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خروج از رکود
خواسته تا عمل

مدتی اس��ت ک��ه اقتصاد ای��ران با یک 
پدیده نادر به نام رکود تورمی دس��ت به 
گریبان ش��ده است. در این پدیده که به 
ندرت اتفاق می افتد، درواقع دو موضوع 
نامب��ارک ت��ورم و رکود در ی��ک زمان 
اقتصاد کش��وری را به چالش می کشند. 
در ای��ن ش��رایط تورم از ح��د میانگین 

فرات��ر می رود و رش��د منف��ی اقتصادی 
در س��وی دیگر س��بب رکود در اقتصاد 
می ش��ود. ای��ران در ش��رایطی که تورم 
آن همیش��ه باالس��ت در وضعیتی قرار 
گرفته که تولید کنندگان به دلیل هزینه 
باالی��ی که برای تولی��د صرف می کنند، 
احس��اس می کنند میزان قیمت فروش 

محصوالتش��ان به جای سود آوری برای 
آنها زیان  آور اس��ت و از این منظر تمایل 
ب��رای تولی��د و ارائه آن به م��ردم دچار 
چالش می شود. دولت یازدهم زمانی که 
بر سر کار آمدT در وسط جبهه این دو 
معضل اقتصادی قرار گرفت و تا به امروز 

تالش کرده از این مهلکه خارج شود. 

اختالل در ارائه تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی به تولیدکنندگان

 تولیدکنندگان همچنان
منتظر دریافت تسهیالت
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خانه هایی که بدون آب و برق ساخته می شوند

روایت متناقض مرزبانی و  دامپزشکی

شترهای آلوده به کرونا را چه کسانی وارد کردند؟
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بررسی تالش های دولت برای حل معضل مهم اقتصاد

فرصت ها و چالش های راه اندازی تولیدی مصنوعات طالیی

دست به طال بزنید
بررسی لزوم و شرایط استقالل بانک مرکزی

استقالل بانک مرکزی باید در جهت تقویت نظارت بر بازارهای مالی باشد
 عضو مجمع

تشخیص مصلحت نظام: 
اقتصاد مقاومتی توان 
 تحریم شکنی با رویکرد

عقب راندن نظام سلطه است
عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
با بیان اینکه مفه��وم اقتصاد مقاومتی، 
مقاوم س��ازی اقتص��اد مل��ی در براب��ر 
تهدیدات اس��ت، گفت: اقتصاد مقاومتی 
در واق��ع ایج��اد توان تحریم ش��کنی با 

رویکرد عقب راندن نظام سلطه است. 
مصطفی میرسلیم، در کارگاه آموزشی، 
علمی و تخصصی اقتص��اد مقاومتی در 
بیرجن��د با بی��ان اینکه معم��ار اقتصاد 
مقاومتی؛ رهبر معظم انقالب هس��تند، 
افزود: از سال 77 تاکنون نامگذاری همه 
سال ها که توس��ط ایشان صورت گرفته 
همگی مبتنی بر مس��ائل اقتصادی بوده 
اس��ت.  وی گفت: بر این اساس می توان 
با قاطعی��ت اعالم کرد تنه��ا راه نجات 
از بن بس��تی که در آن ق��رار گرفته ایم، 

اقتصاد مقاومتی است. 
میرس��لیم، درباره اندیشه رهبری حول 
اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: رهبر معظم 
انقالب اقتصاد مقاومت��ی را یک الگوی 
اقتص��ادی می دانند که ب��رای هر ملتی 
حتی در شرایط فشار و تحریم می تواند 

زمینه رشد و شکوفایی را فراهم کند. 
عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
با بی��ان اینکه اقتص��اد مقاومتی مکتب 
یا نگرش نیس��ت، بلکه الگویی است که 
اقتصاد را حول محور باورهای آن ایجاد 
می کن��د، اف��زود: در اقتص��اد مقاومتی 
دو راهب��رد مطرح می ش��ود ک��ه یکی 
جایگزین��ی واردات در کاالهای مصرفی 
اساس��ی م��ردم و دوم تنوع بخش��ی به 
توسعه صادرات در بخش های مزیت دار 
اس��ت.  وی با بیان اینکه اقتصاد کشور 
باید مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان باشد، 
گفت: علم باید حرف نخس��ت را بزند و 
اگر اقتصاد براس��اس اصول علمی پیش 

نرود، عقب خواهیم افتاد. 
وی اف��زود: تنه��ا راه نج��ات اقتصادی 
کش��ور در این اس��ت که هم��ه ما برای 
اجرای سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی 

گامی برداریم. 

 نامه گالیه آمیز »سهام عدالتی ها«
به رییس جمهور

با ادامه کش��مکش بر س��ر مدیریت س��هام عدالت، کانون ش��رکت های 
سرمایه گذاری سهام عدالت که طی این سال ها مدیریت سهام را بر عهده 
داشته، با ارسال نامه ای گالیه آمیز به رییس جمهور، مشکالت پیش آمده 

را اعالم کرده است. 
به گزارش مهر، جنجال بر س��ر مدیریت س��هام عدالت توس��ط دولت یا 
کانون ش��رکت های سرمایه گذاری س��هام عدالت، کار را به نامه نگاری به 
رییس جمهور کش��اند تا در این نامه کانون ش��رکت های س��رمایه گذاری 
س��هام عدالت نسبت به مشکالت مدیریت این سهام گالیه هایی را مطرح 

کنند. 
داریوش پاک بین، رییس اتحادیه تعاونی های س��هام عدالت گفت: کانون 
ش��رکت های س��رمایه گذاری س��هام عدالت در مورد ممانع��ت از حضور 
نمایندگان کانون ش��رکت های س��رمایه گذاری س��هام عدالت به مجامع 
شرکت های مربوط نامه ای به رییس جمهور نوشته و ارسال کرده و در آن 

مشکالت مربوط را مطرح کرده است. 
این ماجرا به حضور همزمان نمایندگان سهام عدالت دولت و نمایندگان 
شرکت های سرمایه گذاری س��هام عدالت در جلسات مجامع شرکت های 
م��ادر تخصص��ی واگ��ذار ش��ده در ای��ن زمین��ه و برخ��ی از بانک های 
خصوصی س��ازی شده بازمی گردد. در این میان، در برخی از این جلسات 

از حضور نمایندگان سهام عدالت ممانعت به عمل آمده است. 
این در حالی اس��ت که به گفته رییس س��ازمان خصوصی سازی تا پایان 
س��ال آینده تکلیف آزادس��ازی س��هام عدالت و اجازه خریدوفروش آن 
مشخص خواهد شد، اما به اعتقاد کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام 
عدالت در حال حاضر حدود 50 درصد از سهام عدالت قابلیت آزادسازی 
دارد، ولی مقامات دولتی تمایلی برای آزادسازی آن ندارند و طبق آخرین 
دستورالعمل آزادسازی سهام عدالت، هر فرد اختیار سهام و خریدوفروش 

آن را خواهد داشت. 
پوری حسینی، در مورد ممانعت دولت از حضور نمایندگان سهام عدالت 
بانک ها در مجامع آنها گفته اس��ت: در سال 89 هیأت وزیران مصوبه ای 
را از سر می گذراند که به موجب آن دستگاه های اجرایی مکلف می شوند 
تا زمانی که س��هام عدالت آزادسازی نشده است و بدهکار خزانه هستند، 
نمایندگی س��هام عدالت را دس��تگاه های اجرایی ذی ربط بر عهده داشته 

باشند. 
رییس اتحادیه تعاونی های س��هام عدالت اما با اش��اره به اینکه در دولت 
گذش��ته از سوی معاون اول رییس جمهور دس��تورالعملی نوشته شد که 
این دولت از مفاد آن اس��تفاده می کند، اذعان داش��ت: ممانعت از حضور 
نمایندگان ش��رکت های سرمایه گذاری سهام عدالت در مجامع شرکت ها 
مخالف اصل 44 قانون اساس��ی اس��ت و ما در این زمینه طی نامه ای به 
هیات مدیره ش��رکت ها و نیز نمایندگان مجلس ش��کایت خود را از اقدام 
وزارت اقتصاد در خصوص تعیین نماینده س��هام عدالت از س��وی دولت 
و صدور حک��م برای آنها اعالم خواهیم کرد؛ زی��را هیچ کس حق تعیین 

تکلیف را برای سهام مردم ندارد. 
در حال حاضر، نمایندگان دولت در برخی از ش��رکت های مادرتخصصی 
برای مدیریت س��هام عدالت انتخاب ش��ده اند و از سوی دیگر نمایندگان 

کانون هم حضور دارند. 

مدتی اس��ت که بحث استقالل 
بان��ک مرک��زی پررنگ ش��ده و 
رؤس��ای دولت��ی، بان��ک داران، 
کارشناس��ان و بس��یاری دیگ��ر 
انتظ��ار  در  جامع��ه  اف��راد  از 
تصمیم گیری درمورد اس��تقالل 
بانک مرکزی ای��ران که همواره 
اگرچه  بوده، هس��تند.  وابس��ته 
تعاریف استقالل از زبان دولتیان 
و کارشناس��ان گاه��ی متفاوت 

است. 
دولت یازدهم، با وجود داش��تن 
قدرت عزل رییس بانک مرکزی 
ب��ا اس��تقالل این بان��ک موافق 
اس��ت و از آن حمایت می کند؛ 
دول��ت روحانی اس��تقالل بانک 
به معنای اس��تقالل  را  مرک��زی 
در سیاس��ت های پولی می داند، 
به ای��ن معنا که بان��ک مرکزی 
در  اعتب��ار  و  پ��ول  ش��ورای  و 
سیاست های پولی بانک مرکزی، 
تصمیم گیری کنند و نرخ س��ود، 
تس��هیالت و اس��تفاده از منابع 
بانک مرکزی دستوری نباشد؛ به 
گفته مع��اون اول رییس جمهور، 
ت��ا االن در دولت یازدهم، س��ه 
مورد مذک��ور به صورت کامل در 
اختیار بانک مرکزی بوده است. 
جهانگی��ری تاکید دارد که عزل 
رییس بان��ک مرکزی حتما باید 
به عهده رییس جمهور باشد، اما 

نظر کارشناسان چیست؟ 

ناظران بازار پول و سرمایه 
باید مستقل باشند

بازارهای  ارش��د  کارشناس  یک 
مالی بین الملل با تاکید بر اینکه 
دو نه��اد نظارتی بانک مرکزی و 
شورای بورس و اوراق بهادار باید 
مستقل باش��ند، گفت: دو رکن 
نام ب��رده، دو رک��ن نظارتی مهم 

هستند که بر بازار پول و سرمایه 
نظارت دارند. 

شاهین شایان آرانی، در گفت وگو 
ب��ا »فرصت امروز« ب��ا تاکید بر 
لزوم اس��تقالل رؤسای دو رکن 
نظارت��ی مذکور اظه��ار کرد: در 
اقتصاد،  نظام ساختار حاکمیتی 
وظای��ف دو رکن بانک مرکزی و 
شورای بورس و اوراق بهادار باید 
به گونه ای تعریف ش��ود که شرح 
وظایف، مس��ئولیت ها، ش��رایط 

احراز و نحوه انتخاب اعضا 
و ل��زوم اس��تقالل نظر و 
نظارتی مشخص  استقالل 
بای��د  همچنی��ن  باش��د؛ 
تعیین ش��ود ک��ه دو نهاد 
مورد بحث به چه کس��ی 

باید پاسخگو باشند. 
وی تصریح کرد: در بیشتر 
کش��ورهای جهان غیر  از 
کمونیس��تی  کش��ورهای 
تالش می ش��ود ک��ه نهاد 
ناظر ب��ر بازار س��رمایه و 
پول کامال استقالل داشته 
باش��د و این استقالل تنها 
محدود به رییس نیس��ت، 
بلک��ه ارکان آنه��ا )رییس 
و  مرک��زی  بان��ک  کل 

شورای پول و اعتبار( نیز باید از 
استقالل رأی و نظارت برخوردار 

باشند. 
این کارش��ناس ارش��د بازارهای 
تش��ریح  ب��ا  بین المل��ل  مال��ی 
مفهوم اس��تقالل تاکید کرد که 
مس��تقل بودن به این معناست 
ک��ه نهاده��ای م��ورد بحث در 
قال��ب قوانی��ن ج��اری کش��ور 
و ب��ا درنظ��ر گرفت��ن مصلحت 
مملکت با رویک��رد میان مدت و 
بلندمدت، نظارت های خود را به 
مطلوب ترین شکل انجام دهند. 

شایان با تاکید بر اینکه استقالل 
زمان��ی مفهوم پی��دا می کند که 

رؤسای نهادهای پولی و سرمایه 
نباید تحت تاثیر جناح، سیاست 
و گروه خاصی قرار گیرند، گفت: 
انتخ��اب رییس ش��ورای پول و 
اعتب��ار و رییس بان��ک مرکزی 
باید به صورت فراجناحی صورت 
گیرد و دول��ت با توجه به منافع 

خود این کار را انجام ندهد. 
وی با تاکید بر اینکه رییس کل 
بانک مرک��زی نبای��د در مقابل 
نه��اد اجرایی پاس��خگو باش��د، 

تصریح ک��رد: فرد مذک��ور تنها 
بای��د در مقابل نه��اد حاکمیتی 
پاسخگو باشد، زیرا دولت دارای 
مناف��ع و آن ه��م منافع کوتاه و 
میان م��دت اس��ت. ب��ا توجه به 
اینکه بانک مرک��زی باید منافع 
بلند م��دت را در نظ��ر گیرد این 
نه��اد نبای��د تحت تاثی��ر دولت 
باش��د، البته گرایش به س��مت 
نیازه��ای کوت��اه و میان مدت به 
بلندمدت  ش��رط لحاظ مناف��ع 

اشکال ندارد. 
خاطرنش��ان  اقتص��اددان  ای��ن 
کرد: ریی��س بانک مرکزی نباید 
تحت فش��ار قرار گیرد و تهدید 

به برکناری و تغییر اعضا ش��ود. 
و  بان��ک مرک��زی  ریی��س کل 
اعضای شورای پول و اعتبار باید 
افرادی غیر سیاس��ی و مس��تقل 
باشند و منافع مملکت را درنظر 

گیرند. 
پای��ان  در  آران��ی،  ش��ایان 
تاکید کرد  صحبت ه��ای خ��ود 
که بانک مرکزی و ش��ورای پول 
اعتبار باید در ایران مانند س��ایر 
کشورهای مطرح در مقابل یک 
نهاد فراجناحی پاس��خگو 

باشند. 

سیاست پولی از آن 
بانک مرکزی است

از س��وی دیگ��ر، اس��تاد 
طباطبایی  عالمه  دانشگاه 
اس��تقالل  لزوم  درم��ورد 
بان��ک مرک��زی ب��ا تاکید 
ب��ر اینکه در کش��ورهای 
بان��ک  دنی��ا  پیش��رفته 
مرکزی مستقل و مسئول 
سیاس��ت پول��ی اقتص��اد 
است، گفت: در کشورهای 
پیش��رفته بان��ک مرکزی 
پولی  سیاس��ت  مس��ئول 
و از س��وی دیگ��ر دولت 
است.   مالی  سیاس��ت  مس��ئول 
دکت��ر مهدی تقوی در گفت وگو 
ب��ا »فرص��ت ام��روز« مس��تقل 
بودن بان��ک مرک��زی را ابزاری 
ب��رای ممانعت از چ��اپ پول به 
خواست دولت در شرایط کمبود 
نقدینگی خواند و گفت: در اروپا 
و امریکا، بانک مرکزی مس��تقل 
عمل می کند ت��ا هرگاه دولت با 
کس��ری بودجه مواجه ش��د، به 
بانک مرکزی دس��تور چاپ پول 

ندهد. 
وی تصریح ک��رد: بانک مرکزی 
مستقل وظیفه دارد کاری نکند 
ک��ه تورم و بیکاری ایجاد ش��ود 

و از س��وی دیگر، بانک مرکزی 
اختی��ار دارد حجم پول در حال 
جریان، نرخ بهره و غیره را خود 

مشخص کند. 
این اقتصاددان با اشاره به اینکه 
م��وارد مذک��ور باعث می ش��ود، 
سیاس��ت پولی و مالی توس��ط 
دو نهاد تفکیک ش��ود، گفت: در 
کشورهایی چون ایران که بانک 
مرکزی مس��تقل نیست، رییس 
بان��ک بای��د دس��تورات رییس 

دولت را اجرا کند. 
تق��وی نحوه و میزان اس��تقالل 
بانک مرک��زی را منوط به نظام 
حکومت��ی، قوانی��ن اساس��ی و 
قوانی��ن پول��ی و مال��ی دو نهاد 

دولت و بانک مرکزی دانست. 
وی در زمین��ه انتخ��اب و عزل 
ریی��س بان��ک مرک��زی تصریح 
ک��رد: اس��تقالل ب��ه ای��ن معنا 
نیس��ت که بان��ک مرکزی، خود 
رییسش را انتخاب کند و در این 
دارد.  نقش  رییس جمهور  زمینه 
در بس��یاری از کش��ورها ع��زل 
ریی��س بانک مرک��زی به عهده 

رییس جمهور است. 
ای��ن اس��تاد دانش��گاه عالم��ه 
دولت  نفوذ  درم��ورد  طباطبایی 
در سیاس��ت های بان��ک مرکزی 
و اس��تفاده از قدرت عزل رییس 
عملکرد  گف��ت:  مرک��زی  بانک 
بانک مرک��زی بس��تگی به این 
دارد ک��ه رییس بان��ک مرکزی 
چه کسی باش��د؛ به عنوان مثال 
در امری��کا ف��رد ش��ماره ی��ک 
عرصه پول به عنوان رییس بانک 

مرکزی انتخاب می شود. 
تق��وی تاکید ک��رد: وقتی بانک 
مرکزی مستقل ش��ود، آنکه در 
رأس اس��ت، دیگر نوک��ر دولت 
نیست. با استقالل بانک مرکزی 
دو مسئولیت بین دولت و بانک 

مرکزی تقسیم می شود. 

پانیسا حسن زاده

با کاهش الیه های مدیریتی فاصله 
بین رأس سازمان و مشتریان را 
کاهش دهید. 

)جی کینز(



نفت و نیرو2

نگرانی تولیدکنندگان سیم و کابل از ارزان فروشی مس 

باخت ایرانی ها در مناقصه 38 هزار تنی 
ورود فناوری نانو به صنعت برق 

ساخت سلول های خورشیدی

مدیر دبیرخانه س��تاد توس��عه فناوری نان��و از ورود 
فناوری نانو به صنعت برق خبر داد. 

علی محمد س��لطانی گفت: فن��اوری نانو در صنعت 
ب��رق می توان��د تکمیل کننده چرخه صنعت باش��د. ما 
در کش��ور مراکز آموزشی، آزمایشگاه هایی با تجهیزات 
داخلی، رشته های مختلف تحصیالت تکمیلی و شبکه 

آزمایشگاهی فناوری نانو داریم. 
وی از ارائه 140 هزار خدمت در سال 92 با استفاده 
از فناوری نانو خبر داد و گفت: جمهوری اسالمی ایران 
ار لحاظ توس��عه علمی با یک پله صعود درمقایس��ه با 

سال گذشته به جایگاه هفتم جهان رسیده است. 
وی یادآور شد: هم اکنون بین 9 کشوری هستیم که در 
انتشار استانداردهای بین المللی در حوزه نانو نقش داریم. 
وی با اشاره به ورود فناوری نانو به صنعت برق، گفت: طرح 
تولید صنعتی فیلترهای نیروگاهی ارتقا یافته با فناوری نانو 
الیاف در کش��ور ساخته شده که در مقایسه با فیلترهای 

معمولی از کارآیی و عمر باالتری برخوردار است. 
وی یادآور ش��د: کالس این فیلترها با استفاده نانو از 

هفت به 9 ارتقا پیدا کرده است. 
وی یکی دیگ��ر از کاربردهای نان��و را کاهش اتالف 
انرژی در بخش ساختمان عنوان کرد و گفت: با استفاده 
از فناوری نانو ایروزل نانو ماده ای ساخته شده است که 
95 درصد حجم آن هواس��ت و عایق خوبی محس��وب 
می ش��ود. وی با بیان اینک��ه تع��دادی از فناوری های 
نانو در کش��ور در حال توسعه اس��ت، خاطرنشان کرد: 
ساخت سلول های خورشیدی نانو ساختاری با کارآیی 
ب��اال، تولی��د عایق های ایروزل، س��اخت دس��تگاه نانو 
کاویناسیون و قرص های برق گیر ازجمله فناوری هایی 

هستند که در کشور درحال توسعه است. 

رشوه 32 میلیارد تومانی
به یک وکیل مانع واگذاری نیروگاه

عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجل��س، گفت: 
وزارت نی��رو برای آنکه ش��رکت های زیرمجموعه خود 
را به خصوصی س��ازی ندهد به ی��ک وکیل ۳2 میلیارد 
تومان داده تا اجازه ندهد این شرکت ها خصوصی شوند. 
نادرقاضی پور بااشاره به بازداشت وکیل ۳2 میلیاردی و 
آقای )ر( معاونت حقوقی وزارت نیرو، گفت: این وکیل 

برای وزارت نیرو کار می کرده است. 
نماین��ده مردم ارومیه در مجلس ش��ورای اس��المی 
درباره علت بازداش��ت این وکی��ل، به خانه ملت گفت: 
وزارت نیرو برای آنکه ش��رکت های زیرمجموعه خود را 
به خصوصی سازی ندهد به یک وکیل ۳2 میلیاردتومان 
داده تا اجازه ندهد این شرکت ها خصوصی شوند؛ حال 
باید پرس��ید، آقای چیت چیان شما دنبال رفع مشکل 

آب هستید یا دادن ۳2 میلیارد؟ 
عض��و کمیس��یون صنای��ع و معادن مجل��س افزود: 
ش��رکت صبا موسوی آرا طرف قرارداد وزارت نیرو بوده 
و )ب( را به عنوان وکیل به س��ازمان خصوصی س��ازی 
معرفی کرده و ش��رکت دولتی مقدم 15 میلیارد تومان 

به عنوان قسط اول به این وکیل پرداخت کرده است. 
 گفتنی است غالمحسین محسنی اژه ای، سخنگوی 
قوه قضاییه در هفتاد و یکمین نشست خبری خود پرده 
از این قرارداد تامل برانگیز برداشت و گفت: وکیلی که 
با یکی از دستگاه های دولتی به دلیل رسیدگی به یک 
پرونده قراردادی ۳2 میلیارد تومانی بسته بود بازداشت 
ش��د. وی افزود: دلیل بازداشت این بوده که این وکیل 
با یکی از دس��تگاه های دولتی ق��راردادی به مبلغ ۳2 
میلیارد تومان بس��ته اس��ت، این س��وال پیش می آید 
که اول با چه مبنایی این قرارداد بس��ته ش��ده که ۳2 
میلیارد تومان برای یک پرونده پرداخت شود، البته این 
دس��تگاه اجرایی بعد از اینکه دی��ده خودش نمی تواند 
این پول را بپردازد پول را به حساب شرکتی خصوصی 
واریز کرده تا این شرکت پول را به آن وکیل بپردازد و 

این به نوعی پولشویی محسوب می شود.

لزوم افزایش تدریجی
تعرفه های بخش برق 

رییس کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس��المی 
گف��ت: اگر بتوانیم افزایش تدریج��ی تعرفه های برق را 
برنامه ریزی کنیم، صنعت برق خواهد توانست به خوبی 

به اهداف خود دست یابد. 
عل��ی مروی با اش��اره به ل��زوم تغییر س��ازوکارهای 
کنونی تعرفه ه��ا در صنعت برق کش��ور، گفت: چنین 
تعرفه هایی زمینه س��از کس��ری بودج��ه در بخش برق 
است و طرح های توسعه را با مشکل مواجه خواهد کرد. 
وی به استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی برای 
توس��عه س��رمایه گذاری ها در صنعت برق اشاره کرد و 
اف��زود: با برنامه ریزی برای تخصیص درآمدهای حاصل 
از صادرات برق به خ��ود وزارت نیرو، اختصاص درآمد 
نیروگاه ها به بخش های توسعه، تصویب بودجه مناسب 
ب��رای خرید تضمینی برق از بخش خصوصی و حمایت 
از س��رمایه گذاری های بخش خصوصی در این صنعت 
می توانیم بسیاری از چالش های این صنعت را برطرف 
کنی��م. به گزارش پاون، مروی با تاکید بر لزوم حمایت 
دول��ت و مجل��س از تولیدکنندگان و س��رمایه گذاران 
داخل��ی، ادامه داد: در این بخش اجرای اصل 44 مورد 
تاکید مجلس اس��ت و کمیس��یون انرژی مجلس برای 
همکاری با وزارت نی��رو در جهت فراهم کردن حضور 
س��رمایه گذاران و آماده سازی بس��تر رشد صنعت برق 

کشور آمادگی کامل را دارد. 

مدیرعامل شرکت توانیر:
  ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر

 2 برابر می شود
 مدیرعامل ش��رکت مادرتخصص��ی مدیریت تولید، 
انتقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر(، گفت: تا پایان 
س��ال جاری ظرفیت نیروگاه های بادی و خورش��یدی 

درمقایسه با سال گذشته به دو برابر خواهد رسید. 
همای��ون حائری گف��ت: کنفرانس بین الملل��ی برق با 
29 س��ال برگزاری موفق، پایدارتری��ن کنفرانس علمی 
کشور اس��ت. ویژگی غالب صنعت برق، در تمام کشورها 
محافظه کاری نظام مدیریتی آن است چراکه قرار گرفتن 
صنعت ب��رق در موقعیت مهم ترین زیرس��اخت حیاتی، 
ماهیت پرخطر بودن عملیات تولید، انتقال و توزیع برق، 
وجود الینقطع اغتشاش ها در شبکه و ضرورت سنکرون 
بودن تمامی بازیگران ش��بکه سراسری با یک فرکانس و 
مس��تقل از نوع حضور و محل حضور ایجاب می کند که 
مدیریت و رعایت الزام های این محافظه کاری در صنعت 

برق رسانی همچنان ضروری باشد. 
مدیرعام��ل توانیر اظهار کرد: در کنار پش��تیبانی از 
صنعت برق رس��انی، ض��رورت دارد در جهت کمک به 
توس��عه ملی و منافع مردم، پارادایم های جدید ازجمله 
تشخیص فرصت ها و پروتکل های جدید همچون سهم 
داشتن صنعت برق در اقتصاد جهانی را معرفی کنیم. 

وی با بی��ان اینکه موضوع تش��خیص فرصت ها این 
اس��ت که ب��رای برنده ش��دن در محیط ه��ای با عدم 
قطعیت، نیاز اس��ت که م��ا از موفقیت های کوتاه مدت 
و گ��ذرا به طور س��ریع و قطع��ی بهره ب��رداری کنیم، 
افزود: تش��خیص فرصت ها باید به یک مهارت کلیدی 
و تاثیرگذار در صنعت برق و یک روش سیس��تماتیک 
تقویت و توسعه شبکه تبدیل شود؛ به طوری که زودتر 
از رقبا فرصت اس��تفاده از مزیت های رقابتی و گذرا را 

قدر دانسته و با چاالکی آنها را از آن خود کنیم. 
حائری تصری��ح کرد: ن��وآوری در م��دل فعالیت های 
جهان امروز اهمیتی به مراتب بیش��تر از تحقیق و توسعه 
پیدا کرده اس��ت. وی با بیان اینکه فرصت ها بسیار اندک 
و زمان ها بس��یار کوتاه هس��تند، گفت: ظهور فرصت ها و 
بلعیدن آنها از موضوع های بسیار مهم است که امیدواریم 
صنعت برق کشور در کاهش تلفات شبکه ظرف یک سال 
به زیر 10 درصد بتواند این پارادایم جدید را معرفی کند. 
مدیرعامل توانیر اظهار کرد: نیاز است صنعت برق ضمن 
پشتیبانی کامل از صنعت برق رسانی و سرویس دهی کامل 
به زیرساخت های کش��ور، با پروتکل جدیدی از مدیریت 
سبد انرژی و با رعایت دقیق استانداردها، هم تامین برق 
را درنظر بگیرد و هم موارد توس��عه ای، امنیتی، رفاهی و 
اقتص��ادی آن را و هم به لوکوموتیو برقی و اتو و یخچال 
کار داشته باشد.  وی تصریح کرد: از نتایج مدیریت سبد 
ان��رژی در صنعت برق می توان ق��رارداد احداث حدود 
هفت هزار م��گاوات بخش بخ��ار نیروگاه های گازی و 
هزار مگاوات انرژی های نو به ویژه بادی و خورش��یدی 
از روش ه��ای بی��ع متقابل که با حمای��ت کامل دولت 
و مجل��س انج��ام گرفته اس��ت را ن��ام برد و ت��ا پایان 
س��ال جاری ظرفیت نیروگاه های بادی و خورش��یدی 

درمقایسه با سال گذشته به دو برابر خواهد رسید. 
وی با تاکید بر اینکه صنعت برق باید بهتر و بیش��تر 
صادرات داش��ته باش��د، گفت: توسعه صادرات خدمات 
فنی و مهندس��ی و کاال، به مشارکت بیشتر در اقتصاد 

کشور و کمک به اشتغال منجر می شود. 
وی اف��زود: ب��ا ایج��اد رقابت و همکاری با س��ازندگان 
خارجی ازطریق افزایش کیفیت محصول، بدیهی اس��ت 
فض��ا برای بخش خصوصی در صنعت برق همیش��ه آزاد 
بوده اس��ت. وی یادآور ش��د: بخ��ش خصوصی همچنان 
پشتیبانی می شود تا بتواند نقش پررنگ تری را در توسعه 
ملی کشور و سهم موثری در اقتصاد جهانی به وجود آورد. 

احیای نظام بنگاه داری صنعت برق
وزی��ر نیرو از جدیت این وزارتخانه برای احیای نظام 
بن��گاه داری صنعت ب��رق خبر داد و گف��ت: امیدواریم 
دول��ت و مجلس، وزارت نی��رو را در این اقدام همراهی 

و کمک کنند. 
گش��ایش  آیی��ن  در  دی��روز  چیت چی��ان  حمی��د 
بیس��ت ونهمین کنفران��س بین الملل��ی ب��رق در محل 
پژوهش��گاه نی��رو، صنعت برق را یک صنعت پیش��رو، 
خالق و پرافتخار در کش��ور دانس��ت و گفت: ش��بکه 
سراس��ری برق هم اکنون کل کشور را دربرگرفته است 
و جز تعداد کمی روس��تای دورافتاده، همه از خدمات 

شبکه برق بهره می گیرند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه صنع��ت ب��رق از نظ��ر میزان 
خوداتکایی در میان صنایع مشابه سرآمد است، افزود: 
طراحی، س��اخت و اجرای نیروگاه ها، شبکه های انتقال 
و توزیع و س��اخت انواع تجهیزات مورد نیاز به دس��ت 
صنعتگران داخلی انجام می شود و این خدمات در بیش 

از 20 کشور جهان دارای بازار صادراتی است. 
به گفته وی، صنعت برق در خصوصی س��ازی پیشگام 
است و بیش از 50 درصد ظرفیت نیروگاه های حرارتی 
ب��ه بخش خصوص��ی و نهادهای خ��ارج از وزارت نیرو 
اختص��اص دارد. وزیر نیرو با اش��اره به افزایش بیش از 
10برابری ظرفیت تولید برق از ابتدای پیروزی انقالب 
اسالمی تاکنون گفت: ما در ابتدای انقالب حدود هفت 
ه��زار مگاوات ظرفی��ت نیروگاهی داش��تیم که اکنون 
ب��ه بیش از 72 هزار مگاوات رس��یده ایم و امس��ال در 
مقایسه با پارسال با بیش از هفت درصد افزایش مصرف 
مواجه هس��تیم که برای پاس��خ به نیازها، باید ساالنه 
پنج ه��زار مگاوات ظرفیت جدید ایجاد و ضریب ذخیره 
پنج درصدی داش��ته باشیم که االن فاقد آن هستیم و 
ذره ای افزایش مصرف ممکن اس��ت موجب ناپایداری 

شبکه و خاموشی شود. 
وی ب��ا بیان اینکه در آغاز فعالیت دولت یازدهم تنها 
۳800 مگاوات نیروگاه در دس��ت احداث داش��تیم که 
اکنون 10 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیز افزون  بر آن 
در حال اجراست، افزود: برنامه ریزی ما این است که در 
پنج س��ال آینده ۳۳ هزار م��گاوات ظرفیت جدید وارد 
مدار کنیم که بخش��ی برای پاسخ به افزایش مصرف و 

برخی برای جایگزینی واحدهای فرسوده است. 
به گفته چیت چیان، موض��وع افزایش بازده تولید در 
دس��تورکار است، زیرا االن متوس��ط بازده نیروگاه های 
حرارتی ۳7 درصد اس��ت که قابل قبول نیست و برای 
افزایش بازده، تمام نیروگاه های گازی بدون اس��تثنا به 

سیکل ترکیبی تبدیل می شود. 

نیرو انرژی پاک

نیروگاه

برق 
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صنای��ع  م�ل��ی  ش���رک�ت 
م��س ارزان فروخت��ن م��س 
ب��ه کش��ور ترکی��ه را ادعایی 
بی��ش نمی داند، ام��ا اتحادیه 
س��یم و کابل از دس��ت دادن 
مناقص��ه ۳8 ه��زار تنی کابل 
آلومینیوم��ی در کش��ور عراق 
در سال جاری خبر می دهد و 
بر این باور است که رقیبشان، 
کش��ور ترکیه به دلی��ل تهیه 
مواد اولیه ارزان توانسته پیروز 

مناقصه باشد. 
»فرصت امروز« در گزارشی 
پ����ای درد دل و ن�گ�ران���ی 
تولیدکنن��دگان س��یم و کابل 
نشس��ت و مش��خص شد که 
ای��ن تولیدکنن��دگان با وجود 
خودکفای��ی و ت��وان صادرات 
برخی سیاس��ت های  دلیل  به 
ش��رکت ملی مس ایران دیگر 
توان رقاب��ت با رقبای خارجی 
خود به وی��ژه ترکیه را در بازار 
ع��راق ندارند، چراکه ش��رکت 
مل��ی مس ای��ران م��واد اولیه 
مس را به کشور ترکیه ارزان تر 

عرضه می کند. 

اتحادیه سیم و کابل ادعا 
می کند

م�رادع�ل�ی��زاده،  اح�م���د 
مل��ی  ش��رکت  مدیرعام��ل 
صنایع مس ای��ران در این باره 
اظه��ار کرد: »ن��ه تنها کاالیی 
را مانن��د م��س خال��ص ب��ه 
کش��وری مانند ترکی��ه، ارزان 
تاکنون  بلک��ه  نمی فروش��یم، 
براساس قیمت های بین المللی 
آزاد  ارز  قیم��ت  براس��اس  و 
فروخت��ه ای��م. ام��ا اینکه چرا 
اتحادی��ه س��یم و کاب��ل ادعا 
کرده است شرکت ملی صنایع 
مس این فل��ز را به قیمت ارز 
مبادل��ه ای ب��ه ترکی��ه صادر 
می کن��د باید بگویم اس��ناد و 
مدارک ما نشان دهنده فروش 
مس به قیمت ارز آزاد است و 
وارداتی به عنوان س��یم و کابل 
از ترکیه نداریم واگر س��یم و 
کابل��ی از ترکی��ه وارد ای��ران 
براس��اس ضواب��ط  می ش��ود، 

دولت است.«
وی در ادامه توضیحات خود 
اعالم کرد : »سال های گذشته 
ف��روش خارج��ی مس ب��ا ارز 
مبادل��ه ای نبود و البته س��ال 
فروش  قیمت ه��ای  گذش��ته 
داخلی براساس نرخ مبادله ای 
آزاد  ارز  ب��ا  امس��ال  و  ب��ود 
می فروش��یم، با این تفاوت که 
برای فروش داخلی سه درصد 
زی��ر قیم��ت جهان��ی تخفیف 
می دهیم و صادرات با نرخ ارز 

آزاد انجام می شود.«

از دست دادن مناقصه 
اگ��ر گفته ه��ای ای��ن مقام 
باشد،  مسئول صحت داش��ته 
پ��س تولیدکنندگان س��یم و 
داش��ته  مش��کلی  نباید  کابل 
باش��ند، اما گفت وگوی دوباره 
»فرصت امروز« با صادق صیاد، 
دبیر کمیته حمایت از ساخت 
داخل سندیکا نشان دهنده این 
است که »در سال 9۳ به دلیل 
ملی مس  ش��رکت  سیاس��ت 
بخش خصوصی  ش��رکت های 
 تولید س��یم و کاب��ل مناقصه 
۳8 هزار تنی کابل آلومینیومی 
را در کشور عراق از دست داده 

است.«
وی با اش��اره به اینکه کشور 

عراق ب��رای نوس��ازی صنعت 
ب��رق بودج��ه 275 میلی��ارد 
دالری در نظ��ر گرفته اس��ت، 
از  نوس��ازی   می افزای��د : »این 
سال 201۳ تا 2017 میالدی 
باید انجام شود و خوشبختانه 
ب��ه دلیل  بخ��ش خصوص��ی 
بخش ه��ای  در  خودکفای��ی 
متعددی  پروژه ه��ای  مختلف 
را در ای��ن کش��ور در دس��ت 
اجرا دارد. از این مبلغ حداقل 
10 درص��د آن، یعن��ی 27/5 
تجهیزات  ب��رای  میلیارد دالر 

برق اختصاص دارد.«
صنع��ت ب��رق ای��ران توان 
صادرات انواع سیم و کابل برق 
فشار ضعیف، کابل های قدرت، 
کنترل، ابزار دقیق و کابل های 
مخصوص، انواع س��یم و کابل 
فش��ار متوس��ط، فش��ار قوی 
و فوق فش��ار ق��وی دارد و در 
ح��ال حاضر، مهم تری��ن بازار 
هدف آن کش��ور عراق اس��ت 
و بزرگ تری��ن رقی��ب کش��ور 
ترکی��ه اس��ت؛ کش��وری که 
م��واد اولیه مورد نی��از خود را 
ایران تامین می کند.  از کشور 
در حقیقت، نگرانی سندیکای 
برق و اتحادیه س��یم و کابل از 
اولیه به  ارزان فروختن م��واد 
کشور رقیب اس��ت چراکه در 

این سیاس��ت  ت��داوم  صورت 
250 ش��رکت تولید کنن��ده از 

حیز انتفاع خارج می شوند. 

انتظارات از 
شرکت ملی مس 

سندیکای  گالیه مندی  البته 
ارزان  ف��روش  از  تنه��ا  ب��رق 
نیس��ت، بلک��ه نح��وه دریافت 
پول نیز هس��ت. صی��اد در این 
»ش��رکت های  می گوید:  ب��اره 
ایرانی باید هزین��ه خرید مس 
و آلومینی��وم را به ص��ورت نقد 
بپردازن��د، در حقیقت ش��رایط 
ب��ورس این گون��ه اس��ت ام��ا 
کش��ورهای خری��دار الزاما نقد 
نکته  ام��ا  خری��د نمی کنن��د. 
مهم تر این اس��ت که طرح های 
توس��عه ای ش��رکت ملی مس 
برای همه خوش��ایند اس��ت و 
ما نیز از آن خرس��ند هستیم و 
به دنبال آن نیس��تیم که سهم 
ص��ادرات م��س و آلومینی��وم 
کاهش یاب��د، بلکه انتظار داریم 
اولویت با داخل باشد و اگر قرار 
ب��ه تخفیف اس��ت آن تخفیف 
برای شرکت های داخلی باشد.«

تناقض در اظهارنظرها به 
دلیل منفعت 

ام��ا علیرضا کاله��ی، عضو 

و رییس کمیته س��یم و کابل 
س��ندیکای صنعت برق درباره 
وجود اظهارنظر متناقض میان 
ش��رکت ملی م��س و اتحادیه 
سیم و کابل به »فرصت امروز« 
تناقض  این  می گوید: »قطع��ا 
خواهد بود. بدون شک شرکت 
مل��ی مس به دنب��ال حداکثر 
سود خود است، این در حالی 
 است که معدن مس ملی است 
و ب��ا سوبس��ید داخل��ی اداره 
می ش��ود و بای��د تخفیف های 
مصرف کنن��دگان  ب��رای  آن 
داخلی باش��د نه خارجی. چرا 
بای��د مع��ادن ما برای س��ود 
ان��دک داخل و منفع��ت زیاد 

خارجی ها باشد؟!«
در  غنی  کش��وری  ای��ران 
حوزه معادن و انرژی اس��ت 
بسیاری از کارشناسان بر این 
باورند که می ت��وان به جای 
ص��ادرات موادخام ب��ا ایجاد 
اشتغال سود بیشتری را عاید 
کشور کرد، اما سیاست ها بر 
این است که مواد خام صادر 
ش��ود. در حقیقت ب��ه دلیل 
فضای  صادرات،  بودن  معاف 
تجارت به گونه ای رقم خورده 
که تمایل برای صادرات مواد 
خام بس��یار است. کالهی در 
این ب��اره نیز معتقد اس��ت: 
»تولیدکنندگان درخواس��ت 
مع��اف از مالی��ات داش��تند 
اما بیش��تر س��هم ص��ادرات 
موادخ��ام می ش��ود و بای��د 
سیاست دولت در این حوزه 

تغییر یابد.«
وی در ادام��ه ب��ا انتق��اد از 
ارزان فروش��ی ش��رکت مل��ی 
مس می افزاید: »این ش��رکت 
آلومینیوم را 10 درصد ارزان تر 
به خارجی ها می فروشد و مس 
دالر  ت��ا ۳00   200 تن��ی  را 
ارزان تر از قیمت داخلی صادر 
این گونه  بای��د  چ��را  می کند، 
مناقصه های  باید  باش��د؟ چرا 
زیادی را از دس��ت بدهیم؟ از 
ای��ن رو درخواس��ت داریم که 
عوارض برای صادرات موادخام 
م��س وض��ع ش��ده و نظ��ام 

قیمت گذاری ایجاد شود.«

گزارش های رس��انه های حوزه 
آن  از  حاک��ی  ان��رژی  و  نف��ت 
اس��ت که عربس��تان س��عودی 
بزرگ ترین تولید کننده نفت خام 
در دنیا می��زان فروش نفتش در 
ماه س��پتامبر را باوجود افزایش 
تولی��د کاهش داده اس��ت. یکی 
از مناب��ع نزدیک به صنعت نفت 
عربس��تان گفت: باوجود افزایش 
تولید نفت ب��ه روزانه 9 میلیون 
و 700 هزار بش��که نفت در روز، 
در ماه اگوس��ت، این کش��ور در 
ماه س��پتامبر 9 میلیون و ۳50 
هزار بش��که نفت خام در اختیار 
نفتش  و خری��داران  مش��تریان 
ق��رار داده که نس��بت به رقم 9 
میلی��ون و 688 هزار بش��که در 
مدت مش��ابه در ماه قبل کاهش 

نشان می دهد. 
گفتن��ی اس��ت، این آم��ار در 
اختی��ار تمام��ی خبرگزاری های 
نظی��ر  ح��وزه  ای��ن  در  فع��ال 
بلومبرگ، رویترز و وال استریت 
ژورنال ق��رار گرفته ک��ه بیانگر 
دریافت این خبر از منبع مذکور 

توسط این رسانه ها است. 
توضی��ح  ت�اکن��ون  ال�ب�ت���ه 
ای��ن  م��ورد  در  قانع کنن��ده ای 

اقدام عربس��تان منتش��ر نشده، 
ول��ی فعاالن این حوزه معتقدند، 
نظیر  اوپک  اعضای  درخواس��ت 
ونزوئال از این کشور برای کاهش 
صادرات نفت به منظور بازگشت 
قیمت ها به حدود 90 دالر باعث 
ایج��اد این کاهش فروش ش��ده 

است. 
وال  گفت��ه  ب��ه 
ژورن��ال،  اس��تریت 
علت این امر کاهش 
نی��از عربس��تان ب��ه 
تولی��د نفت در فصل 
منظ��ور  ب��ه  پایی��ز 
تولی��د ب��رق ب��رای 
خنک کردن هوا بوده 
و ب��ه همی��ن دلیل، 
می��زان قابل توجهی 
از نف��ت تولیدی این 
مخ��ازن  در  کش��ور 

ذخیره می ش��وند تا در زمستان 
پیش رو به کشورهایی که به آن 

نیاز دارند، فروخته شوند. 
الزم به ذکر است، قیمت نفت 
خام در پ��ی تولید روزافزون این 
محصول توسط ایاالت متحده و 
روس��یه در ماه های اخیر کاهش 
ش��دیدی را تجربه کرد، در این 

می��ان کاه��ش رش��د اقتصادی 
چی��ن که ب��ه کاه��ش تقاضا از 
س��وی این کش��ور ب��رای خرید 
نفت منجر ش��د، از دیگر عوامل 
تاثیرگ��ذار در کاه��ش قیم��ت 
نفت به شمار می رود. در همین 
راس��تا، آنگوال، لیبی و ونزوئال از 
اعضای اوپک خواستار آن شدند 

تا اعضا ب��ا کاهش تولید نفت به 
بازگشت قیمت ها به روال سابق 
کمک کنن��د. در همین ارتباط، 
رییس جمه��ور  م��ادورو  هوگ��و 
ونزوئال رسما درخواست نشست 
اضط��راری وزرای نفت اوپک را 

مطرح کرد. 
در  اوپ��ک  بع��دی  نشس��ت 

27 اکتب��ر ب��ه منظور بررس��ی 
اوضاع بازار نف��ت و بازنگری در 
سیاس��ت ها و می��زان تولید در 
مقر این س��ازمان در وین برگزار 
خواهد ش��د. نکته قابل تامل در 
این زمینه آن اس��ت که بسیاری 
از اعض��ای ای��ن س��ازمان اعالم 
کرده اند که قصد افزایش قیمت 

را ندارند. 
ام��ا در این میان 
لیبی  نف��ت  وزی��ر 
روزانه  است  معتقد 
یک میلیون بش��که 
تولید  بازار  نفت در 
برای  که  می ش��ود 
خرید آن مش��تری 
و  ن��دارد  وج��ود 
کشورهای  بنابراین 
اوپ��ک  باید  عض��و 
هزار   500 روزان��ه 
بش��که از تولیدشان را کاهش 
اس��ت،  معتق��د  وی  دهن��د. 
لیب��ی نباید در ط��رح کاهش 
تولید س��هیم باش��د چ��را که 
این کش��ور به دلیل مشکالت 
و درگیری ه��ای داخل��ی توان 
تولید نف��ت با تم��ام ظرفیت 
ت��وان کاه��ش  را نداش��ته و 

تولید را نخواهد داش��ت. او در 
پایان اف��زود: این موضوع نظر 
ش��خصی وی ب��وده و موضع 
رس��می دول��ت متبوع��ش به 

شمار نمی آید. 
گفتنی اس��ت، عربس��تان در 
ماه آگوس��ت 769 هزار بش��که 
از نف��ت تولیدی خود را مصرف 
کرده که این در مقایس��ه با ماه 
گذش��ته که مص��رف نفت این 
کش��ور 899 هزار بش��که بوده 
است کاهش نشان می دهد. در 
این می��ان میزان صادرات نفت 
خام این کشور در ماه آگوست 
به 9 میلیون و 6۳۳هزار بشکه 
در روز رس��ید که ای��ن میزان 
این  صادرات  میزان  پایین ترین 
کشور از س��ال 2011 میالدی 

بوده است. 
ح��ال باید دید ب��ا این کاهش 
محدود تولید از سوی عربستان، 
آی��ا قیم��ت نف��ت دوباره س��یر 
صع��ودی خود را پی��ش خواهد 
بازار همچنان نس��بت  یا  گرفت 
به قیمت ای��ن محصول واکنش 

منفی نشان خواهد داد. 
ترجمه: معراج آگاهی
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بازار نفت

عربستان سعودی: افزایش در تولید، کاهش در فروش

عضو هیات رییس��ه کمیسیون 
انرژی مجلس گف��ت: اختالفات 
داخل��ی عربس��تان، اعتراض��ات 
عمومی نس��بت به اجرای حکم 
ش��یخ نمر وتس��لط داع��ش بر 
میادی��ن نفت��ی س��وریه و عراق 
از  آن،  ارزان  بس��یار  ف��روش  و 
مهم تری��ن عوام��ل تاثیرگذار در 

نوسانات قیمت نفت است. 
ناصر سودانی در گفت وگو با خانه 
ملت، درباره نوسانات قیمت نفت و 
عوامل تاثیرگذار بر بازار  گفت: باید 
مجموعه ای از عوامل را در این روند 
موثر بدانیم از جمله اینکه مشکالت 
اقتصادی کشورهای مصرف کننده 
که آنها را وادار به کاهش خرید نفت 

کرده است. 

نماینده مردم اهواز در مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت: بسیاری 
مصرف کنن��ده  کش��ورهای  از 
س��عی کردند صنعت خودش��ان 
را به گونه ای از وابس��تگی خرید 
نفت در برخی از کشورها رهایی 

دهند. 
پش��ت  معتق��دم  اف��زود:  وی 
سناریوی افزایش قیمت و کاهش 
تولی��د، کاهش ق��درت اقتصادی 
ایران و روسیه است و می خواهند 
کش��ورمان را از حی��ث بودجه در 

آینده با چالش روبه رو کنند. 
رییس��ه  هی��ات  عض��و  ای��ن 

کمیس��یون انرژی مجلس گفت: 
عربستان قصد دارد به نمایندگی 
از امری��کا ب��ا افزای��ش تولید و 
کاه��ش قیم��ت به کش��ورهای 

اسالمی ضربه وارد کند.
س��ودانی با بیان اینک��ه اوپک 
تعیین کنن��ده قیم��ت نیس��ت و 
س��همیه تولید تنظی��م می کند، 
گفت: اینکه میزان تولید در تعیین 
قیمت نقش دارد حرف درس��تی 
اس��ت، اما اوپک به شکل مستقل 

تعیین کننده قیمت نفت نیست. 
نماین��ده مردم اه��واز و باوی 
در مجل��س ب��ا اب��راز امیدواری 

نس��بت به اینکه 12 کشور عضو 
اوپ��ک مدیریت و ف��روش نفت 
را به گون��ه ای هدای��ت کنند که 
مصالح مل��ی تولید کنن��دگان و 
نشود،  آسیب  دچار  فروشندگان 
 گفت: متاس��فانه ب��ا میدان داری 
عربس��تان به دلیل انبوه تولید و 
قدرت مانوری که از خود نش��ان 
می دهد تنظیم بازار را با سختی 

و چالش روبه رو خواهد کرد. 
وی درباره پیش بینی اش از قیمت 
نفت،  گفت:  فکر می کنم سیر نزولی 
قیمت ادامه یابد اما از 80 دالر کمتر 
نخواهد شد چرا که اروپا و امریکا در 

این زمینه با هم چالش دارند و اگر 
قیمت کاهش پیدا کند قدرت خرید 
تولید کنندگان نفت در بازار اروپا کم 
می ش��ود.  این عضو هیات رییسه 
کمیس��یون انرژی مجلس گفت: 
اختالف��ات داخل��ی عربس��تان، 
اعتراض��ات عموم��ی نس��بت به 
اجرای حکم ش��یخ نمر، حوادث 
لیب��ی و اتفاق��ات یمن، تس��لط 
داعش بر میادین نفتی س��وریه 
و ع��راق و ف��روش بس��یار ارزان 
آن، ح��وادث طبیع��ی در برخی 
از کش��ورهای تولید کننده یا در 
مح��ور ص��ادرات و حمل و نق��ل 
توفان ه��ای خلیج مکزیک  مثل 
ی��ا حوادث نیجریه در نوس��انات 

قیمت نفت موثراست. 

