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سازمان آگهی ها در دستان مشا

باتبدیلشدنبهیکمدیرخوب
اشتباهاتمدیریتیقبلیخودمرا

جبرانکردم.

ویکتوریاپرینسیپال
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دولت بدهکار به پیمانکاران
پیمانکاران بدهکار به بانک

تنها دو وزارتخانه های راه و شهر سازی 
و نیرو بیش از 23 هزار میلیارد تومان 
به پیمانکارانش��ان بده��ی دارند، در 
همین حال پیمانکاران از عمده ترین 
بانکی هس��تند که توان  بده��کاران 
پرداخ��ت وام هایش��ان را ندارند. این 

دو نوع بدهی نی��ز یک تفاوت عمده 
دارن��د، پیمانکاران ب��رای دیرکرد در 
پرداخت بدهی خ��ود باید به بانک ها 
جریم��ه دهند، اما دول��ت جریمه ای 
ب��رای تاخی��ر خود ب��ه پیمان��کاران 

پرداخت نمی کند. 

در صورت��ی ک��ه اگ��ر دول��ت بدهی 
خ��ود ب��ه پیمان��کاران را پرداخ��ت 
کند، بدهی ه��ای بخش خصوصی به 
سیس��تم بانکی کاهش خواهد یافت، 
در همین حال بس��یاری از پروژه ها از 

رکود خارج خواهد شد. 

»فرصتامروز«بررسیمیکند:

کاهشقیمتنفت
وتاثیرآنبرسودوزیانپتروشیمیها
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انتخاباتاتاقاصنافبرگزارمیشود

 اصناف هیات رییسه جدید را
به اتاق می برند

سیمکارتهایبینام
متهماصلیمزاحمتهایتلفنی
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سیکلمعیوبمعوقاتبانکی
گردشگریمذهبی
حلقهمفقوده

مراسمهایمذهبی

خبر

بیوگاز،فرصتیکهنبایدازدستداد

 زباله بیار
برق ببر!

کش��ور ایران به لحاظ منابع چهارگانه 
گردش��گری )لیتوم، هیدروم، آنتروپوم 
و فیت��وم( از قابلیت های بس��یار باالیی 
برخوردار اس��ت. مراسم های ماه محرم 
و به طور کلی مراسم های مذهبی جزو 
یکی از منابع مهم آنتروپوم و برگرفته از 
رفتارهای انسانی، آداب و رسوم کشور 
اس��ت که ریش��ه در تاریخ دارد و جزو 
رسومات کشور شیعه نشین ما به حساب 
می آید. به طور کلی قابلیت های کشور 
ما به لحاظ گردش��گری به خصوص در 
بخش گردشگری مذهبی چه در سطح 
جهان و چه در س��طح منطقه بس��یار 
فراگیر اس��ت. به عنوان مث��ال در دهه 
اول محرم مراس��م هایی نظیر دسته ها 
و هیأت ه��ای عزاداری، مراس��م ش��ام 
غریبان، تعزیه خوانی و در برخی مناطق 
بلند کردن نخل و غیره را داریم که همه 
اینها دالیلی برای عزاداری و احترام به 
اهل بیت اس��ت که از نظر گردش��گری 
جزو منابع آنتروپوم محسوب می شوند.  
صفحه5
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گسترشهمکاریاقتصادیمیانایرانوژاپن
نایب رییس س��ازمان تجارت خارجی با معاون بین الملل اتاق بازرگانی ایران 

دیدار و بر گسترش همکاری اقتصادی میان ایران و ژاپن تاکید کرد.
در دی��دار نایب ریی��س جتروی ژاپن ب��ا معاون بین الملل ات��اق ایران که 
روز یکش��نبه چهارم آبان ماه در محل اتاق ایران برگزار ش��د، گس��ترش 
همکاری های اقتصادی میان ایران و ژاپن مورد تاکید طرفین قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، علی اکبر فرازی، معاون بین الملل اتاق 
ایران با اش��اره به سیاس��ت جدید دولت درخصوص مناسبات بین المللی 
اظهار داش��ت: در ماه های اخیر ش��اهد اعزام هیات های تجاری زیادی از 
کش��ورهای مختلف دنیا در ایران بوده ایم، درصورتی که بعضی از کشورها 

منتظر نتایج قطعی مذاکرات هستند. 
فرازی با بیان اینکه فرصت های زیادی برای همکاری های اقتصادی میان 
ایران و ژاپن وجود دارد، ادامه داد: ایران فقط بازار فروش محصوالت ژاپنی 
نیس��ت بلکه منطقه وس��یعی از بازار منطقه را در اختیار دارد و همچنین 
فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری های مشترک در حوزه های معدن، 

نفت، گاز، پتروشیمی و غیره در ایران وجود دارد. 
معاون بین الملل اتاق ایران با اش��اره به ش��ناخته ش��ده بودن ژاپنی ها در 
ایران نه تنها از لحاظ کیفیت کاال بلکه از لحاظ دوس��تان خوب در هنگام 
سختی ها، گفت: بهتر است سریع تر از قبل عمل کنیم و تصمیم درست را 
در زمان مناسب بگیریم. وقت آن است که بخش های خصوصی دو کشور 
مانند پل ارتباطی عمل کنن��د. تبادل هیات های تجاری میان بخش های 
خصوص��ی دو کش��ور در حوزه های مختل��ف اقتص��ادی از جمله راه های 

افزایش روابط تجاری است. 
در ادام��ه این دی��دار، نایب رییس جت��روی ژاپن نیز با تاکید بر توس��عه 
مناس��بات اقتصادی میان ایران و ژاپن بیان کرد: ش��رکت ها و تجار ژاپنی 
مش��تاق به همکاری با ش��رکای ایرانی خود هستند. ش��رکت های ژاپنی 
در دوبی و اس��تانبول شعبه دارند که نمایش��گاه ها و سمینارهای تجاری 
بین الملل��ی برگزار می کنند و ش��رکت های ایرانی ه��م می توانند در این 

نمایشگاه ها حضور یابند. 
وی تب��ادل هیات های تجاری میان دو کش��ور در حوزه ه��ای مختلف را 
ایده خوبی دانس��ت و گف��ت: محصوالت ژاپنی به بازار ب��زرگ نیاز دارند 
ک��ه فرصت های زیادی در ایران وجود دارد. همچنین س��رمایه گذاری در 
ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ فقط باید اطالعات کافی در تمام 

زمینه های اقتصادی داشته باشیم. 

بهب��ود روابط خارج��ی ایران با 
دیگ��ر کش��ورها و زمینه ه��ای 
گس��ترده س��رمایه گذاری باعث 
شده تا بس��یاری از شرکت های 
حض���ور  ب�����رای  اروپای����ی 
ای��ران  در  س��رمایه گذاری  و 
اع��الم آمادگی و در این مس��یر 

برنامه ریزی کنند. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، هن��وز توافق 
جامع هس��ته ای می��ان ایران و 
گ��روه 1+5 تدوی��ن و تصوی��ب 
نش��ده اس��ت و تا کمتر از یک 
م��اه آین��ده گفت وگوه��ا ادامه 
خواه��د یافت اما گویا اش��تیاق 
ش��رکت های  و  س��رمایه گذاران 
اروپا به حدی  بزرگ به وی��ژه در 
باالست که آنها در تالش اند قبل 
از امض��ای تواف��ق، آمادگی های 
الزم را کس��ب کنن��د ت��ا بعد از 

امضا فرصت ها را از دست ندهند 
و به س��رعت اقدامات اقتصادی و 
تجاری خود را در گوش��ه گوشه 
ایران آغ��از کنند.  نمونه هایی از 
بهبود م��راودات تجاری ایران با 
دیگر کشورها را در گزارش اخیر 
پای��گاه خبری کمیس��یون اروپا 
می توان دی��د. »یورو اس��تات« 
به تازگی اعالم کرد که مبادالت 
تجاری ایران و 28 عضو اتحادیه 
اروپا در جوالی 2014 با افزایش 
25 درصدی نس��بت ب��ه مدت 
مش��ابه س��ال قبل مواجه بوده 
اس��ت. مبادالت تجاری ایران و 
اتحادی��ه اروپا در جوالی 2013 
بالغ ب��ر 472 میلیون یورو اعالم 
ش��ده بود که این رقم با رش��د 
25 درص��دی در جوالی 2014 
ب��ه 592 میلیون ی��ورو افزایش 

یافته اس��ت. میکایی��ل توکاس، 
عض��و هیات مدیره اتاق بازرگانی 
آلم��ان و ایران نیز ضم��ن ابراز 
نشانه های  آینده،  به  خوش بینی 
بهبود اوضاع را آش��کار می بیند 
و می گوید: در شش ماه نخست 
س��ال ج��اری میالدی نس��بت 
ب��ه همین دوره زمانی در س��ال 
گذشته، مبادالت تجاری ایران با 
اروپا بیش از 10درصد و با کشور 
آلمان بیش از 34 درصد رش��د 

داشته است. 
الزاماتایرانبرایتسهیل

ورودسرمایهگذار
جمش��ید پژویان، استاد اقتصاد 
در دانش��گاه عالم��ه طباطبایی 
در زمین��ه ش��رایط اقتصادی و 
فرصت های س��رمایه گذاری بعد 
از لغ��و تحریم ها ب��ه ایرنا گفت: 

موضوع سرمایه گذاری در ایران 
فرصت بس��یار خوبی در اختیار 
می گ��ذارد ت��ا س��رمایه گذاران 
س��رمایه گذاران  ی��ا  خارج��ی 
ایرانی حاض��ر در خارج و حتی 
س��رمایه گذاران داخل��ی در آن 
وارد ش��وند. نکته مهم در مورد 
س��رمایه گذاری در اقتصاد ایران 
اختالل هایی  اس��ت ک��ه  ای��ن 
به صورت س��اختاری در اقتصاد 
ای��ن  بای��د  ک��ه  دارد  وج��ود 
در  اصالحات��ی  ب��ا  مش��کل ها 
داخل کش��ور رفع شود. به طور 
مث��ال موضوع های��ی همچ��ون 
ن��رخ یا نس��بت قیمت ها که در 
اقتص��اد ای��ران به ه��م ریخته 
اس��ت یا تف��اوت ن��رخ بازدهی 
س��رمایه گذاری ک��ه در اقتصاد 
ایران بس��یار نابراب��ر و نامتوازن 

اس��ت، باید در مرحله نخس��ت 
رفع شوند. اینها عواملی هستند 
که س��رمایه گذاران را سردرگم 
می کند.  پژوی��ان ارزیابی خود 
از رقاب��ت ش��رکت های اروپایی 
با شرکت های آمریکایی، چینی 
و روس��ی و تاثی��ر آن بر اقتصاد 
را این چنین عنوان کرد: مس��لم 
اس��ت هرچه ای��ن رقابت میان 
ش��رکت ها برای ورود به اقتصاد 
ای��ران بیش��تر باش��د، ب��ه این 
معنی اس��ت که آنه��ا حاضرند 
مزیت های بیشتری را در اختیار 
اقتصاد ایران قرار دهند. به طور 
قطع این به نفع اقتصاد کش��ور 
خواه��د بود ت��ا اینکه فقط یک 
کش��ور به  صورت انحصاری در 
اقتص��اد ایران مش��غول فعالیت 

باشد. 

ریی��س مرک��ز آمار ب��ا تاکید بر 
اینکه این س��ازمان متولی اعالم 
خط فقر نیس��ت، از هزینه حدود 
ی��ک میلیون و 800 هزار تومانی 
خانوارهای شهری در هر ماه خبر 
داد.  به گزارش ایس��نا، عادل آذر 
در مورد اعالم نک��ردن خط فقر 
از س��وی مرکز آمار گفت: مرکز 
آمار هرگ��ز آماری برای خط فقر 
اعالم نمی کن��د؛ چرا که این نرخ 
اصال جزو آمارهای رسمی کشور 
نیس��ت. این درحالی اس��ت که 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

مسئول آن است. 
اظه��ارات  ی��ادآوری  در  وی 
اخی��رش در رابطه ب��ا اینکه اگر 
ش��خصی 270 هزار تومان درآمد 
نیس��ت،  باش��د، فقی��ر  داش��ته 
تصریح ک��رد: بنده در یک برنامه 
تلویزیونی اع��الم کردم که طبق 
فقر  جهانی خط  اس��تانداردهای 

مطل��ق درآم��د 1.5 دالری فرد 
در روز اس��ت ک��ه متاس��فانه با 
برداشت ها و انعکاس اشتباهی که 
از این موضوع ش��د این نقل قول 
از من انتشار یافت.  رییس مرکز 
آم��ار ایران همچنی��ن به آخرین 
آمارهای به دست آمده از هزینه و 

درآمد خانوارها اشاره کرد و افزود: 
در بهار 1393 هزینه یک خانوار 
روستایی ایران ماهانه یک میلیون 
و 92 هزار و 500 تومان و هزینه 
یک خان��وار ش��هری ایرانی یک 
میلی��ون و 822 هزارتومان بوده 
است که عدد قابل توجهی است. 

نرخبیکاری
ع��ادل آذر با تاکید ب��ر اینکه 
جمعی��ت کش��ور ب��ه س��مت 
تحصی��ل م��ی رود، گف��ت: از 
طرف��ی ورودی جمعی��ت کم 
می شود و از طرف دیگر جنس 
بیکاری ما با گذش��ته متفاوت 

ش��ده اس��ت؛ چرا که جمعیت 
بیکار 6.5 درصدی ما در افراد 
متمرکز  کش��ور  تحصیلک��رده 
ش��ده اس��ت. آذر با بیان اینکه 
ن��رخ بی��کاری امروز م��ا با نرخ 
بی��کاری گذش��ته قاب��ل قیاس 
نیست و امروز افراد تحصیلکرده 
خواه��ان ورود به کار هس��تند، 
بنابرای��ن ه��م ورودی  گف��ت: 
جمعیت فعال کاه��ش یافته و 
هم ماهیت و کیفی��ت بیکاران 
با گذش��ته متفاوت شده است. 
وی با بی��ان اینکه از تابس��تان 
1392 تاکنون 200 هزار نفر به 
جمعیت بازنشسته کشور افزوده 
ش��ده اس��ت، بیان کرد: دولت 
باید به پدیده نرخ 9.5 درصدی 
بیکاری به صورت جدی بپردازد؛ 
چراکه همان گونه که گفته شد 
این ن��رخ بی��کاری در جمعیت 
تحصیلکرده متمرکز شده است. 

رییسمرکزآماراعالمکرد
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اشتیاقاروپاییهابرایورودبهبازارایران

تحریمهاعلیهایران
بهسرعت

برچیدهمیشود
رییس کمیس��یون انرژی مجلس شورای 
اس��المی گفت: روند تحوالت بین المللی 
و منطقه ای و رکود اقتصاد جهانی نشان 
می دهد که تحریم ها علیه ایران به سرعت 
برچیده خواهد ش��د.  به گ��زارش ایرنا، 
علی م��روی اظه��ار ک��رد: ظرفیت های 
گس��ترده ای در این صنع��ت وجود دارد 
که باید شکوفا ش��ده و سهم بیشتری از 
توانایی ه��ای این بخش به ب��ازار جهانی 

عرضه شود. 
وی با بیان آنکه یک اقتصاد سالم، اقتصادی 
عاری از رانت و آماده رش��د و تعالی است، 
گفت: اقتصادی که فساد و رانت در آن رواج 
داشته باش��د، عامل تهدید نظام اقتصادی 
اس��ت.  وی ادامه داد: اقتصادی که فس��اد 
و رانت در آن وجود داش��ته باش��د، باعث 
می شود که بازارها را از دست داده و وجهه 
شرکت ها تخریب شود، به طوری که نمونه ای 
از این وضعیت را می توان در صنعت قیر در 
سال های اخیر جست وجو کرد.  وی اظهار 
کرد: سیاست جدی برای کاهش وابستگی 
بودجه به نفت، سبک شدن تحریم ها و بازار 
گسترده قیر در جهان عواملی هستند که 
شرایط را برای رونق صنعت قیر ایران فراهم 
کردند.  وی با اش��اره به جای��گاه نفت در 
بودجه اضافه کرد: 14.5 درصد درآمدهای 
نفتی به توسعه صنعت نفت، دو درصد به 
توس��عه مناطق مح��روم و نفت خیز و 29 
درصد به صندوق توس��عه ملی اختصاص 
می یابد.  رییس کمیسیون انرژی مجلس 
گفت: تحریم ها بر صادرات اثر گذاشت، اما 
امروز نشانه های مثبتی را مشاهده می کنیم 
که از برچیده شدن تحریم ها حکایت دارد.  
وی ب��ا بیان اینکه ش��رایط اقتضا می کند 
امریکا هرچه زودت��ر تحریم ها را لغو کند، 
گفت: رک��ود اقتصاد جهانی، فش��ار افکار 
عمومی دنیا و امریکا، اختالفات روس��یه و 
امریکا و تحوالت منطق��ه ای مانند ظهور 
داعش دالیلی هستند که نشان می دهند 

تحریم ها به سرعت برچیده خواهد شد. 
م��روی خاطرنش��ان کرد: ب��رای تقویت 
حض��ور در ب��ازار جهانی بای��د حداکثر 

استفاده از این شرایط را داشته باشیم.



نفت و نیرو2

مع��اون وزی��ر نفت آش��کارا 
می گوید ک��ه کاه��ش قیمت 
نفت خ��ام برای ش��رکت های 
پتروشیمی جای نگرانی ندارد، 
ام��ا دبی��رکل انجم��ن صنفی 
کارفرمایی صنعت پتروشیمی 
معتقد اس��ت پتروشیمی ها در 
ش��رایط کنونی کاهش قیمت 
نفت خ��ام اگ��ر با ای��ن روش 
فعالیت کنند، قطع��ا در آینده 
متض��رر خواهند ش��د.  از دید 
کارشناسان به منظور جلوگیری 
از س��ود و ض��رر در صنع��ت 
پتروشیمی، باید قیمت خوراک 
و محص��والت پتروش��یمی با 
یکدیگر ارتباط داش��ته باشند. 
هم اکنون قیم��ت محصوالت 
پتروشیمی در جهان براساس 
قیمت نفت و گاز اس��ت اما در 
چند ماه گذش��ته به وی��ژه در 
یک م��اه اخیر ش��اهد کاهش 
معنادار قیمت نفت هس��تیم. 
بدون ش��ک این کاهش قیمت 
به کاهش قیم��ت محصوالت 
پتروش��یمی منجر خواهد شد.  
غالمحس��ین نجاب��ت، معاون 
اس��بق وزیر نفت در این زمینه 
معتقد است کاهش محسوس 
قیمت محصوالت پتروشیمی 
حداکث��ر از ی��ک م��اه آینده 
در داخل و خارج کش��ور آغاز 
خواهد شد. گاز طبیعی بخش 
زیادی از خوراک مجتمع های 
پتروشیمی کش��ور را تشکیل 
می ده��د؛ قیم��ت گاز از ی��ک 
ماه گذش��ته تا چند ماه آینده 
تغیی��ری نخواه��د داش��ت، 
ام��ا ب��ه زودی قیم��ت جهانی 
محص��والت تولیدش��ده از گاز 
کاه��ش خواه��د یاف��ت و این 
امر ب��ه معن��ی متضررش��دن 
شرکت های پتروشیمی است.  

تنها راهکار اجرای فرمول 
خطی پتروشیمی ها

در همی��ن ارتب��اط، احم��د 
مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پتروش��یمی 
به »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
فرم��ول  هن��وز  »متاس��فانه 
خط��ی تعیین قیم��ت خوراک 
پتروش��یمی ها تصویب نش��ده 
اس��ت و اگر صنعت پتروشیمی 
با این روش فعالیت کند قطعا در 
آینده متضرر خواهند شد. از این 
رو پیشنهاد ما این است که هرچه 
س��ریع تر این فرمول تصویب و 

اجرایی شود.«
وی با اشاره به اینکه تا زمانی 
که فرمول خطی اجرایی نش��ود 
هی��چ کاری ب��رای جلوگیری از 
ضرر و زیان پتروشیمی ها وجود 
ن��دارد، می افزای��د: »اگر قیمت 
خوراک تعیین ش��ود، با افزایش 
ی��ا کاه��ش س��وخت، قیم��ت 
محص��ول نیز تغیی��ر می کند تا 
تولیدکنندگان این محصول ضرر 
نبینن��د. البته باید تالش ش��ود 

که فرمول خطی ب��رای تمامی 
پتروش��یمی ها  س��وخت های 
اعمال ش��ود. در همین راستا از 
دولت و مجل��س می خواهیم تا 
هرچه سریع تر نسبت به تعیین 
قیمت خ��وراک پتروش��یمی ها 
اقدام کنن��د؛ در غیر این صورت 
نمی توان ب��ه ادامه حی��ات این 
صنعت و حت��ی جل��ب اعتماد 
سرمایه گذاران بخش خصوصی 
ب��رای توس��عه پتروش��یمی ها 
امیدوار بود.« درس��ت در مقابل 
این اظهارنظره��ا و تاثیر کاهش 
قیمت نفت بر قیمت محصوالت 
پتروشیمی، عباس شعری مقدم، 
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروش��یمی وزارت 
نفت نظ��ر دیگ��ری دارد. وی به 
»فرصت ام��روز« می گوید: »به 
اعتقاد من کاه��ش قیمت نفت، 
آن ه��م با ای��ن ش��دت موقتی 
خواهد بود و ما منتظر هس��تیم 
ت��ا قیم��ت نف��ت خ��ام تثبیت 
شود.« وی همچنین می افزاید: 
»پتروش��یمی ها بیش��تر با گاز 

فعالی��ت می کنن��د و قیمت گاز 
متاثر از قیمت نفت نیست. برای 
نمونه در تولید کودشیمیایی یا 
متان��ول قیمت نف��ت تاثیرگذار 
نیست. از این رو با قاطعیت اعالم 
می کنم که ج��ای نگرانی برای 
متضرر شدن صنعت پتروشیمی  

وجود ندارد.«

جای نگرانی وجود ندارد
مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروش��یمی وزارت نفت بر این 
باور اس��ت: »اگر قیمت سوخت 
کاهش یابد، قطعا س��وختی که 
در اختی��ار پتروش��یمی ها قرار 
می گی��رد نیز ارزان تر اس��ت، از 
این رو دلیلی وجود ندارد که این 

صنعت نگران باشد.«
با هم��ه اظهارنظرهای متعدد 
الیح��ه تعیین قیم��ت خوراک 
پتروشیمی ها در مجلس متوقف 
مانده است و کمیسیون بودجه 
مجلس به دلیل وج��ود تعدادی 
مخالف ب��ا نحوه اجرایی ش��دن 
تعیین خ��وراک ای��ن الیحه را 

مس��کوت نگه داش��ته اس��ت. 
ش��عری مقدم در ای��ن ب��اره نیز 
می گوید: »تعدادی از مجلسی ها 
نگران و در حال بررس��ی الیحه 
تعیین خوراک هس��تند، با این 
وجود ما همچنان مصر هستیم 
که بای��د قیمت خ��وراک برای 
مدت زمان طوالنی تعیین شود. 
در فرمولی که تعیین شده است 
س��ود و منفعت بخش خصوصی 
لحاظ شده اس��ت.« بدون شک 
تعیی��ن خ��وراک درصورتی که 
نقطه نظرات کارشناسی صاحبان 
شرکت های پتروش��یمی لحاظ 
شود می تواند به تمامی نگرانی ها 

پاسخ دهد. 

 پتروشیمی ها 
مستقل هستند

اما در این میان، فرزان گلچین، 
عض��و هی��ات مدی��ره اتحادیه 
صادرکنن��دگان فرآورده ه��ای 
نفت��ی،  گاز و پتروش��یمی ها به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»کاه��ش قیم��ت نف��ت تاثیر 
مستقیمی بر قیمت فرآورده های 
نفتی خواهد داش��ت اما صنعت 
پتروش��یمی  کمترین آسیب را 
می بیین��د؛ چراکه ای��ن صنعت 
مستقل تر است؛ اما اگر این رویه 
در آینده یعنی بلندمدت تداوم 
داشته باشد می تواند تاثیرگذار 
باشد، اما در کوتاه مدت این گونه 
نیس��ت.«  وی بر این باور است 
که با کاهش قیمت نفت، قیمت 
خوراک پتروشیمی ها نیز کاهش 
می یابد؛ بنابراین با کاهش قیمت 
خ��وراک ج��ای نگران��ی وجود 
ندارد. نکته اساس��ی اینجاست 
که کاهش قیمت نف��ت خام به 
مرز بحران برای صنایع وابس��ته 
خود رسیده اس��ت و باید فکری 

برای آن شود.«

همجوشی یا گداخت هسته ای، 
واکنش��ی میان دو هس��ته اتمی 
است که آن دو به هم می پیوندند 
و هسته ای سنگین تر را می سازند. 
خورش��ید به یم��ن واکنش های 
همجوش��ی هایی ک��ه در آنه��ا 
هس��ته های هیدروژن ب��ه هلیوم 
تبدی��ل می ش��وند، پرتوافش��انی 

می کند. 
از آنجای��ی که همه هس��ته ها 
دارای بار مثبت الکتریکی هستند، 
همجوشی به طور معمول تنها در 
درجه حرارت های بس��یار باال در 
حد میلیون ها درجه س��انتی  گراد 
رخ می ده��د، یعنی در ش��رایطی 
ک��ه برخوردهای میان هس��ته ها 
آن قدر پرانرژی است که بر نیروی 
دافعه الکتریکی میان دو هس��ته 

غلبه کند. 
ب��ه خاط��ر ای��ن ض��رورت 
درجه ح��رارت ب��اال، رآکتورهای 
همجوش��ی هس��ته ای تا به حال 
س��اخته نش��ده اند، اما تجربیات 
اکن��ون در زمینه ق��راردادن گاز 
هی��دروژن بس��یار داغ یونیزه در 
معرض میدان های مغناطیس��ی 
قوی یا لیزرهای قدرتمند اس��ت، 
ص��ورت می گیرد. گفتنی اس��ت 
بریتانیا، فرانس��ه، ایاالت متحده و 
ژاپن از جمله کشورهایی هستند 
که روی به کارگیری و اس��تفاده از 
همجوش��ی یا گداخت هسته ای 

کار می کنند. 
در همین ارتب��اط، تولید انرژی 

از طریق گداخت هسته ای بسیار 
وسوس��ه انگیز به نظ��ر می رس��د؛ 
چراک��ه در ای��ن ش��یوه از تولید 
انرژی ب��ا معضل تولی��د گازهای 
س��می گلخان��ه ای و زباله ه��ای 
هس��ته ای روبه رو نخواهیم بود و 
این تکنولوژی جدید و حس��اس 
در صورت رسیدن به یک سرانجام 
مشخص می تواند منابع بی پایانی 
از ان��رژی را ب��رای ما ب��ه ارمغان 
آورد. ام��ا فرام��وش نکنیم که هر 
پیشرفتی در تکنولوژی لزوما یک 
پیشرفت سرشار از منفعت نخواهد 
بود، مش��کل عمده تولی��د انرژی 
از طری��ق همجوش��ی هس��ته ای 
هزینه تمام شده بس��یار باالی آن 
در مقایسه با سوخت های فسیلی 
نظی��ر زغال س��نگ و گاز طبیعی 

است. 
اما هم اکنون مهندسان دانشگاه 
واش��نگتن رآکتوری را به منظور 
همجوش��ی هس��ته ای طراح��ی 
کرده و توس��عه داده اند که هزینه 
تمام ش��ده آن از یک نیروگاه که با 
سوخت زغال س��نگ کار می کند 
کمتر ب��وده و می توان��د به همان 
میزان ان��رژی تولید کن��د. اندازه 
رآکتور طراحی ش��ده فعلی برای 
تولید نیروی الکتریس��یته بسیار 
کوچک اس��ت ولی تی��م طراحی 
این پروژه معتقد است که می تواند 
رآکتوری بزرگ و مناس��ب برای 

تولید الکتریسیته طراحی کند. 
در ای��ن ب��اره، توم��اس جاربو، 

دانش��گاه  هوافض��ای  اس��تاد 
واش��نگتن در گفت وگ��و با بخش 
خب��ری ای��ن دانش��گاه اع��الم 
کرد: در ح��ال حاضر ای��ن نمونه 
طراحی ش��ده در ای��ن دانش��گاه، 
ظرفی��ت تولی��د نی��روی کام��ال 
 اقتصادی را از طریق همجوش��ی 

هسته ای داراست. 
مهندس��انی که در ای��ن پروژه 
فعالیت داش��ته اند اخیرا جزئیات 
طرح خود را ب��ه همراه پیش بینی 
هزینه ه��ای احتمالی طرح ش��ان 
در ژورن��ال طراح��ی ان��رژی از 
طریق همجوش��ی ارائ��ه کرده و 
دستاوردهایش��ان را در کنفرانس 
ان��رژی حاص��ل از همجوش��ی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
سن پترزبورگ روسیه نیز   نمایش 

دادند. 
گفتن��ی اس��ت کار روی ای��ن 
رآکت��ور ک��ه »داینوم��اک« نام 
گرفته است، در سال 2012 و در 
قالب یک پروژه دانش��جویی و در 
واحد درس��ی که توسط پروفسور 
جاربو تدریس ش��د، آغاز و سپس 
پروفس��ور جاربو و یک دانشجوی 
مقطع دکتری به نام دِرک ساترلند 
کار روی ای��ن پ��روژه را به منظور 

توسعه آن آغاز کردند. 
برنام��ه آنها ایجاد ی��ک میدان 
مغناطیس��ی در یک محیط بسته 
شامل پالسما - گاز هیدروژن غنی 
از اتم ب��اردار الکتریکی اس��ت که 
به ان��دازه کافی بلند ب��وده و برای 

گرم ک��ردن پالس��ما ب��ه درجه 
حرارت ش��دید م��ورد نی��از برای 
حفظ ش��رایط )گرمای هسته ای( 
مناسب باش��د. این گرمای شدید 
سپس به یک س��یال خنک کننده 
که ی��ک توربی��ن را ب��رای تولید 
 الکتریسیته به چرخش در می آورد 

منتقل می شود. 
گفتنی است طراحی این رآکتور 
به گونه ای اس��ت که بیشتر میدان 
مغناطیسی خود را از طریق تبدیل 
جریان های الکتریکی به پالس��ما 
ایجاد می کند ک��ه به کاهش مواد 
مورد نیاز ب��رای تولید و نگهداری 
گرما و حرارت هسته ای برای ایجاد 
همجوش��ی منجر ش��ده و به آن 
وسیله سایز رآکتور هسته ای مورد 
نیاز کاهش می یاب��د. تیم طراحی 
که تح��ت نظ��ر جارب��و فعالیت 
می کند می گوی��د: رآکتور جدید 
یک پیش��رفت قابل توجه نسبت 
به رآکتور طراحی شده قبلی این 
گروه که هم اکنون در فرانس��ه در 
حال تولید است محسوب می شود. 
رآکتور قبلی این گروه بزرگ تر از 
رآکتور جدیدی اس��ت که توسط 
این گروه طراحی شده است چراکه 
به یک لوله آبرس��انا و زغال سنگ 
در خ��ارج از محیط رآکت��ور نیاز 
اس��ت تا میدان مغناطیسی الزم 

را تولید کند. 
نکته قاب��ل تام��ل ام��ا در این 
میان آن اس��ت که به دلیل اندازه 
کوچک تر رآکت��ور جدید طراحی 

ش��ده توس��ط گروه مهندس��ان 
دانش��گاه واش��نگتن، این رآکتور 
کمتری ب��ه مواد م��ورد نیاز برای 
ایجاد همجوش��ی هس��ته ای نیاز 
داشته و به همین دلیل هزینه های 
آن تنها یک دهم رآکتور فرانسوی 
اس��ت و در عین حال پن��ج برابر 
بیشتر از آن انرژی تولید می کند. 

برای روشن شدن ابعاد مختلف 
اقتصادی این پروژه، گروه طراحی 
رآکتور دانشگاه واشنگتن تحلیل و 
مقایسه خود را از هزینه های یک 
نیروگاه که با همجوشی هسته ای 
تولید نی��رو ک��رده و نیروگاه های 
زغال سنگی منتشر کرده اند. بنابر 
اعالم ای��ن گروه، هزینه س��اخت 
یک نیروگاه زغال س��نگی بالغ بر 
دو میلی��ارد و هش��تصد میلیون 
دالر ب��وده، درحالی که س��اخت 
نیروگاه��ی ک��ه ب��ا اس��تفاده از 
همجوشی هسته ای انرژی تولید 
می کند، مقداری کمتر بوده و رقم 
دو میلیارد و هفتصد میلیون دالر 

را نشان می دهد. 
ساترلند در همین باره می گوید: 
اگر در این شیوه روی تولید انرژی 
از طریق همجوش��ی ی��ا گداخت 
هسته ای س��رمایه گذاری کنیم، 
س��اخت یک رآکتور ب��ا توجه به 
طراحی فعل��ی رآکتور دانش��گاه 
واشنگتن از هم اکنون اقتصادی و 

به صرفه به نظر می رسد. 
ترجمه: معراج آگاهی
oilprice.com :منبع

»فرصت امروز« بررسی می کند: 

کاهشقیمتنفتوتاثیرآنبرسودوزیانپتروشیمیها

آیا استفاده از همجوشی هسته ای نزدیک تر از هر زمان دیگری است؟ 

طرح کارت انرژی در مناطق آزاد 
قشم و ارس اجرا می شود 

پیشنهاد اجرای آزمایشی طرح کارت انرژی در مناطق 
آزاد قشم و ارس در نخس��تین هم اندیشی این طرح ارائه 

شد. 
به گزارش شانا، در نخستین هم اندیشی طرح مطالعاتی 
کارت انرژی که در شرکت بهینه س��ازی مصرف سوخت 
برگزار شد، این طرح مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد 
ش��د به صورت پایلوت در مناطق آزاد قشم و ارس اجرایی 

شود. 
شرکت بهینه س��ازی مصرف س��وخت در زمینه طرح 
مطالعاتی کارت ان��رژی اعالم کرده اس��ت: در این طرح، 
متناس��ب با الگوی مصرف انرژی برای ه��ر فرد، اعتباری 
در قالب کارت انرژی در نظر گرفته می ش��ود تا بتواند به 
کمک آن مصارف انرژی خ��ود را مدیریت کن��د. در این 
طرح پیشنهادی، میزان اعتبار باقیمانده در کارت با انجام 
صرفه  جویی ها، برای اس��تفاده  های دیگر به شکل اعتبار 

باقی خواهد ماند. 
بر پایه این گزارش، طرح کارت انرژی که از چندی پیش 
به طور جدی مورد بررس��ی و توجه برخی صاحب نظران 
قرار گرفته اس��ت، می تواند دارای آثار مختلف اجتماعی، 
زیست محیطی و فنی و اقتصادی باشد؛ بنابراین جلسات 
هم اندیشی برای بررسی جوانب مختلف طرح برنامه  ریزی 
شده و قرار است در جلسات آتی و مستمر این هم اندیشی، 
یکپارچگی و وحدت رویه مطالعات��ی و همچنین فرآیند 

اجرایی پایلوت کارت انرژی مدنظر قرار گیرد. 
نخس��تین هم اندیش��ی طرح مطالعاتی کارت انرژی با 
حض��ور مدیران عامل و مدیران و رؤس��ای ش��رکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی، ش��رکت بهینه س��ازی مصرف 
س��وخت، معاونت اقتصادی مناطق آزاد، پژوهشگاه نیرو، 
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و انجمن بهینه  سازی 
انرژی و جمعی از صاحب نظران بخش های ذی ربط دولتی 
و خصوصی، ان.جی.اوه��ا و نمایندگانی از دانش��گاه ها و 
مراکز تحقیقاتی در محل ش��رکت بهینه س��ازی مصرف 

سوخت برگزار شد. 

تهیه سناریوهای مختلف برای مقابله 
با نوسانات نفت

دولت سناریوهای متفاوت و مختلفی را برای رویارویی 
با نوس��انات قیمت نفت پیش بینی کرده است و برخالف 
پیش بینی هایی که تاکنون انجام ش��ده به نظر می رس��د 
کاهش قیمت نفت کش��ور را با کس��ری بودج��ه روبه رو 

نخواهد کرد. 
منصور معظمی، مع��اون برنامه ریزی و نظارت بر منابع 
هیدروکربوری وزیر نفت در این باره گفته اس��ت: تاکنون 
کس��ری بودجه نداش��ته ایم و در حال حاضر نیز در حال 
بررس��ی س��ناریوهای مختلف در دولت برای مواجهه با 
نوسانات قیمت نفت هس��تیم. بازار نفت در شرایط فعلی 
تابع شرایط اقتصادی و سیاسی است زیرا این مسائل باعث 
کاهش قیمت ها شده است. در ش��رایط فعلی باید صبور 
باشیم، بازارها را رصد و سناریوهای متفاوت اتخاذ کنیم. 
مسائل مربوط به عربس��تان و روسیه، افزایش عرضه نفت 
مازاد و افزایش ذخایر استراتژیک از جمله عواملی هستند 

که موجب کاهش قیمت ها در بازارهای جهانی شدند. 
او در گفت وگو با ایرنا توضیح داده است: اگر روند کاهش 
قیمت نفت ادامه یابد، برخی از کش��ورهای تولیدکننده 
نفت ب��ا مس��ائل اقتص��ادی و اجتماعی درگی��ر خواهند 
شد. ایران را تاکنون هم با نفت بش��که ای پنج دالر و هم 
بشکه ای 140 دالر اداره کرده ایم و تاکنون هیچ مشکلی 
نداشته ایم؛ هرچند معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
رییس جمهوری در حال بررس��ی سناریوهای متفاوت در 

این خصوص است. 
معظمی ب��ا بیان اینک��ه در تنظیم بودجه س��ال آینده 
روی نفت 90 و 100 دالر حس��اب نکرده ایم، گفت: باید 
سناریوهای واقع بینانه در پیش گرفت تا کشور با مشکل 
مواجه نش��ود. تاکنون نه تنها کس��ری بودجه نداشته ایم 
بلکه نسبت به برنامه مصوب با افزایش نیز روبه رو بوده ایم. 

 قوانین جرایم کیفری آب 
مورد بازنگری قرار می گیرد

مدیرکل دفت��ر حقوقی ش��رکت مدیری��ت منابع آب 
ایران گف��ت: قوانین جرای��م کیفری آب م��ورد بازنگری 

قرار می گیرد. 
غالمرضا مدنیان افزود: با توجه به مس��ائل و مشکالت 
بحران های پیش آمده درباره آب، قوانین مربوط به جرایم 
کیفری و ضابطان حفاظت از آب در قانون توزیع عادالنه 

آب مورد بازنگری قرار می گیرد. 
به گزارش پاون، وی اظهار کرد: در زمان حاضر، درباره 
حفظ و حراس��ت از منابع ارزش��مند آب از قانون توزیع 
عادالنه آب که مصوب سال های 61-1360 است، استفاده 
می کنی��م که کارشناس��ان حقوق��ی و فن��ی و حفاظتی 
ذی ربط پس از حدود هزار نفر ساعت کار و با گذشت 32 
سال، پیش نویس بازنگری این قانون را آماده کرده اند که 
به زودی به مجلس شورای اس��المی ارائه می شود؛ در این 
پیش نویس جرایم آبی با ش��دت بیش��تری مورد برخورد 

کیفری قرار خواهد گرفت. 
وی همچنین با اش��اره به مکانیزه شدن امور مربوط به 
دفاع حقوقی و فعالیت دفاتر حقوقی، گفت: نرم افزاری به 
نام نرم افزار جامع عملیات حقوقی ب��رای بخش حقوقی 
صنعت آب کشور آماده شده است که در این همایش دو 

روزه ارائه خواهد شد. 
مدنیان با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت های جدید 
فناوری در فعالیت های حقوقی، اظهار کرد: بخش حقوقی 
آب کشور به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی در استفاده 
از این ظرفیت ها پیش��تاز اس��ت و تالش می کند تمامی 
اقدام هایی را که به صورت سنتی انجام می شود، به شکل 

مکانیزه درآورد. 
وی همچنین افزود: فرآیندهای مربوط به خرید زمین ها 
و امالک در این راستا به شکل آنالین درمی آیند؛ به همین 
منظور نرم افزار الزم با همکاری بخش خصوصی تهیه شده 
و در چهار شرکت آب منطقه ای اصفهان، فارس، خوزستان 
و آب و نیروی ایران به صورت آزمایشی در حال اجراست. 

مشکل کیفیت و مشتریان قیر ایرانی 
در حالی که مدیر عامل ش��رکت نفت پاس��ارگاد اعالم 
کرده که ایران مقام نخس��ت صادرات قیر آسیا را به خود 
اختصاص داده، عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای 
اس��المی اعالم کرده: ایران 50 درصد بازار قیر خود را به 

دلیل بی کیفیتی این کاال از دست داده است. 
محس��ن دالویز، مدیر عامل ش��رکت نفت پاسارگاد به 
ایلنا گفته که کش��ور ما در س��ال دو میلیون و 300 هزار 
تن قیر تولی��د می کند و هفتمین کش��ور تولید کننده در 
دنیا و چهارمین کشور صادر کننده قیر در سطح جهان و 
نخستین کش��ور تولید کننده این فرآورده نفتی در سطح 

خاورمیانه است. 
دالویز تاکید کرده که قیر ایران به خاطر کیفیت و قیمت 
مناسب مورد توجه بازارهای بین المللی است اما متناسب 
با ش��أن کش��ور ما نتوانس��ته ایم نقش خود را به درستی 
ایفا کنیم. در حال حاضر برای ورود جدی و توس��عه بازار 
صادراتی این صنعت برنامه هایی در دس��ت تدوین و اجرا 
داریم که از جمله آنها ایجاد بستر الزم در بعد زیرساخت ها 
و تغییر فضای شرکت برای ورود به عرصه بین المللی است. 
ما سیاست عقد قراردادهای بلند مدت را دنبال می کنیم که 
از جمله این سیاست ها قرارداد صادرات 500هزار تن قیر 
به کشور عمان است. در حال حاضر همچنین دو میلیون 
تن تقاضا برای عقد قرارداد داریم که یکی از این کشورهای 
متقاضی از قاره اروپا است. ظرف کمتر از یک سال صادرات 

قیر کشور به دو برابر افزایش خواهد یافت. 
اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود. علی مروی، عضو 
کمیسیون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی همزمان اعالم 
کرده که درصد بازارهای ایران به دلیل تولید محصوالت 
بی کیفیت طی سال های گذشته از دست رفته است که با 
تدبیر مدیران جدید امیدواریم که شاهد تغییرات اساسی 

در صنعت قیر و صادرات این فرآورده نفتی باشیم. 
به گزارش ایسنا مروی با اشاره به اینکه صنعت قیر طی 
س��ال های اخیر با چالش روبه رو بوده اس��ت و در نتیجه 
مشکالت موجود باعث شده که این صنعت به صورت نیمه 
جان رها شود، افزود: آنچه در سال های گذشته بر صنعت 
قیر گذش��ته باید واکاوی ش��ود. به عالوه باید به اهمیت 
توس��عه این صنعت و چگونگی صادرات آن در گذشته و 

آینده توجه کنیم. 
به گفته این نماینده مجلس، صنعت قیر طی سال های 
گذش��ته با فراز و نش��یب های زیادی روبه رو ب��وده که از 
جمله آنها می توان ب��ه وج��ود دالالن، رواج رانت، تولید 
قیر بی کیفیت خارج از پاالیشگاه ها و همچنین تغییر در 
مدیریت شرکت ها اش��اره کرد، به طوری که طی دو سال 

هشت مدیرعامل شرکت تولیدکننده قیر تغییر کردند. 
مروی با تاکید بر اینکه برخی تولیدات نامرغوب مانند 
تولید قیر از نفت کوره، بازارهای صادراتی ایران را تخریب 
کرد، گف��ت: در پی این امر صادرکنن��دگان واقعی قدرت 
چانه زنی خود را از دس��ت داده و از 65 کشوری که طرف 

قرارداد ما بودند کمتر از 30 کشور باقی ماندند. 
وی با اش��اره به اینکه کاهش کیفیت محصوالت باعث 
ش��ده که کش��ورهای چین، ترکی��ه و امارات ب��ه دنبال 
جایگزین ب��رای ایران باش��ند ابراز امی��دواری کرد که با 
تدبیر مدیران شاهد تغییرات اساسی در تولید قیر و کسب 

بازارهای جدید باشیم. 

اجرای طرح تولید برق از پساب 
فاضالب در کشور 

مدیر دفتر انرژی 
زیست توده سازمان 
انرژی ه��ای نو ایران 
)س��انا( گفت: طرح 
تولید برق از پساب 
فاض��الب در برخی 
در  تصفیه خانه ه��ا 
ح��ال اجرا اس��ت و 
در برخی ش��هرهای 

دیگر نیز اجرا می شود. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، جواد نصیری 
توضیح داد: یک نی��روگاه پنج مگاوات��ی در تصفیه خانه 
جنوب تهران راه اندازی ش��ده و یک نیروگاه دو مگاواتی 
دیگر در این تصفیه خانه در حال نصب اس��ت. تولید برق 
از پس��اب فاضالب افزون ب��ر تهران در ش��هر اصفهان در 
حال اقدام است و در آینده این طرح در شیراز و تبریز نیز 

اجرایی می شود. 
نصیری افزود: یک مگاوات نیروگاه لندفیل )زباله سوز( 
از انتشار 50 هزار تن انتشار گاز CO2 جلوگیری می کند 
درحالی که یک مگاوات نیروگاه ب��ادی حداکثر پنج هزار 
تن از انتشار این آالینده جلوگیری می کند که این موضوع 

برای وزارت نیرو از اهمیت زیادی برخوردار است. 
مدیر دفتر زیست توده س��ازمان انرژی های نو با هشدار 
نس��بت به آث��ار منفی وج��ود زبال��ه و فاض��الب، گفت: 
 بهره گیری از انرژی زیست توده تنها یک منبع انرژی نیست 
بلکه مهم تر از آن یک کاهنده آالینده های زیست محیطی 

و گازهای گلخانه ای است. 
وی میزان تولید زباله در کش��ور را به طور متوسط 20 
میلیون تن در س��ال عنوان کرد و گفت: هر 100 تن زباله 
در روز می تواند نیروگاهی با ظرفیت حدود دو مگاوات برق 

)48 مگاوات ساعت انرژی برق( را تغذیه کند. 
وی با بیان اینکه ظرفیت زیست توده ایران بیش از 10 
هزار مگاوات است، گفت: 25 ش��هر بزرگ کشور قادر به 

تولید 400 مگاوات برق از زباله های خود هستند. 
نصیری با تاکید بر اینکه انرژی زیس��ت توده از ضریب 
ظرفیت بس��یار باالیی برخوردار اس��ت، اف��زود: 10 هزار 
مگاوات ان��رژی زیس��ت توده معادل دس��ت کم 30 هزار 
مگاوات انرژی باد و 50 هزار مگاوات انرژی خورش��یدی 
است.  وی تصریح کرد: انرژی زیست توده منابع متعددی 
دارد و به همی��ن دلیل فناوری های زی��ادی برای تبدیل 

انرژی وجود دارد. 
وی ادام��ه داد: دو فن��اوری لندفی��ل و هاضم ها کامال 
اقتصادی هستند که بازگشت س��رمایه آن بین دو تا سه 
سال اس��ت اما فناوری زباله س��وز در سراسر جهان بسیار 

گران است که ایران از این موضوع مستثنا نیست. 
وی خاطرنشان کرد: انرژی زیست توده در آینده توسعه 
بیش��تری می یابد و حتی می توان برق روستایی را از این 

طریق تامین کرد. 

قیر 

برق 

انرژی

نفت 
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الهه ابراهیمی

قائم مقام مدیرعامل ش��رکت 
ملی صنایع پتروش��یمی از وجود 
6۷ پروژه نیمه تم��ام در صنعت 
پتروش��یمی کش��ور خب��ر داد و 
گف��ت: براس��اس برنامه ری��زی 
صورت گرفته، توسعه پایین دست 
پتروشیمی پروتیلن محور خواهد 

بود. 
به گزارش خبرن��گار اقتصادی 
خبرگزاری فارس، محمدحس��ن 
پیون��دی در پن��ل فرصت ه��ا و 
چالش های کارآفرینی و نوآوری 
در صنع��ت نف��ت، گاز و پاالیش 

و پتروش��یمی ک��ه در کنفرانس 
س��االنه کارآفرین��ی و ن��وآوری 
اس��تراتژیک در دانش��گاه شهید 
بهشتی برگزار ش��د، گفت: آنچه 
در دولت نهم و ده��م در صنعت 
پتروشیمی افتتاح می شد، نتیجه 
تالش های همکاران من در دولت 

هفتم و هشتم بود. 
قائم مقام مدیرعامل ش��رکت 
ملی صنایع پتروش��یمی با اشاره 
به اینکه صنعت پتروش��یمی در 
ایران از نظ��ر مدرن بودن، چیزی 
از کش��ورهای دیگر ک��ه صاحب 

صنعت پتروش��یمی هستند کم 
ندارد، خاطرنش��ان ک��رد: ایران 
حتی از نظر تامین خ��وراک نیز 
شرایط بسیار بهتری را نسبت به 

دیگر کشورها دارد. 
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه ایران 
نخس��تین کش��وری ب��ود که در 
خاورمیان��ه صنعت پتروش��یمی 
را راه اندازی ک��رد، تصریح کرد: 
تا برنامه چهارم توس��عه، شرایط 
صنعت پتروشیمی خوب بود، اما 
با ورود به برنامه پنجم، ش��رایط 
تغییر ک��رد، به همی��ن دلیل ما 

نیازمندیم در طول این س��ال ها 
صنعت پتروش��یمی را ب��ه رونق 

گذشته بازگردانیم. 
وی با اش��اره ب��ه اینک��ه نرخ 
بازگش��ت س��رمایه در صنع��ت 
پاالیش به دلیل تولی��د فرآورده 
از اولویت برخوردار نیست، گفت: 
ما باید به دنبال احداث پاالیشگاه 
و پتروش��یمی باش��یم که از این 
طری��ق می ت��وان ارزش  افزوده 
بیشتر و درنهایت درآمد بیشتری 

را برای کشور ایجاد کرد. 
پیون��دی خاطرنش��ان ک��رد: 

هم اکن��ون 6۷ پ��روژه نیمه کاره 
در صنعت پتروشیمی وجود دارد 
که از نمونه این پروژه ها، خط لوله 
غرب اس��ت ک��ه از برنامه چهارم 
باقی مانده و باید ه��ر چه زودتر 

این خط لوله تکمیل شود. 
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: 
هم اکنون هیچ یک از کارخانه های 
پتروش��یمی در کش��ور دولت��ی 
بخ��ش  بنابرای��ن  نیس��ت، 
خصوصی باید با توان بیش��تری 
 به توس��عه صنعت پتروش��یمی

 اهتمام ورزد. 

