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افزایش 37 دالری قیمت جهانی طال

  فلز زرد
همه را غافلگیر کرد

قیم��ت جهانی ط��ا پ��س از کاهش 
کم سابقه س��رانجام در مسیر صعود قرار 
گرفت.گزارش های رس��یده حاکی از آن 
اس��ت که قیمت جهانی ط��ا در آخرین 
روز معامات��ی هفت��ه گذش��ته ۳۷ دالر 
افزای��ش یاف��ت و ب��ه ۱۱۷۹ دالر در هر 

اونس در پایان معامات رس��ید. افزایش 
۳۷ دالری قیم��ت ط��ا باالترین رش��د 
روزانه قیمت فلز زرد طی پنج ماه گذشته 
بوده اس��ت. کاه��ش ارزش دالر از دالیل 
مهم رش��د قیمت طا در روز جمعه بود، 
به طوری که ارزش مبادل��ه دالر در برابر 

یورو طی این روز نزدیک به ۱.5 س��نت 
کاه��ش یافت.نتایج کمت��ر از انتظار آمار 
اش��تغال امریکا و عرضه گسترده دالر به 
بازار برای بهره گیری از رشد روزهای اخیر 
ارزش دالر علت اف��ت ارزش دالر در روز 

جمعه بود.

چمدانی میان ماندن و رفتن 

تجارتی که تکلیفش روشن نیست
سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی کمتر از یک درصد

 بازدهی سرمایه در بخش معدن
باالی 100 درصد است
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فروش مجازی را 
در برنامه خود 

بگذارید

تبلیغاتی که 
باید از آن 

رمزگشایی کرد

بازاریابی 
 نوستالژیک 

برای تصاحب 
سهم بیشتر بازار

کت و شلوار 
برازنده خود را 

از کجا بخریم؟
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تبعاتکاهشقیمتجهانینفتبررسیمیشود

 گزارش »فرصت امروز«
از فوت و فن های مدیریت 

فروشگاه کیف و کفش زنانه

 اصول تبلیغات تیزینگ
یا کدگذاری شده

 بازار چیپس های خانگی
پررونق است

دامپینگ قدرت های بزرگ
وام و پس انداز، تجویز دولت برای تامین مسکن 

فرمول پس انداز برای خانه دار شدن 
جواب نمی دهد

آغاز به کار نمایشگاه »آزادی مسئوالنه«
بیستمین نمایش��گاه مطبوعات و خبرگزاری ها با ش��عار »آزادی مسئوالنه« دیروز 
آغاز به کار کرد.  به گزارش »فرصت امروز«، علی الریجانی، رییس مجلس ش��ورای 
اس��امی در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: امروز شرایطی در جهان حاکم است 
که به روش��نی بیان می کند بدون وجود رسانه ها، حیات اجتماعی با مشکل مواجه 
است.  وی افزود: نظام جامع رسانه ای در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده که 
الیحه آن از طرف دولت به مجلس آمد، اما با اینکه کارهای تحقیقاتی در کمیسیون 

فرهنگی انجام شد، ولی به نتیجه خاصی نرسید. 
رییس مجل��س اظهار کرد: اخیرا نیز تحرکات خوبی در این زمینه از س��وی دولت 

مشاهده شده که امیدواریم به نتیجه برسد. 

الریجانی با بیان اینکه اگر یک نظام صنفی رس��انه ای برای رس��انه ها داشته باشیم 
خ��ود آنها می توانند نظارت بر کار خود را بر عهده بگیرند، ادامه داد: نگرانی در بین 
اصحاب رسانه وجود دارد، مبنی بر اینکه برخی رفتارها در این عرصه باعث می شود 
تا اس��تمرار فعالیت رسانه ها و دس��ت اندرکاران آنها با خطر مواجه شود که با وجود 
قانون برای اصناف رس��انه این نگرانی ها کاسته می شود که این امر به ثبات کار این 
صن��ف کمک زیادی می کند. وی افزود: از دولت برای اینکه قانون انتش��ار اطاعات 
را به اجرا درآورد تش��کر می کنیم، چرا که اجرای این امر به رس��انه ها کمک کرده و 
عاوه بر آن بخشی از حقوق مردم، همین انتشار اطاعات است، زیرا دستگاه ها ملزم 
ش��ده اند اطاعات را در اختیار مردم قرار دهند. تردیدی نیس��ت هر قدر در شرایط 

کشور، آزادی فکر باشد، رسانه ها قوت پیدا می کنند. 
رییس مجلس با اشاره به اینکه بخشی از مشکات امروز کشور به امنیت اجتماعی 
مربوط است، گفت: مسئله اسیدپاشی در اصفهان تنها گوشه ای از این ناهنجاری ها 
است که گاهی تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه صورت می گیرد که باید این موارد 

به طور جدی بررسی و کالبدشکافی شود. 
الریجانی در بخشی از سخنان خود به مسئله هسته ای اشاره کرد و گفت: به نظر من 
راه��ی که دولت و ۱+5  دنبال می کنند راه عقانی اس��ت و از این طریق می توان به 
تفاهم رس��ید، زیرا ما باور داریم که در فکر تولید س��اح هسته ای نیستیم و ۱+5 نیز 
باید این مسئله را مورد توجه قرار دهد. وی اظهار امیدواری کرد که مذاکرات هسته ای 
به نتیجه مطلوبی برسد و اگر این اتفاق بیفتد دستاورد های خوبی را به همراه خواهد 
داش��ت. الریجانی در بخشی دیگر از سخنان خود به موضوع عراق اشاره کرد و گفت: 
نباید بنشینیم که دشمن هتاکی مثل داعش به مرزهای ما برسند، اگر ایران به عراق و 
سوریه برای قلع و قمع شدن دشمنان کمک می کند، هم برای این است که به جامعه 

جهانی و منطقه کمک کند و هم از ایجاد ناامنی در مرزهای کشور جلوگیری شود. 
ادامه در صفحه 8

این روزها وزارت نفت روزهای س��ختی 
را می گذران��د و وزیر کارکش��ته آن نیز 
با تمامی تجربیات گذش��ته اش با آینده 
مبهم قیمت نفت آرام و قرار ندارد، چراکه 
متاس��فانه بودجه کشور کاما وابسته به 
نفت است. کاهش 20 دالری قیمت نفت 
تمامی رویاهای ش��یرین را به یکباره به 
باد داد، ش��اید در حال حاضر با رویکرد 
اقتص��ادی که م��ورد تاکی��د مقام معظم 
رهبری بود، این کاهش قیمت  آن قدری 
در بودجه تاثیرگذار نباش��د و دولت را با 
کسری بودجه مواجه نسازد، اما واقعیت 
این است که در آینده نزدیک در صورت 
تداوم وضعیت کاهش نفت صورت دولت 

با سیلی سرخ خواهد شد. 
درس��ت در ای��ن وضعی��ت تع��دادی از 
نماین��دگان مجلس بنای طرح تحقیق و 
تفحص از وزارت نفت را مطرح کرد ه اند. 
حس��ین امی��ری خامکانی، س��خنگوی 
کمیس��یون انرژی مجلس ب��ا اعام این 
خبر اع��ام کرده اس��ت: »طرح تحقیق 
و تفح��ص از عملک��رد وزارت نف��ت و 
س��ازمان های مرتبط از جمله س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت و سازمان ملی 
اس��تاندارد ای��ران در خص��وص بنزی��ن 
واردات��ی ی��ورو 4 و مس��ائل مرب��وط به 
تولی��د بنزین نی��ز روز سه ش��نبه هفته 
آتی ب��ا حضور مس��ئوالن وزارت نفت و 
رؤسای سازمان های محیط زیست و ملی 
استاندارد ایران، دیوان محاسبات کشور، 

مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان 
متقاضی تحقیق بررسی می شود.«

این در حالی است که تعدادی از اعضای 
کمیسیون انرژی اطاعی از جریان طرح 
تحقیق و تفحص ندارند. حبیب آقاجری، 
در این ب��اره به »فرصت امروز« می گوید: 
»به ط��ور کل، از ای��ن موضوع بی اطاع 
اس��ت و نمی داند موضوع چیست؟« وی 
با صراحت می گوید: »مطرح ش��دن این 
مس��ئله با عنوان تحقی��ق و تفحص در 
ش��رایط کنونی به صرفه و صاح کشور 
نیست. بهتر است نمایندگانی که خواهان 
این موضوع هس��تند، چرایی مس��ئله را 
توضیح بدهند چراک��ه هر موضوعی هر 

چقدر مهم نباید فعا مطرح می شد.«

عقب گرد نداریم
اما سیدهاش��م بنی هاش��می دیگر عضو 
این کمیس��یون در مجلس دراین باره به 
»فرص��ت امروز« می گوی��د: »در جریان 
این مس��ئله نیس��تم و هم اکنون از شما 
می ش��نوم، ام��ا عملک��رد وزارت نفت با 
تمام��ی نقاط ضعف قابل دفاع اس��ت. به 
جرات می گوی��م که وزارتخان��ه نفت از 
مجموعه های موفق دولت یازدهم است.«
وی درباره بنزین وارداتی یورو 4 و مسائل 
مربوط به تولید بنزی��ن آن که گویا علت 
اصل��ی طرح تحقی��ق و تفحص اس��ت، 
می گوید: »تولید بنزین از پتروش��یمی ها 
موقتی بود، اما هم اکنون پاالیشگاه تهران 
وش��ازند اراک بنزین یورو تولید می کنند 
آنچه اهمیت دارد این اس��ت که مس��یر 

پیش��رفت در کش��ور هموار شده است و 
عقب گردی در دولت مش��اهده نمی شود. 
مطرح ش��دن ای��ن موضوع ب��ا توجه به 
توضیحات ارائه ش��ده تنها جنبه سیاسی 
دارد و هیچ منطقی برای آن وجود ندارد.«
به گفته این نماینده مجلس، تنها هدف 
مطرح شدن این موضوع آن هم در حوزه 
بنزین تنها سیاس��ی است که تعدادی از 
نمایندگان با رویکرد سیاس��ی خاص به 

دنبال آن هستند. 
ب��ا این وج��ود، نادر قاضی پ��ور، نماینده 
م��ردم ارومی��ه در مجل��س ک��ه عض��و 
کمیس��یون تحقیق نیز هست با شنیدن 
ای��ن خبر ن��ه تنه��ا اظه��ار بی اطاعی 
می کند، بلک��ه از این ط��رح تعجب نیز 
می کن��د و به »فرصت ام��روز« می گوید: 
مخال��ف هرگونه  ان��رژی  »کمیس��یون 
بازخواس��ت از وزارت نف��ت در ش��رایط 
کنونی ب��ود. تمامی صحبت ه��ا در این 
کمیس��یون در محور برنامه های وزارت 
نفت ب��رای کاهش قیم��ت جهانی نفت 
و کس��ری بودجه بود. در ابتدای آبان ماه 
امسال خواستار بررسی عملکرد شرکت 
مهندس��ی و ساخت تاسیس��ات دریایی 
شدم، اما به شدت با این موضوع مخالفت 
کردن��د. حال ب��ا این ش��رایط چرا طرح 
تحقیق و تفحص مطرح شده است، جای 

سوال دارد.«
وی می افزاید: »ب��ه عملکرد وزارت نفت 
انتق��اد دارم و ای��ن انتقادم ب��رای دولت 
کنونی نیس��ت، در دولت گذش��ته بارها 
این موض��وع را مطرح ک��ردم. چرا باید 

پروژه ه��ای وزارت نف��ت زمان بر باش��د، 
قراردادها و مناقصه ه��ای آن ابهام دارد، 
مسئله دکل گمش��ده و هزاران موضوع 
دیگر. از همه مهم تر نحوه سوددهی این 
وزارتخانه به برخی از ش��رکت های مثا 

خصوصی.«
این نماینده مجلس بر این باور است که 
تولید بنزین از پتروش��یمی ها نه عقانی 
اس��ت نه صرفه اقتص��ادی دارد، اما بهتر 
اس��ت، دولت با اتمام پاالیش��گاه ستاره 
خلیج فارس برای تولید موردنیاز بنزین 
اس��تاندارد گام بردارد. اگر قرار به انتقاد 
باشد، بهتر است رویکرد کارشناسی باشد 

نه سیاسی.«
ام��ا نکت��ه مه��م درب��اره بنزین ه��ای 
پتروشیمی ها و کیفیت و قیمت بنزین ها 
این اس��ت که این موضوع یک بار به طور 
کمیس��یون های  تمام��ی  در  مفص��ل 
تخصص��ی مرب��وط در مجل��س مطرح 
ش��ده است و تمامی مسئوالن درگیر در 
وزارتخانه ها و سازمان های مختلف نیز با 
ارائه مستندات و ارقام و اعداد به مجلس 

موضوع را شفاف کرده اند. 

همه چیز شفاف است
شجاع الدین بازرگانی، معاون وزیر در امور 
حقوقی و مجل��س وزارت نفت نیز درباره 
طرح مطرح ش��ده در مجلس به »فرصت 
امروز« می گوی��د: »وزارت نفت هر آنچه 
را ک��ه نماین��دگان مجلس خواس��ته اند، 
در ای��ن موضوع با مس��تند و آمار و ارقام 
ارائ��ه داده اس��ت، حتی ای��ن گزارش ها 

در کمیس��یون های بهداش��ت و درمان و 
انرژی به طور کامل شفاف س��ازی ش��ده 
و در کمیس��یون اصل ۹0 نی��ز مطرح و 
بررسی شده اس��ت. اقدامات وزارت نفت 
در راستای پاکسازی هوای کانشهرها از 
آلودگی زیست محیطی است. تاش ما بر 
این است که سال آینده در پاالیشگاه های 
اصفهان و آب��ادان نیز تولید بنزین یورو4 
داش��ته باش��یم و بدون ش��ک ب��ا افتتاح 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بنزین یورو 5 

نیز در کشور توزیع می شود.«
نکته اساس��ی در این اس��ت که اعضای 
کمیس��یون انرژی و س��ایر نماینده های 
معترض نس��بت به رویکرد وزارت نفت 
و حتی س��ایر سازمان ها ی درگیر مجاب 
شدند، اما اینکه چرا تعداد انگشت شماری 
از نماین��دگان مجددا درخواس��ت طرح 
تحقیق و تفحص کرده اند، جای س��وال 

دارد. 
معاون وزیر، در ام��ور حقوقی و مجلس 
 وزارت نف��ت در ای��ن ب��اره می گوی��د: 
»به درس��تی مش��خص نیس��ت که چرا 
دوب��اره این موض��وع در حال بررس��ی 
اس��ت اما باید منتظ��ر ماند و دید که در 
روزسه ش��نبه هفته جاری چه مس��ائلی 

مجددا قرار است مطرح شود.«
وی در پاس��خ به اینکه آی��ا در ورای این 
مسئله نمایندگان خواستار طرح تحقیق 
و تفح��ص به دنب��ال مس��ائل دیگر نیز 
هستند؟ می گوید: »عملکرد وزارت نفت 
کاما ش��فاف است و رویکرد ما تعامل با 

نمایندگان است.«

واردات بنزین بهانه  خاص برای تحقیق و تفحص از وزارت نفت

ریی��س دفت��ر رییس جمه��ور با تش��ریح 
جزییات اصاحات جدی��د اقتصادی دولت 
یازدهم، از کاهش ریس��ک سرمایه گذاری، 
پیش بینی پذیر ش��دن اقتصاد و بازگش��ت 
آرامش و کاهش التهابات اقتصادی به عنوان 
مهم ترین دس��تاوردهای بیش از یک سال 
فعالی��ت اقتصادی دولت تدبی��ر و امید یاد 
کرد.  ب��ه گزارش مهر، محمد نهاوندیان در 

مراس��م آغاز به کار چهاردهمین نمایشگاه 
صنعت برق در تهران در تش��ریح مهم ترین 
سیاس��ت های اصاحات اقتصادی در ادامه 
فعالیت دولت تدبیر و امید گفت: در شرایط 
فعلی یکی از مهم تری��ن برنامه های دولت، 
انتقال موقعیت فعلی اقتصاد ایران از اقتصاد 
مبتنی بر منابع طبیعی به اقتصاد مبتنی بر 
فناوری و س��پس اقتصاد مبتنی بر نوآوری 

است. تحقق این هدف بزرگ اقتصادی تنها 
با اجرای ش��عار »کاهش اتکا به درآمدهای 
نفتی« حاصل نخواهد شد.  وی با اعام اینکه 
ایجاد ش��رایطی برای رش��د پایدار، اشتغال 
مولد و توسعه مطمئن اقتصادی مهم ترین 
استراتژی و برنامه دولت است، تصریح کرد: 
بر این اس��اس، صنعت برق می تواند یکی از 
مهم ترین زیرساخت ها را برای تحقق اهداف 

کان اقتصادی دولت فراهم کند.  نهاوندیان، 
در تشریح مهم ترین سیاست های اصاحات 
جدید اقتص��ادی دولت، توضیح داد: اصاح 
محیط اقتصادی با کاهش فکر سرمایه گذاری 
و پیش بینی پذیر ش��دن ش��رایط اقتصادی 
کشور، مهم ترین دستاوردی است که دولت 
یازدهم در طول بیش از یک س��ال گذشته 
تاکنون به آن دست یافته است.  رییس دفتر 

رییس جمهور با بیان اینکه هم اکنون قدرت 
برنامه ریزی به اقتصاد ایران بازگشته است، 
از وج��ود آرامش در بازار و اقتصاد کش��ور، 
کاه��ش ت��ورم، کاهش التهاب��ات هیجانی 
اقتصاد و افزایش استقبال از سرمایه گذاری 
توسط بخش خصوصی و خارجی به عنوان 
دیگر دس��تاوردهای اصاحات اقتصادی در 

کشور نام برد. 

جزییات اصالحات جدید اقتصادی دولت یازدهم از زبان رییس دفتر رییس جمهور

قدرت برنامه ریزی به اقتصاد ایران بازگشت

الهه ابراهیمی 

 مدیریت یعنی اداره کردن افراد
با توجه به مهارت های فردی آنان. 
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نفت و نیرو2

در حال��ی که ش��اخص های 
مص��رف انرژی در ایران فاصله 
معنای داری با اس��تانداردهای 
ایرانی��ان  و  داش��ته  جهان��ی 
چندی��ن براب��ر م��ردم جهان 
س��وخت مص��رف می کنن��د، 
ب��ه واردات گس��ترده  عده ای 
از  دوم  دس��ت  توربین ه��ای 
اقص��ی نقاط جهان به کش��ور 
اق��دام کرده ان��د. راندمان این 
توربین ها بس��یار ک��م بوده و 
برای تولید برق، میزان زیادی 

سوخت را تلف می کنند. 
ای��ران یکی از کش��ورهایی 
از  بس��یاری  در  ک��ه  اس��ت 
ش��اخص های مصرفی نه تنها 
گوی س��بقت را از کشورهای 
منطقه ربوده، بلکه در دنیا نیز 
رتبه های اول تا سوم را به خود 
ایرانیان  اختصاص داده اس��ت. 
در زمینه مص��رف انرژی جزء 
به  دنی��ا  پرمصرف ترین ه��ای 
حس��اب می آیند. رتبه مصرف 
انرژی در ای��ران باالخره زنگ 
خطر را در بدنه تصمیم س��از 
کشور به صدا درآورد. دولت با 
تش��کیل کارگروه های مختلف 
مش��ارکت  با  می کند  ت��اش 
بخ��ش خصوص��ی، راندم��ان 
مص��رف ان��رژی را در ای��ران 
بهب��ود دهد. در ح��ال حاضر، 
ب��ه اعتقاد دولتم��ردان برق از 
جمل��ه حامل هایی اس��ت که 
صرفه جویی در آن برای ایران 
یک ضرورت جدی است. زیرا 
نف��ت و گاز ای��ن نعمت ه��ای 
خدادادی که می توانند درآمد 
داش��ته  کش��ور  ب��رای  ارزی 
باشند، برای تولید برق مصرف 
نیازهای روزافزون  تا  می شوند 
مردم را تامین کنند. در نتیجه 
فروش  از  حاص��ل  درآمدهای 
نفت ص��رف ورود فرآورده های 
نفت��ی به کش��ور می ش��ود و 
بسیاری از زیرساخت هایی که 
می توانست با درآمدهای نفتی 
تکمیل شود، سال ها در انتظار 
می مانند.  باق��ی  اعتبار  تامین 
س��االنه ی��ک و نی��م میلیون 
مشترک برق در بخش خانگی 

برق  به جمع مصرف کنندگان 
کش��ور افزوده می شود و برای 
پاس��خگویی ب��ه ای��ن نیازها 
وزارت نی��رو بای��د پن��ج هزار 
مگاوات نی��روگاه جدید ایجاد 
کن��د. ب��ه همین دلی��ل، این 
تاش  در  به ش��دت  وزارتخانه 
اس��ت تا راندمان نیروگاه ها و 
صنعت  مختل��ف  بخش ه��ای 
برق را اصاح کند. مس��ئوالن 
وزارت نیرو هم پیمان شده اند 
ت��ا تلفات ان��رژی به وی��ژه در 
بخ��ش توزیع را کاهش دهند. 
متولی��ان ام��ر تصمی��م دارند 
تا مهرماه س��ال آین��ده تلفات 
ب��رق را در بخش توزیع به زیر 
10 درصد برسانند، اما با وجود 
می رس��د،  خبر  پیمان ها،  این 
اقص��ی  قراض��ه  توربین ه��ای 
نقاط جهان در بازارهای ایران 

جا خوش کرده اند. 
آب��ادی،  عل��ی  عب��اس 
صنعت��ی  گ��روه  مدیر عام��ل 
مپنا در گفت وگ��و با خبرنگار 
از  یک��ی  ام��روز«  »فرص��ت 
برق  تهدیدهای جدی صنعت 
توربین ه��ای  ورود  را  کش��ور 
قراضه غربی و شرقی به کشور 

می داند. 
وی واردات این توربین های 
دس��ت دوم را ب��ه ای��ران در 

مقی��اس باال توصی��ف کرده و 
اضافه می کند که به دلیل نبود 
ع��وارض گمرک��ی و تعرفه ای 
ب��رای ورود چنی��ن کاالهایی؛ 
واردات توربین دس��ت دوم به 

ایران شدت گرفته است. 
علی آب��ادی اضاف��ه می کند 
که ع��ده ای توربین های گازی 
قراضه ب��ا راندم��ان 20 درصد 
ب��ادی  توربین ه��ای  و حت��ی 
اسقاطی را از کشورهای مختلف 
جمع آوری کرده و به ایران وارد 
می کنند. آنه��ا این توربین ها را 
در نیروگاه ه��ای مختلف به کار 
می گیرن��د. ب��رای نیروگاه های 
خود س��وخت یارانه ای دریافت 
می کنند و برق حاصل از چنین 
توربین هایی را با قیمت مشابه 
سایر تولیدکنندگان، به فروش 

می رسانند. 
وی با ابراز تاس��ف از اینکه 
ایران محل تجمع توربین های 
اس��قاطی دنی��ا ش��ده، تاکید 
می کند که احتم��اال دولت از 

این موضوع بی خبر است. 
مدی��ر عامل گ��روه صنعتی 
مپن��ا اضاف��ه می کند ک��ه این 
توربین ه��ای  س��ازنده  گ��روه 
گازی در کش��ور است. راندمان 
توربین های ساخت ایران مشابه 
با اس��تانداردهای اتحادیه اروپا 

است، در نتیجه لزومی ندارد که 
به واردات توربین های دست دوم 

اقدام کنیم. 
وی می گوید که توربین های 
دس��ت دوم با قیم��ت اندک از 
کش��ورهای مختلف جمع آوری 
می شود، در نتیجه سود مناسبی 
ب��رای واردکنن��دگان به همراه 

خواهد داشت. 
علی آبادی، واردات توربین های 
اس��قاطی به ای��ران را ناش��ی از 
خ��اص  ع��ده ای  سوء اس��تفاده 
توصیف می کند. وی از رسانه ها 
خواس��ت تا درباره تبعات ناشی 
از ورود دس��تگاه های اسقاطی به 
کشور به ارگان های دولتی و مردم 

هشدارهای الزم را بدهند. 

بی اطالعی وزیر نیرو از 
ورود توربین اسقاطی

از  یک��ی  ک��ه  حال��ی  در 
توربین س��ازهای  بزرگ تری��ن 
ورود  ب��ه  نس��بت  کش��ور 
توربین های اس��قاطی به ایران 
هش��دار داده و آن را بای جان 
تولید داخل��ی معرفی می کند، 
وزیر نیرو از وجود چنین معضلی 
در کش��ور اظه��ار بی اطاع��ی 
می کند. حمید چیت چیان، در 
نمایشگاه  چهاردهمین  حاشیه 
بین المللی صنع��ت برق که در 

نمایش��گاه های  دائم��ی  محل 
تهران در حال برگزاری اس��ت، 
در پاس��خ به این پرسش که آیا 
درباره ورود توربین اسقاطی به 
کش��ور اطاع دارید؟ یک پاسخ 
کوتاه می دهد: »خیر در این باره 

اطاعی ندارم.«
توربین های ساخت  راندمان 
داخ��ل بی��ش از 36 درصد و 
ح��دود 37 درصد اس��ت، اما 
توربین های دس��ت دوم چینی 
یا اروپایی نیروگاه های کش��ور 
را به تص��رف خود درآورده اند. 
راندمان ای��ن توربین ها حدود 
20 درص��د اس��ت. در چنین 
ش��رایطی برای تولی��د مقدار 
معین��ی برق ب��ا اس��تفاده از 
خارجی،  اسقاطی  توربین های 
باید س��وخت بیشتری مصرف 
ش��ود. ای��ن مصرف س��وخت 
بیش��تر، ن��ه تنها ث��روت ملی 
فرآورده ه��ای  یعن��ی  ای��ران 
نفت��ی را هدف قرار داده، بلکه 
آلوده کردن هوا، س��امت  ب��ا 
م��ردم را ه��م نش��انه رفت��ه 
اس��ت. اما متاس��فانه متولیان 
دولت��ی از ورود این توربین ها 
ب��ه ای��ران اطاع��ی ندارن��د. 
محمد نهاوندیان، رییس دفتر 
رییس جمه��ور نیز در واکنش 
به اظهارات مطرح شده درباره 
ورود توربین های دست دوم به 
ایران و برنامه های دولت برای 
مقابل��ه با این رون��د می گوید: 
»توصیه می کنم ش��ما درباره 
ای��ن موض��وع گ��زارش تهیه 

کنید.«
وی ادام��ه می ده��د، به هر 
حال ه��ر خبری که منتش��ر 
می ش��ود ی��ا واقعی��ت دارد یا 
کذب اس��ت. حرفه خبرنگاری 
اقتض��ا می کند ه��ر خبری را 

شنیدید، لزوما باور نکنید. 
رییس جمهور  دفت��ر  رییس 
تاکید می کند، باید خبرنگاران 
موضوع��ات مط��رح ش��ده را 
بررس��ی کرده و از صحت آن 
بعید  اطمینان حاص��ل کنند. 
می دان��م چنی��ن چی��زی در 

کشور وجود داشته باشد. 

با ارزان ش��دن نفت در بازارهای جهانی 
چینی ها فرصت را مغتنم ش��مرده و به پر 
کردن ذخایر استراتژیک شان با نفت ارزان 

اقدام کرده اند. 
در همی��ن رابطه وال اس��تریت ژورنال، 
گزارش کرده که ش��رکت ملی نفت چین 
در ماه اکتبر س��ال جاری و در معامله ای 
که در س��نگاپور صورت پذیرفته است به 
خری��د مقادی��ر قابل توجهی نف��ت اقدام 
کرده که این می��زان بزرگ ترین محموله 
نفتی بوده که تاکنون توس��ط این شرکت 
خریداری ش��ده اس��ت. به نظر می رس��د، 
خری��د این مقدار نف��ت پس از آن صورت 
گرفت��ه که میزان نف��ت مصرفی چین در 
ماه سپتامبر برای بار دوم به باالترین حد 

ممکن رسید. 
در ای��ن می��ان ذکر این نکت��ه ضروری 
است که ش��اخص نفتی دوبی/ عمان یک 
شاخص نفتی برجسته برای نفت صادراتی 
از خاورمیان��ه محس��وب ش��ده و ام��کان 
معامله در س��نگاپور را دارد، معامله نفتی 
اخیر چین به شهادت فعاالن بازار نفت در 
همین راس��تا و در سنگاپور صورت گرفته 

است. 
البت��ه اق��دام اخی��ر چی��ن در خری��د 
ای��ن حج��م قابل توج��ه از نف��ت خام به 
هیچ عن��وان عجی��ب نبوده، چ��را که این 
کش��ور قصد دارد تا مخازن استراتژیک و 
رو به گس��ترش نفتی اش را پر کرده و در 
مواقع بروز بحران های جهانی که به ایجاد 
اختال احتمالی در شبکه توزیع و فروش 
نفت خام منجر خواهد شد، از آن استفاده 
کنند. در همین راس��تا به نظر می رس��د 
خرید ماه اکتبر چی��ن نیز برای پر کردن 
ذخایر اس��تراتژیک این کشور بوده است، 
هرچند که کاهش قابل توجه قیمت نفت 
در هفته های اخیر نیز دلیل دیگری برای 
خرید و انباشت نفت از سوی پکن است. 

نکت��ه جالب اما در این میان آن اس��ت 
که چی��ن ب��ا الگوب��رداری از ذخایر نفت 
ایاالت متحده امریکا قابلیت ذخیره کردن 

هفتصد میلیون بشکه نفت خام را دارد. 
نکت��ه قاب��ل ذک��ر در این بی��ن تعهد 
ای��االت متحده امریکا و 28 کش��ور دیگر 
عض��و آژانس بین المللی انرژی نظیر ژاپن، 
کره جنوبی، اس��ترالیا و اغلب کش��ورهای 
صنعتی غربی به ذخیره و انباشت نفت خام 
برای مدت 90 روز اس��ت. گفتنی اس��ت 

آژان��س انرژی در س��ال 1973 میادی و 
در حین جنگ میان اعراب و اس��رائیل و 
قطع صادرات نفت از سوی اعراب تاسیس 
ش��د. همچنین اعضای این آژانس متعهد 
هس��تند تا ب��ا هم��کاری هم��ه جانبه با 
یکدیگر با هرگون��ه کاهش یا کمبود نفت 

خام در بازار مقابله کنند. 
اگرچه چی��ن عضو آژان��س بین المللی 
ان��رژی نیس��ت، اما ب��ه دنبال س��اخت و 
انباش��ت ذخایر اس��تراتژیک خود بوده و 
پی��ش از این ب��ا اعام جزئیات س��اخت 
تاسیسات مورد نیاز برای ذخیره نفت خام 
قص��د دارد که ت��ا س��ال 2020 میادی 
ذخایرش را برای تامین نفت خام به مدت 
صدروز افزایش دهد. براساس میزان نفت 
مصرف��ی چی��ن، در حال حاض��ر به نظر 
می رس��د در صورتی که چینی ها بخواهند 
به اهداف از پیش تعیین ش��ده خود برای 
ذخای��ر استراتژیک ش��ان دس��ت یابند به 
680 میلیون بش��که نفت خ��ام نیاز دارند. 
نخس��تین فاز س��اخت مخازن مورد نیاز 
را برای انباش��ت نفت در سال 2009 آغاز 
شد که ظرفیت ذخیره 103 میلیون بشکه 
نفت خام داراست. زمانی که چین فاز دوم 
ساخت تاسیسات مورد نیاز را برای ذخیره 
نفت به اتمام برس��اند 169 میلیون بشکه 
نفت خ��ام به ظرفیت کنونی این کش��ور 
افزوده خواهد شد. پیش بینی می شود، فاز 
دوم ساخت مخازن موردنیاز برای ذخیره 
نفت خام در سال 2015 به اتمام برسد. 

در همی��ن رابط��ه و در ابتدای س��ال 
 160 چی��ن  نفت خ��ام  ذخای��ر   2014
میلیون بش��که برآورد ش��ده که بیش��تر 

ای��ن مخازن ذخی��ره نف��ت در نزدیکی 
پاالیش��گاه ها و در امتداد ساحل شرقی 
چین قرار دارند. پیش تر در س��ال جاری 
چی��ن به می��زان قابل توجه��ی آغاز به 
انباش��ت نفت ک��رد و بر همین اس��اس 
روزانه شش��صد هزار بش��که نفت خام به 
ذخای��ر اس��تراتژیک خود اف��زود، خرید 
توس��ط  نفتی  ب��زرگ  ش��انزده محموله 
چین در م��اه آوری��ل بزرگ ترین خرید 
چی��ن در ب��ازار نف��ت بوده که ب��ه نظر 
افزایش ذخایر  نف��ت  بازار  کارشناس��ان 
استراتژیک این کش��ور عمده ترین دلیل 

این خرید بوده اس��ت. 
گفتنی اس��ت، خرید ه��ای عمده چین 
در بازاره��ای جهانی در م��اه اکتبر نیز با 
خرید چهل محموله عظیم نفتی دیگر در 
س��نگاپور ادامه یافته و 21 میلیون بشکه 
نفت دیگر به ذخایر این کشور افزوده شده 
اس��ت. نکته قابل تامل در ای��ن میان آن 
است که چین زمانی که تاسیسات انباشت 
نفتش را گس��ترش نمی دهد، ب��ه میزان 
بسیار کمتری در بازار نفت می خرد، برای 
مثال، در تابس��تان گذش��ته این کشور به 
طور متوس��ط ماهانه سه محموله نفتی را 

خریداری کرده است. 
مانن��د دیگر خری��داران نف��ت در دنیا 
چین نیز زمانی که قیمت ها ارزان اس��ت، 
ب��ه خرید اق��دام می کند. به عن��وان مثال 
ش��اخص نفت دوبی/ عم��ان در ماه اکتبر 
س��ی دالر در ه��ر بش��که در مقایس��ه با 
ماه ژوئن که قیمت هر بش��که نفت خام به 
115 دالر در هر بشکه می رسید، ارزان تر 
است. این کاهش قیمت این امکان را برای 

چین فراهم ک��رد تا مخازن نفتی اش را با 
نفت ارزان تری پر کند. الزم به ذکر است، 
چنانچ��ه چین محموله اخی��ر نفتی اش را 
در تابس��تان خریداری می کرد، ناچار بود 
رقمی حدود پانصد الی شش��صد میلیون 
دالر بیش��تر ب��رای نف��ت م��ورد نیازش 

پرداخت کند. 
همان ط��ور که باره��ا در گزارش های 
متعدد اش��اره ش��ده، کاهش تقاضا برای 
نفت در بازارهای جهانی که دلیل عمده 
آن کاهش تقاضای چین برای نفت بوده 
از جمل��ه دالی��ل مهم کاه��ش قیمت ها 
بوده اس��ت. در این میان بد نیس��ت که 
اش��اره کنیم میزان تقاضا برای نفت در 
چین تنها دو درصد افزایش داش��ته که 
این میزان در 25س��ال اخی��ر کمترین 
مقدار افزایش تقاض��ا برای نفت در این 
کش��ور بوده اس��ت. اما با در نظر گرفتن 
عطش شدید چین برای پر کردن ذخایر 
اس��تراتژیک نفتی اش میزان تقاضا قطعا 
افزای��ش خواه��د یافت و این به س��ود 
کش��ورهای تولید کننده نفت خام خواهد 
ب��ود، زیرا افزایش تقاضا از س��وی چین 
ب��ازار  از س��قوط بیش��تر قیمت ه��ا در 

جلوگیری خواهد کرد. 
در همین ارتباط، موسسه مالی و بانکی 
گلدمن س��اکس با انتش��ار گزارش��ی در 
انتهای ماه اکتبر که به شدت با پیش بینی 
قبلی این موسسه در مورد قیمت نفت در 
تناقض بود، اع��ام کرد که قیمت نفت تا 
بش��که ای 70دالر در اوایل س��ال 2015 
میادی س��قوط خواهد کرد، با وجود این 
گزارش��ات و همچنین نشست آتی اوپک 
در انته��ای ماه نوامبر چین بدون توجه به 
ای��ن تحلیل ها و تح��والت منتظر ارزان تر 
ش��دن قیمت ها نبوده و ب��ه دنبال خرید 

نفت ارزان و انباشت آن است. 
ح��ال باید دید ای��ن افزای��ش تقاضا از 
س��وی چین تا چه حد به ثبات یا افزایش 
احتمالی قیم��ت نفت در بازارهای جهانی 
کمک خواهد کرد؟ آیا کش��ورهایی نظیر 
عربس��تان س��عودی برای کس��ب س��هم 
بیش��تری از بازار باز ه��م افزایش تولید و 
کاهش قیمت خواهند داش��ت یا به ثبات 
و افزایش احتمالی قیمت نفت خام رضایت 

خواهند داد. 
ترجمه: معراج آگاهی
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عطش چین برای ذخیره نفت از سقوط بیشتر قیمت در بازارهای جهانی جلوگیری خواهد کرد

داعش و تاثیر بر 
بازارهای صادراتی ایران در عراق

همس��ایگی ای��ران با 15 کش��ور می توان��د موقعیت 
مناس��بی در بخش تجارت ایجاد کند. کش��ور ما برای 
اس��تفاده از چنین موقعیتی باید زیرساخت های الزم را 
به جهت تس��هیل در تجارت فراهم کند. بخش معدن 
یکی از بخش هایی است که می تواند بازار خوبی را برای 

کشورهای منطقه به خصوص عراق فراهم کند. 
پ��س از حمله امری��کا به عراق بس��تر خوبی به جهت 
فعالیت های عمرانی ایران در این کش��ور ایجاد ش��د. به 
همین دلیل، فرصت برای حضور فعاالن معدنی و صنایع 
معدنی در این کش��ور بی��ش از گذش��ته افزایش یافت. 
محصوالت فوالدی و س��یمان جزو محصوالتی بودند که 
توانستند بازار خوبی در این کشور برای خود ایجاد کنند. 
در حالت کلی، میزان صادرات سیمان در چهار ماهه ابتدای 
سال جاری با رشد 43درصدی مواجه بوده است. طی چهار 
ماهه منتهی به تیرماه سال جاری به میزان شش میلیون و 
675 هزار و 306 تن س��یمان و کلینکر به خارج از کش��ور 
صادر ش��د که نس��بت به چهار ماهه مشابه سال قبل رشد 
43 درصدی را نش��ان می دهد، از این میزان صادرات انجام 
شده پنج میلیون و519 هزار و 56 تن سیمان و یک میلیون 
و156 ه��زار و 249 تن دیگر به کلینکر تعلق دارد. مجموع 
صادرات س��یمان و کلینکر در تیر ماه امسال به حجم یک 
میلیون و 547 هزار و 895 تن اس��ت که نس��بت به تیرماه 
سال قبل رش��د 18 درصدی داشته است. همچنین تولید 
سیمان طی چهارماهه منتهی به تیرماه امسال نسبت به چهار 
ماهه مشابه سال قبل رشد پنج درصدی و تولید کلینکر رشد 

شش درصدی را نشان می دهد. 
ب��ا این حال، با ش��روع عملیات های تروریس��تی گروه 
داع��ش در عراق تجارت ایران و س��رمایه گذاری ایرانیان 
در این کش��ور کمی دس��تخوش تغییرات شد. با افزایش 
ناآرامی ها در این کش��ور تجارت و سرمایه گذاری ایرانیان 
کم��ی کاهش یافت. این موضوع از بررس��ی آمار کاهش 
صادرات برخی شرکت های خصوصی کاما مشخص است. 
به گفته برخی از افراد فعال در صادرات شرایط ایجاد 
ش��ده در عراق موجب کاهش س��رمایه گذاری در این 
کش��ور شده است، زیرا مشخص نیست پروژه ای که در 
آن سرمایه گذاری رخ می دهد، با مشکل برخورد نکند. 
افش��ار، مش��اور مدیر عامل ش��رکت لوله و پروفیل 
پارس جنوب اظهار کرد: در س��ه یا چه��ار ماهه اخیر 
صادرات ما به کش��ور عراق با کاهش مواجه شده است 
که اصلی ترین دلیل آن ناآرامی های ایجاد شده در این 

کشور توسط گروه تروریستی داعش است. 
افشار ادامه داد: متاس��فانه پس از ایجاد ناآرامی وضعیت 
بازار صادراتی برخی محصوالت معدنی در این کشور چندان 

مناسب نبوده و به کاهش صادرات منجر شده است. 
البته بخشی دیگر از این مشکل به پرداخت پول از سوی 
خریداران بازمی گردد. به گفته صادرکنندگان محصوالت 
معدنی به کشور عراق، مبالغ حاصل از صادرات محصوالت 
با تاخیر بس��یار به دست تولیدکنندگان ایرانی می رسد و 
همین موضوع باعث دلسرد شدن برخی از صادرکنندگان 
و همچنین عقب نشینی سرمایه گذاران برای ورود به بازار 

صادراتی عراق شده است. 
در واق��ع ایج��اد ناآرامی در کش��ورهایی ک��ه به نوعی 
بازار صادراتی ایران محس��وب می ش��وند می تواند میزان 
صادرات غیر نفتی ایران را دستخوش تغییر کند. وضعیت 
صادرات محصوالت معدنی ایران امروز در مقایسه با سایر 
بخش های دیگر چنگی به دل نمی زند. صادرات محصوالت 
اولیه یا به نوعی مواد خام به سودجویی کشورهای خریدار 
منجر شده است اما با کمی تامل و سرمایه گذاری در این 
بخش می توان شاهد رونق و جذب بازارهای بیشتری در 
ای��ن بخش بود. اکتفا کردن به چند بازار ایجاد ش��ده در 
کش��ورهای همسایه به محدود شدن منجر می شود و در 
صورت بروز چنین مشکاتی )جنگ یا ناآرامی( وضعیت 

صادراتی ما نیز دستخوش تغییرات می شود. 

قیمت نفت در بودجه 94 براساس 
تقاضا و تحوالت منطقه تعیین شود

عض��و هیات رییس��ه کمیس��یون برنام��ه، بودجه و 
محاسبات مجلس با بیان اینکه منافع عربستان، روسیه 
و عرب ه��ا در فروش نفت اس��ت از این رو روند کاهش 
قیمت ادامه دار نخواهد بود، از دولت خواس��ت تا برای 
نفت قیمتی را در بودجه پیش بینی کند که با تحوالت 

منطقه سازگار باشد. 
علی محمد احمدی، در گفت وگو با خانه ملت، درباره 
دالیل نوس��انات قیمت نفت و تاثی��ر آن بر درآمدهای 
بودج��ه، گفت: از روزی که قیمت نفت روند کاهش��ی 
در پیش گرفت، وزیر نفت و معاونین اش به کمیس��یون 
دعوت ش��دند و گزارشی از دالیل نوسانات قیمت نفت 
دادند که بخشی از آن اقتصادی و بخشی سیاسی بوده 

است. 
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس 
شورای اسامی با بیان اینکه کشورهایی که با ما همسو 
نیستند، درنوسانات قیمت نفت بی تاثیر نبودند، گفت: 
داع��ش، ناامنی های منطقه و سوء اس��تفاده هایی که از 
چاه های نفت می کنن��د، کاهش تقاضا و عرضه درروند 

نزولی قیمت نفت بی تاثیر نبوده است. 
وی با اشاره به اینکه نفت کشورمان پیش فروش شده 
اس��ت از این رو به گفته وزیر نفت در 9 ماهه اول س��ال 
تحت تاثیر نوس��انات قیمت نفت نخواهیم بود، گفت: به 
گفته مس��ئوالن وزارت نفت در سه ماهه چهارم ممکن 
اس��ت تحت تاثیر نوس��انات قیمت نفت ق��رار بگیریم. 
احمدی با بیان اینکه براس��اس مطالعه روی 20 کشور 
دنیا مش��خص ش��د که غیر از نروژ هیچ کشوری قیمت 
نفت خ��ود را 100 دالر پیش بینی نکرده اس��ت، گفت: 
تک محصولی بودن اقتصاد کش��ور دلیل خوبی نیس��ت 
برای اینکه بودجه را غیر واقعی تنظیم کنیم، زیرا بودجه 
غیر واقعی به اقتصاد کشورضربه می زند و بودجه را دچار 
کس��ری می کند. نماینده مردم دهل��ران، آبدانان و دره 
ش��هر در مجلس بر این موضوع که اگرعربس��تان هم به 
کاهش قیمت راضی باش��د نروژ، روسیه، ونزوئا و سایر 
کش��ورهای تولید کننده نفت کوتاه نخواهند آمد، تاکید 
کرد و گفت: عربستان از کاهش قیمت نفت ضرر خواهد 

کرد، چون سهمش از بازار صادرات باال است.

تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی 
مع��اون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: تا پایان 
سال 93 بیش��تر نیروگاه های گازی کشور که پتانسیل 
تبدیل ش��دن به س��یکل ترکیبی را داش��ته باشند، به 

سیکل ترکیبی تبدیل می شوند. 
به گ��زارش پ��اون، هوش��نگ فاحتیان در نشس��ت 
هم اندیشی تخصصی شرکت های پیمان کاری، تولیدی 
و مهندس��ی در کاهش تلفات شبکه های برق و تعیین 
فرصت های جدید کس��ب وکار که در حاشیه برگزاری 
چهاردهمین نمایش��گاه بین الملل��ی صنعت برق ایران 
تش��کیل ش��د، با بیان اینکه به این ش��رط که در یک 
بازه کوتاه زمانی بتوان به موفقیت بزرگ کاهش تلفات 
دست یافت، ترسیم یک چشم انداز واقعی است، اظهار 
کرد: کاهش پنج درصد تلفات در مدت یک س��ال رقم 
بزرگی اس��ت اما با جذب ع��زم عمومی می توان به این 

هدف واال دست یافت. 
وی ادام��ه داد: الزمه پیش ش��رط ه��ر موفقیت این 
اس��ت که یک چش��م انداز واقعی ترسیم و براساس آن 

اقدام های الزم برای آن موضوع عملی شود. 
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه در 
بودجه سال های 92، 93 و 94 این فرصت حاصل شده 
اس��ت تا بتوان برای کاهش تلف��ات انرژی تصمیم های 
موفقیت آمیزی را اتخاذ کرد، گفت: سال گذشته موفق 
ش��دیم با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی، س��ه هزار و 
730 مگاوات از نیروگاه های گازی را به سیکل ترکیبی 
تبدی��ل و حدود هزار م��گاوات ظرفیت ان��رژی بادی، 

خورشیدی و تجدیدپذیر ایجاد کنیم. 
وی افزود: تا س��ه ماه آینده ح��دود 4200 تا 4300 
م��گاوات نیروگاه گازی موجود نیز به س��یکل ترکیبی 

تبدیل می شود. 
فاحتی��ان با بی��ان اینکه تا پایان س��ال 93 تمامی 
نیروگاه های گازی که پتانسیل تبدیل شدن به نیروگاه 
س��یکل ترکیب��ی را دارند به س��یکل ترکیب��ی تبدیل 
می ش��وند، گفت: در سال های 92 و 93 توفیق چندانی 
در کاه��ش تلف��ات نداش��تیم، اما امیدواری��م امروز به 
راهکارهایی برسیم و بستر کار را برای انجام پروژه های 

آینده به منظور کاهش تلفات هموار کنیم. 
وی تصری��ح کرد: اینکه تصور کنیم تمامی 30 تا 35 
میلیارد کیلووات س��اعت تلفات صفر ش��ود، یک خیال 
واهی اس��ت و در هیچ نقط��ه ای از جهان تمامی تلفات 
صفر نمی ش��ود، بلکه می ت��وان امیدوار ب��ود که بتوان 

تلفات را تا حد زیادی کاهش داد. 

صادرات 12 میلیارد کیلووات ساعت 
برق به کشورهای همسایه 

وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو افزون  بر 12 میلیارد کیلو 
وات ساعت در سال صادرات برق به کشورهای همسایه 
دارد. به گ��زارش پاون، حمید چیت چیان، در حاش��یه 
آیین گشایش چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
برق ایران، در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر تاثیر 
کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و کاهش بودجه 
دولت و به دنبال آن کاهش کمک به وزارت نیرو گفت: 
راه کس��ب درآمد دولت تنها از راه فروش نفت نیست و 
در زمان حاضر، افزون بر 12 میلیارد کیلووات ساعت در 
س��ال صادرات برق به کشورهای همسایه داریم که به 

ما کمک فراوانی می کند. 
وی تصریح کرد: سازوکارهای مالی دیگری نیز وجود 
دارد تا م��ا بتوانیم به این مش��کات غلبه کنیم؛ برای 
مثال، در قانون بودجه امس��ال تبصره ای مصوب ش��ده 
ک��ه امکان تهات��ر را بین بدهی های ما و ش��رکت های 
خصوص��ی و همچنی��ن بدهی های��ی که ش��رکت های 

خصوصی به دولت دارند، امکان پذیر خواهد کرد. 
چیت چیان با اش��اره ب��ه وجود س��ازوکارهای دیگر 
برای رفع کس��ری بودجه گفت: سازوکار دیگر ما اسناد 
خزانه اسامی است که می تواند به ما کمک کند؛ البته 
طبیعی است که اگر قیمت نفت باالتر باشد، مشکات 

مالی با سرعت بیشتری حل خواهد شد. 
وزی��ر نیرو ادام��ه داد: در چنین فضای��ی امکان عقد 
قرارداده��ای هم��کاری خارجی و داخل��ی و همچنین 
تبادل نظر فراهم اس��ت و برگزاری ساالنه این نمایشگاه 
فرصتی است که تولیدکنندگان از نیازهای جدید بازار 

اطاع یابند.

معرفی سامانه جدید کاهش مصرف برق 
مدیرعامل س��ازمان به��ره وری انرژی ایران )س��ابا( 
از معرف��ی س��امانه جدی��د کاه��ش مصرف ب��رق در 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق خبر داد. 
حس��ین س��جادی، در گفت وگو با پ��اون، اظهار کرد: 
س��ازمان بهره وری انرژی ایران سعی دارد که در هر نوبت 
از نمایشگاه های بین المللی صنعت برق با موضوع جدیدی 
وارد شود که امس��ال افزون بر موضوع های مختلف، روی 
معرفی سامانه های VSD و مصارف پنهان نسبت به سایر 

موضوع های بیشتر تمرکز کرده ایم. 
وی افزود: برخی وس��ایل برقی ب��ه تجهیزاتی مجهز 
هستند که دستگاه را در حالت آماده به کار )استندبای( 
ق��رار می ده��د ک��ه این خود بخش��ی از مص��رف برق 

مشترکان را تشکیل می دهد. 
وی ادام��ه داد: مصارف پنهان حدود هش��ت درصد 
مصرف برق وسایل برقی را در حالت کارکردن تشکیل 
می دهد که افزون بر آن، عمر وس��ایل برقی نیز کاهش 

می یابد. 
س��جادی اظهار کرد: زمانی که وسایل برقی همچون 
ش��ارژر تلفن همراه، تلویزیون، ل��وازم صوتی و غیره به 
برق متصل ش��ده باش��ند، اما از آنها اس��تفاده نش��ود، 
موجب کاهش عمر آنها می شود که مشترکان به منظور 
افزای��ش ط��ول عمر وس��ایل برقی و کاه��ش مصرف 
ب��رق آنها، باید از بهره برداری از این وس��ایل در حالت 

استندبای خودداری کنند. 
وی ی��ادآور ش��د: در مجم��وع مص��ارف پنه��ان یا 
اس��تندبای 0.8 تا یک درصد کل مصرف برق کشور را 

به خود اختصاص می دهد. 
وی با اش��اره ب��ه س��امانه های VSD و نقش آن در 
کاه��ش مصرف برق، گفت: این س��امانه ها میزان توان 
مصرفی را متناس��ب ب��ا میزان بارگی��ری از تجهیزات 
تنظی��م می کند و اگر موتوری با بار کامل کار نکند، به 

همین میزان از مصرف انرژی می کاهد. 
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3 کار و تولید

 »ب��ا وج��ود میلیارده��ا تن 
ذخایر ش��ناخته ش��ده معدنی 
در ای��ران، هن��وز س��هم بخش 
معدن در تولید ناخالص داخلی 
کمتر از یک درصد است.« این 
جمله در گزارش دفتر مطالعات 
ان��رژی، صنع��ت و مع��دن به 
چشم می خورد که در چند روز 

گذشته منتشر شد. 
ب��ا توجه ب��ه مناب��ع عظیم 
معدنی که در کش��ور ما وجود 
دارد، سهم کمتر از یک درصد 
ب��رای بخش مع��دن در تولید 
ناخالص ملی، بس��یار ناچیز به 
نظر می رس��د. این موضوع در 
حالی مطرح می شود که بخش 
معدنی  در کش��ورهای  معدن 
پیشرفته دارای ذخایر همسان 
ب��ا ایران، س��هم بیش��تری از 
تولی��د ناخال��ص مل��ی را در 

اختیار دارند. 
همین مقایسه این پرسش را 
مطرح می کن��د که چه عواملی 
می تواند مانع از توس��عه بخش 
معدن در کشور ما شده باشد؟ 

گزارش منتشر شده از سوی 
دفت��ر مطالعات انرژی، صنعت 
و مع��دن عوامل��ی همچ��ون 
فیزیکی،  زیربناه��ای  فق��دان 
کمبود منافع ب��رای تحقیق و 
توسعه، ریسک باالی اکتشاف 
و بهره برداری در بخش معدن 
ب��ه دلیل نبود اطالع��ات پایه 
ات��کا،  قاب��ل  زمین شناس��ی 
زمان بربودن اکتش��اف معدنی 
و کند بودن بازگشت سرمایه، 
ناکاف��ی بودن اس��تانداردهای 
تولی��د و مص��رف موادمعدنی، 
از  ب�ه�ره گ�یری  در  ض�ع���ف 
افزایش  فناوری های پیشرفته، 
بین الملل��ی  محدودیت ه��ای 
و تاثی��ر آن ب��ر دریافت دانش 
فن��ی و تجهی��زات تولیدی از 
خ��ارج کش��ور، پایی��ن بودن 
عمر مفید تجهی��زات معدنی، 
نداش��تن نظام جام��ع آماری 
و اطالع��ات معدنی، ضعف در 
حمل و نق��ل،  زیرس��اخت های 
تاکی��د بر فرآوری م��واد اولیه 
ب��دون  دس��توری  به ص��ورت 
توجه ب��ه مقتضیات اقتصادی 

و ب��ازار جهان��ی، پایین بودن 
تکنولوژی اکتشاف و استخراج 
در ای��ران، عدم پذیرش پروانه 
بهره ب��رداری مع��دن به عنوان 
وثیقه بانک��ی و غیره را از نظر 
فع��االن بخ��ش مع��دن برای 
این بخش  نیافتگ��ی  توس��عه 

برشمرده است. 

بازدهی سرمایه بخش 
معدن باالست

یکی از دالیلی که در گزارش 
یاد ش��ده به آن اش��اره ش��ده 
بازدهی  ب��ودن  پایین  اس��ت، 
س��رمایه و طوالنی بودن مدت 
زم��ان بازگش��ت س��رمایه در 
بخش معدن اس��ت. موضوعی 
ک��ه معدنکاران خیل��ی به آن 

اعتقاد ندارند. 
ک�ام���ران وک�ی��ل، عض��و 
و  تولیدکنن��دگان  اتحادی��ه 
صادرکنندگان مواد معدنی در 
گفت وگو ب��ا »فرصت امروز«، 
بیان می کند: »بازدهی سرمایه 
در بخش معدن، تقریبا از تمام 
بخش ه��ای اقتصادی بیش��تر 
است. ما در اقتصاد هیچ بخشی 
را نداریم که بازدهی اش باالی 
100 درصد باشد. بخش معدن 
یکی از پربازده ترین بخش های 

اقتصادی است.«
او ای��ن موضوع را که س��هم 
معدن در تولی��د ناخالص ملی 
کمتر از یک درصد اس��ت، رد 

می کن��د و می گوی��د: »س��هم 
بخ��ش مع��دن در تولید ملی 
بی��ش از 30 درصد اس��ت، به 
این دلیل گفته می ش��ود کمتر 
از ی��ک درصد ک��ه فقط خود 
فعالیت در داخل معدن در نظر 
گرفت��ه می ش��ود، در حالی که 
بای��د صنایع��ی که س��رمعدن 
نص��ب می ش��وند نی��ز در نظر 
کارخانه  مث��ال  گرفته ش��وند. 
س��یمان اگ��ر 15 کیلومت��ر از 
مع��دن فاصله داش��ته باش��د، 
توجی��ه اقتص��ادی ن��دارد ی��ا 
کارخانه س��نگ و سرامیک نیز 

همین شرایط را دارد.«
می کن��د:  اظه��ار  وکی��ل 
»صنایعی که ش��عاع اقتصادی 
آنها زیر 100 کیلومتر اس��ت 
و بای��د در دل مع��دن ش��کل 
بگیرند نباید جدا ش��وند. اگر 
س��هم ای��ن صنایع در س��هم 
مع��دن در تولید ناخالص ملی 
محاس��به شود، س��هم بخش 
معدن حدود 30 درصد خواهد 

بود.«
رض��ا خن��دان، کارش��ناس 
ب�خ���ش م�ع���دن نی��ز ب��ه 
می گوی��د:  »فرصت ام��روز« 
»اینکه بگوییم بازدهی سرمایه 
در بخش معدن پایین اس��ت، 
درس��ت نیس��ت. س��ودآوری 
باالست،  بس��یار  بخش معدن 
در  را  آن  آث��ار  اینک��ه  کم��ا 
س��ال های گذش��ته در حوزه 

س��نگ آهن و س��رب و روی 
مشاهده کرده ایم.«

در گ��زارش یادش��ده آمده 
اس��ت که روند سرمایه گذاری 
و موجودی س��رمایه در بخش 
و س��ایر بخش ه��ای  مع��دن 
عم��ده اقتص��ادی بررس��ی و 
مالحظه ش��د ک��ه این بخش 
ضمن اینکه نس��بت به س��ایر 
بخش های اقتصادی در جذب 
انباش��ت  و  س��رمایه گذاری ها 
س��رمایه بس��یار ضعیف عمل 
کرده اس��ت، بلکه در استفاده 
از مناب��ع س��رمایه ای موجود 
هم کارآیی و اثربخش��ی الزم 
را نداش��ته اس��ت. از ط��رف 
دیگر ضمن اینکه نرخ بازدهی 
س��رمایه در این بخش نسبت 
پایی��ن  ب��ه س��ایر بخش ه��ا 
اس��ت، دوره بازگشت آن هم 
طوالنی تر از سایر بخش هاست. 
ب��ودن  طوالن��ی  موض��وع 
مدت زمان بازگش��ت سرمایه، 
موضوعی اس��ت که از س��وی 
برخ��ی از فع��االن این بخش 
ق��رار می گیرد  تایی��د  م��ورد 
رد  را  آن  دیگ��ر  ع��ده ای  و 

می کنند. 
خندان در این زمینه معتقد 
است: »زمان بازگشت سرمایه 
در بخش معدن طوالنی است. 
از س��وی دیگر چ��ون امنیت 
در فضای کس��ب و کار موجود 
چندگاه��ی  ه��راز  و  نیس��ت 

دولت با بخش��نامه های جدید 
سیاس��ت های ای��ن بخ��ش را 
دس��تخوش تغیی��ر می کن��د، 
س��راغ  خصوص��ی  بخ��ش 
ن��رخ بازده��ی باالتر اس��ت و 
مهم��ی  م��الک  نقدفروش��ی 

به شمار می رود.«
او با اش��اره ب��ه ایجاد ارزش 
صنای��ع  در  بیش��تر  اف��زوده 
ایج��اد  طری��ق  از  معدن��ی 
کارخانه های فرآوری می گوید: 
»ب��رای ایجاد ای��ن کارخانه ها 
به س��رمایه زیادی نیاز است. 
بخواهد  اگ��ر  هم اکنون  دولت 
طرح ه��ای توس��عه ای مس و 
آلومینیوم را راه اندازی کند، به 
200 میلیارد دالر سرمایه نیاز 
دارد که از پس آن بر نمی آید، 
بستر برای حضور سرمایه گذار 
و  نیس��ت  فراه��م  خارج��ی 
سرمایه گذار داخلی هم امنیت 
کافی را ندارد، بنابراین بیشتر 

به فکر نقدفروشی هستند.«
دیگری  اعتق��اد  ام��ا  وکیل 
دارد و در پاس��خ ب��ه اینکه آیا 
زم��ان بازگش��ت س��رمایه در 
اس��ت،  بخش معدن، طوالنی 
اظهار می کند: »به نوع معدن 
بس��تگی دارد. مع��ادن داریم 
که ب��ه زیرس��اخت و کارخانه 
فرآوری احتیاج دارند، طبیعتا 
زم��ان بازگش��ت س��رمایه در 
ای��ن بخش ها بیش��تر اس��ت 
ام��ا در مقابل معادن س��نگ 
آه��ن ی��ا س��نگ های تزئینی 
را  س��رمایه  س��ه ماه  از  بع��د 

بازمی گردانند.«
پایی��ن بودن نرخ بازگش��ت 
مع��دن  بخ��ش  در  س��رمایه 
ع��دم  از  ناش��ی  می توان��د 
احتس��اب صنای��ع معدن��ی و 
کل زنجیره ارزش باش��د اما با 
وجود اینکه مس��ئوالن معتقد 
به س��هم پایی��ن بخش معدن 
در تولید ناخالص ملی هستند 
نمی توان نقش این بخش را در 
از صنایع  شکل گیری بسیاری 
دیگ��ر نادیده گرفت و ش��اید 
ضروری باش��د که برنامه ریزی 
دقیق تری نسبت به رفع موانع 
موجود در بخش معدن صورت 

گیرد. 

سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی کمتر از یک درصد

بازدهی سرمایه در بخش معدن باالی 100 درصد است
مدیر عامل اتحادیه سراسری تولید کنندگان در 

گفت وگو با ایلنا: 
تحقیق و تفحص از اتاق تعاون 

مبارزه با بی قانونی است
اگر هیات رییس��ه بر اجرای قانون اصرار داشت باید 
پی��ش از فرارس��یدن انتخابات زمینه را ب��رای تطبیق 

اساسنامه با قانون فراهم می کرد. 
مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان، تحقیق 
و تفحص از اتاق تعاون را واجب دانست و گفت: انتظار 
م��ا این بود که زمین��ه برگزاری انتخاب��ات اتاق تعاون 
س��ریع تر فراهم ش��ود، اما به ظاهر کس��انی که در اتاق 

تعاون هستند، نمی خواهند این کار انجام شود. 
 سیدمحمد موسوی در گفت وگو با ایلنا تخلفات اتاق 
تعاون که از س��ه سال گذشته آغاز شده است را دلیلی 
برای تعویق در انتخابات دانس��ت و اظهار کرد: تحقیق 
و تفحص از اتاق تعاون موجب رس��یدگی به حساب و 
کتاب این اتاق خواهد ش��د. موسوی تاکید کرد: زمانی 
که هیات رییسه با بی قانونی انتخاب شدند واضح است 

که عملکرد اتاق تعاون زیر سوال خواهد رفت. 
مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان با تاکید 
بر اینکه تطبیق اساس��نامه بهانه خوبی برای تاخیر در 
انتخابات نبوده اس��ت، افزود: اگر هیات رییسه اصرار بر 
اجرای قانون داش��ت باید پیش از فرارسیدن انتخابات 
زمینه را برای تطبیق اساسنامه با قانون فراهم می کرد. 
 موس��وی افزود: یکی از ایراداتی که به اساس��نامه وارد 
است روشن نبودن وظایف دبیر کل است که این شخص 
توس��ط هیات مدیره انتخاب می شود.  مدیرعامل اتحادیه 
سراسری تولیدکنندگان گفت: رسیدگی به وضعیت اتاق 

تعاون موجب بازگشت رونق به این بخش خواهد شد.

شماره گذاری وانت پیکان
از سرگرفته شد

پالک گذاری وان��ت پیکان که از هفت آبان ماه متوقف 
شده بود، از سر گرفته شد. به گزارش فارس، پالک گذاری 
وان��ت پیکان که از هفتم آبان ماه توس��ط پلیس متوقف 
ش��ده بود، دوباره از سر گرفته شد. عبداهلل بابایی، معاون 
ف��روش ایران خودرو در این ب��اره به فارس گفت: با وجود 
اینکه تولید وانت پیکان تنها تا پایان س��ال جاری انجام 
خواهد ش��د و این موضوع قبال مصوب شده است، پلیس 
ش��ماره گذاری این خ��ودرو را متوقف ک��رده بود که این 
مشکل برطرف شد. وی ادامه داد: پلیس خواستار دریافت 
تاییدیه های سازمان محیط زیست برای تولید وانت پیکان 
بود و به همین دلیل ش��ماره گذاری وانت پیکان متوقف 
ش��ده بود. به گفته بابایی، شماره گذاری بیش از پنج هزار 
دستگاه وانت پیکان متوقف شده بود که این کار از امروز 
)شنبه( دوباره از سر گرفته شد. وی تصریح کرد: بخشی 
از این خودروها امروز شماره گذاری شدند و بقیه خودروها 

نیز یکشنبه )امروز( پالک خواهند شد.

حضور 36 کشور در دومین همایش 
بین المللی صنعت خودروی ایران

 دبی��ر دومین همایش بین الملل��ی صنعت خودروی 
ای��ران پیش بینی کرد، ب��ا توجه به اس��تقبال و اعالم 
حضور کش��ورها و ش��رکت های معتبر خودروسازی و 
قطعه سازی خارجی برای حضور در این همایش، جمع 
میهمان��ان خارج��ی به بیش از 300 نفر از 36 کش��ور 

جهان برسد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از ش��بکه اطالع رس��انی تولید و 
تجارت ایران، ساس��ان قربانی با اشاره به روند اقدامات 
اجرای��ی برای هرچه پربار تر برگزار ش��دن این همایش 
افزود: تاکنون اس��تقبال مناس��بی از س��وی کشورها و 
شرکت های خارجی خودروسازی و قطعه سازی صورت 

گرفته است. 
وی تصری��ح کرد: از 36 کش��ور دنیا در این همایش 
ش��رکت خواهند داشت که بیش��ترین شرکت کننده ها 
مربوط به فرانسه با پیش بینی حضور حدود 60میهمان 

خارجی خواهد بود. 
قربانی اضافه ک��رد: چین با 40 میهمان، ژاپن با 20 
میهمان و کره با 18 میهمان کشورهای بعدی محسوب 
می شوند که تاکنون بیشترین تعداد شرکت کننده را در 

این همایش به خود اختصاص داده اند. 
ب��ه گفته وی، همچنین ش��رکت های خودروس��ازی 
و قطعه س��ازی از س��ایر کش��ورها ش��امل هندوستان، 
س��وئیس، ترکیه، س��وئد، کانادا و غیره در این همایش 
حضور خواهند داشت. دبیر دومین همایش بین المللی 
صنع��ت خودروی ایران پیش بینی ک��رد؛ در هفته های 
پایان��ی، تعداد متقاضیان ب��رای حضور در این همایش 

بین المللی افزایش پیدا کند. 
قربانی با اشاره به اینکه جلب همکاری های بین المللی 
و جذب مشارکت های تکنولوژیک و ارائه برنامه ها برای 
توس��عه صنعت خودرو در داخل کشور مهم ترین هدف 
برگزاری این همایش خواهد بود، خاطرنشان کرد: عالوه 
بر این م��وارد، برگزاری این همایش بین المللی فرصت 
مناس��بی را برای انجام مذاکرات مستقیم شرکت های 
خودروس��ازی داخلی و خارجی فراهم می کند تا زمینه 

تعامالت و همکاری های خود را گسترش دهند. 
وی یادآور ش��د: برگ��زاری همزمان ای��ن همایش با 
نمایش��گاه بین المللی قطعات خودرو که هش��تم و نهم 
آذرماه برپا می ش��ود، بس��تر مناس��ب را برای آشنایی 
بیشتر و ارائه دس��تاوردها، توانمندی ها و ظرفیت های 

صنعت قطعه سازی کشور فراهم کند. 
دومین همایش بین المللی صنع��ت خودروی ایران، 
دهم آذرماه )یکم دسامبر 2014(در محل همایش های 

بین المللی برج میالد برگزار می شود. 

سنگ آهن صادراتی 
مصرف داخلی ندارد

 دبی��رکل انجم��ن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان 
س��نگ آهن ایران گفت: بخش عمده ای از سنگ آهن 
صادراتی کش��ور ب��رای واحدهای فوالدس��ازی قابلیت 
مصرف ن��دارد زیرا واحده��ای فوالدس��ازی داخلی از 

سنگ آهن با عیار باال بهره می گیرند.
علیرضا سیاس��ی راد در گفت وگو با ایرنا، اظهار کرد: 
س��نگ آهن صادراتی ایران به ط��ور عمده دارای عیار 
کمتر از 45 درصد است که رهسپار بازار هدف می شود 

و در واقع به عنوان مازاد مصرف داخلی بود.
وی ب��ا بیان آنکه در س��ال های اخیر ایران هیچ گونه 
واردات س��نگ آهن دانه بندی نداش��ته، گفت: صنایع 
فوالد کش��ور، ظرفیت جذب س��نگ آهن دانه بندی با 

عیار مزبور را ندارد.
سیاس��ی راد افزود: سال گذش��ته حدود 24 میلیون 
تن س��نگ آهن دانه بندی از کشور صادر شده و امسال 
سیاس��ت های اتخاذ شده از س��وی دولت و افت قیمت 
بازاره��ای جهانی ای��ن ماده معدنی موجب ش��د تا در 
شش ماهه نخس��ت 8.5 میلیون تن سنگ آهن صادر 
ش��ود.پیش بینی می شود در شکل خوش بینانه تا پایان 
س��ال 17 میلیون تن صادرات س��نگ آهن دانه بندی 
داشته باشیم. تصمیم غیرکارشناسی برای اخذ عوارض 
از س��نگ آهن صادراتی خس��اراتی را برای اعضای این 
انجم��ن در برداش��ت و اکنون هیچ مرجعی پاس��خگو 

نیست.
به اعتقاد وی، میزان خسارت وارده به اعضای انجمن 
در نیمه نخس��ت سال جاری براثر افت صادرات بالغ بر 
40 میلیون دالر است و از دولت یازدهم انتظار می رود 
ب��ه وضعیت اقتصادی کش��ور انضباط ده��د و در برابر 

هرگونه تصمیمات غیر کارشناسی، ایستادگی کند.
دارای  ای��ران  اکتش��افی  فعالیت ه��ای  براس��اس 
5.1 میلیارد تن س��نگ آهن اس��ت که 2.8 میلیارد تن 

آن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.
بخش خصوصی ایران سال گذشته حدود 90 درصد 
س��نگ آهن تولی��دی را صادر کرد و بال��غ بر نیمی از 

سنگ آهن معادن دولتی نیز صادر شد.
براس��اس آمار گم��رک جمهوری اس��المی ایران در 
ش��ش ماهه نخس��ت س��ال جاری، ارزش سنگ آهن 
هماتیت دانه بندی با خلوص کمتر از 40 درصد به رقم 

497 میلیون دالر رسید.
سیاسی راد تاکید کرد: تصمیم غیرکارشناسی در این 
بخش، پیامد مازاد تولید و انبار ش��دن این ماده معدنی 
را در ب��ردارد و عالوه بر این بیکاری و افت تولید را در 

برخواهد داشت.
به گفته دبیرکل انجمن یادش��ده، دس��ت اندرکاران 
بخ��ش خصوصی انتظار پش��تیبانی و حمایت از دولت 
یازده��م را دارن��د ت��ا بتوانن��د اه��داف ای��ن بخش را 

جامه عمل بپوشانند.

کاهش نظارت بر ایمنی کارگران به دلیل 
افزایش سرعت کار در پارس جنوبی

به گفته فع��االن کارگری در منطق��ه پارس جنوبی 
برخ��ی از پیمانکاران فاز ه��ای 17 و 18 این منطقه از 
مدت��ی پیش به منظور انجام تعهدات اجرایی، نظارت و 

رعایت اصول حفاظت فنی را جدی نمی گیرند. 
مناب��ع خب��ری ایلن��ا در منطق��ه پ��ارس جنوبی 
اول  دس��ت  ش��رکت  دو  هم اکن��ون  می گوین��د: 
پیمان��کاری در فازه��ای 17 و 18 منطق��ه پ��ارس 
جنوبی مج��ری احداث یک پاالیش��گاه بزرگ گازی 
هس��تند که هرکدام از این دو ش��رکت نی��ز مطابق 
عرف رایج کارهای پروژه ای اجرای مسئولیت خود را 
میان شرکت های پیمانکاری دست دوم و دست سوم 

تقسیم کرده اند. 
ای��ن مناب��ع کارگری با بی��ان اینکه به واس��طه این 
ش��یوه تقس��یم کار در ح��ال حاض��ر ش��مار کارگران 
ش��اغل در فازه��ای 17 و 18 پ��ارس جنوب��ی تا چند 
هزار نفر می رس��د، می گویند: از مدتی قبل پیمانکاران 
زیرمجموعه یکی از این دو شرکت دست اول که اتفاقا 
دارای ماهیتی دولتی اس��ت؛ رویه ای را اتخاذ کرده اند 
ک��ه به موجب آن پیش��برد زود تر تعه��دات اجرایی بر 
رعای��ت اصول و موازین حفاظ��ت و ایمنی کار اولویت 

پیدا کرده است. 
اعض��ای اتحادیه نی��روی کار پروژه ای ای��ران به این 
خبرگزاری اعالم کردند که با گذشت حدود هفت سال 
از ش��روع فعالیت ه��ای عمرانی در فازه��ای 17 و 18 
پارس جنوبی هنوز یکی از پیمانکاران دس��ت اول این 
طرح نتوانس��ته طب��ق مهلت 70 ماهه ای ک��ه از ابتدا 
معین شده بود به تعهدات اجرایی خود در قبال وزارت 

نفت عمل کند. 
اعض��ای ای��ن نهاد کارگ��ری متذکر ش��دند: به نظر 
می رس��د ک��ه در اولویت ق��رار گرفتن س��رعت انجام 
تعهدات و در مقابل کم توجهی به رعایت اصول ایمنی 
و حفاظت فنی بخش��ی از سیاست هایی است که از باال 

به منظور تاخیر به وجود آمده اتخاذ شده است. 
 این منابع خبری تاکید کردند: اتخاذ چنین رویه ای 
هرچند باعث تسریع در روند تکمیل تعهدات اجرایی 
پیمان��کار منطقه پارس جنوبی می ش��ود اما به دلیل 
آنک��ه در انجام پ��روژه اصول ایمن��ی و حفاظت فنی، 
کم اهمیت تلقی ش��ده اس��ت هرگونه تکمیل و حتی 
بهره ب��رداری از پروژه می تواند ب��ه بروز حوادث جدی 

کار منجر شود. 
 ای��ن منابع کارگری در تش��ریح احتمال حادثه خیز 
ب��ودن تاسیس��اتی که بدون نظارت فنی دایر ش��ده اند 
می افزاین��د: خاصی��ت گازه��ای پتروش��یمی به لحاظ 
خورندگی، اشتعال و مسمومیت به حدی باال است که 
چنانچه در تاسیسات در حال احداث از لوله و اتصاالت 
غیر اس��تاندارد اس��تفاده ش��ود پ��س از مدتی خطوط 
لوله های نصب ش��ده از داخل دچار نش��تی گاز شده و 
این نش��تی در   نهایت منجر به خفگی کارگران یا بروز 

انفجار و آتش سوزی خواهد شد. 
 ای��ن منابع می گوین��د: در بهترین حال��ت در زمان 
بهره برداری از چنین تاسیس��ات معیوبی وقتی نش��تی 
گاز با کمترین خسارت جانی و مالی ممکن کشف شود 
باید دوب��اره عملیات لوله گذاری را از س��ر گرفت و در 
تمام این مدت باید به جای استفاده از گاز ها در صنایع 

پتروشیمی و پاالیشگاهی آنها سوزاند. 
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دبیرکل انجمن صادرکنندگان 
خدم��ات  و  معدن��ی  صنعت��ی، 
فنی مهندس��ی ای��ران گفت: با 
توجه ب��ه اینکه ش��ورای پول و 
اعتب��ار به موج��ب قانون بودجه 
س��ال 93 می توان��د در خصوص 
ن��رخ تبدیل ارز به ری��ال، زمان 
اس��تمهال، بخش��ودگی جرائم و 
اختی��ارات هیات مدی��ره بانک ها 
تصمیم گیرد، تقاضا می ش��ود تا 
این تصمیم به گونه ای باش��د که 
بین تسهیالت گیرندگان از سایر 
بانک های دولت��ی و خصوصی با 
چه��ار بانک ص��ادرات، تجارت، 
رف��اه و ملت تبعیض ب��ه وجود 

نیاید. 
گفت وگو  در  رحمان پور قربان، 
ب��ا خان��ه ملت، ب��ا بی��ان اینکه 
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 
ب��رای  حاض��ر  ح��ال  در  ک��ه 
بازپرداخ��ت بده��ی تس��هیالت 
دریافتی از حس��اب ذخیره ارزی 
ب��ا نرخ��ی به غی��ر  از ن��رخ روز 
گشایش دچار مش��کل شده اند، 
جمع��ی  درخواس��ت  اف��زود: 
با  صادرکنندگان این اس��ت که 
مراجعه به بانک ه��ای عامل و با 
عقد ق��راردادی جدید در صورت 
ایف��ای تعه��دات از بخش��ودگی 
تمام جرایم دیرکرد و نرخ تسویه 

تبدیل��ی جدید برخوردار ش��ده 
مش��مول  غیر این ص��ورت  در  و 

فعلی  مقررات  و  ضوابط 
پورقربان گفت:  ش��وند. 
است  این  ما  درخواست 
ک��ه زم��ان اس��تمهال، 
نحوه  و  تس��ویه  نح��وه 
بخش��ودگی جرای��م به 
بانک ه��ا  هیات مدی��ره 
تفویض شود و فقط در 
خصوص نرخ تبدیل ارز 
به ریال، ش��ورای پول و 

اعتب��ار برمبنای ن��رخ زمان عقد 
قرارداد و گشایش اعتبار مصوبه 
الزم را اب��الغ کنن��د، زیرا فقط 
در ای��ن حالت، بالتکلیفی صدها 
سال هاس��ت  ک��ه  تولیدکنن��ده 
ب��رای بازپرداخت بده��ی ارزی 
خود دچار مشکل ش��ده و خطر 
تعطیل��ی و ورشکس��تگی آنها را 
تهدید می کن��د، برطرف خواهد 

شد. 
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه فعاالن 
مدی��ران  و  خصوص��ی  بخ��ش 
از تس��هیالت  ش��رکت هایی که 
ب��رای  ارزی  ذخی��ره  حس��اب 
تاسیس یا توس��عه کارخانه های 
اس��تفاده  صنعت��ی  تولی��دی 
کرده ان��د، در ش��رف تعطیلی و 
دارند،  گفت:  قرار  ورشکس��تگی 

ک��ردن صاحب��ان صنایع  اجبار 
ب��ه پرداخ��ت بدهی ه��ای ارزی 

خ��ارج از نرخ روز گش��ایش که 
توجی��ه اقتص��ادی، مالی و فنی، 
طرح های صنعت��ی بر مبنای آن 
صورت گرفت��ه، منجر به کاهش 
تولید، افزایش بیکاری و احتمال 
توقف ورشکس��تگی صنایع را در 

پی خواهد داشت. 
گفتنی اس��ت، نماین��دگان در 
نشس��ت علن��ی 13 بهم��ن ماه 
مجلس شورای اسالمی، در جریان 
بررس��ی بخش درآم��دی الیحه 
بودجه سال 93 با اصالح بند »ط« 
تبص��ره 5 و تصوی��ب آن موافقت 
کردند که در صورت تایید شورای 
نگهبان صددرص��د منابعی که از 
حس��اب ذخیره ارزی به عاملیت 
بانک ه��ای دولتی ص��رف اعطای 
تسهیالت به بخش های خصوصی 

و تعاونی ش��ده است، بابت تسویه 
بده��ی دول��ت ب��ه ای��ن بانک ها 
لحاظ می ش��ود و مبالغ 
م��ازاد بر آن به حس��اب 
افزایش سرمایه دولت در 
بانک های مربوط منظور 
می شود. بانک های عامل 
موضوع این بند موظفند 
رأس��ا نس��بت به وصول 
اقدام  مزب��ور  مطالب��ات 

کنند. 
پاراگ��راف  براس��اس 
الحاق��ی اول به بند »ط« تبصره 
5 نحوه تس��ویه مطالبات مذکور 
با گیرن��دگان تس��هیالت، نحوه 
افزایش س��رمایه، نرخ تبدیل ارز 
به ریال، زمان اس��تمهال، نحوه 
بخش��ودگی جرای��م و اختیارات 
براس��اس  بانک ها  هیات مدی��ره 
دس��تورالعملی است که حداکثر 
ط��ی دو ماه پ��س از تاریخ ابالغ 
این قان��ون به تصویب ش��ورای 

عالی پول و اعتبار می رسد. 
همچنین در اردیبهشت ماه سال 
جاری به دنبال افزایش مشکالت 
واحدهای تولیدی، طرح تس��هیل 
تس��ویه بده��ی ارزی واحده��ای 
تولیدی به حس��اب ذخیره ارزی 
توسط تعدادی از نمایندگان تهیه 
و تقدی��م هیأت رییس��ه مجلس 

شورای اسالمی شد. 
ط��رح  ای��ن  مقدم��ه  در 
تاکی��د  مجل��س  141 نماین��ده 
کرده ان��د ک��ه نوس��انات ارزی و 
ع��دم مدیری��ت درس��ت بان��ک 
مرکزی مش��کالت ج��دی برای 
تولیدکنن��دگان و م��ردم ایج��اد 
کرده اس��ت. ح��ال ب��ا توجه به 
اینکه در گذش��ته حسابی به نام 
ذخی��ره ارزی وجود داش��ت که 
تولیدکنن��دگان از آن طری��ق به 
دریاف��ت وام اق��دام می کردند، از 
ابتدا وام به صورت ریالی و اقساط 
آن ه��م به صورت ریالی توس��ط 
بانک ه��ای عام��ل پرداخت و در 
یافت می ش��د. اما متاس��فانه در 
جریان نوسان اخیر ارزی، بانک ها 
بهای هر قسط را تا سه برابر تعهد 
افزای��ش داده و عموم��ا نه تولید 
ت��وان پرداخ��ت دارد و نه ارزش 
روز امکان��ات معادل درخواس��ت 

بانک ها است. 
بنابراین، طرح حاضر به منظور 
تش��ویق بده��کاران به حس��اب 
ذخی��ره ارزی تقدی��م می ش��ود 
ک��ه نخس��ت بدهی ه��ای معوق 
کاهش یابد و دوم توان جدیدی 
برای توس��عه واحده��ا از طریق 
ایجاد  از تس��هیالت  برخورداری 

شود. 

درخواست صادر کنندگان صنعتی و معدنی برای حل مشکل تسهیالت 

تولید آزمایشی کارخانه جدید 
نورد یونی استیل کویت با حضور 
رییس هیات عامل ایمیدرو آغاز 
ش��د. به گ��زارش روابط عمومی 
سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، 
کارخان��ه جدی��د ای��ن مجتمع 
)نورد شماره 2( از ظرفیت تولید 
ساالنه 240 هزار تن محصوالت 
ن��وردی برخوردار و قادر اس��ت 

محصوالت��ی در اندازه ه��ای 8 تا 
40 اینچ تولید کند. 

براس��اس طراحی های صورت 
گرفت��ه، ای��ن کارخان��ه توانایی 
افزایش ظرفی��ت تولید تا میزان 
400 ه��زار ت��ن در س��ال را نیز 

خواهد داشت. 
49درصد س��هام مجتمع فوالد 
کوی��ت متعل��ق ب��ه ایمی��درو و 
51درصد آن به سهامداران بخش 

خصوص��ی تعل��ق دارد و ب��ه این 
ترتیب ظرفیت تولید نورد مجتمع 
یونی اس��تیل هم این��ک به مرز 
900 هزار تن افزایش یافته است. 
پیش از این ظرفی��ت تولید نورد 

این کارخانه 650 هزار تن بود. 
این کارخانه که تولید آزمایشی 
خ��ود را با حض��ور رییس هیات 
عام��ل ایمیدرو و  مدی��ر عامل و 
هیات مدی��ره آن ش��رکت آغ��از 

کرده، در مدت 21 ماه س��اخته 
ش��ده اس��ت و برای اج��رای آن 
77 میلیون یورو س��رمایه گذاری 
ش��ده اس��ت. همچنی��ن میزان 
اش��تغال فعلی کارخانه نیز 165 
نفر اس��ت. کارخان��ه جدید نورد 
یونی استیل بخش��ی از مجتمع 
ف��والد کوی��ت اس��ت.  مجتمع 
ف��والد کوی��ت در همی��ن حال 
س��رگرم اتم��ام پ��روژه جدید با 

اس��تفاده از قراضه آهن اس��ت، 
به طوری که پیش بینی می ش��ود 
در هفته ه��ای نخس��تین س��ال 
جدی��د میالدی ای��ن واحد وارد 
مدار تولید ش��ود. ظرفیت تولید 
ساالنه این کارخانه 850 هزار تن 
تعریف ش��ده که تا 950 هزار تن 
قابل افزایش است. مجتمع فوالد 
داخلی  ب��ازار  62درصداز  کویت 

کویت را در اختیار دارد. 

تولید آزمایشی کارخانه جدید نورد یونی استیل کویت آغاز شد 

مجلس

خودرو

آهـن

مجلس

تولید

عسل داداشلو



خبرنامه

پول و بانک4

 بهبود چشمگیر شاخص های آماری
بانک مرکزی نسبت به چند سال اخیر

مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از روند بهبود 
چشمگیر شاخص های مختلف آماری این بانک نسبت به 
چند سال گذش��ته خبر داد و گفت: درصد تغییر ماهانه 
ش��اخص تولید کننده در مهرماه به 0.2 درصد رس��یدکه 

کمترین سطح در سال جاری بوده است.
به گ��زارش روابط عموم��ی بانک مرک��زی، علیرضا 
مقتدای��ی افزود: ع��اوه بر این، درصد تغییر ش��اخص 
نسبت به ماه مشابه سال قبل با نرخی معادل 14درصد 
به کمترین میزان خود در 46 ماهه گذش��ته رس��یده 
اس��ت.همچنین درص��د تغییر میانگین ش��اخص بهای 
تولید کننده در 12 ماه گذش��ته نسبت به دوره مشابه 
س��ال قبل نی��ز در مهرم��اه به 19 درصد رس��یده که 

کمترین مقدار از فروردین 1390 به بعد بوده است.
وی در زمینه ش��اخص بهای تولیدکننده در مهرماه 
1393، تصریح کرد: شاخص بهای تولید کننده در ایران 
در مهرماه 1393 به عدد 206.6 رسید.شاخص مذکور 
در مهرماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 

14 درصد افزایش داشته است.
 

تکلیف جدید بانک ها برای 
شفاف سازی از اول آذر

طبق اعام قبلی و دس��تورالعمل بانک مرکزی همه 
بانک ها و موسس��ات مکلفند ت��ا اول آذرماه، اطاعات 
صورت های مالی، اطاعات مدیریت ریس��ک، شاخص 
تسهیات کان و اطاعات مربوط به حاکمیت شرکتی 

را روی سایت منتشر کنند.
بان��ک مرک��زی در دوم مردادم��اه امس��ال در قالب 
بخش��نامه ای، دس��تورالعمل »ضوابط ناظ��ر بر حداقل 
استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطاعات توسط 
موسسات اعتباری« را به همه بانک ها و موسسات مالی 
اباغ کرد. این بخشنامه در راستای افزایش شفافیت و 
الزام بانک ها به رعایت استانداردهای تعیین شده توسط 
بانک  مرکزی در ارائه گزارش های مالی، در جلسه مورخ 
1393/4/24 شورای پول و اعتبار تصویب و به بانک ها 

اباغ شد.
در این بخش��نامه مهلت اجرا ت��ا پایان مردادماه قید 
ش��ده بود، اما با فراهم نش��دن زمینه اجرا، به اول آذر 
ماه موکول ش��د. بنابراین، بانک ها تا 15 روز دیگر باید 
مواردی را که بانک مرکزی از آنها خواس��ته است روی 

سایت خود قرار دهند.
 

کیش پناهگاه   بانک های خارجی
بررس��ی اطاع��ات بانک مرک��زی نش��ان می دهد، 
پنج بان��ک خارجی در ایران ش��عبه هایی را برای خود 
راه اندازی کرده اند. براس��اس آنچه در س��ایت رس��می 
بانک مرکزی درج ش��ده تنها چه��ار بانک خارجی در 
ایران شعبه دارند.از میان این بانک ها نیز بانک تجاری 
مش��ترک ایران و اروپا، دو ش��عبه در تهران در اختیار 
دارد.در س��ایت بانک مرکزی قیده شده که این بانک ها 
به عنوان ش��عبه بانک های »خارجی« در ایران فعالیت 
می کنند.همین اطاعات نش��ان می دهد تنها یک بانک 
مش��ترک ایرانی و خارجی عنوان »بانک مشترک ایران 
و ونزوئ��ا« در تهران فعالیت دارد. س��ه بانک خارجی 
فع��ال در ایران نیز تنها ش��عبه های خ��ود را در جزیره 
کیش تاس��یس کرده ان��د. بر این اس��اس، منطقه آزاد 
کیش بیش��ترین میزان بانک ه��ای خارجی را در خود 

جا داده است.

بانک مرکزی با مصوبه مجمع 
متزلزل نمی شود

مدیرعام��ل پیش��ین بانک قرض الحس��نه مهر ایران 
گفت: مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه 
تعیی��ن رییس کل بانک مرکزی به قانونی ش��دن نحوه 
انتخاب و مدت زمان ریاس��ت این بانک منجر می شود. 
غامرض��ا مصطفی پور در واکنش ب��ه برخی اظهارنظرها 
مبنی بر اینکه انتخاب رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد 
وزیر اقتصاد و انتصاب او با حکم رییس جمهوری به دولتی 
ش��دن بانک مرکزی منجر می شود، افزود: این رویه پیش 
از این هم وجود داشت و تغییری در آن ایجاد نشده  است. 
وی ب��ا بیان اینکه با مصوبه اخیر مجمع، اتفاق جدیدی 
در نح��وه تعیین ریی��س کل بانک مرک��زی رخ نداده 
و اس��تقال آن نهاد هم زیر س��وال نرفته اس��ت، ادامه 
داد: زمانی اس��تقال بانک مرکزی متزلزل می شود که 
تغییری در س��اختار آن رخ داده و  آن را وابس��ته کرده 
باش��د، در حالی که مجمع تش��خیص مصلحت نظام به 

این ساختار لطمه ای وارد نکرده  است.

بانک مرکزی نرخ ۱۹ ارز 
بانکی را کاهش داد

بان��ک مرک��زی از بی��ن 39 ارز بانک��ی موج��ود در 
معامات روزش��نبه 1۷ آبان م��اه مرکز مبادالت ارزی 
کش��ور نرخ 15 ارز را نسبت به پنجشنبه هفته گذشته 
افزای��ش و نرخ 19 ارز دیگر را کاه��ش داد، البته نرخ 

پنج ارز ثابت ماند.
برهمین اساس، نرخ دالر امریکا با شش ریال رشد به 
ارزش 26,۷25 ریال، پون��د انگلیس با 250 ریال افت 
ب��ه ارزش 42,41۷ ریال و یورو ب��ا 101 ریال کاهش 
ب��ه ارزش 33,282 ریال تعیین ش��ده و به متقاضیان 

ارزهای رسمی توزیع می شود.
نرخ س��ایر ارزهای موج��ود در معامات دیروز مرکز 

مبادالت ارزی کشور را در ادامه بخوانید؛ 
فرانک سوئیس 2۷,662ریال، کرون سوئد 3,609 
ری��ال، ک��رون ن��روژ 3,926 ریال، ک��رون دانمارک 
4,4۷5 ری��ال، روپیه هن��د 436 ریال، درهم امارات 
متحده عرب��ی ۷,2۷۷ ری��ال، دین��ار کویت 91,651 
ری��ال، یکصد روپیه پاکس��تان 26,108 ریال، یکصد 
ی��ن ژاپ��ن 23,318ریال، دالر هن��گ کنگ 3,448 
ری��ال، ری��ال عم��ان 69,412 ری��ال، دالر کان��ادا 
23,588 ری��ال، راند افریقای جنوب��ی 2,3۷3ریال، 
لی��ر ترکیه 11,۷91 ریال، روبل روس��یه 5۷3 ریال، 
ری��ال قطر ۷,340 ریال، یکص��د دینار عراق 2,295 
ریال، لیر س��وریه 161 ریال، دالر استرالیا 23,0۷5 
ری��ال، ری��ال س��عودی ۷,124 ریال، دین��ار بحرین 

۷0,886 ریال و دالر س��نگاپور 20,۷36 ریال.
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قیمتنوع ارز 

32540دالر امریکا

40950یورو

51900پوند 

29060دالر کانادا

8920درهم امارت

28300دالر استرالیا

34200فرانک سوئیس

14560لیر ترکیه

8600ریال عربستان

10100رینگت مالزی

5300یوآن چین

600روپیه هند

308ین ژاپن

26دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

11۷9اونس طا

402000مثقال طا

92802طای 18 عیار

905500سکه بهار آزادی

906000سکه امامی

456000سکه نیم

243000سکه ربع

166000سکه گرمی

پرداخت تسهیالت مکانیزاسیون 
کشاورزی توسط بانک کشاورزی

براس��اس  گف��ت:  کش��اورزی  بان��ک  مدیرعام��ل 
برنامه ریزی وزارت جهاد کش��اورزی مقرر شد از سوی 
این بانک هش��ت هزار میلیارد ریال تسهیات در زمینه 
مکانیزاس��یون در اختیار افراد واجد ش��رایط قرار گیرد 
که در کمتر از چهارماه معادل یک هزار و 898 میلیارد 

ریال آن به متقاضیان پرداخت شد. 
محم��د طالبی اظهار کرد: مطاب��ق برنامه پیش بینی 
ش��ده تس��هیات مرب��وط ب��ا ه��دف ارتق��ای ضریب 
مکانیزاس��یون در ابعاد کیف��ی و کمی عملیات و خرید 
تراکتور، کمباین و ادوات کش��اورزی پرداخت می شود 
ک��ه از اول مردادماه س��ال 93 تا پای��ان دهم آبان ماه 
جاری در قالب تسهیات به متقاضیان اعطا شده است. 
وی با بیان آنکه نرخ تسهیات اعطایی در استان های 
مختلف 1۷ درصد در نظر گرفته شده، گفت: تسهیات 
مربوط با معرفی س��ازمان های جهادکشاورزی به افراد 

ذی ربط پرداخت می شود. 

مدیرعامل بانک ایران زمین: 
برای انتشار اطالعات در سایت 

بانک از اول آذر آماده ایم
مدیرعام��ل بان��ک ایران زمی��ن، در راس��تای اج��رای 
دس��تورالعمل »ضوابط ناظ��ر بر حداقل اس��تانداردهای 
ش��فافیت و انتش��ار عمومی اطاعات توس��ط موسسات 
اعتب��اری« از ق��رار دادن اطاعات روی خروجی س��ایت 
بانک خبر داد. س��یدکمال سیدعلی، با اشاره به بخشنامه 
بانک مرکزی در راستای شفافیت اطاعات، اظهار کرد: در 
بانک ایران زمین اقدامات الزم جهت انتشار اطاعات بانک 
انجام شده و در موعد مقرر روی سایت قرار خواهد گرفت. 
وی اف��زود: در طراحی ک��ه روی نرم افزار بانک انجام 
ش��د، اطاعات الزم در حال احصاء است و اول آذرماه 

در سایت بانک منتشر خواهد شد. 

امکان پرداخت اقساط از 
خودپردازهای بانک سینا

با راه اندازی س��رویس پرداخت اقساط تسهیات در 
خودپردازهای بانک س��ینا، تمامی دارندگان کارت های 
بانکی می توانند از این طریق نسبت به پرداخت اقساط 

تسهیات خود و دیگران اقدام کنند. 
ب��ا اس��تفاده از این خدم��ت، دارن��دگان کارت های 
بانکی عضو ش��بکه ش��تاب در صورت دارا بودن شماره 
تسهیات موردنظر، می توانند نسبت به پرداخت اقساط 
تس��هیات مرتبط با یک مش��تری و پرداخت اقس��اط 

تسهیات دیگران اقدام کنند. 
همچنین امکان مش��اهده و پرداخت تمام تسهیات 
مرتبط با یک مش��تری و پرداخت اقس��اط تس��هیات 

دیگران با استفاده از سیناکارت فراهم شده است. 

قیم��ت جهانی ط��ا پس از 
کاهش کم س��ابقه س��رانجام 
در مس��یر صعود ق��رار گرفت.
گزارش های رس��یده حاکی از 
آن است که قیمت جهانی طا 
در آخرین روز معاماتی هفته 
گذشته 3۷ دالر افزایش یافت 
و ب��ه 11۷9 دالر در هر اونس 

در پایان معامات رسید.
قیمت  دالری   3۷ افزای��ش 
باالتری��ن رش��د روزانه  ط��ا 
قیم��ت فلز زرد ط��ی پنج ماه 

گذشته بوده است.
کاه��ش ارزش دالر از دالیل 
مهم رش��د قیمت ط��ا در روز 
جمعه ب��ود، به طوری که ارزش 
مبادل��ه دالر در برابر یورو طی 
این روز نزدیک به 1,5 س��نت 
از  کاه��ش یافت.نتای��ج کمتر 
انتظار آم��ار اش��تغال امریکا و 
عرضه گس��ترده دالر ب��ه بازار 
برای بهره گیری از رشد روزهای 
اخیر ارزش دالر علت افت ارزش 

دالر در روز جمعه بود.
باوج��ود رش��د قابل توج��ه 
قیمت طا در روز جمعه روند 
حرکت قیمت فلز زرد در هفته 
گذش��ته کاهش��ی بوده است.
قیمت طا در هفته گذش��ته 
چه��ار دالر معادل 0,3 درصد 

کاهش داشته است.
ط��ی یک م��اه گذش��ته نیز 
قیم��ت طا ب��ا 43 دالر و در 
یک سال گذشته با 129 دالر 
در ه��ر اونس کاه��ش مواجه 

شده است.

حباب قیمتی منفی در 
بازار طالی ایران

در این میان رییس اتحادیه 
ط��ا و جواه��ر ته��ران علت 
افزای��ش قیمت ط��ا را پایین 

بودن ش��اخص مشاغل امریکا 
بیان ک��رد و گف��ت: در ایران 
حباب قیمتی منف��ی در بازار 

طا را شاهدیم.
محمد کش��تی آرای، با بیان 
اینک��ه روند نزول��ی قیمت طا 
که تا پنجش��نبه گذشته ادامه 
داشت، از روز جمعه و با انتشار 
رسمی گزارش اقتصادی امریکا 
به یک  باره متوقف ش��د، افزود: 
روز جمعه قیمت هر اونس طا 
در بازارهای جهانی با شش دالر 

افزایش به 11۷8 دالر رسید.
اتحادیه طا وجواهر  رییس 
تهران همچنین قیمت هر گرم 
طای 18 عی��ار را 92 هزار و 
400 تومان اعام کرد و افزود: 
ه��ر مثقال طای 1۷ عیار هم 
در ب��ازار تهران ب��ه نرخ 402 

هزار تومان معامله می شود.
با اش��اره به فرارسیدن  وی 

ماه های مح��رم و صفر که در 
آن مراس��م عروس��ی برگ��زار 
نمی ش��ود،  گفت: ب��ا توجه به 
کاه��ش تقاض��ا هی��چ التهاب 
قیمتی در بازار طای کش��ور 
وجود ن��دارد و در واق��ع بازار 
طا نی��ز از یک حباب قیمتی 

منفی برخوردار است.

ارزانی 60 هزار تومانی 
سکه در چهار ماه

از س��وی دیگر، از بازار سکه 
افزایش  خب��ر می رس��د ک��ه 
قیمت طا ب��ر قیمت این نوع 
مس��کوکات تاثی��ر افزایش��ی 

خواهد داشت.
قیمت س��که تمام در حالی 
در اردیبهش��ت ماه امسال مرز 
ی��ک میلیون تومان را پش��ت 
سرگذاش��ت که تا پایان نیمه 
اول س��ال ح��دود 60 ه��زار 

تومان ارزان ش��د و متوس��ط 
قیم��ت ماهان��ه آن هیچ گاه از 

یک میلیون عبور نکرد.
ابتدای��ی  ماه��ه  ش��ش  در 
امس��ال متوسط قیمت فروش 
یک س��که تمام بهار آزادی در 
بازار آزاد تهران در حدود 963 

هزار تومان ثبت شد.
قیمت س��که طرح جدید در 
نیمه اول س��ال 1393 نسبت 
به همین بازه زمانی در س��ال 
گذش��ته 19,6درص��د کاهش 

یافته است.
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
بررس��ی تغییرات قیمت سکه 
در آخرین آمارهای ارائه شده 
از س��وی بانک مرکزی نشان 
از فروردین ماه که  می ده��د، 
سکه به طور متوس��ط با نرخی 
در ح��دود 965 هزار تومان به 
فروش می رفت تا ش��هریورماه 

که قیم��ت مبادله ب��ه حدود 
930 هزار تومان رس��یده 35 

هزار تومانی ارزان شده است.
اما باالترین متوس��ط قیمت 
س��که ط��رح جدی��د در نیمه 
اول امسال در اردیبهشت رقم 
خورد، به ط��وری که نرخ یک 
میلیون و 24ه��زار تومانی در 
این ماه ثبت ش��د تا بیشترین 
رشد قیمت نسبت به ماه قبل 
با 3,8 درصد را در بین ش��ش 
ماه اول به خود اختصاص داده 

باشد.
از  عب��ور  ح��ال  عی��ن  در 
اردیبهشت برای سکه با ریزش 
40 هزار تومانی همراه ش��د و 
ب��ا کاه��ش 3,9 درص��دی به 
963 هزار تومان در خردادماه 

رسید.
از  س��که  قیم��ت  کاه��ش 
اردیبهش��ت تا ش��هریور ادامه 
داشت و نرخ 961 هزار تومان 
در تیر، 951 هزار تومان مرداد 
و 939 هزار تومان در شهریور 

برای آن به ثبت رسید.
بنابراین، گزارش فاصله بین 
بیش��ترین و کمتری��ن قیمت 
س��که در دو فصل اول امسال 
در ماه دوم و شش��م است که 
نش��ان می دهد س��که در این 
چه��ار م��اه ح��دود 60 هزار 

تومان ارزان شده است.
همچنی��ن متوس��ط قیمت 
س��که تمام طرح قدیم نیز در 
نیم��ه اول ح��دود 961 هزار 
تومان اعام ش��د که باالترین 
نرخ برای آن در اردیبهشت ماه 
حدود 999 ه��زار تومان بوده 

است.
بانک مرکزی متوسط قیمت 
س��که طرح قدیم در بازار آزاد 
تهران در ش��هریورماه را 938 

هزارتومان گزارش کرد.

افزایش 37 دالری قیمت جهانی طال

 فلز زرد همه را غافلگیر کرد
گروه پول و بانک

دالر در فراز، طال در فرود
در بازاره��ای جهان��ی اونس طا پ��س از نزول های 
پی درپی توانس��ت با 3۷ دالر افزای��ش به 11۷9 دالر 
برس��د. این در حالی اس��ت ک��ه ط��ای 18 عیار در 

بازارهای داخلی 92 هزار و 802 تومان بود.
در بازار ارز دالر امریکا قیمت س��ه هزار و 254 هزار 

تومان و یورو چهار هزار و 95 تومان را تجربه کرد.

سکه آتی

درصد تغییرقیمت)تومان(نوع سکه
%9590000,91اردیبهشت

%9320000,69اسفند
%9100000,64دی
%9050000,۷0آبان

جنجال بر س��ر مدیریت سهام 
عدالت، کار را به ش��کایت کیفری 
و حقوق��ی کان��ون ش��رکت های 
س��رمایه گذاری س��هام عدالت از 
مدیران س��ه بانک خصوصی شده 
کش��اند و در پ��ی آن، س��هام 
عدالتی ها اعام کردن��د: به دلیل 
عدم حض��ور نمایندگانش��ان در 
مجامع به هیچ وجه زیر بار تغییر 
اساسنامه  بانک ها نخواهند رفت. 

به گ��زارش مه��ر، مش��کات 
به وجود آمده بر سر مدیریت سهام 
عدالت تا جایی ادامه یافته است که 
کانون شرکت های سرمایه گذاری 
سهام عدالت از سه بانک خصوصی 
شده ش��کایت کرده و آن را برای 
پیگیری ب��ه مراجع قضای��ی ارائه 

کرده است. 
داری��وش پاک بی��ن، ریی��س 
اتحادی��ه تعاونی ه��ای س��هام 
عدالت ب��ا تایید این خب��ر گفت: 
کانون شرکت های سرمایه گذاری 
ب��ه نمایندگ��ی از ش��رکت های 
اعض��ای  از  س��رمایه گذاری 
هیات مدیره س��ه بانک خصوصی 
شده و رؤسای مجامع آنها شکایت 
و این ش��کایت نامه را ب��ه مراجع 

قضایی ارائه کرده است. 
وی با بیان اینکه این ش��کایت 
به صورت کیفری و حقوقی است، 
افزود: ما با جدیت پیگیر به نتیجه 
رس��یدن این شکایت ش��ده ایم، 
البته سهامداران سهام عدالت هم 
به صورت مستقل شکایت کرده اند 
و به زودی به نتیجه خواهیم رسید. 

تغییر اساسنامه باطل است
پ��اک بی��ن خاطرنش��ان کرد: 
هرگون��ه تغیی��ر در اساس��نامه 
بانک ها به دلیل اینکه بدون حضور 
نمایندگان س��هام عدالت صورت 
گرفته، از نظر ما باطل اس��ت و ما 
زیر بار این تغییرات نخواهیم رفت. 
ای��ن ماجرا به حض��ور همزمان 
نماین��دگان س��هام عدالت دولت 
ش��رکت های  نماین��دگان  و 
س��رمایه گذاری س��هام عدال��ت 
در جلس��ات مجامع شرکت های 
مادر تخصص��ی واگذار ش��ده در 
ای��ن زمینه و برخ��ی از بانک های 
خصوصی سازی شده بازمی گردد. 
در ای��ن می��ان، در برخ��ی از این 
جلس��ات از حض��ور نماین��دگان 
سهام عدالت ممانعت به عمل آمد. 

در پی این امر کانون شرکت های 
سرمایه گذاری س��هام عدالت که 
در این س��ال ها مدیریت سهام را 
بر عهده داش��ته، با ارسال نامه ای 
گایه آمی��ز ب��ه رییس جمه��ور، 
مشکات پیش آمده را اعام کرد. 

 مصوبه تعطیل مانده
اجرا شود

پوری حسینی در مورد ممانعت 
دول��ت از حض��ور نماین��دگان 
س��هام عدالت بانک ها در مجامع 
آنها به مهر گفته اس��ت: در س��ال 
89 هی��ات وزیران مصوب��ه ای را 
از س��ر می گذراند که ب��ه موجب 
آن دس��تگاه های اجرای��ی مکلف 
می شوند تا زمانی که سهام عدالت 
آزادسازی نشده اس��ت و بدهکار 
خزانه هس��تند، نمایندگی سهام 
عدال��ت را دس��تگاه های اجرایی 

ذی ربط بر عهده داشته باشند. 
معاون وزی��ر ام��ور اقتصادی و 
دارایی با بیان اینکه نمی دانم چرا 
این مصوبه دولت اجرا نمی ش��ود، 
یعنی ای��ن مصوبه از س��ال 89 به 
بعد، طی این سال ها اجرایی نشده 
است، افزود: زمانی که وارد سازمان 
خصوصی سازی ش��دم نسبت به 
این مصوبه بی اطاع بودم تا اینکه 
مدت زمانی گذشته بود و تصادفا 
متوجه چنین مصوبه ای ش��دم و 
ب��ه وزارت اقتصاد ای��ن موضوع را 
اطاع رسانی کردم و بررسی های 

الزم در این زمینه انجام شد. 
وی عن��وان ک��رد: در مجم��وع 
اطاع یافتیم ک��ه مصوبه تعطیل 
مانده ای اس��ت و به هیأت دولت 
ارج��اع ش��د و دولت اع��ام کرد: 
باید این مصوبه اجرا می ش��د و از 
دستگاه ها سوال ش��د که چرا این 

مصوبه اجرایی نش��ده اس��ت و به 
این دلیل که اغلب مدیران دولت 
یازدهم تازه وارد دستگاه ها شده ، 
از چنین بخشنامه ای مطلع نبودند 
و مصوبه تعطیل مانده چند س��ال 

گذشته را اجرایی کردند. 
پ��وری حس��ینی خاطرنش��ان 
ک��رد: نمایندگ��ی س��هام عدالت 
در شرکت های س��رمایه پذیر که 
بخش��ی از س��هام آنها بابت سهام 
عدالت تخصیص داده شده است تا 
زمانی که سهام عدالت آزاد نشده و 
در اختیار مشموالن قرار نگرفته، 
توس��ط دس��تگاه های اجرای��ی 
ذی ربط مدیریت می ش��ود و البته 
این به معنای برگش��ت س��هام به 

دولت نیست. 
رییس سازمان خصوصی سازی 
با ذکر این مطلب که کس��انی که 
در حال حاض��ر س��هام عدالت را 
مدیریت می کنند مشخص نیست 
که اتصال آنها به مشموالن قوی تر 
از اتصال دس��تگاه های اجرایی به 
مشموالن باشد، افزود: مصوبه ای 
قبا تولید شده و لغو نشده و دولت 
جدید باید این مصوبه را لغو یا اجرا 
می کرد که فعا تصمیم به اجرای 

آن گرفته است. 
پ��اک بی��ن در ای��ن زمین��ه 
گفت��ه اس��ت: در مجام��ع دو 
بان��ک خصوصی س��ازی ش��ده از 
حض��ور نمایندگان ش��رکت های 
س��رمایه گذاری س��هام عدال��ت 
ممانعت ش��د و دولت نمایندگان 
خود را به جای آنها جایگزین کرد 
که به لحاظ قانونی این کار اشتباه 
اس��ت؛ چرا ک��ه نماین��ده دولت 
وکال��ت و اصالت قانون��ی در این 

رابطه را ندارد. 
ریی��س اتحادی��ه تعاونی های 

س��هام عدالت افزود: وقتی دولت 
مالکیت و مدیریت سهام عدالت را 
فروخته، دیگر حق تصمیم گیری 
در آن مورد ندارد. مگر می ش��ود 
وقتی س��ازمان خصوصی س��ازی 
سهام شرکتی را فروخته و قرارداد 
فروش امضا ک��رده، دولت دوباره 
دخالت کند و ب��رای واحد و بنگاه 

واگذار شده مدیر تعیین کند؟ 
وی با اش��اره به اینکه در دولت 
گذش��ته از س��وی مع��اون اول 
رییس جمه��ور دس��تورالعملی 
نوشته ش��د که این دولت از مفاد 
آن اس��تفاده می کند، اذعان کرد: 
ممانع��ت از حض��ور نماین��دگان 
شرکت های سرمایه گذاری سهام 
عدال��ت در مجام��ع ش��رکت ها 
مخال��ف اصل 44 قانون اساس��ی 
است و ما در این زمینه طی نامه ای 
ب��ه هیات مدیره ش��رکت ها و نیز 
نمایندگان مجلس شکایت خود را 
از اقدام وزارت اقتصاد در خصوص 
تعیی��ن نماینده س��هام عدالت از 
س��وی دولت و صدور حکم برای 
آنها اعام خواهیم ک��رد؛ چرا که 
هیچ کس حق تعیین تکلیف برای 

سهام مردم را ندارد. 
در این س��ال ها مدیریت سهام 
عدالت برعهده کانون شرکت های 
سرمایه گذاری استانی بود، اما در 
حال حاض��ر دولت معتقد اس��ت 
که مدیریت سهام عدالت تا زمان 
آزادس��ازی باید بر عه��ده دولت 

باشد. 
براس��اس مصوبه دول��ت قبلی، 
مدیریت س��هام عدالت ت��ا زمان 
آزادس��ازی بر عه��ده نمایندگان 
ش��رکت های  در  دول��ت 
مادرتخصص��ی ب��ود و پ��س از 
آن هم ب��ا نامه ریی��س مجلس به 

رییس جمهور وق��ت این مدیریت 
لغ��و ش��د و ب��ه ش��رکت های 
سرمایه گذاری استانی واگذار شد، 
زیرا مدیریت دول��ت مغایر قانون 
بود. پس از آن با مجوز وزیر اقتصاد 
وقت، شرکت های سرمایه گذاری 
اس��تانی س��هام عدالت، کانون را 
تش��کیل دادند و مدیریت را به آن 

واگذار کردند. 
در ح��ال حاض��ر نماین��دگان 
دول��ت در برخی از ش��رکت های 
مادرتخصصی برای مدیریت سهام 
عدالت انتخاب شده اند و از سوی 
دیگر نمایندگان کانون هم حضور 

دارند. 

سودی به دارندگان سهام 
عدالت نداده اند

ب��ا گذش��ت س��ال ها از زم��ان 
واگ��ذاری س��هام عدال��ت، هنوز 
س��ودی به مش��موالن پرداخت 
نش��ده و هیچ گونه اق��دام جدی 
برای سرمایه گذاری های حاصل از 
سود این شرکت ها صورت نگرفته 
اس��ت. البته ب��ه تازگی س��ازمان 
خصوصی س��ازی الیح��ه ای را به 
دولت ارس��ال کرده که براس��اس 
آن، مق��رر ش��ده ب��ا راه ان��دازی 
صندوق های قابل معامله در بورس 
رون��د آزادس��ازی س��هام عدالت 

سرعت پذیرد. 
این موض��وع هم م��ورد انتقاد 
کانون قرار گرفته و مطرح می شود 
که صن��دوق س��رمایه گذاری به 
لح��اظ مبان��ی فن��ی و حقوقی و 
تکنیکی با روح اصلی طرح توزیع 
س��هام عدال��ت و مردمی س��ازی 
اقتصادی و کمک به توزیع عادالنه 

ثروت و درآمد تضاد دارد. 
این در حالی اس��ت که به گفته 
رییس سازمان خصوصی سازی تا 
پایان سال آینده تکلیف آزادسازی 
سهام عدالت و اجازه خریدوفروش 
آن مش��خص خواه��د ش��د، اما 
ب��ه اعتق��اد کانون ش��رکت های 
سرمایه گذاری س��هام عدالت در 
حال حاض��ر ح��دود 50درصد از 
س��هام عدالت قابلیت آزادسازی 
دارد، ولی مقام��ات دولتی تمایلی 
برای آزادسازی آن ندارند و طبق 
آخرین دس��تورالعمل آزادسازی 
س��هام عدالت، ه��ر ف��رد اختیار 
سهام و خریدوفروش آن را خواهد 

داشت. 