جنگ نفتی عربستان و غرب علیه ایران و روسیه 

الهه ابراهیمی 



3 کار و تولید

اختالل در ارائه تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی به تولیدکنندگان

تولیدکنندگان همچنان منتظر دریافت تسهیالت
سرپرست مرکز ملی فرش: 

تولیدکنندگان فرش ریسک تولید 
طرح های جدید را نمی پذیرند

سرپرست مرکز ملی فرش با اشاره به عدم ریسک پذیری 
برخی تولیدکنندگان گفت: طراحان و نقاشان فرش ایرانی 
توانایی و قابلیت خلق طرح جدید را که دارای همخوانی با 

سلیقه مصرف کنندگان جدید باشد، دارند. 
به گزارش تسنیم، حمید کارگر اظهار کرد: از گذشته 
دع��وای بین اصالت و ن��وآوری در تمام حوزه ها بوده و 
فرش از این قاعده مس��تثنا نیس��ت، اما طراحان فرش 
ایران��ی این توانای��ی و قابلیت را دارند ک��ه همزمان با 
حف��ظ اصالت و هویت ف��رش ایرانی ق��ادر به نوآوری 

باشند. 
وی ادامه داد: در دوران صفویه طرح گل شاه عباسی 
طراحی ش��د ک��ه با توجه ب��ه ارتباط خود ب��ا نقش و 
طرح های گذش��ته توانس��ت اصالت طرح های ایرانی را 

حفظ کند و نمادی از طرح های ایرانی باشد. 
او تصریح کرد: در دوران تاریخی متفاوت شاهد ابداع 
ط��رح  و نقش های جدید بوده ایم، ام��ا همگان در یک 

بستر خاص در حال روایت و نمایش بوده اند. 
کارگر با تاکید بر اینکه امروز طراحان ایرانی توانایی 
و قابلی��ت ایج��اد طرح و نق��وش جدید را ک��ه دارای 
همخوان��ی با س��لیقه مصرف کنندگان امروزی باش��د، 
دارن��د، گفت: واقعیت موجود برآن اس��ت که برخی از 
طراحان و تولیدکنندگان به س��راغ گزینه آس��ان تر به 
معنای تکرار تولید گذشته رفته و کمتر به سمت تست 

و خلق طرح و فرش جدید حرکت می کنند. 
وی  ب��ا اش��اره به اینکه خیل��ی از بازارهای ایران در 
حال دریاف��ت طرح ها و نقوش جدید ایرانی هس��تند، 
یادآور ش��د: بازار به صورت س��نتی مسیر خود مبنی بر 
عرض��ه و تقاض��ا را پیدا خواهد ک��رد و تقاضا در طرح 
و نق��ش نیز وج��ود دارد که این موضوع در س��فرهای 
هیات ه��ای تجاری به ایران و حضور تولیدکنندگان در 
نمایش��گاه های خارجی که نظرات را دریافت می کنند، 
قابل لمس اس��ت. سرپرست مرکز ملی فرش در زمینه 
فعالیت ه��ای دولت در راس��تای تولید ط��رح و نقوش 
جدید گف��ت: دولت در س��ال های گذش��ته به صورت 
پراکنده فعالیت هایی همچون اعزام طراحان و نقاش��ان 
ایرانی ب��ه نمایش��گاه های خارجی فرش دس��تباف را 
در کن��ار اعزام برخ��ی افراد ب��ه انواع نمایش��گاه های 
دکوراس��یون، پرده و مبلمان در دس��تور کار خود قرار 
داده ک��ه این اقدامات در راس��تای ارتباط و همخوانی 
هرچه بیش��تر ط��رح و نقوش فرش دس��تباف ایران با 

دکوراسیون روز دنیا انجام شده است. 
کارگ��ر تاکید کرد: اما به دلی��ل آنکه تولیدکنندگان 
ریس��ک تولید طرح های جدید طراحان را که با توجه 
به س��فرهای بین المللی به آن دس��ت پیدا کرده بودند 
نمی پذیرفتن��د، تولید بر مبنای طرح های جدید آنگونه 
ک��ه باید صورت نگرفته اس��ت. از ای��ن رو، در یک ماه 
آین��ده هیاتی متش��کل از ط��راح و تولیدکننده برای 
آش��نایی هرچه بیش��تر با س��لیقه و دکوراس��یون روز 

بازارهای هدف به کشور ایتالیا اعزام خواهند شد. 
وی اظه��ار کرد: اکس��پوی می��ان با رویک��رد غذا و 
سفره های ملل با توجه به زمین برگزار می شود که با توجه 
به اینکه فرش دس��تباف بهانه های زیادی برای حضور در 
این اکسپو را دارد، برنامه ریزی هایی صورت گرفته است. 

مرک��ز مل��ی فرش تصریح ک��رد: در رنگ��رزی فرش 
دستباف از مواردی همچون رناس، جاشیر، پوست انار 
و پوست گردو که مصارف غذایی دارد، استفاده شده و 
در کنار آن فرش دستباف ایرانی تنها کف  پوش نبوده و 

به عنوان نمکدان و سفره از آن استفاده می شود. 

همکاری های علمی و فناوری ایران و 
چین گسترش می یابد 

در دیدار محمدعلی نجفی، سرپرس��ت وزارت علوم، 
تحقیق��ات و فن��اوری با هائو پین��گ، رییس کنفرانس 
عمومی یونسکو و معاون وزارت آموزش جمهوری خلق 
چین برگس��ترش همکاری های علمی بین دو کش��ور 

تاکید شد. 
ب��ه گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این دیدار 
که روس��ای دانش��گاه های ش��هید بهش��تی و اصفهان 
و نماین��دگان روس��ای دانش��گاه های ته��ران و عامه 
طباطبای��ی نی��ز حضور داش��تند، دکت��ر نجفی ضمن 
اش��اره به رواب��ط ایران و چی��ن در س��ال های بعد از 
انقاب در زمینه های سیاس��ی، اقتص��ادی و فرهنگی 
اظهار امیدواری کرد که این س��فر زمینه های همکاری 
با جمه��وری خلق چین را به ح��وزه آموزش عالی نیز 

تعمیم دهد و عمق روابط را بیشتر کند. 
سرپرست وزارت علوم در ادامه به آمار آموزش عالی 
کشور اشاره کرد و افزود: در حوزه آموزش عالی، ایران 
در وضعیت خوبی قرار دارد و مسلما توسعه همکاری ها 

با چین به نفع هر دو کشور خواهد بود. 
مع��اون وزارت آم��وزش چی��ن نی��ز ضم��ن اظهار 
خوش��حالی از س��فر به ایران تمایل خود را به افزایش 
تعامات علمی با ای��ران اعام کرد و گفت: ما از طرف 
وزارت آم��وزش چین تمایل داریم همکاری های علمی 
خ��ود را به پیش ببریم. امض��ای تفاهم نامه های تبادل 
اس��تاد و دانشجو، ایجاد کرس��ی ایران شناسی در چین 
و چین شناس��ی در ای��ران از جمل��ه راهکار ه��ای این 

همکاری هاست. 
گفتنی اس��ت در این جلسه طهرانچی، رییس دانشگاه 
ش��هید بهشتی در س��خنانی از محروم شدن دنیا از علم 
تولید ش��ده در ای��ران انتقاد و اظهار کرد: در س��ال های 
گذشته دسترس��ی ما را به مقاالت علمی محدود کردند 
و در دو سال اخیر از چاپ مقاالت علمی ایران جلوگیری 
می کنند و به این ترتیب به نظر می رسد به گونه ای در حال 

محروم کردن دنیا از علم تولید شده در ایران هستند. 
دکتر طالبی، رییس دانش��گاه اصفه��ان هم آمادگی 
خود را برای همکاری با وزارت آموزش چین اعام کرد. 
رییس دانشکده ادبیات دانشگاه عامه طباطبایی نیز 
گفت: دو س��ال است که زبان چینی در دانشگاه عامه 
طباطبایی دایرش��ده و در دوره نخس��ت 30 دانش��جو 
مش��غول تحصیل در این رشته هستند.  وی همچنین 
اظهار امیدواری کرد که با حل شدن مشکل استاد زبان 
چینی، این رشته نیز مثل زبان های انگلیسی و فرانسه 

در دانشگاه عامه طباطبایی به خوبی ارائه شود.  

دولت ملزم به تبدیل وضعیت 
کارکنان شرکتی شد

با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دولت ملزم 
به تبدیل وضعیت اس��تخدامی کارکنان از ش��رکتی به 

قراردادی شد. 
معاون قضایی در امور ش��عب دیوان عدالت اداری در 
گف��ت وگو ب��ا ایرنا ضمن اعام این خبر افزود: ش��عب 
مختلف دیوان عدال��ت اداری در مورد تبدیل وضعیت 
کارکنان شرکتی به قراردادی که در دولت قبل تصویب 

شده بود، آرای متعارض صادر کرده بودند. 
حجت االس��ام والمس��لمین  موس��ی قربانی یادآور 
شد: مصوبه یاد ش��ده در دولت قبل به تصویب رسید، 
اما رییس مجلس شورای اس��امی آن را خاف قانون 

اعام کرد. 
وی گف��ت: با این حال، کارکنانی که ش��رکتی بودند 
برای تبدیل وضعیت به دیوان عدالت شکایت می کردند 
که برخی ش��عب حکم به ورود دع��وا و الزام دولت به 
تبدیل وضعیت و برخی نیز حکم به رد دعوا داده بودند. 
مع��اون قضایی در امور ش��عب دی��وان عدالت اداری 
ادامه داد: با توجه به موضوع یاد ش��ده، هیات عمومی 
دیوان در مقام رفع تعارض از آرای شعب برآمد و آن را 

در دستور کار قرار داد و رأی صادر کرد. 
قربانی درم��ورد رأی هیات عمومی گفت: براس��اس 
رأی هیات عمومی دی��وان عدالت اداری، رأی به ورود 
دعوا صحیح است به شرطی که اول دولت به این افراد 
نیاز داشته باشد و دوم این افراد واجد شرایط ماده 32 

قانون مدیریت خدمات کشوری باشند. 

حمایت از 10 بسته حمایتی 
فرهنگ وهنر تا سقف 100 میلیاردریال

10 بس��ته حمایتی ویژه اصح��اب فرهنگ و هنر از 
سقف یک تا 100میلیارد ریال مورد حمایت مالی ستاد 
توس��عه فناوری های نرم و هویت س��از معاونت علمی 
ق��رار می گیرند. به گ��زارش معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، محتویات 10 بس��ته حمایتی ویژه 
اصحاب فرهنگ و هنر س��تاد توسعه فناوری های نرم و 

هویت ساز معاونت علمی طراحی و تدوین شد. 
بنابرای��ن گزارش، حمای��ت از طراحان در حوزه های 
مختل��ف )بس��ته طراح��ی( و حمایت از ش��رکت های 
صادراتی و نمایش��گاه های ف��روش محصوالت ایران در 
خارج از کشور )بسته صادرات( به ترتیب از سقف پنج 
ت��ا 20 میلیارد ریال و 10 ت��ا 100میلیارد ریال انجام 

می شود. 
همچنی��ن س��قف حمای��ت از ش��رکت هایی که در 
حوزه برندس��ازی محص��والت صنایع دس��تی فعالیت 
کنند )بس��ته برندینگ( از پنج ت��ا 20 میلیارد ریال و 
س��قف حمایت از ثبت اصالت فرهنگی اس��تادان حوزه 
فرهنگ وهنر )بسته اصالت فرهنگی( از جمله بسته های 
حمایتی تعریف شده ویژه اصحاب این حوزه دو میلیارد 

ریال تعیین شده است. 
ش��رکت های عاقه مند به فعالیت در بس��ته نوآوران 
ی��ک و دو به ترتیب از پنج تا 10 و یک تا پنج میلیارد 
ری��ال مورد حمایت س��تاد توس��عه فناوری های نرم و 
هویت س��از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
ق��رار می گیرند. برای بس��ته های نوس��ازی )حمایت از 
نوس��ازی کارگاه ه��ا( و لیزینگ محصوالت س��تاد نرم 
)بس��ته توسعه بازار( سقف حمایتی یکسان یک تا پنج 

میلیارد ریال تعیین شده است. 
س��قف حمایت��ی تعیین ش��ده برای بس��ته حمایت 
)بس��ته  محص��والت  و  کیف��ی خدم��ات  ارتق��ای  از 
استانداردس��ازی( یک تا 10 میلیارد ریال تعیین شده 
این در حالی اس��ت که تس��هیات 12 میلیون تومانی 
در حمای��ت از پایان نامه ه��ای دکترا و ش��ش میلیون 
تومانی در حمایت از پایان نامه های کارشناس��ی ارشد 
در زمین��ه به کارگی��ری روش ه��ای علم��ی روز دنیا و 
مفاهیم مدیریت تکنولوژی در زمینه س��اخت و تولید 
صنایع دس��تی و صنایع فرهنگی به )بسته تولید علم( 

اختصاص یافته است. 

مدل اندازه گیری نرخ کیفیت 
محصوالت طراحی می شود 

قائ��م مق��ام وزیر صنع��ت، معدن وتج��ارت در امور 
تجارت در نخس��تین نشست طراحی مدل اندازه گیری 
ن��رخ کیفیت محصوالت با اش��اره به ضرورت پرداختن 
به ارتقای س��طح کیفی محصوالت و خدمات در بخش 
صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باید ش��اخص های 
ارزیابی مش��خص شود تا بتوان در شناسایی کیفیت یا 

عدم کیفیت محصوالت و خدمات موفق بود. 
ب��ا حضور قائم مقام وزیر صنع��ت، معدن وتجارت در 
امور تج��ارت و جمعی از معاونان، مدیران، مش��اوران، 
نمایندگان تش��کل های خصوصی و اس��اتید برجس��ته 
دانش��گاه، طراح��ی م��دل اندازه گی��ری ن��رخ کیفیت 

محصوالت و تعیین 10 محصول منتخب بررسی شد.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطاع رس��انی دول��ت، مجتبی 
خسروتاج در نخستین نشست طراحی مدل اندازه گیری 
نرخ کیفیت محصوالت با اشاره به ضرورت پرداختن به 
ارتقای س��طح کیفی محص��والت و خدمات در بخش 
صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باید ش��اخص های 
ارزیابی مش��خص شود تا بتوان در شناسایی کیفیت یا 

عدم کیفیت محصوالت و خدمات موفق بود. 
وی با بیان اینکه در راس��تای رس��یدن به این مهم، 
نیازمن��د تدوی��ن برنامه ری��زی دقی��ق هس��تیم ابراز 
امیدواری کرد، با برگزاری جلس��ات در این خصوص به 

نتایج مطلوب دست یابیم. 
خس��روتاج با اش��اره به اینکه مدل زیرساخت کیفی 
کشور باید مدلی اجرایی و هدفمند باشد، افزود: دراین 

زمینه باید اولویت ها و شاخص ها تعیین شود. 

اشتغال دیدگاه

علم و فناوری
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ریی��س کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس ش��ورای اسامی 
در نشس��ت مش��ترك با رییس 
اعض��ای هیأت عام��ل و معاونان 
ایمیدرو گف��ت: دولت فعلی باید 
بخ��ش معدن و صنای��ع معدنی 
را در اولوی��ت برنامه هایش قرار 

دهد. 
تقوی��ت  رحمان��ی،  رض��ا 
س��ازمان های توس��عه ای را مهم 
خواند و اف��زود: در حال حاضر، 
توسعه ای  سازمان های  بیشترین 
در ژاپن، ک��ره، ایتالیا و کمترین 
آن در کشورهای افریقایی است. 
از  یک��ی  را  اکتش��اف  وی   
بخش ه��ای مهم ح��وزه معادن 
دانس��ت و تصریح کرد: با وجود 
تم��ام تاش ه��ای انجام ش��ده، 
تاکن��ون هفت درصد مس��احت 
فعالیت های  پوش��ش  زیر  کشور 
اکتش��افی ق��رار گرفت��ه، ضمن 
اینکه اغلب اکتش��افات سطحی 
انجام شده؛ در حالی که در دنیا 
به صورت عمقی انجام شده است. 
رحمانی با اش��اره به پیشنهاد 
یکی از اعضای کمیسیون صنایع 
و معادن گفت: بخش معدن باید 
به یک راهبرد ملی تبدیل شود. 
وی اف��زود: درآم��د حاصل از 
ف��روش نفت کش��ور در س��ال 
گذش��ته قاب��ل توج��ه نب��ود و 

بنابراین بخش مع��دن و صنایع 
بهتری��ن  می توان��د  م�ع�دن��ی 

جایگزین نفت باشد. 
ای���ن ج�ل�س��ه  در 
داری��وش اس��ماعیلی، 
عضو کمیسیون صنایع 
و  مجل��س  مع��ادن  و 
معدن  کارگروه  رییس 
این  و صنای��ع معدنی 
گف��ت:  ک�م�یس��یون 
مدیری��ت  تغیی��ر  ب��ا 
ایمیدرو در یک س��ال 
گذش��ته تحول زیادی 
در این س��ازمان ایجاد 
ش��ده است. وی افزود: 

وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
در الیح��ه خ��روج از رکود برای 
بخش مع��دن باید جدی تر عمل 
می کرد و مجلس شورای اسامی 
آمادگی برای هم��کاری در این 

مورد را دارد. 
وی اف��زود: م��ا انتظ��ار داریم 
دولت پیشنهادات بهتری را برای 
دریافت بودجه حوزه معدن ارائه 
کند هر چند ما بودجه س��ازمان 
درص��د   108 را  زمین شناس��ی 
نس��بت به س��ال قب��ل افزایش 
دادی��م، اما بازهم ارقام آن ناچیز 

است. 
اس��ماعیلی خواستار مطالعات 
صحیح، دقیق و علمی در بخش 

به وی��ژه در مکان یاب��ی  مع��دن 
ایجاد واحدهای صنایع معدنی و 
الگوهای  از  بهره گیری  همچنین 

و  تحقی��ق  بخ��ش  در  موف��ق 
پژوهش شد. 

روح  کرد:  تصریح  اس��ماعیلی 
برنامه اقتصاد مقاومتی، توجه به 
تولید داخل با اس��تفاده از توان 
بخش خصوصی اس��ت و بخش 
معدن کش��ور بای��د از الگوهای 
موفق از کمک و س��رمایه گذاری 

بخش خصوصی استفاده کند. 
وی خواس��تار تقوی��ت ارتباط 
دانشگاه و بخش صنعت و معدن 
کش��ور شد و آن را به نفع هر دو 

بخش دانست. 
س��یدهادی حس��ینی، دیگ��ر 
عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس اظه��ار کرد: فعالیت های 

اکتشافی در حوزه معادن سنگان 
اکنون ب��ه خوبی پیش می رود و 
دولت و مجلس ش��ورای اسامی 
کنند  کم��ک  باید 
تا ب��ا حذف قوانین 
دس��ت  مقررات  و 
اداری،  پاگی��ر  و 
راه ب��رای توس��عه 
فعالیت های معدنی 

باز شود. 
دهقانی،  اهلل وردی 
عضو دیگر کمیسیون 
مع��ادن  و  صنای��ع 
م�ج�ل��س گف��ت: 
اکتش��اف  انحصار، 
و مکان یاب��ی در حال حاضر س��ه 
مش��کل عم��ده بخش مع��دن و 

صنایع معدنی است. 
وی افزود: برخی ش��رکت های 
موس��وم ب��ه »خصولت��ی« روی 
مع��ادن دس��ت گذاش��ته اند که 
نه ب��رای آن ارزش اف��زوده و نه 
اش��تغال ایجاد می کنند و نه آن 

را رها می کنند. 
دهقان��ی ادامه داد: ب��ا وجود 
اینک��ه ج��زو 10 کش��ور برت��ر 
معدنی جهان هس��تیم، اما هنوز 
اکتش��افات معدن��ی را تکمی��ل 

نکرده ایم. 
وی اف��زود: همچنی��ن برخی 
قوانین مصوب در ارتباط با بخش 

معدن اکنون اجرا نمی ش��ود که 
نیازمند تش��کیل کمیته خاصی 

برای حل این مسئله هستیم. 
ن��ادر قاضی پ��ور، یک��ی دیگر 
از اعض��ای کمیس��یون صنای��ع 
و مع��ادن مجل��س نیز ب��ا ابراز 
خرسندی از گزارش فعالیت های 
14 م��اه اخی��ر ایمی��درو حذف 
ع��وارض از صادرات س��نگ آهن 
را نادرس��ت توصیف ک��رد. وی 
افزود: چرا باید یک عده باش��ند 
که سنگ آهن کشور را به صورت 
خام بفروش��ند و محصول تولید 
ش��ده از آن دوباره ب��ا چند برابر 

قیمت وارد کشور شود. 
ی��ک عضو  مجی��د منصوری، 
دیگر کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس گفت: اگ��ر دنبال تولید 
ثروت در کش��ور هستیم باید بر 
بخ��ش معدن و صنای��ع معدنی 

تمرکز کنیم. 
الی��اس طاه��ری، ی��ک عضو 
و  صنای��ع  کمیس��یون  دیگ��ر 
معادن مجلس ش��ورای اسامی 
از تصویب صندوق توس��عه ملی 
برای پرداخت 510 میلیون یورو 
به یک��ی از پروژه ه��ای فوالدی 
خبر داد و گف��ت: 200 میلیون 
یورو آن تامین ش��ده و بنابراین 
باید کمک شود یا در طرح جامع 

فوالد دیده شود. 

از  اکن��ون  تولیدکنن��دگان 
بانک ها و صندوق توسعه ملی 
در اعط��ای تس��هیات گایه 

دارند. 
یک��ی از ماموریت های��ی که 
ب��رای صن��دوق توس��عه ملی 
تعریف شده، اعطای تسهیات 
ب��ه تولیدکنندگان از منابع در 
اختی��ار ای��ن صندوق اس��ت، 
ام��ا اعطای این تس��هیات به 
تولیدکنندگان مشروط به این 
اس��ت که طرح های اقتصادی 
آنه��ا دارای توجی��ه اقتصادی 
باشد و ماموریت ارزشیابی این 
اعتباری  ارکان  ب��ه  گزارش ها 
بانک های عامل س��پرده شده 

است. 
از  بس��یاری  ام��ا  ح��اال 
تولیدکنندگان صنایع کوچک 
در دریاف��ت این تس��هیات با 
مش��کل مواجه شده و دریافت 
این تس��هیات را مانند کوهی 
می دانند که ب��اال رفتن از آن 

دشوار است. 

 بنگاه داری بانک ها
 ارائه تسهیالت 

یکی از تولیدکنندگان فعال 
در ش��هرك صنعتی اش��تهارد 
در تماس ب��ا »فرصت امروز« 
درب��اره س��ختی دریافت این 
و  ک��رده  گای��ه  تس��هیات 
می گوی��د: »ما ب��رای دریافت 
تس��هیات صن��دوق توس��عه 
مل��ی باید طرح های خود را به 
بانک های عام��ل ببریم تا آنها 
اق��دام توجیه پذیری طرح ها را 
ارزیابی کنند، اما متاس��فانه ما 
پ��س از مراجعه ب��ه بانک ها با 

مشکات بسیاری مواجهیم. «
او معتقد است: »دلیل اصلی 
بنگاه داری خود  این مشکات 

بانک ها است و همین موضوع 
موجب می شود که بانک ها در 
پرداخت تسهیات تعلل کنند. 
متاسفانه اتفاق دیگری که ما با 
آن مواجه هس��تیم درخواست 
حق الحساب از سوی برخی از 
کارکن��ان بانک ها برای اعطای 
این تسهیات است، یعنی آنها 
تایی��د توجیه پذیری طرح ها را 
مش��روط به دریافت درصدی 
از مبل��غ وام برای خودش��ان 

می دانند. «
ای��ن اته��ام در حالی مطرح 
تولیدکننده  این  می ش��ود که 
نمی خواهد  کوچ��ک  صنای��ع 
نامی از او به میان آورده شود. 
در  هرچند  بانک ها  بنگاه داری 
بس��یاری از کش��ورها صورت 
می گی��رد اما در ایران نکته ای 
اس��ت که رییس جمه��ور نیز 
در روز صنع��ت به آن اش��اره 
و تصری��ح ک��رد ک��ه بانک ها 
نباید بنگاه دار باش��ند. حاال در 
ش��رایطی که بانک های کشور 

آورده اند،  بن��گاه داری  ب��ه  رو 
این پرس��ش مطرح می ش��ود 
که در چنین شرایطی سپردن 
ماموریت ارزیابی توجیه پذیری 
طرح های صنعتی توس��ط یک 
منطقی  دیگر،  اقتصادی  بنگاه 

است؟ 
اما مش��کل صاحبان صنعت 
به همین جا ختم نمی ش��ود، 
بروکراس��ی های  وج��ود  بلکه 
اداری زیاد، مانع دیگری بر راه 

دریافت تسهیات است. 
مدیرعامل  رحیم��ی،  هانیه 
ش��رکت تولیدی ورق مشبک 
در گفت وگو با »فرصت امروز« 
درباره موانع بر سر راه دریافت 
می کن��د:  بی��ان  تس��هیات 
»یک��ی از مش��کات بزرگ ما 
تس��هیات،  این  دریاف��ت  در 
طوالن��ی ب��ودن رون��د اداری 
اس��ت که با توجه به تغییرات 
اقتص��ادی موج��ب می ش��ود 
ک��ه ارزش تس��هیات از بین 
برود. مثا وامی در س��ال 91 

ب��رای ما با ن��رخ 18 درصد به 
تصویب رسید، اما پرداخت آن 
شش ماه طول کش��ید و نرخ 
ارائه تس��هیات به 22 درصد 

افزایش پیدا کرد. «

دولتی ها هم به روند 
اعطای تسهیالت اعتراض 

دارند
در ای��ن میان اگ��ر از گایه 
دریافت  در  صنای��ع کوچ��ک 
تسهیات گذر کنیم، از صدای 
اعتراض دولتی ه��ا در این باره 

نمی توان گذر کرد. 
مهدی کرباس��یان، رییس 
هی��أت عام��ل ایمی��درو از 
نمایندگان مجلس ش��ورای 
کمیسیون  به ویژه  اس��امی 
صنای��ع و معادن خواس��ته 
است که در آس��تانه تدوین 
توس��عه،  شش��م  برنام��ه 
از صن��دوق  وام  تخصی��ص 
ب��رای  را  مل��ی  توس��عه 
پروژه های��ی که دولت در آن 

بیش از 20درصد سهم دارد، 
مورد توجه قرار دهند. 

براس��اس قان��ون ک��ه ب��ه 
ش��ورای  مجل��س  تصوی��ب 
ایمی��درو  رس��یده،  اس��امی 
در پروژه ه��ا می توان��د س��هم 
باش��د،  49درص��دی داش��ته 
ام��ا طب��ق مق��ررات صندوق 
توس��عه ملی، ب��ه پروژه هایی 
که دول��ت در آن بیش از 20 
درصد س��هم دارد، تسهیات 
اعطا نمی ش��ود. اما کرباسیان 
به این موض��وع اعتراض کرده 
و گفته اس��ت:  »س��ازمان های 
توسعه ای مانند این تشکیات 
باش��د  مقررات  درگیر  نبای��د 
و چنانچ��ه بخواه��د چاب��ک 
باش��د، نیازمن��د بسترس��ازی 
و مق��ررات  چارچ��وب   در 

 برنامه ها است. «
ب��ر صنای��ع  ع��اوه  ح��اال 
بزرگی که  کوچ��ک، صنای��ع 
دولت س��هم عظیم��ی در آنها 
دارد نیز درخواست تجدیدنظر 
در قوانین صندوق توسعه ملی 
را دارن��د. قوانینی ک��ه نیاز به 
بازنگری آنها در صورت اثبات 
صحبت ه��ای تولیدکنن��دگان 
درخواس��ت های  ب��ر  مبن��ی 
درصدی بانک ها از تس��هیات 
تعلق گرفته به تولیدکنندگان 
بانک های  سلیقه ای  برخورد  و 
عامل ک��ه به گفت��ه صاحبان 
صنای��ع کوچک برخاس��ته از 
اس��ت،  بانک ه��ا  بن��گاه داری 
بی��ش از پیش ضروری به نظر 

می رسد. 
پیگیری های »فرصت امروز« 
از صندوق توس��عه ملی برای 
پاس��خگویی به ابهامات مطرح 
شده از س��وی تولیدکنندگان 
ادامه دارد که در ش��ماره های 

بعد منتشر خواهد شد. 

مجلس

دولت باید بخش معدن را در اولویت های خود قرار دهد

اعطای تسهیالت رفع 
مشکالت زیست محیطی صنایع 

 مدیر کل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیش بینی تسهیات 
برای رفع مشکات زیست محیطی واحدهای صنعتی و تولیدی در بودجه 93، گفت: استفاده 
از این ظرفیت گام مهمی در جهت حفاظت و بهبود منابع آب و خاك و محیط زیست کشور 
است.  به گزارش پایگاه اطاع رسانی سازمان محیط زیست حسن پسندیده، مدیر کل دفتر آب 
و خاك سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ظرفیت های بودجه سال 93 کل کشور در 
بهبود منابع آب و خاك و محیط زیست کشور، افزود: تسهیات برای طرح های دارای توجیه 
فنی، اقتصادی و زیست محیطی از سوی بانک های عامل در اجرای بند )د( تبصره )5( قانون 
بودجه سال 93 کل کشور اعطا می شود که گام موثری برای حفاظت و بهسازی محیط زیست 
و حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی محسوب می شود.  پسندیده ادامه داد: صنایع برای 
رفع آلودگی یا ارتقای ضوابط و استانداردهای زیست محیطی در حوزه آب و خاك و پسماندها 

نیازمند تسهیات هستند. 
 وی تصریح کرد: 10درصد از منابع ورودی به صندوق توس��عه ملی در س��ال 93 برای 
تسهیات بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی 
غیردولت��ی، به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، زیس��ت محیط��ی در بخش آب، 
کش��اورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست اختصاص می یابد.  
مدیر کل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: این ظرفیت ارزشمند 
فراهم ش��ده در کشور برای رفع مش��کات اقتصادی در واحدهایی که در راستای ارتقای 
استانداردهای محیط زیست، کنترل، کاهش آالینده ها از نظر مالی دچار مشکل هستند و 

می خواهند برای بهبود وضعیت محیط زیست اقدام کنند، فرصتی مناسب است. 

ثبت رکوردهای کمی و کیفی در واحدهای احیای 
مستقیم فوالد مبارکه اصفهان

مدی��ر ناحیه آهن س��ازی از ثبت رکورد کیف��ی و کمی تولید آهن اس��فنجی در 
واحدهای احیای مس��تقیم ش��رکت فوالدمبارک��ه خبر داد و گف��ت: در مهرماه93 
واحدهای احیای مستقیم فوالد مبارکه در مجموع موفق به ثبت رکورد تولید 594 

هزار و 68 تن آهن اسفنجی با باالترین کیفیت شدند. 
رحی��م عب��دی در همین رابطه اف��زود: طبق گزارش واحد کنت��رل کیفی، از نظر 
کیفیت، آهن اس��فنجی ارسالی به فوالدسازی به طور میانگین به متالیزاسیون باالی 
93.5 درصد رس��یده است. در این فرآیند مقدار 95.4 درصد داده ها باالی 92 بوده 
همچنین کربن 2.5 درصد میانگین که 98.9 درصد داده ها باالی 1.8 درصد است. 
وی اف��زود: در این ماه با توجه به کیفیت مناس��ب گندله تولیدی، پایداری تامین 
آب، گاز و نگه��داری ش��رایط و پارامترهای فرآیند تولی��د در وضعیت مطلوب بود، 
ضمن اینکه اجرای مناس��ب تعمیرات ماهانه مدول ها و قس��مت حمل مواد، تولید و 
ارس��ال  آهن اسفنجی با باالترین کیفیت در س��ال جاری به ناحیه فوالدسازی را به 

همراه داشت. 
 مدیر ناحیه آهن سازی انجام مناسب تعمیرات ساالنه طبق زمان بندی برنامه ریزی 
ش��ده در مگامدول خ��رازی و راه اندازی مگام��دول دوم و همچنین افزایش ظرفیت 
تولی��د، واحدهای احیای مس��تقیم را از جمله مهم ترین دالیل دس��تیابی به رکورد 
تولی��د 594 هزار و 68 تن آهن اس��فنجی با کیفیت مطلوب در مهرماه برش��مرد و 
گفت: آخرین رکورد تولید به دس��ت آمده در فروردی��ن 93 به میزان 584 هزار تن 

محقق شده بود. 

عسل داداشلو



 73,958,90شاخص کل
18,12میزان تغییر
B 3,325,834,609ارزش بازار

B 1,920,026ارزش معامالت
M 695,416حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
2,75967,68ملی صنایع مس

)57.3(12,975پتروشیمی خلیج فارس

ارزشخریدنام کامل شرکت
3,29313,386 کربن  ایران 

5,4545,776 نوسازي وساختمان تهران 

ارزشفروشنام کامل شرکت
27,5366,888 کاغذسازي کاوه 
21,1635,210 پارس  پامچال 

درصد قیمتنام کامل شرکت
1,3527.22 سرمایه  گذاري  شاهد

33,9144 سیمان  قائن

درصدقیمتنام کامل شرکت
)8.86(2,488 چرخشگر
)7.9(31,129  مگسال 

ارزشحجمنام کامل شرکت
M230,278 B 76,272ایران خودرو

M38,117 B 31,595سرمایه گذاری رنا

ارزشحجمنام کامل شرکت
M230,278 B 76,272ایران خودرو

M70,329 B 26,860آهنگری تراکتورسازی

تعدادقیمتنام کامل شرکت
30196119ایران خودرو

12062580سرمایه گذاری رنا

رشد نرخ دالر و ثبات 
قیمت سکه تمام در بازار آزاد

صرافان بازار ارز و س��که دوشنبه نرخ هر دالر امریکا 
را با 9 تومان رش��د، سه هزار و 229 تومان و هر قطعه 
س��که تمام به��ار آزادی ط��رح جدید را مانن��د دیروز 
929 ه��زار  و 500 تومان تعیین کردن��د. هر یورو در 
بازار آزاد با 20 تومان رش��د چه��ار هزار و 125 تومان 

قیمت خورد.

صعود آرام شاخص کل بورس
ش��اخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معامالت 
روز دوش��نبه با صع��ود 18 واحدی ب��ه ارتفاع 73 هزار 
و958 واحدی رس��ید. در حالی که در جریان معامالت 
بازار س��رمایه شاخص 30 شرکت بزرگ 1.5 واحد، آزاد 
ش��ناور 160 واحد، بازار اول 45 واحد و شاخص صنعت 
18 واحد رش��د را تجربه کردند ش��اخص ب��ازار دوم با 
175 واحد افت مواجه ش��د. در مجم��وع در بازار دیروز 
تعداد 695 میلیون س��هم و حق تق��دم به ارزش 189 
میلیارد تومان در 68 هزار نوبت معامالتی دادوستد شد. 

فروش خرید نوع ارز 

3223032290دالر امریکا

4115041250یورو

5170052000پوند انگلیس

87908820درهم امارات

1444014540لیر ترکیه

995010100رینگت مالزی

52005330یوآن چین

450600روپیه هند

2326دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال
فروشخریدعنوان

173,000  167,000  سکه یک گرمی
255,000  248,000  سکه ربع
467,500  462,000  سکه نیم

930,000  925,000  سکه طرح جدید
929,500  924,500  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
)0/02(928500آبان ماه
)0/08(937000دی ماه

)0/02(955500اسفند ماه
)0/05(977000اردیبهشت ماه

پول و سرمایه4

در حال��ی که ش��ش س��ال 
به  واگذاری س��هام عدالت  از 
مردم می گذرد، هم اکنون این 
س��هام تنها یک برگه کاغذی 
ب��وده و هر از چند گاهی خبر 
آزاد سازی آن از طریق بورس 
که  درحالی  می ش��ود.  مطرح 
س��هام عدال��ت به ن��ام مردم 
اس��ت، آنها هی��چ دخالتی در 
مدیریت و همچنین اس��تفاده 
و  ندارن��د  را  آن  ارزش  از 
تع��داد مع��دودی در کش��ور 
را  عدالت  س��هام  شرکت های 
مدیری��ت می کنن��د. ای��ن در 
حال��ی اس��ت ک��ه هم اکنون 
بزرگ تری��ن  عدال��ت  س��هام 
س��بد س��هام با ارزش حدود 
توم��ان  میلی��ارد  ه��زار   96
است. بس��یاری از کارشناسان 
مدیریت  معتقدند،  اقتص��ادی 
خریدوف��روش س��هام عدالت 
از راه صندوق س��رمایه گذاری 
ب��ه   )ETF( معامل��ه  قاب��ل 
ش��فافیت در معامالت س��هام 
می ش��ود.  منته��ی  عدال��ت 
اس��تفاده از س��اختار صندوق 
س��رمایه گذاری قاب��ل معامله 
ی��ک روش تخصص��ی ب��رای 
مدیریت آزاد س��ازی معامالت 
س��هام عدالت اس��ت ک��ه بر 
ای��ن اس��اس، مع��ادل ارزش 
این  ب��ه  س��هام  دارایی ه��ای 
در  می ش��ود.  واریز  صن��دوق 
قابل  س��رمایه گذاری  صندوق 
ش��خصی  هر   )ETF( معامله 
دارای ی��ک واحد قابل معامله 
اس��ت که بر این اس��اس اگر 
میلیارد  36 هزار  دولت حدود 
میلیارد  96 ه��زار  از  توم��ان 
توم��ان ارزش پرتفوی س��هام 
عدالت را برداشت کند، مانده 
آن در صن��دوق )ETF( ب��ه 

س��هامداران تعلق می گیرد. 

پرداخت اقساط سهام 
عدالت توسط مردم

در این رابطه روز گذش��ته 
عب��داهلل  اش��رف  م�یرع�ل��ی 
پ��وری ح�س���ی�نی، ریی��س 
س���ازمان خ�ص�وصی س��ازی 
گفت: براس��اس قانون اقساط 
س��هام عدالت از محل س��ود 
آن تس��ویه می ش��ود و اگر تا 
پایان س��ال 94 این اقس��اط 
پرداخت نشود، باید باقیمانده 
را م��ردم پرداخ��ت کنن��د یا 
اینکه بخش��ی از سهام عدالت 
را که پول آن پرداخت ش��ده 
آزادس��ازی ش��ود. وی گفت: 
تعداد مشموالن سهام عدالت 
در حال حاض��ر از 42 به 49 
میلی��ون نف��ر افزای��ش یافته 
اس��ت. وی درخص��وص روند 
اج��رای س��هام عدالت، گفت: 
به موجب قانون تعداد س��هام 
عدالت واگذار ش��ده در قالب 

سهام 61 ش��رکت دولتی در 
حال افزایش ب��ه 49 میلیون 
نفر است. به گفته وی، وجود 
ابهام��ات و همچنین  برخ��ی 
اقتصاد  سوءاستفاده ها، وزارت 
را بر آن داش��ت ت��ا الیحه ای 
برای س��اماندهی طرح سهام 
عدالت تنظیم کند. وی اضافه 
کرد: کس��انی ه��م که ممکن 
اس��ت برگه های س��هام خود 
را گ��م ک��رده باش��ند، نگران 
اطالعات  همه  چون  نباش��ند 
را  عدالت  س��هام  مش��موالن 
س��هامدار  را  آنه��ا  و  داری��م 
عدال��ت می شناس��یم. رییس 
کل س��ازمان خصوصی سازی 
جامانده اند  که  افرادی  درباره 
دیگ��ر  ک��رد:  تصری��ح  نی��ز 
گذش��ته  ب��ه  نمی توانی��م 
برگردیم، ه��ر چند امیدواریم 
ش��اید تا حدودی فاصله صفر 
ت��ا 100 را پر کنی��م که باید 

در دولت تصمیم گیری ش��ود 
و می توانی��م تا 48 میلیون نفر 
این ظرفیت را تکمیل کنی��م. 
سهام عدالت از طریق 
کارگزاری های بورس به 

فروش برسد
محمد قس��یم عثمانی، عضو 
و  بودجه  برنام��ه،  کمیس��یون 
درباره  نیز  محاس��بات مجلس 
س��هام  معام��الت  آزادس��ازی 
عدالت گفت: دول��ت در الیحه 
به  عدال��ت  معام��الت س��هام 
مدیران صندوق های سهام اجازه 
دهد که از طریق کارگزاری های 
بورس، س��هام عدالت را بیشتر 
از قیمت پایه تعیین ش��ده، به 
ف��روش برس��انند. وی درب��اره 
موض��وع خریدوفروش س��هام 
عدالت گفت: باید پذیرفت یکی 
از اه��داف ارائه س��هام عدالت، 
تقوی��ت اقتص��ادی خانوارهای 
ضعی��ف اس��ت؛ بنابرای��ن باید 

تالش ش��ود که مردم بتوانند از 
منافع این سهام استفاده کنند. 
نماینده مردم بوکان در مجلس 
ادام��ه داد: با طراحی مکانیزمی 
می توان به م��ردم این امکان را 
داد که بخشی از نیازهای مالی 
خ��ود را ب��ا فروش س��هام حل 
کنند، به طور مثال، به خانواری 
که در پرداخت اقس��اط مسکن 
مهر با مشکل روبه رو شده اجازه 
داده ش��ود ک��ه از محل فروش 
س��هام عدال��ت بدهی خ��ود را 

تسویه کند. 

فروش سهام عدالت 
منابع جدیدی برای دولت 

ایجاد می کند
 در همین ح��ال، محمدرضا 
پورابراهیمی داورانی، نایب رییس 
از  اقتصادی مجلس  کمیسیون 
تهیه پیش نوی��س الیحه دولت 
برای آزاد س��ازی س��هام عدالت 
خبر داد. وی افزود: در حالی که 
دول��ت با کمبود بودجه عمرانی 
روبه رو است، می توانیم با فروش 
س��هم دول��ت در طرح س��هام 
عدالت، منابع جدیدی برای این 
طرح ها ایجاد کنیم. پورابراهیمی 
اظه��ار ک��رد: 36ه��زار میلیارد 
تومان از سهام عدالت متعلق به 
دولت و 60 هزار میلیارد تومان 
ه��م متعلق به مردم اس��ت و با 
اجرای طرح آزادس��ازی س��هام 
عدالت و فروش سهم دولت که 
مع��ادل دو برابر بودجه عمرانی 
است، منابع جدیدی برای دولت 
نای��ب رییس  ایجاد می ش��ود. 
مجلس،  اقتصادی  کمیس��یون 
قیم��ت پیش بینی ش��ده برای 
هر برگه س��هام عدالت را یک تا 
ی��ک و نیم میلیون تومان اعالم 
و تاکی��د کرد: مجلس، خود نیز 
طرحی برای آزاد س��ازی سهام 

عدالت دارد. 

باقیمانده اقساط سهام عدالت احتماال از مردم اخذ می شود

آزادسازی سهام عدالت، شاید در سال 94
رشد 83 درصدی وام دهی بانک ها

درحالی رییس کل بانک مرکزی وعده داده که ش��بکه 
بانکی تا پایان س��ال 285 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
پرداخت کند که با رشد وام دهی بانک ها در نیمه ابتدایی 
امسال تاکنون نیمی از رقم اعالمی پرداخت شده و حدود 
140 ه��زار میلیارد توم��ان دیگر تا تحقق وعده س��یف 
مانده است. کاهش تسهیالت دهی بانک ها به بخش های 
اقتصادی و تولید در س��ال های اخی��ر و تمامی انتقادات 
مطرح شده در این رابطه ضمن برانگیختن واکنش بانک 
مرکزی نس��بت به این موضوع ب��رآورد اعطای 240 هزار 
میلیارد تومان تس��هیالت برای س��ال جاری را به همراه 
داش��ت. ای��ن درحالی اس��ت که مدتی بع��د رییس کل 
بانک مرکزی اعالم کرد، بانک ها قدرت پرداخت بیش��تر 
تس��هیالت تا انتهای س��ال را هم دارن��د و پیش بینی ما 
اعطای 285 هزارمیلیارد تومان اس��ت. ام��ا آخرین آمار 
و ارق��ام ارائه ش��ده بانک مرکزی از عملکرد تس��هیالت 
پرداختی بانک ها در ش��ش ماهه ابتدایی س��ال حاکی از 
پرداخت بیش از 146 هزارمیلیارد تومان منابع بانکی به 
حوزه های اقتصادی است که نشان می دهد، حدود نیمی 
از قرار 285 هزار میلیاردی در نیمه س��ال پرداخت شده 
و در صورت ادامه روند موجود تمامی پیش بینی موردنظر 

سیف پرداخت خواهد شد. 
در عین حال بررسی تغییرات در میزان وام دهی شبکه 
بانکی در نیمه اول س��ال جاری و دو سال گذشته نشان 
می دهد ک��ه قدرت تس��هیالت دهی بانک ه��ا از حدود 
80 هزار میلیارد تومان ش��ش ماهه ابتدایی س��ال 1391 
به حدود 146 هزار و 300میلیارد تومان در س��ال جاری 
رسیده که بیانگر رشد حدود 83 درصدی پرداخت منابع 
به بخش های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت 
و معدن، مسکن و س��اختمان، بازرگانی، خدمات و سایر 
بخش های متفرقه است. به گزارش اقتصاد آنالین به نقل 
از ایس��نا، توان تسهیالت دهی بانک ها از 80 هزار میلیارد 
تومان در نیمه اول سال 1391 با رشد حدود 30 درصدی 
به 104 هزار میلیارد تومان در س��ال 1392 و در ادامه با 
رش��د 40 درصدی به 146 هزار میلیارد تومان در همین 

بازه زمانی در سال جاری رسیده است. 

 تا 2 ماه دیگر تعدادی از موسسات
و یک بانک مجوز می گیرند

حمی��د تهرانفر، معاون نظارت��ی بانک مرکزی درباره 
بحث مجوز نداش��تن 9 موسس��ه اعتباری و یک بانک 
خصوصی اظهار کرد: تعداد موسس��ات مالی و اعتباری 
غیر مجاز بسیار بیشتر از اس��امی این 9 موسسه است. 
وی ادامه داد: تعدادی از این موسس��ات و بانک آینده 
در حال اخذ مجوز نهایی هستند. معاون نظارتی بانک 
مرک��زی اظهار کرد: تا یک ت��ا دو ماه آینده تعدادی از 
این موسسات و بانک آینده مجوز نهایی خود را از بانک 
مرکزی دریافت خواهند کرد. وی افزود: موسسات مالی 
دیگری در نقاط مختلف کشور هستند که تحت نظارت 
بانک مرکزی نیستند و آنچه مورد نظر بوده، هشدار به 

چنین موسسات است. 

نقدشونده ترین فرابورسی ها 
معرفی شدند

اداره نظارت بر ناشران فرابورسی سازمان بورس و اوراق 
بهادار، درصد سهام ش��ناور آزاد شرکت های فرابورسی را 
اعالم کرد. ش��رکت س��رمایه گذاری تدبیرگران فارس و 
خوزس��تان با درصد ضریب شناوری 94,59 درصد، لقب 
نقدش��ونده ترین س��هم فرابورس��ی را به خود اختصاص 
داد و بیم��ه دی ب��ا درصد ضریب ش��ناور صفر درصدی 
پایین ترین رتب��ه را در این جدول به خود اختصاص داد. 
این در حالی است که پس از سهام شرکت سرمایه گذاری 
تدبیرگران فارس و خوزستان، شرکت سیمان الر سبزوار، 
شرکت مهندسی صنعتی فن آور، شرکت صنعتی معدنی 
شمال شرق ش��اهرود و شرکت س��رمایه گذاری توسعه و 
عمران اس��تان کرمان در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در 
این میان، ش��رکت آهن و فوالد ارفع با ضریب ش��ناوری 
سه درصد، شرکت نفت پاسارگاد با ضریب شناوری 2,51 
درصد، پاالیش نفت تهران با ضریب شناوری 2,29 درصد 
و پتروشیمی مارون با ضریب شناوری 0,5 درصد و بیمه 
دی با ضریب شناوری صفر درصد، پنج شرکت موجود در 

قعر جدول هستند. 

پوشش 11 درصدی سرمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات

شرکت س��رمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات در دوره 
شش ماهه نخست سال با اختصاص51 ریال سود به ازای هر 
سهم معادل 11 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد. این 
شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی 93 را در 
بهمن ماه 92 مبلغ 489 ریال و در مرداد ماه 93 مبلغ 543 
ریال اعالم کرده بود. این ش��رکت پیش بینی سود هر سهم 
تلفیقی س��ال مالی 92 را با س��رمایه 6 هزار و 500 میلیارد 
ریال مبلغ 1119 ریال در نخس��تین پیش بینی مبلغ 662 
ریال اعالم کرده بود که مطابق با اطالعات حسابرسی نشده 
مبلغ 612 ریال و حسابرسی شده سود پایه هر سهم مبلغ 

618 ریال محقق شده است. 

پوشش 52 درصدی پیش بینی های 
صنایع پتروشیمی کرمانشاه

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در دوره شش ماهه 
نخس��ت س��ال با اختصاص 844 ریال س��ود به ازای هر 
س��هم معادل 52 درصد از پیش بینی هایش را پوش��ش 
داد. شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه پیش بینی سود 
هر س��هم س��ال مالی 93 را در اس��فند ماه 92 به صورت 
حسابرس��ی شده مبلغ 1693 ریال و در تیر ماه 93 مبلغ 
1635 ریال اعالم کرده بود که مطابق با اطالعات منتشر 
شده در مهرماه امسال مبلغ 1638 ریال اعالم شده است 
و در دوره شش ماهه نخست سال با اختصاص 844 ریال 
سود به ازای هر سهم معادل 52 درصد از پیش بینی هایش 
را پوشش داد. هیأت مدیره شرکت تصمیم  دارد 90 درصد 
سود خالص را برای تقسیم بین صاحبان سهام به مجمع 

عمومی عادی ساالنه سال مالی 93 پیشنهاد کند. 

نرخنامه بانک

فرابورس

شرکت ها
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بازارهای خاورمیانه درگیر 
عرضه های اولیه

موسس��ه پرایس واتره��اوس کوپرز در گزارش��ی از 
پیش بینی تداوم رش��د عرضه اولیه س��هام در بازارهای 
دنیا در نیمه اول سال 2015 میالدی و کاهش این روند 
در نیمه دوم همان س��ال خبر داده است. این موسسه 

علت کاهش می��زان عرضه اولیه در 
نیم��ه دوم س��ال 2015 میالدی را 
کاهش قیمت نفت و نزول بازارهای 
دنیا اعالم کرده که سایه سنگینی بر 
عرضه ه��ای اولیه در ش��ش ماه دوم 

سال 2015 میالدی خواهد بود. 

قیمت جهانی طال کاهش یافت
قیمت ط��ال در معامالت بازار جهانی دو دالر کاهش 
یافت و هر اونس طال در برابر 1230 دالر معامله ش��د. 
در حال��ی که آمارهای قوی از اقتصاد جهانی و افزایش 
ش��اخص ها در بازار بورس، تقاضا ب��رای طال را کاهش 
داده است، قیمت فلز زرد برای چهارمین جلسه متوالی 

کاه��ش یاف��ت و به س��طح کلیدی 
1200 دالر نزدیک ت��ر ش��د. قیمت 
فل��ز زرد اکن��ون فاصل��ه چندانی با 
پایین تری��ن رق��م یک هفت��ه اخیر 
)1226 دالر و 17 س��نت( که هفته 

گذشته به ثبت رسید، ندارد. 

موج سواری بورس های ژاپن در 
هفته جاری

ش��اخص های بازار ژاپن در ش��روع ساعات معامالتی 
هفته با روند افزایشی همراه شدند، در حالی که تاپیکس 
بیشترین میزان افزایش را در 18 ماه گذشته از آن خود 
کرد. خوش بینی ب��ه فصل گزارش دهی ش��رکت های 

امریکایی و افزای��ش میزان درآمد 
آنها در بازه زمانی چهار ماه س��وم 
و همچنین ت��الش بانک مرکزی 
اروپا برای سالم نشان دادن بانک ها 
پس از اعالم تست سالمت، موجب 

افزایش شاخص های ژاپن شد. 