۶۷ پروژه نیمه تمام در صنعت پتروشیمی



3 کار و تولید

مدی��ر عام��ل صن��دوق بیمه 
س��رمایه گذاری فعالیت ه��ای 
معدنی می گوید، ص��دور مجوز 
بیمه نام��ه ش��رکت های معدنی 
نهایی ش��ده اس��ت.   ب��ه گفته 
ش��همیرزادی  محمدرض��ا 
ش��رکت های معدن��ی ب��رای 
دریافت بیمه نام��ه اعتبار بانکی 
تا سقف سه هزار و 600 میلیارد 
ریال پس از تایی��د اولیه بانک، 
برای انجام کارهای کارشناسی 
به صندوق بیمه ارجاع می شوند 
و براس��اس نیاز این ش��رکت ها 
و توان بازپرداخت تس��هیالت، 
نس��بت به پرداخت تس��هیالت 
تا س��قف مذکور به آنه��ا اقدام 

می شود. 
منظ��ور  ب��ه  ط��رح  ای��ن 
توانمند س��ازی ش��رکت های 
معدنی بخش خصوصی، توسط 
ایمیدرو با انعق��اد تفاهم نامه ای 
با صندوق بیمه س��رمایه گذاری 
فعالیت های معدنی و بانک های 
ملت و تجارت، ارائه تس��هیالت 
ریالی به این ش��رکت ها را برای 
طرح تامین یا تولید ماشین آالت 
مورد نیاز پیمانکاران معدنی به 
اجرا درآورده اس��ت و ب��ا انجام 
فراخ��وان از ش��رکت های واجد 
ش��رایط در مرحل��ه اول دعوت 
به همکاری کرده ت��ا در صورت 
تمایل، درخواس��ت خود را ارائه 

دهند. 
این موضوع در حالی با هدف 
توانمند س��ازی بخش خصوصی 
در حوزه معدن مطرح می ش��ود 
که بخش خصوص��ی اجرای آن 
را مشروط می داند. حوزه معدن 
در طول این س��ال ها همواره با 
مش��کل قوانین دس��ت وپاگیر، 
تغییر ناگهانی قوانین و طوالنی 
بودن زم��ان ارائه تس��هیالت و 
از س��وی دیگر کم ب��ودن زمان 
بازپرداخ��ت تس��هیالت روبه رو 

بوده است. 

 شرایط ویژه معدن 
در نظر گرفته شود

حاال وقت��ی صحب��ت از ارائه 
تس��هیالتی ت��ازه می ش��ود، به 
نسبت ش��رایط حاکم بر بخش 
معدن، ب��ه دو نکته بای��د توجه 
ش��ود؛ نخس��ت طوالن��ی بودن 
مدت زمان بازگش��ت سرمایه به 
س��رمایه گذاران در این بخش و 
دیگ��ری اولویت بن��دی طرح ها 
ب��رای دریافت این تس��هیالت 

است. 
حسن حسین قلی، مدیرعامل 
ش��رکت مع��ادن س��رمک در 
گفت وگو ب��ا »فرص��ت امروز« 
درب��اره دریاف��ت تس��هیالت از 
صن��دوق بیمه س��رمایه گذاری 
فعالیت های معدن��ی، می گوید: 
»ما از این صندوق درخواس��ت 
وام نکرده ایم اما ب��ه جای آن از 
صندوق توسعه ملی درخواست 

کردیم که این صندوق پرداخت 
وام را مشروط به داشتن بیمه نامه 
بد اند اما نکته ای که در پرداخت 
این تسهیالت باید در نظر گرفته 
ش��ود این اس��ت که وقت��ی ما 
درخواس��ت بیمه نامه می کنیم 
با یک پروس��ه طوالن��ی مواجه 
می شویم مثال نزدیک به هشت 
ماه طول می کشد تا درخواست 
ما به نتیجه برس��د، ت��ازه بعد از 
این مدت م��ا بیمه نامه دریافت 
می کنیم و بع��د از گذراندن یک 
پروس��ه دیگر وام به ما پرداخت 
می ش��ود. طبیعتا خری��د ابزار و 
ماش��ین آالت نیز زمان��ی را به 
خ��ودش اختص��اص می دهد و 
ما هنوز کار اس��تخراج را شروع 
نکرده ایم باید به فکر بازپرداخت 

وام باشیم.«
»زم��ان  م�ی اف�زای���د:  او 
بازپرداخ��ت تس��هیالت کوتاه 

اس��ت، درحالی که بهره برداری 
از یک معدن نزدیک به دو سال 
ط��ول می کش��د. باید ش��رایط 
وی��ژه مع��ادن در بازپرداخ��ت 
تسهیالت مورد توجه قرار گیرد 
و به معادن وام های بلند مدت با 
بهره کم تعلق گیرد.« مس��عود 
رازفر، معدندار، نی��ز در این باره 
به »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
»طوالنی بودن پروسه تخصیص 
تس��هیالت و بوروکراس��ی های 
موجود بر سر راه این تسهیالت 
موجب می شود که پرداخت آنها 
به س��رمایه گذاران معدنی دچار 
مرور زمان ش��ود و اولویت ها از 
بی��ن ب��رود. ب��رای جلوگیری 
از چنی��ن اتفاق��ی بای��د وزارت 
صنعت، بانک ها، گمرک و سایر 
دس��تگاه های مرب��وط ب��ه یک 
هماهنگی برسند. این تسهیالت 
بای��د در کمترین زم��ان ممکن 

به دست معدنکاران برسد، زیرا 
شرایط اقتصادی در حال تغییر 
اس��ت و می توان��د از ارزش این 

تسهیالت بکاهد.«

اولویت ها چگونه 
مشخص شوند؟ 

مانند همه تسهیالتی که ارائه 
می ش��ود، ارائه این بیمه نامه نیز 
دارای اولویت است. شهمیرزادی 
می گوی��د: »هم��ه بخش ه��ای 
فرآین��د عملی��ات معدن��ی از 
مرحل��ه اکتش��اف تا ف��رآوری، 
مشمول ارائه تسهیالت صندوق 
مذکور می شود که البته در این 
زنجی��ره، عملیات اکتش��افی از 
اولویت بیشتری برخوردار است. 
مولفه های��ی همچون »نوع ماده 
معدن��ی« ی��ا »اس��تقرار معدن 
در منطقه مح��روم« در تعیین 
اولویت ه��ای صن��دوق موث��ر 
اس��ت.« ام��ا بخ��ش خصوصی 
معتقد اس��ت که این اولویت ها 
باید با نظ��ر کارشناس��ی که از 
دل معدنکاران بی��رون آمده و با 
مشارکت و همفکری تشکل های 
مختلف معدنی مش��خص شود. 
رازفر در این ب��اره بیان می کند: 
»طرح های��ی نظی��ر ف��رآوری 
معادن فلزی، اس��تخراج سنگ 
آهن در طرح خشک یا فرآوری 
مواد معدنی ک��ه می تواند بدون 
صنعتی شدن ایجاد ارزش افزوده 
کند، می توانند در میان اولویت ها 
باش��ند. اگر این خواس��ته ها در 
نظر گرفته ش��ود، پرداخت این 
تس��هیالت می تواند برای بخش 
معدن کارساز باشد.« این نکات 
به ع��الوه به��ره ب��االی بانکی 
و وج��ود قوانین��ی که دس��ت و 
پ��ای معدنکاران را ب��رای خرید 
ماش��ین آالت می بندد، از جمله 
عواملی اس��ت ک��ه می تواند در 
صورت در نظر گرفته نشدن، ارائه 
این تس��هیالت را تحت الش��عاع 

قرار دهد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
نخستین کنفرانس ملی کارآفرینی 
و نو آوری اس��تراتژیک، با اشاره به 
جایگاه مه��م دول��ت در حمایت 
از کارآفرین��ی و کارآفرین��ان، 
به ض��رورت پرداختن به مس��ائل 
پیش روی کارآفرینان و تس��هیل 
فرآیندهای کارآفرینانه و حمایت 

از ایده های نوآورانه تاکید کرد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
اشاره به افزایش کارآفرینی تثبیت 
ش��ده از 9/5 درصد در سال 91 به 
10/6 درص��د در س��ال 92 گفت: 
این مهم نش��ان از بهبود جزیی در 
پایداری کسب وکار در کشور دارد 
که همچنان باید با تالش دولت و 

کارآفرینان افزایش پیدا کند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی 
وزارت صنع��ت، معدن وتج��ارت 
محمدرضا نعمت زاده در نخستین 
کنفرانس ملی کارآفرینی و نو آوری 
استراتژیک، با اشاره به جایگاه مهم 
دولت در حمای��ت از کارآفرینی و 
کارآفرینان، به ضرورت پرداختن 
به مسائل پیش روی کارآفرینان و 
تسهیل فرآیندهای کارآفرینانه و 
حمایت از ایده های نوآورانه تاکید 

کرد. 
وی، نقش مه��م دانش��گاه ها و 
مراک��ز آم��وزش فنی وحرفه ای را 
به عن��وان مراکز تولی��د و پرورش 
کارآفرینان   به عنوان سرمایه های 
ملی، حائز اهمی��ت خواند وگفت: 
امروزه کارآفرینی در ابعاد مختلف 
توس��عه اقتصادی و اجتماعی در 
دنیای تجارت و کسب وکار مطرح 
است و مفهوم گسترده ای را شامل 
می ش��ود، از این رو نبای��د در حد 
سرمایه گذاری و ایجاد کسب وکار 

محدود شود. 
به گفت��ه وزیر صنع��ت، معدن 
و تج��ارت درواق��ع، کارآفرین��ی 
فرآین��دی اس��ت ک��ه ب��ا ای��ده 
نوآوران��ه آغ��از و درنتیج��ه انجام 
سرمایه گذاری های مخاطره آمیز ، 
منجر ب��ه ارائه محص��ول جدید، 
گش��ایش بازارهای جدید، ایجاد 
تش��کیالت جدی��د یا حت��ی ارائه 

روش های نوین در بازار می شود. 

وی در ادامه حضور کارآفرینان 
و گسترش فعالیت آنها در اقتصاد 
را همانند موتور محرکی دانس��ت 
که روند رشد بس��یاری از کشورها 
را در فض��ای »اقتص��اد نوین« در 
مقاب��ل »اقتصاد کالس��یک« رقم 
می زن��د. مهن��دس نعم��ت زاده، 
فعالیت های کارآفرینانه را به عنوان 
یکی از عوامل کلی��دی ذکر کرد و 
گفت: اهمیت این شاخص کلیدی 
در س��طح جهان به حدی اس��ت 
ک��ه درخص��وص آن مجموعه ای 
از ش��اخص های ترکیبی س��اخته 
ش��ده اس��ت و از طریق آن ضمن 
محاس��به وضعیت پیش��رفت هر 
یک از کش��ورها در امر کارآفرینی 
به انجام مقایس��ات بین المللی نیز 

پرداخته می شود. 
وی ادامه داد: با نگاهی به آمارها 
می توان  سنجه های خوبی به دست 
آورد به طوری که بررسی شاخص 
جهانی کارآفرینی به خوبی نش��ان 
می دهد که در ایران توس��عه این 
س��رمایه ملی ک��ه کارآفرینی نام 
دارد روند مثبتی را در پیش گرفته 

است. 
نعمت زاده اضافه کرد: سند این 
مدعا گزارش هایی است که در این 
خصوص توسط س��ازمان جهانی 
دی��ده بان��ی کارآفرینی منتش��ر 
شده که براساس آن در سال های 
اخیر س��هم کس��انی ک��ه از روی 
اجبار و به دلیل عدم وجود س��ایر 
گزینه های کاری به ایجاد کس��ب 
وکار می پرداختند، به نفع کسانی 
که با درک قابلیت ها و توانایی های 
خود و تشخیص فرصت های جدید 

و بهره ب��رداری از آن پ��ا به عرصه 
رقابت گذاش��ته اند، افزایش یافته 

است. 
وی نق��ش مراک��ز علم��ی و 
دانش��گاه ها را در ای��ن بی��ن موثر 
دانست و افزود: بخش مهمی از این 
توفیقات مرهون تالش های صورت 
گرفته در مراکز رشد دانشگاه ها و 
توسعه شرکت های دانش بنیان در 
جهت حمایت از ایده های نوآورانه 
و فناوران��ه و همچنی��ن کمک به 
بهره برداری از فرصت های متناظر 

در بازار است. 
 وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
در ادامه تصریح ک��رد: نکته قابل 
توج��ه در تح��والت کارآفرین��ی 
ایران آن است که در عین افزایش 
فرصت شناسی کارآفرینان در بازار 
بر میزان مخاطره پذی��ری آنها در 
راه اندازی کس��ب وکارهای جدید 

نیز افزوده شده است. 
به گفته وی از تع��داد افراد 64� 
18 س��اله ای که در س��ال 1391 
به دلی��ل ترس از شکس��ت از این 
قبیل فعالیت ها اجتناب می کردند، 
در س��ال 1392 کاسته شده است 
به طوری که ش��اهد کاهش از 41 
درصد در س��ال 1391 ب��ه 36/4 

درصدی در سال 1392 بودیم. 
نعمت زاده افزود: این امر ضمن 
افزایش کارآفرینی تثبیت شده در 
دوره مشابه از 9/5 درصد به 10/6 
درصد، نش��ان از بهبود جزیی در 
پایداری کسب وکار در کشور دارد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: البت��ه 
در کن��ار تمام��ی ای��ن م��وارد 
امیدوارکنن��ده نباید با احس��اس 

اطمین��ان از مثب��ت ش��دن روند 
تحوالت این حوزه کار را تمام شده 
فرض ک��رد. درواق��ع، کارآفرینی 
ایران در اول راه است، زیرا بیشتر 
اقدامات ص��ورت گرفت��ه در این 
ارتب��اط معطوف به داخل کش��ور 
بوده و درصد کم��ی از آن نوآورانه 

و دانش بنیان است. 
نعمت زاده ادامه داد: در نتیجه، 
بسیاری از کس��ب وکارهای جدید 
راه اندازی ش��ده قادر ب��ه تولید و 
ارائه محصول کامال جدید یا ایجاد 

مشتریان جدید نیستند. 
وی با اش��اره به آمارهای س��ال 
1391 در همی��ن ارتب��اط یادآور 
شد: تنها 10/5 درصد کارآفرینان 
توانس��ته اند به ارائ��ه محصوالت 
جدید بپردازند و تنها 1/53 درصد 
آنه��ا توانس��ته اند توج��ه حداقل 
25درصد از مش��تریان خ��ارج از 
کش��ور را به س��مت محصوالت و 

تولیدات خود جلب کنند. 
به گفت��ه وزیر صنع��ت، معدن 
و تج��ارت، درنتیج��ه، مواجهه با 
عدد 0/17 به عنوان عدد ش��اخص 
کارآفرینی در ایران و رتبه 65 آن 
میان 71 کشور جهان، در گزارش 
کارآفرین��ی جهانی س��ال2013 

جای تعجب ندارد. 
وی با تاکید ب��ر اینکه نوآوری و 
فناوری از جمله مولفه هایی است 
که در کارآفرینی ایران باید بیشتر 
مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: 
این امر از جمل��ه محورهای اصلی 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
اس��ت چرا براس��اس آن توجه به 
توس��عه کارآفرینی و پیش��تازی 

اقتص��اد دانش بنی��ان اس��ت باید 
بیش از پیش مدنظ��ر قرار گیرد و 
در این ارتباط نیز یکی از مهم ترین 
گام ه��ای پی��ش رو، گس��ترش 

شرکت های دانش بنیان است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
ادامه با اش��اره به جایگاه دولت در 
حمایت از کارآفرینان به اقدامات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
حمای��ت از کارآفرینان پرداخت و 
گفت: در ای��ن وزارتخانه موضوع 
حمای��ت از کارآفرینان و ایده های 
کارآفرینانه مورد توجه جدی قرار 

دارد. 
وی اف��زود: گس��ترش مراک��ز 
جمل��ه  از  دانش��گاه ها  رش��د 
پیش شرط هایی است که حمایت 
از ایده های فناورانه و تبدیل آن به 
کارآفرینی فرصت گرا را به ارمغان 

می آورد. 
 وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
در ادام��ه ب��ه مجم��وع اقدامات 
صورت گرفت��ه وزارتخان��ه در این 
حوزه شامل تامین زیرساخت های 
پشتیبان فعالیت های کارآفرینانه، 
ارائ��ه حمایت های مالی و س��ایر 

اقدامات اشاره کرد. 
وی ی��ادآور ش��د: در زمین��ه 
تامین زیرس��اخت های پشتیبان 
فعالیت ه��ای کارآفرینان��ه، ایجاد 
ش��هرک های فن��اوری، ایج��اد 
مجتمع ه��ای فن��اوری اطالعات 
و خدم��ات نرم اف��زاری و ایج��اد 
و  فن��اوری  خدم��ات   مراک��ز 

کسب وکار است. 
نعمت زاده همچنین با اشاره به 
حمایت های مالی ص��ورت گرفته 
درای��ن راس��تا اف��زود: در بح��ث 
تامین مالی برخ��ی صندوق های 
ب��ا  وزارتخان��ه  زیرمجموع��ه 
فعالی��ت در حوزه صنای��ع نوین و 
همچنی��ن س��رمایه گذاری های 
کوچک حمایت های��ی را در حوزه 
فن��اوری  س��رمایه گذاری های 
و صنای��ع نوی��ن و الکترونیکی به 
انجام می رسانند که آثار مستقیم 
از  حمای��ت  در  ن��د  می توا آن 
س��رمایه گذاری های فناورانه وارد 

شود. 

نهایی شدن صدور مجوز بیمه نامه شرکت های معدنی

ارائهتسهیالتبهبخشمعدنچگونهکارسازمیشود؟

نشانه های بهبود در فضای کسب و کار دیده می شود 

 بهبود کسب و کار 
و نماگر دریافت اعتبار

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، راهکارهای 
بهبود رتبه ای��ران در گزارش »انجام کس��ب و کار« بانک 

جهانی را در فرآیند نماگر دریافت اعتبار بررسی کرد. 
به گ��زارش روابط عمومی مرک��ز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعالم 
کرد: گزارش حاضر به بررسی یکی از نماگرهای شاخص 
سهولت کسب و کار بانک جهانی با عنوان »دریافت اعتبار« 
پرداخته و پیش��نهادهایی برای بهب��ود وضعیت ایران در 
نماگر مزبور ارائه می دهد. رتبه ایران در سال 2014 در این 
نماگر 86 از میان 189 کش��ور مورد بررسی بانک جهانی 
است. در بین کشورهای سند چشم انداز نیز ایران در این 

نماگر از بین 25 کشور، رتبه نهم را در سال 2014 دارد. 
مهم ترین بخش مربوط ب��ه این نماگ��ر، مولفه قدرت 
حقوق قانونی در خصوص قوانین وثیقه برای دریافت وام 
اس��ت. ایران از 10 امتیاز این مولفه، چهار امتیاز دریافت 
می کند. ب��ه طور خالصه دالیلی که موجب ش��ده در این 
بخش حداکث��ر امتیاز به ای��ران تعلق نگی��رد، عبارت از: 
نبود انعط��اف در وثیقه گذاری اموال منق��ول در دریافت 
وام، عدم ام��کان در وثیق��ه دارایی های آتی با س��ازوکار 
مذکور در سواالت پروژه بانک جهانی، عدم امکان تسری 
خودکار قرارداد وثیقه در زم��ان ایجاد تغییرات در وثیقه، 
نبود سامانه جامع ثبت وثیقه براساس نوع دارایی و برخی 

موارد دیگراست. 
بخش دوم این نماگر، مربوط به مولفه اطالعات اعتباری 
و اعتبارسنجی مشتریان دریافت وام است. در این مولفه 
به دلیل تاسیس شرکت رتبه بندی اعتباری ایران در سال 
1388 و تصویب قوانین و آیین نامه های الزم برای پوشش 
اطالعات اعتب��اری، وضعیت بهتر از مولفه اول اس��ت. به 
طوری که از ش��ش امتیاز ای��ن مولفه، ای��ران دارای پنج 

امتیاز است. 
در خصوص صحت اطالعات من��درج در گزارش ایران 
مرب��وط به این نماگ��ر، در بخ��ش مولفه حق��وق قانونی 
)قوانین وثیقه و ورشکس��تگی(، براس��اس استدالل های 
صورت گرفته، پاسخ دو سوال از 10 سوال مندرج در این 
مولفه به اشتباه به بانک جهانی گزارش شده است که در 
صورت اصالح آنها دو امتیاز باید به امتیاز ایران اضافه شود. 
بر این اس��اس امتیاز ایران باید از چهار به شش ارتقا یابد. 
در صورت اصالح این اش��تباهات، رتبه ایران از 86 به 55 
بهبود خواهد یافت. در مواردی که امتیاز ایران منفی است، 
ضروری اس��ت برای دریافت امتیاز کامل نماگر دریافت 
اعتبار و همچنین رفع تنگناهای موجود در وثایق، قوانین 
مربوط ب��ه وثیقه گذاری در قانون مدنی و س��ایر قوانین و 
مقررات اصالح شده و قانون جامعی در خصوص وثایق )با 
محورهای پیشنهادی در انتهای گزارش( در جهت انعطاف 
و تسهیل وثیقه گذاری تصویب شود. در بخش ارائه راهکار 
نیز موارد مرتبط با اصالح قوانین و مقررات با هدف ارتقای 

رتبه ایران ارائه شده است. 

 انتقاد از بی توجهی به گزارش
تحقیق و تفحص خودرو

رییس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با انتقاد 
از اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون در رابطه با 
مفاد ذکر شده در گزارش نهایی تفحص از صنعت خودرو 
هیچ اقدامی نکرده است، گفت: در صورت ادامه این روند 
و بی توجهی ها، از همه ابزارهای قانونی استفاده می کنیم 

و به این وضعیت تن نخواهیم داد. 
علی علی لو در گفت وگو با خان��ه ملت با یادآوری اینکه 
در گزارش نهایی تحقیق و تفحص از صنعت خودرو مفاد 
بسیاری از اش��کاالت و تخلفات خودروس��ازان گردآوری 
ش��ده اس��ت، افزود: در این گ��زارش و مف��اد انحصارها، 
بی انضباطی های مالی و اش��کاالت س��اختار سهامداری 
خودروس��ازان ذکر ش��ده که متولی اصالح این وضعیت 

وزارت صنعت معدن و تجارت است. 
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی افزود: 
با توجه به گذشت چند ماه از قرائت گزارش نهایی تحقیق 
و تفحص از صنعت خودرو در صحن علنی مجلس باید از 
س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اق��دام و حرکتی 
انجام یا برنامه ای در راس��تای برطرف کردن مش��کالت 

موجود ارائه می شد. 
وی گفت: وزارتخان��ه تاکنون اقدام اساس��ی در رابطه 
با مفاد مطرح ش��ده انجام نداده اس��ت که بر این اساس از 
نعمت زاده دعوت ش��ده با حضور در کمیسیون صنایع و 

معادن نسبت به این موضوع پاسخ دهد. 
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه 
در خص��وص حل مش��کالت موجود در رابط��ه با صنعت 
خودرو س��ازی خودروسازان و ش��ورای رقابت هم دخیل 
هستند، تصریح کرد: یکی از وظایف ذاتی شورای رقابت، 
از بین بردن انحصارها و ایجاد فضای رقابتی است، اما این 
شورا عمال کاری در این زمینه انجام نمی دهد و درحالی که 
با ارس��ال نامه کتبی نس��بت به انجام اقدامات اصالحی 
الزم در رابطه با خودروس��ازان تاکی��د کرده ایم، توجهی 

نشده است. 
علی لو با اش��اره به اینکه برای نمایندگان مجلس علت 
بی توجهی و کوتاهی شورای رقابت در مقابله با انحصار در 
بازار مشخص نیس��ت، افزود: نمی دانیم آیا قدرت این کار 
را ندارند یا اینکه قائل به انجام این وظیفه نیستند، در هر 
حال ناهماهنگی شورای رقابت با اصل وظیفه ذاتی خود، 

ما را شگفت زده کرده است. 
رییس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با تاکید 
بر اینکه خودروسازان هم باید کم کم از این وضعیت خارج 
شوند و مدیریت تحولی و تغییر پذیری را ایجاد کنند و به 
این وضعیت ادامه ندهند، تصریح ک��رد: با توجه به اینکه 
ادامه این روند به مردم ضرر و زیان می زند، برای خروج از 
این شرایط از همه ابزارهای قانونی استفاده خواهیم کرد و 

به این وضعیت تن نخواهیم داد. 

همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر 
صنایع کوچک برگزار می شود 

 مع��اون صنای��ع کوچک س��ازمان صنای��ع کوچک و 
ش��هرک های صنعتی ایران اعالم کرد: همایش تجلیل از 
صادرکنندگان برتر صنایع کوچک با هدف تبیین برنامه ها 
و حمایت های س��ازمان و سایر س��ازمان های ذی ربط در 
توس��عه صادرات غیرنفتی با همکاری س��ازمان توس��عه 

تجارت برگزار می شود. 
به گزارش روابط عمومی این سازمان، غالمرضا سلیمانی 
ضمن تاکید بر نقش عمده واحدهای تولیدی کوچک در 
اقتصاد ملی، به تش��ریح محورهای برگزاری این همایش 
یک روزه پرداخ��ت و گفت: دراین همای��ش ضمن تقدیر 
از صادرکنندگان برتر صنای��ع کوچک، به معرفی و ایجاد 
ارتباط می��ان ش��رکت های مدیریت ص��ادرات و صنایع 
کوچک صادراتی و مش��کالت صنایع کوچ��ک در زمینه 
توس��عه ص��ادرات در پنل تخصص��ی با حض��ور نماینده 

دستگاه های ذی ربط نیز پرداخته خواهد شد. 
 مع��اون صنای��ع کوچک س��ازمان صنای��ع کوچک و 
ش��هرک های صنعتی ایران در ادامه به نق��ش و اهمیت 
صنایع کوچک و متوسط در توس��عه اقتصادی و صنعتی 
اشاره و تصریح کرد: بسیاری از کشورها برای حل مشکل 
رک��ود اقتص��ادی و بحران بی��کاری، به صنای��ع کوچک 
رو آورده اند و از طریق توسعه و حمایت از صنایع کوچک و 
متوسط خود توانسته اند بر مشکالت اقتصادی فائق آیند. 
 سلیمانی خاطرنشان کرد: در این راس��تا دولت تدبیر 
و امید و وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت، حمایت های 
قابل توجهی از صنایع کوچک را درنظرگرفته و در جهت 
گسترش و تقویت آنها نیز سیاست های اقتصادی متناسب 

با شرایط آنها دردست تدوین است. 
 وی هدف از برگزاری این همایش را تشویق و قدردانی 
از واحدهای کوچک صادراتی عنوان کرد و گفت: حمایت 
از توسعه صادرات واحدهای صنعتی کوچک از برنامه های 
مهم س��ازمان صنایع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی 
است که امیدواریم در این راس��تا بتوان گام های اساسی 

برداشته شود. 

چالش های صنعت مس و مولیبدن 
در ایران

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی چالش های 
صنعت مس و مولیبدن در ایران را بررسی کرد. 

بنا به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اس��المی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن 
این مرکز اعالم داشت: صنعت مولیبدن در ایران با توجه 
به مزیت نس��بی تولید ماده اولیه آن )سولفور مولیبدن( 
توسط ش��رکت ملی مس ش��کل گرفته اس��ت، به طوری 
ک��ه در دوره فعالی��ت خود ش��رکت ملی م��س به عنوان 
یک ش��رکت دولتی، تنها عرضه کننده سولفور مولیبدن، 
بخشی از نیاز کارخانه های پایین دستی را تامین می کرد. 
پس از خصوصی س��ازی ش��رکت انحصاری مس و تغییر 
سیاس��ت های اقتصادی و مال��ی آن موض��وع حاکمیت 
سیاست های بازار بر شرکت، این احتمال می رود که تامین 

مواد اولیه کارخانه های مولیبدن با مشکل مواجه شود. 
با توج��ه به واقعی��ات موج��ود در صنعت م��س ایران 
و صنع��ت مولیبدن و اینکه در ش��رایط حاضر، ش��رکت 
ملی مس تنه��ا عرضه کنن��ده انحصاری م��اده اولیه 18 
کارخان��ه موجود ب��وده و از یک ش��رکت دولت��ی به یک 
شرکت خصوصی )یا در واقعیت شبه دولتی( تبدیل شده، 
ایجاد سازوکار مناسب برای تامین مواد اولیه شرکت های 
پایین دس��تی با قیمت رقابتی از الزامات ادامه حیات این 
کارخانه هاس��ت که این مهم از دو طریق کش��ف معادن 
جدید مولیبدن در منطق��ه یا ایران یا تامی��ن مواد اولیه 
توس��ط ش��رکت ملی مس و الزام به عرضه آن در بورس، 

امکان پذیر است. 

چالش مهم بخش تعاون، نبود تشکل 
قدرتمند برای اجماع است 

وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی یک��ی از چالش های 
مهم در بخش تعاون را نبود تشکل قدرتمند برای اجماع 
در این بخش دانس��ت.  ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی 
دولت، به نق��ل از ایرنا، علی ربیعی در نشس��تی با حضور 
جمعی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی متشکل 
از کمیس��یون های مختلف و مدیران ارشد بخش تعاون، 
راهکارهای توس��عه بخش تع��اون را مورد بررس��ی قرار 
داد.  در ابت��دای این نشس��ت، ربیعی با تاکی��د بر نقش 
مهم تع��اون در ایج��اد اش��تغال و رفاه عموم��ی جامعه، 
ابالغ سیاس��ت های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام 
معظم رهبری و بس��تر قانون��ی حمایت از ای��ن بخش را 
به عنوان بهترین روش ب��رای جلوگی��ری از تکاثر ثروت 
در دس��ت افراد خ��اص و کارفرمای مطلق ش��دن دولت 
دانس��ت و گفت: حضور مردم در عرصه ه��ای اقتصادی، 
 دلیل بس��یار مهم��ی ب��رای تقوی��ت و حمای��ت از این 

بخش است.
  وی خواس��تار همکاری نمایندگان مجل��س با وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای اهداف و برنامه های 
این وزارتخانه برای توس��عه بخش تعاون ش��د.  وزیر کار 
سپس در این نشست، تس��ریع در تصویب الیحه اصالح 

قانون بخش تعاون را خواستار شد.
  ربیعی در تبیی��ن برخی از چالش ه��ای بخش تعاون 
نیز گف��ت: گفت وگو می��ان نخبگان در خص��وص تعاون 
باید افزایش یابد؛ هرچند تش��کیل انس��جام بیشتر میان 
بخش های دولتی و غیردولتی تعاون با نمایندگان مجلس 
ضروری اس��ت.  وی در تبیین راهکارهای توس��عه بخش 
تعاون افزود: یک سند سیاس��تی در این بخش تهیه شده 
و قرار اس��ت آن را در دولت جدید مط��رح کنیم.  حمید 
کالنتری، مع��اون امور تع��اون وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی نیز گزارش��ی از وضعیت فعلی بخش تعاون در 
جهان و ایران نسبت به تبیین هفت راهبرد پیشنهادی در 

زمینه تحول در بخش تعاون ارائه داد. 
وی گفت: ترویج فرهنگ تعاون با هدف ایجاد و گسترش 
نگرش مثبت نسبت به تعاون در جامعه، توسعه مدیریت 
و توانمند س��ازی منابع انس��انی تعاونی ها با هدف ارتقای 
توانایی های فردی وگروهی و بهینه سازی ازظرفیت های 

مدیریتی تعاونی ها انجام می شود. 

شهرک صنعتی 

مس 

تعاون 

کسب و کار 

خودرو 

گزارش2
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عسل داداشلو



پول و سرمایه4

894 میلیارد تومان مطالبه معوق دولتی وصول شد

بخش خصوصی ناتوان از پرداخت بدهی بانکی
مشکل مجوز 9 موسسه اعتباری

و یک بانک
بانک مرکزی در صفحه مربوط به بانک ها و موسسات، 
اس��امی س��ه موسس��ه مالی و اعتباری توس��عه، کوثر و 
عس��گریه را مج��از اعالم کرده اس��ت. در این فهرس��ت 
اس��امی موسس��ه های مال��ی و اعتب��اری معروفی نظیر 
ثامن الحجج، ثامن االئمه، آرمان، فرش��تگان، نور، میزان، 
فردوس��ی و مولی الموحدی��ن دی��ده نمی ش��ود. از میان 
بانک های خصوصی نیز، نامی از بانک آینده )تات سابق( 
دیده نمی شود. هرچند بانک مرکزی در ماه های گذشته 
بارها در مورد فعالیت این موسس��ات هشدار داده بود، اما 
کارشناسان باز هم احتمال می دهند انتشار این فهرست 
س��روصدای زیادی ایجاد کند. بان��ک مرکزی در توضیح 
این اطالعیه آورده اس��ت: »در راس��تای شفاف س��ازی و 
اطالع رسانی صحیح به هموطنان گرامی، فهرست بانک ها 
و موسسات اعتباری و سایر نهادهایی که مجوز تاسیس و 
فعالیت آنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
ص��ادر و تحت نظارت قرار گرفته اند، به ش��رح زیر اعالم 
می ش��ود. توجه به این مهم ضروری اس��ت که بانک ها و 
موسسات اعتباری یا سایر نهادهایی که نام آنها در فهرست 
قرار ن��دارد، دارای مجوز از این بانک نبوده و مس��ئولیت 
ناش��ی از عملکرد ناصحیح آنها مستقیما متوجه کسانی 

می شود که به این موسسات مراجعه داشته اند.«

حضور هیات مدیره بانک گردشگری 
در موسسه خیریه محک

 »محمدصادق طاهری«، رییس هیات مدیره به همراه 
»مرتضی شهیدزاده«، عضو هیات مدیره این بانک در کنار 
تهیه کننده و کارگردان فیلم س��ینمایی »شهرموشها ۲« 
از موسس��ه خیریه محک دیدار کردند و ضمن جلس��ه با 
مدیرعامل این موسس��ه، از مراحل درمان کودکان مبتال 
به سرطان بازدید به عمل آوردند. در ابتدای این نشست، 
طاهری، رییس هیات مدیره بانک گردش��گری از عزم این 
بانک برای حمایت از بخش فرهنگ و تولید آثار فرهنگی 
برای کودکان گفت و اظهار کرد: »بانک گردشگری، جدا از 
اینکه در حوزه فعالیت های بانکی مشغول به فعالیت است، 
توجه به امور خیریه و عام المنفعه را در ردیف اولویت های 
مجموع��ه خصوص��ا در زمینه فعالیت ه��ای اجتماعی و 
فرهنگی قرار داده اس��ت. « وی به نق��ش بانک در زمینه 
س��اخت مدارس در مناطق محروم اش��اره و اظهار کرد: 
»بانک گردشگری برای همکاری با موسسه محک اعالم 
آمادگی می کند. « همچنین شهیدزاده، عضو هیات مدیره 
بانک گردش��گری با بی��ان اینکه دس��ت اندرکاران فیلم 
شهرموشها در امیدآفرینی به کودکان موفق عمل کردند 
گفت: »من از نسل رزمندگان دفاع مقدس هستم و آنجا 
ما آموختیم که هرکجا به پیروزی امیدوار باش��یم، موفق 
خواهیم شد. «شهیدزاده تاکید کرد: »باید در روند باورهای 
فرهنگی تغییر ایجاد شود و فرهنگ ایثار را عمیق تر کرد 

که این از طریق ساخت فیلم ها امکان خواهد داشت. «
در ادامه این مراسم احمدیان، مدیرعامل موسسه خیریه 
محک به بیان تاریخچه احداث موسسه محک و بیمارستان 
آن پرداخ��ت و تاکی��د کرد که تمام بودجه این موسس��ه 
توسط خیران تامین می ش��ود. وی اظهار داشت: »محک، 
یک موسسه خیریه غیرانتفاعی در خاورمیانه است. در ادامه 
منیژه حکمت، تهیه کننده و مرضیه برومند، کارگردان فیلم 
شهرموش��ها۲ از حمایت های بانک گردشگری در ساخت 
این فیلم تش��کر و قدردانی کردن��د. همچنین همزمان با 
برگزاری این برنامه، فیلم شهرموشها برای کودکان بستری 
در بیمارس��تان به نمایش گذاشته شد. گفتنی است فیلم 
شهر موشها۲ با حمایت بانک گردشگری و سرمایه گذاری 

گروه مالی گردشگری تهیه و تولید شده  است. 

تشکیل دو کارگروه ویژه سرمایه گذاری 
خارجی و برنامه ششم در بورس

علی صالح آبادی، رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
از تش��کیل کارگروه های سرمایه گذاری خارجی و تدوین 
برنامه شش��م در س��ازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد. 
روز یکشنبه در مراسم رونمایی از سامانه پس از معامالت 
بازار س��رمایه، وی افزود: با رف��ع محدودیت ها و توافقات 
بین الملل��ی پیش بینی می ش��ود حوزه س��رمایه گذاری 
خارجی فعال تر و جذب سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد، 
بنابراین بازار سرمایه باید خود را برای این امر آماده کند. 
وی ادامه داد: در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار 
کارگروهی را در زمینه رفع موانع و محدودیت های جذب 
سرمایه گذاری خارجی در س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
تشکیل داده اس��ت. وی همچنین از تشکیل کارگروهی 
برای تدوین برنامه شش��م خبر داد و گفت: این کارگروه 
احکام مربوط به برنامه شش��م را در بازار سرمایه تضمین 
می کن��د و کارگزاری ها می توانند نظ��رات خود را در این 
خص��وص ارائه دهند. صالح آبادی با اش��اره به رونمایی از 
س��امانه پس از معامالت در روز جاری گفت: قرار بود این 
سامانه همزمان با سامانه معامالت راه اندازی شود اما این 
امر به دلیل تحریم ها و بروز برخی مشکالت به تاخیر افتاد. 
وی ادامه داد: بنابراین س��امانه پس از معامالت به صورت 
بومی در کشور طراحی شده که به صورت آزمایشی آن را 
راه اندازی می کنیم. وی با بیان آنکه این س��امانه براساس 
تجربیات سایر کشورها پیاده سازی و بومی شده، گفت: از 
آنجا که این س��امانه بومی اس��ت، امکان اصالح و توسعه 

آن وجود دارد. 

سهام 6 شرکت دولتی
 در سبد واگذاری های آبان

100درصد سهام شرکت پتروشیمی دماوند و 36. 18 
درصد سهام شرکت مقره س��ازی ایران به قیمت پایه هر 
س��هم ۲084 ریال در روز چهارم آب��ان روی میز فروش 
م��ی رود. همچنین یک درصد س��هام ش��رکت عمران و 
مسکن سازان گیالن به ارزش پایه هر سهم 5518 ریال و 
31 درصد سهام شرکت بهره برداری از کانال های آبیاری 
و زهکشی میناب رود و 30 درصد سهام شرکت گسترش 
ایلیاصنعت ش��فق به قیمت پایه هر سهم 1608 ریال در 
ای��ن روز به مزایده گذاش��ته خواهد ش��د. 100 درصد از 
س��هام شرکت نوسازی صنایع ایران نیز به قیمت پایه هر 
س��هم ۲03۲ ریال روز سه شنبه، شش آبان در بازار سوم 

فرابورس ایران به فروش خواهد رسید. 

بانک

بازار سرمایه
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سرآغاز روند صعودی 
مس در لندن

خری�د نقدی مس در س��اع�ات معامالتی روز جمعه 
در ب�ورس لندن با افزایش همراه شد و با نرخ شش هزار 
و 759 دالر ب��ر ت��ن معامله ش��د. در معام��الت بازار 
فلزات لندن، فروش نقدی مس با افزایش روبه رو ش��د 

و به 6 هزار و 759.50 دالر رس��ید. 
همچنین سفارش خرید مس برای 
سه ماهه آینده به مبلغ 6هزار و 695 
دالر معامله ش��د. این در حالی است 
ک��ه، خرید نقدی م��س به هر تن 6 

هزار و 718.50 دالر رسیده بود. 

پوشش زیان بورس عربستان
 با رشد 6.5 درصدی

بازارهای عربی در آخرین س��اعات معامالتی با صعود 
نسبی و کمتر از یک درصد همراه شدند درحالی که، لبنان 
0.8 درصد، بحرین 0.7 درصد و کویت 0.۲5 درصد روند 
صع��ودی را تجربه کردند. این در حالی اس��ت که هفت 

بورس دیگر روند صعودی داش��تند 
و شاخص بورس عربستان که هفته 
پیش 1۲ درصد س��قوط را به ثبت 
رس��انده بود، این هفته با رشد 6.5 
درصدی، بخش عم��ده ای از زیان 

خود را پوشش داد.

سیدمحمد صدرالغروی

 73,940,80شاخص کل
)۲11,18(میزان تغییر
B 3,3۲5,055,13۲ارزش بازار

B 1,531,005ارزش معامالت
M 5۲1,78۲حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
)31,9۲(843بانک صادرات

15,15131,61پتروشیمی پردیس

ارزشخریدنام کامل شرکت
3,1817,017 کربن  ایران 

5,۲786,751 نوسازي وساختمان تهران 

ارزشفروشنام کامل شرکت
1,3۲81۲,697 زامیاد

۲7,5375,853کاغذسازی کاوه

درصد قیمتنام کامل شرکت
3,087۲۲,89 ریخته گري ایران 

4,5009,86 ح . گل گهر

درصدقیمتنام کامل شرکت
)59,15(3,431 ح .  چادرملو

)۲5,7(۲,385 ح . سرمایه گذاري غدیر

ارزشحجمنام کامل شرکت
M104,838 B 37,۲39س. صنعت نفت
M34,044 B 34,000بانک تجارت

ارزشحجمنام کامل شرکت
M104,838 B 37,۲39س. صنعت نفت
M69,384 B 8,194شیشه همدان

تعدادقیمتنام کامل شرکت
10014100بانک تجارت

۲815۲786س. صنعت نفت

افت اندک نرخ دالر 
و سکه تمام در بازار آزاد

صرافان بازار ارز و س��که یکشنبه نرخ هر دالر امریکا را 
با پنج تومان افت سه هزار و ۲۲0 تومان و هر قطعه سکه 
تم��ام بهار آزادی طرح جدید را ب��ا 1500 تومان کاهش 
9۲9 ه��زار و 500 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار 
آزاد با شش تومان افت چهار هزار و 105 تومان و هر پوند 

نیز پنج هزار و 183 تومان قیمت خورد. 

نرخنامه

تاالر شیشه ای قرمز  پوش شد
ش��اخص کل ب��ورس و اوراق به��ادار در جری��ان 
واح��دی   ۲11 ن��زول  ب��ا  یکش��نبه  روز  معام��الت 
ب��ه ارتف��اع 73 ه��زار و 940 واحدی س��قوط کرد 
ضم��ن آنکه تمام ش��اخص ها امروز افت کرد و تاالر 
شیش��ه ای قرمزپوش ش��د. در جریان معامالت بازار 
س��رمایه ش��اخص 30 ش��رکت بزرگ 9 واحد، آزاد 
ش��ناور ۲70 واحد، بازار اول 140 واحد، ش��اخص 
بازار دوم 513 واحد و ش��اخص صنعت 106 واحد 

افت را تجربه کردند. 

نرخنامه

فروش خرید نوع ارز 

3۲1003۲۲00دالر امریکا

4090041050یورو

5155051830پوند انگلیس

87508800درهم امارات

1435014500لیر ترکیه

995010100رینگت مالزی

5۲605460یوآن چین

450600روپیه هند

۲3۲6دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال
فروشخریدعنوان

173,000  167,000  سکه یک گرمی
۲58,000  ۲5۲,000  سکه ربع
467,000  46۲,000  سکه نیم

930,000  9۲5,000  سکه طرح جدید
9۲9,500  9۲4,500  سکه بهار آزادی

95,300  93,450  طالی 18 عیار گرمی

نماگر بورس

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

سکه آتی

درصد تغییرقیمت)تومان(نوع سکه
)0/04(9۲9500آبان ماه
)0/16(939000دی ماه

)0/16(956500اسفند ماه
)0/06(977500اردیبهشت ماه

در روزه��ای گذش��ته ناصر 
سراج، رییس سازمان بازرسی 
کل کشور خبر از وصول 894 
از مطالبات  میلی��ارد توم��ان 
معوق دولتی داد. این مهم در 
حال��ی اتفاق افتاده اس��ت که 
با توجه به اظه��ارات مختلف 
بانک��ی،  معوق��ات  پیرام��ون 
ه��زار   150 ت��ا   87 ح��دود 
میلیارد تومان از این معوقات 
بخش ه��ای  در  همچن��ان 
مختل��ف وج��ود دارد و آمار 
معوقات بانکی س��یر صعودی 
خ��ود را ادام��ه می ده��د. به 
طور کل��ی در جهان و مطابق 
بین المللی،  اس��تانداردهای  با 
مع��وق  مطالب��ات  نس��بت 
پرداختی  تس��هیالت  ب��ه کل 
پنج درصد اس��ت اما در ایران 
ای��ن نس��بت به ح��دود 15 
درصد می رسد. در این زمینه 
مدیرعامل  همتی،  عبدالناصر 
بان��ک ملی ایران با اش��اره به 
اینکه بخ��ش خصوصی بدهی 
س��نگینی به بانک ملی دارد، 
گفت: در حال حاضر معوقات 
بخش خصوصی به بانک ملی 
ایران 13 هزار میلیارد تومان 
اس��ت که نیمی از آن متعلق 
ب��ه 54 نف��ر اس��ت. همت��ی 
ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه وصول 
بس��یار  معوقات  و  مطالب��ات 
دش��وار اس��ت، گفت: 54 نفر 
از بده��کاران بان��ک مل��ی از 
70 ت��ا 500 میلی��ارد تومان 
ب��ه بانک بدهکار بوده و نیمی 
از معوقات بانکی به این افراد 
مرب��وط می ش��ود. مدیرعامل 
بان��ک مل��ی ای��ران مطالبات 
این بانک از دولت را 15 هزار 
میلی��ارد تومان اع��الم کرد و 
مجلس  نماین��دگان  از  گفت: 
می خواهیم تا مس��ائل وصول 
مطالب��ات و افزایش س��رمایه 

بان��ک ملی را در الیحه خروج 
از رکود دولت لح��اظ کنن��د. 

عدم پرداخت بدهی های 
پیمانکاران، عامل افزایش 

معوقات
اقتصاددان��ان  از  بس��یاری 
بدهی ه��ای  پرداخ��ت  ع��دم 
خصوصی  بخ��ش  پیمانکاران 
توس��ط دول��ت را مهم تری��ن 
عام��ل در افزای��ش معوق��ات 
بانکی می دانند به این صورت 
ک��ه به نوع��ی برخ��ی از این 
بخش  در  بانک��ی  بده��کاران 
خصوص��ی خود طلبکار دولت 
پرداخت  با عدم  بوده اند، ولی 
طل��ب آن��ان از ط��رف بخش 
دولتی، آنها نیز از بازپرداخت 
بدهی ه��ای بانکی خود ناتوان 
بوده ان��د. البت��ه نبای��د وجود 
ران��ت در ارائه تس��هیالت به 
برخی از افراد را نادیده گرفت 
چنان ک��ه نباید این مس��ئله 
را ب��ه کل بخ��ش خصوص��ی 
تس��ری داد. از س��وی دیگ��ر 

چنانچ��ه بانک ه��ا به ص��ورت 
ش��فاف اس��امی اف��رادی که 
مع��وق  م�ط�ال�ب��ات  دارای 
هس��تند و به دالیلی همچون 
ام��کان  اقتص��ادی،  ش��رایط 
بازپرداخ��ت مطالبات بانک را 
از دس��ت داده اند اعالم کند، 
ب��ه معنای آن اس��ت که این 
واحدها ورشکس��ته هس��تند. 
درحال��ی که برخ��ی از آنها با 
وجود شرایط سخت همچنان 
بنابراین  راه می دهن��د،  ادامه 
چنانچ��ه اع��الم ورشکس��تی 
آنها از س��وی بانک ها صورت 
گی��رد، معضالت بس��یاری به 
دنبال خواهد داشت. بنابراین 
باید نحوه برخورد با دارندگان 
مطالبات معوق بانکی منطقی 
باش��د. گرچه بسیاری از افراد 
هم هستند که وام های بانکی 
را ص��رف م��وارد غیر تولیدی 
واس��طه گری  ب��ه  و  ک��رده 
می پردازن��د و به تبع آن نحوه 
برخورد با آنها متفاوت خواهد 

بود. 

معوقات بانکی در 
یک سال اخیر ثابت بود

کارش��ناس  لی��الز،  س��عید 
اقتصادی معتقد است: مهم ترین 
منش��أ ایجاد مطالب��ات معوق 
شبکه بانکی ش��کاف بین نرخ 
تورم و سود نرخ بهره است. وی 
با اش��اره به اینکه در یک س��ال 
اخیر مهار تورم و کمتر ش��دن 
ن��رخ آن از ن��رخ س��ود بانکی 
برای گرفت��ن وام و پس ندادن 
آن انگی��زه ای در افراد به وجود 
نمی  آورد، میزان معوقات بانکی 
در یک سال اخیر را ثابت ارزیابی 
می کند. آلب��رت بغازیان، دیگر 
کارش��ناس اقتص��ادی اهمیت 
وصول معوق��ات بانکی را باال تر 
از ف��روش ام��وال ومس��تغالت 
بانک ها می داند و معتقد است: 
با توجه به تاکید بس��ته خروج 
از رک��ود دول��ت روی افزایش 
سرمایه بانک ها این مهم وصول 
امکان پذی��ر  بانک��ی  معوق��ات 
خواه��د بود و فروش هر س��اله 
40درص��د از دارای��ی بانک ه��ا 

دارای اهمی��ت کمتری اس��ت. 
وی می افزاید: بیشتر تسهیالت 
پرداخته ش��ده طی س��ال های 
اخیر در بخش های غیر مولد که 
پربازده بوده اند س��رمایه گذاری 
ش��ده است و به دلیل سهم کم 
تولید کنن��دگان در تس��هیالت 
دریافت��ی نباید بدیهی ه��ا را با 
پرداخت وام جدید تسویه کرد. 

در رشد معوقات بانکی 
تنها بانک ها مقصر نیستند

ول��ی اهلل س��یف، رییس کل 
بانک مرکزی نیز معتقد است 
ک��ه تمامی بدهکاران مفس��د 
اقتص��ادی نیس��تند و برخ��ی 
موجبات  اقتص��ادی  ش��رایط 
بدهی س��نگین آنه��ا را فراهم 
آورده اس��ت. از ن��گاه حمی��د 
بانک  تهرانفر، مع��اون نظارت 
مرکزی نی��ز که تاکی��د دارد 
در رش��د معوق��ات بانکی تنها 
بانک ها مقصر نیس��تند، ریشه 
ش��کل گیری معوقات بانکی را 
می ت��وان در دو عامل بیرونی 
ک��رد  درون��ی جس��ت وجو  و 
به گونه ای که از عوامل بیرونی 
تحریم ه��ای  تورم��ی،  رک��ود 
ارز  ن��رخ  بین الملل��ی، جهش 
ع��دم  داخل��ی  مس��ائل  از  و 
اعتبار سنجی دقیق در بانک ها 
و ع��دم وج��ود نظ��م و قاعده 
مش��خصی در برخ��ی بانک ها 
برای پیگیری قضایی مطالبات 
قابل ط��رح هس��تند. این در 
حالی اس��ت که کارشناس��ان 
مجلس ه��م عن��وان کرده اند 
که به واس��طه فش��ارهای به 
برخی،  س��وی  از  عمل آم��ده 
بانک ها ب��دون توج��ه به نوع 
وثیق��ه یا تضمی��ن، مجبور به 
پرداخت تس��هیالت دستوری 
به عن��وان یکی از ریش��ه های 
ش��دن  غیرج��اری  اصل��ی 

مطالبات شده اند.

یکش��نبه چهارم آب��ان فضای 
روبه افول بار دیگر بر بازار س��هام 
س��ایه افکند و در نهایت روند رو 
به رشد ش��اخص را متوقف کرد. 
در این معام��الت نمادهای منفی 
در بخ��ش بانکی، چندرش��ته ای 
صنعتی، فنی مهندسی، خودرویی، 
پتروش��یمی و حمل و نقل در افول 
شاخص ها نقش پررنگی داشتند. 
در معام��الت دی��روز بازار س��هام 
تهران با تش��دید عرض��ه  در اکثر 
نماده��ا مواجه ش��د و به همین 
ترتی��ب روند اصالحی��ه قیمت ها 
پس از افزایش جزیی قیمت آغاز 
ش��د. پیش از این هم بسیاری از 
کارشناس��ان روند اصالحیه کوتاه 
ب��ازار را پیش بینی ک��رده بودند و 
ت��داوم روند صعودی در بلند مدت 
را در گ��رو چن��د اص��الح در بازار 

عنوان کرده بودند. 

