
نتایج نظرسنجی از 132 هزار ثروتمند امریکایی روشن ساخت 

ریسک، مادر پاداش است
 اگرچه هر کسی تعریف خاص خودش را از موفقیت دارد،  اما برای بسیاری از افراد »پول درآوردن« فاکتور مهمی

 در رسیدن به موفقیت است.  پژوهش های موسسه اسپکترم گروپ روی 132 هزار نفر در امریکا با ثروت
14حدود 25 میلیون دالر ذهنیت های معمول را در بسیاری از جوامع درباره پولدارها به شدت رد می کند.  

Sun. 2 Nov 2014 www.forsatnet.ir  

روزنـامه اقتصــادی - مدیریتـی 

8 محرم 1436 - سـال اول  - شماره90 - 16صفحه - 1000 تومان یکشنبه 11  آبان ماه1393  با رویکرد استقرار اقتصاد دانش بنیان، نوآور، مولد و فرصت ساز

در گفت و گوی اختصاصی با »فرصت امروز« مطرح شد

برنامه های صندوق توسعه ملی 
برای کمک به صنایع کوچک

یک��ی از مش��کالت اصلی که از س��وی 
تولیدکنندگان به وی��ژه صاحبان صنایع 
کوچک مطرح می ش��ود، موانعی اس��ت 
ک��ه در راه دریافت تس��هیالت از محل 

منابع صندوق توس��عه ملی با آن مواجه 
هس��تند. در همی��ن باره ب��ا محمدرضا 
ش��جاع الدینی، عض��و هی��ات عامل و 
مع��اون س��رمایه گذاری داخلی صندوق 

توس��عه ملی ب��ه گفت وگو نشس��ته ایم. 
او معتقد اس��ت: »اعطای تس��هیالت به 
طرح ه��ای کوچ��ک در ماموریت ه��ای 

صندوق تعریف نشده است.«

به دنبال کاهش قیمت جهانی طال به کمترین بها در 4سال گذشته اتفاق می افتد: 

طال باز هم ارزان می شود
نظر کارشناسان درباره مدیریت اشتباه عرضه آب در کشور

 تا کفگیر به ته دیگ نخورده
باید اقدام کرد

افزایش ظرفیت تولید گاز کشور حدود 60 میلیون متر مکعب در روز 

نه بزرگ نیروگاه ها به سوخت مازوت

صنعتی سازی حلقه مفقوده ساختمان های ایران
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طال در امان است؟ 
دیدگاه

دستیابی ایران به توافق هسته ای 
ب��ا قدرت ه��ای جهان��ی جذابی��ت 
برای افزایش س��رمایه های فلزی را 
در کش��ورهای افزایش داده اس��ت. 
ای��ن تواف��ق در کن��ار نگرانی ه��ای 
ژئوپلیتیک موجب شده تا فشار دالر 

بر قیمت طال افزایش یابد.
 از طرفی ف��روش بی��ش از اندازه 
نف��ت و کاه��ش قیم��ت آن، منجر 
به توجه کش��ورها به ط��ال به عنوان 
جایگزین س��رمایه ای ش��ده اس��ت. 
براس��اس توافق نامه ژنو بخش��ی از 
دارایی ه��ای طالی ای��ران به حالت 
تعلی��ق در آم��ده ک��ه این مس��ئله 
ای��ران  اقتص��اد  ب��رای  می توان��د 
امیدوار کنن��ده باش��د. اما از س��وی 
دیگ��ر اقدام��ات امری��کا و اروپ��ا به 
منظ��ور مقابل��ه ب��ا قیم��ت ط��ال و 
افزایش ارزه��ای خ��ود می تواند بر 
 آین��ده س��رمایه گذاری ای��ن حوزه 

اثرگذار باشد.
     صفحه 15

مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اسالمی، بسته سیاس��تی دولت را برای 
خ��روج غیرتورم��ی از رکود بررس��ی و 

تحلیل کرد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی، 
دفتر مطالع��ات اقتص��ادی ای��ن مرکز 
اعالم کرد: حت��ی با فرض تحقق رش��د 
پنج درصدی در س��ال های آت��ی، برای 
بازگشت س��طح درآمد ملی سرانه ایران 
به سطح س��ال 1390، گذش��ت حدود 
پنج سال زمان نیاز اس��ت. عالوه بر این، 
با فرض تداوم کیفیت پایین اشتغالزایی 
رش��د اقتصادی در سال های گذشته، در 
س��ال 1400 بیش از پنج میلیون بیکار 

در ایران وجود خواهند داشت. 
این بررس��ی ها عالوه بر ل��زوم تحقق 
رش��د اقتصادی باال در اقتص��اد ایران و 
ضرورت افزای��ش کیفیت اش��تغالزایی 
رش��د را برای جلوگی��ری از بحران های 
آتی اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد. 
گ��زارش دفت��ر مطالع��ات اقتصادی 
مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س حاک��ی 

است، اجرای موثر بیش��تر سیاست های 
پیش��نهادی بس��ته که با ه��دف خروج 
اقتص��اد ای��ران از رک��ود بدون ات��کا به 
ابزاره��ای تورم زا ارائه ش��ده اس��ت، در 
سال های 1393 و 1394 مقدور به نظر 

نمی رسد. 
نکته دیگر ک��ه موردتوجه نویس��نده 
گ��زارش مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس 
قرار گرفته این اس��ت که در این بس��ته 
موض��وع اش��تغال و افزای��ش کیفی��ت 
اشتغالزایی رش��د اقتصادی که عالوه بر 
اصالح ساختار بازار کار مستلزم کاهش 
وابس��تگی به نف��ت، مدیری��ت منطقی 
واردات و در نظر گرفتن مقیاس بنگاه ها 
در سیاس��ت گذاری های مرتبط اس��ت، 

کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
براس��اس این گزارش و در راس��تای 
مرتبط  بلندمدت  سیاس��ت گذاری های 
با رش��د، توصی��ه اصلی ح��ذف انحراف 
قیمت های کلیدی )نرخ ارز، نرخ س��ود 
بانکی و قیمت ان��رژی( از مقدار تعادلی 
آنها بوده و نس��بت به زمینه های نهادی 
به بهب��ود محی��ط کس��ب و کار صرفا بر 

مبنای ش��اخص های بانک جهانی اکتفا 
ش��ده اس��ت.  گزارش دفت��ر مطالعات 
اقتص��ادی مرکز پژوهش ه��ای مجلس 
نش��ان می دهد، مس��ائل مهم��ی چون 
اصالح نظ��ام تدبیر امور اجرایی کش��ور 
)تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی( 
که ناکارآمدی خود را ب��ه طرق مختلف 
نش��ان داده و نق��ش مهم��ی در اتخاذ 
 و اجرای��ی ش��دن توصیه های درس��ت 
)از جمله همین بس��ته سیاستی دولت( 
دارد، نادیده گرفته ش��ده اس��ت.  نکته 
دیگر که گ��زارش مرکز پژوهش ها بر آن 
دست گذاشته این است که تدوین بسته 
پیش��نهادی دولت با فرض ت��داوم وضع 
کنون��ی تحریم ها صورت گرفته اس��ت، 
بنابراین، به نظر می رس��د بسته مذکور 
با س��ناریوی تش��دید تحریم ها چندان 

سازگاری ندارد. 
این گزارش تصریح می کند، بس��یاری 
از سیاس��ت های ارزی و پولی به جهش 
ارز و ت��ورم گ��ره خورده ان��د ک��ه خود 
می تواند متاثر از نتایج تعامالت خارجی 

باشد. 

آرژانتی��ن ب��ا کس��ب 182 رای موافق 
در س��ازمان ملل، عضو ش��ورای اقتصادی 
و اجتماع��ی ای��ن نه��اد بین المللی ش��د.  
آرژانتین برای مدت سه سال به عنوان عضو 
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل 
انتخاب شد؛ تاریخ ش��روع رسمی عضویت 
آرژانتین در این نهاد، یکم ژانویه سال آینده 

)11 دی 93( خواهد ب��ود.  این تصمیم با 
182 رأی مواف��ق از مجموع 186 کش��ور 
رای دهنده اتخاذ ش��د.   »ماریتا پرسوال« 
سفیر آرژانتین در س��ازمان ملل اعالم کرد 
کشورش تمایل دارد با نابرابری اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی بین افراد مبارزه کند.  
به گزارش فارس، نهادی ک��ه آرژانتین در 

حال حاضر به عضویت آن درآمده، مسئول 
هماهنگ��ی کار اقتص��ادی و اجتماع��ی 
کشورهای عضو س��ازمان ملل  و همچنین 
نهادهای تخصصی تشکیل دهنده این شورا 
است؛ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان 
ملل فعالی��ت خ��ود را از 23 ژانویه س��ال 

1946 )3 بهمن 1324( آغاز کرد. 

نهاده��ای بین المللی از س��هولت آغاز 
کس��ب و کار و بهبود کیفیت تجارت کاال 
در ایران خبر می دهند.  براساس گزارش 
جدید بانک جهانی، ای��ران در بین 189 
کش��ور جهان به لحاظ رده بندی جهانی 
فضای کس��ب و کار با دو پله صعود در رده 
130 قرار گرفته است.  برپایه این گزارش 
که بر مبنای آم��ار مربوط به یک س��اله 
منتهی به ژوئ��ن 2014 )خردادماه 93( 
تهیه ش��ده، فضای کس��ب و کار در ایران 
طی این مدت بهبود نس��بی داشته است.  
برخی کارشناس��ان و مس��ئوالن دولتی 
انتظار دارن��د، با توجه ب��ه تغییر دولت و 
اتخاذ سیاس��ت های جدید، جایگاه ایران 
در رده بندی جهانی س��هولت کسب و کار 
بهبود قابل توجهی از خود نش��ان بدهد؛ 
صعود دو پله ای رتبه کسب و کار ایران در 

رده بندی جهانی موجب ش��ده تا ایران از 
رتبه 132 در س��ال گذشته به رتبه 130 
در س��ال جاری ارتقا یابد.  شاخص کلی 
فضای کس��ب و کار بر پایه 10 ش��اخص 
کوچک تر نظیر آغاز کس��ب وکار، مجوز 
ساخت وساز، کسب اعتبارات، حمایت از 
سرمایه گذاری، مالیات، تجارت و اجرای 
قراردادها محاسبه می ش��ود که در واقع 
نشان دهنده س��هولت و مناسب بودن هر 
کشور برای انجام فعالیت های اقتصادی و 

تجاری است. 
در حوزه تجارت، کیفی��ت تجارت کاال 
در ایران بهبود داشته و رتبه جهانی ایران 
از این نظ��ر هفت پله صعود کرده اس��ت. 
در حالی که ای��ران از نظر کیفیت تجارت 
کاال در سال گذشته رتبه 155 را به دست 
آورده بود، در سال جاری به رتبه 148 ارتقا 

پیدا کرده اس��ت.  زمان صادرات در ایران 
25 روز و برای واردات کاال به ایران نیز 37 
روز برآورد ش��ده اس��ت. در بحث سهولت 
اج��رای قراردادها، مدت زم��ان الزم برای 
نهایی ش��دن قراردادهای تجاری در ایران 
بیش از 505 روز ب��وده و رتبه ایران از نظر 
سهولت اجرای قراردادهای تجاری با یک 
پله صعود از 67 در سال گذشته و به 66 در 
سال جاری رسیده است.  در همین حال، 
آغاز کس��ب و کار در ایران طی یک س��ال 
گذش��ته آس��ان تر ش��ده و گزارش بانک 
جهانی حاکی از آن است که ایران از لحاظ 
شاخص آغاز کس��ب و کار در رتبه 62 قرار 
گرفته که نسبت به س��ال گذشته، هشت 
رتبه صعود را نشان می دهد، در صورتی که 
در گزارش سال گذشته ایران در رتبه 70 

جهان قرار گرفته بود. 

مدی��رکل دفتر توس��عه ص��ادرات و 
خدمات فن��ی و مهندس��ی وزارت نیرو 
گف��ت: پیمان پول��ی دوجانب��ه راه حل 
مشکل انتقال ارز برای صادرات خدمات 

فنی و مهندسی است. 
به��رام نظام الملک��ی در گفت وگو با 
پاون توضی��ح داد: ب��ا توجه ب��ه اینکه 
در س��ال های اخیر بخش عم��ده ای از 
ص��ادرات خدم��ات فنی و مهندس��ی 
کشور در حوزه برق و آب صورت گرفته 
اس��ت، به منظور تس��هیل نقل وانتقال 
ارز، گروه های کارشناس��ی توسط دفتر 
توس��عه صادرات تش��کیل و روش های 
مختلف انتقال ارز بررس��ی شد. یکی از 
روش های مهم در این زمینه اس��تفاده 
از »پیمان پول��ی دوجانبه« اس��ت که 
پیمان پولی دوجانبه به معنای استفاده 
همزمان از پول ملی دو کش��ور به جای 

ارزهای واسط در تسویه تجاری است. 
وی با بیان اینکه براساس بررسی های 
صورت گرفت��ه، پیمان پول��ی دوجانبه 
بی��ن بانک های مرکزی برای اس��تفاده 
از پول ه��ای مل��ی در تس��ویه تجاری 
در دیگر کش��ورها نزدیک ب��ه دو دهه 
پیش��ینه دارد، گفت: تاکن��ون بیش از 
47 پیم��ان پولی بین 32 کش��ور امضا 
ش��ده که از موارد اخیر آن پیمان پولی 
بین بانک های مرکزی چین و سوئیس 
در تاری��خ 31 تیرم��اه 1393 و چی��ن 
و س��ریالنکا در تاریخ 26 ش��هریورماه 

1393 است. 
وی گف��ت: کش��ورهای چی��ن، ژاپن 
 9  ،30 ب��ا  به ترتی��ب  کره جنوب��ی   و 

و پنج پیمان پولی در این زمینه پیش��رو 
هس��تند.  نظام الملک��ی تقوی��ت نقش 
ارزه��ای محل��ی در تج��ارت فرامرزی و 
کاهش ریسک های ناش��ی از نوسان های 
ارزی را از اه��داف عم��ده اس��تفاده از 
پیمان پول��ی عنوان ک��رد و ادام��ه داد: 
انجام پرداخت ها ب��رای تجارت کاالهای 
وارداتی و صادرات��ی و همچنین کاهش 
تاثیرپذیری اقتصاد از ارزهای واس��ط از 
دیگر اهداف استفاده از پیمان پولی است. 

وی اظهار کرد: کش��ورهای مختلف 
به واس��طه اهمیت تجارت فرامرزی در 
اقتصاد خود و به منظور کاهش ریس��ک 
ناش��ی از نوس��ان های ارزی، ابزارهای 
متع��ددی برای پرداخت ه��ای خارجی 
خود ب��ه کار گرفته اند ک��ه پیمان پولی 
یک��ی از آنهاس��ت و به عن��وان ابزاری 
مکمل در تجارت خارجی مورد استفاده 

قرار می گیرد. 
وی ی��ادآور ش��د: پیمان ه��ای پولی 
جایگزی��ن دالر و یورو نیس��تند چراکه 
کش��وری مانند کره جنوبی که به لحاظ 
سیاس��ی هم پیم��ان امریکا محس��وب 
می شود، افزون بر استفاده از دالر و یورو 
در تجارت خارج��ی، از این پیمان های 

پولی نیز بهره می گیرد. 
مدی��رکل دفتر توس��عه ص��ادرات و 
صدور خدمات فنی و مهندس��ی وزارت 
نی��رو گف��ت: مطالعه های انجام ش��ده 
حاکی از آن اس��ت که دول��ت هند در 
س��ال 2013، مذاکره های��ی را ب��رای 
اس��تفاده از ای��ن اب��زار با 23 کش��ور 
به منظ��ور باثبات س��ازی ن��رخ برابری 

روپیه با ارزه��ای پرقدرت آغ��از کرده 
است که نشان از اهمیت روز افزون این 
پیمان ه��ای پولی ب��رای تثبیت برابری 

نرخ های ارز در سال های اخیر دارد. 
وی با بی��ان اینکه مطابق ب��ا تحلیل 
آم��اری انجام ش��ده درم��ورد تج��ارت 
خارجی ای��ران در س��ال 1392 )آمار 
گمرک ب��رای تجارت غیرنفت��ی و آمار 
س��ازمان مل��ل ب��رای ف��روش نفت و 
میعان های گازی(، کل صادرات کشور 
در س��ال 1392 )جم��ع درآمده��ای 
ارزی بخش دولت��ی و بخش خصوصی 
در ای��ن س��ال( 71 میلی��ارد دالر بوده 
اس��ت که از این مبلغ، 49 میلیارد دالر 
صرف واردات کاال ش��ده اس��ت، گفت: 
واردات ایران از کش��ورهای حوزه پولی 
 یورو، حدود ش��ش میلی��ارد دالر یعنی
 13 درص��د کل واردات ب��وده اس��ت و 
 کل واردات ایران از کش��ورهایی که زیر 
500 میلی��ون دالر ب��ا ای��ران تجارت 
داشته اند، )87 کشور( درمجموع چهار 

میلیارد دالر یعنی 9 درصد است. 
وی افزود: تنها 16 کشور هستند که 
میزان واردات یا ص��ادرات آنها به ایران 
بی��ش از 500 میلیون دالر بوده اس��ت 
و چنانچه با هش��ت کش��ور )به ترتیب 
چین، هن��د، کره جنوبی، ترکیه، امارات 
متح��ده عرب��ی، تای��وان، پاکس��تان و 
روس��یه( پیم��ان پولی دوجانب��ه امضا 
ش��ود، این امکان وجود خواهد داشت 
ک��ه بی��ش از 55 درص��د از واردات 
به صورت دوجانبه تسویه  شود و نیازی 

به ارزهای واسط نباشد. 

مدیرکل صادرات گمرک ایران گفت: 
یکی از مشوق ها اخذ ضمانت نامه بانکی 

برای عوارض کاال در گمرک است. 
حس��ن علی دوس��تی در گفت وگو با 
ف��ارس در مورد ص��ادرات فرآورده های 
نفتی اظهار ک��رد: تش��ریفات صادرات 
در گم��رک بی��ش از ی��ک روز ط��ول 
نمی کش��د، مگر اینکه به اخ��ذ مجوز از 
دیگر دس��تگاه نیاز داش��ته باشد و این 
دس��تگاه ها نیز اکنون همکاری خوبی با 
گمرک داش��ته و مجوزها را سریع صادر 
می کنن��د.  مدیر کل ص��ادرات گمرک 
ای��ران در مورد بیش��ترین توق��ف برای 
اخذ مجوز ی��ا به خاطر ن��وع کاال گفت: 
بحث فرآورده های نفتی و مش��تقات آن 
برای احراز تعلق گرفتن یا نگرفتن یارانه 
باید در کارگروهی شرایط آنها مصوب و 
اعالم نظر ش��ود.  وی افزود: عمده کاال 
و خدمات که ب��ه توقف نی��از دارند، به 
فرآورده های نفتی و مشتقات آن مربوط 
می ش��ود، البته اگ��ر مج��وز و ضمانت 
بانکی داش��ته باش��ند، می توانند همان 

روز کاالی خود را صادر کنند. 
به گفت��ه علی دوس��تی، در صورتی که 
ش��رکت  سوءس��ابقه در پرونده داش��ته 
باش��د، معموال نیاز به بررسی بیشتر برای 
صادرات دارد.  مدیر کل صادرات گمرک 
در پاس��خ به این س��وال که اکنون مجوز 
سایر دس��تگاه ها از طریق سامانه جامع یا 
به صورت کاغذی ارائه می ش��ود، تصریح 
کرد: روش الکترونیکی برای اخذ مجوزها 
و فرآیندها وج��ود دارد و به دنبال کاهش 
پرونده ه��ای کاغذی هس��تیم ت��ا بتوان 
به صورت ی��ک س��امانه الکترونیکی این 
مجوزها از طریق همه دستگاه های همکار 
به گمرک ارائه ش��ود.  مدیر کل صادرات 
گمرک ای��ران با اش��اره به مش��وق های 
صادراتی بیان کرد: یکی از مباحث مربوط 
به ضمانت نامه ها و عوارض است و آنچه در 
بسته مش��وق های صادراتی تصویب شد، 
برای کاالهای مش��مول عوارض است که 

به جای آن ضمانت نامه بانکی اخذ شود. 
وی افزود: ب��رای ورود موقت کاال نیز 

ضمانت نامه و بیمه نامه اخذ می شود. 

مرکز پژوهش های مجلس بسته سیاستی خروج از رکود را نقد کرد

آرژانتین عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل شد

بانک جهانی اعالم کرد

صعود رتبه ایران در فضای کسب و کار جهانی

 پیمان پولی دوجانبه
راه حل مشکل انتقال ارز صادرات خدمات فنی و مهندسی

مجوزهای کاغذی 
گمرک برچیده می شود

 شماره بعدی فرصت امروز
شنبه 17 آبان ماه منتشر می شود

 تاثیر اقدام امریکا و انگلستان
بر بازار زر و سیم ایران

طال، طالست

و حسین)ع( در قتلگاه خویش 
آن نامیرای جاودانه است

که شمشیر می زند
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نفت و نیرو2

رییس سازمان حفاظت محیط 
زیس��ت نگاه انتقادی به استفاده 
از س��وخت مازوت در نیروگاه ها 
داش��ت و از وزارت نفت خواسته 
ب��ود تا ای��ن س��وخت در اختیار 
نیروگاه ها قرار نگیرد، اما صراحتا 
اعالم کرده بود: »خدا به وزیر نفت 
برای حل این مشکل کمک کند.« 
اما وزارت نفت با تالش های بسیار 
موفق شده است تا ظرفیت تولید 
گاز کش��ور را حدود 60میلیون 
مترمکع��ب در روز افزایش دهد. 
به این ترتیب نیروگاه های کشور 
به س��وخت مازوت در زمس��تان 
امس��ال نه بزرگ خواهند گفت.  
هر س��اله با آمدن فصل س��رما و 
افزای��ش مص��رف گاز خانگ��ی 
بخش ه��ای صنعت��ی به وی��ژه 
نیروگاه ه��ا ب��ا کمبود س��وخت 
گاز مواجه می ش��وند، به همین 
دلیل س��وخت مازوت جایگزین 
می شد این اقدام همواره از سوی 
مسئوالن و فعاالن محیط زیست 
مورد نقد قرار می گرفت، چراکه 
موجب افزای��ش آلودگی هوا در 
کالنشهرها می شد، اما متاسفانه 
به دلیل کمبود سوخت چاره ای 
وجود نداشت.  اما امسال وزارت 
نفت اعالم کرد، از ابتدای س��ال 
جاری ب��ه دنب��ال آن هس��تیم 
ت��ا تولی��د گاز ای��ران روزان��ه 
100میلیون مترمکعب افزایش 
یابد ت��ا در زمس��تان کمبود گاز 

نداشته باشیم. 

افزایش 45 درصدی 
تولید گاز

منص��ور معظم��ی، مع��اون 

وزیر در برنامه ری��زی و نظارت 
بر منابع هیدروکربوری وزارت 
نفت با اش��اره به اینکه افزایش 
گازرس��انی ب��ه نیروگاه ه��ا و 
صنای��ع از مهم ترین برنامه های 
وزارت نف��ت از مح��ل افزایش 
تولید گاز در س��ال جاری است 
ب��ه »فرصت ام��روز« می گوید: 
»در همی��ن راس��تا از ابت��دای 
امسال ظرفیت تولید گاز حدود 
40 درص��د افزای��ش یافته که 
البته ای��ن اق��دام از محل طرح 
توس��عه فاز 1۲پ��ارس جنوبی 
رخ داده اس��ت.« با این شرایط 
با پیش بینی وزارت نفت تا پایان 
س��ال تولی��د گاز از واحدهای 
جدید فرآیندی پاالیشگاه های 
فاز 1۲، 1۵ تا 1۸ پارس جنوبی 
نیز آغاز خواهد شد، بدون شک، 
افتتاح ای��ن واحده��ا می تواند 

پرون��ده کمب��ود گاز را ب��رای 
مص��ارف داخل��ی و نیروگاه ها 

مختومه کند. 

رشد 40 درصدی تحویل 
گاز به نیروگاه ها

براساس آمارهای موجود در 
طول ش��ش ماهه نخست سال 
جاری بی��ش از هف��ت میلیارد 
و ۵00 میلیون مت��ر مکعب گاز 
طبیعی ب��ه نیروگاه ه��ای برق 
کشور تحویل شده، بدین ترتیب 
می ت��وان گف��ت تحوی��ل گاز 
طبیعی به نیروگاه ه��ای تولید 
برق رش��د 40 درصدی داشته 
است، به این ترتیب، با این اقدام 
عالوه بر کاهش مصرف سوخت 
مایع به ویژه گازوئیل و مازوت، 
پنج میلیارد دالری صرفه جویی 
اقتصادی محقق ش��ده اس��ت. 

اگرچ��ه ۲۵ میلی��ارد لیتر انواع 
فرآورده های نفتی همچون نفت 
کوره و گازوئیل در نیروگاه های 

برق مصرف شده است. 
در همین راس��تا، ب��ه تازگی 
براس��اس تصمی��م کارگ��روه 
کاهش آلودگی هوای اراک شیر 
فلکه مازوت نی��روگاه حرارتی 
شازند پلمب ش��د، این اقدام از 
س��وی مدیرعامل این نیروگاه 
حرارتی غیرکارشناسی و اشتباه 
عنوان ش��ده اس��ت. به طوری 
که ابوالفضل بادرس��تانی دلیل 
استفاده از مازوت در این نیروگاه 
را کمبود گاز عنوان کرده و این 
می��زان اس��تفاده از م��ازوت را 
استاندارد دانس��ت. با توجه به 
اینکه با باال رفت��ن مصرف گاز 
در کش��ور، کمبود گاز در فصل 
زمستان رخ خواهد داد، پلمب 

ش��یر فلکه مازوت قطعا در این 
فصل در عملکرد نیروگاه مشکل 

ایجاد خواهد کرد. 

وزارت نفت به تعهداتش 
عمل کند

اما سوال اینجاست آیا وزارت 
نفت قادر اس��ت، صددرصد گاز 
نیروگاه ه��ا را در س��ال 1394 
تامی��ن کن��د و اس��تفاده از 
گازوئیل و مازوت در س��ال  آتی 
حذف خواهد ش��د؟  هوشنگ 
فالحتیان، معاون وزیر نیرو در 
امور برق و انرژی روز گذش��ته 
در نشس��ت خب��ری خ��ود ب��ا 
خبرن��گاران در این ب��اره اعالم 
ک��رد: »وزارت نفت این وعده را 
به ما داده که با افزایش ظرفیت 
تولید گاز در عسلویه زمینه برای 
فراهم آوردن سوخت گاز مورد 
نیاز نیروگاه ها فراهم ش��ود، اما 
این امر بس��تگی به این دارد که 
وزارت نف��ت به تعه��دات خود 
عمل کند یا خیر؟« اما معظمی 
مع��اون وزیر نفت در پاس��خ به 
این اظهارنظر معاون وزیر نیرو 
ب��ه »فرصت ام��روز« می گوید: 
»وزارت نفت ت��الش می کند تا 
امسال هیچ نیروگاهی با کمبود 
سوخت مواجه نش��ود تا مجبور 
شود از سوخت دیگری استفاده 
کند، سیاست گذاری ها از ابتدای 
امس��ال تزریق حداکث��ر گاز به 
نیروگاه ها ب��وده، ام��ا در میان 
نیروگاه ه��ا نی��ز بای��د راندمان 
کاری خود را افزای��ش دهند و 
این گونه نباش��د که سوخت گاز 
تحویل بگیرن��د، اما بازدهی آن 

قابل قبول نباشد.«

از روس��تاهای کوچ��ک ت��ا 
ش��هرهای بزرگ، به ه��ر کجا که 
در قزاقس��تان بروید، بیلبوردهای 
تبلیغات��ی میزبانی این کش��ور از 
نمایش��گاه جهان��ی را در ش��هر 
آس��تانه می بینید. قزاقستان حق 
میزبانی از این نمایشگاه را با تعهد 
به جایگزین کردن س��وخت های 
فس��یلی با انرژی های تجدید پذیر 
به دست آورده است. اما اکنون به 
نظر می رسد که این کشور فرآیند 
انتقال س��وخت های فس��یلی به 
انرژی های تجدید پذیر را به حال 

تعلیق درآورده است. 
انرژی ه��ای  از  اس���ت�فاده 
تجدید پذی��ر در قزاقس��تان در 
س��ال های اخی��ر مح��ل بحث و 
مجادالت بسیاری بوده، اما اخیرا 
به نظر می رس��د که نورس��لطان 
نظربایف، رییس جمهور این کشور 
تصمیم خود را ب��رای رویگردانی 
از انرژی های پ��اک و تجدید پذیر 
گرفته و به س��وخت های فسیلی 
اقبال بیشتری نشان می دهد و در 
مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس، 
در اواخر ماه س��پتامبر گفت: من 
به ش��خصه دی��د مثبتی نس��بت 
ب��ه انرژی ه��ای جایگزی��ن نظیر 
انرژی های تولید ش��ده با استفاده 
از باد و انرژی خورش��یدی ندارم. 
نظربای��ف در ادامه ضم��ن اتخاذ 
موضعی مشابه با کرملین در زمینه 
استخراج نفت وگاز از سنگ های 
نفت زا گفت: خوشحالی و هیجان 
ناش��ی از وج��ود ای��ن مناب��ع در 
البه الی سنگ ها و استخراج نفت 

و گاز از آنها بسیار بی مورد است. 
برای کش��وری ک��ه تصمیمات 
سیاس��ی و اقتص��ادی در آن 
ب��ه وس��یله ی��ک ش��خص یعنی 
رییس جمه��ور گرفته می ش��ود، 
این ی��ک تغییر جه��ت ناگهانی و 
غیرمنتظ��ره به حس��اب می آید، 
چرا که همین سال گذشته بود که 
دفتر ریاست جمهوری قزاقستان 
اعالم کرد، این کش��ور یک درصد 
از تولید ناخالص داخلی اش را که 
رقمی حدود س��ه تا چهار میلیارد 
دالر می شود، به تس��هیل فرآیند 
حرکت به س��وی انرژی های پاک 
و تجدید پذیر اختصاص می دهد. 

الزم به ذکر اس��ت، قزاقس��تان 
هم اکن��ون ب��ا وضعیت��ی روبه رو 
اس��ت ک��ه در آن ب��ه واس��طه 
استخراج منابع زیرزمینی اوضاع 
محی��ط زیس��ت در این کش��ور 

با توجه ب��ه اس��تاندارد های مهم 
زیس��ت محیطی در جه��ان رو به 
وخامت می رود. در این بین سند 
استراتژی قزاقستان ۲0۵0 که به 
شکل وسیعی تبلیغ شده در مورد 
سیاس��ت های انرژی این کش��ور 
می گوید: یک اقتصاد سبز و متکی 
ب��ه انرژی های پاک اب��زاری برای 
توس��عه پایدار یک کش��ور است. 
همچنین اس��تفاده از انرژی های 
تجدید پذیر این ام��کان را فراهم 
می کند تا به جای اختصاص یارانه 
به سوخت های فسیلی نظیر نفت 
و گاز ب��رای مص��ارف داخلی، این 
منابع را ذخیره و سپس صادر کرد. 
درحالی که قزاقستان، هم اکنون 
۸0درصد از نیروی الکتریس��یته 
خود را با اس��تفاده از زغال سنگ 
تولید می کند، رس��انه های دولتی 
و رسمی این کشور با پوشش دادن 
بازدید نورسلطان نظربایف از یک 
کارخانه تولید پنل های خورشیدی 
در دس��ت س��اخت یا اظه��ارات 
مقامات رس��می این کشور مبنی 
بر ساخت نخستین ش��هر متکی 
ب��ه انرژی پ��اک در م��ورد مزایا و 
ظرفیت های استفاده از انرژی های 
پ��اک و تجدید پذی��ر تبلیغ��ات 
وس��یعی را آغاز کرده ان��د. در این 
رابطه مقامات دولتی قزاقستان نیز 
اغلب از کاهش وابس��تگی اقتصاد 
این کش��ور به منابع هیدروکربنی 
سخن می گویند. آنچه در این میان 
مهم به نظر می رسد، آن است که 
چنانچه نظربایف خ��ود را متعهد 
می داند که کشورش را به اقتصادی 
با درآمدهای متوس��ط برای مردم 
تبدیل کند، چاره ای جز جایگزینی 
و تغییر منابع مورد استفاده برای 

تولید انرژی در این کشور ندارد. 
در این بین اظهارات ضد و نقیض 
مقامات قزاقستان و رییس جمهور 
این کش��ور درم��ورد اس��تفاده از 
انرژی های تجدید پذیر کارشناسان 
را دچار س��ردرگمی کرده اس��ت. 

آیا قزاقس��تان تغیی��ر جهت داده 
اس��ت؟ یا اینکه این کش��ور تنها 
می خواه��د ب��ه ش��رکای تجاری 
خود نظیر روس��یه اطمینان دهد 
که سوخت های فسیلی همچنان 
اولویت اصلی آستانه باقی خواهند 
ماند. در همی��ن ارتباط، نظربایف 
معتقد است، نفت و گاز اصلی ترین 
منابع قزاقس��تان بوده و فس��یلی 
بودن ای��ن مناب��ع نگرانی خاصی 

ایجاد نمی کند. 
م��ارات  رابط��ه  همی��ن  در 
کوش��مبایف ریی��س موسس��ه 
تحقیقاتی ان��رژی چوکین کازاخ 
در مصاحبه با وبس��ایت اوراس��یا 
می گوید: اینکه نظربایف در حضور 
پوتین در یک کنفرانس بر استفاده 
از سوخت های فسیلی تاکید کند، 
ام��ری طبیع��ی اس��ت. آنچه در 
این بی��ن حائز اهمیت  اس��ت  آن  
که همچن��ان تمرکز قزاقس��تان 
بر اس��تفاده از انرژی ه��ای پاک و 
تجدی��د پذیر، افزای��ش بهره وری 
انرژی و کاه��ش گازهای آالینده 
اس��ت. با این وجود نکته ای که در 
این می��ان نباید از آن غافل ش��د 
آن اس��ت که ش��بکه های انرژی 
قزاقس��تان و روس��یه به شدت به 
یکدیگ��ر پیوس��ته اس��ت. عمده 
حجم نف��ت صادراتی قزاقس��تان 
به اروپ��ا از طری��ق خط لوله های 
روس��یه واقع در منطقه س��امارا 
و دیگ��ر مناطق این کش��ور عبور 
می کند و در همین حین روس��یه 
برای صادرات نفت خام به چین از 
خط لوله های موجود در قزاقستان 
استفاده می کند. عالوه بر این نباید 
این موضوع را از نظر دور داشت که 
قزاقستان از اهمیت بسیار زیادی 
برای روسیه و ایده تشکیل اتحادیه 
کشورهای اوراسیا برخوردار است. 
در ای��ن رابط��ه لوکا آنچش��ی، 
و  دانش��گاه گالس��کو  اس��تاد 
تحلیل گ��ر مس��ائل قزاقس��تان 
می گوی��د: اگرچه ممکن اس��ت 

به دلی��ل حض��ور رییس جمهور 
روس��یه و محتوای اجالس مزبور 
رییس جمهوری قزاقس��تان ناچار 
از اظهارنظرهای متناقض در مورد 
استفاده از س��وخت های فسیلی 
و تجدید پذی��ر ش��ده باش��د، اما 
نظربایف  با این اظهارات ش��ک و 
تردید ه��ای بس��یاری را در مورد 
برنامه قزاقس��تان برای اس��تفاده 
از س��وخت های پاک ایجاد کرده 
اس��ت. اگرچه تالش های بس��یار 
زیادی برای میزبانی از نمایش��گاه 
جهانی در آستانه توسط قزاقستان 
برای ارائه یک تصویر مثبت از این 
کش��ور صادر کننده نفت صورت 
گرف��ت، اظه��ارات نظربای��ف در 
مورد س��وخت های فسیلی بیانگر 
این حقیقت اس��ت که ابراز تمایل 
قزاقس��تان برای تغیی��ر جهت به 
س��مت اس��تفاده از انرژی ه��ای 
جایگزی��ن صرف��ا یک سیاس��ت 
تبلیغات��ی ب��رای نزدیک نش��ان 
دادن قزاقس��تان به سیاست های 
کشورهای غربی در زمینه استفاده 

از انرژی های تجدید پذیر است. 
آنچش��ی اف��زود: نظربای��ف با 
اظهاراتش به سیاس��ت گذاران در 
آس��تانه هش��دار داد تا فعال روی 
وضعی��ت فعل��ی اقتص��ادی این 
کش��ور تمرک��ز کنند. ب��ه عقیده 
آنچشی واضح است که فعالیت ها 
و تالش ه��ا برای تغیی��ر جهت به 
سمت انرژی های جایگزین کاهش 
خواهد یافت، چرا که این کش��ور 
امیدوار اس��ت با بهره ب��رداری از 
میدان نفتی عظیم کاش��اگان که 
مدت هاست بهره برداری از آن به 
تاخیر افتاده بتواند مش��کالتش را 

برطرف کند. 
کوش��مبایف، رییس موسس��ه 
چوکی��ن  ن��رژی  ا تحقیقات��ی 
کازاخ ای��ن عقب گ��رد از س��وی 
را  قزاقس��تان  رییس جمه��ور 
می پذی��رد و می گوی��د: ش��خص 
رییس جمهوری به خوبی می داند 

ب��رای اس��تفاده از انرژی ه��ای 
تجدید پذی��ر چی��زی بیش��تر از 
طراحی یک اس��تراتژی مورد نیاز 

است. 
گفتن��ی اس��ت، آنچ��ه در بین 
سیاس��ت گذاران قزاق در آستانه 
و آلمات��ی به عن��وان ی��ک منبع 
انرژی پاک و تجدید پذیر از آن یاد 
می ش��ود منابع غیر هیدروکربنی 
اس��ت که برای مثال، می توان به 
انرژی هسته ای اشاره کرد. در این 
ارتباط به نظر می رس��د، نظربایف 
نسبت به اس��تفاده از انرژی اتمی 
نیز نظ��ر مثبتی دارد، ش��اهد این 
موضوع آن اس��ت وی در نشستی 
که با پوتین در آتیرائو داش��ت در 
مورد تواف��ق احتمالی دو کش��ور 
به منظور س��اخت ی��ک نیروگاه 
هس��ته ای برای قزاقستان بحث و 
تبادل نظر کردند. به نظر می رسد، 
برنامه س��اخت نیروگاه هسته ای 
برای قزاقس��تان بس��یار جدی و 
قریب الوقوع بوده و از سال ۲01۸ 
ساخت نخستین نیروگاه هسته ای 
این کش��ور آغاز خواهد شد. البته 
هنوز مکان مورد نظر برای ساخت 
این نیروگاه مشخص نشده است. 

در پای��ان بای��د گف��ت، اگرچه 
ممکن اس��ت قزاقس��تان برنامه 
اس��تفاده از انرژی ه��ای پ��اک و 
تجدید پذیر را پیگی��ری نکند، با 
وجود راه اندازی دو نیروگاه بادی 
در ش��مال و جن��وب قزاقس��تان 
پیش��رفت هایی نی��ز در زمین��ه 
اس��تفاده از انرژی ه��ای پ��اک 
ص��ورت گرفته اس��ت. همچنین 
در منطقه ژامب��ای، دولت محلی 
با امض��ای ق��راردادی ب��ه ارزش 
۵۵0 میلیون دالر با یک ش��رکت 
خصوص��ی لیتوانیایی ب��ه منظور 
احداث ی��ک نیروگاه ب��ادی قصد 
دارد  ۲۵0مگاوات برق تولید کند. 
نیروگاه دیگ��ر در منطقه آکموال 
در نزدیک��ی پایتخ��ت اس��ت که 
بانک اروپایی بازس��ازی و توسعه 
با س��رمایه گذاری به ارزش 1۲0 
میلی��ون دالر قص��د دارد ی��ک 
نی��روگاه ۵0 مگاوات��ی ب��ادی را 
نصب و راه اندازی کند. هرچند که 
منتقدان اعتقاد دارند، ساخت این 
نیروگاه ها نمایشی بوده و مسئوالن 
عالی رتبه قزاق اعتقاد و تعهد جدی 
به توسعه وگسترش اس��تفاده از 

انرژی های تجدید پذیر ندارند. 
ترجمه: معراج آگاهی
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افزایش ظرفیت تولید گاز کشور حدود ۶0 میلیون متر مکعب در روز 

نه بزرگ نیروگاه ها به سوخت مازوت

رویگردانی قزاقستان از انرژی های تجدید پذیر

تامین برق صنایع ازطریق بورس 
انرژی در آینده نزدیک 

مدیرعامل شرکت مدیریت ش��بکه برق ایران از تامین 
برق صنایع ازطریق بورس انرژی در آینده نزدیک خبر داد. 
میرفت��اح فتاح قره باغ در گفت وگو با پ��اون، گفت: یک 
طرف بورس انرژی عمدتا فروشندگان خصوصی و طرف 
دیگر خریداران یعنی شرکت های توزیع هستند. اگرچه 
ش��رکت های توزیع از ش��رکت های ب��رق منطقه ای جدا 
شده اند، اما ماهیت آنها به صورت کامل خصوصی نیست و 
اگر زمانی سهام شرکت های توزیع به طور کامل به بخش 
خصوصی واگذار شود، می توانیم شاهد رونق بیشتر بورس 
انرژی باش��یم.  وی با بیان اینکه برنامه ریزی شده است تا 
خریداران خصوصی که بیش از پنج مگاوات مصرف دارند، 
ازطریق بورس انرژی برق موردنی��از خود را تامین کنند، 
گفت: به دنبال این هس��تیم که مصرف کننده های عمده 
صنعتی که کاالهایش��ان در بورس عرضه می ش��ود، برق 
خود را ازطریق بورس و با قیمت آزاد خریداری کنند. اگر 
صنایع برق خود را از بورس خریداری کنند، موجب کشف 
قیمت در بورس شده و بورس به حالت واقعی شدن نزدیک 
می ش��ود. مدیرعامل شرکت مدیریت ش��بکه برق کشور 
تصریح کرد: کش��ف واقعی قیمت ها به تصمیم گیرندگان 
در دولت و وزارت نیرو کمک می کند تا قیمت واقعی برق 
مشخص ش��ود و براس��اس آن، برنامه ریزی های صنعت 
انجام شود. این کار تشویقی برای بخش خصوصی است که 
با احداث نیروگاه بتوانند کاالی خود را با قیمت مناس��ب 
عرضه کنند. وی از آمادگی وزارت نیرو برای خرده فروشی 
برق در ب��ورس انرژی خبر داد و گفت: اگر دس��تورالعمل 
مشترکی بین وزارت نیرو، شرکت بورس انرژی و سازمان 
بورس اوراق بهادار تدوین و منویات هر س��ه طرف لحاظ 
شود، می توان خرده فروشی برق را در کشور انجام داد، اما 

پیش از این باید خرید برق صنایع از بورس رونق بگیرد. 

 آغاز بهره برداری اضطراری 
از سد ماملو

مدیرعامل شرکت تامین و تصفیه آب و فاضالب استان 
تهران از آغاز بهره برداری اضطراری از سد ماملو خبر داد. 

عزیز عالی نژاد گفت: این ش��رکت تعهد داش��ت که از 
نیمه دوم مهرماه، آب س��د ماملو را برای جبران کس��ری 
آب در شرق تهران وارد شبکه کند که این امر محقق شد. 
تصفیه خانه هفت��م تهران، ایس��تگاه های پمپاژ و خطوط 
انتقال آب از 1۵ مهرماه آماده انتقال آب بودند که به دلیل 
وجود نشستی در مسیر انتقال، این کار با تاخیر چند روزه 
انجام شد و هم اکنون نیز 7۵0 لیتر در ثانیه آب وارد شبکه 

توزیع تهران می شود. 
پروژه انتقال آب از س��د ماملو با هدف کمک به تامین و 
بهبود کیفیت درازمدت آب آشامیدنی بخش های شرقی، 
جنوب ش��رقی، جنوبی و جنوب غربی تهران در چارچوب 

طرح جامع تامین آب شهر تهران برای افق سال است. 
با اجرای این طرح، انتقال و تصفیه آب از س��د ماملو به 
میزان 90 میلیون مترمکعب در س��ال به صورت ثقلی به 
مخازن موجود در جنوب ش��رق )افسریه و س��لیمانیه( و 

جنو ب غرب )1۵ مهرآباد( امکان پذیر خواهد شد. 

تاکنون 22 میلی متر بارش داشته ایم
حجم بارش های کش��ور از ابتدای س��ال آب��ی جاری 

)مهرماه 93( تاکنون به ۲۲ میلی متر رسیده است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، میزان 
بارش در مدت مشابه س��ال آبی گذشته هفت میلی متر و 

دوره مشابه متوسط درازمدت 1۲ میلی متر بوده است. 
بر این اساس، حجم بارش ها از ابتدای سال آبی جاری 
تاکنون درمقایس��ه با سال آبی گذش��ته ۲14درصد و در 
قیاس با متوسط درازمدت ۸3 درصد افزایش یافته است. 
بیش��ترین افزای��ش بارندگی ت��ا پایان هفته گذش��ته 
درمقایسه با دوره درازمدت در ایستگاه دهلران در استان 
ایالم با 33 برابر افزای��ش بارش بوده و ایس��تگاه گوزون 
در اس��تان فارس با 100 درصد کاه��ش کمترین میزان 

بارندگی را در مقایسه با دوره درازمدت داشته است. 

کسب رتبه سوم ارزیابی شرکت 
توزیع برق اصفهان

شرکت توزیع برق شهرس��تان اصفهان موفق به کسب 
رتبه سوم ارزیابی در بین شرکت های توزیع برق کشور شد. 
سنجش دقیق روندها و فرآیندها از طریق گرد آوری داده ها 
و اطالعات مرتبط با قلمرو مورد بحث، سنجش شاخص ها، 
پای��ش و ارزیابی تم��ام اطالعات و سیاس��ت گذاری ها از 
مهم ترین ضرورت ه��ای ارزیابی عملکرد اس��ت و در این 
راستا شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با تالش همه 
جانبه در ارزیابی س��ال 9۲ وزارت نیرو بین شرکت های 
توزیع کش��ور مقام س��وم را به خود اختصاص داد و مورد 
تقدیر مقام عال��ی وزارت نیرو مهن��دس چیت چیان قرار 

گرفت. 
شایان ذکر است موفقیت شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان با توج��ه به ارائه خدم��ات غیر حضوری و رعایت 

استانداردها و افزایش بهره وری به دست آمده است. 

پیش بینی نفت 100 دالری درزمستان
عضو کمیس��یون برنامه،  بودجه و محاسبات مجلس با 
بیان اینکه در فصل سرما قیمت نفت متعادل خواهد شد 
و پیش بینی می شود قیمت آن به مرز 100 دالر هم برسد، 
گفت: عربستان نقش مهمی در کاهش قیمت نفت دارد، 
از این رو با دیپلماسی هم نمی شود چون اراده آنها دست 

کشورهای دیگر است. 
محمدقس��یم عثمان��ی، در گفت وگو با خان��ه ملت، با 
یادآوری نوسانات اخیر قیمت نفت گفت: دالیل سیاسی 
کاهش قیمت نف��ت به دالی��ل اقتصادی اش س��نگینی 

می کند. 
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
در فصل سرما قیمت نفت متعادل خواهد شد و پیش بینی 

می شود قیمت آن به مرز 100 دالر هم برسد. 
وی با بیان اینکه عربستان و امریکا پیش از فصل سرما 
قیمت نفت را با افزایش عرضه پایی��ن آوردند تا در فصل 
س��رما و با افزایش تقاضا به قیمت قبل برسد و بیش از آن 
افزایش نیابد. عربستان نقش مهمی در کاهش قیمت نفت 
دارد از این رو با دیپلماس��ی هم نمی ش��ود، زیرا اراده آنها 

دست کشورهای دیگر است. 
عثمانی با پیش بینی اینکه قیمت فعلی نفت کف قیمت 
اس��ت و از ۸0 دالرکمتر نخواهد ش��د، گفت: امریکا ضرر 
عربس��تان از کاهش قیمت نفت را با دادن رش��وه و رانت 

جبران می کند. 
نماینده مردم بوکان در مجلس درب��اره احتمال تغییر 
وزیر نفت عربستان و تاثیر آن بر قیمت نفت گفت: سیاست 
آنها کالن است و با تغییر وزیر سیاست آنها تغییر نمی کند. 
وی تنها راه افزایش قیمت نفت را کاهش سهمیه اوپک 
دانست و گفت: کاهش سهمیه ها به شرطی که روی کاغذ 

نباشد و به آن عمل شود، قیمت افزایش می یابد. 
عثمانی افزود: وزن اعضای اوپک درتعیین سیاس��ت ها 
و تاثیر گذاری متفاوت است و با توجه به کاهش صادرات 
نفت کشورمان به یک میلیون بشکه در روز نقش کمتری 
در اوپک داریم و تا زمانی که تحریم ها هست بیش از این 

نمی توان فروخت. 

عرضه نفت ارزان داعش به ترکیه 
بر قیمت نفت تاثیر گذاشت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعالم انزجار نسبت 
به سیاس��ت های عربس��تان و فروش نف��ت ارزان قیمت 
داعش به ترکیه، گفت: اختالف بین ش��اهزاده های عرب 
در سیاست نفتی و نوس��انات قیمت نفت موثر خواهد بود 
و در نهایت به نفع ایران اس��ت، چون عرضه کم می شود و 

قیمت باال می رود. 
امید کریمیان در گفت وگو با خانه ملت، با اعالم انزجار 
نسبت به سیاست های عربستان و فروش نفت ارزان قیمت 
داعش به ترکیه، گفت: متاس��فانه دولت انگلیس و امریکا 
دنبال بازار نفت کش��ورهای مسلمان هس��تند، به همین 
منظورداعش را به جان مردم بی گن��اه انداختند و از نفت 
س��وریه و عراق بهره برداری کردند و نفت آنها را از طریق 

ترکیه رد و بدل می کنند. 
نماینده مردم مریوان و س��رو آباد در مجلس ش��ورای 
اس��المی درباره احتمال اختالف بین مسئوالن عربستان 
گفت: اختالف بین شاهزاده های عرب در سیاست نفتی و 
نوس��انات قیمت نفت موثر خواهد بود و در نهایت، به نفع 
ایران است، چون عرضه کم می شود و قیمت باال می رود. 

وی اختالف داخلی عربس��تان را عامل تاثیر گذاری بر 
قیمت نفت عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت نفت تا وقتی 

که ما نقشی دربازار نداریم، به ضرراست. 
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید برضرورت 
اجماع کشورهای عضو اوپک، گفت: افزایش قیمت به نفع 

کشورهایی است که سهم بیشتری دربازار دارند. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگرمقداری از 
تحریم ها برداشته شود، می توانیم صادرات نفتی را افزایش 
دهیم و ملزومات پزشکی و نیازمندی های صنعتی از جمله 

هواپیمایی وارد کنیم. 