ریی��س کل  س��یف،  ول��ی اهلل 
تالطم های  گف��ت:  بانک مرکزی 
بازار ارز و تورم شتابنده در زمان 
روی کار آم��دن دول��ت یازدهم، 
اکنون دیگر رخت بر بسته و نرخ 
متوس��ط ارز در یک سال گذشته 
نسبت به دوره مشابه سال قبل، 
ح��دود 7.5 درص��د کاهش پیدا 
کرده است. رییس شورای پول و 
اعتبار س��پس به کاهش متوسط 
ن��رخ ارز اش��اره و خاطرنش��ان 
کرد: دامنه نوس��انات قیمت ارز 
حدود 60 درصد پایین آمده که 
نش��ان دهنده حاکمی��ت ثبات و 
آرامش در بازار اس��ت. هیچ کس 
نوس��انات ارزی شدید گذشته را 
نمی کند. خوش��بختانه  فراموش 
اکنون ثبات نسبی مطلوب حاکم 

شده است. 
فلس��فه  ب��ه  همچنی��ن  وی 
شکل گیری مرکز مبادالت ارزی 
نابسامانی های  گفت:  و  پرداخت 
ارزی هنگام��ی رخ داد ک��ه دو 
نرخ رس��می- ن��رخ مبادله ای و 
ن��رخ ب��ازار آزاد- ش��کل گرفت 
ول��ی بانک مرکزی مس��ئولیتی 
نس��بت به ب��ازار آزاد نپذیرفت. 
در حقیق��ت، بان��ک مرک��زی با 
هدف تحدید مسئولیتش، مرکز 
مبادالت ارزی را پایه ریزی کرد 
تا بگوی��د این مس��ئولیت بانک 
مرکزی اس��ت و هم��ه کاالهای 
م��ورد نظر بای��د از طریق مرکز 
مبادالت تامین ارز شوند و منابع 
ارزی خ��ود را نیز در آنجا عرضه 

کرد. 

س��یف به تالش ه��ای نافرجام 
تزری��ق22 میلی��ارد دالر ظرف 
یک س��ال و نیم به منظور تنظیم 

بازار ارز اشاره و تصریح 
اقدام��ات  ای��ن  ک��رد: 
قیمت  کنت��رل  ب��رای 
ارز ص��ورت گرفت ولی 
عمال هیچ توفیقی دربر 
نداشت چون به محض 
تحلیل ت��وان عرضه ارز 
بیشتر به بازار، در طول 
یک هفته قیمت ارز سه 
برابر شد! رییس شورای 
پول و اعتبار س��پس با 
اش��اره به دستاوردهای 
بانک مرک��زی در مهار 

ت��ورم، خاطرنش��ان ک��رد: طبق 
آمار ش��هریور ماه، نرخ متوس��ط 
ت��ورم 21.1 درص��د و نرخ تورم 
نقطه به نقطه 14.4 درصد است 
در حالی که در طول س��ال 92 
ن��رخ متوس��ط آن 35.4 درصد 

بوده است. 
وی ه�م�چ�نی��ن در زمین��ه 
سیاس��ت خروج از رک��ود دولت 
خص��وص  در  اف��زود:  یازده��م 
برون رفت از رکود نظام بانکی، با 
همکاران بانک مرکزی جلس��ات 
زیادی داشتیم و تصمیم گرفتیم 
حرکتمان را طوری سامان دهیم 
که در وضعی��ت رکود کاهنده با 
هدف خروج از رک��ود، بار دیگر 
به ت��ورم دام��ن نزنی��م. رییس 
ش��ورای پول و اعتب��ار با توجه 
به ظرافت ه��ای الزم برای عبور 
از ش��رایط رکود تورم��ی تاکید 

کرد: در ش��رایط رکود با اعطای 
تسهیالت بیش��تر و تزریق رشد 
نقدینگی، می ت��وان اقتصاد را به 

حرک��ت درآورد. در زم��ان تورم 
نیز ب��ا اتخاذ سیاس��ت انقباضی 
و کند ک��ردن رش��د نقدینگ��ی 

می توان به هدف نائل شد. 
وی ادامه داد: در هنگام رکود 
تورم��ی باید مالحظ��ات خاصی 
مدنظر قرار گیرد و بانک مرکزی 
نی��ز باید به انضباط پولی اهتمام 
بیشتری داشته باشد و تسهیالت 
را هدف دار پرداخت کند. س��یف 
گف��ت: ب��رای خ��روج از ت��ورم، 
جمع بن��دی م��ا این ب��ود که به 
سمت تامین سرمایه در گردش 
حرکت کنیم و ای��ن به آن معنا 
بود که از طریق ش��ورای پول و 
اعتب��ار، تکالیف جدیدی را برای 

نظام بانکی تعریف کنیم. 
مرک��زی  بان��ک  کل  ریی��س 
اف��زود: پیش بین��ی کردی��م کل 
ظرفیت تس��هیالت نظ��ام بانکی 

240 هزار میلیارد تومان اس��ت 
و این میزان می تواند به س��طح 
280 ه��زار میلی��ارد تومان نیز 
برس��د. وی همچنی��ن 
کرد:  خوش��نودی  ابراز 
ط��ی  خ�وش���بخ�تانه 
گ�ذش���ته  ش��ش ماه 
59.7 درص��د س��رمایه 
در گردش تامین ش��ده 
در  اینک��ه  مهم ت��ر  و 
بخ��ش صنعت و معدن 
80 درصد س��رمایه در 
گ��ردش اس��ت و ای��ن 
منظم  یعن��ی حرک��ت 

نظام بانکی. 
بان��ک  کل  ریی��س 
مرکزی ضمن افتخار به عملکرد 
نظام بانکی در س��امان بخشیدن 
به اقتصاد ملی گفت: به عملکرد 
همکاران��م در نظام بانکی افتخار 
می کنم و معتقدم نظام بانکی در 
حصول این دس��تاورد درخشان 

سهمی بسیار چشمگیر دارد. 
وی جهت دار بودن تس��هیالت 
نظ��ام بانک��ی به منظ��ور تامین 
س��رمایه در گردش م��ورد نیاز 
برای خروج از رکود را بسیار مهم 
دانست و تصریح کرد: این امر با 
کمترین نقدینگی بیشترین تاثیر 
را در خروج از رکود داشته و در 
نیل به رش��د 4.6 درصدی نقش 
بس��یار موثر بوده است. اگر نظام 
بانک��ی منضب��ط حرک��ت کند، 
اعضای��ش می توانن��د در جامعه 

احساس سربلندی کنند. 
وی همچنین با اش��اره به نگاه 

منطقی دولت یازده��م به نظام 
بانک��ی و تف��اوت آن ب��ا رویکرد 
بانک س��تیز دولت قب��ل گفت: 
مثبت ترین  دقیق ترین،  بهترین، 
و کاربردی ترین نگاه به سیاست 
پولی، نگاهی است که آقای دکتر 

روحانی دارند. 
رییس ش��ورای پ��ول و اعتبار 
ب��ه ش��بکه بانکی توصی��ه کرد: 
افراطی،  و  نادرس��ت  رقابت های 
نظام بانکی را به بن بست خواهد 
کش��اند. پس رقابت س��ازنده و 
منطقی داشته باشید چون نتایج 
ناگوار چنین رقابتی را به هنگام 
تعیین نرخ سود سپرده ها شاهد 

بوده ایم. 
وی ه�م�چنی��ن خاطرنش��ان 
کرد: نظام بانکی زمانی می تواند 
در اقتص��اد تاثیرگ��ذار باش��د و 
وجه��ه اش را ترمی��م کن��د که 
حرکتش منضبط و در چارچوب 
هدف گذاری های اقتصادی کالن 

باشد. 
س��یف با اش��اره ب��ه تبلیغات 
مسموم و منفی علیه نظام بانکی 
گفت: مهم نیست به کدام بانک 
تعلق داریم. مهم این اس��ت که 
در م��ورد نظ��ام بانک��ی چنین 
حرف هایی زده می ش��ود. اگرچه 
بعضی همکاران توجه نمی کنند 
ول��ی اغلب بانک ها به ش��دت به 
قواعد مقید هستند پس همه را 
نباید به یک چشم نگریست. در 
برابر چنین نگاه حمایت گرانه ای 
باید وظای��ف محول��ه را به نحو 

مطلوب تر انجام دهیم. 

دریچه خبر
رییس کل بانک مرکزی: 
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5 تجارت و خدمات

رییس س��ازمان دامپزشکی 
کشور واردات ش��ترهای آلوده 
به کرونا را از مرز های ش��رقی، 
قاچاق و ب��دون مج��وز قانونی 
عنوان کرده اس��ت درحالی که 
فرمان��ده مرزبان��ی اس��تان 
ورود  سیستان وبلوچس��تان، 
غیر قانونی شتر را از طریق مرز 
این استان تکذیب کرد. رییس 
س��ازمان دامپزش��کی کشور با 
اع��ام این خب��ر ب��ه »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: واردات دام 
از طریق مرزهای شرقی ممنوع 
و س��ازمان هیچ مج��وزی برای 
این کار نداده اس��ت. اما سردار 
رهام بخش حبیبی با رد کردن 
این نظ��ر می گوید: ت��ا به امروز 
گزارش��ی مبن��ی ب��ر واردات 
غیر قانون��ی ش��تر از م��رز به ما 

گزارش نشده است. 
  مهدی خل��ج طوالنی بودن 
مرزهای ش��رقی و صعب العبور 
بودن آنه��ا را از دالی��ل ناموفق 
ب��ودن کنت��رل ای��ن مرزها و 
عدم صدور مج��وز واردات دام 
را نتیجه این مش��کات عنوان 
ک��رده و درخص��وص واردات 
ش��ترهای آل��وده ب��ه اس��تان 
سیستان وبلوچس��تان توضیح 
داد: تم��ام تاش ما این اس��ت 
که هی��چ دامی ب��دون مجوز به 
بازار دام کش��ور وارد نشود، اما 
به محض خبردار ش��دن از این 
ماجرا ب��رای آنک��ه بتوانیم این 
تهدید را به فرصت تبدیل کرده 
باش��یم از نیروه��ای س��ازمان 
مس��تقر در اداره دامپزش��کی 
اس��تان خواس��تیم ش��ترها را 
قرنطین��ه ک��رده و از س��امت 
آنه��ا مطمئن ش��وند. از طرفی 
دیگر فرمانده مرزبانی اس��تان 
سیستان وبلوچستان به »فرصت 
امروز« می گوید: شترهای آلوده 
چنانچ��ه غیر قانون��ی و قاچاق 
وارد ش��ده باش��ند، توس��ط 
نیروهای ما دس��تگیر می شدند 
و ما حتما طبق روال همیشگی 
اخبارش را منتش��ر می کردیم. 
ای��ن مق��ام امنیت��ی اس��تان 
سیستان وبلوچستان می افزاید: 
واردات شتر از مرزهای شرقی و 
مبادی غیر قانونی غیر عملی به 

نظر می رسد. 

در حال��ی ک��ه غامرض��ا 
س��رگزی، مع��اون س��امت 
اداره کل دامپزش��کی اس��تان 
سیستان وبلوچس��تان بع��د از 
نمونه ب��رداری و آزمایش ه��ای 
الزم از تایید بیم��اری کرونا در 
این ش��ترها خب��ر داده، رییس 
سازمان دامپزش��کی کشور در 
توضی��ح نتای��ج آزمایش های 
انجام ش��ده روی ش��ترها که از 
طریق برخی رس��انه ها منتشر 
شده اس��ت، به »فرصت امروز« 
می گوی��د: نتای��ج آزمایش ه��ا 
هنوز به من اعام نش��ده است.  
خلج ادام��ه می دهد: م��ا با این 
مس��ئله قانونی و علمی برخورد 
می کنیم و هیچ ج��ای نگرانی 
وجود ندارد، چنانچه این شترها 
آلوده به ویروس باشند ما اجازه 
ورود آنه��ا را به داخل کش��ور 
نداده و آنه��ا را از بین خواهیم 
برد، قرنطینه برای پیش��گیری 
الزم اس��ت و هیچ چیزی نباید 
اقتص��اد دام را در کش��ور آلوده 
کند.  یکی از وارد کنندگان دام 
در استان سیستان وبلوچستان 
نیز معتقد است، واردات قاچاق 
به محض دس��تگیری از طریق 
نی��روی انتظامی اس��تان اعام 
می ش��ود. فره��اد ش��هرکی به 
»فرصت ام��روز« می گوید: اگر 
نیروی انتظامی این ش��ترها را 
ضبط نکرده باشد، ممکن است 
مجوز داشته باشند. در غیر این 
صورت این سوال پیش می آید  

که بدون اعام نیروی انتظامی 
چطور از قرنطینه دامپزش��کی 
سر درآوردند. ش��هرکی درباره 
اینکه در صورت ابت��ا به کرونا 
برای دام ها چه تصمیمی گرفته 
خواهد ش��د توضی��ح می دهد: 
تنه��ا راهش این اس��ت که این 
دام ها کش��تار و نابود شوند. در 
تمام دنیا همین طور است، دام 
بیمار را بازگشت نخواهند داد. 
این وارد کنن��ده دام می افزاید: 
در افغانستان هیچ گونه نظارتی 
ب��رای دام ه��ا و قرنطین��ه آنها 
وجود ندارد و مج��وز به راحتی 
قابل دسترس اس��ت، بنابراین 
دام هایی که از ای��ن طریق وارد 
می ش��وند، احتمال بیماری در 
آنها وج��ود دارد. از طرفی دیگر 
امکانات قرنطینه در پاکس��تان 
به اندازه الزم نیس��ت و آنچنان 
جدی گرفته نمی شود و با هزار 
روپیه هر مجوزی خریدوفروش 

می شود. 
ریی��س اتحادیه سراس��ری 
دامداران که ب��ه گفته خودش 
از چندوچون ماج��را اطاعات 
کافی ن��دارد، درخص��وص این 
اتف��اق می گوید: س��ازمان باید 
درباره این مسئله سخت گیری 
و پیگیری الزم را کرده و اجازه 
ندهد دام آلوده به کش��ور وارد 
شود. سعید س��لطانی به شیوع 
بیماری دامی در سال های اخیر 
اش��اره می کند و ادامه می دهد: 
س��ه س��ال پیش بود که شیوع 

تب برفک��ی دام های بس��یاری 
را در سراسر کش��ور آلوده کرد 
و ح��اال اگر کرون��ا در مورد این 
ش��ترها واقعیت داش��ته باشد، 
هیچ کوتاهی توسط ارگان های 
مرتبط قابل اغماض نیس��ت و 
برای کشور خطرناک و غیر قابل 

جبران است. 
»فرص��ت  گ��زارش  ب��ه 
امروز« معاون مرک��ز مدیریت 
بیماری ه��ای واگی��ر وزارت 
بهداش��ت، در مردادماه گذشته 
به  فارس گفت��ه بود، جای هیچ 
نگران��ی از انتقال ای��ن بیماری 
از طریق ش��تر وجود ندارد زیرا 
ایران شترهایش را از پاکستان 
وارد می کن��د. با توج��ه به این 
اظهارنظر محمود نبوی به نظر 
می رسد باید تمهیدات بیشتری 
ب��رای واردات ش��تر پیش بینی 
می ش��د. چنانچه این ش��ترها 
که معاون اس��تانداری اس��تان 
آنه��ا  سیستان وبلوچس��تان 
را 250 نف��ر عنوان ک��رده و در 
قرنطینه های شهرس��تان زابل 
نگهداری می ش��وند، بخشی از 
واردات قانون��ی ی��ا غیر قانونی 
از طریق مرز اس��تان باش��ند، 
این س��وال پی��ش می آید، چه 
تعداد ش��تر از این مرز از طریق 
قانونی یا غیر قانونی به کش��ور 
وارد می ش��وند و آیا همه آنها به 
قرنطینه های استان می رسند. 
رفتار شترها نش��ان داده است 
که آنه��ا می توانن��د از گله های 

خود دور ش��ده و بدون ساربان 
مدت های طوالن��ی در صحرا و 
بیابان بچرخند ک��ه در صورت 
ابتا ب��ه بیماری های خطرناک 
می توانن��د برای س��اکنان این 
مناطق به خصوص روستانشینان 
خطرناک باش��ند. ش��تر دام پر 
مصرفی در کش��ور ما ب��ه نظر 
نمی رسد و از طرفی دیگر شیوع 
کرونا در منطق��ه که به بیماری 
تنفس��ی خاورمیانه ای مشهور 
شد این نگرانی را در بسیاری از 
کشورها ایجاد کرد که در ارتباط 
با کشورهای عربی و به خصوص 
عربستان و کس��انی که به آنجا 
س��فر می کنند، احتمال انتقال 
ای��ن وی��روس وج��ود دارد. به 
همی��ن دلیل توجه ب��ه واردات 
ش��تر، به عنوان دامی که بیشتر 
در کشورهای عربی وجود دارد و 
از طریق آنها در دیگر کشورهای 
منطقه جابه جا می ش��ود، نباید 
از دید متولیان س��امت جامعه 
دور بماند. انتقال کرونا از طریق 
انتقال این دام از عربس��تان به 
امارات پیش از این گزارش شده 

بود. 
از آنج��ا ک��ه بیم��اری کرونا 
جدید و هن��وز در بوته تحقیق 
و آزمای��ش اس��ت، مطالع��ات 
تجربه ش��ده و اطاعات درباره 
این بیم��اری اندک اس��ت. به 
گ��زارش س��امت نیوز کرون��ا 
خان��واده بزرگ��ی از ویروس ها 
وی��روس  از  ک��ه  هس��تند 
س��رماخوردگی تا ویروسی به 
نام سارس را ش��امل می شوند. 
اگر چه این ویروس ها بیش��تر 
در حیوان��ات دیده می ش��وند 
اما پن��ج ن��وع از آنها دس��تگاه 
تنفس��ی انس��ان را تحت تاثیر 
قرار می دهند. کرونا ویروس ها 
در سال 1965 کش��ف شدند. 
ای��ن بیم��اری در خاورمیان��ه 
و  عربس��تان  به خص��وص 
کشورهای عربی، تلفات انسانی 
قابل توجهی داده است. در ایران 
نیز این بیماری دیده شده، اگر 
چ��ه مع��اون مرک��ز مدیریت 
بیماری های واگی��ردار وزرات 
بهداش��ت در مردادماه گذشته 
مبتایان را پنج نفر عنوان کرده 
بود، ام��ا به نظر می رس��د، آمار 

دقیقی از آن وجود ندارد. 

اینترنت در کش��ور م��ا هر روز 
با چالش ها و مش��کات جدیدی 
دست وپنجه نرم می کند؛ یک روز 
اینترنت کند اس��ت، چ��ون لنگر 
کشتی ها با کابل انتقال داده کشور 
برخورد کرده، ی��ک روز اینترنت 
نداریم و مشکل از زیرساخت های 
کشوری است و روزی هم اینترنت 
قطع است و هیچکس دلیل آن را 

نمی داند.
اما بحثی ک��ه همیش��ه در این 
ح��وزه داغ اس��ت مسدود س��ازی 
مطالب و محتویاتی است که قانون 
جامعی برای آن تعریف نشده و به 
گفته کارشناسان بیشتر سلیقه ای 
اعمال می شود. نرم افزار فیلترینگ 
که وظیفه کنترل و بررسی انتقال 
اطاعات کشور را بر عهده دارد تا از 
ردوبدل شدن مطالبی که در قانون 
با عنوان »محتویات مجرمانه« یاد 
می شود، جلوگیری کند، با فراگیر 
ش��دن کاربران  اینترنت فعال شد 
و هر روز بر س��ایت ها و محتویاتی 
که مجوز ورود به اینترنت کشور را 

نمی گیرند، افزوده می شود. 
 با فعال ش��دن فیلترینگ کشور 
نرم افزاره��ا و وب س��ایت هایی در 
فضای مجازی متولد شدند که در 
زمان خ��ود از روش های مختلفی 
برای دور زدن نرم افزار فیلترینگ 
اس��تفاده می کردند و روزبه روز در 
بین کاربران شیوع پیدا می کردند. 
استفاده از این روش ها به نوبه خود 
تا حدی پیچی��ده و دردسرس��از 
بود ک��ه تا چند س��ال پیش کمتر 
کاربری از آنها اس��تفاده می کرد. 
این تا جایی ب��ود که محبوب ترین 
ش��بکه اجتماعی جهان در کشور 
ما فیلتر ش��د و دسترسی ایرانی ها 
عما از صفحه ش��خصی خود در 

فیس بوک کوتاه شد. 
ب��ا مس��دود ش��دن فیس بوک 

کاربران کشور عاقه زیادی به دور 
زدن نرم افزار فیلترینگ پیدا کردند 
و از طرف دیگر، بعضی از کشور ها 
از این فرصت سوءاستفاده کرده تا 
کاربران را با ان��واع روش هایی که 
منجر به ردش��دن از س��ایت های 
فیلتر شده می کند آش��نا کنند و 
بالطبع ب��ه منافع و اهداف ش��وم 

خود برسند. 
ب��ا راه ان��دازی پلی��س فت��ا که 
 وظیفه ایجاد فضای ام��ن را برای 
گش��ت و گذار کارب��ران در فضای 
مج��ازی دارد بار ها هش��دار هایی 
مبنی بر ناامن بودن این نرم افزار ها 
و وب سایت ها به کاربران داده شد. 
اما گویا این هشدارها راه به جایی 
نبرد و عاقه مف��رط کاربران برای 
عبور از سد فیلترینگ کشور منجر 
ش��د تا VPN ها وارد بازار کشور 
شوند و با قیمت بس��یار ناچیز در 
اختیار کارب��ران قرار گی��رد. این 
روش ت��ا ح��دی فرا گیر ش��د که 
سرپرس��ت معاونت تش��خیص و 
پیش��گیری پلیس فتا بار دیگر در 
مورد خط��ر دسترس��ی غیرمجاز 
س��رورهای خ��ارج از کش��ور ب��ه 
اطاع��ات و داده ه��ای رایانه های 
ش��خصی کارب��ران ایران��ی که از 
اش��تراک VPN و نرم افزاره��ای 
 فیلترش��کن اس��تفاده می کنند، 

هشدار داد. 
علی نیک نفس، درباره تبعات و 
 VPN خطرات ناشی از استفاده از

اظهار کرد: اغلب س��رورهایی که 
اش��تراک VPN را در اختی��ار 
کارب��ران ق��رار می دهند ن��ه تنها 
تمامی اطاعات رد و بدل ش��ده را 
بررس��ی و کنترل می کنند، بلکه 
به همین وس��یله با پورت های باز 
رایانه کارب��ر، به اطاع��ات درون 
رایانه وی دسترس��ی پی��دا کرده 
و ام��کان کپی ب��رداری ی��ا دیدن 
اطاعات داخل��ی رایان��ه کاربر را 
برای س��رورهای خارجی میس��ر 

می کنند. 
وی گف��ت: ب��ا توجه ب��ه اینکه 
کاربران ب��دون بررس��ی عملکرد 
نرم افزاره��ای فیلترش��کن آنها را 
روی رایانه خود نص��ب می کنند، 
ممکن اس��ت این نرم افزارها خود 
  key logger یک تروج��ان ی��ا
باش��ند و اطاعات مرب��وط به نام 
عبور کارب��ری اف��راد را در اختیار 

سرور خود قرار دهند. 
نیک نفس ادام��ه داد: همچنین 
VPN ه��ا اطاع��ات را به صورت 
رمز ش��ده - encrypt - منتقل 
می کنند و فرم��ول خارج کردن از 
رم��ز - decrypt - آن در اختیار 
سرور است و تضمینی وجود ندارد 
که سرور قبل از رسیدن اطاعات 
به مقص��د آن را بازخوان��ی نکرده 

باشد. 
سرپرس��ت معاونت تش��خیص 
و پیش��گیری پلیس فضای تبادل 
اطاعات بزرگ ترین مشکل پلیس 

فتا با VPN را انتشار و دسترسی 
غیرمجاز سرورهای خارج از کشور 
ب��ه داده های رایانه های ش��خصی 
افراد توس��ط پورت های باز رایانه 
ش��خصی آنان عنوان کرد و گفت: 
اس��تفاده از VPN ب��ا ع��وارض 
خطرناکی همراه است، زیرا کاربر 
با اس��تفاده از VPN و همچنین 
نرم افزار فیلترش��کن ب��ا اتصال به 
یک س��رور در خارج از کش��ور – 
عمدتا در انگلیس و امریکا- متصل 
شده و همین امر موجب اختصاص 
یک IP خارج��ی به رایان��ه کاربر 
داخلی می ش��ود که در ادامه این 
کار، احتمال به سرقت رفتن همه 
داده ها و اطاع��ات رایان��ه کاربر 

توسط سرور خارجی وجود دارد. 
نیک نفس با بی��ان اینکه ممکن 
اس��ت نرم افزارهای فیلترشکن و
VPN ها خود یک ک��رم رایانه ای 
با کلیدخ��وان باش��ند و اطاعات 
مربوط به نام عبور و کاربری افراد 
را در اختیار سرور خود قرار دهند، 
گفت: بیشترVPN ها حداقل دو 
عملکرد پروکسی و نرم افزار انتقال 

اطاعات را انجام می دهند. 
وی با تاکید بر اینکه پروکس��ی 
دستگاه واس��طه یا برنامه ای است 
که ارتب��اط بین س��رور و کاینت 
را فراه��م می کند و عم��ل انتقال 
درخواس��ت های داخلی با ترجمه 
اطاعات و عبور آن به س��رورهای 
دیگ��ر را انج��ام می ده��د، گفت: 

پروکس��ی ب��ه علت رمزن��گاری و 
رمزگشایی و بازرس��ی محتویات 
هر بسته عملکرد کندی دارد و در 
این مرحله از کار اس��ت که امکان 
افشای اطاعات کاربر وجود دارد. 

سرپرس��ت معاونت تش��خیص 
و پیش��گیری پلیس فت��ا در مورد 
عم��ل VPN در زمین��ه نرم افزار 
انتقال اطاع��ات گفت: این بخش 
از عملک��رد VPN با اس��تفاده از 
پروکس��ی برای برقراری ارتباط با 
پروتکل مناس��ب تعامل می کند؛ 
این امر به کاربران اجازه می دهد تا 
از طریق مرورگر وب به برنامه هایی 
که واس��ط کارب��ری وب ن��دارد، 

دسترسی داشته باشند. 
 نیک نفس ادام��ه داد: نرم افزار 
انتقال اطاعات برای هر پروتکلی 
که پشتیبانی می کند، نیاز به یک 
موت��ور مترج��م دارد ک��ه در این 
مرحله نیز مالک و سرویس دهنده 
VPN  ام��کان طراح��ی و اضافه 
کردن گزینه خاصی را برای شنود 

دارد. 
گفتنی است بعد از این هشدار ها 
VPNه��ا ب��از ه��م عاقه مندان 
خاص خود را داش��تند ت��ا جایی 
که چند روزی دسترسی کاربران 
به VPNها ه��م قطع ش��د و در 
عمل پورتی ک��ه ای��ن نرم افزار ها 
برای عبور از نرم اف��زار فیلترینگ 
کش��ور می کند مسدود ش��د، اما 
گفته می ش��ود این محدودیت بر 
روند س��ازمان ها به ویژه بانک های 
کش��ور خل��ل وارد ک��رد و پس از 
مدتی پ��ورت مس��دودی دوباره 
آزاد ش��د و VPNهای غیر مجاز 
دوباره ب��ه دوران ف��روش رویایی 
خود رسیدند که متاسفانه با عرضه 
VPNه��ای قانون��ی که توس��ط 
اپراتورها عرضه می شوند، همچنان 
 اس��تقبال خوب��ی از غیرقانونی ها 

می شود. 

روایت متناقض مرزبانی و  دامپزشکی

شترهای آلوده به کرونا را چه کسانی وارد کردند؟

VPN ؛ خوب، بد، زشت

افزایش سقف تضمین ایرو 
با امضای توافق نامه س��ه جانبه بی��ن گمرک جمهوری 
اس��امی ایران، اتاق بازرگان��ی صنایع و مع��ادن ایران و 
سازمان ایرو )IRU(  سقف تضمینات مالی سازمان ایرو از 

50 هزار دالر به 60 هزار یورو افزایش پیدا کرد. 
به گزارش روابط عمومی گمرک ای��ران، با امضای این 
توافق نامه و با تحقق آن عاوه بر افزایش س��قف تضمین 
مالی کارنه تیر، در صورت هرگونه تخلف یا رسوب کاال در 
کشور، مبلغ قابل وصول حقوق ورودی کاالهای مزبور از 
سلسله تضمینات تیر به تناسب آن افزایش خواهد یافت. 
بنابراین گزارش مراسم امضای توافق نامه مشترک میان 
گمرک جمهوری اس��امی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع 
و معادن و کش��اورزی ای��ران و نماین��ده اتحادیه جهانی 
حمل ونق��ل بین المللی جاده ای )ایرو( ب��ا حضور علیرضا 
مقدس��ی، معاون حقوق��ی و نظارت و علیرضا دش��تانی، 
مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک جمهوری اسامی ایران 

در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. 
در حاشیه این مراسم علیرضا مقدسی، معاون حقوقی 
و نظارت گمرک جمهوری اس��امی ایران گفت: گمرک 
جمهوری اسامی ایران به جهت توسعه تجارت خارجی 
و تحقق اهداف مشخص شده در سند چشم انداز و برنامه 
توسعه، به دنبال تعامل بیشتر با سازمان های بین المللی 
ذی مدخ��ل در تج��ارت خارجی اس��ت که ای��ن مهم با 
تاکیدهای دکتر کرباسیان، رییس کل گمرک جمهوری 
اسامی ایران در سند راهبردی سازمان، تبیین شده است. 
نماینده س��ازمان ایرو نی��ز از برگزاری این نشس��ت و 
امضای ای��ن توافق نامه تش��کر کرد و گف��ت: امضای این 
توافق نامه قدمی مثبت برای ارتق��ای همکاری های بین 
ایران و س��ازمان ایرو است، جمهوری اس��امی ایران در 
منطقه نقش راهبردی را در اس��تفاده از کارنه تیر داشته 
است و میزان اس��تفاده ایران از کارنه تیر از 30 هزار عدد 
در سالیان پیش به 100 هزار عدد رسیده و این امید است 
که تا پایان س��ال ایران  جزو پنج کشور اول دنیا در زمینه 
استفاده از کارنه تیر شود.  ایرو )IRU(  یا سازمان جهانی 
 )International Road and Transport( راه ها
وظیفه صیانت از حمل و نقل جاده ای را در تمام دنیا برعهده 
دارد. این سازمان در تاریخ 23 مارس 19۴۸ در شهر ژنو 

تاسیس شد. 
در حال حاض��ر ایرو 1۷0 عضو در ۷3 کش��ور و در پنج 
قاره دارد همچنین دارای بیش��ترین تعداد عضو در میان 

انجمن های حمل ونقل جهانی است.

»جواهرات پارسی« در میدان 
راه آهن تهران

قطاری که نیمه شب چهارشنبه گذش��ته از مرز رازی 
به ایران وارد ش��د،  دیروز به تهران رس��ید. این قطار که 
از بوداپس��ت حرکت کرده ب��ود، بلغارس��تان و ترکیه را 
پشت سر گذاش��ت و شهر زنجان نخس��تین میزبانش در 
ایران بود. گردش��گران ای��ن قطار از کش��ورهای مختلف 
اروپای��ی- امریکای��ی و از مدی��ران ارش��د ش��رکت های 
گردشگری هس��تند. دیدن ش��هرهای کرمان، اصفهان، 
یزد، کرمان، مش��هد و ش��یراز در برنامه آنها بود و تهران 
آخری��ن توقف��گاه آنه��ا در ای��ران اس��ت. گردش��گران 
در ش��هرهای مختلف توقف کردن��د و ضم��ن بازدید از 
 دیدنی های این شهرها، فرهنگ و آداب و رسوم مردم را از 

نزدیک دیدند. 
از آنجا که ای��ن قطار به یک هتل پنج س��تاره می ماند، 
تمامی خدمات به مس��افران در قطار به آنها ارائه می شود 
و البت��ه در برخی مواق��ع به خصوص غ��ذا، ترجیح دادند 
غذاهای ایرانی را تجربه کنند. این نوع گردشگری زمینی 
که ارزان قیمت هم نیست، رویه ای است که به گفته رییس 
جامعه تورگردانان ایران ادامه خواهد داشت. عقاب طایی 
که با تور »جواهرات پارس��ی« برای نخس��تین بار است 
خط ریلی ایران را تجربه می کند، پیش از این تا روسیه و 

کشورهای مجاور آمده بود.
 به گفته پورفرج، رییس جامعه تورگردانان، مس��افران 
این قطار را تا 9 سفر دیگر پیش خرید کرده اند. مسافرانی 
که دی��روز به تهران رس��یدند، ای��ران را از طریق خطوط 
هوایی ترک خواهند کرد و گروه دوم این تور که به وسیله 
هواپیما شب گذش��ته به تهران رس��یدند، سفرشان را با 
قطار آغاز خواهند کرد و از طریق خط ریلی به بوداپس��ت 
بازمی گردند.  پور فرج هزینه این سفر را برای گردشگران 
10هزار تا 25هزار ی��ورو عنوان کرده   که نش��ان دهنده 
اهمیت و س��طح باالی تور »جواهرات پارس��ی« اس��ت. 
آنها می توانند س��فیران گردش��گری ایران در کشورهای 

خود باشند. 

مهر، ماه میزبانی هرمزگان از 
گردشگران خارجی

 ورود گردشگران خارجی درمهرماه سال 93 به استان 
هرمزگان نسبت به مهرماه سال گذشته 100درصدافزایش 

داشته است. 
به گزارش رواب��ط عمومی اداره کل می��راث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری هرمزگان، عباس نوروزی 
با اع��ام این خبر اف��زود: باش��روع هفته گردش��گری از 
مهرماه س��ال جاری تاکنون اس��تان میزبان گردشگران، 
باستان شناس��ان، س��رمایه گذاران و خبرن��گاران و 
فیلمبرداران خارجی از کش��ورهای چین، روسیه، عمان 

و کره جنوبی بوده است. 
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
هرمزگان افزود: در تاریخ 25شهریور ماه سال جاری گروه 
رس��انه ای از تلویزیون گوانگ دونگ چین به سرپرستی 
وانگ کیان جهت پوشش صوتی و تصویری ازظرفیت های 
فرهنگی-گردشگری و اشتراک های استان وانگ کیان با 
هرمزگان جهت شناخت و زمینه س��ازی برای سفر مردم 

گوانگ دونگ به هرمزگان وارد این استان شدند. 
وی همچنین به س��فر گروهی از دانشگاه اوفای روسیه 
درتاریخ 12 مهر به بندرعباس خبر داد و گفت: این گروه 
پس از بازدید از منطقه بشاگرد به منظور برنامه ریزی انجام 
پژوهش مشترک با پژوهشگاه سازمان و استان هرمزگان 

اقدام کردند. 
به گفته نوروزی، 23 مهر نیز گروهی از کارشناسان آثار 
تاریخی عمان برای بررس��ی آثارثبت ش��ده تاریخی وارد 
استان هرمزگان شدند و از موزه خلیج فارس بندرعباس، 

جزیره هرمز، قشم و میناب بازدید کردند.

گسترش روابط تجاری ایران و ژاپن 
نماینده مرکزمالیه ژاپن با مدیر کل آس��یا و اقیانوسیه 
اتاق بازرگانی ایران دیدار و بر توس��عه همکاری اقتصادی 

میان دو کشور تاکید کرد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ات��اق ای��ران، »عل��ی 
اصغر فرش��چی«، مدی��رکل آس��یا و اقیانوس��یه اتاق با 
اش��اره به سیاس��ت جدید دولت درخصوص مناس��بات 
بین المللی اظه��ار کرد: در ماه ه��ای اخیر ش��اهد اعزام 
هیات های تج��اری زی��ادی از کش��ورهای مختلف دنیا 
 در ای��ران بوده ای��م ک��ه ج��ای هی��ات تج��اری ژاپ��ن

 خالی است. 
فرش��چی ضمن معرفی اتاق ایران به عن��وان اتاقی که 
چتر حمایت 3۴ اتاق شهرستان، 200 انجمن و تشکل و 
20 اتاق و شورای مشترک بازرگانی است، گفت: دولت ها 
به این موضوع رسیده اند که مسائل تجاری و اقتصادی را 
به بخش خصوصی واگ��ذار کنند چون یک بازرگان و یک 
سرمایه گذار راه کس��ب و کار و مراودات تجاری را بیشتر و 
بهتر می داند و ما ت��اش می کنیم که بخش خصوصی دو 

کشور حرکت روبه رشدی را داشته باشند. 
مدیرکل آس��یا و اقیانوس��یه اموربین الملل اتاق ایران 
بیان کرد: مع��دن، نفت، گاز، پتروش��یمی، کش��اورزی، 
محصوالت ارگانی��ک، انتق��ال تکنولوژی، گردش��گری 
بی��ن  هم��کاری  زمینه ه��ای  نس��اجی  صنع��ت   و 

ایران و ژاپن است. 
در ادام��ه ای��ن دی��دار نی��ز »یوس��وک تایم��ا«، 
اقتصاددان مرک��ز مالیه ژاپ��ن بر توس��عه روابط تجاری 
با ای��ران تاکید ک��رد و خواس��تار اخذ اطاع��ات تجاری 
و اقتص��ادی ای��ران درخص��وص س��رمایه گذاری، 
 زمینه های همکاری بین ایران و ژاپن و اش��تغال جوانان

 ایران شد. 

ایرانیان مقیم دوبی در اروند 
سرمایه گذاری می کنند

مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد اروند گف��ت: با انعقاد 
تفاهم نامه میان منطق��ه آزاد اروند و ش��ورای بازرگانان 
ایرانی مقیم امارات، روند س��رمایه گذاری در این منطقه 

افزایش خواهد یافت. 
اسماعیل زمانی در گفت وگو با پایگاه خبری مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی ادامه داد: با ارس��ال دعوت نامه از سوی 
شورای بازرگانان ایرانی مقیم امارات سفری به دوبی انجام 
شد و راه های همکاری با این ش��ورا در خصوص توسعه و 

سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند بررسی شد. 
وی گفت: در نشس��ت های مش��ترکی که با این ش��ورا 
برگزار شد، ظرفیت ها و توانمندی های منطقه آزاد اروند به 
بازرگانان ایرانی مقیم امارات معرفی   و مقرر شد این شورا 
با برنامه ریزی س��فرهایی به منظور بازدید از این امکانات 
و ظرفیت ها در قالب گروه های سرمایه گذاری شش نفره 

اقدام کند. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: همچنین 
در این س��فر با دو نفر از بازرگانان اماراتی نیز مذاکره شد 
که تمایل بسیاری به سرمایه گذاری در این منطقه به ویژه 
درخصوص س��رمایه گذاری در راه اندازی خ��ط ترانزیت 

اروند� عراق نشان دادند. 
اسماعیل زمانی تاکید کرد: خط ترانزیت اروند به عراق 
موازی کانال سوئز است و در صورت راه اندازی آن عاوه بر 
تبدیل آن به شاهراه تجاری خاورمیانه، درآمد بی شماری 

نیز نصیب کشور می شود. 
وی در پاسخ به این س��وال که »روند سرمایه گذاری در 
منطقه آزاد اروند را در شش ماه سال جاری چگونه ارزیابی 
می کنید« گفت: حوزه س��رمایه گذاری در این منطقه از 
رش��د خوبی برخوردار بوده، به طوری که روند صادرات از 

اروند از رشد 51 درصدی برخوردار بوده است. 
زمانی رشد اش��تغال در شش ماه س��ال جاری را 193 
درصد اعام کرد و گفت: پروژه ه��ای عمرانی و طرح های 
اقتصادی در منطقه آزاد اروند با سرعت مطلوبی در حال 

فعالیت هستند. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند همچنین محوریت 
ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی را که  ویتنامی ها هم 
به آنها اضافه شده اند، دس��تیابی به بازارهای کشور عراق 

اعام کرد. 

بررسی وضعیت حامل های انرژی 
درمناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسامی، وضعیت 
حامل های ان��رژی در مناط��ق آزاد و وی��ژه اقتصادی را 

بررسی کرد. 
بنا به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این 
مرکز اعام کرد: براساس ماده )1۸( قانون تشکیل و اداره 
مناطق ویژه اقتص��ادی نرخ حامل های ان��رژی مورد نیاز 
نهادها و موسسات دولتی برابر با نرخ مصوب دولتی جاری 
در همان منطق��ه خواهد بود. نتایج اس��تعام از وضعیت 
قیمت گذاری و نرخ ه��ای حامل های ان��رژی در مناطق 
آزاد و برخی از مناطق ویژه اقتصادی نش��ان می دهند که 
تعرفه ها براساس تعرفه های نزدیک ترین استان همجوار 
و نرخ مصوب دولت است. قیمت گذاری حامل های انرژی 
به عنوان اصلی ترین زیرساخت پویایی این مناطق، براساس 
مصوبات و قوانین دولتی صورت می گیرد. بررسی عوامل 
بازدارنده توس��عه مناط��ق آزاد و ویژه اقتص��ادی بیانگر 
آن اس��ت که حامل های ان��رژی به عنوان اهرم توس��عه 
در صورت ع��دم توجه دول��ت در تغییر به موق��ع قوانین 
و آیین نامه های اجرایی براس��اس تح��والت بین المللی، 
زمینه برای ش��کل گیری قاچاق س��وخت در مناطق آزاد 
و مرزی کشور مهیا شده و سودجویی های کان به وقوع 
می پیوندند. از س��ویی قیمت گ��ذاری حامل های انرژی 
متناس��ب با سیاس��ت های اتخاذ ش��ده از ناحیه دولت و 
س��رزمین اصلی، در صورت افزایش قیمت ه��ا به باالتر از 
نرخ مصوب دولتی بر ناکارآمدی مناطق آزاد افزوده شده 
و س��ایر عوامل دیگر اعم از جذب سرمایه گذاری خارجی 
و توس��عه اقتصادی منطق��ه نیز تحت تاثیر ق��رار خواهد 
گرفت. بنابراین به نظر می رسد در صورت ضرورت اصاح 
قیمت گذاری حامل های انرژی در این مناطق الزم است 
قوانین و مقررات موجود مورد بازبینی و اصاح قرار گیرند 
و به منظور ممانعت از وقوع قاچاق سوخت در این مناطق 
ساز و کارهای نظارتی مناسب دولتی و قضایی اجرا شوند. 

منطقه آزاد  گمرک 

گردشگری

خبر
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اتاق بازرگانی 



عمران و مسکن6

دولت تم��ام تعه��دات خود را 
در زمینه مس��كن مهر  تا س��ال 
94 اجرایی می كند؛ این وعده ای 
است كه تاكنون دولتمردان دولت 
یازدهم بارها بر آن تاكید كرده اند، 
هر چن��د برخ��ی ابهام ها عملی 
شدن این قول را با تردید مواجه 

می كند. 
در طول تمام ماه های گذشته 
كار عمرانی برای ساخت واحدهای 
باقیمانده مسكن مهر ادامه داشته 
است، حتی در برخی از شهرهای 
جدید عملیات س��اخت وس��از 
مجتمع ها از گذشته نیز با سرعت 
بیشتری انجام می ش��ود. دولت 
واحدهای بس��یاری را از ابتدای 
س��ال 93 تاكنون افتت��اح كرده 
و پیگی��ری تكمی��ل واحدهای 
باقیمان��ده  را نیز در دس��تور كار 

خود قرار دارد. 
 با وجود محدودیت منابع مالی 
و برخی اختالف نظرها واگذاری 
نهایی برخی از واحدهای مسكن 
مهر ب��ه خری��داران در هاله ای از 
ابهام قرار گرفته است اختالفاتی 
كه ی��ك س��مت آن وزارت راه و 
شهرس��ازی به عنوان كارفرمای 
اصلی پروژه مسكن مهر ایستاده و 
سمت دیگر آن وزارت نیرویی كه 
محدودیت منابع مالی را سد اصلی 
بر سر راه آب رسانی و برق رسانی 

به مسكن مهر می داند. 
هر چن��د دول��ت یازده��م از 
نخس��تین روزهای آغ��از به كار 
س��خت ترین انتق��ادات خ��ود 
را متوج��ه ط��رح مس��كن مهر 
كرده و بخش عم��ده ای از تورم 
لجام گسیخته س��ال های اخیر 
را متوجه آن دانس��ته و با وجود 
اینكه وزیر راه و شهرسازی بارها 
اعالم ك��رده، طرح مس��كن مهر 
حتی در ص��ورت تكمیل نهایی 
نیز به اه��داف ابتدای��ی مدنظر 
نخواهد رسید، پیگیری ساخت 
واحدهای باقیمان��ده را در رأس 
برنامه های خود قرار داده است و 
این اختالف��ات تنها فعالیت های 
انجام گرفته در ماه های گذشته 

را تحت الشعاع خود قرار می دهد. 
و  راه  وزارت  پیمان��كاران 
شهرس��ازی تاكن��ون عملیات 
اجرایی خود را موازی با تعهدات 
خود به پیش برده اند تا جایی كه 
بنا به گفته رییس بنیاد مس��كن 
267 هزار واحد از مس��كن مهر 
آماده تحوی��ل ش��ده و كار برای 
س��اخت واحدهای باقیمانده نیز 
ادامه دارد قائم مقام وزیر در امور 
مسكن اعالم كرده 500هزار واحد 
از مسكن مهر در آینده ای نزدیك 

افتتاح می شود. 
در ای��ن بی��ن آنچه س��رعت 
واگذاری واحدهای مس��كن مهر 
را گرفته اختالف نظر وزارت نیرو 
با سازندگان مسكن مهر است، در 
شرایطی كه با تكمیل كار عمرانی 
برخ��ی واحده��ا بای��د مراحل 
واگذاری نهایی به مردم آغاز شود، 
نرسیدن آب و برق به برخی از این 
واحدها عمال كار تحویل را متوقف 

كرده است. 

وزارت نیرو برخالف 
تعهدات خود عمل کرده 

است
سازندگان مسكن مهر معتقدند، 
وزارت نی��رو برخالف آنچه تعهد 
كرده از تامین امكانات زیربنایی 

واحدها طفره می رود، استناد آنها 
نیز به توافق نامه ای اس��ت كه در 
سال 1391 به امضا رسیده و در 
جلسه شورای عالی شهرسازی، 
نماین��ده وزارت نیرو نس��بت به 
تامین آب و برق واحدها تضمین 

داده است. 
وزارت نی��رو اما موضع دیگری 
دارد، آنها مدعی هس��تند وزارت 
نیرو تنها نس��بت به واحدهایی 
ك��ه از ابتدا در دس��تور كار بوده، 
تعهد اجرایی دارد اگر بنا باش��د 
واحدهای مس��كونی جدید نیز 
به چرخه اضافه ش��ود دولت باید 
منابع مالی الزم را تامین كند كار 
برق رسانی به تمام واحدها 5000 

میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. 
پیگیری ه��ای  وج��ود  ب��ا 
گسترده ای كه دولت برای حل 
این اختالف ص��ورت داده هنوز 
وزارت نی��رو حاضر ب��ه ورود به 
برخ��ی از پروژه ها نش��ده و كار 
به جایی رس��یده ك��ه معاونت 
برنامه ری��زی رییس جمهور نیز 
قول كمك 700 میلیارد تومانی 
را مطرح كرده تا گره كار گشوده 
ش��ود و حداقل پروژه هایی كه 
كار عمرانی ش��ان تمام شده با 
رسیدن آب و برق قابل سكونت 

شوند. 

 تعهدات وزارت نیرو چند 
سال عقب افتاده است 

هرچند مسكن مهری ها مدعی 
هستند كه وزارت نیرو به تعهدات 
خود عمل نمی كن��د و از اجرای 
تعهدات خود س��ر باز می زند، اما 
وزارت نی��رو هم در ای��ن طرف 
داستان مدعی اس��ت، جانمایی 
مسكن مهر امكان تحقق تعهدات 
را نمی دهد. این وزارتخانه مدعی 
است، جانمایی مسكن مهر بدون 
مطالع��ه و برنامه ری��زی ب��وده و  
برای ساخت آن نظر كارشناسی 
وزارت نی��رو را جویا نش��ده اند و 
در ح��ال حاضر، ب��رای برخی از 
واحدهای مس��كن مه��ر امكان 
تامی��ن آب و ب��رق و فاضالب به 
دلیل جانمای��ی آن وجود ندارد.  
ام��ا مدیرعامل ش��ركت عمران 
ش��هر جدی��د پردی��س معتقد 
است، سرعت پیشروی طرح های 
احداثی مس��كن مهر بیش��تر از 
خدمات رسانی به آنها است و هر 
چند وزارتخانه های مختلف دولت 
در حال پیگیری مسائل هستند، 
اما آب و برق رس��انی به برخی از 
واحدها به سختی انجام می شود.  
حس��ن ولی پ��ور، در گفت وگو با 
»فرصت امروز« به آماده ش��دن 
بی��ش از 15 هزار واحد مس��كن 

مه��ر در ش��هر جدی��د پردیس 
اش��اره ك��رد و گف��ت: م��ا طبق 
وظیفه ای كه داری��م كار عمرانی 
پ��روژه را پیگی��ری می كنیم و با 
برنامه ریزی های ص��ورت گرفته 
سرعت كار نیز حتی از سال های 
قبل بیشتر شده، اما برای تحویل 
نهای��ی واحده��ا به مهیا ش��دن 
زیرس��اخت هایی احتیاج اس��ت 
كه متاس��فانه در برخی بخش ها 
به كندی انجام می شود.  به گفته 
وی، با وجود اینك��ه نمایندگان 
وزارت نیرو درس��ال 91 نس��بت 
به آب و برق رسانی به واحدهای 
مسكن مهر متعهد ش��ده اند، اما 
عم��ال در فازهای بزرگ��ی مانند 
5، 8 و 11 پردیس اگر هم كاری 
ص��ورت گرفته از طرف ش��ركت 
عمران بوده و وزارت نیرو كمك 
چندانی نك��رده اس��ت.  ولی پور 
تصریح كرد: اینك��ه وزارت نیرو 
با مش��كل مناب��ع مال��ی روبه رو 
اس��ت، كامال قابل درك اس��ت 
اما طبق توافق��ات صورت گرفته 
این وزارتخانه نسبت به رساندن 
امكانات زیربنایی به مسكن مهر 
متعهد شده و مردم انتظار دارند 
كه س��ر وقت واحده��ای خود را 
تحوی��ل بگیرند.  دول��ت متعهد 
ش��ده، بیش از دو میلیون واحد 
از مس��كن مهر را تا پایان س��ال 
94 آماده تحوی��ل كند، هر چند 
تاكن��ون درص��د زی��ادی از این 
واحدها آماده بهره برداری شده اند 
و مردم در آنها س��اكن شده اند، 
اما تكمیل واحده��ای باقیمانده  
نیز نیاز به یك برنامه ریزی دقیق 
و همه جانب��ه دارد ك��ه الزامات 
اجرای��ی آن از س��وی نهادهای 
فرادستی تضمین شود.  صاحبان 
مس��كن مهر زمان��ی واحدهای 
مس��كونی خ��ود را پیش خری��د 
كردند كه نه خبری از اختالفات 
دو وزارتخان��ه بود و نه كس��ری 
منابع مالی. با گذش��ت چندماه 
از آغاز این اختالفات تنها دود آن 
به چشم مردمی رفته است كه از 
دولت قبل و وراث فعلی آن توقع 

وفای به عهدها را داشته اند. 

در حالی كه كشورمان هفتمین تولید كننده 
قیر و چهارمین صادركننده این فرآورده نفتی 
در دنیا است، در چند سال گذشته خوش نامی 
خود را از دس��ت داده اس��ت؛ به ط��وری كه 
كش��ورهای بازار هدف ایران قیر بحرین را به 

خرید قیر ایران ترجیح می دهند. 
به گزارش »فرص��ت امروز« روز گذش��ته 
نخستین همایش صنعت قیر با حضور فعاالن و 
دست اندركاران این حوزه برگزار شد كه در این 
همایش تولید كنندگان قیر و مصرف كنندگان 
به راهكارهای جلوگیری از ورود قیر تقلبی به 
بازار و در نهایت به جاده های كشور پرداختند 

و به نتایجی از جمله تش��كیل كمیته بررسی 
اس��تانداردهای قیر، حذف یارانه نفت كوره، 
تغییر نفت خام و اس��تفاده از نف��ت خام فوق 

سنگین و غیره رسیدند. 
 کمیته قیر تشکیل می شود 

محم��د ش��كرچی زاده، ریی��س مرك��ز 
تحقیق��ات راه، مس��كن و شهرس��ازی در 
ای��ن همایش ب��ا بی��ان اینك��ه بزرگ ترین 
مصرف كنن��ده قی��ر در كش��ور وزارت راه و 
شهرسازی است، گفت: 85 درصد قیر تولید 
ش��ده در كش��ور را وزارت راه و شهرسازی 
در پروژه های راهس��ازی اس��تفاده می كند.  