محصوالت شیمیایی
بر مدار مثبت

در گروه معدنی تنها س��ه نماد 
در معامالت پایانی در درصدهای 
مثبت به کار خود پایان دادند. در 
ای��ن گروه صف خرید یا فروش��ی 
ب��ه چش��م نمی خ��ورد. در گروه 
محص��والت ش��یمیایی ۲0 نماد 
رش��د کرده و چهار نم��اد نیز در 
آخرین معام��الت وارد درصدهای 
مثبت ش��دند. در این بخش گروه 
پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 
صف خرید محسوسی را پشت سر 
گذاش��ت و پارس  پامچ��ال  باز هم 
ب��ا صف ف��روش مواجه ش��د. در 

گروه فلزات اساسی تنها سه نماد 
رش��د کرده اند. در این گروه فوالد 
امیرکبیرکاشان صف فروش جزیی 
داشت. در بخش مخابرات شرکت 
ارتباطات سیار ایران در معامالت 

پایانی مثبت شد. 

ریزش قیمت 
شرکت های چندرشته ای

فنی مهندس��ی  بخ��ش  در 
و  ب��وده  منف��ی  نم��اد  دو  ه��ر 
ص��ف  کنترل خوردگی تکین ک��و 
فروش را به خ��ود دید. در بخش 
خودرویی سه نماد در درصدهای 
مثبت باقی مانده اند. در این بخش 
زامی��اد باالترین صف ف��روش را 
داش��ت. در بخ��ش ش��رکت های 
چندرش��ته ای هم��ه نمادها افت 
کردن��د. همین وضعیت در بخش 
بانکی برق��رار ب��ود. در این گروه 
صف خرید یا فروش��ی دیده نشد. 
در گ��روه س��رمایه گذاری هف��ت 

نماد رشد ارزش س��هام را تجربه 
کردند. در این گ��روه صف خرید 
مل��ی  س��رمایه گذاری   نم��اد  در 
 ایران  دیده ش��د و سرمایه گذاری 
صن��دوق بازنشس��تگی کارکنان 
بان��ک صف ف��روش داش��ت. در 
بخ��ش فرآورده های نفت��ی تنها 
س��رمایه گذاری صنع��ت نفت در 
آخرین معامالت نیز در درصدهای 
مثب��ت باقی مان��د. در این بخش 

صف خرید یا فروشی دیده نشد. 

افت همه نمادها در گروه 
الستیک و پالستیک

 در گ��روه داروی��ی تنها هفت 
نماد مثبت بودند. در این بخش 
داروس��ازی  امین  ص��ف خرید را 
پیش روی خود دید و صف های 
فروش نه چندان ملموسی نیز در 
برخی از نمادهای منفی ش��کل 
گرف��ت. در گروه غذایی ش��ش 
نماد با رش��د ارزش سهام مواجه 

بودند. در ای��ن گروه صف خرید 
در برخی نماده��ا مانند صنعتی  
بهش��هر به چشم خورد. در میان 
قندی ها دو نم��اد در درصدهای 
مثب��ت باقی ماندند. در معامالت 
صنعت الس��تیک و پالس��تیک 
همه نمادها افت کردند. در گروه 
ساختمانی 9 نماد در درصدهای 
مثبت به کار خ��ود پایان دادند. 
س��نگین ترین  گ��روه  ای��ن  در 
ص��ف خرید در نماد نوس��ازی  و 
س��اختمان  تهران  دیده شد. در 
این میان در گروه س��یمانی تنها 
شش نماد با رش��د ارزش سهام 
مواجه بودند. در این بخش صف 
فروش در برخی نمادها از جمله 

سیمان مازندران  دیده شد. 

فرابورس مثبت باقی ماند
روز گذش��ته در ب��ازار فرابورس 
در مجموع ۲45 میلی��ارد تومان 
سهام دادوس��تد شد. در فرابورس 

پتروش��یمی  به کمک  ش��اخص 
س��رمایه گذاری  پتروشیمی  جم، 
ایرانیان، میراث فرهنگی، نیروگاه 
مپنا و نفت ایرانول مثبت ش��د و 
به رقم 844 واحد رس��ید. در این 
بازار اوراق امتیاز تسهیالت خرید 
مسکن در اکثر نمادها به 90 هزار 
تومان نزدیک ش��د و روند کاهش 

قیمت را تجربه کرد. 

مبادله 12 میلیارد سهم 
در مهرماه

براس��اس اطالعات منتشرشده 
توس��ط اداره آم��ار و اطالع��ات 
شرکت بورس اشخاص حقیقی و 
حقوقی بیش از 1۲ میلیارد سهم 
را در مهرماه امسال مبادله کردند 
که براین اساس اشخاص حقیقی 
تعداد 6 میلی��ارد و 9۲4 میلیون 
س��هم و اش��خاص حقوقی تعداد 
5 میلیارد و 165 میلیون سهم را 
خریدند. همچنی��ن در ماهی که 
گذش��ت بیش از ۲7553 میلیارد 
ریال توس��ط اش��خاص حقیقی و 
حقوق��ی معامله ش��د ک��ه از کل 
ارزش معامالت 59 درصد توسط 
اش��خاص حقیق��ی و بقیه معادل 
41 درصد توسط اشخاص حقوقی 
خریداری شده است. این در حالی 
است که فروش اشخاص حقیقی 
براب��ر با 1514۲ میلی��ارد ریال و 
مع��ادل 55 درصد بوده اس��ت. از 
س��وی دیگر اش��خاص حقوقی با 
ف��روش 1۲411 میلی��ارد ری��ال 
معادل 45 درصد فروش را به خود 

اختصاص دادند. 

شاخص کل بورس به کانال ۳۷ هزار واحد بازگشت

حقیقی ها، میدان دار معامالت بورس در مهرماه

گزارش 2

ناتوانی بهای طال برای افزایش
قیمت جهانی طال که در دو هفته گذشته تحت تاثیر 
نگرانی سرمایه گذاران نسبت به وضعیت اقتصادی جهان 
با افزایش روبه رو ش��ده بود در هفته ای که گذش��ت بار 
دیگر با کاهش مواجه شده است. »متیو ترنر«، تحلیلگر 
ارش��د اقتصادی موسسه مک کواری در این باره تاکید 

کرد که انتش��ار آماره��ای اقتصادی 
بهتر در امریکا نگرانی ها نس��بت به 
اوض��اع اقتصادی جه��ان را تاحدی 
کاهش داده و این مسئله در روزهای 
گذشته فشار زیادی را بر قیمت طال 

وارد کرده است. 
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5 تجارت و خدمات

پی��ش  س��ال   10 ح��دود 
نخستین س��یم کارت اعتباری 
در ایران زنگ خورد و به دلیل 
به صرفه ب��ودن  و  ارزان ب��ودن 
گرمی  اس��تقبال  ب��ا  تعرفه ها 
مواج��ه  م��ردم  س��وی  از 
ش��د. اما پ��س از مدت��ی این 
اجتماعی  سیم کارت ها مشکل 
بزرگ��ی را به جامع��ه تحمیل 
کردند و آن اس��تفاده نابجای 
و  بی نام  از  اس��تفاده کنندگان 
نشان بودن آنها بود. با روی کار 
قیم��ت  دوم  اپرات��ور  آم��دن 
به  اعتب��اری  س��یم کارت های 
پایین ترین حد ممکن رس��ید 
و با خرید هر سیم کارت، یکی 
به ط��ور رای��گان به مش��ترک 
واگذار می ش��د. ای��ن روند تا 
جایی ادامه داش��ت که خیلی 
از مشترکان صاحب چند خط 
ب��ا نام خ��ود بودن��د که حتی 
از ش��ماره خود ه��م اطالعی 

نداشتند. 
دو س��ال پی��ش ب��ود ک��ه 
معاون وقت نظ��ارت و اعمال 
تنظی��م  س��ازمان  مق��ررات 
مق��ررات و ارتباطات رادیویی، 
از ممنوع ش��دن ثبت بیش از 
متقاضیان  نام  به  9 سیم کارت 

از هر اپراتور خبر داد. 
حس��ن رضوانی گفت��ه بود: 
براس��اس آیین نام��ه ای که به 
اپراتوره��ای تلفن همراه ابالغ 
ش��ده است، ثبت س��یم کارت 
ب��ه نام اف��رادی ک��ه متقاضی 
بیش از 9 سیم کارت هستند، 

ممنوع است. 
از  ج�ل�وگ��ی����ری  وی 
سوء اس��تفاده های احتمال��ی از 
سیم کارت تلفن همراه و تکمیل 
اسناد هویتی مشترکان موبایل 
را از دالی��ل اصل��ی اب��الغ این 

آیین نامه دانست. 
و  نظ��ارت  اس��بق  مع��اون 
اعمال مقررات سازمان تنظیم 
مقررات درب��اره خریدوفروش 
س��یم کارت های اعتباری فعال 
ب��ازار ک��ه دارای هوی��ت  در 
حقیقی اس��ت، ام��ا به راحتی 
و ب��دون اطالع مال��ک اصلی 
و  می ش��ود  خریدوف��روش 
می چرخ��د،  دست به دس��ت 
گف��ت: آیین نام��ه محدودیت 
ثب��ت چند س��یم کارت به نام 

یک نف��ر ب��رای جلوگیری از 
نابس��امانی و سوء اس��تفاده از 
و  تدوین  فعال  سیم کارت های 

ابالغ شده است. 
کرد:  امی��دواری  اب��راز  وی 
موبایلی  مزاحمت های  مشکل 
و موارد مربوط به ثبت هویت 
اس��تفاده کننده از س��یم کارت 

رفع شود. 
رضوانی از مش��ترکان تلفن 
هم��راه ک��ه چند س��یم کارت 
ب��ه نام ش��ان به ثبت رس��یده 
است، خواست هرچه سریع تر 
ب��رای ثب��ت هوی��ت واقع��ی 
س��یم کارت هایی ک��ه ب��دون 
ب��ه فروش  مالکی��ت  انتق��ال 
رس��انده اند از هر اپراتور اقدام 
کنن��د، در غی��ر  این ص��ورت 
س���ی�م ک�ارت ها غ�ی�ر فع��ال 

می شوند. 
هوی��ت  ثب��ت  گف��ت:  وی 
اصل��ی  مالکی��ت  انتق��ال  و 
از سیم کارت،  اس��تفاده کننده 
آیین نام��ه  ای��ن  اج��رای  ب��ا 

ساماندهی خواهد شد. 
بع��د از اع��الم ای��ن خب��ر، 
اپراتور ها موظف ش��دند با ارائه 
مدارک ش��خصی مشترکان، به 
فعال سازی س��یم کارت ها اقدام 
کنند با این نکته که هر مشترک 
می تواند تا 9 سیم کارت را به نام 

خود ثبت کند. 
ام��ا ای��ن ام��ر ه��م راه به 
جای��ی نب��رد و ش��کایت ها و 
مردم  روزافزون  نارضایتی های 

که قربانی مزاحمت های تلفنی 
بودند مسئوالن را دوباره بر آن 
داش��ت تا فکری ب��ه حال این 

معضل اجتماعی کنند. 
هفته گذشته معاون نظارت 
س��ازمان تنظی��م مق��ررات از 
س���اماندهی س��یم کارت های 
فاقد نام و نش��انی معتبر خبر 
س��یم کارت هایی  گفت:  و  داد 
فروخته  انب��وه  به ص��ورت  که 
ش��ده اند کنترل و جمع آوری 

می شوند. 
داداش زاده  غ��الم��رض����ا 
گفت: مطلقا هیچ س��یم کارت 
ثبت نشده ای وجود ندارد، بلکه 
قبل از اینکه س��ازمان تنظیم 
فروش  محدودی��ت  مق��ررات 
اش��خاص  ب��ه  س��یم کارت ها 
حقیقی و حقوقی را وضع کند، 
برخی افراد سیم کارت هایی را 
به طور حجم��ی و با اطالعات 
خری��داری  ناق��ص  ش��خصی 
کرده اند که امکان سوء استفاده 

از آن وجود دارد. 
وی اظهار داشت: الزم است 
سیم کارت  واگذاری  اپراتورها، 
را براس��اس اخذ نشانی کامل 
اش��خاص حقیق��ی و حقوقی 
حداکثر  مش��خص  تع��داد  به 
10 س��یم کارت برای اشخاص 
حقیق��ی انجام داده و نش��انی 
کام��ل در پای��گاه داده ه��ای 

اپراتورها ثبت شود. 
خ�اط�رن�ش��ان  داداش زاده 
ک��رد: مناط��ق تقس��یم بندی 

ش��ده توسط س��ازمان تنظیم 
مقررات، براساس گزارش هایی 
ک��ه در این زمینه به آنها داده 
س���ی�م کارت هایی  می ش��ود؛ 
فروخته  انب��وه  به ص��ورت  که 
شده اند را کنترل و جمع آوری 

می کنند. 
اعم��ال  و  نظ��ارت  مع��اون 
مق��ررات ادام��ه داد: در ص��دد 
نزدی��ک  آین��ده  در  هس��تیم 
از طری��ق اخ��ذ اطالع��ات در 
س��امانه های رس��می کش��ور، 
اپراتوره��ا احراز هویت و آدرس 
تاییدش��ده را داشته باشند و با 
اپراتورها  اتصال سامانه ثبت نام 
به سامانه های رس��می کشور، 
شناسایی افراد دارای سیم کارت 

به راحتی صورت گیرد. 
اما علیرضا قلمب��ر دزفولی، 
روز  دو  ایرانس��ل  مدیرعام��ل 
پیش در مورد سیم کارت های 
بی نام و نش��ان گف��ت: امکان 
بدون  س��یم کارت  فعال سازی 
ثبت نام وجود ن��دارد و بر این 
اس��اس معتقدی��م ک��ه هیچ 
س��یم کارت بی نام و نشانی در 

شبکه ایرانسل فعال نیست. 
وی با بیان اینکه به هیچ عنوان 
قبول نداریم که متخلفان بیشتر 
ایرانس��ل  س��یم کارت های  از 
اس��تفاده می کنند، اف��زود: این 
مس��ئله تاکنون از سوی پلیس 
کشور اعالم رسمی نشده است. 
دزفولی برخورد با متخلفانی 
س��یم کارت های  از  ک��ه  را 

ایرانس��ل به عنوان اب��زار جرم 
اس��تفاده می کنن��د مربوط به 
نهاده��ای قانونی عنوان کرد و 
گف��ت: ایرانس��ل در طرحی با 
معاونت پیشگیری قوه قضاییه 
ب��رای آگاهی و اطالع رس��انی 
مردم در مورد نحوه اس��تفاده 
صحیح از سیم کارت مشارکت 
دارد؛ ش��کی نیس��ت که تمام 
از  اس��تفاده  مس��ئولیت های 
س��یم کارت ب��ه عه��ده فردی 
است که سیم کارت به نام وی 

است. 

گشتی در بازار
 بی نام و نشان ها

ف�روش���ندگان  از  ی�ک���ی 
ب�ی ن���ام  س���ی�م ک�ارت های 
درب��اره قیم��ت و علت فروش 
این  آنه��ا می گوی��د: قیم��ت 
س��یم کارت ها در بازار متفاوت 
اس��ت ک��ه حت��ی گاه��ی به 
50 هزار تومان یا حتی بیشتر 

هم به فروش می روند. 
وی افزود: بیشتر خریداران 
افرادی هس��تند  این خطوط 
ایج��اد مزاحمت  ک��ه قص��د 
برای م��ردم را دارند و برخی 
آنها کس��انی هس��تند که  از 
به صورت غیر مجاز در کش��ور 
ما ساکنند که با ارائه مدارک 
س��یم کارتی  نمی توانند  خود 
خری��داری کنن��د و آنه��ا را 
مجاب ب��ه خرید این خطوط 

می کنند. 
ای��ن فروش��نده می گوی��د: 
بیش��تر این سیم کارت ها برای 
توریس��ت هایی است که برای 
مدتی ساکن کشور می شوند و 
بعد از آن سیم کارت های خود 
را بدون آنک��ه غیر فعال کنند 
در کش��ور می گذارند و راهی 
وطن خ��ود می ش��وند و البته 
برخی از این خطوط متعلق به 
مشترکانی است که سیم کارت 
خود را گم کرده و به غیر فعال 

کردن آنها اقدام نکرده اند. 
قوانین  اس��ت طبق  گفتنی 
کشور، صاحب سیم کارت باید 
در صورت مفق��ودی به مراکز 
ذی ص��الح مراجع��ه ک��رده و 
خط خود را غیر فعال کند، در 
غیر این صورت باید پاسخگوی 
هرن��وع سوءاس��تفاده از خط 

خود باشد. 

فردا ساکنان جدید اتاق اصناف 
به خانه خواهند رفت. ششم آبان 
کاندیداه��ای هیات رییس��ه ب��ه 
هتل الله می رون��د تا در حضور 
رأی دهن��دگان بخ��ت خ��ود را 
آزمایش کنند. 15 نفر از صنوف 
تولی��دی، خدمات��ی و 11 نفر از 
کاندیدای   26 توزیع��ی،  صنوف 
امسال را تش��کیل می دهند که 
برای دس��تیابی ش��ش صندلی 
هیات رییسه رقابت خواهند کرد 
و از گ��روه این صنوف س��ه نفر 
انتخاب خواهند شد و نفر هفتم 
را وزی��ر صنعت، معدن و تجارت 

معرفی می کند.
وزی��ر پیش��نهادش را به گروه 
15 نف��ره هی��ات عال��ی نظارت 
خواه��د داد و این ش��خص پس 
از تایی��د به ترکی��ب هفت نفره 

هیات رییسه خواهد پیوست. 
تغیی��ر روند برگزاری انتخابات 
مس��ئله ای اس��ت ک��ه انتخابات 
را بی��ش از پیش حس��اس کرده 

است.
امس��ال متفاوت از س��ال های 

گذش��ته ک��ه انتخاب��ات هر دو 
برگزار می ش��د،  س��ال یک ب��ار 
هیات رییس��ه برای چهار س��ال 

و  می ش��وند  انتخ��اب 
رقابت اعض��ا و انتخاب 
این مدت  برای  ش��دن 
وس�وس���ه اج�ت�ن��اب 
نظ��ر  ب��ه  ناپذی��ری 
ان�ت�خ�اب  ب�ا  می رسد. 
انتخابات  هیات رییسه، 
تمام نمی شود و رقابت 
کوچک تری  گ��روه  در 
ادام��ه پی��دا می کن��د. 
بعد از این هیات رییسه 
برای تعیین رییس، دو 
خزانه دار،  رییس،  نایب 
دبی��ر و عضو به ش��ور 
خواهن��د نشس��ت. اگر 

چه اعضا مشورت هایشان را برای 
انتخابات تا آخرین مرحله پیش 
از شش��م آبان انجام می دهند و 
تبلیغات شان ساعت 24 دوشنبه 
پای��ان می گیرد، ام��ا پیش بینی 
می شود تا آخرین لحظات پیش 
از برگ��زاری انتخابات از تبلیغات 

چشم پوشی نکنند. 
پایگاه اطالع رسانی  به گزارش 
ات��اق اصن��اف و به گفت��ه علی 

تبلیغات  ات��اق  ریی��س  فاضلی، 
از طری��ق ارس��ال پیامک، چاپ 
بروش��ور و در برخی موارد چاپ 
کتاب مدت زمان زیادی اس��ت 
که آغ��از ش��ده و در اس��تان ها 
نی��ز ب��ازار ای��ن تبلیغ��ات گرم 
اس��ت. همچنین وی از تغییرات 

70 درصدی کاندایدها خبر داده 
است. 

آنچ��ه نامزده��ا در برنامه های 
تبلیغاتی خود آورده اند، 
سابقه عملکرد اعضا در 
سطح اس��تان ها، برنامه 
شناس��ایی  مح��وری، 
و  مش��کالت  دقی��ق 
پی��ش روی  معض��الت 
ض���رورت  اص�ن���اف، 
ارتب��اط ریی��س اتاق با 
مسئوالن قوای سه گانه، 
اتاق ه��ای  از  حمای��ت 
صنفی، پیگیری مسائل 
استان ها، ارتقای جایگاه 
اصن��اف و افزایش توان 

رقابتی و غیره است. 
کاندیداه��ا پای بندی 
ب��ه قوانین نظ��ام صنفی، اصالح 
قوانی��ن، پیگیری خواس��ته های 
تخصص  ب��رای  آموزش  اصناف، 
و حرف��ه ای ش��دن را از دیگ��ر 

برنامه های خود اعالم کرده اند. 
رییس اتاق امیدوار اس��ت که 
تبلیغات به دور از مس��ائل حزبی 

و سیاسی باشد. وی معتقد است: 
ورود افکار و گرایش های سیاسی 
ب��ه انتخاب��ات اصناف ب��ه دلیل 
جایگاه مردمی ش��ان خوش��ایند 

نخواهد بود. 
اخیرش  گفت وگ��وی  در  وی 
گفته اس��ت: هم��ه طیف ها در 
انتخاب��ات حض��ور دارن��د حاال 
چه کسی متعلق به کدام گروه 
اس��ت را من نه تایید می کنم و 
نه تکذیب. ولی اینکه ش��اخصه 
و معیاری باش��د حضور در یک 
گ��روه را حداق��ل م��ن کمت��ر 

دیده ام. 
می��ان  در  اس��ت  گفتن��ی 
کاندیداهای امسال، هیات رییسه 
قب��ل ب��ه ط��ور کام��ل حضور 
دارن��د. در ح��ال حاض��ر اتاق 
دارد  نماین��ده   145 اصن��اف 
ک��ه توس��ط واحده��ای صنفی 
انتخاب ش��ده اند. ای��ن پارلمان 
145 نف��ری در شش��م آب��ان، 
انتخاب  را  هیات رییس��ه خ��ود 
خواهند کرد تا سرنوش��ت خود 

را رقم زده باش��ند. 

سیم کارت های بی نام متهم اصلی مزاحمت های تلفنی

 انتخابات اتاق اصناف برگزار می شود
اصناف هیات رییسه جدید را به اتاق می برند

640 میلیارد تومان خسارت بیمه 
بدنی در سال گذشته 

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بیمه مرک��زی جمهوری 
اسالمی ایران، در س��ال 1۳92 برای تعداد471. 444 
فقره خس��ارت بی��ش از 640میلیارد تومان از س��وی 

صنعت بیمه به زیان دیدگان پرداخت شده است. 
براس��اس این گ��زارش، بیش��ترین مبالغ خس��ارت 
بیمه نام��ه بدنه خودرو و پوش��ش های اضافی با میزان 
بیش از ی��ک میلیارد ریال ب��رای قراردادهای گروهی 
ب��ه تع��داد 2۳99 فقره پرداخ��ت خس��ارت جمعا به 
مبل��غ 1۳0.۳2۸.۸2۳.401 ری��ال و بیم��ه نامه ه��ای 
انف��رادی با 40 فقره پرونده خس��ارت جمع��ا به مبلغ 

52.17۳.919.۸20 ریال پرداخت شده است. 
بررس��ی ها و تحلیل های آماری درخصوص بیمه بدنه 
خودرو در س��ال های اخیر، رش��د حق بیم��ه تولیدی و 
همچنین افزایش مبلغ خس��ارت در این رش��ته را نشان 

می دهد. 
از ش��اخص ترین خس��ارت های انف��رادی می توان به 
مبل��غ خس��ارت 6.921.۳10.000 ری��ال ب��رای یک 
بیمه گ��ذار انف��رادی و در قرارداده��ای گروهی نیز به 
پرداخت خسارت 5۸,640,421,20۳ ریال اشاره کرد. 
ش��ایان ذکر است براس��اس  ش��رایط این  بیمه نامه ، 
دارنده  یا مالک  وس��یله  نقلیه، خود را در برابر خطرات 
مختل��ف  بیمه  می کند تا در صورت  بروز حادثه  و ایجاد 
خس��ارت  به  وس��یله  نقلیه  موضوع  بیمه ، شرکت  بیمه 
خسارت  وارده را براساس  شرایط بیمه نامه  جبران  کند. 

شرط اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار 
برای شورای عالی فضای مجازی

دبیر ش��ورای عالی فض��ای مجازی گف��ت: اتحادیه 
صادرکنن��دگان نرم افزار قول دادن��د تا پس از تصویب 
پیش��نهادهای رف��ع موانع گمرکی ای��ن بخش، ارزش 
ص��ادرات نرم افزار را یک میلی��ارد و 600 میلیون دالر 

افزایش دهد. 
محمدحس��ن انتظاری در گفت وگو ب��ا خانه ملت، با 
اش��اره به موضوعاتی که در دس��تور کار شورای عالی 
فضای مجازی قرار دارد، گفت: مواردی مانند پیوس��ت 
فرهنگی، توسعه صادرات نرم افزار، سیاست های اقتصاد 
مقاومتی در این بخش، تعرفه های توس��عه پهنای باند 
در دستور کار قرار دارد. دبیر شورای عالی فضای مجازی 
با تاکید بر اینکه در حال حاضر صادرات نرم افزار در کشور 
بسیار ضعیف است، گفت: گلوگاه های صادرات نرم افزار را 
با همکاری بخش خصوصی مش��خص ک��رده و برای رفع 
موانع پیش��نهادی تهیه کردیم که در دستور کار شورای 

عالی است. 
رییس مرکز ملی فضای مجازی با اش��اره به اینکه در 
صورت تصویب پیش��نهادها تحول��ی در حوزه صادرات 
نرم افزارایجاد می شود، گفت: یکی از گلوگاه ها این است 
که صادرات نرم افزار توس��ط گمرک و س��ازمان توسعه 

تجارت به رسمیت شناخته نشده است. 
وی اف��زود: درح��ال حاض��ر ص��ادرات نرم اف��زار 
400 میلی��ون دالردر س��ال اس��ت ک��ه ب��ا اتحادیه 
صادرکنن��دگان نرم اف��زار تواف��ق کردی��م درصورت 
تصویب پیش��نهادها در ش��ورا، میزان صادرات را به 

دو میلیارد دالر برسانند. 
انتظاری درباره اینکه ب��ازار هدف نرم افزارهای ایران 
کجاس��ت، گفت: با توجه به نیروهای متخصصی که در 
تهیه بازی ها و نرم افزارهای کاربردی داریم، توانستیم به 
بازار کشورهای مسلمان و اروپایی نرم افزار صادرکنیم. 
رییس مرکز ملی فضای مجازی درباره احتمال تغییر 
ساختار این شورا، گفت: تغییر ساختار شورا در دستور 

کار نیست.

مسافران در گمرک معطل نمی مانند 
حمیدرض��ا محم��دی، مدی��رکل گمرک آس��تارا با 
اعالم اینک��ه زمان توقف هر نفر مس��افر در گمرک به 
پنج دقیقه رس��یده اس��ت از افزایش تسهیالت گمرک 

برای مسافران در مرزها خبر داد. 
او گفت: در شش ماهه اول سال جاری گمرک آستارا 
ب��ه ۳50 هزار نف��ر مس��افر ورودی و خروجی خدمات 
گمرک��ی ارائه ;vni که براس��اس تحقیقات و مطالعات 
زمان س��نجی انجام ش��ده، مدت زمان توقف و ارزیابی 
  X-RAY کاالهای همراه مس��افران از طریق دستگاه
برای هر نفر مس��افر کمتر از پن��ج دقیقه بوده و میزان 
رضایتمندی مسافران به ویژه مسافران آذری 50درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. 

ب��ه گفته محمدی، ه��م اکن��ون در محوطه گمرک 
آس��تارا در راس��تای طرح تکریم ارباب رجوع، امکانات 
و خدماتی نظیر س��رویس های بهداش��تی، رس��توران، 
پارکینگ مخصوص خودروهای س��واری آذری، بانک و 

فضای سبز در نظر گرفته شده است. 
محمدی افزود: ارائه تس��هیالت گمرکی مناس��ب به 
مس��افران ورودی و خروجی موجب شده تا گردشگری 

ایران و آذربایجان رونق پیدا کند. 

گردشگری مذهبی 
حلقه مفقوده مراسم مذهبی

کش��ور ایران به لحاظ منابع چهارگانه گردش��گری 
)لیتوم، هی��دروم، آنتروپوم و فیت��وم( از قابلیت های 
بسیار باالیی برخوردار است. مراسم های ماه محرم و 
به طور کلی مراس��م های مذهب��ی جزو یکی از منابع 
مهم آنتروپوم و برگرفته از رفتارهای انس��انی، آداب 
و رسوم کشور اس��ت که ریشه در تاریخ دارد و جزو 
رسومات کشور شیعه نش��ین ما به حساب می آید. به 
طور کلی قابلیت های کش��ور ما به لحاظ گردشگری 
به خصوص در بخش گردشگری مذهبی چه در سطح 
جهان و چه در س��طح منطقه بس��یار فراگیر اس��ت. 
به عنوان مثال در دهه اول محرم مراس��م هایی نظیر 
دس��ته ها و هیأت های عزاداری، مراسم شام غریبان، 
تعزی��ه خوانی و در برخ��ی مناطق بلند کردن نخل و 
غی��ره را داریم که همه اینه��ا دالیلی برای عزاداری 
و احت��رام به اهل بیت اس��ت که از نظر گردش��گری 
جزو منابع آنتروپوم محس��وب می شوند و قابلیت های 
باالی��ی را ب��ه لح��اظ ج��ذب گردش��گران داخلی و 
خارج��ی دارد. در مناطق مختلف و اماکن مذهبی ما 
این عزاداری ها به صورت با ش��کوهی برگزار می شود 
که می توان از این مراس��م ها به عن��وان قابلیتی برای 
جذب گردش��گران اس��تفاده ک��رد، البته به ش��رط 
آنک��ه امکان��ات رفاهی و اقامتی مناس��بی فراهم  آید 
تا گردش��گرانی که به قصد ش��رکت یا بازدید از این 
مراس��م ها در این مناقط حاضر می ش��وند به راحتی 

بتوانند از این امکانات بهره مند ش��وند.
ای��ن پدیده عالوه بر مناب��ع مالی و درآمدی که به 
لح��اظ خرید صنایع دس��تی و اس��تفاده از امکانات 
رفاه��ی و غی��ره نصی��ب ای��ن اماک��ن و ش��هر های 
مذهب��ی می کن��د می تواند جنب��ه تبلیغاتی داش��ته 
باش��د و گزارش هر گردش��گر و گزارش��گر تلویزیون 
یا هر رس��انه دیگ��ری گامی اس��ت در جهت معرفی 
و ش��ناخت هرچه بیش��تر کش��ور در فض��ای داخلی 
و بین الملل��ی. به ع��الوه ورود ه��ر گردش��گر به طور 
مس��تقیم و غیرمس��تقیم موجب ایجاد اش��تغال در 

س��طح محلی و مل��ی خواهد ش��د، چراک��ه طبیعتا 
گردشگران در کنار استفاده و شرکت در مراسم های 
آیینی و مذهبی نیاز به امکاناتی دارند که زمینه های 

این اش��تغاالت را فراهم می آورد. 
فای��ده دیگ��ر اس��تفاده ازای��ن قابلی��ت در حوزه 
گردشگری این است که چون این مراسم ها براساس 
تقوی��م هج��ری قم��ری برگ��زار می ش��ود و قابلیت 
چرخ��ش در فصول مختلف س��ال را دارد، در فصول 
خلوت یا در فصول گرم و س��رد س��ال که اس��تقبال 
گردشگران کمتر می ش��ود می توان از این قابلیت به 
خوبی به��ره برد و گردش��گران را در فصول مختلف 
سال داش��ته باش��یم، بنابراین س��رمایه گذاری روی 
گردش��گران آنتروپوم می تواند ب��ه لحاظ ارز آوری و 
کس��ب درآمد بسیار س��ودمند باشد و س��بب رونق 
ش��هر ها و اماکن مذهبی و زیارتگاه های کشور شود. 
واقعیت این اس��ت که کشور های مختلف به خوبی از 
این قابلیت ها اس��تفاده می کنند، مثال در کشور های 
اروپایی تع��داد بازدید کنندگان از کلیس��اهایی مثل 
نتردام و غیره بس��یار بیشتر از تعداد نیایش کنندگان 
اس��ت و همین امر هم سبب رونق هر چه بیشتر این 
کلیسا ها شده است، پس در ایران هم می توان از این 

قابلیت ها به نحو مناس��ب بهره برد. 
از نگاه دیگر در اکثر زیارتگاه های کش��ور این ابزار 
وج��ود دارد که در کنار قابلیت ه��ای منابع آنتروپوم 
از س��ایر ظرفیت های گردش��گری هم استفاده کنیم. 
به عنوان مثال در مورد ش��هر مقدس مشهد در واقع 
م��ا در مقص��د دو منب��ع را با هم معرف��ی می کنیم؛ 
اول اینکه ش��رکت در مراسم س��وگواری و عزاداری 
ام��ام حس��ین)ع( به عنوان یک منب��ع آنتروپوم قابل 
ذکر اس��ت و از طرف دیگر مسجد گوهرشاد به عنوان 
ی��ک بن��ای تاریخی ی��ک منب��ع مناس��ب لیتوم در 
گردش��گری به حس��اب می آید. ی��ک نمونه خارجی 
موف��ق در ای��ن باره چش��مه آب زمزم اس��ت که در 
کن��ار خان��ه کعبه که ی��ک منبع مناس��ب آنتروپوم 
برای گردش��گری عربستان اس��ت به عنوان یک منبع 
هی��دروم در گردش��گری نق��ش مکم��ل را درجهت 
جذب گردش��گران ب��ازی می کند. بنابرای��ن با کمی 
برنامه ری��زی و هدف گذاری درس��ت می توان از این 

قابلیت ها به نحو مطلوب اس��تفاده کرد. 

یادداشت بیمه

صادرات

گمرک
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غالمرضا اباذری 
رییس انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران

محمد ممتازپور



عمران و مسکن6

اع�تم��اد  ن���دن  بازگ��ردا
س���رم�ایه گ�ذاران ب�خ��ش 
خصوصی  در ماه های گذش��ته 
در صدر بس��یاری از س��خنان 
رییس جمهوری قرار داش��ته و 
طب��ق دس��تور عالی ترین مقام 
اجرای��ی در کش��ور، وزرای 
دولت موظف بوده ان��د اولویت 
سیاس��ت گذاری خ��ود را ب��ه 
استفاده از توان بخش خصوصی 
اختصاص دهند.  هرچند دولت 
در طول یک سال گذشته تالش 
کرد با برقراری ثبات در بازارهای 
داخلی این اعتماد را بازتولید و 
سرمایه گذاران را بار دیگر برای 
ورود به طرح های بزرگ مجاب 
کند، اما سکه بازگشت رضایت 
س��رمایه گذاران به خصوص در 
طرح های زیربنایی روی دیگری 
نیز دارد که چشم پوش��ی از آن، 
قرارداده��ای جدی��د را قبل از 

انعقاد متوقف می کند. 
کلنگ زنی ه��ای پی در پ��ی 
در س��ال های گذش��ته و البته 
تق��الی دول��ت دهم ب��رای به 
نتیجه رساندن بعضی از طرح ها، 
بدهی های دولت به پیمانکاران 
را به رقمی بس��یار باال رس��انده 
و در ای��ن بی��ن وزارت راه و 
شهر سازی با توجه به گستردگی 
حوزه های عمرانی تحت پوشش 
خود چه در ساخت مجتمع های 
مس��کونی و چ��ه در افتت��اح 
پروژه های راهی جدید نس��بت 
به دیگ��ر وزراتخانه ه��ا اوضاع 

نگران کننده تری دارد. 

بودجه عمرانی وزارت راه 
صرف پرداخت بدهی ها 

می شود
 عباس آخون��دی، وزیر راه و 
شهرس��ازی در جریان سفری 
که در ش��هریورماه گذش��ته به 
استان زنجان داشت، اعالم کرد 
میزان بدهی های این وزارتخانه 
به پیمانکاران به عدد پنج هزار 
میلیارد تومان رسیده و این در 
حالی اس��ت که رقم کل بودجه 
عمرانی کشور در سال93 تنها 
40 هزار میلی��ارد تومان برآورد 

شده است. 
بزرگی این رقم به حدی است 
که سرعت پیشروی بسیاری از 
طرح های عمرانی، راهی و ریلی 
کشور را کاهش داده و حتی در 

برخی نقاط کار را متوقف کرده 
اس��ت. فاصله مناب��ع اعتباری 
عمرانی کش��ور با طرح های در 
دس��ت اجرا تا حدی اس��ت که 
مدیر عامل شرکت راه آهن اعالم 
کرده با بودجه فعلی و در صورت 
توقف کلنگ زنی ه��ای جدید، 
اتم��ام پروژه ه��ای در جری��ان 

30 سال زمان خواهد برد. 
باوجود تمام محدودیت های 
اعتباری اما دولت س��عی کرده 
روند رو به رش��د این بدهی ها را 
کنترل کن��د، هرچند مصوبات 
هی��ات دول��ت ب��رای پرداخت 
بخش��ی از بدهی ه��ای وزارت 
راه نس��بت به پنج هزار میلیارد 
تومان ناچیز به حساب می آید، 
اما صرف مطرح شدن این بحث 
در امی��دوار نگه داش��تن بخش 

خصوصی بسیار موثر است. 
در ای��ن بی��ن ش��رکت ها و 
موسس��ات تاب��ع وزارتخانه نیز 
به ش��کلی مج��زا اقدامات خود 
به منظور کاهش بدهی هایشان 

را پیگیری می کنند. 
 مدیرعامل شرکت ساخت و 
توس��عه زیربناهای حمل و نقل 
کش��ور به عن��وان بزرگ تری��ن 
کارفرم��ای دولتی در س��اخت 
راه های جاده ای و ریلی کش��ور 
اخیرا از پرداخت 2500 میلیارد 
تومان از بدهی های این شرکت 
به پیمانکاران خبر داده و اعالم 
کرد: در دولت جدی��د مبلغ دو 
هزار و 500 میلی��ون تومان از 
بده��ی پیمانکاران طلب��کار از 
دولت را پرداخت کرده ایم و در 
حال حاضر هزار میلیارد تومان 
از بدهی ش��رکت به پیمانکاران 

باق��ی مانده ک��ه این رق��م نیز 
تسویه خواهد شد. 

تسویه این رقم در شرایطی که 
دولت سخت به دنبال بازگشت 
س��رمایه گذاران ب��ه ح��وزه 
زیرساخت است، می تواند اتفاقی 
بس��یار مثبت به حس��اب آید، 
به خصوص در شرایطی که لزوم 
گس��ترش خطوط ریلی بارها از 
سوی مسئوالن اقتصادی دولت 
مورد تاکید قرار گرفته و این امر 
جز با مشارکت بخش خصوصی 
پی��ش نخواهد رف��ت. هرچند 
دیرکرد پرداخت وام ها تاکنون 
نیز نتایج منفی بسیاری را به بار 
آورده اس��ت. از طرف��ی دیگ��ر 
وزارت راه و شهرسازی با کمبود 
س��رمایه گذار متخصص در این 
ح��وزه و موض��وع نگران کننده 
مهاج��رت س��رمایه گذاران به 
کشورهای همسایه مواجه است. 

بانک ها به دلیل بدهی های 
دولت، از پیمانکاران 

دیرکرد می گیرند
حال ش��رکت های راهس��از 
معتقدند که اگ��ر دولت کلنگ 
هیچ پروژه ای را ب��ه زمین نزد، 
اتم��ام پروژه ه��ای نیمه تم��ام 
30 س��ال به طول می انجامد. از 
طرفی دیگر پروژه های اقتصادی 
هم با ترک تش��ریفات به بخش 
خصوصی واقعی واگذار نمی شود 
و دولت س��رمایه گذاران بخش 
خصوص��ی را ب��رای واگ��ذاری 
پروژه ه��ای عمران��ی دیربازده 
می خواهد، بنابرای��ن انگیزه ای 
برای س��رمایه گذاری در بخش 
خصوصی نمانده اس��ت. رییس 

انجمن ش��رکت های راهسازی 
کش��ور معتقد است پیمانکاران 
در خروج از رکود و اشتغالزایی 
در کن��ار دول��ت هس��تند و 
درصورتی ک��ه مطالبات آنها در 
موعد مقرر پرداخت شود، چرخ 
اقتصاد به وس��یله آنه��ا خواهد 

چرخید. 
عل��ی آزاد در گفت وگ��و ب��ا 
»فرصت امروز« تصمیم دولت 
ب��رای پرداخ��ت بدهی ه��ای 
معوق خ��ود ب��ه پیمان��کاران 
را ام��ری مثب��ت تلق��ی کرد و 
گفت: شرکت س��اخت در طول 
یک س��ال گذش��ته بخش��ی از 
بدهی های خود را تسویه کرده 
و دیگر سازمان ها نیز قدم هایی 
برداشته اند. هرچند رسیدن به 
اهداف توس��عه ای کشور که در 
قوانین باالدس��تی نظ��ام مورد 
تاکی��د ق��رار گرفته، ب��ا منابع 
عمرانی موجود کاری س��خت 

به حساب می آید. 
آزاد تصری��ح ک��رد: در حال 
حاضر قریب به س��ه هزار طرح 
ملی در کش��ور وج��ود دارد که 
برای تکمیل آنه��ا به 100 هزار 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است 
و س��هم بودجه عمرانی کشور 
در بودج��ه 93 بس��یار پایین تر 
از ای��ن رقم اس��ت. دولت برای 
نهایی ش��دن این طرح ه��ا باید 
تکلی��ف خود را روش��ن کند. تا 
زمانی که رقم یارانه نقدی کشور 
از بودجه عمرانی بیش��تر است، 
نباید توقع چندانی از پروژه های 

زیربنایی داشت. 
ب��ه گ�ف�ت���ه آزاد، تعوی��ق 
بازپرداخت بدهی های دولت در 

سال های گذش��ته مشکالتی را 
برای پیمانکاران به وجود آورده 
که در کنار بحث های اقتصادی 
سرنوشت پروژه ها را نیز به خطر 
انداخت��ه اس��ت. وقت��ی پ��ول 
پیمانکاران تامین نشود، امکان 
بازپرداخت اقس��اط تسهیالت 
نیز وجود نخواهد داش��ت و این 
یعنی جریم��ه ای ک��ه بانک ها 
به دلی��ل دیرکرد اقس��اط خود 
می گیرن��د و در عم��ل بانک ها 
به دلیل تاخی��ر دولت، پیمانکار 

را جریمه می کنند. 
رییس انجمن ش��رکت های 
راهسازی کش��ور با بیان اینکه 
نکت��ه حائ��ز اهمی��ت حف��ظ 
پروژه  هایی اس��ت ک��ه تاکنون 
ساخته شده اس��ت، اظهار کرد: 
راهسازی ارزان ترین روش برای 
اشتغالزایی اس��ت و باید طوری 
برنامه ری��زی کرد ک��ه حداقل 
سطح اشتغال فعلی حفظ شود. 
کشور برای خروج از رکود به کار 
احتیاج دارد و رسیدن نقدینگی 
مورد نی��از پیمان��کاران یعنی 
ایجاد فرصت های شغلی بیشتر. 

پرداخت 20 هزار میلیارد 
بدهی ها به شرط تصویب 

بسته خروج از رکود 
دول��ت در بس��ته خ��روج از 
رکود تورمی خ��ود بندهایی را 
پیش بینی ک��رده که در صورت 
تصویب و اجرای نهایی می تواند 
نزدیک ب��ه 20 ه��زار میلیارد 
تومان از بدهی های قوه مجریه را 
پرداخت کند؛ هرچند این طرح 
در چند محور برنامه ریزی شده 
و اجرایی ش��دن هری��ک از آنها 
شاید به زمانی چندماهه احتیاج 
داش��ته باش��د، ام��ا در صورت 
اج��رای موف��ق آنه��ا می توان 
امیدوار بود روش اعتبار بخشی 
دولت ب��ه پروژه ه��ای عمرانی 

تغییر کند. 
بازگش��ت ثب��ات ب��ه ب��ازار 
بس��یاری از س��رمایه گذاران را 
برای ورود مج��دد به طرح های 
عمران��ی و تولی��دی وسوس��ه 
کرده، اما ب��رای تصمیم قطعی 
ب��ه ورود در طرح های زیربنایی 
اعتبارات��ی الزم اس��ت ک��ه 
نگرانی ها را برط��رف کند و این 
یعنی دولت باید قبل از هر چیز 
به یک مش��تری خوش حساب 

تبدیل شود. 

مدیرکل حقوقی و امالک عمران ش��هرهای جدید با 
بیان اینکه سامانه خریدوفروش مسکن مهر تا یک ماه 
آینده راه اندازی می ش��ود گفت: با راه اندازی این سامانه 
مردم در خریدوفروش مسکن مهر معطل نخواهند شد، 
پس متقاضیان یک مقدار به ما مهلت دهند.  به گزارش 
فارس، س��یدمهدی هدایت در پاس��خ به این سوال که 
چرا هنوز نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر عملیاتی 
و اجرایی نشده است، گفت: متقاضیان مسکن مهر باید 

اندکی به ما مهلت دهند، زیرا در حال پیاده کردن سیستم 
خریدوفروش مسکن مهر در شهرهای جدید هستیم و 
چون دستورالعمل آن توسط وزیر راه و شهرسازی ابالغ 
شده پس خریدوفروش مسکن مهر قطعی است و انجام 
می شود.  وی افزود:  سامانه مسکن مهر باید در شهرهای 
جدید مستقر ش��ود تا نام خریداران جدید مسکن مهر 

جایگزین نام متقاضیان فروش شود. 
هدایت با بیان اینکه این سیستم در حال راه اندازی در 

شهرهای جدید است، گفت: سیستم جدید تا یک ماه 
آینده راه اندازی می شود و متقاضیان خریدوفروش مسکن 
مهر می توانند برای انجام کارهای خود به واحد حقوقی 

شهرهای جدید مراجعه کنند. 
مدیر کل حقوقی و امالک عمران شهرهای جدید گفت: 
 با راه اندازی این سیستم مسیر مشخصی برای متقاضیان 
مسکن مهر تعریف می شود و بدون اینکه مردم معطل 

شوند شرکت های عمران پاسخگو خواهند شد. 

رقم بودجه کفاف تامین مالی پروژه های عمرانی و پرداخت بدهی های دولت را نمی دهد 

بدهیوزارتراهبهپیمانکاران12/5درصدازبودجهعمرانیرامیخورد
تخصیص اعتبار ۷00 میلیارد تومانی 

آب و برق مسکن مهر به زودی
مع��اون اول رییس جمه��ور ب��ا بی��ان اینک��ه معاون 
برنامه ری��زی و نظارت راهب��ردی رییس جمهور به زودی 
سهم ۷00 میلیارد تومانی خود را برای سرعت در تکمیل 
خدمات زیربنایی پرداخت می کند، گفت: دولت پیشرفت 
کار و تامی��ن خدمات زیربنایی واحدهای مس��کن مهر را 

رصد می کند. 
 به گزارش فارس، اس��حاق جهانگیری در پاسخ به این 
سوال که قرار بود هزار میلیارد تومان برای تکمیل خدمات 
زیربنایی مس��کن مهر از س��وی وزارت نی��رو و معاونت 
برنامه ریزی و نظ��ارت راهب��ردی رییس جمهوری برای 
تکمیل خدمات زیربنایی مس��کن مهر پرداخت شود، اما 
هنوز سهم ۷00 میلیاردی معاونت برنامه ریزی پرداخت 
نشده اس��ت، گفت: مس��ئوالن وزارت راه و شهرسازی و 
وزارت نی��رو دائما پیگیر پیش��رفت ساخت و س��از و ارائه 
خدمات زیربنایی و روبنایی واحدهای مسکن مهر هستند 

و ما نیز در دولت مرتب این موارد را رصد می کنیم. 
وی ادامه داد: به زودی آن ۷00 میلیارد تومانی که آقای 
نوبخت برای تامین خدمات زیربنایی واحدهای مس��کن 

مهر قول داده پرداخت می شود. 
اواسط شهریورماه س��ال جاری بود که جلسه ای برای 
تامین خدمات زیربنایی مس��کن مهر با حضور مسئوالن 
ارش��د وزارت راه و شهرس��ازی، وزارت نیرو و نوبخت در 
حضور جهانگیری معاون، اول رییس جمهوری برگزار شد. 
در این جلس��ه نوبخت، مع��اون برنامه ری��زی و نظارت 
راهبردی به جهانگیری و سایر مسئوالن ارشد وزارتخانه ها 
قول داد تا ۷00 میلیارد تومان را دول��ت و 300 میلیارد 
تومان را وزارت نیرو برای تامین خدمات زیربنایی مسکن 

مهر تا پایان شهریور تقبل کنند. 

آغاز حرکت در بازار مسکن 
از نیمه زمستان

حسن محتشم، رییس کانون انبوه سازان تهران درباره 
افزایش وام خرید مسکن گفت: اگر میزان تسهیالت بانکی 
در این حوزه صورت گیرد، مطمئنا در مناطق ارزان قیمت 
ش��هرهای مختلف مثل تهران و شهرهای اقماری موجب 

رونق در بازار خواهد شد. 
به گ��زارش ایس��نا، وی تاکید ک��رد: افزای��ش میزان 
تس��هیالت بانکی برای خرید خانه الزم اس��ت، اما اگر به 
س��ازندگان نیز تعلق گیرد و قابل انتقال به خریدار باشد 

می تواند عرضه را در بازار مسکن فعال کند. 
محتشم ادامه داد: همین  که دولت تصمیم گرفته برای 
فعال کردن بازار مسکن از افزایش تسهیالت بانکی برای 

خرید استفاده کند امری مثبت است. 
وی تاکید کرد: اگر افزایش تس��هیالت به بخش تولید 
اختصاص یاب��د می تواند اثر تورمی را به حداقل برس��اند، 
به این ترتیب به متقاضیان برای خانه دارشدن هم کمک 

می کند. 
رییس کانون انبوه سازان تهران در ادامه درباره وضعیت 
بازار مس��کن اظهار کرد: از ابتدای سال رکود در این بازار 
وجود داش��ته و پیش بینی می شود تا اواس��ط نیمه دوم 
امس��ال همین ش��رایط ادامه خواهد داش��ت. احتماال از 
نیمه دوم بهمن ماه تا پایان س��ال فع��ل و انفعاالت، نقل 
و انتقاالتی در ای��ن حوزه به وجود خواه��د آمد که دلیل 
آن تغییر س��ال خواه��د بود و ب��ا توجه ب��ه روال معمول 
 هر س��اله با ش��روع س��ال جدید میزان��ی افزایش قیمت

 وجود دارد. 

کنسرسیومی از شرکت های داخلی 
آزادراه تهران- شمال را می سازند

مدیرعام��ل ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناه��ای 
حمل و نقل کش��ور با بیان اینکه تیم ایرانی متخصص در 
آزادراه تهران- شمال مستقر شده اند، گفت: حداکثر تا دو 
هفته دیگر جزییات شرکت های سازنده و تکلیف آزادراه 

تهران- شمال را اعالم می کنیم. 
به گزارش ایلنا، علی نورزاد درباره تشکیل کنسرسیومی 
از ش��رکت های ایران��ی، ادام��ه داد: س��اخت آزادراه 
تهران- شمال را تیم متخصص شرکت های راهساز داخلی 
به عهده گرفتند که در این تیم بنیاد مستضعفان کماکان 

حضور دارد و مشارکت قرارگاه خاتم مطرح نیست. 
وی با اش��اره به میزان سرمایه گذاری ش��رکت ها برای 
اتمام ای��ن پروژه، گف��ت: ع��دد و ارقام س��رمایه گذاری 
بس��تگی ب��ه روش کاری دارد ک��ه انتخ��اب می ش��ود 
 بنابرای��ن در ح��ال حاض��ر نمی ت��وان چی��زی از میزان 

سرمایه گذاری گفت. 

