
را بگیرد ک��ه صرف نظر از آنکه 
ش��رکت ب چ��ه رس��انه ای را 
ب��رای تبلیغات خ��ود انتخاب 
تلویزیون  انتخاب  کرد،  خواهد 
به عنوان رس��انه تبلیغاتی برای 
باالترین  می تواند  الف،  شرکت 
س��ود را برای شرکت به همراه 

داشته باشد. 
ای��ن مثال تنها مثالی س��اده 
از نحوه کارب��رد نظریه بازی ها 
مدیریتی  تصمیم گیری های  در 
بازی ه��ا می تواند  نظری��ه  بود. 
در بس��یاری حوزه ه��ای دیگر 
س��ازمانی  تصمیم گی��ری  از 
نیز مورد اس��تفاده ق��رار گیرد. 
می توانن��د  موقعیت ه��ا  ای��ن 
ش��امل مزایده ه��ا و مناقصه ها، 
چانه زنی ه��ا )به عن��وان مث��ال 
مذاک��رات مدی��ر ب��ا اتحادیه، 
مذاک��رات  قیمت گ��ذاری، 
تس��هیم اعتبار(، تصمیم گیری  
در خص��وص محصول )به عنوان 
مث��ال ورود ب��ه ب��ازار جدید یا 
خروج از آن( و طراحی زنجیره 
مدیریت  مثال  )به عنوان  تامین 
تصمیم گی��ری  ظرفی������ت، 
در خص��وص س��اخت محصول 
باش��ند.  آن(  برونس��پاری  ی��ا 
البته باید اذعان داش��ت هرجا 
پای مدلس��ازی شرایط حقیقی 
ب��ازار پی��ش می آی��د، همواره 
محدودیت ها و کاستی هایی در 
تبدیل مفاهیم کیفی به مفاهیم 
کمی وج��ود دارد اما باید توجه 
داش��ت صرف نظ��ر از تمام این 
محدودیت ه��ا، یک مدل نظریه 
بازی ها که س��اختار مناس��بی 
داشته باشد می تواند کاربردهای 
بسیاری در مدیریت کسب و کار 
داش��ته باش��د و در خص��وص 
کاهش ریس��ک بازار، به وجود 
آوردن بس��تری مناس��ب برای 
ش��ناخت رقبا و چشم اندازهای 
آنها، ایج��اد یکپارچگی در بین 
تصمیمات و بهینه سازی کارایی 
کم��ک  ش��رکت  اس��تراتژیک 

شایانی را به شرکت کند. 

والت دیزنی؛ کسب و کاری که از یک 
موش و یک رویا شروع شد

»شما می توانید هر آنچه را در ذهن دارید، عملی کنید. 
به خاطر داش��ته باش��ید که همه چیز با یک موش و یک 

رؤیا شروع شد.«
این توصیه ای است که والت دیزنی برای ما دارد. شرکت 
والت دیزنی که به نام دیزنی ش��هرت دارد، به عنوان یکی 
از بزرگ ترین ش��رکت های رسانه ای و سرگرمی در جهان 
شناخته می شود. طبق آخرین آمار منتشر شده این شرکت 
از لحاظ میزان درآمد، در بین شرکت های رسانه ای جهان 
در رتبه دوم قرار دارد؛ رتبه اول این لیس��ت به ش��رکت 
کامکست به عنوان بزرگ ترین ارائه کننده شبکه های کابلی 
در امریکا اختصاص دارد. این شرکت در 16 اکتبر 1923 
توسط دو برادر به نام های والتر الیاس دیزنی و روی اولیور 
دیزنی بنیان گذاری ش��د. این کمپانی توانس��ت با خلق 
بسیاری از به یادماندنی ترین شخصیت های کارتونی، برند 
خود را به برندی شناخته ش��ده در سراسر جهان تبدیل 

کند. 
ش��اید بتوان یکی از نقاط عطف فعالیت ش��رکت را در 
خلق یک ش��خصیت کارتونی ماندگار، س��اخت کارتون 
»میکی ماوس« دانست. ایده خلق این شخصیت کارتونی 
در س��فری به کالیفرنیا و در قطار ب��ه ذهن والتر دیزنی 
رسیده و شخصیت کارتونی محبوب میکی ماوس همانجا 
با کشیدن چند تصویر ساده از آنچه در ذهن والتر دیزنی 
بود، متولد شد. این موش کارتونی در ابتدا مورتیمر نامیده 
ش��د اما با مخالفت های لیلیان همس��ر دیزنی، این نام به 
میکی تغییر یافت؛ نامی که پس از گذش��ت سالیان سال 
هن��وز هم در ذهن کوچک و ب��زرگ جایگاه ویژه ای را به 
خود اختصاص داده اس��ت. کارتون میکی ماوس در ابتدا 
ی��ک نمایش صامت بود اما 18 نوامبر 1928، نخس��تین 
کارت��ون میکی ماوس صداگذاری ش��د و توانس��ت توجه 
زیادی را به خود جلب کند. »س��فید برفی«، »گربه های 
اشرافی«، »سیندرال«، »زیبای خفته« و بسیاری دیگر از 
شخصیت های کارتونی ساخته کمپانی دیزنی، توانستند 
نام آن را در سراس��ر جهان در ذهن کودک و بزرگسال به 

نامی فراموش نشدنی تبدیل کنند. 
رویای دیزنی تنها به س��اخت ش��خصیت های کارتونی 
ماندگار محدود نش��د و ایده ساخت یک پارک مصنوعی 
که بتواند مکانی ب��رای تفریح پدر و مادرها و کودکان در 
کنار یکدیگر باش��د، در 18 ج��والی 1955 تحقق یافت. 
در ای��ن پارک اف��راد می توانند در نقش ش��خصیت های 
انیمیشنی مانند سفیدبرفی و آلیس در سرزمین عجایب 
ظاهر  ش��وند و از این طریق بخش��ی از خاطرات خود را 
زن��ده کنند. والتر دیزن��ی در 15 دس��امبر 1966 در اثر 
بیماری س��رطان ریه درگذش��ت و ب��رادرش روی اولیور 
دیزنی ریاس��ت کمپانی پرآوازه دیزنی را به دست گرفت. 
یکی از بزرگ ترین پروژه های ش��رکت والت دیزنی یعنی 
افتتاح »دنیای دیزنی« در این زمان اجرا ش��د. البته ایده 
افتتاح مکانی با پارک ها، هتل های چند ستاره، دهکده های 
توریستی، زمین گلف و بسیاری از امکانات تفریحی دیگر 
در کنار یکدیگر پیش از مرگ والتر دیزنی ش��کل گرفته 
ب��ود و زمینی 28 هزار هکتاری به این منظور در فلوریدا 
خری��داری ش��ده ب��ود. روی اولیور دیزنی نیز نتوانس��ت 
مدت زمان زیادی پس از افتتاح دنیای دیزنی زندگی کند 
و موفقیت چشمگیری را که برای آن پیش بینی شده بود، 
ببیند؛ او دو ماه بعد از افتتاح این مجموعه درگذش��ت و 
مدیریت ش��رکت در دست تیمی جدید قرار گرفت. یکی 

از عوامل اصلی موفقیت برند دیزنی را ش��اید بتوان در آن 
دانست که دیزنی هیچ گاه در گذشته متوقف نشده و فریب 
موفقیت های فعلی خود را نمی خورد و همزمان با دوره اوج 
موفقیت هر یک از برنامه های خود، در تدارک برنامه های 
 آتی اس��ت تا ب��ا کمک آنها بتواند ح��وزه فعالیت خود را 

روز به روز توسعه دهد. 
ش��رکت دیزن��ی در حال حاض��ر یک��ی از بزرگ ترین 
مجموعه  استودیوهای فیلمسازی و سالن های تئاتر را در 
اختیار دارد و بخش قابل توجهی از درآمد شرکت از این راه 
تامین می ش��ود. انتشار و توزیع کتاب، بازی های رایانه ای 
و اس��باب بازی ها نیز برخی دیگر از فعالیت های ش��رکت 
دیزنی را تش��کیل می دهد. والت دیزنی خود گفته است 
»تمام رویاهای ما محقق می ش��ود اگر ما شجاعت دنبال 
کردن آنها را داشته باشیم.« جاری ساختن چنین باوری 
در سراسر فعالیت های شرکت را شاید بتوان یکی از علل 

اصلی موفقیت های پیاپی دیزنی دانست. 

 این حرف های بیل گیتس را
جدی بگیرید

ش��نیدن نام بیل گیتس،  بنیانگذار مایکروسافت همه 
ما را یاد دو چی��ز می اندازد؛ فناوری و پول. در واقع بیل 
گیتس از اولین نفراتی است که با نوآوری و خوش فکری 
در ح��وزه فناوری به یکی از ثروتمندترین آدم های روی 

زمین تبدیل شد.
داستان به ثروت رسیدن آقای مایکروسافت را بسیاری 
از ش��ما کمابیش ش��نیده اید. پس ما هم تکرار مکررات 

نمی کنیم.
او توصیه ه��ای زیادی هم درباره درس��ت راه رفتن در 
مس��یر ثروت دارد. از این توصیه ها هم احتماال بس��یار 
ش��نیده اید. ام��ا صادقانه چقدر به آنه��ا توجه کرده اید؟ 
چقدر گوش��تان را برای ش��نیدن توصیه ها و عزمتان را 

برای پیاده کردن آنها جزم کرده اید؟
برای این مجال از مسیر ثروت، طالیی ترین توصیه های 
بی��ل گیتس را از اینجا و آنجا جمع کرده ایم و از ش��ما 
می خواهیم این بار با دقت بیش��تر و حساسیت باالتری 

بخوانید،  بشنوید و عمل کنید.
1-  آنچ�ه »نی�از داری�د« را بخری�د و ن�ه آنچ�ه 

می خواهید
اگرچه خیلی ها آرزو دارند در آینده آنقدر پول داشته 
باش��ند که بتوانند بهترین خانه و شیک ترین ماشین را 
داشته باشند، اما به هیچ یک از خواسته های اکنون شان 
نه نمی گویند. در واقع حاضر به خویش��تن داری اکنون 

برای پولداری فردا نیستند. 
2-  کمتر از درآمدتان خرج کنید

 ای��ن توصی��ه بی��ل گیت��س، تک��راری، قدیم��ی و 
پیش پا افتاده به نظر می رسد اما هنوز هم کاربردی است 

چون خیلی ها همچنان آن را رعایت نمی کنند!
3-  مطمئ�ن ش�وید از پ�س هزینه ه�ای آنچ�ه 

می خرید،  برمی آیید
بعضی ها فقط می خواهند بخرن��د. آنها به هزینه های 
بعدی و جانبی آنچه می خرند توجهی ندارند. نمونه بارز 
این خرید ناآگاهانه خودرو اس��ت،  به ویژه اگر قس��طی 
باش��د. هرچه دغدغه مالی کمتر باشد،  مسیر رسیدن به 

اهداف هم کوتاه تر می شود.
4-  صبوری را تمرین کنید

میلیونر شدن یک فرآیند است نه جرقه. برای به نتیجه 
رسیدن فرآیند و داشتن زندگی اعیانی باید زحمت گذر 
از همه مراحل سخت را به جان خرید. باید صبوری کرد.