وی ادام��ه داد: طب��ق آمارهای اعالم ش��ده 
میزان مصرف قیر در وزارت راه و شهرسازی 
در س��ال 1.5 ت��ا 2.2 میلیون تن اس��ت كه 
البته ش��هرداری ها هم پ��س از وزارت راه و 
شهرسازی بیش��ترین مصرف كننده قیر در 

كشور هستند. 
شكرچی زاده با اش��اره به تشكیل كمیته 
قیر در آین��ده نزدیك گف��ت: كمیته قیر در 
راس��تای افزایش كیفیت قیر تولید ش��ده و 
مورد استفاده در پروژه های عمرانی به زودی 
با كارشناسان و متخصصان  این حوزه تشكیل 
می شود.  رییس مركز تحقیقات راه، مسكن 
و شهرس��ازی با بیان اینكه ب��ا وزارت نفت و 
وزارت راه و شهرس��ازی به توافقاتی درباره 
نظارت ب��ر عرضه كنندگان قیر رس��یده اند، 
گفت: در حالی كه در چند سال گذشته قیر 
برای وزارت نفت تنها پسماندی از نفت بود، 
اما  فرآورده نفتی برای وزارت راه و شهرسازی 
همواره یك محصول اس��تراتژیك محسوب 

می شد. 

مشکل جاده های کشور عدم تنوع در 
قیر است 

فری��دون مق��دس ن��ژاد، مش��اور مركز 
تحقیقات راه، مس��كن و شهرسازی در ادامه 
این همایش گفت: متاسفانه مشكل عمده ای 
كه باعث خرابی آسفالت جاده های كشورمان 
می شود؛ عدم تنوع در قیرهای تولیدی است.  
وی ادامه داد: در ح��ال حاضر همان قیری را 
كه در جاده های اس��تان گیالن و مازندران 
اس��تفاده می كنیم  برای آسفالت جاده های 
خوزستان و هرمزگان هم استفاده می كنیم 
كه این یكی از عوامل خرابی آس��فالت های 
كشورمان است.  مقدس نژاد با اشاره به عدم 
دوام قیر در جاده های كش��ور اف��زود: قطعا 
قیر مصرفی در مناطق گرمس��یر باید با قیر 
جاده های سردس��یر تفاوت داشته باشد. در 
حال حاضر، مهم ترین مش��كل قیر استفاده 
شده در جاده های كشور تنش های حرارتی 

است كه طول شبانه روز بر آن وارد می شود. 

افزایش بی رویه عرضه کنندگان قیر 
تقلبی را به بازار آورد 

ابراهیمی، قائم مقام مدیرعامل شركت نفت 
جی در واكنش به اعتراض مصرف كنندگان قیر 
مبنی بر بی كیفیت بودن قیرهای تولیدی در 
كشور گفت: در حالی كه مهم ترین كشورهای 
تولید كننده قیر زیر 10 شركت تولید كننده و 
عرضه كننده قیر هستند، در ایران 60 شركت 

عرضه كننده قیر در بورس ریجستر شده اند. 
وی با بیان اینك��ه 40 درصد ب��ازار قیر در 
دست نفت جی است و 65 درصد محصوالت 
این ش��ركت صادرات می ش��ود، گفت: دقیقا 
همان قی��ری را كه در ب��ازار عرضه می كنیم،  
ص��ادر می كنی��م، بنابراین اگر مش��كلی در 
كیفیت قیرهای تولیدی وجود داش��ت قطعا 
ش��ركت های خارج��ی محموله را ب��ه ایران 

بازمی گرداندند. 
برای کاهش عرضه قیر تقلبی دولت 

یارانه نفت کوره را حذف کند
احسان نظر بیگی، مدیر گروه ارزیابی های 
تخصصی نف��ت خ��ام و عضو هی��ات علمی 
پژوهشگاه صنعت نفت در ادامه این همایش 
با ارائ��ه راهكارهایی برای كاه��ش عرضه قیر 
تقلبی در بازار گفت: یكی از راهكارهای افزایش 
قیر استاندارد، واقعی شدن قیمت نفت كوره 
اس��ت. معتقدم تا زمانی كه دولت یارانه نفت 
كوره را قطع نكند بخش خصوصی هنوز انگیزه 

استفاده از نفت كوره را برای تولید قیر دارد. 
وی ادامه داد: قیر در پاالیشگاه هایی تولید 
می ش��ود كه برای تولید فرآورده های سبك 
نفتی مانند بنزین و گازوییل طراحی شده است 
و قطعا برای تولید قیر استاندارد و مرغوب باید 
پاالیشگاه تخصصی احداث كنیم، البته تنها 
این م��وارد از عوامل ورود قیر تقلب��ی به بازار 
نیس��ت، معتقدم اگر افزایش نرخ قیر مزایایی 
داش��ت، قطعا یكی از معایب آن هم تقلب در 

نحوه ساخت آن بود. 

خانههاییکهبدونآبوبرقساختهمیشوند

تمام راهکارهایی که از ورود قیر تقلبی  به جاده های کشور جلوگیری می کند 

 موافقت دولت 
برای پرداخت بدهی پیمانکاران 

دولت با اختصاص 10 هزار میلیارد ریال بابت پرداخت 
مطالبات پیمانكاران وزارت راه و شهرسازی موافقت كرد. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، هی��ات وزی��ران در جلس��ه اخیر 
خ��ود مبل��غ 10 ه��زار میلی��ارد ری��ال اعتب��ار باب��ت 
 پرداخ��ت مطالب��ات پیمان��كاران در اختی��ار وزارت 

راه و شهرسازی قرار داد. 
پیش از ای��ن، عباس آخون��دی وزیر راه و شهرس��ازی 
از بدهی پن��ج هزار میلی��ارد تومانی به پیمان��كاران خبر 
داده و گفته ب��ود: در الیح��ه خروج از رك��ود پیش بینی 
ش��ده دولت حدود 20 هزار میلیارد توم��ان بدهی خود 
به پیمان��كاران را از طریق انتش��ار اوراق به��ادار صكوك 
اجاره یكجا پرداخت كند. همچنین مدیرعامل ش��ركت 
س��اخت و توس��عه زیر بناهای حمل و نقل كش��ور گفته 
ب��ود: در دول��ت جدی��د مبل��غ دو ه��زار و 500 میلیون 
 توم��ان از بده��ی پیمان��كاران طلب��كار از دول��ت را 

پرداخت كرده ایم. 

قطع فروش سوخت به کامیون های 
ترک از ۱۷ روز دیگر

مدیركل دفتر ترانزیت س��ازمان راهداری در گفت وگو 
با ایس��نا با بیان اینكه ترك ها دعوت ای��ران برای مذاكره 
را نپذیرفتند، گفت: در ح��ال حاضر هیچ مذاكره ای برای 
كاهش یا تغیی��ر نرخ ترانزی��ت كامیون ه��ا در تركیه در 

جریان نیست. 
محمد جواد عطرچیان اعالم كرد: از ش��نبه این هفته 
20 روز به طرف ترك مهلت داده ایم تا مش��كالت موجود 
برطرف ش��ود، در غیراین صورت باك كامیون های ترك 

پلمب می شود. 
وی درخص��وص پیش��نهاد تركیه جه��ت پلمب باك 
كامیون ه��ای ت��رك در م��رز ای��ران، اظهار ك��رد: این 
پیش��نهاد در س��ال 80 به مدت سه ماه اجرا ش��د، اما در 
 عمل ب��ا مش��كالت زیادی مواجه ش��د ك��ه دو طرف آن 

را لغو كردند.
 از ای��ن رو ای��ران ای��ن پیش��نهاد را نپذیرفت��ه 
اس��ت و در ص��ورت اص��رار مقام��ات تركی��ه ب��ه ای��ن 
پیش��نهاد، ب��ه كامیون ه��ای تركی��ه اج��ازه داده 
 نمی ش��ود حتی یك لیتر ه��م در ایران س��وخت گیری

 كنند. 
وی ب��ا بی��ان اینكه از ش��نبه هفت��ه جاری ب��ه مدت 
20 روز ب��ه طرف ت��رك مهل��ت داده ای��م تا نس��بت به 
لغ��و دریاف��ت ع��وارض از كامیون ه��ای ایران��ی اق��دام 
كنند، بی��ان ك��رد: در غیراین ص��ورت به ناچ��ار جهت 
كنترل  ه��ای الزم س��خت گیری هایی انج��ام خواه��د 
ش��د و براس��اس آیین نام��ه پیش��گیری و مب��ارزه ب��ا 
قاچ��اق و عرض��ه خ��ارج از ش��بكه قرارداده��ای نفتی 
مصوبه س��تاد مركزی مب��ارزه ب��ا قاچ��اق كاال و ارز در 
 صورت كوچك تری��ن تخلف و باز ش��دن پلم��ب با آنان 

برخورد می شود. 
مدیركل دفت��ر ترانزی��ت و پایانه های مرزی س��ازمان 
راه��داری تصریح ك��رد: طرف های تركی��ه ای می توانند 
به دنب��ال مس��یر جایگزین باش��ند اما برای آنها بس��یار 
گران ت��ر از عب��ور از خ��اك جمه��وری اس��المی ایران 
خواهد ب��ود. ای��ران نی��ز مس��یرهای جایگزین��ی را در 
دست بررس��ی دارد كه ارمنس��تان، آذربایجان و روسیه 
 مس��یرهایی هس��تند كه ایران برای حمل كاال به تركیه

 در نظر دارد. 

 اختصاص 3 هزار میلیارد تومان
به ساخت مسکن روستایی کشور

رییس بنیاد مسكن كشور گفت: سه هزار میلیارد تومان 
به مسكن روس��تایی كش��ور اختصاص یافت. به گزارش 
ایسنا، علیرضا تابش، افزود: سلس��له وار طرح های مهمی 
در دولت به تصویب می رس��د ك��ه یكی از آنها مس��كن 

روستایی است. 
وی با بیان اینكه دولت اعتباری معادل سه هزار میلیارد 
تومان را به حوزه مسكن روس��تایی اختصاص داده است، 
اظهار كرد: دولت با گشاده دستی در حوزه مسكن روستایی 
عمل كرده است. رییس بنیاد مس��كن تصریح كرد: پنج 
درصد س��ود كارمزد ای��ن تس��هیالت از وام گیرنده اخذ 
ش��ده و بقیه آن را دولت به عنوان یارانه به سیستم بانكی 

می پردازد. 
تابش اضافه كرد: تضمین سیستم بانكی این تسهیالت 
نیز از سوی دولت انجام می ش��ود كه گام مهمی در حوزه 
مسكن روس��تایی به ش��مار می رود. وی گفت: طرح های 
دیگری نیز در حوزه مس��كن به مرور زمان تهیه و اجرایی 

می شوند. 

خطر از بیخ گوش مسافران پرواز شماره 550 گذشت 

فرود اضطراری بوئینگ ۷2۷ آسمان  
در فرودگاه مهرآباد

س��وانح هواپیمایی اخیر از س��قوط ایران 140 گرفته 
تا س��قوط هواپیمای س��بك ناجا و فرودهای اضطراری 
پی در پی، ناایمن بودن ناوگان هوایی كش��ورمان را نشان 
می دهد. هر روز بیشتر از روز گذشته اهمیت به سرانجام 
رسیدن و مذاكرات و قرارداد با شركت هایی مانند بوئینگ، 
ایرباس و جنرال الكتریك برای مسئوالن اجرایی و سیاسی 

كشورمان پررنگ تر می شود. 
هنوز از سقوط ایران 140 و سقوط توربوكاماندر متعلق 
به ناجا چیزی نمی گذرد كه روز گذش��ته خبری مبنی بر 
فرود اضطراری یك فروند بوئینگ 727 متعلق به شركت 
هواپیمایی آس��مان در صدر تیر خبری رسانه ها نشست. 
البته این بار خطر از بیخ مس��افران هواپیمای آسمان ایر 

گذشت. 
روز گذش��ته دقیق��ا در س��اعت 10:46 دقیق��ه صبح 
هواپیمای بوئینگ 727 آس��مان ایر كه عازم ارمنس��تان 
شد، پس از برخاستن از باند پروازی فرودگاه حضرت امام 
دچار نقص فنی ش��د و خلبان با انجام دستورالعمل های 
فرود اضطراری در باند پ��روازی فرودگاه مهرآباد به زمین 

نشست. 
به گزارش روابط عمومی ش��ركت فرودگاه های كشور، 
معاون عملیات هوانوردی ش��ركت فرودگاه های كشور با 
بیان اینكه این پرواز بدون كوچك ترین آسیبی در فرودگاه 
مهرآباد به زمین نشس��ت، گفت: قبل ازظه��ر امروز یك 
فروند هواپیمایی بوئینگ 727 شركت هواپیمایی آسمان 
از فرودگاه بین المللی حضرت امام خمینی برخاست و پس 
از دقایقی با اعالم ش��رایط اضطراری به دلیل قفل نشدن 
چرخ عقب سمت چپ هواپیما تقاضای فرود در فرودگاه 

مهرآباد را داشت و فرودآمد. 
ابراهیم شوش��تری افزود: این پرواز به شماره 550 كه 
به مقص��د ایروان پرواز داش��ت، با اعالم خلب��ان مبنی بر 
نقص فنی در چرخ عقب به مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد 
درخواست فرود اضطراری كرد و پس از تخلیه سوخت و 
سرانجام سایر مراحل دستور العمل های فرود اضطراری در 
ساعت 12:32 در باند فرودگاه مهرآباد نشست. وی گفت: 
پرواز 550 آسمان ایر 124 مسافر و خدمه داشت كه پس 
از اعالم خلبان تمامی عوامل امداد و نجات با آمادگی كامل 
در اطراف باند مهرآباد مستقر و خوشبختانه این هواپیما 

بدون هیچ آسیبی به زمین نشست. 
همچنی��ن محمدعل��ی ایلخان��ی، مع��اون وزی��ر 
راه وشهرسازی و مدیرعامل ش��ركت فرودگاه های كشور 
درباره این سانحه به تسنیم، گفت: كارشناسان  هواپیما را 
روی هوا بازدید كرده و تایید كردند كه بنشیند.  فرودگاه 
مهرآباد هم آمادگی 100 درص��د را برای فرود اضطراری 

این هواپیما داشت. 
همچنین این مقام مسئول در گفت وگو با مهر گفت: 
این هواپیما حدود 40 س��ال پیش وارد كش��ور شده و 
طبیعی است كه قطعات آن به تعویض یا تعمیرات نیاز 
دارد. چرخ عقب یك پین دارد كه برای باز و بسته شدن 
باید عمل كند، اما به ظاهر این پین از محل خارج ش��ده 
بود و خلبان نگران بازنش��دن چرخ هواپیما هنگام فرود 
بود. مدیرعامل شركت فرودگاه های كشور با بیان اینكه 
پ��س از تیك آف، سنس��ور درهای هواپیما ب��ه صدا در 
می آید، افزود: به همین دلی��ل خلبان تصمیم می گیرد 
تا فرود اضطراری داشته باشد كه براساس دستورالعمل 
فرود اضطراری، ش��رایط برای نشس��تن هواپیما فراهم 

می شود. 
با توجه به اینكه باالبودن سن ناوگان هوایی كشورمان 
بركسی پوش��یده نیس��ت، در بروز چنین س��وانحی خأل 
بازدید و بررسی كارشناس��ان و متخصصان ایرالین ها از 
هواپیمایی كه برنامه پرواز دارد، مشهود است. مشكلی كه 
در سقوط ایران 140 علت اصلی اعالم شد، این بودكه سه 
ثانیه قبل از پرواز موتور سمت راست هواپیما از كار افتاده 
بود كه به گفته كارشناسان این نقص فنی قطعا با بازرسی 
كارش��ناس متخصص قابل پیگیری بود و می توانس��ت از 
سانحه ای چون سقوط و كشته شدن 40 نفر از سرنشینان 

آن جلوگیری كند. 
هر چند مسافران پرواز 550 بوئینگ 727 آسمان ایر با 
هواپیمای فوكر 100 به مقصد خود رسیدند، اما چه كسی 
می تواند ضمانت كند، چند بار دیگر نقص فنی بوئینگ ها 
و ایرباس ها و فوكرهای 40 سال پیش در حین پرواز قابل 
كنترل و به فرود اضطراری موفق می انجامد؛ یادمان باشد 
كه ایران 140 هم در راه برگشت به مهرآباد دچار سانحه و 

منجر به مرگ 40 نفر از هموطنانمان شد. 

عمران

گزارش یک سانحه

خبر

گزارش 2
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صرفه جویی میلیاردها لیتر آب با فناوری پالنت بک 

راهی که یک ایرانی ابداع کرده است

جدول»2«- میزان زیست توده در نمونه های کشت شده با پالنت بک

جدول»1«- نتایج به دست آمده از نمونه کشت پالنت بک در قطر

 برند حالل، صنایع غذایی
 ایران را به هاب منطقه

تبدیل می کند

دبیر انجمن صنایع گوشتی کشور معتقد است: به دست 
آوردن برند »حالل« می تواند ایران را به قدرت اول منطقه 
)هاب( در تامین نیازهای غذایی کشورهای حاشیه ایران 

تا شمال افریقا تبدیل کند. 
مجید افالکی ب��ه  ایرنا گفت: هنوز ب��رای صدور حالل 
طبقه بندی مشخصی نداریم، اما بی تردید همه کاالهای 
صنایع غذایی که در ایران تولید می شوند، حالل هستند. 
 وی ارزش صنای��ع غذای��ی ای��ران را س��االنه ح��دود
2.5 میلیارد دالر ذکر کرد و افزود: در حالی که برند حالل 
از س��ه دهه پیش به طور معمول توسط کشورهای شرق 
آسیا استفاده می شود، اما بهره گیری از این برند در ایران 
حدود پنج تا شش سال است که ش��روع شده، به همین 
دلیل، اینکه چه می��زان از صادرات صنای��ع غذایی ایران 

دارای مهر حالل است؟ مشخص نیست. 
وی با اش��اره به پرس��ود بودن برند حالل به دلیل تنوع 
کاالهای تولیدی در کش��ور، گفت: گوشت، فرآورده های 
گوشتی، محصوالت بهداشتی، خمیردندان، لوازم آرایشی 
و حت��ی برس مس��واک از جمل��ه کاالهایی هس��تند که 
می توان از برند حالل در تولید آنها اس��تفاده کرد. مالزی 
بیش از س��ه دهه اس��ت محصوالت غذایی با برند حالل 

تولید می کند. 

بررسی قیمت شکر در ستاد تنظیم بازار

طلب چغندرکاران هنوز پرداخت 
نشده است

دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران با بیان 
اینکه به دلیل تعیین نشدن قیمت شکر، پول یک میلیون 
تن چغندر قند خریداری شده از سوی کارخانه ها پرداخت 
نشده است، گفت: س��تاد تنظیم بازار، قیمت پیشنهادی 

کارخانه ها را بررسی می کند. 
بهم��ن دانایی، با اش��اره به درخواس��ت انجمن صنفی 
کارخانه های قند و ش��کر ایران برای افزایش قیمت شکر 
گفت: قیمت چغندر قند )ماده اصلی برای تولید ش��کر( 
امس��ال 45 درصد افزایش یافته و قیم��ت این محصول 

65درصد قیمت تمام شده شکر را تشکیل می دهد. 
دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران افزود: 
قیمت چغندر قند سال گذشته کیلوگرمی 165 تومان از 
کشاورزان خریداری می شد که این قیمت را امسال دولت 
240 تومان اعالم کرده اس��ت. همچنین قیمت دستمزد 
را امسال دولت 18 تا 20 درصد باال برده که همین مولفه 

حدود 15 درصد در قیمت تمام شده شکر تاثیر دارد. 
دانایی گفت: دولت تنها با افزایش قیمت های چغندرقند 
و دستمزد، 80 درصد در باال رفتن قیمت تمام شده شکر 
نقش داشته است. سال گذش��ته  کارخانه ها، سوخت گاز 
طبیعی را مترمکعبی 70 توم��ان خریداری می  کردند که 

با افزایش قیمت امسال 100 تومان خریداری می کنند. 
وی تاکید ک��رد:  با توج��ه به ای��ن افزای��ش قیمت ها 
درخواس��ت قیمت جدید متناس��ب با قیمت تمام شده 

کردیم که هنوز تصمیمی برای آن گرفته نشده است. 
به گفته دانایی، 28 کارخانه چغن��در قند و 9 کارخانه 
نیشکر در کش��ور س��االنه 1.2 میلیون تن ش��کر تولید 
می کنند و نیاز کشور ساالنه 2.2 میلیون تن است. در دو 
سال گذشته حجم زیادی شکر وارد کش��ور شده و اگر تا 
یک سال دیگر هم واردات انجام نش��ود، مشکلی در بازار 

ایجاد نخواهد کرد. 
به گزارش فارس، دبی��ر انجمن صنف��ی کارخانه های 
قند و ش��کر ایران گفت: به دلیل ابهام در قیمت شکر و به 
فروش نرفتن این محصول، کارخانه ها نتوانس��ته اند پول 
یک میلیون تن چغندر خریداری ش��ده از کش��اورزان را 

پرداخت کنند. 

مزیت کشاورزی ما با صادرات آب 
مجازی ناهمخوانی دارد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به صادرات 
آب مج��ازی در قالب محص��والت آب بر مانن��د هندوانه 
و س��یب زمینی اظه��ار کرد: کاش��ت ای��ن محصوالت و 
صادرات آنها که به صادرات آب مجازی می انجامد، مزیت 
کشاورزی ما محسوب نمی شود.   وی با تاکید  بر اینکه این 
محصوالت، مزیت نسبی ما محس��وب می شوند، تصریح 
کرد: ما ب��ا بحران آب مواجه هس��تیم و باید متناس��ب با 
اقلیم و الگوی کشت اقدام به کشت کنیم.  علی ایرانپور در 
رابطه با لزوم تدوین قانون برای جلوگیری از این صادرات، 
توضیح داد: بخش هایی از این مس��ئله می تواند از طریق 
بخش��نامه های دولتی قابل کنترل باش��د، اما متاس��فانه 
شاهد هستیم که عمدتا کش��ت محصوالت جالیزی مثل 
هندوانه، طالبی و خربزه در نقاط��ی صورت می گیرد که 
نقاط کم آب کشور هس��تند.  او ادامه داد: این محصوالت 
آب زیادی مصرف می کنند و عمدتا نیز صادر می ش��وند، 
نبود الگوی کشت و کشت جایگزین و نظارت، عامل اصلی 
این مسئله است. امیدواریم وزارت جهاد کشاورزی طبق 
شعاری که آقای وزیر در برنامه های خود در زمان گرفتن 
رأی اعتماد مطرح کرده، ساماندهی محصوالت کشاورزی 

را جزو اولویت کاری خود قرار دهد. 
به گزارش ایسنا، ایرانپور تاکید کرد: اصالح الگوی کشت 

را بر همه مسائل ارجح می دانم. 

یادداشتی برای جناب آقای وزیر 
 از درد کشاورزان آیا تو را خوب 

خبری هست؟ 

آقای وزیر عزیز این یک نامه سربسته نیست، سرباز هم 
نیست اصال نامه نیست، تنها چند کالمی حرف دل است، 

الجرم که نه، امید که بر دل نشیند... 
کش��اورزان این مرز و ب��وم، ثابت قدمانی هس��تند که با 
وقایع خوش و بیش��تر ناخوش، صورت هایش��ان را س��رخ 
نگه داش��ته اند که مبادا در تولید مواد غذایی کشور خللی 
 وارد ش��ود، گویی خودش��ان هم به این باور رسیده اند که 
»تا پریشان نشوند، کار به سامان نرس��د« خالصه از زخِم 
فروش ساختمان شیشه ای واقع در بلوار کشاورز )چشم امید 
کشاورزان بی بلوا  ایران( گرفته، که شیشه هایش تبدیل به 
شیشه های دوجداره نش��کن برای قوه قضاییه شد، تا آمد و 
رفت مدیران، وزرا، نماینده ها و معاونانشان با عملکرد های 
بی پایه ای که از ریش به سبیل پیوند زدند و رفتند، هیچ کدام 
باعث نشد تا کمر این ثابت قدمان خم ش��ود و لحظه ای از 
تالش و رسالت خود، فروبنش��ینند. اما شما برای این همه 

مقاومت چه تقدیری دارید؟! 
پذیرفتنی اس��ت که در طول یک سال در دست گرفتن 
س��کاِن وزارتخانه ای بی رمق، انتظار معجزه نیست اما شما 
هم چون عالمان این حوزه خوب می دانید که نقش پراهمیت 
و استراتژیک کشاورزی در اشتغال و تولید کشور، غیرقابل 
وصف اس��ت. پس آس��تین ها را باال بزنید و دستی به حال 
پریشان کشاورزی این روزهای کشور تکان دهید که اوضاع 
هر روز بدتر از روز قبل می ش��ود، شما هم مانند همگان، با 
معضالت متعلق به این بخش آشنایی دارید، البته همگانی 
که در خلوت روستاها به س��ختی زندگی می کنند تا برای 

شهرهای پرهیاهو موادغذایی تولید کنند. 
آقای وزیر، مجال توصیف بیش از این نیس��ت کمااینکه 
خود شما بیشتر از همه، دورادور وصف حال کشاورزان این 
مرز و بوم را باید بهتر بدانید، از مصاحبه ها و نشس��ت های 
خبری شما این نکته استنباط می شود که از موانع تولیدات 
کش��اورزی در کش��ور اطالع کامل دارید؛ همین شده که 
برآمده ایم تا یادداشتی در قالب تقاضا، یادآوری یا حتی یک 
نامه سربسته به شما بنویسیم، تا بگوییم جناب وزیر، دست 
کشاورزان این مرزوبوم به آسمان خشک شد، کاری بکنید...  
آقای وزیر پ��س از اجرای قان��ون هدفمن��دی یارانه ها 
تولیدکنن��دگان عرصه کش��اورزی، دامپ��روری و صنایع 
غذایی کشور یا دست از تولید کشیده اند یا خود را در بدهی 
بیشتر غرق کرده اند، این می ش��ود که ثباتی در بازار مرغ و 
تخم مرغ، گوشت، شیر و لبنیات و غیره مشاهده نمی شود. 
تعیین تکلیف قیمت خرید تضمین��ی در حد معقول برای 
گندم هم که هنوز کامال شفاف نشده است. برخی مدیران 
هم که در جلس��ات و س��مینارها معتقدند نیاز چندانی به 
کشاورزی نیس��ت و می توانیم به واردات انواع محصوالت 
مورد نیاز رو بیاوریم! همان طوری که در آغاز، نقل آن رفت، 
مجال ذکر مش��کالت بیش از حوصله این نگارش و طاقت 
خواندن آن مقام اس��ت، در پایان آب، خاک، زمین و منابع 
این کشور را اول به خدا و سپس به دستان شما می سپاریم، 
باشد که با تدبیر، امید کشاورزان کم انتظار و بی ادعا را ناامید 

نکنید، که ما را بیش از انجام تکلیف انتظاری نیست... 

یادداشت

دام

اخبار

ولی حاجی پور
کارشناس ارشد کشاورزی

هشدار زنبورداران به مصرف کنندگان 
عسل های ارزان تقلبی هستند

عضو اتحادیه سراسری زنبورداران کشور گفت: با توجه 
به از بین رفتن 30 تا 50 درصد زنبورهای عس��ل در سال 
گذشته و کاهش تولید، خریداران عسل باید به اصل بودن 
آن توجه داشته باشند. عسل طبیعی به علت کمبود بسیار 
گران اس��ت و ارزان بودن می تواند دلیلی بر تقلبی بودن 

عسل باشد. 
نازخن��د صبح��ی، از کاه��ش جمعی��ت کلونی ه��ای 
زنبورعس��ل خبر داد و اف��زود: جمعیت زنبور عس��ل به 
دلیل وجود بیم��اری و ریزگردهایی با منش ش��یمیایی، 
تغییر کاربری باغ ها و همچنی��ن داروهای چینی کاهش 
چشمگیری دارد. وی با اش��اره به اینکه باال رفتن قیمت 
عس��ل هش��داری در راس��تای کاهش تولید عس��ل در 
کشور اس��ت، تصریح کرد: از آنجاکه زنبورداری صنعتی 
100درصد وابس��ته به طبیعت و شرایط جوی است، این 
حرفه از ریسک باالیی برخوردار و با چالش های متعددی 

همراه است. 
این فعال حوزه کش��اورزی با تاکید بر اینکه مس��ئوالن 
به ویژه وزارت جهاد کشاورزی باید نگاه عمیق تری به بخش 
زنبورداری کشور داشته باش��ند، اظهار کرد: در این راستا 
مش��کالت زنبورداران باید به جد دنبال شده و تقویت این 
مهم در بخش های مختلف مورد توجه مس��ئوالن امر قرار 
گیرد تا شاهد افزایش تولید عسل در کشور باشیم. صبحی 
با اشاره به اینکه در س��ال گذشته شاهد تولید 74هزار تن 
عس��ل به ارزش 1146 میلیارد توم��ان و همچنین تولید 
2043 تن م��وم ب��ه ارزش 43 میلیارد تومان در کش��ور 
بودیم، ادامه داد: تولید ملکه های مقاوم به بیماری ها باید 
در اولویت کاری فع��االن این صنعت قرار گیرد تا ش��اهد 
افزایش صادرات تولیدات زنبورعس��ل در کشور باشیم. به 
گزارش ایسنا، عضو ش��ورای مرکزی خانه کشاورز زنجان 
با تاکید بر اینکه افزایش صادرات تولیدات زنبورعسل در 
شرایطی که زنبورداران در زمینه تولید عسل با مشکالت 
عدی��ده ای مواجه ان��د، ش��اید آرزوی��ی دور از دس��ترس 
باشد، افزود: درحالی که س��ایر عوامل از قبیل بارش های 
خارج از فص��ل، گرمای بی��ش از حد در فصل تابس��تان 
و تغییر کاربری ها برداش��ت عس��ل طبیع��ی را با کاهش 
70 درصدی مواجه می کن��د، دغدغه بازارپس��ند نبودن 
 بسته بندی عسل های تولیدشده را نیز باید به این مشکالت 

اضافه کرد. 

- زمین کشت شده با پنل  
پالنتبک

زمین کشت شده بدون 
پالنت بک

میزان صرفه جویی ماهانه درصد صرفه جویی
هزینه ها در هر هکتار 

--700 متر مربع700 متر مربعمساحت

-100 با کار میدانیبدون کار میدانیکار میدانی

-42 6.25 متر مکعب لیتر3.5 مترمکعب لیترکمپوست 

--25 کیلوگرم در 700 متر مکعب25 کیلوگرم در 700 متر مکعببذر

بدون NPK  )نیتروژن، فسفر، کود
پتاسیم(

200 کیلوگرم NPK ماهانه در 
هر هکتار

108 دالر100 

1 کاربامید )اوره( * هر ماه بعد از بدون کود ارگانیککود ارگانیک
چیدن )چمن زنی(

 100-

آبیاری/ آب دادن بالفاصله پس از 
بذر کاری)دو هفته اول(

روزانه 8.5 لیتر برای هر متر 
مکعب

4046 دالر40 روزانه 14 لیتر برای هر متر مکعب

آبیاری/ آب دادن پس ار رشد 
ریشه

6621 دالر67  روزانه 14 لیتر برای هر متر مکعبروزانه 5 لیتر برای یک متر مکعب

میزان افزایش زیست تودهزمین دارای پالنت بکزمین بدون پالنت بکتاریخ

251.7 کیلوگرم15 کیلوگرم3 آگوست

301.8 کیلوگرم17 کیلوگرم20 آگوست

373.4 کیلوگرم11 کیلوگرم1 سپتامبر

383.2 کیلوگرم12 کیلوگرم13 سپتامبر

474.3 کیلوگرم11 کیلوگرم1 اکتبر

555.5 کیلوگرم10 کیلوگرم20 اکتبر

5016.7 کیلوگرم3 کیلوگرم4 نوامبر

-282 کیلوگرم79 کیلوگرممجموع

در دهه ه��ای اخیر ب��ه دلیل 
رشد صنعتی کش��ورها و انتشار 
گازهای گلخانه ای و سایر عوامل 
تخریب زیس��ت محیطی، اقلیم 
کره زمی��ن در ح��ال دگرگونی 
اس��ت. یکی از این دگرگونی ها 
کاه��ش ب��ارش و خشکس��الی 
اس��ت که به ویژه در کشورهایی 
ک��ه دارای اقلیم گرم و خش��ک 
هستند مانند ایران، قابل لمس 
اس��ت. کاه��ش مناب��ع آب و 
مدیریت آن در این برهه از زمان 
دغدغه بس��یاری از متخصصان 
و کارشناسانی اس��ت که در این 
بخ��ش فعالی��ت می کنن��د. در 
س��ال های گذشته اس��تفاده از 
س��وپر جاذب ها در کش��اورزی 
برای کاهش میزان مصرف آب، 
به عنوان یک راه��کار و فناوری 
مطرح ش��د اما این محصول به 
دالیل مختلف مانند غیر طبیعی 
ب��ودن و آس��یب هایی ک��ه در 
درازمدت به گی��اه وارد می کرد 
منس��وخ و کنار گذاشته شد. در 
ادامه این تالش ه��ا و فناوری ها 
در مدیریت مص��رف آب به ویژه 
در بخ��ش کش��اورزی به عنوان 
بزرگ تری��ن مصرف کننده آب، 
یک ش��رکت آلمانی با مدیریت 
و تالش دانشمند ایرانی توانست 
محصول��ی بیولوژیک��ی ب��ه نام 
پالنت ب��ک ارائه ده��د. در این 
زمینه با پروفسور رحمت عبدی 
باغ��ی، مدی��ر ای��ن ش��رکت 

گفت وگویی انجام داده ایم. 
عب��دی، اس��تاد بیوش��یمی 
دانشگاه برلین و ش��انگهای در 
خصوص فناوری پنل بیولوژیکی 
 Plantbac Panel پالنت بک
به »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
پالنت ب��ک ب��ا قدرت ج��ذب و 
ذخیره س��ازی آب در باغ ه��ای 
می��وه، فضای س��بز ش��هری و 

بیابانی اس��ت که ب��ا ایده جذب 
و ذخیره س��ازی آب در الی��ه  ای 
بیولوژیک��ی، از ه��در رفتن آب 
ب��ر اث��ر آبی��اری و بارش ه��ای 
جوی جلوگی��ری می کند.  وی 
می افزای��د: پالن��ت ب��ک دارای 
س��اختاری بیولوژیکی منطبق 
بر روش های قابل اجرا در باغ ها، 
فض��ای س��بز ش��هری، مناطق 
خش��ک، نیمه بیابان��ی و بیابانی 
طراحی و تولید شده است. تولید 
این محص��ول بر پای��ه طبیعی 
است و از راه فرآیند تخصصی و با 
استفاده از تکنولوژی های نوین 
که کام��ال با معیارهای زیس��ت 
محیطی سازگاری دارد، طراحی 
و تولید می شود.  استاد بیوشیمی 
دانش��گاه برلین اظهار می کند: 
اج��زای تش��کیل دهنده ای��ن 
محصول ش��امل بیوپلیمرهای 
آلبومی��ن، آب، م��واد معدنی و 
عناصر گیاه��ی قاب��ل بازیافت 
هس��تند که در پروسه ای خاص 
 Microwave و در مج��اورت
drying، در آخ��ر پن��ل پالنت 

بک را می سازند. 

پالنت بک راهکاری برای 
برون رفت از بحران آب 

وی محص��ول پالنت ب��ک را 
راه��کاری ب��رای برون رف��ت از 
بح��ران آب در مناطق خش��ک 
و بیابان��ی می دان��د و می افزاید: 
با توجه ب��ه کمبوده��ای منابع 
آبی در کش��ور و همچنین قرار 
گرفتن ایران در کمربند بیابانی 
کره زمی��ن ک��ه محدودیت های 
مناب��ع آب��ی هم��واره یک��ی از 
چالش ه��ای کش��اورزی م��ا از 
دیرباز تاکنون به شمار می آمده 
است، استفاده از پنل بیولوژیک 
پالنت ب��ک می تواند به رش��د و 
توسعه کش��اورزی کشور منجر 
ش��ود. این محصول در س��طوح 

شیب دار، فضای س��بز شهری، 
کاش��ت نه��ال، بیابان زدای��ی، 
کاش��ت همزم��ان و دوره ه��ای 
نگه��داری باغ ه��ا نی��ز کاربرد 

فراوان دارد. 
عبدی می گوید: پنل پالنت بک 
Plantbacer( محصول��ی  (
طبیعی برای شرایط آب و هوایی 
متغیر اس��ت. ای��ن محصول در 
ان��دازه و ابع��اد 80 س��انتیمتر 
در 60س��انتیمتر و ب��ه قط��ر 
دوسانتیمتر است. وزن هر پنل 
1/8  کیلوگرم ب��ا قابلیت ذخیره 
آب10لیتر در مترمربع است. از 
جمله خواص این پنل ها مقاومت 
در برابر فرس��ایش پنج تا هشت 
سال در شرایط بازسازی خاک، 
کنترل فرس��ایش و برنامه های 

کاربردی کشاورزی است. 
وی همچنی��ن ی��ک نمون��ه 
)پایل��وت(  ش��ده  آزمای��ش 
پالنت بک را ذکر و اظهار می کند: 
در قط��ر )2012( در دو قطع��ه 
زمین در حومه شهر بروه از این 
محصول در کش��ت ی��ک قطعه 
زمین استفاده شد. زمین دیگری 
نیز با شرایط نرمال و مورد تایید 
ش��رکت النخیل کش��ت ش��د. 
مس��احت زمین کش��ت شده با 
پنل پالنت ب��ک700 متر مربع و 
مساحت زمین کشت شده بدون 
پالنت بک نیز 700 متر مربع بود. 
نتایج به دس��ت آم��ده از این 
نمونه ها در  جدول»1« در پایین 

گزارش آمده است.

اثر جانبی پالنت بک 
وی ادام��ه می ده��د: از جمله 
اث��رات جانب��ی اس��تفاده از 
پالنت ب��ک تولید زیس��ت توده 
اس��ت. زیس��ت توده می توان��د 
به عنوان غذای حیوانات و موارد 

دیگر استفاده شود. 
حف��ظ و نگه��داری 10 ت��ا 

15 کیلوگرم زیس��ت ت��وده در 
زمین بدون پالنت بک به میزان 
بیش��تری از آب )روزانه 18 لیتر 
در متر مکعب( و کود نس��بت به 
زمین بدون پالنت بک نیاز دارد. 

ج��دول »2« نش��ان دهنده 
میزان زیس��ت ت��وده در دو نوع 
زمین در طول اجرای طرح است: 

طرح استفاده از پالنت بک 
در شهر بروه قطر

وی ادامه می دهد: رش��د بهتر 
و بیشتر و همزمان صرفه جویی 
قابل توج��ه در آب و کود در پی 
استفاده از پالنت بک قابل توجه 
اس��ت. کاهش 70 درصدی آب 
مورد نیاز ب��رای آبی��اری، کود 
کمتر، ریش��ه های قدرتمندتر، 
س��بزه های س��الم تر و در آخ��ر 
زیست توده بیشتر در اجرای این 

طرح قابل مشاهده است. 
عبدی توضی��ح می دهد: این 
طرح به طور کام��ل زیر نظر و با 
حمایت ش��رکت النخیل انجام 
ش��د. دو نمون��ه از محاس��بات 
انجام ش��ده برای نشان دادن اثر 
مثبت پالنت بک در صرفه جویی 
آب در قطر ثبت ش��ده اس��ت. 
در محاس��به کلی ی��ک هکتار 
زمی��ن دارای پالنت بک در قطر 
در مقایس��ه با زمی��ن معمولی، 
صرفه جوی��ی ی��ک هکت��اری و 
نی��م میلی��ون دالر صرفه جویی 
در هشت س��ال و 242 میلیون 
لیتر آب را در پی داش��ت. در فاز 
یک بروه همچنین صرفه جویی 
14/2 میلی��ون دالر در هش��ت 
ماه و هفت میلی��ارد لیتر آب! از 
 جمله نتایج بس��یار چش��مگیر 

این طرح بود. 
وی تاکی��د می کن��د: ای��ن 
محاس��بات تنها صرفه جویی در 
مص��رف آب را نش��ان می دهند 
و شامل س��ایر صرفه جویی های 

نتیج��ه  در  ک��ه  پالنت ب��ک 
صرفه جویی در بخش های دیگر 
از جمله کود، فروش زیست توده 

و غیره هستند، نمی شوند. 

مزایای پالنت بک 
درنواحی بیابانی

عب��دی مهم تری��ن مزای��ای 
فن��اوری پالنت ب��ک در نواحی 
بیابان��ی را بر می ش��مرد: بیش 
از 80درص��د کاه��ش مص��رف 
آب، رش��د درخت��ان و گیاهان 
با ریش��ه های بهت��ر و محکم تر، 
تغییر و تبدیل خ��اک بیابانی و 
جلوگی��ری از فرس��ایش خاک 
در جاده ه��ای بیابان��ی از جمله 
مهم ترین مزایای ای��ن فناوری 

پیشرفته است. 
ب��ه گفته اس��تاد بیوش��یمی 
دانش��گاه برلین، جوان س��ازی 
خاک های کنار ج��اده ای برای 
پیشگیری از حرکت و فرسایش 
شن های روان، کاشت درختان و 
نخل هایی با ریشه های قوی تر و 
سالم تر )با اس��تفاده از دو یا سه 
الیه پن��ل پالنت ب��ک(، تبدیل 
و تغییر خ��اک آلوده ب��ه نفت، 
تبدی��ل و تغیی��ر خ��اک دارای 
می��زان ب��االی نمک و کاش��ت 
س��بزی و میوه راهکارهای این 
محص��ول در مناطق ک��م آب و 
بی آب به ش��مار می رود.  وی در 
بیان اه��داف ط��رح پالنت بک 
می گوید: پژوهش روی بیش از 
130 نوع باکت��ری برای افزایش 
رش��د ریش��ه یا جلوگی��ری از 
ایجاد اثرات منفی روی ریش��ه 
بوده است. پالنت بک محصولی 
دوس��تدار محیط زیس��ت برای 
جوان سازی و کاشت صد در صد 
باکتریایی برای صرفه جویی در 
آب و هزینه ها و داشتن گیاهانی 
س��الم تر، درختان��ی بزرگ تر و 

ریشه هایی قوی تر است. 

ترجمه: سارا گلچین



حذف هنرمندان تعزیه از صندوق هنرمندان
رییس دفتر نمایش های آیینی و سنتی اداره کل هنرهای نمایشی از 
حذف هنرمندان تعزیه از سایت صندوق حمایت از هنرمندان با وجود 
ثبت جهانی تعزیه به عنوان هنر ایرانی، خبر داد. داود فتحعلی بیگی درباره 
حذف هنرمندان تعزیه از زیرمجموعه های صندوق حمایت از هنرمندان 
به مهر گفت: اخیرا و بعد از تغییر مدیریت صندوق حمایت از هنرمندان 
بیمار، در س��ایت طراحی شده که به گفته کارشناسان مرکز هنرهای 
نمایشی بدون مشاوره با آنها شکل گرفته است، تعزیه خوانان از صندوق 
حمایت از هنرمندان حذف شده اند. این امر یعنی اینکه هنرمندان تعزیه 
به عنوان هنرمند در صندوق حمایت از هنرمندان، مورد قبول نیستند. 
این در حالی است که هنر تعزیه از ایران در سازمان جهانی یونسکو به 
ثبت رسیده است. وی با بیان اینکه تعزیه خوانان در سال ها و دهه های 
متمادی با مقاومت در برابر سختی ها و مشکالت فراوان توانسته اند نسل 
به نس��ل هنر تعزیه را به امروز برسانند، متذکر شد: حذف هنرمندان 

تعزیه از صندوق حمایت از هنرمندان اصال اقدامی پسندیده نیست. 

رستاخیز اکران می شود
غالمرضا فرجی، س��خنگوی ش��ورای صنفی نمایش در گفت وگو 
ب��ا مهر با بیان این مطلب که تا امروز قرارداد اکران فیلم س��ینمایی 
»رستاخیز« به کارگردانی احمدرضا درویش، به شورای صنفی نمایش 
ارائه نشده است، گفت: قرارداد فیلم سینمایی »تراژدی« به کارگردانی 
آزیتا موگویی بعد از فیلم س��ینمایی »آتش ب��س 2« به کارگردانی 
تهمینه میالنی بسته شد. کف فروش فیلم های »خانوم« به کارگردانی 
تینا پاکروان، »س��اکن طبقه وس��ط« به کارگردانی شهاب حسینی، 
»آت��ش بس 2« ب��ه کارگردانی تهمینه میالنی، »خ��واب زده ها« به 
کارگردانی فریدون جیرانی، »شهر موش ها 2« به کارگردانی مرضیه 
برومن��د و »آرایش غلیظ« ب��ه کارگردانی حمید نعمت اهلل باال بوده و 
همچنان به نمایش خود در سینماها ادامه می دهند. سخنگوی شورای 
صنفی نمایش گفت: هنوز با احمدرضا درویش برای زمان اکران فیلم 
سینمایی »رستاخیز« به توافق نرسیده ایم، اما امکان نمایش این فیلم 

سینمایی به زودی وجود دارد. 

بوکوحرام 30 کودک را ربود
ش��به نظامی��ان بوکو ح��رام در جری��ان تازه تری��ن اقدامات 
خش��ونت آمیز خود در ش��مال ش��رق نیجریه حداقل ۳۰ پسر و 
دختر را در یک روستا ربودند. به نقل از سی ان ان، اقدام بوکو 
حرام در ربودن ۳۰ پس��ر و دختر از روس��تایی در شمال شرق 
نیجری��ه تازه ترین مورد از آدم ربایی های این گروه تروریس��تی 
به ش��مار می رود. این اق��دام گمانه زنی هایی در خصوص آزادی 
219 دخت��ر دان��ش آموز را ک��ه از آوریل گذش��ته تاکنون در 
اس��ارت بوکو حرام هس��تند، کاهش داده اس��ت. براساس این 
گ��زارش مقام ه��ای محل��ی اعالم کردند، ش��به نظامی��ان بوکو 
حرام روس��تای مافا در ایالت بورنو را ب��ه تازگی تصرف کرده و 
۳۰ دختر و پسر را ربودند. انتشار اخبار مربوط به این آدم ربایی 
به علت فقدان دسترس��ی ب��ه امکانات مخابرات��ی در منطقه با 

تاخیر منتشر شده است. 

آخرین وضعیت کلینیک های خشم
با گذش��ت ماه ه��ا از وعده افتتاح نخس��تین کلینیک خش��م 
هنوز خبری از اجرایی ش��دن آن نیس��ت. نجم الدین محمدی، 
مدیرکل طرح ه��ای ملی وزارت ورزش و جوانان می گوید: برای 
راه اندازی مراکز پیش��گیری و کنترل خش��م منتظر مهیا شدن 
فضای فیزیکی آن از س��وی شهرداری تهران هستیم. شهرداری 
تهران قول داده اس��ت که فضای فیزیک��ی الزم در خانه نیلوفر 
واق��ع در منطقه ۷ تهران را مهیا کند که پس از تحقق این امر، 
نخس��تین مرکز پیشگیری و کنترل خشم راه اندازی می شود. او 
درب��اره نحوه همکاری وزارت بهداش��ت در این مراکز می گوید: 
دس��تگاه های مختل��ف در زمینه تامین س��المت روان وظایفی 
دارن��د و ب��ا توجه به آنک��ه یکی از اداره های وزارت بهداش��ت، 
اداره س��المت روان اس��ت، این وزارتخانه نیز برای همکاری در 
راه اندازی مراکز پیش��گیری و کنترل خشم اعالم آمادگی کرده 
اس��ت. این مراکز پس از راه اندازی در تهران، در شهرهای دیگر 

کشور نیز تاسیس می شود. 

از وینگادا تا مخالفت کمیته فنی
مدیرفنی تیم فوتبال امید ایران پس از نشس��ت یکشنبه کمیته 
فن��ی اعالم کرد: اگر به هر دلیلی ادام��ه همکاری با وینگادا ممکن 
نباش��د، گزینه های احتمالی را بررس��ی و بهتری��ن گزینه انتخاب 
می ش��ود. این درحالی اس��ت که کی روش موافق ادامه همکاری با 
وینگادا اس��ت ولی اعضای کمیته فنی با آن مخالف هستند. حبیب 
کاش��انی پس از جلسه دوش��نبه کمیته فنی که با حضور کارلوس 
کی روش برگزار ش��د، ضمن بیان مطلب فوق گفت: هفته گذش��ته 
پس از نشس��ت کمیته فنی و توسعه مقرر شد تا جلسه ای با حضور 
وینگادا برگزار کنیم که این جلس��ه به دلیل عدم حضور وی برگزار 
نش��د. مشکل اول این بود که ایش��ان در مرخصی به سر می برند و 
دیگ��ری هم مش��کالت مالیاتی وی که مانع از حض��ورش در ایران 

است.
وی ب��ا بیان اینک��ه کارلوس کی روش معتقد اس��ت که باید از 
وین��گادا حمایت ش��ود تا تیم ای��ران به المپیک ب��رود، در ادامه 
اف��زود: کی روش در این نشس��ت اعالم کرد ک��ه حمایت الزم از 
وینگادا انجام نش��د و بازیکنان مدنظرش را ب��ه موقع در اختیار 
نگرفت. س��رمربی تیم ملی همچنین به این موضوع اش��اره کرد 
که برخی از باش��گاه ها همکاری الزم را ب��ا وینگادا انجام نداده و 

امکانات کافی در اختیارش قرار نگرفت. 

بازی تدارکاتی ایران و ایتالیا
تیم های ملی فوتبال ایران و ایتالیا در نیمه دوم س��ال 94 دیدار 
تدارکات��ی خود را برگزار می کنند. ب��ه گزارش مهر، بعد از توافقی 
که بین س��ران دو فدراسیون فوتبال ایران و ایتالیا بر سر برگزاری 
یک بازی دوستانه صورت گرفت، زمان انجام آن نیز مشخص شد. 
بر این اس��اس قرار اس��ت این دو تیم در نیمه دوم س��ال آینده با 
یکدیگر مصاف داش��ته باش��ند. البته مکان و زمان دقیق برگزاری 
این بازی مش��خص نیست و در صورتی که کارلوس کی روش تا آن 
زمان سرمربی تیم ملی ایران باقی بماند، با هماهنگی وی مکان و 

زمان دقیق دیدار دو تیم انتخاب می شود. 

روحانی: تروریسم یک تهدید فرامنطقه ای است
رییس جمه��ور با بی��ان اینکه ایران و ایتالیا هم��واره پل ارتباطی 
مناطق ش��رق و غرب دنیا بوده اند، پتانسیل های موجود دو کشور را 
برای توسعه روابط در عرصه های علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی 
و بین المللی چش��مگیر توصیف کرد. حجت االس��الم والمسلمین 
حس��ن روحانی، روز دوش��نبه در دیدار »مائورو کنچاتوری« سفیر 
جدید ایتالیا در تهران با اشاره به سابقه فرهنگی بسیار کهن و روابط 
دوستانه دو کشور گفت: ایتالیا در جایگاه بزرگ ترین شریک تجاری 
ای��ران در اروپا ب��وده و امروز نیز باید بتوانیم مش��کالت پیش روی 
گسترش روابط را کنار زده و سطح این روابط را به جایگاه شایسته 
ارتقا دهیم. روحانی با اشاره به اینکه ایتالیا به عنوان عضوی مهم در 
اتحادیه اروپا همواره نقش پیش برنده ای در روابط بین ایران و اروپا 
داشته، اظهار کرد: ایتالیا در گذشته برای به نتیجه رسیدن مذاکرات 
نق��ش مثبتی ایفا کرده و اینک نیز با جایگاه ش��اخص تری که دارد  
می تواند در رس��یدن به توافق جامع در مسئله هسته ای بین ایران 
و طرف های غربی نقش آفرینی کند. امروز بس��یاری از شرکت های 
بین المللی و کشورهای اروپایی مشغول مذاکره برای انعقاد قرارداد 
همکاری اقتصادی و تجاری با ایران هس��تند و ایتالیا نیز می تواند با 
توجه به روابط گسترده اقتصادی و صنعتی خود با ایران در گذشته، 

در این زمینه فعال و از فرصت موجود استفاده کند. 