سهام عدالتی ها با شکایت از مدیران 3 بانک

 زیر بار تغییر اساسنامه نمی رویم

نرخنامه

خصوصی نامه



5 تجارت و خدمات

ش��اید یک چم��دان کوچک 
کافی باش��د، تا زنان و مردان و 
حتی نوجوانان��ی که در مناطق 
م��رزی زندگ��ی می کنن��د، 
تجارتی برای خود راه بیندازند. 
»مق��ررات گمرک��ی کاالهای 
همراه مس��افر« این اج��ازه را 
می دهد که از مب��ادی گمرکی 
ص��ادرات و واردات��ی در حد و 
اندازه یک چمدان داشته باشند 
و حجم و نوع کاال ها را مشخص 
کرده اس��ت. حجم این تجارت 
کوچک ب��ه نظر می رس��د، اما 
در ای��ن مناطق ب��رای خودش 
بازاری دارد و معیشت بسیاری 
از خانواده ه��ا ب��ه این وس��یله 
کوچ��ک ارتباط پی��دا می کند. 
اگر چ��ه این تج��ارت از مبادی 
گمرکی انجام می ش��ود، اما در 
قوانی��ن گمرک کش��ور قانونی 
مشخص برای تجارت چمدانی 
وجود ندارد و این در حالی است 
که کم نیستند مردمانی که در 
مناطق م��رزی با ای��ن چمدان 
روزگار می گذرانن��د و گم��رک 
کشور آمار این تجارت و افزایش 
و کاه��ش آن را اعالم می کند و 
براس��اس آخرین گزارش هایی 
که منتشر شده تجارت چمدانی 
در شش ماهه اول امسال نسبت 
به زمان مشابه در سال گذشته 

26 درصد کاهش یافته است. 
عض��و ات��اق بازرگانی ش��هر 
زاه��دان معتقد اس��ت، تجارت 
چمدانی برای مرزنشینان یک 
ضرورت اس��ت چرا که یکی از 
مش��اغل اصل��ی مردم اس��ت. 
عبدالق��ادر ریگی، با اش��اره به 
فراز و نش��یب  هایی ک��ه در این 

تجارت وج��ود داش��ته، ادامه 
می دهد: ش��روع ای��ن کار برای 
همه خ��وب ب��ود و رونق��ی به 
وضعیت اقتصادی و معیش��ت 
خانواده ها داده بود، اما با تغییر 
سیاست گذاری ها روند تجارت 
چمدان��ی دگرگ��ون ش��د.  او 
می گوی��د: با ایج��اد تحریم ها و 
اختالل در ص��ادرات و واردات، 
تجارت چمدانی که می توانست 
هنوز زنده بماند و در حد و اندازه 
کوچک��ی جبران کننده تجارت 
م��ا باش��د، مختل و در بیش��تر 
موارد تعطیل شد. به گفته این 
فعال اقتصادی، در حال حاضر 
صادرات به صرفه ت��ر از واردات 
است و وارد کننده به علت گران 
تمام شدن کاال، نمی تواند توجه 
خریدارانش را جلب کند. ریگی، 
با تاکید بر اینکه قوانین تجاری 
به اص��الح نیاز دارن��د، توضیح 
می ده��د: قوانی��ن ما دس��ت و 

پاگیر هستند یا در بیشتر موارد 
بی ثباتند. به ما می گویند قانون 
این طور اس��ت، اما بعد از مدتی 
تبصره می زنند که قانون قبلی را 
در اجرا با مشکل مواجه می کند 
و این نوع برخورد، تاجر را ناامید 
و مای��وس می کن��د.  عضو اتاق 
بازرگانی زاهدان ادامه می دهد: 
اگر چه سیاست ها و اتفاقات در 
منطقه ممکن اس��ت از عوامل 
تاثیر گذار در کاهش یا افزایش 
تج��ارت چمدانی باش��د، اما به 
نظ��ر من آنچ��ه که بیش��ترین 
آسیب ها را به تجارت چمدانی 
وارد می کند، سوء مدیریت ها و 
عدم ثبات قوانین داخلی است.  
به گفته ای��ن فعال اقتصادی در 
استان سیس��تان و بلوچستان، 
امکان تجارت چمدانی به واسطه 
وجود گم��رک در مرز میرجاوه 
وج��ود دارد، اما ای��ن کار تحت 
نظر و کنترل نیروهای انتظامی 

انجام می شود، در حالی که باید 
در مدیریت گمرک انجام شود. 

یک اس��تاد دانش��گاه معتقد 
اس��ت، تجارت چمدانی زاییده 
بحران اقتصادی ی��ک جامعه و 
نب��ود نظم و انضب��اط بازرگانی 
است. غالم نبی فیضی، مدرس 
حقوق تج��ارت در این ب��اره به 
بازار خبر گفته اس��ت: در واقع 
در م��ورد تج��ارت چمدان��ی، 
وقتی حق��وق و امکاناتی برای 
مس��افر در نظر گرفته می شود، 
همچ��ون وارد ک��ردن برخ��ی 
از کااله��ا در حد نی��از، افرادی 
از  به ص��ورت سیس��تماتیک 
ب��دون  »حقوق مس��افرین« 
پرداخ��ت گم��رک و حق��وق 
دولتی، ب��رای انج��ام صادرات 
و واردات اس��تفاده می کنن��د 
که کارش��ان خ��الف قانون هم 
نیست.  فیضی بر این باور است 
که بهتر اس��ت این نوع تجارت 

به رسمیت شناخته نشود، چرا 
ک��ه از ضعف های موج��ود در 
نظام اقتص��ادی، رفاه اجتماعی 
و مسائل فرهنگی به وجود آمده 
اس��ت. این وکی��ل همچنین از 
تقل��ب، کالهب��رداری و قاچاق 
به عنوان تبعات این نوع تجارت 

نام برده است. 
به گفته این اس��تاد دانشگاه 
عالمه طباطبای��ی، ای��ن ن��وع 
تج��ارت در دیگر کش��ورها نیز 
هنگام نیاز اقتصادی، بحران در 
نظم و انضب��اط بازرگانی رونق 
می گی��رد و برخی اف��راد هم از 
این فرصت در دو کش��ور مبدا و 
مقصد استفاده کرده و به ظاهر 

تجارت می کنند. 
براساس گزارش��ی که ایسنا 
منتشر کرده، در هفت ماه سال 
1393 ح��دود 44 میلی��ون و 
508 ه��زار دالر و در هر روز به 
طور متوس��ط 206 ه��زار دالر 
کاال از طریق تج��ارت چمدانی 
از گمرکات مرزی به کشورهای 
CIS ارسال ش��ده که این رقم 
ح��دود 0.23 درص��د از ارزش 
کل صادرات کش��ور را تشکیل 
می دهد. براساس این گزارش، 
درهف��ت ماهه س��ال گذش��ته 
ص��ادرات از طری��ق تج��ارت 
چمدان��ی ح��دود 60 میلیون 
 و 750 ه��زار دالر ب��وده ک��ه 
0.34 درص��د از ارزش کل 
ص��ادرات کش��ور را در م��دت 
مذک��ور ش��امل ش��ده اس��ت. 
این گ��زارش از کاهش 26.74 
درصدی تج��ارت چمدانی در 
هفت ماه گذشته نسبت به زمان 
مشابه در س��ال قبل خبر داده 

است. 

 مطرح شدن بحث برنامه چین 
برای انعقاد ق��راردادی با ایران به 
منظور توس��عه بندر چابهار، هند 
را به تحرک بیشتر برای تسریع در 
اجرای طرح های خود در این بندر 

واداشته است. 
هندی ه��ا برای عق��ب نماندن 
از چی��ن به عنوان رقی��ب دیرینه 
این کش��ور ک��ه در بن��در گوادر 
پاکستان در نزدیکی بندر چابهار 
س��رمایه گذاری وس��یعی ک��رده 
درص��دد جب��ران تاخی��ر خود و 
سرمایه گذاری فوری دراین بندر 

مهم و استراتژیک هستند. 
به گزارش ایرنا، بس��یاری عجله 
دولت هند را برای سرمایه گذاری 
دربندر چابهار مرتب��ط به تمایل 
چینی ها برای س��رمایه گذاری در 

چابهار ارزیابی می کنند. 
زب��ان  انگلیس��ی  روزنام��ه 
»دککن هرال��د« روز پنجش��نبه 
نوشت: هند در اثر نگرانی از اقدام 
پکن برای انجام معامله ای با تهران 
برای توس��عه بندر چابهار در نظر 
دارد  اج��رای طرح ه��ای خود در 
این بن��در واقع در جنوب ش��رقی 

ایران را تس��ریع کند.  براس��اس 
این گزارش، وزیر کشتیرانی هند 
»نیتین گادکری« گفت که دهلی نو 
برنام��ه زمان بن��دی 18 ماه��ه را 
برای اح��داث یک پایان��ه کانتینر 
و یک پایان��ه ب��اری چندمنظوره 
در دواس��کله بندر چابهار تدارک 

دیده است. 
وی در عین حال گفت: س��عی 
خواهد ش��د که این طرح در طول 

یک و نیم ماه تکمیل شود. 
به نظر می رس��د، هند درصدد 
جبران چند س��ال زمان از دست 
رفت��ه ای اس��ت ک��ه به خاط��ر 
تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا 

علیه ایران صورت گرفت. 
منابع مطلع گفتند، دهلی نو در 
رقابت با چین ب��رای یافتن جای 
پایی در این بندر اس��ت که از نظر 
راهبردی برای این کش��ور در مرز 
اقیان��وس هن��د و دری��ای عمان 

اهمیت بسزایی دارد. 
پیشنهاد پکن برای اعطای یک 
خط اعتب��ار 80 میلیون دالری به 
تهران برای توس��عه بندر چابهار 
موجب نگرانی دهلی نو ش��ده که 

اکنون خواه��ان بهره ب��رداری از 
نرمش تحریم های اعمالی امریکا 

و اتحادیه اروپا علیه ایران است. 
اق��دام هند ب��رای تس��ریع در 
اح��داث تس��هیالت زیربنایی در 
اطراف بندر چابهار ایران به دنبال 
موفقی��ت چی��ن در کس��ب حق 
مدیری��ت بندر تجاری گ��وادر در 
س��احل جنوب غربی پاکس��تان 

صورت می گیرد. 
چندس��الی اس��ت ک��ه چی��ن 
به عن��وان یک��ی از رقب��ای اصلی 
هن��د، س��رمایه گذاری وس��یعی 
در بندرگ��وادر پاکس��تان که در 
نزدیکی چابهار در ایران قرار دارد 
انجام داده و هند درصدد اس��ت با 
س��رمایه گذاری در بندر چابهار از 
رقیب دیرینه خود در دس��تیابی 
به آس��یای میان��ه و افغانس��تان 

عقب نماند. 
»سلمان خورشید« وزیر خارجه 
وقت هن��د در اردیبهش��ت 92 از 
تهران دی��دار و تعه��د دولت هند 
را برای توس��عه بن��در چابهار به 
مقام های ای��ران منتقل کرد، ولی 
این طرح از آن موقع تاکنون هیچ 

پیشرفتی نکرده است. 
ای��ن ط��رح در 18اکتبر س��ال 
جاری )26 مه��ر 93( زمانی جان 
گرف��ت ک��ه در نشس��ت کابینه 
دولت مرک��زی هند به ریاس��ت 
نارندرام��ودی نخس��ت وزیر این 
کشور چارچوب یادداشت تفاهمی 
را که دهلی نو و ته��ران به منظور 
هموارسازی زمینه برای مشارکت 
هند در توس��عه بندر چابهار امضا 

خواهند کرد، به تایید رسید. 
یک شرکت مشترک متشکل از 
بندر جواهر لعل نهرو و بندر کاندال 
دو اسکله کامال آماده را در مرحله 
نخس��ت طرح بندر چابه��ار برای 
یک دوره 10 ساله اجاره خواهند 
کرد که می توان��د با توافق طرفین 

تجدید شود. 
در نشس��ت کابینه هند تصمیم 
گرفته ش��د که این ش��رکت برای 
تجهیز این دو اسکله یکی به عنوان 
پایانه کانتین��ر و دیگری به عنوان 
ی��ک پایان��ه ب��اری چندمنظوره 

85میلیون دالر هزینه کند. 
دولت هند همچنی��ن با هزینه 
س��االنه 22 میلی��ون دالر ب��رای 

عملیات پش��تیبانی این ش��رکت 
موافقت کرده است. 

هند بندر چابهار را به عنوان یک 
بندر راهبردی مه��م که می تواند 
مس��یری را برای دسترسی آن به 
افغانستان از طریق مرزهای شرقی 

ایران فراهم سازد تلقی  کند. 
حض��ور هن��د در بن��در چابهار 
از طری��ق مرزهای ش��رقی ایران 
دسترس��ی دریای��ی- زمین��ی به 
افغانس��تان را دراختیار هند قرار 

می دهد. 
بندرچابه��ار ک��ه در اس��تان 
سیس��تان و بلوچس��تان و ساحل 
جنوب ش��رقی ایران واقع ش��ده، 
برای هن��د اهمیت اس��تراتژیک 
زی��ادی دارد، این بن��در خارج از 
)مح��دوده( خلی��ج ف��ارس و از 
سواحل غربی هند به آسانی قابل 

دسترسی است. 
با اس��تفاده از ش��بکه جاده ای 
موجود ایران از طریق بندر چابهار، 
امکان ارتباط ب��ا زرنج – دالرام به 
بزرگراه افغانس��تان و از طریق آن 
به شهرهای بزرگ هرات، قندهار، 
کابل و مزارشریف فراهم می شود. 

چمدانی میان ماندن و رفتن 

تجارتی که تکلیفش روشن نیست

بندر چابهار ایران، هند و چین را به رقابت می کشاند

تجارت فرامرزی شاخص مهم رتبه ایران نزد بانک جهانی 

ضعف  مالیاتی و گمرک منجر به 
جوسازی علیه کارت بازرگانی شد

رییس کمیسیون واردات اتاق ایران معتقد است، ضعف  
موجود در س��ازمان امور مالیاتی و گمرک در س��ال های 
اخیر منجر به جوسازی علیه کارت بازرگانی شد و در هیچ 
جای دنیا برای فعالیت اقتصادی کارت بازرگانی استفاده 
نمی شود، بنابراین پیشنهاد حذف آن را به وزارت صنعت 

داده ایم. 
مجیدرضا حری��ری در گفت وگو با فارس، در پاس��خ به 
اینکه در چند س��ال گذش��ته بحث اجاره کارت بازرگانی 
و ف��رار مالیاتی برخی افراد از این راه بس��یار داغ ش��ده و 
اکنون این موض��وع به کجا رس��یده، اظهار ک��رد: بحث 
اجاره کارت بازرگانی در دو س��ال اخیر آدرس نادرستی 
بود که آنهایی که فعالی��ت  زیرزمینی می کنند، آن را داغ 
کردند تا موضوع را به س��وی دیگری سوق دهند. در عین 
حال ضعف های س��ازمان امور مالیاتی و گمرک منجر به 
جو سازی علیه کارت بازرگانی شد. درحالی که شاید این 
مسئله یک در هزار هم اتفاق نیفتد و نتیجه آن فقط ایجاد 
محدودیت های فراوان  برای آنهایی شد که فعالیت رسمی 

و صحیح انجام می دهند. 
وی با اشاره به تاثیر مسائل اقتصادی بازار و تحریم ها بر 
فعالیت های تجاری بازرگانان به این نکته اش��اره کرد که 
در دو س��ال اخیر آمار کارت های بازرگان��ی اتاق تهران از 
18 هزار به 12 هزار و اندی رسیده است و بیشتر کارت ها 
تمدید شده تا اینکه بخواهیم کارت جدیدی صادر کنیم. 
حریری این نکته را هم گفت که آمار الکترونیک در اتاق 
بازرگانی این امکان را می دهد که بتوانیم فعالیت و نحوه 

صدور کارت ها را رصد کنیم. 
رییس کمیس��یون واردات اتاق ایران با اشاره به اینکه 
قان��ون مق��ررات ص��ادرات و واردات برای ص��دور کارت 
بازرگانی ش��رایطی را در نظر گرفته، اما اتفاقی که اکنون 
می افتد بسیار سخت گیرانه تر از این قانون است، به عنوان 
مثال در قانون اصلی اش��اره ای به م��درک تحصیلی افراد 

نشده، ولی اکنون حداقل مدرک باید دیپلم باشد. 
وی کاهش مدت زمان کارت بازرگانی از پنج س��ال به 
یک سال در چهار س��ال اخیر را از جمله محدودیت هایی 
برشمرد که غالبا برای جلوگیری از کارت بازرگانی اجاره ای 
اعمال ش��ده که چیزی جز مانع نیست و در نهایت اکنون 
به تازگی دولت ب��رای بخش های تولیدی خوش��نام و نه 

بازرگانان بنا دارد کارت را پنج سال تمدید کند. 
حریری تصریح ک��رد: در بس��یاری از کش��ورها برای 
فعالیت های اقتصادی نی��از به کارت بازرگانی نیس��ت و 
افراد با کد ملی رهیابی می شوند، ولی اینجا به خاطر اینکه 
تخلفاتی در مرز اتفاق می افتد، برای بازرگانان محدودیت 

ایجاد می شود. 
وی گفت: قبال فرد می توانس��ت برای انج��ام کارهای 
بازرگانی خود به هر فردی وکالت دهد، اما از یکی دو سال 
اخیر این امکان فقط برای اف��راد درجه یک خانواده یا در 
نهایت حق العمل کاران که کارت رسمی دارند، ترخیص از 

گمرک امکان پذیر است. 
رییس کمیس��یون واردات اتاق ایران با اش��اره به این 
موضوع که در رس��انه ها عنوان ش��د، یک پیرزن بی سواد 
کارت بازرگانی گرفته و با آن مقدار قابل توجهی خودروی 
خارجی وارد کشور کرده است، افزود: به ظاهر پنج میلیارد 
تومان مالیات برای این فرد مقرر شده بود که خودش نیز 
اطالع نداشت، ولی آیا واقعا نمی شد سرنخ موضوع را پیدا 
کرد و با برخورد س��نگین یک بار برای همیش��ه به چنین 
مسائلی پایان داد تا برای افرادی که کار قانونی می کنند، 

محدودیت های بی مورد ایجاد نکنند. 
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا طی چند ماه اخیر 
به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کردیم که کارت 
بازرگانی را برای فعالیت های تجاری بردارند و به جای آن 
کد ملی افراد یا کد اقتصادی را مبنای فعالیت قرار دهند 

که این موضوع در دست بررسی و کار کارشناسی است. 

اقدامات بیمه مرکزی در راستای اعمال 
حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه

بیمه مرکزی جمهوری اس��المی ایران ب��ا هدف ایجاد 
س��اختاری مناس��ب برای افزایش کارایی هیات مدیره و 
مدیران ارش��د ش��رکت های بیمه و احصای اهداف آنها، 

آیین نامه حاکمیت شرکتی را تهیه و تدوین کرد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی؛ معاون 
اداره کل برنامه ریزی و توس��عه بیمه مرکزی در خصوص 
جزئیات این آیین نامه گفت: حاکمیت )راهبری( شرکتی، 
مجموعه ای از رواب��ط بین هیات مدیره، مدیران ارش��د و 
ذی نفعان )بیمه گذاران، زیان دیدگان، سهامداران و سایر 
ذینفعان( ش��رکت بیمه اس��ت که بر این اساس راهبری 
ش��رکتی در صدد ایجاد ساختاری اس��ت که از طریق آن 
اهداف شرکت احصا ش��ده و ابزارهای دس��تیابی به این 
اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران ارشد 

معلوم شود. 
حس��ن رضا عباس��یان فر افزود: نظام راهبری شرکتی 
بیمه گران به دو بخش کلی تقس��یم می شود: بخش اول 
مربوط ب��ه ضوابط ع��ام حاکمیت ش��رکتی فعالیت های 
تجاری )در قالب قانون تجارت و مق��ررات عام حاکمیت 
شرکتی( اس��ت که ش��اکله اصلی نظام راهبری شرکتی 
در هر فعالیتی از جمله عملیات بیمه را تش��کیل می دهد 
و بخش دوم به الزامات خاص عملیات بیمه می پردازد که 
موضوعاتی از قبیل سیستم های حسابرسی داخلی، کنترل 
داخلی، آکچوئری داخلی و مدیریت ریسک موسسات بیمه 
را در برمی گیرد و مبانی حقوقی این بخش، مقررات بیمه 

حاکم بر حوزه های مختلف عملیات بیمه گری است. 
عباس��یان فر در مورد الزامات مورد نی��از این آیین نامه 
گفت: با بهره گیری از تجارب جهانی، به این نتیجه رسیدیم 
که چارچوب نظام راهبری شرکتی در صنعت بیمه معموال 
باید ش��امل مولفه هایی چون الزامات مربوط به س��اختار 
هیات مدیره و ش��رح وظایف، اختی��ارات و صالحیت ها و 
نحوه گزینش و انتصاب آنها؛ الزامات مربوط به پاسخگویی 
مدیران ارشد، اصول استقالل سازمانی، الزامات مربوط به 
سیستم های کنترل داخلی، حسابرسی داخلی، آکچوئری 
داخلی و مدیریت ریسک بنگاهی، اصول اخالق حرفه ای 
و پاسخگویی اجتماعی و گزارش��گری و افشای اطالعات 

مالی باشد. 
وی با اشاره به مقایسه چارچوب نظام راهبری شرکتی 
در ایران با سایر کشور های جهان افزود: مقررات بازار بیمه 
کشور در موضوعات مقررات تاسیس و فعالیت موسسات 
بیمه، مقررات اح��راز صالحیت و انتص��اب هیات مدیره 
و مدیران ارش��د موسس��ات بیمه، مقررات گزارشگری و 
افشای اطالعات موسسات بیمه، مقررات مربوط به نظام 
حسابرس��ی داخلی، کنترل داخل��ی، آکچوئری داخلی و 
مدیریت ریسک موسس��ات بیمه و اصول اخالق حرفه ای 
در صنعت بیم��ه نیازمند اصالح یا تدوی��ن ضوابط جدید 
اس��ت. همچنین در کنار این بررسی توجه به تجربه سایر 
بازارهای مالی از جمله بازار بورس و نظام بانکی کشور در 

این زمینه راهگشا خواهد بود. 

مدیران فنی طرح های جدید بیمه ای 
ارائه کنند

ریی��س هیات مدی��ره و مدیرعامل بیمه ای��ران گفت: 
شرکت در مسیر رش��د و تعالی قرار گرفته است و مدیران 
فنی برای تداوم ای��ن حرکت طرح های جدی��د بیمه ای 

طراحی وارائه کنند. 
 به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، محمود امراللهی 
که به مناس��بت 15آبان س��الروز تاس��یس این شرکت 
ازنخستین ساختمان بیمه ای کشور بازدید می کرد ضمن 
بیان این مطلب، افزود: این ش��رکت از نظر نیروی انسانی 
کارآمد و فنی برترین شرکت ایران و خاورمیانه است وما 

باید از این توانایی به نحو مطلوب استفاده کنیم. 
وی با بیان اینکه مسئوالن ارشد شرکت آماده دریافت 
طرح های جدید از مس��ئوالن فنی هس��تند تاکید کرد: 
مدیران فنی با ایجاد کارگروه های جدید نسبت به طراحی 

طرح های بیمه ای اقدام کنند. 
درادامه این بازدید مدیران فنی و کارشناس��ان س��تاد 
سعدی، قدیمی ترین ساختمان بیمه ای کشور مشکالت 

خود را با مدیریت ارشد شرکت درمیان گذاشتند. 
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مینوگله

ش��اپور محمدی، با اش��اره به 
بهبود 22 پله ای رتب��ه ایران در 
شاخص کسب و کار، دسترسی 
به تجارت فرام��رزی و همچنین 
ش��روع کس��ب و کار را ج��زو 
مهم تری��ن زی��ر ش��اخص های 
بهبودیافته در گزارش اخیر بانک 
جهانی برشمرد. به گزارش  شادا، 
معاون وزی��ر اقتصاد ضمن اعالم 
این خبر افزود: در گزارش س��ال 
2015 بانک جهانی رتبه ایران از 
152 به 130 بهب��ود یافت. وی 
از اصالح رتبه اعالم ش��ده قبلی 
ایران توس��ط بانک جهانی خبر 
داد و افزود: همچنین رتبه 152 
اعالمی برای ایران در سال 2014 
به 132 اصالح شد. محمدی در 
ادامه گفت: اصلی ترین بهبودها 
مربوط به زیر شاخص های شروع 
کسب و کار، دسترس��ی به برق 
و تج��ارت فرام��رزی اس��ت که 
اولی با بهب��ود از رتبه 70 به 62، 
دومی با بهبود از 119 به 107 و 
س��ومی با بهبود از 155 به 148 

موجب بیش��ترین ارتقا  در رتبه 
کشورمان شده است. وی ضمن 
تقدیر از تالش های صورت گرفته 
توس��ط اداره کل ثبت شرکت و 
موسس��ات غیر تج��اری، وزارت 
نیرو، گمرک جمهوری اسالمی 
ای��ران و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در بهبود این شاخص ها 
گفت: در ش��اخص شروع کسب 
و کار تع��داد مراح��ل از هفت به 
شش بهبود یافته که از متوسط 
منطق��ه خاورمیان��ه و ش��مال 
افریقا )هشت مرحله(، دو مرحله 
سهل تر است. معاون وزیراقتصاد 
در ادامه گفت: مدت زمان شروع 
کسب و کار از 15 روز به 12 روز 
کاهش پیدا کرده که در مقایسه 
با متوس��ط منطقه خاورمیانه و 
ش��مال افریقا )18.9روز( نشان 
می دهد زمان کوتاه ت��ری برای 
شروع کسب و کار درایران الزم 
است. زیر ش��اخص های هزینه و 
حداقل سرمایه کمتر از متوسط 
منطقه خاورمیانه و شمال افریقا 

بوده و تغییری نس��بت به س��ال 
قبل نداشته اس��ت. وی در ادامه 
افزود: در زیر شاخص دسترسی 
به برق تع��داد مراحل از هفت به 
شش، مدت زمان 77 روز )بدون 
تغییر نس��بت به س��ال پیش( و 
هزین��ه به ص��ورت درص��دی از 
درآمد سرانه از 694.9 به 865.6 
افزای��ش یافته اس��ت. هم مدت 
زم��ان ب��ه روز و ه��م هزینه در 
ایران نس��بت به متوسط منطقه 
خاورمیانه و شمال افریقا )84.9 
روز و 972.5 درص��د( کمت��ر 
است. وی وضعیت کنونی ایران 
در دو زیر ش��اخص یاد ش��ده را 
بهتر از میانگین منطقه بر شمرد 
و افزود: در این دو زیرش��اخص 
ای��ران وضع بهت��ری دارد اما در 
خصوص تع��داد مراحل با وجود 
بهبود از هفت به ش��ش هنوز تا 
متوس��ط منطق��ه خاورمیانه و 
شمال افریقا )4.8مرحله( فاصله 
وج��ود دارد.البته در مقایس��ه با 
رتبه های اعالمی در سال 2014 

بهبودهای صورت گرفته بیشتر 
است. وی در ادامه گفت: در زیر 
شاخص تجارت فرامرزی کاهش 
هزینه ص��ادرات از 1470 دالر 
برای هر کانتین��ر به 1350 دالر 
در هر کانتین��ر و هزینه واردات 
از 2100 دالر ب��رای هر کانتینر 
به 1555 دالر ب��رای هر کانتینر 
موجب بهبود رتبه ایران در این 
زیر ش��اخص از 155 ب��ه 148 
شده اس��ت. البته زمان صادرات 
و واردات )ب��ر حس��ب روز( در 
اثر اقدامات  در راس��تای اجرای 
مصوبات هیات وزی��ران کاهش 
پیدا کرده که در گزارش 2015 
بانک جهانی منعکس نشده است. 
وی هم��کاری و تعامل نهادهای 
مختلف با وزارت امور اقتصادی 
و دارای��ی در دس��تیابی به این 
موفقیت را حائز اهمیت دانست 
و اف��زود: وزارت ام��ور اقتصادی 
و دارای��ی مطابق م��اده 4 قانون 
بهبود مستمر محیط کسب و کار 
مکلف به تعامل با دس��تگاه های 

اجرای��ی و نهاده��ای داخل��ی و 
خارجی برای بهبود کسب و کار 
اس��ت که در اجرای این تکلیف 
قانونی وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارایی در چهار مکاتبه رس��می 
با بانک جهانی بهبودهای صورت 
گرفت��ه در محیط کس��ب وکار 
کش��ور را انع��کاس داده که در 
این ح��وزه نیز هم��کاری همه 
دس��تگاه های اجرای��ی به وی��ژه 
اداره کل ثب��ت ش��رکت ها و 
 مالکی��ت معن��وی و وزارت نیرو 

قابل تقدیر است.
محم��دی، در ادام��ه گف��ت: 
بهبوده��ای انج��ام ش��ده در 
حوزه تج��ارت فرام��رزی فراتر 
از اصالح��ات منعکس ش��ده در 
گ��زارش فعل��ی بان��ک جهانی 
اس��ت. وی ابراز امیدواری کرد: 
در گزارش سال آینده بهبودهای 
صورت گرفته در تسهیل تجارت 
فرامرزی کامل تر منعکس شده و 
رتبه ایران در این حوزه به میزان 

بیشتری بهبودیابد.

تعیین تکلیف 10 هتل پایتخت
تعیی��ن تکلی��ف 10 هت��ل پایتخت ب��ا آغ��از فعالیت 
کمیس��یون درجه بندی نماین��دگان اتحادی��ه هتل ها و 
هتل آپارتمان های استان تهران، 10 هتل پایتخت تعیین 

تکلیف شدند. 
در نخستین جلس��ه کمیس��یون درجه بندی هتل ها که 
ب��ه نمایندگی نای��ب رییس اتحادی��ه و مدی��ر کل میراث 
فرهنگی و گردشگری اس��تان تهران برگزار شد، علی اصغر 
رحمانی، نای��ب رییس اتحادیه با اش��اره به رون��د اجرایی 
کمیس��یون درجه بندی هتل های اس��تان ته��ران گفت: 
ای��ن کمیس��یون ب��ا ه��دف استانداردس��ازی هتل های 
اس��تان تهران با حضور نماینده اتحادیه و کارش��ناس امور 
بهداش��تی و اقامتی و نیز یک کارش��ناس فنی جهت امور 
تجهیزات فن��ی، س��اختمانی هتل ه��ا و حض��ور نماینده 
اداره کل میراث فرهنگی و گردش��گری اس��تان تهران در 
بازدید از 10 هتل و بررس��ی محورهای تخصصی توس��ط 
کارشناس��ان مرتبط و ارائه گزارش به نخس��تین جلس��ه 
کمیس��یون درجه بن��دی که با حض��ور مدی��رکل میراث 
فرهنگی و گردشگری برگزار شد، شرایط فعلی این هتل ها 
و تعیی��ن تکلیف آن جه��ت تعطیلی، ارتقای س��طح و نیز 
تثبیت وضع موجود و انجام مراحل استانداردس��ازی برابر 
 ضوابط و نیز انعقاد قرارداد با ش��رکت های عاملین تطبیق 
صورت گرف��ت.  به گ��زارش می��راث آری��ا،وی اف��زود: با 
بررسی های صورت گرفته، ابالغ تعطیلی موقت به دو هتل 
به دلیل عدم رفع نواقص بهداشتی صورت گرفت و همچنین 
رس��توران یک هتل دیگر نیز پلمب ش��د ک��ه باید جهت 
تثبیت درجه هتل، استانداردسازی و اخذ گواهی کیفیت را 
دریافت کند.  رحمانی خاطر نشان کرد: مجوز تبدیل یک 
مهمانپذیر به هتل یک ستاره مشروط به استانداردسازی و 
اخذ گواهی و تثبیت درجه شش هتل مشروط به عملیات 
استانداردس��ازی و اخ��ذ گواهی استانداردس��ازی و اخذ 
گواهی استاندارد کیفیت و در انعقاد قرارداد با شرکت های 
عاملی��ن تطبیق، از دیگر مصوبات در نخس��تین جلس��ه 

کمیسیون درجه بندی هتل ها بوده است. 

امسال ثبت سفارش جدیدی برای 
واردات گوشت مرغ نداریم

 معاون تولی��دات دامی وزارت جهادکش��اورزی گفت: 
امسال هیچ ثبت س��فارش جدیدی برای واردات گوشت 
مرغ نداریم و واردات صورت گرفته مربوط به ثبت سفارش 

سال گذشته است. 
حس��ن رکنی  در گفت وگو با ایرنا، افزود: امسال حدود 
یک هزار تا یک هزار و 500 تن گوشت مرغ به کشور وارد 
ش��ده که مربوط به ثبت سفارش سال گذش��ته بوده و از 
ابتدای س��ال جاری تاکنون هیچ ثبت سفارش جدیدی 

برای واردات گوشت مرغ نداشته ایم. 
وی اظه��ار کرد: خوش��بختانه دولت یازده��م به بخش 
کش��اورزی نگاه حمایت��ی دارد، بنابراین حف��ظ بازارهای 
صادراتی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  وی تصریح 
کرد: برای حفظ روابط بین الملل باید ص��ادرات و واردات 
را در کن��ار یکدیگر انجام دهیم به طوری که ممکن اس��ت 
در تولید محصولی که خودکفا هس��تیم، حدود 10 ماه از 
سال صادرات و دو ماه نیز واردات داشته باشیم.  وی با بیان 
آنکه در تولید گوشت مرغ به خودکفایی رسیده ایم، گفت: 
هم اکنون ساالنه حدود دو میلیون تن گوشت مرغ در کشور 
تولید می ش��ود که 85 تا 90 درصد آن ب��ه مصرف داخل 
می رسد و باید برای مابقی محصول تولیدی، بستر صادراتی 
ایجاد کنیم.  معاون وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد: در حال 
حاضر به مرحله ای رسیده ایم که ایران جزو صادرکنندگان 
گوش��ت مرغ به برخی کش��ورهای منطقه ازجمله عراق و 
افغانستان محسوب می شود و این در حالی است که قصد 
داریم صادرات این محصول را به دیگر کشورهای همسایه 
افزایش دهیم.  وی با تاکید بر آنکه در حال حاضر نیازی به 
واردات گوشت مرغ نداریم، افزود: سال گذشته نزدیک 50 
هزار تن پیش بینی واردات داش��ته ایم که با به کارگیری از 
ظرفیت های داخلی ضمن کاهش واردات به 15 هزار تن، 
بیش از 40 هزار تن نیز صادرات گوش��ت مرغ داشتیم.  به 
گفته وی، با اس��تفاده از ظرفیت های موجود امکان تولید 
س��االنه بیش از دو میلیون و 500 هزار تن گوشت مرغ در 
کشور وجود دارد.  وی درباره صادرات گوشت مرغ به روسیه 
نیز گفت: قصد داریم براساس پروتکل های بهداشتی روسیه 
و تنظیم روابط بهداشتی محصوالت پروتئینی مازاد بر نیاز 
نظیر گوشت مرغ، تخم مرغ و فرآورده های لبنی ایران را به 
این کشور صادر کنیم که این فرصت مناسبی برای کسب 

بازارهای صادراتی جدید است. 

بازرگانی

صادرات

بیمـه

گردشگری
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عمران و مسکن6

»م��ردم ب��دون پس ان��داز 
انتظار خانه دار شدن را نداشته 
باش��ند.« این جمله ای اس��ت 
ک��ه باره��ا از عالی تری��ن مقام 
متول��ی مس��کن کش��ورمان 
نقل شده اس��ت. تاکید وزیر راه 
و شهرس��ازی به خانه دار شدن 
از طریق پس انداز کردن از تکرار 
این نکته در البه الی سخنانش 
کامال مشهود اس��ت و بارها به 
متقاضیان مسکن توصیه کرده، 
از طریق پس انداز برای خانه دار 
شدن برنامه ریزی کنند و حتی 
در برنام��ه نگاه دوماه گذش��ته 
اعالم کرد: »خ��ودم با پس انداز 
صاحب مسکن شدم، مردم هم 

پس انداز کنند و خانه بخرند.«
هرچند عب��اس آخوندی به 
دخالت دولت در بازار مس��کن 
اعتقادی ندارد و معتقد اس��ت 
دول��ت نبای��د هیچ نقش��ی در 
نرخ گ��ذاری داش��ته باش��د اما 
واقعیت این اس��ت که در چند 
سال گذش��ته با جهش افزایش 
قیمت مس��کن و کاهش قدرت 
خرید م��ردم، ام��کان خانه دار 
ش��دن ب��ا فرمول��ی ک��ه وزیر 
پیش��نهاد داده اس��ت، وج��ود 

ندارد. 
از طرف��ی ه��م تس��هیالتی 
ک��ه س��قف آن ت��ا 50 میلیون 
تومان تعریف شده قطعا بخش 
قابل توجهی از هزینه های خرید 
یک واحد مس��کونی با حداقل 
قیمت را در کالنشهرها پوشش 
نمی ده��د، بنابرای��ن معم��ای 
خانه دار کردن اقشار کم درآمد 
ب��ه جایی رس��یده ک��ه تمامی 
طرح ها و فرمول ه��ای دولت را 
در خود می بلع��د، راهکارهای 
مال��ی، بانک��ی و اجرای��ی را به 
شکست کشانده و در عمل تنها 

به بدهی ها افزوده است. 

 طرح های دولتی 
شکست خورده 

دولت ه��ای  در  هرچن��د 
س��ازندگی و اصالح��ات نی��ز 
طرح ه��ای مختلف��ی ب��رای 
خانه دار ک��ردن مردم ب��ه کار 
بس��ته ش��د، اما ش��روع بحران 
کنونی به سال84 بازمی گردد. 
هرچن��د در س��ال های ابتدایی 
دهه 80 نیز خری��د خانه برای 
اقشار آسیب پذیر سخت و دشوار 
بود، اما افزایش ناگهانی قیمت 
زمی��ن در ابتدای دول��ت نهم و 

چند برابر ش��دن قیمت برخی 
از واحدهای مسکونی در بعضی 
از کالنشهرها، عمال خرید خانه 
را ب��رای کم در آمدها به آرزویی 

محال تبدیل کرد. 
در این بین تس��هیالت بانکی 
نیز بال اس��تفاده ماندند تا تنها 
ش��رط خری��د خان��ه پس انداز 
چندده میلیون تومانی خانوارها 
باش��د، پس ان��دازی ک��ه برای 
بسیاری از خانوارها غیر ممکن 

خواهد بود. 
با شکست خوردن طرح های 
عمران��ی دول��ت ده��م، دولت 
یازده��م طرح ه��ای مس��کنی 
خ��ود را ب��ار دیگ��ر به س��مت 
راهکاره��ای مال��ی و اعتباری 
ن��دازی  هدای��ت ک��رد. راه ا
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری 
و پس انداز، افزای��ش و هدایت 
تس��هیالت بانک��ی و احی��ای 
بافت ه��ای فرس��وده بخش��ی 
از راهکاره��ای وزارت تح��ت 
مدیریت آخوندی است.  البته، 
جدای از مس��کن اجتماعی که 
به اقشار آسیب پذیر اختصاص 
خواهد یافت، به نظر می رس��د 
راهکارهای دیگ��ر دولت برای 
کم درآمدها چاره س��از نیست. 
ن��دازی  پس ا پایی��ن  ت��وان 
اقش��ار فرودس��ت باعث ش��ده 
بس��یاری از آنه��ا از خرید خانه 
در کالنش��هرها ناامید ش��وند و 
البته سود باالی این تسهیالت 
ام��کان بازپرداخ��ت را نی��ز از 
آنها گرفته اس��ت تا بس��یاری 
از کارشناس��ان ای��ن طرح ه��ا 
 را ب��رای اقش��ار آس��یب پذیر 

بال استفاده بدانند. 
افزایش وام مس��کن در چند 

دوره، س��اخت مس��کن توسط 
تعاونی ها، مس��کن مهر و حال 
طرح به سرانجام نرسیده مسکن 
اجتماعی از مهم ترین طرح هایی 
بودند و هس��تند که دولت برای 
ساماندهی بخش مسکن کشور 
به ب��ازار تزری��ق کرده اس��ت. 
هرچند هر ک��دام اثر مثبتی در 
بازار داشت، اما هیچ یک از این 
طرح ها نتوانستند در اجرا تاثیر 
قابل توجه��ی در بازار داش��ته 
باشند و تقاضا را کاهش دهند. 

حام��د قادرم��رزی، عض��و 
کمیس��یون عمران مجلس در 
گفت وگو با »فرص��ت امروز« با 
بیان اینکه قطعا هر قش��ری از 
م��ردم نمی توانند ب��ا پس انداز 
کردن خان��ه دار ش��وند، گفت: 
نمی ت��وان نس��خه پس ان��داز 
را برای ه��ر متقاضی مس��کن 

پیچید. 
وی ادامه داد: واضح است که 
راهکار خانه دار کردن مردم در 
افزایش تولید مس��کن است به 
طوری ک��ه عرضه پاس��خگوی 
تقاض��ا باش��د. ه��ر چن��د که 
دول��ت وام خرید مس��کن را به 
50میلی��ون توم��ان افزای��ش 
داد ام��ا معتقدم ای��ن افزایش 
تس��هیالت در ه��ر دوره ای به 
تورم دامن زده است و این دولت 
نباید اشتباه دولت قبل را تکرار 

می کرد. 
قادرم��رزی اف��زود: یکب��ار 
در س��ال 86 وام مس��کن ب��ه 
16میلی��ون توم��ان افزای��ش 
یافت و دیدیم که تبعات منفی 
افزای��ش وام مس��کن از اثرات 
مثبت آن بیش��تر اس��ت. حال 
اینکه پس انداز در کنار وام 50 

میلیون تومان��ی بتواند مردم را 
خانه دار کند، بعید است چراکه 
در حال حاضر توان پس انداز در 

اقشار کم درآمد وجود ندارد. 

توان پس انداز وجود 
ندارد 

یک کارشناس اقتصاد مسکن 
معتقد است س��ود باال، اقساط 
غیرقابل پرداخ��ت و نبود توان 
پس انداز، طرح ه��ای حمایتی 
دول��ت را از دس��ترس اقش��ار 

کم درآمد خارج می کند. 
در  س��رحدی  احمدرض��ا 
گفت وگو ب��ا »فرص��ت امروز« 
به کاهش قدرت خرید اقش��ار 
آسیب پذیر در جریان مشکالت 
اقتصادی س��ال های گذش��ته 
اش��اره کرد و گفت: امروز، برای 
خرید یک آپارتمان کوچک در 
تهران یا کالنشهرهای دیگر به 
بودج��ه ای چند ص��د میلیونی   
نیاز اس��ت. این یعنی حتی اگر 
بخشی از س��رمایه با وام بانکی 
تامین شود نیز باز به پس اندازی 
چن��د میلیون تومان��ی احتیاج 
اس��ت و این یعنی بس��یاری از 
خانواده ها از فهرست خریداران 

خارج می شوند. 
به اعتقاد وی اقس��اط باالی 
یک میلیون توم��ان تس��هیالت 
مسکن تنها از سوی گروه هایی 
از طبقه متوس��ط قابل پرداخت 
اس��ت و اقش��ار کم درآم��د 
نمی توانن��د ب��رای دریافت وام 
اقدام کنن��د. از ای��ن رو، دولت 
باید به راه��کاری جداگانه و با 

محوریت این گروه ها بپردازد. 
این کارشناس اولویت بخشی 
به طرح های قابل اتکا در مسکن 

مه��ر و س��رعت بخش��یدن به 
احی��ای بافت های فرس��وده را 
دو راه��کار عملی کوت��اه برای 
بهبود وضعیت خانه دار ش��دن 
اقشار کم درآمد دانست و اظهار 
کرد: دولت می تواند آن دسته از 
مجتمع های مس��کن مهر را که 
تقاض��ای خرید باالت��ری دارند 
در رأس برنامه ه��ای خود قرار 
دهد تا اقش��اری از مردم زودتر 
خانه دار شوند. از سوی دیگر، با 
تعیین راهکارهای عملی مورد 
نیاز برای بازس��ازی بافت های 
فرسوده و آغاز فرآیند اجرایی آن 
می توان درصدی از ساکنان این 
بافت ها را مجددا ساکن کرد. این 
راهکارها هرچند در جریان کل 
بازار تاثیر زیادی ندارد، اما قدری 

از تقاضا را کنترل می کند. 
به گفته سرحدی برای تکمیل 
ای��ن راهکارها بای��د طرح های 
بلند مدتی نیز اندیش��یده شود. 
هرچند مسکن اجتماعی هنوز 
در حد ح��رف باقی اس��ت، اما 
چنی��ن برنامه هایی ب��ا جامعه 
هدف اقش��ار کم درآمد و البته 
ح��ذف اش��کاالت و ای��رادات 
مس��کن مه��ر می توان��د مفید 
باش��د. طرح هایی چون مسکن 
س��ازمانی ک��ه در س��ال های 
گذش��ته در ای��ران اجرا ش��ده 
تجرب��ه موفقیت آمی��زی برای 
چنین برنامه هایی اس��ت. البته 
برای اقش��ار به شدت کم درآمد 
قطعا به حمایت س��ازمان های 
اجتماعی و بانک های اطالعاتی 

آنها نیز نیاز است. 
ب��ر مبن��ای قانون اساس��ی 
جمهوری اسالمی ایران تامین 
خان��ه ش��هروندان از وظای��ف 
دولت است و در این میان قطعا 
حمایت از خانه دار شدن اقشار 
فرودس��ت اهمیت��ی دوچندان 
دارد. در فرهن��گ ایرانی خرید 
خانه و چاردی��واری اصلی ترین 
و  خانواده هاس��ت  س��رمایه 
جنبه ای هویت��ی دارد. هرچند 
ب��ا شکس��ت خوردن طرح های 
حمایت��ی دولت در س��ال های 
گذشته بخش زیادی از حاضران 
در فهرس��ت خریداران مسکن 
ناامی��د ش��ده اند، ام��ا وضعیت 
نابسامان بازار رهن و البته رکود 
صنعت س��اختمان باعث شده 
بس��یاری برای تغیی��ر وضعیت 
به برنامه های دولت دل ببندند، 
هرچند تاکن��ون این طرح ها به 

نتیجه مطلوب نرسیده است. 

هر چن��د انبوه س��ازان افزایش 
قیمت مس��کن را تا پایان س��ال 
ج��اری پیش بین��ی می کنن��د و 
مدعی هس��تند که دول��ت بیش 
از ای��ن نمی توان��د رش��د قیمت 
مسکن را سرکوب کند، عده ای از 
کارشناسان و همچنین مسئوالن 
از ثبات قیمت ها تا چند ماه آینده 
ح��رف می زنند. ریی��س اتحادیه 
مشاوران امالک تهران با اشاره به 
وضعیت بازار مسکن تا پایان سال، 
گفت: به کس��انی که قصد خرید 
خان��ه را دارند، توصی��ه می کنیم 
ت��ا پی��ش از بهمن ماه نس��بت به 
خرید خانه اقدام کنند. به گزارش 
ایلنا،   حس��ام عقبایی ادامه داد: با 
توجه به نش��انه هایی که از روند و 
وضعیت بازار مسکن دیده می شود، 

پیش بینی می کنیم قیمت مسکن 
تا پایان س��ال تغییر محسوس��ی 
نداشته باشد و ثبات قیمت در پنج 
ماه تا پایان سال ادامه داشته باشد. 
وی با بیان اینکه ش��اخص های 
افزایش قیم��ت خانه وجود ندارد، 
گفت: ه��ر چند هیچ نش��انه ای از 
اینکه قیم��ت خان��ه در چند ماه 
باقیمانده از س��ال افزای��ش یابد 
وجود ندارد، اما به م��ردم توصیه 
می کنی��م تا پی��ش از بهم��ن ماه 
نسبت به خرید خانه اقدام کنند، 
چراکه از بهمن ماه به بعد تا پایان 
س��ال معموال ج��و روان��ی باعث 
به وجود آمدن حب��اب قیمتی در 

بازار مسکن می شود. 
رییس اتحادیه مشاوران امالک 
تهران ادامه داد: معموال در دو ماه 

آخر سال نقل و انتقاالت و قیمت ها 
افزایش می یابد و به همین دلیل، 
خرید مس��کن در این ایام توصیه 
نمی ش��ود. وی با تاکید ب��ر اینکه 
ش��اخصه های افزایش قیمت در 
بازار دیده نمی ش��ود، گفت: وقتی 
قدرت خرید افزایش نیافته و حجم 
تولی��د تغییر نک��رده، پیش بینی 
افزایش قیم��ت هم نمی ش��ود و 
حتی در برخی از شهرهای کوچک 
احتمال کاهش قیمت مسکن هم 

وجود دارد. 
همچنی��ن کی��وان ش��ادمان، 
کارش��ناس مس��کن در گفت وگو 
با ایس��نا از رونق بازار مسکن خبر 
داد و از تاثیر مذاکرات هس��ته ای 
بر این بازار گفت. وی درباره روند 
بازار مسکن اظهار کرد: با توجه به 

مسائل سیاسی که در کشور وجود 
دارد، انتظار م��ی رود در بهمن ماه 
وضعیت بهت��ری در رک��ود بازار 

مسکن به وجود بیاید. 
وی افزود: یک��ی از عوامل رکود 
بازار مس��کن انتظار ب��رای نتیجه 
مذاکرات سیاس��ی اس��ت که در 
کش��ور وجود دارد و باعث ش��ده 
مردم دست نگه دارند تا حدودی 
وضعیت مشخص ش��ود. شادمان 
با بیان اینک��ه در صورت به نتیجه 
رسیدن مذاکرات هسته ای رونق 
به بازار بازخواهد گش��ت، تصریح 
کرد: زمان خ��روج از رک��ود بازار 
مس��کن بعد از مش��خص ش��دن 
مذاکرات هسته ای و قبل از پایان 

سال خواهد بود. 
ای��ن کارش��ناس مس��کن در 

ادامه درباره وضعیت ب��ازار اجاره 
اظه��ار کرد: ب��ازار اجاره نش��ینی 
کام��ال متف��اوت و ج��دا اس��ت، 
زی��را براس��اس نیاز مردم ش��کل 
می گیرد. وی با بیان اینکه بخشی 
از س��رمایه گذاری ها ک��ه در این 
حوزه صورت می گیرد براس��اس 
نیاز نیست، گفت: اما اجاره نشینی 
براس��اس وضعیت مالی مردم در 
مناطق مختلف ش��کل می گیرد. 
ش��ادمان اف��زود: زمان��ی میزان 
اجاره نش��ینی می تواند به معنای 
واقعی کاهش پی��دا کند که مردم 
خانه دار ش��وند، ولی ب��ا توجه به 
اینکه بازار مسکن در دو سال اخیر 
در حالت رکود به س��ر برده میزان 
اجاره نشینی روند کاهشی نداشته 

است. 

وام و پس انداز، ترکیبی که دولت برای تامین مسکن تجویز کرده است 

فرمولپساندازبرایخانهدارشدنجوابنمیدهد

تا قبل از بهمن خانه بخرید 

طرح مسکن اجتماعی ساخت ۱۵۰هزار 
واحد مسکونی در سال است

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان کشور با بیان اینکه 
طرح مسکن اجتماعی با برنامه س��اخت 150 هزار واحد 
مسکونی در سال برای کل کشور رقمی نیست که بتواند 
تقاضای موج��ود در بازار را تامین کن��د، گفت: وقتی نیاز 
کشور به مسکن در س��ال یک میلیون و 500 هزار واحد 
است، س��اخت 150 هزار واحد در قالب مسکن اجتماعی 

رقم قابل توجهی محسوب نمی شود. 
به گزارش ایلنا، ایرج رهبر ادامه داد: میزان ساخت و ساز 
در طرح مس��کن اجتماعی رقمی نیس��ت که بحثی برای 
واگذاری ساخت آن به بنیاد مس��کن یا انبوه سازان باشد. 
اعتقاد و ش��گرد بنیاد مسکن هم ساخت و س��از به روش 

سنتی است و بیشتر   این روش را می پسندد. 
وی با بی��ان اینکه معتق��دم اجرای مس��کن اجتماعی 
در روس��تا ها مناس��ب تر اس��ت، اظهار کرد: قطعا یکی از 
راهکارهای��ی که نیاز مس��کن در کالنش��هر ها را کاهش 
می دهد این اس��ت که موضوع مهاج��رت را حل کنیم و 
زمانی هم از میزان مهاجرت به کالنشهر ها کاسته می شود 

که جذابیت های زندگی در روستا ها افزایش یابد. 
رهبر ادام��ه داد: 150 هزار واحد مس��کونی قطعا نیاز 
کالنش��هر ها را جواب نمی دهد اما س��اخت ای��ن میزان 
واحد مسکونی در روستا ها می تواند از مهاجرت بیشتر به 
کالنش��هر ها و ایجاد نیاز جدید و افزایش سکونتگاه های 

غیر رسمی در حاشیه شهر ها جلوگیری کند. 
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان کشور تاکید کرد: 
۹0 درصد اقشاری که دهک های اول کالنشهر ها را شامل 
می شوند، همان مهاجرانی هستند که به امید زندگی بهتر 
به شهرهای بزرگ آمده اند و بخش عمده ای از متقاضیان 

مسکن در کالنشهر ها را هم مهاجران تشکیل می دهند. 

 دو خطه شدن بافق-اصفهان 
در 24 ماه

 معاون شرکت راه آهن با اشاره به جزییات توسعه قطارهای 
 حومه ای گفت: دوخطه شدن مس��یر ریلی بافق- اصفهان

در 24 ماه تحویل راه آهن می شود. 
به گزارش مهر،   س��عید محم��دزاده با اش��اره به اینکه 
اولویت شرکت راه آهن استفاده از حداکثر بهره برداری را 
از ظرفیت موجود ش��بکه راه آهن انجام دهد، گفت: برای 
همین منظور پروژه های دوخطه در اولویت ساخت شرکت 
راه آهن قرار دارد تا با افزایش ظرفیت عمده حمل و نقل به 

سمت ریل سوق پیدا کند. 
وی با بی��ان اینکه به دلیل سیاس��ت کالن کش��ور در 
صرفه جویی س��وخت اولویت دولت هم حمل و نقل ریلی 
است، بیان کرد: بر این اس��اس یک برنامه ریزی مبسوط 
صورت گرفته است تا در دو دوره چهار ساله حمل و نقل بار 
در راه آهن برای دو بار، دوبرابر و در مجموع چهاربرابر شود. 
محمدزاده با بیان اینکه راهکارهای افزایش ظرفیت در 
شبکه ریلی شناسایی شده است، تصریح کرد: هر کدام از 
پروژه ها که اولویت باالتری در رفع گلوگاه ها دارند، شروع 
شده است به طوری که یک منطقه پاپیونی در میانه کشور 
داریم ک��ه حمل و نقل بزرگ��ی در این منطقه در دس��ت 

انجام است. 
وی با بیان اینکه یکی از پرترافیک ترین مسیرهای ریلی، 
بافق- اصفهان است، گفت: در حال حاضر فرآیند مناقصه 
دوخطه شدن این خط آهن انجام ش��ده و 60 کیلومتر از 

عملیات اجرایی آن هم شروع شده است. 
معاون ش��رکت راه آهن تصریح کرد: مابقی قطعات هم 
حداکثر تا پایان آبان ماه به پیمانکاران واگذار می ش��ود و 
پیش بینی ما این است که در 24 ماه این خط آهن تحویل 
راه آهن شود. محمدزاده با بیان اینکه طول این مسیر 500 
کیلومتر است، بیان کرد: همچنین تراک بندی این مسیر 
هم به مناقصه گذاشته شده است و به زودی پیمانکار آن 

هم انتخاب می شود. 

صدور کد رهگیری در بنگاه های 
مسکن اجباری است

ته��ران  ام��الک  مش��اوران  اتحادی��ه  ریی��س 
ص��دور ک��د رهگی��ری را ب��رای معام��الت مس��کن در 
 بنگاه ه��ای ام��الک الزم االج��را و تکلی��ف قانون��ی 

اعالم کرد. 
به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنف مشاوران امالک 
تهران، در پی حکمی که هفته گذش��ته از س��وی دیوان 
عدالت اداری مبنی بر »حذف الزام ب��ه ارائه کد رهگیری 
برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی جهت نقل و انتقاالت 
ملکی« صادر ش��د، این ش��ائبه به وجود آم��ده که روال 
دریافت کدرهگی��ری در بنگاه های امالک نیز مش��مول 
این حکم قانونی ش��ده و در نتیجه دیگر مانند قبل صدور 
کدرهگیری در بنگاه های امالک ب��رای تنظیم قراردادها 

اجباری نیست. 
در این باره، حس��ام عقبای��ی، ریی��س اتحادیه صنف 
مش��اوران امالک ته��ران خطاب ب��ه مش��اوران امالک 
اعالم کرد: ص��دور کد رهگی��ری همانند روند گذش��ته 
همچنان ب��رای بنگاه های امالک الزم االج��را و ضروری 
اس��ت و دامنه حکم دی��وان عدالت اداری صرفا پروس��ه 
 صدور مفاصاحس��اب در س��ازمان امور مالیاتی را شامل 

می شود. 
وی توضی��ح داد: موضوعی ک��ه دیوان عدال��ت اداری 
درخص��وص آن رأی صادر کرده اس��ت، لغو بخش��نامه 
»ضرورت ارائه کد رهگیری به س��ازمان امور مالیاتی در 
زمان دریافت مفاصا حساب مالیاتی از این سازمان« است، 
به این معنی که اگر طرفین یک معامله در بازار ملک بدون 
مراجعه به بنگاه  و بدون داش��تن مبایعه نامه، برای صدور 
سند رس��می، به س��ازمان امور مالیاتی مراجعه کردند تا 
مفاصا حس��اب مالیاتی برای ملک م��ورد معامله دریافت 

کنند، اجباری به ارائه کدرهگیری به سازمان را ندارند. 
عقبایی ادام��ه داد: به این ترتیب، حک��م دیوان عدالت 
اداری، پروسه عقد و تنظیم قرارداد در بنگاه های امالک را 
مشمول نمی شود و مطابق مقررات جاری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و همچنی��ن ضوابط اتحادیه مش��اوران 
امالک، کماکان تنظیم هر نوع قرارداد در بنگاه های مسکن 
شامل مبایعه نامه، اجاره نامه و غیره باید از طریق ثبت در 
س��امانه رهگیری امالک و مس��تغالت انجام شود و عدم 
صدور کدرهگیری از سوی مشاور امالک، به منزله تخلف 

بنگاه مربوط خواهد بود. 

ایران ایرتور
 به مزایده گذاشته می شود

س��ازمان خصوصی س��ازی به اس��تناد قان��ون اجرای 
سیاس��ت های کلی اصل 44 و مصوبات هی��أت واگذاری 
10 بنگاه اقتصادی را از طری��ق مزایده بورس یا فرابورس 
عرضه خواهد کرد.  به گزارش فارس، براساس این گزارش 
پاالیش نفت خوزستان، خدمات کیفیت آریا، اس جی اس، 
لوله گستر اس��فراین، نس��اجی قائم ش��هر، ایران ایرتور، 
تحقیق��ات و کاربرد مواد معدنی ایران و کش��ت و صنعت 
نی شکر هفت تپه نیز به صورت مزایده در چهارمین روز از 

آذرماه عرضه خواهند شد. 
براس��اس ای��ن گ��زارش طب��ق اطالعی��ه س��ازمان 
خصوصی سازی ش��ش میلیون و 854 هزار و 250 سهم 
ایران ایرتور به قیمت پایه هر س��هم 70 هزار و 880 ریال 
به صورت 40 درصد پیش پرداخت نقدی در مدت اقساط 
دو س��اله و مهل��ت 20 روزه پرداخت ثم��ن نقدی عرضه 

خواهند شد. 