5-  از زمان به نفع خود استفاده کنید
پس انداز هرچه زودتر ش��روع ش��ود،  بهتر است. حتی 
یک روز هم یک روز اس��ت. چه بهتر که این فرهنگ از 
کودکی نهادینه شود. شروع پس انداز از سن کم دو فایده 
بزرگ دارد؛ هم فرد در آینده موقعیت بهتری دارد و هم 

زمان زیادی برای پولدار شدن.
6-  ایم�ان بیاوری�د که با پول نمی توان ش�ادی را 

خرید
کار کردن وقتی از س��ر رضایت و برای خوش��ایند دل 
خود آدم ها باشد،  خود به خود پول و ثروت هم با خودش 

می آورد.
7-  از بلند پروازی نترسید

نگاه کردن به روبه رو برای اهداف متوسط کافی است 
اما برای اهداف بزرگ نه. برای بلندپروازی و دس��ت در 

دست ش��دن با اهداف بزرگ باید سر را کمی به سمت 
باال کج کرد و به دورترها خیره شد!

8-  مهارت های مدیریت پول را بیاموزید
کس��انی که درباره مدیریت پول و س��رمایه اطالعات به 
روزی دارند، همیش��ه دو قدم جلوتر از سایر آدم ها حرکت 

می کنند. 
9-  کمر همت ببندید و به دنبال کسب درآمد بروید

این تنها پس انداز نیس��ت که می تواند میلیونر بسازد. به 
عبارت بهتر پس انداز هرگز برای پولدار شدن کافی نیست. 

باید دائم به دنبال بیشتر کردن درآمد بود.
10-  روی خودتان سرمایه گذاری کنید

ب��دون آموزش کافی و گس��ترش مهارت ها نمی توان و 
نمی شود میلیونر شد. قدم اول همه ثروتمندها این بود که 
اول روی خودشان و توانایی های شان سرمایه گذاری کردند. 
11-  باور کنید که همیش�ه بیش�تر از یک رویکرد 

برای حل مشکالت وجود دارد 
کوتاه ترین راه همیشه بهترین راه نیست. این ساده ترین 
و البته قابل فهم ترین رویکردی است که می توان برای حل 

مشکالت داشت.

مدیران در مواجهه با 
کارمندان، پیمانکاران، 
کارشناسان فروش و 

بسیاری از موقعیت های 
دیگر الزم است 

تصمیمات استراتژیکی 
را برمبنای نحوه 

عملکرد و واکنش طرف 
مقابل اتخاذ کنند. نظریه 
بازی ها ابزاری قدرتمند 
در پیش بینی پیامدهای 
دو شرکت یا گروهی 

از شرکت هاست که در 
تعامل با یکدیگر قرار 

دارند

حکایت برندها

افت سود خالص شرکت گوگل
سود خالص شرکت گوگل در سه ماه سوم سال جاری 
پنج  درصد دچار افت شده و به رقم دو میلیارد و 800 
میلیون دالر رس��یده اس��ت. با وجود ای��ن حجم کلی 
معامالت این ش��رکت بزرگ در ای��ن زمان 20 درصد 

رشد به خود دیده است. 
کاهش میزان اس��تقبال از تبلیغات روی س��ایت این 
شرکت از عوامل افت بیالن مالی آن عنوان شده است. 
میزان کلیک ها روی این تبلیغات 1۷ درصد رشد داشته 
این در حالی اس��ت که این میزان در سه ماه دوم سال 

26 درصد بوده است. 
ارزش س��هام این شرکت در بازار بورس نیویورک در 

پایان هفته گذشته 2/9 درصد کاهش یافته است. 

مدیریت استعدادها
آی��ا می دانس��تید ب��ا اس��تفاده از تکنی��ک مدیریت 
استعدادها سازمان می تواند از مزایای نیروی کار چابک 

بهره برده و از این طریق بهره وری خود را باال ببرد؟ 
مدیری��ت اس��تعدادها به عن��وان سیس��تمی ب��رای 
شناس��ایی، اس��تخدام، پرورش، ارتقا و نگهداری افراد 
مس��تعد، با هدف بهینه کردن توان سازمان به منظور 
تحقق نتایج کس��ب و کار تعریف ش��ده است. مدیریت 
اس��تعدادها اش��اره ب��ه فرآین��دی دارد ک��ه طی آن، 
اس��تعدادهای انسانی س��ازمان برای تصدی مشاغل و 
مناصب کلیدی آن در آینده شناسایی شده و از طریق 
برنامه  ریزی های متنوع آموزشی و پرورشی برای تصدی 
این مشاغل آماده می شوند. اجرای برنامه های مدیریت 
استعدادها مس��تلزم آن است که س��ازمان دارای یک 
نظام ارزیابی عملکرد موثر و مناس��ب باش��د. مدیریت 
استعدادها این اطمینان را به وجود می آورد که هریک 
از کارکنان با اس��تعدادها و مهارت های ویژه در ش��غل 

مناسب خود قرار گرفته اند. 

از میان خبرها

آیا می دانستید
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مهسا عربی
کارشناس ارشد مدیریت صنایع

پاسخ کارشناس: در بسیاری 
از واحده��ای ب��زرگ اقتصادی، 
واحد روابط عمومی در دو شاخه 
تعریف می ش��ود؛ روابط عمومی 
تج��اری که زیرمجموع��ه واحد 
بازاریاب��ی، تبلیغ��ات ی��ا فروش 
اس��ت و رواب��ط عموم��ی اداری 
ک��ه تحت نظر دفتر مدیرعامل یا 
معاون��ت اداری فعالیت می کند. 
رواب��ط عموم��ی تجاری ش��ما 
باید وظایفی چون رس��یدگی به 
شکایات، عملیات پیشبرد فروش، 
اسپانسرشیپ، تبلیغات تجاری و 
کنترل بحران ه��ا و فوریت های 
بازاریابی را بر عهده بگیرد. برای 

واحد روابط عموم��ی اداری هم 
باید مواردی چون انجام پژوهش 
و تهیه بانک اطالعاتی، تهیه بریده 
جراید، رس��یدگی به ش��کایات، 
خدم��ات و تش��ریفات و ارتباط 
با جرای��د و رس��انه ها را تعریف 
کنی��د. این دو واحد بهتر اس��ت 
مس��تقل از یکدیگر و در تابعیت 
معاونت ه��ای جداگان��ه فعالیت 
کنن��د، اما وظایف آنه��ا بعضا با 
هم هم پوش��انی دارد. از اعضای 
واحد روابط عمومی تجاری خود 
بخواهید که با مش��تریان، رقبا و 
نماین��دگان رابطه ای دوس��تانه 
برقرار و با تشکیل کنفرانس های 

یا  مطبوعاتی، درباره محصوالت 
خدمات جدید شما اطالع رسانی 
کنند. این واح��د همچنین باید 
ب��ر فعالیت های تبلیغاتی ش��ما 
نظارت کامل داشته باشد. انجام 
نظرسنجی ها و تحقیقات میدانی 
هم می تواند به این واحد سپرده 
ش��ود، اما رواب��ط عمومی اداری 
شما باید مصاحبه های مطبوعاتی 
و س��خنرانی ترتیب بدهد، اخبار 
ش��رکت ش��ما را برای رسانه ها 
ارس��ال کن��د، برای ش��رکت در 
نمایش��گاه ها برنامه ری��زی و در 
ص��ورت ام��کان، از فرآیندهای 
صنعت��ی  فیلم ه��ای  ش��رکت 

تهی��ه کند. در ابت��دای فعالیت، 
نیروهای شایسته ای را با توجه به 
قابلیت های فردی و تجربه کاری 
ب��رای هر یک از ای��ن دو بخش 
گزینش کنید و وظایف موردنظر 
خ��ود را به روش��نی ب��رای آنها 
تعریف کنید. پیشنهاد می کنیم تا 
زمانی که این واحدها به اصطالح 
در کسب و کار شما جا نیفتاده اند، 
شخصا بر فعالیت های آنها نظارت 
داش��ته باش��ید، چون چگونگی 
عملکرد این واحد در شکل گیری 
چه��ره ای موجه از کس��ب و کار 
ش��ما در ذهن مش��تریان بسیار 

تاثیرگذار است. 

راه اندازی 
واحد 

روابط عمومی

پرس�ش: کسب و کار کوچکی دارم و می خواهم به تدریج آن را توس�عه بدهم. در همین راستا تصمیم دارم واحد روابط 
عمومی شرکت را راه اندازی کنم. برای این کار باید چه ساختاری را در نظر بگیرم؟ 

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)82(

پروانه مسجل

کسب و کار مهم ترین بازی جهان است

مسیر ثروت

سارا گلچین

تویوتا باارزش ترین برند خودرویی جهان شد
تویوتا جایگاه خود را به عنوان با ارزش ترین برند خودروی جهان حفظ کرد. 