بررسی صالحیت نیلی در فراکسیون اصولگرایان
یک عضو فراکس��یون اصولگرایان مجلس ش��ورای اس��المی از 
بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی علوم در جلسه امروز )سه شنبه( 
این فراکس��یون خبر داد. محمدصالح جوکار در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: ش��ورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای 
اس��المی روز سه شنبه به روال معمول تش��کیل جلسه می دهد و 
ضمن بررسی مس��ائل جاری کش��ور، برنامه های وزیر پیشنهادی 

علوم را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

پرویز بهرام، پدر دوبله و صدای ماندگار ایران در بس�تر بیماری قرار 
گرفته است. 

 مدیرعامل مرکز گس�ترش سینمای مستند و تجربی تاکید کرد که 
نباید از دولت انتظار داش�ت که بخش اعظم سرمایه تولید فیلم های 

اول را تامین کند. 
 نمایش »چیزهای واقعی« از آثار مطرح تام استوپارد نمایشنامه نویس 
مطرح امریکا با بازی ایوان مک گرگور بازیگر شناخته ش�ده در تئاتر 

برادوی روی صحنه است. 

 مش�اور عالی وزیر بهداشت گفت: براس�اس اصل 29 قانون اساسی، 
تامین نیازهای بهداشتی و درمانی مردم نیازمند اختصاص 10 درصد 

از تولید ناخالص داخلی است. 
 رئیس کاخ گلستان از مرمت کاشی های ضلع جنوبی این کاخ جهانی 
خبر داد و گفت: توفان روزهای اخیر تهران باعث ریزش کاش�ی های 

یکی از مناره های کاخ شد. 
 سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ادغام دو دانشگاه 

جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه ای با یکدیگر درست نیست. 

 تیم ملی فوتبال ایران در مس�یر آماده س�ازی ب�رای حضور در جام 
ملت  های آسیا، روز 22 آبان ماه یک دیدار تدارکاتی برگزار می کند. 

 وال�دس دروازه ب�ان پیش�ین تیم فوتبال بارس�لونا دی�دار تیم های 
منچس�تریونایتد و چلس�ی را از نزدیک در ورزشگاه اولدترافورد به 

نظاره نشست. 
 با دعوت رییس س�ازمان صداوسیما از مسئوالن فدراسیون فوتبال 
و مدیران باشگاه ها، گام بلندی برای حق پخش تلویزیونی بازی های 

لیگ برتر برداشته خواهد شد. 

 یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهارات 
مقامات امریکایی  مبنی بر لزوم تعلیق برخی فعالیت های هس�ته ای 
ایران برای برداشتن کامل تحریم ها را زیاده طلبی دانست و گفت که 
آنها به دنبال ایجاد فضایی هستند که اگر توافق عملیاتی نشد، از حاال 

زمزمه کنند که ایران شفاف سازی نکرده است. 
 رییس جمهور امریکا یک زن ایرانی االصل را به عنوان سفیر جدید این 

کشور در سوئد معرفی کرده است. 
 مشاور امور بین الملل رییس مجلس شورای اسالمی گفت: هیاتی از 
گروه دوس�تی، پارلمانی ایران- گرجستان روز دوشنبه برای دیدار و 

گفت وگو با مقامات پارلمانی و دولتی گرجستان عازم تفلیس شد. 

پرویز پرستویی در تازه ترین تجربه بازیگری اش در فیلمی به نام 
»دو« به کارگردانی سهیال گلستانی جلوی دوربین رفته است

اسب اصیل ترکمن گونه ای از زیباترین اسب ها است که در منطقه 
ترکمن صحرا زیست کرده و پرورش می یابد

رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ از احتمال تعویق یک هفته ای در 
زمان برگزاری دربی پایتخت بین دو تیم استقالل و پرسپولیس خبر داد 

درهای پناهگاه زیرزمینی 
موسولینی به روی عموم باز شد
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مرگ هزاران ماهی ساردین 
در ساحل کنارک

تلف شدن هزاران قطعه ماهی ریز ساردین )پدنی یا لوجر( در ساحل 
بزرگ ترین اس��کله صیادی کشور در بندر کنارک باعث بوی نامطبوع 
و آلودگی منطقه ش��ده است. به گفته صیادان منطقه، ماهی های ریز 
س��اردین تلف شده در س��احل این بندر صیادی نتیجه صید بی رویه 
کش��تی های ترال اس��ت که با زدن ترال کف س��واحل دریای عمان 
س��بب شده که نس��ل این آبزی و طعمه تمام ماهیان بزرگ تر رو به 
انقراض اس��ت. ماهی ساردین طعمه و زنجیره غذایی ماهیان ساحلی 
را تش��کیل می دهد. تلف ش��دن چندین تن ماهی س��اردین احتماال 
ب��ا صید ت��رال )کف روب( ک��ه در داخل حوضچه این اس��کله بر اثر 
باال آمدن در س��طح دریا سفید  پوش شده، باعث ایجاد بوی نامطبوع 
در منطقه ش��ده است. محسن علی گلش��نی، مدیرکل شیالت استان 
سیس��تان و بلوچس��تان با تایید این واقعه زیست محیطی در اسکله 
صیادی ش��هید رضایی زرآباد کنارک، احتمال این پدیده را به دلیل 
صید ترال تقریبا منتفی دانست. به گفته وی، احتماال بیماری جلبکی 
و آلودگ��ی جریان های آبی عامل این رخداد و تلف ش��دن ماهی های 
ریز ساردین شده اس��ت. او گفت: کار مطالعه و بررسی های بیشتر از 
س��وی مرکز تحقیقات شیالت در حال اقدام است که به محض آماده 

شدن برای تنویر افکار عمومی اطالع رسانی الزم انجام می شود. 

برخورد عبرت آموزی با جنایت 
اسیدپاشی می کنیم

حجت االس��الم والمس��لمین س��یدابراهیم رییس��ی، دادستان کل 
کش��ور گفت: امر به معروف ضروری و الزم بوده و برخورد با جنایات 
اسیدپاشی جلوه ای از نهی از منکر است. وی با اشاره به اسیدپاشی ها 
در اصفهان، گفت: با جنایت اسیدپاشی طبق قانون باید برخورد شود 
و این کار انجام خواهد ش��د. ان ش��اء اهلل فرد یا افرادی که دس��ت به 
این جنایت زده اند دس��تگیر ش��وند و برای آنها مجازات س��ختی در 
نظر گرفته ش��ود. بنای دس��تگاه قضایی بدون تردید این اس��ت که 

دادگاه های ما با این جنایات برخورد عبرت آموزی خواهند داشت. 

زخم��ی ش��دن 21 فلس��طینی در حمله 
س��رکوبگرانه نظامی��ان رژیم صهیونیس��تی 
به روس��تایی در قدس ش��رقی، دستگیری 
14 نف��ر از فلس��طینی های س��اکن قدس و 
کرانه باخت��ری از اخبار مه��م این روزهای 
فلسطین به ش��مار می رود. ش��بکه اسکای 

نیوز عربی از هجوم گس��ترده نظامیان رژیم 
صهیونیس��تی به فلس��طینی های ساکن در 
روستای س��لوان واقع در قدس شرقی خبر 
داد. این در حالی اس��ت که هفته گذش��ته 
ی��ک فلس��طینی در حمله نظامی��ان رژیم 
صهیونیستی به معترضان در کرانه باختری 

به ش��هادت رس��ید. از س��وی دیگر ش��بکه 
اس��کای نیوز با انتش��ار خبری فوری اعالم 
ک��رد ک��ه »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر 
رژیم صهیونیستی دستور ساخت هزار واحد 
مس��کونی جدی��د را در ق��دس و »جبل ابو 

غنیم« صادر کرده است. 

احمد خاتمی: هاشمی شاهرودی نامزد ریاست خبرگان است

رفسنجانی نامزد نمی شود
آی��ت اهلل خاتمی در گفت وگو با برنامه »من طهران« ش��بکه العالم 
با اش��اره ب��ه برگ��زاری انتخاب��ات هیات رییس��ه مجل��س خبرگان 
در زمس��تان امس��ال، آیت اهلل هاش��می ش��اهرودی را از گزینه های 
احتمال��ی ریاس��ت ای��ن نه��اد دانس��ت. در ادام��ه بخش های��ی از 

صحبت ه��ای وی را می خوانی��د. 
ش��نیده ها حکایت از آن دارد که آقای هاش��می رفسنجانی تمایلی به 

نامزدی برای ریاست خبرگان ندارد. 
   مجل��س خبرگان هر دو س��ال یک بار اجالس��ی را ب��رای انتخاب 
ریی��س جدید خود برگزار می کن��د و اگر آیت اهلل مهدوی کنی هم رحلت 

نمی کردند، اجالس انتخاب رییس جدید برگزار می شد. 
   ش��یوه کاندیدا ش��دن در مجل��س خبرگان به این نحو اس��ت که 
اعض��ای مجلس یک نف��ر را به عنوان کاندیدا انتخ��اب می کنند و آن فرد 
کاندیدا ش��دن را قبول می کند یا نمی کند؛ شیوه دیگر این است که یکی 

از اعضای مجلس می تواند خود را به عنوان کاندیدا معرفی کند. 
  م��ن در این 16 س��الی که عض��و مجلس خبرگان هس��تم، ندیدم 
که کس��ی خود را به عن��وان کاندیدا معرفی کند. به عن��وان مثال آیت اهلل 
مش��کینی چند دوره رییس مجلس خبرگان ب��ود و هر دوره می فرمودند 
ک��ه مرا انتخ��اب نکنید، ام��ا اعضای مجلس ن��ه تنها ایش��ان را انتخاب 
می کردند بلکه هیچ رقیبی هم برای ایش��ان نبود و آیت اهلل مهدوی کنی 
هم همین طور بودند. ایش��ان با تحمیل و اصرار دوس��تان ریاست مجلس 

را پذیرفتند. 
  معلوم نیس��ت تا ایام انتخابات چه کسانی خود را کاندیدا می کنند، 
االن چند تا اس��م سر زبان ها هس��ت، یکی آیت اهلل هاشمی شاهرودی که 
االن نایب رییس اول مجلس خبرگان اس��ت، یکی آیت اهلل یزدی است که 
االن نایب رییس دوم اس��ت و دیگری آیت اهلل جنتی که االن دبیر فقهای 
ش��ورای نگهبان اس��ت. یکی هم آیت اهلل موحدی کرمانی اس��ت که االن 

امام جمعه موقت تهران است. 
  شبکه های بیگانه اسم مرا هم ذکر کرده اند و البته من می بینم که 
این کار مغرضانه اس��ت و به صراحت اعالم می کنم که خودم را در ش��أن 
ریاس��ت خبرگان نمی بینم و مطلقا خ��ودم را کاندیدا نخواهم کرد و بعید 
می دانم که با وجود چهره هایی که همه برای این جایگاه شایستگی دارند، 
این را از من بخواهند. اما اینکه شبکه های بیگانه می گویند »خاتمی رأی 

ندارد«، این طور نیست بنده خودم نمی خواهم در این میدان باشم. 
  آن طور که من خبر دارم جناب آقای هاشمی رفسنجانی در برخی 
جلس��ات گفته اند که تمایلی به ریاست ندارند، االن نیز در فضای عمومی 
خبرگان اس��م ایشان مطرح نیست، اما سیاستمداران ما هر لحظه ممکن 
اس��ت تصمیم جدیدی بگیرند و اگر ایشان هم تصمیمی بگیرد، می شود 
یک��ی از کاندیداه��ا و مجلس خب��رگان رهبری مانند بقیه برای ایش��ان 

تصمیم می گیرد. 
   آقای هاش��می ش��اهرودی در حال حاضر نایب اول است و از نظر 
فضل فقاهتی مورد قبول همگان اس��ت و سخنرانی خوبی هم در اجالس 
اخیر درباره والیت فقیه داش��ت که مورد توجه واقع شد، اما باز نمی توان 
دقیق پیش بینی کرد که حتما ایشان رأی بیاورند. در کشوری مثل ایران 
ما که آزاد اس��ت قهرا رقابت های سیاس��ی هس��ت که بعضی از این بابت 
نگرانن��د، اما من هیچ نگرانی ندارم زیرا اگر ش��ما نظام آزاد را پذیرفتید، 
باید رقابت را هم بپذیرید و بپذیرید کس��انی برای گرفتن صندلی ریاست 

و برای اینکه رأی آنها در خبرگان زیاد شود، رقابت کنند. 
   به عنوان کسی که 16 سال است در خبرگانم به صراحت می گویم 
که مجلس خبرگان، تقویت کننده رهبری اس��ت و کس��انی که با والیت 

زاویه دارند، قطعا نمی توانند اکثریت این مجلس را به دست بیاورند. 
   کس��انی که فکر می کنند با زدوبندهای سیاسی می توانند جایگاه 
رهبری را به ناحق اش��غال کنند، بس��یار خام هستند. آنها تجربه گذشته 
را فرام��وش کرده ان��د و با خود می گویند »صندلی خب��رگان را برای روز 

مبادا بگیریم!«

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش 
سیستان و بلوچستان گفت: 1۰9مدرسه ابتدایی 
و متوس��طه اول و دوم نواح��ی یک و دو واقع در 
ش��مال شهر زاهدان به علت جلوگیری از آسیب 
رس��یدن به دانش آموزان بر اثر نشت گاز سموم 

گیاهی تعطیل شد. 
علی مرادی گفت: متاس��فانه با انتش��ار گاز 
س��می ناش��ی از ریخته شدن س��موم گیاهی 
تاری��خ مص��رف گذش��ته در کان��ال فاضالب 
ناحیه ش��مالی ش��هر 6۰ دانش آموز و سه نفر 
از فرهنگیان بر اثر استنش��اق ای��ن گاز از روز 
گذش��ته مس��موم و روانه بیمارستان ها شدند. 
بس��یاری از این دانش آموزان پس از درمان در 
حال ترخیص از بیمارستان هستند. به منظور 
جلوگیری از آس��یب رس��یدن به دانش آموزان 
دیروز در شیفت صبح و بعد از ظهر 6۷ مدرسه 
ابتدایی، 19 مدرسه متوسطه اول و 2۳ مدرسه 
متوس��طه دوم در محدوده خیابان های شهید 
طباطبایی، شهید رجایی، رسالت، ولی عصر و 
پشت شرکت نفت شهر زاهدان تعطیل شدند. 
پی��ش از ای��ن برخ��ی مس��ئوالن از جمله 
عباس��علی ارجمن��دی، فرمان��دار زاه��دان در 
گفت وگ��و با رس��انه ها گفته بود: ی��ک کارگر 

ش��رکت خصوص��ی ب��دون اط��الع، اق��دام به 
ریختن سموم گیاهی تاریخ مصرف گذشته در 
کانال فاضالب کرده ک��ه عامل این حادثه نیز 
شناسایی و دستگیر شده است. پس از اطالع از 
انتشار بوی نامطبوع در محل حضور یافته و بر 
فعالیت دستگاه های امدادی از جمله اورژانس، 

آتش نشانی و غیره نظارت داشتم. 
دکتر فریبا کوشا، رییس مرکز مدیریت بحران 
و فوریت های پزش��کی دانش��گاه علوم پزشکی 
زاهدان گفت: حدود 1۳۰ نفر از ساکنان محدوده 
شمالی شهر زاهدان به علت استنشاق گاز سمی 
به بیمارستان های علی بن ابیطالب)ع( و بوعلی 
زاه��دان انتق��ال یافتند. نیروهای ای��ن مرکز به 
محض اطالع از حادث��ه در محل حضور یافته و 
ضمن انجام اقدامات الزم ب��رای درمان و انتقال 
اف��راد ب��ه بیمارس��تان ها، نمونه ب��رداری الزم از 

فاضالب درون کانال را انجام دادند. 
محمود ایمانی، معاون درمان دانش��گاه علوم 
پزش��کی زاهدان نیز گفت: استنش��اق سموم 
آف��ات نبات��ی 1۳۰ نفر از س��اکنان محله های 
ش��مال زاه��دان را راه��ی بیمارس��تان کرد. 
آغاز فصل س��رما بس��یاری از مردم را وادار به 
ذخیره سازی سوخت می کند که همین مسئله 

بازار فروش بش��که های 22۰ لیت��ری را رونق 
داده اس��ت. یک فرد سود جو ۳۰۰ عدد بشکه 
تهی��ه و از آنجایی که بش��که ها حاوی چندین 
لیتر س��موم آفات نباتی بوده اس��ت با ریختن 
این م��واد به داخل رودخانه ای که مس��یر آن 
منته��ی به فاض��الب برخی از واحد ه��ا بوده، 
مبادرت به شست وش��وی این بش��که ها کرده 
است. متاسفانه این سموم وقتی در معرض آب 
قرار می گیرند نوع��ی گاز را متصاعد می کنند 
که مشکالت تنفس��ی به وجود می آورد و چون 
وزش باد بوده گاز در قس��مت هایی از ش��مال 

شهر زاهدان پخش شده است. 
مع��اون درم��ان دانش��گاه عل��وم پزش��کی 
زاه��دان عالئم استنش��اق این گاز را س��ردرد، 
حال��ت ضعف، س��رگیجه، بی حالی، سس��تی، 
تنگی نفس، آس��م، دل درد، تهوع، اس��تفراغ، 
درد های ش��کمی، خارش و سوزش چشم، آب 
ریزش و س��رفه عنوان کرد و افزود: هیچ مورد 
نگران کنن��ده ای از عواقب ناش��ی از این تماس 
وجود ن��دارد. افراد در معرض ای��ن گاز مکررا 
اس��تحمام و لباس های خود را تعویض کرده و 
دس��ت ها را بش��ویند و از خوردن و آشامیدن 

مواد در دسترس، خودداری کنند. 

گاز سمی در نفس های مردم سیستان و بلوچستان

نتانیاهو دستور شهرک سازی در »جبل ابو غنیم« را صادر کرد

سرکوب شدید مردم
در قدس شرقی



چرا بازاریابی تجربی مسیر همیشگی خود را از دست داده است؟ 
بازاریابی تجربی مسیر همیش��گی خود را از دست 
داده و اكنون باید نش��ان داد ك��ه این ن��وع بازاریابی 
چه قابلیت های��ی در زمین��ه هدایت و ج��ذب واقعی 
مصرف كننده دارد. بازاریابی تجربی متولد ش��ده تا با 
ایجاد اختالل، مستقل از دیگران عمل كند. در جهان 
چند الیه ای ارتباطات یك بعدی، این نوع بازاریابی به 

برندها زندگی دمید و یك عنصر انس��انی را به دنیای 
ارتباطات معرفی كرد اما به عن��وان یك قانون، قابلیت 
تجربی و سنتی بودن كمتر با دنیای مدرن امروز ارتباط 
دارد؛ دنیایی كه از قضا در آن تجربه همه چیز اس��ت. 
در جهان امروز كه موبایل و شبكه های اجتماعی همه 
جا را در بر گرفته و اینستاگرام محبوبیت فراوانی دارد، 

مصرف كنندگان به طور مدام در پی جس��ت وجو برای 
كشف فرصت های دیگر به اشتراك گذاری هستند. 

امروز مردم دیگر برای تماشای گروه های موسیقی 
محبوب خود به فستیوال ها نمی روند. آنها به سراغ هر 
چیزی می روند كه وایرلس برای آنها از نمایشگاه های 
كوچك، كمدی، س��یرك ها، فرصت های خرید و غیره 

می گوید. این اتفاق برای همه رخ داده و فقط ش��امل 
موسیقی نمی ش��ود. صنعت خرده فروشی رشد كرده 
است. محیط های خرید توس��عه یافته و شما می توانید 
روز های آخر هفته خود را صرف خرید در این مكان ها 

كنید. 
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مصنوعات طالیی

دست به طال بزنید
براس�اس دیدگاه جامعه، طالفروش�ی از ش�غل های لوکس در 

کشور محسوب می شود...

نگاهی به کارکرد تبلیغات رادیویی

 تبلیغات ارزان
اما اثرگذار

تبلیغ�ات در رادیو با وجود اینک�ه تحت تاثیر ابزار های جدید 
تبلیغاتی قرار گرفته است...

گزارش »فرصت امروز« از فعالیت در شغل 
فروش کاشی و سرامیک 

 مدیریتی متفاوت 
از هر نظر

عرضه کاشی و سرامیک شغلی است که فعالیت در آن نیاز به 
ریزه کاری های فراوانی دارد.

بررسی تالش های دولت 
برای حل معضل مهم اقتصاد

 خروج از رکود 
خواسته تا عمل

مدت�ی اس�ت که اقتص�اد ایران با یک پدیده ن�ادر به نام رکود 
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بادگیر در اسکناس های جدید
 2000 تومانی

اگر اسکناس های جدید 2000 تومانی وارد بازار شود 
ب��رای مجموعه داران خبر مهمی اس��ت، چون می توانند 
مجموع��ه خود را با این اس��کناس تکمیل کنند. گرچه 
هنوز کس��ی این اس��کناس را در بازار ندیده اس��ت، اما 
وقتی از آن رونمایی ش��ده پس حتم��ا وارد بازار خواهد 
شد. طرح روی این اس��کناس تغییری نداشته اما پشت 
آن عک��س یک بادگیر اس��ت. در باره بادگیری که عکس 
آن در اس��کناس دیده می ش��ود توضیح شنیدنی وجود 
دارد ک��ه از این قرار اس��ت: این بادگی��ر اصیل و زیبای 
ایران مربوط اس��ت به خانه آقازاده در یزد که شهرت آن 
به خاطر دو طبقه بودن آن اس��ت که مس��احتی برابر با 
18متر مربع دارد. در طرح اولیه اسکناس 2000 تومانی، 
نمای مس��جد میدان ام��ام اصفهان و در طرح دوم طرح 
مسجداالقصی در فلس��طین اشغالی به کار رفته بود که 
این طرح ها ج��ای خود را به بادگیر خان��ه آقازاده داده 

است. 

مشخصات ایران چک 50 هزار تومانی
ایران چک 50هزار تومانی جدید هم رونمایی ش��ده و 
قرار اس��ت به دست مردم و از جمله مجموعه داران برسد. 
تصویر روی این ایران چک، نقش گنبد و گلدس��ته حرم 
امام رضا )ع( و نمای پشت آن سقاخانه اسماعیل طالیی 
اس��ت که در صح��ن انقالب حرم امام هش��تم قرار دارد. 
همچنین در رو و پشت این ایران چک، تصویر خورشیدی 
درج شده که یک پرنده به سوی آن در حال پرواز است. 

سکه آرامش و امید

س��که های یادبود برای مجموع��ه داران از ارزش زیادی 
برخوردار اس��ت. پس طبیعتا ضرب سکه یادبود »آرامش 
و امید« خبر مهمی برای این حوزه محس��وب می ش��ود. 
این س��که که به مناس��بت هفته دولت ضرب شده است، 
ویژگی های��ی از این ق��رار دارد: عیار آن نقره خالص، وزن 

25 گرم، قطع 5 بهار و قطر 40 میلی متر. 

مغ��ازه  اش  دی��وار  و  در 
حض��ور  ب��رای  جایگاه��ی 
متفاوت��ی  مجموعه ه��ای 
دوره  اس��کناس  و  تمب��ر  از 
جمهوری اس��المی ت��ا کبریت 
زم��ان محمدعلی ش��اه قاجار، 
س��یگارهای مختل��ف و غیره 
اس��تانبول،  اس��ت. چه��ارراه 
پاس��اژ پروان��ه و طبق��ه باالی 
پارکینگ در یک مغازه کوچک 
و جمع و جور ب��ا مجموعه هایی 
دل انگی��ز و البت��ه نای��اب از 
اس��کناس گرفته ت��ا کبریت و 
قباله ازدواج مربوط به 70سال 
پی��ش مواج��ه می ش��ویم. در 
نگاه اول نمی ش��ود از این همه 
اجن��اس قیمتی و ب��اارزش به 
راحت��ی دل کن��د. از طرف��ی 
صاح��ب ای��ن مجموعه ه��ای 
بی مانن��د کس��ی نیس��ت جز 
انس��انی  حی��دری.  نب��ی اهلل 
حس��اس، معتق��د و عاش��ق. 
می گوید بدون این مجموعه ها 
می می��رد. ب��ا چنان عش��قی 
کبریتی از دوره محمدعلی شاه 
را در دس��ت می گیرد که تنها 
یک آدم به حساس��ی و عاشقی 
خودش می تواند احساس��اتش 
را درک کن��د. در ای��ن گزارش 
ب��ا او در م��ورد اس��کناس و 
مجموع��ه داری در ای��ن حوزه 

گفت وگو کرده ایم. 
مط�رح  مس�ائل  از  یک�ی 
مجموع�ه داری  ح�وزه  در 
اس�کناس، ارور اس�ت؛ این 
خطاها در چه ش�رایطی رخ 

می دهند؟ 
ارورها در بس��یاری از اوقات 
از س��ر عم��د رخ می دهند. در 
چاپخانه ها ای��ن کارها صورت 
می گرفته است. بعضی از افراد 
ب��رای اینکه مجموع��ه خود را 
کامل کنند و به ط��ور منحصر 
به فرد ای��ن اس��کناس ها را در 
مجموعه خود داش��ته باشند، 
ای��ن کاره��ا را می کرده اند. در 
مورد اس��کناس ه��م قبال این 
داستان رواج داش��ت. هر چند 
امروز با توج��ه به اس��تفاده از 
دس��تگاه های خاص و کاربران 
مش��خص، کس��ی نمی توان��د 
چنین کاری بکند. چون در هر 
س��اعت معین، افراد مشخصی 
پشت دس��تگاه چاپ هستند و 
دیگر کس��ی نمی تواند این کار 
را بکند. ش��یوه کار آنها به این 
صورت ب��وده که مث��ال کاغذ را 
قب��ل از اینک��ه رن��گ بگیرد، 
از زیر دس��تگاه می کش��یدند 
و ب��ه نوعی موجب ایج��اد ارور 
روی آن می ش��دند. یعنی ارور 
عمدی. یا اینکه دوبار زیر چاپ 
می گذاشتند. یا دوبار نوشته ای 
را چ��اپ می کردن��د. حتی در 
دوره جمهوری اس��المی هم از 

این اتفاقات افتاده است. 
جم�ع آوری  ب�رای  م�ردم 
اس�کناس از کج�ا ش�روع 

کنند و از کجا بخرند؟ 
به نظ��ر م��ن از گرانقیمت ها 
از  هی��چ گاه  کنن��د.  ش��روع 
نکنند.  ش��روع  ارزان قیمت ها 
مثال ارزان قیم��ت جفتی هزار 
توم��ان اس��ت ول��ی گران ه��ا 
از میلیون��ی ت��ا پایین اس��ت. 
را  تومان��ی  مث��ال 200ه��زار 
اگ��ر در نظ��ر بگیری��م، اگر هر 

س��ال 10درصد ه��م افزایش 
قیمت داش��ته باش��د، می شود 
220ه��زار تومان و هر کس��ی 
ب��ه خاط��ر  آن را نمی خ��رد 
هزینه باالیی اس��ت که دارد اما 
هزارتومانی را هم��ه می خرند 
و نایاب��ی و کمیابی خ��ود را از 
دست می دهد. اسکناس  ارزان 
همیش��ه هس��ت ولی گران ها 
معموال کم هستند و به همین 
دلی��ل ب��ه لح��اظ اقتص��ادی 
ارزش باالی��ی دارن��د. کت��اب 
راهنم��ای اس��کناس را حتما 
مطالع��ه کنند و به ط��ور کلی 
در جریان رون��د خریدوفروش 
اس��کناس باش��ند. برای خرید 
هم ب��ه فروش��گاه های معتبر 
مراجعه کنن��د؛ مکان هایی که 
به خریدوف��روش ای��ن کاالها 

مشهور هستند. 
تح�ت  اس�کناس  ی�ک 
ح�وزه  در  ش�رایطی  چ�ه 
ارزش�مند  مجموع�ه داری 

محسوب می شود؟ 
کمیاب باش��د، بانکی باش��د 
یعن��ی ن��و ب��ودن اس��کناس، 
کیفی��ت آن ب��اال باش��د، تیراژ 
کم��ی داش��ته باش��د و ارور 
داش��ته باش��د. هر چن��د تنها 
حرفه ای های ای��ن حوزه از ارور 
استقبال می کنند. باید چندین 
س��ال در این حوزه باشید تا به 
دنبال کاره��ای حرفه ای مانند 

خرید ارورها بروید. 
توان مالی یکی از مهم ترین 
دالی�ل گرای�ش اف�راد ب�ه 
است،  مجموعه داری  حوزه 
قب�ول داری�د ک�ه در ای�ن 
حوزه با نوعی طبقه متوسط 

به باال طرف هستیم؟ 
بل��ه قب��ول دارم. خریداران 
مجموع��ه داری  مش��تریان  و 
دارای طبقات خاصی هستند. 

اندوخت��ه  خاص��ی الزم دارد و 
اغلب مش��تریان من از طبقات 
خاص��ی ب��ا س��طح تحصیالت 
مشخص هستند که توان مالی 
خاصی هم دارن��د. در واقع این 
کار نوع��ی تفنن اس��ت که هر 
کس��ی به دنب��ال آن نمی رود. 
هر چند ممکن اس��ت افرادی 
هم باش��ند که با درآمد اندک 
مقداری از س��رمایه خود را به 
این کار و خری��د در این حوزه 
اختص��اص می دهن��د. البت��ه 
برای سرمایه گذاری  اشخاصی 
ای��ن کار را می کنند و بعضی به 
دلیل عشق و عالقه. من خودم 
به دلیل عش��ق و عالقه این کار 

را ادامه داده ام. 
به لح�اظ درآمدزای�ی این 

حوزه چه شرایطی دارد؟ 
گردش مالی حوزه اس��کناس 
بد نیست. 60درصد درآمدزایی 
مجموع��ه داری  ح��وزه  در 
ب��رای اس��کناس اس��ت. بی��ن 
تمبر، س��که، اس��کناس و سایر 
وس��ایل در حوزه کلکسیونری، 
اس��کناس از گردش مالی بهتر 
و ب��ازار پررونق ت��ری برخوردار 
اس��ت. البت��ه در ح��ال حاضر 
اوض��اع این کار کس��اد اس��ت. 
دلیلش هم این است که به طور 
کلی اوض��اع اقتصادی کش��ور 
خ��وب نیس��ت. ورود و ماندن 
در این حوزه نیز ب��ه نوعی پول 
اضاف��ه نی��از دارد. االن م��ردم 
هزینه روزم��ره خ��ود را به زور 

پرداخت می کنند. 
از  ب�رآوردی  تاکن����ون 
ارزش مال�ی مجموعه خود 

داشته اید؟
ارزش مالی مجموعه  را دقیقا 
نمی ت��وان حس��اب ک��رد. من 
کبریت از 3 ه��زار تومان دارم 
تا 500هزار تومان یا اسکناس 

با ارزش ه��زار توم��ان دارم تا 
اسکناس چندصد هزار تومانی. 
هی��چ رقم��ی روی مجموع��ه  
نمی گذارم. از طرفی ش��رایطی 
ممکن اس��ت پی��ش بیاید که 
در ارزش ه��ای رقمی تغییرات 
عم��ده ای ایج��اد کن��د چون 

ارزش ها ثابت نیستند. 
زمین�ه  در  کتاب های�ی 
اس�کناس و غی�ره چ�اپ 
می ش�ود ک�ه قیمت های�ی 
ه�م ب�رای اجن�اس در نظر 
می گیرن�د، تعیین قیمت ها 

بر چه اساسی است؟ 
از روی تقاضای ب��ازار. یعنی 
سنجشی از تقاضای بازار داریم 
و بعد قیمت گ��ذاری می کنیم. 
هر چه مش��تری و تقاضا بیشتر 
باش��د، قیمت اس��کناس باالتر 
م��ی رود. نایاب��ی و کمیاب��ی و 
خاص بودن یک اس��کناس هم 
در تعیین قیمت آن موثر است. 
در این زمینه ممکن اس�ت 
ک�ه سوءاس���تفاده هایی 
مث�ا  یعن�ی  بش�ود؟ 
اسکناس�ی که به وف�ور در 
بازار پیدا می شود به عنوان 
نایاب و ب�ا قیمت ب�اال درج 

شود؟ 
یگان��ه محکمه ای  وج��دان 
است که نیازی به قاضی ندارد. 
م��ن خ��ودم اس��توکر بعضی 
چیزه��ا هس��تم و از ای��ن رو 
می توانم قیم��ت آن را 80هزار 
توم��ان تعیین کن��م اما قیمت 

روزش 40هزار تومان باشد. 
خب ش�ما ش�اید ای�ن کار 
را نکنی�د اما ممکن اس�ت 
اف�رادی ای�ن کار را بکنند. 
یعنی راه برای سوء استفاده 

بسته نیست. 
بله امکانش هست. 

در  زی�ادی  اصطاح�ات 

ح��وزه مجموع���ه داری 
دارد.  وج�ود  اس�کناس 
مثا جفت، ارور، اس�توکر، 
غی�ره  و  شس�ته- پرس 
توضی�ح  موردش�ان  در 

می دهید؟ 
جف��ت یعن��ی اینکه ش��ماره 
س��ریال دو اس��کناس متوال��ی 
باش��د. یعنی یکی باش��د 45 و 
دیگ��ری 46. ارور ب��ه خطاهای 
چاپی گفته می ش��ود. اس��توکر 
در واق��ع ب��ه محتک��ران ی��ک 
جنس ی��ا کاال گفته می ش��ود. 
اصطالح شسته-پرس در حوزه 
مجموعه داری اس��کناس مطرح 
است که مربوط به اسکناس های 
دوره قاج��ار و پهل��وی اول ی��ا 
ش��اهی  دوره  اس��کناس های 
اس��ت. در واقع اس��کناس های 
این دوره ها را ب��ه دلیل کهنگی 
و آس��یب دیدگی تعمیر و پرس 
می کنن��د و به اصطالح ب��ه آنها 
شس��ته-پرس می گوین��د. این 
کمی��اب  بس��یار  اس��کناس ها 
هس��تند، بنابراین ه��ر آنچه هم 
که هس��ت آس��یب دیده است و 

نیاز به تعمیر دارند. 
ن�اوارد  ک�ه  کس�ی  پ�س 
اس�ت اص�ا نبای�د س�راغ 
دوره ه�ای  اس�کناس های 

شاهی برود. 
دقیقا، چون این اسکناس ها 
اگر شس��ته ش��وند تقریبا نو و 
تمیز می ش��وند. البته تنها یک 
کارشناس کارکش��ته می تواند 
را  اس��کناس  ب��ودن  شس��ته 
از  یک��ی  ده��د.  تش��خیص 
راه های تش��خیص پرس بودن 
اس��کناس ها ای��ن اس��ت که با 
دست کش��یدن روی اسکناس 
از ع��اج دار ب��ودن آن مطمئن 
ش��وند. ع��اج هم��ان زب��ری 
اس��کناس  روی  نوش��ته های 
است. برای تشخیص اسکناس 
شس��ته هم بای��د آن را بو کرد 
چ��ون بوی��ی ش��بیه ب��ه مایع 

سفید کننده دارد.
مجموع�ه داری در زندگ�ی 
ش�خصی ش�ما چه تاثیری 

داشته است؟ 
از س��ال 1352 یعنی از س��ن 
13س��الگی جمع آوری تمبر را 
آغاز کردم. در حال حاضر هم که 
54 سال سن دارم، یعنی حدود 
41 س��ال اس��ت که در این راه 
حرکت می کن��م. تنها دلیلی که 
باعث شد هنوز س��رحال باشم، 
این کار اس��ت. همین را خدمت 
ش��ما عرض کن��م ک��ه در حال 
حاضر 99درص��د از دوس��تانم 
در بهش��ت زهرا هس��تند. بقیه 
هم یا معتاد ش��دند ی��ا به نوعی 
زندگی شان خراب ش��ده است. 
اما ای��ن کار، م��ن را زن��ده نگه 
داشته است. به لحاظ روحی مرا 
ساپورت می کند. اگر این چیزها 

را از من بگیرند، می میرم. 
پایان�ی  س�خن  به عن�وان 
از آین�ده ای�ن ح�وزه چ�ه 

پیش بینی ای دارید؟ 
این حوزه باید فراگیر ش��ود. 
باید به مرحله ای برسیم که هر 
ایرانی یک مجموعه دار باش��د. 
باید کاری کنی��م که جوانان به 
این س��مت بیایند. ای��ن کار به 
خ��ودی خود نوعی س��رگرمی 
اس��ت و مانعی ب��رای انحراف 
جوانان اس��ت. باید زمینه هایی 
برای حض��ور جوان��ان در این 

حوزه ایجاد شود. 

مدیریت زندگی10

گام به گام تا مجموعه داری اسکناس
محفظه ای برای اسکناس ها

محمد مالمیر، مجموعه دار حوزه اس��کناس و س��که 
در گفت و گ��و با »فرصت امروز«، گف��ت: برای نگهداری 
اس��کناس بای��د از آلبوم های مخص��وص مجموعه داری 

اسکناس استفاده شود. 
درحال حاضر دون��وع آلبوم مجموعه داری اس��کناس 
در کش��ور وجود دارد که یکی آلبوم های ساخت داخل 
و دیگری آلبوم های وارداتی از کش��ور آلمان اس��ت، در 
سنوات گذشته این نوع آلبوم ها مستقیم از کشور آلمان 
وارد می ش��د، اما اکنون به دلیل وجود تحریم ها واردات 
ای��ن نوع آلبوم ها به کش��ور محدود  ش��ده و به ندرت در 
بازارهایی مانند خیابان منوچهری و چهارراه اس��تانبول 

یافت می شوند. 
آلبوم های وارداتی آلمانی نسبت به آلبوم های ساخت 
داخل اسکناس را در مدت زمان طوالنی بدون تاخوردگی 
و زرد رنگ ش��دن نگهداری و محافظ��ت می کنند، زیرا 
هیچ گون��ه راه هوایی در این نوع آلبوم ه��ا وجود ندارد، 
ب��ه همین دلی��ل اس��تفاده از آلبوم ه��ای آلمانی برای 

مجموعه داری اسکناس توصیه می شود. 
آلبوم های آلمانی شیش��ه ای کیفیت بس��یار مطلوبی 
دارن��د، که این نوع آلمانی ها ه��م به صورت یک طرفه و 
هم دو طرفه هس��تند. به طوری ک��ه در آلبوم های آلمانی 
شیش��ه ای دو طرفه می توان پش��ت و روی اس��کناس را 
مش��اهده کرد، اما در آلبوم ه��ای آلمانی یک طرفه ورقه 
مش��کی به سطح آلبوم کامال چسبیده است که به هیچ 
عن��وان جدا نمی ش��ود و فقط می توان روی اس��کناس 
را مش��اهده کرد و در آن طرف ورقه مش��کی اسکناس 
دیگری قرار داد، در آلبوم های آلمانی به دلیل اینکه ورقه 
مش��کی کامال چسبیده است اسکناس در آلبوم جابه جا 
نمی ش��ود ک��ه تاخوردگی پی��دا کند ب��ه همین جهت 

آلبوم های آلمانی با کیفیت تر هستند. 
از نظ��ر مرغوبیت آلبوم های آلمان��ی ارجحیت دارند، 
اما به دلیل وجود تحریم ه��ا واردات این نوع آلبوم ها به 
کش��ور محدود ش��ده و در حال حاضر آلبوم های ساخت 
داخ��ل جایگزین این نوع آلبوم ها در بازار ش��ده اس��ت، 
آلبوم های س��اخت داخل از نظر کیفیت تا حدی مطلوب 
هس��تند، اما این نوع آلبوم ها کارای��ی آلبوم های آلمانی 
را به هی��چ عنوان ندارند.  برخالف آلبوم های آلمانی که 
از هر دو طرف دسترس��ی به اس��کناس وجود دارد، در 
آلبوم های ایرانی دسترسی به اسکناس یک طرفه است، 
در ه��ر برگ آلبوم های ایرانی س��ه خانه برای نگهداری 
اسکناس وجود دارد به طوری که سه تا اسکناس رو و سه 
تا اسکناس در پشت ورق آلبوم قرار می گیرد. همچنین 
ورقه سفید رنگ متحرکی مابین دو اسکناس در هر خانه 
وج��ود دارد.  اکنون آلبوم های س��اخت داخل هر برگ 
2هزار و 500 تومان تا 3 هزار تومان و آلبوم های آلمانی 
ه��ر برگ 12 تا 15 هزار تومان قیمت دارند. آلبوم تمبر 
باندی هش��ت برگ س��اخت آلمان 60هزار تومان، آلبوم 
تمبر باندی ش��انزده برگ ساخت آلمان 100هزار تومان 
و آلبوم اس��کناس )معمولی( س��اخت ای��ران 20 برگ 
35هزار تومان قیمت دارد. آلبوم مجموعه داری اسکناس 
رامی توان از خیابان منوچهری، چهارراه استانبول، پاساژ 

معتمد و پاساژ البرز میدان انقالب خریداری کرد. 

پول های رنگارنگ خارجی

کمتر کسی است که دنبال کلکسیون اسکناس های 
خارجی باش��د و »حاج موس��ی« را نشناسد. او بیش 
از 30 س��ال است که اس��کناس های خارجی، داخلی 
و تمبر می فروش��د. در مورد او شنیدنی ها زیاد است. 
نه فروش��گاهی دارد و نه دستگاه عریض و طویلی که 
در آن کار کند. همه آنچه دارد، بس��اطی است که در 
تکه ای کارتن خالصه می شود و روی آن اسکناس های 
قدیم��ی خارج��ی و داخل��ی و تمب��ر په��ن اس��ت. 
می گوید : »31 س��ال اس��ت با همی��ن کارتن زندگی 
خودم و هشت س��ر عائله را می گذران��م.« از او درباره 
اس��کناس های خارجی می پرس��م. می گوی��د: »عالقه 
مردم به این اس��کناس ها زیاد اس��ت و مش��تری های 

خودش را هم دارد.«
وقتی پای صحبت اس��کناس های پرطرفدار به میان 
می آید، حرفش این اس��ت که »بستگی دارد به سلیقه 
مشتری. یکی سراغ اسکناس های قدیمی می رود، یکی 
اس��کناس های قش��نگ و خوش رنگ می خواهد، یکی 
دنبال اسکناس های افریقایی است، یکی اسکناس های 

آسیایی را دوست دارد و...«
از ح��اج موس��ی درب��اره اس��کناس های گران قیمت 
خارجی می پرس��م، جوابش این اس��ت: »اسکناس های 
قدیمی کش��ورهای عثمانی و فلسطین، اسکناس های 
کمیاب و گران هس��تند. البته اسکناس کشور کوبا هم 

راحت به دست نمی آید.«
این فروشنده اسکناس های قدیمی، درباره جمع آوری 
این اس��کناس ها و راه هایی که به دست مجموعه داران 
می رس��د توضیحات مفصلی دارد ک��ه خالصه اش این 
است: »اسکناس های خارجی رایج از طریق جهانگردان 
کش��ورهای مختلف که به ایران می آیند، به دس��ت ما 
می رسد. منبع دیگر ایرانیانی هستند که از فروشگاه ها 
یا حراجی های کش��ورهای دیگر، اسکناس می خرند و 
به ایران می آورند و بخش��ی از اس��کناس ها هم توسط 
مجموع��ه داران ی��ا وارثان آنه��ا که کلکس��یون دارند، 
فروخته می شود و به دس��ت ما می رسد. در کنار اینها 
ایرانیان��ی که به کش��ورهای دیگر می رون��د، باقیمانده 
پ��ول خارجی را که در ته جیبش��ان مان��ده به فروش 

می گذارند!«

نوستالژی

اخبار

آموزش

چالش
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تهمینه سهرابی

تماشا

این 8درصد برای چیست؟ 
براساس گفته های فعاالن حوزه مجموعه داری تمبر، یکی 
از مس��ائلی که آنها را بسیار نگران و به قولی اذیت می کند، 
قیمت باالی تمبر اس��ت. یکی از آنها که بیش از 30س��ال 
در ای��ن حوزه تجرب��ه دارد، به »فرصت ام��روز« می گوید: 
پس��ت باید تمبر یادگاری را ارزان بدهد تا مردم عالقه مند 
بشوند به اینکه برای خود و فرزندان شان تمبر بخرند چون 
مردم سرمایه اضافی ندارند که در این حوزه سرمایه گذاری 
کنند. اداره پست نباید انتقام همه بدهکاری هایش را بر سر 
تمب��ر یادگاری خالی کن��د. وی در ادامه اضافه می کند: با 
مس��ئوالن هم صحبت هایی کرده ایم ولی به نتیجه  مثبتی 
نرس��یده ایم. سایر فعاالن این حوزه نیز ضمن تایید قیمت 
باالی تمبر، می گویند: االن هشت درصد بابت ارزش افزوده 
دریافت می شود که درست نیست. اگر بر فرض مثال روی 
تمبر نوشته باشد هزار تومان، مشتری هم باید همان هزار 
تومان بخرد نه با هش��ت درصد ارزش افزوده. چون کس��ی 
هم که با این قیمت می خرد باز باید با چند درصد اضافه تر 
بفروش��د که همی��ن امر موجب باالتر رفت��ن قیمت تمبر 
می ش��ود در حالی که توان خرید مردم محدود اس��ت. اصل 
باید این باشد که راهکارهایی برای عالقه مندسازی مردم به 
این مقوله به کار گرفته شود نه اینکه با باال بردن قیمت ها 
هر روز از طرفداران این حوزه بکاهیم. سوال ما این است که 
این هشت درصد کجا حساب می شود. دولت هزار و هشت 
تومان از خریدار می گیرد، اما هزا ر تومان به او برمی گرداند. 
ما مجموعه داران حوزه تمبر در طول سال چندین میلیون 
توم��ان تمبر می خریم و حتی بعضی از ما تا 1000س��ری 
آبونمان هستیم. شما حساب کنید که هزار تا 13هزار تومان 
چندین میلیون تومان می ش��ود. این 13هزار تومان همان 
هش��ت درصد است که پست روی قیمت تمبرها می کشد. 
این پول کجا و به چه صورت حس��اب می شود. پست برای 
اشاعه فرهنگ تمبر و رفاه حال فعاالن این حوزه باید در این 

زمینه همکاری های الزم را با ما داشته باشد. 

گفت وگوی »فرصت امروز« با نبی اهلل حیدری، با 41سال سابقه در حوزه مجموعه داری

مجموعهامراازمنبگیرند،میمیرم

 خاطره
پدر بی س��واد، مادر خانه دار و خواهر اول ابتدایی. در سال های 1351 پدرم دو ریال پول توجیبی 
به من می داد که آن را پس انداز می کردم و هر روز به دکه روزنامه فروشی می رفتم تا از تاریخ چاپ 
تمبرهای جدید مطلع شوم. چون هر گاه قرار بود که تمبر جدیدی چاپ شود، در صفحه سرمقاله 
بعضی از روزنامه ها این خبر درج می ش��د. یعنی مثال می نوش��تند که فردا به مناسبت خاصی تمبر 
پس��تخانه منتشر می ش��ود. من با خواندن چنین خبری فردای آن روز عطای مدرسه را به لقایش 
می بخشیدم و خود را به پستخانه واقع در میدان توپخانه سابق می رساندم و تمبر را تهیه می کردم. 
پس از بازگشت به خانه از ترس غرولندهای پدرم تمبرها را زیر فرش پنهان می کردم. البته از آنجایی 
که همیش��ه حادثه های وحشتناکی ممکن است رخ دهد، من و تمبرهایم هم از این مقوله مستثنا 
نبودیم. مادرم پودر س��اس زیر فرش ها می ریخت و ریشه فرش  روی صورت نازنین تمبرهایم نقش 
می بس��ت. یا وای از آن روزی که خواهرم تمبرهایم را پیدا می کرد. چون به جای عکس برگردان از 
آنها استفاده می کرد. من با مقاومت در برابر غرولندهای پدرم، پودر ساس مادرم، ریشه فرش ها و آب 

دهان خواهرم، به اینجا رسیدم.

دستگاه بلیت زنی
 مربوط به دهه 30 شمسی

 از این دستگاه برای صدور بلیت اتوبوس استفاده می شده 
اس�ت. متص�دی صادرکننده بلیت ای�ن دس�تگاه را با یک 
گردن آویز به گردن انداخته و بلیت هایی با رنگ ها و قیمت های 
متفاوتی به خریداران عرضه می کرده است. این بلیت ها دارای 

چهار رنگ مشکی، قرمز، سبز و آبی بوده  اند.
 قیم�ت این بلیت ه�ا ، یک و نیم ری�ال، دو 
ریال، دو و نیم ریال تا ش�ش ریالی بوده  است. 
این دس�تگاه  در واق�ع نوعی چاپخانه کوچک 
متح�رک و فوری بوده اس�ت. متصدی فروش 
بلیت در ایستگاه های اتوبوس مستقر می شده و 
بلیت ارائه می کرده است. بلیت هر خط اتوبوس 

هم قیمت متفاوتی داشته است. 



11 مدیریت سرمایه گذاری

براساس دیدگاه جامعه، طالفروشی 
کش��ور  در  لوک��س  ش��غل های  از 
محسوب می ش��ود به طوری که وقتی 
می ش��نویم ف��ردی طالفروش��ی دارد 
قطع��ا در ذهنم��ان یک ف��رد پولدار 
و ثروتمن��د نقش می بن��دد. در ذهن 
اکثر افراد به ویژه قش��ر جوان کش��ور، 
داش��تن طالفروش��ی به عن��وان ی��ک 
ش��غل پردرآمد ب��ه آرزوی��ی دیرینه 
و دس��ت نیافتنی تبدیل ش��ده است. 
حال س��وال اینجاس��ت که با توجه به 
وضعیت حال حاضر اقتصاد کش��ور، آیا 
س��رمایه گذاری در این شغل به صرفه 

است یا خیر؟ 

اشباع تعداد مغازه های طالفروشی
محمد کش��تی آرای، رییس اتحادیه 
فروشندگان طال و جواهر تهران  درباره 
سرمایه گذاری در طالفروشی به عنوان 
یک ش��غل به »فرصت ام��روز« گفت: 
بی ش��ک یک فرد برای سرمایه گذاری 
 10 حداق��ل  بای��د  طال فروش��ی  در 
س��ال س��ابقه کار داش��ته باش��د، اما 
مغازه ه��ای  تع��داد  در حال حاض��ر 
طالفروش��ی در سطح ش��هر تهران به 
حد اشباع رسیده است به همین دلیل 
تاسیس طالفروشی در تهران به هیچ 

عنوان به صرفه نیست. 
کش��تی آرای تاکی��د ک��رد: باتوجه 
ب��ه اینکه داش��تن مغازه طالفروش��ی 
در ته��ران به صرفه نیس��ت به همین 
دلیل به منظور س��رمایه گذاری، بهتر 
اس��ت افراد در تولی��د مصنوعات طال 

سرمایه گذاری کنند. 
وی با بیان اینک��ه تولیدات صنعت 
طالی کش��ور فقط به مصرف داخلی 
می رس��د، اف��زود: در حال حاضر میزان 
تولید مصنوعات طال از سوی واحدهای 
تولیدی پاسخگوی نیاز جامعه نیست 
و اکنون به منظ��ور تامین نیاز داخلی 
به مصنوعات، مقداری مصنوعات طال 
به ص��ورت غیرقانون��ی و قاچ��اق وارد 

کشور می شود. 
وی ادامه داد: درحال حاضر راه اندازی 
کارخان��ه یا واحد تولی��دی مصنوعات 
طال بهترین راه برای سرمایه گذاری در 
صنعت طالست، زیرا تعداد واحدهای 
تولیدی مصنوعات طال در سطح شهر 

تهران به اندازه کافی نیست. 