افزایش 113 درصدی LPG تولیدی 
در پاالیشگاه فجر جم 

مدیرعامل ش��رکت پاالی��ش گاز فجرج��م گفت: این 
پاالیشگاه در شش ماهه نخست امسال، 10.9 میلیون متر 
مکعب LPG تولید کرده که این میزان نس��بت به مدت 

مشابه پارسال، 113 درصد افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، هادی 
هاشم زاده فرهنگ، در حاشیه بازدید معاون وزیر نفت در 
امور گاز از پاالیش��گاه گاز فجرجم گفت: در ش��ش ماهه 
نخس��ت پارس��ال، ۵.1 میلیون تن LPG در این شرکت 
تولید شده که این میزان با افزایش 113 درصدی به 10.9 

میلیون تن رسیده است.
وی با بیان اینکه خ��وراک این پاالیش��گاه از چاه های 
نار و کنگان و پارس جنوبی دریافت می ش��ود، افزود: این 
شرکت در شش ماهه نخست پارسال، 1۲.4 میلیارد متر 
مکعب گاز فرآورش کرده که این میزان در مدت مش��ابه 
امسال با افزایش ۲0 درصدی به، 14.۸ میلیارد متر مکعب 

رسیده است.
وی تاکید کرد: فرآورش گاز این شرکت نسبت به برنامه 
مص��وب )13.3 میلیارد متر مکع��ب( 11 درصد افزایش 

داشته است.
به گفته مدیرعامل ش��رکت پاالیش گاز فجر جم، این 
افزایش تولید براساس سیاست های وزارت نفت مبنی بر 
افزایش تولید در شش ماهه نخست با هدف تامین سوخت 

نیروگاه ها انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: پاالیشگاه فجر جم در نیمه نخست 
پارسال 4.۵ میلیون بشکه میعانات گازی تولید کرده که 
امس��ال این میزان به بیش از 4.۸ میلیون بشکه افزایش 
یافته اس��ت.این میزان هش��ت درصد   نس��بت به س��ال 
گذشته و 10 درصد نیز نس��بت به برنامه مصوب افزایش 

داشته است.

بازار نفت 

تولید 

بورس انرژی 

سد 

بارش 

خبر استانی 

بین الملل 
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3 کار و تولید

یک��ی از مش��کالت اصلی که 
از س��وی تولیدکنندگان به ویژه 
صاحبان صنای��ع کوچک مطرح 
می شود، موانعی اس��ت که در راه 
دریافت تسهیالت از محل منابع 
صندوق توسعه ملی با آن مواجه 
هستند. در همین باره با محمدرضا 
شجاع الدینی، عضو هیات عامل 
و معاون س��رمایه گذاری داخلی 
 صندوق توسعه ملی به گفت وگو 
نشس��ته ای��م. او معتقد اس��ت: 
»اعطای تسهیالت به طرح های 
کوچک در ماموریت های صندوق 

تعریف نشده است.«
بسیاری از تولیدکنندگان 
فع�ال در صنای�ع کوچک در 
گفت وگو با »فرص�ت امروز« 
می گویند که بانک ها در معرفی 
آنها به صندوق توس�عه ملی 
برای دریافت تسهیالت، تعلل 
کرده یا س�ر باز می زنند. آنها 
علت این اقدام را بنگاه داری 
بانک ها می دانن�د، برای حل 
مش�کل این تولیدکنندگان 

چه باید کرد؟ 
از زمان تشکیل صندوق تا پایان 
شهریور ماه سال جاری متجاوز از 
432 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
اعطا کرده ایم. طبیعتا این مقدار 
فقط به بنگاه ه��ای بانک ها تعلق 
نگرفته، آنچه ما می بینیم توزیع 
بدی ن��دارد. فقط در ش��ش ماه 
نخس��ت س��ال جاری صندوق 
حدود 870میلیارد تومان به 400 

طرح پرداخت کرده است. 
ب�رای صنای�ع کوچ�ک یا 

بزرگ؟ 
تفکیکی بی��ن صنایع کوچک 
و بزرگ در صن��دوق وجود ندارد. 
تس��هیالت صندوق توسعه ملی 
کف و سقف دارد. کف تسهیالت 
در س��ال جاری ب��رای طرح های 
سرمایه گذاری در بخش صنعت 
برای اشخاص حقوقی 50میلیارد 
ریال و برای اشخاص حقیقی 20 
میلیارد ریال است. البته این مقدار 

در مناطق محروم کمتر است. 
ترجی�ح صن�دوق ب�رای 
اعطای تس�هیالت ب�ه کدام 

بخش است؟ 
منابع صن��دوق ترجیحا برای 
طرح های بزرگ اس��ت، صندوق 
توس��عه ملی نهادی نیس��ت که 
بخواه��د طرح ه��ای کوچک را 
فاینانس کن��د، بنابراین ممکن 
است بنگاه های کوچک اقتصادی 
گله مند باشند که طرح های آنها 
از طری��ق صندوق توس��عه ملی 
تامین مالی نمی شود، اما چنین 
ماموریتی برای صن��دوق وجود 

ندارد. 
در س��ال 1393 بانک ها حدود 
150 هزار میلی��ارد تومان تزریق 
اعتبارات جدید خواهند داش��ت. 
این مق��دار ج��دا از تس��هیالت 
برگشتی اس��ت، از س��وی دیگر 
س��همی که صندوق ب��ه موجب 
قانون باید بدهد شش هزار میلیارد 
تومان اس��ت که اصال این رقم در 
مقابل 150ه��زار میلیارد تومان 
قابل توجه نیست. اما در کل کشور 
به گونه ای صحبت می ش��ود که 
گویا اگر صندوق منابع ندهد کاری 
در کش��ور پیش نمی رود و هیچ 
سرمایه گذاری نباید شکل بگیرد. 

چرا چنین تص�وری وجود 
دارد؟ 

چون مناب��ع صن��دوق ارزان 
قیمت است، برای سرمایه گذاری 
در بخش صنعت 19 درصد و برای 
س��رمایه در گ��ردش 21 درصد، 
طبیعی اس��ت که تمایل به این 
تسهیالت بیشتر باشد اما منابع 
ما در مقابل حجم تقاضاها محدود 
اس��ت و تخصیص این تسهیالت 
بر مبنای اولویت بندی ابالغی از 
سوی هیات امنا و بررسی و انتخاب 
طرح ها توسط بانک ها است. طبق 
اساس��نامه صندوق توسعه ملی 
که همان م��اده 84 قانون برنامه 
اس��ت، قانون گذار گفته است که 
این تس��هیالت باید ب��ا عاملیت 
بانک ها اعطا ش��ود و بانک ها باید 

توجیه پذی��ری ط��رح و اهلیت 
متقاضی را تایید کنند در نتیجه 

یک الزام قانونی است. 
یعن�ی صن�دوق نس�بت 
به پرداخ�ت مناب�ع خودش 
ب�ه  تس�هیالت  به عن�وان 
بنگاه های بانک ها حساسیت 

دارد؟ 
صندوق نسبت به این موضوع 
حساس است. این گونه نیست که 
ما نظارت و عکس العملی نسبت 
به آن نداشته باشیم البته این به 
آن معنا نیس��ت که م��ا پرداخت 
تسهیالت از منابع صندوق توسعه 
ملی به بنگاه ه��ای زیرمجموعه 
بانک ه��ا را رد می کنی��م اما باید 
بگویم ک��ه   درب��اره آن بس��یار 

سختگیرانه تصمیم می گیریم. 
گفتید که اعطای تسهیالت 
ب�ه بنگاه های کوچ�ک جزو 
ماموریت های صندوق تعریف 
نشده، با توجه به اینکه صنایع 
کوچ�ک می توانن�د نق�ش 
مثبتی در تحرک اقتصاد ایفا 
کنند، آیا صن�دوق برنامه ای 
برای تخصیص منابعی به این 

بنگاه ها ندارد؟ 
قانون به صندوق اجازه داده تا 
بخشی از منابع خود را نزد بانک ها 
سپرده گذاری کند. اگر موفق شویم 
فرمولی برای این س��پرده گذاری 
تهیه کنیم، نظر من به عنوان معاون 
سرمایه گذاری داخلی صندوق این 
است که قرار ما با بانک ها این باشد 
که بخشی از این پول به بنگاه های 
کوچ��ک تعل��ق گی��رد. یعن��ی 
بنگاه هایی که دستشان کوتاه است 
و صدای بلندی در بانک ها ندارند. 
البت��ه ترجیح صن��دوق اعطای 
تس��هیالت به طرح ه��ای بزرگ 
است. فلسفه شکل گیری صندوق 
اعط��ای تس��هیالت ارزی بوده و 
قرار نبوده که صندوق تسهیالت 
ریالی هم اعطا کن��د. اما بعدتر به 
موجب قوانین بودجه دو سهم 10 
درصدی ریال��ی برای بخش های 
صنعت و کشاورزی در نظر گرفته 

شده است برای همین تسهیالت 
ارزی به طرح های ب��زرگ تعلق 
می گیرد، در تسهیالت ریالی است 
که صندوق به طرح های کوچک 
هم تسهیالت می دهد. اگر همین 
رویه ادامه پیدا کند به اعتقاد من 
بنگاه های کوچک مشکلی ندارند، 
اما پیشنهاد ما این است که برای 
سال های آینده سازوکار تغییر کند 
و اگر قرار است تسهیالت ریالی از 
منابع صندوق اعطا شود در قالب 
سپرده گذاری ریالی نزد بانک ها 
باشد. در س��از و کاری که تعریف 
می شود پیشنهاد ما تعلق گرفتن 
درصدی ب��ه بنگاه های کوچک و 

متوسط است. 
ک�ه  نکات�ی  از  یک�ی 
تولیدکنندگان بارها درباره آن 
گالیه کرده اند، سهم خواهی 
بانک ها از تسهیالت تصویب 
ش�ده ب�رای تولیدکنندگان 
از مح�ل مناب�ع صن�دوق 
توس�عه مل�ی اس�ت و چون 
تولیدکنندگان روی این مبلغ 
برنامه ری�زی کرده اند، گاهی 
ناچار به پرداخت این س�هم 
می شوند. واکنش صندوق به 

این اتفاق چیست؟ 
نمی دانم چه انتظاری از صندوق 
اس��ت اینکه ما یک پلیس مالی 
درست کنیم که به همه شعبه های 
بانک ها سر بزنیم و بخواهیم نظارت 
کنیم. این موضوع شدنی نیست و 
در وظایف صندوق نیست. اما اینکه 
ما نسبت به این موضوع حساس 
هس��تیم باید بگویم که صندوق 
در این باره بس��یار حساس است 
زیرا منابع ما ارزان قیمت است و 
می خواهیم ارزان قیمت به دست 
متقاضی برس��د. ما نمی خواهیم 
این افزایش قیمت بین کارشناس 
بان��ک و مدیر بان��ک و متقاضی 

تقسیم شود. 
پس باید با این اتفاق چگونه 

برخورد کرد؟ 
ش��اید ما در آین��ده نباید نرخ 
ترجیحی قائل شویم ولی واقعیت 

این اس��ت که با نرخ ه��ای امروز 
بانک ها ه��م این مش��کل وجود 
دارد. شاید این اقدام هم چاره تمام 
مشکالت نباشد. من مدیرعامل 
بانکی نیس��تم که بدان��م اگر در 
مجموعه من چنین اتفاقی بیفتد، 
چه برخوردی خواهم داش��ت اما 
درباره مجموعه صندوق توسعه 
ملی حاض��رم  گواه��ی دهم که 
چنین واس��طه گری هایی وجود 
ندارد یعن��ی قطعا اگر کس��ی با 
مستندات مدعی شود که کسی 
از داخل صندوق مدعی شده که 
در ازای دریافت سهم، طرحی را 
تصویب می کند، به شدت برخورد 

خواهیم کرد. 
پرس�ش آخر اینک�ه طبق 
اساسنامه صندوق توسعه ملی 
به طرح هایی که دولت بیش از 
20 درصد در آنها س�هم دارد، 
تسهیالت از محل منابع این 
صندوق اعطا نمی شود. اما در 
چند روز گذشته، رییس هیات 
عام�ل ایمی�درو از صن�دوق 
درخواس�ت ک�رد ک�ه برای 
تکمیل طرح های صنعتی، به 
طرح هایی که ایمیدرو س�هم 
49 درصدی در آنها دارد نیز، 
تس�هیالت بدهد. آیا ممکن 
است به این درخواست پاسخ 

مثبت داده شود؟ 
س��هم صندوق در میان منابع 
ریالی بسیار ناچیز است. در واقع 
نگرانی که از بزرگ ش��دن بخش 
دولتی وجود دارد قانون گذار را به 
قائل شدن چنین محدودیت هایی 
واداش��ته، زیرا اگر کمی بیش��تر 
این گونه حمایت ه��ا تعمیم داده 
ش��ود، بخش خصوصی واقعی از 
صحنه خارج خواهد ش��د. نکته 
دیگر این است که کل منابعی که 
در کشور قابل استفاده است قابل 
جایگزینی هستند. شاید باید منابع 
صندوق را برای سرمایه گذاری ها و 
بنگاه هایی در نظر بگیریم که کمتر 
شانس استفاده از منابع جایگزین 

را دارند. 

مع��اون وزی��ر صنع��ت، معدن 
و تجارت با اش��اره ب��ه اختصاص 
1200 میلیارد تومان سهم صنعت 
از منابع درآمدی حاصل از اجرای 
فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، 
گف��ت: صنای��ع رقابت پذی��ر در 

اولویت دریافت یارانه قرار دارند. 
محس��ن صالحی نی��ا گف��ت: 

براس��اس اولویت بندی که وزارت 
صنعت، مع��دن و تج��ارت انجام 
داده اس��ت، این منابع در اختیار 
آن دس��ته از واحدهای��ی ق��رار 
می گی��رد که رقابت پذیر باش��ند، 
چراکه میزان تس��هیالت بس��یار 

اندک است. 
مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و 

تجارت افزود: این تس��هیالت در 
قال��ب س��رمایه در گ��ردش اعطا 
خواهد ش��د و پیش بینی می شود 
تا پایان سال جاری، کار تخصیص 
اعتبار به متقاضیان با تایید وزارت 
صنعت، معدن و تجارت عملیاتی 

شود. 
وی تصریح کرد: براساس دستور 

وزیر صنع��ت، مع��دن و تجارت، 
1200 میلی��ارد توم��ان یارانه در 
اختیار بان��ک صنعت و معدن قرار 
خواه��د گرف��ت و ای��ن بانک دو 
برابر رقم را به عن��وان آورده بانک 
اختصاص داده و به صورت سرمایه 
در گردش، در اختی��ار واحدهای 
صنعت��ی و معدن��ی متقاضی قرار 

می دهد. 
صالحی نی��ا،  گفت��ه  ب��ه 
رقابت پذی��ری  ش��اخص های 
بنگاه ه��ای اقتصادی اس��تخراج 
ش��ده و آن دس��ته از بنگاه هایی 
ک��ه می توانند در خ��روج از رکود 
 موثرتر باش��ند، در اولوی��ت قرار 

خواهند گرفت.

رییس شورای رقابت از عدم افزایش قیمت 
تندر90 تا پایان امس��ال خب��ر داد و گفت: 
تعیین قیم��ت دنا، پ��ژو206 و ام. وی. ام در 
حال بررسی است.  رضا شیوا در گفت وگو با 
ایسنا، در مورد علت به تعویق افتادن تعیین 
قیمت تندر 90 اظهار کرد: با توجه به تمامی 
دالیلی که وجود داشت و همچنین بررسی 
هزینه ه��ا و مس��ائل پیرام��ون آن تصمیم 

گرفتیم ک��ه قیمت تندر 90 تا پایان س��ال 
1393 افزایش قیمتی نداش��ته باشد.  وی 
با ابراز خرسندی از نهایی شدن تصمیمات 
در م��ورد قیمت تندر90 بی��ان کرد: خیلی 
خوب شد که توانستیم قیمت این خودرو را 
س��اماندهی کنیم چرا که بازار دچار حاشیه 
بسیاری ش��ده بود.  اظهارات شیوا در مورد 
قیمت تن��در90 در حالی اس��ت که از چند 

روز پیش تولید این خودرو در کشور بسیار 
محدود ش��ده است.  رییس ش��ورای رقابت 
همچنین با اشاره به تصمیم دیگر این شورا 
افزود: مقرر شد که تمامی شرکت ها به ویژه   
ایران خودرو و س��ایپا تمامی تعهدات معوق 
خود را هر چه سریع تر به روزرسانی کرده و 

به شورای ملی رقابت اعالم کنند. 
وی اف��زود: همچنی��ن ش��رکت های 

خودروس��ازی اگر فروش غیر نقدی را برای 
سال 1394 انجام داده اند، باید برنامه ریزی 
تولید و فروش غیر نقدی را مشخص کنند تا 

مبنای برنامه ریزی آنها تعیین شود. 
شیوا تاکید کرد: هیچ یک از شرکت های 
خودروس��ازی نمی توانند تا قب��ل از انجام 
تعهدات معوق خود نسبت به فروش نقدی 

اقدام کنند. 

در گفت و گوی اختصاصی با »فرصت امروز« مطرح شد

برنامه های صندوق توسعه ملی برای کمک به صنایع کوچک

صنایع رقابت پذیر در اولویت دریافت یارانه قرار دارند

تندر 90 تا پایان امسال گران نمی شود

مکاتبات کمیسیون اصل90 با دولت 
برای حل مشکالت گمرکی

رییس کمیس��یون اص��ل 90 قانون اساس��ی مجلس، 
با اش��اره به مکاتبات این کمیس��یون با دولت برای حل 
مش��کالت گمرکی واردکنندگان خودرو، گفت: براساس 
تصمی��م اخی��ر دول��ت و مجلس مقرر ش��ده اس��ت که 
واردکنندگان و خودروسازانی که طبق روش قبل از ستاد 
حمل و نقل گواهی اس��قاطی خرید و پ��ول واریز کردند، 

نسبت به ترخیص خودروهایشان اقدام شود. 
محمدعلی پورمختار در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره 
به آخرین وضعیت پرونده شکایت تعدادی از شرکت های 
وارد کننده خودروهای خارجی درباره شرایط اسقاط چهار 
خودروی فرس��وده به ازای واردات هر خودروی خارجی، 
گفت: براس��اس مصوبه دولت واردکنندگان خودروهای 
خارجی باید به ازای وارد کردن هر خودرو چهار خودروی 
فرسوده را اسقاط کنند که این موضوع از ابتدای کار دولت 
یازدهم به علت عدم همکاری ستاد مدیریت حمل و نقل، 
واردکنندگان نیز در اسقاط خودروهای فرسوده با مشکل 

مواجه شدند. 
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس ش��ورای 
اس��المی، ادامه داد: این موضوع از یک سو افزایش قیمت 
خودروهای فرسوده را به دنبال داشته و از سوی دیگر باعث 
شده تا خودروهای وارداتی در گمرک مانده و پالک گذاری 
آنها انج��ام نش��ود و ثبت نام کنندگان ای��ن خودروها نیز 
با وجود پرداخ��ت هزینه های مربوط��ه همچنان منتظر 

دریافت خودروی خود باشند. 
وی با اع��الم اینکه برای ح��ل مش��کل وارد کنندگان 
خودروهای خارجی با اس��حاق جهانگی��ری، معاون اول 
رییس جمه��وری و محمدرضا نعم��ت زاده، وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت مکاتبات��ی صورت گرفته اس��ت، افزود : 
خوش��بختانه مذاک��رات و مکاتبات روند مثبت��ی دارد و 

امیدوارم در آینده نزدیک مشکالت این افراد حل شود. 
پورمخت��ار ادامه داد: براس��اس تصمیم اخی��ر دولت و 
مجلس مقرر شده است که واردکنندگان و خودروسازانی 
ک��ه طب��ق روش قب��ل از س��تاد حمل و نق��ل گواه��ی 
اس��قاطی خرید و پول واریز کردند، نس��بت به ترخیص 

خودروهایشان اقدام شود. 
رییس کمیس��یون اصل 90 قانون اساس��ی مجلس، با 
اشاره به اعتراض واردکنندگان خودرو در پی خرید گواهی 
اسقاطی به چند برابر قیمت، تصریح کرد: متاسفانه اقدام 
س��تاد مدیریت حمل و نقل موجب ایجاد بازار سیاهی در 
این حوزه ش��ده اس��ت که قطعا باید هر چه سریع تر این 

موضوع مدیریت شود. 

 انتقاد از افزایش قیمت خودرو
 بدون ارتقای کیفیت

عضو هیات رییس��ه مجلس با تاکید ب��ر اینکه مجلس 
خواهان کاهش قیمت خودرو اس��ت گفت: قیمت خودرو 
بدون ارتقای کیفیت ب��وده و وزیر صنعت ک��ه همواره از 
افزایش قیمت و تولید کنن��دگان حمایت می کند باید در 

این زمینه به نمایندگان مجلس توضیح دهد. 
سیدشریف حسینی در گفت وگو با خانه ملت، در رابطه با 
دالیل سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون 
صنایع و مع��ادن مجلس، گف��ت: مقول��ه افزایش قیمت 
خودرو، بدون رشد کیفیت، مردم را با چالش های بسیاری 

مواجه کرد و ما خواهان منطقی شدن قیمت ها هستیم. 
نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس ش��ورای اسالمی 
با تاکید بر اینکه رش��د قیمت خودرو بدون افزوده شدن 
ش��اخص جدید اس��ت، تصریح کرد: رییس جمهور اعالم 
کرده که از افزایش قیمت ها مکدر اس��ت، شورای رقابت 
نیز در جلسات تخصصی خبر از امکان بازنگری در نرخ ها 
می دهد، اما در این شرایط، وزیر صنعت، معدن و تجارت 

نرخ ها را منطقی اعالم می کند. 
وی ادام��ه داد: وزرا، منتخ��ب دولت انتخاب ش��ده از 
سوی مردم هس��تند و نعمت زاده نیز به همان میزان که 
از تولید کننده حمایت می کن��د، باید از مصرف کننده نیز 
حمایت کند، اما وزیر صنعت تنها از تولیدکننده حمایت 

می کند. 
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجل��س افزود: وزیر 
صنعت در برخی مواقع اعالم می کند که قیمت گذاری در 
مورد خودرو بر عهده شورای رقابت بوده و این وزارتخانه 
دخالتی در آن ندارد، پس ایشان چطور در مورد موضوعی 

که ارتباطی به او ندارد اظهارنظر می کند؟ 
این نماینده م��ردم در مجلس نهم گفت: در ش��رایطی 
که نمایندگان مردم در مجلس و رییس جمهور، به دنبال 
کاهش قیمت هستند اظهار نظر وزیر صنعت به ضرر بوده 
و بنده خواهان توضیح وزیر، در کمیسیون صنایع و معادن 

مجلس هستم. 
عضو هیات رییسه مجلس افزود: نماینده مردم وظیفه 
منتقل کردن صحبت های مردم در مجلس را دارد و مردم 
معتقدند که کیفیت خودروهای ارائه شده تناسبی با قیمت 
آن ندارد، در نتیج��ه ما خواهان بازنگری در ش��اخص ها 
هستیم، اما متاسفانه با حمایت وزیر، این موضوع تا حدی 

کمرنگ شده است. 
نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس بیان کرد: س��وال 
بنده تنها در صورتی که وزیر قول دهد با شورای رقابت و 
مجلس همکاری می کند پس گرفته خواهد شد و مسکوت 

می ماند و نتیجه مدنظر بنده نیز کاهش قیمت ها است.

تولید بیش از 3 میلیون تن 
محصوالت فوالدی در فوالد مبارکه

مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارکه اصفه��ان گفت: در 
شش ماه نخست س��ال جاری، س��ه میلیون و 686 هزار 
تن محصوالت فوالدی در گروه ش��رکت ف��والد مبارکه 
اصفهان شامل فوالد مبارکه، سبا و فوالد هرمزگان تولید 

شده است. 
به��رام س��بحانی، مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارکه 
اصفهان با اش��اره به عملکرد ش��رکت ف��والد مبارکه در 
شش ماه نخست امسال اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه 
اصفه��ان بزرگ تری��ن تولید کنن��ده ورق ه��ای فوالدی 
تخت در خاورمیانه محسوب می شود که در سال 1370 
را ه اندازی شد؛ همچنین فوالد مبارکه اصفهان بزرگ ترین 
تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان و دومین تولید کننده 

فوالد در منطقه است. 
وی با تاکید ب��ر اینکه ارزش فعلی گ��روه فوالد مبارکه 
22میلی��ارد توم��ان اس��ت، ادام��ه داد: ف��والد مبارکه 
تولید  کنن��ده تخت��ال، کالف گ��رم، کالف س��رد، کالف 

گالوانیزه، کالف ورق رنگی و کالف ورق قلع اندود است. 
سبحانی افزود: شرکت فوالد مبارکه اصفهان سهم یک 
درصدی در تولید نا خالص داخلی و سهم پنج درصدی در 

تولید نا خالص داخلی بخش صنعت دارد. 
وی به اش��تغالزایی مس��تقیم و غیر مس��تقیم بیش از 
30هزار نف��ر در س��رمایه گذاری های جدید در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری اش��اره کرد و ادامه داد: در ش��ش 
ماه نخست امس��ال، س��ه میلیون و 688 هزار تن گندله، 
چهار میلیون و 394 هزار تن آهن اسفنجی و سه میلیون 
و 685 هزار تن تختال در فوالد مبارکه، س��با و هرمزگان 

تولید شده است. 
س��بحانی به کاهش 68 درصدی مصرف آب در مقابل 
افزایش 225 درص��دی تولید در ف��والد مبارکه اصفهان 
اش��اره کرد و ادامه داد: خرید 66 درصدی سهام کارخانه 
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، 65 درصدی س��هام 
طرح فوالد سپیددش��ت و 52.57 درصدی سهام شرکت 
فوالد امیرکبیر کاشان، احداث واحد های تولید کنسانتره 
و گندله در سنگان و مش��ارکت در طرح ساخت کارخانه 
الکترود گرافیت��ی اردکان از س��رمایه گذاری های جدید 

فوالد مبارکه اصفهان است. 
وی با بیان اینکه صادرات شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
در س��ال گذش��ته به اروپا 30 درصد، به خ��اور دور 21 
درصد و به خاورمیانه نیز 49 درصد بوده است، گفت: در  
شش ماه نخست امسال، صادرات این شرکت در اروپا 43 
 درصد، در خاور دور 12 درصد و در خاورمیانه 45 درصد

 بوده است.  س��بحانی با تاکید بر اینکه فوالد مبارکه سه 
سال پیش از امضای این تفاهم نامه از لیست صنایع آالینده 
خارج ش��ده بود، تصریح کرد: بحث آالینده بودن صنایع 
معیار و ش��اخصه دارد و این معیار و ش��اخصه نیز توسط 

سازمان محیط  زیست تعریف شده است. 
مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان با بیان اینکه 
از  هفت هزار و 600 قطعه ای که در ف��والد مبارکه مورد 
نیاز اس��ت، پنج هزار و 109 مورد در داخل کش��ور تولید 
می شود، اضافه کرد: حدود 67 درصد قطعات یدکی مورد 

نیاز در این شرکت در داخل تولید می شود. 

شناسایی 260 شغل سبز در کشور 
نایب ریی��س کمیته ملی توس��عه پایدار از شناس��ایی 
260ش��غل س��بز با همکاری وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی خبر داد و گفت: با ارتقای مشاغل سبز، محیط 

زیست در کشور ارتقا می یابد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، رضا مکنون، نایب 
رییس کمیته ملی توس��عه پایدار در دویست و پنجمین 
کمیته توس��عه پایدار با اش��اره به اینکه اش��تغال یکی از 
بزرگ ترین چالش های برنامه ششم است، افزود: اشتغال 

ستون توسعه پایدار کشور محسوب می شود. 
وی ادام��ه داد: س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت از 
مش��اغل س��بز حمایت می کند و باید ش��غل های زرد از 
نظر محیط زیس��ت بهبود یابند و ش��غل های قرمز از نظر 

محیط زیست به تدریج جمع آوری شوند. 
 مکنون با بیان اینکه با نگاه توسعه پایدار برای اشتغال 
در کشور برنامه ریزی کرد، گفت: مش��اغل سبز مشاغلی 

هستند که به بهبود محیط زیست کمک می کنند. 
نایب ریی��س کمیته ملی توس��عه پایدار از شناس��ایی 
260ش��غل س��بز با همکاری وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی خبر داد و گفت: با ارتقای مش��اغل سبز محیط 

زیست در کشور ارتقا می یابد. 
وی با اش��اره به اینکه توس��عه پایدار الگو های درست 
را برای توس��عه ارائه می دهد، گفت: زی��ر کمیته اقتصاد 
محیط زیست، اشتغال و کارآفرینی از کمیته ملی توسعه 

پایدار به موضوع مشاغل سبز خواهد پرداخت. 

عزم جدی دولت در تکمیل طرح های 
نیمه تمام معدنی

وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: مش��ارکت مردم در 
تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و سایر طرح های جدید 
معدنی افزایش یافته و باید این باور در کش��ور ایجاد شود 
که همه می توانند در انجام سرمایه گذاری مشارکت کنند. 
به گ��زارش ش��اتا »محمدرضا نعمت زاده« در جلس��ه 
مجمع عمومی ع��ادی ایمیدرو اف��زود: باید هم��واره به 
س��رمایه گذار احترام الزم گذاشته ش��ود تا جذب کافی 
س��رمایه در کش��ور ص��ورت گی��رد.  به گفت��ه مهندس 
نعم��ت زاده، ایمی��درو در تالش های خود بای��د با اعمال 
این گونه موارد در پیاده سازی سیاست های اصل 44 همت 
کرده و افکار و نگاه صرف خود را از منابع مالی دولتی تغییر 
داده و به سمت مشارکت های بخش خصوصی پیش روند.  
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توصیه های مقام 
معظم رهبری و ریاس��ت محترم جمهور بر اهمیت بخش 
صنعت و معدن افزود: باید به س��مت اهداف ترسیم شده 
پیش رویم و در این زمینه همراهی همه دستگاه ها ضروری 
اس��ت.  وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از 
س��خنان خود گفت: طرح های معدنی و صنایع معدنی با 
حضور بخش خصوصی و در قالب تعاونی ها و تشکل های 
فنی معدنی انجام شوند و بانک ها و صندوق توسعه ملی در 

تامین مالی پروژه ها همکاری کنند.

فوالد 

اشتغال 

خبر

خودرو

معدن 

خبر
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عسل داداشلو

مشکل صنعت فوالد هرمزگان، انتقال 
مواد اولیه از معادن به کارخانه ها

مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید و حمل فوالد هرمزگان 
اظهار کرد: ظرفیت روزانه ارسال محصول از طریق حمل 
ریلی فوالد هرمزگان به مش��تریان دو قط��ار 40 واگنی 
معادل5500 تن است وش��رکت فوالدهرمزگان با تولید 
س��االنه 1، 5 میلیون تن تختال، چهارمین کارخانه فوالد 

کشور است. 
به گزارش شاتا، مرضیه حمیدی افزود: یکی از مشکالت 
صنعت فوالد در زمینه شبکه ریلی و جاده ای برای انتقال 
مواد اولیه از معادن به کارخانه ها و ارس��ال محصول برای 
مش��تری اس��ت که متاس��فانه این مس��ئله  موجب بروز 

اخالل هایی در چرخه اقتصادی کشور می شود. 
وی گفت: تاکن��ون 252 واگ��ن مع��ادل 13938 تن 
محصول از طریق ریل برای مشتریان به مقصد اصفهان و 

قزوین ارسال شده است. 
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ارزشخریدنام کامل شرکت
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درصدقیمتنام کامل شرکت
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ارزشحجمنام کامل شرکت
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12041,60سرمایه گذاری پردیس
13001,76ص. بازنشستگی بانک ها

پول و سرمایه4

در پی تصمی��م فدرال رزرو 
امری��کا ب��رای توق��ف خری��د 
اوراق قرض��ه، قیم��ت جهانی 
ط��ال کاهش یافت و به 1194 
دالر در هر اونس رسید. تحت 
تاثیر ای��ن تصمیم، قیمت طال 
از چهارشنبه تاکنون 34 دالر 
کاهش داش��ته است. آمارهای 
قوی از اقتصاد امریکا و بهبود 
چشم انداز اقتصادی این کشور 
مقامات فدرال رزرو را متقاعد 
کرد تا به برنامه ش��ش س��اله 
خرید اوراق قرضه پایان دهند. 
در س��ال 2008 و برای مقابله 
ب��ا بح��ران اقتص��ادی برنامه 
خری��د اوراق قرض��ه در ای��ن 
کش��ور به اجرا گذشته شد که 
براساس آن هر ماه حدود 80 
میلی��ارد دالر ب��ه اقتصاد این 
کشور تزریق می شد. نگرانی ها 
از افزایش زودهنگام نرخ بهره 
عامل دیگر افت قیمت طال در 
روزهای اخیر بوده است و طال 
در مسیر ثبت بدترین عملکرد 
هفتگی در هف��ت هفته اخیر 

قرار گرفته است. 
اظهارنظرهای مقامات فدرال 
اقتص��ادی  آماره��ای  و  رزرو 
ق��وی جذابی��ت ب��ازار طال را 
کاه��ش داده و موجب تقویت 
ش��اخص های ب��ورس و ارزش 
دالر ش��ده اس��ت. ی��ک تاجر 
فلزات گرانبه��ا در هنگ کنگ 
گفت: »آمارهای قوی از تولید 
ناخالص داخلی امریکا در کنار 
موجب  رزرو  ف��درال  مواض��ع 
ش��د تا رش��د قیمت های اخیر 
طال متوقف ش��ود. با توجه به 
اینکه قیمت طال در ایس��تگاه 
بعدی ب��ه 1800 دالر خواهد 
رس��ید، فع��االن ب��ازار اکنون 
به دنبال کاهش س��رمایه خود 
در این بازار هس��تند.« فلز زرد 
 این هفت��ه در مس��یر کاهش 

2. 6 درص��د ق��رار دارد ک��ه 
بیش��ترین کاهش از یک هفته 
منتهی به 12 سپتامبر تاکنون 
اس��ت. قیمت طال در اوایل ماه 
جاری می��الدی به رقم 1183 
رس��یدکه  س��نت   46 و  دالر 
پایین تری��ن رق��م در 15 م��اه 
گذش��ته ب��ود، اما پ��س از آن 
ب��ه دلیل افزای��ش نگرانی ها از 
کاهش رش��د اقتص��اد جهانی، 

ترمیم شد. 

روند نزولی هفته پیش رو 
نیز ادامه خواهد داشت

اکث��ر فع��االن ب��ازار جهانی 
طال ب��ر این باورند ک��ه با اخذ 
تصمیمات جدید بانک مرکزی 
امریکا و رس��یدن طال به کمتر 
از 1180 دالر در ه��ر اون��س، 
رون��د نزولی هفته پیش رو نیز 
ادام��ه خواه��د داش��ت. از 36 
کارش��ناس ب��ازار 22 نفر این 
نظرسنجی  پاس��خگوی  هفته 
س��ایت کیتکو بودن��د. از دید 
هفت نفر آنها قیمت ها افزایش 
خواه��د داش��ت در حالی که 
14 نف��ر قیم��ت پایین ت��ر را 

کارشناسان  می دانند.  محتمل 
آن گروه ش��امل تجار شمش، 
تجار  بانک��ی،  س��رمایه گذاران 
فیوچ��رز و تحلیلگ��ران چارت 
تکنیکال اس��ت. در عین حال، 
پیش بینی هفته گذش��ته این 
گ��روه به وقوع پیوس��ت. گروه 
اکثری��ت که در م��ورد کاهش 
قیم��ت ط��ال در هفت��ه آینده 
اتفاق نظ��ر دارن��د، می گویند 
برنامه تسهیل کمی فدرال رزرو 
باعث قدرت دالر شده است. به 
گفته یکی از این کارشناس��ان 
فع��ال زمینه بانکی »طال هفته 
دیگ��ر را در نتیج��ه افزای��ش 
ارزش دالر در س��یر نزول��ی به 
س��ر می برد، در عین حال روز 
ژاپن  بانک مرک��زی  گذش��ته 
دلیل دیگ��ری برای خرید دالر 
امریکا به دست سرمایه گذاران 
داد و می بینی��م ک��ه ط��ال بر 
همین اساس حرکت می کند.« 

زیان سرمایه گذاران بازار 
طال و سکه

در ب��ازار طال و س��که ایران 
س��که  گذش��ته  هفت��ه  در 

تمام به��ار آزادی 0,74 درصد 
از ارزش خود را از دست داده 
اس��ت تا بازده��ی منفی برای 
بازار رقم  این  س��رمایه گذاران 
خورده باش��د. با این حس��اب 
کس��انی ک��ه ب��ه ان��دازه 10 
بازار س��که  میلیون تومان در 
س��رمایه گذاری کرده باش��ند 
در این یک هفت��ه حدود 74 
هزار تومان زی��ان کرده اند. به 
طوری که روز گذش��ته نیز در 
بازار طال و سکه شاهد سقوط 
قیمت انواع سکه و طال بودیم. 
محم��د  زمین��ه  ای��ن  در 
اتحادیه  رییس  کش��تی آرای، 
ط��ال و جواهر گف��ت: با توجه 
به کاه��ش 59 دالری نرخ هر 
اون��س طالی جهانی نس��بت 
به هفته گذش��ته، بازار داخلی 
طال با ش��وك قیمت��ی مواجه 
خواهد ش��د. وی درباره تاثیر 
کاه��ش ن��رخ جهان��ی ط��ال 
در ب��ازار داخ��ل، اف��زود: نرخ 
جهانی طال ب��ا کاهش مواجه 
دلی��ل  همی��ن  ب��ه  و  ش��ده 
پیش بین��ی می ش��ود این امر 
بازار داخل ش��وك قیمتی  به 

وارد کن��د. او گف��ت: برهمین 
اساس پیش بینی می شود نرخ 
س��که طال کاهش یابد. رییس 
اتحادی��ه ط��ال و جواهر افزود: 
هرچند همزمان با کاهش نرخ 
جهان��ی طال، ب��ازار اصلی طال 
به دلی��ل ایام مح��رم تعطیل 
اما معامالت تحت  خواهد بود 
تاثیر قیمت های جهانی است. 
کش��تی آرای پیش بینی کرد: 
یکباره قیمت  تبعات کاه��ش 
جهان��ی ط��ال، بیش��تر از حد 
انتظ��ار بر بازار داخل باش��د و 
بر همین اس��اس ب��ازار داخل 
بی��ش از ن��رخ جهان��ی ط��ال 
کاهش قیمت��ی را تجربه کند. 
او ادام��ه داد: ب��ا کاهش نرخ 
طال تمایل س��رمایه گذاران به 
کاهش  در طال  سرمایه گذاری 
می یاب��د و با کاهش معامالت، 
نرخ ه��ا در این ب��ازار بیش از 

پیش کاهش خواهد یافت. 

کاهش قیمت در بازار 
آتی سکه

در عین ح��ال بازار معامالت 
آتی س��که و طال نیز با کاهش 
قیمت مواجه ش��د. در روزهای 
گذشته این بازار در پی انتشار 
بیانیه که از سرعت گرفتن رشد 
اقتصاد و بهب��ود وضعیت بازار 
کار امریکا خبر می داد، قیمت 
جهانی طال س��قوط کرد و در 
پی آن شاهد سقوط قیمت های 
بازار آتی بودیم در نتیجه حجم 
معامالت آتی س��که و طال در 
ب��ورس کاالی ای��ران کاه��ش 
یافت گرچ��ه فرارس��یدن ماه  
عامل  دیگ��ر  مح��رم می تواند 
موثر در کاهش حجم معامالت 
باش��د. همچنین ب��ا توجه به 
تعطیالت دوشنبه و سه شنبه، 
بی ش��ک در هفته جاری شاهد 
کاهش بیش��تر حجم معامالت 

خواهیم بود. 

به دنبال کاهش قیمت جهانی طال به کمترین بها در 4 سال گذشته اتفاق می افتد: 

طالبازهمارزانمیشود
بانک جهانی آمار تورم ایران را

6.5 برابر متوسط جهانی اعالم کرد
بانک جهانی در بخش��ی از جدیدترین گزارش خود به 
بررس��ی وضعیت تورم در جهان پرداخته و متوسط نرخ 
تورم جهان در ماه اوت 2014 را نس��بت به مدت مشابه 
سال قبل 2.3 درصد اعالم کرده است. این نهاد بین المللی 
نرخ تورم ایران در ماه اوت 2014 برابر با مرداد امس��ال را 
14.8 درص��د برآورد کرده که 6.5 برابر متوس��ط جهانی 
اس��ت. نرخ تورم ایران که در سال 2013 به 39.3 درصد 
رس��یده بود، در س��ال 2014 روندی نزولی را طی کرده 
اس��ت.در ماه آوریل برابر با فروردی��ن 93 نرخ تورم ایران 
از س��وی بان��ک جهان��ی 17.4 درصد اعالم ش��ده و این 
رق��م در ماه های می، ژوئن، ج��والی و اوت به ترتیب به 
16.6 درص��د، 14.6 درص��د، 14.6 درصد و 14.8 درصد 
رس��یده است. ایران در ماه اوت در میان اقتصادهای مهم 
جهان رتبه دوم تورم را داشته است. آرژانتین با نرخ تورم 
22.1 درصدی در رتبه نخس��ت از این نظر قرار داش��ته 
اس��ت. ایران و آرژانتین تنها کشورهایی بوده اند که تورم 
دو رقمی در این ماه داش��ته اند. بان��ک جهانی نرخ تورم 
کش��ورهای صنعتی در م��اه اوت را 0.5 درصد و این رقم 
را برای کشورهای در حال توسعه 3.4 درصد اعالم کرده 
اس��ت.نرخ تورم برخی کشورهای دیگر در این ماه عبارت 
است از: آمریکا 1.7 درصد، ژاپن 3.3 درصد، منطقه یورو 
0.4 درصد، انگلیس 1.5 درصد، چین 2.1 درصد، روسیه 
7.5 درصد، ترکیه 9.5 درصد، عربستان 2.8 درصد، هند 

7.7 درصد، و پاکستان 7 درصد.

اجازه تسویه بدهی دولت 
به بانک ها صادر نشد

کمیسیون مشترك رسیدگی به الیحه خروج از رکود با 
کاهش سهم صندوق توسعه ملی اجازه تسویه بدهی های 
دولت به بانک مرکزی و سایر بانک ها را نداد. جعفر قادری، 
سخنگوی کمیسیون مشترك بررس��ی الیحه رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور گفت: در این 
الیحه برای استمهال بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به 
سیس��تم بانکی و وصول مطالبات بانک ها، احکامی آمده و 
یکی از احکام قانون بودجه درباره استفاده از سرمایه گذاری 
بخش های غیردولتی در طرح هایی که منجر به صرفه جویی 
در انرژی می شود، دائمی شده و تعمیم بیشتری یافته است. 
وی با تاکید براینکه به افزایش سرمایه بانک های دولتی از 
محل وصول تسهیالت حساب ذخیره ارزی در این الیحه 
توجه ش��ده اس��ت، افزود: کمیسیون اس��تفاده از تسعیر 
دارایی ه��ای خارجی بانک مرکزی را کام��ال محدود و به 
انجام تعهدات بانک مرکزی در مقابل واردکنندگان کاالهای 
اساسی که کامال کنترل و حسابرسی می شود، خالصه کرده 
و اجازه تس��ویه بدهی های دولت به بانک مرکزی و س��ایر 

بانک ها را نداده است.

روابط عمومی پست بانک برتر شناخته شد
براساس ارزیابی هیأت داوران دهمین دوره سمپوزیوم 
بین المللی روابط عمومی های ایران، روابط عمومی پست  
بانک ایران در بخش اطالع رسانی و درسطح ملی به عنوان 
روابط عمومی برتر شناخته شد. در مراسم اختتامیه این 
سمپوزیوم، برترین روابط  عمومی های کشور درسطح ملی 
و استانی در بخش های مختلف معرفی شدند که طی آن 
روابط عمومی این بانک به جهت اطالع رس��انی مناس��ب 

فعالیت ها و اقدامات موفق به کسب این رتبه شد.

بانک دی،  بین برترین های 
سمپوزیوم روابط عمومی

آیی��ن اختتامیه دهمین س��مپوزیوم بین المللی روابط 
عمومی در سالن همایش های برج میالد تهران برگزار شد 
و بانک دی در بخش اطالع رس��انی این سمپوزیوم مورد 
تجلیل قرار گرفت. در این س��مپوزیوم که فعالیت روابط 
عمومی سازمان ها و دستگاه ها در بخش های مختلف مورد 
بررسی قرار گرفته بود، روابط عمومی بانک دی به عنوان 
برتر در بخش اطالع رسانی دست یافت. لوح روابط عمومی 
برتر این س��مپوزیوم به ابراهیم صفرلکی، مدیرکل روابط 
عموم��ی بانک دی تعلق گرفت که از س��وی رضا زمانی، 

رییس اداره تبلیغات بانک دی دریافت شد.

12 بند ابالغیه جدید دولت برای خروج 
غیرتورمی از رکود برای رونق بازار سرمایه

ابالغیه جدید دول��ت برای خروج غیرتورمی از رکود 
منتش��ر ش��د که 12 بند آن برای رونق بازار س��رمایه 
اس��ت. مهم تری��ن بنده��ای ابالغی دول��ت را می توان 
ش��امل طراحی اوراق بهادار با پش��توانه وام های رهنی 
و غیر رهن��ی به منظور اس��تفاده بانک ها و موسس��ات 
اعتب��اری، تقوی��ت ب��ازار ثانویه اوراق به��ادار از طریق 
معام��الت اختیار معامله روی س��هام، ایجاد س��ازوکار 
تعیین نرخ سود شناور مصون از تورم برای اوراق بهادار 
دولتی، اس��تفاده از بورس کاال ب��رای فروش امالك و 
مس��تغالت بانک ه��ا، بازنگ��ری در فهرس��ت و میزان 

معافیت حقوق ورودی کاالهای مبادله مرزی دانست.

90 درصد شرکت های بورسی 
گزارش های خوبی داشتند

حس��ین خزلی خرازی، کارشناس ارشد بازار سرمایه با 
اشاره به اینکه گزارش های عملکرد شش ماهه شرکت ها 
خ��وب بود، گف��ت: 90 درصد ش��رکت های بورس��ی به 
پیش بینی ها رس��یدند و حتی سودهای پوشش داده آنها 
بیشتر از انتظار بازار بود. وی افزود: حدود 10 تا 15 درصد 
ش��رکت ها بین 50 تا 60 درصد سودهای خود را محقق 
کردن��د و 70 تا 75 درصد ش��رکت ها نی��ز به 50 درصد 
س��ودهای خود رس��یده اند. این کارش��ناس بازار سرمایه 
پیش بینی کرد در چهار ماهه پایانی سال گردش معامالت 
افزایش یافته و بازده بازار مثبت شود. خرازی در خصوص 
دالیل بازگش��ت ب��ازار در ماه های پایانی س��ال این گونه 
توضیح داد: با توجه به روند کاهش��ی تورم، رش��د مثبت 
اقتص��ادی، کاهش نرخ تامین مالی بنگاه های اقتصادی و 
گشایش در پرونده هس��ته ای می توان به ماه های پایانی 
س��ال امیدوار بود، مگر اینکه اتف��اق غیر قابل پیش بینی 
و مخرب��ی رخ ده��د، در غیر این صورت ب��ا وجود بهبود 
وضعیت شاخص های کالن اقتصادی ماه های پایانی سال 

می توانند روزهای خوبی را برای سهامداران ثبت کنند.

سقوط نرخ سکه و صعود
 قیمت دالر در بازار آزاد

صرافان بازار ارز و سکه روز شنبه نرخ هر دالر امریکا را 
با 14 تومان رشد سه هزار و 253 تومان و هر قطعه سکه 
تم��ام بهار آزادی طرح جدید را ب��ا 9هزار و 500 تومان 
اف��ت 914 هزار و 500 تومان تعیین کردند. هر یورو در 
بازار آزاد با دو تومان افت چهار هزار و 111 تومان و هر 

پوند نیز پنج هزار و 204 تومان قیمت خورد.

نرخنامه بانک

بازار سرمایه
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فروش خرید نوع ارز 

3243032530دالر امریکا

4101041110یورو

5185052040پوند انگلیس

88708910درهم امارات

1473014850لیر ترکیه

995010100رینگت مالزی

52005300یوآن چین

450600روپیه هند

2326دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال
فروشخریدعنوان

170,000  160,000  سکه یک گرمی
252,000  242,000  سکه ربع
460,000  453,500  سکه نیم

915,000  909,000  سکه طرح جدید
914,500  906,500  سکه بهار آزادی

93,600  91,700  طالی 18 عیار گرمی

نماگر بورس
شاخص کل بورس کانال 75 هزار 

واحدی را فتح کرد
ش��اخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معامالت 
روز شنبه با رشد876 واحدی پس از بازگشت دوباره به 
ارتفاع 75 ه��زار واحدی در رقم 75 هزار و 28 واحدی 
ایس��تاد. در جریان این معامالت ش��اخص 30 ش��رکت 
بزرگ 58 واحد، آزاد شناور 1399 واحد، بازار اول 796 
واحد، ش��اخص بازار دوم 733 واحد و ش��اخص صنعت 

479 واحد رشد را تجربه کرد. 
بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش قیمت

بیشترین کاهش قیمت

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین سهام معامله شده

P/E باالترین نسبت

P/E کمترین نسبت

سایه تاریک سیاست 
بر بورس زیمبابوه

اوضاع نابس��امان اقتصادی و سیاسی در زیمبابوه 
موجب شد، بورس این کشور ماه اکتبر را به عنوان 
بدتری��ن م��اه معامالتی در س��ال ج��اری به ثبت 
برس��اند. اف��ت صنایع معدنی و م��واد اولیه در این 

9 درصدی  ماه موج��ب کاه��ش 
شاخص اصلی بورس زیمبابوه شد 
و این روند موجب شد دومین ماه 
سقوط سهام ش��رکت های معدنی 
با اف��ت 24,12 درصدی به ثبت 

برسد.

شاخص های منطقه سبز در مسیر سبز
در بازاره��ای اروپایی رون��د تصمیم گیری در بانک 
مرکزی ژاپن مبنی بر آغ��از برنامه محرك اقتصادی 
موجب رشد شاخص ها شد. شاخص استاکس با رشد 
1,8 درصدی روبه رو ش��د و بانک بار کلی و بی ان پی 
پاریباس نی��ز با افزایش 3,5 درصدی قیمت س��هام 

معام��الت را خاتم��ه داد. در ای��ن 
بی��ن، فوتس��ی لن��دن 1,2 درصد 
رشد کرد و کک فرانسه نیز افزایش 
2,2 درص��دی را تجرب��ه ک��رد، در 
حالی ک��ه داکس آلمان نیز با روند 
صعودی 2,3 درصدی مواجه شد. 

نگرانی مک دونالد از تغییر 
ذائقه مردم امریکا

رس��توران های  بزرگ تری��ن  مک دونال��د،  ارزش 
زنجی��ره ای در دنیا در پی قدرت گرفتن رقیبان خود 
از جمله صنایع غذایی Wendy,s و رس��توران های 
گریل مکزیکی Chipotle با کاهش رو به رو ش��د. 

به نظ��ر می رس��د، ذائق��ه م��ردم 
این کش��ور نس��بت ب��ه انتخاب 
فس��ت فودها تغییر کرده اس��ت. 
قیمت س��هام این شرکت در سه 
ماه گذش��ته با افت 30 درصدی 

همراه بود.