تثبیت عبور بیش از 9۰۰ پرواز روزانه 
از آسمان ایران

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کش��ور از تثبیت عبور 
بیش از ۹00 پرواز از آس��مان ای��ران در روز خبر داد.  به 
گزارش ایس��نا،  محمدعلی ایلخانی تصریح کرد: با وجود 
اینکه در طول چند هفته گذشته روزهای مختلفی با عبور 
بیش از هزار پرواز نیز در آسمان ایران ثبت کرده ایم، اما در 
حال حاضر می توان با اطمینان سخن از تثبیت عبور بیش 
از ۹00 پرواز روزانه از حریم هوایی ایران گفت.  وی به سود 
حاصل از عبور این پروازها اشاره کرد و گفت: طبق قوانین 
بین المللی هر هواپیمایی که از حریم هوایی یک کش��ور 
عبور می کند، باید به دلیل استفاده از امکانات آن بهایی را 
بپردازد که این مسئله در آسمان ایران با توجه به امکانات 
موجود ش��کل گرفته و عبور این تعداد پرواز برای کشور 
درآمدزایی می کند.  ایلخانی به باز شدن چند مسیر جدید 
هوایی برای عبور پروازهای جدید نیز اش��اره کرد و گفت: 
با هماهنگی های صورت گرفته با ارگان های ذی ربط این 
مسیرهای هوایی در نقاط پرتردد کشور ایجاد شده و به ما 
در مدیریت پروازها کمک بسیاری کرده اند. در حال حاضر 
تقریبا تمامی مسیرهای هوایی ایران فعال است و پروازها 

با برنامه ریزی های الزم از آن عبور می کنند. 
وی خاطرنش��ان کرد: امیدواریم با نتیجه بخش ش��دن 
برنامه ریزی های انجام ش��ده و تجهیز و نوسازی امکانات 
هوانوردی کش��ور که البته ب��ه بودجه و س��رمایه گذاری 
کافی احتیاج دارد توان ایران برای بسیاری از شرکت های 
هواپیمایی خارجی تثبیت شده و آسمان ایران حتی بیش 

از گذشته برای عبور از پروازها انتخاب شود. 

 نماینده وزیر در آزادراه 
تهران-شمال منصوب شد

سرانجام پس از 14 ماه بالتکلیفی، وزیر راه و شهرسازی 
در حکمی معاون خ��ود را به عنوان نماین��ده تام االختیار 
وزارت راه و شهرس��ازی و مجری پروژه قرارداد مشارکت 
احداث و بهره برداری از آزادراه تهران-شمال منصوب کرد. 
به گزارش تس��نیم، آخوندی در حکمی عل��ی نورزاد، 
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 
را به عنوان نماینده تام االختیار وزارت راه و شهرس��ازی و 
مجری پروژه قرارداد مشارکت برای احداث و بهره برداری 
از آزادراه تهران-شمال منصوب کرده تا وی در چارچوب 
قوانین و مق��ررات و قراردادهای مربوطه، تصمیمات الزم 

برای اجرای مناسب و سریع پروژه مذکور را اتخاذ کند. 
آخوندی در این حکم خطاب به نورزاد آورده است: »با 
اس��تفاده از اختیارات حاصل از قوانین و مقررات از جمله 
قانون اح��داث پروژه ه��ای عمرانی بخ��ش راه و ترابری از 
طریق مشارکت بانک ها و س��ایر منابع پولی و مالی کشور 
)مصوب سال 1366( و آیین نامه اجرایی آن )مصوب سال 
1367( با اصالحات بعدی، ب��ه موجب این حکم به عنوان 
نماینده تام االختیار وزارت راه و شهرسازی و مجری پروژه 
موضوع تبصره )3( ماده )2( قرارداد مشارکت برای احداث 
و بهره برداری آزادراه تهران-ش��مال منصوب می ش��وید 
تا در چارچوب قوانین و مق��ررات و قراردادهای مربوطه، 
تصمیمات الزم برای اجرای مناسب و سریع پروژه مذکور 
را اتخاذ کنید. به منظور تسهیل انجام وظایف، اختیارات 
مذکور در مواد 17، 1۹، 2۹، 21، 52، 53، 83 و 84 قانون 
محاس��بات عمومی کش��ور و نیز تنظیم و مبادله هرگونه 
توافق آتی در خصوص ط��رح مذکور به جنابعالی تفویض 

می شود.«

مهم ترین علل وقوع تصادفات فوتی 
در جاده ها اعالم شد

وزارت راه و شهرسازی، 
ع��دم توج��ه ب��ه جلو و 
انح��راف ب��ه چ��پ در 
را  جاده ه��ای کش��ور 
مهم تری��ن عل��ل وق��وع 
تصادفات فوتی در س��ال 

۹2 اعالم کرد. 
وزارت راه و شهرسازی 
گزارش داد: بررسی سهم 

علل وقوع تصادفات فوتی در س��ال 13۹2 نشان می دهد 
عدم توجه به جلو با اختصاص 30/8 درصد علت تصادفات 

منجر به فوت بوده است. 
همچنی��ن انح��راف و تج��اوز به چ��پ ب��ا اختصاص 
25/2درصد و تخطی از سرعت مطمئنه با 22/6 دو عامل 
دیگر تصادفات منجر به فوت در سال 13۹2 بوده اند. عدم 
توانایی در کنترل وس��یله نقلیه س��هم ۹ درصدی و عدم 
رعایت حق تقدم سهم 5/6 درصدی در تصادفات منجر به 

فوت در سال 13۹2 داشته اند. 
همچنین در س��ال ۹2، 10 اس��تان به ترتیب ش��امل 
همدان، خراسان شمالی، قزوین، گلستان، کرمان، گیالن، 
تهران، چهارمحال و بختیاری، سیس��تان و بلوچس��تان 
و ایالم بیش از هدف س��االنه برنامه پنج��م )کاهش 10 
درص��دی( در راه های برون ش��هری و روس��تایی کاهش 
داش��ته اند. در اس��تان های بوش��هر، اردبیل، خوزستان، 
آذربایجان غرب��ی، لرس��تان، مرکزی، زنج��ان، اصفهان، 
آذربایجان ش��رقی نیز تصادفات دارای کاه��ش کمتر از 
10درصد بوده اند،  در س��ایر اس��تان ها نیز افزایش تلفات 

نسبت به سال ۹1 داشته اند. 
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جواد هاشمی

حمل و نقلعمران

خبــر
خبــر

نمــا
معماری اسالمی 

را می توان در گنبد و 
گلدسته ها و رنگ و 

لعاب مساجد دید که 
سبک های ایرانی و 

بین النهری، شامی و 
مصری، عثمانی، هندو، 

یمنی و عربستانی و 
اندلسی و آفریقای 
شمالی از مهم ترین 
سبک های معماری 

مساجد است که در همه 
این معماری ها صحن، 

ایوان، رواق، مناره، 
گنبد و محراب از عناصر 

مشترک هستند، اما 
در معماری های جدید 

مساجد مدرنی طراحی 
شده که چشم  ما به 
دیدن این مساجد 

عادت نکرده است. 

سجد االیرسیاد در اندونزی
م

سجد کلن در آلمان
م

سجد تنگوتنگا زاهارا در مالزی
م

ف، تاتارستان قازان
سجد قل شری

م
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ح��ال و روز تولیدکنندگان و 
بهره برداران بخش کش��اورزی 
کشور این روزها ناخوش است. 
و مرغداران  دام��داران  به ویژه 
ک��ه از هزینه های گزاف تولید 
و کاه��ش قیم��ت محصوالت 
خ��ود در بازار مص��رف گالیه 
دارن��د. در هفته های گذش��ته 
و در اعتراض به سیاس��ت های 
دولت مبنی بر پرداخت نکردن 
یاران��ه علوف��ه، صده��ا نفر از 
دام��داران مقابل دفتر معاونت 
راهب��ردی ریاس��ت جمهوری 
تجمع کردند. پس از گذش��ت 
از تجمع دامداران،  س��اعت ها 
معاون��ان  از  یک��ی  س��رانجام 
دامداران  نوبخ��ت،  محمدباقر 
معت��رض را به داخ��ل دعوت 
کرد. دامداران در این نشست 
که کمی به تشنج هم کشیده 
ش��د، درخواس��ت های خود را 
در صورت جلس��ه ای نوشتند و 
به مس��ئوالن ارائه دادند. این 
بند  هف��ت  در  درخواس��ت ها 
خالصه ش��ده ب��ود؛ پرداخت 
پن��ج م��اه علوفه معوق س��ال 
۹۲، پرداخ��ت کس��ری یارانه 
اس��فندماه ۹۲، اجرای مصوبه 
یارانه  هیات دول��ت مبنی ب��ر 
تخصیص یافته به سه ماهه اول 
سال ۹۳، پرداخت مابه التفاوت 
قیمت ش��یر از ابت��دای تیر تا 
اج��رای مصوبه  مهرم��اه ۹۳، 
۱۴۴۰ تومان��ی س��تاد تنظیم 
بازار کش��ور از اول آبان ماه ۹۳ 
و اجرایی شدن این مطالبات تا 

اول آبان ماه امسال. 

لزوم توجه 
به بخش کشاورزی

ریی��س  رهنمای��ی،  موس��ی 
سازمان نظام صنفی کشاورزی، 
درب��اره مش��کالت دام��داران 
امروز«  به »فرصت  )گاوداران( 
می گوید: نوعی س��هل انگاری 
موج��ود  قوانی��ن  اج��رای  در 
در  کش��اورزی  بخ��ش  در 
کش��ور وجود دارد. مس��ئوالن 
بخ��ش  تولیدکنن��دگان  ب��ا 
کشاورزی که زحمات بسیاری 
می کش��ند و امنی��ت غذای��ی 
کش��ور را تامین می کنند، باید   

با مدارا رفتار کنند.  
پی��کان  ن��وک  صراحت��ا  وی 
س��مت    ب��ه  را  انتقادهای��ش 
دولت نش��انه م��ی رود و اظهار 
می کند: در نشس��ت دامداران 
معت��رض هم گفت��م  کاش به 
مانند  ه��م  کش��اورزی  بخش 
اهمی��ت  ورزش  و  صنع��ت 
بیش��تری داده ش��ود ت��ا م��ا 

)کش��اورزان( بتوانیم مستقیما 
با رئیس دولت صحبت کنیم و 
بگوییم که یارانه شیر به عموم 

مردم دادن خطاست. 

یارانه شیر به جیب چه 
کسانی می رود؟

رییس س��ازمان نظ��ام صنفی 
چرا  می دهد:  ادامه  کشاورزی، 
گاودار ما باید به ش��خصی که 
مرکز تج��اری ۱۰ هزار متری 
دارد،  ولی عص��ر  خیاب��ان  در 
آیا شایس��ته  بپ��ردازد؟  یارانه 
اس��ت گاودار ما تازیانه بخورد 

ت��ا ب��ه آن آق��ای ثروتمن��د و 
متم��ول یاران��ه برس��د؟ طبق 
آمارها ایران بیش��ترین میزان 
واردات ماش��ین های لوکس را 
به خود اختصاص داده اس��ت. 
چ��را گاودار باید ب��ه این افراد 

یارانه بپردازد؟ 
رهنمای��ی تصری��ح می کن��د: 
دولت ۳۰ س��ال است که شیر 
یاران��ه ای توزیع می کن��د، آیا 
مصرف  افزای��ش  در  تاکن��ون 
س��رانه شیر موفقیتی به دست 
آم��ار  در  آی��ا  اس��ت؟!  آورده 
استخوان  پوکی  میزان  کاهش 

تاثیری داشته است؟ این روال 
نادرس��ت باید تغیی��ر کند و با 
و  فقر  شناس��ایی کانون ه��ای 
پرداخت یارانه به آنها، این کار 

امکان پذیر است. 
وی در رابط��ه ب��ا  اختصاص 
یاران��ه ب��ه دام��دار و امتن��اع 
می افزای��د:  آن  پرداخ��ت  از 
ای��ن موضوع به یک مش��کل 
دام��داران  ب��رای  تاریخ��ی 
تبدیل شده اس��ت. زمانی که 
دول��ت قانون هدفمندس��ازی 
یارانه ه��ا را اج��را می کرد، به 
تولیدکنن��دگان ق��ول ایج��اد 

فضای آزاد اقتص��ادی را داده 
بود، اما تاکنون محقق نش��د. 
در آن زمان ش��یر را به قیمت 
ه��ر کیلوگ��رم ۱۱5۰توم��ان 
و  می خریدن��د  دام��دار  از 
کارخانه های لبن��ی نیز از این 
قیمت رضایت داش��تند. مردم 
هم راض��ی بودند، برای دامدار 
نی��ز ب��ه صرفه بود ام��ا دولت 
ب��ا بازگردان��دن ۱7۰ تا ۲۰۰ 
تومان ش��یر به بهانه پرداخت 
یارانه، از اهداف تعیین ش��ده 

فاصله گرفت. 

اجرای مصوبه دولت 
خواسته اصلی دامداران

نظام صنفی  رییس س��ازمان 
کشاورزی، می گوید: ما اکنون 
می خواهی��م مصوب��ه دول��ت 
برای قیمت شیر خام اجرایی 
ش��ود و کارخانه ها ش��یر خام 
را کیلوگرم��ی ۱۴۴۰ توم��ان 
بخرند، ام��ا کارخانه ها زیر بار 
نمی روند. این در حالی اس��ت 
که کارخانه ه��ای لبنی پیش 
و پس از افزایش ۱5 درصدی 
قیمت لبنیات، در چند مرحله 
نیز  به صورت چ��راغ خاموش 
خود  محص��والت  قیم��ت  بر 
افزودن��د و کس��ی جلوی آنها 

را نگرفت. 
وی می افزاید: ب��ه این ترتیب 
هم مصرف کننده و هم دامدار 
متضرر ش��د و دول��ت نیز زیر 
 بار دی��ون یارانه های دامداران 
رف��ت. ب��ه اعتقاد م��ن صرف 
افزایش  سیاس��ت های  اجرای 
قیمت تا س��قف ۱5 درصد هم 

عملی نشد. 

اشاره
مثل  در  می گوین��د  رهنمایی: 
حال و  حکایت  نیست.  مناقشه 
حکای��ت  م��ا  گاوداران  روز 
نصرالدی��ن اس��ت. روزی ب��ه 
نصرالدی��ن گفتن��د چرا خرت 
اینق��در الغ��ر و نحیف ش��ده 
او  ب��ه  مگ��ر چی��زی  اس��ت. 
نمی ده��ی؟ نصرالدین پاس��خ 
داد: روزی نیم م��ن ج��و جیره 
غذای��ی اوس��ت. گفتن��د: خر 
بیچاره اگ��ر روزی نیم من جو 
الغر  اینق��در  ک��ه  می خ��ورد 
نمی شد. نصرالدین گفت: البته 
سه ماه از من جیره طلب دارد 
و پای او نوش��ته ام! حاال دولت 
هم جیره و یارانه علوفه را پای 
دام های ما می نویس��د! نتیجه 
این می ش��ود که گاوهایی که 
کمتر از ۲5 لیتر شیر می دهند 
و باردار نباشند را به کشتارگاه 

می برند. 

نشس��ت دیروز دامداران ب��ا معاون راهبردی 
رییس جمه��وری گوی��ا ب��ا نتایج مناس��بی 
همراه بود. این نشس��ت با حضور محمدباقر 
نوبخ��ت، معاون راهب��ردی رییس جمهوری، 
محمود حجتی، وزیر کشاورزی، نمایندگانی 
و  مصرف کنن��ده  از  حمای��ت  س��ازمان  از 
تولیدکنن��ده، وزارت صنعت، صنایع تبدیلی 
و کارخانه ه��ای لبن��ی و دام��داران صب��ح 
دی��روز در دفت��ر نوبخت، برگزار ش��د. یکی 
از نتای��ج مه��م ب��ه دس��ت آم��ده پرداخت 
۲۲5 میلی��ارد تومان بابت یارانه علوفه س��ه 
ماهه نخس��ت امس��ال به حس��اب گاوداران 
ب��ود.  موس��ی رهنمای��ی، رییس س��ازمان 
 نظام صنفی کش��اورزی، با بیان این خبر به 
»فرصت امروز« گف��ت: ما این مبلغ را یارانه 
اط��الق نمی کنیم. ۲۲5 میلی��ارد تومانی که 
دول��ت به حس��اب گاوداران واری��ز کرده در 
اصل قسمتی از وجه و هزینه های تمام شده 
دامداران برای تولید ش��یر است.  وی با ابراز 

خرس��ندی از ای��ن تصمی��م در برهه کنونی 
ک��ه دامداران با مش��کالت بس��یاری روبه رو 
هستند، اظهار کرد: از این بابت خوشحالیم، 
اما خواس��ته اصلی ما اج��رای مصوبه خرید 
ش��یر خام به نرخ دولتی ۱۴۴۰ تومان است. 
در ای��ن زمینه نیز معاون راهبردی ریاس��ت 
جمهوری به وزیر کشاورزی دستور و اختیار 
اجرا داده ان��د.  رهنمایی ادامه داد: همچنین 
در این نشس��ت مقرر ش��د وزیر کش��اورزی 
سازوکار اجرای مصوبه ۱۴۴۰ تومانی قیمت 
ش��یر خام را آماده کند. همچنین مشکالت 
کارخانه ه��ای لبن��ی نی��ز ب��ا ب��ه کار گیری 
راهکارهای��ی مانن��د تنوع محص��ول و غیره 
برطرف شود.  وی تصریح کرد: خواسته های 
دامداران در راستای حق و حقوق صنفی شان 
است. آنها در مقابل کاالیی که ارائه می دهند، 
وجه کاال )ش��یر( به اضافه س��ود صنفی پنج 
درصدی را خواهانن��د. این آرزوی دیرینه ما 
است که امیدواریم هرچه زودتر محقق شود. 

به دستور نوبخت انجام شد
 پرداخت 225 میلیارد تومان

یارانه 3 ماهه نخست امسال به دامداران 

مجم��ع  هیات مدی��ره  ریی��س 
هماهنگی و حمایتی تشکل های 
کشاورزی کشور گفت: با افزایش 
میزان ش��وری آب ه��ای جنوب 
کش��ور پیش بین��ی می ش��ود تا 
دو س��ال آینده بخش بزرگی از 
نخلستان های آبادان و خرمشهر 
خش��ک و از چرخه تولید خارج 

شوند. 
در  اف��زود:  اس��دی  مس��عود 
س��ال های اخیر آب خلیج فارس 
ب��ه رودخانه های جنوب کش��ور 
وارد می ش��ود ک��ه همی��ن امر 
موجب افزایش ش��وری آب شده 
و در ص��ورت ادام��ه ای��ن روند، 
برای اس��تان های جنوبی کشور 

خوشایند نخواهد بود. 
وی با تاکید بر اینکه برای تولید 
خرما به آب ش��یرین نیاز است، 
اظه��ار کرد: ب��ا نفوذ آب ش��ور 
در آب ش��یرین به تدریج ش��اهد 
خشکیدگی نخلستان ها و کاهش 
تولید خرما خواهیم بود. این در 
حالی اس��ت که ایران نیز یکی از 
تولیدکنن��دگان مطرح خرما در 

منطقه به شمار می رود. 
اس��دی از سرعت خش��کیدگی 
تاالب ه��ای جن��وب کش��ور نیز 
خب��ر داد و گفت: ای��ران دارای 
تاالب های ارزشمند و بین المللی 
در دنیا است، اما خشکسالی های 
پی در پ��ی، افزایش دم��ای هوا و 
باال بودن میزان تبخیر آب باعث 
تس��ریع خشک ش��دن تاالب ها 
ش��ده و آنه��ا را در معرض خطر 

نابودی قرار داده است. 
وی با اش��اره به بحران نشس��ت 
گف��ت:  کش��ور  دش��ت های 
در حال حاضر آب بخش بزرگی از 
س��فره های زیرزمینی دشت های 
کشور به پایان رس��یده و منجر 
به نشس��ت زمین در دشت های 
مناطق مختلف کشور شده است. 
به گ��زارش مهر، اس��دی درباره 
س��خنان برخی از مسئوالن که 
می��زان مص��رف آب در بخ��ش 
کش��اورزی را کمتر از ۹۰ درصد 
می دانند، گفت: درصورتی که این 
ایده درست باشد، باز هم مشکل 
کم آبی کش��ور حل نخواهد شد 
زی��را بخش عم��ده مناب��ع آبی 
کش��اورزی  بخ��ش  در  کش��ور 

مصرف می ش��ود.  وی مهم ترین 
را  کش��اورزی  بخ��ش  مش��کل 
کمبود س��رمایه دانست و افزود: 
کش��اورزان ما در سال های اخیر 
برای افزایش تولید و درآمدهای 
خان��وار خود تا باالترین میزان از 
منابع پای��ه همچون آب و خاک 
بهره گی��ری کرده اند. متاس��فانه 
در س��ال های گذش��ته دولت ها 
نیز نتوانسته اند با سرمایه گذاری 
کالن در این بخش، کشاورزان را 
تا حدودی از لحاظ مالی بی نیاز 
کنن��د. در صورت ادامه این روند 
بخش کشاورزی نیز با مخاطرات 
جبران ناپذی��ری روب��ه رو خواهد 

شد. 
وی با تاکید بر اینکه کش��اورزان 

برای کاه��ش مصرف آب باید از 
روش های نوی��ن آبیاری متداول 
در دنیا اس��تفاده کنن��د، افزود: 
این مهم ب��ه حمایت های دولت 
و سرمایه گذاری کالن در بخش 
کشاورزی نیاز دارد تا منابع آبی 
کنترل ش��ده مورد مصرف قرار 

گیرد. 
وی اضافه ک��رد: همچنین برای 
کاه��ش مص��رف آب در بخش 
کش��اورزی ع��الوه ب��ر تش��دید 
نظ��ارت ب��ر مص��رف آب بخش 
کش��اورزی توس��ط وزارت نیرو 
باید کش��اورزان در نحوه مصرف 
آب مورد آموزش قرار گیرند که 
این مهم نیازمند فرهنگ س��ازی 

در این بخش است. 

بخش کشاورزی مغفول ترین 
بخش تولیدی کشور 

ریی��س مجمع ملی تش��کل های 
کش��اورزی ب��ا تاکی��د براینک��ه 
تامین کننده  کش��اورزی  بخ��ش 
امنیت غذایی و اس��تقالل کشور 
اس��ت، گف��ت: متاس��فانه وزارت 
جهادکشاورزی و بخش کشاورزی 
در مقایس��ه با بخش های صنعت 
و نف��ت بی��ش از بقی��ه مغف��ول 
مانده اس��ت به طوری که هیچ گاه 
وزارت  کرس��ی  گرفت��ن  ب��رای 
دیگر  برعک��س  جهادکش��اورزی 
کرس��ی های وزارتی کشمکش��ی 
وجود نداش��ته اس��ت.  وی اظهار 
کمیس��یون  در  حت��ی  ک��رد: 
کش��اورزی مجل��س نی��ز از افراد 
جامانده از کمیس��یون های دیگر 
اس��تفاده می ش��ود که ب��ه دلیل 
نداش��تن تخص��ص الزم با وضع 
قوانین اش��تباه خ��ود باعث بروز 
برخ��ی نارس��ایی ها در این بخش 
ک��رد:  تاکی��د  وی  می ش��وند.  
به طورحتم س��رمایه گذاری کالن 
دولت، اس��تفاده از ماش��ین آالت 
و تکنولوژی ه��ای نوین، توس��عه 
سیس��تم آبیاری های تحت فشار و 
توسعه کشت گلخانه ای می تواند 
در کاهش بحران منابع آبی کشور 

نقش به سزایی داشته باشد. 
از مس��ئوالن کش��وری  اس��دی 
خواس��ت تا ضمن پیش��گیری از 
اج��رای قوانین اش��تباه در بخش 
کشاورزی، به دنبال ارتقای جایگاه 

این بخش در کشور باشند. 

رییس سازمان نظام صنفی کشاورزی: 

مصوبه دولت را اجرا کنید

رییس هیات مدیره مجمع هماهنگی تشکل های کشاورزی هشدار داد: 

خطر خشکیدگی نخلستان های جنوب تا 2 سال آینده

 این همه پول را از کجا آورده اید؟ 
دبیر انجم��ن برنج در مورد تبلیغات گس��ترده برنج های 
وارداتی در تلویزیون و با اش��اره به اینکه روی کیسه این 
برنج ها عبارت ۱۰۰ درصد ایرانی درج ش��ده است، گفت: 
اخیرا ای��ن گروه تعدادی کارخانه ش��الی کوبی خریداری 
کرده اند، مقداری ش��الی ایرانی می خرند و در آنجا تبدیل 
می کنند. هر کس هم که ببیند می گوید اینها خودش��ان 
کارخانه دارند کسی حساب نمی کند این کارخانه چقدر 
می تواند ش��الی ایرانی را به برنج تبدیل کند؟ این میزان 
ب��ا آن حجمی که دارد در بازار عرضه می کند، هماهنگی 

دارد؟ باقی را از کجا می آورد؟ 
جمی��ل علیزاده ش��ایق اضافه کرد: به آن گ��روه گفتم اگر 
می خواهید مردم باور کنند برنج تان ایرانی است، تبلیغات تان 
را جم��ع کنید. همه می دانند قیم��ت یک دقیقه آگهی در 
تلویزیون چقدر است، شما هر هفته نیم ساعت وقت تلویزیون 

را می گیری، این همه پول را از کجا آوردی؟ 
ش��ایق با اش��اره به اینکه ما اگر همه کارمان درس��ت 
باش��د، یک کارمان هنوز انجام نش��ده است، گفت: ما 
نظ��ارت صحیح نداریم. اگر کس��ی ناظر ب��ود و با یکی 
از ای��ن افراد برخورد می ک��رد، در حال حاضر وضعیت 

به این شکل نبود. 
وی در مورد نامه سرگشاده خود به وزیر جهادکشاورزی 
و موض��وع تعیی��ن می��زان واقعی مصرف س��رانه برنج 
در کش��ور نیز اظه��ار کرد: در همین زمینه جلس��ه ای 
در دفت��ر قائم مق��ام بازرگان��ی وزیر جهادکش��اورزی، 
مسئوالن معاونت زراعت و انجمن برنج برگزارشد، وزیر 
حاشیه نویس��ی انجام داده بود که ح��ق با انجمن برنج 
اس��ت، واقعا مصرف س��رانه واقعی کشور چقدر است؟ 
با هر مصرف س��رانه نیاز ما تغییر خواهد کرد، بنابراین 
باید در درجه اول این آمارهای متناقض را یک دس��ت 

و واقعی کنیم. 
دبیر انجمن برنج کش��ور با بیان اینک��ه برنج ایرانی به 
دلی��ل گرانی قیمت تمام ش��ده تولیدش توان رقابت با 
ارق��ام واردات��ی را ندارد، از تبلیغات گس��ترده برنج در 

تلویزیون با عنوان »۱۰۰ درصد ایرانی« انتقاد کرد. 
وی عل��ت گرانی برنج های داخلی در مقایس��ه با ارقام 
خارجی را ب��اال بودن هزینه تولید برن��ج ایرانی عنوان 
و اظه��ار کرد: م��ا باید برای کاهش قیمت تمام ش��ده 
تولید مکانیزاسیون و یک پارچه سازی اراضی را جدی تر 
بگیریم. چند سالی است زمین ها در حال خردتر شدن 
و تبدیل به ویال و ش��هرک هستند. اگر ۱۰ سال پیش 
متوسط یک واحد بهره برداری دو هکتار بود، هم اکنون 
به ش��ش هزار متر رسیده اس��ت؛ مگر می توان با شش 

هزار متر زمین اقتصاد خانوار را چرخاند؟ 
به گزارش مهر، شایق با بیان اینکه در شش هزار متر 
زمین نمی توان عمل مکانیزاس��یون انجام داد، افزود: 
بس��یاری از کارهایی که می توان در زمین انجام داد، 
به ش��رط بزرگ بودن آن اس��ت. پیش��نهاد من برای 
کاه��ش هزینه های تولید آن اس��ت که کارشناس��ان 
بخش کش��اورزی نگاهی ب��ه کتاب ها و نوش��ته های 
محققان که از س��ال ۱۳۴5 نوشته شده اند، بیندازند. 
در این کتاب ها راهکارهایی ارائه ش��ده اس��ت که آنها 
بای��د دنبال این راهکارها بروند. نباید هر کس توپ را 
ب��ه زمین نفر بعدی بیندازد و نفر بعدی نیز فرد قبلی 
را مقصر بداند، ضمن اینکه با این شرایط برنج داخلی 
ت��وان رقابت با ارقام وارداتی را که قیمت ش��ان خیلی 

ارزان است، ندارد. 
 

 گرانی گوجه فرنگی و انگور
در پی کاهش عرضه

ریی��س اتحادیه میوه و سبزی فروش��ان از افزایش قیمت 
بیش از دو براب��ری گوجه فرنگی و انگور خبر داد و گفت: 
به دلیل کاهش عرضه، قیمت گوجه فرنگی افزایش یافته 
و ت��ا ۲5 روز دیگ��ر ارزان تر از قیمت فعلی آن می ش��ود.  
حس��ین مهاجران، درباره  افزایش قیم��ت گوجه فرنگی و 
انگور گفت: در آبان  هر سال گوجه فرنگی های شهری تمام 
می شود و تا رسیدن گوجه فرنگی های دزفول قیمت این 
محصول افزایش می یابد.  وی افزود: همه ساله بعد از اتمام 
گوجه فرنگی های شهری، قیمت این محصول به مدت دو 
هفته افزایش می یابد که امس��ال کمی بیشتر از هر سال 
شاهد افزایش قیمت آن هستیم.  مهاجران به ایسنا گفت: 
گوجه فرنگ��ی که هر کیلوگ��رم آن ۱۲۰۰ تومان فروخته 
می شد اکنون به سه هزار تومان افزایش یافته است. انگور 
نی��ز از کیلوگرمی ۱5۰۰ تومان در میادین میوه و تره بار به 

سه هزار تومان افزایش یافته است. 

 طبق اعالم بانک مرکزی
مرغ 7 درصد ارزان شد

در هفت��ه اول آبان ماه حبوب با ۳/5درصد بیش��ترین 
افزایش و گوش��ت مرغ با 7/5درصد بیشترین کاهش 
قیم��ت را در بی��ن م��واد خوراکی در ته��ران به خود 
اختص��اص داده ان��د.  بناب��ر اع��الم بان��ک مرکزی از 
متوس��ط قیمت خرده فروش��ی برخی از مواد خوراکی 
در تهران در هفته منتهی به نهم آبان ماه س��ال جاری 
قیم��ت لبنیات، قند و ش��کر، چای و روغن نباتی ثابت 
بوده اس��ت. همچنین قیم��ت برنج ۰/۱درصد، حبوب 
۳/۳ درص��د و س��بزی های تازه ۳/۳درصد نس��بت به 
هفت��ه قب��ل از آن افزایش داش��ته و قیمت میوه های 
ت��ازه ۲/۲ درصد، تخم مرغ ۰/۳درصد و گوش��ت مرغ 
7/5درصد کاهش یافته اس��ت.  در هفته مورد گزارش 
در گروه لبنیات بهای تمام اقالم نس��بت به هفته قبل 
ب��دون تغییر ب��ود، اما قیمت لبنیات نس��بت به هفته 
مش��ابه س��ال قبل ۰/۱ درصد کاهش یافت. همچنین 
قیمت تخم مرغ ۰/۳درصد کاهش داش��ت و ش��انه ای 

8۲۰۰توم��ان تا ۱۰ هزار و 5۰۰ تومان فروش رف��ت. 

 ناهماهنگی مسئوالن
آسمان کشاورزی را تیره وتار می کند 

 وقتی که فصل کش��ت وکار فرا  می رسد بیشترین دغدغه 
تولید کنن��دگان صرف��ا مخت��ص ب��ه آب  و ه��وا، میزان 
بارش ها و وزش بادها نیس��ت. حتی در چند س��ال اخیر 
بعضا که هوا روی خوش��ش را به کش��اورزان نشان داده، 
ناهماهنگی نهادها و دس��تگاه های مسئول هریک چنان 
تگرگی شدند که در هیچ سامانه ای قابل پیش بینی نبوده 
اس��ت. بارش های بدون تجربه و وزش های بدون منطق، 
کش��اورزان را در دوره ای که گذش��ت، از هر سو به انتظار 

کاروانی از مصائب تازه نشاند. 
تامین نشدن نهاده های اولیه تولید از جمله بذر، کود، سم 
و غیره هرکدام به نوبه خود برای کشاورزان بی پناه و بدون 

حامی کشور، چوبی الی چرخ تولیدشان است. 
در کش��وری که کش��اورزی، حدود یک سوم سهم تولید 
را در اختی��ار دارد و برای کش��اورزانی که جز تولید راهی 
برای کس��ب رزق ندارند حمایت های اینچنینی از سوی 
دولت ش��ان س��واالت زی��ادی را در ذهن می نش��اند، اما 
متاس��فانه از آنجایی که در چند س��ال اخیر، تحوالت و 
دگرگونی ه��ای جدید جای خالی دیگر مش��کالت را پر 
کرده ان��د، کوچک ترین حرکت ها هم ب��رای بهبود اوضاع 

کشاورزان به سرانجام نرسیده است. 
ح��ال و روز امروز کش��اورزان ما نه آنچنان نوبرانه اس��ت 
که بخواهیم همگی را ب��ه تحریم های بین المللی مرتبط 
بدانی��م و نه آنقدر تکرار ش��ده اند که بخواهیم ضابطه مند 
ب��ا آن برخورد کنیم. آنچه ام��روز از وضعیت به هم ریخته 
کش��اورزی به چش��م می خورد عموما ناشی از ناکارآمدی 
س��ازوکارهای مدیریتی و البته بی مدیریت��ی مدیران نیز 
بوده است. از نهاده های دامی گرفته که در گمرک به علت 
مشکالت ارزی و اختالف نظرات، مجوز ترخیص نمی گیرند 
تا عدم  اجرای صحیح قان��ون خرید تضمینی محصوالت 
کشاورزی و هدر رفت دسترنج کشاورزان، از تامین نشدن 
منابع مناسب آب موردنیاز کشاورزان گرفته تا عدم پوشش 
مناس��ب بیم��ه محصوالت کش��اورزی همه و هم��ه گویا 
دست به دست هم داده اند تا دودشان مستقیم به چشم های 

نگران کشاورزان محنت کش این دیار برود. 
از طرفی مصرف کنندگان نیز باید چوب کج سلیقگی ها و 
نبود همبستگی میان دستگاه های مسئ�ول را ب�خ�ورند. 
ت�ش��کیل بازارهای س��یاه، دالل ه��ای پنهان و آش��کار، 
رانت جویی و غیره از دیگر تبعات این نوع نابسامانی هاست. 
ذکر این مشکالت از تریبون فدک به منزله نمایش حروف 
نیست الاقل ما گفتیم، دیگران می بینند و نمی گویند که 
روستاییان و کشاورزان ما غیرت و حمیت خرج می کنند 
تا تولید کنند نه کسب سود.  به نظر می رسد شرط تامین 
نهاده های تولید باید ابتدا نهادینه ش��ود تا متولیان امر در 
آغاز بدانند که چه شرایطی را در پیش دارند تا بدان سان 
تدابیر الزم را اتخاذ کنند. البته از محافل مربوطه این گونه 
اس��تنباط شده که حل مش��کل نهاده ها جزو اولویت های 
وزیر جهاد کش��اورزی دولت یازدهم اس��ت هرچند با این 
وجود ایده ها همچنان در دولت تدبیر و امید مواج است. از 
طرفی با حضور رییس  کل بانک مرکزی و هماهنگی هایی 
که بین تیم اقتصادی دولت وجود دارد، امید است گره از 
کار   کشاورزان گشوده شود.  جمع آوری اطالعات مناسب 
و آماره��ای واقع��ی از میزان تولی��د و ظرفیت موجود در 
کشور و متعاقب آن میزان نیاز به نهاده ها، خود راهگشای 
بزرگی برای مشکالت خواهد بود. رفع موانع قانونی، حذف 
نهادهای موازی به ظاهر مس��ئول، اتخاذ تدابیر حمایتی و 
مهم ت��ر از همه اجرای صحیح قوانین مربوط به این حوزه 
هر یک چراغی در مس��یر تاریک ایجاد ش��ده است. باشد 
ک��ه اقوال به افعال تبدیل ش��ود و روزهای بهتری را برای 
تولیدکنندگان بخش بزرگ کش��اورزی و صنایع غذایی و 

دام و دامپروری کشور شاهد باشیم. به امید آن روز.

عرضه میوه های زودرس با روش های 
مصنوعی خیانت به مصرف کننده است

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
ب��ا انتقاد از تروی��ج عرضه میوه هایی ک��ه با روش های 
مصنوع��ی و گرماده��ی رنگ گرفت��ه و به ب��ازار ارائه 
می شوند، گفت: انجام این کار خیانت به تولید کننده و 
مصرف کننده است. این میوه ها کیفیت و استاندارد الزم 
را ندارن��د و اعتماد مصرف کننده و زیان تولیدکنندگان 
را موجب می شود.  شمس اهلل شریعت نژاد افزود: عرضه 
میوه های زودرس به بازار با ایجاد شرایط مصنوعی که 
میوه حالت رسیده و ظاهر مناسب داشته باشد ناشی از 
ضعف اطالعات کش��اورزی و نقایص فرهنگی است.  به 
گزارش خانه ملت، نماینده تنکابن، رامسر و عباس آباد، 
با تاکید بر لزوم ایجاد ش��رایط تولید س��الم میوه های 
رس��یده، گفت: معاونت غ��ذا و دارو و همچنین وزارت 
جهادکش��اورزی باید در این رابطه نظارت جدی داشته 

باشند و تذکرات الزم را بدهند.

 نیاز کشور به واردات گندم
کمتر از 4 میلیون تن 

معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه 
نیاز کش��ور ب��ه واردات گندم در س��ال جاری کمتر از 
چهار میلیون تن اس��ت، افزود: در سال قبل باید هفت 
میلیون تن گندم وارد می ش��د، اما سه میلیون تن وارد 
شد.  عباس کش��اورز در گفت وگو با مهر، میزان تولید 
گندم امسال در کشور را حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار 
تن عن��وان و اظهار کرد: نیاز وارداتی ما امس��ال کمتر 
از چهار میلیون تن اس��ت. وی افزود: س��ال پیش باید 
هفت میلیون تن گندم وارد می ش��د، اما س��ه میلیون 
تن وارد کردیم.  کش��اورز در پاس��خ به این پرسش که 
پیش بینی ت��ان برای تولید گندم در س��ال آینده چقدر 
اس��ت؟ گف��ت: االن ب��رای پیش بینی زود اس��ت و تا 

اسفندماه باید صبر کرد.
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رسانه ها کیسه شن نشوند
حس��ین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
می گوید: اگر احزاب کارش��ان را درس��ت انجام دهند نشتی آن حوزه به 
مطبوعات نمی رسد، رسانه ها مرغ عزا و عروسی نمی شوند و نقش کیسه 
شن جنگ های خیابانی سیاس��تمداران را نخواهند داشت. انتظامی در 
ادامه در پاس��خ به این پرس��ش که آیا بیستمین نمایشگاه مطبوعات و 
خبرگزاری ها، یک نمایشگاه بین المللی است؟ گفت: خیر؛ این نمایشگاه 
لفظ بین المللی را ندارد. خیلی خوب اس��ت که نمایشگاه های ما جنبه 
بین المللی یا منطقه ای داشته باشند اما اشکالی که ما در برنامه هایمان 
داریم این اس��ت که فکر می کنیم با گذاشتن اس��م بزرگ روی چیزی 
آن رویداد بزرگ می شود. انتظامی در ادامه درباره شعار نمایشگاه گفت: 
آزادی مسئوالنه یک تم شناخته شده است. کسانی که با فعالیت رسانه ها 
مخالفند می گویند، اینها به دنبال این هستند که هر چه را که می خواهند 
بنویسند و مسئول نباشند. معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
درباره نمایشگاه مطبوعات گفت: یکی از رویکردهای نمایشگاه مطبوعات 
واگ��ذاری ام��ور به خود مردم بود. در این زمینه همه ش��عارهای زیادی 
می دهند، مهم این است که در عمل این اتفاق رخ دهد. یکی از شیوه های 
دقیق تر برای عملی کردن این موضوع این است که به نمایندگان مردم که 
صنوف هستند و می توانند مطالبات را برنامه ریزی کنند امور نمایشگاه را 
واگذار کنیم. ما در این زمینه از همکاری شورای هماهنگی مدیران مسئول 

مطبوعات بهره گرفتیم. 

راه اندازی بانک »فیلم ایران« خانه سینما
امیر اثباتی، عضو هیات مدیره خانه سینما در گفت وگو با مهر با بیان این 
مطلب که در نظر داریم کتابخانه خانه سینما را به سمتی ببریم که تبدیل 
به کتابخانه تخصصی سینمایی شود، گفت: متاسفانه در مراکز آکادمیک 
و س��ینمایی کتابخانه های تخصصی با موضوع سینما وجود ندارند و به 
همین دلیل خانه سینما تصمیم گرفت تا کتابخانه موجود را به سمت 
یک کتابخانه تخصصی پیش ببرد. در همین راستا در نظر داریم کتاب ها، 
نشریات، مجموعه های مکتوب سینمایی را جمع آوری کرده و به کتابخانه 
اضافه کنیم. البته تکمیل کتابخانه خانه سینما با چنین وسعت موضوعی 

زمان بر است، اما بی شک نتیجه خوبی به همراه دارد. 

آسمان صاف و ابری در ارتفاعات تهران
مدیر پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور آخرین 
پیش بینی ها و وضعیت جوی پایتخت را برای سه روز آینده تشریح 
ک��رد. احد وظیفه در گفت و گو با ایس��نا با اش��اره به وضعیت هوای 
تهران اظهارکرد: بر این اساس، آسمان تهران در روز یکشنبه صاف 
و در پ��اره ای نقاط با غبارصبحگاهی هم��راه خواهد بود. همچنین 
حداقل و حداکثر دما در این روز به ش��ش و 18 درجه س��انتی گراد 
باالی صفر می رس��د. در روز دوش��نبه نیز آسمان پایتخت صاف در 
پ��اره ای نقاط غبارصبحگاهی در بعدازظهر رش��د اب��ر در ارتفاعات 
پیش بینی شده است و حداقل و حداکثر دما در این روز به شش و 

18 درجه سانتی گراد باالی صفر خواهد رسید. 

دستور جمع آوری کارتن خواب ها
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تش��کیل کمیته مشترکی در 
دبیرخانه شورای عالی بیمه خبر داد و گفت: تا سه ماه آینده کتاب 
ارزش نسبی خدمات سالمت را مورد بازنگری قرار می دهیم تا اگر 
نکاتی از قلم افتاده لحاظ ش��ود. علی ربیعی، در حاش��یه نشستی 
ک��ه با انجمن های علمی و پزش��کی در وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی ترتیب داده ش��ده بود، درباره اج��رای طرح تکدی گری 
گفت: جلساتی در وزارت کشور در این خصوص برگزار شده است. 
س��اماندهی این امر به تنهایی از عهده بهزیستی برنمی آید و باید 
دس��تگاه های دیگر نیز کم��ک کنند. در حال حاض��ر، مراکزی را 
در بهزیس��تی آماده کرده و اورژانس اجتماعی فعال ش��ده اس��ت. 
تع��دادی از کودکان که مورد سوءاس��تفاده ق��رار می گرفتند نیز 
جمع آوری ش��دند و باید چهره شهر را از این آسیب ها پاک کنیم. 
دستور دادیم کارتن خواب ها از سطح شهر جمع آوری شود، اما باید 
در نظر گرفت که بخش��ی تکدی گری حرفه ای را دنبال می کنند و 
جمع آوری آنها دشوار است، اما باید به افرادی که تحت فشارهای 

اجتماعی به تکدی گری روی آورده اند کمک کنیم. 

به رسمیت شناختن حق پخش هم خوب است
علی کفاش��یان، رییس فدراسیون فوتبال درباره توافق با صدا و 
س��یما گفت: ما توافق خوبی بر سر حق پخش تلویزیونی با صدا و 
س��یما انجام دادیم و مهم ترین مسئله ای که مطرح است این است 
که دولت از س��ال آینده بودجه ای را برای فوتبال اختصاص دهد. 
همین که دولت و صدا و سیما حق پخش را به رسمیت شناختند، 
برایمان خوب اس��ت. باید خودم��ان الیحه ای را تنظیم کنیم تا به 
دولت ببریم و س��پس دولت به مجلس ش��ورای اسالمی ارائه کند 
تا در بودجه س��ال های آینده صدا و س��یما مبلغ حق پخش لحاظ 
شود. کفاشیان، در ادامه درباره تاریخ برگزاری داربی 79 هم گفت: 
آن چیزی که مهم اس��ت این اس��ت که ما طبق قانون 72 ساعت 
قبل از داربی ملی پوشان را در اختیار باشگاه هایشان قرار می دهیم. 
تیم ملی روز سه ش��نبه بازی می کند و ق��رار بود داربی 79 جمعه 
برگزار ش��ود، اگر ش��ورای تامین موافقت کند و این بازی در دوم 
آذرماه برگزار شود، مش��کلی وجود ندارد اما اگر بخواهند بازی را 
هفتم آذرماه برگزار کنند باید دو تیم توافق کنند و اگر این توافق 

صورت نگرفت، بازی همان سی ام آبان ماه برگزار می شود. 

درخواست تراکتورسازی رد شد
کمیت��ه اس��تیناف رأی خ��ود را درب��اره تخلفات تماش��اگران 
باش��گاه تراکتورس��ازی اعالم کرد که بر این اساس جریمه نقدی 
تراکتورس��ازان چه��ار براب��ر ش��د. به نقل از س��ایت فدراس��یون 
فوتب��ال، با توجه به رأی کمیته انضباطی در شش��م آبان ماه مبنی 
بر تخلف تماش��اگران باش��گاه تراکتورس��ازی تبریز و س��ر دادن 
ش��عارهای خالف اخالق و شئونات ورزش��ی، این تیم به برگزاری 
یک دیدار بدون حضور تماش��اگر و پرداخت پن��ج میلیون تومان 
جریمه نقدی محکوم ش��د. باشگاه تراکتورسازی تبریز درخواست 
تجدیدنظرخواه��ی خود را به کمیته انضباطی ارس��ال کرد که با 
توجه به محتویات پرونده، در س��وابق باش��گاه تراکتورس��ازی سه 
مورد تخلف مشابه در دیدارهای این تیم مقابل تیم های صبای قم، 
راه آهن و س��ایپا وجود دارد که براس��اس بند 3 ماده 79 آیین نامه 
انضباط��ی در صورت تک��رار تخلف، تیم متخل��ف باید از همراهی 

تماشاگرانش در دیدار خانگی محروم شود. 

مخالفت با ورود 4 سیاستمدار انگلیسی به ایران
وال اس��تریت ژورنال مدعی شد، از ورود چهار سیاستمدار انگلیسی 
به ایران ممانعت به عمل آمده اس��ت. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
ای��ن روزنامه امریکایی در گزارش��ی مدعی ش��د: »دیوید باروئس«، 
نماینده حزب محافظه کار پارلمان انگلیس، »آلیستر برت«، نماینده 
محافظ��ه کار، »اس��تفان تیم��ز« نماین��ده حزب کارگ��ر و »جفری 
دونالدسون«، نماینده ایرلند شمالی از ورود به ایران منع شده اند. هر 
یک از این نمایندگان در بیانیه های جداگانه ای از منع ورودش��ان به 
ایران انتقاد کرده اند. به نوش��ته این روزنامه، این نمایندگان قرار بوده 

درباره اقلیت های مذهبی در ایران تحقیق کنند. 

برنامه رییس جمهور در سفر به باکو
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان 
اواخر این هفته به باکو پایتخت آذربایجان س��فر می کند. به گزارش 
ایس��نا، عالوه بر مالقات ه��ای دوجانبه رییس جمهور کش��ورمان در 
جریان سفر به باکو، حدود 10 سند برای همکاری های بین دو کشور 
به امضا خواهد رسید. موضوعات مهم دستور کار سفر رییس جمهوری 
به باکو عبارتند از: موضوع انتقال خرید برق از آن کشور، نحوه استفاده 
از رودخانه های مرزی، ساماندهی وضعیت گمرک، مسئله گاز و انرژی، 

موضوع گردشگری و تجارت. 
الزم به ذکر اس��ت، در س��فررییس جمهور آذربایج��ان به ایران 
کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان تشکیل شده بود که فضای 
خوب��ی برای همکاری بین دو کش��ور ایجاد خواه��د کرد. از دیگر 
برنامه ه��ای دکت��ر روحانی در س��فر به آذربایجان س��خنرانی در 
مجلس آذربایجان خواهد بود. تعداد زیادی از تجار بخش خصوصی 
و صنعتگران از تهران، آذربایجان ش��رقی، آذربایجان غربی ، اردبیل 
و گی��الن رییس جمهور را در این س��فر همراه��ی خواهند کرد و 
رؤس��ای جمهوری دو کش��ور در جلس��اتی برای فعالیت بیش��تر 

بخش خصوصی دو کشور سخن خواهند گفت. 

 عزت اهلل انتظامی که بیش از یک ماه به دلیل بیماری در خانه بستری 
بود از بهبود حالش خبر داد. 

 م�داح و خواننده موس�یقی پاپ غ�ام کویتی پور اواس�ط ماه آینده 
نخستین کنسرت موس�یقی خود را در مرکز همایش های برج میاد 

برگزار می کند. 
 علی عطشانی کارگردان فیلم سینمایی »نقش نگار« قصد دارد امسال 

هم فیلمش را به جشنواره بین المللی فیلم فجر ارسال کند. 

معاون س�رمایه های اجتماعی مرکز امور زن�ان در دولت دهم با بیان 
اینکه مجلس شورای اسامی به تامین امنیت زنان توجه کرد و تدوین 
این الیحه را به قوه مجریه سپرد، معتقد است: با وجود اقدامات انجام 
شده، الیحه تامین امنیت زنان و کودکان در بروکراسی اداری گرفتار 

شده است. 
جانش�ین رییس پلیس راهنمای�ی و رانندگی ته�ران از آماده باش 
مام�وران پلیس راه�ور در اطراف مصل�ی تهران در زم�ان برگزاری 

نمایشگاه مطبوعات خبر داد. 
رییس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات پزشکی تعزیرات استان تهران 
گفت: دو پزش�ک ارتوپد متخلف به دلیل دریاف�ت پول زیرمیزی از 

بیماران خود، 460 میلیون تومان جریمه شدند. 

 سرمربی بارسلونا درگیری با پیکه در تمرینات این تیم را تکذیب کرد. 
  سرمربی منچستر سیتی می گوید: تیمش قصد ندارد در ژانویه یحیی 

توره را بفروشد. 
مارتینو، س�رمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین تاکید کرد که مس�ی 
همچنان شایس�ته کس�ب توپ طای فوتبال جهان در سال 2014 

است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره 
به نشست اعضای هیات رییسه این کمیسیون با وزیر کشور در مورد 
وضعیت امنیتی سیستان و بلوچستان، تهیه استراتژی توسعه پایدار 
در این منطقه با هدف از بین بردن بس�ترهای ناامنی در سیس�تان و 

بلوچستان را از جمله نتایج این نشست عنوان کرد. 
ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روس�یه گفت که در صورت حصول 
توافق کلی میان ایران و گروه 1+5 طرح انتقال مواد هسته ای ایران به 

روسیه را بررسی می کنیم. 
سوزان مشاور امنیت ملی امریکا تاکید کرد: ایران و امریکا هیچگونه 

همکاری نظامی با یکدیگر در عراق ندارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در پیامی درگذشت »جورج جرداق« 
نویسنده مسیحی لبنانی و عاشق امام علی )ع( را تسلیت گفت

سازمان وظیفه عمومی مشموالن دیپلم و زیردیپلم دارای برگه آماده 
به خدمت به تاریخ 19 آبان 1391 را به خدمت سربازی فراخواند

حبیب کاشانی ضمن اعام خبر مذاکره اش با زالتکو کرانچار، از 
احتمال سفر این مربی به ایران در هفته آینده خبر داد

مهر نوشت: به گفته یک عضو نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته ای 
کشورمان دو هفته آینده در عمان روزهای سرنوشت سازی است 

که نتیجه نهایی مذاکرات را مشخص خواهد کرد

جامعهفرهنگ سیاستورزش

آغاز به کار نمایشگاه »آزادی مسئوالنه«
ادامه از صفحه 1
علی جنتی، وزیر ارش��اد نیز در س��خنرانی افتتاحیه نمایش��گاه مطبوعات 
انتخاب ش��عار »آزادی مس��ئوالنه« را حرکتی هوش��مندانه دانست و افزود: 
»آزادی مس��ئوالنه شعار هوشمندانه ای اس��ت که برای این نمایشگاه انتخاب 
ش��ده چ��ون آزادی را در چارچوب قوانین و ع��رف اجتماعی تعیین می کند. 
آزادی، دس��تاویز قرار نگرفتن و استقالل و تصمیم گیری بدون درنظر گرفتن  
مس��ائل جناحی و گروهی است. امروز، در دنیا بسیاری شعار آزادی مسئوالنه 
س��ر می دهند، ولی همزمان ب��ر پای بندی به قانون نیز تاکی��د دارند. آزادی 
مس��ئوالنه انتش��ار اخبار و اطالعات با رعایت چارچوب ه��ای قانونی، عرفی، 
اخالق��ی و پرهیز از دروغ، ش��ایعه، فرافکنی و بزرگ نمای��ی و کوچک نمایی 

است.« 
جنت��ی همچنین به رس��انه ها توصیه ک��رد که خود را تا ح��د پیاده نظام 
جریان های سیاس��ی تن��زل ندهند: »رس��انه ها خود را پرسش��گر و دولت را 
پاس��خگو می دانند، اما این بدان معنا نیس��ت که رس��انه ها به کسی پاسخگو 
نبوده یا هر خالفی را مرتکب ش��وند و خ��ود را تا حد پیاده نظام جریان های 
سیاس��ی تنزل دهند و بعد ادعای نمایندگی افکار عمومی را داش��ته باشند.« 
وزیر ارشاد رسانه ها را نیازمند میثاقی دقیق و اجتماعی دانست و گفت: »این 
میثاق باعث می شود تا ساز و کار ارزیابی رسانه ها آسان تر شده و آنها بتوانند 

از درون خود را پاالیش کنند.« 
از نظ��ر جنت��ی یکی از مزیت ه��ای این پاالیش این اس��ت ک��ه مجموعه 
روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات از کسانی که در پوشش رسانه به دنبال کار 
دیگری هس��تند پاالیش خواهند کرد. این میثاق همچنین باعث می ش��ود تا 
سلس��له مراتب اخالقی در مورد ارتب��اط روزنامه نگاران با یکدیگر و همچنین 
مدیران رس��انه ها تدوین شده و میزان سرقت های ادبی و بی توجهی احتمالی 

مدیران به حقوق روزنامه نگاران کاهش پیدا کند. 
جنتی همچنین درباره رویکرد دولت در خصوص امور نظارتی درباره رسانه 
و موازی��ن حکومتی گفت که دولت اصرار دارد ای��ن موازین و این نظارت به 
خود اهالی رس��انه واگذار ش��ود و ادامه داد: »به همین خاطر، دولت به دنبال 
آن است تا نظام سازمان صنفی رسانه ای را به مجلس شورای اسالمی تقدیم 

کند.«
یک��ی دیگر از نکاتی که عل��ی جنتی بر آن تاکید ورزی��د، اصرار بر اخالق 
حرفه ای بود: »اخالق حرفه ای و تقید به آن گمگش��ته امروز کش��ور اس��ت و 
باید آن را یکی از اولویت های اصلی رس��انه ها برش��مرد. رسانه به تعبیر امام 
خمینی)ره( دانشگاه است و مردم از آن الگو گرفته و کنش رسانه ها به هنجار 

اجتماعی تبدیل می شود.«
 او تاکید کرد که اگر رس��انه ای آش��کارا دروغ گفت��ه و تهمت بزند یا حق 
ف��ردی را ضایع کند نمی توان گفت که آن رس��انه به اخالق حرفه ای متعهد 
اس��ت. وزیر ارش��اد همچنین گفت که دولت از رس��انه داری اجتناب می کند 
و افزود: »امروز ش��اهد انتش��ار بس��یاری از نشریات دولتی هس��تیم که باید 
براس��اس اصل ۴۴ قانون اساس��ی به بخش خصوصی واگذار شود.« جنتی از 
تصویب قانون دسترسی آزاد به مطبوعات در هفته آینده هم خبر داد و گفت: 
»آیین نامه این قانون باید به تصویب دولت می رس��ید، کمیته قانون انتش��ار 
و دسترس��ی آزاد به اطالعات تش��کیل جلس��ه داده و در کمیسیون فرهنگی 
 دولت به تصویب رسیده است و فکر می کنم هفته آینده این قانون به تصویب 

دولت برسد. «
ش��ایان ذکر است نمایش��گاه مطبوعات و خبرگزاری ها میزبان ۴۴0 رسانه 
اس��ت و در آن 20 خبرگزاری ، 2۴ رسانه  و موسسات مطبوعاتی و 32روزنامه  
آماده ارائه خدمات خود هس��تند. همچنین 31 رس��انه بین  المللی شامل 25 
شبکه تلویزیونی ، چهار خبرگزاری و پایگاه خبری، یک شبکه رادیویی  و یک 
مجله درخواست خود را برای حضور در آیین افتتاحیه نمایشگاه ارائه کردند. 
بیس��تمین نمایش��گاه مطبوعات از 17 تا 23 آبان ماه همه روزه از س��اعت 

9تا20 آماده میزبانی از فعاالن و عالقه مندان به این حوزه است. 