10 میلیارد سرمایه اولیه
کش��تی آرای، با اشاره به اینکه برای 
راه ان��دازی کارخانه ی��ا واحد تولیدی 
مصنوعات طال بیش از 20 متر فضا در 
هر کجای شهر تهران نیاز است، افزود: 
افراد برای ش��روع ای��ن حرفه حداقل 
بای��د 10 میلیارد تومان س��رمایه برای 
هزینه های اولیه که شامل خرید سوله، 
مواد اولیه، ماش��ین آالت و تجهیزات و 

غیره است، داشته باشند. 
فروش��ندگان طال  اتحادیه  ریی��س 
و جواه��ر ته��ران گف��ت: اف��راد باید 
مجوزه��ای مربوط به کارخانه یا واحد 
تولیدی مصنوعات ط��ال را از اتحادیه 
ط��ال و جواهر تهران کس��ب کنند که 
ارائ��ه ای��ن مجوز هم بی��ن 6 ماه تا 2 
سال براساس سابقه و ارائه یک نمونه 
کار مرغوب از س��وی واحد تولیدی به 

طول می انجامد. 
وی درخصوص مدت زمان برگشت 
س��رمایه، معتقد است: اگر فردی قصد 
س��رمایه گذاری در صنعت طال را دارد 
باید در وهله اول به این حرفه عش��ق 
داشته باشد، زیرا به علت کاهش خرید 
و مصرف ط��ال، مدت زمان برگش��ت 

سرمایه بسیار طوالنی است. 
کش��تی آرای ادام��ه داد: ب��ا توجه 
صنع��ت  حال حاض��ر  ش��رایط  ب��ه 
طالی کش��ور، اگ��ر فردی ب��ه دنبال 
س��رمایه گذاری و کس��ب درآمد است 
ب��ه علت طوالن��ی بودن م��دت زمان 
برگشت سرمایه، پول خود را در بانک 
س��پرده گذاری کند از نظ��ر اقتصادی 

به صرفه تر خواهد بود. 
کش��تی آرای با انتقاد از اینکه دولت 
تا به ام��روز از کارخانه مصنوعات طال 
حمایت عملیاتی نکرده اس��ت، افزود: 
افرادی که خواهان س��رمایه گذاری در 
صنعت مصنوعات طال هس��تند، الزم 
اس��ت این نکته را بدانند که س��رمایه 
الزم برای این حرفه را باید خودش��ان 
تامی��ن کنن��د، زیرا دول��ت هیچ گونه 

تس��هیالتی در ای��ن خص��وص ارائ��ه 
نمی دهد. 

 میزان درآمد، پاسخگوی
 هزینه ها نیست

در همی��ن راس��تا ام��ا عبدالرض��ا 
عسگری، مدیر عامل شرکت طراحی و 
تولید طال و جواهری صبا با بیان اینکه 
در س��نوات گذشته صنعت مصنوعات 
ط��ال رون��ق چش��مگیری در کش��ور 
واحدهای  درحال حاضر  گفت:  داشت، 
تولیدی مصنوعات طال به علت کاهش 
قدرت خری��د مردم و ش��رایط وخیم 
اقتصادی، متاس��فانه درآمدی کس��ب 
نمی کنن��د که این میزان درآمد عالوه 
برتامی��ن هزینه ها، س��ودی هم برای 

کارخانه دار داشته باشد. 
البت��ه در ص��ورت بهب��ود ش��رایط 
اقتص��ادی در آینده، این کس��ب وکار 
می تواند سود خوبی نصیب صاحبانش 

کند. 
واح��د  عملک��رد  در خص��وص  وی 
تولی��دی طال و جواه��ر صبا که بیش 
از 25 سال در عرصه تولید مصنوعات 

طال س��ابقه کاری دارد، گف��ت: ما به 
میزان مورد نظ��ری مصنوعات طال به 
بنکدار می دهیم و بنکدار هم به همان 
می��زان، طالی شکس��ته و متفرقه به 
واحد تولیدی ما برمی گرداند، س��پس 
در واح��د تولی��دی به تم��ام طالهای 
شکس��ته و متفرقه درصدی آلیاژهای 
دیگ��ر ب��رای رنگ بن��دی یکس��ان و 
افزایش کیفیت طال تزریق می کنیم و 
بعد از این مرحله طالی ذوب ش��ده را 
تبدیل به شمش کرده تا برای ساخت 

مصنوعات طال استفاده شود. 

 افزایش بیش از دوبرابری 
هزینه های تولید

عس��گری با بیان اینکه در س��نوات 
گذش��ته یک واح��د تولی��دی در ماه 
20درص��د هزینه تولید داشته اس��ت، 
اف��زود: درحال حاضر ب��رای راه اندازی 
ی��ک واحد تولیدی ط��ال باید بیش از 
50درص��د درآمد ماهانه خود را صرف 
هزینه ها کنیم که مدت زمان بازگشت 
 سرمایه و هزینه هم بسیار طوالنی مدت

 است. 
وی ادامه داد: ب��رای راه اندازی یک 
واحد تولیدی مصنوعات طال به مقدار 
زیادی س��رمایه نیاز است، اما الزم به 
ذکر اس��ت در حرف��ه مصنوعات طال 
ندارد،  قابل توجه��ی  معنای  س��رمایه 
زی��را ف��رد هر چق��در در ای��ن حرفه 
بیشتری  س��رمایه گذاری کند، س��ود 

کسب کرده است. 
عس��گری گفت: برای راه اندازی یک 
واحد تولیدی مصنوعات طال به 3 تا 4 
کیلو طالی خام، ابزارهای ساده، بیش 
از 20 متر فضا و حداقل 30نفر پرسنل 

نیاز است. 

اشتغالزایی برای بیش از 80 نفر
مدیر عامل ش��رکت طراحی و تولید 
ط��ال و جواه��ری صب��ا درخص��وص 
این س��وال که یک واح��دی تولیدی 
مصنوع��ات ط��ال حداقل ب��رای چند 
نف��ر ایجاد اش��تغال می کن��د؟ افزود: 
ی��ک واح��د تولی��دی مصنوعات طال 
حداقل ب��رای 100 نفر می تواند ایجاد 
اش��تغال کند به طوری که در گذش��ته 
واح��د تولی��دی م��ا ح��دود 80 نفر 
پرسنل داشت، اما امروز به علت رکود 
اقتص��ادی به کمتر از 30 نفر رس��یده 

است. 

ابزارهای وارداتی به صرفه تر از 
ابزارهای داخلی

وی با بیان اینکه ابزارهای س��اخت 
مصنوع��ات ط��ال در بازار ب��ه دو نوع 
وارداتی یا تولید داخل موجود اس��ت، 
ادامه داد: یک ابزار ساده ایرانی دارای 
قیمت��ی حدود ی��ک میلی��ون تومان 
اس��ت اما همان ابزار از ن��وع خارجی 
3 میلی��ون تومان قیمت دارد و از نظر 
کارایی هم خرید ابزارهای خارجی به 

صرفه تر است. 

کارخوب با ابزار حرفه ای
و  طراح��ی  ش��رکت  مدیر عام��ل 
تولی��د طال و جواهری صبا در پاس��خ 
به این س��وال ک��ه آیا برای س��اخت 
مصنوع��ات طال به ابزاره��ای پیچیده 
هم نیازمندیم؟ افزود: در گذش��ته کار 
دست ارجحیت داشت، اما با پیشرفت 
تکنولوژی عالوه بر طراحی هنرمندان، 
اس��تفاده از ابزارهای پیش��رفته بسیار 

ضرورت دارد. 
عس��گری درخصوص این مطلب که 
چرا در حال حاض��ر طراحی مصنوعات 
طال مورد پس��ند مردم نیس��ت؟ گفت: 
اس��تفاده از طراح��ان برای س��اخت 
مصنوعات طال بس��یار ارجحیت دارد 
ب��ه طوری ک��ه در حال حاضر در واحد 
تولیدی ط��ال و جواهری ما 10 طراح 
حض��ور دارن��د، به همی��ن جهت اگر 

اف��رادی قصد س��رمایه گذاری در این 
حرف��ه را دارن��د به منظور اس��تقبال 
مردم و کسب هرچه سریع تر مجوز از 
اتحادیه، باید استفاده از طراحان برتر 
را از اولویت های اصلی برنامه خود قرار 

دهند. 
مدیر عامل ش��رکت طراحی و تولید 
طال و جواهری صبا درخصوص مدت 
زمان اخذ مجوز و میزان هزینه برای 
تمدید آن، گفت: مجوز واحد تولیدی 
مصنوع��ات طال باید از اتحادیه طال و 
جواهر تهران گرفته ش��ود که بیش از 
6 ماه تا 2 س��ال به طور می انجامد و 
ماهانه یک میلیون تومان برای تمدید 

مجوز باید پرداخت شود. 
مدیرعامل ش��رکت طراحی و تولید 
ط��ال و جواه��ری صب��ا درخص��وص 
مکان  بهتری��ن  در حال حاضر  اینک��ه 
ب��رای راه اندازی یک واح��د تولیدی 
افزود:  کجاس��ت؟  ط��ال  مصنوع��ات 
درحال حاض��ر س��وله های زیر زمینی 
بهتر از کارخانه های اس��م و رسم دار 
اس��ت، زیرا کارخانه داران باید ماهانه 
مالی��ات گزاف��ی پرداخت کنن��د، اما 
مکان های زیر زمینی به دلیل نداشتن 
مجوز کس��ب کار مع��اف از پرداخت 

مالیات هستند. 
خاطر نش��ان  پای��ان  در  عس��گری 
ک��رد: با توجه به ش��رایط  حال حاضر 
اقتصادی کش��ور و نوسانات نرخ طال، 
راه ان��دازی کارخانه ی��ا واحد تولیدی 
مصنوعات طال را برای سرمایه گذاری 
توصی��ه نمی کن��م، زیرا ای��ن حرفه 
عالوه ب��ر هزینه بر و پر س��رمایه بودن، 
می��زان درآم��د و س��ود قابل توجهی 

ندارد. 
توجی��ه  باوج��ود  اس��ت  گفتن��ی 
اقتص��ادی صنعت ط��ال، ام��ا در این 
یک و نی��م س��ال اخیر نگ��رش مردم 
نس��بت به طال منفی شده است، زیرا 
قیمت طال در چند س��ال گذش��ته در 
بازارهای جهانی و بازار داخلی کاهش 
پیدا کرده، اما این کاهش قیمت باعث 
ضرر مالی بس��یاری از م��ردم، کاهش 
و س��رمایه گذاری  و مص��رف  خری��د 
ش��ده است.  به طور حتم اگر وضعیت 
اقتصادی کش��ور مناسب شود مصرف 
طال در کشور افزایش پیدا می کند که 
این افزایش مصرف طال باعث افزایش 
تولید مصنوعات طال و جواهر کش��ور 

خواهد شد.  

فرصت ها و چالش های راه اندازی تولیدی مصنوعات طالیی

دست به طال بزنید

دانشمند ایرانی دانشگاه استنفورد 
و همکاران��ش با اس��تفاده از فراصوت 
برای انتقال بی سیم نیرو، در حال کار 
روی نس��ل جدیدی از دس��تگاه های 
پزشکی هستند که می توان آنها را درون 
بدن برای نظارت بر بیماری ها، انتقال 
دارو و تسکین درد کاشت. به گزارش 
ایسنا، تاکنون مهندسان نتوانسته بودند 
دس��تگاه هایی تا این میزان کوچک و 
مفید تولید کنند و ارائه نیروی الکتریکی 
برای کاشت های پزشکی مانع مهمی 
بود. »امین اربابیان« و تیمش رویکرد 
جدیدی را برای ارسال ایمن و بی سیم 
نیرو به تراش��ه های هوش��مندی که 
کارشان  انجام وظایف پزشکی و ارسال 

گزارش است، ابداع کرده اند. 
این رویکرد ش��امل انتشار فراصوت 
به یک دس��تگاه کوچک در درون بدن 
است که به منظور انجام سه کار طراحی 
شده است: تبدیل امواج صوتی ورودی 
به برق، پردازش و اج��رای فرمان های 
پزشکی و گزارش دهی فعالیت تکمیل 
شده از طریق یک آنتن رادیویی داخلی 
کوچک. اربابیان، دانشیار مهندسی برق 
دانشگاه اس��تنفورد اظهار کرد: ما فکر 

می کنیم این رویکرد به محققان، اجازه 
تولید نسل جدیدی از کاشت های ریز را 
برای مجموعه گسترده ای از کاربردهای 
پزش��کی ارائه کند. تیم اربابیان اخیرا 
ی��ک پیش س��اخت کارب��ردی از این 
سیستم کاشت پزشکی را در نشست 
مدارهای یکپارچه ش��خصی موسسه 
مهندسان برق و الکترونیک در سن خوزه 
ارائه کرده اند. تراش��ه کاشت پزشکی 
دانشگاه استنفورد با »پیزوالکتریسیته« 
نیروده��ی می ش��ود ک��ه ب��ه معنی 
الکتریسیته ایجاد ش��ده با فشار است. 
در یک ماده پیزوالکتریکی، فشار باعث 

سرکوب س��اختار آن می ش��ود. وقتی 
فشار کم می شود، س��اختار مولکولی 
ماده پیزوالکتریکی به شکل اولیه خود 
بازمی گردد. هر زمان که یک س��اختار 
پیزوالکتریکی فشرده و باز می شود، یک 
بار کوچک الکتریسیته تولید می شود. 
اربابیان و تیمش با هدف قرار دادن امواج 
فراصوت روی یک تک��ه کوچک ماده 
پیزوالکتریکی روی دستگاه، فشار ایجاد 
کردند. این کاشت مانند فنری الکتریکی 
است که میلیون ها بار در ثانیه فشرده و باز 
می شود و بار الکتریکی مورد نیاز تراشه 
را تامین می کند. در آینده محققان قصد 

دارند قابلیت های تراشه کاشتی را 
برای اجرای وظایف پزشکی مانند 
اجرایی کردن حس��گرها یا انتقال 
تکانه های درمانی برق به محل درد 
بیمار توس��عه دهند. در نهایت این 
تراشه هوش��مند حاوی یک آنتن 
رادیویی برای ارس��ال خوانش های 
حسگر یا س��یگنال تکمیل فرآیند 

درمانی به پزشک است. 
نمونه پیش ساخت کنونی به اندازه 
سر یک خودکار است. برای ساخت 
کاشت نسل آینده با اندازه یک دهم 
نمونه کنونی، تیم اربابیان با دو همکار 
دیگر از دانشگاه اس��تنفورد یعنی 
»امین نیکوزاده«، دانشیار پژوهشی 
آزمایش��گاه گینزتون و »بوتروس 
خوری یعقوب«، اس��تاد پژوهشی 
دانشگاه اس��تنفورد که کارشناس 
فراصوت هستند، همکاری کردند. 
هدف نهایی، تولید دس��تگاه های 
کوچکی است که بتوان از آنها برای 
ایجاد شبکه ای از الکترودها به منظور 
بررس��ی مغز حیوانات آزمایشی به 
 ش��یوه های غیرممک��ن ام��روزی 

بهره برد . 

 اگر فردی قصد 
سرمایه گذاری در 
صنعت طال را دارد 
باید در وهله اول 

به این حرفه عشق 
داشته باشد، زیرا به 
علت کاهش خرید 
و مصرف طال، مدت 

زمان برگشت سرمایه 
بسیار طوالنی است

کالف اول:
اف��راد پی��ش می آی��د  از  ب��رای خیل��ی 
ک��ه ایده ه��ای خوب��ی ب��رای کارآفرینی و 
س��رمایه گذاری در س��ر دارند ام��ا به دلیل 
عدم س��رمایه مالی و پش��تیبانی الزم، هرگز 
ایده هایش��ان به واقعیت تبدیل نمی شود. از 
طرفی جوانان و به خصوص دانشجویان یکی 
از اقش��ار بزرگی هس��تند که معموال ایده های نو و خالق برای ش��روع یک 
کس��ب و کار را در سر می پرورانند اما همین ایده ها به مراتب خشکیده شده 
و به واقعیت تبدیل نمی ش��ود، اما یک ش��انس خوب برای پیاده سازی یک 
ایده خوب در اختیار دانش��جویان دانشگاه آزاد گذاشته شده است و رییس 
دانش��گاه آزاد اسالمی واحد اهر برای تجاری س��ازی ایده های دانشجویان و 
اس��تادان در مرکز رش��د و فناوری اس��تان اعالم آمادگی کرده است. پس 
ش��ما هم اگر دانش��جوی خالقی هس��تید و مدام از نبودن سرمایه کافی و 
پشتیبانی الزم و فضای کافی برای پیاده سازی ایده خود گله و شکایت دارید 
سری به دانشگاه آزاد اسالمی بزنید. دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر به عنوان 
بزرگ ترین واحد دانشگاهی منطقه ارسباران آماده همراهی و سرمایه گذاری 
مشترک با افراد خالق و صاحب ایده است، پس ایده  خود را به صورت کامل 
و با توجیه اقتصادی ارائه کنید تا رویاهای شیرین تان با حمایت این دانشگاه 
به واقعیت تبدیل شود. این پشتیبانی دانشگاه ها از طرفی هم می تواند گامی 
عملی در جهت ارتباط مستمر جامعه دانشگاهی با صنعت باشد و هم جذب 

سرمایه گذاری برای ایده هایی که بکر و مناسب باشند. 

کالف دوم:
در مباحث بین الملل همه ش��رایط باید 
در نظر گرفته ش��ود ت��ا در بهترین زمان 
وارد عرصه ش��وید و محص��والت خود را 
به بازار هدف ص��ادر کنید، این در حالی 
است که عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی 
ایران عنوان کرده اس��ت که شرایط فعلی 
به واس��طه حضور داعش در عراق و تحریم کاالهای کشورهای ترکیه 
و عربس��تان فرصتی مناسب را برای ما در بازار عراق ایجاد کرده است 
که کوتاه و تکرار نش��دنی است، پس باید برای استفاده از این فرصت 

برنامه ریزی ویژه ای داشته باشیم. 
در واقع در ش��رایطی که مردم عراق کاالهای ترکیه ای و عربستانی 
را به دلیل حضور داعش در کشورش��ان نمی خرند، فرصت مناسبی را 
فراهم آورده تا بخش های خصوصی و مخصوصا شهرهای مرزی کشور 
ما مانند کرمانش��اه و س��نندج بتوانند محصوالت خود را به بازار عراق 
صادر کنند.  همچنین این عضو هیأت رییس��ه اتاق بازرگانی خواستار 
برپایی مسابقه بهره وری هم در بخش خصوصی و هم بخش دولتی در 
اس��تان ها شده و بیان کرده اس��ت اگر هر استانی تمایل به اجرای این 
کار دارد، س��از و کار را در اختیارش قرار خواهیم داد. پس بهتر اس��ت 
فعاالن بخش صنعت و کش��اورزی و... دس��ت به کار ش��وند و عراق را 
به عنوان مقصد خود در این روزها برای صادرات محصوالتش��ان هدف 

بگیرند. 

سرنخ

خبر
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سوگند چاوشی

دستاورد دانشمند ایرانی برای تولید نسل جدید کاشت های بدن با نیروی فراصوت

از درس و دانشگاه تا حمایت و سرمایه گذاری



 هیچ   کس از فروشنده دروغگو
خرید نمی کند 

 

وقتی مدیر فروش یک کارخانه می شوید یادتان باشد، 
این ش��ما نیس��تید که قرار اس��ت کاالی تولید شده در 
کارخان��ه را به فروش برس��اند بلکه کارخانه قرار اس��ت 
محصول خود را بفروش��د. شما فقط یک عضو کوچکی 
از فرآیند فروش هستید. بنابراین قبل از هر چیزی باید 

فرآیند فروش را از فکر خود شروع کنید. 
وقتی ش��ما فکر فروش نداشته باشید و این فکر را در 
تک تک کارگران و کارمن��دان کارخانه به وجود نیاورید 
یک فروشنده نخواهید شد. مدیر فروش یک شرکت ابتدا 
باید بتواند محصول را به کارکنان ش��رکت و کارخانه ای 
که در آن مشغول به کار هستند بفروشد. این کار موجب 
می ش��ود تمام کارگران و کارکنان به کاری که می کنند 
متعهد شوند. اگر کارگر کارخانه شما به چیزی که تولید 
می کند ایمان نداشته باشد و محصول تولید شده توسط 
خود را مصرف نکند چگونه می توان انتظار داشت افرادی 
که در خارج از کارخانه هس��تند به محصول شما اعتماد 

کرده و از شما خرید کنند؟ 
واقعیت آن اس��ت که نگاه شما است که نگاه مشتری 
را جلب می کند و این گونه اس��ت که وقتی شما به دیده 
تردید به کاالی خود نگاه می کنید انتظار نداشته باشید 

مشتری شما را خوب ببیند. 
بیش��تر روانشناس��ان معتقدند که فروشندگان باید به 
کاالی خود ایمان بیاورند و بعد از آن برای خود پیرو جمع 
کنند. پس زمانی که ش��ما به کاالی خ��ود ایمان ندارید 
جذبی صورت نمی گیرد. متاس��فانه ما شاهد هستیم که 
بس��یاری از تولید کنندگان ایران��ی از محصولی که خود 
تولید می کنند اس��تفاده نمی کنند آن وقت انتظار دارند 
که مصرف کننده آن کاال را اس��تفاده کند! از این رو است 
ک��ه می گویم مدیران ف��روش ابتدا محصول خ��ود را به 
کارکنان خود بفروش��ند و مدیران از محصول تولید شده 

استفاده کنند. وقتی این گونه عمل کنید کم کم باور را در 
میان نیروهای خود به وجود می آورید و این باور شما را در 
راستای موفقیت حرکت خواهد داد. در کتاب »خاطرات 
برادران امیدوار« این گونه آمده اس��ت: در کشور ژاپن در 
مس��یر حرکت از یک جایگاه س��وخت، بنزین خریداری 
کردیم. به فروش��نده گفتیم که بنزین ش��ما مرغوب تر از 
س��ایر شرکت هاست و بهتر می سوزد. این حرف ما چنان 
وج��دی در فروش��نده به وجود آورده بود ک��ه باور کردنی 
نبود.« این همان تعهدی اس��ت ک��ه در مدیریت فروش 
از آن ی��اد می کنیم. یعنی تمام کارکنان باید فروش��نده 
باشند نه آنکه فقط یکی مسئول فروش باشد. حال با این 
اوصاف وقتی حرکت فروش از تک تک اعضا آغاز شد مدیر 
فروش باید با این فکر جلو برود که هر کسی می تواند یک 
مش��تری بالقوه باشد و هیچ کسی را نباید از قلم انداخت. 
بسیار دیده شده فروشنده ای که وقتی مشتری به مغازه او 
وارد شده کاالی خود را عرضه می کند، مشتری می گوید 
قصد خرید ندارم و فروشنده می گوید من هم برای فروش 
کاالی خودم را عرضه نکردم خواس��تم شما بهتر ببینید. 
این فروش��نده می داند این مش��تری امروز از او خریدی 
نخواه��د کرد اما این به آن معناس��ت که در آینده نیز از 
او خریداری نمی کند؟ فروش��نده حرفه ای فقط به حال و 
اکنون فکر نمی کند بلکه به آن فکر می کند که در هر حال 

و زمانی کاالی خود را به فروش برساند. 

فقط کافی است خودتان باشید
گاهی به فروش��ندگان کهن��ه کاری ب��ر می خورم که 
طوری با مش��تری خود وارد گفت وگو می شوند که انگار 
تم��ام تکنیک های روان شناس��ی ارتب��اط را در بهترین 
دانشگاه آموخته باشند. با لبخند جلو می آیند بی آنکه به 
کاالی خود اش��اره ای داشته باشند خوشامد می گویند و 
بی مقدمه از آب و هوا صحبت می کنند همیش��ه چیزی 
برای گفتن پیدا می ش��ود. همیشه شما می توانید کاالی 
خود را بفروش��ید و همیش��ه اطمینان داشته باشید که 
شما فروشنده موفقی هستید. فقط ادا در نیاورید و ژست 
حرفه ای به خود نگیرید، خودتان باش��ید حتی اگر هیچ 
از قوانین فروش س��ر در نمی آورید خودتان باشید. چون 
خریدار ترجیح می دهد با یک فروش��نده کامال ناشی اما 
صادق برخورد داش��ته باش��د تا یک فروشنده ناشی اما با 
ژست حرفه ای زیرا وقتی این گونه رفتار می کنید در حال 
دروغ گفتن هستید و هیچ کسی از یک فروشنده دورغگو 

خرید نمی کند. 

مدیریت بازاریابی و فروش12

هر س��ازمانی برای توس��عه 
اهداف خود به دنبال هویت یابی 
و هویت بخش��ی به خویش��تن 
اس��ت، آیا می توانی��م بگوییم 
هدف اصل��ی از دس��تیابی به 
هوی��ت، رس��یدن ب��ه الگوی 
پیشرفت متناس��ب با سازمان 
اینکه  و فرهنگ ماست؟ برای 
کنیم  هویت بخش��ی  بتوانی��م 
باید ابتدا هویت یابی کنیم. اگر 
اساس موضوع هویت سازمانی 
را در پیش��رفت و توس��عه آن 
س��ازمان فرض کنی��م و نقش 
رواب��ط عموم��ی حرف��ه ای را 
به عن��وان ارتباط��ات حرفه ای 
برگزینیم، با حوزه دانشی مهم 
و جدیدی به ن��ام »ارتباطات 
توس��عه« روب��ه رو می ش��ویم. 
درک و ش��ناخت عموم��ی از 
مفهوم توسعه هویت سازمانی 
ضرورت��ی بنی��ادی اس��ت که 
ش��وق و عش��ق س��رزمینی و 
باور به همه داش��ته های ملی، 
دینی، فرهنگ��ی و تاریخی از 

اهم آن است. 
باید بدانیم استاندارد س��ازی 
هویت سازمانی و هویت بخشی 
به س��ازمان چیس��ت؟ در واقع 
قرار اس��ت همزمان هم روابط 
حرف��ه ای  م��ا  عمومی ه��ای 
ش��وند هم بتوانیم به سازمان 
خود هویت بدهی��م و هم آن 
هوی��ت را اس��تاندارد کنی��م. 
آنچ��ه در ادام��ه می خوانی��د، 
مطالبی اس��ت که در دومین 
کنفران����س ح��رفه ای گرایی 
در رواب��ط عموم��ی با موضوع 
هوی����ت  اس��تانداردس��ازی 
سیدمحسن  توس��ط  سازمانی 
هیات علمی  بنی هاشمی، عضو 
دانشگاه صدا و سیما  درخصوص 
تثبی��ت هوی��ت س��ازمانی و 
ضرورت ها و ش��رایط آن بیان 

شده است. 

درک ما از هویت خویش 
چگونه است؟ 

نظام  منزل��ه  به  ارتباط��ات 
و  اطالع��ات  س��ازمان یافته 
و  اجتماع��ی  تغیی��ر  مبن��ای 
ب��رای  فرهنگ��ی  دگرگون��ی 
نقش  اس��ت.  توس��عه هویتی 
راه  از  توس��عه  در  ارتباط��ات 
انتقال و جا دادن تکنولوژی ها 
ارزش ه��ا، نگرش ها  اعطای  یا 
و رفتاره��ا تعری��ف می ش��ود، 
در واقع ارتباط��ات و اطالعات 
ابزارهای ترغیبی هس��تند که 
می توانن��د ب��ه ی��اری فرآیند 

پیشرفت و توسعه بیایند. 
مبنای هویت شناسی سازمانی 

درک از خویشتن است ولی ما 
همچنان در کلیش��ه های خود 
گرفتاری��م. ب��رای آنکه هویت 
یک س��ازمان س��اخته شود و 
هم در درون سازمان و هم در 
بیرون توس��عه یابد به مهارت 
تاثیر گ��ذاری بر دیگ��ران نیاز 
داریم. دان��ش و مهارت اقناع، 
دیگران  بر  تاثیرگذاری  اساس 
برای تثبیت هویت س��ازمانی 
اس��ت. این اقناع در دو سطح 
به س��ازمان ما هویت بخش��ی 
می کند: س��طح درون سازمانی 
و سطح برون سازمانی. در واقع 
رواب��ط عمومی بای��د بتواند با 
قدرت بر اهداف درون سازمانی 
اث��ر  خ��ود  برون س��ازمانی  و 
بگذارد و ب��رای این اثر گذاری 
به دانش، مهارت و انگیزه نیاز 

دارد. 

 پایان عمر زورگویی
و تلقین

رواب��ط  ت��الش  س��ال ها 
ج��ذب  ب��رای  عمومی ه��ا 
الق��ا  از  اس��تفاده  مخاطب��ان 
بود،ام��ا به مرور عم��ر قطعیت 
نظریه هایی مثل گلوله جادویی 
یا نظریه تزریقی که روزگاری 
به خوبی می توانستند مناسبات 
رواب��ط عموم��ی- مخاطب را 
توجی��ه کنند، س��پری ش��د. 
زورگوی��ی و تلقی��ن در انتقال 
اطالعات، دیگ��ر توان نفوذ در 
مخاطبان را نداش��ت و موجب 
می ش��د ف��رد ق��وی همچنان 
ق��وی بماند، عوامل پایایی زور 
هم باعث ضعیف تر شدن افراد 
ضعیف می ش��د. به این ترتیب 
اقن��اع و تکنیک ه��ای آن گل 
سرسبد تمام شگردهای روابط 

عمومی شد. 
عموم��ی  رواب��ط  ی��ک  در 
اقناعی، قدرت حذف نمی شود 
ق��درت  اعم��ال  روش  بلک��ه 
به ج��ای زور تبدی��ل به روش 

ک��ردن  متقاع��د  و  ترغی��ب 
دارای خاصیت  اقناع  می شود. 
اس��ت.  آزادی  روان ش��ناختی 
کنترل  ب��رای  ت��الش  اقن��اع 
انس��انی اس��ت. در واقع  رفتار 
برای ایجاد یک توسعه درست 
باید مخاطبان متقاعد ش��وند 
و هر چ��ه این اقن��اع مبتنی بر 
باوره��ای ارزش��ی و فرهنگی 
آنان باش��د تضمین جدی تری 
هوی��ت  پای��داری  ب��رای 
برنامه ریزی ش��ده، خواهد بود. 
پس ت��الش برای ایجاد هویت 
سازمانی در گرو هویت بخشی 

اقناعی است. 
اقن��اع م��ورد نظر م��ا برای 
هویت بخش��ی سازمانی، در دو 
حوزه قابل برنامه ریزی است: 

1- هدای��ت و جهت ده��ی 
انگیزه ها و هیجان های مخاطبان 
ب��رای مش��ارکت در تثبی��ت 

هویت سازمانی.
و  ماهی��ت  س��اماندهی   -2
از  یادگیری مخاطبان  کیفیت 

الگوی هویتی سازمان.
دادن  ش��کل  و  توس��عه 
هویت س��ازمانی اگ��ر صرفا از 
دستورالعمل های باال به پایین 
و آمرانه و بدون مشارکت همه 
کارکنان پی��روی کند محکوم 
به شکس��ت خواهد بود. توجه 
صرف��ا اقتص��ادی- صنعت��ی- 
تکنولوژی��ک به موضوع هویت 

آنه��ا،  توس��عه  و  س��ازمان ها 
منجر ب��ه ناکام��ی برنامه های 
ناب��ودی منابع  طراحی ش��ده، 
بح���ران ه��ای  و   س��ازم��انی 
اجتماعی در سازمان  فرهنگی-

خواهد شد. 

اقناع فرهنگی
 Cultural Persuasion

هم��ان  فرهنگ��ی،  اقن��اع 
اقناع اس��ت ولی ب��ر پایه های 
استداللی و منطقی فرهنگ و 
داش��ته های ارزشی و بومی در 
هر سازمان و سرزمینی استوار 
ش��ده اس��ت. براس��اس نقشه 
هوشمندانه فرهنگی - ارزشی 
یک سازمان، روابط عمومی ها 
می توانن��د مخاطبان خود را با 
ایده ه��ا، نگرش ه��ا و باورهای 
پیش��رفت و اهمیت مشارکت 
هویت س��ازی  در  عموم��ی 
توسعه  سازند.  روبه رو  سازمان 
رفتاره��ای جدی��د از طری��ق 
به  منجر  عمومی ه��ا،  رواب��ط 
رفتارهای  و  فرهنگ ها  توسعه 
جدید در س��ازمان براس��اس 
هویت نشانه گیری شده می شود. 
پس برای توس��عه و پیشرفت 
واقع��ی ه��ر س��ازمان، روابط 
عمومی تنها یک ابزار نیس��ت 
بلک��ه رک��ن اصل��ی به ش��مار 

می آید. 
مفهوم  تثبی��ت  ب��رای  باید 
توس��عه پایدار هویت سازمانی 
موضوع را از منظر »زمان بقای 
قرار دهیم.  موردتامل  هویت« 
پایدار  به ط��ور کل��ی هوی��ت 
واقع��ی باید خصوصیات زیر را 

داشته باشد: 
- همه جانبه باشد.

-  ب��ا خصلت های سرش��تی 
سازمان مغایرت نداشته باشد.

-  قابلی��ت انطب��اق نس��بی 
اکثری��ت  ب��ا  رضایتمندان��ه 
داش��ته  را  کارکنان س��ازمان 

باشد.

پیش��رفت  برنام��ه  اه��داف 
سازمانی، اصلی ترین دستمایه 
برای استاندارد سازی هویت از 
طریق جلب مشارکت عمومی 
و پایدار سازی ماهیت سازمانی 
اس��ت و به این منظور طراحی 
ضرورت  اه��داف  واقع بینان��ه 
دارد. ه��دف اصل��ی توس��عه 
هویتی ه��ر س��ازمان باید در 
باش��د:  س��ه بخ��ش متمرکز 
س��طح فردی، سطح اجتماعی 

و سطح ملی.
بر مبن��ای هدف گذاری های 
خ��رد و کالن توس��عه هویت 
مه��م  الگ��وی  دو  س��ازمانی، 
و موث��ر در متقاع��د س��اختن 
و  درون س��ازمانی  مخاطب��ان 
از:  عبارتن��د  برون س��ازمانی 
برنامه ه��ای هدفمند  اج��رای 
اقناع��ی رواب��ط عمومی ه��ا و 
تروی��ج خدمات برای اش��اعه 
دان��ش و مهارت های هدف در 

چارچوب هویت تعیین شده. 
ب��ا تکیه ب��ر هدف گ��ذاری 
عمومی ه��ا  رواب��ط  دقی��ق، 
در  به خوب��ی  می توانن��د 
تروی��ج ارتباط��ات اقناع��ی و 
فرآیندهای  برنامه ها و  پذیرش 
هویت بخش��ی س��ازمان نقش 
خ��ود را ایفا کنن��د، اما گاهی 
اه��داف ب��ه بیراه��ه می روند. 
وقتی از توسعه هویتی سازمان 
س��خن می گویی��م از چی��زی 
حرف می زنیم که در حال حاضر 
آن را ب��ه روش��نی در اختیار 
نداریم. اصوال توسعه، پدیده ای 
مربوط به زمان آینده اس��ت  و 
درک اثر عمل کنونی بر نتایج 
آینده برای بیشتر مخاطبان ما 

دشوار است. 
تقریب��ا هم��ه فراگرده��ای 
در  رفت��اری  توق��ع  توس��عه، 
زم��ان حال از م��ردم دارند تا 
آنها ب��ه نتیجه ی��ا هویتی در 
زم��ان آینده دس��ت یابند. آن 
هم عموم��ا زمان��ی در آینده 
تحری��ک  ک��ه  چی��زی  دور 
می نماید.  دشوار  آن  انگیزشی 
پذیرش فرض های ذهنی برای 
مخاطبان روابط عمومی ها اگر 
با ظراف��ت و دانش همه جانبه 
ص��ورت نگی��رد، منج��ر ب��ه 
شکس��تی غیر قابل جبران در 
خواهد  سازمانی  هویت بخشی 
ابزاری  شد. همچنین استفاده 
از باوره��ای قلب��ی مردم مثل 
عش��ق ب��ه باوره��ای دین��ی، 
عش��ق به میه��ن، عش��ق به 
ارزش ه��ا، فرهن��گ و آداب و 
رس��وم می تواند رویایی بسیار 
خطرناک باشد و هر دو سوی 
هویت بخش��ی و ارزش ها را با 

هم به مخاطره بیندازد. 

 ارسال کارت های تبریک را
اتوماتیک کنید

هم��ه دوس��ت دارند پیام ه��ا را به ط��ور انحصاری و 
ش��خصی دریاف��ت کنند. به نظ��ر من اکث��ر صاحبان 
کس��ب و کار زمان��ی ای��ن ای��ده را در ذهن داش��ته اند 
که یک س��رویس ارس��ال کارت های تبریک ش��خصی 
راه اندازی کنند تا به اس��تحکام روابط خود با ش��رکای 
 کاری، مش��تریان س��ابق و مش��تریان احتمالی آینده 

کمک کند. 
حال اگر این س��رویس یک سیستم ارسال اتوماتیک 
باش��د، دیگ��ر می توانید از ارس��ال کارت ه��ای تبریک 
در مناس��بت های خ��اص ب��رای مش��تریان اطمینان 
 داش��ته باش��ید و ب��ا خی��ال آس��وده ب��ه س��ایر امور 

خود بپردازید. 
 اتوماتی��ک کردن فرآین��د ارس��ال کارت تبریک به 
کس��انی که باید با آنها ارتباط پیوسته ای برقرار کنید، 
کار س��اده ای است. همان طور که مجموعه ای از پیام ها 
را از طری��ق ایمیل به طور اتوماتیک ارس��ال می کنید، 
می توانی��د کارت ه��ای تبریک را نیز ب��ه همین روش 

به طور اتوماتیک ارسال کنید. 
همچنی��ن ی��ک س��رویس مناس��ب ب��رای ارس��ال 
کارت، ای��ن امکان را برای ش��ما فراهم می آورد تا یک 
کارت کامال سفارش��ی، ب��دون برنامه ری��زی قبلی و با 
دس��ت خط خود پست کنید. ش��ما می توانید همه این 
کارها را بدون آنکه دس��ت به قلم، تمب��ر یا پاکت نامه 
 بزنید و ب��رای تهیه کارت ها زمان ص��رف کنید، انجام 

دهید. 
اگر پیام کارت هایی که ارس��ال می کنید، غیر رسمی، 
جال��ب و حتی طنزآمیز باش��د، می توانید با افرادی که 
این کارت ها را برای آنها ارس��ال می کنید، رابطه بسیار 

دوستانه ای برقرار کنید. 

من برای این کار معموال با یکی از دوستانم مشورت 
می کنم که در این زمینه بس��یار متخصص اس��ت. در 
طول مدت آشنایی مان در مورد اتوماتیک کردن ارسال 
کارت تبریک و همچنین برقراری یک ارتباط شخصی 
و مس��تحکم در هر یک از کارت ها، چیزهای زیادی از 
او آموخت��ه ام. من نمی دانم او از این طریق با چه تعداد 
از افراد ارتباط برقرار کرده است، اما تقریبا هر ماه یک 
کارت شخصی برای خود من ارسال می کند که مطالب 

جالب و دلگرم کننده ای دارد. 
در شماره بعدی بخوانید: 
به مشتریان خود حق اظهارنظر بدهید

چاپگرهایی که با آب کار می کنند

یک چاپگر جدید به بازار آمده که با استفاده از آب به 
جای جوهر تصاویری عالی را چاپ می کند. 

چاپگری که ب��ا آب کار می کند به ظاهر بهترین ایده 
ب��رای یک چاپگر از زمان عرضه ش��گفت انگیز فناوری 
چاپ سه بعدی به شمار می رود. این چاپگر به کاربران 
خود اج��ازه خواهد داد با اس��تفاده از ی��ک جایگزین 
 بس��یار ارزان تر، از ش��ر جوه��ر چاپگ��ر معمولی خود 

رها شوند. 
سین ژانگ از دانشگاه Jilin و تیم همراه او متشکل 
از چن��د محقق راهی برای چاپ خوان��ا فقط از طریق 
آب پی��دا کرده اند. اس��تفاده از جوه��ر کار با چاپگر را 
پر هزینه تر کرده و البته به این ترتیب نیاز به پر کردن 

مجدد چاپگر از جوهر نیز از بین می رود. 
محققان با مقایس��ه هزینه های هر نوع چاپ به نتایج 
ش��گفت انگیزی دس��ت یافته اند. هزینه کار با جوهر با 
پای��ه آب فقط یک درص��د از کل هزینه ای اس��ت که 
ب��رای چاپ با جوهر معمولی الزم اس��ت بنابراین با باز 
کردن ش��یر آب می توانید با کم��ک یک چاپگر آبی به 

صرفه جویی در هزینه ها بپردازید. 

بازاریابی سفارشی
آیا می دانس��تید اغلب شرکت ها برای جذب مشتری 
هرچه بیش��تر در بازارهای رقابتی ام��روزی، بازاریابی 

سفارشی را جایگزین بازاریابی انبوه کرده اند؟ 
مصرف کنن��دگان کاالها و خدم��ات دارای دیدگاه های 
مختل��ف، پایگاه ه��ا و خاس��تگاه های اجتماعی مختلف، 
سن، جنس، تحصیالت، مذهب، فرهنگ، عالقه و سالیق 
متفاوت هس��تند. امروز بسیاری از شرکت ها و سازمان ها 
مفاهی��م جدید بازاریاب��ی را پذیرفته اند و طبق آن عمل 
می کنن��د. آنها متوجه ش��ده اند که تمرکز ب��ر نیازهای 
مصرف کنندگان از مفروضات اصلی بازاریابی است. بدین 
ترتیب مطالعه و کشف نیازهای مصرف کنندگان و تجزیه 
و تحلیل فرآیند رفتار مصرف کننده و اولویت بندی عوامل 
تاثیرگذار بر این فرآیند، از عمده وظایف بازاریابان اس��ت 
که در نتیجه آن سلیقه بازار هدف که از لحاظ پارامترهای 
س��ن، درآم��د، ذائقه، س��طح تحصیالت و... ب��ا یکدیگر 
متفاوتند، شناس��ایی شده و کاال یا خدمت مناسب به آن 

بازار عرضه می شود.

در یک روابط عمومی 
اقناعی، قدرت حذف 
نمی شود بلكه روش 
اعمال قدرت به جای 
زور تبدیل به روش 

ترغیب و متقاعد كردن 
می شود. اقناع دارای 
خاصیت روان شناختی 

آزادی است. اقناع 
تالش برای كنترل 
رفتار انسانی است

روان شناسی فروش بازاریابی مجانی

ایستگاه بازاریابی

آیا می دانستید

کافه بازاریابی

شکوفه میرزایی

مرضیه فروتن 

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی

محمد تماشا
روان شناس صنعتی
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روش های جذب مخاطب بدون تلقین اطالعات

روابطعمومی،ابزاررهاییسازمانازکلیشهها

مس��یر  تجرب��ی  بازاریاب��ی 
همیش��گی خود را از دست داده 
و اکن��ون باید نش��ان داد که این 
ن��وع بازاریابی چ��ه قابلیت هایی 
در زمین��ه هدایت و جذب واقعی 
بازاریاب��ی  دارد.  مصرف کنن��ده 
تجربی متولد ش��ده تا ب��ا ایجاد 
اختالل، مستقل از دیگران عمل 
کن��د. در جه��ان چن��د الیه ای 
ارتباط��ات یک بع��دی، این نوع 
بازاریاب��ی به برندها زندگی دمید 
و یک عنصر انس��انی را به دنیای 
ارتباطات معرفی کرد اما به عنوان 
ی��ک قان��ون، قابلی��ت تجربی و 
سنتی بودن کمتر با دنیای مدرن 
امروز ارتب��اط دارد؛ دنیایی که از 
قضا در آن تجربه همه چیز است. 
در جه��ان ام��روز ک��ه موبایل و 
شبکه های اجتماعی همه جا را در 
بر گرفته و اینستاگرام محبوبیت 
فراوان��ی دارد، مصرف کنن��دگان 
به طور مدام در پی جس��ت وجو 
برای کش��ف فرصت های دیگر به 

اشتراک گذاری هستند. 
در لحظه زندگی کنید

امروز مردم دیگر برای تماشای 
گروه های موسیقی محبوب خود 
ب��ه فس��تیوال ها نمی رون��د. آنها 
به س��راغ هر چیزی می روند که 
وایرلس برای آنها از نمایشگاه های 
س��یرک ها،  کم��دی،  کوچ��ک، 
غی��ره  و  خری��د  فرصت ه��ای 

می گوی��د. این اتف��اق برای همه 
رخ داده و فقط ش��امل موسیقی 
نمی ش��ود. صنعت خرده فروشی 
رش��د ک��رده اس��ت. محیط های 
خرید توسعه یافته و شما می توانید 
روز های آخر هفته خود را صرف 

خرید در این مکان ها کنید. 
ورزش نی��ز فق��ط ب��ه ب��ازی 
و  بازاریاب��ی  و  نش��ده  مح��دود 
درآمدزای��ی بی��ن دو نیم��ه یک 
مس��ابقه به س��رعت ب��ه عنصر 
اصلی ورزش های مختلف تبدیل 
می ش��ود. با نگاهی به لیگ برتر 
هند )IPL( می بینید که چگونه 
محافظه کارانه تری��ن  کریک��ت، 
بازی دنیا، ش��روع به درک قدرت 
تجربه مصرف کنن��ده می کند اما 
ش��ما نمی توانید این احساس را 

کمرنگ کنید که بازاریابی تجربی 
به این تغییرات پاسخ نداده است. 
بازاریابی تجربی مسیر همیشگی 
خود را از دس��ت داده است. فقط 
با س��پری کردن یک صبح شنبه 
در نزدیک ترین مرکز خرید شهر 
خود، نمونه ای از رفتار آزمایش��ی 
محرک ی��ک برن��د تولید کننده 
کااله��ای پرمص��رف را می بینید 
ک��ه ی��ک کمپی��ن س��مپلینگ 
بی روح را راه اندازی کرده اس��ت. 
یک عرضه کننده تلفن همراه هم 
ب��دون هیچ زرق و برق خاصی به 
شما یک نوع تکنولوژی جدید را 
نشان می دهد تا دریابید که نظم 
و انضباط کم کم در میان جزر و 
مد قریب ب��ه اتفاق دیگر تجارب 

موجود غرق می شود. 

بی پروا باشید
بنابراین چنین نظم و انضباطی 
از این جا به کجا می رود؟ ما باید 
در رویک��رد خود اس��تراتژیک تر 
عم��ل ک��رده و این موض��وع را 
بفهمیم که تجربه همان چیزی 
امروز  مصرف کنندگان  که  است 
از ما تقاضا می کنند. اینها همان 
فعالیت های تاکتیکی یک باره ای 
نیستند که در کوتاه مدت فروش 
را به اوج می رس��انند. تجربه به 
بحث درب��اره نحوه جذب واقعی 
مصرف کنندگان و ایجاد عشق و 

عالقه در آنها می پردازد. 
م��ا چگون��ه می توانی��م کاری 
کنیم ت��ا آنها به جس��ت وجوی 
ما پرداخته، محص��ول جدید ما 
را کش��ف کرده و داس��تان های 

برندمان را با دیگران به اشتراک 
بگذارن��د؟ م��ا بای��د انتظ��ارات 
مصرف کنندگان را پذیرفته و در 
وهل��ه اول به ن��کات عالی درباره 
ارتباط��ات »زن��ده« بازگردی��م. 
بی پروا، شجاع، بی باک، محرک و 
شگفت انگیز باشیم. ما باید برند ها 
و مش��تریان را تش��ویق کنی��م 
تا ش��جاع تر ش��وند. بای��د تاکید 
کمتری روی یکسری معیارهای 
ساده نظیر تعداد نمونه و افرادی 
داش��ته باش��یم که در یک زمان 
مش��خص به مراکز خری��د وارد 

می شوند. 
در جهان��ی که محت��وا بر همه 
چیز رهبری می کند، رمز موفقیت 
برندها کش��ف خود توسط مردم 
اشتراک گذاری محصولشان  به  و 
توس��ط آنهاس��ت، پ��س بیایید 
بازاریابی تجرب��ی را از جعبه ابزار 
از  اس��تفاده  در  آورده،  بی��رون 
آن اس��تراتژیک تر رفت��ار کرده و 
شجاعت بیش��تری از خود نشان 

دهیم. 
بازاریاب��ان بای��د این س��وال را 
از خ��ود بپرس��ند ک��ه ترجی��ح 
تجرب��ی  کمپی��ن  از  می دهن��د 
بع��دی خود چ��ه چی��زی را به 
دس��ت آورن��د؛ چند ه��زار مورد 
آزمای��ش محص��ول در روزهای 
آخر هفت��ه، یا تبدیل ش��دن به 
برند بعدی پر هیاهو در مدارس، 
دفات��ر کار و سرتاس��ر کش��ور؟ 
marketingmagazine.co.uk

چرا بازاریابی تجربی مسیر همیشگی خود را از دست داده است؟ 
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در جامع��ه کنونی که 
پیش��رفت فناوری منج��ر به این 
شده که وس��ایل مختلف قابلیت 
پخش رادیویی داش��ته باش��ند، 
زمین��ه دسترس��ی بیش��تر ب��ه 
مخاطبان فراهم شده، به طوری 
که هم اکنون خودرو، موبایل و... 
امواج رادیوی��ی مخابره می کنند 
که در عین ح��ال ک��ه می توانند 
رابطی ب��رای انتقال پی��ام تبلیغ 
ش��وند در س��اعات مختلف��ی 
اطالعات را ب��ه مخاطبان منتقل 
می کنند. از س��وی دیگ��ر، ارزان 
ب��ودن تبلیغات که ه��ر »کلمه« 
پیام در تبلیغ کاالی ایرانی 300 
هزار تومان و برای کاالی خارجی 
750 هزار توم��ان هزینه می برد، 
امکان تک��رار بیش��تر تبلیغ را به 
ش��رکت می ده��د. با این حال در 
ش��رایطی که روش ه��ای جدید 
تبلیغات��ی منج��ر ب��ه کاه��ش 
مشتریان رادیو شده، این فرصت 
مناسبی است که با چانه زنی برای 
ارائه پیام رادیویی تخفیف گرفت. 

شروع تبلیغات رادیویی با 
موزیک

یک اس��تاد تج��ارت عمومی 
در رابط��ه با نوع ارائ��ه تبلیغات 
رادیوی��ی می گوید: ب��ا توجه به 
اینکه تیزر رادیویی تنها به صورت 
صوتی اس��ت ابتدا بای��د با یک 
موزیک تبلیغ را پخ��ش کرد تا 
عالوه بر جلب توجه مخاطبان، 
بین پیام تبلیغی و برنامه روزانه 

رادیو فاصله ایجاد شود و به نوعی 
برنامه ها تفکیک شوند. 

پژمان محمدیان ب��ا تاکید بر 
اهمیت ش��ناخت مخاطبان در 
ارائه پی��ام، می افزای��د: در ارائه 
موفق ی��ک پیام رادیوی��ی ابتدا 
بای��د مخاطبان را دس��ته بندی 
کرد و اینک��ه هر ک��دام از آنها با 
چه انگیزه ای به رادی��و مراجعه 
می کنن��د و در چ��ه س��طحی 
از نظر رفاه��ی قرار دارن��د، زیرا 
برخ��ی مخاطبان برای کس��ب 
اطالعات خب��ری و برخی دیگر 
صرفا برای تفریح و گذران اوقات 
فراغت خ��ود به رادی��و مراجعه 
می کنند. از س��وی دیگ��ر، نوع 
کاال باید دس��ته بندی ش��ود که 
در کدام دس��ته )ارزان، متوسط 
ی��ا گران قیمت( ق��رار می گیرد. 
به طور قطع مخاطبی که خود را 
خاص می داند کاالیش در جاهای 
خاص��ی همچ��ون فیس ب��وک، 
توییتر و... جست وجو می کند. به 
همین دلیل رادیو برای مخاطبان 
عموم��ی قابلیت بیش��تری دارد 
که بالطب��ع کاالهایی که مصرف 
روزانه دارند با اس��تقبال باالتری 

روبه رو می شوند. 