سیدمحمد صدرالغروی

غالمرض��ا مصباحی مق��دم، عضو مجمع 
تش��خیص مصلح��ت نظ��ام با اش��اره به 
تصوی��ب جزییات طرح نح��وه اداره بانک 
مرکزی در مجمع گفت: براس��اس مصوبه 
مجم��ع، ریی��س کل بان��ک مرک��زی به 
پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید هیات وزیران 
و صدور حکم توسط رییس جمهور تعیین 
می ش��ود. وی با بیان اینکه پیشنهادهای 
مطرح ش��ده از سوی کمیس��یون اقتصاد 
کالن مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظام 
مطرح و به تصویب رسید، اظهار کرد: یکی 
از این بندها ش��رایط ش��خص رییس کل 
بانک مرکزی بود ک��ه باید دارای دکترای 
اقتصاد یا گرایش های پولی و بانکی باشد. 
وی اف��زود: همچنی��ن داش��تن حداقل 
هفت سال س��ابقه مدیریتی در حوزه های 
اقتص��ادی، پول��ی و مالی ی��ا حداقل پنج 
سال مدیریت تخصصی در بانک مرکزی و 
همچنین داشتن حسن شهرت و نداشتن 
سابقه کیفری موثر یکی از مصوبات جلسه 

امروز بود. 
عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
مصوبه دیگ��ر این طرح را نح��وه انتخاب 
ریی��س کل بان��ک مرکزی عن��وان کرد و 
گفت: براس��اس مصوبه مجمع رییس کل 
به پیش��نهاد وزی��ر اقتص��اد، تایید هیات 
دول��ت و ص��دور حکم آن توس��ط رییس 
کل بان��ک مرک��زی تعیین می ش��ود. وی 
در پاسخ به این س��وال که آیا این مصوبه 
مانند ماده 19 قانون پولی و بانکی مصوب 
س��ال 1351 نیست، گفت: در قانون پولی 
و بانکی پس از پیش��نهاد وزیر اقتصاد باید 
مجمع عمومی بان��ک مرکزی آن را تایید 
می ک��رد و بعد ب��ه تصویب هی��ات دولت 
می رسید اما در این مصوبه دیگر نیازی به 
تایید مجمع عمومی بانک مرکزی نیست. 
کاری  دوره  داد:  ادام��ه  مصباحی مق��دم 

رییس کل بانک مرکزی پنج س��ال تعیین 
شد که البته امکان انتخاب دوباره هم وجود 
دارد؛ ثبات سیاست های پولی یکی از اثرات 
تعیین دوره پنج س��ال برای فعالیت رییس 
کل بان��ک مرکزی اس��ت و در صورتی که 
دوره فعالیت باز هم تمدید شود سطح ثبات 

سیاست ها بیشتر هم خواهد شد. 
عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
با اش��اره به الحاق ی��ک تبصره به این بند 
گفت: در همین زمین��ه اگر پس از تغییر 
دولت و انتخاب رییس جمهور جدید بیش 
از یک س��ال از دوره ریاست بانک مرکزی 
باق��ی مانده باش��د رییس جمهور می تواند 
رییس کل بانک مرکزی را تغییر دهد که 
البته این تغییر باید متناس��ب با سازوکار 

مشخص شده باشد. 

عزل و استعفا هم توسط 
رییس جمهور انجام می شود

وی در خص��وص نحوه ع��زل و پذیرش 
استعفای رییس کل بانک مرکزی در این 
ط��رح گفت: مانند س��یری که برای نصب 
رییس کل بانک مرکزی تعیین شده، عزل 
و پذیرش اس��تعفا هم انجام خواهد ش��د؛ 
عزل و پذیرش اس��تعفا مس��تقیما توسط 

رییس جمهور خواهد بود. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
پاس��خ به این س��وال که آیا دولت موافق 
پیشنهادهای تصویب شده بود، اظهار کرد: 
بله، نماینده دول��ت موافق مصوبات بود و 

مخالفتی ابراز نکرد. 
وی در پاس��خ ب��ه این س��وال ک��ه آیا 
جزییات دیگری از ای��ن طرح باقی مانده 
اس��ت، گف��ت: پیش��نهادهای جزئی باقی 
مانده که ممکن اس��ت موضوع بحث باشد 
اما احتمال دارد مجمع تشخیص مصلحت 

نظام دیگر به آن مباحث ورود نکند. 

علی کرامتی، رییس کارخانه تولید کاغذ 
اسناد بهادار بانک مرکزی )تکاب( با اعالم 
خودکفایی کش��ور در تولید کاغذ امنیتی 
به تش��ریح ویژگی های امنیتی اسکناس و 

راه های تشخیص موارد جعلی پرداخت. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، عل��ی کرامتی در 
همایش س��تاد پیش��گیری جعل اسناد و 
مدارك به ویژگی های امنیتی تولید کاغذ 
در کارخانه تکاب با اش��اره به سه ویژگی 
امنیت��ی اس��کناس گفت: م��واردی که با 
چشم غیرمسلح قابل دیدن است، شماری 
تنها با چشم مسلح امکان شناسایی دارند 
و برخی دیگر هم فقط با ماشین مخصوص 

امکان شناسایی دارند. 
وی اف��زود: واترم��ارك و تصوی��ر پرتره 
حض��رت ام��ام خمین��ی)ره( ک��ه در نور 
قابل رویت اس��ت، از بارزترین ویژگی های 
امنیتی اس��ت که با چشم غیرمسلح قابل 

دیدن است. 
کرامتی با اشاره به توانایی  باالی ایران در 
زمینه تولید کاغذ امنیتی گفت: واترمارك 
تصویری سه بعدی روی اسکناس است که 
تنها در کارخانه ه��ای تولید کاغذ امنیتی 

مانند تکاب قابل تولید است. 
وی ن��خ امنیت��ی را دومی��ن ش��اخصه 
ویژگی های امنیتی قابل مشاهده با چشم 
غیرمسلح دانست و گفت: شیوه قرار دادن 
ن��خ امنیتی به صورت پنه��ان یا پنجره ای 
س��خت افزارهای  از  اس��تفاده  مس��تلزم 
خاصی است که دسترس��ی جاعالن را به 
آن غیر ممک��ن می کند. در ح��ال حاضر، 
تغییراتی در نخ امنیتی به وجود آورده ایم 
و عرض آن را به 1. 5 میلی متر رسانده ایم 
به طوری ک��ه امکان خواندن مش��خصات 

روی آن وجود دارد. 
رییس کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار 
بانک مرک��زی، ویژگی امنیتی الکتروتایپ 

در اس��کناس های 50 و 100 هزار ریالی و 
ایران چک ها را ویژگی های دیگری دانست 

که با چشم غیرمسلح قابل دیدن است. 
کرامتی اف��زود: الیاف امنیت��ی ازجمله 
ویژگی های امنیتی قابل مش��اهده اس��ت 
که در حین فرآین��د تولید به کاغذ اضافه 

می شود. 
وی در ادام��ه ب��ه تش��ریح ویژگی های 
امنیتی اسکناس ها که با چشم مسلح قابل 
دیدن اس��ت پرداخت و ادام��ه داد: الیاف 
امنیتی نامرئی در س��طح ی��ا درون کاغذ 
تنها پس از قرار دادن کاغذ در زیر اش��عه 

UV امکان مشاهده دارد. 
بن��ا بر اع��الم بان��ک مرک��زی، رییس 
کارخانه تکاب همچنین به ویژگی امنیتی 
تولید کاغذ چک اشاره و خاطرنشان کرد: 
ماده ای در تولید کاغذ چک به کار می رود 
ک��ه در مقاب��ل مواد پاك کننده حس��اس 
اس��ت، بنابرای��ن در صورت��ی ک��ه جاعل 
بخواهد در چک تحریف و دستکاری کند، 
این ماده رنگ کاغذ چک را تغییر می دهد. 
وی یک��ی از م��واردی که ام��کان جعل 
کاغ��ذ را از جاع��الن س��لب می کند رنگ 
اس��کناس عنوان کرد و گف��ت: رنگ های 
س��بز و آبی و غیره اس��کناس، رنگ های 
معمول��ی نیس��تند و جاعالن اس��کناس، 
امکان دس��تیابی ب��ه مختص��ات رنگ را 
ندارند چرا که این ویژگی در فرآیند تولید 

اسکناس تعیین می شود. 
وی تصریح کرد: بیشتر مواد اولیه تولید 
کاغذ اسکناس و ایران چک در داخل تهیه 
می ش��ود و در این زمینه ای��ران خودکفا 
است. کارخانه تکاب در زمینه تامین کاغذ 
امنیتی برای شناس��نامه، گذرنامه و چک 
بانکی پیشگام بوده و ش��رایط تحریم نیز 
هیچ تاثی��ری بر توان تولی��د داخل کاغذ 

امنیتی در کشور ایجاد نکرده است. 

دریچه خبر

مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد
دوره فعالیت رییس کل بانک مرکزی 5 ساله شد

نخ امنیتی اسکناس عریض تر شد
راه های شناسایی اسکناس جعلی



5 تجارت و خدمات

بانک��داری الکترونیکی چند 
س��الی اس��ت که در کش��ور ما 
رونق گرفت��ه و ب��ا خدماتی که 
بانک ه��ا و اپراتوره��ا در اختیار 
مردم قرار می دهند اس��تفاده از 
این روش ه��ا روز به روز در حال 
افزایش اس��ت و کاربران زیادی 
جذب اس��تفاده از این خدمات 
می شوند. یکی از روش هایی که 
می توان گف��ت به تازگی و البته 
به آرامی در حال فراگیر ش��دن 
است اس��تفاده از کد هایی با نام 
 USSD (Unstructured
 Supplementary Service
Data)  است که همه مشترکان 
تلفن هم��راه می توانن��د از آنها 
اس��تفاده کنن��د. یک��ی از این 
کدها همان ش��ماره ای اس��ت 
که مشترکان س��یم کارت های 
اعتب��اری هن��گام اط��اع از 
موجودی خط خود شماره گیری 
می کنند. این کد ها که بر مبنای 
ش��بکه GSM پایه ریزی شده 
اس��ت برای تبادل اطاعات به 
ش��بکه اینترنت نیازی ندارد و 
تقریبا با تمام گوشی های موجود 
می توان از ارسال و دریافت این 

گونه پیام ها استفاده کرد. 
اما ب��ه گفت��ه کارشناس��ان، 
خدمات رس��انی ای��ن کدها در 
کش��ور ما با توجه به اینکه نیاز 
به زیرساخت های خاصی ندارد 
مهجور مانده   و جای پیشرفت 

زیادی دارد. 
فره��اد باق��ری، کارش��ناس 
بانک��داری الکترونی��ک درباره 
هزینه اس��تفاده از USSD  ها 
می گوید: از ای��ن روش می توان 
در کارگزاری ها و سازمان بورس 
استفاده کرد تا سهامداران در هر 
زمان بتوانن��د اطاعات دقیقی 
از س��هام های خ��ود به دس��ت 
 آورن��د و حت��ی س��هام هایی را 

خریدو فروش کنند. 

وی اف��زود: اس��تفاده از این 
خدم��ات در حال��ت ع��ادی 
رایگان اس��ت و هی��چ هزینه ای 
برای مش��ترک ندارد، اما برخی 
از این خدمات مث��ل موجودی 
گرفتن حساب هزینه ای را برای 
کاربر در بر دارد که آن هم طبق 
مصوبه بانک مرک��زی بوده که 
از تاری��خ 20 خ��رداد 1393 به 
ازای هر بار کنت��رل موجودی، 
مبلغ 1206 ریال توس��ط بانک 
صادر کننده کارت کسر می شود. 
باق��ری گف��ت: ای��ن کده��ا 
خدم��ات زی��ادی را ب��ه همراه 
دارد، ام��ا اطاع رس��انی خوبی 
در این زمینه نمی شود و بیشتر 
مشترکان از چگونگی ارائه این 

خدمات بی اطاع هستند. 
اگ��ر  ک��رد:  اظه��ار  وی 
اطاع رس��انی ها در ای��ن زمینه 
افزایش یابد ب��ه جرات می توان 
گف��ت بس��یاری از هزینه ها از 
دوش دولت برداشته می شود و 
در وقت مشترکان که مثا برای 
خرید شارژ یا موجودی حساب 
در ص��ف خودپرداز ها هس��تند 

صرفه جویی می شود. 

این کارش��ناس در باره دیگر 
خدماتی که این کدها می توانند 
ارائه کنن��د، گفت: ب��ا کدهای 
USSD می توان کارهایی مثل 
انتق��ال وجه، اع��ام موجودی، 
خرید ش��ارژ، پرداخ��ت قبوض 
و حت��ی پرداخ��ت کمک های 
خیرخواهان��ه را انج��ام داد. 
بعضی از ش��رکت ها و بانک های 
ارائه دهنده این کدها در مواقعی 
خ��اص مثل عی��د فط��ر گزینه 
پرداخ��ت فطری��ه را نی��ز فعال 

می کنن��د. محیط س��اده کار با 
این کده��ا باعث می ش��وند که 
شما بدون هیچگونه سردرگمی 
کارهای بانکی خود را به راحتی 

انجام دهید. 
وی اف��زود: ارتب��اط پی��ام از 
طریق USSD ش��باهت بسیار 
زیادی به انتقال پی��ام از طریق 
پیام��ک )SMS) دارد، ام��ا ب��ا 
وج��ود تمامی این ش��باهت ها 
یک اخت��اف بزرگ بی��ن این 
دو موجود اس��ت و آن در نحوه 

انتقال اطاعات اس��ت. پیامک 
از مکانیزم ذخیره و فرس��تادن 
 Store And ( دوب����اره 
Forward)  استفاده می کند 
در حالی که USSD نشست گر 
  (Session Oriented (
اس��ت. این بدین معناس��ت که 
SMS پس از دریافت شدن در 
شبکه ذخیره ش��ده و در زمانی 
دیگ��ر ب��رای مقصد فرس��تاده 
می ش��ود، اما در USSD پیغام 
در همان زمان ارس��ال دریافت 
خواهد ش��د. تفاوت عمده دیگر 
این است که USSD یک روش 
برقراری ارتباط بین گوش��ی با 
شبکه و برعکس است، اما پیامک 
برای ارتباط گوشی با گوشی به 

کار می رود. 
هادی میری، کارشناس تجارت 
الکترونیک نیز درب��اره این کدها 
می گوی��د: USSD  ه��ا عاوه بر 
خدماتی ک��ه در زمینه بانکداری 
به مشترکان ارائه می دهد می تواند 
گزینه خوبی برای اطاع رس��انی 
و معرف��ی خدمات ش��رکت های 
خصوصی هم باشد و از این طریق 
برخی خدمات خود مثل پرداخت 
وجه یا آش��نایی با ش��رکت را در 

اختیار مشتریان خود قرار دهد. 
وی اف��زود: در بع��د امنیتی، 
USSD دارای ساختاری مجزا 
برای تامین امنیت نیس��ت و از 
اس��تانداردها و مکانیزم ه��ای 
 GSM/UMTS امنیتی شبکه
اس��تفاده می کند ک��ه در واقع 
یکی از مشخصه های اصلی این 
پیام ها ع��دم ذخیره س��ازی در 
سمت کاینت یا همان موبایل 

است. 
می��ری اظهار کرد: اس��تفاده 
از ای��ن روش در ح��ال فراگی��ر 
ش��دن اس��ت وش��رکت های 
دولت��ی و حت��ی ش��هرداری ها 
خدمات رسانی خوبی را در این 

زمینه انجام داده اند. 

محمود ب��ازاری، مدیرکل دفتر 
توس��عه صادرات کاالی سازمان 
توس��عه تجارت با بیان اینکه عدم 
تنوع در بازارهای صادراتی چالش 
اصلی کش��ور در این حوزه است، 
گفت: هنوز ترکی��ب بازار هدف ما 
همان چند بازار اصلی است و یکی 
از سیاست های ما احیای بازارهای 
سنتی اقام صادراتی از جمله در 
اروپا، امریکا، هند، چین، روسیه و 
اندونزی است که ترکیب جمعیتی 
زیادی دارند و در این راس��تا باید 

نگاه دولت و صادرکنندگان به این 
بازارها راهبردی ت��ر و هدفمندتر 

شود.
 وی در گفت وگ��و ب��ا س��ایت 
رسمی سازمان توس��عه تجارت، 
با بیان اینکه یک��ی از موارد انتقاد 
در بح��ث ص��ادرات غیرنفت��ی 
محدود ب��ودن مقاص��د صادراتی 
اس��ت، گف��ت: ب��ا وجود رش��د 
20درص��دی ص��ادرات غیرنفتی 
نس��بت ب��ه س��ال قب��ل، مقاصد 
صادرات��ی محدود به کش��ورهای 

چین، عراق، امارات، افغانس��تان، 
هن��د، ترکی��ه، ترکمنس��تان، 
پاکس��تان، مص��ر و آذربایج��ان 
بوده ک��ه 83 درص��د از صادرات 
کش��ور ب��ه ارزش 14میلی��ارد 
 دالر را ب��ه خ��ود اختص��اص 

داده است.
 مدیرکل دفتر توسعه صادرات 
کاالی س��ازمان توس��عه تجارت 
با اش��اره به س��ند راهب��رد ملی 
ص��ادرات غیرنفتی که در س��ال 
1390 به تصویب هی��ات وزیران 

رسیده اس��ت، گفت: در سال 93 
صادرات 47 میلی��ارد دالری کاال 
هدف گذاری ش��ده که به تفکیک 
16.6 میلی��ارددالر در بخ��ش 
پتروش��یمی، 19.5 میلیارددالر 
در بخش صنعت، 3.1 میلیارد دالر 
در بخش معدن، 6.6 میلیارد دالر 
در بخش کشاورزی و 1.2 میلیارد 
دالر در بخ��ش ف��رش و صنای��ع 

دستی است.
 وی در ادامه به تشریح صادرات 
مختل��ف  بخش ه��ای  در  کاال 

پرداخ��ت و گف��ت: در بخ��ش 
پتروش��یمی، کاالهای پایه نفتی 
و صنای��ع تبدیلی در ش��ش ماهه 
نخست س��ال حدود 7.6 میلیارد 
دالر ص��ادرات صورت گرفت��ه 
که نس��بت به مدت مش��ابه سال 
 گذش��ته رش��د 23.5 درص��دی 
داش��ته اس��ت.   به گفته بازاری، 
ان��واع محص��والت پاس��تیکی، 
متان��ول، اتیلن، قیر، ش��وینده ها، 
 رنگ و صنایع دارویی در این گروه 

جای می گیرند.

ازتمامظرفیتUSSDهااستفادهنمیشود

فناوری آپ آماده کمک رسانی به کسب و کار

احیایبازارهایسنتینیازمندنگاهراهبردیوهدفمنددولتاست

ترکیهبهدنبالمسیرجایگزین
برایترانزیتکاال

ترکیه تاش می کند تا در زمستان 93 برابر با سه ماهه 
نخس��ت 2015 مس��یر جدید آذربایج��ان- دریای خزر 
– ترکمنس��تان را ب��رای دور زدن مس��یر ترانزیتی ایران 

راه اندازی کند. 
به گزارش گ��روه اقتص��اد بین الملل فارس ب��ه نقل از 
ترکیش ویکلی، به دنبال اختاف ترکیه و ایران برسر تعرفه 
ترانزیت کامیون ها، آنکارا در نظر دارد  از مس��یر جدیدی 

با عبور از آذربایجان به آسیای مرکزی دسترسی یابد. 
براساس این طرح جدید، کامیون های ترک پس از عبور 
از آذربایجان، برای رس��یدن به آسیای مرکزی با استفاده 
از کش��تی از آب های دریای خزر خواهند گذشت. انتظار 
می رود، این مس��یر جدید در س��ه ماهه نخس��ت 2015 

راه اندازی شود. 
این رس��انه ترکیه ای مدعی ش��د، این طرح با تصمیم 
ایران برای افزایش تعرفه ترانزیتی و قیمت سوخت برای 

کامیون های ترک درنظرگرفته شده است. 
براس��اس این گزارش، به دنب��ال افزایش ن��رخ تعرفه 
ترانزیتی کامیون های ترک از س��وی ایران ترکیه نیز این 
رقم را افزای��ش داده و درحال حاضر تعرف��ه ترانزیتی که 
ایران و ترکیه از کامیون ه��ای یکدیگر دریافت می کنند، 

برابر با 1500 دالر است. 
به گزارش فارس، این امر نشان دهنده تمایل ترکیه برای 
برابری نرخ تعرفه ترانزیت کامیون ها در دو کشور است و 
این درحالی است که قیمت س��وخت در ترکیه 20 برابر 

قیمت سوخت در ایران است. 
در نهایت، این رس��انه ترک مدعی شد که ایران قیمت 
سوخت را برای کامیون های ترک یک تا دو دالر افزایش 

داده است. 
فتیح سنر، رییس اتحادیه حمل و نقل بین المللی ترکیه 
اعام کرد: این س��ازمان نشس��ت های موفقیت آمیزی با 
مقامات ترکمنس��تانی و آذری برای اس��تفاده از مس��یر 
آذربایجان- دریای خزر – ترکمنس��تان داش��ته و از این 
مسیر برای انتقال کاال به آسیای مرکزی استفاده  می شود 

و ابتدای 2015 نیز راه اندازی خواهد شد. 

راهاندازیمرکزپرداختخسارات
اتومبیلبیمهپاسارگاددرشرقتهران

ش��رکت بیمه پاسارگاد در راس��تای توسعه شعبه های 
تخصصی و مراکز پرداخت خسارت و به منظور رفاه حال 
هموطنان گرامی مرکز پرداخت خسارت مالی اتومبیل را 

در شعبه تهرانپارس راه اندازی کرد. 
براس��اس این گزارش، از این پس کلی��ه زیان دیدگان 
در بخش بیمه ه��ای اتومبی��ل )بدنه و ثال��ث) به منظور 
دریافت خس��ارت مال��ی و بهره مندی از خدم��ات بیمه 
پاسارگاد می توانند به این شعبه مراجعه کرده و از امکانات 
مرکز پرداخت خس��ارت برخوردار ش��وند.  کارشناسان 
بیم��ه پاس��ارگاد در محیط��ی منحصر به ف��رد و فضایی 
مناس��ب به منظور ارزیابی و پرداخت خس��ارت اتومبیل 
در تهرانپارس، بزرگراه رس��الت، بعد از چهار راه تیرانداز، 
نرس��یده به ایس��تگاه متروی تهرانپ��ارس، پاک 135 
تلفن 77742184 پاس��خگوی هموطنان عزیز هستند.  
همچنین همش��هریان محترم تهرانی به منظور دریافت 
خس��ارت های ثالث مالی و بدن��ه اتومبی��ل، ثالث جانی 
و دیات و امور کارشناس��ی خس��ارت می توانند به مرکز 
پرداخت خسارت اتومبیل بیمه پاسارگاد واقع در خیابان 
ولیعصر، باالتر از تقاطع نیای��ش، نبش ارمغان، طبقه اول 
مراجعه کنند. گفتنی اس��ت بیمه گ��ذاران گرامی جهت 
تشکیل پرونده و دریافت خسارت اتومبیل و بهره مندی از 
خدمات بیمه پاس��ارگاد می توانند از طریق شماره تماس 
22034148 و 22034213 هماهنگی ه��ای الزم را ب��ا 

کارشناسان این مرکز انجام دهند. 
الزم به ذکر اس��ت مرکز پرداخت خسارت شعبه پونک 
نیز واق��ع در بزرگراه اش��رفی اصفهانی، باالت��ر از میدان 
پونک، ساختمان فدک، طبقه فوقانی بانک پاسارگاد تلفن 
7-44839243 کماکان آماده ارائه خدمات به هموطنان 

عزیز هستند.

وارداتبیشازنیممیلیونتنکاغذ

دبیر انجم��ن صنایع چوب ایران گفت: در ش��ش ماهه 
نخست امسال 530 هزار تن کاغذ و خمیر کاغذ به ارزش 

بیش از 638 میلیون دالر به کشور وارد شده است.
عبدالعظیم آقاجانی، در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: 
ایران از نظر تولید کاغذ با مش��کل روبه رو است و در این 

زمینه کمبود زیادی احساس می شود.
وی میزان تولید کاغذ در شش ماه اخیر را 111 هزار و 
761 تن عنوان کرد و گفت: بخشی از کاغذ در کشور تولید 
می شود و مابقی از کشور های دیگر تامین می شود که باید 

سرمایه گذاری بیشتری در این راستا صورت گیرد.

ایرانزغالچوبتولیدنمیکند
دبیر انجمن صنایع چوب ای��ران در زمینه  تولید زغال 
چوب گفت: ایران در ای��ن زمینه فعالیتی ن��دارد و تمام 
زغال های چ��وب به صورت وارداتی وارد ایران می ش��ود؛ 
به طوری که در ش��ش ماهه اول امس��ال 2867 تن زغال 

چوب به کشور وارد شد.
وی با بیان اینکه طبق آنچه اعام می ش��ود،  در گذشته 
سرانه مصرف چوب حدود 0.14 مترمکعب بوده، تصریح 
کرد: این میزان درس��ت نیس��ت چرا که می��زان مصرف 
چوب بیش��تر از اینهاس��ت.یکی از معضل ه��ای صنعت 
چوب این است که مقادیر زیادی چوب در جنگل توسط 

جنگل نشینان و دام ها از بین می رود.
وی راه حل افزایش تولی��د، کاهش ضایعات و هدر رفت 
چوب را خروج دام و جنگل نش��ینان از جنگل ها عنوان و 
اظهار کرد: اگر این اتفاق بیفتد میزان تولید و بهره وری در 

چوب افزایش می یابد.

مرحلهدومجشنوارهرنگهای
آسیاتکآغازشد

آس��یاتک از آغاز مرحله دوم جشنواره رنگ ها به همراه 
اهدای جوایز نفیس به برگزیدگان این جشنواره خبر داد. 
به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت انتق��ال داده های 
آسیاتک؛ آسیاتک ارائه دهنده اینترنت پرسرعت به تمامی 
اعضای باشگاه مش��تریان خود که در جش��نواره رنگ ها 
شرکت کردند، یک دستگاه فلش مموری هدیه می دهد. 

بنابراین گ��زارش ، نحوه اهدای این جوای��ز پس از ماه 
محرم و صفر دوباره از طریق سایت آسیاتک به کاربران و 

مشتریان این باشگاه اطاع رسانی خواهد شد. 

آغازمرحلهدومجشنوارهرنگها
بن��ا ب��ر ای��ن  گ��زارش، ش��رکت کنندگان در ای��ن 
مس��ابقه، می توانند با ارس��ال عکس های خ��ود به ثبت 
خلق آث��ار بی نظیر پرداخت��ه و اس��تعداد و مهارت خود 
را در زمینه عکاس��ی در این باش��گاه به ارزیابی بگذارند.  
الزم به ذکر اس��ت، در این مرحله از رقاب��ت بزرگ میان 
ش��رکت کنندگان در جش��نواره رنگ ه��ای آس��یاتک، 
موضوع عکس های ارس��الی مانند دور قب��ل کاما آزاد 
است، اما استفاده از س��ه رنگ لوگو آسیاتک )آبی، قرمز، 
زرد) الزامی اس��ت. همچنین در این مرحله از مس��ابقه 
جوای��ز ارزنده ای ب��ه برترین تصوی��ر با توجه ب��ه میزان 
آرای دریافت��ی کارب��ران عرض��ه می ش��ود.  عکس های 
ارس��الی از س��وی ش��رکت کنندگان در مرحل��ه قب��ل 
نیز در ای��ن دوره از جش��نواره به رای گذاش��ته خواهد 
 ش��د. عاقه من��دان می توانن��د ب��ا مراجع��ه به س��ایت

 www.asiatech.ir و به عضویت درآمدن در باش��گاه 
مشتریان آس��یاتک از مراحل ثبت نام، شرایط حضور در 

مسابقات و امتیازدهی مطلع شوند. 

واردات 

خبر

تجارت 

بیمه

صادرات 
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*717# بانک ملی

*737# بانک مسکن

 *712# بانک ملت

*720# بانک پاسارگاد

باجه ایرانسل 100#*

خدمات همراه اول 111#*

شهرداری تهران 137#*

 *123# جیرینگ

 *724#  بانک سامان



عمران و مسکن6

مفی��د  عم��ر  ب��ردن  ب��اال 
آنها  مقاوم سازی  ساختمان ها، 
طبیعی،  ح��وادث  مقاب��ل  در 
و  ایمنی س��ازی  اصول  رعایت 
البته مدیری��ت فروش و رهن 
اهداف��ی  جمل��ه  از  واحده��ا 
اس��ت که در پس اجرای طرح 
صنعتی سازی ساختمان نهفته 
اس��ت. طرح��ی که ه��ر چند 
در س��ال های گذش��ته بخش 
ساخت و س��ازهای  از  عمده ای 
در  را  پیش��رفته  کش��ورهای 
اختیار داش��ته، ام��ا هنوز در 
ایران ب��ه جایگاه قابل اعتنایی 

نرسیده است. 
روز گذش��ته ریی��س مرک��ز 
و  مس��کن  راه،  تحقیق��ات 
شهرس��ازی ب��ار دیگ��ر از آمار 
پایین صنعتی س��ازی در ایران 
سخن گفت، سخنی که هر چند 
چن��دان نی��ز جدید نیس��ت، 
ام��ا در ابع��ادی نگران کنن��ده 
از  ک�مت��ر  س���ه�م  اس���ت. 
پنج درصدی واحدهای صنعتی 
در مقایس��ه با ابعاد گس��ترده 
صنعت ساختمان س��ازی ایران 
کم توجه��ی به این اصل مترقی 
در نقش��ه های م��درن عمرانی 

جهان را نشان می دهد. 
هرچند در سال های گذشته 
برخی ماش��ین آالت  ب��ا ورود 
صن�ع�ت���ی ب�خ�ش های��ی از 
صنع��ت س��اختمان ای��ران با 
ارتب��اط  روز  تکنولوژی  ه��ای 
برقرار ک��رده و جای پای خود 
را مس��تحکم ک��رده، اما هنوز 
ش��اکله اصلی ساختمان سازی 
در ایران ش��کل سنتی خود را 

حفظ کرده است. 
ورود فع��االن کوچک بخش 
خانه س��ازی  ب��ه  خصوص��ی 
در  آنه��ا  مح��دود  بودج��ه  و 
پیگی��ری طرح ه��ای صنعتی 
در  همچن��ان  ش��ده،  باع��ث 
بسیاری از واحد های مسکونی 
جدید، روش سنتی حکم فرما 
باش��د. هنوز بنا ه��ا و کارگران 
س���اخ�ت�مانی در خانه ه��ای 
نیمه س��اخته ح��رف نخس��ت 
را می زنن��د و مصال��ح ابتدایی 
هنوز مهمان دی��وار خانه های 

ایرانی هستند. 
روش ه��ای  به کارگی��ری 

نوی��ن در بخش های��ی مانن��د 
خاک ب��رداری س��اختمان نیز 
عم��ده ای  تاثی��ر  نتوانس��ته 
در نتیج��ه کار داش��ته باش��د 
از  ناظ��ر ج��دا  مهندس��ان  و 
ابتدای��ی  ایمن��ی  بحث ه��ای 
مدنظر کمتر به صنعتی سازی 

ساختمان ها توجه دارند. 
در  انبوه س��ازان  حض��ور 
نیز  ساخت و س��از  پروژه ه��ای 
نه به حدی اس��ت که در آمار 
کل واحد ه��ای مس��کونی اثر 
بگذارد و نه در نهایت موضوع 
صنعتی س��ازی را در اولوی��ت 
ق��رار داده اس��ت. در کنار آن 
موض��وع مدیریت س��اختمان 
در تولی��د و ف��روش نیز هنوز 
ش��کل س��نتی خود را حفظ 

کرده است. 
با توجه ب��ه محدودیت بازار 
ره��ن ای��ران و البت��ه کاهش 
چشمگیر آمار پیش خرید خانه 
راهبردهای  کالن ش��هرها،  در 
صنعتی خان��ه دارکردن مردم 
هنوز در بازار ایران جایی برای 

خود بازنکرده است. 
وقت��ی  ک��ه  این روس��ت  از 
محم��د ش��کرچی زاده، رییس 
مرک��ز تحقیقات راه، مس��کن 
و شهرس��ازی از س��هم زی��ر 
در  صنعتی سازی  پنج درصدی 
خانه ه��ای ایران می گوید، این 

امر تعجب برانگیز نیست. 
شکر زاده، در کنار آن از عمر 
پایین خانه های ایرانی گفته و 

اع��الم ک��رده، در مقایس��ه با 
فاصل��ه  خارج��ی  خانه ه��ای 
ایران بس��یار زیاد است. عمر 
20 تا 30 ساله ساختمان های 
ایران��ی در مقایس��ه ب��ا عمر 
50 س��اله خارجی ها  نش��ان 
ص��ورت  در  ک��ه  دارد  آن  از 
طرح ه��ای  عدم به کارگی��ری 
نوی��ن حتی خانه های نوس��از 
کشور نیز در آینده ای نزدیک 
نی��از به بازس��ازی های جدی 
خواهند داش��ت و با این روند 
موفقیت آمیز  در صورت  حتی 
برای  دولت  طرح های  ش��دن 
مقابله با بافت فرسوده نیز در 
دو دهه آینده این فرآیند نیاز 

به تکرار دارد. 
ل��زوم  ش��اید  رو،  ای��ن  از 
تغییر ریش��ه ای نگاه ها به امر 
کش��ور  در  ساختمان س��ازی 
بی��ش از ه��ر زم��ان دیگری 
که  تغییری  می شود.  احساس 
دبی��ر انجم��ن تولیدکنندگان 
و فناوران صنعتی س��اختمان 
معتق��د اس��ت ج��ز ب��ا درک 
صنعتی سازی  مفهوم  از  دقیق 
از  اس��تفاده  و  ش��ناخت  و 
سیس��تم های نوی��ن جهان��ی 

امکان پذیر نیست. 
جعفر قرائت��ی، در گفت وگو 
ب��ا »فرص��ت ام��روز« تفک��ر 
صنعت��ی را مقدم ب��ر عملیات 
اجرای��ی س��اختمان خواند و 
اظهار ک��رد: این تفک��ر نه به 
ی��ک یا چن��د مرحل��ه از کار 

احداثی یک س��اختمان که به 
تمام آن ارتباط دارد. س��ازنده 
ی��ا تیم س��ازندگان یک پروژه 
بای��د برنامه ه��ای خ��ود را در 
قالب یک طرح جامع از زمان 
واحدها  ف��روش  تا  کلنگ زنی 
طراحی کنن��د و بر مبنای آن 
پی��ش روند. این ام��ر باید در 
تولید، س��اخت و عرضه نمود 
بیرون��ی پی��دا کند ت��ا بتوان 
در س��ایه آن از صنعتی سازی 

سخن گفت. 
تولیدکنندگان  انجمن  دبیر 
و فناوران صنعتی س��اختمان 
در  هرچن��د  اس��ت،  معتق��د 
با وارد  س��ال های گذش��ته و 
ک��ردن برخی صنای��ع جدید 
ساختمان سازی  از  حوزه هایی 
در ایران مدرن شده، اما هنوز 
نگاه غالب با ش��کلی س��نتی 
عمل می کند. اگر بخواهیم به 
این فرآیند بخشی نگاه کنیم، 
ورود ای��ن فناوری ه��ا کم��ی 
اوضاع م��ا را بهبود بخش��یده 
اما در ن��گاه کلی و همه جانبه 
عملکردم��ان در حدود همان 

پنج درصد است. 
وی ب��ه تالش ه��ای انج��ام 
ش��دن  بوم��ی  ب��رای  ش��ده 
س��اختمان ها  صنعتی س��ازی 
در ایران اش��اره ک��رد و افزود: 
از این موضوع  فهم نادرس��ت 
انجام  اقدامات درس��ت  گاهی 
شده را تحت الشعاع خود قرار 
می دهد. مثال در ش��رایطی که 

س��اختمان  یک  شیش��ه های 
دوجداره هس��تند، در دیوارها 
می ش��ود  اس��تفاده  مصالحی 
که نه تنها عای��ق گرما و صدا 
نیس��ت بلکه در جهتی عکس 

عمل می کند. 
ب��ه گفت��ه قرائت��ی، آنچ��ه 
صنعتی سازی را در کشورهای 
پیشرفته به رشدی این چنینی 
رسانده در کنار نگاه درست و 
علمی این کشورها به صنعت، 
ب��ه تقاض��ای پایین آنه��ا نیز 
مربوط می ش��ود. در شرایطی 
که برای بسیاری از کشورهای 
اروپایی تقاضای چند ده هزار 
واح��دی خان��ه غیر قابل تصور 
اس��ت، در ایران ما س��االنه به 
چند ص��د هزار واح��د جدید 
احتی��اج داری��م. این مس��ئله 
باعث ش��ده در برخی شرایط 
سرعت به جای دقت بنشیند. 
گس��ترش  ض��رورت  وی 
رش��د  ب��رای  را  انبوه س��ازی 
صنعت��ی  ساخت و س��ازهای 
و  داد  ق��رار  بررس��ی  م��ورد 
تاکید ک��رد: هرچند نمی توان 
نق��ش انبوه س��ازان را در وارد 
بر  فناوری ه��ای جدید  کردن 
ساختمان س��ازی ایران نادیده 
گرفت، ام��ا اگر تفک��ر جدید 
ش��کل گیرد دیگر گستردگی 
طرح ها اهمیتی ندارد. می توان 
طراح��ی  و  برنامه ری��زی  ب��ا 
درس��ت حت��ی ی��ک واح��د 
مس��کونی ویالیی را به شکلی 
صنعتی س��اخت. اگر شناخت 
ش��کل گی��رد، دیگ��ر تع��داد 

واحدها مهم نیست. 
دول��ت در حالی ب��ه زیر بار 
فش��ار مالی گس��ترده رفته تا 
فرسوده  بافت های  از  بخش��ی 
را نوسازی کند که ادامه یافتن 
در  س��نتی  ساخت و س��ازهای 
بخش ه��ای مختل��ف کش��ور 
تم��ام اه��داف ای��ن برنامه را 
متاث��ر از خ��ود کرده اس��ت. 
مقاوم س��ازی  بدون  نوس��ازی 
آینده ای  در  و صنعتی س��ازی 
نزدی��ک ب��ار دیگ��ر به رش��د 
فرس��وده  بافت های  فزاین��ده 
می انجام��د و این آمار پایین تر 
از پنج درصد یعنی برای عبور 
از این خطر بالقوه به یک نقشه 

راه مناسب نیاز است. 

بافتفرسودهنرفتهبازمیگردد

صنعتی سازی حلقه مفقوده ساختمان های ایران
خانههایارزانیکهباپیچومهره

بهزمیننصبمیشوند
همان طور که از نام خانه های از پیش س��اخته ش��ده 
مش��خص اس��ت، این خانه ها در ابتدا در کارخانه های 
مخصوص تولید شده و سپس در محل مورد نظر نصب 
می ش��وند. گفتنی اس��ت میزان پیش ساخته بودن این 
خانه ها در ه��ر پروژه با پروژه دیگر متفاوت اس��ت اما 
به طورکلی می ت��وان گفت در بیش��تر مواقع خانه های 
پیش س��اخته در خارج از محیطی که قرار است در آن 
نصب شوند ساخته می ش��وند. از جمله مزایای ساخت 
این ساختمان ها و خانه ها کاهش چشمگیر هزینه های 
ساخت و صرفه جویی در وقت است. پیش ساخته بودن 
این سازه ها این امکان را به ما می دهد تا فارغ از شرایط 
محیطی که قرار است این سازه ها در آنجا واقع شوند به 

کار ساخت و ساز ادامه دهیم. 
از خانه های پیش س��اخته در موارد متعددی می توان 
اس��تفاده ک��رد اما بهترین ن��وع اس��تفاده از این قبیل 
خانه ها در محل پروژه هایی اس��ت که بس��یار طوالنی 
ب��وده و نی��از ب��ه اس��کان موقت دارن��د. ای��ن خانه ها 
در مدت زم��ان کوتاه��ی نصب ش��ده و قابل اس��تفاده 
هس��تند و هزینه به مراتب کمتری در قیاس با احداث 
س��اختمان را به خود اختص��اص می دهند. نکته مثبت 
دیگر در مورد این س��اختمان ها امکان استفاده از آنها 
در مناطقی اس��ت که ساخت و س��از ممنوع بوده یا در 
فرآیند ساخت و س��از اختالل ایجاد می ش��ود. به عنوان 
مثال این س��ازه ها می توانند به عنوان ساختمان اداری 
در یک معدن یا جایگاه نگهبانی موقت در یک پادگان 
نظامی مورد استفاده قرار  گیرند. این سازه ها همچنین 
می توانن��د به عن��وان مح��ل مالق��ات در اجالس های 
مختلف و همچنین به عنوان س��الن های ورزش��ی مورد 
استفاده قرار گیرند. گفتنی است سازه های پیش ساخته 
درسایت ها و مزارع کش��اورزی می توانند به عنوان انبار 

مورد استفاده قرار گیرند. 
طراحی ساختمان های پیش ساخته و مواد به کاررفته 
در س��اخت آن بس��یار متنوع اس��ت، س��اختمان های 
خیمه مانند برای حل نگرانی های ناش��ی از کمبود فضا 
برای انبار یا میزبانی از برخی مراسم ها بسیار اقتصادی 
و مقرون به صرفه هس��تند. این س��ازه ها در مدت زمان 
بسیار کمی ساخته شده و مونتاژ می شوند و می توانند 
به خوبی در میان س��اختمان های دیگ��ر جای بگیرند. 
نکت��ه دیگری که می توان به آن اش��اره کرد آن اس��ت 
که سازه های پیش ساخته این قابلیت را دارند که برای 
اس��تفاده های متفاوت شخصی س��ازی شده و به شکل 
عمومی و خصوصی مورد اس��تفاده قرار گیرند. تاکنون 
م��دارس، اداره ها، اماکن مذهب��ی و خانه های زیادی با 

استفاده از سازه های پیش ساخته، احداث شده اند. 
مصال��ح م��ورد اس��تفاده در این خانه ه��ا متفاوت از 
س��ازه های معمول��ی نب��وده و در س��اخت س��ازه های 
پیش س��اخته معم��وال از بتن، چوب، فل��ز و انواع مواد 
دیگ��ر که به ط��ور معم��ول در ساختمان س��ازی مورد 

استفاده قرار می گیرد استفاده می شود. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت که س��ازه های پیش س��اخته 
از آنج��ا ک��ه در خارج از مح��ل قرارگیری س��اخته 
می ش��وند به هنگام آماده ش��دن توسط کامیون های 
س��نگین مس��طح به مح��ل نصب نهایی ش��ان حمل 
می ش��وند، البته برای حمل س��ازه های پیش ساخته 
دو ی��ا س��ه طبقه ب��ه تعداد بیش��تری وس��یله نقلیه 
س��نگین برای حمل س��اختمان نیاز اس��ت. از آنجا 
که این س��ازه ها پیش س��اخته بوده و خارج از محیط 
قرارگی��ری نهایی ش��ان س��اخته می ش��وند برخالف 
س��اختمان هایی که به طور معمول س��اخته ش��ده و 
ماه ها زم��ان برای تکمیل و بهره ب��رداری نیاز دارند، 
تنه��ا در عرض چن��د روز )یا کمتر بس��ته به میزان 
گستردگی و پیچیدگی پروژه( می توانند مونتاژ شوند. 
ترجمه:معراجآگاهی
thomasnet.com:منبع

طرحتوسعهحرمشاهچراغلغوشد
ش��ورای عالی معماری و شهرس��ازی اعالم کرد: به 
جهت عدم ارائه نقشه ها و اسناد تکمیلی وفق شروط 
مصوبه مورخ شش دی 89 شورای عالی در خصوص 
طرح توس��عه ح��رم حض��رت احمد بن موس��ی)ع(، 
ش��اهچراغ و فقدان نقش��ه های م��الک عمل مصوب 
و همچنی��ن مغای��رت بند ش��ش مصوب��ه مذکور با 
ضوابط سازمان میراث فرهنگی، مصوبه مذکور ملغی 

می شود.

افزایش۴میلیونتومانیکرایه
کامیونهایایرانوترکیه

مدی��رکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی س��ازمان 
راهداری بااشاره به افزایش چهار میلیون تومانی کرایه 
حم��ل بار ترانزی��ت کامیون های ایران��ی از پلمب باک 
کامیون ه��ای ترکیه ای در مرز ای��ران خبر داد و گفت: 
درصورت دس��تکاری پلمب با متخلفان برخورد قضایی 

می شود. 
به گزارش تس��نیم، محمد ج��واد عطرچیان تصریح 
کرد: با این حال در حال حاضر کامیونی در مرز متوقف 
نیست و تردد انجام می شود، اما از میزان ترددها کاسته 
شده اس��ت. مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی 
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با اشاره به اینکه 
دو طرف از اختالف بر س��ر تعرفه دچار زیان ش��ده اند 
خاطرنش��ان کرد: این مسئله باعث ش��ده تا کرایه های 
حم��ل افزایش یاب��د به طوری که ح��دود چهار میلیون 
توم��ان کرایه حمل برای کامیون های ترانزیتی افزایش 

یافته است. 
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه کامیون های ترک را پلمب 
می کنی��م، تصریح ک��رد: کامیون های ایرانی توس��ط 
ترکی��ه پلمب می ش��ود چراک��ه آنها ادع��ا دارند این 
کامیون ه��ا س��وخت را به دلی��ل ارزان��ی در ترکیه 
می فروش��ند. البته هیچ نیازی نیست که کامیون های 
ایرانی س��وخت ارزان قیم��ت را در ترکیه بفروش��ند 
و س��وخت گ��ران آنه��ا را خریداری کنن��د. بنابراین 
پلمب در س��مت ترکی��ه اصال معنا ندارد و این حرف 

نادرس��تی اس��ت که بیان می ش��ود. 

افتتاحدوتقاطعغیرهمسطح
خطآهنگرگان-اینچهبرون

مع��اون اجرایی رییس جمه��ور در بازدید از خط آهن 
گرگان- اینچه برون، دو تقاطع غیرهمسطح بندرترکمن 
و گمیشان هر کدام به طول 750 متر که برای احداث 
آنها 17 میلیارد ریال هزینه شده است را افتتاح کرد. 

به گزارش روابط عمومی ش��رکت س��اخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نق��ل، معاون اجرایی رییس جمهور از 

راه آهن گرگان به اینچه برون بازدید کرد. 
دو دس��تگاه تقاط��ع غیرهمس��طح بن��در ترکمن و 
گمیش��ان در بازدی��د معاون اجرای��ی رییس جمهور  از 
پ��روژه  راه آهن گ��رگان به اینچه برون افتتاح ش��د و به 

بهره برداری رسید. 
 محمد ش��ریعتمداری  در بازدید از ای��ن پروژه که در 
85 کیلومتری ش��مال مرکز شهرس��تان گنبدکاووس 
ق��رار دارد، از نزدیک در جری��ان آخرین وضعیت آن و 
مراحل س��اخت پل مش��ترک بین ایران و ترکمنستان 

قرار گرفت. 
در حاش��یه این بازدید دو تقاطع غیرهمس��طح بندر 
ترکمن و گمیش��ان هر کدام به طول 750 متر افتتاح 
و به بهره برداری رسیدکه برای احداث آنها 17 میلیارد 

ریال هزینه شده است. 
بنابراین گزارش در فاز اول این پروژه ش��ش دس��تگاه 
تقاطع غیرهمس��طح وجود دارد که س��ه دستگاه آن به 
بهره برداری رس��یده اس��ت و سه دس��تگاه دیگر، شامل 
آق قب��ر با پیش��رفت فیزیک��ی 98 درصد  و دو دس��تگاه 
گامیشی و یامپی با پیشرفت فیزیکی 86 درصد به زودی 
به بهره برداری خواهد رسیدکه برای اتمام این سه دستگاه 
تقاطع غیرهمس��طح حدود 30 میلیارد ریال اعتبار مورد 
نیاز است.  خط آهن گرگان – اینچه برون سه کشور ایران، 

ترکمنستان و قزاقستان را به یکدیگر متصل می کند. 
ط��ول راه آهن گرگان - اینچه برون - اترک - برکت 
در سه کش��ور قزاقستان، ترکمنس��تان و ایران حدود 
908 کیلومتر اس��ت و در ش��رق دریای خزر س��اخته 
شده که 120 کیلومتر آن در قزاقستان، 700 کیلومتر 
در ترکمنس��تان و 88 کیلومت��ر در ای��ران قرار دارد و 
این خط ریلی کش��ورهای )CIS(  را به خلیج فارس و 

کشورهای جنوب شرق آسیا متصل می کند. 

تخفیفبلیترجادرآبانماه
لیست قطارهای شرکت حمل و نقل ریلی رجا که در آبان 
ماه س��ال جاری بلیت  آنها با تخفیف ارائه می شود، اعالم 
شد. ش��رکت رجا اعالم کرد: براساس برنامه ریزی صورت 
گرفته و به منظور دسترس��ی مسافران به همه قطارهای 
رجا، بلیت برخی از قطارهای این شرکت از هشت لغایت 
20 آبان ماه سال جاری در مسیرهای مختلف با تخفیف 
ارائه می شود. عالقه مندان می توانند با مراجعه به سایت 
رجا به آدرسticket2.raja.ir از مسیرهایی که بلیتشان 

با تخفیف ارائه می شوند مطلع شوند.

حمل و نقل بین الملل

عمران
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قیمت)تومان(واحدقیمتوزن)کیلوگرم(سایزکاال

274000شاخه14130تیرآهن اهواز

287000شاخه14155تیرآهن ذوب آهن

18230کیلو-14تیرآهن ذوب آهن

357000شاخه16192تیر آهن ذوب آهن

392500شاخه18220تیرآهن ترک سنگین 

415000شاخه18225تیرآهن ذوب آهن 

662500شاخه22320تیرآهن ترک سنگین 

703000شاخه22320تیرآهن ذوب آهن

800000شاخه24365تیرآهن ذوب آهن 

702500شاخه-24تیرآهن صفاطوس

927000شاخه27437تیرآهن ذوب آهن

913500شاخه-27تیرآهن صفاطوس

1258500شاخه30530تیرآهن ترک سنگین

1290000شاخه-30تیرآهن ذوب آهن

مرک��ز آمار ایران در گزارش��ی نتایج آمارگیری 
قیمت مصالح ساختمانی در نیمه نخست امسال 
را منتشر کرد که براس��اس آن قیمت نهاده های 
س��اختمانی 13 گروه مورد بررسی در مقایسه با 
شش ماه اول سال گذش��ته افزایش یافته است. 

اما در این آمار بیش��ترین کاهش قیمت متوسط 
در گروه لوله و پروفیل های فوالدی مورد مصرف 
در س��ازه مربوط به »تیر آهن نمره 30« با 37.9 
درصد بوده اس��ت. با مقایسه متوسط قیمت های 
اقالم این گروه نسبت به نیمه نخست سال گذشته 

هم ش��اهد نوسانات کاهشی یا افزایشی قیمت ها 
هستیم. بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط 
ب��ه ناودانی نمره 18 با 41.5 درصد و بیش��ترین 
کاهش متوسط قیمت مربوط به تیرآهن نمره 30 

با 41.5 درصد بوده است. 

نما

ب��رج بین الملل��ی ته��ران،  به عن��وان یکی از 
بلند ترین برج های مس��کونی ته��ران به ارتفاع 
162 مت��ر، در 56 طبقه، س��ه بال و 220/000 
مترمربع زیربنا که مش��تمل بر 572 واحد است 
دارای 43 آپارتم��ان س��وئیت، 172 آپارتم��ان 
دوخوابه، 313 آپارتمان سه خوابه، 16 آپارتمان 
چهارخوابه، 11 آپارتمان پنت هاوس تریپلکس 
و 17 واح��د تج��اری در همک��ف اس��ت. برج 
بین المللی تهران در س��ه بال مجزا ساخته شده 
 اس��ت. بال A به سمت شمال، بال B به سمت 
ش��رق و بالC به س��مت غرب است که هر بال 
دید متفاوتی دارد. این برج که ش��باهت زیادی 
هتل کازینوی َمندلی بی  در شهر الس وگاس در 
ایاالت متحده امریکا دارد، در میان بزرگراه های 
حکیم غرب، شیخ بهایی و کردستان شهر تهران 

واقع شده است. 