ساخت مسکن مهر  جدید در بافت های 
فرسوده شهری منتفی است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن مهر دیگر در 
بافت فرسوده شهرهای کشور ساخته نمی شود. 

به گزارش تسنیم، س��یدمحمد پژمان با اشاره به اینکه 
مسکن مهر دیگر در بافت فرسوده شهرهای کشور ساخته 
نمی ش��ود اظهار کرد: تولید مسکن در ش��هرهای ایران 

همواره با گرایش به بافت فرسوده صورت گرفته است. 
وی در رابطه ب��ا کمبود امکانات و گالیه مردم مش��هد 
و خراس��ان رض��وی از وضعیت مس��کن مهر در اس��تان 
اظهار کرد: مسکن واگذار شده توس��ط دولت بخشی در 
اختیار تعاونی ها و بخش��ی هم در اختیار ارگان های دیگر 

واگذار کننده مسکن در استان ها قرار داده شده است. 
مدیرعامل س��ازمان زمین و مس��کن گفت: با تغییر و 
تحوالت رخ داده به طورقطع کسی که مسئولیت ساخت را 
بر عهده می گیرد بنا نیست برای کسی که استفاده کننده 

مسکن است، هزینه کند. 
وی افزود: محاس��بات مختلف��ی در رابطه ب��ا تغییر و 
تح��والت رخ داده در رابطه با قیمت هر مس��کن در نظر 
گرفته ش��ده ک��ه به طورقطع نگاه ای��ن اع��داد و ارقام بر 
ای��ن اس��ت ک��ه واحده��ای در حال س��اخت ه��ر چه 
زودت��ر به اتم��ام برس��د، این اعداد بس��ته به پیش��رفت 
 واحدها، ن��وع ق��رارداد و مقاوم��ت بناها در نظ��ر گرفته

 شده است. 

نوسازی ساالنه ۱0درصد بافت  
فرسوده تکلیف قانونی دولت است 

رییس کمیته مسکن مجلس با یادآوری اینکه براساس 
قانون برنامه پنجم توسعه باید ساالنه حداقل 10 درصد از 
بافت های فرسوده نوسازی شود، گفت: تاکنون این اقدام 
عملیاتی نش��ده و ش��هرداری ها و وزارت راه و شهرسازی 

موظف به اجرای این قانون هستند. 
به گزارش خانه ملت، سید حسن علوی با یادآوری اینکه 
براساس قانون برنامه پنجم توس��عه هر سال باید حداقل 
10 درصد از بافت های فرسوده نوس��ازی می شد، گفت: 
تاکنون این اتفاق نیفتاده است درحالی که شهرداری ها و 
وزارت راه و شهرسازی موظف بودند این کار را انجام دهند. 
نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس 
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه بافت های فرسوده شهری 
به یکی از معضالت اصلی در حوزه مدیریت شهری تبدیل 
شده است، افزود: در صورت موافقت بانک مرکزی و تامین 
اعتبارات مورد نیاز احیا و نو س��ازی بافت های فرس��وده 
به حفظ و حراس��ت از منابع طبیعی و استحکام بخش��ی 
به واحدهای مس��کونی در نقاط زلزله خیز کمک بس��یار 

قابل توجهی خواهد کرد. 
عض��و کمیس��یون عم��ران مجل��س تصریح ک��رد: با 
توجه به ارتباط مس��تقیمی که بین فعال س��ازی بخش 
مس��کن و رونق س��اخت وس��از با رونق اش��تغال تولید 
 وج��ود دارد نبای��د س��رمایه گذاری در ای��ن بخ��ش را 

توسعه داد. 
وی ادامه داد: براس��اس این قانون هر شهروندی مجاز 
است یک واحد مسکونی داش��ته باشد اما مازاد بر آن باید 
از مالک به تناس��ب متراژ و زیربنایی که دارد مالیات اخذ 
ش��ود، بر این اس��اس الزم بود در آیین نامه اجرایی بحث 
انبوه س��ازان را متفاوت از عموم در نظ��ر می گرفتیم که 
 این کار انجام نش��د و باید در بررسی های آتی مورد توجه 

قرار گیرد. 

عمران خبر

خبر
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جواد هاشمی

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه از 
س��ه ماه گذش��ته با ابالغ وزیر راه و شهرسازی 
امکان ورود بخش خصوصی به راه های روستایی 
محقق ش��د، گفت: هر چند مدت زیادی از این 
ابالغیه وزیر راه و شهرس��ازی نمی گذرد، اما در 
همین مدت زمان کم ش��اهد استقبال خوبی از 
س��وی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در 
این حوزه بودیم.  به گ��زارش »فرصت امروز«، 
حسین میرشفیع روز گذشته در نشست خبری 
با خبرن��گاران ادامه داد: حجم س��رمایه گذاری 
بخش خصوصی در حوزه راه های روس��تایی به 
عدد 40 میلیارد تومان رسیده که البته این رقم 
در حال رشد اس��ت.  معاون راه روستایی وزارت 
راه و شهرسازی با اش��اره به مناطقی که بخش 

خصوصی تمای��ل زیادی به س��رمایه گذاری در 
آن دارد، اظهار کرد: راه های روس��تایی اس��تان 
مازندران از مناطقی است که س��رمایه گذاران 
تمایل زیادی برای سرمایه گذاری در این حوزه 
دارند به طوری که از اس��فند ماه س��ال گذشته 
تاکنون 1۷0 کیلومتر راه روستایی در این استان 
توسط بخش خصوصی در حال احداث است.  وی 
ادامه داد: برای سرمایه گذاری در حوزه راه های 
روستایی با موجی از پیشنهادات بخش خصوصی 
مواجه هستیم که در حال حاضر واگذاری ساخت 

جاده های روستایی جنوب استان فارس، غرب 
استان هرمزگان و بخش هایی از استان کرمان به 

بخش خصوصی را در دست بررسی داریم. 
میرشفیع با اشاره به اعتبارات مورد نیاز برای 
برنامه های حوزه جاده های روستایی وزارت راه و 
شهرسازی گفت: معاونت راه های روستایی برای 
تکمیل برنامه پنجم به شش هزار میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارد که حدود پنج هزار میلیارد تومان 
از آن تا دو سال آینده پرداخت می شود. وی ادامه 
داد: در صورت��ی که این مبلغ تا دو س��ال آینده 

پرداخت ش��ود، می توانیم 1۷ ه��زار کیلومتر از 
جاده های روستایی را آسفالت کنیم. 

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ارزش 
ریالی راه های روستایی کشورمان گفت: میانگین 
ارزش ریالی هر کیلومتر از راه های روستایی 300 
میلیون تومان است که در حال حاضر کشورمان 

130 هزار کیلومتر راه روستایی دارد. 
وی درب��اره هزینه های نگه��داری از راه های 
روس��تایی اظهار کرد: س��االنه باید هزار و 200 
میلیارد تومان برای نگهداری از راه های روستایی 

هزینه شود و به طور معمول 4. 5 درصد از میزان 
سرمایه گذاری در هر جاده ای صرف نگهداری از 

آن جاده می شود. 
معاون راه روستایی وزارت راه و شهرسازی با 
اشاره به میزان پروژه های نیمه تمام در این حوزه 
گفت: در حال حاضر 1۷ هزار پروژه نیمه تمام در 
حوزه راه های روستایی داریم که 12 هزار کیلومتر 

از آن در دست اجرا است. 
وی همچنین با بیان اینکه هزینه خط کشی 
جاده ها بسیار باال اس��ت، گفت: درصد باالیی از 
جاده های روستایی کش��ورمان از خط کشی و 
عالئم راهنمایی محروم مانده اند که قطعا مقصران 
اصلی هرگونه ناامنی در جاده های کشورمان من 

و معاونت راهبردی ریاست جمهوری هستیم. 

حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در حوزه راه های روستایی به 40 میلیارد تومان رسید

سامانه خریدوفروش مسکن مهر تا ماه آینده راه اندازی می شود
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کشمکش تشکل های مرغداران و کشتارگاه داران بر سر بازاررسانی

مرغ را چه کسی بفروشد؟
قائم مقام خانه کشاورز: 

ادعای کمبود مرکبات برای پرکردن 
جیب واردکنندگان است

قائم مقام خانه کش��اورز اظهار کرد: کس��انی که ادعا 
می کنند امسال کمبود مرکبات داریم، تنها منافع خود 

را در واردات و پرکردن جیب شان می بینند. 
عنایت اهلل بیابانی، رییس اتحادیه مرکب کاران، افزود: 
کس��انی که همواره ادعا دارند تولید مرکبات و پرتقال 
کاه��ش یافته و این محص��والت در کش��ور با کمبود 
مواجه ش��ده، همان هایی هس��تند که منافع ش��ان در 

واردات است. 
وی افزود: بارش برف س��نگین سال گذشته در غرب 
اس��تان مازندران و شرق استان گیالن اتفاق افتاد و در 
مناطقی مانند تنکابن، رامسر، کالرآباد و غیره خسارت 
جدی به بار آورد و باعث ش��د باغ های مرکبات در این 

مناطق نیز آسیب ببینند. 
قائم مقام خانه کش��اورز ادامه داد: در کش��ور ساالنه 
بیش از 4.5 میلیون تن انواع مرکبات تولید می ش��ود. 
این درحالی اس��ت که غرب مازندران بخش��ی از تولید 
مرکبات این اس��تان را به خود اختصاص می دهد و در 
شرق این اس��تان و شهرس��تان های آن انواع مرکبات 
تولید می ش��ود. همچنین در هفت اس��تان دیگر مانند 
فارس، سیستان وبلوچستان و کرمان نیز انواع مرکبات 

برداشت می شود. 
بیابان��ی با بیان اینک��ه با توجه به تولی��د مرکبات و 
س��رانه مص��رف این محص��والت باغی هر س��اله مازاد 
تولید داش��ته ایم، گفت: مشخص نیست عده ای با کدام 
هدف از هم اکن��ون واردات مرکبات را زمزمه می کنند. 
درحالی که در س��ال های اخیر آن قدر مرکبات به وفور 
در بازار وجود داش��ته که همواره قیمت این محصوالت 
در ردیف ارزان ترین میوه ها قرار داشته است. حال باید 
پرسید مگر این ارزانی بابت واردات مرکبات بوده است؟ 
وی تصریح کرد: برخی ب��ا ارائه اطالعات و اظهارات 
نادرس��ت مبنی بر کمبود مرکبات و نیاز به واردات آن 
به مسئوالن آدرس غلط می دهند و باعث ایجاد بحران 

برنامه ریزی برای آنها می شوند. 
قائم مق��ام خانه کش��اورز اف��زود: واردکنن��دگان از 
ط��رح مباحثی چون نیاز کش��ور ب��ه واردات مرکبات 
تنه��ا حس��اب جی��ب خ��ود را می کنن��د. درحالی که 
تولیدکنن��دگان همچنان در این فکرند که آفت مگس 
مدیتران��ه ای که در س��ال های اخیر ناش��ی از واردات 
مرکبات به کشور بوده است را چگونه ریشه کن کنند؟ 
ی��ا آفت جاروئ��ک جادوگر ک��ه از واردات بر جا ماند و 
لیموت��رش را با آس��یب های جدی مواج��ه کرد تا چه 

زمانی گریبانگیر مرکب کاران خواهد بود؟ 
به گزارش ایس��نا، بیابان��ی اظهار ک��رد: تولید انواع 
مرکب��ات به وی��ژه پرتقال به قدری اس��ت ک��ه نیازی 
ب��ه واردات نداری��م و واردات تنه��ا باع��ث نابودی این 
محصوالت که ایران در تولید آن مزیت دارد، می شود. 

سفیر آلمان در دیدار از تصفیه خانه فاضالب 
شمال اصفهان: 

اراده مستحکمی برای رفع مشکل 
آب در اصفهان وجود دارد

سفیر آلمان در ایران در دیدار از تصفیه خانه فاضالب 
ش��مال اصفهان گفت: هم اکنون اراده و عزم سیاس��ی 
مس��تحکمی در مسئوالن اصفهان برای رفع بحران آب 

در این استان وجود دارد. 
میش��اییل فون انگرن اش��تنبرگ با اش��اره به وقوع 
خشکس��الی در ایران و اصفهان بیان کرد: وقوع پدیده 
خشکس��الی در ایران منابع آب اصفهان را با تهدیداتی 
مواجه کرده اس��ت و باید با اعم��ال مدیریت مصرف تا 
حدودی آثار ناشی از پدیده خشکسالی را کم رنگ کرد. 
وی اظهار داش��ت: تغییرات اقلیم��ی در دهه 70 در 
آلم��ان منجر ش��د ک��ه رودخانه راین ک��ه بزرگ ترین 
رودخانه آلمان اس��ت بسیار کم آب ش��ود اما با اعمال 
مدیریت مصرف، رودخانه راین دوباره پرآب شد. با این 
وجود هم اکنون مس��ئله چگونه مص��رف کردن آب در 
آلمان بس��یار حائز اهمیت است به طوری که هر بخشی 
که بیش��تر آب مصرف می کند بهای بیشتری در قبال 

آب مصرفی می پردازد. 
س��فیر آلمان مباحث زیس��ت محیطی را بسیار مهم 
خوان��د و خاطرنش��ان ک��رد: در حال حاض��ر مباحث 
زیست محیطی در اروپا بسیار حائز اهمیت است. مسئله 
ارتق��ای کیفی آب را نباید تنها از طریق اعمال فناوری 
نوین و به کارگیری تکنولوژی پیشرفته دنبال کرد بلکه 
برخورد با متخلفانی که زمینه های آلودگی آب را فراهم 

می کنند باید در دستور کار قرار گیرد. 
در ادامه مدیرعامل آبفای اس��تان اصفهان گفت: در 
طول 24 س��الی که از تاس��یس ش��رکت آبفای استان 
اصفه��ان می گ��ذرد همکاری ه��ای قاب��ل توجهی در 
زمینه های علم��ی و فنی میان ای��ران و آلمان صورت 
گرفت و انتظار می رود در دی ماه امس��ال که نمایشگاه 
بین الملل��ی آب و فاض��الب در تهران برگزار می ش��ود 
ش��رکت های آلمانی حضوری فعال در این نمایش��گاه 

داشته باشند. 
هاش��م امینی گف��ت: در ح��ال حاض��ر 150 واحد 
تصفیه خانه فاضالب در کش��ور فعال اس��ت که از این 
تعداد 22 تصفیه خانه فاضالب در استان اصفهان وجود 
دارد. ای��ن درحالی اس��ت که ح��دود 70 تصفیه خانه 

فاضالب در کشور نیاز به بازسازی دارند. 
وی اف��زود: آبف��ای اس��تان اصفهان در چند س��ال 
اخیر با ارتقای تجهی��زات تصفیه خانه های فاضالب در 
اس��تان درصدد ارتقای کیفیت پس��اب برآمده است تا 
ب��ا بازچرخانی آب، نیاز آبی برخی از بهره برداران حوزه 

زاینده رود را به نوعی برطرف کنند.

همچنان پای شرکت پشتیبانی 
در میان است! 

س��ال پیش که وزیر جهادکش��اورزی برای مراس��م 
افتتاحی��ه نمایش��گاه دام و طی��ور و صنای��ع وابس��ته 
به کیش س��فر ک��رده ب��ود، اتفاق��ات جال��ب و البته 
تامل برانگی��زی افتاد. به محض پایان س��خنان حجتی 
در این مراس��م و آغاز بازدی��د از غرفه ها چنان موجی 
از مرغداران معترض به س��مت وزیر س��رازیر ش��د که 
شیرینی افتتاحیه را به کام وی تلخ کرد. آن قدر اطراف 
وزیر ش��لوغ ش��د که فرصت و مجالی برای خبرنگاران 

نبود تا بتوانند سوال های خود را از وی بپرسند. 
گ��روه معت��رض، به ق��دری از ش��رایط موج��ود به 
تن��گ آمده بودند که بس��یاری از آنها فرس��نگ ها راه 
را ب��رای دیدن وزیر و طرح مشکالتش��ان ب��ا باالترین 
مقام کش��اورزی کش��ور طی کردند. مشکل اصلی آنها 
تهیه خوراک و نوس��انات ش��دید قیمت در نرخ علوفه 
و محص��ول تولی��دی آنها بود. مرغ��داران مقصر اصلی 
این مشکل را شرکت پش��تیبانی امور دام می دانستند 
و معتق��د بودند که این ش��رکت توانایی تنظیم بازار را 

ندارد. 
در نهایت کار به جایی رس��ید که هنگام خروج وزیر 
از س��الن، رییس تعاونی مرغ��داران اصفهان در مقابل 
اتومبیل وزیر ایس��تاد و فریاد زد: »می خواهم با وزیرم 
صحبت کنم تا از مشکالتمان آگاه شود.« اما این ترفند 

به نتیجه ای نرسیدو وزیر رفت. 
حال پس از گذشت بیش از هشت ماه از این رخداد، 
همچنان پای شرکت پشتیبانی امور دام در میان است 
اما این ب��ار به بهانه ای دیگر. ش��رکت پش��تیبانی امور 
دام، موظف اس��ت که مازاد تولی��د را از تولیدکنندگان 
خری��داری و در مواق��ع الزم و ب��رای تنظی��م قیمت، 
محص��ول مورد نظ��ر را وارد بازار کند. ام��روز باوجود 
دس��تور معاون وزیر جهادکشاورزی مبنی بر خریداری 
مرغ م��ازاد از تولیدکنن��دگان، این اتف��اق نمی افتد و 

همچنان مرغداران معترض اند. 
البت��ه این موضوع به کش��مکش های پیچیده اجرای 
قانون انت��زاع بین وزارتخانه های کش��اورزی و صنعت 
و معدن، نیز مرتبط اس��ت. طبق ای��ن قانون از ابتدای 
س��ال جاری باید تمام وظای��ف تنظیم بازار محصوالت 
کشاورزی از وزارت صنعت به وزارت کشاورزی منتقل 
می ش��د، اما هنوز برخی از بخش ها مشمول این انتقال 
نش��ده و موافق��ان و مخالفان بس��یاری دارد. ش��رکت 
پشتیبانی امور دام نیز اگرچه زیر نظر وزارت کشاورزی 
است ولی به نظر می رسد قدرت این وزارتخانه در حدی 
نیست که بتواند شرکت را به اجرای دستورات و قوانین 

اداری، موظف کند. 
در این ش��رایط، تقصی��ر کم کاری ها و اش��تباه های 
مدیران، به گردن دیگری می افتد و پاسکاری هایی بین 
بخش ها انجام می ش��ود که نتیجه آن جز متضرر شدن 
مرغداران و البته مصرف کنندگان چیز دیگری نیست. 

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم گذار: 
توافق بهداشتی و دامپزشکی برای 
صادرات تخم مرغ انجام نشده است

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم گذار 
با بی��ان اینکه تاکن��ون مباحث بهداش��تی و توافقات 
دامپزش��کی در زمینه صادرات تخم مرغ حاصل نش��ده 
اس��ت، گفت: ما پیگیر این مسئله هستیم و امیدواریم 

به زودی انجام شود. 
هدای��ت اصغ��ری در گفت وگو با مهر ب��ا بیان اینکه 
تاکن��ون مباحث بهداش��تی و توافقات دامپزش��کی در 
زمین��ه صادرات تخم مرغ حاصل نش��ده اس��ت، اظهار 
داش��ت: هم ما و هم وارد کنندگان روس��ی پیگیر این 

مسئله هستیم و امیدواریم به زودی انجام شود. 
وی با اش��اره به اینک��ه تنها با ی��ک گزینه صادرات 
نمی ت��وان بازار تخم مرغ را تنظیم ک��رد، افزود: ما باید 
گزینه های دیگر را نیز مدنظر داش��ته باشیم. بازارهای 
صادراتی کششی دارند که اگر صادرات به آنها بیش از 

کشش موجود باشد دچار زیان می شویم. 
اصغری راهکارهای تنظیم بازار را مورد اشاره قرار 
داد و گفت: در کنار بح��ث صادرات، خرید تخم مرغ 
از مرغ��داران و ذخیره س��ازی آن، تبدیل تخم مرغ به 
نوع پاستوریزه آن که ماندگاری بیشتری دارد، حذف 
مرغ های س��یکل دو تولید و خرید آنها )تا مرغداران 
به حذف این نوع مرغ ها تش��ویق ش��وند( و مدیریت 
جوجه ریزی از جمله اقداماتی اس��ت ک��ه باید انجام 

شود. 
وی ب��ا بی��ان اینکه هم اکن��ون قیمت ه��ر کیلوگرم 
تخم مرغ در مرغداری حدود ۳۶00 تومان است، اضافه 
کرد: اگر بازار کشش ندارد باید برای تولید در حد نیاز 
و صادرات برنامه ریزی شود و حجم تولید کاهش یابد. 

قیمت میوه های پاییزی ارزان شد 
رییس اتحادیه فروش��ندگان میوه و سبزی از کاهش 
قیمت میوه ه��ای پاییزی خب��ر داد و گفت: هم اکنون 
قیمت ه��ر کیلوگرم انار بی��ن 2000 تا 4000 تومان، 
پرتقال جنوب بین 1500 تا 2000 تومان و موز ۳500 

تومان است. 
حس��ین مهاج��ران درم��ورد میوه های تابس��تانه در 
بازار اظه��ار داش��ت: میوه هایی مانند هلو و ش��برنگ 
در س��ردخانه ها وجود دارند که آبدار نیس��تند؛ ضمن 
اینکه هلو تبریزی و هلو یاسینی در شهرستان شندآباد 
آذربایج��ان ش��رقی از روی درخ��ت چی��ده و عرض��ه 
می ش��وند که این دو نوع هلو بسیار باکیفیت هستند و 
بسته به کیفیت ش��ان قیمت آنها بین ۶500 تا 7000 

تومان متغیر است. 
ب��ه گزارش مهر، وی به کاه��ش 10 درصدی قیمت 
میوه های پاییزی اش��اره کرد و گف��ت: در حال حاضر 
قیم��ت هر کیلوگرم نارنگی تخ��م ژاپنی بین 4000 تا 
4500 تومان، نارنگی نی��اگاوا 4000 تا 4500 تومان، 
نارنگی رسمی 2500 تا ۳000 تومان، سیب 4000 تا 
4500 توم��ان، انار 2000 تا 4000 تومان، موز ۳500 
توم��ان، پرتقال جن��وب بین 1500 ت��ا 2000 تومان، 
پرتقال کوهستان ۳500 تا 4000 تومان و لیموشیرین 

1500 تا 2000 تومان است. 

یادداشت

خبر

دریچه

آب

تنظی��م ب��ازار محص��والت 
کش��اورزی و غذایی از ابتدای 
سال 9۳ براساس قانون انتزاع 
وزارت  از  )تمرک��ز وظای��ف(، 
صنع��ت گرفت��ه و ب��ه وزارت 
کشاورزی واگذار شد. در ادامه 
این واگذاری، شرکت بازرگانی 
نی��ز  ام��ور دام  و پش��تیبانی 
کشاورزی  وزارت  زیرمجموعه 
ق��رار گرفتن��د و دفتر معاونت 
ب��رای بازرگان��ی محص��والت 
ش��د.  تش��کیل  کش��اورزی 
گرچ��ه وزارت صنعت مخالف 
این قان��ون ب��ود و در اجرای 
وظایف  س��پردن  به وی��ژه  آن 
بازرگانی به وزارت کش��اورزی 
هنوز مقاومت نش��ان می دهد 
اما براساس نص صریح قانون، 
این وظیفه به وزارتخانه جهاد 
کشاورزی س��پرده شده است. 
در ادام��ه ای��ن واگذاری ه��ا، 
موافقت ه��ا،  و  مخالفت ه��ا 
وزارت ک�ش���اورزی ه�ن���وز 
نتوانسته است بازار محصوالت 
به ص��ورت کام��ل  را  غذای��ی 
در دس��ت بگی��رد. درحالی که 
محص��والت  تولیدکنن��دگان 
کش��اورزی و دامی در کش��ور 
با مش��کالت بس��یاری روبه رو 
ناهماهنگی های��ی  هس��تند، 
در ب��ازار عرضه و ف��روش نیز 
حاک��م ش��ده اس��ت. در این 
میان گویا مشکالت مرغداران 
از  م��رغ  تولیدکنن��دگان  و 
س��ایر تولیدکنندگان بیشتر و 

مشهودتر است. 
از سال 91 زمانی که عرضه 
و تقاض��ای م��رغ همخوان��ی 
نداش��ت و مرغداران با کمبود 
و گرانی علوفه و خوراک طیور 
مواجه ش��دند، بازار مرغ دچار 
هرج وم��رج ش��د و در ادامه با 
دخالت دولت و واردات مرغ و 
خوراک مرغ ب��ازار تا حدودی 
ب��ه کنت��رل درآم��د. اکن��ون 
مرغداران دیگر مشکل کمبود 
و گران��ی علوف��ه و خ��وراک 
ندارن��د بلکه اضافه و س��رریز 
بازار  تولید دارند چ��ون هنوز 
عرضه و تقاض��ای مرغ تنظیم 
نیس��ت. یک س��ر بازار دس��ت 
وزارت کش��اورزی است و سر 
دیگر آن در دست واسطه ها و 
دس��ت های پنهانی که از بازار 
م��رغ و واردات آن س��ودهای 
آنچنانی نصیب ش��ان می شود. 
حال باید دید زور کدام یک بر 
دیگری می چربد و چه کس��ی 
در این میان قربانی می ش��ود؛ 
تولیدکننده یا مصرف کننده؟ 

شاید هم هر دو! 
طب��ق گفت��ه مس��ئوالن، با 
مرغ  ذخی��ره  می��زان  اینک��ه 
در کش��ور به 145 ه��زار تن 
می رسد اما صحبت هایی مبنی 
بر واردات 20 هزارتنی مرغ در 
ش��رایطی که اضافه و س��رریز 
محصول روی دس��ت دولت و 
مرغداران مانده اس��ت بس��یار 
جای تعج��ب دارد و همچنان 
دست های  وجود  ش��ائبه های 
را  واردات  مافی��ای  و  پنه��ان 
در این مس��ئله بیشتر نمودار 

می کند. 

شرکت پشتیبانی موظف 
به خرید مرغ 

در این زمینه حسن رکنی، 
معاون ام��ور دام وزارت جهاد 
هرگون��ه  واردات  کش��اورزی، 
مرغ به کشور را رد می کند و به 
اگر  می گوید:  امروز«  »فرصت 
وارداتی انجام شده باشد من از 
آن خبر ندارم چون با تصویب 
دولت نبوده اس��ت. وی تاکید 
می کن��د: از نظ��ر من کش��ور 
نی��ازی به واردات م��رغ ندارد 
و ذخیره مرغ ب��ه اندازه کافی 
پشتیبانی  دارد. شرکت  وجود 
ام��ور دام طب��ق قانون موظف 
اس��ت مرغ های تولیدش��ده را 
ارائه  دس��تورالعمل  براس��اس 
شده و براس��اس وزن و گرید، 

از مرغداران خریداری کند. 
مرغداران اما باوجود سخنان 
مع��اون وزی��ر کش��اورزی، از 
امتناع خرید شرکت پشتیبانی 
ام��ور دام می گوین��د. رحمان 
یزدان مه��ر، مدیرعامل تعاونی 
مرغداران س��اری، به »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: بیش��تر از 
یک هفته اس��ت که ش��رکت 

مرغ��داران  از  پ�ش���ت�ی�بانی 
مازندران خرید نکرده اس��ت. 
قرار بود برای س��اماندهی بازار 
م��رغ، این ش��رکت براس��اس 
)از وزن 1700  س��ایز و وزن 
ت��ا 2100 گ��رم( م��رغ را ب��ا 
قیمت 4400 تومان از مرغدار 
خری��داری کن��د و در ع��وض 
70 درص��د ذرت و ۳0 درصد 

کنجاله سویا تحویل دهد. 

مرغداران مستاصل 
شده اند

وی دلی��ل خری��د نک��ردن 
امور دام  ش��رکت پش��تیبانی 
را  گذش��ته  هفت��ه  ی��ک  در 
ناهماهنگی ه��ای می��ان ای��ن 
شرکت و کشتارگاه های طیور 
می کن��د:  اظه��ار  و  می دان��د 
مس��ئوالن ش��رکت  به گفت��ه 
کش��تارگاه های  پش��تیبانی، 
طیور در ای��ن زمینه همکاری 
نمی کنن��د و ادع��ا می کنن��د 
که ظرفی��ت کش��تارگاه ها پر 
ش��ده اس��ت. در ای��ن می��ان 
مانده اند  مس��تاصل  مرغداران 
و نمی دانن��د ب��ا مرغ هایی که 
روی دست شان مانده چه کار 
کنند؟ اگر بیش��تر نگه دارند، 
بر تحمی��ل هزینه های  افزون 
اضاف��ی، وزن م��رغ ه��م باال 
می رود و شرکت پشتیبانی به 
این بهانه مرغ ه��ا را نمی خرد 
و ب��از هم ضرر و زیان بس��یار 

زیادی متحمل می شویم. 
ب��ه  کش��مکش های  در 
وج��ود آمده اما نظ��ر اتحادیه 
شنیدنی  هم  کش��تارگاه داران 
اس��ت. محم��د کاوه، ریی��س 
کش��تارگاه داران  اتحادی��ه 
مازندران در این باره می گوید: 
اس��تان مازن��دران به تنهای��ی 

اس��ت  کش��تارگاه   19 دارای 
ک��ه ظرفی��ت آنها کش��تار و 
بس��ته بندی 1200 ت��ن مرغ 
در یک ش��یفت است. بنابراین 
اما  دارند  ظرفیت  کشتارگاه ها 

مشکل جای دیگری است. 
ادامه می دهد: مش��کل  وی 
به وجود آمده و بی نظمی های 
موجود در بازار م��رغ برعهده 
کس��انی اس��ت که مسئولیت 
فروش مرغ را به کش��تارگاه ها 
درح�الی ک���ه  ن�می دهن��د، 
مس��ئولیت اصل��ی ف��رآوری، 
م��رغ  بس��ته بندی  و  قطع��ه 
برعهده کش��تارگاه ها است اما 
آنها بای��د محص��ول نهایی را 
به ش��رکت پش��تیبانی بدهند 
و در فروش محصول س��همی 
نداشته باش��ند. این یک روال 
غیر منطقی و غیر اصولی است. 
می کن��د:  تصری��ح  کاوه 
کارخانه ه��ا و صنایع لبنی هم 
مانند م��ا محصول و مواد اولیه 
را از تولیدکنن��دگان می خرند 
و پس از فرآوری خودش��ان به 
بازار عرضه می کنند درحالی که 
کشتارگاه ها از فروش مرغ منع 
می شوند. این تصمیم نادرست 
است و بازار را به هم می ریزد و 

خراب می کند. 

شرکت پشتیبانی 
تخریب بازار می کند

را  مرغ��داران  ک��ه  وی 
نمی دان��د،  ت�ول�ی�دک�نن���ده 
تنه��ا  مرغ��داران  می افزای��د: 
پرورش دهنده جوجه هس��تند 
زمان��ی  ب��ازه  ی��ک  در  ک��ه 
ب��ه م��رغ تبدی��ل می ش��وند. 
تمام��ی فعالیت ه��ای اصل��ی 
ف��رآوری،  کش��تار،  مانن��د 
قطع��ه و بس��ته بندی مرغ در 

می ش��ود  انجام  کش��تارگاه ها 
از  بزرگ��ی  بس��یار  حج��م  و 
س��رمایه های کش��ور در ای��ن 
اس��ت.  یافته  مراک��ز تجم��ع 
بنابراین شرکت پشتیبانی امور 
دام باید به جای بستن قرارداد 
ب��ا اتحادیه های مرغ��داران، با 
کش��تارگاه ها قرارداد ببندد تا 
کش��تارگاه ها بازار فروش مرغ 
را در دست بگیرند. در غیر این 
صورت اختاللی در بازار ایجاد 
می شود.  کاوه در ادامه انتقاد 
از شرکت پشتیبانی امور دام، 
می گوید: این شرکت با عرضه 
ت��ا ۳0 درص��د  از 20  م��رغ 
زیر قیم��ت بازار و ب��ا فروش 
مرغ های��ی که تاری��خ مصرف 
چند روزه دارند به هرکسی که 
تقاضا کند، نه تنها تنظیم بازار 
نمی کند بلکه به مرغداران هم 
ای��ن درحالی  ضرب��ه می زند. 
است که کش��ورهای دیگر در 
ای��ن مواقع چنین محصولی را 
معدوم می کنند تا بازار عرضه 
و تقاضا کنترل ش��ود. شرکت 
پش��تیبانی کارش تنظیم بازار 
اس��ت اما با این کارها تخریب 

بازار می کند. 

مرغدار چه کاره است؟! 
رکنی، معاون تولیدات امور 
دام وزارت جه��اد کش��اورزی 
ام��ا می گوید: هدف ش��رکت 
پش��تیبانی امور دام این است 
که تولید دچار آس��یب نشود 
به همین دلیل موظف اس��ت 
را  مرغ��داران  تولی��د  م��ازاد 
خری��داری و انب��ار کند. وی 
این  ب��ه  پاس��خ  همچنین در 
گفت��ه کاوه مبن��ی براینک��ه 
م�رغ���داران ت�ول�ی�دکنن��ده 
نیس��تند، با تعجب می پرسد: 
تولیدکنن��ده  مرغ��دار  اگ��ر 
نیس��ت پس چه کاره اس��ت؟ 
کس��ی که گل و گیاه پرورش 
می دهد یا کش��اورزی می کند 
با کاشتن بذر و سپس پرورش 
آن مگر تولیدکننده به ش��مار 
نم��ی رود؟ چه تفاوت��ی میان 

کش��اورز با مرغدار اس��ت؟! 
کش��اورزی  وزی��ر  مع��اون 
نکردن  درخص��وص خری��داری 
مرغ از س��وی شرکت پشتیبانی 
پاس��خ  خواس��تار  دام،  ام��ور 
مس��ئوالن این ش��رکت در این 
زمین��ه ش��د. توضی��ح اینک��ه، 
خبرن��گار »فرص��ت ام��روز« در 
تماس ه��ای مک��رر ب��ا برخی از 
مسئوالن شرکت پشتیبانی امور 
دام و همچنین مسئوالن اتحادیه 
طیور،  سراسری  کشتارگاه داران 

موفق به گفت وگو با آنها نشد. 

س��خنگوی س��تاد احی��ای دریاچه 
ارومیه گفت: بودج��ه اجرای مصوبات 
احی��ای دریاچه ارومیه ب��رای فاز اول 
آن که در س��ال جاری آغاز می ش��ود، 
در هیأت دولت با حضور رییس جمهور 

نهایی و تصویب شد. 
به گزارش ایرنا داود رضا عرب، اظهار 
ک��رد: بودجه اجرای مصوب��ات احیای 
دریاچ��ه ارومیه با حضور رییس جمهور 
در هیأت دولت نهایی و تصویب ش��د و 
برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابالغ 

می شود. 
وی افزود: س��ازمان ها و دستگاه های 
اجرای��ی 10 روز بعد از تصویب و ابالغ 
می توانن��د بودجه را دریافت و اقدامات 

عملی خود را آغاز کنند. 
ع��رب ادامه داد: بودجه پیش��نهادی 
س��تاد احی��ای دریاچ��ه ارومیه حدود 
15 هزار میلیارد تومان برای مدت 10 
س��اله است که در فاز نخست آن مبلغ 
ه��زار و 4۶7 میلیارد تومان پیش��نهاد 

شده است. 
بودج��ه  تصوی��ب  گف��ت:  وی 
مراح��ل مختلفی دارد ک��ه این مبلغ 
پیش��نهادی برای فاز ی��ک در مرحله 
نخس��ت مورد موافقت س��ازمان های 
مرتبط قرار گرف��ت و در هیأت دولت 

بررسی و نهایی شد. 
س��خنگوی س��تاد احی��ای دریاچه 

ارومیه افزود: 27 پیشنهاد برای نجات 
دریاچ��ه ارومیه ب��ه تصویب رس��یده 
اس��ت که بعد از نهایی ش��دن بودجه، 
کار عملیات��ی و اجرای��ی 10 مصوب��ه 

اولویت دار آغاز می شود. 
به گزارش ایرنا، وی گفت: انتقال آب 
زرین��ه رود به س��یمینه رود، انتقال آب 
از رودخان��ه زاب، انتق��ال آب رودخانه 
آجی چ��ای به دریاچ��ه ارومیه، آبیاری 
تحت فش��ار، افزایش راندم��ان انتقال 
آب به مزارع و تهیه نقشه کاداستر که 
مالکیت زمین، وس��عت، نوع کش��ت و 
نحوه تامین آب آن را مشخص می کند 
جزو طرح ه��ای اولویت دار ب��رای اجرا 

هستند. 
گفتن��ی اس��ت دریاچ��ه ارومی��ه، 
ایران  داخل��ی  دریاچه  بزرگ تری��ن 
دنیا  دریاچ��ه آب ش��ور  و دومی��ن 
اس��ت. آب این دریاچه بس��یار شور 
رودخانه ه��ای  از  عمدت��ا  و  ب��وده 
تلخه رود،  زرین��ه رود، س��یمینه رود، 
نازل��و  ش��هرچای،  باران��دوز،  گادر، 
و زوال تغذی��ه می ش��ود. اکنون این 
دریاچه در ش��رایط بحرانی خش��ک 
ش��دن ق��رار دارد و دول��ت ب��رای 
نجات این حوضه آبی، س��تاد احیای 
را تش��کیل داده که  ارومیه  دریاچه 
27 پیش��نهاد را در قالب  این ستاد 

مصوبه به تصویب رس��انده اس��ت. 

نمایندگان مجلس  در نشس��ت علنی 
دیروز )یکشنبه 4 آبان( دو فوریت طرح 
بهینه س��ازی مصرف آب ش��رب را مورد 
بررس��ی قرار دادند که با 84 رأی موافق، 
71 رأی مخال��ف و 11 رأی ممتن��ع از 
مجموع 199 نماین��ده حاضر در صحن 
به تصویب نرس��ید. در ادامه یک فوریت 
آن به رأی گذاش��ته ش��د و با 1۳۶ رأی 
موافق، 1۶ رأی مخالف و 12 رأی ممتنع 
به تصویب رسید. حسن کامران، طراح این 
طرح با اشاره به بحران آب در کشور گفت: 
بارندگی مناطق مختلف کشور در ماه های 
جاری نسبت به سایر کشورها کمتر است و 
با وجود عسر و حرجی که در این خصوص 
وجود دارد، حتی قانونی موجود نیست که 
با مصرف کنندگان بی رویه آب، برخورد کند. 
نماینده اصفهان در مجلس خواستار نهادینه 

شدن موضوع کم مصرف کردن آب شد. 
در ادامه ای��ن بحث، محمد دهقانی، 
نماین��ده طرقبه و چن��اران در مجلس 
به عن��وان مخال��ف اول ب��ه ض��رورت 
جداسازی آب شرب از غیر شرب اشاره 
و اظهار کرد: طرح های مش��ابه در این 
حوزه در س��ایر کمیس��یو ن ها از قبیل 
کمیس��یون عمران در دس��ت بررسی 
اس��ت. بهتر بود آقای کامران این طرح 
را ب��ه دولت می فرس��تاد ت��ا به صورت 
الیح��ه ارائه ش��ود زیرا م��وادی از آن 
وجود دارد که بار مالی ایجاد می کند و 

باید برای آن راه حلی پیدا شود. 
سپس محمدقس��یم عثمانی، نماینده 
ب��وکان در مجلس به عنوان نخس��تین 
مواف��ق دو فوریت این طرح با اش��اره به 
اینکه از نظر کارشناسان مرکز پژوهش ها 
و متخصص��ان آب ب��رای تدوی��ن طرح 
اس��تفاده ش��ده، یادآور ش��د: در بعضی 
مناطق کش��ور منابع آب وجود دارد اما 
مردم آن منطقه از آن بهره مند نیس��تند 
و آب ب��ه نق��اط دیگر هدایت می ش��ود. 
بنابرای��ن در این طرح به موضوع عدالت 
در توزیع آب به عن��وان امری ضروری و 
حائز اهمیت اش��اره ش��ده است. ضمن 
آنکه رعایت الگوی مصرف شاخصه مهم 

دیگری از این طرح است. 
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان 
و راور در مجلس به عن��وان مخالف دوم 
صحبت کرد و گفت: آیا با 24 ساعت کار 
کارشناسی می توان چنین طرح مهمی را 

به سرانجام رساند؟ 
به گزارش خانه ملت، وی با اشاره به 
وجود طرح های موازی در این خصوص 
تصریح ک��رد: چالش اصل��ی مدیریت 
منابع آب در کش��ور به وی��ژه در حوزه 
کش��اورزی اس��ت ک��ه 95 درصد آب 
مناب��ع را به خود اختص��اص می دهد. 
این در حالی است که بخش شرب تنها 
س��ه درصد منابع را مورد استفاده قرار 

می دهد. 

مرحله نخست بودجه 
نجات دریاچه ارومیه نهایی شد

تصویب یک فوریت 
طرح بهینه سازی آب شرب در مجلس

وحید زندی فخر

مولود غالمی



اکران »کمپ ایکس ری« در ایران 
پیم��ان مع��ادی درب��اره احتم��ال اک��ران فیلم ت��ازه خود، 
»کمپ ایکس ری« در س��ینماهای ایران برای کمک به قربانیان 
اسیدپاش��ی در اصفه��ان گفت. به گزارش ایس��نا معادی گفت: 
پیش��نهاد دادم قس��متی از عواید اک��ران »کمپ ایکس ری« در 
ای��ران ب��ه قربانی��ان حادثه تاس��ف بار و غیر قابل ب��اور حمالت 
اسیدپاش��ی در اصفهان تعل��ق بگیرد و امی��دوارم اکران هرچه 
س��ریع تر فیل��م بتوان��د ب��اری از روی دوش ای��ن عزی��زان و 

خانواده ش��ان کم کند. 

آیا براهنی به ایران بازمی گردد؟ 
رضا براهنی، ش��اعر، نویس��نده و منتقد ادبی در گفت وگویی که 
به تازگی انجام داده، به مس��ائل مختلفی از جمله ایران دوس��تی و 
عالقه به وطن، بازگش��ت به ای��ران، انتقاد از س��نت گراها، کانون 

نویسندگان، شعر و رمان و نقد پرداخته است.
ب��ه گزارش ایس��نا، براهن��ی می گوید: دوس��ت دارم به ایران 
بازگردم ولی االن آمادگی ندارم که بیایم. نه به دالیل سیاسی، 
اجتماعی، چون هیچ کاری نکرده ام که مشکلی برایم پیدا شود. 
بلکه به این دلیل که به س��نی رس��یده ام که اگر جابه جا ش��وم 
چیزهایی را که باید بنویس��م عقب می مانند و نمی خواهم اینها 
عقب بیفتد. حافظه  آدم ابدی نیس��ت و می خواهم زندگی نامه ام 
را خیل��ی صریح بنویس��م. برای خ��ارج آمدنم پ��ای هیچ گونه 
مس��ئله  سیاسی در میان نبود. مرا از خدمت دانشگاهی منفصل 
کردند. وقتی کس��ی را از دانش��گاه بیرون می کنید او نمی تواند 
ب��رود حمالی. البته هیچ وقت گله نکردم که دانش��گاه با من این 
کار را ک��رد. وقت��ی یکی ، دو دانش��گاه امریکای��ی فهمیدند که 
بیکارم، پیش��نهاد کردند آن جا کار کنم. من هم به خاطر تامین 

زندگی ام آمدم.«

طرح برخورد با پزشکان متخلف
وزی��ر و معاونان وزارت بهداش��ت با اش��اره به اب��الغ کتاب جدید 
تعرفه های پزش��کی در گام س��وم اجرای طرح تحول نظام سالمت، 
عنوان داش��ته اند که برخورد با دریافت های غیرمتعارف یا همان پول 
زیرمیزی که برخی پزشکان از بیماران خود طلب می کنند، از 15آبان 
آغاز خواهد ش��د. این در حالی اس��ت که برخی از دس��ت اندرکاران 
س��المت، بر این عقیده اند که وعده حذف زیرمیزی، ش��عاری بیش 
نیس��ت. وی با اش��اره به جلس��ه ای که معاونان وزارت بهداش��ت در 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای بررسی ابالغ کتاب جدید 
ارزش گذاری نس��بی خدمات داشته اند، گفت: معاونان وزیر بهداشت 
نیز بر این امر تاکید داشتند که ابالغ این کتاب گامی در جهت مبارزه 
با پدیده ش��وم زیرمیزی اس��ت و از بروز دریافت های خارج از تعرفه 
برخی پزشکان جلوگیری می کند. در این بین وزیر بهداشت در جمع 
روسای دانش��گاه های علوم پزشکی و رییس و معاونان سازمان نظام 
پزشکی کشور، بر عزم جدی وزارت بهداشت برای حذف دریافت های 
غیرقانونی برخی پزش��کان و جراحان تاکی��د کرد و گفت که این بار 
موضوع فرق می کند و اگر نتوانیم جلوی چنین رفتارهای غیر اخالقی 
و غیرقانونی را بگیریم، طرح تحول نظام سالمت که با هزاران امید و 

آرزو اجرایی شده است، شکست می خورد. 

پرونده های الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی
مدیر کل نام نویس��ی وحس��اب های انفرادی تامین اجتماعی گفت: 
طرح پرونده های الکترونیکی در شعب سازمان تامین اجتماعی به زودی 
اجرا می ش��ود. سعید حسینی در کارگاه آموزشی وتخصصی نام نویسی 
وحساب های انفرادی که با حضور کارشناسان این حوزه در اراک برگزار 
شد، اظهار داشت: اگر طرح ساماندهی سوابق با ثبت بیش از دو میلیارد 
رکورد سابقه به نتیجه نرسیده بود، با سیستم سنتی گذشته ادامه کار در 
شرایط کنونی متصور هم نبود. هم اکنون سازمان تامین اجتماعی دارای 
یکی از بزرگ ترین پایگاه های اطالعاتی در کش��ور است و این امر جز با 
همیاری کارکنان به ویژه کارکنان واحد نام نویسی وحساب های انفرادی 
میسر نبود که البته اجرای طرحی با این حجم از اطالعات دارای اشکاالت 

جزئی نیز است که توسط این سازمان در حال برطرف شدن است. 

کی روش: بعضی ها مخل آسایش ما شده اند
به گزارش ایسنا، س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از بازگشت 
به ایران در پاس��خ به سوالی در مورد سفر به افریقای جنوبی و بازی 
تدارکات��ی با تیم ملی زیمبابوه گفت: »بله، اینکه ما درصدد برگزاری 
این بازی هستیم حقیقت دارد ولی متاسفانه هنوز افراد زیادی هستند 
ک��ه صحبت می کنند و ب��ه این کار ادامه می دهند. ش��رایط کنونی 
طوری اس��ت که کنترلش دارد از دست خارج می شود و افراد زیادی 
هستند که درباره تیم ملی صحبت می کنند و مخل آسایش تیم ملی 
می ش��وند. این یکی از مسائلی اس��ت که درباره اش باید با کفاشیان 
صحبت کنم و این راه صحیحی نیست و اگر ادامه پیدا کند برای تیم 
ملی مشکل ایجاد خواهد کرد. در حال حاضر افراد زیادی درباره بازی 
با زیمبابوه صحبت می کنند. البته افراد دیگری نیز هستند که راجع به 
اسپانسر و مسائل دیگر اظهارنظر می کنند و به همین خاطر من باید 

با رییس فدراسیون ایران جلسه ای بگذارم.«

تلویزیون حق فوتبال را نمی پردازد
س��رمربی تیم فوتبال اس��تقالل با بیان اینکه اردوی تیم ملی باعث 
می شود تا قبل از دربی کار تاکتیکی در تمرینات انجام نگیرد، تاکید کرد: 
ما از سازمان لیگ درخواست رسمی می کنیم دربی را 48 ساعت عقب 
بیندازند. قلعه نویی درباره عدم پخش تلویزیونی مسابقات گفت: من اعتقاد 
دارم ک��ه در عصر ارتباطات قرار داریم. اگر یک پزش��ک متخصص یک 
ماه دور باشد از بقیه عقب می ماند. ما باید قانونمند باشیم. سرمربی تیم 
استقالل در این باره ادامه داد: من شنیده ام که 25 میلیارد یا 250 میلیارد 
تومان درآمد آگهی تلویزیونی در قبال برخی برنامه های فوتبالی اس��ت. 
حرف من این است که چطور درباره سربازها شفاف سازی شده است پس 
درباره برنامه 90 هم شفاف س��ازی کنند. چطور درباره دایی و قلعه نویی 
فشار آورده اند شفاف سازی شود ولی درباره خودشان این کار را نکرده اند. 

تلویزیون حق فوتبال را پرداخت نمی کند. 

واکنش امریکا به انتقادهای تند پوتین
ج��ن س��اکی، س��خنگوی وزارت خارج��ه ایاالت متح��ده امریکا 
انتقادهای تند والدیمیر پوتین از سیاس��ت خارجی واش��نگتن را رد 
کرد و گفت: امریکا به دنبال تقابل با روسیه نیست، واشنگتن به دنبال 
رویارویی با روسیه نیس��ت، اما وقتی پای پرنسیپ ها در میان است، 
پرنس��یپ هایی که امنیت اروپا و ش��مال امریکا بر آنها استوار است، 
عقب نش��ینی نخواهد کرد. این در حالی است که پوتین، امریکا را به 
»برهم زدن ثبات جهانی« متهم کرده بود. س��خنگوی وزارت خارجه 
امریکا همچنین تاکید کرد که واش��نگتن بر مواضع خود در دفاع از 
حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین ایستادگی خواهد کرد. این سخنان 
در پاسخ سخنانی است که والدیمیر پوتین در یک سخنرانی پرحرارت 
در برابر کارشناسان امور بین الملل در شهر سوچی، امریکا را به تالش 
برای »برتری جویی« در جهان متهم کرده بود و امریکا را خطری برای 
صلح جهانی دانست. او امریکا را متهم کرد که به طور مرتب در حال 

شناسایی »مراکز شرارت« در جهان است. 

هالکت 300 داعشی در مسیر آزادسازی بیجی
وزارت دف��اع عراق اعالم کرد که در عملیات نظامی در مس��یر 
آزادس��ازی بیجی 300 عضو داعش به هالکت رسیدند. در همین 
حال کردها نیز توانس��تند زمار را از دس��ت تروریست های داعش 
خارج کنند. به نوش��ته روزنامه مصری الیوم الس��ابع، وزارت دفاع 
ع��راق در بیانیه ای اعالم کرد: نیروهای ما با فرماندهی عبدالوهاب 
الس��اعدی، فرمان��ده عملی��ات صالح الدین توانس��تند روس��تای 
البوطعمه و الحجاج را پاکسازی کرده و بیش از 300 تروریست را 
به هالکت برسانند و 112 بمب را خنثی کنند که در این عملیات 
تعداد زیادی از س��رکرده های تروریست ها نیز به هالکت رسیده و 

عملیات نظامی به سمت بیجی ادامه دارد. 