افت ضریب نفوذ رادیو
این کارش��ناس دالی��ل افت 
ضریب نف��وذ رادی��و را این طور 
توصی��ف می کن��د: روش ه��ای 
همچ��ون  تبلیغات��ی  جدی��د 
اینترنت، تلویزی��ون و... ضریب 

نفوذ رادی��و را کاهش 
داده، اما دستیابی آسان 

به رادیو و تک��رار تبلیغ به دلیل 
هزینه پایین تبلیغات همچنان 
تاثیرگ��ذاری تبلیغات کاال را در 
رادیو افزایش داده اس��ت. ارائه 
یک ش��عار خ��اص در تبلیغات 
رادیویی می تواند ق��درت نفوذ 
تبلی��غ کاال را بیش��تر کند، این 
ش��عار باید ط��ی چن��د ثانیه به 
مخاطب منتقل ش��ود هر چند 
ممکن اس��ت کل پیام طوالنی 
باش��د، اما تبلیغ بای��د در چند 
دقیقه به صورت روش��ن و قابل 

فهم ارائه شود. 
محمدی��ان در رابط��ه ب��ا 
فاکتور های موث��ر در ارائه تبلیغ 
رادیوی��ی اضافه ک��رد: تبلیغات 
رادیویی متکی به صدا هس��تند 
و هرچق��در صدایی ک��ه کاال را 
معرفی می کند خاص تر باش��د 
منج��ر ب��ه درنگ بیش��تری در 
ذهن مخاطب می شود و همین 
موض��وع اطالعات بیش��تری را 
به او منتق��ل می کند، به عبارت 
دیگر یک صدای خاص در ذهن 
فرد ثبت می ش��ود ک��ه به طور 
قطع بخشی از اطالعات در کنار 
صدا در حافظه فرد باقی خواهد 
ماند. از سوی دیگر  نوع کاال و سن 
مخاطب در انتخاب زمینه کلیپ 
تبلیغاتی موثر اس��ت به طوری 
که محصولی ک��ه برای کودکان 
طراحی ش��ده اگ��ر زمین��ه ای 
شاد داشته باش��د قدرت جذب 

باالتری دارد. حال 
اگر بخواهیم کاالیی مذهبی ارائه 
کنیم نیازمند ایج��اد زمینه ای 
مرتب��ط ب��ا آن هس��تیم، مثال 
صدای اذان برای تبلیغ سجاده 
می تواند ضریب نف��وذش را باال 

ببرد. 

تبلیغات رادیویی براساس 
ایستگاه پخش

یک کارش��ناس تبلیغ��ات با 
نگاهی به اهمی��ت تبلیغ کاال در 
ایستگاه استانی یا محلی رادیو، 
می گوید: اگر فرد لیس��ت تمام 
ایس��تگاه های رادیوی��ی را تهیه 
و نوع برنام��ه آنه��ا و مخاطبان 
احتمال��ی را شناس��ایی کن��د 
ب��ه س��ادگی می توان��د کلیپ 
صدای موث��ر و کارآم��د را روی 
ام��واج رادیوی��ی ارس��ال کند. 
ای��ن تبلیغات با توج��ه به اینکه 
ب��دون دغدغه کیفی��ت تصویر 
و اینک��ه ممک��ن اس��ت از نظر 
مخاطب جذاب نباش��د ساخته 
می شود فرصتی به شرکت یا فرد 
می دهد که خود کلیپ را بسازد 
و این عاملی برای کاهش هزینه 

تبلیغات رادیویی خواهد بود. 
حس��ین محمدیان با اش��اره 
به زمان موثر ارائ��ه اطالعات در 
تبلیغ��ات رادیوی��ی می افزاید: 
در هشت ثانیه نخس��ت، تبلیغ 
رادیویی بیش��ترین نف��وذ را در 
مخاطب به وجود می آورد. حال 
اگر ای��ن تبلیغ در زم��ان خرید 

مخاطبان ارائه 
ش��ود می تواند موثر تر باشد زیرا 
رادیو برخالف س��ایر روش های 
تبلیغی همواره در کنار مخاطب 
اس��ت، برای نمونه فردی که در 
مس��یر خرید داخل ماش��ین به 
رادی��و گوش می ده��د می تواند 
یکی از مش��تریان آن کاال باشد 
به همین دلی��ل ارزان بودن این 
تبلیغ این فرص��ت را در اختیار 
شرکت ها قرار می دهد که کاالی 
خ��ود را چندین بار در س��اعات 
اوج خرید تبلیغ کنند.  او با ارائه 
یک راه��کار موث��ر در تبلیغات 
رادیوی��ی، ادام��ه داد: ام��روز 
خیل��ی از برنامه ه��ای رادیویی 
طنز هس��تند و همین منجر به 
افزایش مخاطبان آنها شده، حال 
در چنین ش��رایطی ی��ک تبلیغ 
جدی می تواند نظر آنها را جلب 
کند، ام��ا نمی تواند به اندازه یک 
پیام طنز ذهن مخاطب را با خود 
همراه کند، زیرا آنها با هدف شاد 
ش��دن رادیو گوش می دهند، به 
همی��ن دلیل آمادگ��ی پذیرش 
یک مت��ن ج��دی را ندارن��د. از 
س��وی دیگر اگ��ر ای��ن متن به 
نحوی طراحی ش��ود که قدرت 
تحلیل را در مخاط��ب به وجود 
بیاورد می توان��د ذهن مخاطب 
را درگیرکند و زمینه س��از ثبت 
آن در حافظه فرد شود. بنابراین 
یک پیام رادیویی که طنز اس��ت 
و جنبه تحلیل��ی دارد می تواند 
مخاطبان بیشتری را جلب کند. 

نگاهی به کارکرد تبلیغات رادیویی

 تبلیغات ارزان
 اما اثرگذار

تبلیغات در رادیو با وجود اینکه تحت تاثیر ابزار های 
جدید تبلیغاتی قرار گرفته است، اما هنوز از قدرت 

تاثیر گذاری باالیی برخوردار است، زیرا مخاطبان خاص خود را دارد که 
به دلیلی دسترسی آسان در هر مکانی از آن استفاده می کنند. در این 

نوع تبلیغ، مخاطب در صورتی که تمایلی به شنیدن تبلیغ نداشته 
باشد تنها می تواند نوع شنیدن خود را غیر فعال کند، اما نمی تواند 

مانع شنیدن آن شود. این قابلیت در کنار تکرار باال در ساعت اوج 
خرید منجر به اثر گذاری بیشتر تبلیغات رادیویی می شود. با این 

حال کارشناسان معتقدند اگر تبلیغات رادیویی حول محور 
یک شعار خاص متناسب با مخاطبان س�اخته و در ابتدای 

پخش آن ارائه شود نفوذپذیری تبلیغ افزایش می یابد. 

 توزیع 1000 لیوان قرمز نسکافه 
در کرواسی

آوردن کمپین ه��ای رس��انه های اجتماعی به دنیای 
واقعی کار مش��کلی نیست، اما راه اندازی آن به شکلی 
نوآوران��ه، جدید و به احتمال زیاد با هدف جلب توجه 

افراد می تواند سخت باشد. 
طی��ف وس��یعی از کس��ب و کارها به بررس��ی میان 
گزینه های مختلف رسانه های اجتماعی در کمپین های 
اخیر مب��ادرت دارند که البته بیش��ترین حضور برای 
تعام��ل از طریق هش��تگ ها و کد ه��ای QR صورت 

می گیرد. 
در ای��ن می��ان کمپی��ن اخی��ر نس��کافه کم��ی با 
بقی��ه متف��اوت اس��ت و صادقان��ه می ش��ود گف��ت 
می آی��د. ش��مار  ب��ه  دوست داش��تنی   کمپین��ی 

1000 لیوان قرمز نسکافه
همکاری ب��ا آژانس تبلیغاتی Drap در کرواس��ی، 
س��ازماندهی توزی��ع 1000 لی��وان قرم��ز نس��کافه 
منحصر به فرد در دو ش��هر بزرگ کرواس��ی را میس��ر 
س��اخت. اکثر کس��انی که ماجرای »قفل عشق« را به 
یاد دارند، زوج هایی هس��تند که عشق خود را در کنار 
پل های مختلف به صورت نمادین در نقاط مختلف دنیا 

با زنجیر قفل کرده اند. 
لیوان های نس��کافه هم با اش��اره به همین موضوع، 
این ب��ار ب��ا قفل ه��ای چهاررقم��ی ب��ه زنجی��ر ی��ک 
دوچرخه قفل ش��ده اند. پس از پیدا کردن یک لیوان، 
مصرف کنن��ده باید با ش��رکت نس��کافه در فیس بوک 
ب��رای دریافت ک��د تماس برق��رار کند. س��پس، آنها 
می توانن��د لی��وان را به یک ایس��تگاه نس��کافه که در 
نزدیک��ی مح��ل مورد نظر ق��رار گرفته اس��ت ببرند و 
قف��ل دوچرخ��ه را نه فقط ب��ا یک فنج��ان قهوه داغ 
ع��وض کنند بلکه با دریافت ی��ک لیوان اضافی امکان 
 نوش��یدن یک فنجان قهوه دیگر با یک دوس��ت را نیز 

به دست آورند. 

کمپی��ن 1000 لیوان قرم��ز در حالی جالب به نظر 
می رس��د که آژانس تبلیغاتی Drap اعتراف کرده که 
راه اندازی این ایده را از جامعه رسانه اجتماعی نسکافه 

الهام گرفته است. 
شیوه لیوان های قرمز روی صفحه فیس بوک نسکافه 
آش��کارا به آژانس یک پیغام قدرتمند و زیبا فرستاد و 
آنها تصمیم گرفتن��د این ایده را در قالب یک کمپین 

اجرا کنند. 
ای��ن کار ب��ه آنه��ا اج��ازه هدف گی��ری مش��تریان 
ی��ک  نمای��ش  ب��ا  در عین ح��ال  و  داده  را  موج��ود 
 هوی��ت بصری قدرتمن��د از برند به اف��راد جدید الهام 

می بخشید. 
لیوان قرمز یک آیکون ساده است،  اما با برند نسکافه 
و مفاهی��م دور ه��م جمع کردن م��ردم ارتباط برقرار 
ک��رده و آن را ب��ه همراه یک تصویر خ��اص از برند به 

گوش دنیای واقعی می رساند. 

دور هم جمع کردن مردم 
کمپی��ن 1000 لی��وان قرمز نمون��ه ای عالی از یک 
ای��ده اس��ت که تمامی س��طوح یک کمپی��ن را دارد. 
مفه��وم فراگی��ر نس��کافه دور هم جمع ک��ردن مردم 
در نح��وه برقراری ارتب��اط طرفداران در رس��انه های 
اجتماع��ی، ورود آنه��ا به کمپی��ن و درآمدن از آن در 
پایان، تجس��م می یابد. این یک ایده خوب اس��ت که 
 نس��کافه و Drap هر دو به خوب��ی از پس اجرای آن 

برآمده اند. 

اعضای گروه
آژانس تبلیغاتی: Drap، زاگرب، کرواسی

مدیر امور مشتریان: والدیمیر کارملیچ
مدیر هنری: آنا پتاک

نویسنده: آالک تاتالوویچ
دستیار امور مشتریان: آنا ستینیچ

تاریخ انتشار: آوریل 2014

نیم نگاهی به آگهی های تلویزیونی تولیدکننده چای
رونمایی از شخصیت داستان های 

دیکنز برای تبلیغ چای

اگ��ر س��ازندگان آگهی ه��ا بتوانن��د پی��ام تبلیغاتی 
درس��تی را انتخ��اب کنند، طوری که آن پیام توس��ط 
مخاطبان کامال درک ش��ود، می توانن��د پیش از اینکه 
مصرف کنن��دگان به خری��د بروند، احساس��ات آنها را 
تحت تاثی��ر قرار دهند. آگهی ه��ای تبلیغاتی باید توجه 
مصرف کنندگان را به سمت خود جلب کنند و تاثیری 

خاطره انگیز  روی آنها بگذارند. 
آگهی ه��ا بای��د مفهوم��ی پذیرفتنی نزد مش��تریان 
داش��ته باشند و به طور کلی باید با توسل به روش هایی 
جذاب، مردم را به س��مت خرید س��وق دهند. درست 
اس��ت که س��اخت چنی��ن آگهی هایی که تم��ام  این 
فاکتورها را داش��ته باش��د، سخت اس��ت ولی حداقل 
 می توان آگهی ای س��اخت که یکی از این موارد در آن 

رعایت شود. 
اینکه تنها به منظور رضایت ش��رکت های تولیدی و 
به خاط��ر تداوم حضور نام آنها در رس��انه ها تصمیم به 
ساخت آگهی های بی هدف گرفت، نتیجه ای را به همراه 
نخواهد داش��ت. این آگهی ها نه تنه��ا منجر به فروش 
محصول نمی ش��وند بلکه گاهی نگاه مشتریان را نیز به 

آن کسب و کار عوض می کنند. 

سفیری انگلیسی برای مشتری ایرانی 
چند وقتی اس��ت چای کاپیتان شروع به تبلیغات در 
تلویزیون کرده اس��ت. محور اصلی آگهی این ش��رکت 
برگرفت��ه از نام ای��ن محصول اس��ت و درواقع به نظر 
می رس��د هدف اصل��ی آگهی، برندین��گ و معرفی نام 
این ش��رکت باش��د. آگهی های این ش��رکت تماما یک 
محوری��ت واحد دارند و با اینکه برای مش��تری ایرانی 
س��اخته ش��ده اند از المان های اروپایی در آنها استفاده 

شده است. 
مث��ال در نخس��تین آگه��ی ای ک��ه از این ش��رکت 
پخش ش��د، بازیگ��ران ب��ا لباس های مختل��ف مقابل 
دوربین ظاهر می ش��دند و می گفتند من یک کاپیتان 
هس��تم؛ لباس های��ی مانند لب��اس کاپیت��ان تیم های 
ورزش��ی ی��ا هواپیم��ا و... ت��ا ای��ن مرحل��ه از آگهی 
هی��چ المانی که مش��خص کند این تبلی��غ متعلق به 
 ی��ک ش��رکت تولیدکنن��ده چای اس��ت، نش��ان داده 

نشده است. 

بع��د از زمان��ی کوتاه ی��ک پیرمرد با هیبت��ی مانند 
کاپیتان کش��تی های قدیمی انگلیسی که در فیلم  ها به 
نمایش در می آیند با در دست داشتن یک فنجان چای 
در تصویر ظاهر می شود و گوینده ای با لحن محاوره ای 
می گوی��د: در کنار هم کاپیتان می نوش��یم و بعد از آن 
گوینده اصل��ی می گوید: یک فنجان چای خوب، چای 

کاپیتان. 
چهره فردی که این ش��رکت به عن��وان کاراکتر خود 
اس��تفاده کرده هیچ تناس��بی با فرهنگ مشتریانی که 
قرار اس��ت محصول به آنها ارائه ش��ود، ندارد. به گفته 
ای��ن ش��رکت، محصول چ��ای آن از باغات س��یالن و 
کنیا آمده اس��ت که باز تصویر س��اخته شده برای این 
کاراکتر تناس��بی ب��ا محل آمدن محص��ول هم ندارد. 
نکته جالب اینکه وقتی س��ری به س��ایت این ش��رکت 
بزنید تماما از المان های ایرانی اس��تفاده ش��ده است، 
قوری با طرح گل س��رخ و س��ماوری مسی اما در کنار 
ای��ن تصاویر به یک باره تصویر این کاپیتان کش��تی که 
 آدم��ی را به یاد داس��تان های چارلز دیکن��ز می اندازد، 

ظاهر می شود. 

ضرورت تبلیغات خالقانه در بازار پررقیب 
این ش��رکت در آگه��ی بعدی خود نیز ب��از به دادن 
اطالعاتی ش��بیه آگهی اول بس��نده می کن��د. درواقع 
آگه��ی اول این ش��رکت با آگه��ی دوم آن هیچ فرقی 
ن��دارد. آگه��ی دوم یک خانم را نش��ان می دهد که در 
فروش��گاهی به س��مت قفس��ه چای ها می رود و وقتی 
می خواه��د محصول را بردارد به یکب��اره آژیر خطر به 
صدا در می آید و دوباره بازیگران با لباس آتش نش��ان و 

خلبان هواپیما و... ظاهر می شوند. 
می ش��ود که هدف در آگهی های مختلف یکی باشد 
ولی حداقل باید اطالع��ات جدیدتری در آگهی بعدی 
به مشتری داده شود که او بفهمد این تبلیغ مربوط به 
یک محصول چای اس��ت. حتی اگر هدف این ش��رکت 
از ب��ه نمای��ش درآوردن این آگهی ها معرف��ی نام این 
محصول باش��د و برای برندسازی آگهی سازی شود، باز 
بهتر اس��ت که بعد از این همه مدت، اش��اره ای نیز به 

خود محصول صورت بگیرد. 
به هرح��ال بازار این محصول پررقیب اس��ت و مابقی 
ش��رکت ها مش��تریان را به زور جایزه هم که ش��ده به 
س��مت خود کش��یده اند. در نتیجه اگ��ر این محصول 
بهترین نیز باش��د ب��ه همین راحتی نمی تواند س��هم 
بازار را به دس��ت بیاورد. بنابراین بد نیست حداقل برای 
جلب نظر مش��تری، آگهی های خالقانه ت��ری برای این 

شرکت تولید شود. 

رسانه کافه تبلیغات

حامد شایگان

نرگس فرجی

تبلیغات خالق

آگهی: شورای شهر اوکلند - شعار: زباله های زیبا...! )کیسه زباله ها به عنوان پرچین!(
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عرضه کاش��ی و س��رامیک 
ش��غلی است که فعالیت در آن 
نیاز ب��ه ریزه کاری های فراوانی 
دارد. بر خ��اف آنچ��ه برخ��ی 
اف��راد فکر می کنن��د، می توان 
در ش��غل سرامیک فروشی هم 
تنوع ایجاد کرد. ش��اید در قدم 
اول این س��وال پیش بیاید که 
چگونه می توان خود را از سایر 
رقبا متمایز کرد، اما این مسئله 
با توج��ه به چند نکته س��اده 
امکان پذی��ر خواهد ب��ود. آنچه 
در ادام��ه گ��زارش می خوانید 
راهکارهایی اس��ت که می تواند 
به کسب و کار شما بسیار کمک 

کند. 

چیدمان و دیزاین متفاوت 
در همه فروشگاه های عرضه 
کاش��ی و س��رامیک مشاهده 
می کنی��د که ای��ن محصوالت 
روی قاب هایی چیده ش��ده اند 
و قفس��ه بندی کن��ار دی��وار و 
نمایش س��رامیک های دیواری 
و کف چشم نوازی می کند، اما 
صحبت اینجاست که این نوع 
طراح��ی و تزیی��ن را در همه 
اگر  یاف��ت.  مغازه ه��ا می توان 
مدیر فروش��گاه عرضه کاشی و 
سرامیک هس��تید سعی کنید 
با کم��ی تغیی��ر در طراحی و 
چیدمان مغازه، توجه همه افراد 

را به خود جلب کنید. 
شغلی که در آن فعال هستید 
دارای دو دسته مشتری است: 
و  نهایی  یکی مصرف کنندگان 
دیگری س��ازندگان ساختمان. 
ش��ما مغازه را طوری طراحی 
کنید که توجه این دو دس��ته 
خری��دار را به فروش��گاه جلب 
کنید. عاوه بر چیدمان عمومی 
دیواری  از سرامیک های  مغازه 
به عن��وان ق��اب عک��س بهره 
بگیری��د. همچنی��ن می توانید 
عک��س ی��ا لوازم��ی ک��ه قرار 
اس��ت به دیوار نصب شود روی 
س��رامیک قرار دهی��د تا توجه 
بیش��تر مش��تریان را ب��ه خود 
جلب کند و مسیر نگاهشان را 
تغییر دهد. همچنین می توانید 
از س��رامیک های  اس��تفاده  با 

مانن��د  لوازم��ی  برش خ��ورده 
خ��ودکار یا دفترهای حس��اب 
و کت��اب را ک��ه روی میز قرار 
می گیرد بیارایید و از این طریق 
به جذابیت مغازه اضافه کنید. 
همچنین می توانید از برش ها و 
سرامیک  متفاوت  طراحی های 
به عنوان س��ینی چ��ای و غیره 

استفاده کنید. 
اگر فضای کاف��ی دارید، در 
طرف دیگر مغ��ازه هم گلدان 
چهارگوش تزیینی با سرامیک 
تهیه کنید تا خریداران مجذوب 
این بخش ش��وند. هیچ کاالیی 
نباید جل��وی در ورودی مغازه 
قرار بگیرد و زمانی که مشتری 
وارد می ش��ود باید با فضای باز 
روبه رو شود. لوازم مورد نمایش 
خود را در گوشه های فروشگاه 
بگذاری��د ت��ا مان��ع رفت و آمد 
محص��والت  جابه جای��ی   ی��ا 
میز  ی��ک  نش��ود. همچنی��ن 
ب��رای مش��تریان در  پذیرایی 
نظ��ر بگیرید ت��ا در زمانی که 
ب��رای خری��د در مغازه ش��ما 
بتوانن��د  می کنن��د  س��پری 
استراحت کوتاهی داشته باشند 
و پذیرای��ی ش��وند. ب��ا چنین 
می توانید  س��اده ای  اقدام��ات 
مش��تریان زیادی را برای خود 

تعریف کنید. 

آشنایی با سازندگان
اگر فروشگاه تان بزرگ است 
بازاری��اب  از ی��ک  می توانی��د 
بهره ببری��د و از او بخواهید با 
افرادی که در حوالی مغازه شما 
هستند  ساخت و س��از  مشغول 
ب��رای تامی��ن کاالی مورد نیاز 

مذاکره کند. 
بازاری��اب  اینک��ه  از  بع��د 
را پوش��ش  مح��دوده مغ��ازه 
داد ب��ا وی به مراک��زی مانند 

بخش ه��ای  و  ش��هرداری ها 
صدور ج��واز بروید ت��ا بتوانید 
جنس مورد نیاز س��ازندگان را 
تامین کنید. بد نیس��ت بدانید 

ک��ه اگ��ر بتوانید تنه��ا با پنج 
س��ازنده س��اختمان به توافق 
نهایی برس��ید ه��م نانتان در 
روغن افتاده و هم حجم کارتان 
بیشتر شده است. نباید بگذارید 
این افراد کوچک ترین احساس 
بدی نسبت به نحوه تهیه کاال 
پیدا کنند. آنه��ا باید اطمینان 
داش��ته باش��ند ک��ه محصول 
مورد نظرش��ان هر زمان که آن 
را سفارش دادند و می خواهند، 
به دست ش��ان خواهد رس��ید. 
در ای��ن می��ان بای��د ب��ا چند 
آشنا  کاشی کار  یا  سرامیک کار 
باشید و کارهای خود را به آنها 
معرفی کنید. این کار می تواند 
یک رابطه متقابل را رقم بزند. 
به این دلیل که اگر کس��ی به 
آنها سفارش کار دهد این افراد 
حتما مغازه شما را برای خرید 
موجودی  می کنند.  پیش��نهاد 
انب��ار خ��ود را در کوتاه م��دت 
بررس��ی کنی��د و اگ��ر متوجه 
پر فروش��ی  ش��دید که کاالی 
ک��م اس��ت حتم��ا در اس��رع 
 وقت به کارخان��ه تولیدکننده 

سفارش دهید. 

حذف واسطه ها
فروش��گاه های عرضه  برخی 
کاش��ی و س��رامیک خری��د از 

دالالن یا واس��طه ها را راحت تر 
و کم دردس��ر عنوان می کنند و 
تحویل کاال در مغازه، با قیمت 
باالتر را به خری��د و انتقال آن 
توس��ط خود با قیمت پایین تر 
ترجیح می دهند. شما به عنوان 
یک مدیر اقتص��ادی می توانید 
با خرید محصوالت از کارخانه 
اصلی کمی از هزینه های خود 
کاهش دهید تا س��ود بیشتری 
عایدتان شود. برای فعالیت در 
مغازه فروش کاشی و سرامیک 
و راه انداخت��ن کار مش��تریان 
به نح��وی مطلوب به طور ثابت 
به هش��ت نفر نیاز اس��ت. یک 
حس��ابدار، ی��ک بازاریاب، یک 
انبارگردان یا مسئول انبار، یک 
نف��ر خدماتی و س��ه نفر برای 
داخل  محص��والت  جابه جایی 
انب��ار یا انتقال آن به ماش��ین 
حمل. در داخل انبار قفسه های 
مدل ه��ای مختلف را به صورت 
تا  کنی��د  جداگان��ه طراح��ی 
دسترس��ی به همه محصوالت 
آس��ان باش��د. اگر بتوانید انبار 
خ��ود را به ص��ورت راه پل��ه  ای 
تعبی��ه کنید و هر محصولی که 
در قفسه قرار دارد با نصب یک 
مدل از آن جلوی قفس��ه قابل 
شناسایی باش��د می تواند انبار 
 ش��ما را به یک انب��ار متفاوت 

تبدیل کند. 

تامین مصالح
ش��غل ش��ما از آن دس��ته 
مش��اغلی اس��ت که با مصالح 
س��اختمانی رابط��ه مس��تقیم 
دارد و س��یمان و پودر سنگ و 
از ای��ن قبیل مصالح نیاز اصلی 
نصب کاشی یا سرامیک است. 
در نتیجه باید از این محصوالت 
به میزان کافی در مغازه داشته 
باش��ید ت��ا در ص��ورت نیاز و 
درخواس��ت مش��تری ب��ه آنها 
ارائه کنید. برای انتقال کاش��ی 
و سرامیک ها به محل مورد نظر 
مشتری حتما یک وسیله نقلیه 
تهیه کنید و برای هر بار انتقال 
هزین��ه ای را دریاف��ت کنی��د. 
همچنین می توانید کارگرانی را 
به مش��تری پیشنهاد دهید که 
برای تخلیه بار در آنجا فعالیت 

کنند. 

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی)29(
وان ورد یونیتی؛ همکاری های تجاری 

ش��رکت های تجاری می توانند به واسطه همکاری های 
تجاری با یکدیگر و تجمیع منابع ش��ان به اهداف دشوار و 
پیچیده خود دست یابند؛ اهدافی که در صورت عدم وجود 
این ش��راکت تجاری دس��تیابی به آنها برای شرکت های 

تجاری بسیار سخت به نظر می رسد. 

ایده
به واسطه ایجاد شراکت تجاری با دیگر رقبای تان و به 
منظور تحقق بخش��یدن به ظرفیت های این ایده، امکان 
استفاده از منابع ش��رکا نظیر شبکه حمل و نقل، ساختار 
و امکانات س��خت افزاری، مواد اولیه، دانش و اعتبار آنان 
نزد مش��تریان و دسترسی و اتکا به بخش قابل توجهی از 
منابع شرکا فراهم می شود. این قبیل قراردادهای تجاری 
می تواند از طریق ارائه بخشی از سود یا براساس یک رابطه 
دو س��ویه و اجازه استفاده از منابع شما به صورت متقابل 

موضوع مذاکره با شرکت های تجاری قرار بگیرد. 
وان ورد یونیتی که یک همکاری بین المللی است، بین 
10 خط هوایی اصلی دنیا شامل بیریتیش ایرویز، کاتهی 
پاسیفیک، خطوط هوایی فناند، ایبریا، ال ای ان، کوانتاس، 
خطوط هوایی ژاپن، مالِو، رویال ُجردنین و امریکن ایرالینز 
با استفاده از ایده همکاری تجاری، خدماتی را ارائه می کند 
که هرکدام از این ش��رکت ها به تنهایی ق��ادر به ارائه آن 
نیس��تند. از جمله این خدم��ات ارائه پ��رواز ارزان قیمت 
برای س��فر به مقاصد متفاوت در اقصی نقاط دنیاس��ت. 
به این ترتیب که مس��افران تنها با یک بار پرداخت قادر 
خواهند بود از این س��رویس اس��تفاده کنند. به دلیل در 
دسترس بودن تمام این خطوط هوایی برای مسافران در 
طرح مش��ارکت تجاری اتحاد یک جه��ان، این طرح این 
ام��کان را برای آنان فراهم می کند ت��ا بتوانند به بیش از 
600 مقصد مختلف در 135 کش��ور دنیا پرواز کنند. این 
خدم��ات مفید و موفق روش موث��ری را جهت انطباق با 
قوانین س��خت گیرانه صنعت هوانوردی ناظر بر مالکیت 

خطوط هوایی به سود مشتریان ارائه می کند. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
از هرگون��ه فعالی��ت و ش��راکت تج��اری در زمین��ه 
فعالیت های غیر اخاقی و غیرقانونی نظیر توافق با س��ایر 
رقبا و ش��رکت ها جهت همس��ویی در افزایش، کاهش یا 

ثبات قیمت ها اجتناب کنید. 
ارزیابی دقیقی از ش��رایط خاص، مفاهیم و پیامد های 
قرارداد مشارکت تجاری انجام دهید تا ببینید آیا شریک 
تجاری شما منفعت بیشتری از این همکاری خواهد برد؟ 
آیا این همکاری ارزش وقت، انرژی و منابعی را که به آن 

اختصاص می دهید دارد؟ 
همواره دقت کنید تش��کیل مش��ارکت های تجاری با 
رقبا به شکلی نباشد که شریک تجاری شما با استفاده از 
منابع و هزینه های شما بتواند به سود برسد و با دسترسی 
به منابع الزم، ش��ما را از بخش های دیگر زمینه فعالیت 

تجاری تان خارج کرده و از میدان به در کند. 
س��اختار و برنامه مش��ارکت تجاری را به دقت تدوین 
و تنظیم کنید. مذاکره، ارتباط و یکپارچه س��ازی بس��یار 
حیاتی است خصوصا در مراحل ابتدایی فرآیند مشارکت 

تجاری. 
همواره از آمادگی الزم برای گس��ترش اتحاد و شراکت 
تجاری با دیگر شرکت ها هنگامی که شرایط برای این کار 

فراهم است برخوردار باشید. 

عالوه بر توجه به 
چیدمان عمومی مغازه 

از سرامیک های دیواری 
به عنوان قاب عکس 

بهره بگیرید. همچنین 
می توانید عکس یا 

لوازمی که قرار است 
به دیوار نصب شود به 
سرامیک قرار دهید تا 
توجه بیشتر مشتریان 
را به خود جلب کند 
و مسیر نگاهشان را 

تغییر دهد

الگوهای طالیی

بیالن فصلی پررونق مایکروسافت
ش��رکت مایکروس��افت به لطف فروش لوح رایانه ها، 
تلفن های همراه و ارائه سرویس »رایانش ابری« )کاود 

کامپیوتینگ( خود بیان فصلی پر رونقی دارد. 
حجم کلی معامات این شرکت تا آخر ماه سپتامبر با 
۲5 درصد رشد به رقم ۲3 میلیارد و ۲00 میلیون دالر 
رس��یده است. س��ود خالص این غول دنیای تکنولوژی 
چهار میلیارد و 5۴0 میلیون دالر اعام ش��ده اس��ت. 
فروش تبلت های »سرفیس 3« مایکروسافت همچنین 
مدل ه��ای تلفن همراه لومیای ش��رکت نوکیا که اخیرا 
بخش تولید تلفن های همراه آن به تملک مایکروسافت 

درآمد، افزایش قابل توجهی داشته  است. 

 تظاهرات رانندگان شرکت اوبر 
در کالیفرنیا

رانندگان ش��رکت امریکایی »اوب��ر« فعال در زمینه 
کرایه اتومبیل با راننده در کالیفرنیا دست به تظاهرات 
زدند. این رانندگان به ش��رایط کاری، درآمد و حقوق، 
همچنین وضعیت امنی��ت کاری خود اعتراض کردند. 
یکی از رانندگان معترض ش��رکت اوبر می گوید: »یکی 
از دالی��ل اعتراض ما در اینجا این اس��ت که اوبر تعداد 
رانن��دگان خود را افزای��ش داده و از طرف دیگر میزان 
درآم��د م��ا کاهش یافته اس��ت. تا حدی ک��ه آنچنان 
فش��اری به م��ا وارد آورده اند که درآمد م��ا پایین تر از 
حداقل درآمد فدرال یعنی 5۴ س��نت در ازای هر مایل 
است.«راننده ای دیگر می گوید: »با یک کلیک می توانند 
ش��ما را غیرفعال کنند بدون اینکه مهلت داشته باشید 
دالیل آن را بپرسید.«مشتریان اوبر می توانند با استفاده 
از اپلیکیش��ن این شرکت از خدمات آن در ارائه راننده 
با اتومبیل بهره مند ش��وند. پی��ش از این، خدمات اوبر 
در اروپا خصوصا در آلمان، فرانس��ه و اس��پانیا خشم و 
اعتراض رانندگان تاکسی را برانگیخته بود. آنها فعالیت 
این ش��رکت را بر خاف قوانین مرب��وط به رقابت های 

تجاری بازرگانی می دانند. 

از میان خبرها

از میان خبرها
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علی سهرابی

ارزیابی  کارش�ناس:  پاسخ 
دقیق یک کمپین قبل از شروع 
کمپین آغاز می ش��ود و تا بعد 
از آن ادام��ه خواه��د داش��ت. 
درواقع ش��ما قبل از شروع کار 
ابت��دا باید وضعیت برند خود را 
تعیین و میزان آش��نایی مردم 
ب��ا نام تج��اری ش��رکت تان را 
اندازه گی��ری می کردید. به طور 
مث��ال، اگ��ر در کمپین ش��ما 
محیط��ی  تبلیغ��ات  تع��دادی 
در یک منطقه خ��اص در نظر 
گرفته ش��ده بود، ابت��دا قبل از 
اکران تابلوه��ا باید از رهگذران 
منطقه پرسش می شد که آیا با 

برند شما آشنا هستند یا خیر.

براین اساس شما می توانستید 
درصد آش��نایی با برند یا شعار 
خودتان را تعیین کنید. بعد از 
اکران دوباره باید این آمارگیری 
انجام می شد و این بار درصد را 
تعیین می کردید و با مقایس��ه 
این دو عدد اثربخشی تابلوها در 
منطقه را ارزیابی می کردید، اما 
در هر صورت کار از کار گذشته 
و ش��ما ای��ن کار را نکردی��د و 
االن در ه��ر صورت باید به یک 

ارزیابی نسبی رضایت دهید. 
ف��روش، تع��داد تماس ه��ا و 
تعداد مراجع��ات را در ماه بعد 
از کمپین با ماه مش��ابه س��ال 
قبل مقایس��ه کنید. این کار را 

دس��ت کم برای شش ماه انجام 
دهی��د و ارزیابی کنی��د که آیا 
ای��ن ارق��ام تغیی��ر معنی داری 
کرده ان��د یا خیر. چ��ون در هر 
ص��ورت هدف  نهای��ی تبلیغات 
برندینگ ش��ما افزایش فروش 
بلندمدت بوده  در میان مدت و 
و اگر هیچ تغییر معنی داری در 
پارامترهای گفته شده رخ نداده 
باش��د، به احتمال زیاد کمپین 
ش��ما موفق نبوده اس��ت. البته 
افزای��ش معنی داری  اعداد  اگر 
داشته باشند ممکن است علت 
چیز دیگری جز کمپین باش��د، 
اما در هر صورت تش��خیص آن 
به راحت��ی امکان پذی��ر نخواهد 

ب��ود. و اما روش آخر، پرس��ش 
مش��خص از افراد و مش��تریان 
به صورت نظرخواهی مس��تقیم 
راجع به تبلیغاتی است که انجام 
دادید. پرسش هایی مانند اینکه 
آیا تبلیغات ش��رکت را دیده اند 
یا خیر و نظرش��ان راجع به آن 
چیست. با ارزیابی این پاسخ ها 
ممکن اس��ت بتوانید تاحدودی 
اثربخش��ی کمپی��ن خودتان را 

ارزیابی کنید. 
در آین��ده ب��ا مش��ورت ب��ا 
ش��روع  از  قب��ل  متخصص��ان 
کمپین فرآین��د ارزیابی را هم 
از ابتدا روش��ن و آغ��از کنید تا 
با مشکل قطعی روبه رو نشوید.

سنجش 
اثربخشی 

تبلیغ 

پرسش: به توصیه یکی از آژانس های تبلیغاتی، یک کمپین تبلیغات محیطی را به منظور آشناشدن مشتریان با نام برند سازمان به 
مدت سه ماه اجرا کردم. حاال تصمیم دارم میزان اثربخشی آن را اندازه گیری کنم. شما چه روشی را توصیه می کنید؟ 

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

د  ر همین بخش پیگیری کنید  .
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ترجمه: معراج آگاهی

گزارش »فرصت امروز« از فعالیت در شغل فروش کاشی و سرامیک 

مدیریتی متفاوت از هر نظر

استراتژی جدید تارگت؛ ارسال رایگان محصوالت در 
تعطیالت

تارگت قصد دارد در طول تعطیات زمستانی برای نخستین بار تمام  محصوالت 
خ��ود را به صورت رایگان به مقصد مورد نظر مش��تریان ارس��ال کند. به گزارش 
مارکتینگ نیوز، این فروش��گاه گفته است حتی یک محصول شش دالری را هم 
به صورت رایگان برای مشتری ارسال خواهد کرد. هدف تارگت از این اقدام رقابت 

با غول های آناینی چون آمازون است. 
تارگت اعام کرده اس��ت ارسال رایگان محصوالت از هفته جاری آغاز می شود 
و تا ۲0 دس��امبر ادامه خواهد داش��ت. کارشناس��ان بر این باورند که آغاز چنین 
حرکتی هفته ها پیش از آغاز تعطیات برای یک خرده فروش��ی خیلی زود است 
و حاش��یه س��ود تارگت را تحت تاثیر قرار خواهد داد، اما این امر نش��ان می دهد 
خرده فروش��ی ها حاضرند هرگونه اس��تراتژی را برای قاپیدن مش��تریان در طول 

تعطیات به کار ببرند. 
کتی تس��یجا، مدیر اجرایی و کارشناس تجارت در تارگت می گوید: »می دانیم 
ک��ه هزینه های حمل و نقل و ارس��ال محص��والت بر تصمیم گی��ری خریدار تاثیر 

زیادی دارد. ارسال رایگان محصوالت باعث افزایش فروش ما خواهد شد.«
از آنجا که امروز  اکثر مردم ترجیح می دهند 
از طریق گوش��ی همراه و تبل��ت خرید خود 
را انج��ام دهند، تارگت ب��ا این کار می خواهد 
مش��تریان از دس��ت رفته خ��ود را بازگرداند. 
فروش آناین تارگت در سه ماه  منتهی به دوم 

آگوست، افزایش 30 درصدی داشته است. 

زنگ خطر برای مک دونالد و کوکاکوال
سود مک دونالد و کوکاکوال حاکی از آن است که مصرف کنندگان امریکایی به دنبال 
غذاهای سالم تری هستند. به گزارش مارکتینگ نیوز، مک دونالد پس از اینکه مشتریان 
دیگر روی خوشی به همبرگرهای ارزان قیمت و بدون کیفیت آن نشان ندادند، شاهد 
افت سود 30 درصدی در یک فصل گذشته بود. کارشناسان بر این باورند که کاهش 
اخیر تقاضا برای فست فود شروع یک تغییر اساسی است. بسیاری از رستوران ها مانند 
Chipotle، رس��توران زنجیره ای burrito  که کمی گران تر از مک دونالد هستند و 
غذاهایی با کیفیت باالتری ارائه می دهند، به ارائه خدماتی بهتر از فس��ت فودها روی 
آورده اند. دان تامپسون، مدیر اجرایی مک دونالد گفت: کاهش سود سه ماه  منتهی به 
اکتبر خیلی بیش��تر از انتظارات ما بود. مک دونالد با ارائه انواع بیش��تری از ساالدها و 
غذاهای سالم تری مانند ناگت مرغ و مکینتاش نهایت تاش خود را برای جذب دوباره 
مش��تریان کرده است، اما از این موضوع غافل مانده که منوی شلوغش باعث کندی 
ارائه خدماتش ش��ده اس��ت. کوکاکوال هم مانند مک دونالد با مشکل مشابهی رو به رو 
اس��ت و تاش��ش را می کند تا خود را با ذائقه و سلیقه مردم وفق دهد. مردم امریکا 
دیگر مانند گذشته طرفدار نوشابه های پرکالری نیستند و به دنبال جایگزین سالم تری 
برای آن هستند. کوکا کوال با معرفی کوکاکوالی کم قند سعی در جبران کاهش سود 

خود داشت، اما این در حالی است که مشتریان 
نگران اثرات منفی شیرین کننده های مصنوعی به 
نوشابه ها هستند. غول نوشیدنی جهان در سه ماه  
سوم س��ال افزایش سود یک درصدی در سراسر 
جهان را تجربه کرد، اما شاهد کاهش سود یک 

درصدی در امریکای شمالی بود. 

برف گیر 

یحتمل شما هم در چنین شرایطی گیر کرده اید. یک نفر 
آدم مس��ن تر از ش��ما که احترامش واجب است و نمی توان 
ت��وی ذوقش زد یا حرفش را برید، ش��روع می کند به حرف 
زدن. باربط و بی ربط همین طور می گوید و می گوید، هرچه 
بیش��تر می گوید عطش گفتنش بیشتر می ش��ود و هرچه 
عطش��ش زیادتر می ش��ود عرصه را بر شما تنگ تر می کند 
ک��ه حتی االمکان نتوانید با هزینه روان��ی کم و بدون عذاب 
وج��دان خودتان را نجات دهید. وضع االن من اس��ت. یکی 
از آبدارچی های سن و س��ال دار طبقه ماست. خاطرات بسیار 
زیادی از دوران های گذش��ته ش��رکت دارد. از همان ابتدا با 
بنیانگذاران شرکت بوده و همه آنها را به شخصه می شناسد. 
بنیانگذاران��ی که االن کمتر در ش��رکت دیده می ش��وند و 
شخصیت هرکدامش��ان را هاله ای از افس��انه و داستان های 
عجیب دربرگرفته است. همینطور که ایشان در حال گفتن 
و گفتن اس��ت به س��رم می زن��د که ته و توی یک��ی از این 
داستان های عجیب و غریب را دربیاورم. کمی قضیه را سبک 
و س��نگین می کنم که یکهو با مطرح کردن قضیه شاخ در 
جیب خودم نگذارم و موقعیت مدیریتی تازه یافته ام را به خطر 
نیندازم. بعد دل به دریا می زنم و در یک فرصت مقتضی که 
پیرمرد برای نفس کشیدن به اندازه چندثانیه ای حرف زدن را 

متوقف می کند، مسئله را مطرح می کنم که:
- این قضیه برف و اینا که می گن چی بوده؟ که یکی اون 

یکی رو نجات می ده و اینا...
- ب��رف؟ کدوم قضی��ه برفو می گی مهن��دس؟ برف زیاد 

داشتیم تو این شرکت.
- می گن آقای ش��ماره 1 مهندس بوده تو یه شرکتی کار 
می کرده، آقای شماره ۲ تو همون شرکت راننده بوده، یه بار 
اینا با هم میرن مأموریت، نمی دونم کجا تو آذربایجان. منطقه 
برف گیر بوده و اینا گیر می کنن. می گن آقای شماره 1 داشته 
از سرما می مرده آقای شماره ۲ نجاتش داده. اون سوختگی رو 
صورت آقای مهندس شماره 1 هم می گن سوختگی نیست 

سرمازدگیه.
- نه بابا، از کی شنیدی مهندس؟

- می گن دیگه.
- کی میگ��ه خب مهندس؟ ما چرا نش��نیدیم؟ ما که از 

سنگ بنای اول شرکت بودیم...
- می گن بعدها که آقای ش��ماره 1 با آقای ش��ماره 3 این 
شرکتو می زنن آقای ش��ماره 1 اون آقای شماره ۲ رو میاره 
اینجا دستشو بند می کنه، بعدشم آقای شماره ۲ کم کم درس 

می خونه و االن دیگه شده این.
- عجب حرفا می زنن مهندس...

- واقعا شما نشنیدی؟ یعنی کاما دروغه؟
- واال چه عرض کنم. منم کم وبیش این چیزا رو می شنوم. 
ولی اینکه داشتن می مردن و این یکی اون یکیو کول می کنه 

و نمی دونم راننده بوده و خواننده بوده و... 
- یعنی هیچ ماجرایی مربوط به برف اتفاق نیفتاده؟

- واال حقیقتش یه ماجرایی بود ولی نه سرش این بود نه 
تهش این بود.

- چیه خب اون ماجرارو بگو شما.
- عرضم به خدمت ش��ما که اون اول اول این س��اختمون 
شرکت اینجوری نبود که، یه ساختمون فسقلی مافنگی بود تو 
دارآباد، اون موقع اونجاها ارزون بود. اون منطقه ام که خب سرد 
و برفیه دیگه. یه بار یه روز کامل برف شدید بارید، همسایه هام 
برفاشونو پارو کرده بودن ریخته بودن جلو در شرکت. ماهام 
حواسمون نبود، سرش��بی اومدیم بریم. اون موقع مثل االن 
قرتی بازی نبود که نمی دونم مهندسا 9 بیان و شناوری و چهار 
برن و نمی دونم اینا، هفت صبح می اومدیم تا بوق. تا هر وقت 
کار بود. خاصه اومدیم بریم دیدیم این برفا پشت در شرکت 
یخ زده همگی گیر کردیم. یه 1۲-13 نفر بودیم، شبو موندیم 
تو ش��رکت. فقط راننده ش��رکت زنش داشت میزایید با هر 
بدبختی بود از پنجره رفت بیرون. اونم که عجله داشت دیگه 

وقت نکرد درو باز کنه. رفت. ما موندیم. همین .
- راست می گی؟

- واال، دروغم چیه؟
- عجب حرفای��ی می زنن ملت. می بینی افسانه س��رایی 

می کنن. تو روخدا؟
- آره مهندس، مردم خودشون قصه می سازن، خودشون 

تعجب می کنن.

چرک نویس های یک مدیر اینجایی

علی معروفی
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مدتی اس�ت ک�ه اقتصاد ای�ران با ی�ک پدیده 
نادر به ن�ام رکود تورمی دس�ت به گریبان ش�ده 
اس�ت. در این پدیده که به ندرت اتف�اق می افتد، 
درواقع دو موضوع نامبارک ت�ورم و رکود در یک 
زمان اقتصاد کش�وری را به چالش می کش�ند. در 
این ش�رایط تورم از حد میانگی�ن فراتر می رود و 
رشد منفی اقتصادی در س�وی دیگر سبب رکود 

در اقتصاد می ش�ود. ایران در ش�رایطی که تورم 
آن همیش�ه باالس�ت در وضعیتی قرار گرفته که 
تولید کنندگان به دلیل هزینه باالیی که برای تولید 
صرف می کنند، احس�اس می کنن�د میزان قیمت 
فروش محصوالتشان به جای سود آوری برای آنها 
زیان  آور اس�ت و از این منظر تمای�ل برای تولید و 

ارائه آن به مردم دچار چالش می شود. 

دولت یازدهم زمانی که بر سر کار آمد بین جبهه 
این دو معض�ل اقتصادی قرار گرف�ت و تا به امروز 
تالش ک�رده از این مهلک�ه خارج ش�ود. در کافه 
مدیران این ش�ماره تالش کرده ای�م در گفت وگو 
با کارشناس�ان اقتصادی بررس�ی کنیم که دولت 
یازدهم تا چه می�زان در خروج از ای�ن امر موفق 

عمل کرده است. 

رکود تورمی؛ پدیده نادر اقتصادی

رک��ود تورمی پدیده ای اس��ت ک��ه اساس��ا در ادبیات 
اقتصادی جهان بس��امد باالیی ندارد. این پدیده در موارد 
نادری اتفاق می افتد. اصوال اقتصاد کشور یا دچار تورم یا 
دچار رکود می ش��ود و این خیلی پدیده عجیبی است که 
اقتصاد یک کش��ور ناگهان هم تورم و هم رک��ود را با هم 
تجربه کن��د. در اقتصاد مکتوب ایران که از س��ال 1315 
اس��ناد آن موجود اس��ت، تا به امروز ای��ران مقوله رکود 
تورم��ی را تجربه نکرده ب��ود. در جهان فع��ا فقط ایران 
و زیمبابوه هس��تند که با ای��ن پدیده رو به رو هس��تند و 
کشور های دیگر مانند ونزوئا ش��اید تورم را تجربه کنند 
ولی در هر حال از یک میزان رش��د اقتصادی برخوردارند 

که درگیر بحث رکود تورمی نشوند. 
در ایران در اثر سیاس��ت های پولی انبس��اطی، اقتصاد 
دچار ت��ورم ش��د و از آنجا ک��ه فضای عمومی و ش��رایط 
سیاسی و اجتماعی برای کس��ب و کار فراهم نبود، کشور 
به س��مت رکود یا همان پیش��ی گرفتن تقاضا بر عرضه 
رفت. در چنین ش��رایطی که دولت ایران در یک مشکل 
خاص قرار دارد؛ اگر دولت سیاست های پولی انبساطی را 
در پیش بگیرد، به تش��دید تورم کمک کرده و اگر تاش 
کند تا با یک سیاست انقباضی از میزان تورم بکاهد خواه 
ناخواه به تش��دید رکود دامن زده اس��ت. اینجاس��ت که 
دولت در شرایط نامناس��بی قرار گرفته که نمی داند چه 

راهکاری را در این میان در پیش گیرد. 
ب��رای برون رف��ت از این مش��کات بای��د راهکار های 
مختلف��ی را در نظ��ر گرف��ت. ش��ناخت راهکارها کمک 
می کند تا دولت ش��رایطی را اعمال کن��د که کمک کند 
از این معضل رها شود. مهم ترین راه حل در این میان این 
است که دولت اگر سیاست پولی را انقباضی نمی کند، آن 

را انبساطی هم نکند.
 یعن��ی اینک��ه درآمد ه��ای دول��ت ج��ای اینک��ه 
ص��رف هزینه ه��ای ج��اری ش��ود، الزم اس��ت ص��رف 
هزینه های عمرانی ش��ود. این ش��رایط س��بب می شود 
نوع��ی امی��د در می��ان بخ��ش خصوص��ی ایجاد ش��ود 
 و آنه��ا تمای��ل پی��دا کنن��د در بخش ه��ای مختل��ف 

سرمایه گذاری کنند. 
اقتصاد ایران در ذات خود با مش��کات متعددی دست 
به گریبان اس��ت و برای برون رفت از این مش��کات الزم 
اس��ت راهی را که طی ش��ده و به رکود تورمی انجامیده، 
به عق��ب باز گ��ردد. تنها راه ح��ل این امر نی��ز تخصیص 
 هزین��ه ب��ه پروژه ه��ای عمرانی ب��ه ج��ای هزینه های 

جاری است. 
در این ش��رایط دولت 10 درصد از درآمد خود را صرف 
هزینه های جاری و بقیه را صرف مق��والت عمرانی کرده 
که نتیجه آن رش��د 3. 5 برابری اقتصادی اس��ت. در این 
شرایط هرچند رش��د نقدینگی 20 درصد بوده است، اما 
کمک کرده تا هزینه ها به شکل چشمگیری کاهش پیدا 

کند. 
پایه اقتصاد کشور در شرایط فعلی بسیار متزلزل است. 
هر چقدر میزان نقدینگی افزایش پی��دا کند، ارزش پول 
کاهش می یابد و ب��ه نوعی پول تورم زا ب��ه اقتصاد تزریق 
می شود. برای برون رفت از این امر دولت باید یک آرامش 
سیاس��ی و اجتماعی در جامعه ایجاد کند ت��ا از پس آن 
با ی��ک پیش بینی پذی��ری اقتص��ادی، س��رمایه گذاران 
بخ��ش خصوص��ی از پیله خود که در این هش��ت س��ال 
در آن فرورفته ان��د بی��رون بیاین��د و ب��ا یک سیاس��ت 
درس��ت در بخش های مناسب دست به س��رمایه گذاری 
 بزنن��د و کش��ور را از خط��ر مش��کاتی مانن��د ت��ورم و 

رکود رها کنند. 
در زمین��ه سیاس��ت های دول��ت در ب��اره تخصی��ص 
یارانه به بخ��ش تولید هنوز آمارهای مش��خصی در مورد 
این تخصیص بودج��ه صورت نگرفته اس��ت اما بر عکس 
در زمینه سیاس��ت هایی ک��ه در خصوص ش��بکه بانکی 
صورت گرف��ت، امید ه��ای زی��ادی در زمینه خ��روج از 
بحث رکود تورمی ایجاد ش��د. من اساس��ا ب��ا تخصیص 
بودجه به بخش تولید مخالف هس��تم، زی��را فکر می کنم 
 دادن یاران��ه ب��ه تولید کنن��ده، تفاوت��ی ب��ا دادن یارانه 

به بازرگانان ندارد. 
تولید کننده ممکن اس��ت وقتی از رانت برخوردار شود 
به جای تولید، واردات را س��ودآورتر ببیند و به جای آنکه 
این ران��ت و یارانه را در جهت رش��د تولید ب��ه کار بندد، 
دس��ت به واردات محصوالت آماده که قیمت پایین تری 
از تولید داخل دارند، بزند که این امر راهکار مناسبی برای 
خروج ار تورم نیس��ت. اما از سوی دیگر رش��د اعتبارات 
بانکی درزمینه کاهش تورم بس��یار راه ح��ل موثری بوده 
اس��ت. بانک ها با بازپس گیری مطالب��ات از افرادی که به 
آنها بدهکار بودند و تعطیل کردن بنگاه های وابس��ته که 
کارآیی نداشتند به س��متی رفتند که رونق نظام بانکی را 

با خود همراه کردند. 
در زمینه یارانه ها، دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه ها 
یک سیاست مناسب اعمال کرد که تبعات مناسبی را به 

دنبال داشت.
 در این سیاس��ت دولت بدون آنکه به می��زان یارانه ها 
بیفزای��د به می��زان قاب��ل توجه��ی قیم��ت حامل های 
ان��رژی را افزای��ش داد. ای��ن ام��ر کم��ک کرد کس��ری 
بودجه عظیم��ی که هر س��اله دولت به واس��طه یارانه ها 
با آن رو به رو بود تامین ش��ود و رش��د اقتصادی به جای 
اینکه ی��ک درصد باش��د دو درص��د افزایش پی��دا کرد. 
این رشد س��بب ش��د دولت اعتبار الزم برای ایجاد طب 
 ملی را داش��ته باش��د که کمک کرد ی��ک آرامش مدنی 

ایجاد شود. 
مجموعه ای��ن اقدامات در کن��ار یکدیگر ای��ن امید را 
ایجاد می کند که دولت با ادامه این رون��د بتواند از رکود 

تورمی خارج شود. 