به گزارش ایس��نا، در تازه ترین فهرس��ت با ارزش ترین برندهای جهان که توسط 
موسس��ه میلوارد براون منتشر ش��ده، تویوتا برای هفتمین  بار در 9سال گذشته 
باارزش ترین برند خودروی جهان معرفی ش��د. بعد از تویوتا، برند بی. ام.دبلیو در 
جایگاه دوم قرار دارد. بنز دیگر خودروس��از آلمانی، در رده س��وم و هوندا در رده 
چهارم ایستادند. فورد با جهشی فوق العاده نسبت به سال های قبل، در رده پنجم 
قرار گرفت. نیس��ان نیز به عنوان شش��مین برند با ارزش خودرویی جهان معرفی 
ش��د. ارزش برند تویوتا امس��ال با 21 درصد افزایش نسبت به سال گذشته 29 
میلیارد و 600 میلیون دالر برآورد شد. پیتر والش، مسئول ارزش گذاری فهرست 
ص��د برند برتر جهان در موسس��ه میلوارد براون می گوید: تویوتا با هوش��مندی 
همچن��ان برن��د خ��ود را هم تراز کیفی��ت و صرف��ه تعریف می کن��د و همزمان 
برنامه های خود را در تولید خودروهای کم مصرف و هیبرید توس��عه داده اس��ت. 
تویوتا در 9 سالی که صد برند برتر جهان رده بندی می شوند، به جز در سال های 
2010 و 2012، همواره به عنوان باارزش ترین برند خودروی جهان معرفی ش��د. 

الزم به ذکر است که در این رتبه بندی معیارهایی همچون 
س��هم بازار برندها، ادراک مشتریان نسبت به برند، جایگاه 
برند در ذهن مش��تریان و عملکرد مالی و غیرمالی برندها 

لحاظ می شوند. 

مدیرعامل کوکاکوال دفتر کارش را خطرناک می داند
اولری��ک نهامر، مدی��ر اجرایی کوکاکوال در آلمان معتقد اس��ت خطرناک ترین 
محل برای اتخاذ یک تصمیم دفتر شرکت است. به گزارش مارکتینگ نیوز، نهامر 
می گوید تا جایی که امکان داش��ته باش��د، بیش��تر کارهایش را از طریق موبایل 
انجام می دهد، چرا که استفاده از موبایل باعث می شود تصمیم درستی را درباره 
امور مربوط به مشتریان، تامین  کنندگان  و کارکنان در زمان مناسب اتخاذ کند. 
وی در س��خنرانی که در Dreamforce، بزرگ ترین کنفرانس فناوری در دنیا 
در سان فرانسیسکو ایراد کرد، گفت: »در گذشته شرکت های بزرگ، شرکت های 
کوچ��ک را از صحن��ه خارج می کردند ام��ا این موضوع دیگر به تاریخ پیوس��ته 
اس��ت. امروز شرکت هایی که عملکرد س��ریعی دارند با شرکت های کندرو رقابت 
می کنن��د.« به نظر او چهار نکته را باید در رقابت در کس��ب وکار در نظر گرفت. 
وی در این خصوص گفت: »باید س��ریع تر به س��وی اهداف خود حرکت کنیم و 
روی موضوعات��ی چون همکاری، ارتباطات  و مقیاس پذیری بیش��تر تمرکز و کار 
کنیم. می توانیم این کارها را به راحتی و با اس��تفاده از یک گوش��ی تلفن همراه 
انج��ام دهیم.« نهام��ر در ادامه افزود: »خدمات مش��تریان در یک کلمه خالصه 

می شود و آن »سرعت« است. یعنی همه چیز را طوری به 
هم ربط بدهی که همه قادر به دیدن آن باش��ند. تعامل با 
تک تک مش��تریان موضوع بس��یار مهمی است که باید در 

نظر بگیریم.«

                          استراتژی شرکت ب
تلویزیونرادیو استراتژی شرکت الف

رسانه های 
چاپی

عدم ورود به 
بازار تبلیغات

5000250-0رادیو

2000150500تلویزیون

5000350-100رسانه های چاپی

3000-400-200-عدم ورود به بازار تبلیغات

جدول تخمین سود احتمالی حاصل از استراتژی های مختلف برای شرکت الف
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در چندس�ال اخی�ر تحری�م غرب علی�ه ایران 
و کاه�ش مب�ادالت بانکی، ص�ادرات و نفوذ در 
بازارهای جدید شرکت های ایرانی را با مشکالتی 
هم�راه کرد ک�ه در نتیجه آن هزینه ش�رکت ها 
افزایش یافت. این مس�ئله در بلندمدت کاهش 
تولی�د یا تعطیلی ش�رکت های ایرانی را رقم زد. 
این روزها تش�کیل کنسرس�یوم برای تس�هیل 
ورود ب�ه پروژه های فنی و مهندس�ی در س�طح 

بین الملل ایده ای است که از سوی مدیران برخی 
ش�رکت ها به طور جدی پیگیری می ش�ود. حال 
کارشناس�ان معتقدند، مدیران کنسرسیوم ها با 
آم�وزش کارکن�ان و نفوذ در بازاره�ای بزرگ با 
اس�تفاده از قدرت دولت، عالوه بر توس�عه بازار 
می توانن�د هزین�ه بازاریاب�ی را کاه�ش دهند، 
چراک�ه نماین�ده یک کنسرس�یوم زمانی که در 
مناقصات یا مذاکرات اقتصادی کشورهای دیگر 
حضور می یابد، همزمان منافع تمام ش�رکت های 

زیرمجموعه را دنبال می کند که همین عاملی در 
کاهش هزینه ش�رکت ها در توسعه بازار خواهد 
بود.  مدیر کنسرس�یوم ب�ا بهره گیری از حمایت 
چندین کش�ور و اجرای یک مشارکت در اجرای 
پ�روژه فن�ی و مهندس�ی از تم�ام ظرفیت های 
مش�اوره ای، خدمات فنی و مهندس�ی و تامین 
کاال ب�ا قیمت کمتر برخوردار می ش�ود. در واقع 
این مدیران هستند که مش�ارکت موفقیت آمیز 

شرکت ها را رقم خواهند زد.

مدیران شرکت های کنسرسیومی چگونه بر فعالیت شرکت ها اثرگذارند

و این منافع مشترک
مشکالت کنسرسیوم ها

اخی��را در زمینه س��نگ آهن یک کنسرس��یوم در حال 
شکل گیری است. این کنسرسیوم در شرایطی که سنگ آهن 
ایران به کف میزان صادرات بین المللی خود رس��یده تالش 
دارد در بازارهای برزیل و آرژانتین برای خود فضای رقابت را 
باز کند. اگر شرکتی به تنهایی 100هزار یا 50 هزار تن قرار 
است صادر کند در کنسرسیوم با تلفیق چند شرکت می توان 
این میزان را به ش��کل قابل توجهی افزایش داد و در نتیجه 
آن از میزان هزینه ها کاست. با شکل گیری این کنسرسیوم 
 می توانیم قدرت چانه زنی را افزایش دهیم، زیرا میان خرید
30 هزار ت��ن تا 23 میلیون تن تفاوت زیادی اس��ت و طرف 
قرارداد وقتی میزان کاالیی که دریافت می کند بس��یار باال 

باشد از خود نرمش بیشتری نشان می دهد. 
عالوه بر آنکه ایجاد یک کنسرس��یوم به کاهش هزینه ها 
کمک می کند، نقش بسیار مهمی در برند سازی سنگ آهن 
ایران دارد. در حال حاضر این داس��تان که سنگ آهن ایران 
برند محسوب نمی شود سبب شده تا رقم فروش سنگ آهن 
ما با تفاوت 20 دالر با استرالیا و 10 دالر با هند به فروش برسد 
که رقم بسیار پایینی است و تنها مشکل این تفاوت قیمت، 

نبودن برند سنگ آهن ایران است. 
نقش دیگری که این کنسرسیوم دارد کاهش هزینه های 
حمل و نقل است. با تلفیق چندین شرکت سنگ آهن، می توان 
در بندر چابهار کشتی های بارگیری را به کار گرفت. این مقوله 
چندین کارایی برای شرکت های سنگ آهن دارد، ابتدا اینکه 
این بندر مس��افت کمتری با آب های آزاد دارد و صادرات ما 
سریع تر صورت می گیرد. در همین حال از منظر این انتقال ها 
استان سیس��تان و بلوچستان که جزو اس��تان های محروم 
است بهره مند می ش��ود. تا زمانی که نیاز داخلی زیاد است، 
این کنسرسیوم می تواند نیاز های داخلی را سهل تر پوشش 
دهد و زمانی که به تولید مازاد رسیدیم به راحتی می توان با 
کمک این کنسرسیوم در جهت رشد و توسعه بازار بین المللی 

قدم برداشت. 
همه شرکت های سنگ آهن می توانند در این کنسرسیوم 
شریک شوند. این شراکت به نفع همه شرکت ها خواهد بود. 
اگر دولت در بحث مالیات ها با شرکت های سنگ آهن کنار 
بیاید، شراکت این شرکت ها منافع همه آنها را به شکل مناسبی 
تامین خواهد کرد، حتی تولید خام را از این طریق می توانیم 
کنار بگذاریم و با تاسیس کارخانه ها به فرآوری دست بزنیم و 

منافع شرکت ها و به تبع آن منافع ملی حفظ شود. 
انتخاب مدیر

در کنسرسیوم ها اغلب مدیریت کنسرسیوم به متخصصان 
مدیریت و اقتصاددانان برجسته داده می شود و با سهیم کردن 
آنها در سود شرکت ها می توان امید داش��ت بر پایه دانش و 
تخصص آنها مدیریت مناسبی بر کنسرسیوم اعمال شود و 

این مدیریت مناسب به بهره وری باال بینجامد. 
در ایران اساسا کار گروهی کار سختی است و جمع شدن 
شرکت ها زیر سایه یک کنسرسیوم و انجام یک کار گروهی 
خواه ناخواه با مش��کالت متعددی روبه رو خواه��د بود. اما 
تشکیل NGO ها خود نشانه آن است که افراد عالقه مندند 
که کار تیمی انجام دهند و هرچن��د همچنان در این زمینه 
بی تجربه و ناموفق هستند اما در تالشند تا در سایه یک تالش 
دسته جمعی به یک کار گروهی موفق دست پیدا کنند. زمانی 
که نتیجه این همکاری در این کنسرسیوم ها تامین منافع همه 
شرکت ها باشد خواه نا خواه نوعی وفاق و هماهنگی را در میان 