 براساس ماده واحده »تعیین مناسبت های تقویم رسمی سال 1394 
هجری شمس�ی« که از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی برای اجرا 
به ش�ورای فرهنگ عمومی کشور ابالغ شده است، روز سینما که در 
سال های گذشته از متن تقویم رسمی کشور به ضمیمه منتقل شده 

بود، بار دیگر به متن این تقویم بازگشت. 
سایت رسمی فیلم »شیار 143« با طرحی از ابراهیم عرفانی در آستانه 

اکران این فیلم سینمایی رونمایی شد. 
مدیر بخش بین الملل س�ازمان سینمایی سوره وضعیت تولید فیلم، 
مس�تند و انیمیش�ن را در حوزه هنری تش�ریح کرد و از فروش این 
آثار در عرصه بین المللی و شبکه های تلویزیونی خارجی سخن گفت. 

وزیر دادگس�تری برای پاس�خگویی به کمیس�یون اصل 90 در مورد 
تخلف سازمان ثبت اسناد کشور به مجلس فراخوانده شد. 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران برای همکاری 
و کمک در تامین ایمنی محل های برگزاری مراسم سوگواری شهادت 

اباعبداهلل الحسین)ع( آمادگی خود را اعالم کرد. 
ریی�س مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداش�ت، از تجهیز 

بیمارستانی در تهران برای ویروس ابوال خبر داد. 

 رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا اعالم کرد هرچند برنامه تیم ملی 
فوتبال این کش�ور پر اس�ت اما برنامه ریزی الزم را برای برگزاری 
دیدار تدارکاتی با تیم ملی ایران در تهران برای س�ال آینده انجام 

می دهد. 
 ریی�س مرکز نظ�ارت بر تیم های مل�ی ایران ضم�ن بازدید از محل 
برگزاری بازی های المپیک 2016 در نشس�ت مس�ئوالن کاروان های 

اعزامی شرکت کرد. 
س�رمربی تیم فوتبال ش�هرداری تبری�ز با توجه به تاخی�ر در پرواز 
هواپیمایی این تیم، نتوانست خود را به سازمان لیگ جهت برگزاری 

نشست خبری برساند. 

مصباحی مق�دم، نماین�ده تهران با انتقاد از دو ش�غله ب�ودن برخی 
نمایندگان در عضویت هیات مدیره یا دبیر کل س�ندیکای شرکت ها 
گفت: هیات نظارت بر نمایندگان مجلس بر این مسئله نظارت کند تا 

شأن مجلس زیر سوال نرود. 
عضو فراکس�یون اصول گرایان مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس 
با استیضاح فرجی دانا در مقابل سهم خواهی اصالح طلبان از کابینه 
یازدهم ایس�تاد و به وزیر پیش�نهادی که با این رویکرد معرفی شود 

رأی اعتماد نخواهد داد. 
در حالی که رس�انه های غرب تیراندازی هفته گذش�ته در کانادا را با 
اعتقادات فرد تیرانداز مرتبط دانس�ته بودند، خانواده این فرد اعالم 
کرده ان�د که وی عضو گروهی نبوده و تیراندازی صورت گرفته نیز به 

واسطه شرایط بد زندگی او بوده است. 

مصطفی عبداللهی که به دلیل تامین نشدن داروهای درمانی مورد 
نیاز در حالت بد جسمی به سر می برد بدون کمترین توجه از سوی 

مسئوالن بار دیگر در بیمارستان پارسیان بستری شد

مردم فارس با برافراشتن پرچم عزای امام حسین)ع( بر فراز حرم 
حضرت احمدبن موسی الکاظم)ع( شاه چراغ به پیشواز محرم رفتند

برنامه نود اگر وارد بحث حق پخش تلویزیونی شود هم صداوسیما 
از او توقع حمایت دارد هم اهالی فوتبال، زیرا هر دو سازنده 

کاراکترش بوده اند و شب سختی پیش رو خواهد داشت

در دیدار سفیر جدید ترکیه در تهران؛ ظریف خواستار همکاری 
کشورهای منطقه برای مبارزه با گروههای تروریستی شد

جامعهفرهنگ سیاستورزش

روزنامه اقتصادی - مدیریتی
صاحب امتیاز: مهدی صیافی
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چهارشنبه؛ جلسه رأی اعتماد »نیلی«

رییس مجلس و تشکر 
از وزارت علوم 

 علی الریجانی، رییس مجلس ش��ورای اس��المی در جلسه علنی 
روز یکش��نبه مجلس از اق��دام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
ارائه گزارش تخلفات در بورس��یه ها تشکر کرد و گفت: تعجب آور 
اس��ت در موضوعی که هم دولت و هم مجل��س مصمم به پیگیری 
آن هس��تند ب��ه ناروا به گونه ای حرف زده می ش��ود ک��ه مجلس با 

پیگیری موضوع مخالف اس��ت.
دیوان محاس��بات که نه��ادی زیرمجموعه مجلس اس��ت پیگیر 
این تخلف بود و حتی بحث اس��تیضاح هم به مس��ئله بورس��یه ها 

ربطی نداشت.
مس��ائل دیگری در زمینه رفتار سیاس��ی و فرهنگی وزیر پیشین 
عل��وم و انتصاب��ات وی بیش��تر دلیل اس��تیضاح فرج��ی دانا بود. 
همچنین جلس��ه رأی اعتماد به دکتر نیلی، وزیر پیش��نهادی علوم 
روز چهارش��نبه برگزار می شود. دکتر محمد علی نجفی در نشست 
خبری »نتیجه بررس��ی وضعیت بورسیه های بدون آزمون« که در 
مح��ل وزارت علوم برگزار ش��د با اعالم این خبر گفت: سرپرس��ت 

دانش��گاه تهران به زودی تعیین می ش��ود. 

»عصبانی نیستم« با تغییرات 
به اکران می رسد

عل��ی جنتی که این روزه��ا همچنان درباره اک��ران فیلم هایی 
چ��ون »قصه ه��ا« و »عصبان��ی نیس��تم« م��ورد پرس��ش ق��رار 
می گی��رد، در جدیدترین اظهارنظرش گفت: ب��ا تغییراتی که بر 
فیلم »عصبانی نیس��تم« اعمال ش��ده اس��ت این اثر دیگر برای 
اکران منعی ندارد. به گزارش ایس��نا، درب��اره زمان اکران فیلم 
س��ینمایی »رس��تاخیز« هم گفت: این فیلم برای اکران مشکلی 
ندارد، ام��ا خود تهیه کننده و کارگ��ردان می خواهند فیلم را در 

موقعیت دیگری به نمایش بگذارند. 

دکت�ر عل�ی ربیع�ی با حض�ور در نخس�تین 
همایش »توس�عه و عدالت آموزشی«، گفت: ما 
ب�ا انواع عدم توازن در جامعه روبه رو هس�تیم، 
میزان توزیع درآمد در تهران هفت برابر بیشتر 

از استان سیستان و بلوچس�تان است، اما فقر 
شهری در تهران بسیار برهنه تر است.

 از س�ال 83 ت�ا ب�ه ح�ال فقر ش�هری رو به 
افزایش بوده و به اس�تثنای سال 86 که میزان 

این ش�اخص، کم�ی کاهش می یاب�د، همچنان 
روبه رشد است. ب��ن�اب�راین بیشترین مسائل 
آموزشی در مناطق محروم و حاشیه شهرها رخ 

می دهد.

محسنی اژه ای به اصفهان رفت
بازجویی از 

مظنون اصلی اسیدپاشی
رییس دستگاه قضا: جنایات  رخ 

داده باید پیگیری شود
سرهنگ حسین حسین زاده، جانشین فرمانده 
انتظامی اصفه��ان به »می��زان« گفت: مظنون 
اصلی پرونده اسیدپاش��ی اصفهان که چند روز 
اخیر بازداش��ت ش��ده بود هم اکن��ون در حال 
بازجویی است و به محض دریافت اخبار و نتایج 
جدید در این پرونده موضوع به اطالع شهروندان 
خواهد رسید. همچنین معاون اول قوه قضاییه 
برای بررس��ی جهات مختلف حادثه اسیدپاشی 
اصفهان، روز گذش��ته عازم این استان شد. پیرو 
حکم آیت اهلل آملی الریجانی به حجت االس��الم 
محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه مبنی بر 
حضور در اس��تان اصفهان و پیگیری و بررسی 
مجدان��ه موضوع اسیدپاش��ی، حجت االس��الم 
محسنی اژه ای پس از دریافت گزارش اقداماتی 
که تاکنون انجام ش��ده است، روز گذشته عازم 
اصفهان ش��د. دفتر سخنگوی قوه قضاییه اعالم 
کرد که اخب��ار تکمیلی در این راس��تا متعاقبا 
اع��الم خواهد ش��د. ب��ه گ��زارش خبرآنالین، 
آیت اهلل صادق آملی الریجانی هم طی س��خنانی 
در »همای��ش ملی قانون و امر به معروف و نهی 
از منکر« با اش��اره به مس��ئله اسیدپاش��ی های 
اخیر در اصفهان، گفت: »متاس��فانه یکس��ری 
کش��ورهای غربی سعی کردند این موضوع را به 
امر به مع��روف ونهی از منکر ربط دهند و واقعا 
این جفا و ظلم عجیبی اس��ت و متاسفانه از آن 
بدتر این اس��ت که برخی از رس��انه های داخلی 
نی��ز این کار را انجام دادن��د.« آملی الریجانی با 
بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر فریضه 
الهی اس��ت، گفت: »ای��ن فریضه الهی ربطی به 
کار جنایت کارانه و عمل ش��نیع و غیر انس��انی 
ن��دارد. ما چرا باید فضا را آلوده کنیم. مخصوصا 
االن ک��ه یک طرح در رابطه با همین موضوع در 
مجلس مطرح است. در این فضا چرا باید این کار 
انجام ش��ود. رفتار غربی ها طبیعی است که علیه 
نظام جمهوری اس��المی ایران سمپاشی کنند و 
موضوع اسیدپاش��ی را به امر به معروف و نهی از 
منکر وصل کنند که البت��ه از نظر من این خود 
یک جنایت اس��ت که مسائل دینی را زیر سوال 
ببریم. برای برخی از رس��انه های داخلی متاسفم 
ک��ه این کار را انجام می دهند و این ظلم به نظام 
و متدینان به نظام است که دو مسئله  بیگانه را به 
هم ربط دهند. البته جنایات  رخ داده باید پیگیری 
شود و ما از همان ابتدا دستورات الزم را به رییس 
دادگستری اصفهان داده ایم تا تالش های الزم را 
در این راستا انجام دهند. همچنین همه  نیروهای 
امنیت��ی و غیره تالش می کنند تا آن فرد را پیدا 
کنند. همه نظام باید پای این قضیه بایستند که 
شهروندان امنیت داشته باشند. امیدواریم همه به 
هوش باشند و خط و ربط ها را تشخیص دهند و 

راه صحیح را در پیش گیرند.«

س��ازمان  رییس  ابت��کار،  معصوم��ه 
حفاظ��ت محی��ط زیس��ت ب��ا اش��اره 
به تش��کیل کمیت��ه پارازی��ت، گفت: 
»انتظ��ار می رود نظ��رات این کارگروه 
مورد توجه قرار گیرد و اجرایی ش��ود.

موضوع پارازیت ه��ا از مدت ها پیش 
از طریق وزیر ارتباطات پیگیری ش��ده 
و جلس��اتی با حضور س��ازمان توسط 
ای��ن وزارتخان��ه برگ��زار شده اس��ت. 
اندازه گیری ها و رصد دقیق  براس��اس 
ش��رایط و وضعی��ت در ای��ن کارگروه 
نش��ان می دهد که این نوع اس��تفاده 
از امواج خیلی در دنیا س��ابقه طوالنی 

ن��دارد و نس��بت به آث��ار و عوارض و 
آس��یب های آن اطالع��ات زی��ادی در 

اختی��ار ق��رار ن��دارد.«
کارگروه جمع بندی  این  گفت:  وی 
خ��ود را ب��ه کمیت��ه ای متش��کل از 
وزرا منتق��ل ک��رده و آن کمیته نیز 
پس از تش��کیل جلس��ه نظ��ر نهایی 
خ��ود را در ای��ن خصوص ب��ا رعایت 
جوان��ب احتیاط برای محیط زیس��ت 
و سالمت مردم اعالم کرده است که 
انتظ��ار می رود نظ��رات این کارگروه 
م��ورد توج��ه ق��رار گی��رد و اجرایی 

شود. 

دیروز یکشنبه ، 88 نماینده در مجلس 
حضور نداش��تند. نماین��دگان مجلس در 
حکم وکالی ملت، موظفند در نشست های 
مجل��س حضور فعال داش��ته باش��ند. به 
گ��زارش »تابناک«، نشس��ت علنی دیروز 
مجلس شورای اسالمی با حضور 201 نفر 
از نمایندگان به ریاست دکتر علی الریجانی 
رأس ساعت 8:  15 آغاز به کار کرد. وکالی 
ملت پیش از آغاز رس��می جلس��ه علنی 
دیروز پارلمان، به مناسبت ماه محرم الحرام 
به سوگواری و عزاداری پرداختند. همچنین 
محمد دهقان، عضو هیات رییسه مجلس، 
نام نمایندگان تاخیرکننده نشست علنی 

یکش��نبه، چهارم آبان را از تریبون رسمی 
مجلس اعالم کرد. گفتنی است، نام غایبان 
از تریبون مجلس اعالم نمی شود و تقریبا 
دسترسی به این نام ها غیر ممکن است. روز 
گذشته، س��اعت ها تالش خبرنگار تابناک 
برای دستیابی به این نام ها  به نتیجه نرسید 
و هیچ یک از مسئوالن مجلس نیز در این 
باره پاسخگو نبودند! الزم به ذکر است که 
در جلس��ه روز چهارش��نبه 30 مهر، 94 
نماینده و در جلسه روز سه شنبه 29 مهر 
ماه سال جاری 84 نماینده در صحن علنی 

مجلس حضور نداشتند. 

هوش��نگ ناظ��ری، مع��اون اس��تاندار 
سیس��تان و بلوچس��تان و فرماندار ویژه 
شهرستان زابل از ابتالی شترهای وارداتی 
آلوده ب��ه ویروس »کرونا« در سیس��تان 
خب��ر داد و به »مهر« گف��ت: با توجه به 
مش��اهده بیماری »ِمرس« یا »کرونا« در 
بین ش��ترهای واردات��ی در قرنطینه های 

شهرستان زابل که به سندروم تنفسی در 
خاورمیانه معروف اس��ت، کشتار شتر در 
این منطقه بدون آنجام آزمایشات الزم و 
نمونه برداری ممنوع اس��ت. در این راستا 
از سازمان دامپزشکی خواسته شده است 
تا از تمامی ش��ترهای موجود در س��طح 
منطق��ه نمونه گیری انجام ش��ود. ابتال و 

مشاهده این بیماری در شترهای وارداتی 
منجر به تش��دید تدابیر شدید بهداشتی 
ش��ده اس��ت و تا زمانی که اطمینان الزم 
از صح��ت و س��المت آنها حاصل نش��ود 
اجازه کشتار، واردات و صادرات شتر داده 
نخواهد داده شد. وی یادآور شد: در همین 
راستا کشتارخانگی دام در این شهرستان 

غیرمجاز و ممنوع است و قصابان موظفند 
دام های خود را برای کشتار به کشتارگاه 
صنعت��ی محمدآباد انتقال دهند. در حال 
حاضر تعداد 250 نفر شتر وارداتی در سه 
نقطه شهرس��تان زابل قرنطینه شده اند و 
هنوز تصمیم نهایی برای انتقال آنها گرفته 

نشده است. 

واردات شترهای آلوده به ویروس کرونا در سیستان و بلوچستان
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وزیر کار: فقر شهری در تهران برهنه تر است
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بیوگاز، فرصتی که نباید از دست داد

زباله بیار، برق ببر!

طالی سیاه کیلویی چند
رضا امیدی پور، کارش��ناس ارش��د مناب��ع طبیعی در 
خبرگزاری ایس��نا یادداشتی را منتش��ر کرده و در آن 
درباره دفع پس��ماندها و ارتباط آن با محیط زیست و 

بازیافت سخن گفته است. 
در این یادداشت آمده است: با گسترش شهرها و به تبع 
آن افزای��ش فعالیت ه��ای ش��هری و افزایش مصرف، 

مقادیر زیادی پسماند در جوامع شهری تولید می شود، 
به طوری ک��ه هم اکن��ون دفع پس��ماندهای ناش��ی از 
این پدیده یکی از مش��کالت عم��ده و پرهزینه برای 
اغلب مدیران شهری اس��ت. بنابراین انجام مدیریت و 
برنامه ریزی برای ساماندهی پس��ماندهای شهری که 
زیرمجموعه مدیریت شهری محسوب می شود، امری 

ضروری و اجتناب ناپذیر است. 
پس��ماندهای ش��هری یکی از تولیداتی است که عدم 
توجه ب��ه آن می تواند چش��م انداز واحدهای ش��هری 
را تحت تاثیر ق��رار دهد. از آنجا که توس��عه روزافزون 
مناطق شهری و افزایش بی رویه جمعیت در آنها باعث 
تولید انواع پسماندهای شهری شده است، آنچه امروز 

به یک دغدغه در محیط زیس��ت ش��هری تبدیل شده 
چگونگ���ی دف��ع و معدوم سازی پسماندهای شهری 
است.  شهر ایالم با داش��تن جمعی���تی بال�����غ  بر 
200 هزار نف��ر دارای تولید روزان��ه 180 تا 220 تن 

زباله است. 
صفحه 11

سرنخ

یاقوت های پولساز 
11

رسانه
 مراقب فریاد زدن نام خود 

13در آگهی های تلویزیونی باشید

کلینیککسبوکار

جانشین پروری
14

پاورقی

داستان زندگی محمود خلیلی
16

گزارش »فرصت امروز« از مراسم عزاداری و 
فرصتی که برای گردشگری ایجاد می کنند

  محرم ماه 
گردشگری آیینی

ماه محرم که شروع می شود نه تنها فصل راه افتادن دسته ها در 
کوچه ها و خیابان هاس�ت بلکه فصل رونمایی از آیین های کهن 

عزاداری نیز هست...

بررسی نحوه عملکرد فروشگاه های 
تخفیفی برای جذب مشتری

جدال سوپرمارکت ها با 
سالح تخفیف

روز به روز تعداد فروشگاه های تخفیفی در سطح کشور بیشتر 
و بیشتر می شود...

گزارش »فرصت امروز« از چگونگی تبلیغ موثر بخاری در 
مقابل سیستم های گرمایشی پیشرفته

 تاکید بر قیمت  و 
مصرف بهینه در تبلیغات

با سردش�دن هوا مردم کم کم به فکر خرید وس�ایل گرمایشی 
می افتن�د و البت�ه با ورود ب�ه مراکز خرید با تنوع برند و تفاوت 

فناوری محصوالت روبه رو می شوند. 

گزارش »فرصت امروز« از فعالیت در یک 
فروشگاه عرضه سیستم اتومبیل

کسب درآمد از 
فناوری های صوتی روز

عرضه سیستم صوتی اتومبیل شغلی است که سود بسیار زیادی 
دارد اما کسب این سود چندان آسان نیست و کمی برنامه  ریزی 

و دقت می خواهد. 

اوضاع کژدار و مریز 
دفاتر خدمات

 مسافرتی
رونق یا عدم رونق آژانس های مسافرتی به درآمد، معیشت مردم 

و سیاست های اقتصادی دولت گره خورده است. 

10

12

13

14

15

گذش�ت زمان�ی که برای روش�ن ک�ردن خانه ها از چراغ گردس�وز 
اس�تفاده می کردند. معموال ش�ب های آن دوران، بدون وجود نفت 
س�پری نمی ش�د. از این گذش�ته نه تلویزیونی بود، نه یخچالی، نه 
کول�ری و نه... اما ام�روز با اختراع ب�رق، زندگی انس�ان ها به کلی 
متح�ول ش�ده اس�ت. کار تکنول�وژی به جایی رس�یده ک�ه از گاز 
تولید ش�ده از زبال�ه و فاضالب، برق تولید می کنن�د؛ آن هم برقی 
که جوابگوی تمام نیازهای مردم اس�ت. بر این اس�اس، گفت وگویی 
با محمدرضا زمردی، مدیرعامل ش�رکت فابا انرژی انجام دادیم که 
آنچه در ادامه می خوانید شرح سرمایه گذاری در همین زمینه است. 
صفحه11



مدیریت زندگی10

کاشان

اراک
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ماه محرم که ش��روع می ش��ود نه تنها 
فص��ل راه افت��ادن دس��ته ها در کوچه ها 
و خیابان هاس��ت بلکه فص��ل رونمایی از 
آیین های که��ن عزاداری نیز هس��ت، اما 
توره��ای ی��ک روزه معموال کس��ب وکار 
خود را تعطیل می کنن��د و از این فرصت 
گردش��گری غافل می مانند، در حالی که 
آداب و آ یین های کهن مذهبی به راحتی 
می توانند فرصت ه��ای قابل توجهی برای 
جذب گردشگران ایجاد کنند. مهم تر اینکه 
چند روز تعطیلی غنیمتی است که ساکنان 
شهرهای بزرگ سری به شهرها و روستاها 
بزنند و هم ایام عزاداری خود را برگزار کنند 
و هم با آیین ه��ای مختلف  مذهبی ایرانی 

آشنا شوند. 
به همین دلیل به ش��هروندان گردشگر 
تهرانی س��فر به این ش��هرها و شرکت در 
این مراس��م عزاداری ب��ا آیین های خاص 
را پیش��نهاد می دهیم، اما بای��د گفت هر 
کدام از ای��ن آیین های ع��زاداری در یک 
روز به خص��وص انجام می ش��ود. به عنوان 
مثال مراس��م جغجغه زنی در اراک در روز 
نهم ماه محرم برگزار می ش��ود، به همین 
دلیل اگر قصد رفتن به این شهر را دارید، 
باید چند روز مانده به اجرای این مراس��م، 
برنامه ریزی های الزم را داش��ته باش��ید. 
همچنین سفر به این ش��هر معموال جزو 
گردش��گری های ی��ک روزه محس��وب 
می شود، مگر اینکه خودتان قصد اقامت در 
آنجا را داشته باشید که بهتر است به دلیل 
ازدح��ام جمعیت چند روز قبل از ش��روع 
مراسم، مکانی را در هتل ها یا مهمانپذیرها 
رزرو کنید. یک مسئله مهم دیگر که باید 
به آن اشاره کنیم این است که گردشگران 
در این ایام مش��کلی برای تهی��ه غذا هم 
نخواهند داشت و می توانند از غذای نذری 

در شهرهای مختلف استفاده کنند. 

طوق بندان در شاهرود
شهرس��تان ش��اهرود یکی از شهرهای 
اس��تان س��منان هرس��اله دارای رسم و 
آیین های سنتی عزاداری منحصربه فردی 
در ماه محرم اس��ت. برای سفر به شاهرود 
می توانید از قطار پرس��رعت ش��اهرود به 
تهران اس��تفاده کنید. این قطار با سرعت 
140 کیلومتر در ساعت مس��افت تهران 
– ش��اهرود را طی و مسیر ش��ش ساعته 
قطارهای عادی را در مدت چهار س��اعت 
و 20 دقیقه طی می کند. همچنین فاصله 
جاده ای تهران تا ش��اهرود 399 کیلومتر 

اس��ت که می توانید با اس��تفاده از ناوگان 
اتوبوس��رانی یا اتومبیل ش��خصی خود از 
طریق جاده تهران- ورامین- س��منان به 
این شهر س��فر کنید.  در ش��هر شاهرود 
پنجمین روز از ماه مح��رم روز »یاعباس 
یاعب��اس« نامی��ده و در این روز مراس��م 
طوق بن��دان اجرا می ش��ود. در مراس��م 
طوق بندان طوق یا نش��انی وجود دارد که 
این نشانه از سه قس��مت پایه چوبی، بدنه 
فلزی سینی مانند مشبک به شکل قلب و 
زبانه فوالدی تشکیل شده که توسط فردی 

که طوقی را از اجدادش به ارث برده، آماده 
حمل می ش��ود. در باور اهالی منطقه، این 
نشانه، نمادی از علم و بیرق علمدار واقعه 
کربال حضرت ابوالفضل العباس)ع( اس��ت 
 و بزرگ و س��نگین ترین طوق شهر طوق 
»بابا علی« نام دارد. اگ��ر در هنگام حمل 
طوق به ط��ور ناگهانی تیغ��ه آن بر زمین 
بیفتد، بالفاصله گوس��فندی را در همان 
مح��ل قربان��ی می کنن��د. پ��س از جمع 
ش��دن تمام طوق های ش��هر، در ساعت 
چهاربعدازظهر، عده ای از بزرگان تکیه ها 

درحالی که اشعار محتشم کاشانی را زمزمه 
می کنند در جلوی دیگر عزاداران به حرکت 
درمی آیند.در مقابل آنها بیرق س��فیدی 
توس��ط یکی از خادمان تکی��ه بازار حمل 
می ش��ود. این بیرق به حضرت عباس )ع( 
منتسب بوده و رنگ سفید آن از عزیمت آن 
حضرت برای آوردن آب و نه جنگ طلبی 
حکایت دارد. آیین سنتی ش��مع و چراغ 
هم از دیگر آیین های محرم در ش��اهرود 
است که خدام تکایا آن را برگزار می کنند. 
همچنین مراس����م نخل گردانی در شهر 

شاهرود بیش از 1۵0س��ال قدم��ت دارد. 
بزرگ ترین و قدیمی ترین نخل شاهرود به 
محله بیدآباد اختصاص دارد.در ش��اهرود 
کمترین قیم��ت مربوط به مهمانس��رای 
جهانگردی بس��طام واقع در بلوار ش��هید 
بهش��تی اس��ت که هزینه اقامت در اتاق 
دوتخته این هتل هرشب 121 هزار تومان 
و بیشترین قیمت مربوط به هتل پارمیدا 
واقع در بلوار دانشگاه است که هزینه اقامت 
در اتاق دوتخته این هتل هرشب 228 هزار 

تومان است.

شروع مراسم عزاداری 
در قزوین از روز هفتم محرم

یکی دیگر از این ش��هرها با آیین های 
س��نتی عزاداری منحصر به ف��رد که در 
140کیلومتری تهران واقع ش��ده، شهر 
قزوین است. ش��ما می توانید با استفاده 
از اتوبوس یا اتومبیل ش��خصی از مسیر 
اتوبان ته��ران- ک��رج - قزوی��ن با یک 
ساعت و 30دقیقه طی مسیر به این شهر 
برسید. اگر خواهان مشاهده آیین سنتی 
عزاداری اس��تان قزوین هس��تید از روز 

هفتم به این شهر سفر کنید، زیرا مراسم 
رسمی عزاداری شهر قزوین از روز هفتم 
ماه محرم شروع می شود. در شب هفتم 
هیات های حس��ینی از سراس��ر استان 
به صورت دسته هایی شامل عالمت کشی، 
طبق کشی، طبل و سنج زنی، زنجیر زنی 
و س��ینه زنی به امامزاده آمن��ه خاتون، 
امامزاده علی و بی بی ش��هربانو، در شب 
هشتم به امامزاده س��لطان سیدمحمد 
و شب نهم به امامزاده حسین )شاهزاده 
حسین( می روند. در ش��ب تاسوعا تمام 
دسته های عزاداری از مساجد و تکایای 
خود به طرف امامزاده سلطان سیدمحمد 
به راه افتاده و در آنج��ا تجمع می کنند، 
همچنین در روز تاس��وعا این دسته های 
عزاداری از مس����اجد و تکایای خود به 
زی��ارت امامزاده عل��ی، آمن��ه خاتون و 
خانه قدیم��ی امام جمعه ک��ه متعلق به 
امام جمعه شهیدی یکی از بزرگان قزوین 
و از خانه های تاریخی با پیشینه مذهبی 
قزوین است و امامزاده سلطان سیدمحمد 
و در آخ��ر به حس��ینیه آقا س��یدجمال 
می رون��د و خود را برای مراس��م ش��ب 
عاشورا که در جوار امامزاده حسین برپا 
می شود، آماده می کنند. بارگاه امامزاده 
حسین )ع( معروف به شاهزاده حسین، 
از فرزندان امام هشتم رضا )ع( بوده و در 
روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی محل 
عزاداری هیات های مذهبی شهر قزوین 
است. طبق کشی یکی از سنت های خاص 
شهر قزوین است. به طوری که عزاداران 
طبق استوانه ای شکل از جنس چوب با 
ارتفاع حدود یک و نیم مت��ر و قطر یک 
متر که بیشتر قسمت های آن آیینه کاری 
شده را روی سر گذاش��ته و آن را حمل 
می کنند. درخت چنار کهنسالی در حیاط 
امامزاده علی اصغر روستای زرآباد الموت 
اس��تان قزوین، به درخت چن��ار خونبار 
مش��هور اس��ت. به اعتقاد  اهالی محل، 
هر س��اله هنگام اذان صبح روز عاشورا، 
از ساقه های این چنار که قدمت دیرینه 
دارد مایع قرمز رنگی مانند خون تراوش 
می شود و پس از آن، این شاخه ها خشک 
می شوند.در شهر قزوین گران ترین هتل 
مرمر و ارزان ترین هتل مهمانپذیر ابریشم 
اس��ت که می توانید براس��اس بودجه و 
قدرت مالی خود به یک��ی از این هتل ها 
مراجعه کنید. هزینه یک شب اقامت در 
اتاق دوتخته هتل مرمر 168 هزار تومان 
و اتاق دوتخته مهمانپذیر ابریشم 42 هزار 

تومان است. 

سوگند چاوشی

گزارش »فرصت امروز« از مراسم عزاداری و فرصتی که برای گردشگری ایجاد می کند

 محرم ماه گردشگری آیینی

نخل گردانی در کاشان

یکی از ش��هرهایی ک��ه می تواند 
مقصد باش��د، ش��هر اراک در استان 
مرک��زی اس��ت. ش��ما می توانید با 
اس��تفاده از هواپیما، قط��ار، اتوبوس 
یا اتومبیل به این ش��هر س��فر کنید. 
اگر خواهان س��فر با قطار هس��تید، 
باید س��وار قطار تهران-اهواز شوید، 
زیرا استان مرکزی در مسیر راه آهن 
تهران-اه��واز واقع اس��ت و قطار از 
شهر اراک نیز می گذرد. همچنین با 
اتوبوس و اتومبیل شخصی می توانید 
مسیر تهران - س��اوه و قم - اراک را 
انتخاب کنید ک��ه فاصله ته��ران تا 

اراک ح��دود 289 کیلومتر یعنی  با 
حدود 4س��اعت رانندگی می توانید 
به این شهر برس��ید. از جمله مراسم 
منحصربه فرد در اس��تان مرکزی که 
در روز نهم ماه محرم در محله پایین 

انجدان اراک برگزار می شود، مراسم 
جغجغه زنی اس��ت. در این روز مردم 
این محل��ه با آیین های س��وگ و عزا 
به سمت محله باال حرکت می کنند. 
در این مراس��م مردم ابزاری چوبی و 

خراطی شده به نام جغجغه در دست 
دارند و با نوای عزا ب��ه جای کوبیدن 
ب��ر س��ینه، آن را به ه��م می کوبند. 
در این مراس��م یک مرش��د و رهبر 
نوحه های اصیل و خاص��ی را قرائت 
می کن��د، همچنین اس��تان مرکزی 
قطب تعزیه کش��ور و مرکز این هنر 
در شهرستان تفرش است، به همین 
دلیل اگر خواهان مش��اهده مراسم 
تعزیه خوانی هس��تید حتما سری به 
شهرستان تفرش بزنید.برای اقامت 
در ش��هر اراک می توانی��د از هت��ل 
پنج س��تاره امیرکبی��ر و هتل چهار 
ستاره زاگرس اس��تفاده کنید، هتل 
پنج ستاره امیرکبیر در بلوار آیت اهلل 
اراکی واقع شده که هزینه اقامت در 
این هتل شبی 177 هزار تومان است 
و همچنین هتل چهار ستاره زاگرس 
در خیابان ش��هید ش��یرودی، بلوار 
شهید قدوسی قرار گرفته که هزینه 
اقامت در اتاق دوتخته این هتل شبی 

116 هزار تومان است. 

جغجغه زنی در انجدان اراک

مسافرت به ش��هر کاش��ان از دو 
روش زمین��ی و ریل��ی امکان پذیر 
اس��ت. اگر خواهان مس��افرت ریلی 
به شهر کاشان هستید، باید از طریق 
مسیر راه آهن تهران-اصفهان به این 
شهر سفر کنید. همچنین کاشان در 
مس��یر اتوبان تهران- قم-کاشان- 
اصفهان قرار دارد. فاصله کاش��ان تا 
ته��ران از طریق این اتوب��ان حدود 
200 کیلومتر اس��ت که می توانید 
با اتومبیل ش��خصی طی سه ساعت 
خود را به این شهر برسانید. کاشان 
دارای ناوگان اتوبوسرانی بین شهری 
مجهزی هم هست که ازتهران دارای 
خ��ط مس��تقیم اس��ت که ش��ما با 
رفتن به ترمین��ال می توانید از این 
ناوگان حمل و نقل اس��تفاده کنید. 
عزاداری های سنتی در شهر کاشان 
س��ابقه ای طوالن��ی دارد، به طوری 
که قدمت برپایی ع��زاداری در چند 
هی��أت مانند مجل��س روضه خوانی 
بیت آیت اهلل مدنی به بیش از دوقرن 
و مجل��س روضه خوان��ی در بی��ت 
آی��ت اهلل یثربی در مس��جد حبیب 

ابن موس��ی )ع( ب��ه بی��ش از یک 
قرن می رس��د. همچنی��ن مجلس 
روضه خوانی در مس��جد درب یالن 
از طرف مرحوم حاج ارباب حس��ن 
تفضلی برپا می ش��ود که از دو قرن 
پیش به ی��ادگار مانده و همه س��اله 
برگزار می شود. آیین سنتی عزاداری 
در شهر کاشان به این صورت است 
که در آخری��ن روز م��اه ذی الحجه 
ب��ا ورود دس��ته های مع��روف ب��ه 
»چاووش عزا« به بازار شهر کاشان، 
مردم و کسبه از فرا رسیدن ماه محرم 
مطل��ع می ش��وند. بیش��تر اعضای 
این دس��ته مداح��ان اهل بیت)ع( 

هس��تند که هر کدام در مس��یر راه 
اش��عاری را در رث��ای امام حس��ین 
)ع( و واقع��ه عاش��ورا می خوانند. با 
نگاهی ب��ه تاریخ عزاداری س��نتی 
در کاش��ان و ش��هرهای همج��وار 
آن، مانن��د نطن��ز، آران و بیدگل و 
اردس��تان با برخی آیین های سنتی 
ن��ی، حم��ل  از جمل��ه نخل گردا
خیم��ه گاه حس��ینی و ش��هدای 
کربال روبه رو می ش��ویم. همچنین 
مراس��م طوق برداری در کاشان نیز 
ازجمله آداب مورد توجه اهالی این 
شهرستان اس��ت که زمان برداشتن 
طوق هم معموال شب و روز عاشورا 

و شانزدهم ماه محرم است. هرساله 
مردم زیادی از گوش��ه و کنار کشور 
برای شرکت در مراسم نخل گردانی، 
حمل خیمه گاه حس��ینی و شهدای 
کرب��ال و طوق برداری به این ش��هر 
س��فر می کنند. در ش��هر کاش��ان 
کمتری��ن قیم��ت هت��ل مرب��وط 
به هتل تک س��تاره س��یاح واقع در 
جنب بازار تاریخی کاش��ان اس��ت 
که هزین��ه اقامت در ات��اق دوتخته 
این هتل شبی 68 هزار تومان است 
و بیش��ترین قیمت هتل مربوط به 
مجتمع اقامتی س��ه س��تاره مهین 
س��رای راهب واقع در خیابان فاضل 
نراقی ک��ه هزین��ه اقام��ت در اتاق 
دوتخته این هتل ش��بی 2۵0 هزار 
تومان است.  همچنین در این شهر 
مراکز اقامت��ی دیگ��ری مانند هتل 
امیرکبیر، هتل منوچهری کاش��ان، 
هتل س��بز نیاس��ر، مجتم��ع خانه 
تاریخی احسان، خانه تاریخی ایران 
و غیره وجود دارد که هزینه اقامتی 
در این مراکز اقامتی معموال از شبی 

110 هزار تومان شروع می شود.
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گذش��ت زمان��ی ک��ه ب��رای 
روش��ن کردن خانه ها از چراغ 
می کردند.  اس��تفاده  گردسوز 
دوران،  آن  ش��ب های  معموال 
ب��دون وج��ود نف��ت س��پری 
نمی ش��د. از ای��ن گذش��ته نه 
تلویزیون��ی بود، ن��ه یخچالی، 
ن��ه کولری و نه... ام��ا امروز با 
اختراع برق، زندگی انس��ان ها 
به کلی متحول ش��ده اس��ت. 
کار تکنولوژی به جایی رسیده 
که از گاز تولید شده از زباله و 
تولید می کنند؛  برق  فاضالب، 
آن ه��م برقی ک��ه جوابگوی 
تم��ام نیازه��ای مردم اس��ت. 
بر این اس��اس، گفت وگویی با 
مدیرعامل  زمردی،  محمدرضا 
شرکت فابا انرژی انجام دادیم 
که آنچ��ه در ادامه می خوانید 
شرح سرمایه گذاری در همین 

زمینه است. 

 انرژی های نوین
زندگی مدرن

ام��روز بیش��تر ب��ه اصط��الح 
ماهی��ت  ک��ه  انرژی های��ی 
باش��ند  داش��ته  غیر فس��یلی 
اط��الق  نوی��ن  انرژی ه��ای 
بارز  از ویژگی های  می ش��وند. 
ای��ن انرژی ه��ا می ت��وان ب��ه 
تجدید پذی��ر ب��ودن و آلودگی 
کمتر ی��ا قابل کنت��رل بودن 
ب��رای محیط زیس��ت اش��اره 
ک��رد. انرژی های نو را می توان 
در اش��کال مختلف دید؛ مانند 
بی��وگاز،  خورش��یدی،  انرژی 
پیل ه��ای  گرمای��ی،  زمی��ن 

سوختی، انرژی باد و... 
س��ابقه اس��تفاده از انرژی باد 
و خورش��ید به دوران باستان 
بازمی گ��ردد؛ زمان��ی که هیچ 
ن��وع حامل انرژی فس��یلی در 
استفاده  است.  نبوده  دسترس 
از بی��وگاز در ای��ران، چین و 
هندوس��تان به اشکال قدیمی 
و  دارد  دیرین��ه  س��ابقه  ای 
برای آن  تاریخچه مش��خصی 
در دس��ترس نیس��ت اما ایده 
نظیر  از سیستم هایی  استفاده 
پیل س��وختی یا اس��تفاده از 
م��وج دری��ا در نهایت در چند 
دهه گذش��ته مطرح و اجرایی 

شده است. 
امروزی  انرژی های  از  بسیاری 
را به عنوان نوین می شناس��یم 
ک��ه از دیرباز توس��ط انس��ان 
مورد اس��تفاده قرار می گرفته 
و  نف��ت  پیدای��ش  ب��ا  ام��ا 
س��وخت های فسیلی و توسعه 
اس��تفاده از آنها کنار گذاشته 
شدند تا اینکه دولت ها متوجه 
ش��دند اوال منابع سوخت های 
فسیلی رو به اتمام است و ثانیا 
اس��تفاده بی رویه از آن باعث 
زیس��ت  محیط  ش��دن  آلوده 
امروز  بنابرای��ن  ش��د.  خواهد 
رجعت انس��ان ب��ه انرژی های 

تجدیدپذی��ر ب��ا نگاه��ی نو و 
اصالح شده انجام می شود. 

با این حال، شدت تولید انرژی 
در انرژی های نوین به نس��بت 
انرژی ه��ای فس��یلی پایین تر 
موسس��ات  البت��ه  و  اس��ت 
تحقیقاتی در دنیا به شدت در 
حال بهس��ازی این سیستم ها 
هستند و پیش��رفت های قابل 
مالحظ��ه ای را در ای��ن زمینه 
در  همچنین  هس��تیم.  شاهد 
حال حاضر هزینه  تمام ش��ده 
انرژی های نوین بسیار باالتر از 
انرژی های فس��یلی می شود و 
چنانچه حمایت دولت ها برای 
توسعه آن وجود نداشته باشد 
از این حیث خیلی قابل رقابت 
با انرژی های فسیلی نیستند. 

با تعیین نرخ  معموال دولت ها 
انرژی های نو، به میزانی باالتر 
از انرژی های فسیلی می توانند 
سرمایه گذاری در این حوزه را 

سودآور کنند. 

اصول سرمایه گذاری
اح��داث  ام��کان  ای��ران  در 
خورش��یدی،  نیروگاه ه��ای 
ب��ادی و بیوگاز ب��رای بخش 
خصوص��ی فراهم اس��ت و به 
هیچ وج��ه مح��دود به قش��ر 
خاصی نیست. البته در رابطه 

نیروگاه های خورشیدی  با 
و ب��ادی قطع��ا نی��از به 
هزینه س��رمایه گذاری 
نسبت  باالتری  بسیار 
ب��ه بیوگاز اس��ت که 
دولت ه��ا  معم��وال 
مناس��بی  تس��هیالت 
را ب��رای کس��انی ک��ه 

توانمن��دی اجرای چنین 
پروژه هایی را داشته باشند، 

در نظر می گیرند. 
در ایران نیز همانند سایر نقاط 

جهان اس��تفاده از نیروگاه های 
بیوگاز برای تولید برق بس��یار 
ب��ه صرفه تر و مفید تر از س��ایر 
از  همچنی��ن  نیروگاه هاس��ت. 
آنجای��ی ک��ه اس��تفاده از این 
تکنول��وژی مان��ع آزاد ش��دن 
گاز متان در طبیعت می شود، 
کمک بس��یار زیادی به حفظ 

محیط زیست می کند.
 نیروگاه های بیوگاز عمدتا باید 
در کنار س��ایت های دفن زباله 
یا دامداری های بزرگ یا محل 
تجمیع و تس��ویه فاضالب های 
ش��هری بنا ش��وند ت��ا بتوانند 
از گاز مت��ان خروج��ی از این 
محل ه��ا ان��رژی الزم را برای 

تولید برق استخراج کنند. 

 گرفتن مجوز
شرط اول کار است

مجوزهای الزم ب��رای احداث 
توزی��ع  ش��رکت  از  نی��روگاه 
برق، ب��رق منطقه ای و محیط 
زیست اخذ می شود. اخذ این 
مجوزها حدود دو تا س��ه ماه 
طول می کشد و هزینه خاصی 
برای آن ب��ه ارگان ها پرداخت 
نمی ش��ود اما صدور مجوز به 
انجام بعض��ی مطالعات فنی و 

ک��ه  دارد  نی��از  مهندس��ی 
ممک��ن اس��ت ح��دود 20 تا 
 40 میلی��ون توم��ان هزین��ه

 در برداشته باشد. 
به ط��ور مثال، جه��ت احداث 
یک نی��روگاه بیوگاز به ظرفیت 
ی��ک مگاوات در حدود چهار تا 
پنج میلیارد تومان سرمایه الزم 
اس��ت که صرف خرید ژنراتور، 
مخ��ازن و تاسیس��ات هاض��م 
فضوالت و تولید گاز، تاسیسات 
تصفی��ه گاز، تجهیزات کنترل، 
ساختمان سازی  و  مانیتورینگ 
و ابنیه مورد نیاز می شود. البته 
به دلیل شامل شدن این پروژه 
در طرح های تش��ویقی دولت و 
بازگشت  جهانی  س��ازمان های 
انجام پذیر  س��رعت  به  سرمایه 

خواهد بود. 

 دانش فنی
مهم تر از سرمایه است

احداث نیروگاه به هر ش��کلی 
نی��از به دان��ش فنی نس��بتا 
باالیی دارد. سرمایه گذاران در 
این حوزه باید به شرکت هایی 
ک��ه توانایی و تجرب��ه احداث 
چنی��ن واحدهای��ی را دارن��د 
رج��وع کنن��د و از آنها کمک 
بخواهند. خوشبختانه با توجه 
به درآمد مناس��بی که چنین 
داشت  پروژه هایی خواهند 
هزین��ه چنی��ن خدماتی 

ناچیز می نماید.
راهب��ری  زم��ان  در   
نی��روگاه نی��ز همانن��د 
مرحل��ه اح��داث، نی��از 
به دانش فن��ی و تجربه 
راهبری مناس��ب الزامی 
اس��ت تا بت��وان حداکثر 
از ظرفیت ه��ای  اس��تفاده 

موجود را کرد. 
ب��اال بودن و ب��ه عبارتی چند 

برابر بودن قیمت برق تولیدی 
ای��ن نیروگاه ه��ا ب��ه نس��بت 
نیروگاه های فس��یلی نخستین 
تسهیالت برای سرمایه گذاران 
محس��وب می شود. همین طور 
مناب��ع  مح��ل  از  می ت��وان 
صن��دوق توس��عه مل��ی و از 
طریق یکی از بانک های عامل 
با مشارکت 30 تا 70 درصدی 
س��رمایه گذار و بانک، سرمایه 

مورد نیاز را تامین کرد. 

ارزیابی بازار
 ب��ا توجه به افزای��ش روزافزون 
نرخ مص��رف انرژی در کش��ور 
و همین ط��ور افزای��ش قیم��ت 
حامل ه��ای ان��رژی و ب��ا توجه 
ب��ه اینکه ان��رژی ی��ک کاالی 
مصرف��ی و مورد مصرف همگان 
ب��رق کاالیی  اس��ت، همچنین 
است که بالفاصله پس از تولید 
ب��ه ف��روش می رس��د بنابراین 
هزینه های بازاریابی و انبارداری 
ن��دارد. به این ترتی��ب می توان 
آینده درخش��انی برای این نوع 
س��رمایه گذاری متصور ش��د. از 
طرفی دوره بازگشت سرمایه در 
این طرح ها بسیار خوب ارزیابی 
می ش��ود. معموال دوره بازگشت 
سرمایه در حدود دو تا 2/5 سال 
اس��ت. از این رو در چند س��ال 
اخیر نیروگاه های بیوگاز یا حتی 
فسیلی گازسوز مقیاس کوچک 
توانس��ته نظر مثبت بسیاری از 
سرمایه گذاران را به سمت خود 
جلب کن��د. همچنین به جهت 
چشم انداز های مثبت بازار انرژی 
در تمام اعصار و حمایت مستمر 
دول��ت از ای��ن ن��وع نیروگاه ها 
می توان آینده بس��یار روش��نی 
را برای این ش��اخه از نیروگاه ها 
متصور شد. استفاده از مشاوران 
متخص��ص و همچنین راهبری 
نی��روگاه،  علم��ی  و  اصول��ی 
 بزرگ ترین رمز پیروزی در این 

شاخه است. 

توصیه فعاالن بازار
یکی از بزرگ ترین اش��تباهاتی 
عمدت��ا  س��رمایه گذاران  ک��ه 
مرتک��ب می ش��وند این اس��ت 
ک��ه ب��ه مح��ض یافت��ن یک 
زمی��ن خال��ی ک��ه نزدیک به 
خ��ط گاز طبیع��ی و کابل های 
برق اس��ت اقدام به اخذ مجوز 
برای اح��داث نی��روگاه در آن 
مکان می کنند غاف��ل از اینکه 
پارامتر ه��ای مهم دیگری نظیر 
ظرفیت کاب��ل، فش��ار گاز و... 
نیز در این امر دخیل هس��تند 
و پ��س از طی مراحل بس��یار 
خس��ته کننده یا بعض��ا پس از 
تهی��ه موت��ور ژنرات��ور متوجه 
می شوند امکان بهره برداری در 
آن مح��ل وجود ندارد. بنابراین 
از همه س��رمایه گذاران محترم 
خواهش��مندیم قبل از هر گونه 
اق��دام در ای��ن راس��تا ابتدا با 
کارشناسان زبده مشورت کنند. 

ارشد  کارشناس  امیدی پور،  رضا 
خبرگزاری  در  طبیع��ی  مناب��ع 
ایس��نا یادداشتی را منتشر کرده 
و در آن درب��اره دفع پس��ماندها 
و ارتباط آن با محیط زیس��ت و 

بازیافت سخن گفته است. 
در این یادداش��ت آمده اس��ت: 
با گسترش ش��هرها و به تبع آن 
افزای��ش فعالیت های ش��هری و 
زیادی  افزایش مص��رف، مقادیر 
پس��ماند در جوامع شهری تولید 
می ش��ود، به طوری که هم اکنون 
دفع پس��ماندهای ناش��ی از این 
پدی��ده یکی از مش��کالت عمده 
و پرهزین��ه برای اغل��ب مدیران 
ش��هری اس��ت. بنابرای��ن انجام 
مدیری��ت و برنامه ری��زی ب��رای 
ساماندهی پس��ماندهای شهری 
زیرمجموعه مدیریت شهری  که 
محسوب می شود، امری ضروری 

و اجتناب ناپذیر است. 
پس��ماندهای ش��هری یک��ی از 
تولیداتی است که عدم توجه به 
آن می تواند چشم انداز واحدهای 
ش��هری را تحت تاثیر قرار دهد. 

از آنج��ا ک��ه توس��عه روزافزون 
مناطق شهری و افزایش بی رویه 
جمعیت در آنها باعث تولید انواع 
پس��ماندهای شهری شده است، 
آنچ��ه امروز به ی��ک دغدغه در 

ش��هری  محیط زیس��ت 
چگونگ���ی  تبدیل شده 
دف����ع و معدوم س��ازی 
ش��هری  پس��ماندهای 

است. 
ش��هر ای��الم با داش��تن 
بال�����غ   جمعی���ت��ی 
بر 200 ه��زار نفر دارای 
تولی��د روزان��ه 180 ت��ا 
220 ت��ن زبال��ه اس��ت. 

م��کان  دارای  درصورتی ک��ه 
مناس��بی برای دف��ن این میزان 
پس��ماند نباش��د خطرات زیادی 
زندگی  و حت��ی  محیط زیس��ت 
س��اکنان ای��ن ش��هر را تهدید 

خواهد کرد. 

این کارشناس در بخش دیگری 
نوشته: طبق آیین نامه محل دفن 
پسماند ازنظر بادهای غالب نباید 
در باالدس��ت مناط��ق جمعیتی 
قرار بگیرد. حال آنکه محل دفن 

کنون��ی زبال��ه ش��هری در ایالم 
مشرف به شهرک مسکونی شهید 
کش��وری )س��رطاف( و روستای 
»مارب��ره« برخ��الف آیین نام��ه 

است. 
همچنین براساس آیین نامه دفن 

زباله های ویژه و بیمارس��تانی در 
مح��ل دفن پس��ماندهای عادی 
ممن��وع اس��ت. ای��ن در حال��ی 
اس��ت که زباله های ش��هر ایالم 
تفکی��ک نمی ش��ود و نکته آخر 
س��وزاندن  اینک��ه 
در  پس��ماندها 
در  آزاد  فض��ای 
ممنوع  دفن  محل 
است ولی در محل 
زباله ه��ای  دف��ن 
این  ای��الم  ش��هر 
ص��ورت  عم��ل 
خود  و  می گی��رد 
هوا  آلودگی  سبب 
و ب��ه خط��ر افتادن س��الم��تی 
اط��راف  روس��تاهای  م���ردم 
ای��ن م��کان می ش��ود. بنابراین 
ع��دم رعای��ت ضوابط س��ازمان 
محیط زیس��ت در ام��ر انتخ��اب 
م��کان دف��ن و حت��ی تفکیک 

زباله ه��ای ع��ادی از زباله ه��ای 
بیمارستانی نگرانی های عمده ای 

را به وجود می آورد. 
در ای��ن زمین��ه می ت��وان مکان 
دفن زباله را براس��اس ضوابط و 
محیط زیست  سازمان  معیارهای 
انتخاب کرد. همچنین اس��تفاده 
از تجارب سایر استان های کشور 
همجوار  اس��تان های  به خصوص 
می تواند کمک ش��ایانی به حل 
معضل دفن زباله شهر ایالم کند. 
ب��رای مثال تنها مح��ل بازیافت 
کام��ل زباله خاورمیانه در ش��هر 
کرمانش��اه ق��رار دارد ک��ه 100 
درصد زباله ها را بازیافت کرده و 
هیچ گونه ماده ای برای دفن باقی 
نمی گذارد. این پروژه قادر است 
روزان��ه 500 تا 600 ت��ن زباله 
را بازیاف��ت کند. زبال��ه به عنوان 
طالی سیاه ش��ناخته می شود و 
بازیافت آن ع��الوه بر جلوگیری 
محی����ط زیست،  آلودگ���ی  از 
می توان��د فرآورده ه��ای مفیدی 
 از جمل��ه کوده��ای آل��ی نی��ز

 داشته باشد. 