ان
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»فاتح��ه صنع��ت مرغ��داری را 
باید خواند«، این جمله ای اس��ت 
که رحم��ان یزدان مهر، مدیرعامل 
تعاون��ی مرغ��داران س��اری و 
میاندورود و پیشکس��وت صنعت 
مرغداری کشور در ادامه مشکالت 
مرغداران بیان می کند. مرغداران 
در حالی که با چالش های مدیریت 
در بخش عرضه و تقاضا از س��وی 
نهادها و سازمان های دولتی مواجه 
هستند و سرریز تولید مرغ موجب 
کاه��ش قیم��ت آن در بازاره��ای 
داخلی ش��ده و از ص��ادرات وعده 
داده شده خبری نیست، با واردات 
20 هزار تنی مرغ در این بحبوحه 

مواجه شده اند. 
یزدان مه��ر در این ب��اره تصریح 
می کن��د: در ای��ن گرفت��اری و 
دش��واری هایی ک��ه ب��ر صنع��ت 
مرغ��داری کش��ور حاکم ش��ده، 
م��رغ وارد کرده ان��د! در حالی ک��ه 
مرغ های برزیلی در ب��ازار مصرف 
داخلی توزیع شده وزیر کشاورزی 
آن را انکار می کند. مگر می ش��ود 
واردات م��رغ بدون مج��وز وزارت 
کشاورزی، مصوبه دولت، گشایش 
ال سی بانک مرکزی و سایر مراحل 
قانونی انجام شود؟ آقایان ما را عوام 
می دانن��د و به اصط��الح بچه گول 

می زنند در حالی که ش��اید ندانند 
دیگر عصر ارتباطات است و مردم 
در دوردس��ت ترین نق��اط ه��م به 
اخبار و مس��ائل داخلی و خارجی 
ب��ا ابزارهای��ی مانن��د اینترن��ت و 

تلفن همراه دسترسی دارند. 

قدرت صادرات نداریم
وی در م��ورد مش��کالت کنونی 
مرغ��داران، می گوید: ما از ش��ش 
ماه پیش اع��الم خط��ر کرده ایم. 
حدود چهار ماه پیش در نشس��ت 
خانه کشاورز که با حضور مهندس 
حجتی و دکتر کالنتری برگزار شد، 
در نامه ای به وزیر تمامی چالش ها و 
مشکالت تولید مرغ را اعالم کردیم. 
نامه را شخصا به دست وزیر دادم تا 

بعدا بهانه ای مبنی ب��ر بی اطالعی 
ایشان از مش��کالت مرغداران، در 
میان نباشد. یک ماه بعد در نشستی 
که با دکتر رکن��ی، معاون امور دام 
وزیر کشاورزی داشتیم، رونوشت 
نامه به دست ایشان رسیده بود. در 
این راستا نشست هایی با استاندار 
مازندران داش��تیم، ام��ا همچنان 
درخواست های ما بی نتیجه مانده 

است. 
مدیرعام��ل تعاون��ی مرغداران 
س��اری، ادامه می دهد: مسئوالن 
مربوطه از وضعیت مرغداری کشور 
آگاه هس��تند. آنه��ا می دانن��د که 
میزان تولید باالتر از تقاضاس��ت و 
از سویی قدرت فروش در بازارهای 
خارج��ی و ص��ادرات را نداری��م. 

انبارهای شرکت پش��تیبانی امور 
دام پر از مرغ اس��ت و جوجه ریزی 
به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی 
و ب��دون مدیری��ت اضافه ش��ده و 
تولید ه��ای جدید ب��ر خریدهای 
قبلی اضاف��ه می ش��ود و فجایعی 
مانند بحران کنون��ی برای صنعت 
مرغداری ب��ه وجود م��ی آورد که 

نمی توان آن را جمع کرد. 

رمقی برای مرغداران نمانده
وی درباره انباش��ت مرغ در بازار 
و ماندن آن روی دس��ت مرغداران 
می گوید: اتحادیه مرکزی مرغداران 
با تالش ه��ا و گفت و گوهایی که با 
کشتارگاه ها انجام  داده، قرار شده 
چند کشتارگاه تولید مرغداری ها 

را خریداری کند. ت��ا آن زمان باید 
همچنان م��رغ تولید ش��ده را زیر 
قیمت مص��وب بفروش��یم. به این 
ترتی��ب صنعت مرغداری کش��ور 
رو به نابودی اس��ت و بای��د فاتحه 

آن را خواند. 
پیشکس��وت صنعت مرغداری 
کش��ور درب��اره نمایش��گاه دام، 
طی��ور و صنایع وابس��ته که هفته 
گذش��ته در ته��ران برگزار ش��د و 
میزان اس��تقبال مرغداران از این 
نمایش��گاه بین الملل��ی تصری��ح 
می کند: مرغ��داران از این دوره از 
نمایش��گاه اس��تقبال نکردند و به 
بیانی دیگر حضور در نمایش��گاه را 

تحریم کردند. 
وی تاکی��د می کن��د: زمانی که 
بازار ف��روش رونق ن��دارد و رمقی 
برای مرغ��داران نمان��ده، چگونه 
می توانن��د با هزینه ه��ای گزاف از 
سراس��ر کش��ور به تهران بیایند و 
برای دی��دن و خریداری تجهیزات 
و تکنولوژی ه��ای روز اقدام کنند؟ 
مرغداران در ای��ن وضعیت نه پول 
و نه تمایلی به تجهیز کردن بیشتر 
مرغداری های خود دارند. بر فرض 
توان خری��د آخری��ن تجهیزات و 
فناوری ها را هم داشته باشند، آخر 
س��ر جز ضرر و زیان چ��ه فایده ای 

برایشان خواهد داشت؟ 

نظر کارشناسان درباره مدیریت اشتباه عرضه آب در کشور

تا کفگیر به ته دیگ نخورده، باید اقدام کرد

پیشکسوت صنعت مرغداری در انتقاد به نابسامانی بازار مرغ: 

 مرغداران را عوام فرض کرده اند

اعتراض وزیر صنعت نسبت به 
انتقال شرکت بازرگانی

مدیر عامل ش��رکت بازرگانی دولت��ی، از اعتراض وزیر 
صنعت، معدن و تجارت نسبت به انتقال شرکت بازرگانی 
دولتی به وزارت کشاورزی براساس مصوبه دولت، خبر داد 

و افزود: اعتراض نعمت زاده در حال بررسی نهایی است. 
علی قنبری، به ایس��نا گفت: انتقال ش��رکت بازرگانی 
دولتی به تصویب هیات دولت رس��یده و امور آن در حال 
انجام اس��ت. این انتقال من��وط به توافق نهای��ی دو وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی بوده و باوجود 
تصویب در هیات دولت، نعمت زاده اعتراضاتی نس��بت به 

این انتقال دارد که درحال بررسی نهایی است. 
قانون تمرکز وظای��ف بازرگانی بخش کش��اورزی که 
از ابتدای امس��ال اجرایی ش��دن آن الزامی شده و در پی 
آن ش��رکت پش��تیبانی امور دام از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به وزارت جهاد کش��اورزی بازگش��ت، شرکت 
بازرگانی دولتی نیز به عنوان یک ب��ازوی اجرایی مهم در 
اجرای این قانون مقرر ش��د به وزارت جهاد کش��اورزی 

منتقل شود. 
از آنجا که انتقال شرکت بازرگانی دولتی به صراحت در 
قانون نیامده بود، این واگذاری از همان ابتدا در هاله ای از 
ابهام قرار داش��ت. عده ای معتقد بودند شرکت بازرگانی 
دولتی نیز مانند شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت جهاد 
کش��اورزی واگذار ش��ود اما برخی دیگر مانند مسئوالن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد بودند انتقال شرکت 
بازرگانی دولتی باید مانند ش��رکت پشتیبانی امور دام به 
صراحت در قان��ون تمرکز وظایف بازرگانی قید می ش��د. 
این اخت��الف نظرها از ابتدای امس��ال همچن��ان بین دو 
وزارتخانه جهاد کشاورزی و تجارت ادامه داشت تا اینکه در 
نشست های مشترکی، نعمت زاده و حجتی انتقال شرکت 
بازرگانی دولتی را نهایی کردند. با توافقات نهایی و تصویب 
انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی 
در هیات دولت، پس از گذشت حدود 20 روز این انتقال 

هنوز انجام نشده است. 

نانوایان در انتظار 
نرخ های جدید هستند

رییس اتحادیه نانوایان سنگکی گفت: نانوایان در انتظار 
نرخ های جدید از سوی دولت هستند. 

محمدرض��ا نظرن��ژاد، در خصوص قیمت گ��ذاری نان 
اظهار ک��رد: ب��ا وج��ود نامه نگاری های متع��ددی که به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اعالم نرخ های جدید 
داش��ته ایم این نامه ها هی��چ نتیجه ای نداش��ته و تنها با 

وعده و وعید ما را به زمانی دیگر ارجاع می دهند. 
وی اف��زود: این در حالی اس��ت که ن��رخ آب، برق، گاز 
و دس��تمزد کارگران در س��ال جدید افزایش داشته، اما 
آخرین تغییر قیمت نان خردادماه ۹۱ بوده است. رییس 
اتحادیه نانوایان گفت: در حال حاضر، شانه نان و وزن آن 
کوچک شده و نان ها استاندارد نیستند. این در حالی است 
که قیمت ها باید پیش از ماه رمضان تغییر می کرد که آن 

را به پس از این ماه موکول کردند. 
به گزارش ایلنا، نظرنژاد تصریح کرد: هر چند س��اعت 
کار نانوایان افزایش داشته، اما از کیفیت نان کاسته شده 
است. وی نرخ پیشنهادی را برای نان سنگک بین ۱200 
تا ۱۵00 تومان اعالم کرد و گفت: درخواست ما بازنگری 
روی نرخ ها از سوی دولت است در غیر این صورت نانوایان 

متضرر می شوند. 

کشتارگاه ها از کشتار مرغ های 
تخم گذار امتناع می کنند

رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران، 
میانگین قیم��ت هر کیلوگرم تخم م��رغ را 2۹00 تومان 
اعالم کرد و گف�ت: مسئوالن با مطرح کردن بحث خمیر 
مرغ سبب شده اند که کش��تارگاه ها مرغ های تخم گذار را 
کشتار نکنند. نباید به خاطر تخلف چند نفر، یک صنعت 

را زمین گیر کرد. 
ناصر نبی پور در گفت وگو با مه��ر، اوضاع بازار تخم مرغ 
را بس��یار بد توصیف و اظهار کرد: دولت صنعت تخم مرغ 
را همراه��ی نمی کند. دولت بای��د به این قضی��ه ورود و 
کشتارگاه ها را مجبور به کشتار مرغ ها کند یا اینکه وزارت 

جهاد کشاورزی با وزارت بهداشت وارد مذاکره شود. 

وابستگی 90 درصدی تامین
روغن نباتی و موانع تولید در کشور

مدی��رکل دانه های روغن��ی وزارت کش��اورزی با بیان 
وابس��تگی ۹0 درصدی کش��ور در تامین روغ��ن نباتی، 
ب��ه موانع تولید در کش��ور اش��اره ک��رد و گف��ت: تعرفه 
چهار درص��دی و پایین واردات دانه ه��ای روغنی، تمایل 

صنایع را به خرید تولید داخل کاهش داده است. 
 مس��عود وجدانی فرد با اش��اره به دالیل عقب ماندگی 
تولید دانه های روغنی در س��ال های گذشته، اظهار کرد: 
در سال ۱3۹2 سطح زیر کش��ت دانه های روغنی حدود 

323 هزار هکتار و تولید آن 4۹۵ هزار تن بوده است. 
وی افزود: سال ۱3۹۱ سطح زیر کشت دانه های روغنی 
27۹ هزار هکتار و میزان تولی��د 4۵7 هزار تن بوده که از 
نظر سطح 44 هزار هکتار و از نظر تولید 38 هزار تن سال 
۹2 نسبت به سال ۹۱ افزایش داش��ته و به عبارتی سطح 
۱6 درصد و تولید هش��ت درصد افزایش داش��ته اس��ت. 
مدیرکل پنبه و دانه های روغنی وزارت جهاد کش��اورزی 
اظهار کرد: در تولید دانه های روغنی با سرمایه گذاری های 
انجام شده در صنعت روغن کشی، ظرفیت ایجاد شده بیش 
از نیاز کشور اس��ت. با توجه به اینکه تولید داخلی حدود 
۱0 درصد نیاز کش��ور را تامین می کند، ب��رای دانه های 
روغنی محدودیت بازار وجود ن��دارد.  وی افزود: در مورد 
فرآورده های حاصل از آن نیز با توجه به نیاز صنعت دام و 
طیور و روغن مورد نیاز، مشکلی برای فروش وجود ندارد. 
با وجود این واردات روغ��ن و کنجاله با تعرفه چهار درصد 
و پایین بودن قیمت محصول وارداتی، تمایل صنایع را به 
خرید دانه های روغنی کاهش داده و فروش فرآورده های 
تولید داخل را در بعضی از س��ال ها با مش��کالتی مواجه 
می کند. مدی��رکل پنبه و دانه های روغن��ی وزارت جهاد 
کش��اورزی اظهار داشت: براس��اس پیش بینی ها در سال 
پایانی درصد خوداتکایی در روغن از حدود ۱0 درصد فعلی 

به بیش از 70 درصد خواهد رسید. 

گذشته را فراموش کنید

بحث کمبود آب در کش��ور تقریبا به دغدغه روز مردم 
تبدیل شده است. ش��اید گفت وگوهای غیرکارشناسانه 
مردم در کوچه و بازار و تاکس��ی ها از سیاس��ت به مشکل 
آب تغییر مس��یر داده و ای��ن روند در آین��ده نیز حالتی 
صع��ودی به خ��ود می گیرد. اگ��ر نگاهی به س��ایت های 
خب��ری و روزنامه ه��ا در یکی، دو م��اه اخی��ر بیندازیم، 
 ش��اید روزی را پیدا نکنیم ک��ه در آن خبری از مش��کل

 بی آبی نباشد. 
وزارت نی��رو که متول��ی اصلی تامین آب ش��رب برای 
مردم است، قسمت اعظم تقصیرها را به گردن کشاورزان 
می اندازد و کس��انی را متهم می کند که مس��ئول تامین 

غذای جامعه هستند.
 این در حالی اس��ت که طرح ها و مصوبه های اش��تباه 
برای تصمیم گی��ری درباره وضعیت چاه ه��ای غیرمجاز، 
دس��ت کمی از اتالف این مایه حیات در حوزه کشاورزی 
ندارد. از اینها گذشته به گفته کارشناسان، چیزی حدود 
30 تا 3۵درصد آب لوله کش��ی به خاطر اشکاالتی که در 
شبکه وجود دارد، هدر می رود. ضمن اینکه سدسازی های 
بی حس��اب و کتاب در نقاط مختلف کش��ور، عامل بسیار 
مهم دیگری اس��ت که چالش��ی جدی ب��رای کمبود آب 

ایجاد کرده است. 
حال با تمام این تفاس��یر، نشس��ت  های پی در پی برای 
بررسی موشکافانه علل کمبود آب و ارائه راهکار جهت گذر 
از این بحران برگزار می شود؛ نشست هایی که اکثرشان جز 
بیرون کشیدن اشتباهات مدیران قبلی و سرزنش عملکرد 

آنها نیست.
 این گونه نشس��ت ها بیش��تر به مناظره های پیش از 
انتخابات شبیه اس��ت که در آن طرف مقابل، تقصیرها 
را به گردن دیگری می اندازد و ب��ه دنبال نقطه ضعف 
او می گردد؛ در حال��ی که خود او نیز خالی از اش��تباه 

نیست. 
اکنون بحث هایی ک��ه در حوزه آب بین کارشناس��ان 
مطرح می ش��ود از چند مح��ور فرات��ر نم��ی رود؛ یا تیر 
اتهامشان، کش��اورزی را هدف می گیرد یا سدسازان را یا 
نمایندگان مجلس و مس��ئوالن و مدی��ران قبلی وزارت 

نیرو را. 
اما در این می��ان موض��وع واقعی، اغلب به فراموش��ی 
سپرده می شود و آن بحرانی اس��ت که کشور را فرا گرفته 
اس��ت. دریغ از اینکه این کارشناس��ان برای حل بحران 
آب و ارائه راه��کاری قابل اجرا دور هم جمع ش��ده اند تا 
بلکه ابر س��نگین خشکس��الی را از آفتاب بارش رحمت 
کنار بزنند. ش��کی نیس��ت ت��ا زمانی که دغدغ��ه اصلی 
مس��ئوالن و کارشناس��ان حل بح��ران آب نباش��د، این 
بحث ها به نتیجه ای نخواهد رس��ید و تنها به مناقش��ه ای 
تبدیل می ش��ود که در آن تخریب مدیران گذشته و نقد 
 سیاس��ت های نادرس��ت، جریان مذاکرات را در دس��ت 

می گیرد. 
ای کاش، مدی��ران ام��روز، اش��تباهات گذش��تگان 
را ب��ه فراموش��ی می س��پردند و ب��ا ی��ک ع��زم مل��ی 
تنه��ا ب��ه فک��ر ح��ل بح��ران آب می افتادن��د، ن��ه 
 کن��کاش در مس��ائلی ک��ه ج��ز ج��دل، دس��تاورد

 دیگری ندارد. 

تولید مرکبات مازندران 
یک صدم سال های گذشته است

نماینده نوش��هر و چالوس در مجلس با تاکید بر اینکه 
تولی��د مرکبات مازندران یک صدم س��ال های گذش��ته 
اس��ت، گفت: در صورت حمایت نک��ردن دولت، اقدامی 

مانند تغییر کاربری باغ ها، دور از ذهن نیست. 
قاس��م احمدی الش��کی، درخصوص وضعی��ت تولید 
مرکبات در اس��تان مازندران، گفت: س��رمازدگی سال 
گذش��ته، بس��یاری از باغ های مازندران را با آسیب های 
جدی مواجه کرده اس��ت و می��زان تولی��د مرکبات در 
مازندران، کمتر از یک صدم س��ال های گذش��ته خواهد 

بود. 
وی با تاکی��د بر اینک��ه باغ��داران غرب مازن��دران با 
مش��کالت بس��یار مواجهند، تصری��ح کرد: اگ��ر دولت، 
تس��هیالتی را به باغداران اختصاص ده��د، قطعا انگیزه 
آنها افزایش یافته و شاهد افزایش تولیدات در سال های 
آینده خواهیم بود. در غیر  این ص��ورت، احیای باغ های 

خسارت دیده از برف پارسال غیر ممکن است. 
الش��کی اف��زود: در ص��ورت حمایت نک��ردن دولت، 
اقدام هایی مانند تغییر کاربری باغ ها دور از ذهن نیست 
و امیدوارم که وزارت جهاد کشاورزی با جدیت تمام این 

موضوع را پیگیری کند. 
ای��ن نماینده مجلس نهم در پاس��خ به این س��وال که 
آیا نیازی ب��ه واردات مرکبات وج��ود دارد، گفت: نیاز به 
واردات را مص��رف داخل تعیین می کند، ام��ا نکته حائز 
اهمیت اینکه مرکبات در بس��یاری از نقاط کشور تولید 
می ش��ود و با این وضعیت، نی��ازی ب��ه واردات مرکبات 

نخواهد بود. 
عضو هیات رییس��ه کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات 
مجلس با تاکید ب��ر اینکه هدف، حمای��ت از تولید ملی 
است، به خانه ملت گفت: می توان با کمی صرفه جویی، از 
واردات پیشگیری کرد و نباید به منظور عرضه کاال بیش 
از میزان تقاض��ا، به راحتی اقدام ب��ه واردات کرد. وزارت 
جهاد کشاورزی نیز باید براساس آمارها و تقاضای واقعی 
واردات را انجام دهد تا ش��اهد متضرر ش��دن باغداران و 

کشاورزان نباشیم. 

یادداشت

مجلس

دریچه

اتحادیه ها

مولود غالمی
دومی��ن نشس��ت تخصصی 
»آب، فرهنگ، جامعه« توسط 
مرکز مطالع��ات اس��تراتژیک 
نه��اد ریاس��ت جمه��وری در 
مرک��ز همایش های دانش��کده 
علوم اجتماعی دانش��گاه تهران 
برگ��زار ش��د. در این نشس��ت 
انوش اسفندیاری، عضو شورای 
راهبردی اندیشکده تدبیر آب، 
عباسقلی جهانی، عضو انجمن 
عل��وم و مهندس��ی منابع آب، 
محمدحس��ین ش��ریعتمدار، 
مش��اور عالی وزیر کش��اورزی، 
مهرداد محمدپور، مشاور معاون 
آب و آبف��ای وزارت نیرو و عضو 
شورای عالی آب و جعفر غفاری 
شیروانی، کارش��ناس سازمان 
برنامه و بودجه س��ابق، حضور 
داش��تند. این کارشناس��ان در 
سخنرانی هایی که ارائه دادند با 
اشاره به قوانین ملی و بین المللی 
مدیریت آب، نق��ص در اجرای 
قوانی��ن از س��وی دولت ه��ای 
پیش��ین را یکی از عل��ل اصلی 
بحران آب در کشور برشمردند. 

تمرکز کامل دولت بر 
منابع آب نادرست بود

عباسقلی جهانی، عضو انجمن 
علوم و مهندس��ی منابع آب، با 
مروری بر اسناد باالدستی ملی 
در زمین��ه مدیریت آب کش��ور 
اظهار کرد: اس��ناد باالدس��تی 
در این زمینه زیاد اس��ت، اما به 
طور مشخص می توان به قانون 
توزیع عادالنه آب برای مدیریت 
و تمش��یت امور آب در کش��ور 
اشاره کرد. قانون توزیع عادالنه 
آب، تمرکز کامل مدیریت منابع 
آب کش��ور را به ط��ور کامل در 
اختیار دولت گذاشت و تمامی 
ش��ئونات آب را به دولت واگذار 
کرد و اکنون مشاهده می کنیم 
که این قانون چه ب��ه روز منابع 

آبی کشور آورده است. 
در  دیگ��ر  چال��ش  وی 
بخ��ش مدیری��ت آب کش��ور 
را س��رمایه های اجتماع��ی و 
نحوه اس��تفاده از آن برشمرد و 
گف��ت: س��رمایه های اجتماعی 
و ش��یوه های به کارگیری از آن 
برای تمش��یت منابع آب کشور 
کامال نادیده گرفته شده است. 
نتیجه نهایی اینکه قانون توزیع 
عادالنه آب وضعیتی را که امروز 
بر منابع آب کشور حاکم شده، به 
وجود آورده است. شاخص ترین 
چالش کنونی بخش آب، بیالن 
منفی ۱۱ میلی��ارد متر مکعبی 
آب اس��ت و از س��ایر مشکالت 
و چالش ه��ای آن هم��ه آگاه 

هستند.

اگر تنها یک مصوبه 
مجمع تشخیص مصلحت 

اجرا می شد
جهانی، در ادامه به مصوبات 
مجم��ع تش��خیص مصلح��ت 
نظام در زمین��ه مدیریت منابع 
آب اش��اره و اظهار کرد: یکی از 
مصوبه های مجمع تش��خیص 
مصلحت نظ��ام، مصوبه »ایجاد 
نظام جام��ع مدیری��ت در کل 
چرخه آب براساس اصول توسعه 
پایدار« اس��ت. این مصوبه ها به 
درستی اجرا نش��دند و اگر تنها 
همین یک مصوبه به درس��تی 
اجرای��ی و عملیات��ی می ش��د، 
بی تردی��د دچ��ار بح��ران آب 

نمی شدیم. 
وی در مورد اسناد باالدستی 
بین الملل��ی در زمینه مدیریت 
مناب��ع آب گفت: س��ند ریو که 
در سال ۱۹۹2 سند ریو+20 که 
پس از آن به تصویب رسید، هر 
دو سند به امضای باالترین مقام 
اجرایی کشور ما رس��یدند، اما 
در اجرا با مشکل مواجه شدند. 
نتیجه اینک��ه در بخش اجرایی 
کالن، تنه��ا 30 درصد مطلوب 
بوده ای��م و 70 درص��د ضع��ف 

عملکرد داشته ایم. 
عضو انجمن علوم و مهندسی 
منابع آب و بازنشس��ته وزارت 
نیرو که خود زمان��ی جزو بدنه 
اجرای��ی مدیری��ت مناب��ع آب 
کش��ور ب��ود، تصریح ک��رد: در 
بخ��ش مدیری��ت مناب��ع آب و 
اجرای اس��ناد باالدس��تی تنها 
حرف ه��ای خوبی زده ای��م، اما 
در عم��ل و اجرا بس��یار ضعیف 
عمل کرده ایم. ما اصال جنبه های 
پژوهش��ی، تحقیقاتی و اجرایی 
در برنامه ه��ای مدیریت منابع 
آب نداش��ته ایم و ای��ن بخ��ش 

حلقه ه��ای  ضعیف تری��ن  از 
فرآیندهاس��ت در حال��ی ک��ه 
مهم تری��ن عامل ب��رای ایجاد 
حرکت و جنب��ش، تحقیقات و 

پژوهش است. 

مدیریت عرضه اشتباه 
مدیران منابع آب

وی در توجیه برداش��ت های 
بی رویه و مدیریت های نادرست 
منابع آب کش��ور، اظهار کرد: 
تاکنون دو اش��تباه استراتژیک 
در مدیریت منابع آب کش��ور 
انجام شده که اگر اصالح شود، 
با توجه به ظرفیت های مناسب 
این منابع می ت��وان به کنترل 
و مهار بح��ران آب در کش��ور 
امیدوار بود. اش��تباه نخس��ت، 
برداشت نادرست در دوره ای از 
مدیریت منابع آب بود که همه 
کشورها این اش��تباه را مرتکب 
ش��ده اند. در ای��ن دوره ما فکر 
می کردیم همه مدیریت منابع 

آب با »عرضه« حل می ش��ود. 
جهانی ادامه داد: اشتباه دیگر 
ما این بود که به محیط زیست 
به عن��وان ی��ک کار تزیین��ی و 
فانتزی نگاه می کردیم و معتقد 
بودیم ک��ه در زمینه عرضه آب 
بای��د کاره��ای زی��ادی انجام 
دهیم، س��پس به محیط زیست 
برسیم. ما هیچ برآورد منفی از 
عرضه آب یا مدیریت عرضه آب 

نداشتیم. 
وی ب��ا بی��ان راهکاره��ای 
برون رف��ت از بح��ران آب در 
کش��ور، گفت: بخش��ی گرایی، 
و  )پ��ول  تخصص��ی  ت��ک 
تکنول��وژی(، ت�ص�م�یم گیری 
متمرک��ز، برنامه ریزی نقطه ای 
و انتزاعی دی��دن منابع آب در 
حال��ی که تمام��ی حوضه های 

آبریز به هم وابس��ته هس��تند، 
پارادایم های نادرس��ت حاکم 
ب��ر مدیری��ت مناب��ع آب در 
گذش��ته ب��ود که بای��د اصالح 
ش��وند. نگ��رش یکپارچ��ه و 
سیس��تمی، چن��د تخصص��ی 
و چن��د نظام��ی، مالحظ��ه 
ارزش ه��ا، تعام��ل دو س��ویه 
)از ب��اال به پایی��ن و برعکس(، 
برنامه ریزی حوضه ای یکپارچه 
و لحاظ کردن عرض��ه و تقاضا 
پارادایم های جدیدی هس��تند 
ک��ه می توانند م��ا را ب��ه حل 

مش��کل آب رهنمون کنند. 

قوانین جدید آب مقابل 
قوانین پیشین

جعف��ر غف��اری ش��یروانی، 
کارش��ناس س��ازمان برنامه و 
بودجه س��ابق، اسناد باالدستی 
مل��ی و بین الملل��ی در زمین��ه 
آب را متعال��ی و ایراده��ا را در 
بخ��ش اج��را دانس��ت و افزود: 
البته در س��یر تحوالت اجرای 
قوانین توزیع آب در کش��ور، به 
م��رور قوانینی ب��روز کردند که 
مقاب��ل قوانین پیش��ین عمل 
می کنن��د مانن��د مجازک��ردن 
چاه ه��ای غیر مج��از و ح��ذف 
حق النظاره ه��ای وزارت نیرو. 
در ادام��ه ای��ن سیاس��ت ها 
بود ک��ه 300 دش��ت کش��ور 
 ب��ه یکب��اره بحران��ی اع��الم

 می شوند. 
وی تاکید می کند: در مدیریت 
آب هم��ه دخیل بوده ای��م و باید 
مدیریت مشارکتی را مفهوم کنیم 
تا آب دغدغه درونی هر فردی باشد. 
مدیریت مصرف آب باید محدود 
و حکمرانی آب با مشارکت مردم 
اجرا ش��ود. نقش م��ردم را در این 

زمینه باید پررنگ کنیم. 

بحران آب ایران، کانون 
توجه رسانه های جهان

محمدحسین ش��ریعتمدار، 
مش��اور عالی وزیر کش��اورزی 
و ریی��س دفت��ر س��اماندهی 
و مطالع��ات کش��اورزی ات��اق 
بازرگان��ی ای��ران، با اش��اره به 
بح��ران آب در کش��ور و توجه 
همه حتی رس��انه های خارجی 
به این موض��وع، تصری��ح کرد: 
بحران آب در کشور ما به جایی 
رسیده که رسانه های مهم جهان 
درب��اره بحران آب در کش��ور ما 
می نویسند و آینده نامطلوبی از ما 
ارائه می دهند.  وی اظهار کرد: در 
منطقه ای از جهان قرار گرفته ایم 
که کمب��ود آب چالش اصلی آن 
است و چین تا شمال افریقا )بجز 
ترکی��ه( بحرانی تری��ن منطقه 
جهان از نظر آب هس��تند. این 
کشورها 7۵ درصد از منابع آب 
تجدید ش��ونده خود را استفاده 
می کنن��د و ما ه��م ج��زو این 
کشورها هستیم.  وی شروع این 
بحران را در کشور از سال ۱344 
ذکر کرد و افزود: از این زمان به 
بعد که دخالت مردم در مدیریت 
منابع آب کشور حذف شد و مردم 
از تصمیم گیری در بخش هایی 
ک��ه مربوط ب��ه خودش��ان بود، 
به وی��ژه در مدیری��ت آب، کنار 
زده شد، مش��کالت یکی پس از 
دیگری نمودار شد. خشکسالی ها 
ه��ر از گاه��ی هش��دارهایی 
به ما م��ی داد ام��ا ما را ب��ه فکر 
نمی انداخ��ت ت��ا راهکارهای��ی 
اتخاذ کنیم.  شریعتمدار تاکید 
 ک��رد: اکن��ون پس از گذش��ت 
۵0 - 40 س��ال از این موضوع و 
نادیده گرفتن مردم، می خواهیم 
مردم را به این بخش برگردانیم 
که کار آس��انی نیس��ت. تقصیر 
کس��ی نیس��ت، بلکه این گونه 
س��اماندهی ش��ده که مردم در 
دولت و حکمرانی کش��ور ناتوان 
هس��تند. راهکار حضور مردم و 
صاحبان مناف��ع در عرصه های 
مربوط به خودش��ان را باید پیدا 
کنیم و باور داش��ته باش��یم که 
مردم می توانند م��ا را راهنمایی 

کنند. 
وی با ارائ��ه چند پیش��نهاد 
اظهار کرد: هنوز دیر نشده و باید 
در ای��ن زمینه ب��ه اراده جمعی 
برسیم. راهکار وجود دارد. هنوز 
دش��ت های بحرانی م��ا زایش 
دارند و ب��ه طور کام��ل از بین 
نرفته و نازا نشده اند. می توانیم 
با مدیریت درس��ت و اس��تفاده 
از تکنولوژی ه��ای روز دنیا آنها 
را برگردانیم و متع��ادل کنیم. 
تا کفگی��ر به ته دی��گ نخورده 

باید اقدام کرد. 

علی غالمی

وحید زندی فخر



نوحه خوانی ما ایده آل نیست
مصطفی محدثی خراسانی معتقد است: با وجود مسیر رو به بهبود 
نوحه خوانی، ش��عرهای آیینی خ��وب به زبان مداح��ان راه نیافته و 
ش��عرهایی که مداحان برای حضرت زینب)س( می خوانند در شأن 
ایشان نیست. این شاعر آیینی در گفت وگو با ایسنا، درباره شعرهایی 
که در ماه محرم از زبان مداحان اهل بیت)ع( شنیده می شود، گفت: 
چون حجم شعرهایی که این روزها در محرم خوانده می شود، خیلی 
زیاد است و با توجه به اینکه سطوح مداحان و خوانندگان نوحه ها، از 
تنوع زیادی برخوردار اس��ت، انواع و اقسام شعر با شکل های مختلف 
ش��نیده می شود که برخی به زعم من مناسبند و برخی هم مناسب 
نیس��تند. نگرانی در س��ال های پیش خیلی زیاد بود. یادم هست که 
اس��تاد مجاهدی خیل��ی پیگیر این موضوع بودند و آقای اس��رافیلی 
100 رباع��ی در نقد ش��عرهایی که مداحان می خوانند، نوش��ته بود. 
محدثی همچنین گفت: به ه��ر حال وضعیت نوحه خوانی ما ایده آل 
نیست. اشاراتی در این نوحه ها هست که در شأن اهل بیت )ع( نیست 

و باید این شعرها را نقد کرد. 

چرا فیلم های مناسبتی در سینماها اکران نمی شود؟ 
سخنگوی انجمن س��ینماداران گفت: فیلم هایی مانند »رستاخیز« 
یا فیلم های جدیدی که در حوزه دینی س��اخته می شوند ، می توانند در 
ص��ورت اکران حتی در روزهای تعطیل ایام عزاداری نیز مخاطب جذب 
کنند. محمدرضا صابری، درباره اینکه چرا در فاصله تعطیلی سینماها در 
روزهای مربوط به عزاداری های محرم، فیلم های مذهبی مانند »روز واقعه« 
دوباره اکران نمی شوند، اظهار کرد: چند سال قبل به این طرح فکر کردیم 
و چن��د فیلم خوب مانند »روز واقعه«، »مریم مقدس« و غیره را به این 
منظور به غیر از روز عاشورا روی پرده بردیم. وی در عین حال خاطر نشان 
کرد: آن زمان از این طرح جواب نگرفتیم و متاسفانه مخاطب به سینما 
نیامد و در واقع طرح شکس��ت خورد. سخنگوی انجمن سینماداران در 
این باره توضیح داد: معتقدم فیلم های خاطره انگیز در حوزه دینی که چند 
سالی از تولید آنها گذشته است، به دلیل اینکه بارها و بارها از تلویزیون 
پخش می شوند ، دیگر نمی توانند در سینما مخاطب را جذب کنند تا برای 

آن پول پرداخت کنند. 

برف و باران در کشور
مدیرکل پیش بینی و هش��دار سریع س��ازمان هواشناسی از بارش 
برف و باران در ش��مال و غرب کش��ور و ارتفاعات س��ایر مناطق طی 
دو روز آینده خبر داد. احد وظیفه در گفت وگو با مهر افزود: براساس 
نقشه های پیش یابی شنبه شب در بیشتر مناطق کشور به جز جنوب 
ش��رق کش��ور ابرناکی، بارش باران، گاهی با رعد و ب��رق و وزش باد 
پیش بینی ش��ده و روز یکش��نبه بارش ها در نیمه ش��مالی و استان 
هرمزگان ادامه می یابد. مدیرکل پیش بینی و هش��دار سریع سازمان 
هواشناس��ی اظهار کرد: در این دو روز در ارتفاعات زاگرس و البرز و 
مناطق سردسیر شمال غرب کشور بارش برف پیش بینی می شود. به 
گفته وی، در بعد از ظهر روز شنبه شدت بارش ها در استان های بوشهر 
و غرب فارس، کردستان، کرمانشاه و در روز یکشنبه در مناطق غرب و 
شمال آذربایجان شرقی و اردبیل و ارتفاعات البرز شرقی رخ می دهد. 
وظیفه تصریح کرد: روز های دوش��نبه و س��ه شنبه با نفوذ و استقرار 
جریان های ش��مالی بر مقدار بارش ها در سواحل دریای خزر افزوده 

شده و دریا مواج می شود. 

راه اندازی مرکز بیماری های پا
رییس انجمن توانبخش��ی قلبی و مدیر منطق��ه ای خاورمیانه، از 
راه اندازی پیش��رفته ترین مرکز درمان غیرتهاجمی بیماری های »پا« 
در ته��ران خب��ر داد. دکتر رض��ا قلم قاش افزود: ای��ن مرکز به عنوان 
پیشرفته ترین مرکز درمان غیرتهاجمی بیماری های پا )دکتر فووت( 
در خاورمیانه محسوب می شود که در تهران راه اندازی شده است. در 
حال حاضر، در بیمارس��تان مدائن تهران و شهرستان های قم، رشت، 
مش��هد، کرمان، اصفهان و آذربایجان، این مراکز راه اندازی ش��ده اند. 
مدیر توانبخش��ی بیمارس��تان مدائن، با اعالم اینکه مرکز اصلی این 
مرکز درمانی در کش��ور کانادا اس��ت، گف��ت: در این مراکز، وضعیت 
پای فرد مورد بررس��ی قرار می گیرد و در سه سطح سالم، ریسکی و 
بیماری تشخیص داده می شود. به گفته مدیر منطقه ای مرکز درمان 
غیرتهاجمی بیماری های پا در خاورمیانه، تاکید کرد: در حال حاضر 
وضعیت س��المت پای کودکان 70 درص��د مهدهای کودک تهران و 
12 هزار دانش آموز توسط این مرکز مورد بررسی قرار گرفته است. 

نقاشی های همسر پروین
آناهیت��ا درگاهی، همس��ر محمد پروین و ع��روس علی پروین، 
نقاشی های خود را در گالری ش��کوه به نمایش می گذارند. در این 
نمایش��گاه که با عنوان »مرز پرگهر« عصر جمعه )16 آبان ماه( در 
گالری شکوه افتتاح می شود، عالوه بر یک تابلو از علی پروین، 16 
نقاش��ی با نگاه اجتماعی و نیز زیبایی شناسی اشیای پیرامونی در 

آن محوریت دارد. 
در نقاش��ی علی پروی��ن، لحظه ای تاریخی از ب��ازی تیم ملی 
فوتبال ایران به تصویر کش��یده شده است. آثار درگاهی در این 
نمایش��گاه را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: زنانی که نماد 
قدرت هستند و نقاش آنها را همراه با بناها و المان های قدیمی 
ایرانی به تصویر کش��یده است که اغلب فضایی سوررئال دارند؛ 
طبیعت بی جان که ش��امل نقاشی هایی از ظروف نقره قلمکاری 
ش��ده اصفهان که طرح های گل و مرغ دارند؛ دو نقاش��ی مدرن 
که تصویری از مجسمه ای بی روح را نشان می دهد که به دنیای 

مدیا اش��اره دارد. 

برخورد درخشان با خطاکاران پرسپولیس
س��رمربی تیم فوتبال پرس��پولیس ضمن تاکید بر رسیدگی به 
خط��ای صادقیان می گوید: اگر بازیکنی دوبار مرتکب خطا ش��ود 

برای بار دوم تا 15 درصد از قراردادش کسر می شود.
حمید درخش��ان در گفت وگو با مهر به اتفاقی که برای بازیکن 
این تیم رخ داده اشاره کرد و گفت: باید ماجرای صادقیان را ابتدا 
ریش��ه یابی و بررس��ی کنیم بعد نظر نهایی را در موردش بگوییم، 
اکنون درس��ت نیس��ت که حرف آخر را در مورد صادقیان بگویم، 

قصاص قبل از جنایت هم نمی توانم داشته باشم.
درخش��ان در پاسخ به این پرس��ش که اگر برخورد الزم صورت 
نگیرد، آی��ا این رفتارها مثل محرومیت خ��ود پیام یا نورمحمدی 
و سوش��ا و غیره تکرار نمی ش��ود؟ گفت: مش��کل قبلی پیام که با 
محرومیت او توام شد، اصال در دوران مربیگری من در پرسپولیس 
نبود. ضمن اینکه محرومیت و تنبیه آن را هم باید به چش��م دید، 
در مورد دیگران هم جریمه های مالی از س��وی باشگاه انجام شده 

و این داستان ادامه دارد. 

اجرای سیاست های کلی علم و فناوری
مع��اون اول رییس جمه��ور، در نامه های��ی جداگان��ه ب��ه رؤس��ای 
شش دستگاه اجرایی، وظایف و مسئولیت هر یک از این شش دستگاه  
را برای اجرای سیاس��ت های کلی عل��م و فناوری، مصوب مقام معظم 
رهبری به آنان ابالغ کرد. اسحاق جهانگیری، در این ابالغیه ها خطاب به 
وزرای صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، 
امور اقتصادی و دارایی و معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی و علمی 
و فن��اوری رییس جمهور، ضمن احصاء تش��ریح وظایف و تکالیف هر 
دس��تگاه برای اجرای سیاست های کلی علم و فناوری، از آنان خواست 
حس��ب تشخیص، سایر دستگاه ها برای همکاری دعوت  شوند. معاون 
اول رییس جمهور همچنین بر لزوم تهی��ه و احصاء برنامه ها، اقدامات 
و پیش��نهادات مرتبط در قالب سیاست های کلی علم و فناوری )نظام 
آموزش عالی، تحقیقات و فناوری( از س��وی دس��تگاه اجرایی مربوط 
به همکاری س��ایر دس��تگاه ها به صورت دقیق، شفاف، با زمان بندی و 

شاخص های ارزیابی برای اجرایی کردن سیاست ها تاکید کرد. 

واکنش به واکنش های عربستان و مذاکرات هسته ای
معاون عربی-آفریقای وزیر امور خارجه کشورمان از رفتار متناقض 
عربستان در روند مذاکره با جمهوری اسالمی ایران انتقاد کرد . حسین 
امیرعبداللهیان، تصریح کرد: در مذاکرات وزرای خارجه دو کشور در 
نیویورک و در س��فر بنده به جده گفت وگوهای سازنده ای داشتیم و 
حرف های خوبی از وزیر خارجه عربستان شنیدیم، اما متاسفانه آقای 
سعود الفیصل چند روز پس از هر مرحله از مذاکرات با اظهارات منفی 
و غیرسازنده رسانه ای که با فضای گفت وگوهای دیپلماتیک و مسیر 
طراحی ش��ده روابط و مذاکرات دو طرف در تعارض است، رفتار کرد. 
امیرعبداللهیان، صراحت، صداقت و حسن نیت را مهم ترین عامل در 
مس��یر گفت وگو و مذاکرات دانست و افزود: مسیر گفت وگو، مذاکره 
و همکاری مش��ترک منطقه ای را با همه کشورها از جمله عربستان 
س��عودی پیگیری می کنیم. در موضوع ت��داوم مذاکرات دیپلماتیک 
اکنون این عربستان است که باید تصمیم بگیرد که به مسیر مذاکره 

پای بند است یا به اظهارات غیرسازنده رسانه ای. 

فیلم »امروز« س�اخته  رضا میرکریمی موفق به کس�ب سه جایزه از 
جمله جایزه بهترین فیلم از بیس�تمین جش�نواره س�ینمای مولف 

»رباط« کشور مراکش شد. 
بخش فیلم مستند بلند اسکار با بررسی 134 اثر متقاضی حضور در 
این بخش، نامزدهای نهایی فیلم مستند بلند هشتاد و هفتمین دوره 

جایزه آکادمی سینمایی اسکار را انتخاب می کند. 
عکس هایی از نخس�تین روایت س�ینمایی از کش�تار دیپلمات های 

ایرانی در افغانستان بعد از 16 سال به نمایش درآمد. 

 فرمان�ده یگان حفاظت محیط زیس�ت اس�تان تهران، به تش�ریح 
عملکرد یگان حفاظت محیط زیس�ت اس�تان در شش ماهه نخست 

سال پرداخت. 
 معاون درمان وزارت بهداشت خواستار همکاری بیمه های تکمیلی با 

دستگاه های نظارتی در زمینه تخلفات موسسات درمانی شد. 
 پلی�س فرانس�ه چندین ج�وان را ک�ه در لب�اس دلقک ه�ا، رفتار 

خشونت آمیز داشته اند، بازداشت کرده است. 

تی�م ملی فوتب�ال ایران که قرار ب�ود اردوی آماده س�ازی خود را در 
افریقای جنوبی برگزار کند حاال با سدی به نام ابوال مواجه شده است. 
هافبک تیم فوتبال اس�تقالل می گوید، هنوز چیزی از مصدومیت و 

پارگی رباط صلیبی اش قطعی نیست. 
پس از رایزنی های فدراسیونی جهانی و حمایت اعضا در سال گذشته، 

ووشو به فهرست رشته های المپیک دانشجویان اضافه شد. 

 در جلسه شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع بررسی جزئیات 
حل معضل ع�زل و نصب ریی�س کل بان�ک مرکزی جمهوری اس�المی 
پیگیری و مواردی به عن�وان ویژگی ها و صالحیت ه�ای رییس کل بانک 

مرکزی به تصویب رسید. 
 آیت اهلل حائری شیرازی، نماینده مجلس خبرگان رهبری در برنامه شناسنامه 

گفت: وضعیت فرهنگی جامعه به ظاهر بد است، اما در باطن بد نیست. 
 ش�جونی عض�و جامع�ه روحانی�ت مب�ارز گف�ت: موض�وع زعام�ت 
اصولگرایان باید در جامعه روحانیت و جامعه مدرسین مطرح و تعیین 

تکلیف شود. 

مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش اعالم کرد: 
مدارس سراسر کشور روز چهارشنبه چهاردهم آبان تعطیل نیست

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: هوای پایتخت 
با ایستادن شاخص ذرات معلق در شرایط سالم قرار گرفت

با تصمیم سازمان لیگ، دیدار تیم های استقالل و پرسپولیس که 
قرار بود سی ام آبان ماه برگزار شود به هفتم آذر ماه موکول شد

رهبر تروریست های بوکوحرام نیجریه اعالم کرد که 219 دختری که در 
بنِد این گروه تروریستی بودند، دین اسالم را پذیرفتند و ازدواج کردند

جامعهفرهنگ سیاستورزش

روزنامه اقتصادی - مدیریتی
صاحب امتیاز: مهدی صیافی

مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی
شورای سردبیری:

محمدرضا قدیمی،حمیدرضا اسالمی، شهریار شمس مستوفی

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

روابط عمومی: 88895433
سازمان آگهی ها: 88896074 و 88895434  

سامانه پیامکی: 50001243
  info@forsatnet.ir :ایمیل

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

شمار قربانیان ابوال 
به ۵ هزار نفر رسید

براس��اس تازه ترین آماری که س��ازمان جهانی بهداشت جمعه شب 
در ژنو منتش��ر کرد، بیماری همه گیر مهلک ابوال تاکنون چهار هزار و 
951 قربانی در جهان گرفته است. به گزارش رویترز، سازمان جهانی 
بهداشت اعالم کرد، ویروس ابوال تاکنون سیزده هزار و 567 هزار نفر 
را در جهان آلوده کرده اس��ت که از این تعداد چهار هزار و 951 نفر 
ج��ان خود را از دس��ت داده ان��د. بیماری ابوال در مجموع به هش��ت 
کش��ور سرایت کرده است که سه کشور غرب افریقا شامل سیرالئون، 
لیبریا و گینه کوناکری بیش��ترین لطمه را از این بیماری دیده اند اما 
م��وارد پراکنده ای نیز از ابتال به این بیماری در کش��ورهای نیجریه، 
س��نگال، مالی، اسپانیا و امریکا به س��ازمان جهانی بهداشت گزارش 
شده است. آمار و ارقام جدیدی که از قربانیان بیماری ابوال در جهان 
توسط سازمان جهانی بهداشت منتشر شده نسبت به ارقامی که روز 
چهارشنبه درباره تلفات این بیماری منتشر شد، کاهش اندکی داشته 
اس��ت. درواقع مسئوالن سازمان جهانی بهداشت آمار پیشین خود را 
از تلف��ات این بیماری در گینه کوناکری م��ورد بازنگری قرار دادند و 
پ��س از تجزیه و تحلیل های خ��ود موارد مش��کوک را از آمار نهایی 
حذف کردند. مقامات بهداش��تی کش��ور افریقایی مالی نیز همچنان 
ت��الش می کنند حدود 60 نفر را که با نخس��تین قربانی ابوال در این 
کش��ور در تماس بوده ان��د، پیدا و قرنطینه کنند. ی��ک دختربچه دو 
س��اله که از گینه به مالی بازگشته بود، یک هفته پیش بر اثر ابتال به 
ابوال درگذش��ت. دولت مالی تاکید کرده اقدامات احتیاطی الزم برای 
جلوگیری از شیوع این بیماری اتخاذ شده است. با این وجود سازمان 
جهانی کش��ور مالی را نیز جزو فوریت های خود قرار داده، زیرا خطر 
شیوع بیماری ابوال در این کشور بسیار باال است. مسئوالن بهداشتی 
مالی در همین راستا 43 نفر را که نخستین قربانی ابوال در این کشور 
با آنها تماس داش��ته اس��ت، تحت مراقبت های درمانی قرار داده اند. 
سازمان جهانی بهداشت در رابطه با ابوال در اسپانیا اعالم کرد 83 نفر 
از اف��رادی که با ترزا رومرو، پرس��تار آلوده به ویروس ابوال، در تماس 
بوده اند، با گذش��ت 21 روز هیچ نشانه ای از ابتال به این بیماری بروز 
نداده اند، اما یک دوره 21 روزه دیگر الزم است تا بتوان از عدم ابتالی 

آنها به این بیماری اطمینان یافت. 

با فرا رس��یدن ای��ام س��وگواری اباعبداهلل 
الحسین)ع(، بازار تبریز به عنوان بزرگ ترین 
ب��ازار سرپوش��یده جه��ان، لب��اس ع��زای 
سیدو ساالر شهیدان را بر تن کرده و میزبان 
عزاداران حسینی است. در این ایام، حجره ها 
و در و دی��وار پنج ه��زار و 500 باب حجره 
و 20 راس��ته بزرگ ترین بازار سرپوش��یده 
جهان با پرچم های س��یاه و س��بز آراس��ته 
می ش��ود تا با ای��ن حال، بازاری��ان تبریزی 
خود را برای پذیرایی از عزاداران حس��ینی 
آماده کنند. بازاریان این کالنش��هر در دهه 
نخست ایام محرم از دسته جات مختلف که 
به ترتیب از راس��ته ها می گذرند و در پایان 
در راس��ته مظفریه به ع��زاداری خود پایان 
می دهند، ب��ا چای و ن��ان و خرما پذیرایی 
می کنند. بازار تبریز، در طول س��الیان دراز 
نقش بسزایی در اقتصاد، فرهنگ و سیاست 
منطقه و کش��ور ایفا ک��رده و به عنوان قلب 

تپنده کالنش��هر تبریز، هم��واره حرف های 
زی��ادی برای گفت��ن دارد. از پایگاه تجارت 
اروپا و آس��یای میانه با شمال ایران گرفته 
تا به وجود آمدن انقالب مش��روطه و سپس 
پیروزی ش��کوهمند انقالب اسالمی ایران، 
نق��ش بازار تبری��ز بی اغ��راق غیرقابل انکار 
اس��ت و به جرأت می توان گف��ت بازاریان 
تبری��زی عالوه  بر اینک��ه اقتصاددان خوبی 
در کشور به ش��مار می روند، مردان متدین 
و سیاس��تمداران برجسته ای هس��تند. اما 
بازاری��ان و حجره داران نخس��تین پایتخت 
تش��یع جهان برکت سفره هایشان را نه در 
ق��رار گرفتن تبریز بر س��ر چه��ارراه جاده 
ابریشم می دانند و نه در گذر هزاران کاروان 
در ط��ول تاریخ، بلکه برکت سفره هایش��ان 
را در ای��ام محرم الح��رام از سیدش��هیدان 
می گیرند. به گزارش مهر یکی از پیرغالمان 
حس��ینی با بیان اینک��ه هیات های مذهبی 

ب��رای حض��ور در ع��زاداری ب��ازار تبری��ز 
نام نویسی می کنند، گفت: حدود 35 دسته 
از مح��الت قدیم��ی تبریز از جمل��ه نوبر، 
خیابان، شش��گالن، اهراب و س��ایر محالت 
پیش از فرا رس��یدن ایام محرم برای حضور 
در ع��زاداری بازار نام نویس��ی می کنند. این 
عزادارای ها از بعد ازظهر هش��تم تا دوازدهم 
محرم الحرام آغاز ش��ده و تا پاس��ی از شب 
ادام��ه می یاب��د، البت��ه روزهای تاس��وعا و 
عاش��ورا عزاداری در بازار تبری��ز به قدری 
با ش��کوه و ب��ا عظمت برگزار می ش��ود که 
کمتر کس��ی را در این ش��هر می توان یافت 
ک��ه بعد از ظهر این روزه��ای خاص در بازار 
حضور نیابد. ش��یوه عزاداری در بازار تبریز 
با گذش��ت زمان های بسیار همچنان شکل 
س��نتی خود را حفظ کرده ک��ه همین امر 
یکی از دالیل بس��یار مه��م رغبت مردم به 

حضور در این مکان است. 