آنها به وجود می آورد. 
درباره مشکالت کنسرسیوم صحبت کردیم، یکی از این 
مشکالت به بی ثباتی سیاست های دولت، باز می گردد. حتی 
در زمینه برندسازی هم سیاس��ت های دولت بسیار دست 
و پا گیر اس��ت و به نوعی مانع برند ش��دن می شود. مشکل 
اصلی شرکت های سنگ آهن با حکومت در نبود یک منطق 
مشترک است و س��بب می شود که کنسرس��یوم نتواند به 
خواسته های مشترک اعضا دست پیدا کند. به عنوان مثال، 
هدف کنسرسیوم س��رمایه گذاری در بحث فرآوری است. 
زمانی که ما 50 میلیون تن مصرف س��رانه فوالد داریم چرا 
خودمان نباید دس��ت به فرآوری بزنیم و تنها با خام فروشی 
بخشی از سرمایه هایمان را از دست بدهیم به این دلیل که فکر 
می کنیم سرمایه گذاری در معادن بازده بیشتری دارد. این 

نوعی عدم تناسب میان شرکت ها و دولت است. 
در همین ش��رایط مش��کل دیگر بحث 20 میلیون تن 
میزان مازاد مصرف است. قیمت تمام شده فوالد در داخل 
531 دالر است که نسبت به بازار جهانی رقم بسیار باالیی 
اس��ت. تازه این رقم با در نظر گرفتن سوبسید هایی است 
که به سنگ آهن اختصاص پیدا می کند و در همین حال 
با این گرانی ش��رکتی مانند ذوب آهن اع��الم می کند که 
در حال ضرردهی اس��ت. اگر ما زمانی تولید مازاد داشته 
باش��یم به دلیل گرانی آن توان اینکه با این رقم های تمام 
ش��ده مازاد ذخیره هایم��ان را در بازار جهان��ی به فروش 
برسانیم، نخواهیم داشت یا باید رقم فروش مان را کاهش 
دهیم یا تالش کنیم قیمت تمام شده محصوالتمان کاهش 
پیدا کند. از س��وی دیگر حتی اگر قصد ف��روش مازاد به 
خارج نیز نباش��د، چرا مصرف کننده داخلی را باید اجبار 
کرد تا تولیدات داخلی را با رقم ب��اال خریداری کند. این 
حق مصرف کننده داخلی اس��ت که محص��والت ارزان را 

خریداری کند. 
مشکل دیگری که بر س��ر راه این کنسرس��یوم وجود 
دارد بحث کمبود ذخایراست. سیاس��ت دولت این است 
که ای��ن ذخایر بای��د حفظ و ب��رای آین��دگان نگهداری 
ش��ود، در حالی که ما ش��اهد هس��تیم کش��وری مانند 
استرالیا 70 درصد تولیداتش را صادر می کند و به دنبال 
ذخیره سازی نیس��ت، زیرا یکس��ری محصوالت هستند 
که در یک ب��ازه زمانی کارا هس��تند و با رش��د روزافزون 
تکنولوژی ممکن اس��ت از چرخه نیازهای مصرف کننده 
خارج ش��وند. مانند گ��چ ایرانی که در ح��ال حاضر مقام 
س��وم جهان را دارد ولی جهان به س��متی رفته که دیگر 
از گچ چن��دان اس��تفاده ای نمی ش��ود. این ج��دای آن 
اس��ت که میزان اس��تخراج ما تنها 8 درصد از مس��احت 
کش��ور را در بر می گی��رد و با س��رمایه گذاری ب��ر مقوله 
اکتش��اف میزان دارایی و ذخایر ما به ش��کل چشمگیری 
 افزای��ش خواهد داش��ت و نگران��ی بابت ذخای��ر از بین 

خواهد رفت. 
در هر ح��ال م��واردی که گفته ش��د مانن��د بی ثباتی 
سیاست های دولت و بی منطقی افراد سبب ناموفق بودن 
کنسرسیوم می شود که با تغییر در این سیاست ها می توان 
امید داشت که کنسرس��یوم بتواند خواسته و منافع همه 

اعضا را تامین کند. 

چرا کنسرسیوم؟ 
کنسرسیوم به همکاری و مشارکت دو یا چند شخص، 
ش��رکت، نهاد یا دولت ی��ا ترکیبی از آنها گفته می ش��ود 
که هدفش��ان رسیدن به س��ود مشترک اس��ت. تشکیل 
کنسرسیوم مستلزم ایجاد شخصیت حقوقی مجزا نیست 
اما طرف های این قرارداد منابع و اهدافشان را به اشتراک 

می گذارند تا به یک هدف مشترک برسند. 
موفقیت کنسرس��یوم های گوناگون کامال بس��تگی به 
ماموریت های پیش بینی شده،  اهداف تعیین شده، قوانین 
وضع شده، مقررات مش��خص شده، منابع اختصاص داده 

شده و منابع حمایت کننده دارد. 
فواید کنسرسیوم دیگر بر کسی در دنیا پوشیده نیست. 
می توان با مش��ارکت و یکی شدن ش��رکت ها و نهادها به 
جای انجام کارهای خرد و س��ودهای کم با بستن قرارداد 
همکاری به صورت کنسرس��یوم به سودهای کالن دست 
یافت. کاهش هزینه های مراحل گوناگون کار و رسیدن به 
سودهای قابل توجه از جمله مزایایی است که چه در ایران 
و چه در دنیا در قراردادهای کنسرسیوم ثابت شده است. 

دولت ها و ش��رکت های دنیا به کنسرس��یوم به چشم 
فاکتوری مهم در راه به نتیجه رس��یدن پروژه های بزرگ 

می نگرند. 
در یک کنسرس��یوم دو عامل مهم بای��د در نظر گرفته 
ش��ود. اول اینکه منابع مورد نیاز برای تامین سرمایه یک 
کنسرسیوم باید کامال مشخص باشد تا پس از تامین منابع 
اولیه در ادامه کار طرف های شرکت کننده در کنسرسیوم 
با کمبود منابع مواجه نش��وند و دوم اینکه انتظار و توقع 
مش��ارکت کنندگان در کنسرس��یوم از نتیجه کار کامال 

مشخص باشد. 

ایرباس، کنسرسیومی که غول شد

ایرباس یک ش��رکت اروپایی ساخت هواپیما است. این 
شرکت بزرگ که زمانی در نتیجه یک کنسرسیوم تشکیل 
ش��د، هم اکنون یکی از دو ش��رکت ب��زرگ تولید کننده 
هواپیم��ا در دنیا و رقیب اصلی ش��رکت هواپیما س��ازی 
بوئینگ امریکا است. هدف ایرباس در اختیار گرفتن بازار 

هواپیماهای جت کوتاه برد و میان برد بود. 
مالکان این شرکت شامل شرکت آلمانی – فرانسوی – 
اس��پانیایی ای اِی دی اس با 80 درصد و شرکت بی اِی ای 
سیس��تمز بریتانیا ب��ا 20 درص��د هس��تند. در برخی از 
برنامه های ایرباس نیز ش��رکت های بل ایر باس بلژیک و 
آلنیای ایتالیا مشارکت می کنند. دفتر مرکزی ایرباس در 

شهر تولوز فرانسه قرار دارد. 
ایرباس، هم اکنون بی��ش از 50 ه��زار کارمند دارد که 
بخشی از آنها به صورت مستقیم در کارخانجات ایرباس در 
کشورهای فرانسه، آلمان، اس��پانیا، بریتانیا و چین به کار 
مشغول هستند. سایر کارمندان ایرباس نیز در بخش های 
مهندسی، فروش، آموزش و سایر مشاغل در سراسر دنیا 
اشتغال دارند. این کنسرسیوم بیش از 1500 متصدی دارد 
و توافق نامه همکاری با ش��رکت های مختلف در بسیاری 
کشورهای گوناگون امضا کرده است. شرکت های امریکایی 
مس��ئولیت یک س��وم اجزای ایرباس را بر عه��ده دارند. 
شرکت های همکار ایرباس بیش��تر کار ساخت قطعات را 
در کارخانه های خودشان انجام می دهند. به عنوان نمونه، 
بال های تمام هواپیماهای ایرباس در بریتانیا و دم هواپیما 
در اسپانیا ساخته می شود. قطعات از کشورهای مختلف 
از طریق راه جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی برای ساخت 
محصول نهایی به فرانسه، آلمان و چین فرستاده می شود. 
آنچه اروپایی ه��ا را وادار به راه اندازی ش��رکت ایرباس 
کرد، نیاز مبرم آنان به هواپیماهایی در قد و قواره شرکت 
بوئینگ بود. آنها پس از ویرانی های جنگ جهانی دوم به 
این نتیجه رس��یدند که باید در یک مشارکت و همکاری 
به صورت کنسرسیوم رقیبی برای بوئینگ شوند که پس 
از جنگ جهانی دوم ب��ه قدرت برتر هواپیماس��ازی دنیا 

تبدیل شده بود. 
پ��روژه ایرباس در س��ال 1965 آغاز ش��د. در آن زمان 
دولت های فرانسه و آلمان صحبت هایی را درباره راه اندازی 
یک کنسرسیوم ساخت جت های کوتاه برد با ظرفیت باال 
آغاز کردند. یک سال بعد مقامات فرانسه،  آلمان و بریتانیا 
اعالم کردند که ش��رکت های سود اوییش��ن فرانسه، ارج 
ایرباس آلمان و هاوکر سایددیلی اوییشن بریتانیا مطالعات 
خود را برای س��اخت هواپیمایی 300 نفره برای استفاده 
در مس��یرهای کوتاه آغاز کرده اند. البت��ه، این مذاکرات 

در نهایت به طراحی یک هواپیمای 250 نفره رسید. 
در س��ال 1969 دولت بریتانیا از این طرح خارج ش��د 
اما فرانسه و آلمان رس��ما قراردادهایی را برای ورود به فاز 
س��اخت هواپیما امضا کردند. شرکت مدیریت ایرباس در 
س��ال 1970 با عنوان یک گروه همکاری های اقتصادی 
شکل گرفت. این شرکت کم کم بزرگ تر و قدرتمندتر شد 

تا امروز که نامی آشنا درسراسر جهان است. 
یکی از راهکارهای ایرباس��ی ها برای رقابت با بوئینگ 
استفاده از فناوری های نوین و به روز در محصوالت بوده و 
هست. به عنوان مثال، در نخستین مدل ایرباس ای300 
که در سال 1972 پرواز کرد، از بیشترین مواد کامپوزیت 
در ساخت بدنه هواپیما استفاده شده بود. در همان دهه، 
ایرباس ب��ا کامپیوتریزه کردن بخش عمده ای از س��امانه 
کنترل پرواز، برای نخستین بار هواپیماهایی به بازار ارائه 
کرد که تنها به حضور دو نف��ر )خلبان و کمک خلبان( در 