محم��ود دولت آب��ادی ک��ه سال ها س��ت رمان های 
»زوال کلن��ل« و »طریق بس��مل ش��دن« را در انتظار 
دریافت مجوز نش��ر دارد، در گفت وگو با ایسنا، درباره 
آخرین وضعیت انتشار رمان »زوال کلنل« گفت: هنوز 
هیچ خبر قطعی به من نداده اند؛ نه درباره این کتاب و 
نه درباره رمان »طریق بسمل شدن« که آن هم تقریبا 
هم زمان با »کلنل« به ارش��اد رفته اس��ت. با توجه به 
شایعاتی که درباره انتشار »کلنل« در این جا و آن جا به 
گوش می رسد، قصد دارم برای آخرین بار وقتی بگیرم 
و به ارشاد بروم و با وزیر یا معاون وزیر صحبت کنم و 

بپرسم چرا این آسیب ها به من وارد می شود؟ 
 چن��دی پیش در خبری به نق��ل از یکی از مدیران 
اداره کتاب گفته ش��د، رمان »کلنل« پس از بررس��ی 
در جلس��ه هیأت نظارت بر ضوابط چاپ و نش��ر کتاب 
نتوانسته مجوز نش��ر بگیرد و دوباره از انتشار بازمانده 
اس��ت. در پی انتش��ار این خبر، علی شجاعی صائین، 
مدیر دفتر توسعه کتاب و کتاب خوانی وزارت فرهنگ 

و ارش��اد اس��المی، در گفت وگو با ایسنا این نظر را رد 
ک��رد و گف��ت: اداره کتاب نظر خ��ودش را به معاونت 
فرهنگ��ی اعالم کرده و حرف جدی��دی در این زمینه 
نداری��م. دیگ��ر باید معاون��ت فرهنگی درب��اره کتاب 
اظهارنظ��ر کن��د که هنوز چیزی اعالم نش��ده اس��ت. 
همچنین حجت االسالم والمسلمین محمدعلی مهدوی 
راد، رییس و س��خنگوی هیأت نظارت بر ضوابط چاپ 
و نش��ر کتاب، در اواخر مردادماه اع��الم کرد: موضوع 
انتشار این کتاب در جلسه های آنها مطرح نشده است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، رم��ان »کلن��ل« در ای��ران با نام 
»زوال کلنل« در سال 87 از سوی نشر چشمه برای کسب 
مجوز نش��ر ارائه شده بود و در دولت جدید هم دوباره به 
اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارائه شده است. 
این کتاب آبان ماه سال 92 برنده جایزه  »یان میخالسکی« 
2013 سوییس شد. رمان »طریق بسمل شدن« نیز درباره 
جنگ هشت ساله عراق علیه ایران و رمان »زوال کلنل« 

درباره تاریخ معاصر ایران است. 

به منظور بهره گیری از خدمات مفید ش��بکه 
جهانی اینترن��ت و برنامه ریزی برای صیانت از 
آسیب های ناش��ی از آن، با حمایت مرکز ملی 
فضای مجازی از طرح های علمی دانش��گاهی، 
سیس��تم فیلترینگ هوش��مند تصویر، فیلم و 
مت��ن در موضوع��ات اخالقی ب��ه بهره برداری 

رسید. 
به گزارش ایرنا، از مش��خصه های این طرح، 
تش��خیص هوش��مند محتوای درخواست شده 
کارب��ر اس��ت که س��رعت و گس��تره صفحات 
پاالیش شده را افزایش می دهد و با کاهش نرخ 
خطا، کاربر سریع تر و دقیق تر به محتوای مفید 
مورد نیاز خود دس��ت پی��دا می کند. همچنین 
در این نرم افزار ب��ه دلیل امکان پاالیش جزئی 
صفحات و ریزدانگی، پاالیش صرفا بر صفحاتی 
اعمال می ش��ود که به دلیل محتوای نامناسب 

ب��ه پاالیش نی��از دارند و به بس��تن کل دامنه 
نیازی نیس��ت. از ویژگی ه��ای دیگر این طرح، 
توزیع شدگی اس��ت که براساس آن سازمان ها، 
ش��رکت ها و موسس��ات می توانند این نرم افزار 
را مس��تقال ب��ه کار گیرند. نرم اف��زار فیلترینگ 
هوش��مند کش��ور در ح��ال حاض��ر مراح��ل 
آزمایش��ی نهایی خود را به پایان رسانده و در 
چندین س��ازمان و نهاد راه اندازی ش��ده است. 
در مرحله اول، این طرح با همکاری مش��ترک 
پژوهش��کده فضای مجازی دانش��گاه ش��هید 
بهش��تی و س��ازمان تبلیغات اسالمی )موسسه 
اطالع رس��انی تبیان( در چندی��ن مرکز داخل 
کش��ور و همزمان به عنوان یک طرح صادراتی 
در خ��ارج از کش��ور راه اندازی ش��ده اس��ت و 
 مراحل بعدی ای��ن طرح در آینده نزدیک اجرا 

خواهد شد. 

بنابر اظهارنظر دولت مکزیک، دانشجویانی که 
در پ��ی اعتراضاتی در جنوب آن کش��ور ناپدید 
ش��دند، احتماال به دست تبهکارانی که با پلیس 
در ارتباط بوده اند، سوزانده شده اند و خاکستر آنها 
در یک محل تخلیه زباله و رودخانه ریخته شده 
اس��ت. به گزارش بی بی س��ی، تازه ترین اظهارات 
ارائه ش��ده در مورد ناپدید ش��دن دانش��جویان 
معت��رض در ایگ��واال، جنوب مکزی��ک، در یک 
کنفرانس خبری از سوی دادستان کل آن کشور، 
خزوس موریو، ارائه شده است. مقام های مکزیکی 
در حالی از س��وزانده ش��دن دانشجویان سخن 
می گوین��د که پیش تر در جس��ت وجوهای خود 
برای یافتن آنها گورهای دسته جمعی و اجسادی 

کشف کرده بودند. 
بن��ا ب��ه گفت��ه دولت مکزی��ک، پلی��س این 
دانش��جویان را به یک باند جنایتکار تحویل داده 
بوده اس��ت. دادس��تان کل مکزیک گفته، س��ه 
نفر که مظنون به عضویت در این باند هس��تند، 
اعتراف کرده اند دانشجویان را کشته و اجساد آنها 
را آتش زده اند. وی گفت: بقایای س��وخته ش��ده 
اجساد دانشجویان در کنار یک رودخانه پیدا شده 

و قرار است برای شناسایی آنها آزمایش دی ان  ای 
انجام ش��ود. این دانش��جویان شش هفته پیش، 
پس از درگیری با پلیس در ش��هر ایگواال مفقود 
شدند. لوئیس آبارکا، شهردار ایگواال که هم اکنون 
در بازداشت است، متهم شده که طراح عملیات 
پلی��س در تظاهرات اعتراضی دانش��جویان بوده 
اس��ت. گفته می شود، ش��هردار ایگواال به پلیس 
دس��تور داده بوده برای جلوگیری از بروز اختالل 
در برنام��ه ای که ب��ه میزبانی همس��رش برگزار 
می شده، مانع تجمع اعتراضی دانشجویان شود. 
دادس��تان کل مکزیک پیش تر گفته بود، همسر 
ش��هردار با ی��ک باند محلی مواد مخ��در ارتباط 
داشته است. در همین راستا، همسر شهردار نیز 
دستگیر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
در هش��ت سال گذش��ته نزدیک به 22 هزار نفر 
در آن کش��ور ناپدید ش��ده اند و در مواردی پس 
از آن گورهای دس��ته جمعی پیدا شده است. در 
مواردی نیز هیچ خبری از ربوده ش��دگان نش��ده 
است. خبرگزاری رویترز می گوید، از سال 2007 
میالدی 100 هزار نفر در خش��ونت های ناشی از 

جنایات کشته شده اند. 

فیلترینگ هوشمند کلید خورد

شواهدی از گور دسته جمعی دانشجویان معترض

محمود دولت آبادی: 

قصد دارم برای
آخرین بار به ارشاد بروم

محمد سرافراز که با حکم مقام معظم رهبری 
به عنوان رییس جدید سازمان صداوسیما معرفی 
ش��د از سال 71 در معاونت برون مرزی سازمان 
صدا و سیما در حال فعالیت است. رهبر انقالب 
طی حکمی محمد س��رافراز را به سمت رییس 
س��ازمان صداوس��یما منصوب کردن��د. محمد 
س��رافراز که از سال 71 در سازمان صدا و سیما 
حض��ور دارد، یک��ی از قدیمی ترین مدیران این 
رس��انه به ش��مار می آید. س��رافراز از سال 71 
به عنوان معاون برون مرزی صداوسیما منصوب 
ش��د و در دوران سیدعزت اهلل ضرغامی مدیریت 

شبکه های پرس تی وی و هیسپان تی وی را نیز 
به ص��ورت همزمان برعهده داش��ت. وی مدرک 
دکت��رای علوم سیاس��ی خ��ود را از دانش��گاه 
بی��روت دریافت کرده و به زبان های انگلیس��ی 
و عربی مسلط اس��ت. به گزارش مهر، یکشنبه 
18 آبان )امروز( مراس��م تودی��ع و معارفه او در 
حضور رییس دفتر مق��ام معظم رهبری برگزار 
خواهد ش��د. س��رافراز پس از صادق قطب زاده، 
محمد موسوی خویینی ها، محمد هاشمی، علی 
الریجانی و س��یدعزت اهلل ضرغامی شش��مین 

رییس سازمان صداو سیما است. 

طی حکمی از سوی مقام معظم رهبری،  رییس سازمان صدا و سیما مشخص شد

سرافراز پشت میز ضرغامی نشست 



تبلیغات خالق

آگهی: صلیب سرخ برزیل

9 مدیریت تبلیغات

طراحی آگهی تبلیغاتی متفاوت با اجرای غلط
این تبلیغات سودمند است؟! 

در صنعت تبلیغات همه می کوش��ند متفاوت باشند، 
اما این متف��اوت بودن نباید به هر قیمتی اتفاق بیفتد. 
در برخ��ی موارد ش��رکت های تبلیغات��ی داخلی برای 
اینکه متفاوت تر از رقبا عمل کنند، دس��ت به کارهای 
خارق الع��اده ای می زنن��د که جز آس��یب رس��اندن به 
مش��تریان خود چیز دیگری نصیب شان نمی شود، زیرا 
در اکث��ر مواقع می خواهند این تغیی��رات را باکمترین 

هزینه انجام دهند. 
در راس��تای همین ایجاد تمایز، چند وقتی است که 
در می��ان هیاهوی روزمره میادین و بزرگراه های تهران 
یک آگهی تبلیغاتی متفاوت از بانک آینده نصب ش��ده 
اس��ت. متفاوت بودن این آگهی در نگاه اول به چش��م 
می آید و همین مس��ئله باعث می ش��ود که ناخودآگاه 
اش��کاالت آن برجس��ته تر از آگهی های تکراری هر روز 
به نظر برسد. این آگهی از پیچیدگی خاصی برخوردار 
نیس��ت و از تصوی��ری نی��ز برای تکمیل کردن ش��عار 

طوالنی آن استفاده نشده است. 
رن��گ زمینه آگهی به رنگ لوگوی این بانک طراحی 
شده است. اگر لوگوی این بانک در تصویر آگهی نبود، 
هی��چ المان دیگری نش��ان دهنده رابط��ه این آگهی با 
بانک آینده وجود نداشت. در این آگهی به غیر  از کلمه 
س��ودمند و مترادف های طوالن��ی آن از تصویر دیگری 
برای تکمیل پیام اس��تفاده نشده اس��ت. این در حالی 
اس��ت که ش��اید به کار گیری تصاویر مکمل، درک پیام 
تبلیغاتی را از س��وی مش��تری آس��ان تر می کرد. البته 
به کارگیری کلمه س��ودمند آن هم به این شکل خالی 

از اشکال نیست. 
در این آگهی آمده اس��ت: س��ودمند )صفت مرکب( 
آنکه یا آنچه س��ود دهند. ]sudmand[ مفید، نافع، 
مثمر، حاصل، بافایده. در پایین آگهی ذکر شده که این 
اطالعات برگرفته از لغت نامه دهخدا است؛ لغت نامه ای 

که بیشترین کاربرد را میان اهالی ادبیات دارد.
نکته مهم این اس��ت که در حال حاضر ادبا این کلمه 

را صفت مرکب نمی دانند. 
این طور که پیداس��ت، طراح آگه��ی اطالعی از این 
تغیی��رات نداش��ته و تحقیقی هم در م��ورد آن نکرده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که کس��انی ک��ه در حرفه 
نگارش اس��لوگان فعالیت دارند، باید به دستور ادبیات 

روز تسلط کامل داشته باشند. 
این تسلط به آن جهت است که این افراد با استفاده 

از هر کلمه در نگارش شعار تبلیغاتی مخاطب را گامی 
به س��مت هدف شرکت ها نزدیک تر می کنند. این افراد 
بای��د از کلماتی اس��تفاده کنند که فهم آنها از س��وی 
مش��تریان آسان باشد و همه اقش��ار جامعه متوجه آن 

شوند. 
در این حالت وقتی از کلمات مناس��ب استفاده نشود 
هم به ش��عار ضربه می خورد و هم مشتری آن شرکت 
تبلیغاتی دچار مش��کل می ش��ود. اگر روزان��ه 10 نفر 
متخص��ص از کنار چنین آگه��ی ای عبور کنند متوجه 
اشتباه ش��رکت تبلیغاتی خواهند شد و اگر آنها نیز به 

10 نفر دیگر بگویند، فاتحه آگهی خوانده می شود. 
در نتیج��ه ش��رکت قب��ل از اینک��ه بخواه��د کاری 
متفاوت کن��د، باید تحقیق بیش��تری درب��اره ایده ای 
 ک��ه می خواهد اج��را کند انجام دهد ت��ا نتیجه بهتری 

به دست آورد. 

درگیر نشدن حس بصری مشتری 
ایم��ان مالجعف��ری، م��درس و کارش��ناس ارش��د 
 گرافی��ک درباره این آگه��ی تبلیغاتی بان��ک آینده به
»فرصت امروز« می گوید: در این آگهی نگاهی متفاوتی 
به تبلیغات ش��ده است که به نظر من ایده خوبی است 
ولی این نگاه متفاوت به درستی اجرا نشده است، یعنی 
طراح بدون برنامه ریزی مناسب خواسته آگهی متفاوتی 
را طراحی کند ولی به درستی نتوانسته آن را اجرا کند. 
در این آگهی ساده، طراح یک نکته ادبی را به مخاطبان 
 گفت��ه و کلمه س��ودمندی را برای مش��تریان تعریف 

کرده است. 
در واقع با این کار می خواس��ته بگوی��د: بانک آینده 

سودمند است. 
البت��ه ط��رح، ای��ن نکت��ه را ب��ه مش��تریان الق��ا 
می توانن��د  س��ختی  ب��ه  مش��تریان  و  نمی کن��د 
 ب��ا دی��دن لوگ��وی بان��ک آین��ده ای��ن موض��وع را 

حدس بزنند. 
ب��ه هر حال عالوه بر اینکه ای��ن آگهی هیچ نکته ای 
را درباره س��ودمندی این بانک به مشتری نمی رساند، 
ح��س بصری مخاطبان را نی��ز تحریک نمی کند. چون 
ط��راح کنار نوش��تار این آگهی از هی��چ المان دیگری 

استفاده نکرده است. 
به گفته این کارشناس، اگر طراح از تصویری در کنار 
این نکته ادبی اس��تفاده می کرد که با کلمه سودمندی 
هماهنگ بود، می توانست پیام خود را بهتر به مخاطبان 
برساند. حروف نقش بسته روی این آگهی نیز زیاد است 
و با توجه ب��ه نصب این آگهی در برخی از خیابان های 
 پرت��ردد تهران، خواندن آن را برای مش��تری س��خت 

کرده است. 
مالجعفری در پای��ان تاکید می کند: نگاه متفاوت به 
تبلیغات خوب است ولی باید سودمندی را به شیوه ای 
ب��ه بانک آینده مرتبط کرد که به نفع آن باش��د. برای 

مثال عنوان کرد: بانک آینده سودمند است. 

تاثیر رنگ در تبلیغات

رنگ یکی از مهم ترین ارکانی است که می تواند احساسات 
م��ا را برانگیزاند. گچ س��فید یکی از مهم تری��ن ابزارها در 
دستان انسان پارینه س��نگی بود، طال در تمدن های اولیه 
نشان بارزی از خورشید بود و تمایل عجیبی که انسان ها به 
این آبی مرموز داشتند موجب شد مسیر تاریخ تغییر کند. 
در واقع باید گفت رنگ ها توجه همه انس��ان های جهان 
را به ش��دت به خود جلب کرده اند. کسانی که استطاعتی 
داشته باشند سعی می کنند محیط اطراف خود را با رنگ 
مورد عالقه ش��ان تزیین کنند. در دنیای امروز و با ش��روع 
انقالب دیجیتال ما به راحتی می توانیم به هر رنگی که در 

نظر داریم دسترسی داشته باشیم. 
اس��تفاده از رنگ هم امروز تبدیل به یکی از ش��یوه های 
مهم در تبلیغات ش��ده اس��ت، چراکه م��ا دیگر به خوبی 
می دانی��م رنگ ها تا چه حد می توانند تاثیر مهمی بر روان 
افراد بگذارند البته در طراحی این رنگ ها باید خاس��تگاه و 
منش��اء ملی خریداران را هم در نظر داشت. به طور مثال 
می توانید آن مردم را با رنگی که احتماال رنگ ملی آنهاست 
یا م��ردم آن منطقه به آن رنگ عالقه خاصی دارند، تحت 
تاثیر قرار داد همچون چینی ها که اساسا عالقه خاصی به 
رنگ طالیی و قرمز دارند. س��لیقه ای که آدم ها در ش��یوه 
زندگی خود به خ��رج می دهند هم می تواند تعیین کننده 
باشد که آنها به صورت نرمال از چه رنگی خوششان می آید. 
به طور مثال رنگ های زنده اولیه همچون قرمز و آبی اگر 
خط های س��فید هم داشته باشند می توانند نماینده رنگی 
افرادی باش��ند که زندگی فعال و پرجنب و جوشی دارند. 
از ای��ن رنگ ها می توان به خوبی برای لباس ها و تجهیزات 

ورزشی استفاده کرد. 
در ادامه به معرفی رنگ هایی می پردازیم که بیش از دیگر 
رنگ ها در فضاهای تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گیرند. 

آبی
آبی رنگ مورد عالقه افراد زیادی در سطح اجتماع های 
گوناگ��ون اس��ت بنابراین اس��تفاده از آن در بس��یاری از 
محصوالت می تواند برای مشتریان جذاب باشد البته بیشتر 
در م��ورد مواد غذایی منجمد مورد اس��تفاده قرار می گیرد 
چراکه می تواند به راحتی حس یخ را به مشتریان القا کند 
البته این رنگ به خوبی حس اعتماد را نیز منتقل می کند 
و می تواند انتخاب مناسبی باشد برای برندهایی که حتما 

می خواهند حس اعتماد مشتریانشان را جلب کنند. 

قرمز
قرمز دومین رنگی اس��ت که مش��تریان زیادی را بعد 
از آبی به خود جلب می کند. این گرم ترین رنگی اس��ت 
که صاحبان تبلیغات در اختیار دارند و معموال از آن در 
شرایطی استفاده می کنند که می خواهند مفهوم عمل را 
القا کنند. این رنگ به طور معمول برای تبلیغات گوشت 
و سوپ مورد استفاده قرار می گیرد البته به این دلیل که 
این رنگ به شدت مردانه است می تواند برای محصوالتی 
که مختص مردان اس��ت، همچون خمیر ریش هم مورد 

استفاده قرار بگیرد. 

سبز
این رنگ س��مبل ط��راوت و تازگی و ش��ادابی اس��ت. 
مشتریان در این روزها بیش از گذشته به دنبال این حس 
سالمت هستند بنابراین رنگ سبز می تواند برای بسیاری از 
کمپانی های تجاری مورد استفاده قرار گیرد و معموال برای 
محصوالت و خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد که برای 
محیط زیس��ت ضرری ندارند و به بیان دیگر باید گفت که 

سازگار با محیط زیست هستند. 
marketing.com :منبع

 خودپرداز پیانویی
آب معدنی جایزه می دهد

ش��رکت آب معدنی Borjomi ب��ا همکاری آژانس 
تبلیغاتی Banda در شهر کی یف یک کمپین تجربی 
را راه اندازی می کند. تابستان امسال در میان تنش های 
سیاسی شکل گرفته در اوکراین، برند تولیدکننده آب 
معدنی، Borjomi، در طول فستیوال Alfa Jazz در 
ش��هر Lviv  با یک پیان��وی دو کاربردی به عنوان یک 
دس��تگاه خودپرداز ش��ادی آفرید. این پیانو در میدان 
مرکزی ش��هر قرار داده شده و همه افراد می توانند آن 
را بنوازن��د اما فقط بهترین اثر موس��یقایی یک بطری 
 ،Banda آب گازدار جای��زه می گیرد. آژانس تبلیغاتی
یک فروش��گاه بس��یار خالق در کی یف، مس��ئول این 

شیرین کاری است. 
دست اندرکاران

 Banda :آژانس تبلیغاتی
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از  می ت�وان  زمان�ی  چ�ه 
تبلیغات تیزینگ اس�تفاده 
کرد، یعن�ی برند و محصول 
در چه مرحل�ه ای از چرخه 

تولید باید باشند؟ 
به  محص��ول  اینکه  اساس��ا 
چ��ه ن��وع تبلیغ��ی نیازمن��د 
است بس��تگی به این دارد که 
محص��ول در کج��ای منحنی 
عم��ر ی��ا PLC ق��رار دارد و 
قرار است با چه هدفی تبلیغ، 
تبلی��غ می تواند  انجام ش��ود. 
ب��ا هدف های مختلف��ی انجام 
ش��ود. گاهی ه��دف از تبلیغ 
معرفی محصول جدید یا خلق 
برن��دی جدی��د اس��ت. گاهی 
هدف کسب س��هم بازار است 
و گاهی ارتقای جایگاه برند در 
ذهن مشتری است و بسیاری 
از این س��بک  اه��داف دیگر. 
تبلیغ��ات معم��وال کارآمد، در 
صورت طراحی مناس��ب برای 
هر هدف��ی می توان اس��تفاده 
ک��رد. ام��ا از ای��ن روش برای 
معرفی محصول جدید یا پیوند 
زدن مفهوم یا صفتی خاص به 
برند بیش��تر استفاده می شود. 
به عن��وان یک��ی از موفق ترین 
مثال ه��ای ایران��ی تبلیغ��ات 
بس��ته می ت��وان ب��ه تبلیغات 
کتاب اول اش��ار کرد که ابتدا 
ب��رای مدت ها به صورت مبهم 
پیش زمینه ای  در  »اوب«  کد 
زردرنگ نمایش داده شده بود 
که الف و واو با خط نس��تعلیق 
روی ب کشیده ای نوشته شده 
ب��ود و پس از آنکه ذهن غالب 
مخاطب��ان درگی��ر مفهوم آن 
شد، عبارت کامل شده »کتاب 
اول« به صورت گسترده تبلیغ 
ش��د و این ن��ام در ذهن همه 

مردم به خوبی نقش بست. 
پس ف�ارغ از نوع و کیفیت 
تبلیغ، مخاطب و حافظه اش 
نیز نقش�ی مهم و مجزا در 
اثر گ�ذاری این ن�وع تبلیغ 

دارند؟ 
ببینی��د! وقتی در این بحث 
صحب��ت از اثر گ��ذاری تبلیغ 
می ش��ود، منظور این است که 
در وق��ت الزم - مش��خصا در 
لحظ��ه تصمیم گی��ری- تبلیغ 
کار کن��د و اث��رش را بگذارد 
و مخاط��ب آن برن��د را به یاد 
آورد. اگر حافظه انس��ان را به 
یک قفس��ه محصوالت تشبیه 
کنیم، هر تبلیغ بخشی از این 
قفس��ه را اش��غال می کند. اگر 
مخاطب آگاهانه درگیر تبلیغی 
شده باشد، آن اطالعات را در 
گوش��ه ای از این قفسه مرتب 
می چیند و به راحتی در زمان 
نی��از از آن اس��تفاده می کند 
ول��ی اگ��ر ب��ا بی حوصلگی و 
بی میل��ی فرد با ای��ن تبلیغات 

مواجه ش��ده باش��د او آنها را 
ن��ا مرتب و درهم و بی س��امان 
روی قفس��ه ها انباش��ته و رها 
می کن��د. از ای��ن رو در زمان 
نیاز، امکان دسترس��ی راحت 
ب��ه آنها ن��دارد. در اکثر مواقع 
به خاط��ر نی��اوردن موضوع یا 
چیزی، ناش��ی از فق��دان آن 
عدم  به دلی��ل  بلک��ه  نیس��ت 
توانایی دردسترس��ی و یافتن 
اطالعات در ذهن است. با این 
مثال، حج��م تبلیغات و ظاهر 
و طرح آگه��ی را نیز می توان 
 با اهمیت حجم اش��غال قفسه 
و    )Share of shelf(
ن��وع بس��ته بندی محصول در 
این قفس��ه نمادی��ن که ذهن 
مخاطب اس��ت مقایس��ه کرد. 
پ��س مواجه��ه و رفت��ار فرد 
با تبلی��غ، در کن��ار اهمیت و 
طراح��ی آگهی خود مس��ئله 
ک��ه  اس��ت  مهم��ی  بس��یار 
کمپی��ن  ی��ک  طراح��ی  در 
هوش��مندانه ای��ن رفتاره��ا و 
ایج��اد انگی��زه ب��رای چیدن 
کاال در فض��ای خ��اص و قابل 
دس��ترس در ذه��ن مخاطب 

لحاظ می شود. 
 به طور کلی ش�یوه درس�ت 

تبلیغ�ات  س�بک  ای�ن 
چیس�ت؟ آیا ش�رکت های 
ایران�ی ب�ه درس�تی از این 
اس�تفاده  تبلیغات  س�بک 

می کنند؟ 
بازاریا بی و  تبلیغات  زیرمجموعه 
علوم غیرقطعی و انسانی است 

و اصول��ی کل��ی را می ت��وان 
برایش��ان تصور ک��رد و گفت 
اگر تبلیغات در این چارچوب 
حرکت کند، احتمال اقبال  آن 
برای کس��ب موفقیت بیش��تر 
اس��ت. ولی در عل��م بازاریابی 
و تبلیغ��ات ه��ر ادعایی مبنی 
ب��ر قطعی بودن در دس��تیابی 
به موفقیت، دروغ محض است 
و هرکس چنی��ن ادعایی کرد 

بدانی��د یا با این علم آش��نایی 
ندارد ی��ا از ع��دم آگاهی فرد 
سوء اس��تفاده  قص��د  مقاب��ل 
دارد. درخصوص این سبک از 
تبلیغات هم داستان به همین 
ش��کل است. براس��اس جنس 
مخاطب ه��دف و خصوصیات 
روان��ی،  اجتماع��ی،  ف��ردی، 
می توان  و...  جمعیت شناختی  
کلیاتی را برای موفقیت بیشتر 
متصور شد. در مجموع اعتقاد 
دارم در اس��تفاده از این شیوه 
از تبلیغ��ات در ایران، هر چند 
تعدادش��ان محدود بوده، ولی 
کاره��ای بهت��ری در قیاس با 
تبلیغات دیگ��ر صورت گرفته 
و بنگاه های اس��تفاده کننده به 
موفقیت ه��ای خوب��ی هم در 
این خصوص دس��ت یافته اند. 
تنه��ا نکت��ه حائ��ز اهمیت در 
از  س��بک  ای��ن  از  اس��تفاده 
کمپین ه��ای تبلیغات��ی ای��ن 
بنگاه های  اس��ت که صاحبان 
اقتصادی باید حواس ش��ان به 
این نکته باشد که معموال این 
تبلیغاتی  از کمپین های  شیوه 
در حجم وسیع، در رسانه های 
مختلف و ب��ه صورت فراگیر و 
بازه ه��ای طوالنی، معموال  در 

ط��ی دو ت��ا چه��ار ف��از اجرا 
می ش��ود و از آنجا که بسیاری 
تبلیغات��ی  آژانس ه��ای  از 
مشاوره هایش��ان  کن��ار  در 
نی��ز  را  تبلیغات��ی  فضاه��ای 
اجاره می دهند، ممکن اس��ت 
برخ��ی آژانس ه��ای کوچک و 
غیر حرف��ه ای در م��واردی که 
بنگاه ها  مدیران  نباش��د،  الزم 
را برای اس��تفاده از این روش 
ترغیب کنند تا به این بهانه با 
اولویت اجاره فضاهای خود به 

کسب سود بپردازند. 
درب�اره ابه�ام ابتدای�ی که 
درشروع چنین کمپین هایی 
باید اس�تفاده شود توضیح 

بدهید؟ 
مهم ترین مس��ئله این است 
که هم به لح��اظ بصری و هم 
مفهومی، ابهام ه��ا و کدها باید 
به گون��ه ای طرح ش��ده باش��د 
که مخاط��ب پ��س از آنکه به 
صورت ناخواس��ته با آن مواجه 
به صورت خودخواس��ته  ش��د، 
عالقه من��د ب��ه رمزگش��ایی از 
آن باش��د. همچنی��ن پس از 
نباید  مخاط��ب  رمزگش��ایی، 
ح��س کند که مورد تمس��خر 
قرار گرفته یا تحقیر ش��ده یا 
کدهای گش��وده ش��ده آنقدر 
بی م��زه ب��وده ک��ه مخاط��ب 
در ای��ن م��دت بازیچ��ه بوده 
اس��ت. حس مخاط��ب پس از 
رمزگشایی باید به گونه ای باشد 
ک��ه از اینکه مدت��ی ذهنش را 
درگیر این مس��ئله کرده لذت 
بب��رد و برایش رمزگش��ایی از 
ابهام ایجاد ش��ده خوش��ایند و 
توام با لذت باشد. اما در دنیای 
ابر رقابت��ی و تکنولوژیک امروز 
که فرد به صورت مداوم با انواع 
وسایل ارتباطی و انواع مطالب 
ج��ذاب مواجه اس��ت، طراحی 
چنی��ن کمپین های��ی نیازمند 
مشاورانی زیرک، به روز و آشنا 
به روحی��ات و رفتار مخاطبان 
ه��دف و خب��ره در بازاریابی و 
تبلیغات اس��ت. پس مشاورانی 
که تا به حال از اپلیکیشن های 
ارتباطی و شبکه های اجتماعی 
استفاده نکرده اند و هنوز حتی 
با ایمی��ل ه��م کار نمی کنند، 
قطع��ا فاصله معنا داری با ذائقه 
ان��واع  مع��رض  در  مخاط��ب 
و  س��رگرم کننده  کلیپ ه��ای 
معما های جذاب ام��روز دارند. 
هرچن��د ممکن اس��ت همین 
افراد ب��ه بهانه های��ی از قبیل 
اعتقاد نداشتن  کس��ر ش��أن، 
و نداش��تن وقت کاف��ی یا هر 
توجیه دیگری در اس��تفاده از 
امروزی-مردمی،  این وس��ایل 
مدی��ران بنگاه ه��ای اقتصادی 
را ب��ه اس��تفاده از اطالع��ات 
ب��ا  فاصله دارش��ان  و  کهن��ه 
 مخاطبان و مردم امروز جامعه 

توجیه کنند. 

نرگس فرجی

اصول تبلیغات تیزینگ یا کدگذاری شده

تبلیغاتی که باید از آن رمزگشایی کرد

هم به لحاظ بصری و 
هم مفهومی، ابهام ها 
و کدها باید به گونه ای 
طرح شده باشد که 

مخاطب پس از آنکه به 
صورت ناخواسته با آن 
مواجه شد، به صورت 
خودخواسته عالقه مند 
به رمزگشایی از آن 

باشد

قدمت بازاریابی و تبلیغات را می توان به دوران غارنشینی انسان ها نسبت داد؛ زمانی که بشر 
برای آگاهی دادن و رس�اندن پیامش روی دیواره غارها حکاکی و نقش و نگارهایی را ترس�یم 
می کرد و از این جاذبه ابهام با دادن کدها و گراهایی در رس�اندن پیامش اس�تفاده می کرد. با 
این حال علم تبلیغات کدگذاری ش�ده همواره از غرب به تمام دنیا صادر ش�ده و کمتر از 20 
سال است که این شیوه مشخص از تبلیغات با عنوان تبلیغات بسته یا تیزینگ در ایران مورد 
اس�تفاده قرار می گیرد. برخی تبلیغات مش�هور در ایران مانند امسال حواستونو جمع کنید 
)بانک مسکن(و 1، 2، 3. . . )بانک سامان(از شیوه تبلیغات تیزینگ استفاده کرده اند. آخرین 
نمون�ه این تبلیغات تبلیغ رازی )بیمه رازی( این روزها در حال اکران اس�ت. در دنیا نیز اکثر 
برندهای مطرح از این شیوه تبلیغات، استفاده های جذاب و هوشمندانه ای کرده اند که در این 
میان کمپین های پپس�ی بسیار جذاب اس�ت. موارد عنوان شده برگرفته از صحبت های امیر 
حس�ین نوریان، مدرس و کارشناس ارشد بازاریابی و تبلیغات است که سال های زیادی را در 
این صنف صرف تالیف کرده و فعال بوده است. در ادامه گفت وگوی »فرصت امروز« را با نوریان 

درباره نحوه اجرای کمپین های کدگذاری شده می خوانید. 

کافه تبلیغات

ایستگاه تبلیغات

بیلبورد
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تغییر بسته بندی آبمیوه بعد از 
حضوری پرسروصدا در بازار

در بازار داخلی برندهایی وجود دارند که به برندهای 
جنگن��ده )brand fighter(  مع��روف هس��تند. این 
برندها به منظ��ور تخریب برند رقیب ب��ه بازار معرفی 
می ش��وند. وقتی برند رقی��ب از بین ب��رود، برند مادر 

قوی تر می شود. 
به عن��وان مثال برن��د جنگن��ده در فروش��گاه هایی 
توزیع می ش��ود که رقیب در آنه��ا حضور دارد، ولی در 
فروش��گاهی که برند مادر موجود اس��ت، برند جنگنده 
حض��ور نخواه��د یاف��ت. اگر ه��م حضور پی��دا کرد، 
حض��ورش کم رنگ خواهد بود. با ای��ن کار محصوالت 
با تخفیفات بیشتری وارد بازار فروش می شوند و سهم 
بازار بیشتری را نصیب شرکت مادر می کنند در نتیجه 
رقبا ضعیف می ش��وند. این اتفاق مانند زمانی است که 
 دونفر با یک نفر کش��تی بگیرن��د و آن دو نفر رقیب را 

شکست دهند. 
در همین راس��تا س��ال 91 برندی جدی��د از درون 
شرکت عالیفرد )صاحب برند سن ایچ( در بازار آبمیوه ها 
خلق شد. ورود شریس��ا به بازار، یک استراتژی بود که 
س��ن ایچ به منظ��ور مقابله با حضور ق��وی تکدانه اجرا 
کرده ب��ود. در واقع این اس��تراتژی نمایانگر ورود یک 

برند جنگنده به بازار بود. 
شریس��ا با س��روصدای زیادی به بازار آمد و همگی 
افراد حاضر در این بازار تحلیل های مختلفی نس��بت به 

این محصول تازه وارد داشتند. 

محصولی برای بازار مصرف کنندگان ضعیف تر 
درب��اره عل��ت حضور شریس��ا در ب��ازار چنین گفته 
ش��د: سن ایچ محصوالت شریس��ا را برای گروه دیگری 
از مخاطب��ان ب��ه ب��ازار ارائه کرده اس��ت. ای��ن همان 
برندی اس��ت که عالیفرد برای گ��روه اقتصادی عام تر 
و س��طح پایین تر ت��دارک دیده و ب��ه نوعی می خواهد 
می��ان گروه c  جامع��ه این برند را معرفی کند و با این 
 کار می خواه��د مصرف کنندگان این گروه را به دس��ت 

بیاورد. 
قیم��ت این محصول از محصوالت س��ن ایچ پایین تر 
است و طراحی بسته بندی آن نیز متفاوت  و شلوغ تر از 
سن ایچ است؛ طرحی که البته نه کامال مشخص کننده 
طع��م آبمیوه ه��ا بود نه لوگ��وی شریس��ا در آن خوانا 

طراحی شده بود. این مشکالت در طراحی بسته بندی 
ای��ن محص��ول قابل لمس ب��ود و باعث ش��ده بود که 
مصرف کنندگان هنگام خرید آن بس��یار دقت کنند تا 

بتوانند طعم آبمیوه را تشخیص دهند. 

تغییر بسته بندی محصولی قدیمی
ب��ه نظر می رس��د که بس��ته بندی ضعی��ف در کنار 
کیفیت نه چندان باالی این محصول باعث شد شرکت 
عالیفرد تصمیم به تغییر طراحی بسته بندی محصوالت 

شریسا بگیرد. 
تصوی��ر جدی��دی از بس��ته بندی ای��ن محصول در 
اینترنت منتش��ر ش��ده که به نظر می رس��د طراح آن 
تغییرات��ی اساس��ی در طرح بس��ته بندی قبل��ی ایجاد 
کرده اس��ت. درطراحی جدید هیچ ک��دام از المان های 
طرح قبلی قابل مش��اهده نیست و شاید مصرف کننده 
هن��گام مواجهه با آن تصور کند که محصولی جدید به 
بازار معرفی ش��ده اس��ت. در تصویر بسته بندی جدید 
ش��لوغی ای که در طرح قبلی مش��اهده ش��ده و باعث 
س��ردرگمی مش��تری می ش��د تا حدودی اصالح شده 

است. 
قسمت باالی تمام بسته بندی ها از تصویر برگ هایی 
تشکیل شده که دقیقا مشخص نیست برای کدام میوه 
اس��ت ولی بخش پایین��ی بس��ته بندی تصویر میوه ای 
را نش��ان می دهد که عصاره آنها در بس��ته بندی مورد 

استفاده قرار گرفته است. 
در بس��ته بندی جدی��د ط��راح از تصویر ی��ک میوه 
اس��تفاده ک��رده و دیگر مانن��د قبل طرح پوش��یده از 
تصویر انواع میوه ها نیس��ت. لوگوی شریسا هم در این 
بس��ته بندی خواناتر است و نام آبمیوه نیز روی آن قید 

شده است. 
حال باید منتظر بود و دید مصرف کنندگان می توانند 
با این بسته بندی ارتباط خوبی برقرار کنند یا نه. شاید 
این بس��ته بندی به این دسته از محصوالت کمک کند 
تا در بازار پرمصرف آبمیوه ها برای خود جایی باز کنند 
و شریس��ا بتواند در نقش ی��ک برند جنگنده واقعی در 

بازار حاضر شود. 

مدیریت بازاریابی و فروش10

قوانین بازی برد سه جانبه

در شماره قبل از استراتژی برد سه جانبه صحبت کردیم؛ 
اس��تراتژی ای که الزمه آن تهیه س��ریع یک لیست ایمیل 
مناس��ب و ارس��ال هر نوع پیامی به تمام��ی اعضای گروه 
جدید اس��ت. این ب��ازی قواعدی دارد ک��ه در ادامه به آنها 

اشاره می کنم. 
*  تا زمانی که گروه اطالعات مرتبط از مدیر مورد اعتماد 
خود دریافت می کند، به آن منبع وفادار می ماند و در مورد 

آن با دیگر افراد صحبت می کند. 
*  مدیران اندکی هستند که فقط خود را در نظر می گیرند 
و تصور می کنند تنها نظرات خودشان مناسب و جالب است 
تا با گروه خود به اشتراک بگذارند. اما اکثر مدیران این گونه 
فکر نمی کنند و حق اظه��ار نظر را برای افراد دیگر قائلند. 
این موضوع باعث می ش��ود تا دیگر کارشناس��ان و مولفان 
محتواه��ای گوناگون در گروه قرار گیرند. اکثر مدیرانی که 
آینده نگرند، به طور فعال در جس��ت وجوی نویس��ندگان و 
کارشناسان برجسته هستند تا آنها را در اقناع اعضای گروه 

و نیز حفظ و صیانت از اعتبار خود یاری کنند. 
*  یک اس��تراتژی برد/ برد/ برد خوب باعث می ش��ود که 
رهبر گروه با شکوه جلوه کند و به او کمک می کند تا گستره 
مخاطبان خود را وسعت بخشد. همچنین سبب می شود تا 
گروه راضی باشند و خواسته هایشان برآورده شود و »شما« 
نیز همان طور که می خواس��تید در مع��رض دید آنها قرار 
می گیری��د. اگر این مرحله را حتی گهگاه با موفقیت انجام 
دهید، به توفیق شگرفی در فضای مجازی دست می یابید. 

*  یک مدیر گ��روه خوب به عنوان فیلتری عمل می کند 
که اجازه ورود محتوای ناپسند را نمی دهد و از طرف دیگر 
محتواهای مناسب را به اشتراک می گذارد. این نقش مدیر 
گروه به عنوان سرپرس��ت یا ناظر محتوا و اطالعات نامیده 

می شود. 
*  شما به عنوان یک نویسنده محتوا باید فقط با مدیران 
قاب��ل اعتمادی که منافع تمام گ��روه را در نظر می گیرند، 
هم��کاری کنید. ب��ا افرادی که با اعضای گ��روه خود رفتار 
نامناسبی دارند، همکاری نکنید، زیرا آنها در نهایت از موضع 
قدرت و تاثیر خود سوء اس��تفاده خواهند کرد و اعتبار شما 
تحت الش��عاع قرار می گیرد. من این اتفاق را بارها مشاهده 

کرده ام. 
*  بهترین نویسندگان محتوا دارای تجربه، موفقیت، انگیزه، 
خالقیت و اعتبار هستند. به هر میزانی که ویژگی های فوق 
در ش��ما کمتر باشد، دستیابی به موفقیت دشوارتر خواهد 
بود. اگر همه یا حتی بخشی از این ویژگی ها را داشته باشید، 
به س��رعت به یک مدیر قابل اعتماد تبدیل خواهید ش��د. 
به محض اینکه مدیر نس��بتا با نفوذ و تاثیرگذاری ش��دید، 

راحت تر می توانید سازماندهی برد سه جانبه را آغاز کنید. 
*  هر اندازه مدیریت رهبر گروه بهتر باشد، تعداد اعضای 
گروه و وس��عت آن هم بیشتر خواهد شد و در ضمن ورود 
ش��ما به عنوان یک ارائه دهنده محتوا دشوارتر می شود، اما 
در نهایت بس��یار سودمند خواهد بود. من شرکای بالقوه ای 
دارم که ماه ها در جس��ت وجوی من هس��تند تا بتوانند در 
معرض دید لیست ایمیل من که بیش از 100هزار عضو دارد 
قرار بگیرند. زمانی که در حال تهیه محتوایی هستم، گهگاه 
از جانب نویس��نده دیگری که با من قرارداد دارد، محتوایی 
پیشنهاد می شود یا شخص دیگری کاالی مرتبط و جذابی 
را پیشنهاد می دهد. نویسنده یا صاحب کاال در نتیجه حضور 
خ��ود اطالعات یا کاال را به اعضای گروه من می فروش��ند. 
من نیز از خوانندگان کمیس��یون دریاف��ت می کنم و آنها 
نیز محتوایی را که به دنبال آن هس��تند تحویل می گیرند. 
مادامی که محتوای موجود را به طور مستمر مورد ارزیابی 
و فیلترینگ قرار می دهم، اس��تراتژی برد س��ه جانبه ادامه 
می یابد.  نخس��تین کتاب الکترونیکی من که بسیار ساده 
بود، 600 دالر درآمد داش��ت و در نخس��تین روزی که آن 
را در وبالگ خود قرار دادم، حدود 150 مشترک به لیست 
ایمیل من ملحق شدند. به راحتی فردی را یافتم که لیست 
ایمیل او متشکل از مخاطبانی بود که فکر می کردم به کتاب 
من عالقه مند هس��تند. من 50 درصد از هر فروش را به او 
پیشنهاد دادم و از او تقاضا کردم تا یک آگهی در مورد کتابم 
به اعضای لیست خود ارسال کند. این موضوع باعث شد تا 
چندین خرید انجام شود و همچنین از این طریق توانستم 
کس��ب و کار مربوط به کتاب الکترونیکی خود را راه اندازی 
کنم. من چنین همکاری را با مدیران تاثیرگذار دیگری در 
ح��وزه کاری خود انجام دادم تا اینکه طرفدارانی را مختص 

خود تثبیت کنم. 
در شماره بعدی بخوانید: 
از نیروی همکاری و شراکت استفاده کنید

نخستین فروشگاه الکترونیکی زیر آب

سونی می خواهد پدیده ای شگفت انگیز را در شهر دوبی 
رق��م زده و به نام خود ثبت کند. به گزارش  ام بی ای نیوز، 
این تولید کننده لوازم الکتریکی ژاپنی یک فروشگاه جدید 
را اوای��ل م��اه آین��ده در دوبی ب��رای نمایش محصوالت 
Xperia ضدآب خود افتتاح خواهد کرد. طبیعی اس��ت 
که این فروشگاه زیر آب تاسیس می شود. این خبر پیش 
از اعالم درآمدهای ش��رکت در سه ماه  دوم سال، به گوش 
همگان رسید. همچنین ضرر س��االنه سونی دو میلیارد 
دالر تخمین زده می ش��ود. مع��اون Sony Mobile در 
خاورمیان��ه و افریقا، رودیگر اودنبچ، معتقد اس��ت س��ال 
2014 رویکرد س��ونی در حوزه محص��والت و روش ارائه 
آنها موفق تر، بهتر و برجسته تر خواهد بود. یکسری غواص  
آموزش دیده، خریداران را به محلی مشایعت خواهند کرد 
که می توانند در بستر دریا قرار گرفته و حین خرید کاال، 

معمولی نفس بکشند. 

بعضی از ریسک ها 
پرخطر است و برخی 

دیگر کم خطر، 
ریسک های کم خطر 

احتمال بیشتری 
دارند که به سوددهی 

باال نزدیک شوند. 
سرمایه گذاری تازه 

شرکت های تولیدکننده 
چیپس هم جزء 

ریسک های کم خطر 
است و احتماال به 

سرعت سود مورد نظر 
آنها را محقق خواهد 

کرد

جیم کوکروم
حسین محمدیانترجمه: حامد تقوی
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بازار چیپس های خانگی پررونق است

 بازاریابی نوستالژیک 
برای تصاحب سهم بیشتر بازار

ارائ��ه  ب��رای  ش��رکت ها 
محصوالت به بازار باید تمامی 
مصرف کنندگان  رفتاری  ابعاد 
را ب��ه خوب��ی بشناس��ند. این 
محصول  ف��روش  در  مس��ئله 
ب��ه ش��رکت های تولیدکننده 
کمک بس��زایی خواه��د کرد. 
مشتریان عالوه بر ویژگی های 
مزاج��ی، دارای مجموعه ای از 
ویژگی ه��ای روح��ی و روانی 
نیز هس��تند که کارشناس��ان 
بازاریاب��ی ب��ا در نظ��ر گرفتن 
آنه��ا در طراح��ی محصوالت 
می توانند س��هم بیش��تری از 
بازار را نصیب شرکت ها کنند. 
ایران��ی  بیش��تر مش��تریان 
دارای ی��ک ویژگی مش��ترک 
هنگام  آنه��ا  اکث��ر  هس��تند، 
پ��ی  در  خ��وردن محصول��ی 
کش��ف ش��باهت م��زه آن با 
محصول��ی دیگ��ر برم��ی آیند. 
ویژگی ه��ای نوس��تالژیک یک 
محصول برای مش��تری ایرانی 
از اهمی����ت فوق الع����اده ای 
ایرانی ه��ا  اس��ت.  برخ��وردار 
آدم های خاطره بازی هس��تند، 
را  طوالنی  مس��افتی  حاضرند 
طی کنند تا ب��ه مکانی بروند 
ک��ه در آن خاطرات خوش��ی 
شرکت های  وقتی  داش��ته اند. 
تولیدکنن��ده ایران��ی ب��ه این 
واقفند،  مشتریانش��ان  ویژگی 
چ��را از آن اس��تفاده بهین��ه 

نکنند؟ 

خاطره بازی در خدمت 
فروش محصول

ش��رکت ها ب��ه راحت��ی ب��ا 
ش��باهت دادن طع��م و طرح 
محص��والت خود با محصوالت 
گذش��ته می توانند مش��تریان 
را به س��مت محص��والت تازه 
خ��ود ج��ذب کنند. هس��تند 
کس��انی که در ب��ازار ایران از 
استفاده  مشتریان  ویژگی  این 
می کنند. برای مثال رستورانی 
در تهران با استفاده از المان ها 
و غذاهای دهه 60 از مشتریان 
خود پذیرایی می کند و همین 
عامل باعث ش��ده از استقبال 
خوب��ی نی��ز برخوردار ش��ود. 
در ای��ن می��ان ش��رکت های 
ایران��ی هم بیکار  تولیدکننده 
ننشسته اند و کم و بیش دست 
ب��ه بازتولید آثار نوس��تالژیک 
زده اند. مشتریان قدیمی گاهی 
محص��والت دوران خودش��ان 
را ب��ه مش��تریان ام��روز نی��ز 
پیشنهاد می دهند. درنتیجه به 
نظر می رس��د بعد نوستالژیک 
بودن محص��ول در طی زمان 
تولیدکنن��دگان  کم��ک  ب��ه 
ایرانی آمده اس��ت. ش��اید به 
همین دلیل اس��ت که شرکت 
مین��و با تم��ام انتقادهایی که 
از طرف کارشناس��ان بازاریابی 
به آن می ش��ود، سال هاس��ت 
تغیی��ری در طراح��ی و طعم 
محصوالتش نمی دهد تا از این 
طریق مش��تریان ب��ا یادآوری 
خاطرات��ی ک��ه با پف��ک مینو 

داشته اند، به سراغ آن بروند. 

بازگشت طعم قدیمی 
درچیپس 

ش��رکت های  روزه��ا  ای��ن 
تولیدکننده چیپ��س از ویژگی 
خاطره ب��از ایرانی ها اس��تفاده 
زی��ادی کرده ان��د. دو رقی��ب 
ب��ه  ح��وزه  ای��ن  قدرتمن��د 
یکب��اره در فاصله کمی از هم 
محصوالتی ش��بیه ب��ه هم با 
طعمی مش��ابه به ب��ازار ارائه 
مزم��ز  و  چی ت��وز  کرده ان��د. 
سال هاس��ت که ب��ازار چیپس 
داخل را ازآن خ��ود کرده اند. 
چی توز س��ه س��الی ب��ود که 
کتل چیپ��س را به ب��ازار داده 
بود، ول��ی تبلیغ��ات آن را به 
تازگی ش��روع کرده است. در 
این  مقابل محص��ول چی توز، 
روزه��ا ب��ازار از م��زه چیپس 
شرکت مزمز با شکل و شمایلی 
شبیه کتل چیپس چی توز پر 
شده است. چی توز در تبلیغات 

محص��ول خ��ود روی ویژگی 
طع��م خانگی تاکی��د می کند. 
در واقع در آگهی های تبلیغاتی 
خود ادعای مستقیمی را ابراز 
می کن��د؛ ادعایی که البته باید 
با دالیل قابل باور به مش��تری 
کارشناسان  اکثر  ش��ود.  ثابت 
همیشه تاکید دارند که وقتی 
در ب��ازار ش��رکت ها ادعای��ی 
آگهی ه��ای  در  مس��تقیما  را 
خ��ود ب��ه مش��تریان اع��الم 
می کنن��د بای��د در م��ورد آن 
داش��ته  محکم��ی   م��دارک 
باش��ند. این شرکت هم عنوان 
می کند که مشتریان با خوردن 
این محصول به دوران کودکی 
خود می رون��د و این محصول 
طعمی ش��بیه به سیب زمینی 

سرخ کرده های مادران دارد. 
در مقاب��ل ش��رکت مزم��ز 
ب��ه ای��ن صراحت ب��ر ویژگی 
خانگ��ی بودن محص��ول خود 
تاکید ن��دارد. مزمز مدتی بود 
ک��ه در ب��ازار داخلی محصول 
تازه ای را معرف��ی نکرده بود، 
ول��ی ب��ه یکب��اره ش��روع به 
تولی��د گس��ترده محص��والت 
تازه کرد ک��ه این موضوع اگر 
براس��اس برنامه ریزی و اصول 
نباش��د ب��رای ای��ن ش��رکت 
ناپذی��ری  جب��ران  صدم��ات 
را به هم��راه خواهد داش��ت، 
چ��ون تکمی��ل س��بد کاالیی 
دارای ش��رایطی است که باید 
ش��رکت تولیدکنن��ده آنها در 
نظ��ر بگیرد. به هر حال هر دو 
شرکت با تغییر طعم محصول 
خود و شبیه کردن محصوالت 
مش��تریان  قدیمی،  طع��م  به 
 ت��ازه ای را در این ب��ازار از آن 

خود کرده اند. 
تبدیل بسته بندی های براق 

به مات 
عالوه بر طع��م چیپس های 
تازه بازار، بس��ته بندی متفاوت 
آنه��ا نی��ز ب��ه چش��م اکث��ر 
این  می آید.  مصرف کنن��دگان 
بس��ته بندی ها ب��ا چیپس های 
متف��اوت  ب��ازار  در  موج��ود 
چیپس ه��ای  البت��ه  اس��ت. 
بسته بندی ش��ده صنعتی عمر 
چندان درازی در ایران ندارند، 
ولی ب��ا این ح��ال محصوالت 

تازه، بس��ته بندی تازه ای را نیز 
برای خ��ود برگزیده اند. اگر به 
یاد داشته باشید نزدیک به دو 
دهه قبل بسته بندی چیپس به 
ش��کل امروزی نب��ود و به غیر 
 از چند ش��رکت سنتی، کسی 
به س��راغ تولید ای��ن محصول 
پرطرف��دار نمی رف��ت. به نظر 
می رس��د در آن دوران چیپس 
استقالل رقیب دیگری در بازار 
نداشت. این ش��رکت که دیگر 
نام��ی از آن در ب��ازار ش��نیده 
غیربهداشتی ترین  نمی ش��ود، 
ولی خوشمزه ترین چیپس های 

زمان خ��ود را تولی��د می کرد. 
بس��ته بندی  با  چیپس های��ی 
نایلونی که درب آنها با مقوایی 
چرب که روی آن بزرگ نوشته 
اس��تقالل  بود، چیپس  ش��ده 
ارائه می ش��د. منگنه ای بزرگ 
نی��ز ای��ن مق��وا را ب��ه نایلون 
چسبانده بود. این شرکت بازار 
خوب��ی داش��ت که ب��ه یکباره 
با هج��وم ش��رکت های جدید 
تولیدکنن��ده چیپس ب��ه بازار 
ناپدید شد. طعم چیپس ها نیز 
به یک باره با تغییر بسته بندی 
آنه��ا تغیی��ر ک��رد. طعم های 
مختلف��ی به چیپ��س اضافه و 
طع��م چیپس ه��ای قدیمی به 
صندوقچه خاطرات مش��تریان 
سپرده ش��د و ذائقه مشتریان 

کم کم تغییر کرد. 
در میان ای��ن هیاهوی بازار 
چیپس استوانه ای پرینگلز نیز 
وارد کشور ش��د، ولی به دلیل 
قیم��ت ب��االی آن مش��تریان 
کمتری به سراغ آن رفتند. یکی 
از شرکت های ایرانی نیز سعی 
در تولید چیپس با بسته بندی 
اس��توانه ای ک��رد ک��ه مصرف 
چیپس ه��ای  از  آس��ان تر  آن 
کیس��ه ای ب��ود. قیم��ت ای��ن 
محصول ایرانی کمتر از همتای 
خارج��ی خود ب��ود، ولی طعم 
نه چن��دان مطل��وب آن باعث 
می شد که در بازار سهم خوبی 
را به دس��ت نی��اورد و کم کم از 
بازار حذف ش��ود. حال با اینکه 
بس��ته بندی های سلفونی براق 
چیپس همچن��ان بازار خود را 
دارد، بس��ته بندی های م��ات و 
یکرن��گ محصوالت ت��ازه وارد 
در ب��ازار خودنمای��ی می کند؛ 
بس��ته بندی هایی که به خاطر 
تمایز ب��ا بس��ته بندی قدیمی 

توجه بس��یاری از مشتریان را 
به س��مت خود جلب کرده اند 
و عاملی ش��ده اند که مشتریان 
ب��رای یکب��ار هم که ش��ده به 
سراغ چیپس های جدید بروند 
و با خوردن آنه��ا فورا بگویند: 
مزه اش شبیه چیپس استقالل 

است. 

محصول قدیمی با 
بسته بندی جدید

دارای  جدی��د  چیپس های 
با  ام��ا  بس��ته بندی جدی��د، 
هس��تند.  قدیم��ی  طعم��ی 
اینکه کدام ی��ک از صاحبان 
ش��رکت ها در س��فر به فرنگ 
این بسته بندی تازه چیپس را 
دیده و برای کشور به ارمغان 
آورده جای بررس��ی بیشتری 
دارد، چون با جس��ت وجویی 
کوت��اه نمونه ه��ای خارج��ی 
را  این محصوالت  بسته بندی 
به راحتی می توانید در فضای 
مج��ازی بیابید. ب��ا تمام این 
توصیف��ات به نظر نمی رس��د 
بسته بندی سیاه و سفید این 
محصوالت تازه دلیل محکمی 
بر ف��روش باالی آنها باش��د. 
در واق��ع محص��والت تازه به 
مش��تریان  طعم ش��ان  خاطر 
زیادی پیدا کرده اند. در برخی 
موارد مشتریانی که به دالیل 
مختل��ف، خ��وردن چیپ��س 
را کن��ار گذاش��ته بودند نیز 
به س��راغ امتحان کردن این 
محصول رفته اند، چون به آنها 
گفته شده که این محصوالت 

همان طعم قدیمی را دارند. 
شرکت های تولیدکننده بازار 
م��دام در حال ریس��ک کردن 
هس��تند، بعضی از ریس��ک ها 
پرخطر اس��ت و برخ��ی دیگر 
کم خطر، ریسک های کم خطر 
احتمال بیش��تری دارند که به 
س��وددهی باال نزدیک ش��وند. 
سرمایه گذاری تازه شرکت های 
تولیدکنن��ده چیپس هم جزء 
ریس��ک های کم خطر است و 
احتماال به س��رعت سود مورد 
نظ��ر آنه��ا را محق��ق خواهد 
ک��رد. اگ��ر ش��رکت ها بتوانند 
در تبلیغ��ات خ��ود خاط��رات 
نوس��تالژیک مش��تریان را ب��ا 
تلفی��ق  تازه ش��ان  محص��ول 
کنن��د، دارای ی��ک محص��ول 
نوس��تالژیک خواهن��د بود که 
سبب روانه شدن پول و سرمایه 
به س��وی آنها خواهد شد البته 
ش��رکت ها بای��د در این زمینه 
به س��راغ محصوالتی بروند که 
خاطراتی در م��ورد آنها وجود 
داشته باش��د و با یادآوری آن 
خاطرات سهم بازار را به دست 
بیاورن��د. در واقع محصول باید 
هویت نوستالژیک داشته باشد 
و ش��رکت نی��ز ای��ن هویت را 
به خوبی بشناسد و مانند همان 
محص��ول را تولی��د کند. هنوز 
مش��تریان جدید به سن خرید 
نرسیده اند و مشتریان دهه 60 
یا50 خریدهای اصلی را انجام 
می دهند پس این مش��تریان، 
گروه هدف ای��ن روزهای بازار 
هس��تند و معموال شرکت های 
تولیدکنن��ده در پی راضی نگه 
داش��تن آنها برمی آیند. البته 
ش��اید گروهی از محصوالت را 
خود ک��ودکان انتخ��اب کنند 
ولی در م��ورد همه محصوالت 
این موضوع ص��دق نمی کند و 
پدر و مادران در فرآیند انتخاب 
ح��رف اول را می زنند. چیپس 
هم جزو این محصوالت است. 
به نظر می رسد چون شرکت ها 
را  ت��ازه  هویت��ی  نمی توانن��د 
خلق کنند و ب��رای تولید یک 
هویت جدی��د نیز نیاز به ذهن 
خالقی دارند، درنتیجه به سراغ 
بازس��ازی هویت ه��ای قدیمی 
می روند. ش��اید این ش��یوه در 
بازار کنونی زودبازده باشد، ولی 
شرکت ها هر چه سریع تر باید 
در پی یافتن راهی جدید برای 
تولید محصوالت تازه باش��ند، 
چون نسل بعدی را نمی توان با 
زنده کردن نوستالژی والدینش 

راضی نگه داشت. 