زمان دور بعدی مذاکرات 
با 1+۵ قطعی نیست

ی��ک مق��ام وزارت خارجه اعالم ک��رد: محمدجواد ظری��ف و جان کری 
وزی��ران ام��ور خارجه جمهوری اس��المی ایران و ایاالت متح��ده امریکا و 
کاتری��ن اش��تون روزه��ای 18 و 19 آبان ماه در مس��قط پایتخت عمان با 
یکدیگر دیدار و گفت و گ��و می کنند. این مقام نزدیک به تیم مذاکره کننده 
هسته ای که خواست نامش بیان نشود، روز شنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: 
در این دیدار، کاترین اش��تون به عنوان نماین��ده اتحادیه اروپا در مذاکرات 
هس��ته ای ایران و 1+5 حضور خواهد داش��ت. ظریف، کری و اش��تون در 
نشست دو روزه مسقط درباره همه موضوعات به ویژه غنی سازی و تحریم ها 
با یکدیگر مذاکره می کنند. این مقام وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه آیا قرار است دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 1+5 روز 27 
آبان ماه و چند روز قبل از ضرب االجل تعیین ش��ده )24 نوامبر، 3 آذر ماه( 
در وین برگزار ش��ود، گفت: نمی توانیم این تاریخ را تایید کنیم، زیرا زمان 
مذاکرات با 1+5 هنوز قطعی نیس��ت. وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی 
ب��ر اینک��ه آیا ظریف، کری و اش��تون تا قبل از دور بع��دی مذاکرات ایران 
با 1+5 دیدار س��ه جانبه دیگری خواهند داش��ت؟ گفت: این امر بس��تگی 
ب��ه مذاکرات مس��قط دارد. همچنین جان کری، وزیر ام��ور خارجه امریکا 
به تازگی در نشس��تی موس��وم به »مجمع ایده های واشنگتن« در پاسخ به 
اظهارات س��وزان رایس، مشاور امنیت ملی کاخ س��فید که احتمال توافق 
جام��ع را 50 درصد یا کمتر از آن بیان کرده بود، گفته اس��ت من در حال 
مذاکرات رو در رو و مستقیم با آقای ظریف هستم و نسبت به توافق با ایران 

امیدوارم اما ابراز خوش بینی نمی کنم. 

درگیری نظامیان صهیونیست
با فلسطینی ها در کرانه باختری

در پی شهادت اسیر آزاد شده فلسطینی درگیری های شدیدی در مناطق 
مختلف کرانه باختری به وقوع پیوس��ت و ده ها جوان فلس��طینی به ضرب 
گلوله جنگی و پالس��تیکی و گاز اش��ک آور زخمی شدند. به گزارش شبکه 
خبری الجزیره، شدیدترین این درگیری ها در مناطقی در داخل شهر قدس 
به وقوع پیوست و چندین فلسطینی از جمله یک خبرنگار بازداشت شدند. 
یک شهرک نش��ین صهیونیست جمعه ش��ب در قدس دو فلسطینی را زیر 
گرفت و این دو ش��خص بر اثر این اقدام شهرک نشین صهیونیست مجروح 
شدند. در همین حال درگیری های شدیدی در شهر رام اهلل به وقوع پیوست 
که ش��دیدترین این درگیری ها در نزدیکی مرکز ایس��ت و بازرس��ی قلندیا 
در می��ان رام اهلل و ق��دس رخ داد. صدها جوان فلس��طینی در پی فراخوان 
جنبش حماس تظاهراتی را در حمایت از مس��جد االقصی برگزار کرده و با 
سربازان رژیم صهیونیس��تی درگیر شدند. جوانان فلسطینی توانستند برج 
نظامی را که در اطراف ایس��ت و بازرس��ی رژیم صهیونیس��تی قرار داشت، 
آتش بزنند. این در حالی بود که نیروهای رژیم صهیونیس��تی گلوله جنگی 
و گلوله پالس��تیکی و گاز اش��ک آور شلیک کردند که به زخمی شدن ده ها 
نفر انجامید و یک نفر یکی از چش��مان خود را از دس��ت داد و سه نفر نیز 
به ضرب گلوله جنگی زخمی ش��دند. منابع پزشکی در رام اهلل اعالم کردند 
که در جریان درگیری ها در روس��تای نبی صال��ح یک کودک و یک جوان 
ب��ه ض��رب گلوله جنگی زخمی ش��دند. در همین حال و در پی س��رکوب 
راهپیمایی هفتگی بلعین ده ها فلس��طینی و حامیان خارجی فلس��طینی ها 
بر اثر استنش��اق گاز اشک آور آسیب دیدند. همچنین درگیری هایی در دو 
روس��تای نعلین و عابود و در ش��هرک الرام در نزدیکی رام اهلل گزارش شده 
اس��ت. در همین راس��تا و در پی فراخوان جنبش حم��اس درگیری هایی 
در چندین منطقه در ش��هر الخلیل به وقوع پیوس��ت. در اس��تان بیت لحم 
نی��ز درگیری های ش��دیدی با س��ربازان رژی��م صهیونیس��تی در چندین 
منطقه به وقوع پیوس��ت. نیروهای رژیم صهیونیستی شمال کرانه باختری 
نیز راهپیمایی روس��تای کفرقدوم را س��رکوب کردند. در ش��هر نابلس نیز 

راهپیمایی در حمایت از ساکنان شهر قدس برگزار شد. 

درخواست آیت اهلل سیستانی از دولت عراق 
آیت اهلل علی سیس��تانی از دولت عراق خواس��ته است تا به یاری 
قبایل س��نی بشتابد. نماینده آیت اهلل سیس��تانی پس از نماز جمعه 
کربال پیام او را خواند. در این پیام از دولت عراق خواسته شده است 
تا »از پس��ران قبیل��ه آل ابو نمر و دیگر قبایلی که با تروریس��ت های 
داعش می جنگند، سریعا حمایت کند.« در این پیام آمده است: »به 
ای��ن ترتیب، فرصتی فراهم می ش��ود که دیگر قبایل نیز به جنگ با 
داعش بپیوندند.« به گزارش ایس��نا درخواست سیستانی پس از آن 
مطرح می شود که مشخص شده است نیروهای گروه داعش دست کم 
220 نفر از اعضای قبایل سنی را در نزدیکی بغداد اعدام کرده اند. به 
گزارش رویترز، این هفته گورهای جمعی کشته شدگان که عمدتا از 
اعضای قبیله آل ابو نمر بودند، در غرب بغداد، پایتخت عراق، کش��ف 
ش��د. آیت اهلل علی سیستانی معموال کمتر درباره موضوعات سیاسی 
اظهارنظر می کند، اما از زمان تس��لط داعش بر بخش های وس��یعی 
از خاک عراق و همچنین در جریان بن بس��ت سیاسی آن کشور، او 

چندبار از طریق نماینده های خود موضع  گرفته است.

1۵درصد دانش آموزان چاق هستند
وزیر بهداش��ت ضمن هش��دار به روند چاق��ی در دانش آموزان از 
اقدام��ات در دس��ت انجام جهت صدور شناس��نامه س��المت برای 
دانش آموزان خبر داد. به گزارش ایسنا، دکتر سیدحسن هاشمی در 
حاش��یه امضای تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش گفت: از وزارت 
آموزش و پرورش درخواس��ت داشتیم که در بوفه های مدارس تغذیه 
سالم ارائه شود، زیرا 15 درصد دانش آموزان چاق هستند. باید فرصت 
داد تا در جلسات بعدی تصمیمات الزم را در این حوزه بگیرند. بخش 
عمده کار ما در معاونت بهداشتی وزارتخانه باید متوجه بیماری های 
غیرواگیر در دانش آموزان و مدارس باشد. مطمئنم آموزش و پرورش 
نی��ز آمادگی هر نوع هم��کاری را دارد. ضمن اینک��ه باید به وزارت 
آموزش و پ��رورش کمک کرده و در عین حال مطالباتمان را پیگیری 
کنیم. هاشمی درباره اقدامات در دست انجام برای صدور شناسنامه 
و کارت سالمت برای دانش آموزان گفت: در زمان مدرسه تغذیه باید 
س��الم بوده و نباید تغذیه باعث افزایش وزن، بیماری، خرابی دندان 

و غیره شود. حداقل باید شیر در مدارس توزیع شود.

عزاداری حسینی 3۵ دسته از محالت قدیمی تبریز در بازار این شهر

رخت سیاه بر تن
بزرگ ترین بازار مسقف جهان



تاثیر اقدام امریکا و انگلستان بر بازار زر و سیم ایران

طال، طالست
فصلی برای روشنی اجاق آهنگران

آغاز محرم فرصتی برای روشن شدن کوره دکان آهنگران 
اس��ت. دکان هایی که سال هاست رونق س��ابق را ندارند و 
صنعتی ش��دن زندگی به نوعی مش��اغلی اینچنینی را به 

پستوی واژگانی چون نوستالژی رانده است. مشاغلی که به 
نوعی معصومیت از دست رفته  روزگار ما هستند. حال به جای 
صدای دلنشین چکش آهنگری باید ناله هر روزه ماشین های 

صنعتی را تحمل کنیم. اما در سایه برگزاری آیین های مربوط 
به عزاداری، این مشاغل جانی دوباره می گیرند و در فرصتی 
بین تابس��تان تا آغاز دهه اول محرم کسب و کارشان رونق 

مطلوبی به خود می بیند، زیرا این روزها مهم ترین مشخصه 
آغاز محرم، نصب عالمت های بزرگ و کوچک بر آس��تانه 

صفحه 10 کوچه ها و خیابان هاست.     
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152 قرار دارد...

نگاهی به برترین برندهای خودرویی 
در فهرست 2014 اینتربرند

پیشتازان برندسازی 
در صنعت خودرو

موسسه اینتربرند پانزدهمین فهرست برترین برندهای سال 
خود را منتشر کرد. 

نگاهی به مشکالت درون سازمانی آژانس های 
تبلیغاتی 

مدیران هنری صنعت 
تبلیغات امنیت شغلی ندارند

کار در شرکت های تبلیغاتی نیاز به همکاری گروهی هماهنگ 
و فعال دارد...

راه های کسب درآمد از شغل کتاب فروشی

از راه اندازی فروشگاه 
مجازی تا حضور 

نمایشگاهی
ه�ر روز ش�مار خوانن�دگان کت�اب کمت�ر می ش�ود، ام�ا اگر 

کتاب فروشی را به عنوان کسب و کار خود انتخاب کرده اید...
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زندگی10

محرم م��اه عزاداری اس��ت 
اما ای��ن مراس��م و آیین های 
مربوط ب��ه آن موج��ب رونق 
زی��ادی  و کااله��ای  بازاره��ا 
می ش��ود، از ب��ازار مواد غذایی 
گرفته ت��ا ب��ازار ابزارهایی که 
به نوعی نشانه فرارسیدن این 
ماه هستند. ش��روع ماه محرم 
همیش��ه با پارچه های مشکی 
و س��بز و علم هایی نشان داده 
می ش��ود ک��ه در ورودی ه��ر 
کوچ��ه ی��ا خیابان��ی می توان 
دید. این پارچه های مشکی با 
نوش��ته هایی متبرک بر سر در 
کش��یده  هم  بازاره��ا  ورودی 
می ش��وند. در واق��ع بازارهای 
بس��یاری در محرم رونق خود 
را از دس��ت می دهن��د چ��ون 
حرم��ت و قداس��ت ای��ن ماه 
برای مردم اینقدر هس��ت که 
از  بعض��ی  خریدوف��روش  از 
وس��ایل و برگزاری ه��ر گونه 
اما  کنند.  مهمانی خ��ودداری 
خریدوفروش نش��دن بعضی از 
کاالها دلیلی برای به اصطالح 
خوابیدن همه بازارها نیس��ت. 
زیرا کس��به بازار ب��ا جایگزین 
ک��ردن وس��ایل مرب��وط ب��ه 
آیین ه��ای ع��زاداری به نوعی 
جب��ران ماف��ات می کنن��د تا 
جای��ی که بعضی از س��راها و 
راس��ته های بازار بزرگ تهران 
محل��ی ب��رای خریدوف��روش 
عم��ده ابزاره��ای مرب��وط به 
ب��رای  می ش��ود.  ع��زاداری 
راه اندازی هر دس��ته عزاداری 
وس��ایلی م��ورد نی��از اس��ت؛ 
وس��ایلی که هر سال بر قیمت 
آنها هم افزوده می شود. سوای 
اینک��ه بخواهی��م در مورد هر 
روز تجمالتی تر شدن برگزاری 
این آیین که��ن حرفی بزنیم، 
از  ب��رآوردی  می خواهیم  تنها 
هزینه ه��ای راه اندازی دس��ته 

عزاداری داشته باشیم. 

عالمت؛ ابهت هر دسته  
عزاداری

علم  دسته،  نشانه  مهم ترین 
اس��ت. هر چ��ه تیغه های علم 
بیش��تر باش��د، ابهت دسته را 
بیشتر نشان می دهد. در واقع 
این طرز تفکر امروزی اس��ت. 
تیغه های علم بین سه تا 111 
عدد اس��ت. س��ه تیغه ها برای 
ک��ودکان کارب��رد دارد و علم 
ی��ا عالمت هایی ب��ا تیغه های 
بیش��تر بر دوش بزرگس��االن 
حم��ل می ش��ود، البت��ه آنچه 
معمول اس��ت 21 تیغه است. 
اما گزارش های��ی هم مبنی بر 
علم ه��ای 111 تیغ��ه وج��ود 
دارد ک��ه قیمت های��ی حت��ی 
ت��ا یک میلیارد توم��ان دارند. 
بناب��ر اظه��ارات اهال��ی بازار، 
در ای��ن علم ها ک��ه به صورت 
می شوند  س��اخته  سفارش��ی 
حت��ی از فلزاتی مانند طال هم 
استفاده می ش��ود. علم را هم 
می ت��وان آماده خری��د و هم 
نهایت  می توان س��فارش داد. 
زمان��ی هم که برای س��اخت 
است،  الزم  علم 
اس��ت.  روز  دو 
ی  ه ا ش��ند و فر
زمینه  ای��ن  در 
این  می گوی��د: 
فصلی  کاس��بی 
هم��ه  ماس��ت. 
آغاز  ب��ا  س��اله 
هم��ه  مح��رم 

وس��ایل مغ��ازه م��ا می ش��ود 
وس��ایل مربوط به ع��زاداری، 
خریداران هم هر س��ال بیشتر 
از پارس������ال می شوند. وی 
در ادام��ه می گوی��د: معم��وال 
دس��ته ها علم هایی بین هفت 
تا 21 تیغه س��فارش می دهند 
ک��ه قیمتی بین ی��ک میلیون 
و200ه��زار توم��ان ت��ا پن��ج 
تومان  و 400ه��زار  میلی��ون 
دارن��د. در واقع ه��ر تیغه علم 
بین 180ه��زار تومان تا 220 

هزار تومان قیمت دارد. 
برای حمل عل��م یا عالمت 
الزم  هیکل��ی  ی��ا  کمربن��د 
اس��ت که قیم��ت آن هم بین 
50هزار تومان ت��ا دو میلیون 
توم��ان اس��ت. جن��س ای��ن 
کمربن��د از چ��رم گاومی��ش 
اس��ت و استحکام الزم را برای 
حم��ل عالمت دارن��د. پرهای 
رنگارنگی نی��ز بر بدنه عالمت 
نصب می ش��ود، از سیاه و سبز 
گرفت��ه تا آبی و قرم��ز و زرد. 
فروش��نده ای در ای��ن ارتباط 
می گوید: پرهای س��یاه و سبز 
خری��داران بیش��تری دارن��د. 
قیمت پرها بین 25هزار تومان 
تا 100 هزار تومان اس��ت. هر 
چه پر بزرگ تر باش��د، قیمت 
پره��ای  دارد.  ه��م  باالت��ری 
مربوط به این مراس��م همه پر 

شترمرغ است. 

شیر و خروس بر 
عالمت های عزاداری

از دیگ��ر وس��ایلی که برای 

آماده سازی عالمت الزم است، 
مجسمه حیواناتی مانند شیر و 
خروس اس��ت. البته پرندگان 
نامیده  ققن��وس  دیگری ک��ه 
می ش��وند نیز روی علم نصب 
می ش��وند. هر جفت ش��یر تا 
یک میلیون و 400هزار تومان 
قیم��ت دارد. پرنده ه��ا نیز هر 
جفتش ت��ا 700ه��زار تومان 
است. اینها وس��ایلی است که 
ای��ن روز ابهت علم را نش��ان 
می ده��د و دس��ته ها رغب��ت 
زی��ادی ب��ه خری��داری آنها و 
تزیین کردن علم با آنها دارند. 
اما داس��تان ب��ه همین جا 
خت��م نمی ش��ود. تعزیه خوانی 
هم از جمله آیین هایی اس��ت 
که هر دس��ته عزاداری سعی 
بهترین ش��کل  ب��ه  می کن��د 

ممکن آن را انجام دهد. 

ابزار جنگ؛ از کالهخود 
تا مشک

ب��رای برگ��زاری ه��ر چ��ه 
باش��کوه تر مراسم تعزیه خوانی 
وس��ایل و لباس ه��ای خاصی 
الزم اس��ت. در واق��ع ح��ال و 
هوای صح��رای کربال را ایجاد 
لباس های  با  افرادی  می کنند. 
قرمز یعنی دار و دس��ته شمر 
و افرادی با لباس های مش��کی 
و س��بز یعن��ی اصح��اب امام، 
یکدیگ��ر صف آرایی  رو در روی 
می کنند. مشک، چکمه، لباس 
و برپایی خیمه هم هزینه هایی 
دارد. لباس های ذکر شده بین 
50 ت��ا 70ه��زار تومان قیمت 

در  آم��اده  به ص��ورت  و  دارد 
بازار موجود اس��ت. هر دسته 
به چند دس��ت از این لباس ها 
دارد. مش��ک 150هزار  نی��از 
توم��ان اس��ت و چکمه ها بین 
70تا 100هزار تومان. حداقل 
چه��ار جفت چکم��ه نیز الزم 
اس��ت. کالهخود نیز که کامال 
میدان نب��رد را تداعی می کند 
از جمل��ه وس��ایلی اس��ت که 
خری��داری  دس��ته  توس��ط 
می شود تا لباس جنگجویان را 
کامل کند. هر کالهخود بسته 
به جنسی که دارد قیمتش از 
می شود  تومان شروع  50هزار 
و تا ی��ک میلی��ون تومان هم 
می رس��د. چهار کالهخود هم 

باید خریداری شود. 
ه��ر مت��ر پارچ��ه س��بز و 
تومان  چهارهزار  هم  مش��کی 
اس��ت. البته این قیمت خرده 
فروشی است. دسته ها معموال 
پارچه ه��ا را از ب��ازار ب��زرگ 
توپ��ی  به ص��ورت  و  ته��ران 
30 متر  ت��وپ  هر  می خرن��د. 
اس��ت و اگر به ص��ورت توپ و 
طاقه ای خری��داری کنند، هر 
متر س��ه هزار تومان حس��اب 
می شود. یعنی هر توپ پارچه 
سیاه یا سبز 120 هزار تومان 

تمام می شود. 
دمادم طبل ها و سنج ها

ب��ه  ع��زاداری  ابزاره��ای 
و  نمی ش��ود  همین ج��ا ختم 
در واق��ع خری��داری وس��ایل 
ذکر ش��ده ب��ه اصط��الح تازه 
آغاز کار اس��ت. صدای حرکت 

دسته عزاداری دیگر بر مبنای 
حرک��ت گام ها نیس��ت، بلکه 
طبل ها جهت حرکت دس��ته 
را اع��الم می کنن��د. س��نج و 
طبل و زنجیر از جمله وسایل 
ماه  موسیقی حزن انگیز  ایجاد 
عزاداری هس��تند. این بار هم 
پای چین و ترکیه وسط است. 
س��نج که از جنس برنج تولید 
می شود به طریق تولید داخلی 
و واردات از کش��ور ترکی��ه و 
چین تامین می ش��ود و برخی 
از برنده��ای وارداتی آن به نام 
آلمان به فروش می رس��د که 
تولید کشور چین است. قیمت 
فروش سنج جفتی از 50هزار 
توم��ان ت��ا 200ه��زار تومان 
متغی��ر اس��ت. طب��ل نیز در 
س��ایز و جنس های مختلف به 
فروش می رسد که بنا بر گفته 
استیل  طبل های  فروشندگان 
بیش��ترین حجم ف��روش را به 
خود اختصاص داده اند. قیمت 
ای��ن طبل ه��ا ب��ا اندازه هایی 
که توس��ط بزرگس��االن حمل 
می ش��ود بین 300هزار تومان 
ت��ا یک میلیون تومان اس��ت، 
قیمت  آهنی  جنس های  البته 
کمت��ری دارن��د. ه��ر دس��ته 
حداقل ب��ه دو طبل نیاز دارد. 
زنجیر نیز بیشتر در دسته های 
ع��زاداری مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد که بنا بر جنس و وزن 
آن از 20 تا 50 هزار تومان به 
فروش می رس��د و در کنار آن 
بهتری��ن کیفیت موج��ود در 
بازار ته��ران 100 هزار تومان 
اس��ت. زنجیر معموال به تعداد 
اعضای دس��ته اس��ت. هر نفر 
ه��م دو زنجیر نیاز دارد. یعنی 
دس��ته 100نفری 200زنجیر 
باید داشته باشد. حتی اگر به 
قیمت متوسط 50هزار تومان 
هم خریداری ش��ود، برای این 
توم��ان  پنج میلی��ون  دس��ته 

هزینه تامین زنجیر است. 

بازار داغ لباس محرم 
ای��ن  ف��روش  کن��ار  در 
و  س���ربند  م�ح�ص���والت، 
ب��ا  مش��کی  تی ش��رت های 
اس��م های متبرک، طرفداران 
بس��یاری دارد ک��ه رهگذران 
ب��ا دیدن نمونه ه��ای کوچک 
و فانتزی طبل، س��نج، زنجیر 
ای��ن  اق��دام ب��ه خری��د  و... 
محصوالت و لباس هایی برای 
فرزندان خود می کنند. قیمت 
تی شرت های مربوط به محرم 
از 10 ه��زار توم��ان ش��روع 
لباس هایی  البت��ه  می ش��ود. 
نی��ز در بازار وج��ود دارد که 
جنسی از کنف دارند و قیمت 
ه��ر پیراهن بی��ن 20 تا 30 
هزار تومان اس��ت. هر دسته 
ع��زاداری را ک��ه 100 نف��ر 
حس��اب کنیم، زعمای دسته 
باید حداقل دو میلیون تومان 
لب��اس هماهنگ  برای خرید 

دسته عزاداری هزینه کنند. 
اگ��ر بخواهی��م میانگینی از 
هزینه ه��ای مربوط به وس��ایل 
بیان  را  ع��زاداری  دس��ته های 
کنیم ب��ه اعداد و ارق��ام چند 
ده میلیونی می رس��یم؛ ارقامی 
که گاه ت��ا 100میلیون تومان 
البت��ه این رقم  هم می رس��د. 
در  ه��م  را  غ��ذا  هزینه ه��ای 
معم��وال  زی��را  برمی گی��رد. 
دس��ته ها در هر 10ش��ب اول 
محرم با غذاهایی مرس��وم این 
ای��ام از مردم ع��زادار پذیرایی 

می کنند. 

بازارهای سیاه پوش محرم

باید عاشق باشی وگرنه نمی توانی دوام 
بیاوری

این روز ها همه جا حال و هوای مح��رم دارد. از بازار غذاهای 
نذری مختلف گرفته تا هیات های ع��زاداری، هر جا که قدم 
می گذاری انگار همه چی��ز در یک کلمه خالصه می ش��ود؛ 
حسین)ع(. با ش��روع محرم انگار حال و هوای شهر به یکباره 
عوض می شود. شهر لباس سیاه بر تن می کند و سیاهه عزا بر پا 
می شود. هر کس به قدر ارادتش خود را سهیم می کند. همه جا 
پرچم های سیاه عزاداری برپاست و از هر کوچه و خیابان نوای 
مرثیه به گوش می رس��د. بازار بزرگ تهران نی��ز از این قاعده 
مستثنا  نیست، در این گزارش سری به بازار بزرگ تهران زدیم 

تا با حال و هوای محرم در بازار تهران بیشتر آشنا شویم. 
محرم در بازار بزرگ تهران

در مس��یر رفتن به بازار همین ابتدای امر با صحنه جالبی 
مواجه می ش��وید؛ ابتدای خیابان 15 خرداد و روبه روی کاخ 
دادگس��تری به دور از هیاهو عده ای جمع شده اند و با برپایی 
مراسم عزاداری حال و هوای دیگری به بازار داده اند. از ابتدای 
محرم هر روز مراسم عزاداری به پاست. وارد بازار که می شوی 
در نخستین نگاه همه چیز سیاه  پوش است. از ورودی بازار که 
با پارچه های مشکی و پرچم های یا حسین)ع( مزین شده تا 
سر در مغازه ها. از راسته کفاش ها تا گذر آهنگرها و بازار رضا و... 

همه جا بوی محرم می دهد. 
از فض��ای ظاه��ری ب��ازار ک��ه بگذری��م در دل ب��ازار 
کسب وکار هایی جریان دارد که با آغاز محرم شروع می شوند. از 
سی دی فروش هایی که مرثیه ها و نوا های مداحی می فروشند 
تا دست فروش هایی که شال و روسری مشکی عرضه می کنند. 
داخل بازار از هرکه سراغ طبل و پرچم و لوازم تعزیه را بگیری 
فقط یک آدرس را نش��انت می دهد؛ خیابان ناصر خس��رو. از 
ابتدای خیابان ناصر خسرو به سمت باال که حرکت کنی تماما 
فروش��گاه هایی اس��ت که انگار مخصوص محرم باز شده اند. 
اینجا همه چیز از خیمه و گهواره گرفته تا لباس سقایی و هر 
چیز دیگری که فکرش را بکنی و به محرم و عاش��ورا مربوط 
باشد پیدا می ش��ود. از هر قیمتی و با هر کیفیتی اقالم چیده 
شده است. بازار ش��لوغ و کار و بار بازار یان این راسته حسابی 
سکه است. س��راغ قیمت ها که بروی از سی دی های مداحی 
1500 تا دو هزارتومانی در بازار یافت می شود تا هیکلی های 
مخصوص عالمت که به ی��ک میلیون تومان هم می رس��د. 
لباس های س��قایی که مخصوص کودکان اس��ت و از دستی 
ش��ش هزار تومان تا 10 هزارتومان قیمت دارد. در این میان 
برخی اقالم هستند که دامنه قیمتی وسیع تری نسبت به سایر 
کاالها دارند. هیکلی های عالمت که از 200 هزار تومان شروع 
می شود و به گفته فروشندگان بازار بسته به کیفیت و جنس 
کار تا یک میلیون تو مان هم می رسد. قیمت طبل ریز ها هم 
بسیار متغیر اس��ت، از طبل های کوچک مخصوص کودکان 
که 6000 تومان قیمت دارد شروع می شود و تا طبل ریز های 
حرفه ای که به ب��االی 700 هزار تو مان می رس��د. خالصه تا 
تقاطع خیابان امام خمینی که بروی از هر جنس پرچم و سیاهه 
خیمه و گهواره و فانوس گرفته تا دمام و شمشیر و خنجر و پر 
طاووس و ش��تر مرغ تا دلت بخواهد به در و دیوار فروشگاه ها 

آویخته شده است. 
کار عاشقانه و درآمد با برکت 

سوی دیگر ماجرا گلدوزی های فوری و خیاطان این راسته 
بازار اس��ت. خیاطانی حرفه ای که هر چ��ه را بخواهی ظرف 
مدت زمان کوتاهی برایت روی پارچه مشکی گلدوزی می کنند. 
مهارت این خیاط ها به قدری است که بدون اینکه طرح اولیه 
را روی پارچه پیاده کنند یا عالمتی روی آن بیندازند نقش ها و 
حروف را یکی پس از دیگری روی پارچه ای که خودتان تهیه 
کردید یا از همان جا خریده اید گلدوزی می کنند. بیشتر کار 
این افراد در این ایام نوشتن اسامی هیات ها و گروه های مذهبی 
است، عالوه براین اگر ذکر خاصی مورد نظرتان باشد همان جا 
و در چشم بر هم زدنی برایتان روی پارچه گلدوزی می کنند. 
دستمزدها هم متغیر است و بسته به نوع مطلب و حجم آن و 
حاشیه ای که برای کار انتخاب می کنید متفاوت است. اسامی و 
اذکار پرطرفدار هم از قبل گلدوزی شده و آماده برای مشتریان 
وجود دارد. تعداد افرادی که به این کار مشغول اند شاید به تعداد 
انگشتان دودست هم نرسد و جالب است بدانید که برخی از این 
افراد در تمام طول سال به این کار مشغول اند که حتما مشتری 
هم دارند. از خودشان که بپرس��ی می گویند: »شکر، درست 
است که در بقیه سال به جز ماه های محرم و صفر مشتریانمان 
بسیار کم می شود و فقط هیات های هفتگی و ماهانه از ما خرید 
می کنند ولی برکتش زیاد است. در این کار باید عاشق باشی 

و گر نه نمی توانی دوام بیاوری و به این کار ادامه دهی.«
در میان کاس��بان قدیمی و کهنه کار بازار که در تمام طول 
س��ال به این کار اشتغال دارند هس��تند افرادی که به صورت 
مقطعی و فقط در دهه اول محرم ی��ا در نهایت فقط در دو ماه 
محرم و صفر به این کار اشتغال دارند و کسب و کاری در سایه 
محرم به راه می اندازند. جالب اس��ت بدانید در میان این افراد 
هم از طیف های مختلفی از افراد جامعه وجود دارند و هر یک 
به هدفی پا پیش گذاشته و وارد بازار می شوند، یکی به هدف 
کسب سود و دیگری به هدف عش��ق و ارادتش به اهل بیت و 
شاید به دلیل اعتقادی که به برکت این درآمد در زندگی خود 
دارد. با تاریک ش��دن هوا کم کم از هیاهوی جمعیت کاسته 
می شود و مغازه ها یکی یکی کرکره هایشان را پایین می کشند 
تا روزی دیگر که به امید کسب روزی حالل دو باره بازار غرق در 

هیاهوی جمعیت شود. 

فصلی برای روشنی اجاق آهنگران
آغاز محرم فرصتی برای روشن شدن کوره دکان آهنگران 
است. دکان هایی که سال هاست رونق سابق را ندارند و صنعتی 
شدن زندگی به نوعی مشاغلی اینچنینی را به پستوی واژگانی 
چون نوستالژی رانده است. مشاغلی که به نوعی معصومیت 
از دست رفته  روزگار ما هستند. حال به جای صدای دلنشین 
چکش آهنگری باید ناله هر روزه ماشین های صنعتی را تحمل 
کنیم. اما در سایه برگزاری آیین های مربوط به عزاداری، این 
مشاغل جانی دوباره می گیرند و در فرصتی بین تابستان تا 
آغاز دهه اول محرم کس��ب و کارشان رونق مطلوبی به خود 
می بیند، زیرا ای��ن روزها مهم ترین مش��خصه آغاز محرم، 
نص��ب عالمت های ب��زرگ و کوچک بر آس��تانه کوچه ها و 

خیابان هاست. 
آهنگران زیر نظر اتحادیه آهنگران و صنعتکاران اتومبیل 
تهران فعالیت می کنند. مطابق گفته های نگهداری، دبیر این 
اتحادیه، تاکنون تنها 15 کارگاه آهنگری مجوز گرفته اند و 
اغلب بدون مجوز و در کارگاه های کوچک و بزرگ در اطراف 
خیابان هایی چون مولوی، سرچشمه و بهارستان مشغول به 
کار هستند. نگهداری فصل رونق کسب و کار این کارگاه ها را 

ماه های منتهی به محرم می داند. 
در همین ارتباط با حجت اهلل زرین چنگ، یکی از فعاالن 
حوزه عالمت س��ازی تهران تماس��ی داش��تیم که در مورد 
میزان عالمت هایی که می سازند و جنس آنها توضیحاتی به 
»فرصت امروز« داده است. زرین چنگ که خود و خانواده اش 
را دارای سابقه ای 300 ساله در ساخت عالمت امام حسین 
معرفی می کند، می گوید: کسانی که خواهان عالمت هستند 
سفارش های خود را چند ماه زودتر به ما می گویند. مثال امسال 
از تابستان سفارش ها را دریافت کردیم و در روزهای منتهی به 
دهه اول محرم و زمانی که خیمه ها و خرگاه ها برپا می شوند، 

دسته ها عالمت های خود را تحویل می گیرند. 
وی در مورد عالمت های موجود در ب��ازار اظهار می کند: 
بسیاری از عالمت ها و وس��ایلی که به آنها مربوط است کار 
ماشین اس��ت اما کارهای دس��ت هم وجود دارد که قیمت 
به مراتب باالتری دارن��د. البته جن��س عالمت ها هم مهم 
است. مثال اگر طالکوب باش��د باید بابت هر مثقال طالیی 
که در س��اخت عالمت به کار می رود، ی��ک میلیون و 500 
هزار تومان پرداخت ش��ود. این هزینه بابت دستمزد کارگر 
و غیره نیز هس��ت. وی عالمتی 21 تیغه با 30 مثقال طالی 
کار دست را حدود 45 میلیون تومان برآورد می کند که البته 
هزینه مربوط به حیوانات و سایر وسایل جدا محاسبه می شود. 
طبق گفته های زرین چنگ هر کارگاه برای این ایام بین 10 
تا 15 عالمت می سازد. اگر برای هر عالمت به طور متوسط 
40 میلیون تومان دریافت شود، رقمی قابل توجه به دست 
می آید که نشان می دهد، هر چند محرم موجب کم رونقی 
بعضی از بازارها می ش��ود اما موجب می ش��ود که بازارهای 
بس��یاری رونق بگیرد. بازارهایی مانند آهنگری که با انجام 
کارهایی در حد صنایع دستی دس��تمزدهای بسیار باالیی 
دریافت می کنند.زرین چنگ در ادامه و در مورد مجس��مه 
کوچک حیوانات که روی عالمت نصب می شود، اظهار می کند: 
کار من در حوزه صنایع دستی قرار می گیرد و به همین خاطر 
حتی این حیوانات را هم به صورت دستی می سازیم. ساخت 
دستی این حیوانات هم هزینه جداگانه ای دارد. این فعال بازار 
همچنین از خطاطی روی عالمت خبر می دهد. خطاطی هایی 
که به صورت سه خط یا دو خط انجام می شوند. آیه های قرآن و 
احادیث بنا به درخواست سفارش دهنده روی عالمت ها حک 
می شود که قیمت ها را باالتر می برد. وی همچنین در مورد 
عیار طالی به کار رفته در عالمت می گوید: این طالها 24عیار 

و دارای بهترین کیفیت است. 

محبوب ترین نذری برای عزاداران

 

با فرارس��یدن روزهای تاسوعا و عاشورا هیات های مذهبی و 
همه مردم به نوعی در تکاپو هستند تا بتوانند از ارائه نذورات 
و برکت این ماه بزرگ س��همی داشته باشند.  اما با توجه به 
گرانی های اخیر کاالهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ و 
روغن، نذری دادن برای بسیاری از خانواده های متوسط و افراد 
کم درآمد جامعه بسیار سخت شده است، به طوری که شاید 
بسیاری از مردم در این چند سال اخیر در آرزوی دادن نذری 
به سرمی برند. به همین دلیل برای کسب یک گزارش میدانی 
درخصوص اینکه در این روزها نذری چه باش��د  بهتر است، 
س��ری به خیابان 15 خرداد یکی از محله های اصیل ش��هر 
تهران در تش��کیل هیات های مذهبی و دسته های عزاداری 
در روزهای تاس��وعا و عاش��ورا زدم و با عزاداران حسینی به 

گفت و گو پرداختم. 
بیش از 90 درصد عزاداران بر این باور بودند که دادن نذری 
نباید در کش��ور تبدیل به یک اجبار شود و افراد می توانند با 
کمترین هزینه حتی توزیع یک بسته خرما به ادای نذر بپردازند. 
درصد زیادی از عزاداران از نذرکنندگان خواستند که با توجه 
به اینکه ماه محرم امسال در فصل پاییز قرار گرفته و همچنین 
تعداد بانیان غذاهای نذری در کوچه و خیابان های شهر بسیار 
زیاد شده است، به همین جهت به دلیل برودت و سردی هوا 
دریافت غذای گرم، ش��یرین و پرکالری به عنوان نذری برای 
عزادارانی که بعد از چند ساعت پیاده روی در دسته ها خسته 
و گرس��نه می شوند، می تواند بهترین نذری باشد، که در این 
میان شله زرد بیش��ترین درصد آرا  را کسب کرد. شله زرد به 
دلیل داشتن زعفران جزو دسرهای گران محسوب می شود، 
به منظور پختن ش��له زرد برای 300 نفر به ش��ش کیلوگرم 
برنج نیم دانه ایرانی )هر یک کیلو گرم پنج هزار تومان برای هر 
50  نفر(، 14 کیلوگرم شکر )بسته بندی 900گرمی سه هزار 
تومان(، چهار مثق��ال زعفران )مثقالی 25هزار تومان(، چهار 
کیلوگرم گالب )لیتری شش هزار تومان(، دو کیلوگرم خالل 
بادام، 100 گرم دارچین، یک کیلوگرم روغن جامد )کیلویی 
چه��ار  هزار و 500 تومان(، آب ش��ش برابر برنج و 300 عدد 
کاس��ه کوچک یکبار مصرف هر عدد 30تومان  نیاز است  که 
با احتساب این مبالغ چیزی در حدود 250 هزار تومان بابت 

پخت 300 کاسه شله زرد باید هزینه کنید. 

گزارش

نذری

راسته
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نام کاالقیمت )تومان(

پرچم مثلثی کوچک1500 تا 2000

سربند با اسامی اهل بیت500 تا 2000

پرچم مثلثی طال کوب10000 تا 25000

پرچم مثلثی گلدوزی6000 تا17000

هیکلی عالمت )ست کامل(175000 تا 1000000

کمربند عالمت120000 تا 285000

لباس سقا )ست کامل(6000 تا 10000

شال مشکی مردانه3500 تا 10000

سینه ای عالمت )متری(40000

کتل )جفتی(80000

پرچم دوچوبه )2/5 تا 3 متر(10000 تا 30000

پرچم تابلویی یا پشت منبری )برجسته(35000

20000 ،10000 ،15000
پرچم سه گوش 0/5متری، یک متری، 

1/5متری

تابلویی ستونی چاپی )متری(10000

پرچم ستونی 2/5 متری8000

طبل بزرگ150000 تا 470000

سنج25000 تا 200000

دمام200000

طبل ریز80000 تا600000

تی شرت با اسامی اهل بیت15000 تا 25000

پر طاووس گل ریز، گل درشت دانه ای20000، 25000

پر شتر مرغ رنگ شده دانه ای25000

توپوز10000

خیمه10000 تا 150000

گهواره30000 تا 40000

جا پری بسته 30 تایی10000

عباس نعیم امینی

سوگند چاوشی



11 مدیریت سرمایه گذاری

آماره��ای س��ال 2014 بانک 
جهانی حاک��ی از آن اس��ت که 
ایران به لحاظ رتبه کس��ب و کار  
در میان 189 کش��ور جهان در 
جایگاه 152 ق��رار دارد و این امر 
به خوبی نش��ان دهنده وضعیت 
نا مطل��وب فضای کس��ب و کار  و 
س��رمایه گذاری در کشور است. 
کارآفرینی و ایجاد یک کسب و کار 
تازه همواره نیازمند فضای مناسب 
و به دور از قوانین دس��ت و پاگیر 
اس��ت. این در حالی است که در 
س��ال های اخیر )از سال 2005 
تاکنون( به ج��ای بهبود فضای 
کسب و کار در کش��ور رتبه ایران 
در این زمینه با سقوط 44 پله ای 
همراه بوده است. به همین بهانه 
گفت وگوی��ی را با می��اد رزبان، 
مدیری��ت  کارشناس ارش��د 
کارآفرینی )در  حوزه تکنولوژی( 
و فارغ التحصیل دانشگاه واترلوی 
کانادا در خص��وص کارآفرینی و 
س��رمایه گذاری انجام دادیم که 

پیش رو دارید. 
به نظر شما کارآفرینی یعنی 
چه و به چه کس�ی کار آفرین 

گفته می شود؟ 
خ��ب! تعاری��ف مختلف��ی از 
کار آفرینی وجود دارد، اما به بیان 
ساده کارآفرینی به فرآیند ایجاد 
کس��ب و کار جدید که با ریسک 
باال همراه اس��ت گفته می شود  و 
طبیعتا کارآفرین نیز به شخصی 
گفته می شود که ظرفیت و تمایل 
به ایجاد کسب و کار جدید داشته 
و قدرت پذیرش ریس��ک باال در 

جهت کسب درآمد را داراست. 
تا به ح�ال در چه زمینه هایی 

فعالیت داشته اید؟ 
در زمینه های مختلفی فعالیت 
کرده ام ولی عم��ده فعالیت هایم 
در زمین��ه کارآفرین��ی و اجرای 
پروژه های��ی در ح��وزه آی ت��ی 
علی الخص��وص روی اینترن��ت 
و وب ب��وده اس��ت. البت��ه در 
زمینه ه��ای دیگری نظی��ر ارائه 
خدمات شبکه های کامپیوتری و  
مرکز اطاعات��ی، تدریس اصول 
کسب وکار و کارآفرینی و واردات 

و صادرات نیز فعالیت داشته ام. 
 در حال حاضر شغل اصلی شما 

چیست؟ 
در حال حاض��ر مدیر عام��ل 
ش��رکت پارس��یس در ح��وزه 
فناوری اطاعات هس��تم البته 
در زمینه ارائه خدمات مش��اوره 
به شرکت های فناوری اطاعات 
و کارآفری��ن در ای��ران و کان��ادا 
و تدری��س اصول کس��ب کار و 

کارآفرینی هم کار می کنم.
فضای 

اق�ت�ص���ادی ای���ران 
را ب��رای ک�ار آفرین�ی و 
س�رمایه گذاری های جدی�د 

چطور ارزیابی می کنید؟ 
در حال حاض��ر تحریم ه��ای 
بین الملل��ی، تورم ، نب��ود ثبات 
سیاس��ی در منطق��ه، مح��دود 
شدن تجارت بین المللی با توجه 
به نوس��انات موج��ود در نرخ ارز 
و ش��کاف قابل توجه آن ب��ا ارز 
مرجع، همگی دس��ت به دست 
هم داده ان��د تا ش��اهد وضعیت 
اقتصادی نابسامان و رکود تورمی 

بی سابقه ای در کشور باشیم. 
ام��ا روی دیگ��ر ای��ن س��که 
فرصت های ایجاد ش��ده ناشی از 
این تحریم هاست که با شناسایی 
و مدیریت صحی��ح آنها می توان 
روند خودکفایی را سرعت بخشید 
و موجب ش��کوفایی اقتصادی و 

توسعه پایدار کشور شد. 
به نظر شما موانع کار آفرینی 

در ایران چیست؟ 
موانع زیادی پی��ش روی کار 
آفرین��ان در ای��ران وج��ود دارد 
ولی خ��ب! به عنوان اه��م موانع 
کار آفرینی در ایران مواردی نظیر 
عدم وجود اعتماد به نفس کافی 
و ریس��ک پذیری باال در جوانان 
جه��ت کارآفرین��ی، عدم وجود 
مورد نی��از،  زیرس��اخت های 
عدم وجود سرمایه گذاری کافی و 
سرمایه گذار هوشمند، عدم وجود 
حمایت کافی از ط��رف دولت و 
شرایط نابسامان اقتصادی کشور 

نقش پر رنگ تری دارند.
در ش�رایط فعل�ی اقتص�اد 
کشور، سرمایه گذاری در چه 
بخش هایی مناسب تر است؟ 

به طور کلی من همواره به همه 
کس��انی که قصد سرمایه گذاری 
دارن��د توصی��ه می کن��م تمام 
س��رمایه خ��ود را در یک بخش 
خاص سرمایه گذاری نکنند، چرا 
ک��ه س��رمایه گذاری در چندین 
بخش مختلف احتمال ریس��ک 
از دست دادن سرمایه را کاهش 
می دهد و اگر یکی ضرر کرد سود 
دیگری ضرر آن را جبران می کند. 
جهت س��رمایه گذاری نیاز به 
شناخت نس��بتا خوبی از بخش 
مورد نظر برای س��رمایه گذاری 
اس��ت، اگر این ش��ناخت وجود 
داشته باشد بخش های مختلف 
پتانسیل بازگرداندن سود حاصل 
از سرمایه گذاری را دارا هستند به 
شرطی که سرمایه گذاری اصولی 

و حساب شده باشد. 
به نظر بنده در ش��رایط فعلی 
سرمایه گذاری روی شرکت های 
دانش بنیان پتانسیل خوبی دارد و 
از ریسک کمتری برخوردار است، 
چرا که نیاز به س��رمایه اولیه باال 
نیست و همزمان با پیشرفت کار و 
مشاهده نتیجه، سرمایه بیشتری 

تزریق خواهد شد. 
به نظر ش�ما برای کارآفرین 
شدن چه شاخصه هایی 

الزم است؟ 
جمل��ه  از 
ی  خصه ها ش��ا
ب��ارز می ت��وان ب��ه 

داشتن ظرفیت و تمایل به ایجاد 
کس��ب و کار جدید، اعتم��اد به 
نفس، قدرت ریسک پذیری باال، 
صبر و حوصله، خاقیت و نوآوری 

و قدرت تاثیرگذاری اشاره کرد. 
به نظر ش�ما حداقل سرمایه 
الزم ب�رای ش�روع ی�ک کار 
تولیدی کسب و کار در حوزه 
آی تی ک�ه ح�وزه تخصصی 

شماست، چقدر است؟ 
س��رمایه اولیه راه اندازی یک 
کس��ب و کار در ح��وزه  آی ت��ی 
داش��تن یک تیم خوب و دانش 
فنی الزم است و با داشتن حداقل 
مبلغ 25 تا 30 میلی��ون تومان 
می توان به جایگاه معقولی رسید 
که زمینه را جهت سرمایه گذاری 
بیشتر توسط سرمایه گذاران در 

این حوزه فراهم کند. 
چق�در ب�ه کاری ک�ه انجام 

می دهید اعتقاد دارید؟ 
به ط��ور کل��ی اگر ب��ه کاری 
اعتقاد نداشته باش��م آن را انجام 
نمی ده��م، چرا ک��ه کاری که از 
روی اجبار باشد تا عاقه، نتیجه 
خوبی نخواهد داد. در حال  حاضر 

کاری که انج��ام می دهم عاقه 
ش��خصی بنده ب��وده و ب��ه آن 
اعتقاد کام��ل دارم و تا زمانی که 
کار درست انجام نش��ود خیالم 
راحت نمی شود. به طور کلی اگر 
کار براساس عاقه انتخاب شود و 
نه برحسب اجبار به نحو احسنت 
اجرا خواهد شد، چرا که از جان و 

دل مایه گذاشته خواهد شد. 
وضعیت کار آفرینی در ایران 

را چطور ارزیابی می کنید؟ 
در حال حاض��ر کارآفرینی در 
ایران نسبت به دهه های گذشته 
رشد و توسعه بیش��تری داشته 
خصوصا در میان ش��رکت های 
دانش بنی��ان و فع��ال در حوزه 
فناوری، اما کماکان نیازمند کار 
فراوان در این حوزه هستیم، چرا 
که هنوز با استانداردهای جهانی 

فاصله بسیاری داریم. 
حمایت دولت از کار آفرینان 

در چه سطحی قرار دارد؟ 
به نظرم در مقایسه حمایت ها با 
سایر کشور ها، متاسفانه در ایران 
حمایت ه��ای دول��ت در میزان 
حداقلی بوده و در حد مطلوب و 
مورد نیاز کارآفرینان و استاندارد 
جهانی نیست. در شرایط کنونی 
که رقابت در فض��ای بین المللی 
به ش��دت افزایش یافته اس��ت، 
تقویت ن��وآوری و کارآفرینی با 
تکیه بر الگو های بوم��ی یکی از 
عوام��ل کلیدی در ح��ل بحران 
کنونی اس��ت. ی��ک اقدام 
اساس��ی در این راس��تا 
تقوی��ت و حمایت از 

کارآفرینی در کشور خصوصا در 
میان جوانان است. 