کابین خلبان نیاز داشت. 
در دهه 1980، ایرباس برای نخستین بار سامانه کنترل 
  Fly-by-Wire هواپیما را دیجیتالی کرد ک��ه با عنوان
شناخته می شود و هم اکنون در همه هواپیماهای بزرگ به 

صورت استاندارد درآمده است. 
ایرباس نمونه موفقی از یک قرارداد همکاری مشترک 
میان چند کشور است که توانسته در مقاطعی غول بزرگ 
هواپیما س��ازی دنیا، یعنی بوئینگ را از بعد میزان فروش 

پایین تر از خود نگه دارد. 
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بهرام شکوری 
مدیرعامل شرکت صادراتی  مکما

فدراس����یون  ریی������س 
ص��ادرات ان��رژی ب��ا نگاهی به 
عملک��رد مدیران ش��رکت های 
کنسرس��یومی اظهار کرد: این 
مدیران ب��ا درنظرگرفتن منافع 
ش��رک��ت های زیرمجموع��ه 
می توانن��د در کن��ار هیات های 
اقتصادی دولت ب��ا بازرگانان و 
صنعتگ��ران کش��ورهای دیگر 
وارد مذاکره و تعامل ش��وند که 
با شناسایی ظرفیت آن کشورها 

زمین��ه حض��ور ش��رکت های 
کوچک زیرمجموعه را با استفاده 
از وجه��ه کنسرس��یوم فراه��م 
کنند. حال مدیران با نظارت بر 
عملکرد شرکت های کوچک تر 
باید مراقب وجهه کنسرس��یوم 
در کش��ورهای خارجی باشند، 
زیرا اگ��ر فعالیت یک ش��رکت 
فنی مهندسی در بازار کشوری 
به حال��ت تعلیق درآی��د ادامه 
فعالیت سایر ش��رکت ها نیز به 

خطر می افتد. 
محمد پارس��ا، با برش��مردن 
نق��ش مدی��ران کنسرس��یوم 
در کنت��رل درآم��د و هزین��ه 
شرکت های زیرمجموعه، ادامه 
داد: وقتی مدیر یک کنسرسیوم 
به عنوان نماین��ده اعضا در یک 
مناقصه ی��ا مذاک��ره اقتصادی 
با همتایان خارج��ی خود وارد 
می ش��ود، ع��الوه ب��ر کمک به 
پیش��برد اهداف ش��رکت های 

عضو با تکیه بر جای��گاه قوی تر 
کنسرس��یوم، هزین��ه بازاریابی 
ش��رکت ها را نیز کاهش خواهد 
داد. در واقع این مدیران همزمان 
در مذاکرات خود برای توس��عه 
بازار، تمام قابلیت ش��رکت های 
زیرمجموعه را معرفی می کنند 
و نس��بت به زمانی که هر یک از 
ش��رکت ها مجزا بخواهند وارد 
مذاکره  شوند، هزینه کمتری را 

به همراه خواهد داشت. 

فعالیت مدیران کنسرسیوم  در جهت توسعه بازار

 یک اس��تاد اقتص��اد در این 
رابط��ه می گوی��د: مدی��ران 
کنسرس��یوم ب��ا دای��ر ک��ردن 
دفاتری در کشورهای همسایه و 
با برگزاری نمایشگاه های دائمی، 
کاال و خدم��ات ش��رکت های 
و  معرف��ی  را  زیرمجموع��ه 
توانایی ش��رکت های عضو را به 
پیمانکاران خارجی نشان دهند. 
این موضوع نه تنه��ا به افزایش 
صادرات کاال و خدمات شرکت ها 
منجر می شود و درآمد شرکت ها 
را افزایش می دهد، برند آنها نیز 
مطرح خواهد ش��د زی��را زمانی 
که یک ش��رکت در چند پروژه 
کش��وری حضور پی��دا کند و از 
طریق مس��یری قانونی معرفی 
شود اعتبار کافی به دست خواهد 
آورد. همچنی��ن کمک می کند 
شرکت های خارجی برای ورود 
ب��ه پروژه ها با آن ش��رکت وارد 
تعامل ش��ده و به طور قطع اگر 
شرکت خارجی در کشور دیگری 
فعالی��ت کن��د زمین��ه حضور 
شرکت های ایرانی را نیز فراهم 
خواهد ک��رد، به همی��ن دلیل، 
حمای��ت اولیه کنسرس��یوم ها 
در تقوی��ت فعالیت ش��رکت ها 

تاثیر گذار است. 
علی اکبر نیکو اقب��ال، با بیان 
اینک��ه مدی��ران ش��رکت های 

کنسرس��یومی بای��د از تعامل 
ش��رکت ها برای کاهش هزینه 
تامی��ن کاالها اس��تفاده کنند، 
اضاف��ه ک��رد: ش��رکت های 
تش��کیل دهنده کنسرسیوم از 
نظر تولید و خدمات مکمل هم 
هس��تند و محصوالت متفاوتی 
ارائ��ه می دهن��د، ام��ا بخش��ی 
از تجهی��زات و ماش��ین آالت 
مورد نیاز آنها مش��ترک اس��ت 
ی��ا حداق��ل از یک برن��د خرید 
می کنند. مدیران کنسرس��یوم 
با تجمیع همه نیاز شرکت های 
زیرمجموع��ه به ص��ورت ی��ک 
سفارش، کاال و تجهیزات مورد 
نیاز اعضا را با قیمت پایین تری 
تامین خواهد ک��رد، زیرا وقتی 
می��زان س��فارش ب��اال رود، به 
همان میزان بیش��تر می توانند 
تخفیف بگیرند. بنابراین، مدیران 
کنسرس��یوم ها عالوه ب��ر اینکه 
مدی��ران درآمدزای��ی خواهند 
بود، در راس��تای کاهش هزینه 

شرکت ها اقدام خواهند کرد. 
او با نگاهی ب��ه نقش مدیران 
در توس��عه فعالیت ش��رکت ها، 
اضافه کرد: مدیران شرکت های 
کنسرس��یومی می توانند با ارائه 

فاینانس ه��ای مال��ی کمب��ود 
مناب��ع مال��ی اعض��ا را برطرف 
کنن��د، موضوع��ی ک��ه ای��ن 
روزه��ا گریبان گیر بس��یاری از 
شرکت ها شده و منجر به کاهش 
ظرفیت تولی��د، ارائه خدمات و 
حتی تعطیلی آنها خواهد ش��د. 
پ��س مدیران کنسرس��یوم ها با 
استفاده از توان مالی سایر اعضا، 
نیاز مالی ش��رکت های ضعیف 
را بر طرف می کنن��د و در قبال 
آن بخ��ش از مناف��ع فعالی��ت 
شرکت وام گیرنده را به شرکت 
تامین کننده اعتبار بپردازد.  این 
استاد اقتصاد با نگاهی به فعالیت 
کنسرس��یوم های بین الملل��ی، 
ادام��ه داد: در ش��رایطی ک��ه 
کش��ور در حال تحریم به س��ر 
می برد، مدیران کنسرس��یوم ها 
می توانن��د از ش��رکت هایی که 

دارای جایگاه مناسبی در کشور 
ه��دف برخوردارند ب��رای نفوذ 
به آنج��ا بهره گیرن��د، بنابراین، 
گاهی یک کنسرس��یوم داخلی 
می تواند با یک ش��رکت بزرگ 
خارجی تشکیل یک کنسرسیوم 
بین المللی دهد که به طور قطع 
منافع زیادی به هم��راه خواهد 
داشت. مدیران موفق در چنین 
ش��رایطی از نی��روی انس��انی 
کنسرس��یوم خارج��ی ب��رای 
آموزش کارکن��ان زیرمجموعه 
خود بهره می گیرن��د، حال این 
آموزش می تواند در زمینه فنی و 
مهندسی باشد یا راهکاری برای 
ورود ب��ه بازارها و نح��وه اجرای 
پروژه ه��ا ارائ��ه ده��د. مدیران 
عملیاتی که خط مقدم بهره وری 
تولید هس��تند، تنها در صورتی 
می توانن��د از تم��ام ظرفیت ها 
بهره مند شوند که از اجرای طرح 
آگاه��ی یابند، ب��ه همین دلیل 
آموزش آنها در زمینه جمع آوری 
اطالعات و چگونگی اعمال آن در 
راستای اهداف سازمان همواره 

می تواند اثر گذار باشد. 
بنابراین، در شرایط تحریم یا 
بحران اقتصادی آنچه می تواند 

راهگشای ش��رکت های کوچک 
در نف��وذ ب��ه بازاره��ای جدید 
و افزایش بهره وری ش��رکت ها 
شود، استفاده از مدیرانی است 
که تجرب��ه بین الملل��ی دارند. 
هم��واره رواب��ط ای��ن مدیران 
باعث می شود ش��رکت ها بدون 
نیاز ب��ه طی کردن مس��یرهای 
بروکراسی و حتی دولتی زمینه 
فعالی��ت خود را توس��عه دهند. 
ای��ن موض��وع بیش��تر در مورد 
شرکت های ارائه دهنده خدمات 
فنی و مهندسی صدق می کند، 
زیرا برخی شرکت های اروپایی 
ب��رای حض��ور در پروژه ه��ای 
کش��ور های خاورمیانه به دلیل 
ریس��ک باالی هزینه ها، قیمت 
باالی��ی را پیش��نهاد می کنند و 
مدیران کنسرسیوم ها از طریق 
رایزن��ی می توانن��د بخش��ی از 
اج��رای پ��روژه را به ص��ورت 
مش��ارکتی ب��ه عه��ده گیرند و 
به صورت شبکه ای حضور اعضا 
را در سایر پروژه های آن کشور 
فراهم کنند. ای��ن مدیران تنها 
در صورت��ی می توانن��د افزایش 
درآمد و کاه��ش هزینه را برای 
اعضا به ارمغ��ان بیاورند که در 
فضای بین المللی حضور یابند و 
از طریق شرکت های با نفوذ ورود 

شرکت ها را تسهیل کنند.  