بیوگاز، فرصتی که نباید از دست داد

زباله بیار، برق ببر! 

طالی سیاه کیلویی چند 

چقدر می توانید ریسک پذیر باشید؟ 

ریس��ک کردن در زندگی انس��انی همواره مسئله ای 
کلیدی اس��ت که برای برخ��ی بهترین ها و برای برخی 
دیگ��ر بدترین ه��ا را رقم می زن��د. یک��ی از مهم ترین 
ش��کل های ریس��ک کردن، ریسک در س��رمایه گذاری 
اس��ت که در وسعت های متفاوت برای همه افراد پیش 
می آید. میزان ریس��ک پذیری افراد به عوامل متعددی 
بستگی دارد که به دو دسته مهم تقسیم می شوند؛ اول 
روحیات و خلقیات شخصی فرد و دوم شرایط اجتماعی 

و محیطی او. 
در خصوص مورد اول روان شناس��ان مس��ائل زیادی 
را مط��رح می کنند مثل تجربه ریس��ک ک��ردن افراد، 
خاطره ه��ای کودکی، روحیات ش��خصی ف��رد و... که 
موجب می ش��ود برخی افراد نسبت به خطرات ریسک 
خود بسیار خوشبین باشند و حتی بی گدار به آب بزنند 
ی��ا برعکس برخی افراد خیل��ی محتاطانه عمل کنند و 
حتی در مواقعی که مس��یر سرمایه گذاری کامال واضح 
و مش��خص اس��ت بازهم تن به خطر احتمالی ریسک 
ندهن��د. در این خصوص اف��راد باید با روان شناس��ان 
صحبت کنند و افراط یا تفریط در پذیرش ریس��ک را 

ریشه یابی و مرتفع کنند. 
در خصوص مس��ئله دوم که بیش��تر متوجه شرایط 
اجتماع��ی، مالی و محیطی ش��ما می ش��ود اما قابلیت 
سنجش بیشتر و ایجاد تغییرات بهتری را دارید. اول از 

هر چیزی شما باید بدانید که تحمل چه میزان ریسک 
و نوسانات را در س��رمایه گذاری هایتان دارید؟ پشتوانه 
مالی ش��ما چقدر اس��ت و در صورتی ک��ه انتخاب تان 
اش��تباه از آب دربیاید تا چه ح��د می توانید نتیجه کار 
خود را بپذیرید و به زندگی تان آس��یبی نرس��د؟ مثال 
در خصوص فردی که می خواهد غیر از شغل اصلی خود 
در بازار بورس، طال یا مسکن سرمایه گذاری کند بالطبع 
فقط باید مبلغ پس انداز خود را در این راه بگذارد نه هر 
می��زان نقدینگی که در زندگی دارد، چرا که در صورت 
اش��تباه یا نوس��ان بازار تمام س��رمایه خود را از دست 
می دهد. گفتنی است وضعیت مالی افراد نیز در تعیین 
اهداف و استراتژی های س��رمایه گذاری های آنها بسیار 
تاثیرگذار اس��ت. بدیهی است که هدف سرمایه گذاری 
یک فرد میلی��اردر با اهداف س��رمایه گذاری یک زوج 
جوان که به تازگی ازدواج کرده اند، متفاوت خواهد بود. 
همچنین س��ن و س��ال افراد یکی دیگر از شرایطی 
است که قدرت ریسک آنها را تغییر می دهد به گونه ای 
ک��ه اغلب افراد مس��ن تر محتاط تر هس��تند و کمتر به 
ریسک های س��رمایه گذاری پاسخ مثبت می دهند، چرا 
ک��ه آنها ب��ه اصل س��رمایه گذاری خود ب��رای دریافت 
عایدی ه��ای مس��تمر ماهانه یا س��االنه، ب��رای گذران 
زندگی نیاز دارند و چندان عالقه ای برای س��وداگری و 
آرزوه��ای دور و دراز ندارند اما یک فرد جوان راحت تر 
ریس��ک می کند و معتقد است که یا رویاهایش محقق 
می ش��ود یا اگر نش��ود فرص��ت جبران ماف��ات دارد و 

می تواند از صفر شروع کند. 
در مجم��وع کارشناس��ان معتقدن��د: »ه��ر چه افق 
س��رمایه گذاری ش��ما محدودت��ر باش��د باید بیش��تر 

محافظه کار باشید.«
حال این س��رمایه از منابع مالی گرفته تا سن و سال 
و شرایط روحی و جس��می و... همه را شامل می شود، 
پس در هنگام شروع سرمایه گذاری حتما تمام جوانب 
آن را در نظ��ر بگیرید و با توجه به میزان س��رمایه تان، 
ریس��ک کنید که آب رفته به ای��ن راحتی ها به جوی 

بازنمی گردد. 

یاقوت های پولساز 

کالف اول:
فصل ک��ه عوض می ش��ود 
و  آب  خ��وش  میوه ه��ای 
رن��گ را با خود ب��ه همراه 
از  میوه هایی که  م��ی آورد، 
قابلیت های  مختلف  جهات 
مناسب  سرمایه گذاری های 
را یدک می کشند. یکی از مهم ترین میوه های این فصل 
انار اس��ت که در کش��ور ما قطب اصلی باکیفیت ترین 
انواع انارها، ش��هر ساوه به ش��مار می آید. انارهای دانه 
درش��تی که در دل خود فرصت های بی شماری را هم 
برای کش��اورزان و ه��م تاجران این بخ��ش به ارمغان 

می آورند. 
باوجود تولید انار در س��طح وس��یع در ساوه هنوز هم 
بس��یاری از مناطق از پتانس��یل ها و تولیدات این شهر 
مغف��ول مانده ان��د، اناری ک��ه نه تنها در ای��ران که در 
اکثر کش��ورهای دنیا هم شناخته شده است و استفاده 
می ش��ود اما هنوز همه اس��تفاده کنندگان آنچنان که 
باید و ش��اید ساوه را نمی شناس��ند، از این رو بهترین 
پیشنهاد برای فعاالن این حوزه برگزاری نمایشگاه ها و 
جشنواره هایی با رویکرد معرفی و فروش محصوالت به 
عالوه جذب توریس��ت و گردشگر است. جشنواره هایی 
که برخالف هزینه کم می تواند سودهای کالنی نصیب 
کش��اورزان، تاج��ران و حت��ی تولیدکنن��دگان صنایع 

تکمیلی کند. 
در واق��ع جش��نواره  های منس��جم مانن��د گالبگی��ری 
در قمص��ر و کاش��ان یک��ی از نمونه ه��ای موف��ق این 
جشنواره ها برای جذب توریست، فروش محصوالت در 
سطوح گسترده و معرفی این محصول به همه دنیاست. 
این گونه جشنواره ها می توانند مولفه های منحصر به فرد 
یک محصول را به دنیا معرفی کنند کمااینکه با حضور 
حداکثری گردش��گران، از ظرفیت محصوالت می توان 
در توسعه ش��هری و اجرای طرح های عمرانی با کمک 

سرمایه گذاران نیز بهره جست. 
همچنین س��رمایه گذاری در صنای��ع تبدیلی برای این 
محص��ول یا تهیه و تدارک س��ردخانه های مجهز برای 
نگهداری محصوالت می توان��د یکی دیگر از روش های 
سرمایه گذاری برای این محصول منحصربه فرد در شهر 
ساوه باشد. در واقع به جای اینکه صنایع تبدیلی انار را 
از واس��طه گران با دوبرابر قیمت بخرند و فرآوری کنند 
ب��ه راحتی می توانند با احداث کارخانه خود، در س��اوه 
به این محصول دسترس��ی ارزان تر و راحت تری داشته 
باشند یا دست کم با حضور در این جشنواره ها محصول 
مورد نیاز یک س��اله خود را تهیه و در س��ردخانه های 

خود نگهداری کنند. 

کالف دوم:
دنی��ای  ام��روز  دنی��ای 
اس��ت  فناوری  و  ارتباطات 
و این ارتباط��ات و فناوری 
نق��ش بس��یار مهم��ی در 
توس��عه زیرساخت کشورها 
و توس��عه اقتص��ادی دارد، 
همچنین فرصت های بس��یاری را برای سرمایه گذاران 
و فعاالن این حوزه فراهم می کند، از طرفی نوزدهمین 
کنفرانس س��ران مختار 2014 در بوس��ان کره جنوبی 
ب��ا حضور 104 وزی��ر، 35 معاون وزی��ر و بیش از 50 
نماین��ده ویژه کش��ورها برگزار ش��د البت��ه محور این 
کنفران��س بیش��تر متوجه دولت ها و در س��طح وزرای 
ارتباطات کشورهای دنیاست اما بهانه ای شده تا فعاالن 
این حوزه را برای تالش های بیشتر در راستای افزایش 
پهنای باند، سرعت ارتباطات و اطالعات و ورود هرچه 
بهت��ر به حوزه ه��ای بین المللی دعوت کن��د، از این رو 
پیش��نهاد »فرص��ت امروز« ب��رای ش��رکت های فعال 
در ح��وزه ارتباطات و اطالعات این اس��ت که با توجه 
هرچه بیش��تر به ای��ن بخش و افزای��ش آمادگی خود 
برای همکاری مش��ترک و سرمایه گذاری در پروژه های 
ارتباطات و فناوری اطالعات در دنیای ICT برای خود 
جای��ی باز کنند و با افزایش آمادگی به توس��عه روابط 

فنی خود توجه ویژه داشته باشند. 

سرنخ

خبر خبر

نقطه شروع
مونا فرجی

ویژه

تمام  انرژی مورد نیاز بزرگ ترین کارخانه باتری س�ازی جهان به طور کامل از 
انرژی های تجدیدپذیر خورشید و باد تامین می شود.  به گزارش ایسنا، سقف 
این کارخانه عظیم به طور کامل با پنل های خورشیدی پوشش داده شده و در 
سمت دیگری از این سازه عظیم، یک مزرعه بادی مجهز به توربین های بادی 
احداث می شود. در طرح قبلی، یک مزرعه خورشیدی عظیم در کنار کارخانه 
در نظر گرفته شده بود، اما در طرح جدید از فضای موجود به نحو کارآمدتری 

اس�تفاده خواهد شد؛ ش�کل الماس  مانند س�ازه نیز به افزایش بهره وری در 
فرآیند س�اخت کمک می کند. با استفاده از دو منبع انرژی تجدیدپذیر باد و 
خورش�ید، نیاز به استفاده از برق به طور کامل برطرف می شود.  برای ساخت 
ابرکارخانه ش�رکت تس�ال موتورز در نوادا، بودجه 5 میلی�ارد دالری در نظر 
گرفته شده است. به گفته محققان، برای برقی کردن تمام  خودروهای جهان 

به 200 ابرکارخانه مشابه این کارخانه جدید باتری سازی نیاز است. 

پیشرفته ترین کارخانه باتری سازی جهان با انرژی باد و خورشید

سرمایه گذاری در صنعت قالی 
سبب ایجاد اشتغال می شود

نماینده مردم سیس��تان در مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت: با توجه به پیش��ینه تاریخی سیس��تان در زمینه 
بافت فرش، سرمایه گذاری در این صنعت نه تنها جلوی 
مهاجرت بی روی��ه مردم به مناطق دیگ��ر را می گیرد، 

بلکه باعث ایجاد اشتغال نیز می شود. 
به گزارش ایسنا، سیدباقر حسینی، در جلسه بررسی 
مسائل و مشکالت مددجویان کمیته امداد زابل اظهار 
ک��رد: امروز  صنع��ت فرش دس��تباف پ��س از صنایع 
نفت نقش بس��یار مهمی در اش��تغالزایی و درآمدزایی 
ایف��ا می کند، از آنجا که این صنعت به س��رمایه گذاری 
س��نگین اولیه نیاز ندارد، بنابراین با توجه بیشتر به آن 

می توان چرخ اقتصاد را به خوبی به گردش در آورد. 
وی اف��زود: س��رمایه گذاری در بخش های قالیبافی و 
فرش به جای دامداری و کش��اورزی با توجه به کمبود 
آب و خشکس��الی های اخیر منطقه سیس��تان از لحاظ 
اقتصادی سبب ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و افزایش 

درآمد می شود. 
نماینده مردم سیس��تان در مجلس ش��ورای اسالمی 
گف��ت: با تخصیص اعتبارات در بخش ویژه موردی این 
نهاد امید اس��ت با توجه به وضعیت خشکس��الی طی 
چندین سال متوالی، مشکالت بس��یاری از کشاورزان، 
دامداران و نیز اقشار آسیب پذیر که نمی توانند از عهده 

تامین مخارج روز مره خود برآیند مرتفع شود. 
حس��ینی ضمن تقدیر و تش��کر از زحمات بی شائبه 
مسئوالن استانی به ویژه امدادگران کمیته امداد استان 
و مدی��ران آگاه مناط��ق سیس��تان ک��ه در زمینه رفع 
مس��ائل و گرفتاری های مراجع��ان و مددجویان مورد 
حمایت تمام سعی و تالش خود را انجام داده اند، اضافه 
کرد: به امید خداوند متع��ال از طریق معاون پارلمانی 
کمیته ام��داد که حقا و انصافا با ما همکاری تنگاتنگی 
تاکنون داشته اند پیگیر مسائل این استان خواهیم بود. 

شکوفه میرزایی

ماهی های پرورشی زنجان
 اصالح  نژاد می شوند

مدیر امور ش��یالت س��ازمان جهاد کش��اورزی استان 
زنجان گفت: در چند س��ال اخیر مش��کل حوزه پرورش 
ماهی، مشکل اصالح نژاد است، زیرا ماهیانی که پرورش 

داده می شوند اصالح  نژاد نشده بودند. 
محمود صیادبورانی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
ماهیانی که اصالح  نژاد می ش��وند رش��د بهتری نسبت 
ب��ه ماهیان معمولی دارن��د و از کم  خونی آنها جلوگیری 
می شود. همچنین نسبت به شرایط نامطلوب مقاوم  ترند 
و نیاز به فعالیت بیش��تر آبزی پ��روران را کمتر می کنند. 
هم اکنون از تخم های چشم زده اصالح  نژاد شده استفاده 
می شود که زنجان در این امر جزو استان ها پیشرو بوده 

است. 
وی با بیان اینکه عمده واردات این تخم های چشم زده 
از فرانسه صورت می گیرد، افزود: وزن این ماهی ها بعد از 
رش��د در طول شش ماه به 600 گرم می رسد ولی سایر 
آبزیان در حدود ش��ش ماه به حدود 50 گرم می رسند. 
همچنی��ن این ماهیان نس��بت به اکس��یژن کم  تحمل 
باالی��ی دارند، در صورتی که ماهی هایی که قبال پرورش 
داده می ش��دند، اکس��یژن پایین تر از 5 درصد را تحمل 
نمی  کردند.  وی تصریح کرد: یکی از عمده مشکالتی که 
در گذشته وجود داشت این بود که باید سه بار ماهی ها 
رقم بندی می شدند، ولی اکنون در طول دوره رشد دیگر 
نیازی به رقم بندی نیس��ت. مدیر امور ش��یالت سازمان 
جهادکش��اورزی اس��تان زنجان خاطرنش��ان کرد: برای 
اینکه کشور از لحاظ تخم ماهی به بیگانه وابسته نباشد، 
طرحی در حال اجراس��ت که طی آن از ماهی های آزاد 
دریای خزر، گونه ای که مقاوم و اصالح  نژاد ش��ده است، 
انتخاب شود. اجرای این طرح به تخم کشی از ماهی های 
نر و ماده منتج می ش��ود. حدود 250 هزار قطعه تخم از 
این ماهی ها، استخراج ش��ده و در حال پرورش است تا 

طرح های بعدی اجرا شود. 



ضرورت انجام تحقیقات مستمر بازار 
در چرخه مدیریت برند

چندی قبل مدیرعاملی عنوان می کرد تحقیقات برند 
صورت گرفته، برای سازمان او مشکالتی را ایجاد کرده 
اس��ت. می گفت هزینه زیادی را صرف تحقیقات برای 
ایجاد تغییر در سازمان خود کرده ولی نتیجه مورد نظر 
را نگرفته اس��ت. تحقیقاتی که به س��ازمان او اطالعات 
نادرستی را داده که با پیاده کردن آن به نتیجه مطلوب 

نرسیده است. 
این نش��ان از ای��ن دارد که اگر داده ه��ا و اطالعات 
تحقیقاتی درس��تی به س��ازمان داده نش��ود نه تنها به 
آن کمکی نمی کند بلکه باعث ایجاد انحراف از مس��یر 
قبلی نیز می ش��ود و این تحقیقات باید به سازمان های 
 تخصصی س��پرده ش��ود. س��ازمان هایی که به درستی 
عل��م این ح��وزه را درکش��ور بومی س��ازی کرده اند و 
درجه��ت ایجاد تغییرات هدفمند و ب��ا برنامه به دیگر 
س��ازمان ها کمک ارائه می کنند. حال شاید این سوال 
ب��رای هر مدیرعامل��ی پیش آید که ای��ن تحقیقات را 
به چه کس��انی باید س��پرد. آیا س��ازمان باید در درون 
 خ��ود ای��ن کار را انجام ده��د یا به بیرون از س��ازمان 

سپرده شود؟ 

برون سپاری تحقیقات بازار در حوزه ارزیابی برند
رض��ا مه��دوی، مدیر برن��د همراه اول و مش��اور در 
حوزه برند درباره لزوم برون س��پاری تحقیقات بازار به 
»فرصت ام��روز« می گوید: تحقیقات حرفه ای در حوزه 
برن��د، نیازمن��د نیروی انس��انی متخص��ص و باتجربه، 
تجهیزات و امکانات مرتبط است که ایجاد این امکانات 
در داخ��ل س��ازمان هزینه ه��ای زیادی را به ش��رکت 
تحمیل می کند ل��ذا بهترین روش برای انجام این گونه 
تحقیقات، برون سپاری به ش��رکت های تحقیقات بازار 
اس��ت. ش��رکت هایی که برای این کار شکل گرفته اند 
و از نیروه��ای متخص��ص اس��تفاده می کنن��د، در این 
زمین��ه دانش به روز دارند و آخرین متدهای تحقیقات 
بازار را درکش��ور پیاده و بومی سازی می کنند و تجربه 

خوبی در صنایع مختلف به دس��ت آورده اند و می توانند 
تجربیات خ��ود را به صنایع مش��ابه تعمیم دهند. اگر 
ش��رکتی تصمی��م بگیرد  خ��ود، واحد تحقیق��ات بازار 
را در داخ��ل س��ازمان ایج��اد کرده و راس��ا اق��دام به 
 انج��ام ام��ور تحقیقاتی کند، ب��ا چالش های��ی زیادی 

مواجه می شود. 
مهدوی اضافه می کند: اساسا برون سپاری تحقیقات، 
ع��الوه بر مزایایی که اش��اره کردم س��ازمان را چابک 
نگه می دارد. اگر س��ازمان هر خدمتی را که به آن نیاز 
دارد، بخواه��د در داخل خود ایجاد کند، ش��رکت آن 
قدر بزرگ می ش��ود که مدیریت آن دشوار خواهد بود. 
اگر هم س��ازمان بخواهد ب��ا بضاعت اندک در خصوص 
برن��د خود تحقیقات کند، خروجی قابل قبولی دریافت 

نخواهد کرد. 
البت��ه بحث برون س��پاری به معنای ح��ذف نظارت 
ب��ر عملکرد آژانس نیس��ت. دپارتم��ان تحقیقات بازار 
یکی از واحدهای کلیدی و موثر در س��ازمان به ش��مار 
م��ی رود اما بیش��تر باید نقش مدیریت��ی و نظارتی در 
حوزه تحقیقات برند داش��ته باشد و آژانس را در مسیر 
 صحیح هدایت کند تا اینکه بخواهد تحقیقات را راس��ا 

انجام دهند. 
در ش��رکت های کوچک تر، مدی��ر بازاریابی یا حتی 
ش��اید خ��ود مدیر عام��ل، نقط��ه تماس ب��ا تحقیقات 
ب��ازار هس��تند، اما حس��ب نیاز و س��ایز ش��رکت، در 
ص��ورت امکان، ایج��اد دپارتمان تحقیق��ات یک اقدام 
ض��روری اس��ت و افرادی ب��ا تجربه مرتبط و آش��نا به 
 صنعت مورد نظر و ش��رکت بای��د در این بخش به کار 

گرفته شوند. 

ورودی های ارزشمند تحقیقات برند
 برای تعیین استراتژی

مه��دوی در ادام��ه می گوی��د: ه��ر ش��رکتی بای��د 
وضعی��ت برن��د خ��ود را در ب��ازار بداند. ش��اید برخی 
مدی��ران تص��ور کنند که ارائه محص��ول خوب و انجام 
تبلیغ��ات گس��ترده می تواند ب��ه ارتق��ای ارزش برند 
آنه��ا کمک کن��د اما تصویری که ش��رکت به واس��طه 
ارائ��ه محص��والت و تبلیغ��ات، از خ��ود ب��ه نمای��ش 
 می گذارد با آنچه که در ذهن بازار ش��کل گرفته لزوما 

یکسان نیست. 
تنه��ا راه برای فهمیدن این مطلب ارزیابی مس��تمر 
برند اس��ت. تبلیغات آن چیزی است ما درباره خودمان 
به بازار می گوییم و برند آن چیزی است که مردم راجع 
به ما می گویند. برای اینکه برند خود را بشناس��یم باید 
از ب��ازار پرس و جو کنیم و تحقیقات کمی و کیفی در 

خصوص برندمان انجام دهیم. 
به گفت��ه مه��دوی، س��ازمان هایی که قص��د دارند 
جایگاه خود را در بازار تغییر دهند و استراتژی ش��ان را 
بازنگری کنند، چاره ای جز تحقیقات جامع در خصوص 
برندش��ان ندارند. ورودی های ای��ن تحقیقات به همراه 
بررس��ی وضعیت بازار و رقبا به ش��رکت کمک می کند 
تا بتواند اس��تراتژی مناسبی را برای برند خود انتخاب 

کند. 
البته ارزیابی برند باید حس��ب نیاز برند و صنعت، در 
بازه های زمانی مش��خص انجام شود و نباید به مبحث 
تحقیق��ات برند به صورت م��وردی و مقطعی نگاه کرد. 
در ای��ن تحقیق��ات اطالعات ارزش��مندی در خصوص 
س��طح آگاهی از برند، میزان شناخت از عملکرد برند، 
محبوبی��ت، تصوی��ر و تداعیات برند، ش��خصیت برند، 
وفاداری و... به دس��ت می آید که ب��ا تحلیل این داده ها 
می توان نسبت به اخذ تصمیمات منطقی اقدام کرد در 
غیر این صورت مدیران کورکورانه قدم برخواهند داشت 
و صرف��ا به حس خ��ود از بازار تکی��ه خواهند کرد که 

ممکن است لزوما صحیح نباشد. 

مدیریت بازاریابی و فروش12

روز به روز تعداد فروش��گاه های 
تخفیفی در س��طح کشور بیشتر 
و بیشتر می ش��ود؛ فروشگاه هایی 
که با ارائ��ه تخفیف های مختلف، 
در دوی ماراتن جذب مشتری با 
یکدیگر مس��ابقه می دهند. البته 
هزینه ای��ن تخفیف ه��ا از جیب 
تولیدکنندگان پرداخت می شود 
و این فروش��گاه ها با لذت هرچه 
تمام تر از آن اس��تفاده می کنند. 
ب��ا این حال، تولیدکنن��دگان نیز 
در ای��ن میان اس��تفاده خ��ود را 
می برن��د، ولی به قیم��ت آنکه از 
خیر س��ودی که قبال به دس��ت 
می آوردند، بگذرن��د. یکی از این 
فروش��گاه هایی ک��ه ای��ن روزها 
تعدادش مانند برخی از واحدهای 
دانش��گاهی، قارچ گون��ه در حال 
افزایش اس��ت، فروش��گاه هفت 
اس��ت؛ فروش��گاهی که در کنار 
نامش همیش��ه عنوان فروشگاه 
تخفیفی را نی��ز مورد اس��تفاده 
قرار می دهد. اکثر فروشگاه هایی 
که تخفیف درصدی به مش��تری 
می دهند، نامی از تخفیف را کنار 
لوگو و نام فروشگاه نمی آورند ولی 
هفت به راحتی این کار را کرده و 
از این طریق نیز مشتریانی که به 
دنبال تخفیف هستند را به سمت 
خود جذب می کند. فروشگاه های 
تخفیفی موجود در بازار بین پنج 
تا هشت  درصد تخفیف می دهند 
و در حال حاضر رقابت اصلی میان 
دادن تخفیفات با درصد باالست. 
البته زمانی هایی از سال نیز هست 
که ای��ن تخفیفات ب��ه 25 یا 30 
درصد می رس��د ک��ه از آن با نام 

تخفیفات ویژه یاد می کنند. 

فروشگاه هایی با فضای 
داخلی کوچک ولی پر از 

مشتری
در یک��ی از محله ه��ای تهران 
مش��تریان می گوین��د ه��ر روز 
ک��ه از خ��واب بیدار می ش��وند، 
ش��اهد تاس��یس یکی دیگ��ر از 
ش��عب فروش��گاه هفت هستند. 
فروش��گاهی که فض��ای بزرگی 
ندارد و ب��رای آن رن��گ نارنجی 
به عنوان رنگ س��ازمانی انتخاب 
شده اس��ت. هر ش��عبه ای از این 
فروشگاه نیز با سروصدای زیادی 
افتتاح می ش��ود. در زمان افتتاح، 
فروش��ندگان تم��ام خیاب��ان را 
احاطه می کنند و ب��ا تراکت های 
که درصد تخفیف��ات محصوالت 
فروش��گاه در آن درج ش��ده ب��ه 
اس��تقبال عابران س��واره و پیاده 
لباس��ی  فروش��ندگان  می روند. 
آبی رنگ به تن دارن��د و با لبخند 
و اصرار عابران را ب��رای بازدید از 
فروش��گاه دعوت می کنند. رنگ 
لباس این فروش��ندگان آنقدر با 
رن��گ فروش��گاه متفاوت اس��ت 

که وقتی کناره��م قرار می گیرند 
کامال به چش��م می آیند. این در 
حالی اس��ت که طراح��ی لباس 
فروش��ندگان ی��ک فروش��گاه از 
نکاتی اس��ت که باید در طراحی 
هویت برن��د به آن دق��ت زیادی 
کرد. طراحی لب��اس و رنگ باید 
با هویت بصری برن��د همخوانی 
داش��ته باش��د یعنی باید بش��ود 
از روی لب��اس بدون ط��رح لوگو 
حدس زد ک��ه این فروش��نده یا 
کارمن��د متعل��ق به ک��دام برند 
اس��ت. نکته ای ک��ه نه تنه��ا در 
ای��ن فروش��گاه بلک��ه در کمتر 
فروشگاهی در کش��ورمان به آن 
دقت می شود. به هرحال با اصرار 
یک��ی از فروش��ندگان س��ری به 
داخل فروشگاه می زنیم. فروشگاه 
شاید کمی از بقالی محل بزرگ تر 
باشد ولی مملو از جمعیت است، 
جمعیتی که ع��ده ای از آنها فقط 
از سر کنجکاوی به داخل آمده اند 
و ع��ده ای دیگر به نظر می رس��د 
علت حضورشان تخفیفات باالی 

درج شده روی محصوالت باشد. 

طراحی قفسه های بی نظم 
کامال معلوم است که صاحبان 
فروش��گاه برای طراح��ی داخلی 
آن زمانی را صرف نکرده اند چون 
در قفس��ه بندی داخل��ی نظمی 
به چش��م نمی آید، به صورتی که 
دیواره میانی قفسه ها کوتاه است 
و محص��والت روی ه��م تلنب��ار 
ش��ده اند. در برخ��ی از قفس��ه ها 
ه��م ک��ه محص��والت ب��ا همان 
کارتن های بسته بندی کارخانه ها 
قرار گرفته اند و فروشندگان برای 

دسترس����ی راح�����ت 
مش��تریان به محصوالت 
قس��مت باالیی کارتن ها 
را با کات��ر بریده اند، البته 
یکی از مشتریان می گوید 
که می ت��وان محصوالت 
را کارتنی نی��ز خرید و به 
این خاطر فروشندگان به 
این ش��کل محصوالت را 

در قفسه ها گذاشته اند. حتی اگر 
دلیل چیدمان قفس��ه ها هم این 
باشد، باز هم فروشگاه می توانست 
برای مش��تریانی که محصوالت 
را کارتن��ی می خواهن��د، از انبار 
جن��س بی��اورد و به این ش��کل 
فضای داخلی را ش��لوغ و بی نظم 
نکند. در این فضای کوچک داخل 
فروشگاه عالوه بر این قفسه های 
بی نظم، قس��متی نیز به میوه ها و 
س��بزیجات اختصاص پیدا کرده 
است. قسمتی که مشتریان کمتر 
به س��راغ آن می رون��د و فقط با 
نگاهی از کن��ار آن به آرامی عبور 
می کنن��د. فروش��ندگان دائم در 
فروش��گاه چرخ می زنند و وقتی 
عده ای از مشتریان به یک قفسه 
نزدی��ک می ش��وند ف��ورا درباره 
تخفیفات محصوالت آن قفس��ه 

اطالعات��ی را به آنه��ا می دهند. 
در ای��ن میان به یکب��اره صدایی 
بلند توج��ه اکثر مش��تریان را به 
خود جلب می کن��د، صدایی که 
می گوید: به این س��مت فروشگاه 
س��ری بزنید برای شما تخفیفات 
خارق العاده ای داریم. با این حرف 
ناخودآگاه عده زیادی از مشتریان 
به س��مت مردی ک��ه داد می زند 
می روند. فروش��نده در قس��مت 
ش��وینده ها قرار گرفته است و از 
تخفیف��ات 25 درص��دی برخی 
محصوالت می گوید، محصوالتی 
که اکثرا از نام های آش��نای بازار 
هس��تند. این درحالی اس��ت که 
رقبای این فروش��گاه معموال این 
تخفیف��ات را روی محصوالت��ی 
می دهند که نامی آش��نا در بازار 

ندارند. 
حال چ��را این غول ه��ای بازار 
راضی ب��ه دادن چنین تخفیفاتی 
ش��ده اند جای بررس��ی بیشتری  

دارد. 

تخفیفات باالی نام های 
آشنای بازار 

مهم ترین س��والی ک��ه درباره 
این فروشگاه مطرح می شود این 
است: این فروشگاه ها تخفیفات را 
از جیب چه کس��انی به مشتریان 
می دهن��د؟ با توجه ب��ه وضعیت 
اقتصادی چند سال اخیر گرایش 
مشتریان به س��مت محصوالت 
با قیمت پایین تر بیش��تر ش��ده 
اس��ت. محصوالتی که ش��اید از 
حجم و کیفیت شان کاسته شده 
باشد، ولی به دلیل پایین تر بودن 
قیمت شان مورد توجه مشتریان 
قرار گرفته ان��د. در نتیجه با توجه 
به شرایط حاضر ش��رکت ها باید 
راهی به منظور عرضه محصوالت 
خود در حجم باال بیابند، راهی که 
سریع تر به سوددهی برسد. براین 

اساس یکی از راه های خالصی از 
محصوالت انبار ش��ده شرکت ها، 
همی��ن فروش��گاه های تخفیفی 
اس��ت. فروش��گاه هایی که رشد 
چشمگیری داشته اند و در حجم 
باالیی محصوالت این ش��رکت ها 
را می خرند و به مش��تریان همان 
ش��رکت ها عرضه می کنند. اکثر 
ش��رکت ها وقت��ی می خواهن��د 
محصوالت خود را به فروشگاه ها 
یا مغازه ها عرض��ه کنند درصدی 
را به عن��وان جایزه تش��ویقی در 
نظر می گیرند و این فروش��گاه ها 
و مغازه ها به دلیل تصاحب س��ود 
بیشتر برای خود این تخفیفات را 
در محصوالت در نظر نمی گیرند 
و با همان قیمت روی بسته بندی 
مش��تریان  ب��ه  را  محص��والت 
عرض��ه می کنند، مش��تریان نیز 
خوشحالند که حداقل مغازه دار با 
قیمت روی بسته بندی محصولی 
را ب��ه آنها عرضه ک��رده و قیمتی 
باالت��ر را از آنها دریاف��ت نکرده 
اس��ت. البته ش��رکت ها نیز این 
کار را برای به دس��ت آوردن دل 
مغازه دارها می کنند نه مشتریان 
نهایی. هرچند مغازه دارهایی نیز 
هس��تند که این انصاف را ندارند 
و قیمتی باالتر از بس��ته بندی نیز 
از مش��تریان دریاف��ت می کنند. 
عالوه براین شرکت ها برای راضی 
نگه داش��تن توزیع کنندگان خود 
در بازار چند محصول را نیز در هر 
کارتن به رای��گان قرار می دهند و 
این نیز روشی برای دریافت سود 

بیشتر برای این مغازه دارهاست. 

شیوه عملکرد 
شرکت های تخفیفی

فروش��گاه های تخفیف��ی 
به ش��رکت های تولیدکننده 
می گویند که محصوالت را با 
درصد تخفیف  باالتری به آنها 
عرضه کنند تا هم آنها درصد 
کمی از ای��ن تخفیف  را برای 
خود بردارند و هم مشتریان 
در ای��ن می��ان س��ودی را 
به دس��ت بیاورند. همی��ن دادن 
سود کم به مشتریان باعث جذب 
آنها به سمت خرید می شود. برای 
مثال فروش��گاه ها به ش��رکت ها 
می گویند اگر ب��رای محصوالت 
درنظ��ر  تخفی��ف  درص��د   20
گرفته اند ب��رای عرض��ه انبوه در 
این فروش��گاه ها آن را 30 درصد 
در نظر بگیرند ک��ه آنها 8درصد 
را به مشتری بدهند و 22 درصد 
باقیمانده را برای خود نگه دارند. 
در این صورت مشتریان نیز از این 
سود بی نصیب نمی مانند و همین 
درصد پایین آنها را خوشحال و به 
سمت فروشگاه ها سرازیر می کند. 
البته این ش��یوه ب��ه هیچ وجه به 
ض��رر ش��رکت ها نیس��ت، چون 
برای مثال محصولی که برای یک 
ش��رکت 1500 تومان تمام شده 

و او آن را ب��ه بازار 5 ه��زار تومان 
عرضه می کند ب��ا این تخفیفات، 
دریافتی او فقط درصدی از سود 

اصلی کمتر خواهد شد. 
فقط مش��تریان ده��ک پایین 
نیستند که از این شیوه خرسندند 
بلکه همه دهک ها از این ش��یوه 
استقبال می کنند. حال هر چقدر 
تعداد این فروشگاه ها بیشتر باشد، 
محصوالت عرضه شده نیز بیشتر 
خواهد ش��د. ش��اید در این میان 
نام ه��ای تج��اری که پ��ول برند 
خود را دوچن��دان از بازار دریافت 
می کنند، حاضر به این کار نباشند. 
مطمئنا این فروشگاه ها به راحتی 
قید آنه��ا را می زنند چون در بازار 
رقابتی حال حاضر این فروشگاه ها 
منتظر نام های آش��نا نمی شوند 
و با عرض��ه نام های غیرآش��نا در 
فاصله کمی آنها را تبدیل به نامی 
آش��نا در بازار می کنند. به همین 
دلیل این شرکت ها چه بخواهند 
چه نخواهند مجب��ور به پیروی از 
این ش��یوه بازار خواهند ش��د. به 
نظر می رس��د وضعیت اقتصادی 
حال حاضر و رقاب��ت موجود بازار 
میان برندهای مختلف تا حدودی 
به نفع مشتریان تمام شده است. 

مغازه دارها؛ دشمن سرسخت 
فروشگاه های تخفیفی

هر چ��ه مش��تری ها ب��ه ای��ن 
فروش��گاه های تخفیف��ی عالقه 
نش��ان می دهن��د، مغازه دارها و 
س��وپرمارکت ها از حض��ور آنه��ا 
دلخ��ور و ناراضی هس��تند. اکثر 
آنه��ا از این گل��ه دارند ک��ه این 
کسب و کارهایشان  فروش��گاه ها 
را از رون��ق انداخته  اند و باید برای 
آن چ��اره ای یاف��ت. مخصوص��ا 
مغازه هایی که به این فروشگاه ها 
نزدیک ترن��د بیش��تر نس��بت به 
ای��ن موض��وع حساس��ند. چون 
مشتریان اکثرا خریدهای خود را 
با تخفیفات باال از این فروشگاه ها 
انج��ام می دهن��د و معموال فقط 
برای خریدهای جزیی به س��راغ 
ای��ن دس��ت مغازه ه��ا می روند. 
در یک��ی از محل ها مغ��ازه داری 
می گوید: فروش��گاه ها به مغازه ها 
پیش��نهاد خری��د با قیم��ت باال 
را می دهن��د ت��ا با یک��ی کردن 
مغازه های کنار هم بتوانند شعبه 

جدیدی را افتتاح کنند. 
ب��ا وج��ود س��ادگی ج��ذب 
مش��تری، گرفتن مجوز برای این 
فروشگاه ها کار آسانی نیست. به 
هرح��ال این فروش��گاه ها با تمام 
داخلی  درب��ازار  کم وکاس��تی ها 
روبه رش��د هس��تند و اگ��ر این 
مغازه دارها بخواهند با آنها رقابت 
کنند یا اینکه مشتریان از دست 
رفته خود را به دست بیاورند باید 
به فکر چاره ای اساس��ی باش��ند؛ 
 اگرن��ه ب��ه م��رور از ب��ازار حذف 

خواهند شد. 

رفع همزمان مشکالت 
یک نوع بازاریابی است

 کس��ب و کار ش��ما باید همواره راه حل های س��ریع و 
برتری را برای مسائل و دغدغه های مطرح شده توسط 

مشتریان ارائه دهد. 
 به محض اینکه یک مشتری با خدمات یا کسب و کار 
ش��ما مش��کل پیدا می کند، یک کرونومتر ش��روع به 
حرکت می کند. اگر در ارائه راه حل مناس��ب برای حل 
مش��کالت مطرح ش��ده تعلل کنید، فرصت را از دست 
خواهید داد و عواقب آن برای شما بسیار سخت خواهد 
بود. اگر یک مشتری با کم توجهی از سوی شما مواجه 
شود، به احتمال فراوان شکایت خود را در جای دیگری 
از فضای مجازی که س��ایر اف��راد آن را می بینند، قرار 

می دهد. 
اما اگر به طور مداوم از مش��تریان در مورد چگونگی 
عملک��رد خود بپرس��ید، آن��گاه در زمان بروز مش��کل 
نخستین نفری خواهید بود که متوجه آن خواهید شد 
و این موضوع موجب می ش��ود پیش از آنکه نارضایتی 
یا شکایتی علنی شود، بهترین راه حل های ممکن را به 

موقع ارائه دهید. 
 می توان با عملکرد مناس��ب در این ش��رایط بغرنج 
و نزدی��ک به فاجعه، مش��تریان را فوق الع��اده راضی و 
خرس��ند نگه داشت. این مش��تریان همچنین به عنوان 
منبع انتش��ار رضایت نامه نیز محسوب می شوند. هرگاه 
که یک مش��تری از خدمات ش��ما ناراضی بود و شما با 
ت��الش خود به حل مش��کل اقدام کردی��د، باید از آن 
مش��تری تقاضا کنید نظر خود را راجع به حل مشکل 
خود بنویسد. در این صورت اگر نظر ارائه شده، مطلب 
قابل توجهی باش��د، آن��گاه یک ابزار تبلیغاتی بس��یار 

ارزشمند به دست می آورید. 
 یک مش��تری ناراضی برای تمام کس��ب و کارها یک 
فرصت است نه تهدید! ش��ما می توانید در هنگام بروز 

این نوع مسائل، میزان توجه خود را نسبت به خدمات 
مشتریان بیش از پیش نش��ان دهید. برخی از برترین 
انواع خدمات مشتریان از یک بحران شروع شده است، 
ام��ا در نهایت به نمایش و ظهور خدمات فوق العاده ای 

ختم شده است. 
حتی اگر این کار برای ش��ما زحمت و هزینه داشته 
باشد، ارزش��ش را دارد که از این طریق مطمئن شوید 
که مسائل و دغدغه های مش��تریان تان به سرعت حل 
شده است. حتی در ش��رایط بهتر، فرصتی می یابید تا 

ماهیت کسب و کار خود را نشان دهید. 
 به خاطر داشته باشید که اکنون تمام مشتریان شما 
یک بلندگو در اختیار دارند و در مورد هر آنچه صحبت 
کنن��د، ده ها، صدها یا حتی ه��زاران نفر به آنها گوش 

می دهند. 
در شماره بعدی بخوانید: 
ارسال کارت های تبریک را اتوماتیک کنید

آب میوه هایی با طعم و رنگ عشق

»My Love« نام��ی رمانتی��ک اس��ت، به خصوص 
وقت��ی ک��ه ش��ما درباره ی��ک ن��وع آبمی��وه صحبت 
می کنید. ش��رکت روس��ی تولیدکننده آبمیوه و نکتار 
طراح��ی  ی��ک  ت��ا  داده  س��فارش   »Senhorita«
آن   »My Love« نوش��یدنی  برن��د  ب��رای   جدی��د 

به وجود آید. 
ای��ده ای��ن طراحی ب��ار دیگر در اس��م خ��ود برند 
یاف��ت ش��د: رواب��ط رماتی��ک، توج��ه، عش��ق. ای��ن 
 ارزش ه��ای اصلی پای��ه رواب��ط آتی برند را تش��کیل 

می دهند. 
ش��رکت »Senhorita« ب��ا ش��رکت های ب��زرگ 
»Dobry« نام ه��ای  ب��ه  آبمی��وه   تولیدکنن��ده 
، »Moya Semya« و »Lyubimy Sad« رقاب��ت 
می کند و اینه��ا بازیگران بزرگ ف��درال با بودجه های 
تبلیغاتی چند میلیون دالری و ش��ناخته ش��ده در بازار 
روسیه هستند. یک تولیدکننده منطقه ای نمی تواند با 
شرکت های چند ملیتی، نه در زمینه پول و نه در زمینه 

توانایی رقابت کند. 
تنها ابزار پیش��رفت برای بیشتر برند های محلی فقط 
قفسه فروشگاه است. بنابراین، طراحی جدید برای برند 
» Senhorita« با هدف ایجاد یک بسته دیگر آبمیوه 
ب��ا تصاویر می��وه روی یک طرف آن ص��ورت نگرفته و 
طرح جدید قطعا باید از سایر طرح های موجود در بازار 

بهتر، جذاب تر و شگفت انگیزتر باشد. 
ترکی��ب گل با می��وه طرح جدید ای��ن برند به ظاهر 
راه حل��ی عال��ی، رمانتی��ک، باط��راوت و زیب��ا به نظر 
می رس��د. در این طرح هشت طعم مختلف میوه هشت 
ترکی��ب گل اوریجینال را به وجود آورده که تناس��ب 

کامل با عنوان »My Love«  دارد. 

هر چه مشتری ها 
به فروشگاه های 

تخفیفی عالقه نشان 
می دهند، مغازه دارها 
و سوپرمارکت ها از 
حضور آنها دلخور و 
ناراضی هستند. اکثر 
آنها از این گله دارند 
که این فروشگاه ها 

کسب و کارهایشان را 
از رونق انداخته  اند و 
باید برای آن چاره ای 

یافت

بازاریابی به سبک ایرانی بازاریابی مجانی

ایستگاه بازاریابی

کافه بازاریابی
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بررسی نحوه عملکرد فروشگاه های تخفیفی برای جذب مشتری

جدال سوپرمارکت ها با سالح تخفیف 

مک دونال��د با آزمای��ش فناوری 
»برگر خود را بسازید«، قصد عرضه 
تکنولوژی خود در سرتاسر استرالیا 
در 12 ماه آینده را دارد. مک دونالد 
این چالش را مط��رح کرده که آیا 
خ��ود اف��راد می توانن��د برگرهای 
مک دونالد را به همان ش��یوه تهیه 

در ایاالت متحده امریکا بسازند؟ 
رستوران های زنجیره ای مک دونالد 
برای آزمایش این تکنولوژی جدید 
خ��ود )BYO(  در کالیفرنی��ای 
جنوبی، از یک نمایش��گر به ابعاد 
آی پد نص��ب ش��ده روی دیوار یا 
میز س��فارش استفاده می کنند اما 
در یک رستوران در غرب سیدنی، 
مک دونالد یک کیوس��ک لمس��ی 

بلند و جداگانه را کار گذاش��ته که 
در آن مش��تریان می توانن��د همه 
محتویات برگرهای خود را انتخاب 
و با ی��ک کارت اعتب��اری در آنجا 
یا پول نقد در پیش��خوان هزینه را 
پرداخت کنن��د.  امکان تهیه برگر 
 Create Your Taste سفارشی
ب��ا قیمت اولی��ه 7/80 دالر امریکا 
همراه ب��ا برخی هزینه های اضافی 
وج��ود دارد. کارب��ران همچنی��ن 
می توانن��د ی��ک برگ��ر کوچک یا 
متوس��ط را انتخاب ک��رده و یک 
وعده سیب زمینی س��رخ کرده به 
مبل��غ 9/98 دالر امری��کا ی��ا یک 
نوش��یدنی به مبل��غ 10/42 دالر 

امریکا را بخرند. مش��تریان فرصت 
انتخاب نان های مختل��ف را دارند 
و می توانند تع��داد الیه های 110 
گرمی گوش��ت را با هر الیه اضافی 
به مبلغ 90 س��نت افزایش دهند. 
گزینه بعدی انتخاب پنیر و تعداد 
ورقه ه��ای آن و تخم مرغ هر یک 
به مبلغ 90 سنت است. سس هایی 
نظی��ر س��س باربکی��و ی��ا مایونز 
chipotle را نیز می توان انتخاب 
کرد. مواد غذایی ت��ازه مثل گوجه 
فرنگ��ی، کاهو و یک ن��وع چغندر 
محبوب اس��ترالیایی ها هیچ گونه 
هزینه اضافی را در پی نداش��ته اما 
برای انتخاب ه��ر کدام از یک نوع 

مخلوط پیاز، گوجه فرنگی، آووکادو 
و فلفل با س��س مخصوص موسوم 
به guacamole، قارچ ها، آناناس 
کبابی ی��ا نوار های ن��ان مکزیکی 
تورتی��ال بای��د مبلغ��ی اضافی را 
پرداخت کرد. پس از طراحی غذای 
خود، مش��تریان با توج��ه به زمان 
ورود به رستوران طبقه بندی شده 
و غذا روی بشقاب های چوبی سرو 
می ش��ود. س��یب زمینی های سرخ 
کرده در یک س��بد فل��زی آورده 
ش��ده و غذا های بیرون روی کانتر 
چیده می شوند. به گفته مدیرعامل 
مک دونالد استرالیا، اندرو گرگوری، 
مک دونال��د بار دیگر برای پاس��خ 

دادن ب��ه نیاز های مش��تریان خود 
به ارائه ن��وآوری پرداخته و تغییر 
می کن��د. آنچه مک دونال��د انجام 
می ده��د همان چیزی اس��ت که 

مشتریانش از آن خواسته اند. 
به گفت��ه گرگوری واکنش اولیه 
به تکنولوژی فوق العاده بوده است. 
مک دونال��د در پی اجرای این ایده 
در سرتاس��ر کشور در ماه های آتی 
است. مک دونالد قصد اضافه کردن 
سیستم ثبت س��فارش BYO در 
12 ماه آینده در همه رستوران های 
استرالیا را دارد. مک دونالد در حال 
حاضر 10 رس��توران در سراس��ر 
اس��ترالیا دارد که غ��ذا را در خانه 
تحوی��ل می دهند که در آینده نیز 

این تعداد افزایش خواهند یافت. 
www.csmonitor.com

استرالیایی ها برگر های مک دونالد را خود می سازند
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ب��ا سردش��دن ه��وا مردم 
کم کم به فکر خرید وس��ایل 
گرمایش��ی می افتن��د و البته 
ب��ا ورود ب��ه مراک��ز خرید با 
تن��وع برند و تف��اوت فناوری 
محصوالت روبه رو می ش��وند. 
کار  ش��رایطی  چنی��ن  در 
ش��رک��ت های تول��یدکننده 
بخاری برای فروش س��خت تر 
ب��ا  رقاب��ت  زی��را  می ش��ود، 
بدون  گرمایشی  سیستم های 
دود و... نیازمند ارائه تبلیغات 
کارشناس��ان  اس��ت.  ق��وی 
ش��رک��ت های  معت��قدن��د 
می توانند  بخاری  تولیدکننده 
با ش��ناخت الگوه��ای ذهنی 
تاکی��د  و  مصرف کنن��دگان 
ب��ر مص��رف بهینه بخ��اری و 
قیم��ت ارزان آن در تبلیغات 
ب��ا  آن،  کن��ار  در  و  خ��ود 
برگزاری جشنواره های پاییزی، 
پیوندهای عاطفی مشتریان را 
تقویت و از این راه مش��تریان 
زیادی را جذب کنند هرچند 
برای حفظ مش��تری باید در 
تبلیغ��ات و تولی��دات خ��ود 
به روز  و  تغیی��رات محص��ول 
ش��دن آن را موردنظ��ر ق��رار 

دهند. 
ش��رکت های عرضه کنن��ده 
کارک��رد  از  خدم��ات  و  کاال 
یک س��ویه و دوسویه تبلیغات 
گوناگون��ی  اه��داف  ب��رای 
این  البته  اس��تفاده می کنند. 
مس��ئله در دنی��ا بیش��تر در 
جهت برندسازی به کار می رود 
ام��ا در ایران ه��دف تبلیغات 
بیش��تر ف��روش و بازاریاب��ی 
اس��ت، از این رو گام نخس��ت 
ایران  اثرگذاری تبلیغ��ات در 

شناخت جامعه هدف است. 