به نظ�ر ش�ما نح�وه ارتباط 
و تعام�ل کار آفرین�ان ب�ا 
س�رمایه گذاران باید چطور 
انجام ش�ود؟ وضعیت ایران 
در مقایس�ه ب�ا کش�ورهای 

توسعه یافته چطور است؟ 
بهتری��ن راه ارتب��اط و تعامل 
رو در رو اس��ت که در آن صاحب 
کسب و کار، فعالیت خود را به طور 
جامع ش��رح دهد و سرمایه گذار 
در صورت وجود ابهام، س��واالت 
خود را مطرح  کن��د که منجر به 
سرمایه گذاری موفق و هدفمند 
شود. همچنین می توان پورتالی 
ایج��اد ک��رد ت��ا کارآفرین��ان و 
س��رمایه گذاران به معرفی خود 
بپردازند و اطاعات مورد نیاز را رد 
و بدل کنند و زمینه را برای تعامل 

رو در رو ایجاد کنند. 
متاس����فان���ه   در  ای���ران 
س��رمایه گذاران بیشتر به سبک 
سنتی کار می کنند و هنوز حضور 
پررنگ��ی در حوزه ه��ای عل��م و 
فناوری و شرکت های دانش بنیان 
ندارند. از سوی دیگر کارآفرینان 
نیز دان��ش مطلوب جه��ت ارائه 
کسب و کار خوب و راضی  کردن 
سرمایه گذار به سرمایه گذاری را 
ندارند. به طور کلی نیاز به آموزش 
دو طرف است تا شناخت بهتری 
نس��بت به یکدیگر پیدا کنند و 
زمینه رسیدن به هدف به وجود 

آید. 
در پاس��خ به بخش دوم سوال 
شما باید بگویم در حال حاضر در 
دنیا شرکت ها دیگر صرفا به دنبال 
سرمایه نیس��تند بلکه به دنبال 
س��رمایه گذار هوشمند هستند. 
سرمایه گذار هوشمند به شخصی 
گفته می شود که نه تنها سرمایه 
الزم  را دارد بلکه دانش و علم آن 
حوزه کاری را داشته و ارتباطات 
خوبی با سایر مجموعه ها جهت 
رشد سریع تر کس��ب و کار دارد. 
متاس��فانه ما در ای��ران هنوز به 
این سطح از س��رمایه گذاری که 
س��رمایه گذاری هوشمند است 

نرسیده ایم. 
از دیگر اقدامات��ی که می توان 
ب��رای بهبود فض��ای کارآفرینی 
در کش��ور ص��ورت داد، ارائ��ه 
 بس��ته های حمایت��ی مال��ی 
� چه به صورت اعط��ای وام های 
کم بهره و چه معافیت های مالیاتی 

� به کارآفرینان است. 
به نظر شما کارآفرینان برای 
جلب حمایت سرمایه گذاران 
بای�د چ�ه اقدامات�ی انجام 

دهند؟ 
مهم تری��ن و نخس��تین اصل 
داش��تن طرح تجاری اس��ت، اما 
داشتن تیم قوی و قابل اطمینان 
و برنام��ه و طرح ه��ای هدفمند 
جه��ت اعتماد س��ازی و ایج��اد 
اطمینان خاطر س��رمایه گذاران 

بسیار موثر است 
چ���را فارغ الت�حصی�ان 
دانش�گاهی در ایران اکثرا به 
دنبال استخدام در نهادهای 

دولتی هستند؟ 
دالی��ل زیادی وج��ود دارد اما 
یک دلیل مهم عدم وجود امنیت 
شغلی و آینده روشن برای کسب 

درآمد است.
عدم وج��ود خاقی��ت و ایجاد 
نوآوری در سیس��تم آموزش��ی 
جهت پرورش کارآفرین نیز عامل 
دیگر است البته نباید از وضعیت 

اقتصادی کشور نیز غافل شد.
امنی�ت  ش�ما  نظ�ر  از 
س�رمایه گذاری در ایران چه 
جایگاه�ی دارد و ش�رایط تا 
چه اندازه برای کار آفرینی و 
سرمایه گذاری مطلوب است؟ 
در سرتاسر دنیا همه به دنبال 
س��رمایه گذاری امن هس��تند، 
چرا که هیچ کس دوس��ت ندارد 
س��رمایه خود را با یک اشتباه از 
دست بدهد. سرمایه گذاری اگر 
اصولی باش��د و پس از تحقیقات 
کامل انجام ش��ود ریس��ک را به 
حداقل می رس��اند. عاوه بر آن 
س��رمایه گذاری و تزریق سرمایه 
می تواند در بخش های کو چک تر و 
پس از مشاهده نتیجه مثبت انجام 
شود تا ریسک آن کمتر باشد. اگر 
دولت فضای باز اقتصادی ایجاد 
کند می توان زمینه را برای حضور 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
فراهم کرد ک��ه در این فضای باز 
اقتصادی اگر سرمایه گذار از ایده 
کسب و کار جدید، تیم اجرایی و 
برنامه اجرایی جهت درآمد زایی 
اطمینان حاصل  کند، ریسک آن 
حداقلی بوده و در شرایط مطلوب 

قرار می گیرد. 
نظ�ر ش�ما در رابطه ب�ا جای 
دادن مباح�ث کارآفرین�ی 
درس�ی  در  کتاب   ه�ای 
دانش آموزان چیس�ت؟ این 
مس�ئله چق�در می تواند در 
آینده شغلی و فکری کودکان 

موثر باشد؟ 
آموزش روش های کار آفرینی 
می توان��د اب��زار الزم را به منظور 
کاهش پای��دار بی��کاری جوانان 
فراه��م آورد. بدین منظ����ور 
آم���وزش روش های کارآفرینی 
باید در برنامه دروس آموزشی از 
دوره  ابتدایی تا سطح دانشگاهی 
گنجانده ش��ود که در آن نه تنها 
مبانی نظ��ری کار آفرین��ی، بلکه 
بخ��ش عمل��ی آن نی��ز از طریق 
برگ��زاری کارگاه های آموزش��ی 
مورد توج��ه وی��ژه ق��رار گی��رد. 
به عنوان م��درس واحد درس��ی 
کسب و کار و کارآفرینی در مقطع 
دبیرستان در کانادا، بنا به تجربه 
خود به ج��رات می توان��م بگویم 
این کار بس��یار مفید و کاربردی 
خواه��د بود و تاثیر به س��زایی در 
بلوغ فک��ری ک��ودکان در جهت 
تعیین آینده شغلی ش��ان خواهد 
داش��ت. ی��ک مش��کل بنیادین 
عدم تطبیق مهارت ها با نیازهای 
بازار کسب و کار است که ریشه در 
نظام آموزشی کشور دارد. واقعیت 
این است که یکی از دالیل اصلی 
بیکاری بسیاری از جوانان ناتوانی 
آنها در برآوردن نیازهای بازار کار 
اس��ت. این عدم تطاب��ق دو دلیل 
عمده دارد؛ یکی باال رفتن سرعت 
تغییر نیازها در مقایسه با گذشته 
که نظام آموزش��ی ما در تطبیق 
خود با این نرخ باالی تغییر ناتوان 
بوده است و دیگری مقاومت نظام 
آموزش��ی در تطبیق خود با این 

تغییرات.  

گفت وگو با میاد رزبان، مدرس کار آفرینی در حوزه تکنولوژی 

حمایت های دولت از کارآفرینان
 در پایین ترین سطح است

گزارشی در خصوص اخذ نمایندگی
شیرین سرمایه گذاری کنید

ان��واع ش��کات ، بیس��کویت، کی��ک و در مجم��وع 
محص��والت کاکائ��و امروز در زندگی قش��ر وس��یعی 
از م��ردم جای��گاه وی��ژه ای دارند که هم��راه با چای و 
انواع نوش��یدنی های گ��رم در من��ازل، کافه ها و اغلب 
رستوران ها سرو می شوند، از این رو توجه به این حوزه 
همواره برای سرمایه گذاران می تواند فرصتی مناسب و 

کارا به شمار آید. 
همچنین گس��تره فعالیت برخی تولیدکنندگان این 
حوزه به حدی رس��یده که برخی صاحب نام ش��ده اند 
و در اقصی نقاط ش��هر و حتی کش��ور نمایندگی های 
متع��ددی اعطا کرده و روزانه در حال فروش میلیون ها 
ریال انواع ش��کات، نس��کافه و خانواده شیرینی جات 

هستند. 
یک��ی از نام های آش��نا در این حوزه ب��رای اغلب ما 
ایرانی ها نام »شیرین عسل« است که سال های متمادی 
است در این حوزه فعالیت می کند. این شرکت خود از 
سال 72 ش��روع به فعالیت کرده و امروز بیش از 800 
نوع محصول تولید می کن��د و صاحب 120 نمایندگی 

در تهران و 35 نمایندگی در شهرستان هاست.
 از این رو برای کس��ب اطاعات بیش��تر در خصوص 
اخد نمایندگی این ش��رکت به سراغ یکی از شعب آن 
رفته ایم و س��واالت مربوط به اخذ نمایندگی از شرکت 

شیرین عسل را از مدیر آن جویا شده ایم. 
آق��ای یزدان فر در این خصوص ب��ه »فرصت امروز« 
می گوی��د: ب��رای اخذ نمایندگی از این ش��رکت اول از 
هر چیزی شما باید مکان مورد نظر خود برای تاسیس 
فروشگاه را مشخص کنید که این مکان باید سه ویژگی 

داشته باشد:
1- نزدیک به نمایندگی دیگری در آن منطقه نباشد. 

2- در یک منطقه پرتردد باشد. 
3- کمین��ه متراژ برای تاس��یس فروش��گاه 40 متر 
اس��ت یعنی کمتر از این متراژ توسط شرکت پذیرفته 

نمی شود. 
سپس با ش��رکت مربوط تماس گرفته و از آنها برای 
بازدید از مکانتان دعوت می کنید. شرکت یک نماینده 
می فرستد و محل فروشگاه را بررسی می کند البته اگر 
محل فروشگاه ش��ما استیجاری باش��د باید اجاره نامه 
سه س��اله داش��ته باش��ید، در نهایت با توجه به شرایط 
گفته شده به شما اجازه تاسیس نمایندگی را می دهند. 
یزدان فر در ادامه می افزاید: برای شروع کار شما باید 
10 میلیون تومان به عنوان وثیقه نزد ش��رکت بگذارید 
و همچنین نخس��تین خرید ش��ما از مبلغ 10 میلیون 
توم��ان پایه آغ��از می ش��ود و می توان ت��ا نزدیک 30 

میلیون تومان هم خرید کرد. 
در واق��ع منهای هزینه مکان، ش��ما باید 20 میلیون 
تومان سرمایه اولیه داشته باشید تا بتوانید در کمترین 

سطح کار خود را آغاز کنید. 
وی در خص��وص هزینه های جانب��ی برای انجام این 
س��رمایه گذاری می گوی��د: هزینه دک��ور زدن مغازه با 
خودتان اس��ت که بس��ته به نوع و جن��س دکوری که 
پیاده می کنید ممکن است بین 4 تا 10 میلیون تومان 

سرمایه نیاز باشد.
 البته نصب و اعطای تابلو فروش��گاه توس��ط شرکت 
به ص��ورت رایگان انجام می ش��ود. در نهایت هم خرید 
صندوق و ترازو یا وس��ایلی که بخواهید در فروش��گاه 

داشته باشید تماما با خودتان است. 

برای ی��ک ترازوی دیجیتال بین ی��ک تا دو میلیون 
توم��ان، برای یک صندوق ی��ک و نیم میلیون تومان و 
برای میز و صندلی مبل��غ یک میلیون تومان پول نیاز 

دارید. 
صاحب این نمایندگی در خصوص سازوکار فروش و 
ش��ارژ مجدد محصوالت موجود در فروشگاه می گوید: 
ش��رکت ش��یرین عس��ل در این خصوص بسیار منظم 
عمل کرده و هر روز صبح نماینده خود را به فروش��گاه 
می فرس��تد و جای خالی محص��والت به فروش رفته را 
شارژ می کند، در واقع با تهیه لیست محصوالت و اخذ 
موافقت صاحب نمایندگی، فاکتور می نویس��د و هزینه 
را دریافت کرده و محصول به صورت رایگان به فروشگاه 

تحویل داده می شود. 
البت��ه یک یخچ��ال برای برخی محص��والت که نیاز 
ب��ه دمای خنک تر و یخچال��ی دارند به صورت امانت به 

فروشگاه داده می شود. 
در خصوص نیروی انس��انی با توجه به حجم کارتان 
می توانید بین یک تا چهار نفر نیرو داشته باشید، البته 
وجود یک نفر که به مسائل فروش و حسابداری مسلط 

باشد در هر صورت ضروری است.
یزدان ف��ر در پاس��خ به س��وال »فرصت ام��روز« در 
خص��وص به صرفه ب��ودن یا نبودن اخ��ذ نمایندگی از 
این ش��رکت و بهره گیری از این فرصت سرمایه گذاری 
می گوید: این شغل برای افرادی که خود صاحب ملک 
هس��تند و نیازی به اج��اره دادن ندارند فرصت خوبی 
اس��ت اما با وضعیت اجاره های کنونی کار مشکل شده 

است. 

مهم ترین و نخستین 
اصل داشتن طرح 
تجاری است، اما 
داشتن تیم قوی و 

قابل اطمینان و برنامه 
و طرح های هدفمند 
جهت اعتماد سازی و 
ایجاد اطمینان خاطر 
سرمایه گذاران بسیار 

موثر است

فرصت کسب و کار

از خرید زالزالک تا پرورش کبک

کاف اول:
ایرانی ه��ا  م��ا  اغل��ب 
طب س��نتی و اس��تفاده 
را  داروی��ی  گیاه��ان  از 
پزش��کی  داروه��ای  ب��ه 
ترجی��ح  مس��کن ها  و 
می دهی��م، از طرف��ی در 
اقصی نقاط کش��ور ما انواع گیاهان دارویی و میوه هایی 
با خاصیت های متفاوت پزش��کی کش��ت می ش��وند که 
همین مس��ئله می تواند فرصت های مناس��بی برای یک 
س��رمایه گذاری کم خط��ر و پرس��ود را به وج��ود آورد. 
نوش��یدن انواع چای و دمنوش هم که این روزها در بین 
مردم مرس��وم شده است، اما متاس��فانه در مورد برخی 
گیاه��ان یا میوه ها توجه بیش از حد ش��ده و در مقابل، 
برخی گیاهان یا میوه های دارویی برخاف خاصیت های 

فراوانی که دارند از نظرها دور مانده اند. 
پیش��نهاد س��رمایه گذاری امروز م��ا در خصوص میوه 
زالزالک است که کارشناس��ان گیاهان دارویی در مورد 
خ��واص آن معتقدند، مصرف روزان��ه یک فنجان چای 
زالزالک ب��دن را در برابر تنش های روحی مقاوم کرده و 
به کنترل دلواپسی ها و استرس کمک می کند همچنین 
برای کاهش فشار خون مفید است و کلی خاصیت دیگر.
پس اگر می خواهید بدانید باید از کجا ش��روع کنید، 
س��ری به اس��تان ایام بزنید، چراکه این منطقه یکی از 
منابع مرغوب زالزالک را دارد که توجه الزم به آن نشده 

است. 
البته هم تهیه این میوه و خش��ک کردن و فروش آن 
در عطاری ها یا فروشگاه های خشکبار مدنظر است و هم 
فرآوری و روی آوردن به س��مت صنایع تبدیلی و تولید 
کیس��ه ای آن که به صورت چای کیس��ه ای دم می شود، 
اما در هر صورت این فرصت س��رمایه گذاری را از دست 

ندهید و سری به ایام، شهر زالزالک ها بزنید. 

کاف دوم:
س��رانه مصرف گوش��ت 
قرمز در کش��ور ما باالست 
و دولت ب��رای تغییر ذائقه 
م��ردم از گوش��ت قرمز با 
هزینه های تولید بسیار باال 
به س��مت خوردن ماهی، 
مرغ و طیور مختلف تاش های بسیاری می کند از این رو 
در چند سال اخیر حمایت های مالی از پرورش دهندگان 
انواع ماهی و طیور به حد مطلوبی رس��یده و همان طور 
که می بینید پرورش انواع بوقلمون و شترمرغ در کشور 
رواج یافته اس��ت، در این بین پیشنهاد ما پروش کبک 
است که هم توجه کمتری به آن شده است و هم دولت 
به عنوان بسته پیشنهادی به کارآفرینان معرفی می کند 
و ای��ن بدین معناس��ت که ش��ما برای ش��روع این کار 
حمایت بانک های عامل ب��ا کمک های مالی را در انجام 
پروژه دارید. در واقع براس��اس برنامه توس��عه اقتصادی، 
بانک ها موظفند برای گس��ترش واحدهای اقتصادی از 
این دست تس��هیاتی فراهم کنند. تس��هیات ارزی و 
ریالی قابل پرداخت برای اجرای هر طرح، حداکثر معادل 
10میلیارد ریال است و نوع تسهیات براساس نیازهای 
ارزی و ریالی طرح ارائه ش��ده تعیین می شود. نرخ سود 
تس��هیات ریالی نیز مطابق نرخ سود تسهیات بخش 
صنعت و مع��دن اعمال می ش��ود. حداکثر مدت تامین 
مالی هر طرح ش��امل دوران ساخت و راه اندازی حداکثر 
دو س��ال و دوران تنفس و بازپرداخت حداکثر پنج سال 
است و بازپرداخت تسهیات و سود متعلقه به همان ارز 

پرداختی خواهد بود. 
برای ش��روع کار هم باید از س��ازمان جهاد کشاورزی 
اس��تان مربوط  پروانه تاس��یس بگیرید. بع��د از دریافت 
موافقت اصولی باید با ادارات دامپزشکی، محیط زیست، 
می��راث فرهنگی و امور اراضی درباره بامانع بودن ایجاد 
واحد پرورش��ی کبک در منطق��ه، هماهنگی های الزم 
انجام ش��ود. جالب است بدانید کبک در هفت ماهگی به 
بلوغ جنس��ی و در چهار ماهگی به بلوغ وزنی می رسد و 

قابل فروش است. 

کاف سوم: 
خب��ر جالبی در ایس��نا 
منتشر ش��ده است که به 
شنیدنش  می رس��د،  نظر 
خالی از لطف نباش��د. در 
این خبر آمده است: معاون 
برنامه  ریزی اس��تاندار یزد 
بر لزوم تدوین راهکار اجرایی متناس��ب به منظور عدم 
واگذاری معادن استان از طریق مزایده به افراد غیر بومی 

تاکید کرد. 
وی در ای��ن باره تصریح کرده اس��تان ی��زد با وجود 
برخورداری از توانمندی  های بس��یار مطلوب، با مشکل 
اقتص��ادی پراکندگی منابع مالی مواجه اس��ت که این 
موضوع باعث شده برای اجرای بسیاری از طرح  های ملی 
و اس��تانی، سرمایه  گذار از سایر اس��تان  ها به استان یزد 

بیاید و بهره  ای عاید استان نشود. 
این مقام مس��ئول اف��زوده در همین رابطه نیز معادن 
متعددی از طریق مزایده واگذار می ش��ود که عوایدی از 
آن به اس��تان یزد نمی  رس��د و باید در این مورد راهکار 
اجرایی متناسب تدوین شود. معاون برنامه  ریزی استاندار 
یزد از تشکیل شرکت سرمایه  گذاری و توسعه عمران یزد 
در آینده نزدیک خبر داده و عنوان کرده درصدد هستیم 
از پتانسیل و ظرفیت موجود در استان یزد که برند بودن 
یزدی  ها بستر این پتانسیل است، در راستای رشد روند 
اقتصادی استفاده کنیم. به گفته این مقام، اتاق بازرگانی 
باید سرمایه  گذاران را در استان جمع کند و سند توسعه 
هر شهرس��تان به عنوان اولویت کار دستگاه  های مرتبط 
قرار گیرد. گفتنی است؛ شرکت سرمایه  گذاری و توسعه 
عمران یزد فعالیت  هایی همچون سرمایه گذاری در مقوله 
گردشگری، بهینه سازی آب و تامین مالی انتقال آب به 
استان، ساماندهی استخراج معدن در استان توسط افراد 
بومی و مش��ارکت در تولید برق و انرژی  های نو را برای 
حیط��ه کاری خود مدنظر دارد. بدیهی اس��ت این خبر 
بیش از همه س��رمایه داران یزدی را خوشحال می کند. 
به این ترتیب آنها برای س��رمایه گذاری در قسمت های 
نام برده ش��ده، نس��بت به دیگر شهرستان ها در اولویت 

هستند. 
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راز رسیدن به رشد ارگانیک در سوددهی چیست؟ 
مدیریت تجربه مشتری برای مقابله با رقبا

»در اواخ��ر دهه 1980 کیفیت وج��ه تمایز بود. در 
ده��ه 1990 برند وج��ه تمایز بود. ب��رای دهه 2000، 

تجربه مشتری متمایزکننده خواهد بود.« 
)یان مک الیستر، مدیر سابق شرکت فوردموتور(

مدیریت تجربه مش��تری بیانگر این مفهوم است که 
کسب و کار ش��ما، در بخش احساسات مغز مشتری چه 
تاثیری گذاش��ته و مشتری با ش��نیدن نام کسب و کار 
ش��ما چه به یاد می آورد؟ به عبارت دیگر، هر مرتبه که 
مشتری به شرکت شما مراجعه می کند، درباره شرکت 
قضاوتی در ذهن خود ش��کل می دهد ک��ه یا منجر به 
بازگشت وی به ش��رکت برای خرید بیشتر و توصیه و 
معرفی ش��رکت به دیگران خواهد شد یا برعکس باعث 
احس��اس عدم رضایت و دلسردی وی می شود. درواقع 
CEM  به بررس��ی این لحظه های حس��اس می پردازد 
و اطمین��ان حاصل می کند که ش��رکت، کارمندانش، 
محصوالت��ش و به طورکلی خط مش��ی ای ک��ه دنبال 
می کند، همساز و هم نوا با استانداردهای روز دنیا باشد 
تا براساس مهم ترین نیازهای مشتری، رضایت مشتری 

از شرکت بیشینه شود. 
تجربه مشتری عالی و خوب، منجر به نتایج عالی در 
کسب و کار شما می شود )مانند تجربه شرکت های اپل، 
کاس��تکو، امریکن اکس��پرس، فیلیپس و آلیانز(. صنایع 
مختلف، نیازمند مدل های کسب وکار متفاوت برحسب 
عوامل تاثیر گذار سازمانی هستند، اما آنها در یک چیز، 
نیازی مش��ترک دارند و آن گروه های بزرگ و در حال 
رشد مشتریان )طرفداران( ش��رکت است. این گروه ها 
به وسیله ارائه یک تجربه که سایر رقبا نمی توانند به آن 
دس��ت یابند به وجود آمده ان��د و بیش از هر چیز، این 
گروه های طرفدار هستند که دلیل اصلی رشد ارگانیک 

این شرکت ها محسوب می شوند. 
هر ش��رکتی می تواند به این قدرت فوق العاده برسد 
و ای��ن تعه��د را برای خ��ودش فراهم کند تا ب��ا ارائه 
ی��ک تجربه خاص به مش��تریان طرفدار، موجبات یک 
عقبگرد ش��دید را برای رقبای سرس��خت خود فراهم 
کرده و ش��رکت را به رهبر ب��ازار در این صنعت تبدیل 
کند. بنابراین تقریبا مش��خص است که هدف مدیریت 
تجربه مشتری )CEM(  پیشنهاد یک تجربه برجسته 
و قاب��ل اتکا به مش��تریان اس��ت که آنه��ا را از طریق 
عاطفی و بنابراین دائمی و سودآور با شرکت گره بزند. 
همچنین، مفهوم CEM یک ترکیب جامع از مدیریت 

استراتژیک و تکنیکی حفظ مشتری است. 
اس��چواب  چارل��ز  ش��رکت  مث��ال   ب��رای 
 )Charles Schwab( ک��ه ی��ک ش��رکت در زمینه 
مدیریت ثروت و س��رمایه گذاری اس��ت، بین سال های 
2003 تا 2005 نرخ رش��دی حدود 3/6 درصد داشته. 
ام��ا در س��ال های بی��ن 2005 ت��ا 2007 یک رش��د 
خارق الع��اده 17/5 درصدی را تجربه کرد و در س��ال 
2008 به رهبر بازار تبدیل ش��د. یک��ی از بزرگ ترین 
دالیل این تغییر، س��رمایه گذاری بزرگ این شرکت در 

ایجاد یک تجربه مشتری عالی بوده است. 
حال س��وال این اس��ت که چرا س��ایر ش��رکت ها از 
ش��رکت هایی مثل اپل، چارلز اسچواب و... که با تجربه 

مشتری برنده شدند، نتوانستند تقلید کنند؟ علت این 
اس��ت که این راه برای شرکت هایی که از مشتریانشان 
غافل هستند، طوالنی، سخت و خاص خواهد بود. طبق 
تحقیقات و تجارب در س��ال های گذش��ته، سه دیدگاه 
پیشنهاد می شود که می تواند به شما در کسب و کارتان 

کمک کند: 
1( توجه به وفاداری اقتصادی 

 ی��ک تجرب��ه مش��تری برجس��ته و عال��ی منجر به 
ترویج کس��ب و کار ش��ما و تکرار خرید می ش��ود و این 
تکرار خرید بیش��تر حتی از مشتریان جدید برای شما 
باارزش تر است. رهبران تجربه مشتری، موارد اقتصادی  
را ک��ه منج��ر به وف��اداری می ش��وند به ریز بررس��ی 
می کنند، بنابراین هر فردی در سازمان نه تنها می داند 
در کجا س��رمایه گذاری کند، بلک��ه می داند چه مقدار 
س��رمایه گذاری کند و چه بازدهی عایدش��ان می شود. 
در ای��ن مورد به دنبال کاهش هزینه ها برای مش��تری 

هستیم. 
2( توجه به تجربه مشتری از خارج سازمان به داخل

 مشتریان وب سایت سازمان و فرآیند های پشت پرده 
که منجر به ارائه تجارب به آنها می ش��ود را نمی بینند. 
بلکه مش��تریان تع��دادی از تعامالتی ک��ه از خارج از 
س��ازمان با س��ازمان را دارند مش��اهده می کنند؛مانند 
محی��ط فیزیکی س��ازمان، نح��وه برخورد پرس��نل با 
مش��تریان و...  رهب��ران مدیریت تجربه مش��تری این 
دی��دگاه و افزایش فزاینده پیچیدگ��ی داخلی را برای 
نمای��ش و مدیری��ت تصویر کل��ی س��ازمان از دیدگاه 

مشتریان را به شدت دنبال می کنند. 
3( طراحی و ارائه

ش��ما نباید حتما اس��تیو جابز باش��ید تا این نوع از 
تجربه مش��تری را ایجاد کنید، بله این کار سخت است 
و زمانب��ر. اما این فرآیندی اس��ت ک��ه قابل آموزش و 
اجراس��ت و همانند هر برنام��ه، تغییراتی عمده را الزم 
دارد. اما نکته این اس��ت ک��ه این تغییرات باید همانند 

دی ان ای در سازمان نهادینه شود. 
حال پس از ایجاد تجربه مش��تری موفق که بر چهار 
عامل اساس��ی بازاریابی )قیمت، محصول، مکان فروش 
و ارتق��ای فروش( تاثیر گذار اس��ت، ش��رکت می تواند 
به حاشیه س��ود بسیار باالیی رس��یده و در عین حال 
هزینه ه��ای خود را کاهش دهد. در ادامه نگاه عمیق تر 
و کاربردی جهت پیاده س��ازی مدیریت تجربه مشتری 

در سازمان ها خواهیم داشت. 

مدیریت بازاریابی و فروش12

بازاریابی از طریق برگزاری مسابقه

بالفاصل��ه پ��س از اینک��ه اکان��ت خ��ود را در س��ایت 
Facebook  یا Twitter ثبت کردید یا تنظیمات مربوط 
به یک وبالگ را انجام دادید، می توانید با برگزاری مسابقات 
و رقابت ه��ای خالقانه می��زان عالقه و گرای��ش، وفاداری 
و آگاه��ی ه��واداران و خوانندگان خ��ود را افزایش دهید. 
به عنوان مثال، من اغلب در وبالگ خود مسابقاتی را برگزار 
می کنم و در این مس��ابقات، خوانندگان را ترغیب می کنم 
ت��ا اظهارنظره��ا و بازخوردهای خود را در م��ورد مقاله ای 
که به تازگی نوش��ته ام و در وبالگ ق��رار داده ام، در وبالگ 
قرار دهن��د. پس از آن به طور رندوم ی��ک یا چند برنده را 
اعالم می کنم و هدی��ه ای به آنها می دهم. گاهی اوقات هم 
از خوانندگان خود دعوت کرده ام تا بهترین و سودمندترین 
کامنت ها را انتخاب کنند و به آنها رأی دهند. س��پس یک 
جایزه به برترین کامنت اهدا می کنم. گاهی اوقات به دلیل 
برگزاری چنین مسابقاتی حتی بیش از 200 کامنت در یک 
پس��ت وبالگ دریافت می کردم.  این نوع مسابقات خالقانه 
را می ت��وان در Facebook نیز برگزار کرد. من تعدادی از 
برندهای معروف تیشرت را دیده ام که مسابقات خالقانه ای 
را در میان هواداران خود برگزار کرده اند. آنها به جالب ترین و 
عجیب ترین تصاویر هواداران خود در حالی که از تیشرت آنها 
 Facebook به شکل خالقانه ای استفاده کنند و آنها را در

قرار دهند، جوایزی اهدا می کنند. 

 در س��ایت  Twitterمی توانی��د با انج��ام تبلیغات به 
هوادارانی که به مسابقات و رقابت های شما پاسخ می دهند، 
جایزه بدهید. از آنجایی که پست های Twitter را می توان 
به صورت پیام متنی به تلفن های همراه ارسال کرد، هواداران 
شما مجبور نیس��تند آنالین باشند تا از نوعی از مسابقاتی 
که برای نخس��تین پاس��خ جایزه تعیین می ش��ود، آگاهی 
کسب کنند. به طریقی دیگر هم می توانید از هواداران خود 
بخواهید که در یک چارچوب زمانی که از  پیش تعیین شده 
یک عب��ارت تبلیغاتی در اکانت خود قرار دهند و س��پس 
به صورت رندوم یک یا چند برنده را از میان شرکت کنندگان 

انتخاب کنید. 
در شماره بعدی بخوانید: 
استراتژی برد سه جانبه

بسته بندی ساده كه درآوردن 
قرص ها را ساده تر می كند

 Ravensbourne داریل هامفری که به تازگی از دانشگاه
فارغ التحصیل ش��ده یک ایده بس��ته بندی س��اده را مطرح 
ک��رده که به کارب��ران به خص��وص بیماران مس��ن، اجازه 
درآوردن قرص ها را از بس��ته بندی خود به شیوه ای راحت تر 
از قبل می دهد. در  ایده بس��ته بندی او برای داروهای گروه 
Doxazosin، یک داروی تجویز شده برای بیماران مبتال به 
فشار خون باال، جعبه قرص بر خالف همیشه از طریق یک نوار 
س��وراخ دار باز می شود. با باز شدن بسته، تای جعبه گشوده 
ش��ده و یک کتابچه اطالعاتی چسبیده به یک طرف آن را 
می بینیم. این در حالی اس��ت که قرص ها در جعبه ای قرار 
داده شده که با فویل مهر و موم می شود. کاربران فقط باید 
قبل از درآوردن قرص های چسبیده به آن، فویل را باز کنند. 

 كارت ویزیت هوشمندانه
برای افراد قدبلند

گاهی اوقات یک کارت ویزیت هوشمندانه و ساده تاثیری 
شگرف روی افراد گذاش��ته و به یاد ماندنی می شود. اخیرا 
کارت ویزیت های��ی طراحی ش��ده که به وس��یله آن افراد 
بلند قد می توانند بر خالف همه کلیشه ها و مشاهدات بی روح 
موجود، شخصیت جدید خود را معرفی کنند. نوشته های 
این کارت با جمله »بله، من قد بلند هستم« شروع شده و با 
گفتن جمله  »خیر، من بسکتبال بازی نمی کنم« و »هوای 
این باال خوب است« ادامه می یابد. اگر چه هر کسی نمی تواند 
از چنین کارت های ویزیتی به طور خاص و هوش��مندانه 
استفاده کند، اما آنها به آسانی امکان انعکاس نکات دقیق، 
ظریف و خاص ظاهر فرد را دارند. به این ترتیب افراد بلند 
یا کوتاه قد، جوان یا پیر، می توانند در کنار س��مت شغلی، 
ویژگی های ش��خصی خود را هم به شکلی فانتزی معرفی 
کنند. البته  برخی انواع آگاهی ها باید طوری داده شوند که 

کسی را ناراحت نکنند.

مدیریت تجربه مشتری بازاریابی مجانی

ایستگاه بازاریابی

جیم كوكروم
مسعود یگانه - حسن فرهادترجمه: حامد تقوی
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نگاهی به برترین برندهای خودرویی 
در فهرست 2014 اینتربرند

پیشتازان برندسازی 
در صنعت خودرو

موسسه اینتربرند پانزدهمین 
برندهای سال  برترین  فهرست 
خود را منتش��ر کرد. اینتربرند، 
یکی از مش��هورترین و برترین 
بین الملل��ی  مش��اوره  مراک��ز 
برندهاس��ت.  رتبه بن��دی  در 
این موسس��ه هرس��ال اسامی 
100 برن��د برت��ر جه��ان را به 
س��رمایه گذاران  و  مش��تریان 
معرفی می کند. این رتبه بندی 
براس��اس ارزش برند و عملکرد 
مالی و تاثیرش��ان ب��ر انتخاب 

مشتری انجام می گیرد. 
در می��ان 100 برن��د برت��ر 
ای��ن موسس��ه همیش��ه ن��ام 
تع��دادی از خودروس��ازان هم 
به چش��م می خورد که هر سال 
ب��ا افزای��ش ارزش برندش��ان، 
ب��ه رتبه ه��ای باالتری دس��ت 
معتقدند  کارشناسان  می یابند. 
برنده��ای  ک��ه  فعالیت های��ی 
تبلیغ��ات  ح��وزه  در  خ��ودرو 
و بازاریاب��ی انج��ام می دهن��د، 
همیشه مالک و سنجشی برای 
بررسی مسیر ایده ها و طرح های 
بازاریاب��ی و تبلیغ��ات در آینده 
اس��ت. از این رو توجه به تغییر 
وضعیت برندهای خودرویی در 
فهرست هایی نظیر اینتربرند نیز 
از اهمیت زیادی برخوردار است. 
در فهرس��ت 100 ش��رکت 
برتر اینتربرند، نام 13 ش��رکت 
خودروس��ازی دنی��ا به چش��م 
می خورد ک��ه ارزش و عملکرد 
مالی ش��ان نس��بت به گذشته 
ارتق��ا یافته اس��ت. از میان این 
13 جای��گاه، بیش��ترین تعداد 
به خودروس��ازان آلمانی با پنج 
ن��ام تعلق گرفته اس��ت. س��ه 
خودروساز ژاپنی، دو خودروساز 
امریکایی، دو خودروساز کره ای 
و ی��ک خودروس��از انگلیس��ی 
هشت جایگاه دیگر را تصاحب 
کرده ان��د. در ای��ن مج��ال ب��ه 
معرفی ای��ن برندها، ارزش برند 
و جایگاه ش��ان در می��ان 100 

شرکت می پردازیم. 
1-  تویوتا، جایگاه هشتم

 45 از  بی��ش  برن��د:  ارزش 
میلیارد دالر

میزان تغیی��ر در ارزش برند: 
20درصد مثبت

در فهرس��ت جدید موسسه 
اینتربرن��د تویوتا، غ��ول ژاپنی 
ب��رای یازدهمین س��ال پیاپی 
ارزش��مندترین برن��د در میان 
جهان  خودروس��ازی  برندهای 
ش��ناخته ش��د. ای��ن ش��رکت 
خودروسازی با وجودی که سال 
جاری 1/2 میلیون از تولیداتش 
را فراخ��وان داد، در فهرس��ت 
2014 اینتربرن��د از 100 برند 
ب��اارزش برت��ر جه��ان در رتبه 
هش��تم قرار گرفت که نس��بت 
به س��ال گذشته دو رتبه صعود 
داش��ته اس��ت. این خودروساز 
نوآوری و توس��عه پای��دار را در 
اولویت برنامه های خود قرار داده 
و اینتربرند آینده روشن تری را 

برای آن ترسیم کرده است. 
2-  مرسدس بنز 

جایگاه دهم

 34 از  بی��ش  برن��د:  ارزش 
میلیارد دالر

میزان تغیی��ر در ارزش برند: 
8 درصد مثبت

مرسدس بنز با دو پله پایین تر 
از تویوت��ا و ی��ک پل��ه باالتر از 
جایگاهش در س��ال گذش��ته، 
دومین خودروساز در میان 10 
برند برتر اینتربرند اس��ت. این 
خودروس��از به رکورد 14درصد 

افزایش فروش در سال گذشته 
دست یافت. اینتربرند می گوید 
مرسدس بنز بیش��تر موفقیت 
خود را مدیون نوآوری مس��تمر 
و تعهدش به ارائه محصوالت و 

خدمات جدید است. 
فروش بنز در س��ال گذشته 
14 درصد رش��د را ش��اهد بود. 
این خودروس��از آلمان��ی اخیرا 
تالش ه��ای جدی��دی را برای 
احیای خود آغاز کرده اس��ت و 
قصد دارد تا س��ال 2020 بیش 
از 30 مدل جدید تولید و روانه 
بازار کند. ش��عار تبلیغاتی این 
خودروساز »یا بهترین یا هیچ« 
در می��ان طرفداران��ش جایگاه 
ویژه ای داشته و بسیار اغواکننده 

است. 
3-  بی ام دبلیو

جایگاه یازدهم

 34 از  بی��ش  برن��د:  ارزش 
میلیارد دالر

 میزان تغیی��ر در ارزش برند: 
8 درصد مثبت

بی ام دبلیو ب��ا یک پله صعود 
نس��بت ب��ه س��ال گذش��ته و 
ق��رار گرفتن در رتب��ه یازدهم 
ای��ن فهرس��ت، س��ومین برند 
خودروس��ازی باارزش در میان 
فهرست  خودروس��از  برندهای 
اینتربرند شد. این شرکت طی 
س��ال های گذش��ته به منظور 
خ��ود،  برن��د  ارزش  ارتق��ای 
دس��تخوش  را  اس��تراتژی اش 
تغییراتی کرد و ارتباطات درونی 
و اس��تحکام تصویر در بیرون را 

سرلوحه کار خود قرار داد. 
ف��روش بی ام دبلیو در چین و 
حاشیه س��ودش در این کشور 
عل��ل  اساس��ی ترین  از  یک��ی 
موفقیت این خودروساز آلمانی 
در س��ال جاری بوده است. ارائه 
محصوالت��ی از جمل��ه آی3 و 
آی8 که آلودگ��ی در حد صفر 
برای محیط زیست دارند، بیانگر 
توجه ویژه ای��ن برند آلمانی به 

نیازهای مشتری و بازار است. 
4-  هوندا، جایگاه بیستم

 21 از  بی��ش  برن��د:  ارزش 
میلیارد دالر

میزان تغیی��ر در ارزش برند: 
17 درصد مثبت

می��ان  از  چه��ارم  جای��گاه 
فهرس��ت  در  خودروس��ازان 
اینتربرند به یک خودروساز دیگر 
از ژاپ��ن اختصاص یافته اس��ت. 
هوندا سال گذش��ته نیز همین 
رتبه را داش��ت، با ای��ن تفاوت 
که امسال ارزش��ش 17 درصد 
ارتقا یافته است. این خودروساز 
ژاپنی نیز س��ال ج��اری با یک 
بحران فراخوان مواجه ش��د، اما 
برنامه این ش��رکت برای حضور 
مج��دد در مس��ابقات فرم��ول 
یک پ��س از 20 س��ال با تامین 
موت��ور مک الرن، موجب رش��د 
تصوی��ر و برن��دش ش��د. هوندا 
همچنی��ن هم��کاری جدیدی 
را ب��ا ش��رکت های س��رآمد در 
فناوری های کامپیوتری از جمله 
گوگل و اپل برای تولید مدل های 

بدون راننده آغاز کرد. 
5-  فولکس واگن
جایگاه سی و یکم

 13 از  بی��ش  برن��د:  ارزش 
میلیارد دالر

میزان تغیی��ر در ارزش برند: 
23 درصد مثبت

 ش����رکت خودروس�����ازی 
فولکس واگن از جمله برندهای 
فهرست 100 برند برتر اینتربرند 
است که صعودی خوب داشته 

و جایگاهش سه پله ارتقا یافته 
اس��ت. این شرکت آلمانی قصد 
دارد تا سال 2018 به نخستین 
خودروس��از جهان تبدیل شود. 
س��االنه  جهش های  بنابرای��ن 
در ج��دول برتری��ن برنده��ا از 
س��وی این برند چن��دان دور از 
ایکس ال  انتظار نیس��ت. مدل 
در  خودروس��از  ای��ن  جدی��د 
نمایش��گاه خ��ودروی پاری��س 
2014 س��روصدای زیادی کرد 
و به نمادی از ق��درت، نوآوری 
و تکنیک فولکس واگن تبدیل 

شد. 
فرات��ر از ظرفیت های جدید 
طراح��ی و تولی��دی، کمپی��ن 
تبلیغات��ی »آب��ی فک��ر ک��ن« 
فولک��س   )Think Blue(
واگن تصویر ی��ک برند طرفدار 
ذه��ن  در  را  محیط زیس��ت 
مشتریانش ترسیم کرده است. 
6-  فورد، جایگاه سی و نهم

 10 از  بی��ش  برن��د:  ارزش 
میلیارد دالر

میزان تغیی��ر در ارزش برند: 
18 درصد مثبت

ش��رکت  نخس��تین  ف��ورد 
خودروس��از امریکایی است که 
توانس��ته به فهرست 100 برند 
برت��ر اینتربرن��د راه یاب��د. این 
خودروساز طی دو سال گذشته 
هر س��ال سه پله موقعیت خود 
را در ج��دول اینتربرن��د ارتق��ا 
 داده اس��ت. با وجودی که رتبه 
س��ی و نهم ب��رای ف��ورد ثبت 
شده است، اما این برند صاحب 
در  دیگ��ری  اول  رتبه ه��ای 
حوزه های مش��ابه اس��ت. رتبه 
اول در فهرس��ت برندهای سبز 
اینتربرن��د، یک��ی از آنهاس��ت. 
با  ای��ن خودروس��از همچنین 
م��دل ف��ورد فولک��س، عنوان 
تولیدکننده پرفروش ترین مدل 

دنیا را در اختیار دارد. 
فورد در س��ال گذشته شاهد 
50 درص��د افزای��ش فروش در 
کش��ور چین ب��ود و توانس��ت 
بخش��ی از عقب ماندگی اش در 

اروپا را جبران کند. 
7-  هیوندایی، جایگاه چهلم

 10 از  بی��ش  برن��د:  ارزش 
میلیارد دالر

میزان تغیی��ر در ارزش برند: 
16 درصد مثبت

ب��ا وج��ودی ک��ه هیوندایی 
در س��ال گذش��ته نس��بت به 
س��ال قبل توانس��ته ب��ود یک 
رش��د رویایی 10 پل��ه ای را در 
فهرس��ت برترین های اینتربرند 
برای خود به ثبت برس��اند، اما 
امسال فقط سه پله صعود کرد. 
امسال برای نخستین بار است 
که این ش��رکت در رتبه چهلم 
قرار می گی��رد و ارزش برند آن 
دو رقمی شده و به 10/4میلیارد 
دالر رس��یده اس��ت، اما انتظار 
می رود این ش��رکت کره ای در 
آینده نزدی��ک از فورد با ارزش 
برند 10/9میلیارد دالر پیش��ی 
گرفته و به رتبه 39 صعود کند. 
ای��ن ش��رکت ب��ا س��رلوحه 
ق��راردادن ش��عار خ��ود »فکر 
جدید«  فرصت ه��ای  جدی��د، 
توانسته است گام های بلندی در 
راس��تای تنوع فروش و افزایش 
حجم آن برداشته و خیلی سریع 
خود را در میان خودروس��ازان 

باال بکشد. 
8-   آئودی

جایگاه چهل و پنجم

ارزش برند: 9/8 میلیارد دالر
میزان تغیی��ر در ارزش برند: 

27 درصد مثبت
آلمانی  خودروساز  چهارمین 
ش��رکت   100 فهرس��ت  در 
برت��ر اینتربرن��د با ش��ش پله 
صع��ود، جه��ش خوب��ی را در 
س��ال جاری به ثبت رس��انده 
است. این خودروس��از در سال 
جاری بار دیگ��ر رکورد فروش 
خ��ود را شکس��ت و توانس��ت 
به س��ود ش��ش میلیارد دالری 
دس��ت یابد. این خودروساز در 
نمایش��گاه لس آنجلس از مدل 
آ7 که نخستین خودروی بدون 
راننده اش است، رونمایی کرد و 
بسیاری را به شگفتی واداشت. 

آئ��ودی قص��د دارد تا س��ال 
2018 بیش از 30 میلیارد دالر 
برای طراحی و تولید محصوالت 
جدی��دش هزین��ه کن��د. این 
همکاری های  اخی��را  ش��رکت 
خوب��ی را ب��ا ش��رکت هایی از 
جمله گوگل برای طراحی یک 
سیستم س��رگرمی و اطالعاتی 
جدی��د اندروی��دی آغ��از کرده 

است. 
9-  نیسان

جایگاه پنجاه و ششم

ارزش برند: 7/6 میلیارد دالر
میزان تغیی��ر در ارزش برند: 

23 درصد مثبت
نیس��ان بعد از تویوتا و هوندا، 
ژاپن��ی  خودروس��از  س��ومین 
راه یافته به فهرست برترین های 
موسس��ه اینتربرند است. نیسان 
نیز در این فهرس��ت نس��بت به 
س��ال قبل صعود خوبی داشته 
و از جای��گاه 65 ب��ه 56 ارتق��ا 
یافته اس��ت. تحقیقات اینتربرند 
نش��ان می ده��د ک��ه مهم ترین 
عل��ل موفقیت نیس��ان عملکرد 
مالی خ��وب، س��بد محصوالت 
و پیش��تازی در ب��ازار مدل های 

الکتریکی است. 
ای��ن موفقیت ها باعث ش��د تا 
ارزش برند این ش��رکت رشدی 
بیش از یک میلیاردی را ش��اهد 
باشد. مدل های جدید قشقایی، 
موران��و و روگ نمونه های بارزی 
از تلفیق خوب نوآوری و هیجان 
اس��ت که این خودروساز تالش 
دارد در محص��والت خ��ود ب��ه 

مشتریان نشان دهد. 
10- پورشه، جایگاه شصتم

ارزش برند: 7/1 میلیارد دالر
میزان تغیی��ر در ارزش برند: 

11 درصد مثبت
می��ان  در  ده��م  جای��گاه 
خودروسازان فهرست اینتربرند 
باردیگر به یک آلمانی اختصاص 
یافت��ه اس��ت تا ای��ن پنجمین 
باش��د که  آلمانی  خودروس��از 
یکی از رتبه های 100 ش��رکت 
برت��ر را از آن خ��ود می کن��د. 
حض��ور ای��ن پنج خودروس��از 
آلمان��ی در فهرس��ت اینتربرند 
باردیگ��ر بر اس��تادی آلمانی ها 
در مهندسی و حتی برندسازی 
صحه می گذارد. پورش��ه امسال 
با یک جه��ش چهار رتبه ای از 
مقام ش��صت و چهارم در سال 
گذش��ته به رتبه ش��صتم ارتقا 
یافت��ه اس��ت. این خودروس��از 
س��ال گذش��ته یک رکورد در 
فروش را به ثبت رساند. پورشه 
همچنی��ن 10درص��د نی��روی 
جدید استخدام کرده و بودجه 
بخش تحقیقات خود را نیز 1/6 
میلیون یورو افزایش داده است. 
این واقعیت ها نشان می دهد که 
پورشه به رش��د خود در آینده 
پورشه  اس��ت.  امیدوار  بس��یار 
امسال با معرفی ماکان که یک 
شاس��ی بلند کامپکت اس��ت، 
برای خود  مش��تریان جدیدی 

ایجاد کرده است. 

11-  كیا
جایگاه هفتادوچهارم

ارزش برند: 5/3 میلیارد دالر
میزان تغیی��ر در ارزش برند: 

15 درصد مثبت
دومین ش��رکت خودروس��از 
کره ای در جدول 100 ش��رکت 
برت��ر اینتربرن��د، کیاس��ت که 
نسبت به سال گذشته توانسته 
است 11 پله صعود کند. فروش 
این خودروساز در سال گذشته 

چهاردرصد رشد داشته است. 
دس��تورالعمل های  اج��رای 
مدیریت نمایندگی در سراس��ر 
دنی��ا و همچنین ب��ه کارگیری 
ارتباطات  آخری��ن روش ه��ای 
برندس��ازی دیجیتال، از جمله 
عوامل اصلی موفقیت ش��رکت 
کیا در کسب سهم بیشتر بازار 
جهانی خ��ودرو ارزیابی ش��ده 
اس��ت. این وضعیت باعث شده 
تا کیا رش��د خوبی در تصاحب 
بازارهای در حال ظهور داش��ته 
باش��د. کیا به خصوص در چین 
با اجرای یک سری کمپین های 
تبلیغات��ی و همچنین بازاریابی 
موفقیت های  توانست  ویروسی 

چشمگیری را کسب کند. 
12-  شورولت

جایگاه هشتاد و دوم

ارزش برند: 5 میلیارد دالر
میزان تغیی��ر در ارزش برند: 

10 درصد مثبت
دومین خودروس��از امریکایی 
اینتربرن��د  فهرس��ت  در  نی��ز 
رش��د خوب��ی را ش��اهد ب��ود. 
ای��ن ش��رکت در س��ال 2013، 
 مق��ام هش��تاد و نهم را کس��ب 
کرده بود. شورولت به عنوان یکی 
از بزرگ ترین خودروسازان جهان 
که در 140 کش��ور دنی��ا دارای 
نمایندگی اس��ت و توانس��ته در 
سال 2013 بیش از پنج میلیون 
خودرو به فروش برساند، اکنون 
توجه خود را به غیر  از امریکا به 
سایر بازارهای فرامرزی معطوف 
کرده است. از جمله کشورهایی 
که ش��ورولت فعالیت خود را در 
آنه��ا گس��ترش داده می توان به 
چین، برزیل و مکزیک اشاره کرد. 

13-  لندرور
جایگاه نود و یکم

ارزش برند: 4/4 میلیارد دالر
میزان تغیی��ر در ارزش برند: 

جدید
این خودروس��از انگلیس��ی که 
اکنون تحت مالکیت شرکت تاتای 
هند است، پیش از این در فهرست 
100 شرکت برتر اینتربرند جای 
نداشت، اما در سال جاری توانست 
ب��ه این فهرس��ت وارد ش��ود. در 
فهرس��ت سال گذش��ته شرکت 
فراری در مکان نودوهش��تم قرار 
گرفته بود و اکنون در میان 100 
ش��رکت دیده نمی ش��ود. بدین 
ترتیب می توان این طور گفت که 
لندرور جای ف��راری را در جدول 
اینتربرند گرفته اس��ت. لندرور به 
طور وی��ژه فعالیت ه��ای خود را 
روی طراحی، ن��وآوری، فناوری و 
کیفیت متمرکز کرده اس��ت. این 
خودروساز اخیرا بهترین عملکرد 
مالی خود از زمان تاسیس��ش را 
تجربه کرد و توانس��ت در س��ال 
2013 به رشد 15درصدی دست 
یابد. این باعث شد لندرور بار دیگر 
به جای��گاه درخور خود، دس��ت 
یافته و محصوالتش از جمله مدل 
رنجرور اخیرا از س��وی موسسات 
معتبری از جمل��ه جی دی پاورز، 
جایزه های متع��ددی را در حوزه 

کیفیت دریافت کنند. 

حسن بنانج
مدرس برندینگ
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13 مدیریت تبلیغات

کار در ش��رکت های تبلیغاتی 
نیاز به همکاری گروهی هماهنگ 
و فعال دارد؛ گروهی که با تعامل 
پیوس��ته ب��ا یکدیگ��ر می توانند 
ایده ه��ای خالقی را ب��رای بهتر 
ش��دن وضعیت صنعت تبلیغات 
کش��ور از خود بروز دهند. اما به 
نظر می رس��د این هماهنگی در 
تبلیغات��ی داخلی  ش��رکت های 
مش��اهده نمی ش��ود و کارمندان 
م��دام در فواص��ل کوتاهی میان 
ش��رکت های تبلیغات��ی جابه جا 
می ش��وند؛ تغییراتی که ش��اید 
صدم��ات زیادی را به ش��رکت و 
س��ابقه کاری خود این افراد وارد 
کند. اکثر افرادی که در این صنف 
مش��غول به کارند از پایی��ن بودن 
میزان امنیت شغلی گله مندند و 
عنوان می کنن��د که همین عدم 
امنیت شغلی باعث می شود  نتوان 
چشم انداز بلندمدتی را برای آینده 
شغلی این حرفه در شرکت های 

تبلیغاتی ترسیم کرد. 

نقش مدیران هنری در 
تبلیغات 

یکی از وظای��ف کلیدی حوزه 
تبلیغات، مدیریت هنری اس��ت. 
وظیف��ه ای ک��ه در بس��یاری از 
ش��رکت های داخلی به درس��تی 
تعریف نشده و افراد با سمت های 
مختلف این شغل را نیز به عهده 
می گیرند. یلدا سهی، فعال عرصه 
تبلیغات درب��اره وظای��ف مدیر 
هنری در داخل کشور می گوید: 
مسئولیت مدیر هنری چگونگی 
ب��ه تصوی��ر کش��یدن ایده های 
نهایی اتاق فکر اس��ت که معموال 
بای��د به تایی��د مدی��ر خالقیت 
رسیده باشند، همچنین کنترل و 
نظ��ارت بر خروجی تصویر نیز به 
عهده اوست. او با توجه به میزان 
توانمندی و سبک کاری هر نیرو 
و شناختی که نسبت به آنها دارد 
برای اج��رای یک پروژه نیروهای 
م��ورد نظر را انتخاب و تقس��یم 
کار می کند، درنهای��ت به عنوان 
سرپرست تیمی متشکل از طراح 
گرافی��ک، تصویرگر، ع��کاس و... 
زمانبندی و م��وارد دیگر اجرایی 
یک پروژه را مش��خص می کند. 
یکی دیگر از وظایف مدیر هنری 

که البته مشروط به داشتن تجربه 
و توانایی وی اس��ت، ارتباط او با 
مشتری است که می تواند در قالب 
ارائه ایده های نهایی یا توصیه های 

فنی و کیفی به مشتری باشد. 