رییس کارگروه توسعه پایدار 
فرهنگس��تان علوم با اش��اره به 
اینک��ه کنسرس��یوم نیازمن��د 
مدیریتی متفاوت از شرکت های 
معمولی اس��ت، اظه��ار کرد: از 
آنجا ک��ه مدیران ش��رکت های 
کنسرسیومی باید برنامه جامع 
و مدونی برای توس��عه فعالیت 
زیرمجموع��ه  ش��رکت های 
ت��دارک ببینند و ش��رکت های 
ایرانی تجربه چندانی در اجرای 
پروژه ه��ای مش��ارکتی ندارند، 
وظیفه مدیران سخت تر خواهد 
شد، در واقع آنها نباید در توسعه 

راهبرد خود به نفع یک یا چند 
شرکت عمل کنند. این مسئله 
بیش��تر زمانی که مدی��ر از بین 
اعض��ا انتخ��اب می ش��ود، رخ 
می دهد به همی��ن دلیل، مدیر 
کنسرس��یوم ها بای��د از بیرون 
س��ازمان انتخاب ش��ود ت��ا با 
دیدی همه جانبه به طرح های 
اقتصادی نگاه کند و منافع همه 
شرکت های زیرمجموعه را به جا 

آورد. 
حسین ساسانی با بیان اینکه 
مدیران کنسرس��یوم باید برای 
ایج��اد هماهنگ��ی کارکن��ان 

را تحت آم��وزش ق��رار دهند، 
افزود: یک��ی از عوامل موفقیت 
مدیران کنسرسیوم به فعالیت 
درون سازمانی آنها برمی گردد. 
زمانی که یک مجموعه چندین 

فعالی��ت را همزم��ان پی��ش 
می برد، دس��تیابی ب��ه اهداف 
س��ازمانی منوط به هماهنگی 
باالی کارکنان خواه��د بود، به 
همین دلیل، مدیران با برگزاری 
دوره های آموزش��ی می توانند 
حضور شرکت را در تمام بازارها 
فراهم کنند، زیرا یک ش��رکت 
در کنار تولی��د و ارائه خدمات 
نیازمند انجام تحقیقات تکمیلی 
در حوزه بازاره��ای بین المللی 
نیز هست. این تحقیقات که به 
شناس��ایی ظرفیت کشورها یا 
سایر شرکت ها مربوط می شود، 

منجر می ش��ود که کنسرسیوم 
می��زان هزین��ه ورود ب��ه بازار 
جدی��د را ب��ا منافع پی��ش رو 
تطبیق دهد. در این زمینه نقش 
مدیران موثر تر است، زیرا اگر در 
کشور هدف روابطی برای نفوذ 
داشته باش��ند با هزینه کمتری 
می توانند حضور اعضا را فراهم 
کنند. به همین دلیل اس��ت که 
مدیرانی ک��ه در مجموعه های 
بین الملل��ی فعالیت داش��ته اند 
به سرعت می توانند زمینه رشد 
شرکت های کوچک تر را فراهم 

کنند. 

موفقیت کنسرسیوم در دستان مدیران برون سازمانی 

مدیران کنسرسیوم ؛ تقویت کننده برند

حامد شایگان



ب��ه دلیل بیماری های گوناگ��ون در تمامی اعضای بدن 
ضع��ف و ناتوانی ظاهر ش��ده بود و فق��ط این مغز بود که 
کارش را مانن��د یک ذهن جوان انجام می داد. در حافظه، 
در تصمیم گی��ری، در قض��اوت و در محبت من هیچ گونه 
نقصانی پیدا نش��ده بود. مرتب تحت نظر پزش��کانم بودم، 
اما هیچ یک اثری از بهبودی جس��مانی در من نمی دیدند 
و خبرها هم��ه مأیوس کنن��ده بودند. فرزندان��م ناامید و 
دل نگ��ران همگی گ��رد هم آمدند و تصمی��م گرفتند مرا 
برای درم��ان به امریکا و نزد همان پزش��کی که به وضع 

سالمتی من آشنایی داشت ببرند. بهار سال 1353 بود.
ش��ب و دیروقت بود که به ف��رودگاه دیترویت در ایالت 

میشیگان رسیدیم. 
به دس��تور دکتر گاتس )پزش��ک معالج( آمبوالنس در 
انتظارم��ان بود. با کم��ک مهمانداران مرا ب��ه آمبوالنس 
منتق��ل کردند و راهی ش��هر »آن آربر« ش��دیم. هنگام 
رس��یدن به بیمارستان دانشگاه دکتر گاتس را دیدیم که 
در لباس س��فید با رویی خندان در انتظار بیمار خود بود. 
دکتر گاتس اصالتا روس��ی بود و بعد از انقالب روس��یه به 
امری��کا آمده و پ��س از مدتی اقامت در ش��هر آن آربر و 
درم��ان بیماران بی ش��مار به دکتر دکترها معروف ش��ده 
بود. با دیدن من، به گونه ای که من نش��نوم رو به دخترم 
ک��رد و گفت: چرا این م��رد محترم را زحمت داده و وادار 

به س��فری چنین س��خت کرده ای؟ دخترم گفت: »پدرم 
برای فرزندان��ش از آنچه در توان داش��ته کوتاهی نکرده 
اس��ت، ما هم مصمم شدیم او را به این مرکز بسیار مجهز 
بیاوریم تا شاید امکان انجام حرکتی در راستای بهبودش 
باش��د.« دکت��ر گاتس ب��ا من ب��ه زبان فرانس��ه صحبت 
می کرد. پس از بس��تری کردن بیمار، دس��تورات الزم را 
به پرس��تارها که بسیار مطیع او بودند، داد و هنگام ترک 
بیمارس��تان گفت آقای خلیلی آنقدر کم توان شده که در 
س��ن 68 س��الگی باید با او رفتار یک پیرمرد 80 ساله را 
داش��ته باش��یم! ش��نیدن این حرف نگران��ی و ناامیدی 
 فرزندانم را صد چندان کرد. قلب و ریه ام به ش��دت آسیب 
دیده بودند. دیگر اشتهایی برای من که بسیار خوش اشتها 
بودم باقی نمانده ب��ود. به زور و با التماس چند لقمه غذا 
می خ��وردم و ه��ر روز کم توان ت��ر از روز قبل می ش��دم. 
فرهن��گ و فرزاد نوه های من و ش��هرزاد همس��ر فرهنگ 
که در همان ش��هر به دانش��گاه می رفتند، هر روز عصر به 
دی��دار من می آمدند و س��عی می کردند ب��ه نحوی من را 
خوش��حال کنند. با دیدن نوه ها اظهار شادمانی می کردم 
و به ماندن هرچه بیش��تر آنها در بیمارس��تان ابراز عالقه 
می کردم. ش��ب ها کنارم می نشس��تند و بوستان سعدی 
برایم می خواندند. من که از کودکی با ش��یخ اجل آشنایی 
داشتم و همیشه او را می ستودم چشمانم را می بستم و به 
دق��ت گوش فرا می دادم. گاهی هم اظهارنظری می کردم. 
یک ب��ار هم گفتم چه کتاب خوب��ی برای خواندن انتخاب 

کرده ایم.
ادامه دارد...

 تالش برای محدود کردن
درآمدهای ایران و روسیه

ب��ه گ��زارش نیوی��ورک  تایم��ز، 
تامس فریدمن، تحلیلگر امریکایی 
در مقاله ای نظرات خود را درباره 
چرایی و هدف شکل گیری جنگ 
قیمت در بازار نفت و تالش برای 
محدود کردن درآمدهای ایران و روس��یه این گونه شرح 
داده اس��ت که: آی��ا این فقط تصور من اس��ت یا اینکه 
واقعا یک جن��گ جهانی نفتی بین امریکا و عربس��تان 
س��عودی از س��ویی و ایران و روس��یه از سوی دیگر در 
جری��ان اس��ت؟ نمی ت��وان مطمئن بود ک��ه اتحادهای 
ش��کل گرفته برنامه ریزی ش��ده بوده ی��ا تصادفی، ولی 
ی��ک چیز به نظر واض��ح می آید: به ظاهر س��عودی ها و 
امریکایی ه��ا قصد دارند با ایران و روس��یه همان کاری 
را بکنند که عربس��تان سعودی با ش��وروی سابق کرد؛ 
تا بیش��ترین حد ممکن نفت به بازار س��رازیر شود تا با 
رس��اندن قیم��ت نفت به زیر حدی که ایران و روس��یه 
بتوانن��د بودج��ه خود را تامین کنند، این دو کش��ور به 

ورشکستگی کشانده شوند. 
وضعی��ت عجیب��ی اس��ت؛ چه��ار تولیدکنن��ده نفت 
یعنی لیب��ی، ع��راق، نیجریه و س��وریه دچار مش��کل 
هس��تند و تحریم ها به شدت بر نفت ایران تاثیر گذاشته 
اس��ت. ده س��ال پیش، چنین ش��رایطی قیمت نفت را 
به ش��دت افزایش می داد ولی امروز اتف��اق متفاوتی در 
جریان اس��ت. هفته ها اس��ت که قیمت مبادله نفت در 
حال کاهش اس��ت و بعد از مدت ها که قیمت نفت بین 
105 و 110 دالر در هر بشکه در نوسان بود، اکنون در 

حوالی 88 دالر جا خوش کرده است. 

مصاف جدید گوگل در دنیای فناوری
به گزارش وال استریت  ژورنال، تلفن 
هوش��مند جدی��د، نکس��وس 6، 
تبلت جدید نکسوس ۹ و ست آپ 
 »Nexus Player« باک�����س
یا مش��ابه  اندکی کمتر  قیمت��ی 
محصوالت مش��ابه اپل دارند. به این ترتیب گوگل روال 
گذش��ته خود را که مدل ه��ای جدی��دش را با قیمتی 
بس��یار پایین تر از محصوالت اپل عرض��ه می کرد، کنار 
گذاش��ته اس��ت. گوگل همچنین اعالم کرد که نس��خه 
جدید سیس��تم عامل اندرویدش با نام اندروید L مخفف 

Lollipop )لیسک( را ماه آینده معرفی می کند. 
گوگل بر خالف اپل اجازه استفاده از سیستم عاملش را 
به سایر سازندگان تلفن همراه می دهد. گوگل با معرفی 
این محصوالت جدید در تالش اس��ت به رقابت بیشتری 
ب��ا اپل در بخش ممتاز بازار وس��ایل موبای��ل بپردازد و 
در عین حال به ش��رکت های س��ازنده همکارش کمک 
کن��د تا وس��ایل الکترونیکی دس��تی را ب��رای بازارهای 
کش��ورهای در حال توس��عه بس��ازند. س��اندار پیچای، 
سرپرس��ت بخش اندروید، کروم و اپلیکیشن های گوگل 
می  گوید: »ما عمیقا ب��ه کارهایی که اپل انجام می دهد، 
احت��رام می گذاری��م، اما م��ا رویکردی کام��ال متفاوت 
داری��م. ما با معرفی اندروید L می خواهیم به تمام طیف 
مصرف کنندگان دسترسی یابیم.« 85 درصد از تلفن های 
هوشمندی که در فصل دوم سال میالدی جاری فروخته 
شدند، سیستم عامل اندروید h داشتند، اما در بازارهای 
کش��ورهای توس��عه یافته، محصوالت اپل نزد مشتریان 
ثروتمندتر محبوب مانده اند. اپل دارای این مزیت اس��ت 
که کاربرانش پول بیش��تری صرف خرید اپلیکیش��ن ها 
می کنند، و به این ترتیب س��ازندگان اپلیکیشن تشویق 

می شوند که ابتدا روی پلتفرم آن کار کنند. 