نگار شکوهی

ای��ن روزها در ب��ازار تهران که ق��دم بزنید 
یکی از تنقالتی که در دس��ت مردم می بینید 
چیپس ه��ای فل��ه ای با بس��ته بندی ش��بیه 
چیپس ه��ای قدیمی اس��ت. اکثر آنه��ا نام و 
نش��انی معتبر ندارند ولی مردم به راحتی این 
محص��والت را می خرند و اس��تفاده می کنند. 
وقت��ی ب��ا اف��راد مختلفی که ای��ن چیپس ها 
را ب��ه دس��ت دارن��د صحبت می کنی��د، فورا 
بدون توج��ه به بس��ته بندی از طعم متفاوت 
آن س��خن می گویند و باز نوس��تالژیک بودن 

طع��م ای��ن چیپس ه��ا را 
دلیل��ی برای خری��دن آنها 
عن��وان می کنن��د. مدت��ی 
ب��ود ک��ه دیگ��ر اث��ری از 
ای��ن چیپس ها با ش��کل و 
ش��مایل چیپس اس��تقالل 
در ب��ازار نب��ود. در واقع با 
ورود بس��ته بندی های تازه، 

این محص��والت نه چندان بهداش��تی قدیمی 
از ب��ازار خ��ارج ش��ده بودند ولی ب��ا تکراری 
ش��دن طعم چیپس ها، باز برخی افراد خالق 
بازار داخلی به س��راغ تولی��د این محصوالت 
ب��ا طع��م قدیمی و هم��ان بس��ته بندی های 
 س��اده رفته ان��د ت��ا خاط��رات مش��تریان را 

زنده کنند. 
جال��ب اینکه با وج��ود تمام هش��دارهای 
بهداش��تی در مورد س��المت ای��ن چیپس ها، 
این محصوالت در بس��یاری از سوپرمارکت ها 
حضوری قدرتمند دارند و بسیاری از مشتریان 
برای خرید به سراغش��ان می روند. این همان 

اتفاقی اس��ت که برای محصول حلوا ش��کری 
افتاد؛ زمانی مش��تریان نمی توانستند آن را با 
بس��ته بندی های صنعتی بیابند، ولی با وجود 
تولی��د صنعتی و بهداش��تی ای��ن محصول و 
آمدن بس��ته بندی های تازه به ب��ازار، باز هم 
مش��تریان در پی حلوا ش��کری فل��ه ای )باز( 
هس��تند و وقت��ی از آنها می پرس��ید که چرا 
به س��راغ خرید محصوالت بس��ته بندی شده 
نمی روند، صحبت از طع��م خوب محصوالت 
باز می کنند. پس راضی کردن سلیقه مشتری 
ایرانی کار س��ختی اس��ت، 
شرکت ها باید مراقب باشند 
وقتی طعم��ی جدید را به 
ب��ازار می آورن��د، طعم های 
قدیمی بازار را دس��تخوش 
تغییرات��ی اساس��ی نکنند. 
به  طعم  اساس��ی  تغییرات 
راحت��ی باعث خواهد ش��د 
که مش��تری بی تفاوت از کنار محصول ش��ما 

بگذرد و به سراغ محصول دیگر برود. 
س��ابقه نش��ان داده است که ش��رکت ها با 
در نظرگرفت��ن طعم ه��ای قدیم��ی در تولید 
محصوالت تازه خ��ود می توانند بازار خوبی را 
از آن خود کنند. البته ش��رکت ها باید مراقب 
باش��ند که با وع��ده نوس��تالژیک بودن طعم 
محص��ول، مش��تریان را گم��راه نکنند، چون 
مشتریان آنها باهوش��ند و اگر احساس کنند 
که ش��رکت در پی سوء اس��تفاده از آنهاست، 
دیگ��ر به س��راغ هیچ ی��ک از محصوالت آن 

شرکت نخواهند رفت. 

بازار داغ بسته بندی های قدیمی 

بازاریابی مجانی

ایستگاه بازاریابی

کافه بازاریابی
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کیف و کفش یکی از ملزومات 
زندگی اس��ت که امروزه بسیار به 
آنها اهمی��ت داده می ش��ود. در 
سطح شهر هر روز شاهد افزایش 
فروشگاه های کیف و کفش زنانه 
هستیم و این رشد فعالیت در این 
شغل نشان دهنده ظرفیت باالی 
انس��انی و همچنین نی��روی کار 
است. شاید ابتدا این شغل آسان 
به نظر برس��د، اما باید بدانید که 
هر ش��غلی دارای ریزه کاری هایی 
است که بی اطالعی از آن می تواند 
ش��ما را در کوتاه م��دت ب��ه مرز 
ورشکستگی بکشاند. به بیان دیگر 
اگ��ر با برخی از فنون این ش��غل 
آشنایی داش��ته باشید می توانید 
از سایر رقبا پیشی بگیرید و سهم 
قابل توجه��ی از ب��ازار را به خود 

اختصاص دهید. 

تنوع اجناس 
را فراموش نکنید

همان طور که می دانید پا قلب 
دوم بدن و تهیه پوشش برای این 
عضو ارزشمند بسیار حائز اهمیت 
است. از این رو باید کاالیی را که 
عرضه می کنید از کیفیت و دوام 
باالیی برخوردار باش��د. شاید اگر 
فعالیت ش��ما تنها عرضه کفش 
آن هم برای آقای��ان بود، کارتان 
آسان تر می شد اما وقتی این شغل 
را ب��رای خود انتخاب کردید باید 
همه جوانب آن را در نظر بگیرید. 
خانم ها به طور معمول انسان های 
مشکل پسندتری نسبت به جنس 

مخالف خود هستند پس از تنوع 
کاال و خدمات چیزی کم نگذارید. 
مغازه ش��ما باید دارای ویترین 
تمام شیشه و در محدوده خیابان 
اصلی باش��د. برای شروع فعالیت 
در مح��دوده کس��ب و کار خ��ود 
تبلیغ��ات را آغاز کنی��د. در ابتدا 
ب��ه منظور جلب توج��ه و جذب 
مشتری بیش��تر، تخفیف هایی را 
در نظر بگیری��د و این تخفیف را 
در مدت معینی به مشتریان ارائه 
دهید. بعد از اینکه توانستید جای 
پای خود را در محل کس��ب تان 
محکم کنید، باید به فکر گسترش 
آن باش��ید. ب��رای جل��ب توجه 
بیشتر مشتریان در ویترین خود 
کیف و کفش های یک دس��ت یا 
ست را در کنار هم بگذارید. فکر 
کاالهای ارزان قیمت و بی کیفیت 
را از سرتان دور کنید. به این دلیل 
که اگر این کار را انجام دهید هر 
نفر تنها یکبار مشتری مغازه شما 
خواه��د بود. ام��ا عرضه کاالهای 
با کیفیت و با دوام باعث می ش��ود 
تا بتوانید با قاطعیت کامل جنس 

خود را گارانتی کنید. 

مراقب چرخش محصوالت 
انبار باشید

س��عی کنید ب��رای جلب نظر 
مش��تریان از ویترین های خاص 
استفاده کنید. یک مبل به همراه 
ی��ک آینه ق��دی در داخل مغازه 
می تواند روی نظر مشتریان بسیار 
تاثیرگذار باش��د. به این دلیل که 
مشتریان با دیدن خود در آینه و 
مشاهده محصوالت خریداری شده 

از زاوی��ه دیگ��ر راحت تر انتخاب 
می کنند و از خرید خود رضایت 

دارن��د. به گفته یک��ی از فعاالن 
بازار، بخش اعظم مش��تریانی که 
وارد مغازه می ش��وند قصد خرید 
کی��ف یا کف��ش را ندارند و برای 
گش��ت و گذار به بازار می آیند. اما 
این هنر فروشنده است که برای 
مش��تری ایجاد نی��از کند. حتی 
می توانید برای کفشی که مشتری 
برمی گزیند کیفی پیشنهاد دهید. 
ای��ن روش در بیش��تر مواق��ع با 
اس��تقبال روبه رو می ش��ود.  این 
فعال ب��ازار در ادامه می گوید: در 
برخی از مواقع سال ممکن است 
چرخش محصوالت انبار بسیار با 
سرعت انجام شود و برخی مدیران 
فروشگاه ها به آن توجه نمی کنند. 
این موضوع در نزدیک ایام نوروز 
بس��یار به چش��م می خ��ورد که 

فروشگاه ها از یک کفش یا کیف 
همه سایز ها را موجود ندارند و به 
مشتری می گویند که این سایز را 
نداریم و یک مدل دیگر را انتخاب 
کنید. در آن لحظ��ه باید بدانید 
که مشتری تصمیمش را گرفته 
و قصدش تنها ترک مغازه است. 
در ای��ن ای��ام مش��تریان عبوری 
بیش��ترین س��ود را می رسانند و 
افرادی که به صورت ثابت در طول 
سال خرید می کنند کمتر دیده 

می شوند. 

نیازمندی های داخل فروشگاه
می توانی��د کاری را که س��ایر 
همکاران شما از آن دریغ کرده اند 
انجام دهید. قرار دادن چند مانکن 
در گوشه مغازه و پوشاندن کفش 
و گذاشتن کیف روی دست آنها 
می تواند تا حد زیادی توجه افراد 
را ب��ه داخ��ل مغازه جل��ب کند. 
همچنین لباس های��ی که به تن 
مانک��ن می کنید بای��د با کیف و 

کفش تطابق داشته باشد. 
ش��ما به ی��ک انب��ار کوچک 
و ی��ک فروش��نده ماه��ر نی��از 
دارید. اگر کنت��رل انبار برعهده 
شماس��ت، حتما فروشنده را از 
موج��ودی آن آگاه کنی��د تا در 
صورت پاس��خگویی به مشتری 
با اطالعات کامل س��خن بگوید. 
اگ��ر چن��د فروش��نده دارید و 
هم��ه آنها مش��غول رس��یدگی 
تقاضای مش��تریان هستند،  به 
فروش��گاه را از پش��ت ویترین 
نظاره گر باش��ید. فروش��ندگان 
حرفه ای ه��م به همراه تبلیغات 

گسترده می توانند فروش شما را 
چندبرابر کنند. 

راز متفاوت بودن
ب��رای اینک��ه کم��ی متفاوت 
باشید یک سایت طراحی کنید 
و محص��والت داخ��ل مغ��ازه را 
ب��ه نمایش بگذاری��د. همچنین 
می توانید چند نف��ر را برای ارائه 
خدم��ات در مح��ل م��ورد نظر 
مش��تری اس��تخدام کنی��د که 
فعالیت شان خارج از مغازه است. 
به این معنا که مشتریان در سایت 
س��فارش خود را ثبت می کنند 
و ش��ما محصول مورد نظر را به 
محل مورد نظر مشتری می برید 
و مبل��غ را دریاف��ت می کنی��د. 
حتی برای پوش��ش هزینه ها نیز 
می توانید مبل��غ کمی برای ایاب 
و ذهاب مطرح کنید که قطعا با 
استقبال مشتریان مواجه خواهد 
ش��د.  اگر بتوانید فعالیت خود را 
در فضای مجازی وس��یع کنید 
باید گفت که یک عمر از این راه 
می توانید ن��ان بخورید. البته در 
ابت��دای این گونه فعالیت ممکن 
است مشتریان استقبال نکنند اما 
در طول کمتر از یک سال حتما 
حال و هوای فروش محصوالت در 
فضای مجازی با تغییر محسوسی 
روبه رو خواهد شد. این کار اکنون 
در کشورهای پیشرفته و اروپایی 
انجام می ش��ود. برای انجام این 
کار فقط کافی است چند وسیله 
نقلیه برای جابه جایی محصوالت 
 و چن��د فروش��نده در اختی��ار

 داشته باشید. 

نینتندو، از سقوط تا پرواز دوباره

ش��رکت بزرگ نینتندو 125 س��الگی خود را جشن 
گرف��ت اگر چه نینتندویی که ما امروز  می شناس��یم در 
اص��ل کار خ��ود را از دهه  70 میالدی آغ��از کرد و وارد 
صنعت سرگرمی های الکترونیکی شد، اما شرکت بزرگ 
نینتندو کار خود را به عنوان تولیدکننده  کارت های بازی 
ش��روع کرده اس��ت. 121 سال پیش، ش��رکت نینتندو 
توس��ط فوس��اجیرو یامائوچی در ش��هر کیوت��وی ژاپن 
تاسیس شد و این ابر شرکت ژاپنی از سال 1889 شروع 
به تولید کارت های بازی کرد. نینتندو در 60 س��ال بعد 
آن بسیار پیش��رفت کرد، همچنین سیاست های خوبی 
در پیش گرفت و در همکاری با ابر شرکت دیزنی، شروع 
به تولید کارت هایی کرد که از طرح ها و ش��خصیت های 
دیزنی بهره می بردند. این کار نینتندو سبب شد کودکان 
از کارت ه��ای بازی و هوش اس��تفاده کنن��د. هیروچی 
یامائوچی، پسر عموی یامائوچی، در سال 1949 میالدی 
مدیریت این ش��رکت را بر عهده گرفت و با داخل کردن 
نینتندو به محصوالت دیگر، س��بب شکس��ت مالی آن 
شد. وضعیت نامناس��ب مالی نینتندو تا قبل از شراکت 
با شارپ ادامه داش��ت. پس از شراکت شارپ و نینتندو 
برای تولید اسباب بازی های الکترونیکی، نینتندو دوباره 
روز های خ��وش را در مقابل خود دی��د و در نهایت نیز 
با تولید دس��تگاه های آرکید به طور امروزی وارد صنعت 
س��رگرمی ش��د. ادامه  تاریخ نینتندو همان چیزی است 
ک��ه خودمان نیز در آن حضور داش��ته و آن را دیده ایم؛ 
عناوینی مانند سوپر ماریو، زلدا و پوک مان از ساخته های 
نینتندو هس��تند که در تاریخ بازی ه��ای رایانه ای برای 

همیشه ثبت خواهند شد. 
»گیم بوی« نام یک نوع کنسول بازی  دستی با صفحه 
سیاه   وسفید ساخته شده توسط شرکت نینتندو است که 
در س��ال 1989 به قیمت 80 دالر وارد بازار ش��د. گیم 
بوی نخستین کنسول دستی موفق و همچنین پایه گذار 
س��ری کنس��ول های موفق گیم بوی بود. ف��روش این 
کنسول در سراس��ر جهان به 75 میلیون نسخه رسید. 
در بس��ته گیم بوی یک بازی تتریس مجانی قرار داشت 
و مردم اکث��را آن را به خاطر همین بازی می خریدند. از 
جمله بازی های دیگر آن سری بازی های موفق پوکمون 
بود که بعد از مدتی به پرفروش ترین بازی این دس��تگاه 

تبدیل شد. 
ان ای اس سیستم سرگرمی نینتندو که گاهی به سادگی 
نینتندو یا نینتندو 8 نیز نامیده می ش��ود، یک کنسول 
بازی 8 بیتی اس��ت که در س��ال 1983 میالدی توسط 
این ش��رکت ژاپنی با نام های فمیکام )Famicom( و 
Family Computer در ژاپن و س��ایر نقاط آس��یا و 
ب��ا نام Nintendo Entertainment System  در 
امریکا و اروپا عرضه شد. این محصول بزرگ ترین عامل 
موفقی��ت مجدد بازی های رایانه ای پس از رکود نس��بی 
این صنعت در س��ال 1983 محسوب می شود. دستگاه 
"NES در ای��ران به اش��تباه بیش��تر با ن��ام »میکرو« یا 
»میکرو جنیوس« ش��ناخته می شد که در واقع نام یک 
محصول ک��ره ای مبتنی بر اس��تانداردهای NES بود. 
برادران س��وپر ماری��و، طبق کت��اب رکوردهای جهانی 
)گینس( پس از گذش��ت بیش از 21 س��ال هنوز مقام 
پرفروش ترین بازی کامپیوتری تاریخ را در اختیار دارند. 
نینتندو دی اس نام کنس��ول دس��تی ساخت شرکت 
نینتندو است که در س��ال 2004 به بازار ارائه شد. این 
کنس��ول دارای دو صفحه نمایش ال سی دی است که از 
صفحه پایین به عنوان تاچ اسکرین استفاده می شود. در 
س��ال 2008 نینتندو طرح جدیدی از این کنس��ول به 
ن��ام دی  اس  ای را به بازار داد ک��ه کمی باریک تر از قبل 
و دارای صفحه ه��ای کمی بزرگ تر ه��م بود. همچنین 
این کنس��ول مجهز به دو دوربین اس��ت که می توان از 
آنها برای نرم افزارهای تفریحی مخصوص این سیس��تم 
و همچنی��ن در آین��ده در برخی بازی ه��ا بهره گرفت. 
در س��ال2010- 2009 نینتندو باز هم نس��خه دیگری 
ب��ه ن��ام دی   اس  ای  اک��س  ال را به ب��ازار معرفی کرد که 
دارای صفح��ه نمایش های بزرگ تر از دی  اس  ای اس��ت. 
این سیس��تم ها از نظ��ر قدرت تفاوتی با هم نداش��ته و 
تفاوت های آنها به غیر  از شکل ظاهری محدود به وجود 
دوربین و دیگر تغییرات جزیی است. نینتندو سال پیش 
در رده س��ی و نهم برندهای برتر دنیا بود، اما با اینکه 2 
درصد س��قوط مالی داش��ته و ارزش برند آن به 8/990 
میلیون دالر رسیده یک پله در این رده بندی برای سال 

2014 صعود کرد. 

اگر بتوانید فعالیت 
خود را در فضای 

مجازی وسیع کنید 
باید گفت که یک عمر 
از این راه می توانید 
نان بخورید. البته در 

ابتدای این گونه فعالیت 
ممکن است مشتریان 
استقبال نکنند اما در 
طول کمتر از یک سال 

حتما حال و هوای 
فروش محصوالت در 
فضای مجازی با تغییر 

محسوسی روبه رو 
خواهد شد

حراج جت خصوصی تسکو
تس��کو برای جبران کاهش س��ود، ج��ت خصوصی 
لوک��س خ��ود را با قیم��ت 35 میلی��ون دالر به حراج 
گذاش��ته اس��ت. به گ��زارش مارکتینگ نیوز، تس��کو 
درپی کاهش س��ود 263 میلیون دالری در س��ه ماهه 
اخی��ر تصمیم ب��ه فروش ای��ن جت خصوص��ی با نام 

Gulfstream G550 گرفته است.
ای��ن هواپیما دارای 14 صندلی از جنس چرم ادلمن 
و به رنگ بژ اس��ت. افرادی که در صندلی های جلویی 
بنشینند می توانند از تماشای فیلم در مانیتور 9 در 19 
اینچی لذت ببرند. آشپزخانه جت خصوصی تسکو هم 

مجهز به مایکروویو و دو قهوه ساز است.
اف��راد عالقه مند به خرید ج��ت 35 میلیون دالری، 
ابتدا باید س��پرده ای به مبلغ 500 هزار دالر بپردازند. 
مبلغ سپرده  دوم 1.5 میلیون دالر و غیر قابل استرداد 
اس��ت. درصورت پرداخت س��پرده ها هواپیم��ا فورا به 

خریدار تحویل داده می شود.

ارائه مینی روبات برای فیلمبرداری 
سلفی از کاربران آیفون

ب��ا ارائه دس��تگاه Filmbo کاربران گوش��ی آیفون 
می توانند ویدئوهایی از خود بدون نیاز به کمک دیگران 

ضبط کنند. 
به گزارش موبنا،Filmbo  به گونه ای طراحی ش��ده 
که هنگام نصب گوش��ی آیف��ون روی آن، همانند یک 
روبات فیلمبردار عمل می کند و برای ویدئوهای سلفی 
ارائه ش��ده اس��ت. بنابراین می توان��د موقعیت کاربر را 
ب��دون نیاز به فردی برای نگه  داش��تن دوربین ردیابی 
کند. به این ترتیب با چرخیدن و بازی کردن با اسکیت 
یا هر وس��یله دیگری این دس��تگاه قادر است کاربر را 

دنبال کرده و فیلمبرداری کند. 
این دستگاه از هم اکنون با قیمت 150 دالر در اختیار 

کاربران قرار دارد. 

علی سهرابی

نستوه نوچیان
کارشناس ارشد کارآفرینی

نخست  پاسخ کارش�ناس: 
نتای��ج  بی��ن  تف��اوت  آنک��ه 
ی��ک کار اصول��ی و علم��ی با 
پیش بینی ه��ای ش��ما، لزوم��اً 
ب��ه معنای کیفی��ت پایین کار 
نیس��ت. ممکن اس��ت شما در 
همه  خودتان  پیش بینی ه��ای 
پارامترهای تأثیرگذار را مدنظر 

نداشتید.
ام��ا از ای��ن نکته گذش��ته، 
ک��ه  اس��ت  آن  کار  بهتری��ن 

یک��ی،  هم��راه  ب��ه  خودت��ان 
دو  نف��ر از کارمندان باس��ابقه 
و مجربت��ان گزارش ه��ا را ب��ه 
دق��ت مطالعه کنی��د و مبانی 
و  کار  کارشناس��ی  و  نظ��ری 
 فعالیت ه��ای صورت گرفت��ه را 

ارزیابی کنید. 
در این مس��یر ممکن اس��ت 
ب��ه واقعیت هایی دس��ت یابید 
ک��ه تاکن��ون ب��ه آنه��ا توجه 
نکرده بودید. اگر کار با کیفیت 

پایین انجام ش��ده باشد، حتما 
ب��رای  زی��ادی  پرس��ش های 
ش��ما باق��ی خواهد گذاش��ت. 
هم��ه را یادداش��ت کنی��د و با 
انجام دهنده کار جلس��ه   تی��م 

بگذارید. 
اگر پاسخ های آنها قانع کننده 
ب��ود که می توانید ب��ه کار آنها 
اطمینان کنید و اگر هم راضی 
نشدید بهتر است از یک مشاور 
دیگر دعوت کنید تا کار آنها را 

ارزیابی کند. اگر مش��اور جدید 
س��طح کار را قابل قبول اعالم 
کرد، ش��ما به نتای��ج اطمینان 
کنی��د و با توجه ب��ه آنها برای 
کسب و کار خودتان برنامه ریزی 
کنی��د. ام��ا اگ��ر ف��رد جدید 
اش��کاالت جدی با ارائه دالیل 
الزم  مس��تندات  و  کارشناسی 
به تحقیق��ات وارد کرد، مجبور 
هس��تید ک��ه کار را با یک تیم 

جدید مجددا انجام دهید.

ارزیابی صحت 
تحقیقات بازار

پرسش:  صاحب یک شرکت تولید کننده مواد غذایی هستم. به توصیه یکی از مشاوران، کار تحقیقات بازار مجموعه را به یک شرکت 
فعال در این عرصه سپردم و نتایجی را از کار آنها گرفتم که هیچ تطابقی با پیش بینی های قبلی من نداشت. چطور می توانم از صحت کار 

آنها مطمئن تر شوم؟

اگر شما هم د  ر کسب و کار 
خود   با چالشی روبه رو 

هستید  ، د  ر صورت تمایل 
مشکل 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)92(

احسان صفاپور

گزارش »فرصت امروز« از فوت و فن های مدیریت فروشگاه کیف و کفش زنانه

فروش مجازی را در برنامه خود بگذارید

نایک و اپل فناوری پوشیدنی مشترک می سازند
دو ش��رکت اپل و نایک هم اکنون در حال گسترش همکاری های خود هستند 
و با اس��تفاده از حق امتیازهای یکدیگر می کوش��ند نس��ل جدی��د فناوری های 

پوشیدنی را روانه بازار کنند. 
ب��ه گزارش ایتنا، »مایک پارکر«مدیر ش��رکت تولیدکننده تجهیزات ورزش��ی 
نایک اعالم کرد با ش��رکت اپل به توافقات جدید رسیده و همکاری های گسترده 
بین آنها آغاز ش��ده اس��ت تا به زودی نسل جدید فناوری های پوشیدنی به دست 

کاربران برسد. 
»تی��م کوک« مدیرعامل اپ��ل هم اکنون به عنوان یک��ی از اعضای هیات مدیره 
ش��رکت نایک نیز فعالیت می کند و طی چندماه گذش��ته بسیاری از شرکت های 
تولیدکننده تجهیزات ورزش��ی همکاری های خود را با اپل آغاز کرده اند تا ساعت 
مچی Apple Watch در بهترین ش��کل و با بهترین امکانات به دست کاربران 

بسته شود. 
و  اپ��ل  ش��رکت  دو  پارک��ر،  گفت��ه  ب��ه 
گس��ترش  ح��ال  در  هم اکن��ون  نای��ک 
همکاری ه��ای خود هس��تند و با اس��تفاده از 
ح��ق امتیازهای یکدیگر می کوش��ند نس��ل 
 جدی��د فناوری ه��ای پوش��یدنی را روانه بازار 

کنند. 

گوگل و ال جی قرارداد 10 ساله منعقد کردند
دو ش��رکت ال جی و گ��وگل از انعقاد قرارداد همکاری جدی��دی خبر داده اند 
ک��ه نتایج حاصل از آن می تواند مزایای فراوان��ی را برای عموم کاربران به همراه 

داشته باشد. 
ب��ه گزارش رایورز، ای��ن قرارداد همکاری دوجانبه برای دوره زمانی 10 س��ال 
منعقد ش��ده اس��ت و طی آن انواع فناوری ها و محصوالت تحت پوش��ش هر دو 

شرکت قرار می گیرند. 
براساس این قرارداد همکاری دو ش��رکت می توانند از حق امتیازهای یکدیگر 
اس��تفاده کنند و البته، حق  امتیازهایی که گوگل یا ال جی طی 10 س��ال آینده 
به ثبت می رسانند نیز توسط هر یک از دو شرکت بدون هرگونه مشکل استفاده 

می شود. 
هنوز جزییات این قرارداد به صورت دقیق منتش��ر نشده است تا مشخص شود 
که گوگل و ال جی در نخس��تین گام از این همکاری چه محصول مش��ترکی را 

روانه بازار می کنند. 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت که این دو ش��رکت 
فناوری بزرگ پیش از این هم همکاری های 
گس��ترده ای ب��ا یکدیگ��ر داش��تند ک��ه از 
مهم تری��ن آنه��ا می ت��وان به تولید گوش��ی 

هوشمند Nexus اشاره کرد. 

کارآفرینی فراتر از شروع کسب و کار 
خصوصی است 

مفه��وم کارآفرینی در قرن هجدهم میالدی ش��کل 
گرف��ت و از آن زم��ان به بع��د تغیی��رات تدریجی در 
معن��ای آن به وجود آمد. بس��یاری از افراد کارآفرینی 
را با راه اندازی کس��ب وکار خصوصی یکی می دانند، در 
حالی که غالب اقتصاددانان بر این باورند که کارآفرینی 

چیزی فراتر از شروع یک کسب وکار خصوصی است. 
برخ��ی از اقتصاددان ه��ا معتقدند کارآفرین کس��ی 
اس��ت که اگ��ر احتمال بدهد به س��ود قاب��ل توجهی 
دس��ت خواهد یافت حاضر است ریسک راه اندازی یک 
کسب  وکار جدید مخاطره آمیز را بپذیرد. برخی دیگر بر 
نقش کارآفرین به عنوان فرد نوآور که نوآوری خود را به 
بازار عرضه می کند، تاکید می کنند. در عین حال گروه 
دیگ��ری از اقتصاددانان کارآفرین را فردی می دانند که 
محصوالت یا فرآینده��ای جدیدی را که تقاضای بازار 
ب��وده و در ح��ال حاضر به بازار عرضه نمی ش��ود، ارائه 

می کند. 
ش��ومیپیتر، اقتص��اددان مع��روف ق��رن بیس��تم بر 
چگونگی تاثیر اش��تیاق کارآفرین به نوآوری و توس��عه 
در خل��ق تح��والت و تغیی��رات تاکی��د و کارآفرین را 
به عن��وان نی��روی »تخری��ب خالق« معرف��ی می کند. 
به عقی��ده وی کارآفرین با اج��رای »ترکیبات جدید« 
به بازس��ازی محصوالت ی��ا فرآیندهای منس��وخ و از 
کارافت��اده در صنای��ع کم��ک می کند. ب��ه این معنی 
ک��ه روش ه��ای موج��ود انجام کس��ب وکار به وس��یله 
 خلق روش ه��ای جدید و بهتر تخریب ش��ده و از بین 

می رود. 
پیت��ر دراکر از برجس��ته ترین نظریه پ��ردازان معاصر 
مدیریت در جهان به بس��ط بیشتر این نظریه پرداخته 
و کارآفری��ن را ف��ردی معرفی می کند ک��ه در واقع در 
جس��ت وجوی تغییر ب��وده، به آن  پاس��خ می دهد و از 
تغییر به عنوان یک فرصت اس��تفاده می کند. با نگاهی 
به تغییرات رخ داده در زمینه ارتباطات- از ماشین های 
تای��پ ب��ه کامپیوتره��ای ش��خصی و از کامپیوترهای 
شخصی به اینترنت- می توان به نظریه وی در این باره 

پی برد. 
امروزه اکث��ر اقتصاددانان باور دارن��د که کارآفرینی 
یک��ی از ضروریات ب��رای برانگیختن رش��د اقتصادی 
و ب��ه کار ب��ردن فرصت ه��ا در تمام جوامع اس��ت. در 
جه��ان در ح��ال توس��عه، کس��ب وکارهای کوچ��ک 
موف��ق، موتورهای اولیه ایجاد مش��اغل، رش��د درآمد 
و کاه��ش فقرن��د. بنابرای��ن حمایت ه��ای دول��ت  از 
 کارآفرین��ان ی��ک اس��تراتژی مه��م ب��رای توس��عه 

اقتصادی است. 
دولتم��ردان می توانن��د ب��ا ایج��اد انگیزه هایی فرد 
کارآفرین را در پذیرش ریس��ک راه اندازی کس��ب وکار 
جدی��د مخاطره آمی��ز تش��ویق کنن��د. در می��ان این 
انگیزش ه��ا می ت��وان ب��ه قوانینی که موج��ب تقویت 
حقوق مالکیت و در نتیجه ترغیب سیستم بازار رقابتی 

می شود، اشاره کرد. 
از دیگ��ر عوام��ل موث��ر بر می��زان گرایش اف��راد به 
کارآفرین��ی می توان به فرهنگ جوامع اش��اره کرد. به 
عبارتی س��طوح مختلف کارآفرینی ممکن است ناشی 
از تفاوت های فرهنگی باش��د ک��ه ارزش کارآفرینی را 
در نظر افراد کمتر یا بیش��تر جل��وه می دهد. به عنوان 
مث��ال در جوامعی که افراد موج��ود در رده های باالی 
س��ازمانی ی��ا اف��راد دارای تخصص های حرف��ه ای از 
موقعیت اجتماعی باالتری برخوردارند، احتمال اشتیاق 
به کارآفرینی در آن جوامع کمتر اس��ت. این در حالی  
اس��ت که در بسترهای فرهنگی و سیاسی که موقعیت 
اجتماعی افراد »خودس��اخته« نسبت به سایرین باالتر 
اس��ت، امکان بروز اش��تیاق یا میل کارآفرینی بیش��تر 

خواهد بود. 

مدیریت امروزBRANDحکایت برندها

از میان خبرها

از میان خبرها



بورس نیجریه
 در روزهای تلخ

افت شاخص اصلی بورس نیجریه به مرز سه درصد 
رس��ید و بیش��ترین میزان کاهش را نسبت به سال 
2009 میالدی از آن خود کرد. این در حالی اس��ت 
ک��ه از ابتدای م��اه جوالی )تیرماه( تا ب��ه حال بازار 

این کش��ور با اف��ت 22 درصدی 
شاخص اصلی همراه بود. نیجریه، 
به عن��وان بزرگ ترین تولیدکننده 
نف��ت در افریقا، پ��س از تصمیم 
گ��روه اوپک و اف��ت قیمت نفت 
ب��ه زیر 80 دالر، با کاهش میزان 

صادرات رو به رو شده است.

تاسیس 2 صندوق 
جدید در بورس تایوان

دو صن��دوق قابل معامل��ه ETF در ب��ورس تایوان 
راه اندازی ش��دند و نق��ش بازار این کش��ور را به عنوان 
مرکزی مالی با محصوالت متنوع سرمایه گذاری تقویت 
کرده اس��ت. فهرست ابزارهای معامالتی این کشور روز 

به روز در حال گس��ترش هستند 
و این ب��ار، کاربران این ب��ازار را با 
ابزار جدیدی به ن��ام صندوق های 
ETF آش��نا کردند. بورس تایوان 
با ارائه این دو ابزار معامالتی شاهد 
رش��د تقاضا برای خرید از س��وی 

حقیقی ها و حقوقی ها بود.

مس لندن به مدار 
افزایشی وارد شد

طی معامالت در بازار فل��زات لندن، فروش نقدی 
م��س ب��ا افزای��ش رو به رو ش��د و به ش��ش هزار و 
720.50 دالر رس��ید. همچنین سفارش خرید مس 
برای س��ه ماهه آینده به مبلغ ش��ش ه��زار و 640 

دالر معامل��ه ش��د. در ای��ن بین، 
خریدوف��روش نقدی آلومینیوم با 
قیمت دو هزار و 76.50 دالر و دو 
هزار و 77 دالر معامله ش��د. قلع 
هم با نرخ 20 هزار دالر خریداری 
ش��د و به نرخ 20 هزار و 25 دالر 

در هر تن فروخته شد.

مدیریت سهام12

راهبردهای ساتا در حوزه 
سرمایه گذاری اعالم شد

مصطف��ی اثبات��ی، مدیرعام��ل جدی��د س��ازمان 
تامین اجتماعی نیروهای مس��لح مهم ترین رویکرد 
س��اتا در حوزه س��رمایه گذاری ها را رویکرد ایجاد 
تناس��ب منطقی میان سرمایه گذاری های زود بازده، 
میان م��دت و بلندمدت با هدف تامین مالی مصارف 

این صندوق عنوان کرد.
ش��رکت  در  س��رمایه گذاری ها  تمرک��ز  از  وی 
س��رمایه گذاری تامی��ن اجتماعی نیروهای مس��لح 
)شس��تان( و نیز خرید سهام شرکت سرمایه گذاری 
غدی��ر از جمله مهم تری��ن اقداماتی یاد کرد که در 

این حوزه انجام پذیرفته اس��ت.
وی همچنین از مصوبه هیات مدیره س��اتا مبنی بر 
تش��کیل صندوق بازارگردانی در بازار س��رمایه خبر 
داد که در راس��تای این مسئولیت اجتماعی، شرکت 
س��رمایه گذاری غدیر و ش��رکت های زیرمجموعه آن 
نیز فعالیت های قابل توجهی داشته اند، به طوری که 
در 9 ماهه اخیر که بازار س��هام به دلیل رخدادهایی 
همچون طرح مس��ئله نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها 
و ش��رایط رکودی تورمی وضعیت مناس��بی نداشته 
اس��ت، در همین دوره شرکت س��رمایه گذاری غدیر 
به این منظور ح��دود 200 میلیارد تومان اختصاص 

داده است.
وی ادام��ه داد: البته به همین دلیل بود که باوجود 
کاهش 17.6 ش��اخص درصدی بازار س��هام، در این 
دوره، س��هام غدی��ر تنه��ا از کاه��ش 2.8 درصدی 

برخوردار ش��د.

سهام 2 شرکت دولتی 
در فرابورس عرضه می شود

بلوک 33.93 درصدی س��هام ش��رکت ساختمانی 
عمران تکالر ش��امل 509 س��هم در نخس��تین روز 
آذرم��اه امس��ال در فرابورس عرضه خواهد ش��د.این 
میزان س��هام ب��ه قیمت پایه هر س��هم دو میلیارد و 
516 میلی��ون و 659 هزار و 599 ریال و ارزش کل 
پایه یک هزار و 280 میلیارد و 979 میلیون و 735 
هزار ریال به صورت نقد و اقساط و به وکالت از سوی 
ش��رکت م��ادر تخصصی عمران و بهس��ازی ش��هری 
ای��ران روی میز ف��روش می رود.همچنین بلوک 20 
درصدی سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی 
شامل 228 میلیون و 622 هزار و 900 سهم در روز 
دوم آذر در بازار س��وم فرابورس عرضه می ش��ود.این 
میزان س��هام نیز به قیمت پایه هر سهم 102 هزار و 
405 ریال و ارزش کل پایه 23 هزار و 412 میلیارد 
و 128 میلی��ون و 74 هزار و 500 ری��ال به وکالت 
از وزارت جه��اد کش��اورزی به صورت نقد و اقس��اط 

واگذار خواهد ش��د.

عرضه محصوالت 8 تولیدکننده 
کشور در تاالر صادراتی

روز گذش��ته ت��االر صادراتی ب��ورس کاالی ایران 
ش��اهد عرضه محصوالت هش��ت تولیدکننده کش��ور 

بود.
در ای��ن روز و در ت��االر صادرات��ی، 3500 ت��ن 
گوگرد گرانوله ش��رکت پاالیش نفت شازند اراک به 
قیم��ت پایه 95 دالر در هر تن عرضه ش��د.عالوه بر 
این، 2850 تن انواع قیر ش��رکت های توس��عه نفت 
هرمزان، صنعت قیر هرمزگان، قیر و عایق جنت آباد، 
متین س��از فعال و معم��اران تجارت آفتاب به همراه 
400 تن عایق رطوبتی ش��رکت های پیروز بام گلبهار 
و پاسارگاد عایق پارس روی تابلوی عرضه رفت. در 
تاالر فرآورده ه��ای نفتی و پتروش��یمی، انواع ماده 
پلیم��ری و ش��یمیایی مجتمع های ارون��د، اصفهان، 
بوعلی س��ینا، پارس، تخت جمش��ید،  آبادان،  ایالم، 
تندگویان، خراس��ان، خوزس��تان، ش��ازند، ش��یراز، 
کارون، کرمانش��اه، مه��ر و پلیم��ر کرمانش��اه راهی 
ت��االر معامالت ش��د.همچنین 13 ه��زار و 300 تن 
ان��واع قیر، 12 ه��زار تن وکیوم باتوم، هش��ت هزار 
ت��ن لوب کات س��نگین و 600 تن گوگ��رد کلوخه 

عرضه ش��د.

پوشش 50 درصدی پیش بینی های 
ملی سرب و روی ایران

ش��رکت مل��ی س��رب و روی ای��ران در جدیدترین 
اطالعی��ه پیش بین��ی درآمد هر س��هم را از س��ود به 
زیان تغییر داد. بر این اس��اس با احتس��اب زیان 107 
ریالی این ش��رکت در دوره ش��ش ماهه نخست امسال 
با اختصاص 54 ریال زیان به ازای هر سهم معادل 50 

درصد از پیش بینی هایش را کنار گذاشت.
این ش��رکت اعالم کرده است در شش ماهه دوم 
Lme هر تن ش��مش روی 2050  س��ال 93 نرخ 
دالر و هرتن ش��مش سرب 2100 دالر و همچنین 
نرخ تس��عیر دالر 28 ه��زار و 500 ریال پیش بینی 

شده است.

نگاهی به عملکرد
 6 ماهه داروسازی اکسیر

س��ود  پیش بین��ی  اکس��یر  داروس��ازی  ش��رکت 
هر س��هم س��ال منتهی ب��ه 29 اس��فند ماه 93 را 
در اس��فند م��اه 92 و فروردین م��اه 93 به صورت 
حسابرس��ی ش��ده، مبلغ 4594 ری��ال اعالم کرده 
بود و در دوره ش��ش ماهه ابتدای سال مبلغ 818 
ریال زیان به ازای هر س��هم کنار گذاش��ت.»دلر« 
پیش بینی س��ود هر س��هم س��ال مال��ی 92 را در 
نخس��تین مبلغ 1508 ریال و در آخرین پیش بینی 
مبل��غ 2800 ریال اع��الم کرده بود که براس��اس 
صورت های مالی حسابرس��ی نش��ده و حسابرس��ی 

شده مبلغ 2616 ریال محقق شد.

شاخص کل در نیمه 76 هزار واحد
در جریان معامالت روز ش��نبه بازار سرمایه شاخص 
کل ب��ورس رش��د 253 واحدی را به ثبت رس��اند و به 
نیمه 76 هزار واحد نزدیک شد و درنهایت در ایستگاه 
76 هزار و 420 واحد رس��ید. شاخص آزاد شناور 198 
واح��د، ب��ازار اول 133 واحد، ب��ازار دوم 853 واحد و 
صنعت 248 واحد رش��د کرد.در پای��ان معامالت بازار 
س��رمایه یک میلیارد و 165 میلیون سهم و حق تقدم 
ب��ه ارزش 289 میلی��ارد توم��ان در 103 ه��زار نوبت 
معامالت��ی معامله ش��د. ارزش بازاری ب��ورس به بیش 

از343 هزار میلیارد تومان صعود کرد.
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ماه��ه  ش��ش  گزارش ه��ای 
داد  نش��ان  ش��رکت ها  امس��ال 
ک��ه رونق ب��ه بخ��ش عملیاتی 
صورت س��ود و زیان وارد ش��ده 
آنه��ا  سودس��ازی  کیفی��ت  و 
نسبت به پارس��ال افزایش یافته 
است. به گزارش س��نا، امیرعلی 
کارگزاری  تحلیلگ��ر  امیرباقری، 
پ��ارس نمودگر با بی��ان مطلب 
ب��اال گفت: به نظ��ر من »صنعت 
پیش��رو« اهمیت باالی��ی دارد و 
خودروس��ازی  صنعت  هم اکنون 
مورد توجه س��رمایه گذاران قرار 
دارد. این در حالی اس��ت که در 
گروه خودرو و س��اخت قطعات، 
زیرمجموعه های ایران خودرو در 
شش ماهه، گزارش های خوبی را 

منتشر کردند. 
و  فن��ی  نظ��ر  از  اف��زود:  وی 
بنیادی، انتظار رشد برای قیمت 
س��هام گروه خورو وج��ود دارد؛ 
چراکه اخبار خوبی از این صنعت 
به گوش می رس��د. ب��رای مثال 
گروهی از خودروسازان امریکایی 
ای��ران قرار اس��ت  ب��ه میزبانی 
تولیدکنندگان  ب��ا  را  جلس��اتی 
داخلی داش��ته باشند. همچنین 
برای حضور  آلمان  خودروسازی 
در ای��ران اعالم آمادگ��ی کرده 
اس��ت. امیرباق��ری تصریح کرد: 
در می��ان س��ایر گروه ها، صنعت 
تجهی��زات  و  آالت  ماش��ین 
پیمانکاری ه��ا  همچنی��ن  و 
در  را  مناس��بی  عملک��رد  ه��م 
گزارش های ش��ش ماهه منتشر 

کرده است. 
وی با ذکر این مثال که شرکت 
بودج��ه اش  درص��د   50 آذرآب 

را در ش��ش ماهه پوش��ش داده 
است، خاطرنش��ان کرد: این در 
حالی اس��ت که اگر ش��رکت ها 
اخب��ار تعدیل های خود را زمانی 
منتش��ر کنند که بازار پررونق تر 
است، س��رمایه گذاران نسبت به 
آن عکس العم��ل مثبتی نش��ان 
کارگزاری  تحلیلگ��ر  می دهن��د. 
پارس نمودگ��ر ادامه داد: از بعد 
کالن، با توجه به سیاس��ت های 
کالن اقتصادی دولت و همچنین 
بسته خروج از رکود دولت با دید 
غیر تورمی، به نظر می رس��د که 
ش��اهد سودسازی ش��رکت های 
حاضر در بازار س��رمایه هستیم، 
این در حالی اس��ت که سودهای 
س��ال گذشته ناش��ی از افزایش 
قیمت دالر و متورم شدن بخش 
مال��ی صورت س��ود و زیان بود، 
ام��ا هم اکن��ون رونق ب��ه بخش 
عملیات��ی صورت س��ود و زیان 

برمی گردد. 

امیرباق��ری خاطرنش��ان کرد: 
به طور کلی در اکثر ش��رکت ها 
ش��اهد چنین موضوعی هستیم 
و این ام��ر می تواند ب��رای روند 
کلی ب��ازار امیدوار کننده باش��د. 
وی با اش��اره به اینکه ش��اید به 
نظر برس��د سیاست های اتخاذی 
دول��ت درکوتاه م��دت فش��اری 
مقطعی بر بازار وارد کرده است، 
اب��راز ک��رد: ام��ا در بلندمدت، 
باعث رش��د پایدار بازار س��رمایه 
می شود و این امر از عملکردهای 
ش��ش ماهه ش��رکت ها به چشم 

می خورد. 
وی ب��ا مقایس��ه صورت ه��ای 
مالی شش ماهه 92 و 93 گفت: 
عوام��ل کالن زی��ادی مانند نرخ 
ب��ازده بدون ریس��ک، نرخ تورم، 
نرخ بازده مورد انتظار س��هام دار 
و پارامتره��ای کالن روی ب��ازار 
اثرگذار هستند. اما اگر بخواهیم 
به سودس��ازی ش��رکت ها  فقط 

توجه کنیم، بای��د بگویم که در 
حال حاضر ابتدای روند صعودی 
رش��د EPS پیش بین��ی س��ود 
تاکید  ش��رکت ها هس��تیم. وی 
ک��رد: البته این در حالی اس��ت 
که هنوز سرمایه گذاران خارجی 
وارد ش��رکت ها نش��ده و اقتصاد 
ط��رف عرضه نیز تقویت نش��ده 

است. 
ای��ن تحلیلگ��ر بازار س��رمایه 
خود  توضی��ح صحبت ه��ای  در 
اب��راز کرد: اقتص��اد طرف عرضه 
ش��امل بهبود تکنولوژی و سایر 
با وجود  اما  پارامتر ها می ش��ود، 
ای��ن موارد احس��اس می ش��ود 
که وارد یک فرآیند سودس��ازی 
برای شرکت ها شده ایم. به نظرم 
کیفیت س��ود ش��رکت ها امسال 
بهتر از کیفیت سود گزارش های 
پارسال بود. س��ودی که کیفیت 
داش��ته باش��د، ثبات سودآوری 
در ش��رکت را نش��ان می ده��د. 

امیرباق��ری تصریح ک��رد: بهبود 
ب��ازار در ح��ال حاضر ناش��ی از 
عوام��ل بنیادی اس��ت نه عوامل 
بیرون��ی و این خب��ر خوبی برای 
بازار س��رمایه اس��ت. ح��ال اگر 
بازار  وارد  خارجی  س��رمایه های 
ش��ود و مدیریت و ن��گاه بخش 
خصوصی به بورس جذب ش��ود، 
سودسازی افزایش خواهد یافت. 
وی ب��ا بی��ان اینکه احس��اس 
می ش��ود پ��ول ت��ازه وارد بازار 
ش��ده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: 
روند قیمتی س��هام در چند ماه 
اخیر که بازار وارد اصالح ش��ده 
است، نشان می دهد که بسیاری 
از ش��رکت ها در حال کف سازی 
هستند و این قیمت ها کف کوتاه 
و میان م��دت هس��تند. این به 
معنای باز ب��ودن باالی قیمت ها 
اس��ت و ما تا پایان س��ال انتظار 
یک بازده معقول و منطقی را از 
بازار سرمایه داریم. این تحلیلگر 
بازار در خصوص دلیل این انتظار 
گف��ت: عوامل بنی��ادی کیفیت 
تغیی��ر  ش��رکت ها  سودس��ازی 
کرده و به ع��الوه، قیمت گذاری 
س��هام چیزی نیس��ت جز سود 
س��ال های آتی که با ن��رخ بازده 
م��ورد انتظ��ار تنزیل می ش��ود. 
این در حالی است که هم اکنون 
نرخ بازده م��ورد انتظار در حال 
کاهش است، زیرا امکان کاهش 
نرخ س��ود بانکی وج��ود دارد. از 
س��وی دیگر، کیفیت سودسازی 
شرکت ها باعث می شود که سود 
در مس��یر صعودی قرار گرفته و 
در مجموع قیمت س��هام رش��د 

کند.

تغییر در کیفیت سودسازی شرکت ها

بهبود بازار ناشی از عوامل بنیادی

در نخستین روز هفته، بورس 
اوراق به��ادار ته��ران ب��ا برتری 
تقاضا در برخی نمادهای حاضر 
در صنایع بانکی، پتروش��یمی، 
سیمانی و تجهیزاتی آغاز شد و 
به همین ترتیب شاخص با تداوم 
روند صع��ودی به نیمه 76 هزار 
واحد نزدیک ش��د. شاخص کل 
با افزای��ش 253 واحدی به رقم 
76 هزار و 420 واحد رس��ید و 
ع��الوه بر آن ارزش معامالت هم 
با دادوستد بیش از یک میلیارد 
و 164 میلی��ون برگه س��هم به 
290 میلی��ارد توم��ان نزدیک 
ش��د. در فرابورس ش��اخص دو 
واحد به عقب برگشت و به رقم 
863 واحد رس��ید، در این بازار 
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری 
ایرانیان، ذوب آهن اصفهان، بانک 
دی و بانک خاورمیانه بیشترین 

تاثیر منفی را گذاشتند. 

حمایت پتروشیمی 
تامین و خلیج فارس

از شاخص کل
با ش��روع معامالت شاخص 
کل بورس ته��ران بار دیگر به 
لط��ف ادامه رونق معامالت در 
از بخش ها  تع��داد ملموس��ی 
در مس��یر صعود ق��رار گرفت. 
عرض��ه بس��یاری از صف های 
اخیر در این روند تاثیر شایانی 
داش��ت. عرض��ه ص��ف خرید 
مخاب��رات ایران نیز بر رش��د 
بیش از پیش ش��اخص دامن 
زد ت��ا این نماگ��ر بتواند نیمه 
کانال 76 ه��زار واحدی را نیز 
پش��ت س��ر بگذارد. در ادامه 
اما اوضاع ای��ن چنین نماند و 
ش��اهد افول تعداد ملموسی از 
نمادها در بخش های گوناگون 
به درصده��ای منفی از جمله 
در گ��روه بانک��ی، خودرویی، 
س��اختمانی و بیم��ه بودی��م، 
ام��ری ک��ه بخش��ی از رش��د 
پیش��ین ش��اخص را خنث��ی 

در  وضعی��ت  بهب��ود  ک��رد. 
پتروشیمی  نمادهای  از  برخی 
س��رمایه گذاری  به خص��وص 
نفت وگاز و پتروشیمی تامین و 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
در ادامه کار به کمک شاخص 
آم��د و حمایت مقطع��ی را از 
ای��ن نماگر به عم��ل آورد. در 
ادامه کار نیز شاخص با سیری 
تقریب��ا باثبات ت��ا پایان زمان 
بازار به حرکت خود ادامه داد.

عوامل خوش بینی
 دوباره سهام داران  

در ای��ن زمین��ه مصطف��ی 
صف��اری، مدیرعامل ش��رکت 
ایرانیان  س��رمایه  سبدگردانی 
معتقد اس��ت: نزدیک ش��دن 
به زمان دس��تیابی ب��ه توافق 
کن��ار  در  هس��ته ای  جام��ع 
دولتمردان  سیاس��ت  تغیی��ر 

قیمت  افزای��ش  درخص��وص 
تولیدی  محص��والت  ف��روش 
صنایع مختلف از جمله عواملی 
هستند که موجب خوش بینی 
دوباره س��هامداران نس��بت به 
روند آتی بازار س��رمایه ش��ده 
است. به گونه ای که بسیاری از 
فعاالن بازار س��رمایه در حالی 
از عملکرد  مناس��بی  ب��رآورد 
ش��ش ماهه اول ش��رکت های 
بورس��ی به دلیل عدم افزایش 
محص��والت  ف��روش  قیم��ت 
آنه��ا نداش��تند که ب��ا اعطای 
مج��وز رش��د قیم��ت فروش 
محص��والت از اوایل خردادماه 
امس��ال توس��ط دولت، شاهد 
مال��ی  گزارش ه��ای  انتش��ار 
این  عملکرد مناسبی از سوی 
انتظار  برخ��الف  مجموعه ه��ا 
با  وی  بوده ای��م.  س��هامداران 
مثبت خواندن چشم انداز آتی 

بازار سرمایه، در این خصوص 
اف��زود: اگرچ��ه کاه��ش نرخ 
سود س��پرده بانکی و حصول 
نتیج��ه مثب��ت از مذاک��رات 
اجرایی نشده  تاکنون  سیاسی 
و تنه��ا صحبت هایی پیرامون 
آن مطرح ش��ده، ام��ا می توان 
ب��ا توجه ب��ه عوام��ل مذکور 
چش��م انداز مناس��بی را پیش 

روی بازار سهام متصور بود. 

مذاکرات سیاسی
 عامل رونق بازار سهام 

کارشناس  مهدی حاجی وند، 
بازار سرمایه معتقد است: صعود 
هفته گذشته شاخص بورس به 
باالی ارتفاع 75 ه��زار واحد در 
حالی اتفاق افتاده است که این 
ارتفاع یکی از مقاومت های پیش 
روی ش��اخص بورس ب��ود که 
سرانجام بازار این مقاومت را رد 

کرد. از س��وی دیگر خوش بینی 
سرمایه گذاران و خریداران سهام 
در ب��ورس به نتای��ج مذاکرات 
سیاس��ی، دلی��ل اصلی حرکت 
بازار س��هام به س��مت روزهای 
پررون��ق خود اس��ت و بانک ها 
و خودرویی ه��ا که بیش��ترین 
آس��یب را از تحریم ها دیده اند، 
با برداشته شدن تحریم در صدر 
گروه هایی هستند که پیشروی 
بازار می شوند که معامالت این 
روزه��ای بازار س��هام نیز تحت 
تاثیر رش��د س��هام شرکت های 
ای��ن گروه ها روند صع��ودی را 
در پیش گرفته اس��ت. برخی از 
کارشناسان بورسی نیز امیدواری 
به رف��ع تحریم ه��ای بانکی را 
موجب توجه سرمایه گذاران به 
این گروه عنوان می کنند و اقبال 
به صنعت خ��ودرو در بورس را 
هم خوش بینی نس��بت به رفع 
تحریم ه��ا و برق��راری روابط با 
خودروسازان خارجی می دانند. 

ورود نقدینگی های 
جدید به بورس 

برخی نی��ز بر این باورند که 
مذاکرات  نتایج  به  خوش بینی 
هس��ته ای، کاهش نرخ س��ود 
رس��یدن  و  بانک��ی  س��پرده 
قیم��ت س��هام ش��رکت ها به 
پایین ترین ح��د خود، موجب 
ش��ده ت��ا نقدینگ��ی جدیدی 
به بازار س��هام وارد ش��ود که 
رشد شاخص بورس و افزایش 
قیمت س��هام و در نتیجه آن 
کس��ب س��ود در بورس را در 
هفته ه��ای گذش��ته رقم زده 
اس��ت، تا جایی که پیش بینی 
می ش��ود تنه��ا ب��ازاری ک��ه 
ماه های پیش رو  در  می توان��د 
رشد خوب و ادامه داری داشته 
باش��د بازار س��هام خواهد بود 
و به ط��ور قطع تا پایان س��ال، 
ب��رای  خوب��ی  فرصت ه��ای 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه 

به وجود می آید. 
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13 مدیریت سرمایه گذاری

ام��روزه فعالی��ت در ح��وزه 
کس��ب و کار های اینترنت��ی در 
داشته  دنیا رشد چش��مگیری 
و فعالی��ت در ح��وزه ICT و 
کس��ب و کار هایی ک��ه در ای��ن 
قالب ج��ا  می گیرن��د به خوبی 
توانس��ته اند در تمام دنیا طیف 
ب��ه  از مش��تریان را  وس��یعی 
خود جذب کنن��د؛ نمونه هایی 
و  فیس��بوک  گ��وگل،  مانن��د 
شرکت هایی از این دست که با 
شروع یک فعالیت استارت آپی 
)گس��ترش پذیر( ک��ه قابلی��ت 
رشد س��ریع را دارد توانسته اند 
ظ��رف م��دت کمت��ر از 10 یا 
15 س��ال ارزش آفرینی باالیی 
داش��ته باش��ند. در نمونه های 
ایرانی هم ش��رکت دی جی کاال 
یک مثال ش��اخص اس��ت. به 
همین بهان��ه گفت وگویی را با 
حمید رضا احمدی، دبیر کانون 
کارآفرینی ایران و فعال در حوزه 
کار آفرینی انج��ام دادیم که در 

ادامه می خوانید.