وابستگی به ایده های فردی 
در تبلیغات 

س��هی درباره ات��کای صنعت 
تبلیغ��ات کش��ور ب��ه ایده های 
فردی می گوید: بدیهی است که 
فعالیت های حرفه ای در تبلیغات 
به صورت گروهی و تیمی تعریف 
ش��ده ولی نکته قاب��ل توجه این 
است که همیش��ه اعتبار و ارزش 
نتیجه نهایی، وابس��ته ب��ه افراد 
خ��الق و حرفه ای اس��ت. به طور 
معمول همیش��ه افرادی هستند 
که نقشه های کلیدی و مهمی را 
ایفا می کنند و در عمل فقدان آنها 
می تواند نتیجه نهایی را دگرگون 
کن��د. طبق تجربه ش��خصی که 
در این حرف��ه دارم، نقش مهم و 
اصل��ی را مهارت های فردی افراد 
بازی می کند ک��ه البته در قالب 
فعالیت های گروهی ارائه می شوند. 
در عم��ل، ای��ن اف��راد گروه های 
کوچ��ک ولی ب��ا قابلیت ه��ا باال 
هستند که بهترین و کارآمدترین 
نتیجه را ارائه می کنند. این موضوع 
را هم می توان به عنوان یک مزیت 
مهم درنظر گرفت و هم به عنوان 
یک خطر بزرگ. به دست آوردن 
نتیج��ه مطل��وب از تیم هایی با 
تعداد افراد زی��اد برخالف تصور 
مرس��وم نیازمند صرف هزینه و 
زمان بیشتری است. این کار نه به 
نفع مشتری است و نه به نفع یک 
آژان��س و حتی متضمن کیفیت 
باال و مس��تمر نیز نخواهد بود. از 
سوی دیگر س��ایه از دست دادن 
یک��ی از افراد تیم های کوچک به 
دلیل پررنگ بودن نقش هر یک از 
آنها آینده کاری شان یا یک آژانس 

را تهدید می کند. 

رویای  امنیت شغلی برای 
مدیران هنری 

این فع��ال صنع��ت تبلیغات 
درباره اینکه آیا جابه جایی مدیران 
هنری شرکت ها به خاطر مسائل 
مالی است، می گوید: به نظر من 
شیوه مطرح ش��دن این موضوع 
کمی اشتباه است و فکر می کنم 

این به تعریف ما از امنیت شغلی 
بازمی گ��ردد. در واقع این موضوع 
یک ام��ر نس��بی اس��ت و قابل 
تعمیم به همه موارد نیس��ت. در 
مواردی که ش��اهد آن هستیم با 
فرض تامین مسائل مالی باز هم 
ای��ن جابه جایی ها وجود خواهند 
داش��ت. مش��کل اصل��ی ج��ای 
دیگری است. طبق مشاهده های 
شخصی، در اکثر موارد این قطع 
همکاری ها به خواس��ت خود آن 
فرد و با دالیلی مانند نبود بس��تر 
مناسب برای ادامه همکاری، عدم 
تفاهم��ات کاری و... بوده اس��ت. 
در خاطرم هس��ت که اگیلوی در 
جای��ی گفته بود: »ام��روزه همه 
تمای��ل دارن��د این ط��ور وانمود 
کنند ک��ه یک پ��روژه تبلیغاتی 
موف��ق، حاص��ل ت��الش جمعی 
افراد است، ولی به اعتقاد من یک 
گ��روه نمی تواند خالق یک ایده و 
ی��ک طرح نوین باش��د. خیلی از 
مدیران ارش��د از این راز آگاهند 
و چش��مان تیز بین شان مترصد 

ش��کار مرغ هایی است که قادرند 
تخ��م ط��ال بگذارند. شناس��ایی 
این افراد کار س��اده ای نیس��ت و 
نگه داشتن شان بس��ی دشوارتر.« 
رس��یدن به موقعیت مناس��ب و 
ثبات نسبی یکی از اهداف اصلی 
صاحب��ان و مدیران یک آژانس و 
همین ط��ور از انگیزه های اصلی 
ش��کل گیری تیم ه��ای حرفه ای 
اس��ت. اتفاقی ک��ه در عمل رخ 
می دهد، این اس��ت که با نادیده 
گرفته ش��دن نقش تک تک این 
افراد در رسیدن به این هدف، ما 
در ادامه مسیر شاهد افزایش فشار 
و ایجاد توقع های مضاعف خواهیم 
بود. معیار سنجش رضایت افراد را 
برای اطمینان از ادامه همکاری، 
تنه��ا پرداخ��ت دس��تمزد آنها 

خواهی��م پنداش��ت و تنها به آن 
اکتفا خواهیم ک��رد. این نگرش 
باعث از بین رفتن انگیزه و اشتیاق 
در افراد حرفه ای می ش��ود، امری 
که به یک آسیب جدی و دوسویه 
منجر خواهد شد. از سویی یافتن 
جایگزینی مناسب برای صاحبان 
و مدی��ران یک آژان��س امری نه 
غیر ممکن، بلکه بسیار پرهزینه و 
زمانبر خواهد بود و از سوی دیگر 
برای افراد حرفه ای نتیجه ای به جز 
ان��زوا در کوتاه مدت و تالش برای 
ساختن مجدد آنچه تجربه شده 
و ش��کل گرفته بود دربر نخواهد 

داشت. 

تغییر دائمی نیرو و مرگ 
خالقیت

سهی در ادامه می گوید: میزان 
تاثیر گذاری افراد، وابستگی ایجاد 
شده یا خس��ارت وارد شده امری 
نس��بی و متغیر اس��ت. با رفتن 
برخی از مدیران هنری در جهت 
مثبت تغیی��ر ایجاد می ش��ود و 
ب��ا نبود عده ای هم��ه چیز از هم 
می پاش��د، این موض��وع فقط به 
جنس حضور آن مدیر هنری در 
شرکت های تبلیغاتی بازمی گردد. 
همان طور که گفته شد پیدا کردن 
جایگزینی مناس��ب و دستیابی 
به موقعیت گذشته امری زمانبر 
و پر هزینه اس��ت. فقدان یک فرد 
حرفه ای و تاثیر گذار همانند یک 
بمب ساعتی عمل خواهد کرد و 
هر چه زمان رس��یدن به نتیجه 
از هم پاشیدگی  ش��ود  طوالنی تر 
درون��ی و درنهای��ت رنگ باختن 
اعتبار و موقعیت به دست آمده را 

به وجود خواهد آورد. 

بازخورد مشتریان در زمان 
تغییر نیروها 

این کارشناس تبلیغات درباره 
بازخ��ورد مش��تریان در زم��ان 
تغیی��ر نیروها می گوی��د: گاهی 
به دلی��ل ش��ناخت مش��تری و 
آگاهی از می��زان تاثیر گذاری آن 
فرد در مس��یر شکل گیری و ارائه 
پیش��نهادها، مش��تری به دنبال 
این تغییر تمایل��ش را برای ادامه 
همکاری با آژانس از دس��ت داده 
یا اقدام به تغییر آن می کند البته 
بسیار انگشت شمارند افرادی که از 
این میزان نفوذ و اعتبار برخوردار 

باش��ند. در غالب موارد مشتری 
از این امر بی اطالع اس��ت و افت 
کیفی و کاهش میزان خالقیت در 
طوالنی مدت است که در تصمیم 
مش��تریان یک آژانس تاثیر گذار 
خواهد بود. البته باید اش��اره کنم 
که دالیل وابستگی مشتری ها به 
ی��ک آژانس دای��ره بزرگ تری از 
عوامل مختلف را شامل می شود. 
می ت��وان ب��ه انتفاع��ات مالی و 
رس��انه ای، قراردادهای��ی ک��ه از 
برخوردار  روابطی  پش��توانه های 
اس��ت و... اش��اره کرد. متاسفانه 
اف��ت کیفی و کاه��ش خالقیت 
بخش کوچکی از این عوامل را به 
خود اختصاص می دهد و همین 
امر حاشیه امنی برای صاحبان و 
مدیران آژانس ها به وجود می آورد. 

همکاری های کوتاه مدت و 
نوسانات ناشی از آن 

یل��دا س��هی در پای��ان تاکید 
می کند: فک��ر نمی کن��م بتوان 
فرمول مشخصی را برای رسیدن 
به ی��ک راه حل مناس��ب در این 
زمینه ارائه ک��رد. آنچه می تواند 
مفید واقع ش��ود مطرح ش��دن 
و نق��د دیدگاه ه��ا و ش��یوه های 
مدیریتی موجود است. همه ما در 
حال آزمودن هستیم و همزمان 
آگاهی��م که آزم��ودن آزموده ها، 
امری خطاس��ت و تبعات خود را 
در پی خواهد داش��ت. در فضایی 
بلند م��دت،  قرارداده��ای  ک��ه 
ش��فافیت، صداق��ت و داش��تن 
برنامه و اف��ق طوالنی مدت برای 
یک همکاری حرف��ه ای معنایی 
نداشته باشد شاهد همکاری های 
کوتاه مدت و مقطع و نوس��انات 
ش��دید و موفقیت های نسبی و 
متغی��ر در رون��د کاری آژانس ها 
خواهیم بود. پویایی و سرزندگی 
صنعت تبلیغات وابستگی باالیی 
به اقتصاد سالم و گردش درست 
مالی در یک جامعه دارد. با نبود 
این بستر مناسب، آینده فعالیت 
آژانس های تبلیغاتی به خودی خود 
ب��ا چالش ها و خط��رات فراوانی 
روبه رو اس��ت. از ای��ن رو اهمیت 
نگرش های مدیریتی و همچنین 
توانایی حفظ ساختارهای درونی 
و مناب��ع انس��انی ب��ا ارزش در 
طوالنی م��دت به ام��ری حیاتی 

مبدل خواهد شد. 

شرکت های تبلیغاتی به فکر چاره باشند
بار سنگین پیشبرد فروش بر دوش 

صنعت تبلیغات

در نظ��ر گرفتن یک خط مس��تقیم می��ان فروش و 
تبلیغات شیوه س��ختی اس��ت. اینکه بگوییم تبلیغات 
مستقیما روی فروش تاثیر می گذارد نیاز به بررسی های 
فراوانی دارد و معموال کارشناس��ان تبلیغات تا به امروز 
نس��بت به این موضوع با شک و تردید سخن گفته اند، 
اما هم��ه افراد حاض��ر در این صنف اذع��ان دارند که 
تبلیغات با تسلط برروی افکار مصرف کنندگان می تواند 

به طور غیرمستقیم بر فروش تاثیرگذار باشد. 
معموال وقتی صحبت از فروش در تبلیغات می شود، 
دیدگاه فروش س��خت در برابر فروش نرم در تبلیغات 

مطرح می شود. 
معموال طرفداران دیدگاه فروش نرم در تبلیغات خود 
عالقه چندانی به ساخت آگهی هایی که منجر به فروش 
ش��ود، ندارند. آنها بیش��تر به دوام آگهی می اندیشند و 
می خواهن��د احساس��ات مصرف کنن��دگان را از طریق 

تصاویر بدون کالم تحت تاثیر قرار دهند. 
ک��ه  دارن��د  اعتق��اد  دی��دگاه  ای��ن  عالقه من��دان 
مصرف کنن��دگان ب��ه تبلیغات عالق��ه ندارند و معموال 
کمتر پیش می آید که بخواهند محصوالت روزمره خود 
را از طریق تبلیغات بخرند، اما طرفداران فروش سخت 
معتقدند که مصرف کنندگان با ارزیابی اطالعات نهفته 
در آگه��ی و با توجه به مراحل عرض��ه کاال تصمیم به 

خرید می گیرند. 
البته بررس��ی این دیدگاه ها به نگاهی کارشناسی تر 
نیاز دارد، ولی باتوجه به این موارد است که بسیاری از 
اف��راد حاضر در صنعت تبلیغات، تبلیغ را هنر می دانند 
ن��ه علم. در واقع با تبلیغ باید هنرمندانه محصول را به 

فروش نزدیک کرد. 

صنعت تبلیغات کشور به کدام سمت می رود؟ 
به نظر می رس��د مواردی که عنوان ش��د کمتر مورد 
توج��ه صنعت تبلیغ��ات داخلی حال حاضر اس��ت. در 
بررس��ی ه��دف اکثر آگهی ه��ای تبلیغات��ی داخلی به 
ای��ن نتیجه خواهید رس��ید که هدف آنه��ا نه تحریک 
اطالعات��ی  دادن  ن��ه  اس��ت  مش��تریان  احساس��ات 
 که مش��تری ب��ا ارزیابی آن به س��مت خرید بیش��تر 

پیش برود. 

در واق��ع مانن��د مابقی عل��وم وارداتی به کش��ور از 
ای��ن علم نی��ز فقط پوس��ته آن وارد کش��ور ش��ده و 
ش��رکت های تبلیغات��ی ب��دون در نظ��ر گرفتن اصول 
و اس��اس ای��ن عل��م تصمیم ب��ه س��اختن آگهی های 
تبلیغاتی می گیرند. عوامل مختلفی در این باره دس��ت 
 به دس��ت هم داده اند که صنعت تبلیغات به این نقطه 

رسیده است. 
عواملی که ش��اید به ای��ن راحتی نتوان مقصران آنها 
را یاف��ت. ش��رکت های تبلیغات��ی تقصی��ر را به گردن 
خواسته های غیرعلمی مشتریان می اندازند و مشتریان 
نیز شرکت های تبلیغاتی را متهم می کنند که برای آنها 
کیس��ه دوخته اند. اینکه کدام طرف مقصر اس��ت مهم 
نیس��ت، مهم یافتن راه چاره ای ب��رای خالصی از این 

بحران و بن بست پیش آمده است. 
برگزاری همایش ها و سمینارهای مختلف نیز دردی 
را از ای��ن بیمار نحی��ف درمان نخواهد ک��رد و نیاز به 
فکری اساس��ی وجود دارد تا بتوان آگهی های آینده را 
برمحوریت یک هدف مش��خص ساخت تا هم مشتری 
راضی از آن باش��د و هم شرکت تبلیغاتی سود مناسب 

را از آن کسب کند. 
باید س��عی کرد از افراد آکادمیکی ک��ه بتوانند علم 
فراگرفته خود را عملیاتی کنند در این صنف اس��تفاده 
ک��رد و آنها با دادن ایده های ن��و صنعت تبلیغات را به 
سمتی درس��ت هدایت کنند. باید به این افراد فرصت 
کار کردن داد، نه اینکه با ایجاد مش��کل بر سر راه آنها 
جلوی ارائه افکار آنها را گرفت و آنها را نیز مانند مابقی 

از مسیر خارج کرد. 
این کار باید از س��مت ش��رکت های تبلیغاتی صورت 
بگی��رد و آنه��ا نبای��د منتظ��ر کمک مش��تریان خود 
)شرکت های س��فارش دهنده آگهی( باشند، چون آنها 
فق��ط به فروش محصوالت فک��ر می کنند و توجهی به 
پیش��رفت این علم نمی کنند. البته مشتریان حق دارند 
چنین نگاهی داش��ته باش��ند و در تمام دنیا نیز همین 

روش پیاده می شود. 
مش��تری به ای��ن فکر نمی کند که تبلیغات درس��ت 
چیس��ت، چون خود او ن��ه از تبلیغ س��ر درمی آورد و 
ن��ه با کمک گرفتن از مش��اوران تبلیغاتی قوی س��عی 
در فهمی��دن آن می کند. آنها با دیدن تبلیغی که فقط 
خودش��ان از آن لذت می برند ب��ه راحتی اجازه پخش 

آن را می دهند. 
اگر فکری اساسی نسبت به این وضعیت نشود مانند 
برخی از شرکت های بزرگی که قید تبلیغات را در بازار 
داخلی زده اند و بی خیال فقط به فروش محصوالت خود 
از شیوه های دیگر بازاریابی هستند مابقی شرکت ها نیز 
به آنها می پیوندند و آنجاست که شرکت های تبلیغاتی 

در این میان تنها می مانند. 
آنه��ا برای ماندگاری در بازار داخلی باید به فکر ارائه 
ش��یوه های نو باش��ند، حتی اگر به ضرر خود آنها تمام 
شود. باالخره باید یکی از شرکت ها مسیر را برای مابقی 

باز و ایده های نویی را در این راه ارائه کند. 

پیام های تبلیغاتی تاثیرگذار در حوزه 
مسئولیت اجتماعی شرکت ها

پی��ام تبلیغاتی را می ت��وان با اه��داف متفاوت برای 
گروه های مختلف جامعه ارس��ال کرد. یکی از پیام های 
تبلیغات��ی مهم��ی ک��ه این روزه��ا از اهمی��ت باالیی 
ب��رای ش��رکت ها برخوردار اس��ت، پی��ام تبلیغاتی در 
جهت مس��ئولیت اجتماعی شرکت هاست؛ مسئولیتی 
 ک��ه در بازاریاب��ی نوین ب��ه آن اهمی��ت فوق العاده ای 

داده می شود. 
ش��رکت ها در برخی موارد برای ایفای نقش در حوزه 
مسئولیت اجتماعی خود اقدام به آماده سازی تیزرهای 

تبلیغاتی مختلفی می کنند. 
آنه��ا ب��رای رس��یدن به ه��دف خ��ود از طریق این 
مناس��بی  تبلیغات��ی  پیام ه��ای  نیازمن��د  آگهی ه��ا 
هس��تند. پی��ام تبلیغات��ی اگ��ر ب��ه درس��تی تعریف 
ش��ود ب��ا مخاطب��ان ه��دف ارتب��اط بهت��ری برقرار 
 می کن��د و ش��رکت ها را س��ریع تر ب��ه اه��داف مورد 

نظرشان می رساند. 
ویژگی های پیامی که برای چنین آگهی هایی تعریف 
می ش��ود با تمام پیام های تبلیغاتی دیگر متفاوت است 
یعنی نمی ت��وان پیام تبلیغاتی تج��اری را برای چنین 
آگهی های��ی تعریف و اس��تفاده کرد. چ��ون در چنین 
آگهی هایی نمی توان از منافع شخصی شرکت ها سخن 
گفت و باید پیامی را انتخاب کرد که قش��ر وس��یعی از 

جامعه را پوشش دهد. 
ح��ال وقت��ی پی��ام تبلیغاتی ارس��ال ش��د، نیازمند 
س��نجش اثربخشی آن است. س��نجش اثربخشی پیام 
از کلیدی ترین نکته هایی اس��ت که بای��د در تبلیغات 
ب��ه آن اهمی��ت داد. پیام ها را بای��د از زوایای مختلفی 
م��ورد س��نجش ق��رار داد تا بت��وان دریاف��ت که آن 
اثربخش��ی را ک��ه انتظ��ار می رفته بر مخاطب داش��ته 
اس��ت یا نه. اگر این اتفاق به درس��تی نیفتد، تاثیرات 
ب��د آن در پیام ه��ای بعدی نی��ز باقی خواه��د ماند و 
 مخاطب برای دریافت پیام های بعدی نیز دچار مشکل 

خواهد شد. 

پیام هایی که ارزش می آفریند 
 دکت��ر محمد بلوریان تهرانی، مدرس و کارش��ناس 
بازاریابی و تبلیغ��ات درباره نحوه تنظیم پیام تبلیغاتی 
مس��ئولیت اجتماع��ی ش��رکت ها به »فرص��ت امروز« 
می گوید: پیام مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت ها مراحل 

پیام های تجاری را ندارد. 

در واق��ع مس��ئولیت اجتماعی به این ش��کل اس��ت 
که ش��رکت ها عالوه بر تولید محص��والت مختلف باید 
در جامع��ه نی��ز ارزش آفرینی کنن��د. در واقع عالوه بر 
مناف��ع خود بای��د به منافع جامعه نی��ز اهمیت بدهند 
و وظایف��ی را در برابر جامعه ایف��ا کنند. درهر فعالیت 
بازاریابی ش��رکت ها به دنبال این هستند که یک ایده 
را ب��ه پدیده ای تبدی��ل کنند و آن پدیده را هم به یک 

فایده مبدل سازند. 
حال این فایده می تواند برای ش��رکت ارزش مادی و 
برای مشتری ارزش های معنوی داشته باشد، در نتیجه 
مراحلی که برای ش��کل گیری پیام مسئولیت اجتماعی 
طی می ش��ود با مراحل طی ش��ده در شکل گیری پیام 

تبلیغاتی تجاری متفاوت است. 
ب��رای مث��ال اگ��ر ش��رکتی در جه��ت مس��ئولیت 
اجتماع��ی خود بخواهد پولی را ب��ه یک انجمن کمک 
کن��د، در واقع ایده، پول ش��رکت و پدی��ده آن انجمن 
 و فای��ده آن اس��تفاده افراد مس��تحق از پ��ول اهدایی 

شرکت است. 
درواقع کاتلر در بحث نسل س��وم بازاریابی خود نیز 
به این موضوع اش��اره می کند که نس��ل سوم بازاریابی 
اجتماعی است و شرکت ها باید به مسئولیت اجتماعی 
خود بپردازند. او نیز در بیان این موضوع، تفکیکی قائل 
نیس��ت و برای ش��کل گیری چنی��ن پیام هایی مراحل 

چرخه محصول را ضروری نمی داند. 

نحوه سنجش اثربخشی پیام ها 
بلوریان درباره س��نجش اثربخشی پیام های تبلیغاتی 
می گوید: وظیفه شرکتی که ارسال کننده پیام تبلیغاتی 
است بررسی دو نکته اصلی است. این دو نکته سنجش 
پیام تبلیغاتی قبل از ارس��ال و بعد از ارس��ال است. در 
واقع زمانی که ایده به یک پدیده تبدیل می ش��ود قبل 
از اینکه برای پخش ارس��ال ش��ود باید مورد آزمایش 

قرار بگیرید. 
آزمایش هایی که قبل از اجرا انجام می ش��ود توس��ط 
ش��رکت های تبلیغاتی باید مورد بررس��ی ق��رار بگیرد. 
البته این اتفاق توس��ط خود ش��رکت صاحب کاال نیز 
می تواند صورت بگیرد. این س��نجش در همه رسانه ها 

باید انجام شود. 
ب��رای مثال در ی��ک آگهی روزنامه ای ش��رکت باید 
100 نس��خه از روزنامه را در یک دانشکده توزیع کند 
و فردای آن روز از دانش��جویان درب��اره پیام تبلیغاتی 
س��وال کند که چه نکته های��ی را از آن آگهی دریافت 
کرده ان��د ی��ا به طور کلی آیا آگه��ی را دیده اند و به آن 

توجه داشته اند؟ 
در نهایت پس از اینکه کمپین اجرا ش��د باید دوباره 
مورد س��نجش قرار بگیرد تا ش��رکت متوجه ش��ود به 
نتیجه ای که انتظار داش��ته رسیده اس��ت یا نه. اگر به 
نتیجه رسید که مراحل بعدی را در اجرا می کند و اگر 
نتیجه م��ورد نظر تحقق پیدا نکن��د باید در پی یافتن 

چاره ای برای رفع مشکل باشد. 

ایستگاه تبلیغات کافه تبلیغات

نرگس فرجی

نگار شکوهی

تبلیغات خالق

آگهی: شرکت بازیافت مواد پالستیکی Pet - شعار: تک تک بطری های شما حساب می شوند!

یکشـنبه |  11 آبان 1393 |شمــاره 90

نگاهی به مشکالت درون سازمانی 
آژانس های تبلیغاتی 

مدیران هنری 
صنعت تبلیغات 

امنیت شغلی 
ندارند

یک گروه نمی تواند 
خالق یک ایده و یک 

طرح نوین باشد. خیلی 
از مدیران ارشد از این 
راز آگاهند و چشمان 
تیز بین شان مترصد 

شکار مرغ هایی است 
که قادرند تخم طال 

بگذارند
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ه��ر روز ش��مار خوانن��دگان 
کت��اب کمت��ر می ش��ود، ام��ا 
اگ��ر کتاب فروش��ی را به عنوان 
کسب و کار خود انتخاب کرده اید، 
به راحتی می توانید امکاناتی را 
فراه��م آوری��د ت��ا اف��رادی که 
کتابخوان هس��تند توجه ش��ان 
به مغازه ش��ما جلب شود. بارها 
از زبان مسئوالن شنیده ایم که 
تعداد کتابخوان ها کم اس��ت و 
نس��بت به شرایط کش��ور باید 
10 براب��ر این تع��داد کتابخوان 
داشته باش��یم. اینکه مسئوالن 
و نهاده��ای اجرای��ی م��دام به 
شیوه های مختلف خواندن کتاب 
را ترویج می کنن��د، خود نوعی 
تبلیغ برای کسب و کار شماست؛ 
مس��ئله ای ک��ه ب��ا بهره گیری 
مناسب می تواند کسب و کار شما 
را رونق ببخشد و درآمد ناشران 
و نویسندگان را نیز افزایش دهد. 
با خواندن این گزارش می توانید 
با برخی شگرد های فروش کتاب 
و همچنی��ن رونق کس��ب و کار 

آشنا شوید. 

چیدمان متفاوت؛ رمز 
موفقیت کتاب فروشی های 

پرطرفدار
از  کتاب فروش��ی ها  بیش��تر 
ی��ک ویتری��ن و همچنین یک 
صن��دوق دریاف��ت و پرداخ��ت 
بیش��تر  و  بهره من��د هس��تند 
طراحی های فروش��گاه ها دارای 
یک شکل و شمایل است. برای 
اینک��ه بتوانید کم��ی از رقبای 
خود پیش��ی بگیری��د ابتدا باید 
به فک��ر یک ویتری��ن متفاوت 
باش��ید. برای این کار می توانید 
از عملکرد فروش��گاه های شهر 
کتاب الهام بگیرید که از همان 
ابتدا با کمی تفاوت در چیدمان 
توج��ه کتابخوان ها  توانس��تند 
و غیرکتابخوان ه��ا را ب��ه خود 
جل��ب کنند و ب��ه رقیب جدی 
کتاب فروشی های سنتی تبدیل 

شوند. 
خ��اف  ب��ر  کنی��د  س��عی 
فروشگاه های دیگر نمای بیرونی 
مغ��ازه خود را به قفس��ه کتاب 
اختصاص ندهید. بلکه ویترین را 
ط��وری طراحی کنید که داخل 
فروشگاه به وضوح دیده شود. به 
محض ورود مشتری از وی جویا 
شوید که چه کتابی را مورد نظر 
دارد و او را به سمت غرفه مورد 

راهنمایی کنید. همچنین  نظر 
می توانی��د از طریق نصب یک 
تابل��و یا تخته س��یاه، رمان ها و 
کتاب های جدید را به مش��تری 
معرفی کنید. در کتاب فروشی به 
مشتری اجازه دهید که به قفسه 
کتاب ها دسترسی داشته باشد و 
آنه��ا را ورق بزند. فضا را طوری 
طراح��ی کنید که قفس��ه های 
کتاب خیلی به یکدیگر چسبیده 
و نامنظم به نظر نرسد و مشتری 
بتواند به راحتی در فروشگاه شما 

وقت بگذراند. 
پوس��ترهای کتاب ه��ای پ��ر 
ف��روش را روی یک دیوار نصب 
کنید. برای این کار از پوسترهای 
بزرگ استفاده کنید تا به چشم 
بیاید. سعی کنید همه کتاب های 
پرف��روش روز را به تعداد باال در 
مغازه موجود داش��ته باشید تا 
مشتری دس��ت خالی از مغازه 
ش��ما برنگردد. به دلیل فروش 
باال و ش��هرتی که این کتاب ها 
دارند بیش��تر افراد این دسته را 
برای خرید و به ویژه هدیه دادن 

انتخاب می کنند. 
ب��رای جذب  اف��راد  برخ��ی 
مش��تری بیش��تر ب��ه طراحی 
س��ایت ب��رای فروش��گاه خود 
اقدام کرده اند. این سایت لیست 
کتاب های موج��ود در مغازه را 
نمای��ش می دهد و مش��تریان 
می توانن��د در ص��ورت نیاز آن 
را به صورت اینترنتی س��فارش 
دهن��د. ش��ما ه��م می توانی��د 
چنی��ن کاری را عمل��ی کنید 
و ب��رای خرید ه��ای اینترنت��ی 

یک پی��ک برای ارس��ال کتاب 
در نظ��ر بگیرید تا مش��تری از 
انجام س��فر درون شهری برای 
خرید کتاب خودداری کند. در 
طراحی این س��ایت یک بخش 
کتابخانه مجازی در نظر بگیرید 
تا بخش هایی از موضوع کتاب ها 
و نام نویسنده و تاریخ چاپ آن 

نمایش داده شود. 

از بخش کتاب های کودک 
غافل نشوید 

در ه��ر ح��وزه ای ک��ه کتاب 
از بخ��ش کتاب  می فروش��ید، 
بیش��تر  کودک غافل نش��وید. 
کتاب فروش��ی های موج��ود به 
ای��ن بخ��ش پراهمی��ت توجه 
چندانی نش��ان نمی دهند. شما 
س��عی کنید بخش کوچکی از 
مغازه خ��ود را به ص��ورت مجزا 
فروش کتاب های مخصوص  به 
کودکان اختصاص دهید. تجربه 
ثابت ک��رده مش��تریان کودک 
دست و دلبازتر از پدر و مادرشان 

هستند پس هر چه می توانید به 
جذابیت های این بخش بیفزایید. 
قفس��ه مخصوص کودکان را با 
عروس��ک و ماشین های اسباب 
بازی، م��داد رنگ��ی، دفترهای 
فک��ری بازی ه��ای   نقاش��ی، 
 و. . .تزیی��ن کنید ت��ا آنها را به 
سمت غرفه مورد نظر بکشانید. 
همچنین جدیدترین کتاب ها و 
حتی کتاب های قدیمی داستانی 
و آموزشی کودکان را به والدین 
پیش��نهاد دهید. سرمایه گذاری 
روی غرف��ه کودک لزوما فروش 
وس��ایل کمک آموزشی نیست. 
لیس��ت کتاب ه��ای پرف��روش 
ک��ودک را تهی��ه کنی��د و در 
بگذارید.  دس��ترس مش��تریان 
ش��اید با 50 هزار تومان بتوانید 
یک جای خیلی راحت طراحی 
کنید. یعنی دو تا صندلی و یک 
میز کوچک تعبیه کنید تا زمانی 
که با والدینش��ان وارد می شوند 
روی آن بنشینند و به تماشای 
کت��اب بپردازن��د. معتبرتری��ن 
کتابخانه ه��ا ه��م اگ��ر چنین 
غرف��ه ای را راه ان��دازی کنند با 
افزایش قابل توجه فروش مواجه 

می شوند. 

تقسیم بندی فعالیت
اینکه شما چه بخشی را برای 
فعالیت خود انتخ��اب کرده اید 
بسیار اهمیت دارد. ممکن است 
شما فروش کتاب های درسی را 
انتخ��اب کنید که نحوه فعالیت 
آن ب��ا کتاب های پرفروش دیگر 
بس��یار متفاوت است. در فروش 

کتاب درس��ی باید دقت داشته 
باش��ید که کتاب ه��ای مختلف 
را در مقاط��ع گوناگون داش��ته 
باش��ید و به اصطاح جنس تان 
جور باش��د. کتاب های جدیدی 
را که برای رش��ته های مختلف 
تحصیلی به چاپ می رسد حتما 
در مغازه داشته باشید. همچنین 
می توانی��د بروش��ور فروش��گاه 
خود را در نزدیکی دانش��گاه ها 
و همچنی��ن مراکز خرید کتاب 
پخ��ش کنید ت��ا خری��داران با 
فروش��گاه ش��ما بیش��تر آشنا 
شوند. فروش کتاب های درسی 
و آموزش��ی ب��ه مراتب بیش��تر 
از کتاب های معمول��ی در بازار 
اس��ت. به همین دلی��ل باید در 
فواصل زمان��ی کوتاه، موجودی 

کاالی خود را چک کنید. 

حضور در نمایشگاه  کتاب
هیچ ش��کی در این نیس��ت 
باید  کتاب فروش��ی  فضای  که 
اما ممکن است  جذاب باش��د 
هر چه فعالی��ت کنیم نتوانیم 
بیاییم.  خری��داران  چش��م  به 
ب��رای حل ای��ن معض��ل باید 
حضور در نمایشگاه های کتاب 
را ج��دی بگیری��د و به صورت 
برجسته روی آن سرمایه گذاری 
کنی��د. در نمایش��گاه کت��اب 
می توانید طوری ظاهر ش��وید 
که مش��تریان زیادی را جذب 
فروش��گاه خود کرده و آنها را 
به مش��تری ثابت خود تبدیل 
کنید. سعی کنید از مدت کوتاه 
حض��ور در نمایش��گاه بهترین 
به��ره را ببری��د و جدیدترین 
کتاب ه��ا و همچنین نحوه کار 
خ��ود را به مش��تریان توضیح 
آنها  می توانی��د  حت��ی  دهید. 
را به بازدید از فروش��گاه خود 
دعوت کنید و تخفیف هایی را 
در ای��ن زمینه در نظر بگیرید. 
کتاب های��ی را ک��ه از ب��ورس 
خ��ارج می ش��وند، ب��ا تخفیف 
به مش��تری عرضه کنید. یکی 
دیگر از راه های جذب مشتری 
در کتاب فروش��ی ها ارائه لوازم 
تزیین��ی مانند ش��مع و لیوان 
اس��ت که دامنه آن این روزها 
به کیف و کف��ش و لباس هم 
کشیده شده است. هرچند ارائه 
این اجناس تا حدی شما را از 
ی��ک فروش��گاه تخصصی دور 
می کند، اما در جذب مشتری 
و توسعه دامنه مخاطبان شما 

بسیار موثر است. 

سیتروئن؛ ابر خودروسازی که از 
رانندگی بیزار بود

کمپان��ی خودروس��ازی س��یتروئن در س��ال 1919 
توس��ط آندره س��یتروئن تاس��یس ش��د. این کمپانی 
از س��ال 1976 بخش��ی از گ��روه صنعت��ی PSA پژو 
س��یتروئن شد. س��یتروئن در س��ال 1934 با اختراع 
Traction Avant نخستین تولید انبوه اتومبیل های 
چرخ محرک جلو در س��طح جهانی را پایه گذاری کرد. 
س��یتروئن طراح اتومبیل��ی بود که ب��ه رانندگی هیچ 
عاق��ه ای نداش��ت. آندره س��یتروئن مالک و س��ازنده 
فرانسوی س��یتروئن از تبار هلندی در سال 1878 در 
پاری��س به دنیا آمد. پدر آن��دره هنگامی که او تنها دو 

سال داشت خودکشی کرد. 
آن��دره در س��ال 1894 ب��ا نمرات عالی از دبیرس��تان 
فارغ التحصیل ش��د و توانس��ت وارد مدرس��ه تخصصی 
پلی تکنیک ش��ود. بعد از اتمام تحصیاتش در دانش��گاه 
به عنوان افس��ر مهندس وارد ارتش فرانس��ه ش��د. در آن 
زم��ان بس��یاری از مهاجران اروپای��ی در صنایع مختلف 
نفوذ زیادی داشتند، سیتروئن با کمک گرفتن از اقوامش 
توانس��ت در صنایع پارچه س��ازی هلند استخدام و طی 
سفرش به هلند با تعمیرات چرخ های دندانه دار آشنا شود. 
با بازگش��ت به پاریس در س��ال 1904 با کمک دو نفر از 
 دوستانش کارگاه س��اخت چرخ دنده های حلزونی شکل
 )double - helical gearweals( را س��اخت. ورود او 
به صنعت اتومبیل سازی با کمک برادران مورس بود. این 
دو سازنده اتومبیل های مسابقه در فرانسه بودند. برادران 
مورس با آگاهی از استعداد آندره در تولید انبوه از او برای 
تولید و بازاریابی محصوالتش��ان دع��وت به کار کردند. با 
ورود سیتروئن تولید اتومبیل های برادران مورس افزایش 

یافت. 
در س��ال 1912 س��یتروئن ش��رکت چ��رخ دنده های 
سیتروئن را تاسیس کرد. همزمان با تاسیس این شرکت 
سیتروئن رییس فدراسیون کارفرمایان اتومبیل شد. پیش 
از ش��روع جنگ اول جهانی آندره به ایاالت متحده سفر و 
در آنجا با هنری فورد ماقات کرد. با ش��روع جنگ آندره 
با عنوان کاپیتان دوم توپخانه فرانس��ه به ارتش پیوست. 
کمب��ود امکان��ات در توپخانه او را وادار س��اخت که یک 
کارخانه کوچک توپ س��ازی برای ارتش فرانس��ه بسازد. 
در سال های پایانی جنگ، کارخانه سیتروئن بیش از 24 
میلیون توپ جنگی س��اخت. بعد از اتمام جنگ کارخانه 
سیتروئن مجددا خودروس��ازی را آغاز کرد. کارخانه وی 
نخستین خودرو سازی دنیا بود که تولید انبوه را آغاز کرد. 
ت��ا این زمان آن��دره هیچ چیز را به نام خ��ود نکرده بود، 
ماش��ین و خانه اش اجاره ای بود. او هیچ عاقه ای به پول 
نداشت. سیتروئن در سال 1919 کارخانه اتومبیل سازی 
س��یتروئن را پایه گذاری کرد. کارخانه او تا اوایل دهه 30 
میادی چهارمین اتومبیل سازی بزرگ دنیا بود. در سال 
1934 تامی��ن هزینه ه��ای کارخانه با مش��کات زیادی 
رو به رو بود. با افزایش مش��کات مالی، بخش��ی از سهام 
س��یتروئن را بخش خصوصی و بخشی را بانک خریداری 
کرد. یک سال بعد آندره سیتروئن در حالی که برای تولید، 
پول کافی نداش��ت بر اثر س��رطان در گذش��ت. کمپانی 
س��یتروئن یکی از نخس��تین مبتکران طرح های ساخت 
اتومبیل های آیرودینامیک بود. در س��ال 1963، مدیران 
س��یتروئن تصمیم گرفتند محصوالتش��ان را مش��ترکا 
با پژو تولید کنند. دو س��ال بعد با شکس��ت توافق پژو - 
س��یتروئن، مذاکره با خودرو سازی پنهارد را آغاز کردند و 
طی چند سال سیتروئن بخشی از سهام خود را به فیات 
ایتالیا فروخت. در سال 1973 بحران انرژی باعث ضرر و 
کاهش س��رمایه ناگهانی در سیتروئن شد. طی سه سال 
فیات مش��ارکت خود با سیتروئن را برهم زد. با جدایی از 
فیات سیتروئن در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. دولت 
فرانس��ه برای کنترل بازار کار و جلوگیری از ضرر بیشتر 
سیتروئن پیشنهاد الحاق سیتروئن به پژو را داد. در سال 
1974، پژو 38/2درصد از س��هام س��یتروئن را خریداری 
کرد و خودروسازی PSA پژو - سیتروئن در سال 1976 
با کمک دولت فرانسه تاسیس شد. این شرکت هم اکنون 
از بزرگ ترین کمپانی های تولید اتومبیل در اروپا است که 

تولیداتش به امنیت و زیبایی ظاهر بسیار مشهورند. 

در فروش کتاب درسی 
باید دقت کنید که 

کتاب های مختلف را در 
مقاطع گوناگون داشته 
باشید و به اصطالح 
جنس تان جور باشد. 
کتاب های جدیدی را 
که برای رشته های 
مختلف تحصیلی به 

چاپ می رسد حتما در 
مغازه داشته باشید

حکایت برندها

گلچین برندها دوراسل را از 
زیرمجموعه P&G خارج کرد

P&G  در راستای اجرای استراتژی حذف ضعیف ترین 
برندها، Duracell  را از زیرمجموعه خود خارج کرد. در 
مسیر اجرای استراتژی حذف برندهایی با حداقل میزان 
س��ود آوری، این نخستین مورد از 100 برند خارج شده 
 ،P&G به ش��مار می رود. به گفته P&G از پورتفولیوی
پیش بینی می شود که این برند به عنوان یک کسب و کار 

مستقل به فعالیتش ادامه دهد. 
خ��ود،  برن��د  تقوی��ت  قص��د  همچنی��ن    P&G
ارزش  رس��اندن  به حداکث��ر  و  ش��اخه  پورتفولی��وی 
س��هام را دارد. هی��چ تصمیم��ی مبنی بر خ��روج این 
 کس��ب و کار هنوز تایید نشده است. به اعتقاد مدیرعامل  
Procter & Gamble،  ای ج��ی لفل��ی، این ش��رکت 
 Duracell ت��ا حد زی��ادی از کمک ه��ای کارمن��دان
قدردان��ی می کند. به گفته لفلی، از زمان خرید س��هام 
ای��ن کس��ب و کار در س��ال 2005 به عنوان بخش��ی از 
Gillette،Duracell  جایگاه خود را به عنوان پیش��رو 
در بازار جهانی در ش��اخه باتری تقویت کرده اس��ت. او 
اعتقاد دارد که این کس��ب و کار و کارمندانش به رش��د 

به عنوان یک شرکت مستقل ادامه خواهند داد. 

تمرکز یاس مال بر جذب مشتریان 
بین المللی

یاس مال ک��ه در مرکز جزیره یاس در ابوظبی در حال 
ساخته شدن اس��ت، در ماه نوامبر افتتاح خواهد شد. به 
گ��زارش مارکتینگ نی��وز، یاس مال، ی��ک مرکز تجاری 
جدید به بزرگی 232257/6مترمربع در ابوظبی، رقیبی 
سرسخت و جدی برای دوبی مال که در همسایگی آن است 
به شمار می رود. مدیر اجرایی شرکت اماک و مستغات 
الدار، یکی از شرکت های سازنده یاس مال، در این خصوص 
می گوید: »این مجتمع تجاری مشتریان خاصی را هدف 
قرار داده است. یاس مال یک بازار فوق العاده بزرگ است و 
با هدف جذب توریست از سراسر جهان ساخته شده است. 
تفاوت یاس مال با دوبی مال در این اس��ت که یاس مال در 
جزیره یاس بنا ش��ده اس��ت و عاوه ب��ر ارائه محصوالت 
برند، مش��تریان می توانند از خدمات دیگری مانند مرکز 
تفریحی و سرگرمی، سینما و از همه مهمتر دنیای فراری 
لذت ببرند. این دقیقا همان چیزی اس��ت که مش��تریان 
بین المللی می خواهند؛ یک پکیج کامل!«وی در خصوص 
رقاب��ت با بزرگ ترین مرکز تجاری منطقه در دوبی گفت: 
»ما رقابتی س��الم با دوبی مال خواهیم داشت. ابوظبی به 
یک مرکز تجاری بزرگی با مساحت یاس مال نیاز داشت. 
ما برای رقابت آمده ایم و می خواهیم س��هم بازار را از آن 

خود کنیم.«

از میان خبرها

از میان خبرها
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علی سهرابی

پاسخ کارشناس: یک جلسه 
با حضور تم��ام کارمندان فعلی 
ش��رکت برگزار کنی��د و دالیل 
اخراج کارمند خاطی و بی اخاق 
را به صورت صریح و شفاف بیان 
کنید. از کارمندان بخواهید اگر 
راجع به ای��ن موضوع و برخورد 
شما حرفی دارند، بدون هیچ گونه 
نگران��ی بیان کنن��د. با صداقت 
بگویید که ش��اید ش��ما اشتباه 
کرده اید و قصد دارید با شنیدن 
حرف های تازه اگر به اشتباه تان 
پ��ی بردی��د، کارمن��د اخراجی 
را س��ر کار بازگردانی��د. در این 

شرایط افراد اعتمادشان به شما 
بیشتر می شود و حتی اگر کسی 
حرف هم نزن��د، اثرات تخریبی 
شایعات کارمند بی اخاق بسیار 
کم می ش��ود. اگر کسی صحبت 
نک��رد، به افراد توضیح دهید که 
صندوق انتقادات و پیش��نهادات 
موجود است و ش��ما می توانید 
بدون ذکر نام مطالبتان را در این 
خصوص در صندوق بیندازید. به 
این ترتیب اعتماد باز هم بیشتر 
می شود. به احتمال زیاد در دفاع 
از کارمند س��ابق مطلبی گفته 
نخواهد شد، مخصوصا اگر شما 

دالیل کاما مستند و قوی برای 
اخراج این مرد ارائه کرده باشید.

بع��د از مدتی دوباره جلس��ه 
را برقرار کنی��د و به کارمندان 
توضی��ح دهید که همه ما عضو 
یک خانواده هس��تیم و کس��ی 
به کاری که انجام ش��ده است 
اعتراضی نداش��ته و دلیلی هم 
برای اش��تباه من ارائ��ه نکرده 
است. بنابراین لزومی ندارد فرد 
خاطی را در خانواده راه بدهیم. 
ضروری اس��ت که ارتباط کل 
خانواده، ش��رکت یا سازمان با 
وی قطع شود. از همه بخواهید 

که ب��ه تماس ها و صحبت های 
فرد اخراج��ی اهمیتی ندهند. 
به ط��ور خیلی ظریف در میان 
س��خنان خود به ای��ن موضوع 
اش��اره کنید که توجه و ارتباط 
با کارمند اخراجی، حتما منجر 
ب��ه تنش در ش��رکت و کاهش 
بهره وری اف��راد و جایگزینی و 
تغییر پست سازمانی کارمندان 

می شود.
ب��ا برگ��زاری این جلس��ات و 
س��خنرانی های انجام ش��ده به 
احتمال زیاد موضوع به طور کلی 

حل و فصل خواهد شد. 

کارمند 
بی اخالق 

پرسش: چند وقت پیش یکی از کارمندان شرکت را به خاطر مشکالت اخالقی و کاری اخراج کردم، اما این کارمند همچنان ارتباط 
خود را با سایر کارمندان حفظ کرده و با شایعه پراکنی، جو شرکت را به هم ریخته است. چطور می توانم این موضوع را مدیریت کنم؟

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

د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

کلینیک کسب و کار)90(

احسان صفاپور

راه های کسب درآمد از شغل کتاب فروشی

از راه اندازی فروشگاه مجازی تا حضور نمایشگاهی

Hp  به دو شرکت مجزا تبدیل می شود
بهترین زمان برای جداس��ازی واحد تولید رایانه های شخصیHP! از زمان آغاز 
مدیریت »ِمگ ویتمن«)Meg Whitman(  در شرکت HP سه سال می گذرد 
و او هم اکنون تصمیم گرفته است این مرکز را به دو شرکت کاما مجزا برای تولید 
رایانه های ش��خصی و سیستم های چاپگر تقس��یم کند. به گزارش رایورز، روزنامه 
وال اس��تریت ژورنال در تازه تری��ن ش��ماره خود گزارش داد خانم ویتمن از س��ال 
 )Leo Apotheker( »را از »لئو آپوتکر HP 2011 میادی که پست مدیریتی
دریافت کرد این تصمیم را در س��ر می پرورانده است. پیش از ویتمن، آپوتکر هم 
برنامه های مش��ابهی را ب��رای HP در نظر گرفته ب��ود و هم اکنون ویتمن به این 
نتیجه رس��یده اس��ت که مرکز تولید رایانه های HP را به یک شرکت کاما مجزا 
تبدیل کند، زیرا به عقیده او رایانه های ش��خصی رابطه طوالنی با مش��تری دارند 
 HP و باید به صورت متفاوت به دس��ت آنها برس��ند. گفته شده است که شرکت
با جدا کردن مرکز تولید رایانه های ش��خصی می کوش��د به صورت گس��ترده تر بر 
خدمات س��ازمانی تاکید داش��ته باشد. الزم به ذکر است پیش از این هم اقدامات 

مشابه در بازار جهانی رایانه صورت گرفته بود. 
جدا ش��دن واحدهای تولید رایانه ش��خصی و 
چاپگر از ش��رکت HP آن را به IBM ش��بیه 
می کند که با تمرکز بر خدمات سازمانی، مرکز 
تولید رایانه ها و س��پس س��رورهای خود را به 

شرکت چینی لنوو واگذار کرد. 

ورزشکاران مشهور زن مدل نایک شدند
نای��ک در پیش نمایش بهاره خود در منهتن از ورزش��کاران زن به عنوان مدل 
پوشاک خود استفاده کرد. به گزارش مارکتینگ نیوز، نمایش پرزرق و برق اخیر 
پوشاک زنانه نایک در منهتن حاکی از موفقیت برخی از استراتژی های بازاریابی 
خاق این شرکت اس��ت. پیش نمایش پوشاک بهاره نایک با همکاری یک طراح 
برزیلی شاهکاری از نایک در منهتن بود که ورزشکاران زن معروفی به عنوان مدل 

محصوالت این برند را به نمایش گذاشتند. 
در می��ان 27 مدل ورزش��ی نایک؛ اس��کایلر دیگینز س��تاره بس��کتبال، پائوال 
رادکلیف رکورددار دوی ماراتن زنان و مارلن اس��پارزا بوکسور مطرح جهان دیده 
می ش��دند. در حال حاضر درآمد نایک از بازار پوش��اک زنان��ه 5 میلیارد دالر در 
س��ال است. این شرکت قصد دارد فروش پوش��اک زنانه خود را تا 4 سال آینده 
40 درص��د افزایش دهد. مارک پارکر، مدیرعام��ل نایک می گوید: »اآلن بهترین 

زمان برای فروش است.«
به نظر می رس��د حرکت نایک برای افزایش فروش در بازار زنان با هدف رقابت 

مس��تقیم ب��ا Under Armour  باش��د. 
Under Armour  در ب��رآوردن نیازه��ای 
مصرف کنن��دگان زن عملکرد موفقی داش��ته 
اس��ت و روی زنان کارمن��د و همچنین زنانی 
ک��ه درگیر ورزش و فعالیت هایی مانند یوگا و 

پیاتز نیستند، متمرکز شده است. 

نتایج نظرسنجی از 132 هزار ثروتمند امریکایی 
روشن ساخت 

ریسک، مادر پاداش است

اگرچه هر کس��ی تعریف خاص خ��ودش را از موفقیت 
دارد،  اما برای بس��یاری از افراد »پ��ول درآوردن« فاکتور 

مهمی در رسیدن به موفقیت است. 
پژوهش های موسسه اس��پکترم گروپ روی 132 هزار 
نفر در امریکا با ثروت حدود 25 میلیون دالر ذهنیت های 
معمول در بسیاری از جوامع درباره پولدارها را به شدت رد 
می کند.  بسیاری بر این باورند که شانس و اقبال، ثروت های 
خانوادگی یا دالیلی از این دست بزرگ ترین و پررنگ ترین 
نق��ش را در پولدار ش��دن افراد ثروتمند داش��ته و دارد، 
حال آنکه نتایج ای��ن پژوهش حرف های دیگری می زند. 
بر این اس��اس، 87 درصد  پاس��خ دهندگان سختکوشی، 
78 درصد  آموزش، 72 درصد  سرمایه گذاری هوشمندانه 
و 63 درصد  ریسک پذیری را عامل مهم پولدار شدن خود 
دانس��ته اند. همچنین نظر 59 درصد  پاسخ دهندگان این 
بود که صرفه جویی در پولدارشدنشان نقش مهمی داشته 
اس��ت. بهنگام و بجا س��رمایه گذاری کردن با 56 درصد ، 
شانس با 53 درصد ، از نو ساختن کسب و کار با 46 درصد  
و تصمیم گیری براس��اس نظر مش��اوران با 35 درصد  در 
رده های بعدی هستند. در این رده بندی کمترین سهم به 
ارث و میراث با 30درصد اختصاص دارد.  اگرچه شانس و 
اقبال و ثروت های خانوادگی در به دست آمدن ثروت نقش 

دارند اما همه ماجرا نیستند. 

سختکوشی یعنی همه چیز
تقریبا از هر پولداری که بپرسیدسختکوش��ی را عامل 
مهمی ب��رای موفقیت می داند. البته ک��ه این خبر برای 
ذهن هایی که گمان می کنند با راحت طلبی هم می شود 

پولدار شد،  خوب نیست. 

ریسک، مادر پاداش است
بیش از نیمی از پاسخ دهندگان معتقدند ریسک پذیری 
نقش درخش��انی در موفقیتش��ان داش��ته اس��ت. البته 
که تفاوت اس��ت می��ان ریس��ک های کورکورانه و خطر 
کردن های هوش��مندانه. ریسک پذیری وقتی هوشمندانه 

می شود که دو عنصر تجربه و آموزش را داشته باشد. 