تبلیغ کاالی سنتی 
برمبنای تقسیم مشتریان

یکی از کارشناسان بازاریابی 
با اشاره به اینکه شناخت بازار 
و نیازه��ای آن می توان��د در 
موفق بودن ف��روش کاالهای 
باش��د،  تاثیرگ��ذار  س��نتی 
اقش��ار  می گوی��د: در جامعه 
مختلف��ی زندگ��ی می کنن��د 
که بر مبنای ق��درت خرید و 
س��لیقه افراد می شود بخشی 
از تقاض��ا را به س��وی خرید 
مانند  گرمایشی  سیستم های 
بخ��اری س��وق داد. از این رو 

ب��ا تقس��یم جغرافیایی،  باید 
ای��ن محص��ول را در مناطق 
محروم ت��ر تبلیغ و ب��ازار آن 
منطق��ه را تصاحب ک��رد، اما 
مسئله ای که باید به آن توجه 
کرد این است که همواره باید 
در تبلیغات بر ارزانی محصول 
تاکید کرد تا مصرف کننده آن 
را به محصوالت مشابه ترجیح 

دهد. 
معین کلوشانی با نگاهی به 
روش های اثرگذار بودن تبلیغ 
بخ��اری در جه��ان می افزاید: 
بزرگ  ش��رکت های  از  خیلی 
سیس��تم های  تولیدکنن��ده 
گرمایش��ی و بخاری با بهینه 
کردن مصرف سوخت بخاری 
برچس��ب های  ارائه  همچنین 
ف��روش  زم��ان  در  ان��رژی 
توانس��ته اند می��زان ف��روش 
محص��ول خود را ت��ا چندین 
ب��ه  افزای��ش دهن��د،  براب��ر 
همین دلی��ل پخش تبلیغات 
ب��ا محوری��ت مص��رف بهینه 
سوخت منجر به خرید بیشتر 
بخ��اری در مقاب��ل وس��ایل 
گرمایش��ی پیشرفته می شود، 
زیرا ب��ه صرفه ب��ودن خرید، 
معای��ب دودزا بودن بخاری را 

خنثی می کند. 

ارائه چشم انداز آینده 
بستر حفظ مشتریان

ای��ن ی��ک اصل اس��ت که 
شرکت ها نمی توانند پیشرفت 
فن��اوری را نادی��ده بگیرند و 
اگر فاصله آنه��ا با محصوالت 
مدرن زیاد ش��ود به طور قطع 
مش��تریان خود را از دس��ت 
در  کلوش��انی  داد.  خواهن��د 

ای��ن رابط��ه می گوی��د: اگ��ر 
مش��تریان  بخواهد  ش��رکتی 
وف��ادارش را همچن��ان حفظ 
کن��د ضمن آگاه��ی مخاطب 
در م��ورد کیفی��ت و کارایی 
کاال بای��د نیم نگاه��ی هم به 
برنامه ه��ای آین��ده ش��رکت 
داش��ته باشد و مش��تریان را 
در جری��ان تغیی��رات کاال و 
تولید سیس��تم های پیشرفته 
گرمایش��ی توسط همین برند 
غیر این ص��ورت  در  بگ��ذارد. 

توان شرکت زیرسوال می رود 
زیرا نخستین سوالی که ذهن 
مخاط��ب را درگی��ر می کند، 
این است که این شرکت چرا 
گرمایشی  سیس��تم  نتوانسته 
پیش��رفته ای ک��ه مطاب��ق با 
حف��ظ محیط زیس��ت اس��ت 
تولی��د کن��د؟ ح��ال نمایش 
برنامه های آینده ش��رکت در 
تبلیغ��ات نش��ان دهنده توجه 
ش��رکت به همه اقشار جامعه 

اس��ت یعنی تولید با قیمت ها 
و کیفیت های متفاوت. 

او با بی��ان اینکه برنامه های 
مرتبط ب��ا قیمت کاال، فروش 
بخ��اری را ب��اال خواه��د برد، 
می افزاید: از آنجایی که تبلیغ 
بخاری تنها ب��ا مطرح کردن 
صرفه اقتصادی داشتن کاالی 
اثرگذار  می توان��د  موردنظ��ر 
باش��د، برگزاری جش��نواره و 
ارائه  پایی��زه،  نمایش��گاه های 
تخفی��ف و قرعه کش��ی نی��ز 
می توان��د تمای��ل مش��تریان 
را در خری��د بخاری نس��بت 
گرمایش��ی  سیس��تم های  به 
پیش��رفته بیش��تر کند. روش 
دیگ��ری ک��ه می تواند کاالی 
ذه��ن  در  را  نظ��ر  م��ورد 
مخاطب ماندگار کند و باعث 
فروش باالی آن ش��ود، انجام 
اجتماعی  شرکت  فعالیت های 
تولیدکننده است؛ به طور مثال 
کمک به یک منطقه زلزله زده 
یا دادن تعدادی بخاری برای 
در  آوارگان.  س��رمای  رف��ع 
ای��ن روش می ت��وان ب��ا ارائه 
تبلیغ��ات و اقدام��ات اثرگذار 
ضعف فناوری را پوش��ش داد 
و همچن��ان با محصوالت روز 

رقابت کرد. 

نمایش استفاده از بخاری 
در تمام نقاط کشور

یک کارش��ناس تبلیغاتی با 
اش��اره به اینکه کیفیت تبلیغ 
رقابت پذیری  می تواند  بخاری 
را به این محصول هدیه کند، 
اظهار می کند: برای س��اخت 
تبلیغات بخاری باید فضایی را 
به نمایش بگذاریم که محیط 

بی��رون س��رد و داخ��ل گرم 
آپارتمان را نش��ان دهد. حال 
اگر دکوراس��یون خانه مدرن 
باش��د می تواند این تلقین را 
ب��ه مخاطب بدهد ک��ه هنوز 
افرادی که  هم بخاری توسط 
زندگ��ی مدرنی دارن��د به کار 
گرفته می ش��ود و ب��ا همین 
جهت دهی ه��ا می توان فروش 

این محصول را افزایش داد. 
حس��ین رض��ی ب��ا نگاهی 
کردن  اثرگ��ذار  روش های  به 
تبلی��غ بخ��اری می افزاید: در 
تبلی��غ این محص��ول باید به 
ش��کیل بودن آن تاکی��د کرد. 
این مس��ئله باعث شده خیلی 
برای  س��ازنده  از شرکت های 
هم��گام ش��دن با پیش��رفت 
یش��ی،  ما گر ی  سیس��تم ها
بخاری ها را به شکل شومینه 
بس��ازند که در تبلیغ نیز باید 
ب��ه همین نکت��ه تاکید کنیم 
دکوراس��یون  تغیی��ر  ب��ا  که 
می توان از رنگ ها و مدل های 
اس��تفاده  بخ��اری  مختل��ف 
کرد. این در حالی اس��ت که 
سایر سیس��تم های گرمایشی 
برخ��وردار  قابلی��ت  ای��ن  از 
نیس��تند و تنوع رنگ ندارند، 
بنابراین تبلیغ بخاری باید بر 
تمرک��ز کند که  ویژگی هایی 

کاالهای دیگر ندارند. 
او با تاکید بر اینکه تبلیغات 
بخاری بای��د حول مزیت های 
ای��ن محص��ول باش��د، ادامه 
ای��ن  تبلی��غ  در  می ده��د: 
محص��ول باید نش��ان داد که 
مناط��ق  در  محص��ول  ای��ن 
دورافتاده نیز استفاده می شود 
تا ساکنان مناطق روستایی به 
خری��د این محص��ول ترغیب 

شوند. 
از آنجای��ی که می ت��وان با 
را  آنچ��ه  تبلیغ��ات هم��واره 
مخاطب ب��ه آن توجه ندارد، 
نمای��ان و اهمیت آن را بازگو 
تولیدکننده  کرد، شرکت های 
بخ��اری می توانند با س��اخت 
ک��ه  تبلیغات��ی  کلیپ ه��ای 
قیم��ت پایین��ی ه��م دارن��د 
امکان اس��تفاده از بخاری در 
مناط��ق مختل��ف را با نگاهی 
به فناوری ه��ای روز و اعمال 
نی��از جامع��ه  ب��ا  تغیی��رات 
ب��ه نمای��ش درآورن��د و این 
محص��ول را به عن��وان رقیبی 
ب��رای سیس��تم های  ج��دی 
گرمایشی مدرن مطرح کنند. 

گزارش »فرصت امروز« از چگونگی تبلیغ موثر بخاری در مقابل سیستم های گرمایشی پیشرفته

 تاکید بر قیمت  و 
مصرف بهینه در تبلیغات

الگوی تبلیغات رسانه ای
 و بهترین کارکرد آن

الگوی تبلیغات رس��انه ای یک استراتژی درست برای 
بازاریابی کسب و کار ش��ما در میان شبکه های رسانه ای 
اس��ت تا بتوانید به اه��داف موردنظرتان در پیش��رفت 
کس��ب و کاری ک��ه داری��د، برس��ید؛ اهداف��ی همچون 
آگاهی رس��انی جمعی نس��بت به کس��ب و کاری که در 
آن فعالی��ت می کنید تا بتوانید از این طریق مش��تریان 
جدی��دی را به جمع مش��تریان گذش��ته خ��ود جذب 
کنید.  اینکه تا چه حد بتوانید در زمینه آگاهی رس��انی 
به موفقیت برس��ید به طور کامل به دو مس��ئله بستگی 
دارد. از یک س��و باید در مرحله تحقیق و اجرا دقت الزم 
را انجام دهید و از س��وی دیگر بای��د به آگاهی الزم در 
زمینه هایی همچون خریدوفروش در رس��انه و اطالعات 

پایه ای درباره استراتژی بازاریابی رسیده باشید. 
مهم ترین کارک��رد الگوی تبلیغات رس��انه ای در این 
اس��ت که یک کمپی��ن تبلیغات��ی می آفریند که کمک 
می کند تا ش��ما بتوانید به هدف استراتژیک خود دست 

یابید. 
باید گفت که به طور خاص، الگوی تبلیغات رسانه ای، 
از ه��دف اس��تراتژیک بازاریابی ش��ما دف��اع می کند و 
عالوه بر این شبکه های مفید و مناسب رسانه ای را برای 
ش��ما انتخ��اب می کند تا بتوانید به اهداف خود دس��ت 
یابید. همچنین به ش��ما کم��ک می کند تا تاکتیک های 
خاص تبلیغات را شناس��ایی کرده و در مس��یر رسیدن 
به اهداف خود، برای انتخاب شبکه های تبلیغاتی رسانه 

محدودیت قائل شوید. 
ب��دون اهداف روش��ن، ش��ما نمی توانید ی��ک الگوی 
بازاریابی را شکل دهید. هدف معمول برای امر بازاریابی 
و تبلیغات جذب مش��تریان تازه اس��ت، اما گاهی اوقات 
دیده می شود که کمپانی ها اهداف دیگری را برای رفتن 
به س��مت تبلیغات دنب��ال می کنن��د. اهدافی همچون 
زمانی که با از س��ر گذراندن یک رسوایی، تصمیم دارند 
دوباره حس��ن نیت خود را به مش��تریان نش��ان دهند و 
اعتماد آنان را به سوی خود جلب کنند یا اینکه کمپانی 
مورد نظ��ر می خواهد نام خ��ود را تغیی��ر داده و به این 
طریق به مش��تریان س��ابق خود این تغییر نام را اطالع 
دهد. بنابراین پیش از هر انتخابی بهتر اس��ت که اول به 

هدف اصلی خود برای تبلیغات فکر کنید. 
اگر مش��تریان هدف، برای ش��ما زنان جوان خانه دار 
هس��تند، در این ص��ورت مجالت قدیمی ک��ه خواننده 
آنان زنان س��الخورده هستند به درد شما نمی خورد. به 
جای آن شما می توانید با کمی تحقیق متوجه شوید که 
ای��ن زنان جوان خانه دار عالقه مند به چه برنامه هایی در 
تلویزیون یا رادیو هس��تند و ب��ه این صورت می توانید با 
خرید آن زمان مشخص برای تبلیغات خود به مشتریان 
مورد نظر اطالع رسانی کنید. عالوه بر شبکه های رسانه ای 
معمول��ی که می ت��وان از آنها نام برد مانن��د روزنامه ها، 
بیلبورده��ا، ایمیل ه��ای تبلیغات��ی، بروش��ورها و حتی 
ابزارهایی که می توان از آنها برای تبلیغات استفاده کرد، 
ابزاره��ای کوچک تر متفاوت  و موثرتری هم وجود دارند 
ک��ه می توانند در فرآیند تبلیغات به کار گرفته ش��وند؛ 
ابزارهای��ی چون مگنت های یخچال و فریزر که مزین به 

تبلیغات شما هستند. 
البته ش��ما در این مس��یر باید مس��ائل دیگری را هم 
درنظ��ر بگیری��د. به طور مث��ال اینکه ک��دام رنگ و چه 
کلماتی برای تبلیغات ش��ما مناس��ب اس��ت و می تواند 
پیام تبلیغاتی ش��ما را به درس��تی به مخاطب برس��اند. 
عالوه براین ش��ما باید به مکانی که تبلیغات شما در آن 
قرار می گیرد هم توجه کنید تا بتواند شما را به آنچه در 

ذهن دارید نزدیک کند. 
smallbusiness.com :منبع

شوخی ترسناک بیلبورد دیجیتال 
با مردم

قبال ش��اهد ش��وخی هوش��مندانه کانال تلویزیونی 
"AMC  بوده ای��م ک��ه ب��رای تبلی��غ س��ریال موفق 
از  از زامبی ه��ا  The Walking Dead  گروه��ی 
زیرزمین س��اکنان نیویورك را می ترساندند. حاال برای 
تبلیغ فصل پنجم این س��ریال، ش��بکه های تلویزیونی 
Sky اتریش و Fox، یک بیلبورد دیجیتال را س��اخته 
و در یک ایس��تگاه اتوبوس در وی��ن نصب کردند تا با 
احساس��ات مردم بی گن��اه منتظر در ایس��تگاه، بازی 
س��نگینی کنند. ب��ه گزارش  ام ب��ی ای نی��وز، در این 
آگهی تبلیغاتی، افراد مختلف با دیدن ناگهانی تصاویر 
زامبی ها شوکه شده، طبعا فریاد کشیده و فرار می کنند. 
حتی یک مرد برای دفاع از خود اسکیت بوردش را باال 
می برد. آنچه این آگهی تبلیغاتی را ترس��ناك می کرد، 
اضافه ش��دن چیزی به صحنه واقع��ی خیابان بود که 
ان��گار چند موجود بد و نفرت انگیز در زندگی واقعی به 

سوی مردم تلو تلو می خوردند. 

آگهی های تبلیغاتی بدون تاریخ مصرف
 مراقب فریاد زدن نام خود 

در آگهی های تلویزیونی باشید

 برخی از آگهی های داخلی به شیوه ای ساخته شده اند 
که تاریخ مصرف ندارند و س��ازندگان آنها به خیال خود 
با س��اخت چنین آگهی های هنرمندانه ای به اقتصاد آن 
موسس��ه و ش��رکت کمک کرده اند. برای صاحبان این 
آگهی ها مهم نیست که شاید سلیقه مخاطبان در طول 
سال ها تغییر کند یا شاید دیگر آن آگهی ها بازخوردهای 
پخش های بار اول را نداش��ته باشند. هیچ نکته ای برای 
این شرکت ها مهم نیست جز سلیقه خودشان یا بودجه 

تبلیغاتی که باید هزینه شود. 
در برخی م��وارد این ش��رکت ها هزینه های هنگفتی 
را ب��رای تولید آگهی ه��ای بدون تاری��خ مصرف صرف 
می کنند. این در حالی اس��ت که ش��اید با صرف همان 
هزینه، بتوانند آگهی های موثرت��ر و به روزتری را تولید 
کنن��د و دیگر نی��ازی به پخش آگهی هایی نباش��د که 
به گفته اکثر بینندگان به اصطالح روی اعصاب هستند. 
ای��ن آگهی ها آنقدر تکرار ش��ده اند که اثرگذاری خود را 
از دس��ت داده اند و دیگر نیازی به پخ��ش ندارند. فقط 
کافی اس��ت ثانیه ای در تلویزیون پخش شوند تا بیننده 
با دیدن آنها به یاد شعار و جمالت بازیگران بیفتد. البته 
برخی از ای��ن آگهی ها هم به حدی با زندگی مخاطبان 
عجین شده اند که آنها در زندگی روزمره خود به شوخی 
یا جدی از ش��عار و حرف های گفته ش��ده در آن آگهی 
اس��تفاده می کنند؛ به گونه ای که فقط ب��ا گفتن نام آن 
ش��رکت مش��تریان موس��یقی و ش��عار آگهی را زمزمه 
می کنند. اکثر آگهی هایی که برای موسسه های آموزشی 

ساخته می شوند در این گروه قرار می گیرند. 

باز هم مدرسان شریف 
نام مدرس��ان شریف این روزها به حدی در آگهی های 
تلویزیون��ی تک��رار ش��ده که ب��ه جمله معروف��ی میان 
بینندگان تبدیل ش��ده اس��ت. کافی اس��ت در اینترنت 
تبلیغ مدرسان شریف را جست وجو کنید، کاربران خالق 
ایران��ی در دنیای مجازی این نام را با س��اخت میم های 
مختلف به نامی ماندگار میان موسسات آموزشی تبدیل 
کرده اند. به نظر می رس��د این موسسه با جمع آوری آنها 
می تواند یک نمایشگاه خالق راه بیندازد. کاری خالقانه 
که مطمئنا بازخوردهای جالبی نیز دریافت خواهد کرد و 
همین کار می تواند باعث ارتباط بهتر این نام با مخاطبان 

شود. 
با وجود اینکه این آگهی به ماندگار ش��دن نام شرکت 
کمک کرده، اما برخی بینندگان را هم کالفه کرده است. 
یک��ی از بینندگان این آگهی در گفت وگویی با »فرصت 
امروز« می گف��ت: »من با این آگهی بزرگ ش��ده ام. در 
برخی مواقع حتی شاید مقابل تلویزیون نباشم ولی وقتی 
صدای آن را می ش��نوم فورا ب��ا حالتی عصبی می گویم: 
مدرس��ان ش��ریف.« این موضوع فقط خاص این آگهی 
نیس��ت. این روزها در اکثر آگهی های ایرانی تمام تالش 
سازندگان بر این است که نام شرکت یا محصول را آنقدر 
تکرار کنند که مخاطبان مقابل تلویزیون کالفه ش��وند 
و به طور کل��ی از خیر دیدن تمام آگهی ها بگذرند. این 
در حالی اس��ت که قرار نیست آگهی آزاردهنده ساخته 
ش��ود و مخاطبان با دیدن آن عذاب بکشند. به هرحال 
بد نیست سازندگان این آگهی برای یکبار هم که شده از 
بینندگان خود نظرسنجی کنند و براساس بازخوردهای 

دریافتی نسبت به تغییر ساختار آگهی اقدام کنند. 

کانون در شهر شماست 
یک��ی دیگر از آگهی ه��ای تک��راری تلویزیونی تبلیغ 
موسسه آموزشی قلم چی است. آگهی ای که سال هاست 
به بینن��دگان می گوی��د که کوش��ا ب��ا برنامه ریزی در 
درس هایش موفق شده اس��ت. برنامه ریزی درست تنها 
نکته تکرار ش��ده در تمام آگهی ها از تاریخ تاسیس این 
موسسه است. البته تصویری نیز در پس زمینه این آگهی 
استفاده می شود و نفرات اول کنکور را نشان می دهد که 
اگر کمی دقت ش��ود به نظر می رسد چهره برخی از آنها 
سال هاست تکرار شده است. در مورد اینکه این موسسه، 
کتب کمک آموزشی یا برنامه ریزی مناسب دارد یا خیر، 
به نظر کارشناس��ی نیاز اس��ت ولی داشتن برنامه ریزی 
برای موفق ش��دن در کنکور ایران حرف جدیدی نیست 
که این موسس��ه سال ها با بازیگر نقش کوشا و پدرومادر 
این کودك آن را به رخ بینندگان بکش��د. کوش��ا نامی 
فرضی هم که باشد باید باالخره بعد از این سال ها متوجه 
ش��ود که حتما باید برای درس هایش برنامه ریزی کند. 
اینکه چرا این موسسه با این همه دانش پژوهی که دارد 
شیوه خود را تغییر نمی دهد به سوالی الینحل در صنعت 

تبلیغات کشور تبدیل شده است. 

تکرار نام برند همیشه خوب نیست
امیر ابطحی، کارشناس تبلیغات درباره این آگهی های 
تکراری به »فرصت امروز« می گوید: همیش��ه تکرار نام 
یک موسس��ه و ش��رکت باعث ماندگاری آن در ذهن ها 
نمی ش��ود. این ش��یوه عملکرد تبلیغاتی موسسات هم 
می تواند مفید باش��د و ه��م مضر. در برخ��ی موارد نام 
موسس��ه با تکرار زیاد ملکه ذهن مخاطبان می ش��ود و 
این موسسات نیاز ندارند که تبلیغات جدیدی را بسازند 
چون همان تبلیغ اثر خود را گذاشته است ولی در برخی 
موارد نیز به این ش��کل نیس��ت و این شیوه باعث به هم 
ریختن اعصاب مخاطب و دلزدگی او می شود؛ به ویژه اگر 
این آگهی در میان برنامه مورد عالقه او پخش ش��ود. با 
این حال در کشور ما اکثر آگهی های تبلیغاتی آموزشی 
با اس��تفاده از شیوه تکرار نام موسسه ساخته می شود و 

باید در ساخت آنها تجدیدنظر کرد. 

رسانه کافه تبلیغات

ایستگاه تبلیغات

از آنجایی که تبلیغ 
بخاری تنها با مطرح 
کردن صرفه اقتصادی 

داشتن کاالی 
موردنظر می تواند 

اثرگذار باشد، 
برگزاری جشنواره 
و نمایشگاه های 

پاییزه، ارائه تخفیف 
و قرعه کشی نیز 
می تواند تمایل 
مشتریان را در 

خرید بخاری نسبت 
به سیستم های 

گرمایشی پیشرفته 
بیشتر کند

حامد شایگان

حسین محمدیان

تبلیغات خالق

آگهی: موسسه زبان Babel-  شعار: زبان دوم خود را تقویت کنید!
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صوت��ی  سیس��تم  عرض��ه 
اتومبیل ش��غلی است که سود 
بس��یار زیادی دارد اما کس��ب 
این س��ود چندان آسان نیست 
و کم��ی برنامه  ری��زی و دقت 
می خواه��د. مش��اغلی مانن��د 
فروشگاه عرضه سیستم صوتی 
اتومبیل جزو مشاغل خدماتی 
و واسطه ای به حساب می آیند 
و در نتیج��ه درآمد زیادی هم 
دارند. برای کس��ب درآمدهای 
بیش��تر از ای��ن ش��غل باید به 
چند نکته اساس��ی توجه ویژه 
داشته باشید. پس خواندن این 
گ��زارش خالی از لطف نخواهد 

بود. 

به خدمات مرسوم
 بسنده نکنید

سیس��تم  فروش��گاه  ی��ک 
معمول  به طور  اتومبیل  صوتی 
بای��د در کن��ار خیاب��ان اصلی 
بوده و از جای پارک مناس��بی 
برخوردار باش��د. فروشگاه هایی 
که در خیابان اصلی نباشند از 
برخوردارند،  کمتری  مشتریان 
به همی��ن دلیل س��ود زیادی 
عایدش��ان نخواهد ش��د. برای 
اینک��ه بتوانی��د نام��ی در این 
عرصه ب��ه هم بزنی��د به چند 
نف��ر متخصص در ای��ن زمینه 
نی��از دارید. لزوما نباید کس��ی 
که در این شغل به عنوان مدیر 
یک مجموع��ه فعالیت می کند 
به صورت تخصصی به سیستم 
صوتی خودرو آش��نا باش��د اما 
آگاهی از این مس��ائل می تواند 
وی را در روند کار موفق تر کرده 

و اعتماد مشتریان را جلب کند. 
حتما از یک باطری س��از ماهر 
که به برق همه خودروها تبحر 
دارد به��ره ببری��د همچنین از 
یک نصاب ضبط و باند آشنا با 
سیستم برق انواع خودروها نیز 
استفاده کنید. مجموعا می توان 
گفت برای پیشبرد کار به شش 
نفر نیاز دارید. دو نفر در بخش 
فروش، سه نفر در بخش نصب 
و یک نفر به عنوان باطری س��از 
که با برق خودرو آشنایی کامل 
داشته باش��د تا در صورت نیاز 
از وی برای استفاده هرچه بهتر 
از سیستم صوتی اتومبیل بهره 
بگیرید. برای گسترش فعالیت 
خود باید تبلیغات زیادی انجام 
دهید. اما اگر تنها خدمات نصب 
و فروش ضبط و باند خودرو را 
انج��ام دهید و با اتکا به همین 
موض��وع بخواهید تبلیغ کنید، 
باید بدانید ک��ه هزینه اضافی 
انج��ام داده اید و بیش��تر افراد 
ب��دون توجه از کن��ار تبلیغات 
ش��ما عبور خواهند کرد. شاید 
این س��وال پیش بیاید که چه 
کار باید انجام داد تا توجه مردم 
را جلب کند؟ سعی کنید ارائه 
خدمات متفاوتی نظیر نصب در 
محل یا مش��اوره قبل از خرید 
به صورت رایگان یا تلفنی را در 

تبلیغات ذکر کنید. 

راه اندازی فروشگاه های 
اینترنتی 

حتم��ا ی��ک س��ایت ب��رای 
فروش��گاه خود داشته باشید و 
محصوالت تان را در آن عرضه 
کنی��د. همچنی��ن می توانید با 
بیان کارایی هر مورد از کاالها 

ارائه  یک مش��اوره یک طرف��ه 
دهی��د و امکان��ات محصوالت 
گوناگون را به نمایش بگذارید. 
می توانی��د بخش��ی را به عنوان 
خرید اینترنتی در نظر بگیرید 
تا اف��رادی که زمان کافی برای 
خرید ندارن��د بتوانن��د از این 
بخش کاالیشان را تهیه کنند. 
همچنی��ن می توانی��د در این 
بخ��ش هزینه ارس��الی تعریف 
کنید و تنها در محدوده مغازه 

ارس��ال رایگان انج��ام دهید تا 
مشتریان محلی را جذب کنید. 
تعداد فروشگاه هایی که تاکنون 
ای��ن کار را انج��ام  داده اند در 
این حوزه انگشت ش��مار است 
اما همی��ن کار باعث ش��ده تا 
بتوانند در این کار بسیار موفق 
ش��وند و درآمد زی��ادی را در 
کوتاه م��دت به دس��ت بیاورند. 
مدیر یک فروشگاه نصب ضبط 
و باند در حوالی غرب تهران در 
گفت و گ��و با »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: ب��رای ورود به این 
شغل سه ماه به صورت فشرده 

در کالس ه��ای آموزش��ی برق 
اتومبی��ل و همچنین چگونگی 
نصب آن ش��رکت می کردم. او 
اضافه می کند: م��ن کارم را از 
ش��اگردی ش��روع کردم و بعد 
از چهار س��ال فعالیت توانستم 
به صورت کامال مستقل به کار 
خود ادامه ده��م. اکنون بیش 
از شش سال است که مستقل 
شده ام و 10 کارمند متخصص 
مش��غول  م��ن  فروش��گاه  در 
فعالیت هس��تند. خودم هم در 
مواقعی که سرشان بسیار شلوغ 
است دست به آچار می شوم تا 
ه��م کار مش��تری راه بیفتد و 
ه��م خودم را ب��ه روز نگه دارم. 
ای��ن مدیر در ادام��ه می گوید: 
اف��رادی که در مغازه مش��غول 
کار هس��تند هر دو سال یکبار 
به دوره های آموزش��ی می روند 
تا با سیس��تم برق خودروهای 
جدید آش��نایی پیدا کنند. بعد 
از چند سال به صورت مستقل 
کار ک��ردن تصمی��م گرفتم تا 
کس��ب و کار خود را گس��ترش 
دهم به همی��ن منظور به فکر 
افتادم. تالش  طراحی س��ایت 
زیادی در این زمینه انجام دادم 
و اکن��ون به ج��رأت می توانم 
بگویم که بی��ش از 40 درصد 
ف��روش محص��والت مغ��ازه از 

طریق سایت انجام می شود. 

ارائه خدمات در محل
 مورد نظر مشتری

ب��رای فعالیت در این ش��غل 
س��عی کنی��د از س��ایر رقبای 
خود متمایز باش��ید و خدماتی 
ارائه دهید که برای نخستین بار 
از س��وی ش��ما مطرح ش��ده 

باش��د. یکی از این کارها، ارائه 
خدم��ات در محل م��ورد نظر 
مشتری است که تاکنون هیچ 
فروش��گاهی ای��ن کار را انجام 
نداده اس��ت. زمانی که مشتری 
کاالی مورد نظر خود را انتخاب 
ک��رده و از خرید خود مطمئن 
می شود آن را سفارش می دهد 
و آن موق��ع اس��ت ک��ه ارائ��ه 
خدم��ات در محل م��ورد نظر 
مش��تری می تواند کس��ب و کار 
ش��ما را بسیار گس��ترش دهد. 
ثابتی  نمی توانید مشتری  شما 
در این ش��غل داش��ته باش��ید 
زیرا اگر کس��ی سیستم صوتی 
روی خ��ودروی خود نصب کرد 
دیگر ت��ا زمانی ک��ه خودروی 
جدی��دی تهیه نکند به س��راغ 
شما نخواهد آمد و این مراجعه 
بع��دی هم تنها من��وط به نوع 
خدمات و رفتاری اس��ت که در 
ارائه خدمات قبلی به مش��تری 
نش��ان داده ای��د. ب��رای اینکه 
بیشتری  رونق  کس��ب و کارتان 
پیدا کند با افرادی که در مغازه 
ش��ما کار می کنن��د به صورت 
درص��دی کار کنید ت��ا انگیزه 
فعالیت شان باال برود. همه نوع 
کاال از ارزان قیمت ترین ضبط و 
باند گرفته ت��ا گران ترین را که 
بای��د برای نص��ب و خرید این 
لوازم چند میلیون، حتی چند 
10 میلی��ون توم��ان پرداخت 
کرد در مغازه داش��ته باش��ید 
تا پاس��خگوی نیاز مش��تریان 
همیش��ه  باش��ید.  بیش��تری 
س��عی کنی��د جزو نخس��تین 
ک��ه  باش��ید  فروش��گاه هایی 
محص��والت جدید و ب��ه روز را 

عرضه می کند. 

شنل؛ برندی که با تمرکز بر سادگی 
انقالب کرد

»موفقیت اغلب نصیب کسانی می شود که نمی دانند 
شکست مسئله ای اجتناب ناپذیر است.« )کوکو شنل(

سالیان سال است که نام شنل به عنوان نامی شناخته 
شده در صنعت مد مطرح است؛ این برند در سال 1909 
توس��ط گابریل ش��نل که بعدها به کوکو شنل شهرت 
یافت، ش��کل گرفت. او در س��ال 1883 در شهر سومور 
در کشور فرانسه متولد شد. مشکالت و محدودیت هایی 
ک��ه در زمان کودکی با آنها مواجه بود، انگیزه ای برای او 
ش��د تا سبک زندگی کامال متفاوتی را در آینده انتخاب 
کند. فعالیت اصلی او از زمانی آغاز ش��د که توانس��ت با 
حمایت یکی از دوستانش نخستین فروشگاه خود را در 
س��ال 1913 در پاریس افتتاح کند؛ در آن زمان فعالیت 
این فروشگاه محدود به فروش کاله بود، اما در فاصله ای 
نه چندان دور توانست سایر پوشاک را هم پوشش دهد. 
در آن زمان پارچه ای که در اغلب پوش��اک شنل به کار 
گرفته می شد، پارچه کشباف بود که در آن زمان عجیب 
و متفاوت به نظر می رس��ید. در ابتدا انگیزه اصلی شنل 
در استفاده از این پارچه، قیمت ارزان آن بود، اما کیفیت 
آن بعدها باعث شد حتی زمانی که شرکت به سودآوری 
رس��یده و کار خود را گس��ترش داده بود نیز این جنس 

پارچه مورد توجه طراحان شنل قرار گیرد. 
طراحی های شنل توانست در صنعت مد زنان انقالبی 
ایج��اد کند؛ طرح هایی که برخالف طرح های پیش��ین، 
همگی بیشتر بر سادگی لباس های زنانه تمرکز داشت و 
این مسئله همزمان با جنگ جهانی اول در سال 1914 
می توانست پاس��خگوی نیازهای خاص فعالیت های آن 
دوران باش��د. در طی دهه 1920 فعالیت های حرفه ای 
ش��نل به اندازه ای افزایش یافت که توانس��ت ش��هرتی 
افسانه ای را به عنوان یک طراح مد موفق برای او به همراه 
داشته باشد. شاید بتوان تولید عطری به نام »شماره 5« 
را نقطه عطفی در فعالیت های برند شنل به حساب آورد. 
کوکو ش��نل خود در رابطه با این نحوه نام گذاری گفته 
است: »این نام را انتخاب کردم، چرا که در ابتدای تولید 
این عطر، نمونه 5 ام آن برای نخستین بار به دست من 
رس��ید.« عطری که در س��ال 1924 به عنوان نخستین 
عط��ری ک��ه نام یک طراح م��د را به همراه داش��ت، به 
بازار روانه ش��د و به س��رعت توانست محبوبیتی جهانی 
کس��ب کند. با وجود آنکه رایحه مطبوع و بس��ته بندی 
منحصر به فرد این عطر می تواند دلیل موفقیت و شهرت 
جهان��ی آن باش��د، اما به جرات می توان بخش��ی از این 
موفقیت را مرهون فلس��فه همیشگی شنل در استفاده 
از کاراکترهای مش��هور و محبوب در معرفی محصوالت 
جدید خود دانس��ت؛ چهره های��ی از قبیل مرلین مونرو، 
کاتری��ن دنوو، نیکول کیدمن و کایرا ناتلی نمونه هایی از 

این دست هستند. 
یکی دیگ��ر از نوآوری های کوکو ش��نل، برنزه کردن 
پوس��ت بود. در دوره ای که داش��تن پوست روشن برای 
همه یک امتیاز محس��وب می ش��د، او با حضور در یک 
مهمانی رس��می و مهم در پاریس با پوست کامال برنزه، 

انقالبی در ای��ن زمینه ایجاد کرد؛ مس��ئله ای که از آن 
زمان تاکنون مورد توجه بس��یار قرار گرفته است. کوکو 
ش��نل همواره بر این باور بود که به جای به کارگیری از 
تجمالت و زرق و برق های خیره کننده، باید ظرافت هایی 
را در طراحی مدنظر قرار داد که بتواند طرح را به طرحی 
ب��رای همه زمان ها تبدیل کند؛ طرحی که تنها مختص 
ی��ک زمان خاص نبوده و طی نس��ل های مختلف بتواند 
توجه افراد را به خود جلب کند. پس از مرگ ش��نل در 
سال 1971، کارل لگرفلد مسئولیت بخش طراحی شنل 
را بر عهده گرفت. ش��نل تا امروز توانس��ته تحت رهبری 
لگرفل��د نه تنها به عنوان یکی از قدیمی ترین نام ها، بلکه 
به عنوان یکی از فعال ترین و لوکس ترین برندها در عرصه 
مد باقی  بماند؛ این مس��ئله تاییدی است بر ادعای شنل 
در قرن بیس��تم که قول داده بود در قرن بیس��ت و یکم 

نیز بتواند شهرت خود را حفظ کند. 

حتما یک سایت 
برای فروشگاه 

خود داشته باشید و 
محصوالت خود را 
در آن عرضه کنید. 
همچنین می توانید 
با بیان کارایی هر 
مورد از کاالها یک 
مشاوره یک طرفه 

ارائه دهید و 
امکانات محصوالت 

گوناگون را به 
نمایش بگذارید

حکایت برندها

ماشینی که با بادکنك
 سلفی می سازد

به مناس��بت بیس��تمین س��الگرد تول��د خرده فروش 
دنی��ای م��د، Old Navy، این فروش��گاه لباس از یک  
#Selfbration Machine رونمایی کرده که به عنوان 
یک دس��تگاه مبتکر با چند بادکنک سلفی می سازد. از 
یک ماش��ین در میدان تایمز نیویورک س��یتی روز 22 
 Hollywood & اکتب��ر 2014 و از دیگ��ری در مرکز
Highland  لس آنجل��س 25 اکتب��ر 2014 رونمایی 
می ش��ود. برای دیدن سلفی بزرگ تان، فقط کافی است 
  Selfiebration# که تصوی��ری از خود را با هش��تگ
توییت کرده و به محل برگزاری مراس��م چشم بدوزید. 

در آن جا سلفی شما به نمایش در می آید. 

 مایکروسافت لومیا 
جایگزین نوکیا می شود

مایکروس��افت در نظ��ر دارد کم ک��م برن��د نوکیا را 
حذف و از نام مایکروس��افت لومیا در سری محصوالت 
موبایل خود اس��تفاده کن��د. باالخره این اتفاق در حال 
رخ دادن اس��ت و ن��ام نوکیا به زودی ج��ای خود را به 

مایکروسافت لومیا خواهد داد. 
ای��ن اقدام در ابتدا با تغییر Nokia.com  و انتقال 
این سایت به زیرمجموعه وب سایت مایکروسافت انجام 
گرفت و نوکیا فرانسه به عنوان نخستین زیرمجموعه از 
نوکیا، نام مایکروسافت لومیا را در حساب های کاربری 
فیس بوک، توییتر و س��ایر شبکه های اجتماعی خود با 
نام نوکی��ا جایگزین کرد. از طرف دیگر مایکروس��افت 
تایید کرده که تا چند هفته دیگر س��ایر کش��ورها نیز 

تغییر نام برند را انجام خواهند داد. 
درست است که نوکیا واحد گو شی های موبایل خود 
را از دس��ت داده، اما این امر ب��ه هیچ وجه به معنای از 
بین رفتن کامل این برند نیس��ت و این شرکت تمرکز 
خود را روی زیرس��اخت های شبکه بیشتر خواهد کرد. 
در این بین اپلیکیشن های گوشی نوکیا ویندوز فون نیز 
ن��ام خود را به ن��ام لومیا تغییر داده ان��د و در تبلیغات 

جدید این محصول نیز اثری از نوکیا دیده نمی شود. 

از میان خبرها

از میان خبرها
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علی سهرابی

پاسخ کارشناس: توصیه اول 
ما این است که درصدی از سهام 
را حتما به شخصی که در نهایت 
انتخاب می کنی��د واگذار کنید، 
زیرا مدیریت ارش��د سازمان اگر 
شرکت را متعلق به خودش بداند 
با انگیزه بیشتری فعالیت خواهد 
کرد. دوم آنکه چند نفر را کاندیدا 
کنید و بعد از طی مراحلی که در 
ادامه توضیح داده می شود یکی 
را انتخاب کنی��د؛ از ابتدا به فکر 
انتخ��اب یک نفر نباش��ید. افراد 
انتخاب شده باید در موقعیت های 
مشابه موقعیت هایی که شما در 
آن قرار می گیری��د مورد آزمون 
ق��رار گیرند. افراد ممکن اس��ت 

کارمن��دان خوب��ی باش��ند، اما 
وقتی در ش��رایط تصمیم گیری 
قرار می گیرند، واکنش مناسبی 
نداشته باش��ند بنابراین باید در 
ش��رایطی که یک مدی��ر در آن 
فعالیت می کند مورد ارزیابی قرار 
بگیرند. موضوع��ات را به افرادی 
که کاندی��دا کردید ارجاع دهید 
و از آنها بخواهی��د راجع به آنها 
تصمیم بگیرند و دالیل تصمیم 
خودش��ان را ه��م اع��الم کنند. 
مانند اخ��راج یک  موضوعات��ی 
کارمند، باال و پایین بردن قیمت 
محصوالت در ش��رایط مختلف 
ب��ازار، مذاک��ره و تصمیم گیری 
راج��ع ب��ه ش��رکای ش��رکت، 

اخذ تس��هیالت بانک��ی، ارزیابی 
گزارش های مالی و خالصه آنچه 
را ک��ه خودتان به عنوان صاحب 
ش��رکت در س��ال های اخی��ر و 
هم اکنون با آن درگیر هس��تید 
به آنها ارجاع دهید. بعد ارزیابی 
کنید که کدام ش��ان تصمیمات 
بهتری اتخاذ کرده اند. بعد از یک 
دوره شش تا یک ساله می توانید 
تصمیم نهایی را بگیرید و یکی از 
آنها را انتخاب کنید.توصیه بعدی 
اینکه لزومی ندارد کاندیداها در 
ای��ن دوره ارزیاب��ی چیزی راجع 
به ای��ن موضوع بدانند. آنها بهتر 
اس��ت تص��ور کنند ب��ه عنوان 
کارمند باس��ابقه ش��رکت مورد 

مش��ورت ق��رار گرفته اند.توصیه 
آخر اینک��ه بعد از انتخاب نهایی 
و قبل از اینکه خودتان ش��رکت 
را ترک کنید بهتر اس��ت فرد را 
به عنوان قائم مقام انتخاب کنید 
و یک دوره هم با یکدیگر شرکت 
را اداره کنی��د و ش��ما تجربیات 
خودت��ان را به وی منتقل کنید. 
اینطوری ش��رکت هم مدیریت 
وی را بعد از شما راحت تر هضم 
خواهد ک��رد و مقاومت ها کمتر 
خواهد ب��ود. ضمن اینکه در این 
دوره ف��رد انتخ��اب ش��ده را به 
یکسری کالس مدیریتی مناسب 
هم بفرس��تید ت��ا کام��ال آماده 

تحویل گرفتن شرکت شود. 

جانشین پروری

پرسش: کسب وکاری دارم که طی 30 سال با وجود مشکالت متعدد آن را سر پا نگه داشته ام. حاال تصمیم دارم جانشینی 
را برای خودم از میان کارمندان باسابقه شرکت انتخاب کنم. چه کنم که مناسب ترین فرد انتخاب و تربیت شود؟

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  .
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پروانه مسجل

گزارش »فرصت امروز« از فعالیت در یك فروشگاه عرضه سیستم اتومبیل

کسب درآمد از فناوری های صوتی روز

در قهوه مك دونالد موش پیدا شد
وقت��ی مک دونال��د با این همه ادعای ش��هرت، بهداش��ت را رعای��ت نمی کند 

نتیجه اش یک قهوه چندش آور می شود. 
ب��ه گزارش فارس، »ران موره«، یک کارگر 57 س��اله کانادایی طبق عادت هر 
روز خود پس از تعطیل ش��دن به مک دونالدی که در خیابان مریلند در اس��تان 

نیوبرانزویک واقع شده می رود تا قهوه بنوشد. 
پس از اینکه قهوه به نیمه می رس��د، موش��ی در لیوان قهوه خود پیدا می کند. 
این مش��تری بداقبال به ش��بکه خب��ری تلویزیون CBC در کان��ادا گفت: این 

نفرت انگیزترین قهوه ای بود که در عمرم خوردم. 
البت��ه ای��ن نخس��تین باری نیس��ت که در 
محصوالت این رس��توران زنجی��ره ای، موارد 
غیر بهداش��تی پیدا می شود و پیش از این هم 
مواردی حاکی از عدم رعایت بهداش��ت به این 

رستوران نسبت داده شده بود. 

آیفون خم شده اپل حادثه آفرید
گزارش��ی مبنی بر خم ش��دن گوش��ی آیفون 6 در جیب کاربر و س��پس آتش 
گرفتن آن خبرس��از شده اس��ت. به گزارش موبنا، اپل از زمان عرضه آیفون 6 با 
مش��کالتی همچون خم شدن این گوشی روبه رو شد و خبرهای زیادی درباره آن 
منتشر شد، اما به تازگی گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه یک دستگاه آیفون 6 
پس از خم ش��دن، آتش گرفته اس��ت. گزارش ها حاکی است گوشی آیفون این 
فرد در اثر خم ش��دن زی��اد از ناحیه  باتری آتش گرفته اس��ت. وی هنگامی که 
مش��غول دوچرخه سواری بود، به ظاهر فش��ار زیادی به آیفون داخل جیبش وارد 

ش��ده و پس از خم شدن گوشی، آیفون آتش 
گرفته و باعث سوختگی پای کاربر شده است. 
پیش تر گزارش��ی از چین منتشر شده بود که 
یک دستگاه سامس��ونگ گلکسی اس4 دچار 
آتش  سوزی شده و این اتفاق منجر به سوختن 

خانه صاحب این گوشی شد. 

گفت و گو با محمدحسین برخوردار
فارغ التحصیالن فرمولی داریم

 که عملیاتی نیستند

محمد حس��ین برخوردار از مدیران با س��ابقه کشور 
به ش��مار می رود که اکنون رییس هیات مدیره انجمن 
صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری و رییس 
هیات مدیره مرکز تحقیقات انفورماتیک ایران اس��ت. با 
وی گفت و گویی کوتاه در مورد مشکالت مدیریتی در 

ایران داشته ایم که از نظرتان می گذرد. 
ش�ما در جایی گفته بودید که ما باید به جای وارد 
کردن کاال، مدیر وارد کنیم. اگر امکان دارد درباره 

این موضوع کمی توضیح دهید. 
ما در چند سال گذش��ته نتوانسته ایم مدیران خوبی 
تربیت کنیم. افرادی که وارد دانش��گاه می ش��وند چیز 
زی��ادی نمی آموزند. ما فارغ التحصی��الن فرمولی داریم 
ک��ه در عمل کار چندانی از آنه��ا برنمی آید و عملیاتی 
نیس��تند. فارغ التحصی��الن دانش��گاه های م��ا باید هم 
دانش محور باش��ند و هم عملیاتی. در آلمان به وضوح 
می توان این موضوع را دید. آنها بس��یار تخصصی عمل 
می کنند. در دوره دکترا به کارخانه ها وارد می ش��وند و 
کار عملیاتی هم می آموزند. متاس��فانه اس��اتید ما هم 
نمی توانن��د آنطور که باید و ش��اید دانش��جویان ما را 

صنعت محور پرورش دهند. 
 ارتباط خوبی بین دانش��گاه و صنعت برقرار نیست. 
ما به ایرانی هایی که در ناس��ا کار می کنند، می نازیم اما 
در داخ��ل قدرت مدیریت کاره��ای خودمان را نداریم. 
واقعا باید به این موضوع بیندیش��یم که چرا صنایع ما 
این وضعی��ت را دارند. واقعا چند بن��گاه تجاری موفق 
داریم. وقتی مدیر یک بنگاه شدیم چقدر توانستیم آن 

مجموعه را ارتقا دهیم. 
به عن�وان ی�ك کارآفری�ن، مش�کل بنگاه ه�ای 

اقتصادی کشور را چه می دانید؟ 
مش��کالت زیادی وجود دارد، اما یک مقوله مهم که 
تمایل دارم به آن اش��اره کنم موضوع برندسازی است. 
برندس��ازی یکی از مسائل مهمی است که کمتر به آن 
توجه شده است. برندها در کشورهای دیگر نسل به نسل 
منتقل می ش��ود اما در ایران این طور نیس��ت. االن در 
یک خانواده هم نس��ل بعدی به کار نسل قبلی اهمیت 
نمی دهد، حتی نسل قبلی را قبول هم ندارد. تصورشان 
این اس��ت که دانش آکادمیک بهتر است. ما برندهایی 
داش��تیم که االن نداریم. برای مقابل��ه با این رویه باید 
فعالیت ه��ا را به برن��د تبدیل کنیم. تجربی��ات از بین 
نمی رون��د و نس��ل بعد هم به گونه ای دیگ��ر به فعالیت 
و بنگاه نس��ل قبل نگاه می کند. بنده در خانواده خودم 
ای��ن کار را ب��ا دق��ت انج��ام داده ام و بع��د از من آنها 

ادامه دهنده فعالیت های بنده خواهند بود. 
مهم ترین توصیه ای که به مدیران بخش خصوصی 

دارید، چیست؟ 
 نمی توانی��م ان��کار کنیم که از گذش��ته های دور در 
ذهن بس��یاری از مردم ما، ثروت آفرینی به دنبال خود 
برخی برچس��ب ها را یدک می کش��د که یک��ی از آنها 

البی گری است. 
بس��یاری از م��ردم ثروت آفرین ه��ا را صرف��ا البی گر 
می دانن��د. البت��ه واقعا البی گ��ری آف��ت فعالیت های 
اقتص��ادی هس��ت، اما ب��ه ه��ر تولیدکنن��ده، تاجر و 
ثروت آفرینی نباید به چش��م البی گر نگریست. توصیه 
من به همکاران اقتصادی این اس��ت که با حفظ منافع 
ملی تالش کنیم شفافیت را بر فضای اقتصاد و تجارت 

حاکم کنیم.

گفت و گوی کوتاه
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رون�ق یا ع�دم رون�ق آژانس ه�ای مس�افرتی به 
درآمد، معیش�ت مردم و سیاس�ت های اقتصادی 
دولت گ�ره خ�ورده اس�ت. در صورتی ک�ه دولت 
اقتص�اد انقباض�ی را در پی�ش بگیرد بس�یاری از 
سفرها از سبد مردم کم خواهد شد و در واقع بازار 
آژانس های مسافرتی را از رونق می اندازد. از طرفی 
زمانی که کش�ور اقتصاد انقباضی در پیش بگیرد و 
پروژه های کمتری اجرا ش�ود پیمانکاران کمتری 
 وارد کار می ش�وند و ب�ه همان نس�بت س�فرهای 
تجاری- نمایش�گاهی نیز کاهش خواهد داش�ت 
که در رون�د کارکرد آژانس ه�ای هواپیمایی تاثیر 
مس�تقیم دارد. البته در این میان برخ�ی به دلیل 
سیاس�ت های اقتصادی دولت گذش�ته که منجر 
به ش�کاف عمی�ق میان فقی�ر و غنی ش�د، چراغ 
آژانس های مسافرتی را با سفرها و تورهای خارجی 
خود روشن نگه داشتند. در همین حال افزایش نرخ 
ارز در برابر ریال و کاهش ارزش پول ملی منجر شد 
ایران به سفری ارزان قیمت برای مسافران خارجی 
تبدیل ش�ود. البته آژانس های مس�افرتی داخلی 
کمتر نقشی در این زمینه دارند و عمده فعالیت های 

آژانس ه�ای داخلی برای توره�ای داخلی و داخل 
به خارج اس�ت. برای بررس�ی وضعی�ت اقتصادی 
آژانس های مسافرتی در ابتدا باید وضعیت خروجی 
و ورودی مسافران را ارزیابی کرد. سپس به عوامل 
اثرگذار ب�ر وضعیت اقتص�ادی آژانس ها پرداخت 
و در نهایت به پاس�خ این پرسش دس�ت یافت که 
اوضاع و احوال کس�ب و کار آژانس های مسافرتی 
در ایران چگونه اس�ت. ش�اید با بررس�ی حداقل 
این سه مولفه بتوان اوضاع مسافرت با استفاده از 
تورهای آژانس های مسافرتی را مورد ارزیابی قرار 
داد. توجه داشته باش�یم که آژانس های مسافرتی 
یکی از مهم ترین ارکان صنعت گردش�گری در هر 
کشور بوده و این اهمیت در کشور ما به خاطر بعضی 
مسائل دوچندان شده است. با عبور از جلوی دفاتر 
آژانس های مس�افرتی این عبارت تک�راری »تور 
گردشگری اس�تانبول، دبی، هند، اصفهان، شیراز 
وغی�ره« را مش�اهده می کنیم. ش�اید ای�ن جمله 
بیشتر برای ساکنان کالن شهرهایی مانند تهران، 
اصفهان، شیراز و تبریز، جذب کننده باشد اما برای 
دیگر شهرها شاید چندان مورد اقبال قرار نگیرد. 