اهمیت استارت آپ ها در 
زمینه تجارت 

امروزه روندی در دنیا ش��کل 
گرفت��ه ک��ه اس��تارت آپ ها از 
برخ��وردار  وی��ژه ای  اهمی��ت 
شده اند. در یک تعریف آکادمیک 
استارت آپ کسب و کاری نو پاست 
که در جس��ت وجوی یک مدل 
گس��ترش پذیر  کس��ب و کاری 
است و این گس��ترش پذیری و 
رشد س��ریع را در شرکت های 
اینترنتی، وب و موبایلی به نحو 
مش��هود تری می توان مشاهده 
کرد. حتما اط��اع دارید که در 
حال حاضر ش��رکت های بزرگ 
دنیا که به س��رعت توانسته اند 
ج��ای خود را در تم��ام دنیا در 
بی��ن مخاطبان خ��ود باز کنند 
از یک مدل اس��تارت آپی شروع 
کرده اند. شرکت هایی مانند اپل، 
گوگل و فیسبوک شرکت هایی 
از این دس��ت هس��تند که اوال 
عمر بس��یار کوتاهی به نسبت 
س��ایر ش��رکت های بزرگ دنیا 
دارند و خیلی سریع توانسته اند 
مسیر رش��د و پیشرفت را طی 
کنند و ثانیا ب��ه دلیل امکانات 
و مزیت های��ی ک��ه فعالیت در 
حوزه تج��ارت الکترونیک دارد 
به راحتی توانسته اند طیف بسیار 
گس��ترده ای از مخاطبان را در 
سراس��ر جهان معطوف به خود 
کنند و این ی��ک روند در حال 

گسترش در جهان است.

استارت آپ ویکند در ایران
اس��تارت آپ ویکند رویدادی 
اس��ت ک��ه ب��ه اف��رادی ک��ه 
عاقه من��د به فعالی��ت در این 
حوزه اند کم��ک می کند در دو 
تا س��ه روز یک ایده را به یک 
مدل کس��ب و کار اولیه تبدیل 
کنن��د. در ایران ای��ن موضوع 
به صورت یک رویداد س��ه روزه 
برگزار می ش��ود که در روز اول 

شرکت کنندگان ایده هایشان را 
مطرح می کنند و ایده های قابل 
تبدیل ب��ه کس��ب وکار و برتر 
که بیش��ترین رأی را در میان 
حاضران کسب کرده اند انتخاب 
می شوند و در نهایت با تشکیل 
تیم ه��ای کاری در روز دوم و 
س��وم ش��رکت کنندگان سعی 
می کنند تا آن ایده را با کمک 
مربی��ان و افراد دیگ��ر به یک 
مدل کسب و کاری تبدیل کنند 
و این تجربه ای است برای افراد 
تا بتوانند اس��تارت آپ خود را 

شروع کنند. 
نکته مهم اینجاس��ت که اگر 
م��دل کس��ب و کاری اف��راد در 
ای��ن رویداد به شکس��ت منجر 
ش��ود اش��کالی ن��دارد چ��ون 
شرکت کنندگان تنها دو تا سه 
روز ب��رای راه ان��دازی این مدل 
کسب و کاری وقت گذاشته اند اما 
در محیط واقعی و دنیای بیرون 
از این رویداد ریس��ک کس��ب 
تجربه بسیار باالست و اگر فرد 
موفق نش��ود تمام یا قسمتی از 
سرمایه خود را از دست می دهد 
بنابرای��ن این روی��داد به عنوان 
جایگاهی برای کس��ب تجربه و 
مه��ارت الزم برای ش��روع یک 

کسب وکار موفق است. 
روی��داد  حاض��ر  ح��ال  در 
استارت آپ ویکند یک رویداد 
جهانی و در سرتاس��ر دنیا در 
حال برگزاری است که متولی 
آن ی��ک ش��رکت امریکای��ی 
خیریه است و به صورت کاما 
غیر انتفاعی اداره می ش��ود. در 
رویداد  نخس��تین  ه��م  ایران 
اس��تارت آپ ویکن��د از حدود 
دو س��ال پیش و در ش��هریور 
ماه 1391 برگزار ش��د.  ابتدا 
ش��رکت خاورزمی��ن که یک 
شرکت خصوصی است متولی 
برگزاری آن شد اما در نهایت 
کان��ون کار آفرین��ان ایران این 
ام��ر را به دس��ت گرفت و در 
ح��ال حاضر متول��ی برگزاری 
استارت آپ ویکند ایران است 
و در طول سال چهار بار اقدام 
به برگزاری این رویداد می کند 
ک��ه ب��ه تدریج در ش��هر های 
دیگ��ر هم در ح��ال راه اندازی 
است. البته در برخی از شهر ها 

هم راه اندازی شده است. 

اهداف استارت آپ ویکند 
در دنیا نمونه های موفقی از این 
دس��ت وجود دارد که به وسیله 
استارت آپ ها گسترش پیدا کرده 
اس��ت. یک نمونه موفق شرکت 
zaarly اس��ت و ش��رکت هایی 
که گفته ش��د. البته نکته ای که 
بس��یار حائز اهمیت است اینکه 
اصا هدف اس��تارت آپ ویکند 
خروجی نیس��ت و بیشتر شبیه 
یک ورک شاپ اس��ت و در واقع 
مه��ارت و تجرب��ه ای ک��ه افراد 
در این رویداد کس��ب می کنند 
می توان��د زمینه س��از فعالیت ها 
و کس��ب و کارهای استارت آپی 
باشد. در واقع استارت آپ ویکند 
دو هدف بسیار بزرگ دارد یکی 
شبکه سازی اس��ت یعنی اینکه 

افراد با مهارت ها و توانمندی های 
مختلف با هم آشنا شوند و زمینه 
را برای فعالیت ها و همکاری های 
بعدی فراه��م کنند، هدف مهم 
دیگر آموزش اس��ت که افراد از 
طری��ق کار عمل��ی و در جریان 
این روی��داد ی��اد می گیرند که 
چطور ایده هایشان را به یک مدل 
کسب و کاری واقعی تبدیل کنند. 

مهم ترین خروجی 
استارت آپ ویکند 

یک قسمت کار فرهنگ سازی 
است که در نظر داریم به گوش 
افراد مختلف برس��انیم که در 
ح��ال حاضر صنع��ت ITC و 
کار آفرینی و ایجاد کس��ب و کار 
در این حوزه پتانس��یل باالیی 
دارد چون نیاز به سرمایه اولیه 
بس��یار کمتری نسبت به سایر 
فعالیت ه��ا دارد و با س��رمایه 
بسیار پایینی می توان این کار 
را ش��روع ک��رد و ای��ن وظیفه 

ایجاد انگیزه برعهده ماست. 
نکته دیگ��ر اینکه همیش��ه 
س��رمایه گذاری  صندوق ه��ای 
حامی برنامه های ما هس��تند و 
می خواهی��م از ای��ن طریق یک 
پل ارتباطی بین سرمایه گذاران 
و ایده پردازان و کارآفرینان ایجاد 
کنیم  و ارتباط بین این دو گروه 
را برقرار کنی��م. به عنوان نمونه 
ش��رکتی به نام آوات��ک در این 
زمینه فعالیت می کند، البته این 
شرکت در حال حاضر در ابتدای 

این کار قراردارد. 

شرکت کنندگان و مربیان 
استارت آپ ویکند چه 

کسانی هستند 
مربی��ان کارآفرین��ی در واقع 
افرادی هس��تند که خودش��ان 
ح��وزه  در  فعالی��ت  س��ابقه 
کارآفرینی دارند و به عنوان یک 
کارآفرین کس��ب و کار موفقی را 
راه ان��دازی کرده ان��د و در حال 
حاضر کس��ب و کار خود را دارند. 
ش��رکت کنندگان ه��م از همه 
طیف ها و رش��ته ها هس��تند و 
محدودیتی چه به لحاظ س��نی 
و چه به لحاظ رش��ته تحصیلی 
و میزان تحصیات وجود ندارد 
و ایده ها هم بسیار متفاوت است 
ولی عما چون 40 تا 50 درصد 
ش��رکت کنندگان برنامه نویسان 
و اف��رادی از رش��ته های فن��ی 
هستند عما ایده هایی در پایان 
برگزیده می ش��وند ک��ه در این 
حوزه باش��ند چ��ون در نهایت 
اس��تارت آپ فعالیتی اس��ت که 
بتواند به س��رعت رشد کنند و 
 ICT فعالیت هایی که در حوزه
هستند س��ریع تر رشد می کنند 
بنابرای��ن هی��چ محدودیتی از 
لحاظ ایده پ��ردازی وجود ندارد 
ولی ایده هایی که بیشترین رأی 
را می  آورند و برگزیده می شوند و 
در روز دوم و سوم ادامه می یابند 
ایده هایی هس��تند که در حوزه 

ICT باشند. 

راه اندازی کسب و کار در 
حوزه ICT چقدر سرمایه 

می خواهد 
ب��ه هر حال کس��ب و کار های 
مختل��ف ب��ه لح��اظ می��زان 
هستند.  متفاوت  س��رمایه بری 

یک کس��ب و کار ممکن اس��ت 
بازاریابی گسترده ای بخواهد و به 
احتیاج داشته  بیشتری  نیروی 
باش��د و طبیعتا س��رمایه اولیه 
باالتری هم نی��از دارد از طرف 
دیگر یکسری کسب و کار ها هم 
به ص��ورت اینترنت��ی بازاریابی 
می کنند و به س��رمایه کمتری 
احتیاج دارند. به طور متوس��ط 
یک کسب و کار که متشکل از دو 
نفر است که با هم کار می کنند 
و مکمل یکدیگرند در سال اول 
و برای ش��روع بی��ن پنج تا 10 
میلیون تومان س��رمایه احتیاج 
کار  گس��ترش  ب��رای  و  دارد 
می توان س��رمایه بیشتری وارد 
کار کرد ول��ی باید به این نکته 
توجه داشت که کسب و کار های 
این حوزه طیف گس��ترده ای از 
کسب و کار ها را شامل می شوند 
و خیل��ی نمی توان در این مورد 
اظهار نظر دقیقی داش��ت ولی 
اگر حقوق و دستمزد خود افراد 
بنیانگ��ذار را در نظر نگیریم با 
همان 5 تا 10 میلیون می توان 
 ICT یک کسب و کار را در حوزه
ش��روع کرد و خوبی دیگری که 
این نو ع کس��ب و کار ها دارد این 
اس��ت که بس��یار انعطاف پذیر 
هستند و خیلی راحت می توان 
با صرف هزینه بس��یار پایین با 
مشتریان تعامل کرد و شاید در 
سایر کسب و کار ها اینطور نباشد. 

فرهنگ عمومی 
جامعه چقدر با حوزه 
  ICT کسب و کارهای

آشناست 
آمار های رسمی و متقنی از 
اینکه چق��در مردم از این نوع 
کسب و کار ها استقبال می کنند 
در  ول��ی  نیس��ت  دس��ت  در 
اخیر کسب و کارهای  سال های 
اینترنت��ی بیش��تری وارد کار 
ش��دند و ای��ن اعتمادس��ازی 
اس��ت.  در حال ش��کل گیری 
ش��رکت های  در حال حاض��ر 
بزرگی در این ح��وزه فعالیت 
می کنن��د و از ارزش باالی��ی 
ه��م برخوردارند. ی��ک نمونه 
بس��یار موفق شرکت دی جی 
چیزی  اکن��ون  که  کاالس��ت 
حدود 150 میلیون دالر ارزش 
دارد. به هر ح��ال هرچقدر که 
زمان به س��مت جل��و حرکت 
می کند ش��رکت های بیشتری 
وارد ای��ن ح��وزه می ش��وند و 
همین امر می تواند زمینه س��از 
اعتم��اد در  این  ش��کل گیری 
سطح جامعه باشد و هرچقدر 
شوند  بیشتر  س��رویس ها  این 
ای��ن اعتم��اد باالتر م��ی رود. 
بنابراین هر کس��ب و کاری که 
ش��کل می گی��رد بای��د بتواند 
این اعتماد را برای مشتریانش 
ایجاد کند و اینکه دولت یا هر 
نهاد دیگری وارد کار ش��ود و 
بخواه��د به ص��ورت مصنوعی 
ای��ن اعتم��اد را ش��کل دهد 
خیلی نمی تواند موثر باش��د و 
فرآین��د اعتمادس��ازی باید به 

مرور زمان شکل گیرد. 

گفت وگوی اختصاصی »فرصت امروز« با دبیر کانون کار آفرینی ایران 

استارت آپ ویکند فرصتی برای شروع یک 
ICT کسب و کار در حوزه

ضرورت تولید صادرات محور محصوالت کشاورزی

بدون پول چه باید کرد؟ 

ی��ادم می آید بچ��ه که ب��ودم بزرگ تره��ای فامیل به 
جوان های بیکار خانواده می گفتند پسر تا کی می خواهی 
الکی بچرخی، بگرد دنب��ال یه کار خوب. آن وقت بود که 
بعضی از پسرهای فامیل به این جمله بسنده می کردند که  

 ای بابا، کار خوب سرمایه خوب می خواد! 
من همیشه فکر می کردم برای شروع یک کار خوب نیاز 
به یک پول بزرگ دارم، در واقع مفهوم عامیانه اغلب ما از 
سرمایه، دارایی های نقدی است، در حالی که بعد ها متوجه 
ش��دم واژه »سرمایه« به بس��یاری از موارد دیگر از جمله 
سامتی الزم برای ش��روع یک کار خوب، نیروی انسانی 
مناس��ب، یک ایده اقتصادی خوب و حتی یک شریک و 

رفیق خوب هم اطاق می شود. 
حال باید ببینیم با وجود عدم نقدینگی می ش��ود کار 
خوبی را ش��روع کرد؟ از مش��اغل خانگی که این سال ها 
خیلی هم باب شده که بگذریم بیشتر قصد داریم به سراغ 
جوان ه��ای ت��ازه کاری برویم که اغل��ب در کنار تحصیل 
خود، مسیر جدیدی را برای کسب تجربه و درآمد شروع 
می کنند. هنر یکی از عرصه هایی اس��ت که همیش��ه در 
خصوصش گفته می ش��ود »کار دلی اس��ت و پولی از آن 
درنمی آید!« اما چه بس��یار افرادی هستند که در همین 
حوزه وق��ت و انرژی خود را گذاش��ته اند و موفقیت های 
بزرگی کس��ب کرده اند. مثا در دنیای طراحی و گرافیک 
ب��ا توجه ب��ه اینکه در دنیای امروز که اکثر ش��رکت های 
خصوصی و دولتی، بانک ها و س��ازمان ها یک نش��ریه یا 
بولتن داخلی برای اطاع رسانی و گزارش اخبار خود دارند 
می ش��ود بدون س��رمایه پولی در این کسب و کار هنری، 
برای خود جایی باز کرد. پیش��نهاد ما ب��رای افرادی که 
با طراحی و گرافیک آش��نایی دارند این است که شما با 
اس��تفاده از علم و تخصص تان ب��ه راحتی می توانید برای 
خود کسب و کار به دست آورید و تنها چیزی که نیاز دارید 
یک لپ تاپ یا پی س��ی است که از طریق چاپ آگهی در 
روزنامه و حضور در شبکه های اجتماعی و معرفی خود و 
نمونه کارهای پیشین، به راحتی می توانید با سازمان ها و 
ش��رکت ها ارتباط برقرار کنید و در حجم خوبی سفارش 
کار بگیرید. یا اگر شما در خصوص صنایع دستی تخصص 
دارید نیازی به تاس��یس مغازه و فروش��گاه نیست، کافی 
است طرح های خود را در شبکه های اجتماعی به اشتراک 
بگذارید تا خیلی زود مش��تری ها و س��فارش های خوبی 

بگیرید. 

در مجموع امروزه ش��بکه های اجتماعی بهترین بستر 
برای افرادی است که سرمایه مالی زیادی برای کار ندارند 
و دقیق��ا از همین مکان می توان به بس��یاری مزیت های 
معرفی و فروش دسترس��ی داش��ت. پس ش��ما هم اگر 
فک��ر می کنید هنرت��ان در حال خاک خوردن اس��ت با 
عضویت رایگان در این ش��بکه ها خود را به محله، شهر و 
حتی کش��ورتان معرفی کنید. همچنین اگر به حضور در 
شبکه های اجتماعی تمایل ندارید، براساس تصمیم های 
اتخاذ  ش��ده، آن دس��ته از مش��اغل خانگی که در حوزه 
فرهنگی و هنری فعالیت دارند از سوی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسامی اس��تان تهران حمایت می شوند که این 
حمایت خ��ود نوعی فرصت به ش��مار می آید، در همین 
راس��تا این اداره برای فعاالنی که در رشته های فرهنگی 
هنری و مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی فعال 
هس��تند و مجوز یا گواهینامه صادره از مراکز وابس��ته به 
این وزارتخانه دارند، پروانه فعالیت مش��اغل خانگی صادر 
می  کن��د. در همی��ن رابطه عاقه من��دان می توانند برای 
تشکیل پرونده و کسب اطاعات بیشتر به اداره فرهنگ و 

ارشاد اسامی شهر یا استان خود مراجعه کنند.        

با توجه به عدم وجود 
لیدر در صنعت و 
رقبای منطقه ای 

برای شرکت هایی 
که در سرتاسر ایران 
کاالیشان را پخش 
می کنند، هزینه های 

برندینگ بسیار 
باالست

شیالت ایران همچنان ظرفیت دارد

کالف اول:
و  سیس��تان  اس��تان 
از  یک��ی  بلوچس��تان 
اس��تان هایی است که در 
ح��وزه پرورش ش��یات 
فرصت های بسیاری برای 
فراه��م  س��رمایه گذاران 
می کن��د، چرا که دارای ظرفیت های فراوانی اس��ت که 
بخش زیادی از آنها همچن��ان مغفول مانده ، از این رو 
مش��اور سرمایه گذاری اس��تاندار سیستان و بلوچستان 
گفته است: استفاده از ظرفیت کنسرسیوم های شیاتی 

مدنظر سرمایه گذاران قرار گیرد. 
ب��ا توجه ب��ه خبر عنوان ش��ده و س��خنان مش��اور 
بلوچس��تان  و  سیس��تان  اس��تاندار  س��رمایه گذاری 
در خصوص اس��تقبال این اس��تان از س��رمایه گذاران، 
پیش��نهاد ما برای فعاالن بخش ش��یات، تمرکز روی 
ظرفیت های بازارهای ش��یاتی منطقه چابهار است که 
این اس��تان با س��رمایه گذاران داخل��ی و خارجی برای 
راه اندازی و مش��ارکت در صنای��ع مختلف به خصوص 

بخش شیات و بنادر اعام آمادگی کرده است. 
همچنین برای ش��رکت هایی که در حوزه خدمات و 
توس��عه جاده ای و ترانزیتی فعالیت می کنند، وضعیت 
ام��روز این اس��تان می تواند ی��ک راه س��رمایه گذاری 
مناس��ب باش��د، چراکه این اس��تان همواره از کمبود 
شرایط و زیرساخت های الزم مانند جاده های ترانزیتی، 
راه آه��ن و توس��عه بنادر رنج می برد که ب��ا توجه ویژه 
مسئوالن این استان، به بحث افزایش تولید و صادرات 
محصوالت شیاتی، می توان گام های بزرگی در توسعه 
زیرس��اخت های استان برداش��ت و موجب یک جهش 

اقتصادی برای کل استان شد. 
پس ش��ما هم اگر در حوزه شیات فعالیت می کنید 
توجه ویژه ای به این اس��تان داش��ته باش��ید که امروز 
با اعام آمادگی اس��تان و در اختی��ار قرار دادن زمین 
و زیرس��اخت های الزم، ب��ه س��رمایه گذاران همچنین 
حمایت ه��ای قانون��ی دولت از س��رمایه گذاران در این 
اس��تان بتوانید در آشکار ش��دن مروارید پنهان در دل 

استان سیستان و بلوچستان، سهمی داشته باشید. 

کالف دوم:
کیوی یکی از محصوالتی 
بومی  اگر چ��ه  که  اس��ت 
ایران نیست، اما سال های 
اخیر با توس��عه کاشت و 
س��طح زیر کش��ت، تولید 
ای��ن محصول در کش��ور 
به بیش از هش��ت هزار هکتار رس��یده است و در بین 
کش��ورهای تولید کننده کیوی در دنیا، ایران چهارمین 
تولیدکنن��ده بزرگ اس��ت که این می��زان تولید خود 
می تواند گواه بس��یاری از فرصت های س��رمایه گذاری 

باشد. 
همچنین رییس هیات مدیره اتحادیه باغداران ایران، 
با بیان اینکه فصل برداش��ت کیوی از مناطق ش��مالی 
کشور آغاز شده است، گفت: با افزایش سطح زیر کشت 
کیوی در مناطق جدید کش��ور، پیش بینی می شود که 
تولید امس��ال در مقایس��ه با سال گذش��ته 20 درصد 

افزایش داشته باشد.
 در واقع در گذش��ته کیوی تنه��ا در غرب مازندران 
تولید می ش��د، اما در س��ال های اخیر با توسعه سطح 
زیر کش��ت، این محصول در غرب گیان، بندر آس��تارا 
و ش��رق مازندران تا دش��ت گرگان کشت می شود که 
می تواند فرصت های بس��یاری ب��رای فعاالن حوزه های 

غذایی به وجود آورد. 
از  سرش��ار  کی��وی  می کنن��د  عن��وان   پزش��کان 
ویتامی��نC  اس��ت، مقدار پتاس��یم آن از نظر وزنی تا 
ح��دی کمتر از موز اس��ت، همچنی��ن دارای ویتامین 
A، E، کلس��یم، آهن و اس��یدفولیک است که با وجود 
همه این خواص می توان با فرهنگ سازی هرچه بیشتر 
در خصوص مصرف این میوه، هم س��رانه مصرف آن را 
در کشور باال برد و هم در بخش صادرات به کشورهایی 

چون روسیه، فرصت های بسیاری به دست آورد. 
همچنین با افزایش میزان تولید کیوی در کشور و در 
پی آن به گفته مسئوالن، افزایش کیفیت این محصول 
نسبت به سال های گذشته، می توان در صنایع تبدیلی 
برای تولید مربا و انواع ش��یرینی از آن استفاده کرد یا 
شرکت هایی که از این میوه برای تولید کرم ها، ماسک 
و مصارف بهداش��تی اس��انس گیری می کنند می توانند 
فرصت مناس��بی برای ش��روع کار و خرید از باغداران 

باشند. 

کالف سوم: 
معموال وقتی می خواهیم 
نقط��ه  ب��ه  نقط��ه ای  از 
و  بروی��م  ش��هر  دیگ��ر 
داریم  عجل��ه  در عین حال 
یا راه به گونه ای اس��ت که 
آنجا  به  به سختی می توان 
رس��ید، یاد تاکس��ی های تلفنی می افتیم. شاید تاسیس 
این دفاتر، یکی از کس��ب وکارهایی باشد که بدون هیچ 
مش��کلی پیش برود، اما اداره آن کار هر کس��ی نیست. 
س��رمایه دارانی ک��ه عاقه مند ب��ه راه ان��دازی این گونه 
خدمات هستند، باید مجوزهای الزم را از اتحادیه مربوط 
بگیرند و حداقل دفتری داشته باشند که دارای امکانات 
خوابی برای رانندگان باشد. اما هنگام سرمایه گذاری در 
این زمینه باید دقت کنید که فاصله ش��ما با دفتر مشابه 
دیگر، به حدی باشد که خیال تان از بابت مراجعه مشتری 
راح��ت باش��د. از اینها گذش��ته اگر بتوانی��د مکان های 
خاصی را پیدا کنید که معموال مردم نیاز مبرم به آژانس 
دارند، عالی اس��ت؛ مثل تاالرهای پذیرایی یا س��ینماها، 
زی��را در این مناط��ق، اکثر افراد پس از اتمام کارش��ان 
دوست دارند سریع به خانه برسند. این کسب وکار زوایا 
و گوش��ه های پنهان��ی دارد که نمی ت��وان آن را در یک 
کاف گنجاند، اما س��ر فرصت، راجع به س��رمایه گذاری 
در تاس��یس تاکس��ی کرایه ای مفصل با ش��ما صحبت 
خواهیم کرد، اما فعا این س��رنخ را در گوش��ه ذهن تان 
 نگ��ه دارید تا بلک��ه در نهایت تصمیم��ی را بگیرید که

 به نفع تان باشد. 
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عباس نعیم امینی

شکوفه میرزایی

ایران ب��ا توج��ه ب��ه اقلیم های 
متنوعی که دارد می تواند در برخی 
از محص��والت کش��اورزی مزیت 
صادرات داش��ته باش��د. ص��ادرات 
کش��اورزی نیازمن��د شناس��ایی 
بازارهای هدف و مشخص ساختن 
نوع محصول برای این بازارهاست. 
تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی 
باید براس��اس نیاز بازارهای هدف 
صادراتی اق��دام به تولی��د کنند و 
متاسفانه چنین رویکردی در بخش 

کشاورزی مشاهده نمی شود. 
رییس اتحادی��ه تولیدکنندگان 
و صادرکنن��دگان محص��والت 
کش��اورزی آذربایجان ش��رقی در 
این خصوص در گفت و گو با ایس��نا 
اظهار داشت: روند صعودی تقاضای 
مواد غذایی اهتمام و انگیزه افزایش 

عرضه را نیز درپی خواهد داشت. 
علیرضا آقاباالی��ی افزود: افزایش 
عرضه و تقاضای محصوالت غذایی 

دلیلی برای رونق بخش کشاورزی و 
در نتیجه افزایش سهم این بخش در 

اقتصاد کشور است. 
وی تصریح کرد: به رغم مشکات 
اقتصادی فراگی��ر و حاکم بر عرضه 
جهانی، چشم انداز بازار محصوالت 

کشاورزی مثبت بوده و تقاضای 
جهانی برای محصوالت غذایی 
افزایش چشمگیری داشته است. 
 آقاباالیی از آث��ار پراکندگی 
جغرافیایی کشاورزی در کشور 
گف��ت و ادام��ه داد: پراکندگی 
کش��اورزی از نظر جغرافیایی بر 
ارزش و اهمیت آن در اقتصادهای 
محلی و منطق��ه ای می افزاید.  
رییس اتحادیه تولیدکنندگان 

و صادرکنن��دگان محص��والت 
آذربایجان ش��رقی  کش��اورزی 
ی��ادآور ش��د: کش��اورزی همواره 
س��هم قابل توجهی از نرخ اشتغال 
کش��ور را به خود اختص��اص داده 

اس��ت. آقاباالیی تاکید کرد: سهم 
بخش کشاورزی در تولید ناخالص 
داخلی و روند نزولی یا صعودی آن 
 در اقتصاد کش��ور اثرگذار اس��ت. 
نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکنن��دگان محص��والت 

کش��اورزی آذربایجان ش��رقی نیز 
به خبرنگار ایس��نا گفت: ضرورت 
توجه به تولی��د داخلی ب��ا در نظر 
گرفتن تحلیل رابطه آن با صادرات 
غیرنفت��ی، اهمیت��ی مضاعف در 

مدیریت جه��ادی می یابد. ابراهیم 
ناهی از ض��رورت توجه ب��ه تولید 
داخلی گفت و افزود: توجه به تولید 
داخلی موجب رون��ق یافتن تولید 
داخلی شده و فضایی رقابتی تر برای 

تولیدات ایجاد خواهد شد.
 وی تصری����ح ک����رد: 
تولیدکنن��دگان ب��ا افزایش 
کیفی��ت محص��والت ی��ا ب��ا 
کاهش قیم��ت س��عی در به 
دس��ت آوردن س��ود بیش��تر 
دارند. ناهی ادامه داد: افزایش 
تولید داخلی ضم��ن افزایش 
صادرات به فعال ش��دن افراد 
در زمینه ه��ای بس��ته بندی، 
 . . حمل و نق��ل، تبلیغ��ات و.
می انجام��د و اث��ری مس��تقیم 
در افزای��ش اش��تغال دارد. نایب 
ریی��س اتحادی��ه تولیدکنندگان 
و صادرکنن��دگان محص��والت 
کشاورزی آذربایجان شرقی یادآور 

ش��د: در صورت تداوم ب��ا در نظر 
گرفتن تنوع محصول، صادرات نیز 

افزایش می یابد. 
وی اظهارکرد: افزایش تقاضا از 
جانب بازارهای داخلی یا خارجی 
موجب تش��ویق تولیدکنندگان و 
تولید محصوالت بیشتر می شود. 

ناه��ی اس����تفاده بهین����ه از 
ظرفیت ه��ای تولی��دی را ضروری 
دانس��ت و تاکید کرد: ب��ا افزایش 
تقاضا تولیدکنندگان از ظرفیت های 
تولی��د موجود نظیر نی��روی کار، 
. اس��تفاده  . س��رمایه زمی��ن و.

بهینه تری دارند. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، برای 
توس��عه ص��ادرات محص��والت 
کش��اورزی ابت��دا بای��د فرهنگ 
صادرات در جامعه نهادینه شود و 
به طور حتم برای افزایش صادرات، 
باید کیفیت محصوالت را افزایش 

داد.

سرمایه گذاری در بخش مسکن 
بازدهی امنی دارد

رییس اتحادیه مشاوران اماک استان مرکزی گفت: با 
توجه به پیش بینی کارشناسان مسکن بعید است افزایش 
قیمتی در این بخش حاصل ش��ود و چه بسا رکود تا سال 

آینده هم ادامه داشته باشد. 
 محمود نوروزی در گفت و گو با ایسنا، افزایش وام مسکن 
را در رونق بازار مسکن بی تاثیر دانست و اظهار کرد: هرقدر 
این وام افزایش یابد تا زمانی که وام گیرنده توان بازپرداخت 
اقس��اط را نداشته باشد از این تسهیات استقبال نمی شود 
جز اینکه تس��هیات به دست واس��طه ها و دالالن می افتد 
و اینچنی��ن ابزاری برای تش��ویق رونق بازار می ش��ود. وی 
تزریق تس��هیات به بخش تولی��د را تاثیرگذارتر از تزریق 
این تسهیات به بخش خرید خانه دانست و گفت: اگر این 
تس��هیات با سودهای پایین به بخش ساخت و ساز مسکن 
تزریق ش��ود در بازار مس��کن جنب و جوش ایجاد می شود 
و اش��تغالزایی را نی��ز به همراه خواهد داش��ت، اما اگر این 
تسهیات با سود باال به بخش خرید خانه تزریق شود، شاهد 
رونق اقتصادی نخواهیم بود. رییس اتحادیه مشاوران اماک 
استان مرکزی یادآور ش��د: تازمانی که بازار مسکن از شک 
افزایش قیمت بیش از انتظار در س��ال گذشته خارج نشود 
و سایر مولفه های تاثیرگذار به تعادل نرسد مسکن از رکود 
خارج نخواهد ش��د. وی سرمایه گذاری در بخش مسکن را 
بازدهی امنی دانست و افزود: شاید گاهی دو تا سه سال بازار 
در خواب عمیقی فرو رود و در رکود به سر ببرد، اما زمانی 
که رونق بگیرد سود مناسبی خواهد داشت. نوروزی با بیان 
اینکه در بازار مسکن هیچ وقت به اندازه افزایش، افت قیمت 
نداش��ته ایم، گفت: اگر چه بازار مس��کن هر از گاهی از رونق 
افتاده است، اما به محض اینکه جنب و جوش پیدا می کند با 
سود مناسبی همراه می شود. نائب رییس اتاق اصناف اراک 
در پایان سرمایه گذاری در این بخش را نسبت به سود بانکی 
و سایر بازارها، بازار امنی دانست و گفت: در این بخش نباید 

انتظار سوددهی فوری داشت. 

خبــر

خبــر

سرنخنقطه شروع



شمــارهیکشنبه|  18 آبان 1393 |14 کافه مدیران

طي هفته های گذش��ته به دنبال تالش معامله گران 
براي سودبري از نوس��ان بهاي نفت در پايان هفته، رشد 
شديد عرضه نفت در آمريكاي شمالي، افزايش قابل توجه 
سطح ذخيره سازي هاي نفت خام آمريكا، كاهش واردات 

روزانه نفت خام آمريكا از يك س��و و بهبود فعاليت هاي 
بخش خصوصي در حوزه يورو، استمرار نگراني ها درباره 
بحران اوكراين و سرنوشت مبهم ازسرگيري توليد نفت 
ميدان هاي نفتي تعطيل شده ليبي از سوي ديگر، بهاي 
نفت خام در بازارهاي جهاني از يك روند كاهشي همراه 

با نوس��ان برخوردار بود. بر اين اساس بهاي نفت خام در 
بازار جهانی از يك روند كاهش��ي همراه با نوسان حدود 
104/37 دالر در هر بشكه تا كمتر از 76 دالر و 6 سنت 
كاهش يافت. در اين زمينه با كارشناسان، تبعات كاهش 

نفت را بررسی كرده ايم كه پيش رو داريد....

چند وقتی اس�ت که قیمت نفت جهانی با کاهش رو به رو است، دالیل متعددی 
در این زمینه مطرح می شود، به نظر ش�ما مهم ترین عواملی که به این امر منجر 

شده چیست؟! 
بحث كاهش نفت يك موضوع چندجانبه اس��ت و متغير های متعددی آن را ايجاد كرده 
است. مسائلی چون مشكالت روسيه و ش��ير اويل )share oil( امريكا در اين زمينه نقش 
بسزايی دارد. عربستان و امريكا در جهت مشكالتی كه با روسيه دارند در تالشند تا با زمين 
زدن اقتصاد نفتی اين كشور به آن فشار بياورند. بحث ش��ير اويل هم كه قرار بود از دو سال 
آينده كليد بخورد گويا به دليل ش��رايط موجود قرار است زود تر اتفاق بيفتد. امريكا ذخاير 
قيری دارد كه در حال استخراج نفت از آنهاست كه بخش مهمی از توليدات نفت را در حال 
حاضر در دست دارد كه اگر تصميم به صادرات آن بگيرد، ايران يارای مقابله با آن را ندارد و در 
اقتصاد نفتی دچار شكست خواهد شد. در كل امريكا تاكنون نقش واردكننده نفت را داشته 
و زمانی كه احساس كند قيمت نفت افزايش پيدا كرده دست به صادرات آن می زند، زيرا اين 
امر برايش به صرفه تر است كه در حال حاضر از اين سياست پيروی كرده و اين امر به كاهش 
قيمت دالر انجاميده است. عربستان هم در اين زمينه نقش كليدی دارد و تالش می كند با 
افزايش حجم صادراتش قيمت نفت را كاهش دهد تا از اين منظر به روسيه لطمه بزند كه 

ايران نيز در اين ميان متضرر می شود. 
آیا این قضیه ادامه دار خواهد بود و عاملی س�بب نمی شود تا این موازنه بر هم 

بخورد؟ 
همه چيز بستگی به ميزان سرمای زمس��تان پيش رو دارد؛ اگر هوا رو به سردی بگذارد، 
خواه ناخواه تقاضا نسبت به نفت افزايش پيدا می كند و با افزايش تقاضا قيمت افزايش پيدا 
خواهد كرد، در غير اين صورت شرايط به سمتی می رود كه در حال حاضر شاهد آن هستيم. 
در زمینه صادرات ما چه سیاس�تی را در پیش خواهیم گرفت، آیا در شرایطی 
که قیمت دالر کاهش پیدا کرده همچنان به صادرات ادامه می دهیم یا حتی برای 

تامین مخارج نیازمند افزایش صادرات هستیم؟! 
طبيعی است كه ما مجبور به افزايش صادرات هستيم تا بتوانيم در پی كاهش قيمت نفت با 
افزايش صادرات منابع مالی مورد نياز داخليمان را تامين كنيم. هر  قدر قيمت بيشتر كاهش 

پيدا كند به سهم صادرات ما افزوده خواهد شد. 
با توجه به اینکه دولت باید بودجه سال 94 را ببندد و رقم 85 دالر را در این میان 
برای بودجه بندی اعالم باید کرده در شرایطی که قیمت نفت به 79 دالر رسیده، 

آیا ما با کسری بودجه، تورم و دیگر تبعات آن روبه رو نخواهیم بود؟! 
دولت برای بودجه ريزی فقط بر قيمت نفت تكيه نمی كند و متغيرهای متعددی را در نظر 
می گيرد. از همين منظر است كه قيمت نفت را قيمت متوسط رو به باال در نظر می گيرد و از 

اين طريق يك بودجه انعطاف پذير پی ريزی می شود. 
کاهش قیمت نفت چه تاثیری بر میزان صادرات شرکت های خصوصی خواهد 

داشت؟ 
كاهش قيمت نفت در اشل كالن تاثيری بر صادرات ش��ركت های خصوصی ندارد، زيرا 
ميزان نفتی كه در اختيار بخش خصوصی قرار دارد حجم زيادی را دربر نمی گيرد. گاه ميزان 
صادرات بخش خصوصی افزايش پيدا می كند و گاه شاهد هستيم كه اين صادرات در مقطعی 
متوقف می شود. در حال حاضر صادر كنندگان دست نگه می دارند تا قيمت ها متعادل شود 

و با افزايش تقاضا به صادرات خود ادامه می دهند. 
برخی کارشناسان بر این عقیده اند که این امر مدت طوالنی ادامه نخواهد داشت 
و این یک بازی است که اگر ادامه پیدا کند کشورهایی مانند عربستان خود متضرر 
خواهند شد، آیا این امر درست اس�ت و پس از مدتی عربستان منافع خود را در 

افزایش قیمت نفت خواهد دید؟! 
كاهش قيمت نفت تاثيری بر اقتصاد امريكا و عربستان ندارد. اين كشور ها از ذخيره متورمی 
برخوردارند و از اين بابت دچار مشكل نمی شوند. در اصل اين يك بازی دامپينگ است كه 
آنها راه انداخته اند و برای راه انداختن اين بازی بودجه كافی اندوخته اند. اما چيزی كه در اين 
زمينه موثر خواهد بود تصميم هايی است كه در نوامير و نشس��ت 1+5 اتفاق خواهد افتاد. 
اگر شرايط و نتيجه اين نشست برد- برد باشد در منطقه و قيمت نفت تاثير خواهد داشت. 
كشور های ديگر چه اذعان كنند و چه نكنند نمی توانند از اين امر غفلت كنند كه ايران در 
منطقه يك ابرقدرت است و اين قدرت از دريای مديترانه تا دريای سرخ را تحت تاثير قرار 

داده است. بنابراين رسيدن به توافق در قيمت نفت تعادل ايجاد می كند. 
در پایان فکر می کنید س�رانجام این وضعیت چه می ش�ود و فق�ط این نتیجه 

مذاکرات است که تصمیم نهایی را تعیین می کند؟ 
نتيجه اين داستان به متغيرهای مختلف سياسی، اجتماعی و اقتصادی وابسته است كه در 
منطقه وجود دارد. شرايط روسيه و يمن از يك سو و نتيجه توافقات مجموعه شرايطی است 

كه در اين زمينه نقش تعيين كننده دارد. 

بسیاری از کارشناسان معتقدند که کاهش قیمت نفت، دامپینگی است که 
کشورهایی چون امریکا و عربستان علیه روسیه و عربستان به راه انداخته اند، 

به نظر شما چه میزان کاهش قیمت نفت متاثر از این امر است؟ 
نفت  اساسا يك كاالی سياسی محسوب می شود و قدرت های بزرگ دنيا همواره در 
تالش بوده اند تا با بازی هايی كه با قيمت نفت انجام می دهند، قدرت خود را تثبيت كنند 
و گاه به رخ بكشند بنابراين اين ش��رايط اين فرضيه را كه اين يك دامپينگ قدرت های 
بزرگ عليه ديگر كشور ها برای اعمال قدرت است را قوت می بخشد. در اصل اين قيمت 
نفت است كه اقتصاد سياسی را در دنيا جهت می دهد. با نگرش به بازه زمانی 40 ساله 
شاهد هستيم كه قيمت نفت فراز و فرودهايی را پشت سر گذاشته است اما آنچه كاهش 
قيمت نفت برای ايران به ارمغان آورده، كه درس��ت ترين واژه همين به ارمغان آوردن 

است،  سبب می شود ايران به سمت اقتصاد درون زا برود. 
در اصل ش�ما کاهش قیمت نف�ت را به جای تهدی�د، فرصتی ب�رای ایران 

می بینید؟ 
بله همين طور اس��ت. اقتصاد ما در نتيجه اين ش��رايط خود را موظف به درون زايی 
اقتصادی می بيند و از اين منظر است كه بخش های صنعت، كشاورزی و معادن ما تكان 
می خورند و دولت با توجه و تخصيص بودجه به آنها می تواند به رونق اقتصادی كه به نفت 
وابسته نيس��ت كمك كند تا پس از آن با تقويت اقتصاد خود درگير بازی های سياسی 
نفت نشود. در 30 ساله گذشته چندين بار قيمت نفت كاهش پيدا كرده و هر بار اين امر 

كمك كرده تا اقتصاد ايران مقاومتی تر و قوی تر از قبل شود. 
برخی معتقدند ک�ه اقتصاد ایران چون اقتصاد ش�کننده و ضعیفی اس�ت 
به راحتی بازیچه دامپینگ کشورهای دیگر شده اس�ت، شما اقتصاد ایران و 

وضعیت آن را چگونه ارزیابی می کنید؟! 
طبيعتا كش��وری كه قيمت آن متكی بر درآمدهای نفتی و اقتصاد آن مبتنی بر رانت 
اداره می شود، زمانی كه با اختالالتی چون كاهش قيمت نفت روبه رو می شود خواه ناخواه 
اقتصاد آن در اين شرايط آسيب می بيند و نمی تواند اين مشكالت را از سر بگذراند. اما 
اينكه اقتصاد ايران را اقتصادی ش��كننده ببينيم، مقوله قابل پذيرشی نيست. هرچند 
اقتصاد ما تا س��رحد رس��يدن به مطلوب همچنان فاصله زيادی دارد و هنوز نتوانسته 
يك اقتصاد اثر گذار بشود؛ اما اگر بررسی بر اقتصاد چهار، پنج سال پيش داشته باشيم، 
شاهد خواهيم بود كه اقتصاد ما ، اقتصادی مقاوم اس��ت كه توانسته دربرابر فشارهای 
موجود مقاومت داش��ته باشد. هرچند رش��د اقتصادی نسبت به س��ال گذشته پنج تا 
ش��ش درصد با توجه به امكانات و پتانسيل های موجود رش��د قابل توجهی نيست، اما 
 به هر حال اين ميزان رشد نشان دهنده آن اس��ت كه اقتصاد ما در عين ركود همچنان 

استوار است. 
فکر می کنید این شرایط چه میزان بر صادرات نفت و فرآورده های آن موثر 

خواهد بود؟ 
زمانی كه قيمت نفت به عنوان يك كاالی اس��تراتژيك كه در بودجه س��نواتی نقش 
دارد، كاهش پيدا می كند، دول��ت را به توجه به بخش صنعتی و اقتصاد درونی س��وق 
می دهد و اين امر سبب می شود تا دولت بيش از گذش��ته به بخش خصوصی و توسعه 
صنايع بخش خصوصی توجه نش��ان دهد و تالش كند از اين طريق تكيه ای بر صادرات 

نفت نداشته باشد. 
بخش خصوصی چطور، فکر می کنید آیا بخ�ش خصوصی که در زمینه نفت 

و فرآورده های آن فعال است تغییری در میزان صادرات خود داشته باشد؟ 
بخش خصوص��ی كه در اين ح��وزه كار می كن��د به خوب��ی از ف��راز و فرودهای اين 
ح��وزه باخبر هس��تند و ب��ا توجه ب��ه ذخاي��ر موج��ود و قيم��ت س��عی می كنند تا 
بازار عرض��ه خ��ود را مديريت كنن��د و با ي��ك مديريت مناس��ب وضعي��ت را به نحو 
 ك��ژدار و مري��زی پي��ش ببرن��د ت��ا در نهايت اي��ن وضعي��ت تغيي��ر كن��د و قيمت 

به حالت تعادل برسد. 
دوس�تان دیگر معتقدند مذاکرات ماه نوامبر در این زمین�ه می تواند نقش 
تعیین کننده ای داش�ته باش�د، ش�ما نقش مذاکرات را در این زمینه چگونه 

ارزیابی می کنید؟ 
از زمانی كه تحريم ها عليه ايران اعمال شده، تنها ايران نبوده كه از اين تحريم ها متضرر 
شده و در كشورهای حوزه اتحاديه با اعمال اين تحريم ها ركودی كه در آنها ايجاد شده 
بود، شدت يافته است. بنابراين آنها نيز راغب هستند اين تحريم ها كنار گذاشته شود و 
دوباره شرايط تجارت با ايران به روال سابق بازگردد. بنابراين نمی توان نقش تحريم ها 
را در اين ميان ناديده گرفت و می توان خوش��بين بود كه با رفع تحريم ها شاخص های 
 بورس تغيير كند و با تحوالت اقتصادی ناشی از آن تاثير كاهش قيمت نفت بر اقتصاد ما 

بی تاثير شود. 

تبعات کاهش قیمت جهانی نفت بررسی می شود

دامپینگ قدرت های بزرگ

محمد سیدحسینی، مدیرعامل شرکت سیرجان گستر 

 کاهش قیمت نفت
درگرو متغیرهای سیاسی و اقتصادی

ایمان فرجام نیا، کارشناس اقتصادی 

 کاهش قیمت نفت 
به درون زایی اقتصادی می انجامد 

عربستان و سهم بازار نفت ایران

قيمت نفت اي��ران در ب��ازار جهانی به زي��ر 100 دالر 
رسيد. اين خبر برای كش��وری كه بودجه امسال خود را 
با نفت بشكه ای 100 دالر تنظيم كرده، خبر خوشايندی 
نيست و  می تواند در آينده دولت را با مشكالت اقتصادی 
ناش��ی از كس��ر بودجه مواجه كند. كاهش قيمت جهانی 
نفت براساس اس��تراتژی جديد عربستان صورت گرفت. 
ابتدا اين كش��ور س��عی ك��رد ب��ا كاهش قيم��ت نفت، 
 مش��تريان آس��يايی ايران و ديگر اعضای اوپ��ك را از آن 

خود كند. 
هرچند كه بار ديگر كمی قيمت نف��ت را  افزايش داد- 
همچن��ان قيمت نفت به 100دالر نرس��يده اس��ت - اما 
عربستان با افزايش توليد خود، درصدد افزايش سهم بازار 
بوده و با ارائه بسته های رقابتی در قبال رقبای خود برای 
مشتريان آسيايی، يعنی فروش نفت با تخفيف، بازار ديگر 
كشورها از جمله ايران را نيز تصاحب كند. به نظر می رسد، 
عربستان س��ه عامل را به منظور تحركات خود در حوزه 
ديپلماسی انرژی در نظر گرفته است: به چالش كشيدن 
رقبايی همچون ايران و صنعت نوظهور نفت شيل امريكا، 
لزوم كس��ب درآمد بيش��تر زيرا پايين آمدن قيمت ها به 
معنای فروش نفت بيش��تر  و عميق بودن اختالف نظرها 

در اوپك است. 
در حال حاضر، عربس��تان با توليد روزان��ه بين هفت تا 
هش��ت ميليون بش��كه و توان افزايش آن به 10 ميليون 

بشكه نخستين كش��ور صادركننده نفت ميان كشورهای 
اوپك است. از طرفی به نظر می رسد، عربستان سعی دارد 

همچنان آينده نفت دنيا را در اختيار داشته باشد.
 با وج��ود اينكه عراق، كان��ادا، نروژ و در آين��ده امريكا 
به صادركنندگان عظي��م نفت تبديل خواهند ش��د، اما 
عربستان سعی دارد، عالوه بر حفظ مشتريان دائمی خود، 
مش��تريان تازه ای را به دس��ت آورد. حال آنكه اين جذب 
مش��تريان جديد ممكن اس��ت به قيم��ت كاهش قيمت 
نفت يا كاهش سهم ديگر كش��ورها شود. اما با دورنگاهی 
به اقدام عربس��تان اين نكته به دس��ت می آيد كه هرچند 
كاهش قيم��ت، موجب افزايش مصرف كننده می ش��ود، 
اما اين تنها در كوتاه مدت خواهد ب��ود. زيرا در بلند مدت 
ريس��ك س��رمايه گذاری برای تولي��د را كاه��ش داده و 
 س��رمايه گذاران نيز با احتياط بيشتری به سرمايه گذاری

 اقدام می كنند. 
اين مسئله در بلند مدت نيز كشورهای توليدكننده را با 
مشكل مواجه می كند. از طرفی، عربستان از سال های قبل 
استراتژی )Market Share( را دنبال می كرد. مشكل 
اساسی اين اس��ت كه وقتی كش��ورهايی كه نمی توانند  
صادرات داش��ته باش��ند و س��پس به بازار باز می گردند، 
عربستان كه بايد برای آنها جا باز كرده و سهم آنها را پس 
بدهد، معموال مقاومت كرده و به سادگی سهم گرفته شده 

را پس نمی دهد.
 از سويی ديگر، عربس��تان با اين اقدام تعهداتی را برای 
خود به همراه آورده كه در آينده نيز بايد به آن عمل كند. 
در صورت عمل به اين تعهدات برای اين كشور هزينه های 
بسياری را به همراه خواهد داش��ت. از سويی ديگر ايران 
نمی تواند از تمام توان صادراتی خود اس��تفاده كند. زيرا 
كشورهايی كه ايران را تحريم كرده اند، كماكان بر مواضع 

خود ايستاده و نفت نمی خرند.
 بنابراين از يك طرف صادرات محدود و دشوار شده و از 
طرف ديگر، كاهش قيمت ها و بر درآمدهای نفتی كشور 
تاثير می گذارد. برخی از كشورها با داشتن مازاد ظرفيت 
و افزايش صادرات، بخش��ی از كاهش ناش��ی از قيمت ها 
را جبران می كنند. اما اين روش ب��رای ايران امكان پذير 
نيست. به همين خاطر برای كش��ورهايی مانند ايران كه 
امكان افزايش صادرات برای جبران كسری بودجه ندارند، 
اثرات منفی در پی خواهد داش��ت. البته كوتاه بينی است 
كه اگر فكر كنيم با كاهش قيمت نفت، مصرف كنندگان 

سود می برند.
 زيرا ممكن است در بلند مدت، چند برابر آن را بپردازند. 
از سويی ديگر، برخی شواهد گويای اين مسئله است كه 
عامالن كاهش قيمت نفت، در كنار اهداف اقتصادی خود 
نيم نگاهی هم به مسائل سياس��ی داشته تا رقبای خود را 
به منظور امتياز گرفتن تحت فش��ار بگذارند. برای مثال، 
گفته می شود در س��ال 1986 - زمان جنگ تحميلی - با 
يك رقمی شدن قيمت نفت، به دنبال اين بودند كه توان 
مالی ايران را كاهش داده و جن��گ را به نفع طرف مقابل 

تمام كنند. 
نكته ديگر آنكه بيشتر كشورهايی كه مانند ايران مازاد 
داشته، اما به دليل تحريم ها در بخش فروش مشكل دارند،  
و همچنين عرضه بيش از تقاضاس��ت و در هر كااليی كه 
عرضه بيش از تقاضا باش��د، معموال بين عرضه كنندگان 
رقابت برای فروش بيش��تر می ش��ود و اين رقابت نيز در 
راستای دادن امتيازات بيشتر به مشتريان است تا آنها را 
حفظ كنند، بنابراين عربستان به استفاده از ترفند كاهش 
قيمت و مش��كل فروش ايران س��عی در كسب سهم بازار 
نفت ايران دارد. در حال حاضر، كش��وری مانند عربستان 
10 ميليون بش��كه توليد می كند، بنابراين رهبری قيمت 
در بازار را دارد و وقتی فرمول قيمت نفت را پايين می آورد، 
ديگر كش��ورها نيز برای حفظ موقعيت ناچ��ار به تعديل 
قيمت های خود بوده و پابه پای عربستان حركت می كنند. 
اين دليلی نيست كه با ميل خود اين كار را انجام می دهند، 
بلكه برای اينكه از دامنه رقابت حذف نش��وند و بازارهای 
خود را از دست ندهد ناچار به كاهش قيمت هستند. وقتی 
كسی كه رهبری قيمت را دارد، قيمت را كاهش می دهد 
و ش��ما اين كار را انجام ندهيد، با اعتراض مشتريان خود 
مواجه می شويد مثال می گويند چرا فرمول خود را تعديل 
نمی كنيد. كش��ورها خالف ميل باطنی خ��ود به كاهش 
قيمت نفت وارد  شده اند. شرايط خوبی نبوده و به درآمد 
كش��ورها لطمه وارد می كند. اگر چنانچه خواهان دفاع از 

منافع هستيم بايد اين روند متوقف شود. 

ایران و چالش امپراتوری هرج و مرج 
نفتی عربستان

عربس��تان بار ديگ��ر نش��ان داد كه می توان��د خارج از 
چارچوب های تعيين ش��ده جهان��ی، اس��تراتژی نفتی 
خود را تغيي��ر دهد. از اين رو، ش��ايد بتوان اي��ن اقدام را 
جنگ نفتی عربس��تان سعودی در برابر روس��يه، ايران و 
اياالت متحده امريكا دانس��ت. برخی می گويند عربستان 
س��عودی يك جنگ اقتصادی عليه توليد كنندگان نفت 
انتخاب شده - ايران، روسيه و امريكا به راه انداخته است. 
استراتژی ماس��ك دس��تور كار جديد عربستان سعودی 
اس��ت. اما اين س��وال مطرح می ش��ود كه اين استراتژی 
اثرگذار خواهد بود؟  معاون رييس جمهور روس��يه، اقدام 
عربستان را دستكاری سياسی می داند و معتقد است تنها 
عربستان است كه می تواند از اين اقدام جلوگيری كند. اين 
اقدام عربس��تان به موازات اقدام آمريكا برای تحريم نفت 
ايران و اروپا برای تحريم روس��يه است. شايد عربستان را 
بتوان به نوعی »امپراتوری هرج و م��رج« در بازی قدرت 
دانس��ت. هرچند   ممكن است كش��ورهايی مانند ايران، 
ونزوئال، اكوادور و روس��يه از اين اقدام لطم��ه ببينند، اما 
آنها هرگز از ميدان بيرون نخواهند رف��ت. در ايران ابتدا 
تحليل سياس��ی و مبتنی بر »اقدام توطئه وار« عربستان 
مورد توجه بسيار قرار گرفت. بنابر اين تحليل، عربستان 
س��عودی در تبانی با امريكا و امتناع از كاهش توليد خود 
و حتی افزايش آن س��عی دارد قيمت نفت را چنان پايين 
بياورد كه ايران در مذاكرات هس��ته ای حاضر به حداكثر 
نرمش ش��ود، روس��يه به خاطر حمايتش از رژيم سوريه 
مورد مجازات ق��رار گيرد و گروه تروريس��تی داعش هم 
از رهگذر كاهش اساس��ی درآمدهای نفتی خود تضعيف 
ش��ود. تا زمانی كه صادرات نفت ايران مشمول تحريم ها 
نشده بود، بس��ياری از كارشناس��ان بر اين عقيده بودند 
كه بودجه دولت ب��ا قيمت ب��االی 80 دالر نفت، متوازن 
می شود. حداقل قيمتی هم كه تراز پرداخت ها )واردات و 
صادرات( را متوازن می كند نفت باالی 70 دالر است. اما 
اينك ايران تنها كمتر از نيمی از سهميه نفت خود را صادر 
می كند. بنابراين، به س��ختی می تواند اموراتش را با نفت 
بش��كه ای 80 دالر بگذراند. در چنين شرايطی، گرچه به 
دليل تحريم ها ايران پول نفت خود را ديرتر از حالت عادی 
دريافت می كند و اثرات كاهش بهای نفت شايد با قدری 
تاخير در بودجه سراس��ری ظاهر ش��ود، ولی در مجموع 
كسری بودجه امسال هرچند ديرتر، خود را باالخره نشان 
خواهد داد. از طرفی، درخص��وص تاثيرات كاهش قيمت 
نفت در اقتصاد ايران بايد گف��ت بخش عمده ای از درآمد 
دولت از درآمدهای نفتی تامين می شود، بنابراين، كاهش 
قيمت نفت درآمدهای دولت را به ش��دت كاهش می دهد 
و از اين طريق پروژه های عمرانی را به ش��دت تحت تاثير 
قرارخواهد داد. عدم كنترل ن��رخ ارز، كاهش ارزش پول 
ملی، گس��ترش پديده تورم و افت ذخاي��ر ارزی خارجی 
از ديگر تبعات كاهش جهانی قيمت نفت بر اقتصاد ايران 
خواهد ب��ود. بنابراين، يكی از راه ه��ای بهينه برای دولت 
ايران جهت مقابله با وضعيت مالی ناش��ی از كاهش بهای 
نفت، به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته ای، برچيده شدن 
ولو تدريجی تحريم ها و برگش��تن صادرات نفت ايران به 

حالت عادی است.