حاال نوبت حفظ دارایی است
درصد کس��انی که صرفه جویی را عام��ل مهمی برای 
موفقیت و پولدار ش��دن دانس��ته اند نیز قابل توجه است. 
بیش از نیمی از پرسش ش��وندگان به صرفه جویی نقش 
پررنگ��ی دادند. البت��ه که صرفه جویی هنر اس��ت چون 

می تواند باعث پولدار شدن شود. 

خوش شانسی یا بدشانسی،  مسئله این است
شانس هم برخاف آنچه منطق می گوید درصد نسبتا 
خوبی از آرا را به خود اختصاص داده اس��ت. ش��انس در 
واقع همان »فرصت« یکتایی است که تنها یکبار دستش 
را روی زن��گ خانه م��ان می گذارد و زود ه��م برمی دارد. 
البته که مثبت اندیشی نقش بسزایی در خوش شانسی یا 

بدشانسی دارد. 

اقدام بهنگام و به موقع پولداری می آورد
اگر همه چیز حتی زمان و مکان س��ر جای خودش��ان 
باشند، پول هم در زمان و جای مناسبش خواهد آمد. این 
تشخیص فرد است که می تواند همه چیز را سر جای خود 
ق��رار دهد. البته که برای س��رمایه گذاری در ایده آل ترین 

شرایط باید زیاد سنجید و فراوان سبک و سنگین کرد. 

ارث و میراث ته جدولی
درصد کمی از ثروتمندان عالم هس��تند که ثروتش��ان 
صرفا حاصل ارث و میراث به جای مانده از گذشتگانشان 
باشد. به همین دلیل این عامل ته جدول عوامل ثروت زایی 
قرار گرفته است. البته که حفظ ارث خود موضوعی بسیار 

مهم است که بعضی ها به راحتی از کنارش می گذرند. 
business insider :منبع

مسیر ثروت

مترجم: سارا گلچین
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تاثیر اقدام امریکا و انگلستان بر بازار زر و سیم ایران

طال، طالست
طال در امان است؟ 

دس��تیابی ایران به توافق هس��ته ای ب��ا قدرت های 
جهانی جذابیت ب��رای افزایش س��رمایه های فلزی را 
در کشورهای افزایش داده اس��ت. این توافق در کنار 
نگرانی های ژئوپلیتیک موجب ش��ده تا فش��ار دالر بر 

قیمت طال افزایش یابد.
 از طرف��ی فروش بی��ش از ان��دازه نف��ت و کاهش 
قیمت آن، منجر به توجه کش��ورها به ط��ال به عنوان 
جایگزین سرمایه ای شده است. براس��اس توافق نامه 
ژنو بخشی از دارایی های طالی ایران به حالت تعلیق 
در آمده که این مس��ئله می تواند ب��رای اقتصاد ایران 
امیدوار کننده باشد. اما از س��وی دیگر اقدامات امریکا 
و اروپا به منظور مقابله با قیمت طال و افزایش ارزهای 
 خ��ود می تواند ب��ر آینده س��رمایه گذاری ای��ن حوزه 

اثرگذار باشد.
 اینک��ه تا چ��ه می��زان غ��رب می توان��د در مبارزه 
اقتصادی- سیاس��ی خود علیه طال موفق عمل کند، 
جای پرس��ش دارد. با این حال حتی اگر قیمت ارز در 
مقابل طال فزون��ی یابد، با توجه ب��ه اینکه قیمت طال 
در ایران متاث��ر از دو فاکتور قیم��ت جهانی هر انس 
 طال و ارز اس��ت، تنه��ا می تواند بر قس��مت ارزی آن 

اثرگذار باشد. 
ش��اید برای همین است که مدتی اس��ت بازار طال 
در ایران ب��ا رکود مواجه ش��ده و س��رمایه های مردم 
از ای��ن بخش خارج ش��ده اس��ت. آخری��ن اطالعات 
کمیس��یون س��لف کاال در امری��کا، نش��ان می دهد 
قیمت طال در حال کاهش بوده که این روند نس��بت 
 به مدت مش��ابه سال های گذش��ته روند قابل توجهی 

به حساب می آید. 
از س��ویی، سیاس��ت های بانک مرک��زی جمهوری 
اس��المی ای��ران در راس��تای خ��روج س��رمایه های 
س��رگردان مردم از ب��ازار طال و جواه��ر و حرکت آن 
به س��مت بازاره��ای دیگر س��رمایه از جمل��ه تولید 
اس��ت. هرچند طال همواره به عنوان بازاری به منظور 
جم��ع آوری نقدینگ��ی م��ردم ب��ه حس��اب می آمد، 
اما هج��وم غیرمنطقی به ای��ن بازار موج��ب افزایش 
غیرمنطق��ی قیمت ط��ال و جواهر ش��ده ک��ه پس از 
مواجهه با رک��ود، آنهایی ک��ه س��رمایه های بیش از 
اندازه را در بازار طال ترزیق کرده بودند، با زیان مواجه 

شدند.
 از طرفی با وجود اینکه بازار طال و س��که به ش��کل 
سنتی بازار مطمئنی بوده اس��ت، اما در ماه های اخیر 
به واسطه نوسانات بازار ارز، این فضا هم با ناامنی هایی 

همراه شده است.
 بازار س��که در این ایام ب��ه مانند بازار ارز ش��رایط 
ویژه ای را از س��ر می گذران��د. مهم تری��ن اتفاقی که 
برای این بازار اس��تراتژیک افتاده این است که عوامل 
تاثیرگذار بر قیمت ها به شکلی غیرعادی تغییر کرده 
اس��ت. حاال عوامل غیر اقتصادی نیز بر نوس��انات این 

بازار تاثیر می گذارد. 
در فرمول تبدیل قیمت ه��ر اونس طال در بازارهای 
جهانی به نرخ ط��ال در ب��ازار ای��ران دو متغیر وجود 
دارد. متغی��ر اول، قیمت هر اونس ط��ال در بازارهای 
جهانی اس��ت و متغیر دوم قیمت دالر در ب��ازار آزاد. 
از آنجا که تا پیش از س��ال 90، قیم��ت دالر در بازار 
آزاد ایران با نوس��ان قابل توجه و التهاب مواجه نبود، 
تقریبا متغی��ر دوم در فرمول، به ع��ددی ثابت تبدیل 
ش��ده بود. اما طی دو س��ال، این عام��ل تغییر کرده 
که بر ب��ازار طال نیز اثر بس��یار قابل توجهی داش��ت. 
اما پس از س��ال 92 و ایجاد ثبات نس��بی بر بازار ارز 
و ایجاد حاش��یه امن��ی ب��رای س��رمایه های مردم و 
ثبات تقریبی ب��ر اقتصاد، بار دیگر دو متغیر یادش��ده 
 ثابت بوده که رکود در بازار ط��ال و جواهر را به همراه

 داشته است. 
چنانچ��ه به اص��ل موض��وع ک��ه هم��ان اقدامات 
امریکا و انگلس��تان علیه ط��ال اس��ت بازگردیم، باید 
گف��ت ک��ه اقتص��اد امری��کا و انگلی��س راه طوالنی 
را برای خ��روج از بحران ط��ی کرد و این س��فر رو به 
اتمام اس��ت؛ نرخ بیکاری در امریکا در ماه س��پتامبر 
به زی��ر ۶ درص��د رس��ید و ب��ازده اقتص��اد انگلیس 
ک��ه از ابتدای س��ال تا م��اه ژوئ��ن 3/2 درص��د بود، 
 س��ریع تر از ه��ر کش��ور ثروتمن��د دیگ��ری در حال 

رشد است.
 بانکداران نیز در انتظار روزی هستند تا بتوانند نرخ 
بهره را افزای��ش دهند. اما از مناط��ق دیگر، خبرهای 
تل��خ و ناگ��واری به گ��وش می رس��د؛ منطق��ه یورو 
"– به عنوان دومی��ن منطقه ب��زرگ اقتصادی جهان– 
 از وضعی��ت بهبود ضعیف درحال س��قوط به وضعیت 

رکود است. 
براس��اس گزارش اکونومیس��ت، منطقه ی��ورو در 
بحرانی بس��یار بزرگ تر از ارقام ارائه ش��ده قرار دارد، 
چراکه رشد این منطقه مدت هاس��ت به وسیله آلمان 
بزرگنمایی شده است. ایتالیا به مدت دو سال در رکود 
قرار داشت و اقتصاد فرانس��ه هم برای ماه ها راکد بود. 
چشم انداز منطقه یورو ترسناک است، اما سایر مناطق 
هم راه طوالنی برای بهبود در پیش دارند اما در مقابل 
ارزش دالر با رشد اقتصادی سریع تر و چشم اندازهای 
 سیاس��ت پول��ی انقباض��ی دول��ت ف��درال در حال 

افزایش است.
 نرخ دالر از ماه ژوئیه ۶. 3 درصد افزایش داش��ته و 
نرخ براب��ری دالر در برابر ین ژاپن به باالترین س��طح 
خود در شش سال گذش��ته و در برابر یورو در دو سال 
گذشته رس��ید. این نش��ان می دهد که یورو در حال 

حاضر قادر به رقابت با دالر نیست.
 همین مسئله موجب می ش��ود که دالر با آسودگی 
خاطر بیش��تر به یکه ت��ازی جهانی خ��ود ادامه دهد 
و همین مس��ئله نیز موجب می ش��ود که قدرت دالر، 
طال را ب��ه زانو در آورد. ش��اید رقابت ه��ای اقتصادی 
منطق��ه ی��ورو و دالر موج��ب اثرگ��ذاری ب��ر دیگر 
اقتصادها از جمله ایران شود، اما به طور حتم تا زمان 
عدم تغیی��رات جهانی در بورس ط��ال- قیمت طال در 
هر انس- تاثیر چندانی بر بازار ط��الی ایران نخواهد 
داشت. ش��اید تنها طالهایی که توسط واردکنندگان 
 و قاچاقچی��ان وارد می ش��ود، دس��تخوش تغییراتی 

شود. 

 نتایج افزایش ارزش دالر
و کاهش قیمت طال بر کشورها

ط��ال یک��ی از پربحث تری��ن فل��زات در می��ان فلزات 
گرانبهاس��ت زیرا اثر پررنگ و برجس��ته ای هم در بخش 
س��رمایه گذاری و هم در دنیای مصرف کنن��دگان دارد. 
اگرچه طال دیگ��ر به عنوان یک ارز اصلی در کش��ورهای 
توسعه یافته به کار گرفته نمی ش��ود، اما همچنان نقشی 
تعیین کننده در تعیین ارزش ارزهای این کش��ورها دارد. 
گذش��ته از این، ارتب��اط تنگاتنگی می��ان ارزش دالر و 
قدرت ارزهای تجاری در مبادالت خارج��ی وجود دارد. 
از طرفی ارتباط طال و ارزش دالر اکنون معکوس اس��ت. 
یعنی افزای��ش ارزش دالر به مفهوم کاه��ش قیمت طال 
است. به همین دلیل کش��ورهایی چون امریکا و انگلیس 
در پی کاهش قیمت طال هس��تند ت��ا بتوانند ارزش دالر 

را باال بکشند. 
در چنین شرایطی توجه به این نکته ضروری است که 
قیمت طال بر کشورهای صادر کننده و وارد کننده این فلز 
گرانبها تاثیر می گذارد. ارزش ارز ملی هر کشور به شدت 
وابس��ته به میزان صادرات و وارداتی اس��ت که آن کشور 
دارد. وقتی در یک کشور میزان واردات از حجم صادرات 
بیشتر باشد، ارزش ارز ملی آن کشور کاهش خواهد یافت. 
به عبارت دیگ��ر ارزش ارز ملی هر کش��ور زمانی افزایش 
خواهد یافت که آن کشور به عنوان یک کشور صادر کننده 
در جهان شناخته شود. بنابراین کشوری که طال را صادر 
می کند یا به مناب��ع و معادن طال یا به عبارت آش��ناتر به 
ذخایر طال دسترس��ی دارد، با افزایش قیمت طال، ارزش 
ارز ملی اش هم افزایش می یابد. دلیل این امر هم روش��ن 
است. افزایش قیمت طال ارزش کلی صادرات آن کشور را 

افزایش می دهد. 
به سخن دیگر، افزایش قیمت طال می تواند مازاد تجاری 
برای کشورهای دارای معادن و مخازن طال به وجود آورد یا 

به جبران کسری تجاری کمک کند. 
در مقابل کش��ورهای طالدار، کش��ورهایی هستند که 
به عن��وان واردکنندگان بزرگ طال ش��ناخته می ش��وند. 
وقتی قیمت طال افزایش یابد، این کش��ورها بدون تردید 
با ارز ضعی��ف خداحافظی خواهند ک��رد. به عنوان نمونه، 
 کشورهایی که در تولید محصوالت س��اخته شده از طال 
تخصص دارند اما منابع و ذخیره ط��الی چندانی ندارند، 
 وارد کنن��دگان ب��زرگ طال خواهن��د ش��د. بنابراین این 
کشورها به صورت ویژه مستعد پذیرش افزایش در قیمت 

طال خواهند بود. 
پرواضح اس��ت که با تالش های این روزه��ای امریکا و 
انگلیس برای کاهش قیمت طال و در پی آن افزایش ارزش 
دالر ضربه سختی به این کشورها وارد می آید، زیرا ارزش 
پول ملی آنها کاهش یافته و مش��کالت اقتصادی را برای 
آنها در پی خواهد داشت. قیمت طال در یک سال گذشته 
141 دالر کاهش را تجربه کرده اس��ت. در ماه گذش��ته 
میالدی نیز قیمت ط��ال ۶7 دالر کاهش یاف��ت. یکی از 

دالیل این کاهش ها افزایش ارزش دالر بوده است. 
 investopedia.com:منبع

 چرا طال و دالر امریکا 
رابطه عکس دارند؟ 

 ط��ال و دالر امری��کا زمان��ی ک��ه اس��تاندارد ط��ال 
)gold standard(  مورد اس��تفاده قرار می گرفت، رابطه 
مس��تقیمی با هم داش��تند. در این زمان ارزش هر واحد ارز 
کامال بس��تگی به ارزش میزان مش��خصی از طال داشت. به 
سخن دیگر، استاندارد طال یک سیستم پولی بود که در آن 
واحد محاسبه اقتصادی استاندارد وزن ثابتی از طال در نظر 
گرفته می شد. استاندارد طال از سال 1900 تا 1971 میالدی 
به عنوان معیار استفاده می شد و در سال 1971 جدایی طال 
از دالر شکل گرفت. به این ترتیب تعیین ارزش دالر و قیمت 
طال آزاد شد تا اساس تعیین ارزش و قیمتشان عرضه و تقاضا 
شود. از آن به بعد بود که دالر به ارز بدون پشتوانه تبدیل شد. 
ارز بدون پشتوانه ارزی است که ارزش آن را قوانین و مقررات 
دولتی تعیین می کنند اما از سوی یک کاالی مادی حمایت 
نمی شود. این نوع ارز در بازارهای خارجی تجارت می شود. 
دالر امریکا به عنوان ارز ذخیره استفاده می شد. پس از سال 
1971 طال به سمت نرخ ارز شناور رفت. نتیجه این امر باعث 
شد که قیمت طال ارزش دالر امریکا را در خارج از مرزهای این 
کشور آسیب پذیر کند. در سال 2008، صندوق بین المللی 
پول برآورد کرد که 40 تا 50 درصد تعیین قیمت طال از سال 
2002 تحت تاثیر شرایط دالر بود و یک درصد تغییر در ارزش 
خارجی موثر دالر امریکا منجر به بیش از یک درصد تغییر در 

قیمت طال شد. 
رابطه عکس

 رابطه معکوسی میان وزن تجاری دالر امریکا و قیمت 
طال وجود دارد. ارزش وزن تجاری نشان می دهد که دالر 
امریکا در حال به دس��ت آوردن یا از دس��ت دادن قدرت 
خرید در مقایسه با شرکای تجاری اش است. اما این ارتباط 
معکوس به اندازه زمانی نیست که استاندارد طال استفاده 
می شد. اگرچه استاندارد طال حاال دیگر به تاریخ پیوسته، 
 اما هنوز وقتی ارزش دالر کاهش می یابد،  یک شیب روانی 
به س��مت طال وجود دارد و این ارتباط معکوس همچنان 

باقی مانده است چون: 
1- کاهش ارزش دالر، ارزش س��ایر ارزه��ا را افزایش 
می دهد. این امر به معنای افزای��ش تقاضا برای کاالهای 

دیگر از جمله طال و نیز افزایش قیمت ها است. 
2- وقت��ی ارزش دالر ش��روع ب��ه ک��م ش��دن 
می کن��د،  س��رمایه گذاران ب��رای حفظ ارزش س��رمایه 
خ��ود ب��ه دنب��ال مناب��ع س��رمایه گذاری جایگزی��ن 
 می گردند. ط��ال گزینه مناس��بی برای س��رمایه گذاری 

جایگزین است. 
البته باید توجه داش��ت که گاه��ی ارزش دالر و قیمت 
طال همزم��ان افزای��ش می یابند. این اتف��اق می تواند در 
نتیجه بحران در کشورهای دیگر باشد. در چنین شرایطی 
س��رمایه گذاران معموال به سمت وس��وی س��رمایه های 
امن تر می روند. ش��رایط دالر امریکا البت��ه به فاکتورهای 
دیگری هم بس��تگی دارد. سیاس��ت های پولی و تورم در 
امریکا در مقایس��ه با سایر کش��ورها و نیز چشم اندازهای 
اقتصادی امریکا در تقابل با س��ایر کش��ورها از جمله این 
 عوامل هس��تند. س��رمایه گذاران باید به هم��ه جنبه ها 

توجه کنند. 
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دیدگاه

قیم�ت ط�ال در دو هفت�ه گذش�ته ب�ا افزایش 
نسبی روبه رو ش�ده بود که علت اصلی آن نگرانی 
سرمایه گذاران نسبت به وضعیت اقتصادی جهان 
و کاهش ارزش دالر و شاخص سهام بوده است، اما 
انتش�ار آمارهای مثبت اقتصادی در امریکا تاثیر 
زیادی بر افزایش مجدد ارزش دالر و شاخص سهام 
داشته و تقاضا برای طال را در بازارهای بین المللی 

کاهش داده است.
 از طرف�ی اقدام�ات اروپ�ا برای بهبود ش�رایط 
اقتصادی بار دیگر توجه به ارز اروپایی را بیش�تر 
کرد. ش�اید به همین دلیل اس�ت ک�ه بتوان گفت 
همکاری امریکا و اروپا علیه قیمت طال، توانس�ته 
نتای�ج خوبی را ب�رای آنان در پی داش�ته باش�د. 
اما س�وال این اس�ت ک�ه کاه�ش قیم�ت طال بر 

اقتصاد و بازار طالی ای�ران چه تاثیری می گذارد؟ 
ش�اید برای پاس�خ ب�ه این پرس�ش بهتر اس�ت 
بدانیم که ب�ه گفته به�روز برنا، معاون اکتش�اف 
س�ازمان زمین شناس�ی و اکتش�افات معدن�ی، 
 ایران جزو ش�ش کش�ور مصرف کننده اصلی طال 

در جهان است.
 همین موض�وع کافی اس�ت تا نش�ان دهد که 
اقتص�اد و بازار تا چه میزان وابس�ته به طالس�ت. 
البته در این میان تحوالت سیاسی- اقتصادی در 
سطح جهان و رویکرد امریکا و اروپا بی تاثیر نبوده 
اس�ت. از این رو به نظر می رس�د پیش یا بیشتر از 
آنکه اقتصاد برهم زننده یا تعیین کننده معادالت 
در بازار طال ش�ود، این سیاست اس�ت که بازار را 
تعیی�ن می کند. با ای�ن حال آنچه مهم اس�ت، هر 

آنچه بر سر طال در دنیا روی می دهد، در ایران نیز 
پیامدهایی خواهد داشت. چند پیامد را می توان از 
کاهش قیمت جهانی طال بر بازار ایران پیش بینی 
کرد، ازجمله: افزای�ش تقاضا ب�رای دالر و یورو و 
کاهش ارزش ذخایر اس�تراتژیک. البته از یک سو 
می ت�وان ثمراتی نیز ب�ر فضای نقدینگی کش�ور 
داشته باش�د، به این مفهوم که کاهش قیمت طال 
موجب جمع آوری نقدینگی س�رگردان از س�طح 
جامعه و ناامیدی سفته بازان از نوسان های قیمت 
طال است که در این صورت می توان امیدوار بود که 
نقدینگی جاری کش�ور بار دیگر به بازار سرمایه و 
همچنین تولید بازگردد. البته تجربه ثابت کرده که 
 بعضا بازار ایران رابطه معکوسی با دیگر بازارهای

 جهانی دارد. 

محمد کشتی آرای، رییس اتحادیه طال و 
جواهر بر این عقیده است با وجود اقداماتی 
که اروپا و امریکا علیه طال انجام داده اند، اما 
به دلیل اینکه تغییری در بازار جهانی طال 
به وجود نیامده، عمال تاثی��ری هم بر بازار 
ایران نداشته است. از طرفی هرچند قیمت 
ارز تا حدودی گران ش��ده ام��ا این عاملی 
برای تغییر قیمت طال به حس��اب نیامده 
اس��ت. از طرفی در حال حاضر بازار طال، 
بازاری نیست که جذب کننده سرمایه های 

سرگردان مردم باشد. 
آیا اقدام اروپا و امریکا برای کاهش 
قیمت طال، بر بازار ایران هم تاثیری 

داشته است؟ 
اگر بحث��ی مبن��ی بر کاه��ش قیمت 
طال ب��ود، باید تا االن تاثی��ر آن را بر بازار 
ایران شاهد می بودیم اما دو روز است که 
تغییری به وجود نیامده است. زمانی که 
صحبت از اقدام��ات جایگزینی برای طال 
می ش��ود، در ماهیت بر قیم��ت جهانی 
تغییری ایجاد نمی کن��د. به همین دلیل 
این گونه اقدامات تاثی��ری نمی گذارد. از 

طرفی ب��ازار ایران تابعی از ب��ازار جهانی 
است. زمانی که قیمت س��که 930 هزار 
تومان اس��ت، این ترکیبی از قیمت ارز و 
قیمت جهانی هر انس طالس��ت. ممکن 
اس��ت قیمت ارز بر قیم��ت داخلی طال 
اثرگ��ذار باش��د. البت��ه در ای��ران هرگاه 
صحبت از مس��ائل اقتصادی می ش��ود، 
پیش از آنکه به مرحله اجرا برس��د، تاثیر 

خود را می گذارد. 
صحن�ه  در  ک�ه  رویدادهای�ی 

بین المللی پیش آمده از جمله روند 
رو ب�ه جل�وی مذاکرات هس�ته ای، 
کاهش قیمت جهانی نفت و همچنین 
تغیی�رات قیم�ت ارز، ت�ا چ�ه حد 
می تواند بر آینده ب�ازار طالی ایران 

اثرگذار باشد؟ 
طی یک سال گذش��ته روند مذاکرات 
هس��ته ای تاثیری ب��ر قیم��ت داخلی یا 
جهانی طال نداشته اس��ت. هرچند روی 
قیمت ارز اثر گذار بوده اما دامنه تغییرات 

ارزی نیز طی یک س��ال گذشته محدود 
بوده اس��ت. در مورد بازار طال نیز همین 
مسئله صادق اس��ت، به نحوی که دامنه 
تغییرات بی��ن 1300 تا 1200 دالر بوده 
که متوس��ط جهان��ی آن 1250 دالر در 
انس بوده اس��ت. در ح��ال حاضر قیمت 
نف��ت نیز کاه��ش یافته که این مس��ئله 
متاثر از عرضه بیش از اندازه نفت خارج از 
اوپک و قواعد نفتی است. این بار بر خالف 
دفعه های قبل که قیمت نفت بر قیمت ارز 
تاثیر می گذاشت و به دنبال آن نیز قیمت 
طال تحت تاثیر ارز تغییر می کرد، شاهد 

این تاثیر نبودیم. 
با توجه به اقدامات اقتصادی ایران، 
در حال حاضر آیا سرمایه های مردم 

در بازار طال می ماند؟ 
مدتی است که سرمایه های سرگردان 
مردم از ب��ازار طال خارج ش��ده و افرادی 
بس��یاری زیان دیده ان��د. در حال حاضر 
سرمایه های مردم بیشتر به دیگر بازارها 
سوق پیدا کرده و طال دیگر به عنوان بازار 

سرمایه ای تلقی نمی شود. 

سیاس��ت های اقتصادی دولت موجب 
ش��ده بازار طال که زمانی به عن��وان بازار 
سرمایه های س��رگردان مردم به حساب 
می آمد، با رکود مواجه شود. در حال حاضر 
س��رمایه های مردم از این بازار خارج شده 
ودر حوزه های دیگری متمرکز شده است. 
از طرفی انتظ��ارات از بازارهای جهانی که 
عموما بر بازار داخلی اثر گذار بود نیز محقق 
نشده است. همه این موارد موجب شده تا 
احمد وفادار عضو هیأت امنای صنف طال و 
جواهر از اوضاع کسب و کار بازار طال راضی 
نباشد. او در عین حال سیاست های امریکا 
و اروپا در راستای مقابله با قیمت طال را بر 

بازار ایران بی اثر می داند. 
وضعی�ت ب�ازار ط�ال و جواهرات 

چگونه است؟ 
تقریبا مدتی اس��ت که قیمت ها ثابت 
مانده و دو ماهی می ش��ود که افزایش یا 
کاهش چشمگیری نداشته است. البته در 
خارج تغییراتی ب��ه وجود آمده اما قیمت 
طال ثابت مانده اس��ت. در رابطه با اوضاع 

کس��ب و کار هم باید گفت ک��ه در حال 
حاضر با رکود مواجه هستیم. بسیاری از 
واحدها تغییر کاربری داده و بس��یاری از 

کارگران نیز تغییر شغل داده اند. 
علت این وضعیت چیست؟ 

این وضعیت برای اکث��ر صنوف پیش 
آمده. ش��ما اگر س��ری به بازار فرش هم 
بزنید با چنین وضعیتی مواجه می شوید. 
از طرفی کسب و کار در حوزه طال این گونه 

اس��ت که طال در آخری��ن مرحله خرید 
مردم قرار دارد، به نحوی که هرگاه مردم 
تمامی نیازهای اولیه خ��ود را خریداری 
کردند، در نهایت اگ��ر مبلغی باقی ماند، 

اقدام به خرید طال می کنند. 
ام�ا ب�ازار ط�ال و جواهر هم�واره 
به عنوان بازار س�رمایه م�ردم مورد 

توجه بوده است... 
این موضوع مربوط به دو  سال قبل بود 

اما االن که قیمت طال ثابت ش��ده، کسی 
س��رمایه خود را وارد این بازار نمی کند. 
زمانی طال جزو سرمایه مملکتی و خانوار 
مردم به حساب می آمد، اما اکنون سرمایه 
مردم از بازار طال خارج شده است. مالیات 
بر ارزش افزوده مزید بر علت شده تا این 

اوضاع به وجود بیاید. 
در خبرها آم�ده بود ک�ه امریکا و 
اروپ�ا در حال هم�کاری ب�ه منظور 
کاهش قیمت ط�ال و افزایش قیمت 
ارزهای خود هستند؛ این مسئله بر 

بازار ایران اثر می گذارد؟ 
این مسئله بر بازار ایران تاثیر نمی گذارد. 
زی��را اقتص��اد ای��ران ج��دای از اقتصاد 
جهانی اس��ت. تغییرات در بورس تنها بر 
واردکنندگان و قاچاقچیان تاثیر می گذارد. 
در حال حاضر نیز بان��ک مرکزی اقدام به 
واردات طال نمی کند. به دلیل نوس��انات 
بازار ارز داخلی، سیاست های اقتصادی بر 
این است تا با اعالم تغییراتی قیمت طال با 

قیمت جهانی هماهنگ نگه داشته شود. 

رییس اتحادیه طال و جواهر: 

سرمایه مردم از بازار طال خارج شده است

عضو هیات امنای صنف طال و جواهر: 

بازار طال با رکود مواجه شده است 

میالد منظور
فعال صنف طال و جواهر



ت��ا حاال پیش آمده تابس��تان از اس��تخر بیرون بیایید 
و همان طور که زیر آفتاب ایس��تاده اید احس��اس س��رما 
کنید؟ این احس��اس برای این اتف��اق می افتد که آب از 
روی پوست بدنتان بخار می شود. جریان هوا بخار آب را 
با خود می برد و با آن کمی گرما هم از روی پوس��ت تان 
می رود. این مکانیسم بسیار شبیه اتفاقی است که درون 
یخچال ه��ای قدیمی می افت��اد. البت��ه در یخچال مواد 

شیمیایی به عنوان خنک کننده به کار می رود. 

یخچال های قدیمی
اگر به پشت یا زیر یخچال های قدیمی نگاه کنید لوله 
دراز و باریک��ی را می بینی��د که پیچ خ��ورده و به جلو و 
عقب رفته است. این لوله به پمپی متصل است که با یک 
موت��ور الکتریکی کار می کند. داخل لوله پر از گاز فرئون 

با نام تجاری کلروفلورو کربن یا CFC است. 
بع��د از اثب��ات خطرناک ب��ودن فرئون، ح��اال از مواد 
شیمیایی دیگر با فرآیند کمی متفاوت استفاده می شود. 
ابت��دا مایع- گاز مبرد توس��ط پمپ یا کمپرس��ور تحت 
تراکم و فش��ار قرار می گیرد و به صورت گاز گرم از پمپ 
خارج می ش��ود، سپس در قسمتی از خارج از یخچال به 
نام کندانس��ور با پس دادن ح��رارت، گاز گرم به محیط 
تغییر فاز داده و مایع می ش��ود. ب��ا وارد کردن این مایع 
که به دلیل تداوم کار کمپرس��ور تحت فشار قرار گرفته 
اس��ت، از یک ش��یر انبس��اط به صورت ن��ازل در محیط 
بازت��ری ک��ه به صورت لوله های با حجم بیش��تر اس��ت، 
مایع تحت فش��ار پاشیده شده و در مواجه شدن با حجم 
بیش��تر تبخیر می ش��ود. به همین دلیل نام این قسمت 

اواپراتور یا تبخیرکننده انتخاب ش��ده اس��ت. با تبخیر و 
تغییر از فاز مایع به بخار در واقع در این قس��مت انرژی 
از محیط گرفته می ش��ود و محیط اطراف خود را س��رد 
می کند. در همین قسمت مواد غذایی نگهداری شده که 
سرد می شوند. برای تداوم سیکل، این بخار باید به فرمی 
جمع  آوری ش��ود و مجددا مورد اس��تفاده قرار گیرد، به 
همین جهت در انته��ای تبخیر کننده چنانچه این بخار 
از باالترین نقطه به مس��یر مکش کمپرسور متصل شود 
می تواند مجددا توس��ط کمپرسور متراکم شده و سیکل 
مجددا بسته شود. به این ترتیب کویل ها خنک تر شده و 

فریزر هم سردتر می شود. 
در یخچال ه��ای معمولی تعداد کویل ها کمتر و فضای 
 CFC یخچال بزرگ تر اس��ت، بنابرای��ن کویل ها و بخار
گرم��ای کمتری به خود ج��ذب می کنند. ب��رای تکرار 
سیکل و تداوم کار کمپرسور مجددا پمپ بخار CFC را 
می مکد و آن را با فش��ار درون لوله های باریک تر می راند 

که در سطح خارجی یخچال قرار گرفته اند. 
در آنجا CFC متراکم می شود و دوباره به شکل مایع 
درمی آید و گرما پ��س می دهد که هوای اطراف یخچال 
آن را جذب می کند. به همین علت اس��ت که پش��ت یا 
زی��ر یخچال کمی گرم تر از اطراف آن اس��ت. هر بار که 
CFC از کویل های بیرونی بگذرد مایع آماده اس��ت که 
دوباره به درون یخچال و فریزر بیاید و کار خنک س��ازی 

را انجام دهد. 
در یخچال ه��ای جدید CFC ب��ه کار نمی رود، چون 
ان��واع CFCها اگ��ر در طبیع��ت آزاد ش��وند برای جو 
مضر هس��تند. به جای آن گاز دیگ��ری به نام HFC یا 

تترا فلورواتان به کار می رود. 
ادامه دارد...

فروش آنالین موزیک
به گ��زارش وال اس��تریت ژورنال، 
فروش موسیقی دیجیتال اپل در 
قالب س��رویس آیتونز با کاهشی 
۱۴ درصدی روبه رو بوده اس��ت. 
ای��ن گزارش کاه��ش فروش ۱۴ 
درصدی موسیقی دیجیتال در مقایسه با سال گذشته را 
بس��یار بیشتر عنوان کرده است، اما به نظر می رسد اپل 
برای این مشکل چاره اندیشی کرده و سال آتی میالدی 
شاهد عرضه س��رویس استریم موسیقی بیتس به عنوان 

بخشی از آیتونز خواهیم بود. 
 هرچند روند فروش موس��یقی دیجیتال در سال های 
اخیر با کاهش روبه رو بوده، اما این امر در س��ال جاری 
میالدی بسیار پررنگ تر شده است. گزارش وال استریت 
ژورن��ال کاهش فروش موس��یقی دیجیت��ال در صنعت 
 موس��یقی را ب��رای س��ال ۲۰۱۳ میالدی با کاهش��ی
۲. ۱ درص��دی برای کل صنعت موس��یقی عنوان کرده 
که ای��ن کاهش با اس��تقبال از س��رویس های تبلیغات 
محور و اس��تریم موس��یقی جبران ش��ده و حتی منجر 
به افزایش درآمد صنعت موس��یقی نیز گش��ته اس��ت. 
فروش آلبوم های موس��یقی در قالب محصوالت فیزیکی 
برای یک دهه اس��ت که با افول روبه رو است، اما فروش 
موس��یقی دیجیتال در س��ال ۲۰۱۳ میالدی تغییرات 
مح��دودی را به خ��ود دید، هرچند باید بازار کش��وری 
مث��ل ژاپن را متفاوت تر خواند، چراکه فروش آلبوم های 
دیجیت��ال به همان س��رعت کاهش ف��روش آلبوم های 

فیزیکی ادامه دارد. 
شاید کاهش میزان فروش موسیقی دیجیتال را بتوان 
اصلی ترین دلیل و انگیزه اپل برای خرید کمپانی بیتس 
خواند. وال اس��تریت ژورنال با اش��اره به این نکته عرضه 
سرویس اس��تریم موس��یقی بیتس را در قالب جدید و 
به عنوان بخش��ی از آیتونز وعده داده اس��ت. پیش تر نیز 
اخباری در مورد عرضه این سرویس در بهمن ماه پیش 

رو منتشر شده بود. 

زندگی چمدانی
ب��ه گ��زارش گاردین، 
میلبورن  فیلدز  جاشوا 
بس��یار  ثروت  قبال  که 
زیادی داش��ت، اکنون قادر است بیشتر مایملکش را در 
یک کیف دس��تی جا دهد. او در یک آپارتمان ساده یک 
ات��اق خوابه زندگی و برآورد می کند که 9۰ درصد آنچه 
را که داش��ته یا فروخته یا به دیگران بخش��یده اس��ت. 
ش��رایط حال حاض��ر او، تضاد عمیقی ب��ا وضعیت پنج 
س��ال قبلش دارد. جاشوا که در آن زمان 8۰ ساعت در 
هفته کار می کرد تا حقوق ش��ش رقمی داش��ته باشد و 
بتواند بیش��تر و بیشتر خرج کند، امروز به الگویی برای 
نس��لی بدل شد که از آس��یب های خرید کردن خسته 
ش��ده اس��ت. میلبورن به یک »مینیمالیس��ت« تبدیل 

شده است. 
او می گوید: »ش��روع کردم به خالص شدن از شر خیلی 
چیزها و حس کردم که باری از شانه ام برداشته شد. حس 
سبکی، شادی و آزادی بیشتری پیدا کردم. صادقانه بگویم، 
من معنای زیاده از حدی برای داشته های مادی قائل شده 
ب��ودم، بی توجه ب��ه اینکه این کار هیچ ه��دف و لذتی در 

زندگی برایم به ارمغان نمی آورد.«

سرمایه گذاری جدید گوگل
به گزارش لس آنجلس 
تایم��ز، پیش تر خبر از 
سرمایه گذاری  احتمال 
گوگل در کمپانی Magic Leap داده شده بود. شرکتی 
که در حال توسعه یک هدست واقعیت مجازی است که 
 Cinematic اصطالح��ا فناوری مورد اس��تفاده در آن
Leap نام گرفته اس��ت. گوگل ن��ه تنها در این کمپانی 
نوپا با پروژه س��ری س��رمایه گذاری کرده، بلکه ساندار 
پیچ��ای را نیز به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره روانه 
این کمپانی کرده اس��ت. گوگل با س��رمایه گذاری ۵۴۲ 
میلی��ون دالری در این کمپانی، س��اندار پیچای، مدیر 
بخش ک��روم و اندروید را در کنار دان هریس��ون، قائم 
 Magic مقام بخش توس��عه گوگل راه��ی هیات مدیره
Leap کرده که با در نظر گرفتن انجام س��رمایه گذاری 
توس��ط خود گوگل، می ت��وان اهمیت پ��روژه در حال 
توس��عه توس��ط این کمپانی را بس��یار باال عنوان کرد. 
براس��اس اطالعات محدود موجود و گزارشی که منتشر 
ش��ده، مجیک لیپ در حال توسعه یک هدست واقعیت 
مجازی اس��ت که با اس��تفاده از آن تصاویر روی چشم 
کاربر تابانده می ش��ود. تصویر تابیده ش��ده دارای بعد و 
عمق است، از این رو به نظر می رسد که کاربر یک شیء 

مجازی را در دنیای واقعی مشاهده می کند. 

هزینه های��ی ک��ه خانوارهای ش��هری کش��ور صرف 
مخارج مصرفی خ��ود کرده اند، به ترتیب در چهار گروه 
»مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها«، »دخانیات«، 
»بهداشت و درمان«، »پوشاک و کفش« و »خوراکی ها 
و آش��امیدنی ها« بیشتر از سایر اقالم بوده است. مطابق 
ای��ن آمارها که از بررس��ی میانگین مخارج مصرفی کل 
خانوارهای ش��هری کشور استخراج شده، رشد هزینه ها 
در گروه »مس��کن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها« به 
میزان ۳6/۴ درصد، در گروه »دخانیات« به میزان ۳6/۳ 
درصد، در گروه »بهداش��ت و درم��ان« به میزان ۳۵/۱ 
درص��د، در گروه »پوش��اک و کفش« ب��ه میزان ۳۳/6 
درصد و در گروه »خوراکی ها و آشامیدنی ها« به میزان 
۳۱/۵ درصد بوده است. اطالعات منتشر شده بیانگر این 
اس��ت که از بین ۱۲ گروه تش��کیل دهنده سبد مصرفی 
خانوارها، رش��د قیمتی این پنج گروه باالتر از س��ایرین 
بوده و از متوسط رشد مخارج )۳۱/۴ درصد( هم بیشتر 

بوده است. 
ای��ن موض��وع موجب ش��ده ک��ه این گروه ها س��هم 
بزرگ ت��ری از کل مخ��ارج مصرف��ی خان��وار را به خود 
اختص��اص دهن��د. در صورتی ک��ه از ای��ن پن��ج گروه، 
»دخانیات« را به دلیل اهمیت کمتر و سهم پایین تر در 
مخارج مصرفی کنار بگذاریم، مشاهده می شود که چهار 
گروه باقی مانده، همگی اقالمی هستند که معموال جزو 
»مخارج ضروری« خانوار محسوب می شوند، چراکه سه 
گروه »مسکن«، »پوشاک« و »خوراک« از گذشته و به 
شکل کالس��یک، تحت عنوان اقالم »ضروری« مصرف 
افراد ش��ناخته می ش��دند و در حال حاض��ر هزینه های 
مرب��وط به »درمان« را نیز می ت��وان یکی از هزینه های 

ضروری خانوارها به شمار آورد. 

یخچال چطور کار می کند؟ 

سهم مصارف انرژی بخش های مختلف از کل انرژی مصرفی در کل کشور

مس�ئول زعفران جهادکشاورزی خراسان رضوی از پیش بینی برداشت بیش از 246 تن سرگل زعفران در 
این استان طی سال جاری خبر داد. 
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طبق تعاریف بین المللی گردش��گر کس��ی است که 
ب��ه قصد دی��دن طبیعت، آثار باس��تانی ی��ا مردم به 
منطقه ای س��فر می کند و به مدت یک شب در آن جا 
می ماند. طبق این تعریف اگر کس��ی صبح به سفری 
 برود و ش��ب به منزل خ��ود بازگردد، گردش��گر نام 

نخواهد گرفت. 
در تعریف گردش��گر دو فاکتور اهمی��ت دارد. اول 
مکان جغرافیایی اس��ت که باید تغییر پیدا کند، دوم 
اینک��ه منابع مالی بای��د در این تغییر مکان به مقصد 
گردش��گری تزریق ش��ود. یعنی گردش��گر آگاهانه یا 
ناخ��ودآگاه ب��رای افرادی در مقصد گردش��گری نفع 

مالی داشته باشد. 
ما متاس��فانه از اعداد و ارقام س��فر ها و گردشگری 
اطالع دقیق نداری��م. آمارهایی که وجود دارد به ازای 
هر اس��تان تفکیک شده هس��تند. برای مثال در  سال 
۵/۵ میلیون نفر تا ۱۲ میلیون نفر به مش��هد می روند. 
اینها گردش��گران زیارتی هستند. حدود ۷ میلیون نفر 
به ق��م می روند. ح��دودا ۳/۵ میلیون نف��ر به گیالن، 
همین تعداد ب��ه مازندران و همین طور به گلس��تان 
می رون��د که گردش��گران تفریحی هس��تند. مجموع 
نق��ل و انتقاالت گردش��گران ما در ایران س��االنه به 
۲۷میلیون س��فر می رس��د. این رقم البت��ه مربوط به 
۲۷میلی��ون نفر نیس��ت، زیرا افرادی هس��تند که در 
طول  س��ال بیش از یک بار مس��افرت می روند. انصافا 

این رقم کمی هم نیست. 
ام��ا به ه��ر حال با وج��ود جاذبه های گردش��گری 
ف��راوان در کش��ور م��ا، مقاص��د گردش��گری اندکی 
مورد انتخاب مس��افران ق��رار می گیرد. میلیون ها نفر 
ب��ه مش��هد، قم یا ش��یراز می روند و هرک��دام از این 
از جاذبه های گردش��گری   اس��تان ها گنجینه های��ی 

هستند. 
اگر کس��ی به مش��هد س��فر کن��د درنهایت پس 
از زی��ارت به آرامگاه فردوس��ی س��فر می کند. اکثر 
اف��رادی ک��ه ب��ه همین مقاص��د مع��روف می روند 
توجهی به پتانس��یل های همان اس��تان ها و شهر ها 

نیز ندارند. 
م��ن ش��دیدا اعتق��اد دارم تع��داد اف��رادی ک��ه 
جس��ت وجوگر هس��تند، یعنی افرادی که به جاهای 
بی آوازه می روند تا هر آنچه را که دیده نشده ببینند، 

در کش��ور ما بس��یار اندک اس��ت. در اروپ��ا این نوع 
گردشگران به تعداد زیاد پیدا می شود. 

به ش��خصه دی��ده ام وقتی توریس��ت های خارجی 
می خواهن��د به کش��ور ما بیاین��د دفترچه هایی تهیه 
می کنن��د که اطالعات گردش��گری مفی��دی در آنها 
وج��ود دارد. ای��ن درحالی اس��ت که وقتی ما س��فر 
می روی��م مقاصد اندک��ی داریم و اص��ال از اطالعاتی 
ک��ه موج��ود اس��ت اس��تفاده نمی کنیم. متاس��فانه 
 خارجی ه��ا بهت��ر از م��ا در کش��ورمان گردش��گری 

می کنند. 
ای��ن موض��وع به ج��ز اینک��ه س��طح آگاه��ی در 
م��ورد مقاص��د گردش��گری در کش��ور را پایین نگه 
م��ی دارد، خس��ارت های دیگری نی��ز دارد. وقتی که 
گردش��گر ها زیاد تر از حد معمول ب��ه محلی می روند 
 باع��ث فرس��ایش و از بی��ن رفتن منابع گردش��گری 

می شود. 
نمونه اش تخت جمش��ید اس��ت. در مدت دو هفته 
تعطی��الت عید آلودگی ها و آالینده ه��ا در این حوزه 
فرا تر از حد کنترل می شود. نمونه دیگر، غار علیصدر 
اس��ت که حج��م بازدیدش ب��اال می رود و ب��ه دنبال 
آن درج��ه حرارت این محوط��ه افزایش می یابد، این 
 باع��ث رش��د گیاهان خ��ودرو و مخ��رب در بدنه غار 

می شود. 
از طرف دیگر وقتی جاذبه های کمترشناخته ش��ده 
توس��ط مردم بازدید نمی ش��ود، گ��ردش مالی به آن 
مناطق منتقل نمی ش��ود و خسارت مستقیم به مردم 

منطقه و مناطق اطراف آن وارد می شود. 
من چندی پیش در ش��هرکرد س��خنرانی داشتم. 
مردم آنجا می گفتند که ش��ما از جاذبه های استان ما 
خبر ندارید. من گفتم آیا از جانب ش��ما اقدامی برای 
انتشار این اطالعات صورت گرفته است؟ چرا ما نباید 
بدانیم که اس��تان ش��ما چند رودخانه دارد؟ چرا در 
مورد اس��تانی مثل یزد این همه اطالعات وجود دارد 
اما بعضی دیگر از اس��تان ها آگاهی مختصری از خود 

بروز داده اند؟ 
بنابراین اگر اس��تانی بخواهد گردشگر جذب کند، 
بدون س��رمایه گذاری های مالی و انس��انی در ساخت 
هتل ها، دایر کردن دفاتر گردشگری، تربیت راهنما ها 
و... موف��ق نخواهد ب��ود. اگر ابتدا کاره��ای زیربنایی 
 ص��ورت بگی��رد ب��ه دنب��ال آن گردش��گر نی��ز پیدا 

خواهد شد. 

منطقه آزاد

فرسایش و نابودی منابع گردشگری
همه جای ایران سرای من است

به هم ریختگی سهم استفاده بخش های گوناگون از انرژی تولید شده در کشور خسارات زیادی به محیط 
زیس�ت و اکولوژی وارد خواهد کرد. در همین راس�تا دولت موظف اس�ت به منظور اعمال صرفه جویی، 
منطقی کردن مصرف انرژی در بخش های گوناگون و حفاظت از محیط زیست، اقدامات زیر را انجام دهد: 
تهیه و تدوین معیارها و مش�خصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات، فرآیندها و سیستم های 
 مصرف کننده انرژی، به ترتیبی که همه مصرف کنندگان و تولید کنندگان ملزم به رعایت این مشخصات و 

معیارها باشند. 
معیارهای مذکور توسط کمیته ای متشكل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت، موسسه استاندارد و 

تحقیقات صنعتی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه ذی ربط تدوین می شود. 

اسماعیل کهرم  | فعال محیط زیست|

صنع��ت نس��اجی در دنی��ا موقعیت خاص��ی دارد. 
ارزش تج��ارت جهان��ی نس��اجی و صنایع وابس��ته 
به آن براس��اس آماری که قبال منتش��ر ش��ده ۳۵6 
 میلی��ارد دالر یعنی حدود ۵ درص��د از تمام تجارت 

جهانی است. 
صنعت نس��اجی در کشور ما قدمت زیادی دارد اما 
با این حس��اب س��هم ما از تج��ارت جهانی در حوزه 
نس��اجی فق��ط ۰/۰۵ درص��د و از ص��ادرات صنایع 
 وابس��ته به نساجی مانند پوش��اک تنها ۰/۰۲ درصد 

است. 
این در حالی اس��ت که در گذش��ته های نه چندان 
دور از پنبه و سایر الیاف طبیعی گرفته تا نخ و پارچه 
در کش��ور با برند ایرانی تولید یا به بازارهای خارجی 
صادر می ش��د اما متاس��فانه در سال های اخیر شاهد 

ورشکس��تگی کارخانجات نس��اجی کش��ور، برآورده 
نشدن نیازهای داخلی توس��ط تولیدات داخلی و در 
نتیجه ناتوانی در رقابت با تولیدات پارچه کشورهای 

دیگر بوده ایم. 
چند عام��ل در این میان بازار را تح��ت تاثیر قرار 
خواهن��د داد ک��ه عبارتند از عوامل مرب��وط به مواد 
اولیه، عوام��ل فنی و تکنولوژیکی، عوامل اقتصادی و 
قاچ��اق که هر کدام تاثیرات مثبت و منفی بر صنعت 
نساجی در کشور داشته اند. عوامل دیگری هم به جز 
 این موارد کل��ی در تاثیرگذاری ب��ر این حوزه نقش 

داشته اند. 
م��وارد مربوط به عدم تطاب��ق تولیدات با مدگرایی 
ب��ازار، پایی��ن آم��دن به��ره وری در حض��ور رقیب 
قدرتمن��دی همچ��ون چین، ت��ورم باالی س��االنه و 
 تعطیالت س��االنه بس��یار زیاد از این دس��ت عوامل 

بوده اند.

نگاه آخر

برند ایرانی منسوجات از بین رفته است

عوامل تاثیرگذار بر صنعت نساجی
کلثوم بختیاری  | استاد نساجی دانشگاه امیرکبیر|

بس��یاری از چهره های معروف از جمله تیلور سوئیفت، 
خواننده امریکایی و گلوریا اس��تفان، خواننده امریکایی 
کوبایی االصل نسبت به درگذشت اسکار دال رنتا واکنش 
نش��ان داده و ضمن ابراز تاس��ف از ای��ن واقعه از وی و 
آثارش در شبکه های اجتماعی با ستایش یاد کرده اند. 

اس��کار دال رنتا، یکی از طراحان برجس��ته دنیای مد 
به ش��مار می رف��ت که چهار بانوی نخس��ت امریکا، 

دهها هنرپیشه هالیوودی و مجری های سرشناس 
تلویزیونی از جمله اپرا وینف��ری، آنجلینا جولی، 
س��ارا جس��یکا پارکر و ایمی آدامز از مش��تریان 

طرح های شیک، ساده و چشمگیر وی بودند. 
گفته می شود کسی که آنا وینتور، سردبیر مجله 

سرش��ناس ووگ را متقاعد ک��رد تا تصویر هیالری 
کلینت��ون را بر جلد این مجله معتبر منتش��ر 

کند، اس��کار دال رنتا بود. یکی از 
آخری��ن طرح های وی که 

استقبال  مورد  بس��یار 

قرار گرفت و با نقدهای مثبت روبه رو ش��د، لباس��ی بود 
ک��ه وی برای عروس��ی امل علم الدین ب��ا جورج کلونی 

طراحی کرد. 
در ده��ه ۱96۰ او کار طراحی لب��اس تحت نام خودش 
را آغ��از کرد و آهس��ته و پیوس��ته آتلیه مد 
اسکار دال رنتا را نام و اعتبار بخشید. به 
نوشته نیویورک تایمز، سود تجاری 
خانه مد اس��کار دال رنت��ا تنها در 
عرض دهه گذش��ته دو برابر شده 
و بالغ ب��ر ۱۵۰ میلی��ون دالر بوده 
اس��ت. اس��کار دال رنتا که سال ها 
 پیش تابعیت امریکایی نیز گرفته 
بود، دو ب��ار ازدواج ک��رد. او پس از 
درگذش��ت همس��ر اولش در س��ال 
 ۱98۳، با آنته انگل هارت، 
طراح آلمانی ازدواج 

کرد. 

دور دنیا

واکنش های هالیوودی به مرگ یک طراح لباس