 آیا ژاپن رکود تورمی را 
تجربه خواهد کرد؟ 

رکود تورمی به ش��رایطی گفته می ش��ود که همزمان 
رکود و ت��ورم در اقتصاد یک کش��ور ج��والن می دهند. 
نتیجه رکود تورمی بیکاری و افزایش قیمت است. درواقع 
حاصل رکود می شود؛ بیکاری و افزایش قیمت هم پیامد 

تورم است. 
کش��ورهایی ک��ه مبتا ب��ه ای��ن بیم��اری اقتصادی 
می ش��وند، باید ت��اش زیادی ب��ه کار گیرند ت��ا بتوانند 
بیم��اری را کاما درم��ان کنند. ش��رایط رک��ود تورمی 
پیچی��ده اس��ت و هر کش��وری ک��ه دچار آن می ش��ود 
باید به جای اینک��ه آن را نتیج��ه ذهنیت م��ردم بداند، 
 ب��ا روش ه��ای اصول��ی و سیاس��ت های درس��ت در پی 

درمان آن برآید. 
در تمام دنیا اقتص��اد ژاپن به عنوان نم��اد یک اقتصاد 
قدرتمند و پویا ش��ناخته می ش��ود. چش��م بادامی های 
ش��رق آس��یا اکنون س��ومین اقتصاد برت��ر دنی��ا را در 
اختی��ار دارن��د ام��ا اگ��ر کم��ی دی��ر بجنبن��د ممکن 
اس��ت ب��ه دردس��رهای عظیم��ی دچ��ار ش��وند. آنه��ا 
 ح��اال مدتی اس��ت ک��ه درگیر ذهنیت س��ختی ب��ه نام

 رکود تورمی شده اند. 

شرایط فعلی اقتصاد ژاپن
هاروهیک��و ک��وردا، ریی��س بان��ک مرک��زی ژاپن با 
مقاومت هایی برای کاهش نرخ بهره سریع تر مواجه شده 
است. همزمان مقامات سیاس��ی و فعاالن کسب و کار در 

ژاپن به ش��دت از کاهش قدرت خرید ین ش��اکی و ناالن 
هستند. 

ن��رخ ارز موث��ر ین دربراب��ر س��بد ارزی در پای��ان ماه 
آگوس��ت س��ال میادی ج��اری 77.2 بود ک��ه این رقم 
 میانگین��ی کمتر از ای��ن نرخ در 10 س��اله اخی��ر یعنی 
93- 92 را نش��ان می دهد. همچنین نرخ اس��می ین در 
اوایل اکتبر به هر دالر 110 ین رس��ید که این امر از سال 

2008 میادی بی سابقه بوده است. 
ش��ینزو آب��ه، نخس��ت وزیر ژاپ��ن، در پای��ان م��اه 
گذش��ته می��ادی اع��ام ک��رد ک��ه افزای��ش قیم��ت 
 ان��رژی می تواند ب��ر مصرف کنن��دگان و کس��ب و کارها 

تاثیرگذار باشد. 
این در حالی اس��ت که مقام��ات کره جنوب��ی نگرانی 
خود را از کاه��ش ارزش ین دربراب��ر دالر اعام کرده اند. 
آنه��ا معتقدن��د که ای��ن کاهش ب��ه واردات این کش��ور 
از ژاپ��ن ضرب��ه می زن��د. کره جنوبی س��ومین ش��ریک 
تجاری ب��زرگ ژاپ��ن اس��ت و بخ��ش بس��یار مهمی از 
درآمده��ای ژاپ��ن از راه ص��ادرات از این کش��ور تامین 
می ش��ود. از طرف��ی،  وزیر تج��ارت ژاپن ف��اش کرد که 
در تازه تری��ن تصمی��م خود ب��ر کس��ب و کارهای بزرگ 
فش��ار آورده ت��ا ب��ه ش��رکت های کوچک کم��ک کنند 
 تا آنه��ا بتوانن��د معض��ل افزای��ش هزینه های خ��ود را 

مدیریت کنند. 
توموهیس��ا فوجیکی، کارش��ناس ژاپن��ی در این باره 
گفت: »ای��ن روزه��ا در می��ان مصرف کنن��دگان ژاپنی 

ذهنیت رکود تورمی وجود دارد.«
وی اضاف��ه ک��رد: بان��ک مرک��زی ژاپ��ن همزم��ان 
ب��ا پدی��دار ش��دن اث��رات منف��ی ضعیف ترش��دن ین 
در براب��ر دالر، به ش��دت نس��بت ب��ه اف��زودن مح��رک 
نش��ان  بی میل��ی  ش��رایط  ای��ن  از  خ��روج   ب��رای 

خواهد داد.«

مشکل کجاست؟ 
اکنون مش��کل اصل��ی ژاپن عدم ت��وازن می��ان روند 
رو به افزای��ش قیم��ت مصرف کنن��ده در ای��ن کش��ور 
در براب��ر افزای��ش نه چن��دان زی��اد حقوق و دس��تمزد 
در این کش��ور اس��ت. ای��ن دو عام��ل در کن��ار افزایش 
 مالیات ه��ا دول��ت را ب��ا مثل��ث مش��کات روب��ه رو 

کرده است. 
تجربه اروپایی ها نش��ان می دهد که خانواده ها تنها به 
کیف پول خود توجه می کنند. در واق��ع چیزی که برای 
خانواده ها مهم اس��ت اینکه کیف پولش��ان پر باشد. اگر 
این ذهنی��ت در میان ژاپنی ها تقویت ش��ود که قیمت ها 
به طور ناگهانی افزایشی چش��مگیر را تجربه کرده اند، کار 
نخس��ت وزیر و رییس بانک مرکزی سرزمین آفتاب تابان 
برای مدیریت چنین وضعیتی سخت و دشوار خواهد بود.

 کار از این جهت برای آنها س��خت خواهد بود که باید 
قیمت ها را پس از س��ال ها اجرای سیاس��ت های کنترل 
تورم به حال��ت اولیه بازگردانند و ثب��ات را دوباره مهمان 
ش��رایط اقتص��ادی ژاپن کنن��د. هرگون��ه تصمیمی که 
نتیجه ای غیر از این داشته باشد ژاپنی ها را هر چه بیشتر 

به بیماری سخت رکود تورمی نزدیک تر خواهد کرد. 

چگونه می توان این شرایط را مدیریت کرد؟ 
نخس��ت وزیر ژاپ��ن برای به س��امت گذش��تن از این 
مرحله بای��د چند کار را انج��ام دهد. اول از هم��ه باید به 
تعهدات خود نسبت به تش��ویق کارآفرینان پایبند بوده 
و آنها را به روش های گوناگون به کارآفرینی تشویق کند. 
او همچنین باید ش��رایط مالیاتی قدیمی برای شرکت ها 
را عوض کند، موانع تجارت را از می��ان بردارد، بازار کار را 
از رخوت کنونی درآورد و بازار کار را برای زنان بیش��تر از 

گذشته باز کند. 
همچنین ابه و کوردا باید به مصرف کنندگان بها دهند 
و ب��ا آنها مثل کس��انی که س��ر از چی��زی در نمی آورند، 
برخورد نکنن��د. مقامات اروپا زمانی به ج��ای اینکه تورم 
و رکود را ساخته و پرداخته ذهن توده مردم تصور کنند، 
گام به گام پیش رفتند تا توانس��تند بر این ش��رایط پیروز 
ش��وند. حاال ژاپن و مقاماتش باید با س��رعت بیش��تر و با 

کیفیت باالتری این کار را انجام دهند. 
ترجمه : سارا گلچین
boolomberg.com :منبع
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سعید لیالز
کارشناس اقتصادی 

محمد باقر صدری :
کاهش ارزش پول ملی به رکود تورمی انجامیده است 

 مقوله رکود تورمی یک مقوله نادر 
است و کمتر در اقتصاد جهان چنین 
مقول�ه ای رخ می دهد، چ�ه دالیلی 
س�بب ش�ده در ایران رکود تورمی 

ایجاد شود؟ 
پیش از ورود به بحث رکود تورمی باید 
به این نکته توجه داشت که اقتصاد ایران 
همیش��ه با تورم عجین بوده است. حتی 
در زمان هایی که ای��ران درآمدهای نفتی 

بسیار باالیی داشته این تورم در اقتصاد ایران وجود داشته است. حتی در آن سال ها ما با 
تورم باالی 10 رصد رو به رو بوده ایم و در رنکینگ و رده بندی سازمان ملل ایران همیشه 
جزو 10 کشوری بوده که بیش��ترین میزان تورم را در منطقه داشته است. حال در این 
میان و این شرایط نامناس��ب که ایران همیش��ه با آن درگیر بوده است، شاهد هستیم 
ایران در سال 92 ناگهان به لحاظ ارزش پول ملی به کمترین حد خود می رسد. اتفاقی 
که در نتیجه تحریم نفت اتفاق افتاد. چی��زی که در این میان باید به آن توجه کرد، این 
است که ارزش پولی هر کش��ور در میزان ارزش شرکت های آن کشور در بورس تعیین 
می شود. ایران کشوری است که در یک منطقه اس��تراتژیک جغرافیایی- سیاسی قرار 
دارد و به لحاظ ذخایر نفتی و گاز و معادن جزو کش��ور هایی با منابع غنی اس��ت و این 
خیلی تعجب  آور است که کشوری با چنین منابعی ناگهان دچار چنین افت ارزش پولی 
ملی ش��ود. بنابراین مهم ترین نکته در ایجاد رکود تورمی، کاهش چشمگیر ارزش پول 

ملی است. 
 حال که کاهش ارزش پولی سبب شده رکود تورمی در کشور ایجاد شود، چه 
راهکارهایی می تواند صورت گیرد تا این ارزش پولی دوباره افزایش پیدا کند 

و به دنبال آن رکود تورمی از بین برود؟ 
بهترین راه س��ر و س��امان دادن به ارزش پ��ول ملی اس��ت. در کش��ور هایی مانند 
برزی��ل و آرژانتین این اتف��اق افتاده اس��ت و ما ش��اهد بودیم زمانی ک��ه ارزش پولی 
این کش��ورها س��بب ورشکس��تگی آنها ش��د، با اس��تفاده از یکس��ری تدبیر ها موفق 
ش��دند ارزش پول ملی خود را دوباره احیا کنند. این امر تنها در ش��رایطی فراهم شد 
که خردمن��دان و اندیش��ه ورزان اقتص��ادی راهکارهای مناس��ب را ب��رای برون رفت 
 از این ش��رایط اعمال کردن��د و دولت با وق��ع نهادن به آنها در تس��ریع حل مش��کل 

اقدام کرد.
 در ایران نیز باید همین اتفاق بیفتد و مدیران باس��ابقه و کارشناس��ان اندیش��مند 
باید در کنار ه��م راهکارهایی را ب��رای برون رفت از ای��ن رکود تورم��ی ارائه دهند که 
خواس��ته دولت یازدهم نیز همین اس��ت و در جهت آن تاش می کند. نباید فراموش 
کرد قربانی اصلی این ش��رایط رکود تورمی دهک های یک تا چهار هستند. یعنی گروه 
کم درآمد ها که بیش��ترین بها را در این ش��رایط می پردازند. همان طور که می دانید در 
طبقه بندی اقتصادی مردم به س��ه گ��روه کم درآمدها که طبقه یک تا چهار هس��تند، 
طبقه متوس��ط ها که رده چهار تا هف��ت را در بر می گیرند و س��ه رده هش��تم، نهم و 
دهم که به افراد پردرآمد اختصاص دارد، تقس��یم می ش��وند. هر قدر این رکود تورمی 
طوالنی تر ش��ود گروه متوس��ط از میزانشان کم می ش��ود و شاهد هس��تیم که اساسا 
گروه متوس��ط در اقتصاد ایران در حال از بین رفتن و حرکت به س��مت اقش��ار کم در 
 آمد هس��تند. در چنین شرایطی سیاست های مناس��ب در کنار زمان کم کم به کاهش 

رکود تورمی می انجامد. 

اسداهلل تقوی بیات :
خروج از رکود تورمی تدریجی است

رکود تورمی در اقتصاد ایران در چه شرایطی به وجود آمده است؟ 
به طور کلی با توجه ب��ه محدودیت هایی که به لحاظ اقتصادی در س��اختار کش��ور 
وجود دارد، مانند تحریم هایی که با آن دس��ت به گریبان هس��تیم و نداش��تن برنامه 
بلند مدت و مداوم در زمینه اقتصادی س��بب ش��ده تا مقوله رکود تورمی در کش��ور به 
وجود بیاید. این ش��رایط سبب ش��ده تولید به شکل چش��مگیری کاهش پیدا کند و 
این امر ب��ه کمبود عرضه کاال دامن زده اس��ت. تقاض��ا نیز در این می��ان نقش موثری 
دارد، زیرا با توجه ب��ه افزایش روزاف��زون جمعیت، تقاض��ا نیز افزای��ش پیدا می کند 
 و زمانی که تولی��د و عرضه با آن براب��ری نکند، خ��واه ناخواه رکود تورمی در کش��ور

 ایجاد می شود. 
چ�ه راهکارهایی می توان ب�رای برون رف�ت از این رکود تورمی در کش�ور 

تعریف کرد؟ 
از بین رفتن رکود تورمی، مقوله ای نیس��ت که در یک بازه زمان��ی کوتاه مدت اتفاق 
بیفتد. باید اوضاع اقتصادی را با یک دید منطقی در برابر خود قرار داد و بر این اس��اس 
برای آن برنامه ریزی کرد. س��اختار اقتصاد، با توجه به س��اختار نظام حاکم اس��ت که 
تغییر می کن��د و این تغییر نی��ز یک تغییر تدریجی اس��ت که یک ش��به و در یک بازه 
زمانی کوتاه اتف��اق نمی افتد. دولت یازدهم از این منظر دولتی اس��ت که چش��م انداز 
مش��خصی در برابر خود ترس��یم کرده و بر این اس��اس می ت��وان امیدوار ب��ود که در 
 این تعریف چش��م انداز کم کم یک تغییر تدریج��ی اتفاق بیفتد و کش��ور بتواند از این 

رکود تورمی خارج شود. 
با توج�ه به همین چش�م انداز دول�ت، مقوالت�ی چون تس�هیالت بانکی و 
اختصاص یارانه به بخش های تولیدی تمهیداتی است که دولت برای برون رفت 
از بحث رکود تورمی اندیشیده است، آیا این راهکارها می تواند به برون رفت 

از رکود تورمی کمک کند؟ 
ش��رایط بین المللی به س��متی رفته اس��ت که این امیدواری وجود دارد که به زودی 
انبس��اط الزم در زمینه مش��کات بین المللی ایجاد ش��ود، اما این امر به تنهایی کافی 
 نیست؛ زیرا که چش��م اندازی که دولت ترس��یم کرده با مشکات سیاس��ی و موانعی 

روبه رو است. 
ای��ن موانع به تف��اوت نگاه جناح های سیاس��ی وابس��ته اس��ت و می ت��وان امیدوار 
بود ک��ه در انتخاب��ات مجلس پی��ش رو نوعی یکپارچگ��ی و هماهنگی بی��ن دولت و 
مجلس ایجاد ش��ود و این امر کمک کند تا دولت با موانع کمتری به چش��م اندازی که 
ترسیم کرده اس��ت دس��ت یابد. این راه حل هایی که مطرح می ش��ود نیز راه حل های 
کوچکی هس��تند ک��ه در آن رون��د تدریجی ک��ه درب��اره آن صحب��ت کردیم نقش 
دارند. ای��ن تعدیل نرخ به��ره و هماهنگ��ی آن با تورم ی��ک رابطه منطقی اس��ت که 
 دولت به خوبی ب��ه آن ورود کرده اس��ت؛ اما ت��ا موانع وج��ود دارند دول��ت نمی تواند 

پا را فراتر بگذارد. 
در هر حال در این دوران رکود تورمی، سرمایه ها ساکن نمانده و سرمایه ها 
به سمت یک مقوله مشخص هدایت ش�ده اند؛ فکر می کنید که در این دوران 

سرمایه ها به چه سمتی رفته است؟ 
در زمین��ه تولی��د اخال های��ی ایج��اد و س��رمایه ها از بخ��ش تولی��د دور 
ش��ده اند، پس از تولی��د اص��وال تمایل ب��ه خری��د ارز و طا به وج��ود می آی��د که با 
کنترل دول��ت بر قیم��ت ای��ن دو مقوله، س��رمایه ها به بحث مس��کن هدایت ش��ده 
 و ش��اهدیم که در ای��ن ب��ازه زمان��ی س��رمایه گذاری های کانی در بخش مس��کن

 انجام شده است.

 مدتی اس�ت کش�ور ما با معضلی به 
نام رکود تورمی درگیر است، اما دولت 
یازدهم با سیاس�ت هایی که در پیش 
گرفت�ه معتقد اس�ت توانس�ته از این 
رکود تورمی خارج ش�ود، آیا ش�رایط 
به گونه ای س�ت که بتوان گف�ت از این 

رکود تورمی خارج شده ایم؟! 
خروج از رکود تورمی ب��ا عائمی همراه 
است که مهم ترین آن افزایش سرمایه گذاری 
است، از سوی دیگر کاهش بیکاری و تعادل 
میان عرض��ه و تقاضا از نش��انه های از بین 
رفتن رکود تورمی اس��ت. به طور مشخص 
بحث هایی که در آنها رشد ایجاد شده است 
نش��ان می دهد رکود تورمی از بین رفته یا 

خیر. اینکه میزان تولید م��ا از 100 هزار به 
200 هزار افزایش پیدا کرده این نشانه رشد 
نیس��ت و وقتی از رش��د صحبت می کنیم 
این رشد باید رقم باالیی را در بر گیرد. اینها 
تکان های کوچکی است که نمی توان آن را 
به معنای خروج از رکود تورمی تفسیر کرد. 

 دول�ت یکس�ری م�وارد مانن�د 
تس�هیالت بانکی و اختص�اص یارانه 
به بخش خصوصی را مط�رح کرده و از 
طریق ای�ن راهکارها در تالش اس�ت 
رک�ود تورم�ی را از بین بب�رد، آیا این 
راهکارها کمکی به رکود تورمی کرده 

است؟! 
مشکات اقتصادی ما بسیار ساختاری تر 
از آن اس��ت که بتوان امیدوار بود از طریق 
چنین راه حل هایی از آن خارج ش��د. وقتی 
درباره یارانه و تخصیص آن به تولید صحبت 
می کنیم این یارانه تا چه میزان می تواند در 
این تولیدات نقش داشته باش��د؟ در حال 
حاضر صنایع ما شش درصد، بخش تولید 
ساختمان 300 درصد و واردات خیلی بیشتر 
از مسکن در میزان درآمد کشور نقش دارند، 
حال باید چه میزان یارانه به این 
بخش ها اختصاص داد تا 
تف��اوت معن��ا داری در 
این میان مشاهده کرد 

و امیدوار بود از این طریق از رکود خارج شد؟ 
بنابراین  یارانه نمی تواند در این میان چندان 
نقشی داشته باشد. در اصل این عائم است 
که باید اصاح شود. با بهبود رشد بهره وری 
و تفاوت در نرخ بازده اس��ت ک��ه می توانیم 
امیدوار باشیم به سمتی حرکت کنیم که از 

رکود تورمی خارج شویم. 
در این مدت که کشور با رکود تورمی 
دست به گریبان بود، سرمایه های بخش 
خصوصی به چه س�مت و سویی رفته 
و س�رمایه گذاری در کجا انجام ش�ده 

است؟ 
ابتدا بخش عمده این س��رمایه گذاری ها 
روی ساختمان انجام شد که پس از مدتی از 
آنجا که صنعت ساختمان نیز با رکود مواجه 
ش��د، این س��رمایه ها در جاهای مشخصی 
انباشت شد و به طور کلی در چرخه اقتصادی 

کشور وارد نشد. 
آیا تحریم ه�ا در این رک�ود تورمی 
نقش�ی داش�ته اند و اگر این تحریم ها 
برداش�ته ش�ود، رکود تورمی نیز کم 

می شود؟ 
همان طور که پی��ش از این نی��ز گفتم، 
مشکات اقتصادی ما ساختاری تر از آن است 
که بتوان امیدوار بود با عبور از تحریم ها بحث 
رکود تورمی از میان برداشته شود. اگر این 

تحریم ها برداشته شود ما دوباره به شرایط 
سال 91 باز می گردیم. آیا در این سال شرایط 
اقتصادی مناسب بود؟! آیا رکود تورمی در این 
سال وجود نداشت؟! بنابراین شاید برداشتن 
تحریم ها مقداری درآمد نفتی و صادرات ما 
را از تنگنا خارج کند اما مشکات اقتصادی 
ریشه ای تر از آن هستند که به آسانی بتوان 

از آنها خارج شد. 
اس�داهلل بی�ات معتقداس�ت دولت 
یکسری چش�م انداز های برون رفت از 
مشکالت اقتصادی را برای خود ترسیم 
کرده که جناح های مقابل سیاسی مانع 
رس�یدن دولت به این چش�م انداز ها 
هس�تند، آیا نقش جناح های مقابل را 

می توان در این امر موثر دانست؟ 
من بیش��تر تحلیل های اقتصادی ارائه 
می دهم و چندان کاری به مسائل سیاسی 
ندارم، ام��ا تقریبا سیاس��ت همه دولت ها 
این است که جناح مقابل را سدی در برابر 
رس��یدن به برنامه های خود بدانند و این 
ادعایی اس��ت که از قدیم مرس��وم بوده و 
نمی توان آن را عامل چن��دان موثری در 
ای��ن زمینه دانس��ت. مهم تری��ن موضوع 
مشکات ساختاری است و سیاست هایی 
که باید اتخاذ شود تا این مشکات از میان 

برداشته شوند. 

جمشید پژویان:

مشکالت اقتصادی ساختاری است 

سارا برومند

بررسی تالش های دولت برای حل معضل مهم اقتصاد

خروج از رکود، خواسته تا عمل



با ارزش ترین خالفکار دنیا
ب��ه گزارش فورب��س، برای بعضی 
خالفکار هایی که تاکنون از دست 
پلیس ف��رار کرده اند بیش از یک 
میلیارد دالر جایزه تعیین ش��ده 
تا به دس��ت قانون گرفتار ش��وند. 
هرچند آنها قانون ش��کنان بی رحمی هستند اما مطمئنا 
یک روز دس��تگیر و مجازات می ش��وند. بیشترین جایزه 
در طول تاریخ برای دس��تگیری اختالس گر روس تعیین 
شده اس��ت. »آلیمژان توختاخونوف« تاجر روس مظنون 
به فعالیت های جنایی است. او نه تنها متهم به همدستی 
در جنایت های س��ازماندهی شده اس��ت، بلکه متهم به 
دادن رشوه به داوران ورزش اسکی در المپیک زمستانی 
2002 نیز اس��ت. توختاخونوف در س��ال های جوانی اش 
به عنوان بازیکن فوتبال در تیم دانشجویی باشگاه مشهور 
پاختاکور بازی می ک��رد. در دهه 1990، این مرد مرموز 
روسیه را به مقصد پاریس ترک کرد. وی در آنجا شروع به 
فعالیت ه��ای غیر قانونی کرد و خیلی زود به خاطر قاچاق 
غیر قانونی سخت افزار های کامپیوتری به آلمان شناسایی 
ش��ده و تحت تعقیب قرار گرفت. در همان زمان بود که 
پلیس فرانس��ه متوجه شد بین این تاجر روس و مافیای 
روس��یه روابط نزدیکی وجود دارد. برای دس��تگیری این 
تبه��کار روس 5 میلیون دالر جایزه نقدی تعیین ش��ده 
است. علت زیاد بودن مبلغ جایزه این است که وی نه تنها 
به رشوه دادن و قاچاق کاال متهم است، بلکه در پولشویی 

و اختالس های زیادی دست داشته است. 

پنجمین خانه برای پنجاهمین نفر
به گزارش لس آنجلس 
تایمز، رومن آبراموویچ، 
مال��ک متم��ول ی��ک 
باش��گاه فوتبال که در رنکینگ ثروتمندترین افراد دنیا، 
در جای��گاه پنجاهم قرار دارد، بای��د در خانه ای زندگی 

کند که با پرستیژ او جور دربیاید. 
از همین رو او که اخیرا مبلغ 300 میلیون یورو برای 
خری��د یک قایق یاک به ن��ام اکلیپس هزینه کرده بود، 
حاال هم 115 میلیون یورو برای خرید خانه ای در لندن 
پرداخت کرده است. شنیده می شود وی در نظر دارد 12 
میلیون یوروی دیگر هم برای بازسازی این خانه بپردازد 
تا بدین ترتیب، خانه اش پنجمین خانه گرانقیمت شهر 
لندن لقب بگیرد. او حدود س��ه سال صبر کرده تا مجوز 
خری��د خانه در یک��ی از محله های لوک��س لندن را به 
دس��ت بیاورد. این در حالی است که او در سال 2010 
هم سه خانه مجلل در ش��هر لندن خریداری کرده بود 
ک��ه دو تا از این س��ه خانه بیش از 500 س��ال قدمت 
دارند و خانه س��وم او متعلق به جیمز ویس��تلر، یکی از 
نقاش های سرشناس قرن هفدهم است. این طور به نظر 
می رس��د که آبراموویچ عالوه بر عالقه ای که به فوتبال 
دارد، عاش��ق خریداری و بازسازی خانه های قدیمی نیز 
هس��ت؛ اتفاقی که در میان سرمایه داران بریتانیایی مد 
ش��ده اس��ت. حاال او یک خانه برای پذیرایی از میهمان 
هایش دارد و یک خانه ب��رای زندگی کردن. آبراموویچ 
در باغ خانه ویس��تلر، همان طراح��ی گیاهان آن نقاش 
بزرگ را بازس��ازی کرده و یک گالری هنری هم درنظر 
گرفته اس��ت. او در س��ال 2010 مبلغ 82 میلیون یورو 

برای خریداری این خانه پرداخت کرده بود. 

تغییر برند به خاطر داعش
ب��ه گ��زارش العربی��ه، 
بلژیکی تولید  ش��رکت 
شکالت ISIS ناچار شد 
نام خود را که به »ایتالو س��وییس« ش��باهت دارد، تغییر 
دهد، زیرا این نام، به ش��کل اختصاری حروف التین گروه 
»دولت اس��المی عراق و شام« یا همان »داعش« شباهت 
دارد. با وجود اینکه این گروه تندرو، ژوئن گذشته نام خود 
را به »دولت اس��المی« یا به عبارتی تنهاIS تغییر داد، اما 
شرکت شکالت سازی، همچنان از پیامدهای نام سابق گروه 
رنج می برد. نام پیشین شرکت که در سال 1923 تاسیس 
شده، »ایتالو سوییس« بود که آن را بنیانگذارش نهاد. او این 
حرفه  را در ایتالیا و س��وییس آموخته بود. مدیران شرکت 
تصمیم گرفتند نام شرکت را به ISIS تغییر دهند. دزریه 
لیبریت، مدیر بازاریابی شرکت به رویترز گفت که مدیران 
نام ISIS برگزیدند تا یک »بَِرند« تجاری باش��د، اما ظهور 
س��ازمانی تروریستی که نام اختصاریش همان نام شرکت 
اس��ت را انتظار نداش��تند. او افزود: »چنانچه می دانستیم 

هیچ گاه این نام را انتخاب نمی کردیم.«
لیبریت ادامه داد: »بسیاری از شرکت های بین المللی 
که با آنها معامله می کنیم، به دلیل نگاه منفی مشتری ها 
ب��ه نام، دیگر نمی توانند مقادیر زیادی از محصوالت مان 
را بخرند.«از این رو شرکت تصمیم گرفت نام خود را به 
نام خانوادگی صاحبانش، یعنی »لیبریت« تغییر دهد. 

این شرکت س��االنه بیش از 5هزار تن شکالت تولید 
می کند و در سال حدود ۴میلیون دالر درآمد دارد.

مدیر بازرگانی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران اعالم کرد: فروش م��رزی انواع فرآورده های نفتی 
در مرزهای خش��کی و آب های ساحلی کشور در شش 

ماه نخست امسال به بیش از 1/3 میلیارد لیتر رسید. 
این مق��ام دولتی با اعالم اینکه ف��روش فرآورده های 
نفتی در مرزهای خش��کی کش��ور مربوط ب��ه بنزین و 
نفت گاز )گازوئیل( است، گفت: در نیمه نخست امسال، 
فروش بنزین در مرزهای خشکی کشور، 2 میلیون لیتر 

و فروش نفت گاز 70 میلیون لیتر بوده است. 
ارزش ریالی حاصل از فروش این فرآورده ها )نفت گاز 
و بنزین( در مرزهای خش��کی کش��ور در بازه زمانی یاد 
ش��ده به نرخ فوب منطقه )به طور میانگین هر لیتر 23 

هزار ریال( 308 میلیارد و 16 میلیون ریال است. 
وی درب��اره فروش انواع فرآورده در مناطق س��احلی 
کشور نیز گفت: در شش ماه نخست امسال 52 میلیون 
لیتر بنزین، 36۴ میلیون لیتر نفت گاز و 28 میلیون لیتر 
نفت کوره به شناورهای دریایی در سواحل آبی کشور به 

نرخ یارانه ای و نیمه یارانه ای فروخته شده است. 
مدیر بازرگانی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ای��ران، همچنین فروش نفت گاز به نرخ بانکرینگ را در 
نیمه نخست امسال 27 میلیون لیتر و فروش نفت کوره 
با نرخ یاد شده )بانکرینگ( را در همین مدت )186 روز 

نخست امسال( 805 میلیون لیتر اعالم کرد. 

تغییرات شدت مصرف انرژی طی 5 سال گذشته

به نظر ش��ما آی��ا باال بردن مبلغ جریم��ه می تواند در 
کاهش تصادفات موثر باش��د! دلیل این پرسشم برخورد 
روزانه با افرادی اس��ت که م��دام از مبالغ باالی جریمه 
صحبت می کنند، در حالی که خودشان به شدت در حال 

نقض قانون هستند. 
دی��روز جل��وی خودپ��رداز منتظر پیدا کردن س��وژه 
بودم که اتومبیلی با س��رعت وارد پیاده رو ش��د و جلوی 
خودپرداز پ��ارک کرد، طوری که س��پر جلویش تقریبا 
نزدیک حلق و معده بنده بود. از ایشان در خواست کردم 
اگر امکان دارد حداق��ل در خیابان پارک کند، منتهای 

مراتب جوابی شنیدم که سوژه مطلب امروز ما شد. 
گفت: »االن برم تو خیابان بذارم، مجبورم دوبل پارک 
کنم! بعدش مام��ور می خواد بیاد 100 تومان بنویس��ه 
که همین االنش یک تومان خالفیمه! بیش��تر بش��ه تو 

میدی!«
گفتم: »خب !دوست عزیز شما تو پیاده رو پارک کنی که 

بدتره! نیست؟«
گفت: »عزیزم! بر ای م��ن هرجا که جریمه نکنن بهتره! 
ماه��ی یه تومان حقوقمه، یه میلیون خالفی بدم! نمیش��ه 

که!«
گفتم: »خب خالف نکن! نمیشه؟«

گفت: »چه جوری خالف نکنم وقتی محل کارم تو طرحه 
و خون��م بیرون طرح! هرروز مجب��ورم موقع ورود به طرح، 
رو پالکم کاغذ بچس��بونم! خسته ش��دم، واقعا دارند اذیت 

می کنن مارو!«
گفتم: »خب نرو تو طرح! مثال با مترو برو سرکارت!«

گفت: »عزیزم! اگر می خواستم با مترو برم که اوضام این 
نبود! یکهو بگو بمیرم دیگه! دیروز س��ر اینکه یک خیابونو 

خالف رفتم ۴0 هزار تومان جریمه شدم.«
گفتم: »خب اشتباه پیش میاد دیگه! منم بعضی موقع ها 

حواسم نیست یک خیابون ورود ممنوع رو اشتباهی میرم.«
گفت: »نه! من اشتباهی نرفتم هرروز از همون مسیر میرم 
سرکارم، منتها هیچ وقت مامور نبود، نمی دونم چطور شد 
که این دفعه س��ر و کله مامور پیدا ش��د. یا سری قبل که 
تو جاده ش��مال واسه سبقت تو تونل کلی جریمم کردند و 

ماشینمو خوابوندن!«
گفتم: »خب! عزیزم اینطوری که برات مش��کل درس��ت 

میشه، یکهو گواهینامت باطل میشه ها!«
گفت: »نه بابا! هیچ مشکلی پیش نمیاد!«

گفتم: »از کجا اینقدر مطمئنی؟«
گفت: »آخه گواهینامه ندارم.«

گفتم: »گفتی چقدر خالفی داری؟«
گفت: »یه تومان! آخه این انصافه من با این حقوق بخور 
و نمیر، یه تومان هم خالفی بدم! باید دولت یه شرایطی رو 
فراهم کنه که بتونم پرداخت کنم، قبل از این خالفیم باورت 

نمیشه ۴0 میلیون دیه دادم!«
گفتم: »دیه! تصادف کردی؟«

گف��ت: »آره دیگ��ه! بیمم همش یک ماه ب��ود که تموم 
شده بود، هم دیه رو دادم، هم حبسشو کشیدم! نمیشه که 

هرسال بخوام 30، ۴0 میلیون دیه بدم! میشه؟«
گفتم: »مگه هر سال تصادف می کنی؟«

گفت: »آره بابا! تصادف اسمش روشه، تصادفه دیگه، پیش 
میاد، دست خود آدم که نیست.«
گفتم: »به روح اعتقاد داری؟«

گفت: »چی گفتی؟«
گفتم: »هیچی، گفتم شما بهتره واسه اینکه نسل بشر و 
منقرض نکنی بی خیال رانندگی بشی، اینجوری هم دخل 
و خرجت ردیف میش��ه هم اینکه یک جماعتی از دس��تت 
راحت میش��ن! شما دخل و خرجت می خونه، عقل و بدنت 

با هم نمی خونه!«
هیچی نگفت فقط نگاه کرد، ولی نمی دونم چرا هنوزم زیر 
چشمم درد می کنه و کبوده، احتماال به خاطر آب و هواست! 

تا بعد...

 مرسدس بنز، طرحی را ارائه کرده است که می تواند برای آینده بسیار جالب و در عین حال عجیب باشد. 
این مدل از بنز قرار است با نام  LX و با بدنه ای از جنس نیشکر وارد بازار شود. 
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سودوکو نمودار امروز

دخل و خرجم نمی خونه! 
سعید هوشیار | طنز نویس|

تعریف من از مس��تند، بازتاب خالقان��ه ای از واقعیت 
جامعه اس��ت و کارگردان مس��تند، با درک درس��ت به 

شکل هنرمندانه آن را منعکس می کند. 
من فکر می کنم که تفاوتی بین بازتاب مش��کالت در 
فیلم و جار زدن مش��کالت به نام ساخت مستند وجود 
دارد. در فیلم مس��تند مشتی اسماعیل که در جشنواره 
فج��ر مورد تقدیر واقع ش��د تالش کردم ت��ا از نگاه جار 
زدن مشکالت فاصله بگیرم و به زاویه ای دیگر از روایت 

برسم. 
مش��تی اس��ماعیل یک ش��خصیت واقعی در یکی از 
روس��تاهای کیاس��ر اس��ت که س��وژه فیلم مستند من 
ش��د و من پیش از ساخت مس��تند او را می شناختم و 
از ویژگی های ش��خصیتی او با  اطالع بودم. پس تصمیم 
گرفتم درباره زندگی مش��تی اس��ماعیل مس��تند تهیه 
کنم و نش��ان دهم اف��راد در عین حالی که مش��کالت 
بس��یار دارند می توانند بسیار سر زنده باشند و مشکالت 

اقتصادی یا حتی جسمانی سد راه تعالی آنها نشود. 
زمانی که مس��تند مشتی اس��ماعیل به جشنواره های 
خارجی رفت، بس��یاری از من می پرس��یدند چگونه یک 
پیرم��رد نابین��ا می تواند سرش��ار از امید و خوش��حالی 
باش��د و بدون کم��ک دیگران، امور زندگ��ی را بگذراند 
 و م��ن در ج��واب آنه��ا می گفتم انس��ان هایی از جنس 

مش��تی اسماعیل در ایران زیاد هستند که در کنار همه 
مشکالتی که دارند، سرشار از خوشی زندگی می کنند. 

کش��ور های غربی و امریکایی ایران را کشوری تهی از 
امید و زندگی تصور می کنند، در حالی که این گونه نیست 
و یکی از هدف های من در س��اخت این مس��تند، نشان 

دادن همین امید به زندگی بود. 
هر کس در کش��ور خود با مشکالتی مواجه است ولی 
قرار نیس��ت همیشه مش��کالت را جار بزنیم. با توجه به 
اینکه کش��ورهای اروپای��ی و امریکایی چند برابر بودجه 
ای��ران برای تهاجم به فرهنگ ایران هزینه می کنند، هر 
ی��ک از ما باید از خود بپرس��یم وظیفه ما در راس��تای 
اعتالی فرهنگ کشور چیست، نه اینکه فقط نقاط منفی 
را ببینیم و چشم را بر مسائل مثبت که کم هم نیستند، 
ببندی��م. البته عقیده ام این نیس��ت که در فیلم ها دروغ 
بگویی��م، اما در ایران به وفور می توانید امید و زیبایی را 
ببینی��د و قصد من این بود بخش��ی از همین زیبایی را 

به تصویر بکشم. 
آرزوی من این بود فیلمی را که می سازم غیرت ایرانی 
را خدشه دار نکند و زمانی که برای گرفتن جایزه به روی 

سن می روم، این غیرت حفظ شود. 
به نظر من نخستین کار مستندساز این است که با باز 
کردن دنیای دیگر برای مخاطب، تفکر را در او برانگیزاند 
و اگر مستندساز در مورد چیزی که اعتقاد ندارد مستند 

بسازد، هرگز در کار خود موفق نخواهد شد. 

منطقه آزاد

جار زدن مشکالت، فیلم مستند نیست

در سال 2009 شدت مصرف انرژی در ایران 12/2 برابر ژاپن و 4/1 برابر جهان و در سال 2013، 8/6 
برابر ژاپن و 3/4 برابر جهان بوده است. این اختالف عالوه بر بهینه سازی مصرف انرژی در کشور ژاپن 
)که عامل مهمی محسوب می شود( به نوع و میزان تولیدات و ارزش آنها نیز بستگی دارد. به گونه  ای 
که تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر در ژاپن در سال 2009، 19/1 برابر ایران و در سال 2013، 0/11 
برابر ایران بوده است. روند تغییرات سرانه تولید ناخالص داخلی در شکل زیر نشان داده شده است. 

مهدی زمانپور   | مستندساز|

سال هاس��ت ک��ه هر وق��ت ب��ه م��ن می گویند چه 
توصیه هایی برای پیش��رفت بیش��تر و بهت��ر داری، من 
کتاب خواندن را توصیه می کنم. اخیرا بعضی دوس��تانم 
می گوین��د که م��ا می خواهیم، اما به ه��زار و یک دلیل 
نمی ش��ود. به عنوان آدمی که 15 س��ال اخیر متوس��ط 
روزانه 70 صفحه کتاب را خوانده ام، س��عی کردم چند 

نکته مهم را در این زمینه اینجا بنویسم: 
اول اینکه ت��الش کنید غیر از فارس��ی زبان دومی را 
هم بدانید. طبیعی اس��ت دس��ت ش��ما در پیدا کردن 
کتاب مناس��ب بازتر می ش��ود. ش��اید برای کسانی که 
کار فنی می کنند یا فلس��فه می خوانن��د، زبان آلمانی، 
برای مدیریت و اقتصاد زبان انگلیسی و برای شیفتگان 
ادبیات زبان فرانس��ه گزینه های جذابی باشند. البته من 
در ای��ن مورد صاحب نظر نیس��تم و ای��ن حرف کامال 
سلیقه شخصی من است. دانستن زبان دوم حتی میزان 
درک زبان اول را نیز باال می برد. این نکته ای اس��ت که 

سال هاست در روان شناسی اثبات شده است. 
دوم اینکه کتاب هایی بخوانید که خوب ترجمه ش��ده 
باش��د. متاس��فانه در جامعه ما، ترجمه بسیار سلیقه ای 
اس��ت و انس��ان های زی��ادی را می بینید ک��ه برای یاد 
گرفتن بهتر زبان، دس��ت به ترجم��ه کتاب ها می زنند. 
حتم��ا در زم��ان خرید ی��ک کتاب، ی��ک صفحه آن را 
به صورت تصادفی باز کنید و کامل بخوانید و اگر دیدید 
با ن��گارش راحت نیس��تید کتاب را نخری��د، حتی اگر 
مطمئن ترین فرد آن کتاب را به ش��ما توصیه کرده بود. 
من کامال اعتقاد دارم بسیاری از ما به خاطر ترجمه های 

بد و ضعیف، کتاب زده شده ایم. 
سوم اینکه در شروع کار به سراغ کتاب های کالسیک 

نروید. م��ارک توای��ن زمان��ی گفته ب��ود: »کتاب های 
کالسیک، کتاب هایی هستند که هیچکس حوصله ندارد 
بخوان��د اما همه آرزو می کنن��د  ای کاش آنها را خوانده 
بودند!« یکی از دوستان من برای شروع کتابخوانی رمان 
»در جست وجوی زمان از دس��ت رفته« نوشته مارسل 
پروس��ت را گرفته بود. آل��ن دو باتن در مورد این کتاب 
می گوید: خوان��دن این کتاب دو پیش نیاز دارد؛ تنهایی 
کشنده و پای شکس��ته! به همین دلیل توصیه می کنم 
سراغ لیست هایی شبیه: »100 کتاب یا 90 کتاب یا 22 

کتاب یا... که قبل از مرگ باید خواند نروید.«
چهارم اینکه برای کتابخوانی زمان و مکان مشخصی 
در نظ��ر بگیری��د. یک صندل��ی یا یک پش��تی یا یک 
گوش��ه اتاق یا داخل مترو یا هر جا که دوس��ت دارید، 
اما عادت کنید زمان و مکان مش��خصی وجود داش��ته 
باش��د و همیش��ه در آنجا کتاب بخوانید. به این ش��کل 
ذهن ش��ما شرطی می ش��ود. هر وقت در آن محل قرار 
گرفتید ناخودآگاه ذهن ش��ما متمرکز می شود و آماده 

کتاب خواندن می شوید. 
پنجم اینکه هدف ه��ای بزرگ نگذاری��د. اگر بتوانید 
روزی 3 صفحه کتاب بخوانید و همیش��ه بخوانید بهتر 
از روی 30 صفحه است که گاهی آن را ترک کنید. اگر 
هم مدتی روزی س��ه صفحه خواندید هیجان زده نشوید 
و هدف خود را باال نبرید. باید سیستم ذهن و زندگی ما 

به تدریج به سبک جدید عادت کند. 
اگر شازده کوچولو نوش��ته اگزوپری یا قلعه حیوانات 
جورج اورول را نخوانده اید یا اگر دنبال کتاب س��اده ای 
برای فلس��فه می گردید و دنیای سوفی )نوشته یاستین 
گوردر( را نخوانده اید یا اگر »هبوط در کویر« ش��ریعتی 
را نخوانده اید ش��اید بهتر باش��د فعال از همین ها شروع 

کنید و به سراغ کتاب دیگری نروید. 

نگاه آخر

کتاب نخستین قدم برای پیشرفت
محمدرضا شعبانعلی | کارشناس مدیریت|
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همزمان با ایجاد پاالیش��گاه های جدید پس از پاالیشگاه 
آبادان در تهران، اصفهان، کرمانشاه، شیراز و سایر شهرهای 
کش��ور، س��یر تکاملی مراح��ل مختلف صنع��ت گاز مانند 
حمل ونقل، ذخیره سازی، س��یلندرپرکنی و توزیع گاز مایع 
شتاب بیشتری گرفت و با این همزمانی شرکت بوتان در اکثر 
اس��تان ها اقدام به ایجاد تأسیسات جهت انجام فعالیت های 

فوق کرد. 
البته کلیه اقدامات زیربنایی و توس��عه توزیع سراس��ری 
این ش��رکت جهت تأمین مصارف خانگی و برآورده ساختن 
نیازهای صنعتی و تجارتی در زمان حیات پدر انجام ش��ده 
بود و پس از درگذشت این پایه گذار مبتکر، فعالیت های این 
شرکت مصروف توسعه و اشاعه هرچه بیشتر مصرف گاز مایع 
ش��د و نتیجه آن تالش های بی وقفه این است که در شرایط 
کنونی تعداد تأسیسات اشاره شده اعم از استانی و منطقه ای 
با افزایش چشمگیر همراه بوده است. با توجه به این نکته که 
شرکت بوتان در کنار افزایش این تأسیسات پیوسته درصدد 
اس��تفاده از نظام های توزیع پیشرفته و مکانیزه بوده است ، 
از این رو می توان ادعا کرد که قبل از ش��روع کنترل قیمت 
گاز مایع در کش��ور، این ش��رکت کامال از لحاظ تکنولوژی 
صنع��ت توزی��ع گاز مایع در ردیف کش��ورهای پیش��رفته 
محسوب می شده و پیوسته در تالش تدوین استانداردهای 
سازندگی، ایمنی و سایر مراحل بوده است. انتشار کتاب های 
آموزش��ی جهت آگاهی عموم در س��طوح مختلف فرهنگی 
و دادن دس��تورالعمل های درس��ت کاربردی به مشترکان از 
طریق رس��انه ها و جزوات آموزشی از دیگر فعالیت های این 
بخش خصوصی است که با توجه به برخی از محدودیت های 
تحمیل شده به این بخش فعال در صنعت، دست اندرکاران 
و تالشگران و گردانندگان این مجموعه تمام مساعی خود را 
به کار گرفته اند تا عملکرد همه زیرمجموعه های این صنعت 
از هر جهت در س��طح دانش روز باش��د و همچنین الزم به 
یادآوری است که سندیکای توزیع کنندگان گاز مایع در دهه 
13۴0 بر اثر راهبری و مس��اعی شرکت بوتان و تعامل سایر 
شرکت های توزیع کننده گاز مایع در سراسر کشور تأسیس 

شد و این سندیکا که پس از به ثمر رسیدن انقالب به انجمن 
صنف��ی کارفرمایان توزیع کننده گاز مایع ایران مبدل ش��د، 
پیوسته به رسالت های ارش��ادی شرکت های توزیع کننده و 

دفاع و حمایت از مصالح صنفی آنان اقدام ورزیده است. 
اکن��ون ک��ه توزی��ع این س��وخت مناس��ب در سراس��ر 
مملکت گس��ترش یافته، ع��الوه بر تأمی��ن نیازمندی های 
مصرف کنندگان در سراس��ر کشور موجب صرفه جویی های 
ارزی چندص��د میلی��ون دالری در س��ال گذش��ته ش��ده، 
ضم��ن اینک��ه ش��رایط اش��تغال را ب��رای ه��زاران نفر در 
 س��طوح مختل��ف مدیریتی، کارمن��دی و کارگ��ری ایجاد 

کرده است. 
 اش��اعه مصرف گاز مایع عالوه بر آنکه در تنظیم مصرف 
محصوالت میان تقطیر و توسعه نامناسب پاالیشگاه ها کمک 
کرده، بلکه به جرأت می توان ادعا کرد که این سوخت پاک با 
حداقل آلودگی پیشاهنگ و زمینه ساز برای بهره مندی از گاز 
طبیعی، بهترین انرژی دوران گذر بوده و خوشبختانه ضمن 
اینک��ه گاز طبیعی اکنون بیش از 50 درصد مجموعه انرژی 
موردنیاز کشور را تأمین می کند، به توسعه اقتصادی کشور 
و بهبود محیط زیس��ت کمک کرده و رفاه مصرف کنندگان 
را نیز به همراه داش��ته اس��ت.  تأثیرات اقتصادی، صنعتی و 
زیست محیطی اش��اعه مصرف گاز مایع در میهن عزیزمان 
کم و بی��ش در کتاب ه��ا و مطبوعات و رس��انه های گوناگون 
تشریح ش��ده است. به ویژه در س��ال های اخیر که آلودگی 
هوا ناشی از سوخت های دیگر، محیط و فضای اکثر شهرهای 
بزرگ کشورمان را آلوده کرده، اهمیت استفاده از مصرف گاز 

مایع بیشتر احساس می شود.
اما آنچه حائز اهمیت اس��ت و همه ویژگی های اشاره شده 
را در دل خ��ود جای می دهد، پیش��گامی کارآفرینی مبتکر 
و اعمال فعالیت هایی در این راس��تا توسط بخش خصوصی 
بوده است که به درستی می تواند الگوی قابل تعمیمی برای 
عالقه من��دان توس��عه فرهنگ صنعتی و اش��اره این بخش 

اقتصادساز باشد. 
به تفکرات عاش��قانه اش در جهت پیشرفت های این آب و 

خاک درود می فرستیم و عزم سازندگی اش را می ستاییم.
ادامه دارد...

میراث پدر
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