 تراژدی کاهش قیمت نفت 
برای بازنده ها

در ماه های اخير روند كاهش��ی قيم��ت نفت مثل يك 
س��قوط آزاد بوده و به ظاهر همچنان در حال ادامه يافتن 
اس��ت. از ماه ژوئن تا به ام��روز قيمت نف��ت از 115 دالر 
برای هر بش��كه نفت برنت به 85 دالر رس��يده است. اين 
امر در اقتصاد جهانی تاثيرات گس��ترده دارد و برندگان و 

بازندگانی در درون خود می پروراند. 
برای دولت های مصرف كننده نفت و فرآورده های نفتی 
س��قوط قيمت به مفهوم نفس راحتی برای بودجه است. 
يارانه س��وخت بخش قابل توجهی از بودجه كش��ورهای 
درحال توسعه را به خود اختصاص می دهد. در نتيجه، اين 
كاهش قيمت فرصتی است برای خرج كردن بهتر پول يا 
بازگرداندن آن به ماليات دهندگان. فرجام اين كاهش برای 
اين كش��ورها از جمله اندونزی و هند بس��يار خوب است 

چون بودجه قابل توجهی از آنها را آزاد می كند. 
اما در سوی ديگر اين سقوط كشورهايی هستند كه پايه 
و اساس درآمدشان، صادرات نفت است. كشورهايی چون 

ونزوئال، روسيه و ايران. 
ونزوئال يكی از كشورهايی است كه كاهش قيمت نفت 
بر آن تاثير منفی زيادی می گذارد. بودجه ونزوئال با نفت 
120 دالری بسته شده است. به اين معنا كه در بودجه اين 
كشور قيمت هر بش��كه نفت 120 دالر تعيين شده است. 
اين بودجه بندی و كاهش ادامه دار قيمت نفت به معنای 
كاهش ذخاير ارزی، تورم و كمبود كاالهای روزمره در اين 

كشور خواهد بود. 
ايران نيز در اين شرايط در وضعيت چندان خوبی قرار 
نمی گيرد. اين كش��ور نيازمند نفت 140 دالری برای هر 
بش��كه اس��ت تا بتواند نقصان های بودجه در س��ال های 
گذشته، به ويژه دولت پيشين را جبران كند. تحريم های 
اعمال شده نيز در تشديد اين وضعيت تاثيرگذار هستند. 
البته گفته می شود عربستان سعودی با همكاری امريكا در 
سقوط قيمت نفت دست داشته تا فشار بر ايران را افزايش 
دهد. انگيزه هر چه كه باشد نفت 79 دالری اقتصاد را در 
كشورهای صاحب نفت از جمله ايران با مشكالت اساسی 

روبه رو خواهد كرد. 
از سوی ديگر اين سقوط روسيه است كه به نظر می رسد، 
فعال می توان��د زمان را به نف��ع خود متوقف ك��رده و زير 
فشارهای وارده دوام بياورد. كاهش نرخ ارز به معنای اين 
است كه ارزش روبل به دس��ت آمده از فروش نفت كمتر 
از ارزش دالر پايي��ن آمده اس��ت. اين كاه��ش همچنين 
درآمدهای مالياتی را حفظ كرده و كسری بودجه را كمتر 
به چشم می آورد. اگرچه ميزان منابع ذخيره ارزی كنونی 
روسيه كمتر از سال های پيش اس��ت و اين منابع اكنون 
برای مصرف بودجه بندی شده اند، اما كرملين می تواند در 
اين ماجرا به منابع ارزی ذخيره ش��ده خود چشم داشته 
باش��د. روس��يه، در نهايت 18 ماه تا دو س��ال می تواند با 
شرايط امروز كنار بيايد، اما پس از آن پول هايش كم كم رو 
به تمام شدن خواهد گذاشت و بايد فكری به حال انرژی 

ارزان خود كند. 
economist.com :منبع
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حامد شفیعی

در کل چه عوامل�ی را در 
زمین�ه کاهش قیم�ت نفت 

موثر می دانید؟ 
هيچ پديده مهمی در دنيا يك 
متغير مشخص ندارد. بنابراين 
در اي��ن زمينه ه��م متغير های 
متعددی نقش دارند. اين اتفاق 
هم نتيجه يك ب��ازی دامپينگ 
است. وقتی كسی دربازار دست 
به دامپينگ می زند كه بازار در 
وضعيت ضعيفی به سر می برد 
و اي��ن دامپينگ ب��ه راحتی به 
بيرون راندن رقبا يا فشار بر آنها 

می انجامد. كشور ما نيز در اين 
مي��ان درگير رك��ود اقتصادی 
اس��ت و در وضعيت نامناسبی 
به سر می برد و مجموعه عواملی 
كه مش��كالت اقتص��ادی را در 
كشور ما ايجاد كرده سبب شده 
تا ايران نيز قربانی اين دامپينگ 
شود. عربستان س��ال ها ميزان 
باالي��ی ص��ادرات داش��ته و 
خزانه هايش از ميليون ها دالر پر 
است. البته امريكا و عربستان در 
اين ميان چندان نقشی ندارند و 
اين بازی ای  اس��ت كه اسراييل 

و صهيونيس��ت ها عليه ايران و 
روس��يه راه انداخته ان��د. هدف 
آن هم اقتصاد ايران و روسيه و 
همه صادر كنندگان نفت است. 
در اين ميان خري��داران نيز كه 
از اين امر س��ود می برند با آنها 

همراهی می كنند. 
تبع�ات این کاه�ش نفت 
را ب�ر اقتصاد کش�ور چطور 

ارزیابی می کنید؟ 
مشكل اقتصاد ما نفتخوارگی 
اس��ت. ت��ا وقت��ی كه كش��ور 
اقتصادش بر نفت اس��توار است 

و توجهی به ص��ادرات غير نفتی 
و توليد ن��دارد كوچك ترين باد 
ماليمی می توان��د اقتصاد ايران 
را به بازی بگي��رد و آن را زمين 
بزند. سال هاس��ت كه م��ا داد و 
فرياد كرده ايم كه پول نفتی كه 
در داخل فروش می رود بايد وارد 
چرخه توليد و س��رمايه گذاری 
ش��ود و از اين منظ��ر می توان 
اقتصاد ايران را نج��ات داد. اما 
دولت همچن��ان در اين زمينه 
بی توجه است و داستان توسعه 

فقر همچنان ادامه دارد. 

به نظر شما چه دالیلی وجود 
دارد ک�ه دول�ت در این زمینه 

حرکتی انجام نمی دهد؟! 
مي��زان ف��روش نفت م��ا در 
داخل معادل پنج ميليون بشكه 
اس��ت كه به راحتی می توان از 
آن در رش��د اقتصاد به��ره برد. 
سال هاس��ت ما اين امر را بيان 
می كني��م؛ ام��ا كس��ی ب��ه آن 
توجهی نمی كن��د و نتيجه آن 
اين است كه كش��ور های ديگر 
به راحتی می توانن��د ما را بازی 

دهند. 

علی شمس اردکانی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی:

بازار ضعیف، قربانی بازی برخی کشور ها شده است
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استقرار نظام کیفیت
 با هدف رضایت جامعه

كیفیت یعنی ویژگی، اما در درجات متفاوت، به عبارت 
دیگر كیفیت یعنی مطابقت داش��تن با الزامات مشتریان.

امروزه كیفی��ت به معان��ی مختلفی به كار رفته اس��ت و 
دانشمندان مختلفی  از ابعاد متفاوت به بحث و بررسی در 
آن باره می پردازند. ولی آنچه امروز اهمیت دارد خدمات 
و محصوالت با كیفیت اس��ت. در دنی��ای رقابت، كیفیت 
حرف اول را می زند و خود زاییده   آن است. انحصار، دشمن 
قسم خورده كیفیت به ش��مار می رود، كیفیت نیز مانند 
س��ایر منابع و امكانات باید مدیریت ش��ود زیرا براساس 
تحقیقات انجام ش��ده ارتباط معن��ی داری بین مدیریت 
بهینه و بهبود كیفیت وجود دارد. كیفیت حاصل شانس 
و اقبال نیست، بلكه به مدیریت عالمانه نیازمند است. در 
دو دهه گذشته مفهوم كیفیت از دنیای صنعتی و تولید به 
دنیای خدمات و سازمان های دولتی گسترش یافته است. 
به عبارتی كیفیت خوب، نوعی ارزانی اس��ت، یا كیفیت، 
یك پدیده بی نقص و كمال مطلق است. تنها كیفیت برتر 
باعث افزایش بهره وری خواهد شد. كیفیت زمانی حاصل 
می شود كه مشتریان باز گردند، ولی محصوالت نه. كیفیت 
گران نیست، ولی گرانبهاست. كیفیت وابسته به انجام كار 

درست در نخستین فرصت است. 
میان دو واژه كیفیت و اس��تاندارد تفاوت قابل توجهی 
وجود دارد. كیفیت ش��امل مرغوبیت، قیمت، دسترسی 
و خالقیت است و در واقع اس��تاندارد و كیفیت دو مقوله 
جدا از یكدیگر هس��تند. به همین دلیل 18 آبان روز ملی 
كیفیت نام گذاری شده است. معموال در این روز مراسمی 
در راس��تای كیفیت با حض��ور س��ازمان ها و ارگان های 
ذی ربط چ��ون وزارت صنعت، معدن و تجارت، س��ازمان 
ملی اس��تاندارد ای��ران و انجمن مدیری��ت كیفیت ایران 

برگزار می شود. 
یكی از اقداماتی كه تا به امروز از س��وی س��ازمان ملی 
اس��تاندارد در راس��تای افزایش كیفیت ص��ورت گرفته، 
ایجاد معاونت ارزیابی كیفیت س��ازمان ملی اس��تاندارد 
ایران اس��ت كه فعالیت خود را به صورت رسمی از سه ماه 
پیش آغاز كرده است. ارزیابی كیفیت عملكرد سازمان ها 
در دستور كار این معاونت قرار دارد، همچنین از سوی این 

معاونت عملكرد س��ازمان ها و بنگاه های اقتصادی مورد 
ارزیابی قرار می گیرد و در این راس��تا جایزه ملی كیفیت 
 هم به س��ازمان ها و هم برای كاالی تولی��دی اختصاص

 خواهد یافت. 
در روز ملی كیفیت هدف س��ازمان ملی استاندارد این 
است كه موضوع ارزیابی كاالها و خدمات را مطرح كند تا 
گام های بلندی برای جلب رضایت مردم برداش��ته شود. 
همچنین از سوی س��ازمان ملی اس��تاندارد نرخ كیفیت 
ب��رای تولی��دات و خدمات كش��ور هم تعیین می ش��ود.  
خدمات نیز با معیارهای اس��تاندارد مطابقت داده خواهد 
شد، در این زمینه تفكیكی بین بخش دولتی و خصوصی 
وجود ن��دارد و در ابتدا باید ارزیاب��ی بخش های متقاضی 
صورت گی��رد، ولی ممكن اس��ت در برخ��ی خدمات كه 
 برای مردم اهمی��ت دارد، ارزیابی كیفیت به ش��كل الزام 

انجام شود. 

مدیریت زندگی15

مهارت های زندگی

انس��ان ها زمانی یاد می گیرند كه كاری را خودشان انجام 
دهند، نه اینكه به آنها گفته ش��ود. حتی اگر هم به كس��ی 
درس شنا بدهید، تا خیس نشود، شنا یاد نمی گیرد. بچه های 
م��ا باید در اقیانوس جامعه خیس بش��وند. نباید فكر كنیم 
كه نهنگ ها برای خوردن فرزندان مان كمین كرده اند. بچه ها 
باید اززمانی كه می توانند پول به دست گرفته، تا سوپرماركت 
سر كوچه بروند و خوراكی هایشان را خودشان بخرند؛ البته 
با مراقبت، نظارت و كنترل والدین. یعنی باید همراه با بچه 
برویم، كناری بایس��تیم و به او بگوییم با مغازه دار مذاكره و 
معامله كند. بچه باید برود، خری��د كند و بازگردد. آن وقت 
ببینیم كه بقیه پول را نگرفته، پول پاره به او داده اند و... از او 
بخواهیم بازگردد و اشتباهش را تصحیح كند. البته كه این 

كارها برای والدین سخت است چون زمان می برد. 

تفاوت والدین توانمندساز و ناتوان کننده
گاهی بچه برای پوش��یدن جورابش نیم ساعت با خودش 
كلنجار می رود، اما نمی تواند. باید بدانیم پدر و مادری بچه 
را ناتوان می كنند ك��ه بی هیچ صبری، به بچه بگویند: بده 
جورابت را من برایت می پوش��انم. پدر و مادری توانمندساز 
هستند كه بگویند: آفرین  داری می پوشی و این نیم ساعت 
را صبر كنند. ما حوصله اینكه صبر كنیم بچه هایمان تالش 
ك��رده و آنه��ا را راهنمایی كنیم، نداری��م. چون یك فرزند 
داریم، می گوییم خودم برایت انجام می دهم. چون خودمان 
زحمت زیادی كشیده ایم، می خواهیم فرزند مان راحت باشد. 
نمی دانیم اینكه در این مرحله از زندگی هستیم و به موفقیت 

رسیده ایم، نتیجه همان سختی ها و تالش ها است. 

مهارت های اجتماعی ضامن سالمت آینده
ش��كل مدرنی از آموزش هم هس��ت كه در كش��ورهای 
پیش��رفته این مس��ائل را در كارگاه های آموزشی به بچه ها 
ی��اد می دهند. بگذارید خاطره فردی را برایتان تعریف كنم 
كه به خاطر شغلش مجبور شد مدتی با خانواده اش به یكی 
از كشورهای توس��عه یافته برود. وقتی روز اول فرزندش به 
مدرسه رفت و بازگشت، از او پرسید مدرسه چطور بود؟ بچه 
می گوید كار خاصی انجام ندادند. معلم تنها از آنها خواسته 
بود ب��ه حیاط رفته و در گروه ه��ای چندنفری با هم بازی 

كنن��د. بعد به كالس آمدند و بعد از یك ربع كه در كالس 
برای معلم از گروه خودش��ان و كاری كه كرده بودند حرف 
زدند، معلم از آنها خواست باز بروند و نیم ساعت زنگ تفریح 
داش��ته باش��ند. روز دوم او از فرزندش می پرس��د امروز در 
مدرسه چه كردید و بچه می گوید امروز معلم شان خواسته 
ب��ود بچه ها از گروه ه��ای قبلی جدا ش��ده و در گروه های 
دیگری با هم باشند و دوباره مانند روز اول. روز بعدش هم 
برای بچه ها چند فیلم از ضررهای سیگار، بدرانندگی كردن 
و... نشان دادند و خواستند بچه ها درباره آنها صحبت كنند. 
ای��ن فرد طاقت نیاورد و روز بعد با فرزندش راهی مدرس��ه 
ش��د. از معلم ش��ان خواس��ت توضیح بدهد كه چرا درس 
را ش��روع نمی كند. آنجا به او گفتند ما هم س��ال ها پیش 
مانند ش��ما فكر می كردیم، اما بعد متوجه شدیم یاددادن 
مهارت های زندگی مهم تر از تدریس دروس مدرسه است؛ 
چ��ون این بچه ها ب��ا فراگیری مهارت ه��ای ارتباطی دچار 
ناهنجاری های رفتاری- اجتماعی و بزهكاری نخواهند شد. 
مشكل بچه ای كه بعد از سه ماه مدرسه رفتن می گوید هنوز 
دوستی پیدا نكرده، ضعف در سیستم آموزشی، رفتار معلم 

و تربیت والدین اوست. 

دادو ستدهای احساسی
ما بلد نیستیم مهارت های زندگی را به بچه ها یاد بدهیم. 
یكی از این مهارت های مهم، مهارت خریدكردن است كه برای 
هر آدمی از ضروریات اولیه است. در یك نگاه كلی ما انسان ها 
به عنوان موجوداتی اجتماعی باید اصول اولیه خریدوفروش را 
بلد باشیم چون این ویژگی حتی در روابط و مراودات ما نقش 
دارد. ما به نوعی فروشنده احساسات، توانایی ها و عملكردمان 
به هم هستیم. من به عنوان یك انسان، در مراودات روزمره ام 
باید خواهان داشته باش��م؛ یعنی باید توانایی بازاریابی برای 
دانش و حتی ویژگی ها و توانایی های خود را داش��ته باش��م 
و به دیگران عش��ق و محبت بفروش��م و احترام بخرم. این 
یك دادوستد احساسی است. اگر كسی با من ارتباط خوبی 
برقرار نكند یعنی فروشنده خوبی نیستم و اگر با كسی رابطه 

درستی ایجاد نكنم یعنی در فروشندگی ضعف دارم. 

حق انتخاب های جذاب
یكی از معضالت حال حاضر خانواده های ما این است كه 
به بچه می گوییم از پای بازی یا سیستم بلند شود، این كار 
را نكند، آن كار را نكند و... بس��یاری از والدین گالیه دارند 
كه فرزندشان به بازی، كامپیوتر، موبایل و... چسبیده است. 
می خواه��م بگویم به جای ای��ن  كار به او گزینه های دیگر و 
حق انتخاب های جذاب تری بدهیم. برای مثال به او بگوییم 
دارم می روم فروشگاه محل، اگر چیزی می خواهی با من بیا. 
او در بیرون آمدن با ش��ما، رانندگی تان، نحوه مراوده تان با 
م��ردم و مقابله تان با موقعیت های مختلف را می بیند و یاد 
می گیرد. در واقع ش��هامت و شجاعت ورود به جامعه را یاد 
می گیرد. بسیاری از جوان های بین 25 تا 30 ساله امروزی 
حتی جسارت ورود به جامعه را ندارند كه این نشأت گرفته 

از نوع تربیت است. 
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کت و شلوار برازنده خود را از کجا بخریم؟

و  خوش نم��ا  و  برازن��ده 
باشید؟  می خواهید  دلنش��ین 
قرار اس��ت به ش��ما به چش��م 
یك كارمن��د منضبط و جدی 
نگاه شود، می خواهید خودتان 
را به عن��وان مدی��ری موفق و 
جدی نش��ان بدهی��د، ما یك 
راهكار برای رس��اندن شما به 
اهدافتان پیشنهاد می كنیم. از 
آنجایی كه پوشش افراد قبل از 
خودشان به س��خن درمی آید، 
گزینه پیش��نهادی م��ا خرید 
یك دست كت وش��لوار البته با 
مدیری��ت هزینه و ش��یوه های 

خرید است. 
بنابرای��ن برای رس��یدن به 
اهداف��ی كه برش��مردیم، باید 
حتما چند دس��ت كت و شلوار 
ش��ما  لباس ه��ای  كم��د  در 
آوی��زان باش��د. چ��ه آنه��ا را 
آماده خریده باش��ید و چه به 
خیاط س��فارش داده باش��ید، 
در ه��ر صورت نبای��د زندگی 
ش��ما بدون این لباس رسمی 
برازنده بگذرد، اما اگر كس��ی 
بخواهد یك دست كت وشلوار 
به اصطالح خوش فرم و برازنده 
پلوخوری اش  لباس ه��ای  بین 
داشته باش��د، چه باید بكند؟ 
به ص��ورت آماده بخرد یا اینكه 
به خیاط ها سفارش بدهد؟ چه 
میزان هزینه باید برای این كار 
در نظر بگی��رد؟ چه پارچه ای 
بخرد كه هم مناسب تابستان 
باشد و هم در زمستان با اضافه 
كردن یك بلوز بتواند بپوشد؟ 
مرك��ز ب��ورس خریدوف��روش 
كجاست؟  تهران  كت و ش��لوار 
اینها مجموعه س��واالتی است 
كه ممكن است ذهن هر كسی 
را كه می خواهد ب��رای خرید 
این لباس اق��دام كند، درگیر 
كن��د. خوان��دن ای��ن گزارش 
راهكار مناس��بی ب��رای یافتن 

سواالت شماست. 

50 تا 300هزار تومان قیمت 
هر متر پارچه

فاس��تونی پارچ��ه رایج برای 
لباس هاس��ت.  ای��ن  دوخ��ت 
بین س��ه تا چهار مت��ر پارچه 
ب��رای دوخت كت وش��لوار الزم 
اس��ت. س��ه متر در صورتی كه 
ب��دون جلیق��ه باش��د. چه��ار 
مت��ر در صورتی ك��ه جلیقه هم 
س��فارش بدهید. در حال حاضر 
پارچه های مناس��ب این لباس 
بس��ته به جنس و كیفیتی كه 
دارند و اینكه تولید چه كشوری 
هستند، هر مترشان بین 50 تا 
300هزار تومان دارای نوس��ان 
قیم��ت هس��تند. ك��ف قیمت 
كه همان 50هزار تومان باش��د 
مربوط به فاس��تونی های تولید 
داخل اس��ت ك��ه البته معموال 
از كیفی��ت باالیی هم برخوردار 
هس��تند و به طور كل��ی س��هم 
زیادی از فروش��گاه های موجود 
در ب��ازار را به خ��ود اختصاص 
داده ان��د. پارچه ه��ای ایتالیایی 
و ت��رک را می توانی��د در مراكز 
بورس��ی مانند میردام��اد پیدا 
كنید كه قیمت هر مترشان بین 

100 تا 300هزار تومان است. 

هزینه هایی بابت دوخت
پارچ��ه  می خواهی��د  اگ��ر 
مورد عالقه خود را انتخاب كنید 
و ط��رح و ش��كل مورد نظرتان 
اعم��ال ش��ود، می توانی��د ب��ه 
بدهید.  خیاط ها س��فارش كار 
دس��تمزد هر خی��اط هم برای 
دوخت این لباس ها دس��ت كم 
250هزار تومان است. این نرخ، 
نرخ اعالم��ی و مصوب اتحادیه 
خیاطان تهران اس��ت و معموال 
ه��م توس��ط اعض��ای اتحادیه 
رعایت می ش��ود كه با احتساب 
چهارمتر پارچه مصرفی كه مثال 

به طور متوسط متری 100هزار 
تومان باشد، تا 650هزار تومان 

باید هزینه كنید. 

کت و  شلوارهای آماده
از  بعض��ی  تاكن��ون  ش��اید 
فروش��گاه های لباس در سطح 
ش��هر توجه ش��ما را هم جلب 
كرده باشند كه با خطوط درشت 
و خوان��ا پش��ت ویتری��ن خود 
می نویس��ند: كت و ش��لوار فقط 
90هزار تومان. یعنی سه دست 
كت و ش��لوار 300ه��زار تومان. 
به ظاهر داس��تان خوش��ایندی 
اس��ت و چه كس��ی اس��ت كه 
نخواهد چنین انتخابی داش��ته 
باشد، اما همیشه این نكته را در 
خاطرتان داشته باشید كه هرجا 
كیفیت باش��د، هزینه ها پایین 
نیس��ت. از طرفی كت و ش��لوار 
كه خی��ار و گوجه نیس��ت كه 
كیلویی بفرش��ند. لباسی است 
كه قرار اس��ت به مناسبت های 
گوناگون پوشیده شود. بنابراین 
دق��ت در انتخاب رنگ و جنس 
و كیفی��ت مناس��ب موج��ب 
می ش��ود كه لباس انتخابی تان 
در هر ش��رایطی چه زمستان و 
به مناسبت های  تابس��تان  چه 

مختلف قابل استفاده باشد. 
برای خرید كت وش��لوارهای 
آم��اده می توانی��د ب��ه چن��د 
در  بزنی��د.  س��ر  مرك��ز 
ك��ه  باب همای��ون  خیاب��ان 
فروشگاه هایش كت و شلوارهای 
آم��اده ارائ��ه می كنن��د، بین 
500هزار تومان تا دو میلیون 
توم��ان باید هزینه كنید. البته 
كت وشلوار  مش��هور  برندهای 
هاكوپی��ان،  گ��راد،  مانن��د 
ماكس��یم، ای��كات و غیره هم 
گزینه های��ی ب��رای خرید این 
دس��ت پوش��اک هس��تند كه 
البته قیمت ها همگی میلیونی 
اس��ت. هاكوپیان با استفاده از 

پارچه ه��ای ایتالیای��ی و حتی 
گران ترین ها  ایتالیایی  دوخت 
را ب��ه خ��ود اختص��اص داده 
اس��ت. در فروش��گاه های برند 
گ��راد می توانید ب��ا دومیلیون 
تومان یك دس��ت كت و شلوار 
وزین البت��ه با پارچ��ه ایرانی 
نمونه ه��ای  كنی��د.  انتخ��اب 

خارجی گران تر هستند. 

خارجی های بازار
جورجی��و  كلی��ن،  كالوی��ن 
آرمان��ی، جیوردان��و و چندین 
برند مشهور دیگر در بازار ایران 
حضور دارند و فروشگاه هایشان 
را می توانید در پاساژهایی مانند 
میالدن��ور، الم��اس ایران زمین 
و غیره پی��دا كنید. اگر كارمند 
س��اده ی��ك اداره هس��تید كه 
اصال سراغ این برندها نروید. اگر 
پس��تی در حد مدیریت دارید، 
بهتر اس��ت كه كمی دست به 
جیب ش��وید. روی سه میلیون 
توم��ان بای��د برای خری��د این 
لباس های خارجی هزینه كنید. 

مراکز اصلی بورس 
کت وشلوار 

همای��ون،  ب��اب  خیاب��ان 
چه��ارراه  لش��گر،  چه��ارراه 
ولیعصر و میرداماد از مهم ترین 
مراك��ز عرض��ه كت و ش��لوار و 
محس��وب  آن  خریدوف��روش 
می ش��وند. در این مراكز جنس 
پارچه ه��ا و نمونه هایی كه ارائه 
می كنن��د، از نظ��ر قیمتی گاه 
تفاوت های فاحشی با هم دارند. 
مثال اگر می خواهید كه هزینه 
كمت��ر بپردازی��د و لباس تان تا 
600 هزار توم��ان برایتان تمام 
ش��ود، بهتر اس��ت به چهارراه 
لشگر و فروشگاه و خیاطی های 
ای��ن مركز ب��ورس س��ر بزنید. 
چ��ون مثال ب��رای حض��ور در 
فروش��گاه های میردام��اد، باید 

حسابی سر كیسه را شل كنید. 
اوضاع بازار چطور است؟ 

خیاطان و فروش��ندگان این 
ح��وزه می گوین��د ك��ه قدرت 
خری��د م��ردم پایین آم��ده و 
همین امر موجب شده تا میزان 
رغبت ب��رای دوخ��ت و خرید 
كت وش��لوار كمتر شود. یكی از 
این فروشندگان می گوید: وقتی 
دست كم  قیمت یك كت و شلوار 
باكیفیت 650هزار تومان تمام 
می شود كه دقیقا مطابق حقوق 
ی��ك كارمند اس��ت، نمی توان 
انتظار داش��ت كه عموم مردم 
برای خرید این لباس و دوخت 
و س��فارش آن هج��وم بیاورند. 
وی اضاف��ه می كند كه مدیران 
و كارمن��دان اداره ها مهم ترین 
خری��داران ای��ن نوع پوش��ش 
هستند. كارمندان كه معموال به 
قیمت اهمیت می دهند و همه 
زورش��ان را می زنند كه لباسی 
500ه��زار تومانی بخرن��د، اما 
مدیران كمی پیرو مد روز عمل 
می كنند و تا حدودی به برندها و 
كیفیت باالتر اهمیت می دهند. 
در ه��ر صورت خرید این لباس 
از حالت فراگیری خارج ش��ده 

است. 
فروش��نده دیگ��ری در مورد 
نوع پارچه ه��ای پرمصرف بازار 
می گوی��د: پارچه ه��ای ت��رک، 
ایران��ی در ب��ازار  ایتالیای��ی و 
بیشترین استفاده را دارند. البته 
زمانی پارچه های انگلیس��ی در 
بازار ایران رواج زیادی داش��ت، 
اما ب��ه دلیل اینكه این پارچه ها 
از پشم زیادی برخوردار بودند، 
ب��ا آب و ه��وای ایران تناس��ب 
نداش��تند. ب��ه همی��ن دلی��ل 
در حال حاضر  بازار  خارجی های 
از ایتالیا و تركیه وارد می شوند. 
ای��ن  اصل��ی  مصرف كنن��ده 
پارچه های وارداتی هم برندهای 

مشهور ایرانی هستند. 

تهمینه سهرابی

دفتر هر مدیری بیانگر روحیات 
و صفات اخالقی اوست، به همین 
جهت عالوه برضرورت حاكمیت 
نظم و انضباط دراتاق، باید زیبایی 
فضای دفتر هم مورد توجه مدیران 
قرار گی��رد. یكی از م��واردی كه 
باعث ایجاد فضایی زیبا و مملو از 
انرژی مثبت در محیط كسب و كار 
می ش��ود اس��تفاده از گیاه��ان و 

درختچه ها است.
و  گیاه��ان  از  نگه��داری   
درختچه ها ش��رایط خاص و ویژه 
خود را نیازمند اس��ت، به طوری 
كه فرد عالوه بر آبیاری روزانه گیاه 
مورد نظر باید به صورت مستمر به 
شرایط خاک، نور و كوددهی گیاه 
هم توجه بسزایی داشته باشد، به 
همین علت نگهداری و اس��تفاده 
از گیاهان و درختچه ها از س��وی 
مدیران ب��ه دلیل كمب��ود وقت و 
هجمه كار امكان پذیر نیست. چند 
سالی اس��ت كه مهندسان مجرب 
بر آن ش��ده اند با طراحی و تولید 

گیاهك یا گیاه��ان مینیاتوری با 
ش��رایط نگهداری خ��اص و ویژه 
مناظر زیبا و بك��ر را در محیط كار 
مدیران طبیعت دوست قرار دهند 
و همچنی��ن مدی��ران می توانند 
به عن��وان هدی��ه ای زیب��ا و زنده 
برای مناس��بت های مختلف، این 
گیاه مینیاتوری را به دوس��تان و 

آشنایان خود تقدیم كنند. 
 )Plantarium گیاه��ك )
گی��اه مینیاتوری اس��ت  ك��ه به 
روش كش��ت باف��ت در محی��ط 
البرات��وار تكثی��ر و س��پس در 
اس��تریل  محفظ��ه شیش��ه ای 
  روی ژل��ه مغ��ذی ق��رار داده 
شده اس��ت.  گیاهك بدون نیاز به 
آب، غذا یا نگهداری ویژه  به صورت 
طبیعی در یك محیط كامال بسته 
 بیش از دو س��ال زندگی می كند، 
ب��ه طوری كه مدی��ران می توانند 
پس از پایان دوسال و اتمام كامل 

ژله مغ��ذی داخ��ل شیش��ه، در 
شیشه ای را باز یا شیشه را شكسته 
و گیاه را خارج كرده، سپس ریشه 
گی��اه را با آب شس��ته ت��ا بقایای 
ژل��ه از روی آن پاک ش��ود، آنگاه 
گی��اه را داخل خاک اس��تریل كه 

قابل تهیه از گل فروش��ی ها است، 
بكارن��د و همچنی��ن ب��ه منظور 
افزای��ش رطوبت و ایج��اد محیط 
گلخانه ای به مدت یك ماه با یك 
كیسه پالس��تیك روی گیاهك را 

بپوشانند. 

رشد گیاهک فقط با نور 
معمولی محل کار

شرایط رشد گیاهك به صورتی 
اس��ت كه احتی��اج ب��ه هیچگونه 
ش��رایط خاص و نگهداری ویژه از 
جمل��ه نوردهی  ن��دارد، به همین 
جهت مدیران فق��ط باید گیاهك 
را در مح��ل كس��ب و كار خود كه 
درجه حرارت بین 35-15 درجه 

س��انتیگراد اس��ت، قراردهن��د.
گیاهك هیچ گونه آفت یا بیماری 
نمی گیرد، اما مدی��ران باید توجه 
داشته باش��ند كه گیاهك را بیش 
از سه روز متوالی در تاریكی مطلق 
قرار ندهن��د و همچنین در  ظرف 
شیشه ای را به هیچ عنوان تا قبل 
از تمام ش��دن كامل ژل��ه مغذی 

باز نكنند. 
الزم ب��ه ذكر اس��ت ك��ه نباید 
گیاه��ك را طوالن��ی م��دت در 
زیر نور مس��تقیم خورش��ید قرار 
داد و همچنین این گی��اه باید به 
دور از وس��ایل گرمایش��ی مانند 
بخاری، ش��وفاژ و... باشد تا از بین 
نرود. به عل��ت اینكه مدیران وقت 
كمتری برای رفتن به فروش��گاه 
و نمایش��گاه های زراعت و اصالح 
نبات��ات دارن��د به همی��ن جهت 
خرید این نوع محصول از س��وی 
س��ایت های اینترنت��ی معتب��ر 
به این افراد پیش��نهاد می ش��ود، 
به طوری ك��ه ف��رد می توان��د در 
كمترین زمان با مراجعه به سایت 
اینترنتی و انتخاب نوع گیاهك با 
رنگ ژله مغ��ذی مورد عالقه خود 
از طریق كاتال��وگ، كه ژله مغذی 
به رنگ ه��ای آبی، بنف��ش، زرد، 
قرمز و سبز تقسیم بندی می شود، 
محص��ول مورد نظ��ر را خریداری 
كند. قیمت گیاهك ها به نوع آنها 
بس��تگی دارد و معم��وال بین 12 
تا 40 ه��زار توم��ان قیمت گذاری 

می شوند.  

قیمتنوع گیاهک

35 هزار تومانبریوفیلیوم )اشك تمساح(

35 هزار تومانهاورتیا

12 هزار تومانانتوریوم

12 هزار توماناپونتیا

هدیه ای زیبا و زنده به آنان که دوستشان دارید

سوگند چاوشی

تخفیف ۷ تا ۱0درصدی قیمت 
بلیت  قطار در مسیر مشهد و برخی 

مسیرهای پرتردد
شركت حمل و نقل ریلی نورالرضا، بلیت های قطارهای 
خود را در مس��یر های مشهد، شیراز، اصفهان و كرمان 
ب��ا تخفی��ف هفت  ت��ا 10 درص��دی عرض��ه می كند. 
تخفیف های در نظر گرفته ش��ده در تمامی مسیرهایی 
ك��ه قطارهای نور در ح��ال تردد هس��تند و در مهر و 
آبان ماه س��ال جاری ارائه می شود. براساس این گزارش 
تخفیف های قطارهای نور در مسیرهای مختلف به شرح 
ذیل اعالم شده است: مسیر تهران به مشهد در روزهای 
ش��نبه، یكشنبه و جمعه و در مسیر مشهد به تهران در 
روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه به میزان هفت 
درصد. مسیر اصفهان به مشهد در تمامی روزهای هفته 
به جز دوشنبه و سه شنبه و در مسیر مشهد به اصفهان 
نی��ز در تمامی روزهای هفته به غیر  از جمعه و ش��نبه 
ب��ه میزان 10درصد. مس��یر تهران به ش��یراز روزهای 
پنجش��نبه، جمعه و شنبه از تهران و روزهای یكشنبه، 
دوش��نبه و سه ش��نبه از ش��یراز به میزان هفت درصد. 
مس��یر تهران به كرمان در روزهای پنجشنبه، جمعه و 
شنبه از تهران و روزهای یكشنبه، دوشنبه و سه شنبه از 
كرمان به میزان هفت درصد. روزهایی كه برای تخفیف 
اعالم ش��ده مخت��ص ایام غیر پیك مهر و آبان اس��ت و 
ایام پرس��فر را شامل نخواهد ش��د، به همین منظور و 
 ب��رای آگاهی از ایام پیك، ای��ن تاریخ ها در جدول زیر 

آمده است: 

آبان  ماه مسیر

7 تا 11 تهران - مشهد

13 تا 16 مشهد -تهران

7 تا 11 اصفهان - مشهد

13 تا 16 مشهد - اصفهان

7 و 9 تهران - شیراز

16 شیراز - تهران

8 و 10 تهران - كرمان

13 و 15 كرمان - تهران

مصطفی رفعت

شهرزاد پالسعیدی

تقویمخانواده

تخفیف

دکوراسیون



قــابنگاه آخر

پاورقیمنطقه آزاد

نمودار امروز

دور دنیا

کیوسک

سودوکو

همانط��ور که گفته ش��د برخی محقق��ان، ویژگی های 
خودکارآفرین��ان را از جنبه ه��ای مختلف مورد بررس��ی 
قرار داده اند. مدل های توسعه یافته توسط این محققان به 
دنبال یافتن پاس��خ به این پرسش است که چرا و چگونه 

یک فرد، کارآفرین می شود.
 این مدل ها البته انواع مختلفی هستند که دو رویکرد اصلی 
غیراقتصادی آنها عبارتند از رویکرد ویژگی ها )شخصیتی( 
و رویکرد رفتاری. در رویکرد ویژگی ها، بیش��تر تحقیقات 
 در جست وجوی تعیین عوامل روان شناختی و شخصیتی

 کارآفرینان است. 
برخی از مهم ترین ویژگی هایی که در این رویکرد مورد 
اشاره قرار گرفته اند عبارتند از: نیاز به توفیق یا توفیق طلبی 
)که عبارت اس��ت از تمایل به انجام کار در استانداردهای 
عالی جهت موفقی��ت در موقعیت های رقابتی(، تمایل به 
مخاطره پذیری، نیاز به استقالل، خالقیت، اعتماد به نفس، 
انرژی و پشتکار و تحمل ابهام )به این معنا که کارآفرینان 
بدون اینکه احس��اس تهدید یا ناراحت��ی کنند، قادرند با 
ش��رایط و اطالعات مبهم و ناقص روبه رو ش��وند و ضمن 
 رفع ابهام، آنه��ا را به نفع خود تغییر دهند، در واقع ابهام 

سبب انگیزش می شود(.
در رویکرد رفت��اری، عملکرد کارآفرین مورد توجه قرار 
می گی��رد. در واق��ع رویکرد رفت��اری دربرگیرنده رویکرد 
ش��خصیتی نیز هس��ت، اما غیر از ویژگی های شخصیتی، 

ویژگی های دیگری نیز مورد بررس��ی ق��رار می گیرند که 
دکت��ر احمدپ��ور داریانی در کت��اب خ��ود )کارآفرینی؛ 
تعاری��ف، نظریات، الگوها( این ویژگی ها را در دو دس��ته 
بیان و تش��ریح کرده ان��د: ویژگی های مرتبط با س��ابقه و 

ویژگی های تجربی.
برخی از مهم ترین ویژگی های مرتبط با سابقه عبارتند 
از: ش��رایط کودکی، تحصیالت، س��ن و ق��رار نگرفتن در 
پای��گاه اجتماعی. برخی از ویژگی های تجربی نیز عبارتند 
از: تجرب��ه کاری، نارضایتی از ش��غل قبلی و الگوی نقش. 
در اینجا قسمت هایی از مطالب و توضیحاتی در ارتباط با 
برخ��ی از این ویژگی ها، عینا از کتاب مذکور آورده ش��ده 

است:
ش��رایط کودکی: همه اذعان دارند که تجربیات کودکی 
تأثی��رات بس��زایی در زندگی آینده ف��رد دارد. به همین 
جهت اس��ت که مطالعات درخصوص ش��رایط کودکی در 

ابعاد مختلف صورت گرفته است. 
یک��ی از ای��ن ابع��اد، جدای��ی یا ف��وت والدین اس��ت. 
مطالعات نش��ان داده اس��ت که 37 درصد از کارآفرینان 
 در س��نین زی��ر 16 س��الگی یک��ی از والدی��ن خ��ود را 
از دست داده اند.  مطالعاتی که در سطحی وسیع در سال 
1986 توسط »دوید اسلیور« صورت گرفت نشان داد که 
74 درص��د از کارآفرین��ان در دوران کودکی خود وقایع 
حساسی همچون فقر، عدم امنیت، مرگ والدین یا جدایی 

آنان را تجربه کرده اند.
ادامه دارد...

نشانه گیری جدید اپل
به گ��زارش وال اس��تریت ژورنال، 
شایعه شده که آی پد پرو با صفحه 
نمایش 12/2 اینچی، اس��پیکرهای 
بزرگ ت��ر و ب��ا تمرک��ز روی حوزه 
آموزش از راه می رسد. مدت هاست 
که به گوش می رس��د، اپل در حال طراحی و س��اخت یک 
آی پد 12/2 اینچی اس��ت. حتی چند رسانه معتبر نیز این 
موضوع را تایید کرده اند. با این حال کمی پیش از کنفرانس 
رونمایی از آی پد ایر 2 و آی پد مینی 3 مش��خص شد این 
محصول برای س��ال آینده میالدی برنامه ریزی شده است. 
امروز هم اطالعات تازه ای در باره آی پد پرو منتش��ر ش��ده 
که همچنان صفح��ه نمایش 12/2 اینچی را تایید می کند 
و ع��الوه بر آن وجود اس��پیکرهای بزرگ تر در این تبلت را 
مطرح کرده است. به ظاهر اپل قصد دارد با عرضه آی پد پرو، 
تبلت سرفیس پرو 3 مایکروسافت را هدف قرار دهد و آی پد 
را بیش از پیش به عنوان جایگزین مناس��ب لپ تاپ مطرح 
کند. رسانه ژاپنی ماکوتاکارا که پیش از این با انتشار اخبار 
دقیق در باره محصوالت معرفی نشده اپل، اعتبار خوبی برای 
خود دس��ت و پا کرده است، در گزارش خود به سایز 12/2 
اینچ برای آی پد پرو اشاره کرده، این در حالی است که پیش 
از این، شایعات به صفحه نمایش 12/9 اینچی اشاره داشتند. 
گفته می ش��ود آی پد پرو 12/2 اینچی به باریکی آی پد ایر 
2 با ضخامت 6/1 میلی متر نیست اما از این بابت در سطح 
آیفون6 با ضخامت 6/9 میلی متر قرار می گیرد. البته برای 
معرفی آی پد پرو 12/2 اینچی باید تا فصل اول سال 2۰1۵ 
صبر کنید. مینگ چی کو، یکی از تحلیلگران برجسته بازار، 
گفته است اپل زمان زیادی را صرف بهینه سازی نرم افزار و 
س��ازگار کردن iOS با صفحه نمایش بزرگ تبلت ها کرده 
است. حتی برخی معتقدند اپل به صورت مخفیانه در حال 

بازطراحی iOS برای استفاده در این تبلت است. 

فروشگاه فیزیکی آمازون
به گزارش نیویورک تایمز، شرکت 
آنالین،  آمازون، غول خرده فروشی 
فروش��گاه  نخس��تین  دارد  قص��د 
فیزیکی خود را در امریکا راه اندازی 
کند. این فروشگاه در محله منهتن 
در مرکز نیویورک، در کنار س��اختمان امپایر اس��تیت قرار 
دارد. ش��رکت آمازون هیچ فروش��گاه فیزیکی واقعی ندارد 
و ه��دف اصلی از راه اندازی این فروش��گاه نیز ارائه خدمات 
ف��روش محصوالت و خدمات نیس��ت بلکه ای��ن مرکز در 
ابتدا به عنوان مکانی برای پذیرش س��فارش های برگش��تی 
ی��ا معاوضه آنها با کاالیی دیگ��ر و نیز به صورت انبار موقت 
محصوالت پرطرفدار فعالیت خواهد کرد. همچنین احتمال 
می رود آمازون برخی محصوالت جدید خود را در این مکان 
به نمایش بگذارد. گفته می شود این فروشگاه به طور رسمی 
در تعطیالت کریسمس )اوایل دی 1393( گشایش خواهد 
یافت. هنوز مشخص نیست آیا آمازون برنامه ای برای افتتاح 
فروشگاه های فیزیکی در دیگر شهرها و کشورها دارد یا خیر. 

خداحافظی خالق اندروید از گوگل 
رویت��رز،  گ��زارش  ب��ه 
اندی رابی��ن که یکی از 
بنیان گ��ذاران سیس��تم 
عامل اندروید هست برای همیشه از شرکت گوگل خارج شد. 
رابین به منظور تمرکز روی یک اس��تارت آپ سخت افزاری 
و تولی��د روبات ه��ای صنعتی تن به خداحافظ��ی از گوگل 
داده اس��ت. لری پیج، مدیرعامل گوگل در نطقی که به این 
مناس��بت، گفت:  اندی رابین با اندرویدی که به وجود آورد 
باعث خوشحالی میلیاردها کاربر در سراسر جهان شد، برای 
او بهترین ها را آرزومندم. اندی را بین در سال 2۰۰۵ در پی 
خرید شرکتی که توسط او بنیان گذاری شده بود به استخدام 
گ��وگل درآمد و بعد از آن تمرکز خود را روی اس��تارت آپی 
نهاد که امروز یکی از اصلی ترین عوامل درآمد و کس��ب وکار 
گوگل محس��وب می شود. رابین قبل از ش��روع به کار روی 
سیستم عامل اندروید روی برنامه های مرتبط با گوشی های 
هم��راه و پروژه تلویزیون تحت وب فعالیت داش��ته و مدتی 
نیز در ش��رکت اپل مش��غول به کار بوده است. شاید رفتن 
رابین از گوگل یک اتفاق قابل پیش بینی بود، زیرا او س��ال 
گذشته نیز از تیم اندروید خارج شد و جای خود را به ساندار 
پیچای واگذار کرد. آخرین پروژه ای که این شخص در گوگل 
انجام می داد، کار روی روبات های پیش��رفته ای بود که بانام 
 CloudCar ش��ناخته می ش��دند و در آزمایش��گاه سری 
گوگل x مش��غول تکمیل بودند ک��ه از این پس این بخش 
نیز زیر نظری شخصی به نام جیمز کافنر اداره خواهد شد. 

زمان��ی که درآمد اش��خاص ی��ا خانوارها افزای��ش یابد، 
هزینه های صرف ش��ده برای کااله��ای »ضروری« معموال 
افزایش چش��مگیری پیدا نمی کند و اقالمی مثل کاالهای 
»لوکس« به تدریج سهم بزرگ تری از سبد مصرفی اشخاص 
می یابد. آمارهای س��ال های گذشته نش��ان می دهد دقیقا 
عکس این مسیر )افزایش کاالهای لوکس در سبد مصرفی 
خانواره��ا( طی ش��ده که بیانگر این اس��ت که دس��ت کم، 
تصور ذهنی مصرف کنندگان این بوده اس��ت که با کاهش 
درآمدهای واقعی خود مواجه هستند. سبد مصرفی که در 
آمارگیری های بانک مرکزی برای بررسی وضعیت و تغییرات 
بودجه خانوارها مورد استفاده قرار می گیرد، مشتمل بر 12 
گروه اس��ت. از این گروه ها می توان چهار گروه »مس��کن«، 
»خوراک«، »درمان« و »پوش��اک« را گروه های »ضروری« 
نام گ��ذاری کرد و در مقابل، اقالم دیگر یعنی »لوازم خانه«، 
»حمل ونق��ل«، »ارتباط��ات«، »تفریح و ام��ور فرهنگی«، 
»تحصی��ل«، »دخانیات«، »رس��توران و هت��ل« و »کاالها 
و خدمات متفرقه« را گروه های »غیرضروری« دانس��ت. با 
استفاده از این دسته بندی، مالحظه می شود در سال گذشته 
خانوارهای ش��هری کشور نزدیک به 7۰/6 درصد از مخارج 
خود را صرف »اقالم ضروری« کرده اند و تنها 29/4 درصد از 
مخارج آنان، صرف دیگر گروه ها؛ یعنی اقالم »غیرضروری« 
ش��ده است. مقایس��ه این نس��بت ها با داده های سال های 
گذش��ته نشان می دهد دقیقا از س��ال 1384 به بعد، سهم 
اقالم »ضروری« از س��فره خانوارها بیشتر و بیشتر شد و از 
سهم اقالم دیگر کاسته ش��د. در این سال، خانوارها حدود 
61 درص��د از مخارج خود را صرف اقالم ضروری می کردند 
و س��هم اقالم غیرضروری نیز از مخارج خانوارهای کش��ور 
39 درص��د بود. موضوع جالب ت��ر در روند آمارها، این نکته 
اس��ت که عکس این روند، از س��ال 1376 تا 1384 وجود 
داشته است. در سال 1376، حدود 7۰ درصد از هزینه های 
خانوارها صرف اقالم ضروری می ش��د اما این سهم به تدریج 
در س��ال های بعدی کاهش پیدا کرد و به حدود 61 درصد 

در سال 1384 رسید. 

رویکرد شخصیتی و رویکرد رفتاری

کاهش نقش بانک در تامین مالی تولید سال 92

هن��ر در دنیای ام��روز جنبه علمی پیدا کرده اس��ت. 
 در ای��ن می��ان خوشنویس��ی نی��ز از قاع��ده مس��تثنا 

نیست. 
عدم توجه به علم خوشنویس��ی در آم��وزش این هنر 
باعث ش��ده است خوشنویس��ان درک صحیحی از آنچه 

انجام می دهند نداشته باشند. 
در سراسر دنیا نگاه خاصی نسبت به آثار خوشنویسی 
وجود دارد. خارجی ها آثار خوشنویس��ان را در موزه های 
خود به خوبی نگهداری می کنند و از طریق بررسی آنها 

علم این هنر را به دست می آورند. 
در کش��ور ما مرجع این موضوع انجمن خوشنویسان 
اس��ت که ن��گاه علمی را کمت��ر مورد توجه ق��رار داده 
اس��ت. وقت��ی خوش��نویس از آگاه��ی الزم برخ��وردار 
 نباش��د طبیعت��ا مخاطب نیز نس��بت به آث��ار او گنگ 

خواهد بود. 

مخاطبی که بنا بر ش��رایط موجود از لحاظ بصری نیز 
آگاهی های الزم را ندارد. 

از  خوشنویس��ی  عرص��ه  می ش��ود  باع��ث  همی��ن 
مخاط��ب آگاه خالی ش��ود. رس��انه ها، صدا و س��یما و 
متولی��ان ام��ر می توانند ب��ا ایجاد حساس��یت و عالقه 
م��ردم را ب��ه ط��رف این هن��ر دع��وت کنن��د و البته 
 روش های به کار گرفته ش��ده برای ای��ن امر باید کامال 

علمی باشد. 
نمایشگاهی در ش��هریور امسال از آثار من برگزار شد 
که برای انتخاب آثار آن بس��یار دقت کردم. از بین 1۵۰ 
اثر با ظرافت و بررسی های دقیق 3۰ اثر را انتخاب کردم 
تا بتوانم چکیده ای مناس��ب از 3۰ سال تالش در عرصه 
خوشنویسی را عرضه کنم و همین طور کار جدیدی هم 

انجام داده باشم. 
من ش��دیدا به کار علمی معتقد هستم و اعتقاد دارم 
ب��ا رویکرد علم��ی می توان معضالت موج��ود در عرصه 

خوشنویسی را برطرف کرد. 

یک��ی از مقوله های رفاه اجتماعی و توس��عه اقتصادی 
ک��ه ب���ه ط���ور م�س��تقیم و غیرم�س��تقیم تح��ت 
 تاثی��ر عدال��ت توزیعی ق��رار می گی��رد س��المت افراد 

جامعه است. 
از مفه�وم س���المتی در مفهوم گس��ترده خود، تنها 
ب��ه معنای نب�ودن تعاریف زیادی صورت گرفته اس��ت؛ 
سالمت به معنای بیماری و اقدامات تشخیصی، درمانی 
و پیش��گیری نیست، بلکه س��المتی، براس�اس تعری�ف 
س��ازمان جهانی بهداش��ت  )WHO(مرحله ای از رفاه 
جسمی، ذهنی و اجتماعی را نیز در بر می گیرد. تعریف 
سازمان جهانی بهداش��ت از سالمتی، مفهوم مهمی ب�ه 
ن�ام بهزی�س��تی را معرفی می کند که شامل مقوله هایی 
نظیر استاندارد زندگی، سطح زندگی و کیفی�ت زن�دگی 

است. 
سهم کش��ورهای توسعه یافته در س��ال 1993 از 23 
تریلیون دالر تولید ناخالص جهان 18 تریلیون دالر بوده 
و کش��ورهای درحال توسعه تنها ۵ تریلیون دالر کسب 
کرده ان�د، ای�ن در حالی اس��ت که کش��ورهای در حال 
توس��عه حدود 8۰ درصد جمعی���ت جه�ان را در خ�ود 
جای داده اند. در ط�ول 3۰ س���ال گذش�ته، س�هم 2۰ 
درص�د جمعی�ت جه�ان از درآم�د از 2/3 درصد به 1/4 
درصد کاهش یافته اس��ت، با این حال سهم 2۰ درصد 
ثروتمندترین م�ردم جهان از درآمد از 7۰ درصد به 8۵ 

درصد رسیده است. 
مهم ترین رویک�رد در دس�تیابی ب�ه ع�دالت ت�وزیعی، 
ک�اهش ن�ابرابری های درآم�دی اس��ت، لذا با محاس��به 
ش��اخص های نابرابری درآم��دی و فق���ر در ه�ر دوره 
زم�ان��ی، می توان ب��ه کیفیت فقرزدای��ی و میزان توجه 
دولت ها پی برد. از طرف دیگر از آنجا ک�ه اجرای عدالت 

اجتماعی توس��ط دولت اعمال می شود و منابع حاص�ل 
از آن در دس���ت دول�ت با سیاست های باز توزیعی قرار 
دارد، نحوه مصرف این منابع در کاهش فق�ر و ن�ابرابری 
درآم�دی موثر اس�ت. س�رمایه گذاری در نظام بهداشت 
و درمان کش��ور یکی از حوزه های مورد توجه است. ل�ذا 
س�المت فردی و اجتماعی هر جامعه ای نمایانگر میزان 

توجه دولت ها به باز توزیع منابع است. 
مطالع��ات زی��ادی در زمینه رابطه بین ش��اخص های 
عدالت توزیعی و س��المت انجام ش��ده است که بعضا به 
نتایج متناقضی دست یافته اند، اما اکثر مطالعات صورت 
گرفته وجود رابطه بین ش��اخص های عدالت ت�وزیعی و 

س�المت را ن�شان داده اند. 
ریچ��ارد ج��ی ویلکینس��ون در یک مطالع��ه مروری 
1۵۵ پژوه��ش تحقیقات��ی که ح��اوی 168 تحلیل در 
زمینه رابطه بین توزیع درآمد و س��المت عمومی ب�ود، 

شناسایی و جمع آوری کرد. 
در ای�ن 168 تحلی�ل 87 م�ورد ارتب�اط کام�ل ب�ین 
ن�ابرابری درآمدی و س��المت را نش��ان داده بودند و44 
مورد به طور نس��بی وجود رابط��ه را تایید ک�رده  و 37 
مورد نیز وجود رابطه بین نابرابری و سالمت را رد کرده 

بودند. 
از جمله مطالعاتی که وجود رابطه بین ش��اخص های 
ع�دالت ت�وزیعی و س�المت را در سطح بین المللی مورد 
تایید قرار داده اند م�ی ت�وان ب�ه مطالع�ات رودگ�رس در 
س��ال 1979 اش��اره کرد. رودگرس با مطالعه ۵1 کشور 
فقی�ر و غن�ی دریاف�ت ک�ه توزی�ع درآم�د ب�ا س��المت 

همبستگی دارد. 
وی ب��رای اندازه گی��ری توزی��ع درآم�د از ش���اخص 
ض�ریب جین�ی و برای س��المت از سه شاخص امید به 
زندگی در بدو تولد، امید ب�ه زن�دگی در پنج س�الگی و 

مرگ و میر نوزادان استفاده کرد. 

»تام کروز« بازیگر سرش��ناس هالی��وودی، خانه 1۰ 
هزار فوت مکعبی خود را ب��ه قیمت ۵9 میلیون دالر به 
فروش می رس��اند.  خانه ای 1۰ ه��زار فوت مکعبی واقع 
در ام��ارت 298 هکتاری متعلق به تام کروز هنرپیش��ه 
مع��روف »عملیات غیرممکن« از س��وی بنگاه معامالت 
 بین الملل��ی »س��اتبی« ب��ه مع��رض فروش گذاش��ته 

شده است. 
ارزش این خانه که در س��ال 1994 س��اخته ش��ده، 
۵9 میلی��ون دالر تخمین زده ش��ده اس��ت. خانه کروز 
چهارخواب، شش حمام و دستشویی، کتابخانه و باشگاه 

ورزشی، یک اتاق بازی و زمین ورزشی دارد. 
در کنار این بنا، خانه ای س��ه خوابه به مساحت 16۰۰ 
فوت مکعب ویژه میهمانان واقع ش��ده اس��ت. امارت تام 
کروز با جنگل های ملی همس��ایه است. ملک این بازیگر 

مش��هور 12 دقیقه ب��ا فلوراید کل��ورادو و 1۰ دقیقه با 
فرودگاه محلی این منطقه فاصله دارد. 

به گ��زارش هالی��وود ریپورتر، تام کروز تاکنون س��ه 
بار نامزد جایزه اس��کار ش��ده و ده ها جای��زه مهم دیگر 
از جمله س��ه جایزه »گلدن گلوب« را به دس��ت آورده 
اس��ت. وی ب��ا بازی در فیل��م »ت��اپ گان« )1986( به 
ش��هرت جهان��ی رس��ید و از آن پس، بی��ش از دو دهه 
 اس��ت که همچنان فعاالنه در فیلم های گوناگون حاضر 

می شود. 
وی در س��ال 2۰12 به عن��وان پردرآمدتری��ن بازیگر 
هالی��وود انتخاب ش��د و تاکنون 14 فیل��م او موفق به 
فروش بیش از 1۰۰ میلیون دالر در س��ینماهای امریکا 
شده و 21 فیلم با بازی او بیش از 2۰۰ میلیون دالر در 

سینماهای جهان فروخته  است. 

باالخره بی ام دبلیو نس�خه های M  از X6 و X5 را به صورت رس�می معرفی کرد. این دو خودرو قرار اس�ت 
به زودی در نمایشگاه خودروی لس آنجلس به نمایش درآیند. چهره این دو خودرو با کیت بدنه ای که روی 

آنها نصب شده بسیار خشمگین و جدی شده  و سپرهای جلو و عقب به طور کامل تغییر کرده  است. 

هنر برتر از گوهر آمد پدید
رویکرد علمی در عرصه خوشنویسی

تعریف سازمان جهانی بهداشت از سالمتی، مفهوم مهمی ب�ه ن�ام بهزی�ستی را معرفی می کند

همبستگی عدالت و سالمت

خانه 59 میلیون دالری تام کروز

سلطان حسین فتاحی   | بنیانگذار صنایع امرسان|

علی گنجی | استاد خوشنویسی|

حسین راغفر  | اقتصاددان|

گزارش های رسمی نشان می دهد عالقه مندی بانک ها برای پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی در سال 
گذشته به شدت با کاهش رو به رو بوده است. بررسی های آماری نشان می دهد همزمان با افزایش بحران تامین 
منابع مالی برای واحدهای تولیدی در سال 92، از عالقه مندی بانک ها برای پرداخت تسهیالت به واحدهای 
تولیدی به شدت کاسته شده است و این امر موجب بروز اختالالتی در بازار تولید کشور و تغییراتی در قیمت ها 
نیز بوده است. با وجود این مشکالت و بحث  های بسیار در یک گزارش کلی و رسمی، بانک مرکزی در نیمه  
مهر ماه سال جاری با اعالم »پرداخت حدود 113.5 هزار میلیارد تومان تسهیالت توسط بانک ها به بخش های 
اقتصادی« از رشد 40.5 درصدی و افزایش قابل مالحظه   تسهیالت پرداختی در ماه  های سپری شده از سال 
جاری خبر داد. در مدت مشابه سال قبل میزان تسهیالت پرداختی توسط بانک ها معادل 80.8 هزار میلیارد 
تومان بوده است.  طبق این گزارش 67 هزار و 261 میلیارد تومان از وام  دهی تمام بانک  ها برای تأمین سرمایه   
در گردش بخش  های تولیدی و خدماتی بوده است، این بخش با 59.3 درصد باالترین میزان تسهیالت را به 
خود اختصاص داده تا با ایجاد و رونق گرفتن بنگاه  های تولیدی هم خروج اقتصاد از رکود سرعت بیش تری 

بگیرد، هم  جوانان بیشتری بتوانند پس از مشغول شدن در بنگاه  ها چشم امید به وام ازدواج بدوزند.
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