تالش طال برای قیمت بیشتر
ب��ه گ��زارش رویت��رز، 
تحلی��ل  تازه تری��ن 
فیبوناچ��ی  تکنی��کال 
نش��ان می دهد که طال پس از شکس��تن سطح مقاومتی 
1۲33 دالری اکنون برای دستیابی به سطح 1۲63 دالری 
تالش می کند. قیمت طال که شش اکتبر به کمتر از 1183 
دالر رسیده بود در روزهای اخیر بار دیگر با افزایش نسبی 
روبه رو ش��ده ک��ه علت اصلی آن نگرانی ه��ای بین المللی 
نس��بت به وضعیت اقتصادی جه��ان و کاهش ارزش دالر 
بوده است. براساس این گزارش قیمت طال اکنون توانسته 
سطح مقاومتی 1۲33 دالری را بشکند و به نظر می رسد 
س��طح مقاومتی بعدی برای ط��ال 1۲63 دالر خواهد بود. 
اگر این سطح مقاومتی نیز شکسته شود قیمت طال برای 
دستیابی به سطح 1۲88 دالری تالش خواهد کرد. به نظر 
می رسد انتشار آمارهای اقتصادی امریکا و منطقه یورو طی 
روزهای آینده نیز تاثیر زیادی بر روند نوسانات ارزش دالر 
و قیمت طال خواهد داش��ت. ادامه نگرانی های بین المللی 
نسبت به وضعیت اقتصادی جهان تاثیر زیادی بر تحوالت 

قیمت طال و سایر فلزات گرانبها خواهد داشت. 

نتیجه بررسی های میدانی در سبد هزینه های خانوار در 
استان های مختلف در س��ه ماهه اول امسال نشان دهنده 
افزایش هزینه یک خانوار چهار نفره کارگری در ماه است. 
آخرین رقم اعالم ش��ده درباره س��بد هزینه های کارگران 
ی��ک میلیون و 700 هزار تومان ب��ود که این رقم در بهار 
امس��ال به دو میلی��ون و ۲00 هزارتومان افزایش یافت. از 
این رو، مسئله تامین معیشت و درآمد با توجه بیشتری از 
سوی جامعه کارگری کشور دنبال می شود. در حال حاضر، 
بیش��تر از نیمی از کل شاغالن کش��ور را مشموالن قانون 
کار و کارگران تش��کیل می دهند که تغییر س��طح درآمد 
و زندگی در این گروه ها می تواند تاثیرات مثبت فراوانی را 
در جامعه داشته باشد. با وجود سال ها چانه زنی و پیگیری 
مطالب��ات کارگران از س��وی نمایندگان آنه��ا در مجامع 
عالی کش��ور از جمله ش��ورای عالی کار، اما هنوز هم بین 
درآمدها و هزینه های واقعی خانوار کارگری کش��ور فاصله 
معناداری وجود دارد. این موضوع درباره حداقل دستمزدها 
بیش��تر قابل توجه اس��ت، چون به گفته کارشناسان بازار 
کار، حداقل دس��تمزد حدود 60۹ هزارتومان تعیین شده 
برای سال جاری در بهترین شرایط تنها تامین کننده نیاز 
10 روز اول م��اه خانوارهای کارگری کش��ور خواهد بود. 
براس��اس روال هر س��اله که موضوع افزایش دستمزدهای 
س��ال آینده در نیمه دوم سال مطرح و در قالب آن برخی 
کارهای کارشناس��ی انجام می شود، امسال نیز نمایندگان 
کارگ��ران اقدامات��ی را در این ب��اره آغاز کرده ان��د. آنها با 
تشکیل کارگروه هایی به دنبال تدوین پیشنهادهایی درباره 

دستمزدها و ارائه آن به شورای عالی کار هستند. 

سفر به امریکا برای درمان 

روند خالص صادرات گاز طبیعی ایران)میلیارد متر مکعب(

روزانه افراد زیادی در دنیا ضرب و تقسیم های عجیب و غریب 
انجام می دهند و آن را در خبرگزاری ها منتش��ر می کنند و از 
آن نتیجه گیری های خودشان را می کنند. مثال اگر یک میلیون 
نفر در دنیا در طی یک س��ال فالن کار را نکنند، در آخر سال 
ایکس تومان پول جمع می ش��ود که می تواند صرف امور دیگر 
و ضروری تر ش��ود. برخی از این محاسبات تا حدود زیادی هم 
درست هستند منتها ضمانت اجرایی ندارند چون همه منتظرند 
که یک جنبش یا جریان ش��روع شود تا این کار را آغاز کنند. 
امروز در صف خودپرداز چند نفری ایستاده بودند و منتظر! یکی 
از کارهایی که بسیاری از مردم در مواقع انتظار انجام می دهند 
چیست؟ بیسکویت می خورند؟! خیر منظورم چیز دیگری است، 
با اینترنت گوشی شان فیلم تماشا می کنند؟! دوستان! عزیزان! 
مخاطبان! دکترها! مهندسان! یک چیزی بگویید بگنجد! یکی از 
کارهای که بسیاری از مردم در مواقع انتظار انجام می دهند این 
است که سیگار می کشند، یکی از دوستان خودپردازی ما نیز 
در صف خودپرداز مشغول کشیدن سیگار بود و چونان پک های 
عمیقی بر سیگارش می زد که بیا و ببین!  نزدیکش شدم و سر 

صحبت را با او به زحمت و با بیل و کلنگ باز کردم. 
گفتم: »سالم خوبید دوست عزیز!« گفت: »قربون شما برم! 

آتیش می خوای؟«
گفتم: »نه آتیش نمی خوام می خواستم اگر وقت داشته باشید 
ی��ک چند دقیقه ای با هم صحبت کنیم.« گفت: »بفرما ببینم 

چی  داری برامون!«

گفتم: »می دونی تو ایران چند نفر س��یگاری داریم؟« گفت: 
»طبق آخرین آمار در شهریور ماه که منبعش باشگاه خبرنگاران 
ج��وان ب��ود، بین 8 تا 10 میلیون افراد معت��اد به نیکوتین در 
ایران شناخته شدند که این آمار افراد معتاد به نیکوتین است 
و اگر بخواهیم افرادی که در اصطالح به صورت تفننی س��یگار 
می کش��ند را به این آمار اضافه کنیم، این تعداد عدد عجیب و 

غریبی خواهد شد.«
گفت��م: »داداش اطالعات��ت خوبه ه��ا!« گفت: »خفه ش��و، 
پاچه خواری نکن، تازه س��االنه 10ه��زار میلیارد تومان هزینه 
خرید و درمان سیگاری ها می شود که این آمار می تواند حداقل 
100 هزار نفر را خانه دار کند و 500هزار جوان را به خانه بخت 

بفرستد!«
گفتم: »ماشاءاهلل همه رو دقیق می دونی!« گفت: »دیگه دیگه! 
می خوام بهت بگم که با اطالع دارم سیگار می کشم. مثل اینایی 
نیستم که فقط می کشند و حالشو می برند، من با زجر سیگار 

می کشم می فهمی!«
گفتم: »با این ح��ال چرا این اتفاق نمی افت��ه و این 10هزار 
میلیارد تومان ذخیره نمی ش��ه؟!« گفت: »اگر تونستی تا یک 
ساعت دیگه با همه این اطالعات یک نفر دیگه رو مجاب کنی، 

منم حاضرم بهت بپیوندم و این جریان و راه بندازیم.«
من رفتم و یک ساعت تالش کردم و برگشتم. 

گفتم: »آقا نش��د که نش��د! اعصابم ریخت به��م، یکی ازون 
سیگاراتو بده بکشیم یک کم اعصابمون آروم بگیره!«

خالصه اینکه این مطلب یک س��یگاری دیگر هم به جامعه 
اضافه کرد. در ریاضیات از یک در مقابل 10 میلیون نفر صرفنظر 

می شود. 