آژانس های مس�افرتی در ش�هرهای دیگر تنها به 
فروش بلیت های پروازی بین استانی یا قطار اکتفا 
می کنند و خبر چندانی از تورهای مسافرتی نیست. 
درواقع اس�تان تهران از آن دس�ت  اس�تان هایی 
اس�ت که س�اکنان آن ش�روع کننده بس�یاری از 
مس�افرت های داخلی و خارجی هس�تند شاید به 
این دلیل که ت�وان مالی بهتری دارن�د یا تبلیغات 
گردشگری برای آنها بیشتر اس�ت. در هر حال در 
یک بررسی مشخص می شود که مبدا مسافرت های 
داخل�ی و خارجی اس�تان هایی مانن�د کهگیلویه 
و بویراحم�د، لرس�تان، چهارمح�ال و بختیاری و 
مناطق محروم دیگر نیست، بلکه این ویژگی را در 
اس�تان هایی مانند تهران، اصفهان، مشهد، تبریز 
وغیره می ت�وان به وض�وح یافت. ب�ه همین دلیل 
شاید اوضاع آژانس های مسافرتی در کالن شهرها 
متفاوت از ش�هرهای دیگر باش�د. از این رو به نظر 
می رس�د - و البته مش�اهده شده اس�ت -فروش 
خدم�ات غیر مرتبط ب�ا صنعت گردش�گری برای 
بس�یاری از آژانس های مس�افرتی در استان های 

محروم کشور عادی است.

اوضاع کژدار و مریز دفاتر خدمات مسافرتی تاثیر وضعیت اقتصادی جهانی بر رفتار 
کسب و کارهای آژانس های مسافرتی 

تازه ترین گزارش ها در خصوص تاثیر وضعیت جهانی بر 
فضای کسب و کار آژانس های مسافرتی که در ماه سپتامبر 
2013 تا فوریه 2014 منتش��ر ش��ده، حاکی از آن است 
که 28 درصد از مدیران کس��ب و کار این حوزه معتقدند 
که وضعی��ت اقتصادی جهانی تاثیر منفی بر کس��ب و کار 

ایشان داشته است. 
این در حالی اس��ت که کس��ب و کار در این حوزه تاثیر 
بس��یار مهمی در اقتصاد جهانی دارد. تاثیر این مسئله بر 
حفظ شبکه ای گسترده و بزرگ از شرکت هایی است که 
در این زمینه فعالیت می کنند. البته در این میان، نگرانی 
تحوالت پیش آمده و محیط زیست و دیگر مسائل از جمله 
بحران های سیاسی و درگیری های نظامی، چالشی عظیم 
پیش روی کسب و کارهای مسافرتی )فعالیت آژانس های 

مسافرتی( قرار داده است.
 از ای��ن رو گروه��ی از کارشناس��ان به دنب��ال ایج��اد 
کسب و کاری مدرن در این زمینه هستند. این موضوعات 
شامل ش��رکت های هواپیمایی، مس��افران، شرکت های 
مس��افری و نیروهای کار همراه )لیدرها( اس��ت. بررسی 
این مس��ائل بالطب��ع حوزه هایی مانند جامعه شناس��ی، 
پژوهش��گران حمل و نقل، متخصصان حمل و نقل هوایی 
و جغرافیدان��ان را تحریک می کند. در عی��ن حال اوضاع 
نابسامان اقتصادی به خصوص بعد از سال 2008 تاثیرات 
قابل توجهی بر صنعت آژانس های مس��افرتی گذاش��ت. 
کاهش تقاضا برای س��فر ب��ه رکود در حوزه کس��ب و کار 

مس��افرت منج��ر می ش��ود. از طرفی ضعف بس��یاری از 
کشورهای قدرتمند از جمله آمریکا نیز منجر به آثار منفی 

روی این حوزه می شود.
 برای بررس��ی وضعی��ت اقتص��ادی جهانی ب��ر رفتار 
کس��ب و کار، آژانس های مسافرتی کش��ور یونان مدنظر 
قرار گرفت. نکت��ه ای که در مورد یونان قاب��ل توجه بوده 
این است که این کشور پس از پیش گرفتن سیاست های 
انقباضی خود، زمینه را برای بازگشت س��رمایه به حوزه 
گردش��گری فراهم کرده ک��ه این خود اث��ر قابل توجهی 
بر فضای کس��ب و کار آژانس های مس��افرتی این کش��ور 
داشته است. اقدامات دولت یونان برای رونق این صنعت 
ش��امل افزایش اقدام��ات دیگر گردش��گری، حفاظت از 
محیط زیس��ت، ایجاد زیرس��اخت های با کیفیت و زمینه 
افزایش رقابت با ارائه محصول های رقابتی بود. یونان یکی 
از نمونه هایی بوده که توانس��ته پس از بحران اقتصادی، 
زمینه بازگشت کس��ب و کار مطلوب در زمینه مسافرت را 
فراهم آورد. هرچند دیگر کشورها همچنان آثار منفی را 

دریافت می کنند.
 عالوه ب��ر وضعی��ت اقتص��ادی جهانی ک��ه عمدتا بر 
کش��ورهای اروپایی، آمریکایی و بعضا آس��یایی اثرگذار 
بوده، تحوالت سیاسی نیز توانس��ته آثار منفی خود را بر 
فضای کس��ب و کار این حوزه بگذارد. برخی از کشورهای 
آفریقایی و آس��یایی به عنوان مقاصد گردش��گری مطرح 
بودن��د، اما بحران ه��ای سیاس��ی و نزاع هایی ک��ه میان 
گروه های تندرو با دولت ه��ا ی��ا در درون دولت ها ایجاد 
شد، به کاهش سفر به این کش��ورها و به دنبال آن کاهش 
رونق کسب و کار دفاتر مس��افرتی منجر شد. کشورهایی 
 مانن��د لبن��ان، الجزای��ر، مصر و هندوس��تان ج��زو این 

کشورها هستند.
 نکته دیگر آنکه مسائل بهداشتی نیز توانسته آثار خود 
را بر کس��ب و کار مس��افرت بگذارد. پس از شیوع برخی 
بیماری ها از جمله آبوال در آفریقا، میزان استقبال مسافران 
برای سفر به کش��ورهای آفریقایی کاهش یافت. صندوق 
بین المللی پ��ول در گزارش��ی مبنی بر آثار کس��ب و کار 
مس��افرتی بر اقتص��اد جهانی بی��ان می کند ک��ه انتظار 
برای رش��د این صنعت تنه��ا 12 درصد خواه��د بود که 
انتظار م��ی رود این رقم نی��ز از رفتار کش��ورهایی مانند 
انگلستان، روسیه، اس��ترالیا، س��نگاپور، اتریش، ترکیه، 
آلمان و ایاالت متحده متاثر باش��د. البت��ه در حال حاضر 
این گزارش ترکیه و روس��یه را به دلیل بحران پیش آمده 
مستثنا قرار می دهد. از این رو این گزارش پیشنهادهایی 
را مبنی بر تخصی��ص منابع مالی قابل توجه، س��فرهای 
 با مدت زمان بیش��تر و آرام ت��ر را برای دفاتر مس��افرتی

 مطرح می کند. 
از طرف��ی گزارش های دیگری با نگاه به س��ه کش��ور، 
برزی��ل، چین و آلم��ان این مس��ئله را بی��ان می کند که 
برگ��زاری رویدادهای ورزش��ی در برزی��ل_ و وجود این 
کشور به عنوان اقتصاد نوظهور - در کنار حرکت کند اما با 
ثبات چین در زمینه رشد اقتصادی و قدرت نسبی آلمان 
در منطقه یورو، چش��م انداز مثبتی را ب��رای آینده فضای 
کس��ب و کار مس��افرت فراهم آورد. از طرفی ساخت وساز 
هتل های جدی��د و اس��تفاده از گزینه ه��ای حمل و نقل 
 کم هزین��ه انتظار ب��رای کاه��ش در قیمت مس��افرت را 

محقق سازد. 
در رابطه ب��ا تاثیرات اقتصادی بر فضای کس��ب و کار 
مس��افرت، گزارش های متعددی منتش��ر ش��ده است؛ 
گزارش هایی که نش��ان می دهد در هر نقطه از جهان با 
توجه به رویدادی که پیش آم��ده _ مثال در خاورمیانه 
تروریس��م، در آفریقا بیماری، در اروپا بحران اقتصادی 
و غی��ره _ می توان��د بر اقتص��اد جهان��ی و به دنبال آن 
کس��ب و کار مس��افرت اثرگذار باش��د. در ه��ر یک  از 
این مناطق پتانس��یل های بس��یار زیادی ب��رای رونق 
کسب و کار مسافرت وجود دارد، اما به دالیل گفته شده 
که همگی بر اقتصاد جهانی اثرگذار بوده، آثار منفی بر 

این حوزه گذاشته است.
 با ای��ن حال نهاده��ای بین المللی نس��بت به وضعیت 
اقتص��ادی جهان خوش بی��ن ب��وده و بر ای��ن عقیده اند 
که تولید ناخال��ص جهانی در آینده رش��د خواهد ش��د 
ک��ه س��هم قاب��ل توجه��ی از آن متاث��ر از بازگش��ت 
 کس��ب و کار مس��افرت و رون��ق دفات��ر آژانس ه��ای

 مسافرتی است. 

 آژانس مسافرتی خوب
آژانس مسافرتی بد

هرگاه نام صنعت گردش��گری را می شنویم، ناخودآگاه 
ذهن ها متوجه آژانس های مس��افرتی می شود. به همین 
دلیل می توان گفت آژانس های مس��افرتی نقش بس��یار 
مهمی در رونق صنعت گردش��گری دارن��د. اینکه اوضاع 
آژانس های مس��افرتی تا چه حد مطلوب و رضایت بخش 
باش��د، به همان میزان نی��ز اوضاع صنعت گردش��گری 
در کش��ور مطلوب خواهد بود. از طرف��ی اینکه تا چه حد 
آژانس های مس��افرتی تبدیل به مولدهای��ی برای رونق 
صنعت گردش��گری می ش��وند نیز حائز اهمیت است. از 
س��ویی دیگر، با توجه به میزان س��فر در کشور حال چه 
به صورت س��فرهای درونی یا خارجی، این س��وال مطرح 
است که آیا تعداد آژانس ها متناسب با تقاضا است یا مازاد 
بر آن؟ اگر تعداد آژانس ها مازاد بر تقاضا باش��د، از این رو 
باید انتظار ورشکستگی را برای برخی از این دفاتر شاهد 
باش��یم که در این میان آژانس ها برای ماندن در گردونه 
رقابت نیازمند ارائ��ه خدمات و ترفندهای��ی برای جذب 
مس��افر هس��تند. اگر هم تعداد آنها با تع��داد تقاضا برابر 
اس��ت، در این صورت اگر میزان بهره مندی مس��افران از 
خدمات این دفاتر کم باشد، باید علت این مسئله را جویا 
ش��د. یا این مس��ئله به مدیریت یک دفتر آژانس مربوط 
می شود یا عوامل بیرونی از جمله میزان درآمد، معیشت، 
سیاس��ت های اقتصادی دولت و دیگر موارد. به طور حتم 

کسب و کار یک دفتر آژانس مسافرتی به یکی از عوامل یاد 
شده بس��تگی دارد. البته کارشناس��ان یک موضوع دیگر 
را نیز مطرح می کنند؛ اینکه س��رمایه اولی��ه یک آژانس 
مس��افرتی باید مجموع چند فاکتور باش��د؛ هزینه فضا و 
تنخواه گردان برای یک س��ال، ش��ش ماه دستمزد نیروی 
انس��انی، وب س��ایت به روز و کارآمد و بودجه تبلیغات و 
بازاریابی  که مجموع این گزینه ها بستگی به طرح تجاری 
آژانس دارد، به این معنا که این آژانس کدام بازار یا بازارها 
را هدف گرفته و چه الگو و اس��تراتژی درآم��دی را برای 
خود تدوین کرده است. البته رتبه بندی شرکت ها نیز در 
جذب مشتری موثر است. اساسا پروانه های صادره مجوز 
بند الف شامل فعالیت های فروش بلیت های هواپیماست 
که سازمان متولی آن سازمان هواپیمایی کشوری است. 
مجوز بند ب، به آژانس اج��ازه برگزاری ت��ور را در قالب 
تورهای داخل��ی، خارجی و ورودی می ده��د و مجوز بند 
پ، ش��امل برگزاری تورها و خدمات زیارتی است. با این 
حال اگر ب��ه تعداد آژانس های موجود کش��ورمان نگاهی 
بیندازیم، بدون تردید کمی ش��وکه می ش��ویم، چون با 
وجود اینکه همه می گویند صنعت گردشگری ایران زیاد 
به تکامل خود نرس��یده اس��ت، به ظاهر این صنف و البته 
س��رمایه گذاران داخل آن خوب به موقعیت بازار واقفند 
و در این زمینه به س��رعت رش��د کرده اند، چون فقط در 
پایتخت ایران یعن��ی تهران چیزی بی��ش از هزار و 700 
آژانس هواپیمایی و خدمات گردشگری وجود دارد، البته 
اگر بخواهیم مجازی ها را نیز ب��ه این موضوع اضافه کنیم 
رقم قابل توجهی می شود. عامل تعیین کننده دیگری که 
بر کسب و کار آژانس های مس��افرتی اثرگذار است و البته 
بس��یار هم کم مورد توجه قرار می گی��رد، میزان دانش و 
اطالعات کارمندان یک دفتر مسافرتی است. در واقع یکی 
از مشکالت عمده عدم اطالع رسانی کافی کارمندان بخش 
فروش است که متاسفانه کسانی به کار گمارده می شوند 
که اطالعات کمی از کشورهای مقصد دارند و همین نکته 
باعث می شود برای پوشاندن عدم آگاهی خود، اطالعات 
نادرس��ت به مس��افر بدهند و این اطالعات غلط باعث به 
وجود آمدن مشکالت بی شماری برای مسافران خروجی 
می شود. در عین حال بعضی از لیدرهای تور و کارمندان 
فروش از قیمت های کشورهای مقصد   بی اطالع هستند 
که این امر تاکنون مسائلی را برای مسافران به وجود آورده 
است. بی تفاوتی مسئوالن مربوطه نسبت به نحوه اجرای 
تور نی��ز مزید بر علت اس��ت تا عمده مس��افران خروجی 

ناراضی به کشور مراجعت کنند. 
مشکالت مختلف از نظر قوانین موازی و عدم همکاری 
ش��رکت های هواپیمایی، هتل ها، نداش��تن نظارت قوی 
و مستمر بر کیفیت خدمات گردش��گری، صدور بی رویه 
مج��وز فعالیت، رقابت ناس��الم حاکم بر فض��ای بازار کار 
و تخلفات برخ��ی از آژانس نماها از یک طرف مش��کالت 
فراوانی را ایجاد کرده اس��ت و از س��وی دیگر عدم وجود 
امکان��ات زیربنایی منطبق ب��ر اس��تاندارد جهانی، نظیر 
هتل های مناس��ب و ناوگان هوایی و زمینی و سرویس و 
خدمات اس��تاندارد و نیروهای فعال آموزش دیده در این 
بخش، معضالت را دو چندان کرده است. از این رو راه حلی 
که به نظر عملی می آید این است که آژانس های قابل قبول 
که در زمینه  ارائ��ه خدمات اس��تاندارد و خدمات در خور 
توجه فعالیت دارن��د، مورد توجه و حمای��ت قرار گیرند. 
نکته حائز اهمیت دیگ��ر این که آژانس های مس��افرتی 
همچنان باید درجه باالیی از توجه و امانتداری را رعایت 
کنند، زیرا آنها تجربه و دانش خاصی دارند که در صنعت 
گردشگری بسیار حیاتی اس��ت، درست همانند بسیاری 
دیگر از حرفه ها در صنایع دیگر که رعایت استانداردهای 
خاص ضروری برشمرده می شود. درواقع به دلیل همین 
تجربه و دانش است که مصرف کننده به آژانس مسافرتی 
مراجعه می کند و همین تجربه است که مصرف کننده را 
قانع می کند آژانس مسافرتی را امین خود بداند. طبیعی 
اس��ت که در دوره رکود، چندین هزار آژانس مس��افرتی 
با مدیریت دس��تگاه های مختلف از س��ازمان هواپیمایی 
گرفته تا س��ازمان حج و زیارت و در نهایت نبود حمایت و 
نظارت کافی دچار ناهنجاری ها و نابسامانی هایی می شوند 
که نه تنها م��ورد توجه قرار نمی گیرند، بلکه اثرات س��وء 
فعالیت های غیرمرتبط آنها گریبانگیر دیگران نیز می شود 
یا در اصطالح بهانه کافی برای توجیه بی توجهی دولت را 

به دست می دهند. 
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پارسا بزرگمهر

ناصر گلدوست، مدیر آژانس مسافرتی ملل: 

مجوزهای بی رویه عامل رکود شد
با نگاهی به تعداد آژانس ه��ای مس��افرتی در مقابل تع��داد هواپیماها و تعداد 
مس��افران می توان تا حدودی حال و روز آژانس های مسافرتی را حس کرد. وقتی 
تعداد آژانس ها از می��زان تقاضا افزایش یابد، برای ایجاد ت��وازن مجبور به کاهش 
س��هم آژانس های دیگر و افزایش س��هم آژانس های جدید هستند. همین مسئله 
رکود را در پی خواهد داشت. ناصر گلدوست، مدیر آژانس ملل بر این عقیده است 
که مجموعه عواملی از جمله نگاه دولت به بخ��ش خصوصی، عدم حمایت مراجع 
دینی از فعالیت های این حوزه و چالش های اجتماعی، موثر بر اقتصاد آژانس های 

مسافرتی است. 
وضعیت خروجی و ورودی مسافران را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

در س��ال های گذش��ته آمارهایی مبنی بر می��زان افزای��ش ورودی و همچنین 
سفرهای داخلی ارائه می ش��د که اش��تباه بود. اما آنچه اکنون درخصوص میزان 
استقبال مسافران از س��فرها توسط آژانس های مس��افرتی ارائه می شود، صحیح 
است. برای مثال گفته می شود میزان ورودی گردشگر به کشور 100 یا 200 درصد 
افزایش یافته است. اگر میزان گرشگر در گذشته هفت هزار و 500 نفر بوده اکنون 
20هزار نفر اضافه شده که این نیز در یک س��ال اتفاق افتاده است. با این حال در 

مجموع آنقدر نیست که قابل ارائه باشد. 
آیا میزان مراجعه مسافران به دفاتر شما رضایت بخش بوده و هزینه ها 

را تامین می کند؟ 
خیر. هزینه های آژان��س را به آن صورت تامین نمی کن��د. یکی از معضالت این 
حوزه صدور بی رویه مجوز آژانس در دولت گذشته بود. افزایش تعداد آژانس های 
مسافرتی در قبال تعداد هواپیما، مسافر ورودی و خروجی کم، قابل توجیه نیست. 
همین مسئله منجر شد که از سهمیه دیگر آژانس ها کم کرده و به آژانس های جدید 

بدهند. وقتی دست زیاد شود، درآمد هم کم می شود. 
عوامل اثرگذار بر اقتصاد آژانس های مسافرتی چیست؟ 

در وهله اول این است که دولت نخواسته بخش خصوصی وارد گود شده و خود 
تنها به نظارت بپردازد. در عین حال این حوزه حمای��ت مراجع دینی را به همراه 
ن��دارد. از طرفی عوامل اجتماعی مانند اسیدپاش��ی نیز منجر ب��ه کاهش ورودی 
می ش��ود. زیرا گردش��گران خارجی روی این مسائل حساس هس��تند. بنابراین 
نمی توان یک عامل را مش��خص کرد و مجموعه ای از عوامل باعث ایجاد رکود در 

فضای کسب و کار آژانس های مسافرتی می شود. 

نرگس سعیدی، آژانس مسافرتی سالمت گشت: 
هنوز عده ای برای سفر هزینه می کنند

در می��ان آژانس هایی که از ح��ال و روز خوبی برخوردار نیس��تند که عمدتا در 
استان های محروم هستند، آژانس هایی نیز بلیت های یک ماه آینده خود را فروخته 
و جای خالی برای تورهای مس��افرتی خود ندارند. این ع��الوه بر تبلیغات و میزان 
شناخته بودن آژانس مسافرتی به نوع بازاریابی کارمندان آژانس نیز بستگی دارد. 
البته به گفته نرگس س��عیدی، جانشین مدیر آژانس مس��افرتی سالمت گشت، 
مسافرت های فصلی نیز در میزان مراجعه گردشگران موثر است. با این حال برخی 

افراد هستند که با هر قیمتی که شده در هر فصلی به مسافرت می روند. 
اوضاع کسب و کار چگونه است؟ 

تا حاال خوب بوده ولی فک��ر نمی کنم از این به بعد خوب باش��د. فکر کنم هفته 
آینده دچار افت شویم. 

چرا؟ 
کار ما در تعطیالت بیش��تر اس��ت. عمدتا قبل از تعطیالت استقبال کم صورت 
می گیرد. مانند یک تعطیالت قبل از خردادم��اه و دیگر تعطیالت. البته تعطیالت 

عید استثناست. 
اوضاع اقتصادی آژانس شما بهتر از یک سال قبل شده یا نه؟ 

راضی کننده است. بد نیست. 
آیا مسافرت ها فصلی صورت می گیرد؟ 

بله! عمده سفرهای مردم مثال در تابستان به ترکیه، قبرس و بلغارستان است. در 
پاییز استقبال مسافران برای تایلند و دوبی بیشتر می شود. 

گران شدن ارز روی فروش تاثیر داشته است؟ 
فکر می کنم امس��ال اوضاع هتلدارهای آنالنیا با حضور ایرانی ها بهتر شد. زمانی 
می گفتیم مس��افران ایرانی این میزان درآمد را برای س��فر از کجا می آورند. برای 
برخی گران ش��دن هیچ تاثیری نداشت. مس��افری بود که تازه ازدواج کرده بود و 
حاضر بود که در هتلی سه ستاره _ هتل سه س��تاره آنتالیا در واقع دو ستاره است 
_ ولی به ه��ر قیمتی برود. با وج��ود اینکه خدمات هتل نیز کامل نیس��ت، باز هم 

حاضرند که سفر کنند. 
با توجه به هزینه هایی که آژانس دارد از قبیل اجاره محل، هزینه پرسنل 

وغیره آیا باز به صرفه است؟ 
بله! سود دارد. یک مسافر سود بیشتری می دهد و مسافری دیگر سود کمتر. این 

به آگاهی فروشنده بستگی دارد که یک آژانس  سود ده باشد یا نه. 

تعداد قابل توج��ه آژانس های 
مس��افرتی در مقاب��ل تع��داد 
مسافران از یک طرف و از سویی 
دیگر خبرهایی ک��ه در خصوص 
کالهبرداری از مسافران منتشر 
می ش��ود، هم��ه زمین��ه را برای 
رکود اقتصادی این بخش فراهم 
می آورد. همچنین نگاه دولت به 
این حوزه و وجود نهادهای موازی 
متولی و عدم ارائه تسهیالت ویژه 
به مس��افران ورودی نیز مزید بر 
عل��ت اس��ت. فرامرز موس��وی 
س��عیدی، مدیر آژانس گالیور بر 
این عقیده است: سهمیه بندی و 
توزیع نابرابر مسافران ورودی نیز 
موجب شده که اوضاع این صنف 

خوب نباشد. 
اوض�اع کس�ب و کار دفاتر 
خدمات مس�افرتی را چطور 

ارزیابی می کنید؟ 
در حال حاضر وضعیت نامناسب 
و در حالت شکننده ای قرار دارد. 
علت این است که با وجود افزایش 
مسافران ورودی به کشور اما این 
افراد تنها بین چند آژانس مشخص 
توزی��ع ش��ده و دیگ��ر آژانس ها 
بی بهره اند. در واقع از بین سه هزار 
آژانس مسافرتی تنها چند آژانس 

منتفع می شوند. 
آی�ا هزینه ها قاب�ل تامین 

است؟ 
خیر. با توجه ب��ه هزینه هایی 

مانند آب، برق، پرس��نل، بیمه، 
عوارض و مالیات��ی که اصوال در 
رأس قرار گرفته می شود هزینه 
را تامین نمی کند. در این میان 
نیز برخی آژانس ها که تعداد آنها   
اندک نیس��ت اقدام ب��ه فروش 
چارتر می کنند اما به دلیل عدم 
تامین هزینه ه��ا _ رزرو هتل و 
صندلی هواپیمای اجاره شده_ 
در آخ��ر هفته اق��دام به فروش 
زیر قیمت تورهای خود کرده تا 
بتوانند بخشی از هزینه های خود 
را تامی��ن کنن��د. درواقع چوب 
حراج می زنند، بنابراین هزینه ها 
ب��اال و درآمده��ا بس��یار پایین 
بوده و تع��داد آژانس ها با تعداد 

مس��افران همخوانی نداشته و 
هماهنگی وجود ندارد. 

چ�ه باید ک�رد ت�ا اوضاع 
کسب و کار رونق بگیرد؟ 

اکث��ر  حاض��ر  ح��ال  در 
آژانس های مسافرتی به سمت 
ورشکستگی می روند. از طرفی 
ع��ده ای در این صن��ف حضور 
داش��ته که با اقدام��ات خالف 
خود نام دیگران را خدش��ه دار 
می کنند. آنها یا کالهبردار بوده 
یا کاره��ای غیرمج��از دیگری 
انجام می دهند. ازطرفی بخش 
اعظ��م مس��افران خروج��ی به 
سازمان حج و زیارت اختصاص 
دارد و تنه��ا تع��داد کم��ی از 

مس��افران به آژانس ه��ای بند 
»ب« تخصیص داده می ش��ود 
و مابقی آژانس ها بی بهره اند. از 
طرفی با وجود اینکه س��ازمان 
میراث فرهنگی، گردش��گری و 
صنایع دس��تی به عنوان متولی 
این حوزه مطرح است، اما حضور 
دیگر نهادهای م��وازی تداخلی 
را ب��ه وجود م��ی آورد. از این رو 
بای��د مانن��د دیگر کش��ورهای 
خارج��ی نخس��ت ضوابطی در 
این حوزه تدوی��ن و دیگر آنکه 
معافیت هایی برای گردشگران 
ورودی و خروجی در نظر گرفته 
شود تا صنفی که به سمت زوال 

پیش می رود را نجات دهد. 

مدیر آژانس گالیور: 
دفاتر خدمات مسافرتی در وضعیت شکننده ای قرار دارد



پس از گذش��ت ش��ش س��ال، فهمیدم ک��ه دید یک 
چشمم را به کلی از دست داده ام. دلم می  سوزد از اینکه 
این مملکت کمبود عاش��ق دارد. وقتی در لوله کشی آب 
تهران برنده مناقصه ش��دم و قیمت پیشنهادی ام تقریبا 
یک سوم ش��رکت های خارجی بود، از س��ودی که عاید 

کشور شده بود چه احساس سرافرازی می کردم. 
وقتی صحبت از صنعت گاز می ش��د که به همت من 
و فرزندانم به این س��رزمین آورده شده بود تمام وجودم 
خوش��ی و رضایت را نش��ان می داد. ب��رای مرتبه دوم و 
س��وم رنج س��فر را پذیرفتم.  همراه فرزندان به اسپانیا 
رفتیم تا چش��م سالمم را که خونریزی کرده بود با لیزر 

درمان کنیم. 
ه��ر دو دفع��ه به مدت 24 س��اعت از دی��دن محروم 
ب��ودم ولی ش��کایتی نمی ک��ردم. در آن تاریکی هم کار 
را به دس��ت فراموشی نمی س��پردم و با همان حال متن 
تلگراف ه��ا را می گفتم ت��ا دخترم بنویس��د و به تهران 
بفرس��تد ت��ا تاخیری در انج��ام کارها ایجاد نش��ود. در 
فاصله دهم مردادماه 1348 تا سی ام آذرماه 1349 ابتدا 
فرزندم همایون خلیلی س��پس برادرم ابوالقاسم خلیلی 
و بعد برادر دیگ��ر احمد خلیلی و چهارمین نفر دامادم، 

دکتر فریدون منوچهریان را از دست دادم. 
ب��ا بردب��اری غیرقاب��ل وصفی ب��ار س��نگین غم این 
مرگ های پی در پ��ی را آن هم در زمانی به این کوتاهی 
به دوش کشیدم و دم برنیاوردم و همیشه درصدد بودم 

همسرم و دخترم را تسلی دهم.
از دخترم می پرس��یدم: دخترم می خواهی همس��رت 

در کج��ا به خاک س��پرده ش��ود؟! بعد از ف��وت دامادم 
دکت��ر منوچهریان مدام به نوه ه��ا می گفتم: »که بچه ها 
فراموش نکنید که مادرتان میلیونر اس��ت و هر چه از او 
می خواهید، دریغ نکنید.« می خواس��تم به آن ها تفهیم 
کنم که پرداخت کننده تمامی هزینه هایی که برایش��ان 

انجام می شود، مادرشان است.
نمی دانم چه م��دت را در آن ح��ال گذراندم. ناگهان 
صدای��ی مرا به خود آورد. یکی از کارکنان بیمارس��تان 
ب��ود. پاکت��ی ب��ه دس��تم داد، درون��ش تلگراف��ی بود 
ک��ه س��امتی همس��رم را در بیمارس��تان کلیولند به 
 اط��اع من می رس��اند! ناگهان فکرم به 50 س��ال پیش 

پرواز کرد. 
به یادم آمد به رش��ت که رس��یدیم، س��وار درش��که 
ش��دیم و یک راس��ت به منزل آق��ای س��میعی رفتیم. 
چن��د روزی مهمان این زن و ش��وهر مهرب��ان بودیم و 
 ب��ه کم��ک آنها موفق ش��دیم خان��ه ای برای س��کونت 

پیدا کنیم. 
حاال پس��ر همان خانواده مهربان، با عاقه و توجه در 
اتاق عمل حاضر ش��ده و شاهد قطع پای من از زیر زانو 
بود! به خاطر ندارم چه س��اعتی بود ک��ه من را به اتاق 

خودم منتقل کردند.
نیمه هوش��یار بودم. به دستور پزشکان عصاره گوشت 
به دهانم ریختند. دکتر س��یروس بابک سمیعی غمگین 
ب��ه عیادت آمد. گفت: آقاجان س��ام، آمده ام حالتان را 
بپرسم. صدایش را شناختم و گفتم: »سیروس جان چرا 

زحمت کشیدی؟!«
 ای�ن آخری�ن جمله ای ب�ود که محم�ود خلیلی 
عراق�ی ب�ر زب�ان آورد. در دوازده تیرم�اه 1353 

چراغ 68 ساله عمر پرثمر خلیلی خاموش شد. 
ادامه دارد...

تاثیر تحریم کوبا بر انتخابات آمریکا
به گ��زارش رویترز، 
گذشته  زمان های  در 
ک��ه چندان ه��م دور 
نیس��ت، تمام نامزدهای سیاس��ی معتبر برای شرکت 
در انتخاب��ات ایالتی یا انتخابات ریاس��ت جمهوری در 
فلوری��دا، کمپین انتخاباتی برگ��زار می کردند و لزوما 
بای��د دولت کوبا را محکوم و اعتقاد خود را نس��بت به 
اینکه در نهایت تحریم ها، کاس��ترو را از قدرت برکنار 
خواه��د کرد اع��ام می کردند.  سیاس��ت مذکور طی 
س��ال های اخیر به طور چشمگیری کاهش یافته است، 
زیرا مهاجران کوبایی ک��ه در جنوب ایالت »فلوریدا« 
زندگ��ی می کنند تمای��ل دارند روابط مس��تقیم خود 
را با کش��ور زادگاهش��ان رواج دهن��د.  کوبا همچنان 
ی��ک موضوع سیاس��ی مهم در »فلوری��دا« و حتی در 
سراسر آمریکا است؛ اما این مسئله به موضوعی بسیار 

پیچیده تر تبدیل شده است. 
ای��ن تغییر اجازه داده که ش��مار قاب��ل توجهی از 
سیاستمداران آمریکایی تحریم علیه کوبا را به عنوان 
سیاس��تی شکس��ت خورده بشناس��ند و بر س��ر این 
موضوع بحث کنند که موضوع شکس��تن تحریم های 
اعمال��ی و پایان دادن به دش��منی علی��ه این جزیره 
بهتری��ن فرصت برای ترویج آینده ای بهتر برای خود 

در کوباست. 
این تغییر نشانه هایی نیز در کاخ سفید داشته است 
و مش��اوران رییس جمهور در حال بررسی این مسئله 
هستند که با گسترش روابط خود با کوبا به چه میزان 
از پیشرفت دست پیدا می کنند؛ آرمانی که به زعم این 
مقاله باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا مدت هاس��ت 
در س��ر دارد.  اوباما زمانی که در س��ال 2004 نامزد 
انتخاباتی مجلس س��نا بود، به نفع لغو تحریم ها علیه 
کوبا رأی داده بود، اما طی نامزدی خود برای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری در سال 2008 از این موضع عقب 
کشید.  چارلی کریس��ت، نامزد دموکرات فرمانداری 
فلوریدا نیز اش��اره کرده است که تحریم، سیاستی از 
رده خارج اس��ت که باید کنار گذاش��ته شود. او اعام 
ک��رد که در نظر دارد طی کمپی��ن انتخاباتی خود به 

کوبا نیز سفر کند.  
کلینتون که یک��ی از نامزدهای انتخابات ریاس��ت 
جمهوری ح��زب دموکرات برای س��ال 2016خواهد 
ب��ود، در زندگی نامه خود که ش��خصا آن را نوش��ته و 
اخیرا منتش��ر ش��ده، اعام کرده که ام��روز موافق با 
پایان دادن به تحریم اس��ت و آن را نوعی اس��تراتژی 
شکس��ت خورده می داند. وی ای��ن موضع خود را طی 

مصاحبه در مجله ای نیز اعام کرده بود. 

سال بعد روی نفت حساب نکن 
به گزارش لس آنجلس 
 تایمز به نقل از رییس 
ی��ک گ��روه مطالعاتی 
مرتبط با وزارت نفت ایران، ممکن است قیمت نفت در 

یک سال آینده به زیر 60 دالر برسد. 
 مقام��ات ایران��ی در ح��ال ب��روز دادن نگرانی خود 
در م��ورد کاهش قیمت نفت هس��تند ک��ه درآمدهای 

بودجه ای این کشور را تهدید می کند. 
به رغ��م کاه��ش 20 درص��دی قیمت جهان��ی نفت، 
وزارت نفت ایران با قطعیت تاکید می کند این تغییرات 
تاثیری ب��ر بودجه کش��ور نخواهد داش��ت. رکن الدین 
ج��وادی، معاون وزیر نفت ای��ران گفته بود، این کاهش 

»کوتاه مدت« خواهد بود. 
ام��ا رییس جمه��ور ایران ب��ه وضوح نگران��ی خود را 
نش��ان داد و به وزارت نفت دستور داد تشکیل نشست 
اضطراری کشورهای عضو اوپک برای بحث در خصوص 
افزای��ش قیمت ها را پیگیری کند. قیم��ت نفت خام از 
ب��االی 100 دالر در فصل بهار به زیر 85 دالر رس��یده 
است. حدود 75 درصد درآمدهای دولت ایران از فروش 
نفت حاصل می ش��ود و تحلیلگران معتقدند، این کشور 
برای ثابت نگه داشتن بودجه خود به قیمت حدود 140 

دالر برای هر بشکه نفت نیاز دارد. 
محم��د نوبخ��ت، مع��اون رییس جمهور ای��ران طبق 
دس��تور روحانی، به وزیر نفت دس��تور داده تا برگزاری 

نشست اوپک را پیگیری کند. 
راش��د عباس��ی، رییس یک گروه مطالعاتی مرتبط با 
وزارت نف��ت ایران پیش بینی می کن��د قیمت ها ممکن 
اس��ت در ی��ک س��ال آین��ده به زی��ر 60 دالر برس��د. 
اقتص��اددان نزدیک ب��ه اصاح طلبان نیز گف��ت، ادامه 
کاه��ش قیمت نفت، دولت را ناگزیر خواهد کرد بودجه 
عموم��ی خود را کاه��ش دهد یا پروژه های مهندس��ی 

شهری خود را محدود کند. 
تحلیلگران نفتی می گویند، مش��خص نیست کاهش 
قیمت ه��ا تا کجا ادامه خواهد یافت. عامل اصلی کاهش 
قیمت جهانی نفت، کند ش��دن رش��د اقتصادی جهان 
به خص��وص در چی��ن و اروپا و افزایش عرضه از س��وی 

امریکا و کشورهای خاورمیانه بوده است. 
ام��ا برخی تحلیلگ��ران احتمال می دهن��د این روند، 
نش��ان دهنده یک تغییر دراز مدت در میزان استفاده از 
نفت باش��د. آخرین دوره طوالنی کاهش قیمت نفت از 
اواس��ط دهه 1980 تا حدود سال 2000 میادی ادامه 
یافت و اقتصاد کش��ورهای وابس��ته به نفت نظیر اتحاد 

شوروی و ایران را متاثر ساخت. 

در س��ال زراعی 93-92 هزار میلیارد تومان خسارت 
به کش��اورزی وارد شد. به گفته قائم مقام صندوق بیمه 
کش��اورزی ایران، ایران به لحاظ سطح بیمه کشاورزی 
رتب��ه پنجم دنیا، بهره برداران چهارم و تعداد محصوالت 
رتبه دوم را دارد. به گفته این مقام 150 میلیارد تومان 
اعتب��ار مص��وب مجلس برای صندوق اس��ت و صندوق 

بیمه باید 1150 میلیارد تومان پرداخت کند. 
صف��ر پورطاهر می گوید: با ح��ق بیمه کمتر، حداکثر 
تعه��د بیمه گ��ر را در چند محصول باغ��ی و زراعی باال 
برده ایم و 80 درصد خس��ارت را پذیرا هستیم، چون به 
س��مت فنی کردن نظام بیمه ای می رویم و می خواهیم 
مدیری��ت فنی را در کش��اورزان احیا کنیم و 20 درصد 

خسارت به باال را متعهد می شویم. 
جای سوال اینجاست که با تفاوت بودجه میان مصوبه 
مجلس و رقم خسارت ها چه ساز و کاری دقیقا از سمت 
صندوق بیمه کش��اورزی ایران اندیش��یده ش��ده است. 
اساس��ا آیا این رقم خسارت در دنیا در حوزه کشاورزی 
اس��تاندارد است و آیا راه حلی برای کاهش این هزینه ها 

در نظر گرفته خواهد شد؟ 

این مملکت کمبود عاشق دارد

تولید جهانی خودرو

یکی از خصوصیات بارز ما ایرانی ها این اس��ت که اگر 
مشکلی داشته باش��یم به راحتی می توانیم تقصیرش را 
گردن شخص دیگری بیندازیم و خودمان را مبرا کنیم. 
ای��ن قضیه هم از هم��ان اوان کودک��ی و نونهالی در ما 
نهادینه شده، مثا در دوره ما 90 درصد افرادی که نمره 
ک��م می گرفتند دلیلش را این بیان می کردند که: »همه 
س��وال ها از خ��ارج از کتاب بود!« یا »هم��ه امتحانو بد 
دادند!« خاصه اینکه از زیر پذیرش مسئولیت شکست، 
شانه خالی کردن از ویژگی های خفن )هر چه فکر کردم 

واژه جایگزین بهتری پیدا نکردم( ماست. 
با این مقدمه می خواهم عرض کنم که یک بخش��ی از 
مشکات اقتصادی که گریبانگیر ماست به طور مستقیم 
مرتبط با فعل هایی است که مردمی از جنس ما مرتکبش 

می شوند نه دولت! حال عرض می کنم خدمتتان! 
در ص��ف عابر بان��ک بودم که دوس��تی را دیدم که با 
حال��ت نگران و آش��فته ای به خودپرداز رس��ید، بعد از 
تاش های اولیه برای ش��روع دیالوگ متوجه ش��دم این 
بزرگوار از مصاحبه کاری می آید که در آن رد شده بود. 
به ظاهر در شرکتی خصوصی که برای شخصی خصوصی 
بوده، فرم اش��تغال پر کرده و ام��روز نوبت مصاحبه اش 
بود. دلیلش را پرس��یدم که ایشان در جواب، دیالوگش 
با فرد مصاحبه گر را برایم نقل کرد که به قرار زیر است. 
مصاحبه شونده: »برای این مصاحبه کاری که فرموده 

بودید خدمتتون رسیدم.«
مصاحبه کننده: »نمی دونم در جریان هستید یا نه که 

ما مهندس مکانیک می خوایم!«
مصاحبه ش��ونده: »بنده دکترای مکانیک از دانشکده 

فنی دانشگاه تهران دارم.«
مصاحبه کننده: »خب! زبان خارجه چیزی بلدید؟«

مصاحبه ش��ونده: »بله! زبان انگلیسی و فرانسه رو در 
حد عالی بلدم و تو اسپانیایی هم اوضام خوبه!«

مصاحبه کننده: »آشناییتون با کامپیوتر چطوره؟«
مصاحبه شونده: »یک لیسانس کامپیوتر هم دارم!«

مصاحبه کننده: »سابقه مرتبط؟«
مصاحبه شونده: »10 سال!«

مصاحبه کننده: »قد؟«
مصاحبه شونده: »1/84«

مصاحبه کننده: »تسلط به فن بیان و زبان بدن!«
مصاحب��ه ش��ونده: »مدرس زب��ان بدن در موسس��ه 

شکوفه های فردا!«
مصاحبه کننده: »رکورد سرعت در دوی 100 متر؟«

مصاحبه ش��ونده: »12 کیلومتر در ساعت و رکورد دار 
جوانان آسیا!«

مصاحبه کننده: »آشنایی با ادبیات کاسیک؟«
مصاحبه ش��ونده: »در ح��د عالی و هن��وز هم در حال 

مطالعه هستم؛ روزی 2 ساعت!«
مصاحبه کننده: »آشپزی و دستپخت؟«

مصاحبه ش��ونده: »2 سال آشپز رس��توران زنجیره ای 
نمکدان بودم.«

مصاحبه کننده: »آش��نایی با م��رگ و فضای مردن؟! 
چون ممکنه در شرایطش قرار بگیرید؟«

مصاحبه ش��ونده: »12 ب��ار اقدام به مرگ که 8 بارش 
موفقیت آمیز بوده!«

مصاحبه کننده: »نام و نام خانوادگی؟«
مصاحبه شونده: »آرمین متشکری!«

مصاحبه کننده: »من شرمنده ام، متاسفانه شما شرایط 
مارو احراز نکردید، ما دنبال نام س��عید برزگر هس��تیم 
که به صورت اتفاقی برادر زاده من هم هس��ت، ما گفتیم 
اول از متقاضی��ان مصاحبه رو انجام بدیم تا ش��اید بین 
اونها هم س��عید برزگر پیدا کنیم و اینجوری نگن که ما 

پارتی بازی کردیم!«
مصاحبه شونده بدبخت تشکر کرده و از شرکت خارج 

شده و به خودپرداز آمده بود. 
گفتم: »خب! فدای س��رت تو با این همه اس��تعداد و 
توانای��ی حتما جای دیگری اس��تخدام می ش��ی، نگران 

نباش!«
گف��ت: »ناراحتیم از این نیس��ت، از اونجایی ناراحتم 
که بابام فامیلیمونو 20 سال پیش از برزگر به متشکری 

عوض کرده بود!«
این صاحب ش��رکت عزیز و محترم که یک شهروندی 
هست مثل ما! آقای متشکری عزیز هم که شخصی است 

مانند ما! اصا بی خیال! ما بریم سراغ افق خودمون! 
تا بعد...

خودپرداز

کیوسک

سودوکو

پاورقی

نمودار امروز

متشکری! 
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وقتی س��ازمان اق��دام به تماس ب��ا کارجویی می کند، 
فرآیند اس��تخدام که مدتی است در سازمان شروع شده، 
وارد یک فاز جدید می شود. این فاز برای سازمان از چند 
جنبه مهم اس��ت و ش��اید مهم ترین جنبه آن، تصویری 

باشد که از سازمان در ذهن فرد کارجو ایجاد می شود. 
اهمیت این مرحله آنجاست که چه سازمان با این فرد 
به توافق برسد و چه نرسد، این تصویر اثراتی بر کسب و کار 
س��ازمان خواهد گذاش��ت. اگر فرد وارد سازمان بشود و 
تصویر بدی از س��ازمان داشته باشد، تا مدت های طوالنی 
)اگر نگوییم همیش��ه( احس��اس خواهد کرد که انتخاب 
خوبی نکرده اس��ت. با هر مش��کلی که در سازمان پیش  
آید فورا در انتخاب خود تردید خواهد کرد و این س��طح 
انگی��زش او را پایین خواهد آورد. برعکس اگر این فرد با 
تصویر خوبی به س��ازمان وارد شود، هر خطایی را حمل 
بر اش��تباه به جای غ��رض ورزی خواهد کرد و می تواند از 
آن بگذرد. برایش س��خت اس��ت که باور کند سازمانی با 
آن تصویر خوب اولیه، این کار را به عمد انجام داده باشد. 
اگر مرحله ای ب��ه عقب تر هم بازگردیم، س��ازمان های 
هوشمند بر همین اس��اس از آگهی های استخدامی خود 
هم به عنوان یک ابزار برند س��ازی استفاده می کنند. آنها 
ش��عار خود را در آگهی های استخدامی درج می کنند تا 
همه به یاد داش��ته باشند که این سازمان در پی چیست 
و ای��ن به اف��راد توانمند انگیزه می دهد ک��ه به این گروه 
ملحق ش��وند.  یکی از مقاطعی که خیلی در این زمینه، 
یعنی تصوی��ری که در ذهن کارجو باق��ی می ماند، موثر 
است، مرحله مصاحبه های استخدامی است. اگر در حین 
مصاحبه به کارجو توهین ش��ود، یا برخورد خوبی با وی 
انجام نشود، کارجو بعید است که عاقه ای به پیوستن به 
سازمان داشته باشد و حتی ممکن است در بین هم ساالن 
هم به تبلیغ منفی علیه س��ازمان اقدام کند. این وضعیت 

بسیاری از سازمان ها را با مشکات جدی در زمینه جذب 
نیروهای کارآمد مواجه کرده است. 

از س��وی دیگر، افراد تیم ه��ای مصاحبه کننده معموال 
اعضای قدیمی سازمان هستند. برخورد بد آنها با کارجو، 
در روند و اثربخشی همکاری آتی آنها هم اثرگذار خواهد 

بود. 
یادمان باش��د که اس��تخدام یک فرآیند دوطرفه است، 
بنابراین کارجو هم در هر تماس با س��ازمان، ارزیابی ها و 
قضاوت های خود را خواهد داش��ت و این قضاوت نسبت 
ب��ه افرادی که در طی فرآین��د مصاحبه ماقات می کند، 
نیس��ت، چون آنها را نمی شناس��د، بلکه این برداشت به 
س��ازمان نسبت داده می ش��ود. دیده شده که کارجویانی 
که بسیار مستعد و عاقه مند به سازمان ارزیابی شده اند، 
در آخرین مراحل از پیوستن به سازمان انصراف داده اند. 
در بس��یاری از این موارد این س��ازمان بوده اس��ت که از 
سوی کارجو نمره قبولی کسب نکرده است.  کارجویان تا 
به محل ماقات برسند، سازمان را ارزیابی می کنند، تابلوها، 
اطاعیه ها، حتی نظافت و شیوه رفتاری کارکنانی که در سر 
راه خود مشاهده می کنند، همه و همه برندی که از سازمان 
در ذهن ف��رد بوده را تحت تاثیر قرار می دهد. آخرین نکته 
که البته یکی از نکات مهم هم هس��ت، طول زمان فرآیند 
استخدام است. وقتی فرآیند استخدام خیلی طول میکشد، 
فرد به این نتیجه می رس��د که در این س��ازمان خیلی هم 
تحقق اهداف مهم نیس��ت، تصمیم های مهم خیلی هم به 
موقع اتخاذ نمی شوند. این فرد یا با این تصویر وارد سازمان 
می ش��ود، یا بدتر از آن، این تصوی��ر را در جامعه و در میان 
مش��تریان شما تبلیغ می کند و ترویج می دهد.  شاید بهتر 
باشد کارجویانی را که به سازمان دعوت می شوند، در حکم 
بازرسانی بدانیم که آمده اند تا ما و سازمان ما را مورد ارزیابی 
قرار دهند و همیشه و نه فقط در زمان مراجعه این بازرسان، 

آماده ارائه تصویر مناسبی به این مشتریان سازمان باشیم. 
طراحی فرآیند استخدام بر برند سازمان موثر است. 

این ستون دوشنبه ها منتشر می شود

پروفایل

استخدام در حکم برند سازمان

با توجه به بحران جهانی از سال 2007 تا 2010 شاهد کاهش تولید در سطح دنیا بودیم که البته با ایجاد 
ظرفیت های جدید به خصوص مناطق شرق آسیا )چین، هند و کره( از سال 2010 این کاهش جبران و 

مجددا روند رو به رشد ایجاد شده است. 
سرانه خودروی ایران در مقایسه با برخی کشورها مانند هند، چین و متوسط دنیا مناسب است ولی 

در مقایسه با برخی کشورها مانند ژاپن، امریکا و کره عقب تر است. 

در صورتی کمک های س��ازمانی به هنرهای نمایش��ی 
مفید خواه��د بود که با برنامه ای م��دون، در طول یک 
س��ال در یک فرهنگسرای مش��خص که قابلیت اجرای 
تئاتر را داشته باشد، فرصت اجرای عمومی به هنرمندان 

داده شود. 
در بس��یاری از رویداده��ای مرب��وط ب��ه هنره��ای 
نمایش��ی من داور بخش��ی ب��وده ام و به نظ��رم در این 
 رویداده��ا کاره��ای خوبی به اجرا درمی آی��د. در تهران 
سمت و س��وی مدیریت فرهنگی و هنری شهر، ارتقای 
فرهنگ شهر نش��ینی و موضوعات مربوط به آن اس��ت؛ 
موضوع��ات مختلف��ی از قبی��ل فرهنگ��ی، اجتماعی و 
اقتص��ادی در دل این اهداف جای دارد. تزریق ش��ادی 
و نش��اط به س��اکنان پایتخت نیز از دیگ��ر اهداف مهم 
این س��ازمان است. همین جو وقتی ایجاد شود بسیاری 
از معض��ات و صدمه های��ی که بعضا بر اث��ر نا آگاهی از 

جنبه ه��ای مختلف از جمله اقتصادی و هزینه به خانوار 
متحمل می شود، از بین خواهد رفت. 

حرک��ت در این مس��یر ارزش��مند اس��ت. همین که 
جمع های فرهنگی مختلفی ایجاد شود جای خوشحالی 
دارد. وقتی رزومه گروه های مختلف نمایش��ی را مطالعه 
می کنیم، می بینیم اکثر اف��راد بچه های تحصیلکرده اند 
ک��ه در محله ها، فرهنگس��راها و خانه ه��ای فرهنگ به 

فعالیت مشغول هستند. 
در عین ح��ال ک��ه حضور در س��طح جامع��ه را مفید 
می دانم، به عنوان یک عضو کوچک از خانواده تئاتر فکر 
می کنم این گروه ها باید سمت و س��وی حرفه ای گری به 
خود بگیرند. یعنی در یک حرکت سطحی باقی نمانند. 
فعالیت گروه ها در این س��طح می تواند فرصتی باش��د 
برای س��رمایه گذاری بخش خصوص��ی در تئاتر. اگر این 
حرکت قوی تر انجام ش��ود و در مس��یر خود اس��تمرار 
داشته باش��د، بخش خصوصی نیز عاقه مند می شود که 

در یک فضای مستمر و مداوم از تئاتر حمایت کند. 

منطقه آزاد

تعامل برای ورود بخش خصوصی به هنرهای نمایشی
اتابک نادری    | کارگردان و بازیگر |
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3500 کامیون ایرانی و ترک در مرز بازرگان متوقف شده و از مرز عبور نکردند و ارمغان آن نیز در 11 
روز اول ، خسارت 3 میلیون و 850 هزار دالری برای دو کشور بوده است. دلیل این توقف نیز لجبازی 

طرف ترک است که قصد افزایش عوارض کامیون ها را دارند. 
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