 طبق اعالم سازمان بنادر در شش ماه نخست امسال جزیره قشم بیش از 7 میلیون نفر سفر را ثبت کرده 
تا صدرنشینی خود را در سفرهای دریایی ادامه دهد. 
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آغاز: برگزاری و به س��رانجام رس��اندن کنسرت کیتارو در 
تاالر وزارت کشور از جمله تالش هایی است که می تواند باب 
فعالیت های اقتصادی در حوزه موس��یقی را وارد فاز و فضای 
تازه ای کند؛ اجرای کنسرت هایی که بازار تقاضای آن در میان 
قشر وسیعی از طبقه متوسط و متوسط به باالی ایران وجود 
دارد و در صورت عرضه درست می تواند پاسخی مناسب باشد 
و نیز بستری برای روغن کاری چرخ زنگ زده اقتصاد موسیقی 
ایران.  برابر اعالم مدیر این کنس��رت »دستمزد گروه و آقای 
کیتارو 15 تا ۲0 برابر خوانندگان برتر موسیقی در ایران است 
و یکی از دالیل افزایش دوبرابری بلیت کنسرت به دلیل همین 
دس��تمزد باالی طلب شده از سوی کیتارو و گروه همراه بوده 

است.« )نقل به مضمون(
میانه: در دو دهه گذشته تمام تالش ها برای اجرای کنسرت 
چهره های ش��ناخته شده موسیقی جهان بی نتیجه ماند. این 
گروه از موزیسین ها به مدد سی دی ها و آثاری که منتشر کردند 
و نیز کارهایی که از آنها در این سو و آن سو شنیده شد، میان 
مخاطبان و شنوندگان موسیقی در ایران نیز جای پایی یافتند 
و همین مسئله سبب شد برخی تهیه کنندگان و تولیدگران 
موسیقی به صرافت بیفتند از این بازار تقاضا بهره برداری کرده 
و کنس��رت هایی را برگزار کنند تا بتوانند عطش مورد نظر را 
فروبنش��انند و از نمد آن کالهی برای اقتصاد موسیقی ایران 
فراهم سازند. معروف ترین ماجرای چنین کنسرتی به اجرای 
کنس��رت در تاالر 1۲ هزار نفری آزادی با حضور »کریس دی 
برگ« باز می گردد. تهیه کننده و مجری این کنسرت محسن 
رجب پور بود که در میان اهالی موسیقی چهره ای شناخته شده 
اس��ت؛ مدیر شرکت ترانه شرقی که با ابتکار او گروه موسیقی 
آری��ان س��ر ب��رآورد و اوج گرفت و حداقل یک ده��ه ای بازار 

موسیقی جوان پسند پاپ را در قبضه خود گرفت. 
این مدیر موسیقی به درستی تشخیص داد که برای پوشش 
هزینه های چهره ای همانند کریس  دی برگ، باید کنسرت در 
مکانی برگزار ش��ود که تامین هزینه های سنگین آن شدنی 
باشد. به همین دلیل ابتدا آلبومی مش��ترک از گروه آریان و 
کریس دی برگ منتشر کرد. سپس از دی برگ دعوت کرد به 
ایران بیاید و نشستی مطبوعاتی و پر سروصدا برایش در تاالر 
مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی در شمالی ترین نقطه تهران 
ترتیب داد و آنجا بود که اعالم کرد این کنس��رت قرار اس��ت 

در سالن 1۲ هزار نفری آزادی برگزار شود. مقاومت ها و البته 
حسادت ها از همان زمان شروع شد و در نهایت و باوجود هزینه 
سنگینی که آقای مدیر برای مقدمات کار و دعوت از دی برگ 
صورت داد، پروژه به شکست انجامید و کنسرتی برگزار نشد. 
بعد از آن دو تهیه کننده دیگر نیز به سراغ ریچارد کالیدرمن و 
یانی رفتند و خبرهای کنسرتشان در رسانه های ایران انعکاس 
یافت. حتی گفته ش��د یانی قرار اس��ت کنس��رتی در تخت 
جمشید برگزار کند اما باز هم مدیریت موسیقی کشور چنین 
خط��ری را نپذیرفت و در نهایت آن پروژه ها نیز به شکس��ت 
منتهی ش��د. به خصوص پروژه یانی که طرفداران بسیاری در 
ایران دارد و بازار تقاضای آن هنوز داغ داغ اس��ت.  شاید تنها 
موزیس��ین طراز جهانی که توانست کنسرتی در ایران برگزار 
کند، خوان مارتین بود که موسیقی اش بسیار خاص بود و دو 
بار )بار اول در کاخ نیاوران و بار دوم در تاالر وزارت کشور( به 

اجرای برنامه پرداخت. 
انجام: طراحی و برنامه ریزی برای کنسرت کیتارو و تلفیق 
آن با هفته فرهنگی ژاپن در ایران از آن جمله سیاس��ت های 
زیرکانه ای اس��ت که موید و مص��داق ضرب المثل با یک تیر 
چند نش��ان زدن اس��ت. انتخاب هنرمندی که شرقی است 
و پز و فیگور اجرایی او با فضای موس��یقی ش��رق و مناسبات 
آن همخوانی دارد و نیز تلفیق آن با یک ارکس��ترایرانی برای 
کم کردن هزینه های کلی کنس��رت و ق��رار دادنش در هفته 
فرهنگی ژاپن که همه گاه مناسبات فرهنگی ایده آلی با ایران 
داش��ته و دارد، همه و همه از هدف های چندگانه ای است که 
این کنس��رت برای مجموعه موسیقایی کش��ور فراهم کرده 
اس��ت. دفتر موسیقی ارشاد و معاونت هنری و البته مجموعه 
فرهنگسرای نیاوران که اخیرا به دست مدیری صاحب دانش 
و تجرب��ه در زمینه مدیری��ت هنری افتاده اس��ت، به همراه 
تهیه کننده این کنسرت توانستند پروژه ای را سامان دهی کنند 
که بسترساز حرکت های بزرگ تری برای تحریک و فعال کردن 

بخشی مهم از بازارتقاضای موسیقی صحنه ای است. 
بنا به اعالم مس��ئوالن برگزار کننده، قیمت بلیت کنسرت 
یادش��ده دو برابر بلیت کنس��رت هایی از این دس��ت بوده و 
دلیل آن هم فراهم نشدن یک اسپانسر و حامی برای این کار 
اعالم ش��ده است. این البته از جمله نقاط ضعف برگزاری این 
کنسرت بوده اس��ت که به گمانم با توجه به وجود شرکت ها 
و موسس��ات بزرگ مالی فعال در ایران با اندکی رایزنی و کار 
جدی می توانستیم شاهد حضور یک حامی قدرتمند و حتی 
در طراز جهانی برای این کنسرت باشیم تا قیمت بلیت ها به 

یکباره چنین اوجی نگیرد. 

جالب اس��ت بدانید کل ای��ن کارهایی که در راس��تای 
مدیریت بهتر زمان ش��ما ذکر می شود، چقدر از وقت شما 
را ب��ه خودش اختصاص می دهد؟ تجربه ثابت کرده اس��ت 
که کل کارهای مدیریت زمانی، روزانه بیش��تر از هش��ت تا 
10 دقیقه از وقت ش��ما را به خودشان اختصاص نخواهند 
داد. ممکن است همین 10 دقیقه، برای بسیاری از ما، زمان 
قابل توجهی باشد، اما با این کار وقت بیشتری را برای انجام 
کارهای مهم تر به دس��ت خواهی��م آورد. در ضمن به خاطر 
داشته باشید که نداش��تن برنامه ریزی، میانگین بین 1۲0 
ت��ا 150 دقیقه از وقت ش��ما را روزانه ب��ه هدر می دهد. اما 
توصیه مهمی که یکی از ب��زرگان علم مدیریت کرده، این 
است که »اگر کسی می تواند کاری را که شما با 100 درصد 
کیفیت انجام می دهید، با 70 درصد کیفیت انجام دهد، کار 
را به وی بسپارید.« جدا توصیه می کنم اگر اطرافتان از این 
دست افراد دارید، از آنها نهایت بهره را ببرید. با واگذاری امور 
به دیگران، زمان الزم را برای انجام کارهای مهم تر به دست 
خواهید آورد، اما به یاد داشته باشید که واگذاری انجام یک 
کار، باید با اعطای لوازم آن همراه باشد، بدین معنی که وقتی 
وظایف و اختیارات به فرد دیگری واگذار می شود، به همان 
اندازه نیز مسئولیت و پاسخ دهی از آن فرد انتظار رود. به این 

منظور نیز باید نکات مهمی به فرد به عهده گیرنده مسئولیت 
اطالع داده شود: 

اوال که چه کاری الزم است انجام شود؟ )با قید جزییات( 
ثانیا اینکه چه کسی باید این کار را انجام دهد؟ 

ثالثا حکمت اجرای این کار چیست؟ 
رابعا این کار از چه راهی و با چه امکاناتی باید انجام شود؟ 
خامسا برای انجام این کار چه مقدار وقت در اختیار داریم؟ 

 خودتان را بشناسید 
البته آنچه در این یادداشت ذکر شد، کلیات برنامه ریزی 
بود و قطعا هریک از ما با شناخت از خودمان و ساختارهای 
ذهنی و توانایی هایی که داریم، می توانیم این الگو را کامل تر 
کرده و آن را بپرورانیم. مثال ش��اید خالی از لطف نباشد که 
بدانید ساختار ذهنی ما، به یکی از دو شکل تصویری و رقمی 
می تواند باش��د، این شناخت می تواند در هنگام برنامه ریزی 
به ما کمک ش��ایانی کند. افراد بصری افرادی هس��تند که 
تصاوی��ر )اعم از مکتوب یا خاطرات مصور( را خوب به ذهن 
می س��پارند مثال این افراد اگر کتابی می خوانند می توانند 
بگویند یک موضوع خاص در کدام قسمت کتاب قرار دارد. 
این افراد بهتر است از برنامه ریزی کاغذی استفاده کنند. در 
مقابل افراد رقمی نیز افرادی هستند که اعداد و ارقام را خوب 
به یاد می آورند مثال دقیقا به یاد می آورند که دوسال پیش 
در چه تاریخی به مس��افرت رفته اند. این افراد بهتر است از 

نرم افزار برای برنامه ریزی استفاده کنند. 

منطقه آزاد

نگاه آخر

به انگیزه اجرای کنسرت کیتارو در تهران

فواید اقتصادی کنسرت کیتارو  برای موسیقی

مدیریت زمان چقدر وقت می گیرد؟ 

در حالی که ایران دومین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی و سومین تولید کننده گاز است، تقریبا تمامی 
گاز تولیدی در داخل کشور مصرف می شود و بخش بسیار کمی به صادرات اختصاص داده می شود. 

ایران با داش�تن ذخایر فراوان گاز طبیعی، پس از روسیه دومین کشور از نظر ذخایر غنی گاز طبیعی 
به شمار می رود و حدود 16 درصد از کل ذخایر گاز دنیا در ایران واقع شده است. بیش از دوسوم ذخایر 
گاز ایران در میادینی غیر مشترک قرار دارند که اکثر آنها توسعه نیافته اند و به دلیل عدم سیاست گذاری 
مناسب در این بخش، امکان بهره برداری از بخش عمده ای از ذخایر گاز کشور میسر نشده است. بررسی 
روند صادرات گاز طبیعی نیز نشان می دهد که با وجود ذخایر بسیار فراوان گازی، ایران به صورت خالص 

در بسیاری از سال ها، واردکننده گاز طبیعی بوده است. 

سیدابوالحسن مختاباد    | روزنامه نگار |
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